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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]



s5 בח משנה כסף פי״; שבת הלכות זמנים. משנה מגיד

ג אזלינן כלי כחר דלמא או גייח והא אזלינן אגוז כהר מהו מים גפי על ף5 ופלי פכלי ״ י זה הוא הימה הרמ״ך 5כח .וכו׳ מג׳ למעלה ידו נשהיחה אמורים דפרים במה ו פ
דהא גחה דלא אע״ג מג׳ למנוה פירות מלאה ידו הוציא אם חייפ שיהא :פסיקו שצשאר פמה פעור כוהפ שרפינו למעלה הזכרי,י וכפר .ע״כ סיקו; גייס לא והא
כן כו׳. שמן היה אם ו  אע״ג דפסור ומסנא מלכתא פגופו המדופקת ידו גרעה ולא גרירא גופו פתר דידו קי״ל וקי״ל ורפק טרי פן ר״י מחלוקת מים ע״ג שמן (ה':) שם ו

וקפלה מג׳ למטה ידו פשלשל למתני׳ דמוקי ה׳) דף אפהו(שפת דר׳ ועוד .פארן דגמה : מים ע״ג כשהוא כמונח השמן שאין דסירי ק5כר
 מנאלאשמועינן איכפל אלא מידי ליה מקשה ולא
 הניחה לא אס מג׳ למטה דאפי׳ אלמא הני כל

 סמוך ג׳ פחוך אפי׳ דפעינן פטור העני פיד
 הוציא מאין גדול ותימה ויניח שיעקור לארן
 :פזה ה״ה כחפ וכפר .עכ״ל וצ״ע כאן מ״ש

ב ת  מההיא הא הוציא כי נראה הרס״ך עוד כ
 למטה החם דתירן צ"פ) (שם המצניע דפרק

 הכי דאמר הוא אפיי דלדעח נהירא ולא מג׳
 דידו פטור מג׳ למטה אפי׳ רפא לדעת אפל
 להפיא ויש הראפ״ד וכ״כ גרירא גופיה פתר

 על הנחה ג׳ תוך רפא דאמר מהא סיוע לו
 דאמר הוא אכלי איפוך אמר וכי משהו גפי

 אמר לא איד אפל אדאפיי דאפיי דקשיא איפוך
 פכלי פין פיד פין אמר דרפא אמרי׳ והכי איפוך
 והכי חייפ פכלי פין פיד פין אמר ואפיי פטור
 רפינו פשיטת הלך והרז״ה רפותי. פירשו

:עכ״ל משה
כן ט .וכו׳ כתפו על חפילתו שהיחה מי ו

 כתכ .ואסור ומניח כעוקר זה הרי
 עד חייפ אינו התורה מן אפל מדרפנן הרמ״ך

שינוח

שהיה מי לפיכך וכו׳ שאין אמרנו כבר ה
. עומד כו׳ ו שם פמפנה ו ] היה אם וכן פטור. שהוא ך ג המים פני על צח שמו [

ר. והוצאו השמן מן וקלט פטורים שניהם והוציא לתוכה שנתן או מתוכה ן שא אמרנו כבר “ פטו
אבל .ויניח שיעקור עד חייב לרשות מרשות המוציא :ע״כ

א ו ״ ד . ידו פשהיחה ב כו׳ מי לפיכך פטור. עקר ולא הניח או הניח ולא עקר אם המציע פרק ו
לישות ידו ופשט רשויות משתי כאחת עומד י שהיה ,,־א
לידו אחר שנתן או ממנו אחר ונטלו בידו וחפץ שניה אמר ורפא פטור פכלי חייפ פיד אמר אייי
] אליו ידו והחזיר הפץ והקשי .איפוך ואמרינן חייפ פכלי סטור כיד נ וזה עקר שזה פטורים שניהם [
למעלה ידו כשהיתה אמורים ־דברים במה ו :הניח ״ ״",צ?״“™ »,״? ™ ™׳י

icte mi m, ת היתה אכל .משלשה הרי לארץ סמוך שלישה בתוך י
משתי באחת עומד היה ז :וחייב בארץ שהניח כמי זה ואפיי פטור פכלי חייפ פיד אמר דרפא איפוך
י פיד אמר ״ הפץ ונטל שניה מרשות יד חבירו ופשט ^אלו רשויות ”‘יייעיי מי;= ;י”■ פ

חפץ שהוציא או אצלו והכניםו זו ברשות העומד זה מיד 3״״ ,,'3 ,״ל ״,c,;p,.ז״ל המפרשים
ק ולא פרה״י מפו שאמד אע״פ הסירות *כלום עשה לא העומד זה העומד. זה ביד והניח מאצלו אמר

עקר שהרי הייב וחבירו מידו נטל או בידו נתן שהרי שיש ז״ז כל פפיי פכלי .אגד שמיה גופו אגד
 ונתן אלו רשויות משתי באחת עומד היה ח :והניח

ד אמר דאפיי קאי פי א פכלי פין פין לנ פו ] על או בידו הפץ הבירו חיי ד  החפץ באותו ויצא גביו [
 רשות מאותה חפץ כעקירת שעליו בחפץ גופו שעקירת מפני חייב. שם ועמד שניה לרשות / כרנא וקי״ל פטור פכלי פין פיד פין אמר

ה. שעמד בקרקע החפץ כהנחת החפץ באותו ועמידתו . או שבידו בחפץ יצא אם לפיכך ב
̂זכרתיה דף (שם משמ ” ̂̂   כולו היום כל ונכנס יצא אפילו בידו והוא ונכנס הזר אלא שניה ברשות עמד ולא גביו על פראש פ׳)

