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 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
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ל י ט׳ האיסור מחמת שהוקצה כלי כ  המוקצים דכליס רבינו מדברי משמע .ו
 ולאפוקי ולמקומן לגופן להם הוצרך אם אפי׳ לסלסלם אסור איסור מחסה

 השמשות לבין איתקצאי לא לאיסור שמלאכתו דכלי משום והסעם .כירה בפרק המרדכי ממ״ש
 השמשות שבין בו שהדליקו נר אבל מקומו ולצורך גופו לצורך למלסלו מוסר היה שהרי

גופו לצורך אפי׳ כלל לשלסלו

וכו׳ הוא משלמל כיצד ד
כן ה וכו׳ אס הוא ממלמל ו

 אפי׳ כלל למלסלו אסור היה
 למלמלו’ דאסור ׳ פשימא דולק דבעודו ומקומו

 קמ״ס) (שבת ממל בפ׳ כדאמרי׳ גוונא בכל
 הכר על ומעות החבית ע״פ אבן במניח

 הילכך האיסור לדבר בסיס נעשה דבמניח
:יומא לכוליה כה״ג איתקצאי

שני

 או בה לאכול עץ של הקערה את הוא מטלטל כי}יד ד
.עצמה בשביל הוא וזה תגנב. שלא כדי או במקומה לישב

 תתייבש שלא כדי החמה מן אותה טלטל אם וכן
 זה הרי ותפסד תתפח שלא כדי הגשמים מן או ותשבר
: להיתר שמלאכתה מפני ומותר עצמה בשביל מטלטל

 וזה למטה. עליה לעלות או אגוזים עליה לשבר אוהמכתשת הריחים הוא מטלטל וכן ה
 שלא כדי ולא תשבר שלא כדי מטלטלה אינו אבל במקומו. לישב או גופו לצורך הוא

 בהן וכיוצא וקורות וקנים ומעות אבנים כגון כלי שאינו וכל ו :בזה כיוצא כל וכן הגנב
 אם אדם בני בעשרה ניטלת שהיא פי על אף גדולה קורה או גדולה אבן . לטלטלן אסור

 לטלטל הוכנו לא כלים שהן אע״פ הבית יידלתות אותה. מטלטלים עליה כלי תורת יש
 מזיזין אין והמת והחול העפר וכן .אותן מטלטלין אין בשבת אפילו נתפרקו אם לפיכך

 אפילו הכלי לטלטל מותר ז לטלטלו: ואסור כאבן הוא הרי חי שמנה י=ובן .ממקומן אותן
 אדם נוטל ^כיצד .לתשמישה נעשה שלא מלאכה בו לעשות אלא תשמישו לצורך שלא

 מגרפה הגבינה. את בה לגרר מגירה דבילה. בו לחתוך קורדום .אגוזים בו לפצוע קורנס
 הכושואת את . לקטן אוכל עליו לתת המזלג ואת הרחת את הגרוגרות. את בה לגרוף

 כל וכן עליה לישב המכתשת את .הדלת את בו לפתוח סקאין של מחט בו. לתחוב הכרכר
 ניטל אם אבל הקוץ. את בה ליטול השלימה יד של מחט אדם ומטלטל ח : בזה כיוצא
] מטלטלין אין שלה החד הקצה או שלה הנקוב הקצה נ ה.[ ת  ועדיין גולם היתה ואם או

 כלים כגון דמיו יפחתו שמא עליו שמקפיד כלי כל ט לטלטלה: מותר ניקבה לא
 בשבת לטלטלן אסור יפסדו שמא עליהן שמקפיד ביותר היקרים וכלים לסחורה המוקצים

 וסכין מחרישה של ויתד הגדול המסר כגון כיס. חסרון מחמת מוקצה הנקרא הוא וזה
 כל י בהן: וכיוצא בשמים של וקורנס החרשים וחצין של׳אושכפים וחרב טבחים של
 והמנורה בשבת בו שהדליקו נר [ג] כגון לטלטלו. אסור יהאיסור מחמת שהוקצה כלי

 אסור המעות שנפלו או הנר שכבה פי על אף מעות עליו שהיו ושלהן עליה הנר שהיה
 אף כלה השבת כל לטלטלו נאסר השמשות בין לטלטלו אסור שהיה כלי שכל .לטלטלן

א :האיסור לו שגרם הדבר שהלך פי על  ישן נר כגון מיאוסו מחמת המוקצה כלי אבל י
ב • להן הוצרך אם בשבת לטלטלן מותר בהן וכיוצא הצואה וכלי [־] נפט של  י־הכלים כל י

 בשבת שנתפרקו בין ומגדל תיבה שידה דלתות כגון דלתותיהן שנתפרקו בשבת הניטלין
 בשבת הניטלין הכלים כל וכן .דלתות אותן לטלטל מותר השבת קודם שנתפרקו בין

 מעין עושין שבריהן שיהיו והוא נטלין שבריהן בשבת בין השבת קודם בין שנשברו
 פי את בהן לכסות זכוכית שברי .החבית פי את בהן לכסות עריבה שברי כיצד .מלאכתן

ה. כיוצא כל וכן הפך ג לטלטלן: אסור כלל למלאכה ראויין השברים ■אין אם אבל בז כל י
כסויי

;פיו מימ! מור ה :פס סמ׳ג רעט שימן מור ד ;פח שימן מור ג :פל שימן מור ב :פס וסמ׳ג טור א

שם: מבוארים אלי וצדדים למעלה נתבאר זה כל
כשהול! ז״ל המפרשים וכתבו למעלה.. נתבאר זה גם

 מקום מאותו ששלקו כיון אומרים אין מקומו לצורך לאיסור שמלאכתי כלי מכילמל
זה באי מניחו מקומו לצורך שממלמלו כיון אלא במקומו ומניחו מיד לשוממו לו שצריך

ועיקר: לזה ראיות ויש שירצה מקום
ל ו בכמה מבואר זה .וכו׳ כלי שאינו כ

פלטול■ גני הכלים כל ובפרק מקומות
 עליו כלי הורס דאיכא היכא גופו לצורך

: ע׳׳כ לא עליו כלי תורת דליכא היכא
בן כו׳. גדולה א ק״ג) (דף עירובין סוף ו

ר׳ בי דהוה קורה פי׳ שריסא ההיא
 אמר אדשא לה ושדו עשרה ליה שקלי והוו פדת

 והוזכרו .וכו׳ אסיחא ההיא עליה כלי הורת זו
 ז׳׳נ המפרשי׳ והקשו הכלים כל פרק בהלכות
ל״ה) מדליקין(שבה במה בסוף דאמרי׳ מההיא
 יוסף ורב רבא נחלקו כורים ג' בס שכוורת

.לסלסלה שאסור שוין ד׳ ובת לסלסלה מותר אס
 וכל לסלסלה דרכה אין דכוורת בתום׳ ותירצו
 קורה אבל .בשבת לסלסלה אסור כך כל שגדול

 הדלת לסגור שעה בכל לסלסלה היה דרכן זו
 כלי הורת שיש כיון אותה מסלסלין בשבת אף

 ורבינו ההלסח ומדברי ז״ל. הרשב״א עכ״ל עליה
 נ״ל מדליקין במה דש׳ הא כלל הזכירו שלא
 ורב ורבה ־חלוקות אלו שמימרות סבורים שהן

 כמוהן הלכה ואין בסלסול שמחמירין הוא יוסף
ת ;עיקר וכן תו ל  פרק וכו׳. שהן הביתאע״פ ד
סלסול. היתר גבי משנה קכ״ב:) (דף הכלים כל

