
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



5aמשנה מגיד פי׳ב שבת הלכות זמנים. משנה בסף

ר את שהמדליק צ״ב) [ל] (כריתות חלב אכל ספק ארק ומטאר פשוס זה .וכו׳ המדליק מן . הברזל אח המחמם חייב: מ ט׳  דצרוף ט׳ -מנשל׳ משוס לא ולמה א״א ובהשגות ו
 וזה גמור אש בלשון מתכת של גחלת הזכירו וכבר מבעיר אלא המבשל לומר ראוי אין ושורף אור נעשה עצמו שהוא דבר שכל נ״ל אינו מבשל משוס לחייבו ומ״ש .עכ״ל הוא, דרבק

 הסוגיא ומפשט מדבריהם הוא שהצרוף ז״ל במ״ש לדקדק יש מקוס ומכל מלאכה בנמר כן עושין שאין תימה וזה ז״ל רש״י דעת זהו בפטיש מכה מפר הוא הצרוף שחיוב מ״ש אבל ברור. נראה
וכמו לנופה צריכה שאינה במלאכה כר״י דסבר למאן ואפילו מותר מחמין שאין דבר דאמר כר״ש מותר הוא מחטין שאיט וכל חודה דבר הוא שהצרוף נראה מ״א) כירה(שבח שבט־ק

מיס ממנה שפנה מיחס גבי כ״ב פרק שיתבאר
 להנקםמשונאו שכוונתו מפד משחית. שהוא חייבאע״פ

 מתו על כקורע ונעשה חמתו ושכבה דעתו נתקררה והרי
 מריבה בשעת בהכירו ובחובל .חייב שהוא בחמתו או

את המדליק וכן .הרע יצרן אצל הן מתקנים אלו שכל
הראב״ד השגת

כו׳. *המחמם  משוס לא ולמה הראב״ד כתב ו
 והדר רפי דמרפא לאתונא סיכתא כמו מבשל
 הברזל את והמחמס א״א .עכ״ל , קמיט

 מכס הוא אבל מכבה אינו במים והמצרפו
 גו אין חיוג מ״מ חסומו אס שגומר בפטיש

עכ״ל: , הוא דרבק דצרוף

 הוא ואם הראב״ד כתב .וכו׳ המכבה *אחד
 מחכוין שאינו אע״פ חייב אינו למה מכבה
 יהא לא ואפילו הוא ימות ולא רישיה ופסיק

 בין מה ועוד ס״ל, כר״י איהו והא לצרופו צריך
 בשחיהם והלא p של לגחלת מתכת של גחלת

 מכבה ומשום מבעיר משוס בהן יש לדבריו
 של בגחלת החרדל ממתקין אמרינן מילה ובפרק
 ועוד מן של בגחלת לא אגל גי״ט מתכת

ומיובא הוא דרבנן צירוף אמרינן יומא דגמסכת
עכ״ל: . אסור מחסין שאין דבר דאמר יהודה לר׳ ואפילו מצוה משוס כ״ג בטבילת ליה שרי וביו״כ ליכא

חטין ואם מ׳ המכבה ב  כתג לצרףחייב. נ
' צירוף אם תימה הרמ״ך ן מ

 הא מתכת של גחלת לכבות מותר היכא התורה
אסור כ״א אמרו לא ובגמרא רישיה פסיק הוי

אבל

 .חייב זהי הרי להאיר בין להתחמם בין העצים את או הנר
 תולדת זה הרי במים לצרפו כדי הברזל את *המחמם

 *אחד .חייב שהוא כל“ המכבה ב • וחייב מבעיר
 .עץ של הגחלת את המכבה ואחד הנר את המכבה

 לצרף נתכוין ואם פטור. מתכת של גחלת המכבה אבל
 עד הברזל את מחמים עושים הברזל לוטשי שכן .חייב

 לצרף וזהו לחםמו. כדי במים אותו ומכבין גחלת שיעשה
 לכבות *ומותר .מכבה תולדת והוא הייב אותו שהעושה

 רבים. בה יזוקו שלא כדי הרבים ברשות מתכת של גחלת
 מבעיר. משום חייב הדולק הנר לתוך שמן הנותן

: מכבה משום הייב שבנר השמן מן ^והמסתפק
דליקה

:שם סמ׳ג שם טיר ב :סה לאוץ סמ׳ג רעת סי׳ טור א

 בהכרח ואיט לצרוף הגיע שלא שאפשר מפני
 אמר פ׳ ל״ד:) (דף ביומא אבל שיצרף גמור
 אומר יהודה ר׳ שנינו טבילה גבי הממונה להם

 ומטילין מעיוה״כ מחמין היו ברזל של עששיות
 מצרף והרי והקשו צנחן שתפוג בשביל צונן לתוך

הייז ת ואגיי לצרוף הגיע בשלא ביבי רב ו  חי
 מתטין שאין דבר לצרוף שהגיע תימא אפילו
 אביי אמר והא הכי אביי אמר ומי והקשו מיתר
 מתכוין שאין דבר דאמר יהודה כר׳ הלכה

 אבל כולה התורה בכל מילי ותירצוהני אסור.
 ואין היא ושבות הוא דרבנן בעלמא צרוף הכא

 הסוגיאבבאור מזו נראה .ע"כ במקדש, שבות
 שהיא ולומר לדחותה ויש מדבריהס. שהצרוף

 כרב אלא כמותו הלכה ואין בלבד אביי לדעת
 הרמב״ן אגל לצרוף. הגיע שלא דוקא דאמר ביבי

 בגחלת כמו צרוף בעששיות שאין ואמר דמה ז״ל
 ואין המים ומפשירות הרבה חמו.ח שק לפי

 יראה ולזה צוננין במים אלא לגמרי מצטרפות
 יוה״פ מהל׳ פ״ב במ״ש נוסה רגינו דעת לי

 עוד וכו׳. מבערב באש ברזל של עששיות מלבנין
 פר״א דאמרי׳ הא קשיא ואי ז״ל הרמב״ן כתג

 החרדל את קל״ד)"ממסיקין (שבת דמילה
 צרוף ליכא אלמא מהכת בשל ואוקימנא בגמלת

שאיט חרדל שאני למימר איכא במסכת גמור
כתג עוד .עכ״ל במים אלא צירוף ואין מצרף .

, כדעת הם רבינו ודברי התורה מן הוא שהצירוף שסוגרים נראה ז״ל הגאונים שמדברי ו שיש ללמוד יש הכפורים ביום ממממין היו ולא יוה״כ מבערב מחממין שהיו וממ״ש ז
רגינו: שטת היא זו לדחות שיש אע״פ במקדש שבות שאץ לפי בחמום.מיוב

 וצריך הפתילה על כחם אלא חייב ואינו פטור הנר על כחס המכבה לר״ש שאילו שאצ״ל מלאכה בחיוב כר״י שפסק לשטסו הולך רביט וכו׳. אחד חייב שהוא כל המכבה ב
 אמר יכירה(מ״ב) פ׳ וכו׳. גחלת המכבה אבל : ראשון פרק כן כתבתי וכבר בגמרא בהדיא ב׳) כ״ס מדליקין(שם במה בפרק כדאיחא פחם עושה שהוא להבהבה

 שחייב לגופה שא״צ מלאכה ס״דבדין דכר״י ותירצו נמי ען של אפי׳ כר״ש אי ואקשיק עץ. של גחלת לא אבל רבים בה יזוקו שלא בשביל גרה״ר מתכת של גחלת מכבין שמואל
 וכשאינו מלאכה עושה הוא מתכוין שכשהוא מפני וליחייב הוא ימות ולא רישיה פסיק בו לומר ראוי אין מסכוין שאינו שכל נראה בכונחו תלוי שהכל שכתב רבינו ומדברי .עליה

 שהוא שכל פטור בקטימחו לכך שראוי אע״פ שניו בו לחצון קוסמו שאינו שכל פי״א שהזכרנו קיסם לקסימח דומה כלי ממנו לעשות רוצה אינו שהרי כלל מלאכה בו אין מתכוין
ר :רבינו שטח לפי כן לומר מוכרח והדבר ז״ל הרמב״ן דברי לזה וקרובים .מסטין שאין בדבר המחייב לר״י ואפי׳ פטור מתקנו שאינו מי כלי סקון מפני ת מו  כבר .וכו׳ לכבות ו

ס ולדברי זה הזכרתי לתוך שמן הנותן כ״ב) (ביצה דיו״ס שני פרק ברייתא . וכו׳ שמן הנותן :אלו בענינים אמרת שטה בהשגות ויש . מוסר ען של גחלת אפילו כר״ש הטסקי
הנר ׳ ,

משנה לחם
כו׳. הברזל את המחמם א פי״ב  וכו׳.משמע מבשל משוס לחייבו ומ״ש ה״ה כתג ו

 וקשה .מבשל משום לחייב אין ושורף אש דנעשה דכיון דסמר
 גחלת שתעשה עד המסכת אח המחמם שכתב מבשל משום רבינו חייב ס׳ בפרק שהרי
 מבעיר. משום לחייבו הוא דבדין ז״ל ה״ה דמ״ש נראה לכן מבשל. מתולדת זה הרי

 כהראב״ד ודלא חייב רפי דמרפא הראשון הפועל משום מבשל שכל אש שנעשה לבמף
דבפרק הסוגיא ומפשט כתב עוד בלבד. מבשל משוס אלא חייג אינו דלעולס דסבור ז״ל

 לישגה אפשר דההם הסוגיא מפשט כן לו נראה דמאין וקשה וכו' נראה מ״א) (דף כירה
 שאינו דדבר דאמר כר״ש דאתיא ותירצו מצרף והלא שהקשו וזהו מדרבנן דהתם דצרוף

 וע״כ כר״י אפי׳ דאתיא תירצו לא אמאי דאלפ״ה משום כן לו דמשמע וי״ל מותר. מתכוין
 לר״ש מודה מדרבנן שאיסורו דבר אבל מדאורייתא שאיסורו בדבר אלא ר״י קאסר לא

 ואולי ,מדאורייתא הצרוף דאיסור ודאי אלא מפשינן לא ר״ש ובין ר״י בין במחלוקת דאפושי
דהצירוף הוכחה דזהו כלומר וכו׳ לר״ש מוסר הוא מתכוין שאינו וכל במ״ש כונתו שזהו

