
83 מבמשנה מגידיט יח פרק שבת הלכות זמנים.משנה מגיד
א כה  כלי3 מהשיעור פרוח אוכלין המוציא צ״ג:) משנה(שם .ונו׳ מהשיעור פחות המוצי

 שהמניה מפני הו' פעור במפה המי אח לו שפלה שההלי מפני ההלי על אף ספור
 ואיני .עה״ל להלים צריהיס שהן תותים ההלין מפרש בירושלמי א״א ובהשגות .לו פפילה
 והפין פפור. לו צריך שאינו אע״פ לגביה ליה דמבפל מידי הל אלא גמרהנו דרך פן רואה

:קמ״א:) (שם נופל פרק בהדיא משמע

 הראב״ד השגת
 מהשיעור פחות *המוציא

 בירושלמי ופו/פתבהראב״ד
 שהן תותים ■כהלין מפרש

:עפ״ל ,לפלים צריפים

 השייעור שהשלים מפניי כזית על נתחייב אם ספק זה הרי
 נתחייב: לא או טומאה לענץ
ח  אע״פ מכשיעור פחות *המוציא כ

 טפילה שהכלי .פטור בכלי שהוציאו
 אלא הכלי להוצאת כוונתו ואין לו

 בו אין והרי שבתוכו מה להוצאת
 במטה כפות שאינו חי אדם הוציא אם לפיכך .כשיעור

 כיוצא כל וכן לו טפילה שהמטה המטה על אף פטור
 הרבה מעין בה אע״פ.שיש הרוכלים קופת המוציא .בזה

 שם אחת. אלא חייב אינו כפו בתוך הוציאן ואפילו
:היא אחת הוצאה

עשר תשעה פרק

 לא אשה תצא לא נ״ז) (שם .ו«׳ אינה1 היא האיש מתפשיפי מוחם עליה שיש טבעת ג
 חייבת אינה יצאת ואם נקובה שאינה בממש ולא חותם עליה שאין בשבעת

 חותם עליה שיש בשבעת ולא הנקובה במחש לא אשה תצא לא ס״ב) שם(דף עוד .משאת
קסבר אלמא באיש ומלופיהן עולא אמר זו הממנה על ובגמרא .משאת חייבת יצאת ואם

 וכל לאשה חזי לא לאיש דמזי מידי הל עולא
 זה על והקשו לאיש חזי לא לאשה דחזי מידי

 נשים מולא קסבר יוסף רב אמר אלא ותירצו
 פלאחר הוצאה והא והקשו .הן עצמן בפני עם
 לאשתו טחן שאדם פעמים רבא וחירן היא יד

 לקופסא להוליפה חותם עליה שיש טבעה
 ופעמים לקופסא שמגעת עד בידה ומניחחה
 מותם עליה שאין שבעת לבעלה נותניג שהאשה
 אצל שמגיע עד בידו ומניחה לאומן להוליפה

 מפורש רבינו בדברי זה ופיאור ע"פ. אומן
 שאין אשבעה קאי באיש וחלופיהן דעולא.דאמר

 שהאשה נקובה שאינה ואממש מוחם עליה
 עליה שיש ובשבעת משאת חייב והאיש פשורה
 חייבת והאשה פשור האיש נקובה ובמחש חותם
 חותם עליה שיש שבשבעת אלא עוד ולא חשאת
 הפשיט לו שהוא לפי לפהחלה אפילו מותר האיש
 בדין בגמרא והקשו להראותו האיש דרך ואין

 עליה ביש חייבת האשה תהיה היאך השפעות
 פאצבשהית פשהוציאוה עליה באין והאיש חותם

ל א אלא משאת חיוב ואין בפך הוצאה דרך אין והלא יאם .בשבת בהן ייצאין ייאין המלחמה כלי כ

בחול לשפעת היא זו ההוצאה שדמ־ רבא ותירן שייי! כגון מלביש דרך שהן כלים היי אם
בשבת. חיוב פה יש ולפיכך באצבעות לפעמים בכלים יצא ואם .פטיי זה הרי הרגלים שעל ומגפיים

 ותריס ואלה וקשת וסייף רומח כגון מלבוש דרך שאיגן
א] זה הרי ב] בסנדל יוצאין אין ב ז חייב [  מסומר [

.בו יצא שלא עליו גזרו טוב ביוס ואפילו לחזקו. שסמרו
 כסף של קבועות חתיכות עליו שיש באבנט לצאת ומותר

 תכשיט שהוא מפני .עושין שהמלכים [ג] כמו זהב ושל
 יפול שמא רפוי יהא שלא והוא מותר. תכשיט שהוא וכל

 חותם עליה י=שיש טבעת ג :להביאו ויבוא ברה״ר
 ושאין .האשה מתכשיטי ואינה היא האיש מתכשיטי

האיש. מתכשיטי ואינה אשה מתכשיטי חותם עליה
 ואיש חותם. עליה שיש בטבעת שיצאת אשה לפיכך
 הן מה ומפני .חייבין חותם עליה שאין בטבעת שיצא
 שאין המוציאין כדרך שלא אותן הוציאו והרי חייבין

 לו הראויה טבעת באצבעדאלא להוציא האיש דרך
ה. קבועות שובות ואבנים  טבעת אלא באצבעה להוציא דרכה אין האשה וכן שם צולו אניספא ב

ה. הראויה י׳״י ק«יא,היא ובהלטת עפ״ל. זהב, של  לאשתו טבעתו האיש נותן שפעמים מפני ל
ד] ומנחת בבית להצניעה ®'י® הולכה. בעת באצבעה אותה [

 האומן אצל לתקנה לבעלה טבעתה נותנת האשה וכן י
 האומן חנות עד הולכה בעת באצבעו אותה ומניח

 ולפיכך להוציאן שדרכן כדרך אותן שהוציאו ונמצאו
 אף חותם עליה שאין בטבעת ^תצאאשה לא ף ־חייבין:

ה] תוציאה שמא גזרה מתכשיטיה שהוא פי על  ברה״ר [
 ואם .תמיד עושות שהנשים כדרך לחברותיה להראות

 בטבעת לצאת מותר האיש אבל .פטורה בה יצאת
להראות. דרכו ואין תכשיט שהוא מפני חותם עליה שיש

 נקובה שאינה במחט שיצא ואיש פטור. והאיש חייבת נקובה ישיצאהבמחט אשה ה כלל: בטבעת יצאו שלא העם כל ונהגו
 שאינו בדבר היוצא כל הכלל זה לחכרותיה. תראה שמא גזרה אלא אסורה ואינה מתכשיטיה שהיא מפני פטורה חייבוהאשה

 דפר והיה מתכשיטיו שהוא בדבר היוצא וכל חייב. דבר אותו שמוציאין כדרך והוציאו מלבוש דרך ואינו מתכשיטיו
 אלו הרי ולהראותן אותן לשלוף שדרכן כתכשיטין שיצאת אשה וכן הרבים. ברשות להביאו ויבא במהרה שיפול ואפשר

. לצאת מותר זה הרי להראותו [י] דרכה •ואין נופל ואינו תכשיט שהוא דבר וכל פטורין. ו אותה שמניחין אצעדה לפיכך ב
בזדוע

. הרופלין קופח המוציא ט׳  פרק משנה ו
 ואפילו ומ״ש צ׳.). (שם פלשונה ר״ע

 ובירושלמי .ומבואר הוא פשוש פפו בתוך הוציאו
 ותירצו .אחת בהעלם שהכל פשישא תמהו

:אליעזר לר' צריפא
ט3 ״  בהן יוצאין אין המלחמה פלי כל א י

 יוצאה אשה במה פרק ופו'.
 בשריון לא האיש יצא לא משנה ס׳) דף (שפת

 חייב אינו יצא ואם במגפיים ולא פקסדא ולא
 ופן מלבוש דרך שהן לפי רבינו ופתב .חטאת

 ס״ס (דף שם עוד .הוא ופשוש ז״ל פירש״י
 בתרים ולא בקשת ולא בסייף לא האיש יצא לא
 חשאת. חייב יצא ואס ברומח ולא באלה ולא

 סנורחא. רב אמר קסדא ס״ב) (דף ובגמרא
 הסתפח טבע תחת עור טבע רש״י ופירש■

 פוזמקי מגפיים שם עוד .טבע רבינו פירש ופן
 עוד רבינו. פמ״ש ברזל של אנפלאות פירש״י

 ז״ל ופירש״י קופלא אלה מאי ס״ג) (דף שם
:בלעז מס״א

 (דף שם .ופו׳ המסומר בסנדל יוצאין אין ב
 מסומר בסנדל האיש יצא לא ס׳.)

 .אסור ביו״ש דאפילו מבואר ם׳:) (דף ובגמרא
 אפל לחזק אלא שנו לא שמואל אמר שם ועוד
 הם פמה אמוראים נחלקו ושם מושר. לנוי
 להסיר אחרים צדדי! שם נאמרו ופן .לנוי

 קרקע תהא שלא פדי במסמרים פולו פשחפהו
 .בהלפות זה פל ומבואר . אחרת ודרך אופלחו
 מפני דשמואל מימרא אלא הזפיר לא ורבינו

 רגילות ואין לחזק מסומרים אלא בינינו שאין
 אי פסק העלו לא בגמרא וגם נוי של באותה

 לרבה איפה א״ל אלא לנוי נקרא הוא מהן זה
 עבידו אסון ךר״י דסלמידי אתון הנה בר בר

 :רבינו קצר פך ומתוך פר״ח נעביד אנן פר״י
 רב אמר נ״ט:) (שם .ופו׳ לצאת ומותר ב

 דאמרי איפא שרי קמרא שפת
 אשלית דהוה מידי ספרא רב ואמר דארוקתא

 דהוה מידי דאניספא דאמרי ואיכא .מוזהבת
חשוב. אבנש ופירש״יקמרא מלכים. של אאבנש

 עיקר ופן בו קבועות נשכא
 האיש בתכשיטי גוזרין שאין ז״ל ר״ת ראיה
 בספשיטיו מתפאר אינו שהאיש לפי יראם שמא
 מפורש ופן קלה שדעתה עושה שהאשה פמו

 בדין שיתבאר פמו רבינו דעת וזה ,בירושלמי
 רבינו ומ״ש .ועיקר חותם עליה שיש השבעת

 שבראש מהסוגיא נלמד ונו׳ רפוי יהיה שלא והוא
 דאניספא בהרא פלישנא פתב ורבינו .הפרק

 : בהלכות מפורש ופן דארוקתא וכ״ש שריא
ת ע טב

 ולזה אלו בדברים ורבינו ההלכות דרך זה
 אלא ועיקר. האחרונים המפרשים רוב הסכימו
 בנשים שוה שדיק המחשין בדין שנחלקו

 בלבד בשבעות אלא עולא דיבר ולא ובאנשים.
 ורבינו שרירא רבינו פירש ופן ז״ל פירש״י ופן

 ז״ל הרמב״ן מדברי נראה ופן .ז״ל גאונים האי
 הרמב״ן וכתבו ז״ל. הרשב״א הספים ולזה

 אנשים בפך הוזהרו שלא ועכשיו ז״ל והרשב״א
 שיהיו מושב לישראל להם הנח נשים ואפילו

:מזידין יהו ואל שוגגין
 נתבאר כפר ופו׳. בשבעת אשה תצא לא ד

 לצאת מוהר האיש אבל :בסמוך
 וכתב בסמוך. נזכר זה גס .ופו׳ בשבעה

 פלל בשבעות יצאו שלא העם ונהגו ז״ל רבינו
 היה ואילו ארצות • באותן הוא חסידים ומנהג
 היה מנהג לאותו המקומות פל להחזיר אפשר

