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ד ל ד י  דגימין שני בפרק .מצסרפין אין חמשה ומחיצה חמשה ג
ק *בית כגון בקונשרס טו:)פי׳ (דף  מחיצות לו ויש חמשה עמו

 בפרק אמר דהא לר״ת וקשיא רה״י תוכו להיות מצשרפין אין חמשה
דף א( תר ר צס:) ב ט  למודה אמר נמי ובשמעתא מצשרפין וחוליתה ד
א ד ס ח ב  פני ורואה הואיל בתחתונה ר

ה חמשה גידוד לפרש יש אלא י' ט  ג
ה ונפקא חמשה  זו חצירות בשתי מינ

 ולעליונהכדאמרהכאוצ״ע מזו למעלה
שבת יש״ל ד) אם לענין ש(  כשיש) *(לפרש י

ה ברה״ר תל ט  ארבעה ורחב חמשה ג
 שהזורק חמשה מחיצה עשו גביו ועל

 לרה״ר ומתוכו חייב לתוכו מרה״ר
י • פמור כ  מכאן פחות קתני ל

 שנים מערבין ואין אחד מערכין
ה. נ תו ח ת  כדפריך לעיל וא״ת א

 תרי ולא חד לא תערב לא עליונה
 מערבין דקתני הא משני לא אמאי
 אתחתונה אחד מערבין ואין שנים

 מערבין ליה דמשמע משוס לומר ויש
:אתרוייהו שנים ,

א ד ודאי אלא אימר תימא ל  מבעו
 אמר דהכא קשה .נפרצה יום

 שבת דאמר כשמואל סבר דרבה אביי
 תיקשי וא״כ הותרה והותרה תואיל
 כל כב•) דף (שכת אמר גופיה דאביי

ד דמר מילי  בר דרב כחומרי עבי
 מתירין כשמואל דעביד תלת מהני
 לא דמש״ה לומר ואין כו׳ לבגד מבגד

 ורב הונא דרב משום דהכא חשיב(ה)הא
 בגרירא דהא כשמואל סברי נמי יהודה
 בפרק דהא כשמואל דסברי איכא

 רבי דסבר משמע פא•) (שנתהמוציא
חופן:! דנזיר משנה כסתם יוחנן

 פריך דהכי י״ל ומיהו ומפספס
 דבר למימר יוחנן ד מצי ומי בהמוציא

 משנה כסתם דלא אסור מתכוין שאין
 אחרינא סתמא איכא אפילו דנזיר

 אולמיה מאי כג:) בביצה(דף כדאשכחן
 יוחנן לרבי ואין מהאי סתמא האי
 אי ראייה בלא אחת כשום לפסוק נמי
 דרב צחומרי דעביד הא לומר יש נמי

 ואבל מעירוב לבד בעלמא היינו
 שמא חו בהם המיקל כדברי דהלכה

 חומרא הויא קולא הך דזימנין כיון
 דמהאי שבת במקצת דנאסר כגון

 חשיב לא השבת לכל נאסר גיעמא
 הואיל ליה לית דלרב דרב מחומרי ליה

 כיון שבת :נאסר ונאסר הואיל נמי ליה ולית הותרה והותרה
: עירוב) ד״ה ת• (דף קמא בפרק פירשתי .הותרה שהותרה

ו י : לר״ש בבית ששבתו בכלים .בארבע אלא בה ממלמלין א
מ׳ ר״א. דברי *)חייב  הפרוצה מחיצה במקום לה מוקי בג

 שמקום שבצידה מחיצות משתי כלל נשאר לא ראשיה שבשני וכגון
קי ובלישנא הנשארות מחיצות תוך אינו שנפרצה זו מחיצה מו מא  לה ק

 להיות מחיצות מקום להם וביררו מקום באותו דרך להם שאבדה כגון
 ליה דאית לשעמיה ור״א שם שאבדו דרכם בשביל שם דרך ללכת שלהן

פי על אך הלכך לברור כח להם דאין סברי ורבנן בררו שבררו מה ..........
 ר״א דקאמר ומתוכה קאמרת גלגול בית שבילי גבי צ•::) שני(דף בפרק כדאמרינן רבים של ואינו לרבים נמסר שלא כיון רה״ר אינו שם שעוברים יב בעי

הו מתוכה רבנן דנקכוו משוס אלא מתוכה דוקא לאו יי''’י אי מר א הוציא שאם מודה אתה אי רבנן ליה קמהדרי והכי בגמרא כדקאמר מתוכה נמי ק

חננאל רבינו
 ה' גידור חסדא י־ב

 סלע כמו פי׳ טפחים.
 ובנה טפחים ה' גבוה

 טפחים ה' עליה מחיצה
 לעשרה מצטרפין אין

 בנירו׳ כולו אי דבעינן
 .במחיצה כולו אי

 זו חצרות ב׳. מיתיבי
 הנה כו' מזו למעלה
 ה׳ ומחיצה ה' גידור

 רבה ופריק .מצטרפו
 חסדאבתחתונ' רב מודה
 עשרה פני ורואה הואיל
 למעל' ויש הואיל כלומר
 טפחים עשרה ממנה

 תחתונה הכי אי ואקשינן
 דהא לעצמה תיערב

 מחיצות ממנה סלקו
 תיערב לא העליונה אכל

 לית דהא לעצמה אפילו
 והנה מחיצתא ליה

 .עליה אוסרת התחתונה
 תיערב לא פי׳ וזהו

 שנים ולא אחר לא
 לא תיערב לא כלומר

 עסהתחתונ' לעיצמהולא
 עולא בר רבא ופריק

 העליונה שהיתה בגין
 סתומה פי' מנופפת
 אמות עשר עד והולכת
 מערבה העליונה לפיכך

ה מ צ ע  והתחתונה ל
 הכי אי .לעצמה

 עד מנופפת שהעליונה
 סיפא אימא אמות עשיר

 אחד מערבין מיכן פחות
 , שנים מערכין ואין

 העליונה איבעיא אמאי
 ליכא דהא חד תיערב
 עיטרה מחיצה ביניהן
 תיערב ואיבעיא טפחים

 תערב כלומר שנים
 מנופפת דהא לעצמה
 כגון רבה ודחי עשרה

ה שנפרציה נ ו ת ח  ת
 אי לעליונה במלואה

 תיערב תחתונה הכי
 אית דהא העליונה עם
 והנה . מהיצתא לה

 ונעש־ית עשרה פני רואה
ה עכשיו נ ו י ל ע  ה

ה נ ו ת ח ת ה  כאחד. ו
 חד לא עליונה אכל

 תיערב תרי ולא תערב
 עליה נפרצה דהא

 לא נמי הד *) התחתונה
 מחיצה לה דהא תיערב
 נמי הכי אין ופריק

 הלכתא ואסיקנא כו'
 ה' ומחיצתא ה' נידור

,מצטרפ׳
שבאו דיורין הושיעיא

 מצטרפץ אין חמשה ומחיצה חמשה ודT®*ג
לו או שיהא עד חד פ לו או בגי  במחיצה פ

 ועליעה מזו למעלה זו חציחת שתי מיתיבי
ה ה פ  שיש או טפחים עשרה התחתונה p ג

שה גידזד בה  מערבק חמשה ומחיצה חמ
 מערבק מכאן פחות אחד מערבין שנימואק

 רב מודה אמר(*רב) שנים מערבין ואין אחד
 עשרה פני ורואה הואיל בתחתונה דםדא

 תערב ולא שנים תערב תחתונה הכי אי
 שנים ולא אחד לא תערב לא עליונה אחד
 עליונה שהיתה כגון עולא בר רבה אמר

א אימא הכי אי אמות עשר עד מנופפת פ  פ
 שנים מערבין ואין אחד מערבין מכאן פחות

 אמר תערב תרי בעיא אי תערב חד בעיא אי
 התחתונה שנפרצה כנון דרבא בריה רבה

 תערב חד תחתונה הכי אי לעליונה במלואה
 תערב תרי בעיא אי עליונה תערב לא תרי

 קחני וכי נמי הכי אין תערב חד בעיא אי
 שנים מערבין ואין אחד מערבין מבאן פחות

 ומחיצה חמשה נידוד *דרשמרימר אתחתונה
 אחא לרב רבינא אשכחיה מצטרפין חמשה

 במחיצה מידי מר תני ליה דרבא(א)אמר בריה
 ומחיצה חמשה נידוד לא"והלכתא ליה אמר

 דיורין הושעיא רב בעי מצטרפין המשה
שבת הבאין  (ב)חםדארב אמר שיאסרו מהו ב

 לקטנה שנפרצה גדולה *חצר שמע תא
 שהיא מפני אסורה והקטנה מותרת הגדולה
 מבעוד אימר רבה אמר גדולה של כפתחה

 מר תימא לא אביי ליה אמר נפרצה יום
 דהא נפרצה יום מבעוד ודאי אלא אימר

 ובעי הונא מרב מיניה *בעי דאמר הוא מר
 ונסתם הפתח דרך עירב יהודה מרב מיניה
 מהו החלון ונסתם חלון דרך עירב הפתח
 אתמר הותרה שהותרה כיון שבת לי ואמר
 אמר רב שנפל חצירות שתי שבין כותל

אמר ושמואל בד״א אלא בו מטלטלין אין
זה

 אוחו על והוסיפו טפחים חמשה גטה שקרקנניהה חצר .שמשס גימד
 מווצה הויא ללנכה .בפחסוגס 6חפל לב וופ0 :ה' מחיצה גובה
 למחיצהה משרה פני אה רואה שאינה היא מחיצה לאו עליונה לגבי אבל
 סוןז עד להדא דמשהמשא משום טפי שפיר מיחד טליה הויא ואי

 על יוהר טבהה ורואה הגידוד
: מחיצחה ומינפרא עשרה חברהה
 לעצמה כלומר .הערב סלי סחסמה
 שהרי עליונה עם ולא דוריה תיערב
 אפילו עליונה אבל ביניהם מחיצה
 אוסרהה שהתחתונה אסורה לעצמה

 תערב ולאחדנמי מחיצה כאן שאין
 פתח כאן אין שהרי החתונה עם

סתום:במגופפס. הכל תחתונה דלגבי
 עשר עד הגידוד על עשרה מחיצה
 פתח כעין שהניחוה אמצעיות אמות