הוא ׳
מיימוניות הגהות

 משנת V'nxi משנה אינה ומבעיר חובל לברא תני פוק א״ל ומבעיר מחובל חוץ פטורין
 המונחת נחלת וו״ל של״ד סי׳ א״ח [טור ״ :לאפרו קריר ומבעיר לבלבו וצריך חובל

J ע״ב] מחבת של בין עץ של כין לכבותה מותר מצויים שרבים במקום

עוז מגדל
) (דף דשנת פ׳ק .וכו׳ המדליק ובן שהדליק. נכרי לגני הקדש כפני כל ופרק מדורה לגני נ׳

:מ׳א) (דף כירה פ׳ וחיינ עד וכו׳ המהמם :!ה יוכן מקומות ונכמה דמילה ר׳א ופ׳
ב ת  :עכ׳ל קמיט, והדר רפי דמרפא לאתונא סיכתא כמו מכשל משום לא ולמה הראנ׳ד כ
אני הען רואה שאני פתר ואיהו חלים איהו דעתי לפי כי הראנ׳ד׳ו׳ל רנינו דנרי מנין איני אומר ו

 כדמשמע והייכ הוא מכעיר דתולדת ודאי אלא סופו ועד מתחלתו הוא קשה נרול אלא אתונא כנו קמיט והדר מעיקרא רפי דמרפא גדול כלל פרק כדקאמר נאש התינשו כשעת מים ממנו ויוצא ורטונ רפה
ד ; שפינהו דמיהם נשמעתין כירה סרק  ראיה מניאים אין אומר ואני :עכ׳ל חיינ מ׳מ חסומו את שגומר נפטיש מכה הוא אנל מכנה אינו נמים והמצרפו הנרזל אס והמהמם ו׳ל הראנ׳ד כתב עו

 :כד׳ן דמיהם נשמעתין כ״ה פרק מפורש הצירוף זה וגם נפטיש מכה משוס היינ מלאכה גמר שהוא שכל למעלה כתנ כנר ההומו שגומר הצירוף וענין .נהיונ הפכים שני פיהו מונה ואינה למנעיר ממכנה
ב : כירה ופרק כ׳ט) (דף מדליקין פרק מכנה עד המכנה אחד :ע׳ה) גדול(דף כלל פרק . היינ שהוא כל המכבדי ת  להשינ אומר ואני ;עכ״ל אפור מתכוין שאין דדנר וכו' מכנה הוא ואס הראנ׳ד ב

 פשוט זה .הנר את המכנה אחד ;ז׳ל ר״מ וז״ל .ז״ל הראכ׳ד קושיות יסתלקו וממילא וכטעמו עצמו נפני וענין ענין כל ז״ל ר׳מ דברי לכתוכ כהרתי אנל הדין משורת לפנים אכנם שאולי אפשי אי נזה
 והיינ הוא דאורייתא דאיסורא שלען גהלת משוס וטעמא שפינהו דמיהם נשמעתין כירה פ' כדמשמע ען של גהלת המכנה ואחד מיינ הכי לאו הא פטור מתירא שהוא מפני הנר את המכנה גני נ״מ סרק

 אנל כן עושין פממין של מלאכה נעלי שכן נלכד שהמין ככינוי אלא מדאורייתא כנוי שייך דלא משום וטעמא גופא שמעתא נההיא כדמשמע פטור מתכת של גהלת המכנה אנל ז״ל רש׳י פירש וכן סקילה
 משום לכ״ג ניוה׳כ דשרו טעמא נמי והיינו כו' דרכנן דצירוף הממונה להם אמר פרק יומא ממסכת ז׳ל ראכ״ד שהניא הא והיינו ז׳ל פירש״י וכך נלהוד דאשור הוא ומדרננן מיהיינ לא מהכת של גהלת

 ז״ל ראנ״ד שהניא שחק דלא מתני׳ גמרא מילה דס' סוגיין ניחא נמי ומה׳ט ז׳ל התום' כעלי ורנותינו הזקן ר׳י פירשו וכן מצוה משוס יהודה דר' אפילו ושרו אמרו והס אמרו והס כמקדש שנות דאין דקי״ל
 ככוד משום דרננן'התירו איהורא שהוא מתכת כשל כי מתכת של נגהלת וכאן ען של נגהלת כאן ל״ק ופרקינן ממתקין תניא והא ואקשינן נגחליס ממתקין ואין שלו נמכננת החרדל את מכננין אין ת׳ר דגרס
 שפינהו דמיהם נשמעתין מפורש זה . מכנה תולדת עד וכו' נרזל לוטשי שכן חיינ לצרף נתכוין ואם ממתקין אין ולפיבך :התירו לא דאורייתא דאיסור ען נשל אנל אמרו והס נרייחות הנך איירי דנהכי יו׳ט

מ פרק כדאסיקנא נלנד הפתילה את מהנהנ או כמ׳ש פהמין העושה היא המלאכה כי תולדה ליה וקרי בפטיש מכה דהיינו דמכנה מלאכה גמר משום עליו וחיינ אפור הצירוף כי  דהמכנה מתני' גמרא נ׳
 היה נתכוין לא שאס. כנתכוין הצירוף חיונ שתלה נלשונו יפה דקדק וגם שם ז״ל פירש״י וכן לא פארא אבל סקילה עליהן שחייבין לנד הן והן הפתילה מן חון בכלן פוטר שהיה דר״י מילתיה לפרוקי הנר את

ולא היא דרבנן מתכת דנשל נרירנא דהא ען נשל אלא מתכת כשל שייך לא ימות ולא רישיה ופסיק דשרי כר״ש לה סכור מתכוין שאין דבדנר התדיר כל פרק ונזכחיס שמעתא נההיא להדיא וכדאסיקנא סטור
מתכוין שאין מאחר שאצ״ל ולא לגופה שצריכה לא מלאכה הויא ולא כדכתיכנא היא בלחוד תולדה דהיא כלל נה שייך לא מלאכה גם ימות ולא רישיה פסיק ביה למימר שייך היכי וא'כ סקילה עלה מיחיינ

ואז ,מתכוין כשהוא כתורה מן שהן איסורין נשאר כלומר כלה התורה בכל ה״מ לר״י אלא נצרכא לא התם דאמרי' דעששיות שמעתא בההיא הממונה להם אמר פרק כיומא ז׳ל פירש״י וכן מתכת של היא וגם
כמקדש שבות דאין ומשום לזה קרוב פירשו התום' נעלי רבותינו וגם המצוה מפני לר״י אפי׳ מוהר מתכוין נאין הלכך מדרננן אלא אינו נמתכוין צירוף ככא אנל להתיר קרא נמי צריך מהכוין כשאינו ודאי

מקום אין כלם ולדנרי נע״ה נסמיך כותנו שאני מסכת עןלשל של גחלת נין להלק אהר טעם נתן ז׳ל ור׳ה ודי דעתי לך הראיתי .וגירסתם מדנריהם עולה זה כמקצת הסוגיא ולשון פירוש ששינו ואע׳פ כמ׳ש
ה יזוקו שלא כדי ברה׳ר מתכת של גחלת לכנות דמותר מודים כלם נזה אך המלחמות נספר ז׳ל הרמכ׳ן הצילו כנר במקצת ז׳ל ר׳ז השיגו כי ואף כהלכות ז״ל אלפס ר׳י הסכיס וכן ז׳ל 'מ0 על להקשות נ

מד״א פחות קון להעביר בגמרא ילפינן ומיניה להרחיקו שמצוה הנזק מקחד דנדרננןהקלו בסמוך שכתכתי הטעם מן ען בשל ואסר מתכת נשל שהתיר דמיהם נשמעתין דשמואל מימרא. היא זאת . דנים
ה יזוקו שלא כדי ברה׳ר אדמימות בה שאין לפי צוננת שהיא דומה אותה והרואה שחורה היא חמה שהיא נזמן מתכת של גחלת כבוי מתכת לשל ען של גחלת נין לחלק יפה טעם בו פירש ז׳ל ור׳ח רנים. נ
ה אדמימות ואס כנר נכנת אדמימות תסור אם ען של גחלת אבל מותר לפיכך נו נזוקין אדם בני ונמצאו לוחשת כגחלת  כבר השחורה כי בה נזוק אדם אין פנים ומכל ממנה מתרחק אותה הרואה כל נ
ח עכ׳ל כו׳ נרה׳ר קון רנינא אמר ומדוקיא ען של נגחצת שמואל אוסר היה לפיכך חייב אותה המכבה לפיכך ממנה מתרמקין והאדומה •כבסה .מכנה משום חייב עד הנר לתוך שמן הנותן :ז״ל ר׳

:ניצה של שפופרת אדם יקוב דלא מפני׳ גמ׳ ז׳ל פירש׳י וכן היא תוספתא



51 כו משנה כסף פי׳׳ב שבת הלטת זמנים. משנה מגיד
דרננן דצירוף הדיא5 מ*רש ל״ד.) (יומא הממוגה להש אמר וכפרי! מייב אמרו לא אבל

א, :עכ״ל הו
 ופסק כח״ק דאתיא אע״ג וה הביא לא אלפס רב הרמ״ך כסב כו׳. האור בה שאחז טלית ו

 רישיה פסיק כל פל לייס דקא לאביי וחזינא רישיה פסיק דהוי משום כת״ק
 דשחת ההיא וכגון הדלה שאחורי גר מון
 לעשוה אסור שכן וכיון המדורה כנגד דלה

 יסן כלא דה׳׳ל מסבקעין שודאי בכלים מחינה
 א״נ האש ניצון מכבה שהוא מפני מים לתוכו

 התיר למה ותימה לבסוף, ממש מכבה הוא הרי
 פסיק דהוי אע״ג טבלא גבי שעל ונר זה

:עכ״ל ,רישיה
הזודק

 הראב״ד השגת
 א׳א .וכו׳ שנפלה *דליקה

 משום כר״ש כאן אין חיוב
:שלו לפחם צריך דאינו

 הכבוי שחיוב ונראה .ע״כ מכבה מפום חייב ממנו והמסתפק מבעיר מפום חייב הנר
:בדוקא יוסי כרבי הוא

