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3 Vfi דנרי אלא כחגו לא והרא״ש והרי״ף רניגו .וכו׳ לכהמחו להאכיל עשנים ליפט 
 נשנילו ירכה שמא לחוש שאין כפניו שלא כל נמכירו אפילו ה״ה וכתג לנד רנא ^

 כפניו דשלא לאניי מודה דרנא סוכרים הר״ןשהם ומדנרי נלאהמדנריו וכו/ וכאניי .מוחר
הוא אם שרי נמי כפניו דאפילו לומר שנא אלא נשנילו ירכה שמא למיחש דליכא שרי ודאי
 הם וכך ישראל נשכיל כיה לאפושי דליכא מידי
 וכתנ והרי״ף רנינו דנרי על והמה הרמ״ך זכרי
 אסור.אלא אינו כמכירו שאפילו המניד הרנ עוד
 דנר לאותו לריך שישראל יודע הנכרי א׳׳כ

 לפי כדין וכן שרי נמי כפניו דאפילו ומשמע
 אינו שאם ודאי ונפניו מכירו דנעינן שימחו
 למיחש ליכא דנר לאותו צריך שישראל יודע

 הוו ורנינו דהרי״ף איחא דאם נהירא ולא .למידי
 אלא אכיי דנרי משמימים היו לא הכי סכרי
 ואסר אניי על פליג דרנא מפרשים שהם ודאי

 שלא אפילו שמכירו שמאחר כפניו שלא אפילו
 שהוא וכ"נ נשנילו ירכה שמא למיחש איכא כפניו
 שעשה נכרי הרמ״ך כתב : המוספות דעת

 לישראל אסור מ"מ לפרש צריך .וכו׳ מלאכה
 כ״ש אחר לישראל מותר בשוגג מנשל ואם אחר

 אומרים הפוסקים וכל והראנ״ד ור״ת זה
 הרמץ ודנרי .עכ״ל אחר לישראל דמותר

 כמשנה מבוארים רנינו דנרי שהרי תמוהים
 נשוגג דמנשל אצלו פשומ שהוא ומה וגמרא
 ואפילו לו מנין יודע איני אחר לישראל מותר

 למיגזר ליכא דנישראל דמו לא דנריו לפי
 משא״כ אמר ישראל נשכיל יכשל אמרח שפעם
 לענין אלא אינם הרמ״ך דנרי שכל וצ״ל ננכר/

המתנה

ששי פרק
 בשבת מלאבה [א] לנו לעשות לנברי יילומר אסלר א

 שאמר יאע״פ השבת על מצווה שאינו אע״פ
 מלאכה לאותה צריך שאינו השבתואע״פ [נ] מקודם לו

 כדי סופרים מדברי אסור זה ודבר .השבת לאחר אלא
 : בעצמן לעשות ויבואו בעיניהן קלה שבת תהיה שלא

 בשביל אם בשבת מעצמו מלאכה שעשה נכרי ב
 מלאכה באותה ליהנות אסור אותה [ג] עשה ישראל

 שלא והוא .שתעשה בכדי וימתין שבת מוצאי עד
 זה שדבר רבים בו שידעו עד בפרהסיא הדבר יהא

 עצמו בשביל ואם .בשבת נעשה הוא פלוני בשביל
 כיצד ג • בשבת בה ליהנות [ד] מותר עשה בלבד
 ואם ישראל לאורו משתמש הנר את שהדליק י=נכרי

 מן בו לירד כבש נכרי עשה .אסור ישראל בשביל
. אסור ישראל בשביל ואם ישראל אחריו ירד הספינה

 ישראל אחריו משקה בהמתו להשקות מים ^מילא
 להאכיל עשבים ליקט .אסור ישראל בשביל ואם [ה]

 ישראל לאותו מכיר הנכרי אותו יהא שלא והוא .מהן לאכול בהמתו ישראל מניח לבהמתו
שאפשר דבר כל [ו] וכן ,ישראל בשביל עושה ונמצא בשבילו במלאכתו ירבה שמא

להרבות
:שכה סימן י1ט ג :רעו סימן עור ב :סס לאוין סמ׳ג שכה סימן עור א

 ואע״ס ומ״ש מקומות. ככמה מכואר וכו׳. מלאכה לנו לעשות לנכרי לומר אסור א פ״ו
 נפרק שיתנאר האגרח מדין וראיה מוסכם הוא השנת מקודם לו שאמר

 גם .ונו׳ צריך שאינו אע״פ שכתכ ומה .אמר ממקום כן הוכיחו ז״ל והמפרשים .זה
:זה נפרק שינואו מהדינים ויחנאר ומוסכם פשוש זה

 מנואר זה .וכו׳ מעצמו מלאכה שעשה נכרי ב
קכב) דף כתני(שנת כל פרק כמשנה

 ככל לכל אסור כיום שבו ודע שיתבאר. כמו
 הסוגיא מוכחת וכן במחובר במינו שיש דבר
 נחלקו לערב אבל כד:) (ביצה צדין אין שבש׳

 להמתין אחר לישראל צריך אם ז״ל המפרשים
 ופשנו ארוכים וראיותיהם ודבריהם שיעשו נכדי

 בכדי ולערב שאומרת צדין אין שבפרק מימרא
 צריך אחר שאפילו רבינו כדברי מורה שיעשו

 יהא שלא והוא ומ״ש שיעשו. בכדי להמתין
 הקבר מדין למד וכו̂׳ מפורסם הזה הדבר

:זה בפרק שיתבאר
 משנה .וכו׳ הנר את שהדליק נכרי כיצד ג

:קכב) כתבי(שבת כל פרק כלשונה
 במשנה שם וכו׳. בו לירד כבש נכרי עשה

 בהמתו להשקות מיס מילא :כלשונו
אסור, ישראל בשביל ואס ישראל אחריו משקה

 נשמילא אפילו ז״ל מפרשים קצת ואמרו שם
 ישראל לבהמת אלא אסור אינו ישראל בשביל

 מהם לשתות אבל לירד נאפשר לה היה שלא
 היה רצה שאם בדבר ההנהו שלא מוהר ישראל
 דבריהם ע״כ ועולה ממפס לבור ויורד ממפש
 שהרי להם קשה העשבים ליקמ ודין ז״ל,

 במחובר מהם לאכול יכולה היתה עצמה הבהמה
 זה ואין .מפסיק נהר שיש כגון לתרץ ודחקו
 ישראל מהם לשחות אפילו ודאי אלא עיקר
.וכו׳ עשבים ליקט :רבינו דעת וזה אסור

 אחריו מאכיל עשבים שליקס נכרי שם ברייתא
מים מלא .אסור ישראל בשביל ואם ישראל

 והקשו אסור מכירו אבל מכירו כשאינו בד״א וכו׳
 אפילו אמר רבא הוה בפניו שלא אביי אמר והירן הוה מכירו ר״ג והא ואמרו וזקנים ר״ג אחריו וירד בו לירד כבש נכרי ועשה בספינה באין שהיו והזקנים דר״ג ממעשה שם

 בדברי נכלל שהוא אפשר זה וגם ז״ל וכ״כ וכאביי מותר הוא בשבילו ירבה שמא לחוש שאין בפניו שלא כל במכירו אפילו ובודאי .כרבא והלכה למאה נר לאחד נר בפניו חימא
 דבר בין וחילק במכירו הכל תולה אלא לאביי מודה לא דרבא ז״ל שדעתם ואפשר דאביי הא הביאו לא בהלכות מקום ומכל מותר. ישראל בשביל יעשה שמא לחוש שאין שכל רבינו
 שיש לו שצריך ויודע מכירו א״כ אלא לישראל מותר אחר נכרי בשביל או עצמו בשביל נכרי שאפה שפת ללמוד יש הנזכרים שמהדינין ודע בו. שאין לדבר להרבות כדי בו שיש

 מוקצין הכי לאו הא לכוס מתחלתן שראויין והוא מוחרין ובשלן שאפאן החלושים ודברים מוקצה משום אסורין עצמו לצורך שתלשן פירות ז״ל הרמב״ן וכ״כ בשבילו. ירבה שמא לחוש
 בידים לה לתת אינו לבהמה לתת שהתירו ועשבים נכרי. סחימת ע״י הבאין משקין כגון הנולד אף לאסור והוסיף ז״ל הרשב״א וכ״כ ע״כ. בהך מוקצה לו שיש למי ואמרין הן

:המוקצה על בהמתו ממש להעמיד שאסור כ״א פרק יתבאר וכך .בגמרא כדאיחא ותאכל שם ששלך כדי בפניה לעמוד אלא
נר

לחם
 בדברי נכלל שהוא
הנכרי אותו יהא

 ועשבים כתב עוד . מכירו לעניו'אפי' שאינו כל י להשמיענו לוי והיין ישראל לאותו מכיר
המתחלת בבבא בפ״ב וא״ת וכו' בפניה לעמוד אלא בידים לה לתת אינו לבהמה לתת שהתירו

&T ̂סט ג  שהוא ?האפשר וגס ה״ה כתב וכו'. לבהמתו להאפיל עשבים ל
יהא שלא והוא שכתב כן משמע לשונו אין וכו/ובאמת רבינו י

עוז מגדל
 לן נסקא ונמכילתין קכ'כ) (דף הקדש כפני כל פ׳1 י״פ) (דף דשכת קמא ס׳ .נעצמן עד אסור פ״ו

:הקדש כתני כל ס' ,נזה כיוצא עד שעשה נכרי יו״ע: שניתת הל' נריש שאכתונ כמו מקרא

משנה
 בידים ודהאו איסור מחמת אלא מוקצה דאין רבינו לדעת ז״ל הוא כתב וכו' השוחע אבל
 דהרי וי״ל .כלל בידים דחאה כאן אין עשבים של ומוקצה בידים דחאה דהוי נר הדליק כמו

כתבי כל בפ' ע״ש מודה ר״ש אפי' דמחובר מוקצה דהך שם בגמרא התוס' תירצו
:קכ״ב) (דף

נד
מיימוניות הגהות

 שידליקו עד חמתין ולנר לר״דליק למהר כך כל יכולים היו ולא עם רב שם שהיו מפני
 היא ראיה לאו במי דחוספתא ההיא אמנם . כרחם על הכל ושובתין תוקע היה ואז כולם

 ר״ב בן שמואל ה״ר (וכתב ! ע״כ מיד אחריה ששובת אחרונה תקיעה בגמר איירי דההיא
 שבת של שתים ערבית ויתפלל חול יעשנו לא ושוב קדש עשהו בבד א״ב הקהל עם ברבו וענה מנחה תפלת התפלל שלא מי ולכן שלישית תקיעה במקום היא שלגו ברכו ועניית

 תכבה או תדליק הלילה או האש תעשה למחר בע״ש לעבדו יאמר לא וכן מאליו המלאכה עושה כשהנכרי היינו השמש עם ב״ה שמתירים מה [א] ;ע״כ) חפלה בהל׳ לעיל כמבואר
 הבאה לשבת כן יעשו כן שע״י ואע״ם בשבת ובך בך עשית לא מדוע ולשפחתו לעבדו לומר מותר השבת לאחר אבל בזה כיוצא וכל תדליקנה הגרות מן אחת תכבה אס או הנר
 דבולהו נכרי ביד כתבים למסירת דמי ולא השמש עם ב״ה דשרו הני לכל דמי ולא לחומרא לנכרי שליחות יש כי השוק ביום למחר לו שיקנה כע״ש מעות לנכרי ליתן אסור [כ] ״. ע״כ

 בדרך שהחשיך למי אלא צרכיו לעשות לומר התירו ולא השוק ביום למחר אלא א״א הכא אבל שובת ואין לשבות לפוסק ודמי למחר יעשה לא ירצה ואם קעבדי דנפשייהו אדעתא
 אומר חמץ לו והיה בספינה שהיו ונכרי ישראל חמץ גבי כדתניא ביתר ממך אקחנו אצטרך ואם לעצמך פלוני חפץ וקנה מעות לך קח לנכרי לומר היתר למצא ויש ממונו בהילת משום
 בכולהו דקידושין בס״ק דפסקינן תמיד• הייתי ברייתא אותה ועל גמורה במתנה לו שיתן ובלבד ממך ואקח הפסח אחר אצטרך שמא במאתים טול במגה לוקח שאתה עד לנכרי

תן קנו  מותר בשבח לתחום מחוץ לישראל כתב שהביא נכרי [ג] ע״כן זצ״ל ברוך רבינו בן שמואל ושלום, רפסה. חומרא משום ושמא לד.חזיר ע״מ במתנד• לנכרי ה״נאמאילאי
 ר״ת אסר נכרי שאפאה הפת ועל [ד] ? ע״כ ,י״ט הלכה כ״ג פרק ולקמן י׳ בהלכה פ״ב יו״ט כהלכות לקמן במבואר מידי למגזר דליבא לו שהובא הישראל אפי׳ ולקרותו לקבלו

 לאורו ישראל שישתמש הנר את שהדליק נכרי ובמו בשוגג בשבת מבשל כמו להיתר ,לאיסור ופנים לדויתר פנים ויש לבום ראוי דהחם בשוגג בשבת למבשל דמי דלא והריב״ם
 הישראלי יהיה שמא למגזר ליכא דהתם ועוד כדפרישית למבשל דמי דלא לאיסור פנים ויש הדחק ע״י פת בשבח ליקח מוורדו״ס שמואל וה״ר ברוך ב״ר יצחק רבינו התיר ומה״ט

 הנא שמא כשילד•'מכילתין בותיה ופסקינן שבת באותה שהדליקו מנר בר במוקצה דשרי לר״ש ואפי׳ בשבת לאפות לנכרי לומר בעיניו יקל שמא חיישינן אבל במזיד לבשל רשע
 במינו יש אם לישראל דורון שהביא נכרי גבי צדין אין בפ׳ פר״ש ובן כירה פרק כדאיתא ר״ש בהו דמודד• וצימוקין כגרוגרות והוי בשבת ונאפה ונרקד שנטחן ביון בידים דדחיה מודד•

̂וי מודד, ר״ש אפי׳ דבהא אסור במחובר  בשר צלה או שבישל נכרי א״ב לאפות לנכרי לומר בעיניו יקל שמא גזירה משום שפירש טעם אותו ולפי .התרומה ספר ,וצימוקין כגרוגרות דד
 וכתב לאיסור פשוט והדבר דיו״ט בפ״ק התום׳ כתבו וכן לאיסור אלו בכל המחבר רבינו דעת וכן התרומה וספר שבת באותה ממנו ליהנות לישראל אסור לעצמו ביצים או דגים או

 ששואבין ועבד שפחה אבל לצורכו הנכרי שמילא בעינן אחריו בהמתו להשקות דדוקא ר״ת כתב [ה] ״. כשבת נכרי שאפאה פת שאכלו אדם בני מלקד• שהיד• ראבי״ה ראיתי אני א״ז בספר
 ביראות פסי הגי כדאמר בעצמו לשתות לבור לירד לילך יכול שהישראל כיון להביא הישראל לו אמר לא אם מותר ישראל לבית רה״ר דרך ומביאין ד׳ ורחב י׳. עמוק מבור מים
 הנכרי אם לשתות מותר זד. היתר על סומך שאינו המחמיר ואפילו אליהו רבינו וכ״פ לשתות לשם לד״לך יכול היה שנקל מנהר הביאם אם וב״ש ויורד מטפס ועולד. מטפס אדם

