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 מחיצה שאינה וכל גג כעץ העשוי אלא אהל ואין מחיצה אלא זה שאין שהמעם ז״ל זפירש״י
 :וסוכה שופר מהלכות פ״ד סוף כנזכר לא המתרה מחיצה אבל לעשותה מוהר ממרס

 חתניה כילת ק״ב) (עירובין תפילין ובהמוצא קל״ה:) (דף שם .וכו׳ חתנים כילת ל
 אבל פצח בגגה שאין אלא אסרן ולא בשבת לפרקה ומותר לנניותה מותר

נמי ניפח בגגה אין וכי אסור ספח בגגה יש
״ שאי! אלא אסל! לא י ״ י”? ־ ״ סמוך משלשה בפחות ואץ טפח בגגה שאין חתנים כילת ל י

לכך מתוקנת שהיא הואיל טפח רוחב לגגה

 וכתב .רגינו וכדברי אהל עשיית משום שהסעם ז״ל רש״י ופי׳ מסלית פרונקא פירשו
 אין כן שאם מלאה הכובא יהא שלא לפרש נצסרך ז״ל רש״י דברי ולפי ז״ל הרשב״א

 ולא אהל משום כלים בכסוי שאין הכריע ז״ל והוא אהל. דהוי ספח בשחסר אלא אהל כאן
שרי דכובא ואפלגא בחול דרכו כסשמרחשכן דמימזי משום אלא מבא אמלא כאן אסרינן

י•״' ז״ל הראב״ד פי׳ וכן אורחיה הכי זלאו

 ספח לגגה סמוך משלשה בפחות יש אבל ספח
 ספח מפוריא נחתא דלא אלא אמרן ולא אסורה

 וכתב אסורה. ספח מפוריא נחתא אבל
 דכיון אסורה ספח מפוריא נחתא ז״ל הרשב״א
 כעין העשויה מסה לה הויא לצל פרוסה שהכילה

 דנחתי אע״ג דידן מטה אבל כילה באמצע גג
 הרב וכ"כ . בה לן לית טפח מפוריא סדינין

ק :עכ״ל נר״ו מורי ק  כל פרק .וכו׳ החלון פ
 ר״א החלון פקק משנה קכ״ה:) (שבת הכלים
 בו פוקקין כך ובין כך בין וחכ״א וכו׳ אומר

 שאינו בין קשור בין קכ״ו) (דף בגמרא ואמרו
 מאתמול מוכן ז״ל ופירש״י שמתוקן והוא קשור

 לכך ומוכן מתוקן ז״ל הרשב״א וכתב לכך
:קאמר במחשבה

כו׳. הראש על שעושים כובע לא  פרק ו
 תפילין ובהמוצא קל״ח:) הולין(דף

 תניא והא והקשו . שרי סינא ק״ב:) (עירובין
 ביה דאית הא קשיא לא ותירצו .אסור סינא
 מעתה אלא והקשו ספח. ביה דלית הא ספח

 אלא ותירצו .דמיחייב ה״נ טפח בגלימא אפיק
 ופר״ח מיהדק דלא הא דמיהדק הא קשיא לא
 לא אלא סי' ז״ל רש״י אבל .רבינו כדברי ז״ל

 משום אלא הוא אהל משום לאו דסעמא קשיא
 ליכא דמיהדק וכל לאתויי ואתי נפיל דלמא

 כדברי תולין פרק העלה ז״ל והרשב״א .למיחש
 וכן ז״ל ר״ח כדברי תפילין ובהסוצא ז״ל רש״י

:עיקר
 תולין פרק שם .וכו׳ פרכת הנוטה לב .

 המד דתניא הא קל״ח:) (שבת
 בשני אלא שנו לא בשבת לנסותו מותר בכסכיו

 אפי׳ וכילה אסור אחד באדם אבל אדם בני
 מימתחא דלא א״א אסור אדם בני בעשרה
 יש ומהם יש אחרים ופירושים . ע״כ פורתא

: בהשגות
ד לג נ  קל״ט:) (דף שם .וכו׳ בו שמכסה ב

 אפלגא פרונקא האי רבא אמר
 ובהלכות אסיר. כובא אכולא שרי דכובא

פירשו

 מותר לכך מתוקנת שחיא חוא'ל טפח רוחב
 מעל משולשלת תחא שלא וחוא לפרקח ומותר לנטותח

ח. חמטח  לכך מתוקן שחוא בזמן [ש] חחלון פקק“ טפ
 :חחלון בו לפקוק מותר תלוי ואינו קשור שאינו ^ע״פ
א  שחיא מקפת שפח לו ויש חראש על שעושין כובע ל

 ואם .ללבשו מותר לבושו על אחל כמו צל עושח
 אחל כמו פניו כנגד או לראשו םביב חבגד מן חוציא

 קשח שחוציאח חשפח וחיח ראשו על מחודק וחיח
 : עראי אחל עושח שחוא מפני אםור [ת] גג כמו ביותר
פרוכת *חנוטח לב

 צריך בח וכיוצא
 יעשח שלא לחזחר

 שנוטח בשעח אחל
 חיתח אם לפיכך
 גדולחתולין פרוכת
 אבל שנים אותח
 ואם אסור. אחד

 עשרח ואפילו אותח מותחין אין גג לח שיש כילח חיתח
 :עראי אחל ותעשח חארץ מעל מעט תנבח שלא שא״א

ג  כולח את בו יכסח לא חחבית פי בו שמכסח בגד ל
 .פיח מקצת [א] חוא מכסח אבל אחל שנעשח מפני

 מן חכפיפח קרקעית יגביח לא מצרית בכפיפח חמסנן
בשבת: עראי אחל יעשח שלא כדי טפח חכלי

ועשרים שלשה פרק

הראב״ד השגת
 נוחה דעתי אין ז״ל הראב״ד כתב .פרוכת *הנוסה

 אלא אינו זזה אהל משום לכאן באו שלא זה בכל
 הלולאות לכוין וצריך לולאות והס בכסכיו שהוא מפני
 לכוין יכולים אדם בני ושני שבכותל היהדות כנגד
 שהיא וכילה לא. אחד אדם אבל שלו הקפול שנוי בלא

 יכולין אין אדם בני עשרה אפילו בכסכהא גדולה
 אהל כנוטה שלו.ויראה הקפול במהוח שלא לכוין

:עכ״ל לתקנו אקמנוק כמפשס א״נ לכתחילה

 ע״כ ז״< הראב״ד פי׳ וכן
ן דבריו: סנ מ  ומסנניןאת שם כו׳. בכפיפה ה

 שלא ובלבד רב אמר מצרית בכפיפה היין
 ז״ל רש״י ופי׳ ספח כלי של מקרקע יגביה
 מי ויש רבינו. כדעת וזה אהל כמדת טפח

 וזה אהל משום ולא קאמר שנוי דמשום שפירש
:ז״ל יונה ה״ר דעת

ג ״ כ  וכו׳ עשוי שהוא נקב העושה א פ
 כל על גזרו לפיכך

. נוקבין אין זה מפני וכו׳ נקב ט׳  נקב דין ו
 .משירי פ׳ מפואר ולהוציא להכניס עשוי שהוא

ם.  קמ״ו:) (שבת חבית פ׳ מימרא וגזרתחכמי
ת. נקב ודין שם. כתפתיה  פרק שם החבי

 ואם בשפת חדש נקב נוקפין אין ח״ר חבית
 .מוסיפין אין אומרים ויש מוסיף להוסיף פא

 שנוקבין ושוין אומרים כיש הלכה יוחנן רבי אמר
^ שנו לא שמואל אמר ישןלכתחלה. נקב  א

 ואסיק .אסור לחזק אפל לשמר העשוי במקום
 לשמר זהו נמי י היין מן למטה דאפי׳ רבא

 השמרים מן ׳למסה שנקבה כגון לחזק דמי והיכי
 שסתימה במקום אלא שנו לא ז״ל ופירש״י .ע״כ

 שלא היין ריח את לשמר אלא עשויה אינה זו
 עבדי מעליחא סתימה דלאו כיון ויתקלקל יצא
א. כלום לאו לה  את שיחזק לחזק אבל הו

 אצל השמרים מן למטה יינו יצא שלא הכלי
 מעליתא סתימה שם נשען היין כובד שכל שוליו

 לכתחלה כפותח הויא לה נקיב הדר וכי הוי
:לשונו כאן עד

 שם משנה .וכו׳ חבית של מגופה נוקבין ב
 של מגופה נוקבין אין קמ״ו) (דף

 ולא מהירין וחכמים יהודה ר׳ דברי מפיח
 מחלוקת הונא א״ר ובגמ׳ .מצדה יקפנה

 והיינו אסור הכל דברי הצד מן אבל למעלה
 מגופה של מצדה ופירוש יקבנהמצדה ולא דקחני

 :הונא כרב בהלכות ופסקו .וכו׳ אמר חסדא ורב
ר ב  חבית פרק משנה וכו׳. החבית אח אדם שו

 לעשות שלאיהכוין ובלבד ז״ל ופירש״י
 עכ״ל נאה בפה יפה לנקבה כלי

א בי ט ו

ה א ש ו ע  כגון ולחוציא לחבנים עשוי שחוא ־=נקב ה
 לחכנים עשוי שחוא חתרנגולין שבלול נקב

. בפטיש מכח משום חייב זח חרי חחבל ולחוציא חאורח
יבוא שמא בלבד לחכנים או בלבד לחוציא עשוי חיח אפילו נקב כל על גזרו לפיכך

יחיה שלא ישן.וחוא נקב פותחין אבל בו. מוסיפין ואין חדש נקב בחבית נוקבין אין זה ומפני עליו. שהייבין נקב לעשות
חבית של מגופה נוקבין ב ♦ לפתחי ואסור לחזק עשוי זה הרי השמרים מן למטה היה שאם השמרים מן למטה הנקב

החבית את אדם שובר [א] .כלי כמתקן שהוא מפי אסור מצדה אבל מלמעלה שינקבנה ובלבד יין ממנה להוציא
לאכול

:סה סמ־/לאוין שיד או״ח.סימן טור ב שיג: סימן אטור

משנה לחם
 עשרה ואפי׳ אותה מוחחין אין גג לה שיש כילה היתה ואס .וכו׳ פרוכת הנוטה לב

 לי דלמה קשה .עראי אהל וחפשה הארן מעל מעק הגבה שלא שא״א
הארן מעל מעט תגבה שלא מאי ועוד עראי אוהל העשה גג לה אין אפילו גג לה יש

עוז מנדל
ע :קנה) (דף הכלים כל פרק .החלון עד החלון פקס  אליעזר ר׳ פרק .עראי אהל עד שעושין כונ

 אהל עד וכו׳ וכיוצא פרוכה הנוטה :קב) (דף דעירוכין גתרא ופ׳ קלח) קלז דתולין(דף
 כמפשט א״נ וכו׳ בכסכיו שהוא מפני אינו;אלא זה ז״ל הראב׳׳ד כתב :דתולין ר״א פרק מראי.

