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f i!"“ ן א אסור דד״ה דאשימא לאשמועינן רשב״ג צריך הוה לא מרונה שאסולס ודאי הא כלומר מוציאין ל״ו^)אין (גיצה יץ כדי המביא ס׳ משנה . האשוכו׳ אה מוציאין אי

רביעי פרק
 מן לא האש את »מוצ'אי־ן *אץ א

 האבנים מן ולא העצים י
ת. מן ולא  שחוכבין כגון המתכו

 עד בזו זו מכין או בזו זו אותן
ביותר החד הנפט וכן .האש שתצא

עמרא המים מן ולא העפר מן ולא האבנים מן ולא העצים מן לא האור אה  ו
 ואני .וכו׳ מוליד שהוא מפני ויאמר א״א כחוב ובהשגוח .ע״כ ביו״ט מוליד דקא משום מ״ט

 הראוי דבר זה שאין לפי שאסורה שנולדה כביצה זה אץ שהרי להשיג מפן כאן רואה
 שאם ונראה .ט לאפות או לבשל אלא בעצמו
 אלא אסרוהו ולא מ להשתמש שמוהר מציא
 לו שאפשר כיון להוליד לו היה שלא מפני

 ז״ל הרשב״א ג״נ כתב הזה והמעה מבערב.
מ וכדברי : רני

פ ב ״ ע מ׳ ביו״מ הבערה שהותרה א  דין . ו
 (דף שמל יו׳׳ט פ׳ מבואר הכבוי

טי וכן מקומות. ובהרבה כ״ב.)  ממאר הנר ב
ם: ש

ן ג ט׳ למעלה הנר פי את מסלקין אי  פ׳ . ו
ב לבי איקלע עולא שחל יו״מ ה י ד מ  י

 בנר שמן הנותן איהיביה שרגא זקף שמעיה קם
 משום מייב מממ והמסתפק משוס,מבעיר מייב

אינו :אדעחאי לאו א״ל מכבה חו ו  פי את מו
ט׳ הפתילה  ל״ב.:) (דף המביא פ׳ משנה .ו

 יהודה ר׳ לשנים הפסילה אח חותכין ואין
מ' באור חותכה אומר ט  שנא מאי ולר״י ו
 קא הא נמי באור מנא מתקן דקא דלא בסכין
 באור חותכה מייא ר׳ חני ותירצו מנא מתקן

 הפתילה אח מומהץ רב אמר נרות שתי בפי
 וסובר מושכא. לעדויי פירוש מוממין מאי ביו״מ
 אינו כך בכלי אותה חותכין שאין שכשם רבינו
 ביד דוקא מוחמץ וכשאמרו בכלי פיה מוחך

 ראשה אס שצנפן אומרין המפרשים שאר אבל
 לומר רצו מוחפין וכשאמרו מוהר בכלי אפילו

 דעת וזה חשכה לה%ר מותר בממע שאפילו
 זה ואין ז״ל הישב״א הסכים ולזה ההשגות
ה מוכרח: ד ו ג . של,עצים א כו׳  יו״נו פרק ו

 הנזכר דעולא למעשה סמוך כ״ב) (דף שחל
:שרי קנבא ר״י אמר למעלה

ן ד קה מכבין אי כו׳. אח,הדלי בעא שם ו

 דרך שאין כיון שרי ודאי פסולת מתוך אוכל לברור ומיהו אוכל מחוך פסולת לברור
 שאוכל כיון דסד״א בשיעורא וזומר במירחא בדנפיש לאשמועינן איצמריך וכי בכך בורר

אסור במירמא דנפיש כיון קמ״ל אוכל מתוך פסולת ואפילו כדרט לברור שרי מרובה
 הרי׳׳ף דלדעת מהרי״ק וכתב .כדרכו לברור
 ומה פשימא האוכל על מרובה פסולת ורבינו

 פשימא אריך קא מאי להקשות דאין שכתבת
 האוכל אס דנוטל לאשמועינן דאיצמריך תאמר

 רק למימר ליה הוה לא דא"כ משוס וכו׳
 ללא מרחת ע״ד לפי .לא ותו האוכל את ממל
 אעיקר דפריך ז״ל שלשמסם דפשיטא צורך

 מרובה באוכל בד״א דקאמר דרשב״ג מילתיה
 פלוגתייהו להעמיד נטעה דלא היכי כי וכו׳

 פריך זה ועל וכו׳ מרובה בפסולת וב״ש דב״ה
 בפסולת מחלוקת להעמיד למעות דאין פשיטא
 כדרכו בורר ב״ה אמרי הוו לא דבהא מרובה

 דבפסולת אוכל מתוך פסולת דמשמע וכו׳
,הפמלת את נוטל שיהא למ״ד ליכא מרובה

עכ״ל:
אין

הראב״ר השגת
 .וכו׳ האש איז מוציאין *אין
 מפני ויאמר ז׳ל הראב׳ד כיונ

 הכנה כאן ואין מוליד שהוא
 כגמרא שמפרש השעם והוא

:•עכ/

 קשה זך כלי או .שידלק עד אותם שמנידץ כמים שהוא
 השמש עין כננד אותה שמניחין מים מלאה זכוכית או
 וכיוצא זה כל .וידלק בו וכיוצא לפשתן נגהה שיחזור עד
 להבעיר אלא טוב ביום הותר שלא .טוב ביום אסור בו

אפשר שהרי אסור אש להמציא אבל מצויה. מאש
 ^אסור לצורך שלא טוב ביום הבערה שהותרה פי על אף ב .מבערב אותה ;להמציא

 אכילה צורך בו שאין מלאכה שהכבוי .אכילה לצורך הובערה אפילו האש את לכבות
 או שארג כמי לוקה כבה ואם הנר את מכבים אין כך האש את מכבים שאין וכשם .כלל
 ממנו השמן את מסירין ואין .שתכבה כדי [א] למעלה הנר פי את מסלקין אין ג • בנה

הראב״ד השגת ניפץ *אבל ]5[ בכלי־. הפתילה ראש את יחותך ואינו
 1ואפיל הראב׳יז׳ל כחב .וכו׳ ראשה איו מפן *אכל במדורה שהודלקה עצים של יאגודה ראשה'בידו. את
:עכ׳ל מוחשץ אמרו שהרי נממש לשמ^ן מותר [ג] האש בו אחזה שלא עץ כל

שאין כדרך טוב ביום ממון להציל כדי הדליקה את מכבין ייאץ ד t הנר מן שמן למסיר
כופה אלא המטה תשמיש מפני הנר את [ד] מכבין ואין .ויוצא מניחה אלא בשבת מכבין

עליו
ר א מ׳ג הקיד סי׳ שור ה :הקכ סי׳ שור ד :שם כשור עי׳ ג :שס סמ׳ג וזר,יי סימן שור ב :עה לאוין סמ׳ג תקכ סימן ט :שם פ

אח לכבות מהו מרבא אביי מיניה
י שלי בשבח דאפילו ליה מבעי קא לא נפשות סכנת דאיכא היכא ביו״ט הדליקה אין :אסור ליה אמר ממון אבוד דאיכא היכא מבעי קא נ ט׳ הנר אס מכבין ו מיניה געא שם .ו

אפשר מהו מחיצה לעשות דבר לו אין מחיצה לעשות אפשר מהו אמר בית לו אין אמר בביס לו,אפשר אמר ביו״ט אחר דבר מפני הנר אה לכבות מהו מאביי מרתא בר אבא
לכטס

משנה לחם
ד3 ן א ״  להשיג חפן כאן רואה ואני המגיד הרב כתב .וכו׳ האש אח מוציאין אי

ט׳ זה שאין לפי שאסורה שנולדה כביצה זה דאין דאמר דבריו דכפי ו
 בפ״ב לעיל רבינו דכתב כלים שברי א״כ ט לאפות או לבשל אלא בעצמו הראוי דבר
 זה ולחרן .ולאפות לבשל ראוי דבר אלא שאינם כיון מלד הם למה זה טעם לפי נולד דהוי
 שהוא כל נראה ולי שכתב עצים ביקוע בענין המביא בס׳ ז״ל הר״ן שחלק כסו לחלק צריך
ט׳ עצמו נפש כאוכל דבר של מגופו נהנה  גוונא האי כי נחלק כאן אף .ע״ש סופו עד ו

 אין האש אבל האפיה או הבישול לענין בעצמם מהם נהנים כלים בשברי דבשלמא ונאמר
 כבתחילה יהיה שהוא אע״פ להסקה העצים שידליק אלא בעצמו הנולד לאש צריכין אנו

 שמכין אלא מהם שנהנה הוא עצמו האש אץ ג׳׳כ הבישול או האפיה מלאכת יעשה
 בעצמם עומדים והס מכשירים שהם לתנור או לסכץ ודמי בעצמו עומד הוא אבל ומדליק

 כלים שנרי כמו הבישול בענין והולך מתמעט אינו שהוא כיון ראוי.לאסור אץ כן ומפני
ם ריח מוליד נולד לקמן ליה דקרי בריח א״כ וא׳׳ס .בטעמו נכון דבר וזה עדי  גבי ב

 אחר ואפילו קודם שהיה כמו בעצמו נשאר שמא לאש דמי הא ה״ה כמ״ש כלים גימור
ם .בו לצלות אלא מהני לא באש אבל בעצמו מהדבר נהנץ אע דמ״מ ד״ל .בו שהריחו נ

מייימוניות הגתות
א [א] ל ב אבי איקאע עו ה ר ד הו ה קם י עי מ ף ש ק א ז ה שרג גי הי ה רב אי ד הו א י א עו  נ׳

תן מן הנו ר ש ד בו׳ לנ מר ע ה א או אי אי ל ת ע נו אד גון היי מן ב ה ש ט מ א הנר ש צ מ  ונ

ם מן ימן ריק ש ש אם אבל ה ת בו י בו תי ב ה ל חל ה ע ל תי פ ר ה סי ה ת ו נו האחר סור אי בן א  ו

ש אם ר י ל נ דו ל ג ה ש עו תך ש ח ה ו ט ב ע ר ע״י מ או אין ביון ה א בו ש בוי גרם אל ה ב א  נר

אין ר בו ש סו ם אי ש אם וג ך י ר ל צו דו ה ג ק ר אדם לי ה מן או מדור ה ה ל לי ר ב אי ה ל ל  נ״

אין אן ש ר ב סו נו בך בל אי אי א ש ם אל מי גר נו ב אי בוין ו ת ם לבך מ מי ע פ נו ו אי ה ש ב  מב

א מי ול הך ד ש דהבא ל חי ב מ ר ש ר או ם אך .הנ עול גו ה ה ר נ ה ש בבך ליז ר וי מי ה ד  :ל

א בפרק [נ] בי מ די ה מר יין ב ב א תן ר א בר נ ב מר א טין רב א ח ת מו ה א ל תי פ ט ה ״ אי ביו  מ

טין ח מר מו א רב א א בר חנינ מי ל רויי ש ע א ל ב ש א באלפס פי׳ בך [ג] : חו מר ה א  פי׳ ר״י ד

רי רד,ינבא בן ש מו ס״ה ו ש בן מ ך ו ערו ש ב ר מי י מ או ח .בן ש ר׳׳ סמין פי׳ ו ן ק י ר ^ או ב  ש

ן דיי ע א ו סק ל ר הו או בן ה א . ברו פ״ ך פי׳ ו ערו מו ה צ ע ץ ב קו ש ל א ה ר ל תי פ ת ה ש ע  פחם הנ

בן ש׳׳י ו ר א פ ר״י נראד. ול נו ל היי טין ר ח ק מו פר א. כ בי מ ר ה מ או רי ר״י ו מיי ה לאחר ד ת ב כ  ש

ה ל תי פ ש ה ר פחם שם וי ת כו מו ת חו א ל תקן דל א מ א מנ א הו ח ד. דני ק לי לי ר ה ם ל ת. בפע חר  א

א ב שון קינ ת ל ב ק קני ר אי י ה אן ו ב מ קני ת [ד] ; סילקא ד פו ס תו חו ה בי אן הו א מב ל ל ד עי  יו

ל פי א תו שי לי ט א ב ח דל ב ש א מ מוד ל ת ר ב ת מו ה׳׳ג ש ב מ ב ה ש״ ל לי ב סור ד ש א מ ש ר אצל ל הנ
ע׳׳י