 אלא עשרה המחיצה שס הגיחו ולא
 הלכך חמשה והגידוד חמשה מחיצה
סרת זו ואין לעצמן מערבות שתיהן  או

 סתומה כולה תחתונה דלגבי זו על
 ופתחא [מחיצה] עליונה ולגבי היא
 מערבי מצו לא הדדי כי ומיהו היא

ם הכל תחתונה דלגבי משום : סתו
 האי כרחך ועל . פו׳ סיפא אימא
 שבעשר חמשה אמחיצת מכאן פחות

 מחיצה ההיקך בכל דהא קאי האמות
.העלב חד בעי אי :איכא עשרה

: שתיהן אצל הוא גמור פתח דהא
 עשר אלא ברחבה שאין י במלואה

)עליה עליונה אסרה הלכך אמות ג  ולא (
 מותרת גדולה כדתנן בהדה מערבה
 חד חחחוגה הכי אי :אסורה וקטנה

ם חיטדב. ה: ע עליונ  לא חרי ה
 אוסרת דעליונה עצמה בפני .תערב
ה עירבה אא״כ מ  הבאין דיורין :ע
 חצירות שתי שבין כותל כגון .בשבח
 כי השתא דיורייהו דהיינו בשבת שנפל
: זה על זה .שיאסרו מהו :הדדי

 שנפרצה [וס״ד] אסורה. וקעגה
 הכי כורחיך על • ודאי אלא :בשבת

 הבאין דיורין אמרת את דהא תוקמא
 בטאי דאמרת :אוסרין אין בשבת
. הפחח דיר עירב הוגא מרב מיניה

 פתח ידי על יחד שעירבו חצירות שתי
 שנפלה בשבת . ונסחם :שביניהם

 לזו מזו לטלטל .מהו :כנגדו מפולת
 מי וסדקין וחורין הכותל גובה דרך

 שבת למקצת והותר הואיל אמרינן
 ביניהם פתח היה שלא .חצירוה שחי שבין בוחל :לא או לכולה הותר

 רב .בארבע אלא בו מטלטלין אין אמר רב :ונפל יחד בו עירבו ולא
 שלא חצר ליהדקי״ל משוינן לא חצר וכחד הותרה והותרה הואיל ליה לית

 חדא כולה דההיא באוירא ששבתו כלים מטלטלין הכל דברי עירבה
ם זו האסורות רשויות ב׳ הכא אבל היא רשותא  כל ונמצאת היו זו ע

 רשות דחצירות דקי״ל אע״ג לה האסור למקום במלואה פרוצה אחת
ה ורב עסקינן לעצמה אחת כל בשעירבה הכא הן אחת  לטעמי

:הן רשויות שתי עירבו אבל עירבו שלא והוא כר״ש *הלכה דאמר
זה ■

גינדןפמ

רבא] ״ל5[

מו:] [גינוין

צב.] [לעיל

יז. לעיל

 צד לדף שייך
במתניתין ע׳׳א

צא.] [לעיל

—

הגהות
הב״ח

................. < ׳ י • שיאסרו מהו בשבת
 ̂ מקום נמי הכא כרמלית והוי סביב המחיצות כל נפלו אפילו רה״ר נעשית אינה ולכך שם כח לרבים שאין אסור אבל פטור שהוא לרה״ר מתוכה דתנן מהא ופשטנא

ט דשבקי והא בברירתן כח להם שאין כרמלית שיהיה תודה מחיצה ק דנ כ ה׳׳י ר ק ב ר ר ״ ה ר טי ק נ או ™ שיהא מחיצה מקום על דיבר דר״א משוס ד׳ [ א )
' ’ ״ קאמר י רו אשכחיהרבינא כל כשנפלו ואפילו ממש לתוכו ומכניס במוציא דמיירי רבנן אבל חייב מחיצה למקום רה״י שהיא החצר מתוך הוציא שאס רה״

נייה א״א ”ל שהיה במשנתנו נזכר דלא משום שאצלה לחצר מתוכה הוציא שאס למינקט רצו ולא במשנה הנזכר שאצלה רה״ר נקטי מחיצותיה
 מותרת בשבת נפרצה
 דאיבעיא הקטנה. אפילו

 חלון דרך עירוב לן
 מהו החלון וגפתם
 לזד, מזה לטלטל

 בו וכיוצא פתח דרך
מחצר שעירב טי וכן

ר להכי נמי אי אצלה ה״ ר טי ק לא) ונו׳ ליה במה אבל לתוכה מרה׳׳ר להכניס מותר היה הרבה חלוק היה לא שאם מרה״ר הרבה חלוק שתוכה להוכיח נ
ט אלא חלוק אין דאפילו הרבה שחלוק להוכיח אין לתוכה מרה״י המוציא שפטור ע ר מרה״ר מ : ממש רה״ר שאין כיון לתוכה מרה״י המוציא פטו

אמימר אמר ואיבעית _
: מצר ת״ש חיננא רב אמר שיאשרו מה שם (ג) :לא ליה אמר חמשה ובמחיצה ממשה בגידוד מידי הפתח שנסתם אחר חלון דרך זו לחצד זו מחצר לטלטל מה בשבת הפתח ונסתם הפתח דרך לחצר

ש״ט הותרר, למקצתה שהותח־, שבת יאיפשפא יש אם שבת לענין ונו׳ גידוד ד׳׳ה תום' (ד) : ערבה לא אי עלה עליונה וכו׳ במלואה ד״ה רש׳י (ג) .מתירין ולא אוסדין אין בשבת הבאין דיודין נולה
יין המוציא בפרק וכו' דהכא להא חשיב לא וכו׳ תימא לא ד״ח (ה) : נמחק כשיש לפרש ותיבת כצ״ל תל .כו׳ אמות בד׳ אלא חצד באותה מטלטלין אין אטד רב שנפל חצרות שתי שבין כותל איתטר

:ומי יין בהמוציא פריך וכו' משמע והא
. וצ״ע העליונה עס לערב יכולה תחתונה היכי דא׳כ ותמוה תערב תרי ולא תערב חד לא דעליונה נרם נינו דר משמע *}

ם׳ הש״ם גליו! :כותל ד״ה תום׳ ע״א עז דף לעיל עי׳ .מצערפין אין חמשה ומחיצה ממפה בידוד ג



 

































 














































  




















































































 
















































































  


















































































 
















































































  






































 









































מסורת
עירובק תשיעי פרק גגות כלהש״ם

לעילצא•

 •P [גלכות
וש״נ]

הטייני׳] [צ״ל

»:] [חולין

יו־] [נ״נ

[שם]

 והותרה הואיל דאמרינן כדמעיקרא • מחיצה מיקר מד ממלמל וה
 מחצר אפילו בחצר גששבחו דאי שמואל קאמר הבית ובכלי הותרה

 אחת כל עירבה ואפי׳ כר״ש *הלכה דאמר הוא שמואל דהא נמי לחצר
 חצר להו הוו דהשתא ואע״ג דבתים מאני משוס גזר לא לעצמה

 בתים להו אסרי לא כשנפל אחת
 לחצר מבתיס לאפוקי שרי דהא

 שקולו : שבת למקצת והותר הואיל
 אותה ופרסו מלית קחו • נגידו גלימא

 רב אהדרינהו : מחיצה להיות שס
 הסדין למלמל אסור דקסבר • לאפיה

־ בה וקמרו המייניה שקולי :שבתוכה
 המלית את בו וקשרו אבנמו קחו

 שנפרצה חצר מתני׳ : למחיצה
: מטשר יותר או במלואה • לרה״ר

 בעי קא ובגמרא הוא דרה״ר • חייב
 לא לכתחלה מותר אבל • פמור :לה

 רה״ר דלאו אמות ארבע תוך אפי׳
 הדין והוא היא כרמלית אלא היא
׳ * ליה״י מתוכה נמי מ  שבררו ג

 מה אחת: בשדה • לטצמן דרך רש׳לל״ג
 לגודרה רשאי ואינו • בררו שבררו
 דרך להן שאבדה :לה קנו אלמא
 בו דרך להן שהיה : שדה באוחו
 בדרומו אי בצפונו אי יודע ואינו

 וכי :הרוחות מן אחת להן ובררו
 להן כשאבדה נמי הכא חימא
 מקוס שאין חצר• באוחה הדרך

 מרחיבין רה״ר ובני ניכר המחיצה
 כאן שעד ואמרו במקצת לתוכה רה״ר

 היא רה״ר ר״א אמר וכי רשותן היה
 שאלו קאמר מחיצה מקוס באותו

 מד חנינא רבי והאמר :עליו עוררין
 כל דמשמע • מחלוקח מחיצוח מקום
 היו המחיצה מקוס עד כולה החצר

 אבל כרמלית אותה עושין חכמים
 משוי דר״א מכלל מודו מחיצה במקוס

■ אימא ואיבעיח רה״ר: לכוליה(כ) ליה
 ניכרות מחיצות בשמקומות לעולס
 למקוס ר״א ליה משוי הכי ואפילו
 רה״ר צידי סבר דקא רה״ר מחיצה
 דאיכא היכא מילי הני :דמו כרה״ר
 איכא רה״ר צידי סתס • חיפופי
 גדולות יתידותאבניס נועצין חיפופי

 קרונות יזיקוהו שלא לכותל סמוך וכף דעלמא
 צידי קרי לכותל שביניהס אויר וההוא

 אמינא הוה ובההוא הרביס רשות (נ)
 רשות לאו ואמרו רבנן דפליגי הוא ׳

 מתוכו למלמל ואסור הוא הרביס
 הפסק דאיכא משוס הרביס לרשות

 אבל להדיא רביס בהא עיילי ולא
• מחוכה והא :ליה מודו אימא הכא

 אלמא חייב ר״א קאמר היחיד לרשות
 איידי : ליה משוי רה״ר חצר כולה

 פרכינן ואנן • כו׳ מחוכה רבנן דאמרי
 רבי הא מתוכה נקמי אמאי לרבנן

 היא מודהדכרמלית בתוכה אליעזר
:רה״ר משוי דקא הוא מחיצה דמקוס

' י נ ת  בשבת * שנפרצה חצר מ
 לאוחה מוחרין הרביס: לרשות
: למקצתה והותר הואיל שבה•

 גרסינן: או(*לחייו) קורתו שנימלה [צ״ללמיוועי׳
 אס : הבאה לשבת • לנא לעהיי
דרבי מפרש בגמרא • כו׳ מוחרין

