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 א ד 1
 ב ד
 ג ח
 ד ם
 ה י״

 כוקדארת גדוצות
ם י ב ו ת ב ם 1 י א י ב ה נ ד ו  ת

ם  ע

 ל״ב פירושים
, תרגום למגלות , ה ; תרעם אונקלוס , תרגום ירושלמי מ  אלה ה
ת , ט לאסתר עם באור, פירשיי שלם עם המראה מקומו  תרגום ש
, תרגום יונתן ו , בעל הטורים כולו , ספורנ  אבן ע1רא , רמב״ן
רה, רר״ק , , מערבת המסו ה נ ט  לנץ־, מסורה גדולה, מסורה ק
ה, כלי יקר , , פי׳ רבינו ישעי ן ו א  רלב״ג, פירוש רבעו סעדיה ג
, ן ו דת צי , מצורת דוד , מצו ו ה י ל  חידושי מהרש׳׳א , אדרת א
, לחם דמעה , ספורנו לשה׳יש וקהלת , אל , אגרת שמו  יוסף לקח
, תולדות יעקב, ביאור לגבולין ובנין ן , תולדות אהר י ת ש ח נ  מ
 הבית , באור על יהושע ישעיה ודה׳יי מהגאון מווילנא זצוקיל,

ת וכללי ־ ד הרבה מעלו ש ת , ו  וסדר הפטרות עם ביאור המלו
 המסורה והדקדוק .

 מוגה וטתיק במלא וחסר תש ורפי

 הוצאה ״פרדס׳
 תשי״א
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ת ו י נ ש  מ
ד ע ו ר מ ד  פ

ם  ע

 א) פירוש רבינו עובדיה מברטנורה דל. & תופפת יום טוב
 להג״ט יום טוב ליפמאן בחרי נתן הלוי העליר יל.
 (שני אלה חמתו קחה ע״פ הד&םוהיהם חראעיוגות ועי'« הוםרו הי&בושים שרנו שאד בהדפסות שאחריהן).

 יב) חרושים מם׳ זרע יצחק טהג״ט יצחק חיות יל.

 יג) חלושים מהג״מ אלעזר ז׳״ל אבד״ק בראדי .

 יי) מלא דלועים טהג׳־ט יעקב צבי יאליש ז״ל

 טדינוב , [בהוספות רבות].

ך ת  טי) משנת לב [בלוף טעם] מהג״מ ב

 פרענקל תאומים ז״ל אבד״ק לייפניק [בהוספות רבות].

 טי) בית שאול מהג״ט יוסף שאול הלמ נאטאנזאהן

 ז״ל אבד״ק לבוב, [בהוספות רבות].

 יי) חרושים מהנ״מ משלם זלמן אשכנזי ז״ל אבדק
 לובלין.

ב מהג״מ יהודה בברך ז״ל אבריק י ל  יח) נמולןי ת
 סייגי.

 יט) ללבי המשנה ובללותיח מהג״ט יעקב

 חאגיז ז״ל (טספרו עץ חיים).

 כ) תוללות לביע ללןלוש מס׳ בית רבי.
 בא) דקדוק לשק המשנה טר,ג״ט שלמד,

 לעוויזאהןז״ל.

ב י י ) העתקת המלות הלועזיות ט נ  כ
 ר׳ מאיר דארמיצער זיל.

 ג) מהלש״א (חא״ג) מהגיט שמואל אליעזר הלוי
 אידלש ז״ל אבדק אוסטראה.

ל  ד) תוספות חלשים מהג״מ שמשון חסיד י
״ ״משי!) וטהג״מ שאול ז״ל אבד״ק י י  מאלטונא(בעהט״ם ״

ו (כמשי׳נ נ מ י ז נ ן א ג ) ןעןך מ W !אמשטרדם (נעהמ״0 פני 

ם בשניי ׳יי׳ל״י׳) וחדושים רבים מהר״ז ומהרמ״ז ו ו ! ־ ״ ם א  ב

 הכהן בלןך ז״ל (במש״נ בווילנא והודאדנא תקע״ח) .