ה ג ק לי  מבואר וכן אסור אבל פטור לר״ש דאי בדוקא כר״י זה גם • וכו' בשבח שנפלה ד
 לפסוק סיוע כעין בזה שיש אכתוב כ״ג ופ׳ הוא ופשוט כתבי כל פרק ■בירושלמי

 אח דוחה ממון אבוד שאין רבינו ומ״ש .כר״י
 שם היה שאם ר״ל נפשות, אבוד אלא השבת
 כיבוי ידי על אלא להצילן שא״א נפשות אבוד

 דבר לך שאין היא ופשוט . הדליקה אס מכבין
 יו״ט ופ׳ שני ס׳ ומבואר נפש פקוח בפני עומד
 היכא ביו״ט הדליקה את לכבות מהו אמרו שסל

 בשבת דאפי׳ לך תבעי לא נפשות סכנת דאיכא
 ממון אבוד דאיכא היכא לך תבעי כי שרי

:ע״כ וכו׳
 בכל במשנה . וכו׳ מחיצה לעשות מותר ד

 מחיצה ועושין ק״כ) כתבי(שבת
 בשביל ריקנים בין מלאים בין הכלים בכל
 חרס בכלי אוסר יוסי ר׳ הדליקה תעבור שלא

 לקבל יכולין שאינן מפני מיס מלאים חדשים
 הדליקה את ומכבין מאליהן ומסבקעין האור את

 מותר כיבוי גרם סברי דרבנן בגמרא ואמרינן
 שהלכה וידוע אסור כבוי גרם סבר ור״י

 (שם .וכו׳ הנר ע״ג קערה וכופין •• כרבנן
 יאחוז שלא הנר על קערה כופין במפנה קכ״א)

:ע״כ בקורה האור
 (שם במשנה .וגז׳ ומגדל שידה תיבה ה

 עור פורסין אומר ננס בן ר״ש ק״ך)
 האור בהן שאחז ומגדל שידה תיבה ע״ג גדי של

:כמותו והלכה ממרר שהוא מפני

כו׳. שאחז טלית ו  כבמה ואם בה ומתכסה פושטה האור בה שאחז טלית מיתיבי כבתה כבתה ואם אחר מצד מים מתנין אחד מצד האור בה שאחז טלית יהודה א״ר בגמרא ו
 שהוא מפני דאר״ש אימר והקשו .כר״ש דאמר הוא ותירצו בברייתא שרו לא מים נתינת ואילו פירוש .כבה כבה ואס בו וקורא פושביו האור בו שאחז ס׳׳ח וכן כבתה

 אבל מוסר כיבוי גרס דסברי ורבנן וכר״ש כר״י לפסוק מבוארים רבינו דברי והנה ע״כ. שרי דת״ק מכלל וכו׳ אוסר יוסי ר׳ סיפא מדקתני אין ותירצו אמר מי כיבוי גרם מחרך
 יהודה דרב דהא ז״ל והרמב״ן הראב״ד ותירצו יהודה דרב הא כתבו לא למה שכן כיון תימה ויש .יוסי כר׳ ודלא כר״ש ופסקו .דר״י הא והשמיטו הברייתא אלא הביאו לא בהלכות

 כירה פרק ששנינו ממה לזה ראיה והביאו ממש מים מחיצת אוסרין ור״ש רבנן אפי׳ אלא כן ואינו מלאים חדשים כלים למחיצת ממש מיס מחיצת מדמה שהוא לפי הלכה אינה
 אימר ותסברא ודחו אסור לכבוי גורם דאמר יוסי כר׳ סתמא חנן לימא בגמרא עלה ואמרי׳ מכבה שהוא מפני מים לתוכו יחן ולא ניצוצות לקבל הנר החת כלי נוהנין (שסמ״ז:)

 הם ופירשו .ע״כ כיבויו את שמקרב מפני הכא שאני רבק חימא אפילו אשי א״ר אלא בע״ש אפי׳ מיס לתוכו יחן ולא תניא והא בשבת נמי הכי וכ׳׳ת אמר מי בע״ש בשבת דאר׳׳י
 ואמר אשי כרב ופסק יהודה כרב פסק ז״ל והרשב״א ז״ל. דעתן זהו בחרא דהוא אשי כרב וקי״ל חולקין אשי ורב יהודה רב ונמצאו אסרי רבנן אפי׳ להדיא מים שנותן כיון שזה

 ומכבה הכלי משים והוא הניצוצות יפלו נתינתו שעם ופעמים בשבת אפי׳ למעבד אתי בע׳׳ש כן לעשות מתירו אתה שאם הוא אשי שח״ר כבויו את מקרב שפירוש לפי חולקין שאינן
 האש ואין הצד מן אלא כשיפול לכטהו כדי האש תחת המים אין במלית אבל ממש הניצוצות תחת והמיס האויר אלא והמיס הניצוצות בין מפסיק דבר שום אין דהכא א״נ אוחו.
קר. נראה והאחרון דבריו ע״כ להדיא המים לתוך נופלת ח ז״ל: הרשב״א כדעת כלל מים לתוכו יתן לא דין ה׳ פרק וכתב כר״י פסק ורבינוז״ל עי ב  ק״כ:) כתבי(שם בכל וכו׳. גר ש

א שע״ג נר ח״ר ^ כ. האסור לדבר בסים נעשה במניח אבל בשוכח אלא שנו לא ינאי ר׳ דבי אמרי כבתה כבתה ואם נופלת והיא הטבלא את מנער ט  הביאו לזו ובסמוך ע״
 מכבה משוס חייב השמן והמחסר השמן שישפך הוא הכרח והלא הטבלא לנער התירו היאך המפרשים הקשו וכבר .חמישי פרק הבאתי וכבר רב עליה לייט וכו׳ שאחורי נר תנא בגמרא
 הערוך בעל וכדעת מותר מסכוין שאינו כל רישיה פסיק אפי׳ מלאכה מאותה נהנה שאינו שכל שסייז מי ויש .הוא ימות ולא רישיה פסיק מסכוין שאינו ואע״פ למעלה כנזכר

 אתמי דלא מונח במקומו יהא הרב כבוד בהא א״א בהשגות כתב ועוד . עיקר והאחרון בהשגות אלו תירוצים ושני בו וכיוצא שעוה של בנר הכא שהירן מי ויש .פ״א שהזכרתי
טבלא שע׳׳ג דנר זאת הביאו שלא הלכות נוסחת לו ומדמנה ז״ל אלפסי הרב כבוד נראהשר״ל ע״כ. כבה כבה ואם כדרכו ונועל פוחח הדלת שאחורי אנר אלא אהא רב עלה לייט

:הגמרא כלשון היא מפורשת שלנו ההלכות בנוסחי אבל מהלכה שדחאוה או
נכרי

משנה לחם
כלל תיקון■ כאן שאין מתכת של בגחלת דוקא יובן זה וכל בכוונה. שהיא מלאכה קראוה ל״ד) שביומא(דף לזה קשה אבל כדפירשתי. כר״ש אלא אוקמוה מדלא מדאורייתא הוא

 המכבה בשבת שנפלה *דליקה ג
 שאין חייב ממון איבוד מפני אותה
 איבוד אלא שבת דוחה ממון איבוד

 כדי אדם בני יצאו לפיכך "נפשות.
 דירתו כל שורפת ואפילו תלהט האש ויניחו ימותו שלא
 מלאים בין הכלים בכל מחיצה לעשות מותר ד • כולה

 מהן עושין מים מלאים [ב] חדשים חרש כלי אפילו .הדליקה תעבור שלא כדי ריקנים בין
 הנר גבי על קערה וכופין מותר. כיבוי שגרם .ומכבים מתבקעין שודאי עלפי אף מחיצה
 וכיוצא גדי עור מביא האור בהן שאחז ומגדל שידה תיבה ה :בקורה תאחז שלא בשביל

 תעבור שלא כדי נשרף לא שעדין הקצה על ופורשו אותן מלהטת האור שאין מדברים בו
̂שאחז טלית ו האש: שם ה. כבתה ואם בה ומתכסה פושטה האור בה * ת ב  ספר וכן כ

ה. כבה ואם בו וקורא פושטו האור בו שאחז תורה ב ] מן מים ונותן כ ג  לא שעדין הצד [
ה. כבתה ואם האור בו נתלה ת ב  הטבלא את מנער טבלא גבי על דלוק נר ישכח כ
ה. [י] כבה ואם נופל והוא כ : לטלטלו יאסור שכבה פי על אף מבערב הניחו אבל כ

נכרי
 ל«ופ שמוסר העמיס כין שחיין שאנו הזה שנזמן ז׳ל והאחרונים הראשונים הפוסקים גדולי נשם רמ׳א דמסיק ,ונש׳ע וע״ש שלד סי׳ טור א

שם: סמ׳ג ג :ננמ׳מ והעמידו רעו סי׳ טור ב :נוהגין וכן ,משוכח זה הרי והזריז נפשות סכנת כה דיש משום נשכת דליקתס

 בזה מודה דר״י ליכא שבות דאפי׳ קאמר לא אמחי במקדש שטח אין ואמר אביי כשתילז
 ואינו לצירוף הגיע שלא שאפשר מפני וכו׳ דסבי למאן ואפילו כתב עוד .הצירוף
 אסור דהוא רישיה כפסיק הוי לא למה טעם דכונסו־לחת משמע וכו׳ גמור בהכרח

 למטה כסב עצמו הוא דהרי וקשה וכו׳ שצירוף גמור בהכרח שאינו וכתב לר״ש אפי׳
 רישיה פסיק דהוי וא״ל מוסר מתכוין שאינו כל צירוף דבענין הגחלת את המכבה בלשון

 שאנו כמו דבריו להבין עיון מקום שיש עם שם שכתב מהטעם בזה מודה ר״י ואפילו
 ההיא בין ומחלק הרמב״ן כדעת רבינו דדעת במ״ש קשה ועוד בעז״ה לבאר עתידים