 אבאר ההכמיס'ואני כדרכי בקצרה שכתב אלא מכוון■ ז״ל ר״מ מ״ש אומר לאני :עכ״ל לתקנו אקמטרן
 שנוטה בשעה אהל יעשה שלא כדי להזהר צריך בה וכיוצא פרכת הנוטה בהחלה מ״ש לאחת. אחת דבריו
 ומותר לנטותה מותר וילון חייא רבי משוס רב אמר דתולין אליעזר ר' פרק ריש לה גרשינן מכ״ל

 וז״ל קבלה דברי שדבריו וקבלנו ז״ל סר״ח וכן ז״ל פירש״י וכן פרכת הוא וילון כי וידוע .ע״כ לפרקה
 גרע דלא משיחות או חוטין עליה שכרוכין בזמן וזה לפרקה ומותר לנטותה מותר פרכת פירוש !ילון

 אסור אחד אבל שנים אותה תולין גדולה פרכת היתה אס לפיכך שנית ושכתב . עכ״ל כפולה מטלית
 לנטותו מותר בכססיו ויס״ג בכסכיו הגוד דתניא הא ליה שלח גופה שמעתא בההיא לה גרסינן עכ״ל
 היתה ואס שלישית ושכתב .ע״כ אסור אהד באדס אבל אדס בני בשני אלא שגו לא רב אמר בשבת
 ותעשה הארץ מעל מעט תגבה שלא אפשר שאי עשרה ואפי' אותה מותהין אין גג לה שיש כילה
 דלא אפשר אי אסור אדס בני בעשרה אפי׳ וכילה אביי אמר לזה סמוך לה גרסינן .עכ״ל ארעי אהל

 אפילו אמר אביי מצאתי גירסות במקצת אמנס דוקניות בגירהות וכן ברור וזה ע״כ פורתא מינתהא
 מחבב יחזקאל בר רמי דהא ועוד רב בהדי אביי פליג מצי דהיכי אצלנו נכונה גירסא ואינה כו׳ בעשרה

 עוד ומ״ש גרסתו לפי דעתו וכתב בזה עליו חולק ולכך זו גירכא ז״ל הראב״ד מצא לא ואולי הפסק זה ז״ל ר״מ פסק ומתוכה אצלנו ראשונה גירסא נתישבה כן על הלכתא דהכין מכלל הוגא מרג ושיילה לה
: דהולין אליעזר רבי פרק מפורש .הפרק סוף עד חבית פי בו שמכסה בגד :לנטוהו שדרכן לגלות כשבו א״כ אלא שמחו מי שבפרק אקמטרא גלימא אצל זה ענץ מה יודע איני אקמטרן

: חבית פרק הכל .נדיבות-לבו עד נקב כל על גזרו לפיכך ק״ג): (דף הבונה וס׳ קמ״ו) (דף חבית ס׳ בפטיש. מכה עד וכו׳ שהוא נקב העושה כג פרק

 משמעוהו זה אין מעט יגביהנה שלא א״א וכהגכההה לתלוחה אותה שמנפיהין ר״ל אס
וצ״ע: התליה בשעת דאיירי קהני דלעיל דפרוכת דדומיא הלשון

אסור
מייימונירת הגהות

 הצד מן אבל בגג למעלה חלון דהאי חולין ובם׳ הכלים כל בפרק פי׳ רש״י [ש]
 וכר ארובה קרויה דבגג הצד מן משמע חלון רכל לר״ת ול״נ אהל איסור שייך

• ע״כ מהר״ם ובפסקי וע״ש הצד מן נמי שייך אהל דעשייח תם לרביבו נראה כן על
*8המוצ ובסוף חולין בריש ע״ש בו׳ שרי סינא אידי דרב בריח ששת רב אמר [ת]

תחת ברצועה קשור אפילו ולדבריהם בערוך פי׳ וכן ר״ח כפירוש פירש והנה ,תפילין
שלנו נובעות אותם לפירושו דאפילו ברוך רבינו וכתב אהל מטעם אסור צוארו
 דלא הא דמיהדק הא פי׳ רש״י אבל מטה כלפי והולביס דמשופעים משום מוחרין שמא

 יפול שמא לירא ואין צוארו תחת ברצועה או במשיחה שקשור פי׳ שרי דמיהדק מיהדק
ל. אהל מטעם איירי ולא ל להלך מותרים הכובעים כל דלפיכך והמצות סה״ת ופסק כ
אלוצ״>^ שקורץ בגד או צמר של כובע אבל צוארו תחת ברצועה קשורים אם בשבת בהן

 בתב־ ובא״ז .ע״ב כו׳ בראש שפיר דמיהדק קשירה שום בלא אפילו הפירושים לכל מותר
«hב ואפילו הולכים כמו רצועה ע״י מותרים הכובעים כל הילבך וז״ל פיר״ש על

ראשו מעל להפרידו יבול רוח ואין לתוכו נכנס שראשו עמוק כובע הוא אם רצועה
מבאן [א] :ע״ב שרי דכובא אפלגא פרוונקא [א] :ע״כ בשבת רצועה בלא אפילו מותר

הורה
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א בי מ . חנית אדם ו ׳ : קא יאה דלעין משום ממרא ואמרו שם. נריימא מ ן מי  מ
ם ג ש פ . לפתוח שאסור ו ו׳ נ  מר מזי אשי לרג רנק ליה אמרו קל״ש) חולין(דף שרק ו

 קא לאצמעי אנא ואמר דדנא בברזא ומנח דתומא נרא דשקיל מרבנן האי
 אמר .מכוינא קא למינם ואמר פירי להו וסייר גיסא להך ועבר במברא וניים ואזיל ממינא

 אתי לא מדרבנן וצורבא מדרבנן הערמה להו
 ומותר נתב ורבינו ע״כ. לכתחלה למיעבד
 מכס תלמיד בין מלק ולא זה נדבר להערים

 אמר שלא סובר שהוא ואולי .אסר לאדם
 ההעברה משום אלא בדוקא מדרנק וצורבא
 ההוא הדין רביט הזכיר שלא וזהו במברא

 אפי׳ ומ״ש .מצוי מדרבק שאיןצורבא לפי כלל
 ויתבאר מבאן נלמד וכו׳ מתמרח שאיט בדבר

ה: בפרק שד ז
ל ד  עליו חייב מלאכה גמר שהוא דבר כ

 קול להשמיע אסור לפיכך וכו׳ משום
 פרק מבואר מלאכה גמר חיוב וכו׳. שיר של

 תפילין המוצא ס׳ הקול השמעת ואיסור עשירי
 כמאןדאמר בהלכות העלו ושם ק״ד) (עירובין

 מותר אבל בלבד שיר של בקול אלא אסרו לא
 שיש ואע״ס בזה כיוצא וכל השער על להקיש

קר: הן אוסרין עי
ן ה  ביו״ט משנה וכו׳. מססקיןולאמעפחין אי

 ז״ל רש״י ופי' ל״ו:) משילין(ביצה פ׳
 ואין ירך על מספקין ואין ביד ממפמין אין

 מפרש ובגמרא ולשיר לשממה וכולן ברגל מרקדין
 ולספק רנינו ומ״ש ,שיר כלי יתקן שמא גזירה

 בהלכות וכתוב בירושלמי הוא מותר יד כלאחר
 שמא גזירה המים פני על שטין אין ;שם

. יתקן כו׳  בגמרא. והטעם במשנה שם ו
 גומא של כלי שייטין של מבית ז״ל רש״י ופי׳

 ארוכה מנית כמין אותו ועושין אותו שאורגים
ה :עכ״ל לשוס בו ולמדין כ רי  מומר שבחצר ב

 ישוט לא תניא מ״א) מ׳ (שבת כירה פ׳ .וכו׳
 במצר עומדת ואפי׳ מיס מלאה בברכה אדם

 לה ללית גדודי לה אית בין בגמרא וחלקו
 ופירוש שרי גידודי לה איח דאי בהלכות ופירש

גבוהות: שפתות גידודי ופירוש יש. אמר
ן ך  חבית פרק וכו׳. של שפופרת חוחכין אי

 ותנאים אמוראים מחלוקת קס״ו:) (דף
 דאסור ל״פ כ״ע לצתחנה דממחך שם ומבואר

 כי דשרי פליגי לא כ״ע אהדורא מתקן דהא
 גזרינן דאסר מאן מיחקנא ולא דחתוכא פליגי
 לא דשרי ומאן לכתמלה למימחך אתי דלמא
שמתא במדא יומק ור׳ שמואל להו וקמו גזרינן

ג ״ כ ך ד פ כ פי  כ״א בר״פ שכתבתי במה עיין בשבת. שיר של קול להשמיע אסור ל
לו :באגוזים המשחקות נשים גבי  אמת או וכו׳ באצבע להכות אפי

 מכין שהיו י״ט:) (דף דיומא בפ״ק מלתנן זה על להקשות אין אסור. וכו׳ אחת כעד
:שבות משום בו שאין מקדש דשאני צרידא באצבע כ״ג לפט

הר. יד כלאחר ולספק ה  כן כסב מו
 יונה רבי בירושלמי מדאמרינן

 דרבי ביומוי איחמבור דהא שרי ידיהון אמורי אמר
 ר״מ עבר בשבהא ידיהון אמורי מטפמין והוו

 שמע שבס הותרה רבותינו אמר קלהון ושמע
 בחוך לרדותנו שבא זה מי אמר קליה רבי

ק. דרבי קליה ר״מ שסע בימנו ר ע  ונתב ו
 ■כלאחר לספח אסור דלר״מ דמשמע הרי׳לף

 3דס״ הוא דבחרא יונה כר׳ פסק אעפ״כ יד
.ידיהון אחורי מספמי דהוו רבי דבי כרבק
 משום רבי דברי על לסמוך דיש כתב וסמ״ג

,שמעסהיה ומחדדן גביה רבים שכיחי דהוו
 לטפח שרי ר׳׳מ דאפילו עוד למימר ואיכא

 שבת הוסרה רבותיט אמר ולא יד כלאחר
 דכי והיינו כדרכם מטפמין דהוו דסבר משום אלא
 ערק בימנו בתוך לרדוסנו בא זה מי רבי א״ל
 דכלאחר ר״מ ידע הכי ליה דאהדר דכיון ר״מ

 דאיגלאי מכיסופא וערק ■דשד עבדי הוו יד
כדין: שלא דאוכחינהו מילסא

 בו וכיוצא הדס של עלה להניח ואסור 1
. מביס של הנקב בתוך ׳ ו נ ו

 להחמיר ירמיה כר׳ רבינו פסק ה״ה נסב
 שמעם ול"נ .עכ״ל הוא בחרא אשי דרב וצ״ע

 דלא אתי יקסום שמא דגזר דהא משום רבינו
בפ' אסיקנא והא הוי מאי קטיס דכי כהלכחא
 מפשח יהודה דרב ל״ג:) יין(ביצה כדי המביא

 גזירה דאמר אשי ורב אלותא אלוחא לן ויהיב
 ולא אהא דשמואל טעמא לפרושי יקסום שמא

 ירמיה דרב דלנועמיה וכיון הכי דס״ל משוס
 דהלכתא אליבא דשמואל מימרא שפיר מיחוקמא

: לה דמינן לא
ל בי ט מ ה

 כלי. לעשות יתכוין שלא ובלבד גרוגרות ממנה ׳לאכול
 לפני בסייף ראשה את ומתיז יין של הבית אדם ומביא

 נדיבת להראות אלא כוונתו שאין חושש. ואינו האורחין
 לסתום אסור כך נקב כל לפתוח שאסור“ וכשם ג t לבו
 בדבר ואפילו החבית נקב לסתום אסור לפיכך . נקב כל

 בקיסם שיסתום כגון סחיטה לידי בא ואינו מתמרח שאינו
 להצניעו כדי אוכל שם הניח אם אבל .קטן בצרור או

 :זה בדבר להערים * ומותר .מותר נסתם הנקב ונמצא
ל ב  מכה משום עליו חייב מלאכה גמר שהוא דבר ד

 כלי המתקן או שהוא כל הגורר זה ־ומפני בפטיש.
 י=קול להשמיע אסור לפיכך .חייב שיתקן דבר באיזה

 בין ונבלים כנורות כגון שיר בכלי בין בשבת שיר של
 על או הקרקע על באצבע להכות אפילו . דברים בשאר
 לקשקש או המשוררים כדרך אחת כנגד אחת או הלוח

 כל שישתוק כדי בזוג בו לשחק או לתינוק האגוז את
 :שיר כלי יתקן [נ] שמא גזירה אסור בו וכיוצא זה
 גזירה בשבת מטפחין ואין מרקדין ולא ^מספקין אין ה

] שיר כלי יתקן שמא ג  אין .מותר יד כלאחר ולספק [
 .שייטין של חבית יתקן שמא גזירה המים פני על שטין

 לעשות בא שאינו בתוכה לשוט מותר שבחצר יבריכה
 שלא מוקפת שפה לה שיהיה והוא שייטין של חבית
 ובין בינה והפרש היכר שיהיה כדי .המים ממנה יעקר

