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ו ״ כ ל א פ  שמואל אמר קי״ג) (שבח קשרים אלו פ׳ .ונו׳ והקנים המבלים האורג כלי כ
 אבל החחתון וכובד העליון כובד ואפי׳ בשבת למלמלן מוסר קיואי כלי

 וכובד העליון כובד לואי בר יהודה מרבי יוחנן ר׳ מיניה בעא ושם . העמודים אח לא
 יהודה כר׳ רבינו ופסק .נימלין שאין לפי מ״מ מסלסלין אין א״ל בשבת לסלפלן מהו ההחסון

 מיניה בעא דמדקא דמשמע משוס כשמואל דלא
 יוחנן ר׳ וקי״ל הוה מיניה דעדיף יוחנן ר׳

 כלי ששאר רבינו וכתב .כר״י הלכה ושמואל
 הרי והכובדין לאיסור שמלאכתן ככלים הן האורג

 ז״ל רש״י אבל כלי חורת עליהן אין כאילו הן
 אחר לתשמיש דמזו לעלסלן מותר קיואי כלי פי׳

 הוי ולא עליהן מקפיד גרדי דאין ואשמעינן
 נראה וכובדין .עכ״ל לאיסור שמלאכתו כלי

 .לאיסור שמלאכתן ככלים שהם סצור שהוא
 משמע דהא עיקר לי נראין רבינו ודברי

 בהדיא קכ״ג) קכ״ב (דף הכלים כל פרק
 מקפיד שאין פי על אף לאיסור דמיוחד דכל

 כלי הוי אחר תשמיש ט משסמשין אס מליו
 יפחת שמא עליו מקפיד ואס לאיסור שמלאכתו

 כמו כים חסרון מחמת מוקצה ליה הוה מדמיו
 (דף שם מפורש .וכו׳ העמודים וכן :שמבואר

:והסעם הדין קי״ג)
 כל פרק וכו׳. תמרה של מכבדות ב

 מפורש קכ״ד:) (דף הכלים
 ככלי הן תמרה b דמכבדות רב אמר

 דקי״ל והאידנא ובהלכות . לאיסור שמלאכתו
 להו הויין הביס אח לכבד ומותר כי״ש

 ואע״פ רבינו. דברי הן ואלו להיתר מלאכתן
 אא״כ הבית את לכבד שאסור כתב שבפכ״א

 הס מוסר שברצוף כיון מ״מ באבנים רצוף הוא
ם להיתר: מלאכתן י נ ב  הבנין מן שנשארו ל

 מבנינא דאישתיור לבני הני ר״נ אמר שם .וכו׳
 עלייהו למזגא דמיחזי משוס למלמולינהו שרי

 דאיפסיור ז״ל ופירש״י .אקצינהו ודאי שרגינהו
 קיימי לא השתא דהא ונוסרו בנינו שהשלים

 עליהן יש כלי וחורת עליהן לישב אלא לבנין
: עכ״ל

 חרם שם .וכו׳ לפלעלה מוסר קמנה חרם ג
 רגא ואסיק לסלסלה מותר קמגה

 בחצר כלי בה לכסות שראויה כיון ברה״ר אפי׳
 משברי דאהי מרס ודוקא ז״ל המפרשים וכתבו

 ופשוס לא כלים משברי אמי דלא אבן אבל כלים
ת :הוא פ  וכו'. ושבריה היא שנהכתהה חבית מגו

 ושבריה היא שנכתהה מגופה קכ״ה) קכ״ד שם(דף
 מבע״י באשפה זרקן ואס בשבח לסלסלן מותר
 זרקה אבל מבע״י דדוקא שם ומפורש אסור
 עליה כלי תורת היה השמשות שבין כיון בשבת

לי מותר: כו׳. שנתרועע כ  קכ״ד:) (דף שס ו
 ממנה יספות ולא שנכההה מבית מגופת גבי

 כרעי בה ולסמוך הכלי את בה לכסוס שבר
 :יחתוך לא יספות לא פירוש ובהלכות המסה

 פ' .וכו׳ הכסא לביס להכניס מותר ד
ג׳ בשבת ת״ר פ״א) (שבת המוציא

 לבית להכניס אדם מותר מקורזלות אבנים
 בברייתא ואמרו בשיעורן שם ונחלקו הכסא
 .בהלכות וכ״פ היד כמלא וגמרו נמנו שם אמרח

 ושיעור לקמח ראויות שהן חדות מקורזלות ופי׳
ל :שלשתן בין הוא היד כמלא ב  .וכו׳ אדמה א

 ופירשו . הפיאם אס לא אבל יהודה א״ר שם
 .ע״כ לההפרך קרובה שהיא אדמה בהלכות
 לקמח משיב לא ומיפרכא דהואיל ז״ל ופירש״י

ר :לסלסל ואתי ת מו בעיא .וכו׳ להעלות ו
 ופשסו לא או לגג מעלן כשהוא יתירחא לטרחא חיישינן אי ז״ל ופירש״י וב׳) ע״א (שס

רדו :שמוסר  גשמים עליהם ירדו יוסף לר׳ אביי א״ל (פ׳׳א) שם .וכו׳ גשמים עליהם י
על גשמים ירדו ופירשו .ההלכות גרסת ע״כ מותר ניכר רשומן אם א״ל מהו ונסשסשו
לא או כסוחן או כסותר יהא שמא חיישינן מי מהו בקרקע ונסבעו המקורזלות האבנים

בן :אמר ופי׳ בזה אמרת גירסא ז״ל לרש״י ויש .מכ״ל א״ר שם .וכו׳ סמף עליה שיש א
ששח

עוז מגדל
ק ד ל כר פ  אסור עד סמרה של מכבדות :קכ׳ד) קשיים(דף אלו פרק .מותרין עד האורג כלי כ

 היא נרייסא .נו להמון עד שנהרועע בלי :קכ׳ד) הכלים(דף כל פרק . לעלעלה
 עד וכו׳ שלש הכסא לביס להכניס מותר :המביא פרק ביצה במשנה רמוזה וגס הכלים כל סרק

(דף הכלים כל סרק להיסר. שמלאכסו מד מסצלאוס שירי ;פ׳א) (דף המוציא פרק . בצרור מקנח
:קל׳ס) דסולין(דף ר׳א פרק . יסקע שמא לטלמלה אכור מירכוסיה אחה שנשמטה כירה :קכ׳ה)
:עכ׳ל לזה מקום כאן אין היאנ׳ד כתב :ט׳) (דף דביצה פ׳ק . לצוד ויבא עד עליה של סונים

 פירוש ז״ל לרש״י יש בזה וגם ההלכות כפי׳ רבינו ופי׳מותר עד עציה יש אם ששת
:עיקר הגאונים ודברי אחר

ן ה  מקנח ז״ל רש״י ופי׳ כהלכות פסק פ״ב) דף (שם מחלוקת וכו׳. וחרס צרור לפניו הי
 באוגני .סכנה משוס בחרם מקנח ואינו הוא סלסול בר דלאו ואע״ג בשבח בצרור

:עכ״ל הבשר מקרעין ואינן חלקים שהן כלים
 ופסק מחלוקת שם ג״ז .וכו׳ צרור לפניו היו

 והקשו בצרור מקנח ואין בעשבים מקנח כמ״ד
 בו שולסת שהאור בדבר המקנח מדתניא שם

 הא בלחץ הא קשיא לא ותירצו נושרות שניו
 בהן שולס אור אין למין ז״ל ופירש״י ביבשין.

 בהפך מצאתי בהלכות אבל רבינו מדברי וכ״נ
 וכ״כ השנים משירין לחין אבל יבשין עלין ודוקא

:העתים בספר
 הכלים כל פרק .וכו׳ שבלו מחצלאות שידי ו

 קרומים שמואל אמר קכ״ה) (דף שם
 מחצלת מ״ט בשבת לטלטלן מותר מחצלת של

 נמי האי עפרא בה לכסויי מזיא למאי גופא
 שירי פירשו ובהלכות .סנופא בה לכסויי חזיא

 היו אם ז״ל הרמב״ן וכתב שבלו מחצלאות
 להו דהוו אסורין וזרקן מבע״י קרומיות
 שזרקן חביות לשברי ודמיא שבחצר כצרורות
ל :עכ״ל דאסירי יום מבעוד לאשפה ב  שירי א
 לסלסלן אסור פרוזמיוח שירי שם .וכו׳ בגדים

 שלש על שלש בהן שאין במטלניות אביי אמר
 ופירשו .לעשירים ולא לעניים לא חזו דלא

 במסכת וכדאמרינן טליתות של בלאות בהלכות
״כ. ביתיה דאינשי לפרוזמא תכלתא סוכה ע
 מכן דפמות משוס נראה ז״ל הרשב״א וכתב

 אבל . לאשפה משליכן אדם וסתמן כלל מזו לא
 מלית בשירי דהכא ז״ל הראב״ד בשם ראיתי

 הא סנוף בו מקנח דאינו עסקינן מצוה של
 מותר מכן פחוס אפי׳ דעלמא סליתוס שירי
.ע״כ לקנח שראויה קסנה מחרם גרע דלא

 מפרשים וקצת אסור טליתות דבכל סובר ורבינו
רי :ז״ל הראב״ד כדברי סוברים ב  מנור ש

 ופסק שם סנאים מחלוקת .וכו׳ לטלסלן מותר
 כ״ה ס׳ וכמבואר בהלכות כדאיתא מאיר כר׳
 והוא ניטלין שבריהן בשבת הניסלין הכלים דכל

ה :מלאכה מעין שעושין ר  אחת שנשמסה כי
 כירה קל״ח:) תולין(דף פרק .וכו׳ מירכותיה
 שתים לסלסלה מומר מירכותיה אחת שנשמסה

 אסור אחת אפי׳ אמר רב לסלסלה אסור
 והלכה ובהלכות .יתקע שמא גזירה לטלטלה

 פספומין ירכותיה ז״ל רש״י ופי׳ .ע״כ כרב
רגלים: כעין _שלה

 מיו״ס רבינו למד זה .וכו׳ עליה של סולם ז
 אפילו עליה של סולם בו שאסרו

 וכ״ש ט׳) (דף דיו״ט פ״ק כדאיסא בהטיה
 בהולכה שם הוסר שובך של וסולם בשבת
 רבינו לדעת ברה״ר לא אבל בחצר לחלון מחלון

 למד ומשם יו״ט מהלכות חמישי פרק כמבואר
 אלא התירו לא ששם אסור בחצר אפי׳ דבשבת

 יכול אינו ובשבח שם. כמ״ש י״ט שמחת משום
אסור. ולפיכך השובך מן יומם ליטול ולא לצוד

 מקום כאן אין א״א ובהשגות רבינו דעת זה
ה :ע״כ לזה  הכלים כל פ׳ וכו׳. שמוסקין קנ

 יש אס זיתים של קנה משנה קכ״ג) (שבת
^ אינו לאו ואם טומאה מקבל בראשו קשר ק מ

 רבינו וכתב בשבת. ניטל כך ובין כך בין טומאה
 מדין כן ולמד .בדוקא כלי תורת עליו יש אס

