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 דקפיד והוא הואמארפ אם לי מסאקא אכל
 עד ולעני! .יבולח בלוקש שפירש נמו עליה

 מדברי נראה זה‘ לעני! חדשה נקראת אימתי
 עדיין אלא כ״כ בה נשתמשו שלא דהיינו רבינו
 מתקנים שהאומנים בשעה נמו בחידושה היא

: אותם *
חיה

ועוד .אדם ידי נשמרגישין לישמש לרבויי עבידי וישן סומא ז״ל ופירש״י .לרפויי עפידי לא והני לרפויי עפידי הני .הני שנא ומאי הני שנא מאי .אשור ומולה חגר חייב וישן סומא
אחר דבר מחמת או נלב מחמת עייפים שהיו נגון אובצנא ז״ל ר״ח ופירש . אובצנא מהמת בחולה נאן אישתא מחמת בחולה נאן קשיא לא ששת א״ר חייב חולה והתניא שם

:ענ״ל הוא ועומד נצוד ממקומו לזוז ינול שאינו עייפות אובצנא בהאך אירש ז״ל רש״י אהל .ונו׳ נלבים המשלח במ״ש רבינו דברי הן והן ,חייב זה הרי
ג וישי השני ובא ומלאהו הפתח על הראשון ישב שם .ונו׳ ומלאהו הראשון ישב : נלשונה משנה .ונו׳ הפתח על אחד ישב :רבינו נלשון משנה שם .ונו׳ לבית שנננס צבי כ

הראשון חייב לו והלך הראשון שעמד אע״א , *
 הכלב מפני הצבי וברה בהן וכיוצא וארנבים צבאים

 והבהילו בפניו שעמד או הצבי אחר רודף הוא \היה
. וחייב הצד תולדת זה הרי ותפשו הכלב שהגיע עד
ג כעופות: הזו כדרך העושה וכן  לבית שנכנם צבי כ

 אין אם פטורין. שנים נעלוהו חייב. בפניו אחד ונעל
 על אחד ישב .חייבין שנים ונעלוהו לנעול יכול אחד

 השני ובא ומלאהו הראשון ישב .חייב השני ומלאהו השני וישב מלאהו ולא הפתח
ק] עשה לא והשני חייב הראשון לו והלך הראשון שעמד פי על אף בצדו וישב  כלום [

 ונמצא לשומרו ביתו לנועל דומה זה למה .הצבי ולוקח הערב עד במקומו לישב לו ומותר
ם. עשה שלא בתוכו שמור צבי  עד ומשמרה יושב כנפיו תחת צפור לו נכנםה כלו

ד :ומותר שתחשך  חיה בהמה המפרק .פטור קטן או חולה או, חיגר או זקן צבי הצד כ
 ויוני(*עלייה) ותרנגולין אווזין כגון שברשותו [י] ועוף חיה הצד .פטור המצודה מן ועוף

ש] ויתושין צרעץ הגזין חגבים כגון צידה במיגו שאין דבר הצד פטור.  וכיוצא“ ופרעושין [
ה :פטור זה הרי באלו  שאיגן אע״פ בהן וביוצא ועקרבים גחשים כגון המזיקין רמשים כ

 כיצד .מנשיכתן להנצל שיתכוין והוא בשבת*. אותם לצוד מותר ונושכין הואיל ממיתין
:יזיקו שלא כדי קושרן או עליהן מקיף או עליהן כלי [״]כופה עושה הוא

עשר אחד פרק
ט א ח ו ש  חיה מיגי מכל לאחד נשמה הנוטל כל [א] אלא בלבד שוחט ולא י=חייב ה

 החונק חייב. בהכאה או בנחירה או בשחיטה בין ושרץ ודג ועוף ובהמה
והניחו [ב] מים של מםפל דג העלה אם לפיכך .שוחט תולדת זה הרי שימות עד החי את

עד
:סה לאוץ סמ׳ג נ :שם וסמ׳ג מוי א :הה'מ .הרדסיאווז *צ׳ל

 ביתו לנועל דומה זה למה הא אסור והשני
 שמואל ואמר .בהונו שמור צבי ונמצא לשומרו

 ונתב .הוא מוהר אסור דהאי ק״ז) בגמרא(דף
 שפירוש נראה התוספתא שמדברי ז״ל הרמב״ן
ך המשנה  ולא לשומרו ביתו את לנועל הוא נ

ה שצבי ונמצא נלל צבי שם שהיה לו נודע  הי
 הפתח להעמיד לו שמומר בהונו שמור והוא שם

 ונמצא הפתח על ישב אם ונן משנה עד נעול
 שקדמה מאני לישב לו מותר בבית היה שצבי
 נתב ז״ל והרשב״א .דבריו ע״נ לממשבה צידה

 לשמור לנהמלה לנעול שהתירו נראה שבירושלמי
 לשמור צריך שהוא דניון שבהונו וצבי ביתו
 מותר ממילא הצבי נצוד נך שע״י אע״א ביתו

 .ענ׳יל בלבד הצבי את לשמור יתנוין שלא ובלבד
ה :נך נל להקל ואין ס כנ  שם .נו' צאור לו נ

 :כסותו ננפי כנאיו ופירש״י כלשונה מימרא
ד צ  כהבהיה ק״ו:) (דף ברייתא .ונו׳ זקן צבי ה

מפרק :למעלה  תוספתא ונו׳. ועוף חיה בהמה ה
 ואולי מוסר אמרו לא למה חמיה ואני .י״ג פ׳

 נראה משלכיל אינו אס אבל שלשול איסור מפני
ד :הצבי באני הבית לאתוח שמותר צ  חיה ה

 שברשותו ועוף חיה שרצים בשמנה .ונו׳ ועוף
 כגון יש רבינו סארי ובמקצת .אשור הצדן

 הוא וס״ס אשור עליה ויוני ותרנגולין אווזין
 בהדיא:ארק כדאיהא ברשותו אינם עליה דיוני

 עליה ויוני שובך יוני הצד כ״ד) צדין(ביצה אין
ב,וארק ובבירה בשאיחין שקננו  הקן שלוה חיי
 כ״א ארק סוף מבואר וכן .קל״א) (חולין
 הגדלים והן ברשותו שהן הוא הרדסיאות דיוני

 לא בירושלמי ואמרו .ותרנגולין כאווזין בבתים
 חייב ברשותו אינן הא שברשותו אלא אמרן

אמרה הדא יוסי רבי  הצדו שמרד שור אמרה הדא יוסי רבי אמר
ד ז״ל: וכתבוהרשב״א ע״נ. חייב בשבת צ . נצוד במינו שאין דבר ה ו׳ נ  נצוד שבמינו כל אומרים וחכמים ר״מ דברי חייב בשבח ויתושין צרעין הגזין חגבין הצד ק״ו:) (שבת בהאורג ו
 ובחידושי אסור. אבל אשור ופירוש נצוד. במינו שאין והשעם אושר יהושע ר׳ פרעוש הצד ק״ז:) (שם שרצים בשמנה בברייתא מבואר ופרעושים פשור. נצוד במינו שאין כל חייב

 : פרעוש מהו אבאר י״א ובפרק עכ״ל. הרבים ברשות אקון דהוה מידי כמתעסק אלא להסירו'דאינו ימל נושך אם וכ״ש ישכנו שמא מתירא שאם נסבו ובתוספות ז׳׳ל •הרשב׳׳א
 שלא בשביל הנר על קערה כופין דחנן ומותר דפשור וממאי חייב לרפואה ואס ונו' נחש הצד ואידך למעלה כחבתיה ק״ז) (שם בהאורג דשמואל מימרא .ונו׳ המזיקין רםשים כה

עכ״ל: חשוך שלא עקרב ועל בקורה תאחוז
ק :נשמה נשילת משוס שמואל אמר חייב מאי משום שוחש ובגמרא השוחש גדול בכלל .ונו׳ הנושל כל אלא בלבד שוחש ולא חייב השוחט א חונ  שימות עד החי את ה