 ו. שגת
לא: נתונות

—־&#*€-—

ועהות
הב׳ח

 וכף והאמר
 מצר לכוליה

: הסיד רה״ר
 משתי ד״ה (ג)

נמי רוחותיו
:סתחא נימא
 דיה תום׳ (ד)
וכו׳ שנא מאי

 נמי ואיירי
: שנפרצו

יז. לעיל

 מטלטל וזה מחיצה עיקר עד מטלטל זה“
 בפירוש *לאו דרב והא מחיצה עיקר עד

 הוו ושמואל דרב אתמר מכללא אלא אתמר
 אמר ביני דביני גודא נפל חצר בההוא יתבי
 בהאהדרינהו נגידו גלימא שקולו שמואל להו
 *אבא קפיר אי שמואל להו אמר לאפיה רב

 למה *ולשמואל בה וקטרו *(הימניה) שקולו
 מחיצה עיקר עד מטלטל ®זה אמר הא הא לי

 עביר שמואל מחיצה עיקר עד מטלטל וזה
 דאסיר ליה סבירא אי ורב בעלמא לצניעותא

 הכי אי הוה דשמואל *אתריה ליה לימא
 נימת דלא לאפיה אהדרינהו טעמא מאי

 ביהמשמעתיה); ליה(*והדר סבירא כשמואל
 המכנים הרבים לרשות שנפרצה חצר מתני׳
 דברי חייב לתוכה מרה׳׳י או לרה״י מתוכה

 לרשות מתוכה אומרים וחכמים אליעזר רבי
 מפני =פטור לתוכה הרבים מרשות או הרבים
 משום אליעזר ורבי גט׳ :ככרמלית שהיא

 רשות לה הויא הרבים לרשות דגפרצה
 *רבי דתניא לטעמיה אליעזר רבי אין הרבים
 שבררו רבים אליעזר רבי משום אומר יהודה

 והאמר איני בררו שבררו מה לעצמן דרך
 דרך להן שאבדה והוא רב אמר נידל *רב

 שאבדה בנון נמי הבא תימא וכי שדה באותו
 חנינא רבי והאמר חצר באותה דרך לה
 מקום על אימא מחלוקת מחיצה מקום עד

 רשות בצידי אימא ואיבעית מחלוקת מחיצה
 צירי םבר אליעזר *דרבי קמיפלגי הרבים
 םברי ורבנן דמו הרבים כרשות הרבים רשות

 דמו הרבים כרשות לאו הרבים צידירשות
 אי בעלמא (א) הרבים רשות בצידי וליפלוג
 הוה בעלמא הרבים רשות בצירי איפלינו
 אליעזר דרבי עליה רבנן פליגי כי אמרינן

 היכא אבל חיפופי דאיכא היכא מילי הני
ת אימא חיפופי דליכא  משמע קא ליה מו

 רבנן דאמור איידי קאמר מתוכה והא לן
 אמר ורבנן מתוכה נמי איהו אמר מתוכה

 ומהדרו הרבים רשות צירי אליעזר רבי
 רבנן ליה קאמרי הכי מתוכה אינהו ליה

 היכא לן מודית קא לא מי אליעזר לרבי
 ומרשות הרבים לרשות מתוכה דטילטל

 כרמלית שהיא מפני דפטור לתוכה הרבים
 לא התם אליעזר ורבי שנא לא נמי צידי
 לה דרםי קא הבא רבים לה דרםי קא

 *)לרה״ר שנפרצה *חצר מתני׳ 5 רבים
שתירותתיה  רוחותיו משתי שנפרץ בית וכן מ

 מותרים לחייו או קורותיו שנטלו מבוי וכן
רבי דברי לבא לעתיד ואםורים שבת באותו

צד
ת י ט י א  ואס • דעלמא רה״ר בצידי ללי^לנו • ייר ^ להס באבדה מיירי ולא • פליגי רה״ר בצידי אימא ל

 ואור״י שלו מחיצה דמקוס משוס פליגי הכא דוקא דילמא תאמר
 תוך כונס להיות אדס שרגיל שלו הס הרביס רשות צידי דסתס

 דליכא היכא אבל. : ובונה שלו
• לן משמע קא ליה מודו חיפופי
חיפופי בדאיכא איירי דר״א משמע

 סשפט עין
מצור. נר

 מהלכות פ׳ג• מיי׳ א כ
 כה הלכה עילונין

 טוש״ע סה לאוין סמג
:כ העיף שעד הי׳ א׳ח

 שם ש״ע עור ב
כ: סעיף שהא ושי׳

כא

 דשבת קמא דבפרק ריב״א והקשה
 אחא רב לה מתקיף אמרינן ו•) (דף

 ליה דשמעת אימר איקא דרב בריה
 דאיכא היכא חיפופי דליכא היכא לר״א

 דסוגיא וי״ל ליה שמעת מי חיפופי
: דהתס פפא כרב דהכא

י א  פתחא דאמר אחת מרוח שנא ט
 מרוח תאמר ואס ■ הוא

 אמרינן מרובה דפרוץ אע״ג אחת
 או ד׳ בפס דניתרת י:) (דף בפ״ק
 בשתי אבל ולכאן לכאן משהויין בשני

 מחיצות דג׳ בהכי משתרי לא רוחות
 בלחי דהוי מבוי סתס ^דאוריי׳[*כמו

t [דאית יהודה לר׳ פריך וי״לדהכא וקורה 
 דאורייתא מחיצו׳ שתי לקמן(צה*) ליה‘'

 אלא לה אין חצר דסתס אור״י ועוד
 ב׳ או ד׳ פס וברביעית מחיצות ג׳

 רוחות ב׳ שנפרצו ואיירי(י) משהויין
 דהשתא גב על ואף מחיצות ג' מאותן

 בפ״ק ואמרינן מפולש הוי כשנפרצה
 צורת הפחות לכל דבעי יא.) (דף

 רה״ר כשנפרצה דוקא היינו הפתח
 כשנפרצה איירי הכא אבל לבקעה או

 לא דהא אחרת לחצר או למבוי 2
 : לרה״ר שנפרצה קתני ^

 פי דאמרי׳ אחת מרוח שנא "י״מאי
 קאמר לא השתא כו׳• תקרה

 או במילואו נפרן דאפילו הוא פתחא
 בבית להתיר רוצה מעשר ^ביתר

 : תקרה פי מעעס ^
י̂  ת ש ב  פיתקרה נימא נמי רוחות *

 מפרש רש״י • וסותס יורד
 היינו תקרה בפי דפליגי ושמואל דרב

 לה שאין ®בבקעה באכסדרה דווקא
 מחיצה אפי' לה ביש אבל מחיצות כלל

 מחיצות דבשלש שמואל מודה אחת
 ואתי וסותס יורד תקרה פי אמרינן

 בבקעה אכסדרה דנקע הא שפיר
 שס שאין פליגי דווקא שבבקעה לפי

 ליה ליש כי הכי בתר וגרס מחיצה
 פירוש זה ולפי ליה אית בג׳ אבל בד׳
 לרב דאפילו נראה ואין הסוגיא כל

 אמר לא זו כנגד זו מחיצות בשתי
 מפולש דהוי וסותס יורד תקרה פי

 יין:) (דף דסוכה קמא בפרק כדאמר
 יש אכסדרה דסתס לר״י נראה לכך
(ן״״ברי) יחפור(ב״נ כדאמרבלא מחיצות ג׳ לה
 דומה הוא לאכסדרה העולס כה:) דף

 ולית מסובבת אינה צפונית דרוח
 וסותס יורד תקרה פי לשמואל ליה

 ארבע שס יש כן אס אלא
 משתי פרוץ אפי׳ לרב ומיהו מחיצות

רוחות

 עח. דף צעיל [עמ״ש
הגליון] על

 עביר והיבי רש״ל גי׳
ודוא הכי שטואל

קורותיו] ד״ה

חננאל רבינו
 אתמר לא דדב והא

 מכללא אלא בפירוש
 יתבי הוו ושטואל דרב

 רבעי גודא נפל בחצר
 אייתו שטואל אמר ביני

 משום ביה נגירו גלימא
 לטלטולי דשרי צגיעותא

 נורא מקום ער בבולה
 לאפיה רב אהררינהו

 רב ביה הרר לימרו דלא
 אפר רהוה טשמעתיה

 סירי ולא להו אטר ולא
 . הוה דשמואל דאתר
 קפיר אי שמואל ואמר
 הימייניה שקילו אבא

 :גלימא האי ביה וקטרו
 שנפרצה חצר מתני׳
 לתוכה המבנים לרה״ר
 וכי ואקשינן כו'. לרה״ר

 משום אליעור [ם'ל]לר'
 הויא לרה״ר דנפרצה

 אין ופרקינן רה׳ר לה
 לטעמיה אליעזר ר׳

 ושבין שעוברין דכיון
 הויא בתובה רבים

 ר׳ דתניא . כרה׳ר
 ר׳ משום אמר יהורה

 שביררו רבים אליעזר
 שביררו מה לעצמן דרך

 כשאבדה ביררתואוקמה
 .חצר באותה דרך להן
 מחיצה מקום ועל

 אימא איבעית מחלוקת
 ר׳ פליגי רה״ר בצירי

 רה״ר צירי סבר אליעזר
 חצר והאי .דטו כרה׳ר

 לרה׳ר שנפרצה כיון
 כצירי לה דרפו ורבים
 אטרי ורבנן הוא רה׳׳ר
 דמי] כר׳׳ה [לאו (לה)

 בצירי פל'ני לא ואטאי
 (לא) . דעלמא רשות
 כי א ם י ת [דלא]
 דר׳ עליה רבנן פליני

 ליה דאמרי אליעזר
 [הרבים] ברשות לאו
 דאיכא היבא אלא דמי

 ניפופי פי' גיפופי
 וככתלים בפסין שנראין
 שלא שעושין קטנים

[יתחככו] ׳ ^
 היכא אבל . בכתלים

א ל ד ב  לא ניפופי י
 זו חצר לן משמע קא

 ליה דלית שנפרצה
 והא ואקשינן .גיפופי
 קתני לרהי׳ר מתוכה

 ניפופי ליה דאית מכלל
 ניפופי ליה לית דאי

 ופרקינן .תוך לה מאין
 ניפופי ליה לית לעולם
 ואיידי תוך ליה ולית

א׳ מתוכה דאטורדבנן

 שבת לאותו מותרין אם אומר יוםי רבי יהודה
 במאי גט׳ J שבת לאותו אםורין לבא לעתיד אםורין ואם לבא לעתיד מותרין
 ואקשינן .נטריטתוכה נמי תחות משתי הוא פיתחא דאמר אחת מרוח שנא מאי בעשר אילימא עםקינן
שי לעולם רב אמר נמי אחת מרוח אפילו א״ה מעשר ביתר אלא הוא פיתחא אם? לג זהלא“זתו?ה1 בע