 ח) תוספות ראשון לציון מהג״מ ישעיה
 ברלין(פיק) ז״ל.

 0 שנות אלית על סדר דעים/
י :־רנינו אליהו ז״ל ת ן ר ה ר ט ד ל ס א ע ב ן ף - ץ ^ (  ן

ילנא) ו ו ) (הגר״א מ ד י מ ל ת א ע י י ת ף ן א ) ב ן  י

 מדות וקנים

 ט) תוספות ףע״ק מהג״מ עקיבא איגר ז״ל אב״ד

 ור״מ רק״ק פוזנא והמדינה.

 י) חרושים מהג״מ לוי יצחקז׳׳ל אבד״קברדיטשוב.

 יא) דרושים מספר לשון הזהב מהג״ט דוד
 טעבלי כ׳׳ץ שיף ז״ל אבד״ק לונדון והמדינה.

; ו ספנ ל אלה הו  ועל כ

 אחת וחמשים הוספות חדשות נכבחת
 כלן מללות פירושים חרושים והגהות מגאוני קדמאי ובתראי ורבים מהם היו גנוזים עד כד׳ בכתבי יד קדשם

 שעין הדפוס לא שזפתם עוד, והגם נקוכים בשמותיהם טעל״ד י



xההוספות החדשות 
 טי) חרושי מהרי״ךן על כל שתא סדרי משנה, מהלכ.

יות (חיץ ו (בכל ספרי המשנ ל חסיד ז״ל מאמטשיסלאו א ו  י

 מטשניות ד׳ דוכראועא) לא נדפסו חדושיו רק על סדר זרעים

. ( ד ב ל  וטהרות ב

ם מנדט אליעזר ל ה , מ ם י נ ת ק כ ס  טז) ספר יעיר קנן על מ

 ז״ל בנו של בעהמ״ס עטרת ראש .

מ ל ה ״י) הגהות וחמשים לסדר נשים ונזיקין, מ ת כ  יי) (

ס מאזנים למשפט). י  צבי הירש לןאלישער ז״ל אבד׳׳ק טהאףן(בעהט׳
מ אליתגוטמאכערז״ל ל ה מ ם י ש ו ד ח ) הגהות ו ״ י ת נ ) ( ח  י

; ( ח נ ע  אבד״ק גרין־ץ (בעהמ׳׳ס צפנת פ

) (*״"י) צ2י תפארת טהנ״ס צבי הירש ן״ל (נכדו של ט  י

י י׳ל) אב״ד ור״ם דק״ק ברלין והמדינה (דעהמ״ס  בעהט״ס חבש צנ

 צבי לצדיק והגהות על הש׳׳ס) ,

 כ) הגהות הרש״ש םהג״מ שמואל שטראשון ז״ל,

ט מתתיהו ז״ל. ל ת (מכ״י) מבנו ה  ועליהן נלוו גם הערו

 כ«) (כת"*)שער הציונים לםדר זרעים מחלים ישכר ז׳־ל
 (בעהט״ס פתח• שערים) ״

ם ל ת ה א  ככ)(כת"p 0 אריה חרושים לסדר מועד ונשים מ
 זאב ב] אריה ז״ל אבר״ק טעלז *־בעה״מ הגהות ג! אריה על הע״ם),

, םהג״ם ת ו ל ה א ת קנים ו  כג) מעיני יהושע על משכת מדו

מ דברי יהושע וחסן יהושע וכו׳), ׳  יהושע העליר ז״ל אבד״ק טעלן(בעה׳

י י פ ) ^ חלופי גירסאות ושנויי נוסחאות ע״פ ס י כ  י

, ירושלמי ד בבלי ו , וע״פ תלמו ם י נ ש ת םדפוסים י ו י  משנ

. ם י ש ד בצת לסדר ק ל שיטה מקו ע ת ב ו ה ג  ונבללו בהם ה

ם ירוחם יהודה ליב פערלמאן ז״ל, ל ה ) אור גדול מ י ׳ ת כ ) ( ה  כ
ודע בשם ״הגדול דמינסכף.  הנ

