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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
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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



89 מהמשנה כסףפ״כ שבת הלטת .זמנים טשני־ Tמג
 של שור געיא פ׳׳ז) (שם .ופו׳ פחם ימפור ולא ז וחה6 רוצים שלשמישה לומר סמך

: שאסור הגמרא ממסקגח ונראה מהו ששם
 פגון למפור שנהגו מקום ז״ל ופירש״י פלשונה. (שםי״ל:) משנה ופו׳. שנהגו מפום ה

.ופו׳ מקום ובכל :עפ״ל ,ממ׳ משורש והכי הרניעה על נחשדו שלא מקום ^
 היא גסה חיה ומסקנא ש״ז.) (דף שם מימרא
 האלו נדורוס ועכשיו , למכירה גסה מהמה

 ואין אלו בדכרים היחר נהגו אלו במקומות
 סרסור שע״י שפק לשי שיסמוכו מה על להם

:בסרסור להם אששר מומר
 בשבת(קנ״ג:) ופו׳. בדרך מחשיך שהיה מי ו

 מהן בדרך לו שמושיך מי שרק ראש ‘
 על מניחו נכרי עמו אין אם לנכרי כיסו

 יש הא נכרי עמו דאין שעמא גמ׳3ו החמור.
 חמור שעמא מאי ליה יהיב לנכרי נכרי עמו
 מצווה אהה אין נכרי שביחסו על מצווה אחה

 והלא החמור על מניחו מר אמר שביחסו על
 כשהיא עליה מניחו מהלכה כשהיא חנא מחמר

 לו ואסור רבינו וכחב הימנה. נושלו עומדת
 החמור שהרי דבריו ונראין בקול אשילו להנהיגה

 והנחה עקירה עושה שאינה ואע״ש מעונה הזו
 עושה היה הוא אם שהרי להנהיגה לו אין מ״מ

 כמי בקול מנהיג וכשהוא אסור היה בזה כיוצא
 כחב ז״ל שהרשב״א ואע״ש דמ/ המעשה שעשה

 שאינו כיון שהרי כלל בעיני מחוור ואינו עליו
 עוד מחמר אינו מהלכה שסהא עד עליה מניח
 אסור אבל ששור שבחבירו כל אמריק דהא

 שאין אומר ואני .עכ״ל לכחחלה מותר בחמורו
 עושה אינו כשהוא אלא להמיר הגמרא כוונה

 יש הועלה מה מנהיג כשהוא אבל כלל מעשה
 כך ומשני והנחה עקירה עושה אינה כשהבהמה

 לא ודאי אלא הוא להנהיגה מוהר יהיה למה
 מן שאסור הבהמה משא אלא בכך התירו

והנחה עקירה עושה וכשאינה להשעינה המורה

 מכל אחד ולא נכרי ולא בהמה עמו הימה לא וכו׳ נכרי עמו היה ולא בדרך שהחשיך מי ו
 נכרי לא עמו אין קנ״ג:) (שבת בגמרא שם מד״א. שמוה שמוח בו מהלך אלו

 מוליכה היא מאי לגלותה חכמים רצו ולא שם היחה אחרה עוד יצחק א״ר מאי מש״ו ולא
וכתבוה .ברה״ר ד״א לאיסויי דאהי משום לגלותה חכמים רצו ולא מד״א פחות שמות

דהא דס׳׳ל משמע יצחק דר׳ להא הרא"שv הרי״ף
 'מכור .ולא בפנייו. אוחו ושווזט לשחייטח פרה
ד] שור אפילו סתם  אותו ישהא שמא פטם של [

 דקה בהמה להן למכור **שנהגו מקום ה - בי ויעבוד
 ובכל . מוכרין אין למכור שלא שנהגו מקום .מוכרין

 להם מוכרין שאין כמו גסה היה להם מוכרין אין מקום
 בדרך ^שהחשיך מי ן :סרסור ידי על אלא גסה בהמה

 .בהמה עמו והיתה כיסו לו שיתן נכרי עמו היה ולא
 נוטלו לעמוד וכשתרצה מהלכת כשהיא עליה כיסו מניה

 תהיה שלא וכדי עליה והוא תעמוד שלא כדי מעליה
 ואפילו להנהיגה לו ואסור הנחה. ולא עקירה לא שם

 מחמר יהיה שלא כדי עליה שהכים זמן כל בקול
 גבי על ביסו יניח שלא היא חכמים וגזרת .בשבת
 שוטה חרש עמו היה ז : נכרי עמו אין אם אלא בהמה

 מפני מהן לאחד נותנו ואינו החמור על כיסו מניח וקטן
 וקטן שוטה .לשוטה נותנו בהמה עמו ואין ושוטה חרש עמו היה .מישראל אדם שהן

 ולא נכדי ולא בהמה עמו היתה ^לא שירצה. מהן זה לאי נותנו וקטן חרש לשוטה. נותנו
ה] בו מהלך אלו מכל אחד  בד, מהלך לידו שבאה מציאה ואפילו אמות. מארבע פחות פחות [

 ואם מחשיך עליה להחשיך יכול אם לידו שתבא קודם אבל אמות. מארבע פחות פחות [ו]
ורםן במתג הבהמה את ילמשוך מותר ה :אמות מארבע פחות פחות מוליכה לאו

שלה
:6ש חמ׳ג שה שי׳ מיי ד :שם וסמ״ג מיד ג :שם סמ׳ג יפו הי' או׳ס מור ב :וע׳ש קנא סימן י״י עיר א

 חד דאיכא היכא היינו לגלוסה חכמים רצו דלא
 מגלין ודאי מהני חד דליכא היכא אבל מהני

 מעמיד אדם שאין מאחר דאל״כ הסוד את
 ברה״ר. ד״א לאיחויי אחי ממונו על עצמו
 לא שם אין בגמרא מדבעינן משמע והכי
 שיגלה היה שדעהו משמע מאי חש״ו ולא נכרי

 משמע אוהו גילה יצחק שר׳ ■מדחזינן וגם הסוד
 ממ״פ וכ״נ שרי מהני חד ,דליכא היכא דכל

 וזה סאה גדשו ביום בו דאמרינן הא גבי רש״י
:דר״י להא שפסקה רבינו דעת

 מהלך לידו שבאה מציאה ואף רבינו ומ״ש ז
 קודם אבל מד״א שחות פחות בה

 פחות שחות מוליכה לאו ואס וט' לידו שחטא
 לא דבגמרא לוניל מחכמי רבינו נשאל מד״א.
 והרמ׳׳ה ה״ה כמ״ש להם והשיב הכי משמע
 שכתב מה בש״ז כחבסי וכבר חשובמו על השיג