:מאד שוב
 נזכר זה גס .ופו׳ במחש שיצאה אשה ה

ופו׳. היוצא פל הכלל זד, בסמוך:
 במשניות אמרו זה שעל פשוש הראשון החלק

 הב׳.בפל׳דבר והחלק . חשאת חייב ובגמרא
 .הפרק בראש בסוגיא מפורש ופו׳ רפוי שהוא

 פמו שבסנדלה ומוך שבאזנה מוך גבי ופן
ה. בפרק שיתבאר  האשה.שדרכן תפשישי ופן ז

 יתבארו ועוד זה בפרק נתבארו פפר ופו׳ לשלוף
 הדברים מן קצת הס השלישי והחלק .לפנינו

 פשוט: זה ופל שיתבאר פמו יוצאה״ שהאשה
 ע״א ס״ג (שם במשנה . ופו׳ אצעדה לפיכך

 בשבת בה ויוצאין טהורה בירית וב׳)
אמר

מ׳ג שא סימן טור א : שם ד שה: סמ׳ג שג סימן טור ג : שם ב ; פה לאוין פ

מיימוניות הגהות
 הנזכרים סנדלין התוספות כתבו [ב] 5 ע״ב לו הן תכשיטין ד>'.מר בר״א ודלא כרבנן [א]
 מותר מהם המשונים שבסנרלין הני מכל שמענו ואולם בעינינו מעולם ראינום לא כאן

 הסנרלין הילכך כו׳ מותר יתר כמין או טס כמין עשאו נדאמרינן' גזרינן ולא בהן לצאת
 כקוררקיסין הן והרי עצמן על שהחמירו אלא כהן לצאת סותר רומ״י במלכות שנועלים
 שקורין מקומות ויש שנהגו איסור משום כעכו כהן יוצאין שאין שנהגו כמקום הנזכרים
מלכים של אאבנט רהוה מירי [ג] ! ע״כ אותן היו כאותן ושמא קורדקיסין דומ״י כמלכות

עוז מגדל
א צי מו ב :צ״ד) צ״ג (דף המצניע פרק • כזה כיוצא עד מכשיעור פחות ה ת  כירושלמי ז״ל הראכ״ד כ

אני :עכ״ל לכלים צריכין שהן תותים כהלין  המצניע פרק סוף הוא ערוך הלמוד V\ ר״מ מ״ש אומר ו
 הסכימו שכך כיון ויפה כמותו ר״מ פסק לא ולכך ככנלי נתכרר לא הירושלמי ולשון הנועל פרק וסוף

 שלא לסי כתראי דאינון כככלי אשי ורכ רכינא חברוהו ולא כירושלמי המוזכר הדכר כי הראקוניס כל
א :כמוהו לקכוע הסכימו צי מו  :צ״א) (דף עקיכא רכי פרק . הפרק הוף עד כו׳ הרוכלין קופת ה

ט ״ ל פי :ס') (דף אשה כמה פרק . כזה כיוצא כל עד המלחמה כלי כ
 הן: שחצניות שהנשים מתוך רבא אמר [ה] ע״כ: ע״ש רבא לה מורך הכי [ד] : ע.״כ
]h אןן לחברותיה להראות לחלוץ דרכה שאין וכ״ש כשבת כהן יוצאת חולצת ואינה מתקשטת שהאשה תכשיטין כל וז״ל מתיבתא ריש שלום רב כפסקי שיש שמשו: רבינו וכ״ב 
.j•‘ בתכשיט . י
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 ואילו בשבפ בה ויוצאין מהורה בירית יוסף רב מתיב אצעדה זו בירית יהודה רב אמר
 ורש״י ,עומדת אצעדה במקום בירית יהודה רב קשבר יוסף א״ר אלא .היא טמאה אצעדה

 תתחטאו וכתיב וצמיד אצעדה מדין במעשה דכתיב טמאה והיא זרוע של אצעדה פי׳ ז״ל
 עומדת שבזרוע אצעדה במקום בשוק בירית עומדת אצעדה במקום בירית .ושביכם אתם

דצורך בה ויוצאין יפולו שלא שוקים בתי להתזיק
 דלא למיתש ליכא נמי ואהוויי ומשלף היא לבישה

 שאצעדה נראה ומדבריו־ .עכ״ל ,שוקה מנלי
 ומחויא משלפא דילמא בה יוצאין אין שבזרוע
 ולחלק לברר בא לא יוסף דרב סבור ורבינו

 שבת לענין אבל הטומאה בדין אלא לזו זו גין
 מותר שבזרוע אצעדה דאפילו קאי כדקאי
 במקום להתיר שבה לענין בירית הכי וקאמר
 בשבת מותרת שהאצעדה שכשם עומדת אצעדה

 וכתב חלוק, בהן יש טומאה ולענין .הבירית כך
 שנתבאר כמו וכו׳ דבוקה שתהיה והוא רבינו

: פעמים
א ך  (שם ובגמרא במשנה .וכו׳ אשה תצא ל

 ולא צמר במוטי לא אשה תצא לא נ״ז)
 שאמרו מפני שבראשה ברצועות ולא פשתן במוטי
 וכיון שמרפם עד בהן תסבול לא במול מכמים
 לא בשבת שתרפם עד בהן תסבול לא דבחול

 ושריא מצוה של טבילה לה מתרמי דילמא תצא
 ע"כ ברה״ר אמות ד' לאיתויינהו ואתיא להו

 וארצועוח אמוטים קאי אכולהו שבראשה ופירש״י
 (שם במשנה .וכו׳ בצין ולא הוא: ופשוט

 בזמן בסרביטין ולא בטוספות ולא וב׳) ע״א
 מאוזן המקפת טוטפת ובגמרא תפורין שאין
 תניא ושם .הלחיים עד שמגיעין סרביגיין לאוזן
 ובטוטפוח המוזהבת בשבכה אשה יוצאה

 לצאת שהותר ומכאן בה הקבועים ובסרביטין
 לפנינו רבינו כתב וכן בשבכה בקטעים בהן

 שהן בזמן בהן זהב של ולמיים בצין ויוצא
 יפולו שלא כדי ראשה שעל בשכבה חפורים

 הא בזה זה חפורים שאין בזמן כתב וכאן
 שהאיסור מפרש שהוא והטעם .מותר הפורים

 ולפיכך לאיתויי ואתי נפול דילמא משום הוא
 קבועים ואם לחוש אין בזה זה חפורים אם

 במשנה שהזכירו וזהו . לחוש אין בשכבה
 פי׳ אבלרש״יז״ל קבועים. ובברייתא חפורים

 שאין ופי׳ ומחויא שלפה דילמא הוא שהאיסור
 שפכה שלפא דלא משום וסעמא בשבכה חפורים
 .שם וכ״כ ההשגות דעת וזה רישא דמיגליא

 תפורים שהן שאע״פ שטש זה אברהם אמר
 :רבינו דברי טעם הזכרתי וכבר .וכו׳ בזה זה

.וכו׳ בראשה שמונחת זהב של בעטרה ולא
 זהב של בעיר ולא ונ״ח) נ״ז (שם במשנה

 רבינו ופי׳ דדהבא ירושלים מפרש ובגמרא
 (דף דסוטה אחרון בפרק מוכיח וכן עטרה
ופירשו כלות עטרות על גזרו שם דאמרו מ״ס:)

 כבלים ס״ג.) (שבת שס עוד עטרוח. קרויוח שהן בכאן והנה דדהב ירושלים שם ג״כ
 ומטילים שוקים בשתי שהן אלא בירית כמו שהן בגמרא ופירשו .בהן יוצאין ואין טמאים
 מדברי ונראה . שם כמפורש גסה פסיעה יפסעו שלא כדי אותם ועושין ביניהן שלשלת
 פירש ז״ל רש״י אבל .רפויין כך ומתוך שביניהן השלשלת ידי על .נסלים שהן רבינו

 שוקיה חגלה ולא השלשלת תראה שמא נאסרו כן ומפני בהן קבועה שהשלשלת
: עומדת במקומה בירית שהרי

לא

 הראב״ד השגת
 כתב .וכו׳ צמר *בחוטי
 אע״פ שבוש זה הראב״ד

 אם בזה זה תפורין שהן
 לא לשבכה חפורין אינם
 ולא פטו׳ספות לא תצא

:עכ״ל ,בסרביטין

 דבוקה שתהיה והוא בשבת [׳]יוצאיןבה בשוק או בזרוע
 כיוצא כל וכן תשמט ולא לבשר

 *בהוטי אשה תצא לא ו :בזה
 **ברצועות או פשתן בחוטי או צמר

ח]  שמא ראשה על לה הקשורות [
 ותעבירה טבילה בשעת אותה תחלוץ
 שמנחת בציץ ולא .הרבים ברשות

 זהב של בלחיים ולא עיניה בין
 זה תפורין שאינן בזמן לחייה על הציץ מן שיורדין

ה.  ולא בראשה. שמונחת זהב של בעטרה ולא בז
ע]  שלא כדי ברגליהן הבנות בהן שיוצאין בכבלים [

 אלו כל בתוליהן. יפסידו שלא גסה פסיעה יפסיעו
 :בידה ותביאן יפלו שמא בשבת בהן לצאת אסורין

 ולא האף בנזמי ולא שבצוארה בקטלא אשה תצא לא ז
 הקטן בכים ולא זרועה. על הקבועה פלייטון של בצלוחית

 ולא .כובלת הנקרא והוא הטוב שמן בו שמניחין העגול
 בעלת שתראה כדי ראשה על שמנחת שיער של בפאה
 סביב אותו שמקפת צמר של בכבול ולא .הרבה שיער

 ולא שנפל. שן במקום בפיה שמנחת בשן ולא לפניה.
 שיש אדום או שחור שן על שמנחת זהב של בשן

 כל ניכר. שאינו מפני מותר כסף של שן אבל בשיניה.
 או בידה ותביאם יפלו שמא בהן לצאת אסורין אלו

 לצאת חכמים =שאסרו כל ח לחברותיה: ותראה תחלוץ
 שאינה [י] בחצר אפילו בו לצאת לו אסור לרה״ר בו

 לצאת שמותר שיער של ופאה מכבול חוץ .מעורבת
 בעלה. על תתגנה שלא כדי מעורבת שאינה לחצר בהן

 כלל בושם בה שאין [כ] פלייטון של בצלוחית והיוצאת
 על לה הקשורים שיער בחוטי אשה יוצאה ט : חייבת
 חולצתן ואינה חוצצין ואינן בהן באין שהמים מפני ראשה

 לרה״ר. תביאם שמא שנגזור עד טבילה לה אירע אם
.בהמה של בין חברתה של בין שלה החוטין שהיו בין

ולא
י : שם נשוי שיי! א טי :פה לאיין פמ׳ג שג פי' ג

 ולא בכובלת ולא בקטלא לא במשנה וס״ב) (נ״ז שם וכו׳. בקטלא אשה תצא לא ז
 (דף ע״ש הרבים לרשות בכבול ולא שם עוד פלייטון. של בצלוחית ולא בנזמים

 מפורש וכן אסור הרבים לרשות הא משמע למצר נכרית ובפאה בכבול אשה יוצאה ס״ד:)
וידוע אוסרים וחכמים מתיר רבי זהב של ושן תותבת שן שם עוד .שם בגמרא

 בשל אלא שנא לא תניא ובגמרא כחכמים שהלכה
 ובגמרא .מותר הכל דברי כסף בשל אבל זהב
 ובהלכות פארי מנקטא קטלא מאי נ״ט:) (שם

האף נזמי נזמים מכנסה. ישמעאל בלשון ושמה
 בהלכות והעלו ג״ז;) (דף בגמ׳ נחלקו ובכבול
 דגדילן דעמרא חוסי ופירוש צמר של כסה כמ״ד

 כדאמרינן אצבעות שתי ורחבה כהוצא ועבידן
.ציז ועליו כ״ג בראש מונח היה צמר של כפה
 ע״כ תכלת פתיל על אוהו ושמת שנאמר נתון