 צירופו בגחלת וכאן הרבה מחממות שהן משום מדרבנן צרופו דהתס דגמלת להך דעששיות
 לר״י אפילו מותר מתכוין שאין דבר דבצירוף רטנו בדברי שפירש פירושו דלפי דאורייתא

 שאיט דבר ההוא כמו דבצירוף דעששיות כההיא ביומא בגמרא שם תירצו לא אמאי
 בההיא ג״כ ז״ל הוא כמ״ש בזה מודה ר״י דאפיצו דכ״ע אליבא לגמרי מותר מחכוין
 דבענין דאמר סברתו לפי כן תירצו לא אמאי קשה מצרף והלא שהקשו כירה דפרק
 להרן יש זה ולכל .כר״י אפי׳ לאוקומי מצי והוה לכ״ע מוהר מתכוין שאינו כל צירוף
 אין הגחלת צירוף דבענין הוא כך הגחלת בענין למטה ה״ה שכתב חילוק דכוונת ולומר
 להו ילפינן ממשכן מלאכות וכל במשכן אינה הצירוף דמלאכת והטעם רישיה פסיק לומר
 מפני ללמוד דיש כתב רבינו אבל .מקום בשום לה למילף ל״ל אנן במשכן דאינה וכיון
 מצרפין ואח״כ הברזל מחממים תחלה כלי לעשות שכשכוונהס הברזל לוטשי עושים שכן

 לנו ואין ג״כ מלאכה הויא כן עושים כלי לעשות שכוונתם דהלוטשים וכיון במים אותו
 כיון א״כ .הכלי את לעשות דמכוין הלוטש אותה שעושה מפני אלא מלאכה שהיא לומר

 אין לכך כונתו כשאין הכלי, לעשות שהיא האחרונה הכוונה מפני הזאת במלאכה דהטעם
בעבורו אשר הטעם ונתבטל במשכן מפורשת שאינה כיון חייב ואיט מלאכה ■שתקרא ראוי

 הצירוף אין כונה לו אין דאס לו אשר המנה מחמת אלא בא החיוב ואין כלי שאינו
 תיקון שם שיש צונן לתוכו שנתנו במיחס אבל לא או מצרף שיהיה לי דמה בגחלת מועיל

 לצירוף כונה לו שאין אע״פ לחייט ראוי ודאי אז הכלי שמתחזק שעהא בההיא כלי
 תיקון מפני שהוא שכל למטה ה״ה וז״ש מאליו הכלי לתיקון המועיל צירוף דנעשה כיון
 ועם סטור. כלל כלי תיקון כאן ואין גחלת דהוא כיון כלומר פטור מתקנו שאינו מי כלי
 מלאכה דאינה כיון לה צריכה זה שאין מלאכה זה דהרי ז״ל הראב״ד קושיית נסתלק זה

 הוי דלא לומר מיהם גבי ה״ה דהוצרך הקושיות כל נתיישבו זה שביארנו ואחר .כלל
 חייב בצירופו ומתקנו כלי דהוא כיון דאל״כ וכו׳ גמור בהכרח ואינו דמ״ש רישיה פסיק
 דבהך כירה בפרק בגמרא תירצו לא הטעם ומזה .שביארנו כמו מתכוין שאינו אע״פ
 לא אבל ה״ה כמ״ש דגחלת בצירוף אלא יהודה ר׳ מודה דלא ר״י מודה דמיחם צירוף

 דאפי׳ דעששיות מההיא שגמרא תירצו לא כן מפני וכן כלי תיקון כאן דיש הך כי בצירוף
 ברזל של חתיכות שהם שם פירש שרש״י אעס״י כלים הם בעששיות דהתם מודה ר״י

 דאמר לר״ה הקשו קנ״ד:) (דף שהחשיך מי שבפ׳ לך תדע .במשמע נמי כלים מ״מ
 היחה מיתיבי ואמרו וכו׳ ומניח וכסתות כריס מביא וכו׳ זכוכית כלי טעונה בהמתו היתה

 של רחבות מתיכות ז״ל ופירש״י בכולסה התם ותירצו וכו׳ ועששיות טבל טעונה בהמתו
 ס״ד דהוה מהתם משמע כ״א פרק ה״ה בדברי והוזכר .ע״כ כלים] [שאינם זכוכית
 אוקימתא בדרך לו חירן והמהרן עששיות פשט משמע דהכי כלים שהם דעששיות דמקשה

 כלי תיקון כאן דיש דציון מותר מתכוין שאינו דדבר לתרן מצי לא כלים שהם ומפני
 דומה אינו הגחלת את המכבה בלשון דבריו בסוף ה!׳ה כתב עוד . כדפרישית מיד חייב

 • שם שמבואר כמו לגמרי מוהר הוי דהחס וקשה וכו׳ י״א בפרק שהזכרנו קיסם לקטימת
דאסור וי״ל שוים דהס כיון דהתס דומיא מותר להיות ראוי והיה אסור אבל פטור והכא

משוס
עוז מגדל

:קי׳ז) (דף הקדש כהני כל פרק הכל .עלינו שגיההו עד שנפלה דליקה
מיימוניות הגהות

ק חדשים בבלים ואוסד אסור כבוי גרם דאמר יוסי כר׳ ודלא ברבנן [נ] ע״ב: ס״ה פסק ו
 משקין ליתן יכול וכן התרומה ספר ובן ע״ש ננס בן בר״ש לה ומיקי רב אמר יהודה כרב [ג]

עיין חטאת חיוב לידי זה שקרוב דאמר דבירה בירושלמי ודלא מצרפת רבותינו פסקו ובן [ד] ע׳׳כז י״ח בהל' בפ״ב כדלקמן ליבון משום מים לא אך המפר, על שנפל הגר סביב
ע״ב: בס״הבו׳
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 כחב .וכו׳ המושימ או לרשוס מרשות הזורק י
 אחת דבדיוטא לכתוב ה״ל הרמ׳׳ך י

 למה ותימה הלויים משפת היתה שכך חייב
 בשתי מודים חכמים והלא מושיט כל &שט

 אומר ואני ,עכ״ל ,חייב זו בצד דזו גזוזטראות
 רבינו בדברי השנהתו מיעוט מל מורה שזה

 :בספי״ג זה חלוק כתב רביט שהרי
ר ת מו

 שמפת ובגמרא .עלינו ששביתתו מאני לו שומעין אין לכבות שבא קטן אבל עלינו שביתתו שאין מאני תכבה ואל כבה לו א״א לכבות שבא נכרי קכ״א) משנה(שם .וכו׳ שבא נכרי ז
ק יוחק א״ר ותירצו בתמיה, להפרישו מצווין ב״ד נבלות אוכל קטן מינה ק  בשבילו ועושה לאביו נוח זה שכבוי להבתין היודע בקטן ז״ל ואירש״י אביו. דעת על העושה ב

ד. דנאשיה לדעתא נכרי ותירצו .שרי מי דישראל לדעהיה עביד נכרידקא גבי ודכותה והקשו  יפסיד שלא שיודע גסכוין עצמו להנאת לישראל לו שמח יודע אאי׳ ז״ל רש״י ופירש עבי
ה ;אביו דעת על עושה מהו לבאר ז״ל פירש״י והזכרתי עכ״ל. - ק לי ד ב כו׳. התירו ו ; כלשונה שם מימרא ו

ה ח * א צ ו ©׳. מרשות ה (שם גדול בכלל ו
.T אין לכבות שבא נכרי [ ה  תכבה ואל ייבבה לו אומרים [

 אין לכבות שבא קטן אבל עלינו. שביתתו שאין מפני
 מדעת אבל .אביו דעת על עושה שיהיה והוא לו. שומעין

, , התירו ובדליקה [י] להפרישו מצווין דין בית אין עצמו
J מרשור* יוהכנסה הוצאה ח ז מפסיד אינו המכבה כל לומר

 מהביא העם ויכלא מלאכה יעשו לא דכתיב שדבר פי על ואף .היא מלאכות מאבות מלאכה לרשות
ת. מסיני משה מפי תורה גופי כל עם זה מ א  וזה מלאכה קררה הוצאה דהיינו הבאה אלמא הוא הרי נ

 הא מהביא. העם ויכלא הקדש לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש בתורה אומר
 הרבים ברשות שהמעביר השמועה מפי למדו וכן .אותה קורא מלאכה שההבאה למדת

 ^המוציא אין ט וחייב: לרשות מרשות כמוציא הוא הרי ארבע לסוף ארבע מתחלת
 מרשות או הרבים לרשות היחיד מרשות .המועיל כשיעור שיוציא עד חייב לרשות מרשות
 הניח ולא עקר אם אבל .שניה ברשות ויניח זו מרשות ויעקור היחיד. לרשות הרבים

 לסוף ארבע מתחלת המעביר וכן .פטור מכשיעור פחות שהוציא או עקר ולא הניח או
 הזורק י אחרת: מצד ויניחנו זה מצד כשיעור שיעקור עד חייב אינו הרבים ברשות ארבע

 בידו המושיט או הזורק וכן וחייב. מוציא תולדת זה הרי המושיט או לרשות מרשות
 פטור: יד כלאחר והזורק וחייב. מוציא תולדת זה הרי ארבע לסוף ארבע מתחלת

א  כל את שיוציא עד .פטור שניה לרשות אלו רשויות משתי מרשות החפץ מקצת המוציא י
 והוציא חרדל מלאה אפילו חפצים מלאה שהיא קופה .זו לרשות זו מרשות כולו החפץ
 שהכלי ש לזה הדומה כל וכן הקופה כל את שיוציא עד פטור זו לרשות זו מרשות רובה
ב : אחד כחפץ בו שיש כל משים  או חיקו בתוך בין בשמאלו בין בימינו בין המוציא י
 כתפו על המוציא וכן .המוציאין כדרך שהוציא מפני חייב בסדינו לו צרורין במעות שיצא
 קהת בני משא היה שכן הרבים. ברשות טפחים מעשרה למעלה שהמשאוי אע״פ חייב

אותן: לומדין ממשכן המלאכות וכל .ישאו בכתף שנאמר מעשרה למעלה במשכן
אבל

: שם סמ׳ג שמיז סימן מוי ג :שה לאוץ פמ״ג שמו סימן נמל ג שלד: סימן שור א
ולאחוריו מכמאש