רבינו: בעד להלין הרמב״ן
נשים

:רבינו לדעת נ״ל זה לכהחלה מוהר
לשופה. וקסן שוטה ■לשוטה. ושוטה מרש אדם. לאו והני אדם הני מ״ט ליה יהיב לא וקטן שוטה לחרש ליה מנח וקטןאחמור שוטה חרש סמור בגמרא שם וכו׳. עמו היד, ז

משרשים ושאר והרשב״אז״ל הרמב״ן וכתבו שירצה. נוהנולמי וקטן מרש רביט כתב ולזה ליה. יהיב לחרש א״ד ליה יהיב לקק דאמרי איכא מאי וקטן מרש להו איבעיא
 מאכלות הלסת סוף כמבואר בידים להאכילו הוא ואסור מבהמה גרע לא דודאי אסור הכי לאו הא עומד כשהוא הימנו ונוטלו מהלך כשהוא עליו מניחו מאלו לאחד מחנו שכשהוא
 בהמהנו שביחח על מצווים שאנו כמו אלו שביתת על מצווים אנו שאין לדבריו טעם ונ״ל צד. בכל לאלו לתת שמוהר לדעתו ונראה דבריו בכאן סתם ורבינו דבריהם. אלו אסורות

המלאכה עושין והן היום שקדש קודם להם מתן הוא מע״ש אלא בידים כמאכילו שיהא בשבח מתנו אינו מאלו לאחד כשנוסנו זה ולשי בידים להאכילן אלא נאסרו ולא ששוט וזה
היתה אחרת עוד שם(קנ״ג:) .וט׳ עמו היסה לא ;ז״ל המפרשים כדעת סובר הוא ואף כפשטן הגמ' דברי כתב שרבימ אפשר ומ״מ החמירו. לא בדרך לו שהחשיך מי ואצל בשבת

 רבינו וכתב אחר. היתר צד לו כשאין אלא הזה ההיתר שאין רבינו למד ומכאן ד״א לאתויי אתי דלמא לגלותה חכמים רצו לא ואמאי מד״א שחות שחות מטלטלו לגלותה רצו ולא
 המפרשים כל עליו נחלקו וכבר .עליה להמשיך יכול וכשאינו לידו כשבאה והוא מד״א שחות שמוח יוליכנה אבל לנכרי מחנה אינו שמציאה ג״כ כתב ובש״ו וכו׳ לידו שבאת מציאה שאפילו

 צנעה ההולכה שזו מד״א שחוח שחוח להולכת למציאה כים בין עמרא חלקו שלא והשיב זה על נשאל ז״ל הוא וגם להוליכה אסור כך לנכרי לתתה שאסור שכשם ואמרו בזה ז״ל
 שלא לו נחוש לא' ולפיכך נחפז יהא ולא אדם בו יכיר ולא לסעדו אחר איש ולא אחר דבר צריך ואין צ״ז:) תפילין(עירובין בהמוצא שנתבאר המו מלסא אוושא ולא בה יש גדולה
 אם לידו באת לא שאס כסב ולזה התפילין במציאת בשי״ט למעלה הנזכר לדין זה דין הרב דימה עכ״ל. יחלוק, זה על לחלוק והרוצה זה בדבר דעתי זה ברה״ר ד״א יעביר

מוכרחים דבריו שאין מודה עצמו הוא שאף [מפני] ומ״מ .למעלה כנזכר זוג זוג להכניסן וביטל בדוקא בתפילין אלא להחשיך שאפשר במקום ההולכה התירו שלא ממשיך להחשיך יכול
:ז״ל המפרשים שאר כדברי להחמיר יש לפיכך

 אססר ושי׳ .בסוגר חיה ובגמרא ־. בשיר והסוס בחטם נאקה באפסר גמל יוצא יוצאה אינה ובמה יוצאה בהמה במה שרק ריש נ״א:) (שפח .וכו׳ הבהמה את למשוך מותך ח
אצעדה כמין .שיר .קולא״ר .סוגר .טבעת כמין והוא בסוט ומכניסו חוטמו אס נוקב .בלעז מורא״ל דשרזלא זממא פגמ׳ משרש בחמס .ידועה בהמה נאקה .קבישטר״י

סביב
עוז מגדל

אפילו :קנ״ג) שהחשיך(דף מי פרק .אמוח ארנע עד ונו׳ שהחשיך מי  לאו ואם עד ונו׳ מציאה ו
 לו הפליא אשר ה׳ ברוך אתה זה נלשון ז׳ל גור׳מ לוני׳ל חנמי שאלו : מד׳א פחות פחות מולינה

 מי שנר׳פ גמרא לפרש נדע לא ני עינינו להאיר לנו להועיל ילמדך הוא הקדושה נתורתו וגנורה עצה
ה דערח נכיסו אם ני מציאה לגני ענין נשום התירו שלא לחומרא אלא שהחשיך  אץ ואם הרנה נ

 y!חננאל רנינו נפירוש מצאנו ונן נהדיא לאיתויי אתי ממונו על נהול שהוא מתוך לו מתיר אתה
ז ועם שקנננו נמו י עלינו הנעוי נדין ושמאל ימין נסור ולא הימנ נאר ההלנות לנו יפרש נ׳  אתם נ

ק יקנצנו ישראל ומזרה הרנה השכחה שם גונרת אשר ונארן מספרי מתי נגלותנו ואנחנו הרניס א  נ
ה :נראשנו וה׳ לפנינו ותענור הצני ב שו  חנירי אתם הן כרנותי אתם אין אס עצמכם תקטינו אל ת

 1ז פיסקא על תפסו ז׳ל שנננל הישינות ראשי גם להקשותו ראוי שהקשיתם וכל ומיודעי אלופי
 ירדו לא שלכם אלו השאלות נל אנל לכם שיסתפקו שחלילה קלים דנריס עם החנור אליהם כשהגיע

 או לנכרי המציאה ליתן אלא חילק לא למציאה כיסו נין רנא שחילק שזה נמציאה לי יראה וכן לעמקן
שנוי© אינה מד׳א פחוס פחות הולכה שהרי לא מד׳א פחות פחות להוליכה אנל חמור ע׳ג להניחה

