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ב ״ ) (ביצה שם .זכו׳ אסור ביו״מ שנולד אפרוח א פ  ניו״מ פנולד &פרוח אתמר ד/
 לרב אסי ורב כהנא רב ליה אמרו מוהר אמר ושמואל אסור אמר רב

ה מה וכי  וכי ליה אמרו לשחימה אמו אגב ומוכן הואיל להו אמר ביו״ט שנולד לעגל ביןו
 שתיק מעמא מאי יוסף רב ואיתימא רבא אמר רב שתיק הטרפה מן שנולד לעגל זה בין מה
 לכלבים אמו אגב ומוכן הואיל להו נימא רב

למד אתה מכאן כן. והעלו בזה ונמנו ונשאו
 עומדת אמו היתה אס רבינו שכתב שמה

 לשי טרפה הימה _אס למעט בא לא לאכילה
 למעט בא אלא לכלבים היא עומדת שהטרפה

 שאסורה לחלבה או לחרישה עומדת היתה אם
 סרק כנזכר מוקצה משוס לכלבים בין לאדם בין

 בהלכות כתוב ביומו שמותר העגל ודין .ר*ןק
 זה ומבואר וגו׳ מדשיו שכלו ליה דקים והוא

 אסורות מאכלות מהל׳ ד׳ ם׳ רבינו בדברי
 ביו״ט אוחו שאסרו מי יש בשבת שנולד ועגל

 מותר ביומו ואפילו מתירין ויש ^ הסמוך
 :ז״ל הרשב״א הסכים ולזה עיקר וכן למולה

כו׳. לתחום מון ורועות שיוצאות בהמות ב ו
 שוחטין אין מ׳.) משילין(דף סוף

 ובגת׳ הביתיות את שוחטין אבל המדבריות את
 וכן וביתיות מדבריות בפירוש תנאים נמליץ
 כדברי בהלכות ומבואר .הדין בעיקר נחלקו
 ביתיות קרויות התחום בתוך שלמת שכל רבינו
 מדבריות קרויות התחום בתוך לנות אין ואם

:ביו״ט מוקצה דיש וקיי״ל
כן ג  ביו״ט מום בה שנולד קדשים בהמת ו

. הואיל כו׳  שאפילו הוא רבינו דעת ו
 ביו״ט אותן רואין אין יו״ט מערב שנולדו מומין
 יו״ט מערב רואה אבל שהרי,אמר לך ותדע

 לראות מותר היה ואם אוסר או ממיר ולמחר
 צריך היה לא יו״ע בערב שמלדו מומין ביו״ט

 שנולד שכתב ומה ברור. וזה מבערב לראותן
 מומין לראות שלא שאסרו שמה ר״ל ביו״ט בה

ה בכלל י  שוחטין שאין ביו״ט שנולדו מומין מפני י
ק ח עלי  מעיו״ט בנולדה אף אסרו ולזה מוקצה מ

רב. אותן ראה שלא זמן כל מבע ם  ולא מכ
שנולדו זה ובקר עבר אה רבינו בדברי נתבאר

בו

שני־ פרק
ח א ת פ  שהוא מפני אסור [א] טוב ביום ״שנולד א

ב] טוב ביום שנולד ועגל מוקצה.  היתה אם [
 אמו גבי על מוכן שהוא מפני מותר לאכילה עומדת אמו

 אף טוב ביום מותר שבמעיה זה היה אמו שחט ואילו
̂שיוצאות בהמות ב :נולד שלא פי על  חוץ ורועות *

 מובנין אלו הרי התחום בתוך ולנות ובאות לתחום
 הרועות אבל .טוב ביום אותן ושוחטין מהן ולוקחין

 שוהטין אין טוב ביום באו [ג] אם לתחום חוץ ולנות
 מוקצין שהן מפני טוב ביום אותן
 : עליהם העיר אנשי דעת ואץ

 בה שנולד קדשים בהמת *וכן ג
 היתה ולא הואיל טוב ביום מום

 אםור טוב יום מערב עליה דעתו
 מומי לראות [ד] אםור *לפיכך .טוב ביום לשוחטה

 ויבא במומן החכם יתירם שמא גזירה טוב ביום קדשים
 יום מערב המום הוא רואה אבל .ביום בו לשחוט זה

 :אוםר או מתיר ולמחר טוב
 זה הרי עמו ומומו שנולד *בכור ד

 .טוב ביום אותו מבקרים ואין מוכן
 והתירו ובקרו מומו וראה עבר ואם
 שנפל בכור .ואוכל שוחט זה הרי

 שהרי במקומו פרנסה לו עושה לבור
 שאינו מפני להעלותו יכול אינו
לבור שנפלו בנו ואת אותו [ה] .טוב ביום לשחיטה ראוי

 בהלכות וגס אוסרין ויש לשחטו מהירין יש בזה המפרשים ונחלקו דינו מה מבערב בו
 מפני שאמר מי יש המומין ראיית לאסור אחר טעם מתנין שיש ודע .החילוק זה נזכר לא

 שאין נמצא מום המוס שאין ימצא שאס כלומר ראוי שאינו מה לפעמיס למלמל שיבא
:כמתקן דמחזי מבוס שכתב מי ויש יטלטלנה שלא אפשר ואי ראויה הבהמה

כו׳. ומומו שנולד בכור ד  היאמסקנא כך ו
כ״ו:) (דף צדיו אין בפרק דגמרא

 שזה והטעם בהלכות אלו דינין נזכרו ושם
 מעולם איסור חזקת לו היה שלא לפי מוכן
 מבקריו אין ולכתחלה אמו אגב מוכן שהיה ועוד
 גזרה חדא וכולה יו״ט מערב נולד משוס אוהו

;רבינו טעם לפי לומר יש כך .היא
ר כו כ״ז) (דף שם מפורש .וגו׳ לבור שנפל כ

 מומיו רואין אין כמ׳׳ד דקי״ל דלדידן
 לראות לבור מומחה ירד לא לבור נפל אפילו

 לו עושה אלא להעלותו כדי מום בו יש אם
תו ־. ימות שלא כדי במקומו פרנסה  ואת או

כו׳. לבור שנפלו בנו ל״ז.) (דף משילין פ׳ ו
 מעלה אומר אליעזר ר׳ בנו ואת אוהו ברייתא

 לו עושה והשני לשחטו מנס על הראשון אח
 אומר יהושע ר׳ ימות שלא כדי במקומו פרנסה
 שוחטו ואינו לשוחטו מנת על הראשון אח מעלה
 זה רצה שוחט זה רצה השני ומעלה וחוזר
כר׳ הלכה יהושע ור׳ אליעזר דר׳ וק״ל שוחט

 אחד שוחט אינו דאפילו נראה ובירושלמי יהושע.
בנמ׳ כפשטה ברייתא הביא ורבינו מותר מהם
 ולשחוט להחמיר שראוי ז״ל הרשב״א וכ״כ שלנו
ת :מהם אחד מ ה  זה באי דין .וכו׳ חולין ב

 תשיעי פרק מבואר בדיקה צריכה היא צד
 ביו״ט לשוחטה שמותר ומ״ש .שחיפה מהלכות

 ויש אפשיטא ולא ל״ד) (דף המביא פרק בעיא
 וכבר להקל פסק ורבינו להחמיר בה שפסק מי

;בספרו כדבריו ז״ל הרשב״א הוכיח
ן ה י ז ו  ברייתא .וכו׳ ויונים ותרנגולים או

 מודים אלעזר בן ר״ש אמר שם
 עליה ויוני שובך ביוני בד״א וכו׳ וב״ה ב״ש

אווזין אבל ובביראות בטפיחין שקננו וצפרים

 הראכ״ד השגת
 כתר .ונו' קדשים נהמה יוכן

אנ׳ד  נז נולד ואפילו ז׳ל הי
 אותו רואין אין מטיו׳ט מום

:ענ׳ל ניו״ט לכתחילה

הראב״ד השגת
 כתג .וכו׳ שנולד *נכוי

אנ׳ד  רואין אין ולמה ז׳ל הי
 יהיה לא שמא לכתהלה אותו
 מה ממלמל ונמצא קנוע מום

 נלא אפשר שאי לו ראוי שאיני
 ידקדק לא שמא או מלמול

 שהן מפני מותרין הרדסיחותויוני ותרנגוליןטכ׳ל; יו׳ט שמחת מפני ניאייתו
ברשות

 מהן זה א' את ושוחט לשוחטו מנת על השני את ומעלה ומערים שוהטו. ואינו לשוחטו מנת על הראשון את מעלה
 בדיקה צריכה היא והרי לעת מעת ועמדה הגג מן שנפלה חולין בהמת להערים. התירו חיים בעלי צער משום שירצה.
ואין מוכנין אלו שבבית'הרי ׳יויונים ותרנגולין [י] אווזין ה • ותאכל כשירה שתמצא אפשר ותבדק טוב ביום אותה שווזטין

ג וט׳ש תצח סי׳ טור א מ׳ ג מור ג :סה לאוין סמ׳ג תצח כי׳ טור ב :שם ס מ׳ ס נ תצי כי׳ מור ד :שם ו מ׳ צריכין : שם ס

למלך משנה
ט שנולד אפרוח א פ״ב ס אותו שאסרו מי יש נשנת שנולד וטגל ה׳ה כתג .ונו׳ אסור ניו׳  ניו׳

 הסכים ולוה טיקר וכן לחולה מופר ניומו ואפילו מתירים ויש לו הסמוך
ה כינת ידטתי ולא .הרשנ׳א מיירי סכנה נו שיש נחילה מדאי לחולה מיתר מומו ואפילו נמ׳ש ה׳

 לתלות מטם ומה אותו מאכילין וטריפות ננלות אפילו הכי ואי נשנת לשחוט מותר איך לאו'הכי דאי"
ת שנולד עגל לענין נריא גני וה היתר פנ ק *(ט׳ ; וצ׳ט ומ׳ס הוא משגה אולי ,נ ה׳ :להרשנ׳א) נטנ

ובלבד

ואפשר בשבת.