 לפי הבית בדלתות משא״כ אמרו הכלים דלתות
 כלים שהן אע״פ רבינו ופי׳ המוכן. מן שאינן

 אינן פירש ז״ל רש״י אבל .לסלסול הוכנו לא
עכ״ל: כלי שאינן לפי לסלסל המוכן מן

 ממקומן אותן מזיזין אין והמת והקול העפר וכן
 בגמרא מפורשין והחול העפר דין .וכו׳

 והמת מקומות ובשאר ל״ס) (דף כירה פ׳
 שמנה בן ודין .קנ״א) (דף שואל פ׳ משנה

 בן קל״ה) (דף דמילה אליעזר ר׳ פרק ברייתא
 בשבת לנילסלו ואסור כאבן הוא הרי שמנה

.הסכנה מפני ומניקתו עליו שוחה אמו אבל
 לידי מביאה בדדיה הרבה שחלב ז״ל ופירש״י

:עכ״ל ,חולי
 לצורך שלא אפילו הכלי לסלסל מותר ז

 כלים .וכו׳ לפשות אלא תשמישו
 (דף הכלים כל פרק שם במשנה הוזכרו אלו

 במלאכתו בכלי דרבא אוקמתא וכפי קכ״ב:)
 מקומו ולצורך גופו לצורך שמוהר לאיסור

 סקאין של מחט ופי׳ הן. מבוארות אלו ומלות
: השקים בה שתופרין גדולה מחם
ל ט ל ט מ  מחס במשנה .וכו׳ של ממס אדם ו

 ובגמרא הקון אס בה ליסול יד של
או חררה נסל אבל נקובה דדוקא רבא אסיק

מבואר: וזה מנא ליה ומשוי עלייהו דממליך זמנין בגולמי בשבת מסלסלין נקובה שאינה ממט שאפי׳ דחניא ברייתא ואוקים כלי. אינה עוקצה
ל ט  .קנ״ז) (דף שהחשיך מי פרק בגמרא ומפורש .מחרישה של ויהד הגדול המסר מן מון בשבת ניסלין הכלים כל אומר יוסי ר׳ ב׳) (קכ״ג שס משנה .וכו׳ שמקפיד כלי כ

 דף (שם לשונות מחלוקת שהוא בשמים של מקורנם מון הכל בהסכמת קכ״ג:) (דף הכלים כל בפרק הס רבינו שהזכיר כלים ופרסי ואסור. כיס חסרון מחמת מוקצה שזהו
:ז״ל פירש״י כך בלעז' דולדלי״ה מרשים של !וחצין גדולות קורות לקצן העשויה גדולה מגרה גדול מסר ופירוש . כהלכות רבינו ופסק קכ״ג)

ל י  מפורשים רבינו שהזכיר הדברים ויסר .בשבת בו שהדליקו נר כגון אסור איסור מחמת דמוקצה העלו בגמרא קנ״ז) (דף שהחשיך מי פרק .וכו׳ איסור מחמת שהוקצה כלי ב
 מועיל שתנאי הוא ז״ל והרשב״א הרמב״ן שדעת ודע .זה בפרק דינן יתבאר בשוכח אבל שס בשהניחן הוא המעות ודין .בהלכות ומבוארין במסקנא מ״ד:) (דף כירה פרק בגמרא

:הירושלמי מן לזה ראיה והביאו לטלטלו מותר יהא ולכשיכבה הימנו מסתלק שאינו מע״ש שיתנה והוא .להכבות שעשוי כיון בשבת בו שהדליקו בנר
א ל י ב \ :בהלכות כמבואר הלכה פסק קנ״ז) (דף שהחשיך מי פ׳ .וכו׳ כלי א
ב ל י .הכליםוכו׳ כל וכן בשבת: ניסלין בחול שנתפרקו אע״פ עמהן ודלתותיהן נסלין הכלים כל ובגמרא קכ״ב:) ניטלין(דף הכלים כל ס׳ במשנה בשבת. הניסלין הכלים כ

 הפך פי אח בהן לכסות זכוכית ושברי החבית אח בהן לכסות עריבה שברי. מלאכה מעין עושין שיהו ובלבד נטלין שבריהם בשבת שניטלין הכלים כל קכ״ד:) (שם משנה
ופסקו מבע״י,. אחרת למלאכה והוכנו הואיל מותרים הכל דברי מע״ש אבל בשבת ■שנשברו מחלוקת שמואל אמר ובגמרא וכו׳ מלאכתן מעין עושין שיהו ובלבד אומר יהודה רבי

:שם שכתוב כמו כר״י שפסקו ז״ל הגאונים מן שיש אע״פ .עיקר וכן רבינו דעת וכן כח״ק בהלכות
ל ע  ובגמרא בשבת נמלים כך ובין כך בין הכלים כסויי אבל קרקעות בכסויי יוסי\בד״א א״ר בשבת ניטלין אחיזה בית להן שיש הכלים כסויי כל משנה קכ״ו:) שם(דף .וכו׳ כסויי כ

 בארעא וחברינהו בכלים פליגי כי אחיזה בית להם דאין אע״ג כנים כסויי לא לא■ אי אין אחיזה בית להן יש אס קרקעות כסויי דכ״ע .עליהן כלי הורת שיש והוא אר״י
 מטלסלין כמאן רבינא אמר יד בית צריך שאין תנור כהוי על ראב״י משום יוסי ר׳ העיד. קכ״ה) שם(דף עוד כה״ק. דהלכה ובהלכות גזרינןע״כ> לא כבר יוסי ור׳ גזרינן סבר דח״ק

המחובר כלי כסוי הוא התנור כסוי שהרי ז׳^ עליהם והקשו .רבינו וכדעת בהלכות נכתב זה וכל .ע״כ כראב״י כמאן אחיזה בית להם דאין אע״ג מחסיא במתא דהנורי כסויי האידנא

עוז מגדל
ת :ל׳ה) מדליקין(דף כמה פרק .לטלטלו ואסור עד גדולה אבן תו לטלטלו. אסור מד הנית דל

תר :קל׳ה) (דף דמילה ר״א ופרק קכ׳ג) (דף הכלים כל פרק ריש . לטלטלה עד הכלי לטלטל מו
ל ;קכ״ג) (דף הכלים כל פרק  המככהא וסוף שנת דמסכת פ״ק סוף . כיס חסרון עד שמקפיד כלי כ
 שגרם עד שהוקצה כלי כל :ככלים כל פרק .נהן וכיוצא עד הגדול המסר בגון : קנ״ו) קנ׳ו (דף

ר. לו סו . הוצרן אם עד שהוקצה כלי אבל ;שנת מסכת סוף האי ק  :מ״ה) (דף כירה פרק ל
: קכ'נ) (דף הכלים כל פרק .עליכן כלי הורת עד וכו׳ הגיטלץ הכלים כל

לקרקע
מיימוניות הגהות

ה הכי [נ] ל קי ס א אמוראי מ ״כ: בגמר  לענין כר״ש דקי״ל אע״ג אלפס ר״י פסק וב: [ג] ע
ל דקא.מר יאיהו מו:,צת ת כ רו ר מן הוץ מכלעלין הנ ת הדולק הנ שב א ב ה ה ב א לי ת לכ  הי
ה תי ה פליגי שהרשיך מי ס"פ דגרסינן כוו מי חד ורבינא אדא רב ב שבת בכל א ה ה ל ת כו כ ל  ה

ר בר״ש ת ממוקצה לנ המ הו ומאי מיאוס מ ת במוקצה אמר וחד ישן נר ני מ ר ס מ או  מי
מי א נ דכו. ה הי תי ת ממוקצה לבר כוו מ ח הו ומאי איסור מ ר ני קו נ דלי ה תה ע או ת ב ב  ש
א אחא רב דפליגי האי כי רכל וקי״ל וכו׳ ה ורכינ א הלכ א כרבינ כן לקול  ראבי״ח פסק ו

ל דהא אי ב א דברייתא תנ מ ת פו לצורך אבל »־.ר״ש פליגי דמתני׳ וכ מי ולצורן• גו  מקו
כ: ראבי״ה מתיר ״ ת [ד] ע ט דאמרי יוסף ורב ברכ מי דנפ ע״ב: דאסר יהודה כרב ודלא שרי נ



113 בזמשנה כסףפכ״ה שבת הלכות זמנים.משנה מגיד
 כית מצריו שהוא כת״ק שסקו ונהלכומ .למעלה מזכר וח״ק יוסי ר׳ ו5 שניזלקו לקרקע
 וסברינהו ככלים הגור שאין זה חירון נתבאר רבינו ומדברי כרבינא פסקו וכאן אחיזה

 גופה כל וסומנים גומא שחופרים בארן שממונה חביח כגון הוא וחברינהו שפי׳. לפי בארעא
ת בור אמו ס״ק דגזר הוא ובהנהו פיה אלא ממנה נראה ואינה בתוכה מ  שכולו בסטר אבל ו
 ת״ק אפי׳ בקרקע מחוברין ששוליו אע״פ מגולה
 של ומעדותו אחיזה בית צריך שאינו מודה

