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כו׳. המחמם שיעור א ״ט3  :פכ״ל וצ״ע, הוציא מאץ ידעתי לא הרמ״ך כתב ו
 שלא שכל רבינו מדברי נראה אמור, וכו׳ צרכו כל מבושל שהיה דבר האור על המבשל ג

 וחיובי בישול ביה שייך דרוסאי בן למאכל שהגיע אע״פ צרכו כל נתבשל
 ב״ד כמאכל שנתבשל אע״א צרכו כל מבושל אינו שאם מדבריו נראה כתב והרמ״ך .מיחייב

 מומר היאך לדבריו א״כ וק״ל ,מבשל משום חייב
 הצריך דבר ולןמומה גרואה כירה ע״ג לשהות

 כדגזרינן מגיס דילמא ניחוש בלילה לאטל לו
ה דבעינן ליורה בצמר ר ^  לאו אלא ומוחה ע
 אם דרוסאי בן כמאכל שנתבשל דבר דכל ש״מ

 כל כדאמרינן מבשל משום בו אין יומר מבשלו
 בחמין אותו שורץ השבת מלאני בחמץ שבא

 כדברי שלא לה מפרשי דר'אבא ותרנגולת בשבת
:עכ״ל V הרי״ף

 העצים את נתן ואחד האור את נתן אחד ד
ב וכו׳: ת  הגדול הרב מורי כ

 לעיין צריך בזה״ל תנצב״ה רב בי יעקב כמה״ר
 בלבד האחרונים שנים באומרו א׳ דברים שני

חייבים

 ע״ד:) בגמ׳(שבח וכו׳. הסת את האואה אחד חייב כגרוגרת האופה א פ״ט
 הגרוגרת ושימור .וכו׳ במשכן דהוה סמנין בישול דידן תנא שביק
הזכרתיו: כבר

וכו׳ המים את המחמם שיעור ב

פרקתשיעיי

 הראב״ד השגת
 סממנים מבשל *ושיעור

 ז״ל הראב״ד כתב . וכו׳
 קמן בגד בהם לצבוע כדי

:עכ״ל ,סבכה אי

ה א פ ו א  או הפת את האופה אחד .חייב כגרוגרת ה
 או הסממנין את או המאכל את ייהמבשל

 המחמם שיעור .הוא אחד ענין הכל המים את המחמם
.קטן אבר בהן לרחוץ כדי המים את

 שיהיו כדי םממנין מבשל *ושיעור
:לו אותן שמבשלין לדבר ראויין

 המיחם.בשביל בצד ביצה הנותן ב
 שהמבשל חייב. ונתגלגלה שתתגלגל
 המדיח וכן עצמה. באור כמבשל האור בתולדת

 שהדחתן חייב. זה הרי ביותר ורך דק דג והוא האםפנין קוליים או הישן מליח דג בחמין
 בחול או חם בבגד הביצה את המפקיע ג :בהן כיוצא כל וכן בשולן גמר הוא זה בחמין
 כתולדות אינם חמה שתולדות פטור. שנצלית אע״פ השמש מפני חמים שהן דרכים ובאבק
ש.  פטור. בהם וכיוצא טבריה בחמי המבשל וכן האור. תולדות מפני עליהן גזרו אבל הא

 : פטור כלל בישול צריך שאינו דבר או צרכו [א] כל מבושל שהיה דבר האור על המבשל
 נתן ואחד העצים את נתן ואחד האור את נתן *אחד ד

 הבשר את נתן ואחד המים את נתן ואחד הקדרה את
 חייבים כולם והגים אחר ובא התבלין את נתן ואחד
 הרי הבישול מצרכי דבר העושה שכל .מבשל משום

של. זה תחילה הקדרה את אחד שפת אם אבל מב

הראב״ד השגת
ס' האור את נתן *אחד  ז״ל הראב״ד כתג .ו
 לבון ומשום חדשה בקדרה לה מוקי בגמרא

:בה נגעו רעאים

ונתן אחר ובא

:סה לאוץ סמ׳ג שית סימן סור א

 המים את
אחר

ובא

 בפרח במשנה .וכו׳ המיחם בצד ביצה הנותן
 בשביג המיחם בצד ביצה נותנין אין כירה

 אמר מאי גלגל ל״ח:) ובגמ׳(שם וכו׳ שתתגלגל
 בחמין המדיח וכן : חמאת חייב גלגל יוסף רב

 שלא כל קמ״ה:) (שם חבית א׳ משנה .וכו׳
 בחמין אותו מדיחין השבת מלאני בחמין בא

 האסאנץ וקולייס ישן מליח מן חון בשבח
 הדיח וגגמ׳ מלאכתן. גמר היא זו שהדחתן

: ע״כ ; ממאת חייב
 (שם כירה א׳ .וכו׳ הביצה את המפקיע ג

 יפקיענה ולא במשנה ל״ח:)
 גמול יממיננה ולא מתיר יופי ור׳ גסודרין

 רב ובגמ׳אמר שתצלה. בשביל דרכים ובאבק
 אור בתולדת דשרי אליגי לא כ״ע בהמה נחמן
 מר ממה בתולדת אליגי כי דאסיר ל״א כ״ע
 ומר אור חולדת אמו חמה תולדת גזרינן סבר
 החמה והיתר כת״ק רגינו ופסק גזרינן י'.! סבר

 מבריא בחמי המבשל וכן :כ״ב ארק מבואר
 בחמי המבשל ש״מ רבינא אמר בגמרא .וכו'

 נמי חייב מאי ואסיקנא חייג בשבח מבריא
 על הכבשל :דרבנן מרדות מכת דקאמר

 פרק .וכו׳ צרכו כל מבושל שהיה דבר האור
 בחמין שבא כל במשנה קמ״ה:) (שם חגית
 ואמרו בשבת בחמין אותו שורין השגת מלאני
 תרנגולחיה כגון סארא רב אמר מאי כגון בגמ׳
 צרכו כל מבושל הוא מאי כגון ואי׳ אבא. דר׳

 מותר שיהא כדי השבת ■מלפני בחמין בביאה
 אבא דר׳ חרנגולתיה כגון בשבת בחמין לשהותו
 בביאה לה די והיה ביותר מלוחה שהיתה
 באור אפילו המבושל דבר שהמבשל ומכאן בחמין

 אפילו בשול משום בו היה שאם סמור ממש
ג. היה האור שחמי ז״ל הרשב״א ודעת חיי

V . , . . בן כמאכל שנתבשל שכל מהמפרשים וקצת , , .
 בישול צריך שאינו דבר וכן שכתב ומה הוא. ואשומ א״ג כנזכר לו ורע מצממק חזרת מדין נלמד וזה תסור ממש בחור ומ״מ חורה דבר בשול חיוב משום בו אין שוב דרוסאי

הכל• לדברי בשול בו אין בשול צריך שאינו שדבר מכאן לאו אם בשול משום בו יש אם שמן מ״ב) (שם כירה פרק שנחלקו ממה ונלמד הוא פשוס
כו׳. האור את נתן אחד ד  עסקינן חדשה הכאבקדרה ותירצו ריקנית. שהיא אחר פירוש עביד. קא מאי הקדרה את שואת ובגמ׳ ל״ד) (דף המביא פרק ביצה במסכת• ברייתא ו

ה, נגעו רעפים ליבון ורשום  דבלא אחת אעם משהגים אבל זו בהגסה אלא מהרה מתבשל שאינו ראשונה בהגסה אלא בה חייב שאין שכתב מי יש ההגסה וחיוג ע״כ. ב
צרכו כל מבושל בהגסת חיוב שאין ר״ל בהגסהו חיוב אין חיוב בגשולו שאין כל הכל לדברי ובודאי ז״ל והרשב״א הרמב״ן דעת ממה ולזה עבד דמאי אמור המגים אף מתבשל מגיס

ל :ז״ל אחרים לדעת ב״ד כמאכל מבושל בהגסת ולא .רבינו לדעת ב : שם וכו׳ א

משנה לחם
הגיח

 שם במ״ש ה״ה בדברי לתמוה יש עדיין ומ״מ .וכו׳ צובע תולדת ה״ז הצבע עין העושה
 דנהינת תנא מאן וה׳׳ק צביעה לענין כולה הסוגיא מפרש שהוא נראה דשם כאן מ״ש עם

ק צובע משום חייב .בדיו מים הי  חייב בלישה מים דנתינת דאמר דאשכהנא היא רבי ו
 יוסי ר׳ אפי׳ אביי והקשה צובע משוס חייב בצביעה מים בנתינת כאן ה״ה לש משוס

 גיבול שייך הוא הכא ואי גיבול בר שהוא בקמח אלא החס יוסי ר׳ קאמר לא דע״כ היא
 לא גיבול בר דלאו דיו אבל אלישה דדעתיה משום בשלש אלא בצביעה חייב דאינו ה״א
 דר״י מצינו דהרי והקשו צובע משום חייג לבד מים בנתינת לישה חיוב לידי כלל אתי

 איקרי גיבולו גיבול בר דלאו במידי אפי׳ א״כ לקמח אאר והשוה שיגבל עד באפר דאמר
 דאאר ולעולם כלומר עפר אאר מאי ותירצו אלישה דעתיה נימא וא״כ עליה וחייב גיבול
ל חייב אינו  א״ש זה ולפי .צובע משוס חייב גיגול בר דלאו דיו אבל לישה משום ^

ל דלאו דבדבר סגר דהוא דאביי שהחשיך דמי סוגיא רגיגו  בדיו שחייב ומה חייב אינו ג
 אלא בדיו שם הזכיר שלא ז״ל ה״ה שם לפמ״ש הסוגיא אשנו נראה זה .צובע משוס הוא

 אשע לאי הוא כאביי דלא אתיא שהחשיך דמי דסוגיא כאן כתב אמאי לתמוה ויש .צביעה
 אידחו אבייואי דברי להו דאידחו כאן שכתב וע״ק כאביי אתי בפ״ע לבאר ,עתיד שהוא זה

