
ד > ׳ « י » ־ ב פ״א שבת הלטת זמנים. ם סן ה ב נ ש 9 המ

. לעשוהה יכול מהם ארד אץ ואם טז ׳  ודלא צ״ע) גהמצניע (שם משנה סהם מ
ם הוא .לשניהם אמד ושיעור ומ״ש .כר״ש ש ) מ׳ ה :צ״נ:) ע  נאמד כח הי

ט׳ לכדו זו קורה להוציא :גציאור צ״נס (שם כגמרא .ו
כו׳. במכירו שמכל הרי כיצד פסורים המקלקלין כל יז  (דףק״ה) האורג פ׳ משנה ו

 הא בממהו שלא וקרע כשחבל ופי׳
 שמיני פ׳ שיחבאר כמו רבינו לדעח חייב בחמחו
ר :עשר ושנים עשר ואחד ועשירי פ  גומא ח

כו׳, לעפרה אלא צריך ואינו  כלל פ' מימרא ו
 יהודה לר׳ הוא הקלקול וטעם ע״ג:) גדול(שם

 מלאכה דאמר יהודה לר׳ ואפי׳ .החם כדאיחא
 האי מחקן ה״מ חייב לגופה צריכה שאינה
 הגומא היחה שאם ומכאן .ע״כ הוא מקלקל
 לה צריך שאינו אע״פ קלקול בו שאין במקום

 וזה כר״י שפסק ז״ל רבינו לדעח עליה חייב י
: פשוט

 זה .וכו׳ לחקן מנח על המקלקלין כל יח
 והמקלקל ק״ה:) (שם בהאורג משנה

: ע״כ כמחקן שיעורו לחקן מנח על
ל יט כו׳. בשבח מלאכה העושה כ  משנה ו

:ק״ב) (דף בשבח בהזורק  סכנש אצל שבת היא דחויה א פ״ב
כו׳. נפשות פ׳ במשנה ו

 דוחה נפשוח ספק כל פ״ג) (דף דיומא אחרון
ק : שבת  השבת את עליו לחלל צריך שהוא ספ
 כבר .וכו׳ רופא אמר אס וכן צריך אינו ספק

 יותר שהרופאים והיכא .שם בגמ׳ זה נתבאר
 שביתת מהלכות פ״ב יחבאר ונחלקו משנים

:עשור
 בגמ׳ מפורש .וכו׳ השבח ביום אמדוהו ב

:המשנה על מימרא פ״ד:) (שם
 המלאכות ופרסי מבואר, זה כל וכו׳. מדליקין

 מפנין סרק הנר הדלקת שהזכיר
ה: גבי קכ״ח:) (שבתדף ן חי בי כ  פ׳ הנר. מ

 .ומבשלין ואופין שוחטין :כ״ט:) (שם ב״מ
 חמין לו ומחמטין :ט״ו:) (דף דחולין פ״ק

 פ״ד:) (דף דיומא אחרון ס' ברייתא וכו׳.
 :להברוחו בין להשקותו בין חמין לו מחממין

 וגיר׳ שם ברייתא .וכו' דברים כשעושץ ג
 עושץ ואין והגאונים ההלכות

 קטנים ע״י ולא נכרים ע״י לא הללו דברים
 דברים לעשות אומרים ואין ישראל בגדולי אלא
 מפני נכרים ע״י ולא נשים ע״י לא הללו

 כדי רבינו שכתב ומה אחרת. שמצטרפיןלדעח
 שהוא נראה בעיניהם קלה שבת תהא שלא

 אחרת שמצסרפין.לדעח מפני שאמרו למה פירוש
 אין ונכרים קטנים עמהם רבינו שכלל ואע״ס

:ועבדים לנשים אלא הזה הטעם
 ובירושלמי שם, מבואר .וכו׳ להתמהמה ואמור

 זה הרי והשואל משובח זה הרי הזריז
שופך

] ידי נ .וחכמיהם ישראל גדולי [

ז . גומא חפר י ט׳  כר׳ פסק דהא חייב בשדה אבל בבית ה״מ הל״ל fהרמ כסב ו
 רבינו הוצרך שלא וי״ל עכ״ל. חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה דאמר יהודה

:המגיד הרב שכתב וכמה משמע דבריו דמחוך בן לפרש
&D . שבת היא דחויה א ב 1 ט׳  איפליגו ע׳} (פסחים צולץ כיצד בפרק ו

הותרה או בצימר היא דמויה אם טומאה תנאי י
 למיתי רחמנא דאכשר אע״ג דחויה ופירש״י
 דלא היכא אלא הוא גמור היתר לאו בטומאה
 הוא גמור היתר דלאו וכיון טהורים משתכמי

 כמ״ד דהלכה בגמרא ומשמע לרצויי. צין בעיא
 ביאת מהל׳ בפ״ד רנינו פסק וכן היא דמויה

 בטומאה דאיפליגו היכי דכי ומשמע המקדש
 דחויה היא אם מולה לגבי בשבת איפליגו ה״נ
 הרשב״א וכ״כ דחויה כמ׳׳ד וקי״ל הותרה או

 ולא חולה אצל היא דחויה שהשבת והר״ן
:הוסרה

 אותם עושין אין האלו דברים כשעושים ג
 קטנים ע״י ולא נכרים עיי לא

 במקום עבדים בברייתא רבינו גירסת וכו׳,
 שמצטרפים מפני שפירש רביט לדעת נכרים

לדעת

 השני והניחו זו מרשות החפץ זה שעקר כגון מקצתה
 מתחלה כאחד שניהם אותה שעשו כין אחרת ברשות

 אחזו או וכתבו בקולמוס שניהם שאחזו כגון סוף ועד
] אלו הרי לרשות מרשות והוציאוהו ככר  :פטורין [ו
ז  שיצטרפו עד לבדו לעשותה יכול מהן אחד אין ואם ט
 הואיל הרבים לרשות והוציאוהו קורה שאחזו שנים כגון
 בשותפות אותה ועשו לבדו לעשותה מהן באחד כח ואין

 .לשניהן אחד ושיעור חייבין שניהן סוף ועד מתחלה
 יכול אינו והשני לבדו זו קורה להוציא באחד כח היה

 הראשון זה .והוציאוה שניהם ונשתתפו לבדו להוציאה
 כלום חייב אינו ומסייע הוא מסייע והשני חייב שיכול

 כיצד .פטורין ייחמקלקלין כל יז :בזה כיוצא כל וכן
] שחבל הרי  שבר או שרפן או בגדים קרע אם וכן השחתה דרך בבהמה או בחבירו [ז

 מקלקל זה הרי לעפרה אלא צריך ואינו גומא חפר . פטור זה הרי השחתה דרך כלים
 לתקן מנת על המקלקל כל יח ♦ פטור לקלקל וכוונתו הואיל מלאכה שעשה אע״פ ופטור
 שחפר או שמחק במקום לכתוב כדי שמחק י=או במקומו לבנות כדי שסתר הרי כיצד חייב.
ט ז המתקן כשיעור ושיעורן חייב בזה כיוצא וכל יסודות בתוכה לבנות כדי נומא  כל י

 ששגג בין שגג ולבסוף שהזיד בין בזדון ומקצתה בשוגג מקצתה בשבת מלאכה העושה
 כך ואחר בזדון סוף ועד מתחלה כולח המלאכה שיעור שיעשה עד פטור הזיד ולבסוף

 כולה מלאכה שיעור שיעשה או סקילה. חייב והתראה בעדים יהיה ואם . כרת חייב יהיה
:קבועה חטאת חייב יהיה כך ואחר סוף ועד מתחלה בשננה

שגי פרס

עול א

ה א י ו ח  סכנה בו שיש חולה לפיכך .המצות כל כשאר נפשות סכנת אצל שבת ^היא ד
א] בשבת צרכיו כל לו עושץ ] אומן רופא פי על [ כ  ספק .מקום אותו של [

 את עליו לחלל רופא אמר אם וכן .צריך שאינו ספק השבת את עליו לחלל צריך שהוא
 את דוחה נפשות שספק השבת את עליו מחללין צריך אינו אומר אחר ורופא השבת
 עד נמתין אומרים אין ימים לשמנה וכן לכך צריך שהוא השבת יביום אמדוהו ב ♦ השבת
 עליו ומחללין שבת שהוא מהיום מתחילין אלא שבתות שתי עליו לחלל שלא כדי הערב
 לו ומדליקין .מחללין סכנה ספק או סכנה בו ויש צריך שהוא זמן כל שבתות מאה אפילו

 להשקותו בין חמין לו ומחמין ומבשלין ואופין לו ושוחטין הנר את מלפניו ומכבין הנר את
 לכל כחול הוא הרי סכנה בו שיש חולה לגבי שבת דבר של כללו .גופו לרחיצת בין

 ולא נכתס ע״י לא אותן עושין אין האלו דברים כשעושים ג ♦ להן צריך שהוא הדברים
 על אלא .בעיניהם קלה שבת תהא שלא כדי נשים ע״י ולא עבדים ע״י ולא קטנים ע״י

וחי האדם אותם יעשה אשר שנאמר סכנה בו שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה ואסור
בהם

י ב :שם לאוץ סמ׳ג שמ סי׳ שם י ג :שם יסמג ט י ד :שם לאוץ סמ׳ג שכט שכח סימן ט :שם לאוין פמ׳ג שכח סימ! ט

לחם
ט׳ לבדו לעשותה יכול מהן א׳ אין ואם טז  צ״ג) המצניע(דף דפ׳ יהודה כר׳ פסק .ו

 תחטא אחת תמטא נפש כתיבי מיעוטי תלחא לר״ש שס אמרי׳ דבגמרא כר״ש ודלא
 זה למעוטי [וסד יכול וזה יכול זה למעוטי וחד מניח וזה עוקר זה למעוטי תד תחטא בעשותה

 וזה יכול זה למעוטי וחד מניח וזה עוקר זה למעוטי חד ור״י יכול אינו וזה יכול אינו
 חייב ב״ד בהוראת שעשאה יחיד ור״ש ב״ד בהוראת שעשאה יחיד למעוטי ומד יכול]
 והוא פטור ב״ד בהוראת שעשאה דיחיד למפסק ה״ל כר״י פסק דרבינו דטון וק׳ .ע״כ
 ועשו הורו אם וכן שם שכתב חייב ב״ד בהוראת שעשה דיחיד שגגות מה׳ בפי״ג פסק

 חייבים שעשו המיעוט ואלו פטורים ב״ד הרי השגגה ונודעה פיהם על הקהל מיעוט
 יהודה דר׳ עליה דפליגי כחכמים דחייב דפסק נראה .ע״כ חטאתו מביא ואחד אחד וכל

 לא חייב ס״ל הוה יהודה לרבי אי דהא יהודה כר׳ כאן פסק איך וא״כ הוריות בריש
זה לחרך ונ״ל .ב׳׳ד בהוראת שעשאה יחיד למעוטי חד מוקי דאיהו כלל סברתיה מיהוקס

מיימוניות הגהות
 איגו זה אפי׳ דפטר בר״ש ודאא ינוא הה יכול זה אפי׳ דמהייב כר׳ט ודלא יהודה בר׳ [י]

 המקלקלים כל דר״י קמיה אכהו ר׳ תני [ז] ז דמתני׳ סתמא יהודה דברבי יכול אינו וזה יכול
 בסתם אלא בו׳ משנה אינה ומבעיר הובל לברא תני פוק א״ל ומבעיר■ מחובל חוץ פטורין

 ז ע״ב כר״ש אבהו דר׳ ההיא בגמרא ומוקי פטורי; המקלקלים בל דתנן משנה
 בתרא בם׳ השבת את עליו מחללין חי יומו בן תינוק אומר ב״ג ר״ש תני חשואל בם [א]

 וספק במקצת בקיאין חשובים אדם בני שכל ר״י והשיב [נ] ! ע״ב מקראי מובחא דיומא
5 דמים שופך זה הרי והשואל מגונה וה הרי הנשאל [נ] ! להקל נפשות

משנה
 מיעוטי תלתא איכא בגמרא קאמר דאמאי דשמעחחא בפשטא דאיכא אמרח קושיא עם
 דלר׳ לימא ב״ד בהוראת שעשאה ליחיד וחד יכול וזה יכול לזה וחד ומניח לעוקר מד

 וכדקאמר מניח וזה עוקר לזה וחד יכול וזה יכול לזה חד מיעוטי הרי אלא הוי לא יהודה,
 ב״ד בהוראת שעשאה דיחיד ליה איח יהודה דר׳ ונימא הוו מיעוטי דתרי לר״מ שם

ב.  הוריות דבריש משוס הכי למימר בגמרא אצטריט דודאי אומר זו קושיא ולהיז חיי
 על שס דאמרו פטור ב״ד בהוראת שטעה דיחיד ליה אית יהודה דר׳ אמרינן ב׳) (דף

 יחידשעשאה אומרים חכמים אבל יהודה רבי דברי זו שמואל אמר יהודה רב אמר מתני׳
 יהודה דלר׳ לומר בגמרא איצריכו ולהכי וכו׳ דחניא יהודה רבי מאי חייב ב״ד בהוראת

 מצי הוה פטור ליה איח יהודה דלר׳ חלמודא משכח הוה לא אי אבל הוו מיעוטי תלתא
 בהא יהודה כר׳ כאן לפסוק ראה ורבינו .לר״מ כדקאמר הוו מיעוטי דתרי לדידיה למימר

בהוראת שעשאה דיחיד בהא אבל ליה מסייע דר״מ משוס יכול אינו וזה יכול אינו דזה
ב״ד

עוז מגדל
ף אליע!ר ר׳ פרק .פטור וה הרי עד המקלקלין בל רג(ד או ק5 .פעור עד גומא חפי :ק׳ו) ו  כ<{ י

) (דף גדול / :ק׳׳ז) (דף דאורג ר״א פ' . הפרק סוף עד המקלקלין כל :ע
ב  אין וס׳ ס״ד) (דף דיומא בתרא וס׳ ק׳ע) (דף שרצים ח' פ׳ שבת .השבת את דותה עד דחויה פ״