 כמתקן שהוא מפני קנה של שפופרת חותכין אין ו :הים
] מתוקנת שאינה פי על אף י־חתוכה היתה .כלי ד  מותר [

 להניח ואסור .יתקן שמא חוששין ואין יין ממנה להוציא בשבת החבית בנקב להכניסה
 כעושה שהוא מפני היין את שיקלח כדי חבית של הנקב בתוך בו וכיוצא הדס של עלה

 זמורה ז :כלי כמתקן שהוא מפני הנייר את קורעין ואין החרם את שוברין ואין .בשבת מרזב
שמא גזירה בה ממלאין אין קשורה אינה ואם .בשבת בה ממלאין בטפיח קשורה שהיא

יקטום
:שיד סי׳ טור וז :שס כמ׳ג שלט סי׳ טור ד :שם סמ׳ג שלח סימן טור ג : שם סמ׳ג שלה סי׳ טור ב :שם טור א

ר :כוומייהו לן וקיימא דשרי' אסו  עלה להגיח ו
 . ע״ב החבית בדפני שותת יהא שלא כדי היין בו לקלח חבית של הנקב בתוך הדס של עלה לימן אסור פי׳ ובהלכות אסור דאסא סרפא האי שמואל אמר שם .וכו׳ הדם של

 כרב רבינו ופסק .ע"כ ומנח דאקטים בינייהו איכא בינייהו מאי יקטום שמא גזירה אמר אשי רב מרזב יכין שמא גזירה ז״ל פירש״י מרזב משום אמר מדפתי ירמיה רב מ״ס
אין ;בתראי אשי דרב וצ״ע להחמיר ירמיה או חרסים שוברין או קנים חותכין האסכלא על דגים כשצולין ז״ל ופירש״י ל״ב) (ביצה המביא פרק ביו״ט משנה .וכו׳ שוברין ו

:עכ״ל וכו׳ הנייר על הזגים וסודרין כמים ושורין נייר חותכין
לא קשורה שאין אין קשורה ובגמרא בשבת בה ממלאין בטפיח קשורה שהיא זמורה משנה קכ״ו:) (שבס הכלים כל פ׳ .וכו׳ בספיח קשורה שהיא זמורה ז

ג כ׳ (א׳ה .כו׳ הקרקע על נאצכע להכות אפיילו ד פ
למלך משנה

תני ע׳ כ א נ היי׳ קנ׳ד סי׳ מ

 אשי רב ואסיק
טעמא

ש הנחירה) כיח מהל׳ שמונה פ׳ המחנר הרג ונמ׳

עת מגדל
 הנינז אס אבל סוגיץ: משמע הט נמי חטת ופרק הכונס פרק כצרור. או עד וכו׳ שאסור וכשם

• חייב שיתקן עד גמר שהוא דגר בל :קל״ט) (דף דהולין ר״א פרק . זה בדבר עד וכו'
 tמשנ( ההלכות אלו עיקר .שייטין של חכית עד קול להשמיע אסור לפיכך :ע״ה) גדול(דף כלל פרק
 ופ' השואל פרק לה ומייהי תפילין המוצא וסרק מערבא ודבני דילן ובגמרא לו) (דף פירות משילין פרק

 הותכין אין :מ') כירה(דף פרק .היס ובין עד שבחצר בריכה :החליל פרק ורמיזא יין כדי המביא
:קכ״ה) (דף הכלים כל פרק .ויתקגנה עד וכו' זמורה כמתקן שהוא מפני עד שפופרת

מיימוניות הגהות
שנת לצורך לפותחה צריך והוא התיבה מפתח נאבד שאם מהר״ם הורת  ישברנה ה

 חותמות יין כדי המביא דפרק מההיא משמע וכן איסור חשש בדבר ואין לכתחילה
 וכן בכלים בנין אין רבא אמר הכלים כל בריש וכן וחותך ומפקיע מתיר שבקרקע

 מהפקה גדולה סתירה ואין בכלים מסיקין מדליקין במד. בפ׳ רב אמר יהודד. רב מדאמר
 קשיא לא בונה משום חייב דמרא בקופינא שופתא עייל הבונת בפרק רב דאמר וד.א

 נבי טומנין במד. בפ׳ רש״י וכ״ב . ע״ב י״ג בהלכתא י' פרק בד.ג״ד. לעיל פירש כאשר
 אבל כו׳ חלחא דעביד מאן האי גדול כלל בפרק וכן בכלים בנין שאין טרסיים של מטד.

 דב״ש בו׳ חוליות של במנורד. הבא דקאמר המנורד. את זוקפין אין גבי דביצה ב׳ דם׳ מהא ראיד. נ״ל וכן . בכלים בנין דאין בכוורת ולא בתנור לא בחבית לא איחייב לא בונד, משום
 בגמרא ופריך כו׳ בפניו ונעל במגדל נתנו דתנן מערכין דבכל מההיא המביא ופ' מערבין בכל בפ' כתבו החום׳ אבל פ״ד יו״ט בהל׳ וכן בכלים בנין אין סברי וב״ה בכלים בנין יש סברי
אסור לפיכך הכלים כל פ' בריש כדמשמע עץ של שבתלמוד מגדל שסתם אע״פ וליטול הפותחת לשבר יכול דאין ליד, דפשיטא משמע וכו׳ אחר במקום ועירובו אחד במקום הוא אמאי
אבל בעלמא דלת בנטילת היינו הכלים• כל דריש דרבא וההיא מערכין דבבל בההיא כדמשמע וחותך ומפקיע מתיר בחבל קשור ודוקא להפקיע מתכת של או עץ של פותחת לשבר

 וז״^ כתב דבריו ובסוף .בתום׳ ע״ש וכו׳ בונד. משום חייב אמר רב דמרא בקופינא שופתא דעייל מאן האי הבונד, בריש כדאמרי גמורה וסתירה גמור בנין שפיר שייך לסותרו לקלקלו
 דעלמא לאינש כתב [הטור * ע״כ: גרוגרות ממנה לאכול החבית את כשובר נעשה עץ של במגדל אבל אבן של במגדל דאיתמר הדא מערבין דבכל אמתניתין גרס בירושלמי ומיד,ו
וכן התם אמיכר סובר וכן ,בלבד שיר של קול אלא אמרו לא רבא דאמר מותר בו וכיוצא הדלת על להקיש כגון שיר של שאינו קול אבל [ב] שרי]: מדרבנן לצורבא אסיר
ואמימר ורבא בתראה דהוא לן קיימא שלנו כתלמוד אנן כעולא לאיסורא איתא דביצה דבירושלמי אע״ם הדלת על להקיש דאסר כעולא ודלא אלפס ר״י פסק וכן קיי״ל
 משמיע עופרת או אבן בו ויש הטבעת על וששאלתם מהר״ס׳ז״ל תשובת לך והא כעולא. פסק הננאל רבינו אמנם המצות בספר וכן כן הלכה שאין וידעו הירושלמי הם גם ידעו
 לאולודי אמימר חש ולא במחוזא למימלא דשרי לאמימר מדהזינן בלבד שיר של קול אלא אסרו לא דאמר עירובין כשילד,י כרבא פסק אלפס רב בשבת להניח מות'ר אם קול

 לחולה זריזיןבשבת מי דמטיפין וההיא לו שישמעו כדי אבבא דטרף גברא ההוא כגון לקלא רבעי היכא ה״מ אסור קלא אולודי כל דאמר כעולא שפסק הננאל לרבינו ואפילו קלא
 שמתוך קול צורך שיש איפשר הבור מן בגלגל ולמלאות שהרויהו שיודעים נשמע ^והקול בזה זד, ומכין ובתפוחים באגוזים המשחקות נשים וכן למיתער דבעי דניים לא לבריא אין
 כלל מילתא אוושא ולא קול באותו צורך שום אין חלול טבעת של קול אבל טובא מילתא ואוושא גדול קול השמעת שם דיש משום א״נ לדלות אחרים ויבאו הוציאו מתי ידע כך

 העני ושלום. חיישינן לא הוא קול דמשמיע ואע״נ ענבל ליה דלית בין ענבל ליד, דאית בין שבכסותו בזוג עבד דיוצא אשד, במה בפרק משמע וכן שרי דלא דיינא ולית דין ולית
ע״ש: דמיקל יאשיה כר׳ חבית [ד] ידיד,וןע״כ: אחורי מטפחים הוו רבי בר שמעון דרבי בדזלולא בירושלמי [ג] :ע״כ זלדי״ה ברוך ב״ר מאיר



l o eטשנה מגיד פכ״ג שבת הלכות זמנים. משנה כסף

 חש ולא קפנים כלים דמתיר ירושלמי שם ויש דהרומוש פ״ב .ונו׳ כלים המטביל ח
 דאיתא העמי עס אסירי לכולהו מוכח ביצה דבמסכת משום רניט לו

:רנינו חילק לא ולזה השם
תנ .וכו׳ נשעוה נקב סושמין אין לפיכך וכו׳ בשבת רפיה הממרח יא  ואם ה״ה כ

 בפרק למעלה נשבאר ור^א השאל
 אלא עצמה מפני אסורה ואינה עד וכו׳ זה

 דססימס לרבינו דס״ל ואפשר מירוח. גזירח מפני
 דהוי משום דבר בכל אסורה החביח נקב

 ממרח משום אסור בשעוה סממו ואם כבונה
 שאין לומר היינו שמואל שרי דבמשמא והא ג״כ
 משוס דאסור אה"נ אבל ממרח משום בו

:כבונה דהוי
 אינו זה כל ז״ל הראב״דמי

 פורח שהוא מפני אלא אסור
:עכ״ל ;לחול

הראב״ד השגת
בו לכהן ליחן ואפילו א״א .וכו׳ מגביהין *אין

 בגרתקון כסף כלי לחוף אסור“ ויתקעה. אותה יקטום
 כמתקן ונמצא עושין שהאומנין כדרך מלבנן שהוא מפני
שבת. מלאכתו וגומר כלי  בחול אותו חופפין אבל ב

 הראכ״ד השגת אוחן חופפי[ הכלים כל וכן .ובנתר
ר. בכל ב .להדיח *ואסור קערות להדיח *ואסור ד ׳ ו כ  כשב ו

 שהוא מפני בהן וכיוצא ואלפסין
 בהן לאכול הדיחן אא״ב כמתקן

 וקיתונות כוסות כגון שתיה כלי אבל שבת. באותה אחרת סעודה
 עליהן לישן כדי בשבת המטות את מציעין ואין לשתיה. קבע שאין עת בכל להדיחן מותר

 מפני בשבת כלים.טמאין להטביל אסור ה לשבת: שבת מלילי מציעין אבל שבת למוצאי
 עליו מזין ואין [ה]כמיקר. שנראה מפני מותר'לטבול טמא אדם ^אבל כלי. כמתקן שהוא

שבת.  למוצ״ש. עד בהן ישתמש לא במזיד בהן. ישתמש בשוגג בשבת כלים המטביל ב
 כגון טומאה מקבל שאיגו בכלי נותנן יעשה כיצד בשבת. הטמאים המים את להטביל [ו] ומותר

 המקוה מי שיעלה עד במקוה הכלים ומטביל אבנים כלי
 ומעשרות לתרומות מגביהין *אין ט :ויטהרו עליהן

ביום : מתוקן היה שלא דבר כמתקן שנראה מפני בשבת
כדרך בשמן עור והמרכך .הוא מלאכות מאבות מעבד י

 בתוך והוא בשמן רגלו אדם ייסוך לא לפיכך וחייב. מעבד זה הרי עושים שהעבדגים
 סנדלו או מנעלו ולובש שטן רגלו את הוא פך אבל .החדשים הסנדל בתוך או המנעל

 במה .חושש ואינו חדשה קטבליא גבי על ומתעגל שמן גופו כל וסך חדשים. שהן אע״פ
 שמן בבשרו היה אם אבל בלבד העור שיצחצח כדי מועט השמן כשהיה אמורים דברים
 בישנים אבל בחדשים והכל . כמעבדו שהוא מפני אסור זה הרי העור שירכך כדי הרבה

