
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
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 כרנה הפוסקים לדנרי ירוחם רנינו כחנ וכו׳. באגוזים המשמקוח נשים ג פכ״א

 הרמנ״ם וכ״כ גומוח אשוויי דלינא מחצלח ע״ג באגוזים לשחוק מורר
א דא״כ קרקע ע״ג בהם ישחוק שמא גזרינן ולא  כן מצאחי לא ואני .עכ״ל לגזירה גזירה פי

 גזר ולא המרוצף קרקע לכבד שהמיר בסמוך ממ״ש לדקדק יש אבל בפירוש רבינו בדברי
ש מרוצף: שאינו אנוו ממ״  שמעם רבינו ו

 ממה וכן גומוח אשוויי משוס הוא האיסור
 מבור בגלגל למלאת שמומר בסמוך שכחב

 במצר כשאינו’ האיסור שפעם וכמב שבחצר
 ובפ׳ ולמרבמו לגנמו ימלא שמא משום הוא
 שלא שהעעם כמב פירומיו משמר גבי כ״ד

 ויזרוק צרור ימול שמא הוא ירקד ולא יספח
 דשני שינויי הם אלו דברים וכל ברה״ר ד״א
 קול אלא אסרו לא דאמר ק״ד) (עירובין רבה

 להשמיע שאסור בפכ״ג כתב ובהדיא שיר של
 של שאינו קול הא משמע בשבח שיר של קול
ר : מומר שיר אסו  .וכו׳ הקרקע את לכבד ו
 רבינו על לחמוה שיש במשובה הריב״ש כתב

 פסיק משום הכיבוד אסר שלא מדבריו שנראה
 הוא וא"כ שמא לומר ה״ל לא שא"כ רישיה
 עצמו והוא כר״ש קי״ל דהא אסרו למה חמה
 שמא חושש ואינו מותר שהוא בזילוף כחב
 ג״כ ובודאי לבך מתכוין אינו שהרי גומות ישוה

 היה לא שאל״ה גומות שישוה בריבון אפשר
 שהכיבוד ר״ל ואס לכך מהכוין אינו שהרי צ״ל
 ישוה שמא שחששו אלא הוא רישיה פסיק לאו

 ממ״ש מעניינו דבר וילמד נכוונה בידים גומות
 למוש אין בריבון אבל לזה בסמוך ההוא בפרק
 מדבריו נראה א"כ לכך מכוון אינו שהרי

 אנו למה וא״כ לכך מטין הוא שבכיבוד
 ואפשר ממין שהוא כיון בידיו שישוה צריכים
 ועוד אסור לכ״ע א״כ בכיבוד גומות השואת

 כדאמרינן באוצר אלא זו גזירה נאמרה שלא
 יגמור שלא ובלבד קכ״ז) קכ״ו מפנין(שבת בס׳
 דרך שכן גומות לאשוויי אתי דילמא האוצר את

 ועוד האורחים מפני לפגוהם אוצר מכבדי
ן פעמא דא״כ תנ  הוא שבות משום בכיבוד ד

 הדין והוא בידים להשוות יבא שמא זה מפעם
 שאמרו זה מהו וא״כ בריבון הפעם והוא

 דקי״ל והאידנא צ״ה) (שם סוגיא אותה בשילהי
 .לדר״ש זו גזירה ענין ומה לכתחלה שרי כר״ש

 ואע״ס ולתקנו הבית קרקע ליפות מטין שהמכבד לומר ז״ל הרב כוונת שהיחה ונראה
השיבא ולתקנו ליפותו הבית בכיבוד לו שיש הכוונה מ״מ הוא רישיה פסיק לאו שהכיבוד

כוונה

 הרבה ואסרו חכמים ובאו שלו התורה בפירוש ז״ל הרמב״ן וכ״כ תשבות. תורה
 וזה מחשבות. התורה מן סמך דבריהם של לשבותין שיש רבינו כוונת תהיה או דברים.

: שבמכילתא הברייתות דרך
. להפנוח אסור לפיכך וכו׳ גומות המשוה ב ו' כ ן ו שמא גומות השוואת ד

 חייב בבית אבל בשדה דוקא הוא מורש משום
. עשירי ופרק שמיני סרק כמבואר בונה משום
 שבגללה בשדה ההשואה בכאן כתב ורבינו
פ״א:) המוציא(שבת פרק כדאימא להפנות נאסר
 הניר בשדה להפנות אסור הונא רב אמר

 מעילאי שקיל דילמא פעמא ואסיקנא בשבת.
 הימה רבא דאמר משום ומיחייב לתחאי ושדי

ח. כדאיחא וכו' ושממה גומא לו  ופירש״י ס״
 לזריעה ועומד ראשונה חרישה ניר שדה ז״ל

 פנוי הימר .וכו׳ האוצר את המפנה :עכ״ל
 בארוכה כ״ו. פרק יתבאר מצוה לצורך האוצר

 מבואר והוא הגמרא איסור רבינו הזכיר וכאן
 מחגיתין שמואל דמפרש קכ״ו) מפנין(שם סרק

 לאוצר יגמור שלא האוצר אח לא אבל דקתני
:גומות לאשוויי אתי דילמא ז״ל פירש״י כולו

ט קמ״א) תולין(שם פ׳ ,וכו׳ רגלו גבי שעל טי
 דאמר כרבא ופסק אמוראים מחלוקת

 דילמא קרקע גבי על מקנחו ואין בכותל מקנחו
 הכל דלדברי מבואר ושם .גומות לאשוויי אתי

 כרבא בהלכות פסקו וכן בקורה לקנחו מומר
 המפרשים ופירשו . ועיקר ז״ל הרמב״ן דעת וכן
 לאו דאי הגומות להשוות ויכוין ישכח שמא ז״ל

י שאינו דבר שכל ראשון סרק נתבאר כבר «

 אסורים דברים מהן שבות. משום חבמים שאסרו הן
 גזרה אסורים דברים ומהן למלאבות דומים שהן מפני
 ייהמשוה בל ב יאלי ♦ סקילה איסור מהן יבוא שמא

 להפנות אסור לפיבך .חורש משום חייב זה הרי גומות
 המפנה . גומות ישוה שמא גזירה בשבת הגירה בשדה

 מצוה לדבר לו צריך שהוא מפגי בשבת האוצר את
 יגמור לא מדרש בו יקבע או אורחים בו שיבנים בגון
 שעל ®טיט גומות. להשוות יבוא שמא האוצר בל את
 בקרקע [א] לא אבל בקורה או בבותל מקנחו רגלו גבי

 וישוף בקרקע ירוק ^לא .גומות להשוות יבא שמא
 שעל הרוק לדרום ומותר .גומות ישוה שמא ברגלו.

 באגוזים יהמשחקות נשים ג :תומו לפי והולך קרקע גבי
 שמא בשבת בהן לשחק אםורות בהן וביוצא ושקדים

 הקרקע את [ב] לבבד ואםור” . גומות להשוות יבאו
 ומותר .באבנים רצוף היה א״ב אלא גומות ישוה שמא
ישוה שמא חושש ואינו הקרקע גבי על מים לזלף

. הקרקע את םבין1 אין לבך. מתבוין אינו שהרי גומות . . ^
ם רצוף היה ואפילו מי א ״יו יז‘" אי״י 1™ יאיו ג מי

 נסניו׳ו * רפ1י cnm ,1«מ ל־■ שלאיעשהכירך בשבת. שנן בל טוב ביום אפילו אותו
:פי״א שהוא בזמן גומות להשוות ויבא בחול עושה שהוא
 במימי ישנתקלקל חצר ד :רצוף שאינו במקום בן עושה

 ירדה לא מרדה ובשהוא .בה ומרדה תבן מביא הגשמים
יעשה שלא הקופה בשולי אלא בקופה ולא בסל. לא

בדרך
 וע״ש שפו סימן ר1ט ג ;שם סמ׳ג שכ סימן פור ב : סס לאוין סמג שלז שלג סימן פוי א

:שע סי' פוי t :שם סמ׳ג של! סי׳ פוי ה :שם סמ׳ג שלח סי' פוי ד :שם סמ׳ג

 המוצא ס׳ .וכו׳ באגוזים המשחקות נשים נ
 רב אמר ק״ד) (עירובין תפילין

 נשים שס עוד באגוזים־אסור. המשחקות נשים
 דלמא החס ומפרש אסור בתפומים המשחקות

ר גומות: לאשוויי אתי אסו  הקרקע את לכבד ו
 זילחא שרא אמימר צ״ה) (שבח בהמצניע .וכו׳

 דילמא רבנן אמור מאי מעמא אמר במחוזא
 רבה שם עוד > גומות ליכא הכא גומות לאשוויי אמי

א״ל מהבלא מצפער דקא אשי לרב אשכחיה דקא
p מים מלאה עריבה מביא בשבת ביתו לרבן הרוצה דחניא להא מר לה סבר לא r a 

 לאו ליה אמר מאליו מסרבז הבית ונמצא זו בזוית רגליו זו בזוית ידיו זו בזוית פניו
 דאמר פירוש כר״ש לן דסבירא והאידנא בשבח ביתה מרבצת מכמה אשה תנא .אדעתאי

 מפרש שהוא רבינו מדברי ונ״ל .בגמרא ע״כ לכתחלה אפילו שרי מוסר מסטין שאין דדבר
 אפל . ז״ל שפירשו כמו העיר כל אבנים רצפת שהיחה בממוזא דוקא שהתיר הוא הכיבוד ובשביל כיבוד אמר אלא ריבון דרך שאין אלא רבון הוא המלה ועיקר וריבון כיבוד זלחא
 א״נ .אבק יעלה שלא אלא הבית ולהשוות בגומא עפר להדביק מטין אינו שהמרבן והמעם שמעון כרפי דקיי״ל כיון מותר גונא בכל דודאי הפעם לזה צריך היה לא הריבון מסני

 היתרא בכלל הכיבוד שאין והתוספות ז״ל רש״י דעת וזה בכעיןמחוזא דוקא וכיבוד מקום בכל מותר ריבון ולדידן אבנים רצפת שהיא בממוזא ודוקא ריבון אלא התיר לא שאמימר
 והרשב״א ז״ל הרמב״ן דעת וזה כלל חלקו ולא מדר״ש מוסר שהכיבוד פסקו ובהלכות הגאונים אבל כר״ש אע״גדהלכה גומות להשוות יבא שמא מקומות בכמה שגזרו ממה וכ״נ דר״ש

: במקומותינו נהגו וכן עכ״ל. רעי של כגרף לו שהם מפני שמותר לי יראה לפלפל האסורין וקליפין וצרורות עפר שמזיז סי על אף ז״ל הרשב״א וכתב ז״ל.
ן מין. אין לו אמר קרקע לו להדיח ובקש המרמן לבית אחריו שנכנס ר״מ של בתלמידו מעשה מ׳:) (שבת כירה בפרק .וכו׳ סכין אי .סכין אין לו אמר קרקע לו לסוך’ מדי

ח), פסחים סוי׳נו (עי׳ גומוס לאשוויי אתי דילמא ז״ל ופירש״י לדעתו ופירוש בשבת. ואצ״ל פוב ביום בקרקע מדימין ואין נופמין ואין סכין אין פי״ז ובתוספתא ע״כ. פ״סמ׳
:בכיבוד כמו צורך בהם שאין לפי בהם וגזרו אסורים הדברים אלו פרצוף מוסר שהכיבוד אע״פ

ח השואס מפני הפעם רבינו ומפרש רבינו הלשון ק׳׳ד) תפילין(עירובין בהמוצא .שנחהלתלה חצר ד מו :מו
המשקה י

משנה לחם
ר ג מו א ט' הקרקע את לכבד ו לריבון אלא התיר לא שאמימר נמי אי ה״ה כתב .ו  שכתב וזהו תשבות. חורה אמרה לכך התורה מן נאסר לא החיוב שיעור מן בפחות עצמם

 הרבה ודברים שכתב ומה בהך להתחייב מלאכה איק כלומר מלאכה שאינם מדברים אפילו
 שחכמים הוא עצמו בפני- אמר ענין אלא חשבות בענין זה נכלל לא חכמים שאסרו הן

 לעיל שכתבתי כמו הוא ה״ה שכתב השני והפי׳ בחשבות. נזכרו שלא אמרים דברים אסרו
 שנתבארו הדרך פי על שכתב בלשונו מדוקדק שהוא עיקר הוא בדבריו הפירוש ׳זה

:ושישריהם עניניהס

עוז מגדל
ס״א) (יף המוציא p6 סוף .גומא פד גומוס ד.םשוד.

 :קמ׳א) דהוצין(דף ר׳א פרק .סומו לסי עד רגלו גבי שעל טיט :קכ״ו) (דף מפגין ס׳
וכי׳ הקרקע אס ואסור'לכבד :תפילין(דףק׳ד) המוצא פיק . הגומוס עד וכו׳ המשחמת

ממוצא פרה .גגלגל ממנו ורו׳'טד מיחילהלה • >״«-.׳/ ץ•--/ __

.הגומות אס להשוות עד וט׳ אס הטסנה

 בשים
 המוצא פ^ בגלגל. ממנו עד וכו׳ שנתקלקלה חצר :צ׳ה) (דף המצניע פרקרציף שאינו עד

ו ק׳י) תפילין(יף

 דא״כ וקשה אוסר היה מחוזא דכענין אפילו דכיבוד משמע במחוזא ודוקא
 דהוא בכ״מ שרי ריבון בשלמא כיבוד היתר תימילן מהיכא שמעון כר׳ דקי״ל לדידן אפילו

 אלא מותר •מסכוין שאינו דבר כר״ש דקי״ל והשתא גומות משיי משוס אלא אוסר היה לא
 אוסר היה דלא וי״ל .גומות אשוויי דליכא אפנים ברצפת אפילו שרי לא אמימר הא כיבוד

דהוא אבנים רצפת דליכא היכא אשו גוזר שהיה מפני אלא אבנים ברצפת כיבוד אמימר
אסור

מיימוניות הגהות
סי ודלא איפנא דאמר כאביי ודלא נדבא [א]  זה ואחר זד. אחד דאמר דרבינא בריד. כ

 ובסדו״תנתב מותר זח ואחד זח אחד דאמר חסדא כרב ודלא בקורח אלא שרי ולא אסור
 כך אחר וכתב הרב לשון הביא ש״ב סי׳ [וד.טור 5 הסמ׳ק ובן כמאן הילכתא ידענא לא

 תמצאם בחידושיו מהר״ם תירץ ה״ג לפי׳" החוספוח שהקשו מה [נ] :שניהם] התיר ז״ל וא״א
 טעמא אמר במחוזא זילחא שרא אמימר ובו׳ חטאת חייב וד.מרבץ המבבד ת״ר בהמצני^

אבנים רצפת שד.יתה פירוש גומות ליכא הבא גומות לאשווי אתי דילמא רבנן אמור ‘מאי

 קושיא הדרא א״כ אבנים רצפת על כיבוד שהתיר ביון קשיא המחבר רבינו ולדברי .אחרת עיר אטו גזרינן ולא כך היתה העיר שכל טעמא היינו רצוף שאינו מהום אטו נזר לא
 לא התוספות וה״נ לבך מיוחד שאינו משום מןהפרורין תיבה או שולחן לכבד שמותר הוא שמודה אע״ם לאקשו^הכי ליכא סה״ת לדברי אבל לדובתיה הכלים כל דפרס

:ע״ש הונה האחרונים בדורות אלא התלמוד בעל לשון אינו וכו׳ האידנא דאמרינן והא לא בלל כיבוד אבל רצפה ע״נ אלא ריבוץ אפי׳ התירו



93 מזמשנה כסףפכ״א שבת הלכות .זמניםמשנה מגיד
 הזרעים השקאה דין .וט׳ הבור מן לשאוב אסור לפיכך וכו׳ הזרעים אס המשקר, ה

