
79 ממשנה מגידיח r פרק שבת הלכות .זמניםמשנה מגיד
 שאם גהסך שפירש מי ויש באלכסון. מקורה ונשאר הפרצה עם הקירוי גם שנפרץ כגון

 ולא שלימה גשארה שההקרה הוא הכא אבל וסוהם יורד הקרה אמריקפי הקירוי גס נפרץ
 נאוה הגמרא ולשון ז״ל דבריהם אלו וסוחס. יורד באלכסון שהוא ההקרה אמצע אמרינן

: סבוארס אינה רבינו וכוונת השני לפירוש יוחר
 הטפח שיעור .וכו׳ שמשערין האצבע לו

 פרק מ״א:) במנהוה(דף מפורש
 :בקטנה שש באצבע ממש בגודל ארבע החכלח

כל  אמר ג׳:) דעירובין(דף פ״ק .וכו׳ אמה ו
 ואמת מבוי אמת נחמן דרב משמיה אביי

 ששה בה כלאים אמס חמשה בת באמה סוכה
 אינא והא והקשו להחמיר שכונתו שם ואמרו

 ותירצו קולא־ הוא המיעוט שהשיעור מינייהו
 אמר דר״נ משמיה ורבא .קאמר אמות רוב

 הללו אלא . ששה בת באמה זה ואחד זה אחד
 זה אחד רבינו ומפרש .עצבות והללו שוחקות

 בת כלאים בין סוכה בין מבוי בין זה ואחד
 שהוא שוחקות כלאים, של שהללו אלא ששה

 השוחקות ~אם והסוכה .במבוי ואף חומרא
 להחמיר אלא כוונו שלא בהם משערין חומרא

 הרשב״א וכתב .ועיקר ז״ל הלוי הר״ז דעה וזה
 לי יראה העצב על השוחק יתרון ושיעור ז״ל

 לדבריו סמך והביא לאמה אצבע מצי שהוא
:בספרו בזה והאריך שני בפסח צולין כיצד מס׳

ח ״ י  גדול כלל פרק . וכו׳ המוציא א פ
 משנה ע״ו:) (שבת

 זה עם זה ומצטרפין כגרוגרת אוכלים המוציא
 מקליפיהס מון בשיעוריהם ששויס מפני

 אוכלי אוכלין ופי׳ . ומורסנן וסובן וגרעיניהם
:שם הוא ומוכרח ז״ל סירש״י וכן אדם,

ן ב י ת. רובע כדי י  המוציא ס׳ ריש רביעי
 בגמרא ופירשו הכוס מזיגת כדי יין

לוג רביעית פירוש רביעית רובע ע״ז) (שם

 אורך על מלמעלה קורה שם היתה ואם זוית. בקרן פתח
 בכולו לטלטל ומותר וסתמה שירדה אותה רואין הפרצה

בה שמשערין האצבע :באלכסון תהיה שלא והוא
ד. של הגודל רוחב היא מקום ,בכל  ארבע והטפח י

] . אצבעות כ  בשבת בין מקום בכל האמורה אמה וכל [
 ופעמים .טפחים ששה בת אמה היא וכלאים בסוכה בין

 ופעמים .לזו זו דחוקות טפחים ששה בת באמה משערין
 וזה וזה ורווחות שוחקות ששה בת באמה משערין
 וגובהו שוחקות אמות בארבע מבוי משך כיצד .להחמיר
 עציבות אמות עשר הפרצה רוחב עציבות. אמה עשרים

:וכלאים סוכה לענין בהן וכיוצא

עשר שמנה פרק
או הרבים לרשות היחיד מרשות דבר המוציא א

 ממנו שיוציא עד חייב אינו לרה״י מרה״ר
 .ההוצאה שיעורי הן ואלו .כלום שמועיל שיעור

 והוא זה. עם זה ומצטרפין כגרוגרת אדם אוכלי המוציא
 הקליפים מן חוץ עצמו האוכל מן כגרוגרת שיהיה

 רובע כדי יין ב :והמורסן והסובין והעוקצין והגרעינין [א]
כדי טהורה בהמה חלב בכזית. קרוש היה ואם רביעית

ל יומו: בן קטן של קטן כו׳. לשוף כדי ט  עליו וסמך בירושלמי היא הזאת הבבא כל ו
 לשוף כדי כתב לא למה עליו השיגו וכבר כן הבבלית הגמרא נוסחאות שאין ואע״ס רבינו

 שיערו שלא. שלנו בגמרא דאמר כאביי פוסק שהוא ונ״ל בגמראשלנו. הוא שכך הקילור את
בשאר לא אבל לעין שמועילין ידועים שהן גליל במי אלא הקילור אס לשוף כדי במים

ם.  הירושלמי עליה פליג דרבא ואע״ג מי
כו׳. דבש :ז״ל דעהו זהו ,מכריע  משנה ו
 פי על ליתן כדי דבש תנא ע״ז:) (שם וגמרא
 הסוסים מכה כתית ז״ל רש״י ופירש כתית

 בהמפקיד אמרינן והכי משאן מחמת והגמלים
 לכתיתא חזי למאי והדביש דבש ל״ח) (ב״מ

 שעל מכה כתית פירשו רבותי אבל .דגמלי
 משקין ושאר דם עכ״ל: הרגל וגב היד גבי
 המשקין כל ושאר ע״ו:) (שבח משנה .וכו׳

 (דף ובגמרא ברביעית השוסכין וכל ברביעית
 ופירש״י .ברביעית משקין מיני וכל דם ע״ח)

 מזו בגמרא ואמרו .סרוחים מים שופכין ז״ל
:הטיט אה בהן לגבל

כו׳. תבואה תבן ג f גדול(שם בכלל ו o(
 כמלא עצה פרה פי כמלא תבן משנה

 עצה מאי יהודה רב אמר ובגמרא גמל פי
 אמר רבין אהא כי שם עוד .קטנית של הבן

 ל״פ דכ״ע לגמל פרה פי כמלא תבן המוציא
 פרה פי מלא עצה במוציא פליגי כי דחייב
 ידי על אכילה פטור אמר יוחנן ור׳ לפרה
 חייב אמר אושעיא רבי אכילה שמה לא הדחק
 ופסק ע״כ. אכילה שמה הדחק ע״י אכילה
:ר״י לגבי כמותו שהלכה אושעיא כרבי רבינו

ר מי  משנה באותה שם .וכו׳ סלה פי כמלא ע
 פי כמלא עשבים סלה פי כמלא עמיר

 שוו שלא מפני זה עם זה מצטרסין ואין גדי
 מנינא בר׳ יוסי ר׳ אמר ובגמרא .בשיעוריהן

 מצטרפיןלקל אבל שבהן לחמור מצסרפין אין
.שבלין של קשין עמיר ז״ל ופירש״י ע״כ. שבהן . , אשה חלב .אחת עין לכחול בדי טמאה וחלב גמיעה ובש יין חנא שם עוד וממצי;. ביצה שהוא

ק ר׳ דברי בכזית כ: נ ב ע״ ל I”י4נל?feVלנ אצבע לסוך כדי שמן .במשיפה ליתן כדי ביצה ולובן בהמהטהורה ח V l?^  ל
. ,j.f, jp לאדם הראויין להין גדי. פי מיחייבכמלא לגדי .הקילורין את לשוף כד טל .יומו בן קטן רגל של קטנה

.מדוכה פני לרחוץ כדי ומים .במים לשוף כדי וקילור
 המשקין כל ושאר דם . הכתית ראש על ליתן כדי דבש
 פי כמלא תבואה תבן ג רביעית: כדי השופכין וכל

ב] תבן.קטגיות .פרה  תבן הוציא ואם .גמל פי כמלא [
 ידי על שהאכילה פרה. פי כמלא לפרה להאכילו קטניות
 כמלא עשבים טלה. פי כמלא עמיר . אכילה שמה הדחק

 כגרוגרת לחים היו אם בצלים ועלי שום עלי .גדי פי
 כיצד שבהן. לקל מצטרפין אבל שבהן לחמור זה עם זה מצטרפין ואין .גדי פי כמלא ויבשים .אדם אוכלי שהן מפני