 בסמוך שיתבאר הביס בעל שהתקינו קנה
:עיקר רבינו ודעה הקרקע אח לשמש שעשוי החם דשאני ביניהם מחלקין ויש כלי חורת דבעיא

ה  ונועל פותח להיות הבית בעל שהתקינו קנה קכ״ז) (דף שם ברייתא .וכו׳ שהתקינו קנ
 אומר רשב״ג בו ונועל פוחח אין ותלוי קשור אין בו ונועל פותח ותלוי שקשור בזמן בו

 תורת עליה שיהא דבעינן שם ואמרו כרשב״ג הלכה יוחנן א״ר קשור שאינו אע״ס מתוקן
:הכלים כסויי כל בבבת פכ״ה זכרתיו כלי חורת ופירוש .בהלכות העלו וכן כלי

ת ל ד
מיימוניות הגהות

ש וכו' ינאי א״ר המוציא [ג] : ע'כ וכוי העליץ מכובד הוץ ליטליפזלין מותר קיואי כלי [א]  ע׳
 מע״ש האבנים להזמין וטורח הרחוקים שלהן כסאות כבתי דוקא דהיינו התוספות וכתבו

 דסוכה ובתום׳ ע״ש מאתמול הזמין אא״כ אסור בבתים הקבועים שלנו כסאות בתי אבל
 וכן בתראה דהוא הונא כרב [ד] : ע״ב מותר עד עליה יש אם שם [ג] :ע״ב ,הגזול לולב פ׳

:בחרם מקנח דאמר כרב ודלא אליביה חסדא דרב קמיה מתניתין דמתרץ פפא בר רפרם
 ן ע״ב] בחצר לטלטלו מותר גדול והוא עליה של אפילו סולם וכתב שם [טור ’

 ובכאן סס5 כדאיהא לחצי רה׳ר נין וחילק כשב בהלכה וכמפורסם כראוי שם וחיברה עשה כנר יז׳ט שניסת נהלכוה לסדר לו והיה דביצה פ׳ק ההלכה זאת שעיקר מפני להשיגו' רצה אס דבריו מנין איני ואני
:הכלים כל פרק .להיתר עד וכו׳ שמוסקין קנה : נלנד נפש אוכל אלא לשנת יו״ט נין אין לן קיימא דהא כיון ויפה ז׳ל אלפס ר״י שהניאה כמו די׳י ברייתא כתג

ועשרים ששה פרק
ל א  לטלטלן מותר שלו וקנים וחבליו האורג בלי כ

 העליון [א] מכובד חוץ לאיסור שמלאכתו ככלי
 וכן .תקועין שהן מפני ניטלין שאין לפי התחתון וכובד

 הגומות יתקן שמא לטלטלן אסור אורג של העמודים
 תמרה של מכבדות ב :מותרין האורג כלי ושאר .שלהן

 ככלי הן הרי הקרקע את בהן שמככדין בהן וכיוצא
 אלבנים . בשבת לכבד מותר שהרי להיתר שמלאכתו

 מפגי להיתר, שמלאכתו ככלי הן הרי הבנין מן שנשארו
 ואם אותן. ומתקנין אותן שפין שהרי עליהן להםב שראויין

 קטנה חרם ג לטלטלם: ואםור הקצם הרי אותן צבר
 היא וראויה הואיל הרבים כרשות אפילו לטלטלה מותר
 שנתכתתה חבית מגופת . קטן כלי פי בה לכסות בחצר

 מבעוד לאשפה זרקה ואם לטלטלה מותר ושבריה היא
 חרם ממנו יתלוש לא שנתרועע כלי .לטלטלה אסור יום

: לסמוך או בו לכסות ב] להכניס ימותר ד בי  לבית [
 שיעורן וכמה בהן לקנח מקורזלות אבנים שלש הכסא

 אסור להתפרך קרובה שהיא אדמה אבל .היד כמלוא
 לקנח לגג אבנים להעלות ומותר .בה לקנח לטלטלה

 רישומן אם בטיט ונשתקעו גשמים עליהן ירדו . בהן
 שודאי טנוף [ג]עליה שיש אבן לטלטל. מותר ניכר
 היה ה :גדולה היא ואפילו לטלטלה מותר היא לקנח
] בצרור מקנח וחרש צרור לפניו ד  החרש היה ואם [

ש. מקנח כלים מאוגני  אם ועשבים צרור לפניו היו בחר
 : בצרור מקנח לאו ואם בהן מקנח רכים עשבים היו

 להיתר שמלאכתו ככלי הן הרי שבלו מחצלאות ̂שירי ו
 שבלו בגדים שירי אבל הטינוף. בהן לכסות שראויין מפני
 ראויין שאינן לטלטלן אסור שלשה על שלשה בהן שאין

 לטלטלן מותר התנור שברי .לעשירים ולא לעניים לא
 שנשמטה כירה .להיתר שמלאכתן הכלים ככל הן והרי
 שמא לטלטלה אסור מירכותיה אחת
 אסור * עליה של *סולם ז :יתקע

 תורת עליו שאין לטלטלו
 להטותו. מותר שובך ושל
 לשובך משובך יוליכו לא

 עושה שהוא כדרך יעשה
 הרי כלי תורת עליו יש אם הזיתים בו שמוסקין

 להיות הבית בעל שהתקינו קנה .לאיסור שמלאכתו ככלי
ככלי הוא הרי עליו כלי תורת יש אם בו ונועל פותח

שמלאכתו
: שח סי׳ מור ג :שיג סי' מיר ב :סס <אוץ סמ״ג שח סימן טור א

הראב״ד השגת
לי. כ
אבל
שלא
בחול

 וכו׳ עליה של *סולם
 כאן אין הראב״ד

ה. עכ״ל: לז

ד. ויבא לצו

 כתב ,
מקום

קנה
הוא
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ת ח ל  שנפרצה וחדקין שנמוקצה הדלה משנה ק״א) חפילין(עירוכין בהננוצא .ונו׳ שהיה ד

 הנגררת דלת ורמינהי ובגמרא הארן מן גבוהין היו אא״כ בהן נועלין אין ומסצלת
 ותירץ גבוהין בעי לא אלמא ביו״נו ואצ״ל בשבת בהן נועלין והלויין שקשורין בזמן הנגרר וקנקן
 .מלתא מוכח ציר להו ליש דהשתא ואע״ג ציר להן בשהיה גבוהין בעי דלא הא רבא

 ציר להן היה בשלא גבוהין דבעו ומתני׳
 .ז״ל פירשו וכן השמועה פי׳ נראה כך מעולם

 בגבוהין חלק שלא רבינו לשון יקשה זה ולפי
 אמר ולא וקשירה תליה צריכין שאין אלא

 שלשם והסוגיא ציר להן היה שלא אע״פ
 להם היה שלא אע״פ דגבוהים בפירוש מוכחת

 :רבינו נתכוין לזה שאף ואפשר מותרין ציר
ת ט ל כו׳. שהיה ד  דלת חייא ר׳ תני שם ו

.בשבת בה נועלין ואין נגררת אלמנה
 גשמה לה דלית א״ד אלמנה דלת דמי היכי

 כן לה שאין התחתונה אסקופא בהלכות פירשו
 ופסק אחד לוח בהלכות פי׳ שיפא דחד א״ד

 אלא אסורה שאינה להקל הלשונות כשני רבימ
 :עיקר וכן כן לה ואין אחד לוח של כשהיא

כן  שיש נגר ק״ב) (ק״א שם משנה .וכו׳ נגר ו
 . מחיר יוסי ור׳ אוסר ר״א קלוסמרא בראשו

 פליגי כי דשרי ל״פ כ״ע באגדו בניטל ובגמרא
 בראשו שיש כיון סבר יוסי ר׳ באגדו נטל בשלא

 שאין כיון סבר ומר עליו כלי חורת קלוסטרא
 ופירש״י כר״י והלכה ובהלכות .לא באגדו ניטל

 אותה שחותבין בלעז לאקיבל״ה נגר ז״ל
 קלוסטרא בראשו שיש הדלת. לנעול באסקופא

 ותורת פלפלין בו לכתוש וראוי עבה שראשו
:עכ״ל עליו כלי

 ק״ב) דף (שם וברייתא משנה וכו׳. נגר י
 ותלוי שקשור נגר ר״י ואסר נחלקו

 אי אלא מותר במדינה אף נארץ מגיע וראשו
 מותר ובמקדש אסור שבמדינה הנגרר נגר זהו
 ומניחו ושומטו תלוי ולא קשור לא שאינו כל

 אמר יהודה כר׳ הלכה שמואל אמר זוית בקרן
 ר׳ והא והקשו בדלת. שקשור והוא רבא

 דהוה נגרא לההוא חזייה למחוזא איקלע טבלא
 ותירצו מידי להו אמר ולא דדשא בעיבורא הלי

ה. באגדו ניטל ההוא  שכל רבינו ומדברי הו
בעיבורא אפי׳ קשור שיהא א״צ באגדו שניטל
 בבריח קשור שיהא נמי דבעי ההשגות ומדברי .היה כך שהיה מעשה טבלא ודר׳ דדשא
 היה אס אבל רבינו וכתב ז״ל הרשב״א הוכיח וכן רבינו כדברי בחום׳ כתבו וכבר הדלת
 שנתבאר החלון פקק לדין זה בין להפריש בזה האריך עליו כלי חורת שאין וכו׳ אגדו
 משום שביניהם והחלוק .החלון את בו לפקוק מותר תלוי ואינו קשור שאינו שאע״ש פכ״ב

 מן אמת זה בנגר שאין כיון וכאן עליו כלי חורת יש לכך מתוקן שהוא כל יש דהתס
 בהלכות פסקו וכן ותלוי קשור א״כ אלא ואסור כלי חורת עליו אין הנזכרים הדברים

ט ג׳׳כ והמפרשים ת :רבינו נחכוין ואליו זה חילוק כ
 גדולה בין דחוליות הילכך מ״ו) (שבת בכירה בגמרא מסקנא .וכו׳ מוליות של מנורה יא

 גדולה משום גזירה אסורה חידקי בה ואית נמי גדולה אסורה קטנה בין
 כמאן וקי״ל גזרינן לא ומ״ס גזריק סבר מר מידקי בה ואית בקטנה פליגי כי דחוליות

וכתב •ידים. בשתי שניטלת היא שגדולה נתבאר ושם מוקצה. ליה דלית כר״ש דס׳׳ל דשרי
הרשב״א