 פטור הוא עדיין שעליו המשאוי לתקן עמד ואפי׳ .הניח ולא שעקר לפי פטור. היום שיצא עד כן כלום עשה לא העומד זה ומ״ש .הפרק
ה] כתפו על חבילתו שהיתר. מי וכן ט ז לנוה שיעמוד עד אשיי אכל אשיי נכא! לומר שאין האמת הוא  חייב אינו היום כל לו‘אפ בה ורץ [

̂!ך ̂י ^ ואסור ומניח כעוקר זה הרי מעט מעט הלך אם אבל .בה רץ שיהיה והוא עדשיעמוד. ,רp^ס^^אפזיאמר^לא^pפסורי
לפיכך הרשכ״א וכחפ .מעשה עשה דלא כיון ומותר

:שמז סימן טור ג :פה לאוין פמ׳ג שמה סימן טור ב :פה לאוץ פמ״ג 1שמ פימן טיי א ולפני משוס כן לעשות שאסור שהורה מי יש ז״ל
:עכ״ל ,מכשול תחן לא עור

 לא או ומיחייפ דמי חפן כעקירת גופו עקירת מהו לחון והוציאן ומשקין אוכלין מפירו הטעינו מרפי רפ מיניה פעא ג׳) (דף שם וכו׳. אלו רשויות משתי כאחד עומד היה ח
ך :וסנ״ה חייפ א״ל כ פי  שעמד והוא אפיי אמר שיעמוד עד חייפ אינו כולו היום כל ויצא ונכנס ומשקין אוכלין טעון היה ה׳) (דף שם .וכו׳ שפידו פחפן יצא אם ל

:פטור לכתף חייג לפוש עמד לד״א חון חייכ לכחף פטור לפוש עמד ד״א תוך ועמד כרה״ר ד״א המעפיר מר מדאמר לפוש
 רן דוקא לפיסו שמגיע עד תחתיה רן כתפו על מונחת חפילתו היחה אהפה פר אדא רפ אמר קנ״ג:) שהחשיך(שם מי פרק .וכו׳ לפיכך כתפו על חפילתו שהיסה מי וכן ט

הנחה. למיעפדעקירה אתי ליההיכרא דלית מ״טכיון לא קלי קלי אפל  סטור נח שלא זמן כל אפל ינוח שלא מעט מעט פמהלך כלומר קלי קלי אסור כך ומחוך ופירוש ו
 לפיתיה מטי כי סוף סוף פגמ' והקשו . הוא ופשוט וחייפ כתפ ולא ואסור ומניח כעוקר זה הרי מעט מעט הלך אם אפל רפינו שכספ וזהו דמי. כעומד לאו דמהלך הוא

מי דה״ה ז״ל הרמפ״ן וכתפ .עכ״ל לאחריו מכספו כגון זריקה כדרך שלא יד כלאחר ז״ל ופירש״י .ע״כ יד כלאחר ליה דזריק ותירצו לרה״י מרר^״ר מעייל וקא קאי דלא אפשר אי
:פחפילה עושה שהוא כדרך ולעשות פו לרון שיכול פידו וכיסו פדרך לו שהמשיך

עקר ,
משנה לחם

ודעתםשוה ז״ל רפינוורש״י דעת היא זו וכו׳. היתר של היא משוםדהעקירה טעמא ך ח כ פי  סע א״ו אמר אלעחי רפי אמר ה׳:) (דף השפס יציאות פס׳ וכו׳. שפידו בחפן יצא אם ל
פי ועל עד חייג אינו כלו היום כל ויצא ונכנס ומשקין אוכלין טעון היה יוחנן רפי

 לצאת דעקר דאע״ג הנראה לפי רפינו ופירש וכו׳. לפוש שעמד והוא אפיי אמר שיעמוד
 על שכחפ ה״ה מדפרי נראה וכן הנחה פלא עקירה דהוי פטור הניח שלא כיון פשפת
 תימה וזה הכי. מפרש דרפינו ספור שהוא משמע אלעאי רפי של הזאת המימרא רפינו דפרי
 הא לכך ראשונה משעה עקירה הימה שלא קמ״ל מאי אח״כ פגמרא אמרו איך דא״כ

 היא הכוונה אלא לצאת כוונתו היתה לא ראשונה דפעקירה זימנא חדא יוחנן רפי אמרה
 כן אלעאי רפי טעם אין רפינו כפירוש ואם שם ז״ל רש״י שפירש כמו היתר לעקירת
 הניח שלא מפני אלא הפטור טעם אין לצאת וכונסו פאיסור ראשונה עקירה דאפילו
 רפי דכדפרי ז״ל כפירושו נאמר דאפילו זאת קושיא ספול ג״כ ז״ל רש״י שלפירוש ופאמת
 היתה שלא מפני הוא דטעמיה קאמר היכי לזוית מזוית ללכת כשעקר הם אלעאי

איסור של עקירה שהיתה אפי׳ קאא הניח שלא מפני אלא הטעם אין איסור של •העקירה

 ונכנס יצא אפי׳ לפסוף הניח ולא איסור של עקירה דכשעקר רפינו פסק זה
 ר׳ מדפרי כדמשמע -עמידה איקרי לא ונכנס דיוצא הניח שלא כיון פטור היום כל

 שס ה״ה ומ׳׳ש .המשנה פירוש זה אין אפל לחיוב עמידה פתר עקירה כאן דאין אלעאי
 והשתא .מימרא מההיא כן לו דיצא אלא פירושא דזהו לומר כונתו אין וכו׳ טעון היה
 עקר פמ״ש לקמן הזכירה שכבר מפני אלעאי ר׳ של מימרא רפינו הזכיר דלא א״ש

 אמר ומר לישנא האי אמר דמר אלא הך דהיינו אמרו דפגמרא וכו׳ זו מזוית החפן
 דפגמרא קשה המימרא פירוש הוי שכתפ אלו דפריו אם אפל הזכיר לא ומ״ה לישנא האי

