
109 נה משנה מגיד מכד פרק שבת הלכות זמנים. משנה מגיד

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
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ד ״ כ ל ' פ  רבינו של מו אברהם הר׳ פסג ונו׳. משום אסורים שהם הדברים כ

 בין עליו גזרו לא שבוה שהוא דבר כל אמר סחם דרבינו דאע״ג בקשובה
 ל״ד:) (עירובי[ בגמרא לה דמייתי מאסר הרשות לדבר מצוה דבר בין חילק ולא השמשות

 אלא,לדבר שרי לא דרבינו ילסינן מצוה לדבר אלא מערבין אין וקי״ל תחומין עירובי גבי
 נחפז או מרוד היה לאם דה״ה ומ״ש . מצוה
 מערבין חשיכה ספק ל׳׳ד) (שבת מדתנן כן למד

 שנסרד אלא מצוה בהנחתן ואין מצירות עירובי
עכ״ל: יום מבעוד הגיח ולא ונחפז

קטן

 לעניים צדקה שסקין השואל פרק עוד רבינו. שהזכיר מה כעין מצוה של מדידה דוקא- בגמרא
 למרמיאות הולכין בשבח רבים עסקי על לפקח מדרשות ולבתי כנסיות לגסי הולכין בשבת

 רבים עסקי בשביל שבוס שוס הותר שלא ודע . בשבת רבים עסקי על לפקח ולקרקסאות
ואסור מלאכה בלא בדברים והתעסקות הפיקוח לגד אחר שבות ולא לנכרי אמירה לא

לדבר היתר וזה דבר ודבר משום יחיד

t

 כנסיות לבתי והולכין .לעניים צדקה ופוסקין .טומאה
 של וטרקלין לטרטיאות ואפילו . מדרשות ולבתי
 על ומשדכין .בשבת רבים עסקי על לפקח .כותים

] ליארם התינוקת ה  וללמדו ספר ללמדו התינוק ועל [
 מלזעוק היא שבת אומר החולה את לבקר והנכנס אבלים. ומנחמים חולין ומבקרין אומנות.

[ ו  להביא המת עסקי ועל כלה עסקי על לפקח התחום על ומחשיכין .לבוא קרובה ורפואה [
 מצאת לא פלוני ממקום הבא שם מצאת לא פלוני למקום לך לו ואומר .ותכריכין ארון לו

 הן מצוה בהן וכיוצא אלו שכל מקח. סכום לו יזכיר שלא ובלבד .במאתים הבא במנה
 בערב הגדול ביס“ מפליגין ן :מותרין שמים חפצי אסורין חפציך וכו׳ חפציך עשות ונאמר
 שבת לצורך בין בשבת נדרים ומפירין .שובת ואינו לשבות עמו ופוסק מצוה לדבר שבת

] לצורך שלא בין ז  על אף ומתירין השבת לצורך שהן הנדרים על לחכם ^ונשאלין .שבת [
 בשבת עונשין אין ן :הן מצוה אלו שדברים השבת קודם להתירן פנאי להן שהיה פי

 מלקות דין בבית שנתחייב הרי כיצד שבת. דוחה אינה עשה מצות שהעונש פי על אף
 מושבותיכם בכל אש תבערו לא שנאמר בשבת אותו ממיתין ואין אותו מלקין אין מיתה או

 לשאר הדין והוא שריפה שנתחייב מי בשבת ישרפו שלא דין לבית אזהרה זו השבת ביום
 אדם בא ^ואם מחוברין.■ בין תלושים בין בשבת פירותיו לשמור לאדם מותר ח ז עונשין
 זה דבר והלא .ומרחיקן בהם ומכה בהן גוער מהן לאכול וחיה בהמה או מהן ליטול

 עתה שאינן חפצים לעצמו לקנות אלא נאסר שלא מפני מותר. הוא ולמה הוא מחפציו
 בא שכבר ממונו לשמור אבל לידו. שתבוא בהנאה ולהטפל ולהרויח להשתכר או מצויים