משנה לחם
 דצריך ז״ל התוספות כדעת סובר דהוא משמע וכו׳ לעשות לכותי יאמר שלא גזרה משוס

 שכתבו כמו כן נמשך זה טעם וכפי ז״ל תוספות של טעמם דזהו שני יו״ט מוצאי עד להמתין
 פירוש דכפי וכו׳ תימס לא להו משכחת אי בד״ה ל״ס:) מערבין(דף בכל בפרק התוספות

 כוהבה״ה היה לא ואילו וצריךעיון. שבת ממלאכת יהנה שלא מפני הוא טעמו ז״ל רש״י
 שמוהר כאן שכתב ומה שני יו״ט מוצאי עד סבור דהוא אומרים היינו ז״ל רבינו בדעה כן

 שכתב מה ה״ה שכתב אחר אבל ז״ל התוספות שם שכתבו כמו מאליו דנצוד מפני הוא בשני
;כן לומר אפשר אי

ב ״ . ביו״ט שנולד אפרוח א & ו׳ נ  משוס מותר אינו נולד שלא דכל אפרוח כמו להתירו ראוי היה לא וא״כ נולד לא עדיין זה דעגל (ר״ל) נולד שלא אע״פ ביו״ט מותר ו
ב נולד: שלא אע״פ אמו בשחיטת הוא מותר מ״מ שרן ת  וקשה מתירין דיש סברא דהיא משמע ואפילו האי למולה. מותר ביומו ואפילו מתירין ויש ז״ל ה״ה כ

 אותו שוחטיין ואיך דמותר קאמר היכי סכנה בו שאין חולה הוא ואם בעבורו מלאכה כל לעשות מותר דהא סכנה בו שיש לחולה אסור איך אוסרין יש לדעת דאפילו
:ז״ל ה״ה מלשון כן נראה אין אבל דמוהר ביה מודו כ״ע ביומו דאפילו דהך אפשר או .קאמר ושחט דעבר דהיכא

כי ג! דהרי קצת קשה .דינו מה מערב בו שנולדו זה ובקר עבר אס ז״ל רבינו בדברי נתבאר ולא ה״ה כתב .ביו״ט לשוחטה אסור ונו׳ ביו״ס מוס בה שנולד קדשים בהמת ו
לישמעינן ואוכל שוחט זה הרי וראה עבר שאס עמו ומומו שנולד בבכור בסמוך השמיענו אמאי הכי תימא לא דאי מהני לא בדיעבד דאפילו ז״ל רבינו בדברי נתבאר

:מבערב שנולדו במומין אפילו רבותא
קודם הבכור דמלד היכא אטו דגזרינן קאמר לא אמאי וא״ת יו״טי. מערב נולד משוס אוחו מבקרין אין ולכתחילה ז״ל ה״ה כתב . וכו׳ מוכן זה הרי עמו ומומו שטלד בכור ד

בעיו״ט הוא כשנולד אמו לגזור אבל בעי״ט והוא ביחד ומומו הוא שנולד אטו אלא לגזור רצה דלא וי״ל .היא גזרה חדא לומר צריך לא דהשתא ביו״ט והמום יו״ט
ומומו

מיימוניות הגהות
א א ל ר ל תי ל מ מו ת אי מ א ו ל הי ב ש ביו״ט א הל ן רא ת ש היו אי ל צ מו ת ב ב א ש א ל מ ל רי  ד

א ר לי תי ת אי ב ש ה ב ר סו א ) ו א. ) ב ג ר א כ רל ל ו א מו ש א ב מ תי אי חנן ר׳ ו ] : ע״ב ,יו נ ק [ ר פ ר׳ ב
ר עז ם אלי א א א ל בי ה ה ר מי ע לו מ כ שיו דו ש ר אי ח ל שיצא ור ל כ , מ ל פ הי [נ] : ע״ב נ ל  ש
שילין בנן מ ר א כ ל ד בי ו ר ש כ ש [ד] : ע״כ ,ע״ די א כ ל ד ה כר' ו ד הו שרי י ש ד מרא ע״  בו.
ר בכו ל ד פ ר שנ בו שע כר׳ [ה] : ל הו בי י ג ר ד ל עז ק עיין אלי ר ל פ בי כ ת ל כ כ ם ו לי כ :ע״ב ה

ב [ו] ת כ ה ו בי׳ א הו ר מי א ו ר ו יתן שמים י ה ע־ני ל חי ל ת טו ת לי תו ש ל א ו ל ר ז ה יברו אע״ג ויני  ו

) (דף ו ב :כ׳ ת כו׳ רוחין חין וצמה 'צ1 היחג״ד כ אני :עכ־נ יו־מ סמחח מפני ו מי ו ס חו דאין חח ג
ד כי הגירסא לפי מחלוקוחס מצאתי  ריש המפורסם הנכון אחר נמכך השני ונטעם הראשון לטעמו ניו״ט נטרח דלא היכי כי חד הוה מאתמול אמי רני ורדינאה דאמי נמטשה הגורסת הגירכא אחר נמש־ הראנ׳

א מקום וככל Sגיצ ל כ הנן הטטמיס אלו לו נתכנו לא ז׳ל ור״מ . שכרוח משום להנריה מיומא עילויה אמורא מוקי די  גמרא צדין אין סרק הואת ההלכה טיקר כי ה1 ענין על כלל כגמרא הוקכעו לא כי לנ
כור מחני׳ ה דכ׳ש פלוגתא לגני אלא טלטול לשון ולא טורח לשון נססרינו ורוינאה דאמי וכמעשה לכור שנפל דנ נ׳ ם כ״י) (דך• דניצה ס׳ק הסולם את מוליכין דאין מתני׳ גמרא נוטל אני וזה זה כאומר ו  ג
ר :דרכו נתכנה ולפיכך עצמו טונ כיוס מורי והוי יום מכעוד הזי דהוי שמטתין ככולה דאכיקנא קמן דהא דעסי לפי כה שייך ולא כלל זאת כהלכה ■־■יזכר לא השני הטעם כו  פרק .ניו״ט עד לנוי שנפל ב

ף אין ד תו ;ל׳ז) ציין( ד) משילץ(דף פ׳ .להערים התירו מד כנו ואח או ת :כ׳ מ ) (יך המניא .ותאכל נשרה טד חולין כר, י :צוין אין פרק . לנענע צריך עד והרנגולין אווזין :ל׳

עוז מנדל
ת : דניצה פ׳ק .נולד שלא אפילו עד ביו׳ט שנולד אפרוח פ״ב מו ה  העיר אנשי עד שיוצאות ב

ב :אוסר או מתיר ולמחר עד קדשים נהמות וכן :מ׳) משילין(דף סרק . עליהן ת  הראכ׳ד ב
ט וכו׳ נולד ואפילו ז׳ל אני ;■עכ׳ל ניו׳  גורס ז׳ל ר׳מ כי הספרים כנוסחת תלוי זה מחלוקה אומר ו

י לכור שנפל דנכור מתניתין גמרא נכיייתא ז׳ל שפירש׳י ראשון כלשון  וכו׳ לכור שנפל תם ככור ת׳
ס והראנ׳ד .כ׳ז) צדין(דף אין סלק  נעל היה אפילו שם ז׳ל שפירש׳י שני וכלשון לכור שנפל בנוי גוי
ס מום ד,יו עו ר : הס חיים אלהיס דברי ואלו ואלו מנ  צדין אין פרק ואוכל. שוחט טד שנולד ככו
ב :כ׳!) (דף ת ד ב אנ׳ את גם אומר ואני :עכ׳ל יו׳ט שמחת מפני וכו׳ רואין אין ולמה ז״ל הי
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ל :ס״ק כהלכות והוא זימון צריכין ואינן אדם כרשות ב ד לקימה ליה מזי הדר מדדה דכי היכא כל קמ״ל אידדו אדדויי דתימא מהו זויה כקרן א״ק(דף משנה .וכו׳ שונך יוני א ד  מ
:רכינו דברי ונחנארו ע"כ מדדי לא לא ואי ואומר עומד אומרים וב״ה יום מכעוד נענע חא"כ ימול לא אומרים ב״ש שוכך יוני גכי ) י

ם ז שיתכארו הדינין וכל שמשנתנו מארשים קצת שדעת ודע .ככ״ה וקי״ל נוטל אני וזה זה גי כו׳. שככיכרין ועוף היה וכן גדולים שככינרין ד םו כ״נ5אין ר״א גדולי ף ד )  דין
ם ואינם מעט מפרימין או מדדין שהם לכרוחאלא יכולין שאינן שוכך ביוני הם הזימון כדין מיה צדץ אכל מזונות לשניהם מתנין ואין כיו׳׳מ הניכרין מן כ״ד.)איןצדיןדגי

לא אומר רשב״ג מזוטת לפניהם ונותנים ועוף זימון שצריכין אלא ללקמן ומותר צידה ממוסריס
אסור צידה מחוסר הכלל זה שוין הביכרין כל שהיננך וצפרים עליה ויוני שובד יוני אבל .זימון צריכיו מחוסרין מפריחין אבל

®ז ל״י ל’®״ ®י’׳ ו ^’! י ח י ה מ ־ ו ו ! א ד ר ל ח' רי ד - ,? דו הלכה כגמ׳ ואמרו מוסר צידה מהוסר שאינו ״ 1/ ר
צידה מחוסר דמי היכי שם ואמרו כרשב״ג ך וצי .מוקצה אלו הר ובפרדס בכרה או חין בטפ ,5ון ,ן)51־ גונ«} בכל בזימון מתירין ויש

ונצודנו מצודה הבא שאומרין כל שמואל אמר צריך ואינו נוטל אני ואלו אלו ולומר מבערב לזמן העטור דעת וכן מעליא צידה צריכין שובך
בפירוש מחלקין ויש .בהלכות נכתב לבדו וזה במקום שחורים ומצא ולבנים שחורים” זימן ו : לנענע’[ז]

אוקימהא מהמס לעופות מיה בין צידה מהוסר אסורים שחורים במקום ולבנים לבנים

 מוכן ספק וכל הן אחרים ואלו להן פרחו שזימן אותן
 ומצא שלשה אסור. הכל שלשה ומצא שנים זימן .אסור
 אין אם הקן לפני ומצא הקן בתוך יזימן .מותרין שנים

 שם שיש אע״פ לפרוח יכולין ואינן הן אלא בקן שם
 מותרין אלו הרי אמה חמשים בתוך זוית בקרן אחר קן

 קנו כנגד אלא מדדה המדדה שאין
 גדולים שבביברין *דגים ז בשוה•

 כל גדולים שבביברין ועוף חיה וכן
 שאומרים עד צידה מחוסר שהוא
 מוקצה זה הרי ונצודגו מצודה הבא
 צד ואם טוב ביום אותן צדין ואין
 וצדין מוכן זה הרי מצודה צריך שאינו וכל .יאכלו לא

 בפרדס שקיננה חיה ובן .אותו ואוכלין טוב ביום אותו
 צידה צריכין שאינן קטנים כשהן ילדיה לעיר הסמוך

 חיה מצודות ח שדעתו מפני זימון צריכים אינם
 ביום מהן יטול לא טוב יום מערב שפרסן ודגים ועופות

 הסובר .טוב יום מערב שניצודו יודע כן אם אלא טוב
 בה ומצא השכים ולמחר טוב יום מערב המים אמת
והרי טוב יום מערב ניצודו שכבר מותרין אלו הרי דגים

 רבינו ומדברי האוסרין כדברי כתב והרשב״א
:העטור כדעת יראה

מן ו י  י׳:) (דף שם .וכו׳ ולבנים שמורים ז
 ומצא לבנים לבנים ומצא שמורים זימן

 ומצא שלשה אסורין שלפה ומצא שנים שמורים
 אסורים הקן לפני ומצא הקן בתוך מותרין שנים
 במשנה. ע״כ מותרין הם אלא שם אין .ואם