סירוס מלאה שהיא קוסה שם משנה .פ׳ סירוס מלאה שהיא קופה :גסמוך שיחבאר כמו שם בגמרת ומוסכם צ״א:) (שם המצניע שבפרק מהמשנה .נו׳ חסן מקצס המוציא יא
מלאה אבל ודלועץ קשואין מלאה בקופה אלא שט לא חזקיה אמר ובגט׳ הקופה. כל אס שיוציא עד סטור נמיז סירות שרוב אע״ס החיטנה האסקופה על ונהנה

 ולפיכך .כחזקיה ואביי יומק כר׳ ס״ל דרבא שם ואמרו אגד שמיה כלי אגד קסבר פטוראלמא חרדל מלאה אפי׳ יומקאמר ור׳ אגד שמיה לא כלי אגד קסבר חייבאלמא חרדל
 ומקצתה זו ברשות מקצתה הקופה שהרח אחר שאם דבריו באור .ע״כ הקופה כל אס בראשונה הוציא אא״כ ז״ל פירש״י הקופה. כל את שיוציא ועד ורבא. יוחנן כר׳ רביט פסק

: הכליברה״ר מקצת היה שכבר אחת בבת הוצאה ■שטה עקירה בשעח היסה שלא לפי חייב אינו להוציאה וגמר עקרה זו ברשות
א יב צי ו מ ט׳ בשמאלו בין בימינו בין ה ^ בתיך חייב בשמאלו בין בימינו בין המוציא צ״ב) (שם במשנה .ו  משאוי המוציא אלעזר א״ר ובגמרא .קהת בני משא שכן חייב כספו ועל חי

ט על במניח דאי הארץ מן מעשרה וגבוה כתש על מניחו ואינו באויר בידו מעבירו ז״ל ופירש״י קהת. בני משא שכן חייב ספחים מעשרה למעלה ס  ומאי היא מתני׳ כ
צ שוה דעתם הדץ ונענין .מעשרה למעלה כספו כשאין דוקס אינה שמתני׳ להשמיענו הם ר״א שדברי פי' ז״ל ורביט .דבריו ע״כ לן משמע הוה

משנה לחם למלך משנה
ז ב ׳ י קה פ בדלי  המקלקלים וכל מקלקל ■שהוא ומשום הגחלת את המכבה רביט נתב שכן הכיבוי משום בהלכות המחנר היב בדברי עיין (א״ס מפסיד: ימ6 המכבה כל לומר התירו ו

;להריח דקיסמו כלל איסור שם אין נמי התם כלל איסור כאן אין הצירוף מחמת אבל פטורים ולוה): מלוה
ט׳ וחייב לרשות מרשות כמוציא הוא והרי ונו׳ היא מאבות מלאכה לרשות מרשות והכנסה הוצאה ח  ורביט תולדה והכנסה אב דהוצאה אסרו צ״ו:) (דף הזורק פרק בריש .ו

 בערך מחבן כמו חולדה או זורע בערך זומר כמו אב שיהיה שבין הדין לענין חילוק בזה שאין מפני לבאר חש שלא אלא תימה והוא אב דכלם דמשמע כאחד הזכירם
 אחד אב שאינו לומר הוא הולדה שהיא לומר בגמרא שהוצרכו ומה השמות חילוף אלא בזה לגו ואין שביעי בפרק רבינו שכתב כמו אמת אלא חייב אינו כאחד שניהם עשה אם בורר

 ועשת נשיבא היכא גרסינן דלא ז״ל האי רביט וכתב ה״ה כתב . לבאר וא״צ הדין לענין לן איכפת דלא דידה מעץ אב וה״ה דידה חולדה אלא שטם חייב שיהיה כאחת ולא כמפרר
. מנלן אלא להו אסתפק לא הוא,דמעיקרא ט׳  דברור כן גריס דלא תאמר ואם זו מלאכה אסורה שהיא כסיבא היכא קאמר דהכי ואמרינן כסיבא היכא גרסינן לא דאמאי קצס וקשה ו

א הל״מ קמבעיא מאי מנלן דגרסיק נמי האמת כפי מסיני למשה הלכה כן לט  שאר דכל א״א וזה איסורה היכן אבל מלאכה דהיא נהי ר״ל כסיבא היכא אמריק דכי וי״ל . מ
 כלל מלאכה כאן אין זאת אבל המלאכות דוקא הייט ממשכן דילפי נהי ר״ל לן מנא אמריק כד אבל במשמע מלאכה והך ממשכן דילפי אלא אסורות שק בתורה נתברר לא המלאכות

ט׳ מלאכה כל יעשו לא דכסיב גריס דהוא משוס מנלן ואמר הגירסא ממה האי דרבינו אפשר או .יעשו ולא דבעינן משוס סירט לזה הסוס׳ שכתט כמו גרועה דהיא  הוה ואי ו
שפיר אתי מלאכה דהיא מנלן גרסיק אי אבל וכו׳ העם דויכלא מקרא לה ילפינן לא והא אסורה המלאכה שזאת לט מנין ר״ל כהיבא היכא דסירוש אפשר אי זה כסיבא הינא גריס

:כסיבא היכא למיגרס מצינן אחריתי בגונא לה דילפינן דבגמרא גרסתנו לסי זה ולפי
ו׳ לרשות מרשות הזורק י ונתב לקמן כמבואר הקופה כל הוצאת דבעינן גופה ממצאה ליה למילף מצי הוה וכו׳ צ״א) (דף המצניע פרק בגמרא ומטאר המגיד הרב כסב ־. נ

א «שממ • מ ם: הביא בגמרא מפורש הדבר שמצא מפט אלא כמוסה להיות דידה מולדה פ ש מ ה אי ר
אבל

 המוציא מלאכות אבוס גבי ע״ג)
 זריקה מכדי צ״ו:) (שם ובהזורק לרשות מרשות
 כתיבא היכא גופא הוצאה היא דסצאה תולדה

i ויעבירו משה ויצו קרא דאמר יוחנן א״ר p 
כו׳. במחנה גרסי׳ דלא ז״ל האי רבינו וכתב ו

 ;הנכון והוא ז״ל הרשב״א וכתב .רבינו דעת
. מפי למדו וכן כו׳  מסקנא בהזורק שם ו

 : לה גמירי גמרא ברה״ר אמות ד׳ כל דגמרא
ן ט כו׳. המוציא אי  לענץ הדברים. שישרי ו

 רבינו ומ״ש .פי״ה יתבארו מצאה
 במשנה מבואר ויניח שיעקור עד חייב שאינו

 .פי״ג ויתבאר מקומות ובהרבה דשבח ראשונה
 והוא מקומות בהרבה מבואר המעביר דין וכן

:המוציא סולדת
 הזכרתי כבר .וכו׳ לרשות מרשות הזורק י

 דהוצאה חולדה זריקה מכדי למעלה י
 אם בהפך או לרה״י מרה״ר המשטה וכן היא

 אחרת ברשות והניח זו מרשות החפן כל עקר
א פשוט משסה דרך  ומבואר חייב שהוא מ

 מגרר היה גבי צ״א:) (שם המצניע פ׳ בגמרא
 כממאר כשסו שהלכה יוחק ר' דלדעת ויוצא

 דרך שמא גרירה דרך, חייב איט בסמוך
מן כל בהעסקת אלא משסה  לרשות: מרשות הי

. הזורק וכן ט׳  תולדת שהם פשוט זה כל ו
 אסר מלאכה אב מכר לא שבמשנה לפי הוצאה
ק להם: הדומה ר הזו  .פטור יד כלאחר ו
 ליה דזריק ^״נ:) (שם שהחשיך מי ס׳ מבואר
^ שלא ז״ל ופירש״י יד. כלאחר ד כטן זריקה כ

:משם ראיה הביא בגמרא מפורש הדבר שמצא מפט אלא כמוסה להיות דידה תולדה שמא הושטה

עוז מגדל
 .ויזייג לישוס עי מישויז הוזיאד. :קי״ד) חיש(דן ס׳ בינמוח .מפסיד אינו עד כו׳ שנא קמן אבל

רק1ה! פ׳1 המוציא ס׳1 ישנס פ״ק .פעור מכשיעוי עד המוציא אין :צו) (דף הזורק פ׳ ריש
 מקומות וממה הזורק פ׳ .אחר נצד מד ד׳ מפסלת המעביר :נתלמוד מקומות וכמה גדול כלל פ׳1

המצניע פרק הכל ראשיהם. על עי המוזטא הזוק: פרק ריש פעור. יד כלאחר עד מישוש הזורם
(דףצ״אצ׳ב):

מיימוניות הגהות
W 'אין ®י ^ w למחות «י a סימאי בן ריוסף מעובדא הוום כדמשמע תכבה אל ולומר 

ז שביתתו שאין טעמא מרחלי וכן ע״ש ל בו׳ לו שומעים אין לכבות הבא קטן אכל ע
 בירו למחות מותר בכך חפץ ,אינו והישראל ישראל בשביל נר לכבות הבא נכרי אבל
.הם טועים לכבות מה״ט ושפתות כעברים מלמחות ונמנעים איסור דנוהנין אדם ובני
 דהא להם ולהביא יין למ׳*וך בידו הדלוק בנר ישראל עם נכרי שילך בשבת התיר רית

 בדאמרינן מודה מוקצה בההוא ר׳ש ואפילו מוקצה משום אלא אסור אינו נר טלטול
 מן שרי מוקצה משום אלא איסור דליבא וכיון בו כעורה לשלהבת' לפתילה טפל והשמן שהבלי פי׳ האסור לדבר בסים ונעשו הואיל ופתילה ושמן לנר הנח כירה פרק סוה
ה דכולהו הצד ^  כאיסורא נכרי לה מטלטל אי בהיתר מטלטל ישראל בעי דאי כיון בה לן לית הצד מן דלא באיסורא לנר לנכרי שקיל אי שרי הצד דמן וכיון שרין הבי בעלמא מו
 נר בלא לאיתויי ישראל בעי אי דהא להיתר צד יש זה בדבר וגם ענין בשום לעשות יבול ישראל אין זה דבר שהרי ישראל לצורך נברי שידלי^ה אסור ודאי אבל לבך לחוש אין