 כי) (כת'׳0 יתרץ האור חרושים רבים מהמפרש אוד גדול

עד נשים נזיקין , כסדרי מו ם מ ו ק מ , שלא יכילם הנליון ב ל ל  ה

. ק ל דפסו בסוף כל ה , נ ם י ש ד ק  ו

) השק שלמה חרושים מהנ״מ שלמה ה2הןז״ל״ י י ו כ  כ>) ג

. א נ ל י ו  מו״צ דק״ק ו

ף לסדר זרעים וטהרו!*, לזהנ״ם ס ו ) משנת רב י י * ת כ ) ( ח  כ

, ( ׳ כי ם שו״ח ערות כיהוק* ו בעה״ ים(  יוסף רייזין ז״ל אכדיק פלאנ

ב וויידנפעלד זיל ק ע \ ט ל ה ת מ  כט)(כת"0 הגהות על סדר טהרו
 אבד״ק הריטלאו •

ם אברהם יונה ל ה  ל) (כת"י) גליו[ מהרא״ילסדר זרעים מ
א (בעהט״ס נמוק׳ טהרא״י על הרסב׳ים). נ ד א י ו ח  J יעוונין ז״ל ס

 ואלה שבע.ושלשים
; ת ו ר ה  *) .פיילש רב האי גאןץ ז״ל על סדר ט

 ב) פיתש חריבבץ למס׳ שקלים , מרבינו יהידה ב״ר

ת העמים ״ ח פ ש מ  בנימין הרופא ז״ל מ
, שקלים מכת״י קדמוני משנות  נם הצגנו לקוטים למס

. י ש ש נה לאלף ח  המאה הראשו

א סדרי משנה ת ) (כת״׳) ספר מלאכת שלמה על כל ש  ג

ם שלמה הערני ן״ל (יכיל כשמונה מאות דפים (מאליא) ל  מהקדוש ה
 ככתב רש״י ספרדי, והכי* היה ביד הדחיך״א זי׳ל וחתום שמו עליו,ומזכירו
. [בסדר יקכ״ר) ' סי  לשבח כשה׳״נ בםע״ג אות ש׳ סמן נ״ו ובטע״ס אות מ

 זרעים וטהרות הועג, אצל פנים המשניות] ,

מ ישראל ליפשיץ זי׳ל אב״ד ל ה  ד) *י' תפארת ישראל ל
. עם הלכתא גבירתא לפדר זרעים ומועד. ג י צ נ א  דק״ק ד
 בפיר-ישו נעשה חדש ומייעייל להבדיל בי1 הפשט ובי( הפלפול ,
 ונדפסו זה לעמת זד. בשם ״יכין* ״ימעד כאשר עשה הגאון המחבר ז״ל
, — גס נתקנו בו ו  בפירושו הארוך לסדר טהרות שנדפס בתוצאה ז

ת. דמו  אלפי שבושים וטעיות הדפוס שנפלו בהוצאות הקו

 ח)(״׳)פירוש הארוך לבעל תפארת ישראל ע״ס

. ד א דפס עד כה) פירוש נפלא מ ת פירושו שנ ח ת ת ( ו ר ה  ט

 וקרא שמו בחקדםתד עטרת תפארת והיה ספון בכי״ק.

• נלוו עליו ״הלכתא גבירתא״ ופתיהה ״מראה כהן״  ג

 ו״קרית ארבע״ •
מ ברוך יצחק ליפשיץ ז״ל בנו ל ה  0 מסגרת זהב מ

 של בעל הפירוש תפארת ישראל .