 לא מוליד דהוי דטעמא ט שנולדה לביצה הך בין שחילק במה ה״ה בדברי טעם לסת יש
 .ז״ל הראב״ד שכתב כמו הכנה ממנו וחסר עתה וחסר עתה שנולד מטעם אלא נאסר
 מהדבר מסתפקים כשאנו אלא הוכן שלא מפני הדבר לאסור ראוי דאין קאמר להכי וא"כ

 משום לאוסרו לנו אין והבישול האפיה לחקן אלא דבר לאותו צריכים אנו כשאין אבל בעצמו
 ביו״ט מוליד דקא מפום בגמרא וז״ש יו״ט מערב לעשותו דאפשר משום ודאי אלא זה טעם

ביו״ט דמוליד משום הוא •הגמרא פי׳ ז״ל ולהראב״ד .מבערב לעשותו יכול והיה כלומר
ה: ליה ובציר הכנ

ר ב סו  כיון למימר דאיכא אע״ג כלומר .אכילה לצורך הובערה אפילו האש את לכבות א
 רואה הוא שאם כלומר החלתו משוס סופו להתיר ראוי אכילה לצורך דהובערה

 לפני דעור דומיא והוי יו״ט משמחת וימנע יבעיר לא לו צריך כשאינו לכבותו יוכל שלא
:הכבוי התירו דלא קמ״ל הדורסן

ו ג נ י א  נרות שתי בפי אינו אם באור דאפילו בכלי דוקא לאו .בכלי הפשילה ראש חותך ו
 מאי אלא נרות שמי בפי באור וחותכה לקמן מ״ש על וסמך לחתוך יסל אינו
:נרות שתי בפי שיהיה אפילו בכלי לחותכה צד שאין ר״ל בכלי כאן דאמר

אין
ל ד ז מנ עו

ב :מנערג אותה להמציא טד האש את מוציאין אין פ״ד ת ד ב אנ׳ ; וכו׳ מפני ויאמר ז׳ל הי
אני א מפורשת וו הלכה אומר ו מי ף כדי המניא פרק נג ד  הדעת על יעלה וכי .ל׳ג) יין(

ם טעמים מלנו יוציא ו׳ל שר׳מ תנ  מן שיטי שום מלשנות נורת שהוא כתנתי וכגר התנור נזה וינ
 כלשון הממציא הוא המוליד הוא כי והודיענו ממציא מוליד לשון אלא . הורה משנה קראו ולכן הגמרא

איונ) אגלי הוליד מי נ .ככלי הפתילה עד הנר פי את מסליןין אין : משיש קא ופרושי טל(  דניצה פ'
) (דף נ ב :נידו הפתילה ראש את נופן אבל* :כ׳ ת ד ב אנ׳  מוחטין אמרו שהרי נמחט ואפילו ז׳ל הי

אני :עכ׳ל  הפתילה את מוחטין רנ אמר אנא כר נתן רנ דאמר מימרא שמפרש מדנריו נראה אומר ו
ט  5לפר הורגלנו לא ואגו מחט מלשון הנר את פוחתין דאין מתניתין גמרא יין נדי המניא פרק ניו׳

 ינטף ערני וכלשון נלעז מוקי׳ר ז׳ל פירש׳י וכן נחטם והאנקה מלשון החוטם שמקנח כאדם אלא כן
נ אמי מוחטין מאי דשייליה הגמרא מלשון משמע וכן עדסי אל י חנינא י  דרב משמיה שלמיא נ

 כמחט ולא ניד להסירו ודרך האור ומחשין הפתילה ניאש שנעשה הפחם הסרת שזהו חושכא לעדויי
י תנא התם דגיסינן קפרא דנר נניייתא נמי איתא־ וכן לשנות כשרוצה ואפילו  דנרים ששה קפרא נ
רו ^  שכתנ ניד ניפון זהו כו׳ ניד ממענה להר,ל שלשה עד כו׳ להחמיר ושלשה להקל שלשה נפתינה נ

א׳נ שם המשנה כלשון נכלי ולא ז״ל ר'מ  מחטמים לגיוס לנו והיה זה לפירוט חטם השיש יהיה ו
ד ולפי׳ הפסילה את אנ׳  השם מן נעשה כי ואף ממחטין לגיוס לנו והיה מחט השיש יהיה ז׳ל הי

דנרחשית נילמדנו אלא ממש דומה המלה לזאת מצאתי ולא צדדין צידיי כל על וחזיתי . פעולה
ד ניפון לשון וזהו הנר אזר המחשן הפתילה פליטת וזהו .ע׳כ תשכל ולא פרסו תפלט יגעיל ולא עני שויו שנאמי מוחטת מהן אמס היסה ולא צעי נלא ויולדות מתענחת שלהן ופידות שוויים דאמיינן  ני

ר דתגי מיעון ולשון ז׳ל ר'מ עכתנ  דגיסינן ז׳ל לפייש׳י דניצה פ'נ האמור קיננא וזהו התפוח נתמעך התלמוד כלשון הנהוג דדיה נין לה שמיעך נשכיל זה עיני לה עשה מה נעיוס כאלו כלשון קפיא נ
ס דשלשה מתניתין גמיא הסם ג דניי ׳ נ אמר מחמיר י י דעת כן ולא שרי קיננא יהודה י ׳ ה נסמוך שאכסונ כמו ז׳ל התוס׳ נעלי וינותינו ור׳מ אלפש י ע׳ מ נ דניי ז׳ל ר׳מ דניי ניררתי ומ׳  נתן רנ ו

א ס ננייי י דסני ז ה : קפרא נ ד ח כתנ זה .הני סן עד יעצים של אגו נ דאמי ההיא מנ י הינ שפי׳ ראשון וכפירוש כו׳ דשלשהדנרים מתניתין גמרא דניצה פ׳נ שיי קיננא יהודה י נ  והוא העיון נמל נתן י
י שפייש מה ׳ :כ׳כ) (דף דניצה שני פרק . מאליה שתכנה עד וכו׳ מכני! אין אחרים.: פירושים יש כי ואף הוא יפה ופירוש קינהא לו מצאתי טשחאות ונמקצת אלפס י
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 דין ועל זה על כגמ׳ והקשו .אסור א״ל מהו עליו לכאוס כלי לו אין כלי עליו לכפוה
 שלא בשכיל ואם עליה לסוס כשכיל הבקעת את מכבין אין מדתניא פסמוך הגזכר כבוי

 קאמיגא כי היא ר״י ההיא ליה ואמר מותר. הקדרה תהעשן שלא בשביל הבית יתעשן
לרמן. אנא קאמינא כי צרכיכם לכל לכם דאמר היא ר״י ההיא ובהלכות לרבנן. אנא

להא להו דחו כולהו אמימר וכן רבה וכן

T S אלו דינים המגיד ה׳ כתב .וכו׳ שלה במשחזת הסכין את מפחיזין אין ט 
 דברי לכתוב ראיתי זה לבאר וכו'. ההלכות כדעת הס הסכין השחזת של ־

 משחיזין אין חנן כ״ח) (ביצה צדין אין בפרק .המפרשים עליו ומ״ש הרי״ף ומ״ש הגמרא
 אבל אבן של במשחזת אלא ל״ש ר״ה אמר ובגמ׳ חברתה ע״ג משיאה הסכין-אבל את

בגס' לישני כמה ואיכא מוהר עץ של במשחזת
ו י״ן־ייחיז ופירושא הונא רב דכרי בפירוש לי י ע ל ה או כ ש ה עו צ י ח ו מ נ י ן ב בי ר ל נ או אי ה צי ת מו י ב הלכחא דלאו למימרא כר׳׳י ואוקמוה מסניסא ל
הא כי הלכהס דלית מיהח ושמעינן כותיה ׳ , י כתג לא וגס מהם לשון שוס כתב לא והרי״ף

. ,;)jp ,p P,״ ר ח ם א א ו ו נ ל א ו ת כ שו ע בין הבקעה את לכבות אסור אלא מתניתא ל
ר דהניא כר״י דלא חסדא רב אמר אסורה עצמה סו ת א ו ב כ ר ל סו א ש ו מ ש ד ל ה ע ב כ ת ה ש י ל א  שלא בין הבית ימעשן שלא בין עליה לחוס : מ

ר ה אמי הי״י הלמה מסדא רב ואמר וכו׳ ת ו ל מ ט ל ט ת ל ר א נ א ה הו ס ו ל ו ן ד אי ן ו י ר ח  מקשים ע״כ.■ויש הכצאסור, הקדרה תהעשן "שט^^ ג
ש'.;-״ מפני והוה דרבא קמיה קאימנא הוה נחמיה s ״, L . l»,L״ הלכה צדין אין פרק שאמרו ממה זה על ״

Pi p,i״ ה ,ן, ״ ב כ ר .י ו ס א ח ו י נ ה ת ל ר א נ ל ה י ע ב ל ג ק א ד צ י י כ ויש שווין המכשירים כל שלא ותירצו כר״י ו
ם שמנוניתא לעבורי לי אמר שמנוניתא לעבורי ו י ב ב ו א ט מ א ש בו ש י מ ת ש ה ר ל ב ו ח מ ם ב ו ב בי ו  את לכבות אסרו כך ומתוך כר״י בהן שהלכה I ט
ה] אין ן דלא והאי עביד קא דלחדודה לדעחיה וחזיתיה ן [ סני עי ת מ ר ט מ ם ב ו י ב ב ו י ט נ פ א מ הו ה ש ב כ שלא ומפני תשמיש ומפני הדלקה מפני הבקעת .מ

את את לגמר לומר !דיך ואץ בה להריח ואפילו תו  הני
י. שהוא הכלים סכי^ סו הרשב״א דעת לפנותה.וזהו מקום לו שאין והוא כדי הפיתת תחת לעשן ?ומותר א

’ .האש על בשר לצלות שמותר כמו לאכילה שיוכשרו .
 ואין . מכבה שהוא מפני עץ של בגחלת לא אבל מתכת של בגחלת החרדל’ את וממתקין

 ביום ש במפוח ״נופחין אין ז : הבית או יהקדרה תתעשן [י] שלא כדי האש את מכבין
שפופרת. אבלנופחין עושין. שהאומנץ כדרך יעשה שלא כדי טוב  פחמין עושין אין ב
 ממעכה אבל בכלי. לשנים חותכיןאותה ולא אותה מהבהבין ולא הפתילה את גודלין’ ואין
 הפתילה ונמצאת באמצע ומדליק נרות שתי בין אותה ומניח בשמן אותה ושורה ■ביד

 . עליהם לצלות הנייר את חותכין ואין החרש את שוברין’ אין ח נרות: שתי בפי •נחלקת
 שהוא אע״פ שנרצף שפוד .מליח בו לצלות שפוד כמו לעשותו הקנה את פוצעין ואין
 שתי כגון עשייתן בתחלת מחוברין שהן כלים שני .אותו מתקנין אין בידו לפושטו יכול
 משחיזין אין ט :כלי כמתקן שהוא מפני לשנים אותן פוחתין [״] אין כוםות ש;י או נרות

ואין אכן או חרש גבי על או העץ גבי על [מ] מחדדה "אבל שלה משחזתi הסכין את
מורים

R סי׳ מור ה ז וע׳ש הקיד סי׳ טור ד :שם סמ׳ג חקי סי׳ מוי ג :הקיא סי׳ טור ב :חקיד סי׳ גמור ועי׳ .עס סה לאוין סמ׳ג יעז סי' טור 
: שס סמ׳ג ע׳ש סקט סי׳ טור ח שס: סמ׳ג סי׳חקח טור ז :שס סמ׳ג וע׳ש פקיד סי׳ וטור :תקג

 שיתבאר כמו הכל לאסור רבינו ז״ל.ודעת
: ההלכות וכדעת בסמוך

 פשוע זה .וכו׳ הנר את לטלטל מותר ה
מ״ה) (שבת כירה סרק ומבואר

 .וכו׳ להניח ואסור :בסמוך שיתבאר כדין
 גבי על נר מניחין שם כירה פרק בשבת מימרא

 ביו״ע דקל גבי על נר מניחין ואין בשבח דקל
 שבת: מהל׳ חמישי פרק בארוכה כתבתיה וכבר

 פרק .וט׳ ביו״ט בקטורת מעשנק אין ך
 אמר במשנה כ״ב:) (ביצה שסל יו״ט

 אוסרין וחכמים ביו״ט המוגמר אס מנימין ר״ג
 לגמר אבל להריח מחלוקת אסי רב אמר גמ׳3ו

 כלי שאפילו בגמ׳ מוכיח ושם אפור הכל דברי
 שיקלסו כדי הבגדים על אותו יכפה לא שנתגמר
 בבגדים ריח מוליד זה שהרי הריה את הבגדים

