
מסורת
ם ש׳ תה או צי ת ש נאעיחבין רביעי פרק מי

 בעיקרו שביתה קנה סיים דאס מתני׳ דקתני הא .ממי רסיט דפי והוא
 אמירה מהניא התם שתחשך קודם התם מעי רהיע הוה דכי הוא

 אפילו ביתו עד לילך ילו. :משפהבנחת לביתו למיזל מצי התם קני ואי גני״י] [צ״ל
.קלי מסגי :רהיע הוה אי במרוצה מעי הוה לעיקרו אבל במרוצה

אור תורה • אמוה דסביל : מעע מעע הולך
א״ל מטי־ לעיקרו רהיט דכי ״והוא רבא אמר י״י״ה • עליי נסריו היה אחר אילן

 אבל לביתו חשכה קתני לו חשכה והא אביי
 דאמרי איכא אזיל מצי אילן של לעירךו

 אבל קלי קלי מסגי כי לו חשכה רבא אמר
 אזלי קא הוו יוסף ורב רבה מטי רהיט

 שביתתנו תהא יוסף לרב רבה א״ל באורחא
 תותי לה ואמרי אח־ה דסביל דיקלא תותי

מר) ליה (ידע מכרגא מדה דפריק דיקלא
 דתניא סמוךעלי ליה אמר ליה ידענא א״ללא

 ואחד מכיר אחד שנים היו *אם אומר יוסי ר׳
 שביתתו מוסר מכיר שאינו זה מכיר שאינו
 שביתתנו תהא אומר שמכיר זה למכיר
 יוסי *כר׳ ליה תנא לא היא ולא פלוני במקום

דר׳ משום מיניה לה *דליקבל היכי כי אלא
 בקי שאינו או מכיר אינו אם :עמו נימוקו יוסי

דתניא כתיבן היכן אמה אלפים הני :וכו׳ ■
״ ך ״קי® ״, יצא אל אמות ארבע אלו תחתיו איש י״°שבו”̂=’:

ה ^לרללי ^  אמר לן מנא אמה אלפים אלו ממ^מו איש S? כ1^ר
סה מנ ומקום מממם מקום למדנו חסדא רב א5י דאל מקרא אס יטס

מגבול וגבול מגבול וגיסה מניסה וניסה כמאן והוי ניסה ביה מרבי ממקומו

ה ז  פיאות למיתב ליכא העברה דגבי פ״ה .שבת שובתי כל יהו כ
 ריבוע בהן למימר ליכא דהא אלכסון שיעור שנותנין כה״ג אלא

 בריבוע הרבים ברשות אמות ד׳ שמרביעין מפרש שמואל ור׳ ועיגול
 חייב לדרום מצפון או למערב ממזרח זורק או מעביר ואס עולם

עולם של לאלכסונו ואס לחודיה בד״א

 הרבה פירות עוען . מפרגא מריה
 ידטנא לא :המס מהן ופורע ומוכרן

 מוסר :אילן אוחו מכיר איני .ליה
:עמך שביתתי אומר למפיר. שביססו

 משמיה ליה דאמר הא . היא ולא
ר' בשם ליה תניא דלא ליתא יוסי דר׳
 לעיל ליה תניא סתמא אלא יוסי

 כי יוסי רבי בשם אמרה הכי ומשוס
 היא ולא ה״ג :מיניה דליקבלה היכי

.טמו נימוקו :יוסי כדר׳ ליה תניא לא ^
עין(דף במסכת טעמו ל״יל ״״®  מונה )wp גי

 נימוקו ר״י ואמר חכמים של שבחן
המשקולת: כקו ישר דבר וקו נים עמו.

:לתחום חון ליוצא . אמוס ד׳ אלו
 פסוק .מניסה ומקוס ממקוס מקוס

 ניסה בו נאמר ולא מקום בו שנאמר '?f.י’י־ “״
ט שנאמר אחר מפסוק אותו דנין

שפט עין  מ
מצות נר

 מהל׳ ס׳ז מיי׳ א סד
 ג הלבה עירוגץ

 ״מ6 מופ׳פ 6 משין המג
: יא העיף מע שי׳

ה  מהל׳ פי״נ מיי׳ ב ס
 המג ט הלכה שנס

 א״מ ש״ע טור הו לאוין
: ר העיף שמט הי׳

גרו לש״ל

ס״ג [הוססתא

 ס׳יג [גתוס׳
 להדיא איהא

אומר יוסי ר'

 ד״א יעביר או שיזרוק עד חייב אינו
הי׳ נמי ועמוד ואלכפנן ט רג ה״ ר  ב

 ד׳ על ד׳ נמי דבעינן ד׳ ורחב (ב)
 אלכסון כשמעמיד היינו מרובעים

 העמיד אבל העולם לאלכמן העמוד
 לדרום ומצפון למערב ממזרח האלכסון

 ועיר מרובעות ד׳ על בד׳ סגי לא
 מעברין בכיצד אמרינן נמי עגולה
 עולם בריבוע דמרבעה מ־) דף (לקמן
 האלכסון טתנין צד דלכל מפרש ור׳׳ת

 שבת ובתחום ובהעברה בזריקה
 פחות ששה ט שיהא צריך נמי ועמוד

 דוכתא בכל דמזכיר והא חומשין ב׳
 מינייהו דנפיק משום הייט אמות ד׳

שבת(ד׳ דפ״ק וכוורת האלכסון  ס•) ד
 קנו סי׳ מג״א עי׳ pנק אלכסון לה ואין עגולה שהיא
 הוה ד׳ נקט הוה דאי ו׳ רחבה
 דפיאות ול״נ אלכסון בעי דלא משמע
 אין והתם הלויס מערי ילפינן דשבת
 העולם לפיאות אלא פיאות טתנין

 נו:) דף (לקמןמעברין בכיצד כדמוכח
ש נמצא דקאמר  : רביע* מגי

ואהיכא
 הו. יומא חוס׳ [וע״ע
וכו׳] וכולן ד״ה

אל רבעו תנ
,בדתם עירובו שנתנו

ל דנין והדר ניסה ביה דכתיב בו מיניוג הנ ס °ומדותם דכתיב מחוץ וחוץ מחוץ ני
וחוצה העיר °מקיר ונילף וגו׳ באמה אלפים קדמה פאת את לעיר מחוץ % דנין כלומר מגבול וניסה מניסה
_________ _ תנא *הא מינה נפקא ומאי מחוצה חוץ דנין ואין מחוץ חוץ דנין אמה ,,,,^אלףמניסה גבול ט נאמר שלא זו ניסה

הני ביאה היא זו שיבה היא זו הכהן °ובא הכהן °ושב ישמעאל רבי דבי יי מגטל^עיי דכתיב גטל ט שנאמר ״עמותיו:
פיז̂״2ב Vי^ליל מדמי ליה דדמי מידי דאיכא היכא דדמיליהאבל מידי היכאדליכא מילי“

SS:?עגולות אמה אלפים ליהילפיגן: והדר*דנין גטל ביה כתיב ״״ j א תינ i אי נפשך מיו בןאנטיג^ם ורבי t ?^שב^פון״ 
מגא אמה אלפים שוה גזירה ליה לית אי כתיבן פיאות ג״ש ליה אית שצא זה מחוץדניןגטל וגבול מגטל f״־ י’״יל

 הזת וכענין אטת להם ייויה °זה לךא דאמר ושאגיהכא שוה גזירה ליה אית לעולם חוץנמיניליה ט שנאמר מגבול חוץ ט נאמר
רג?יזועד?£’»ם“ם שבת לשובתי פיאות נותן אתה ואי פיאות נותן אתה לזה הערים מגרשי מחוץ הדס גואל אותו ומצא שנאמר

̂ .... — --------------------------— ---------- ----------------------- גבול להאי מג״ש חון ומרבינן לגבול
 דנין והדר ממקומו איש יצא דאל [הסחיה״:
כהוט׳  לעיר מחוז דומדותם מחוז האיחיז מ״ק̂׳

 ושב באמה: אלפים ביה דכתיב
 שנויה כהנים בתורת הכהן. ובא הכהן

 ראשון הסגר של כשטע בתים בעעי
 וראה השביעי ביום הכהן ושב כתיב
וכתיב הבית בקירות הנגע פשה והנה

 צ: נדרים fם
 צא: מגיווח

קלג.] חולץ

I 1U׳ 'tf I׳*« • י*׳״ • ׳ץי“■— י ’
ה ורבנן תגי ב ר  .אסררבחnnK אלפים יעקב ־tt אחא א״ר שבת שובתי כל יהו אוש־כזה תני

̂המעביר  ם“ק “״תי"האילז לן *בדק פפא רfא׳ ואלכסונן הן שמעביר עד חייב אינו ברה״ר ד״א *
 S ??יהיה״יא לא או הןואלכסונן צדך ד׳ ורוחב י׳ גבוה הרבים ברשות עמוד רבא

אבל ■לביתי תחשך כל י^ כזיו אומי חנניה רב דתניא חנניה דרב היינו לאו ליה ואמדגן .1• *1י1» לאילו I . - .1. .......................... . י
̂ מטי רהיט אם

 דקל דסבילא ת^א
יחיה אחר יקל על נפל

ה לא אי ואלכסונן p צדך ד׳ ורוחב י׳ גבוה הרבים ברשות עמוד רבא י ה י ?  שמא ירא ?
אבל לביתי תוזשך כל יהו כזה אומר חנניה רב *תניא ‘ ‘ ,
.קליל קליל כימהני נטי לנו אין אנו מאיר ר׳ אמר ברגליו מערב העני שאמרו הוא וזה :שבת’ שובתי

’ ״?־*, בפת עירוב עיקר םבר דר״מ במקומי מחלוקת נחמן רב אמר :וכו׳ עני אלא
עני .