י פכ״ו

 פי על אף ציר לה יישהיה דלת ח :להיתר שמלאכתו
 מוקצה מקום בה לסתום שהכינה ציר עתה לה שאין
 חדקים וכן .בה וסותמין אותה שגומלין נגררת והיא

 שקשורין בזמן הנגררת. מחצלת וכן הפרצה, בהן שסותמין
 אין לאו ואם בהם ונועלים בהן סותמין בכותל ותלויין
*בהן נועלין  :בהן נועלין הארץ מעל גבוהים היו ואם ,

 בה ונועלין אותה ששומטין אחד לוח לה שהיה דלת ט
 עליה שמוכיח אסקופה כמו כן למטה לה היה לא אם

 למטה יש ואם .בה נועלין אין לנעילה מוכן כלי שהיא
 קלוסטרא בראשו שיש נגר וכן .בה נועלים אסקופה
 כשאר קורה ואינו לנעילה מוכן כלי שהוא עליו שמוכחת

] י :בשבת בו נועלין הקורות כל ה  בראשו שאין נגר [
 ותלוי קשור היה אם קלוסטרא

. נועלין בדלת ו  היה *אם וכן ב
 היה אם אבל עמו. ואגדו ניטל
 נשמט הנגר והיה בדלת קבוע אגדו
 בזוית אותו ומניחין קורה כמו

 הרי שרוצין בעת בו ונועלין וחוזרין
 תורת עליו שאין בו לנעול אסור זה

 להוכיח אגד בו ואין אגוד ואינו בלי
א :עליו  בין חוליות ^של מנורה י

 אותה מטלטלין אין קטנה בין גדולה
שבת. יחזירנה שמא  בה היו ב

הדמים
מ׳ג שיג סי׳ טור א שם טור ב :פה לאוץ פ

 שמחיר היינו ב&גדו דניטל מפרש שהוא רבינו מדברי נראה וט׳. בראשו שאין נגר
 היינו באגדו ’ניטל ואינו החבל עם מיטלטל הנגר שנמצא שבדלת החבל ראש

 החבל עם מיטלטל שהוא וכל חבל בלא מיטלטל הנגר שנמצא שבנגר החבל ראש שמתיר
■ידאמריק באגדו ניטל דהיינו שרי מקום בשום קשור השני החבל ראש אין אפי׳ פו הקשור

 בעיבוראדדשא תלי דהוה טבלא דרבי בעובדא
 והנה . היה כך שהיה מעשה אלא דוקא לאו

 דנימל הסום׳ בשם שכתב להריטב״א מצאתי
 שהיד אחד קשר בראשו לו שעשה היינו באגדו
 בכותל אותו וסולין ההוא בקשר אוחו נוטלין
 הוא גמור דכלי בו מתיר ולפיכך כלים כשאר

 הילכך כבונה מיחזי לא גמור כלי שהוא וכל
 דדשא בעיברא ולא בדלת לא קשור שאינו אע״פ
 בעיברא מלי דהוה דאמרינן והא בו נועלין
 ■נמי הכי דבלאו היה כך שהיה ־מזנשה דדשא

 רבינו מפרש היה שכך לומר ונכון .עכ״ל שרי
 בדלת שקשור והוא רבא דאמר הא דק״ל אלא

 מעובדא ליה מדפריך דלת דדוקא ומשמע
 בדלת קשור דכי וכיון דדשא בעיברא דתלי
 כל הא דלת איריא מאי עליו מוכיח אגדו
 ניטל ההוא כדמסיק שרי דוכסא בכל כה״ג

 שפירשתי כמו שדעתו נ״ל ולכן . הוה באגדו
 הוא הנגר שענין נ״ל זו קושיא וליישב תחלה

 בדלת הקשור החבל שראש הא׳ דרכים שני על
 קושרים הפני החבל ראש אבל אותו מסירין אין

 וכשפותחים לנעול שרוצים בעת בנגר אוחו
 ומניחים לבדו הנגר ונוטלים אוחו מתירים

ק או® ק  הקשור החבל שראש השני .זוית פ
 השני החבל ראש אבל אוחו מחירין אין בנגר

 וכשפוסחים לנעול שרוצין בעת בדלת קושריןאותו
 עמו ואגדו הנגר ונוטלין מהדלת אוחו ממירים
 בנגר איירי ורבא זויס בקרן אותו ומניחים

 בלא ניטל שהנגר דכיון הראשון בדרך שהוא
 אסור אמר במקום ותלוי קשור אפילו אגד
 אגד בלא משם ליסלו עשוי שהוא כיון דהא

 שהיה קס״ד טבלא דר׳ ועובדא עליו מוכיח זה
 לרבא פריך ומש״ה זה כדרך העשוי בנגר

 בנגר לאו טבלא דרבי דעובדא ושני מיניה
^ העשוי בנגר אלא הוא זה בדרך העשוי ד כ

 שרי הכי ומשום עסו ואגדו ניטל שהוא השני
’שנתבאר: כסו זויס בקרן למונח הדין והוא דדשא בעיברא בסלי

 משמע דהא רבינו דברי על לתמוה יש .וכו' קטנה בין גדולה בין חוליות של מנורה יא
 מוקצה מטעם לאו מידקי בה דאית יוחנן ר׳ דאסר דהא מ״ו) (שבח בגמרא

 כר' חדקים בעלת בקטנה לאסור הו״ל וא״כ מוליות של אטו דגזרינן משום אלא הוא
 כובדה מפני לטלטלה אסור וכו׳ גדולה הימה אם וכו׳ חדקים בה היו שכתב וע״ק .יוחנן

 אידחי והא מקום לו קובע ואדם הואיל חרווייהו דאמרי ורבה יוסף דרב לטעמא דהיינו
 חוליות של אמו גזריק חידקי בה דאית דגדולה משום דטעמא ואסיקנא טעמא האי ליה

ף כל נפרק מדאמר כר״ל שפסק רבינו של שטעמו ונראה .גזרינן לא ובקטנה ד בי( ת  כ
 דאמר וכר׳׳ל בגדולות דאסר כפירש״י מפרש ז״ל והוא אביך בית של בפמוטות קכ״ב) קכ״א
 משום ולא דאסר הוא כובדה דמשוס ז״ל ליה ומשמע לטלטלה אסור ידיו בשתי ניטלת
 בניטלין וא״ל בשבת לטלטלם מותר רבי בית של קרומת בסמוך התם כדאמרי׳ חידקי
לא דקרונוח ודאי ומשמע אביך בית של כאותן א״ל אדם בני בשני או אמד באדם

 הראב׳׳ד השגת
 עמו ואגדו ניטל היה *אם
כו׳.  אינו הראב״ד כסב ו
 אס אלא הגמרא דרך תופס

 קשור והוא בדלת קשור אינו
 ניטל שהוא יפה יפה בבריח

 מפני ואינו הבריח עם
 הבריח שנוטלין אע"פ האגד

 בזוית אותם וסניחין והאגד
 זה שדין ט לנעול מוסר
 משום לא פו ואין בריח כדין

 אבל בונה משוס ולא מוקצה
 אלא יפה נאגד איט אם

 מזה זה שנשמטיס פעמים
 מוקצה משום נועליןבו אין

;עכ״ל .בונה מפום או

_______ , - . בני בשני
 שריתא ההוא בין חילוק שיום שיש וצ״ל לפמוטות ה״ה וח״כ כובדן מפני אלא מישתרי

וס״מ ופמוט לקרון בפכ״ה רביט וכתבו ק״ב) דעירובין(דף בחרא בפרק כדאיתא עליהם כלי דתורת משוס לטלטלם דשרו שמואל מר בי דהוו אסיתא וההיא פדת ר׳ בי דהוה
יש '

מיימוניות הגהות
 דוקא דזלאו לשונו מחוך משמע [ה] :טפחים] ג׳ הארץ מן גבוהים שהצריך בטור [ע״ש *

 בראשו אין אם הרין רהוא ר״ת פירש וכן נגר שהוא עליו שמוכיח תיקון כל אלא קלוסטרא
 הבלים כל בפרק רפסק יוחנן כר׳ רהלכה מועיל נגר לשם ושפוי תיקון כו ועשה קלוסטרא
 יהודה בר׳ תפילין המוצא בפרק פוסק דשמואל ואע״ג הזמנה אלא בעי דלא ברשב״ג

 אפשר שמואל דברי מפרש דרבא ואע״ג יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור' שמואל קשירה 7דמצי
 דלא היכא היינו כר״י בירושלמי פוסק יוחנן שרבי ואע״ג יוחנן כר׳ סבר גופיה דרבא
מפרש שרבא משום בדבר מחמירין יש ומ״מ קשירה צריך שזו נגר לשם תיקון בו עשה

:ע׳ב שמואל דברי

עוז מגדל
ב :הכלים כל פרק ף1ס .עליו להוכיח עד וכו׳ עמו ואגדו ניטל היה אס יכן ת  ז׳לאינו הראנ׳ד נ

אני :עכ׳ל גונה משוס או וכו׳ הגמרא לשון חופם  דסוף הגמרא לפון הפס הוא אדיכה אומר ו
 היה,ניטל אס יכן סחלה אמר .נעז׳ה זה אחר זה מפרשן והנני דעירונין נתרא ופרק הכליס כל פרק

 הלי הוי דקאמר ומאי עמו ואגדו ניטל ההוא דפריק טנלא דר' נמעשה רנא כתימן זה עמו ואנדו
 ספרים ויש .הוה הכי הוה כי דעונדא אלא הזכירו ולא מוריד ולא מעלה אינו דדשא געינרא
 כלומר נאגדו ניטל שהוא דכיון ז׳ל המפרשיס לרוג שוה בשתיהן והפירוש הוה נאגדו ניטל גורסין
 הכריס שהוא נעינרא ולא נדלת לא כלל קשור אינו אם מיישינן לא לטלטלו שיכול חזק בתלאי שקשור

 אגוד ואינו אגד שם אין ואם עליו מוכיח שאגדו בו ונועלין אותו מטלטלין ולכך כלי עשאו הרי
 ז״ל והראנ׳ד דנריו נסוף ז״ל ר״מ כמ׳ש נו נועלין ואין אוהו מטלטלין אין כלי שהוא עליו להוכיח

ח דבריו עיקר שתלה  ומורי ז׳ל אלפס ר׳י דעת אחר נמקצת ונטה טנלא דר' עונדא משוס היינו ננרי
 שתלה ומה אחרינא מידי נעי אלמא שרי נאגדו ניטל אי לנגר טפלה דקלוסטרא למ׳ד דאפילו דאמרינן קלוסטרא נראפו שיש נגר גני שמעתא נההיא מדלעיל ראיה והניא ז׳ל כל׳מ הסכים ז״ל הרשנ׳א