ובין אבין בר יוסי ר׳ אמר חייב כסלע בו שיבש כיון הים מן דג השולה שמואל אמר שרצים בשמונה ע״ב) ק״ז ^(שם בגמרא ונו׳ העלה אם לאינך .ונו׳
סנפיריו : ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ^

משנה לחם
 :שם זה עם זזה מגיע היה כאחד שניהם של צל להגיע אאשר היה [שאילו] שלא)

ב כג ש  נראה התוספתא שמדברי ז״ל הרמב״ן וכתב ה״ה כתב ,ונו׳ ומלאהו הראשון י
 דמי סבור ז״ל דהרמב״ן משמע הלשון מאשש ונו׳ הוא כך המשנה שפירוש

 נעשה כך שמפני אע״א האמת על ועמד צבי שם שהיה נודע ולא ביתו את לשמור שבא
 שם שעמד לשני אפי׳ אסור היה בכונה היה אם אבל בכונה היה שלא כיון מותר הצידה
 לשמור אלא הצבי לשמור לשני כונה שאין דאי ז״ל לדבריו אוקימתה במאי דמהניחין וקשה
 הצבי אח לצוד כונה לו אין אם גמי בראשון אפי׳ א״כ אשור שהוא אמרו כן ומאני פתחו
 הוא שכתב כמו למחשבה צידה קדמה שהרי אשור הוא הרי מעצמו נצוד שהצבי אע״ס

 מפניתין ואי כונה לו אין אם בראשק אאי׳ מילסא לאשמועיק לתנא ליה הוה וא״כ ז״ל
 שאמרו וכו׳ דומה זה למה הא־ שאירוש ז״ל הוא נתב שהרי א״א זה לפני כונה לו ביש

 מפרש שהוא שנראה קשה ז״ל הרשב״א בדברי וגם כונה לו בשאין אלא אינו במשנה
 הראשון אפי׳ דא״כ לשני התירו כן ומפני שבתוכו בצבי ביתו לשמור כונה לו שיש מתני׳

 ידי שעל אע״א ז״ל הוא כמ״ש מותר נצוד מעצמו שהוא אע״פ כונה לו דאין כיון נמי
כלל כונה בשאין להרמב״ן מתניחין כולה שאיירי לומר היה ואפי׳ כו׳ הצבי נצוד כך

עוז מגדל
י הצד :שרצים יז׳ סרק .סטור עלייה עד המפרק נ  דאורג(דף ר׳א סרק .סנוור «ד כמינו שאין ד

ס .הסרק סוף עד עושה הוא כיצד :שם שרצים ח׳ ס׳ ,מנשיכחן עד רמ׳םים :קכ׳א)  ס׳
: ש ד ק ה י תנ לנ כ

שוהט פי׳׳א כך :ע״ה) גדול(דף כלל סרק .שויזט חולדת עד ה  הושיט .למיוס עד העלה אם לפי
:ק׳ז) (דף שרצים ח׳ סרק .וזייב עד

 שהוא כיון חייב הראשון ומ״מ הצבי על וגם הבית את לשמור כונה להם ביש ולהרשב״א
 הרשב״א לדעת לבד הבית אל ולא הרמב״ן לדעת כלל כונה לו שאין אע״א בראשונה צד

 ניצוד שכבר לשומר ודומה הראשון שצד ממה שומר אלא שאינו כיון פשור השני אבל
 על ועמד בשבת פתוח פתח השומר ומצא מאתמול נצוד בבית צבי שהיה כלומר מאתמול

 נראה ז״ל לדעתם גמורה צידה אבל שומר אלא שאינו מותר שזה יברח שלא כדי :הפתח
 למחשבה צידה שקדמה הרמב״ן בדברי ומה.שבא השני. במשנה חייבו כן ומאני דאסור

 אלא הכונה אין אבל בפילוח צידה לשון נאמר הצבי ניצוד כך שע״י הרשב״א בדברי וכן
 וכן וכו׳ בתוכו שמור היה שצבי שכתב הרמב״ן לשון מהחלת שנראה כמו השמירה על

 צידה לשון בסוף בהזכירם דקדקו לא ולכן שבתוכו וצבי ביתו לשמור שכתב הרשב״א
:ז״ל בדעתם נראה זה .אסור הצידה אבל השמירה על והכונה

א ״ י  בהכאה או בנחירה או בשחיסה בין וכו׳ בלבד שוחס ולא חייב השוחט א פ
 רב ושמואל רב מחלוקה (דף-ע״ה) גדול כלל ■פרק וכו׳. חייב

 אף לכוונתו רב דברי שם ופירשו נשמה נעילת משוס אמר ושמואל צובע משום אמר
א סימה ודבר ה״ה מדברי שמשמע וכמו כשמואל שפסק נראה ורבינו .צובע משום מ

דהיה .
מיימוניות הגהות

אל אמר [ק] ל שמו שבת פטורי כ ת מהני בר אסור אבל פטור ד תר דפטור תל מו  צידת ו
אל אע״ג פיר״י ובו׳ צב• שמו א אמר ד ה והוא דר״ש אליבא לה  יהורת כר׳ לה סבר גופי

א ם בדאית ה שהוא דרבא בר״ש קי״ל אנן התדיר בל פרק בזבהי א תר ה ס״ל ב תי טל פרק כוו  נו
כל פטור הצד! שברשותו ועוף היה שרצים ח׳ בפ׳ [ר] :ע״ש שואל ובפ׳ שבת פטורי ו  פטור ד
ה שצדן טוב ביום היינו ועוף חיה צדין אבל דתנן והא . אסור אבל שוחטן כדי לכתחיל  ל

א אבל ולאוכלן שבת הכ שרוצה לרבויי דעבידי וכגון לא דב ת והן לתופשן ב בי ל כ ב״כ גדו
שם אסור מצודה צריכים היו אדם בני בין גדלו לא שאם תן ואף לתופ ם לדחו ש שנוחין צר במקו ח לתפוס שלא ליזהר ישראל צריכין הילכך ז״ל קרובי ממורי קבלתי ובן ליתפ שב ס כ סו

שלמי מצודה צריכים היו אדם בני בין גדלו לא שאם גדולה החצר אם בחצר אפי׳ לרבויי שעשויין מורדת ופרה שמרד שבת שמרד סוס אמרה הדא יוסי רבי אמר ובירו אע״פ וכו׳ ב
ת שיש מותר דפטור ולומר לדחו א רבעי ואיידי ו תנ מי בל ל חו א חייב בהן ב ה כדאמרי׳ פטור הצדן הנ מ ב ת המכבד. מדליקין ב ;ממגינצ״א כרוך רבינו עב״ל להחמיר ראוי אפ״ח ,בוז״ג הנר א

שעה וה״מ אליעזר דר׳ אליבא יהושע בר׳ שרצים ח׳ בפ׳ [ש] תר עוקצת אם אכל ולבאן לכאן שמקפצת ב ה מו ל חי ת ה לכ שליבה ליקחנ ם דרבנן איסור אלא בו שאין דדבר ולה מקו  ב
שכחן גזור לא צער ס כדא ש לצוד אסור הטור [לשון * !מורסא במפי שרו על הוא אם אבל לגדיו מעל או הארץ מעל ודוקא פרעו ה מותר וכינה להרגו ואסור לצוד מותר ועוקצו כ הרג  ל

ה וה״מ קח ה אבל בשרו מעל או בגדיו מעל בלו מפל דיו ה ה גם להרוג אסור בג ש להרוג יבוא שמא כינ הו וע״ש פרעו ה מ מהו כינ בי כל בפרק [ת] !ע״ב] פרעוש ו ת  עקרב על כלי כופין כ
ך: שלא שו ל דבלל בירושלמי [א] ת ת דבל יש גדו צא ח דם הו ב ש שום יש נ טילת מ ה: נ מ ש ט דלא הא [נ] נ ק ד לשון הים מן נ מו שום נ״ל תל שום גם דמיחייב מ פירש רש״י וכן צד מ