מד״ פחות פחות ההולכה שזו י׳ל מהא הא שנא מאי וא׳ת לא מציאה אנל ניסו דוקא רנא שיאמר כדי
ה יש גדולה צנעה אמות  אחר דנר צריך ואינו תפילין נהמוצא שם שנתנרר כמו מלתא אוושא ולא נ

ו יכיר ולא לסייעו אחר איש ולא , אמות ד׳ יענירנו שמא לו נחוש לא ולפיכך נחפז יהיה ולא אדם נ
ר דעתי היא וו דנ דנר שיחלוק ומי זה נ תר :ז׳ל ותשובתו שאלתם עכ׳ל .יחלוק זה נ וכו׳ למשוך מו

:יוצאה אשה נמה ס׳ הכל .נשנס נפיה עד , _ _ ................
אמרי׳ ובה׳ג בדבר מרובת פסידא היה לנכרי למכור לנו היה לא ואם חכמים בימי שהיה
 למכור כדי בהמה לקנות אבל הפסד משום לנכרי למכור שיכול ישראל Tב הוא כשכבר אלא היתר אין הטעם מזה ומ״מ הפםד משום ושעיי חיטי למכור תלמודא דשרי התם
 לא דהשתא שיעמוד קודם שם יד כלאחר יזרקנה ביתו פתח על וכשיהיה כלל יעמוד שלא וירוץ עליו יניחנו ממנו ויגזלוהו ליסטים יראוהו פן ירא ואם בסה״ת כתב [ה] 1 אסור
ה. ואייתי כתיפורהיט על היתהחכילתו כתרא בפרק הונא רב אמר וכן שבת משנכנס עקירה עשה ולא כו לרוץ התחיל מבע׳׳י דהא איסורא עשה  ונראץ וז״ל כתב ועוד ל

 התירו מזו גדולה שהרי הן שמוקצין אע״פ כרה׳י שירצה במקום להצניען מותר בלים ושאר ההבו כספו או בשבת שכתיבתו מעות ליקח המוכס עבדי יבאו פן ירא שאם הדברים
 על בהול דאדם ומשום עמהן ספר יש אא״כ מעות להציל התירו דלא כדליקה ודוקא הבא וכ״ש דאורייתא לאיסור לחוש שיש ברה״ר אמות מד׳ פחות פחות להוליכה פסידא משו&
 וכתבו לא אי דמיא ככיסו אי בתיקו קאי דאמרי דאיכא כתרא וללישנא דמיא ככיסו לידיה דאתיא כיון קמא כלישנא [ו] :לקמן כמבואר ובו׳ לבכויי אתי ליה שרית ואי ממונו
שירא אע״ם ליטלו דאסור בשבת ארנקי מצא ראם משמע מבאן קני דלא ך.״נ בשבת ארנקי להגביה ב״א דרך שאין כשבת ארנקי הגביה מעתה אלא דאמר אהא דב״מ פ״ק התום׳

I ע״ש וכו׳ אחד שיקדימנו

מיימוניות הגהות
 רבי דברי ושוחט לשחוט מנת על בהמה עד ובו׳ מהו לשחוט מנת על להו איבעיא [ד]

 תיבעי מהו פטם של שור להו איבעיא שוחט אלא מוכר אין אומר מאיר רבי יהודה
 משהינן תורא בר האי זבידא רב לי אמר אשי רב אמר עד זבו׳ לרבנן תיבעי יהודה לרבי
 דלא מותר בסתמא אפילו טהורה דבהמה פי' רש״י אמנם תרין. חד על ועביד ליה

 זבין הונא דרב התם בדמשמע למלאכה שקונה ואמר הנכרי כשפירש! אלא מתגי׳ אסרה
 אשי רב אמר ומסקנא זבנה לשחיטה אימור הכי מר עביר מ׳ט ליה אמר לנכרי תורא

 ורשב״ם אשי כרב העשירי בשער גאון האי רב פסק ובן תלינן למיתלי דאיבא היבא בל
 פירש אלא לר׳ת נראה ולא היא מלאכה בת לאו דנקכה משום לזכר נקבה פרה בין הילק

^י ר  שרי נקבה ובין זכר ובין דוכתי בבמה כדאשבחן כזכר היא מלאכה בת דנקבה ב
 שהוא דמתוך לפטם ד,ץוטד פי׳ פטם ישל ושור טמאה בבהמה היינו דאסר ומתניתין בסתם
 כרבא דפסק נראה המחבר ורבינו וסייחים בעגלים וה״ה מלאכה ביה למיעבד אתי שוהא

 מוכרים שאנו ומה לעיל, שהבאתי בעיות באותן התם וכדמשמע תלינן דלא ליה דסבירא
 כשאמר אפילו וסייחים עגלים וגם למלאכה אלא עומדות שאין טמאות בהמות אפילו לנכרי

 בקיאין אנו אין שעתה לפי פר״ת אלו מכל נזהרין אנו ואין למלאכה אותם שקונה בפירוש
 לגזור אין וגם דספסירא אירא התם נמי שרי ומה״ט לנסיוני לחוש אין בקול [להנהיג] ב״כ

 ולהשכיר להשאיל בדי לקנות ולא לנכרי להשאיל רגילין אנו שאין ושכירות הW משום
במו לזה זה למכור למצוא שנובל ביחד אנו שאין לפי פסידא מטעם אומר ור״י לאחרים
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"i רש״י עכ״ל הבהמה ומופכין מבל או יצועה בה ומכניסין בה קצועה ופבעס צוארו סביב f : 
ל ב מ׳ הוא מוסכם בכך משתמרח בשאינה הראשון ההלק . וכו׳ בהמה הוציא אם א  מ

 סובר רב ואמוראים הנאים ממלוקת מעולה בשמירה השני והחלק נ״ב) נ״א (שם
 הגאונים וכל בהלכוש ופסקו משוי הוי דלא סבר ושמואל משוי הוי יחירתא נעירוסא שכל
/ מן שיש אע״פ ועיקר רבינו וכ״פ באיסורי כרב

.הרסו לאותו ראויה שתהיה והוא הרבים לרשות שלה ’®/״’®יי’? .»
^1ה0 זה “ ו ו ש מ ם לגמל ואפסר לסוס שיר H כגון י ט ח ו [ ח ה [ ק א נ ל

 שאין במתג בהמה הוציא אם אבל לכלב. וםוגר שמואל אמר ובגמ׳ ידו לחוך מבלים מכניס
שאינה במתג או הסום בפי חבל שקשר כגון משתמרת טפח ידו מחמה חבל יצא שלא ובלבד