 דמין ס׳ בפ׳ רבינו כתב איך וא״כ מיס בנתינת חייג אינו יוסי לר׳ בדיו אפי׳ א״כ
 האכיים. דברים ונראה לכאורה מודה ר״י דאפי' דסבר אביי כדברי דהיינו חייב צבע
 בר דלאו דבר כל וכן מורסן וכן גיבול בר דלאו דדיו דקאמר במאי ודאי דאביי ונ״ל

 ולישה צביעה מים בנתינת חייג ובדיו מים אנ.חינת וחייב גיבולו היא זו שרייתו גיבול
 גיגול שם אצריך דר״י דאפר ברייתא משום בגת׳ אותו ודחו גיגולו היא זו דשרייתו

 דשייך בקמח אלא גיבול דצריך ר״י קאמר לא ע״ה וה״ק עפר אאר מאי ואמר דחה והוא
 גר דאינו השתא אגל כלל חייב היה לא מים בנתינת גיבול שייך בדיו הוה ואי גיבול בו

ולא לישה משוס וה״ה צביעה משום וחייב הצביעה מלאכת בו נגמרה מיס בנתינת גיגול

עוז מגדל
 סמנץ מנשל ושיעור :ל׳ח) (דף כירה ופ׳ ט׳ה) (דף גדול כלל פ׳ .קטן אני עד חאופר, פ״ט

רג(ד' פר״א וכו׳ ב :ק׳ד) דאו ת :עכ׳ל סנכה פי קטן נגד נהן לצנוע כדי ז׳ל הראכ׳ד ב
נישול לי מה קמייחא שמעחין סוף האורג סרק דאמר לה שמעינן אשי מדרנ סמנין נשול אומר ואני

 דברי דחו שהחשיך מי ובס׳ כאן מ״ש על שסמך מאני לישה בפ״ס להזכיר ה״ה משש
 גיבולו היא זו שרייתו בלישה להתחייב אמרינן דלא לישה לענין אלא אותר דחו ולא אגיי
 הלישה משום החיוב אין מ״מ גיבול בר דאינו דאפי׳ שידחו אשכמוה לא צביעה בענין אבל
״ בזה כמותו רבינו ואסק הצביעה גענין אגיי דברי נגמרו כן ומאני הצביעה משום אלא
 ואמר והצביעה הלישה להשוות רצה שהוא גענץ ר״ל גדחיישא העלה ולא כאן ה״ה ומ״ש

 אבל שהחשיך דמי הקושיא מכח אידחי והא וחייב גיבולו היא זו שרייתו גלישה דאסי׳
 מ"מ וא״ת .ז״ל רגינו דעת היא זו .בהא לאגיי מנגדת סוגיא מצינו לא אנו צביעה גענין

 הראשון כאי' ולפרש שהחשיך מי ארק של הסוגיא עם אביי דברי להסכים לה״ה ה״ל
 משמע לדיו אפר אביי דמדהשוה הסוגיא אשע זה דאין וי״ל דא״ק סוגיא בהך שפירשתי

 דהך לומר דוחק דהוא עוד .באפרו ה"נ וחייג גיגולו היא זו שרייתו אמר דגדיו היכי דכי
 כר״י דמתני׳ דיו בענין אלא דמי לא דהשתא בהחלס לה אידמי השבח דיציאות סוגיא

 כמו הסוגיות יתרן ז״ל שהראב״ד ודע .עמה מסכים האפר בענין מ״מ אבל אביי וכדברי
 נראה שהחשיך מי שבפ׳ שבסוגיא ה״ה ומ״ש .ע״ש השבח יציאות בס׳ החוס׳ שם שתירצו
 נתינת החס דהותר דכיון משום הוא וכו׳ במורסן תורה דבר גגיגול חיוג שאין בביאור

 להם היה ראוי, ההורה מן אסור גיגולו דאי התורה מן מותר דגיגולו משמע במורסן מיס
ואם מים נתינת הותר כך ומתוך וז״ש במידי רבנן גזרי הוו לא דאל״כ גשרייהו לגזור

וכו׳: גיבולו היה
ט3 כו׳. סממנין מבשל ושיעור א ״  ירוק לצבוע כדי אלו סמנין עושה הוא כלומר ו

 שהוא מירוק דבר שוס שצבעו כלומר .ירוק צביעת למין ראוים שיהיו
:רוצה שהיה הצבע

ד 1 ח  תימה וכו׳. שאש אם אבל וכו׳ מבשל משום חייבים כולם וכו׳ האור אח נתן א
דלעיל דומיא חייב אינו האור את ונותן עצים והנותן המגיס חייג דאמאי

שחייב
מיימוניות הגהות

שול ראין [א] שול אחר בי ת בפרק דתנן בי ח ואייתי חבי  מ^פני בחמין שבא בל בירה ם׳ ל
שבת תו מריחין ה שבת או של ראשון בבלי בחמין שבא פי׳ וכו׳ ב תב ב צרכו כל ונ ת  רא״ם וכ

. . ב ' . פ׳ ע א
 לשערו ענין מה החליים מן לאמה או מילה לצורך סמנין המנשל ומעהה ז״ל ר״ח הניאה וכן כלי לתקן לי מה מילה לתקן לי מה דאמר מוכחא דמלתיה ורישא אתמרא מילה ולגני סמנין נשול לי מה פתילה
 שיעורי וכולהו לו אותן שמנשלין לדנר ראויין שיהיו שכתנ נלשונו ז״ל ר'מ כללו כנר אס,לצניעה ואף איכאלמימר מאי דנריס לשאר נשלן אס אלא דנר נהן לצנוע נשל אם עמו והדין סנכה פי צניעת נכדי

תן נכונים: ז׳ל ר״מ דניי כן על דחזיליה למאי ומידי מידי כל מתנייתא נכולהי איתנהו הכי נמי מלאכות ה. כיוצא עד וכו׳ המדיח וכן ל״ח): (דף כירה פרק עצמה. עד ניצה הנו ז  ופרק כירה פרק נ
של :שעה כל פרק .נחמי המבשל וכן :מ״א) (דף כירה פ׳ .האור תולדות עד המפקיע :קמ״ה) (דף חבית ם עד נתן אחד :חנית פרק .פניור עד המב ט ב :מבשל מ ת  מוקי כגמרא ז״ל הראנ״ד כ

ה: נגעו רעפים לנון ומשום חדשה נקדרה לה אני כ א מה מנין איני אומר ו דאין גמראימתניתין ל״ד) יי^,(ד׳ המניא פ׳ ביצה נמסטז היא פשוטה ההלכה כי זה בלשון ז״ל הראב״ד לחדש נ
מוציאין



39 כמשנה כסףפ״ט שבת הלכות זמנים.משנה מגיד
. גחלים גני על בשר הגיח ה ׳ ו נ  נ"ז)אמר דף (מנמוח מצה באות המגמות כל פרק ו

'  אילימא ה״ד פעור בו הפך לא חייב בו הפך גחלים גבי על בשר הגיח יוחק ר
 מחייב לא אמאי בשיל הוה ביה מהפך הוה לא דאי אלא פשיעא כשיל לא ביה מהפך הוה לא דאי
 כמב״ד צדדי( משני בשיל ביה מהפך ואי כמב״ד אחד מצד בשיל ביה מהפך לא דאי צריכא לא

 , הוא כלום ולא כמב״ד אחד מצד דכל וקמ״ל
בו נצלה ואם רבא אמר שם ועוד .ע״כ

 אמר דאמרי איכא חייב אחד במקום כגרוגרח
 רבינו ופסק מקומות. וג׳ בב׳ אפילו רבא

 חצי דרוסאי בן כמאכל ופירשו .אחרון כלשון
 והיה היה ליספם פי׳ ז״ל רש״י אבל בשול.
ח :עכ״ל ,שליש מאכלו מבשל כ  והדביק ש

 הדביק ד׳) ג׳ (דף דשבת פ״ק .וכו׳
 לידי שיבא קודם לרדותה לו התירו בתנור פת

 מפורש בסוגיא מזה ולמעלה סקילה איסור
 בשוגג אפילו אלא במזיד הדביק דוקא דלאו

 הדביק וכ״ש שכח רבינו כתב ולזה ז״ל פירשו וכן
: במזיד

.וכו׳ מתכות מיני מכל אחד המתיך י
ו׳) (דף דיבמות ופ״ק ירושלמי

 :וכו׳ סמנין בשול לי מה פתילה בשול לי מה
 מאן האי ע״ד:) (שבח שם .וכו׳ הממסס וכן

 מהו מבשל. משוס חייב כופרא דארחח
:קמ״ל לא אימא ואקיש דהדר כיון דתימא

וכן

 ובא התבלין את ונתן אחר ובא הבשר את ונתן אחר
 ובא האוד על עצים ונתן אחר ובא האור את ונתן אחר
 :מבשל משום חייבין בלבד האחרונים שנים והניס. אחר

 אפי׳ כגרוגרת בו נצלה אם גחלים גבי על בשר הניח ה
 כגרוגרת בו נצלה לא .חייב מקומות ושלשה בשנים

 .חייב בישול חצי כולו נתבשל אבל
 אחד מצד בישול חצי *נתבשל

 חצי ויתבשל בו שיהפך עד . פטור
 והדביק יישכח .צדדין משני בישול

 שתאפה קודם לרדותה לו מותר ונזכר בשבת בתנור פת
 כל מתכות ממיני אהד המתיך ( : מלאכה לידי ויבוא
ב] המתכות את המחמם או שהוא  גחלת שתעשה עד [

את או הדונג את הממסם וכן .מבשל תולדת זה הרי
החלב

: שה לאוין סמ׳ג רנד שימן עור א

 אח שנחן אוהו דבר עשה שלא מפני וא״ח האור אח שנתן מי גם חייב יהיה לא ולמה חייבים
 מתבשל היה לא והתבשיל נכבה היה האור העצים את אח״כ האחר נותן היה לא שאם האור
 כולם וכו׳ העצים את נתן ואחד האור אח נתן אחד אדידיה מדידיה והקשה רישא אימא

חייב בלבד שהאחרון מסקינן דבגמרא וע״ק דבר, עשה לא האור את נותן ואמאי חייבים
 פרק יו״ע במס׳ הסם דגרסינן פעורים וכלס

את מביא אחי התם הנן ל״ד) (ביצה המביא

 הראב״ר השגת
 .וכו׳ בשול חצי *נתבשל

 כמאכל הוא בשול חצי א״א
:ע״כ ,דרוסאי בן

 את שופת ואחד העצים את מביא ואחד האור
 כלם מגיס ואחד המיס אס מביא ואחד הקדרה
 פעורים וכלס חייב האחרון וההניא חייבים

 אור דאייתי הא מעיקרא אור דאייתי הא ל״ק
 כלהו מעיקרא אור אייתי ז״ל רש״י ופי׳ לבסוף.