 מבור ממלאין בגמרא אמרו חפילין בהמוצא השאיבה ואיסור פ״א מבואר
 ולחורבתו לגנחו ימלא שמא גזרה ואסיקגא מ״ע לא במדיגה אבל אין במקדש בגלגל הגולה

 וסורבסו גגהו משום רבנן גזור מאי עעמא אמר במחוזא בגלגל למימלא שרא אמימר
 כיון איכא חורבה ולא איכא גנה לא הכא
 .ע״כ להו אסר כיסנא בה דקאיהרו דחזא

 מוסר בחצר שבור רבינו כתב אמימר ומדברי
 באותן אלא אסימר ואסר חזר לא כאן ועד

 בריכות וממלאין בגלגל מהן שואבין שהיו פבחין
 :מותר בחצר אבל .פשתן בהן ושורין וחריצין

 התלישה דין .וכו׳ קוצר משום חייב תולש ו
 הדבש רדיית ודין פ״ח מבואר

 כחכמים ופסק צ״ה) בהמצניע(שבת היא ברייתא
 הרשב״א וכתב החולב בדין פ״ח הזכרתיה וכבר

 לרדות וצריך בכוורת שדבוקות בזמן בד״א ז״ל
 מן נתלשו אבל מגדולו דבר כעוקר שנראה לפי

 אפילו מותר בכוורת הצף דבש וכן הכוורת
 מההיא התוס׳ דעת וכן ביו״ע ואצ״ל בשבת

 לאותן אלא נצרכה לא ואמרו מ״ג:) וכירה(שם
 נאסר שאינו רבינו ל:ון מורה וכן .חלות שתי

 .וכו׳ באילן עולין אין :רדיה צריך בשאינו
 המוצא ופרק ל״ו:) משילין(ביצה פ׳ ביו״ע מפנה

 באילן עולין אין ברייתא ק׳:) תפילין(עירובין
 שם לישב מבע״י יעלה ולא באילן נסמכין ואין
 לח אילן אחד חדא חני שם עוד כלו, היום כל

 .מותר ביבש אידך ותניא יבש אילן נאחד
 והקשה .מותר החמה שבימות יבש שיש ותירצו

 בכל אפי׳ ואסר למקום'אחד איקלע רב זהא
 וגדר מצא בקעה רב ותירצו .•זמן בכל יבש
 גדר אותו שעל ז״ל המפרשים וכתבו גדר. בה
 :רבינו דעת וזה אילן בכל לאסור סומכין אנו

 :מקומות בכמה מבואר זה וכו׳. משסמשין ואין
 דיו״נו פ״ק וכו׳. בשבת שנשרו פירות ז

 עעמא הנושרין פימת ג׳) ב׳ (ביצה
 המחובר ר,דם :ויתלוש יעלה שמא גזרה מאי
 ל״ז:) הגזול(דף לולב פ׳ בסוכה מימרא .וכו׳
 בו להריח מותר במחובר הדס רבא אמר

 הדס מ״ש בו להריח אסור במחובר אחרוג
 למקצייה אתי לא ליה שרית אי עביד דלריחא
 אתי ליה שרית אי עביד קא דלאכילה אחרוג

:ההלכות גרסת והיא .ע״כ למקצייה

 או האויר ללחלס אם כי הקרקע ליפות מטון אינו בריבון אבל גומות השואת לענין כוונה
 אמרו ואשר לכך. מטין אינו שהרי מותר גומות שישוה אפשר אם אף ולזה האבק יעלה שלא

 הוא דהרי אסור הכיבוד אבל קאי בלחוד אריבון לכתחלה שרי כר״ש דקי״ל והאידנא
הרב כוונת שהיחה נראה זה .שבות אם כי אינו גמור מכוין שאינו שמפני אלא כמתכוין

הכיטד שאסרו הפוסקים כל אבל בזה ז״ל
 עכ״ל; רישיה פסיק משום אלא אסרוהו לא
כך ה  ,וס׳ בגלגל הבור מן לשאוב אסור לפי

 כתב אמימר ומדברי ה״ה כתב
 ואסר חזר לא וע״כ מוסר שבחצר שטר רבינו

 מהם שואבים שהיו שבחון באותם אלא אמימר
 פשתן בהם ושורים וחריצין בריכות וממלאים

 כל רבינו שרי נמי לחצר דבחון ול״נ עכ״ל.
 בריכות ולא וחורבה גנה סמוך שאין היכא.
 נקת פסיקתא מילחא דרבינו אלא פשתן לשרות
 לשום י ממנו למלאות דרך אין שבחצר בור דסתם

 לא מי במצר גנה היתה שאם ותדע מאלו דבר
 כדאמרן ודאי אלא לה ימלא שמא רבינו חייש

: בהווה אלא־ דבר שלא
ד,מחתך ־

:גומות [ג] להשוות ויבא בחול עושה שהוא כדרך
 אסור •*לפיכך .זורע משום חייב הזרעים את המשקה ה

 לגינתו ימלא שמא גזרה בגלגל הבור מן לשאוב
 בחצר גלגל של הבור היה אם זה ומפני .ולחורבתו

קוצר. משום חייב התולש ן :בגלגל ממנו למלאות מותר
 שהוא מפני בשבת מכוורת דבש לרדות אסור לפיכך

ד] .כתולש  נתלין ואין יבש בין לח בין יבאילן עולין אין [
 לישב יום מבעוד יעלה ולא .באילן נםמכין ואין באילן

 כלל לקרקע במחובר משתמשין ואין .כולו היום כל שם
 אסור בשבת ^שנשרו פירות ז :יתלוש שמא גזרה

המחובר יהדם .יתלוש שמא גזרה שבת מוצאי עד לאכלן
 וכל ותפוח אתרוג אבל .מצוי ריחו והרי בו להריח אלא הגייתו שאין בו להריח מותר

ה] שמא גזרה במחובר בו להריח אסור לאכילה הראוי  שהיו אילן ח • לאכלי אותו יקוץ [
 הן הרי שלשה גבוהין אינן ואם .עליהן לישב אסור טפחים שלשה הארץ מן גבוהין שרשיו
הן. להשתמש [ו] מותר שלשה לתוך משלשה מלמעלה בא*ן היו כארץ.  גבוהין היו ב
:עליהן לישב אסור שלשה תחתיהן חלל שיש או לארץ שוה אחד שצדן פי על אף שלשה

 נתלץ ואין . להנהיגה זמורה יחתוך שמא גזרה בשבת בהמה גבי על ידוכבין אין ט
שבת. עליה ילישב יום מבעוד יעלה ולא בבהמה צד [ז] .בהמה לצדי נסמכץ ואץ ב  ו

רד. במזיד לירד. מותר בשוגג בשבת באילן עלה מותרין. צדדין ר•לי  ובבהמה אסו
 בשבת הבהמה מעל המשאוי פורקין וכן .חיים בעלי צער משום ירד במזיד אפילו
 מכגים תבואה של שליף טעונה בהמתו היתה כיצד י חיים: בעלי צער משום
 שבת בליל הדרך מן בא’ היה .מאליו נופל והוא אחר לצד ומסלקו תחתיו ראשו

 ושאינן בשבת הניטלין הכלים את נוטל החיצונה לחצר כשיגיע ,טעונה ובהמתו
שקץ היו אם ,המשתברין דברים בשקץ היו נופלין. והשקץ החבלים מתיר ניטלין
ירצה אם שהרי הכרים, על נופלין והשקץ תחתיהן ומניח וכסתות כרים מביא קטנים

לשלוף
שה פימן עור ו :שם סמ׳ג שלש שי׳ שיר ה :שם סמ׳ג ד :שכב סי׳ שוי ג : שם שמ׳ג שלי שי׳ שיי ג :שם שמ׳ג שלש שי׳ שיי א

שם: שמ׳ג ישי שי׳ שיי ז :שם שמ׳ג
בהמיצא .וכו׳ גבוהים שרשיו שהיו אילן ח

 ופשוט .ע״כ עליק לישב ומותר כקרקע הן הרי פפהים ג׳ גבוהין איק אם אבל ובהלטת .עליהן ישב לא מפחים ג׳ הארן מן גבוהין שרשיו שהיו אילן צ״פ:) תפילין(עירובין
ט׳. מלמעלה באין ר,יו הוא:  ליה שרא יוסף רב דהא כרבה והלכסא ובהלכות אסורים אמר ששת רב מותרין אמר רבה ג׳ לתוך מג׳ מלמעלה הבאין אילן שרשי אתמר ק׳) (שם ו
ע״כ: עליהן ישב לא ה״ז לארן שוה אחד שצדו אע״ש מפחים ג׳ תחתיהן מלל יש אם מפחים ג׳ הארן מן הגבוהין אילן שרשי אסמר שם .וכו׳ גבוהין ד,יו : דרכה מתיה לאביי

שכתבתי בברייתא תפילין המוצא פ׳ .וכו׳ נהלין ואין זמורה: יחתוך שמא גזרה בגמרא ומפרשי בהמה ע״ג רוכבין ולא ל״ז:) פרקמשילין(ביצה ביו״ט במשנה וכו׳. רוכבין אין ט
 היא וזו שם. מוכרח וכן לבהמה בין לאילן בין קלל והוא מותרים צדדין צדי אסורין צדדין והלכתא קנ״ה) (דף שהחשיך מי פ׳ וכו׳. נסמכים ואין האילן: בדין למעלה

 צדי נקראת והכלכלה צדדין נקרא היתד מבע״י כלכלה בו ותלה באילן יסד שנען כגון האילן צדי ופי׳ המחובר. חתיכת שהוא נאסרו אמד מפעם ששניהם והפעם רבינו. מנת
 דתניאסור הא ותירצו לירד מותר עלה אידך ותניא לירד אסור עלה חדא תני ק׳) (עירובין תפילין בהמוצא וכו׳. באילן עלה בזה: כיוצא כל וכן שם בגמ׳ מבואר וכן צדדין

 עלה שאם הדין פסק הילכך בשוגג. בשעלה מוסר דמני והא במזיד בשעלה אסור דמני והא משחשכה בשעלה והא הא ואב״א יום מבעוד בשעלה מותר דמני הא משחשכה בשעלה
 היסה שאס לומר בשבת באילן פלה רבימ כמב ולזה ז״ל וכ״כ לירד מוסר בשוגג לירד אסור במזיד משחשכה עלה לירד. מוסר בשבת שם לישב דעת על במזיד אפי׳ מבע״י
 מבעוד אפי׳ באילן חפן הניס אבל שם בעמידתו איסור עושה שהוא מפני עצמו באדם אלא הנזכרים הצדדין באלו הסירו שלא ז״ל לירד.וכסט לו מוסר היה צד בכל מבע״י העליה

המשוי את פורקין ובן :הבאים הדירן מן ומסבארין הן נראין ודברים ירד במזיד אפי׳ ובבהמה רבינו וכתב וכו׳ מנימין בדין פ״ה זה בארתי וכבר בשבת• להורידו אסור יום
:קנ״ד) (שבת שהחשיך במי .וכו׳ כיצד וכו׳

 שהזכיר מה כל וכו׳. בשקים היו נופלין: והשקים החבלים מחיר נפלים ושאינן בשבת הנפלים הכלים את נופל החיצונה לחצר הגיע (קנ״ג) שם משנה . וכו׳ הדרך מן בא היה ־י
 פעונה בהמתו היחה הונא א״ר קנ״ד:) אלו(שם ודינין שם בגמ׳ ומוכרח בלשונו זה ומבואר לאיסור שמלאכתן כגץ נסלין שאינן בכלים הוא פירוס המדבק עד בכאן רבינו

 ותירצו מהיכפ כלי מבפל קא והא והקשו נפלין שאיק בכלים הונא דרב מימרא שם והעמידו ישבר שלא השקים ונופלין החבלים ומסיר תחתיה ומניח וכסמוח כרים מביא זכוכיס כלי
הונא לרב קשיא וא״כ וכסתות כריס להביא התירו ולא פי׳ שמשהברין ואע״פ נופלין והשקין החבלים מסיר ועששיות פבל פעונה בהמתו היתה מרא והא והקשו זופרי בשליפי

ותירצו
משנה לחם

כך לפרשה יש בספרינו) הגירסא(כמ״ש היא כך ואם הסירו. לא מהיכט ולבפלו תחתיהן שאינו מפני מומר גומות בהשוואת כר״ש דקי״ל השתא אבל גומות אשוויי משום אסור
עכ״ש קצת מפלפל הוא דהרי בנחת לפרוק כלומר לפלפל התירו מרובה הפסד מפני א״כ בטונה להשוות יבא שלא משום אלא רצפה דליכא במקום הכיבוד אסרו ולא מתמין

רביע מלשון ה״ה כן ודקדק .מהיכט כלי ויבפל תחתיהן כלי ישים לפרוק א״א ואם :לגזרה גזרה דהוי רצפה באיכא גזריק ולא רצפה דליכא היכא דאסור מססייה
כלן יבפל בנחת לפרוק א״א דאם משמע ומ״מ דלשון וכו׳ שם יניחם לא ומ]׳מ שכתב לפלפל התירו מרובה הפסד מפני ה״ה כסב .וכו׳ המשתברים דברים בשקים הין י

 ראוי והיה בספרים נפל דפעוס נראה היה האמת .מהיכנו כלי ביפול ואפילו
כלי לשים אפילו לפורקן הכלים לפלפל הסירו דלא כלומר וכו׳ לעלעל הסייו לא לומר

פיימוניות הגהות
 טרדתא מחמת שבת שישכחו כמתכוין גומות ישות שמא אלו בהל ער״י ,תולין [ג]

 הן אלו בפרקמשילין [ד] רישיה; פסיק יהא שלא ובלבד מותר מתכוין שאינו דבר שהרי
 להסיר שקלים האילן בפירות דוקא זה טעם [ה] ;ע״ב וכו׳ באילן עולין אין שבות משום

 זה טעם יועיל לא להוציאן והצינא מרא שצריך וצונן לפת אבל יבלענה בכפו ובעודו
 אין בפ׳ כדפירש״י מודה ר״ש דאפילו וצימוקין כנרונרות מוקצה דהוי הקצאה טעם אלא
 ע״ש בו׳ מוקצה מטעם אםור במחובר במינו יש אם לישראל דורון שהביא נכרי גבי צדין

יתלש מתי ומצפה יושב אדם דאיכא מוקצה טעם לומר שייך היה לא האילן ובסירות
5 מותרים צדדין צירי אסורין צדדין זהילכתא שהחשיך מי פ׳ [ו] :ע״ב ,יתלוש שמא נזרה אלא

 דלוקמה המפרשים שהקשו הקושיא מיתרצי הא ובכי בהמה ע״ג יניחם ולא מהיכנו
אס גדולות דמשואוס משום בכך להעמידה רצו דלא גמלות במשואות קכ״ד:) (דף הברייתא

א״א
עוז מגדל

 פוק .יהלוש שמא פד וכו׳ באילן פולין אין :ק׳) המצניפ(דף פרק .כסולש שהוא פד תייג התולש
ת :ל׳ו) (דף ביצה במסכת משילין פירוביןופרק במסכה תפילין המוצא  פד וכו׳ שנשרו פירו

 הגזול(דף לולב פרק .לאכלו פד המטבר הדס :יו׳ע דמסכת בתרא וס׳ ב׳) (דף פ׳ק .יתלוש שמא
 להנהיגה. מד רוכבין אין :ק׳) תפילין(דף המוצא פרק .פליהן לישב אשור פד שרשיו שהיו אילן :ל')
 ועירוגין(דף דשבת בתרא פרק . מיים בעלי פד בבהמה נתלין ואין :ל׳ו) (דף דביצה בחרא פרק