 שהוציא כגון .ממנו בפחות משתמרת אלא לו צריכה
.משאוי זה הרי בסוגר חתול או סום של בשיר חמור

א ן י  ברצועה ולא בחוטים יוצאים החרנגולין אין נ״ד:) (שם משנה .וכו׳ החרנגולים אי
 חממת יוצאות ואיןהרמלוה שלהן האליה שחמת בעגלה יוצאים הזכרים ואין שברגליהן

 דעבדי בחוטין ובגמ׳ .קרניה שבין ברצועה ולא הקופר בעור פרה ולא בגימון יוצא העגל ואין
דלא היכי כי בעגלה מאני. ליתברו דלא היכי כי ברצועות .לימלפו דלא היכי כי סימנא להו

ת טפח הקרקע מן שיגביה ובלבד והשניא תי  ו
 ופירש״י ביני דביני במבלא ההיא תניא כי רבינא

 שנושאה כמי דדמי טפח ידו משחת חבל יצא לא
 דביני בחבלא הגמל מאפסר מתחזי ולא בידו
 הקרקע מן שיגביהנו צריך לגמל ידו שבין ביט
 כמשוי אלא דבהמה נפירותא מתחזי לא לא דאי

פני עכ״ל; בעלמא, מ . מה ו כו׳  (מ״ט) שם ו
 לחנגא. דאזיל כמאן דמיחזי משום מנשה רב אמר

 אסור מע״ש קשורים שאפילו נראה ומכאן
:רבינו כמ״ש

א י  ולא נ׳׳ד:) (שם משנה .וכו׳ בהמה תצא ל
 משום ובגמ׳ פקוק שהוא אעפ״י בזוג

א :לחנגא דאזיל כמאן דמימזי  בהמה תצא ל
 אשה במה בפ׳ ברייתא .וכו׳ שבכסותה בזוג
 שברגלה ברצועה ולא :רבינו כלשון נ״ח) (שם

כו׳.  למאי לועא בי סולם נ״ד:) (דף בגמרא ו
 חייך הדר דלא מכה לה דאית להיכא לה עבדי
ה.  ולא הלחי. אצל לועאשקושרו בי וסירש״י לי
 לצד צוארו להחזיר יוכל שלא ליה חייך הדר

 דפין בצוארו וקושרין בשניו לחככה המכה
 ואי השבר גבי שעל מקשישין יותר הן וחשובין

 עכ״ל בשגגה להו ומייתי עלייהו חייס נפלי
 ופירש״י .לגיזרא לה דעבדי רצועה בגמרא ועוד

 זה רגליה ומכה קצרים שפסיעוהיה בהמה
 מפרסה למעלה עבות רצועות לה קושרין בזה
 ובהלכות עכ״ל. בזה זה שמנקשין מקום רגל

אין עיקר: וזה אחר ופי׳ זה פי' כתוב  חמור ו
 יוצא ממור אין משנה . וכו׳ אלא במרדעת יוצא

 (שם ובגמרא .לו קשורה שאינה בזמן במרדעת
 וכתב מע״ש לו קשורה אינה שמואל אמר נ״ג)

 שלא כדי בשבת הקשירה שאסור ז״ל הרשב״א
 עכ״ד: הירושלמי מן וכ״נ הבהמה בצדי ישתמש

א ל . הגמל יצא ו ו׳ נ  יצא לא נ״ד) (דף משנה ו
 וכן רגול ולא עקוד לא במטופלת הגמל

 הגמל יצא לא תנא ובגמרא הבהמות שאר
 הוא יוצא אבל בזנבי לו הקשורה במטופלת
 ופירש״י ובחומרתו בזנבו לו הקשורה במטופלת

 לו נותנים מוכין מלא קטן כר כמין מטוטלת ז״ל
 הגמלים לכל שיש מלדרוב״א 1וחוטרמ הזנב תחת

 יד עקוד הוגא א״ר ובגמרא ;עכ״ל גביהם על
 על ידו יכוף שלא רגול אבסהם בן כיצחק ורגל
 מן אחת ורגל יד ז״ל ופירש״י ויקשור זרועו, גבי

 על יד ביחד הכל הרגלים מן ואחת הידים
 כדי מעלה כלפי נופף מידיו אמת זרוע גבי

 עכ״ל לברוח רגלים שלש אלא לו יהיו שלא
 יד שר׳׳ל רגל ועקוד יד עקוד הזכיר ז״ל ורבינו

ה: בכלל והכל אחת רגל או אסח ז
אין

] שכל ט  הוא משאר פחותה שמירה או מעולה שמירה [
ה:  היו אפילו וימשוך' בזה זה גמלים יקשור לא ט ל

 הוא מכנים אבל בשבת. נמשכין אינן שבת מערב קשורין
טפח. ידו מתוך חבל [י] יצא שלא והוא ידו לתוך חבלים
 מן גבוה ידו עד הבהמה שמפי החבל שיהיה וצריך
 הגמלים ימשוך לא מה ומפני .יותר או טפח הארץ

 לשוק שמוליכן כמי נראה שהוא מפני בזה זה הקשורים
 זה ומפני שם. בהן שמשתקין או הבהמות בו שמוכרין

 שאין פקוק היה ואפילו שבצוארה בזוג בהמה תצא לא
 בחותם ולא שבכסותה בזוג בהמה תצא“ לא י :קול לו

 שברגלה ברצועה ולא שבכסותה בחותם ולא שבצוארה
 אלא במרדעת [כ] יוצא חמור ואין שבצוארה. בסולם ולא
 גמל יצא ולא .שבת מערב לו קשורה היתה כן אם

 כן אם אלא בזנבו או *בכרבשתו לו התלויה במטוטלת
 יד עקוד הגמל יצא ולא .וחוטרתו בזנבו קשורה היתה

א :הבהמות כל שאר וכן רגל עקוד ולא  ^התרנגולים אין י
 הכבשין ואין .שברגליהם ברצועות ולא בחוטין יוצאין
 יוצאות הכבשות ואין .שלהן אליה שתחת בעגלה יוצאין
 ויפלו שיתעטשו כדי בחוטמן להן שמניחים בעצים

 שמניחין קטן בעול יוצא העגל ואין .שבמוחן התולעין
 תצא ולא .לחרישה נוח ויהיה שיכנע כדי צוארו על לו