.שבת שהוא עד ביום אמדוהו : מרווחת הלבה בתלמוד מקומות ובכמה ב״ח) (דף מעמידין
 :ל') כ״ע (דף ב״מ פרק . סכנה עד מחללין :פ״ד) (דף דיומא בתרא ופרק קכ״ט) (דף מפנין פ׳

 אידיהן לפני פרק .וחכמיהם עד כשעושין :ס״ד) (דף דיומא בתרא פ׳ .לכך צריך עד ומחללין
:כ״ע) (דף ב״מ פ׳ .בהם עד ואסור :דיומא בתרא ופ׳ י״ב) (דף
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 גנכריס ולא ומנדים צנשיס שייך ה״מ נעיניהס קלה שנת תהא שלא היינו אסרת לדעת
 ואישורו שנת חומר וידעו ילמדו כשיגדלו דקעניס משוס המגיד הר׳ כמ״ש וקמגיס
 ואין נפש פקוח התירו נקושי הרואים יאמרו שמא וקטנים נכרים ע״י עושין דאין וטעמא

או נכרי ימצאו שכשלא הדנר ינא דילמא כמצות המחוייכים ע״י לכתחלה אותו מתירים

ם: שופך  שם דגמרא ומסקנא דשמואל מימרא שם וכו׳. יעשה אשר שנאמר ומ״ש דמי
כו׳. שאין למדת הא :לה ילפינן דמהתס :ז״ל רנינו דנרי ו

 החלייס ופרטי כ״ח:) מעמידין(דף אין פרק נע״ז מימרא .וכו׳ והוא שעיניו החושש ד
.מחללין דאין עינא ופצוחי אוכלא סוף לאפוקי התם ואמרינן כגמרא שם שכתש

 דשורייני משום האחרים נחליים הסלול וטעם
:התם כדאיסא תלו נליכא דעינא

כן ה  ומכה .וכו׳ כהלל מכה לו שיש מי ו
 הכל .הרגל וגש היד נגכ שהיא

 וכהלכות פסוקות. מימרות כ״ח) שם(דף מכואר
פי׳ ז״ל הרשנ״א ונהדושי שרצים ח׳ ס׳ הוכאו
 האכרים מן אחד שנתקלקל חלל של מכה

 נועה מחמת או נו שיש מכה מחמס הפנימים
 מכה נקראין אינן מימושיה אכל כו שנעשית

 הוא אלאא״כ השכח את עליהם מחללין ואין
 וכתנ .נר״ו הרנ מורי .מכה נו שיש ■מיחוש

 אמרינן דקא חלל של מכה פי׳ ז״ל הרמכ״ן
 כקיאיס שם אין שאפי׳ לומר אומד צריכה אינה

 כל לו עושים כלום אומר אינו נמי וחולה
 ומחללין ורפואות ממאכלים לו לעשות שרגילין

 ורגילים כשיודעין אכל .כלל נטאלין ואין שנת
 ודאי חלול צריך ואין ממתין שהוא מולי כאותו
 אומרין כרופא או כחולה וצ״ש לו לעשות אסור
 של מכה שהיא אע״פ מחללין דאין צריך אינו
 נשקי נשאלים מלל של שאינה כמכה הא חלל

 מהם אמד שיאמר עד ממללין ואין כחולה או
 מהם אחד אצל שנעשה או זה לסלול הוא צריך
 שהרופאים חולי כל וכן :עכ״ל נפשות ספק

פ״נ) (דף כיומא פשונו זה .וכו' אומרין
:מקומות ושכמה

כו׳. לו מחממין מים של נימא הבולע ו ו
 ופירש״י י״ש:) (דף דע״ז קמא פרק

Y t שוטה כלכ שנשכו מי וכן : עלוקה נימא 
 אחרון פ׳ נגמ׳ מפורש ,וכו׳ מזומלי אחד או

.ממיתה השוטה הכלנ שנשיכת פ״ד) דיומא(דף
:קכ״א) דף (שנת כתני כל פ׳ זוהלין ושאר

T גרוגרת לו להניא רופאים שאמדוהו חולה 
מימרא כני עשרה ורצו אחת  אדם.

:ס״ד) (דף נמנחוח ישמעאל ר׳ פ'
 מצאו ולא גרוגרות לשתי צריך שהיה חולה ח

 עוקצים כשני גרוגרות שתי אלא
:דאפשיטא כעיא שם .וכו׳ גרוגרות ושלש

 והותיר החולה ואכל לחולהינשכה המבשל ט
וכו׳. מן לאכול לכריא אסור

 ומ״מ ט״ו:) (דף דחולין פ״ק נגמ׳ הלכה פסק
 מוסר שכת שלמוצאי ז״ל המפרשים הסכימו

 שיעשו נכדי להמתין צריך ואין לאלתר לכריא
 ופשוט כשנח.עצמו אלא אינן ז״ל רכינו ודכרי

ל : הוא ב  לכריא מותר נשכת לחולה השוחט א
 פסק שם זה גם .וכו׳ חי כשר ממנו לאכול
 לחולה השוחט הלכתא דימי רנ אמר הלכה
 דא״א כיון מ״ט כאומצא לנריא מוסר כשנת

 וככר מוקצה משוס אסור הכי לאו דאי דנריו נאור .ע״כ יום מנעוד חולה לו שיהיה והוא אנרהם אמר ונהשגות :שמיט קא דמולה אדעחא שמיט קא כי שחיטה כלא כשר לכזית
 לא אם אכל שנח כאותה שהדליקו נר כגון נידים שדחה איסור מחמס מוקצה אלא כשבת מוקצה אין כר״ש דקי״ל דלדידן הדנר עיקר ומ״מ .מזה למעלה נגמ׳ שם כן נזכר
ההלכות מן וכ״נ כן דימי רנ הזכיר שלא וזהו ז״ל יונה ר׳ הרש דעת וזה שידים הוא דחאה לא שמיטה איסור מחמת מוקצה הימה שהכהמה ואע״ש מותר שכאן כגון נידים דחאו

:ז׳׳ל הר״א כדנרי המפרשים קצת ודעת .נלכד דימי דרש מימרא אלא הניאו שלא
 יום ל׳ מיה כגון אדם של גופו לכל חולי ממנו כו שיש כדנר דוקא ופירוש קכ״ט) דף מפנין(שכה פ׳ מימרא .וכו׳ אומרין כיצד נכרי ע״י צרכיו כל לו עושין סכנה נו שאין חולה י

 נכרי ע״י ואפילו דדנריהם שנוח אפילו לו מחירין אין כנריא והולך מתחזק והוא חושש אכל ממנו וחולה מצטער או למשכש נופל שהוא האוכלא כסוף העין לכחול וכגון
רי הם נרורים ודנריס ז״ל הרמכ״ן נשם ז״ל הרשנ״א כתכ ע״כ סמנין שחיקת משום גזרו כעולם כלום ולא מלאכה נהם שאין דכרים אלא עוד ולא ארונדנ תנ א: פ׳ רנינו י כ״

וכן ,
משנה לחם

למשככ הגוףדנפל דכולל היכא אחד נאשר דאפי׳ מדנריו משמע וכו׳. האוכלא כסוף העין אומרים חכמים אכל יהודה ר׳ דנרי זו נהוריוח שם דאמרו משום כחכמים פסקדחייש נ״ד

 .ישראל גדולי ע״י שנת לחלל ירצו לא קטנים
 שלא רנינו שכתש שהטעם שכתכ כהר״ן ודלא
 דא״כ לקטנים גם קאי שעיניהם קלה שנס תהא

 נחרתי דכרייתא תנא פלגינהו אמאי יקשה
 כדכרי למידק ואיכא נכרים כהדי קטנים ונקט
 על אלא הללו דנרים עושין שאין שפחכ רכינו

 שאר ע״י דמשמע וחכמיהם ישראל גדולי ידי
 הכרייתא מיעטה לא דהא וקשה לא ישראלים

 נ״ל לכך דוקא וענדים ונשים קטנים אלא
 גדולים רכינו דנקט וחכמיהם ישראל דגדולי
 וחכמיהם נכרים למעוטי ישראל קטנים למעט

: קלה דדעחן נשים למעוטי
 נכרים נע״י שנתן הטעם שזה הרמ״ך כתב

 אין וכי נעיניהם קלה שכת תהא שלא
 יכול אחד חכם ולדנריו לנכרים קלה שנת

 כעשור הכרור והטעם שיעשה לנכרים לצוות
 וכמה עכ״ל. למפשע ואתו זריזים שאינם

 :לתמיהתו מקום אין רנינו דנרי שניארחי
 כפ״כ הר״ן כחש .וכו׳ שהיה חולה ח

 כעוקז דשתים לן דפשיטא דניצה
 לא שלש מייתינן שחים אחד נעוקן ושלש אחד

 הרשכ״א וכ״כ אסור נשיעורא דלרכויי מייחינן
:נתשונה הרא״ש וכ״כ דחולין נפ״ק

 כל הטור כחנ .וכו׳ סכנה נו שאין חולה י
ר חולה צרכי דנ  סכנה כו שאין נ

 כיון ועושה לנכרי אומר אכל יעשה לא הוא
 אנר סכנת נו יש אפי׳ הגוף סכנת נו שאין

 אכל דאורייתא כאיסור עציו מחללין אין
 אכל מעשה דעכיד אע״ג דרכנן כאיסור מחללין

כחולי

 התורה משפטי שאין למדת הא .בהם שימות ולא בהם
 ואלו .בעולם ושלום וחםד רחמים אלא בעולם נקמה

 עליהן ואסור שבת חילול שזה שאומרים האפיקורוסים
 טובים לא חוקים לכם נתתי אני גם אומר הכתוב

 שיהיה והוא ״בעיניו החושש ד ♦ בהם יחיו לא ומשפטים
 שותתות דמעות שהיו או ציר מהם באחת או בשתיהם

 שהיה או מהן שותת דם שהיה או הכאב מרוב מהן
 חולים בכלל זה הרי אלו בחלאים וכיוצא קדחת בהן

 כל לו ועושין השבת את עליו ומחללין סכנה בהן שיש
 השפה מן גופו בחלל מכה יש אם וכן ה ז רפואה צרכי

 בשאר או וטחולו בכבדו בין במעיו בין בפיו בין ולפנים
 סכנה בו שיש חולה זה הרי בחללו שיש כל מקומות

 עליו מחלליו לפיכך הוא כבד שחוליו אומד צריך ואינו
] בגב שהיא ומכה .אמידה בלא מיד השבת את ד  היד [
 אומד צריכה ואינה חלל של כמכה היא הרי הרגל וגב

 הבשר את שמסמר והחום .השבת את עליה ומחללין
 כל וכן השבת את עליו ומחללין דמי חלל של כמכה

 שהוא אע״פ סכנה בו יש שזה אומרין שהרופאים חולי
 על השבת את עליו מחללין מבחוץ הבשר בעור
 בשבת חמין לו מחמין מים של נימא הבולע ו ;פיהם

.נפשות סכנת שהיא מפני רפואה צרכי כל לו ועושין
 העפר מזוחלי אחד או שוטה כלב שנשכו מי וכן

 עושין ממיתין אין ספק ממיתין ספק היו אפילו שממיתין
 ורצו אחת גרוגרת לו להביא רופאים שאמדוהו חולה ז :להצילו רפואה צרכי כל לו

 הביאו ואפילו מכלום. פטורין כולן אחת בבת גרוגרות עשר לו והביאו אדם בני עשרה
 צריך =שהיה חולה ח ♦ הביאו ברשות כולם שהרי בראשונה הבריא ואפילו זה אחר בזה

 אחד בעוקץ גרוגרות ושלש עוקצין בשני גרוגרות שתי אלא מצאו ולא גרוגרות לשתי
 בבצירה ירבו שלא כדי לשתים אלא צריכין שאין פי על אף שלש בו שיש העוקץ כורתין

 בשבת 'לחולה המבשל ט ז בזה כיוצא כל וכן שנים יכרתו ולא אחד עוקץ יכרתו אלא
 השוחט אבל .בשבילו ירבה שמא גזרה המותר מן לאכול לבריא אסור והותיר החולה ואכל

 שמא שנגזור כדי תוספת בדבר שאין חי בשר ממנו לאכול לבריא [ה] מותר בשבת לחולה
 ידי על צרכיו כל לו עושין סכנה בו חולהישאין י בזה: כיוצא כל וכן בשבילו ירבה
] אומרין כיצד .נכרי רפואה ולהביא ולאפות לו לבשל עושה והוא לו לעשות לנכרי [ו

מרשות
:שכח סי' עור ד ;סה לאוין פמ׳ג שיח סי' עור ג :שם לאוין סמ׳ג שכח סי׳ א׳ח טור ב :סה לאוין סמ׳ג שכח סימן א׳ח עור א

 סעמיס הרנה התוספות דקדקו וכן כמכמים דהיינו משמע אכל לשון ומדקאמר וכו׳
 וזה יכול לזה מד כחיני מיעוטי דתרי משנינן והשתא דחייכ פסק כן ומפני בגמרא

 דאמר יהודה לר׳ דמשכח משוס הוא הכי גמרא משני דלא והא ומניח לעוקר וחד יכול
לא כחכמים אלא יהודה כרכי דלא דקי״ל לדידן אכל כדכסיננא פטור בהדיא

: הכי משנינן
ה ר  שיש בדבר דדוקא הרמב״ן בשם ה״ה כתב . וכו׳ סכנה בו שאין חולה י ב פ
לכחול וכגון יום ל׳ היה כגון אדם של גופו לכל חולי ממנו בו י

עוז מגדל
מ פ׳ . נעולם ושלום עד למדה הא מ פרק .נהם יחיו עד ואליו :ונירושלמי כ׳ח) (דף נ׳  : נ׳

מכה :מעמידין אין פרק אמירה. נלא עד החושש ג שהיא ו הם. על עד היד מ  אין פרק פי
ף פ׳ק . גפשוה עד הבולע .־שרצים שמונה ופ' מעמידין ד ע׳ז( ) ד  פרק .להצילו עד מי וכן :י׳נ