: השבת לענין בזה כיוצא כל וכן . חייב גמל פי כמלא . פטור פרה כמלא.פי בשניהם יש אם .וקטנית תבואה תבן הוציא
המוציא , ’

למלך משנה

 פתוח והוא בינוני אדם של גמיעה כדי פירושו
ב :מרביעית ואצ״ל לוגמיו מכדי אפי׳ ל ח  בהמה ו

ב וכו׳.: טמאה ל  (שם ברייתא .וכו׳ אשה ח
 של במשיסה ז״ל ופירש״י .רבינו כלשון ע״ז:)

 :עכ״ל אשה בחלב לשופו שרגילין קילור
 ומסקנא משנה .וכו׳ אצבע לסוך כדי שטן

 אבר בו לסוך שמן ע״ח) (שם בגמרא
קטן

 בשבת אדם מאכל לכל שיעור דזה כגרוגרת
 לחין ליה חזו לא דגדי לא גדי סי כמלא אבל

 שבהן לחמור מצטרפים אין ובגמרא .עכ״ל
 ואינו קל הוי גדול ששיעורו מי ז״ל פירש״י
 אבל חשוב לא דהא ממור להשלים מצטרף
 כדעת .עכ״ל לכשיעור הקל את משלים המשוב

:רבינו
המוציא

ה לסומרא רפואסו ץ סילוק אין ס  נראה לאכילה דגש הוציא דאה נכוונה למוציא נסתם מוציא נ
ו שיש כיון חייב פרה פי כמלא הוציא דאה לגמל חנן למוציא ודמי הנהיה מל ליהן כדי ששיעורו  נ

: לאכילה שהוציאו עד חיינ הנהיה על ליהן כדי שיעור נו שיש כיון ה'נ כשיעור
׳ הלנה קפיקין ו'ל רנינו דמ׳ש לומר צרין זה ולתי  כגרוגרת שיעורו לאכילה אס מורכן המוציא ו

 הוא שיעורו לנהמה הוציאו שאס אלא המרונה השיעור שהוא לאכילה הוא דההס השכיס .ונו׳
ד לצנוע כדי הוא שיעורו לצניעה הוציאו אס וכן .גדי פי כמלא  השנית גרעינין נמוציא וכן .קטן נג

 לאכילה אס רנינו דכהנ ומאי . ולקולא השכיח נחר אזלינן נפחה הוציאו ואס המרונה השיעור הוא
 דאף לאשמועינן ולצניעה לנהמה למימר דנעי משוס אלא כגרוגרת שיעורו נמי נסתם דאפי׳ דוקא לאו
ד : לאכילה אס נרישא נמי נקט לחומרא כוונהו נתר אזלינן שכיחי דלא  דשכית דנר דכל לומר נ׳ל עו

 דהשיעור כיון לקולא ממשנתו נתר אזלינן מ'מ זוטא שיעורא נתר לחומרא אזלינן דנסהמא qא ושכיח
 מוציא היה ואם ושכיח שכיס הוו וגרעינין מורפן כגון רנינו דכהנ הני וכן שכיח כן גס המרונה

מ . לצנוע כדי שיעורו היה כסתם מ׳ .כגרוגרת הוי לאכילה הוציאו אס ושכיח שכיח דהוי כיון ו
 היכא אך .ושכיח שכיח הוו גרעינין וכן נסתם דה׳ה נקטיה אחריני אגנ לצניעה ואם דכתנ ומאי
הר דאזלינן נסתמא מינעיא לא שכיח לא והמרונה שכיח הוא המועט והשיעור שכיח ולא שכיח דהוי  נ

 דהיינו המועט כשיעור שיעורו שכיח דלא לדנר נמוציא אפי׳ אלא השכיח שהוא המועט שיעור
 ולא לפרה שכיח הוי דהנן משום דחיינ לגמל פרה פי כמלא תנןי דהמוציא ההיא והיינו השכיח

 פי כמלא הוציא אם גדי פי כמלא חיינ דנסתמא נהי ולגדי לטלה דראוייס עשנים ולפ׳ז לגמל. שכיח
 ששכיח דנר דכל העולה הכללי וכדכתיננא: ולטלה לגדי שכיחי דעשנים משום חיינ אינו לטלה גדי
כמוציא אפי׳ אלא המועט כשיעור דחיע נפתה מינעיא לא המועט השיטור הוא השכיח אם שכיח ולא

לשיעור
עוז מגדל

 ונמנחות שטפיה אגנ p מזכיר נהלמוד מקומות נכמה .אצנעות ד׳ עד וכו׳ נו שמשמרין האצבע
ל :מ״נ) (דף התכלת ם׳ כ ) (דף דעירונין פ׳ק .הפרק סוף עד וכו׳ האמורה אמה ו ג׳

: התכלת פ׳ ונמנחות
ח ׳ י א פ ה. עם זה דמצטרפין עד כו׳ דנר המוצי ; המוציא ,ופרק ט׳ו) (דף גדול כלל פרק ז

א הו ם. ראש על עד רניעית רונע כדי יין :ט׳ו) (דף מעילה דמסכת פ׳ד המורסן. מד כו׳ כגרוגרת שיהיה ו ג): (דף המצניע ום׳ המוציא פרק הכתי . המשקין כל ושאר צ׳ ׳ ו כ ן ו מיני קג׳ ר נמסכת ס
ת ל׳ד) (דף נזיר מסנ ף כלל פרק .שנס לענין עד סנואה תבן :המוציא ס׳ שגס ונ ד ל( דו ה) ג ;ע׳

ח ״ א א פי צי רו  שמועיל שיעור ממנו שיוציא עד חייג אינו לרה׳י מרה״ר או לרה׳ר מרה׳י דנר ה
פ נאמרו ההוצאה שיעורי .וכו׳ כלום פ׳ .אחריו הנאים ונפרקיס גדול כלל נ

ס׳ שנאמרו השיעורין וכל מ  התורה מן איפור אנל חטאת לחיוג דוקא הוא מלאכות ט׳ל לגני שנת נ
ף כלל <פ׳ רש׳י וכ׳כ התורה מן אפור שיעור הצי דקי״ל מכשיעור נפחות אף אינא ד ל( דו ד) ג  ע׳

א מכשיעור פחות לאפות מותר וכי התם דאמרינן אההיא הג׳ כנ כ׳  ונהשונת (א׳ה : יין המוציא ר'פ ו
 ר׳י דאיצטריו שכתנו שיעור דחצי נפוגיא דיומא נתרא פרק התוס׳' דנרי הניא פ׳ו פי׳ צני מהר׳ר
 תורה איסורי שאר נכל, ולפ׳ז וז׳ל ופייס הלג דכל רינויא לן דאית אע׳ג לאיצטרופי דחזו לטעמא

 דטעמא כלל תורה איפור נו אין מכשיעור פחות מוציא או נשנת או ננזיר אחד שער ההולש כגון
 כגון שאמרו הפיטורין וכל .הנז׳) והג׳א רש׳י דנרי זכר ולא . ע׳כ מהני לא נלחוד לאצערופי דחזי
 אם לגמל תנן נמוציא אפי׳ אלא עוד ולא לפרה זו נהוצאה כוונתו שתהיה נעינן לא פרה פי כמלא הנן

ף מנואר וזה חייג פרה פי כמלא הוציא מרא(ד  כשיעור שהוציא מאחר כוונתו נתר אזלינן דלא מ׳ו) נג
 נאיזה הדנרים כל שיערו וחכמים כמוהו מצניעין שהוציא הדנר אותו אס הליא ההוצאה דחיונ משום
 אמרי׳ נהא זה של כשיעורו אינו זה של ושיעורו דנריס לשני הראוי דנר דכל ודע :מצניעין שיעור

תר רננן אזול שכיח ולא דשכיח מלתא כל ע׳ח) (דף נגמרא  רננן אזול ושכיחא שכיסא לקולא דשכיח נ
 ולא דשכיח לדנר לא זו נהוצאה ממין ואינו נסתם נמוציא הוא זה וכל .לחומרא דשכיה נתר