 או תשוך שלא כדי בפיה לה שמניחין בשבכה בהמה
 לה שמניחין הקופר בעור הפרה תצא לא .תאכל שלא

ישינה. כשהיא השרץ ממנה יינק [ל] שלא כדי דדיה על
] בין לנוי בין קרניה שבין ברצועה תצא ולא מ לשמר. [

 בחקק הקשור באפסר יוצאה בקרניה לה שחקק עז
שבת.  ויביאנו תנתחנו שמא אסור בזקנה תחבו ואם ב

ב :בזה כיוצא כל וכן הרבים ברשות בידו ] י נ  הזכרים [
 על יעלו שלא כדי זכרותן על להן הקשור בעור יוצאים

״ על להם הקשור ובעור הנקבות.
זאבים• עליהם יפלי שלא כי' לביהם

ק דהא נכון זה אין שמיפין המרוקמות *ובמטלניות מ מ  א
אסור, לשמר בין לנוי בין ואליה יוצאות והרחלות .בהן אותן

= כדי גבן על למעלה קשורה שלהן
 שלא כדי למטה קשורה או .הזכרים עליהן שיעלו

ס] ודדיהן יוצאות העזים . נקי שלהן הצמר שיהיה כדי במטלניות מלופפות ויוצאות . הזכרים עליהם יעלו  כדי קשורות [
 יוצא המור אין ע :'צאו לא אלו הרי לערב אותו שיחלוב עד החלב יצא שלא כדי קשרן אם אבל החלב. מהן שייבש

[ ע ] לו שקשור אע״פ באוכף [ פ  בקרסטל בהמה תצא ולא .עיניו שבין בזהורית ולא שועל בזנב הסום יצא ולא שבת. מערב [
שבפיה • בדבשתי אצ״ל ,*גכרבשתו

:פה לאוין פמ׳ג שה סימן מור ב : שם סמ׳ג שה סימן מור א

מיימוניות הגהות

 בסלעים ילקו שלא ז״ל ופירש״י . אליחייהו להמטן
 יש אחד ען רבהונא אסיק חנונות . ובטרשיס

 ממנו קיסם מביאין שמו ויחנון הים בכרכי
 דרני ויפלו שהתעטש כדי בחוטמה לה ומניחין
א רב אמר גימון .ראשה  פי' .נירא בר סנ

 לימצוה דלא היכי כי הקופר עור .קטן עול
 כמחט מדים שנימיו הוא שרן ופירש״י .יאלי

 .שרצים יינקוה שלא הפרה בדדי עורו וקושרין
 בץ לנוי בין לרב קרניה שבין ברצועה ולא

 כתבתי וכבר מותר לשמר לשמואל אסור לשמר
 (דף בגמ׳ ברייתא עוד .כרב שהלכה למעלה

 לה שחקק עז :שבפיה בחסם הפרה ולא נ״ג)
 שחקק עז מנשה. דבי הנא (נ״ב) שם .וכו׳

 יוסף רב בעי .בשבת באפסר יוצאה בקרניה
 לחומרא רבינו ופסק . תיקו מהו בזקנה לה תחב

 ותחב נקב כמין הזקן שערוה שקשר ז״ל ופירש״י
 שמירה האפסר ואין ופי׳ .עכ״ל לתוכו האפסר
 והוי .ומורד הוא מנתח שהרי לעז יהירה

 שאין אע״פ רעים שעסקיה בהמה שכל יודע
 צריכה והיא שמירה לאותה צריכות מינה בנות

:ז״ל כתבו וכן בה לצאת מותרה
כו׳. בעור יוצאין הזכרים יב  (שם משנה ו

 לבובין יוצאין הזכרים נ״ב:)
 ופירשו תותרי לבובין מאי נ״ג:) (דף ובגמ'

 ומקשטים שמיפין מרוקמוח מטלניות בהלכות
 לה שקושרין עור אמר שלא הבהמה את בהן

 נחמן ר׳ זאבים עליהן יפלו שלא לביהן כנגד
 שלא זכרותן כנגד שקושרין עור אמר יצחק בר

 דעות כשלש רביט ופסק .הנקבות על יעלו
ת :בדין חלוקים שאינן לפי אלו לו ח ר ה  יוצאות ו

 יוצאות רחלות במשנה נ״ב) (שם .וכו' ואליה
 שאוחזים שחוזות ובגמרא וכבונות כבולות שחוזות

 .זכרים עליהן שיעלו כדי למעלה שלהן אליה
 שלא כדי למטה שלהן אליה שכובלין כבולות

 אותן שמכבנים כבונות .עליהן הזכרים יעלו
ם :ע״כ למילת עזי  קשורות ודדיהן יוצאות ה

ה העלו יוחנן ורבי רב וגמרא משנה .וכו׳ כ ^ 
 דרב לחלוב לא אבל ליבש צרורות יוצאות העזים

 ורבי הכין דאמר דמתני׳ יהודה כרבי פסק
 ופירש״י .הכין דאמר דברייתא כת״ק פסק יוחנן

 לחוש ואין יפה אותו מהדקין ליבש שכשהוא ז״ל
 אותו מהדקין אין לחלוב כשהוא אבל יפול שמא

כ.  שאין מפני אסור לחלוב פירש יונה וה״ר כ״
 חולבין רבה שהחלב שתכף בחול כן לצאת דרכן
בגד להן וקושרין 3לחלו א״א בשבק אבל אותן

מה ליהמשאוי: ו
ג ן י כו׳. באוכף יולא המור אי  ולא ברייתא ו

:מע״ש לו שקשורה אע״פ באוכף
. הסוס יצא ולא ו׳ ג  ולא (נ״ג) שם ברייתא ו

 שבין בזהורית ולא שועל בזנב הסוס יצא
 בר^מה ולא שבפיהן בקרסטלין סייחין ולא עיניו

 מן שהוא אע״פ בקמיע 'וצא שברגליה בסנדל
 מומחה שהוא אע״פ בגמרא ופירשז .המומחה

לאדם

 יכול ואינו מותר באפסר וגם בפרומביא לא רק בשיר חמור רמותר התרומה ספר [ז]
 תניא הבי ואפילו בשיר הסום יוצא תנן שהרי פורתא להוסיף שלא השמירה לצמצם

 יש ואפ״ה בפרומביא ותניא באפסר תניא לובדקין וכן הסוס באפסר יוצאות בהמות ארבע
 משאוי דהוי אסור בסוס יחד ובפרומביא אפסר אבל בפרומביא סוס להוציא שלא מחמירין