 סחופי כ״ג) (דף שם שאמרו וזהו ז״ל כתבו וכן
 שאמר במה נכלל זה וכל אסור אשיראי כסא

אסור: הכלים את שלגמר רבינו
תר  .וכו׳ החרדל את וממתקין :אגומרי אבשרא דהוה מידי לעשן דמותי דרבא משמיה אשי רב דאמר ומסקנא שם בגמרא אמוראים מחלוקת .וכו׳ השירות אס לעשן מו

 את מכבין ואין מהכת; של בגחלת כאן p פל בגחלת כאן קשיא לא ותירצו ממתקין תניא והא והקשו בגחלת החרדל את ממתקין ואין קל״ד) (שבת דמילה ר״א פרק
:הקדרה התעשן שלא בכדי חולקין ויש ההלכות כדעת בזה רבינו שדעת למעלה כתבתי כבר .וכו׳ האש

ואין פממין עושין אין ל״ב) (דף משנה שם וכו׳. פחמים עושין אין :בשפופרת מפסין אבל ביו״ט במפוח נופחין אין ל״ד)ת״ר (ביצה בהמביא וכו׳. במפוח נופחין אין ץ
אותה חותכין ואין ביו״ט אותה מהבהבין ואין ביו״ט לכסחלה הפתילה את גודלין אין קפרא בר חני ל״ב;) (דף ובגמרא זה בפ׳ למעלה שכתבתי כמו הפתילה את חותכין

: נרות שתי בפי באור וחותכה בשמן ושורה ביד ממעכה אבל לשנים
אין ברייתא ל״ד) (דף שם .הקנהוכו' אח פוצעין ואין וכו׳: מליח בו לצלות הנייר את חוחכין ואין החרס את שוברין אין ל״ב:) (דף משנה שם החרסוכו׳. אח שוברין אין ח

צריכא לא ותירצו פשיטא והקשו ביו״ט לתקנו אסור שנרצף שפוד שמואל אמר ר״י אמר כ״ח:) צדין(דף אין פרק וכו׳. שנרצף שפוד מליח; בו לצלות הקנה את פוצעין י
ביו״ע שנתקלקל והוא מותר בו לצלות ראוי היה לא אם הא לצורך שלא טורח שהוא לפי לתקנו אסור ולזה בו לצלות ראוי ועדיין נעקם נרצף שפי׳ מי ויש בידיה. לה דמפשיס דאע״ג

.וכו׳ מחוברין שהן כלים שגי ביו״ט: נתקלקל ואפילו אפור דשפוד תיקון כל ז״ל ולדעתו כרבנן. אלא למעלה שכתבתי וכמו במכשירין כר״י הלכה אין אלא רבינו דעת כן ואין
לבינו: כדברי זו משנה שפירוש העלו'המפרשים וכבר כלי שהוא מפני הנר אס פוחתין אין ל״ב) (דף המביא פרק משנה

שק השחזת של אלו דינין .וכו׳ הסכין את משחיזין אין ט רבינו כדברי צדין אין מיק בהלכות ומפורש במכשירין כר״י הלכה שאין למעלה האמור אמר נמשך ההלכות כדעת הם ה
:כר׳׳י דלא סתומות משניות וכמה עיקר וההלכות רבינו ודברי ביו״ע בנפגמה מסיר שהיה ויש ביו״ט נפגמה או עמדה ואפילו שלה במשחזת הסכין את משמיזין אין שלעולם ■ ־

ומפני
משנה לחם

. הקדרה ססעשן שלא מפני האש את מכבים ואין : מדבריו נראה כסב ולא בדבריו
 ה״ה כתב וכן מדרבנן אסירי יו״ט מערב לעשותן דא״א אע״ג נפש אוכל דמכשירי משמע
 דלא וי״ל .דשרי טעמן שמפיגין מבערב לעשותן דא״א רמשום בתבלין לעיל כסב איך וא״ח
 התבלין כמו עצמם הם נאכלין דאין משום ביו״ט שנרצף ולשפוד הקדרה לעשון תבלין דמי

 הס הרי מ״מ האוכל לתקן אלא בהם המכוון שאין אע׳׳פ האוכל עם עצמם הם שנאכלין
:האוכל עם נאכלים עצמם

דלא לגמרי ונתקלקל נרצף' שאפילו ז״ל רבינו דדעס ז״ל ה״ה כתב • וכו׳ שנרצף שפוד ח
דלא מובא אשמעינן הא פשיטא כ״ח:) בגמ׳(דף הקשו מה א״כ וא״ס .כר״י

 מילסיה אשמעינן ואמאי כרבנן הלכה דא״כלימא וי״ל כר״י. דהלכה דאמר חסדא כרב
:רבותא שום ביה דאיכא משמע שנרצף בשפוד

 הקושיות כל לתק האריך ששם תק״ט סימן בב״י עיין . וכו׳ הסכין אס משחיזין אין ט
ז״ל: ה״ה דעת כפי ז״ל רבינו בדברי אשר

ומפני
מיימוניות הגהות

מצאתי ובן יוציא או הבאי את עליו יכפה או מוזיצה לו יעשה אלא הטלית האפלת ע׳י
לרב הונא רב אמר ובן שמואל לגבי ברב פ״ב [ה] :דין בית אב אברהם רבי של ביסוד
מתני׳ להא דחו בולהו ואמימר ורבא דאביי אלפס ר״י פסק ובן [ו] ; ע״ב ״ ע״ש יהודה

 בר״י פסק צדין אין דבפרק דאע״ג ס״ה ורן פרש״י ובן אסור לרבנן אבל היא דר״י דשריא
 נראה ובן דשרי בר״י פסק רשב״ט אבל החמירו צורך בשאר ט״ם נפש אובל במבשירי

 ולא בתים לבעלי הרגילים הקטנים שלנו דמפוחים התום׳ בחבו [ז] : לראכי״ה^ע״ב
תר. ובס!* והב לצורפי ולא לנפחים ולא לאומן  אלא שרי מדלא ואסור להקל אין ומ'מ מו

 משה הר״ר של יו״ט בתום׳ מצאתי המעתיק ואני .רוקח ובן ס״ח בתב ובן בשפופרת
 ששוקע קבול בית לו העושה פי׳ ורש״י בלי עושה שהוא מפני הנר את פוחתין אין ב״י המביא פרק [ח] ז ע׳ב ,דבר עמא ובן ביתו נוהגים היו ובן מתיר היה ר״י בי ידו בתב מפירר׳׳א

 אוקימנא בגמרא דהא הילבתא הבי לאו ביו״ט הנר את •פוחתין אין דתנן הא לי מסתבר הנר את פוחתין אין־ אלפס ר״י בתוס׳.לשון ע׳ש פ״א עוד פירש ור״ת היוצר בביצת •דו
 פירוש בר״י הלבה משמך דרשינן הסדא לרב רבא א״ל [ט] אלפס: רבינו ע״ב הילבתא דלאו משום עיקר בל אדכריה לא ההלכות בעל וגם ביחידאה אשי לרב בין יוסף לרב בין

גזירה בן מורין שאין מה שבתב אך בן גם פסק ס״ה ובעל .ע״ש ובו׳ משמי תדרשו מעליתא מילי הני בי דבל דעוא יהא א״ל צדביבם לבל לבם דדריש נפש אובל מבשירי דשרי
משום

 אמר כ״ב:)ר״ה שמל(דף יו״ט פרק מכבה.בגמרא שהוא מפני בקפרת מעשנין און ך
 מכבה תחלהו א״ל שמבעיר מפני מר ונימא נחמן רב ליה אמר שמכבה מפני אסור

 שהותרה מתוך דקסבר משום מבעיר משוס שאסור כסב לא ורבינו . ע״כ מבעיר וסופו
 הקשו דאיך קשה הגמרא ובדברי לעיל. כמ״ש לצורך שלא נמי הותרה לצורך הבערה

 של בני בירושלמי דמחמיר(יותר) מאן דאפילו מתוך משוס שרי הא מבעיר משוס ונימא
 משום אסור דמהוי הקשו איך וא״כ תשרי ולא תאסור לא (קאמר) בפ״א ה״ה שהביא כמלה

 אמרינן דלא י״ח) (דף דפסחים בפ״ק דאמר כר״ע סוברים הם האמוראים דאלו וי״ל ;מבעיר
 מתוך אמריק דלא בהבערה מודים ב״ה דאפילו סבורים והס לצורך הבערה שהומרה מתוך

 כמ״ש הכי דאמר יוחנן ר׳ י״ב) דביצה(דף בפ״ק שראה משום כמוהם פסק לא ז״ל ורבינו
 משמע זה דאין נראה ולי .ז״ל רבינו בדברי נכלל זה וכל ה״ה כתב בפ״א ז״ל ה״ה

 .כבוי דליכא בכלי לא אבל כבוי דאיכא בגחלים הוא מכבה משום דמ״ש כלל מדבריו
כלול שהוא כתב ומ״מ בכלי ולא קודם איירי דבהכי בגחלת היינו לומר צריך ואין ומ״ש

,עוז מגדל
ר ת ה שמא גוזרין ואין דולק והוא הגר את לטלשל מו מ  כירה פרק סוף טגיין מן לן סלקא הכי .י

 במחונר מד טו׳׳מ להניח ואסור :מתכוין שאץ כדכר טוחיה דקיי׳ל דר״ש ליכא6מ״ד) (דף
 :עדיות דמס' דביצה.ופ״ג פ״ג . האש על עד מעשנין. אין :מ״ה) (דף כירה פרק .גיו״ע
ג . הכית עד מכבין ואין :קל״ד) (דף דמילה ר׳׳א פ׳ . מככה שהוא עד וממתקין  דכיצה(דף פ׳

.ל״ד) יין(דף כדי המניא פרק .מליח כו לצלות עד כמפוח נופחין אין :כ״כ) :
) צדין(דף אין פרק .אותו מתקנין עד שפוד ח  :ל״כ) המניא(דף פ' .כלים מתקן עד כלים שני :ל

:צדין אין פרק .לעס-הארן עד משחיזין אין
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י פנ ט  ההשחזה לדין סמוך כ"מ:) צדין(דף אין ארק שגמרא .ונו׳ סכין לראות אסרו זה ו
.אסרי ורבגן שרי ניסגא דרנ כריה מרי רב לחכם סכין להראות מהו להו איבעיא

 ורש״י לאמוויי. לתהום חון אתי דלמא דחיישינן משוס סעמא ההלכות בעל ופירש בהלכות וכתוב
 שעם על שהקשה מי ויש .באיעלז בשר למכור שרוצה כעבח קול כמעשה שגראה לפי פירש ז״ל

הארן לעס אלא גאסר שלא ממנו שנראה רבינו
 שהזכירו שכיון קושיא זו ואין סתס• נזכר ובגמרא
 שלא ממילא ומשאילה לעצמו רואה מכס שתלמיד

 עיקר נראה ושעמו לע״ה. לראות אלא אסקו
 הותר ההשחזה איסור מפני הוא שהמעס שלפי

 הסכיס ז״ל והרשב״א ולהשאילה לראותה להכם
:ז״ל רש״י לשעם

ן •י . ביו״ש מבקעין.עצים אי כו׳  המביא פ׳ ו
 עצים מבקעין אין משנה ל״א:) (דף ’

 בקופיץ ולא במגירה ולא במגל ולא בקרדום לא
 אלא שנו לא בחרא לישנא קופיץ גבי ובגמרא

 :אסור שלו בנקבות אבל שלו בזכרות
ה ט ל  שכתב זה שעם . וכו׳ בקרדום אסרו, ו

 בהשגות ז״ל והר״א . הוא נכון רבינו
 בעיקר ומורידין מעלין דבריו ואין בזה האריך

הותר שלא רבינו מדברי שנראה אלא הדין
, הבקוע

 אסרו ולמה .כקורדום שהיא
שהרי בהול עושה שהוא כדרך יעשה שלא בו וכיוצא בקורדום

 לחדדה יבאו שלא כדי לרבים זה דבר מורים
 לחתוך כשיכולה אמורים דברים במה במשחזת..־ [י]

 אין כלל לחתוך יכולה אינה אם אבל שנפגמה. או בדוחק
 להשחיזה יבא שמא העץ על אפילו אותה משחיזין

 ביום לחכם סכין להראות °) ייאסרו זה ומפני במשחזת.
 בה לשחופז אסור לו ויאמר פגומה תהיה שמא טוב

 שראה וחכם .במשחזת ויחדדנה וילך פגימתה משום
 הראב״ד השגת לעם משאילה זה הרי לעצמו הסכין

 כהב .וכי׳ מנקטין אין‘ ביום עצים =מבקעין *אין י הארץ:

 ולא במגל ולא בקורדום לא טוב
 החד ובצד בקופיץ אלא במגירה

מפני הרחב בצד לא אבל שלו.