 :הגנבים מפני ביתו לנועל דומה זה למה הא מותר שהוא כמות שיעמוד עד לידו
 כדרך ירקד ולא יספק לא החיה מפני ומדלעיו ומקשאיו העופות מפני יזרעיו המשמר ט

 ״הדברים כל י :הרבים ברשות אמות ארבע ויזרוק צרור יטיל שמא נזירה בחול שעושה
שהן הוא יום של בעצמו אלא השמשות בין עליהן נזרו לא שבות משום אסורין שהן

אסורין
, ״, _ :שמנ1 ש! סימן מור ה :דשם :שם סמ׳ג שז סי׳ מוי ג : סס לאוין סמ׳ג שמא סי׳ סור ג :כישב׳ג רמיז'פסה סימן מוי א ׳

וכדעת חולקין ז״לשהם הרב סבור כת״ק, י י י
:ז״ל רש״י

שההפרה בהל׳ ומסקנא קנ״ו) שהחשיך(דף במי משנה .וכו׳ לנדרים ונשאלין .וכו׳ נדרים ומפירין :ל׳ פ׳ בארוכה זה דין ויתבאר י״ט) (דף פ״ק ברייתא .וכו׳ בים מפליגיו ו
אותו כל ידוע זמן והבעל האב להפרת ויש קבוע עת לשאלה שאין מפני והפעם לצורךהשבח, שהם בדברים דוקא והשאלה השגת לצורך שאינן בדברים אפי׳ מותרת

מבואר להסירם פנאי להם שהיה אע״פ ומ״ש ובהלכות. בגמרא מבואר וכן להפר יוכלו לא שוב בשבת יפרו לא ואם נדרים מהלכות פי״ג כמבואר לעת מעת ולא ששמעו היום
: שם בגמרא

ן ז בשבת. לענוש שלא הלאוין בכלל תורה משנה ובפתיחת המצות בספר המצות במנין זה רבינו מנה וכבר ממונות דיני אחד בס׳ ל״ה) (דף בסנהדרין וכו׳. בשבת עונשין אי
:לענוש שלא הוא הנוסחא ועיקר ס״ס והוא בשבת להתענות שלא ספרים במקצת נמצא אלו הלכות ובפתיחת

 :ז״ל ממנו ונראים הם ודבריו וכו׳ זה דבר והלא רבינו וכתב בסמוך יתבאר ועוד הזכרסיה ק״נ) (דף שואל פ׳ משנה .וכו׳ סירותיו לשמור לאדם מותר ח
 קרויין בו ונולדין שגדלים ומקום ודלועים קשואין קרויין הפירות שגוף ומדלעיו מקשאיו ופירוש .והפעם הדין ק״ד) (דף עירובין סוף ברייתא ,וכו׳ זרעיו המשמר ט

:ומדלעין מקשאין
ל י בכרמלית שנתנו עירוב גגי שם משנה וסתם השמשות בין עליו גזרו לא שבות משום שהוא דבר כל א״ר מערבין בכל פ׳ ל״ד:) בעירובין(דף וכו׳. שבות משום אסורין שהן הדברים כ

.שבות משום אלא אלו בדברים ואין הכלים את מפבילין ואין הודאי אס מעשרין אין חשיכה אינה ספק משיכה ספק ל״ד:) (שבת מדליקין במה סרק ששנינו מה לזה וקשה כמותו.
לפיכך

למלך משנה
ל י כ ן ז פ א נסתפקתי .השנת את דוחה אינה מ״ע שהעונש אמ׳פ נשנש עונשין אי ה מנ נ ר רנינו דכ ש לר׳א דאף למימר איכא וא״כ .מ׳ז לממומי ה כדי שנת חלול התירה שהתורה שנת חלול שאני נר׳