:בהלכות
 אמר (ס״ד:) שם .וכו׳ חכמים שאסרו כל ח

 לרה״ר בו לצאת חכמים שאסרו כל רב
 נכרית ופאה מכבול חון לחצר בו לצאת אסור

 דמוכמת כרב הלכה התם עליה דפליגי ואע״ג
 בגמרא ומבואר בהלכות כדאיתא כותיה מתני׳

 בעלה על תתגנה שלא כדי אלו שני שהימר
., שאם מעורבת שאינה רבינו ופירש רבינו כמ״ש

 אפילו אסור ואם כבית היא הרי במעורבת
 להם היה ויצא ישכח שמא מלבוש דרך בבית

 נראה וכן גדולה רבותא שהוא בית להזכיר
 שבבית נראה לחצר בו לצאת שאמרו ממה
 לחצר בהן לצאת אסרו שהם נ׳׳ל והטעם .מותר
 הבתים מן דבר שום מוציאים שאין שידוע מפני

 חכמים גזרת מפני מעורבות שאינן לחצרות
 דרך שהן ואלו .עירובין מהלכות ס״א כמבואר

 להוציאן מותרים שיהיו היה בדין ותכשיט מלבוש
 משש מפני אלא נאסרו לא ברה״ר אפילו שהרי
 ט אין ובחצר ברה״ר אמות ד׳ יטלטלס שמא
 מתיר אמה שאס חכמים חשו אבל חשש אותו

 לרה״ר אף יאמרו תכשינו דרך להצר להוציאן
 להוציאן שאסורין כשם דברים שאר שהרי מותר

 שהן ואלו . לחצר להוציאן אסורים כך לרה״ר
 גמור כמלבוש הן הרי לחצר להוציאן מותרין

 גזרו כך ומפני מוסר לרה״ר להוציאן ואף
 חשש מפני בחצר בהן להתקשט ושלא לחצר להוציאן

.הענין טעם נ״ל כך היתה אחת גזרה והכל זה
 שבבית רבינו כדעה בזה מפרשים והרבה
 אבל בהם להתקשט מותרות מעורבת ובחצר

 אפילו לאסור הסכימו והרשב״א ז״ל הרמב״ן
 ויצא ישכח שמא ותכשיט מלבוש דרך בבית

 טלטול דרך אבל .מעורבת אפילו לחצר ופירשו
 שאין בהן ויצא ישכח שמא לחוש שאין מותר ביד

 ולפיכך ז״ל הרשב״א וכתב . בכך במול דרכו
 ובמבואות מעורבת בחצר אפילו לצאת, אסור

,בחגורו לו תלויה תיבתו ומפתח המשותפין
 בצלוחית והיוצאת לדבריהם: לחוש וראוי הירושלמי מן לזה ראיה והביא עכ״ל.

 אבל בושם בה בשיש אמורים דבדס במה ובגמרא פוטרים וחכמים ס״ב:) (שם .וכו׳
: ע״כ חטאת, חייבת בושם בה אין

 משלה בין שיער בחוטי אשה יוצאה ס״ד:) (שם משנה .וכו׳ שיער בחוטי אשה יוצאה ט
 שהטעם הסרק בראש בגמרא ומפורש בהמה משל בין חבירתה משל בין

:חוצצין שער מוטי שאין מפני
ולא

מיימוניות הגהות עוז מגדל
 עליה שיש כין בטבעה יצא לא האיש אבל .חכמים גזרו ולא בו יוצאה הנחלץ בתכשיט וכו׳ נזה זה ההויין שהן אע׳ס פנוש זה היאנ׳ד כתב :נו׳ חפורין שאינן נזמן כו׳ אשה תצא לא

ור״ת . ע״כ בישיבה נהגו וכן מותר ביו״ט אבל בשבת ודוקא חותם עליה שאין בין הוהם :נ׳ז) אשה(דף נמה פרק • פטורין יצאו ואם עד נקטלא אשה תצא לא :השמיעה] [הסופר
,ישמעו לא כי מזידין יהו ואל שוגגין שיהיו להן דהנח טבעותיהן לנשים לא.סור דאין אומר

 קשורות אין שהרצועות ואע״ם יפלו פן שוקיה כתי סביב רצועות לאשה לקשור שמותר דתרומה בספר כתב [ז] ז ע״כ כדלקמן וכו׳ ששון בר ענני כר׳ דהלכה ר׳ת אמר ועור
 חיכי כעין ארוגין החוטין אם ובן הקליזנה בסתירת איסור דיש מותר ראשה שערות קליעות בתוך הם אם אבל התרומה ספר [ח] :ע׳ב כהן ויוצאין בשתים דהוא בירית כמו בהן

 אותם תסיר כי ענין ובכל אסור בטינופם שמקפדת מוזהבות הן ואם טבילה משום להסירן צריכה ואינה חציצה כהו דליכא משום השערות סביב ברוכות הן אפילו מותר חלילין
 וליכא לןרה״ר דלית לדידן מותר ענין דבכל להיות שיבול ברוך רכינו ואומר יטנפוה. טבילה שבשעת שיריאה סבר מטונפות אם דוקא פירש רש״י אבל כפיר״י טבילה כשעת

 פן ברגליהם בבלים להם ויש הנחכשים אדם רבני ר״י אומר [ע] :ע״ב דוקא בתכשיט כ״א בברמלית שאסרו מצינו לא הרבים רשות להם שהיה לתנאים ואפילו מידי למיגור
יוצאין ושער דכבול מדתנן אסור כחצר אפילו דאמר כרב [י] :ע״ב היטב שתקועין מפני לאיתויי ואתי אפסיק דילמא למגזר וליבא משאוי שאינם כרה׳ר בהם לצאת מותר יברחו

גמורה ר״ה לן דלית לדידן וא״ב אמתניתין ופליג בר״ה אלא אסר דלא יוסי ברבי ישמעאל רבי משום שאמר ששון בר ענני ברבי דהלכה פסק ר״ת אמנם .אסורין דשאר מכלל בהצך
 בהו למיגזר דליכא מותר ברמלית אלא לן דלית לדידן אכל ר״ה להו דהוה לדידהו היינו וחצר ברמלית דאסר מתניתין לדברי דאפי׳ המנהג לישב כדי ברוך רבינו ואומר .מותרי
 זהב של או כסף של בלעז ונושק״א .כרמלית אלא לן דלית גזרו לא לדידן לבך ומחויא שלפא דילמא ובר״ה ר״ה אטו ברמלית דאסרו לגזירה גזירה הוי לרידהו ואפילו מידי

דטעמא חטאת חייב בלולאות תלויה אם ודוקא בר״ה התורה מן דאסור ביון כרמלית אלא לן דלית אע״ג אסור לדידן גם חטאת חייבת בה דתנא מכבנתא דהיינו בוליאר דהוא
מותר צוארה שסביב מלבושה מפתחי בה שסוגרת מחט בה יש או עליה תכשיט שם שעתה זהב או כסף בשלשלת תקועה אם אבל משאוי והוי עושר להראות אלא תכשיט דאינו פיר״ש

 בן ועושות צוארה סביב מלבוש מפתחי בו וסוגרת מחט בה ויש זהב ושל כסף של מפתח לקוציא עשירות לרגילות היתר לסמוך פשט זה ודבר תכשיט שהוא בלעז אפי״ק במו והוי
מי עלה שאמרו ומה שאני חשוב אדם י״ל חכיריו בו שגערו אע״ג זהב של במפתח ר״ג שיצא בירושלמי איתא ובן בשבת לתכשיט בצוארה ונושאתן גנבים יראת מפני ^  כגמרא בירו
זהב של ועיר פלייטון של וצלוחית בכבול חטאת דמחייב בר'מ ודלא כחכמים [כ] :ע״כ גדול תבשיטות שם שיש שאני זהב של מפתח שמא אסורין האשה ואחד האיש אחד

5 ע״ב כגמרא ע״כ דשרי אליעזר כר׳ דלא ובן
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 דאשה מוצצין בה וכיוצא קנילא כגון שבצואר
 וכן בשר בעלת שתראה כדי עצמה את חונקת
 אין ולפיכך מקואות מהל׳ ס״ב רבינו 'סכיר
 הזכיר לא ורביגו בגמרא כדאימא בהו יוצאין
ולא מ״ש על שסמך לפי ההוצאה איסור בכאן

 כגרסת בגמרא וגרסתו שבצוארה. בקמלא
 מסקנא .וכו׳ בכליל אשה ויוצאה :ז״ל רש״י

 דאניסכא ואפי׳ שרי כלילא נ״ס:) (שם דגמרא
 שמנחת זהב של שס ופי' בהלכות. וכדאיתא

 בציז ויוצאה :לאוזן מאוזן וקושרהו פדמתה על
 הזכרתיה נ״ז:) (שם ברייתא וכו׳. ולחיים
 רבינו הזכיר ולא .כו׳ בצין ולא בדין למעלה

 שמותר בזה זה הפורין שהן בזמן בלחיים בכאן
 זה שבמשנה תפורין מפרש שהוא שיפתו כפי
 ושם למעלה מ״ש על סומך שהוא מפני בזה

:עליו החולקים דעת כתבתי
 (ס׳׳ד שם משנה .וכו׳ אשה יוצאה יא

 שבאזנה במוך אשה יוצאה ס״ה)
 שבסנדלה ובמוך באזנה לה שקשור והוא ובגמרא
 ובמוך בסנדלה. לה שקשור והוא ובגמרא

 אע״ג רבא אמר ובגמרא לנדתה שהתקינה
 לאיתויי אתי לא דמאיס כיון לה קשור דאינו

:מוהר יד בית לו עשתה שאפי׳ ושם
ב  (שם משנה .וכו' בפלפל אשה ויוצאה י
ובגרגיר בפלפל אשה יוצאה ס״ד.) י
 שלא ובלבד פיה לתוך שחתן דבר וכל מלח של

»  ורבינו תחזיר. לא נפל ואם בשבח לכחחלה ח
 על שנסמך מפני מחזיר לא נפל ואם כסב לא
 .כ״א פרק וחזרתה הרפיה בדין שביאר מה
 זו משנה ומעמידין ביניהם מחלקים ויש

 הפה. לריח פלפל ס״ה) (דף ובגמרא .נפשפה
וכל . השינים לחולי פי׳ לדורשני מלח גרגיר

 נסבא כדי ותירצו ה״ה וכתב
 תנא לקמה אמת ובלא לחנם רבינו ומפרש

 שיקרא מני דא׳׳כ לתמוה ויש וכו׳. דברייתא
 לומר נכון ויותר .יעשה לא וכן איידי משום

 :בגמ׳ לרבינו לו הימה אמרת שגרסא
הכר

kV ומפרש .נסבה כדי ותירצו לה הוא גנאי זקנה בשל ילדה אלא לה הוא שבח ילדה בשל זקנה בשלמא והקשו זקנה בשל וילדה ילדה בשל זקנה תצא שלא ובלבד תנא שם .וכו׳ תצא 
(שםנ״ז): מימרא וכו׳. ארוג שהוא וכל לה: הוא שגנאי תראה שמא לחוש אין בילדה דודאי ילדה בשל גרראידזקנה ואגב דברייתא הנא לקחה אמס ובלא לחנם רבינו

חונקת אשה שאין לפי דלא צואר למעופי ואמרו שם כמפורש פשתן וחופי צמר חופי פי׳ .שנינו הבנות בראש וכולן הונא רב אמר גבי שם .וכו׳ שבצוארה בחופין אשה יוצאה י
ומפורש הוו צבעונין דמיני משום בחומי דנפקן לבנתיה להו שבק• לא דשמואל אבוה ס״ה) (שם שאמרו לפי ,׳וכו אסורין צבועין היו ואם רבינו וכתב . עצמה אס

חבקין אבל מומין דדוקא ובהלכות ממרא
ו«׳ ילדה בשל מקנה מצא ולא ט פי״ט תחלוץ ־ושמא לה הו ששבח ילדה בשל הזקנה תצא ולא י

 וכל .זקנה בחוטי יוצאת ילדה אבל .לחברותיה ותראם
 בחוטין ייאשה יוצאה י :ראשה על בו יוצאת ארוג שהוא

.חוצצין ואינן בהן עצמה חונקת שאינה מפני שבצוארה
לחברותיה. אותן תראה שמא אסורים צבועין היו ואם