 ונכנס יצא אפילו שכחפ פלשונו רפינו ודקדק תרוייהו הזכירם ורפינו היא דהיא אמרו
 והטעם היום שיצא עד פמימרא הזכיר לא אלעאי ור׳ היום שיצא עד כלומר היום כל

 הניח שלא איירי רפינו אפל שפירשתי כמו היום פסוף שהניח איירי אלעאי שר׳ מפני
:כלל הנחה שום עשות מפלי שפס יום שיצא כלומר היום שיצא עד וז״ש כלל

שרןפה קשה וכו׳. כתפו על חפילתו שהיסה מי וכן ט אלעאי רני של טעמא אס ואדרפה דר״פ מהנימין כסתם פטור הניח ולא דעקר פטור שעקר עקירה מחמת מ״מ דאפי׳
הלך שאם הוא כתפ ואיך פטור הניח ולא עקר הא כמ״ש אסור אפל פטור פטור הוא לפסוף הניח דאסי׳ להשמיענו לו היה היתר של עקירה שהיסה מפני הוא
שהיסה שהך וי״ל מותר שרן אלא דאל״ה דמשמע ואסור ומניח כעוקר זה הרי מעט תפול כן אלעאי רפי דפרי שמפרש רפינו לפירוש אפלמ״מ פהיחר. היסה שהעקירה כיון

פמ״ש אפל כלל עקירה כאן דאין מע״ש כתפו על שהיסה היינו דקאמר כתפו על חפילסו אפילו טעון היה דאמר אלעאי דרפי מלתיה מפרשים ז״ל דהם ונ״ל .פהסלט עצמה הקושיא
דאה״נ י״ל ואולי פשפח אפילו איירי דלעיל משמע וכו׳ היום עליו משקדש פלפיכך אח״כ כיון ונכנס שיצא שאפי' אלעאי רפי והודיענו הניח היום דסוף לפסוף פעקירה הוא יצא

איסור מלפד הנחה מחמת אסור הוא מעט מעט פהולך אפל העקירה מחמת דאסור כיון וחייפ פעצמה עקירה כמו הוא ונכנס דיוצא אמריק לא לזויח מזוית ללכת שעקר
ומניח כעוקר זה הרי מעט מעט הלך אם אבל : עיקר והראשון ודוחק העקירה יעקור ואח״כ שיעמוד עד פהיחר הימה דעקירה כיון סמור הוא אלא לפסוף הניח דכפר

כמ״ש והנחה עקירה אתילמיעפד דאמרו הגמרא דפרי פירוש אין דלרפינו דע ואסור. זה ועל שפיארתי כמו פסוף פהנחה אלעאי ר׳ דדפרי דלפסוף פהנחה חייפ יהיה ואז
מפני כך פירושו אלא הכי עפיד דילמא אדעהיה דלאו משום דגזרינן שהוא ז״ל רש״י אלעאי רפי דפשס ודאי כלומר וכו׳ ראשונה עקירה היתה שלא קמ״ל מאי פגמרא הקשו

עקירה לו שהותר יספור זה דפר לו מהיר שאתה וכיון ומניח כעוקר נראה זה שדפר משום הוא טעמו דאי היתר של היסה דהעקירה משום וטעמו לפסוף שהניח הוא כך
למיעפד: ואתי והנחה המשנה סוף עד וכו׳ העני פשט פרקין פריש היא מהניחין הא למימרא מאי הניח דלא

ואם
עוז מגדל מיימוניות ד.גהות

ה, אה העושה בעשותה [ג] ב״ג: יוחנן רבי לגבי כרבנן [נ] ל  דמס׳שנת פ״ק .לטח שיעמוד עד נאהה עומד היה המצניע: ס׳ .וחייב פארן עד־ ונו׳ לםינךמי בגמרא ממדש הכי בו
;נתרא פרק שס .ווודקה עד חניליזו שהיסה מי ובן :ד׳) ג׳ (דף להוציא לו וגורם חבירו את שמבשיל לעשותו שאסור אלא הטור [כתב * ;ע״ב טעמא
א״ר [ה] :ע׳ש בו' ומשקין אובלין הבירו הטעינו מרבי רב מיניה בעי [ד] ן ע׳ב] החסץ

:כולו היום כל ויצא ונבנם ומשקין אובלין טעון היה יוחנן א״ר אלעזר א׳׳ר אבא
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 משניגן לפוש עומד אפי׳ דהא לגמרי שינוח
 קלי קלי אבל בהדיא מפרש ובגמרא פמהלך^

 למעבד אתי היכרא ליה דלית כיון מ״מ לא
 ומניח כעוקר דהוי אמר לא אבל והנמה עקירה
 שהדברים מלמדנו מה יודע ואיני עכ״ל,

:רבינו בדברי מבוארים
שכח

:למעלה שהזכרחי וכו׳ אמות ארבע המעביר מר דאמר ה׳:) דף (שם מימרא היא זו .וכו׳ והלך הרבים מרשות מפן עקר י
א ה י . רומח או קנה הי כו' מ וכן פשוש בה רבינו ופירוש ליה^ דעקר עד מיחייב לא וזקפיה וזקפיהרמא רמא דקני זירזא האי יהודה רב אמר (ח׳:) פ״ק שם ו י ז״ל; רש״י פ

אם  פעור ויוצא מגרר ויוצא מגרר היה בשבת כיס הגונב גבי רבים במקומות בהמצניע(צ״א:) המוזכרת מהברייתא לרבינו יצא זה .וכו׳ הארן גבי מעל וגררו המתן משך ו
מהל׳■ פ״ג כמבואר ומשלם מת אדם ואין גרירה דרך בהוצאתו שבת משום מתחייב שהוא לפי אבדה אם גניבה מתשלומי פעור ופירושה כאחד^ לו באין גניבה ואיסור שבת איסור שהרי