בצרכי
 לנכרי אמירה אבל רבים לצורך או מצוה

 ודאי ישראל ע״י אמר שבוס וכ״ש במלאכה
 רבינו בדברי ומבואר בגמרא מוכרח וזה לא

 התינוקת על משדכין שם עוד .כן מקומו מענין
 אומנות וללמדו ספר ללמדו הסיפק ועל ציארס

 מבקרין ואין אבלים מנממין אין י״ב) (דף ופ״ק
 שס עוד .מתירין וב״ה ג״ש דברי בשבת חולים

 היא שבת אומר החולה את לבקר הנכנס ח״ר
 וכו׳ אומר ר״מ לבא קרובה ורפואה מלזעוק

שיכין :כת״ק רבינו ופסק  הסחוס על ומח
ט׳  רבינו כלשון קנ״א) שואל(דף פרק משנה .ו

 ארון לו להביא ק״נ) (דף בגמרא ומפורש
 געשוייןאפי׳ שאם עשויין שאינן אע״פ ותכריכין
 :למעלה שנתבאר כמו מותר חי גבי
מר או  (דף שם ברייתא .וכו' למקום לך לו ו

 לא פלוני למקום לך לו ואומר קנ״א)
 לא פלוני ממקום הבא פלוני במקום מצאת
 בר״י יוסי ר׳ במאתים לי הבא במנה מצאת
ח. סכום לו יזכיר שלא ובלבד אומר  ופי׳ מק
 1ל בשבת לו שאומר פלוני למקום לך לו אומר
 אומר אינו ודאי אבל סלוני למקום למחר
 גר״י שר״י נראה ז״ל רש״י ומדברי . בשבח שילך
 מנה מקח סכום כתב שכך ת״ק על חולק

 ת״ק דברי כסב רבינו אבל .עכ״ל מאתים
 מקח סכום שפי' דבריו לפי ונ״ל .ר״י ודברי

 שמותר הזכיר ות״ק עליו להוסיף שלא ידוע סך
 מולקין ואינם שירצה כמה בו לחת לו לומר

 באותו לו יתנו לא שמא יוסי ר׳ דברי ופעם
 והמניעה לבפלה היחה שהאמירה ונמצא סך

 הצלת אלא הידוע הסך באמירה שאין א״נ ממנו
 והרמב״ן .רבינו לדעת כנ״ל התירו ולא ממונו

והלכתא וכתב האדם חורת בספר כתבו ז״ל

ה ויש נצפשו להצילו ניסן חנירו אחר שהרודף רוצח מהל׳ נפ״א ג עשה נז תי  וקצותס דנ
תינ תעשה ולא כפה את ס לא דכ  ניתן הנהמה מן חון העריות מכל אחת אמר הרודף וכן .עינן סחו

 כרודף והנה .הענירה מן הצלתו נשניל שנת שנחלל מהו נשכת זה היה אס .כנפשו העכירה מן להצילו
ר לך דאין להצילו כדי שנת דמחללין לי פשיעא להורנו אחר.נזכרו  של ודמו נפש פקוח כפני שעומד דנ

ר רודף  הוא לי דמהפקא מאי אך . להורגו נניחנו שלא פשיעא שנס שהוא ונשכיל סורס התירתו כנ
 שהרי לזה דוגמא ויש . שנת נחלל פלא אפשר דמו התירה שהתורה דאף העריות מכל אחת אחר נרודף

ד מיתת מחוייני להרוג עשה מצות שהוא אף ׳ מ נ  נפרקין רנינו וכמ׳ש נשנת לענוש שלא הוזהרנו מ׳
א'כ  שנת נחלל פלא ואפשר העונשיס מדיני אחד הוא להורגו רשות שניחן הערוה אחר נרודף ה׳נ ו

