
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



33 יןמשנהכסף ח ז פרק שבת הלכות זמנים. משנה מגיד
 איכוח סלוקי פהם והחופר המורש וכן והמנוע הזורע וכן הנפעלים שמלוקין אלא גמור

 לחלק אנו5 שאם .הם אחח מלאכח■ כולם אמרו עליהם .גמור נלמיון הם איל הפעולה
 בשאין אנל . בזה וכיוצא בהם יעשה אשר הכלים ובמיני כן גם הזרעים במיני נחלק בהן
ק את המחהך כיון דמיון קצת אלא שם ד  בהעפוס רק לפחינה דומה שאימ ה

 מפנה שהשחינה אע״פ רבים גופים אחד מגוף
 הוא זו כן החשוך ואין לגמרי הראשון הגוף

ק זה והיקש הולדה  .רבינו דעס זהו .לכלן ני
 חולדות שהן הן אחת מלאכה כלן שפירש מי ויש

 שינוי אלא בזה לנו שאין ואע״פ אחד לאב .
 חידוש וזהו עיקר נראה הראשון הפירוש השמות

: הביייהות
 כיצד וכו׳. הדומה המלאכה היא התולדה ה

ס׳ ירק המחתך  בגמ׳(שבת .ו
 סלקא דפרים מאן האי פפא רב אמר ע״ד:)
 כו׳, משכת של לשק הלוקח וכן :מוחן משום חייב

 המצניע פ' .וכו׳ קיבה בו ונתן חלב הלוקח וכן
 בורר משום חייב מחבן דגמ׳ מסקנא צ״גי) (שם

: ע״כ ,בונה משום חייב מגבן
כו׳. אב העושה אחד ז  בכמה פשוש זה ו

ם : בגמרא מקומות  הפרש מה כן א
ע שחרש הרי כיצד וכו' יש  בגמרא .וכו׳ וזי

 מלאכות אבות דארבעים מנינא(פי׳ ע״ה) (שם
 ואמר למנינהו ולא ליתנינהו לי למה אחת) חשר

 חייב אחד בהעלם כולן עשאן שאס יוחנן ר׳
 ביודע אלו דברים ופירוש .ואחה אחת כל על

 בהלכות שמבואר כמו במלאכות ושגג שבת שהוא
:שביעי פרק שגגות

ל ח ב  זה .וכו׳ הירק אח וחתך מחן אם א
 אמרו פ׳ ור״ע אליעזר ר׳ מחלוקת

 כר״ע וקי״ל במשנה [מ״ז]) בכריתות(דף(פ״ה) לו
 כלל פרק ובגמרא אחת אלא חייב אינו דאמר

 מדר' לאפקי מחניפין גבי ע״ה:) (שבת גדול
 :פשוש וזה אב במקום אתולדה דממייב אליעזר

ט׳ הרבה מלאטת העושה מ  פ׳ משנה .ו
 העושה ס״ח). (שם גדול כלל

 חייב איש אחת מלאכה מעין הרבה מלאכות
: אמת אלא

ח3  משנה .וכו׳ שהוא כל החורש א ״
ק״ג) (שם הבונה פ׳

 והמזרד והמקרסם הממש שהוא כל החורש
 והמזרד עולשין ההולם ת״ר ובגמ׳ חייב שהוא כל

 כמלוא לבהמה אם כגרוגרת לאכילה אם זידין
 אס קלה ביצה לבשל כדי להסק אם הגדי פי

 כתב כך ומפני .שהוא כל הקרקע את ניפוח
 ופירש״י . שהוא כל הקרקע את ליפות כדי רבינו

 האילן מן יבשים ענפים קוצן מקרסס ז״ל
:עכ״ל , V שנה של לחים זרדים מזרד

 גדול(שם כלל פ׳ .וכו׳ השדה פני המשוה וכן
 גבשושית לו היתה ששת רב אמר ע״ג:) .

 משום חייב בשדה בונה משוס חייב בבית ונשלה
בביס וניממה גומא לו הימה רבא אמר חורש

:שהוא בכל שהחורש נתבאר וכבר .ע״כ מורש משום חייב בשדה בונה משום חייב

ד ה צ י כו׳. ירק המחתך כ  אבל מי נאכל שאיש ירק דוקא לפרש ה״ל הרמ״ך כתב ו
 דלא היכי כי הפת כמו לחתכו מותר בו וכיוצא שום כגון חי הנאכל ירק

עכ״ל: ,וצ״ע ירק בקניבת שמוסר יה״כ ליה חיקשי ,
ח ״ כו׳. צמחים המשקה אבל ב פ דמ״ק קמא פרק מימרא המגיד הרבי כתב ו