 אחד גר ואם התרומה. ספר אחר לישראל מותרין זד• ישראל בשביל לתחום מחוץ שבאו פירות כמו דרבנן איסור אלא וליכא ברמלית רק רה״ר לנו שאין לפי אחר ישראל בשביל הביא
 או תינוק בשביל אש נכרי עשה אם וכן קצת ליהנות יכול היה שמתחילה ביון ממנו ליהנות לישראל מותר עוד נכרי עליה והרבה דולקת אש או הרבה עוד נכרי והדליק בשבת Jדולל

 ולא ישראל של בביתו לישראל שייכא שאינה מלאכה לעשות ולשפחתו לעבדו להניח לישראל מותר [ו] t ס״ה ע״ב לבריא מותר סכנה בו שאין חולה בשביל או מאכל לתינוק לעשות
 כמותו הילכתא ופסק ר״ש דברי בחול כישראל בשבת לעצמן מלאכה עושי־ן יואמד• עבד כפרד• מחוסרי סרק כדאיתא במצות שישנו כנעני בעבד כ״א ואמתך עבדך ינוח למען על עבד
 לומר שייך מכבה ולענין ברובא בע״ש אש שהוצת אלא חכמים התירו לא בשבת אדוניהם בבית הנכרי\ת שמבערות המדורות על וז״ל לאיסור כתב שמחה רבינו אמנם . התרומה ספר
 שעושים כאומנים ישראל של שהעצים כיון קעביד דישראל אדעתיה ושתק ישראל ראד• ואם העצים מבעל רשות ליטול צריך ישראל מעצי להבעיר אבל קעביד דנסשיה אדעתיה נכרי

לירי לימא בשבת בד•; עביר ומצאו ובאו נכרי לכובס כלים הנותן ס״ק בירושלמי גרסי׳ .נכרי בבית ואפי׳ כשבר בין בחנם בץ לחלק ואין בקיבולת אפילו שאסור ישראל בשביל מלאכה•
לא



T 27משנה כסףפ״ו שבת הלכות זמנים.משנה מגיד
ר ד  בידוע עצמו לצורך עפאו שאם שכתב מי ויש .שם ברייתא .וכו' במסיבה י!דלוק נ

;וצ״ע לעצמו אלא אינו דעתו עיקר דלעולס מותר ישראלים כמה שם היו א&ילו
ה ל פ  וממה רבינו. וכו/וכלשון לכבות שבא נכרי קכ״א) (דף במשנה . וכו׳ בשבת דליקה נ

ה כיוצא כל וכן שכתב  עשבים המלקמ בנכרי שהתירו התוס' כדעת שדעתו יראה ס
הייב הישראל שאין ישראל של לבהמתו ומאכיל

לנכרי בשוגג מבשל בין' ליזלק שיש עליו שהקשיתי מה קשה ועכ״ז שיעשו בכדי המחנה
מלאכה: שעשה

ה ד ל פ  לומר התירו בדליקה אמי דא״ר הא הניח למה הרמ״ך כסב .וכו׳ בשבח דליקה נ
 לו שומעין אין לכנוס שבא דקמן נמי לכהוב וה״ל מפסיד אינו המכבה כל

ואני .עכ״ל הכל הניח למה וצ״ע

 אינו כן אם אלא בשבת בו יהנה לא בו [׳] להרבות
 כגון ולמעט להרבות בו שאין דבר אבל ד :מכירו

 אחריו נהנה עצמו בשביל ועשה הואיל וכבש נר
 הדלוק •*נר .מכירו שהוא פי על ואף בשבת ישראל

 לאורה להשתמש אסור ישראל רוב אם בשבת. במסיבה
 מותר נכרים רוב ואם .מדליק הרוב דעת על שהמדליק
 דליקה יעפלה .אסור למחצה מחצה .לאורה להשתמש

 תכבה ואל כבה לה אומרין אין לכבות נכרי ובא בשבת
ח]  מת ה :בזה כיוצא כל וכן עלינו שביתתו שאין מפני [

 הביאו או בשבת קבר לו וחפרו ארון נכרים לו שעשו
 שיעשו [ס] בכדי ימתין בצנעה אם בהן. לספוד חלילין לו

 גדולה בסרטיא הקבר היה ואם .בו ויקבר שבת למוצאי
 שזה אומרים והשבין העוברין וכל גביו על והארון

 לא זה הרי .הוא לפלוני בשבת עכשיו עושין שהנכרים
 .בפרהסיא שהוא מפני .עולמית ישראל אותו בו יקבר

ישראל בו למבור

שדבריי אומר
 שהרי רבינו בדברי השגחחו מיעוע על מורים

ל: כ ה ב ת כ ב ״ פי ב
 הראב״ד וכחב וכו/ ארון נכרים לו שעשו מת ה

 צריך ישראל שיהא לו מודים הכל לא
 דסעמא כחב שרבינו לומר מעמו .וכו׳ להמסין
 מותר יהא שא״ת שיעשו בכדי להמתין שצריך

 הדבר וימצא לו לעשוה לנכרי יאמר שמא מיד
 שאסור כיון דהכא הראב״ד ומוען . מיד סוכן

 ליכא תו בשבילו שנעשה ישראל לאוסו
:מידי למיגזר

רי ו כ הרמ'^ כתב . וכו׳ חלילין שהביא נ
 כדברי האחד דברים שני בכאן כתב

 דרבנן ספק דכל לו מודים רבוסי ואין הרי״ף
 והאתר ,הוא דרבנן ספק חמומין וספק לקולא

 בהדיא ומפורש המפרשים כדברי שלא כתב
 שיבואו בכדי אלא בעינן דלא בגמרא בברייתא

 פרסאות בעשר מרחוק יבאו אפי׳ לתחום מחון
 קרוב ממקום שיבואו כדי דקתני מוכיח והלשון
: וצ״עעכ״ל משם שיבאו בכדי קתני ולא

בכדי שימתין והוא אחר ישראל בו לקבור ומותר
 מצד שהביאן פי על אף למת בשבת חלילין שהביא נכרי ן :בזה כיוצא כל וכן שיעשה
 בלילה שמא בהן. יספדו כך ואחר קרוב ממקום שיבוא בכדי שבת למוצאי ימתין החומה
הן. נכנסו ובבקר החומה עד אחר ממקום הביאום הביאום פלוני שממקום בודאי ידע ואם ב

בשבת
ח :סס לאוין סמ׳ג רעו סימן א׳ה טור א א׳ :סה לאוץ סמ׳ג שלד סימן בנוו

דומה זו בהמתנה לפנים מפרש שהוא
מלאכה בו שנעשית בדבר חלקו שלא להמתין אחר לישראל אפילו צריך ואעפ״כ ז״ל המפרשים מרוב הוא מוסכם זה המתנה בפעם רבינו ומ״ש .ע״כ ,להמתין צריך אחר ישראל

:שלו האדם בתורת ז״ל הרמב״ן וכ״כ ז״ל רש״י דעת וכן ישראל בשביל גמורה
רי ו כ  קרוב מקום רב אמר קרוב ממקום מאי ובגמרא קרוב ממקום באו אא״כ ישראל בהן יספוד לא חלילין שהביא נכרי קנ״א) דף (שם 'במשנה .וכו' בשבת חלילין שהביא נ

 אא׳׳כ לאלתר ישראל בהן יספוד לא ז״ל רבינו פי׳ וזה דשמואל כותיה מכשירין דמסכת מתניתין דדייק התם ואמרינן .לנו לחומה חון שמא חיישינן אמר ושמואל ממש
 בשעת יהא שלא שא״א קרוב ממקום באין אותן ראה אא״כ לאלתר בהן יספוד לא שכונתה רב ופירש המשנה כונס היא מה כלומר קרוב ממקום מאי בגמרא ושאלו קרוב. ממקום באו

 וחלק שמואל ובא היא כפשפה המשנה כונח כלומר ממש שאמר הוא וזה .שיעור בו יש מסתמא קרוב ממקום באו ואם שחשיכה בשעה ממש ההספד שאין משם שיבאו שיעור הספד
לחומה וחון בלילה באו שמא חוששין אלא בבקר נכנסים היה לא קרוב ממקום שבאו לולא אומרים אין השכם בבקר באים ראינום אפילו אלא היום בחצי באו צ״ל אין ואמר עליו

לנו
משנה לחם

 יהיה שא״אשלא ה״ה וז״ש משם. להביאם מועס הזמן אותו שיספיק מ״ק נקרא זה ובערך
ההספד. שיעשו קודם מעס יהיה שלא א״א להספד הראויה בשעה כלומר וכו׳ הספד בשעת

 היא זו .יהיה שלא וצ״ל מעות והוא הספד בשעת שיהיה א״א שכתוב דפוס ספרי מקצת ויש
שפי׳ כשמואל ודלא ממ״ק שבאו ראו אא״כ שר״ל כפשתה מתני׳ אסיא ולדידיה ה״ה סברת
 ממש קרוב מקום וז״ש היא כפשפה מתני׳ אלא ממ״ק שיבואו כדי שחשכה בעת המתין אא״כ

 שיספיק לתחום ממיז מ״ק שר״ל רב כמ״ש מ״ק אינו דמתני׳ קרוב מקום דהך סבר ושמואל
 שמאותה זו לעיר קרוב היותר הנסר או העיר הוא המ״ק אלא משם להביאם הזמן אותו

 אשר המועס בזמן שיספיק רב שאמר ממ״ק בא אותו שראינו ואפי׳ החלילין מביאים העיר
 העיר מן או הכפר מן שיבאו כדי להמתין צריך עכ״ז משם להביאם כדי להספד משהחשיך בין

 המקום מן אותם שמביא עסה שראינו דאע״ס דאפשר משום החלילין מביאין שממנו הקרובה
 בחצי משם שהביאם כשראינו מבעיא ולא עצמו זה כשבת לשם הביאם לכן קודם ההוא

 בפנינו הביאם כן ואחרי עתה ועד הבקר משהאיר שם עד הביאם דילמא דחיישינן שבס יום
 שם היו השבה שקודם לומר ראוי והיה הבקר בהאיר משם שהביאם שראינו אפי׳ אלא משם

 בבקר ועתה הבקר עד באים הם אשר ממקום והביאם זה נכרי הלך שבת ליל שמא לחוש יש
 רואים שאנו ממ״ק שבאו לולא כלומר באו שממ״ק לולא א״א ה״ה וז״ש בפנינו משם הביאם

 להמתין וצריך וכו׳ חוששין אלא בבקר נכנם היה לא רב כדברי מ״ק הנקרא שהוא בא שהוא אותו
אין ולפ״ז החלילין מביאים מהם אשר קרוב היותר הכפר או מהעיר ר״ל ממ״ק שיבאו נדי

המ״ק
עו־ז מגדל

:קנ״א) השואל(דף פ׳ .שאמרנו עד שעשו מת

 במערים זו^אבל ממשנה ראיה והביאו למנעו.
: אסור

.וכו׳ וארון חכריכין נכרים לו שעשו מת ה
 לו עשו .קנ״א) (דף במשנה שואל פ׳

 ואם ישראל בו יקבר הקבר את לו חפרו ארון
 ובגמרא . עולמית בו יקבר לא ישראל בשביל
 שיעשו בכדי לימא לעולם אסור אמאי הקשו
 מקום בהוא פי׳ בסרפיא. בעומד עולא אמר

 איכא מאי ארון קבר תינח הא והקשו .פרהסיא
 והנה קברו. על במושל אבהו א״ר . למימר

 ממ״ש חון רבינו שהזכיר מה כל בכאן התבאר
 שימתין והוא אתר ישראל בו ,לקבור ומותר
 עשו שאמרו התוספתא מן שלמד שיעשה בכדי

 בו יקבר לא הקבר את לו וחפרו ארון לו
 רבינו ומפרש מוסר אחר ולישראל ישראל אותו

 בפרהסיא ושנעשה לעולם אסור ישראל לאותו
 וזה שיעשו בכדי ודוקא .מוהר אחר לישראל

 פירשוה ואחרים למעלה. שכתבתי שפחו כפי
 אסור ישראל ולאותו בפרהסיא נעשה בשלא

 מותר אחר ולישראל שיעשו כדי עד לאלתר
 היה אם ביום בו ואפילו לאלתר שבת למוצאי
 בשבת הנר את שהדליק נכרי ולדבריהם .אפשר
 להשתמש אחר לישראל מותר ישראל בשביל

 צריך אם אבל המשניות. פשפ זה ואין לאורו.
 .הכרע צריך זה שיעשו כדי אחר ישראל לערב

 ישראל שיהא לו מודים הכל לא א״א ובהשגות
 הפעם ולפי שיעשו בכדי להמתין צריך אחר

שאין דומה זו בהמתנה לפנים מפרש

ר ד  הוא ופעמו צ״ע זה שדין כתב כן ואחרי כו׳ שכתב מי ויש ה״ה כתב .וכו׳ הדלוק נ
 דר״ג דמעשה דאסשר קכ״ב) (דף שבת בהלכות בגמרא מוכרח אינו זה שדין מפני

 בו ירדו הכבש הנכרי כשעשה כן ומפני ישראל ומחצה בספינה נכרים מחצה היו וזקנים
 דרובא אדעחא מחממי כי החם בגמרא שם ומ״ש .לא ישראלים כלם היו אם אבל הזקנים
 דרובא אדעתא למימר דליכא דשרי לעצמו הדליק שנכרי ידענו דאם למימרא לאו מחממי

 על במחצה אבל ישראל רוב שיש כיון אסור עצמו בשביל שהדליק שידענו שאפי׳ ר״ל אלא
 בגמרא שם דהביאו דשמואל מעשה וכן עצמו בשביל שהדליק הוכחה יש אם מותר מחצה

 אין ועכ״ז התוס׳ שם כמ״ש ישראל מחצה על מחצה היו וגו׳ שרגא דאדליק נכרי בההוא
:וצ״ע ז״ל הרב כתב כן ומפני זה לדין הכרח

 או לנכרי לומר מוהר שכתב הג״ה לדברי קשה מכאן . מדליק הרוב דעת על שהמדליס
 הבאה לשבת יעשה כך שע״י אע״פ שעבר בשבת כן עשית לא מדוע לשפחה

 השפחה כשהדליקה כ״ש אסור ישראל כשהרוב מעצמו הנכרי שיעשה דאפי׳ משמע מכאן דהא
: וצ״ע שאסור ישראל שם שיש בבית

 כרב רבינו דעת מפרש דהוא ז״ל ה״ה דברי ביאור .וכו׳ בשבת חלילין שהביא גברי 1
 באו החלילין שאלו ראה אא״כ ר״ל ממש קרוב מקום דאמר קנ״א) דף שואל (פ׳

 דדרך מיד מספידין אינן שכשהחשיך מפני קרוב ור״ל מ״ק שהוא לתחום ממון ר״ל ממ״ק
לתחום מחון החלילין הבאת כדי שיעור הוא המתנה של המעפ ואותו משחשיכה מעפ להמתין