של :ם'ד) ישמעאל(דף ר' פ׳ מנחות מסכה .נוה כיוצא עד הולד, :פ״ד) (דף דיומא נתרא  עד המב
ה :כירה פרק ריש אלפס ר׳י ונה' ע״א) מרונה(דף וש׳ ע״ו) דחולין(דף פ׳ק .ה1נ כיוצא  עד חול

:כ״ב) דניצה(דף וס״כ מפנין פ׳ .ישראל

 אסור נכרי ע״י שבות אפי׳ סכנה בו ואין הגוף כל כולל אינו אם אבל שבות מותר אז
 דהרי קשה זאת מנתו ואם נכרי ע״י ואפי' מדבריהם שבות אפי׳ שכתב מלשונו נראה שכן

 הכי ליה סבירא דרכינו משמע כ״א בס׳ רבינו בדברי ויסבארו הם ברורים ודברים כתב
 שבוס אפי׳ לישראל הותר לא סכנה בו שאין כיון אחד באבר אבל ז״ל בסברתו כתב ולמטה

 כאן כמ״ש מוחר ישראל ע״י שבות אפי׳ הגוף כל כולל דאי הגוף כולל דאינו ודאי וזה גמור
 דאפי׳ נכרי ע״י כחול מותר אמאי וא״כ כולל דאינו ודאי אלא וכו׳ העין את לכחול וכגון
ע״י דחפי׳ הכא דקאמר דמאי לפרש יש לכך כאן שנתבאר כמו לנכרי הותר לא שבות

נכרי
מיימוניות הגהות

 וגב היד שלא'ע״ג אפי׳ ברוד מחמת בא אם אבל ברזל מחמת בא שלא בגון ר״י פירוש [ד]
 אח עליו מהללין פדעתא האי בפירקין לקמן בדאמרינן השבת את עליו מחללין הרגל

 רבעו כשם בא״ז כתב [ה] :הרגל גב ועל היד ע״ג היינו ולאו חרב ע״י דהיינו משום השבת
 ולהתנות רץ לשכור ליה דשרי בשבת אוהבו אחר לשלות ובקש שחלה דחולה זצ״ל שמריה

 מרע משכיב קונין לוי א״ר שמתו מי ש' כדאטרינן עליו רעתו תטרף שלא כדי בשבת אפי׳
פ׳ [ו] : משמיה ובתשובה שי׳ רבינו מורי וכ״ב ע״ב עליו דעתו הטרף שלא בשבת אשי׳

מפנין



11 ומשנה, כסףפ״ב שבת הלכות .זמניםמשנה מגיד
כן ף שגי פרק .ונו׳ בנגה שם שאין אע״א גשבת הגנרי מן עיגיו נוחל ו ד ה( צ  כ״ב) מי

ם :שם ומעשה דאמימר מימרא א  אפילו אוחן מושין מלאנה בהם שאין דברים היו ו
 הלחיים ומחפרקים לממה שיורדין פעמים האוזן גידי פי׳ .אזגיס מעלין לפינך ונו׳ ישראל
 נ״ח:) דף מעמידין(ע״ז אין פרק והדין ,בדבר סנגה שאין רביגו ודעה .להעלוחן וצריך

 שסם לא אבל ביד מ״ד אינא לשונוח שני ושם
 ונסב .שיד לא אבל בסם דאמר מאן ואינא

 קמא נלישנא רביגו שדעת נראה ז״ל הרשב״א
 ז״ל ורש״י יחגאר. נ״א ובפרק ביד דוקא דאמר
טעלין :אחר פירוש פירש  ואמרינן שם אונקלי. ו
 עד אלמעידה פי׳ דליבא אססומנא אונקלי מאי
רין .־בהלנוח כאן מחזי  מפיה פ׳ .השבר אח ו

 וכבר ,בגמרא הלכה פסק קמ״ח) קמ״ז (שבת
 מוהר שבוה שכל רבינו בדברי לך נתבאר
 כל כולל חולי שהוא כיון סכנה בו שאין בחולי
 שבוה פין לנכרי דאמירה שבות בין הגוף

 כיון אחד באבר אפל ישראל ידי על הנעשה
 שפות אפילו לישראל הושר לא סכנה בו שאין
 הנכרי מן אלא לכחול התירו שלא וזהו גמור

 שבות משום אלא בכוחל שאין פי על אף
 לא בישראל גמורה מלאכה אבל כ״ג ם׳ כנזכר

 בסכנת אלא אחד אבר בסכנת אפי׳ הותרה
 הראשון בדין חלוק ז״ל הרמב״ן אפל .נפשות
 בו שאין בחולי שפות כל התירו שלא ואומר
 ונעשה שנוי בו שיש שפות דוקא אלא סכנה

 והוא ישראל ע״י הנעשה שבות אבל יד כלאחר
 ממה לזה ראיה והביא התירו לא כדרכו נעשה

 יין עורפין אין קל״ד) (שם המילה פרק שאמרו
 משום אומר ב״א שמעון ר׳ בשבת למולה ושמן
 יש אם אבל כת״ק פוסק ז״ל והוא ניורפין ר״מ

 אזנים מעלין מפרש שהוא מהם נראה .דבריו ע״כ מותר שנשבר אפר אוחו פעול סכנת בו
 שנוי פלא אסורין יהיו כן לא שאם באונקלי דעתו וכן ז״ל פירש״י וכן . סכנה בהם שיש

 נראה ההלכות מדברי ומ״מ אפר. סכנת בהן שיש יפרש או שפות משום אלא שאינן אע״פ
 הביאום שלא וזהו כר"מ אלא לחולה ושמן יין עורפים אין דאמר כת״ק הלכה שאין

 שהשבותין מקומות בכמה נתבאר שכבר מפני דר״מ אהיתר לכתוב הוצרכו ולא בהלכות
 מדברי ואף כר״מ ריהעא לכאורה המילה שבפ׳ הסוגיא ואף סכנה בו שאין בחולי מותרין

: ז״ל הרמפ״ן כדעת ז״ל הרשב״א ודעת כן נראה רבינו
א  דף מפנין(שבת פ׳ משנה . וכו׳ נפשות בסכנת היא הרי לילד כשכורעח היולדת י

קכ״ע:) (שם בגמרא הלכה ופסק שם מחלוקת העבור וחתיכת קכ״ח:)
 דאמרה סומא אפי׳ בגמרא ומפרש שם ברייתא . וכו׳ לנר צריכה היתה ואם . מותר שהוא

 לה מביאין בו וכיוצא לשמן צריכה היחה ואם : לי ועבדין חברותי מזיין מידי איכא אי
בל : שם ברייתא .וכו׳  כמה ואמרו הזה הפנוי מבואר שם .וכו׳ משנין לשנות שאפשר ו

 בו שיש אע״פ חולה צרכי דכל מינה ושמעינן ז״ל הרמב״ן וכתב .משנינן לשנויי דאפשר
 ואין משנין שבת בה יתחלל שלא בשנוי למלאכה לה למעבד דאפשר היכא סכנה חולי

^ בשנוי כלל שלחולה צרכו יתאחר שלא והוא ן מחללי  דףקל״ג) (שם מילה גבי ותנןנמי ז
 ושמן יין ערף לא ונותן בשיניו לועס שבת מערב שחק לא וכמון אספלנית עליה ונותנים

 דברי על לעבור השבת אח מחללין אין לו היא שסכנה אע״פ וש״מ . וכו׳ בעצמו זה גוחן
 של צרכו כל שיעשה ובלבד שבוש משום שהוא בדבר בשינוי המלאכות עושין אלא הודה
 אלא השנוי בכלל סכנה בו שיש חולה שאין נראה ז״ל רבינו ומלשון .עכ״ל בזריזות חולה
 למעלה וכתב סכנה בו שיש בחולי השינוי הזכיר ולא נפשות בסכנת היא הרי שכתב וזהו החיה
 והעעס .וכו׳ הדברים לכל כחול הוא הרי סכנה בו שיש מולה לגבי שפת דבר של כללו
מחמת מחה מאלף אחת ואין לה עבעי כדבר הם וחבליה היולדת שכאב מפני נראה בזה

 ביה דאית בשפות עליו לחלל מותר אם הרא״ש א״א נסתפק אפר סכנת פו שאין בחולי
 בסכנת אלא מעשה פיה דאית שבות לא אבל לנכרי אמירה אלא התירו לא דשמא מעשה
 צריכים היו ואס נכרי ע״י צרכיו כל לו עושין סכנה בו שאין חולה כתב הרמב״ס אפל אפר.

ומעלים אזנים מעלים לפיכך ישראל ע״י אפילו אותם עושין מלאכה בהם שאין לדברים
 מדברי יראה עכ״ל. בזה כיוצא וכל בשבת אנקלי
 לקולא הרא״ש של ספקו פשע שרבינו העור
 שאין צרכים ישראל ע״י לעשות התיר שהרי
 משום אסורה רפואה שכל אע״פ מלאכה בהם

: שבות
א כ אי  שרי דרגינו למימר מצי היכי למידק ו

 כן שאם ישראל ע״י הנעשה שבות
 בשבת הנכרי מן עיניו שכוחל כתב היאך
 הוה הישראל מן ואפילו הנכרי מן איריא ומאי
 אלא מיתסר לא דכוחל כיון למישרי ליה

.צ״ה) דף המצניע(שבת בס״ס כדאיתא מדרבנן
 שכל רבינו בדברי נתבאר כבר וז״ל כתב וה״ה
 שהוא כיון סכנה בו שאין בחולי מותר שבות
 לנכרי דאמירה שבות בין הגוף כל כולל מולי
 אמד באבר אבל ישראל ע״י הנעשה שבות בין
 אפילו לישראל הותר לא סכנה בו שאין כיון

 מן אלא לכחול התירו שלא וזהו גמור שבות
 שבות משוס אלא בכוחל שאין אע״ס הנכרי

 אפילו הותרה לא בישראל גמורה מלאכה אבל
עכ״ל. נפשות בסכנת אלא אחד אבר בסכנת
 דהא זה ספק שנתיישב נראה דבריו ומחוך

 שאין אע״פ ישראל ע״י הנעשה שבות דשרינן
 דלא והא הגוף כל הכולל בחולי היינו סכנה גו

 בו שיש אע״פ מנכרי אלא למכחל שרינן
 הגוף כל הכולל חולי דאינו משום אבר סכנת

 הגוף כל כוללים מלאים הם שבר והחזרת ואנקלי אזנים דהעלאת לומר צריך זה ולפי
 רפינו מ״ש שהרי אצלי פרורים דבריו ואין ישראל ע״י לעשות מתירים היו לא שאל״כ
 לדברים צריכים היו ואם מ״ש וגס מישראל לא אבל דמשמע הנכרי מן עיניו שכוחל

 ברישא דקחני סכנה פו שאין אחולה ישראל ידי על אפילו אותן עושין מלאכה בהם שאין
 חולה נ״לדפכלל ולפיכך הגוף כל הכולל לחולי אבר סכנת פין חילוק בלשונו נרמז ולא קאי
 אבר סכנת בו שיש פין כולל שאינו בין הגוף כל כולל שהוא חולי בין הוי סכנה בו שאין

 פו שיש בשפות ה״מ מיהו ישראל ע״י הנעשה שפות התירו לא גוונא בכל פו שאין פין
 שום לעשות או ככותב שהוא מפני אסור שהוא מחל כגון לה נסמך שהוא מלאכה עיקר

 שהוא מלאכה עיקר לו שאין שבות אפל סמנין שחיקת משוס למיסר דאיכא בסם רפואה
 ולהחזיר ואנקלי אזניס להעלות התירו זה ומעעס ישראל ע״י אפילו מותר עליה נסמך
 משום בהו למגזר ליכא וגם למלאכה דומים שאינן מפני נאסרו לא אלו שדברים השפר

 לדברים צריכים היו ואם כאן שכתב וזהו בסמנין נעשים הללו דברים שאין סמנים שחיקת
 העפור על כוס לכפות ומותר כתב ובפכ״א ישראל ע״י אותן עושין מלאכה בהם שאין

 עושין אין בהם וכיוצא אלו שכל אנקלי ולהעלות בכלי בין ביד בין אזנים ולהעלות בשבת
 של ספיקו נפשעה לא ומעתה . עכ״ל מהן צער לו ויש לשחיקה לחוש כדי בסמנין אותם

 דביש והר״ן להרא״ש דפשיעא דמאי אלא עוד למומראולא אלא לקולא רבינו מדברי הרא״ש
 הדומה דפר שהוא כל רבינו לדעת ישראל ידי על הנעשה שבות הותר אבר סכנת פו

 הותר ולא ישראל ע״י אסור סמנין שחיקת משום ביה למגזר דאיכא מידי או למלאכה
: סמנין ע״י נעשה ואינו למלאכה דומה שאינו דבר אלא ישראל ידי על

א  לה שחביא כגון הבאה פשעת משגין לשנות שאפשר וכל . וכו׳ לילד כשכורעח היולדת י
 היתה אם קכ״ח:) (שבת מפנין פרק ברייתא .בשערה תלוי כלי חברתה

 ואם בשערה מפיאה ביד סיפק אין ואס בידה שמן לה מפיאה חברתה לשמן צריכה היחה
רבה סחיפה משום ליה ותיפוק בשערה מביאה ובגמרא בכלי מביאה בשערה סיפק אין דעת לפי הוא המילה ודין בחולה. החמירו ולא שאפשר במקום לשנות החמירו ולפיכך לידה

 מן עיניו [י] נוחל וכן . באלו וכיוצא לרשות מרשות
 צריכים היו ואם .סכנה שם שאין אע״פ בשבת הנכרי

 .ישראל אפילו אותן עושין מלאכה בהן שאין לדברים
 את ומחזירין אנקלי ומעלין בשבת אזנים מעלין לפיכך
א :מותר בזה כיוצא וכל השבר  כשכורעת“ היולדת י

 .השבת את עליה ומחללין נפשות בסכנת היא הרי לילד
 הטבור את וחותכים למקום ממקום חכמה לה קוראין

 שהיא בשעה לנר צריכה היתה ואם .אותו וקושרין
 היתה ואפילו .הנר את לה מדליקין בחבליה צועקת

 פי על ואף בנר עליה מתיישבת שדעתה מפני סומא
 מביאין בו וכיוצא לשמן צריכה היתה ואם .רואה שאינה

ה.  כגון הבאה בשעת משנין לשנות שאפשר ובל ל
 מביאה אפשר אי ואם בשערה תלוי בלי חברתה לה שתביא
 ומזלות כוכבים העובדת את י=מילדין אין יב * כדרכה
 שם שאין ואע״פ לאיבה חוששין ואין בשכר ואפי׳ בשבת
מצווין שאנו מפני תושב גר בת את מילדין אבל חילול.