ע ישוב ואם וכתיב הבית את וטח יקח אחר ועפר הקיר סביב הבית עפר יקלך מבית יקציע הבית ואת האבנים את וחלצו בתריה ״ ופרח הנג ? ^ ל בי  5ד “̂’’מ
 חןל ביה מרית דפריק ממארת צרעת מה לג״ש ממארת צרעת ממארת צרעת ת״ל ויפשה שיחזור עד טמא יהא לא יכול ופרח ותניא הבית את ונתץ וגו׳ בבית

ס האמורה די S ופרח חזר יכול פושה שאיט אע״פ החוזר את טימא בבתים האמורה ממארת צרעת אך פושה שאינו אע״פ החוזר את טימא ביג ®יי״ 5
ע ישוב ואם נאמר טמא יהא ביום בו .שעליו הטם ופורע שטחן למדט שבוע בסוך כאן האחורה שיבה אך שטט בסוך להלן האמורה שיבה מה הכהן ושב ונאמר הנג
ע חזר אס וטיחה וקיצה החליצה אחר שבוע לו Jp p ב^שה אלת שטע וטחן וטח וקוצה חולץ אלא לי אין מטהרו חזר לא ואם נותצו הנג ^p p ״  דפריק דקלא נקי» ״

ע והמתין טח ולא קצה ולא תלן לא והכהן פשה שלא בראשון בעיניו שעמד לנגע מניין ראשון הסגר ט ל?‘ בעל״ו חולץ שסא מניין שני בשטט ופשה שני ש לי ע ש מן''
y דאס בתריה קרא דהאי ואע״ג וגו׳ פשה הכהן(א)והנה ובא ת״ל מיד נותצו ואיט שבוע לו וטחן וטח וקוצה y ע ע  לרב רבה דא׳ל הא ןע5pן5ך ן
 [אש אשר ר^?וםי הד'א פשיון דבעי דמשמע פשה והנה וראה הכהן ובא והאי פשה שלא ואע״פ החוזר לנגע נתיצה ומרבינן משמעות מהאי התם ליה חפקינן קאי החוזר

ע ליה מוקמינן [,̂י ע  מכיר אחד שנים היו] ןןpכרא בפשה ונאמר הכהן ובא כשני בפשה כאן נאמר בג״ש יליך בתריה נתיצה דכתיב ואע״ג בשני ופשה בראשון שעמד ב
 ״ין ן%י2 כעי שוכ חזר ואם שבוע לו ונותן וטח וקוצה חולץ כאן אך שבוע לו ונותן וטח וקוצה חולץ להלן מה כזו זו כלומר ביאה היא שיבה *)היא הכהן ושב רש״לופנהכה!

 ביר.15 שביתתו מוסר :גזירהשוהמינייהו דיינינן המנוגע לבית מביתו שבא משמע היאדתרוייהו מילתא חדא וביאה דשיבה כיון היא שיבה דלאו אע״ג אלמא נתיצה ®"יי^""^’
שע לעיל:פיאוס מחוןכדאמר וחוץ מניסה דמקוס . אישליהג״ש אי ב כ ב) .דכתי *)(נג ת וח׳ ד״א .ואלכסונן סן מרובע: משמע ופאת פא

 דהא אלכסונן שיעור להן שטתנין גוונא האי כי אלא פיאות למיתב ציכא העברה וגבי להן תן פיאות שבת שובתי כל יהיו כזה דאמרן אמה חומשי
 אין עגול דדבר אלכסון בו למצוא שתוכל בריבוע ד׳ רחב שיהא ואלכסונן. הן במינן מי :אותט מנסה .לן בדיק :ועיגול רבוע בהו למימר ליכא

 במקומי שביתתי באומר ברגליו לערב לעשיר אפילו יהודה ר׳ שרי דקא יהודה ור׳ מאיר דר׳ מחלוקת ביו״ד גרסינן .במקומי אלכסון:מחלוקס לו
:במקומי שביתתי דאמר דקתני בקי אאיט או פלוני במקום שביתתי דאמר דקתני אילן אמכיר אי קאי אהיכא מפרש לקמן דמתני׳ שאמרו וזהו י״"

י5ע קדמה] [צ״ל ״?1

 שינה היא מ״ה
ט׳]

ת הו ת
הב״ח

 הכה! ונא ה״ל
 כוה תד״ד. (ג) :והנה וראה

 ארנסה זנ5ור עשרה גנוה נו׳
 ארנעה על נארנעה נמי דסגי
 האלכסון העמיד אנל וכו׳

 ומצפון: למערה ממורס העמוד
כזוו

רמ1מ

 תהא אוסר ורמביר
 פלוני נטקום שביתתנו

 שנאת לא הברייתא זו
 רבת אמר אלא יוסי ר'

 כדי יוסי דר' טשום
 יוסף רב טסנו שיקבלוהו

 נימוקו יוסי דר' משום
 אינו אם מתני׳ !עטו

בקי אינו אם או טכיר
למדנו חסדא רב אמר מנ׳ל אטה אלפים אלו טמקומו איש יצא אל אמות ד׳ אלו תחתיו איש שבו דתניא כתיבן הינא אטח אלפים הגי .כו׳ בהלכות

מקום זח אף ניסה בו שיש מקום זה טה שטה ינום אשר טקוט לך ושמתי ו»ם ונתיב השביעי ביום מטקוטו איש יצא אל היא בתיב טטקים טקום
 אשר מקלטו עיר גבול אל הרוצח יצא יצא ואם התם וכתיב ניסה הבא כתיב גיסה ם! גיסה וילפינן גיסה בו] שכתוב נטו [הוי כתוב) בו יש (אילן
 מחוץ הדם גואל אותו וטצא התם וכתיב גבול הנא כתיב מגבול נבול ויליף גבול בה יש זו ניסה אף נבול בה יש וו ניסה טה שמה ינום

 מחוץ אדיליף ואקשינן ונו׳ באמה אלפים ננב פאת ואת באמה אלפים קדמה פאת את לעיר מחוץ וטרותם מטחוץ מחוץ ויליף מקלטו עיר לנבול
 ואקשינן מטחוצח. מחוץ דנין ואין טטתוץ מחוץ דנין ודחינן הניב אטה איף וחוצה העיד מקיר שנא' הביב אמה אלף מחוצה מחוץ נילף באלפים טטחוץ

 דהא לטיטר ליה הוה מרובעות אמה אלפים מדגי נמר בנ״ש אי נפשך מה ענולות רוח לבל אטה אלפים במתני׳ דתני אנטיננום בן חנינא ר׳ על
 אלפים [שוה] נזירה נמיר לא ואי [במרובע] אלא(בקובע) פיאות לה אשבחת ולא צפון ופאת ים ופאת ננב ופאת קדמה פאת פי׳ .נתיבי פאת בנךא
 ועושה פיאות נותן אתה לוה בלומר תערים מגרשי לכם יהיה זה בהו דכתיב הלוים ערי מנרשי ושאני נ׳ש נמיר לעולם ופרקינן ליה מנא שבת תהום
 בל יחיו בזח לבם יחיה זה חנינא רב בדתני סגרי מרובעות רבעי ורבנן . מיניה דגמירי שבת לשובתי פיאות נותן אתה ואי מרובעות אותן

. שבת תחום אטח אלפים ד' לטדירת ובן אמת חומשי וג׳ אמות ה׳ הן הבטים שאמרו אמות ד׳ הלבך כאלבפונא חומשי ותרי אמתא בריבועא אמתא בל וקיי״ל הזויות הן פיאות סברי רבנן פי׳ . שבת שובתי
חן בעינן אי ד׳ ורחב י׳ נכוה נרה׳ר עמור רבא לן בריק פפא רב אמר .חוםשין ב׳ פחות אמות ו׳ שהן ואלבפונן אמות ד׳ שיעביר עד חייב אינו ברה״ר אמות ד׳ המעביר יעקב בר אחא רב אמר

[נפת] מערבק אמרו לא עשיר ואחד עני אחד אומר יהודה ר׳ העני אלא לנו אין אומר ר׳ט ברגליו מערב העני שאמרו וזרד מתני׳ :שבת שובתי בל יהיו כזה חנינא רב דתגי היינו לאו לן ואמר לא אי ואלבסונן
אלא
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 משפט עץ
מצוד. נר

 מהלכות ס״ז מיי׳ k סו
 ג ב הלכה עירונין

 ש״ע מור א עשץ סמג
:יג מעיף ממ מי׳ א״מ

 א הלכה שם מיי׳ ב סן
: סמיףו שם מוש׳פ

 ש״ע מזר שם מיי׳ ג סח
:מ םפין) שם

- 01- ^ > — 

חננאל רבינו
 העשיר על להקל אלא
נו׳  נחמן רב אמר ו

 (בטקוטס טהלוקת
 דאטר דכיון [בטקוטי]

 י ם ו ק ט ב שביתתי י
 עירוב גריך אין דין

 טאיר דר׳ במת אחד
 לא עשיר אין עני סבר
 עני אחר סבר יהודה וד׳

 בטקום אבל עשיד ואחד
 עני הכל דבדי מלוני

 אלטא . לא עשיד אין
 עיקר טאיר ר׳ קסנר
 שאסרו וזהו במת עירוב
 בקי אינו או ניכר אאינו
 אמרו ולא קאי בהל׳

 להקל אלא במת טערבין
 יהודה ד׳ העשיר על

 בר' והלכה לה קתני
 נחמן כרב וקיי׳׳ל יהודה
 דתניא כיותיה דתניא

 העני שאמרו(טפני) זהו
 יצא ולא ברנליו טערב

 לתחום חוץ העשיר
 במקומי שביתתי ויאמר

 לערב התירו שלא למי
 שבא לטי אלא ברנליו
 דברי לו וחשכה בדרך
 אוסר יועדה ר׳ . ר׳׳ם
 עשיר ואחד עני אחד

ל מערבין נ ר  ויוצא ב
 לתחום לעיר חוץ העשיר

 (ואטר)[ויאםר]שביתתי
 עיקרו וזהו במקומי תהא

 לבעל והתירו עירוב של
 ביר עירובו לשלח הבית

 ביר עבדו ביד בנו
ו ח ו  להקל בשביל ^

 אף אשי רב אמר עליו
 דרב להא תנינן נטי אנן

 שיצא טי דתנן נחמן
 בה שטערבין לעיר לילך

 בה לילך לו שיש פירוש
 והחזירו עירוב ע״י

 סותר [הוא] חבירו
 בני וכל ברנליו שעירב

 העיראםורין.וםירשהרב
 ב׳ לו שיש כנון הונא
 תחומי ב׳ וביניהם בתים
 אלפים ד׳ שהן שבת
 דעקר איהו .אטה