מד נצוד שהוא דג השולר. ד ועו : יום מבעו



47 כדמשנה בסףפי׳א שבת הלמת זמנים.משנה מגיד
 גורס רבעו שאין מראה רירי. דעבד אאי׳ אלא ממש יבש חימא לא אשי רב אמר סגסיריו

 בכאן שאין הוא ואשוס יום> מבעוד ועומד נצוד שהיה דג השולה פירש ז״ל ורש״י .היס מן
ט כלל: צידה דין שי  ז״ל הרמב״ן ופירש .כלשונה מימרא . וכו׳ בהמה למעי ידו הו

 וזהו ̂ עיקר וכן זו מימרא שעל הסוגיא פירש זה דרך ועל נשמה נטילס משום חייב שהוא
 שהפילחו עקר דלדל ז״ל ופירש״י .רבינו דעח

:עכ״ל זה דלדול ידי על
.וכו׳ ונקבה מזכר ורבין פרין שהן רמשים ב

 דרב במסקנא שם בסוגיא מפורש
 דבר שכל הוא חכמים שדעח סברי אשי ורב יוסף

 מאדמים לאילים דומה עליו חייבין ורבה שפרה
 פרעושין הריגח על וחייבין במשכן נשחעין שהיו

כחב ופרעוש .ועצמוח גידין בהן שאין אע"פ
 השמור המין אוחו שפירשו יש ז״ל הרמב״ן
 בימות העפר מן הווה והוא בורגו״ת הנקרא
 כמי עליו חייבין פרה שאינו ואע״פ החמה
 עכבר ההורג שכן ונקבה מזכר ורבה סרה שהוא

 מאילים ספרו ולא חייב העפר מן שהשרין
 וכן הזיעה מן שהיא כינה כגון אלא מאדמים
 דעת וזה המוסרחים ובדברים שבאשפוח תולעים

 מן שהשרין בעכבר משמע ולי .ז״ל הרמב״ם
 ורבה פרה שמינו מפני ודאי עליו חייבים העפר

 שאין מינין אבל הסריסין כמעין שהוא אלא הוא
 פפור בורגו״ה כגון כלל ורביה מפריה בהן

 דבכלל להרוג בין לעד בין מוהר נמי ולכתחלה
 ז״ל הרשב״א דעת וזה .עכ״ל ,הן מאכולת

 שפרה הוא אחר רמש מין שהפרעוש וכתב
: עכ״ל הבורגו״ת ולא ורבה

 פ״ק ברייתא .וכו׳ בשבת כליו המפלה ג
 וזורק מולל כליו המפלה י״ב) (שם

 אמר וכו׳ אומר שאול אבא יהרוג שלא ובלבד
 אפילו כבודו וזהו וזורק מולל הונא־הלכה רב

 .דמיא לקנא שדי רבא להו מקפע רבה בחול
 מינה שמעינן ז״ל והרשב״א ז״ל הרמב״ן וכתבו

להרוג בא אם אבל קאמר בלחוד כבודו דמשום
 המאכולת את סרגץ אין אומר רשב׳׳א תטא שם ועוד רבינו דעת וזה מוהר בשבת ואפילו

:ע״כ מתירין, וב״ה ב״ש. דברי בשבת
ה ד  כדברי הם להרגן אסור עד בכאן רבינו דברי וכו׳. וממיתין ורמש-שנושכין חי

 הדין בעיקרי ז״ל והרשב״א ז״ל הרמבץ דעת וזה כתבי כל בפרק ממש ההלכות
 לר״י אבל שאצ״ל מלאכה שפפר כר״ש הוא דוקא רצין בשאין המנויין אלו שהיתר כתבו אבל

 שפסק רבעו כדברי שלא וזה אמריו שאיןרצין כיון גמור נפש פקוח זה שאין הנא אסור
כן. ופסק כר״י אן ם בלבד: בהראוחן הוא נפש שפקוח ז׳׳ל שדעתו ונראה כ א  לפי דורסן ו
 הרמב׳׳ן ופירשו הומו^ לפי דורסו עקרב חוסו לפי דורסו נמש קכ״א:) שם(שבת .וכו׳ חומו

 נראה הזה כפירוש כר״י, פסק שרבינו ואע״ס שאצ״ל במלאכה כר״ש דקי״ל משוס זה וכל מהמין אינו כאילו עצמו שמראה חומו לפי מושה שהוא אלא במחכוין ואפי׳ דורסו ז״ל והרשב״א
:עיקר זה ואין וכר״ש מתכוין שאין דבר משום אלא התירו שלא מדבריו ונראה מומו לפי דורסו אלא ידרסנו שלא ממנו ליזהר שא״צ שכחב ז״ל רש״י כדברי ושלא ,מלשונו

 הדין שהוא מוכמח והסוגיא ,שנא לא בכמה לעבדו ע״פ) ובגמרא(שם .קמיע לעשות כדי עור ע״ח:) (שם המוציא פ׳ משנה .וכו׳ חייב קמיע לעשוח העור סן המפשיט ה
 גדול(שם בכלל .עבוד מין שהמליחה המולח ואחד ומ״ש .אחד שיעור להם יש בצמר הנעשות שהמלאכות כשם שיעורן כך בעור הנעשות המלאכות וכל בהפשפתו

אין :ז׳ פרק הזכרתיו וכבר מעבד היינו מולח היינו מ״ה:)  ע״ג) (שם .וכו׳ חייב קמיע לעשות כדי העור מן המוחק וכן :באוכלין עיבוד אין אמר רבא שם .וכו׳ באוכלין עבוד ו
: מחליק הוא וממרח שיתבאר כמו ממחק משום חייב רפיה ממרח בגמרא שאמח לפי ,שיחליק עד רביע ומ״ש .שערו מגרד ז״ל ופירש״י המוחקו

המפרק

 ריב״ל אמר כתבי(דףקכ״א:) בס״פכל .וכו׳ וממיתין משכין שהם ורמש חיה ד פי״א
 הם ואלו בשבת נהרגים חמשה יוסף רב מסיב בשבת נהרגין המזיקים כל

 ר״ש לאו אלא עליה חייב שאצ״ל מלאכה אמר הא יהודה רבי אילימא מני וכו׳ שבמצרים זבוב
ח לא אחריני דשרו הוא והני סי המזיקים כל ופירש״י ,וד״ה אחריו ברצו יוסף רב ו

 רצים אין ואפי׳ וקס״ד בשבת נהרגין ההורגים
 שאצ״ל דמלאכה כר״ש דס״ל ומשוס אחריו

 נהרגים .גזור לא והכא דאסירא הוא מדרבק
 דס״ל משום אחריו רצים אין ואפילו בשבת

 עליה חייב אמר הא .הם הורגין דסתמן
 אמריו רצין כשאין גמורה במלאכה שרי והיכי

 והא לר״י ואפילו ד*ה נפש. פקוח דליכא
 ואע״פ .עכ״ל ור״ש רצין כשאין נהרגין דחמשה

 הרי׳׳ף דעת זה פירוש על חולקים שהתוספות
 הרמב״ן דעת שזה ה״ה וכתב כפירש״י ורבינו

 אלו שהיתר כתבו אבל הדין בעיקר והרשב״א
 שלא וזה וכו׳ הוא דוקא רצין בשאין המנויים

 אמרינן דכי יפרש שרבינו כלומר רבינו כדברי
 ריב״ל שרי דכי לומר היינו וד״ה אחריו ברצו
 דחניא והא שרי ולד״ה אחריו ברצו מזיקין שאר

 היא אחריו רצו בלא אפילו נהרגים חמשה
מ שרי נמי ור״י  פקוח הוי מצוי שהיזקן לפי ב
 רבינו מדברי ונראה בלבד. בהראותן נפש

 חיה לכל הדץ דהוא דוקא לאו ממשה דהני
 ̂כי זה ולפי ודאי וממיתים נושכים שהם ורמש

 נהרגים אחריו רצו אם מזיקין דשאר אמרינן
 ממיתים ספק שהם וכיון ממיתים ודאי בשאינס
 דאל״כ ושרי נפש פקוח ספק הוי אחריו ברצים

