
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
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 בההיא גורס היה שלא נראה רש״י דנרי על ה״ה כחג .ופו׳ עאר של גבשושית ד
 דצרור בההיא שגורס שאפשר ול״נ עכ״ל, כלבד מייב אלא חמאח חייג דצרור

 יהדות ע״ג והניח קרקע ע״ג אהיה דוקא לאו דסייב שפירש ומה ,חמאת חייג ממנו החולש
 אבל הוא רישיה דפסיק כיון קינוח משום שרו הוו לא חמאח דחייב איחא דאס פירשה
אמאי לן קשיא לח חשאח דחייב אע״ג החולש V

 הא לחלוש מכוין אינו שכשמקנח כיון רבנן שרו
 דלאו וכיון מוהר מחכוין שאין דדבר קי״ל

 ולא בו לקנח אפשר שהרי הוא רישיה פסיק
ב שרי: העשבים יחלשו ת  וגרוגרה הרמ״ך כ
 במסכח כי בחשבון דק לא בביצה משלשה אמד

 הוו גרוגרוה די״ח אמרינן פ״ב:) עירובין(דף
הוו עירוב ושיעור עירוב לשיעור סעודוח שמי

] וחייב זורע תולדת זה הרי במים [<] נ :שהוא בכל [
 וכל .הוא קוצר תולדת ותולש חייב. כגרוגרת הקוצר ג

 צרור לפיכך . קוצר משום חייב מגידולו דבר העוקר
 שצמחו ועשבים בסנה שעלה וכשות עשבים בו שעלו

.גידולן מקום הוא שזה חייב מהן התולש החבית. גב על
חח שמי ] אבל ביצים ה׳ שהם לקב משלשה לככר י ד זה שאין מפני פטור נקוב שאינו מעציץ התולש [

 כארץ הוא הרי קטן שרש בכדי נקוב ועציץ גידולו. מקום
 אותו מצמחת שקצירתו זרע כל ף • חייב ממנו והתולש
 שתי חייב בשגגה הקוצרו וסלקא. אספסתא כגון ומגדלתו

. נוטע שהוא מפני ואחת קוצר שהוא מפני אחת .חטאות
 ומשום קוצר משום חייב לעצים צריך והוא הזומר וכן

 חייב יתדות גבי על והניחה הארץ מעל הגביהה עשבים בה שעלו עפר של גבשושית נוטע.
 שיבשו לתאנים .זורע משום חייג הארץ על והניחה יתדות גבי על היתה .תולש משום

 כעקורין שהן פי על אף חייב בשבת מהן התולש .בו פירותיו שיבשו אילן וכן באיביהן
 לבהמה ואם .כגרוגרת שיעורו לאכילה אם .זרדין המזרד עולשין התולש ה :טומאה לענין

 אם אוכלין המעמר . ביצה לבשל בדי שיעורו להסקה ואם .גדי פי כמלוא שיעורו
 שיעורו להסקה ואם .גדי פי כמלוא שיעורו לבהמה עמר ואם כגרוגרת. שיעורו לאכילה

וכל .תרנגולין של בינונית ביצה היא מקום בכל האמורה וביצה . * ביצה לבשל כדי
מקום

ר מו / שלו סימן א מ אויןסה: ס ל

 פרס אכילח פירש בעצמו שהוא ועוד (ושליש)
 שבביצה נמצא ביצה) שליש ״(חסר ביצים שלש
 חשבונו כי ונראה גרוגרוח. מג׳ יומר איכא אחח

עכ״ל: הקירוב^ ע״ד עשה
ואין

כו׳. חייב כגרוגרת הקוצר ג  שאמרו זה בסרק הזכרחיה ק״ג) (שבת הבונה פ׳ ברייתא ו
 שמנה פרק דבר העוקר וכל .הוא לאכילה סתמו וקוצר כגרוגרת לאכילה אם

ך :בגמ׳ מבואר (ק״ז:) שרצים כ פי ל  צרור רשב״ל אמר פ״א:) (שם המוציא פ׳ וכו׳ צרור ו
שממנו לקנח מותר עשבים גו שעלו הי^ ק״ז שרצים(שם שמנה חמאת.ובס׳ חייב בשבת בוו

 והיגי מהיזמי כשותא דתליש מאן האי ק״ח)
 דתליש מאן האי מגדולו דבר עוקר משום חייב

 דגר עוקר משוס חייב דחצבא מאונא פמרא
 משאינו חייב נקוב מעצין התולש מיהיבי .מגדולו

 היינו הכא רגיתיה היינו לאו ההם פמור נקוב
ל רביתיה: ב כו׳. התולש א  המצניע פ׳ משנה ו
 נלמד קפן שרש בכדי ומ״ש בסמוך. הזכרהיה
 חמש גגי ע״ה) (שס האמורה דרגא ממימרא

בכלי ח' רס. מדו  טהור קמן בשרש ניקב מ
 כמחובר שהוא לפי פירוש זרעים בו מלהכשיר

 וכן שבת לענין הדין וכן במחובר הכשר ואין
:ז״ל פירשו

ל ד :)ע״ג גדול(שם כלל פ׳ .וכו׳ זרע כ
 חייב בשבת אספסהא דקמיל מאן האי

 האי נומע משום ואחת קוצר משום אחת שתים
:וכו׳ שתים חייב סלקא דקניב מאן

 חייב לעצים וצריך זומר שם .וכו׳ הזומר וכן
: נומע משום ואמת קוצר אחת.משום שתים

ת שי שו ב  (שבת המוציא פ׳ .וכו׳ עפר של ג
 ע״ג מונח היה פרפיסא פ״א;)

 תולש משום חייב יתדות ע״ג והניחו קרקע
 קרקע גבי על והניחו יתדות ע״ג מונח היה
 פרפיסא רגינו ופי׳ ע״כ, נוטע משום חייב

 לאו חייב דהאי ול״ג כתב ז״ל ורש״י .גבשושית
 חייג דאי להולש דדמי משום אסור אלא דוקא
קינוח לצורך רבנן שרו היכי קאמר חולש משוס
 היה שלא ונראה .עכ״ל , וסקילה כרס איסור

 רבינו. שדעת ואפשר למעלה. הזכרתיה דרשב״ל במימרא שם מבואר והוא עשבים גו שעלו בצרור קנוח היתר הזכיר לא ורבינו .בלבד חייב אלא חטאת חייב דצרור בההיא גורס
 אין יתדות גגי על שמונח כיון עשבים גו שעלו צרור שם נזכר שלא ואע״פ .וכו׳ צרור לפניו יהיה ט׳ פרק שהזכיר מה על ונסמך יתדות גבי על מונח כשהצרור הוא שההיתר היא ז״ל

ם :עשבים מחמת איסור י אנ ,המאה חייג בשבת מהן והתולש במקומן אוכלין טומאת מטמאות גאיגיהן שצמקו חאנים מימרא קכ״ז) והרוטב(חולין גהעור .וכו׳ באיביהם שיבשו ת
: בסוגיא שם נזכר האילן וגם ע״כ.

. עולשין התולש ה כו׳ ה: בפרק למעלה כהגתיה ק״ג) (שגת הגונה פרק ברייתא ו ר ז ט ע מ כו׳. כגרוגרת שיעורו לאכילה אם אוכלין ה  :והקוצר המנכש מדין נלמד זה ו
ה צ בי לך אין חכמים שיערו קלה ביצה רבנן לה קרו ואמאי תרנגולת ביצת מהו קלה ביצה לך שמיע מי ב׳) פ׳ (שם המוציא פרק .וכו׳ מקום בכל האמורה ו

קלה

 וכו׳ הוא קוצר תולדת ותולש חייב כגרוגרתהקוצר ג
; ביד ותולש בכלי שקוצר

לחם
לקוצר תולש בין דהחילוק נראה

 שאינה מלאכה דכל אע״ג פטור לעצים א״צ אבל .וכו׳ לעצים צריך והוא הזומר מ1 ד
 ;ע״ש בהא מודה ר״י דאפי׳ החום׳ שם כתבו כבר חייב לגופה צריכה
 חייב אלא חמאת חייב דצרור בההיא גורס היה שלא ה״ה כתב .וכו׳ עפר של גבשושית

ד.  בשדה לפנות אסור הונא רב אמר שם אמרו פ״א:) המוציא(דף ובפרק ^ג
 עשבים בו שעלו צרור לקיש ריש אמר והא עשבים משום ואלא וכו׳ אילימא מ״ט בשבת ניר

 ושדי מעילאי נקט דילמא (משוס) אלא חטאת חייב בשבת ממנה והתולש בה לקנח מותר
 לה מתקיף לטלטולי שרי פרפיסא האי לקיש מדריש ש״מ פפי רב אמר שם עוד ע״כ. בחתאי