אפשר:עה לאוין סמ״ג פקא סי׳ טור ב :שם סמ״ג הצח סי׳ טור א
טעם וזהו שימי ע״י אותן עושץ

 אפילו למה ומלח כדרכן נדוכין מהטעס תכלץ א״כ מעיו״ט לעשותן שא״א אע״פ חכמים לדעת שהרי צריךהדכרתקון כל'זה ועם למלח. וטעם לביקוע
 וזה כדרכו זה והתירו עצמו באוכל שנכנסים והמלח התבלין והם עצמו כאוכל שהם מכשירין יש אמרו והם לחכמים אלא הכתוב מסרן לא אלא בשינוי

עצים בלא ולבשל לאפוס שא׳׳א מפני עצים דבקוע ואפשר צרכה. כל לדוכן בהטייה למלח שמספיק מפני יהודה וכןלר׳ חכמים לדעת ואפילו שינוי ידי על

י אי® ״®י • ת 6נ' °) * ’י’ ״ל ^י״י "ייי” ל״”’ ״’י או :הארץ לעם סכין לר

 לדעהיה וחזיתיה שמנוניתא לעבורי או מר בעי קא לחדודי ליה ואמרי דריחייא אפומא פכינא
 כר״י הלכה ופירש״י .זה כל הרי״ף וכתב .כן מורין ואין הלכה סבר וקא בעי קא דלחדודי

 מבע״י לעשותם בשאפשר אף יזלזלו שלא לרבים כן מורין •אין אבל לעשות איש כל ומותר
ר״י התיר ולא לקמן כדאמרינן שרוד אתמול שהיה או ביו״ש שנתקלקלו כגון דשריא הני דכל

 ואיהא מעיו״ש לעשותם שא״א במכשירין אלא
 סכין יוסף, רב אמר כ״ח:) (שם בגמרא קו

 אגב דפסקה והוא ביו״ש לחדדה מותר שעמדה
 ריהייא אגב ודוקא זה על הרי״ף וכתב דוחקא

 הרא״ש וכתב לא. במשחזת אבל דיקולא אגב או
 שאין היינו לא במשחזת אבל הרי׳ף שפסק מה

 של במשחזת דאף כר״י הלכה אבל כן להורות
 הסכין את משהיזין דאין דמתניהא מותר אבן

 רב קאמר אבן של במשחזת הונא רב דאוקמה
 הגי כל הביא לא והרי״ף .כר״י דלא חסדא
 אמתניתין דקיימי משום בגמרא דאיתא לישני
 היא הלכמא דלאו הסכין את משהיזין דאין

 עובדא ההיא הרי״ף שהביא ומה .כר״י דקי״ל
 לא דדינולא אפומא סכינא מעפר דקא דרבא

 לא אפל כר״י דהלכה להשמיענו אלא הביאה
 מיסהבר דלא כן מורין דאין להשמיענו הביאה
 דהא כן מורין אין עץ של דבמשמזת למימר
 אפילו עץ של במשחזת מתירים רבנן אפילו

 הוא סופרים דבשל וכיון לישנא לחד לחדדה
 עץ בשל נראה הילכך לקולא לישנא פהך אזליגן
 אפילו חבירתה ע״ג ומשיאין מורין לחדדה אפילו

 השמנונית להעביר אבן של ובמשחזת לחדדה
 כן מורין אין אבן של פמשחזה לחדדה רק מותר
 כפשען הרי״ף דברי פירש הר״ן, אפל . עכ״ל
מעבר דקא דרבא עובדא ההיא שהביא לומר

 לאיזה יודע איני ז״ל הראנ׳ד
 והעעם הטעם מזה נלמוד דנר

 קי״ל להלכה הדנריס לכל השוה
 'שא׳א דמכשיר-ין יהודה כר׳

 לעשותן מותר מעיו״ט לעשותן
ט כדרכן  דנר שיהיה והוא גיו׳
 לחול תקון בו יהא ולא הצריך

מעיו׳ט לעשותן אפשר ואס

 כר״י דהלכה להשמיענו דדיקולא אפומא סכינא
 ר״י אפילו דכה״ג שלה במשחזת להשחיזה יבא שלא כדי לכל כן מורין אין אפ״ה כר״י עץ של במשחזת לחדדה אפילו הסכין את להשחיז שמותר שהלכה דנהי שכתב כן מורין ואין

 כתב ולפיכך לא במשחזת אבל בגמרא כדאיחא דריחייא אפומא יוסף ורב במשחזת ולא בדיקולא אלא סכינא מעבר הוה לא כר״י ליה דסבירא רבא ומש״ה כלי עושה שהוא לפי מודה
 במשחזת משחזי הוו לא יוסף ורב נחמיה רב קמייהו דקיימי משום יוסף ורב דרבא ולומר לדחוס שאפשר ואע״פ לא במשחזת אבל דיקולא אגב או ריחייא אגב דדוקא בסמוך הרי״ף

 אסור שממניתא להעביר אפילו אבן של במשחזת דלרבנן מוכח דבגמרא עבדי דכרבנן קמייהו דקיימי רבנן להני למימר מצילאהדורי הוו לא כן מורין דאין ליה דסבירא דכיון אבן של
 מוכחי דלקמן דשמעתיה ועוד קולי בהר לאהדורי לן מנא הכי אלא דעבד חזינן דלא כיון הכי אפילו כר״י משמזי אבן של דבמשמזת בהדייהו איניש הוי דצא דהיכא אה״נ אבל

 דססם מדברי ומשמע עכ״ל. יו״ס מהלכות ד׳ בפרק הרמב״ם דעת וכן דוחקא אגב אפילו פסקא דלא שעמדה וסכין סכין,לחכם להראות אסרי ומש״ה אסור לר״י אפילו דבמשחזת
א וכיוצא: דיקולא פום כגון היינו עץ של ומשחזת אבן על אלא אינה משחזת כ אי  שנרצף מההיאדשפוד ואילו במכשירין כר״י דהלכה ספרי ורבינו דהרי״ף הכא דמשמע למידק ו
 יכול נמי אי הבשר פו לתחוב יכול שהרי כך כל נפש אוכל צורך שאינו לפי אסרוהו חכמים כר״י שרי דמדאורייתא דאע״ג לומר וצריך . כר״י הלכתא דלית רבינו שסובר משמע
ת :הגחלים על לצלותו ע ד  .הקדרה תתעשן שלא בשביל האש את מכבין אין גבי שכתב וממה כאן ה״ה שכתב ממה וכדמשמע מכשירין בשום כר״י הלכתא לית ורבינו דלהרי״ף ה״ה ו

 כיון כלל מלאכה כאן דאין דברי מודו רבנן אפילו כה״ג דכל ה״ה שסופר לי ונראה דריחייא אפומא או דדיקולא אפומא הסכין להעביר התירו למה לתמוה יש דבריו ולפי
 מוהר דלעולם מעיו״ש לנפגמה ביו״ע נפגמה בין חילק לא הילכך לכ״ע ושרי הוא רבנן דאסרי מכשירין בכלל לאו הילכך קצת מותך הסכין וגס שלה במשחזת משחיז שאיט

 חסדא רב דאמר הא זה ולפי כלל כר״י הלכתא דליתי אסור היה מעיו״ע בנפגמה אפילו מלאכה היתה שאילו כלל היא מלאכה דלאו האבן על או החרש על או העץ על לחדדה
 בשנעקם היינו ורבנן ר״י למחלוקת אתאן דקאמר שנרצם ושפוד שרי נמי לרבנן אבן או חרש או עץ גבי על אפל שלה במשחזת לחדדה היינו ורבנן ■ ר״י מחלוקת שנפגמה דסכין
 שהוא יהודה רב דאמר התנור וגריפת נרצס משום גזרה גידיה ליה דמפשיש אע״ג קצת שנעקם דהיינו פנרצף ר״י ואסר רבנן דאסרי מכשירין בכלל הוי הילכך גמור תיקון וצריך.

 ידי על גו לאפות ביכול היינו חסדא רב דקאמר התנור דגריפת לומר צריך מותר גרף אא״כ לצלות או לאפית א״א שאם ג׳ בפרק רגינו כתב הכי ואפילו ורבק ר״י מחלוקת
 גמורה מלאכה שהם מכשירין שאר אפו גזירה אלא רבנן. אסרוה ולא היא גמורה מלאכה לאו התנור דגריפת שרי נמי לרבנן כלל בו לאפות בא״א אבל ר״י שרי הכי ואפילו הדחק

 הסד ובצד בקופיץ והתירוהו עצים ביקוע שאסרו מה על זה בפרק בזה כיוצא מעם ורבינוכתב יו״ט. משמחת ימנע שלא כדי דבריהם העמידו לא גרף אא״כ לאפות זהיכאידא״א
 אמר הא צדין אין בפ׳ כסב למה כן דאם כצל במכשירין הלכה דאין לומר א״א הרי״ף לדעת ומיהו במכשירין כר״י דהצכה ס״ל לא דינינו שמפרש ה״ה לדעת לומר שצריך כנ״ל שלו
א :וצ״ע תמוהים הרי״ף לדעת שכתב במה ה״ה דברי כר״י'ולפיכך הלכה חסדא רב כ אי  כן מורין אבן או חרש או עץ ע״ג השמנונית דלהעביר רבינו כתב לא למה למידק ו

וע*פ מורין השמנונית דלהעביר משמע ממילא מורץ אין דלהשחיז שכתב דכיון לומר ואפשר בעו. שמנוניסא דלהעביר דקמייהו רבנן להני דאמרו רבנן בהנך כדאשכחן להתיר
:הללו בלשונות רבינו על הרמ״ך תמיהת נסתלקו שכתבתי האלה הדברים

העושה
משנה לחם

י ט נ פ מ  שלפי ז״ל רבינו דברי על שהקשו ה״ה כתב .וכו׳ סכין להראות אסרו זה ו
 החכם לו כשיתיר ישחיזנה שמא הארץ לעם אלא להראות נאסר לא טעמו

בפ׳ לעיל דא״כ וקשה .בגמרא לחלק לו היה כן ואם לא להשחיז יבא שלא ת״ח אבל

למלך משנה
 דיש הלמש בטל הרב כהב שחיטה דלאחי בבדיקה .כו' ביו׳ט לחכם סכין להראוח אשרו זה טפני ט

:להחיר הסכים שבע באר בעל והרב מחירין ויש אושרין
וכן

שכשיתיר מפני הארץ לעם אלא למכס הבכור להראות אסור אינו זה טעם דלפי שם הקשו לא אמאי וכו׳ החכם יתירם שמא גזרה קדשים מומי לראות אסור לפיכך ז״ל רבינו שכתב שני
מה על דסמך ז״ל ה״ה כאן שתירץ כמו לתרץ ליכא ושם הארץ לעס ת״ח בין בגמרא שם חלקו לא אמאי וא״כ .דהכא דומיא לא ישחוט שלא הת״ח אבל וישחוט יבא החכם לו

 הארץ לעס ס״ח בין חילקו לא אמאי חכמים שגזרו הגזרות בכל דא״כ זו קושיא עיקר על תמה אני ועוד .תירוץ בלי הקושיא שים תפול וא״כ וכו׳ לעצמו רואה חכם שתלמיד שאמר
הת״ח אבל לאכול שיבוא הארץ לעם דהתינח יו״ט אמר בשבת שנולדה ביצה ולאכול לטלטל יבא שלא ובאכילה בטלטול ביו״ט שטלדה ביצה כל על שגזרו ראשון בפרק לעיל כמו
אע״פ דודאי וי״ל .כאן ז״ל רבינו על שהקשו זה מה וא״כ כוללת היא שהגזרה לת״ח הארץ עם בין חלקו לא דמכמים ודאי אלא לזו דומות הגזרות בכל וכן למסעי אתי לא