ה מקלקל דהוי משוס שכת מלול חשינ דלא תימא וכי .זה בשניל  השוס׳ כתנו שהרי ליתא הא . כמנור
ה דף סנהדרין ה ל׳ ה'נ .כפרה לו דיש משוס חקון השינ דהרציחה שנת דוהה רציחה אין ד׳  חשיש ו

כ העכירה מן שמצילו כיון הקון כ׳ ג דף סורר כן כפ׳ התוספות ו ה ע׳  ומההיא .יע׳ש ע׳ז למעועי חד ד׳
ד דף סורר כן דאמרינןנפרק ר דר׳א ע׳  פרי דאלמא כנפשו להצילו ניתן השנת את המחלל אומר ר׳ש נ

ה קי׳ל לא דאנן אף העכירה מן להצילו נשכיל שנת לחלל תי ל משוס היינו מ  מן אינה דשנת דס׳
מ .שם וכמנואר כנפשו להצילו דניתן העכירות ר משוס לנ׳ד מהתם ראיה דליכא נראה מ׳ ע׳  התם ד

ס שתמהו וכמו אנחנו שנחלל שנת זה יחלל דנשנילשלא יתכן דאין הוא הכתוכ גזרת ה התוספות פ ד׳ נ

ב : שנת שנחלל לנו מנין אחרת ענירה משוס אכל שנס זה יחלל שלא פ להרי׳ף ראיתי שו ס'  אלו נ
ע דף נגמרא דאמר לההיא דאוקמה עונרין ה אר״א מ׳ כ לנוחרו מותר ע׳ ה׳ שנס להיות שהל ניו  נ
 כדתנן כנפשו להצילו שמותר כו׳ הכפוריס כיום המאורסה נערה אחר או הזכור אחר רן שהיה כגון דמיירי

. כנפשם אותה שמצילין ואלו כ ׳ ר ע א מנו לן רי הם דס׳ל ה  נשכת אפילי היא ננפשם אותה שמצילין דכלאו
רי כפירוש שה הר׳ן שהניא גאון שרירא רנ מדנרי וכן  אחת אחר דרודף כן ללמוד יש הללו ר׳א דנ

ת. להורגו מותר העריות מכל שכ ס׳ מ׳ש כפי אך נ ה דר׳א לההיא דאוקמוה התו ע׳  להכעיס: שכופר כ
 ניה׳כ■ להורגו מותר היאך הכי לאו דאי הדמים על וחשוד לסמים שהוא נפש פקוח כמו הריגתו דהו׳ל

. כשנת להיות שחל ׳ ו כ  וכיון השנת את דדוחה קי׳ל דהא נפש פקוח דפאני משוס זה דין ללמוד אין ו
א. כשנת אף דנהרג פשיטא רודף של דמו הסירה שהתורה תיננ כ ד כ  העריות מכל אחת אחר כרודף אך ו

ת להלל לנו הותר שלא נשכת כנפשו אותו מצילין שאין אפשר עדין  העכירה מן להצילו נשכיל כנ
 הורגין דאין יהרגני שלא לו הניחו דהאומר ליה דאית יהודה דר׳ דאלינא ודע .תלמוד צריך והדנר

ל דר׳י התם ואמרינן אותו  תורה ואמרה לקטלא נפשיט דמסר משוס קטליה רחמנא דקאמר דהא ס׳
 להו דאית לרננך אכל . רודף דהשינ משוס אותו הורגין כשנת דאף דפשיטא נראה .כדמו דמה הצל

;וצ׳ע נשכת אותו הורגין אס להסתפק יש רחמנא קפיד דאפגימתה

עוז מגדל
סקין פו שיבין :ה׳) (דף דכתוכות וס״ק דשכת ס״ק1 השואל סרק ,(כא קרוכה עד צדקה ו ח מ  ע< ו

פליגין :השואל סרק .מותרין שמיס מסצי עד וכו׳ התהום  ואינו עד הגדול ביס מ
רין :דשבת סס״ק .שובת פי מ  כירה וס׳ קכ״ו) (דף שבה מהכת סוף .הן מצות אלו עד נדרים ו