ו אליהו זי׳ל (הגר״א נ  ז) שנות אליהו לטס׳ שבת מרבי

f תלוי ז׳׳ל אנד״ק יפו. r n מ נפתלי ל ה  מווילנא).עם העדות מ

י משנה ראשונה באור נפלא על סדר זרעים פ  ח) (כת״י) ס
״ץבק״קפרעמישלא, בבי מו ם אפרים יצחק ז״ל דיין ו ל ה  מ

ס יוסף אשר עהריגבערג זי׳ל. י נ  דינא רבא של הצדיק ה

פלא על סדר ) (בת״י) ספר משנה אחרונה באור נ  ט

. ( ל (שניהם *כילו בכתב יר ערך סאה ושבעים באגען ל ה  טהרות מ

מ ל ה מ , ד ע ו מ -ר יש סדר למשנה לםדר זרעים ו  י) (כח*') פ
. ן ו ת ראשון לצי ו ספ , בעה״מ תו  ישעיה ברלין(פיק) ז״ ל

, לקוטים ל י מ אליעזר ב״ר יעקב נחום ז ל ה ) חזון נחום ל א  י

. ת ו טהר ת מם׳ קדשים ו  מספדו להרבה מסכתו

מ אלעזר ז״ל ל ה , מ ת ו ת כ ס  יב) יי[ הרקח חדושים להרבה מ

 אבד״ק בראדי ואמשטרדם (בעהס״ס סעשה רוקה על התורה וכוי).

ם מאיר ל ה , מ ת ו ת כ ס  יג) בית מאיר, חרושים להרבה מ
ד והמדינה (בעהס״ס בית מאיר נ א ל ט א  פלזנר זיל , אבד^ק ש

 ?ל הש״ס ושוי׳ע וכוי) י

ם יצחק יחורת. אייזיק יל ל ה  יי) מעשה ארג מ
ת מכשירי), זבים, וטבול יופ . כ ס מ  מקאםארגא ל



ה בבבלי נ ש מ ) צילנים . מראה מקומות לדברי ה ״׳ ת כ  לה) (

, שו״ע, י ד , סמ״ג, ט י נ / רא״ש, מיימו ס ו כ, ת ׳ ׳  ירושלמי, תו

 ותרבה שוי׳ת.

D זי׳ל לסדר זרעים (מוגדת ע*פ םשגיות O D T J HQlpH (לי 

ת מחר״י ברלין ז״ל. גס , עש הגהו ( ב י נ  ז־׳ נאפולי משנת ו

ת (מוגהת ע״פכ״י מרביגו  HMpll דדמב״ם ז״ל לסדר טהרו
 בצלאל אשכנזי וי׳ל) וסביבה הערות מלוקטות מסי מי נפתוח *

 לז) (»*< חלוקת הקדמת הרמב״ם ז״ל מסדר טהרות

( ל ״ ־ שנכחב בשנת ה׳ רס״א(, אלילטיגי ן ״ כ ט V P 1 T  לסימנים מחנ״מ 1

ת ישראל ר א פ נים והעדות לפי׳ ת  לא) תפארת יעקב תקי
. ן  מהנ״ט יעקב צבי שפירא ז״ל אבריק אםטדי

ים אברהם אבלי ז״ל אבדיק ״C אהבת איתן מהנ M  לב)(

. ; א ז ער ו  ו

 *) (™״0 תוספות אנשי שם לסדרי זרעים וטהרות. ילרןט
פלא מיתרי מבארי המשנה ומפרשיה. נלקטו נ  חדש ו

. ד א  מספרים נבחרים רבים מ

. נלקטו ת ו י נ ש מ ) לקוטים באורים נפלאים ל י ״ « ) ( י  ל

. ת ו י נ ש מ י מפרשי ה ר ח ב נ נאספו מאפרים רכים , מ  ו

נה ת פירוש הרע״ב כראשו ת עם הערות מס׳ חזון נחום. ב) דבריהמרל א  גם הוספנו בו: א) הקדמת הרע״ב ;״ל לסדר טהרו
. ד) הסכמות הגאונים בעל ה ״ ע ת ש נ ש , כ ה נ ו ש א ר ת פירוש התוי״ט ב ת ש״ז. נ) דברי המלי׳ל א נ ך הבי׳י, ביויניציא ש  מתו