 וסירן פשימא וכו׳ לבנים ומצא שחורים ובגמרא
 ומצא ולבנים שחורים שזימן כגון הב״ע רבה

 שמורים במקום ולבנים לבנים במקום שחורים
 אזלו דהנך קמ״ל איתהפוך איההפוכי דתימא מהו

 ספק וכל רביט וכתב נינהו. אחריגי והני לעלמא
 צדין אץ פ׳ היא תנאים ומחלוקת אסור מוכן
 ודע .שאוסר כמי שם הלכה ונפסקה כ״ד) (דף
 מפני והטעם זה בכלל ונולד מוקצה דין שכל

 חכמים שרצו או מסירין לו שיש דבר שהוא
ה. בספק להחמיר  ואמר חלק ז״ל והרשב״א ז

 בספקן הולכין מדבריהם והנולד שהמוקצה שכיון
 ליגע שקרוב בדבר אלא אסור אמרו ולא להקל
 נצוד ספק ביו״ט נצוד ספק כגון חורה בשל

 היא זו מותרין ספקות שאר אבל יו״ט מערב
 ספק כן שאם מזה תמה ואני .בספרו סברתו

 היא למה יו״ט מערב או ביו״ט נולדה אם ביצה
 פרק שכתבתי כמו היא שאסורה ובודאי אסורה
 דברייתא ועוד ז״ל עצמו הוא פסק וכן ראשון

 גמליאל רבן מוכן ספק מחניא סתמא צדץ דאין
 הלכה שמואל ואמר אוסר יהושע ור׳ מסיר

 דספק מוכחא דפ״ק סוגין וכולא יהושע כר׳
צ״ע ודבריו להחמיר נולד

 הראב״ד השגת
 כסב .ונו׳ שנניגרים *דגים

 שהרי נכון אינו זה ז׳ל היאנ׳ד
 אלא אינו שהסירו ועוף חיה

 דגים הכי ואסילו קטנים בינרים
 שהם מפני והטעם צדים אין

:עכ׳ל העין מן מכוסין

:עה לאוין סמ׳ג חצז פי׳ טור3 אשם:  רבינו דברי ונראין
מן חלק: שלא כו׳. שלשה ומצא שנים זי כבר ו
ה: נזכר מן ז כו׳. אם הקן לפני ומצא הקן בתוך זי א.) איןו דףי׳י״ ם(  הנזכרת במשנה ש

ך למימר איכא במפריחין אי דמי היכי מוחרין הם אלא שם אין ואם ובגמרא  אזלו מ
 אמה חמשים בתוך קן דאיכא אי דמי והיכי במדדין אלא נינהו אחריני והני לעלמא

 כל עוקבא רב דאמר דמוהרין פשיטא אמה ממשים בתוך קן דליכא אי אידדו אידדויי
וקיימא אמה נ׳ בתוך קן דאיכא לעולם ותירצו אמה מחמשים יותר מדדה אין המדדה

, ניוין
משנה לחם

 טעסרבינו י״ל)לפי (כך היא גזרה חדא וכולא כתב עוד לגזור. סברא אין ביו׳׳ט ומומו'
 לגזרה גזרה הוי מוקצה משום דטעמא להן קודם שכתב שאמר מי יש טעם דלפי וקשה
 מוקצה איסור אלא בו אין יטלטלנו ואפילו ויטלטלנו מום ט ימצא לא דלמא דגזרינן משום
 גזרה חדא וכולה הך למעלה כסב לא למה ועוד .גזרה שהוא מרבק איסור ג״כ שהוא
 נולד אמו גזרה דהוא גזרות שלש הוי דהשתא וי״ל ביו״ט. נולדו אטו ׳בעיו״ט כשגזר היא

 לו הוקשה ולכך החכם יהירם שמא גזרה ביו״ט ונולד ביו׳׳ט נולד אטו בערב ונולד בערב
א. חדא כולה ואמר כאן יותר ז״ל לה״ה רההי  אבל ז״ל רביע לטעם שצריך וזהודוקא גז

 יו״ט מערב טלה אמו גזרה למימר צריכנא דלא לגזרה גזרה אלא אינו שאמר מי יש הטעם
:ז״ל רביט לדעת שהוא כמו

מן ו י  בדבר אלא אסור אמרו לא ז״ל ה״ה כסב .שחורים ומצא ולבנים שמורים ז
 דהוי לבנים ומצא שמורים מזימן עליו להקשות ואין .מורה בשל ליגע שקרוב

 דאזליק משוס הוא טעמא דהחם חורה בשל ליגע קרוב דאיט לאו או הם אלו אם ספק
 ספה כן שאם ז״ל ה״ה עליו שתמה מה ועל ו׳) בגמרא(דף כדאמרינן דעלמא רובא בתר
ט׳ נולדה אם ביצה  מכל תורה של בדבר כלל טגע אינו בעלמא דיו״ט דאע״ג לתרץ יש ו

א. גזרה חדא וכולה חורה של בדבר מגע השבת אחר ביו״ט מקום  לדברי לתמוה ויש הי
דביצה פ״ק עמרא הקשו איך א״כ ז״ל הרשב״א של זה סילוק ליה סבירא דלא ז״ל ה״ה

ן ה

 ההלטת ודעת דשמואל מימרא דלעיל אשי דרב
 דרשב׳צ רביט דעת והנה ועיקר. להשוותן ורבינו
 קאי אכולא הכלל וזה קאי ועופות מיה אדגים

 כמותו הלכה אין ביניהם מחלק שהיה קמא ותנא
 אחיה אלא קאי לא דרשב״ג סבור הר״א אבל

בראמרין. בכל דגים אבל ועופות  כתב ולזה בי
 הרשב״א וכ״ד .וכו׳ נכון אינו א״א בהשגות

 שיתבאר מה על נסמך שרביט אומר ואני .ז״ל
 השכים ולמחר יו״ט מערב המים אמת שהסוכר

 לביבר זה בין ומה שמוחרין דגים בה ומצא
 דגים למצודה צריך שאינו קטן ביבר ואם קטן
 כל ודאי אלא מוחרין למה אלו אסורין שלו

 אפילו המים ואמת מוהרין צידה מחוסר שאינו
 דגים כך כל רחבה שאינה כיון כמה אמכה

 קטנים בביברים הדץ וכן הן כנצודין שבתוכה
שלו: האורה בספר ז״ל רש״י דעת וכן

כו׳. שקיננה חיה ובן כ״ה.) (דף שם בפרדםו
 זימון צריכה אינה בפרדס שקיננה מיה

 קטנים כשהן דילדיה ובהלכות דגמרא ומסקנא
 ואם זימון צריכין אינן לעיר סמוך בפרדס וכן

 לאו הא זימון צריכין העיר מן רחוק הפרדס
 אם אבל בקטניס דוקא זה ועל .אסורין הכי
 אסורין וזימנן קרובין אפילו צידה צריכין היו

 רביט בלשון מטאר זה וכל טוב. ביום לצודן
: בקצור

ת ח דו ו צ ^ס חיה מ עו שפרסן ודגים ו
כו׳. ימול לא מעיו״ט משנה ו

 ואמר רשב״ג ונחלק רבינו כלשון כ״ד) (דף שם
 מצא שאס בגמרא ומבואר למעלה שנתבאר כמו אסור מוכן ספק והלכה מותרין שבספק

 הזכיר וגם-לא בהלכות נזכר ולא ניטדו יו״ט שמערב בידוע מעיו״ט מקולקלות המצודות
 ידוע אין שאם בגררא אלא בגמרא נזכר ולא הוא ופשוט הוא הכרחי שדבר לפי רבינו
ר :אסור שהוא כ סו  והטעם כלשוןרביט כה.) (דף שם מימרא וכו׳. מעיו״ט המים אמס ה

:בהלכות מבואר והו׳ נצודו שכבר שכתב
בית

 ספקא וכל הוא דרבק סאקא גזירה משוס דאמר יצחק ולרבי יוסף לרב אלא ג׳) (דף
איןצדין דס׳ מסניסין תקשי יוסףלה״ע ורב לר׳יצחק בין לרבה בין דא״ה לקולא דרבנן

מיימוניות הגהות
ש, ככ״ה [ז] : עיכ ר׳טב״ט, פסק ובן ^טיררא רנמים חשו מ״ם מוקצה דאין I ע״כ ע״

 דרבק ספקא דאמאי אסור מוכן דספק דקאמר וכו׳ ועוף חיה דמצודוח דקסני כ״ד) (דף
 בדבר ליגע דקרוב דאסור טעמא דהתם מוכן דספק ניחא להרשב״א בשלמא ולקולא הוא
 מוכן ספק ובכל מתניא סתם דברייסא אלא כן סבור דאינו ז״ל לה״ה אבל תורה של

 לו שיא דדבר אשי רב דקאמר המסקנא לפי אלא ז״ל ה״ה כן אמר דלא וי״ל .קשה איירי
 דבר משום הוא מוכן דספק טעמא דהשהא אסור בספקו וה״ה בטיל לא באלף אפילו מתירין

 ורב יצחק לרב שהקשה המקשה אבל מתירין לו שיש בדבר להחמיר שרצה או מתירין לו שיש
 אלא ז״ל הרשב״א כפירוש רבינו דחק ולא ז״ל הרשב״א שחילק החילוק סבור היה יוסף

אשי: דרב בחירוצא במסקנא כן אינן האמת שלפי
ם ז י ט׳ מוקצה זה הרי וכו׳ וכן גדולים שבביברין ת  מחלקין ויש ז״ל ה״ה כסב .ו

 קטן וביבר גדול דביבר דשיעורא שכתב ז״ל רש״י כפירוש ז״ל רבינו דעת
 וכאן אשי דרב שיעורא עשירי פרק שבח בהלכות כסב כן ומפני אשי דרב שיעורא היינו
 היא ממלקין יש וסברס הוא שיעורא חד ואידי דאידי לך לומר דשמואל שיעורא כתב

כו׳(דף מצודה הבא המתחיל בדיבור התוספות סברס  על ז״ל רבינו חלק ועוד .כ״ד) ו
 אבל הלכה בגמרא שאמרו וזהו את״ק ופליג אכולהו קאי דרשב״ג סבור שהוא המפרשים

 המט־שים שכתבו כמו אדגים קאי לא דרשב״ג סבור דפליגי מכלל הלכה שהקשה אפילו
א מינה לן נפקא ומאי יוסף רב לו שהקשה ומה ז״ל  דלא אמרת דאת דבריך כפי אפילו ס

