
 עיתבץ חיים הלר י
 הפירוש משוס למםפ״קא מוקמינן לי, אחזקת חולין, כי אם
 להוא לין בפיע בהקלש בתורת ולאי רמספיקא לא כחתא
 ליי קלושה, לכל שתלה הקלשו בזמן לילה לא הקדשו אלא
 בזמן לילה הולאי, והרי הוא ביהיש ולאי חולין משום הך
 מעמא, ועיכ מירובו מירוב כיון לנשמת קניתו הרי הוא חולין
 ולאי, והא שכתב הרמבים שבהיש עדין לא נתקלשה ולאי,
 ג״כ פירושו להא ללא נהקלשה הוא בתורת ולאי, והוא זה
 המבואר בסוגיא למםפיקא לא נחתא לה קלושה. והנה בשבת
 רף ל״ל ואיזהו ביהיש משתשקע החמה כ״ז שפני מזרח מאלימין
, נחמי, אומר כלי שילך אלם משתשקע  וכר דיר יהולה ר
 החמה חצי מיל ר, יוסי אומר בין השמשות כהרף עין זה
 נכנס וזה יוצא ואיא לעמוד מליו וכר, והנה הא ודאי להלין
 ביה״ש של כהרף עין זה נכנס וזה יוצא הוא אליבא דכו״ע,
 אלא דלריי ורינ דס״ל ספק השני של ביהיש אס הוא יום
 או הוא לילה ובכל הזמן הוא ספק, לא ידעינן אימתי הוא שעת
 הכהרף מין שזה נכנם וזה יוצא, ולד יוסי הוי הך ביהיש
 בתר דשלים ביה״ש דר׳ יהודה וכמבואר בסוגיא דשבת שם,
 ולפ״ז ציע בהא דמספיקא לא נחתא לי, קרישה, אם הוא זה
 רק על אותו ההרף עין שזה נכנס וזה יוצא עלי׳ הוא דאמרינן
 דלא נחתא לי׳ קדשה, אבל הך ספיקא של כל ביהיש דר׳
 יהודה ור״נ נידון ככל ספיקא דעלמא דהוי הקדש ספק, או
 דעל כל הביהיש כולו הוא מאמר דמספיקא לא נחתא לי׳
 קדשה. ונראה זה מבואר מהא דלא הוזכר ברמב״ם בה,
 ערכין הך רינא שספק ביהיש לא נחתא לי, קלושה והוא
 חולין ודאי, ש״מ חזה דספיקא רכל בה״ש כולו נידון כשארי
 ספקי דעלמא דהוא ספק הקדש, והא דמספיקא לא נחתא
 לי׳ קדשה לא נאמר רק על הבהיש של כהרף עין שזה
 נכנם וזה יוצא, ולפ״ז נמצא דבעיקר ההקדש הוי כל הביהיש
 הקדש ספק, ולא איכפת לנו שוב מה דלא נחתא לי׳ קדושה
 בהרף עין רזה נכנס וזה יוצא, כיון דעכ״פ הוא הקדש ספק
 משום הספק השני של ביה״ש שמא הוא ודאי יום או ודאי
 לילה, וליכא מזה נ״מ לדינא רק לענין עירוב דקנית עירובו
 תלוי בהך כהרף עין, ולהכי הוא דכתבו הרמבים הכא והשמיטו
 בה׳ ערכין. ולפ״ז הא ניחא הא דכתב הרמבים שביה״ש
 עדיין לא נתקדשה ודאי והרי היא סעודה הראוי׳ מבעוד יום,
 וכבר הקשינו דטעמא דביהיש לא נחקדשה ודאי הרי צריכינן
 לטנין שתהא תולין ודאי בתתלת היום וכדקי״ל דתחלת היום
 קונה, אכן לפי המבואר נימא דתרתי נקט הרמבים, דהך
 דביהיש לא נתקדשה ודאי הוא באמת טעמא על עיקר הדין
 קנית טירוב שהוא בתחלת היום והוא זה בשל הקדש וטיז
 נקט טטמא דביהיש לא נתקדשה ודאי ואיכ הוא חולין ודאי
 ושפיר מטרבין בו, והא דסייס אחיכ והרי היא םטודה הראוי'
 מבמוד יום, דינא קתני, דלהרמבים קשיתי׳ נהי ראותו הזמן
 של ההרף טין הרי הוא ודאי תולין ויכולין לקנות בו, אבל מ״מ
 כיון דהככר הוא בספק הקדש כל הזמן של ביהיש משום
 הספק השני של ביהיש אם הוא ודאי יוס או ודאי לילה, א״כ
 אכתי תסר בי דין סטודה הראוי׳ מבמור יום כיון• דאסור
 משום םפיקא, וכמבואר בסוגיא שם דגם אם אסור משום
 םפיקא, גיכ לא תשיבא סטודה הראוי׳ מבטוד יום, וזהו שסיים
 הרמב״ם והרי היא םטודה הראוי׳ מבטוד יום, ר״ל דבכהיג
 חשיבא גם סעודה הראוי׳ מבעוד יום, כיון דהא איכא ממינ
 דהזמן של סוף היום אימתי שהוא הוא אז חולין ודאי ומותר
 באכילה איכ ממילא דחשיבא גם סעודה הראוי׳ מבעוד יום בכה״ג.