א מותר:  נקב סותמין יאץ לפיכך העור. את מוחק משום חייב בשבת "רטיה הממרח י
 שעוה: משום גזירה הנקב את סותמין אין בשומן [ז] ואפילו ימרח שמא בה וכיוצא בשעוה

ב ת כו ב  שהואככותב. מפני בשבת בו וכיוצא בפוך’ לכחול אסור לפיכך מלאכות. מאבות י
 גזירה ולהשכיר ולשכור ולמכור לקנות אסור וכן .יכתוב שמא גזירה ולהלוות ללוות ואסור
 אבל .פועלין לו לשכור להבירו יאמר ולא בשבת פועלים אדם ישכור "לא יכתוב. שמא

 :הלויני לו יאמר שלא ובלבד שמן וכדי יין כדי מחבירו אדם שואל .מותר ולהשאיל לשאול
 וכשם במאזנים. שלא בין במאזנים בין לשקול] [ואסור אסור. במסירה או בפה המוכר“ אחד ין*

 ידנין אין יד :בחבל בין ביד בין מדה בכלי בין ולמדוד למנות אסור כך לשקול שאסור
מעריכין ולא מקדישין ואין .יכתוב שמא גזירה מקדשין ולא מיבמין ולא חולצין ולא בשבת

ולא
:שי׳ד סי׳ פור ו :שנא סי׳ פור ה :שם סמ׳ג שנו סי׳ פור ד :שלפ סי׳ טור ג ; שם סמ׳ג שנו סי׳ פור ב ;שם סמ׳ג ש« סי׳ פור א

: שלפ סי׳ פור י :סה לאוין סמ׳ג שכג סי׳ פור ט :שז סי׳ פור ח ;שג סי׳ פור ז

 בה ששואבים בטשיח קשורה שהיא ג&ן של זמורה ז״ל ופירש״י יקסום שמא גזירה סעמא
ר :עכ״ל המעין מן או הבור מן כו׳. כלי לחוף אסו  בכל ׳)J טומני!(דף במה פ׳ כסףו

 ופי׳ מוהר. וחול בנהר כסף כלי שסדאפי׳ והעלו בגרשקון כסף מכלי חון הכלים אש חפין
והוא יין של בחביוש שגדל עפר כמין בגרשקון לצסצחן הכלים אח משפשפים חפץ רש״יז״ל

ר :עכ״ל כסף כלי אסו להדיח ו חקון עיקר
 ח״ר קי׳׳ח) (דף כשבי כל פרק .וכו׳ קערוח
 בהן לאכול מדיחן ערביח בהן שאכל קערוח
 בצהרים בצהרים בהן לאכול מדיחן שחריש שחריש
 שוב ואילך המנחה מן במנחה בהן לאכול מדיחן

 מדיח וצלוחיוח קישוניוש כוסוח אבל מדיח אינו
 לששיהע״כ. קבע שאין לפי כולו היום כל והולך

 מפני אלא אסור אינו זה כל א״א ובהשגוש
 כך ז״ל רבינו ואף .ע״כ למול סורח שהוא
 מפני אלא אסור אינו זה ששקון סבור הוא

אין :חול לצורך שקוא  וכו׳. המסוש אח מציעין ו
 את ומציעין קי״ג) (דף קשרים אלו פרק משנה

 למוצאי משבש לא אבל לשבש שבש מלילי המסוש
:ע״כ שבה

כו׳. כלים להטביל אסור ח  יו״ט פ׳ ביו״ס ו
 ובריישא משנה י״ח) י״ז שחל(ביצה

ל שם: ומסקנא בי ט מ כו׳. כלים ה  בריישא ו
 ויש שורמין אין פרק (ומשנה י״ז:) (דף שם

 לו חשש ולא קנינים כלים שמשיר ירושלמי לשם
 משום אסירי דכולהו מוכח דביצה ובפ״ב רבינו
 .רבינו) מילק לא ולזה השם דאיחא טעמי

]וישני אינו נס׳א ה1 [כל » ר : «׳ ת מו  להטביל ו
 שמשיקין ושוין במשנה שם .וכו׳ המים אש
 שטבילת ודע לטהרם. אבן בכלי המים אס
 בשבת אסורה הנכרי מן הנקמים תשמיש כלי

 פ״ד זה אזכיר ועוד כלי כמשקן שהוא מפני
:י״ס מהלכות

ן ט אי  פ׳ משנה .וכו׳ שרומוש מגביהי! ו
 (שבת ב״מ ובפ' ליו:) משילין(ביצה

 מעשרין אין חשכה אינה ספק משכה ספק ל״ד)
:הכלים אש מטבילי! ואין הודאי אש

 יסוך לא לפיכך וכו׳ מלאכות מאבות מעבד י
 הסיכה ודין פי״א העסד דין .וכו׳

 אץ מייא ר׳ חני קמ״א:) חולין(דף פרק ברייתא
 יסוך ולא ישן מנעל ולא חדש מנעל לא מגררין

 בשוך או המנעל בשוך והוא שמן רגלו אש
 בשוך ומניחה שמן רגלו אש סך אבל הסנדל
 כל אש וסך (אבל) .הסנדל בשוך או המנעל

 חושש ואיט קטבליא ע״ג ומתעגל שמן גופו
 לצחצחו שיעור אלא שנו לא מסדא רב ואמר
 ורבינו ובהלכות בגמרא ע״כ אסור לעבדו אבל
 :שלוק עור קטבליא ופירוש .בישנים השיר ז״ל
א ח ' ר מ מ  סותמים אין לפיכך וכו׳ רטיה ה

 פי״א הרטיה מרוח . וכו׳
 משנה קמ״א:) (דף חביח פרק הנקב וסתימת

מפני שעוה עליה ישן לא נקובה הישה אם
 שאסור בפ״ז למעלה נתבאר כבר והלא תשאל ואס כרב והלכה ובהלכות .גזרינן לא סבר דשרי ומאן שעוה משום גזרינן דאסר מאן שרי ושמואל אסר רב משחא ובגמרא .ממרח שהוא

 היא שלמעלה שהסתימה של,מעלה כסשימה זו סתימה אין ששובהך .מרוח לגזרת עצמה ובשעוה שעוה לגזירת בשמן אנו צריכין למה וא״כ בצרור או בקיסם אפי׳ נקב כל לסתום
:מרוח גזרת מפני אלא עצמה מפני אסורה ואינה ומגבו הכלי פני על היא זו וסתימה הכלי ובעובי הנקב שוך שנכנסת

ב כו׳. לכחול אסור לפיכך מלאכות מאבות כותב י שמולגכה ז״ל רש״י ופי׳ כותבת משום כוחלת ובגמרא שבות משום או.סרין חכמים הכוחלש צ״ד;) (דף המצניע בפרק משנה ו
ר עכ״ל: האות סביב קולמוס המוליך כאדם לעין סביב מכחול סו א קמ״ח). (דף שואל פ׳ ומהם מקומות בהרבה מבואר זה .וכו׳ יכשוב שמא גזרה ולהלוות ללוות ו

א : הטעם מבואר בגמרא ושם ל : כלשונה ק״נ) (דף שס משנה .וכו׳ בשבש פועלים ישכור ל ב . ולהשאיל לשאול א כו׳ וכדי יין כדי מחבירו אדם שואל קמ״ח) (דף שם משנה ו
למיכתב אתי לא השאילני מ״ט בגמרא ואמרו .ע״כ שבש לאחר חשבון עמו ועושה אצלו טליהו מניח מאמינו אינו ואם ככרות מחברתה אשה וכן הלויני לו יאמר שלא ובלבד שמן

: ע״כ ̂ למיכשב אשי ולפיכך משמע מרובה לזמן דהלויני משום פירשו ובהלכות .למיכשב אשי הלויני
ד ייג ח  קנ״ז.): (דף שהחשיך מי פ׳ סוף מבואר והמדידה . כן להוכיח יש יו״ט בהלכות שיתבאר וממה מבואר זה .וכו׳ בין לשקול ואסור וכו׳ אסור במסירה או בפה המוכר א
ך ן י  בשבת דבר שום להחרים צבור שאסורין העסים ובס׳ .מגרשי! שאין ובתוספתא יכתוב שמא גזרה ובגמ׳ משנה ל״ז) ל״ו (ביצה משילין פרק וכו׳. חולצי! ולא בשבת דנין אי

אין : שבועות מהלכות פ״ז כנזכר נדרים להשר דומה השבת לצורך הוא א״כ אלא כו׳. מעריכין ולא מקדישין ו ואע״ג פירוש וממכר מקח משום ובגמרא במשנה שם ו
דמקח

משנה לחם
ג ״ כ ף (ביצה כרבא פסק כאן .וכו׳ בשבת טמאים כלים (הטביל אסור ח פ ב י״ח) י . ככושב שהוא מפני וכו׳ מלאכות מאבות בותב י כו׳ דאינו ענונ.ה קושיא כאן יש ו

־ ■• ■ ■ ■ הגבורים בשלטי ועיין .אדידיה מדידיה וע״ק הגמרא דברי עם כלל מסכים ־׳ ׳ ־ ̂ ־־׳ ״
: שם אותה מקשה שהוא

ישהא שמא דאמר ביבי כרב פסק פ״ד) י״ט [ובה׳ י״ח) (ובפ׳
:נכון שירון וסירן זה על שעמד הביב ן׳ לוי מהר״ר בפסקי ועיין

עוז מגדל
 נו׳ שנת נאותה עד וכו׳ קערה להדיח ואסור :נ') פומנין(דף ס׳ .דנל נכל עד כסף כלי לחוף ■אסור

 מעני אלא אסור אינו כ׳ו !'ל הראנ׳ד כתב : קי׳ח) (דף כתני כל פרק . לשתיה קנע שאין עד
 משנת כמתקן לי ומה מכוון ופירושו כתני כל פ׳ שנויה היא נרייתא אימר ואני :עכ׳ל לחול פורח שהוא
 , לחול משנת טורח לי ומה לחול אלא וו הדחה שאין ו״ל פירש׳י וכן ו׳ל ר'מ לשון שבמשמעוח לחול

 :קי׳ג) (דף קשרים אלו ס' . לשנת עד מציעין ואין ; נתכוונו אחד לדעת שניהם ו׳ל הראנ׳ד שמשרש
 עד מאנוס מעבד :השואל פ׳ .כמתקן עד תרומות מגניהין ואין : דתרומות פ׳נ היא משנה .וכו׳ כלים המטביל י :י׳ח) י״ז (דף יו׳ט סרק וניצה נ׳מ סרק . נשכת עליו עד כלים להפניל אסור
 עד מלאכות מאנות כותב קמ׳ו): (דף חנית פרק . שעוה משוס עד רעיה הממרה :קמ׳א) דהולין(דף ר׳א פ׳ . מותר נישנים אנל עד אדם יסוך לא לפיכך :ע׳ה) גדול(דף כלל פרק . וחיינ

שואל פרק .נשנת אותן כמתקן עד נשבת דנין אין ;קמ׳ש) שואל(דף פרק .נחנל נין עד וכו׳ ישכור לא :ל׳ו) משילין(דף ופרק שואל פרק .וכו׳ ולהלוות ללוות ואסור :צ׳ד) המצניע(דף פרק ככותב.
:ק'כ) (דף מסנין ופרק

מיימוניות הגהות
 מים ששואב הערמה ע״י בשבת להטביל שמותר אליהו בה״ר פרץ רבינו הורה [ה]

 שמדלין ושוין רביצה ב׳ בפרק איתא וכן טהורים יהיו וממילא המים צורך לשאר או לשתות
 כחכמים [ו] !כמיקר דנראה משום דשרי מאדם ראיה וכן טהור מאליו והוא טמא בדלי

:ע״ש דשרי כשמואל ודלא כרב ]1[ :רבי לגבי
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 נולה אלא הוא לגזרה גזרה לאו יכחוג שמא גזרה אלא אסור אינו גופיה וממכר דמקח
א חדא הי אין ז״ל: מפרשין כך גזרה, . שזה ומעשרוח חרומוח מגניהין ו ו׳ נ הו מ  דו
 כמ׳׳ש לאיסורו סבות שתי שיש לפי כאן ושנאו רבינו וחזר למעלה זה דין נזכר כבר