כתבו וכן גמורה עקירה שהגרירה ומכאן גניבה

 בה רץ כתפו על וחבילתו היום עליו שקדש מי לפיכך
 החפץ עקר י :יד כלאחר שם -וזורקה לביתו שיגיע עד

 ועמד אמות מארבע פחות בו והלך הרבים מרשות
 היום כל אפילו ועמד אמות מארבע פחות והלך וחזר
 אבל .לנוח בשעמד אמורים דברים במה פטור. כולו

 חוץ וכשיעמוד כמהלך זה הרי משאו לתקן עמד אם
 משאו לתקן יעמוד אם אבל .לנוח אמות לארבע חוץ שיעמוד והוא . חייב אמות לארבע

א : אמות לארבע חוץ לנוח שיעמוד עד חייב ואינו כמהלך הוא עדיין  או קנה היה י
 בארץ מונח השני הקצה והיה האחד הקצה והגביה הארץ על מונח [י] בו וכיוצא רומח

 עד זו דרך על לפניו והשליכו בארץ מונח שהיה השני הקצה והגביה וחזר לפניו והשליכו
 משך ואם .הארץ גבי מעל כולו החפץ עקר שלא לפי .פטור מילין כמה החפץ שהעביר

ב ♦ היא עוקר שהמגלגל חייב ארבע לסוף ארבע מתחלת הארץ על וגררו החפץ  עקר [׳] י
 בדרך ונמלך המותרת עקירה העקירה זו שנמצאת אחרת בזוית להניחו זו מזוית החפץ

 בלא הנחה כאן ונמצאת לכך ראשונה עקירה היתה שלא מפני .פטור שניה לרשות והוציאו
 נטלו לעמוד חבירו שירצה ובעת מהלך כשהוא חבירו על והניחו חפץ העוקר וכן .עקירה

 מרשות חפץ“ הזורק יג הנחה. בלא עקירה כאן יש שהרי פטור זה הרי חבירו גבי מעל
 או בידו אחר קלטו שינוח וקודם הרבים ברשות ארבע לסוף ארבע מתחלת או לרשות

 בשעת נתכוין אם לפיכך . לה שנתכוין הנחה זו שאין מפני .פטור נשרף או כלב קלטו
ד :חייב לכך זריקה  יכול אם בידו. ואגדו בחבל קשור והיה לרשות מרשות חפץ הזורק י

: הניח ולא שעקר כמי ונמצא גמורה הנחה כאן אין שהרי .פטור אצלו החפץ למשוך
, . . . ״ - שהרי חייב הזורח וקבלה במקומו חבירו עמד אם חבירו. של ידו בתוך ונחה הזורק טל

ע קא מאי החפץ אחר עצמו הזורק ורץ זרק .פטור וקבלה ממקומו הבירו נעקר ואס והניח. עקר ב י % מ ^1א כ
 או ופעור דמי אדם בני כשני אמד באדם שאין .וקבלו אחר נעקר כאילו פטור אמות לארבע חוץ או אחרת ברשות בידו וקבלו

קו. ומימייב דתי אחד כאדם דלמא למרשות הזורק 1 עקירה בשעת בו לנוח לו שהיה במקום החפץ שינוח עד גמורה ההנחה  ופירש״י סי
ס] רה״ר באויר החפץ שעבר באמצעיאע״פ הרבים ורשות היחיד לרשות היחיד הזורק. וקבל^י^חייב במקתזו [

אי‘מיבעיא^ליה על ונח לארץ סמוך משלשה בפחות עבר אם אבל טפחים משלשה למעלה שיעבור והוא  עבד ’S יפער■ 'מעם’ זה מ
 ופעור דמי אדם בני כשני והנמה. עקירה שנשאר כמי הוא הרי לרה״יאחרת מרה״י החפץ ויצא נתגלגל או שנעקר אע״פ משהו גבי

את הניח שלא דכיון שעשאוה שנים ליה דהוה ̂ פטךף באמצע ורה״י לרה״ר מרה״ר הזורק וכן . חייב ולפיכך ברה״ר עומד

0 ויגא ונתגלגל שחזר פי על אף משהו נכי על ונח לארץ סמוך משלשה בפחות ההפץ S
 במקום פעור כוסב ז״ל ורבינו .עכ״ל הנמה״ ארבע המעביר ין :חייב ולפיכך ברה״י עומד שנשאר כמי הוא הרי השניה לרה״ר
:הוא ומוכרח הספקוח באלו דרכו וזה תיקו מצטרפים הרבים רשויות בשתי אמות שארבע מפני חייב השניה רה״ר עם זו ברה״ר אמות

פרק משנה וכו׳. לרה״י מרה״י הזורק .טז ״״״
מרה״י הזורק צו) (שם הזורק שמח: סימן א׳ח במור :סה לאוין המ׳ג א

וחכמים מחייב ר״ע באמצע ורה״ר לרה״י ״ 1 !
צ״ו) (דף דגמ׳ במסקנא עלה ואמרו פוערין ״ ! !