:שבת דמס׳ בתרא פ' הכל . חיים כפלי פד וכו׳ מפרקין וכן :ק׳)
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 בולסא ז״ל ופירש״י קמ״ל מששו גמי מועש להפסד דתימא מהו נטלסא הפס והירצו
טס  קפנוח בססיכות להחחסך וסופן לחלומס אופן ועושץ כלים שאינן זכוכיפ של רמנוח מפי

 לא לפיכך לכלום ראויופ שאינן נשבירפן נפזין שניצוצופ מועט הפסד אלא כשבירהן הויא ולא
 כלים נשאר הברייהא להעמיד יכול שהיה דה״ה המפרשים וכפנו ממפיהם. כרים להניח הפירו
 שהרי גדולופ משואופ שהם אלא נטלין שאינן

 קטנות משואופ דוקא אלא הפיר לא הונא רב
 דברייתא דלישנא אלא זוטרי בשליפי שאמרנו כמו

 אחר דל והקשו בכך להעמידם הכריחם
 להביא ̂ הפירו לא מ״ט הוא זוטרי דבשליפי

 כלל הפסד שם יהיה לא אפי׳ פחפיהם כרים
 שכשירצה מהיכנו , כלי בסול כאן אין שהרי
 נאמרו פירוצין והרבה רבינו כמ״ש שולף לשלוף

 הפירו שלא לי יראה ״לf הרשב״א וכתב . בזה
 ומפוך מרובה בהפסד אלא לשעחו בסול אפי׳

 רבינו שהוסיף אלא רבינו דברי יחבארו דבריו
 שמפני בנחפ הפריקה גדולים בשקים להתיר
 כלי בטול ואפי׳ לטלטל התירו מרובה הפסד

:ז״ל דעפו זהו מהיכנו
מת המדבה יא  נזכר הדבוק דין .וכו׳ פי

בס׳ הפזור ודין .שמיני בפרק
 פירות לו נתפזרו פ״ר קמ״ג:) (שבת מבית
 לפוך לא אבל ואוכל יד על יד על מלקט בחצרו

 שהוא כדרך יעשה שלא הקופה לפוך ולא הסל
 מששעמור מפני רביט ופירש .ע״כ בחול מושה
 הרשב״א ובחדושי צ״ע וטעמו רחוק חשש והוא

 שנתפזרו כגון בהלכותיו ז״ל הרב מורי כתב ז״ל
 במרךסאחד אבל הנה ואחת הנה אחת כחצרו
 פירש והרמב״ן וכו׳ הסל לפוך ונותן מלקט

 ועפרורית צרורות בתוך בחצרו שנפלו כגון
 עשוי שביפו לפי חצרו דנקט והיינו שבחצר

 מצויין ועפרורית צרורות ואין להתכבד הוא
 נראה וקצת כבורר דמיחזי משום והטעם נו
 בספרו כתב ולזה .דבריו ע״כ התוספתא מן כן
 ואחת הנה אחת בחצר סירות לו נתפזרו כך

 הסל לתוך לא יפן ולא ואוכל יד על מלקט הנה
 נפלו שאס רבופי והורו הקופה לפוך ולא

לו נתפזרו הסל לפוך א^י׳ מחן אחד במקום

 וענבים■ זיתים5קמ״ה)ד בגמרנ^לדף ומבואר משקין. מהן להוציא הפירוח את סוחטין אץ
 כלל עומדין שאינן סירות ובשאר מדבריהן אסורין ורמונים בפופים חורה דבר חיוב יש

:בהלכות מבואר וכן לכפחלה מופר למשקין
וכוי ושלקות כבשים יג

 ונמצא וקלים קטנים שהשקים מפני שולף הכר לשלוף
 של עששיות טעונה היתה .מהיכנו הכלי בטל שלא

 שישברו פי על שאף נופלין והן השקים מתיר זכוכית
 ולהפסד עומר להתכה הכל שהרי גדול הפסד בכך אין

 זכוכית כלי ומלאים גדולים השקים היו .הששו לא מועט
ת. פורק בהם וכיוצא ח  על שם יניחן לא מקום ומכל בנ

א חיים: בעלי צער משום בהמה גבי  פירות המדבק י
 מי אלפיכך .מעמר משום חייב אחד גוף שיעשו עד

.. ואוכל יד על יד על מלקט בחצרו פירות לו שנתפזרו
 כדרך הקופה לתוך ולא הסל לתוך לא יתן לא אבל

 עושה שהוא כדרך יעשה שאם .בחול עושה שהוא
 לידי ויבא הקופה בתוך בידו יכבשם שמא ■ בחול

ח]  בו וכיוצא המלח את ^מקבצין אין וכן עימוד. [
. דש משום חייב מפרק יב ♦ כמעמר שנראה מפני

 אסור לפיכך מפרק. משום חייב וענבים זיתים והסוחט
 אדם בני ומקצת . הואיל ורמונים תותים ולסחוט
 זיתים לסחוט יבוא שמא וענבים כזיתים אותם סוחטים

 ותפוחים פרישין [ט] כגון פירות שאר אבל וענבים.
:סחיטה בני שאינן מפני בשבת לסוחטן מותר ועוזרדין

 ואם מותר גופן לרכך אם .שסחטן ושלקות כבשין יג
 השלג את מרסקין יואין .אסור [י] מימיהן להוציא
כ] לתוך הוא מרסק אבל .מימיו שיזובו  או הקערה [

 שריסקן והמלילות והבוסר השום .הכום [ל] לתוך
 דיכתן לגמור אסור דיכה מחוסרין אם יום. מבעוד”

ת. שב  לנטור לו סותר ביר שחיקה מחוסרי! ואם ב
 הריפות שחקת לגמור מותר לפיכך .בשבת שחיקתן :ע״נ הקופה לפוך ולא הסל לפוך יפן ולא ואוכל

ק ק .וכו׳ המלח את מקבצין אין ו  אותה שמורידין אחר בשבת הקדירה בתוך הפרור בעץ ח׳ פי
שלא כדי בשנוי מולל ימלילות המולל יד ז האש מעל יי?!* 5? ״״ליקח נמנמי

r.■״, ר0ר.ו? ז-ויררי- י*י-י« י ’י™ חטאח חיוב ליה
ש. ראד! אסור: הכל לדברי אבל קרקע בגדולי אלא עמול ק כד פו הונ ר. ב טו ה ואם פ  מותר גונח ה
מ] לינק לו מבוארפ׳ וכו׳. דש משוס חייב מפרק יב  ומשום יד כלאחר מפר^ שהוא מפני בפיו [

ו שמיני: נ י פ ו :שם'סכנה שאין פי על ואף גזרו לא 'צערו ®’”ל® א״י ל  פירות ט
אסור הן וענבים זיתים אם .בשבת משקין מהן שזבו” ״ ”‘י • י״׳ ®’י״”

 שמא גזרה שבת מוצאי עד המשקין אותן לשתות
שבת. אותן ויסחוט יתכוין לדורבן הכניסן ואם מותרין. מהן שזבו משקין לאכילה הכניסן אם הן. ורמונים תותים ואם ב

משקין
:שב סי׳ טור וז :שם סמ׳ג שכח סי׳ טור ז :שיט שי׳ טור ו :שכא סי׳ טור ה : שם וסמ׳ג טור ד :שם סמ׳ג שב סימן טור ג : שם סמ׳ג שט סי׳ טור ב :שלה סימן טור א

 מופר לגופן רב אמר שסהפן כבשים אפמר שם
 לגופך בין ושלקוח אסור אבל פפור למימיהן

 ואחד זה אחד אמר ושמואל מופר למימיהן בין
 רבי אסור אבל פטור למימיהן מופר לגופן זה

 לגופן שלקות ואחד כבשים אחד אמר יוחנן
 רבינו ופסק חמאה. חייב למימיהן מופר

 דשמואל משוס והנועם מימיהן בענין כשמואל
 מפאת לחייב שלא יוחנן ר׳ לגבי פרי הוו ורב

 דבר כבשים ופי׳ .ז״ל וכ״כ למימיהן בסוחס
:ז״ל פירש״י כך בחומן או ביין הכמש

אין . השלג אפ מרסקין ו ט׳  סוף ברייפא ו
 לא מרסקין ואין נ״א:) טומנין(שבפ במה

ט, כלשון וכו׳ הברד את ולא השלג את רבי
 שבתוספתא ז״ל והרשב״א ז״ל הרמב״ן וכפב

 הרשב״א וכפב הקערה בפוך לרסק אפילו התירו
 משום מימיו, שיזוט כדי האיסור שטעם ז״ל

 נגעו למשקים העומדים פירות סחיטת גזירת
ה.  דין אצל שהביאה רבינו מדברי וכ״נ ב

 איסור בהם שאין למדנו ומדבריהם הסחיטה
 שקרש מאכל או קדרה ליפן מופר לפיכך נולד

 כאן ואץ המדורה כנגד או בחמה שמנינופה
ם :ז״ל הרמב״ן וכ״כ נולד שו . וכו׳ והבוסר ה
• שלישי פרק בארוכה זה דין בארתי כבר

;ורבינו ההלכות כדעת
ל יד ל מו יהא: שלא כדי בשנוי מולל מלילות ה

 (שם תפנץ פרק ברייתא . כדש
. ימלול שלא ובלבד ואוכל מולל קכ״ח) ט׳  ודע ו

 האוכל לרכך היא זו שמלילה מפרשים שיש
 בשבת אסור הקשין מן להוציאו הא בדוקא

 ודעת שנוי ע״י מותר וביו״ט שנוי ע״י אפי׳
 ובי״ט בשנוי מופר שבשבת ההלכות כדעת רבינו
 יו״ט 'מהלכות פ״ג כמ״ש כדרכו אפילו מותר

ועיקר: כדבריהם התוספתא מן וכ״נ
ק כו׳. פטור בפיו היונ  פי על אף בפרק ו

 מרינוס ר׳ תניא ס׳) (דף בכתובות
 מפרק מ״ט בשבת מלב יונק גונח אומר

 רבנן גזרו לא צערא ובמקום הוא יד כלאחר
 ומטאר מרינוס כר׳ הלכה יוסף רב אמר

ת: פ׳ בהלכות זה דין בארוכה חבי
. בשבת משקין מהן שזבו פירות טו ט׳ ו

קמ״ג) (שבת חבית פ׳ משנה
כדבר* הלכה ופסק וחכמים ר׳׳י מחלוקת

:ז״ל וכ״כ בהלכות כמבואר רבינו
זיתים

משנה לחם
א ק י ב ד מ ט׳ מעמר משום חייב אחד גוף שיעשו עד סירוח ה רבותי■ והורו ה״ה כתב .ו

 דנתפזרו הברייתא על פירושים שני הם מראה דלפי קשה וכו׳. נפלו שאס
ולפימש בחצר שנפלו כגון פירש והרמבץ הנה ואמת הנה אחת פירש ז״ל הרשב״א בחצר.

מירח* דליכא אחד במקום נפלו אס ע״כ הנה ואמת הנה אחת נתפזרו פירוש אי הרשב״א
נותן

מיימוניות הגהות
ם וד.וי יחד ולקבזנם פירות ןיאסוף שלא אדם יזהר הילבך ז״ל מהר״ם בחב [ח] כמעטי

שאץ משמע להדליק החצר מן עטים ומגבב חנן יץ כדי המביא בפרק אמנם עכ׳׳ל.
 ע״ש אותה שמעמד ^!ורד. קמה כעץ הדבר גידול ממקום במעמר אלא בזה עימוד

 לרבי חכמים מודים [ט] :גידולו ם מק. היינו ממלחתא ומלה .התרומה וספר בתוספות
 אדם יזהר הילבך וז״ל רא״ם וכתב [י] :וכו׳ בפקיעין םוחטין דתניא סירות בשאר יהודה
 או במרק קשר והנותר ממנו היוצא משקה לצורך טנוhי& שלא מרק בו שנבלע בשר

 בפיו יטוץ שלא וכ׳ש מחטאת לו חוששני המשקה ומוצץ לפה ומחזיר ביין פת שורה
יסחופ שלא יין בלוע והנעורת נעורת בה שיש ברוא וכן .סה״ת בהן וכיוצא משקין

נעורת בה שיש בברוא למשוך שבת צורך שאין בו ביוצא אחר יין לו יש אם אבל השבת לצורך ודוקא לגופן כבשים דהייגו מותר בלל למשקץ צריך איט אבל שבו ליין הנעורת
צריך שאינו להראות יסירנה הברזא תחת בלי יש שאש הברזא למימי צריך שאינו שיראה שיזהר וצריך שבת למוצאי לא אבל השבת לצורך בשבח כבשים סוחטין בדקתני אסור

אםפוג דהוי מידי בליהוצזיו שאין אע׳׳ס מדרבנן אסור כה״ג דאפילו פירש ר״י אבל שרי ליה ניחא דלא רישיה פסיק שפירש הערוך לפי ד,ברוא למשוך מותר ואז היוצא למשקה
 לפירוש אפילו לבלי נופל שהמשקה החבית בלי ע׳׳ג למעלה שהנקב או לאיבוד הולך ואינו לכלי נופל הסוחט המשקה אם אבל אחיזה בית לו אץ אם הקערה בו מקנחין דאין

ת ט׳ו בהילכתא כפירקין כדלקמן דש דוזוי אסור הערוך  ועתה הנקרש השמנונית מפני לחמם לאש סמוך בו וכיוצא פשטיד״א ליחן שלא ליזהר שצריך סה׳׳ח פסק מכאן [כ] ;סח׳
או בגלד ידיו ירחוץ שלא ליזהר יש מכאן וז״ל כתבו ותוס׳ הבום לתוך או הקערה לתוך מדשרי פירוש מלאסור להתיר מבאן ראיה יש שיותר כתב ובס׳׳ה .עב״ל ידו על ביטוח
^ בברד ק שלא בברד ירחץ אם שא״א הוא רישיה דפסיק ורגליו ידיו פניו בהן ירחץ שלא במים, מעורב ברד ויש ונקרשין נתקררין החורף בימות ופעמים גלצ״א שקו אותו ^

4יונקי שהיינו היינו נוהגין חרש בם׳ דקאמרינן הא ר׳׳ת אומר [מ] עכ״לז חושש ואינו מאליו שנמוח ואע׳׳ס לצננו כדי החמה בימות חיץ בתוך פירש׳׳י [ל] ז תע'כ והמחמיר
:עיב גונח אם אלא אסור בשבת אכל כיו״ט גזור לא צמא של צער ובמקום ק«מר דבבריאים משטע ביו׳׳ט טהורה מבהמה

 ולהכי אמר בענץ שא״א אפילו הברייתא להעמיד ורצה מהיכנו כלי יבטל אמר בענץ א״א
 לאוקמיה ל״ל הונא לרב מהיכגו כלי מבטל קא והא כשהקשו קשה ומ״מ בטלסא תירצו

 שאפשר אפילו להעמיד שרצה שגאמר לא אם אחר בענין דא״א לוקמיה זוטרי בשליפי
:דוחק זה וכל אחר בענין

עוז מגדל
 גדול כלל פרק וכו׳. מקנצץאסהמלח אץ וכן קמ׳ג); מבית(דף פנק ממור. לידי פד פירמז המרבק

 פירוט שאר אבל :מ׳ט) טומנין(דף נמה פנק .ועננים זיסיס עד יזיע מפרק :ט״ג) (דף
 :נ׳א) טמנץ(דף נמה פרק .הקערה עד מרסקין ואץ :חניה סרק .אסור מימיהן להוציא עד