 דעבד הוא איהו לבסוף אור אייתי מעשה עבדי
 ז״ל הרב על תימה א״כ .מידי עבדי לא והנך
 החם וא״ת .חייבין האחרונים שנים פסק איך

 חייב בלבד האחרון מ״ט תקשה נמי בגמרא
 אור דאייתי שתאמר אפי׳ דהא פעורים וכלה

 לנותן עצמו הקדים העצים נותן ואפי׳ לבסוף
 נתינת היתה המלאכות כל שסוף באופן האור את

 האור נתינת אחר הוא שע״כ מגיס הרי האור
 הא חייבים האחרונים שנים שיאמר ראוי והיה
 וכלס חייב האחרון בגמ׳ דאמרינן דהא ל״ק

 המגיס כי הנותנים בערך אלא אינו פעורים
 הקדרה שהרתיח אחר שהוא חייב שהוא פשיעא

 כך אחר שבאה עצמה בפני מלאכה היא וזו
זה לפי א״כ האמרות למלאכות סמוכה דאינה

 קשה הרב על אבל פעורים וכלס חייב האחרון הנותן הנותנים כל אחר לבסוף אור דאייתי אי מעשה עבוד כלהו דהא חייבין כלם מעיקרא אור דאייתי אי ברייהות השתי דנו יפה
 זכר שלא שאומר הספר ומעעה הגירסא שמחליף מי יש ז״ל הרב לשון ליישב וכדי .הל״ל האחרונים ג׳ חייבים כלם והמגים העצים ונותן האור את נותן ז״ל הוא שסידרם מה שכפי
 וז״ל חייבים האחרונים שנים בה כתוב ז״ל הרב שהביא חלוקות השני אלו שמביא התוספתא שמצינו ובפרט עצמה מצד היא דחויה הסברא וזאת השנית בחלוקה האור נתינת ז״ל הרב

אחר ובא התבלין את נתן ואחד הבשר אס נתן ואחד המים את נתן ואחד הקדרה אס נתן ואחד העצים אס נתן ואחד האור את נתן אחד י״ב פרק שבת במסכת התוספתא
האחרונים שנים והגיס אחר ובא העצים אס נתן ואחד האור את הביא ואחד התבלין אס נתן ואחד הבשר אה נתן ואחד המים את נתן ואחד הקדרה אח נתן אמד ,חייבים כלס והגיס

 ז״ל. הרב כונה נבין ובהם דברים שני בו לעורר צריך לשונו ולהבין דשמיא. וסיעתא הבנה וצריך כלל טעות בו ואין אמת ז״ל הרב שלשון נראה א״כ התוספתא. עכ״ל חייבים
 שבחלוקה ועוד שינה למה לדעת וצריך כולם וכן אחר ובא אחר ובא כתב השנית ובחלוקה והגיס אמר ובא שכתב בהגיס לבד כולם וכן נתן ואחד נתן אחד כתב הראשונה שבחלוקה אחת

 וזה שעליו הקושיא להשיב כדי בלישניה ודק ששינה הוא האמת אבל שינה למה ג״כ לדעת וצריך האור על עצים נתן ואחד כתב השנית ובחלוקה העצים את נתן ואחד כתב הראשונה
 ואחד נתן אחד בלשונו שדייק וזהי אחת בבת נתנום כלם והעצים שהאור לפי האור שהביא אותו ואפי׳ חייבים כלם זה ומפני אחת ובבת ביחד באו כלס הראש;נה שבחלוקה פירושו

לפי במגיס הראשונה בחלוקה כמ״ש אחר בא אחר בא כתב השנית בחלוקה אבל .והגיס אחר ובא כתב ולפיכך עצמו בפני אח״ש שבא המניס לבד ביחד נתנוס וכלם כלומר נתן
העצים נותן לולא מחכבה היה והאור מתבשל התבשיל היה ולא דבר עשה שלא חייב אינו האור את נותן ולפיכך זא״ז שבא אלא ביחד שם היו פלא כלומר עצמה בפני מלאכה שהיא
חד. נתנום לאב והעצים שהאור בזה שכיון האור על העצים את ונתן אחר ובא השנית בחלוקה ז״ל הרב וז״ש  שלא מפני האור על כסב לא ביחד כלס שבאו הראשונה בחלוקה אבל בי

 אחד המלאכות בכל כסב הראשונה שבחלוקה התוספתא כונס ג״כ היא וזו חייבים. האחרונים שנים באומרו ז״ל הרב צדק א״כ והאור העצים ביחד שניהם אלא ביניהם קדימה היסה
 בא ואח״כ האור את נתן לבדו הוא אלא מלאכתו לעשות עמהס נשתתף שלא לפי האור את הביא ואחד השנית בחלוקה שכתב האור מן חון השנית בחלוקה וכן כלס וכן נתן ואחד נתן

אחר בא כתב ולא השנית בחלוקה גם וכו׳ נתן ואחד נתן אחד ואמר התוספתא לשון שדייק וזהו ,שפירשתי כמו האור את נתן לא המלאכה שעשה הוא זה כי העניס את ונתן אמר
שכתב האור בנתינת לבד שפירשתי כמו נתן ואחד נתן אחד לשון מורה זהו כי יחד כלס שבאו אפי׳ חשש אין כי לנו לגלות כדי השנית בחלוקה ז״ל הרמב״ם כמ״ש אחר בא

 על ואחד אחד כל ועסה האור את הביא ואחד כתב האור לנתינת ולפיכך.כשהגיע האור אס שנותן עם שיצטרף ולא עצמו בפני שיהיה צריך ודאי זה כי האור את הביא ואחד
 האור את ונסן אמר ובא העצים אס ונסן אחר ובא דסיפא בבבא רבינו בדברי בו שכתוב מוגה ספר אני מצאתי והנה עכ״ל. והרב והתוספתא הגמרא בשלום יבא מקומו

לא מכוונת שאינה מפני זו נוסחא בעיני נראית ואין כלל, בישול רמז שם אין האור את חברו שיתן קודם עצים דנתן בלבד האחרונים בשנים כ״א חיוב שאין ניחא זו לגירסא
:התוספתא עם ולא הגמרא עם

הוא בישול כולא ב״ד כמאכל נתבשל כי חייב שהוא חציבשול מאי ידעתי לא וגם מצלי בישול דמ״ש זה הוציא מאין ידעתי לא הרמ״ך כתב וכו׳. גחלים גבי על בשר הניח ד
מוצאו: מקום כתב ה״ה והנה עכ״ל. וצ״ע שבת לענין חייב אמאי כמב״ד נתבשל לא ואס שבת לגבי י ’

רן . פו צ
משנה לחם

 דאור דומיא חייבים כולם אינם אמאי הקדרה אס בשואת קשה וגס האור את נותן שחייב
 הקדרה את הנותן ה״נ הבישול אמר שבא מפני בשל לא דעדיין אע״ג בישול משוס דחייב
 דפטור לומר יש לזה מיהו .הבישול לבא שעתיד מאני אמד כל חייבים יהיו והשאר והמיס
 עשה לא אחד שכל אע״פ ואחד אחד כל חייב שיהיה לן ודי כסדר שלא דעשה משום

 כסדר שלא עשו דאפילו ולומר להחמיר לנו אין אבל כסדר שיהיו היכא בשלמות פעולה
 זה על שעמד מפדוואה מהר״ס בהגהות ועיין צ״ע. ראשונה קושיא מ״מ חייבים שהם

 העצים אס ונותן האור את בנותן רבינו בדברי וע״ק .חביב ן׳ לוי מוהר״ר בפסקי וכן
 חייבים שכלם הוא כאן מ״ש אלא דה״ה ונראה מבעיר משום שחייבים כתב לא אמאי
הפ׳ בריש רבינו כתב סמנין שבבישול זה על והראיה הבישול שהוא אחת מלאכה משוס

מיימוגיות הנהות
 השרוי ברקיק בפסו; יוצאין דאסר יוסי כרבי דקי״?* וצלייה אפייה אחר בישול יש אעפ״ב

 ואח״ב צלאו שעה כל פ׳ ותניא מצה בהל׳ כדלקמן וכו׳ נימוח שלא אע״פ במבושל לא אבל
 בחן סולדת שהיד במקום שני בבלי אן;. אפויה פת יתן שלא אדם יזהר הילכך חייב בשלו
 שהעבירן והקדירה האילפס כדתנן מתבשל שני בכלי שאפי׳ רבין שהן דברים יש שהויי

 מתבשלין שאין ויש בכ״ר מתבשליןאלא שאין ויש תבלין לתוכן יתן לא האש מן מרותחין
 וקשין ברבין בקיאין אנו ואין כירה ם״פ עיין המלח כגון כירה פ׳ התם כדמשמע בכ״ר אפי׳
 בשר כגון מבושל דבר וגם כן כמו אדם יזהד מצלי וגם בב״ש או בב״ר מתבשל איזה לידע

 שיש דבשם מחטאת לו חוששני עשה ואם היס״ב שאין לאש סמוך בחום יתן לא דגים או
 אע״ג החולץ ם׳ דאמר ועוד היא סברא רחד בישול אחר צלי יש כן בדפרישית צלי אחר בישול

 ם׳ [נ] :רא״ם מדברי ע״כ בפסח י״ח בו יוצא ואדם ביה קרינן לחם אפייה דהדר ביון דחלטיה
:מבשל משום חייב כופרא דאדתח מאן האי ובו׳ לאתונא סיכתא דשדא מאן האי גדול בלל