להחיותו
:סה לאוין סמ׳ג ככע סימן פוי ב :הה לאוין סמ׳ג של סימן פור א

 שהזכיר כמו שבת מערב לעשותן אפשר שהיה מכשירין שהן מפני אחרת מענה מפני רבינו
: מילה מהלכות שני פרק רבינו

ב ן י  שם ואמרו .בגמרא מפואר כ״ז) (דף מעמידין אין בפרק . וכו׳ מילדין אי
 מחללין שבתא דנפרי ולדידן חלול בזה שיש לה ולומר להשמה שיכולה הפעם

לא: לדידכו שבתא עלייהו
ל ב  פרק כדאיתא להחיותו מצווין אנו שהרי פשוש זה .וכו׳ הושב גר בת מילדין א

:דע״ז אחרון
חיה

לחם
 שאין אע״פ אחד באפר מיחוש בו דיש פיון מוהר נפלי ע״י שבות אגל גמורה מלאפה היינו נכרי

 אסור ומפרש הגוף כל וכולל אחד באבר מיחוש לו דיש איירי דהכא י״ל נמי אי .סכנה בו
 נכרי דוקאע״י היינו וכו׳ העין אח לכחול וכגון למעלה דכתברבינו ומאי ישראל ע״י שבות
 דהשוה ואע״פ נכרי ע״י ההיתר רבינו דביאר כן מפרש סכנה גו שאין חולה חלוקת דעל
 ליה אשוי לא דחיה דומיא מותר ישראל ידי על שפות דאפי׳ דמשמע שלשים כל לחיה אוחו
 יש ומ״מ .ודוחק ומתחזק והולך בחושש לאפוקי לחיה דמיא דוקא נכרי דע״י לומר אלא

 אחד אבר בסכנת אפי׳ הותרה לא בישראל גמורה מלאכה אבל במ״ש ה״ה בדברי תימה
 שרא יהודה אמרינןרג :) כ״ח מעמידין(דף אין סרק וגע״ז הותר בישראל דשבות דמשמע
 שורייני מ״פ בשבת לכוחלה מותר שמרדה עין ודרש שמואל נפק וכו׳ בשבת עינא למכחל
ויוצא המורד כאדם לצאת כרוצה שמרדה עין ופירש״י ע״כ. תלו דליבא באובתנא דעינא

מיימוגיות הגהות
 ס׳׳ב ]1[ :ע״נ ;ועושה לנכרי אומרים סבנה בו שאין חולה המנונא א״ר ט”די ופ״ב מפנין

!ע״נ , גשבחא מנכרי עינא למבחל שרא אמימר די״ט

 מביאה בשער סחיפה יש חימא אפילו אמר ר״א בשער סחיפה אין תרוייהו דאמרי יוסף ורב
 בראשה הכלי כורכת שערה דרך ופירש״י .משלינן לשנויי דאפשר כמה שערה דרך בכלי לה

 דר״א סוגר ז״ל שהוא מפני שפעמו ונראה .בשער סחיפה דאין גפ״פ רגינו ופסק בשערה
 חני שפיר בשער הוה.סחיפה אי דאפי׳ לומר אלא אתא יוסף ורב ארגה לאפלוגי לאו

 סחיפה דאין דאע״ג משום בשערה התלוי כלי לה שתביא כאן רבינו וכתב .בשערה מביאה
 מפלי שינוי ע״י הזצאה לעשות מופג וא״כ גפ"מ ה״ה וכמ״ש איכא מיהא איסורא בשער

: אחר איסור עליו מלהוסיף אמר איסור
חיה

משגה
 תלו דעינא דשורייני דפיון הוא וכו' דעינא שורייני בגמרא דקאמר דמאי ומבואר .ע״כ

 את עליו לחלל למעלה רגינו התיר פעמא ומהאי נפשות סכנת ליה הוה דליבא באובנתא
 שבות אחד אבר דבסכנת ה״ה כדברי ואם ישראל ע״י גמורה מלאכה עליו ולעשות השבת
 האי בלאו ופו׳ דשורייגי פעמא האי משום לכוחלה דמותר בגמרא קאמר אמאי התירו
 כמ״ש שפות העין את ולכחול מותר לצאת רוצה דעין אגר סכנת דאיכא כיון נמי פעמא
 דומיא הרבים רשות דרך ואתויי משחק היינו לכוחלה מותר דהך וי״ל כ״ג. בפ׳ רבינו

 רבינו בדברי לדקדק ויש וכו׳. ואחויי משחק דהוא בגמרא דפירש דאמרלעיל לכוחלה דמוהר
 כמו אוכלא לסוף אוכלא תחילת בין וכו׳ בעיניו והמושש כשכתב לעיל חילק לא איך

 מן עיניו כוחל וכן הכא דקאמר דהא לחרן ויש מעמידין אין בפרק שם בגמרא שחילק
: עינא ופצוחי אוכלא סוף היינו הנכרי

חיה
עוז מגדל

ת :כ״נ) (דן> מעמידין אין פ׳1 חנימ ם׳ .מותר עד מעלין לפיכך  מפגין פרק . כדרכה עד היולד
:נ״ו) (דף מעמידין אין פ׳ . השנת עד מילדין אין :קכ׳ח) ,(דף



משנה מגיד פ״ב שבת הלטת זמנים. משנה כסף12

 אמר יי5א מחלוקה יש קכ״מ) דף (שבס מפנין ארק ממרא וט׳. דם משיהחיל חיה יג
ויורד שוחה שהדם משמה אמר יהושע דרב כריה ר״ה המשבר על שהשב משעה

ד יג  אס שחוסכים אחר וט׳ הולד אח ומרחיצין וכו׳ שוחח להיוח הדם משיחחיל חיה י
יוסי רגי המטר אס קושרים קכ״ח:) (שבח מאגץ סרק במשנה .מבורו

א^שלאא«!ו עיקר וכן להקל. נימוס בספק ואוסק הקודם השיעור שהוא רבינו וסבור כר״י: הלכה אר"נ הרי״ף וכסב מוסכים אף אומר
,כנהרדעי שם מאורשים אלו זמנים .וט׳ ימים שלשה עד שסלד ואחר : בהלכוס כן בחולה דאאי׳ רבינו דברי לסרש סבור שהיה ה״ה כתב וכו̂׳ לחיה מדירה עושין יד

אאי׳ שלשה דכל אחא רב וכסב בהלכוה ומבואר
ג ל השבת את עליה מחלליו ואץ להחיותו דההיא מחללין צריכה לא אומרים ורופאים היא משיתחיל חיה י

 וכתב וכו׳ קאמר סכנה ט שיש
 שהוא הראב״ד דעת מפני דעתו מבמל שהוא

 סכנה בו יש שאם לאי סכנה בו בשאין מפרשה
 במניעח שאין ואע״פ מחללין צרכיו דלכל משמע
 דמדברי אומר ואני . סכנה לו שעושין הדבר
 דבר אותו במניעת שאין דכל משמע רש״י
 ואפשר השבת אס עליו מחללין אין סכנה

 סכנה בו שיש במולי ומיירי כן סבור שרבינו
:המגיד הרב סבור שהיה וכמו

בדקו
:דבריו ע״כ יום בכל וממין מדורה

 שם מימרא .וט׳ לחיה מדורה עושין יד
 שבעה חוך או סוךשלשה י״ז ואי׳

 :יתבאר בסמוך ולממה צריכה איני אמרה בשלא
 . בה להחחמם לחולה מדורה עושין אין אבל

 לחיה מדורה עושין שמואל אמר אר״י בגמרא
בימות לא למולה אין לחיה מינה סטר בשבת

^ ‘tSm ימים שלשה עד שזלד ואחר שתלד עד שותת להיות הדם
שלא ואמר עליו נחלק ז״ל והרמבי׳ן .עבדינן בין .צרכיה כל לה ועישין השבת את עליה מחללין

ובקי מכמה שם כשאין אלא אלו דברים נאמרו ומשלשה .צריכה איני שאמרה בין אני צריכה שאמרה
את עליה מחללין אין צריכה איני אמרה אם שבעה עד

שבת. את עליה שמחללין אני  שלשים ועד ומשבעה ה
 על אלא מלאכה לה עושין אין אני צריכה אמרה ואפילו םכנה בו שאין כחולה היא הרי יום
 הרבה לחיה קשה שהצנה מפני החמה בימות ואפילו לחיה מדורה עושין T נכרים: ידי

 עושין ונצטנן דם הקיז .בה להתחמם לחולה מדורה עושין אין אבל .הקרים במקומות
 את שחותכין אחר שנולד ביום בשבת הולד את ומרחיצין .תמוז בתקופת אפילו מדורה לו

שבת. שהוחמו בחטין אפילו טינורו «י אותו ומלפפץ אותו ומולחץ ב "6“ לו P שסנני! פ
עכ״לממרא. חמוז בסקואס לו4 מדורה לו השלישי וביום המילה ולאחי המילה לפני אותו מרחיצים וכן .אלו כל לו יעשו לא אם

ו הםכנה: מפני בשבת שהוחמו בחמין למילה לא דם דהקיז שמואל דאייתי רבינודהא וסובר מביאץ ומתה המשבר על שישבה“ האשה ט
"................................̂ ימצא שמא הולד את ומוציאין כריםה את וקורעין הרבים רשות דרך אפילו בשבת סכין י

ז :חי חזקתו שאין לזה ואפילו השבת את דוחה נפשות שספק חי פיקוח מפקחין ט  נפש ̂י
 .משובח זה הרי הנפש להציל והמקדים .דין מבית רשות ליטול צריך ואין בשבת

השגתהראב״ד פור<ט לים שנפל תינוק ראה כיצד
 ורבא דרבה אלוגסא הנךמילי ז״ל הראב״ד כסב אעור. הדגים עד *שמע צח שהוא ואע״פ ומעלהו מצודה
 אע״ג כרבא אסק והוא מעשיו בתר זיל דאמר לקולא ורבא .במנחות נינהו תינוק ^שטבע *שמע .עמו הדנים

:עכ״ל דרכה לגביה הוא דתלמיד והעלה להעלותו מצודה ופרש בים
שמע לא אפילו פטור ותינוק דגים והעלה דגים להעלות נתכוין .מכלום פטור בלבד דגים

שטבע
m סה לאיין פמ׳ג שם מוי ג :שם משין פמ׳ג שם מוי ג :פס לאוין סמ׳ג שנש סימן מוי:

 לא החמה בימות שאמרו מה לדחות. אלא בא
 שפעה דודאי דם כהקיז היא הרי שהחיה מפני

א^ הרבה לה קשה הצנה כן ומחמת הרבה דם
 ודעס ,קאי כדקאי לא לחולה שאמרו מה

 לחולה דאפילו לדמות זה שהביא ז״ל הרמב״ן
 ונצמנן דם מהקיז גרע דלא עושין החמה בימות

 ובהשגות .ז׳׳ל פירש״י וכן בהלכות מבואר וכן
 תניא א״ד) (יומא הכפורים יום ובפרק א״א

 להשקותו בין בשבת למולה ממין מחמין בהדיא
 סכנה בו שיש דבמולה ואפשר וט׳ להברוחוי בין

 רבינו שדברי שסובר נראה ומדבריו ̂ עכ׳׳ל היא
 דההיא באפשר ודחק סכנה ט שאין בחולה הם

 מוכרח ובודאי הוא. סכנה ט יה״כשיש דפרק
את דומה וספקו ברייתא דההיא וסיפא שם הוא . ! . ! <

 i,p rpjjpj| 33 5,553 מחר^ לענין ל׳ דכל מדורה לה עושין ל׳ כל דלחיה ז׳׳ל הי״א מדברי יראה וכן סכנה בו שיש מולה בדין הפרק בראש למעלה רבינו כתבה וכבר השבת
 ,pppp., ,1,בבגדים. ואפשר סכנה בצנה אין סכנה בחולי יש אפי׳ רבינו לדעת וחולה למעלה שכתבתי וכמו שבעה תוך דומא לפרשדחיה סבור הייתי ואני [היא]

5553 דן, במניעת שאין ואע׳׳ס מחללין צרכיו דלכל משמע הא סכנה בו שיש הוא שאס לפי דעתו מפני דעתי מבעל אני אבל מדורה לעשיית דומה ואין
 ואפילו השלישי וביום המילה ולאחר וכו׳ המילה לפני מרחיציןאותו וכן :קכ״ע) מפנין(שבח סרק סוף מימרא וכו׳. שנולד ביום בשבח הולד אח מרוזיצין זכרתיה: כבר מימרא וכו׳.