: שאצ״ל במלאכה דמחייב לר״י שרי הוה לא
ר א ש מותר. אחריו רצים היו אם המזיקין כל ו

 אין כדבריו פירש שהרי״ף אע״פ הרמץ כתב
 עליה חייב שאצ״ל דמלאכה כר״י דקי״ל נראין
 מזיקין דבשאר צערא משום מלאכה נסיר למה
 ופרעוש צרעה כי ידוע דבר וזה סכנה בהם אין

 א״כ הורגים אין שמזיקים אע״ס בהם וכיוצא
ץ על לתמוה ויש .עכ״ל וצ״ע הריגתן הותרה למה מ  מתיר שרביט דעתו על עלה איך הי

 שההורג בסמוך כתב בעצמו שרביט ועוד מזיק אינו מצער שהוא שאע״פ פרעוש להרוג
 אחריו רצה אפילו להרוג אשור נמי צרעה אף רבינו לדעת וכפמ״ש בהמה כהורג פרשש

 ממיתים ספק כשהם אלא אחריו רצים היו המזיקיןאם כל שאר להרוג רבינו התיר שלא
:לא בה וכיוצא צרעה כגון ממיתים אינם ודאי אם אבל

מעבד: היינו ע״ה:)מולח גדול(שבח כלל בפרק המעבד. ואחד המולח ואחד ד!
ר עי ב מ ה

 כיון אלא שימות עד ולא . חונק משום חייב שמת עד
 יכול אינו שעוד חייב סנפיריו בין כסלע בו שיבש

 שבמעיה עובר ודלדל הבהמה למעי ידו הושיט לחיות.
 או ונקבה מזכר ורבץ פרין י״שהן רמשים ב ז חייב
 כהורג חייב אותן ההורג הפרעושין כמו העפר מן גהוין

 הפירות ומן הגללים מן שהויתן רמשים אבל וחיה. בהמה
 ותולעים בשר של תולעים כגון בהן וכיוצא שהבאישו

 בשבת כליו * המפלה ג :פטור ההורגן הקטניות שבתוך
] את להרוג ומותר .וזורקן הכנים את מולל ג  הכנים [

 נושכין שהן ^ורמש חיה ד :הזיעה מן שהן מפני בשבת
 שבנינוה וצרעה שבמצרים זבוב כגון ודאי וממיתין
 מקום בכל שוטה וכלב שבא״י ונחש שבחדייב ועקרב
 אם המזיקין כל ושאר .כשיראו בשבת להורגן מותר

 במקומן יושבין היו ואם להרגן מותר אחריו רצין היו
 תומו לפי דורסן ואם .להורגן אסור מלפניו בורחין או

 כדי העור מן המפשיט ה מותר והורגן הילוכו בשעת
 לעשות כדי העור מן המעבד וכן .חייב קמיע לעשות

 מין שהמליחה המעבד ואחד המולח ואחד .חייב קמיע
] הוא עיבוד ד  מן המוחק וכן .^באוכלין עיבוד ואין [
זה מוחק זהו ואי . חייב קמיע לעשות כדי העור

המעביר
ר : שס סמ״ג ב : שם סמ״ג ששז סימן שול א :שכא סימן גנזו

משנה לחם
 של לול גבי משירי פרק לעיל Tהמג הרב שכתב וכמו באיסורי כרב לפסוק לו דהיה

 בגמרא אמר עצמו דהוא קלישא דרב דפעמיה סובר ז״ל שהוא דאפשר אלא תרנגולים
 דחוק קצת נראה לכאורה מ״מ עעם שנתן ואע״פ וכו׳ מילחא בה אימא דאמרי מילחא

:כמותו פסק לא כן ומפט
. ורבים פרים שהן רמשים ב כו׳ בגמרא שמ״ש ז״ל והרמב״ן רבינו דברי לפי צ״ל ו

למלך משנה
 ודע .גדול כלל כפרק כגמרא מנוארים רנינו דכיי .ונו׳ המולח ואחד הממנד ואחד ה פי׳א

^ ס נ  וקשיא .נשכח ואפי׳ מלח הקריב. ננרייחא דריש כ׳א) (דף רכה הקומן י
 .גאוכלין מינוד דאין קי׳ל דסא נשר נמליחס הורה איסור ליכא והלא קרא אצפרין דלמאי לי

 אומרח ואס וו׳ל אלי כסב אלפאטארי יטקב כמהר׳ר המצויין הדיין השלם הסכם מם בזה ובההוכחי
 להקשות ויש .וו'ל דכרונא בגוה וכתוב היא למי טדט לא לראשונים מנחות למסכת שטה בידי שנמצא

טיבוד ואין מטבד משום אלא אינו מולח והלא שבת דדחי לומר קרא דאיצטרין כאן מלאכה איזה

 אסור אבל פפור דהורגן כסב ובסולעיס בשבת הכניס את להחג דמותר במ״ש מילקס
ם דאינס מפני בלנד מעאס תייבים שאינם לעטן לדמותם לנו דדי משום היינו זה חמי

בשוה: לזה
ה ד ט׳ ודאי וממיתין טשכין שהם ורמש חי  יהודה ר׳ דאפילו דסבור רביט לדברי .ו

 משום להורגם מותר חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה קכ״א:) (דף דאמר
ט׳ יהודה ר׳ אילימא מני כשהקשו בגמרא תירצו שלא דמה נפש פיקוח  דרצה משום ו

א ככ״ע דאסיא הכל ודברי אחריו דרצו להעמיד ם :פשוט *ו א ק ו ר  .וכו׳ סומו לפי דו
ט׳ פסק שרביט ואע״פ ה״ה מ״ש הסירו נפש פיקוח משום דהכא רביט דדעס עעמו ו

:דלעיל דומה
הנוטל

מיימוניות הגהות
ב * ת ר [נ טו א ה ק דו דיו ו שו במת^ה אב^ בג א ר ר ת הרוג מו ה ני נ ^״ג ני טו ו ת א ריג  ה

ש מרי כרבנן [ג] :ע״נ] פרעו א ה ד ם מ ם אילי ם פרי בי ר א ו דל א ו ר׳ ה דאמר נ ם מ ת אילי ל טי  נ

ה מ ש מר נ א רג ו הו ה ה ת כינ ב ש לו ב אי רג כ ל הו מ בן ג סקו ו ל פ א נ ת בוו ק ר פ״ ב א ו ב׳ ש  ר

מר רגין אין או ת הו אכול מ ת ה שב ברי ב ש ד ה ב״ כ׳ ם ו תירי טע רבא מ הו מק א .ל ר ודל ה״ ף נ ס ש• יו ליינ׳ ר או ה מ ר הו ר ש ת הי לו ל פי רוג א ה ש ל עו ר ת פ ב ש פני ב א מ א גם שנקר ה הו  כינ

ש ע׳ כן ז ש ו נו פיר בי ה ר בי״ ברי א ת כד ספו תו ם ה כיו ר ר ת ת מו לו פ רגן ל הו ל מר ו א הו כד מן רב ל ה ה נ תי בנ טלן ל א [ד] :כו׳ ק א כרב דל ה ו ר כרב ב ג א ר אי דאמר הונ ח מאן ה מל ד
א שר ב בי ם חיי שו דו מ ב ע מ

 לשמם' שלא כגון בקדש שנפסלה דכל ופיחשה שהיא כמי קרנה המזבח ע״ג שעלתה ופסולה פסולה ולא
 אע׳ס שפסול אע'פ והקטיר שם שנינו ועוד הפשט צריכה דאינה קאמר ועלה מרד לא עלתה אם וכיוצא
 כדין מלח דצריכה לדין זכינו וא׳כ כו׳ הפשיט שלא אע'פ עולה כו׳ שיוצא אע׳פ שפגול אע׳ם פנוסר

ע עוד .גמור מעבד הרי נעורה שהיא וכיון ממלח ממעטי דלא קרבן כל  אלו נפרק דאמרינן שני ד
 כו׳ נאכלים אין צלי נאכלים הם חי הרגלים דשעירי מדא ומקשה הרגלים בשעירי משמחן דברים
 לאוכלם רצו מפשיטין להפשיט רצו לכהן מתנה צבור שלמי וזבחי ואשם חטאת ט פ׳ בת'כ ופנינו