 עוללות אפרים והשלייה על התוי״ט.
ו פנים המשניות לספר שנות אליהו להקל על הלימד שיהיה הבאוד קרלבלהטשנה על  עיר זאת עשינו לתועלת הלומדים, כי הדפסנ
, ו מ ש ת שם הפרק כפי שהוא בגמרא, לפי שהראשונים בהראותם לאיזה פרק יקראוהו ב  אתר.— נם הצגנו בראש העמידים א

 הוספות על ההוספות
ות לא אמרנו עוד די, ולא נלאינו במלאכת י ת המשנ ת הרבות והנכבדות הנ״ל שעטרני בהן א ספו  לכל ההו
. ת ו י נ ש מ בות להוסיפן בעטרת ה ע עשרה מרגליות טו ב ר , ויגענו ומצאנו עוד א ל י , וביה אזרנו ח ת א ז  הגדולה ה

. ואלה הן : ה ב  לפאר ולתפארת ולתועלת ר

ת נ ש יות דיהרנפורט ב  ברלין ז״ל, שלא נדפסו רק במשנ
, והמשניות ההם יקירי המציאות מאד • ו ׳  תקס׳

 ה) מדרש שמואל להג״מ שמואל די אוזידא זיל לפי שי׳ח,

ת •  ט) באור הגף-א ז״ל למסבת אבו

ת להג״מ יצחק חיות  י) פיתש JT1T יצחק למסכת אבו

. ( ת ו מ ל ש ס ב פ ד נ ) ל י  ז

 יא) רוח היים להגים חיים מוולאזין ז״ל לפרק שנו חבמיס

.  (הוצג על הנליון בתוך הלקומים)

, ד ו , בית ד ד ו ד  יב) לק1טי בתר לקוטי מספר שושנים ל

. ם י מ , הון עשיר ולחם ש ן ימי ת בנ ח ת מ ת הכמים , א נ ש  מ

ם. טי בלקו ה שנדפסו על הגליון בתוספות אנשישם ו ל  מלבד א

) התשים והנחות מהנ״מ אברהם שמעון טרויב זי׳ל  ע

; ת) ו ל דו ת והציונים לסי הלכות ג  אבד״ק קיידאן (בעל ההנהו

 יי) ציור הדש ונפלא לתבנית הבית ולמזבח
ת בעל הפי׳ ״תפארת ישראל״, מצוייר בדקדוק רב עיי ט  ע׳׳פ ש

 הכם מומהה (כי הציור שלו שנדפס כבי במשניות חפ״י הנהו משובש מאד)

. ם י נ  א) פירוש הראבידיל לסבבת ק

ה על פי׳ הראב״ד. י ח ת ה ו  כ) סלע המחלוקת כולל השנ

 ג) פיהש הרא״ש למס׳ קנים, עם הקונים מס׳ יעיר קנו.

 0 פירוש למס׳ אבות ממחזור ויטרי לרכיגו
 שמחה זיל תלמידו של רש״י זי׳ל, ומיחםו לרביני יעקב

ם ז״ל (הפיתש הזד. נדפס  כ״ר שמשון ז״ל בן דורו של רבינו ת

 פעם אחת במחוור ויטרי ע״י הברת מקיצי נרדמים, וההבדה נתנה לנו לבדנו

T והצגנו עליו גב נוסחת כתב . ות) י  הזנוח לעטר בו אח המשנ

 אחר שנמצאו בו שנויים רבים וגדולים.