 דפסק ואע״ג [ט] ז ע״נ אסור בחטם אבל גרידא בפרומביא או לבד באפסר [וז] !ע״כ סה״ת
 ומם׳ בסוגר חיה ושרי הוא משאוי לאו יתירתא נטירותא כל דאמר- כהנניא הלבה שמואל

 לשמר בין לנוי בין ואמר פרה גבי עליה דפליג כרב אלא הכי ק׳ל לא התול חיה מאי
 ור״י וס״ה ותום' פר״ח ובן משאוי יתירתא נטירותא כל וא״כ י״א כהילכחא נרלקטן אסור

 אוכף אבל מרדעת רוקא סה״ת [כ] :ע׳־כ ובו׳ יצא שלא צריך שמואל אמר [י] אלפס:
שלא יתדות בו ויש שבחוטמו בז,מם עגל שבן ובל [ל] :י״ג בהל׳ כדלקמן לא חמור אפילו

 לשמר ראמר בשמואל ודלא כרב [מ] ע״ב: סה׳ח ובן משאוי רזהו במרעה הפרה את יינק
 ואיו שמירה צריכה שאינה לפי שבצוארה בחבל לצאת אסורה דפרה מהבא שמעינן מותר

 כדאמרינן בקל ומורדין הן שקטנים לפי שרי וסייחים עגלים אבל תברח שמא להחפחר
 החבל,תלוי אם וכ״ש צוארן סביב חבל בשבת ברוכין יוצאין הונא רב דבי לעיגלי חזאי

 המרים [נ] ז ע״כ סה״ת שריא בעגלים ואפ״ה בפרה דאסר הוא דרב תלמיר הונא דרב דמותר
 בת״ק יוחנן ר׳ פסק וכן כר״י הלכה דאמר ברב [ס] :ע״כ בגמרא ע״ש לבובים יוצאין

 יהודה ר׳ ובן מכבונות חוץ בכלן דאוסר יוסי כר׳ הלבה דאמר כשמואל ודלא דכרייתא
 כת׳׳ק הלכה ר״י דאמר הא פירש רש״י אמנם וכו׳ ע״ש מפיס מי דאמר בברייתא בתירא בן

 עלית להשים מותר נצטננה שאם כתב בסה״ת [«] :ע״כ שרי רבתרוייהו דמתני׳ בח״ק פירוש
; ע״צ בגמרא בברייתא ע׳ש כרשב׳ג ולא כת״ק [פ] ע״ב! בגמרא הכי דמוקי כר״ם מרדעת



מומשנה מדדכא כ פרק שבת הלכות .זמניםמשנה מדד
 השכר גכי שעל ונקשקשין מכה גכי שעל כאגל הוא יוצא אכל לכהמה מומחה שאינו כל לאדם

 שהולין שועל זנב ז״ל ופירש״י בחצר. ומשיילה שבצוארה זוג לה ושוקק בה המדולדלח ובשליא
 שלא מסנח של סנדל לה שעושי! בסנדל .למי זהוריח .הרע עין בו ישלוט שלא עיניו בין לו

 .משחליף דלמא משום וסנדל משוי והוי גושה שמירת דלאו משום הגי וכל האבנים יזיקוה
לה עושין עצם בה שנשבר בהמה קשקשין.

 עובדכומ״ז בביתו לקיים שמותר ישמעאל רבי נחלק ולא אותו מקיימין ואין אמד יום אשילו
 תושב הוא זה ערל עבד ודאי אלא ששוט. זה וכל להם לתת אסורה בקרקע חניה שאפילו
 עליו שנאמר הוא וטבל שמל ואותו נימול שאינו משני ערל עבד ונקרא בכריתות ׳הנזכר
 שעל עצמו מלאכת העבד כשיעשה אפילו עליו מוזהר ורבו כמוך ואמתך עבדך ינוח למען

ט ולאזהרת אמור מהול עבד הרי אמרו זה ־ ר
ךן שאינו בקמיע ילא שברגלה בסנדל ילא שבפיה ץ ^ן ^ נזכר כבר עצמו העבד לאזהרת שאם אמרו ג

נקשקשים המכר, שע״ג באגד היא יוצאה אבל .לבהמה ו S־*  S לני אי  ל
 מבואר וטבל שמל העבד דין כבר עליו רבו זוג לה בה.ופוקק המדולדלת ובשליה השבר. גביי שעל

 לאזהרת ודאי אלא כאשה הורה דיני בכל שהוא החמור על מרדעת ונותן * בחצר. בו ומטיילת שבצוארה

צי יממיל בשבת ה קיסטל לה תילין [־} אין אבל .נ
 אלא רבינו דעה הוכחתי וכבר . עליו מוזהר בהמתו שביתת על מצווה שאדם בשם יד :בשבת בפיה

מביא שהוא בספריו שנמצא מה מצת לי שקשה שהן יאע״פ ואמתו עבדו שביתת על מצווה הוא בך בשבת

 וכתברבינו עיון. בזה לי וצריך כמ״ש מלמעןינוח וחמורך שורך ינוח למען שגאמר בשבת מלאכה ת מעש
 לי וכמדומה ושכירו. לקיטו שהוא הושב גר על מצווין שאנו ואמה עבד והגר. אמתך בן וינפש

מן אסור שכירו אינו אפילו אלא דומא דלאו וקי^^ן עבדות לשם וטבלו שמלו עבדים הם שביתתן

הן. חייבין שהעבדים מצות  ישראל בשביל המלאכה אותה שעושה כל שהרי מלי שלא עבדים אבל ב
 היתר מצינו ולא .דבר באותו כשכירו הוא הרי בני שנצטוו מצות שבע עליהן קיבלו. אלא טבלו ולא

 שכירו שכתב ורבינו .עצמו מלאכת ^עושה אלא מלאכה לעשות ומותרין תושב כגר הן הרי בלבד נח מעבד חון עבדים מיני שלשה שיש דע .ונו׳
ח שיש לבד דבריו לכל אחר כישראל שהוא ^ברי ר ז « ז ר ״ וr^v^ו , - י ד ר ^ בספרו ז״ל הרשב״א וכ״כ בהווה דבר ולקיטו ר