 מה מפני והאחרת בפסיש מכה איסור מפני שהוא למעלה הנזכר מענין היא והאחת
לפי ■ ־

 מגבידזין ואין .וממכר כמקח שהוא מפני מחרימין ולא
 פירות אותן למקדיש דומה שזה ומעשרות תרומות

 ואין .בשבת אותן כמתקן שהוא מפני ועוד .שהפריש
 בסיקרא. ירשום שמא גזירה הבהמה את מעשרין
 מצות שזו טוב ביום ותגיגתו' בשבת פםתו אדם ומקדיש

 מי מקדשין אין כך מקדישין שאין וכשם . היא היום
ן :הטאת  ביום או בשבת ומעשרות תרומות המגביה ט

 עד יאכל לא במזיד שהתקין. ממה יאכל בשוגג טוב
 וכן הפירות. את תיקן כך ובין כך ובין שבת. מוצאי

 בין בשוגג בין בשבת המחרים או המעריך או המקדיש
ח] שעשה מה במזיד '  .טוב ביום לומר צריך ואין עשוי [

 בין הדמאי את מעשרין“ קנה. בשבת לחבירו המקנה וכן
ז הודאי: את לא אבל השמשות  שם שקרא מי ט
 לא ודאי של עני למעשר או דמאי של מעשר לתרומת

 והרי השבת מקודם מקומן שייחד אע״פ בשבת יטלם
 עני או כהן היה ואם .הפירות בצד ומונחין ידועין הן

 לכהן שיודיע ובלבד ויאכלו. יבאו אצלו לאכול למודים
 שאני שזו לעני ויודיע מעשר תרומת מאכילך שאני שזו

 בקוביא ^ולשחק להפיס אסור ין עני: מעשר מאכילך
 עם'בניו אדם ומפיס וממכר. כמקח שהוא מפני בשבת

 שאין מפני קטנה מנה כעד גדולה מנה על ביתו בני ועם
 להן צריך שהוא לחשבונות לחשב אסור יח :מקפידין

שית  .יכתוב שמא גזירה להיות שעתיד בין שעבר בין ב
 כיצד .לחשבן מותר צורך בהן שאין, חשבונות לפיכך

 דינרין כמה .פלונית בשנה לנו היה תבואה מאין כמה
 בטילה שיחה בכלל שהן באלו וכיוצא בנו בחתנות הוציא
 כמחשב בשבת אותן המחשב כלל צורך בהן שאין

] יט :בחיל ע  בשבת הדיוטות בשטרי ילקרות אסור [
 פרפרותיו אדם מונה .למחוק ויבא חול כדרך יהא שלא
 יקרא שלא כדי הכתב מן לא אבל מפיו אורחיו ואת

 על חקוקין השמות היו אם לפיכך .הדיוטות בשטרי [י]
 מתחלף מפני'שאינו לקרותן מותר הכותל על או הטבלא
 ותחת הצורה תחת המהלך בכתב לקרות ואסור בשטר.

כ] בשעת בשבת בכתובים לקרות אף .בשבת הדיוקני [
בית

:בשנת שהונא נהג בדין שם ננוור עי׳ ד :שד סי' עור ג :שכב סי׳ עור ב :רסא סי׳ סור א

 :דדמאי פ״ד משנה .ובג׳ דמאי של מעשר לחרומת שם שקרא מי טז
 הלכה שאין דכיון סוברים ויש ה׳׳ה כסב .וכו׳ מנה על ביתו בר ועם בניו עם ומפים יז

ח גבי אלא דרב ההיא נדחית לא דע״כ אומר ואני וכו׳ כרב בי  עד וכו׳ י
קוביא לענין גם לה אידחיא דרב דמימרא אח״ל דאפי׳ ול״נ .מהלכה משנתנו נדחה ואיך

 למתניתין לה משכחת לסרוכי אתי דילמא משום
אלא להפיס שרי לא ביתו ובני דבבניו פתרי

 הכתיבה איסור מפני שהוא כאן שנכתב
 מפני דבריהם של הסדר על כותב שרבינו

:מלהכות האבות חיוב סדר על האבות
 ירשום שמא גזרה הבהמה את מעשרין ואין י

. כו׳  נ״ז (דף דבכורות אחרון פ׳ משנה ו
 אמרו ולא באלול בכ״ס אמרו ולמה נ״ח)

 לעשר וא״א יו״ע שהוא מפגי בתשרי באחד
 מבואר וזה סיקרא משום בגמרא ואמרו ביו״ט

 :ח׳) בגמרא(דף דמגיגה פי׳ק ג׳׳כ והוזכר
 שואל(שבת פ׳ מימרא .וכו׳ אדם ומקדיש

ק ואמרו כלשונה קמ״א:) ש . י נ פ  מ
 שזה רבינו כתב ולזה זמן להם הקבוע חובות
ם :היא היום מצות ש כ  אין כך מקדישין שאין ו

וכו׳: מקדשין
ו ה ט בי ג מ  או בשבת מעשרות תרומות ה

 משנה . ■וכו׳ בשוגג ביו״ט
 יו״ס פרק בגמרא הובאה מ״ס) (דף בתרומות
 או המעריך או המקדיש וכן :י״ז) שחל(דף

 : בהלכות כתוב שם ירושלמי וכו׳. המחרים
שרין ע וכו׳. לא אבל השמשות בין הדמאי אס מ

:ל״ד) בב״מ(שבת משנה
ז ’ מי ט  דדמאי). פ״ד משנה וכו׳. שם שקרא (

;הכ׳מ] מן ורוא אינו [ס׳א
ז  משנה .וכו׳ בקוביא ולשחק להפיס אסור י

קמ״ס) קמ״ח שואל(דף פרק וגמרא
 כל הגיע מי לחלק גורלות להפיל להפיס ופי׳
 משום אפור בחול אפילו בקוביא והשחוק מנה
 מהלכות.גזלה פ״ו שמבואר כמו מדבריהם גזל
ם : בגמרא כאן מבואר וכן טפי  עם אדם ו

 בגמרא מבואר קמ״ני:) (דף שם .וכו׳ בניו
 לאדם מותר דאמר כדרב פעם ונתנו באוקמסא

 להפעימן כדי ברבית ביתו ולבני לבניו להלוות
 כרב הלכה שאין שכיון סוברין ויש רביס פעם

 היא ולא ע״ה) נשך(ב״מ זהו אי פרק כדאיתא
 במנה אסורה אףההפסה למסרך אתי דילמא
 לא.נדחית דע״כ אומר ואני .קפנה כנגד גדולה
 ההורה מן שחופשין רבית גבי אלא דרב ההיא

 שאינה קוביא אבל .לסרוכי אתי דלמא וחוששין
 לא ביתו ובני בבניו מדבריהם אלא אסורה

 לה ליח מתניחא דהא הוא שכן לך ותדע .גזרו
 לאחר ביתו ובני בניו בין בהסשה לחלק פתרי

 כדעת א״ו מהלכה משנתנו נדחה ואיך בכך אלא
;נ״ל כך עיקר רבינו

ר יה סו  להן צריך שהוא חשבונות לחשוב א
 0ק״כ- (שבס שם .וכו׳ בין בשבת

 ואין צריכין, שאינן חשבונות מחשבין ברייהות
 אחרת בברייתא ומבואר שצריכין חשבונות מחשבין

 אסור להיות שעסידין בין שעברו בין שהצריכין
וכתב .מוהרין בכך מה ושל לך מה של לחשבן

:בשבת בפלה בשיחה להרבות אדם לכל שאסור יתבאר כ״ד ופרק .חפא ליראי ראויה בפלה שיחה שאין כלומר בפלה שימה בכלל הן הרי רבינו
ר יט סו .עכ״ל חפן למצוא השלוחות אגרות או חשבונות של כגון ז״ל ופירש״י הדיופות בשפרי קורין שאין מבואר קמ״ם) שואל(דף ופרק קי״ו:) (דף כתבי כל פרק .וכו׳ לקרות א

הדיופות שפרי שפירש שלמה רבינו לדברי וכ״ש .וממכר מקח שטרי שהם הדיוניות בשפרי קריאה משום גזרה אסור בשבת שלום באגרות קריאה ולענין כתב ז״ל והרשב״א
 אגרות יקרא שמא גזרה הכתב מן למנות שאסרו מה פעם המשנה בפירוש רבינו וכתב נהגו. וכן שלום של באגרות לקרות שמותר ז״ל הרמב״ן בשם כתוב וראיתי .עכ׳׳ל שלום אגרות
בפירוש רבינו שדעת למד אהה ומכאן . עכ״ל החכמות מן בסכמה הספר אותו היה ואפילו וביו״ט בשבת לקרוס אסור ופירושיהן הנבואות ספרי לבד כי אסור והוא בשבח שלום
ה :למעלה הנזכר ז״ל רש״י כדעת הדיוטות שפרי ג גזירה אמר אביי ימחוק שמא גזרה אמר ביבי רב מ״ט ובגמרא וכלשונה קנו״ט) קמ׳׳ח שם(דף משנה .וכו׳ אורחיו אח אדם מו
 וה״ר מוהר במחשבתו ולמנות בכתב להסתכל אבל הכתב מן בפיו בקורא אלא אסרו שלא שכתב מי יש הכתב לאמן אבל ופירוש כאביי. בהלכות ופסקו הדיופור. בשטרי יקרא שמא
ך אסור; כך ובין כך דבין כתב יונה כ פי כו׳. הטבלא על חקוקין השמות היו אם ל  שהכתובים לפי בכתובים לא הכותל ועל הטבלא על בסי,וקין הם לי הנראה לפי רבינו דברי ו
א מוכחת וכן אסור ודאי  יאריכו אלו דעוה לפי הסוגיא ולבאר .מיטלטלין ששניהם אחר מיסלפי ושניר דטבלא ואמרו המפרשים קצת עליו נחלקו הניבלא על בחקוקים ואף שם המגי

ר הדברים: אסו  דיוקנאות או משונות חיות בכוחלים הצרים אדם בני כגון ז״ל ופירש״י . בשבת לקרותו אסור הדיוקני והחת הצורה החת המהלך כתב ה״ר שם וכו'. בכתב לקרות ו
עכ״ל: הדיוטות בשטרי יקרא שמא גזרה בשבח לקרותו אסור ופלוני פגוני וצורה פלונית חיה צורח זו תחתיהן וכוהבין וגלית דוד מלחמת כגון מעשיהם שם על אדם בני של

ף כו׳. בכתובים לקרות א בזמן שלא אבל המדרש בית בזמן אלא שנו לא רב אמר קפ״ז:) ובגמרא(דף המדרש בית בפול מפני בהן קורין אין מה ומפני קפ״ו) (דף כתבי כל פרק ו
בית

 בשוות אפי׳ אחרים ועם דוקא שוות במפת
 המקפידין חבורה בני דאמר דשמואל משום לא
 ומנין ומשקל מדה משום עוברים זה על זה

 חבורה בני משום דיהבינן דאפעמא ואע״ג
 גניו אפי׳ א״ה מקשה זה על זה המקפידים

 דבבניו למקשה ס״ד דהוה משום היינו ביתו ובני
 המקפידים חבורה לבני למיחש איכא ביתו ובני
 ליכא ביתו ובני דבבניו ליה ואהדר זה על זה

 רג אמר יהודה וכלרב שלו שהכל כיון קפידא
 כיון אלמא ברבית ביתו ובני בניו להלוות מותר
 משום ליכא וה״נ רבית משום ליכא שלו שהכל

 הם וכך שלו שהכל כיון זה על זה מקפידים
 להלוות מוהר רב דאמר דהא ואע״ג רש״י דברי
 כיץ בדוכתא לה דחייא ברבית ביתו ובני גניו
 לסרוכי אתי דילמא משום אלא נדחית דלא

 שלו שהכל מפני איסורא ליכא דמדינא אלמא
 שלו שהכל שכיון ראיה מייתי שפיר כן ואס
 וכי זה על זה המקפידין חבורה בני משום ליכא
 כנגד גדולה מנה אפי׳ הכי.א״ה בתר פריך
 דס״ל דעתיה דסלקא משוס היינו נמי קטנה