 ה1 סדר תנאים ואמוראים ממחזור ויטרי הנ״ל ולא

, והשלמנוהו כלו ע״פ ביי מינבען יע״פ ו י  נדפס בו רק בחצ

 כיי הרהיד׳יא ז״ל עם הערות הרחיד״א עליו

, מאת ״ל ד לפירוש מחזור ויטרי הנ 1 א  ו) ב

. ג פצי י י  הנ״מ שמעון הללי איש הורוויץ ז״ל אבריק ל

 0 הוספות לתוספות ראשון לציון להגים ישעיה

, שנשמט מרובי המשניות ה ל  מלבד פרק שנו חכמים שהוםפגוחו במשניות א



 זכרון לראשונים
 נפקוד לטוב קצת מהספרים מדפוסים הקדמונים היותר מובחרים, יכך־י המציאות מאד שהיו לנו לעיניים ולתועלת

 רבה לברור ההגהה המדויקת ולנוסחאות ישרות, ואלה דט:
ב עיי בעל התוי״ט בעצמו עם י  א) משניות דפוס ראשון, עם פירוש הרטב״ם. ט) משניות שנדפס נ
. ( נ ׳ . ד׳ קראקא (תי ת ו ב  הוספות ר

י י כ ט ס פ ד , נ י ר ד  י) מתניתא דבל מעיבא, שתא ס
. ד׳ קעמיריחש (תרס״ב). ם ד ק  שנמצא בארץ ה

 (והוא יר,ד המציאות t כי לא נדפבו ממנו רק סעט עקזעטפלארים).

 יא) ירושלמי דפוס ראשון. ד׳ ורניציאה(ריפ ?) .
. ת ו ב ת ר  יב) תלמיד בבלי, מסכחי

. ( ו ׳  ד׳ ודניציאה (רפ״א—רפי

 יג) כל הש״ס בבלי שהגיה אותו דדיעי״ץ ז״ל וסידר אותו

, ועל גליונותיו חדושיו ח ל  להדפסה עם ציונים מהחל ועד כ

. דפוס פפד״מ (תס״ב—תע״ד) % ו  והגהותי

 יי) אלפסי דפוס הראשון. ד׳ קר&טא (רשים)(יקר המציאות מאד).
ר דקדוקי סופרים. מאיר העעים בנוסהות ביי רבים. פ  מי) ס

ך יתרה ו ם מ־ ת נ ה  טז) ם*י ערוך השלם להרהיג ה

 ד״ר קאהוט ז״ל .

 דפוס נאפולי(שנת רנ״ב) <

, ולא נמצא בכל העולם מדפוס זה רק כעשרה ד א  (והוא יקר המציאות מ
 םפרי משניות כאלה, כמ״ש הרב בעל די׳ס בהקדמתו למס׳ ברכות, ואף

 ברובי בתי עקד הספרים הגדולים שבעולם לא נמצאו) .

 ב) משניות עם פי׳ הרטבים הר״ש והראב״ד.ד׳ ורניציא(ש״ו).

. ב נה עם פי׳ הרע״  ג) משללת שנדפס ראשו

. (  ד׳ וויגיציא (ש״ז

 ד) משלל ת עם פירוש הרמבי׳ם והרע״ב.

.  ד׳ ריווא די טרינטא (ש״ך)

. (  ה) משלות עם פי׳ הנ״ל. ד׳ מנטובא (שכ״א—שכ״ג

 י) משלות עם פי׳ הנ״ל. ר׳ באסיליאה (ש״מ) .

. ד׳ ורניציאה (שס׳׳ו). ״ל  0 משניות עם פי׳ הנ
. ו מ צ נה עם התוי״ט על ידי ע  ח) משלות שנדפס ראשו

 ד׳ פראג (שע״ה) .

ו מלאכת שפים הזאת  ועוד ספרים רבים כאלה שתיו לנו לעינים ולתועלת רכה במלאכתנ

 ואלי הספרים הנבחרים אשר סהם נלקטו תוססות אנשי שם(הנ״ל אות ל״י).