 ״,J5 חמון לן מחמ״ץ שאין נ״ל א״א ובהשגות .האחרונים הסכימו וכן .ז״ל רבינו כדברי בהלכות ומבואר (קל״ד:) מילה פרק בגמרא הלכה פסק .הסכנה מפר בשבח שהוממו בחמין
 לקודם להמס לנכרי לומר שאפי׳ מוסיף ואני .עכ״ל למולו להברותו חמין לו מחממין איו חולה ול״ש בריא שנא לא בפסחים גרסינן ובהדיא השלישי ויום המילה מאחר מון נכרי

ושם מילה מהלכות שני פרק בביאור ז״ל רבינו דעת וכן המילה תדחה אלא גמורה במלאכה נכרי ע״י ואפי׳ השבח אח דוהין אינן המילה שמכשירי לפי ז״ל כתבו וכן עושין אין המילה
נכרי ע״י ואפי׳ חמין לו להחם לומר ההלכות וכונח מנתו אין וכאן לו; היא סכנה מילה שלאחר לפי ממממין החמין ונשפכו מלו ואס המילה קודם ממין לו ממממין ואין כתב

̂דס  אוחו מרחיצין אלו בכל סכנה ט שיש למי הוחמו או בעצמו הוא וחממן ישראל עבר או לו ואמר ישראל עבר או מאליו נכרי שחממן כגון בשבח שהוממו בחמין להרחיצו אלא המילה ר
 ומ״מ מילה מהלכות שני בפרק כן מבואר רבינו ודעת .ז״ל כתט וכן גזרתם העמידו לא מצוה ובמקום מרחצאות גזרת משום אלא בהם ואין חורה דבר לבריא אפי׳ מותרין אלו שכל לסי

 ואמר שלישי יום אלא הוזכר לא בגמרא ובאמת ממממין אין שני שביום רבינו מדברי ונראה לו. היא שסכנה מפני לכחמלה מחממין השלישי ביום וכן החמין נשפכו אס ביום בו מילה לאחר
:ז״ל רמב״ן הרב דעת וכ״נ ז״ל הרשב״א דעת וזה נקעינהו לרבותא שלישי ויום שני יום שכן דכל קצתם דעת אבל ז״ל מפרשים קצת דעת וכן ביום בו שר״ל מילה

:מעריכין הכל פרק סוף ז׳) (דף בערכין מימרא .וכו׳ רה״ר דרך אפי׳ בשבח הכין מביאין ומתה המשבר על שישבה האשה טו
מצודה ופרש בים תיטק שטבע שמע ס״ד:): דיומא(דף בחרא סרק ברייתא וכו׳. לים שנפל תינוק ראה כיצד וכו׳. דין מבית רשות ליטול צריו■ ואין בשבת נפש פיקוח מפקחין טז

וכו׳. והעלה הואיל שטבע שמע לא אשי׳ פטור ודגים תינוק והעלה דגים להעלות נתכוין ס״ד): במנחות(דף פשוט זהו וכו׳. סמור בלבד דגים והעלה להעלותו
פירוש .

משנה לחם
 דכתב בפסקיו רא״ש טירסת היא דגירסתו לומר ונראה אני צריכה כאומרת הוי דשתקה

 עליה מחללין אין אני צריכה אין אמרה שבעה ושלשים שבעה שלשה חיה אמרי דנהרדעי
 דברי לסי גירסחנו הרבה בדוחק ליישב שאפשר היות ואם רבינו גירסח היא וכן וכו׳

:ז״ל רביט בדעת כן לפרש ראוי אין רבינו
T אלא ממין לו מחממין שאין לי נראה הראב״ד כתב וכו׳. מילה לאחר מרחיציןאותו וכן 

 משמע וכן שימם לו לומר כלומר מותר נכרי דע״י זה מלשון משמע וכו׳ נכרי ע״י
 כתב מילה מהל׳ שני דבפרק וקשה וכו׳ לנכרי לומר שאפי׳ מוסיף ואני שכתב המגיד ה׳ שהבין

:שם* עיין זה הפך והוא שימ̂ס שיאמרו ולא עצמו לצורך נכרי דמחממן בהשגה ז״ל הראב״ד שס
 בלבד דגים והעלה וכו׳ ביס תינוק שטבע שמע טז אס, ספר נגליון כסוג מצאה׳ (י

. . בגמרא נתבאר לא זה .וכו' מכלום פטור .
 מצודה פרש דהוא דכיון דנסשיה מסברא אמרו רבינו אבל

 בכך מה דגים שהעלה ואפי׳ עביד קא מצוה להעלותו
: מכלום ופטור

ננעל

 זמן כל אמרינן קכ״ח:) מפגין(דף פרק טמרא .וכו׳ שוחת להיות הדם משיחחיל חיה יג
 הקבר פתיחת מאימתי בגמרא ואמרו וכו׳ אני צריכה אמרה בין פתוח שהקבר

 ומריהוט .ימים שלשה אביי אמר הקבר פתיחת מסי עד וכו׳ ויורד שותת שהדם משעה וט׳
 ג׳ רבינו כתב ואיך הדם יציאת התחלת משעת היינו דקאמר ימים דשלשה משמע הלשון
 דאפשר הדם יציאת משעת לומר אפשר דאי כן לו יצא דרבינו לומר ויש .שתלד אחר •מים

 שיעור אין כן ואם ביאה איסורי בהלכות שכתב כמו ימים שני ושותת הדם דיתחיל
 ימים ג׳ שתלד [ואחר שותת להיות הדם שהתחיל משעה שהוא רבינו פירש לכך בדבר
 וקשה . שלשים לה ואמרי שבעה יהודה דרב משמיה אמר רבא בגמרא שם שד כצ׳׳ל]

 י״ל .שלשים דאמר כמאן פסק לא אמאי להקל נפשות דסכנח דפסק דכיון רבינו בדברי
 קיימי כנהרדעי וכולהו פליגי לא לה ואמרי ורבא באמי הסוס׳ וכמ״ש פליגי דלא ליה דסבירא

 הטבח את עליה מחללין אני צריכה אמרה שבעה וכו׳ שלפה חיה נהרדעי אמרי שם שד
 דמשמע קשה גירסתרביט היא כן ואם השבח אה עליה איןמחללין אט צריכה אמרה לא

כתב ז״ל והוא לא שתקה אס אבל אני צריכה היא שתאמר בעיק בשבעה השבח אס דלחלל

 ר׳ל כאן דקאמל נכרי ע׳י שמוזממין
 דא'כ נ׳ל ולא מנכרי. שהוסמו מיס ט׳י

 מינעי מנכרי שהוסמו כמים מרחיצין
כהשגתו הראכ׳ד שדעת כיון ועוד ליה

עוז מגדל
 דמילה ר׳׳א סרק .לו היא עד מרמיצין וכן :אשה במה וס׳ קכ׳ט) משנין(דף ס׳ . אלה עד חיד,
 שיוצאה דהאשה מתני׳ גמרא ׳)1 ערכין(דף דמסכת קמא ס׳ .חי חור,תו עד האשד, :קל׳ד) (דף

 ישמעאל ל׳ סרק .סטור הדגים עד שמע :ס׳ד) (דף דיומא כתרא סרק .עמו עד מפקחין :ליהרג
 :עכ׳ל דרכה לגכי הוא דתלמיד אע׳ג וכו׳ מילי הנן ו׳ל הראכ׳ד כחג :ס׳ד) (דף דמנהות

אני  שמע כלא ישמעאל ר׳ דס׳ קמייתא כשמעתין דמנחות אחרון וכלשון ססק כרנה ׳ל1 ר'מ אומר ו
וכהכ .כהן כיוצא כתלמודא כדאשכחן דינא כעיקר לישני תרווייהו פליגי ולא כשמע קמא וכלישנא

 דגרסיק ,השכיל למען הסוגיא לסניך אכין והריני אהנה נם' שהעתקתי לוניל' לחכמי נהשוכה ו׳ל ר'מ
 לאיסורא וגנרא לינן1א מחשכתו נתר מהו מעי ככני כמושה הראשונה נמצאת אשי לרכ רנינא א׳ל התם

 כים תינוק כטנע שמע דאתמר ורנא דרכה היינו לאו א׳ל אולינן מעשיו כסר דילמא או מינוין קא
 אמר רכה חייב אמר רנא תינוק והעלה דגים להעלות חיינ דגים והעלה דגים להעלות מצודה ופרס
 דאמרי ואיכא לא שמע לא אבל אתינוק נמי דעתיה אמרי׳ דשמע כיון אלא רנה פטר קא לא וע'כ סטור
והעלה דגים להעלות מצודה ופרש נים תינוק שטבע שמע לא דאתמר ורבא דרכה פליגתייהו היינו לאו

דגים
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 ומחלוקת .תמר תינוק שהעלה פיון אנל דמייג סשישא גלבד דגים העלה אם תירוש
 מילי הנך אברהם אמר ובהשגות .ורבא דרבה ישמעאל רבי תרק דש במנחות שם הוא
 דאזיל הוא לרבה התך ספרינו וגירסת .ע״כ דרבה לגביה הוא דתלמיד אע״ג זכו׳

 ולא בחרא דהוא משום כרבא דהלכה י״ל ז״ל הר״א לגירסת אפילו מקום ומכל .לקולא
 אלא הרב במקום כתלמיד הלכה אין אמרו

 בפנים פנים הלכה של ומתן במשא כשנחלקו
 כשנחלקו אבל לרבה רבא א״ל בגמ׳ שנזכר כגון

 דהלכה למימר איכא דעלמא חולקין כשני שניהם
 פרק בסוף ז״ל הרשב״א דעת חה כבתראה^

:חולין
ל יז פ  ברייתא .וכו׳ חוליא עוקר לבור תינוק נ

:ס״ד:) (דף ביומא יוה״כ פרק
ל ע נ  ובגמ׳ ברייתא באותה שם .וכו׳ דלת נ

ה :לכולהו צריכוחא עביד ל פ  דליקה נ
כו׳. חושש אדם שם ויש  שם: ברייתא באותה ו

כל ם ו  :ברייתא באותה .וכו׳ ה^ד
 (פ״ג) שם משנה וכו׳. עליו שנפלה מי יח

דף ומבואר ) מ׳  ספק דאפי׳ פ״ה) בג
 שם יש ואם לאו אם אדם יש ספק כגון ספקא
 ואם ומזלות כוכבים עובד ספק ישראל ספק
 ורבינו .מחללין מת ספק מי ספק ישראל הוא
 בסמוך שיזכיר מפני זה להזכיר משש לא ז״ל

 ישראל ואחד ומזלות כוכבים עובדי משעה ואפי׳
 מתבאר חי מצאוהו שיזכיר ממה וכן .מפקמין

ת: אם חי הוא אם להם ידוע שאין  מ
הו או צ כו׳. חי מ  : ובגמרא במשנה שם ו

 וחופמו פימש .וכו׳ חוממו עד בדקו יט
(פ״ה) שם היא וברייתא בכלל

קו כח״ק: ופסק ד כו׳. ומצאו ב  בברייתא: שם ו
 שם דר״י מימרא וכו׳. שיש חצר היתד, כ

 ומזלות כוכבים עובדי תשעה (פ״ד:)
 וכתב וכו׳ מפקחין מצר באותה ישראל ואחד
 אחרת לחצר זו מחצר מהן אחד פירש רבינו

 זה שמא עליו מפקחין מצר אותה עליו ונפלה
 כוכבים עובדי והנשארים הישראל הוא שפירש
 ובעת אחרת לחצר זו מחצר כלם נעקרו ומזלות

 אחרת לחצר ונכנס מהם אחד פירש עקירתן
 מפקחין אין הוא מי ידוע ואין עליו ונפלה

 קבוע ישראל כאן אין כלן שנעקרו שכיון מליו
 ישראל הרוב היה אם לפיכן* הרוב מן שפירש בחזקת ה״ז מהלכים כשהן מהן הפורש וכל

 עליו מפקחים המצר עליו ונפלה אחרת לחצר מהם אמד ופירש כלן שנעקרו אע״פ
 הסם והקשו הרוב אחר נפש בפיקוח הלכו לא שמואל אמר שם ובגמרא .רבינו פכ״ל
וכל קבוע דה״ל פשיפא ישראל ואחד ומזלות כוכבים עובדי תשעה דאיכא אי דמי היכי

קבוע

 תינוק נפל יז :פטור הדגים עם תינוק והעלה הואיל שטבע
 מדרגה בה מתקן שהוא ואע״פ ומעלהו הוליא עוקר לבור

 הדלת שובר תינוק בפני דלת ננעל . עקירתו בשעת
 שראויין עצים במין אותה מפצל שהוא ואע״פ ומוציאו

 שם ויש דליקה נפלה וימות. התינוק יבעת שמא למלאכה
 האש מן להצילו אותה מכבין ישרף שמא שחוששין אדם

 ובל כיבוי. בשעת ומתקנה דרך כובש שהוא ואע״פ
 רשות ליטול צריך ואינו משובח זה הרי להציל הקודם
 עליו יישנפלה מי יח ז סכנה בו שיש דבר בכל דין מבית

 מצאוהו עליו. מפקחין שם אינו ספק שם הוא ספק מפולת
 עליו מפקחין שיבריא אפשר ואי שנתרוצץ פי על אף חי

ט שעי^ אותה לחיי אותו ומוציאין  חוטמו עד בדקו י
ת. שכבר שם אותו מניחין נשמה בו מצאו ולא  בדקו מ

 אלא תחתונים מתו כבר יאמרו לא מתים עליונים ומצאו
 העליון שימות במפולת שאפשר הכל על מפקחין

 :חי התחתון ויהיה
 חצר *היתה כ

 עובדי בה שיש
 ומזלות כוכבים

 אפילו וישראלים
 ואלף אחד ישראל
 מפקחין מפולת עליהם ונפלה ומזלות כוכבים עובדי

 אחרת לחצר מהם אחד פירש . ישראל מפני הכל על
שפירש זה שמא עליו מפקחים חצר אותה עליו ונפלה

היה
שס: אפכל

«׳ נשמה בו מצאו ולא חוממו עד בדקו יט  ואינו כס״ק יבינו שפסק המגיד הרב כסב .ו
:להקל נפשוה דספק משום ומעמו כי׳׳א פסק בגמרא דידן מסחא דלפי כן ^

. ומזלות כוכבים עובדי בה שיש מצר היתח כ ט׳  הכהוכ מן נראה וז״ל לוניל חכמי שאלו ו
 מפקחין מחצה על מחצה בה דרים ומזלות כוכבים ועובדי שישראל בעיר בספר

 ומימינו לא ומזלות כוכבים עובדי גרובה אבל
 מהא קבלנו כך כי כזה גדול חידוש שמענו לא

 בסיהות הולכים אין וביומא בכתובות דאמרינן
 ומזלות כוכבים עובדי רובה אפילו הרוג אחר נפש

 שקבלתם זה דגר על אני תמה והשיג .מפקחין
 דברים והלא בעולם ספק המקום באומו יש וכי

 דסבר שמואל דברי הם שכך שם הם ברורים
 אגל מפקחין כוכגי׳ומזלוח עובדי העיר רוב שאפי׳