:ז״ל רבינו דעת היא זו פליגי דלעולם סבר ר״י אבל פליגי

עוז מגדל
תעומד

:עליהן שדעתי מפני עד שמיברין דגים :י׳:) (דף מיצה פ׳א . נשוה קנו כנגד עד שחורים זימן
מה כי וזהו כוונתו וארמוז עיניך פקח אומר ואני :ונו׳ נכון אינו זה ז׳ל הראנ׳ד בחב

וכפירוש לדעתיה מידי ולא ליה קשיא לא דהא כלל תימצא לההוא צריכין לא לרשנ׳ג אכל דמתני' דת׳ק אליבא אלא אינו קען ככיכר כאן גדול ככיכר כאן אעופות ועופות אחיה דהיה כקשיא התלמוד שאומר
 לדכרי כי יפה כיון גדולים נכיכרין שזכר ומה .חילק שלא עשה יפה מעתה עצמן כפני רשנ׳ג ודברי עצמן כפני פיפקא ת׳ק דכרי התלמוד ופוסק נרשכ׳ג הלכה שמואל אמר ר׳י אמר יוסף רש אמר אסיקנא

 כרשנ׳ג שהלכה למדנו מ׳מ תהא זמורתא גמור גמרא למימר דדחקינן ואע׳ג מינה לך נפקא מאי ליה ואמר דפליגי מכלל הלכה רשכ׳ג כפיסקא יוסף מרכ אניי שאל ונכר להדיא התלמוד העמידה כן ת׳ק
כלשון סתם כיכרין וכתב דקדק ועוף אחיה אכל כדגים גדולים כבינרין ופי׳ לשונו זיל ר׳מ דקדק ולפיכן צידה כמחוסרין אלא דכריו סלה ולא עיקר לשוט ז״ל ר״מ דקדק ולפיכן פליגי לא כין פליגי כין

דכר אם אני המה העין מן מכוסין שהן מפני והפעם צדין אין דגים ואפ׳ה ז׳ל הראנ׳ד שנתב מה גם .כסמוך רכ אמר הונא רכ כר רכה שאמר המים אמס סונר מדין לאפוקי כיון ועוד ,כגמרא הנרייתות
 סוגיין וכדמשמע צידה מיחסר לא קטן כיכר הוי וני נותיה דפסקינן נרשנ׳ג והייט צדין קפן כיכר הא מינה דוק הכל לדברי גדול ככיכר pהנינ מן דגים צדין דאין מסניתין אסיקנא דהא חדא מפיו יצא זה
ועוף מיה מצודות ;ז׳ל ר׳מ כדעת הסכמתי לכן מותרים ואפ׳ה הם העין מן מכוסין מותר דגים כה ומצא השכים ולמחר המים אמס הסוכר רג דאמר כההיא דהא ועוד קטן ביכר דמי היכי פריד ט

:כ׳ה) צדין(דף אין סרק .מותרין עד המים אמס הסוכר :כ׳ד) ציין(דף אין פרק .יו״ט מערב פד
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ת ט י מת מלא שהוא ב ף כדי המניא מרק משנה . ופו׳ פי ד ) ח ל״א;) יין  מלא שמא ני
 קיי״ל ולא ומסל לכחחלה פותת אף אומר ר״מ הפחת מן מסל ונפחת סחוס פירות

 הבית מחמת מוקצין היו שהפירות נמצא מעיו״ס סתום שהיה כיון המפרשים שאלו וכבר כר׳׳מ.
 בביס אלא הללו דברים נאמרו שלא לי יראה ז״ל הרשב״א וכתב .ביו״ס בשנפחת הומרו והיאך
 כסב ו״ל הרמב״ן אבל . שיפחת שדעתו רעוע

 שאין לפי מוסר ביו״ס ונפחת בריא שאפילו
 לדבר בסים ואינן עצמן מחמס מוקצין הפירות
 :ורביט ההלכות דעת וזה עיקר וכן האסור

ד מ עו  שם "משנה .וכו׳ מעיו״ס המוקצה על ה
 עומד אליעזר רבי אמר ל״ד) (דף

ת המוקצה על אדם  ואומר בשביעית שבת ע
 שירשום עד וחנ״א למחר מסל אני מכאן

 בשביעית ז״ל ופירש״י .כאן ועד מכאן ויאמר
 הזמנה אלא מחוסר ואינו בה נוהג מעשר שאין
 אלא שבוע שני ובשאר במעושר הדין והוא

 מעושר לאו מוקצה דססם נקס דמילתא אורחא
 ואין מוקצה סתם הן וצמוקים דגרוגרוח הוא

 וכן עכ״ל. מלאכסן גמר קודם לעפר רגילין
 ששבת ג״כ והסעם ■שם הגמרא מן בבאור נראה

 אכילת אפילו שבוע שני בשאר למעשר קובעת
שי. פרק מעשרות בהלכות כנזכר עראי  חמי

 בשבת ולא בדוקא ביו״ס זה דין כתב ורבינו
 ההלכות דעת לפי בשבת מוקצה לנו שאין לפי

: פ״א כנזכר ודעתו
תי י ו  אין פ׳ לישראל. תשורה שהניא כ

 רב אסר כ״ה.) כ״ד (דף צדין
 מאותו יש אס דורון שהביא כותי הלכה פפא
 בכדי אסורין נמי ולערב אסור במחובר המין

 חון מותרין התחום בתוך לאו ואם שיעשו
 לישראל מוהר זה לישראל והבא אסורין לתחום

 מערבין בכל פרק גרסינן ובהלכות .אחר
 חזייה למחוזא דאסאי ליפתא ההיא מ׳) (עירובין

 עקירא מאתמול ודאי הא אמר דמכמשא רבא
 בשביל הבא אתאי לתחום מחון אמרת מאי

 הא שכן וכל אחר לישראל מוסר זה ישראל
 דגזו גננא בני הנהו אתו דכוחים דאדעסא

 רבא להו שרא לאורתא ביו״ס אסא כותים להו
 בעינן להו אמר לרבה ושיילוה אתו לאלתר לאורוחי

כ. שיעשו בכדי  ישראל בשביל הבא ופירוש ע״
 לכל אסור כך לו שאסור כשם לתחום במריז

 שם מוכיח וכן אתי דכולהו דאדעתא ביתו בני
 תוך דוקא אחר לישראל וכשמותדן בעירובץ

אבל אמות כארבע העיר וכל

 ונפחת מוכנין פירות מלא שהיא י*בית ט י מוכנין הן
 יום מערב המוקצה על העומד . הפחת ממקום נוטל
 שירשום צריך הפירותהפקר שכל השביעית בשנה טוב

 : יטול לא רשם לא ואם נוטל אני כאן ועד מכאן ויאמר
 מאותו יש אם טוב ביום לישראל תשורה ^שהביא“ בותי י

 או עופות או חיה שהביא או לקרקע במחובר [ח] המין
 לערב עד אסורין אלו הרי ביום בו לצודן שאפשר דגים

 אינו בו וביוצא הדם ואפילו . שיעשו בכדי וימתין
 אין ואם . *שיעשו בכדי שימתין עד לערב בו מריח

מ] צורתו שהיתה או לקרקע במחובר המין מאותו  מוכחת [
 התחום מתוך הביאו אם נצוד או נעקר שמאתמול עליו

הבא’[ . אסור זה הרי לתחום מחוץ הביאו ואם מותר  ]ו
 :אחר לישראל [כ] מותר לתחום מחוץ זה ישראל בשביל

א  להסיקן אסור טוב ביום הדקל מן שנשרו יעצים י
 עליהן מרבה התנור לתוך נשרו ואם נולד. שהן מפני
 אין עצים של ואוצר התבן ״ערימת ומסיקן. מוכנין עצים

 מפני מבערב הכין כן אם אלא טוב ביים בהן מתחילין
 אינו שהרי בקוצים מעורב התבן היה ואם .מוקצה שהן
ב :מוכן זה הרי לאש אלא ראוי  עצים מבקעין ° אין י

 הקורה מן ולא .מוקצה שהן מפני קורות של מסוואר
 שנשברו כלים וכן .נולד שהיא מפני טוב ביום שנשברה

 אבל .נולד שהן מפגי בהן מסיקין אין [ל] טוב כיום
 יום מערב שנשברו בכלים או שלמים בכלים מסיקין

 אחרת למלאכח חובנו שחרי טוב
 ושקדים אגוזים בו *כיוצא .מבערב
בקליפיהן מסיקין יו״ט מערב שאכלן

ביום

אמות ארבע
 יש שיעשו כדי ופירוש .חמישי פ׳ זה ויתבאר שביתה קוני! הכותי שחפצי לפי לא להוציאן

 שכתב מי ויש .כאן ויביא וילקוט הפירוח היו שממנו לגן או לפרדס שילך כדי שכתב מי
 פרק רבינו כתב וכן יותר נראה והראשון .לתחום חון שהיית כשיעור שרי רחוק הוא שאס

 ואין מוהר בעיר השרוי כותי שהביאו במחובר במינו שאין ודבר .שבה מהלכות עשירי
 ואין לעיר ממון הסירוס היו היו. וכאן נמצאו כאן אומרים אלא בא היום שמא חוששין

 שמא שהוששין ז״ל הגאונים ודעת המפרטים נחלקו בזה לאו אם לתהום מחוץ אם ידוע
החלילין: בדין שבח מהלכות ששי פרק רבינו דעת וכן לתחום מחו! באו

עצים
לחם

. יו״ס מערב המוקצה על העומד ט כו׳  ביו״ס זה דין כתב ורבינו ז״ל ה״ה כתב ו
 וא״כ ר״ש מודה וצימוקים בגרוגרות דהא וקשה .וכו׳ בשבת ולא בדוקא

 דין חני לא אמאי וא״כ מוקצה איכא וצמוקים בגרוגרות מ״מ בשבת כווהיה דקיי״ל אע״ג
 ל״ד:) כדמשמע(דף איירי וצמוקים בגרוגרות דהשתא וצמוקים בגרוגרות בשבת אפילו זה

 ז״ל רבינו רצה דלא וי״ל וצמוקים. גרוגרות הוי מוקצה סהס שכתב ז״ל רש״י מדברי
 אלא להשמיענו יכול היה לא ובשבת שבעולם מוקצה בכל כולל שיהא הדין אלא להודיענו
 מוקצה דססם ז״ל רשיי שכתב ומה .בשבת זה דין הזכיר לא ולכך דוקא וצמוקים בגרוגרות

 הכי אלא בדוקא וצמוקים גרוגרות הוי מוקצה דהך למימרא לאו וצמוקים גרוגרות הוי
 בכל כולל דין להודיענו בשביעית נקט לכך וצמוקים גרוגרות הוי מוקצה דסתס משוס נזאמר
 לומר מנתו ג״כ והסעם ה״ה כתב עוד . וצמוקים גרוגרות אפילו כולל שיהיה מוקצה
שני בשאר נקס לא אמאי הקשי סוף דסוף ז״ל רש״י דברי לבאר סעם לתת עוד דצריך