ן המנכש אתמר י עי ) ט׳  רביע ופסק ,במ)׳מ) ו
 פסק במנכש שהרי לתמוה ויש .עכ״ל יוסף כרב

 ואפשר ..חורש הולדת דהוי כרבה בסמוך רבינו
 וההוא הוו מנכש גווני דתרי מפרש שרבינו

 העשבים שעוקר דהיינו זורע משוס הוי דמ״ק
 השובים העשבים ביותר שיצמחו סבה והוא רפים
 רביע דנקש ומנכש זורע סולדת דהוי הוא והאי
 הוא האי האילנות בעיקרי שחופר הימו הכא

 למה לתמוה יש ומ״מ .הורש •תולדת דהוי'
 השים השורה וכן : דמ״ק מנכש רבינו השמיש

:צ״דס (זבחים משאת דם שבפרק. מהסוגיא כו׳
גבשושית

 :האבות שאר זו דרך ועל .מתכוון מגידוליו דבר לעקור
 .האבות מאלו לאב הדומה המלאכה היא התולדה ה

 שזו חייב זה הרי לבשלו מעט הירק את ■המחתך כיצד
 ומחלקו אחד גוף לוקח שהטוחן .טחינה תולדת המלאכה

 זה הרי לזה הדומה דבר העושה וכל .הרבה לגופים
 אותו ושף מתבת של לשון הלוקח וכן .טוחן תולדת

 זה הרי הזהב צורפי שעושים כדרך מעפרו ליקה כדי
 קיבה בו ונתן חלב הלוקח“ וכן ו :טחינה תולדת

 שהרי בורר תולדת משום חייב זה הרי לחבצו כדי
ה. משום חייב גבינה ועשהו גבנו ואם החלב. מן הקום הפריש  המקבץ שכל בונ

 מלאכה לכל וכן . לבנין דומה זה הרי אחד גוף שיעשו עד הכל ודבק חלק אל חלק
 הנעשית׳ המלאכה ומגוף . שאמרנו זו דרך על תולדות להן יש האבות מאלו ומלאכה

 מאבות אב העושה ' אחד ז נ היא אב זה אי ותולדת היא אב זה אי■ מעין תדע בשבת
 חייב בשוגג עדים'נסקל. באו ואם כרת. חייב במזיד התולדות מן תולדה או מלאכות

 לענין אלא הפרש ביניהן אין והתולדות. האבות בין יש הפרש מה כן אם קבועה. חטאת
 על אחת חטאת חייב אחד בהעלם הרבה אבות עשה אם בשוגג שהעושה .בלבד הקרבן

 כיצד ח ♦ אחת׳ חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם ותולדותיו אב עשה ואם־ .ואב אב כל
 הארבעים, עשה ואפילו . ■חטאות שלש חייב אחד בהעלם בשבת וקצר וזרע שחרש הדי
 מלאכת כל, על חייב בשבת לעשות אסורות המלאכות שאלו ששכח כגון בשגגה אחת הסר

 אינו אחד בהעלם מתכת של לשון ושף הירק וחתך טחן אם׳ ^אבל אחת. חטאת ומלאכה
ת: כיוצא כל וכן ותולדותיו. אחד אב אלא עשה לא שהרי . אחת חטאת אלא חייב  בז

 אחת תטאת אלא חויב אינו אחד בהעלם אחת מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה ט
אחת חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם וזמר והרכיב והבריך ונטע שזרע הרי כיצד

:בזה כיוצא כל וכן הן. אחד אב שכולן

פרק
ן א ב ר חו  את המזרד או עשבים והמקרסם האילנות בעיקרי המנכש .חייב שהוא כל ה

 שהוא כל ומשיעשה חורש תולדת זה הרי הקרקע את ליפות כדי השריגים
 משום חייב הגיא מילא או [א], ורדדו התל שהשפיל כגון השדה פני המשוה וכן חייב.

 שהוא כל הזורע ב שהוא♦ כל שיעורר גומות המשוה כל וכן שהוא. כל ושיעורו חורש.
 ואילנות צמחין המשקה יאבל זורע. מעץ זה הרי שיצמח כדי האילן את הזומר חייב.
בהן. וכיוצא. ושעורץ חיטין השורה וכן .שהוא בכל וחייב זורע תולדת זה הרי בשבת

במים
: שלו סימן מווי• עיין; ג : סה לאוין סמ׳ג ג :שם סמ׳ג שיע סימן מור א

;צ״ה) (שם המצניע. ע׳ ומהם מקומות זה.בהרבה וכו׳. גומות המשוה כל וכן;
 חזי למאי כ״ש החורש ק״ג) (שם הבונה ובפרק, שהוא בכל שהזורע מכאן שהוא׳ בכל עליו חייב בשבת והוציאו לזרע המצניע צ״ב) (שם המצניע פרק שנינו חייב. שהוא כל הזורע