 לומר יש ועוד ,צובע משוס שחייבים הדין שהוא המגיד הרב וכתב מבשל משום שחייבים
 לאפרו צריך אינו וכאן בגמרא שאמרו כמו לאפרו בצריך אלא חייב אינו מבעיר דמשום

:הבישול על לוקה וכבר לבישול אלא
משורש בסוגיא מזה ולמעלה המגיד הרב כסב .וכו׳ בשבת בתנור פת והדביק שכח ה

רבינו שכתב ומה הסוגיא. מן כן לו יצא מאין וקשה במזיד הדביק דוקא דלאו
 יבא שלא דאמר משום היינו לשוגג חילוק מציאות שוס מצינו לא שבגמרא אע״פ שכח
 אבל .חטאת חייב אינו ואידכר דהדר אי ד׳) (דף בגמרא הקשו כן ומפני חמאת חיוב לידי

:כלל לו קשה אין מלאכה לידי יבא שלא כדי שכתב רבינו

עוז מגדל
 עד וכו׳ האור את מגיא אחד נחדא דקתני הנרייתות לתימן הזא ערוך ותלמוד האור את מוציאין

מעיקרא אור דאייתי הא קשיא לא להו ומפרקינן פעורין וכולן חייג האחרון קהגי וגחדא חייגין כולן
כריש לישנים חדשים גין הפריש ולא סחם שכתג מפני עליו לתפוס רצה ואס .לכסון= אור דאייתי הא

 את דשופת עוגדא לאשמועינן אלא אתא לא דר״ל ז׳ל ר״מ ענד ושפיר היא קושיא לאו ודאי הא לקיש
 את• שופת אלא מעשה עניי קא כלהו כשלמא נכולהו תלמודא דשייל עכיד קא מעשה מאי הקדרה
 נגעו רעפים לנון ומשום עסקינן חדשה כקדרה הכא ישנ״ל אמר ומהדר עניד קא מעשה מאי הקדרה

ה ונגעו לחסמה ומכוין ריקנית חדשה כקדרה ז׳ל ופירש׳׳י נה  לנון שאסרו גופה גזירה הך משום נ
 אנל נחצר הניעלין הכלים ככל הן הרי חדשים וכירים תנור לזה נסמוך וגרהינן כזו גם ואשרו רעפים

 ז׳ל רש׳י ופי' לחסמן כדי נצונן אותן מפיגין ואין כמטלית אותן טשין ואין שמן אותן סכין אין
 הן שוין והישנים החדשים כי למדנו ישנים וכ״ש חדשים וכיריס תנור דקתני ופי' .הצונן ע״י שמתקשין

 מכרייתא חון ר״ל ודגרי סוגיא אותה כל שהשמיט ז״ל אלפס ר׳י כיון לזה וגס .ז״ל ר״מ כדנרי
ר״לכדאמר לדנרי ■ההיא הגרייתא גשמיכת התלמוד משדר כדעת דעתו גילה שהנאתי אחרונה זאת

 מאן האי דגריס נירושלמי מצאתי וכן .לדעתו שהסכים מלמד זאת נהשמטתו אלפס ר׳י על השיג לא המאור נעל וגם ז׳ל ר״מ כדכרי נשול איסור משום והכל דנרייתא זאת נכלל הן ר׳ל של דנריו כי
 משוס דחיינ לאתונא סיכתא דשדא כמאן ליה דהוה עמו והדין הכלי את שמתזק מפגי מנשל משום וחיינ פירש כן ז״ל ר׳ח וגס שחין מלשון חרס כלי שמחמם דשחין פירוש מכשל משוס חסךיחיינ דשחין
 מנחות מסכת .צדדין עד כשר הניוז שוין: והננלי והירושלמי ור״ח התוס׳ כעלי ורנותינו ורש׳׳י המאור ונעל אלפה ר׳׳י כדכרי ז״ל ר״מ דנרי נמצאו מיכוין קא מנא דלשרורי טעמיה ומיפרשא מנשל

ח : מצה נאות המנחות כל פרק כ״ז) (דף ” ) (דף גדול כלל פרק .מנשל עד הנזתיך : דשנת קמא פרק ריש . מלאכה עד שנ :גדול כלל פרק .מנפל פד הממהס וכן :ע׳ו
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רי להרמ״ך מדמנה משוכשח מסמא .וכי׳ רונה שפירשה צפורן ט  ולפיכך רגמו נדנ
;מכוונה רצינו נספרי דידן ספרים ונוסחה טליו המה

 כהג וכו'. שגו המיס שיוציא עד הבגד אה והשוחט וכו׳ חולדה הוא הרי נגדים המכבם יא
ה יש נבגד שהסחיטה המפרשים קצה פירשו ה״ה  הרמב״ן אנל וכו׳. פנים שני נ

 •סוחט נכל לומר ראוי כך שרצים ספ״ח כחב
מה  דעה לעומק יורד ואיני וכו׳. מפרק תולדה פי

 אצובע ריכשי אסרי בגד דמרכיב במאי הרמב״ן
 לענץ רבינו דעת שכן במ״ש ומ״מ ואמלבן.

 רבינו בדברי הוא פשוט מלבן משום הוי דסוחט
 משמע לכאורה כיבוס שייך נמי דביין מ״ש אבל

 אלא חייב דוקא דבמיס בהפך רבינו מדברי
 שהוא מפני חייב כסות הסוחט כהב :שבפכ״ב

 וכיוצא מוך או מטלית לדחוק אשור לפיכך מכבס
הם שמא לשהמה בהם וכיוצא הסשישה צפי נ

יבא

 י הר בהם וכיוצא והגפרית והכופר הזפת את או החלב
 עד אדמה כלי המבשל וכן .וחייב מבשל תולדת זה

 בין דבר של כללו .מבשל משום חייב חרם שיעשו
 חייב זה הרי רך גוף שהקשה או באש קשה גוף שריפה

 הבהמה מן בין שער או צמר הגוזז ז :מבשל משום
 השלח מן אפילו המת מן בין החי מן בין החיה מן בין

 - שארכו חוט ממנו לטוות כדי שיעורו כמה .חייב שלהן
 מן למתוח כדי הסיט רוחב וכמה . כפול הסיט כרוחב

 .זרת שלישי לשני קרוב והוא כחו בכל ביניהן כשיפתח הראשונה האצבע עד יד של בוהן
 דרך שאין פטור החי מן הצמר את הטווה גוזז. תולדת זה הרי העוף מן כנף התולש

] ואין בכך גזיזה  או שערו או צפרניו“ הנוטל ח ז בכך טויה דרך ואין בכך נפוץ דרך [ג
בל שיטול והוא . וחייב גוזז תולדת זה הרי זקנו או שפמו א כלי.  לו בין בידו נטלן אם ב

 לאחר. בין לו בין פטור בכלי בין ביד בין מגופו יבלת החותך וכן . פטור [ל] לאחר בין
 ועובד בכלי אף חותכה יבשה היתה ואם .בכלי לא אבל ביד במקדש יבלת לחתוך ומותר

 לבנות ליקט ואם שערות. שתי חייב ויהיה יטול כמה בכלי שערו הנוטל ט עבודה:
 אם רובן שפירשו עור של וציצין רובה שפירשה יצפורן .חייב אחת אפילו שחורות מתוך

ה] פירשו  נטלן ואם .בכלי לא אבל בידו אותן ליטול מותר אותו ומצערות מעלה כלפי [
 מצערות אפילו רובן פירשו לא ואם .אסור ביד אפילו אותו מצערות אינן ואם .פטור בכלי
 את או הפשתן את או הצמר את המלבן י :חייב בכלי נטלן ואם בידו לנטלן אסור אותו
 חוט ממנו לטוות כדי שיעורו וכמה . חייב להתלבן שדרכן ממה בהן כיוצא כל וכן השני
א : טפחים ארבעה אורך שהוא כפול הסיט רוחב כמלוא אורכו אחד  לבגדים המכבס י
 מכבס [י] זה הרי שבו המים שיוציא עד הבגד את והסוחט וחייב. מלבן תולדת הוא הרי

שול. מצרכי שההגסה כמו היא כיבוס מצרכי ישהסחיטה וחייב. סחיטה ואין הב
בשער

:שב סימן עור ד :סה לאוין סמ׳ג שג שימן עור ג :סה לאוין סמ׳ג וע׳ש שכח סי׳ עור ג :שס סמ״ג שמ סי׳ עור א
:עכ״ל בכך נפון דרך ואין בכך גזיזה דרך ואין

כו׳. זה הרי זקנו או שפמו או שערו או צארניו הנוטל ח הכוסלת וכן הגודלת וכן שפמו וכן זקנו וכן שערו וכן בשניו או בזו זו צפרניו הנונול צ״ד) (דף המצניע פרק משנה ו
מתמיה הוא רבינו שכתב הכלי .וכו׳ מגופו יבלת החותך וכן :חייב ד״ה בכלי אבל ביד מחלוקת ובגמ׳ שבות משום אוסרים וחכמים חמאת מחייב ר״א הפוקסת וכן

 :צל״ע רבינו ודברי שם כמוכרח נ״ל וזה חייב שהוא בכלי צפרניו כחותך הוא הרי בכלי החותכה הלחה שהיבלת בביאור נראה ק״ג) (דף עירובין שבסוף הסוגיא לפי כי אצלי
ר ת מו  יבלת חתיכת פסח קרבן גבי ששנינו ממה הקשו ובגמרא אסור. וכאן כאן בכלי ואס במדינה לא אבל במקדש יבלת חותכין שם במשנה וכו׳. לא אבל ביד במקדש יבלה לחתך ו

מעמא מאי בכלי הא ביד הא דאמר למאן ושאלו .ביבשה והא בלחה הא ביד והא הא אסר וחד בכלי הא ביד הא בלחה והא הא אמר חד ותירצו השבת. את דותה אינה
:שרי בכלי אפילו ויבשה בכלי הא ביד הא בלמה והא הא דאסר כמאן רבינו ופסק . מסרכא פרוכי שריא נסי בכלי אפילו יבשה והשיבו . ביבשה והא בלחה הא אמר לא