 .משהו גבי על הנמה צריך לרבנן שלשה חוך רבא אמר סרק ושם,באוהו .הכי נמי וחניא מחלוקת י׳ ועד משלשה פעור ד׳׳ה מי׳ למעלה חייב הכל דברי שלשה חוך חלקיה רב אמר
 ז״ל הרמב״ן הסכים ולזה כווחיה דחניא משום חלקיה כרב ז״ל ר״ח ופסק דרבא ופליגא וחייב כמונח הוא הרי כלל הנמה בלא אפילו שלשה בתוך סובר חלקיה דרב ז״ל ופירי׳י

 מחייב רבי באמצע ורה״י לרה״ר מרה״ר הזורק רבנן מנו (צ״ו) שם .וכו׳ הרבים מרשות הזורק וכן :ז״ל רבינו דעת וזה דההם סוגיין משמע דהכי כרבא פוסקים ויש
באמצע ור״ה לרה״י מרה״י בזורק כרבא שפסק שיעתו לפי הוא ופשוע חייב ד״ה משהו גבי על ונח משלשה בפחות עבר שאם רבינו וכתב .כחכמים וקי״ל פעורים וחכמים

̂ :חייב שלשה תוך כל נח לא אפילו האחרת השיטה ולפי
ז :וכו׳ מצטרפות רשויות קמ״ל הא קמ״ל מאי ©עור אמות מארבע פחות חייב אמות ארבע באמצע ורה״י לרה״ר מרה״ר הזורק שם .וכו׳ ברה״ר אמות ארבע המעכיר י

המושיט ,
משנה לחם

א ם י א  כלומר אבדה אם גניבה מתשלומי פעור ופירושה ה״ה כתב .וכו׳ המפן משך ו
 פעור אבדה אבל מיתה חייב שהוא אע״ס למרא הדרא בעינא הגניבה דאם

מיניה בדרבה ליה דקס מהכל

 והכי ז״ל הרמב״ן וכתב ז״ל והרשב״א הרמב״ן
 פ״ה:) (דף צולין כיצד בס׳ בפסחים מוכח נמי

:עכ״ל ,היא והנחה דעקירה בנגררין
ב כו׳. להניחו זו מזוית חפן עקר '  שם ו

 המפנה יוחנן א״ר ה׳:) (שבת פ״ק
 פעור והוציאן עליהן ונמלך לזוית מזויח מפצים
 לכך; ראשונה משעה עקירה היהה שלא

 (שם שהמשיך מי פרק .וכו׳ מפן העוקר וכן
 תנא החמור על כיס מניח גבי קנ״ג:)

 עומדת וכשהיא עליה מניחו מהלכת כשהיא
 אמר נמי חבירו אפילו א״ה והקשו הימנה נוטלו

 פעור במבירו חטאת חייב שבגופו כל פפא רב
 אסור אבל פטור שבמבירו כל אסור אבל

: ע״כ , לכהחלה מומר בבהמתו
 סוף .וכו׳ לרשות מרשות מפן הזורק יג

 זרק רבא אמר ק״ב) (שם הזורק
 תק אנן והא חייב הכלב בפי או הכבשן בסי

 פטור שנשרף או כלב קלסה או אמר קלטה
 שם ואמרו ,מכוין קא הכא מכוין קא לא התם

: מקום ליה משויא מחשבתו מ״ע
 מפורש .וכו׳ לרשות מרשות מפן הזורק יד

 אגדו ומתנא לכתא שם בסוגיא
 ;רבינו כדברי זה וביאור ופטור פי׳ הוא בידו
.כו׳ מבירו של ידו בתוך ונהה הזורק טי

 זרק יוחנן א״ר ה׳) דף (שם פ״ק
 עמד ואר״י חייב חבירו של ידו בתוך ונח

.סטור וקבל ממקומו נעקר .חייב וקבל במקומו

ב כן י  דקאי נראה רבינו שכתב פטור דהך קשה .וכו׳ חבידו על והניחו חפן העוקר ו
 מהלך כשהוא שהניחו קאמר אמאי וא״כ חבירו ע״ג והניחו המפן שעקר למי

 איסור כאן דאין פטור עומד כשהוא ונטלו עומד שהניחו אפי׳ מהלך כשהוא ממנו ונגולו
 שרצו מפני כן לומר והוצרכו בגמרא וכדאמרו השוע והוא פ״ב ה״ה בדברי ומבואר כלל

 הוא אבל בכך שיתקן ראוי אין איסור לחבירו גורס ואם בדרך לו שהחשיך למי לתקן
 דלא לרבותא הכי דנקט וי״ל .הדין לנו להוציא אלא שהמשיך למי לתקן כוונתו אץ ז״ל

 דמוחר דהו״א מהלך כשהוא דנטלו ^אפי׳ דאסוראלא עומד כשהוא ונטלו כשהניח מבעיא
 ועומד מהלך נקע כן ומפני אחבירו קאי■ פטור דהך לשרש אין אבל דאסור. קמ״ל

מהלך כשהוא עליו דמשיס עקירה עביד השתא אבל והנחה עקירה דעביד חייב דאל״כ

עוז מגדל
 ה׳) (דף דשבה ס׳ק .הגהה בלא פד מזוייז חפן עקר ;דשביז פ׳ק . הוא עוקר עד החפן עקר

 אם לפיכך ק׳ג): (דף הזורק דשבשופ׳ פ׳ק לה. שנהכוין עד חפן הזורק :פסין עושין ונפ׳
 ונחה הזורק : הזורק פרק .הניס ולא עד חפן הזורק :צ׳ב) (דף הפילין המוצא פרק .וכו' נתכוין

הזורק: ס׳ הכל . סנוור שכנגח עד מרה׳י הזורק :דפנת ס׳ק .עקירה בשעת עד

 לעניו שיעמוד עד שהצריכו ולמעלה עומד כשהוא דנטלו הנחה כאן ואין עוקר והוא
 כל וכן בשבח הניחהו כאן אבל מע״ש כתפו על החבילה שהיתה מפני הוא העקירה
 ועוד .עצמו מצד שמר לו אין ודאי דזה מע״ש עליו כשהיה דוקא הוא עמידה שהצריך