^ן בשבת ה,א האחד .כנענית בשפחה שמותר צד ע ^ראל בפרהסיא ל  לפי ולקיטו שכירו שכתב רבינו דברי על והשיג 1 מק^ל יאץ י בחיל כ
 טענותיו שאין ואע״פ כן. כתב שבדוקא שסבור תושב וגר הואיל .גוהג שהיובל בזמן אלא תושב גר מצות בכל חייב והוא עבדות לשם וטבל שמל
ואין רבינו ומ״ש . האמת הוא כן מכריחות כישראל הוא הרי צדק וגר בשבת לעצמו מלאכה עושה שהנשים מ״ע ובכל גמור ישראל כדין ל׳׳ח

ל אשה־ כדי! שדינו לפי מייטת י וינפש נאמר במי דבר. לכל ״י ף ד י ך ף ך ף . מהל׳ פי״ב בארוכה מבואר מושב גר מקבלין ,
ל כ . ל ר ב ס ד ר ב מ א ש י נ פ י נ ת מ תושב וגר תושב עבד שאמרנו מה ולפי א״ב י , א

 שום בשביל הורה דבר מלאכה עושק אינם של^ אמתו. P כמו שראל של וש-ל^ לקיט! שהוא 5הוש עבד נקרא וזה נח בני שנצטוו מצות
מלאכת עושין אבל רבו שאינו בין רבו בין ישראל עושה. לעצמו אבל בשבת רבו לישראל מלאכה יעשה כגר ודינו ערל עבד מקומות בקצת ■ונקרא

:לעצמו עושה זה הרי עבדו זה הגר היה ואפילו

 והס שם אותם וקושרין ומכאן מכאן דפין
 שיתחבר עד ואנה אנה ינוד שלא העצם מעמידין

 זהורית שאסרו ממה המפרשים והקשו עכ״ל.
 שאסרו ממה וכ״נ אסור בבהמה מי שכל נראה

 גבי ואילו לנוי אפילו קרניה בין הפרה רצועות
 מפום אלא אסרו שלא למעלה נתבאר זוג

 שתיק מי ויש .למנגא דאזיל כמאן דמיחזי
 ולכך שרי בשבת אפילו במול לכל הרגיל דנוי

 אלא’אסרו ולא טעם אוהו הזוג לאיסור הוצרכו
 לכל הרגיל נוי שאינו ורצועה זהורית כעין
תן :בחול  ליהן מהו שם .וכו׳ מרדעת ונו

f מרדעת v מותר מרדעת והעלו בשבת חמור. 
ה והלכתא אסר ושמואל שרי י־כ קרסעל  מתי

:בהלכות כדאיהא בהא דשמואל
ד ם י ש  למען שנאמר .וכו׳ מצווה שאדם כ

 אמתך בן וינפש וחמורך שורך ינוח
תושב וגר הואיל וכו׳ והאמה העבד והגני

ועשרים אחד פרק
ר א מ א  שאינן מדברים אפילו תשבות בתורה נ

הרבה ודברים .מהן לשבות הייב מלאכה
הן ובקשישיף ס״א *ובקשקשין,

 עכומ״ז שעובד ערל עבד הוא והשלישי .הושב
 מהל׳יא״ב פי״ד שכתב רבינו מדברי ונ״ל .שלו.
 בארן כלל לקיימו אסור שזה ע״ז מהלכות ופ״י

 בכאן לרבינו והמנה .האמת הוא וכן ישראל
 שמל והוא האחד הראשונים. חלקים בשני הוא

 כמו ונענש עליה ומוזהר מלאכה בכל אסור
 ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא הורה שאמרה

 ברשות בהיותו זה ומלבד ואמתך ועבדך ובתך
 כמו עליו מוזהר שהאדון רבינו דעת אדוניו

עליו מוזהר רבו והשני בהמתו. על שמוזהר
 של שכירו שהוא הושב גר דין הוא וכן .עצמו במלאכת מומר הוא אבל רבו במלאכת

 לרבינו יצא זה וכל .דינו אבאר ולמטה .כלל רבינו הזכירו לא השלישי והחלק .ישראל
 הכתוב ערל בעבד אמתך בן וינפש מיהת■ דכ״ע מ״ח) (דף ביבמות החולן פרק ממ״ש
 ערל בעבד אומר אתה מדבר ־הכתוב ערל בעבד אמתך בן וינפש דתניא משמע מאי מדבר

.  מהול עבד הרי כמוך ואמתך עבדך ינוח למען אומר כשהוא מהול בעבז־ אלא אינו או
 תושב גר זה והגר מדבר הכתוב ערל בעבד אמתך בן וינפש מקיים אני מה הא אמור
 גר הרי בשעריך אשר וגרך אומר כשהוא .צדק גר אלא אינו או הושב גר זה אומר אהה
מה אמור צדק קד׳ ובכריתות הושב. גר זה והגר מקיים אני הא ר  (דף כפרה מחוסרי ס

 מלאכה עושים התושבים ואמה עבד אחד תושב גר אמד אומר ר״ש בברייתא שנינו פ״א{ט׳])
 עכומ״ז שעבד רבינו ודעת .כר״ש הלכה אהבה בר אדא א״ר במול כישראל בשבת'לעצמם

 הם ואותם ר״ש כדברי בכריתות הנזכרים התושבים ואמה עבד הוא ביבמות האמור
 שאם מודה ר״ע שאפילו והעלו לקיימן מותר אם בהחולן שם ור״ע ישמעאל רבי שנחלקו

 מדש י״ב עמו מגלגל התנה לא אס ואף לקיימו שמוהר ימול שלא כשלקחו רבו עם החנה
עמו מגלגלין שאין ספק אין בעכומ״ז אבל .א״ב מהלכות י״ד פרק ומטאר שם כנזכר

אפילו
משנה לחם

 לא אבל בעשה לעונשו ואס ה״ה כתב .וכו׳ בהמתו שביתת על מצווה שאדם ישם יד
וכו׳ מלאכה כל תעשה בלא דא״כ קשה .וכו׳ דין כבר עליו רבו להזהיר

 לא שאני וכ״ת מאשה לה דלה מג״ש לאשה עבד השוה דהרי מעבדך לישחוק ג״כ קשה
 ומש״ה ילפינן עשה איסור אבל ג״ש] [מדין מזהירין ואין לאו דהוי מלאכה כל תעשה
 מדין עונשין אין ק״ו דמדין גב על דאף מדא ליהא הא וכו׳. בעשה לענשו ואס פריך