בו יוצאה שאין בראשה זהב של בכליל אשה ויוצאה
 שהן בזמן זהב של ובלחיים בציץ ויוצאה ולהראות. לחלוץ דרכה שאין חשובה אשה אלא

א :בהם כיוצא כל וכן יפולו שלא כדי ראשה שעל בשבכה תפורין  במוך אשה יוצאה י
 ובמוך .בסנדלה קשור שיהיה והוא שבסנדלה ובמוך .באזנה קשור שיהיה והוא שבאזנה

מ] קשור שאינו יאע״פ לנדתה שהתקינה [ל] ] יד בית לו עשתה ואפילו [ נ  אינה נפל שאם [
ס] ויוצאה יב :מאיסותו מפני אותו מביאה  לתוך שתתן דבר ובכל מלח ובגרגיר בפלפל [

ע] תתן ולא .הפה ריח מפני פיה שבת. לכתחלה [  שבאזניהן בקיסמין =הנשים ■יוצאות ב
‘ועל האבן על [ס] בשבת בתחלה ופורפת הפרוף וברדיד שבכסותן או שבצוארן וברעלות

 תפרוף לא וכן .הקטן לבנה להוציאו כדי האגוז על ותפרוף [צ] תערים ולא .ויוצאה האגוז
ק] פרפה ואם לטלטלו שאסור מפני לכתחילה המטבע על ג :בי יוצאה [  בקיסם ^אדם יוצא י

 שלא ובלבד המכה גבי שעל ובספוג ובמוך .יחזיר לא נפל ואם לרה״ר ושבסנדלו שבשיניו
למכה. מועילין ואינם אצלו חשובין והמשיחה החוט שהרי משיחה או חוט עליהן יכרוך
 ומתירו וקושרו מכה גבי שעל ובאגד המכה שעל הבצל ובקליפת השום בקליפת ויוצא

 החרגול ובביצת הצינית שעל ובסלע המכה גבי שעל ורטייה ומלוגמא ובאספלנית .בשבת
 שיאמרו והוא רפואה משום אותו שתולין דבר ובכל .הצלוב ובמסמר השועל ובשן

 שנתכוין תקומה אבן ובמשקל תקומה באבן האשה יוצאת יד :מועיל שהוא הרופאים
.ותפיל תתעבר שמא הנשים שאר אפילו אלא בלבד עוברה אשד, ולא .לרפואה ושקלו

[ י ת] זה מומחד, קמיע הוא זד, ואי .מומחה יבקמיע [ש] ויוצאין [ או אדם בני לשלשה שריפא [
שעשהו

:ע׳פ1 שם מוי ד : סה לאוין סמ״ג סא סימן מור ג :שם מור ב :שם א
הנשים יוצאות :דרצינא נמי אי זנגבילא דבר

 ואין אזניק אס• שמנקבות קמנוס הבנות ז״ל ופירש׳׳י בהוה. שדברו אלא אדם וכל פרושות מדיות רעולות ערביות שבאזניהם בקיסמין ואפי׳ בחופין יוצאות הבנות שם וכו׳. בריססין
 שבמדי ישראליות פירש״י פרופות .גרן ערבי בלשון שק בהלכות פירשו ורעלות .עכ״ל אזניהם נקבי יסתמו שלא באזניהם קסמים או חוסים ומהנין שיגדלו עד רומים להם מו*שיס

 במשנה .וכו׳ לכתמלה ופורפת :עכ״ל מעליה נופלת ואין בכרך הרצועה וקושרה אגוז או אבן כורכת השניה ובשפתה צוארה כנגד האחת בשפהה רצועה ותולה בסליחות מתעספות
 ז״ל ופירש״י למסבע אסאן סיפא אביי ותיק פורפת רישא אמרת והא ס״ה:) (דף בגמרא והקשו בשבת לכהחלה תפרוף שלא ובלבד המסבע ועל האגוז ועל האבן על ופורפת שם

איששיסא ולא קסן לבנה להוציאה כדי האגוז על ותפרוף שהערים מהו שם בעיא .וכו׳ הערים ולא :עכ״ל לסלסול ראויה לכך שהקצה אבן אבל הוא סלסול בר דלאו למסבע אחאן
בסמוך: נתבאר כבר וכו׳. לא וכן להומרא: רבינו ופסק

צא יי  נפל ואם מכה שע״ג בצל ובקליפת השום בקליפת יוצאין תוספתא באותה שם .וכו׳ בקליפה ויוצא :במוך יוצאין אשה במה פ׳ בהלכוה רובה הובאה תוספתא .וכו׳ אדם וי
ובמלוגמא באספלנית יוצאין האגד עם מחזירה האגד מן שפרשה אספלנית בשבת ומתירו וקושרו המכה ש״״: באגד יוצאין בשבת לכהחילה יחן שלא לומר וא״צ יחזיר לא ^

 בס אותה קורין וחכמים סלעא בערבי הנקרא מולי צינית המשנה בפירוש רבינו וכתב האמורי דרכי משום בו אין רפואה משום שהוא דבר שכל כר״י בגמרא הלכה ונפסקה ע״כ
יועיל וזה למינהו החרגול את חגב מין חרגול כסב עוד עכ״ל. בפתוח הוא התועלת סגולת כי זולתו או נמשח או מכסן> מפותח פשוס כמו וסלע עצמה וקושי חמרה לעובי ארעא

הצלוב מען מסמר כשיוקח כי הסגולות בעלי יאמרו זה וכמו להפך יעשה מת משועל ואס להקיצו שנתו שארך מי על אומו יתלו מי שועל של ושן ̂ בסגולה הירכיס עצם לחולשת
:בגמרא שנזכר למה ביאור זה וכל .ע״כ לו יועיל שלישית קדמת לו שיש מי גרגרת על אותו ויתלו

ד ד י א צ  ומפיל תתעבר שמא אלא שנתעברה ולא הפיל שמא אלא שהפילה ולא תקומה אבן במשקל־ אף אמרו ר״מ משום בשבת מקומה באבן מ״ריוצאין (ס״ד.) שם וכו׳. אשה יו
 יפילו שלא אומה נושאות עוברות נשים מקומה אבן ז״ל רש״י ופירש החם כדאיתא כר״מ והלכה לרפואה והקל דאיכוון ובהלכות ותקל דאיכוון והנא יימר רב אמר י י

(דף ממרא ונתבאר חסאח חייב אינו יצא ואם המומחה מן שאינו בזמן בקמיע ולא בתפילין ולא ם׳) (דף שם במשנה וכו׳. בקמיע ויוצאין עכ״ל: בלעז קונסנ׳׳ה אותה זרוריו
שהוא רביע מדברי ושילש ושנה שריפא כל מומחה קמיע זהו אי התם כדתניא גברא אחמרוי ולא קמיע אתממי אי וכ״ש יוצאין קמיע אתמחי דלא אע״ג גברא אתמחי דאי ס״א)

 רש״י אבל אחמחי לא גברא אתמחי קמיע גברי לתלחא קמיע מד שם פפא רב ממ״ש כדבריו ונראה מומחה נקרא זה אין פעמים ג׳ אחד לאדם אבל בדוקא אדם בט לג׳ מפרש
שאין מולה ואפי׳ עקרים של קמיע אחד כסב של קמיע אמד בברייתא שם עוד זה. להעמיד והאריס זמני סלמא גברא לחד הדין דהוא גברי לתלתא דוקא דלאו פירשו ז״ל והרשב״א

משנה לחם
ט ״ פי דהא לאחוויי אחא ולא לה מא גנאי דפי׳ רבינו לפי׳ וע״ק ניכר. שאינו מפני מותר כסף קשה וכו׳. לחנם רבינו מפרש ה״ה כסב וכו׳. ילדה בשל הזקנה מצא ט ו

עליה מחכו ולא כלל מאים דלא משום דידה אשמעיק דאי וצריכא איפכא אמרו בגמרא ולמעלה לאחוויי אתיא לא דמגניא מידי דכל רבינו פסק כאן הנראה דלפי “ “ ^
הוא גנאי הגמרא פריך מאי וא״כ .למישפלא אתי ספי דמגניא היכא דכל משמע וט׳ פרק שמבואר כמו וט׳ דמגניא מידי כל להו דליה כחכמים והייס זהב של בשן ולא פסר
:וצ״ע איפכא השימה אמרו שבתחילה מאסר לה כסף של שן אבל עלה דמחכו משום זהב של שן אסרו הסעם דמזה ס״ה) (דף אשה במה
של אבל שכתב רבינו מדברי וכ״נ רטתיו בשם שם ז״ל שפירש״י כמו ומומר ניכר אינו

הגהות
 טינוף אצולי דכל אפור בגדיה יטנפו שלא אבל בשרה את וישרטט הדם יפול פן ולז

 ירבותיה בין לה שקשור והוא למימר המא בר רמי סבר [מ] :בדלקמן התרומה ספר אסור
 ור׳ אבא רבי פשיט הכי [נ] ;ע״ב ,לאיתויי אתיא לא דמאיס ביון כר רבא ליה אמר

 :ע״כ , מלח כמו מע״ש ליתנו צריך אם ספק התרומה בספר כתב [ס] :ע״ב ירמיה
 בתי בראש אגוז ליתן מותר וכן מע׳ש התקינה אם [פ] ע״כ; דלעיל אסוך קאי לא וט]

 אביי בעי ]5[ : ע״ב התרומה ספר למותחה באבנט התלויה הרצועה בה לקשור שוהים
 או חולי בשביל [י] ע״כ: מע״ש פירוש [ק] :ע״ב תיקו עד בו׳ שתערים מהו אשה
ודוקא [ש] :ע'כ התרומה ספר .סבנה בו שאין מחולי ואפילו מחולי ירא אם יחלה שלא

מיימוניות
 אחד הולי שאין אדם בני שלשה שריפא וכגק משקה או בתחבושת לא אבל בקמיע

 שריפא ודוקא אחת פעם אלא ריפא לא זה שבקמיע שלחש ואע״ם לחבירו דומה מהן
 איתמחי לא חלאים מיני משלשה פעמים שלש אחד אדם ריפא אם אבל אדם בני שלשה
 שחנותנו אע״פ [ה] ע״ב: לחומרא דאיסורא ותיקו בתיקו דקאי התרומה בם׳ ,בהכי גברא
 אדם ריפא או אדם בני ג׳ ריפא אם בין חילוק דאין סה׳ת כתב .ברפואות כלום יודע אינו
 ומ׳׳ש שנייה בבהגחה אדם בני בג׳ אלא איתמחי לא גברא מ״ש וצ״ע פעמים ג׳ אחד

 דהאי מזלא דילטא כזה גם נאמר לא למה פעמים ג׳ אחד באדם אפילו דאיתמהי קמיע
J ע׳ב כגמרא עיין החם כדאיחא כחבא דמקבל הוא גברא



שיו מג־י פי״ט עבה הלכות זמנים. משנה כסף86 פ

 אסר רב סדיא בי קמ״ו:) (שבס חביס בס״ס .וכו' ודקים רכים היו אם והכסת הכר יז
 גמי דבמיצעי כלל סלעי לא ושמואל דרב הגיו׳ מסיק הכי ובתר, .במ״מ עיין וכו׳

 דלענין ממ׳ ומשמע .הכסת או הכר במקום חמתיו לקפלן ועשויין לבדין ופירש״י רב. שרי
: רביע דברי הם וכך פירש״י וכן אתמר בו מעוכיף כשהוא רה״ר דרך להביאו

שרבעו נראה וכו׳. בטליתו המתעטה יח
דהחמר דנח' לישכא רשhח י

 בכך: ודי סתם ואדם סתם קמיע הזכיר ורבינו וכו יכפה שלא אלא שאנפה ולא סכנה 'בו
ו  מכה ברגלו שאין בזמן יחיד בסנדל ולא ס׳) (שם במשנה .וכו׳ מכה ברגלו שיש מי ט

 כיש באותה הונא א״ר מיניהו בהי-: נפיק מכה ברגלו יש הא ס״א) (דף ובגמרא .
פסקו וכן רב בר כחייא■ ופסקירבינו מכה בה שאין באותה אמר רב בר חייא ר' מכה בה