 ונוטלו מהלכת כשהיא שמניחו ממור גבי בפ״ב רבינו כתב ובהדיא כלל עקירה איקרי דלא
ה: פירוש ביטול לך ויתבאר ע״ש הנחה ולא עקירה לא כאן שאין מהלכת כשהיא  ז

כו׳. לרשות מרשות מפן הזורק יג  אחר קלעה ז״ל פירש״י ק״ב) (דף הזורק פ׳ סוף ו
 למטת כתב דהכי מוכרח והוא רבינו דעת וזה וקבל ממקומו שנעקר וכגון

 כמבואר ידו בתוך לזרוק נתכוין שלא אפי׳ חייב והתם חבירו של ידו בתוך ונחה הזורק
:וכו׳ לידיה אחשבה דלא דאמרו שם בגמרא

 עקירת כאן אין ג״כ זה דמטעם להקשות אין וכו׳. לרשות מרשות מסן הזורק יד
רה: איקרי עקירה לענין מידו דנעקר דכיון קי ע

כי׳. לרה״י מרה״י הזורק טו ר. משהו ע״ג נח לא אי מג׳ בפחות ואפילו ו ומה פעו
שלא

מייימוניות הגהות
 חסד» רג אמר [ז] ז ע״נ וכר מיחייב לא וזקפיה רמא דקני זירזא האי יהודה רב אטד [ו]

 i ע״כ וכו' פטור והוציאן עליהם ונמלך לווית טווית חפצים המפנה יוהנן א״ר אמי ר' אמר
ז ע״כ כר׳א ודלא כחכמים [מ]



67 בט משני׳ כסף ין־ יג פילן שבת הלכית זמנים.משנה מגיד
 גרה״ר זו כעד זו גזוזמראוה שתי שם(צ״ו) משנה .ונו׳ לרה״י מרה״י המושיט יח

 והמושיע פטור הזורק אסש בדיוטא שתיהן היו סטור לזו מזו והזורק המושיט ■
 הקרשים אס סושיטין הרבים ברשות זו אחר זו עגלות שתי הלוים עבודת היתה שכן רייב
 שתיהן שהיו אחת דיוטא ופי׳ .רה״י הם גזוזטראות ופי׳ .ע״כ ,זורקין לא אבל לזו מזו

 חברתה אחר נמשכת האחת אחת בעליה בשוה
 המשנה בפירוש רבינו עכ״ל ביניהן הרבים ורשות

: האריך ועוד
כו׳. פירוח מלאה והיא ידו ופשט שכח כ ו

 למעלה אבל מעשרה למטה דוקא לכתוב ה׳׳ל הרמ״ך כתב .וכו׳ ידו ופשט שכח
[למעלה] (למטה) כרמלית דאין דשמעתא סוגיא אזלא והכי קנסו. לא מעשרה

:עכ״ל מעשרה בלמטה ואידי אידי דקאמר ועוד מעשרה וכו׳ הרבים רשות זהו אי א פי״ד

ח כיניהן:15̂ החפץ.ברשות נח מפני'שלא  המושיט י
 באמצע הרביט יורשות היחיד לרשות היחיד מרשות

 שכן הרבים. רשות מאויר למעלה הושיט ואפילו .חייב
 הקרשים את מושיטין במשכן הלוים עבודת היתה

 ועגלה עגלה וכל העגלות שתי בין ורה״ר לעגלה מעגלה
ט .הוא רה״י  רה׳׳י שתי כשהיו אמורים דברים במה י

 זו. אחר זו ברה״ר מהלכות שהעגלות כמו רה״ר באורך
 המושיט אף רה״ר צדי בשני הרשויות שתי היו אם אבל

 ופשמ“ שכח כ ז פטור שכנגדה היהיר לרשות זו מרה״י
 להכניסה זו מחצר והוציאה פירות מלאה והיא ידו

 באויר תלויה ידו והרי שיכניס קודם ונזכר שבצדה לחצר
 להכניסה אבל . לחצירו אליו להחזירה מותר רה״ר

 מחשבתו יעשה שלא כדי .אסור השניה החצר לאותה
 זה הרי במזיד ידו הוציא ואם .שגגה בשעת שחשב

 תלויה ידו שתהא אותו קנסו אלא אצלו להחזירה אסור
א :שתחשך עד  ברה״ר אמות שמנה לזרוק המתכוין כ
 כשיעור נעשה שהרי חייב ארבע בסוף החפץ ונח

 החפץ זה שאין ידוע שהדבר .מחשבתו ונעשית המלאכה
 מכל ומקום מקום כל על שיעבור עד שמונה לסוף מגיע

 בסוף החפץ ונח ארבע לזרוק נתכוין אם אבל השמנה.
 בו שתעבור חשב שלא במקום שנח לפי .פטור שמנה

 חייב: שירצה מקום בכל החפץ שינוח זריקה בעת חשב אם לפיכך שתנוח. שכן וכל
ב  וגתגלגל אמות לארבע חוץ זרק .פטור אמות לארבע חוץ ונתגלגל אמות ארבע לתוך זרק כ

 לתוך ונכנס נתגלגל כך ואחר אמות לארבע חוץ משהו גבי על נח אם אמות ארבע לתוך
:פטור זה הרי כלל נח לא ואם חייב אמות ארבע

 והיעדים המדברות רבינו מ״ש המגיד הרב כסב
 בזמן ע״כ וכו׳ מתמיה דבר הוא ר״ה בכלל
, במדבר שרויים ישראל שהיו כו'  ה״ר כתב ו

 חונים שישראל בזמן שי״מ רבינו של בנו אברהם
ה בו סדורים מחנותיהם והיו במדבר ק הי  לג