 אחד ס' בהנהדרין .עונשין לשאר עד בשבת עונשין אין :ע״ו) (דף המאורסה נערה פרק ובנדרים
ת(דף דיני מונו ) ס״ק(דף וביבמות ל״ה) מ ׳ ר :ו ת  וסרק דיומא סרקבתרא . הגנבים עד וכו׳ לאדם מו

ר :קען דמועד גתרא מ ש מ ל :ק״ד) (דף עירובץ דמסכת בתרא סרק .ברה״ר עד ורעים ה הדברים כ
:ל״ב) מערבין(דף בכל ס' .אשור עד אסורץ עהן

מיימוניות הגהות
ף ת דסו ב ה ש ב ר ר ר ב ה ב ב חנ תי א י נ אוו א ב מי א ד ק ח ו ש בו׳ מ ד ו ק א״ל ע ס ע ת  בעלמ>ן מ
א אי אנ ם ו שו ה מ ש חי א ל י תנ א ה ת פ ס תו ץ ב ש ח ת לו שו חי כן ל ל ו עי ק ל ר א פ צל כ״ א א ת כ ל  ה
ח ש כ״ א ע״ ל ד הן בר״י ו ר ב ס א כן [ה] 1 ע״כ ד ה ו ר ם הו ר״ ה ל מ כ לו ב אסר א ת ו שו ע ם ל כו  ס

ת עו מ ם ה די ע מ ל ת מ קו ו נ ק [ו] : ע״ב תי ״ ת ש כ ף [ו] : ע״כ ע״ סו ץ ב ת ל בי ם מ רי ד בנ ק ו ר  פ
ה ר ע ה שאין נ כ ל תו ה או ג כ ק הזו ל חו ל ש ה ע א ז ת אי ד ם כ ח :ע״ב ה



luu בסףטשנה ־,D כי פיק שבת הלטת .D’:DTמשנה מגיד
 וכיוצא ונעירוב כזו מצוה במקום אלא השמשוה בבין השבוהים המירו שלא ז״ל לאיכךחירצו

 ששם סבור שהוא ממה לו שיצא וג״ל וכו׳. וגחסז מרוד היה אם ז״ל והוסיף רבינו. וכדברי בה
 מהלכות ששי ארק כמבואר עירוב שעימבו הרשות לדבר תחומין עירובי אדם עירב

מומר. השמשות בין דחוק שהוא כל אלמא שבות משום עליו גזרו שלא אמרו ואעס׳׳כ עירובי!
 מערבים שאין שאמרו ממה שהקשה מי וראיתי
 מהלכות וס״ו השמשות בבין חהומין ערובי

 רביצו ודעת זה דבר מירון יתבאר ערובין
דין: באותו

א  משום שהוא דבר בשבת .שפשה קטן י
. שבות מ׳  שכתב רבינו מדברי ו

 מלאכה קמן עושה היה שאם נראה היה בכאן
 כאן ואין להפרישו דין בית על מצוה גמורה
 ועובר גמורות מלאכות עושה אפי׳ אלא האמת

 להפרישו עליו מצווין אין שבמורה לאוין שאר על
 (דף ביבמות הנראה לפי הגמרא מסקנת וזו

 סוף כן כתב עצמו רבינו ואף חרש פ׳ קי״ד)
 בדין אלו מהלכות ופי״ב ביאור מ״א הלכות

 ן מצווי ב״ד שאין עצמו מדעת לכבות שבא קטן
 פרט למה צ׳׳ע א״כ האמת הוא וכן להפרישו

 טעם מצאתי ולא שבות משוס שהוא דבר כאן
:תלמוד לי צריך והדבר בזה נכון

 כתב רבינו . וכו׳ לטלטל חכמים אסרו יב
 באיסור מאד נכונים טעמים בכאן

 הזכיר ובהשגות בגמרא נזכרו ולא הטלטול
 ההוצאה גדר מפני שהוא אחר טעם ז״ל הר״א
 אטו הכלים בכל קכ״ד:) (שבח בגמרא כמ״ש
 הזכיר ולא בתמיה הוא הוצאה צורך לאו טלטול
 נאסר שבחחלה שאע״פ לפי זה טעם רבינו