 שכיחדאזול לא ורפואתו שכיח דשיזייתו דיין חילוק יש נזה דנר לאיזה נמכוין אנל שכיח דלא לדנר
ל אפי׳ דחייג פשיטא לרפואה הוציא אס שתיה נסר לקולא רננן  לזרע המצניע וכדתנן שהוא ננ

 מוציא שהוא כל אלמא וכו׳ לרפואה המוציא ליסני נגמרא ואמרי׳ שהוא נכל חייג ולרפואה ולדוגמא
סר אזלינן לא לרפואה תר רננן דאזול שכיחא ורפואתו דאכילתו ונדנש .נמשנה השנויין השיעורין נ נ

מיימוניות הגהות
א [כ] ה כרכ מי ש א דר״ג מ ביי ודל א מר כ א ת ד מ ה א ת סוכ מ א בוי ו ת מ ב טוז א / ב ז ב ו  5 ע״

ק [א] ת״ א כ בי ודל ר ה כ ד הו מר י א פי ד ם קניי שי & מצטרסין עד מד פני ע שניין מ ב ת מ הן ש מ  ע

ב שון גדולי כלילי [נ] :ע״ בני ה ו שנ ה מ כ ,עצ :ע״
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א ד צי מו  כדי מצים המוציא מ״מ;) (שם ר״ט פ׳3 .וכו׳ מרונרח לכשל כדי עצים ה
 ענה היה אם קולמוס לעשות כדי קנה ס׳:) (שם ונהמוציא קלה. ביצה לכשל

 נדי תנא ובגמרא .באלפס ונתונה נירופה שבביצים קלה ביצה בו לבשל כדי מרוצן או
 ופירשו באלפס. ונתונה בשמן ערופה תנא שם עוד .אצבעותיו לקשרי המגיע קולמוס לעשות

 קלה ביצה ליה וקרו תרנגולת ביצת קלה ביצה
 יותר לבשל קלה לך אין הכמיס ששיערו לפי

V̂י יי־יר״י ״ שיעורי כל תנא יייי

 דוגמא ז״ל ופירש״י רבינו כלשון המוציא פרק (שםע״ט) ברייתא סמניןוכו', הוציא
:עכ״ל ,כזה אהה רוצה לדוגמא שמראין כעין מעט כלומר לאירא

 שתי לכתוב כדי דיו ע״ח:) המוציא(שם פרק משנה .וט׳ הרךלמום על דיו המוציא ט
 שסי ברךלמוס אותיות שהי בדיו אותיות שתי תנא פ') ועמרא(דף .אותיות

 בעי המפר. קסת קלמרין פי׳ .בקלמרין אותיות
אוח בקולמוס אחת אות בדיו אחת אות רבא  התרנגולים מביצת כגרוגרת לבשל כדי עצים המוציא ך

 כדי קנה המוציא באילפם. ,ונתונה בשמן טרופה
 היה ואם .אצבעותיו לראשי המגיע קולמוס לעשות

 כדי תבלין המוציא ה :כעצים שיעורו מרוצץ או עבה
ה. עם זה ומצטרפין ביצה לתבל שהוא. כל פלפל ז
 כל רע ריה .שהוא כל טוב ריח .שהוא כל עיטרן
.שהוא כל טוב ארגמן .שהן כל כשמים מיני .שהוא

 נחשת כגון הקשים מתכות מיני .אחת הורד בתולת
 וממקק המזבח ומאבני המזבח מעפר .שהן כל וברזל
 שמצניעין מפני .שהן כל שלהן מטפחות וממקק ספרים
פטור: שלהבת והמוציא שהוא כל גחלת .לגניזה אותם

 פחות שיעורן לאדם נאכלין שאינן גינה זרעוני המוציא ן
.שנים הדלועין ומזרע .שנים קשואין מזרע .מכרוגרת

 פי על ליתן כדי סובין המוציא .שנים המצרי פול מזרע
 שיעורו לאכילה אם מורסן המוציא .זהב צורפי של כור

 כדי לצביעה גדי. פי כמלא שיעורו לבהמה כגרוגרת.
 ימתיקו שלא עד והחרוכין זרדין לולבי .קטן בגד לצבוע

 והחרדל הלוף אבל .גדי פי כמלא ומשימתיקו . כגרוגרת
 עד בין שימתיקו בין הנכבשין כל ושאר והתורמוסין

 לאכילה אם .גרעינין המוציא ז כגרוגרת: ימתיקו שלא
.שתים לחשבון ואם . כעצים הן הרי להסקה ואם .חמש
כגרוגרת. לאוכלים אזוב המוציא שתים. לזריעה ואם

 להזיה .העצים כשיעור לעצים .גרי פי כמלא לבהמה
 רמונים וקליפי אגוזין קליפי המוציא ח t הזיה כשיעור
 קטן בגד בהן לצבוע כדי הצבעין ושאר ופואה אסטים
 רגלים מי המוציא וכן ראשיהן. על הבנות שמניחין כסבכה

 קימוניא בורית או אלכסנדריא נתר או יום ארבעים בן
כסבכה. קטן בגד בהן לכבס כדי המנקין כל ושאר ואשלג
. ומול זבל :לאירא דוגמא בהן לצבוע כדי שרויין סמנין הוציא ט׳ קו  יבינוכדבלי כלשוז משנת ד

 ממגו לכתוב כדי שיעורו הקולמוס על דיו המוציא ט
 בקסת או עצמו בפני הדיו הוציא אם אבל .אותיות שתי

 הקולמוס על ממנו שיעלה כדי זה על יתר בו שיהיה צריך
 אחת אות כדי בקסת היה .אותיות שתי לכתוב כדי

 אחת אות כדי לבדו בדיו או אחת אות כדי ובקולמוס
אותיות שתי הוציא ספק. זה הרי אחת אות כדי ובקולמוס

 והוציא וחזר וכתבה אחת אות הוציא .הנחתן היא זו כתיבתן .חייב מהלך כשהוא וכתבן
 לרפואה בין כחול *המוציא י :הראשונה האות חסרה שכבר פטור. וכתבה שניה אות
 שתי בכחילת אלא להתקשט דרכן שאין ובמקום .אחת עין לכחול כדי לתכשיט ביו

 לעשות כדי וגפרית זפת .עינים שתי לכחול כדי שיוציא עד להתקשט והוציאו עינים
ב. ס  למשוח כדי רבב השפשף. בראש ליתן כדי דבק קטן. נקב פי על ליתן כדי שעוה נ
א : כסלע רמיק תדזת ר. פי לעשות כדי טיט האיגרת. חותם לעשות כדי אדמה המוציא י  כו
.זהב צורפי של כור פי לעשות בדי חרסית .סיידין של כף מלא עם לערב כדי גם חול .כרישה לזבל כדי דק חול או זבל

שיער
למלך משנה

t השנים ואם .לגמל סרה סי כמלא סגן דמוציא ההיא והיי® המומס השיטור מייב המרובה לשיטור o 
 מייב המוטס לשיטור הוציא אס אבל לקולא המרובה השיטור נחר אולינן נססמא המרובה השיטור
 אן .חייב לסרה סרה סי כמלא סצה דמוציא קי״ל ואס׳ה שכיח לא לפרה טצה דהא המוטס השיטור
ח י נ  הדבר וכסח לקולא מחשבתו נתר אזלינן אי לי מספקא בהא לחומרא אזלי׳ דנסתס שכיח ולא מ

 גני וכ׳כ וכו׳ כגרוגרת שיטורו לאכילה אס מורסן המוציא רנינו דמ׳ש ודע : תלמוד אצלי צריו
ו. מיירי המוציא דנכווגת גיאה דמלתא פשטא חמש לאכילה אס גרעיניו נ י  קשה זה שלפי אלא רנ

והסוס׳ . כ׳ דין נפרקין רנינו שפסק וכמו שהוא בכל חייב לזרע ובמוציא שתים לזריעה ואס מ״ש

 ומאי והקשו המגולה. מביצה
 ר״ב ופירש .כביצה והכא כגרוגרח דשבה

: ע״כ קלה מביצה כגחגרה
א ה צי מו ט׳. חבלין ה  (שם ר״ע פרק ו

 לחבל כדי תבלין משגה פ״ס:)
 נראה וס״מ .זה עם זה ומצסרפים קלה ביצה
 מיני בשטלן אלא מצפרפין שאין הגמרא לפי