■ ולא ’
 דקאמר דגמ׳ לישנא מפרש

 אבל איכא דאיסורא כפשמיה אסור מרזב גבי
 המסעכיף דין הקדים כך ומפני חטאת חיוב לא

 :מקופלת בטלית היוצא לדין וכו' בטליתו
ט  בסודר הוא יוצא אבל רבינו שכתב ומה '

 במקופל דאפילו משסע כתפו שעל
 בטלית דמייב דבגונא שרי כתפו על ומונח
 שדרך סודר דשאני משום וטעמא בסודר התיר

 מותר שכתב ירוחם כרבינו ודלא בכך לבישתו
 מדבריו ומשמע מעיל כעין המעוטף בסודר לצאת
 וכל שכתב ומה :אסור מעוטף אינו שאם
 נראה וכו׳. ורובו ראשו חופה שאינו סודר

 האוליירין יוחנן דא״ר דהא מפרש שרבינו
 שיתכסה ובלבד בני לבי נשים בלורי מביאין

 רחבה שתהיה לומר היינו ורובו ראשו בהן
 רחבה שהיא וכל ורובו ראשו בה לכסות נדי

 שרי: ורובו ראשו בה כיסה שלא אע״פ
אסרו

 פרק סוף .וכו׳ קטן יצא ולא בהצכות:
 גדול של במנעל קטן יצא לא קמ״א:) חולין(שם

̂אשה ולא גדול של בחלוק יוצא אבל  במנעל. הצא
 מנעל זה ובאי חדש במנעל יוצאין ואין מרופט
 אלא ל״ש קפרא בר תני אשה של במנעל אמרו
 שצה יצאתה אבל מבע״י אחה שעה יצאתה שלא

 מרופט פירש ז״ל ורבינו ע״כ. מותר מבע״י אחת
 שהיא לפי והטעם בהלכות פירשו וכן רפוי

 ד״א ליה ומתיא שלפא ודילמא בכך מקפדת
 קרוע מרופט פירש ז״ל רש״י אבל ברה״ר.
 שלפא עלה חייכי וכי לה הוא דגנאי מלמעלה

 פרק .וכו׳ יוצא הקניע ואין :עכ״ל ליה ומהיא
יוצא הקגיע משנה ס״ו) ס״ה (שבש אשה במה
 בגס׳ והעלו אוסר יוסי ר׳ ר״מ דברי שלו בקב

 ואין טהורין אנקטמין במשנה עוד כר״י. הלכה
 טמאים שלו סמוכות עוד ובמשנה בהן יוצאים
 העלו זה ומתוך בשבת בהם ויוצאים מדרס

 אותו בלתי כלל לילך לו שא״א שכל המפרשים
 למי ז״ל ר״ת הסיר וכן בו לצאת מותר דבר

 ע"כ שבידו במקלו לצאת שוקיו גידי שנכווצו
 גבי ס״ו:) ובגמרא(שם ז״ל. הרשב״א בחדושי

 בפירוש רבינו וכתב פירושים הרבה אנקטמא
:עכ״ל מען מנעל כמו המשנה

 טרמנין בבמה .וכו׳ בפקריון יוצאין טז
 בפקורין יוצאין תניא נ') (שבס י

 במשיחה וכרכן בשמן שצבען בזמן (צמר) ובציפא
 יוצאין אין במשיחה כרכן ולא בשמן צבען לא

 אע״פ מבע״י אחת שעה בהם יצא ואם בהם
 לצאת מותר במשיחה כרכן ולא בשמן צבען שלא
 בעלי שבראשי רבינו מ״ש ומתוך ע״כ. בהם

 שהוא האי רב כפירוש מפרש שהוא נ״ל חטטין
 לכסות קרח איש שעושה נכרית פאה מפרש

רש״י אבל ע״כ. שיער לו שיש כמי ראשו את

אחרים. בקמיעץ אדם ■בני שלשה שריפא אדם שעשהו
 שהוציאו מפני .פטור מומחה שאינו בקמיע יצא ואם
ו פטור: בתפילין היוצא וכן מלבוש. דרך  שיש מי ט

 ואם [א] .הבריאה ברגלו יחידי בםנדל יוצא מכה ברגלו
 הקטן יצא ולא .יחיד בםנדל יצא לא מכה ברגלו אין

 תצא ולא .גדול בהלוק הוא יוצא אבל גדול במנעל
 שעה בו יצאה שלא חדש במנעל ולא רפוי במנעל אשה
ב] ואין יום. מבעוד אחת שלו. בקב יוצא **הקיטע [

 שאינן מפני בשבת בהן יוצאין אין עץ של אנקטמין
ז ♦ פטורין יצאו ואם המלבוש מדרכי  בפקריון יוצאין ט

 שצבען בזמן אימתי חטטין. בעלי שבראשי [ג] ובציפה
 אבל .יום מבעוד אחת שעה בהן שיצא או וכרכן בשמן

 השבת קודם בהן יצא ולא מעשה בהן עשה לא אם
 ובםגום וביריעה עבה בשק יוצאין ין : בהן לצאת אםור
 ולא בתיבה לא אבל .הגשמים מפני ובחמילה עבה

 מותר הבגדים כמו ודקין רכין היו אם והכסת הכר .הגשמים מפגי במחצלת ולא בקופה
 :ואסורין כמשאוי הן הרי קשין היו ואם .מלבוש דרך בשבת ראשו על מונהין להוציאן

ח  לא אבל שבצוארו טיט של בחותם *העבד י=ויוצא בבגדים. הארוגין בזוגין יוצאין י
ד] של בחותם  בידו ומכאן מכאן וקיפלה בטליתו ^המתעטף .ויביאנו יפול שמא מתכת [

 קבצן ואם אסור. יתלכלכו שלא או יקרעו שלא כדי כנפיו לקבץ נתכון אם כתיפו על או
ט :מותר במלבושן המקום אנשי כמנהג [ה] בהן להתנאות  מקופלת בטלית היוצא י

 קשורה ני]נימא שאין אע״פ שעצכתיפו בסודר הוא יוצא אבל חייב. כתיפו על ומונחת
שאינה קצרה היתהםכנית בו. לצאת אסור ורובו ראשו חופה שאינו סודר וכל באצבעו. לו

רחבה
שם: סמ׳׳ג שא סימן מור ג : סה לאוין סמ״ג שד סימן מור ב :שם מור א

 ־הוהה שמתנין סרוק פשתן פקומן פירש ז״ל
 ישרמו שלא אלא רפואה משוס ולא המכה ע״ג

:עכ״ל המכה את מלבושיו
 ופו'ס והכסת הכר אשה: במה בפרק רבינז כלשון בהלכות הובאה ותוספתא נ״ה:) (דף הירק מן הנודר פרק בנדרים ברייתא וכו'. ובסגוס וביריעה עבה בשק יוצאין יז

לאו אסר דרב דהא ואסיקנא במלצעי פלעי כי דאסור פלעי לא עלמא כולי בקשין דשרי פליגי לא עלמא כולי ברפין שרי ושמואל אסר רב סדיא בי הבית פרק
:מוהרין קשין דאינס היכי דכל קי״ל הלכך הוא קושנוא

מיס של בהותס העבד ויוצא הכל: ודברי בכסותו באריג בגמרא ואמרו בהוה הכמיס שדברו אלא אדם וכל בזוגץ מלכים ובני ס״ז) (ס״ו שבת . וכו' הארוגין בזוגין יוצאין יח
שבכסותו בסותס ולא שבצוארו בחותם העבד יצא לא דתניא מברייתא והקשו שבכסותו בחותם לא אבל שבצוארו בחותם העבד יוצא (נ״ח) שם וכו'. שבצוארו

הסוגיא מן מעלין מפרשים שיש ודע . בדוקא בצוארו שהזכיר אחר לפרש הוצרך לא ז״ל ורבינו .אסור מיס של אף שבכסות ומכאן מתכת בשל יצא דלא הא מיס בשל דיוצא הא ותירצו
חבית פרק . וכו' בסליתו המתעטף : להחמיר יש וכן .להסירו אימה לו שיש רבו ועשאו טיס של אלא התירו ולא בו יוצא אינו לעצמו העבד עשאו עם מיס של בחותם דאפילו

שלא כדי כנפיו לקבן לכנופי רבינו ופירש .ע"כ דמי שפיר להתנאות כל אסור לכנופי אדעהא כל בידך כללא האי נקוס פפא א״ר שם אמרו המלית קפול על קמ׳׳ז) (שבת
עיקר: וזה יש אחר ופירוש אסו^ להתנאות שאינו שכל מהר ללכת שיוכל כדי ה״ה ופו' יהקרעו

 בלויי מביאין האוליירין יוחנן א״ר קמ״ז:) (שם .וכו' סודר וכל :כלשונו בגמרא הלכה ופסק ברייתא וכו'. יוצא אבל כלשונו: שם מימרא ,וכו' מקופלת במלית היוצא יט
לבית בהן מסתפגות שהנשים סדינין מביאים הבלנין ופי' מכתפיס. למטה ראשיה שני לקשר צריך יוחנן א״ר סכניחא ורובו ראשו בהן שיתכסה ובלבד בני לבי נשים

:המרח! מבית כשיוצאין הכתפים מן ומעט הראש בה שמתעטפין וצר ארוך צמר כלי הוא סכניתא ורובו ראשו בהם שיתכסה כך כל רחבים שיהיו ובלבד מלבוש דרך המרחז
מותר

מיימוניות הגהות
שייש באותה דאמר הונא ברב ודלא לר״י דס״ל במסקנא משמע וכן רב בר בחי'א [א]
חקוק רגל במו עץ של דפוס עושה אחת רגלו כשנקטע פירש״י [ב] ע״ב: מבה בה

 בינדי״ט ת״ן המכונה משה בר יוסף וה״ר ובו׳ עליו נסמך ואץ שוקו ראש בו ונותן מעט
 לאחריו וכופף שוקיו ראשי בהן לתת עץ של דפוסים ב׳ ועשה רגליו ב׳ שנקטעו מבואר פי׳

 הסמוכות וקושר ארכובותיו שם ונותן אשקנ״ט דוגמת של סמוכות שתי ועושה רגליו שתי
^ הוא חולי שמחמת וסבורים רגליו שנקטעו אדם בני יבחינו שלא הן שוקיו שבראשי והקבין לירבותיו  מותר שוקיו גידי שכווצו מי, או חגר אדם פסק התרומה בספר וכו׳. ע׳

כסא בסיפא וכן מקלות מטעם ולא הקב מטעם אלא יוסי רבי אסר לא ואפ״ה מקלות בלא לילך לו אפשר אי הקיטע דהא רגליו שנקמטו למי בר״ד. במקלות לסמוך בשבת ללכת
ספסלים לו ויש בגופו הקב וקושר שם רחב ויושב בקב עגבותיו נותן לילך יכול אינו ארכובותיו על שאף ירכותיו גידי או שוקיו גידי שכווצו מי פיר״ש בהן יוצאין אין שלו וסמוכה

וכן במקלות וה״ה בשבת בהן לצאת מותר בהן לסמוך שבידו בספסלים אבל כו׳ שלו בסמוכות היינו יוצאץ אץ דקאמר והא בהן ויוצאין בהן ונדחף עליהם שנשען ידיו כשתי
טהור זקנים של מקל כדתניא יפול פן בהן לסמוך עבידי סוגיא דלתרוצי ביון ישר דרך לילך בדי כהן לסמוך במקלות בשבת לצאת אסורין גופן שמנענעים זקנים אבל ר״ת הורה

 הוא ותכשיט למורי וכ״נ הוא הראש שיער שבכיפה שיער שאותו ונראה הקרח בראש כיפה שהוא וכפר״ח [ג] : ע״ב וצ״ע ע״ש סוגיא לתרוצי ב״א עבידא דלא טעמא וקאמר וכו׳
 דעתיה דגלי בשמן שצבעג בזמן המכה ע״ג הניתן מנופץ צמר ובציפא המכה גב על שנותנץ סרוק פשתן פוקרין וז׳׳ל שפירש כפירש״י ודלא תכשיט הוי בצבוע ודוקא הראש ע״ג