 כר׳י הלכה שמואל אמר יהודה רב ואמר זוית נקרן ומניחו ושומטו תלוי ולא קשור לא שאינו אסור שנמדינה הנגרר נגר איזהו אלא מוהר במדינה זה אף אומר ר׳׳י ננרייתא ששנינו כמו זהו נדלת פיקח
 הרשב׳א מורי וגם וגדולים רנים הסכימו וכן האי כולי מילתא מוכחא דלא לא דדשא נעינרא הקשור נגרר אנל נדלח נקשור אלא נגרר שרי לא גופיה דר׳י כלומר נדלה שקשור והוא רנא אמר בנגר

 הוא וגס הפתח בקיר עונר הבריח אותו ואם מוקצה הוא והרי זוית בקרן מונח כן כמו הנגר הרי זויה בקרן ומונח שנפתח בשעה הפתח מן כולו נשמט הבריח דאם משום פירש ז׳׳ל והראנ׳ד . ו׳ל
בו קשור שהוא החבל אם לדבריו כי ז׳ל הרשנ׳א מורי עליו והקשה .פירושו תורף ע׳כ ידו על מוכן אינו התלוי הנגר לפיכך ביום כלום משמש הבריח שאין לפי כמונח אלא כנגרר דינו אין כן כמו

הלוי שאינו בין תלוי נין דאמרינן הכלים כל פרק סוף וכן שפירשתי כמו ודאי אלא בגמרא נתפרש לא הזה והחלוק אסור זה גם ונועל פוהח שהוא נשעה הדלת אחר נגרר הנגר יהא שלא עד ארון כדלת
אלפיי משכני יוחנן רבי דמר מה מן ליה אמר עובדא ענדין היך ירמיה רני קומי נעא יוסה רבי דגרסינן הכלים כל דפרק בירושלמי משמע וכן להעמידו ויוכל ואמין מזק שיהא קאמר בדלת קשור שקשור והוא

מ ינאי ר' בדלת קשור שיהא עד עובדא ענדין כר׳י אמרה הדא תלוי שאינו פי על אף קשור רני ביש משל נגר והראני דר' . להעמידו יכול שהוא בדבר קשור שיהא עד חמוי. כ דהלכס פס ומוכיח ע׳
 החלון דפקק ר׳א דהכא יחידאה פי' .דהכא כסתמא דחמן ויחידאה דתמן כסתמא דהכא יחידאה אתיא יוחנן א׳ר החס דגרסינן ז׳ל ר׳מ כדברי בעינן קא בדלת דוקא וקשור ינאי כרבי ולא כר׳׳י למעשה
 וכו׳ נשמט הנגר היה שכתב ומה .ז׳ל ר׳מ וכדברי בדלת שקשור והוא כר׳י למעשה הלכה ז׳ל פר׳ח וכן בו פוקקין כך ובין כך נין דחכ׳א כסתמא ר׳י דהוא הנגרר דנגר ויחידאה הנגרר דנגר כסתמא

ה : בקוצר דבריו וחיבר לשוט הגמרא לשון כי רואות עיניך הנה .אסור נשמט מוהר נקמז דהניא הא ליה שמיע לא ליה הנעי מאי יוסף א׳ר מהו נקסז זירא ר׳ בעי מדגרסינן זהו ר עד חוליות של מנו
:הקדש כתני כל ופרק מ׳ז) כירה(דף פרק .לטלטלה מוסל
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P נתבאר וכבר מוהר להחזירה א&ילו לגמרי ראויה אבל למלנולה. אסור רפויה ואינה ראויה אאי׳ אלא כלל ראויה באאינה לומר צריך אין דהכא דהא בסארו ז״ל קרשב״א
: כ״ב בסרק רבינו בדברי

כו׳. שע״גאמום מנע;ל יב  ואפילו בגמרא הוא ומוכרח לבד דשומאין הא הביאו ובהלכות שומפין אין אידך ותניא האמוס מע״ג מנעל שוממים חדא חני חולין(דףקמ״א:) א׳ סוף ו
פוי. אינו ש : ע״כ מנעל דפוסשל אמוס ובהלכות ר ב כ לא כובסין ושל כובשין לא אבל מתירין בתים בעלי של מכבש קמ״א) (דף שם משנה וכו׳. גתים בעלי של מ

מע״ש מותר היה אם אומר יהודה ר׳ בו יגע

 הניטלת גדולה היתה אם חוליות. כבעלת נראית והיא חדקים
 מזו קטנה היתד! כובדה. מפני לטלטלה אסור ידים בשתי
 שומטין [י] האמום גבי שעל“ מנעל יב .לטלטלה מותר
שבת. אותו  לא אבל מתירין בתים בעלי של מכבש ב

 מוקצה שהוא מפני בו יגע לא כובסין ושל .כובשין
 אותן מטלטלין אין צמר גיזי וכן .כים חסרון מחמת

 לתשמיש ייחדן אם לפיכך .עליהן מקפיד שהוא מפני
 בעה״ב של שהיו בין לטלטלן מותר י=והשלחין .מותרין

 וכיוצא וצואה וקיא רעי כגון מטונף דבר כל יג עליהם: מקפיד שאינו מפני אומן של או
 גרף הנקרא הוא וזה הכסא לבית או לאשפה להוציאן מותר בה שיושבין בחצר היו אם בהן
הן. ויתלכלך הקטן יצא שלא כדי כלי עליהן אחרת־כופין בחצר היו ואם רעי. של  ^רוק ב

] *,והולך תומו לפי דורסו הקרקע שעל ז Y3K־n השנת טטלטלין [
t 1 •מ־ל־למ עצים שנרי עליו שיש פי על אף אפרו מפני יכנונא oפ־נ ׳.1־ W וימ> 

 שהאפרמוכן והגמרא כלל הגמרא דרך תופס רעי של גרף עושץ ואין רעי של בגרף שהוא מפני
ומקצת מע״ש שהוסק אפר מקצת ט שהיה הוא ׳ ׳ < <

 לאיסור בסיס שנעשה וכלי בשבת שהוסק אפר
:עכ״ל למלמלו מותר ולהיתר

 הניטלת גדולה היחה אם במ״ש לדקדק יש
 דכיון כובדה משום לטלטלה אסור ידיו בשתי

 אית איריא מאי לה דאסר הוא כובדה דהושום
 וי״ל .נמי חידקי בה לית אפי׳ חידקי ביה

 אסור חידקי בה ליח אאי׳ דגדולה דאה״נ
 לאשמועינן אלא חידקי בה איח נקט ולא לטלטלה

:שרי קטנה היא אם דאפ״ה
.וכו׳ יין כדי של או תבואה של אוצר טו

 בו להתחיל אסור שמ״ש לפרש אין
לאמתו -

שבת. לכתחלה  ועשהו שעבר או מאליו נעשה אם אבל ב
 של הקורה מתחת שיוצא שמן [ח] יד אותו: מוציאין

 לסחורה המוכנים ושקדים תמרים וכן בשבת הבד בית
שבת. לאוכלם מותר  ממנה להסתפק מתחיל צבורה תבואה או תבואה של אוצר ואפילו ב

א. מוכן הכל אלא כלל בשבת מוקצה שהוא אוכל שום י־שאין בשבת  מגרוגרות חוץ הו
 לאכילה ראויין ואינם בינתים ומסריחות הואיל אותם שמייבשים בזמן שבמוקצה וצמוקין

 שאינן פי על אף שנשברה ואבטיח שנתגלתה יחבית . מוקצה משום בשבת אסורין הן הרי
 שאין פי על אף מומחה שאינו קמיע בו כיוצא .המוצנע במקום ומניחן נוטלן לאכילה ראויין
 אסור שבת באותה בהן שהדליקו ושבקערה שבנר השמן מותר’ .אותו מטלטלין בו יוצאין

 מחמת מוקצה שהוא מפני שבת באותה ממנו להסתפק
ו :איסור  אע״פ יץ כדי של או תבואה של *אוצר ט

 לדבר אלא לפנותו בו להתחיל אסור ממנו להסתפק שמותר
בית בו לקבוע או אורחין להכנסת שפינהו כגון .מצוד.

ת ג ש ד ה ״ ב א ר ה
 זה הראב״ד כתב .וכו׳ תבואה של *אוצר

 משנתנו שמפרש שרי לבי שטרא מזכי המחבר
:עכ״ל וכשמואל מסדא כרב

:שם סמ׳ג שי סי׳ טור ד :שטז סי' טור ג פה: לאוין סמ׳ג שם טור ב : שס סימן טור א
:סס לאוין סמ׳ג

שם: ■ה
המדרש

רטט סי׳ טור ז שס: סימן וטור

 ידוע מכבש ואירוש ושומטה כולו את מהיר
 דהיינו ניחר והוא היחד את שנוטל מחירין

 כובשין לא אבל הכלים אח שנוטל שבת צורך
 ושל .ז״ל רש״י פירוש עכ״ל חול צורך דהיינו
 מפני ז״ל רבינו פירש בו יגע לא כובסין

 עיקר נ״ל וכן כים חסרון מחמת מוקצה שהוא
 רוצה שהוא מאני שאי׳ ז״ל רש״י כדברי ולא

 והחרה ומהדק בחזקה ותוחבו הבגדים לתקן
 למה לי קשה כדבריו ואם .לסתירה דומה שלו

 מע״ש מותר היה באס יהודה ר׳ על ח״ק נחלק
 גזר דח״ק לדבריו ואפשר .דפליגי משמע ודאי
 :להתירו יבא במוהר כליו ליטול ליה שרית דאי
כן  משנה .וכו׳ אותן מטלטלין אין צמר גזי ו

 בגזי טומנין מ״ט.) (דף טומנין במה פ׳
 אלא ל״ש ובגמרא . אותן מטלטלין ואין צמר
 מטלטלין להטמנה יחדן אבל להטמנה יחדן שלא

 אחרת אוקימתא שם ויש בהלכות. וכן אותן
 כל האוצר מן שאינן צמר דגזי מינה ומשמע

 מוסר להטמנה יחדן שלא אע״פ בהן שטמן
 דעת וכן יהוד צריכין האוצר מן וכשהן לטלטלן

 כדברי רבינו ודברי ז״ל רבו בשם ז״ל הרשב״א
חין ההלכות: של ׳. לטלטלן מוהרין ה כו  ו

 ומטלטלין בשלחין טומנין מ״ט) (דף שם במשנה
 שאפי׳ ז״ל הגאונים בשם בהלכות והעלו אותן

 ז״ל ופירש״י אותן. מטלטלין אומן של שלחין
:ואשלח והפשיט תרגום עורות שלחין

ג ל '  כתב* כל פ׳ סוף וכו׳. מסונף דבר כ
 של צואה גבי זה מבואר קכ״א:) (דף

;עיקר שם ההלכות גרסת וכפי קטן
 לפי דורסו רוק שם .וכו׳ קרקע שע״ג רוק

 כהבהיופי״א חומו לפי דורסו ופי׳ חומו
טלין והרשב״אז״ל: הרמב״ן כדעת ל ט  כנונא מ
 מפני עצים שברי עליה שיש אע״ס אפרו מפני
עי. של כגרף שהוא רה(דף סוף זה דין ר  כי
ק יודע ואיני מ״ז) ה  לפי שם אשר הסוגיא ל
 אא״כ רעי של כגרף שהוא מפני רבינו, מ״ש