רבינוביאר זה וכל .כן למדנו יוסי ר׳
 העלה וכן בארן הממונה מביס' כגון באמרו

 כלי תורת ופירוש רבינו מדברי ז״ל הרשב״א
 והקשו אמר לתשמיש ראוי שיהא ז״ל פירש׳׳י

 מוכימ וסקונו וראוי שנראה מעשה ופי׳ ,עליו
:לכך ראוי שהוא עליו

 דין וכו/ למלמלו אסור אמד דברים שניי יד
 כירה פרק בהלכות מבואר זה ■

 מבואר הענין כתב ורביגו . השמועות מהכרמ
 הרמבץ דעת וזה בתוס׳ כתבו וכן הרבה

 שלא תאנה פירש״י פגה ופי׳ .ז״ל והרשב״א
 וספן להתבשל בתבן וממונה צרכה כל נתבשלה

 (שבת הגמרא ולשון .עכ״ל למימ מוקצה הוי
 שממנה ומררה במגן שממנה פגה קנ״ו)

 מלון(דף פרק בעירובין ז״ל ופירש״י .בגמלת
 כבו בשלא הא הגמלים עכשיו שכט והוא ע״ז)

 העליונות אח מכבה שנהפכין דמתוך לא
 (דף בכריתות כדאיתא התחתונות ומבעיר

 גחלים דמותה זה ודין .ז׳׳ל הרשב״א וכ״כ כ׳)
 סוף רבינו בדברי מפואר ומבעיר מכבה שהוא

:שגגות מהלכות פ״ז
כן טו  במה פרק ברייתא .וכו׳ לפת ו

 דוקא המפרשים וכתבו .מומנין
 מגולין מקצתן אין אבל מגולין העלין מקצת

 כוש בהן תוחב אם מכוסה הגומא שהיסה -כיון
 וגמלים בתבן אגל גומא כעושה מימזי כרכר או

:גומא משום בהם אין
 (דף פרק ריש .וכו׳ בנו אס אדם נוטל טז

 והאבן פנו את אדם נוטל קמ״א:)
 בתינוק ינאי רבי דגי אמרו ובגמרא בידו
 היא זו נטילה ופירוש אביו. על געגועין לו שיש

 ליה הוה הוא דתינוק דכיון ואע״ג בחצר
 געגועין לו שיש כיון האבן את נוטל האב כאילו
 .ושם . כזה טלטול לו התירו מולי משש ואיכא
 לאיתויי אמי נפיל דאי אסור דדינר מבואר

וכו׳ שהיסה כלכלה :להדיא ליה ומטלטל

 על שהיתה וחררה בתבן טמונה שהיסה סגה כיצד וכו׳. לטלטלו אסור אמד דברים 1שנ יד
 לא כבו בשלא הא הגחלים עכשיו שכבו והוא פירש״י ה״ה כתב .וכו׳ גחלים גבי

 שמאחר שפיר מתוקמא נמי כבו בלא דאפי׳ אפשר גחלים שע״ג חררה שכתב וכו׳.ורבינו
הצד מן טלטול דהוי שמנענען אלא החררה בנטילת בגחלים מותה אינו טמונה שאינה

 טמנה לא בגחלים שטמנה דקתני וברייתא ושרי
 דאיידי אלא גחלים ע״ג שהנימה אלא קאמר
 שטמנה בחררה נמי נקני שטמנה פפגה דנקט

אפי׳ שרי דבכגי איידי נמי אי דוקא ולאו
• כפו דלא דהיכא אה״נ אבל טמנה נקט טמנה

: גחלים ע״ג בהניחה אלא שרי לא
מטלטל

 לקרקע מחופר כלי *היה
 פסק כן הראב״ד כתב .וכו׳
 בהא עליו ותמהנו ז״ל הרב

מטלטלים כמאן רבינא דאמר
 הא כראפ״י אחיזה בית לו אע״ג'דאין מחמיא במתא דתנורא כסויא האידנא

 בארעא וחברינהו דכלים למילתיה סיעתא דמייתי הוא דאיהו הוא כר״י ודאי
 .יוסי כר׳ הלכה ש״מ הוא מברו ולבסוף תלוש באפייתו שהתנור דמו כמלושין

 שברי על הברייתא ראש וראיתי שחזרתי עד ימים על ימים סבורים היינו כן
 ור׳ מיירי מחוברים בשאיק אלמא במצר הנעלים הכלים ככל שהן ישן תנור
 ורצה הוא כתלוש שחברו שאע״ט ור״ל יד בית צריך שאינו כסויו על העיד יוסי

:עכ״ל ,למד ומשם תחלה ההיתר לו יצא מהיכן לגלות

.עליהן כלי תורת שיש והוא בשבת נטלים הכלים כסויי
חיני בל' •היה ע מ ק קי י^אנ•י השגת יניו י

 שלה בכיסוי יש אם בארץ. הטמונה
 לאו ואם אותו מטלטלין אחיזה בית
תו. מטלטלין אין  כסויי וכן או

 אין וחריצין בורות כגון הקרקעות
 יש כן אם אלא שלהן כסוי מטלטלין

 אף התנור כיסוי . אחיזה בית לו
 מותר אחיזה בית לו שאין פי על

 אחד דברים שני T לטלטלו:
 לטלטלו מותר ואחד לטלטלו אסור

זה על זה או לזה זה סמוכים והן
] שמטלטלין ובזמן בזה זה או ה  שמותר לדבר צריך היה אם .השני יטלטל מהן אחד [

 האסור דבר לטלטל' צריך ואם .עמו מיטלטל האסור שדבר פי על ואף מטלטלו לטלטלו
ו המותר: דבר באותו יטלטלנו לא  על שהיתה וחררה בתבן טמונה שהיתה **פגה כיצד ט
] גחלים גבי ו  בשבת ננערים והנחלים שהתבן פי על ואף ונוטלן בכרכר או בכוש תוחבן [

 בשבת שומטן מגולים העלים ומקצת בעפר טמונים שהיו צנונות או לפת וכן .נטילה בשעת
 על או ■האבן גבי על תינוק או ככר היה אם אבל .ננער שהעפר פי על ואף שלהן בעלה

:בזה כיוצא כל וכן עליה שיש בתינוק או בככר הקורה או האבן יטלטל לא הקורה גבי
ז ̂אדם נוטל ט  הדינר יפול שאם דינר לא אבל בידו והאבן עליו געגועין לו שיש בנו את *

 נקב וסתם נקובה שהיתר. *כלכלה בידו. האב יטלנו
.כדופן נעשית האבן שהרי לטלטלה מותר באבן שלה

אם הפירות בתוך והאבן פירות מלאה הכלכלה היתד.
 וחזר נעורי ולנערינהו והקשה חזר המיטנפין אותה נוטל ותותים ענבים כנץ רטובים הפיתת היו

 ובמקום בעפר יטנפו הפירות ינער שאם שהיא כמות
 על מטה פיה על אבן ששכח הכית יז :גזרו לא הפסד
מגביהד. עליה והאכן החביות בין היתד. נופלת. והיא צדה

וכן .נופלת וד.אבן שם צדה על ומטה אחר למקום י י ן ן י • ■ וט •י גהליס
 וד.ן הכר את נוער לכר וצריך, הכר על מעות השוכח בתוכה והאבן כלכלה אדם ממל במשנה שם

 מערב המעות הניח אם אבל עליו. והמעות הכר את נוטל הכר למקום צריך ואם נופלות. כלכלה ותהוי אמאי קמ״ב) בגמרא(דף והקשו
̂י יחייז • האסור לדבר בסים המעות ניטלו ואפילו לטלטלו אסורין אלו הרי החכית פי על האבן הניח או הכר על שבת יי״יי י

נופלת ואינה בה ממלאין אם שבקרויה האבן יח :האסור לדבר בסים נעשו שהרי והאבן
הרי

:שפ שימן מור ב : שש שמ׳ג שיא שימן מוי א

הראב״ד השגת
 ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳ נקובה שהיתה *כלכלה

 בסירות שאפילו בגמרא כן מצאתי לא אני
ולנו ,שה

 בסירות ואפילו לכלכלה דופן האבן בשהיתה וסירן
 דופן האגן היסה לא אם אגל מיטנפין שאינן