 שתקת כדי שבת בלילי מנעליהם לחלוץ בחוריב עם לילך לשפחה צוה רא״ם שרבו מברנבור׳ק שמואל הר׳ שנתב ושמעתי .מצאתי ע״ב תע״ב והמחמיר בענין כ״ב להקל אין ומ״מ
התרומה ספר .שנח איסורי לשאר דליקה כין חילוק דליבא דפירש מה׳׳ג ולאפוקי המדיר פ׳ כדאמר שבח איסור שאר ולמעוטי [ו) :ע׳ב לאורו משתמשים הם נס והיו לעצמה להאיר הנר

כז אנד שמיה כלי אגד ראמרינן כוותיהודלאנחזקיהואביי כשיטה רכא דש! כר״י ש ע״נ; ע׳
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 במערו כאזניו גמרפקו בפיו ברגלו ידו לאמר במשנה .ונו׳ ידו לאמר המוציא אבל יג

 פסור ובסנדלו במנעלו סלוקו בשפח לחלוקו פונדסו בין למסה ופיה באפונדקו
 שהוא בשעה הא אכילה דרך שלא בפיו המפרשים ופירשו .המוציאין כדרך הוציא שלא

״ג. ומבואר ק״ב) (שם הזורק פרק סוף בהדיא כדאיהא חייב כך להוציא ומחכוין אוכל  פי
 שקורץ ידיו אצילי ז״ל פירש״י ובמרפקו

׳אישילי״ש :
 משאוי היה אם ראשו על משאוי המוציא יד

צ״ב) (שם בגמרא .וכו׳ כבד
 על משאוי המוציא חייא ר׳ משום רב אמר
 עושיןכן הוצל אנשי וא״ח פסור. בשבת ראשו
 רבינו וראה .ע״כ אדם כל אצל דעתם בסלה
 דרך שהוא ביד החפום כבד משאוי בין לחלק

 ואינו ביד תפוס שאינו קל למשאוי הוצאתו
 ר״ח פסר ובאותו הוצל לבני אלא הוצאתו דרך

ק בדוקא.  משאין היו הוצל אנשי ז״ל פירש״י ו
די  אותם אוחזים ואין ראשם על ויין מים ג

ר :פכ״ל בידם בי ע מ  לסוף ד׳ מחחלת חפן ה
 המעביר רבא אמר מ׳) ח׳ (דף ה״ק .וכו׳
 שהעבירו אע״פ בר״ה ד׳ לסוף ד׳ מתחלת חפן
 הנזכרפי״ד לדין ממנה והקשו חייב. עליו דרך
 מרה״י החפץ ונמל פסור במקום עומד היה

 הכא נח התם ותירצו .פסור ברה״ר והניחו
 עליו דרך שהעבירו ז״ל ופירש״י .נח לא

 אוירא ביה שליע דלא מעשרה למעלה שהגביהו
 ואע״ג אנמיה כי חייב פסור מקום והוי דר״ה
 נח לא המם ותירצו אזל. פסור מקום דדרך

 והנחה מרה״ר עקירה ליה והוה פעור במקום
 שם העומד ביד פעור במקום נח הכא לרה״ר
 פירשו ובהשגות רבינו. כדברי ופירושו עכ״ל.
 ולדברי .ז״ל הרשב״א אליו והסכים אחר פירוש

אמת: ז״ל רבינו של דינו הכל
ו ר ט ת  דין .וכו׳ ברה׳׳ר לסלסל לאדם מו

 להיתר אמות מד׳ בפחות המלמול
 שלא אמרו ובהשגות מקומות. בהרבה מבואר
 אלא מחוור ואימ הדחק במקום אלא התירו

 אמרו ולא המוס׳ דעת וכן מותר. גוונא בכל
 הרבה במעביר אלא בדוקא הדחק במקום
 כ׳ בס׳ שיתבאר כמו מארבע פחות בפחות

קר. ז״ל הרשב׳׳א הסכים ולזה  רבינו ומ׳׳ש ועי
 מי פ׳ ששנינו ממה לו יצא בצק עומד שהוא

 ולא בדרן שישן מי מ״ה) (עירובין שהוציאוהו
 רוח לכל אמה אלפים לו יש שחשכה עד ידע

ר׳ ד״א אלא לו אין ומכ״א נורי בן ר״י דברי

 שמא זה במרובע אלא ימלמל שלא וכו׳ ד״א בתוך ברה״ר למלמל לאדם מותר טו
 מי בפרק .למלמל לו יש בלבד בו ורגליו ידיו כשיפשוס אדם אורך במדת

ה h ר״מ דברי ורגליו ידיו לפשוס כדי ואמה ג״א גופו, מ״ח) (עירובין שהוציאוהו ד ס  י
מאי מראשותיו מחש ומניח מרגלותיו מתחת חסן שימול כדי ואמה אמות ג׳ גופו אומר

 דלר״י רש״י ופירש מצומצמות. אמות ד׳ ביניימ
 לתמוה ויש .מרווחות הוו ולר״מ מצומצמות הוו
 יש ועוד . פירש ולא דבריו שסתם רבינו על

 אדם אורך כמדת שהוא שכתב עליו לתמוה
 ולמה מאיר כרבי והיינו ורגליו ידיו כשיפשומ

 מפרש ז״ל שהוא ואפשר ר״י. לגבי כר״מ פסק
 מצומצמות אמות ד׳ הוו ורגליו ידיו לפשוע שכדי
 דכיון וס״ל והרא״ש הרי״ף שפירשו וכמו

 דבקפחים ג׳:) עירובין(דף בריש דאסיקנא
עצבות

 באזנו ובמרפקו בפיו ברגלו ידו לאחר המוציא אבל ע
 בגד בין למטה הכיס ופי בבגדו שתפור ובכיס, ובשעת

 כדרך הוציא שלא פטור ובסנדלו במנעלו בגדו בפי לבגד
 משאוי היה אם .ראשו על משאוי המוציא יד י המוציאין

 שהוא בהן וכיוצא ומגדל תיבה או מלא שק כגון כבד
 המוציאין דרך שכן .הייב בידו ותופש ראשו על משים
 קל חפץ לקח אם אבל .בידו או כתפו על כמוציא ונמצא

 פטור זה הרי בידו אוחז אינו והוא והוציאו ראשו על סכין או •ספר או בגד שהניח כגון
 . ראשיהם על מונחין החפצין להוציא העולם רוב דרך שאין .המוציאין כדרך הוציא שלא

השגתהראב״ד , לסוף ארבע מתחלת חפץ *המעביר“
כו׳. חפן *המעביר אף הרבים ברשות ארבע עליו. דרך שאמר למה נכץ הפירוש זה אין א״א ו

 בצד ומניחו ימינו מצד חפן ומסל במקומו העומד . האדם פירושו כך אלא
 שהניחו כמי הוא הרי עצמו לנגד שכשהגיע אע"פ אמות ד׳ לסוף שמאלו
 בידו עכבו או הניחו ואס חייב הניחו שלא כיון פמור מקום שהוא באמצע

:עכ״ל מבעה׳׳ב ונומל האסקופה על עומד אדם שאמרו כמו פסור מעמ שם
 ששבת כגון קביעות מקום לשם שיהא והוא איא .וכו׳ לסלסל לאדם *מותר

:עכ״ל לרצונו בין לאנסו בין לתחום חון שיצא או שם

 : חייב מראשו למעלה שהעבירו
ו  ברשות לטלטל לאדם *מותר ט

 ארבע על אמות ארבע בתוך הרבים
 לו ויש .בצדן עומד שהוא אמות

 ^ובאמה הזה. המרובע בכל לטלטל
 באיבריו גנם היה ואם .מודדין שלו

 בתורה שנאמר שזה אמרו הקבלה ומפי .אדם כל של כבינוניות אמות ארבע לו נותנין
 אדם אורך כמדת שהוא זה במרובע אלא זה למרובע חוץ יטלטל שלא תחתיו איש שבו

ז * לטלטל יש בלבד בו ורגליו ידיו כשיפשוט  זה של אמות ארבע מקצת שנים היו ט
 לתוך שלו מתוך זה יוציא שלא ובלבד .באמצע ואוכלין מביאין זה של אמות ארבע לתוך

ת. של בי  עמו מותרין והן עמהן מותר הוא .בינתים מובלע והאמצעי שלשה היו ואם ח
 הרבים מרשות חפץ לעקור לאדם ^מותר לפיכך יז :זה עם זח אסורים החיצונים ושנים
ת וכן .אמות ארבע בתוך שעמו לחבית וליתנו  חבי

 פי על ואף .מאה הן אפילו שבצדו .האחר לחבית
ך שהחפץ  שכל *מפני .מותר בשבת מילין כמה תל

:שלו אמות ארבע בתוך אלא טלטל לא מהן אחד

הראב״ד השגת
 המירו לא זה כל א״א .וכו' אחד שכל *מפני

כ: הדחק במקום אלא ע״

:שם ג :סה לאוין סמ׳ג שמנו סימן סור ב : שמס סימן מור א
הואיל

מי יהודה ר׳ באמצען והוא אומר אליעזר , , או
 דברי למלמל אבל להלך מחלוקת רבא ואמר מ׳ על ח׳ שהן רוח לכל ד׳ להו סבירא דחכמים בגמ׳ ואמרו בו לחזור יכול שאינו לו ברר שאם יהודה ר׳ ומודה שירצה רוח זה לאי

 שאסור קאמר אחח בבת שלמלסל ז״ל המפרשים מקצח וכחבו .וכו׳ חחחיו איש שבו כדתניא כתיבן היכא ,7ד׳ הני מ״ח) (דף כמבואר נורי בן כר״י במהלך וקי״ל לא ומו ד״א הכל
 ז״ל. הרשב״א הסכים ולזה . מד״א יוסר אחח בבח יסלסל שלא ובלבד השמונה בכל למלמל לו מומר הן מקומו אלו ששמונה כיון’ ודאי אבל ח׳ בסוף ולהניח מ׳ ממחלת לעקור
הודה. כר׳ אחה לרוח אמוח ד׳ אלא אדם של מקומו שאין סבור שרבינו נראה לחחום מון שיצא מי בשבס פכ״ז ממ״ש אבל בדוקא אחת לרוח כתב שלא רבינו דעס שזה ואפשר י