 באפרא במחסא רבא אמר אלא דה״פ נאמר
 והוא דמיכסי משום רעי של גרף משום ליכא
שעושיןכלי שהוא בכנונא אבל הטעם עיקר
 כגרף הוא הרי מגולה והוא בו להתחמם אוחו

 שהזכיר האפר כלומר רעי של לגרף שראוי מפני בספריו להיות ראויה הנוסחא שעקר ונראה דחוק זה ונם אחר. חירון לו יודע ואיני מזה רבינו הושג וכבר אוחו ומטלטלין רעי של
 ובטלי חשיבי לא עצים דשברי משוס נמי אי .ז״ל פירשו וכן לטלטלו מותר והאסור המותר לדבר ובסיס שאסורין ולעצים בטלטול שמותר לאפר בסיס הכנונא ונמצא רעי של גרף לכסוס ראוי

הדלף: תחת כלי מתנין בבבת בפרקכ״ה זה הזכרתיו כבר וכו׳. רעי של גרף ששין ואין לטלטלו: ואסור בטיל לא המותר דבר עמו שיש אע״ס דמשיב עיקרדכל וכן
מן יד  מתחת שיוצא בדדין של שמן ובהלכות ור״ש יהודה. דר׳ פלוגתא דעסקא תמרי שרי ושמואל אסר בדדיןרב של ומחצלות בדדין של שמן י״ט:) פ״ק(דף וכו׳. הקורה מתחת היוצא ש

כ. לענקשבח מוקצה ליה דלית דקאיכר״ש כשמואל ור־לכסא . בשבת הקורה ״  להם צריך הוא שאם לסחורה המוכנים לכלים וכ״ש לסחורה העומדים דעסקא תמרי ופי׳ ע
ף ריש מבואר צבורה. תבואה או סטאה של אוצר אפי׳ רבינו ומ״ש באכילה. אפי׳ הותרו אלו פירות שהרי לטלטלם שמותר ד מפנין(  להתחיל מותר בשבח מוקצה ליה דלית קכ״ז)דלר״ש פ׳
שרבימחון מהן. להסתפק צבורה ובתבואה באוצר ה וצמוקים מגרוגרות ומ״ ר כי פ׳ ר א ט  ירושלמי הביאו ובהלכות בלבד וצמוקים גרוגרות אלא לר״ש מוקצה אין שמואל אמר (דףמ״ה) מ
ת :ע״כ בינתים ומסריחוח מאיל הני שנא מאי דאמר י ב ר :בתוספתא הוא וכן נחש בה שנקר כלומר שנקרה ואבטיח הנוסחא ועיקר .פט׳׳ו תוספתא וכו׳. שנתגלתה ח ת ו  שבנר השמן ס

ט׳ ושבקערה  :בשבת שהדליקו נר ניהו ומאי איסור מחמת ממוקצה חון כר׳׳ש קנ״ז) שהחשיך(דף מי ס׳ הלכה ונפסקה מתיר ור״ש אסור ושבקערה שבנר השמן מותר מ״ד) (דף כירה פ׳ .ו
האוצר אח לא אבל המדרש בית בסול ומפני האורחין מפני תבואה ושל תבן של ר\פוח וה׳ ד׳ אפי׳ מסנין פרק ריש קכ״ז) קכ״ו (דף .וכו׳ יין כדי ושל סטאה של אוצר טו

ובגמרא
מייטוניות ד.גחות עוז מגדל

 מטאטליגן הוען ר״נ בי הוינן בי רבא אמר [ז] :ע״ב ,ט׳׳ש ר״א ^גבי בחכמים תואין [ו] פ׳ .פליק מקפיד עד צמר גיזי ופן :קמ״א) פולין(דף פרק .כיס חסרון מד האמום גני שעל טגע^
 ומעות אוכלין בה שיש תיבה ולפיכך עצים שברי עליה דאיכא אע״ג קיטמא אגב כנונא פרק וסוף קכ׳א) הקדש(דף כפני כל פ׳ .גהן ויפלכלו עד 9«טי דנר כל :מ׳ט) טומנין(דף

מותר אחד מצד מעות בה שיש ותיבה המעות עם הותיבה מטלטלין עיקר אינן המעות אם : הקדש כפני כל פרק .והולך פומו לפי דורסו קרקע גני שעל רוק :ל׳ו) משילין(דף ו«־ק נוטל
ורב כר״ש שמואל ם1הר דמוקמינן רב לגבי בשמואל פ״ק [ח] ז ע״ב מהר״ם בה להשתמש אינו ז׳ל הראנ׳ד בר.ב :מ׳ז) (דף כירה ופרק דניצה שני פרק .וכו׳ עפרו מפני כנונא ומטלטלין

כר׳ דיו פפס משניהם אחד וכל מכריע הייני אומר ואני :עכ׳ל לטלטלו מופר וכו׳ כלל הגמרא דרך סופס
 א׳ר זירא רני אמר כירה פרק נסוף דגיסינן ז״ל ר׳מ דניי וניאור שוין ז׳ל והיאנ׳ד פירש״י כי ופראה נגמיא שפעיין פסלה ויפכן הנן כן ועל רנו כלשון אמי ואחד אחד כל חלוקוח שהסנרוח אלא הגמרא

 וכו׳ ננו אח אדם דנוטל אסי לרג ממפניפין זירא ר׳ ליה ואקשי נו טינ ריח ולהריח להפעשן לנוגה נה שמפן מחפה כלומר נאפרה מחפה לטלטל רני הפיר רומנוס ויס׳ג מרינוס רט אמר יוחנן א׳י אסי
 מוטט מדני חוששין היו ולא מופלג גדול עשיר שהיה כלומר משיני מי רני ני קיטין אמי אניי ה1 על ואפמר צורה נהן שיש קיטין כעין קטנים לנונה שיוט מחפה נאוחה שיש כלומר קיטין נה דאיח ופיקה

והשל פייון על רנא וחמה יעי של גרף כמו נעיניהם מאוס שהיה מפני אלא לטלטלו הפייו לא ודאי אלא כלומר רעי של אגרף דהוה מידי אניי אמי אלא נענורן המחפה טלטול למפיי ראוי היה ולא נזה
דני פשונוח שמי ואמר אניי ^י מיגלי רעי של גרף ועוד טונ ריחו אדרנה מאוס אינו לנונה של אפ1ה והמחפה כלומר מאים לא והאי שנו הצואה מפני כלומר מאיס רעי של דגיף חדא נ אמר אלא מכסי ו
 כלומר קטמיה אגנ כנונא מטלטלינן הוינן נחמן רנ ני הוינן דכי מופר זהו טלטולו ולהמיר רעי של לגרף לדמוח לן יש אם ודאי אלא הוקצה שהרי טלטולו להסיר לנו אין למנה קרטי שיוט Ic כזו נמחפה ינא
 יש שאם ושוין מהא עלה ואופנינן עצמן נפני לטלטלן שאהוי עצים שניי עליה דאיכא ואע׳ג רעי של לגרף ודומה והידים והפנים הנגדים ומטנף מפפזר שהוא וגם נו להשגיח בעיניו מאוס היה שהעפר מפני

דאניי ומטעמיה כנונא נדין שוין ששניהם מכלל דרנא אלינא פירן אטי ט ראה גם יאה עפה .שנו נגלילא אניי ופריק פפילוס שניי לי ומה עצים שניי לי ומה כלומר לטלטלה שאסור פפילוס שניי נה
עצים של האש עליו שמדליקין הוא מגולה כנונא שהיי כנונא על שייני לא ממפה על שהשינ ינא של פשונוס בפי דהא ועוד אדרנא נפשיה. למשכוני לאניי ליה הוה מאי דאל׳כ רעי של כגיף ליה דהוה
להם יפחלף שלא כדי העם לרונ מנויי אחר נלשון לפישו רצה ולא הגמרא כלשון נלשונו דקדק לכן ז״ל י'מ וגס ממפה של ולא כנונא של הלנה הוקנעה ולכן שפיישפי כמו הוא מאוס וגס הגדולים לפני

שפי׳ נדדין של שמן הוא .וכו׳ שייצא ,שמן :דניצה ופ׳ג כירה ופיק כאני כל פרק .פ3נש אופו מוציאין עד יכו׳ עושין ואין :לדעפו שפירשפיה כמו סוגייפנו לשיש שדעפו ולגלוש אמר בכלי או נממפה
 מופר לסחורה המוננין ושקדים ממרים וכן : כירה ופיק שהמשיך מי פרק סיף כי׳ש דקאי כשמואל דהלכה ז׳ל אלפס י׳י ופסק שט ושמואל אסר דרג ושמואל יג נה דפליגי דשנה פ״ק סוף ז׳ל אלפס ר׳י

 כך פוסקין יש מפנין פרק ריש נשבח . ממנה להספפק מפחיל מבואה של אוצר ואפילו :נסמוך ונדנפיננא כשמואל ופסקינן דשנס פ׳ק סוף ושמואל רב נה דפליגי דעיסקא פמט הוא זה גס .נשבפ לאכלן
 נירושלמי מפורש הטעם זה .מוקצה משוס עד יכו׳ שמיינשין בזמן :הכי ליס אסיקנא כירה ונפיק נלנד וצמוקין מגרוגרופ חון שנס אצל מוכן הכל אלא בשנפ מוקצה שיהא אוכל שם שאין כשמואל בהלכוח

 בקמיט דולא פיסקא גמרא אלפס י׳י פסק כן יוצאה אשה במה פ׳ .אופו מטלטלין קמיע נו ביוצא :פוספפא .המוצנע נמקים עד זכו׳ שנמגלפה הבית : כירה פרק בהלכופ ז׳ל אלפס ר׳י והניאו דמעשמס ס׳ק
נרנ משנפנו שמפרש הוא פרי לני שטיא מזט המחבר זה ז״ל היאנ׳ד כתב :המדרש טח לקטע עד מבואה של אוצר :מ׳ד) כירה(דף ס׳ .מיאיס מסמס עד השמן סותר :הסם דשמעינן סוגיא משמע יכן

מסדא



119 סמשנה כסףפכ״ו שבת הלכות זמנים.משנה מגיד
 מאן ואיכא אינשי כדאמרי וה׳ ד׳ שמואל ואי׳ מינעיא ארבע מאנין ממש השחא זנגמרא
 ומאי רבינו גרסת ולא משבחא אחא רב גרסת זו ואין מאנין מובא אאילו בעי ואי דגרסי