 כעני ליה הוה נמשיה
 עני בדרך הבא דבל
 פת שאץ חשוב הוא

 עוברי לרוב מצויה
 לו הותר וכבר דרבים
 וכיון . ברנליו לערב

 במקום שביתתי שאמר
 לו קנה התחוטין (ב׳)
 לילך ויש שביתה התם

 (שלזבו) זה מביתו
 האחר לביתו בו] [שלן

 אמה אלפים בםמוך
 שלא כיון העיר בני אבל

 להו דעו בדרך החזיקו
 נב על ואף . עשירים

 [דאמרי] (דאטרינן)
 פלוני במקום שביתתנו

 התם שביתה קנו לא
 לערב דמירו דלא

 בדבור פלוני בטקום
 לא. עשיר אבל עני אלא
 דרב כפירושא תניא
 רב לח טחני ; חונא
 לחייא אשי בר חייא

 ואחד עני אחר רב בר
 תנייה רבא א״ל עשיר

ה. כרב הלכתא ד הו  י
 דאתא רניל חנן בר רבא

 לפוטבדיתא מאנסוכיא
 יוסף דרב לפירקיה

במתא שביתתי ואטד

פרה שהוציאוהו מי !02
I

א כ הי א  בדרך שבא אמי דקאי למימר בעי ולא .מכיר אאינו קאי ל
 ר״מ דפליגי דבמאי מתני׳ דמוכחא הכל ודברי לו וחשכה

 קתני מאן להקל אלא בפת לערב אמרו ןילא :איירי יהודה ורבי
 בבית שאפילו כיון איכא להקל מאי יהודה ולר׳ וא״ת • הכל דברי לה

 וי״ל פלוני במקום שביתתי לומר יכול
 או אילן דליכא היכא להקל דהאי
 שרוצה במקום מסויים ומקום גדר

: שביתה לקטת  לד׳י קשה לתחום. חוץ עשיר ליצא
 דמשמע עשיר ליה דמדקרי

 יכול ואיך בביתו וללון לחזור שרוצה
 אלפים אלא לו אין והלא לחזור

 ביתו אם ואפילו עירו לצד מעירובו
 לא עירו לצד בכניסתו הראשון הוא
 אמות ד׳ אלא ביתו בתוך לו יהית
 בביתו שילון עסקינן בשופכוני ואשו
 לר״י ונ^ה ד״א אלא לו יהיה ולא

 לעיבורה חון היינו לשחום חוץ דהא
 מעברין בכיצד איכא וכה״ג עיר של

 דהאי ר״י אומר ועוד ס•) דף (לקמן
 לא לתחום חון עשיר ויצא דקאמר
 אלא לתחום חון שביתה לקנות שרוצה
 בתוך שביתה ולקטת לחזור שרוצה
 מאיר רבי משום הכי ונקט התחום
 לתחום חון עשיר יצא לא דקתני
 ודמי לתחום חון דיצא אע״פ וקמ״ל
 יכול אין ואפ״ה בדרך לבא השתא
 יציאה עיקר דכל דכיון ברגליו לערב

 דנקט ואגב לערב כד אלא היה לא זו
 : יהודה רבי נמי נקט מאיר רבי

האי

עיחבין

 עשייר אבל עילדה רבנן דאקיילו הוא עני
תל עירוב עיקר סבר יהודה ורבי לא  אחד ב
 דברי פלוני במרךם ייאבל עשיר ואחד עני

 מאן שאמרו היא וזו לא עשיר אין עני הכל
)ד׳מ לה קחני א  או מכיר אאינו קאי ואהייא (

 בפת מערבין אמרו ולא בהלכה בקי שאינו
 ורב יהודה רבי לה קתני מאן להקל אלא

 מאיר דד פלוני במקום מחלוקת אמר חסרא
 אחד סבר יהודה ורבי לא עשיר אין עני סבר
 הכל דברי במקומי אבל עשיר ואחד עני

 וזו ברגל עירוב דעיקר עשיר ואחד עני אחד
 אהא קאי ואהייא ר״מ לה קתני מאן שאמרו היא

 מערבין אמרו ולא וחשכה בדרך שבא מי
 הכל דברי קתנילה מאן להקל אלא בפת
 עשיר ואחד עני אחד נחמן דרב כוותיה תניא

 ויאמר לתחום חוץ עשיר יצא ולא בפת מערבין
 מערבין אמרו שלא לפי במקומי שביתתי

 דברי וחשכה בדרך שבא למי אלא ברגל
 ואחד עני ^אחד אומר יהודה רבי מאיר רבי

לתחום תץ עשיר ויצא ברגל מערבין עשיר

רביעי
 דאקיצו הוא פת עמו ואין בדרך הבא גביה. רבגן דאקילו הוא מני

 למכיר או גדר או אילן מכיר כשאיט במקומי שביתתי לומר גביה רבנן
 ולא זו לא בביתו יושב כגון .משיי אבל :פלוני במקום שביתתי לומר

 והחשיך יצא אם לעשיר אפילו תחתי שביתתי .ביגל מירוב מיקר :זו
 לא כדתני עירוב מצות עיקר זהו

 עיקר אלמא כו׳ בפת לערב אמרו
;היא ברגל יהודה לר׳ עירוב תקנת

 דעיקר דמשמע .חכמים שאמרו והו
 קולא אלא הואי הכי לאו תקנתא
 לערב העני אצל שאמרו הוא בעלמא
 דאמר .ר״מ ליה קאסר מא! :ברגליו
 אאינו קאי ואהיכא בפת: עירוב עיקר
 ואמל .בהלכה בקי שאינו או מכיר

 ר״מוזהו עלהקאמר תחתי שביתתי
 דאמר להאי דאפילו כלומר שאמרו
 גביה רבנן דאקילו הוא קולא במקומי

 ולא :עירוב תקנת עיקר לאיזהו אבל
 דעיקר דמשמע .בכס למרב אמרו
 ולא איתקן ברגל איתקן כי עירוב
: העשיר על להקל אלא בפת אמרו

 לא כאן דאין .הלוני במקום מחלוקה
 אלא ברגל עירוב ולא בפת עירוב
 עני ר״מ קאמר עלה בעלמא אמירה

 וברי במקומי אבל :לא עשיר אין
 דעיקר . משיר ואחד מני אחד הכל

.שאמרו ווהו ה״ג :ברגל עירוב
 אלא עירוב עיקר זה דאין דמשמע

 ר״מ כרחך על לעצי דאמר הוא קולא
 במי לה דמוקמינן ואע״ג לה קאמר
 מכיר והיה לו וחשכה בדרך שבא
 בעיקרו שביתתי ואמר גדר או אילן
 עיקר זהו לא יסדה לר׳ אפילו והאי

כר׳ לאוקמא מצינן לא אפ״ה מצותו
ר׳ ואילו עני בה דקתני משום יהודה
:קאמר עשיר ואחד עני אחד יהודה

 והיה .לו וחשכה בדרך שבא אמי
 בעיקרו שביתתי ואמר אילן מכיר

 קאמר ועלה שביתתו שם קנה דקתני
 ברגליו מערב העני שאמרו הוא זה

 שיהא לא דאקיל הוא לעני קולא דהא
 שביתתי באומר אלא עירוב עיקר זה

 לעשיר אפילו אמר יהודה ור׳ במקומי
שביתתי ואמר בביתו יישב שהיה

מסורת
הש״ם

 עיקרו הוא וזה במקומי שביתתי תהא ויאמר
 לשלח הבית לבעל חכמים והתירו’ עירוב של

 בשביל שלוחו ביד בנו ביד עבדו ביד עירובו
 ביתגודוןבארומא ובאנשי ממל בית באנשי מעשה יהודה א״ר עליו להקל

 שיחין כפר עניי ובאין בצורת בשני לעניים וצימוקין גרוגרות שהיומחלקין
ה כפר ועניי  אשי רב אמר ובאין משכימין למחרת התחום על ומחשיכין תני

 חבת והחזירו לה שמערבין לעיר לילך שיצא *מי דקתני תקא נמי מתניתין
 שנא *מאי בה והוינן יהודה דבתרבי אסורין העיר בני וכל לילך מותר ודא

 שני לו שיש כגון עםקינן במאי הבא הונא רב ואמר אינהו שנא ומאי איהו
 והנך עני ליה הוה לאורחא ליה דנפקא כיון איהו ביניהן ושניתחומישבת בתים

 *רב ליה *מתני ש״מ לא עשיר אין עני פלוני במקום כל אלמא נינהו עשיתם
 בה סיים רב א״ל עשיר ואחד עני אחד דרב קמיה רב בר לתיא אשי בר חייא
לפומבדיתא מארטיבנא דאתי רגיל הוה תן רב בר רבה יהודה כר׳ הלכה נמי

גב על ואך נמי הקילו אלפים בסוך
 ולאו וד״ה היא סתמא דאיתקון הוא העשיר על להקל אלא בפת אינו עירוב עיקר דמשמע .אמרו ולא הוא: במקומי עירוב דעיקר
 דאפילו במקומי מחלוקת דאמר .דר״נ כוהים סניא :במקומי ברגל עירוב דעיקר בה מודה נמי מאיר רבי דהא היא דר״י דמילתיה מסקנא

 ויאחר לסחום חון משיר ילא ולא ה״ג :לא פלוני במקום אבל במקומי אלא לעשיר שרי לא נמי יהודה ור׳ לר׳מעשירלא במקומי היכאדאמר
 אחרו שלא :שביתתו שבו קאמר אמות ד׳ בתוך לתחום חון דווקא ואי התחום בסוך אלא דווקא לאו לתחום חון והאי .במקומי שביחסי סהא

 חון עשיר ויצא לא: עשיר אין עני במקומי אפילו לר״מ אלמא כו׳ בדרך שבא למי אלא במקומי דאמר גוונא האי כי אפילו ברגל. לערב
 ממל ביס באנשי ממשה יהודה א״ר :נחמן כרב במקומי אלא לעשיר שרי לא יהודה לר׳ אלמא .במקומי שביחסי ויאמר :ירצה אם .לסחום
 להן סמוכין .שיחין ככר עניי :ונצטמקו שנתייבשו יבשים ענבים .צימוקין :יבשים תאנים . גרוגרוס :מקום .בארומא גוריון ביח ובאנשי
 דא׳^ דמו כעשירים איתנהו ובביתם הואיל היו דעניים ואע״ג ובמקומי ברגל עירוב עיקר אלמא כו׳. הסחום על ומחשיכין אלפים: ד׳ בתוך לארומא