ואין משאוי ליה והוי כינהו מלבוש לאו בשמן צבען לא אבל בעלמא כמלבוש ליד• וד.וי מכתו אח הבגדים יסרטו שלא אלא נינתו לרפואה דלא בשבת עליה ומניחן קיימי דלמכד.
מה בתשובה מהר״ם אסר מכאן [ד] : משאוי ליה דחשיב משום מכתו גבי על ויתן בגד חתיכת יטול שלא בשבת בידו חבלה לאדם יש דאם לר״י מסתבר ולא .עכ״ל בו יוצאין
 ומוקמינן דשרו לזגים דמי ולא בה ולנעול לפתוח בשבת אותה ומוליכין מפתח צורת מתכת באותה ויש שעושין כדרך לנוי בחגורתם מתכות שאר או ברזל לקבוע נוהגין אדם בני שיש

 הבגדים ולגנות למפסקן אטרחוד• ולא לנוי הבגדים בכל לעשותם בימיהם היד• שדרך זוג אלא שרו לא דילמא מימחא כמו הוי מפתח של קביעות את״ל דאפילו מימחא ליהדמחא
 וקבוע ארוג אפילו עצמה בחגורה מפתחות לקבוע רגילות אין ד.״נ שם ר״י שפירש כמו דפריש מה״ט אלא בזוג שרו דלא אסרו ארוג דחותם דאע׳׳ג לזוג חותם בין מחלק ולפיכך

 בטל דהמפתח לימא דמאן חטאת חיוב איכא כה״ג אפילו למימר איכא ה״נ חטאת חייבת יצאת ואם מפתח גבי דתניא דהוי למימר איכא משאוי ואפילו תלוש במו למיסר איבא כו
 צריכים היו לא מותר כה״ג היה אילו ועוד ברורות בראיות אלא להתיר ואין וכו׳ חטאת חייב כהלכתה מצוייצח שאינה בטלית היוצא במו מפתח לגבי בטל חגור דילמא חגורה לגבי

 ליה דהוה החלוק במפתח לתחוב נפש בתי בעץ זהב של או כסף של לשון ע״י או זהב של או כסף של שלשלאות ידי על או זהב של או בסף של מפתח ע״י היתר למצא קדמונינו
 ולא הרגלים מאץ לי נודע לא היתד בדבר נוהגים אדם בני שיש ששמעתי ואע״פ כדפרישית דאסור נראד• ודאי אלא בעלמא ׳בברזל לעשות אדם כל יכול כדו״ג ואי תכשיט דרך
 שפיר להתנאות בל אפור לכנופי בל בידך בללא האי נקוט פפא רב אמר חבית פ׳ [ה] ;בחידושיו שהיי״ם איגזי״ג במגדל זו תשובה קבע ושוב ע״ב עליה חתום דרביגא בריר. מר

ז ע״ש יוחק רבי פוסק וכן באצבעו לו כרובה גימא שאץ אע״פ אמרו חכמים לפגי הדברים וכשבאו עד בו׳ אליעזר רבי של בגו בדוורקנום מעשה יהודה א״ר [ו] ; דמי

עוז מגדל
הן. לצאת אסור עד ובציפה בפקורץ יוצאץ  בשק.עד יוצאין : מ') (דף טומנץ במה פרק ב

: שנשכרה חבית פרק . ואסורים כמשאוי עד והכסת הכר ; הירק מן הנודר פרק . הגשמים
טף :יוצאה אשה במה פרק . ויביאנו עד כו' בזוגץ יוצאץ ע ת מ  פרק .היו לא עד כו׳ בטליתו ה

: קמ׳׳ז) (דף שנשברה חבית
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 ובנסכסיה בכילה אדם מחענוף קל״ם:) תולין(שס סרק .וכו׳ במלית להתעסף מותר כ

 מצוייצת שאינה במלית היוצא הונא מדרב ו:("ש והקשו חושש ואינו נר״ה ויוצא
 ובמלי תשיבי לא הני במלי ולא תשיבי מליח לגבי ציצית ותירצו חמאת חייב בשבת כהלכתה

 וכו׳ בשפתה שיש כתב ורבינו ז״ל פי־ש״י כך בה התלויות רצועות כסכסיה ופי׳ ,ע״כ
 מצוייצת מלית אבל : הכילה כסכסי הם שכך
 אהור המצוייצת שהמלית שסובר מי היה .וכו׳

 ציצית זמן הלילה שאין מפני בלילה בה לצאת
 ורבינו . מצוה במקום שלא בציצית יוצא ונמצא

 אלא המצוה מפני ההוצאה היתר שאין הכריח
 והרי למלית נוי הציציות עושה שהמצוה מפני
 שאם כלל משאוי שאינו דבר אלא מוציא אינו
 מצוה במקום שהתירוהו אלא משאוי הדבר היה

 דוחה כרת בה שאין עשה מצות לא.היתה
 במלית היציאה והיתר .רבינו דברי אלו שבת

 רבה הקומן פרק פוף ומבואר פשומ המצוייצת
 נפסק שאם ושם.נזכר ל״ח) ל״ז (דף במנחות

 ללצשו שיכול בכרמליח הציצית אחד,מן חומ
 כבוד שגדול שם לפושמו צריך ואינו ביתו עד

 :דבריהם של תעשה לא שדומה הבריות
א כא  דשבת פ״ק ברייתא החייטוכו׳. יצא ל

 פמור יצא אם וסופה כלשונה (י״א;)
 דרך אומן אומר ר״י ר״מ דברי אסור אבל

 שהביאו ונ״ל .כר״מ פסק ורבינו חייב אומנתו
 זו מברייתא שלמעלה הגמרא סונית לזה

 סמוך במחניו החייט לא'יצא שם ששנינו
 בקולמוסו הלבלר ולא ויצא ישכח שמא למשיכה
 אדם יעמוד דלא משנה זו משנה על והביאו
 ואמר מהו כרמלית ושאלו ברה״י וישתה בר״ה
 ואנן גזרה גופה היא אמר ורבא אסור אביי

 כמו כרבא והלכה לגזרה גזרה ונגזור ניקום
 שאין שאמר רבא על והקשו פט״ו שמבואר

 יצא לא ששנינו מהמשנה לגזרה גזרה גוזרין
 ואפילו פי׳ בבגדו דתחובה לאו מאי וכו׳ החייט
 מדבריהם אסור אבל התורה מן פטור בשבח
 עליו גזרו ואעפ״כ הוצאה דרך שאינו מפני
 לא רבא וחירן כזה גל״ג שגוזרין ושמענו בע״ש
 חייב בשבח כן הוציא שאם בידיה לה דנקיט

 חייט יצא לא מברייתא הקשו עוד חטאת.
 . בע״ש לאו מאי בבגדו לו התחובה במחט
 לא מדתניא והקשו דוקא. .בשבת לא ותירצו

 עם ע״ש בבגדו לו התחובה !!מחט החייט יצא
 אומן דאמר היא ר״י מני הא ותירן .משיכה

 הברייתא העמידו שלא ומפט חייב אומנתו דרך
 שהקשו ועוד יהודה כר׳ והמשנה הראשונה

 כלומר בבגדו לו דחמובה לאו מאי פשיטות דרך
 חטאת חיוב בשבת כך דרך בהוצאתה שאין

 כר׳ בזו הלכה שאין רבינו למד למעלה כמבואר
 ארוך קיסם פרש״י קיסם ופי׳ כנ״ל, יהודה

 הוא במשיחה סורק הנסרים. את משוה ובו ושוה
 באירא גרדי .קרדונ״ש שקורין הקוצים קושר

 וכו׳ קנה פי בה שסותם גפן צמר או צמר יוא
:עכ״ל

הזב

 סניאv אסור אצל פטור יצא ואם שלו בכיס הזב יצא לא מדא תני שם וכו׳. שיצא הזב כב
 דחייב והא בסמוך דלעיל כר״מ דפטור הא להעמיד ובאו חטאת חייב אידך

 מי אורחיה דהיינו צמידי אורחיה דלאו במידי דפכיור לר״מ ליה דשמעת אימר והקשו .כר״י
חייב שאצ״ל מלאכה דאמר כר״י חייב דאמר הא אמרי ורבא אביי כך ומתיך .ליה שמעת

עליה. דפטור כר״שדאמר פטור דמני והא עליה
 כמו וגמצאת מכתפים למטה ראשיה שגי קושר רחבה
 בטלית להתעטף מותר כ בה♦ לצאת ומותר אבנט
 ואע״פ ארוכין חוטין שהן אע״פ מלל בשפתותיה שיש

 ואינו הטלית לגבי בטלים שהן מפגי הטלית נוי שאינן
 בטלית היוצא לפיכך . היו לא בין היו בין עליהן מקפיד
 החוטין שאותן מפני חייב כהלכתה מצוייצת שאינה

 חסרונן שישלים עד עליהן ודעתו אצלו הן חשובין [;]
 מותר כהלכתה המצוייצת טלית אבל * .ציצית ויעשו
 הגמורה הציצית שאין .בלילה בין ביום בין בה לצאת

 האימרא כמו ומתכסיסיו הבגד מנוי היא הרי אלא משאוי
 מצוייצת שהיא הציצית חוטי היו ואילו . בה וכיוצא

 השבת ביום אפילו בה היוצא חייב דדה משאוי כהלכתה
 לא כא :שבת דוחה כרת בה שאין עשה מצות שאין

 נגר ולא .בבגדו לו התחובה במחט בשבת החייט יצא“
 סורק ולא .שבאזנו באידא גדדי ולא .שבאזנו בקיסם

 שבצוארו..ולא בדינר שולחני ולא .שבאזנו במשיכה
ח] פטור יצא ואם שבאזנו בדוגמא צבע  שיצא אע״פ [
 :המוציאין כדרך הוציא שלא מפני אומנתו דרך
 זה כים דרך שאין מפני חייב שלו בכיס שיצא הזב כב

 לגוף צריך שאינו פי על ואף הזאת כדרך אלא להוציאו
מ] בגדיו יתלכלכו שלא כדי אלא ההוצאה  שהמלאכה [

 לתפילין המוצא כג עליה• חייב לגופה צריכה שאינה
 כדרכן לובשן עושה הוא ביצד הרבים ברשות בשבת

 וחולצן ונכנס בראשו ראש של בידו יד של מניח [י]
 שיכניס עד וחולצן שני זוג ולובש ויוצא וחוזר בבית

 כדי היום מן נשאר ולא הרבה היו ואם . כולן את
כ] הרי מלבוש דרך להכניסן  ומכניסן עליהם זה.מחשיך [
 לישב שמתירא הגזרה בימי היה ואם שבת. במוצאי

 fהר.־נ 'השנת הביתי? מפני הערב עד' ולשומרו
 כחנ .וכו' מהיירא ♦היה * ימניח( במקומן [ל] מבסן

ד  ג״כ ראיחי אט הראב״ד י עליהן להחשיך מתיירא *היה כ
 בזה אחר במקום שטעה כאחת כולן את נוטל הליסטים מפני

 או אמות מארבע פחות פחות ומוליכן
 אמות ארבע■ בתוך להבירו נותנן

לחצר שמגיע עד לר;בירו וחבירו
 אמורים דברים במה החיצונה.