עוז מגדל
ת תי :ל׳א) יין(דף כדי המניא פרק .יכיול לא עד מלא שהוא בי  עד לישראל יזשויה שהניא כו

: ל״ע מערנין(דף בכל ופרק לדין אין פרק .אהר לישראל מוהר .ומסיק! עד שנשרו עצים מ׳)

שגת הראב״ד ה
כו' ושקדים אגוזים מ *■־כיוצא

/ נוסחאות ויש ו  הראנ״ד כתג כ
 זאת שמענו לא מעולם ז״ל

:המסתא
ר: שס עיין ג :שם סמ״ג תקעו סי׳ עור ב :תקיח סי׳ עור א  הקז הקא םי׳ עור ד גנוו

:שם םמ״ג וע״ש תקיח סי/ עור ה :עה לאוין סמ״ג

כו׳. ביו״ס הדקל סן שנשרו עצים יא  בשבת נשרו שאפילו ד׳:) שם(ביצה מפורש פ״ק ו
 לכל דינן ויו״ס ששבת ראשון פ׳ זה נתבאר וכבר ביו״ט בהן להסיק אסור

אם אמד: כיוס שבמחובר דבר כו׳. התנור בתוך נשרו ו  ואמרו רבינו כלשון מימרא שם ו
שאינו מסירין לו שיש אמר בדבר כן שאין מה ברוב בבטול מותרים נשרפין שהן דמשום שם

ה :ראשון פרק כנזכר בטל מ רי  תבן של ע
. ואוצר כו׳ ל'.) (ביצה המביא פרק משנה ו

 שבמוקצה בעצים לא אבל התבן בערימס מחחילין
 אומרה זאת כהנא רב אמר בסרא בלישנא ובגמ׳

ה מני תחלה באוצר מתחילין אין מד ביי  היא ר
 התבן בערימח מתחילין רישא אימא והקשו
 בתיבנא ורישא היא ר״י כולה ותירצו לר״ש אתאן
 עומד ואינו פי׳ לסינא מזי והא והקשו סריא

 הרשב״א וכתב קוצים ביה דאיחא ותירצו להסקה
: יהודה כר׳ ביו״ס במוקצה קיי״ל ואנן ז״ל

ן כו׳. עצים מבקעין אי ל״א:) (דף שם משנה ו
 מן עצים מבקעין אין בגמרא ופירשוה

 ביו״נו שנשברה הקורה מן ולא קורות של הסואר
 של סואר ז״ל רש״י ופי׳ המוכן. מן לפישאיט

 שלא לארן המושכבין קורות של סדר קורות
ל: לבנין ועומדין יהעקמו על׳

כן יב  במה פ׳ .וכו׳ ביו״ס שנשברו כלים ו
 רב אמר כ״ס.) (שבת מדליקין

 דברי כלים בשברי מסיקין ואין בכלים מסיקין
 במוקצה כר״י וקיי״ל מתיר ור״ש יהודה ר׳

 פ״א כנזכר וההלכות רבינו דעת• וכפי ביו״ס
 מסיקין שאין המביא פ׳ בהלכות נזכר וכן

ל ;כלים בשברי ב  כבר .וכו׳ בכלים מסיקין א
 בבמה שם בכלים מסקין למעלה זה נזכר

 יהודה לרב יוסף לרב שאלו כ״ס•} מדליקין(דף
 כלים בשברי מסיקין ואין בכלים מסיקין דאמר

 כלים שברי להו הוו פורתא בהו דאדליק כיון
 ליה ואהדר מהפך קא באיסורא מהסך קא וכי

 מן שנשרו עצים דאמר מתנה כרב להו דעביד
ק מרבה ביו״ס לתנור הדקל מוכמן, עצים עלי

 כשאמרו ז״ל הרשב״א כתב זה ומתוך ומסיקן.
 בהן מהפך יהא שלא ובלבד בכלים מסיקין

 לפי קצתם בהן ואכלה■ האור בהן שאחזה לאחר
 וכשהוא כנולד הן והרי כלים שברי שנעשה
 עליהם רבה ואם מהפך הוא באיסור מהפך
 הוא שבהיתר בה להפך מותר מוכנין עצים

 בדברי ולא בהלכות זה נזכר ולא עכ״ל. מהפך
 פירוש או אחרת גרסא להם שהיה ואפשר רבינו
ט׳ מעיו״ס שנשברו בכלים או :בזה אמר .ו

 מלאכתו מעין העושה כלי ששבר ודע ז״ל. כתבו וכן הוא ופשוני בירושלמי מבואר זה
ם :ז״ל כתבו וכן ט ומסיקין ושלם גמור כלי הוא הרי הראשונה  שם■ וכו׳. ושקדים אגוזי

 ואין בתמרים מסיקין מחיר ור״ש יהודה ר׳ דברי בקליפתן מסיקין !־אץ באגוזים מסיקין
 ובהשגות שכתב. אלו נסחאות רבינו מצא ושם מתיר ור״ש ר״י דברי בגרעיניהן מסיקין

 שהראשונה ובאמת .ע״כ הנוסמא זאת שמענו לא מעולם א״א השנית• המסמא על כתב
 ויעיד יבא החדש את ראה שלא למי אומרין אין אבל מספרינו נראה וכן עיקר נראית

וכחבה• הנסמא ראה ז״ל ורבינו החדש את שראה למי אלא
קו,ץ

משנה
דשבת משוס אכיל מצי לא עראי אכילת דאפילו קאמר לכך עראי אכילת ואכיל שבוע

: למעשר קובעת
 דס״ל משמע שיעשו בכדי ז״ל רבינו הזכיר מדלא .וכו׳ אסור לתחום ממון הביאו ואם י

כו׳ שיעשו בכדי ולערב המתחיל בדיבור כ״ד:) צדין(דף אין בס׳ רש״י כפירוש ו
לסחוס: מחון שבא היכא שיעשו בכדי להמתין 7צי דלא שם שכתב :

א ק ערמת ' ת  מדאי י״ל . בהמה למאכל התבן הוכן הרי וא״ת .וכו׳ עצים של ואוצר ה
י אחד לדבר דהוכן דכיון מוקנה דאינו ה"נ לכך הוכן אס  לדבר מוכן ט

א מיניה דעתיה דאסח התבן בערמת איירי הכי אלא זה בס׳ ז״ל שכתנרטנו כמו אחר ט  ו
:רבים לימים שם אצור

מו דלא אע״ג שלמים דכליס כלומר , וכו׳ שלמים בכלים מםיקין יב  מ״מ להפקה הו
טכנו שלא תאמר אפילו מעיו״ט׳ שנשברו כלים וכן אמרת למלאכה■ הוכנו וכן

מיימדניות הגוזרת
להסקה

 :עכ״ל זנוסהאזאת שמענו לא מעולם ז״ל הראכ״ד כתב :האוכלעיג מומין הןמסגי מביקין גיו״נז
ואני

 שיעשו בכדי־ ממתין שני ירט כליל פר״ש ע״ש. מביא בר מערנץמהוא ובבל צדין אין [ח]
 היה תלוי ר״י אגל מרומי קלונימוס ורבי ר״נ וכן וכר' בר״ה ואפילו ממ״נ מותר ואז

 וכן ה״ג פסק וכן קאמר לעשיה הראויה דלילה שתנשו בבדי שני ירט מוצאי עד אוסר
 מדזר״ם וכןפפק כה״ג למעשה הלכה נוהג היה שר״י יהודה רבי שא׳׳ל ס״ה בעל כתב

̂׳ו שבח בהלכות כדלעיל המחבר רבינו דעת ובן ע״ש, התרומה ספר וכן עירובין כפסקי  פ
 חוא רבא נפק למחוזא דאתא לפתא ההוא מערבי! בכל בפרק [ע] :ע״ב ,ע״ש ה׳ בהלכה

פ׳ כדמוכח אפור ביתי לבני אפילו [י] : ע׳׳ב , מאתמול עקיירא ודאי הא אמר דבמישא
 נחמן ורב רסדא ברב ולא ק״ל ששת דרב וכוותיה קאתי רבנן דכולהו אדעתא גלותא ריש מבי דאתי דבל טעמא וקאמר אכל לא ששת דרב מביא בר ההוא גכי מערכין בכל

 גזירה לו שהובא מן, אפילו ולקרותו לקבלו מותר לתהום מחוץ לישראל הבא כתב ססקראבי״ה ומכאן . אחר לישראל שמותר כיון מוקצה משום בו שאין למדנו [כ] : ,"*ע״ב דאכול
וז״ל תד^א סי' י״ט,ע״כ:• בהילכתא כ״ג ס״פ שבת בהלכות עיין מהר״ם הורה רכן כדפרי׳ ליבא נמי מוקצה ומשום ליכא והבא לך ומשום בשבילו*ליכא ירבה שמא
h אסור, נסי כיד לשברם דאסור יראה ז׳ל א״א מלשין אבל שמומר רש״י מפירוש יראה לשבדם"ביד אבל y : [)] .ק מתייבתא ריש שלמה בר צמח רב נתשובד ו כותי שתפרו ^

או



181 צאמשנה בסףפ״ב טוב יום הלכות . זמניםמשנה מגיד
ץ ייג . רטונ קו ו׳ נ רג ר״נ היזרא ל״ג.) בהמניא(ניצה שם ו  נרפיגא שרי ששח אסרו

 אסור רטיבא שרי ינשהא והלכהא נינשחא פלעי כי דאסור פליגי לא כ״ע
 כמין הבשר בהוך להכגיסו ען מהן ליטול אסר ר"נ הקוצים ממיגי מין פי׳ מיזרא ובהלכות

: עכ״ל הצלי את בו לצלוח שפוד
 וכו׳. הסוכה לדפני הסמוכין עצים נוטלין יד

נוטלין אין ׳:)5 (דף משנה שם

כו׳. הסוכה לדופני הסמוכים עצים נוטלים יד פ״ב מ׳ דמקשה אמאי ו  (ביצה ע
 אמר לדפנות סמוך סמוך מאי שמואל ושני אהלא דסהר ל׳:)

 הרי״ף וכתבו באיסורייתא ההיא הניא כי לדפנות סמוך בשאין תימא אפילו מנשיא רב
ע כשמואל: ופסק דפליגי ליה דמשמע משוס ד יוסף בר חייא ר׳ תני בגמ׳ דגרסינן ו

הסמוך מן אלא הסוכה מן עצים נוטלים אין

 שכתב ומה לה. הסמוך מן אלא הסוכה מן פצים
 בנמרא מפורש הסוכה לדופני הסמוכין רביט

 סתר דקא משום דלא הסוכה מן שנא מאי
ותירצו אהלא סהר קא נמי לה הסמוך מן אהלא

p וב;מ׳ המפוזר מן ואפילו הקרפןן ומן המכונס 
 מביאין ואין היא יסידאה מהניתין שמואל אמר