 חכיאת חייב דלעיל בההיא גורס דאינו גמ״ש ז״ל ה״ה דדעת ונראה . ע״כ וכו׳ כהנא רב
 דגר דהוי משום לקנח מותר בין לחלק דיש א״א וזה בו לקנח מופר אמר איך דא״כ משום
 ודאידהיה התורה מן אסור היה אם הקרקע מן הצרור בעקירת הכא אבל מחכוק. שאינו
 הצרור מן עשבים בתלישת גרים ז״ל דאיהו ז״ל ה״ה דכונת• ונ״ל רישיה. פסיק דהוי לקנח אסור
 אינו דהתם מוכרח זה אין מ״מ אבל הם דשוים הקרקע מן הצרור בתלישת ה״ה חטאת חייב
 עשביה חולש הכא אגל וכו׳ שעליו העשבים זה צרור אמרינן ולא ז״ל רש״י כתב והכי ממש תלוש
 שדעת ואפשר כתב עוד . שוים דתרוייהו דסובר ז״ל דעתו כסי לו הקשה ז״ל ה״ה מ״מ ממש
א ז״ל דדעתו נראה וכו׳ הוא שההיתר הוא ז״ל רבינו  דר״ל מימרא הך מפרש דרבינו מ

 משוס כלל איסור כאן דאין עשבים גו שעלה שצרור להזכיר הוצרך ולא יתידות ע״ג כשהונחה
לו היה קרקע ע״ג במונחת מפרשה היה אם אבל חידוש זה ואין יתלשו לא דודאי עשבים

עוז מגדל
דן כלל פ׳ מקצתו .קוצר משום עד זזקוצר ל( דו ט) ג  אסור גגי ק׳) הפילין(דן המוצא פרק ומקצתו ס׳

פ׳ וכן נמחוגר אתרוג גגי ל׳א) הגזול(דן לולג פ׳ וכן יתלוש שמא, גזירה משגים ע׳ג להלן
ך : יתלוש שמא וכו' גאילן עולין אין גני ל׳ו) משילין(דן םינ  :ק׳ז) דן (שס המוציא פ׳ .וכו׳ צרור ל

ת שו ; שרצים ח׳ פ׳ גידולו. מקום עד שעלה ונ ( : ז ק׳ דן ג. ממנו עד התולש אבל ( י  הון חי
ל :המצניע דן א׳ פרק .נוטע עד זרע נ ק( מ׳ ) ד ת : ג׳ שי שו  :פ׳א) (דן המוציא פ׳ .טומאה עד גב

ש ל תו  ואין עד המעמר : דיומא גתרא פ׳ ונו׳ האמורה וגיצה ק׳ג) (דן הגונה פרק . ניצה עד ה
:שנחצר תגן גני ל׳ג) (דן המניא כפרק משמע וכן ע׳ג) גדולי(דן כלל פ׳ . עמור

משנה
 ולדעתו .קינוח משום הקרקע מן הצרור עקירת היתר להודיענו טפי רבותא דהיא להזכירה

 לפי שמ׳א כמו הקרקע מעל הכונהלטלטולי לטלטוליאין שרי פרפיסא האי בגמרא מ״ש ז״ל
 מפרש ז״ל הוא אלא קרקע גבי על אפי׳במונחת דרישלקיש מימרא שמפרש ז״ל רש״י פירוש

 ־גניי מ נשמע היכי דר״לדאל״כ דומיאדמימרא יתידוח גבי על דאיירי שיטתו לפי פרסיסא הך
 תימה ויש הקרקע. מן הצרור עקירת היתר מותר יתידות גבי על דבמונח דאמר לקיש ריש

 מאי יתידות גגי על במונחת דר״ל מימרא מפרש שרבינו ז״ל בדעתו שאם המגיד הרג ׳בדברי
 לקיש מדריש בשבת ניר בשדה לפנות אסור דאמר הונא לרב שהזכרתי בסוגיא בגמרא הקשו

 ניר בשדה יפנה שלא הונא רב דקאמר ומאי יתידות גגי על במונח אלא איירי לא ר״ל הא
 איסור שיעשה חיישינן לא וכ״ת .גמורה תלישה והוי צרור הקרקע מן יקח שמא דניחוש משוס
 שהוא בדוחק לומר ונראה .גומות השואת שיעשה חיישינן הגמרא תירון לפי דהא אינו זה חמור

 צרור יתלוש דילמא דחיישת משום ניר בשדה לפנות דאסור אמרת אמאי כן הסוגיא מפרש ז״ל
 קאמר אמאי לתלישה חייש דאי לתלישה חייש לא קינוח דלענין לקיש לריש אשכחן הא הקרקע מן

 לקיש לריש דס״ל א״ו העשבים יתלוש שמא ניחוש יתידות גבי על מונח בצרור לקנח דמותר
 הקרקע מן יתלוש שלא מוזהר יהיה נמי הכא יתלוש דלא מוזהר יהיה דהוא להא חיישינן דלא

 דהוא חיישיקלתלישה דלא דאע״ג ותירצו עשבים בו שאין צרור או תלוש צרור אלא לקנח
 וישליכנו מכאן אחד צרור שיקח מצוי דבר דזה גומות לאשוויי חיישינן מ״מ בכך יזהר

 דכוותיה תלישה גענין אלא הייש דלא לקיש לריש אשכחן ולא גומות וישוה אחר למקום
: חיישינן מיהא גומות לאשויי אבל ניחוש לא צרור תלישת גבי

ביצה לך שמיע מי אמרו פ׳:) (דף המוציא בפרק .וכו׳ מקום בכל האמורה וביצה ה
קלה

מיימוניות הגהות
 מפורש מצאתי לא דרבנן. תולרה גם עד ובו׳ לזרעים מים משקה וז׳ל רא״ם וב׳ב [נ]

 גשמים ירידת במקום בחצר זרעים להשליך שלא אדם שיזהר נתבונן ומזקנים בתלמוד
 כד התרנגולים אכילת שיעור אלא ישליך שלא יזהר לתרנגולת משליך ואם לצמוח שסופן

 משום בו ואין מותר לצמוח סופן שאין חוא אדם בני רגלי דריסת מקום ואם יומים או כיום
רבת ביה מתרינן מאי משום לזרעים מים משקה מ״ק כריש [ג] :רצ״ז בסי׳ עכ״ל זורע

 ומכאן שניהם. משום דחייבין אביי ומסיק זורע משום אומר יוסף רב חורש משום אומר
 כר״ש דקי׳ל ואע״ג בשבת עשבים ע״ג מים להטיל שלא ליזהר שצריך הגאונים כתבו
 שלא א״א והכא ימות ולא רישיה בפסיק. ר״ש מודה אמר הא מותר מתכוין שאין דדבר

ם יגדלו עי  בפרק משמע וכן עשבים בגידול נהנה שאינו חבירו בגינת לאכול מותר , מותר ליה ניחא רישיהדלא דפסיק שפירש הערוך ולפי אסור עליהם להשתין דגם רא״ם וכתב הזר
ש ת״ר הבונה ל תו  והא ופריך מיכוין דלאקא אביי ומתרץ נינהו קרקע ליפות לאו כולהו צטו ופריך שהוא כל הקרקע ליפות אם עד וכו׳ כגרוגרת לאוכלן אם זרדין והמורד עולשין ה

 איכא מיהא איסורא ליכא חטאת דחיוב דנתי ראיה זו דאין בס״ה וכתב .וק״ל דחבריה באדעא עביד דקא צריכא לא ומשני ימות ולא רישיה בפסיק ר״ש מודה תרוויהו דאמרי ורבא :אביי
ה בענין לחלק יש והרבה  נטילת אצל הוא מתעסק חי שפצעו תימא אפי׳ רבא דקאמר חלזון פציעת גבי גדול כלל דפרק מהא הערוך לפי׳ ראיה ול״נ .זה לנדון ומזרז תולש בין ז
 לגדלן מועיל שאינו עצמו בגינת אפי׳ לחוש אין וכאן צבעיה דליצלי חיכי כי ליה ניחא ■טפי נשמה ביה דאית כמה כל הבא שאני ימות ולא רישיה בפסיק ר״ש מודה והא ופריך נשמה

 אומר ור״ת .ליה משוינן דבעפר דמי כנקוב נקוב אינו אפי׳ חרם של אבל עץ של פירש״י המצניע פרק [ד] : כרא״ם ודלא התרומה בספר ברוך רבינו התיר להשתין וכן שורפם אדרבה
 כתבו דגיטין בפ״ב וכן איירי בהכי נמי דמתני' משמע חרס בכלי מדות ה׳ עלה רבא דאמר איירי חרם דבשל בגמרא משמע וכן ופטור נקוב כאינו נקוב אפי׳ עץ דבשל איירי חרם דבשל