 לבנות במלקע אליעזר לר׳ חכמים ומודים אמת אומר אליעזר רבי שתים הזוג פי מלא וכמה חייב בשבת הזוג פי מלא הנופל, צ״ד:) המצניע(שבת פ׳ וכו׳. בכלי שערו הנוטל ט
רן : אשה שמלת גבר ילבש לא משום אסור בחול אף זה •ודבר חייב אחת שאפילו שחורות מתוך כו׳. ה.בה שפירשה צפו  שפרשה צפורן אומר רשב״א תניא (שם) ו

יוחנן ר׳ אמר כרשב״א הלכה יהודה ר׳ אמר ממאת. חייב בכלי אסור אבל פמור ביד רובן פירשו לא אסור אבל פפור בכלי מותר ביד רובן שפירשו וציצין רובה
:אותו ומצערות מעלה כלפי שפירשו והוא

: בפרק כשבתיה המלבן שעור האורג פרק במשנה .וכו׳ הצמר את המלבן י ה ז
א: ופשומ מלבן תולדת שהוא רבינו ופירש מקומות. בהרבה מוזכר זה .וכו׳ וחייב מלבן תולדת זה הרי בגדים המכבס 'א כו׳. הבגד את הסוחט הו  דלמא מקומות בהרבה ו

 כשהיא והשני המלבן •חולדה היא וזו מתלבן זו בסחיסה שהבגד ממים כשהיא האחד פנים שני בה יש בבגד שהסחימה ז״ל המפרשים קצת ופירשו סחימה לידי אתי
 הולכץ אינן היוצאין כשהמשקין אלא אסורה אינה וזו המובלעין המשקין ומוציא מפרק שהוא לפי הדש תולדת מפני ואסורה בהן מתלבן הבגד שאין ושמן יין כגון מפקין משאר
 דישה ואין כגרוגרת ושיעורן למשקים בצריך מפרק מולדת פירות סוממ בכל לומר ראוי כך שרצים שמונה פ׳ סוף כתב זי׳ל הרמב״ן אבל ז״ל הרשב״א דעת שנושה נראה ולזה .לאבוד

 לכביסה ולא למשרה ולא לאכלה התם כדאמרינן ביין בין במים בין שמכנס בכל נסי והוא מלבן כדרך צובע תולדת בגד והשוחט בהן. וכיוצא בפירות כלומר קרקע בגידולי אלא
 המכבס בתוספתא ושנינו • ז״ל הספרדי משה הרב כתב הזה וכענין להוצאה כשיעורן ג׳ על ג׳ ובארוג בחומץ כפול הסיס רוחב כמלא ושיעורו מעס בכך הבגד שמתכבס והוא

׳ אחת מלאכה והסומס פרק וכו׳. בשער סחימה ואין :וכמ״ש רביט דעת ובן עכ״ל עצמה בפני מלאכה סחימה קבעו שבירושלים צבעים אומר ברוקה בן ר״י של בנו ישמעאל י
המנפץ: איכא איסורא ומיהו , ע״כ בשער סחימה אין פרוייהו דאמרי ור״י רבה קכ״ח) (שבס מפנין

משנה לחם
ן ו  אמרו ע״ד) גדול(דף כלל דבפ׳ קשה .וכו׳ הרך גוף שהקשה או באש קשה גוף שריפה בי

ס ותירצו פשיטא והקשו מבשל משום חייב לאתונא סיכתא דשדא מאן האי  מ
 רפי דמירפא ופירש״י ע״כ. קמיט והדר רפי דמירפא קמ״ל מטין קא מנא לשיורי דתימא

 מי ברישא רפי וכי מתקשה קמיס מימיו שיצאו ולאחר שבתוכו והמים האור חוס ע״י
ה לא בחחלה דרפי לאו אי דבסיכתא משמע .ע"כ בישולו  שבכ״מ כתב ואיך חייב מ

 חייב שמתקשה אע״פ שמתבשל לח דבר דכל סובר דהוא וי״ל שחייב הרך גוף שהקשה
הפירוש ז״ל דעתו לפי אדמה כלי שהוא בסיכתא שאמרו ומה דאופה דומיא בישול משום

. אדמה כלי המבשל וכן כו׳  וראיתי .מבשל רשום חייב סיכתא דשדא מאן האי שם ו
 פירש ז״ל ורש״י . דקין אדמה כלי מבשל שהוא פירשו גאונים שיש העתים בספר

לו קדרה: שופת גבי מזה מבואר יומר למעלה הזכרתי ונבר לח^ ע! של יתד ל כ  של .
כו׳. •דבר נתבאר: כבר ו

 תוספתא .וכו׳ שער או הצמר אס הגוזז ז
 מן הבהמה מן החיה מן הגוזז

 חייב כפול הסיט מלא השלח מן אפילו העופות
 ופרק .פשוש פירוש הסיט רוחב וכמה .ע״כ

 המלבן שיעור במשנה ק״ה:) (שבת האורג
 כפול הסיט רוחב כמלא והטווה והצובע והמנפן
ט. כמלא שיעורו חוסין ב׳ והאורג ובגט׳ הסי

 בר מייא ר׳ כפוף מחוי יוסף רב ק״ו) (שם
 רוחב הסיט מלא פי׳ ורבינו .פשוט מחוי אמי
 פושט שאינו כפוף ופירוש ,לאצבע גודל שבין

 פשוט ופירוש כפוף אלא הצריך ככל אצבעותיו
 אלא לחייב שאין רבינו כן ופשק .פושטן שהוא

 לפי טפהיס ג׳ הוא והזרת ברורה. בראיה
 זרתות שתי בה ויש טפחים ו׳ בת היא שהאמה

.ביד המשוער ולא בכתוב האמור הזרת במדת
 משני הוא יומר הסיס מלא ביד שהמשוער

הוא־ כפול הסיט שרוחב ונמצא במורגש שלישים
 פירש ז״ל ורש״י .רבינו דעת זה טפחים ד׳

 שאדם כמה לאמה אצבע בין הפסק שהוא סיס
 יוסף רב פירש ובגמרא .ע״כ ,להרחיבן יכול
 ממש כפול דמתניתין כפול הסיט האי אחוי

 שתי משער לאמה אצבע שבין קצר בריוח
 פעם לאצבע גודל שבין פשוט מחוי פעמים.

 כאומן כפלים בזה שיש דמתני׳ כפול והוא אחת
ש :עכ״ל ,לאצבע אמה שבין ל תו מן. כנף ה

 ע״דס גדול(שם כלל פ׳ .וכו׳ תולדת ה״ז העוף
ג״ חייב והמורטו והקוטמו הכנף אס התולש
 קוסם גוזז משום חייב חולש ארשב״ל חטאות

,ממחק משום חייב ממרט מחתך משום חייב
ה :ע״כ ו טו  שאין פטור החי מן הצמר אח ה
 בהמה גבי מעל צמר הסוה אר״י שם .וכו׳ דרך

 מנפן ומשום גוזז משום חטאות ג׳ חייב בשבת
בכך טויה דרך אין אמר כהנא רב טויה ומשום

 שחייב קמ״ל יותר מתחזקים שהם חזקים הם שהרי מלאכה שום עושה שאינו דתימא מהו
 ומש״ה אותם מקשה ואח״כ לח ונעשה אותם מרפה האש שבתחלה מפני הבישול על

:בקישויו חייב לח דבר דבכל לעולם אבל חייב
 :זרח שלישי לשני קרוב כתב למעלה שהרי לד״ט קרוב לומר דעתו .ד״ט אורך '

. מלבן כדרך צובע חולדת בגד והסוחט ה״ה כתב .וכו׳ כנגד את והסוהט יא ט׳ ו
 אלא אינו אבל צובע כמין הוא שהמלבן מפני הוא צובע הולדת שמ״ש צ״ל

משום היא אמת מלאכה והסוחט המכבס שאמרה התוספתא מן שהכריח ומה מלבן, חולדת
דחילק

מיימוניות הגהות עוז מגדל
במה :כ׳ה) (דף הבהמה את הלוקח פ׳ בכורות במס׳ .חייב עד הגוזז : כלל ס׳ .כפול עד ו ל ח  ג

 דמסכת בתרא פ' ובריש ז׳ל המפרשיס רוב כן פירשו המוציא בפרק . רת1 עד רוחב ובמה
ש :בעיניו נתכוין וזה רבים פירושים שמצא ואמר ז׳ל ר'מ כן פירש ערלה תול  דרך ואין עד כנף ה
 ר׳ח וכ׳ם כוותיה פסק ר׳י לגבי תלמיד דה׳׳ל ואע׳ג הכי כהנא רב סבר גדול כלל פיק .בכך עויה

 :כווהיה רבנן קיימי בוו זו צפרניו דהטסל דבמתניתא ועוד כוותיה בירושלמי דאשכחן חדא ז׳ל
טל תר :הבהמה את הלוקח פרק . לאחר עד התוהן ובן : המצניע פ׳ . פעור עד הנו  לחתוך מו

טל :ק׳ג) תפילין(דף המוצא פרק עירובין במסכת . ועובד עד מסכת .בישיל צרכי עד המכבס :ק׳ו) (דף דאורג ר׳א סרק .טפחים ד׳ עד הצמר את המלבן : המצניע פרק .חייב עד שערו הנו
מפנין: פ׳ .בשער סחיטה ואין :נ׳ד) (דף חטאת דם פ׳ זבחים

 משיבו דאמרי בחכמים [ד] !גדול כלל ם׳ עיין בר״י ודלא כתראה דהוא כהנא בדרב [ג]
שז אומר רשב״א תניא [ה] בגמ׳ז ע״ב חייב לעצמו דאמר כר״א ודלא שבות ע״  בו׳

 שיש תנן נוטל פ׳ כמכילתין וכן חייב לים סודר זרק רבא אמר חטאת דם פרק בזבחים [ו]
 דהוי פיר״י משקץ ושאר ושמן יין סחיטת אבל ב״ב פרק לקמן עיין ובו׳ לשלשת עליו