 התחום על ומחשיכין ברגל עירוב עיקר אלמא נחמן(נ) כרב במקומי דהיינו ומחשיכין ברגלן מערבין היו ואעפ׳׳כ סעודות ב׳ מזון בלא להם
 נחמן כרב . דיקא נסי מחני׳ :ברגליו לערב(ג) שליח ליה לית כי שרי אפ״ה פת להן ויש כך על יוצאין מביתם דהא הן עשירים עירוב דלגבי ואע׳׳ג
 לעירו שסמוכה שמערבין לעיר בדרך והחזיק דהו הל . שיצא סי :דפליג מא במקומי אדר״מ פליג וכי לא עשיר פלוני במקום יהודה דלר׳
 לאותה למחר לילך. סוחר הוא .):5כדלקמן(נ הוא צינה עת הוא חמה עת דא״ל חברו. והחוירו עירוב: ע׳׳י לזו מזו לילך אדם ויכול אלפים ד לסוך
 ולא כשבת שם ולשבוה מע״ש אחרת שבעיר לביתו לילך רוצה והיה בזה ואחד בזה אחד .בסים ב׳ לו שיש :אסורין עירו בני וכל אחרת עיר
 הליכה משום .לאורחא דנכק כיון איהו :חבירו והחזירו התם עד למיזל אדעתא אלא ולחזור התחום ב»ך שביתה דקנייה אדעתא מביתו יצא

 איכא לקק(שם) היא דאמוראי ופלוגתא שם לו הניכר מקום ויסיים התחום בסוך שביתתי לומר ויטל עני ליה הוי ברגליו לערב משום ולא ממש
 שביתתי ואמר קתני דלא חדא עסקינן מידי אמר בדלא וע״כ דמי דאמר כמאן למיזל בעי דהתם סהד דאנן כיון נמי(ד) אמר לא דאפילו למ״ד

 בעניוא׳׳תד׳מ ר״ממודה דהא עסקינן פלוני במקום שביתתי אמר ש׳׳מבדלא גמל חמר זה הרי וחמר עלה ר״מ מדפליג ועוד פלוני במקום
 לקנות רצה לא בביתו הא אמאי גמל חמר ר״מ ליה חשיב דעשיר א׳׳כ עני ליה משר לא פורתא בדרך דהחזיק דמשום להאי ליה חשיב עשיר
 משוי עני נמי ור״מ עסקינן אמר בדלא אלא ליה מיבעי ממקומו יזוז ולא הוא עני לאו דהא יכול לא ושם התחום בסוך שביתתי אמר דהא
 לקנות ודעתו העיר לאותה למחר מלילך לגמרי בו חזר שמא או התחום בסוך שביתה לקטה דעתו אי ליה מספקא כלום אמר דלא ומשום ליה

 במקום כל אלמא פשיטא אמרו לא דאי אסור פלוני במקום שביתתט אמרו ואפילו .נינהו משירים הנר :הוא גמל חמר הלכך בביתו שביתה
 דמי דאמר כמאן אמר לא כי אמדנן הוה לא התם ביתא ליה הוה לא דאי בתים ב׳ לו יש נקט ולהכי לא עשיר אין עני יהודה לר׳ פלוני

לפומבדיתא בכלשבתמארטיבנא דאתי רגיל . סארמיכנא אחי הוה במקומי: נחמן וכרב . יהודה כרבי הלכה :ביה הדר קא דדלמא
והיה

 נג.] נלקמן

[שם]

 [לעילמז.]
 היא״ש [גירשת

חטא] רב

ת הו הג
ח הב״

 ר׳ גט׳ (א)
 מאיר(ואהייא)

 ונ״ב ת.׳מ
 רש״י גירשת

 : ואהיכא
 י״ה (כ)רש״י
 זכו׳ זמיושיכין

 נמקומי דהיינו
 נחמן כרב

 על זמחשיכין
 כצ״ל התחום
 אלמא ותיבת
 עירוב עיקר
 : נמחק ברגל
 בא׳ד (ג)
 ליה לית כי

 לערב שליח
 יערב בפת

 :ברגליו
 איהו ד׳ח (י)
 וכו׳איכא כיון

 דאמר למאן
 אמר לא יאפי׳

 כרמך ועל נמי
 אמר בדלא
 מערב איהו
 עשקינן מידי

 כיוןדאנןסהדי
 בעי דהתם
 כמאן למיזל
 דמי דאמר
 דלא מדא
:קתני



 






































 













































  




















































































 





















































































  



















































 





























מסורת
בעירובקרביעיפרק שדזציאוהו מיהש״ס  משפט עיןנ

מצור. נר

 היה מסוים מקום בצינתא שביפהי ואומר בביפו שבפ ערב יושב והיה
 במקום שביפפי ואמרפ אפ לעשיר .דמסיר מאי :הפחומין שני בין
 ופניא במקומי אלא יהודה ר׳ שרי דלא .נהמן רב אסר והא :ני4פ

 אמופ ד לו יש ברגליו שביתה שקונה .שבש לעיל*: נחמן דרב כווסיה נא:] [דף
:רוח לכל מאלפים לבד ביס לחניית

 מז. [לעיל
ס:] נתונות

 לנ: לעיל [עי׳
 כמימרא לה.

דרגא]

ו
:אמוס ארבע דמפסיד .הוא להחסיר

׳ י נ ת  בעיר לילך מעירו .שיצא סי מ
 לעירו שסמוכה בה שמערבין אחרת
.לילו סוסר הוא :אלפים ד' בפוך

 כדפירשתי כלום אמר שלא ואע״פ
 ודאי בית לשם. לו שיש דכיון לעיל

 לקטת ונהכוון מהליכחו דעתו עקר לא
 כעני והוי התחום בסוך שביתה
 וקנה פלוני במקום שביתתי האומר

 ולרבי בדרך דהחזיק הוא עני דהא
קני הוי אמר וחי הוא עני ודאי מאיר .̂ ״

 ולומר לערב היה דישל השתא אבל
 אמר ולא פלוני במקום שביחסי
 לקנות דעתו הוה אי לן מספקא
 והרי בביתו או התחום בסוף שביתה

 אלפים אלא לו שאין גמל חמר זה
 אלפים אבל התחום לסוף ביתו שבין

 דשמא הפסיד השני לצד ביתו שמעבר
 התחום ומסוף קנה התחום בסוף

 האחרת עיר לצד אלפים קנה לא נמי
 אם כי כאן שביתה קנה לא שמא

 דכשיש .הכי <סי הניא ן׳5נ ׳• בביתו
 שבת תחומי שני וביניהן בתים ב׳ לו

 קנה בדרך שהחזיק פיון עסקינן: סיע״בתד״ה
 שביתתי אמר לא אם אף עירוב. כאזשכלחהוכי׳

 .פן על ימר :וחזר התחום בסוף .ליה ניתא
 לצאת אמר אלא בדרך החזיק לא אפילו יו ל״יל עייז

 לזסר פה: לין ואמר חברו והחזירו
 חברו לו שיאמר . יצריו פליני לא פ״ע
 יהודה בדר׳ מתניתין כדקתני פה לין

 משום ודאי דהשתא חברו והחזירו
 ודעתיה ביה דהדר הוא וחמה צינה

 ואע״פ התחום בסוף שביתה למקני
 איכא מעצמו חזר אם אבל אמר שלא

 לשם שביתה קנה ולא נמלן למימר
הוא והרי ליכא דעתא גלוי דאפילו

נא:] [לעיל

י—

 גליון
 הש״ם

ישלול׳ גם׳
 .לא או אמוס
דף לקמן עיין

 מאי־ אביי א״ל בצינתא שביתתי תהא אמר
 יהודה כרבי הלכה יהודה ורבי דעתיך*ר״מ

 והא פלוני במקום מחלוקת הפרא רב ואמר
 בר רמי אמר בי הדרי א״ל כוותיה ותניא ד״נ

 את *הנותן ד״א לו יש שבת אמרו הרי חמא
 לא ת״ש רבא אמר לא או ד״א לו ®יש עירובו
 העשיר על להקל אלא בפת מערבין אמרו
 האי לו אין אמרת ואי ברגליו ויערב יצא שלא

 כי ליה ניחא הכי ®אפילו הוא להחמיר להקל
 שיצא *יימי מתני׳ ** וניפוק נטרח דלא היכי
 הוא חבירו והחזירו *בה שמערבין בעיר לילך
 רבי דברי אסורין העיר בני וכל לילך מותר
 ולא לערב יכול שהוא כל אומר ר״מ יהודה
ס׳ גמל חמר זה הרי עירב  שנא *מאי ג
 הבא הונא רב אמר אינהו שנא ומאי איהו

 וביניהן בתים שני לו שיש בנון עסקינן במאי
 ליה דנפק איהו"כיון שבת תתמי שני

 תניא נינהו עשירי והני עני ליה הוה לאורחא
 שני וביניהן בתים שני לו שיש מי הכי נמי

 עירוב קנה בדרך שהחזיק כיון שבת תחומי
 בר׳ יוסי ר׳ אמר כן על יתר יהודה ר׳ דברי

 פה לין לו ואמר חבירו מצאו יתדה"אפילו
 משכים למחר הוא צינה עת הוא חמה עת

 לא עלמא כולי לומר רבה אמר והולך
ורב להחזיק פליגי כי דצריך פליגי

י א מיי ל^חל ה ?לנה^?( ו W׳“ יא® ־ ®יא ל^יי
׳'P א׳ח ש׳ע עור מהלו לרבנן חריבה בעיר שבת דאמר פא:) דף (לקמן מעברין  תי ׳

 לו אין חריבה בעיר עירובו הניח אמה אלפים לה וחוצה כולה את
 כשאין אורחיה בסתמאכי מקום מכל וי״ל אמה אלפים אלא ממקומו

:להקל הוי חריבה בעיר עירובו נותן
ר מ ל פי׳ .דצריך פליגי לא כ׳׳ע ל

הוא חמה עת לומר ר״ס

: נ עעיף

 עור שם מיי׳ ג ב ע
: סעיף שס ש׳ע א

 ממעם שהחזירו דכיון הוא צינה ועת
 לילךכשתעבור דעתו כיון כן אם זה

 אבל עני מתורת יצא ולא וצינה חמה
 לגמרי כן אם החזירו עעם בלא אם

 אע״פ עני מתורת ויצא מלילך נתייאש
 להחזיק אמר יוסף ורב בדרך שהחזיק

 פליגי כי דצריך פליגי לא עלמא כולי
 חמה שמחמת כיון דסבררביוסף לומר
 לגמרי נתייאש כן אם חוזר הוא וצינה
 יהודה לרבי העירוב קנה ולא מלילך
 כן על יתר עעם בלא כשחוזר אלא