 דלית היא ר״ש ומני מתחיל אתמולי אבל כולו האוצר את יגמור שלא האוצר את לא אבל
 ומפני האורחים מאני ומדקתני רבינו. לדעת עימר וזו אחרת אוקימתא שם ויש מוקצה ליה

 להני דדוקא רביט למד המדרש בית בטול
 למיתני ה״ל לא דאי לא הרשות לדבר אבל

 מאנין וכיצד ומ״ש .שם מוכרח וזה סתמא
 קואות ה׳ או ד' ממלא ואחד אחד כל אותו
 :לנאשיה מאני וחד מד דכל בגמרא משמע הכין
א  וכתב .גומות אשוויי מפום קרקעיתו. יכבד ול

 ומ״ש פכ״א. ריש והוא שביארנו כמו רבינו
 קכ״ז) (דף, הגמרא מדברי בו ויוצא נכנס אלא

 הכונה היא לפנות רשאי שאינו שבמקום נראה
 להתחיל אסור הרשות שלדברי רבינו ויאמר
 הרמב״ן כתב וכן שביל בו עושה אלא ולאמת

 מתחילין אין ברייתא מעמידין שרבותיו ז״ל
 הרשות בדבר שביל בו עושה אבל המלה באוצר
 אע״א שגומרין דכיון מצוה בדבר לארש וא״א
 לו ענין ומה בשביל יש צורך מה מכבדין שאין
 ודע .שכתבתי כמו מוכחת והברייתא בכאן

 א״א שכתב ז״ל הר״א השגת מכאן שנסתלקה
 שמארש הוא הרי לבי שטרא מזכי המחבר זה

כ. וכשמואל חסדא כרב משנתט ״  ועם ע
 בדשמואל גורס שאינו משבחא אחא רב גרסת
 בדוקא כשמואל הם רבינו דברי נמי מובא אפי׳
 בחדא דבריו להעמיד יש האחרת לגרסא זאף
 הרמב״ן וכ״כ כשמואל ובחדא חסדא כרב

ז״ל: והרשב״א
ז ל ט .וכו׳ כיצד וכו׳ למאכל ראוי שהוא כ

קכ״ו:) (דף שם משנה התורמוס דין
 דוקא קכ״ח) קכ״ז (דף ובגמרא רביט אלשון

 עוד אכלה. לא דמריר כיון לח אבל יבש
 שהוא מפני המצב אח מטלטלין ת/־ בגמרא

 מאכל שהוא מפני החרדל ואת לצביים •מאכל
 כתבו היאך ממה ואני .בהלכות וכתובה ליונים
 שניט קכ״ו:) (דף במשנה שהרי בחרדל היתר

 סתם והיא החרדל את ולא הלוף את ולא
 דמחני׳ דתנא וטעמא מחלוקת בלא משנה
 וכיון קאי אדם למאכל חרדל דרוב משום

 מאכל נמו דהוא ע״ג אף ליה מזי לא דהשחא
 ליה מקצה ליה דמזי דמידי בטלטול אסור ליונים
 דמתט׳ כתנא ופסק ז״ל הרשב״א וכ״כ מיונים
 קכ״ח) (דף שם ברייתא העצמות ודין וצ*ע.

 מאכל שהוא מפני העצמות את ומסלסלים
 האוכל את אוכל ראוייז ושאינן ומ״ש .לכלבים
(דף מסל פרק סוף מטאר לאחריו וזורקן

 ארבע ממלא ואחד אחד כל אותו מפנין ייוכיצד המדרש
 של קרקעיתו יכבדו ולא .שגומרין עד קופות חמש או

 שכיל ועושה בו ויוצא נכנם אלא שבארנו כמו אוצר
 למאכל ראוי ישהוא כל טז וביציאתו: בכניסתו ברגליו
שבת. אותו מטלטלין המצויין ועוף וחיה בהמה  כיצד ב

 לעזים מאכל שהוא מפני היבש התורמוס את מטלטלין
 .לצבאים מאכל שהוא מפני החצב את .הלח את לא אבל
 העצמות את .ליונים מאכל שהוא מפני החרדל את

 [ס]והגרעינין הקליפין כל וכן לכלבים. מאכל שהן מפני
 ראויין ושאינן .אותן מטלטלין בהמה למאכל הראויין

 מטלטלין .לטלטלן ואסור לאחריו וזורקן האוכל את אוכל
 בשר ומטלטלין .לחיה מאכל שהוא מפני תפוח בשר

 מליח דג וכן .לאדם שראוי מפני מליח בין תפל בין חי
 שברי מטלטלין ̂אין יז :לטלטלו אסור התפל אבל

ת מאכל שהן פי על אף זכוכית מיו  הכילי ולא . לר
 הלוף את ולא לפילים. מאכל שהן פי על אף זמורות

 וכיוצא אלו שאין מפני לעורבים. מאכל שהן פי על אף
 וחבילי קש חבילי יח :אדם בני רוב אצל מצויין בהן

 לאו ואם אותן מטלטלין בהמה למאכל התקינן אם זרדין
 וקורנית. ואיזוב פואה סיאה יחבילי .אותן מטלטלין אין

שבת. מהם מסתפק אין לעצים הכניסן  בהמה למאכל ב
 מיני בשאר וכן בפיגם וכן באמינתא וכן .מהן מסתפק

 באבוס בין הפטם מלפני מאכל "גורפין אין יט :תבלין
 לצדדין מסלקין ואין קרקע. של באבוס [י] בין כלי של

 מלפני נוטלין .גומות ישוה שמא גזירה הרעי מפני
 השור מלפני נוטלין אין אבל השור. לפני ונותנין החמור
 מטונף השור שלפני שהמאכל מפני החמור לפני ונותנין
עלים וכן .אחרת בהמה למאכל ראוי ואין ברירו

שריחם
מ׳ג שצג סימן טוי א מ׳ג שח סימן טור ב :שם ס  שנא סי׳ טור ד :שם ג :שם ס

מ׳ג ם: ס טוי ש מ׳ג שנד סי׳ ה ם: ס ש

 יתחיל שלא האוצר את לא אבל דתנן מאי קכ״ו) (שבת חסדא רב דסריש ממאי הוא לסטהו
 דלית כר״ש קי״ל ואנן אמרה מוקצה ליה דאית יהודה דר׳ אליבא חסדא רב דהא תחלה באוצר

 אלא האוצר את יתחיל לא מצוה לצורך אפי׳ יהודה דר׳ אליבא מסדא דלרב ותו מוקצה ליה
רבינו ומפרש וביציאתו במיסתו ברגלו שביל בו עושה אבל באוצר מתחילין אין מדת״ר טעמו

 מישרא מצוה לדבר דאילו הוא הרשות דלדבר
 מוקצה דמשום דעתט על יעלה שלא וכדי שרי
 אע״א כתב באוצר להתחיל דאסריק הוא

 לאמתו להתחיל אסור ממט להסתפק שמותר
הי כלומר מצוה לדבר אלא  מוקצה לן דלית מ

 איט אס אבל ממט להסתפק כשרוצה הייגו
 לא אם בו להתחיל אסור לפנותו אלא רוצה
ד׳ ממלא אחד כל רביט וט״ש מצוה: לדבר

י להו איבעיא קכ״ז) (דף שם .קופות ה׳ או  מ
 סובא אורחים ליה דאית אע״ג ^פות ה׳ או ד׳
 לפי הכל ואת״ל האורחים לפי הכל דילמא או

 דילמא או לכולהו מאני גברא חד האורחים
 הא קמייתא ובעיא לנפשיה. מפני חד כל

 וכתב איפשיטא לא בעיא ואידך באת״ל איפשיטא
.לחומרא עבדיק הוא דאיסורא וכיון הרי״ף

 לנאשיה מאני חד כל דאמרינן דהא נ״ל ומ״מ
 אלא לפנות צריכים שהאורחים למימרא לאו

 יאנה שלא ובלבד לצרכם לפנות יכולים אמרים
:קופות וחמש מארבע יותר אחד כל

ז ל ט  את וכו׳ בהמה למאהל ראוי שהוא כ
.וכו׳ לצבאים מאכל שהוא מאני החצב

 בחרדל היתר כתבו היאך חמה ואני ה״ה כתב
 את ולא הלוף את לא שנינו במשנה שהרי

.עכ״ל מחלוקת בלא משנה סתם והיא החרדל
 דרשב״ג איריא לא הא משוס דאי אומר ואני

 כדמשמע בחרדל דמתיר ה״ה בלוף דמחיר
 ששנה מקום וכל התוססות וכמ״ש בברייתא

 ה״ל הכי אלא כמותו הלכה במשנתט רשב״ג
 לא בשטה לרשב״ג דאוקימנא דכיון לאקשויי

 נראה שלנו נוסחאות כאי והרי״ף כוותיה קי״ל
 הלכתא דלית שכתב דמתניתין כת״ק שפוסק

 החרדל את מטלסלין ואין עוד וכתב כרשב״ג
 שדעתו כתב ה״ה אבל .משנה כסתם בהא דקי״ל
 דעתם ויישב כן כתב הר״ן וגם רבינו כדעת

 לא דברייחא דמתני׳וחנא דתנא דס״ל דמשמע
 כי ומר אמריה כי מר אלא אהדדי אליגי

 רגילין היו דברייתא דחנא באתריה אמריה
 היו לא דמחני׳ דחנא ובאתריה יונים לגדל

 מה אלא מטלטלין אין לכ״ע אבל בהם רגילין
 רוב אצל המצויים ועוף מיה לבהמה ראוי שהוא

 שכתב רבינו דברי מבואר וכך .עכ״ל אדם בר
מטלטליו המצויים ועוף חיה למאכל ראוי שהוא

אצל מצויים בהן וכיוצא אלו שאין מאני וכו׳ זכוכית שברי מטלסלין אין וכו׳ בשבת אוחו זכריה על עליו אמרו המטה אחורי להו זרק פפא רב בלישניה להו פשת־זריק רב קמ״ג)
ם: בר רוב יעשו שלא כדי לאחוריו וטעם פירוש .וזורקו המטה לאמורי פניו מחזיר שהיה אברךלוס •גן אד

ה ברייחא תפוח בשר ודין שם. נראה וכן לכתחלה רעי של גרף עושין שאין לפי רעי של כגרף הי
קכ׳׳ח): (דף שם מפורשת ברייתא והבשר הדג ודין .רביט כלשון קכ״ח:) מאנין(דף פרק

ן ין  עופות לגדל וראויים מלכים בני ישראל כל דקסבר בשמה דבריו והעמידו זטכית שברי המיר ובגמרא הלוף רשב״ג׳את הסיר במשנה שם וכו׳. זכוכית שברי מטלסלין או
שם: בברייתא מוסכם זמורות חבילי ואיסור בהלכות. המבואר כמותו הלכה ואין מצויין שאינן