:התרומה בספר עיין בהג״ה ב״ב וס׳ כ״א פרק בדלקטן דרש תולדה
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 מליאה דנאשישה פירש ומדלא סחיפה לידי ינא
 משקים דכשאר לומר אפשר מיירי דוקא מיס
 ה5 יש משקץ שאר אשישה דסתס חייב נמי

 לאו שבו המיס שיוציא עד כאן שמ״ש צ״ל וא״כ
;מים דוקא

אבל

כו׳. אה המנפץ יב ה: בשרק מנר ק״ה:) האורג(שם פ׳ משנה הצמרו . הגידים אח והמנפץ ז כו׳  סכרה האורג פרק משנה .וכו׳ שארכו חוס הצובע ע ירושלמי: ו
ה: קז ר פ אין ב כו׳. הצובע ו מלאכה העושה כל הכלל זה ק״ב:) (שם הבונה פ' ובמשנה י״א פרק כמבואר המתקיים בדבר אלא שאינו הכותב מדין נלמד זה ו

; ע״כ ,חייב בשבת מתקיימת ומלאכתו
ט׳ עין העושה יד  שמה זו בדרך הסוגיא כל לפרש ויש .צובע משום להתחייב שרייתו היא זו לדיו מים נתינת תנא מאן י״ח) (שם קמא בפרק מ״ש מפרש ז״ל שרבינו נראה .ו

בו נגמרה גיבול בר שאינו

] בשער  המנפץ יב .סחיטתו על חייבין שאין לעור וה״ה [ז
.חייב בהן וכיוצא השני את או הפשתן את או הצמר“ את

 ארבעה ארכו אחד חוט ממנו לטוות כדי שיעורו וכמה
 כדי כצמר שיעשו עד הגידים את והמנפץ .טפחים
הצובע יג ♦ וחייב מנפץ תולדת זה הרי אותן לטוות

 חייב הצובע ואין חייב. כזה חוט ממנו לטוות שאפשר דבר או טפחים ארבעה שארכו חוט
 על ששר או סרק שחעביר כגון' כלל מתקיים שאינו צבע אבל .המתקיים צבע שיהא עד
 שאין וכל .כלום צובע ואינו לשעתו מעבירו אתה שהרי .פטור וצבעו נחשת או ברזל גבי

 כיצד וחייב. צובע תולדת זה הרי הצבע עין העושה יד .פטור בשבת מתקיימת מלאכתו
 מי לתוך איסטים שנתן או .שחור הכל שנעשה עפצא מי לתוך קנקנתום שנתן כגון

 שארכו חוט בו לצבוע כדי שיעורו וכמה .בזה כיוצא כל וכן ירוק הכל שנעשה כרכום
ו :טפחים ארבעה  הטווה אחד .חייב הנטוה דבר מכל טפחים ארבעה אורך הטווה ט

 את או הנוצה את או הפשתן את או הצמר את
 *העושה .בהן כיוצא כל וכן הגידין את או השער

 שילבד והוא .וחייב טווה תולדת זה הרי הלבד את
 טפחים ארבעה אורך חוט ממנו לטוות שאפשר דבר

ז :בינוני בעובי  העושה .חייב נירין בתי שני העושה ט
 בחבלים מטה שסרג או סבכה או סל או כברה או נפה
 באחד בתים שני ומשיעשה נירין עושה תולדת זה הרי
 בדבר נירין בתי שני העושה כל וכן .חייב אלו מכל

 דרך יז נ חייב אלו כגון בתים בתים אותו שעושין
וברחבה היריעה באורך תחלה החוטין שמותחין האורגין

 זה בצד זה אותן ומתקן החוטין על בשבט שובט ואחד מכאן וזה מכאן זה אוהזין ושנים
 המסכת הנסכת היא האורגין כדרך החוטין ומתיחת . ערב בלא שתי כולה שתעשה עד
:אורג נקרא בערב השתי להכניס ומתחיל אותה וכשכופלין .מיסך נקרא המותח וזה
 ויתקנם שיפרקו עד החוטין על והשובט מלאכות. מאבות מלאכה והוא חייב המיסך יח
 חוטין שני האורג וכן .אצבעות שתי רוחב משיתקן שיעורו וכמה .מיסך תולדת זה הרי

 הארוב על וארג ארוג הבגד מקצת שהיה בין בתחלה שארגן בין חייב. אצבעות שתי ברוחב
 שגי היריעח בשפת ארג .חייב חבגד בו והשלים אחד חוט ארג ואם .חוטין שני שיעורו

 ברוחב קטן צלצול לאורג דומה זה למה הא .חייב נירין בתי שלשה ברוחב חוטין
 תולדת זה הרי האריגה בעת ומפרידן החוטין את המדקדק יט * נירין בתי שלשה

 באורך קליעה משיעשה ושיעורו אורג תולדת זה הרי הנימין את הקולע וכן .אורג
 ובוצע .חייב חוטין שני *הבוצע כ : אצבעות שתי
 השתי מן הערב שהוציא בין .הארוג את המפריש הוא

.וחייב בוצע זה הרי הערב מעל השתי שהעביר או
 שעושין כדרך לתקן יתכוין אלא מקלקל יהא שלא והוא
 שבוצעין.ואחר ביותר הקלים הבגדים את שמאחין אלו
 שני שיעשו עד שבצעו חוטין ואורגין וחוזרין מאחין כך

 לתקן הקליעה את והסותר .אחד הקרעים שני או הבגדים
: הבוצע כשיעור ושיעורו בוצע תולדת זה הרי

 דעתו גיבול בר שהוא ומה . הצביעה מלאכש
 .וצ״ע דוסק וזה צביעה בו ואין הלישה על

 מבשל מיניה דגמרינן סמנין בשול א״א ובהשגות
 הייתי לא ואני המיס צובע משום לי היפוק
 דבר שיצבע עד צובע משום שיתחייב סבור

 מים צביעת אבל הצבע מלאכת בו שנגמרה
 לש משוס וסמנין דיו ושריית לא לצורך שאינה

 שריית כמו המיס צבע משום ולא לה באו
^ מיס או וקמח מים וכעץ הכרשינין פ ע  ו

 ואי .דינו בעיקר נכונים רבינו ודברי .עכ״ל
 היפוק ז״ל הראב״ד שהקשה סמנין מבשל משים

 אנן אבל שתים וחייב אה״נ צובע משום לי
: עליה וחייבץ מלאכה שהבשול ילפינן

 האורג פרק משנה .וכו׳ אורך הטווה טו
:זה בפרק נזכרה ק״ה:) (שם

ה ש עו  :ירושלמי .וכו׳ הלבד אח ה
 האורג פרק משנה וכו׳. שני העושה טז

 בתי שני העושה ק״ה:) (דף
 .חייב בסל ובכברה בנפה ובקירוס בנירין נירין

 של חומין שני שנתן נירין בתי שני ז״ל ופירש״י
 :עכ״ל ,ליצ״א שקורין אמת בנירה שתי

ך יז ר  כלל פרק .וכו׳ שמותחין האורגים ד
 המיסך במשנה וע״ה:) ע״ג גדול(שם י

 אמרו והמדקדק השובע את מוסיף ר״י ובגמ׳
 הוא הרי מדקדק מיסך בכלל הוא הרי שובע לו

 אורדי״ר מיסך ז״ל רש״י ופירש .אורג בכלל
 בכרכר, השתי משוה השובע ובגמרא בלעז.

 בכרכר ומכה הערב חוע כשמותח מדקדק
 מתוח יהא שלא לישבן מקומות במקומות עליו
 יפה מהמחבר מעכבתו שהמתיחה מדאי יותר

 :להם אחד שיעור אלו וכל .עכ״ל ,האריגה על
כן יח  פרק משנה .וכו׳ מועין שני האורג ו

 מועץ שני והאורג ק״ה:) האורג(שם
 שתי ז״ל רבינו ופירש .הסיע כמלא שיעורן

 הסיע רחב כמלא. אמרו שלא מפני אצבעות
 רש״י מדברי כן נראה ואין הסיע כמלא אלא
 במשנה שם ועוד למעה. שאכתוב כמו ז׳׳ל

 הועין שני שיעורו בסוף בין בתחלה בין וחכ״א
כ: אם ע״ כו׳. אחד חוע ארג ו  פרק ברייתא ו
 לבגד והשלימו אחד חוע ארג קד;) (שם הבונה

 ולהשלים כחכמים אפילו אשי רב והעמידה חייב
רג :שאני  פ׳ ברייתא וכו׳. היריעה בשפת א

 כלשון וכו׳ חועין שני ובשפה ק״ה) (שם האורג
 [הבגד] סביב שאורגים יש ז״ל רש״י ופי׳ .רבינו

 ורוחב ערב* של אחר מין כולו הבגד באורך השפה
 שני והאורג נירין בתי ג׳ כשיעור הבגד במחב
 מיחייב להכי כלומר דומה זה למה הא חייב חועין

 הסיע רוחב כמלא אמרינן ולא האי כי באריגה
 זה הבגד באמצע באורג במתני׳ כדמשערינן

 שאינו קצרה מגורה קען צלצול לאורג דומה
:עכ״ל ,נירין בתי מג׳ יותר רחב

 בעת ומפרידן החועין את המדסדק יט
.אורג חולדת ה״ז האריגה

:סה לאוץ סמ׳ג א זכרחיה ע״ה:) (שם גדול כלל פ׳ ברייתא
:וכו׳ הקולע וכן :למעלה

 שניחועין והבוצע ע״ג) (שם גדול כלל פרק במשנה .וכו׳ חועיי פני הבוצע כ
פתי: *צ׳ל

לחם
 :חילק דלא משוס הוא רביע דעת וכן ה״ה ומ״ש .וכו׳ ושמן ליין מיס בין דחילק

צריך וכן עושה שהבתים רביע דברי נראים .וכו׳ חייב נירין בתי פני העושה טז

ת ג ש ר ה אב״ ר ה
 עויה מכיר איני א״א .וכו׳ הלבי את *העושה

 מלובן צמר לוקח שהוא לפי הלבדין בעשיח
 מוך על מוך ונותן בגד גבי על ושועחו ומנופן

ם וכורכו במים ומעפיחו עבה שנעשה עד  ע
 ונעשה ומתקשה שמתחבר עד ומהדקו הבגד

 איני עויה לו קורא החבור זה ואס ,הלבד,
 חולדת שהוא כמגבן שהוא יותר ונראה .יודע
 ובאורך ברוחב ואולי יודע איני ושיעורו בונה