ח עלה הניס בדק נספר והרא׳ה .עורותיהם ואס אותם אוכלים א לצלי וכן בגמרא דמ׳ש כתב ס׳  מ
א מליחה צרין לנהנים שנאכל מה דגם ט  הנאכלים הרגלים דשעירי דההיא וכתב קרננו כל על בכלל ו
 : עכ׳ל בעורם לאנלם רצו אט מלימה למשרי קרא לדיןדאצטריו זכינו א׳פ מליחה צריכים אבל חיים
חן על המחבר הרב שעמי ומה (א׳ה ד סמידין בהלכות אכסבט הראשון תי ם' :יע׳ש) ביתו שם כי נ

ה ק לי ד ב ו

עוז מגדל
ה :שרצים מ׳ ופרק ישנס פ״ק .הזיעה עד רמשים רגן ורמש חי מ דו הר. ע  הקדש(דף כתבי כל מו

ט :קכ׳א) שי :ט׳ס) המוציא(דף ופרק מ׳ה) (דף גדול כלל פ׳ .וחייב מוחק עד המפ
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ה .שם ע״כ לכהחלה מוחל להריח בקומם מירוש הכא אסור אבל גראה זה .וכו׳ ברגלו העור על והחרם :וכו׳ הרי הקלף מעל דוכסוסמוס המפרק ו מ  הזאס הסוגיא כל ו
קסמו גבי רבק אמרי דכי לערש אפשר ואי .חייב שכחב רבינו דברי על אצלי מתמהח :חולדה שהוא משמע הדורסן לפני העור אח נוחנין גבי דיו״פ דפ״ק מההיא

. מן נוצה המורט כו׳ אבל רך שהוא בהמה של אאבוס אלא קיימי דלא שנוח משום שהוא שיניו ט לחצין הממרח וכן :וכו׳ החולש י פ״מ הזכרחיה ע״ד;} ברייחא(שבת ו
. רמיה כו' יהודיה לרב' ממנה שהקשו הראשונה הברייתא להעמיד וכדי מוח רבנן אפילו בקשין ממחק: משוס חייב בשבח והממרח מימרא ע״ה:) (שם ו

זה שאין לפי חמאח ומחייבח כרבנן אפילו העמודים בין המתוח העור על בידו השף ובן
ל העייייי® בין השף שם מימרא . וכו׳ חייב י ב ע מ ל ה ע ו ש ל א מ צ ל ה ^ ל מ ו ע ל ה ח ה א ת י כר״י דקי׳׳ל דכיון פנים משום הסוגיא משמע מ

’ י •י . ,-yU....!, פירשו ובירושלמי .ממחק משום חייב בשבח
ק ש הרסכ״ן הסכים ולזה העמוד ע״ג העור השף י ל ג ח ל פ ו ע ק ן .ה ל פ מ ס ה ו ט ס ו ס כ ו ל ד ע ף מ ל ק ה

כדי העול מן *(המפלק וחייב. מפשיט תולדת זה הלי :ועיקר ז״ל
, , שיתקשה עד בדגלו העול על הדולם חייב). קמיע לעשות ייייג קיייע כלי העור מן המחתך ז

to ךוך»ךוךו! ל5לp( 1 ע ס0( • tj מל6לק obi להליר! 1קממ
,f, p ״ j . אלוחא מפשח הוה יהודה ורב אסור אבל פפור שהלצענין כדלך אותו ומשול, ומושכו בידו המלככו או

כו׳. הכנף את וד,קוטם ליה קאמר דמלחא דקושמא אלא . לכתמלה p נוצל, המולט . וחייב מעבד תולדת זה הלי עושין ע״ד;) (שם ברייתא ו
................. הממלת **וכן וחייב. מוחק תולדת זל, הלי האבלה וכו׳ החולש תשיעי פרק הזכרתיה

 בהן וכיוצא זפת או שעוה או שוצא. כל רטיה [־]
משום חייב פניהם שיחאק עד הטתטרחין טדברים ,ל(? m לק ־?,א ^6ל

א קשה שהוא זנט ] וכן מוחק. ומכאן מכאן שערו מורס מ ל,עמודים בין המתוח דועול על בידו השף [ו
לעשות כדי העול מן המחתך ז : מוחק משום חייב משוס וכסח, בכר השער ומתן הקנה ומשליך

n[-] ^יתכיין ויצא קטיע״ייב. W להבי יטדת אורכי 
הפסד דלך חתך אם אבל .מלאכה של,יא בכונל, ויחתוך י ־

 זי׳ל כדפירש׳׳י Ynb ג׳׳כ ובהלכות ז״ל. רבינו הרי כמשחק או כמתעםק אלא למלתו כונל, בלא או

t ״ ■ וחייב סחתו תולדת זה הרי הכנף את הקוטם פטור. זה o  ! f r t S“ * ?te ־
: לנמלה משום חייב אלז של כלונםות לאשי המגלד וכן

 בשבח כלונסות ראשי המגרד ע״ה) (שם
 וכן . ברי״ש המגרר ולא מחחך משום חייב

 פ׳ למעלה שכהב רבינו מדברי מוכרח נ״ל
 בפמיש מכה משום חייב כ״ש והמגרד עשירי

ונוקב קודח במגרה המירר שהרי עיקר וכן

 בביאור נראה קשים מקלות להריח מפשח שהיה
 חמאת חיוב שם אין לכלי בקומם שאפילו

 בדין ברייתא מההיא לר״י מקשו כי ומעיקרא
הוא והכרח היא ר״א לחרוצי מצי דהוה הוא

 בברייתא ומ״ש בקשין> אלא מחייב לא ר״א דאפי׳
 קשה שהוא אקיסס שיניו למצוןבו קממו שניה
 הרשב״א.ז׳׳ל. וכ״כ ז״ל פירש״י וכן מהדר קא

 שבת שאחד סוברים שחכמים ז״ל ופירש״י
 דקמימה שבות משום אלא איק יו״ס ואחד
 אא״כ הוא מעליא תיקון ולאו יד כלאחר חיקק

 דברי ואס .עכ״ל ,בסכין ומממקו מחתכו
 וחפשתי לבאר לו היה בסכין בקוסם הם רבימ

מ ישען נאות דבר מצאתי ולא זו סוגיא צדדי כל

ח] בערוך הביאהו וכן מגרד הוא כאן אבל הוא - אופמת שתי הכותב ט העצים p עץ חלש שיחתוך חתיכל, כל וכן מחתך. [ ט׳ מל בכלל ו  ג
אבות גגי במשנה ע״ג) (שבת מחתד משום חייב ד,מתכות מו מתכת חלש או כלונסות ראשי מגרד ז״ל ופירש״י

ל •־ ומדין ט ט י .וכו' מלפניו ען של קיסם ה ^י -יי J 1בי  , J yy * מ והמוחק אותיות שתי■ והכותב מלאכות ע״ _ והמוחק
ב : אותיות שתי לכתוב ת צו ת אנס ד . ^ו כו'  ו

ב :רבינו הלשון ע״הש} (שם ברייתא ת  אות כ
ב. הספר את בה והשלים אחת ה חיי בהטנ

שיניו בו לחצוץ וקטמ̂ו מלפניו עץ של קיםם "הנוטל ר^ אמר וב׳) א׳ ל״ג ־(ביצה ביו״מ המביא פרק־
לאוי שהוא דבל כל ח חייב: הדלת את בו לפתוח או כלי תקון משום בהם אין בהמה אוכלי יהודה