 עירוב קנה הכי אמרר׳יוסידאפילו
 פליגי כי למנקע יוסף לרב ליה והוה

 יוסף דרב במילתיה נקנו אלא באומר
 רב ודייק דרבה מילתיה אגב לומר
 צינה עת יהודה ר' הזכיר מדלא יוסף

 : הזכיר יוסי ורבי חמה ועת
ל א מ כ  שלשה רש״ל גירסש [לסי אף עולא. דאמר הא אזלא *

ד־ =״או שמחוי״יחזק ’עלפ1 ’S ™־־״ז,
־־ מלשון .יוסי דרבי ואליבא יוסף כרב

 וצינה חמה מחמת דחזר אע״פדייק
 וכרבה יהודה לרבי עירוב קנה ולא
 שיאמר רבה בעי דלכ״ע אתיא לא
 לא צינה עת דאמר ואי הוא צינה עת

 ופי׳ דחוק זה ופי׳ אע״פ לשון שייך
 : עיקר לר״י נראה דרש״י אחרון

כמאן

הם כ׳ בעמוד
נמאן

^6ד״

יוסף , ,
 פליני כי דצריך פליגי לא דכ״ע להחזיק אמר
 הד חבירו והחזירו בדרך שהחזיק מי עולא דאמר הא אזלא כמאן לומר
 קאמר הכי מוחזר למה מוחזק ואי מוחזק למה מוחזר אי ומוחזק מוחזר הוא

 יהודה רב יהודה ברבי יוסי דרבי ואליבא יוסף כרב כמאן מוחזק שמוחזר אע״פ
 הוה כי אושעיא בר נתן לרב דפירי כלכלה ליה אייתי אישתתא בר

ואזיל קדים למחר הבא בית ליה אמר דרגא דנחית עד שב^ה אזיל

והיינו .להסויק פליגי עירו:פי כבני
 :צינה משוס הלילה בביתך פה לין לו ואמר לצאת רוצה שהיה ממנו ששמע פה לין חברו לו שאמר אלא בדרך החזיק לא אפילו כן על יתר
שחזר אלא פה לין חברו לו אמר שלא אע״פ בדרך החזיק אם יהודה דלר׳ פה לין • לזסר פליגי פ• וצריו פליגי לא פ״ס להחזיק אסר יוסף ורב

חננאל רבינו
 בטאן אניי א״י} פלוני
 ר מ א ד חסדא ברב

 פלוני במקום מחלוקת
 רב וחא מתיר יהודה זר'

 ותניא [פליג]עליה נהט!
 בי הדרי א״ל . כוותיה

 הדי הטא בד דמי אמר
 ד׳ לו יש שבת אמדו
 הרניה *) פי׳ . אמות

 אמות ד׳ לו יש עידובו
 דיש דבא ופשיט לא אי
 אמרו לא טדתנן לו

 כלומר בפת לערב
 אלא בפת עירובו להניה
 מכלל ד־ועשיר על להקל
 אמרת ואי שוי! וזה שזה

 לו אין עירובו המניח
להקל האי אמות ד׳

 שהרי הוא לההטיר הוא אבל נקע דמילתא אורחא אלא מעצמו לחזר דה״ה דווקא לאו לר״י מתני׳ דקתני חברו והחזירו דמי פלוני במקום שביתתי דאמר כמאן מעצמו

ש״למ״ז רמי*’ש״ט יוסף רב וקסבר הלילה עמדי פה לין חברו לו ואמר לצאת שהתחיל חברו מצאו (והכיקאמר ואמירה חזקה בעי תחייהו יהודה בר׳ יוסי ר׳ י ^‘'יש'ל̂ו
 הא [סבר] חמא(סברא) יע גמגומין והרבה שמעתי כך כו׳) חברו מצאו אומר יוסי ר׳ פנן הכי אלא ואפילו כן על יתר בברייתא חנן ולא להחמיר יהודה בר׳ יוסי ר׳

̂א’מתני׳' אח® דפסיעה הן נואש אמרי אבל יהודה כדר׳ האי כולי חזקה בעי לא יוסי דרבי מתרצין ויש אפילו ומאי כן על יתר מאי יוסי לר׳ ליה *דקשיא ;אJ עי ׳ל0  ל"לד“'מי''ש
ה שמעתיו ולא ל״א • פליגי בחזקה אף וא״כ בלומר אלא לאפליגי אמרדבחזקה יוסף רב ועוד חזקה ליכא מהכי ובציר חזקה הויא לביתו חון •י ב ץ ב עו מ ש ר עי בו׳ ל

̂, ואתא יוסי ר׳ פליג וכי כן לומר החוזר זה דצריך פליגי לא כ״ע התחום בתוך שביתתי לומר רבה אמר .למעלה פירשנוה כבר לאקו
בי׳^בת^ ̂'שישיי״לו’̂ רוצה והיה דהואיל לשם שביתתי שיאמר ובלבד עירוב קנה הניחו ולא להחזיק רוצה שהיה חברו מצאו אפילו למימר איהו ואתא החזיק דאמר
שבת תחומי ב׳ וביניהן ךך/ ,5 עני הוי לא החזיק לא דאי בעינן חזקה דודאי פליגי לא להחזיק אמר יוסף ורב עני והוי כיוצא ליה חשבינן לצאת

קוםייע̂י למימר יוסי ר׳ ואתא בסיפא ומיתנייא למיהדר איצעריך ולא בעיקרו שביתתי ואמר בה דפריש קאי דמתניתין וארישא לשם שביתתי שיאמר בעי ̂י̂י עירוב״
יהודה ד׳ דברי שביתתו פליג אמאי קאמר פלוני במקום שביתתי באומר יהודה דלרבי כיון וא״ת היא קנייה דעתא דגלוי והחזיק הואיל קני מידי אמר לא אפילו
שהיא כל ר״מ ליהוקסבר משוי כעשיר האי אבל ממש בדרך בא אלא האיגוונא כי חזקה ליתליה ר״מ גמל חמר ליה ומשוי עליה ר״מ

̂יזפה ובמקום זו מרוח עצמו שסילק מביתו הלז לעבר לו שהיה אלפים באמירתו הפסיד באמירה אלא בפס עירב ולא בפת לערב לו והיה עשיר  טצאוחבידווא״ל
 במקום שביתתי ובאומר פליג עשיר שהוא מי אכל מאיר דר׳ הדברים ונראין הללו. אלפים אלא לו ואין הוא עירוב דלאו נשתכר לא שביתתו

 יק1הח אם דבה אמד אם אמר ולא הואיל הוא ליה לןהיכאניחא דמספקא משום להאיועעמא ליה משוי ס״דר״מעני דאי כו׳ לערב בידו שיש כל מדקתני פלוני
שגיתתי ומר‘.^ריך .̂ חמר זה והרי וחזר שיצא לחודיה בהך אלא ספיקא הך לה משכחת לא הא כל מאי כן

̂צריך̂‘ הא אזלא כמאן ליה בעי הכי וחזקה פה דלין אמירה בעי תרתי יוסי דר׳ אליבא יוסף דרב דפרשי קמא ללישנא י כסא! :דקני: משמע .סוחזק !1דהו דכען י
 אע״פ באורחא אזיל הדין והוא תרתי דבעי יהודה. בר׳ יוסי דר׳ אליבא יוסף ברב :פה לין היינו חברו והחזירו חזקה היינו שהחזיק תרתי דבעי דעולא
 שביתני ‘̂שאטר’"'2̂ דקאמר פלוני במקום שביתתי למימר בעי דלא דעולא הא אזלא כמאן פירושא הכי וללישנאבתרא נקע חדאמינייהו אלא יהודה דר׳ אליבא
ך (הג״ה לומר בעיק לא דאמר יהודה ברבי יוסי דרבי ואליבא יוסף כרב לגמרי דמשמע שמוחזר אע״פ ה א  צריך אם פלוני במקום למימך א5לי ו

ך' • אזיל הוה פי :אדם שם .אישההא :כאן) עד .בעי תרתי יהודה דרבי להו סבירא תחייהו יוסף רב ובין רבה דבין יהודה דר׳ ואליבא ת '’צ
p צין . הבא ביה :בדרך החזיק ליה דהוה העליה מן יורד שהיה הכבש מן מעלה .דרגא גהה :הוה אלפים ד׳ ובתוך לביתיה .צדיך אינו אמד יהודה : 5

האומר אטד יוסף ודב י r י י
פלוני במקום שביתתי ״

אמד שלא אע״פ נדדך שהחזיק כיון צדיך) (אינו אטד יהודה ב״ר יוסי ד׳ צדיך אטד יהודה ד׳ לא אי פלוני במקום שביתתי נטי לומד צריך אם במחזיק פליגי כי צריך דודאי פליגי לא ב״ע להחזיק נסי שצדיך
א בית א״ל .להוליכה וההזיק לדדגא דנחית עד שבקיח אזיל כי דפידי כלכלה הושעיה בר נתן לרב אייתי אישתיתא בד יהודה דדב «pv כדב ואפיקנא במקום. שביתה קנח פלוני במקום שביתתי בדרב זיל וקדים דג

.רוח לכל מאלפים לכד ד״א לו יש כרגליו שכיחה שקנה מ׳ שכח פי׳ וצ״ל כאן דחסר נראה *)
יוסף



  



















































 





























 

















































































  

















































































 

















































 































ט עין שפ  מ
ה גר מצו

לע׳א] [ש״ו
וכ״ה ר1דמורו ״ל5[

 משנס ויניציא בדפוס
רפ׳׳ח]