 לנער אפשר המיטנפין פירות אפילו לכלכלה
 עליונה שתהיה עד עצמה הכלכלה בתוך אותן

 עם האבן לכילשל יצסרך ולא לחון וינערנה
: הכלכלה

 ונשדינהו והקשו .עסקיק פימת מלאה בכלכלה
 בפירות ותירצו .ונינקפינהו לאבן ונשדי לפירי

 א״ר ותירצו נעורי ולינערינהו והקשו המיפנפין
 פמותה בכלכלה הכא רב אמר אשי בר מייא

 ע״כ לכלכלה דופן נעשית עצמה דאבן עסקינן
 ,בהשגות ז״ל הר״א השיגו ולזה תמה והוא כשתיהן פסק ורגינו דרב הא לה וקמה פסלה יוחנן דר׳ אוקימתא זו גרסא לפי והנה . כלום בר.לכזת זה מכל ואין ספרינו בגרסת
שלא וזהו אמר רב גשם אשי בר חייא רב וה׳׳ג . אמת ושתיהן אחרינא אוקימתא עושה רב בשם אשי בר חייא ורב נעורי ולינערינהו פה שאין היא רפינו שגרסת ונראה

:אחרת בדרך רבינו דברי להעמיד וא״א .אלא דרב הא גבי הזכירו
 שעל מעות נופלת והיא צדה על וממה מגביהה החביות בין היתה נופלת והיא צדה על ממה החבית פי שעל האגן קמ״ג) (דף שם משנה .וכו׳ פיה על אבן ששכח חבית יז

האסור. לדבר בסיס נעשה במניח אבל בשוכח אלא שנו לא שם עוד עליק ועודן ממלמל מקומו לצורך אבל גופו לצורך אלא ל״ש ובגמרא !נופלות והן הכר את נוער הכר
דכירה: מההיא למעלה שנתבאר כמו והאבן המעות ניטלו ואפי׳ רפינו וכתב

קרויה ז״ל רש״י ופירש .פה ממלאין אין לאו ואם בשבת בה ממלאים נופלת ואינה פה ממלאין אם שגקרויה האגן קכ״ס) (דף הכלים כל נ»־ק משנה .וכו׳ שבקרויה האבן יח
דלעת

מיימוניות הגהות
 פי על אף מעות בהן והניח למעות ומיוחדין כים כעין בראשן שעושין והאיזורין [ה]

 שיחדה מטה הונא רב דאמר בשבת לטלטלן דאסור לראב׳ן נראה השבת לפני שהוציאן
 שיחדה כיון מוקצה ליה דלית לר׳ש ואפילו לטלטלה אסור מעות עליה הניח למעות
 וסלקו למטה שפתחו מעשה בו עשה ואם וצימוקין גרוגרות מוקצה כעין הוי למעות
 בן כר״א הלכה נחמן א״ר [ו] : ע״ב , ברוך רבינו מספר לטלטלו מותר מעות מיחוד

:ע״כ ע״ש וכרכר כוש בלא לטלטלה דשרי כת״ק ודלא תדאי

עוז מגדל
ב :נוטל ופרק הכלים כל פרק .לטלטלו מותר טד לקרקע מחוכר כלי היה ת  פסק p !״ל הראנ״ד כ

אני :עכ׳ל למד ומשם ונו׳ ו׳ל הרב  שומה היחה הואה הקושיא כי נו שחזר עפה יפה אומי ו
ו נפי המלחמות נספר ו׳ל הרמנ׳ן הוא עמו איש ויאנק 'ל1 אלפס ר׳י על חולק היה ונשנילה ו׳ל הי׳

טכסא האידנא תליא כמאן נעלמא כדאמרינן הוא קיים דלשון שפיר פירשה דרנינא ליפנא והאי והצילו
 נעל שמעון רנ פהק וכן וכראנ״י כר״מ פסקינן ולכן כתלמוד רנות וכהנה תנא האי כי נמאן נדיקלא

ח וגס ראשונות ה״ג :כן מורה הכוגיא מקצת ראיתי נוטל נפרק וגס הכריעו כן .'ל הגאון וגם י׳
ר. שהעפר אע׳ס עד לטלטל אסור אחד דנריס שני ע  0נוטל(ד ופרק (דףקכ״ג) הכלים כל פרק ננ

מנין(דף ופיק קמ׳א) (דף דתולין ר׳א ופרק קמ׳א). טל :מ׳ג) (דף כירה פרק . נזה כיוצא עד וכו׳ נכר היה אס אבל :נ׳ג) טו  :מ״ג) (דףכירה ופרק קמ״א) ניטל(דף פרק ריש .נידו האנן עד אדם נו
ח ל ב ל ה :נוטל פיק ריש .כדופן נעשית עד נקונה שהיסה כ ת ב :גזרו לא עד ונו׳ הכלכלה חי ת  אמרתי, כנר אומר ואני : הכלכלה עס האנן לטלטל יצטרך ולא כו' כגמרא כן מצאתי לא אני י״ל הראנ׳ד כ
 קיאו ולכך נו המנוררין התלמוד פסקי לקצי כיון אלא ים‘ מני ורהנה מדה מארן ארוכה הדרך שזו לפי והתירוציס ומהקושיות התלמוד מדקדוקי להתחדש שיכולין הדנרים חינר לא ז׳ל ר'מ ני רנות פעמים

 ההוי ואמאי לנררס הקשה וע׳כ טינה מה זו כלכלה לפרט והוצרך פייזת של סל כלכלה פירש נתונה והאנן וכלכלה נידו והאנן ננו את אדס נוטל דפרקין ראשונה נמפנה השנוי הדין נזה יפה וכיון תגרה משנה
ח אמר ופריק לטלטלה אסור ויהיה כלומר האסור לדנר נסים כלכלה נ׳  א׳ר אלעזר ר׳ כדאמר ופריק ונינקטינהו לאכן ונשדייה לפירות ונשדינהו והקשה וחזר עסקינן פיחת מלאה נכלכלה הכא יוחנן א׳ר רנ
 לראנ״ד שהוקשה ומה .ז״ל ר׳מ כדכרי המיטנפין פירות מלאה כלכלה להתיר מדנרת המשנה כי למדנו .ז״ל יש״י פירש וכן ז׳ל ר'מ שפירש כמו וענכיס תותים תאנים כגון רטונים כלומר המיטנפין כפירות יוחנן

תנ מפני כלשונו ז׳ל תרגום כלשון שדייה כמו ענרי לשון נארן השלכה לשון שהוא לכל מונן ענרי לשון אלא לכתונ כיון לא ז׳ל ר׳מ כי חלילה זה אחר הנאה קושיא והיא הפירות ינער שאס כלשונו ז׳ל" פנ
מייא רכ אמר ותירץ הכלכלה כתוך צד אל מצד שהוא הראנ׳ד כלשון ז׳ל ופרש״י' נעורי ולינערינהו והקשה אחר מצד התלמוד נא עוד נארן יטנפו ז׳ל לשונו דקדק וכן ל׳ח) (איוכ ממנה רשעים וינערו כדכתינ

 כיתה לא כי דעהו לגלות הראשונה ואיחר האחרונה המכקנא זאת ז׳ל ר'מ והקדים .ע'כ לכלכלה דופן נעשה עצמה דאנן נקנ נה שנעשה עד והסרה שנפחתה כלומר עסקינן פחותה נכלכלה הכא רנ אמר אשי בר
ת :שכהנתי הטעה מן לכתנו רצה לא אבל בו יודה ז׳ל ר׳מ וגס הוא ויציב אמת ז׳ל ראנ׳ד שדקדק הדקדוק ומ'מ עליו השיבו ואעפ״ה לעין מובן לשון ויהיה ז׳ל הראנ״ד לשונו דן כאשר כוונתו  אכן ששכח חבי

טל(דף ופרק הכלים כל פרק .נופלת והיא עד נו׳ תה :קמ׳נ) נו ה ממלאין אין עד מעות השוכח ובן :נועל פרק .נופלות והן עד החניות נין הי ;הכלים כל ופרק נוטל פרק . נ
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 דידן בגוסמי כסוב כך .לממה הסמאה כשהיתה בד״א וכו׳ החרומה ישראל מטלטל כ
ו כדברי הר״ן נוסחס שהיסה נראה וכך רביט בספרי נ  שלא יכחב מי