מיימוניות הגהות
 למחות צריך בחנם אלמא לו למחות יוכל לא פי׳ עסיק בעסיקתיד, כשניר אכל יעכיר לא

 כתכי רכל חני וכל עצים מבעיר לי מד, מלאכות שאר לי ומה בביתו עושה ד,נכרי ואפי׳
אמרי׳ לנכרי מרחצאות משניר ואפי׳ נכרי בשביל הכל ואפי׳ ישראלבבית ב״ש אסור נכרי בבית אפי׳ ישראל בשל אבל בשלו מלאכה עשה שהנכרי כגון מותר נכרי דבשביל דאמר
 של מביתו יותר שמו על לך ואין שלו והעצים עצמו לצורך שעשה אע״ם וי״ט בשבתות בה מלאכה עושה ונכרי שמו על שנקרא מפני בשבת לנכרי מרחצו אדם ישכיר לא דע״ז בפ״ר,

 ללמוד ויש מביתו לגרשו חייב ישראל של בביתו מלאכה העושה דנברי מכלל צרכיך ועשה מביתי צא שיאמר מביתו לצאת לנכרי מטרידין דאין בירושלמי משמע ועור בך שדר ישראל
 נכרי מדורת כנגד להתחמם האוסרים על משתומם ר,ייתי מנעורי וו״ל י״ט ה״ר תשובת וזאת :זצ״ל שמחה רכינו עכ״ל ישראל בבית מלאכה לעשות רשאות אינן שהשפחות מקדמונים

 הקור אצל חולים הכל וכן המילה אצל חולים הכל בעלמא כתב וטעמא עולם גדולי וכן מתחממים והיו פרושים שהיו משולם ורבינו מורי אבא ראיתי כי בשבת ישראל בשביל הנעשה
 לבתי נראה ומכאן . עכ״ל רבנן בהו גזור לא צער משום הוא יד כלאחר דמפרק ואע״ג בשבת חלב יונק גונח בכתובות ואמרינן בשבת הפחות לכל הם מצטערין מ״מ ממש חולים אינם ואם

 שאין חולה משום בתשובה י׳ט ה״ר התיר הגדולים בשביל ואפילו וליהנות ליכנס הגדולים מותרים בקרה לישב רוצים שאינם והשפחות העבדים כשביל או שבבית הקטנים בשביל שהוחמו הורה
 האש לתקן לומר אפילו התיר מאורליינ״ש יעקב שרבינו ואמרי היתר ז״ל רבינו בבית נוהגים היו בצרפת כי אמר הר״ם רבינו ומורי ,צינה אצל חולים והכל ועושה לנכרי אומרים סבנה בו

 המותרין דברים משום וכתב דבר לעשות תוכל שלא השפחה מפני סוגרו היה ובע״ש לתנורו מסגרת מתקן והיה בדבר איסור נהג בעצמו והוא לאיסור להם נראה במלכותנו אמנם מה״ט
 כלילה כנגדה להתחמם מדורה עשינו שבע״ש וושבור״ק במגדל מורי אצל כשהייתי ווכורני בשבת שהוחמו חורף בבתי לישב שלא ופרישות חומרא משום שנהגו איסור בו נהגו ואחרים

 אסור מכירו אבל לד,ריא איתא הכי ]1[ ע״ב: בדבר ושמחנו אצלם ואנחנו וישבו רוח לנחת לנו שעשאוד, בפירוש ואמרו גדולד, ועשאוד, העבדים באו כלה היתה כמעט עד וכשישבנו
דכ״ש מהר״ם כתב מכאן [ט] :ע״כ בהג״ה ז׳ בהילכתא י״ב בפרק לקמן עיין תכבד, אל לו לומר א״צ פי׳ [וז] : ע״כ בהג״ה י״ר בהילכתא לקמן עיין הבאה לשבת אצלו שמרגילו מפני

: ע״כ ,ולהספידו לכבודו לר,כורתו שיכאו המת קרובי אחר לתחום חוץ לילך לנכרי לומר שאסור
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ה וקיי״ל קרוב ממקום פיבאו כדי להמחין צריך יודע שאיגו כיון ולפיכך .לנו  מחי
 ז״ל המפרשים קצח דעח כך וכו׳ ידע ואם רבינו ומ״ש .מתיה מתניסין דדיקא לשמואל

 .שבא ממקום שיבא בכדי להמחין צריך מרחוק בא אם קרוב במקום המצוי דבר שאפי׳
 כדעת חה אחרים פירושים זו בסוגיא ויש לתחום. חון שיעור בהמתנה שהקל מי ויש

ז״ל: הגאונים
ף ץ  משנת .בה דרין ונכרים שישראל ;ןי

 ומ״ש .כלשונו שם הובאה מכשירין
 מבואר הוחמו הרוב בשביל שכשהוחמו ספני

:קכ״ב) כתבי(דף כל פ' בגמרא
מלאכה. לו לעשות לנכרי שאמר ישראל ח

 בו מציגו שלא מפני נלמד זה
 העושה כישראל חמור זה ואין בגמרא איסור

 שיתבאר כמו' לעולם לו שאסורה במזיד מלאכה
 .ההיתר מבואר אחר במקום ואולי זה בפרק
 גרע דלא פשוש שיעשה בכדי ימתין מ״ש ומ״מ

:ישראל לצורך מאליו נכרי עשאו מאם
ך ט ב  לעשות אסור ואין מלאכה בו שאין ד

 ז״ל הגאונים מן מוסכם זה כו׳
 במכשירי לנכרי אמירה לגבי דשנות שדוחיןשבוח

 ולמדו . השבח אח דוחין שאין ע״פ אף מילה
 שמוהר ס״ז) דף (עירובין הדר פ׳ ממ״ש כן

לומר

 ומכאן ז״ל, מהם בהסכמה וזה מעורב שאינו מבוי דרך לתינוק חמין להביא לנכרי לומר
 שלא הדר דפ׳ מעשה מפרש שהוא רבינו מלשון לי והנראה .כולן המצות לכל רבינו למד
 שהחמץ התינוק צער משום התירו ואעפ״כ , הרבה אחריה או לה קודם אלא מילה ביום
דניתנה שאני דמילה ואומרים וי״ח .הוא כ״ש המילה בדין ז״ל הגאונים ודברי לו יפין

 וכן אסור מצות בשאר אבל אצלה לידמוח שבת
ודברי גמור חולי במקום אלא מותר שאינו סוברין .השבת אחר [י] מקום מאותו שיבואו בכדי ימתין בשבת

:שאמרנו כמו גדולה בסרטיא הדבר יהא שלא והוא
 מרחץ בה והיתה בתוכה דרין ונכרים יישישראל עיר ז

 בה.למוצאי לרחוץ מותר נכרים רוב אם בשבת. המרחצת
.חמץ שיחמו בכדי ימתין ישראל רוב ואם .מיד שבת

 בכדי ימתין למחצה מחצה .הוחמו הרוב שבשביל
 לנכרי שאמר ישראל ח :בזה כיוצא כל וכן חמין שיחמו
 אותו ומכין שעבר אע״פ בשבת זו מלאכה לו לעשות

 אחר לערב מלאכה באותה לו'ליהנות מותר מרדות מכת
 שימתין מקום בכל אםרו ולא .שתעשה בכדי שימתין

 מותר יהא תאמר שאם .זה דבר מפני אלא שיעשו בכדי
 מוכן הדבר וימצא לו לעשות לנכרי יאמר שמא מיד
 יאמר לא שיעשו בכדי שימתין עד שאסרו וכיון .מיד

 שהוא מפני כלום משתכר אינו שהרי לו לעשות לנכרי
 שבות משום אלא בשבת לעשותו אסור ואין מלאכה ישאינו דבר ט • בשבת שנעשה זה דבר שיעשה בכדי לערב מתעכב

 מפני או הרבה צורך לדבר צריך יהיה או חולי מקצת שם שיהיה והוא .בשבת לעשותו לנכרי לומר לישראל מותר
 .למילה סכין ̂או .שיפר לו להביא כדי המים פני על לשוט או באילן לעלות בשבת לנכרי ישראל אומר כיצד י :מצוה

] חמין מים ביניהן עירוב שאין לחצר מחצר לו מביא או כ א : בזה כיוצא כל וכן ומצטער קטן בהם להרחיץ [  הלוקח י
שבת. שטר לו לכתוב לנכרי לומר לו מותר הנכרי מן ישראל בארץ בית ומשום מדבריהם אסורה בשבת ̂לנכרי שאמירה ב

ישוב
:שצא סימן שם טור ג :סה לאוין סמ׳ג שכח סימן טוא׳ח ב :סה לאוץ סמ׳ג שכו סימן טוא׳ח א

משנה לחם

 מקצת היה אם א״א ובהשגות .עיקר רבינו
 חלב יונק גונח שהרי עושה עצרו הוא חולי

 השבר. אש מחזירין הלכה אמרו וכן בשבת
 בו שעלו צינור■ כגון הפסד במקום אמרו וכן

 שכתב אלו וכל . ע״כ ,ברגלו ממעכן קשקשים
 בכאן כונאו ואמנם .רבינו בדברי נתבארו כבר

 אבר סכנת ולא הגוף כל כולל חולי שאי^כאן
 או חולי מקצת שכתב ו!הו .צער אלא"קצת

 .כדרכו הוא בו שעושה מה שזה ועוד מצתער,
 השבותים בעניני לדבר דבר מדמין שאין ודע
 חכמים שהתירו מה אלא להתיר בם לך ואין

 לוקח ולגבי גמור שבות התירו לא מילה ולגבי
ז״ל: כתבו וכן התירו בא״י בית

א ח י ק לו כו׳, ישראל בארן בית ה מימרא ו
:כלשונה פ׳) דף מרובה(ב״ק פ׳

וכן

למלך משנה
 גפ׳ק המרדני דכחב ודע .ז׳ל ה׳ה נמ׳ש הגאונים מכל מוסכם וה ,ונו׳ מלאכה שאינו דבר ט

 בשנה מכס לקנל נכרי להם ושוכרים בשבת המכסים הקונים היהודים אודות על דשנה
ה מוהר דגקנולת נראה  ואת׳ל היא דאורייתא דמלאכה אע׳ג לעבדן עורות ליתן השמש עם מת־רים דנ׳

 המכס ליטול לו קובע ה1 וננדון נשנת רק לעשות לנכרי מלאכתו קובע הישראל שאין הנן בין לחלק שיש
פ׳ מדתניא להתיר ראיה להניא נ׳ל מ׳מ בשנת  לא דאי רבנן ליה שרו פסידא דמשום שהחשיך מי נ

 כל יפסיד ליה שרו לא דאי מידם להציל וכ׳ש שנא לא ה׳נ נרה׳ר אמות ד׳ לאתויי אתי ליה שרו
 מי אפרק לאהדורי למהר׳ם דל׳ל ע׳ו הקשה רמ׳ד סימן הב׳י ומרן ,עכ׳ל ,שהוא כל בדיחוי מונו

מכס ליטול לו קובע וה ובנדון בשנת מלאכתו קובע ישראל אין דבהנך ליה דקשיא מאי למיפרק שהחשיך

 אליבא מ״ק הוא האחד אלא לבסוף למ״ש דומה שמואל כדברי ה״ה קודם שכתב המ״ק
 נראה היה דלכאורה ה״ה של אלו דבריו יתיישב ובזה כשמואל הוא והאחרון דרב

 לולא בראשונה למ״ש קרוב ממקום שיבא כדי להמתין צריך באחרונה מ״ש דסותר
: קרוב ממקום שבאו

 אבל דשבוח שבות אלא התירו לא המילה דבענין מכאן נראה .וכו׳ מלאכה שאינו דבר ט
 אותו מרחיצין וכן המתחלת בבבא בפ״ב ז״ל ה״ה דכתב והא התירו לא גמור שבות

משום אלא דאינו מפני המילה קודם הכשירו וחממן ישראל שעבר ממין דבמים המילה לפני
״,,, המכס מקנלין דסתם י׳ל דאורייתא איסור המכס בקבלת הכאישאין דשאני לימא בשבת j צ j, דהוא האילן בעליס וא״כה״נ מילה בענין התירו שבות דהוי דמשמעדאע״ג מרחצאות גזירת ■ ״,

 דאורייתא מלאכה בין מצוה במקום שלא לנכרי באמירה לן שני דלא ועי׳ל דאורייתא מלאכה איכא והא
 אסירא לא לנכרי דאמירה למימרא ו׳ל מרן של בדעתו עלה דאיך לתמוה ויש .ע'כ ,דרבנן למלאכה

 לנכרי לו לומר התיר לא בפרקין ו׳להכא רבינו שהרי שרי דרבנן במלאכה אבל דאורייתא במלאכה אלא
 ע׳ז עמד וכבר .מצוה צורן או חולי מקצת נדאיכא אלא שנות משום אסור שהוא דבר בשבת לעשות
 כשבשנת אלא מצוה צורן או מולי מקצת רבינו הצריך לא דע׳כ ותירן קנ׳ו סימן בתשובה ששון 'מהר׳א

 דאורייתא מלאכה נין לן שאני אז בשבת לעשותו החול בימי לנכרי אומר אם אבל לעשותו לנכרי אומר
 אלא לעשותו אסור שאינו דבר דאפילו גמור חידוש לנו חידש מרן שתיק שני ובתירון דרבנן למלאכה

 דברי נהיישבו לא עדיין דעתי ולפי .עכ׳ד ,השנת קודם ואפילו לעשות לנכרי לומר אסור שבות משוס
מ לזה הוכחה ליכא ז׳ל רבינו דמדנרי דאף ןזה מרן  דאפי׳ להו דאית משמע פוסקים שאר מדברי מ׳

 אס השוכר בפרק ז׳ל הרא׳ש דהרי .אסור שבות ואיסור השבת קודם דהיינו לטיבותא תרתי בדאיכא
 בר הר׳ש וכן .וכן כן לי וקנה מעות הילך מע״ש לנכרי לומר דאסור סעדיה ר׳ בשם הביא הפועלים

 הכי משמע נמי ש׳ז סימן הטור ומדברי .לטיבותא סרתי בדאיכא אפילו בפירוש אסרו והסמ׳ג ברון
 השבת קודם אפילו לו לומר ואסור פועלים לו לשכור לנכרי לומר ולא פועלים לשכור לו אסור שכתב

 ביאר כבי אלו דיניס שהיי בשנת לו שיבנו פועלים ששוני מיייי דלא ובודאי .ע״כ בשבת, לעשותו
 אסוי ואפ״ה בחול שיבנו אותם שוכי שהוא אלא מיייי דלא א׳ו .שבת הלכות בייש הטוי אותם■
שבת. לו ואומי שנות משוס אלא אסוי אינו פועלים ששכייות ואע׳פ  קושיין דהדיא באופן קודםה

 דאויייתא מלאכה בין השבת דקודם לנכיי באמירה לחלק ז׳ל מרן של בדעתו עלה דאין לדוכתא
 בשבות אפי׳ רנינו שאסר דמה משוס רבינו לדברי דמהר׳ם נדון דמי דלא ונ״ל :דרבנן למלאכה