 מהלכ׳ פ׳׳ז מיי׳ א עא
יו' כלנה עירובין

 ת׳י סימן א״רו סוש״ע
:ב סעיף

ב  מהל׳ פכ״ז מיי׳ ב ע
שמג יא הלכה שכס

 א׳ס סוש״ע סו לאוין
:א סעיף סה סי׳

 טוש״ע שם מיי׳ ג עג
:כ סעיף שם

 טוש״ע שם מיי׳ ד עד
:ג סעיף שם

 מהל׳ פכ״ס מיי׳ ה א
סמג ו הלכה שכה

 סי׳ א״ח ש׳ע טור שס
:ו סעיף שצח

חננאל רבינו
 יוסי דר׳ אליבא יוסף
 מאיר ר' . יהודה ב׳׳ר

 לערב שיש מי כל אומר
 המר וה הרי עירב ולא
 לי למה תו הא נמל

 מאיר ר׳ ספק תגינא
 הרי אומר־מ יהירה ור׳
 ופרקינן גמל חמר וה

 התם סד׳יא אצטריך
 חמר אמרי ספק דהוא

 לא דודא' הבא אבל גמל
 הוא הרי אלא לא עירב
 ביון [קמי׳ל] העיר בבני

 והחויקבדרך לילך שיצא
 העיר מן רשותיה עקר

 לא לילך שרצה ובמקום
 לא דהא שביתה קנה

 הוא עני ולאו בפת עירב
 דקתני(כמחויק)[החויק]

 .ממקומו יזוז לא הלכך
 לתחום חוץ שיצא מי

 כו׳ אחת אמה אפי׳
 חנניא א׳׳ר דאטר איבא
 התחום בתוך אחת רגלו

 לתחום חוץ והאחרת
 תשיב אם שנאמר .יכנס

 רגליך רגלך משבת
 לא והתניא . קרינן
 היא אחרים הדרא יכנם
 :שכלו(ט״ו) למקום דא׳

 אומר אליעור ר׳ פיסקא
 יכנם לא ג׳ יכנס ב׳

 אומר אליעזר ר׳ והתניא
 . יכנס לא ב׳ יכנס א׳

 דקתני הא ופרקינן
 יכנס לא ב׳ יכנס אחת
 אחת אמה שיצא כגון

 אבל יכנס בשניה ועומד
 ועומד שתים מצא אם

 יכנס לא בשלישית
 ב׳ קתני הכי נסי ומתני׳

 בשתים עומד אם פי׳
 לא בשלש עומד יכנס
 אפילו דתניא והא יכנם
 יכנס לא אחת אטה

 לו אין כלומר במורד
 . מדתו על להוסיף
 שאמרו ולמודד כדתנן

אלפיםומודד: נותניןלו

 מי עלך הדרן
שהוציאוהו

צד  את טעברין כי
 פגים הערים

׳ יוצא פגים נכנם ו .נ

מסורתעירובירביעי פרק שהוציאוהו מי104
הש׳ם

ל א ס ערס פירש .יוסי דרבי ואליבא יושך כרב ^  גרסינן הכי אחרינא וללישנא פה ולין בדרך החזיק בעינן .כמאן דמאע״פ הקונ
■ שביהתי אמר דלא ואע״ג בהכי ליה דסגי כמאן אי אמר לא כן ואס שביהה מלקנות *דמוחזק דמשמע דייק י

לה.] [לעיל

מה.] [לעיל

נזדקר ס״א

כרב פלוני במקום
סי ואליבא כרבה לא יהודה בר׳ יוסי דרבי אליבא ׳וסך ברבי) דרבי(יו

 דלא יהודה בר׳ יוסי דרבי ואליבא יוסך כרב הוי כמאן וה״פ יהודה
 ולא החזיק נמי והאי להחזיק אלא בעי אור תורה

 וכרבה עסקינן דאמר לא ומשני אמר יהודה בר יוסי דר׳ ואליבא יוסף כרב“ כמאן

 כל אומר ר״מ :יהודה דר׳ ואליבא כרבה לא
 זימנא חרא תנינא הא :בו׳ לערב שיכול
 חמר זה הרי אומרים יהודה ורבי ר״מ *ספק

 דר״מ טעמא תימא לא ששת רב אמר גמל
 גמל חמר דהוי הוא עירב לא ספק עירב ספק
 אלא גמל חמר הוי לא עירב לא ודאי אבל

 דהא גמל חמר הוי עירב לא ודאי אפילו
: גמל חמר הוי וקא עירב לא ודאי הבא

 אמה אפילו לתחום חוץ שיצא ״מי מתני׳
 שלש יכנס שתים אומר *ר״א יכנס לא אחת

ט׳ *. יכנס לא בתוך אחת רגלו חנינא א״ר ג
________ . _ . . יכנם לא לתחום חוץ אחת ורגלו התהום
מל: חמר הוה עירוב יש״י׳שאינורגלך רגלך משבת תשיב °אם דכתיב  לא ג
ם בתוך אחת רגלו והתניא כתיב ת ת  וקנה עירב דספק הוא התם .פימא ה

ץ אחת ורגלו ” אחרים מני הא יכנס לתחום ת
 שרובו למקום אומרים אחרים דתניא היא
 ירגלו חנינא ר׳ אמר דאמרי איכא *נזקר הוא

ץ אחת ורגלו התחום בתוך אחת  לתחום ת
 רגליך רגלך משבת תשיב אם דכתיב יכנס
 כאחרים דאמד הוא יכנס לא והתניא קרינן

 אומר ר״א :גזקר הוא שרובו למקום דתניא
 ר״א והתניא :יכנס לא שלש יכנס שתים
 קשיא לא יכנס לא שתים יכנס אחת אומר

 תרתי דעקר הא אתרתי וקם חרא דעקר הא
 אמה אפילו אומר ר״א והתניא וקסאתלת

 *דתנן למודד ההיא תניא כי יכנס לא אחת
 אפילו אמה אלפים לו נותנין שאמרו ולמודד

 אמה אפילו לתחום חוץ שהחשיך *ימי מתני׳ *. במערה כלה מדתו סוף
 המשוחות שאין יכנס אמות עשרה חמש אפילו אומר ר״ש יכנס לא אחת

: המרה טועי מפני תנא נט׳ ז הטועין מפני המרות את ממצין

שהוציאוהו מי עלך הדרן
 יוצא פגום נכנס פגום יוצא בית נכנם בית הערים את י׳מעברין כיצד

טפחים עשרה גבוהות גדודיות שם היו
וגשרים

׳ • היא יהודה ר׳ י נ ת  בפירקין כדאמרינן חחומין הבלעת משום . יכנס שסים :מצוה לשם שלא ומדעת במזיד . לסחוס חון שיצא מי מ
׳ באמצען: והוא דאמר לעעמיה אליעזר מה.)ר׳ (צעילדף ט ם בתוך ורובו . נזקי הוא שם שרובו למקום היא: אחרים מני הא ה״ג נ  התחו

 .יאמר הוא :יכנס הילכך התחום בתוך לובו עדיין לתחום חון אחת רגלו אלא הויא דלא וכיון ליה שדינן רובו בתר כלומר . נזקר :הוא
מד בשתים אם קאמר והכי בשניה ועומד האחת מן שיצא .חדא דמקר מסגי״ :חנינא ר׳  שיצא יכנס לא שתים דקתני וברייתא יכנם עו

ת אלפים ומודד במקומי שביתתי ואמר לו שחשכה . למודד :השתים מכל  אמה שלו אלפים וכלו העיר לתחום יכנס אולי בינוניות פסיעו
 אפילו אלפים לו נותנין שאמרו ולמודד כדתנן מאלפים לצאת מותר אינו לתוכו אותו מוליכות האלפים שאפילו יכנס לא לתחום חוץ אחת
 : לאלפים חון לעבור יכול אינו ארבע שהן שביתתו מקום לבד אלפים שמדד דכיון מאלפים להלן יהלך לא במערה כלה מדתו סוך

׳ י נ ת ם: חון לו וחשכה בדרך בא שהוא . שהסשיו מי ט די המשוסוס :אמה מ״ו דווקא לאו .בו׳ אמה משרה סמש אפילו לתחו ד מו . 
מן להציב . המדוס אס ממצין אינן :התחום לתוך סימן ועושין לעיירות התחומין  מפני :אלפים לתוך אותן כונסין אלא אלפים בסוף הסי
עי מפני .הנווטין מט להלן הולכין ופעמים הסימן את מכירין שאין המדה טו  מ״ו דדוקא שמעתיו ולא ל״א אדעתייהו ולאו וחוזרין מ

קט  אמה חמשים של בחבל אלא מודדין אין נז:) דף מעברין בכיצד לקמן ואמרינן התחומין הקובעין המשוחות הן המדה ומועי נ
מעט וחבל חבל וכל לאלפים יש חבלים ארבעים ת  פ׳ הרי אצבע וחצי טפח והאחיזה מכאן תופס וזה מכאן תופס שזה אחיזות שני מ

ם מ׳ טפחי ם ליו״ד העולין אצבעות ו ם תשעים הרי טפחי : אמות עשרה חמש שהן טפחי

שהוציאוהו מי עלך הדק

תן דתנן עוברה לשקאשה בגמרא מפרש מעביין. כיצד ט ה ף מ ק ר של בעיבורה עירובו ל  ס•] [דף השתא ומפרש לעיר עיבור יש אלמא עי
 כלומר . כנגדו המדה מוציאין כו׳ גדודיוס היו או יוצא ופגום נכנס פגוס או יוצא וביס נכנס ביס :עיבור לה יש כיצד

 ומחוברין סמוכין בתים אלא חלקה חומה שאינה איגר שור מחיצתה הוה אם לה חוצה אלפים למדוד ובא העיר תחום סימן לציין כשבא
ת ויש מבחוץ פגומה כניסתו ונראית מחבירו יותר העיר לתיך נכנס בית ויש ם או מחבירו יותר לחון ויוצא בולט בי ס פגו כנ  נ
ם בחומה בולטין עגולין מגדלין ויש חומה מוקפת עיר שהיתה יוצא פגום או מי ם בפנים שבולטין פע  שהיו או בחון שבולטין פעמי

ת לאחת שם ר של הקרט :לקמך כדמפרש לעיר ושירים אמה שבעים בתוך וישנן בתים חרבות של חומה שברי גדודיות עי
או

 הילכתא א״כלימא אמירה וגם דהחזיק תרתי בעי אי דייק הכי נמי
 :תרתי בעי יהודה לרבי לרבה ובין יוסף לרב דבין יהודה כרבי