ן לי^״י גי® לא ייי״ף ייושל׳ *) ן ^ ב הכי ופרקינן .מתוכה ן
שאסורין כשס קאמר והכי מחמיר יוסי

^^ליהרבנטיל ניה׳י גיסו נס ורי׳ף ייושנ׳ -) . היוס אסרין כך לבא לעתיד
׳ ט  לםל2ד’דוצכ̂א’'’םודי דאמיינן לא אחת מרוח הכי ומשוס • בעשר אילימא : רוחותיו משתי למנקע ליה דאצעריך • עסקינן גמאי ג
דפטור לרה׳ר מתוכה : 3ומעך מזרח כגון קאמר זו כנגד זו רוחות משתי דעתיה סלקא דהא • הוא הסהא גמי נימא רוחוהיו(ג) משהי :הוא פתהא

י ככרטלית שהיא מפני י י
שנא. לא דה׳ר צירי 1^^'

׳ :רבים לה דרסי לא ניפופי ליד. דאית רה׳ר בצידי הבא רביט לה דדרפי *) בחצר התם אליעזר ור׳ י נ ת  זוית בקח אטות בי׳ רוחותיה מב' שנפרצה רב ואוקמה כו׳ בית ובן רוחותיה מב׳ שנפרצה חצר מ
וטפני ,

כ: עע דף לעיל עי׳ . מסיצה עיקר עד מעלעל זה גם׳ הש״ם גליון ה ע' ד׳ ס׳ גזוזנויא: ד״ה סוע״בתוס׳ דף עי׳לעיל כלל. לה שאין כגקעה וכו׳ מסות כפתי תו

. רכים לה דרסי מ״מ גיסופי ליה דאית אע״ג ר״ה כצידי הכא רכים לה דרסי לא כחצר התם דצ׳ל ונ׳׳ל לכאורה תמוה רכינו לפון *)



  






































 









































 

















































































  
























































































 

















































































  



















































































 















































































  







































 











































ט עין פ ש  מ
מצוה נר

שיעי פרק גגות כל186 תבק ת מסורתעי
הערס

] אימא [המם ן י מי

 מהלכו׳ סנו׳׳ז מיי׳ א יט
 מור מו הלכה מ3ש

שסנ סי׳ א'מ ש״ע
שעב וסי׳ כ

• ו סעיף
סעיף

ד ל ד י  דגימין שני בפרק .מצסרפין אין חמשה ומחיצה חמשה ג
ק *בית כגון בקונשרס טו:)פי׳ (דף  מחיצות לו ויש חמשה עמו

 בפרק אמר דהא לר״ת וקשיא רה״י תוכו להיות מצשרפין אין חמשה
דף א( תר ר צס:) ב ט  למודה אמר נמי ובשמעתא מצשרפין וחוליתה ד
א ד ס ח ב  פני ורואה הואיל בתחתונה ר

ה חמשה גידוד לפרש יש אלא י' ט  ג
ה ונפקא חמשה  זו חצירות בשתי מינ

 ולעליונהכדאמרהכאוצ״ע מזו למעלה
שבת יש״ל ד) אם לענין ש(  כשיש) *(לפרש י

ה ברה״ר תל ט  ארבעה ורחב חמשה ג
 שהזורק חמשה מחיצה עשו גביו ועל

 לרה״ר ומתוכו חייב לתוכו מרה״ר
י • פמור כ  מכאן פחות קתני ל

 שנים מערבין ואין אחד מערכין
ה. נ תו ח ת  כדפריך לעיל וא״ת א

 תרי ולא חד לא תערב לא עליונה
 מערבין דקתני הא משני לא אמאי
 אתחתונה אחד מערבין ואין שנים

 מערבין ליה דמשמע משוס לומר ויש
:אתרוייהו שנים ,

א ד ודאי אלא אימר תימא ל  מבעו
 אמר דהכא קשה .נפרצה יום

 שבת דאמר כשמואל סבר דרבה אביי
 תיקשי וא״כ הותרה והותרה תואיל
 כל כב•) דף (שכת אמר גופיה דאביי

ד דמר מילי  בר דרב כחומרי עבי
 מתירין כשמואל דעביד תלת מהני
 לא דמש״ה לומר ואין כו׳ לבגד מבגד

 ורב הונא דרב משום דהכא חשיב(ה)הא
 בגרירא דהא כשמואל סברי נמי יהודה
 בפרק דהא כשמואל דסברי איכא

 רבי דסבר משמע פא•) (שנתהמוציא
חופן:! דנזיר משנה כסתם יוחנן

 פריך דהכי י״ל ומיהו ומפספס
 דבר למימר יוחנן ד מצי ומי בהמוציא

 משנה כסתם דלא אסור מתכוין שאין
 אחרינא סתמא איכא אפילו דנזיר

 אולמיה מאי כג:) בביצה(דף כדאשכחן
 יוחנן לרבי ואין מהאי סתמא האי
 אי ראייה בלא אחת כשום לפסוק נמי
 דרב צחומרי דעביד הא לומר יש נמי

 ואבל מעירוב לבד בעלמא היינו
 שמא חו בהם המיקל כדברי דהלכה

 חומרא הויא קולא הך דזימנין כיון
 דמהאי שבת במקצת דנאסר כגון

 חשיב לא השבת לכל נאסר גיעמא
 הואיל ליה לית דלרב דרב מחומרי ליה

 כיון שבת :נאסר ונאסר הואיל נמי ליה ולית הותרה והותרה
: עירוב) ד״ה ת• (דף קמא בפרק פירשתי .הותרה שהותרה

ו י : לר״ש בבית ששבתו בכלים .בארבע אלא בה ממלמלין א
מ׳ ר״א. דברי *)חייב  הפרוצה מחיצה במקום לה מוקי בג

 שמקום שבצידה מחיצות משתי כלל נשאר לא ראשיה שבשני וכגון
קי ובלישנא הנשארות מחיצות תוך אינו שנפרצה זו מחיצה מו מא  לה ק

 להיות מחיצות מקום להם וביררו מקום באותו דרך להם שאבדה כגון
 ליה דאית לשעמיה ור״א שם שאבדו דרכם בשביל שם דרך ללכת שלהן

פי על אך הלכך לברור כח להם דאין סברי ורבנן בררו שבררו מה ..........
 ר״א דקאמר ומתוכה קאמרת גלגול בית שבילי גבי צ•::) שני(דף בפרק כדאמרינן רבים של ואינו לרבים נמסר שלא כיון רה״ר אינו שם שעוברים יב בעי

הו מתוכה רבנן דנקכוו משוס אלא מתוכה דוקא לאו יי''’י אי מר א הוציא שאם מודה אתה אי רבנן ליה קמהדרי והכי בגמרא כדקאמר מתוכה נמי ק

חננאל רבינו
 ה' גידור חסדא י־ב

 סלע כמו פי׳ טפחים.
 ובנה טפחים ה' גבוה

 טפחים ה' עליה מחיצה
 לעשרה מצטרפין אין

 בנירו׳ כולו אי דבעינן
 .במחיצה כולו אי

 זו חצרות ב׳. מיתיבי
 הנה כו' מזו למעלה
 ה׳ ומחיצה ה' גידור

 רבה ופריק .מצטרפו
 חסדאבתחתונ' רב מודה
 עשרה פני ורואה הואיל
 למעל' ויש הואיל כלומר
 טפחים עשרה ממנה

 תחתונה הכי אי ואקשינן
 דהא לעצמה תיערב

 מחיצות ממנה סלקו
 תיערב לא העליונה אכל

 לית דהא לעצמה אפילו
 והנה מחיצתא ליה

 .עליה אוסרת התחתונה
 תיערב לא פי׳ וזהו

 שנים ולא אחר לא
 לא תיערב לא כלומר

 עסהתחתונ' לעיצמהולא
 עולא בר רבא ופריק

 העליונה שהיתה בגין
 סתומה פי' מנופפת
 אמות עשר עד והולכת
 מערבה העליונה לפיכך

ה מ צ ע  והתחתונה ל
 הכי אי .לעצמה

 עד מנופפת שהעליונה
 סיפא אימא אמות עשיר

 אחד מערבין מיכן פחות
 , שנים מערכין ואין

 העליונה איבעיא אמאי
 ליכא דהא חד תיערב
 עיטרה מחיצה ביניהן
 תיערב ואיבעיא טפחים

 תערב כלומר שנים
 מנופפת דהא לעצמה
 כגון רבה ודחי עשרה

ה שנפרציה נ ו ת ח  ת
 אי לעליונה במלואה

 תיערב תחתונה הכי
 אית דהא העליונה עם
 והנה . מהיצתא לה

 ונעש־ית עשרה פני רואה
ה עכשיו נ ו י ל ע  ה

ה נ ו ת ח ת ה  כאחד. ו
 חד לא עליונה אכל

 תיערב תרי ולא תערב
 עליה נפרצה דהא

 לא נמי הד *) התחתונה
 מחיצה לה דהא תיערב
 נמי הכי אין ופריק

 הלכתא ואסיקנא כו'
 ה' ומחיצתא ה' נידור

,מצטרפ׳
שבאו דיורין הושיעיא

 מצטרפץ אין חמשה ומחיצה חמשה ודT®*ג
לו או שיהא עד חד פ לו או בגי  במחיצה פ

 ועליעה מזו למעלה זו חציחת שתי מיתיבי
ה ה פ  שיש או טפחים עשרה התחתונה p ג

שה גידזד בה  מערבק חמשה ומחיצה חמ
 מערבק מכאן פחות אחד מערבין שנימואק

 רב מודה אמר(*רב) שנים מערבין ואין אחד
 עשרה פני ורואה הואיל בתחתונה דםדא

 תערב ולא שנים תערב תחתונה הכי אי
 שנים ולא אחד לא תערב לא עליונה אחד
 עליונה שהיתה כגון עולא בר רבה אמר