 יהיה שלא כדי נשינוי מולל מלילוס המולל :י׳ט) דשנה(דף פ״ק . האש עד וכו׳ והניסר השום
 מוליכין דאין מתני׳ גמרא דניצה פ׳ק לשנה וכן ר״א לה ומזקי מעשחס דמסנת פ׳ד היא מסני׳ . כדש
 ז׳ל אלפס ר׳י ונהלכוס ס׳) (דף אע׳פ פ׳ נכהונוט . סכנה עד ונו׳ פטור נסיו היונק :ומהנות סלה

:קמ׳ג) (דף חנית פ׳ הכל .מנערנ עד וכו׳ שוט פירות :קמ׳ג) חצית(דף סרר, שנס נמסכת
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נו׳ ועגביס זיתים טז  מע׳׳ש שרסקן ש5ד רלוח נמשגה שם .ונו׳ דנש מלוס וכן ו

 שרסקן וענבים זימים (דףקמ׳׳ה:) ובגמרא ממיר ר״א אסורין מעצמן ויצאו
 משמיה הלכומ בעל ופסק ובהלכומ ממירין ור״ש אליעזר ר׳ אסורין מעצמן יצאו מע״ש

 בחלוס דממני׳ כר״א וכ״ש ע״כ ור״ש כר״א דהלכמא ממיבמא ריש סלסוי בן צמח דרב
כדאימא אוכל נמי והשמא אוכל דמעיר^יא לבש

ח ך י ת ח מ  רבינו כהב ובפ״ח וחייב. מוחן חולדח ה״ז לבשלו כדי דק דק הירק אח ה
 נראה עחינה. חולדח המלאכה שזו חייב זה הרי לבשלו מאט הירק אח המחחך

 לשאר וה״ה לבישול דק דק אומה שחוחכין סילקא ע״ר:) (שבח נקט דדוקא מפרש שרבינו
אומן חמך אם חיוח שהן כמו נאכלוח הן דאפי׳ ואפשר לבישול דק דק אוחם שמוחכין ירקות

אישור דאפי׳ ואפשר .אסור לבישול דק דק
בגמרא:

כו׳. מלאכות מאבות ובורר זורה יז  דין ו
בש׳ נתבאר אצבעות בראשי המלילה

 ברייתא י״ב:) (ביצה פ״קדיו״ט מנפח ודין זה
 ולא בקנק לא אבל ואוכל ליד מיד מנפח

 דוקא דלאו ז״ל המפרשים וכתבו בתמחוי.
 אסור ידיו בשמי אפילו אלא אסור ותמחוי קנון

 בידו ואסיקנא מנפח כיצד י״ד) (שם כמ״ש
 דוקא אחת ביד רבינו וז״ש .כחו ובכל אחת

 :מפנין פ׳ בהלכות מבואר וכן
ר מ ש מ  ודין השמרים דין . וכו׳ שמרים ה

פ׳ הגומא ודין פ״ח נתבארו הקנון
ט׳ היין את ומסננין קצ״ט:) חולין(שבח  אמר ו

 גומא יעשה שלא ובלבד חייא בר שימי רב
 בפי הסודר מן גומא יעשה שלא ז״ל ופירש״י
 רבינו: כדברי עכ״ל דחול כעובדץ הכלי

ט׳ אסור וכן  חולין אין קל״ז:) (שם במשנה .ו
רב אמר מאי חלה ובגמרא המשמרת את

ז ג שבת מוצאי עד אסורין מהן שזבו משקין  זיתים ט
 משקין מהן ויצאו שבת מערב שריסקן וענבים
^ ] מעצ נ  שבת מערב שריסקן דבש חלות p.מותרין [
 מקום באן שאין .מותרין בשבת מהן היוצאין משקין
 מאבות ובורר זורה ין מבערב: ריסקן שכבר לגזרה

 מלילות למלול שמותר פי על. אף יילפיכך הן מלאכות
 בכל אחת בידו מנפח מנפח כשהוא אצבעותיו. בראשי

 בנפה ינפה שמא גזרה בתמחוי ולא בקנון לא אבל כחו.
 או בורר תולדת שמרים והמשמר חייב. שהוא ובכברה

 או צלול יין לסנן שמותר פי על אף לפיכך .הוא מרקד
 גומא יעשה לא מצרית. בכפיפה או ^בסודרע צלולין מים

 לשמר ויבא בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא בסודר
 שהוא כדרך המשמרת את לתלות אסור וכן .במשמרת

] שמא בחול עושה ס  תולדת המחבץ וכן . לשמר יבא [
v י®‘ Sit לדבש ואגוזים שומשמין שנותנין אע״פ לפיכך הוא. בורר

ו” יעסה שצא מדרבנן מרדות מכת לוקה ״t, י !1יי . .
כ: בחול ששה שמא ח״ . המחבן וכן ו ׳ ט . חבצם לא ו ו ד ק את המחתך ב ר  כד דק דק ה

ן ב ח מ ה ] טוחן תולדת זה הרי לבשלו ודיןהשומשמיןוהאגוזים מבוארפ״ח ח ע  יאין לפיכך וחייב. [
י בהמה לפני החרובין את ולא השחת את לא מרסקין למיד ואגוזים שומשמין נותנים פ״ג תוספתא ™ ™

ח ד י ת ח מ ט׳ ה חן. שנראה מפנ גסה בין דקה בין ,)״ , מיד נהאכילם עליך שמזומחם החרעולים מחתכין אבל כטו
ן מרסקין די . ט׳ ך עכ״ל: משויק דשווייאוכלא מותר הכלבים לפני הנבלה ואת הבהמה לפני הדלועין את ירק חתיכת ו כ פי אין ל

 והיינו בנך מחינה דרך ואין בהו לית דרבק
 משום מדרבנן לרט^ דמימסר לומר דכדי

 לפני ומרובין אשמת אהדר כטוחן דמיחזי
מ הבהמה מי ע׳ דלישנא לדחות יש ו ד תני׳ מ  ד

קט: שהמשיך מי א נ שב״ תבהר  אם שנשאל כ
 בשבת התרנטלים לפני לחם פירורי לפרר מותר

 בפרים כמו טחינה לאיסור לחוש יש אם
 היום לצורך דשלא לומר באנו ואם סילקא
 הרמב״ם כמ״ש׳ בערב לבשלו כדי אלא קאמר
 נחיר איך קאמר ממש מוחן אי צ״ע בפכ״א
 והשיב ובהמה עוף מפני דאורייתא מלאכה

 נמחתך דוקא סילקא דפרים דהא מסתברא
 ביום לבו אף או למחר לאוכלו כדי דק דק

 דק דק. לחתט סילקא שדרך לפי שעה לאחר
 לאחר ומניחו בכך שדרכו וכל בישולו בשעת

 האדם על אסרו שלא שרי מיד לאוכלו הא שעה
 וכדאמרי׳ קטמת או גדולות חתימת מאכלו לאכול

 מינין שני לפניו היו ע״ד) גדול(שבס כלל פ׳
 ולט לאלתר ומניח בורר לאלתר ואוכל בורר
 לאוצר כטרר נעשה בירר ואם יברור לא ביום
 שבני נדרך מיד שאוכל כל דאלמא חטאת וחייב
חיוב בעצש צד באותו שיש אע״פ אוכלים אדם

̂ןלך של אלומות ומתיירץ .*בפירות טחינה שאיו שהחסיר מי פ׳ משנה הרסוק ודין פ״ח מטאר ט׳ החרובין את ולא השמת את לא מרסקין ע .ו
ת מפי; שהאיסור וסי׳ יבינו כלשון ת״ק כדברי מ ת ם ר ה מ ה מ ו ו ד י ת ר ו מ ו ל ת א ר י טו ל ה ר א א ת ל ו מ ו ל  א
חן: שנראה ל כטו ב כו׳. מחתכין א  (שם ו
לפני הדלועין את מחתכץ במשנה קנ״ו:)

י ונייקלח הכלבים. לפני הנבלה ואת הנהמה ט י עיין ב :שם סמ׳ג שינו סימן א ט י שם: ג ט י ד :שנא סי׳ ג שנד סימן ט
:שם סמ׳ג

 אלומות לא אבל קטנות אלומות בידו ומפספס בהמה
א *ס״א ת, אל רו פי גדולות כ

 .בשירות אלא טחינה שאין ראיתי. רביט ספרי
 הבנתי ולא בסירות. טחינה שאין ובמקצתן

.יותר נראית הראשונה אבל הנוסחאות מן אחת
שד  חתיכה בלא לאכלה להם שא״א הקשה נבלה דוקא רבינו כתב לא למה תמה אר ו

 טרחינן לא ראוי דבר שהוא במה מיטרח רכה הימה אם אבל משויק אוכלא דשוויי
ב ונאוקממיה  וצ׳׳ע: כלל זה מכל הזכיר לא ורנינו קנ״ה) (שם התם יהודה די

רין תי מ  גדולות לא אבל קטנות אלושת בידו ומפספס הבהמה לפני עמיר של אלומות ו
ומפסססים הבהמה לפני עמיה מתיריןסקיעי שם במשנה שבהןוכו׳. שרח מפני

את

ת עצמן וחרובין בפירות טחינה עיקר מ  P פי
שד כטומן שנראה לפי כסב והיאך  מי דבפרק ו

 דאין דטעמא משמע קנ׳׳ה) (שבס שהמשיך
 מרחיק לא באוכלא דמימרח משום מרסקין

 מה כל לו והשיב .כווסיה דרך״ל יהודה וכרב
 דעתי לפי עמך הדין הרמב״ם על שהקשית

 אבל רכים שהם ומרובץ לשחת אלא סגי לא באוכלא דמיטרח טעמא דמשום ול״נ עכ״ל.
 טומן משום טעם רביט נתן לפיכך דשרי משמע באוכלא מימרה משום בהו דלית לקשים
 לרסק מחניתין מדאסרה בקשים הונא לרב אסיקנא דטמרא ואע״ג בקשים אף שייך דה״ט
ק משום דטעמא שני ולא באוכלא טרמינן לא אלמא ררכיכי וחרובין שמת  משום היימ טו

 שטרח בדיני אלא תנא עסיק טוחן בדיני לאו פירקא דבההוא לגמרא ליה דמשמע
ל :עמיר פקיעי מסירין רישא וכדקתני אוכלא שוויי או באוכלא ב  הדלועין אס מחסטן א

דלרב אמריק קנ״ה:) (שבת שהמשיך מי בפרק .הכלבים לפני הנבלה ואח הבהמה לפני
 מה דדלושן דומיא נבלה הכלבים לפני הנבלה ואת הבהמה לפני הדלועין את מהסכין דסנן הא לאוקמי צריך מרחיק לא אוכל שהוא בדבר דמיטרח וסבר כוותיה דקי״ל ־יהודה
 למה רביט על ה״ה ותמה להם קשה נבלה דכל זומרי בגורייהא דקאמר כלבים א״נ רש׳׳י ופירש זוטרי בגורייתא א״נ פילי בבשר לה משכחת והיכי דאשוני נבלה אף דאשוני דלועין

ק. לא ראוי דבר שהוא במה מימרת רכה היחה אם אבל משויק דאוכלא חתיכה בלא לאפלה להם שא״א הקשה בנבלה דוקא הכלבים לפני הנבלה את לחתך דשרי דהא כתב לא  מרחי
 באוכלא דשטרח בהדיא כתב לא שרביט ואע״ש הקשים ונבילה בדלועין אלא שרי דלא משמע דממילא מרחיק לא באוכלא דמיטרח בסמוך שכתב מה על שסמך לומר שאפשר אומר ואני

ל : בהדיא כתבו כאילו הוי מרחיק לא באוכלא דמיטלח משום לפרש צריך שבהם הטורח מפני גדולות אלומות לא אבל דבמ״ש כיון מרחיק לא ע כתב בשירות טחינה שאין מ״ש־לפי ו

ס אלא ממינה שאין הטסחא לוילה״הישעיקר לפיכרנראה רו ת דלאו לחהכם מותר וגבלה ידלועין אגל טנהו דפירוס וחרובין שמס לרסק אסורי ומש״ה כלומר ^י מ  הילכך נינהו פי
 דיהיב הוא ומעמא בשירות טחינה שאין לגרוס נכון דיותר ול״נ מהטסמאות. אחת הבין שלא כתב כך ומפני מירק גרעי ולא נינהו פירי נמי דדלועין לו שקשה אלא כטוחן מיחזי לא

המבין: שמס דמרסק לפטורא טעמא למיהב אהדר דיני בלהני דסיים דבתר למימר איכא הדלועין אה דמחתכין ביניהם שהפסיק ואע״ס כדפרישית וחרובין שחח דמרסק לפטורא  ו
 פמיר פקיעי ופירש״י הזירין. אס לא אבל הטפין אס ומפספסין בהמה לפני עמיר פקיעי מתירין סק קנ״ה) (שבת שהחשיך מי בס׳ .וכו׳ בהמה לפני עמיר של אלומויו דמרוירין

ואינה מתחממים דחוקים שכשהם לאוכלם לה ויפים העשבים לבהמה שמסזרין דרך שכן מפספסין . לאוכלם לבהמה נוחים שיהו אותם מסירין שאגדן שבלים של משין
, מרימה

משנה לחם
מ קודם מ״ש דלפי רמתי והורו כסב איך סימה וא״כ הסל לתוך טסו פז ח  אמד שבמקום לומר אפשר כו׳ הנה אחת שנתפזרו הרשב״א פי׳ שלפי ה״ה בדברי גירססנו אחת לו נ
ה  יסן דלא לשלם אבל ואוכל מלקט הכא כו׳ הנה אחת בנספזרו דדוקא כפו לתוך וטחן מלקט רבותי והורו הך לומר ראוי שהיה והאמת שכתבתי. כמו זה דין יוצא ע״כ הנה ואחת רנ
 לסרן שמכל לא אס שם הם שהכריחו כמו ואוכל גורסין אין הסוס׳ אבל הסל לתוך במקום נפלו ואס הסל למוך ימן לא וכו׳ לו נתפזרו כך הלשון וגירסס הסל לסוך לשון אמד
מבר ואוכל גורם היה. הרשב״א ואולי .הסל לסוך כמו כפו לסוך נעשה לקושייתם הפירוש והוא וכו׳ צרורות בין לו נתפזרו רבוסישאם והורו הסל. לסוך אשלו ינסו אמד  זה ו

:ונו׳ והורו.רבוסי שכתב לשונו יתיישב ובזה לפי כך הלשון פירוש ואולי .טעם לו אין הזה במקום היותו אבל ז״ל הרמב׳^ של האחר

מיימוניות הגהות
פ״ח וקעייו  מיני נג׳ יזהר היויכך נתב ורא״ט [ס] ו ע״ב עשירית בהיו׳כתא נחג״ה ^עי̂י
 אכילתו דרך אלא מזה m יכרור שלא אוכל עם שנתערב םסולת וב״ש שנתערבו סירות
 בשולי הנשאר פסולת להשליך בלי אל מבלי משקה ישפוך שלא מהר וגם ויאכלם יפהם
ו פפא רב דבי תולין פרק כדאמרינן קצת הפסולת עם המשקה מן ישאיר אא׳׳ב ז«לי ^

, , הפסורח מן אותן בהפריש בורר ליה והוה ניצוצות והאיבא ופרבינן למנא ממנא «יברא
 מתינו! שייך בסילקא דוקא התום׳ וכתבו טוחן משום חייב סילקא דפרים מאן האי פפא רב אמר [ע] :ע״ב הפסולת עם אותם משאירים והיו פירוש תשיבי לא ר״פ בכי ניצוצות ־ומשני

ז ע״ב דקין לסירורין פירות לפרד דאסור בתב ורא׳־מ נטחן שבבר מאחר לפרר מותר דלחם שמואל רבינו בשם בתב יוסן) והר׳׳ר .שרי אובלין שאר אכל

עוז מגדל
 שמרים והמשמר :ע״ד) cp(גדול כלל ופ׳ .קכ׳יו) מפנין(דף פ׳ .מייב שהוא עד וגורר זורה