 פירוש שם לרבינו ויש פירש״יז״ל. וכן מסיקה
 צ׳) (שם משנה וכו'. שהוא כל פלפל : אחר

 ז״ל ופירש״י .רבינו כלשון וגמרא וברייתא
 שגם נראה ולי ארגמן בו שצובעין צבע ארגמן

 של עלה הורד בתולת להריח. ראוי הוא
 האוכל תולעת אכילת חקק .אחת בחור ורד

 אותו שמצניעין .מקק שמו ומרקיבן בספרים
 :עכ״ל גניזה מעון קדש דבר שכל לגנוז
ת  (ביצה בי״ס .וט׳ והמוציא שהוא כל גחל

ברייתא: משילין פרק ל"פ)
א ו  שבת ר״ע פרק .וכו׳ גינה זרעוני המוצי

 גינה זרעוני משנה וב׳) א׳ צ׳
 אומר בתירא בן יהודה ר׳ מכגרוגרת פחות
 זרע שנים דלועין זרע שנים קשואין זרע חמשה

 פוסק אינו ז״ל ורבינו .ע״כ שנים. המצרי פול
 קישואין דזרע סיפא דהך וסובר יהודה כרבי

 :כמותו והלכה היא ח״ק דברי וכו׳
 (שם בהמוציא .וכו׳ ליתן כדי סובין המוציא

 ז״ל פירש׳׳י רבינו כלשון משנה ע״ח:)
 של באש הזהב צורפין פחמים שאין במקום

 לאכילה אם מורסן המוציא :עכ״ל ,סובין
 אבל וכו׳ זרדין לולבי עד פ״ט תוספתא וכו׳.

_ :וכו׳ הלוף
א ז וכו׳. חמש לאכילה אס גרעינין המוצי

.צ׳) (שם ר׳׳ע פרק סוף ברייתא
 אם שגורסין ספרים קצת כגרסת גרסתו ואין

 חזיר פי מלא וכמה חזיר פי כמלא לאכילה
 עכ״ל: חמרה גרעיני גרעינין ז״ל ופירש״י אחת

:וכו׳ אזוב המוציא
 פרק משנה .וכו׳ אגוזים קליפי היזוציא ח
 אגוזים קליפי פ״ס:) (שם ר״ע "־' ״

 בהן לצבוע כדי ופואה אספיס רמוניס קליפי
 רגלים מי המוציא וכן : סיכה פי קטן בגד
 ואשלג קמוניא ובורת נהר רגלים מי שם .וכו׳
 ובגמרא סבכה פי קטן בגד בהן לכבס כדי
 נתר .יום ארבעים בן רגלים מי תנא צ׳) (דף
 :ע״כ ,אנטיפטרי נהר ולא אלכסנדריא נהר הנא

הוציא

י׳1
 בזה ז״ל לרש׳׳י ויש .תיקו מהו בקלמרין אחת
 שתי הוציא :רבינו כדרך שלא אחר פי׳

 :רבינו כלשון מימרא שם .וכו׳ אותיות
 רבא אמר מימרא שם .וכו׳ אמת אות הוציא

 והוציא וחזר וכתבה אחת אוח הוציא
 דאפקא בעידנא פטור וכתבה אחת אוח

 :ע״כ ,דקמייהא שיעור לה חסר לבתרייתא
 ע״ח:) (שם משנה .וכו׳ כחול המוציא י

.אחת עין לכחול כדי כחול
 עינים שתי אלא פי׳ כחלי לא הא הקשו ובגמרא

 .אחת עין טחלוח צנושת שכן הונא א״ר
 כדי לרפואה אם כחול רשב״א אמר מיתיבי
 ותירצו עיניס בשתי לקשוט אם אמת עין לכחול

 ז״ל ופירש״י .ע״כ בעירניות ההיא תניא כי
 כל צניעות צריכות אינן כפרים בנוח עירניוח

 עיניהן, שחי וכוחלוח פניהן מכסות ואינן כך
ת פכ״ל: פ ט׳. וגפריח ז  ע״ח) (שם משנה ו

 נקב לעשות כדי ז״ל ופירש״י .רבינו כלשון
 בזפת פיו סותם חי כסף בו שמתנין כלי קטן

 דק נקב הסתימה בהוך ונוקב בגפריס או
 וכו׳. בו לימן כדי שעוה עכ״ל: בו להוציא

 עלי לימן כדי פ׳) (דף ובגמרא .רביט כלשון שם
 של למעוטי ז״ל ופירש״י .יין של קטן נקב פי

 מדבש יותר קטן נקב דרך זב שהיין ודבש שמן
 שהכל זה לכתוב רבינו משש ולא .עכ״ל ושמן
 במשנה .וכו׳ ליחן כדי דבק :קטן בלשון נכלל
 השפשף בראש ובגמרא פ׳) ודף .ע״ח (שם

 מושיבין ז׳׳ל ופירש״י .ציידין של קנה שבראש
 עליו יושב והעוף דבק עליו ומתנין קטן נסר

 העוף שיהא הרבה שם לתת וצריך בו ונדבק
ב עכ״ל: בו, נדבק  (שם ברייתא .וט׳ רכ

:ע״ח)
א  (שםפ׳ב׳> מפנה אדמהוכו׳. המוציא '

, כחכמים ופסק רבינו כלשון
: עכ״ל , ארזילא אדמה ז״ל ופירש״י

רבינו: כלשון שם ברייתא וכו׳. טיט

:קפלוט כרישא ז״ל ופירפ״י .מכמיס
 :רבינו כלשון וברייתא משנה .ונו׳ הגס חול

 כדי חרסית (ע״ח) במשנה . וכו׳ חרסית
 ופירש זהב צורפי של כור פי לעשות

 ספרי ובקצת . כתושה לבינת חרסית ז״ל רש״י
 במ£רים כן ואין חרסית סיד נמצא רבינו

מדוקדקים

הדאב״ד דממת
 דבר ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳ כחול *המוציא

 ופירושו בגמרא האמור עירניוח בנמןום כתב זה
 ולשלם צטשת שאיק עירניוח אבל נהיר לא

עכ״ל: , שנים שש ממקשסות

ס זו קושא מכנז p אומן פירוש ,ששם לנסיטה אם כיז o שרגילין. במקום כלומר א׳נ לנשפה יאויין
 ראוי םמורפן שאם זה סגנון פי סל בגי כולהו לפיש אפשר ולופ׳ז .ט'כ לנטוס סהמא והוי לנוטטס
ס שיעורו לאוכלו שרגילין במקום A לאכילה ס כ ח נ ר  פי כמלא שיפורו לנהמה ג'כ ראוי ואם נגיונ

 דגרטינץ נבא וכן . צביטה נהר אזלינן לצביטה ראוי היה אם וכי .לחומרא אזלינן ושכיח יבכיוז גדי
י ה׳ג ה והגך ,שרושא מ א ^ו בנוה השני בכל ז׳ל דרבינו מ  השיטור ואס׳כ המרובה השיטור בחמלה נ

סר אולינן ולא למימרא בהריה אזלינן המועט לשיפור ראוי היה שאם לומר השענו  הממבם השיטור נ
א המרובה דהשיעור היבא אלא א המועט והשיעור השכיח מ ;שביה דלא מ

ת מ ה

עו? מגדל
׳ עצים המוציא ^ .לגניזה אותן שמצניעין עד ס  :ע׳ט) ע״ח (דף עקיבא רני ופרק המוציא פ

ת א ח א :ל׳ע) משילין(דף סרק .וכו׳ שהו כל ג . שנים המצרי סול עד גיגה ורעוני המוצי
ס) (דף ר״ע סרר  פד כו׳ מויםן המוציא :כאוח אוח המוציא פרק זהב עד סובין ד^וציא :פ׳

ת ר ג ו ח היא תוספתא לשון .^ א : שכח דמסכח ס׳ פ0 .הזיה עד כו׳ גיעינין המוצי  יס׳ ר׳ע ׳
א :צ׳) המצניע(דף וע׳ ע׳ט) (דף המוציא ם׳ (דף המוציא פרק .וכי׳ דוגמא עד וכו׳ קליפי המוצי