 שהגזרה רצו דלא משמע הארץ לעם ומשאילה לעצמו רואה ות״ח שאמרו מפני כוללת הגזרי. שתהיה רצו שלא הקלו ע״כ כאן כוללת תהיה שהגזרה חכמים רצו המקומות שבכל
שיורה בת״ח אפי׳ גזרינן המקומות דבכל אפשר עוד לא. ביצה או בכור כמו המקומות בשאר אבל לת״ח הארץ עם בין כאן לחלק להם דהיה הקשו כן מפני א״כ כוללת תהיה
של במשחזת להשחיזו דאפשר כיון כך על ה״ח לגזור אין הכא אבל הכי בלאו אפשר דאי משוס השבת אחר יו״ס שיהיה אפילו שיאכל בביצה או ביום בו וישחוט ויקא היתר לעצמו

 שלא יצא ת״ח דאפילו וי״ל יצא. לא דת״ח לע״ה ת״ח בין חילקו לא אמאי לתחום מוץ יצא שמא שפי׳ הלכות בעל לדעת וא״ת איסורא. ואכיל היתרא שביק ולא תיקון איס הא עץ
שהחכם אפי׳ דחול כעובדין דמחזי משוס הוי דסעמא כיון דלרש״י כלומר השחזה איסור מפני הוא שהטעם לפי ז״ל ה״ה וס״ש .ההלכות בפירוש ז״ל הר״ן בדברי מבואר וכן לדעת

שפיר: אתי לטעמו אבל דחול לעובדין דמי מ״מ לאחרים ומשאילה רואה
ה מ ל ו

עוז מגדל מיימוניות הגהות
ר לאיזה יודע איני ז׳ל היאנ׳ד כתב :שאפרו מה ואשרו עד מנקעין אין שינוי ע״י כ״א התיר וליא דהתם בתרא כלישנא כתב ר׳׳י אמנם מעיו״ט שנפגמה משום :עכ׳ל וכו׳ נלמוד מ

והמלח התנלין ודיני ל׳ד) (דף ונגמרא במפנה יין כדי ■המביא פרק זו הלכה עיקר אומר ואני ר' ואפילו דדיקולא אפומא אלא עבד לא כר׳׳י דפסק גופיה רבא שהרי דדיקולא אפומא
דעתו אלו הלכות של פ׳א הוכחתי אני וגם .הגמרא דרך על וטעמן ז׳ל ר׳מ כתבן כבר ושנויין ודיכתן משום פירש ורש״י [י] : ע״כ ,כתום׳ ע״ש היום נפגם ואפילו כה״ג אלא שרי לא יהודה

שא דהשוחט מתני׳ גמרא שוף ז׳) דביצה(דף פ׳ק מפורש יו׳ט שמחת מפני שאמר ומה האחרות. והסברות דאוו
מפורש שאינו ואע׳ס דבר לכל נלמד ומשם להקל מכוונין ששניכם יוסף לרב בין לרבה בין ועוף מיה

פ׳ נסמוך כמ׳ש' הסולם את מוליכין דאין מתני׳ גמרא דניצה פ״ק זה על לי יש גדולה וראיה :ודבר דנר כל על ,■כגמרא מ שכתב הטעם אך .בעז׳ה זה שאחי נ מצאתיו לא ענה בעץ יפגע שמא ז״ל ר׳
בגמרא
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כדכרי הם רגינו דברי .ונו׳ העצים מ6 עורך כשהוא ביו״ע מדורה העושד, יד
 עושים גדולה מדורה כשעושים לפירושם שירוש הרא״ש עליו וכתב הרי״ף

 יעשה שלא קאמר ובהא עצים עליהם ומפנים התיבה דופגי ד׳ כעין עצים של שורות ד׳
 יהא שלא תחתיהם הדפנות יעשה ואחד בידו העליונים יאחוז אחד אלא תחלה הדפנות

על שלחן שפריסת ה״ה מ״ש ועל .בנין דרך
״ שאי! לפי מותר ספסליו ; ז כי י ב. יום מערב לבקע לו היה אפשר ™ י”צי נאסר לא ולמה טו

' LL שניניהס לאויר צריכים שאיו שהריכיציס השה L ^ ^ י
ל,צ״ע; יוכל ולא עבה ייבעץ שיפגע שאפשר מפני כלל הביקוע !אם,

.בשינוי לבקע התירו לפיכך .מלבשל וימנע להבעירו .ונו׳ בבהמה הנתלים זבובים מסירים טז
מה בהן התירו הטעם מזה לזה הדומין הדברים וכל דביצה בספ״ב דתנאי פלוגהא
א :שאסרו מה ואסרו שהתירו ^ אשה [ל] תכנס [כ] <=לא י

 גסומכין ואין .בו לצלות אוד מהן ליטול העצים כין
מ] את  טוב ביום עצים לטלטל התירו שלא .קורה של בבקעת הדלת את ולא הקדרה [

ב :בלבד להסקה אלא  תבלין שיוציא כדי טוב ביום אותן ומחזירין חנויות יתריסי מסלקין י
ב. יום משמחת ימנע ולא החנות מן להן צריך שהוא  להן בשיש אמורים דברים במה טו

 עיקר כל ציר להן ושאין יתקע. שמא גזירה אסור הצד מן ציר להן יש אבל באמצע ציר
ג :להחזיר מותר בבית אפילו  וכסא חוליות של יימגורה כגון מפוצלין [<] שהן כלים י
ם] שאין לפי .יתקע שלא והוא טוב ביום אותה מעמידין חתיכות חתיכות שהן ושלחן  בנין [
ב. ביום לצדדן מותר הכסא בית של אבנים .בכלים  לא כבודו ומשום הוא עראי בנין טו
ד גזרו:  זה על זה מניח אינו העצים את עורך כשהוא טוב ביום ימדורה העושה [ע] י

 שופך או אלא .אסור עראי בנין שהוא ואע״פ .כבונה שנראה מפני המערכה שיסדיר עד
 תחתיו ואחר תחתיו אחר ומניח למעלה עץ מניח כיצד .בשינוי עורך או בערבוב העצים

ו :לארץ מגיע שהוא עד  לא אבל .תחתיה האבנים ומכנים אותה אוחז יהקדרה וכן ט
 אפילו . תחתיהן הרגלים ומכניס למעלה הקרשים אוחז המטה וכן .האבנים גבי על יניחנה

 ויתחיל ישנה אלא מגדל כמו שיעמדו עד שורה גבי על שורה אותן יעמיד לא ביצים [פ]
 אע״פ בבהמה הנתלים ״זבובין טזמסירין :שיניי צריך בזה כיוצא כל וכן למטה. מלמעלה

 בולד אוחז כיצד מסעדין. אבל טוב ביום הבהמה את מילדין“ ואין .חבורה עושין שהן
 את וריחקה טהורה בהמה היתה .פיו לתוך דד ונותן בחוטמו לו ונופח לארץ יפול שלא
הטמאה אבל .עליו שתרחם כדי ברחמה מלח בול וליתן עליו משלייתה לזלף מותר הולד

אסור
k הקכג סי׳ פור ח :שם ז : שם ו :שם סמ׳ג הקב סי׳ «ור ה ;שם סמ׳ג תקים סי׳ פוי ד :הקנ סי׳ פור ג :הקו סי׳ פוי ג :שם גפוי עיין

מ׳ג י ט :שם ס ג שם פו מ׳ , שם: לאוין ס

 הרשב״ת: כתב וכן אסור להדליק נוסין שהן דקים בעצים אבל גדולים בעצים אלא הבקוע
:בהוספות כתבו וכן רבינו מדברי נראה שכך ז״ל

א א י  ופירש ,אוד מהן ליסול העצים לבית תכנס לא אשה רבה דרש .וכו׳ אשה תכנס ל
 וקון בו לצלות אסור רפוב שקון שני פרק למעלה נתבאר וכבר בו לצלות רבינו

 לומר רוצה שאוד ואפשר שמותר שם כתבתי יבש
 להסקה ראוי שאינו ורפוב לח ען רבינו לדעת
 כתב וכן מותר ודאי יבש p אנל עצמי בפני

 אוד מהן ליפול פירש ז״ל והוא ,ז״ל הרשב״א
 הוכן כן אם אלא שבתנור האש את בו לתקן

 בבקעת היןדרה את סומכין ואין :מעיו״ס
כו׳.  את סומכין אין ל״ג) ל״ב (דף שם ו

 לפי פעמא ובגמרא הדלת וכן בבקעת הקדרה
: להסקה אלא עצים נתנו שלא

ב ן י מי ל ס  (דף פ״ק . וכו׳ מנויות מריסי מ
 אץ אומרים ב״ש משנה י״א:) י ‘

 אף מתירין וב״ה ביו״ס התריסין את מסלקין
 תריסי עולא אמר חריסין מאי ובגמרא להחזיר
 דהתירו דפעסא בגמרא שלא ואמר חנויות

 לאימנועי אתי לא דאי חחלמן משוס להחזיר ב״ה
 דב״ה מעמא דהימא מהו ואמרו יו״מ משמחת

 בכלים סתירה ואין בכלים בנין דאין משוס
 סופן דהתירו עולא קמ״ל נמי דבתים ואפילו
ופי׳ . לא דבתיס אין דחנויות .החלתן משוס

 שדה תיבה תריסי חנויות תריסי ז״ל הרשב״א
. ומגדל שדה תיבה תריסי דבתים דמנויות. ומגדל

 כמו מנויות תריסי פירש ז״ל ורש״י .שבבתים
 בקרקע מחוברות ואינן בשוק ועומדות הן תיבות

 רבינו שכתב ומה .עכ״ל פתחיהן דלתות חריסין
 בגמרא מפורש להם כשאין או ציר להם בשיש

: שם
ג ם י לי  יו״פ פרק משנה .וכו׳ מפוצלין שהן כ

 אומרים ב״ש כ״ב) כ״א (דף שהל
 ואמרו מהירין וב״ה המנורה את זוקפין אין

 דמיתחזי משום עסיקינן חוליות של במנורה בנמ'
 סתירה ויש בכלים בנין יש ב״ש וסברי כבונה
 סחירה ואין בכלים בנין אין סברי וב״ה בכלים
 הוא ופשוט יתקע שלא והוא רבינו וכתב .בכלים
מן ציר להם יש שאם חנויות מהריסי ונלמד

 הרשב״א כתב מזו וגדולה להחזירן שאסור הצד
 שחוששין הצד מן ציר להם שיש כתריסין זה ואין רבינו מדעת כן נראה ואין לזקפה. אסור לתקוע בעשויה אבל חוליותיה לתקוע עשויה שאין במנורה אלא אמרו שלא לו שיראה

ם כאן: משא״כ הצד מן שהוא הציר מפני לתקוע מאד הוא קרוב דהתס משוס יתקע שמא י בנ כו׳. הכסא בית של א בית של אבנים נחמן רב אמר לי׳כס המביא(דף פרק ו
: רבנן גזרו לא כבודו ומשום הוא עראי דבנין ואסיקופעמא ביו״ט לצדדן מותר הכסא

ה יד ש עו . מדורה ה כו׳  ושנים עשרים פרק כתבתי פוריאוכבר וכן קדרה וכן ביעתא וכן שרי למפה מלמעלה אסור למעלה מלמטה מדורחא האי יהודה רב אמר שם ו
שתחתיו: לאויר צריכין שאין לפי מושר ספסליו גבי על שלחן שפריסת שבח מהלכות

^ מתכוין שאין דדבר חבורה שעושין בקטנים אפילו דשרי קמא כתנא שהלכה כ״ג) שחל(דף יו״ט פרק סוף ואסרו הבהמה את מקרדין פירוש זהו .וכו׳ זבובין מםיריין טו ת  מו
אין :חבורה עושין שלפעמים וחדין קטנים בכלים הזבובים שמסירין ופי׳ י  הבהמה את מילדין אין משנה קכ״ח:) מפנין(דף פרק בשבת .וכו׳ הבהמה את מילדין ו

ביו״ט. טהורה בהמה על היינו מרחמין רשב״ג אמר שיינק כדי איו לתוך דד ונותן בחוטמו לו ונופח לארן יפול שלא כדי בולד אוחז מסעדין כיצד חניא ובגמ' מסעדץ אבל ביו״ט
היכי

משנה לחם
 לעשותו שאפשר בדבר דלמעלה אע״ג כלומר .וכו׳ כלל הביקוע נאסר לא ולמה י

 וימנע הכי בלאו אפשר דאי משום התירו הכא בשינוי אפילו ביו״ט אסור בעיו״ט
 וכתבו ז״ל הראב״ד בשם למעלה שכתבתי כמו מלח גבי הטעם הוא וכן יו״ט משמחת