 כוכבים עובדי מ׳ דאמר סמכינן ר״י אדגרי אמ
 מפקמין חצר באותה ביניהם אחד וישראל ומזלות
 מלס בשפירשו ואוקימנא מפקחין אין אמרת במצר
 פירש אם ולפיכך קבוע שם נשאר לא שהרי
 דפריש דכל מפקחין אין אמרח לחצר מהם אמד

שנד• שרובה מעיר שפירש לזה וה״ה פריש מרובא
 מלק רב גם עליו מפקחין שאין ומזלות כוכבים

 מחצה שהיא מעיר שדק זו בדוקיא שמואל על
 ישראל בה שנמצא שתינוק שאמרנו מחצה על

 איירי ולא ליחסו ולא להחיותו שזה ואמר
 שמענו לא דרב תימא ואפי׳ כלל נפש בפיקוח

 שפירש זה על הפיקוח שהוא זה בדבר מחלוקת לו
 מפני ולא ומזלות כוכבים עובדי שרובה מעיר
אפי׳ מ׳׳מ עליו שחולק נאמר כשמואל דק שלא

 ואמר זה על בפירוש מולק ר״י הוי הכי חימא
 באותה ישראל ואחד ומזלות כוכבים עובדי בתשעה

 והנה מסקחין אין אחרת בחצר מפקחין חצר
ה במקום הרוב אחר נפש בפיקוח הלך  מ

,עכ״ל כר״י הלכה ור״י ששמואל ידוע והדבר
 דר״י פליגא מי אש הרמ״ה עליו והשיג

 יוה״כ בפ׳ אהדדי להו רמינן ולא אדשמואל
 דפרוש הא כולהו דפרוש הא ל״ק ופרקינן

 אמרת לחצר כולהו דפרוש דהיכא מקצתייהו
 אמר הולכים מהם אחד על שם מפולת ונפלה
 דהוי מחצר דפרוש דכיון מפקחין ואין הרוב

ע כאן ואץ קביעוסייהו איעקר בה קביעי ט  ק
 וספק מחצה,דמי על כמחצה דנימא היכי כי

 איעקר לא אכתי אחרת לחצר מקצתייהו פרוש ואי רובא בתר אזלינן אלא להקל נפשות
 דאמר והיינו להקל נפשות וספק פריש מפלגא דפריש והאי ופלגא פלגא וה״ל קביעותייהו

 מקצתייהו בדפרוש שמואל אמר דכי תדע הרוב אחר נפש בפיקוח הולכים י אין שמואל
ט׳ ומזלות כוכבים עובדי רוב אם תינוק בה מצא מר והאמר עליה מדאקשינן ו

ואסיקנא

הר־אב״ד השגת
 ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳ נעקרו עד חצר *היתה

 אבל ישראל שם שהוחזק מפני מפקחין בהך י״מ
 מהם אחד ופירש חמשה או ארבעה מהם פירשו
 הוחזק שלא מפקחין אין עליו ונפלה אחרת לחצר

:עכ״ל ,ישראל שם

משנה לחם
 אלא מריו כותב היס לא הראשונה

טי נסנרתו לגמגה שלא נדי בפירוש  ו
 במאי דעהו לסוף ה׳ה ירד לא דא׳כ
 דסדא מחוורהא אלא מוסיף ואני דכתב

 דמצינו וכיון היא משנשתא מינייהו
 נקטינן מוסיף ואני כסב דה׳ה בפירוש

 והראשונה האמיתית היא השניה דזו
. משובשת)

 6יו בפ׳ ביומא . וכו׳ תינוק גפני דלת יץ
 אע״ג בגמרא אמרו ס״ד:) (דף הכשרים

 הזכירו לא החלוקות ובשאר גשיפי למיסבר מטין דקא
 שהזכירום כמו הזכירם לא עלרבימאיך וסימה כונה.

 כן עשה אם דודאי סבור ז״ל דהוא ונראה .בגמרא
 הזכיר לא החלוקות בשאר כן ומפני אסור בטנה

ח בגמרא  דקא אע״ג בגמרא שאמר ומה מעשה טנ
 לכך ממין דאינו ז״ל הוא מפרש וכו׳ למיחבר מטין
 די היה התינוק את להוציא דהרי למלאכה עצים לעשות דדעתו מוכיחין דמעשיו אלא ממש

 לכך דקים עצים כמין הרבה בפיצולים הפתח את לפצל צריך היה ולא הפתח בשבירת
 מעשיו בהם לומר שייך לא חוליא ועוקר מצודה בפורש אגל מותר כן סי על דאף הודיענו

 בשקר או לדגים נתכוין אם המצודה בפורש שיוכיח מעשיו הוכחת כאן דאין מוכיחים
 בהם שייך דלא כונה בגמרא בהם הזכירו לא כן ומפני דרגא לתקן נתכוין אס רוליא

: וכו׳ אותה מפצל שהוא רבינו שכתב וזהו דהכא במעשיו הוכחה
.בשבח הדליקה מפני (הדליקה) ומפסיקין מכבין שם בגמרא .וכו׳ דליקה נפלד,

 דליקה רש״י ופירש . אחרת לחצר דאפי׳ ותירצו לי למה ומפסיקין מכבין והקשו
איך רבינו על תימה ויש ע״כ. קשנים או חולים והם אחרת בחצרת ונפשות זו בחצר

 כלומר ישרף שמא שחוששין שמ״ש ונראה .בגמרא שאמרו כמו אחרת בחצר אפי׳ הזכיר לא
 בחצי אשר האדם ישרף שמא חוששין אחרת בחצר אפילו אלא ממש זו בחצי שאינו אפי׳

:מכגין אפ״ה חולה או קנון דהוא אחרת
י יח  כגון ספקא ספק דאפי׳ בגמרא ומבואר ה׳׳ה כתב .וכו׳ מפולח עליו שנפלה מ

 דאי שם אינו ספק שם הוא ספק מבעיא לא אמרו בגמרא וכו׳ אדם שיש ספק
 לכאורה הגמרא דברי נראין ובאמת .וכו׳ חי ספק אפי׳ אלא דמפקחין הוא חי איחיה

 אלא הוא חי איתיה דאי דח״ל זה ספק מבעיא לא וה״ק הוא עצמו בפני וספק ספק שכל
 דהאי לומר הכריע מי ה״ה בדברי תימה יש וא״כ מפקחין מת ספק חי ספק אפי׳
 מבעיא לא כאן אין דאל׳׳כ כן לומר שהוכרח לומר ונראה .מלתא בחדא הוו ספיקי חלת

 מי בספק חי איתיה דאי חדא נויגוסא ביה איס שם אינו ספק שם הוא דבספק דאע״ג
 בחדא ספיקי תלת דהם לומר הוכרח ע״כ שם הוא דע״כ אחריתי שיבוסא איכא מס ספק

 הספק וכן מס ספק מי ספק דהוא משמע חי מצאוהו שכתב מפני הזכירם ורבינו מלתא
: רבינו בדברי הוזכר ישראל ספק ומזלות כוכבים עובד ספק האחר

ה כ ת י  הספקות דעל הראשונה החלוקה על וקאי וכו׳. ומזלות כוכבים עובדי בה שיש חצר ה
 כן צ׳׳ל אבל ז״ל בדבריו מוכרח זה שאין אם ספקא הך ג״כ איכא האמורות

: בגמרא האמורים הספקות רבינו בדברי מוזכרים שהיו מפני
נעקרו

עוז מנדל
 זיל פטור אמר רנה שיג אתר ורנא פטור אמר רנה ודגיס הינוק והעלה דגיה להעלות שיג דגיה
 תינוק שהעלה ומן שכל הרואות ועיניך ,הגמרא עכ׳ל ממשנתו נתר זיל מיינ אמר רנא מעשיו נחר
 דהוא חדא מתיה וקי׳ל דרנא רניה דהוא רנה פוטר שמע לא נין שמע נין דגיה עס נין לנדו נין

 ממילתיה דייק ולא שמע ללא משמע דרנה ממילתיה דייק קמא נלישנא דתלמודא וטד רניה
 לא דדיוקא ע׳ג ואף שגגה דהוי משוס לעולה ופטר רניה דהוא כרנה ליה דקים מכלל דרנא
 נהא וכ״ש נתרא כלישנא פסקינן תלמודא ונכולי להדיא לה דאמר נתרא לישנא משוס היינו קאיס
 נא . קמא דלישנא מדיוקא לאטקי נתרא לישנא אתא אלא דינא נעיקר לגמרי לישני פליגי דלא

 וניררה שנס איסור לעניין נאמרה לא ההלכה שעיקר לפי נסתס כאן שכתנ ז׳ל ר׳מ אור וראה
 שסי לפניו היו וו׳ל נו וידע מוצאו מקוס הקורא ילמד למען התלמוד סדר על שגגות דהלמת נפ׳נ

 עד מעיה ננני טרסה השמנה הראשונה נמצאת עד ונו׳ כחושה ואחת שמינה אחת צנור של נהמות
 נין הדגים עס תינוק והעלה נשגגה הים מן דגים להעלות מצודה השורש וכן מחטאת פטור זה הרי

כונסו היסה שלא אע׳פ מחטאת פטור זה הד התינוק ועלה הואיל שמע שלא נין תינוק שטנע ששמע

 כמו ההלכה עיקר שה ונירר ניאר הנה .לשונו ע׳ה נזה כיוצא כל וכן שוגג שהיה מפני לצוד אלא
:עליו השיג לא ז׳׳ל הראנ׳ד גם שכסנתי

 עליו ונפלה עד נעקרו עד חצר היתה :פ׳ד) (דף דיומא נתרא פרק .התחתון עד תינוק נפל
 מפרשים יש ז׳ל הראנ׳ד בתג :דיומא נתרא ופרק ט׳ו) (דף דכתונות קמא פרק .מפקשן

:לשונו ע'כ ישראל שה הוחזק שלא ונו׳
 שישראל נעיר הכתונ מן נראה מקומות ונהרנה זמניה נספר וז׳ל לוניל חכמי ממנו שאלו עוד

 ומזלות טננים טנדי רונ אפילו נכ׳מ) השאלה לשון (עיין יכו' נה דרין ומזלות מכנים וטנדי
 ונשמעה: טמנו דנראתה כן על ממנו העלים והצור דנריהספר לאמת כשמועות והפכנו מפקחין

 שוס מקוס כאותו יש וכי כך קנלנו לא אנו וכי שקנלתס זה דנר טל תמה אני גדול תימה תשובה
 דנרי הס שנן יומא דחד רנ ני לנר אפי׳ שס פס נרוריס הדנרים הרי נעולה ספק

ע׳ שמואל )  ועיקר :ע'כ יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ויני ששמואל ידוע והדנר התשונה) לשון נכ'מ כו׳
:מקומות נהרנה גריא ואגג דיומא נסרא ופרק דכסונוס קמא פ׳ סוף ההלכות אלו
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 דהא קאמר מקצתייהו נדארוש דשמואל וש״מ ונו׳ איחמר ארישא גשמואל איחמר כי ואסיקנא
 דאמר רובא בפר אזלינן ולא מושלך פינוק בה מצא דקפני עסיקינן מקצפייהו בדפרוש ההם

 בשסירשו לר״י דאוקימנא דידיה בפשובה דקאמר למאי לן פמיהא ופו .ק אינו נפש ולפירןס
 דכל מפקחין אין אחרה בחצר מהם אמד פירש אם ולפיכך קבוע שם נשאר לא שהרי כולם

 דכיון קסבר אי קסבר מאי פריש מרובא דפריש
 מד דפריש עד ל״ל קבוע ליכא כולהו דפרוש
 אחד על מפולח נפלה אפי׳ שלישיה לחצר מנייהו

 דליכא דכיון מפקחין אין נמי שניה בחצר מהם
 לקביעייהו דהדור קסבר ואי רובא בפר זיל קבוע
 דקאמר והא נמי מהם אחד אפי׳ שניה במצר
 כוכבים עובדי שרובה מעיר שפירש לזה וה״ה מלה

 פרוש הפס דמי מי עליו מפקחין שאין ומזלוח
 כגמרפך והשיבוהו .עכ״ל קבוע וליכא כולהו

 לדעה ונ״ל ור״י. שמואל פליגי דלא גמרפגו כן
 דשמואל איפמר כי אלא בספריו שכפוב הרב

 שמואל אמר כי לעולם כלומר איפמר ארישא
 דאפי׳ כלומר רוב אמר נפש בפיקוח הולכין אין

 פרוש ל״ש מפקחין ומזלוה כוכבים עובדי רובא
 איסורין דבשאר דאע״ג מקצפייהו פרוש ל״ש כולהו

 כולי\ דפרוש היכא חנויוה פשע כצון שבחורה
 פירשה כולן עקירה ובעה נבלה מוכר והאחד

 מפקחין. רובא בפר אזלינן ונפל מהן אחה
 ארישא דשמואל איפמר כי דאמרינן והיינו
 עובד ומזלוה כוכבים עובדי רוב אם אפמר

 אח עליו ולפקח שמואל אמר ומזלוה כוכבים
 כוכבים כעובד ליה משבינן דלא כן אינו הגל

 שרובה ואע״פ הגל אח עליו ומפקמין ומזלוה
 ברובה עליה פליג ור״י ומזלוה כוכבים עובדי
 פירש עקירהן ופעה אחרה לחצר והלכו זו מחצר כולהו ופרוש ומזלוח כוכבים עובדי

 ואמרינן קבוע שם נשאר שלא לפי מפקחין דאין מפולח עליו ונפלה אחרח לחצר מהם אמד
 דאי מנויוה ע׳ כגון שבחורה איסורים שאר כדין נפש פיקוח שדין פייש מרונא פריש כי

 דשמואל איפמר כי אלא דקאמר והיינו רובא בפר דאזלינן קבוע שם נמצא ולא, כולהו פרוש
 כל הבינוה לא כי לך אראה והנה .אלא כחוב שם נמצא המדוקדקים ספרינו במקצה וגם

 למה קבוע ליכא כולהו דפרוש כיון קסבר אי קסבר מאי עליו הקשיח אפה כי דבריו
 מפקחים אין נמי שניה בחצר מפולח נפלה אפי׳ שלישיה לחצר מנייהו חד דפריש עד לי