 :המצניע פרק .גידו עד המחנן ובן :שרצים שמונה ופ׳ דמולין(קל״ע) ר׳א פ׳ .גו לשמר עד
גהרא פיק .שגהן מוויה עי מיסקין אין לפיכך :ע׳י) (דף גדול כלל פרק .וכו׳ המחתך

קנ׳ז): דשגש(דף
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א א״ל ובגמרא בהם. וקצה כ״נ הריח מרימה p מנ  p )צקיעי p עין כיפין ק  פקי
 לכיפין וה״ה ומפסאסץ עמיר פקיעי ממירין קאמר והנא דארזא יריןf הלתא כיפין הרי
 קסבר הוצא דרב מ״פ’ מסדא רב אמר להשיר ולא לפספס לא הזירין את לא אבל

 P פקיעין P הן רש״י ופירש משויק. לא אוכלא לשוויי פרחינן באוכלא למיפרח
מיהו הן שבלים של קשים כולם כיפין הן

 תוספתא וכתפו ״לf והרשב״א הרמב״ן כתבו
 ען של במדוך המלח אש כותשין אין דתניא

ען סכין של ביד הוא מרסק אפל  הפרור ונ
ואה וגרוגרה דבלה מרסקין אין חושש. ואינו

רין את לא אבל הכיפין אס  דרב אוקמתא לפי לא רפינו בספרי הנמצא לישב וא״א .^י
:וצל״ע התם דאיסמר יהודה דרב אוקימתא לפי ולא הונא

. פיאה חבילי יט «׳  בהמה למאכל הכניסן ודוקא קכ״ח) מפנין(שם פרק ברייתא ו
כ״ו: פרק כמבואר בשבח מהם מסתפק אין לעצים הכניסן אבל

סולין(דף פ׳ . וכו׳ פלפלים לדוק הצריך כ
ט שבהן: הטורח מפני־ גדולות ; פיאה“ חביל' י ר קמ״א) ואז̂ו הניפלפלי יהודה ^ ״ ייי-י , ״ ״ חרתי שרי דסכינא בקחא חדא חדא מידק ״ מובא אפילו משני דקא כיון אמר רפא אסור מסתפק בהמה למאכל סן הבג ש בהן וכוצא וקורנת

ס] אצבעותיו בראשי ואוכל וקוטם מהן מי. בידי לא אבל [  בשבתא לה דמוקים מאן איכא ובהלכות נ
ק רבינו. הכריע וכן כ ע בשבתא לה דמוקיס המא^^ לתוך ליתן בהן וכיוצא פלפלים ^למק הצריך כ כמאן ומסתברא .פיו״ס לה דמוקים מאן איכא :לדוק ויבא בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא הרבה ו

 לא אבל ובקערה הסכין [צ] ביד כותש זה הרי בשבת
 לבריא אסור לפיכך .טוחן שהוא מפני במכתשת

ק שמא גזרה בשבת להתרפאות ^ t הסממנץ י
א  : חושש ואינו הפרור ובע! סכין של ביד כגון בריאים מאכל שאינן דברים יאכל ^לא כיצד כ

ך לענה כגון המשלשלים דברים ולא ופיאה. אזוביון כ פי  בח׳ משנה .יאכלוכו׳ לא כיצד וכו׳ ל
אזוביון אוכלין אין ק״ס) (שם שרצים הבריאים דרך שאין דברים ישתה לא וכן .בהם וכיוצא

שלובק מים בנון לשתותן ל סםמנץועשבים: שב ר או ב S”6 כ  ™“ rt£5?־1־.“i 
 ולשתותן לאוכלן הבריאים שדרך ומשקין אוכלין יאדם

 מרפאין שהן פי על אף והאזוב והכשות הכסברא כגון
 מאכל והם הואיל מותר בהם להתרפאות כדי ואוכלן

 שותה הוא והרי השבת מקודם הלתית שתה” . בריאים
 [שלא] במקומות *[אפילו] בשבת לשתותו מותר והולך

 המצרי זיתום ושותין החלתית. לשתות הבריאים נהגו
ג :מקום בכל  בהן לסוך הבריאים שדרך שמנים וכן כ

 .לרפואה שנתכוין פי על ואף בשבת בהן לסוך מותר
 לא במתניו יהחושש .אםורין בהן סכין הבריאים ושאין
 שמן ולא .השמן את הוא סך אבל וחומץ יין יסוך

ק] תו. סכין שהבריאים במקום אלא ורד [  ומותר או
זיחום אמר יוסף ורב מנייתו ומעלי דבפלאי צומתה רגלו או ידו נגפה’ מקום. בכל ומלח שמן לסוך

 n אף W עניג י,יה יאם בחיםץ יאינו^וםתה ב״ן
ד :אפיי  6־ 6i ,■>01• י־7 6י6צ צ■ m <pv החומץ את בהן ינטע לא בשיניו החושש כ

 אלאאדעולא המצרי זיחום דקלים מי ולפרש לא בגרונו החושש ובולע. הוא מגמע אבל ויפלוט
ש] ס הר^ה שמן הוא בולע אבל בשמן יערענו [ א רב ואמר מעלי. דמלאי דשכרא דאמר קאי ן

משקה שהרי מותר המצרי זיהום הכל ולדברי ש^'ן ואין המסטב את ן לועס אין . נתרפא נתרפא

 כימין ראשים בשני אלא קשורים שאינם פקיעין
 ארז של לחים ענפים דארזא זירין שלשה

 לבהמה ראויים למים ובעודם אותה שמזרדין
 יהודה רב לעצים אותם מניחין אדם פני ורוב
 הרין פקיעין זירין הן הן פקיעין הן הן אמר
 פקיעי ממירין וה״ק דארזא כיפין תלשא זירין
 וכיפין לא פספוסי אבל בהמה לפני עמיר

 הזירין את לא אבל מפספסינן נמי פספוסי
 דרב מ״ע רפא אמר להתיר אלא לפספוסי

 מימרח משוינן אוכלא שוויי קסבר יהודה
 הן פקיעין הן הן ופירש״י מרמינן לא באוכלא

 שהסיר ומה שפלים של פקשין שתיהם זירין הן
 הזירין אס לא אבל ודקיזני בזה התיר בזה

 דכל עמיר פקיעי מיצירין וה״ק קאי אפספוס
 לשוויי ומסירו הוא אוכלא לאו קשור שהוא זמן

 לא פספוס אפל שרי בהמה צער ומשום אוכלא
 ופספוס אוכלין ואיתעביד בהתרה ליה דסגי

 שהוא בדבר באוכל ומיפרח הוא בעלמא לתענוג
 ומפספסין ערסינן לא זה תיקון בלא אוכל כבר
 הוי לא פספוס דבלאו דאכזא הכיפין אס

 להתיר אלא לפספס הזירין אס לא אבל אוכלא
 אוכלא שוויי אגדיהן דהתרת בפקיעין אגדיהן

 לה וקם בקשיא וסליק הונא רב ואיהוהב הוא
 כתוב הרי״ף נוסחי ובקצת יהודה. כרב הלכרזא
 לפספס לא הזירין אס לא אבל ר״י בהברת

 שכיון מפני דפעמא הר״ן וכתב להתיר ולא
 יהירא פירמא הוי מקומות בשלשה שקשור
 גרסת וכן בתחלה כמ״ש גורס יש״י אבל ואסור
 ליישב שא״א ה״ה שכתב ואע״פ דעתי לפי רפינו
 ולא הונא דרב כאוקימתא לא רבינו דברי

 ולומר ליישב שאפשר נהירא לא דר״י כאוקיממא
 וכיפין פקיעין הונא דלרב מפרש שרבינו

 דפקיעין אלא נינהו גדולות אלומות תרווייהו
 וזירין ראשים בג׳ וכיפין ראשים בשני קשורין

 הרכים האילן לענפי שדומות קפנות אלומות הן
 פקיעי מתירין וה״ק דארזא זרין דקאמר והיינו
דבלאו ואע״ג לכיפין וה״ה ומפספסין עמיר

, , , , ■ < לאכילה דחזו כיון גמורה לאכילה חזו לא המרה
 נתכוץ ואם לרפואה. שנתכוץ בזמן בשבת בסם השנים מיתסר דלא בהו למיפרח דמי שפיר קצת

ה מותר* הפה לריח דיקא כלל לאכילה חזי דלא במידי אלא למיפרח אבל העין לתוך יין גותנין” אין כ
®״ שהם וזירין משוינן לא אוכלא דשוויי גב על אפילו תפל ורוק העין. [ת] גב על הוא נותן ״׳י

על מעבירו שבת מערב אותו ששרה קילור אסור. העין

 ממי חון שוחה המשקין וכל לרפואה אדם
 האלו הדינים כל ופי׳ וכו׳ עקרין וכוס דקלים

 כמו חולה ולא למשכב נופל שאינו בבריא הן
:שני פרק שהזכרתי

 ושותין .וכו׳ השבת מקודם חלסית שתה כב
 היא כך . בכ"מ המצרי זיתום

 שכיון והפעם רבינו בדברי האמיתית המסמא
 יחלה בשבת ישתה ולא, יפסוק אם שהתחיל
 תולין פ׳ מפואר והדין כ״ב פרק זה ומבואר

 שרצים ח׳ פ׳ הזיהום ודין בגמרא ק״מ) (שפח
 דקלים מי בפירוש 'בגמרא נחלקו ק״י) (שם

 ונפיק במערפא איכא דקלים תרי אמר רפפ״ח
 ואידך מרפי קמא כסא מבינייהו דמיא עינא

שכרא לי שתי לדידי עולא אמר משלשל.

המגיד הרב הגיה *כן

 גמורה לאכילה חזו כלל התרה דבלא כיון קפנות
 לצורך שלא פירחא דהוי משים להתירם אסור

 אזירין קאי לא חסדא דרב סעמא ולפ״ז כלל
 חרוייהו וזירין דפקיעין סבר יהודה ורב

 בשני קשורים דפקיעין אלא גדולות אלומות
 אלומות הס ׳וכיפין פג׳ קשורים וזירין ראשים
 דאמר והיינו רלים שהם האילן כענפי קפנות
 אבל ראשים בשני הקשורות גדולות אלומות שהן עמיר פקיעי מסירין דארזא,וה״ק כיפין

דכמן פרחינן לא באוכלא יתירא פירמא מיפרח לאכילה חזו הכי דבלאו כיון לא פספוסי
דגדולות

 :שכא סי׳ פוי ה :שנח סימן טור ד :סה לאוין סמ׳ג ג ;שם טור ב :שכא סימן טור א
. שכס סי׳ טוי ז : שס סמ׳ג שכז סי׳ טוי ו : וע׳ש פס טוי ח :

 ששנינו מה זה פי׳ על ויעיד הואכנ׳׳ל בריאים
 ושותים שהחשיך במי קנ״ז) (שם בברייתא

 שהברייתא יוסף רב יאמר ולמה המצרי זיתום
:המשנה על חולקת

כן בג  שיתבאר מהדין נלמד זה .וכו׳ שמנים ו
ש :בסמוך ש חו  וכו'•(שם במתניו ה

 יין יסוך לא במתניו החושש במשנה קי״א)
 בני ורד שמן ולא השמן את סך אבל וחי״ז

מ שמן סכין מלכים  שכך מכותיהן גני על ו
 בני ישראל כל אומר ר״ש במול לסוך דרכן

 אע״ג סבר ר״ש דאילו מפעמיה ולא כר״ש הלכה רב אמר קי״א:) (שם ובגמרא מלכים.
משחא שכיח דרב ובאתריה לא שכיח לא אי שרי שכיח אי סבר ורב שרי שכיח דלא

גב

כ: הלכסא וכן ובהלכות תר ע״ מו ס״ו:) (שם אשה במה בפרק . וכו׳ ומלח שמן לסוך ו
מר אמר ק״ט) (שם .וכו׳ רגלו או ידו נגפה :ומלח,בשבח שמן לסוך מותר מימרא

ענוג בכל ואסור פי׳ להו מסי נמי חמרא אפי׳ דמפנקי כיון בניממוזא והני רבא ואמר לא מלא ופשפו מאי מלא להו איבעיא חושש ואינו ביין צומתה רגלו אז ידו שנגפה מי עוקפא
:עכ״ל תגוף פן כמו ולקחה נכשלה נגפה ופירש״י שם עוד כמוזכר

כו׳. בשניו החושש בד ופולפ.אבל יגמע לא תניא והא בגמרא והקשו נתרפא ניזרפא ואם כדרכו הוא מסבל אבל המומן את בהן יגמע לא בשניו החושש קי״א) (שם משנה ו
ש תנן: ופולפ יגמע לא מתני' נמי חנן כי אפיי ותירץ ובולע יגמע ש חו מברכין: כיצד פרק ל״ו) (דף בברכות ובגמרא שם בהלכות תוספתא וכו׳. בגרונו ה

' לוטסיו ו ה ftnhoin .וי ד ח י • »ין דדיוזייח י

בה
:שם בהלכות נכתבה תוספתא .וכו׳ לועסין אין

ן ר. העין ע״ג אפי׳ תפל רוק מוהר העין גבי על אסור העין בתוך יין מימרות ק״ח:) (שבח יין. נוהנין אי  עכ״ל: משנחו משנעור כלום מעם לא מפל רוק ז״ל ופירש״י אסו
כול• א״ל ופתח עמיז דקא חזייה עוקבא דמר קמי קאי הוה לואי בר חושש ואינו בשבח עיניו ע״ג ומסן מע״ש קלורין אדם שורה שמואל אמר שם . אוהו ששרה קילור

האי
מיימוניות הגהות עוז מגדל

 דמילה ר׳א פ׳ . טומן שהוא טי פלפלין לדוק הצריך :קכ׳ח) מפנין(דף פרק .לדוק עד פיאה הבילי
מ עד חלחית שתה :ק׳ט) (דף שרצים שמונה פ׳ .נריאים מאכל עד אסור לפיבך :קל״ד) (דף  .מ׳
 יין מתנין אין :ק׳א) (דף שרצים שמונה פ׳ ונולע. הוא מגמע עד שמנים וכן : דמילה ר׳א פרק
 ר׳י ונתנה נתוס' .מותר הפה לריס עד כגרונו החושש שרצים: שמונה פרק .חושש ואינו עד וכו'

ק׳ח): (דף שרצים שמונה פ׳ .חושש ואינו עד יין נותנין אין :שמונה.שרצים פ' נהלנות ז׳ל אלפס

 חד» דקאמר כר״י דלא דתולין אליעזר ר׳ סרק בסוף [צ] : ע״כ ר׳י לגכי בחכמים [פ]
 דהוא נטי טוכא אפילו דמשני כיון דאטר ברב אלא אסור תרתי שרי רםכינא בקתא

 שהרי איירי רביו״ט ושאילתות ור״ח בסירש׳׳י ורלא איירי רבשבת ר״י פםק וכן כתראה
 הו״ל איירי כיו״ט דאי ועוד יו״ט כהלכות כדלקמן שלהן בריחים לא רק כדרבן נידובין כיו״ט
 אמר [ק] : ע״כ רביצה ופ׳ק באן בחום׳ ע׳ איירי בשבת מכילתין דכולה ביון בהדיא לפרש

מטעמיח ולא וכו׳ הן מלבים בני ישראל בל דאמר כר״ש הלכה רב אמר וברא בר אבא רבי
̂׳ש דאילו  מברבין דביצד גמרא בריש לה ומייתי בתוםפתא [ש] ע״ב: ובו׳ דמפנקי ביון מחוזא בני הני רבא אמר [ר] ע״כ: וכו׳ אין שכיח אי סבר ורב שכיח דלא אע״ג סבר ר