 בן נחמיה בימי ההוצאה גדר מפני הטלטול
 המירו אח״כ בהוצאה נזהרין היו שלא חכליה

 ונאסרו קכ״ג;) (שם בגמרא כמוזכר כלים קצת
 אטו ומ״ש רבינו. שכתב הטעמים מפני השאר
 כי לומר רצו הוא הוצאה צורך לאו מלמול

 ההוצאה גדר מפני הטלטול לאסור ראשונה סבה
 ואפשר .גזרה בסלה לא הטעם שבטיל ואע״פ
 ולא ז״ל הוא שחדש אלו טעמים הזכיר שרבינו

. יותר נראה וזה אחר טעם שם שאין לומר

והוא להיתר שמלאכתו כלי יש א £כ״ה

א טן י . לה«־ישו מצווין דץ בית אין וכו׳ שבוה ■משום שהוא דבר בשבח שעשה ה י מ ו
 מלאכה קטן עושה היה שאם נראה היה כאן שכתב רבינו מדברי ה״ה כתב

 ואפשר תלמוד; לי צריך והדבר עד וכו׳ האמת הן ואין להפרישו ב״ד על מצוה גמורה
מצווים ב״ד דאין רישא משום שבות משום נקט לא שבות משוס רבינו Jכא שמ״ש לומר

 הניחו ואם דקחני סיפא משום אלא להפרישו
 באיסורי דוקא דהיינו בידו ממחין אין אביו

 שלא אביו ביד ממחין תורה באיסורי אבל דרבנן
:איסור לעשות יניחנו

בל

הראב׳׳ד השגת
 ז״ל הראב׳׳ד כתב .וכו׳ לטלטל חכמים *אסרו

 הוא הוצאה צורך לאו סלסול אטו אמרו עוד
 זו משנה נשנית מכליה בן נחמיה בימי ועוד

 השלמן על נסלים קטנים כלים שלשה שאמרו
 מה בטלטול אסרו ההוצאה חיוב מפני כי נמצא

:עכ״ל להוצאה גדר שהוא שאסרו

 דבר שם שירדה והוא .מותרין השמשות בין אבל אסורין
 לעלות השמשות בין לו מותר כיצד דוהק. או מצוה
שופר. או לולב להביא המים פני על לשוט או באילן

עירוב הכרמלית מן מוציא או האילן מן מוריד וכן
 זה הרי השמשות בין שבות משום שהוא לדבר ונצרך ונחפז טרוד היה אם וכן .שעשה

 הודאי את מעשרין אין לפיכך .אסור מצוה דבר ולא דוחק שם היה לא אם אבל .מותר
 את מעשרים אבל שבות. משום בשבת המעשר הפרשת שאיםור פי על אף השמשות בין

א :הדמאי  שאינו מעציץ שתלש כגון שבות משום שהוא דבר בשבת שעשה קטן * י
 ממחין אץ אביו הניחו אם וכן .להפרישו מצווין דין בית אין בכרמלית טלטל או נקוב
 בשבת דברים מקצת לטלטל חכמים *אםרו יב ♦ בידו

.זה באיםור נגעו מה ומפני .בחול עושה שהוא כדרך
 הילוכך יהיה שלא וצוו נביאים הזהירו אם ומה אמרו

 החול כשיחת השבת שיחת ולא בחול כהילוכך בשבת
 בשבת טלטול יהיה שלא וחומר קל דבר ודבר שנאמר