 אדעתא ולא עביד קא דישיאל אדעתא בשבת הנניי שעושה כשהמלאכה דוקא הוי השנת קודם ואפילו
׳ דביי נמי וכן .אסוי שבוס משום אלא אסוי ואינו השבת קודם לו שיאמי אף ומש׳ה דנפשיה סעדיה י

 ראוי והיה שבות במקום גזירחם להעמיד להם היה לא ויחלוש יעלה שמא גזירה משום
 דומיא שהוחמו בחמין דהחם וי״ל .הסכין להביא באילן להעלות לו יתירו עצמו שהישראל

 רבינו בדברי כמבואר גזירה היא עצמן ומרחצאות מרחצאות משום היא החם דהגזירה דשבוח
 אפי׳ כך דבריו דפירוש נראה לכאורה נדרכו הוא בו שעושה מה שזה ה״ה כתב ע״ש פכ״ב

 דהחם לגונא הכא בין חלוק כאן יש מ"מ הגוף כל כולל בחולי איירי רבינו דברי ־דפירוש בדבריך
 המתחיל בדבור שני בפ׳ לעיל כתב ז״ל הוא דהא לזה וקשה .כדרכו והכא שינוי ידי על

 נראה לכך שינוי בלי עושה עצמו ישראל אפי' הנוף כל כולל דהוי וכו׳ סכנה בו שאין חולה
 יש רבינו כאן שכתב חולי דמקצת דומיא הגוף כל כולל אינו שגונח שתאמר אפי׳ כן דבריו דפי׳

 בלא דאפי׳ הודיענו נכרי ע״י אבל ובשינוי ישראל ע״י כולל כשאינו שהותר דמה חילוק
 כפירוש מפרשו הוא ס״ז) (דף הדר דפ׳ דהמעשה ז״ל הראב״ד לדעת' וצ״ל .מותר שינוי

 ובגמרא עושה עצמו הוא אפי׳ מולי בו יש אס אבל למילה הצריכין בחמין דאיירי הגאונים
 בו שיש כל ז״ל הראב״ד ולדעת גמור שבות שהוא כלומר וכו׳ אחים זיל א״ל מי שם אמרו
 המילה אחר האמורים המעשה דברי ודאי א״כ המירו ישראל ע״י גמור שבות אפי׳ מולי

 על עצמו הוא שהשיג כמו עצמו ע״י אפי׳ מותר דבהכי רבינו כדברי ומצנוער חולי ממעם
 פירשו כך ומחוך ז״ל ה״ה כתב ז״ל הגאונים וכדעת מילה במכשירי איירי אלא ז״ל רבינו

דמיחזי משוס ע״ש להשכירו אסור זה לפי באריסות לימול שדרכו אפי׳ דבשדה אפשר ז״ל
: שבת שכר כמשל

המשתתף
 כלים דנותנין לההיא זדמי עביד קא דנפשיה אדעתא דנכרי דודאי נקנולס הדבר שהיה דמהר׳ס בנדון אבל .דישראל אדעתא בשבת המלאכה עושה שהנכרי מיייי קא בהכי והטור והסמ׳ג ברון נר ור׳ש

 במלאכה דוקא הוי בקבלנות חילוק דיש דנימא דאף מרן הקשה לזה . בשבת מלאכתו קובע כשאינו ובין בשבת מלאכתו קובע כשהישראל בין בקבלנות לחלק מהר״ס רצה ואפ״ה .לעבדן ועורות לכובס
 :גמור חידוש הוי דרבנן למלאכה דאורייתא מלאכה בין הפרש אין בקבלנות דאף שכתב מרן של השני דתירוצו נמצא זה ולפי .שרי בשבת מלאכתו קובע שיהיה אף ונקבלנות דרבנן במלאכה אבל דאירייתא

פ׳ דהתס להקשות ואין וז׳ל הנזכר מהר׳מ דברי על ז׳ל מרן כתב עוד  אבל דאורייתא איסורא דהוי ברה׳ר ד׳א הולכת דהיינו רבה איסורא ליעביד דלא היכי כי אלא פסידא משוס ליה שרינן לא שהחשיך מי נ
 בסי' מהרא׳ש ע׳ז והקשה .ע'כ המכס מקבלי דרך שכן יכתוב שמא דהיינו דאורייתא לאיסורא למיחש איכא ה׳נ דהא לנכרי אמירה איסור נישרי אמאי דרבנן איסור אלא ליכא המכס מקבל דכי הכא

אלא יכתוב דשמא ספיקא איכא לעולם השני התירון לפי בין הראשון הסירון לסי דנין ונראה .עכ׳ד מתרן מאי דכתיבה לתירון אצערין דלא דמשמע ועי׳ל תירון לפי אבל הראשון סירון לפי דהתינח סנזכר
דלעיל

■ עוז מגדל
ר  מכשירין: דמסכס ופ״ג שואל וס׳ קנ׳ב) (דף הקדש כתבי כל פרק .בזה כיוצא עד שבישראל עי

 בהלכות ז׳ל אלפס ר״י והניאו מערבין בכל פ' עירובין מסכתא .בשבת שנעשה עד שאמר ישראל
 מסכת ,נזה כיוצא עד שאינו דבר :משילין פרק כדתנן בשבת ק׳ו אמרו וניו״ט צדין אין פ׳ יו׳ט

ח) ס׳ז (דף הדר פ׳ עירובין ח :ס׳ ק ק .מהם עד בית הלו  דסקנוס בשמעהין פ׳) (דף מרובה פ׳ נ׳
:י׳) (דף דגיטין פ׳ק וסוף

מיימוניות הגהות
 לישראל רורון שהביא נכרי גבי שפסק ברב סובר הוא שגם משמע אלה רברים מתוך [י]

י׳ בהלכה בפ״ב ועיין לעשות ראוי ויהא שיעשו בכדי י׳ט מוצאי עד להמתין שצריך בי״ט
 דאורייתא מלאכה אפילו דשרו כה״ג ודלא הדר פ׳ פר״י וכן ר״ת כשם מצאתי וכן [כ] :ע״ב
 בדבר לנכרי לומר התירו שבת דחיא גופה דהיא מילה דרוקא אר״י מילה לצורך נכרי ע״י

 או מבוי דרך םפר להביא כגון אחרת מצור. משום אבל שבות משום כ״א. איסור בו שאין
 מתיר ורא״מ .מד.ר״ם של דעירובין ובפסקים בתוספות ע״ש להביאו לומר אסור נרמלית

שבח. בספינה שהובא מה יהודי לבית להביא לנכרי לומר ולא לכבות לא לו אומרים אין בשבת הגחלים מן החמין להמיא לנכרי אומרים שאנו ומה קורבי׳ל ה״ר בקונטרים ב
קעביד; איסורא ואיד.ו לוובעיר



29 טומשנה מגידפ״ו שבת הלטת זמנים.משנה מגיד
ק שסוריא בסוריא מהם בית הלוקח כל רכן א  :ח׳:) דגיטין(דף פ״ק .זה לדבר ישראל נ
ב  י״ז:) קמא(שבת פרקא במשנה מבואר זה .וכו' המלאכה על הנכרי עם אדם פוסק י

 אלא נכרי לכובס כלים ולא לעבדן עורות נותנין אין אומרים ב״ש שם שנינו
 ששה כשהוא אסרו לא ב׳׳ש ואפילו .השמש עם מתירין ב״ה ובכולן יום מבשד שיעשו כדי

ונראה לעשות  ביום שהות כשאין אלא בשבת
 ובכמה כב״ה וקי׳׳ל בשבת עשה אומר כאילו

 דמים קצן רבינו ומ״ש .פשוע זה דין מקומות
ה, בפרק שיתבאר האגרת מדין נלמד בדוקא  ז
 אבל נכרי של בביתו ודוקא ז״ל הרשב״א וכתב

 .אסור מטלטלין בקבולת אפי׳ ישראל של בביתו
 עם עושין שהיו נכרים אומנין תני ירושלמי

 מותר בתיהם בתוך אסור ביתו בתוך ישראל
 בתיהם בתוך אפי׳ בשכירות אבל בקבולת בד״א
 לקרקע במחובר אבל בתלוש בד״א .אסור

הרבה לימים נכרי השוכר וכן :ע״כ אסור,

 שרי מאי לנכרי שדהו אבל ויו״ש בשבתות בו מלאכה עושה זה ונכרי שמו על שנקראת
 לא למרחן אריסותא עביד קא אריסותא אמרי נמי מרחץ עביד קא אריסותיה דאמרי

:ז״ל הסכימו וכן ברואין תלוי שהכל למדת הא .אינשי עבדי
ו כן ט ט׳ לאדם מותר ו כר. הישראל ששם דבר ו קמא פרקא וכוגיא ברייתא ו

למעלה זכרתיה דע״ז

 צהיר ולא נהיר לא זה דבר א״א בהשגות וכו'.
 שיצא ול״נ .ע׳׳כ לקבלנות, דומה זה ואין כו׳

 שהפך מי בפרק הנזכרת מהברייתא לרבינו
 שכיר היה בה שאמרו י״ב) (דף מ״ק במסכה

 מסייעין שבוע שכיר שנה שכיר חדש שכיר שבת
 .יו״ט מהל׳ שמיני פרק ויתבאר וכו׳ אותן

 :וצ״ע כקבלנין שהן לפי שהטעם ז״ל הרב וסובר
ג א י ״ ד .וכו׳ מכירין הכל שאין בצנעה ב

 שמואל אמר שהפך מי פ׳ מימרא
 לסחוס חו! אסור התחום בתוך קבולת מקבלי
 והוא וי״ט בשבתות ה״מ התם ואסיקנא .מותר

 ספ״ק(דף ובע״ז .להתם דמקרבא מתא דליכא
 מפני לנכרים מרחצו אדם ישכיר לא כ״א)

שנקראת

הראב״ד השגת
 זה דבר ז״ל הראב״ד *כסב

 שאע״ט צהיר ולא נהיר לא
 כשהוא עמו מדקדק שאינו
 מלאכה אותה מ״מ בטל

 ממה ואינו ליה משהרשא
עכ׳׳ל: לקבלנות,

 בית הלוקח וכן .זה בדבר גזרו לא ישראל ארץ ישוב
 פוסק y :זה לדבר ישראל כארץ שפוריא בסוריא מהם

 והנכרי דמים וקוצץ [ל] המלאכה על הנכרי עם •*אדם
 עושה שהוא ואע״פ לעצמו עושה

 את השוכר *וכן .מותר בשבת
 אע״פ מותר הרבה לימים הנכרי
 כגון כיצד . כשבת עושה שהוא
 לשתים או לשנה הנכרי ששכר

 זה הרי .לו שיארוג או לו שיכתוב
 כאלו ומותר כשבת ואורג כותב
 שהוא בגד לו שיארוג או םפר לו שיכתוב עמו קצץ

: יום יום עמו יחשוב שלא והוא .שירצה עת בכל עושה
] אמורים דברים במה ע מ  הכל מכירים שאין בצגעה [

 אם אבל .היא ישראל של בשבת הנעשית המלאכה שזו
 את שהרואה אםורה ומפורםמת וגלויה ידועה היתה
 הנכרי שכר שפלוני ואומר שקצץ יודע אינו עוםק הנכרי

ד בשבת: מלאכה לו לעשות  הנכרי עם הפוםק לפיכך י
 או שדהו את לקצור או כותלו או חצרו לו לבנות

כרם. לו ליטע או חצר לו לבנות שתים או שנה ששכרו
] בתוך או במדינה המלאכה היתה אם נ  ואם שפםק. יודעים שאינם הרואים מפני בשבת לעשות להניחן לו אסור התחום [

 להשכיר לאדם י=מותר וכן טו * בשבת עושין כשהן הפועלין את שיראה ישראל שם שאין מותר לתחום חוץ המלאכה היתה
שבת. ונוטען זורען שהוא פי על אף לנכרי שדהו או כרמו  ששם ודבר .להן נתן באריםות או הן ששכורין יודע שהרואה ב

ס] להשכירו אסור באריםות ליתנו או להשכירו המקום אותו אנשי רוב דרך ואין עליו קרוי בעליו ישראל מפני .לנכרי [
שהנכרי

:סה לאוץ פמ׳ג רמג סימן טוא׳ת ב : סה לאוין סמ׳ג רמד סימן טוא׳ח א

למלך משנה

 שכיון שכתב מי ויש
 שהרואין לפי לנכרי שדהו להשכיר שמותר

 בקבולת הנכרי לשכור מוסר אף באריסות תולין
 תוך ואפילו כרמו לו לנטוע או שדהו לו לחפור

 וכשאמר .באריסות חולין שהרואין לפי התחום
 לא אסור החסום בתוך קבולת מקבלי שמואל

 בין מחלוקת זה ודבר .בנין בקבולת אלא אמר
 לפי רבינו כדעת שאסר מי ויש ז״ל. האחרונים

 שיאמרו כמו הוא כן כשהאמת אלא התירו שלא
 ואריסות בשכירות יתלו שהם כלומר הרואים

 הנכרי ימצאו הדבר יחקרו ואם הענין הוא וכן
 הנכרי כשאין אבל הוא הנראה ודבר פירות ניטל
 במלאכה עמו קוצן שהישראל אלא בפירות נוטל
 בדבר הרואים שיתלו סמך על מסירין אין

 נוטל. וישראל לנכרים היא שכורה שיאמרו שאינו
 שיאמר סמך על נחיר וא״ת למחר פירוחיה

 שהרואין דנין היינו שאם אינו זה היא קטלת
 הביס אח לבנות אפילו בקבולס אותו חולין
ש :כנ׳׳ל ברור וזה מותר היה מ״  דבר רבינו ו
 שאין לפי ,מרחן פרט ולא וכו׳ הישראל ששם
 המקומות לפי אלא הדברים במהות תלוי זה דין
 וכן דרכן שאין ויש פורני להשכיר שדרכן יש

 מנהג לפי בהווה חכמים שדברו אלא במרחן
 במקומותינו שנהגו דעכשיו ז״ל כתבו וכן .ארצם

 :מוהר פורני בין מרחן בין להשכיר
מותר

ע מטעם לאסור באים שאנו דלעיל רי ולפי מלאכתו קונ ע מרן דנ  גמלאכה אלא שייך לא מלאכסו קונ
 ספק אלא דאינו דכיון משום אסור הוה לא כותנין שלעולם ודאי הוי לא המכס כסיבת אי דאורייתא

 צריכין המכס מקבלי דסתס לתרן מרן הוצרך ומש׳ה שיכתוב מלאכתו קובע הישראל אין יכתוב שמא
 השני תירון ולפי . בשבת שיכתוב לו כקובע דהוי אסור ומש׳ה כותבים דלעולם ודאי דהוי כלומר לכתוב

ל ה ספק אלא שיכתוב ודאי דאינו דנימא דאף ס׳  שאנו הכא אבל .יכו׳ לן שאני דלא מטעם אסור אפ׳
ש^ אלא שיכתוב ודאי יהיה שלא אף דאורייתא לאיסורא יבא שלא מסעם לאוסרו באים  ספיקא ספק מ
ם והוא אחרינא באנפא לסרן אפשר א״נ :ליה שרינן ד ק ה  היכא בין מרן שחילק זה דחילוק אחת קושיא ב