------- וכיוצא ודווצין לחים ועשבים תבן כגון בהמל, למאכל עלי ייטלסלי! יהודה לרב כהנא איתיביה^רב
ו י״יללי להיל״ ולהייר כהן להריח בשמים ה ד כ ח ר ,L מ . ת ^:ז כתב תנא נן״ד:) (שם , בה ממצים אז
ן קע״, ,אס ט להריח יקסמנו ולא בו ומריח ד, ל ב ת ו ן לקטום מ ת ו ת א ב ש י ב נ ן ^ י א ן ש ה ב : חייב הספר את ב ת כנ לקלקל מנת על ה
. ע״פ אף בד,ן להריח בשמים עצי לקטום ומותר . כלים יקממנו לא שיניו בו למצון אסור אבל פסור כו' ח תוספתא: ו ט על דיו ת6נ ט' ג ס .ו ג
] ומפשח .ויבשין קשים שד,ן אנל פסול השתא א״ל ממאת חייב קממו ואס ס א: זה בץ שירצה מה כל מהן [ ת פ ס תו ב ס פ

? ‘ מטו w שפשח ביו גדול שפשה ^לא חמאת חייב לי קשיא אמר ת הכותב י ’שת הכותב ד . כטלה אחת א ׳ ט  במשנה ו
א מיללי יה״י. מחסיא ומסורי בקשין ההיא חניא ק״ג:) (שם טמחא שט ומגי

ת אבל ברכין בד״א בו ומריח וקוממו בו ומריח ו ת א ק . ב ח ו ח ו מ ב ה ת ל כ ת ע נ ב מ ו ת כ ם ל ו ק מ ה, ב ד מ י ר' כ  חייב שאונו רבינו מדברי ונראה ו
ר אבל פמור קסמו ואם יקסמנו לא בקשץ מ ק א ח מ , י ד ת ת ש ו י ת ו ב א י י ב . ח ת ו כ ת ה ו ת א ח ה א ל ו ד p אלא ג p ה להם שיש ר״ל אחד טס ן מנ ו  ע
ם חייג קסמו ואם יקממנו לא שיניו בו לחצוץ י ת ש ז כ י ר ו ו ט ק . פ ח ת מ ו ת א ח ה א ל ו ד ש ג י ה ו מ י ה מ ב דד גג אלו ב ^  וכיוצא דאאזרך אא אגל ש

״ קוסמי. חדא חני חמאת מיי ו יסייא ״ ו ז י אי ד ב כ ו ת כ ם ל י ת ב ש י י ב . ח ת ת כ ו ת א ח ם א י ל ש ה ק ו ק חייב אינו ^ שאיק ב ך נראה ו נ ג ה : ק

 חייב העור לקלקל־ מנת על הכותב .חייב הספר את
 ^:ל . הכתב על אלא הכתב מקום על חיובו שאין

 י0ם גבי על דיו נפלה .פטור לקלקל מנת יעל המוחק
ז^יתה. ומחק הפנל^ גבי על שעוה נפלד, . אותה ומחק

חייב: אותיות שתי לכתוב כדי במקומד, יש אם
 דד סמי TO שם והוא פעמים כפולה אות הכותב י

ובכל כתב בבל ודביתב .חייב חח םם שש רר גג תת
 אחת אות הבותב ייא :סימניות משני ואפילו חייב לשון אדם מסל ר״א־אומר דתניא רבנן הא ר״א

א ימול לא וחכ״א שיניו בו לחצוץ משלפניו קיסס וך20 :1י<6 •פ׳
י קסמי יקסמנו פלא ושוין בהמה של מאטס אלא ט « א י ג : p לאוין ©מ*ג שכת פי נ מנ״גשם: ^ סי׳שנג ט » ו « נ ר מ  ג

2 הדלת את בו ולפתוח שינע בו לחצון P״ :^ ק אז ל ג נ׳ סנ
,_______ , אה סופג ביו׳׳ס במזיד מסאח חייב בשוגג

ן אמד ההם דקאמר ר״א זמוס משום אלא ^נן זה ואתד זה אחד וחכ״א ר׳׳א דברי הארבעים י *זד ^ ג בקורה נ ח v הביס מחלי שגי על נ b  r s ן פגר^ו דפי^ ם זה נמגץ ו  ס
א ממאת חייב צ חייב לכלי בקונמו דהממיר ר״א פירש אמר אבל פסור אמר « כ. פסור זה חסי ס ענד ע״ ז למעלה פ א במש בדיו 3מ ל בקומום ^ כ ו ס מ ^ נ  שמא דבר י
ש החס דקאמיי רבנן אסור אבל פעור ט להריח בר^ממו הכא מ ר לכלי ססpב מ י שני על משם מזו ם שני על זוימז ^ ק ב זה עם זה נהגין והן מ כ: מי ע״

המזמין אבל
משנה לחם

ה שהקשה ד ל. י  משסע יהודה לרב ממנה דה^וו דלעיל דסברייתא בדוחק י״ל ופ^ע ז״
» כ כי מ' פסירצוה מה ה מ שלא ע ר סם הזכי מ  יהודה רב ופסק ברכים כלי משיית אי

:דוחק זה אבל כמוסה
ב י ת ו צ ס׳ כטלה אוח ד ד שהוא דד כמו אחד בענק שם שיהיה ר״ל . מייב ו ס  י

: ממחים מס וכן שדים^ שממשו מדדים ט׳ ו

 חסדא רב אמר זירא א״ר ט להריח יקממנו לא
 רב לה מתקיף ברכין הא בקשין הא קשיא לא

 מהא שנא מאי לא אמאי בקשין יעקב בר אחא
 רבה הא ועוד וכו׳ החבית אח אדם שובר דתק
 יהודה רב בי הוינן כי תרווייהו דאמרי ורבין
 מקלות פי׳ אלוהא אלוחא לן ויהיב מפשח הוה

 אע״פ וחציני דנרגי לקתא דחזי ואע״ג גדולות
 יד בית ממנו לעשות ראוי והיה קשה שהיה
 קשיא לא אלא ופרקינן ולפסיל ולקרדוס לסכין

הא בקשין ותרוייהו אהדדי ברייחות הני פי׳

ב ח בו ה מ גבל ו ט׳ 3כ  ק״ג) (שם משנה .ו
ע מי t בק בימי® טן אומות■ שסי ה o p בין 

 סיממוס מש® בק שסוס עש® בק אחד משם
ב. לשן בכל  סימנמפ שני האי רבי® »פיימ תיי

ב אגפיות ש^ק מ ב פ ט מ ת י  ימ®!0ש^'נקר*
ן בעלמא  ו*מ־ גבי דכתיט הפוכים ®נא׳ן עו

ע5 »  (שם כי«* כל ש־ק סמפורש האדון נ
והשית בדיו האחת פירש ז״ל ףי5ר .קע׳/:>

ה: פירוש ז״ל הרשב״א ודה® בנקרא ז
א ב י ת ו כ ת ה . סמוך אחת א ט' ש« ו  מ

tao (:ב ק׳ד  במי גמשקין מ
ק פירויו צ ם באבק דרכים מ צי  דבר ובכל מנ
ס שאינו שךי  בשו ברגלו ידו לאתר פעור מ

ס 30כ fר©pו צ סמוך אתת א מ  וכתב ל
ב ע״ג « מי״ס למזוב ®טין מז כ זייני״ן פ® ו

T ל ט ו נ . ען של קיסם ה ט׳ ה ו ד בי ת ן אמרי דני לשש וא״א נ מ ט י  לחצק סו1רך ג
ט׳ שינק ט  חייב סבר ור״א ברכים הוא ורבק דר״א דפלוגסא דא״כ קשה ו

ן מפום בהם אין יהודה א״ר איך אמר אבל פמור סגרי ורבק ק  לדברי דאפי׳ כלי מ
ר רבק מ ק דלא מרמם לעשות דמוהל רנינו פסק איך וא״כ א ב  כר״א ודלא ש
שר רבי אמר דבמס®׳ כרבנן מחני׳ להעמיד רצו דאיך מר אבל פ  מוהר סברי ורבנן א
שם דלא כן סמר יהודה כרב ואם יהודה כרב ש ברייתא משם כר״א ודלא כרג נ

עוז מגדל
ריםחסם

מיימוניות הגהות
ל פרק [ה] ל ל ב ר דברים ג׳ גדו מ ב א ת אמי ר מי ע ל מ ב׳ ל׳ דלעיל בפירקין כו׳ דרי t rf' גוז
ת פרק [ו] בי שף פי׳ רש״י אכל .ח ת תבני! בקרקע ה או אכסדר שענין ב א כדי עליו שנ ה  עי