 ויבוא בעיניו חול כיום יהיה שלא כדי בחול כטלטול
או לבית מבית או לפינה מפינה כלים ולתקן להגביה
 ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהן וכיוצא אבנים להצניע

 כלים ויטלטל כשיבקר ועוד ע * ינוח למען בתורה שנאמר הטעם ובטל שבת שלא
 העם שמקצת מפני ועוד . מלאכה לידי ויבא מעט בהן שיתעסק אפשר לאיסור שמלאכתן

 שובתים הן ימיהן שכל קרנות ויושבי הטיילין כגון ימיהן כל בטלין אלא אומניות בעלי אינם
 שביתה שבת שלא נמצא הימים כשאר ולטלטל ולדבר להלך מותר יהיה ואם ממלאכה
 נגעו אלו דברים ומפני .אדם בכל השוה שביתה היא אלו מדברים שביתה לפיכך הניכרת.
: שיתבאר כמו להם הצריך כלים אלא בשבת אדם יטלטל שלא ואסרו . הטלטול באיסור

ועשרים חמשה פרק
לו שנעשה דבר בשבת בו לעשות שמותר הכלי והוא להיתר שמלאכתו כלי יען א

וקורנס ופת בשר בו לחתוך וסכין בה לאכול וקערה בו לשתות בום כגון . בחול י" ............י
 לעשות שאסור הכלי והוא לאיסור שמלאכתו כלי ויש ב :בהן וכיוצא אגוזים בו לפצוע

שבת: ולטחון לכתוש שאסור בהן וכיוצא וריחים מכתשת כגון בו. שנעשה דבר בשבת בו ב
 מתכת של או אבן של או חרם של או עץ של היה בין להיתר שמלאכתו כלי“ כל ג

שבת. לטלטלו מותר גופו. לצורך בין [א] מקומו לצורך בין כלי של עצמו בשביל בין ב
 מתכת של או אבנים של או חרם של או עץ של היה בין לאיסור שמלאכתו כלי וכל

:אסור כלי של עצמו בשביל אבל מקומו לצורך בין גופו לצורך בין בשבת לטלטלו מותר
כיצד

ג שה סימן מור א מ׳ :שם ס

 (שבת הכלים כל פרק בגמרא מבוארור! אלו
 שהם אלו כלים ופירוש בביאור קכ״ג) קכ׳׳ב

 של בקורנס שם כמבואר לכך בשגעשו להיתר
 נפחים של אבל האגוזים את בו לפצוע אגוזים
 וכן לאיסור מלאכתו קרוי לאגוזים שראוי אע״פ

:רביגו לשון מורה
ל ג  ען של שהוא בין להיתר שמלאכתו כלי ב

כו׳. ^ היא כך ו  שם 'בגמרא מסק
 לצורך גטלים הכלים כל מתני׳ גבי קכ״ד) (דף

 אלא נסלין אינם אומר נחמיה ר׳ לצורך ושלא
 להיתר שמלאכתו דבר רבא.לצורך אמר לצורך.

 לסרך ושלא מקומו לצורך בין גופו לצורך בין
 לאיסור שמלאכתו ודבר לצל מחמה ואפי׳
ואף כלל לצורך שלא כלי שום לסלסל שאין נראה רבינו שמדברי ודע . בהלכות העלו וכן כת״ק וקי״ל וכו׳ למימר נחמיהואתא לא לצל מחמה אין מקומו ולצורך גופו לצורך

 מותר אינו להיתר שמלאכתו כלי דאפי׳ ואמרו רבא על ורבה אביי נחלקו בגמרא שהרי בדין וכן צורך ללא כלי ליטול שלא להחמיר שיש כירה פ׳ העלה כן ז״ל הרשב״א
 שלא אפי' להתיר היא רבא דעת ואם לצל מחמה אפי׳ לצורך דלא ופי׳ והתיר בא ורבא מקומו לצורך דמשנחנו לצורך שלא ופירשו .לצל מחמה דהיינו כלי של עצמו בשביל
שמלאכתו כלי מתירין מפרשים ויש .דעסי לפי שם מוכרעים הדברים וכן .כלל לצורך שלא דהיינו דמשנתט לסרך שלא לומר היה אלא לצל מהמה להזכיר לו היה לא כלל לצורך