א אימא הכי אי אמות עשר עד מנופפת פ  פ
 שנים מערבין ואין אחד מערבין מכאן פחות

 אמר תערב תרי בעיא אי תערב חד בעיא אי
 התחתונה שנפרצה כנון דרבא בריה רבה

 תערב חד תחתונה הכי אי לעליונה במלואה
 תערב תרי בעיא אי עליונה תערב לא תרי

 קחני וכי נמי הכי אין תערב חד בעיא אי
 שנים מערבין ואין אחד מערבין מבאן פחות

 ומחיצה חמשה נידוד *דרשמרימר אתחתונה
 אחא לרב רבינא אשכחיה מצטרפין חמשה

 במחיצה מידי מר תני ליה דרבא(א)אמר בריה
 ומחיצה חמשה נידוד לא"והלכתא ליה אמר

 דיורין הושעיא רב בעי מצטרפין המשה
שבת הבאין  (ב)חםדארב אמר שיאסרו מהו ב

 לקטנה שנפרצה גדולה *חצר שמע תא
 שהיא מפני אסורה והקטנה מותרת הגדולה
 מבעוד אימר רבה אמר גדולה של כפתחה

 מר תימא לא אביי ליה אמר נפרצה יום
 דהא נפרצה יום מבעוד ודאי אלא אימר

 ובעי הונא מרב מיניה *בעי דאמר הוא מר
 ונסתם הפתח דרך עירב יהודה מרב מיניה
 מהו החלון ונסתם חלון דרך עירב הפתח
 אתמר הותרה שהותרה כיון שבת לי ואמר
 אמר רב שנפל חצירות שתי שבין כותל

אמר ושמואל בד״א אלא בו מטלטלין אין
זה

 אוחו על והוסיפו טפחים חמשה גטה שקרקנניהה חצר .שמשס גימד
 מווצה הויא ללנכה .בפחסוגס 6חפל לב וופ0 :ה' מחיצה גובה
 למחיצהה משרה פני אה רואה שאינה היא מחיצה לאו עליונה לגבי אבל
 סוןז עד להדא דמשהמשא משום טפי שפיר מיחד טליה הויא ואי

 על יוהר טבהה ורואה הגידוד
: מחיצחה ומינפרא עשרה חברהה
 לעצמה כלומר .הערב סלי סחסמה
 שהרי עליונה עם ולא דוריה תיערב
 אפילו עליונה אבל ביניהם מחיצה
 אוסרהה שהתחתונה אסורה לעצמה

 תערב ולאחדנמי מחיצה כאן שאין
 פתח כאן אין שהרי החתונה עם

סתום:במגופפס. הכל תחתונה דלגבי
 עשר עד הגידוד על עשרה מחיצה
 פתח כעין שהניחוה אמצעיות אמות

 אלא עשרה המחיצה שס הגיחו ולא
 הלכך חמשה והגידוד חמשה מחיצה
סרת זו ואין לעצמן מערבות שתיהן  או

 סתומה כולה תחתונה דלגבי זו על
 ופתחא [מחיצה] עליונה ולגבי היא
 מערבי מצו לא הדדי כי ומיהו היא

ם הכל תחתונה דלגבי משום : סתו
 האי כרחך ועל . פו׳ סיפא אימא
 שבעשר חמשה אמחיצת מכאן פחות

 מחיצה ההיקך בכל דהא קאי האמות
.העלב חד בעי אי :איכא עשרה

: שתיהן אצל הוא גמור פתח דהא
 עשר אלא ברחבה שאין י במלואה

)עליה עליונה אסרה הלכך אמות ג  ולא (
 מותרת גדולה כדתנן בהדה מערבה
 חד חחחוגה הכי אי :אסורה וקטנה

ם חיטדב. ה: ע עליונ  לא חרי ה
 אוסרת דעליונה עצמה בפני .תערב
ה עירבה אא״כ מ  הבאין דיורין :ע
 חצירות שתי שבין כותל כגון .בשבח
 כי השתא דיורייהו דהיינו בשבת שנפל
: זה על זה .שיאסרו מהו :הדדי

 שנפרצה [וס״ד] אסורה. וקעגה
 הכי כורחיך על • ודאי אלא :בשבת

 הבאין דיורין אמרת את דהא תוקמא
 בטאי דאמרת :אוסרין אין בשבת
. הפחח דיר עירב הוגא מרב מיניה

 פתח ידי על יחד שעירבו חצירות שתי
 שנפלה בשבת . ונסחם :שביניהם

 לזו מזו לטלטל .מהו :כנגדו מפולת
 מי וסדקין וחורין הכותל גובה דרך

 שבת למקצת והותר הואיל אמרינן
 ביניהם פתח היה שלא .חצירוה שחי שבין בוחל :לא או לכולה הותר

 רב .בארבע אלא בו מטלטלין אין אמר רב :ונפל יחד בו עירבו ולא
 שלא חצר ליהדקי״ל משוינן לא חצר וכחד הותרה והותרה הואיל ליה לית

 חדא כולה דההיא באוירא ששבתו כלים מטלטלין הכל דברי עירבה
ם זו האסורות רשויות ב׳ הכא אבל היא רשותא  כל ונמצאת היו זו ע

 רשות דחצירות דקי״ל אע״ג לה האסור למקום במלואה פרוצה אחת
ה ורב עסקינן לעצמה אחת כל בשעירבה הכא הן אחת  לטעמי

:הן רשויות שתי עירבו אבל עירבו שלא והוא כר״ש *הלכה דאמר
זה ■

גינדןפמ

רבא] ״ל5[

מו:] [גינוין

צב.] [לעיל

יז. לעיל

 צד לדף שייך
במתניתין ע׳׳א

צא.] [לעיל

—

הגהות
הב״ח

................. < ׳ י • שיאסרו מהו בשבת
 ̂ מקום נמי הכא כרמלית והוי סביב המחיצות כל נפלו אפילו רה״ר נעשית אינה ולכך שם כח לרבים שאין אסור אבל פטור שהוא לרה״ר מתוכה דתנן מהא ופשטנא

ט דשבקי והא בברירתן כח להם שאין כרמלית שיהיה תודה מחיצה ק דנ כ ה׳׳י ר ק ב ר ר ״ ה ר טי ק נ או ™ שיהא מחיצה מקום על דיבר דר״א משוס ד׳ [ א )
' ’ ״ קאמר י רו אשכחיהרבינא כל כשנפלו ואפילו ממש לתוכו ומכניס במוציא דמיירי רבנן אבל חייב מחיצה למקום רה״י שהיא החצר מתוך הוציא שאס רה״

נייה א״א ”ל שהיה במשנתנו נזכר דלא משום שאצלה לחצר מתוכה הוציא שאס למינקט רצו ולא במשנה הנזכר שאצלה רה״ר נקטי מחיצותיה
 מותרת בשבת נפרצה
 דאיבעיא הקטנה. אפילו

 חלון דרך עירוב לן
 מהו החלון וגפתם
 לזד, מזה לטלטל

 בו וכיוצא פתח דרך
מחצר שעירב טי וכן

ר להכי נמי אי אצלה ה״ ר טי ק לא) ונו׳ ליה במה אבל לתוכה מרה׳׳ר להכניס מותר היה הרבה חלוק היה לא שאם מרה״ר הרבה חלוק שתוכה להוכיח נ
ט אלא חלוק אין דאפילו הרבה שחלוק להוכיח אין לתוכה מרה״י המוציא שפטור ע ר מרה״ר מ : ממש רה״ר שאין כיון לתוכה מרה״י המוציא פטו

אמימר אמר ואיבעית _
: מצר ת״ש חיננא רב אמר שיאשרו מה שם (ג) :לא ליה אמר חמשה ובמחיצה ממשה בגידוד מידי הפתח שנסתם אחר חלון דרך זו לחצד זו מחצר לטלטל מה בשבת הפתח ונסתם הפתח דרך לחצר

ש״ט הותרר, למקצתה שהותח־, שבת יאיפשפא יש אם שבת לענין ונו׳ גידוד ד׳׳ה תום' (ד) : ערבה לא אי עלה עליונה וכו׳ במלואה ד״ה רש׳י (ג) .מתירין ולא אוסדין אין בשבת הבאין דיודין נולה
יין המוציא בפרק וכו' דהכא להא חשיב לא וכו׳ תימא לא ד״ח (ה) : נמחק כשיש לפרש ותיבת כצ״ל תל .כו׳ אמות בד׳ אלא חצד באותה מטלטלין אין אטד רב שנפל חצרות שתי שבין כותל איתטר

:ומי יין בהמוציא פריך וכו' משמע והא
. וצ״ע העליונה עס לערב יכולה תחתונה היכי דא׳כ ותמוה תערב תרי ולא תערב חד לא דעליונה נרם נינו דר משמע *}

ם׳ הש״ם גליו! :כותל ד״ה תום׳ ע״א עז דף לעיל עי׳ .מצערפין אין חמשה ומחיצה ממפה בידוד ג



  







































 











































 




















































































  

















































































 
























































 























ססזרח
פרק גגות כלהש״ם

 פציסץ*עמודןקבועיןבמחיצוחיהפחותמג׳:אלינאישמ«אל לה שיש
 דמודה כשמואל ולא כרב אביי כדקאמרח ודאי כלומר • פליגי 6ל ה״«
 לאכסדרה חקרה פיוח דהנך דבאכסדרה דכיון פסולה דלשמואל אביי
 דלא סוכה לענין מהני דלא כ״ש שבת במלמול אסר ואפ״ה נטשו

• דרב אליבא פליגי כי :טבידי לסוכה

 צג. לטיל
יין: סוכה

הגהות
הב״ח

 גם׳איתמר (א)
גר ייא1י רג
 רג. אמר אשי

הלכהכר׳יוסי:
 ד׳ה רש׳י (ב)

אמרס אי
 וכו׳ נשלמא
 משום בקמייסא

 דקסני וכו׳
 למשמע ועוד
 וו ומינה כצ״ל

: נמחק
 ד״ס תום׳ (ג)

וכו׳ ושמואל
 סוף כדאמרינן

: קמא פרק

פא: מו: לעיל

פא:] [לעיל

 וקיז. ו. שכר.
 :3י ו. לעיל

נט: כג.