סכם אינו דרבנן לאיסורא אלא למיחש וא דלי להיכא דאורייתא לאיסורא שינא למיחש דאיכא  מכל מו
ל ובעה׳ת והתוס׳ הפוסקים כ .יע׳ש של׳ד סימן בטור כמבואר בזה חולקים ז׳ א׳  ליה קשיא מאי ו

ס לימא למרן מהר׳ ל ד כ אשר .ובעה׳ת כהתוס׳ ס׳ ל ע'  נוכל פלא לומר אלא אינו ז׳ל מרן דכונת נ׳
 דכי משום שהחשיך מי לדין המכס דין מדהשוה ובעה׳ת התום׳ כסברת למהר׳ם דס׳ל מכאן להכריח

ל אי לעיל לן דמספקא היכי  ובמכס דאורייתא במלאכה אלא אסור לא בשבת מלאכתו דקובע למהר׳ס ס׳
 בין לן שאני דלא משוס אפור יכתוב לשמא למיחש דליכא דאף דלמא אז יכתוב לשמא למיחש איכא

מן למלאכה דאורייתא מלאכה ל דשמא לספוקי איכא ה׳נ .דר  יכתוב דשמא חששא דאיכא למהר׳ם ס׳
 בדברי לי קשיא אך . שלילה בלשון להקשות ואין שכתב דמרן לישנא דייק והכי כלל הוכחה ליכא ומש׳ה

 אמירה איסור כאן שאין יהי לו דהן שהחשיך מי אפרק לאהדורי ליה דלמה שהקשה במה ז׳ל מרן
ד כ ף לנ כ שבס שכר ליקח אסור סוף מ כ' ג סי׳ הטור ו מ׳ אסור לימים משכירה היה אם אבל וז׳ל ר

מיימוניות הגהות
 אבל כתב התרומה ובספר .ע״ש ,גמליאל בן שמעון כרבן רע״ז פ״ק התום׳ פסקו וכן [ל]

 אסור ובך בכך אותו קצור או שלי שרה לי ותחרוש לך אתן מעות וכך כך לומר בקבלנות
מ] :כרלעיל וכו׳ בשכת מלאכה הנכרי בו עושה אם  מעצמו אותו עושה שהנכרי ודוקא [

 היכא מתיר קורבי״ל ה״ר בקוב׳ .בר״פ כדלעיל אסור בשבת לעשות לו לומר אבל בשבת
 כאן שאין כיון בשבת אפי׳ מעות לו לתקן לנכרי כסף ליתן המטבע על ממונה דישראל
 בפ׳ק ר״י וכ״פ [נ] :ע'כ בשכרו עביר רנכרי כיון לחוש ואין ישראל של שהוא קול שמיעת

 במחובר. קיבולת בל דאסר כרשב״א דהלכה בתום' וכרטוכח רע״ז ומפ״ק מירושלמי דמכילתין
 בתיהם בתוך אסור ביתו בתוך ישראל עם עושין שהיו נברים אומנין הני ירושלמי לשון
 במחובר אבל בתלוש בר״א אסור יום בשכיר אבל בקיבולת בר׳׳א רשב״א אמר מותר

 בקיבולת בין לקרקע במחובר בין בתלוש בין מותר בך ובין כך בין אחרת כעיר אסור לקרקע
 רבי בשם ביסנא בן ר׳ש בקיבולת ובלבר כמחובר כין בתלוש בין אילא א״ר כשכיר בין

 וגרסינן לה מייתי רע״ז ובתוספתא .ירושלמי ע׳ב וע׳ד ואבל כשבת ברשב״א הלבה אומר
 כר״ת ודלא ר״י ראיית זה וגם אוסר בית נבי דע״ז בפ״ק בשרה שמתיר ואע״ם רשב״ג לה

 דע״ז בספ״ק כרשב״ג קעביר קבלנותו דנכרי ישראל בית לבנות לנכרי להניח שהתיר
 ולסתתן האבנים ולתקן ע״ש. ובו׳ קעביר אריסוחיה רנכרי טעמא ליד. רלית כרשב״א ודלא

 רלצורך ביון החומה מן רחוק אפילו דאסור נראה ר״י כתב נ״ב וד,נסרים הקורות ולנסר
 אפי׳ הבנין לתקן דאילו ברשכ׳׳א ופסקינן ורשב״א רבנן פליגי בה׳ג רמחובר הוא מחובר

 היינו נכרי לכובס כלים כגון רשרו תלוש ואף הוא ישראל כרשות רד.א ראסור מורו רבנן
שהתיר אע״פ בעצמו ר״ת והנה .ע״ב ישראל ברשות לא אבל כביתו בשמתקנן דוקא

ת כשאומר מיירי דאי בשבת לעשות לנכרי אומר שאינו אף דמיירי ובודאי .שבת שכר ליקח שו ע רי( מ  ל
 שבת שכר ליקח אסור ואפ׳ה עגיד קא דישראל אדעתיה נמי ונכרי לנכרי אמירה משוס דאסור ת׳ל בשבת

כ ז׳ל ומרן .בהבלעה לא אם  דהיכי לו הוקשה מטבע שקבלו ונכרי דיפראל דאההיא עלה בהסכמה ג'
ק שבת שכר נוטל דהא שבת ליום להשכירה התיר הי נ .ליה שרו פסידא דמשוס ו ם בנדון ה׳  נימא דמהר׳

צק דמש׳ה ה :שבת שכר ליקח לו להתיר כדי דפסידא לטעמא הו א ר ל נמי דמרן ונ  טעמא לאו דאי ס׳
ס דברי דממשמעות אלא אמירה איסור דליכא אף שבת שכר ליקח אסור היה דפסידא  בין דקאמר מהר׳

 דכל משמע וכו׳ מלאכתו קובע זה ובנדון בשבת רק לעשות לנכרי מלאכתו קובע הישיאל שאין הנך
 למימר ל׳ל שבת שכר משום דאי לנכרי אמירה ■איסור משוס אלא דפסידא לטעמא הוצרך לא עצמו

 לו הוקשה ומש׳ה .שבת שכר נוטל הישראל דאין התם דשאני לימא מלאכתו קובע הישראל אין דהתם
מ . דפסידא לטעמא צריכנא לא לנכרי אמירה איסור דמטעס מ׳  דחזינן משום בדבר להתיישב צריך ו
ס דבנדון  שבת שכר דנוטל מטעמא הקשה ולא דפרהסיא מלתא הוי דנכרי דמכס לו הוקשה מהר׳
ד דהוה משמע  בההיא ואילו .מהני לא פרהסיא למלתא שבס שכר לנוטל מהני דפסידא דטעמא דאף קס׳
א ה סי׳ הב׳י מרן שהביא הג׳  דפרהסיא מטעמא ואלו שבת שכר דמטל מטעמא אלא לו הוקשה לא רמ׳

ח וכתב .דפרהסיא ממלתא שבת שכר בנוטל להחמיר ראוי דיותר דס׳ל משמע .לו הוקשה לא  הטא׳
 ועיין שהחשיך מי בס׳ המרדכי שכ'כ מרן וכתב בהמתו לחלוב לנכרי לומר מותר וכן ש׳ה סי׳

ב במרדכי :קפ׳ה סי׳ דשבת מרדכי ובהגהות של׳ח סי׳ דמציעא ספ׳

עוז מגדל
מותר

ק ס ת. טד פו שג הן(דף לפני סרק ג די א): אי ב כ״ ת דומה וכו׳ נהיר לא זה דגר Y1 הראב׳יד כ
:^עכ״ל לקבלנות

אני  דט״ו ספ״ק אמרי הא משתרש אס לנו מה וכן והואיל יוס גכל לחשבון עמו בא אינו הרי אומר ו
 הליא בחושגנא אלמא אסור לחשבון באו ואם לחשבון באו שלא מאחר מותר מתחלה התנו ואס

 דגרסינן שבת דמסכתא ס׳׳ק ובסוף ע׳׳ז דמסכתא דספ״ק בירושלמי משמע נמי וכן .בהשרשה ולא מילתא
 . רנותר בקבוצת רשב״א אמר מותר בבתיהס אסור ישראל של בביתו לישראל מלאכה העושיס האומנין התס

 אחרת עיר היתה ואס אסור כך ובין כך בין במחובר אבל בתלוש בד״א יוס בשכיר פי' אסור בשכיר
 קיבולת ידי על שיהיה ובלבד במחובר בין בתלוש בין כך ובין כך בין ומאי .מותר כך ובין כך בין

 ‘ דקא ואע׳׳ג מותר אחרת בעיר או בבתיהם אלמא ובע״ז ובאבל בשבת כרשב״א הלכה ביסנא בן אר״ש
 ואע״פ מע״ש לעבדן ועורות נכרי לכובס כלים נותנים דאמרי כב״ה קי׳׳ל דשבת דס״ק ועוד משתרש
 דאמרינן ועוד ע״ז דמסכת פ״ק סוף כדמשמע למחובר תלוש בין לחלק ואין בשבת מלאכה הנכרי שעושה
 h להשרשה אלמא מותר לתחום חוץ אסור התחום בתוך קיבולת מקבלי זיתיו את שהפך מי פרק במ״ק

 שדינו שתים או שנה שכיר שהוא הוא חכיר מ״מ לקבלנות דומה זה שאין הראב״ד ומ״ש .חיישינן
 תלמודא לה מסיק והכי יעשו אלו הרי והקבלנין והחכיריס האריסים אבל במ׳׳ק להדיא כדאמרינן כקבלן
 מצאתי שוב .ז׳ל השוס׳ בעלי רבותינו ורוב התרומות בעל ברוך רבינו הסכים וכן הס שוים אלמא

:שלו ע״ז בהלכות כן שכתב ז״ל הלוי אהרן ר׳ לרב
ך כ פי ד׳ דמסכת ספ״ק .בעליו עד הפוסק ל ) ״ז ר :כ״ב) ע ת  פ״ק .חולקים והשאר עד להשכיר מו

ף דמסכת וספ׳׳ק י״ע) (דף דשבת ד ״ז( :כ״א) ע

בו נסתפקו [ובתנור 1 ס״ה וכן ע״ש ברשב״ג דע״ז דס״ק מרחץ כגון [ס] :ע״כ ולקמן בסה״ת עיין .בשבת בה שיבנו רצה לא ביתו וכשבנה מחמיר היה עצמו על כדלעיל ,בתשובה
;רמ״ג] סי׳ בטור ועיין לאיסורא הכריע והרמב״ן
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 במקום הוא דואר שהכי מארש שהוא נראה רבינו מדברי .ונו׳ לנכרי אגרה הנותן כ
 שיגיע כדי שאמרו שמה מדבריו עוד ונראה כדאירש״ק ולא האגרוח שולחים שממט י

 דואר הבי של ביהו הוא היכן יודעים אנו שאין שמאחר לומר היינו לחומה הסמוך לביס
 על וקשה לחומה, הסמוך הביח והוא רחוק היותר לבית שילך כדי כיום שהוס שיהיה צריך

 בלישנא לדקדק ויש .לחומרא ב״ה ה״ל דא״כ זה
 וב״ה לביחו שיגיע כדי אמרי דב״ש דברייסא

 במאי לחומה הסמוך לביס שיגיע הדי אמרי
 הבי בית הוא היכן הישראל בשיודע אי עסקינן

 היכי יודע בשאינו אי יודע בשאינו או דואר
 היכן ידע לא והא לביתו שיגיע כדי ב״ש אמרי

 אמאי בשיודע ואי בו ישער והיאך ביתו הוא
 לחומה הסמוך לבית שיגיע כדי ב״ה אמרי
 דבשאינו לומר ואאשר .לביתו שיגיע בכדי ליסגי
 יודע שאינו כל אסרי וב״ש עסקיק ביתו יודע
 ביתו לידע מבקש שבעודו דחיישי' משום ביתו
 של בשליחותו הולך זה נכרי ונמצא היום יקדש

 יודע אינו אם דאשי׳ סברי וב״ה בשבח ישראל
 לחומה הסמוך לבית שיגיע בכדי שרי ביתו

מהצד

 הראב״ד השגת
 מודים הכל אין *א״א

 כאלו ונהנה הואיל בשכירות
 וכל לישראל מלאכה עושה

 בו יכנס שמא אסור ו׳ יום
עכ״ל: שבס,

 נקרא והוא בשבת מלאכה המקום באותו עושה שהנכרי
ז בעליו: הישראל שם על מ] מותר ט  כלים **להשאיל [

 שהוא יאע״ב לנכרי *ולהשכירן
 מפני בשבת מלאכה בהן עושה
 שביתת על מצווים אנו שאין

פ]  ועבדו בהמתו אבל . הכלים [
 שביתת על מצווין שאנו מפני אסור

 י=עם המשתתף ין ועבד: בהמה
 התנו אם .בחנות או בסחורה או במלאכה הנכרי

 אם מעט אם לבדו לנכדי השבת שכר שיהיה בתחלה
 לבדו לישראל השבת יום כנגד אחר יום ושכר הרבה

תר.  לבדו כולן השבתות שכר הנכרי נוטל לחלוק כשיבואו בתחלה. התנו לא ואם מו
 בתחלה. התנו א״ב אלא השבת יום כנגד כלום לו מוסיף ואינו .אותו חולקין והשאר

 ולא [צ] השכר לחלוק ובאו התנו לא ואם יח הוא: אחד דין בשותפות שדה קבלו אם וכן
 הנותן .חולקין והשאר השבר שביעית לבדו נוטל שהנכרי לי יראה ידוע שבת שכד היה

ק] להתעסק לנכרי מעות  בשכר עמו חולק בשבת ונותן נושא שהנכרי פי על אף .בהן [
ט :הגאונים כל הורו וכן בשוה  לעשותן נכרי לאומן כלים שבת בערב אדם יתן לא י

 אדם ימכור לא וכן .שחשיבה קודם מביתו בהן שיצא בכדי אלא .עמו שפסק ע״פ אף
 שיצא בכדי אלא במתנה לו יק[ ולא ימשכננו ולא ילונו ולא ישאילנו ולא לנכרי חפציו
שבת. קודם ביתו מפתח חפץ באותו ר] שכל ה  אימתי יודע אדם אין בביתו שהוא זמן [

 או לנכרי שהלוהו כמי יראה בידו ישראל וחפץ בשבת מביתו הנכרי וכשיצא לו נתן
 אחרת לעיר להוליכה לנכרי הנותן"אגרת כ : בשבת לו מכר או עמו פסק או משכנו

תר. הולכה שכר עמו קצץ אם  שיצא והוא חשיבה. עם שבת ערב לו נתנה ואפילו מו
 מקבץ שהוא [ש] קבוע אדם במדינה יש אם קצץ לא ואם .השבת קודם ביתו מפתח בה

 והוא האגרת. לנכדי ליתן מותר שלוחיו עם ומדינה מדינה לכל אותם ושולח האגרות
 שמקבל זה שמא .השבת קודם לחומה הסמוך לבית שיגיע כדי ביום שהות שיהיה