גדולי דבר כנוס כל הסמ״ג [כתכ * :יראים מספר ע״כ עץ של בספינה כאן חרס של בספינה כאן ביכורים לענין המנחות כל בם׳ דאמר הם דשוין למימר וליכא נקוב דעציץ חרם על
קרקע



35 יחמשנה כסףפ״ח שבת הלטת זמנים.משגה מגיד
 כביצה. והכא כנרוגרש דשבח שיעורי כל שנא ומאי חרעולח. מביצס יומר לבשל קלה
כ: ,קלה מביצה כגרוגרת ר״נ אמר הכי ליה אמר ת פ״ ר רוג  זה .בביצה משלשה אהד וג
 מאין אבאר ושם ביצים שש הן גרוגרות ס י שי עירובין מהלכות פ״א שהזכיר ממה רבינו למד
אין ;זה לו יצא  האי רבה אמר ע״ג:) (שם גדול כלל שרק .וכו׳ בגידולי אלא עמור ו

אביי מעמר משום חייב ממלמתא מלחא דכניף
 כאביי ופסק קרקע בגידולי אלא עמור אין אאר

: בתרא דהוא
 שנקב או עגול ממנה ועשה דבלה המקבץ 1

 מייב כגרוגרת הדש .וכו׳ חאנים
 ההולב ת״ר צ״ה) דף (שם המצניע ,שרק וכו׳.

 ואמרינן .וכו׳ חייב כגרוגרת והמגבן והמחבן
 הוא והמפרק . מפרק משום חייב חולב עלה

 :כגרוגרת הוא הדש ששעור ומכאן .הדש חולדת
ן ץ י א  הרי והמפרק קרקע בגדולי אלא דישה ו

כו׳. הוא  דף (שם גדול כלל פרק ו
 פציעה אומר יהודה רבי חלזון הפוצע ת״ר ע״ה)
 דישה בכלל פציעה אין לו אמרו דישה בכלל
 אלא דישה אין דרבנן עעמייהו מאי רבא אמר

ב :קרקע בגידולי ל חו  .וכו׳ הבהמה אה ה
 החולב ת״ר צ״ה] [דף המצניע פרק ברייתא
 והמרבן והמכבד כגרוגרת והמגבן והמחק
 הזיד חמאת חייב בשבת שגג דבש חלות והרודה

 אליעזר ר׳ דברי הארבעים את לוקה גיוב ביום
 אלא אינן זה ואחד זה אהד אומרים וחכמים

 בביאור ז״ל הראשונים ונחלקו . שבות משום
 נחלקו שחכמים שסובר מי מהן יש זו ברייתא

 שפירש מי ויש שבות. משום אלא שאינן כולן על
 הכריע וכן .ואילך מהמכבד אלא נ׳חלקו שלא
 ז״ל אלפסי הרב כסב וכן בראיות ז״ל ר״ח

 אע״פ ולדבריהם .רבינו דעת וזה .בחשובה
בהמה קרקע בגידולי אלא דישה שאין שאמרו

 כגרוגרת לבשל כדי הוא ביצה לבשל כדי שנאמר מקום
 משלשה אחד *וגרוגרת מביצה
 בגדולי אלא עמור ואין .בביצה
 ועשה יידבילה המקבץ ( : קרקע
 תאנים שנקב או עגולה ממנה

 אחד. גוף שנתקבצו עד בהן החבל והכנים
ה: כיוצא כל וכן וחייב מעמר תולדת  בז

 והמפרק .קרקע בגדולי אלא דישה ואין חייב כגרוגרת
ה] תולדת היא הרי  . בזה כיוצא כל וכן וחייב הדש [

 משום חייב הבהמה את החולב
 לו שיש =בחי החובל *וכן מפרק

 שיהיה והוא. מפרק. משום חייב עור
 אבל החבורה. מן שיצא לדם צריך

 מפגי פטור בלבד להזיק נתכוון אם
 עד חייב ואינו . מקלקל שהוא
 דברים במה ח * כגרוגרת שהוציא בחלב או בדם שיהיה

 אבל .בהם וכיוצא ועוף וחיה בבהמה בחובל אמורים
 מפגי חייב להזיק שנתכוון פי על אף בחבירו החובל

 הוא והרי חמתו ושככה דעתו נתקררה שהרי רוחו נחת
 ממנו שהוציא לדם צריך שאינו פי על ואף כמתקן.

 להן שיש הן בתורה האמורים לשרצים שמנה ט ♦ חייב
 שאר אבל . ועוף חיה.ובהמה כמו שבת לענין עורות

 .פטור בהן החובל לפיכך .עור להן אין ורמשים שקצים
ועשה שרצים בשמנה או ועוף חיה בבהמה החובל ואחד

בהן
:שס וסמ״ג מור ג :סה לאוין סמ״ג שמז סי' מור ב :שם סמ׳׳ג שמ סימן מור א

ן ת אי  אמר ורבא כאביי וספק רבא הניח למה הרמ״ך כתב .קרקע בגדולי אלא עמור ו
 דרבא ואע״ג קרקע גידולי הוו דלא אע״ג מעמר משום חייב מלחא דכניף האי

 תקשי דלא היכי כי כפשסה לפרשה לנו אין קרקע בגידולי אלא דישה אין אמר גופיה
שהיה להרמ״ך נזדמן מועעה ספר כי השגה בזה ואין .עכ״ל ,וצ״ע אדרבא דרבא

 ואיע באל״ף רבא מלחא דכניף בההיא כתוב
:המגיד הרב וכמ״ש בה״א אלא

 דוקא הרמ״ך כתב .וכו׳ דבילה המקבץ ו
 מן שם שנפלו ממקום שקבצם

במס׳ כדאמרינן לא בבית קבצם אם אבל האילן
> מלאכה גמר הוי לא ערימה דמעמיד יו״ט

: עכ״ל
ט׳ הבהמה אח החולב ז  בחי החובל וכן ו

 דבריו הבנתי לא הרמ״ך כתב .וכו׳
 וכתב הוא דם תולדת דמפרק בסמוך כתב שהוא

 חולב דאי ועוד קרקע בגידולי אלא דישה אין
 אינו אמאי מפרק הולדת ושניהם כחובל הוי

 לו אין אפילו דם ממנו שיצא מובל כל חייב
 אע״ג בחולב כמו חוזרת דחבורה ואע״ג עור

 דם המוציא בהדיא מפורש ובירושלמי דחוזר
 ולזה מקום שבאותו נשמה נמילת משום חייב

 לאינה חוזרת חבורה בין לאפלוגי איכא הפירוש
 וחבורת נשמה נפילת ליכא דחוזרח משום חוזרת
 דמסכת ההיא לפירושו צ״ל מ״מ חוזרת חלזון

 ורמשים שקצים ושאר דאמרינן ב) מ״ו חולין(דף
 חייב וא.ינו :עכ״ל ,וצ״ע דם מהם שיצא עד
:כגרוגרת שהוציא בחלב או בדם שיהיה עד

 שיעורן וכו' המשקין וכי א״א הראב״ד כתב
 לענין דההס השגה זו ואין עכ״ל. חלוקים

 הוצאת לענין זה עגין ומה לרשות מרשות הוצאה
 והפעם בחי חבורם ממקום חלב או דם

 דהא אוכל דחשיבי משום כגרוגרת ששיעורן
הפת: את בהם ללפת מזו

כו׳. שרצים שמנה ט  אם הרמ״ך כתב ו
 מההיא גראה דם מהם יצא

 כדאמרינן השרצים בכל שחייב חולין דמסכת
 וצ״ע דם מהם שיצא עד ורמשים שקצים ושאר

:המגיד הרב בזה דיבר וכבר .עכ״ל
הבורר

 הראב״ד השגת
 קרוב א״א .וכו׳ *וגרוגרת

מכוון: ואינו הוא

 זה הרי
הדש ז

 הראב״ד השגת
 הראב״ד כתב .החובל *וכן

 כגרוגרת שיעורן המשקין וכי
 ושאר גמיעה כדי חלב והלא

מלוקין, שיעורן המשקין
ער

 מקומות בקצת ומבואר קרקע גידולי נקראת
 הפרה פרק שלהי דאמרינן מההיא בגמרא

 ובצאן בבקר וגו׳ הכסף ונתת גבי נ״ד:) (ב״ק
 קרקע וגידולי מפרי פרי מפורש הפרע מה

 החולב רבינו שכתב אפשר ולזה בהוס׳. וע״ש
 וכו׳. בחי החובל וכן וכו׳: חייב הבהמה את
 (שבת במשנה מבואר חיוב בה שיהיה החבלה דין
 שהוא שכתב מה אבל שיתכאת כמו ק״ז) דף