 הזה ובזמן להו דדמי ומאי ושדה בקעה נמו
 הולו שירצה מי כל אלא ט דרים ישראל שאין

 הוא, דמססברא וטעמא רה״ר הוא בתוכו ועובר
 אץ שהים ובקעה לים דמי לא יערי® ולענין

 זויה וקרן והאצטווניח והבקעה כיער נוח תשמישו
 להם אין לסוכן להכנס לרבים רשות שיש אע״פ
 ולהם לעצים צריכים שהכל כיער בהם צורך■
אי כמדבר: עליו דרך ט׳ רה״י זהו ו  וכן ו

 יש אפי׳ וכו׳ מחיצות ד׳ מוקף שהוא מקום
 לאו וכו׳. לדירה הוקף אם מילין כמה בו

י הוי לא לדירה הוקף לא שאם למימרא ל׳  ר
 יוחנן א״ר ז׳) (דף דשבס בפ״ק גרסי׳ דהא כלל

 לדירה הוקף שלא סאסים מבית יוסר קרפף
 חייג לתוט הזורק כורים ואפי׳ כור ואפי׳
 שלא שכל לומר היינו אלא ברפי״ו, רבינו וכתבו
 אסור סאסים מבית יותר הוא אס לדירה הוקף

 אע״ש ככרמליס בד' אלא ט לטלטל מדרבנן
 הם וכך לתוכו הזורק לחייב גמור רה״י שהוא

 גמורה ברה׳׳י סיירי פה אבל בפי״ו דברי,רבינו
 מדרבק אפי׳ בתוכה לטלטל שמוסר כלומר
 כלומר הרבה רהב הוא שאם כסב ולפיכך

 מוקף שיהא צריך סאסים מביס יותר שהוא
 :בכולו לסלסל מוסר שיהא כדי לדירה

וט״ש

וד׳) ג׳ דף (שם פ״ק ובעיא סוגיא
 רבינו ודעת שם בגס' נאמרו אוקימתוס והרבה

 תוך בשהוציאה ופי׳ ההלכות כדעת זה בכל
 גונא בכל מי׳ למעלה דאי הדברים נאמרו י׳

 בהדיא בגס׳ נראה וכן להחזירה מותר ודאי
 רה״ר באויר במ״ש רבינו בדברי זה ונתבאר <

 תופסת רה״ר שאין י״ד פ׳ לפנינו ויתבאר
 ואם רבינו ובמ״ש .ברור וזה מעשרה למעלה
 הרמנ״ן כתבו אסור זה הרי במזיד הוציא

 במזיד מבע״י כשהוציאם דדוקא ז״ל והרשב״א
 מן חיוב בו אין בשבת אותם משליך דאפילו
 הוציא אבל מע״ש נעשית שההוצאה כיון התורה
 מצר לאותה להחזירו לו התירו משחשכה במזיד
 ישליך שמא תלויה ידו להיות יקנסוהו שאם

ק הפירוס א  כן גמור,ודקדקו חיוב לידי ויבא ב
:הסוגיא מן

ן בא י ו כ ת מ . אמות שמנה לזרוק ה ט׳ ו
 פשיטא צ״ז:) (שם בהזורק

 חלוקות גרסאות שם ויש וכו׳ ח׳ לזרוק גתכוין
 רש״י גי׳ ולפי כ״ו:) הרגל(ב״ק כיצד בת׳ וכן
 אם ארבע וזרק שמנה לזרוק נחכוין אפילו ז״ל
 בכ״מ החפן שינוח הזריקה בעת חשב לא

 ז״ל גאון האי רביט דעת זה .פטור שירצה
 הגמרא ושמת הספרים וגירסת הגאונים וקצת

:רבינו כדברי
כו׳. ד״א לתוך זרק כב  (שבח שם משנה ו

 מון ונתגלגל ד״א לתוך זרק ק׳) דף
 תוך ונתגלגל אמות לארבע מון פטור לד״א

 אמאי חייב גבי הקשו ובגמ׳ חייב אמות ארבע
 .משהו ע״ג שנח והוא יוחנן א״ר נח לא והא

 ארבע תוך זרק דתני הא ז״ל הרשב״א וכתב
 לחומו בזורק שהוא מססברא לארבע חון ונתגלגל

 לא דאי שירצה מקום זה באי שחמח דעת על
 פשיטא ארבע תוך בדוקא לזרוק שנתכוין אלא
 ב׳ לזרוק נסכוין ה״ל נתגלגל איריא ומאי
 כיון נמי רישא שכן וכיון פטור ארבע וזרק

 וחזר ארבע תוך משהו כשנח דוקא הוא דבכה״ג
 מכמו נח הא פטור אמאי הכי לאו הא ונתגלגל

 בשנס דדוקא בתוספות פירשו וכן לארבע חון
 לאקשויי מצי דהוה ה״ה זה ולפי .ארבע תוך

שאאמאי שנחעלגבי והא אד  : ע׳״כ אמות לד׳ חון מחשבתו היסה שלא מ״ט פטור כסב ברצלוני הרב אבל .דבריו ע״כ כנ״ל פטור אחר לחזר לו טח שהוא אלא משהו לאנחולוקמהב
ט׳ לשבת רשויות ארבע א פי״ד  דבר הוא רה״ר בכלל והיעריס המדברות רביט מ״ש .וכו׳ והשווקים והיערים המדברות רה״ר זהו אי : כלשוט ו׳) דף ברייתא(שבס .ו