 ספיקא דכל .זימנא חדא תנינא
 הוא גמל חמר לר״מ

 וקשה הוא ספיקא נמי ומתניתין
 דהוי שמעינן הויא היכא דמההיא

 ר״י ואומר מאיר לרבי ספק הכא
 שיכול כל למיתני ליה דהוה דפריך

א וממילא ספק וכו'  חמר דהוי ידענ
 לא דודאי דהיכא דה״א ומשני גמל

 גמל חמר הוי לא הכא כי עירב
ק תנן הוה אם דאפילו  הוה ספ

 עני בכך חשוב אם ספק מפרשינן
 לא ולכך לאו אם בדרך בא כשאר

 שמערב אמרו עני דודאי עירוב קנה
 עני בספק ולא פלוני במקום ברגליו

 עירו כבני ויהיה עשיר כודאי ודיט
:לן משמע קא

י  כלה שאפילו .למודד ההיא תניא ט
 אמה יכנס לא במערה מדתו

 דלא והא נראה לא ופ״ה יותר אחת
 חון אמה להחשיך תניא כי קאמר
 דפשיטא דמילתא יכנס לא לתחום

 אבל לתחומו חון לצאת לו דאין הוא
:לאשמועינן איצטריך למערה בכלה

שהוצייאוהו מי עלך הדרן

ד צ י פי׳ פגום מעברין כ ס.  ר״ח נכנ
ם  העשוי בנין נכנס פגו

 בורר(סנהדרין שובךכדאמרי׳בזה כעין
 משישברו יונים מפריחי גבי כה:) דף

^ ממש שובך ומיהו פגמיהם את ן  אי
ם מתעבר ר ע £ העי :* מ׳ בג אמרינן  כד

וגשרים

 והוא תרתי דבעי יהודה דר׳ אליבא
 דרבי ואליבא יוסף לרב נמי הדין

 ליה עדיפא דרבה אליבא אלא יהודה
 יוסף ורב דרבה משוס לאוקמי
 ענין שדה מתלת לבר כרבה הילכתא
 מערבין בכל בפרק .ספק :ומחצה
 לתחום חון נתגלגל לה•) דף (לעיל

 משחשיכה עירוב אינו יום נשרףמבעוד
 ספק יום מבעוד ספק עירוב זה הרי

ר' מאיר ר׳ משחשיכה  אומרים יהודה ו
 הוא גמל חמר ספיקא כל אלמא כו׳

 וללישנא הוא ספיקא נמי ומתני׳
 חדא תנינא ליה קשיא הכי בתרא
במקום דעירב דהיכא לר״מ זימנא

רב לא וספק שביתה שם  וקנה עי
 היכא אבל גמל חמר דהוי הוא בביתו
רב לא דודאי  שהיה זה חוזר כגון עי

 ל״א היה. לביתו שקרוב בפת לערב לו
 פלוני במקום שביתתי לומר לו שהיה

 אלא ספק כאן דאין גמל חמר הוי לא
 כאנשי ויהא אביתו נתכוון לגמרי

 •שלא מירב לא ודאי אפילו אלא :עירו
 ליה מחזקינן נמי לשם שביתתי אמר

 וללישנא דעתא גלויי משום בספק
 עשיר מאיר דרבי דפרשינן בתרא
 גמל חמר הוי הכי ואפילו ליה משוי
 במקום דאפילו ש״מ עירו כבני ולא

 לתחום חון נתגלגל כגון ספק שאין
 הוא עירוב לאו דודאי יום מבעוד
 הוא גמל חמר מאיר לרבי הכי אפילו
 של מאלפים בכוונתו עצמו דסילק

 דקתני סתמא וההיא לביתו שני צד
 דמשמע עירוב אינו יום מבעוד התם
 היא יהודה ר׳ עירו כבני הוא והרי
פא בהדי ותני להו עריב דלא והא  סי

ר׳ משום גמל חמר זה הרי דקתני  ד
 אבל מאיר לר׳ מודה בסיפא יהודה
ורישא להו. שוי עירו כבני ברישא

סא, לקמן

קה. לקמן

 או [לקמן
 כו׳ גשרים
רש׳ל] כד״א.



 

















































 































  




















































































 














































































  

















































































 














































































 
























































































טסורת
קהש׳׳ס ר ב ע מ ד צ א/ רבעועירובין חמישי פרק כי תנ

 הסדה אה מוציאין :הקכר פל שפושין כפין .נפשוס או גשרים או
 יש כאילו רואין צפונית מזרחית קרן אצל הללו כלימות אם • הגגדן

 ומודד לזו מזו מתוח וחוש דרומית מזרחית בקרן כנגדה אחרת בלימה
מ מן ת לשתי שוה התחום שיהא כדי ולחוץ החו מ  כאן יהא ולא קר

 אור תורה את .אוסן וטושץ :ארוך וכאן קצר
 אלפים שיהא כדי מרובפין התחומין

 להן שיהא פגולין ולא כבאמצפ לצדדין
מין הן ובצדדין באמצפן אלפים מפ ת  מ
ת ובפיר פגול כל כדרך בפ  מרו

פל אלפים אלא בה שאין פסקינן
־ ■ ־ 1A פנולטין פי'

ם תחומין נמי דהוו אלפים אג, החומה מן מרובפי

שות וגשרים ת בהן שיש ונפ  מוציאין דירה בי
 טבלא כמין אותה ועושין(א) כנגדן המדה את

ט׳ ** הזויות את נשכר שיהא כדי מרובעת ג
מאברין תני וחד מעבדן תני חד ושמואל רב

דתני ומאן אבר *אבר מאברין דתני מאן ̂ ........^
ת אינה ואם כאבדי אני פ ב ח ה באשה יתירהיא^^י״מעברין שהיא כגון מ ר ב ו ת ע ר ע מ _ המכפלה ° ב  ר

ם *שני אמר חד ושמואל מאלפים פחותה או לאורכה אלפים פל י ת  5 מזה לפנים זה ב
ת אמר וחד מרובעי! דתחומין מרובפין הוו (ב)לא עיוו^ האדם י למאן^ בשלמא גביו על ועלייה ב

 למאן אלא מכפלה היינו זה גב על זה דאמר
̂א מכפלה מאי מזה לפגים זה בתים שגי דאמר א

ה נף'ענ,ל,^כדanה;^לpד ל פו כ ש ת בזוגות ^־־י־ ת אק מר ט m* ארבע ״

 צד: [שסמים
יג.] חגיגה

יא. סופה

,,35 למפומי דקתני ,̂;, 5, 1UU n״ , u i « ו ■ת עןו« y j ד « ■

ת: את נשכר ׳ הזויו ט ה אדם זוגות הארבע קרית יצחק ה,. חד ג ת  אברהם ו
 אבר אבר : באלך .מאברין

 אבר יש שאם אברים לה שמופיפין
ר מן שיוצא  דרומית מזרחית בקרן הפי
 מזרחית בקרן גם אבר כאילו רואין

ממרה : משם ומודדין צפונית

ה’,שם ר ש ו  בימי °ויהי ולאה יעקב ורבקה יצחק י
 שמו נמרוד אמר חר ושמואל רב אמרפל

א ולמה  והפיל שאמר אמרפל שמו נרן
 אמר וחר האש כבשן בתוך אבינו לאברהם

*שהמריד נמרוד שמו נקרא ולמה שמו אמרפל
ה לשל^פלה* ת * א * » « ״ ^ כ טלך ״ויקב במלכותו עליו כולו העולם כל ה

 וכן דמתניתין בלישנא נמי דפליגי
 .בסים שגי :חדש במלך וכן באמרפל
ה לפנים זה בה היו :מז

 [נדסוסוניציא
 יכן לבן בדורו

עיקר]

סתת בית בית
מערה חיצון ן פנימי

ם י ר ש ג . בית בהן שיש ונפשות ו ה י י תט הא ד ק דק ק ש שובך כמו בניין פנים פי׳ בית ל
ה דנפשות בברייתא כדמוכח אנפשות קאי לא דירה ................ גופי

תמא ך קבר שומר לדירת ס כ ל ה ד בי ג פ ״ פ ך  דירה בה דייר דלא א
 דגשר קאי אגשרים אלא בגמרא כדפ׳׳ה הקבר שפל בנין דנפש היא

ת ובית וקבר ס  דקתני הנהו וכל הכנ
מ׳  דירה בית להם שיש בברייתא בג

ד דירה לבית לאו  ביה לית ואי פבי
ך הוא דירה לאו דירה בית  בפרו

 בירושלמי כדאמרינן ציון נפש מפרש
לצדקי׳ נפשות פושין אין רשב״ג אמר
א וכן זכרונם הם דבריהם אלא  הבי

:ג:) (דף דשקלים מפ״ב .
א  דאמר והא .כו׳ ממנו למדתי ל

 (יבמותיבמתו פל הבא בפרק
 מרבי יוחנן רבי מיניה בפי נז.) דף

שפיא  באותן לא כו׳ כהן דכא פצופ או
ה ימים י״ח :הי

י  ור״ח לשכחא. בבירא אצבפתא כ
רי  אצבפו כשוקפ פירש גרסבביז

ם  נראה בו וכיוצא בחרדל כמו בזרפוני
, חוזרת אצבפו וכשמסיר יומא כמו

ט זמסמלאת א ע ד י נ א מ ו  כשאט מ
היה נביאים של טירוני! האחרת ומתחילין המסכתא מסיימין

י ר מ ג  עטד כאילו השילוני רב לגמרא .רבה מחד ד
ך אחד ה. לפני ל5יבל שלא פדי נ בי ויבא ^

 לא^ל בפ״ק אמריצן למיסבר אבל יחד לשונם
ף ד ) פ״ז  האלד.ים לפני משה לס;ו תורס הלומד כל ימי) ד

מן רואה אינו אחד רב 4^1א?א?לםד"שכ^ ̂ לפולס ברכה סי
מקבל כאלו חבירו פני עלס

 כה) בדאמרינן(מהדרין
 (מי יונים במפריהי
 את [משישברו] ששברו)
 של שובך כגון פגמיה!

 .עומד בניין עשוי יונים
 נכנם בית ירושלמי
 כננד אותו מוציאי!