 שלישיה לחצר מדמינייהו דפריש מפרש הרב כי משבה כי לקביעייהווכו׳ דיזדור קסבר ואי
 שפירשו כלומר שניה חצר אם כי בספרו שלישיה מצר הזכיר לא הרב רבינו כי היא ולא
 חצרוח לפשע אחרה בחצר עומדים שהיו אחד וישראל ומזלוה כוכבים עובדי הפשעה כל
 עליו ונפלה שניה חצר היינו אחרה לחצר מהם אחד פירש כולן עקירפן ובעש לעשר או

עכ״ל: פריש^ מרובא סריש כי דאמרינן מפקחין דאין שם מפולח ■
מאן ליכא דהא כשמואל פסק לא אמאי פימא וכי וכו׳ כולם נעקרו הרמ״ך

א :ומזלות כוכבי־ם עובדי והנשארים ישראל היה  נעקרו כ
 אחד פירש עקירתם ובעת אחרת לחצר לילך זו מחצר כולן
 ידוע ואין מפולת עליו ונפלה אחרת לחצר ונכנם מהן

 כאן אין כולם שנעקרו שכיון .עליו מפקחין אין הוא מי
 בחזקת הוא הרי מהלכין כשהן מהן הפורש וכל ישראל
 אע״פ ישראל הרוב היה אם לפיכך .הרוב מן שפירש
עליו ונפלה אחרת לחצר מהם אחד ופירש כולם שנעקרו
״שגתהיאב־י M :נ^קחץ מפולת

 עד 1s־w שנת DV היא מתי ידע ולא "נטדנר
־ ־ ומקדש ששה שטעה מיום מונה

ח] שביעי  היום כרכות בו ומברך [
 יום ובכל שבת. במוצאי ומבדיל

 מותר בו ומבדיל מקדש שהוא זה ביום ואפילו ויום
 ואסור ימות. שלא כדי בלבד פרנסתו כדי לעשות לו
שבת ספק ויום יום [פ] שכל פרנסתו על יותר לעשות לו

הוא
ט א סד: לאוין סמ׳ג שכא סימן י1'

 יפר אחד יום פי׳ הראב״ד
 ניחר יום אופו שביעיוה על

עכ״ל: מלאכה, בכל

 דהימא מהו אחרח לחצר מנייהו חד דפריש צרינא לא והירצו דמי מחצה על כמחצה קבוע
 פשעה ר״י והאמר והקשו הרוב אחר נפש בפיקוח הלכו דלא קמ״ל פריש מרובא דפריש כל

 לא מפקחין אין אחרה בחצר מפקחין חצר באופה ישראל ואחד ומזלוה כוכבים עובדי
נכהב לבדו זה אבל בגמרא שם ועוד מקצפייהו, דפרוש הא כלהו דפרוש הא קשיא

 כלהו דפרוש לפרש רבינו שדעה ונ״ל .בהלכוה
 מהם אחד נכנס מהלכין בעודן פרישחן ובעש
 היא וזו מפקחין אין בכה״ג אחרה לחצר
 מקצפייהו דפרוש הא הקביעוה שבפל לפי דר״י

 שפירש מקצה ואוחו במקומן האחרים ונשארו
 כלס רוב המקצה שיהיה בין אחרה לחצר נכנס

,דשמואל היא וזו עליו מפקחין מהם אחד או
 חנויות כפשע זה דהרי פשימא אכפי וא״ה

 נבלה בשר מוכרה ואחה שחוסה בשר מוכחש
 לקח מהן זה מאי יודע ואינו מהן מאחה ולקח
 דהפם לומר לי יש קבוע. מדין אסור ספקו
 פרישפו בעש כאן אבל בקבוע הספק אירע
 כוכבים עובד אס ישראל היה אס ספקו

 אירע ולא בדבר לנו צריך היה לא ומזלוה
 וה״ז אחרה בחצר מפולח עליו שנפלה עד הספק
 אחר הלך ובנמצא חנויוה גבי שאמרו למה דומה
 שמואל והודיענו לפקח שלא היה הדין ומן הרוב

 לדעת נ״ל זה .הרוב אחר הולכין ואין שמפקחין
 ואחד כלהו דפרוש בהפך שפירש מי ויש .רבינו
 מפקחין אחרה לחצר נכנס מהלכן בעש מכלן
 מן פירש צ״ל ואין בכאן ישראל שהוחזק מפני

ד׳ כגון מקצפן פירשו .דשמואל היא וזו החצר
 אין אחרה לחצר מאלו אחד ופירש ה׳ אי

.דר״י היא וזו ישראל באלו הוחזק שלא מפקחים
 היפה רבינו שכונה ז״ל הרמב״ן וכשב בהשגוה הראב״ד דעה וכן ז״ל הרמב״ן דעה וזה

 וכו׳ הכי שמואל אמר ומי עלה דהוינן דשמעפא מסוגיא כשמואל פסק שלא אלא כך לפרש
 פירש״י וכן הרוב אחר נפש בפקוח הולכין אלא כשמואל דלא ללמוד הסוגיא לפרש והאריך

 פירוש וכפי כשמואל פסק ז״ל והרמב״ן אחרה למצר דפרוש צריכא לא וגירספס ז״ל
 כדברי מצאפי כן ואחר כפבפי שנ״ל ומה כשמואל לפסוק ההלכוה דעת שכן ואמר שכפבפי

 גירסח לפי הוא והכרח לדעפו להסכים וזכיפי להלכות בפירושו ז״ל הלוי אהרן ר׳ להרב
 בחשובה מצאתי וכן הוא באור ודבר למעלה כמ״ש מנייהו חד דפריש ל״צ שאמרו ההלכות

 דפליג שכתב אלא שכתבתי וכמו יוחנן דר׳ אהא כלהו דפרוש הא מפרש שהוא לרבינו
. א״ב מהל׳ פס״ו שאכתוב כמו כופיה דלא ר״י דסבר בעלמא אדשמואל :

ב כו׳. במדבר המהלך ב  ז״ל הרמב״ן ובחדושי ס״ס:) גדול(שבה כלל סרק מימרא ו
 באופו אפילו לפחוס חון לילך לו שמוהר ז״ל הצרפפיס רבותינו פירשו

שאינו כיון דאורייתא פחומין למ״ד ואפילו מדבריהם שפחומין לפי מקדש שהוא יום
איסור

 הרוב היה אם לפיכך בסמוך מ״ש המיה ועוד כופיה ס״ל ור״י עליה דפליג
במחצה וכ״ש דמחללין קבועפשינוא שם יש אס ומזלות כוכבים עובדי ברוב אפי׳ בעי ובגמ׳ מצילין מחצה על במחצה דודאי שא״א דבר וזה לא ממצה על מחצה הא משמע וכו׳ ישראל

:ישב1יפ ה״ה ומדברי ,עכ״ל ממצה על
די ב עו

משנה לחם
א  האסופי כפב ביאה מאיסורי ט״ו דבס׳ רבינו בדברי סובא קשה .כו׳ כולם געמרו ב

 כוכבים עובדי רוב שיהיו בין ומזלות כוכבים עובדי בה שיש בעיר שנמצא
 שהרגו מי מספק נס צריכה אשה קידש יוחסין לענין ספק זה הרי ישראל רוב או ומזלות

 קבוע דאמריק בשוק מושלך פינוק מצא גבי ליה דאית משמע .ע״כ עליו נהרג חינו
 כוכבים עובדי ברוב אמאי דא״כ פימה דבר וזה ה״ה שם שאמר וכמו מחצה על כמחצה
 וכן כן שכתב וכמו בגמרא מפקחיןכדמשמע מחצה על מחצה דדוקא עליו מפקחין אין ומזלות

 קבוע ואמאי מפקחין אין ומזלות כוכבים עובדי דברוב יוחנן כר׳ ופסק כשמואל דלא כפב
 אזלא דילמא בד״ה זו קושיא להם הוקשה נו״ו) (דף דכפובות קמא בפרק והחוספוה הוא

 בבית נמצא ולא הואיל קבוע משיב לא בעיר מושלך פינוק גבי וכן שם ותירצו לגבייהו איהי
 ומזלות כוכבים עובדי רוב היו דאס א״ב בה׳ שם שכפב בהשגות ז״ל הראב״ד דעת וכ״נ

 הרב תרעומת מעליו ונסתלק כדכפבנו קבוע ליה משמע דלא וטעמו להכשיר אני קרוב
 פינוק דמצא דהא וע״ק .טובא קשה כן סובר שאינו לרבינו אבל שם עליו שנפרעס המגיד
 כולהו לפרוש אי מקצפייהו לפרוש או כולהו לפרוש רבינו לדעת ליה מדמינן למאי מושלך

 מפקחין שמואל דקאמר האי הא אדידיה מדידיה לשמואל ס״ד;) (דף ביומא הקשו מה
 הוי והכא לא כולהו דפירשו היכא אבל לעיל גמרא כדשני מקצפייהו דפרוש היכא הוא

 יוחנן רבי שחולק בחשובה רבינו כתב איך כן אם מקצפייהו פרוש הוי ואי כולהו פירטו
 מקצפייהו פרוש הוי והכא טלהו דפירשו היכא אלא איירי לא יוחנן רבי הא שמואל על

 כסף בעל הרב וכמ״ש איתמר ארישא דשמואל איתמר כי אלא בגמרא גורס דרכינו ואע״ג
 לימא מעיקרא דקאמר ממאי אהדדי דחולק למימר ל״ל קשה עצמה לגמרא מ״מ משנה
 ולא מעיקרא כדקאמר מקצפייהו פרוש הוי והכא טלהו דס«ש היכא אמר יוחנן דרבי

 דשמואל שפיר גמרא פריך ומ״מ כולהו פירשו הוי דהכא לומר נ״ל זו לקושיא מיהו פליגי.
 אין מחצה על דבמחצה משמע רש״י כדכפב קאי ישראל ארוב הגל את עליו לפקח דקאמר
 מחצה על ממצה ומטעם קבוע דהוי מקצפייהו כפרוש הוי ממצה על מחצה ואמאי מפקחין

משגה כסף בעל הרב הביאה בתשובה כתב רביט מיהו דמפקחין. שמואל דקאמר אמרו

עוז מגדל
 שניעיומ «< יפי אמי יום פירוש היאג׳ד ברזג :פ״ט) גדול(דף כלל פרק .פרנסחו עד המהלך

:עכ׳ל ,מלאכה ככל ניחר יום אוהו
;ו'ל ר'מ של לפירוש פייש יפה אומר ואני

 שמואל קאי עלה וע״כ ממצה על אמחצה קאי לא ליחסו אבל להחיותו רב דקאמר דהא
 ונ״ל .כדכפיבנא לדוכפא קושיא הדרא כולהו פרוש הוי ואי הגל את עליו לפקח דקאמר

 כתב כן ומפני כדכתיבנא גמרא מדפריך מקצפייהו בפרוש הוי דודאי ולומר הכל לפרן
 דאע״ג סובר איתמר ארישא אלא הגמרא וכשפירן ביאה איסורי בה׳ קבוע דהוי רבינו
 הצר נקט אמאי דא״כ דמפקהין יוחנן לר׳ ס״ל לא הא כי גרוע בקבוע מ״מ קבוע דהוי
 מהם א׳ על מפולת ונפל ישראל ומיעוט ומזלות כוכבים עובדי רוב בה שהיו אמת עיר לימא

 אלא קאמר ולהכי מפקחין אין הא כי גרוע דבקבוע משמע הכי קאמר מדלא מפקחין
 דיש תדע אלא. דידן בספרים גרסי׳ ט״ו) דכפובות(דף ובפ״ק מעיקרא. דקאמר ממאי דהדר
 קבוע הוי דלא המגיד הרב כתב מקצפייהו דפרוש היכא דהא לקבוע קבוע בין לחלק
 דמ״מ אע״ג דהקלו שמואל קאמר נפש בפיקוח ודוקא מצא לשל דומה הוי אלא גמור
 תדקדק שאם זה פירון והבן לקבוע קבוע בין לחלק דיש משמע קבוע נפש בפיקוח בעי

 דפרוש היכא דלשמואל דכיון זה על לי קשיא ומ״מ .לזה דכיון נראה בתשובה רבינו דברי
 האמת דלפי יוחנן דלרבי נימא א״כ דוקא בפיקוח אלא קבוע בעלמא הוי לא מקצפייהו

מה׳ ט״ו בפרק שכתב מה לו ומנין בעלמא כ״ש נפש פיקוח גבי קבוע ליה חשיב לא
:וצ״ע ביאה איסורי

 מפקחין אין מחצה על דמחצה מכאן דמשמע קשה .וכו׳ ישראל רוב היה אס לפיכך
 הדין דבלאו וכו׳ לפיכך רבינו שכתב זה ללשון קשר דאין וע״ק , הגל את עליו

 לדין עסק ואין דקבוע טעמא בעינן ולא רובא בפר אזלינן ישראל דרובא היכא הקודם
 דבשנעקרו דאמרנו דמאחר הוא רבינו דברי דפירוש לפרן אפשר מיהו . הנזכר עם זה

 אלא הגל את עליו שיפקחו בנעקרו מציאות שום לכך אין קבוע ישראל מהם אחד והיה
 חשש ולא ממחצה פחות אלא למעוטי אפא ולא מחצה על מחצה כשהוא וה״ה רוב הוא אם

 אע״פ לשון קצת קשה ומ״מ . ביאה איסורי מהל׳ ט״ו בפרק מ״ש על שסמך כאן לבאר
 היכא אפי׳ אלא וכו׳ נעקרו דלא היכא מיבעי לא משמע אע״פ דלשון רבינו שכתב שנעקרו
מחצה דהוי משום מפקחין דאין טפי לומר ראוי היה נעקרו דלא דהיכא וכו׳ דנעקרו

עובדי
מיימוניות הגהות

 אתותב דהא ששה ומונה אחד יום משמר איפנא דאמר רב בר בחייא ודאא הונא [וז]נרב
 יגיע לא לעולם הכי לאו דאי משמר שהוא ביום דק שירצה מה כל לילך יכול [ט] 5ע״כ