ררה. סג  והוא הטהורה במקומה ונכתב הטמאה סיבת שנמחקה מוגה בספר מצאתי ואני 'ג
ם מכוונת היא כי הנכונה הנוסחא : הגמרא דברי ע

ט׳ דקל של חריות כא ומכאן ה״ה כתב .ו

 בה! ונוחטן שצפה אלא שואבת אינה קלה שהיא ומחוך מים בה וממלאין חלולה יבשה דלעת
 i כשאר היא הרי לאו ואם יפה שקשורה נופלת ואינה בה ממלאין אם .להכבידה אבן

ד :עכ״ל שבתוכה לאבן בסים דשוייה הקרויה אס ואיןמטלטלין אבנים ג  וכו׳. הקנה שעל ב
אסור מינה קניא שרי מקניא לדידה משלפי כתניחא האי חסדא א״ר ק״מ;) חולין(דף פרק

’ופירש" .מותר הוא קיואי כלי ואם רבא אמר
י ל יי •’« בלחוד שמחשבה גמדט ר א ה י ת ה צ ק מ ה כ ד ר מ י ה ת ו מ ת ו א ל מ ד, ל ^ f אותה סומבין לנגבה אוהו כשסוחפין כתונת ל

- יי״י® נהל®״ השמיסי שלכך , - ) א , . ״ « ,. . .-t. מן משלפה בשבת וכשנוטלה יד לביס יד מבית , -
ן ,!״,ך ובמחשבה מעשה שא״צ שמעינן רמהכא י א א ל מ ה ן מ ד .ב ג ל ב ע ה ש נ ק ו ה ט מ ו ל ש ע ה מ נ ק לטלטולי חזי דלא ממנה הקנה ולא הקנה ♦ ה

ט פסק למה רביט על לתמוה יש כן ואם סגי ת י ו ר י ר פ ו ס א ל ש ו כ א ן ל ו ג ת כ ו ר י ם פ נ י א [ ש י ר ש ו ע אורגים של קנה קיואי כלי קאי. דלהסקה מ
ו • למדי® שכתנ מעשה דמצריו כמאן למעלה ל י פ ן א ן ה י ב י י ר ח ש ע מ ם ב ה י ר ב ד ו מ ר א ש ע ן מ ו ש א הוצרך לא ורבינו עכ״ל. שרי עליו כלי דתורס ר

שיתבאר לפי קיואי דכלי דרבא הא להזכיר ®ה® להוכיח עד וכו' רביט שדעת ננ״ל
 נדבך דין רבינו שהשמיט שאע״פ ול״נ . לישיבה

 דהא לאבנים מריות בין מחלק שהוא ספק אין
 אע"פ ישב מריות גבי דאמר גופיה אסי רב

 וא״כ ושפשפות צאו נדבך גצי אמר משב שלא
 דנדבך וטעמא לאצנים מריות בין ישלמלק ע״ר

 כדי והושיבום סדרום ולמדום צאו כדפירש״י
 הזמנה שאין לפי למחר בהם ליגע נצטרך שלא
 כלי לעשותה לאבן מועיל משוב במעשה אפי׳
 נעשית אבן אין לעיל דאמר לטעמיה אמי ור׳
 נאות שיהא הסיס מן ושפשפום .בהנחה כלי

 נעשה דהו כל דצמעשה תלמדום ולמחר לישב
 ולא במשב. סגי לא באבנים לכ״ע דהשסא כלי

 שסמך מפני אלא דנדבך להא הרי״ף השמיטה
 שע״פ דאבן אמחני׳ נוטל בפרק מ״ש על לו

 הונא א״ר נופלת והיא צדה על מסה החבית
 בסיס נעשה במניח אבל בשוכח אלא

 לאבן סגי דלא נלמוד ומזה האיסור בר
עליה; חשב אפי׳ במניח אסור דסתם לדחשב
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־ייור ״to ,־.7P * ־ז6י ׳י-״י“ טמאי■.אי תרומה או תרומתו ניטלה שלא

:מקומן
 פ׳ ריש משנה וכו׳. לאכלן שאסורין פירות יט

טהורה, תרומה מפנין ,מפנין
 ודמאי ישראל. אפי׳ בגמרא(דףקכ״ז:) ומפרש
 שני ומעשר תרומתו שנטלה ראשון ומעשר
 שלא אע״פ בגמרא ומפרש .שנפדו והקדש

 מפרש הטבל את לא אפל .החומש את נתן
ראשון מעשר ולא .מדרבנן סבל אפילו בגמרא

 יותר מפואר טמאה תרומה סלסול איסור ודין
: שיתבאר כמו נוטל בפרק מזה

 משנה .וכו׳ טמאה תרומה ומטלטלין כ
קמ״ב) קמ״א (דף נוטל פרק

 ועם הטהורה עם טמאה תרומה ומטלטלין
 אלא שנו לא חסדא א״ר ובגמרא החולין.
טהורה אפל למעלה וטמאה למטה שטהורה

 מיסיני המיטנפין צפירות ותירצו ולינקטינהו
 למטה וטמאה למעלה שטהורה בין וכו׳ מטלסלין

ח למעלה וטמאה למטה שטהורה בין תי  רב ו
 מקומו לצורך ברייתא גופו לצורך דמתני׳ מסדא

:מבואר וזה

 ולצורך גופן לצורך לאיסור שמלאכתן כדבר הרמאי־׳ אבל לטלטלן. אסור כהלכתן נפדו שלא והקדש
 אף שפדאן והקדש שני מעשר וכן לעניים וראוי הואיל

 מטלטל כ • לטלטלן מותר החומש נתן שלא פי על
 ומטלטלין .לו ראויה שאינה פי על אף התרומה ישראל
 היו אם החולין עם או הטהורה עם טמאה תרומה
 הטהורה בשהיתה אמורים דברים במה אחד. בכלי שניהם
אותן ינער שאם בקרקע המתטנפין פירות והיו למטה

והקדש שני מעשר את ולא תרומתו נטלה שלא נוער בהן וכיוצא ושקדים אגוזים היו אם אבל יפסדו.
דו. שלא ואם הטמאה. ומניח החולין או הטהורה ונוטל הכלי פ זרעים בספר אלו ענינים וביאור נ

 שהיתה בין למעלה שהטהורה בין הכלי למקום צריך היה
א כאחד: הכל מטלטל למטה  אבנים ^של נדבך כ

 עליהן לישב מותר למדום אם יום מבעוד עליו שחשב
לעצים שגדרן דקל של חריות אסור. לאו ואם למחר
ק • לטלטלו מותר לישיבה שבת מערב עליהן ונמלך ................. י

] אם ׳ ב :לטלטלן מותר יום מבעוד עליהן ישב נ ושפיר, לטהורה לה שקיל למטה וטמאה למעלה הקש כ
נמילישדינהו למסה מהורה וכי והקשו לטמאה לה מותרילטלטלו בהמה מאכל הוא ואם בגופו. מנעגעו אבל בידו יגענעגו לא המטה ^שעל

 עליו שישב כמי געשה שהרי בידו מגעגעו בהן וכיוצא סדין או כד עליו היה אם יכן
 מטלטלו שבת מערב זוית קרן לה ייחד אם בביתו עפר של קופה המכנים .יום מבעוד
ג :צרכיי כל בו ועושה בשבת לא "כיצד .כסותר שהוא מפני מהיכנו כלי לבטל אסור כ

, . ̂ וכשיפול לטלטלו אסור שבנר שהשמן הנוטף. השמן את לקבל בשבת הנר תחת ^י יתן
ה. כיוצא כל וכן מותר שהיה הכלי טלטול יאסר לכלי כ״?) תחת כלי נותנין אין לפיכך בז * (דף^?, ע אחת’ס ־’' ל ה '

[ ח ת הכלי הוא י *כופה אבל ביצתה. לקבל התרנגולת [ ג ש ד ה ״ ב א ר ואמר אבנים של נדבך מצא אחד למקום רבי ה
ט] על הכלי כופה וכן עליה. כו׳. הכלי הוא כוסה יאבל שאפוי דבר כל [ למחר. עליהן שנשב כדי וחשבו צאו לתלמידיו ״,5הרא כתב ו