 אומר ואני באומרו ז״ל להרשב״א למטה עצמו. הוא הקשה מאי דא״כ ועוד .עונשין ג״ש
 דלישתוק אמתך בן וינסש דהיינו מעשה אלא הוקשה לא הרשב״א הא ק״ו מדין מזהירין אין
 כמ״ש הדין מן ילפינן עשה הרי וא״כ מושב נר דהיינו הגר וינפש ולימא אמתך מבן
 מלאכה כל העשה דלא בשעריך אשר לו הוקשה מעשה הרשב״א דבודאי כאן עצמו הוא

:וצ״ע בברייתא שמפורש כמו איירי צדק בגר דהא להרשב״א הוקשה לא

 הוא וסבל שמל ועבד בהול כישראל עצמן
ט ואף מלאכה שום לעשות שלא מוזהר  ר
 לבאר לי ויש . רבינו לדעת שביתתו על מוזהר
 הנכריות השפחות כגון השלישי החלק

 בגיומן ישראל בבית העומדות והישמעאליות
 ז"נ הרמב״ן וכתב ’.כלל מצות קבלת בלמי

 ערל עבד אומר אני ז״ל האדם תורת בספר
 איסור ב^ל ואינו חושב גר אינו שלו כומ״ז עובד

 קבלו שהרי חושבים אלא תורה הזכירה לא
 שביתתו על חורה והזהירה מצות שבע עליהם

 אבל בביאור. רבינו מדברי נראה וכן .ע״כ •בכלל, אינם אלו אבל ישראל לצורך בשבח
 הכתוב יאמר פאל״כ במשמע(הברייתא) כומ״ז עובד אפילו ערל עבד שכל כתב ז״ל הרשב״א

 מזהירין אין אומר ואני .שאסור לו הקנוי חושב עבד וכ״ש לישראל קנוי שאינו תושב גר
 יהא שלא ישראל של ממוק על התורה חסה אומר שהייתי ק״ו זה שאין ועוד ק״ו מדין
 לומר להם היה כתב עוד .ואסרחו חורה הזהירה לפיכך ממלאכה בסל לו הקנוי עבדו

 נקרא מהול עבד שאצל זה דחיתי וכבר .ערל בעבד ולא מדבר הכתוב תושב בעבד בהחולן
 שהזכירו כמו לקיימו מותר שיהיה הזכירו ולא שם נמלקו לא עכומ״ז בעובד אבל .ערל החושב

 רבינו כדעת מוכרח שהוא ברור נ׳׳ל וזה .למעלה שהזכרתי הדרך על ערל בעבד שם
ם ידי על שנעשין סכנה בו שאין מולה שצרכי לדעתם מזה לנו ועולה .ז״ל והרמב״ן  מרי

 ולדעת המרים אלו עבדים ע״י מותר הכל נכרים ידי על שנקבר ראשון ביו״ט מת וכן
;כ"כ בו הארכתי תמיד מצוי הזה הדבר ולהיות יאסור ז״ל הרשב״א

א ״ כ  שהתורה היא רבינו כוונת .וכו׳ מדברים אפי׳ תשטת בחורה נאמר א פ
 עניניהן שנתבארו הדרך ע*פ המבוארות המלאכות פרסי אסרה

אסרה לכך היום כל מלאכות שאינן בדברים עמל להיות יכול אדם היה ועדיין ושיעוריהן
תורה

״מיימוניות הגהות
 אפילו הדומור מעל ומרדעת הסום מעל האוב!* להסיר אסור וכן ז״ל הסמ״ג [כתב *

 אבל יפול מאליו יפול ואם בחצר ומביאה ומוליכה מתחתיו תחבק להתיר יבול אבל בחצרו
 וכתב אסור. הסום ועל יצטנן שלא הקיר מפני בשבת החמור ע״ג לכתחלה ליתנו מותר
 לקשור דאסור דטעמא קשירה בלא ד^מור על אוכף ליתן דשרי ונראה ז״ל זה על הטור

 אין קשירה כלא אבל אליה ליקרב צריך כשקושר כי בבע׳ח ישתמש שלא בירושלמי מפ'
 אלא דשרי כרב ודלא [צ] :עכ״ל] לחמור סיס בין חילוק אין ולפ״ז אליה ליקרב צריך

: בלום דשבת בטילי ידע לא אבא אמר א״ה דאמר כשמואל

א ״ כ  מהן לשטח חייב מלאכה שאינם מדברים אפילו תשבות בחורה נאמר א פ
 המלאכות סרטי אסרה שהתורה היא רבינו כונת ה״ה] [כתב .וכו׳

. רבינו כוונת תהיה או וכו׳ כו׳  בחורה שנאמר שמה הוא ראשון דסירוש לומר אכבר ו
 נמסר והדבר חשבות ואמרה התורה ,באה ולזה שבוה מיני תורה שאסרה הוא השבות

 אבל גמורות למלאטת אלא שבוס מיני לאסור התורה באה שלא הוא השני והפי׳ .לחכמים
 הראשון דלפירוש קשה כך ה״ה דברי נפרש ואם .זה מקרא על בשבות סמכו חכמים
 הכי להו סבירא מדאורייתא מועד דחול למוד דהא התורה מן שבות מיני כל נמצאו

 ה״ה בדברי לפרש נראה לכך .לחכמים הדבר ונמסר במלאכה המועד מול אסרה דההורה
 מפני לא מהשיעור בפהות אבל גמורות מלאכות אסרה שהמורה הוא האחד שהפי׳ כך

המלאכות אבל שנתבארו והענינים השיעורים כפי המלאכות אלא קודם אסרה לא שהתורה
עצמם

עוז מגדל
שם  גר מקכלין ואין : דתלמודא סהמא לה קאמר דשכת כתרא פרק .כחול עד .מצווה שאדם ב

ב :המקדיש ס' סוף ערכין מהכת .וכו' תושג ח  שאס כתקנן הללו הדכרים אין הראכ״ד ב
 רגו את תורה הזהירה דלא לעצמן הן עונשין וכני גמורות כנשים הן הרי עכדות לשם וטכלו מלו

 כאמירס הוא כעלמא שכות תאמר שלא מלאכתו יעשו שלא התושכים ואמה י ענד על אלא עליהם
 [הסופר :עכ״ל צורכן כל עושין עצמן לצורך אכל כעצמו יעשה ואפילו איכא נמי לאו אלא לנכרי

: התירוץ] והשמיט השמיטה
א ״ כ :המחכריס כמנהג ונהג לכא העתידים דנרים הקדמת זו . סקילה עד וכו׳ כתורה נאמר* פ