 מסברתו הוא דדש תולדה והיא מפרק שהוא מפני
 ועוף היה בהמה אבל קרקע גידולי נקראים שאינם בים הגדלים דגים ר״ל בו וקיוצא חלזון למעט דוקא זהו קרקע בגידולי אלא דישה שאין שאע״ס למעלה שכתבתי וכמו ז״ל

 שניהם ולדברי .מקום שבאותו נשמה נטילה מפני שהוא שפירש מי ויש .צובע שהוא מפני הוא בחפלה שהחיוב פי׳ ורש״י .עליו וחלקו ז״ל רבינו דעת זה .קרקע גידולי הם קרויים
א :חייב מכאן בפחות אלא כגרוגרת צריך אין הו ליה אמר ומבעיר מחובל הון פפורין המקלקלין כל יוחנן רבי קמי אפהו רבי מני ק״ז) דף (שם האורג פרק .וכו' לדם שצריך ו

א :מפואר וזה לאפרו בצריך מבעיר לכלבו בצריך מובל משנה ואת״ל משנה אינה ומבעיר חובל לברא תני פוק ר״י . בדם שיהא והו משום הוא שהחובל רבינו שדעת כיון כו׳
:אחרים דעות כתבתי כבר אבל כגרוגרת הדש ששעור למעלה שנזכר וכמו כגרוגרת שיעורו ודאי מפרק

א ח ״ ד  דעהו שנהקררה מפני חייב לדם צריך שאינו שאע״פ נקמה דרך חפרו של בבהמה בחובל אף לר:־יב הי״ רבינו דעת פירוש וכו׳. בהן וביוצא והיה בבהמה בחובל ב
בהמתו הקורע שם ששנינו ב׳) ק״ה (שם האורג שפפ׳ מסוגיא לו יצא הזה והדין .חבירו של גדישו המבעיר גבי י״ב ובפרק בחמתו הקורע גבי י׳ פרק שיתבאר וכמו

גבי תירצו ולבסוף .(וחמתו) מהו פהירון ודחקו קריעה ידי יצא שפת שחלל ואע״פ חייב מחו על ופאפלו בהמתו הקורע דהניא מברייתא והקשו פטורין המקלקלין וכל פטור מתו ועל
 אימי והקשו (וחמתו) מתו לקושית אפילו עולה התירון שזה ז״ל פירש״י .דמהייב יהודה ר׳ ברייתא לגופה צריכה שאינה מלאכה דפטר ר״ש מתני׳ ר״ש הא יהודה ר׳ הא חמתו

בחמתו כליו הקורע אומר ב״א ר״ש הניא והא שרי מי וכה״ג ואקשינן ליצרו רוח נחת עביד דקא הוא מתקן נמי הא ותירצו ליה שמעת מי במקלקל במתקן יהודה לר׳ ליה דשמעח
הי יהודה כר׳ פוסק שהוא שכיון רבינו למד ליצרו רוח נחת עביד דקא הוא מהקן וממ״ש ביתיה. אאינשי אימתא למירמי בעי דקא צריכא לא ותירצו גלולים כעובד בעיניך כו׳י

 שאנורו הדין על להקשות רצו לא שרי מי וכה״ג ומ״ש . וחייב יצרו אצל מתקן נקרא זה הרי וכעס נקמה דרך הדבר עושה שהוא כל עליה חייב שהוא לגופה צריכה שאינה במלאכה
 גבי צ״ד) (שם המצניע פרק בברייתא בזה פכיוצא שהזכירו וכמו אסור בהול אף זה ודבר בברייתא לומר להם שהיה כלומר שרי מי נמי ובהול לומר אלא יצרו אצל מתקן שהוא
. פרק ואזכירה הזוג פי נוטל  אף שהוא דבר סתם לשנות להם היה ולא זה מוהר כך מותר זה שבחול שכשם ונראה מתו על באבלו קורע אצל בחמתו קורע שנו שבכאן ועוד ט׳
איסור הזכירו לא ולפיכך ביתיה אאינשי אימתיה למרמי בעי דקא וכגון בהול גמור מותר ממנו שחלק או בחול גמור מותר שהוא בדבר מדברת שהברייתא ותירצו גלולים כעובד בחול
ל .שוין כולן שבש חיוב ולענין בחול הדבר קצת ותירצו הוא מהקן לאו שרי דלא דכיון לומר התירון על מקשה שהוא פירשו האחרונים והמפרשים ז״ל רש״י אפל .רבינו לדעת ^״

אפילו שהרי אסופותיו ומהמיהים דבריו נפלאים כמה א״א שם וכ"כ ההשגות דעת וזה אאינשי^ביהיה. אימהא למירמא עביד דקא וכגון בדוקא הוא דשרי בגוונא דמחייב דברייהא
:ע״כ לנקמה,, ואפילו בחבירו הובל כ״ש גלולים עופד”̂ קראוהו אימה להטיל לא אם בגדיו קריעת

 ועוף חיה וכו' פטור בהן החובל ורמשים שקצים ושאר חייב בהן והחובל הצדן בהורה האמורים שרצים שמנה ק״ז) דף (שם משנה .ופו׳ בהורה האמורים שרצים שמנה ט
ד :חייב בהן החובל שברשותו ח א יצא שלא אע״פ הדם נצרר חוזרת שאינה חפורה היא זו אי שם בברייתא .וכו׳ או ועוף היה בבהמה החובל ו

משנה לחם

 נרחה רפינו מדברי
ששאר

 תרנגולת פיצת היא קלה ביצה לבשל ■ שנאמר דבכ״מ הגמרא מדברי משמע וכו׳ קלה
 שיהיה סתם ביצה לפשל שנאמר שפכ״מ אבל להתבשל שקלה קלה לה קרי דמש״ה

 שהיא אחד במקום קלה פיצה בבישול דגלי דכיון לומר ונראה . שמענו לא זו תרגולת ביצת
: מיניה ילפינן מקום בכל האמורה ביצה דבישול הדין הוא תרנגולת] [ביצת

מיימוניות הנהות
 כמעמר דהוי יחד ולקבצם פירות לאסוף שלא אדם יוהד הילכך עד וכו׳ מעמר נקרא קרקע

 דכלל בירושלמי [ה] ע׳כ]! למיוזש איכא תלושים כפירות דאפילו מדבריו ומוכח ע״ש/ וכו׳
 עם ששחקן היינו מקוצי משה הר׳ פירש . דש משום חייב חומי דשחיק מאן האי" גדול

: ע״כ שרי לאלתר לאכול בצלים או שומין לקלוף אכל תבואה לדש שדומה קליפתן

ד ט ח א  החבלה חיוב שפירש רש״י לדברי ואף ה״ה כתב .וכו׳ ועוף היה בבהמה החובל ו
 דאיכא משום הוא דהטעס דכיון וטעמו כן• לומר אנו צריכין צובע משום

 אץ נשמה נטילת דמפרש למאן אבל דם שיצא אפי׳ מותר עור דאינו היכא העור צביעה
שלא ומה . ע״ש וכו׳ היכי כי פ״ה) (דף גדול כלל בפ׳ ההוס׳ כמ״ש כן לומר צריכין אנו

אמר
עוז מגדל

 מפרכי כמרי פלא המצניע סוף ז״ל פירש״י המפרק ענין צ״ה): (דף המצניע פ׳ הדש. עד המקבץ
 החוכל וכן המצניע: פ' סוף .מפרק שהוא מפני הייכ הבהמה את החולב דקוצר: תולדה

:עכ״ל וכו׳ המשקין וכי הראב״ד כתב :ק״ז) (דף שרצים שמונה וש' ו') דכתובות(דף פ״ק . כגרוגרת עד
 כדי יץ המוציא פירקין ריש וכדתנן לרשות מרשות משקין במוציא דוקא הוא• זה כי אומר ואני

 פ״ק לדס בצריך לה מוקמינן ומש״ה עסקינן בהובל הכא אבל גמיעה כדי חלב הכוס מזיגת
 חייב דש ואין דדש תולדה שהיא כמפרק, דהוי' בלשונו ז״ל ר״מ כאן דקדק ולכך שרצים שמונה בש' וכן לגופה הצריכה מלאכה ■שתהיה כדי ז״ל התוס׳ בעלי רבותינו וכדעת דבועל בשמעתין בשבת לכתחלה דכתובית

• קמ״ג) (דף שרצים שמונה פ' .חייב יצא עד שרצים שמנה :ק״ז) (דף דאורג ר״א פ׳ .חייב ממנו עד בחובל בד״א :כד״נ ז״ל ר״מ עס והדין זו לקושיא מקום רואה איני ומעתה . מכגרוגרת בפחות
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ק הוציא אסי׳ ורמשים שקצים ששאר ס. מהן שיצא עד ורמשים שקצים ושאר חניא לא מי עמרא אמרו שהאדימה ריאה גבי א״מ בפרק אבל *וור דם מ  ושאר ז״ל ו&ירש״י ד
ב. דם הוציא אס אבל .שיצא עד הדם בצרירח בחבלק חייג שאינו המפרשים  שהוא ואפשר ו״ל לרבינו מזה הקשו וכבר מיהגיא. היפא ידעגא לא מחני׳ הך ז״ל רש״י וכתב חיי