ו ל ט ל ט י ל ר ה א ש ו ל ל ט ם ב א ץ ש נ פ ח ו י נ ל ט *. : י ו ■י א ו־ל־ו ־ ״ ־! ־ ע S :־S’־ ' S

ן י נ ת ו בהלכות זה מכל ואין כן רבינו ופסק .עליהן נ
ת : הטעם אבאר ובסמוך כלום .וכהניא,׳,. שכנ שי׳ שור י :שם סמ׳ג רסח שי׳ כור ה :שח שימן שור ד :שיא סי׳ שור ג :שם וסמ׳ג שור ב :שח סימן שור א דקל של חריו

כו׳.  של חריוס נ׳) (דף טומנין במה פרר, ו
צריך לישיבה עליהם ונמלך לעצים שגדרן דיןל

 והלכה .שם אשי רב דברי ונסתייעו קשר ושלא חשב שלא אע״פ סגי ישב אמר אשי ורב כרשב״ג סגי משב אמר ושמואל כת״ק קשר אמר רב שם ואמרו לקשר א״צ אומר רשפ״ג לקשר
 משום דנדבך ההיא בהלכות השמיטו שלכך ונ״ל סגי. בלחוד שמחשבה למדנו מכאן רבינו. דעת וזה ישב שלא אע״פ חשב כ״ש אשי דלרב ופירשוז״ל בהלכות. כדאיתא כמותו

 דאיכא מריות דשאני רבינו שדעת ונ״ל, . למדום אם שכתב מעשה דמצריך כמאן למעלה פסק למה רבינו על לתמוה יש וא״כ סגי בלמוד ובמחשבה מעשה שא״צ שמעינן דמהכא
אבל דלעצים מחשבה מידי מוציאה ישיבה מחשבת כך ומפני בדוקא כן שהזכיר וזהו .לעצים שגדרן מחשבתו מפני אלא נאסרו לא וכאן לעצים דקיימי ואיכא לישיבה דר,יימי

:רבינו לדעת כנ״ל לישיבה שהן להוכיח מעשה צריך ולפיכך לישיבה דקאי ליכא אבנים של נדבך

.  מנענעו סדין או כר עליו שהיה או בהמה מאכל הוא ואם בגוש מנענעו אבל בידו ינענענו לא המטה שעל הקש קמ״א) תולין(דף פרר, משנה ׳
ם :מבע״י עליהם שישב כמי נעשה שהרי רבינו כתב ולזה נ׳) סומנין(דף במה פרק אשי רב נסתייע סדין או כר עליו בשיש תירו כגי מ וכו׳ קופה ה
:זוית קרן לו שייחד והוא זוסרא מר דרש צרכיו כל בו ועושה עפר קופתו מלא אדם מכניס ר״י אמר טומנין במה פרק

ר כג סו כו׳. לבטל א ך מ״ב:): כירה(דף בפרק היא ומשנה שם להניחו מותר מבע״י נחנו שאם מבואר ושם פ״ה זל ;תבאר כבר ו כ פי  טתנים אין שאמרו אע״פ שם .וכו׳ אין ל
דאמר כר״י ודלא .הלכה וכן לכשת מותר דבר בכל חסדא דרב אליבא יוסף ולרב .השבר שלא בשביל הכלי את עליה כוסה אבל ביצתה לקפל התרנגולת תחת כלי

כ. בביצה יגע שלא ובלבד בירושלמי אברהם אמר ובהגהות . שהמשיך מי פרק בהלטת וכ״כ הניטל לדבר אלא ניטל כלי אין ליגע אסור והנולד המוקצה וכי טעם ידעתי ולא ע״
ק :הכלי ידי על הביצה ינענע שמא ואפשר לא ודאי הא מנענע שאינו כל ב

ן י תנ ו נ

מיימוניות הגהות
כ: ע״ש, כווחיה מתנירוין ששח רב דמתרץ ?•קשי צריך אין ראטר כרשב״ג [ז] ע'
וכו׳ תרנגולת תחת כלי נותנין אין דאמר הא פי׳ הסדא דרב טעמא ראמר יוסף כרב [ח]

 טעמא ראמר כרבא ודלא טהיכנו כלי לבטל דאסור משום הכלי את עליה כופה אבל
 ניטל כלי אין ראמר יצחק כרבי ורלא [ט] : ע״ב ע״ש. וכו׳ התירו מצויה הצלה דר״ח
לית קשיא דלא אחר בענין מעמיד והוא כוותיה דלא הני כל וכן הניטל לדבר אלא

:בכירה ע״ש

ב ש כ מ וכו' המעה שעל ה
שהתירו וממה בידו

עוז מנדל
 אלפס ר׳י הניאה וכן חשדא רג אמר ק'מ) דהולין(דף אליטזר ר׳ פרק .שוממו הקנה שעל בגר
 דנרסיגן דרנא מימרא הניא וגם הוא מנא לאו דקניא ופי׳ אסור מינה קניא וגורס נהלנות ז״ל
 כי כאן כחנן לא ו'ל ור'מ אורג של כלי פירוש מותר קיואי כלי ואם רנא דאמר חסדא לדרנ סמוך לה

 החומש נתן שלא עד לאכלן שאסור סירות אורג: כלי נכלל כ׳ו פרק ריש סדרן נמקום אותן סמך
 מפנין ופרק ק׳כ) נועל(דף פרק .וכו׳ התרומה את ישראל מטלטל :קמ׳נ) מפנין■(דף סרק .מוסר

 כל פרק .אסור לאו אם עד אננים של נדבך :נועל פרק . כאחד הכל עד וכו׳ ומטלטלין :שם
 עד המעה שעל הקש :נ׳) דף עומנין(שם נסרק .לעלעלן עד דקל של חריות :קכ׳ד) הכלים(דף

טרה פרקכלי עליה כופה עד וכו׳ לנעל אסור :נ׳) עומנין(דף ס׳ .וכו׳ מפר של קופה המבנים :כן ומשמע לה מייסי עומנין ופרק קמ׳א) (דף דתולין אליעזר רני פרק היא משנה .יום מנעוד

וליסיה: עלשל שמיה הצד
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רחייא דני מעובדא היוצא מדין רבימ על חמה ה״ה .ונו׳ הדלף פחח כלי נותנין כד הילף חמה כלי טחגין ול״ו;) ל״ה (ניצה משילין חרק משנה .וכו׳ חחח כלי נותנין כד
של גרף עושי! וכי אניי אוחכיה דכי מחרש שרבינו דאסשר ול״נ .דאניי שם והעמידוה נמנע ואינו ושונה שוחך הכלי נחמלא אם חנא ונגמרא נשנח

דנרי אדמר דענרי לי חיתי אביי דאמר והא מיניה קנלה אלמא ליה שחיק לכחחלה רעי לעלעלו מוחר נתן ואם רבינו וכחג .לא ראוי אינו אס אנל הראוי בדלף דוקא כירה וח׳
כי. דדינא משום ולא היו בעלמא אנינוח כי להחם «רייך עייל זיל א״ל דרבה לקמיה אחא דלוף דאביי רחייא בי ובגמרא כו׳ לרחיצה ראוי הדלף שיהיה והוא רבינו ומ״ש ה

 וכי א״ל ואפקיה רעי של גרף דלהוי היכי
 נפל והכי אדהכי לכחחלה רעי של גרף טושים

 .אדמר דעברי לי חיתי אמר דאביי רסייא בי
 גרף עושין שאין כ״ח:) (דף פ״נ בי״ע ומפורש

 רבינו למד לכתמלה ובאמרס לכתחלה,• רעי של
 למה אסור שאם למלשלו מותר ועשה עבר שאם

 נעשייתו יש הפסד ומה לכתחלה אוחו עושין אין
 והמכרשים .לכשנעשה לעלמלו מוחר היה לא אם

 שם ואין הפסד דבמקום זה המעשה למדו
 כגרףשל׳ שיהא כדי שם משתו לשום יכול דירה

 למה וצ״ע רבינו בדברי נתבאר לא וזה רעי
 דברים .בכאן ההשגות ודברי זה ביאר לא

: ברורים
 הובאה ברייחא .וכו׳ שבל של חבית כה

 מבית מ״ג) מ״ב כירה(שבת פרק
 תחתיה ומניח כלי מביא שנשברה שבל של

 אצל הוא מוכן שהטבל מפני השעם שם ואמרו
תנין מתוקן: ותקנו עבר ואם שבס  כלי ונו
כו׳. הנר חחח  משנה מ״ז:) (דף שם ג״ז ו