 הנכדי אלא לכך קבוע אדם שם אין ואם .הוא לחומה סמוך ביתו ושולחן האגרות
אלא לעולם נכרי,האגרת ביד לשלוח אפוד אחרת לעיר שמוליכה הוא האגרת לו שגותנין

אם
ג וע׳ש רמו סימו טור א מ׳ ג רמה סימן טור ב :סה לאוין ס מ׳ מ : שם ס ר ׳ י ס ר ו ט :1ג

: בשבתות שכר
כו׳. /ft ואח ייח תנוו תן ופשוטה: נכונה רבינו סברת ה  ישראל על מושלת הזאת המלאכה אין שהרי סשושה נראית העסק בדין ז״ל הגאונים סברת וכו׳. לנכרי מעות הנו

: יאסר ולמה הוא ממי ניכר העסק אין וכן שליחותו עושה שהנכרי שנאמר לעשותה
ט  שמשהשקעהחמה ביאר שכבר לפי השמש עם ובמשנה משיכה קודם רבינו ומ״ש למעלה, זכרתיה וכבר השמש עם מתירים ב׳׳ה ובכולן י״ז:) משנה(שבס .וכו׳ כלים אדם יתן י

;וכו׳ להשאיל מותר גבי למעלה זכרתיה כבר י״ח:) (שם ברייתא .וכו׳ ימשכננו לא וכן וכו׳ ימכור לא וכן :חשיכה ספק שהוא השמשות בין הוא כוכבים ג׳ שיראו עד ׳
י ה ת ו נ כו׳. לנכרי אגרת ד  קצן לא ואס ה״ק ששה רב ואמר בה והוינן וכו׳ בש״א דמים לו קצן אא״כ בע״ש נכרי ביד אגרות משלחין אין ה״ר י״ש). (דף ברייתא שם ו
במהא. דואר קביע דלא הא במתא דואר דקביע הא קשיא לא קציצה. בלא פירוש משלחין אין רישא אמרת והא והקשו לחומה. הסמוך לפית שיגיע כדי אומר ב״ה ^

כ. אליו, שנשתלחו מי לכל אגרות ומשלח משכיר והוא יובל אליו כתב כל ידוע אדם דואר שם עוד ז״ל, רבינו כדברי כו׳ דקצן דהיכא השתא שמעינן ובהלכות  אתה ומכאן ע״
וזהו בע״ש אלא אסרו שלא מותר בחמישי ואעפ״כ דואר ובליכא קצן כלא לפרשה ספור הייתי ואני למעלה. וכמ״ש אינה אגרות משלחין אין ט כיוצא דלעיל דברייתא למד

ט׳ כלים ולהשכיר להשאיל מותר טז  נראה לשאלה שכירות שהשוה רבינו דברי מתוך .ו
 שיצא והוא מותר השכירות כך בע״ש אפילו מותרת ששאלה שכשם ז״ל שדעתו ,

 אדם ישכיר לא שם ששנינו הברייתא מן שהקשו ויש .לפנינו שיתבאר כמו שחשיכה קודם מביתו
בע״ש נכרי ביד אגרות משלחין אין בו כיוצא .מותר ובחמישי וברביעי קע״ש לנכרי כליו

 החסיד יוסף על עליו אמרו מותר ובה' ובד'
 ומתוך .לעולם נכרי ביד ידו כתב נמצא שלא
 מלאכה בהם שעושין דבכלים ז״ל פירשו כך

 מע״ש להשכיר דאסור משאלה חלוק שכירות
 בהבלעה ואפילו שבס שכר כמשל דמיחזי לנכרי
 ז״ל הר״א דעת וזה .מע״ש להשכירן אסור

 הברייתא זאת הביאו לא בהלכות אבל בהשגות
 דאית שמאי כבית דאתיא הלכה שאינה מדעתם

י״ח:) (שם ששנינו ואע״פ כלים שבימת להו
 ולא לנכרי חפצו אדם ימכור לא אומרים ב״ש

 אם אלא במחנה לו יסן ולא ילונו ולא ישאילנו
 כדי ממירין שב״ה שנו ושם לביתו יגיע כן

 הצריכו לא ב״ש אפילו אלמא ביתו מפסח שיצא
 בשאלה דזהו לומר יש . לביתו שיגיע כדי אלא

 אבל ברייתא באותה הנזכרים ושאר והלואה
 יום כל ב״ש החמירו נהנה שהישראל בשכירות

 מוזהרין אנו שאין לפי מותר בחמישי ומיהו ששי
 דעת וזה בכלינו תעשה שלא מלאכתנו על אלא
ש :הלכה ואינה ב״ש  כן אם שהקשה מי וי

 ואני .פסוקה כהלכה סתם בגמרא הביאו היאך
 האמור דאגרות בו כיוצא רעו עליו יגיד אומר

 זו על מולקת אחרת ברייתא שם ששנינו שם
 רבינו דעת לי נראה כך .לפנינו שיתבאר כסו

:הוא ונכון וההלכות

.וכו׳ במלאכה הנכרי עם המשתתף יז
 דע״ז קמא פ׳ בסוף ברייתא

 בשותפות שדה ונכרי"שקבלו ישראל כ״ב) (דף
 ואני בשבת חלקך שול לנכרי ישראל יאמר לא

 באו ואם מותר מתחלה התנו ואם בחול חלקי
 הזכיר לא ז׳׳ל ורבינו ע״כ. אסור, לחשבון

 ז״ל כפירש״י מפרש שהוא נראה לחשבון. באו
 לא וגס מהמלה החנה לא אם דה״ק שפירש

 אלא בחול ואני בשבח חלקך אחה שול לו אמר
 ולסוף בשבת מעצמו חלקו את ונשל זה שעמד

 ואיפעיא .הוה שלוחיה דנכרי אסור לחשבון באו
 בלא סתם שנטלו כלומר מאי סחמא התם להו

 ז״ל וכתבו איפשטא• ולא חשבון ובלא תנאי
 סתם כך ומתוך .ואסור עבדינן דלחומרא

נושל שהנכרי ואמר החנה כשלא ואסור רבינו

: נראה וההלכות רבינו דעת שאין אלא בע״ש בזו שהזכירו כן

למלך משנה
אר ,כו׳ כלים להשאיל מותר טז ק מנו פ׳ סכ דט׳ז נ ק ונ רי שוורים שהשכיר ישראל הסמ׳  יש נננ

כו׳ אחריות עליו קנל הנכרי אם ממירים ם. ויש ו רי ס רי דאין כיון אעס׳כ או כ  יכול מ
ה נקראת ירצה אם למוכרה מ ה כ גהמחו שכיתת על מצווה וישראל מקום ככל ישראל נ  הכ׳י ומרן .ע׳

תנ סי׳ כ ה מ׳ . המתירים כדעת להוציאם נידו רשות כשאין אפי׳ שהתיר ריצכ׳א שדנרי ר כ '  ואני ע
כ משום זה על המם  או כשמכרה אלא להוציאם הנכרי ניד רשוס כשאין אפי׳ ריצנ׳א התיר לא דע׳

כ שמשכנם אף ומש׳ה נכרי של הם דהשורים דנמצא גמורה נהלואה אותם כשהלוה  רשות ואין אח׳
ד ה להוציאם הנכרי ני ק כנדון אנל .נכרי של הם דהשורים משום שרי אפ׳ מ׳  של הם דהשורים הס

ה וגזלה מיסה אחריות עליו שקינל אף ישראל ה וזולא ויוקרא וגננ  של הם דהשוורים משום אסור אפ׳
כ ישראל א׳ ל אפשר ז׳ל ריצנ׳א ו :האוסרים כדעת דס׳

. כסחורה או נמלאכה הנכרי עם המשתתף יז ׳ ו כ ק נרייתא ו  שדה שקנלו ונכרי ישראל דע׳ז ספ׳
 אם הגאנילה שקונה כמי ונסתפקנו נשכת חלקך טול לנכרי ישראל יאמר לא נשוספות

ט משחיטת גאנילה ליקח מוסר ס. שכר כנוטל מיחזי אי יו׳ ק סצ׳ח סי׳ הרינ׳ש ומדנרי שנ ת׳ מוכח ו

נכרי
משנה לחם

 מפרש שמא נראה וכו׳ המגיד הרב כתב . וכו׳ במלאכה הנכרי עם המשתתף יז
 חלקך אחה שול אמר לא וגס מתחילה התנה לא דאס דה״ק ז״ל כפרש״י

 שהוא כיון אמרו דאפי׳ בשבח חלקך טול השפוף אחר לו אמר אם לנו דמה קשה וכו' בשבת
 אח״כ אמרו דאם וי״ל אח״כ אמרו אס לנו דמה ג״כ יזיק ולא מהני לא השיתוף אחר

 שרוצה בדעתו שגילה בשבת חלקך שול אח״כ לו באומר מזיק דודאי משום דאסור פשיטא
 שלא אפי' שהודיענו ומה בהול הלקו ישול שהוא כדי בשבת חלקו ליטול שלוחו הוא שיהיה

:דוחק וזה ,דעת גילוי כאן שאין אח״כ ה״פ כן לו אמר
 ז׳׳ל חביב ן׳ לוי מוהר׳׳ר בפסקי עיין .וכו׳ אחרת לעיר להוליכה לנכרי אגרת הנותן ב

הדברים• וארכו זה לשון בהבנת עמו חולק ז״ל רב בי מוהר״י הרב שם אשר
: להאריך כאן צורך ואין ביניהם

ישראל
ה כליל התם דהא דשרי ט ח ש מ ה וצידד י׳ ר נוגע משוס דאסורה לומר סרנ דנ :״ט1י משחיטת גאנילה ליקח דמותר ש'מ נ

מיימוניות הגהות
 ודלא כרבה קול השמעת משום אסור ם״ק דרהיא וההוא בשר״ח מצרפת רבותינו ונ״ם [ע]
קורם ורוקא לא בשכר אבל בחנם ורוקא [פ] ;ע״ב כלים שביתת משום ראמר יוסף כרב

עץ מגדל
תן . הגאונים עד מעות הנו ל ׳ א :ע׳ז מסכת סוף ז . נזקקין עד יוזן ל ו ק ל ט) (דף דשגת פ׳ י׳

 ספר , שבת שכר שנוטל אסור זמים אבל'לכמה לחרש או לשבוע שהשכירו ורוקא ב׳^כר אפי׳ מותר וה׳ ר׳ וביום בחנם אפי׳ לא עצמו בשבת אבל ביתו מפתח שיצא כדי חשכת
 דאזלינן הרא׳׳ש פסק סתם [ובחלקו :ע״כ איפשיטא ולא היא בעיא רע״ז ובפ׳׳ק וע״ש ס״ת וכ״פ [צ] :ע״כ לקמן עיין בשבח מלאכה בו שעושה ויורע בשבת רחוה ואפילו חתרומד

 המלח שמבשלין במקום רבי הורה מכאן .חושש ואינו שכת למוצאי שבת של עמו ומחליף לנכרי מים של גומתו ארם רמשכיר כתוספתא תניא [ק] :שם] בטור הוא דרכנו ים*םה
ע׳׳שז ב׳ה דברי לפרש אלא ר׳׳ע בא לא דאמר יהודה ברבי יוסי דר׳ ואליבא כב״ה [ר] :קורבי׳׳ל ה״ר מקונם׳ אחר ביום שלו מחבת לו יחן והנכרי לנכרי שלו מחבת היהודי ^

:ע״כ קביע דלא הא במתא דואר דקביע הא [ש] עישכיר
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 גמורה מומרת המרי גמלאכת למרי שאמירה דע .ונו׳ בשנת חאציו שהביא נברי כא

רי מלאכת לעשות לנכרי לומר לישראל שמומר ר״ל  המפרשים וכ״כ .עצמו מכ
 מפקידן הוא אלו שחפצים הוא מלשונו והנראה .רבינו מ״ש וכ״ש במכילתא כן ודקדקו ז״ל
 שהם כיון במלמול האסורין דברים ויהיו לישראל יביאם ואפי' איסור שום בזה ואין ישראל אצל
 מקום לאיזה לפנותן לו לומר רשאי הנכרי ביד

 ביד שהם כיון דשבות שבות כאן ואין שירצה
מנין :הנכרי מו  מימרא .בשבת הנכרי את ו

 :כ״א:) (דף דביצה שני פרק כלשונה
תנין כו'. מזונות לפניו ונו  דשבת פ״ק ברייתא ו

 ואם בחצר לכלב מזונות נומנין ת״ר
 מתנין בו כיוצא לו נזקקין אין ויצא נמלן

 אין ויצא נשלן אם בחצר נכרי לפני נותvמ
 שבמפרש לפי לאכלן רבינו ומ״ש .לו נזקקין
 מתנין אין בירושלמי אמרו וכן אסור להוציא
 וכתבו .ז״ל פירשו וכן לצאת ע״מ לנכרי מזוזות

 אומו חושבים שאנו הוא לאכלן כדי שההיתר ז״ל
 כחזיר ואינו שלום דרכי מפני עלינו כמזונוהיו

כ״א: פרק כמבואר שאסור
ב כו׳. בדרך בא שהיה מי כ  פרק משנה ו

 שהמשיו מי קנ״ג) דף אחרון(שבת
 מעמא מאי ובגמרא לנכרי כיסו נותן בדרך לו

 להו קים לנכרי כיסיה למיהב רבנן ליה שרו
 ואי ממונו על עצמו מעמיד אדם דאין לרבנן

 אמות] [ארבע לאיר,ויי אתי ליה שרית לא
 יש מכאן כתבו ובהוספות .הרבים ברפות
 השלמון מן או הלססין מן שמתירא למי ללמוד
 דמפום להחביאן כדי המפות לנולעל מותר שמא

 הרמב״ן עליהם ונחלקו לנולכילן לו התירו הפסד
 לאיסור ז״ל הרשב״א מעם ונתן ז״ל. והרשב״א

 משום קל דבר לו המירו לא שבכאן ואמר
 דבר על יעבור שלא כדי אלא ממונו הפסד
 לו מתירין אין הלססיס מן בממירא אבל .חמור

 דבריו ע״כ .מלמול לידי יבא שלא כדי מלמול
א :ז״ל ״ ד  מימרא .וכו׳ מציאה אבל בכיסו ב

 ודעת דעתו יתבאר יוליכנה אבל ומ״ש שם.
 הבאה מציאה בין יחלק ושם .כ׳ פ׳ החולקין

:לידו באה שלא ־למציאה לידו
.וכו׳ בזדון מלאכה שעשה ישראל כג

 קמא מרובה(בבא פרק ברייתא
 המבשל .מקומות ובהרבה ל״ד) (דף ובכתובות מ״ו) דחולין(דף קמא ובפרקא ע״א) דף

 ויש .עולמית יאכל לא במזיד שבת למוצאי יאכל בשוגג אומר יהודה רבי .וכו׳ בשבת
 יאכל בשוגג הוא כך ר״י דברי שפירוש ^'ל המפרשים והכריחו .אחרות דעות בברייתא