 מקושרין והן דצועותיהן בהן בשהיו
 רצועותיהן [״] היו לא אם אבל הן תפילין שודאי תפילין של השד

ה :להן נזקק אינו מקושרות  ומשמרו יושב תורה ספר המוצא כ
 מתעטף יורדין גשמים היו ואם . לו והולך מניחו ובסכנה .עליו ומחשיך

בידו במחטו החייט ייצא לא כל בו: ונכנס אותו ומכסה וחוזר בעור
ולא

מ׳ג שא טי׳ י־יר ג :שט טמ״ג שא יצב טימן טור א ב טי׳ טור ג :סה לאוץ ס : שם סמ׳ג מ

 כר״י לפסוק רביט דעח ראשון פרק נזכר וכבר
עליו: החולקין ודעת

 צ״ה:) בעירובין(דף וכו׳. חפילין המוצא כג
 זוג זוג מכניסן חפילין המוצא

 בחדשות אבל בישנות בד״א אומר גמליאל רבן
 עליהם מחשיך כרוכות או צבותים מצאן פטור

 אומר ר״ש לו והולך מכסן ,ובסכנה ומביאן
 למצר שמגיע עד לחבירו ומבירו לחבירו נושנן

 דכריכי כרוכות זוי זוי צבתים בגמ׳ ופרשו החיצונה
 ניעיילינהו עליהן מחשיך אמאי והקשו טובא.

 ' כלות זוג זוג מכניסן שאילו כל ותירצו זוג זוג
 לאו ואם זוג זוג מכניסן החמה שקיעת קודם

 ובסכנה מ״ש על וךקשו .ומביאן עליהן מחשיך
 פחות מוליכן ^:סכנה מדתניא לו והולך מכסן
 פי׳ כותים בסכנת משנתנו ותירצו .מד״א פחות
 שסכנת ברייתא תפילין מצות על גזרה שגזרו

 קחני והכי מחסרא חסורן ומתניתין .ליסטים
 כותים בסכנת בד״א 1 לו והולך מכסן ובסכנה

 מארבע פחות פחות מוליכן ליסטים בסכנת אבל
 לחבירו וחבירו לחבירו מתנן אומר ר״ש אמות
 נראה וכן כר״ג דלא1 כת״ק פסק ורבינו וכו׳.

 האומר כדברי ופסק . ז״ל פסקו וכן ההלכות מן
 בדבר ואפילו ר״ש וכדברי מד׳ פחות בהולכה
ז״ל שהרמב״ן כתבתי ושם פי״ב כמבואר הרשות

דנת בזה מלוק
מקושרין והיו רצועותיהן בהן כשהיו בד״א כד

לחבירו: ינה

 כדברי הוא בזה רבינו
דחיישינן לא מ״ט

 שר׳ החדשות סבור שהוא
 שחושש מפני אומר יהודה

 כי כן ואינו הן קמיעין שמא
 מורח אדם אין בודאי
 תפילין כעין קמיע לעשות

 מקושרות שאינן חדשות אלא
 בשבת קושרין שאין לפי

 מקושרין שאינן ותפילין
 בשעת שלא עליהם מחשיך
 ליסטים בסכנת ושלא הגזרה
 לזלזל שלא לערב ומביאן

 כל שמצילין כמו .בקדושתן
האיבוד. מן הקדש כתבי

:עכ״ל

 דברי .וכו׳
 בחדשות שכתבו ההלכות

 דמקושרין כיון וישנות אבל נינהו קמיע שמא
 .עכ״ל בקמיעי האי כולי אינשי טרחי לא נינהו
 רבא צ״ז) צ״ו בגמ׳(עירובין דיעות שהם ודע
 קמיעים חשש מפני הוא דחדשות דטעמא סבר

 בשוק תכלת המוצא ולדבריו בקמיע איניש דטרח
 דטרח פסולה ושזורין פסוקין מוטין מצא אפילו
 ■הנוסחא בעיקר רבינו וכ״כ האי כולי לזייף איניש

 שאין ובאמת . ציצית מהל׳ פ״ב שלו הראשונה
 כדבריו ולא ההלכות כדברי השמועה מסקנת

 איניש טרח לא עלמא דכולי אלא אלו
 חוטי המוצא וכן תפילין כעין קמיע לעשות
 טרח דלא כשרה ושזורין פסוקין בשוק הכלת
 שאינו חדשות דתפילין וטעמא האי •כולי לזייף
 בשבת לקשרן לו שא״א מפני הוא להן נזקק

 להחשיך אבל מכניסן אינו ולפיכך ולהכניסן
 כתוב וכן הסכנה בשעת שלא מחשיך עליהן

 הציצית דין על נשאל רבינו ואף כאן בהשגות
 כדבריכם אמת ודאי להן והשיב ז״ל לוני״ל מחכמי

 הן וכך טעיתי שלי לנוסחא העתקתי ובעיקר
 חוטין מצא אפי׳ הנוסחא הקנו וכזה הדברים

 :עכ״ל כשרה שזורין ואם פסולה פסוקין
פ״ח: תוספתא וכו׳. ס״ת המוצא כח
 דשבת פ״ק משנה .וכו׳ החייט יצא לא כו

 וכתב למעלה. כחבתיה כבר (דףי״א)
 לו תחובה היתה שאם שבידו במחט רבינו
 כנ״ל: גל״ג גוזרין שאין לפי לחוש אין בבגדו

וחייב

מיימוניור הגהות
]t[ ש הן אפי' יחף בהן לצאת מותר באבנט הקבועות ולולאותh ל וחשובים משי א  והן הו

 של לולאות שאר אבל להגביהן למטה התלוים המכנסים מראשי אחד בהן לקשור ראוין
 שאינן בהן לצאת אטור נפסקו אם הטלית את בהן ללבוש ועשויות מוזהבות שהן משי

 שלנו בטלית לצאת מותר הלכך שם הטור [ז״ל * ז התרומה ספר .משאוי והוי בטלות
 לבן את מעכבת תכלת אין דק׳ל תכלת בה שאין אע״ג כהלכתה מצוייצת דחשיבא לר״ה
 היה ז״ל וא״א בה לצאת שלא מחמיר היה ומהר״ם עליהם מברכין אנו שהרי לך תדע
 אצולי בל [ט] חייב: אומנתו דרך. אומן דאמר כר״י ודלא בר״מ דפסק צ״ע [ח] :בה] יוצא

 לתת רגילה שהיחד, אשד, מכאן הכי. בלאו ללובשן רגילות שאין ביון הוא משאוי טינוף
בגד אותו על הנידות דם שיפול כדי במשיחה או ברצועה מלפניה וקושיה מאחריה בגד

עוז מגדל
 טד המצוייצה טלית אבל :קל׳ט) (דף דהולין ר״א פרק . ציצית ויעשו עד כטלית היוצא לפיכך

ק . עליה חייב עד החייט יצא לא : מנחות במסכת רנה הקומן פרק . השנת את דוחה  (דף דשנת ס׳
: א) צא י׳ ה צ׳ה): (דף תפילין המוצא פרק והולך. מניחן עד תפילין המו  עד וכו׳ מתיירא הי

ב :להן נזקק אינו ת נ ראיתי אני הראב׳ד כ ׳  אלא תפילין כעין קמיע לעשות טורח אדם אין וכו׳ ג
 שאינם ותפילין מכניסן אינו ולפיכך ולהכניסן לקושרן לו אפשר שאי צנתיס מעין תפילין קושיין שאין לפי

 לוני׳ל חכמי שאלוהו שכנר אומי ואני :עכ׳ל האינוד מן הקדש כתני כל שמצילין כמו וכו' מקושייס
 ההשגה זאת כל השמיט [והסופי .הציצית נדין שם ע׳ זכו' כדנריהס ודאי להם והשיב הציצית דין טל

ת המוצא :והתירון]  החייט יצא לא :ח׳ פיק ותוספתא דטירובין נתרא פ׳ .בו ונכנס עד וכו׳ ס׳
שנת(דף פ׳ק .הפרק סוף עד וכו׳ :י״א) ד VIp......... .... ....

 שתהא תיקן דעזדא והא הוא דטשאוי בר״ה וללכת בשבת ללבשו אסור בגדיה יטנפו ושלא
 ביו מלבוש דרך היה סינר אותו י״ל הוא מלבוש וא״ב לא הסינר דמשום מכלל החפץ משום חייבת בתוכה חפץ והוציאה בסינר חוגרת אשה המצניע פרק ובן בסינר חוגרת אשד,

 הכי [כ] * שנים שנים דאמר כר״ש ולא כת״ק פרקא ריש [י] נ התרומה ספר * ואסור בוש מ׳ אינו לאחריד, אלא שאינד, אותו אבל מכניסים במו צניעות משום לאחריד, בין לפניד,
שמואל רב ותני וכד כר״מ ודלא בחדשות דאסר יהודה כרבי [מ] :וצ״ע ליסטים בסכנת כאן כותים בסכנת כאן רבא אמר [ל] ;כרוכות או צבותים מצאן דתנן להא בגמרא מפרש

:ע״כ וכד מקושרות רצועות בהן שיש כל ישנות הן אלו יצחק רב בר
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 ומקשו דע״ז קמא &רק5 הר״ן 5כח .וסו׳ גסה בהמה למכור מכמיס אסרו ג פ״כ
 לקליה שמעה דלא כגון גמי מחמר בלאו דמחמר סעמא לן למה הכא

 דמהרמי היכא נסיוני לאיסור דכיון שהייז מי וראיחי בהממו. שביתס משום איכא
 איכא אי דוקא מצוי שאינו ודבר הוא רחוק חשש החמה לשקיעח סמוך לה למען

 ־ אבל חששו לגופיה לאו שהוא למחמר לאו
 כ״כ רחוק שהלצר כיון בלחוד בהמחו שביחס

 גבי שכתב הרמב״ס כיון שלזה ואפשר חששו. לא
 הזכיר ולא ושכירוס שאלה גזירח מכירה איסור
 מוששין שאנו שמה סובר שהוא מפני כלל נסיוני

 גופיה בנסיוני בהמתו לשביתת ולא למהמר
 אבל חטאת חייב למחמר למ״ל אליבא אתי

 מי בפ׳ כלאיחא פטור למסמר לקי״ל ללילן
 בהמתו לשביתת חיישינן ללא היכי כי שהמשיך
 לכיון למחמר בלאו חיישינן לא ה״נ בנסיוני

 חיישינן לא ללהאי היכי כי לאו והאי לאו להאי
 לא למחמר ללאו ה״נ רחוק שהדבר מפני

 ללאו לגופיה לאו בין לן שני ללא חיישינן
 וגם עכ״ל גרידא לאו להוי היכא כל לבהמתו

 :רבינו לעת שזה כתב בתשובה הריב״ש
טי

 שמא לחשיבה סמוך שבת ערב בקולמוסו הלבלר ולא
 עם שבת ערב בבגדו למשמש אדם וחייב ויוציא. ישבח

 מותר .בשבת בו ויצא שבוח דבר שם יהיה שמא חשיבה
 אדם וחייב הואיל חשיבה עם שבת ערב בתפילין לצאת

 בהן ויצא שבח .שובחן אינו עת בבל בתפיליו למשמש
 את מבסה בראשו תפילין לו שיש וגזבר הרבים לרשות

:המדרש לבית או לביתו שמגיע עד ראשו

עשרים פרק
 שנאמר בשבת הבהמה על משא להוציא“ אסור א

אחד .בהמתך ובל וחמורך שורך ינוח למען

 עם׳ ע״ש בבגדו למשמש אלם חייב אומר חנניה תניא (י״ב) שם וכו׳. אלם וחייב
 בהפיליו אלם יוצא ישמעאל ר' לבי תנא שם וכו׳. לצאת ומותר משיכה:

 הלכך וכו׳ שעה בכל בחפיליו למשמש אדם חייב רבה לאמר כיון מ״ט חשיכה עם ע״ש
בדרך בא היה ט״ו) (ביצה דיו״ט פ״ק סוף .וכו׳ בהן ויצא שכח :להו לכיר מידכר

 ילר מניח ממה עליו ושקעה בראשו וחפיליו
 בהלכות כלאיחא ו«׳ לביתו שמגיע על עליהם

המוצאתפילין: פ׳
 בב״ק .ומ׳ על משא להוציא אסור א פ״כ

 הפרה אס שנגח שור פ׳
 בהמה כל ואחל שור אחל משנה נ״ל:) (לף

 שדבר אלא בהן כיוצא ועוף מיה וכן בשבת
וכו׳. הבהמה על הוציא ואם :בהווה הכתוב
 א״ר קנ״ל) (שבס שהחשיך מי לגמרא מסקנא