:שבקרפף המכונסין מן אלא עצים
ל ב  במשנה שם .וכו' מלפניו בשדה הוא מגבב א

 מגבב אבל אומר אליעזר ר׳ ל״ג.) (דף
 מוכן שבחצר מה שכל ומדליק החצר מן הוא
 שרבינו ונראה ומדליק. משלפניו מגבב וחכ׳׳א הוא

 סוברין שהן לפי חצר הזכירו לא שחכמים מפרש
 שם ולהדליק משלפניו לגבב יכול מקום שבכל

 של במשנה שאמרו וזהו להביאן אלא נאסרו ולא
 פירוש ויש מביאין ואין מביאין ובגמרא מעלה
אין :בזה אמר בי מ  שברשות המכונסין מן ו

 קרפף זהו .וכו׳ מוקפת היהה ואפילו היחיד
 שבו המפונסין מן שמביאין למעלה שכתבתי

 סמוך שהוא כל קרפף איזהו במשנה שם ואמרו
 שנכנסין כל אומר יוסי ר׳ יהודה ר׳ דברי לעיר

 בגמ׳ ושאלו שבת bתמו תוך ואפילו בפותחת לו
כל יהודה ר׳ דקאמר קאמר לר!ולא אי יוסי ד׳

 למימר ואיכא ז׳ל הראג״ד
 פוהחס בלא גמי לעיר יסמוך

 ■ התחום לסוף אבל הוא מוכן
 פותחת יוסי י' נעי רחוק שהוא

:עכ׳ל

 התם דמי מי מוקצה ליה דלית מסיר ור״ש לה
 אדם הכא נרו תכבה מתי ומצפה יושב אדם
 בר ר״נ אמר סוכתו הפול מהי ומצפה יושב
 דמאסמול עסקינן רעועה בסוכה הכא יצחק

 האי כל השמיטו ורבינו והרי״ף דעהיהעלויה.
 והם היא דר״ש דאליבא משוס וטריא שקלא
 יש ומ״מ מוקצה. ליה דאית כר״י ביו״ט פסקו

 הסנה ואם דמני׳ הא רבינו השמיט למה לר.מוה
 נמ.י לר״י דאפילו כיון תנאו לפי הכל עליה
 דע״כ ומשמע והטור הר״ן שכתבו וכמו איתא

 איריא מאי לר״ש דאי איצטריך דלר׳׳י הוא הכי
 לומר ואפשר .שרי נמי הסנה לא כי התנה

 להיכא הסנה איצטריך דלר״ש מפרש שרבינו
 שרי לא התנה דבלא מעיו״ט בריאה שהיסה

 לר״י אבל דוקא מבע״י רעועה כשהיסה אלא
 לא דבמוקצה רבינו דסבר לא נמי הסנה אפילו

הנאה מהני
המפשיט

.בקליפיהן מסיקין אין טוב ביום אבלן ואם .טוב ביום
 מסיקין אין מבערב אכלן שאם בהן שיש נוםחאות ויש

 מסיקין טוב ביום אכלן ואם הוקצו שהרי בקליפיהן
ג :האוכל גב על מוכנין שהן מפני ̂ 1•̂ ^ • • הרי רטוב [מ] קוץ י

סמוך סמוך מאי שמואל אמר יהודה רב אמר
ל לדפמס: ב ^ מן עצים מביאין אין א לו אםור לפיכך להםקה. ראוי שאינו מפני מוקצה הוא ה^,

ד. כ :בזה כיוצא כל וכן בשר בו לצלות שפוד כמו לעשות השדה מן עצים ומביאין ל״א.) במשנה(דף ו
ד  [ג]ומסיקין הםוכה לדופני הםמוכים עצים לנוטלין י

 מכונםין היו אפילו [ס] השדה מן מביאים• אין יאבל .בהן
ת בשיי׳ הוא מגבב אבל .מבערב שם שג ד ה ״ ב א ר  ה

 כתב . וכו׳ מן *ומביאץ מן *ומביאין .שם ומדליק מלפניו
 ואפילו היחיד שברשות המכונםין

 דירה לשם שלא מוקפת היתה
 ותהיה פותחת!ע] לה שיהיה ובלבד
אחד חסר ואם .שבת תחום בתוך
ו : מוקצה הן הרי אלו מכל  כיון בקרפף מכונסין שהן אע״פ גפנים ועלי קנים עלי ט

 טוב יום מערב כבד כלי עליהן הניח ואם .ואסורין כמפוזרין הן הרי אותן מפזרת שהרוח
ז מוכנין: אלו הרי  זה הרי טוב יום מערב מסוכנת היתה אם טוב ביום שמתה יבהמה ט

 יזיזנה ולא מוקצה זה הרי עליה דעתו היתה ולא הואיל לאו ואם לכלבים. מחתכה
 ועופות דגים ין :ממקומה יזיזנה לא שנטמאת ותרומה שמתה קדשים בהמת .ממקומה

וחיה ■ , • • .
:שם סמ׳ג תקיח סימן טור ד :עה לאוץ סמ׳ג הקא סימן טוי ג :חקיח סימן טור ב :הקח סימן טור א ר' ואתא פותחת ליה דאית והוא לעיר שסמוך

בתוך אפילו פותחת ליה דאית כיק למימר יוסי
 בתוך לעיר סמוך ז״ל הרשב״א וכתב . פוסחת יוסי ר׳ בעי לא לעיר סמוך שהוא דכל שפירש מי ויש .כוסיה והלכתא קאמר דלקולא •ואסיקו וכו׳ קאמר לחומרא דלמא או נמי שבס חמום

א שם: כתוב וכן .פותחת בעינן לא התחום חצי בתוך שהוא שכל מהם שנראה עוד והפריזו ההשגות דעת וזה פותחת בעינן התחום בתוך מכן יותר ושירים אמה שבעים ואיכא א״
:יותר נ״ל רבינו ודברי הפירושים מן באחד הכרע ואין העיטור מן נראה וכן פותחת בעינן גונא דבכל סובר ז״ל ורבינו .וכו׳ למימר

לי טו עלייה מנא אתנח ואי ואסורין דמו כמפוזרין להו ומבדר זיקא להו דמדלי כיון להו דמכנפי אע״פ גפנים ועלי קנים עלי רבא אמר ל״א•) שם(דף .וכו׳ גפנים ועלי קנים ן;
בהלכות: וכן ע״כ דמי שפיר

ה טז מ ה חולה אבל מסוכנת ודוקא הכל לדברי מותר חולין בבהמת דבמסוכנס ובהלכות שם ומסקנא וגמ׳ כ״ז:) (דף צדין אין פ׳ משנה .וכו׳ היתה אם ביו״ט שמתה ב
ת ביו״ט: מוקצה לנו שיש כיון לא מ ה . קדשים ב כו׳ של שהיא כיון לכלבים קיימא דלא משום והקם יזיזנה לא מסוכנת אפילו קדשים דבהמת מפורש שם ו

שם: מבואר ג״כ המרומה ודין קדשים.
. וחיה ועופות דגים יז כו' הן צד זה באי זה בש׳ למעלה נתבאר וכבר ועופות מיה גבי בברייתא ק׳׳ו:) (דף בשבת האורג ופ׳ כ״ג:) (דף דגים צדין אין פרק ריש ו

מוקצין ,
משנה לחם

דכלים גמ׳3 פירש ז״ל רש״י אבל ז״ל רבינו מדברי הנראה זהו .הוכנו מלאכה לשוס לקסקה
:הוכנו אחרת דלמלאכה טעמא לדידיה צריך ולא קיימי להסקה שנשברו

 ל׳׳א) בגמרא(דף גריס לא ז״ל רבינו .וכו׳ היחיד שברשות המכונסים מן ומביאים יד
 דכונח וסובר קאמר לקולא ש״מ אלא קאמר לקולא תרמי יוסי דר׳ ש״מ

 לו פשוט הוא לעולם יוסי דר׳ במלתיה אבל יהודה דר׳ במלתיה לספוקי היא הבעיא
 דלחד מיקל יוסי ור׳ תרתי בעי ר״י אם הוא שמסתפק מה אבל בדוקא פותחת דצריך

 ופשיט פותחת דבעי ולומר להחמיר יוסי ר׳ ואתא סגי לעיר בסמוך יהודה דר׳ או סגי
 יוסי ור׳ פותחת ליה ליס קרפף דססם משמע בפותחת שנכנסים.לו כל דמדקאמר גמרא
 חסר ואם שבח תחום בתוך ותהיה פותחת לה שיהיה ובלבד פשוט: דהוא קאמר לקולא

ת לתחום מון הוא דאם משמע . מוקצה הן הרי אלו מכל אחד  הוי פוסחת ליה אע״ג.דאי
 איך דא״כ וקשה .אלו מכל אמד חסר ואס כסב שכן מיניה דעתיה אסח דאסומי מוקצה

 כאן כמ״ש הוא מוקצה הא אחר לישראל מותר ־לתחום מחון כותי שהביא דמה לעיל כתב
 לכל אסור שהוא מוקצה שהוא שכתב זה בדין כמו עלמא לכילי אסור מוקצה שהוא וכיק

 כשהם ילדיה לעיר הסמוך בפרדס שקיננה במיה לעיל שכתב ממה קשה וגם העולם.
 זימון צריכים אינם אמה שבעים שהוא לעיר סמוך דדוקא מהסם דמסמע וכו׳ קטנים

כל ליה מזי לעיר הסמוך דפרדס בהלכות כדמפורש הוא וטעמא זימון צריכים יותר אבל

מיימוניות הגהות
 תפורים בגדים הפותי לו שיגר אם אבל ביו״ט הכותי מן ליטלו אסור שצבעו בגד או

 חיזרא יין נדי המביא [מ] :ע״ב ,א״ה מקבל מעיו״ט מלאכתן שנגמרה ודא' הישראל ויודע
 רש׳י כתב . אסיר רטיבתא שרי יבישתא והילכתא עד וכו׳ שרי ששת רב אסר נהמן רב
 בין במוקצה בין לן סבירא כר׳ש אגן אבל מוקצה ליה דאית דמאן אליבא הילבתא הך

 קרירות סמיכת בין תיזרא בין שרו וכולהו נפש אובל במכשירי וכר״י מתכוין שאין בדבר
 היו דרב תלמידי למעלה אלו את שאסרו האמוראים וכל וקדירתא ומדורתא חביות והקפת

 לאיסור הלבה פסקו וכפר״ח ובה״ג לןבר״שעכ״ל, סבירא ואגן במוקצה יהודה כר׳ ס׳׳ל ורב
 במוקצה קי״ל דבר״ש בזה כרש״י פסק ר״ת אבל .ע׳׳ב יו״ט לענין יהודה בר׳ דק׳׳ל
 לא אמנם כהילכתא דלא הספר שיפסוק יתכן דלא הספר בפסק פסיק בהא ביו״ט אפילו