 ביפו ובני בניו להלוות מותר דאמר דרב כההיא
 לאהדורי מצי והוה מינה דמייסי כיון ברביס

 דחיישינן משוס כוותיה ס״ל דלא דאע״ג ליה
 ראיה מייתי שפיר מ״מ לסרוכי אתי דילמא
 כשהכל רבית משום ליכא דמדינא כיון מיניה

 זה על זה מקפידין משוס דליכא ה״ה שלו
 על שעלה מה לפי לו שהשיב אלא וכדפרישית

 דאפ״ה ב כדר דקי״ל סובר היה ן שהמחר דעהו
 קתני. והכי מחסרא דחסורי מתניתי מייתבא

 לדיק שפיר מייתבא דמחני׳ ידע דודאי ועי״ל
 אע״ג קפידא משום ליכא שלו דהכל היכא דכל
 ליה אקשי ולא לעיל וכדפרישית כרב קי״ל דלא
 אלא נמי קטנה כנגד גדולה מנה אפילו א״ה

 שלו שהכל שאע״פ ממתניהין יהודה לרב לאוהובי
 יהודה דלרב ליה. ואהדר קוביא משום הייש

 מפיס קתני והכי מחסרא הסורי מחניהין צ״ל
 כנגד גדולה מנה אפילו ביתו ובני בניו עס

 מחני׳ כווחיה קי״ל דלא לדידן אבל וכו' קפנה
 ליכא טלו שהכל דכיון היא דוקא שוות במנות
 קטנה כנגד גדולה אבל כדפרישית לנ״ע קפידא

 משום אסור שלו שהכל שאע״פ קוביא משום לא
 נמי שוות מנוה אחרים ועם לסרוכי אתי דילמא

 דאה״ג ועי״ל .זה על זה דמקפידין משוס לא
 דאמר כדרב לגמרא ס״ל וטריא שקלא דבהאי
 כיון מיהו ברבית ביתו ובני בניו להלוות מותר

דחזינן

מייימוניות הגהות
 עשוי שעשו מח מוטעין בין טזידין בין שוגגין בין אנוסין בין שעשו ובואן ובירושלמי [ח]

 שבת מערב לו הבא כתב דאפי׳ זרוע באור כתב מכאן [ט] : ע״ב ביו״ט ואצ״ל בשבת
 אסור ספר ללמרו ותינוק ליארס תינוקת בנון בשבת המותריס מדברים בו כתוב ואפי׳

 לד.יתר כתב והנה . ע״כ צרין אין בפרק כדאמרינן להיהר כתב וראבי״ה עד וכו׳ לקרות
לקרות שלא לאיסור א״ז כדברי הוא גס כתב ינצ״א ממג ברוך ורבינו בשבת בבא אפי׳

עוז מגדל
 אדם מקדיש : כשנה וכ״ש י״ט (גני דחגיגה ס״ק כהדיא <ה קאמר תלמודא .כו׳ מעשרין ואין

 דהרומוס ס״נ .קנה נשכת עד תרומה המגביה :קמ״א) (דף שואל פרק .היא היום עד וכו׳
 להסיס אסור :ל״ס) מדליקין(דף נמ-ה פרק וכו'. הדמאי את מעשרין :נירושנמי שואל ופרק

 ושאר שואל ס׳ תח^פו .הס' סוף עד וכו' נכתכ לקרות ואסור :קמ״ע) (דף שואל סרק הכל .כו'
:הקדש כהני כל ס' הסרק

 ביד הניחוS יכול אבל המביאו נכרי ביד שהן אע״ם לזה זה ן שמשלד הרשות בכתבי
 כדברי להיתר הורה הרא״ם והנה בו מסתכלין אין הדיוקני ותחת הצורות תחת המהלך כתב תניא דבתוספתא ואע״ג מותר הרהור אסור דדיבור קריאה ולא בו מעיין וישראל נכרי

 לעיל עי׳ ע״ב הנכרי יגע אלא הישראל יגע שלא ובלבד לתחום מחוץ היום שהובאו אע״ס בהן לקרות דשרי ברוך רבינו כתב אהר ובמקום ב׳ בס׳ י״ט א בהלכי־ תמצא ודבריו ראבי״ה
המצויירו/ אדם צורח שתחת בחב זהו דיוקני בערוך פי׳ [כ] :ע״ב דפצך ממצוא משום דאיסרי וממבר מקח שטרי שפירש פיר״ש הזכיר ולא כס״ה וכ״ב [י] ״• ע״ב כ׳ כהלכתא פ״ו

:ע׳׳ב מעשים ושאר יצדוק נעקד כיצד מצויירין פ״א בכותל
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p’fov ת דוקא במנוהשוות ממגיחין לאוקומי צריך ע״כ צדוכחא לה דאידמייא םי  :וכמרי
ה / ללבוש מציל שהוא ומה כ ו נ מל כל לובש ובברייסא במשגה שם ה״ה כחב ו אי  מהשהו

 אומר ואני .בביאור רבינו בדברי מכר לא ווה ומוציא ולובש ומוזר וסושש ללבוש
 ומוזר פושש שאינו דבריו מחוך משמע ואדרבה זה בדבריו נזכר לא ברמז ולא בביאור שלא

בחצר דליקה נפלה כחב שהרי ומוציא ולובש

 כרב והלכה ^רין אין המדרש ימ5 בזמן שלא אפילו אמר ושמואל קורין המדרש ביה
 האלהים חקי לעם ומלמדים בשבסוה לעם דוישין שהיו היה דרכם ופירוש .באיסורי
ס עושץ היו וזה בזה לכלם גדולה הועלה והיה והורוהיו ד  המכמים על ואפי׳ אכילה ^
ם ברוב ההוא שהקטן לפי דבריו לשמוע באין היו כשלא מקפיד הרב היה הגדולים ע

 צריך שטא מזון אלא יציל שלא גזרו לפיכך וכו׳
 בהם להשהמש שצריך וכלים שבת לאוחו לו

 מן מחיאש שנמצא ללבוש שיכול ובגדים בשנה
 שאינו מדבריו נראה לידיכיבוי. בא ואינו הכל
 בלבד ללבוש יכול שהוא בגדים אלא להציל יכול
 יכול שאימ כשם ומוציא ולובש וחוזר פושט ואינו

 מציל ואיט לבד סעודוה שלש מזון אלא להציל
 מנן דכי סובר שהוא מפני שטעמו ומציל ומוזר

 ר׳ דברי ומוציא ולובש וחוזר פושט במחניהין
 ה״ל הכי דאל״כ עליה פליג וח״ק הם יוסי

 וחוזר ללבוש יכול שהוא מה כל לובש למחני
 דר״מ וס״ל בברייתא ר״מ כדקמני ומוציא ולובש

:דמהני׳ נת״ק והלנה דמתניחין ת״ק היינו לא
בל

:גדריו ושמירה הדה חוזק היה
 שם במשנה .וכו׳ בחצר דליקה נפלת כ

 סעודות ג׳ מזון מצילין קי״ז) (דף
לבהמה׳ לבהמה הראוין לאדם לאדם הראוין

ג׳ מזון מצילין שבה בליל דליקה נפלה כיצד
 סעודות ב׳ מזון מצילין בשחרית סעודות
 אומר יוסי ר׳ אמת סעודה מזון מצילין במנחה
ק. והלכה סעודות ג׳ מזון מצילין לעולם ת״ כ

 לחצר אותם מצילין להיכן ק״כ) (דף שם עוד
 שאינה לחצר אף אומר בתירא בן מעורבת.

 הוא ולשם שם עוד .כת״ק והלכה מעורבת
 שיטל מה כל ולובש תשמישו כלי כל את מוציא
 יוסי .ר׳ לעטוף שיכול מה כל ועוטף ללטש
 שם עוד .כת׳׳ק והלכה .כלים י״ח אומר
 והצילו באו לאחרים ואומר ומוציא ולובש וחוזר
 מכדי שאלו ובגמרא במשנה. ע״כ עמי

 רבא ותירן טפי. ליציל טריז קא בהיתרא
 אתי ליה שרית אי ממונו על במל שאדם מחוך

 שנפלה בחצר דדוקא פחוס׳ וכתבו .ע״כ לכטיי
 לכבויי אתי דלמא למיחש איכא הדליקה שם

 דבר כל להציל מותר אמרת במצר אבל
 וזו ז״׳ל הרמב״ן וכתב ;לכפויי למיחש דליכא
 לדברי הסכים ז״ל והרשב״א ראיה בלא סברא
 דליקה נפלה שכתב רטנו מדברי ואף התוס׳

: נראה בחצר ן כ
פי׳וכו׳ הרבה בכלים במציל בד״א כב .

 אמת בפעם הרבה בכלים בין
 להציל מוחר אינו פעמים בהרבה אחד בכלי בין

 בפעם אחד בכלי אבל סעודות ג׳ מזון אלא
 (דף שה זה ומבואר כמה להציל מוחר אמת
 ככרות מלא סל מצילים במשנה ששנינו ק״כ)
 בגמרא ושאלו וכו׳ סעודות מאה בו שיש אע״פ

 ותירן .לא והו סעודות שלש רישא ליה חנא והא
בבאלקפל. כאן להציל בבא כאן ל״ק הונא רב

 בשנים לקפל אחד בכלי להציל בהלכות ופי׳
:ע״כ כלים ושלשה

ג כן כ כו׳. טליהו פרש אם ו  בעיא שם ו
 ואסיקנא מאי והניח וקפל שליחו פרס

 שהביא בתוס׳ ופירשו .וש״ד דמי להציל כבא
 הטלית והוציא עליהן טליתו וקפל הרבה כלים

 ז״ל הרמב״ן אבל . המלאים הכלים על מקופל
 בכלים שהמזון כיון הוא אסור שזה פירש

 מלאים כלים במביא אלא החירו ולא מוחלקין
מלאה המלית הוציא ואח״כ הטלית בחוך ומערן

:ועיקר רבינו מדברי וכ״נ אוכלין ^
ר כד מ או  ותירצו זכו. קא מהפקרא עפידתיה מאי חשבון ובגמרא השבת לאחר חשבון עמו עושין פקהין היו ואם לכם והצילו באו לאחרים ואומר שם מפנה וכו׳. לאחרים ו

 נמי ובחנם מאמריני דליתהני ליה ניחא דלא עסקינן שמיס בירא הכא רבא אמר אלא שקלי דשבחא אגרא חסידי רבא אמר כאן שנו חסידות מדת חסדא רב אמר
 מלאכה לא שם אין שהרי שבת שכר זה ואין שכתב רבינו ולשון .ע״כ השבת לאחר חשבון עמו עושין הוא שפת שנר לאו דכה״ג דידעי פקחיןהן ואם וה״ק דליטרח לי?! ניחא לא

 שגה או שטע שכיר היה אא״כ שבה שכר לקבל אסור התיטק את שלשמור מבואר פ״י סוף שהרי המומרים דברים בעושה מוסר שפס ששכר במשמע אין וכו׳ שבת איסור ולא
:למפסיד להציל אלא מותר יהא שלא שנאמר כדי הממון הפסד מפני איסור דבר שום בכאן הוסר שלא לומר בכאן רבינו כונת אלא שם נמנואר

ה ל כ צי ל :נקיה פת מציל הדראה פת הדראה פת מציל אין נקיה פס הציל ת״ר קי״ז) (דף שם .ונו׳ נקיה פס ה צי מ ס ו  אבל לשבת ומצילין*מיוה״כ שם .וכו׳ הכפוריס טו
להכין לו אפשר שהרי מצילים אין ודאי בחמישי היה שאם לומר בע״ש יוה״כ היה אם רטנו וכתב הכאה. לשבת משבח ולא ליו״ט משבת ואצ״ל ליוה״כ משבת לא