:להכי קיימי לא בסחמא בהמה למאכל דחזו ואע״ג קיימי להסקה דססמן משום החקיק דבעינן והטעם רבינו כלשון משנה קכ״ו:) (דף שם וכו׳. קש הכילי ■יח
לי כי ט. כלשון קכ״ח) שם(דף ברייתא . וכו׳ וקורנית ואיזוב אואה סיאה ה בי מחשבתו. אחר הולך הכל לפיק־ בהמה למאכל וראויים להסקה ראויים הם עשבים ומיני ר

:באלו כיוצא שהן תבלין מיני בשאר וכן
ט ן י . הפטם מלפני מאכל גוראין אי ׳ ט  דחכמים מארש ובגמרא אוסרין וחכמים דוסא ר׳ דברי הרעי מאט לצדדין ומסלקין הפטם מלפני גורסין ק״מ) תולין(דף פרק משנה ו

 היא גזרה חדא וכולה קרקע אמו כלי של גזרו ורבק פי׳ אסור הכל דברי קרקע של באבוס אבל כלי של באטס מחלוקת מסדא רב אמר שם עוד .פליגי אתרווייהו
ט׳ החמור מלסט ונוטלין :ז״ל רש׳׳י לשון ע״כ ושעורין תבן בתוכו למת בשבת מלפניו וגורסין אוחו שמאסמין שור המשנה זאי׳  לגבי חמרא מקמי דגמרא ומסקנא שם משני. .ו

כו׳. עליו וכן : שקליק לא חמרא לגבי תורא מקמי שקלינן חורא חלאי האי רב אמר אסיר. לא ואי למלמולי שרי בהמה למאכל חזי אי דירקא הוצא האי מסדא רב אמר שם ו
ר. דטורי שרילטלמולי דבשרא מ מסלסלין הבשר ט שחולין הען דבשרא תלאי ופירשובהלטת אסו זורק): ט שנשתמש כל אלא לא דכוורי הוא דרגי^ת עליו כלי דחורס או

עיקר; וכן ז״ל הרשב״א כסב ע״כ העצים לנץ
אע״ם

עוז מגדל
אני :סכ״ל וכשמואל חסדא נו של קדוש סס אם אני תמס אומר ו בי  דאי 01 דבר אמר ו״ל סראג׳ד י

ב חל מאוצר וחמש מחמש ארבע אלא לסנויי שרי לא הא חפדא כי  שלא סאוצי את לא אבל ומאי ג

מ ואילו תחלה באוצר יתחיל ל י׳  אסר לא בכאן וגם כרצונו ולססימק תסילה להתחיל למעלה התיר ז׳

היינו לגמרי לפנותו התחיל כן אס אלא ש דקאי כדשמואל לגמרי ו קי׳י כי׳ ס ס ד כ ל אלסס ו ת. ז׳ בהלכו

סינן תשכיל למען הגמרא עורף בקצרה לן כותב והנני טן(דף ריש דגי ס מי ושמואל קכ״ו) מ ד׳ א

ה׳ אי אינטי כדאמרי ו ■ אפילו כלומר מפנה נמי מובא אפילו בעי ו ה׳ מד׳ יומי י ויסתסק מפנה י י

אי ספוקו מ מור פלא האיצי את לא אגל ו טויי אמי דילמא כלומר האוצר אס יג א טלי אבל גומות ל  אמ

מני •ממחלינן כ מוקצה ליה דלית היא שמעון רבי ו סינן נמי צבירה תבואה ולגבי ע׳ י גי תי שבת מעיב בה שהתחיל בזמן צבורה תבואה ת׳  דברי בשבת ממנה להסתפק אסיר לאי ואם בשבת ממנה להסתפק מו

ש ש אדרבה כלומר לייא כלפי ומתמהיע מסיר אחא ורבי י״ סיי ר׳ תיי אחא ר׳ דברי אימא וסרקינן מ מ ש' ר׳ צי אלמא ו מי שוה דינן צבורה ותבואה או מו ש ו ה דקי׳ל לי׳ סי  ההלכות כל כתג כן ואחרי .מ

ס כפי זה פ׳5ש תו ל הראב׳ד ליד שהגיע בספר ואולי .וכשוגה כהוגן מפנין פרק שבראש והסוגיא הבייי ו היסה ז׳ י׳ ס׳ שבדקתי עד לידי שהגיע בספר היה כאשר ולפנותו בו וכתיב יתירה ו  מכתיבת המוגה ג

ח מ של י ל ר׳ ו בלא ומצאתיו ז׳ י׳ « בי להתחיל אסור ו «ו ל לרמג״ן מצאתי שוב .נכון ו,זה וכדשמואל אסור לגמור כי דבריו שביארתי כמו ל :כדברי שהסכים המלחמות בספר ו׳

סי ומקצת מפנין פרק .תבלין עד מסנין «ביכד א פרק .גזה כיוצא עד מאכל גורפין אין :נועל פרק מיי ף ר׳ לין(ד סו :ק״מ) ד

מ"מוניות הגהות
ר׳ ה ס ד הו ד י מו ע ב ש כן ו ר ״י פי ן אלפס ר ג ר״י ו אי סי ק מן ד ש ב ה ת הז ני ד מ ג ה ה ענ ט  ש

ד עו ב ם מ מן יו ש ה ב ו ת ז ב ש גי כ לי פ ד ו ל א בנו ל ש ו ר״ פי ש נ ר פי מן ש ל ש דין ש ד א ב מן הו  ש

ר תיי ש מ ת ה ל בזויו ת ש דז בי ב ל בפרק [ע] ה ט אי נו א ה עינ ר מרא נ ת א ד ח מיי ר רי א  ש

לו ט ל ט בו׳ ל רו ו מ ליו א ל ע ה ר׳ ע רי כ ה אבקולס בן ז הי ר ש חזי ניו מ רי פ חו טה א מ , ה קו ר ו ז  ו

כ ] ן ע״ א [י ר אי אל מ ת כי א ר ה מ ת ת א ק חלו ס מ אבו ל ב לי ש כל ב ס א ל באבו סור קרקע ש  א

ם מי כ ח ב בי ו בי לג רי דוסא ר ש ב ״ ד :ע׳
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 אהל שם שאין רבינו מדשרי נראה .ונו׳ למלמלי מקום להם ואין גחמה מוסל היה כב
 והמחצלח זקואה עומדה להיות לא דקאמר מסחו וזוקף בלבד מהמחצלאוח אלא

 ולשי עוד לו צריכה שאינה לפי ירצה אם משם ומסירה שזוקפה לומר אלא כדפירש״י עליה
 שאין אע״פ עליהם וישבו מסות יביאו ואז להם שירם תחלה,עד שישבו דמצרכינן מאי זה

דפריסת נראה שיהא כדי היינו במסות לאהל צורך

 קרוב קכ״א) שואל(דף פ׳ וברייתא משגיות הבבא זאת כל .וכו׳ לסלסל שאסור אע"פ כ
.עיניו ריסי וצא ידו את לא עביה לא אבר בו יזיז לא ופירש״יז״ל .רבעו ללשון

 ולא יותר פיו יפתח שלא כדי לחיו את קושרין ונפתח הולך שהיה מת של הלחי את וקושרין
כגון מיקר כלי .להפהח מוסיף שלא אלא אבר מזיז דהיינו שנפתחה ממה להסגר שתעלה

 גו למזיז דדמי משום מעמצין ואין . זכוכית כלי
;עכ״ל אבר

 (רף כירה פ׳ .וכ^ בחמה המועל מת כא
 א״ל בחמה המוסל מת אתמר מ״ג;)

 רב למסה ממסה הופכו שמואל אמר יהודה
הי% .ומנילעלו תינוק או ככר עליו מניח אמר

 מירי פליגי לא כ״ע תינוק או ככר דאיכא
 קוד .באיסורי כרב וקי״ל דליכא פליגי כי

 אריד׳׳ל הדליקה מפני המת את מצילין אין שם
,הדליקה מפני המת את שמצילין שמעתי

והלכי; פליגי תינוק או ככר בדליכא ואסיקנא
 מהו על בהול שאדם משוך לרב ואפי׳ כריב״ל

:בהלכות ומבואר .לכבויי אמי ליה שרית לא אי
קמ״ב:) (דף נוסל פ' מימרא .וכו׳ הסירו ולא

 אלא תינוק או ככר אמרו ולא במסקנא
:בלבד למת

ה כב י מ״ג:) (דף שם .וכו׳ בחמה מוסל ה
 המועל מה מרי בר שילא תנא

 חם בצדו ויושבין אדם בני שני באין בחמה
 וזה עליה ויושב מסה מביא זה מלמעה להם

 מלמעלה להם חם עליה ויושב מסה מביא
 מעתו זוקף זה עליהן ופורסין מחצלת מביאין
 והולך ונשמע מעתו זוקף וזה לו והולך ונשמע

 וכתבו מאליה. צשויה מחיצה ונמצאת לו
 עראי אהל עושין שאין ואע״פ המפרשים

 מלמעלה אוהו עושה שהוא שמשנה כיון לכתחלה
:התירו המת בשביל למסה

 (דף בהמצניע .וכו׳ בביס שהסריח מת כג
 בדרוקרת דהוה שכבא ההוא צ״ד;)

 לכרמליה לאפוקיה יצחק בר ר״נ להו שרא
 שדוחה הבריות כבוד גדול סעמא ואסיקנא

 החיים דכבוד ז״ל הראב״ד ופי׳ . שבתורה ל״ת
 מהם לסלק וכדי מסריח שהיה מפני קאמר

 ונחלקו .ועיקר יבינו דעת וזה .הסירו ריחו
 לסלסלו תינוק או ככר צריך אם ז״ל המפרשים

 ולגרוע לתקן שנוכל שכל שצריך שאומר מי יש
 שאיע אמר ז״ל והרמב״ן נתקן הסלסול איסור

 והרשב״א בהוצאה מרבה יהא שלא כדי צריך
:בזה האמרים כדעת הכריע ז״ל

ז ״ כ א א פ צ ו י .וכו׳ המדינה להמום חון ה
 שהם הסהומין שיעור

 תורה דבר מיל וי״ב מדבריהם אמה אלפים’
 ולמדו דעירובין פ״ק סוף בהלכות מבואר הוא

 הסכמת וכן הירושלמי מן מיל די״ב זה שיעור
 מי״ב יומר על מורה דבר לחייב ז״ל הגאונים

ה שחלקו ז״ל האחרונים מן ויש מיל. לז  ע
י״ז.) (עירובין פ״ק דסוף סוגיא בההיא ואמרו
 ר׳׳ע לדעת היא סחומין עירובי על דלוקין
 דקי״ל לרבנן אבל דאורייתא מחומין דאמר