 משום אלא י״ז בהילכתא בפ״א כבהגהה מוקצה ליה לית דהא המחבר דרבינו מטעמא
תנו דלא להו ולית שבת אטו יו׳׳ט גזרו דלא ב׳ה אפילו להסקה חזו דלא דרטיבתא נ

 דעתיה ולאו יומא כל ליה מזי לא לעיר סמוך שאינו בפרדס אבל עלויה ודעתיה יומא
 אסור ויהא מוקצה והוי דעתיה אסח אסוחי לחתום חון נמי כאן א״כ מוקצה והוי עלויה

 תוך שאפילו בפרדס שקננה דחיה דומיא כאן אסור יהא נמי לתחום מון אפילו ועוד .לכל
 עצים לו שיש ידע הרי דהכא וי״ל .דעתיה אסח אסוחי לעיר סמוך שאינו כיון לתחום

 העיר מן רחוק עפרים לו שיש ידע שקננה בחיה וכן מנייהו דעתיה ואסח לתחום חון
 דעתיה אסח שנאמר כדי לתחום מחון כותי בהבאת ידע לא בטתי אבל מנייהו דעתיה ואסח
 שיש דידע להכא דמי לא מ״מ לסחוס מהון לו שיביאו בלבו עלה שלא היות ועם מיניה

 דעתיה אסח מקרי. לא ידיעה העדר ההם אבל דעתיה אסח זה כל ועם לחמום חון לו
 לומר יש שרי הסחוס תוך שהוא דכיון ואמרו בקרפף המכונסים בעצים שהקלו ומה

 פ׳ ריש התוספות שכתבו כמו ספי דממיר חיים דבעלי מוקצה שאני אסור דהתם דאע״ג
 דאין נראה ולכאורה עלויה ודעתיה בה ידע לעיר הסמוכה בגנה כתב ז״ל ורש״י ביצה.
מ שהוא דכיון ועוד ההלכות כפירוש נראה ז״ל רבינו דעת אבל ז״ל ההלכות כפירוש פירושו ר

:בשיטתו הולך
pתי דשם צדין אין בהר״ןפרק עיין מוקצה. זה הרי וכו׳ ביו״ט שמתה בהמה טז

ור״ש ר״י מחלוקת והעמיד ז״ל רבינו דברי לפי בגמרא שיש חזקה קושיא
ביו״ט: מוקצה לנו שיש כיון לא בחולה אבל ז״ל ה״ה שכתב וזהו בחולה

ושהוסק
עוז מגדל

מן גירו לבא וכה שהרי לידינו הגיטו לא אשר נסמאוה לידו שהגיטו היא נפלאה לא אומר ואני
הוח: ספר במקרא וגם שלנו חורה כספרי נגויליס ההלמוד מחכרי בימי שנכחבו הנוסחא

 הלב טל ומקונלה וישרה סוגה נוסהא היא וגס אשר לגן המכונה בטורה ממנו מגיהין שהיו
 פרק שקיפלה הבגד דפהילת מתניתין גמרא גכליס דמסיקין גשמטחין שלט הנוסחא מן ומסתייטא

 .שם ומדליקין טד וכו׳ הוא הרי רטוג קוץ :אימייהו אגג יין1דוז גארמייהא דאסיקנא מדליקין נמה
 למימר ואיכא ו׳ל הראג׳ד כתב : מוקצה ה1 הרי טד וכו׳ טצים ומביאון :ל׳׳ג) המניא(דף פרק

 ל׳א) יין(יף דיי דהמגיא קמייחא שמטתין סוף הדגריס לכל יש פנים כל טל אומר ואני :וכו׳ דסמוך
 רש׳י טס נהלקו ההוספוה נטלי רנוהינו וגס הכנרוס רנו ולפיהן המחודשות מן מפונות הישנות הנוסחאות

 תימה טד ■שמתה בהמה ל״א): יין(דף כדי המביא פרק .מוכנים טד גפנים וטלי קנים עלי נזה■: ז׳ל
כ׳ג) צדין(דף אין פרק ריש .לטלטלו אסור טד וטופות דגים :כ׳ז) (דף צדין אין פרק .ממקומה

וסוף
 בב׳ש הכלים בל בפרק אוקימנא בבקעת הקדירה את סומבין דאין וההיא תטזמישי לכל שרי להסקה דחזו כיון וביבישתא להסקה חזו דלא כיון דאסיר מורו בהא להסקה אלא עצים
 רב אטר [ס] י ע״כ ,ע״ש בה מועיל אין תנאי שאפילו התם ומסיק שאסור בחג החג בסוכת ושוין חמת לצל שעשויין כגון [נ] : ע״כ ,פ״א תמצא שם י״א בהלכה׳ כפ״ד לקמן •עיין

יתומו ר׳ לגבי ׳יוסי כר׳ [ט] ; ע״ב ,התם כדאיתא היא יחידאה מפוזרים הקרפף מן או השדה מן מכונסים דשרי ומתני׳ הקרפף מן המבונסין מן אלא מכיאין שמו^ל׳^ין אמר יהודה
ע״ב; לי ואין בסמוכה או בפותחת דדי פסק רש״י אמנם פד׳יח וכן ע״ש להאריך,
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«י המזונוח איסור שטעם ז״ל פירש״י וכן מומצין כן ב בירושלמי מפורש וכן מוקצין. שהן מ . מעיו״ס ועוף- ריה השומע ו ו׳ נ  אין מעיו״מ ור6שהטצ רגא אמר ח׳:) (דף שס ו
- ״ “‘־־ ־־— ״' ״ ״י ״■*•'• ■'י־י- •י ועוף מיה בהמה שחט שם ברייחא .וכו׳ השוחט וכן :ביו״ט אוהו מכסין י^ייי ״^יייי■ ־׳^יי״י׳ יי■״ ״״־״ ~י •י“״  באלו שאסור שאע״ס ודע עיקר. וכן המוכן מן שאיט לדבר מקנה עושין שאין שהפעם

 טמאין: ושפוח ממאה בבהמה אוסר אינו מוקצין שהן אלא לאכילה ראויין שבמינן
ל כ . שאסור ו כו׳ ת: בהרבה מפורש זה ו מו ^ מ

. יו״ט מערב עפר המכנים יח ט׳  פ״ק ו
 מכניס ר״י אמר מ׳.) וביצה

 דרש צרכו כל » וששה עפר קופחו מלא אדם
 וכן ע״כ זויח קרן לו שייחד והוא זוטרא מר

 ב׳ (דף שם .וכו׳ שהוסק אפר וכן : בהלכוח
ק כירה אפר מ׳) ודף  בגמרא ואמרו הוא מו

 אלא אמרו לא הוא מוכן כירה אפר כשאמרו
 ראוי ואם אסור ביו״ט אבל מעיו״ט שהוסק

שן דקר לו שהיה מי :מומר ביצה נו לצלוח  נ
. כו׳  כאן שכחב רבינו מלשון מ׳) ז׳ (דף שם ו
 על לשמוט מוחר שאין בבאור נראה פ״ג וראש
 פ״ג וכ״כ וכו׳ ונמקו כחב שכך נעון דקר סמך

 וכן וכו׳ כירה אפר או מוכן עפר לו אין ואם .
 שהוא רביט שכתב ובדיעבד ,הגמרא מן נראה
 בגמרא שם מפורש במקא חימוח בעפר מכסה

: ובהלכות
^ £ י א (  פ״ק . וכו׳ שכן עפר לו שהיה מ

 אומרים ב״ה משנה ב׳.) (ביצה
 ושם מוכן עפר לו היה א״כ אלא ישמוט לא

כן :כירה אסר סמך על ששוחט מפורש  בריה ו
. ׳ ט  שומטין אין מי מ׳) (דף שם ברייהא ו
ש  ומסקנא דמו מכסין אין שמטו ואם ביו״ט או

 להסיר ויבואו הוא מיה יאסרו שמא דגמרא
:בהלכות מטרש וכן רביט וכמ״ש מלט

כן ו

 לכסותו יכול שאין אלא שט לא שם ואמרו ביו״ט לכסוחו אסור בזה זה דמן ונמערט
:מותר אחת בדקירה לכסותו יכול אבל אחת בדקירה

ט ח שו .וכו׳ לתלוש לו מותר ביו״ט בהמה ה

 נותנין ואין טוב ביום אותן משקין ייאין מוקצה שהן וחיה
 לאבלו שאסור וכל מהן ליקה יבא שמא מזונות לפניהם

 אסור מוקצה שהוא מפני טוב ביום בו להשתמש או
ח :לטלטלו  לו ייחד אם טוב יום מערב עפר י=המכנים י
 בו ולעשות לטלטלו ומותר מוכן זה הרי זוית קרן בחצירו

 ושהוסק מוכן. טוב יום מערב שהוסק אפר וכן .צרכיו כל
 מותר ביצה בו לצלות כדי חם שהוא זמן כל טוב ביום

 מפני לטלטלו אסור לאו ואם .הוא אש שעדיין לטלטלו
לד. שהוא  טוב יום מערב נעוץ דקר לו שהיה מי נו
 תיחוח עפר אותו היה אם עפר והעלה טוב ביום ונתקו

 הרי עפר גוש העלה אם אבל ומטלטלו. בו מכסה זה הרי
טוב: ביום אותו יכתוש לא זה

שלישי פרק

 בבטרוס שאמרו ממה לרביט זה יצא
 השוחט שם ששניט כ״ד:) בהמה(דף הלוקח פרק
 ותולש ומכאן מכאן לקופין מקום ששה הבכור את
 ואמרו ממקומו יזיזנו שלא ובלבד השער את

 דסולש שמותר ואמרו מהו ביו״ט כנגדו בגמרא
 חייג. כנף החולש מדחניא והקשו גוזז היינו לאו

 הנך שאני ותירצו גוזז משום חייב ר״ל ואמר
 האיסור רביט לסד כך ומתוך אורחיה דהיינו
 יונה ר׳ הרב דעת וכן בתלישה שדרכו בעוף

 שכיון ואמר בזה מלק ז״ל הרמב״ן אבל ז״ל
 קודם אף ביו״ט שחיטה אמר לסלשו שסופו

 שראוי ז״ל הרשב״א כתב וכבר מותר שחיטה
ט. כדברי להחמיר  בדין שכן אומר ואני רבי

 שאמרו וכמו אוכל אינו שמיתה שקודם שכיון
 שיודע עד עומדת איסור בחזקת בחייה נהמה

 אלא איסור לדחוס ראוי אינו נשחטה בתה לך
 אבל השמיטה והיא בהכרח המכשירין דברים

 קודם לעשותה הכרח שאין כיון החלישה
 שיהיה עד שתדחה הדין מן אינו השמיטה

:כנ״ל גמור אוכל
המפשיט  שמותר מוכן אפר או מוכן עפר לו גשדדה א

דמם. ומכסה ועוף חיה שוחט זה הרי לטלטלו
 לא ושחט עבר ואם ישהוט לא זה הרי לטלטלו הראוי אפר או מוכן עפר לו אין ואם
 שוחטץ אין בהמה אם היא חיה •אם ספק שהוא בריה וכן לערב. עד דמם יכסה [א]