 ע׳׳י■ אלא לחוץ השמן להחזיר דהיינו יערענו לא בלומר בולע או פי׳ ובולע אניגרק בתוך הרבה שמן הוא נותן אבל לכתחילה בשמן יערענו לא בגרונו החושש התם איתא והכי
א אניגרון תורוג אסרה לבלוע ואפי׳ ערעור נקראת בדרכה שלא שתיה רכל יוםןנ הר״ר בשס פירשו התוספות אבל הרשב״ם ובן פירש״י וכן הוא דלרפואה האי כולי טילתא מובחא ^

ו ע״כ החם כדאיחא אסור לתוכו שיכנס כדי ולר.עצים לפתוח אכן [תן :ע״ב אניגרון ע״י לא אם



97 מט משנה בסף פכ״א שבת הלטת זמנים. פש״
 ל&י והסהיחה העמיצה איסור להזכיר הוצרך לא ורנינו שמואל. מר שרא לא ודאי האי
 :אסורין והשהיחה שהעמיצה דנריו ומכלל העין גני על נמעכיר אלא היחר הזכיר שלא
ט׳ נאצבעו שלקה מי  עליה כורך נאצנעו שלקה כהן משנה אחרון פרק בעירונין(ק״ג:) .ו

:אסור וכאן כאן דס להוציא אם כמדינה לא אבל במקדש גמי
ו ן כ המילה פרק וכו׳. ושמן חמין מתנין אי

מוס קל״ד:) (שבח  ננחנין אין בדי
 אין בשבח מכה ע״ג ליחן מוך ע״ג ושמן ממין

 בשבח מכה שע״ג מוך ע״ג ושמן חמין ■טחנין
 בשבח מכה גבי על ושמן חמין נוחנין אין

 : למכה ויורד ושוחח למכה מון מסן אבל
ן תני . יבש מוך ונו  גבי על מחנים שם כו׳

 לא אבל יבש וספוג יבש מוך המכה
 אסוך מוך קשיא יבשין כתיהין ולא יבש גמי
 ובהלכוס^הא .בעחיקי הא בחדתי הא ל״ק

 דקהני הא בחדהי יבש מוך מהנים דקסני
 ז״לפי׳ רש״י אבל בעתיקי. יבשין כחיחין ולא

 עתיקי מסו מעולם מכה ע״ג היו שלא מדחי
 :ההלכוח כדברי רבינו ודעח .עכ״ל מסו לא
ה כז טי  ק״ב:) בעירובין(דף .וכו׳ שפרשה ר

 שפרשה רמיה ח״ר אחרון פרק
 ר״י בשבח אוחה מחזירין המכה גבי מעל

 למעלה למעלה דוחקה למסה הוחלקה אומר
 פי ומקנח רסיה מקצח ומגלה למסה דוחקה
 פי ומקנח רסיה מקצת ומגלה וחוזר במכה
 שהוא מפני יקנח לא עצמה ורעיה המכה
 לא חסדא א״ר חמאת חייב מרח ואם ממרח

 ע׳׳ג פרשה אבל כלי ע״ג שפירשה אלא שנו
 הלכה אשי רב ואסיק אסור הכל דברי קרקע

 :מילה בפרק בהלכוס כדאיחא כת״ק
רין מחזי  כך .וכו׳ במקדש לכחחלה רסיה ו

רבינו. בספרי האמחיח המסמא היא
 לא אבל במקדש רסיה מחזירין שם ובמשנה
^ וכאן כאן בחמלה אם במדינה סו  . ע״כ א
אבל קרקע ע״ג בפירשה אפי׳ מחזירין ,ופירוש

חושש ואינו בשבת עינו גב

 נמי פספוסי קסנות אלומות שהן וכיפין יחירא. סירהא דידהו פספוס הוי מנהו דגדולות
 גדולוח אלומות שהן הזירין את לא אבל יחירא סירחא בהו דלית משום מפספסינן

 אין ואפ״ה קשרים שני אלא קשורים ושאינם מפקיעין בק״ו דאתי ואע״ג לפספוסי
דסירחא ואע״ג מתירין אבל מינה למידק מפספסין דאין למתני איצמריך מ״מ מפספסין

 דאט דכיון קשרים ג׳ קשורים שהם היא גדולה
סרחא מיסרח לאכילה חזו לא מחירם אימ באצבעו שלקה מי

כדי נידו ידחקנו ולא לרפאותו כדי נפי עליו ינרוך
 פקיעין בין גדולות אלומות אבל כיפין דהיינו גבי על ושמן חמין נותנין אין מ : דם ממנו להוציא

א] מפספסין: מתירין זירין •בין ולא;ןל .המבה שעליגבי מוך גבי על ולא המכה. [ אין ו
שבת. המכה על ליתנו מוך גבי י חוץ הוא נותן אבל ב ״ ט

ב] ונותנין .למכה ויורד ושותת למכה  מפני אסור עתיק היה ואם המכה. גבי על יבש מוך [
ד השגת מחזירין כלי גבי על יישפרשה *דמיה 0 :כרטיי׳ שהוא ״ ב א ר ה

, רטיה ומניחין עד כו׳ שפרשה *רפיה ומניחין להחזירה. אסור קרקע גבי על פרשה ואם אותה. ו׳ כ ו
] לבתחלה המכה גבי על רטיה ג ף *שאץ במקדש [ ו ס  מחזירין •אלא שבוש זה כל ז״ל הראב״ד כתב א
:עכ׳׳ל קרקע, גבי מעל אפילו אוהו ואיין המכה פי מקנחין מקום ובכל .במקדש ■שבות

וממשמשין סכין כח :ימרח שמא הרטיה את  וימשמש שיסוך והוא בשבת מעים בבני ̂י
ל. עושה שהוא כדרך יעשה שלא כדי אחת בבת שבת. מתעמלין ואין בחו  הוא זה אי ב

 שאסור ויזיע. שייגע עד שיהלך או ויזיע שייגע עד בכה גופו על שדורסים זה מתעמל
[ ד  בקרקע לעמוד אסור וכן .רפואה שהיא מפני בשבת שיזיע כדי עצמו את ליגע [

ט :ומרפאת שמעמלת מפני ישראל שבארץ דימוסית  ולא שמשלשלין במים ^רוחצין אין כ
 שבים הרעים במים ולא סדום בים ולא הבאושים משרה במי ולא בו שטובעין בטיט
 בהם נשתהה לא לפיכך־אם עונג. לשבת וקראת וכתוב הן צער אלו שכל מפני הגדול

תר: בראשו לוחטטין שיש אע״פ מיד עלה■ אלא  היו ואם במגרדת ימתגרדין אין ל מו
 לענג לאדם סכין"ומפרכין חושש. ואינו כדרכו גורד בטיט או בצואה מלוכלכות ידיו
ה] בהמה .ופירוך בסיכה צערה להסיר מותר צער לה היה ואם לבהמה. לא אבל שאכלה [

כרשינין :מי׳ג דעייובין נתרא פיק תוי׳ט עי׳ .וכו׳ אסור *שאין
:פלכ סימן סור ח :שכז סי׳ נווי ד :שס סור ג : סה לאוין סמ׳ג שנס סימן נווי ב : שם סור א

להעמיד כדי קרקע ע״ג כשפירשה במדינה לא
 רפיה ומניחין אמרת נוסחא רבינו בספרי מצא ז״ל והר״א דיו״ס. פ״ק מבואר וזה ולהחזירה ליסלה שרשאי לומר לכתחילה רבינו וכתב דלעיל. דברייחא כח״ק משנחנו

. קרקע מע״ג אפילו מחזירין אלא שבוש זה א״א בהשגות וכחב במקדש לכתחילה כ י : ז״ל להרב נזדמנה משובשת ונוסחא המדוקדקים רבינו בספרי הוא וכן האמת הוא וכן ע
ט כ״ ב : בברייתא למעלה מבואר .וכו׳ ו

ן כה י י כו׳. וממשמשין ס  סך אמר בר״ח חמא ר׳ עביד היכי בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא ובלבד בשבת מעיס בצני וממשמשין סכין ת״ר קמ״ז) (שבת חבית פרק ו
אין כר״י: רבינו ופסק אמח בבת וממשמש סך אמר יוחק ור׳ ממשמש ואח״כ ” כו׳. מחעמלין ו הו רבינו ופי׳ לאמהעמלין. אבל וממשמשין סכין במשנה ו נו׳ מחעמל איז

ר :עיקר רבינו ופירוש .עכ״ל בכח לשפשף מתעמלין לא אבל להנאה הגוף כל ציד וממשמשין בשבת שמן סכין פירש ז״ל רש״י אבל סו כנשון קמ״ז:).מימרא (שם .וכו׳ לעמוד א
:עכ״ל ומרפאה ומחממת שמעמלת מימיו שמלוחים נהר שם דימוסית ז״ל רש״י ופירש רבינו

ן כט במים! רוחצין אי
באוהו יסבע שמא י

...... .................. , . . , כג האלו הפירושים ושני .ע״כ
 נשחהא שלא שכל רבינו לדברי הסכים ז״ל הרמב״ן אבל ז״ל הרשב״א דעת וזה אסור נשחהא לא שאפי׳ הגדול שביס הרעים במים' מחמירין שקצתם לבד המפרשים כל בהסכמה

הגדול. שביס היפים במים הכל ולדברי הגדול שבים רעים מיס כ״ש התם כדאיחא נשההא בשלא מוהרין משרה מי ואם משרה ממי הגדול שביס רעים מים גרע דלא עיקר וכן מנתר
: החס כדאיתא מוהר נשההא אפי׳ ,

ן ל  והלכתא ובהלכות חושש ואינו כדרכו גורד בצואה או בטיס מלוכלכות ידיו היו אם אומר רשב״ג בשבת במגרדת גורדין אין ת״ר קמ״ז:) (שם חבית פרק .וכו׳ מתגרדין אי
לבהמה ומפרכין סכין ואין לאדם ומפרכין סכין נ״ג) בהמה(שם במה פרק .וכו׳ ומפרכין סכין :עכ״ל דחול עובדין דהוי אשסריו״ל שקורין מגרדת ופירש״י .ע״כ כוותיה

עכ״ל; מכה גלדי ומפרכין שמן סכין ופירש״י .בהלכות מבואר וכן לבהמה נמי ומפרכין סכין צער ומשום מכה אינא אי אבל תענוג ומשום מכה דליכא בגמרא התם ואסיקנא
ה' מ ה  מרובה אכילה ע״י ז״ל ופירש״י יאשיה כר׳ הלכה רבא דרש מיקל יאשיה ור׳ _שההרסא בשביל בחצר יריצנה לא הרבה כרשינין שאכלה בהמה תניא שם .וכו׳ כרשינין שאכלה ב

 נ ומבואר .עכ״ל רעי ולהוציא להשתלשל וצריכה ילי
שיצטנן בשביל במים אוהו מעמידין דם שאחזו אדם

אבל שהצטנן כדי במים אותו מעמידץ אין דם שאחזה שאמרה'בהמה ברייתא כאותה הלכה אין יאשיה דלר׳ שם ומבואר .עכ״ל רעי ולהוציא להשתלשל וצריכה חולי אחזה
:בהלכות מבואר וכן סמנין לשחיקת חוששין ואין במים להעמידה מותר נהמה אפי׳ לר״י אלא

אין ,
עוז מגדל

 מפני עי כו׳ ימוין מהנין אין :ק׳נ) תפילין(דף המוצא ס׳ .דם ממנו להוציא עד כו׳ שלקה מי
א פרק . כרעיה שהוא . אוהה מאזירין כלי גבי על שפירשה רטיה :קל׳ד) (דף דמילה י׳

. להחזירה אסור קרקע ע׳ג פירשה ואם :ק׳ג) ספילין(דף המוצא פרק
ב ת ל קרקע גבי מעל אפילו מחזירין אלא שבוש יה כל ז׳ל הראב׳ד נ אני :ענ׳  הוא אלא ח׳ו אומר ו

 רסיס דת׳ר במקדש רסיה דמחזירין מתניהין גמרא דעירובין בתרא פ׳ ז'ל אלפס רב כדעת פסק
 למעלס מחקה למעה הוחלקה אומר יהודה ר׳ בשבת אותה מחיירין בשבת מכה גבי ממל שפירשה

קרקע גבי על אבל כלי גבי על שפירשה מחלוקת חסדא רב אמר עלה וגרסינן למעה מחקה למעלה
אלא כר׳י הלכתא דלים דמילה ר״א ס׳ בהלכות ז״ל אלפס ר׳י וכתב להחזירה. אסור הכל דברי
 הלכתא לית יהודה כר׳ הלכה יהודה רב דאמר אע׳ג כת׳ק וקי׳ל כתב דעירובין בתרא ופ׳ כת׳ק

 הוס אשי רב בר מר אמר דאמרינן דס׳ק כיתיה עובדא עבד בתרא דהוא אשי רב דהא כוותיה
 חסדא- רב דאמר להא מר לה סבר לא ליה, ואמרי ואהדר סדיא אבי ליה נפלה אבא דרב קמיה קאימנא
 הלכס יהודה רב ואמר להחזירה אסור ד׳ה קרקע גבי על פירשה אבל כלי גבי על שפירשה מחלוקת

יהודס רב דאמר הא לי לא,הבירא כלןמר .עכ׳ל לי סבירא לא כלומר לי שמיע לא לי ואמר קר׳י
ק דשרי הוא ובהא פליגי כלי גבי על דבשפירשה אומי אני ובאמת .כת׳ק הלכה אלא כר׳י הלכה ס׳
 והרמב׳ן המאור בעל הר׳ז וגה ז׳ל התוס׳ בעלי רבותינו הסכימו וכמוהו אהדרתה ומש׳ה כותיה וקי׳ל

 דקי׳ל ת׳ק ושרי פליגי קרקע ע׳ג פירשה אפילו אלא פליגי כלי ע׳ג דבפירשה חסדא רב דאמר מאי לי סבירא לא כלומר קאי מסדא אדרג אשי רב שפירש־כי ז׳ל לפירש׳י ראה ז׳ל הראב׳ד ואם ז׳ל
 דשרי כלי גבי על פירשה ליתני למעה מחקה למעלה למעלה תחקה למעה הוחלקה לר׳י בברייתא קתני אמאי דא'כ תוס׳ בעלי רבותינו עליו הקשו כבר מתיר ר׳י אפילו כלי ע׳ג פירשה אבל כוותיה הלכתא

 נכון עעם וזה .ר׳י אסר קא כלי ע׳ג אפי' ממקומה וזזה פירשה אם הא יהודה ר' דשרי הוא ממקומה זזה שלא הוחלקה דוקא משמע הוחלקה מדנקע אלא פירשה לא דעדין בהוחלקה דשרי שמעינן ומכ׳ש ד׳י
חין :ז׳ל הרשב׳א מורי הסכים וכן כראשון הפירוש גקיים מני פ׳ ק׳ב) תפילין(דף המוצא פרק .ימרח שמא עד מכה ע׳ג רעיה ו ם.  :חבית סרק .ומרפאה שמעמלת עד .כו׳ וממשמשין סכין :מקצתו חלק וג

ן :חנית ופרק קס׳ו) (דף שרצים ח׳ פ׳ .חושש ואינו עד יוהצין אין י ה :יוצאה בהמה במה ופרק קמ׳ז) חבית(דף סרק .ופירוך עד כו׳ ומפרכין סנ מ ה :יוצאה נהמה נמה פרק .סמנין עד שאכלה ב

מהמוניות הגהות
 בשמואל [נ] :ע״ב ,מפרק דהוא ולחת דם המושך דבר המנה על יתן לא ובן [א]