ק יצא בין הלקו ולא סחם פטור בהם החובל במשנה ששנינו לפי כהלכסא דלא אתיא ברייתא דההיא סבור משוס החבלה שחיוב שפירש ז״ל רש״י לדברי ואף .יצא ללא דם מ
א משמעות זה אין מקום ומכל .ק לומר אט צריכין צובע :צ׳׳ע רבינו ודברי המגי

 הערבים בין לאמל עד וכו׳ אוכל הבורר יב
ג.  איכא לדבריו כתגהרמ״ך חיי

 אפילו מותר דביו״ט ליו״ט שבח בין חילוק
 וצ״ע כב״ה ותמחוי ובקנון אוכל מחוך פסולת

 בפרק מיו״ט יוסר בשבת כ״כ להחסיר דחקו מי
 אשי דרב קשיא פריך ע״ד) (שבת גדול כלל

 בנפה כאן ותמחוי בקנון כאן ומסרן אשי אדרב
 :עכ״ל / אסור אבל פטור בקנון ואפילו וכברה

ד ק ר מ - ה

 שלא אע״פ הדם שנצרר או דם מהם ויצא חבורה בהן
 חייב מימיהן להוציא הפירות את“ הסוחט י : חייב יצא

ק. משום ר פ  שסחט במשקין שיהיה עד חייב ואינו מ
 זיתים דריכת על אלא התורה מן חייבים ואין .כגרוגרת

] ומותר .בלבד וענבים  ענבים של *"אשכול לסחוט [ו
 ונמצא הוא אוכל לאוכל הבא שמשקה .האוכל לתוך

 אוכל בו לכלי־שאין סחט אם אבל מאוכל. אוכל כמפרק
 היונק או האוכל לתוך [׳] והחולב .וחייב דורך זה הרי

ס] לתוך שיחלוב עד חייב ואינו פטור בפיו  חייב. כגרוגרת ^הבורר או הזורה יא־ הכלי: [
 בורר תולדת זה הרי המשקין מתוך שמרים הבורר וכן . בורר תולדת הוא הרי והמחבץ

ה. זה דומיןעניניהם והמרקד והבורר שהזורה וחייב. מרקד תולדת או  מנו מה ומפני לז
ב עצמה: בפני אותה מונין במשכן שהיה מלאכה שכל מפני בשלשה אותן אוכל הבורר י

. .......... , ̂ חייב. ובכברה בנפה אחר ממין מין ובירר אוכלין מיני שני לפניו שהיו או פסולת מתוך
ג :מותי לאלתר לאכול בידו בירר ואם .פטור בתמחוי או בקנון ב מתוך יפסולת והבורר י ל חו ה פסוני היונק או האוכצ לתוך ו בפיו'

.—l.  --------------- -------------------------------------------- ״ .l----------- -------- זה נתבאר כבר .וכו' חייב ואינו
 ביו״ט אלא התיר לא חסדא רב שהתיר שמה

 רבינו בדברי סימה יש אבל .ההלכות וכדעת
 ומ״ש .וצ״ע יו״ט בהל׳ ההיתר כתב לא למה

 בכתובות אע״פ בפרק מפורש פטור בפיו היונק
 ואיסורו הוא יד כלאחר מפרק דיונק ס׳) (דף

מדרבק:
 והמחבן חייב כגרוגרת הבורר או הזורה יא

כו׳. צ״ה) (שבח המצניע פרק ו
 למעלה נזכרה וכבר בורר משום חייב מחבן

 והזורה כגרוגרת שהמחבן השנויה ברייתא
 שענין לפי להם אחד שיעור והמרקד והבורר

כלי עושה מחבן ז״ל ופירש״י .וכמ״ש הס אחד

 משנה מבית ס׳ .והו׳ הפירוס את הסוחט י
 סוחטין אין ע״ב) קמ״ג (שבת

 רבא ואמר .משקץ מהן להוציא הפירוח אס
 זיתים דריכת על אלא חייב איט חורה דבר

 ושיעור .מנשה דבי תנא וכן בלבד וענבים
 :בכגרוגרת הוא שהדש נתבאר כבר כגרוגרת
ר ה מו  (שם .ונו' ענבים של אשכול לסחוט ו

 שמואל אמר יהודה רב אמר קמ״ד.)
 הקדרה לתוך ענבים של אשכול אדם סוחט

 מדברי מסדא רב אמר הקערה לתוך לא אבל
 אבל דרה1הי לסוך עז אדם חולב גלמוד רבינו

 הבא משקה קסבר אלמא הקערה לתוך לא
 בה יש הקדרה פירשו ובהלכות הוא. כאוכל לאוכל
 בהלכות ושם אוכל בה אין והקערה אוכל

 חסדא ודרב בשבח אפי׳ דשמואל מימרא פירשו
 לסוך אפי׳ לחלוב אסור בשבת אבל ביו״ט דוקא

 בשבת הכל לאסור אחרות דעות ויש הקדרה
ר ההלכות ודברי הכל מסירין ויש ק : ע

 שהפסולת מפני חייב שלהן פסולת מתוך תורמוסין והבורר .חייב אחת בידו ואפילו האוכל
 .וחייב אוכל מתוך פסולת כבורר ונמצא עמהם * אותן כשישלקו אותן ממתקת שלהן

 וחייב. [ס] לאוצר כבורר נעשה ביום לבו אפילו להניחו בידו פסולת מתוך אוכל הבורר
ד. לאכול ומניח מאחר אחד מעורביןבורר אוכלין מיני שני לפניו היו  והניח בירר ואם מי

 המשמר T חייב: הערביים בין לאכול בשחרית שבירר כגון ביום לבו אפילו זמן לאחר
 אבל * כגרוגרת. שישמר והוא .חייב שלהן במשמרת המשקין שאר וכן מים או שמן או יין
 צלול שיהא כדי מצרית ובכפיפה בסודרין צלולין מים או שמרים בו שאין יין מסננין [י]

חרדל של למסננת טרופה ביצה ונותנין .שיצולו בשביל שמרים גבי על מים ונותנין .ביותר
כדי

שם: וסמ׳ג דטוי :פה לאוין סמ׳ג שיט סימן טור ג אוכל: לשון בוסר סחיטה גדין בטור שם בעי׳ :שם סמ׳ג שה סימן טור א
שהן החצב ומי לתוכו הקום ונותן טמא כמין

 אמר ר״ז בורר משום אמר רבה ביה מסרינן מאי משום ואמריק חטאת חייב שימר כהנא רב אמר קל״ח) חולין(שם פ׳ .ונו׳ השמרים את הבורר וכן :עכ״ל ,נומפץ נסיובי
פני :מרקד משוס מ אע׳׳ג במשכן דהואי מלתא כל חרוייהו דאמרי ורבא אביי מרקד היינו בורר היינו זורה היינו ע״ד) ע״ג גדול(שם כלל פרק .וכו׳ אותם מנו מה ו

:לה חשיב לה דדמיא דאיכא
 אוכל מותר ביד לאלתר לאכול דבבורר ע״ד) גדול(שם כלל שבפרק והברייתא הסוגיא שפי׳ ז״ל ר״ח כפירוש הם אלו בדינין ז״ל רבינו דברי וכו׳. פסולת מתוך אוכל הבורר יב

^ מתוך ופסולת חטאת חייב גיד אפילו ביום לבו וגורר חטאת חייב ובכברה בנפה אסור אבל פטור בתמחוי ובקטן בדוקא פסולת מחוך הסכים וכו חייב לעולם או
:הדברים יאריכו הגמרא מן זה ולבאר פסולת מתוך כאוכל הן הרי אוכלין מיני ושני חייב לעולם אוכל מתוך שפסולס ההלכות מן נראה וכן ז״ל הרמב״ן

ר :שם דחזקיה מימרא .וכו׳ תורמוסין והבורר יג ר בו  סעודה באותה השלחן על שמיסב מה שיעור ז״ל ר״ח כתב לאלתר ופירוש .שם דאביי אוקימחא .וכו׳ פסולת מתוך אוכל ה
:שנתבאר מה וכפי שם .וכו׳ אוכלין מיני שני לפניו היו :הן -לאלתר כולן ירמיה ורב אשי דרג וסלוגתא דאביי אוקימתא רביט ודברי שלדבריו ודע .ע׳׳כ בלבד