א :ס״א) ג עיניס: שמי עד נמול המוצי ה י ז״ל הראג״ד נ נ  שאיק עירניוח במקום כחג זה ד
אני :עכ׳ל מינים שמי מסקשטות ולעולם צנועות א מה ידטסי לא אומר ו  ס׳ פשוטה ההלכה כי לחדש נ
 לקשט ואם אליטזר בן י׳ש אמר ואוסיב אמת עין לכמיל כדי כחול דקתגי מתני׳ על דאותביה המוציא

ר כריה הלל מרגמה ופרקינן עינים בשמי ר שמואל י׳  הכפרים כנוס ו'ל ופייש׳י ,נעייניות נחמני נ
ת :מוטמים נמוכה השוכניס הטם וגם פרוצים יושביהן שאין מפני צנוטויז שאינן פ מזנב מד וגפריה ז

ספרם



81 טא משנה מגיד פי׳ח שבת הלכות זמנים. משנה מגיד
 ססם שמיה שהמשנה מפני יהודה כר׳ ימ5ר ופסנן .לו צריך שהוא מפני 5מיי למוכס

 (שם גרייהא וכו׳. פרוע ששר המוציא :וט׳ ר״י כדברי חייב הוא גונא דבכל דמשמש
שהביאו אמרה דברייתא ת״ק כדברי הוא פרוע הששר ודין רבינו כלשון וגמרא ע״ח:)

:כמוהו והלכה שס

 וט/ברייהא שינו לגבל כדי שיער המשנה: כלבון לעשוהוט׳ כדי מרסיס אלא מדוקדרןס
 משנה לסודוכו׳. כדי סיד :עכ״ל >לשיש יפה שיער ו״ל ופירש״י רבימ כלשון פ'ב׳ שם
 צמר פ״א) (שם משנה .וכו׳ אבן צרור :וט׳ ואפר עפר :רבימ כלשון וברייתא שם
 זהוא יוסק א״ר ובגמרא בבהמה. לזרוק כדי אוסר יעקב בן ר״א בשף לזמק כדי אבן

אומר ראב״י המא שיעורה וכמה בה סמרגשה
ב. צורפי של כור פי לעשות טיט לגבל כדי שיער ה ז

̂ן ,3,ממלוקוס ג׳ פ״ב) ,ןל/ !p,, ,y, כד ואפר עפר .שבבנות קטנה אצבע לסוד כד ד ם
 בבהמה לזרוק כדי אבן צרור .קטנה צפור דם לכסות כל אצל כמוהו שהלכה דידוע יוסי כרבי ופסק

בו לקבל כדי חרם .זוזים עשרה משקל והוא ותרגיש. ייאלי: אחי
 גמי .לקופה אזן לעשות כדי חבל המוציא יב : רביעית

 אזן לעשות כדי הוצין .ולכבדה לנפה תלאי לעשות כדי
 של קטן משפך פי על ליתן כדי סיב .מצרית לכפיפה

 לעשות כדי עצם כאגוז. כדור בו לעשות כדי מוכין .יין
 עד או הכרכר ראש בה לגרוד כדי זכוכית .תרווד

ג :כאחת נימין שתי שיפצע  מזנב נימין שתי המוציא י
 שבחזיר הקשה מן אחת הוציא חייב. הפרה ומזנב הסום
 והן דקל חורי . שתים העץ חוטי והן דקל נצרי חייב.
ת. החריות קליפי ח  וצמר כלך ומצמר גפן מצמר א
 לטוות כדי הנטוין כל ושאר שבים וחיה וארנבים גמלים

 מן או הבגד מן המוציא .טפחים ארבעה אורך חוט
.להוצאה שיעורן כך לטומאה כשיעורן העור. מן או השק
 העור ארבעה. על ארבעה השק שלשה. על שלשה הבגד

 כלל נתעבר שלא עור המוציא יד :חמשה על חמשה
 קטנה משקולת לצור כדי שיעורו ,רך הוא עדיין אלא

 ולא בקמח נעשה לא ועדיין מלוח היה . שקל שמשקלה
 בקמח עשוי היה .קמיע לעשות כדי שיעורו בעפצה

 עליו לכתוב כדי שיעורו בעפצה נתעבד לא ועדיין
ט. את חמשה: על חמשה שיעורו עיבודו נגמר הג
ו  שמע פרשת עליו לכתוב כדי מעובד קלף המוציא ט
 נייר .מזוזה עליו לכתוב כדי דוכסוםטוס .ובשעריך עד
 שהן מוכסין קשר של אותיות שתי עליו לכתוב כדי

 אף חייב מוכסין קשר חמוציא .שלנו מאותיות גדולות משל^״ ט לער שיעורו וכסה עפין ולא קמיס
ה קשנה מ היא ראיה שהרי בו ונפטר למוכס הראהו שכבר פי על ייי ר^עא א״י ו

S על לט;וך כדי מוזוק ונ״ר פרוע שטר המוציא .לעולם
 כדי שלו בלובן יש ואם פלייטון. של קטנה צלוחית פי שיעורו וכמה עפין ולא וקמיח דמליח לפסרא

מי :הגש את עליו כדי,לכסוב ז :חייב מוכסין קשר של אותיות שתי לכתוב • <«׳ עיטיי נג המוציא ט
 חי ארם אבל חייב. חיים שהן אע'פ ועוף חיה בהמה

אותו המוציא חולה או כפות היה ואם .משאוי אינו :פכ״ל ^
 ומניח אחת שנוטל בזמן **בנה את מדדה והאשה .חייב
 חייב בצוארו תלוי וכים חי תינוק המוציא ין :אחת

 הוציא אם אבל לתינוק. טפילה הכיס שאין הכים משום
 בידו וטבעותיו בכליו מלובש שהוא אע״פ הגדול את

 כתיפו על מקופלין כליו היו .לו טפילה שהכל . פטור
 ומת שהוא. כל חי חגב המוציא יח :חייב אותו הנושא

 שהוא כל מתה בין חיה בין כרמים צפורת כגרוגרת.
 חמת .בה כיוצא כל וכן לרפואה אותה שמצניעין מפני

 מת .הוצאתן שיעור כך טומאתן כשיעור והשרץ והנבלה
ט :כעדשה ושרץ כזית ונבלה  מצומצם כזית שם היה י

 במעשיו הועיל שהרי חייב זית כחצי ממנו והוציא
 זית כחצי הוציא אם אבל .מלטמא השיעור שנתמעט

 שאינו אמורים דברים במה כ הטומאות: בשאר בזה כיוצא כל וכן . פטור ומחצה מכזית
בכל חייב בזה כיוצא ולכל דוגמא ממנו להראות או לרפואה או לזרע המוציא אבל סתם. כשהוציא כשיעור ההוצאה על אלא חייב

שהוא סימןשח: א.נוור

למלך משנה
:אגל) מהל׳ סי׳ד המחנר הרג מ׳ש עיין (א׳ה .הוצאהן ר1שיע כך שומאחן מיעור והשין והנגלה המת יח

ב  משנה .וכו׳ לעשוס כד חבל המוציא י
וכו׳. גסי כלשוגה: ע״ח) (שם

 וכו׳ סיב וכו׳ הוצין :כס״ק כלשונה משנה
ט׳. מוכין  כלשון ע״מ) (שה בברייתא כלם ז
 דקל לולבי של הוצץ ז״ל ופירש״י .רבינו

 סיב .דקל מצורי העשוי סל מצרית כפיפה
 אס לסנן משפך פי על הדקל. סביב גדל
 כדי עצם :עכ״ל ,הפסולת אח שמעכב היין

 כלשונה פ״א) (שם משנה .ופו׳ חמוד לעשות
 קוליר׳זא: כף חמוד רש״י ולשון כדברית״ק.