 ודאית חיה הרואה יאמר שמא .אפר או מוכן עפר לו היה אפילו .לערב עד דמה יכסה לא שחט ואם טוב ביום אותה
 יכסה לא טוב יום [ל) מערב ועוף חיה יהשוחט וכן ב חלבי: להתיר הרואה ויבא טוב ביום דמו כסה ולפיכך היא
 או מוכן עפר לו היה ° ואם .לערב עד אותו יכסה לא דמם ונתערב טוב ביום ועוף חיה בהמה שחט . טוב ביום דמם
הסכין למקום צמר לתלוש לו ״מותר טוב ביום בהמה השוחט X:יכסהו זה הרי אחת בדקירה הכל לכסות ויכול אפר

דו דשיוסמ׳גשם: גטוישספמ׳גשם: : גמורסי׳הצאסמ׳גשם פצז: אטויסי׳ בי

משנה לחם
ט. וכו׳ חיה היא אם הפק שהוא בריה וכן ״ שף חיה דבשמט היכי ט וקשה ניו ו

משום דקירות בשתי יכסה לא מ״מ כסוי דטעון ודאי הד דאיכא אע״ג דמן ונתערבו ____^........................
ע״ג הוא מה שאינו אע״פ כן' היא חיה אי לן דמספקא אע״ג נכסייה דלא הוא דינא נמי הכא יתירה טירחא דטרח לצורת צורתו ונהפך האש דנשהנה הכא דשאני וי״ל . האש מו

 שאם באגוזים למעלה שאמרו הנוסחאות לפי תאמר ואם .וכו׳ זמן כל ביו״ט ושהוסה יה
 דהאפר נימא נמי הכא האוכל ע״ג מוכנים שהם מפני מסיקים כיו״ט אכלן

 לצורת צורתו ונהפך האש דנשהנה הכא דשאני וי״ל . האש ע״ג מוכן הוא מם שאינו אע״פ
 הוי האוכל מן הקליפה וכשנפרד כאוכל ליה משובים והאוכל דהקליפה לעיל אבל האפר

 לשלם ממנו שנפרד אחר בין האוכל עם מחוברת שהקליפה בעת בין לשלם דאפרס כאוכלא
: שמדת היא הראשונה בצורה

ג ״ י א פ  לשונו זה המגיד הרב כתב שט סרק סוף לעיל .וכו׳ שכן עפר לו שהיה מ
 דמדבריו וקשה וכו׳ לשמוט מוסר שאין בביאור נראה ז״ל רביט מדברי

 שאין אלא ויכסה בדקר יחפור שמש דאם משמע וכו׳ סמך על לשחוט מותר שאין שכתב
 שחט דאפילו משמע ונתקו כתב שהרי כן נראה לא רגינוז״ל ומדברי לכתחילה. שוחטין

 הפך וזהו לכתחילה בדקר יחפור לא אבל יכסה בדיעבד נתקו שאם אלא בדקר ימשר לא
 דאם ב׳) יו״ט(דף המשנה מן הקך הוא וכן וכו׳ לשמוט מותר שאין ז״ל שפתב־ה״ה מי!

 ז״ל ה״ה דקאמר מאי הוא תימה וא״כ לכתחילה ינתקנו אלא בדיעבד נתק בעיט לא שמס
 שלא אלא משמע לא דמהכא דקדוק אינו כאן מ״ש שדקדק מה וגם ונסקו כסב שכך

שן דקר שמך על ישחוס שןלאמשמע בדקר יכסה שלא שחט אס אבל נ  מיהו מהכא. נ
 שחש ואם קאמר איך כן לא דאס יכסה דלא משמע שמט אם דאפילו זה לדמות אפשר

שן בדקר נכסייה ואמאי וכו׳ יכסה לא  שמה ז״ל רבינו בדברי סבור שהוא נאמר ואם נ
 ראה שהוא מפני ז״ל רבינו זה שהוציא ולז״א לכתחילה לשמוט הוא ונתקו כאן שכתב

שן דקר סמך על לשמוט דאין בגמרא שן בדקר יכסה שמס שאם אלא נ  כתב ולכך נ
 שחס דאם לעולם אבל לכתחילה ינחקט לא אבל בדיעבד שינתק בעיק לכתחילה שלשחוש
 שנסה בין לכתחילה שינסקנו אפילו כבר ששחט בין בדיעבד מקרי דהכל לכתחילה שינתק
 ז׳׳ל רבינו כאן שכתב ממה ג״כ יפה דקדק ולפ״ז .לכתחילה לשמוט שירצה אפילו מאליו
שן דקר לו שיהיה אפילו לכתחילה דלשמוט דמשמע וכו׳ מוכן עפר לו אין ואמר  לא נ
 דא״כ מ״מקשה נשץ דקר או אפר או עפר לו אין ואס לומר לו היה כן לא דאם סהני

«׳ לו אץ ואם כאן במ״ש ז״ל רבינו דדברי שן דקר לו שיש אפילו הוא ו  כתב איך א׳׳כ נ
שן בדקר יכסה לא ואמא• יכסה לא ושחט עבר ואס :בדיעבד הוי הא ושחט דעבר כיץ נ

עוז סגדל

m
V תולש(

 ודאי כסוי טעון דדמי היכי וכי יתירה טירמא וטרח היא בהמה דילמא מ״מ כסוי וטעון'
 לן איח דכיפי ספק יתירה טרמא ומשוס ספק כסוי לידמי ה״נ ודאי יהירה טרהא משום

 התרת משוס דגזרה טעמא להאי צריך אמאי א״כ כאן יהירה סרחא תטרח דלא למימר
 ז״ל וכןפירש׳׳י כדפרישית יהירה טרמא משום למימר לן איה דגזרה סעמא בלא מלבו
 ועוף חיה דשחט מהיכא יהירה סרמא משום בכוי למימר לן איס דטפי ח׳־) יו״ס(דף בגמ׳

 אפי׳ לאסור דגזרה סעמא בגמרא דנקס ר״ל יותר. הקושיא תתחזק בזה וא״כ דמן ונתערבו
 משום ליכא אחתדהשהא בדקירה הכל ומכסה לו סמוך כוי ושחט צפור דם דאיכא היכא

 הרואה שמא גזרה משום אשור דאפ״ה לומר דגזרה טעסא איצטריך לכך דטרמא סעמא
 שהוא יודע אינו רואהו ואפילו צפור דם- שם רואה ואינו אותו ומכסה כוי ששמט יראה

 בשביל שסרח ושבור כסוי טעון שאינו אסר דס או כוי דם שהוא סבור אלא ששחט צשר דם
:חלבו להתיר ויבא הכוי

 בהמה הלוקח ס׳ בבכורות .סכין במקום צמר לתלוש לו מוהר ביו״ס בהמה וזשוחט ג
 לאו ותולש אסור מחכוין שאין דבר לעולם אלא במסקנא אמריק כ״ה) (דף

כו׳. דשרי טעמא היינו וביו״נו גוזז הייט  מהכויןמוחר שאין דבר משסדלשמואל נראה ו
 דהוא משום מותר אורחיה שהוא אפילו אלא יד כלאחר מגדולו דעוקרו לטעמא צריך ולא

 דאמר כשמואל שבס הלכות ריש פסק שהוא ז״ל רבינו על קפה וא״כ מתכוין שאינו דבר
 דבר דהוי משום מותר אורחיה שהוא בשף אפילו הכא וא״כ מותר מחכוין שאינו דבר

א דשרי טעמא היינו וביו״ס בגמרא שאמרו וי״לדמה .מתכוין שאינו  ששאמתכוץ אפי׳ מ
 ודברי ז״ל התוספות שכתבו כמו אורחיה] שאיט [בדבר יד כלאחר דמתכוין מסעם לתלוש
 דמותר ודאי מהכוין כשאיט אבל דאורחיה מעם נתן ולק־י־ כשמחכוין הוא בכאן ז״ל רבינו
ט׳ חלק ז״ל הרמב״ן אבל ה״ה שכתב ומה .שבח הלכות בריש ז״ל רבינו כמ״ש  ליישב ו
 שאני בגמרא שם שאמר ומה ז״ל יוסף בבית כתב ז׳׳ל הרמב״ן לפירוש הגמרא דברי
דקאמר מאי אלא הצואר אפילו אורחיה הוי בעוף דכל כנף דוקא לאו אורחיה דהייט כנף

* כנף
מיימוניות הגהות

 שינו^■ בו ייבסות מוכן עפר ואין בבר ישחט היבא כתב יהודה יבינו אב^ [א]
 ]S וקשה .ע״ב וינסה בדקר שיחפור שחט שאם ומורים נדאםרינן מובן באינו לנסות

 התוספות גס והנה יום. מבעוד נעוץ דקר לו ש־היה והוא בנמרא לה מוקטינן רהא
תבו הוה וא״ב דהשוחט ההיא פירוש השיטה מוחלפת יוחנן רבי דאמר אהא ר״ח בשם נ

ני בעדיות נשנית ובטעות להולא ב״ה להו ך יאי! • נ׳־ח וחומרי ב״ש קולי ג יי  צרכיו לשאר היינו ונו׳ עפר קופתו מלא ארם מבנים דאמר יהודה ורב נסוי לשם עפר להבין י
 המחבר רבינו לשון פסק דרך כתב ובסוןז ור״ת יהודה רבינו דברי כתב ובס׳ה .לכסוי מובן עפר שום אביו מאיר רבינו מצייך חיה שלא מנערותו ר״ת זבור היה ובן מנסוי הויו

 אובל כבורר ואינו מעיו״ט נשחט ואפילו ביו״ט בשר לנקר שמותר ראבי״ה פסק ]3[ : ע״ב ,בדבריו הם גם והנה נעוץ דקר לו שיש הפחות לבל אלא החום׳ התירו לא זיינה
 אלא כרב הלכה דאין כתבנו אנו אמנם ביו״ט חלה ממנה מפריש מעיו״ט גלגל'עיסה רב אמר דיו״ט פ׳ק כדאמריגן ראיה והביא וכו׳ בע׳א לאונלו אפשר דאי כיון אובל מתור

 מובן עפר לו אין אפילו מותר בכר ששחט ביון אחת בדקירה לכסותו יבול אם ונראה וז״ל זה לשון על הטור ״[כתב :ח׳ בהילבתא לקמן ועיין עליה דפליג דשמואל באבות
בדברי פסק ור״י הנוצה אף למרוט התיר והרמב׳׳ן וכתב שם ״[טור עב״ל]: דקירות בהרבה אפילו לכסותו יכול מובן עפר לו יש ואם תיחוח ועפר נעוץ ד^■ לו שידיח די־