ד ע״ג מיס נוהנין משנה קל״ט:) הולין(שם פ׳ .ופו׳ יין מסנטן אבל :זה נתבאר כבר .כגרוגרת שישמר והוא חייב שלהן במשמרת משקין שאר וכן מים או זית שמן או יין משמר י
•השמרים

משנה לחם
משום הוא גדול כלל בפ' בגמרא שם אותה שאמרו אע״פ נשמה נטילת טעם רגיט אמר
 חבורה אבל בחלזון כמו בהחלט מיתה לענין אלא וכו׳ באבר חגורה לענין אמרוהו דלא

: דוחק דזה ז״ל המפרשים כדעת מקום מאותו נשמה נטילת לומר אין
 תורמוסין שאני ע״ד) גדול(דף כלל ס׳ בגמרא למ״ש פי׳ .ונו׳ סורמוסין והבורר ע

ק אוכל מתוך וכפסולס שלקיליהמיסרח לא ואי זימני שבעא ליה דשלקי מ  ד
מי עיקר הפסולת א״כ להתבשל וא״א היהנמוח עמם הפסולת שלקי דאי כיון כלומר  ליה ו

:אוכל מתוך פסולת כבורר
 צלולין דמים כאן כתב איך רבינו על לתמוה יש .וכו׳ מיס או שמן או יין המשמר יד

צלול יין לסנן שמוסר אע״פ לפיכך נתב בפכ״א וכן בסודרין אותם מסננין

עוז מגדל

ט׳  יש וכן .מסננין במשמרת דאפי׳ בגמרא זעירי אמר הא וכו׳ בסודרין צלולין מים או ו
 בגמרא דהא הסודרין לשוך ומתן וכו׳ תוסס שהוא זמן כל מגתו יין וכן במ״שכאן לתמוה

 ושמריה יינה חבית אדם גטורד ברייתא דהייט מסננין משמרת דאפי׳ אמרו קל״ט:) (דף
 ז״ל שהוא ונראה משמרת. מפורש ברייתא באותה שם הגיסות שהעמידופגמרא•בץ ונו׳

 דסמיך בגמרא לפרש הוצרך סודריןולא אלא משמרת ל״ד בגמרא דכאן משמרת דנל מפרש
 בהא טובא קשה הכי אמרת לא דאי משום כן ופי׳ .אמחני׳ סמיך הברייתא וכן •אמחני׳
ך ליה לימא מדרשב״ג לזעירי גמרא דמקשה  אמרו דבמחני׳ אמתני׳ ברייתא קשה מטעמי

 הנזכר דמשמרח ודאי אלא . משמרת אמרה וברייתא לא משמרת אגל גסודרין דוקא
רי. שהזכיר במשמרת וכן אמחט׳ וסמך סודרין היינו בברייתא ז״ל בדעתו נראה זה זעי

אגל
מיימוניות הגהות

 עד הזורה חיש: פ׳ וניגמוח מגיח פ׳ הכ(י. לחון עד לתוכה והחובב :מניח פ׳ וחייג. עד הסוחט
 :קל׳ה) דהולין(דף ר׳א פ׳ .וחייג עד הגורר וכן :צ׳ה) המצניע(דף פ׳ ,גורר חולדח

rוענין דחולץ, ר׳א פרק ,שיצולו עד המשמר :ע׳ד) גדול(דף כצל ס' . חייג הערניים עד הזורה 
:קל׳ט) דתולין(דף י׳א ס׳ .שיצלול עד ונו׳ גיצה ונותנים :גדול כלל פיק השיעור

 ליקה מותר יותר או שבוע שם ושוהין צלול יין הרבה ויש בעוטים ענבים מלאה גיגית [ו]
 והררוכים השחוקים הענבים מן יוצא המשקה שעה שבל אע״ם שבגיגית היין מן. כשבת

ומתבטל מתערב מעט מעט בשבת שיוצא ואותו צלול יין הרבה שם היה שמע״ש ביק
כשיוצא יין שם עליו היה שאם לעולם יין שם עליו היה לא ולבדו יצא שכבר כיון

 אפילו השבת אחר מתירים לו שיש דדכר בביטול תקנה לו היה לא שיתבטל קודם בשבת
 למשוך מותר תמר לעשות מים עליהם ליתן שדרכן ענבים וכן .דפרישית מטעם בשבח ממנו למשוך מותר רפיי״ש לו וקורין שלמים ענבים ע״ג הניתן ביין הדין וכן בטיל לא באלף

 לחלוב לנכרי לומר דיבול מהר״ם אמר [ז] :כ״א בסרק כדלקמן וכו׳ מע״ש שריסקן והבוסר השום כדאמרינן מעצמו שמתמצה כיון עדיין מים עליהן נתן לא ואפילו כשבת מהן
דאורייתא חיים בעלי צער אמרת דאי משמע שהחשיך מי בסרק ובן מפנין פרק וכן ובו׳ למים שנפלה בהמה גבי לקמן וכן מציאות אלו פרק בדאמרינן הוא חיים כעלי דצער פרה
לעשות יבולין גמור מעשה אפי׳ וא״ב חלב צער פי׳ הסכנה מפני ומניקתו עליו שוחה אמו שמונה בן גבי בדאמרינן לבהמה צער וזה שבות נמי דהוי מהיכנו בלי לבטל שרי הוא
 אין בשבת השפחות שעושות והגבינות לישראל מותר החלב שאפילו אומר ומורי .לעצמו והחלב לחלוב לנכרי לומר שמותר צדק בהן רב בדברי מצאתי וכן לנכרי אמירה כ׳ש

 צדק בהן רב כתשובת מצאתי ושוב איסור אין מעצמו עושה הנכרי אם אבל לנכרי אמירה דהתם ובו׳ לנכרי בלים נותנין אין בע״ש דאסילו דשבת דפרקקטא מחא לאסור
 כשבת אבל ביו״ט לשוחטה שיכול לאכילה העומדת ובעז ביו״ט דוקא והיינו וכו׳ קערה לתוך לא אבל קדירה לתוך עז אשה חולבת נלמד רבינו מדברי חסדא רב אמר [ח] ;בדבריו

 מתוך לבררו מותר בכך דרכן שאין שלנו תורמוס ולפ׳׳ז הטור [ז״ל * שבת! בהלכות הזכירו לא ולפיכך המחבר רבינו דעת וב״נ יהודה ר׳ בשם התרומה וספר ר״י פירש בך .אסז׳ר
 שאין יין אלא וסודר בכפיפה אפילו התיר לא ז״ל והרמב״ם הטור [כתב * !ע״כ נחמני אמר שפיר להו אמר דרבא קמיה אמרוה למתני׳ אביי אמר הכי [ע] !ע״ב] הפסולת

 ע״ש]. ע'כ כדפרישית אלא ז״ל א״א מדברי כן נראה ואין אסור שמרים• בו שיש ויין עכורים מים וסודר בכפיפה או צלולין אפילו במשמרת לסננן אבל צלולין ומים שמרים בו
 לא יסחוט ושמא סינון בלא לשתותו שיבולים כיון ליכא בורר דמשום מטפחת או סדין דרך לסננן שמותר מע״ש כתושים שקדים של שמשקה למעשה הלבה ר׳י הורה נעאן (י]

ליזהר [וטוב ! ע'כ דישה בעין הוא שזה כבגד הבלוע משקה לצורך לסחוט רגילות ואין דש משום אלא אינו משקין שאר סחיטת אבל בכך ומתכבם מתלבן שהבגד במים אלא גזרו
! הטור] כ״ב «עליו ישפוך אלא היין לקבל בגומא [יעשהו] שלא בסודר יין כשמסנין



. ׳מגתו יין ובן ע״כ: ככלי, בין כו׳  כנר ו
: זה נפבאר

 אלו כל .וכו׳ חייב כגרוגרת הטוחן טו
האוכלין במלאכת שהן השיעורין

ת .זמנים מש״ מניד ז« יט םשנה כסף פ״ח שבת הלכי
כ. ,מרדל של במסננת ביצה ונוסנין מצרית ובכפיפה בסודרין היץ אח ומסננין שיצולו בשביל השמרים  היה שאם צלול שאינו מכור יין היץ את מסננין ז״ל הרשב״א ופירש ע״

 ויזכט הממרים בדברים אותם ונוחנין אותן שסורפין הביצים טבע המשנה בפירוש רבינו וכתב .ז״ל דבריו ע״כ כלל שמרים בו אין וגם שיתבאר במו מותר היה במשמרת אף
 חבית אדם טורד אומר רשב״ג מיתיבי לא עכורין אבל סושש ואיט בשבת המשמרת לתוך צלולים ומים צלול יין אדס מחן זעירי אמר ובגמ׳ .עכ״ל ,הדק מן הפב ויבדילו אותם
ל :מ״כ שמ> הגתות נין זמירי תרגמה מושש) ואינו האורחים לפני (ומסיק חושש ואינו בשבת המשמרת לתוך ונותן ושמריה יינה ד ר  מ׳} דף (שם הלכה פסק .וכו׳ מע״ש שלשו ח