:יין כדי המביא בסרק ההלכות בפירוש ז״ל הר״ן
א א י  למעלה ז״ל רבינו כתבו הרי קצת קשה .אוד מהן ליטול העצים בין אשה תכנס ל

א :כאן לכותבו חזר ולמה רטוב קון גבי ל  אלא ביו״ט עצים לכילטל התירו ש
ק וכבר . בלבד להסקה  מאי קשה עוד . ע״ש חק״א בסימן ב״י הרב בזה שיש מה תי

 תורת דמ"מ וי״ל .אחרת למלאכה אלא להסקה הוכנו דלא אע״ג בכלים דמסיקין שנא
:הנזכר בסימן ז״ל ב״י הביאו ז״ל הר״ן בדברי זה נזכר וכבר עליו כלי

 דטעמא ז״ל רבינו כתב שלישי בפ׳ לעיל שהרי קשה .וכו׳ חנויות תריסי מסלקין יב
 טעמן שמפיגין מעיו״ט לעשותו אפשר שאי מפני מותרת תבלין דשחיקח י

 מעיו״ט לקנותן אפשר דסבלין כאן וא"כ אסור היה מעיו״כי לעשותן אפשר היה אם אבל
 שהוא סממנין שחיקת הוי דלעיל חדא כלל קושיא זו ואין . להחזיר לו המירו אמאי א״כ

מן ציר אטו אלא נאסר שלא באמצע ציר הוי והכא חורה דבר ואסור דטחינה תולדה

עוז מגדל

 אבל מעיו״ט לעשותו לו שהיה כהוגן שלא עשה שהוא מפני לו אסרו דהפם ועוד הצד
 ואין מקח סכום מזכיר שאינו כיון ביו״ט קניה איסור דאין עליו לאסור הדין אין הכא
 כהוגן שלא עשה שהאחר מפני יו״ט שמחת דאיכא דבר ימכור שלא זה על שנגזור ראוי
ה: בעבור זה על" לגזור סברא זו דאין מאתמול קנה שלא  עיקר כל ציר להם ושא.ץ ז

 תריסי לענין אלא ב־״א אמרו לא י״א:) (דף דבימרא אע״ג . להחזיר מותר בבית אפילו
תמ״מ  מותר בבתים אפילו כלל איסור דליכא ציר להם דבשאין ז״ל לרבינו משמע חמיו

רה. משום אלא בבתים אסר לא באמצע ציר ליה דאית אפילו דהא  דבבתיס ודע גז
 בדברי נתבאר וזה באמצע ציר כשיש אפילו מוהר הסילוק אבל נאסרת חזרה דוקא ■

אסור באמצע ציר להם דכשיהיה משמע להחזיר מוסר בבית ציר לשם ושאין כמ״ש יבינו
: לבד להחזיר

ו כן ט כו׳. למעלה הקרשים אוחז המטה ו  משום שינוי בלא המטה דנאסרה הטעם ו
 וזה . שבח מהלכות כ״ב בס׳ ז״ל ה״ה כמ״ש הסנדלים לשום שתחתיה לאהל שצריך

 בפרק ז״ל רבינו כתב דהרי מפה בשבת התירו והרי תאמר ואם ז״ל. רבינו כאן ממ״ש מוכרח
אין בפרק ז״ל רש״י ביאר דכבר קושיא אינה זו ופרסקל. וכסא מטה להניח וסוהר ב׳

מולין
מייבונייות הגהות

ג [ל] ; זה תמצא שני נפרק גם [כ] :ע״כ ,דהול עונדא כעין והוי מילתא דאוושא ה׳  ג
פי׳ וכן [מ] : ע"כ פר״ת, וכן כת נגעו כלי תקון משום וכו׳ תכנם לא דאשה טעמא פי׳

לאואההיא ב״ה הא כ״ש הא הכלים כל בפרק דמסיק דהא יהודה הר׳ כשם התוספות
לקמן מייתי הכלים כל דפרק סוגיא דכולה תדע דמשילין אההיא אלא לשבת יו״ט בין דאין
 אטו יו״ט דגזרינן מודו ב״ה דאפילו משום סומכין דאין הא גבייהו מייתי ולא בתרא בפ'

תנו דלא ומשום שבת  דמו קדירה םמיכת ולעני! המחבר ברבינו להסקה אלא עצים נ
 שאר לענין אבל כהו לטלטולי ואתי עלייהו כלי תורת שאין שבחצר צרורות לטלטול

ה :ע״ש ,י״ג בהל׳ שבפ״ב בהנ״ה כדלעיל כב׳׳ש אתי סומכין דאין מחניתין דהא כשר״ת שכתב ראשון בפירוש כתב ובס״ה כתום׳ עיין ובן שבת אטו יו״ט גזרינן לא דשבת מילי  [נ]כב׳
 בהגה״ה בדלעיל מתכוין שאין בדבר כר״ש דקיי״ל משום להיתר אלה בכל כתב רש״י [ט] ע״כ ,כ״ג ופ׳ פ״י שבת בהל׳ עיין [ס] :ע״כ , כ״ג ופ׳ פ״י שבת בהלכות עיין כנם׳ ע׳ש
שתחתיו לאויר צריך דלא חפצים שאר ע״ג חפץ אבל שתחתיו לאויר שצריך אסרינן הבא דוקא ר״י וכתב שעושה דבר לעשות מתבוין כאן שהרי לר״י ול״נ י״ג שבהלבתא בפ״ב
שמותר כירה ע״ג דקדרה דומיא אסור היה לא בשבת אפילו שהרי טרפ׳א כעין חלול כלי ע״פ שנותנים גסות ביצים שפי׳ ברש״י ודלא ר״י וכן פר״ח זה ובענין [פ] :ע׳ב ,שרי

להחזיר

 נחג וכן מרנותיו קנלה או אמרה מדטתו אם לו היא עונה סנרא אאנס לו מאין יודע ואיני כגמרא
 :ל״ג) המניא(דף פ׳ .נלנד להסקה עד אשה תכנס לא :עיון לי וצריך מקוצי ו׳ל הר׳מ

.נכלים כנין שאין עד מפוצלים שהם כלים :י״נ) (דף דניצה פ׳ק .להחזיר מוסר עד סריסי מסלקין
ל׳נ) יין(דף כדי המניא פרק .שינוי צריך עד הכסא נית של אבנים :כ׳נ) (דף דניצה פ׳נ

 : דעדיות פ׳י וסוף כ׳ו) דניצה(דף פ'נ .תנורה עד הזנונים מםירין :ק'נ) הפילין(דף המוצא ופרק
:קכ׳ח) מפנין(דף פרק .לה צריכה שאין עד מילדין אין
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 צערה שהזכור כדי הרחם בחוך לה ומניח מלה של כול מניא אכיי אמר לה עבדי היכי
לא מרחקא ואי מרחקא דלא סעמא מאי ממאה.לא אכל מהורה ודוקא עליו «ס'רחס

: ע״כ מקרבא;
ז לי' י ב״ש מחלוקה י״ח) י״ז שמל(כיצה יו״מ פרק משנה .וכו׳ יו״ש מערב שנפמא כ

 כלים מיהח עלמא דכולי וכגמ' ונ״ה
שנה  הרנה פס ונאמרו מעמא מאי לא ג

 ארנע יעבירנו שמא גזרה אמר רבה מעמים
 שבח חינח זה על והקשו הרבים אמותיברשוה

 אמו יו״מ גזרה ותירצו למימר איכא מאי יו״מ
 ואמרו סחיטה משום טעם נהן יוסף ורב שבת
 מאי סהימה בני דלאו סחיטה דבני כלים הינח

 על הקשו ושם הני אמו הני גזרה ותירצו
 ביבי ירב אותן ותירצו הרבה מברייתוש שניהם

 התם כוותיה ותניא ישהא שמא גזרה אמר
 ורבינו .כלי כמתקן שנראה מפני אמר ורבא
 כוותיה דתגיא משוס ביבי רב של מעמא כתב
 בברייתא שם ומפורש .בהלכות נכתב וכן

 מטבילין. ביו״ט נטמא אבל מעיו״מ נטמא לדוקא
 וכו׳ שבו מים להפביל צריך היה אס ודין

 שחכמים י״ח:} (דף בגמרא שם מפורש
 :מימיו גבי על הכלי אס שמטבילין סוברין

לי כו׳. טהור שהיה כ  מחבורה מטבילין זהו ו
 רבינו ופירש שס> י״ט) שאמרו(דף לחבורה

 :שלמים לחבורת תרומה מחבורת ז״ל חננאל
לי ייח וכו׳. אוהו מטבילין ביו״ט שנטמא כ

 שכתבתי כמו י״ח) (דף שם ברייתא
א למעלה: מ ט כו׳. טמאין במשקין הכלי נ  ו
 אין הטומאה באב שנטמא כלי שם ברייתא
 מטבילין הטומאה בולד ניו״ט אותו מטבילין

 מעיו״ט נטמא אפילו רבינו ופירש .ביו״ט אותו
רבינו ונתן .ז״ל פירשו וכן .שם הוא ומוכרח

ה מותר מחכוץ שאין דבר דאמר כר״ש דקי״ל משוס לפעמים חבורה עושה שהוא אע״פ ה.  ו
ת אשיני בגמ' שאמרו וקטנים דגדוליס רבינו לדעת לפרש רצה ה״ה מגרד  שפירשו כמו קאי ה

 הוי דקירוד גמ׳3 ומ״ש כלל מגרדת דין הוזכר לא רבינו דלדעת כן הדבר ואין המפרשים.
אותם כשעוקרים קטנים דכשהם קאי בבהמה הנתלים אזבובים גדולים הוי וקרצוף קטנים

 נעשים הקטנים נכשעוקרים קירצוף מיקרי
אין הגדולים כשעוקרים אבל לפעמים חבורה שנטמא כלי יז צריכה: שאינה לפי כן להן לעשות אסור

״ 1 ״ המשנה בפירוש ז״ל הוא פירש וכן חבורה נעשית ״0.
 הזכיר הערוך וגם דעדיות ופ״ג לביצה ספ״ב גזירה טוב ביום אותו מטבילין אין טוב יום מערב
:זה פירוש להטביל צריך היה ואם .בטומאתו אותו ישהה שמא

כן כליי .חושש ואינו במימיו הכלי את [צ] מטביל שבו מים ו
מותר לקדש להטבילו ורצה לתרומה טהור שהיה

ח ♦ הטמאות שאר מעלות מטבילות בזה כיוצא כל וכן .להטבילו  ביום שנטמא כלי י
 יום מערב הטומאה ולד שהן טמאין במשקין הכלי נטמא .טוב ביום אותו מטבילין טוב
 ומדלץ .במקומו שיתבאר כמו התורה מן טהור שהוא לפי טוב ביום אותו מטבילין טוב

 : בבגדיה וטובלת מערמת. להחליף בגדים לה שאין נדה .מאליו טהור והוא טמא בדלי
ט  דמים י׳פוםקים אין כיצד . וממכר מקח גזירת משום טוב ביום אסרו רבים דברים י

 מהן אחת ושוחטין לזר זו שוות בהמות שתי מביא אלא טוב ביום הבהמה על לכתחלה
 כשהן .חלקו דמי נותן ואחד אחד וכל השנייה דמי כמה יודעין ולמחר ביניהן ומחלקין
 נוטל זה אלא דמים שום מזכירין שאין בשנים ואתה בםלע אני זה יאמר לא ביניהן מחלקין

 כל מאזנים בכף משגיחין שאץ במאזנים ישקלו ״ לא מחלקין כשהן כ : רביע וזה שליש
 מפני [ק]; תלויין המאזנים היו אם אסור העככרים מן לשומרו בשר בו ליתן אפילו .עיקר

ת ל^קיל אסוי אומן טבח . מאזנים בכף כשדקל שנראה ג ש ד ה ב׳׳ רא ה
ר] לשקול ואסור .בידו  fnm ז׳ל הראב׳ד נהג .וח׳ חלשים ממילין *ואין מטילי[ *ואי[ .מים מלא בכלי [

ניז׳עאבל מ׳ט של קישיס על חלשים מטילין מפרש ב^ך על חלשים מטילץ אבל . המנות על חלשים
מנה העד גדו®. מנה ואפילו מותי ביתו ובני בניו ♦ המצוה את לחבב כד טוב ום ב ם הקדש