רה״ר זהו אי תניא דהא מדבר נמי וליחשב והקשו גמורה רה״ר היא זו המפולשין ומבואות גדולה ופלסיא סרמיא רה״ר זהו אי שטנו [ו׳.] פ״ק שהרי אצלי מתמיה .
ט׳ סרטיא  עכ״ל, לרבים הלוך מקום אינו הזה בזמן רה״ר חשובה ההוא בזמן ז״ל ופירש״י .הזה בזמן כאן במדבר שרויים ישראל שהיו בזמן כאן קשיא לא אביי וסירן והמדבר ו
 כן ואין בסתם ויערים מדברות להזכיר לו היה לא ז׳׳ל רבינו וא״כ רה״ר בכלל הוא ג״כ סדיר במדבר עכשיו מצויץ רבים איכא דאי קמ״ל הא המדבר בה דקתני ברייתא ופירוש

 ומ״ש צ״ע. רביט ■ ודברי והיערות מדברות כרמלית בכלל כתב ז״ל והרשב״א עכ״ל. ליחיד תשמיש ולא לרבים חדיר הלוך לא שאינו וכרמל יער לשון כרמליס [ג:] שפירש ז״ל רש״י דעת
 מסקצרין שמקצתן אע״פ אמה ט״ז הרחביס מבואות כתב ז״ל והרשב״א ממשכן לה דגמרינן אמה ט״ז דקי״לר״ה צ״ס) דף בהזורק(שם מבואר אמה ט״ז הדרך רחב שיהא ובלבד רביט,

 ארכן היה גמורים רה״ר הן הרי אמה ט״ז ברחבן שאין אע״פ רה״ר לאורך וארכן לרה״ר המפולשין מבואות לפיכך במלקט. להתלקט לרה״ר שא״א רה״ר זה הרי אמה ס״ז ט ואין
מ׳. מוכרחת ואינה החוס׳ סברת היא אמה ס״ז רחבן שאין אע״ס כמוהו הן הרי רה״ר לאורך שכשארכה זו וסברא עכ״ל. רה״ר זה אין לרחברה״ר מפולש  הגאונים מן שיש ודע בג

מ׳ לזה ואין המדבר. כדגלי רבוא ששים ט שטקעץ במקום אלא רה״ר שאין סוברין .והאחרונים ע מז  חקרה עליו יהיה ולא רבינו ומ״ש ז״ל. והרשב״א הרמב״ן וכ׳׳כ עיקר ואיט ר
אי :צ״ח) דף (שם בהזורק מימרא ט׳ רה״י היא זו ו מ׳ חלוקים במקומות הם גמורה רה׳׳י בביאור רביט שכתב החילוקים אלו כל .ו ובעירובץ ו׳) בפ״ק(שם הנזכרת בברייתא מהם ט

יארך

עשר ארבעה פרק
.פטור ומקום וכרמלית הרבים ורשות היחיד רשות .ילשבת רשויות ארבע א

 ובלבד להן. המפולשין ודרכים ושווקים ועיירות מדברות רה״ר היא זו אי
ה. עליו יהיה ולא אמה ט״ז הדרך רוחב שיהיה ר ק עשרה שגבוה תל רה״י זו ואי ת

טפחים
טי פה: לאוין סמ״ג שה עור א פה: לאוץ סמ׳ג שמה סימן ב

משנה לחם
 שלמעלה שהשמיעם מפני הוא נח או נח דלא ביךהיכא משלשה דלמסה דבל רניט חילק שלא
 אז בקרקע אשר משהו ען על או רש״י כדברי באויר כלומר משהו גבי על שנח אע״פ מג׳

:דמי כלטד ד׳ מקום על שאינו אפילו מג׳ פחוס אבל ד׳ מקום על הנחה דבעיק משוס פטור

למלך משנה
 היא אם ירושלים קישט מיי לעגין (א׳ה .ונו׳ וכרמליח ור׳ה רה׳י לשנס ישויוה ארבע א &י׳ד

 יו׳ט דין מקדש כיאה מהלנויז פ׳ג המחבר הרג בדברי מיין רה׳ר או כרמליש
:יע׳ש) וכן ד׳ה עירוגין מה׳ ס׳א ה״ה מ׳ש ועיין

ח כ כ  זו נחצר בין שחילקו ומה ראשונה כאוקימתא ליה דקנסו משום דאסור במזיד פסק ומ״מ אחרת לחצר כאן זו לחצר דכאן בחרייסא כאוקימסא פסק רביט .וכו׳ ידו ופשט ש
:בשוגג ואידי,ואידי ר״ל אסרס להצר

 ארישא אפי׳ נח לא והא צ״ז:) (דף טמרח דמ״ש ז״ל הוא מפרש איט דאמאי קשה וכו׳ דקחני הא ז״ל הרשב״א וכתב ה״ה כתב .וכו׳ פטור לד״א חון ונתגלגל ד״א לתוך זרק כב
 בלבד חנ״האסיפא ומייתי אחרווייהו ותירן ארישא דפריך דנימא קשה ומ"מ לסיפא. היא הראיה אבל תנ״ה דאמרו משוס ארישא דפריך לומר דאין בתום׳ אמרו וכבר קאי נמי

:גדול הוא המחייב דכח פטור ליהוי חייב אמאי קושיס דגדול ר״ל פטור אחר לחזר לו שטח דלפי ומ״ש בלבד. אסיפא אלא אינו דתנ״ה כיון בלבד אסיפא לפרש שרוצה שי״ל אלא

ט׳ רה״ר• היא איזו א ג£י״ך כו׳. מטי לפיכך וכו׳ כסב ז״ל והרשב״א ה״ה כסב .ו דמי: שנתקצר כמטי נמי האי כרה״ר הוי שנתקצר■ דמטי דכיון לפיכך ביאור ו

עוז מגדל
:ק׳) הזורק(דף פ׳ .שכן כל עד הכוסליס עובי .גמורה היחיד עד איזהו פי״ד :הזורק פ׳ .הפרק סוף עד לזרוק המתהוין :דשנה פ״ק .שחחשן עד ופשע שנה

אצטבא