ה פכ״ז: אבאר ובס ס׳ על ח׳ הזכירו שלא ההלכות דעה נראה וכן רוח לכל כחב ולא בצדן עומד והוא שכחב בכאן נסכוין ולזה פ א ב שם מסקנא .וכו׳ שלו ו מ׳( מ״א) דג
ננס דאיכא משום ליה פסיק לא אדם שהוא מה לפי הכל וxשא יש גבי לה קחני לא מ״ס לך קשיא ודקא יחיב היכי הבשן מלך עוג לא דאי ליה יהבינן דידיה באמה לעולם

בינונימ כסב ורבינו ז״ל. הרשב״א וכ״כ מפחים ששה בח והיא ע״כ. קדש של באמה ליה למיחב ובעו דידיה באמה ליה סגי ולא קצרה ואמסו בינוני שגופו ז״ל ופירש״י באיבריו
:הנזכר השיעור והוא אדם כל של

ו טז י  אמוס בארבע המלמול' מוחר בשבח האדם כי והוא ויו״ס לשבח כוללס המשנה זו המשנה בפי׳ ז״ל הוא ופירש רבינו כלשון מ״ה) שהוציאוהו(שם זמי פ׳ .וכו׳ שנים ה
:עכ״ל מבואר וזה המשוחף במקום ונשממשו אדם בני לשני השיסוף כשאירע מדבר ובכאן

ך יז כ פי  לא לו אמרו לסחום מון לחבירו וחבירו לחבירו חביח אדם מסן אומר יהודה ר׳ צ״ה:) תפילין(שם המוצא פרק ריש משנה .וכו׳ מרה״ר חפן לעקור לאדם מוסר ל
 לחסום חון והכלים הבהמה מוליכין אין בי״מ שאפי׳ פי׳ .הבעלים כרגלי והכלים הבהמה דחק הא לר״י ליה ליס וכי (צ״ז:) בגמ׳ והקשו .בעליה מרגלי יוסר זו תהלך *

יוסר זו חהלך לא ומאי שביסה קונץ הפקר חפצי דאמר מרי בן יוחנן ר׳ ליה אמרו ומאן עסקיק דהפקר ומים דהפקר בחביח הכא אמר אשי רב דשמעחא ומסקנא בעליהם.
כ. בעלים להם שיש מכלי,ם יוסר אלו יהלכו לא בעלים מרגלי ״ ר לא רביט גם זו סוגיא הביאו לא ובהלכוח ע שעניו הוא בזה להם והכוונה כפשומה. המשנה אם כי מכי

דעת כריב״נ. הלכה שאין וידוע בשבת שכן כל לסחום חון ילך לא בעלים להם שיש הכלי ניו״ס ואם מיו״ס להיסר שבס עדיף דלא הוא ופשוס במקומו מסבאר הסחומין כן' ו
:דבריו ^ת״כ הרשות בדבר שק כל כה״ג אסור תפילין במוצא ואפילו. מלתא דאוושא משום יהודה כרבי הלכה שאץ כסב ז״ל הרמב״ן אבל .ז״ל והר״ז הראב״ד

הואיל
משנה לחם

ט דא״כ חייב בראשו והוא קל דבר שהוא אפילו למשאוי בידו חופש דכשהוא לרבי הלו  הי
 דרך שאין למסה שכ״כ הוא הוצאה כדרך שלא בראשו שהוא דכל ועוד קל בדבר הכל לחלק

 שם ז״ל רש״י מדברי וכ״נ שפירשתי כמו הדברים עיקר אלא וכו׳ מפצים להוציא העולם רוב
:דפוס מעות והוא מוטעה הלשון בדבריו שבא אלא ז״ל ה״ה הביאו בגמ׳

 מלמל לא מהן אחד שכל מפני מותר .וכו׳ מרה״ר מפן לעקור לאדם מוסר לפיכך יז
 וכן מרי בן כר״י הלכה דאין וידוע ה״ה כסב .וכו׳ שלו ד״א בתוך אלא

 דהוא משמע כאן לרבינו ז״ל הראב״ד השיג שלא מאמר וכ״נ .וכו׳ הראב״ד דעת
 עצמו ז״ל הראב״ד כסב יו״מ מהלכות ה׳ שבפרק סימה שהוא מה אבל .כמותו סבור

מימה ודבר הסקר וחפצי המתחיל בלשון המגיד הרב כמ״ש שביתה שקונין כריב״ג שהלכה
: הוא ע ״ צ ו ה, ז

הואיל
עוז מגדל

צ׳ס): ספילץ(דף המוצא פ׳ .שלו י׳א עי מהזר לפיכך :צ׳א) שהוציאוהו(דף מי פ׳ עייונין מסכת זה. עד אדה מותר

ט׳ ובמרפקו בפיו ברגלו ידו לאחר המוציא אבל יג  ופירשו ז״ל ה״ה כסב .ו
 שלאחר בת׳ רביט בדברי זה ונתבאר וכו׳ אכילה כדרך שלא בפיו המפרשים

 ורגלו. ידו דלאחר השאר דגם וקשה .וכו׳ פיו משימה שמחשבתו מפני שכחב זה
 אכילה דשאני וי״ל דאכילה. דומיא חייב להוציא משב דאי שם אסרו לא אסאי ובמרפקו

 שם ז״ל רש״י כמ״ש ועוד ז״ל הסום׳ שם וכמ״ש .למציא ומשב בכך אכילה דדרך
: ע״ש וכו׳ זו להוצאה ואחשבה

 בידו אוחז ואינו פירוש אין . בידו אוחז אינו והוא וכו׳ ראשו על משאוי המוציא יד
 על שהיה למשאוי בידו סופש הוא דהסם קודם שאמר בידו לתופש דומה

 בידו אוהו שמוציאים המוציאים כדרך ואינו בראשו המשאוי לומר כוונתו הכא אבל ראשו
משמע הוא דא״כ בראשו שהוא לחפן בידו תופס שאינו לומר כוונה אין אבל ,בראשו .ולא

;צ׳ט) צ׳יו (דף נתרא פ׳ עירונין נמשכת .תייג מראשו עד חפן וזסעביר
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מלה כר׳ ודלא מצומצמות אמות ארבע ליה הוה ממילא לחומרא משתיק מצגות  : י
ט  דכיון מדות הג׳ אלו הוציא מאין ידעתי לא כתב .ונו׳ מדות ג׳ כאן נמצא י

רוגין(דף במס׳ דאמרי׳ הא כפפסה דאירש  ברה״ר אמות ד׳ המעביר ג׳׳א) עי
 אמות ד׳ אי אמות לה׳ אמות ד׳ בין יש חילוק מה א׳׳כ ואלכסונן הן שיעביר עד חייג אינו

 ולעי פטור ד׳ פטור ה׳ ואי מוהר ממש מומר
 אסור אגל אטור אמות מד׳ אחות כל ההלכה

 עד חייב דאינו שאירש מה גם .מסקיק דהכי
 דכיון לן גהיר לא אמה חומשי וג׳ אמות ה׳

 אאות לחת לנו היה לא הלויים מערי דמויק
 דלא הלוייס פערי כמו בפאות כשהולך אם כי

 העיר באלכסון כ״א אמה מאלפים יותר יהבינן
 המעביר וכן לא העיר כעד הולך אם אבל

 העיר אלכסון יהבינן לא מלאמריו או מלאניו
 אמות ה׳ המעביר וליחני תנא לישהמיט דלא
 א״כ לדבריו נמי לן ותמיהא . אמה חומשי וג׳

 חומשיס וג׳ ה׳ רחב שיהיה צריך י׳ גבוה עמוד
 כל יהיו כזה לכם יהיה מזה חזינן דתרוייהו

 הגבוה דמל פי״ד נתב טפיה ואיהו שבת שובתי
:עכ״ל חייב ד׳ ורמט י׳

במה

 שהוא המרובע בכל לטלטל לאדם לו ויש הואיל יח
 באורך מטלטל נמצא אמות ארבע על אמות ארבע

 הומשי ושלשה אמות חמש זה מרובע של [ח] אלכסונו
 חייב הרבים ברשות הזורק או המעביר אין לפיכך אמה.

 וכל .אמה חומשי ושלשה אמות לחמש חוץ שיעביר עד
 המעביר או ארבע לסוף ארבע מתחלת שאמרנו מקום
 אמות ארבע של האלכסון מתחלת הוא חייב אמות ארבע

ט • פטיי מזה פחות העביר י״ואם סופו עד  כאן נמצא י
 זה ממקום הרבים מרשות חפץ העוקר כיצד .מדות שלש

היה אם ברה״ר אחר במקום והניחו
 אמות ארבע עד המקומות שני בין

 יתר ביניהן *היה מותר זה *הרי
 .פטור אמה חומשי ושלשה אמות חמש בתוך הן ועדיין אמות מארבע

 חייב זה הרי בשוה אמה חומשי ושלשה אמות חמש ביניהן היה
: מרובע של לאלכסונו חוץ החפץ העביר שהרי

עשר שלשה פרק

. הץרק אז המעביר אין לפיכך לאדםוכו׳. לו ויש הואיל יה כו׳  שהוציאוהו מי ארק ו
 עד חייב איט ברה״ר אמות ד׳ המעביר יעקב בר אחא ר׳ אמר )Ji3 (שם

 שיעביר עד חייב אינו שלעולם רגינו כפירוש נראה ז״ל רש״י ומדברי ואלכסונן. הן שיעביר
אלכסונן, שאומרים המארשיס מן שים לאי ז״ל הרשב״א הסכים וכן כתבר״תז״ל וכן קו

בד׳ פניו כנגד ביושר אמות ד' מעביר שכשהוא
 שלא שאומר מי יש וכן .חייב בלבד אמות
 העולם באלכסון במעביר אלא ואלכסונן הן אמרו
. אלכסונן בלא הן אפי׳ העולם לרוחות אגל

קר. ז״ל רביגו ודעת  דדוקא סובר והוא עי
 אמות בד׳ איכא איסורא אגל ליכא מיובא
 חייב אינו שאמרו ממה בזה והוכרח בלבד.