 אמרים אבל הוא עולמית יאכל לא במזיד .לכל אסור ביום ובו לאחרים בין לו בין למו״ש
 וכן .ז״ל הגאונים כתבו וכן כר״י הלכה נפסקה ושם כירה פרק בהלכות כתוב וכן .אוכלין
 נמשך הוא שיעשו בכדי להמתין שא״צ כלומר מיד רבינו מ״ש ומ״מ .ז״ל הרמב״ן הכריע

 .במזיד או בשוגג ישראל ידי על שנעשה במה לו לחוש ואין למעלה הנזכר השעם אחר
 סובר הוא זה כדעת והרמב״ןז״ל שבת. במעשה יהנה שלא כדי ואומריןשהוא בזה וי״ח

 רבינווהרשב״א כדעת דעתו ז״ל וה״ריונה . שיעשו כדי המתנה בשוגג אפילו בכאן והצריכו
:כלום בזה הכריע לא ז״ל

מ״ב) מ״א שהוציאוהו(עירובין מי ס׳ הובאה ברייתא וכו׳. לתחום מון שיצאו פירות כד
ותירצו

א ♦ דמים לו קצץ כן אם  בשבת חפציו שהביא נכרי כ
 הניחן לו אמר ואפילו .מותר ישראל לבית והכניסן

ר. זה הרי זו בזוית ת  בשבת הנכרי את ומזמנין מו
ח] מזונות לפניו ונותנין  אין ויצא נטלן ואם .לאוכלן [
 מזונות נותנין וכן .עלינו שביתתו שאין מפני לו נזקקין

 :לו נזקקין אין ויצא נטלן ואם בחצר הכלב לפני
ב  עמו והיו היום עליו וקדש כדרך בא שהיה“ מי כ

 לוקחו שבת ולמוצאי לו להוליכו לנכרי כיסו נותן מעות
 על ואף .זה על שכר לו נתן שלא פי על ואף .ממנו

 על בהול שאדם מפני מותר משחשיכה לו שנתנו פי
 זה דבר לו תתיר לא ואם .שישליכנו אפשר ואי ממונו
 בידו להביאו יבא סופרים מדברי איסורו-אלא שאין

 אמורים דברים במה .תורה של מלאכה על ועובר
 בפחות מוליכה אלא לנכרי יתן לא מציאה י=אכל ככיסו
ג אמות: מארבע פחות  בשבת למלאכה שעשה ישראל כ

 מלאכה באותה ליהנות לו אסור בזדון ועשה עבר אם
 למוצאי בה ליהנות להם מותר 'שראל ושאר . לעולם
 היא קדש כי השבת את ושמרתם שנאמר מיד שבת
 שבשל ישראל כיצד .קדש מעשיה ואין קדש היא

 לא לו אבל לאחרים יאכל שבת למוצאי .במזיד בשבת
 יאכל שבת למוצאי בשגגה בשל ואם . עולמית יאכל

 הראב״ד השגת כל וכן מיד אחרים בין הוא בין
ד :בזי׳ כיוצא כשב .שיצאו *פירוס ישיצאו *פירות כ

חוץ
שור ג רסו סי׳ א מ׳ ג וע׳ש שיס סימן שוי ג :שס בשיר עיין ב :סה לאוץ ס מ׳ :שם ס

ג חה סימן שור ד מ׳ : שס ס

 להקל חלינן בעלמא אלאחששא אינה שזו דכיון האגרת הגוחן ישראל לביח קרוב היומר מהצד
 ואס .ורבינו הרי״ף לפירוש לנו לחומה חון שמא דחיישינן ההיא כמו רבינו שכחב שמא האי והוי

 הרבה עיירוח בו שיש מחוז הוא מדינה דשם במדינה וסיים בעיר שפתח רבינו לשון נדקדק
של העיירוש בני וכל ההוא שבמחוז מהעיירוח באמת יושב דואר בי שאוהו לפרש אפשר

 דואר בי לאוהו אגרותיהס שולחים מחוז אוחו
 חוץ שהם ואפי׳ לו שנשחלחו למי משלחם והוא

 אחח עיר מבני שאמד מיירי והשהא למחוז
 שבעיר דואר לבי אגרח שולח המחוז מעיירות

 למחוז'אחר שישלחנה כדי המחוז מאותו אחרת
 דואר לבי זו מעיר אגרת לשלוח אסרי וב״ש

 ביתו יודע השליח זה א״כ אלא אחרה שבעיר
, ביום שהות יש אס) מתירין דואר(וב״ה הבי של

 דואר שהבי לחומה הסמוך לבית שיגיע כדי
 להומה סמוך ביתו שמא להקל דתלינן בה יושב
:ופרח כפתור רבינו בפירוש זה ודרך ■ הוא

ב ת  לקבל בעיר ידוע אדם אין אס העור כ
 אא״כ בע״ש אוהו משלחין אין הכתבים

 קצן לא כתב והרמב״ם מותר ובה׳ ובד׳ קצן
 לשלח אסור פי׳ .עכ״ל לעולם לשלח אסור

 בין חילק לא שהרי ובה׳ בד׳ אפילו לעולם
 השמינו שגם ג״כ הרי״ף דעת וזה וה׳ לד׳ ע״ש

 צ״ל ז״ל דעתם ולפי ובה׳. בד׳ דשריא ברייתא
 בע״ש נכרי ביד אגרות משלחין אין דת״ר דהא
 נעשית המלאכה שאין כל אלא ע״ש דוקא לאו

ראשון. מיום אפילו ע״ש ליה קרי השבח קודם
 בע׳׳ש אפילו דבשקצן לאשמועינן ע״ש נקע א״נ

:מותר
ם. עליו וקדש בדרך בא שהיה מי כב היו

 היום עליו וקדש שכתב רבינו מדברי
 דתנן דהא הרא״ש, שכתב כמו שסובר נראה

:קאמר משחחשך אף לנכרי כיסו נותן
 אלא לנכרי יתן לא מציאה אבל בכיסו בד״א

 בדברי עיין אמות. מארבע בפחות מוליכה
 כתב . עשרים בפרק ה״ה ובדברי רבינו

 לא בגמרא לכם שהוקשה מה בתשובה הרשב״א
 אלא כן הראב״ד עליו השיב כבר הכי משמע

 שבכיסו לדבריו עעס ונתן מעט הציצו שהרמב״ן
 ושמא ללכת נחפז ממונו על בהול שהוא מחוך

 לכחחלה לו התירו לא לפיכך אמות ארבע׳ יוליכנו
 ממונו על עצמו מעמיד אדם שאין לפי רצו לא לגמרי ולאסור אמות מארבע פחות להוליכה
 והתירו עליה עצמו מעמיד שאדם לפי נכרי לו אסרו מציאה גבי אבל .נכרי לו והסירו

 הפילין■ במוצא שהתירו ובדרך האי כולי מילחא אוושא דלא אמות ארבע פחות להוליכה■
 אבלימציאה שאמרו דכיון כלל מחוור ואינו אמות. מארבע פחות בפחות הגזרה בשעת להכניסן

 עכ״ל: מד״א פחות מוליכה אבל אמרי הוו שרי מד״א פחות דהולכה איתא אם לא
ך מ״ הר « משמע דבגמרא תימה וכו׳ בכיסו בד״א וכו׳ בדרך בא שהיה מי כתב ו  דבכי

דבמוליכה, אלמא אמות מד׳ פחות פחות מוליכה ממור ולא נכרי עמו אין אם
 בפרק, מזינן ובהדיא לנכרי לחתה ולא להוליכה במציאה התיר והוא יותר למיגזר איכא

 פחות מוליכה ובסכנה דקתני בסכנה אס כי להוליכה התירו לא דבמציאה תפילין המוצא
 ככיסרומפ״ה עליהם בהול אדם הקדש דכתבי בזיון דמשוס לתרן ויש • אמות מארבע פחות
 יש ועוד . וצ״ע ד״א בחמלה למיעבר אתי לא עליה בהול אדם דאין דכיון במציאה התירו

בו שיש ששות דהוי עלעול דעביד מד״א פחות פחות להוליכה התיר אמאי נמי לתמוה
למיגזר ואיכא עלעול עביד דקא מלהוליכה אמירה כ״א עביד דלא לנכרי שיאמר דמועב דאמירה שבות דהוא לנכרי אמירה ואסרו פסח ודמיק כזה שבות התירו לא ובהזאה מעשה

:עכ״ל וצ״ע; דרבק איסורים שני ואיכא אמות ארבע יוליכנה שמא '
כו׳. לתחום חון שיצאו פירות כד להוציאם עצמו הוא הוציאם בין חילוק לשוויי וה״ל כוותיה פסק אלפס ורב בחרא דהוא כר״פ פסק לא אמאי תימה הרמ״ך כתב ו

אחר
משנה לחם

 כדי שהוא ואומרים בזה חולקים ויש ה״ה כתב. .כו׳ בשבח מלאכה שעשה ישראל כג
 כתב ז״ל שהוא אע״ג .זה כדעת ז״ל והרמב״ן וכו׳ שבת במעשה יהנה שלא

 דמשמע שלו האדם בתורת ז״ל הרמב״ן וכ״כ וכו׳ נכרים לו שעשו מת המתחיל בלשון זה בפ׳
 בדבר מלקו שלא מפני שיעשו בכדי לאחרים אסור אמאי טעם לתת הרמב״ן דהוצרך משם
 צריך היה לא שבת במלאכת יהנה שלא מפני הוא שיעשו כדי דהעעם בשמו כאן מ״ש וכפי

 שייך דאין י״ל שבת במלאכת יהנה שלא מפני לאחרים דאסור לומר לו דהיה ההוא לטעם
 לא הבישול על נצעוה לא שהנכרי וכיון נכרי ע״י נפשה הבישול דהמס זה עעס שם לומר
 המורה מן באיסור הדבר נעשה ישראל ע״י הדבר שנעשה כאן אבל באימר הדבר נעשה
 עולמית יאכלו לא דאחרים אמרינן לא אמאי וא״ת . שבח במלאכת יהנה שלא לומר שייך

כמד לאחרים בינו לחלק לנו דאין משום עולמית אוכל אינו שהוא כיון במזיד דנעשה היכא

מיימוניות הגהות
 לא וע׳ס אסור עמו להוליבן העשויים חפצים אבל בחצר לאוכלן דעביד מזונות דוקא [ת]

 ומזונות אסור ד״ה בשבת אבל יום מבעוד אלא לנברי חפציו להשאיל במתני׳ ב״ה שרו
 ע״מ לנכרי מזונות נותנין אין בירושלמי תניא רחבי להוליך ע״מ לא אבל לאובלן דוקא

 לו לתת, שמותר אלם בנכרי בנון שלום דרכי משום דאיכא דהיבא בא״ז וכתב וכו׳ לצאת
:ע״ב ת.,ירייתא ר״ה לן דלית משתא לדידן אחר ע״י לו לשלוח או

 אסור -יהיה שלאחרים לומר דאיןראוי וי״ל .שיעשו כדי שיעור בענין׳ לעיל מחלקין אנו שאין
 אחרים דימהינו לומר דבשלמא קל עעם שהוא מלקו לא מטעם חמור איסור שהוא עולמית

 נימא ק״כ וכ״ת אהנ/ לא האי כי חמור לאיסור אבל מלקו דלא טעמא הך אהני שיעשו בכדי
 דאפי^ דכיזן וי״ל מיד מוהר ולאחרים עולמית יאכל לא שהוא אמרו ואמאי שיעשו בכדי כאן

 ואין עולמית יאכל^ לא דישראל משום חלקו דלא טעם מתבטל היה סוף סוף אוסרים היינו
 נתבשל סוף דסוף בכד״ש מלקו דלא טעמא מהך לאחרים לאסור לנו אין א״כ בכד״ש אוכלין

 כדיך• מיד מותר דלאחרים ולומר הדין על דבריו להעמיד ראוי וא״כ אותו מקיימים אנו ואין
 למיעבד אתי דלא י״ל שוגגאני ויאמר במזיד יעשנו דלא שוגג כאן, קנסינן לא וא״תאמאי

:כתבי כל בפ׳ המוס׳ בשם לעיל וכמ״ש סקילה איסור דהוא כיון במזיד
ד כו׳. לתחום חון שיצאו פירות כ מוז שיצאו רבינופירוח כתב י״ע ה׳'מהלכות בפרק ו

לתחום
עוז מגדל

: (דף שהחשיך מי פרק אמות מד׳ עד היה ( נ ' נ אל ק שר ה,. כיוצא עד שעושה־ י ק נז ימולין פ׳ מי
ד׳ ה פרק בהלכות אלפס ר׳י והביא דתרומות ב' ופרק מרובה ופרק ט׳׳ו) ( ; ניר : א) ע׳ ף ד )
ת רו ב ;מ״א) שהוציאוהו(דף מי פ׳ ריש .שבת מוצאי עד שיצאו סי ת  והכי וכו׳ דחקא' הראב׳ד־ו״ל: כ

:עכ׳ל בעירובין ר״פ אסקה
אני כי ו מר. פ שהוציאוהו מי סרק ריש שראה, לפי ז׳ל הראב״ד דברי או  לתחום מחון שיצאו פירות לי'

ע וסירש׳׳י , נינהו אנוסין מ״ע מקומן את הפכידו לא במזיד אפילו וחזרו רי. קא ז׳לדביו׳׳ י מי
כ ברה״ר אמות ד׳ העבירן ואפילו רה׳ר דרך הביאן אם אסורין ודאי בשבת דאי דאורייתא מלאכה נהו אתעביד דלא משום פירש ■ויפה כ׳ סי׳ ז״ל הרשב׳א מורה ו ר לר*פ שמעיה בר יוסף רב איהיביה עלה נ

רני



a משנה מגידז ו פרס עבת הלכות זמנים. משנה כסף2

 : המגיד הרב בדברי רבינז פעס נחבאר וכבר .עכ״ל ,רמסי שפירשו כמו אחר
ז ״ ל ב פ  אלו כל אם הוא הימה הרמ״ך כסב וכו׳. מענינם שהוא וכל המלאכות אלו כ

שד מממשיס מחר למשוב ה״ל אחת מסר ארבעים משיב אמאי אטה  דאמרינן ו
 ומכריך וחורז ומופר שלדה לה קרי במשכן הוה דלא אב לה קרי חשיבא במשכן דהוה מלאכה
 היה שלא במשכן היו לא ומוסק ומצר ומרכיב

לא וגס ולחרון למפור  היו צא וגס ולממז צמפור המשכן ^רך
 ולא אילמה וליסע ולהרכיב להבריך צריטם
 מלאכה כולם וה״פ זיסים ולמשק תמרים לגדור
 אתא ולאשמופינן מוורע שלדה וכולן הם אמת
 אב ועל שלדוס שש על אמה אלא מייב דאיגו

א חייב זומר דאמר וההיא והולדה ל ע פ מ ס מ  מ
ק ליה מסייע מי פ  שפירשוה מוו ליה מו

:עכ״ל וצ״ע^ המפרשים
כיצד

בשוגג
נעשה

 שלא דוקא ו״ל הראב״ד
 חזרו אבל למקומן חזרו

 יאכלו במזיד אפילו למקומן
 פפא רב אסקה והכי

: עכ״ל ,בעירובין

וחזרו. לתחום חוץ [א]
 לא שהרי בשבת- יאכלו
 לא במז^ נשתנו. ולא מעשה בגופן
ה ♦ שבת מוצאי עד יאכלו  השוכר כ