 עד או הכרכר ראש בה לגרוד כדי זכוכית
 משנה .וכו׳ כאחת נימין שסי שיפצע

:רביש כלשון וברייתא
 סוף ברייתא .וכו׳ נימין שני המוציא ־ע

 נימין שני המוציא צ׳;) (שם ר״ע
 שמצניעין מפני חייב הפרה ומזנב הסוס מזנב
 דקל צורי אמס חזיר של ^שה לנשבין אותן

 ז״ל רש״י ופירש .ע״כ אמס דקל חורי שתים
 טמין מזיר של מקשה .עופות לצוד לנשבין

 גפן מצמר :עכ״ל חזיר של שבשדרה קשץ
 מן המוציא :המוציא פרק תוספתא .וכו׳

 משנה הביאו ע״ס) (שם בהסוציא .וכו׳ הבגד
 ארבעה השק למדרס שלשה על שלשה הבגד דסק

 מלה ותני חמשה על חמשה העור ארבעה על
 ע״כ. להוצא̂ה שיעורן כך למזמאה כשיעורן

 קרפבלא הנקרא עיבודו משנגמר הוא ומנור
 :בסמוך ומבואר הסם כדאיחא הגמרא בלשון

T עורות שלש שם .וכו׳ עור המוציא P 
ולא מליח דלא כמשמעו מצה

ט׳. קלף המוציאטו  (ע״ח:) שם משנה ו
 כדי דוכסוטטום : כלשונה

. לכתוב ט׳  ז״ל ופירש׳׳י ע״פ:) (שם ברייתא ו
 :עכ״ל העליונה קליפסו שנטלה קלף דוכסוסטום

 נייר ע״ח) (שם מפנה וכו׳. לכתוב כדי נייר
 כמה ותנא מוכסין קשר עליו לכתוב כדי

 גדולות שהם ומפורש אותיות שסי מוכסין קשר
 לך יש מוכסין של קשר ז״ל רש״י ולשון משלנו.

 או אהד במקום הנהר לראש המכס אח שנותן
 להראות מותם לו מוסר והוא במתנה לו מוהל

 קשר המוציא : המכס לו שממלו למוכסין
 קשר המוציא ת״ר ועמרא משנה .וכו׳ מוכסין
משהראהו חייב למוכס הראהו שלא עד מוכסין
 משהראהו אף אומריהודה ר׳ פטור למוכס

למוכס

 פרק .וכו׳ ועוף מיה בהמה המוציא טז
 המוציא צ״ד) (שבס המצניע

 בין חיין בין הרבים לרשות ועוף מיה בהמה
 על חייב שחוטין על אומר נתן ר׳ חייב שמומין
 שם ואמרו עצמו אח נושא שהחי פטור החיין

 בבהמה אלא נתן דר׳ עליה רבק פליגי לא ע״כ
 משא מי אדם אבל נפשייהו דמשרבטי ועוף חיה
 ז״ל ופירש״י ע״כ. מודו רבק אפי׳ עצמו את

 להשתמע עצמן ומכבידין מפה כלפי דמשסמפין
 ומודה שם וכו׳. כפות היה ואם :הנושאן מיד
 שם ממ״ש נלמד החולה וכן .בכטח נתן ר׳

 :וכו׳ דמו דכפיתו כמאן פרסאי ומי
 קכ״סב׳) מפנין(שם פ׳ וכו׳. מדדה והאשה

 יהודה ר׳ אמר בנה אס מדדה האשה
 אם אחת ומניח אמת שנוטל בזמן אימתי וכו׳
 חלון ס״פ וקי״ל כאן עד אסור טרר היה

 ר׳ ששנה מקום כל פ״ב) פ״א בעירובין(דף
 חכמים. דברי לפרש אלא אימ אימתי יהודה

 בזרועותיו אוחזתו בנה אס מדדה ז״ל ופירש״י
 .והולך רגליו מניע והוא ומסייעסו ומאחריו

 רגליו מניע שהתינוק אחת ומניח אחה שנוטל
 אסור גורר אבל אמת מניח אחת כשמגביה

עכ״ל: שנושאהו מפני
 נוטל(שבת פרק .וכו׳ חי תינוק המוציא יז

 הוציא רבה אמר קמ״ב) קמ״א
 ותניא חייב בצוארו לו תלוי וכיס מי תינוק

 וטבעותיו ברגליו וסנדליו עליו וכליו אדם המוציא
 חייב. שק כמוס הוציאן שאילו פטור בידיו

 שהיה שהן כמות הוציאן שאילו ז״ל ופירש״י
 עכ״ל הנושא חייב מלובש ולא בהן אחוז עליק

:רבינו כדברי
ח  משנה .וכו׳ שהוא כל חי מגב המוציא '

 כדברי ר״ע פרק סוף כלשונה
 דוקא ח״ק דלדברי בגמרא ומפורש .ח״ק
 שהוא. בכל אינו טמא אבל טהור חי חגב

 מהו מפרש י ובגת׳ כלשונה המשנה כתב ורבינו
ת :אצלנו ברור ואינו כרמים צפורת מ  והנבלה ה
 צ״ד). צ״ג (שם המצניע פ׳ משנה .וכו׳ והשר!

 וכעדשה הנבלה מן וכזית המס מן כזית וכן
 בגמרא ומפרש פוטר. ור״ש חייב השרן מן

 צריכה שאינה מלאכה מפני הוא ר״ש שפטור
 כסתם לפסוק ראשון פרק נתבאר וכבר .לגופה

 ;שם שכתבתי כסו עליו חולקין ויש שבכאן משנתנו
 צ״ד:) (שם וכו׳• מצומצם כזית שם היה '׳ט

 סא המת מן כזית וכן חנן בגמרא
 ופירש חייב. זית חצי תניא והא פטור זית מצי
 זית חצי דאפיק חייב דתניא הא ששת רב

 מכזיס זית הצי דאפיק פטור דתניא הא מכזיס
 דרב אע״ג ששת כרב רבינו ופסק .ומחצה
 הלכתא אמרו דלא החם עליה פליג נממן

:בדיני אלא דר״נ כוחיה
 פרק ריש משנה וכו׳. שאינו בד״א ב

 ל״ל ונגס׳ צ״ב) (שם המצטע
 ולדוגמא לזרע המוציא לימני המצניע למימני

 הב״ע אביי אמר שהוא בכל עליו חייב ולרפואה
 מפיק וקא הצניעו למה ושכח שהצניעו כגון
 למחשבתו בטלה בטולי דהימא מהו בסתמא ליה

 עושה הוא ראשונה דעת על העושה כל קמ״ל
ע״כ:

המצניע

עוז מגדל
א : המוציא פיק . חייג הפרה צי פ . אוזה המריות עד ונו׳ מן אמש הו  מצמר :צ׳) (דף ר׳ע ס׳
פן ו׳ כלן ומצמר מ א :פ׳ע גתושפתא .טפחים ד׳ עד נ  חייג מוכסין קשר של עד הגגד מן המוצי
הוצאת : המוציא פ׳ הכל ג וכו׳. עור ו ג) גיטין(דף נמסכה פ׳ אוהו המוציא עד גהמה המוציא :כ׳

שה :צ׳ג) (דף המצניע פרק .חייג א :קכ׳ח) מפגין(דף פ׳ .וכו' גנה את מדדה והא  הינוק המוצי
 כיוצא עד כו' חגג המוציא :קמ׳א) (דף שס נוטל ופרק המצניע פרק .חייג אוהו הנישא עד חי

ף ס'פ .נזה ד ע( ת :צ׳) ר׳ מ :צ׳ד) צ׳ג המצניע(דף פיק הכל . כשיעור שיכניס עד והנגלה ה



8 t פי״ח הלמת זמנים. משנה מגיד2 m משנה

 זכו/ האוצר בחוך ככר שהוציאו זה זרק :כסמוך זה גתכאר ככר .וכו׳ דבר המצניע כא
צ״א:) (שם וכגמרא .כשיעורו אלא חייב אינו והכניסו חזר במשנה שס

 ותירן אדם ככל ליה והוי קמייסא מחשבתו בפלת זרעו שלא דכיון ופירש״י ששימא הקשו
 קאי קמייתא במלהא ניכר דמקומו כיון דחימא מהו ניכר ומקומו לאוצר שזרקו כגון הב״ע אכיי
 ופירש״י .בסליה כסוליה לאוצר מדזרקיה קמ׳׳ל

א :שהוא ס׳יקי אלא ב&ירוש על;ו נמלך בשלא מחני׳ ךל לדוגמא או לדפואה או לזדיעה דבר המצניע ד
ט והוציאו הצניעו למה ושכח  שהוא בכל עליו חייב סו

 האדם,אץ ושאר הוציא. ראשונה מחשבה דעת שעל לההוצאה וה״ה לה קרי מצאה נמי להכנסה
 לתוך כבר שהוציא זה זרק .בשיעורו אלא עליו הייבץ הלין: לפני! ומוריד מעלה זה אי! ומ״מ הכנסה.