 מוציאי! יוצא פנום העיר
 תני רב כנגדו. העיר את

 אשה מלשון מעברי!
 תני שמואל , עוברה

 לה מוסיפי! מאברי!
 עדשיאותו אבר.רבתני

 בזאת אך כדכתיב לאורו
 תני שמואל לכם. נאותה
 לדעת כדכתיב יעותו
 . רבד יעף את לעות
 תני] [רב רב) (תני

 קרוב כי כרכתי׳ אידיהם
 אמר שמואל אידם יום

 ועדיהם כדכתיב עידיהם
 לבייש שעתידים המה

 ומשה כתיב . עובדיהן
 כמה האהל את יקח
 והיה מיל רחוק היה
 אין משה מבקש כל

 ח׳ מבקש כל אלא כתיב
 רבו פני המקביל כל מיכן

םניהשכינה.רב כמקביל

סס

 יט. [גרכוח
וש״נ]

 תקרות בשתי כפולה הוי .ופליה ביס
ם שני אבל  לשון בהו שייך לא בתי

 שנקברו . בזוגוה שבתולה : כפולה
 דכתיב זוג זוג דהיינו ואשתו איש כולן

 אברהם את קברו שמה מס) (בראשית
 מפלה כלפי .מליו :וגומר שרה ואת
ם שכינו אלא  מילא :בלשונם חכמי

תחתיו: פלוני וימלוך זה וימס. בסיב
 וכל בדורו גדול אדם .בריבי אושטיא

 לב :פירושו הכי בריבי דקרי היכא
 מחודד היה כמה .ואחד אחד בל

 יש חריפות מה הכרתי בכולן כלומר —8®^—
ה • ואחד אחד בל וחבמה :לזה מז
 יותר למד וכמה מזה חכם זה כמה
 לא במשנסינו אימא איבטיס :ממנו
 ברייתות אבל אחד דבר אלא למד

. באמה ששה :מובא גמר וגמרות
 ודוחקין מפיו לשמופ מהקרבין שהיינו

 טל חביריו ממדו לא ר״מ :זה את זה
 קמא בפרק כדאמרינן .דטהו ס̂ו

מא פל אומר שהיה יג:) (דף  מ
ר ם ומראה מהו . אולם פחח :פני
. סדקיה :י' היכל ושל כ׳ רחבו
מ ם סדקי בה שתופרין מח והוא בגדי

 חדש אמר חד ושמואל *רב מצרים על חדש
 חדש מ״ד גזירותיו שנתחדשו אמר וחד ממש
 שנתחדשו דאמר ומאן חדש דכתיב ממש

ולמאן וימלוך וימת כתיב מדלא גזירותיו
̂"רב?שטוא?ה? לא אשר מאי יוסף את ידע לא °אשר כתיב הא גזירותיו שנתחדשו דאמר  המכפל

□יק *. כלל ליוסף ליה ידע דלא כמאן דמי דהוה יוסף את ידע ^יי׳ שטי^י׳ ( ? ל ̂־״תו̂?  »ה?ה"'
n ד׳ ארבע קריה אושעיא רבי אצל גידלתי ימי□ י״ח יוחנן א״ר :ויבן) *בדוד למדנו עשר ושנים m 

̂ג! הערים את מאברין כיצד במשנתינו אחד דבר אלא ממנו למדתי ולא בריבי ̂ב ̂יע ̂מכ ̂ק  יצ
̂יאלש 1!י1 י״י׳ בריב' אושעיא לרבי לו היו תלמידים י״ב יוחנן רבי והאמר איני באלף ״׳?'?)' לר

ד לב ולמדתי ביניהן גידלתי ח א [בריבי] אחד כל לב ואחד אחד כל וחכמת ואחד כל
...............;S5 גמר דידהו מנייהו אימא איבעית גמר לא גמרא ואחדגמר אחר וחכמתכל ואחד
שנתינוקאמרוא״ריותן דבר גמרואב״א לא דידיה מיניה  אחד כל וחכמת ואחד לומדין כשהיינו אחד*במ
̂_א באמה ארבעה ארבעה יושבין היינו אושעיא ד אצל תורה ̂ו ממנו מדתי ואחד

 חדשים וששה
 ולמדתי
אחד

 כ׳׳ג תום' [עי׳
 החוט] נט־ד״ה

•ג:] *[לעיל

הגהות
הב״ח

 בטשנד. (א)
 אותן ועושין
 ־ טנלא כמין

 ד״ה רש״י )3(
 אי כו׳ ועושין
 מאלפי׳ פחותה

לרוחנהלאהוו

ואב׳״א ס״א

במשנתנו ■אחד . . , .

X א״ך באמה ששה ששה יושבין היינו בןישמוע אלעזר רבי אצל תורה לומדין
 בדורו היה אושעי׳ ור׳
 ולא בדורו מאיר בר׳

 סוף על תבריהם עמדו
 לבן יוחנן א״ר .דעתם

ר' וחם ראשונים של
אומרים) עקיבא(וחכמים

 אמה מ' אולם של כפתחו
 והוא אחרונים של לבן
 שסוע בן אלעזר רבי

ב׳ היכל של כפתחו
 כמלוא לבינו ואנו
פי׳ .סדקית מחט
 כסיכתא מאד דק

פי׳ . לגטרא בגודא
 לא שאינו בכותל היתד
 אנו מוריד.כך ולא מעלה

 ואנו רבא ואמר .בגמרא
בקירד. כאצבעתא לסברא

 כשמניח [רק] (דג) פי'
 נעשה בתוכו אצבעו

 מפעפע וכשמגביה גומא
 הנוטא ומתמלאת ועולה
 בתוכה נשקעה לא כאלו

 גומא היתה ולא אצבע
 אשי רב אמר בתוכו

ה ח כ ש ל  כאצבעתא ו
פי׳ . [בביזרא] (בבירא)

 אצבע ששוקע במו
 חרדל כמו בזירעונים

 באלו נראה בו וכיוצא
 יכאשו׳טרים גומא עשה

 ומתמלאת חוזרת אצבעו
. הגומא את ד י  כך מ

 מסכת אנו-כשמשלימים
 מיד אחרת ימתחילין
אמד• דראשונה: שוכחים

 בגי רב אמר יהודה רב
 על שמקפידים יהודה
 טיטן ומחתי י׳שונם
 ודייקי רבה מחד וגמרי

תלמודן נתקיימה לישנא
דן.ולא , . ^ דגלו אלא עוד בי

אשר ובכל ביה דכתיב כשאול נסי מסבת גלו ולא בידם תלמודם נתקיימה ולא [בלשונם] (לשונם) דקו ולא רבה מחד נמירי ולא אלשונם קפדי דלא גליל בגי איל ,וישמחו יראוני יראיך ביה כדבתיב סשכתא
יפגר.

 יכלו *לא בדורו מאיר רבי מה בדורו מאיר כר׳ בדורו בריבי *רביאושעיא יוחנן
 סוף על לעמוד חבריו יכלו לא אושעיא רבי אף דעתו סוף על לעמוד חבריו
תן אמרר׳ דעתו של אחרונים ושל אולם של כפתחו ראשונים של לבן יו ת ת  כפ
 איכא שמוע בן ר״א אחרונים ר״ע ראשונים סידקית מחט נקב כמלא ואנו היכל

 נקב כמלא ואנו בריבי אושעיא ר׳ אחרונים שמוע בן אלעזר ר׳ ראשונים דאמרי
 אצבעתא כי ואנן רבא אמר לגמרא בגודא סיכתא כי ואגן אביי אמר סידקית מחט

 roK יהודה רב אמר ליעבחה בבירא אצבעתא כי אגן אשי רב אמר לסברא בקירא
 ט?פ שלא גליל בני בידם תורתם נתקיימה לשונם על שהקפידו יהודה בגי רב אמר

 אלא מילתא תליא בקפידא מידי בידם תורתם נתקיימה לא לשונם על הקפידו
 דלא גליל בני בידן תורתן נתקיימה סימנא להו ומתנחי לישגא דדייקי יהודה בגי

 גמרו יהודה *בני בידם תורתן נתקיימה לא סימנא להו מתנתי ולא לישנא דייקי
 לא רבה מחד גמרי דלא גליל בני בידם תורתן נתקיימה רבה מחד

תורתן נתקיימה מסבתא דגלו יהודה בני אמר רבינא בידם תורתן נתקיימה

 רש״י [ז״ל
 נט.ד״ה בגיטין

 גדול שאול
 היה בתורה

 לימד שלא אלא
 לאתרים
 כדאמרינן
בעירובי!

 גלי לא שאול
ונו׳] משכתא

 מסבתא גלי דוד בידם תורתן נתקיימה לא מסבתא גלו דלא גליל בני בידם
שאול בייתי־ דק אלייייא* א״יי ׳ מסבתא גלי לא הם״יח יראוני °יראיך ביה כתיב מסבתא דגלי דוד .

יפנה אשר כל) (*°אל ביה כתיב מסבתא גלי דלא שאול ̂יש׳אילוישמחו שנותיי! כיתד
ובכל ̂(*צ״ל להבי! אט יכולין אין כך בדוחק ונכנס

ש אם כי שומפין שאנו מה ^ :ובקושי מפ
ט מדבק אלא בחוכה ליכנס יכול האצבפ שאין קשה בשפוה .בקירא באצבט פ  ליכנס נוח שהאצבפ כשם .לשבחה בבירה באצבט :מ

ם. טל שסקפידו לשכוח: מהירין אנו כך הבור בפי שונ ק מגונה בלשון ולא צח בלשון לדבר ל קי :גליל בבני לקמן כדאמרי  לישנא. דויי
פ שומפין שהיו ופ״י מרבן שומפין שהיו לשון באותו לחזר  שהיו כך ומתוך זו אחר זו סימן בהן נותנין היו שמופה אחר שמופה פ״

ם  מזה שומפין והיו .רבה מסד גמרי לא :סימנין ומניחין .ומהנחי :מהן משתכחין ואינן נאין סימנין להניח יודפין בלשון מדקדקי
. לאחרים למדו . חסבהא דגלו :ומשכחן מבלבלן לשון שינוי אחד ששניהם אפ״פ אחר בלשון ומזה זה בלשון תי פ מ ש ך  מפרשין ל״א כ

ד דבר של במפמו ומדקדקים שמופותיהן  : היתר ולהיתר איסור לאיסור מכוונות ששמופותיו לפי .וישמחו יראוני . בלבן שמתיישב פ
פ שהיה ד*) (דף בברכות כדאמר .מסבסא דגלי דוד ג  ואומר ושיליא ושפיר בדס מלוכלכות ידי כדאמר הוראות ומורה בחורה י

ט פז.) (דף קטן במופד נמי ואמרינן כח זכיתי יפה דנתי יפה רבי מפיבושת די :כו׳ דוד זה תחכמוני בשבת יושב הפצני פ
ירשיפ
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