נאמר לא הדין וזה עירובין מהלכות ח׳ בפרק כנזכר בשבת באחד ולא בע״ש לא חל יוה״ה אין לעולם הראיה פי על מקדשיו אט שאין הזה שבזמן ודע פשוט. וזה הששי ביום
כל דיוה״כ בירושלמי איתא והכי דמצילין ש״מ יוה״כ למוצאי מיוה״כ ולא קאמר מדלא ״ל הרשב״א וכתב השבוע. ימי בכל לחול באפשר והיה הראיה פי על מקדשין שהיו להם אלא

ח עמא ה ע״כ: כבינוני ולרעבתן כבימני ולזקן ל״*לה מצילין תני בירושלמי עוד .ע״כ הסכנה מפני אמס סעודה מזון שמצילין מו מ כו׳. ללבוש מציל שהוא ו כתבתיה כבר משנה ו
,3,5 נזכר לא וזה .ר״מ דברי כלו היום כל ואפי׳ ופושט ומוציא ולובש ומוזר ופושט ומוציא לובש בברייתא וגם . ומוציא ולובש וחוזר נזכר ק״נ) (דף במשנה ושם למעלה , 
שאין כיון הכא אבל לכבויי אתי ליה שריח אי ממונו על בהול שהוא מתוך מוציא הוא דבידו כיון דהסס משום ומשקין באוכלין הכי שריק דלא והא ז״ל הרשב״א וכתב בביאור

ע אלא מחירו :ומידכר אנפשיה רמי לבישה ד
 ובגמרא למפולש אף אומר בחירא בן מפולש שאינו למבוי אותן מצילין להיכן וכו׳ הדליקה מפני אותן מצילין הקדש כתבי כל ס׳ ריש וק״כ) קט״ו (דף משנה .וכו׳ להציל מותר כר

 בן כדברי שלא ר״ח וכ״פ דמתני׳ כח״ק בהלכות ופסקו מפולש מבוי זהו לחי בלא מחיצות שלש ממלש שאיט מבוי זהו אמד ולמי מחיצות שלש אסי רב אמר מסקנא
i, אען אס עליה פטור לגופה צריצה שאינה מלאכה דאמר דלר״ש בירוש׳ אמרו הרשב״א וכתב .ז״ל והרשב״א הרמב״ן הסכימו וכן רטנו וכדעת בתירא , j 

 ס,סק שהוא לרביטז״ל סיוע כעין בזה שיש אומר אני בגמרסט ולא במשנה זה נזכר שלא ומתוך ע״כ. הקדש נתבי בפני עומד שבות של דבר שאין לפי מכבה בכבוי אלא
 המפולש למבוי הצלחן התירו לא שהרי הקדש כתבי מפני נדחין השבוסין כל שלא משנתנו שדעה אפשר ומ״מ .צד בשום כבוי הזכירו ולא במשנה סתמו כמותו הלכה שאין ולפי כר״ש דלא

א :כי״י הפוסקים לדעת עיקר נ״ל וזה מדבריהם שאיסורו אע״פ הו כו׳. כתובים שיהיו ו אותן מצילין אין אמר הונא רב לשון ובכל תרגום כתובים היו קט״סאתמר (דף בגמרא ו

 המדרש בית ביטול משום גזירה אסור [ל] המדרש בית
 מבית וימנע וקורא בביתו יושב אחד כל יהיה שלא

] כ המדרש: מ  מציל אינו בשבת בחצר יידליקה נפלה [
 על אף המבוי שבאותו אחרת לחצר בחצר שיש מה בל
 מפני שיציל הדליקה;כדי יבבה שמא גזירה שעירבו פי

 מזון אלא יציל שלא נזרו לפיכך ממונו. על בהול שאדם
] שבת לאותו לו צריך שהוא נ  להשתמש שצריך וכלים [

 מן מתייאש שנמצא ללבוש. שיבול וכגדים בשכת בהן
ס] ואם .כיבוי לידי כא ואינו הכל  מזונו אף עירבו לא [

ה :מציל אינו וכליו מ ו א  נפלה אם למזונו. מציל הוא כ
 הראוי . סעודות שלש מזון מצילין שבת בלילי דליקה

 . סעודות [ע] שתי מזון מצילין בשחרית נפלה .לבהמה לבהמה והראוי לאדם לאדם
ב אחת: סעודה מזון מצילין במנחה  או הרבה בכלים במציל אמורים דברים במה כ

 מה אלא מציל שאין הוא שנית אותו וממלא וחוזר ומערה ומוציאו כלי ממלא שהיה
 סעודות כמה בו שיש אע״פ אחת בהוצאה אחד בלי הוציא אם אבל לו. צריך שהוא
ג :מותר  של ועגול סעודות. כמה בו שיש פי על אף ככרות מלא סל מציל כיצד כ

 והוציאה להוציא שיכול מה בל בה וקבץ טליתו פרש אם וכן יין. של וחבית דבילה
ד :מותר אחת בבת מלאה  מציל ואחד אחד וכל לבם והצילו בואו ולאחרים ואומר כ

 ואם מציל. של הוא והרי גדול דבר אפילו שמחזיק אחד כלי או לו צריך שהוא מזון
 ואץ עמלו שכר השבת אהר ממנו ליטול לו מותר לבעליו ונתנו לקחתו המציל רצה לא
 מעורב: במקום אלא הוציאו שלא איסור ולא מלאכה שם אין שהרי שכת שכר זה

ה  נקיה שאינה פת הציל אם אבל נקיה. שאינה פת ומציל חוזר אינו נקיה פת הציל כ
 יום היה אם לשבת צריך שהוא מה הכפורים ביום ומציל . נקיה פת ומציל הוזר

 ליום לומר צריך ואין .הבפורים ליום בשבת מציל אינו אבל שבת בערב הכפורים
 יכול שהוא מה כל לובש ללבוש מציל שהוא ומה .הבאה לשבת זו משבת ולא .טוב

 וכל לכם. והצילו בואו לאחרים ואומר ומוציא לעטוף יכול שהוא מה כל ועוטף ללבוש
 הן ההפקר מן שהרי המאכל כמו שלו הוא והרי .ומוציא בכליו ומתעטף לובש ואחד אחד
ו :זוכין  ואע״פ המבוי שבאותו אחרת לחצר בחצר שיש הקדש כתבי בל להציל מותר כ
ס] וכלבד עירבו. שלא  אשורית כתובין שיהיו והוא אחד. ולחי מחיצות שלש למכוי שיהיה [

היה אפילו אותן מצילין אין' אחר בכתב או לשון ככל בתוכין היה אם אכל [צ] הקדש ^וכלשון
שם

:לשון ננל כהונים אפילו כסב שלד סימן המור ג :שם הכל ב : שם טמ׳ג שלד סימן מור א

מיימוניות הגהות
 מלוי רבו בשם ריש פירש וכן םד.״ח וב״ב ע״ש שמואל לגבי כרב כתבי בל ם׳ [ל]

 לבבויי אתי ליה שרית ראי בית באותו הדליקה שנפלה דוקא היינו ר׳ת אומר [מ] : ע״ר
 לחצר דוקא אני ואומר טובא. ואפילו להציל מותר אחר בכית הדליקה אם אבל

 שהיה לדידהו וגם ברה״ר דמיחלף עליהם בגג מקורים אינם וגם לר׳ה שסמוכים ולמבוי
 כדפירש שבת לאותה לו שצריך תשמישו בלי אלא מצילין אין ולהבי דאורייתא רה׳ר להם

שיש כיון לשם עירוב שיש ובלבד שיחפוץ מה בל להוציא יבול הכירו בבית אבל רש״י

 אותן מצילין
מפני

 מה כל יציל ולכך דאורייתא לאיסורא למיגור וליכא גמורה ר״ה לנו שאין ועוד גג
 א!ן מציל דאומר בתירא כבן ודלא כת״ק (ס] ע״ב: •כוסות כגון [נ] :ע״ב לשם שירצה

 : סעודות ג׳ מזון מצילין לעולם דאומר יוסי כרבי ודלא כת״ק [ע] : מעורכת לשאינה
 ובת׳ק שם עיין כרבנן ודלא בגמרא אשי רב כדפירש מפולש שאינו מבוי דהיינו [ס]

 יוסי בר׳ דתניא ובפלוגתא ר״ת לגבי הונא ברב ]5[ !למפולש אף דאמר בב״ב ודלא
ת בתנא ודלא ע״ב; בו׳ תפטי
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ק במוסססא והיא עיקר הראשונה והגרסא התהום ובגמרא .דר״ח רביה דהוא הונא כרב בהלכות ופסקו מצילין. אמר חסדא רב הדליקה מפני  סירוס שלהביא בסוס׳ ונסבו .בהלכוס ו
 בסוך אבל מלתא דמוכסא משום הסתום על במחשיך אלא אסרו לא בו וכיוצא ממוברים מתאבדין והם התורפה במקום מניחן הכי לאו הא הקודש ולשון אשורית כתב דבעינן שם

 סירוס ולס^ש להמשיך התחום שבתוך ולחורבתו לגנסו הולך כגון מלסא מינכרא דלא הסחוס ח׳) מגילה(דף במסכת שנינו שהרי מצ׳׳לים ביונית הכתובים שכל "לr כתבו ומ״מ .מאליהן
באותה שנינו ועוד וכו׳ שדהו בתוך אדם יהלך דלא דלעיל ברייתא קשיא ואי מוסר ועשבים כסב ושם .וס״ס ומזוזה תפילין מהל׳ פ״א רבינו וכ״כ .יונית ליכתב הותרו שהספרים

 העולם מן יוני כסב היום נשתכח וכבר רבינו
 אלא היום כותבין אין לפיכך זכרו דאבד

 בכאן רבינו כתב לא ולפיכך עכ״ל. אשורית
 יונתן ושל אונקלוס של שלנו ותרגום .היונית דין .

 שמצילין הסכימו ז״ל והרשב״א הרמב״ן עוזיאל שן
 שהותרו לסי שבע״ס הורה וכן היום אותן

 הפרו ליי׳ לעשות עת משום בזמננו לכתוב
:הורתך

D ה י (שבס,קנו״ו:) .וכו' בסם כסונין ה

 במקום [ק] מניחן אלא בהם לקרות אסור ובחול עירוב. שם
 בסם בתובין היו כז מאליהן: מתאבדין והן התורף

 והן הואיל קיימא של כתב שאינו פי על אף ובסיקרא
 גליון .אותן מצילין [ר] קדש ובלשון אשורית כתובין

לפרשה פרשה ושבין ושלמטה שלמעלה םפרים של
אין הספר ושבסוף הספר ושבתחלת לדף דף ושבין ______ ,

בהן שיש פי על אף והקמיעין הברכות“ אותן. מצילין ?ל גלייז דאיפשיסא: שם בעיא
 מצןלין אץ תורה של הרבה וסענ״נות [־] שם של אותיות

ח :הדליקה מפני אותן  ללקט בו שיש תורה ספר כ
 ואפילו שלימות תיבות מתוך אותיות וחמש שמונים
 בה שאין פרשה בה היתה אם וכן .שהדותא יגר בכללן

ת] כגון הזכרות בה ויש אותיות וחמש שמונים  ויהי [
 תיק ומצילין .הדליקה מפני אותן מצילין .הארון בנסוע
 פי על אף התפילין(א) עם תפילין ותיק הספר עם הספר

:מעות בתוכן שיש

בעיא
 שאין מודה הבדיתא שפשע

ת :ההלכות מן וכ״נ מצילין כו ר ב  והקמיעין ה
 ופירש״י כלשונה קמ״ר.) (דף שם ברייתא .זכו׳
 ושאר י״ח כגון חכמים שתקנו הברטת מעבע ז״ל

 כותבים שהיו מפרשיות הרבה ומענינות ברכות
 וכו׳ המחלה כל כגון לחש פסוקי בקמיעות

עכ״ל:
ה ת כ  לשון וכו׳. בו היתה אס וכו׳ ס׳׳

 ומבואר רבינו כלשון שם ההלכות
 תיבות מתוך ומ״ש .הגמרא וסוגיה בברייתא

 כרב דלא שם הונא רב כדעת הוא שלמות
 שלמות מתיבות הוא שהלקוט והכונה מסדא

 שלמות תיבות שם אץ אם אבל נמחקו שלא
 שם ומבואר מצילין. אין מפוזרות אותיות אלא

̂, כמנין'אותיות זה שמנין בגמרא  בנסוע ויהי פ
 שמונים בה ואין הזפרוס בה ושיש .הארון
 ממנה הוא/כשנמחקו שמצילין אותיות זחמש