מ׳ג תק פי' עור א :עכ׳ל קטנהלא:שם ס
■ מזרין ואין מדבריהם זו שטומאה מפני מעם

טעמא יהיב דרבה למעלה כתבתי כבר אתרן ואני .בגמרא האמור הטעם והניח זה טעם כתב למה עליו הקשו ז׳׳ל והרשב״א הכהן משה רבו והרב . ישהא שמא בה
ק הטומאה אב אטו הטומאה ולד נגזור איתא אם ואמרו זו מברייתא עליו והקשו ברה״ר אמות ארבע העברה משום גזרה ובשבת שבת משוש גזרה כלים טבילת לאסור תי ולד ו

פתידון. ותירן . סחיטה דבני כלים אסו סחיטה בני דלאו כלים וגזרה סחיטה משום גזרה דאמר יוסף לרב הקשו וכן הן זריזין וכהנים כהנים גבי לה משכחת היכא הטומאה
ולא. דאורייתא לאו הטומאה דולד טעמא דהייט משום מידי קשיא לא• ולדידיה ישהא שמא גזירה שהיא כוסיה דהניא ביבי דרב טעמא אלא המעמיס׳ אלו הזכיר לא ורביט הזה

ואילו• כדשנין. ליה ושני חיובסא הני כל מתיבי אמרו סחיטה משום טעמא דאמר יוסף רב דגבי לך ותדע בשהויה קפידא אין התורה מן הוא שטהור כיון ישהא שמא ביה גזרינן
ה ולא קושיא לא הזכירו לא ביבי רב גבי מ ח ק.ו ר מז כתב לא למה רביט על הקשו איך אני תי מבואר זה ימצא בסוגיא והמעיין ביבי דרב אליבא אמרים לדעת האמור התי

 כונת היא. פזו באמת סובר שאני אלא בלבד כהניס גבי שמצויה הוא החורה־ מן הטומאה ולד טומאת ש*ן שלפי רבינו דברי להעמיד׳ יכול הייתי יוסף ורב רבה לדעת ואפילו
מדלין נ״ל: כך רבינו . טמא בדלי ו כו׳  שהית כעין• אלא טבילה הצריכין הנכרי מן הנקחין תשמיש כלי ביו״ט מטבילין שאין ז״ל הרפב!׳א למד אלו ומדינין כלשונה שם ברייתא ו
ר. והוא בו ממלא המעין p מיס בו למלאות או בג לדלות העשוי כלי הוא שאם כלומר הכלי״  מדברי כלים שטבילת אסורות מאכלות מהלכות י׳׳ז• בפרק שכתב רביט ולדעת טהו

 שאפילו לפי קיים הרב שדין אומר אני זה כל עם ומ״מ .ביו״ט הכלים אס שמטבילין לומר יש שכתבתי כמו סופרים מדברו שנץמאתו מפר הטומאה ולד שמטבילץ ונתבאר סופרים
ומשום בטהרה חוליו אוכל שאינו ולמי לטמא בטומאה בו להשתמש ראוי הכלי היה טבילה קודם שאפילו טומאה טבילת גבי ה״מ כלי כמתקן דממזי טעמא ליה דלית מאן
ואסייא פלי כמתקן■ מחזיא טבילחן ודאי מזו לא סבילה דקודם הנכרי מן הנקחין כלים אבל חקון זה שאין דבריהם של בטומאה שוין וכולן תקון הטבילה חשבי לא הכי

דה, :כנ״ל עלמא לכולי : שם כלשונה מימרא .וכו׳ בגדים לה שאין נ
ט י  ומחלקין ושוחסין בעיו״ט עליה נמנין אבל לכחמלה בע״ט הבהמה על נמגין אין משנה כ״ז:)• צדין(דף אין פרק .וכו׳ פוסקין- אץ כיצד וכו׳ ביו״ס אסרו רבים דברים י

ברייתא' שם והביאו־ . כזו זו ואומר זו אצל זו ומעמידן׳ בהמות שתי מביא רבה אמר עביד היכי ביו״ס לכתמלה דמים פוסקין אין נמנין אין מאי ובגמרא ביניהם
: ולרמע לשלוש למחצה׳ עמך הריני לומר יכול אבל בשתים עמך הריני בסלע עמך הריני לחבירו אדם יאמר לא

שהן, כ . מחלקין כ כו׳ מי עיקר כל מאי ובגמ׳ עיקר כלי מאזנים בכף משגיחין אץ וחכ״א הקופק וכנגד הכלי כעד בשר אדם• שוקל אומר ר״י כ״ח) (דף במשנה ו  שמואל א
ז דתליא והוא אבין בר אידי רב אמר העכברים מן אפילו,לשמרו בו ^ ^ ^ ט רי ת  שמואל ואמר ביד בשר לשקול■ אסור אומן טבח שמואל־ אמר שם . וכו׳ אסור אומן ב

 כדרט חוסך ליטרא חצי או ליטרא לחתוך חהיכחו: דרך לטין שידע אע״פ האומן א1הט אבל משקל דרך אלא אסרו לא ז״ל הרשב״א וכתב .במים בשר לשקול אסור אומן טבח
ט ודבר .עכ״ל חושש ואינו ט אין : היא פ ט׳ חלשיס מטילין ו  קמ״ט:)• ובגמרא(דף המנות על לא אבל ביו״ס הקדשים על חלשים מסילין משנה קמ״ח) (שבת בשבת אדם שואל פרק .ו
 דעת וזה אתמול של: קדשים של סול של פירש ז״ל רש״י אבל חולין של חול של מפרש שמא נראה רבינו ומדעת .ביו״ט שלחול המנות על לא אבל ופירשו המנות על לא אבל מאי

כ קטנה כנגד גדולה מנה וכו׳ מלשים׳ מעילין מפרש בגמרא אברהם אמר בהשגוח כתב ולפיכך ז״ל. הראב״ד ל׳ג' פרק רביע כתבה: כבר בהפסה ביתו ובני בניו והיתר . ^׳
ץ חלוק אבל ביו״ט שק; כל מותר בשבת שאס כאן לכתבו צריך היה ולא שבת מהלסת ל של מפרש׳ שהוא לפי יביט■ סלקו לא אחמול של לקדשים יו״ט של קדשים ג הנזכר ’מ

: שכתבתי כסו־ מולץ׳ של בגמרא
לא■ .

משנה לחם
 על לישבה לנטוסה מומר צידה על מוטה זקפה: היתה אם ועומדת המחוברת מסה מולין
 אבל ,ע״כ בעלמא לישובה אלא עביד מידי דלאו שרי אוהל עביד דהשמא גאע״ג רגליה

ס היא דהכא מטה פי קי ד :ע״כ אהל שהוא■ ורגלים מסה'
ח א י מ ט  יוסף מ־ב רבה לדעת ואפילו. ז״ל ה״ה שכתב מה .וכו׳ טמאים ?מפקין הכלי נ

ט סובר שיהיה חפילו כלומר בי . גזרה דאמר י״ח) ביבי(דף דרב־ אליבא החירון י
ם שהוא יוסף דרב אליבא שתירצו יפהא שמא  שהוא לומר אפשר אי אבל הם זריזים כהני

א שמא גזרה אמר דהא יוסף ורב כרבה פסק ה ביבי: כרב ה

מיימוניות הגהות
 אבא■ ז״ל תקי״א סימן [טור° ז ע׳ב כירה, פרק בדאיתא וקטומה גרופה אם עליה להחזיר

 • ןן״ש] לעידט ביו׳ט נטמאו בי[ הילק. ולא לטהרם טמאים או חדשים בלים להטביל אסור
 לכאורה נראה הרשב״א כמב הטור °[לשון : מטבילץ אין דאמר רבי לנכי כחכמים [צ]

 לשקול אכל ביניהן שחולקין שומפין בשני או המכה מן כלוקח אלא איירי לא זה דכל
 , אסור נמי בביתו דאפילו משמע קמח מדידת גבי ומיהו מותר יבשל כמה לידע כביתו

רב אמר־ [ר] ע״ב: , קופיץ או כלי כנגדי לשקול דאסרי יהודה ר׳ לגבי כרבנן [ק] :ע״ב]
אידי

מי כ. א ת לפי .המנות על' מלשים מטילים: ו  ישי חולץ של■ במנות ז״^דאייר* רביט דע
 למריבי ועמך דכחוב. שאיל. מ״ד קמ״ס:) שואל(דף בפרק שאמרו מה לפרש

ט׳ ועמך משמע דהכי׳ כהנים כמו מריבים הס דישראל הכא דקאמר דכיון כלומר כהן ו
 לפי דוחק שא מקום ומכל . אכהניס כלל קאי ולא לאנצויי ישראל לישו דלא לעשות יש

ק המטח על לא אבל לומר התנא הוצרך דלמה פירושו  מפיס ברישא אשמועיק דכבר כ
ם . בגמרא שדקדקו כמו אחר ולא בניו־ עם דוקא דמשמע וכו׳ בניו עס אדם הגמ׳ בדברי ג

הרי׳משרש לא אמר עם אבל ביחויאץ־ וגני בניו עם ואמרו מרישא דקדקו למה לחמות יש
מאי

עוז מגדל
לי :י״ח) י״ז (זף מיצה. כ׳ פרק חושש ואינו עד יו״ע מערב שנטמא כלי  שאל עד עהור שהיה כ

 מטבילין כיצד בברייהא לה הגי לגב מגב דמטטלץ מתני' גבי שם ביצה דמסכת ס״ב . המעלות
אסרו. י רבים דברים :(שם) דגיצה ס״ב . בבגדיה וטובלת עד גיו״ט שנטמא כלי־ : למבורה מחבורה

 אבל המנות על חלשים מטילץ ואין :כ״ח׳כ״ט) (דף צדין אין פרק .מיס מלא בכלי עד גיו״ט
ב : המצות את לחבב כדי ביו״ט הקדשיה בשר על חלשים מטילין׳ ת  מטילין מפרש ממרא ז״ל הראב״ד כ
 אבל מאו בעי בגמרא שלנו ובגירסאות שואל פיק עיקרה שנינו זאת הלכה אומר ואני ובו' חלשים

׳ אמי המנות על לא  ומהדר סשיטא ומקשו ביו״ט חול. של־ המנות על לא אבל. יעקב דבת ברה יעקב י
 כמה שכתבתי כמו החפור בזה שנהג כמו והגמרא. המשנה כלשון כתב ז״ל שר״מ בעיניך רואה הנך .ז״ל אלפס ר״י גורס וכן ע״כ קמ׳ל נמי דחול ממת אפילו כהן כמריכי ועמך וכהע הואיל דתימא מהו

הרבש משה ויפה . כלשונו ידקדק התלמוד על וידקדק יחדש כאשר דבר לבקש או לחדש ידו את למלא הפא שכצ והכונה תורה משנה קראו ולכך האורך קיצר ואדרבה התלמוד מן יותר לפרע רצה ולא פעמים
מאד
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כן כא כו׳. גמדה החמח מנעל יקס לא ו ו
 לממני אומר עושה הוא כיצד אלא

 מיוחד הכלי היה ואפילו וכו׳ וה כלי לי מלא
 .מדה שם לו יזכיר שלא והוא ימלאנו למדה

 ודע .רבינו בדגרי האמיתי המסמא היא כך
 אוסר שהרמב״ס שכתבו, ירומם ורבינו שהגיור

 נזדמנה משובשת מסחא למדה המיוחד בכלי
רבינו: בספרי להם

איש

א א כ  כ״נו) (דף שם משנה .וכו׳ חנות מבעל יקח לא וכן ביניהם: וממלק שומגי אבל בדינר לי מכור למבח אדם יאמר לא כ״ח:) צדין(ביצה אין פרק משנה .וכו׳ אדם יאמר ל
 אם אבל מדה שם לו יזכיר לא במדה לא אבל מאי הכי מתני׳ רבא ואוקים כו׳. למדה מיוחד כלי היה אם אומר ר״י במדה לא אבל זה כלי לי מלא לממני אדם אומר

למחר מנא הדין לי מלי חנינא בר חמא לרבי אמר אלעזר רבי ובירושלמי .כרבנן וקיי״ל בחרא דהוא כרבא והלכה אחרת אוקמתא שם ויש ימלאנו למדה מיוחד כלי היה
:עכ״ל ,ליה מכילץ אנן

 מימרא שם .וכו׳ תבלין מודד הנחתום כב
 לתוך ונותן תבלין מודד נמתום

 דוקא לאו ופי׳ תבשילו יקדיח שלא כדי הקדרה
 חכמים שדברו אלא אדם לכל ה״ה אלא נחתום
 לפני השעורים למדידת דומה ואינו ̂ בהוה