 דבמה בידושלמי גרסינן [ג] 5 ע״ב המכה גבי מעל מונעין דאמר כדב ודלא נותיה דתניא
 במשטרה אלא שאינה עליה רטייה נותנין שנחרפאה מכה אבא כר יוסי רני אמר אשה
 ידי שעל דפואה שי׳ רבינו יורנו [ד] :ע״ב לרפואה שהן גפנים מעלי חוץ תנחום רבי אמר
 תורתו ושלום ושלומו סממנין שחיקת משום גזירח אם.יש בשבת ללחוש יכול אם לחש
 וזכרו אהרן הר״ר הדור מופת תשונה .נב״ד, אליעזר בה״ר אהרן הצעיר וכח כחו יגדל
 כשבת מעים בבני וממשמשין םנין ת״ר חלק בפרק ,ואדונה מרפא ולשונו ברכה יהיה

 לעין לוחשין שרצים שמונה בפרק בירושלמי גרםינן ותו ועקרבים נחשים לחישת ולוחשין
 העין שאחזתו בר״ע מעשה בשבת העין גבי על ומעבירין ולעקרכים ולנחשים ולמעים

 כשבת וגם בעינו שחש זצ״ל שמחה רכינו ממורי ראיה נם ,כלים בשבת עליו והעבירו
 .כהן אביגדור תולעת אנכי ולתורתו רבינו למורי משמיא רעוא יהא ושלום .ללחוש אמר
 בפרק כדלקמן מותר פזניי״ר שקורין ולחישה מדידה וכן י״א פרק ז ע״ בהלכות ועיין
 הלנה רב אמר •מיקל יאשיה ור׳ כרשינין שאבלה בהמה תניא [ה] :ע״ב ה׳ בהלכתא ב״ד

ז ע״ב דמיקל יאשיה נר׳
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 שמו&ל רב פני כ״מ) (דף fדע״ בס״ב .ונו׳ בכלי בין ביד בין אזנים להעלות מותר לא
.זריף מיזרף מ״מ ביד לא אבל בסס דאמרי איכא בסם לא אבל ביד יהודה בר

 וק״ל .הר״ן כמב וכן אסור דבסם קמא כלישנא פוסק שהוא רבינו מדברי שנראה ה״ה וכתב
שד בכלי למישרי לרבימ מנ״ל  אותם עושים אין בהם וכיוצא אלו שכל כתב היאך קשה ו

בסמנים לעשותם דרך שאין דמשמע בסמנים
 בסמנים לעשותם העולם שדרך משמע ובגמ׳

 לא למה ועוד בסם לא אבל לומר מדאיצמריך
ם. לא אבל בהדיא רבינו כתב ס  נ״ל לפיכך ב

 שמואל רב תני וה״ג בסם במקום בכלי שגורם
 אבל ביד א״ד בכלי בין ביד בין יהודה בר
 קמא כלישנא ופסק זריף מיזרף מ״מ בכלי לא

 וסובר ולקולא הוא דרבנן דמידי משוס דמיקל
 למיגזר ליכא ומש״ה בסם להעלותם דרך שאין

:סמנים שחיקת משום בהו
טי כ מ א

וללפף

שתתרפא. בשביל בהצר“ אותה מריצין הרבה כרשינץ
 ואין שתצטנן בשביל במים אותה מעמידין דם אחזה ואם

את י=מקיאין אין :סמנין לה ישחק שמא חוששין
ת. האוכל שב  אבל םמנין ישחק שמא בםם בד״א ב

 לדחוק ואםור .מותר ולהקיא פיו לתוך ידו להכניס
 יבא שמא שלו הרעי להוציא כדי תינוק של כריסו

 על בום לכפות ומותר .המשלשלין סמנין להשקותו
 ליחנק מותר "וכן .להעלותו כדי בשבת הטבור

] את ו  וכיוצא אלו איקלי.שכל ולהעלות בכלי. בין ביד בין אזנים ולהעלות הקטן [
ב מי׳^ צער לו ויש לשחיקה לחוש כדי בסמנין אותן עושין בהן'אין  מאבות המרקד ל
 במקום תבן בה שיש הכברה יניח ולא בכברה התבן את כוברין אין ילפיכך .מלאכות

 לאבוס ומוליך בכברה התבן נוטל אבל . כמרקד שהוא מפני המוץ שירד בשביל גבוה
ש. משום חייב י־מגבל לג ♦ לכך מתכוין אינו שהרי הולכה בשעת המוץ שירד אע״פ  ל
את לגבל ומותר קלי. שאינו קמח ללוש יבוא שמא הרבה קלי קמח מגבלין אין לפיכך
ט. מעט הקלי ע אותה טחנו כך ואחר אותה שקלו שליש הביאה שלא תבואה אבל מ

 בו וכיוצא בחומץ ממנה לנבל מותר שתית הנקראת והיא כחול הוא שהרי גסה טחינה
.לשנות וצריך כלש שנראה מפני אסור קשה אבל רך שיהיה והוא .אחת בבת הרבה

ת כך ואחר השתית את נותן כיצד א תן, ראוי שאינו יאע״פ המורסן לד : החומץ נו
[ ח מ] .בו וכיוצא העפר לגבול יבוא שמא אותו נובלין אין לגבול [  גבי על מים ונותנין [

 ■לא אם .כלש יראה שלא בידו ממרס אינו אבל .וערב שתי התרווד בו ומוליך מורסן
 ומותר .השוורים לפני או התרנגולין לפני ונותן שיתערב עד לכלי מכלי [י] מנערו נתערב
 בהמה כל לפני ונותן הרבה בכלים אותו ומחלק אחד בכלי זו דרך על המורסן לערב

 ועוף חיה בהמה מאכילין אין לה :בוריים ואפילו כור אפילו אחד בכלי ומערב ובהמה
 וכיוצא קמח לישת לידי או קטניות כתישת לידי יבוא שמא בחול מאכיל שהוא כדרך בשבת

] יאכיל לא כיצד’ .בו כ  וכיוצא עגל ירביץ ולא ימים ארבעה או שלשה מאכל בשבת הנמל [
 ותרנגולים יונים פי לתוך יתן לא וכן אחת. בבת ומים כרשינין לתוכו ויתן פיו ויפתח בו

 מעומד אותה ומשקה מעומד הבהמה את הוא מאכיל אבל להחזיר. יכולין שאינן למקום
 וכן להחזיר. שיכולה במקום עצמן בפני וכרשינין עצמן בפני מים פיה לתוך נותן או

 אוכלין: והן לפניהן שיתן לומר צריך ואין להחזיר שיכול במקום בידו העוף מאכיל
ו  ואווזין הבית ויוני וחייתו בהמתו כגון עליו שמזונותיו במי אמורים דברים במה ל

 לא לפניהם יהן לא ודבורים שובך ויוני חזיר כגון עליו מזונותיו שאין מי אבל ותרנגולין,
 אוכלת. והיא [מחוברים] עשבים גבי על בהמתו להעמיד לאדם ומותר מים. ולא מזון
לדבר פניה שתחזיר כדי בפניה עומד אבל שהוקצה דבר גבי על אותה יעמיד לא אבל

: טוב ביום וכן .ממנו ותאכל המוקצה
רדיית

:שנד סימן מור ו :שנא סימן מוי ה :שם סמ׳ג שכד 1שי« מור ד :שם סמ׳ג שכח סימן מור ג :שכח סימן מור, ב :סם וסמ׳יג מור א
שם: וסמ״ג מור ז

א ן ל כלונו׳. אח מקיאין אי  אר״י ובגמרא אפיקשוזין עושין אין קמ״ז) במשנה(שם האו
 מבואר מצאתי לא זה ,וכו׳ לדחוק ואסור. :ע״כ מוהר ביד אבל בסם אלא שנו לא

 דאוסל. כמאן רבינו ויפסוק קכ״ג) הכלים(שבת בכל שזכרו ינוקא לאסוכי פירוש יהיה אא״כ
פסק לא למה לתמוה יש הוא וא״כ שהזכרתי. אסוכי דין בתיבורו מצאתי שלא לפי לזה והביאני

ר :וצ״מ דשרי ששת כרב ת מו  כוס לכסות ו
כו׳.  כסא סחופי ס״ו:} (שם אשה במה פרל! ו

 הזה הכוס וענין דמי שפיר בשבתא אשבורא
 ליחנק מותר וכן :הרפואה במלאכת מבואר
כו'.  לפופי שם עוד בשבת ליחנק מותר שם ו
ליחנר ז״ל ופירש״י . דמי שפיר בקבחא ינוקא

 ונופל צוארו מפרקת של הוליא שנפרקה מי
 נפשס צוארו שיהא בראש אותו חולין בגרונו
 וקושרין בבגדים לכרכו לפופי .לחטקה ודומה

 שהם אבריו פרקי ומתיישבות רחבה בחגורה
:פכ״ל הלידה בחבלי ונשממים רכים
ת לו ע ה ל כו׳. אזנים ו  מעמידין(ע״ז אין פרק ו

 ושם פ״ב הזכרחיה מימרא כ״ח:)
 לא אבל ביד אמר מד לשונות שתי הזכרתי

 בין כתב ורבינו ביד לא אבל בסם וח״א בסס
 אסור שבסס מדבריו ונראה בכלי בין ביד

 נתבאר ג״כ האונקלי ודין שם זה זכרתי וכבר
:ני ש ק פר

כו׳. כו׳ מלאכות מאבות המרקד לב כךו לפי
 ודין פ״ח מבואר המרקד דין י

 אין מבנה ק״מ) (שבת חולין פרק התבן
 מקום על יתננו ולא בכברה התבן את כוברין

 בכברה נופל, אבל המון שירד בשביל גבוה
ע׳׳כ: האבוס לתוך ונותן

כו׳. לש משום חייב מגבל לג  אין לפיכך ו
 פרק הגבול דין .וכו׳ מגבלין

 (שם שהמשיך במי הקמח גבול ודין שמיני
 ויש הקלי את גובלין אין ת״ר קנ״ו) קנ״ה

ר׳ חסדא א״ר אומרים יש מאן גובלין ׳אומרים
 היכי דמשני הוא וה״מ היא יהודה בר' יוסי

 שבוחשין ושוין . יד על יד על ססדא א״ר משני
 גובלין אין אמרת והא והקשו .השהית את

 וה"מ .ברכה הא בעבה הא קשיא לא ותירצו
 נותן בחול יוסף א״ר משני היכי דמשני הוא
 בשבת השתית את נותן ואח״כ החומן את

כ. החומן את ואח״כ השתית את נותן ״ ע
 משום יהודה בר׳ יוסי כר׳ בהלכות ופסקו
.כוותיה דהלכתא אלמא וכו' משני היכי דאמרו

 ולזה קלי וזהו שהית שזהו מפרש שרש״י ודע
 בשבת השתית את שבומשין ושוין כשאמרו הקשו

 משום הגמרא וכוונת .גובלין אין אמרת והא
 דברי הקלי אס גובלין אין דברייתא לרישא

 דסיפא שתית בעבה דרישא קלי ותירצו .רבי
 כל הרכה מן לבחוש מותר הכל ולדברי ברכה
 ולדברי באחרונה החומן בנתינת שנוי ע״י צרכו
 וזה ז״ל דבריהם אלו בעבה אפי' בר״י ר״י

 ז״ל רבינו אבל .ז״ל והרשב״א הרמב״ן דעת
 מקמח הוא שהשתיח לפי קלי השחית שאין מפרש

 ונראה שהזכיר כמו שליש הביאה שלא תבואה
 והא אלא גובלין אין אמרת והא גורס אינו שהוא
:השמועה בפירוש נכון וזה גובלין אין תניא

כו׳. אע״פ המורסן לד מיערב לא והא ואמרו וערב שתי ובארו משני היכי ושאלו ומשני מים לתת דמוסר בגמרא ואמרינן גובלין לא אבל למורסן מים ונוחנין משנה שם ו
כעולא: והלכהא ובהלכות כורים או כור אפי׳ אמר עולא קביים או קב אפי׳ שם אמרו וכן לכלי מכלי מנערו יהודה א״ר .שפיר

ן לךן אין מאי ובגמרא ,לתרנגולים ומהלקטין מלעישין אבל העגלים אס מאמירים אין מלעיסין אבל דורסין ולא הגמל אס אובסין אין משנה (קנ״ה;) שם וכו׳• כיצד וכו׳ מאכילין אי
זה איסור נתבאר וכבר להחזיר יכולה שאינה במקום וזהו . עכ״ל השעורים את גרונה בתוך שדורם דורסין ולא ז״ל ופירש״י מעיה בתוך אבוס לה עושין אין אובסין

 ונותן מעומד אותה ומשקה מעומד מאכילה הלעסה אחת בבת ומים כרשינין ומאכילה פיה את ופותח מרביצה המראה הלעטה ואיזוהי המראה היא זו אי בגמרא עוד רבינו. בדברי
לפניהם לתת אפילו עליו מזונותם ושאין להחזיר. שיכולה למקום אלא עליו שמזונוחס ולבהמה לעופות להאכיל מותר שאין שם מפרש עוד עצמן. בפני ומים עצמן בפני כרשינין

:בהלכות וכדאיסא יהודה רב וכדעת אסור
 באסה לה קאי דבמוקצה ואמרו .מוקצה גבי על לא אבל בשבת עשבים גבי על בהמתו אדם מעמיד חנינא רבי אמר קכ״ב) כתבי(שם כל סוף .וכו׳ להעמיד לאדם ומותר לו

:ואכלה איהו ואזלה
ת דיי ר

משנה לחם
מדר׳ למיסר בידא חילא וליה וכו׳ דלוי אפינקסיה כחוב קכ״ו) (דף בגמרא אמרו היכי
ושתיסא שתיתא גבלי הוו ואינהו בקלי אלא איירי לא בר״י יוסי ר׳ הא בר״י יוסי

עבה
מיימוניות הגהות

 ריב״א אמר מעמידין אין פרק [ז] :ע״ב אסר ששח רב שרי ר״נ ינוקי אסוני הכלים כל [ו]
 פליגא ]P[ :ע״כ ,בר׳י יוסי רבי לגבי כרבי [ח] ;ע״כ דליבא איסטומכא אונקלי מאי וכו׳

 כתב וסה״ח שהחשד מי פ' כדאיתא לישה הוי לחוד מים נתינת ולרבי כרבי מסקנא שהרי
 ודלוג ט״ם ושמא ערב אתת ופעם שתי אחת פעם ייי׳יליך מיחי מנע״י מים שנתנו והיכא

 כדי היטב הכלי מנענע בסה׳ת פי׳ בכלי מנערו יהודה רבי ואמר [י] :ע״כ בעמוד יש
}ע״ש הגמל את אובסין אין [כ]

 אינו שהוא ונראה וכו׳ מפרש רבינו אבל ה״ה כתב .וכו׳ לש משוס חייב מגבל לג
דברים שני וקלי דשתית דמפרש רבינו לדברי וקשה וכו׳ אמרח והא גורס

עוז מגדל
תר :חניה פרק .המשלשלין עד מקיאין אין מו  נמה ופרק חניח סרק מהן. צער עד וכו׳ לנפוח ו

ל :ק׳מ) דתולין(דף ר׳א פרק .לכך מסכוץ ואינו עד מלאכוח מאנוח המרקד : אשה ב  חייב מג
מותר :קנ׳ו) (דף שנח דמסכח נהרא פ׳ הנל .מים ולא מזון לא עד  סוף עד וכו׳ להעמיד לאדם ו

:כחני כל סרק . הפרק

ע״נ כבעמוד ולא יחד שיתערבו
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ב ״ כ  הארכמי חמישי וגשרי! קי״ז:) (שבח כחבי. בכל . וכו׳ אע״ש השח רדיית א פ
ק : אסורה רדייה היא זו אי בי ד מ . בחמר שח ה ׳ ט  ברייהא ו

: מגוארח שם
כו/ חכמים אסרו מה ומפני ב  בחמין רוחצין היו גחחלה מ׳) (שם כירה שרק מימרא ו