 הלכות יום טוב
 פיוהי״א שגי ימים טובים שחלו להיות בחמישי וערב
 שבת עושה עירובי תבשילין מיום רביעי שהוא
 מרב r״p״ שכח ולא הניח מניחו בראשון ומתנה וכו/ כיוצא בו היו

 לפניו

 חרושי רבנו הלכי
 שימורי,, מימ אס באנו ללון מל המקום נמצא לכל הגובה
 משרה שבו יש לו במקומו מחיצת לחי, כיון לאיתי, במיני/
 ורק להלחי בעצמו אין בו שיעורא לעשרה טפחים, למיז הא
, שיפורא, אשר עיכ נראה ,  מוטיל הא לכתותי מיכתת ללית ב
 ללעת הרטבים היא בכל מחיצות רהיי לבעינן שיהא גובהן
 עשרה עיקר השיעור אינו בעצם המחיצות, כי אם בהמקום,
 לבמינן שגובה משרה שבו יהא מוקף מחיצות, ואם מצאנו
 גובה משרה שמוקף מחיצות בכל העשרה שבו, לא איכפת
 לגו כלל בעצם המחיצות אם הן מחזיקות עשרה אם לא,
 ועיכ גם הכא בלחי של אשרה נהי דכתותי מיכתת שיעורי/
 אבל הרי זה לא מהניא רק דעצם הלחי לית בי, שיעורא,
 אבל בהמקום הריעכ״פכל הגובה עשרה חשוב מוקף מקצת
 מחיצה רביעית דמועיל זאת בדגי מחיצה, ועיכ לפ״מ שפסק
 הרמב״ם דלחי משום מחיצה, ע״כ שפיר הוי לחי גמור, וזהו
 שמחלק הרמבים בין לחי לקורה, דבקורה דהשיעור טפח
 הוא בעצם הקורה וע״כ שפיר שייך בזה הך דינא דכתותי
 מיכתת שימורי׳, משאיכ בלחי דעצם הלחי אין לו שיעור כלל,
 והשיעור הוא רק בהמקום, נרכ לא שייך בזה הא דכתותי

 מיכתת שיעורי׳ וכשר גס בשל אשרה וכשינ.

 הלכות עירובין
 פיו הט״ז אמר ככר זה היום חול ולמחר קדש ועירב בה
 היז עירוב שבין השמשות עדיין לא גתקדשה
 ודאי וראוי׳ היתה מבעוד יום, אבל אם אמר היום קדש
 ולמחר חול אין מערבין בה שאינה ראוי׳ מד שתחשך מכיל,
 והוא בעירובין דף ליו בעא מיני׳ רבא מרינ ככר זו היום
 חול ולמחר קדש ואמר עירבו לי בזה מהו א״ל עירובו עירוב,
 היוס קדש ולמחר חול ואמר עירבו לי בזה מהו איל אין
 עירובו עירוב מיש וכו׳ היום חול ולמחר קדש מספיקא לא
 נחתא לי׳ קדושה היוס קדש ולמחר חול מםפיקא לא פקעה
 לי׳ קדושתי׳ מיני׳, וזהו דברי הרמבים, אלא דצ״מ הא דכתב
 הרמבים שבין השמשות מליין לא נתקדשה ודאי וראוי׳ היתה
 מבטול יום, למשמט מזה לטממא למםפיקא לא נתתא לי,
 קדושה הוא כי היכי דתהוי סעודה הראוי' מבעול יום, והלא
 בהיוס חול ולמחר קדש הא מיקר התסרון הוא משום שהיא
 הקדש בתחילת היום ואנן קייל דתתלת היום קונה ומ״ז הוא
 דצריכינן לטממא דמספיקא לא נחתא לה קדושה, וצ״מ הא
 דשינה הרמב״ם וכתב לטטמא דמםפיקא לא נתתא לה קדושה

 לטנין הדין דסטודה הראוי׳ מבטוד יום, וציט.
 והנה בטיקר הך טטמא דמספיקא לא נתתא לי׳ קדשה,
 ציט מהא ךאיתא בםוגיא שם לגין טבול יום שמלאהו
 מן החבית של מטשר טבל ואמר היז תרומת מטשר לכשתחשך
 דבריו קיימין ואם אמר טירבו לי בזה לא אמר כלום אמר
 לבא זאת אומרת סוף היום קונה עירוב דאי סיד תחילת
 היום קונה עירוב וכר אמאי לא אמר כלום, אריפ אפילו תימא
 תחילת היום קונה עירוב בעינן סעודה הראוי, מבעוד יום
 וליכא, הרי דמבואר בזה דהא דבהיש קונה עירוב אין זה
 מדין ודאי, ורק דהוא משום דלענין מירוב סמכינן אםפיקא,
 וכדחזינן דתלוי באם תחלת היום קונה עירוב או סוף היום
 קוגה עירוב, הרי דרק אותה הרגע שהיא תחלת היום או
 סוף היום היא שקונה, וכל הביהיש הוא רק משום םפיקא,
 ומשום דלענין עירוב סמכינן אספיקא, ואיכ קשה בהך דהיום
 חול ולמחר קדש דעירובו עירוב משום דמםפיקא לא נחתא
 לי, קדושה, והא לפימ דקייל דתחלת היום קונה עירוב הא
 נמצא דאין כאן ספיקא כלל בהעירוב, ורק דממ״נ אין עירובו
 עירוב, כיון לאמר ללמחר קלש איכ הא ולאי לבתחלת היום
 אימתי שיהי' כבר יהא קלוש, וקשה לאיך עירובו עירוב. והפשוט
 בזה, להא לקאמר הגמ׳ למספיקא לא גחתא לי׳ קלושה אין