 מכלום פטור בשבת בהמתו אחר המסמר יוחנן
 מימייב לא נמי במזיד חטאת לאמיחייב בשוגג
 שניסן לאו לה״ל מיחייב לא נמי בלאו סקילה

 לאזהרת שניחן לאו וכל ב״ל מיתת לאזהרת
לאפי׳ שם ומפרש עליו לוקין אין ב״ל מימת
עליו. לוקין אין הכא עליו לוקין כזה לאו למ״ל

לאזהרת שניחן לאו האומר כדברי פוסק ורבינו

 בה יחרוש שלא .ובהמתך ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה מלאבד. בל תעשר. לא שנאמר
 אסור ג :עליי לוקין יאין דין בית מיתת לאזהרת שנתן לאו ונמצא בחרישה וביוצא

 בשבת מלאבד. [א] בה יעשה שלא לנברי גסה בד.מד. להשביר או להשאיל ולישראל
 ישאיל שמא לנברי גסה בד.מד. למבור חבמים אסרו .בד.מתו שביתת על מצווה הוא והרי

 מוברין אין שבורה ואפילו ומחזירה בדמיה עשרה עד אותו קונסין מבר ואם .ישכיר או
ב] להם למכור ומותר  למכור ומותר ד משאיל: ואינו משכיר אינו שהסרסור סרסור ע״י [

 וכדרך .עצמו את נושא והחי למשאוי לא אדם [ג] לרכיבת אלא עומד הסום שאין סום להם
להם למכור ומותר לנכרי. למכור החשוד לישראל למכור אסרו כך לנכרי למכור שאסרו

פרה
מ׳ג וע׳ש ימו סימן טור ב :שם סמ״ג שה סימן טור א :פה לאדן ס

עי יעיר• ™ ני־פי■ ־ל יאחי וחסוי שור
א שאיסורו לפי לוקה אינו שביתתה על מצווה שהוא פי על אף הבהמה t כך מ־.! • עשי■ מכלל נ o . ־ מ » י ט ס־־*■ 0נמ!א *

שורך ינוח למען בתורה שנזכר עשה מכלל הוא בתורה מפורש לאו והלא ב פטור: משאוי עליה והיה בשבת בהמתו אחר המהמר לפיכך
- “■‘י— —..............--------- ---------- . . - - . ...........................׳ ׳ . ׳ י לבהמהוהקשה■ מפורש עשה שהוא וכו׳ וחמורך -

 בהמה גבי בתורה מפורש לאו והלא רבינו
 בא אינו ההוא שהלאו ותייץ יי•1ע וילקה

 למלאכות אלא האדם סיוע בלא הבהמה למלאכת
 זה בכלל ויש בהן שותפין והבהמה שהאדם
 אלא,שכיון זה בכלל היא שאף וכו׳ החרישה

 אף כולל ובהמתך אתה מלאכה כל תעשה שלא
 נהרג במזיד אותה שהעושה מלאכה בבהמה

מלאכות. בשאר אפי׳ החרישה והיא עליה
 מחמר כגון בהן שותף שהאדם אע״פ הבהמות

 למלאכה אזהרה זה בלאו שיש לפי לוקה אינו
 ולא כן רבינו ופירש ב״ל. מיתת בה שיש

 לאזהרת נתן הזה שהלאו שכתב ז״ל רש״י כדברי
לסי לאלם אזהרה בו שכתוב מפני ב״ל מיתת

 עיקר ולאי אלא מיסה. צל בה אין שהרי הבהמה על לוקה היה האלם עם אחל בלאו שהזכירה אע״פ ב״ל מיסה צל שום הבהמה באזהרת היה לא שאס מחוור זה פירוש שאין
 עליו לוקין ואין לאו יש שבמחמר סובר שהוא בלשונו מבואר נ״ל וזה .מלאכות שאר על לוקה אינו כך ומפני ב״ל מיסת לאזהרת צל יש בבהמה שאף רבינו כדברי הפירוש
 שמייבץ למלאכות אלא בא לא מלאכה כל העשה שלא כלל לאו במממר שאין רבינו בלעת סבר ז״ל והרמב״ן ב״ל. מיתת לאזהרת שניתן זה לאו ונמצא לומר הוצרך לא שאל״כ
י» בכלל והכל מלאכה כל תעשה לא מנה שכבר מפני הוא המצות במנין המממר לאו רבינו מנה שלא ואע״פ כתבתי בזה שנ׳׳ל ומה בזה. עליו והקשה חרישה כגון מיסה עליהן

:שנתבאר כמו מחמר והוא בהם אין מלקות שאפילו ויש מימה עליהן שמייבין מלאכות
(לף לע״ז פ״ק משנה וכו׳. חכמים ואסרו מלאכה; העושה גסה בבהמה אמרין והשכירות שהשאלה שם לגמרא מסקנא ט״ו) לע״ז(לף פ״ק מפורש וכו׳. לישראל אסור ג

פ׳ .וכו׳ מכר ואם :כר״י הלכה ואין בסוס מתיר בסירא בן בשבורה מתיר יהודה ר׳ ושבורים שלמים וסייחים עגלים גסה בהמה להם מוכרין אין מקום ובכל י״ל;)
 משום לטעמא בגמרא נזכר ושם המיקל כדברי רבינו ופסק בדמיה מאה על אמר לשון ויש בדמיה עשרה על אותו קונסין לנכרי גסה בהמה המוכר מימרא מ׳׳ד) בגיטין(לף השולח

מוגר: ולא משאיל לא לספסירא משום לספסירא אילא ממרא לזבוני שרא אחא ט״ו)רב לע׳׳ז(לף פיק שם וכו׳. להם למכור ומותר ומחזירה: שכר.ב וזהו ליה להלרא
תר ד מו  שאסרו וכדרך :כב״ב הלכה אר״י חטאת עליה חייבין שאין מלאכה בו עושה שהוא מפני בסוס מתיר בתירא בן, תניא ובגמרא בחירא כבן במשנה . סוס להם למכור ו

פסק. ורבינו שחוטה. אלא לו מוכר אינו אומר ר״מ ימדה ר׳ לברי ושומט לשחוט ע״מ בהמה 1כ׳: (שם ברייתא וכו׳. למכור ומותר :כלשונו שם מימרא וכו׳.
 לשחיטה אימא א״ל הכי מר עבל מ״ט מסלא רב א״ל לנכרי פרה ההיא זבין הונא רב ט״ו) (לף שאמרו ממה לדבריו ראיה ונ״ל .כר״י הלכה ור״י מאיר שר׳ שידוע מפני כר״י
 הקונה טבח עדיף היכי אסור ושומט לשחוט ע״מ דאפילו כר״מ להלכה אימא אס מ״מ ולחרישה לשמיטה שקונה לטבח שמכר פירשו שהמפרשים ואע״פ , שם בזה ודקדקו זבנה
 כר׳׳מ פסקו בהלכות אבל רבינו. דעת זהו כר׳׳מ להלכה אימא אם זבנה לשמיטה אימר לאמר הונא לרב מ״ט ועול כן. ועושה לשמוט ע״מ בפירוש שקונק אחר מאיש ולכך לכך

לנכרי וכן לחרישה כן גם לוקח שלפעמים אע״ס לשמיטה הקונה טבח הקונה שאם וכתב כן כסב הוא וגם ז״ל והרשב״א הרמב״ן לעת וזה כותיה מתניחין לססס משוס
על אלו לאנשים סתם מסוכר בפניו ושומט לשמוט מנס על מומר יומר יהא שלא אצלי ממה לברים ואלו בסמם^ אפילו מותר אותה רוצה שלשמיטה לסלוח שיש סעודה שעושה

סמך
משנד. לחם

:מלקוח חייב שיהיה שוספין והבהמה שהאדם מלאכה להיא כ ״  לעת לפי .פטור וכו׳ משאוי עליה והיה בשבת בהמתו אמר המחמר לפיכך א פ
 שבכ״ס בפ״א כסב רבינו שהרי מאל על זר הוא פטור לשון ה״ה •

 מורה איסור ואיסורו בלאו עובר הרי ה״ה לעס ולפי סופרים מדברי אסור פטור שיאמר
 .לעיל כמ״ש לוקה אינו אלא הל״ל ולא מסלקות פטור הוא פטור ופירוש לוקה שאינו אלא
 בהמתו אחר המחמד לפיכך אוסרו ניחא רבינו בדברי ז״ל הרמב״ן שהבין מה לפי אבל
 שאם לוקה אינו ג״כ הכי משוס לוקה אינו בשבת המשאוי לאהוצאת מאחר כלומר וכו׳
הכא הוא וכ״ש משאוי הוציא להרי לוקה הוא ג״כ הכא מקרא משוס מלקות איסור היה

עוז מגדל
 אש שנגח שוי פיק קמא ונכא יוצאה נהמה במה פיק ייש .טשה מכלל עד ונו׳ להוציא אסור פ״כ

ף ופ׳ק הפיה ד ע׳ז( כך :ט׳ז) ט׳ו ד  דשנס(דף בשיא פיק .עליו לוקץ עד המסמי לפי
: ג) שכיי. או עד וכו׳ לישראל אסור קנ׳ : פ׳ק י ע׳ו ם׳ קונהין מכי ואם ד  . מוכיין אין עד ו

תר :מ׳ד) (דף השולח פ׳ גיעין במסכה מו י ידי על עד להם למכור ו סו ק . סי : ע׳ז דמפכת פ׳

 מ״פ ועול ה״ה כר.ב וכו׳. לפניו אותה ושומט לשמיטה פרה להם למכור ומותר ד
 אפילו לה״ק וי״ל ועול ומאי דלעיל קושיא היינו הנראה לסי וכו׳ לרבהונא

 אימור לאמר הלשון מ״מ עדיף וצובח לכך בפירוש לקונה טבח בין חילוק שיש תאמר
 הוי לא טעמא אלא סגי לא בפירוש זבנה לשחיטה לאפילו שפיר אמי לא זבנה לשחיטה

;זבנה לשחיטה הוא טבח לומר לו והיה טבח להוא משום אלא

בשם
מיימוניות דונהות

 שדות נגד שלו ושוודים שדות להניח הנכרי עם נשתתף מאשר 7אב יעשה מה [א]
 איסור חשש לשום לחוש אין שדוח כשכיל שוורים כעכור לא אם בעיני נראה .ושוודים

 אתיא כותיה דמתני׳ ס״ו לעיל כרשב״ג דקי״ל קעכיד אריסותיח ארים שהנכרי דכיק
 כעיני וכמדומה עביד אריסותיה ליה דלית כרשב״ג הילכתא וליח שדוח להשכיר דשרי
 בהמתו שביתת על מצווה דינדם לאסור יש שוורים מחמת אב;׳ ופורני ריחים התיר שר״ח

 ויזקון* ישראל כרשות שלא להוציאן הנכרי ביד רשות שיהא בשאלה ולא בהלוואה שוורים אותם שילוהלו או האריס לנכרי אותו שימכור לא אם להתיר תקנה רואה אני ואין
 ויחזור ‘הנכרי על במלוה הדמים שיזקוף כגון תקנה למצא יש ישראל כרשות שלא להוציאו נכרי ביד הרשות יהא לא שאפילו ועוד הנכרי על השוורים ואחריות הנכרי על הדמים
^ יש אצלו יהרהן ואם כלל מרשותו יצאו לא זה דבענין מעות לו יפרע שלא זמן כל אפותיקי שיעשה אלא אצלו להרהין ימשכן ולא לישראל דמשכן ה  יאמר שלא אלא ל

חטר» לזכוני שרא אדא רב , יהודה בר׳ דלא דע״ז פ״ק [נ] :חנצב׳ה אברהם ב׳ר יצחק ,להתיר יש אלו ובענינים »בה הוא ולהבא מכאן דאמרו ברבנן לן דקיימא מעכשיו
כבןבתירא; הלבה יוחנן [ג]אמרר׳ ז ספסרא ידי על