ד”^^%^׳ה-)  מחשבתו בטלה כבר ניכר שמקומו אע״פ האוצר ע
 שיכניס עד חייב אינו וחכניסו חזר אם לפיכך הראשונה. ומצניע', הכשר,להצניע כל ‘אמרו אחר כלל

ב ז כשיעור פירושה עך .וכו׳ חייב בשבח המוציאו כמוהו ואינו להצניעו אדם בני דרך שאין דבר כ
- . י-׳ ׳ והוציאו אחד הצניעו אם הנדה דם כגון להצניע ראוי ..... -

 על אלא חייבין שאין .פטורין'עליו האדם ושאר חייב
 המוציא כג ז כמוהו ומצניעין להצניע הכשר דבר הוצאת

 המלאכות מן מלאכה העושה כל וכן .פטור שיעור חצי
 והוציא וחזר והניחו שיעור חצי הוציא .פטור שיעור חצי

 הראשון החצי והגביה קדם ואם .חייב האחר החצי
ופטור. שנשרף כמי נעשה השני החצי הנחת קודם

 והעבירו אחר חצי והוציא וחזר והניחו שיעור חצי הוציא
 שהניח כמי שהמעביר .חייב שלשה בתוך הראשון על
 על שם שינוח עד חייב אינו זרקו אם אבל משהו. גבי על
 חצי והוציא וחזר שיעור חצי הוציא כד משהי: גבי

 רשויות לשתי חייב. אחת לרשות אחת בהעלם שיעור
 ביניהן היתה .פטור עליה שחייבין רשות ביניהן יש אם

 המוציא כה ;חטאת וחייב אחת כרשות הן הרי כרמלית
 וכן .כשיעור וחזר נתפח שיניחו וקודם מכשיעור פחות

 מכשיעור פחות וחזר צמק שיניח וקודם כשיעור המוציא
 קודם וצמקה לאכילה כגרוגרת המוציא כל : פטור
 צריך שאינו לרפואה או לזריעה עליה וחשב הנחה
 הוציא . הנחה עת של כמחשבתו חייב זה הרי שיעיור
 עליה והשב חזר הנחה וקודם לזריעה מערוגרת פחות

 כגרוגרת ונעשת קודם.הנחה תפחה ואם . פטור לאכילה
; היה חישב לא שאפילו .חייב לאכילה עליה שימלך קודם

 כגרוגרת הוציא כז ההוצאה: מחשבת על מתחייב
 ספק זה הרי הנחה קודם ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה,

 טמא לבית אוכלין כזית זרק נדחה. לא או נדחה אם
כביצה הכל ונעשה שם שהיו לאוכלים זה כזית והשלים

הרי

 וחזר גמגרח חצי הוציא ת״ר שם וכו׳. שיעור מצי והוציא וחזר שיעור חצי הוציא כד
 אומר יוסי ר׳ פסור העלמות בשתי חייב אחת בהעלם גרוגרת חצי והוציא

 ביניהם חניאת חיוב שיש והוא רבא אמר חייב אתת לרשות פסוד רשויות לשתי אחת בהעלם
פסק ורבינו .פסלא אפי׳ אמר רבא לא פסלא אבל כרמלית אפי׳ אמר אביי לא כרמלית אבל

להחמיר כרבא ופסק אמוראי הנך משוס יוסי כר׳

 שמצניעין מדבר שהוא להצניע הראוי דבר כל
 בני אצל חשוב שיעור בזה שיש כמוהו ומצניעין

 חשוב שאינו עשיר ואפי׳ עליו חייב אדם כל אדם
 בפ׳ הנזכרים השיעורים לכל כצל וזה .זה אצלו

 בדין המשנה ראש רבינו כתבו לא וע״כ זה
 שאינו להצניעו כשר שאינו וכל .עצמו בפני
 נ״ל כמוהו מצניעין ואין להצניעו הראוי ממין

 מכשיעור פחות שהוא אלא ראוי ממין שהוא פירושו
 לא ז״ל ורבינו .המצניעו אלא חייב אינו

 נתבאר שכבר לפי כמוהו מצניעין ואין כתב.
 בגמרא ואמרו וכו׳ דבר המצניע בבבת למעלה

 וכ״ש נדה דם לאפוקי להצניעו הכשר כל גבי
 אשרה עצי לאפוקי אמר עוקבא רב אשרה עצי
 כיון ואידך לשונרא ליה מצנע נדה דם אבל

 כרב רבינו ופשק ,ליה מצנע לא דחלשא
 וכיוצא אשרה עצי או נדה שדם ומכאן .מתנא

עליהן; חייבין אין שיעור בשום בהן
 משנה וכו׳. פסור שיעור חצי המוציא כג

 ובכמה צ״ג:) (שם בהמצניע
 בהמוציא וכו׳ שיעור מצי הוציא :מקומות

 והניחה גרוגרת חצי הוציא רבא אמר פ׳) (שם
 ראשונה והניחה גרוגרת מצי והוציא וחזר

 והקשו ופסור נשרפה או שנקלעה כמי נעשית
 והגביה קדם אם ה״ק ותירצו מנחא והא אמאי

 כמי נעשית שניה הנחת קודם הראשונה את
 ופירש״י .ע״כ ופסור שנשרפה או שנקלעה

 אמה דבהעלס וכיון מנחא והא ואמאי ז״ל
 וכן עכ״ל. הוצאה גמרה לכי מצערפי הוא

 שיעור לחצי ידיעה לו היתה שאס עיקר
 שגגות מר.לכות פ״ו כמבואר דפעור] [פשיעא
 :בדוקא אחת בהעלם שהכוונה בסמוך ויתבאר
 מצי והוציא וחזר והניחו שיעור מצי הוציא

 מצי הוציא רבא אמר שם .וכו׳ אחר
 גרוגרת מצי והוציא ומזר והנימה גרוגרת

 הא ואמאי והקשו מייב עליה דרך והעבירה
שלשה בתוך שהעבירה כגון ותירצו נחה לא

 ז״ל. דעתו זהו הוו תלמידיו ורבא דאביי משום
 רשויות ששתי ביניהן מעאת מיוב שיש והוא ופי׳

 מהן, מאמת שהזורק ברה״י מופסקות אלו הרבים
: מעאת חייב רשות לאותו

 שיניחו וקודם מכשיעור פחות המוציא כה
 מבואר זה .וכו׳ וחזר נתפח

 : בסמוך אזכרה צ״א) (שבס שבהמצניע בסוגיא
 וחזר צמק שינימ וקודם כשיעור המוציא וכן

:סוגיא באותה זה גם .וכו' פחות
 הוציא בעיא שם .וכו׳ כגרוגרת המוציא כר

 ונמלך וצמקה לאכילה כגרוגרת
 משב ולא אשתיק כי ודאי הכא מהו לזריעה עליה
 דילמא או מימייב לא קמייתא אממשבה עליה
 השתא בחר ואח״ל ומימייב אזלינן השתא בהר

 וכן כאת״ל רבינו ופסק .וכו׳ ומיחייב אזלינן
 כשיעור המוציא וכן דין נתבאר ובכאן ז״ל דרכו

 לא קמייתא אממשבה דקאמרי למעלה הנזכר
 אמר שם .מגרוגרת פמות הוציא :מימייב

 לזריעה עליה ונמלך לאכילה כגרוגרת הוציא ר״ג
 פשיעא והקשו חייב לאצילה עליה ונמלך לזריעה

 דלא קמ״ל ותירצו שיעורא איכא גונא דבכל
 שם עוד . מחשבה בחדא והנמה עקירה בעינן

 ותפחה לזריעה גרוגרת חצי הוציא רבא בעי
 דרב (במימרא התם מהו לאכילה עליה ונמלך
 איכא גונא דב^ משום דמיחייב הוא נחמן)

 לא דאפקה דבעידנא כיון הכא אבל שיעורא
 דילמא או מיחייב לא אכילה שיעור ביה הוה
 מימייב עליו משיב ולא אישתיק דאילו כיון

 מיחייב מיחייבאת״ל נמי הא דזריעה אממשבה
 להביא הוצרך ולא כאת״ל רבינו ופסק וכו'.