ביד בין ממסו למחר שבת מפרב שלשו חרדל

ממחה למחר .שבת מערב שלשו חרדל“ .שיצלל כדי
שהוא זמן בל מגתו יין וכן בכלי. בין ביר בין ושותה

שעדיין לתוךהסודרין. ונותן בשמריה חבית טורף תוסס
 אחד כנות היין וכל יפה יפה היין מן השמרים נפרשו לא גמל(ס® כלל ובפ׳ וכגרוגרת. שוין שהן נראה

״ וזהמבואר: כגרוגרת וטחן קצר ע׳;) . - , ! ,- .- *״, י  כגרונרת הטוחן (!;ןן .בו וצא כ וכל החרדל וכן .הוא
תבלין השוחק ובל .חייב :טוחן משום שמא ובודאי .סמנין שחיקת  טוחן זה הרי במכתשת וסמנין ̂י

ך ת ה ט ק .וכו׳ חלוש ירק ה ל כלל פי ״ הנוסר וכן טוחן. תולדת זה הרי תלוש ירק ^המחתך וחייב. ג
של ל^ין השף' אי שלהן• לייג.נית'ננסוית [־] עצים

כדי מהן שידקדק עד חייב אינו עצים המחתך אבל שהוא. כל משישוף חייב מתכת ■ ■ י- ■
ז :מביצה כגרוגרת לבשל  המרקד ט

 חייב כגרוגרת *הלש חייב כגרוגרת
 תולדת זה הרי העפר את יהמגבל

 פי לעשות כדי שיעורו ובמה .לש
גיבול ואין .זהב צורפי של בור

 זרע או שומשמין זרע ״והנותן בהן. בכיוצא ולא במורסן ולא הגם בחול ולא [ל] באפר
:בזה זה ונתלין מתערבין שהן מפגי .לש משום חייב במים בחן וכיוצא פשתן

האופה
:שם סמ׳ג שמ סי׳ שי ה ;סה לאוין פמ׳ג שכד סי׳ פור ד :ושם שם ג :ושם שם' ב סם: לאוין סמ׳ג שכא סימן פור א

. המרקד טז כו' ^ כסב ו מ ר  דהא צ״ע ה
ח ס  הא ע״ח) דף בגמ׳(שבס מ

 כ"כ פיט לעשות סורח אדם שאין וכו׳ דמגבל
 אחרים ולדברים כור לפי יעשה לא אם מעט

 הוא אם אבל ברביעית לשופכים אזלינן ומש״ה
 ואע״ס המוציאו וחייב טר פי שיפור משוב מגובל
 דרך דאין כיון חשובה מלאכה המגבל זה שפשה

 ולקולא. אזליט דשכיחא בתר ממנו לגבל הפולם
:מכ״ל ,וצ״ע

שיעור

הראב״ד השגת
כו׳. כגרוגרת *הלש  שהוא ; בזה שטעה לי כמדומה ז״ל הראב״ד כתב ו
 בזרע חייב שהוא כמו לישה משום חייב שאינו וגיבלן בהםמים נתן שאם סובר

 שאים אלא גיבול בר אימ אפר אמרו שלא ק ואינו פשתן. וזרע שומשמין
פכ״ל: חיינ> לבד מים ובנתינת גיבול מחוסר

 .טוחן משום חייב סלחי דסלית מאן האי מנשה
 בהוצאה מחלוקיהן רבינו למד השיעורין וחלוקי

 כגרוגרת האוכנין שהוצאה פי״ח שיתבארו וכמו
 כגרוגרת לבשל כדי והעצים שהוא בכל והמסכות

: קלה מביצה
ז  כבר . וכו׳ חייב כגרוגרת והמרקד ט

ש :זה הזכרתי ל  כגרוגרת ה
 כגרוגרת הן אלו שכל הזכרתי כבר .וכו׳ חייב

 דכל שנא מאי פ׳:) (שבת המוציא פרק ואמרו
ל :בכגרוגרס שבת שיעורי ב מג ה  העפר את ו

כו׳. זה הרי  י״ח^ דף (שם ס״ק מבואר ו
 בגיבול חייב הכל שלדברי וסוגיא בברייתא

 ההוצאה משיפור רבינו למד והשיפור .עפר
פרק כמבואר חייב הזה כשיעור טיט שהמוציא

אין :י״ח  מחני' דמר קמיה אמריסה אביי אסר שם אמרו שכך במורסן חורה דבר גיבול חיוב שאין בביאור נראה קנ״ה:) (שם שהמשיך מי שבפ׳ מהסוגיא .וכו׳ באפר גיבול ו
ה בר׳ יוסי ר׳ רבי דברי חייב האחרק מים לתוכו נותן ואחד הקמח אח נותן אחד דתניא היא יהודה בר׳ יוסי ר׳ לי ואמר מני גובלין לא אבל למורסן מים דנותנין מד  אומר י

 .ואסור מים בנתינת גיבולו דזהו פירוש סודה יוסי ר׳ אפילו הוא גיבול בר דלאו בסורסן אבל הוא גיבול דבר בקמח אלא התם יוסי ר׳ קאמר לא ע'׳כ דילמא שיגבל פד חייב אינו
 ואדרבה אסור מים דנתינח מודה יואייי ר׳ אפילו הוא גיבול בר דלאו דבמורסן דמ׳׳ד סברא ואידחי נותנין אוסר יהודה בר׳ יוסי ור׳ רבי דברי למורסן מיס מתנין אין בהדיא תניא

 מים נתינת אסור היה חורה דבר גיבולו היה ואס מים נתינת הותר כך ומתוך מדבריהם אסור אלא חיוב בו יהא לא יגבול אפי׳ ולכך גיבול בר דאינו משוס והספס מוסר.
 הראוי הדבר ר״ל שיגבול עד חייב אינו אפר גבי פ״ק י״ח) (דף בברייתא שנזכר מה זה ולפי .בדחייסא העלו לא ושם קמא בפרקא אביי דעת היתה הראשונה והסברא .מדבריהס

 גיבול בר אינו שהאפר בהלכה ופירושו שרי וקיסמא המביא פרק ביו׳׳ס שאסרו מה זה על ויעיד כמותו והלכה צד בשום חייב אינו יהודה בר׳ יוסי רבי לדברי באפר אבל לגיבול
כ. ביו״ט, לגבלו מוסר ולפיכך תן האחרוניםז׳׳ל: דעת וכדעתו ע״כ. חייב, לבדה מים ובנתינת וכו׳ אני כמדומה א״א ובהשגות ע׳׳ הנו  חמאת דם פ׳ בזבחים שומשמיןוכו׳. זרע ו

כמבוארשם: עבידלישה דקא משום ואסירך בהא וסרו ושקלו במים פשתן זרע השורה חייב מ״ט פירוש מ״ט פשתן זרע אלא בשבת במים בגד שריית גבי צ״ד;) (דף
האופה ,

משגה לחם
גימל דבר בקמח אלא יוסי ר׳ קאסר לא כאן עד ודילמא אביי א״ל שיגבל עד חייב אינו דר\א משמרת הך מפרש שהוא ז״ל ה״ה דבריו שהביא וכמו ז״ל כןדעחהרשב״א אין אבל

וכו׳. האפר אס נותן אחד דסניא ס״ד לא ליחייב אימא הוא גימל בר דלאו דיו אבל הוא :פשוט שהוא רבינו דפח כן שאץ לומר ה״ה חשש ולא מדוייקת
ך כן ט בץ באפר בין בדיו בין גיבולו היא זו דשרייתו לומר אביי דדעת נראה כאן ה״ה ומ״ש ולא מפצים לא ליהנות שלא יהא דלא כלומר וכו׳, שלהן בנסורת ליהנות עצים המסר ו

שהמפץ מי דבפ׳ קושיא ומכח השרייה על דחייב גימל בר דלאו דבר בכל בין במורסן ממסרים שיהו מהעצים או מהנסורח ליהנות שדעתו אלא הוא מקלקל דזה מהנסורת
הצריכה שהמלאכה שפסק ז״ל לדעתו עצמו מהנסורת ליהנות דעתו שאין אע׳׳פ חייב ודאי דבהא

: חייב לגופה
 סממנין עם דיו שורץ דאין מתניתין אצל אמרו י״ח) בפ״ק(דף וכו׳. העפר אח המנבל טז