.3ס שגה
עו. ניצה

 מוספוה [עי׳
 ד׳ה צו• לקמן
מצא!] ״

 ולא כשמואל רבא דאמר הא כלומר
 אמרה כרב נמי דרבא היא לא כרב

 שרי קא לא ט״כ לך ואמר למילתיה
 • מהיצוה דהני אלא :שבת לטנין רב
 ארבטה טל הנתונים הקורות אותן פי׳

 לאכסדרה תקרה פי דאינהו טמודים
 סוכה לשם • לפופה לאו :טבידי
 כולי לשמן מחיצות בטי דלא אט״ג
 דברים במה :מקילינן לא מיהא האי

 f:*חלון בפרק להודיט דצריך אמורים•
 זכות^ הוא למולם הצירוה• מרובי

 שהוא^ פטמים תחומין מירובי אבל להן
 נפרצה :שכנגדה לרוח שמפסידין חוב

 נמי דאי יהודה כר׳ שרי ־ לפרמליה
 איסורא לאו לבר לאפוקי אתי

 גב* מל מתני׳ :איכא דאורייתא
 רה״ר צידי בשני והס בהים• שגי

 תקרה דפי העלייה תחת מטלמלין
 גשרים ופן :וסותם יורד ומכאן מכאן

 מלממה מחיצות להם שיש המפולשים■
 המפולש• למבוי הצדדים:ממרבין בשני

 : מחיצות שתי ואיכא הואיל
 למשה הלכה • דאורייהא גבן׳
 בפ״ק(דףד־)שיטורין כדאמרינן מסיני
 מסיני למשה הלכה ומחיצות חציצין
 הבתים משני מחיצות ב׳ כאן יש והרי
 שרי: הוה לא ■תקרה פי משום לאו דאי
 אחד דברייתא רישא ופו׳־ פן מל יהר
 שבין חלון ואחד בתים שני שבין חלון
 ורה״ר ונפשות וגשרים חצירות שתי

 בשבת תחתיהן מטלטלין המקורה
 רבי אמר כן טל יתר יהודה ר׳ דברי

 שם ואין גמורה רה״ר דאפילו יהודה
 בשתי שרי וםותם יורד למימר תקרה

 מההיא :רה״ר צידי שני של מחיצות
 מחיצות דשתי למשמע מצית • אין

 לה שמטינן לא ממתני׳ אבל דאורייתא
 הוא: תקרה פי סתימת משום דטטמא

 לרבי ליה דאית • דייקא נמי ממני׳
 אי :דאורייתא מחיצות שתי יהודה
 (ב) יהודה דר׳ •טטמיה בשלמא אמרה

 דאוריי׳ מחיצות דשתי משום דקמייתא
 זו וטוד דמשמע זו וטוד דקתני היינו
 יהודה ר׳ מתיר תהרה פי דליכא אע״ג
 אמרת אי אלא טטמח האי משום

 תקרה פי משום בקמייתא טטמיה
 תקרה פי ליכא במבוי הא ועוד מאי
 כרבה דייקא נמי מתני׳ אחר לשון

 תקרה פי משום דקמייתא דטעמא
 דר׳׳י דטעמא אא״ב וה״ג הוא

תקרה פי דקםבר משום בקמייתא

צה עיחבק תשיעי
 בנפרצה לה מוקי בםמוך • יהודה כרבי הלכה אמר ושמואל

 בנפרצה ואפי׳ באיסורי כרב דהלכתא ונראה לכרמלית
 אפילו למחיצות דאיתנהו והיכא דמחמיר יוסי כרבי הלכה לכרמלית

) הותרה והותרה הואיל שבת דאמר מודה יוסי ר׳ קמא פ׳ כדאמרי׳̂(
ל (יףיז•): ע ר ת הי בי תי אי

 דממתניתין משום מברייתא פריך • כן
 מערבין יהודה א״ר ועוד דקתני
 ברשות שמעינן לא המפולש במבוי

: גמורה הרבים

 רבה אמר נחמן ורב בחורבה מתיר ד׳ קורה
 להך מני במים מתיר ד׳ בראבוהקורה

 בעשר פליגי לא בעשר דאמרת לישנא
 בעשר דאמרת לישנא להך הכל ורברי
 ררב בפלונתא ורבא אביי לימא כרב פליגי

 גבי על סיבך *דאיתמר קמיפלגי ושמואל
 לה אין בשירה פצימין לה שיש אכסדרה

 פסולה אמר ורבא כשירה אמר אביי פצימין
 יורד תקרה פי אמר כשירה אמר אביי

 פי אמר לא פסולה אמר ורבא וסותם
 ורבא כרב אביי לימא וסותם יורד תקרה

 לא עלמא כולי רשמואל אליבא כשמואל
 ורבא כרב אביי דרב אליבא פליגי כי פליגי

 דהני אלא התם רב קאמר לא כאן עד
 דהני הבא אבל עבידי לאכסדרה מחיצות
 יוסי רבי :לא עבידי לסוכה לאו מחיצות

 יוסי רבי להו איבעיא :מותרין אם אומר
 "לאסור ששת רב אמר להתיר או לאסור

 אמר הכי נמי תניא לאסור יותן רבי אמר וכן
 אסורין כך לעתירלבא שאסורין כשם רבייוסי

 אמר יוסף בר חייא(א) רב איתמר שבת לאותו
 הכי שמואל אמר ומי כרבייהורה הלכה אמר ושמואל יוסי כרבי "הלכה

מערבין חצירות בעירובי אבל תתמין בעירובי בד״א *א״ריהורה והתנן

גגות כל עלך הדרן

א צ ו מ  הךפירקא תפילין. ה
 ה״ל שבת במסכת

 דקתני משוס אלא הוצאות גבי למיתני
 אדם נותן אומר יהודה רבי סיפא

 חוץ ואפילו לחבירו וחבירו לחבירו
 בסוך דקתני משוס ועוד לתחום
מקום כל אומר שמעון רבי פרקין

 טש־פט עין
 מצוה נר

םי׳ו מיי׳ נ א כנ
 <ד הלכה שנת מהל׳

 ש׳׳ע ר1ע א עשי! סמג
 וסי׳ ס״ג שסא סי׳ א׳ס

: ז סעיף שסה
 מהל׳ פי״ו מיי׳ נ כד

 סמג יה הלכה שנת
 סי׳ א״ה עוש׳ע שס

:א סעיף שסד
 מהל׳ סי׳ט מיי׳ ד א

 סמג כג הנכס שגת
 א׳ה ש׳ע טור סה לאוי!
:מנ סעיף שא סי׳

אל רביגו תנ
 נחורבת מתיר קורה

נ בשמניחה פי'  1םם' ע'
 בחורבה לטלטל ומותר

 ורב לביתו לו הסמוכה
 אט ר׳ קורה אמר נחמן

מתיר עוטרת או תלויה
באילי! בלוטר במים ־לך ן5,ן5 משלך חכמיס לך שהתירו

 ד&ים בתיז" שהוציאום: דקאיאסוךמי בגמ׳ ומפרש
טיס למלאות לו מותר דביצה בספ״ח • זוג זוג '̂ ‘ ̂ ^

בטא! לביתו ולהכניסו
ה ר ס  לשטעתייהו א
לישנא. לההוא ופרשינן
 פליני בי׳ דאטרינן

 בעשר דאטר כרב הני
 יורד תקרה פי אמרינ!
 לה חזינן קורה וסותם
 פי במקום פיה כאלו

. טתרת אינה יו תקרה
 ליה דלית לשמואל אבל

 וסותם יורד תקרה פי
 אינה יו קורה נם

 מעליא דמחיצה מתדת
לישנא ולההוא בעי.

פליני טי׳ ביותר דאמר ! , ׳ ״ , ,׳ ׳ י׳
הכל לדברי בי׳ אבל שלא חבין יאין בפניו שלא לאדם שזכין לפי לדעת שלא בין לדעת בין

תקרה פי להו אית יז-ידיידי דיר•
האי . וסותם יורד

, מכניסן .
 דאיירי מוכח טו•) (דף •

 מינטרי אבל כלבי מחמת מינטרי דלא
 מינטרי דלא אע״ג כלבי מחמת
. לא: גנבי מחמת ל כ  בחדשות א
 דלקמן איכא נמי איסור • פטור

 : בחדשות אוסר תניא (צז•)
לימא

........ ... אלא עוד ולא יהודה כרבי הלכה שמואל אמר יהודה דב *ואמר בפניו
̂תקףדמי בגדתאח חנא רב וא״ל כמותו הלכה בעירובין יהודה רבי ששנה מקום כל ̂כפי  תקרה

̂^ אמר יהודה לרב ̂«ן שרי.נימא הב ו.יברי ש

 דשמואל מיניה לי מיפרשא לדידי ענן רב אמר במחיצות ולא לך אמרתי
 הבונה מתני׳ 5 הרבים לרשות שנפרצה כאן לכרמלית שנפרצה כאן

 בשבת תחתיהן מטלטלין המפולשים גשרים וכן בתים שני גבי על עלייה
 המפולש למבוי מערבין יהודה א״ר ועוד אוסרין וחכמים יהודה רבי דברי

מ׳ :וחכמים"אוסרין משום יהודה דרבי טעמא היינו תימא לא דבה אמר נ

 בפלוגתא ורבא אביי
 פליני ושמואל ב ר ד

 ע״נ סיכך דאתמר
ש אכסדרה  לה שי

 בניין אבני כנון פצימין
 הכותל מ! היוצאות

 מחברתה למעלה אחת
 אחרת לקבל חלל וביניהן
הפציטי! שאלו כשרה

צ וסותם יורד תלןה דקסברפי משום אלא דאורייתא ב׳־׳מחיצות סבר דקא פ ״ ■אצ םיז"אב״“ל
וסותם יורד תקרה פי ’ ̂ ‘

 פסולה אמר רבא כרב
 אליבא ודחינן כשמואל.
ע דשמואל  פליני לא כ׳

 אמר טינייהו חד דלא
 לית דהא כוותיה

א ל ה ת כ* כוותיה כ
אבי• דרב אליבא פליני
 עד אמר אביי . כרב
 התם רב אמר לא כאן
 תלת דהני משום אלא