ק ס׳ הל התו שם ו בינו ר״ח ב ה אין ופירש״י המחבר בר א ר ם נ ת רב אמר [ז] :ע״כ לה ש  מנ
ו׳ סילתא דסליק מאן א קפיר ואי נ שחת מ ם חייב א שו ך מ « ו ב אמר דברים ג׳ [מ] ז מ אפי ר

T o r®. ה׳ דלעיל בפרק דריב״ל ב י״ח ב א ש רבין [נו] :עי א כי תרוייהו דאמרי אדא בר ורבין אב שח יהודה רב כי הוינ א לן ויתיב אפ ת א אע׳׳ג אלו א דחוי ת ק * וחציני דנרגי ל נו
ה יוסי ב״ר מנחם א״ר [י] ז ע״כ ק הומר ז ח מו ב ב ת בכו J ע״ב מ

טל :גדול נצל ס׳ט .מחיזו עד הממרח ובן ס׳ .קטן פן עד קיסם הנו מ  יין כדי המביא פרין ניצה נ
ב :ל׳ג) (דף ת ק :ק׳ד) (דף המנה ערק .וכו׳ שתי הכו ח מו נלל ערק .חייב שהים עד זכו׳ וה

ב :ע׳ה) גדול(דף ת :הבונה פ' הכל .כותב משום מד אנזס אות נ



ס׳ חייב שהוא כל המבעיר א פי״ב .ו
 זה כל הרמ׳״ך כתב

 הבערה איצטריך הא ר״י לדעת אבל ר״ש לדעת
 ככל היא הרי הבערה שכן וכיון כהן בת גבי

 [נ״ל (מהיזקן) יותר הקלקול המלאכות'שאה
ה המבעיר ובודאי פעור מהנאמן] ר  אחת ^

 ואין כפירושו שמפרשיה ויש מקלקל האפר משוס
:עכ״ל ,דבריהם נראים

המכבה

ת . משנה מגיד י כ ל ת ה ב א ש ב י ה משנה כסף י 49 כ

ן כוי ת ט ה . חי׳׳ת לכתוב ו כו׳ ז אחת אות הכותב במשנה: נתבאר כבר ו אי ם זה ונהגין פנקס דפי בשני או זוית כותלי בשני כתבן למעלה: הכתובה במשנה שם וכו׳. ג ע
:למעלה הכתובה במשנה .חייב זה

ב ת ' ס  שני על הבית כותלי שני על מנן אק והא והקשו קריבה שמחוסרת אלא היא כתיבה חייב בצפורי אחת ואות בפבריא אחה אוח כתב אמי א״ר בגמרא וכו׳. בו גויל,וכיוצא ל
 המגלות באמצע הס האותיות כל שאפי׳ רבינו לדעת פירושו ונ״ל דקריבה. מעשה ממוסר לא הכא דקריבה מעשה מחוסר המם ותירצו אפור זה עם זה נהגין ואין הפנקס דפי

וכיוצא הטיל שהקי קציצה בלא לקרבן יכול אתה
 לכתוב והמתכוץ כתב גב' על כתב או לכתב סמוך
 אותיות בשאר בזה כיוצא וכן זייני״ן שני וכתב חי״ת

 אין שהרי בקורה אהת ואות בארץ אחת אות והכותב
ה. עם זה נהגין  דפי בשני אותיות שתי שכתב או ז
 כותלי בשני כתבן .פטור זה עם זה נהגין ואינן פנקם
:חייב זה עם זה נהגין והן פנקס דפי בשני או זוית
 במדינה אחת אות עליו וכתב בו וכיוצא גויל לקח יב

אחרת במדינה שניה אות וכתב היום באותו והלך זו
] אחרת במגילה כ : לקריבתן מעשה מחוסרין ואינן זה עם זה נהגין שמקרבן חייב.־שבזמן [

 מ שכתב כגון כיצד פטור. שלימה תיבה ממנה שקורים פי על אף אחת אות הכותב ע
 הרי ארבעים שכתב כמו היא שהרי מנין במקום שכתבה או מעשר. אותה קורין והכל [ל]
 זייני״ן שני ונעשה החי״ת ע שחלק כגון שתים אותה ועשה אחת אות המגיה .פטור זה

. פטור ובמרפקו בפיו ברגלו ידו לאחר או ••בשמאלו הכותב יד ♦ בזה כיוצא כל וכן .חייב
 והשולט .חייב בשמאלו כתב ואם פטור. אדם כל כשמאל לו שהיא בימינו שכתב איטר
 אוחז וגדול בקולמוס אוחז קטן . חייב בשמאלו בין בימינו בין וכתב בשוה ידיו בשתי
ו : פטור וכותב בידו אוחז וקטן בקולמוס אוחז גדול .חייב וכותב בידו  ^הכותב אין ט
 וכיוצא וקנקנתום וקומום וסקרא ושחור דיו כגון ועומד הרושם בדבר שיכתוב עד חייב
 אבל .בהם וכיוצא ועץ ונייר וקלף עור כגון עליו הכתב שמתקיים דבר על ויכתוב .בהם

 על בו וכיוצא בדיו שכתב או פירות. ומי משקין כגון עומד רישומו שאין בדבר הכותב
 דבר על העומד בדבר שיכתוב עד חייב אינו .פטור עומד שאינו כל'דבר ועל ירקות עלי

ז ♦ העומד דבר מעל העומד כתב שימחוק עד חייב המוחק אין וכן .העומד  הכותב ט
 הרי זמן לאחר הכתב מעברת בשרו שחמימות פי על אף עור שהוא מפני חייב בשרו על
] כתב צורת בשרו על המשרט אבל . שנמחק לכתב דומה זה מ  העור על הקורע .פטור [

 על דיו המעביר .פטור כתב כתבנית העור על הרושם כותב. משום חייב כתב כתבנית
 וסקרא דיו נבי על דיו העביר .מוחק משום ואחת כותב משום אחת שתים חייב סקרא גבי
 הרושם כיצד הוא. כותב תולדת *דושם ין :פטור דיו גבי על סקרא או סקרא גבי על

 משום חייב זה הרי רושמים שהציירין כדרך בהן וכיוצא ובששר בכותל וצורות רשמים
 לכתוב כדי־ המשרטט .וחייב מוחק תולדת זה הרי לתקן הרשום את המוחק וכן .כותב
 גבי על סקרא של חוט שמעבירין העצים חרשי .חייב שירטוט אותו תחת אותיות שתי

 כדי באבנים כן שעושים הגבלים וכן משרטט. תולדת זה הרי בשוד. שינסור כדי הקורה
:חייב זה הרי צבע בלא או בצבע המשרטט ואחד בשוה. האבן שיפצל

 האוחיוס לקרב יכול ואפה הוא הנכרך דבר בו
 שאמרו הירושלמי פי׳ שזהו ואפשר .נהגוח שיהיו

 שהמגלוח פי׳ דק בסיד הפהר זו קושיא בחירו!
 האוחיות ולקרב לכרכן יכול ואדם דק מסיד הם

 אבל רבינו לשון לפי נ״ל כך .יפה שבאמצעיחם
ן פירש ז*ל רש״י  זו לוח שפס על אחח אוס עו

 בצפורי זה לוח שפח על אחח ואות בפבריא
 ולרבינו עכ״ל. במעשה שלא לקרבן יכול ואמה

ה: אחר ענין יש הראשונים בשם האי בז
 אוח כתב במשנה .וכו׳ אחח אוח הכותב יג

 בתירא גן ר״י נוסריקון אהח
ה :ע״כ פוטרים וחכמים מחייב מגי  אחח אות ה

 והקשו חייב אחס אוח הגיה חני בגמרא . כו׳
 חייב אהח אות הגיה פטור אסח אוח כחב השחא
 של לגגו שנטלו כגון הב״ע ששח א״ר ותירצו
 שנפלו כגון אמר רבא זייר״ן שני ועפאו חי״ח
 רבינו והביא ע״כ ר ועשאו ד של לחגו