 היא רבי יוסף רב אמר שרייתן היא זו לדיו מים נתינת תנא מאן וכו׳.
אומר יוסי ר׳ רבי דברי חייב האחרון המים אח נותן ואחד הקמח אס מחן אחד זסניא

מיימוניות הגהות
 חייב סיאתי דסאיח מאן והאי טוחן משום חייב סיאקא דש״ים מאן האי גדוא כאא פרק ]5[

 קיטמא יין כדי המביא בם׳ רבינא דאמר פירש״י וכן אאפם פיר״י וכן [ל] :ע״כ טוחן טשום
 ואחא וכירים תנור גורפין דאין מתני׳ אההיא קאי רכינא דחתם פירשו התום׳ אמנם שרי

 שרי הפת תתהרך שאא כדי אוחשות נחאים ע״ג אפר אקטום פי׳ דקיטמא אמימר רבינא
 גיבוא הוי מים דנתינת ופ״ב דשבת כפ׳׳ק דמוכיח אסור אגבא אבא ביו׳׳ט כמכבה הוי ואא

 התנור בסידקי ואהשאיך אפר איקח שמותר דרבינא אהא אהר פי׳ התום׳ פירשו ועוד וחייב.
 תירץ עוד .מאחמוא אעשותו אפשר שהיה ואע״פ בזה התנור סידקי ואהשוות לטאאותו

 דשרו ורבי ב״ה כמו ומותר באפר מאתמוא המים ככד שנתן מיירי דהכא פירש״י אפי ר״י
 איירי גיכוא כענין דהא כפירש״י עיקר ונראה .יום מבעוד ואאפר אדיו מים נתינת חתם

S עב״א בפירש״י, חיים רבינו פי׳ וכן התם כדאיתא
 מתניהץ גמרא דשנה פ׳ק דנרסיק מהא דעתי לפי הזה נפייוש נכנס שהוא יזדא עליו להקשות לי יש

אומר יהודה גר׳ ייסי ר׳ רני דנרי חייג האמרון מים לתוכו נותן ואחד קמח לתוכו נותן אחד דתניא היא רני יוסף רנ אמר חטאת וחייב שרייחה היא זו לדיו מים נתינת הנא מאן דיו שורץ דאץ
רני יוסי רני קאמר לא ע'כ היא לא ודילמא אניי א׳ל שיגנל עד חייג אינו ה נ ר דלאו דיו אבל גינול דנר קמח אלא התם ימד הוא נינול בר דלאו היכא דכל דמשמע ליחייג מים מנתינת הוא גינול נ
ד לא תלמודא מדמהדר עוד הפירוש נזה ונתחזק ,נלנד מיר מנתינת ליחיינ נמי מידי נכל ר׳י ר׳י רני דנרי חייג האש־ון מיס לתוכו נותן ואחד האפר את נותן אחד דתרא ס׳ עד חייג אינו אומר נ

נדיו אנל שיג?ל עד בר׳י ר׳י פטר ומש׳ה גינול בר דהוא כלומר עפר אפר מאי לדחוייה תלמודא מקשה ועוד ,נלנד מיס ננתינת ומחייב וסמנים דדיו דומיא הוא נינול נר לאו ואפר כלומר שיגנל
ר׳י ר׳י פליגי ונחרוייהו כלומר עפר והתניא אפר והסניא לאהדוריה תו ואקשינן היא הכל דברי ומתני׳ מיחיינ נמי איש בלחוד מים דנתינת לרבי מודה נהן וכיוצא ואפר ץ נדנריו לחלק אץ וא'כ נ  נ
ר דשי מידי ר דלאו למידי גינול נ  קושיץ והדרא כלומר עפר ליה קרי ומר אפר ליה קרי ומר נינהו הדדי כי לתרוייהו תניא הדדי גני מידי לפרוקי תלמודא ומתמה נר׳י ר׳י ולא היא רני ומתני׳ נינול נ

ר׳י ר׳י פליג לא כאן דעד כדמעיקרא לדוכתה  לחרננולץ דמהלקטץ מתניתץ גמרא שנת מס׳ סוף ודכוותה מיחייג נלחוד מים ננתינת ואפר וסמנין נדיו אנל נינהו גימל דנני נעפר או נקמח אלא דרג עליה נ
ד לא ליה דמסיק אלא ה לפסוק ערוך הלמוד שהוא מה והניח היא דסמכא ולאו בעלמא לפלפולא אלא אזלא כהלכתא דלאו וסוגיא דחיקי שמיי על שיסמוך רנינו חכמת גדולת על תימה וזה ס׳  ^כ

 תטרא ליה שרקץ דמר מהוצל אחא רג לן אמר אשי לרב רנינא א׳ל וכו׳ וכירים תנור גורפין דאין מתני׳ גמרא המניא פרק ניצה נמסכת דגרסינן עליו חולק ואין רווחת והלכה נתראה דהוא כרנינא
ט נצטרך שאס מנע׳י סומכין אנו ועליו זמן מכמה שמגונל פרת נהר שפת שעל נטיט אותו טחין אלא בי׳ט גונלץ אט אין כלומר סמכינן דפרת אריקתא אנן א״ל טנא ניומא  ומוצא וכירים לתנור ניו׳

 וקטמא רנינא אמר מוקצה משוס אסור היה שאל׳כ נוטל אני מכאן לומר והכינו נלנו והזמינו וציירו עליו שעמד כלומר מאתמול דצייריה והוא רנא אמר ואמרי׳ ומותר מוכן הוא ולפיכך ממנו שנקח בהן
 השמיט ולכך גמור פסק וזה ז׳ל רש׳י וגס שוין כולן ורנא ורנינא אשי רג שהרי נכון וכן ז׳ל אלפס ר׳י כן ופסק ופירש תנור סי נו לטוח ביו׳ט לגבלו מותר ולפיכך גינול נו אין שהאפר כלומר שרי
טפי שפיר דהכי סימא ואפי׳ טוב נסגנון ז׳ל פירש׳י כבר שנת מסכת של סוגיוה ונאות! ז׳ל הראנ׳ד נפי׳ ניה לפרושי שיין ולא זה זולת הלכה שאין להשמיענו מזאת חון הסוגיות שאר ז׳ל אלפס ר׳י

:מטעות ז׳ל לר׳מ לו וחלילה לסמוך יש ועליו למעשה הלכה נו לשרות הלמוד וערן העיקר הוא זה

 חייב בגיבול גימל בר דלאו דבדבר ואמרינן דאביי סברא הך ליה אדחיה קנ״ה) (דף
 גיבול בר דלאו דבדיו רביט לדעת מכאן לט יצא א״כ רביט וכ״ס מותר ובשמיה מד״ס

 דיו ושורץ ס״ג בריש למעלה כתב עצמו דהוא קשה א״כ גמור מותר ובשרייחו חייב בגיבולו
 אסור דבדיו דהטעם שי״ל אלא שרייה אפי׳ אסור דבשבת דמשמע חשיכה עם וסממנין
ט׳ פ׳ כסוף עצמו רביט וכמ״ש ללישה טעמא מהכא דל טבע משום הוא מים בנתינת

העושה
עוז מגדל

ה כיוצא עד וחרדל י  דשכש פ״ק .וכו' השוחק וכל :גדול כלל סרק .וכו' הטוחן :דהולץ ר״א ס' .ס
 ופ״ק שחק לא דאס מתני' גני קל״ד) (ד׳ דמילה ר״א וס' שחיקה דמחוסריס נשמעתין י״ח) (דף

תך :דילה וכגמרא הנידוכין כל אומרים דב״ש דכיצה מח  :ע״ד) גדול(דף כלל ס׳ .שהוא כל עד ה
ש ב :הפרק סוף עד כגרוגרה הל ת  :עכ״ל חייג לבד מים ובנתינת כו׳ לי כמדומה ו״ל הראנ״ד כ
 החלה :ז״ל הראב״ד בדברי חשבון למצוא לאחה אחת חחלה ז״ל ר״מ דברי כל מפרש הנני אומר ואבי
בל :גדול כלל בפ' .חייב כגרוגרת הלש כתב מג  :גדול כלל בפרק וה גם .לש תולדת זה הרי ל׳עפר את ה

 ; דשבת ס״ק באפר גיבול ואין :המוציא בפרק זה זהב צורפי של הכור פי לעשות כדי שיעורו וכמה
תן :שבת סוף בהן בכיוצא ולא במורסן ולא הנו / סוף עד שומשמין זרע ו ס  דם פ' זבחים במס' ה

 כמו לפרש דעתי כן באמת כי אומר מקומן שגליתי ואחר .הבגד דאחד מתניתין גמ' נ״ד) (דף חעאת
הראב׳ד לפי׳ כי .הנכון והוא ז״ל אלפס ור׳י סירש׳י וכן לישה משום בהן שאין ז׳ל הראב״ד דעתו שביאר
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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