 שעמא ואמרו ניצוצות לקבל הנר חמת כלי מתנין
 ממש בהם אין דניצוצות מהיכנו כלי מבשל דאינו

ה :לטלטלן מוהר בתוכו ובעודן ר  שנשברה קו
 שאוסר למי הקשו מ״ג) (דף שם ג״ז .וכו׳

 קורה וכן שאמרו ממה מהיכנו כלי בטול
 בארוכות או בספסל אותה סומכין שנשברה
 :ליה שקיל בעי דאי דדפי וסירן .המשה
רסין  נרייחות .וכו׳ אבנים ע״ג מחצלת פו

 יתמין שלא ובלבד ופי׳ .שם הובאו
 כן לא שאם ניצודים שיהיו הכרס ואינו לצוד
 מתכוין שאינו שאע״ח ראשון פרק מבואר כבר

 שיברחו ואפשר ניצודין שיהיו אפשר אלא אסור
פין ומבוארהוא; ז״ל וכ״כ כו׳. הסל אס וכו  ו

 . שם והובאה במפנין קכ״ח:) במשנה(דף זה גם
 חיים ועוף מיה בהמה ושום האפרוחים ופי׳

■ראויין שאינן בטלשול׳לפי מוחרין איק :
. לבור שנפלה בהמה כר ט׳  פרק מימרא ו

 אפשר שם ומסקנא מפנץ
 וכסתות כרים מביא לא ואי יפרנסנה בפרנסה

 כלי מבשל קא והא והקשו תחתיה ומניח
 בתוך לבור משליכו שהרי רבינו ופירש .מהיכנו

 בהן להשתמש ראויים ואינן דבריו ביאור המים
 מפני פירש ז״ל רש״י אפל עליהן. בעוד,המים

 וכתב .לטלטלן יכול אינו הבהמה חחח שכשה|
לפני הסל אס לכופין דמי ולא ז״ג הרשב״א

ד  ואם הדלף תחת * כלי *נותנין כ
 ואינו ושונה שופך הכלי נתמלא

 ראוי הדלף שיהיה והוא .נמנע
 אין ראוי אינו אם אבל לרחיצה

 במים לטלטלו מותר נתן ואם נותנין
 של גרף עושין שאין שבו. המאוסין

ה לכתחלה: רעי  טבל של [י] חבית כ
 תחתיה ומניח כלי מביא שנשברה

 הרי מתוקן ותקנו עבר ואם הואיל
 תהת כלי ייונותנע .כמתוקן הוא
 בהן שאין מפני ניצוצות לקבל הנר

 'קורה הכלי. לטלטל ומותר ממש
 בספסל אותה סומכין אין שנשברה

 כן אם אלא * המטה בארוכות או
 יטלם שיחפוץ זמן ובל רווחים היו
 ^פורסין .מהיכנו בלי יבטל שלא כדי

 או בשבת אבנים גבי על מחצלת
 ובגשמים החמה מפני בחמה דבורים כוורת גבי על

 נוטלה שהרי לצוד יתכוין שלא ובלבד הגשמים מפני
, . האפרוחים לפני בשבת הסל את ^וכופין . שירצה עת בכל

 דלא במקום שהרי הדלף ^תחס כלי ליחן מקום כשירךן לטלטלו מותר שהרי וירדו עליו שיעלו בשביל
. lI ״l*!״ ,! ,* ״. ״ לימן אסור רעי של גרף משום לשלשולי שרי ד ה. וצא כ כל וכן מעליו מהיכנו: כלי מבשל שהוא מפני הדלף סחת כלי לבוה שנפלה בהמה כ! בז
נגר במקומה פרנסה לה ליתן יכול אם המים לאמת או

כרים מביא לאו ואם שבת מוצאי עד אותה מפרנסין
 משליכו שהרי מהיכנו כלי שמבטל פי על ואף .עלתה עלתה ואם תחתיה ומניח וכסתות

 עוקרין אין "וכן .בידו להעלותה ואסור .גזרו לא חיים בעלי צער מפני המים לתוך לבור
 .שיכנסו עד אותן דוחין אבל בהצר ועוף והיה בהמה
 אותן מדדין אין שברהה *תרנגולת וסייחים. עגלים ומדדין

 אבל נתלשין אגפיה ונמצאו היד מן נשמטת שהיא מפני
:שתכנם עד אותה דוחין

 הריאב״ד השגת
 הדלף תחת כלי *מתנין

. ט׳  ז״ל הראב״ד כתב ו
 שאין זה מהו יודע איני
 השעם. זה לכאן ראוי

 היא כך הגמרא וסוגיה
 הדלף תחת כלי מתנין
 ואם הראוי בדלף־ בשבת

 ושונה שופך הכלי נתמלא
 בבית לכלוך יעשה שלא כדי

 ואם רעי של גרף ויהיה
 ואם שם דר שאינו בבית הוא

 קפידא אין לכלוך בו יעשה
 הביש להפסד לו לחוש יש אם

 שיהא כדי משחו שם יכניס
 רעי של גרף הלכלוך לו

 לחוץ לשפוך מותר ויהא
 דאביי רחייא דבי כמעשה

 לא הפסד שם אץ ואס
 של גרף עושץ שאין יכנס

: עכ״ל לכתחלה רעי

 דמוקי דהא נהירא ולא הטור עליו כתב וכו׳
 אץ דאמר יצחק לר׳ היינו הכי בגמרא לה
 הלכה ואין מישל דבר לצורך אלא נישל כלי

 לר״י אותיבנא דבגמרא כלומר .עכ״ל כמותו
 הב״ע ושני בשבת הדלף סחת כלי מתנין מדתנן
 כר״י דלא דקי״ל לדידן וא״כ הראוי בדלף
 לומר היה ואפשר שרי. ראוי שאינו בדלף אפי׳

 מ״ג) (שבס דבפרקכירה משום דרבינו דשעמא
 לה אוקימנא אדר״י דפליג חסדא דרב אליבא

 הוי ראוי אינו דאם משום הראוי בדלף נמי
 משילץ פ׳3 הר״ן דעת וזהו מהיכנו כלי מבשל

 משום דשעמיה משמע רבינו לשון מתוך אבל
 נתן דאם כיון וא״ת רעי. של גרף עושין דאין

 אמאי שבו המאוסים במים לטלטלו מותר
 דקתני מחניתין לאוקומי כירה בפרק דחקינן
 דוקא הראוי בדלף בשבת הדלף תחת כלי מהנין

 כלי לבשל דאוסר לר״ח היקשי דלא היכי כי
 אינו ראוי שאימ דלף הוי אי אפי׳ הא מהיכנו

 י״ל לטלטלו מותר שהרי מהיכנו כלי מבשל
 לו לסרן רצה הכי לשמיי דה״מ ע״ג דאף

 שאיט דבדלף דמקשה ס״ד דהוה מאי לפום
 משום א״< מהיכנו. כלי מבשל משיב ראוי

 הדלף תחת כלי מתנין קתני סתמא דמתניתין
^ס דאפי׳ דמשמע מ  של גרף לשלשל שאסור ב

 ליתן מותר שם אדם שאין במקום כגון רעי
 דאילו הראוי בדלף אוקמה מש״ה הדלף החס כלי
בכל להתיר מילסא פסיקא לא ראוי שאינו דלף

הראב״ד השגת
 זה ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳ שברחה *תרנגולת

 והיא נפשה מקפיא שהיא מפני אבל אינו השעם
עכ״ל: ביד ניטלת

כל
י ב שם: פמ׳ג רסס סימן שור א י ד שח: סי׳ סוי ג :שסז סי׳ ט :שח סי׳ מוי ח :שה סי׳ ט