 הבלנין התחילו שבח מערב שהוחמו
 והמירו החמין אה להם אסרו בשבח חמין להמס

עה. אח להם  בחמי רוהצין היו ועדיין הזי
 אח להם אסרו אנו מזיעין ואומרין האור

 שם עוד . מבריא חמי להם והתירו הזיעה
 כל רומן למחר רב אמר מע״ש שהוממו ממין
 לרמון הסירו לא אמר ושמואל. אגר אבר גושו
 דשמואל: כוותיה והניא ורגליו ידיו שניו אלא

א ד״ . האור בחמי כ כו׳ ה: נחבאר כבר ו  ז
ר סו א  קמ״ז) (שם חביס שרק .וכו׳ לרמוז ו

 אין דיעבד מערה במי הרומן משנה
 שם מבוארים רבינו ודברי לא. לכחמילה
 אסורה שהזיעה דבריהם ומכלל בארוכה בהלכות

 מבריא שגחמי האחרונים דעת אבל גכ״מ
 אסרו ולא מוחרת הזיעה אשי׳ בהן וכיוצא

 שיש במערה אלא לכחחלה מערה במי הרחיצה
 אוחן ומכניסין מע״ש שהוממו האור חמי בה

 וזה לשבח שגת מערב חומן להעמיד במערה
 והראשון ז״ל והרשג״א יונה וה״ר הרמב׳ץ דעח

:ז״ל הגאונים דטת
 כלשון שם ברייתא .וכו׳ אדם מתחמם ג

 כרומן ונמצא רבינו ושי׳ .רבינו
 אסורה ההפרשה שאין פי׳ בחמין. גופו כל

 הגוף רחיצת משני אלא שיתבאר כמו בעצמה
א :ז״ל הרמב״ן העלה וכן בי מ  של סילון ה
 שעשו מעשה ל״ח:) (דף משנה שם .וכו׳ צונן

 אמה לתוך צונן של סילון שהביאו מבריא אנשי
 שהוממו כחמין חכמים להם אמרו ממין של

: ובשתיה ברחיצה ואסורין בשבת
א ד בי כו׳. מיס של ,קיתון אדם מ ו

 קרוב מ׳:) (דף שם ברייתא
 מים ואחד שמן אחד מימרא ושם רגינו ללשון

 . מותר בו סולדת יד אין אסור בו סולדת יד
 של שכריסו כל רבא אמר סולדת דמי היכי

מנו, נכויס תינוק  בשי׳ נחלקו והמפרשים הי
 להפשיר שמותר פירש ז״ל רש״י אלו דברים

 שאם במקום אשי׳ לה וקרוב המדורה כנגד
 שהוא שכיון לגמרי יתבשל הרבה שם יונח

 מותר ההפשר שיעור אלא שם יעמוד שלא נזהר
 של כריסו שיהא בכדי הידים יוחמו שלא ויזהר
 שלא אמרו משרשים וקצת .מהם נכוית תינוק
 בו לבא במקום-שא״א אלא ההפשר התירו
 .המופשרים המים על ולא הוא ההפשרה מקום על סולדת יד ושיעור פישול לידי לעולם
 ז״ל ודעתו להפשיר אסור ממש המדורה גגי על ז״ל רש״י לדברי שאף ז״ל הרשב״א וכתב

 הרמב״ן דעת וכן .ז״ל שלמה רבינו כדברי רבינו ודעת ז״ל המפרשים שאר כדברי להחמיר
 כנגד לחממו מותר ונצנונן מע״ש שנתרשל תבשיל הכל שלדברי ז״ל הרשב״א וכתב .ז״ל

קדרה יש ואם כירה ע״ג או המדורה ע״ג יתן שלא והוא שהיס״ב במקום אשי׳ המדורה

ועשרים שנים פרק
 אותה אסרו מלאכה שאינה אע״פ ייהפת רדיית א

 פת המדביק לאפות, יבוא שמא חכמים
 מזון ממנה מציל היום עליו וקדש יום מבעוד בתנור
 ואע״פ לכם. והצילו בואו לאחרים ואומר םעודות שלש

 במרדה ירדה לא מציל כשהוא מלאכה אינה שהרדייה
 חכמים אםרו =מה מפני ב : לשנות כדי בםכץ אלא

שבת. במרחץ ליכנס  חמין מחמין שהיו הבלנין מפני ב
 שלא גזרו לפיכך הוחמו. שבת מערב ואומרץ בשבת

 שלא וגזרו .להזיע אפילו בשבת למרחץ אדם יכנם
 מערב שהוחמו בחמין ואפילו בחמין גופו כל ישתטף
 אמורים דברים במה מותר. ורגליו ידיו פניו אבל שבת.
 מבריא בחמי *אבל מרחץ. משום גזירה האור בחמי

 לרחוץ ואםור .גופו כל בהן להשתטף מותר בהן וכיוצא
 ויבוא הבל בה יש שהמערה מפני שבמערות חמין במים
 כנגד אדם מתחמם' ג כמרחץ: ונמצאת זיעה [א] לידי

 אינו אבל בצונן. גופו כל ומשתטף ויוצא המדורה
 מפני המדורה כנגד ומתחמם בצונן גופו כל משתטף

 .בחמץ גופו כל כרוחץ ונמצא שעליו מים שמפשיר
ב]  בתוך אפילו חמין מים בתוך צונן של סילון המביא [

 ואסורין בשבת שהוחמו כחמין אלו הרי טבריא חמי
 ומניחו מים של קיתון ^אדם מביא ף ובשתיה: ברחיצה

 .צינתן שתפוג כדי אלא שיחמו בשביל לא המדורה כנגד
] פך מניח וכן נ  שיפשר כדי המדורה כנגד שמן של [
 כנגד ומחמם בשמן או במים ידו אדם וסך . שיחם לא

 שתהא עד ידו שעל המים יחמו שלא והוא המדורח.
 גבי על ומניחו בגד ומחמם .בהן נכוית תינוק של כריסו
מים מלאה שהיא מרחץ של אמבטי ה :בשבת מעים

חמים
ג( רנד סי׳ סור א מ׳ :שס סמ׳ג שיח סי׳ מוי ג :שם סמ׳ג שכו סי' סור ב • 1וי6ס

ב ״ כ . מים מלאה שהיא מרחן של אמבטי ה פ ט׳ ו ן סי  מ״א) (שבס כירה בסרק ח
 הוא ממן אפל שייזמו בשביל צונן לחוט יתן לא ששיגהו מיחס הנן

 ויש שפינהו המימם ה״ק אפיי אמר קאמר מאי ובגמרא להפשירן כדי הכום לסוך או לתוכו
כדי מרובים מים למוט נותן אבל שיממו בשביל מוענוים מים לתוכו יחן לא חמין מים בו

ט יתן לא מים מממ ששינה ומיחס להפשירן  לסו
ה ור׳ שמצרף מפני עיקר כל מים ד ט  היא י

ק ת״ר אסור מסטין שאין דבר דאמר , .אדם מ
 ג״ש דברי חמין לתוך צונן ולא צונן לסוך חמין
 לסוך צונן בין צונן לתוך חמין פין אומרים ג״ה
 חמין ׳ גאמגמי אבל בכוס בד״א מותר חמין
 מנסיא גן ור״ש חמין לתוך צונן ולא צונן למוך
 ר3ם מנסיא בן כר״ש הלכה נממן א״ר אוסר

 א״ל כאמבמי הוא הרי סשל למימר יוסף רב
 ולמאי כאמגטי אינו סשל חייא ר׳ חני אביי

 כאמגמי הוא הרי דספל מעיקרא אדעתין דסליק
 בשפת אלא מנשיא גן כר״ש הלכה ר״נ ואמר

 אסישא ר״ש סברת מי ליכא פחמים רחיצה
 להוך חמין בין מתירין וג״ה קאי ארישא קאי
 להור צונן אוסר ור״ש חמין לתוך צונן ובין •צונן

 ה״ק כב״ש דאמר מנסיא בן י״ש לימא חמין
 בריה הונא א״ר זה בדבר ופ״ה ב״ש נחלקו לא

 אמיא קשיד דלא לרבא חזינא יהושע דרב
 סשל לתוך קיתון אדם מערה חייא ר׳ מדתני

 לתוך צוק בין צוק לתוך חמין פין מיס של
 סגר דקא צוק לתוך חמין ושרש״י .חמין

 אלא הצוק אס מרחיחין המים ואין גפר תסאה
 שהתחתונים חמין לתוך צונן ולא .מפשירין
 בכוס . גבר דתהאה העליונים את מרתיחין
 ועוד שיוממו ליה ניחא ולא להו בעי דלשתיה

.צונן לתוך חמין אפילו אוסר הוא שני דכלי
 הוא שני דכלי ואע״ג כאמגמי הוא הרי ספל

 דנימא אסירי לרחיצה אלא לשתיה ולאו הואיל
ק. הרפה שיוחמו ליה רי  ר״ש סברת מי וגז

 לחון ממין אלא ת״ק שרי דלא קאי אשיפא
ק. לתוך ממין אף ואסר איהו ואתא צוק צו

 דשרו מסין לתוך וצונן לשתיה קאי ארישא
 דשמעתין ומסקנא הרי״ף וכתב .אסר ב״ה

 דרב בריה הוגא א״ר דקאמר כב״ה דהלכה
h חזינא יהושע b i וכו׳ ר״ח מדמני קשיד דלא

 כר״ש ושוסקיס הרי״ף על חולקים שיש ואעפ״י
 הרא״ש נתן כבר כוותיה ר״נ דפסק מנסיא בן

רבינו, דעת וכן הרי״ף לסברת לשבח מעם
 שהיא מרחן של אמבמי דבריו שירוש וכך

 אבל צונן מים לה נותניס אין ממין מים מלאה
 אמבמי לתוך האמבמי שגזה ממים הוא נותן
 שפינה מיחס ומ״ש ב״ה כדברי צונן של אחר

 שפינה ומימם דה״ק אביי ונדאוקמה בסמוך שכתבתי מתניתין היינו וכו׳ חמין מים ממנו
 אסור מתכוין שאין דבר דאמר היא יהודה ור׳ שמצרף משני עיקר כל להוט יסן לא מיס ממנו
 שלא והוא וכו׳ צונן מים לתוך ממין מיס לצוק ומותר ומ״ש .שרי כוותיה דקי״ל לר״ש אבל
שהוא בכוס חמין לתוך צונן בין צונן לתוך חמין בין דשרי כב״ה הוא ראשון בכלי יהיו

כלי
מפסקת שהקדרה שכיון מע״ש צרכו כל שנתבשל תבשיל גבי על לממס מותר האש על נתונה

 ז״ל: דבריו אלו חושש ואינו העכברים מן לשמרו כלי.כדי־ עליו משיג אבל המיחם ע״ג הנתונים הבגדים סחת להנומינו אסור אבל . ומוסר המדורה כנגד כמחמס זה הרי ■
י ד ט ב ט י  אבל בכוס בד״א מותר המין לתוך צונן אפילו אומרים ב״ה ג״ש דברי חמין לסוך צונן ולא־ צונן לתוך חמין אדם נותן ת״ר ברייתא מ״ב) (דף שם . וכו' מרחן של ז

באמבמי ׳ י
משנה לחם

 דבגמרא אע״ג בשתית ג״כ בר״י דר״י מחלוקת דיש סובר נינו ה וי״ל .אסור לכ״ע עגה
 בר״י ר״י פליג שם וכו' השהית אס גובלים אין דאמר ברייתא ובאותה ליה אייתי לא

ה: הוזכר לא דבגמרא אע״ג ז
ב ״ כ  לשי מחמיהין רבינו דברי ,וכו׳ בשבת במרחן ליכנס אסרו מה ב פ

J ' שפמי משמע בגמרא שהרי קמ״ז) (דף חבית שבפרק הגמרא סוגית
 לדידן אבל בחמין להשתניף דמומר דאמר כר״ש הוא שריא שמישה אסורה רחיצה מערה
 רגינו וכן ל״ט) (דף בהדיא כירה בפרק בפסקו כמו בחמין להשחטף דאסור כר״י דקי״ל
 מערה במי נראה בחמין גופו כל ישחמף שלא וגזרו שכתב כן פסק הפרק בראש עצמו
 שריא רחיצה אפילו טגריא דבממי כירה פרק בגמרא מבואר וכן אסור שמישה אטלו

 מבואר וכן שם כמבואר ברחיצה אפילו ר״ל מבריא חמי להם התירו מ׳) (דף שם שאמרו
להשחמף מותר כתב מבריא דבהמי מדא .תרתי רבינו בדברי קשה והשתא ברוכות'

מיימוניות הגהות
 ז״א וא״א בקרקע הם אא״ב טבריא בחמי לא התיר לא המצות ובספר ז״ל הטור כתב [*

 טבריא המי והתירו עומד הדבר שאין ראו התם כדאיתא [א] :עכ״ל] ענין בכל התירם
 לעולא ר״נ ליה ואמר טבריא לאנשי חכמים להו כראמרו [נ] t ע׳יב עומדת במקומה וזיעה

 משום בו יש שמן דאמר כר״י ודלא [ג] :ע״ב לסילונייהו טבריא אנשי תברינהו כבר
 ברשב״ג ודלא שיפשר כדי אלא שיבשל בדי ואסור בישולו זהו לא והפשרו בישול
בר■ כר״נ ודלא מותר שהיס״ב ואע״ם בישול משום בו שאין בשמן ת״ק קאמר דלהיתרא תרווייהו דאמרי יוסף ורב דרבה בת״ק אלא בישולו זהו הפשרו דסבר בשמן לגמרי דאסר

:התם כדמסיק מיניה ועדיף ברשב״ג בשמן ת״ק אמר דלאיסור דאמר יצחק רב

 כמו מותר לרמון דאשילו לומר לו והיה אישכא מוכח ובגמרא אסור דלרחון דמשמע
 מוכח ובגמרא מומר דלהשהמף דמשמע לרחון אסור כסב מערה דבמי ועוד .שכתבתי
 בדברי וע״ק להשתטף. אפילו אסור כר״י דקי״ל אנן אבל לר״ש אלא כן נאמר דלא איפכא
 משני אלא מערה במי אסרו ולא מבריא כמי הוי מערה דמי מפרש שהוא דכיון רבינו

 אסרו לא דע״כ אמי מצי ככ״ע הא היא ר״ש מני בגמרא אמרו איך א״כ הפל בו שיש
 משום אסרו לרחון דדוקא להשהטף אסרו לא מבריא בחמי אבל האור בחמי אלא ההם

 דכיון סבור שהוש ואפשר להשחטף. אפילו לאסור דממללא טעמא יספיק לא אבל ההבל
ס: ושוים האור לחמי ממש דמיא מטללא מערה דמי ה

 שבו ממין לתוך צונן לתת שאסור והמעם ה״ה כתב .ט׳ מרחן של אמבטי ח
 ניחא לא לשתיה עומדים היו כלו׳דאס לרחיצה עומדים שבו שהמיס מפני

:מרחן של רבינו שכתב וזה שריא ראשון בכלי ואשי׳ ז״ל רש״י כמ״ש הרפה דיחומו להו
המכסבם

עוז מגדל
.להזיע אפילו עד אסרו מה מפני : הקדש כתבי כל פ׳ .לשנות כדי עד כו׳ אע׳פ הפת רדיית פכ׳ב

 חבית ופרק כירה פיק .מותר ורגליו ידיו עד ישתטף פלא וגזרו :מ׳) (דף כירה ס׳
 :תנית פ׳ .כמרחן עד לרחון ואסור :כירה פ׳ .גופו כל עד האור נחמי בד״א :קמ׳ז) (דף

:כירה פיק הכל .מבשל אינו עד כו׳ אדם מתחמם