 כולהו וקידויה טחיצתא
 אכל .עבידן לאכסדרה

נביסוכהדמחיצתא הבא
ולאו ידי עב לבתים , ,

עבידי סוכה להאי אבל בישנות בד״א שנים שנים אומר ר״ג זוג זוג ימכניסן לתפילין
דלא מודה רב אפילו ־ -י י

 יורד תקרה פי אטרינן
 להו איבעיא : וסותם
 להתיר או לאסור ר׳יזסי

 רב ואסיקנא בעי קא
 אמרי יוחנן ור׳ ששת

 הכי נטי תניא לאסור
 הואיל אמר יוסי ר׳

 אסורין לעתיד ואסורין
 רב שבת לאותה נסי

 יוסי כר׳ הלכה אמר
כר׳ הלבה אמר ושמואל
 שמואל אמר ומי יהודה.
.בהא יהודה כר׳ הלכה

מקל! כל ?מואיל מפיש ובגת׳ קשר בכל תפילין הרבה קשרים עלייהו:צבחים-קשריס שבתא מחללינן לא הלכך לשמן והיינו כהלכתן בנטשיס אלא קדושה בק ואין
בעירובין' יהודה. ר׳ זוג; זוג וליעיילינהו פריך ובגט׳ יחד יטלם ולכשתחשך וישמרם שם וישב שתחשך עד ימתין • טליה! ממשיך :כריכות ומאי צבתים מאי

ואוקימנא כמותו. הלכה וררודרי. יהודה א׳׳ר דתנן להא ובסכנה
 במבוי אפילו יהודה כר׳ הלכה שמואל אמר לרב בנדתאה חנא רב וא״ל בפניו] [אלא לו חבי! ואין בפניו שלא לאדם לו שזכין לדעתו ושלא לדעתו לאדם מערבין חצרות בעירובי אבל תחומין בעירובי בד״א

 כר׳ הלכתא דאמר כרב וקיי״ל • כוותיה הלכתא אמד לא שמואל אפילו לרה׳׳ר בשנפרץ אבל .כוותיה הלכתא לכרמלית pבשנפ ופרקינן . במחיצות ולא אמר בעירובי! ליה ואמר .לחייו או קורתו שניטלה
 ואית מיהא וסותם יורד תקרה שפי ליה אית ליה אית תיתי יהורה ור׳ . חן דאורייתא מחיצות רב׳ משום ולא וסותם יורד תקרר. דפי משום יהודד■ דר׳ רטעמא מתני׳ דייקא כו׳ בתים ב׳ ע״נ עלייה הבונה :יוסי
׳ בב׳ בתים ב׳ שיש מי יועדה ר׳ אמר כן על יתר דתניא טהא הן דאורייתא מחיצות ב׳ ליה  תסרוז פי רישא בשלטא אטרינן המפולש במבוי מערבי! יהודה ר׳ אמר ועוד דקתגי דייקא נטי מתני׳ אשי רב אטד .נו

^ גגות כל עלך הדרן :ש״ם חרא ניתי או וניתנינהו ניעדבינהו מחיצות ב׳ ואידי אידי אמרת אי [אלא] ועוד דקתני היינו מחיצות ב' וסיפא וסותם יורד

: ע״נ לא דף שנומור. ע״נ ניו דף כחומת אין• מההיא א״ל שם : אינעס קורה ד״ה תוס׳ ע״א פו דף לטיל עיין כן• על ימי אניי איתיניה גם׳ הש׳ם גליון

 ציד משני בתים שני שיש מי יהודה א״ר כן על *יתר אביי ״איתיביה
 ונושא מכאן וקורה• מכאן קורה או מכאן ולחי מכאן לחי עושה רה״ר
 מהא אין מההיא ®א״ל בכך רה׳ר מערכין אין לו אמרו באמצע ונותן
 א״ר ועוד מדקתני דיקא נמי מתניתין אשי רב אמר מינה למשמע ליכא

 משום אמרתבשלמא אי אוסרין וחכמים המפולש במבוי מערכין יהודה
 דקא משום אמרת אי אלא ועוד דקתני היינו וסותם יורד תקרה פי סבר דקא

: מינה שמע ועוד מאי דאורייתא מחיצות שתי סבר

גגות כל עלך הדרן
' המוצא

ומביאן עליהן מחשיך כריכות או צבתים *מצאן פטור בחדשות
ובסכנה

 אי אלא מחיצוח שתי משום חקרה פי דליכא ואע״ג יהודה רבי מתיר זו ועוד דקתני הייט מחיצות שתי משוס ובתרייתא וסותם יורד
:כוותייהו ומסתברא בתרא כלישנא דגרסי ואית שמעתי ראשון • דמערבין ופשיעא היא היא ועוד מאי מחיצות שתי משוס נמי קמייתא אמרת

ךכל הדרן גגות על

מ א1ה  וחוזר בחול שלובשן כדרך זוג והיינו בזרוע ואחד בראש אחד ווג■ זוג ולבית: לעיר מכניסן• שנאבדין: במקום בשדה המילין• צ
 שניכר • גישנוה :נינהו מאי שעמא בעי ובגמרא בזרוע וזוג בראש זוג • שנים שנים :שיכלו עד זוג אחר זוג ומכניסן תמיד

בעלמא הן קמיע דילמא מלהכניסן ממור• גהדשוס אבל :בבזיון להניחן ואסור קדושה בהן ויש הן תפילין דודאי שדי כמין העשוי הקשר



 
























































 























  
























































































 
















































































  













































































 
















































































  
















































































 















































































  





























 


















































עירובין עשירי פרק תפילק המוצא !90 משפט עין
, , מצוה נר

א מהל׳ סי״נ מיי׳ א ב מ י  (ושנן :הליסטים מפני ומהיירא שם להמתין יכול שאינו זגסמה• *דקתני& דלקמן אברייתא • מאיר כרבי דלא סתמא תנן ל
̂ש̂״ ̂סהמ : אמות ארבע להו ממנוי לא וחד חד דכל לחבירוזחנירולחבירו• למפיות מצי הוי זוג זוג מכניסן אומר מאיר רבי בהדיא * לאוץ

•W5 וכן ראשון: המשתמר מקום שהוא שלעיר החיצונה• לחצר ׳ י' .................................
אינן • בעליה מרגלי יושר זו שהלך לא :בשבה בשדה שם אמו שילדתו

מסורת
הש״ס

 ומכח אמתניתין לאקשויי נופי ליה דניחא אלא מאיר אדר׳ דר״מ !ג סעיף שמס סי׳
 יכול היה לא זוג זוג מכניסן אומר מאיר ר׳ בברייתא עלה דקתני מהלכות ס״ד מיי׳ ב ג

כדמוכח מאיר רבי דמתני׳ להוכיח ..........  סמג ג הלכה תפילין
 א״ת ש״ע נווי ככ עשין

: א סעיף כו סי׳
 א הלכה שם מיי׳ ג ד

: P סעיף שס טוש׳ע

 דר״מ ולאקשויי דשבת אההיא בסמוך
 מוכח לקמן דאדרבה מאיר אדרבי

 קתני דמתני' כר״מ דלא דמתניתין
 וברייתא בישנות אמורים דברים במה
 חדשות אחד אומר מאיר רבי קתני
י :ישנות ואחד  זמן שבת קסבר א

 הכי משוס בקונטרס פירש • תפילין
 לא המצוה מן טפי לאצולי אבל שרי חננאל רבינו

 דזוג לדקדק בא זה מכח דאס וקשה תפילי! המוצא פ״י
ך p אס לא ספי !’א »־ «ז דקארד נ

 דמצי ה״נ הוא תפילין זמן לאו לעולם ד־יא סתם תנן לימא
 אלא הוא תפילין זמן לעולם למימר י׳טא'י כי׳מאיייאי

̂הם יתנז ם*יל  בל איכא הוא תפילין זמן דאי י״ל ו
כדמסיה מיכוון דלא אע״ג תוסיה תשמיטי בלי כל מוציא
״ ,״״ רבא אמר .בו׳ ולובש , \L  ה (ר דין ת ב ראוהו בפרק רבא
:לא טפי אין אחד זוג ולהכי כח:) דף בחול מלבושו כדרך

k בשבת להוציא לו התירו tek ״ » _ I, ״ , , / '1^
י דבתולכטהדבעי התם כ  דרך הצלה לענין רבנן שרו ו
 פירש • תפילין במקום מלטש כמה נטי אצולי לביש

 פפיליזק ב־קיס ישלא קוננויס
 משאוי ונראה מדאי יותר טלטין דר׳ג אוקיטנא .כו׳

א«נראה מ:רא זו ואין אסור ולכך ™״ף™
 מלבוש מיקרי דלא משום דהטעס שרו קודש כתבי בזיון
י רבנן ליה בי ק נ : בחול להניחו שרגיל במקום אלא ו

b p D ט למיס שראוי בראש יש 
 היה מסופק • תפילין ב' י כי׳ לה וסבר תפילין

A ' S” חפיליו ברוסב יש שיפור איזה ר*י 
 ויש מחבריהם גדולים עושין דיש להניח טקום בו יש נמי

 ומדקאמר טוהר משניס שפושיןאוהס
 תפילין ב׳ להניח בראש יש מקום בצעת והיא השחי בית

 מקוס שיהמלא רהט ושיפור משמפ ״
 דשיעורן במדרש דמצא ואור״י השנים מלשון אלו על אלו
רוחבו דציז וסמךלדבר(י) אצבעות כב׳ י“ שיל וגם

, ̂ , י ,r, דרבנן ולישנא הצבתים
 ב׳אצבעותכדאמרבפ׳קמאדסוכה(ד׳ על ל״ טדובקין שנים

 ה-)ואמרי׳בפ״קדערכין(דףג:)שערו צביתיו ̂נקיאי! ״
S כל  מניח ששם למצנפת ציץ בין נראר< היה וד״אח̂ר

 הראוי במקום היה דציץ ודומה תפילין צביתיו הני לו בתי
 כתיב ציץ דגבי אע״ג תפילין להניח

 עיטהי בין ומתרגמינן מצחו כח) (שמוח יצחק רב בר שמואל
(דנייםיא)בין_ כחיב גפי גניחפילץ ™
 רב בר
 תפיל זמן