 על העניים בנות שעושות קליעות כאותן
:עכ״ל ,מצחיהס

ת שג ד ה ב״ א ר ה
ד וכו׳ •הבוצע  ז״ל הראב״ד כתב . הקרעים ע

 הוא וכבר לתפור ע״מ לקורע נופה הפירוש זה
 פוצע כמו בוצע מקובלים ואנו במשנה שנוי
 שהשלים שאחר חופין ב׳ שחותך חתוך לשון והוא

 שבךסכת המשויר מן הארוג את חותך אריגתו
 חייב מופין פני אלא ממנו חתך לא ואפילו

:עכ״ל ,זו בחתיכה

חקושר

מיימוניות הגהות
:בשער סחיטה אין תרוייהו דאמרי יוסף ורב ר^ה מפגין ]1[

בחתיכה מייב וכו׳ נופה הפירוש זה א״א ובהשגות .רבינו כדברי וזה לצורך מנתק ז״ל ופירש״י
זו

משנה
 שבכל נירין בחי, שני כלומר וכו׳ ניר בבית חופים שני שכתב בית פירוש לפרש

נראה וכן .הבתים אלא עשה לא הוא אבל חופים שני לתת ראוי הוא מהם ניר בית
מדברי

עוז מגדל
ד) (דף חטאת דם פרק ונחים מס׳ .ונו׳ לעור וה׳ר. ץ :נ׳ דאורג ר׳א פיק .מפחים עד במנפ

 לגני כן משמע דאורג ר׳א פרק . נוס כיוצא עד הצונע ואין : דערלה נתרא פרק וריש ק׳ו) (דף
ה : ונתוספתא כירושלמי איתא וה׳ג פניה על סרק אפה מענרת מ כ שה ; דערלה נתרא ופיק ר׳א פרק .כהן כיוצא עד שיעורו ו א פ׳ .ונרחנה עד נירין נתי העושה,שגי ,ניגוני עד וכו׳ הלנד את העו ר׳

׳ דאורג « ק לה ומייתי דכלים י׳ו פ׳ משמע וכן ואורג נירין נתי שני ועושה מיסך מהם ופלש חטאות י׳א חייכ חילתא דעניד מאן האי אניי אמר ע׳ד) גדול(דף כלל ו מ׳ עד אוחזין ושנים ;שהפך מי פ׳ נ
 שהוא אורג מדין למד וה . אצנעות פתי עד הקולע וכן :גדול כלל פ׳ .אורג עד המדקדק ;ק״ה) דאורג(ד׳ ר׳א פרק .נירין עד שיעורו ובמה :מקומות ונהרנה ע׳ה) ע׳ד גדול(דף כלל פיק . מיה־

ס וגס נו היה ומקונל יממש כמוהו ב :גדול כלל פ׳ .אחד הקרעים עד וכו׳ מקלקל עד הבוצע :כמוהו הסכים התוס׳ נעלי רנותינו מדעת ז׳ל מקוצי הי׳ ת  נהתיכה חיינ וכו׳ מטה הפירוש ה1 ו'ל הראנ׳ד כ
ומתקן מקלקל נין שחילק ומה כלל תפיסה ה1נ אין ולכך התוס׳ נעלי רנותינו מדעת ר׳מ הסכים וכפירוש הצני וארן ספרד ספרי גירסת וכן הוה וכפירוש נגירסא מקונל היה ו׳ל ר'מ גס אומר ואני ־' עכ׳ל וו"

חר :כד׳ן היא רווחת והלכה כתלמוד מקומית ככמה הוא •דוע הסו א פרק .הנוצע עד הקליעה את ו ננוצע הקליעה את הסותר עושה כאויג הקולע שעשה מאחי כי עמו הדין נוה גם ק׳ה) דאורג(דף י׳
:דאויג ר׳א פ׳ משמע וכן פירושו וכפי
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ל א ל£״י ב / קיימא של קשר הקושר א ו כ  נשימש מלך הוא כי נראה הרמ״ך 3כח ו
 דנריהס ונראין לארשכןרבוחי רגילין היו ולא דבריו נראין ואין הרי״ף

 עשאה לי מה אומן משאה לי מה שינוי שום בלא ונעשית וקיימת חזקה שהמלאכה דכיון
:עכ״ל וצ״ע עיקר הס ר״ש ודברי הדיוש

ם ג א .כו׳ לשלמלו שמותר גרדי חבל היה ו
 כיון שלשול מועיל מה הרמ״ך כתב

 חבל אשו גרדי חבל דגזרי כרבנן ד&סקינן
 דשעם ועוד לעיל הכי פסק גופיה והוא דעלמא

 מבשל דלא משוס יהודה רבי שמתיר גרדי חבל
 אע״פ אחר חבל אבל בגמרא מוכרח והכי ליה

 וצ״ע יבשלנו שמא לקשרו אסור לשלשלו שמוסר
:עכ״ל ל ד  הרס״ך כסב .וכו׳ בהמה למאכל שראוי כ

 מבשל דילמא אסור בחצר אבל הל״ל
 בגת׳ מפרש והכי קיימא של קשר והוי ליה

 שמא מלאכה מעין עושה דהא ישלסלנו וא״ת
 וזה לה ומנשיר מעורבת שאינה ,בחצר מיירי
 רב כדברי ולא ר״ש כדברי לא פירש לא הרב

 :עכ״ל מדבריהם דבריו ונראין שרירא
ב ת כ

עשירי פרק

 שנוי וכבר מלאכה גמר שהוא באשיש למכה ודומה נושה שפירושו אומר ואני .עכ״ל ,זו
 קורע דומה שאין י״ל לחפור מנח על לקורע נושה רבינו שפירוש שאמר ומה .במשנה

:הארוג מפריד אלא חוחכן שאינו לזה לשנים אחת וחוסך עצמן החוסין כו׳. קיימא של קשר הקושר א פ״י עליהם שחייבין קשרים ואלו קי״א:) משנה(שבת ו
 ברייתות ובגמרא הספנין קשר הגמלין קשר

 שהזכיר מה מהן ומתבאר בהלכות וביאורן
ז״ל: רבינו

 אשה קושרת משנה .וכו׳ אשה קושרת ג
 ושל שבכה וחושי חלוקה מפתחי

 ושק יין ומדות וסנדל מנעל ורצועות פסיקיא
 פשישא חלוקה מפתחי ובגמ׳ .בשר של וקדרה

 חומי וכו׳ דשי תרתי ליה דאית צריכא לא
 דרויח צריכא לא פשישא פסיקיא ושל שבכה

 דאשה קמ״ל ליה משלפא שלופי דתימא מהו
.ע״כ !ליה שריא ומישרא שערה על חסה

 פסיקיא ושל בלעז קופי״א סבכה ז״ל ופירש״י
 בהן לקשרו בראשו סלויין ומושין רחב אזור

 תצא שמא שערה על חסה דאשה קמ״ל ובגמ׳
 לשנויי איכא נמי ודפסיקיא שערה וינתק בדוחק

ויוצאה רגלה דרך לה מחתה דתימא מהו כה״ג
עכ״ל. צניעותא. משום הכי עבדא דלא קמ״ל
 צדדין הרבה בגמ׳ יש וסנדל מנעל רצועות וגבי
 והרבה להיתר ומהן לפשור ומהן לחיוב מהן

 שהמותרים רבינו וביאור .בהן נאמרו פירושים
 מלבוש בשעת הרגל על אותם שקושרים הס

,קיימא של ולא אומן מעשה איק ודאי שאלו
צריכא לא פשישא ושמן יין ומדות גמ׳3 ועוד
אזניס ז״ל רש״י ופי׳ אוני חרסי ליה דאית

היין, להוציא יכול מהן ובאחד לתוכו שכופלין
:בגמ' ג״כ בשר של בקדרה רבינו ומ״ש .עכ״ל

שר קו (קי״ג) שם משנה .וכו׳ במשיחה דלי ו
 בחבל לא אבל בפסיקיא דלי וקושרין

 הבור פי על בפסיקיא דלי קושרין ז״ל ופירש״י
 לא אבל הסם לה מבשל לא ודאי דפשיקיא

 קיימא של קשר והוי התם ליה דמבשל בחבל
 ונתבאר .עכ״ל תמיד שם וקשור תלוי שהדלי
אסור מבשלו שאינו דגרדי חבל שאפילו בגמרא

 דעלמא חבל אפילו שלנו אבל הקבועים בדליים אלא בבור קבועים שאינן שלנו בדליים מיירי דלא בתוס׳ כתבו ז״ל הרשב״א וכתב .ז״ל רבינו סתם ולזה דעלמא חבל אשו גזירה
 שלא בשביל בהמה בפני קושרין אומר ראב״י קי״א:) (שם במשנה .וכו׳ בהמה בפני וקושרין :עכ״ל ,מרובה זמן שם לעמוד עשוי שאינו כיון קיימא של קשר אינו דגרדי דלאו

מ׳(דף תצא. בג ל קמ״ל: ליה מבשל בשולי מינייהו חדא דתימא מהו איסרי תרתי ליה דאית צריכא לא פשישא קי״ב:) ו ב ח . קשור שהיה ו כו׳  אדם מביא רב אמר קי״ג) (שם ו
 הכא דעלמא הבל ההם ובאבוס בפרי■ ויקשרנו ביתו מתוך חבל יביא שלא ובלבד באבוס קושרו ושבפרה בפרה קושרו שבאבוס חבל איתיביה .ובאבום בפרה וקושרו חבל ביתו מתוך
 מוכן שהוא באבוס החבל ויבשל שבראש׳: קשר אלא יתיר לא שמא כשיחיר חיישינן ולא באבוס השני וראשו בפרה אחד ראשו ובאבוס בפרה וקושרו ז״ל ופירש״י . ע״כ דגרדי חבל
 מספיק אינו השעם זה א״א ובהשגות .שנתבאר מה לפי הוא פשוש וכו׳ הקשרים אלו שכל מפני רבינו ומ״ש .עכ״ל ,קיימא של ונמצא שבפרה אותו ויבשל שבאבוס יתיר או לכך
א אומן מעשה הדלי קשר וכי  בדלי אבל שלם יום אותם יניח לא ובודאי הפרה בכח תשבר שלא עליה מס שהוא השעם אלא גמי של חבל הוא שהרי קיימא של אינו וגס מ