ואפי׳ ההורה מן כלל סחומין שם אין מותייהו
 V ולדעת כן להוכיח והאריכו פרסאות בכסה

 העיר ודין • ז״ל והרשב״א הרמב״ן הסכימו
 העיר שאין מבואר מקומות בכמה כד״א שהיא

ש נחשבת: ח לכל אמה אלפים רבינו ומ״  מ
מ״ס:) שהוציאוהו(דף מי פ' משנה .מרובעות

 חנינא ר׳ דברי עגולות רוח לכל אמה אלפים
 מרובעת כסבלא מרובעות חכ״א1אנסיגנגם בן

,כחכמים והלכה הזויות את נשכר שיהא כדי
העיר פני לעבר אי פניו עבר אל הולך אפי׳ האלכסון כמדס אמה מאוח ושמונה אלפים לילך רשאי הוא שלעולם שאומר מי יש זה דבר בפירוש המפרשים ונחלקו ז״ל הסכימו וכן

ויש
עוז מגדל

 :מ׳ג) (דף כירה פרק מייפי ומקצה קנ׳א) שואל(דף pp הפל המה. צדי עד לעלעל שאסור אע״ס
: המוציא פרק מייהי ומקצתו צ׳ד) (דף המצניע סרק סוף .הפרק סוף עד שהסרייז מת

ק ר  כהלכות כן כתג ז׳ל אלפס ור׳י לה מפרש כירושלמי . לתחוס מהון עד לתיזוס מון היוצא כז פ
 המלחמות כספר האריך ז׳ל והרמכ׳ן עליו תסס ז׳ל המאור כעל והר׳ז דפירוכץ ס׳ק סוף

 ולשון וכירושלמי כשה פרק סועה כמסכת .העיר מגרש עד סופרים ומדברי :הדעות כל שה וכירר
 מוהר וכן :כירושלמי . מוקפת מד למד נמצאת : אמה אלפיה אלו ממקומו איש יצא אל מטלתא

:שהוציאוהו סי פרק .הזויות אס עד להלך

 שתיהן בחיבור אהל לעשות כדי לא מחצלאות
 להגן עצמו על אחד כל לפרוס כדי אלא יתה5י

 מלמסה להם כשחם גם שהרי החמה מפני
 ואפשר עליהם. וישבו מעתו אחד כל הביא

 רשאי אינו המסה על מחצלת להניח רצה שאם '
 כלומר ממסו שזוקף אמרו ומש״ה רבינו לדעת

 שלא הוכחה דתהוי היכי כי שם ינימנה ולא
 משתיהן אהל לעשות המחצלאות בפריסת נתכוון

 כשמס שהרי הממה מפני עליהם להגן אלא
 וכשעמד עליה וישב ממה השיא מלממה לו

 למה לדקדק יש וט״ם :לו והלך משם זקפה
 בצדו ויושבים אדם בני שני דבאין רבינו פסק
 דהא מחיצה לעשות יכולים הכי בלאו הא וכו׳

 אין יצחק דא״ר אמאי זו למימרא אימא בגמרא
 להו ואמר הנימל דבר לצורך אלא רסל כלי
 תירגמה כבר יצחק לר׳ אמרו פוקו ששת רב
 עושין הונא רב דאמר בבבל לשמעהך הונא רב

 למת מחיצה עושין ואין חי בשביל למת מחיצה
 בר שמואל רב דאמר היא מאי מת בשביל
 אדם בני שני באין בחמה המוסל מס יהודה

 משמע וכו׳ מלמסה להם מס בצדו ויושבין
 ניסל שאינו דבר לצורך אפי׳ נימל כלי דלמ״ד
 לעשות שמוהר כמו מת בשביל למת מחיצה מושין

 אפי׳ ניסל כלי כמ״ד דקי״ל ומאחר חי בשביל
 למיפסק ה״ל לא תו ניסל שאינו דבר לצורך
 השמיעה זה שמסעם ואפשר מימרא כהאי

 .שכתבה רבינו על לתמוה יש וא״כ הרי״ף
 סבר ששח דרב דנהי לרבינו דס״ל ואפשר

 בצדו וישבו אדם בגי שני שיבאו דבעיא דסעמא
 לצורך ניסלים שיהו הכלים סלסול משוס הוא
 אגן מיהו יצחק וכדרבי המת לצורך ולא המי
 משום לאו דסעמא מפרשים כוותיה קי׳׳ל דלא

 כדי סעמא אלא ניסליס המת דלצורך הוא כלים
 אהל עושין דאין מאליה נעשית המחיצה שתהא
 בשינוי לעשותם התירו החי צער ובשביל עראי

 דרב ואפשר .התירו לא המת מפני אפל כזה
 וכדדייקא קאמר מחיצה עשיית משום נמי הוגא

 הוא ששת ורב כלים מלמול לענין ולא לישניה
 יצחק וכדר׳ סלסול משוס דבריו לפרש שרצה
 לאו הרי״ף שהשמיעה מה זה ולפי . וליתא
 ליה דמשמע משום אלא הכי ס״ל דלא משום
 עראי אהל לעשות מותר שאין הוא פשוס שדבר

:החי לצורך אלא
הטרולך

.לטלטלן אסור אוכלתן הבהמה ואין ומאוסין רע שריחם
 מותר בשר ושל לטלטלו אסור דגים של תלאי לפיכך

 את לטלטל שאסור פי על אף כ י בזה כיוצא כל וכן
 יזיזו שלא ובלבד אותו ומדיחין אותו םכין“ בשבת המת

 מוטל שיהיה כדי מתחתיו הכר את ושומטין .אבר בו
 מיקר כלי ומביאין .יסריח ולא שימתין בשביל החול על

.יתפח שלא כדי כריסו על לו ומגיחין מתכות וכלי
 את וקושרין .הרוח בהן יכנס שלא נקביו את ופוקקין

 עיניו את מעמצין ואין יוסיף. שלא אלא שיעלה לא הלחי
א :בשבת  או ככר עליו מניח בחמה יהמוטל מת ]5[ כ
 שיש כחצר דליקה נפלה אם וכן .ומטלטלו [ל] תינוק

 אין ואם .ומטלטלו תינוק או ככר עליו מניח מת כה
 מקום מכל הדליקה מן אותו מצילין תינוק ולא ככר שם

מ] לכבות יבא שמא  שלא מתו על בהול שהוא מפני [
] תינוק או בככר לטלטל התירו ולא .ישרף נ  למת אלא [
ב * מתי על בהול שאדם מפני בלבד  מוטל היה כ
 להזיזו רצו שלא או לטלטלו מקום להם ואין כחמה

 חם .צדדיו משני ויושבים אדם בני שני באין ממקומו
 מביא וזה עליה ויושב מטתו מביא זה מלמטה להם

 מחצלת מביא זה מלמעלה להם חם .עליה ויושב מטתו
 זה .גביו על ופורש מחצלת מביא וזה .גביו על ופורש

 והולך ונשמט מטתו זוקף וזה לו והולך ונשמט מטתו זוקף
 זה מחצלת שהרי מאליה. עשויה מחיצה ונמצא לו

 הקרקע על קצותיהם ושני לזו זו סמוכות גניהן זה ומחצלת
ג ♦ המת צדי משני  מתבזה ונמצא בבית שהסריח מת כ

] ממנו מתבזים והם החיים בין ס .לכרמלית להוציאו מותר [
 שבתורה תעשה לא את שדוחה הבריות כבוד גדול

.ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא שהוא
 אלא אותו מוציאין אין בו לצאת אחר מקום להן היה ואם

:הם ויוצאין במקומו אותו מניחין

ועשרים שבעה פרק
 שנאמר לוקה בשבת המדינה לתחום ^חוץ היוצא א

 מקום .השביעי ביום ממקומו איש יצא אל
 זה שתחום העתיקו חכמים אבל זה לתחום שיעור תורה נתנה ולא העיר תחום הוא זה

 תצאו לא רבינו משה להם אמר וכך .ישראל מחנה כנגד [א] מיל עשר לשנים חוץ הוא
 חוץ אבל אמה אלפים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי .למחנה חוץ

 בשבת לאדם *שמותר למד נמצאת ב ♦ העיר מגרש הוא אמה שאלפים אסור. אמה לאלפים
 היתה שלא בין חומה מוקפת שהיתה בין כנינוה. היתה אפילו כולה העיר כל את להלך

] מרובעות רוח לכל אמה אלפים לעיר חוץ להלך לו מותר וכן .חומה מוקפת ב כטבלא [
מרובעת

:סס לאוץ סמ׳ג שצז סי׳ נווי ג :שם סמ׳ג וע׳ש שם מוי ג :סה לאוין סמ׳ג שיא סי׳ עור א

מיימוניות הגהות
אכל• המת לצורך ודוקא יסריה שלא וכסתות כרים על הרין הוא אלא בחמה רוקא לאו [ה]

 מרליקין כמה [ל] :ע״כ מהר׳ם תינוק או ככר ע״י מטלטלין אין אחר לדבר או כהנים לצורך
 רבי אמר אסי רבי אמר [מ] :ע״כ נוטל פרק וכן וטלטלו תינוק או ככר עליו הנח אביך
מתוך משמע וכן לקיש כן ר״י שרי גמור בטלטול ואפילו ע״ש לקיש בן כר״י הלכה יוחנן

הכי דאמר אשי כרב (נ] ;ע״כ ק׳ כסי׳ שמחות בהלכות עיין המאור בספר וכ״כ ר״י פי׳
 בחצר ארנקי שכח דאמר אושעיא כר' ודלא שמהות בהלכות מהר״ם וכ׳ב נוטל בם׳

 נותן מעות מלאה דיסקיא דאמר כירושלמי רלא וגם ומטלטלו תינוק או ככר עליו מניח
 מורה בדליקה דשמא כתב המצות וכספר .הדליקה מפני ומטלטלה תינוק או בבר עליה

כו לירושלמי שלנו תלמוד  ע״כ: שבתורה תעשה לא שדוחה הבריות כבוד גדול עד וקו׳ לברמלית לאפוקי ר״נ להו שרו בדרוקרת דהוי שכבא ההוא המצניע בשילהי [ס] ע׳
מנבואת שיניהם להקהות קלונימום בר משולם רבינו והשיב כמשמעו ממקומו איש יצא אל אומרין המינין הסמ׳׳ג [כתב ־ : ע״ב ובו׳ מניסה ומקום ממקום מקום שהוציאוהו מי [א]

בשר כל יבואו איך ממקומו לזוז אסור ואם וגו׳ בשבתות ההוא השער פתח הארץ עם והשתחוו כתוב וביחזקאל לפני להשתחוות בשר כל יביא בישעיה שכתוב ויחזקאל ישעיה
;ע״ב עגולות אמות אלפים דאמר אנטיגנום בן חנינא כרבי ודלא כחכמים (נ] s עב״ל] המקדש בכית להשתחוות