 הוציא דין התבאר ובכאן נממן. דרב מימרא
 ואם רבינו וכתב .שלמעלה מכשיעור פחות

 קודם כגרוגרת ונעשה הנחה קודם תפחה
 דקאמרה מורה הבעיא ילשון שכך לפי עליה שימלך

:הוא ומוכרח עליה ונמלך ותפחה
 הוציא שם בעיא .וכר כגרוגרת הוציא כז

 וחזרה וצמקה לאכילה כגרוגרת
 :תיקו לא או שבח אצל דיחוי יש מהו והפחה

 תרומה כזית זרק שם . וכו׳ אוכלין כזית זרק
 שבת לענין אי למאי מהו עמא לבית

 כביצה אוכלין עומאת לענין אי בעינן כגרוגרת
 דאיכא וכגון שבת לענין לעולם ואסיקנא בעינן
 לכביצה משלימו וכזית אוכלין מכביצה פחות

 לענין נמי מימייב עומאה מדמצערףלענין מאי
בעינן כגרוגרח שבת לענין כל דילמא או שבת

תרומה אוכלי כתב ולא סתם אוכלין רבינו כתב למה חמה ואני .איפשיכיא ולא למיפשעה ואחו בזורק כאן ל״ק ותירצו .משהו ע״ג הנחה צריך לרבנן שלשה תוך רבא אמר והא והקשו
אוסרחן עומאתן שאין כיון חולין דאילו תרומה אלא להו מספקא דלא ומשמע הבעיא כלשון עכ״ל לקרקע סמוכה וידו בידו מנחא דהא צריך לא מעביר ופירש״י .ע״כ במעביר כאן  צריך

רבינו: כדברי

א א ע״ח) (דף כגמרא ואמרינן המצגיע ר'פ משנה .וכו׳ לרפואה או לוריטה דנר המצניע ב  גד׳
 פחוס הצניט ואם חייב מצניע דכל הנוגה ואין .חייב שהוא כל במצניע אבל במוציא

 ולא לאכילה מגרוגרה החוה שהצניע זה של דעתו דבטלה דפשיעא חייב. שהוא לאכילה מכגרוגרח
 אף הני דכל ולרפואה ולדוגמא לזרע שהם המצניע ר'פ דתנן בהני אלא חייב המצניע שיהיה מצינו

 דהא חייב זה לדבר שהצניע כיון ומש׳ה שכיחי לא הני דכל משוס הוא שיעורא בעו דבעתמא
שמצניעין אדם בני קצת איכא דהא אדם כל אצל דעתו בטלה לומר בזה שייך ולא גביה אחשביה

פשיטא המצניע בפ' דתנן מהני הון מכשיעור פחות במצניע אבל . שהוא כל ולרפואה ולדוגמא לזרע
ד׳ה ע״ו) (דף והתום׳ . חייב מכשיעור פחות המצניע דאלת״ה אדם כל אצל דעתו נטלה דאמרינן

אלמא . רפואה בהו שיין דברים כל דלא אלא ולרפואה ולזרע הנא למינקט דהו׳מ וה׳ה כתבו הואיל
 דשוו תיקשי דאלת״ה . לאכילה הצניעס אס חייב המצניע אין ורפואה זרע נהו שייכי דלא דבדברים

 ולא עשה לא במשנה האמורים מהשיעורים פחות המצניע דכל ודאי אלא לאכילה במצניע בשיעורייהו
 מיירי וכו׳ עילויה מיחייב רבו אצנעיה אי ע׳ז) דאמרינן(בדף ומאי .ודכותיה לזרע נמצניע אצא כלום

;מיחייב לא לאכילה מגרוגרת פחות רבו הצניע אס אבל לדוגמא או לרפואה במצניע
ב  אשרה עצי או נדה שדם ומכאן ה׳ה כתב (א׳ה .וכו׳ להצניעו אדם בני דרך שאין דבר כ

;אבל) מה' י׳ד פרק המחבר הרב מ׳ש ועיין .עליהם חיינין אין שיעור בשום בהן וכיוצא
ז  זה הרי כביצה ככל ונעשה שם שהיו לאוכלים זה כזית והשלים טמא לבית אוכלין כזית זרק כ

למאי מהו טמא לבית תרומה כזית זרק צ׳א) »1(ד המצניע פרק דגמרא בעיא .וכו׳ עפק

 חוסרחן עומסתן שחין כיון חולין דחינו תרומה חלח להו מספקח דלח ומשמע הגעיח לשון
: תרומה דדוקא שפירשו ז״ל והרשב״ח והרמב״ן התוס׳ לכעלי ראיתי וכן כלום משובה אינה

המוציא הוציא
למלך משנה

 • וכו׳ שכת לענין לעולם ואסיקנא כעינן ככיצה אוכלין עומאת לענין אי בעינן כגרוגרת שפת לענין אי
 ואני .וכו׳ הכעיא כלשון תרומה אוכלי כתכ ולא סתם אוכלין רכינו כתכ למה לתמוה ויש ה״ה וכתב
 דהתוס' טומאה מקפל מככיצה פהות אוכל אס הראשונים פין מחלוקת שיש לפי ז״ל ה׳׳ה על תמה

 דכפיצה זה שיעור נאמר דלא ם״ל ורפינו טומאה מקפל אין מכפיצה דפחות ס״ל והרשכ״א והרמפ״ן
 והנה אוכלין. טומאת מהל׳ פרפ״ד וכמ״ש שהוא כל אפי׳ טומאה לקפל אכל אחר אוכל לטמא אלא

 זרק דאם משוס הוא כגמרא שנסתפקו מה א״כ טומאה מקפל אינו מככיצה דפחות דס״ל החולקים לספרת
 חשוב דפר הכל שנעשה שנמצא כפיצה הכל ונעשה אחרים אוכלים שם והיו טמא לפית אוכלין כזית
 תרומה דדוקא לחולין תרומה פין לחלק יש זה דרך לפי , שפת לענין גם שיעור חשופ אס נטמא שהרי

 כאכילה שאסרו מעשה ועשה לככיצה שהשלימו כיון כזית שזרק דאף למימר איכא אוסרתה שטומאתה
 פחות הוצאה חשיכא לא אוסרתן טומאתן שאין בחולין אכל הוצאה השיג לשכת דגם למימר איכא

 ופד״ה .תרומה נקט אמאי למפרך דהו״מ שכתפו שפת לענין או ד׳׳ה פתוס׳ עיין (א״ה .מגרוגרת
 מיגו לומר שייך לא כטומא.ה לאוכלו איסור דאין כיון חולין דכזית המחפר הרפ כדפרי כתפו כגון

 ע״כ טומאה מקפל מכפיצה פחות דאף רכינו לדעת אפל .שפת) לענין מצטרף טומאה לעגין דמצטרף
 שם שיהיו טומאה לקפלת צריך היה שלא לפי טומאה מקפל הכזית שזה לפי אינו כגמרא שנסתפקו מה

 שלטמא לפי אחרים דמטמא חשופ דפר נעשה שעכשיו לפי הוא הטעם אלא .לכביצה וישלימו אוכלין
 אחרים שמטמאים.את שוה הוא דהכל לחולין תרומה פין חילוק דאין ולפ״זפשיטא כפיצה. צריך אחרים

:הפעיא כלשון תרומה גריס לא ז״ל דרכינו לדעתי מוכרח והדפר פחות ולא בכביצה

עוז מגדל
הו. ומצניעין עד אדם בגי דרך שאין דבר מו א :ע׳ו) ע׳ה (דף גדול כלל ם׳פ כ ר. מכשיעור עד שיעור חצי המוצי טו תנו׳ המוציא חזקת: פרק מייתי ושופה צ׳) (דף המוציא פרק פ ר רוג עי כג

: המצניע .פרק .נתחייב



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