 משום בסמוך שיתבאר כמו שאסורה הבהמה
 כלומר נמדד שאינו בדבר פסידא ליכא דהתס

 שלא אלא אחר בדבר הפסד חשש שם שאין
 שאם כאן אבל מעס או הרבה שעורים תאכל

 כל יכול התבשיל כל יקדיח מרובין התבלין היו
:ז״ל גאונים קצת מדברי נראה וכן למדוד אדם

ל ב כו׳. א שהו  מודדת אשה רב אמר שם הא
 שתניול כדי עיסתה לתוך ונותנת קמח

 והא והקשו אסור אמר ושמואל יפה בעין חלתה
^ אביי ואמר מותר שמואל דבי תנא ש  דאמר ה

 שמואל מותר שמואל דבי ותנא אסור שמואל
 וכן ובהלכות ,לאשמועינן אתא למעשה הלכה

 הלכה פירש ז״ל ורש״י .ע״כ דאסור הלכתא
 למי כן מורין שאין לאשמועינן אתא למעשה

 בידיה מחינן לא עביד אי אבל לישאל שבא
 ורבינו ההלכות ודעת כן/ מורין ואין דהלכה

 היה ודאי אסור שמואל דאמר דכיון עיקר
 מקום ומכל דעביד דמאן בידיה דמחינן סבור

 לכתחלה ומותר כרב ,פסקו דסורא מתיבתא
 כשמואל אסור שדרו דפומבדיתא מתיבתא אבל
כן :עיקר וכן  לא מימרא שם .וכו׳ ימוד לא ו

 אבל בהמתו לפני וימן שעורים אדם ימוד
חושש, ואינו לפניה ונותן קבים או קב הוא קודר

:דעתו באומד משער קודר פירש ובהלכות
 ואגוזים ביצים המנוני מן ליקח ומותר כג

 אומר כ״ם:) (דף שם משנה .וכו׳
 במנין אגוזים לי תן ביצים לי תן למנוני אדם
 ביתו במוך מונה להיות הבית בעל דרך שכן

 לו ואומר אצלו הרגיל חנוני אצל הולך ובגמ׳
 ועשרה ־אגוזים וחמשה ביצים עשרים לי הן

 סכום לו יזכיר שלא ובלבד וכו׳ אפרסקים
 סכום יזכיר שלא ובלבד אומר רשב״א מקח
 של גירסהו וזו מקח שום אחרת וגירסא מנין

 דמים סך להזכיר אסור הגרסאות ולכל רבינו
 הגאונים כתבו מנין סכום ופירוש ז״ל. כתבו וכן
 ממשים בידי לך הרי לו יאמר שלא בהלכות וכן

 מאה בידי לך ויהיו ממשים לי חן אגוזים
:רבינו שכתב וכמו

ד ̂ך1■ה כ שמא למוש שיש או במחוברים במיק שיש מדברים הון מותר הכל ישראלים בין נכרים בין ורועה ופעם זה חנוני ופירוש הנזכרת בברייתא . וכו׳ רועה אצל אדם י?
נכרי מן ביצים ליקח שמוהר ז״ל וכהבהרשב״א . היום נצוד ולא נעקר שלא בו שמכיר כגון הספק נסתלק א״כ אלא הנכרי מן לימלו שאסור היום נצוד או ■היום ■נולד

:אסור הוא מתירין לו שיש דדבר כיון ביום אבל לה חיישיק ולא הוא דמיעועא מיעועא בלילה דיולדת משום ר״ה של ראשון בליל או גליות של יו״ס בלילי חנוני
ה האלפסי הרב הכריע ולא הלכה בפסק ז״ל הגאונים שנחלקו בהלכות וכתוב קמ״ח:) שואל(דף פ׳ בשבת אמוראים מחלוקת .וכו׳ אותה הובעין יו״ע הלוואת כה ר גז דג

: עיקר וכן פעמיה דמסתבר משום ליהבע ניהנה האומר כדברי ורבינו.הכריע
ה כו׳. מגביהין שאין ע״פ א  ונפסקה מהירין שב״ה יוסי ר׳ כסברת י״ב:)ברייתא דוו״פ(דף מאמשפ״ק גשהופרשו ההולכה והיתר שבת מהל׳ כ״ג פרק מפורש ההגבהה איסור ו

אין : כן בגמ׳ הלכה  פשוע וזה הפרשה קודם סובלות ואינן לזרים אסורות שאינן לפי מותר לכסמלה להפרישן אפילו שהרי המתנות לומר צריך אין פי׳ .וכו׳ לומר צריך ו
אי :שם מבואר ג״כ ההולכה ודין אמש שנשמעה בבהמה אפילו ההפרשה דין בגמרא מבואר וכן ב :דמאי במס׳ וברייתא ירושלמי .זכו׳ צדקה ג

פ :א ״ ע כו׳. וכו׳ הוצאה שהותרה א צדו  את המוליך לפניו או כתיפו על הוא מביא אבל ובקופה בסל יביאם לא למקום ממקום יין כדי המביא ד׳ פרק ראש ל׳) (ביצה כי
 באגרא באגרא לדרו ביגלא ברגלא לדרו בדומקא דדרו במחוזא רבא אתקין מותר לשנות א״א אם תנא ובגמ׳ בידו נועל אגל לאמריו הקופה את יפשיל לא המגן

כ: מותר, לשעת אפשר אי אם מר דאמר שרי אפשר לא ואי עליה סודרא נפרוס גאכפא דדרו באכפא לירו ע״
בד״א

משנה לחם
:דיוקא במר לאהדורי לי ולמה המנות על לא אגל במשנה הוא

 אלא בשר בדינר לי תן לטבח. אדם יאמר יילא כא
 על חשבון עושין ולמחר חלק חצי או ־ חלק לי תן

 במשקל או במדה החנות מבעל יקח לא ובן .שוויו
 זה בלי לי מלא לחנוני אומר עושה הוא כיצד "אלא

 למדה המיוחד כלי היה ואפילו שוויו. לו נותן ולמחר
 הנחתום כב ♦ מדד׳ שם לו יזכיר שלא והוא ימלאנו

.תבשילו יפסיד שלא בשביל לקדרה ונותן תבלין מודד
 ימוד לא יוכן לעיסה קמח תמוד לא [ש] האשה אכל

חי משער.ונותן אלא בהמתו לפני ליתן שעורים אדם  ביציס החנוני מן ליקח ומותר כג ל
ת] לו יזביר שלא ובלבד בהן כיוצא כל וכן במנין ואגוזים א] ולא דמים שום [  .מנין סכום [

 ביום לו יאמר לא אגוזים עשרה או רמונים עשרה בו נושה שהיה הרי המנין •סכום כיצד
 ולוקח אצלו הרגיל הפטם אצל או אצלו הרגיל רועה או חנוני אצל אדם [ג] הולך כד :חשבון עושה ולמחר סתם לוקח אלא אצלי עשרים לך [נ] שיהיה כדי עשרה לי תן טוב

 לו נותן אינו להתבע ניתנה לא תאמר שאם בדין אותה תובעין טוב "יום הלואת כך, :מנין סכום ולא דמים שום לו יזכיר שלא והוא שירצה מה וכל ועופות בהמות ממנו
ו :טוב יום משמחת נמנע ונמצא כלום  ביום ומעשרות תרומה מגביהין שאין אע״פ כ
 ואין .טוב ביום לכהן מוליכן זה הרי מאמש שהגביהן ומעשרות תרומות לו היו י.אם טוב

 מן גובין צדקה וגבאי .טוב ביום לכהן שמוליכן וקיבה ולחיים וזרוע חלה לומר צריך
א החצרות ל ב.ו טו ם'  ונותנין בצנעה גובין אלא בחול:. שמכריזץ מכריזין.כדרך יה^ ביו

:עצמה בפני ושכונה שכונה לכל ומחלקין חיקן לתוך

כיי פרקחמ̂י
 גדולות משאות ישא לא לצודך שלא אפילו טוב ביום הוצאה שהותרה פי על אה א

 יכיצד . מותר לשנות אפשר אי ואם .לשנות צריך אלא בחול עושה שהוא כררך י'
 או כתיפו על הוא מביא אבל ובקופה בסל יביאם לא למקום ממקום יין כדי המביא

.לפניו  משואות וכן ב • בידו מוליכה אבל לאחריו הקופה את יפשיל לא התבן את המוליך .
 ישא מאחוריו אותן לישא ושדדכן . מאחריו גבו על אותן ישא במוט אותן לישא שדרכן

תפו. על אותן  עליהן יפרוש או לפניו בידו אותן ישא הכתף על להנשא ושדרכן כ
שא. משינוי בזה כיוצא וכל בגד כדרכו. ומביא נושא לשנות אפשר אי ואם המ

במה
: שם עמ׳ג פקי פי׳ עור ו :חקו סי׳ עור וז :הקכה סי׳ סור ד : שם ג :מה צאוין סמ׳ג חריז סי׳ מוי •ב :סק סי׳ עור ־א

בו

א ד ב צ י ע״ז שמבאר מה חקי״ז סימן בב״י עייןוכו׳ לממני אומר :עושה הוא כ

עוז מגדל
 חידוש שום בה ואין פשומ והדבר פירש למה יעקב ד׳ על תמה התלמוד גס ■כי בוא:וראה מאד
 מה וגס כרצוגו. יעשה בגירכחו היה או לפרש רצה ז׳ל הראב׳ד ואם לפרשו ז״ל ■ר׳מ ־רצה לא ולכך

 פרק ז׳ל ר׳מ כתבה כבר הקמנה כנגד גדולה ומנה ביתו וגני מגניו לפרש ז״ל •הראב״ד שהוסיף
 באוכל אלא שוין ויו״מ שגת כי כאן לכתבה הוצרך לא יוע׳כ שואל :בפרק סדרה שגת:על כ״ג,דכלכות

ט) (דף צדין אין פרק הכל . מנין סכום עד וכו׳ אדם יאמר אא :עמו והדין בלבד נפש  כ׳
ת א לוו ק .הפרק סוף עד מגגיהין שאין אע״ם :קמ״ה) שואל(דף פ׳ .■יו׳מ משמחת עד יו׳מ ה פ׳

י׳ג).: (דף’ דגיצה
דן אין פרק באפריון. ואפילו עד מנהיגין אין בחול עושה שהוא עד ■הוצאה שהותרה אע״ם ■פ״ה  ל

ה) (דף :■כ׳מ) יין(דף כדי המביא ופרק כ׳

איו כו כו׳. לומר צריך :ו  מובלוחקודם ואינן לזרים אסורוה שאיק לשי ז״ל ה״ה מ״ש ו
לא ^ ה״ה של זה ועעמו וכו׳ וזרוע חלה צ״ל ואין כהב דרבינו אע״ג ׳הפרשה

שייך
מייימוני׳ות הגהות

 קמח מודדת אשה ששת א״ד אבא בד ירמיה אייר [ש] :בתדיטא דתליא והוא אבין בד אידי
̂״ל יפה בעין חלתה שתמול מדי עיסתה לתוך ונותנה  שמואל דבי והתני אסור אמר ושמוו

 לאשמועינן אתא למעשה הלכה שמואל עד וכו׳ אסור שמואל ואמר הואיל אביי אמר -מותר
 וגם בתראה דהוא ואביי כשמואל דפומבדיתא ישיבה כשם הגאונים כתשובת כתוב וכן

 אמנם . מאכל קלקול ולא טעם פחיתות בזה ואין מאתמול למדוד יבולה שהיתה מפני
 דבי דתנן ועוד כאיסורי כרב דהלכתא הדא דשרי ברב הלכה דסורא ממתיבתא שדרו

 כשמואל דקיי׳ל הוא גם כתב ראבי״ה נינו אבל ס״ה וכן ראב׳ן פסק וכן כוותיה שמואל
כמו ודלא ר״ח וכן בה״ג וכן חוס׳ כדגרסינן |ת] !ע׳׳כ ,אשטעינן למעשה דהלכה כהא

דשרי כרשב״א ודלא [א]  ע״כ ,קביים או קב ופר״ש מדה סכום ת״ק בדברי הפרים שיש
 וה״ג פר״ח כך [נ] :ע״כ ,כה״ג פירש כך בדינר לי תן פי׳ מקח סכום יזכיר שלא רק

חנוני או פטם או כרועה אלא שרי דלא שבשפיר״א רבו בשם כתב הרוקח אבל למחוזא דאחא ליפתא מההוא כרמשמע ממהובד לירא שאיו רק נכרי אפילו פר״י [ג] : והערוך
ישראל