:ששח דרב אוקימהא
T נזכרים כולם .וכו׳ או בשמאלו הכותב 

 חון למעלה הכחובה במשנה
 על שהקשו ק״ג) (שם בגמרא שמבואר משמאלו
 חייב בשמאלו בין בימינו בין שאמרה ־המשנה
 אלא מיחייב אימינו בשלמא . למפלה כנזכר

 בכך כתיבה דרך אין והא אמאי אשמאלו
 שמאל וחהוי והקשו שט באטר ,ירמיה ר׳

 לא אימין ליחייב ואשמאל דכ״ע כימין דידיה
די/ בשחי בשולט אביי אמר אלא ליחייב  :ע״כ י
 :בסמוך זה הזכרחי כבר .וכו׳ שכחב אטר

 :בסמוך נזכר זה גס .וכו׳ בשמי וד.שולט
ל : חוספסא .וכו' אוחז קטן דו  אוחז ג

ט׳ בקולמוס :בתוספחא ג״ז .ו
ן טו  שם משנה .וכו׳ עד חייב הכוחב אי

 רבינו ומ״ש . למעלה כחובה ,;ק״ד:)
 זה בחוספחא מפורש שמחקייס דבר על ויכסוב

 או ש״ק שאינו בדבר קיימא של דגר כחג הכלל
 עד פטור ש״ק שמא בדבר ש״ק שאינו דגר

 .ע״כ ש״ק שהוא בדבר קיימא של דבר שיכחוב
 מוכחת (ק״ב:) שם משנה ט׳ פרק כתבתי וכבר

 :המתקיים דבר בעיק שבת מלאכח שבכל
 הכותב משנה .וכו׳ בשרו על הכותב טז

 על המסרס חייב גשרו על
.ע״כ פוטר יהושע ור׳ מחייג ר״א גשרו

 :כר״י הלכה יהושע ור׳ שר״א וידוע
ע ר קו  ותוספתא ירושלמי .וכו׳ העור על ה

 הפך נמצא התוספתאי נוסחי ובמקצת
 חייב והרושם פטור שהקורע לבינו מדברי
 הקורע לחייב רבינו כדברי הוא המסמא ועיקר

 :הירושלמי וכדברי הרושם ולפטור
ט׳ סקרא ע״ג דיו ד.מעביר המביא פ׳ .ו

עשר שנים פרק
ר א י ע ב מ  השחתה דרך הבעיר אם אבל .לאפר צריך שיהא והוא .חייב שד.וא בל ה

דירתו השורף או חבירו של גדישו והמבעיר מקלקל. שד.וא מפני פטור [א]
חייב

ה: לאוין אסמ׳ג ר פ ט :שמ שימן ב

ץ(דף המעביר איתמר גגימין י״ט) חני
 ואמרי הוא מוחק חייב לה אמרי דיו ע״ג סקרא פטור סקרא ע״ג וסקרא דיו ע״ג דיו מוחק משוס ואחח כותב משום אמח שחים חייג דאמרי ור״ל ר״י בשבח סקרא ע״ג דיו

: הוא ופשוט בירושלמי מפורש וכן למעלה מזכר כחב ע״ג כתב סקרא ע״ג וסקרא דיו ע״ג דיו ופירוש לחייבו. שלא בחרא כלישנא רבינו ופסק ע״כ. הוא מקלקל פטור לה
ז  מבינו ופירש זוגו. בן זהו אי לידע המשכן קרשי פל טמבין שכן רושם משום אלא אותיות שתי חייבו לא יוסי ר׳ אמר ק״ג) (שבת בהבונה משנה .וכו׳ כותב תולדח רושם י

אלא כמותו הלצה ואין .במשכן עושין היו שכך לסי רושם משוס הוא בלבד אותיות שחי וכתיבת .עצמו בפני אב הוא שהרושם היא ר״י שדעת המשנה בפירוש
ט ;אחר פירוש פירש ז״ל ורש״י שם בזה והאריך הוא הכותב סולדח ט ר ש מ הדברים אלו שכל הוא והשיעור .ז׳ פרק הזכרתיו ע״ה:) גדול(שם בכלל בגמרא .וכו׳ לכתוב כדי ה

שי :להם אמד ושיעור הכתיבה מפני הם ר :וכו׳ הגבלים וכן .וכו׳ העצים ח
ב ״ י  חובל לברא תני פוק ליה אמר ומבעיר מחובל מון פסורין המקלקלין כל יוחנן דר׳ קמי אבהו ר׳ מני ק״ו) בהאורג(שבח .וכו׳ שיהיה והוא חייב שהוא כל המבעיר א פ

שהדין והעיקר זו בסוגיא הפירושין ורבו .סוגיא וכולא מנן אנן והא .לאשרו בצריך מבעיר לכלבו בצריך מובל משנה לומר תמצא ואס משנה אינה ומבעיר
ואפשר . ע״כ שתים חייב תבשילו תחת הבעיר ואם א*א ובהשגות .ז״ל הרמב״ן דעת נראה וזה חייב מפצים קלקול כנגד האפר תועלת שאין שאע״ש הוא אמת בכאן רגינו שהזכיר

ר וכבר הוא שק  מבשל. שמשום שכיון קלה מביצה כגרוגרת לבשל כדי שיעור בו יש אא״כ שהו בכל זה אין ומ״מ מבשל משוס חייג הקדרה מחת העצים שהמחן ט׳ פרק רבינו מכי
:עליו החולקים ודעה בזה וטעמו רבינו דעת חובל גבי ח׳ סרק הזכרתי כבר .וכו׳ גדישו ור.מבעיר :מבשיל משיעור בפחות א״א אוחו מחייבין אט

מיימוגיות הגהות
ר [כ] מי א״ תב א ת ב ת או טבריה אח ת ב או ת ו רי אח פו ב גזו ג בו׳ חיי ׳ תג [ל] :ע ת כ  או

ת ח ק א ק רי ט ם בו' נו מי חב א ב ב ודל כ״ ב ברי חיי מ ם [מ] : ע״ב ד מי ב ח א כ א ודצ ר״ ב ב חיי מ  ד

ת א ט תב * ז ח טור [כ ״ז סי׳ ה ר שי ת ם מו שו פורן לר מו הספר על בזי מין ב ש רו אין לסימן ש  ש

ה בר ז ם ד קיי ת מ ב״ל ה רג בסרק [א] :]ע או בי תני ה הו ר ב ה א מי חנן דר׳ ק מקלקלין כל יו ה
רין טו פ

וכן
עוז מגדל

 .כיתג משום עד הוא כוסנ הולדת רושם :דגיטץ ס״ב . סעור דיו ע״ג עד סיקרא ע״ג דיו המעביר
שרטט :קמ״ח) (דף השואל סרק .וחייב עד המוחק וכן :ק״ד) (דף הבונה סרק סוף  סוף עד המ

:ע״ה) (דף כלל ס׳ • הס׳ *
ב ׳ ׳ חב :ק״ז) (דף דאורג ר״א וסרק הכד את המגיח ס' .מקלקל עד שהו כל המבעיר פי  הראב״ד ב

ר״א ס' ועיקרו הדין זה אומר ואני :עכ״ל שתים חייב מ״מ תבשילו .תחת הבעיר אס ז״ל
ת או  ר״מ אלא לקדרה צריך לי ומה המביא סרק סוף דאסיקנא האסר את צריך לי דמה הוא סברא וגמי יין כדי המביא וסרק ס״ע הכתוב כו׳ האש את נתן מאחד לה שמעינן ז״ל הראב״ך שחידש ומה , ד
ע. יצרו עד גדישו והמבעיר : תורה משנה ולכך.קראו בתלמוד הסשועים אלא חיבר לא ו״ל ר האורג: מסרק שנתן העעס ועיקר כו׳ מעשה על חייב דיש מחני׳ ל״ד)גבי (דף בב״ק עיקרו הדין זה ה