שבת סכר
זוג אלא שרי ולא הוא

 F*: שבראש בגובה ודרשינן עיניכם ובשבת יצחק
ך ד י,יטרס-הואקטצסבשר| זו י

 S שקורין המרפק שבין שבזרוע י זוג אלא שרי
י .בלבי אחת י ם נ ׳ י וקיבורת״ הכתה ובין בלע״ז (״) קודא ו
.L ה<*'לי! זמן לאו שבת ” ״

 אומר שמעון *רבי לו והולך מכסן ובסכנה
 שמגיע עד לחבירו וחבירו לחבית נותק
 לחבית נותנו בנו *וכן החיצונה לחצר

 אומר יהודה רבי מאה אפילו לחבית וחבית
 לחבית וחבית לחבית חבית אדם *•נותן

ץ אפילו  זו תהלך לא לו אמרו לתחום ת
ט׳ • בעליה מרגלי יותר  טפי אין אחד זוג ג

 דאי מאיר דלאכרבי סתמא תגן לימא לא
 שיכול מה כל לובש האמר מאיר כרבי

 *דתנן לעטוף שיכול מה כל ועוטף ללבוש
 כל ולובש תשמישו כלי כל מוציא ולשם

 שיכול מה כל ועוטף ללבוש שיכול מה
 מאיר דרבי ממאי סתמא וההיא לעטוף

 ולובש ופושט ומוציא לובש עלה דקתני היא
 דברי כולו היום כל אפילו ופושט ומוציא

 מאיר רבי תימא אפילו רבא אמר ר״מ
 והבא רבגן שוויה כחול מלבושו דרך התם
 דבחול התם רבנן שוויה כחול מלבושו דרך
 שרו נמי הצלה לענין לביש רבעי כמה
 אין אחד זוג נמי דבחול הכא רבנן ליה
 טפי אין אחד זוג נמי הצלה לעגין לא טפי

א:  מאי :שנים שנים אומר גמליאל רבן ל
 זוג הוא תפילין זמן שבת קסבר אי קסבר
שבתלאו ואי לא טפי אין אהד  זמן קסבר

 שרו מלבוש דרך הצלה ומשום הוא תפילין
 שבת קסבר לעולם נמי טפי אפילו רבנן ליה
 לענין רבנן שרו וכי הוא תפילין זמן לאו

 הבי אי תפילין במקום מלבוש דרך הצלה
 שמואל רב *אמר לא טפי אין נמי אחד(א) זוג
 שתי בו להניח בראש יש מקום יצחק רב בר

 למימד איכא מאי דיר דראש הניחא תפילין
א רב דאמר הונא כדרב  שאדם פעמים תנ

 ומסלקן ראשו על וחבילתו השדה מן בא
 רב דאמר אימר בזרועו וקושרן מראשו

 אמר מי ראוי בזיון דרך בהן ינהג שלא הונא
 יצחק רב בר שמואל רב כדאמר אלא

להניח שראוי

בעלים מהחוסשטחת להרחיקה יכולין אור תורה
 הבעלים שעירבו מה לפי הכל

• ללבוש שיבול סה בל לובש ן׳2^
 כתבי בכל סנן דליקה הצלת לענין

 קכ'):ולשםהואסוציא• דף הקודש(שנח
 דקאי • הסם :לדליקה שסמוכה לחצר

 לביש דבעי דכמה מלטשין בשאר
 זק שבת דקסבר • אץ אסל ווג בחול:
 ובלאו שד(ב) הכי ומשוס הוא הפילין
 מניח תפילין להניח בא אם נמי הצלה

 :טפי ליה שרינן לא הצלה ומשום
 שנים שנים שרי דקא • קסבר גנאי
 [1(1 שבס קסבי אי ;לא טפי אבל

 אבל שרי הכי משום • הוא ספילץ
 זמן לאו המצוהלא: ק טפי לאצולי
 דרך רבנן ליה ושרו • הוא ספילין
 לגביה הוא דתכשיט משוס מלבוש

 הכא אורחיה דלאו ואע״ג משאוי ולא
 ספילין• במקום שרי: הצלה משום
 כל שאין הפילין בו להניח הראוי
 אלא תפילין להניח כשר הראש
 שהתפילין שם יש וחריץ לבד קדקד

 כך כל טלטין ואינן ט יושבים
 דלא באתרא נמי ובשבת כדלקמן

 שבולטין הוא תכשיט לאו ליה חזו
 • (ג) דיד :כמשאוי והוי מדאי יותר
 לתפילין כשר הזרוע כל אין

 • בזיון מנהג :כדלקמן קיטרס אלא
 ליה שרי עליהן חבילה להניח

 • אמר מי ראוי : התם למנטרינהו
 : הוא דתכשיט לימא שבת דגט

 ובלע״ז שבזרוע אמצעי אבר קיבורס•
 :פונטינ״א ובלע״ז רך רופף• רבדי״ן:

 הפילין ומן שבס סבר קמא סגא
 ביה מישרו לא הצלה ומשום • הוא
 נינהו תכשיט דלאו המצוה מן טפי
 הוא תפילין דזמן דכיון שכן וכל

 בל איסור אתי תוסיך בל ואיכא
 : כמשאוי עליה להו ומשוי תוסיף

 : הוא ספילין ומן לאו סבר ר״ג
 להצלה רבנן ליה דשרו טעמא והיינו
 כמה כל הלכך הוא דתכשיט משוס
תוסיף בל ומשוס שרי תכשיט דהוי ^___ _______ שתי בו להניח שראוי בראש יש מקום

ם הבא תפילין מקו מי  תפיליין מצות כאן דאין הכא להניחמריסליכא שראוי ביד יש נ
בעלמא מלבוש כשאר אלא כלל ׳ ׳ ־ ־ ’ °על מנשה דבי *תנא תפילין שתי בו י; שמפרש כמו *)ולא דאהיני קיבורת כמו כתב: ..............

p יו עיניו P קיכיהת ייר^י ״י n  ■ W
של שמות 'מקום ינאי רבי דבי אמרי ’ ' ׳

רב בר שמואל בדרב לימא • רופם תינוק
 S מקום דבכל למרפק סמוך למרפק היד ללכיש לי ע^וי

 ובמסכת'" בזרוע הן דתפילין משמע ללטש מקום לו שיש
דזרוע משמע ח) משנה (פ״א אהלות שנים'

 דקאמר ולכתף המרפק בין הוא
 בקנה שנים כו׳ יד(י) בפיסת שלשים
 וארבע בזרוע אחד במרפק ושנים

 נמי רבה(מנחוחד׳לז:) בכחףובהקומץ
הלב: כנגד שחהאשימה דבעינן אמד׳
ימים ני■•] סיהיייז ®■ [נ״נ *)

 הוא תפילין זטן שבת
 כווגה בעי ובלצאת

 לצאת סבר ת״ק פליגי
 סבר ור״ג כווגה בעי לא

ה בעי נטי לצאת טונ

 שמואל דרב ליתליה דת״ק קמיפלני יצחק
 דרב ליה אית גמליאל ורבן יצחק רב בר

 להו אית עלמא בררביצחקלאדכולי שמואל
 זמן *בשבת והבא יצחק רב בר שמואל דרב

 זמן שבת סבר דת״ק קמיפלני תפילין
 זמן לאו שבת סבר גמליאל ורבן הוא תפילין

 צריכות והכא*במצות הוא תפילין זמן שבת דכ״ע אימא ואיבעית הוא תפילין
כוונה בעי לא סבר גמליאל ורבן כוונה בעי לצאת סבר ת״ק קמיפלני כוונה

ואיבעית

הב׳׳ח הגהות

ספילין ומן שבס דפ״מ אימא איבטיס
 תכשיט אינה עלמא ודכולי • הוא

 : מיפלגי קא כוונה צריכות ובמצות
 • כוונה צריפוה מצוה סבר ה״ק

 בה שיכוין צריך מצוה שהעושה
 דאי לא טפי אין אחד זוג הלכך
 בחד תוסיף בל איכא למצוה מסין

 משאוי תחייהו למצוה מסין לא ואי
 גמליאל ורבן :מצוה ^ן ואין כינהו
 הלכך איןצריבוסבוונה• מצוס סבר
 עובר דאין ליכא תוסיף בל איכא מצוה

 וזה למטה נתכוון אא״כ תוסיף בל על
 למטה האי אמרי חד ובכל נתכוון לא

 תכשיט דלאו דכיון טמר מגמגם ולבי
המא לתנא כן דאס הם תכשיט

 הוס׳לקמן [ע׳
ר״ש] ד״ה ;15

 שם מוס׳ [ע׳
ה״ג] ד״ה

קכ. שגת

מד. ע״א

 לז. מנחות
יס:] [ערכין

 סא. [שכת
וש'נ]

 יג. [כרכות
קיד:] ססחים

 גןן WTO כן דאס הם תכשיט עלמא דלסלי למימר ליכא והא פקע לא מיהא שבת איסור ליכא תופף דבל נהי נינהו
 כן דאם תכשיט הוו גמליאל ולרבן תכשיט הוו לא קמא דלתנא נמי למימר וליכא ליתסר ולא ליכוין לא אסור אמאי

כוונה צדכות אין מצות סבר קמא תנא גרסינן דהכי לי ונראה זמן ולאו דזמן דלעיל פלוגתא הייט ועוד בהכי פלוגתייהו לוקי ,^
 איכא למצוה להו מסין דלא גב על אף נמי תוסיף לעניןבל כונה בלא נפיק חובתיה ידי מיפק דלענין כיון הלכך הן תכשיט עלמא ולכולי ותיכת’״ל5'כ”את\אין

: למצוה דמיכוין עד עבר לא נמי תוסיף בבל הלכך חובתו יד לצאת סונה צריכות סבר ור״ג הוא תפילין דזמן כיון תוסיה בל ״'r = !•””י 'יי
ו דבלאן וכו׳ אחד זוג ד׳׳ם ו ו י ו י

;ז. V ̂ (ג)ד״ד.דיי הצלה:
כקנה שנים אצגע יד כשיםת שלשים בא״ד (ו) :כמרשיקו כד״ה צ״כ דף המצניע ש׳ כמום׳ ע׳ נ״כ קוד״א■ שקורין וכו׳ ידך ד׳ה (ה) ;דרוחנו צין לדכר וסמן וכו׳ מקום ד׳ה תוס׳ (ד) :כל אין למימר איכא מאי
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