 הפרה את לו לשמור הפועל ״את
 אין לפיכך שבת. של שכרו לו יתן לא התינוק ואת

 או שבת שכיר השכיר היה ואם עליו. שבת אחריות
 של שכרי לי תן לו יאמר ולא עליו. שבת אחריות לפיכך משלם שכרו לו נותן שנה שכיר

:ימים עשרה של או שנה של שכרי לי תן לו אומר אלא שבת

 בשלא גד״א יאכלו לא במזיד יאכלו בשוגג להמום מיז שיצאו פירוס .ע בגמרא והירצו
 לעולם אומרין נחמיה ורבי יעקב בן אליעזר רבי יאכלו במזיד אפילו במקומן אבל במקומן
 ועול ס״ק לגבי שנים שהן לפי כמותן ורבינוז״לפסק שוגגין. למקומן שיחזרו עד אמרין
קי. קב ראב׳׳י שמשנת ע״כ. בעירובין^ פפא רב וכו׳ חזרו שלא דוקא ובהשגוהא״א ונ

א, כך דבריו וביאור  מ״א (שם ההם גרסיק הי
 לחמום מיז שיצאו פירוס ספא רב אמר ב)

ק אס הפסידו לא במזיד אפילו וחזרו  מאי מקו
 ברבי יוסף רב איחיביה נינהו אנוסין פעמא

 אומרים וראכ״י נחמיה רבי לר״פ שמעיה
 שוגגין למקומן שיחזרו עד אסורין לעולם
 דהניא היא סנאי והירצו .לא במזיד אין בשוגג
כו׳. פימה  יש וא״כ כח״ק ס״ל ור״פ ופירוש ו

הו. סובר .שר״פ אחר כה״ק לפסוק לנו כמו
 ז׳׳ל רבימ דברי על להקשות מוסיף אני ועוד
 יו״מ מה׳ ה׳ פרק כר״ס פסק בעצמו שהוא

 רבינו גרסה שאץ זה כל בהירק ונ״ל בביאור.
 בזה והמעם .היא בשבה ההיא אלא היא חנאי
 יכול שאדם ביו״ע הם בהכרח ר״פ שדברי לפי

 והמקשה התחום חוך הרבים ברשוס להוליכן
 היה אליעזר ור' נחמיה ר׳ שדברי סבור היה

 אלא נחלקו ולא היא דבשבה לו ואמרו ביו״ע
 ואץ התחומים הגבלה לענין ולא אכילה לענין
. חלויין ר״פ דברי ק  רביע לדברי נ״ל כן ב
א ונכון .לו מודים הספרים היו אילו מ

 דבריהם והעמיד מכולם בה^* כהב ז״ל והרשב״א
 ישראל שהעבירן כיון בשבת אבל ביו״ע דוקא
 לא לרה״י מרהי׳ר שהחזירן או ברה״ר 'ד״א

ה ז״ל הר״א שדעה ראיחי, וכבר יאכלו.  גז
 דבריהם לפי וצ״ל בשגס לפרשם' רבינו כדברי
 ישראל ע׳׳י אפילו נמי אי נכרי ע״י ביצאו

 דרה״ר מד״א יותר דדבריהם בהחומין החמירו
.צ׳׳ע וזה חזוק צריכין שדבריהם לפי דאורייתא

 ודאי היא ישראל ידי על דבריהם כונה ומ״מ
:למזיד שוגג בין שחלקו כיון

ר כה כ שו  גרייחא .וכו׳ הפועל אח ה
נ״ח) (מציעא הזהב פ' הובאה

 פרק ובהלכות .עליו שגה אחריות עד כלשונו
כולה: הובאה השואל

ז ״ ת א פ כו א ל ה .וכו׳ עליהן שחייבין מ  ז
פ׳ ועיקרו בגמ׳ מפורסם

מנין :גדול כלל משנה .וכו׳ מלאכות אבות כל ו
 והקשו(שם .העור המולח במקומו שם ונזכר השרמוע מן מיז במשנה שם וכולן הפעולה שם הזכיר ויבינו החורש. כאמרםהזורע הפועל האדם בלשון שם ׳מכמ וכולן ע״ג) (שבת שם

מ חדא אפיק מרויימ דאמרי זר״ל יוסק ר׳ ואמר מעבד היינו מולח הייגו ע״ה:) מ מניי :הבאים בפרקים יתבאר וענינם אלו מלאכות מהות ובאור .ע״כ ,ועייל«־עו
ד ב צ י ס׳ הסופר או המורש עטנם הוא כ  :הן אחת מלאכה כולן והחויז והחופר המרש תנא ב׳) ע״ג (שם בגה׳ .ז

ען ג ם .בוי׳ הזורע ז :ק אחת מלאכה כלן והמרטב והמבריך והנוסע והזומר הזורע תנא שם זה ג
כו׳. קנוניה או תבואה הקוצר m ך א רבינו שכוונת ודע . p אמת מלאכה כלן והאורה והמוסק והגודר והבוצר הקוצר תנא ז גמור בדמיון לאב דומה שהיא מלאכה שכל הי

בדמיון שהם והבוצר הקוצר בזה והמשל .מולדה הנקראת היא זו במקצת לה הדומה מלאכה אבל כמוסה אב זו הרי הנפעל באימת או הפעולה באיכות ŵממ שחלוקה אלא
גמור ,

משנה לחם
ם. הם ואם באכילה מותרים הס אם שם הזכיר זלא זכו׳לתחום רי מ ט ורביאלעזר נחמיה רבי ודברי תחומין ביו״סולענין סימה זיש א .יאכלו ולא רגיס לדברי בשבח איי

ברשות אמות ד׳ דהעבית משום אסור נמי התחום בתוך אפי׳ לתהום חון נקס אמחי וא״ת אלא נאמר לא בגמנא שאמרו שמה וסובר באכילה מוסדם הס ואס זה הזכיר לא איך
ק כבר הרבים שיהיה אפי׳ כשבת דהיא רביס גירסת לפי לסיז בגמרא ״^•חוק למהמצרכו חסמץ לענין ר תחומין משום אבל אסור אינו ברה״ר דעברה דמשוס ז״ל ה״ה חי מ א

פרקשביעי•
ת א מ א ל  אבות מהן בשגגה. חטאת קרבן או במדד וכרת סקילה עליהן ישחייכין ס

.הן ואלו .אחת חסר ארבעים מלאכות אבות כל ומנין .תולדות ומהן
 והטחינה. והברירה. והזריה. והדישה. והעימוד. ה.Tוהקצ והזריעה. החרישה.

 ועשיית .והטויה . והצביעה .והנפוץ .וקלבון והגזיזה. והאפיה. והלישה. וההרקדה.
 והתפירה.והקריעה. .וההתרה .והקשירה .ודגציעה .והאריגה.המסכה והנסכת הנירין.
 ומחיקת וההעבדה. .וההפשטה .והשחיטה ה.Tוהצ בפטיש. והכאה והסתירה. והבנין.
^ת והכיבוי. וההבערה. והשרטוט. והמחיקה. והכתיבה. וחתובו. העור.  וההוצאהמר

 הוא כיצד מלאכות. הנקראיןאבות הם מענינם שהוא וכל המלאכות אלו כל ב לרשות:
^ .מלאכה אב זה הרי חריץ העושה או החופר או החורש אחד .ענינן  מהן ואחת אחת ש

 אילנות המבריך או אילנות הנוטע או זרעים הזורע ובן ג דרא: אחד וענץ כקרקע וזפירה
 אחת שכל .הוא אחד וענץ מלאכות מאבות הן אחד אב אלו כל הזוטר. או המרכיב או

 הגודר או ענבים הבוצר או קטנית או תבואה הקוצר וכן ד :מתבוץ היא רבר לצמח מדן
מהן אחת שכל הן. אחת מלאכה אב אלו כל תאנים. האודה או זיתים זע^נק או תברים

לעקור
ה : שם י'׳שושמ״ג0 ץפ לאו : בסמ״ג

: מורה משל יותר לדבדהם חיזוק חכמים דעשודבשבת דכיון כאן מ׳׳ש על שם סמך סרביס זנראה .להסומין הכא לאט^ס התם לישר טז׳יע
ז חיז ל״ל ס3בש דאי ̂משום גמ״ס בהכרח הס ד״פ שדברי ה״ה ומיש ביו׳^. סותריםכ״ש ״ ר ד פ צ פו ט׳ חטאה ה  רטנו שכונח ודע ה״ה כחב הן. אחח מלאכה חב אלו כל ו

ד ודאי אלא רה״ר5 שעוגר כיון להוליכה יסל איע ולתחום שיהיהתוך באיכות לזורע דומה דזומר נראה וכו׳ דומה שהיא מלאכה שכל היא י דאיי ם ^מו ׳
הפעולה

מיימוניות הגהות
ע [א] ק צ׳׳ הו טי פר או צי הו סקי ש עיין ,הר״ם ובפ ה ו ל׳ בפ״ ה ט מ ר S י

ל ד ג ז ס ו ע
»רו עד ׳אסורץ צפואש אומיים וראנ״י נממיפ דני ג שימין צמקומן פי טג זמסדדיק צא גמזיד אין כ

ק שיצאו פייוח דפניא היא סנאי אומר נחמיה רני יאכלו צא נמזיד יאהצו נשוגג ממרו ציזמוס ס
טיין צעזצם אומר וראג׳י נחמיה ר׳ קהני עצה והא במזיד אילימא נמקומם מאי צנרורי וטריק ושקלינן יאנצו צא נמקומן שצא יאכצו י דאסקה «ד <ו' א טי מ ונמייד כחנאי צאוקומה כו׳ מחסרא נ

מ0 והכא דאפור פציגי לא כ׳ע במקומן במזיד צא זדמיק כירק דג״ם וסיקוס פ כו׳ מיפצגי קא במקומן שצא ו ו׳ לעוצם אומר וראג׳י נחמיה ר׳ סיפא מדקסגי והא ומהדייק כתנאי ליטא די׳ כמויד אין שוגגין נ
ק ומצל צא דהיינו מקומן אח הפסידו דצא דומיא הסחוס תוך ומקומן חוןצחחום במקומן שלא ופירוש בשנת ברייתא האי ז׳צ ופייש׳י כת׳ק ר'פ וקאי במזיד היא סנאי אצמא ש'מ פרי נמי במזיד שנר דס׳

^ לשלא מקומן בץ הכי נסר מפליג קא מאי דא״כ וחזרו מרייתא ו^יג ־סחונזן מקו ע ,חזרו ננרייתא להדיא קחני אי נ ד נ י וסמך ז׳ל התוס׳ נעלי רבותינו הלכו הזה ו ׳ להסיר כת׳ק ופסק המסקנא זאס על ז׳ל י
אע׳ג במקומן במקומן'ומזיז שלא ■שוגגין ק קאי ונהראי אמורא דהוא דר׳פ כיק הכא שאני ונקי קב ראב׳י דמשנס ו דעכד קגס משוס אחר לישראל שמוהר יפיאל בפניל להנא דמי ולא כווסיה הלכסא נת׳

ע ישראל נעלים אטו נכרים נעלים גזירס משום אלא סניתה קנו דלא נכדי פירוס דשאני עוד אמי ז׳ל הרפנ׳א ומורי .איסויא ישראל בהו הטגנון ונזה נמקומן שלא אפי׳ להתירן ממקומן כשיצאו נהן הקלו ולפי
ר יוסף לרנ ליה דמהדר הוא דר'פ איתא דאה ועוד וחזרו דוקני נוכחי נכולהו דנרסינן הגירהא מחיקת הדא טפי שיטתא הדא קשיא ואדירי :כאן רל הראב׳ד מ׳ש ■מא מסקנא להאי ואסיק שמעיה נ
אי קאמר מאי ועוד פפא רנ ליה להדיאאמר הליל א׳ג דיצאו דנרייתא לישנא חלמודא שני אמאי ועוד דתניא כת׳ק דאמיי אנא הליל והכי דשמעתא מארי הכי לפרוקי דמלמודא אורחא לאו הא היא מ
ק .הסחוס לסק־ וקרי במקומן שלא ליה וקרי לתחוס חון קו י מדון על לי קשיא ועוד . מ ׳ שהוציאוהו דמי דמהניתין דומיא נאונם יצאו דמשמע קחני יצאו דהא פירות נהני איסורא ישראל ועבד דאמר זיל י

שוכו׳ ^מו דישראל איתא ואם ממדא לה מייתי ד,א רעלה גכיי עי לפרוק הכי ונהר נשנה דהמנשל נמזידדומיא להוציא נשוגג הוציא נין ולפלוג הליל לתסוס jm פירוס המוציא אישויא זמד כדנ חזיוו נ
. . . ' ״ .

סיאשון
 למקומו חזרו אם וגס מזידין או שונגין חזרו אי וטרי ושקיל גרסיגן וחזרו נינהו אנוסין טעמא ימאי לסלתד טעמא מפרש וכן דעת להם אין דפירות מדעתן היעושלא י.צאו מדקתט ודאי לי נראה צנן .
י לקדמוסן מויו ולא הר^ון במקומן ל&א חזרו אם או ן קודם שהיו כמו היאשק נמקומן מזיו ולא הואיל נמקומן פלח ליה קרי הסמם נחון שהן ^זאע^ אמות ארבע אלא לו שאץ באדם הן ^
 קנכוה נמזיד נמי וכן שיי לא ואי אטי מחשנסיה דאתענידא דהיכא משוס טעמא ואמרי׳ אחרת לחצר חצר אותה נץ ומפלגיק וכו׳ פירוס מליאה ידו דפוטס דשנת קמא דפרק לההיא ^ס לי ודמיא ■יציאתן
 yj J5 השמיש ולפיכך עלייהו סמכינן ולא איטן דחיקי ושנויי הוא וטייא דפקלא נמי ומסקנא כלל לאהדורי חייש לא ר׳פ אפל דר׳פ אליבא וטרי דפקיל הוא •ותלמודא קנסוה לא נפוגג

 כנללא דראנ׳י ואלינא ברייתא כסתם שנת נהלכוס כאן שפסק ז׳ל י׳מ יפה הפטם כן ועל כדנריו מסכימים שהם נראה ז״ל הרמנ׳ן וכן השמיטה למה השיגו ■לא זיל המאור בעל וגם הלכה 'להשמיעם-שאינה
 5אמ, פני׳ט להשמיענו כי־פ פסק טוב יום פניתת דהלנות ה׳ וס^ נו וכיוצא נשכת צהמנשל דמי לא נלהכי מעשה נהן עשה ולא נשתם שלא לדבר סעס ונתן זנקי קב דאכ׳י מש« -סלמגדא

:ע׳ג) גדול(דף כלל פיק .טחינה עי מלאכות r׳D ' :נ׳ח) הזהב(דף פרק במציעא .בפרק סוף עי הפוטל את השמד :כן שכמב לעייוגין ז׳ל ב?א0ר מורי גחדושי מצאט שוב .ז״ל