 קיימא של שאינו ומ״ש מותר. הוא קשר זה אי מוהר אינו אומן מעשה ואינו קיימא של שאינו קשר אם בעיני הם תימה .־ודברי עכ״ל גזרינן ומש״ה יומיס או יום אותם יניח
 שיעמוד הרבה חזק בדבר אלא קיימא של קשר אין ולדבריו אותו שקושרין ולמה הקשר במהות אלא החבל באיכות תלוי קיימא של קשר שאין מתמיה ג״כ גמי של חבל הוא שהרי

 שמותר גרדי בחבל במ״ש צ״ע אבל פשופים. רבינו ודברי כ״כ חזקים חבלים לגרדי שאין ואולי ישברום לא הסוסים שגס מבלים שיש אינו כן גם שכתב והסעם . זמנים זמן
:ועיקר ביעול מפני הוא החבלים שחלוק ז׳יל רש״י כדברי נראה דלי קושרין גבי ובגמרא מלמול משום הוא החבלים שאר שאיסור מדבריו ונראה למלמל

ת לו ת כרבנן לה ואוקימנא ומוחך ומפקיע ממיר גרוגרות ושל חמרים של חותלות חדא תני קמ״ז) (שם הבית פ׳ .ואוכל ונומל וחוסך ומפקיע מתיר גרוגרות ושל תמרים של חו
:עכ״ל בכלי, החבל שלשלת סותר מפקיע בחבל. הקשור הכסוי את מתיר סלים, כמין ועשויין תמרים כפות של כלים חותלות ז״ל ופירש״י

ל י ד .ע״כ עלויה וכריך בהמה למאכל דמזי לה גמי שקיל א״ל דסנדליה רצועה פסיק בכרמליס אבהו דר׳ בתריה אזיל קא הוה ירמיה רב קי״ב) (שם וכו׳. בהמה למאכל שראוי כ
עוד

משנה לחם
 הוא אבל אומן מעשה אינו דרסן א״נ בגמרא ליה קרי קיימא של שאינו קשר אומן מעשה

:רבימ בדברי דהוזכר רסן היינו דלאו ושמא בזממא דקמרי כקימרא קיימא של קשר
ם ג א . גרדי חבל היה ו כו׳ חבל אילימא בפירוש אמרו קי״ג) (דף דבגמרא קשה ו

 דחבל דעעמא ושמא וכו׳ דגרדי חבל אלא הוא קיימא של קשר וכו׳ בעלמא
 גזרו לא אמאי וע״ק . ה״ה בדברי זה הוקשה וכבר קש״ק שאינו משום אלא אינו גרדי
 מוקצה משום אלא איסור כאן שאין וכ״ח דלי גבי כמו דעלמא חבל אפו גרדי חבל כאן

 שמקשר רבינו כתב שהרי דרבנן אלא האיסור אין נמי דלי גבי לעיל הרי רבינו לדעת
 הקשר הוא דהעיקר התם דשאני וי״ל מדרבנן אסור אבל שר״ל פעור הוא בדלי חבל

רו. לא כן ומפני הוא'מדרבנן עיקרו במוקצה הכא אבל מדאורייתא  כבר ז״ל והרא״ש גז
דלי בין לחלק ויש •חזק שאינו מפני הוא שאמרו גרדי שחבל ואמר בהשגות זה על תירן

;שם כמ״ש לפרה
לפיכך

מיימוניות הגהות

ר א ש ל ה .חייב אומן מעשח וחוא קיימא של ייקשר ה
וקשרי חספנין וקשר חגמלין קשר בנון ^

בשעת חרצענין שקושרין וסנדל מנעל רצועות [א]
ב]  של קשר חקושר אבל .בזח כיוצא כל וכן עשייתן [

] מעשח ואינו קיימא ג  של שאינו יוקשר . * פטור אומן [
:לכתחלח לקושרו מותר אומן מעשח ואינו קיימא

 וקשרו חחבל נפסק וקשרח רצועח לו נפסקח כיצד ב
 פטור זח חרי בחמח רסן שקשר או בדלי חבל שקשר או

 וכל חדיוט מעשח שחן חקשרים באלו כיוצא כל וכן
קיימא של שאינו קשר וכל לקיימא. אותן קושר אדם

̂אשח קושרת ג ז אסור זח חרי אומן קשר קשרו אם  לו שיש פי על אף חחלוק מפתחי י
] וסנדל מנעל ורצועות כראשח רפוי שחוא אע״פ סבכח וחוטי . פתחים שני ד  שקושרין [

 בשר של וקדרח אזנים שתי לו שיש אע״פ ושמן יין ונורות מלבוש בשעת חרגל על אותן
 בו וכיוצא באבנט או במשיחח דלי וקושרין חקשר. תתיר ולא חבשר לחוציא שיכולח אע״פ
ה] לא אבל  שיש פי על אף תצא שלא בשביל ברגלח או חבחמח לפני ^קושרין בחבל. [

[ ו ס. קושרו בפרח קשור שחיח וחבל אסרות. שני לח [ אבו  קושרו באבוס קשור חיח ב
 שמותר גרדי חבל חיח ואם .ובאבום בפרח ויקשור ביתו מתוך חבל יביא לא אבל .בפרח

 ואינן חן חדיוט מעשח חקשרים אלו שכל מפני .ובאבום בפרח וקושר מביא זח חרי לטלטלו
 חותלות .לכתחלח אותן לקשור מותר ולפיכך מתיר ופעם קושר פעם אלא קיימא של
גחמח למאכל ישראוי כל ד ז ואוכל ונוטל וחותך ומפקיע מתיר גרוגרות ושל תמרים של

מותר
מ׳ג שג סימן טור ב :סה לאוין סמ׳ג שיז סימן טור א :סה לאוין סמ׳ג שח סימן טור ד :שם סמ׳ג שה סי׳ טור ג :שס ס

 הביא השובע בענין רביע שכתב ובמה .רבינו עם רש״י פי׳ שהסכים המגיד הרב מדברי
 הביא במסך וכן חלוקים שהם נראה ולכאורה רבינו. דברי על פירושים המגיד הרב

 מתיחת שענין שנאמר לא אם חועיס מתיחת שהוא כתב ורבינו אורדי״ר שנקרא רש״י פי׳
 מדקדק פירש ורבינו המדקדק בענין רש״י פירוש הביא וכן .אורדי״ר בלשונם נקרא החוסים

 מלוקים: שהם שנראה אחר לכותבם ראוי׳ היה שלא בדקדוק שלא בא זה וכל אחר בענין
ד ב פ״י צ י .וכו׳ פנוור ה״ז בהמה רסן שקשר או וכו׳ וקשרה רצועה לו נפסקה כ

 הספנין וקשר הגמלין קשר מאי אמרינן קי״א:) (דף קשרים אלו פ׳ בריש
 הוא קיימא של שאינו קשר האי באיסערידא דקערי וקיערא בזממא דקערי קיסרא אילימא

ט׳  ולכאורה . בעבעת שקושרים הרצועה קשר זהו בזממא דקערי קיערא ז״ל ופירש״י ו
 אומן מעשה דאינו קיימא של קשר שהוא כסב דרבינו קשה וא״כ בהמה רסן דהייט נראה

דאינו דבר דכל ונ״ל .אומן מעשה שהוא דמשמע הוא קיימא של שאינו קשר אמרו ובגמרא

עוז מגדל
״י  ,לכההלה עד יביא לא אבל :קי׳א) (דף קשרים אלו פ׳ הכל . נפרה קושרו עד קשר הקושר פ

ת : דפסחים פ׳ק תלו  כרבנן ואוקימנא מיתניא קמ׳ו) (דף מניס פ' .ואוכל ונוטל עד המרים חו
 אלו פ׳ .עניבה עד וכו׳ שראוי כל : הלכה שכן להשמיענו שכנגדה והשמיט בהלכוס אלפס ר׳י והביאה

:י׳ב פ׳ ובתוספתא קי׳ב) (דף קשרים

 כדי במנעל לפנים הרצועה בראש קשר שעושה פירוש בדאושכפי חייב דתניא הא [א]
 פטור אידך ותניא חטאת חייב חרא תנא וסנדל מנעל רצועות [ב] :הנקב מן ישמט שלא
 כדרבנן אסור אבל פטור דתניא הא [ג] : ע״ש וכו׳ לכתחילה מותר אידך ותניא אסור אבל

 בלא נעלו לשלוף שיכול אך בחוזק כרוכה ואינה רגלו סביב רצועה הכורך ת״ח ופירש״י
 ושוכבין מנעליהם ומהדקין קושרין שח״ח פי׳ ור״י .קיימא של שהיא ונמצא הקשר התרת

 שאין כיון בשבת לקושרו אסור ברצועות ראשיו קושרים אלא בולקא לו שאין אבנט זה פירוש ולפי .שבת ללילי שבת מלילי אלא חולצים ואין וכלבושיהן במנעליהם החול ליל כל
 לעולם להתקיים העומד קשר כל הטור [לשון * : יחד וחלוק מכנסים הכובםין שקושרין קשרים בשבת להתיר מהר״ם אוסר בזה וכיוצא בעניבה וקושרו לשבת משבת אלא להתיר עומד

כחכמים [ה] :מחוזא לבני לכתחילה מותר דתנן הא כדאמרינן ערבית בכל להתירו שצריך לפי [ד] :עב״ל] הדיוט של או אומן של הוא אם בין והתרתו קשירתו על חטאת חייבים
:כראב״י הלכה [ו] : וע״ש גרדי כחבל דשרי כר״י ודלא