:פר׳י כן .להלך יכול שמשמר כיום אפי׳ נמי אי .ליישוב



15 חמשנה כסףג שבתפ״ב זמנים.הלכותמשנה מגיד
 הימים ששאר לומר ואין .נסחומין ליה דמינכר אמרו שלא וזהו החמירו לא סקילה איסור

 :ע״כ מרה בארן וימוס שבסות ויחלל כמדנר יעמוד לעולם שא״נ לתחום הון הולך איגו
אם . אחד יום פירוש א״א וכהשגוה שם. מימרא וכו' יודע היה ו ו׳ נ  שזו הוא ואשוע ו

:ליכתכ ניחן ולא הלשון כונת
ג די כ ב .ונו׳ על שצרו ומזלות כוככיס עו

 מימרא .לספר שסמוכה וכעיר
 (דף שהוציאוהו מי ס׳ כעירונין היא וכרייהא

ט : מ״ה) בב״ לו שם: וכו׳. ו צי שי כ  את ו
:מ״ה) (מ״ד וגמרא משנה שם וכו׳. אחיהם

 עשר חמשה או ליציאתו שמיני שהוא ידע ואם .הוא
 מלאכה לעשות מותר זה הרי המנין בזה וכיוצא ליציאתו

שבת. בשיירא יצא שלא ודאי הדבר שהרי היום באותו ב
: בלבד פרנסה כדי עושה זה מיום חוץ הימים ושאר

ג  ישראל עיירות על שצרו” ומזלות כוכבים עובדי כ
 השבת את עליהן מחללין אין ממון עסקי על באו אם

אפי׳ לספר הסמוכה ובעיר .מלחמה עמחן עושין ואין
 n בכל' עליהן יוצא־ן וקש תבן עסקי על אלא באי לא

על באו אם מקום ובכל .השבת את עליהן ומחללין אע״ח ומ״ש .ים:) (דף דשכח י ,

כן כד  תוספתא .וכו׳ בים המפורשת ספינה ו
י״ט) (דף בתעניות וברייתא ומשנה

 (האמור>: האלו תעניות סדר שרק
עקין . ומתחננים וצו כו׳  ושסק שם משנה ו

אין :כת״ק .וכו׳ הדבר על צועקין ו
כת״ק וכ״ב:) י״פ (דף שם

ן בגמרא נזכר שלא אע״ש .וכו׳ שצרו ומזלות כוכבים עובדיי כג  כתבו סתם צרו ד
:להקל נששות דספק משוס רבינו

 ומזלות כוכבים עובדי משני נרדף שהוא בין דה״ק נראה וכו׳. הנרדף יחיד ואפילו כד
:להצילו מצוה להרגו אחריו שרודף יחיד משני נרדף שהוא בין רבים

 (דף דשבת בש״ק וכו׳. עיירות על צרין כה
 של עיירות על צרין אין ת״ר י״פ)

 קודם ימים מג׳ שחות ומזלות כוכבים עובדי
 היה וכן מפסיקין אין התחילו ואס השבת
 ובירושלמי .בשבת אשי׳ רדתה עד אומר שמאי

 כוכבים עובדי של עיר על מקיפין אין שם
 הדא לשבש קודם ימים מג׳ פחות ומזלות
 חובה במלחמת אבל הרשות במלחמת דחימר

 אלא יריחו נכבשה שלא מצינו שכן בשבת אשי׳
 וכתיב ימים ששת תעשה כה דכתיב בשבת
 רדהה עד וכתיב וכו׳ תשובו השביעי וביום
:ירושלמי דמ״ק בש״ב נסי ואיתא בשבת אפילו

לפיכך (דף
 :בספרי מפורש ,הרשות מלחמת שהיא

ג ״  וכו׳ מע״ש במלאכה להתחיל מותר א פ
. שותקין כיצד כו׳  ברייתא ו

 עישין שוהחין פותקין ושי׳ י״ח) (שבח פ״ק
 :ז״ל רש״י ל׳ ,לגנה מעין מששת קפן נגר
 באותה .וכו׳ הכלים החס מוגמר ומניחין ב

 לבונה ז״ל ושירש״י ,שם ברייתא
 על ומעשנין האש על נותנין בשמים ומיני

 ע״כ: נידף ריחן שיהא הבגדים
קילור ומניחין

וסמנין דיו

ונקייש^ששק ה לתוך ^^^^^^^̂'  עמהן ועושין . 'לשבת קודם ימים שלשה ומזלות כוכבים העובדי עיירות על צרין כ
.הרשות מלחמת שהיא ואע״פ אותה שכובשין עד בשבת ואפילו ויום יום בכל מלחמה ־

כבש ולא מצוה. במלחמת לומר צריך *ואין בשבת ואפילו רדתה עד למדו השמועה מפי
שבת: אלא יריחו יהושע ב

יוצאין סתם שצרו או מלחמה שערכו או נפשות עסקי
 ולצאת לבוא שיכולין ישראל כל על ומצור. .השבת את עליהן [י] ומחללין זיין בכלי עליהן

שבת. ומזלות כוכבים העובדי מיד ולד.צילם שבמצור לאחיהם ולעזור  להן ואסור ב
 למקומם שלהן זיין בכלי לחזור להן מותר אחיהן את וכשיצילו שבת. למוצאי לד.תמדומדו

ד ♦ לביא לעתיד להכשילן שלא כדי בשבת  שהקיפה עיר או בים המטורפת ספינד. וכן כ
 הנרדף יחיד ואפילו להצילן. שיכול דבר בכל להצילן בשבת לצאת מצוד. נדר או כרקום

לד.צילו. מצוד. להרגו אחריו רודף שד.וא דוב או נחש מפני או ומזלות כוכבים העובדי מפני
כו׳. תר. לד.צילו זיין כלי לתקן ואפילו בשבת מלאכות כמד. בעשיית ואפילו ושיייז באותהברייתא. ו  עליחן וזועקים מו

:בשבת הדבר על זועקין ולא מתחננים ואין .אותם לעזור עליהן ומתריעין בשבת ומתחננים 'וב״היו^^^[^?’׳׳!}

ובפ׳ וכב״ה. במשנה ג״ז וכו׳. החמר
 ליורה אלא הצמר מתנין שאין יתבאר זה

 כנזכר בפיס, סוח ושיה האש גבי מעל עקורה
ם ש ) מ׳  ואונין לצבוע ליורה צמר ושי׳ .י״ח:) מ

 אותה ונותנין מנושן פשתן של אגודת פשתן של
 :ז״ל רש״י לשון ,להתלבן בתנור בקדרה
ם שי  וכב״ה: במשנה מצודות־וכו׳. ופור
ן עני טו כו׳, הבד ביס בקורת ו  שם משנה ו

 דברי על שהקשה מי ויש .י״ח) (דף
 דיכה מחוסרין בין חלק לא למה רבינו

למחוסרין

שלישי פרק
ר א ת ו  נאסר שלא מאליד.בשבת. נגמרת שהיא אע״פ שבת בערב מלאכה בלהתחיל מ

 מעצמה המלאכד. כשתעשד. אבל .יום של בעצמו אלא מלאכה לעשות עלינו
 ערב לגנד. מים [א]פותקין כיצד ב מאליי♦ בשבת שנעשד. במה ליהנות לנו מותר בשבת

 .כולה השבת כל והולכץ מתגמרין והן הכלים תחת מוגמר ומניחין .כולו היום כל והולכת מתמלאת והיא חשיכה עם שבת
 והן חשיכה עם וסמנין דיו ושורץ .כולה השבת כל והולכין ומתרפאין המכה גבי על ואספלנית העין גב על קילור ומניחים

 ופורשים כולה. השבת וד.ולכיןכל משתנין והם לתנור פשתן של ואונין ליורה צמר ונותנין כולד.. השבת כל והולכין שורין
עם הגת ובעגולי הבד בית בקורות וטוענין כולה. השבת כל והולכין ניצודין חשיכהוהן עם ולדגים ולעופות לחיה מצודות

;שם עשין סמ׳ג רכג סימן טור ב ;שם לאוץ סמ׳ג שכט סימן טיי א

משנד. לחם

חשיכה

 הקודמת החלוקה בערך הוא אע״ש דקאמר דהאי שי״ל אלא קבוע דהוי ומזלות כוכבים עובדי
 דברוב נעקרו אפי׳ אלא מפקמין ומזלות כוכבים שבדי ברוב דאפי׳ נעקרו דלא היכא ל״מ כלומר
 כולהו דפרוש הא דתירצו בהאי ובגמרא מפקחין ישראל ברוב משקמים אין ומזלות מכבים שבדי

 נשאר ולא משם גם ויצאו אחרת לחצר כולהו [דשרוש לפרש ונראה החוסשוח כתבו וכו׳
 נשאר ולא החצר מן כלס דיצאו כדבריהם דאס לתמוה ויש וכו׳] אחד [אלא] (עד) בהם
 גוונא האי בכי בגמרא אוקמה אמאילא קבוע איקרי לא כן ומפני אחד אלא שד בהם
 הרב ולשון . וצ״ע קבוע הוי לא ובהכי אמד אלא נשאר ולא כלס דיצאו ראשון במצר

 פסק לא דרבינו דכתב ז״ל הרמב״ן שלדעת וצ׳׳ל מבואר הכל זה בענין שכתב המגיד
 לחצר מהם אחד דפירש הך בין המגיד הרב שחילק חילוק האי ליה סבירא דלא כשמואל

 דפירש זה דין לרבינו לו יצא מאין א׳׳כ זה חילוק ז״ל ס״ל דאי ממיות דס׳ להא אחרת
 דאמר יוחנן דרבי מילתיה ומפרש כשמואל דלא דפסק ז״ל לדעתו אחרת לחצר מהם אחד

 לחצר לילך כולם ונעקרו כולהו אפי'בדשרוש משקחין ישראל ואחד ומזלות כוכבים שבדי פ׳
 דלא מפקחין חצר באותה אבל מפקחין אין אז אמרה לחצר מהם אחד הלך ואם אחרת

לחצר מהם אחד שירש דין אף ז״ל הוא כמ״ש הסוגיא מכח מוכרח דזה משוס כשמואל
וכחילוקהרב לנמצא זה לדמות לו היה זה דין לרבינו לו מאין וא״כ כאן הוזכר לא אמרת
בדין רבינו דכתב ששיר אחי זה חילוק כלל להרמב״ן לו שוה איט דעכ״ס אלא המגיד

: קבוע כל דין זה
ג עסקי על אדיוקא דיוקא דק״ל וי״ל .רבינו הוציאו מאין קשה .וכו׳ סתם שצרו או כ

אבל אין נששות עסקי על סיפא אימא יוצאין סחמא אבל יוצאין] [אין ממון

מיימוניות ד.גד.ות
 מצוד, מליחמת אבל ז״ל יותר פי׳ שם [ר,טור * s שמותר עמד.ם שרויים שאנו אנו ופ״ש [י]

:בשבת] אפילו מתחילין

5 ע״ב ,נדולת בד,ג״ת ועיין ,אלפס ר״י פסק זח נבל [א]

כד
 :רבינו הוציאו ומכאן נפשות עסקי כעל סתמא נעשה ותירץ לא סתמא

ן עי רי ת ש  רבינו כדכתב בשופר הוי לא תרועה הך .וכו׳ אותם לעזור עליהם ו
: בפה אלא הוי לא תרועה והאי תעניות מה׳ בפ״ב י

ה ן כ אי  בירושלמי וכדקאמר מתחילין עצמו בשבת אפי׳ דשם כלומר . מצוה במלחמת צ״ל ו
 דוקא מצוה במלחמת היינו בשבח עיירות על צרין שכתב מלכים מהל׳ ובש״ו

 אפי׳ רדתה עד דקאמר אמאי קאי רשות בין מצוה במלחמת בין דבריו בסוף שאמר ומה
 שאמר מה על וסמך קודם ימים ג׳ בעינן דבישוה לעולם אבל ברשות אפי׳ דאיירי בשבת

 כמ״ש שם יש דפ״ם לומר נצמרך ולא שם מ״ש עם כאן שאמר מה נתיישב זה ועם .כאן
: בעלכ״מ הגדול הרב שם

ג ״ ן ב פ י נ ע טו  דושוין מתני׳ על אמרו דשבס(דףי״פ) פ״ק .וכו׳ הבד ביס בקורת ו
ט׳ כולהו שנא מאי וכו׳ שפוענים ואלו אלו  דאתי מידי דכל תנא מאן ו

 במה המגיד הרב בדברי לתמוה ויש .וכו׳ והבוסר השום דסק היא ישמעאל ר׳ וכו׳ ממילא
 וכו׳ דבמחוסרין למימרא לאו ישמעאל כר׳ מתני׳ קאמר כי חנינא בר׳ יוסי ור׳ שכתב

 אשי׳ הוא ישמעאל ר׳ דקאמר דמאי חנינאס״ל כר׳ יוסי דר׳ לומר אדעסין דהיכיחיסק
 במחוסרין ממילא דאתי במידי דסבר תנא אשכח והיכא בידים ומותר דיכה במחוסרין

 בעינן ואנן בשבת מוסר בידים אשי׳ הוא דהכא דיכה מחוסרין הך דהא דמי ששיר דיכה
 בר׳חנינא יוסי ר׳ דמהרץ דמאי תימא וכי ב״ש כדברי מותר דממילא דסבר תנא לאשכוחי

 דמהניחין במשמע. זה אין .בשבת בידים אפי׳ הבד בית שפוענין מחני׳ דקאמר דמאי הוא
מותר הבד ביס דהפענת לומר הדעת על שלה זה דאין ועוד איירי שבח בערב כולה

בשבח
עוז מגדל

 על זמצוה :מ׳ה) שמציאוהו(דף מי פרק עייוגין במסכת .השבה אס עד שצרו ומזלות כוכבים עובדי
 בשבת עד ספינה ובן :שהוצזאוהו מי פ' .לבא לעתיד עד אחיהם את וכשיצילו וכי׳ ישראל כל

 :י׳ע) דשבה(דף קמא פ׳ . הפרק סוף עד עיירות על צדין ;י׳ט) (דף אלו תעניות סדר סרק
:י׳מ) י׳ז (דף דשבת פ׳ק . השנת כל עד להתחיל מותר פ׳ג