מר : ק(עור בה נזכר שלא ועוד שהוא בכל שהזריעה מכאן וגם דלעת של לגרעין פירוש .דקרא לביזרא ” כו׳. האילן את הזו וכבר ז׳. פרק הזכרתיה (שסע״ג:)-. ברייתא ו
ל : כמותה אב שהוא הוא זורע מעין שבאור שם ביארתי ב א ביה מתרינן מאי משום בשבת לזרעים מיס והמשקה המנכש איאמר דמ״ק, פ״ק מימרא .וכו׳ צמחים המשקה א ב  י

;הפרי להצמיח והיא הזורע כוונת שכוונתו ספני בשעמו שם ואמרו .כר״י רביע ופסק זורע משוס אמר יוסף ורב חורש משום אמר
כו׳. וכן רהו שו חשאת: דם פרק (דףצד:) שבזבחים מהסוגיא ה

לחם
 שאין אע״פ כתב עוד .בפעולות. הפכים אע״פשהם שיצמח כדי היא הזומר שכוונת הפעולה

 בזה חילוק שאין הולדה שהוא או ממנה אב שהוא שנאמר בין חילוק לנו אין כלל בזה לנו
 הודיענו אס אבל כמורה אב שהוא חידוש שהודיענו לפ״ז וא״ש עיקר. זה מ״מ החמאות לענין

: מימש בזה אין תולדה שהיא
ח ״ ק (במסכת מ״ש .וכו׳ האילנות בעיקרי המנכש א פ  והמשקה המנכש ב׳:) דף מ׳

 כרב רבינו ופסק זורע משום אמר יוסף רב וכו׳ לזרעים מיס
 ■ליפות כדי ומ״ש .הקרקע את ליפות הוא מנכש הך אבל שיצמח כדי מנכש היינו יוסף

 קרקע ליפות מנכש הוי לא אמאי וא״ח והמקרסס ומזרד והמנכש .קאי אכולהו הקרקע את
 מפני זורע כמו שהוא דזומר דומיא הפעולה באיכות 'ממיס שהם כיון מורש כמו אב

ייפה שלא אע"פ זה אבל זימור מבלתי לצמיחה אפשר דאי י״ל פעולתו. מאיכות שהוא

ששת רב אפר [א]

מיימוגיות הגהות
 היתוז רבא אמר חורש משום חייב ונטלה גבשושית בשרה לו היתה

S ע״ב ,חורש משום חייב ומילאה גומא לו

ע (דן־ גדול כלל פ׳ .זורע עד החורש פ״ח :ע) ס׳

הקוצר
משגה

: כך כל מוכרח ואינו הפסד/ בזה אין כך כל הקרקע
 אמו א״ר ע׳׳ג:) (דף גדול כלל פרק בגמרא . זורע מעין ה״ז וכו׳ האילן אח הזומר ב

 משום והקשו זורע משום חייב והמרכיב והמבריך והנושע נושע משום חייב זומר
 משום חייב דזומר משמע ריהשא לפוס .ע״כ זורע מנוס אף אימא לא נושע משום אין זורע
^ ונוסע זורע משום הני בכל מדאמר בלבד נושע ב קשה, וא״כ נומע משוס אלא קאמר לא ו
 זורער״ל מעין דמ״ש לומר ואפשר .זורע משום דחייב דמשמע זורע מעין ה״ז כאן כתב איך
 ועודי״ל זורע. מעין ה״ז אמר זורע משום חייב שנוסע ומפני נוניע משוס אלא חייב אינו אבל

נושע; משום גס זורע משוס אף ר״ל זורע משוס בהך דאמרינן היכי כי הגמרא תירון דלפי
 ראוי כן אם זורע משוס חייב ונושע נושע משוה חייב דזורע לך תדע נושע משוס אף ר״ל

: זורע משום חייב דזומר להיות
ר צ קו ה

עוז מגרל
 פלל פרק . קמעה יזטאת מניא עד המלאכיה וטגוןג :צ׳ה) (דף המצניע פ׳ .עד'שאמרש הלוקח ובן

ט) גדול(דף  מה א״ב :הכי סוגיין מיכסא תנינא בפיסקא שנת עיקר דהיודע מתני' גמ' ס׳
. כיוצא עד הפרש ה ףנ') וריש )1צ* (דף הזורק ריש.פ׳ מ ד ק;( שה ;ב׳ ף עד מנאמש העו . ט ^ ס ה

ה פרק ריש : המנ ( ג ק׳ ף ד ד' מועד ריש . וחייב זורע עד המשקה: אבל ( טן( ב׳),:, ק