ת^טפי ליה דהוה מותר אמרו ולא  ולשון רבו
 כן הזכירו שלא וזהו איסור מורה חייב אינו
 שאל״כ ועוד .למעלה שהזכרתי המשנה על

 אלא לתורה. סייג כלל עושים היו לא חכמים
 ואחות ואלכסונן הן תורה דבר בעיק ודאי

 בלבד אמות ד׳ התירו וחכמים גמור מותר מכאן
 ואלכסוק הן מתירין היו שאם כלל אלכסון בלא

 דאורייתא גאיסורא נגע דילמא משהו פחות
 שמדברי ואע״א .ז״ל רבינו כדברי העיקר אלא

 שמא שכל סבור שהוא נראה ז״ל הרשב״א
 הדין עיקר גמור מותר ואלכסון מהן אחות

:ז״ל רביט כדברי
ט  נתבארו כבר .וכו׳ מדות שלש כאן נמצאו '

 שטה ובהשגות אלו. מדות מדברי
 אינו אמות ד׳ שהמיר והוא אלו גענינים אחרת

 הן מותר הדחק ובמקום הדחק במקום אלא
 המחוור ז״ל רפינו ודעת .משהו אחות ואלכסונן

:שבכולן
ג ״ י ן א פ כו׳. לרשות מרשות המוציא אי ו

 מקומות בהרבה מבואר זה
 הא פשיטות בדרך ד׳) (דף דשבת פ״ק ומהם
.ארבעה מקום גפי מעל והנחה עקירה בעיק

 בעינן לא דגרה״י שסוגר מי דעת אכתוב ובאי״ד
:ארבעה מקום ע״ג הנחה

ו ב ד  אותה בסוף .וכו׳ לו משובה אדם של '
של ידו רפא אמר ה׳) דף (שם סוגיא

 הראב״ד השגת
 כל א״א .מותר זה *הרי

 ;ע״כ הדחק, במקום זה
 .וכו׳ יתר ביניהם *היה
 במקום מחוור אינו זה א״א

:עכ״ל ,אסור אמאי הדחק

 עד חייב אמות לארבע חוץ הרבים ברשות המעביר או לרשות מרשות ^המוציא אין א
 יתר או טפחים ארבעה על טפחים ארבעה בו שיש מקום גבי מעל חפץ שיעקור

 כארבעה לו חשובה אדם של ידו ב ♦ טפחים ארבעה על ארבעה בו שיש מקום גבי על ויניח
 אחר אדם ביד והניחו זו ברשות העומד אדם מיד החפץ עקר אם לפיכך ארבעה. על

 ידו ופשט אלו רשויות משתי באחת עומד היה אם וכן חייב. שניה ברשות העומד
 על ואף .חייב אליו ידו והחזיר בה העומד אדם מיד או ממנה החפץ ועקר שניה לרשות

ר׳ אמר וכן ארבעה על כארבעה לו חשונה אדם ̂ להו^,^ וחישב לרשות מרשות ויוצא אוכל היה ג בארץ: כמונח הוא הרי בידו והוא הואיל בו עומד שהוא במקום החפץ הניח שלא פי

 ובעל S עומד העני ב) דף (שם מש» שהיה מי ̂וכן המוציאין. כדרך הוציא שלא אע״פ ארבעה מקום פיו משימה שמחשבתו
 מרשות עקר שהרי חייב שניה ברשות רקק או מים והשתין אלו רשויות משתי באחת עומד

 יהיה .ארבעה מקום גבי מעל עקר כאילו אותו עושה ומחשבתו שניה ברשות והניח זו
 רשויות משתי באחת עומד היה ד * פטור בה והשתין שניה ברשות אמה ופי זו ברשות עומד
 שהמים .חייב והוציאן מים מלאה גומא גבי מעל מים משם ונטל שניה לרשות ידו ופשט

 ופשט הכלי בתוך ופירות מים גבי על צף כלי היה אם אבל . הארץ על מונחין הן כאילו כולן
 שלא ונמצא הארץ גבי על הפירות נחו לא שהרי .פטור [א] והוציא הפירות מן ולקח ידו

והוציאם המים פני צפיןעל הפירות היו אם לומר צריך ואין ארבעה. מקום גבי מעל עקר
שהוא

:טה לאוין סמ׳ג ד :שם סמג שנ סימן טור ג : סה לאוין סמ׳ג שמס סימן טור ב :שמט סימן נטור עי׳ א
ם; ליה משויא’ מהשגתו מיכוין דקא כיון מקו

כ| מי אף אומר יהודה ר׳ ירוק לא וכן ברה״י וישמין ברה״ר ברה״י וישמין היחיד ברשות אדם יעמוד לא משנה צ״ט) צ״ח אחרון(דף פרק בעירובין .וכו׳ עומד שהיה מי ו
ט׳ חטאת חייב יוסף רב אמר ורק השתין ובגמרא במשנה, ע״כ שירוק עד אמות ארבע יהלך לא בפיו רוקו שנתלש ^ הוא רבא בעי שם עוד מקום. ליה משויא ממשבחו ו

^ אזלינן הוצאה בתר או אזלינן עקירה במר מהו ברה״ר אמה ופי ברק״י ה :הלכה יהודה ר׳ דברי שאין רפיט מדברי ונראה חי «׳ זו ברשות עומד הי ומשום הזכרתיה כבר בעיא .ו
: הספק על לחייב שאין פטור רבינו פסק בחיקו דסלקא

 פימש קלט, אלא קבל מימא ותירצולא עליה והקשו חייג והוציא גשמים מי וקבל והכניס חברו לחצר ידו הכניס יוחנן א״ר וב׳) א׳ ה׳ (דף דשבח פ״א .וכו׳ באחת עומד היה ד
אגוד רבא בעי .הנחהו היינו לא מים ע״ג אגוז הנחתן היינו מים ע״ג מים רפא דאמר לטעמיה רבא ואזדא גומא גבי מעל שקלט כגון רבא ואסקה העקירה עושה שהוא

בכלי
משנה לחם

 ונתן לפנים ידו את העני פשט גפנים הבית
 והוציא מתוכה נטל או הבית פעל של ידו לתוך
 אם בעה״ב פשט סטור וגעה״ב חייג העני

 שנטל או עני של ידו לתוך ונתן לחון ידו
 פטור והעני חייב הגיח בעל והכנים מתוכה

 חיוב שאין מפרש ובירושלמי .המשנה לשון ע״כ
 לר״ה י׳ תוך עני של כשידו אלא בבעה״ב
: וי״ח ז״ל הרשב״א שהסכים נראה ולזה

ה ג י  הזורק פרק סוף .וכו׳ ויוצא אוכל ה
 שחייב והוציאו אוכל גבי ק״ב) (שם

אלא בכך הוצאה דרך אין והא ואמאי והקשו

ח ל י אי  שפיאר כמו איכא מיהא איסור אבל חטאת חייב שאינו פי׳ .וכו׳ לאדם לו ויש הו
 והוא ה״ה ומ״ש פטור. אמות ה׳ בתוך הן ועדיין מד״א יותר ביניהם היו למטה

 אמות מחמש יותר יהיה שלא ר״ל בלבד בד׳׳א איכא איסורא אבל ליכא מיובא דדוקא סובר
 וחכמים למטה וז״ש מותר אלכסון בלא ד״א הוא אם אבל בלבד. וז״ש , אמה חומשי וג׳

מ תי  בפירושו שאין שנבין מפני אלכסון בלא לבאר וצריך , כלל אלכסון בלא בלבד ד״א ה
:קודם שהזכיר בלבד ד״א דפירש

עוז מגדל
 לדעס אתה ייין אייי® נייקצה ינייי וסדור .שהוציאוהו מי פיק .הפרק סוף עד וכו׳ ויש הואיל

 פירש ז׳ל ישנ׳א אמנם .׳<1 מקוצי ור׳מ ור׳ת והראב׳ד כפייש׳י הוא הוה האלכסון פירוש כי
:נשיטתו חקוק הוא וכנר אסר נטנין ההלכה

 נתרא פרק .ד׳ מקום עד מי וכן :נ׳) (דף דשנה פ׳ק .המוציאין נדרן עד המוציא אץ פייג
 ופ׳ק צ׳ט) עירונין(דף דמס׳ נהרא ס׳ .פטור עד עומד סהיה טי :צ׳ט) צ׳ס עירונין(דף דמס׳

 ממכר הדין וסוף ,שבת דמס׳ פ׳ק . פטור עקר ולא עד באחת עומד היד. :ה׳) (דף שבת דמס׳
:צ׳ג) צ׳ב (דף המצניע ס׳ עוד

ג ״ י כן ג פ  וחשב רבינו כאן כתב [לא] .וכו׳ אלו רשויות משמי באחת עומד שהיה מי ו
 היכי כי מקום ליה משויא מחשבתו כאן אמרו דבגמרא אע״ג למציא

 חשב מסתמא אמרינן דלא משום חייב אוכל גבי כתב ז״ל שהוא והטעם גביאוכל. דאסרו
 שלא מרשות להוציא שחשב ודאי משתין שהוא הכא אפל להוציא כוונתו דאין דאימר לכך

‘;משב כאן כתב לא ולכך כאן להשמין רצה

מיימוניות הגהות
לפיכך

 עד חייב אין חייב אמות ד המעביר שהוציאוהו מי בפרק ראמר הא סר״ה וכן [ח]
 שבת, שובתי כל יהיו כזה הערים מגרשי לכם יד.יה וזה דכתיב ואלכסמן הן שיעביר

 לאלכסונר זרק ואם עולם של ברבוע ברה״ר ד׳ על ד דבעי שפירש שמואל כרבינו ורלא
 ר״ת כדברי משמע נמי רש״י ןלשץ ,ואלכסוק אמות ד׳ שיזרוק עד חייב אינו עולם של

 אלכסון שיעור להם שנותנין כה״ג אלא פאות למיתב ליכא העברה רגבי המחבר וכרבינו
ע״כ: העמוד לשון כתב ובס״ח בתום׳ רע״ש ועיגול רבוע בו למימר לינא דד.א

ז בתיקו «י9 [א]