 אות או אותיות
. ט׳ משנה ו
יש א פכ״ד

■וכו׳ אסור לפיכך .וכו' .
 בפסק העלו ושם מבואר ק״נ) שואל(שבת &'

מוהר: הרהור אסור דבור ההלכה
 ברייתא .וכו׳ גנותיו לפקוד לאדם אסור ב

 בכל בפרק ל״ח:) (דף בעילובין
מה לידע שדהו בתוך אדם יהלך לא מערבין

ועשרים ארבעוז פרק

 מדינה פסס על אדם יעייל לא וכן הברייתא
 הוא דהתס י״ל מיד למרחן ויכנס שתחשך כדי
 מימרא ולעמד לניר צריכה שהיא שדה .תוך

 שם שהמרחז המדינה לפתח■ מעייל וכן מלסא
 ולזה ע״כ חשדא לידי ואתי מלתא מינכרא
 מדברי נ״ל וכן ז״ל. והרשב״א הרמב׳׳ן הסכימו

 אלא עוד ולא התחום סוף עד שכתב רבינו
 המדינה; פתח על דיןהעיול בבאור הביא שלא

כן ג  (דף יהודה, דרב מימרא .וכו׳ אומר ו
 והרשב״א הרמב׳ץ ופירשו כלשונה ק״ב:)

 עמי בא למחר הולך אני לשם לו שאומר ז״ל
 דץ ופירוש .ע״כ פשיעא קאמר מאי לא דאי

:כ״ח פרק ריש מבואר הבורגנין
ר ד ת ו כו׳. לאדם מ  בן ר״י ק״נ) (דף שם ו

 לחבירו אדם אומר אומר קרסה
 הלכה יוחק א״ר לערב עמי שתעמוד הנראה

 הרהור אסור דטר דבר ודבר מ״ע כריב״ק
 שע״מ יודעים ששניהם אע׳׳פ ופירש״י .מותר
 שפיר בהדיא מפרש דלא כיון לפעולתו לשכרו

 לו יאמר לא אבל רבינו וז״ש דבריו. ע׳׳כ דמי
ק לערב לי נכון היה  הגמרא: מן נראה ו

ר סו א ט׳ לרון ו  קי״ג:} (דף קשרים אלו פ׳ .ו
 של הלוכך יהא שלא דרכיך מעשות

 ליפסע דלא היא מאי מול של כהלוכך שבס
 זירא א״ר ו׳:) (דף דברכות ופיק גסה פסיעה

 רהעי דקא לרבק להו חזינא הוה כי מריש
כיון שבתא מחללי קא אמינא לפרקא דשבסא

 העמידו ובגמרא .וכו׳ פימת ומביא לשמור
 מחוברין בפירות דוקא יהודה רב לדעת המשנה

 .חולק שם ואין מותר התלושין בפירוס אבל
 התחום על מחשיכין בברייתא קנ״א) (דף ושם

 קורא לתחום חון עומדת הימה בהמה להביא
 על מחשיכין אין מסחאוס ויש .באה והיא צה

התחום

 א״ר אמרו ששם אסור להרבות בעלה שימה
 משתעיא לאימיה חמי הוה כד רשב״י בא בר מייא
 דעת וזה היא, שבתא אימא א״ל הוה סגין

:רבינו ־וכדברי ז״ל והרשב״א הרמב״ן

:למעלה נזכר כבר
בין ש ח ט כו׳. חשבונות ז ס׳ מימרא ו

...... של משמנות ק״נ) (שבס
 שהחשיך מי פ׳ ובמשנה .בשבת לחשבן מוסר

 ופירשו ומודדין עומאה שעור גבי קנ״ז) (דף
בגמרא

שואל
מצום

שאינם פי על אף בשבת אסורין שהן דברים ti''? א
וננפני .מלאכה לידי מביאין ואינם למלאכה דומין

דריל׳ל׳׳דאמר!עולם'"ירתיאדם’להא דשמענא עשית רגלך משבת תשיב אם שנאמר משום נאסרו מה
f”־ ̂^ דרכיך מעשות וכבדתו ונאמר קדשי ביום חפציך “ ״ ̂ן רהיענא נמי אנא בשבת ואפי׳ מצוה לדבר ממ

ברייתא וכו׳. שיח לבור אדם ויורד .כ ע *tSrtS לאדם אמרר ל&ידד f31 דבר ודבר חבצד ״ ̂' (לף ש^ כלשונה
ר חפצך ק5בש אסורין שהן דברים ב ד . ו ר ב ך ד כ פ ל [ נ כלשונה: ק׳) (עירובין תפילין בהמוצא בחפצו להלך לאדם אסור נ

אסור מה שותפו עם שידבר כגון בהן לדבר ואפילו בשבת ־ קשרים באלו . וכו׳ בשיחה להרבות ו
של דבורך יהא שלא קי״ג:)' (שבס ובאי זה בית יבנה היאך או יקנה מה או למחר ימכור

מקח כגון ז׳׳ל אסור בו וכיוצא זה כל .פלוני למקום ילך סחורה זה
,- ^ז-יייי ממצוא דהני עליו והקשו וחשבונות וממכר .ייי• שאפי^ מפורש בימשלמי אבל .נפקא חפצך אסור 3 • מותר הרהור אסור דבור דבר ודבר שנאמר

 הן מה לראות כדי בשבת ושדותיו גנותיו לפקוד לאדם
 לעשות מהלך זה שהרי .פירותיהן הן היאך או צריכין י״!:

ת ולהביא פועלים לשטר מ התחום סוף עד בשבת צא ש לאדם אסור וכן .^חפצו הוא מחשיך אבל פי
דבכורות(דףו׳:) פ״ק וכו׳. לרון מותר ה חפציי לעשות קרוב שיהיה כדי שתחשך עד שם וישב

.חפציו לעשות בשבת הלוכו נמצא שהרי .שבת במוצאי : ’
 לעשות התחום על ^כשהחשיך אמורים דברים במה ג

 לעשות החשיך אם אבל לעשותו. בשבת שאסור דבר
 אין כיצד .מותר זה הרי בשבת לעשותו שמותר דבר

 לשכור או מחוברין פירות להביא התחום על מחשיכין
שבת. לשמור מותר שהרי פירות לשמור הוא מחשיך אבל פועלין.  קורא שהבהמה .תלושין פירות או בהמה להביא ומחשיך ב

 אדם אומר וכן .בשבת להביאן מותר היה מחיצות שם היו אילו תלושין ופירות לתחום. חוץ שהיא פי על אף באה והיא לה
 לומר לאדם מותר ד בזה: כיוצא כל וכן בשבת לשם הולך היה בורגנים שם היו שאם למחר הולך אני פלוני לכרך לחבירו
ערב. עמי שתעמוד [א] הנראה לפועל ת. חפצו עושה שנמצא לערב לי נכון היה לו יאמר לא אבל ל שב  לרוץ יואסור ב

[ ב  ומערה ושיח לבור אדם ״ויורד .חול של כהלוכך שבת של הלוכך יהא שלא דרכיך מעשות שנאמר בשבת * ולדלג [
 יהא שלא דבר ודבר שנאמר בטלה בשיחה להרבות ואסור .ועולה ומטפס ושותה ויורד ומטפס אמה מאה הן אפילו

] שבת של דבורך נ  .יהמדרש לבית או הכנסת לבית שירוץ כגון מצוה לדבר בשבת לרוץ מותר ה :חיל של כדבורך [
מקבל אם לידע בגד או כשיעור יש אם לידע מקוה כגון מצוה של מדידה [ל] ומודדין מצוד. של חשבונות ומחשבין

טומאה
h יג משץ סס לאוין סמ״ג שו שא סימן שור ו :שלו סי׳ שור ח :שא סי' שור ד :שס שור ג :ל עשין סמ״ג שו סי' שור ב :אוהס שמצילין כתב השור:

עוז מגדל מיימוניות הגהות
מר [ק] בי א סי ר ה יו ש ע כו׳ חלפתא באבא מ ד ו או ע בי ה פניו ו ב ר6ם ל ם איו מר תרגו ש כ׳ד סרק א ם י ד טן שהן דג ט ק החלט .גזה טוצא כל וכן עד א  הי״ג) (דף קשטם ואלו פי

ם אי בנ הו ל עו ק בנין ש ף ב א א ו ה הו ליו צו ו ע ז נ נ ב ו עו [ר] : ע״ ה ב ני ש מי א רי ת לו שאי ג ק הדנרים הל ו ); שואל(דף פי נ ר ק׳ ת ח. חפציו פד לומר לאדם מו שנ אל. ם׳ ג שו

ה א רב בר מרב נ כו׳ הו ד ו לין אין א״ל ע צי א מ ה א רב ו א תונ לין תנ צי ל מ א אי א״ ק תנ פ׳ ף ו ד ע׳ז( ) ד ר ;ז׳ סו א כו׳ לרון ו ג) קשרים(דף אלו פרק .חול של עד ו ר :קי׳ ת  עד לרון מו

א ב תנ נו ר׳׳י פי׳ [ש] : ע׳׳ א היי ק מי דו ם בי אי תנ ם ה אי ר מו א ה א ו תנו של ב ני ת כ ס(דף פ״ק . המדרש לגית לא לי ) דנרכו בין : ׳׳ ש ה מ ק . עומאה מקנל עד חשכונוה ו ) שואל(דף פי /  ק

ד מו ל א ת ל ת ו לו פ שיו אבל ת כ ה ע ת ה שרב ח כ נו ש ת נ ב ו תו כ ם הכל ל שו ת מ ת ע שו ע פ׳ ל ג) (דף קשרים אלו ו ;קי׳
ה׳ רו ל פ ך ה ת לין תור צי ל מ כ פני ה ה מ ק לי ד הן הד מו ל ת הן ת א [ח] s ע״ב תפלו מ של כ

הי ע וי סו ארון בנ א לא ה עי ב מי כיון לי ק ש ד ת בו די רו כ ע״נ אז ת א לי ה בה ד ת פ״ תיו כו׳ או ב ו ה (א) : ע׳׳ ה׳׳ קי הן אם ו רנ א ת עם ב עו ת אבל מ קי טבע ארנ ת עם ב עו ת אין מ א  נר

ה הי ר שי ת טלן מו טל ם ל שו ת מ טבע א ה מ ש ת ד טבע ה ה טל ה ב בי א לג ל מי ו לין ד פי ת בי ל ת כ ש ו ד קו ת ה עו מ ה לין ש טי בן ב בי לנ שי ח פי ד כז ט ע׳׳ ת ״ ה ר״י [א] ס אה פי ב הנר  טו

ך עיני כ ב עי [נ] 5ע״ ה ב ני ל מר׳ מי א ע מ ש בי בר י סי ר הו יו סוע מ ה לפ סיע ת גסה פ ב ש כו׳ ב ש ו ל׳ ׳ :ע׳׳ טור [ מן ה א סי ס״ה ש״ ב ב תי ם כ רי חו ם ב ענגי ת מ תם ה ם בקפיצ ת צ מרו ב  ו

תר כן מו ת ו או עננין כל לר ת מ ש / בו ר בו ד ת תו מו או ר כ] ל מי [ג] :ע״ ל ש רו לו בפרק בי ם א שרי א ק ר ק בוי ר רבה ו א א׳ ב׳׳י בא בר חיי ש ה כד ר מי הו ת ח מי אי א ל עי ת ש ת סגין מ  הו

מר ה א א ל מ א אי ת ב א ש א הי הי ה ו ק ח ב*. ש ר מכאן [ד] ע׳ תי ט ה הר׳׳ טי ט ש ל ח ד לו ש דו מ רין ל קו ר ש ניי׳׳ ה פז דיד מ ל ד א מצוד! ש כן הי ר ו תי ת ה בי״ א ך,,ו3 ר ו

דמות