 דברי ועם עכ״ל. קאמר מהיכנו כלי מבשל קא ודלמא תעלה לא דלמא הכא אבל להפריחן הוא ויכול שעה לפי אלא אפרוחין קיימי לא דהתם משום שמותר האפרוחין
כו׳. אין וכן כלל: קושיא כאן אין רבינו  ברה״ר לא אבל בחצר אותן מדדים אבל ברה״ר ואצ״ל בחצר ואפי׳ ועוף חיה בהמה עוקרין שאין שם ומסקנא שם וברייתוח משנה ו
 החרעולת מן מון ועוף חיה בהמה לכל וה״ה המשנה כלשון וסייחין עגלים ומדדין רבינו וכתב אותה. דוחין אבל אותה מדדין אין במצר אפי׳ והתרעולת שמא׳יגביהם. גזירה

 ופי׳ נפשה. דמקפיא משום בגמרא אמרו התרנגולת ואי«ר לילך. ומסייען בארן נוגעין ורגליהן בגופן אוחזן מדדין ופי׳ תרנגולת. שפרש מבואר רבינו בדברי וגם שם כמבואר
״כ. ביד נטלת והיא נפשה כמקפיא שהיא מפני אבל אינו הטעם זה א״א ובהשגות ונתלשין. נשמשין אגפיה ונמצאו היד מן נשמטת רבינו הארן מן עצמה ז״למגבהח פירש״י וכדבריו ע

ה: רבינו דברי על קושיא רואה ואיני ,ע״כ מטלטלה זה ונמצא בז
ל כ

מיימוניות הגהות
 נהירא וליא ns'mS ראוי וזתיף שימא והוא הרמב״ם וכוזב S״n שלי״ח סימן [טור •

 דבר לצורך אלא ניטל כלי אין דאמר יצחק לרב היינו הכי בנמרא לה דמוקים דהא
 שם דרך שיצאו כדי המנוסה על יגלנלנה לא אבל [י] : עכ״ל כמותו הלכה ואין הניטל

 :ע״כ ,מהר״ם ככה״ג אלא תלמודא שרי דלא שמה כלי לחשים בדי ינביהנה ולא המשקים
J כונה] הוי כן ראם שתעלה כדי ולא תרד שלא כדי וכתב שי״נ סימן א״ח [טור *

עוז מגדל
תנין ב : לכתחלה רעי של גרף עד וכו׳ הדלף חחח כלי נו ת וכו׳ זה מהו יודע איני ז׳ל הראג׳ד כ

אני :עכ׳ל לכהחלה רעי של גרף עושין שאין עד אין ז׳ל ר״מ ולא אנחגו לא כי אומר ו
ט קורץ שאנחנו אלא ז׳ל ר'מ כלשון הגמרא ועעם ז׳ל רש׳י פירוש אלא דאניי רחייא כני לני או

ר אינו לכתחילה רעי של גרף עושין שאץ דבריו בסוף ז״ל ר׳מ מ׳ש כי ר׳ל רחוק טעם לשון טז
 רעי של גרף עושץ שאין לפי נוסנין אץ ראוי אינו ואם כמ׳ש הימנו שלמעלה נמה אלא לו שסמוך למה

 סוף שנינו .בו והתבונן ז׳ל התוספות בעל רבותינו ודברי ז׳ל ופירש׳י הגמרא לשון כותב והנני .לכתחלה
צלולים שהן ז׳ל יש׳י ופירש הראוי בדלף לה ומוקמינן מינה מקשינן ובהוגייןקא הבית טינוף מפני בתוכו לקבלו הדלף תחת ז׳ל רש״י ופירש בשבת הדלף תחת כלי ונותנין משילץ דפ׳ ראשונה משנה סרק

ל. לבהמה וראויין כ׳ מד. והכל ז׳ל ר׳מ שסי׳ כמו לרחיצה ראוי בהמה לשתיית שראוי דכל וק׳ל ע על בזה לו מודים והכל ז׳ל ר״מ כמ׳ש דוקא צלולץ במים מיירי דלכתהלה משנתנו כי מבורר זה כנה א
 בי גרסינן חו לכך. צריך אס כן מלעשות היום כל נמנע ואינו הדלף מחת במקומו ונותנו ושונה חושש ואינו לחון שופך ז׳ל רש׳י ופי׳ נמנע ואינו ושונה שופך הכלי נתמלא אם תנא גרסינן שלה הפיסקא

 יעשם מה ממנו שישאל רבו דרגה לקמיה אתא הדלף תהת הצריכץ לכלים מספיק היה ולא הגשמים מפני ונמוחין בטיט עשוץ והיו שלו הרחיים אמס על נופל היה הדלף פירוש דלוף דאביי יחייא
 כדאמיינן לחון ולהוציאה לטלטלם מותר ואתה מטתך לפני להיות לך הריחים מאוסות שיהו פירוש ואפקיה רעי של גרף דליהוו היכי כי שם שהן לבית מטסך הכניס לו אמר פי׳ התם לפורייך עייליה זיל א׳ל

דאביי רחייא ביה נפיל והכי אדככי לחון שיוציאנו כדי לו מאוס דבר שיהיה לגרום מותר וכי פירוש לכתחלה רעי של גרף עושין וכי א׳ל לאשפה להוציאן מוסר רגלים מימי של ועביט רעי של דגרף לקמן
מותר רגלים מימי של ועביט רמי של גרף דאמר שמואל דברי מביא כך ואחר .עכ׳ל רבי דברי על שעברתי טל זאת הבואני פירוש דעבריאדמר לי תיתי אמר אביי של הרחיים אמס אותן נפלו כך בץ כלומר

 גרף עושץ ואין כוסות שיורי משום בשבת הנכרי את מזמנין אץ כגון דוקא היינו גרף עושץ אץ שאסרו מה כי גזה שטעה אלא אביי אומר היה יפה כי התוספות בעלי רבותינו וכתבו לאשפה להוציאן
כדברי נעשה והיינו נתן והיינו ע׳כ בהיתר לסלקו יכול היה שם מטתו מכניס היה ואס הגשמים מהמת מעצמו נעשה הוא אלא הגרף מתחלה עשה לא הוא כאן אבל אח'כ שיסל־נו כדי לכסחלה רעי של

ת אחרת: דרך לו תפס ז׳ל הסוהראב׳ד ברורים ודברים הקודש כתבי כל ופרק נוטל סרק הוף משמע והכי וכדשמואל ז׳ל ר׳מ דנוהנין מתניתץ גמרא כירה פרק כולהו אסיק הכי עדמהיכנו. יוכו׳ טבל של חבי
 וכו׳ שברחה תSתרנגו :מפנין פרק הכל .טד^וסייחץ מחצלת ופורסין :הדין וכן שואל שבפרק המבנה על סמכו שלא אני ורואה הטעם זה ז׳ל ופירש׳י כר׳א דתרומה להא אסיקנא נמי נוטל פרק וריש כלי
ב הפרק: סוף עד ת נפשה דמקפיא משוס טעמא דאמר הגמרא בלשון מפנין פרק כן פי׳ ז׳ל רש״י כי אומר ואני עכ׳ל: גיד ניטלת זהיא נפשה מקפיא שהיא מפני אבל אינו הטעם זה ז׳ל הראב״ד כ

ם אבל גרזלא וקפא הברזל ויצף כתרגום דאגיי הגמרא מלשון לי יראה וכן מקוצי ז׳ל הר״ס וכ׳כ ז׳ל הערוך בעל נתן רבי הרב פירש וכן עצמה שמכבדת כלומר כמ׳ש מקפיא בפירוש מקובל ז׳ל ר׳
 סיפא אגיי אמר ופרקינן לא מדדץ אץ דוחין תני והדר מדדין דדויי הא עוקרין אין אמרת קשיא גופא הא עליה ומהדרינן שיכנסו כדי בהן דוחין אבל גרה׳ר ועוף היה טוקרין אץ דקהני ברייתא האי סל

 מינה שמעינן א'כ היא הלכה דזאח ז״ל ופיר״ח ע׳כ לסימנין להו ועקר בארעא לכרעיה להו מוקים דדילמא להו נידל נמי אי בארעא לכרעיה ליכבשנהו סרנגולא דשהיט מאן האי אביי דאמר לתרנגולת אהאן
;חיים אלהיס דברי ואלו אלו כ׳ ואף ונכוחים ישייס ז׳ל ר'מ ודברי ז׳ל כערוך בעל כפי' עצמה תכבד שמא למיחש איכא דנתרנגולתא