:שיסמוכו מה על להם ואין כלל לצורך שלא אפי׳ להיתר
כיצד

משנה לחם
כהלכתא דלא והוא כב״ש עבידנא ואנא ביה הא ב״ש הא דאמר אביי תירון הביא ושם משנה באותה זה דדבר קכ״ד) (שביז בגמרא נראה וכו׳. שמלאכיזו כלי ויש א פכ״ה

 אתי וכו׳ ביו״ט הבקעת ואת הדלת אח סומכין דאין ל״ב:) דף (ביצה
וכו׳ משילין בס׳ הביאה אלפסי הרב וכן .יו״ס בהלכות פסקה ורבינו כהלכתא דלא

; זה תירן הוא כי ז״ל בהר״ן ועיין . תימה הוא וא״כ

:שבת השביעי ביום אשר לאל שבח ,שבת הלכות להו סליקו

מיימוניות הנהות
 להפרישו טמוים ב״ד אין דאורייתא באיסור דאפילו עליו והשיג שט״ג סימן א״ח [טור [*

: ע״ב ע״ש וסה״ת ואוספות פסקו וכן ע׳ש כוותיה רב דסבר כרבא [א] ׳, ס״ה] לאוין סט״ג

עוז מגדל
ך כ פי קין(דף כמה פ׳ .הדמאי עד הודאי אא מעשרין אץ ל כו׳ שעשה קטן :ל״ד) מדלי  ממחץ עד ו

דו, רו :כוותיה אזלא וסוגיין אכיי כן העמיד קי״ד) (דף חרש פרק סוף ני ס  לעלעל חכמים א
ב :הפרק סוף עד ת :עכ״ל להוצאה גדר שהוא כו׳ אמרו עוד ז״ל הראכ׳ד כ

אני ד מ׳ש אומר ו  ליחן מועעם והוא התוססוה נעלי רנותינו מדעת מוסכם הוא ז״ל ר״מ שכהה מה אמנם נעלמא דסוגיא ומתן משא דרך והוא הכלים כל סרק דריש ראשונה כהלכה הוא ז״ל הראכ׳
מ וכ״כ הפיסקא זאת הוף ז״ל כעצמו רומו שהוא כמו הפרקים כשאר לפנינו שמפורשים כמו עעמי הני כהן דשייכי להם צריך שאינו הדכרים כל לאיסור טעם . מקוצי הר׳ ל ׳ ה מעיינת וכי ז  שפיר נ

 הטעם הוא חכליה כן נחמיה וטעם מלאכה לידי ויכא מעט כהן שיתעסק אפשר לאיסור שמלאכתן כלים שכשיטלטל ז״ל ר״מ שכהכ האחד הטעם הוא הוצאה צורך לאו טלטול אטו התלמוד תמיהת שלשון תתכונן
ץ היכר שיהא כדי השלישי והטעם כהן וכיוצא אכנים להסיע יכא שמא ז״ל שכתר שני כקדושא ומהדר מינכר נמאי דשאיל עד וטרי דשקיל כמדנר מהלך היה גכי גדול כלל סרק לה משכחת לחול שכת ג

:כעינן היכר אלמא ואכדלתא
ף כל פרק מפורש והוא המחכרים כדרך הפרק דכרי לכל הקדמה .נשכת ולטחון ולכתוש עד וכו׳ כלי י׳מ כ״ה .פרק ד ם( כלי דף כל פרק .לטלטלן עד וכו׳ כלי hכ :קכ״ד) ה ם( :קכ״ד) הכלי