 אפיקי יהודה, יח) מי נפתוח חלק שני על אהלות נגעים ופדה כתב יד המחבר
. נ) פאת השלחן להג״מ י ״  הנ״ל . יט) כנסת ישראל להג׳ימ גדליה ז
ר שמשון להג׳ימ יעקב שמשוןסיניגא ^ א כ . ז י ח ד ! ח י ל  ישראל טשקלאכ ז״ל בעל ת
 ז״ל . גב) נב־וקי הגרי״ב להג״ט •הודה בכרך ז״ל . בג) יין הרקה לה;״מ שטחה
 יואל הכהן ז׳יל. כד) שש המערכה להג״מ שמעון ל׳׳ש ז׳יל . כ־:) רץ למשנה
א היצייס להני׳ל,  להני׳מ צבי הירש בי׳ר וו אלף ז״ל אבד״ק עקצין . כי) ת
 כז) משגת ר'׳ נתן להגים צבי אויערבאך ז׳׳ל. כה) לקוטי המשנה לועי׳מ
 שרגא פייווש פרעגקיל ז״ל כעל ם' ציון לדרש . כט) קול סופר להג״מ חיים
 כופר ז״ל כעהמי׳ח כי׳ מהנה חיים . ל) זכרו! יהודה ^להכ״מ יהודה זו:דיל ב״ר
 נחמי זייי . לא) אומץ יוסף להגי׳מ יוסף יהודה ז״ל דיי! דקי׳ש ברעסז ווי א•
) אטרות טהורות. שלשחב להר׳׳ש . לי ה נ ג ה ל ת  לב) זרע קודש. לג; ע

 פריינד ז״ל

 א) לחם משנה על משניות להג״מ משה ב״ר נח יצחק ליפשיץ ן״ל נדפס בקראקא
 שצ״ז בהסכמת המהרש״א והב״ח . ב) עץ חיים רהר׳׳י חאגיז ז׳׳ל , ג) באר
 אברהם ומי באר להג״מ אברהם ב״ר חיים ליפקר ז״ל . ד) לקט הקמה להר״מ
 חאגי! ז״ל. ה) קול הרמ״ז להר״מ זבותא ז״ל. ו) להם משנה להג״מ אורי פייווש
 תר׳ יוזביל האמילבורג ז״ל . *) הון עשיר להג״מ עמנואל חי ריקי ז״ל . ה) לחם
. ט) להם שמים להנ׳יל חייב, ומשנה לחם ל ״  שמים ח״א להריעב״ץ ז
 הוספות לח״א . י) מים חיים רבעה״מ םפר פרי חדש . יא) פי שניים £י׳
 הרא״ש לסדר זרעים עם הרבה חרושים טהמו״ל ה״ר אלישע גאלי׳ץ ז״ר .
 •ב) בית דוד להג״מ דוד קודינאלדי ז״ל . *ג) שושנים לדוד להג״מ דוד
י )בנ ת בנימין יהג״מ בנימין האלף פרירבורג זי׳ל, טו ח ת מ ׳ל. יד) א  פארדוזי
 יששכר להגי מ יששכר בער בן מהרש״ח ז״ל בעל נזירות שמשון < טז) משנת
 חכמים להג״מ משלים מקרעטניץ ו״ל. יז)מי גפתוח להגי׳מ יהודה ליב ערל ז״ל בעל

, ומפרשי ת־מבי׳ם והטור וה׳ש״ע  ומלבד כל אלה נאספו אליו פנינים יקרים מהרבה מפרשי השיט בבלי וירושלמי

 ראשי תבות בשנויי נוסחאות.
 בשם, מחניתא דתלמודא דבגי מערבא. הכ״י ה;ה מוצאו מאלץ הקדם ויש לאיוע
 מוכיחות שהכ״י הזה היה נפ:י הר״ר יהוסף אשכנזי ז״ל המובא נספר מלאכה שלמה.
 בי״ר כ״י רומא (גמרא). משב״ב מפנה הכבבלי (דפוס ראם). טשב׳ייר משפ:
 שבירושלמי (דפוס וויניציא). םשד״נ (או ד״נ) משכיות דפוס נאפולי. (00 י. ;־פיס
 הלאפון של המשכיות עם פי׳ סרמב״ם. שכח רנ״ב) • משד״פ משניומ ל׳ ¥9וז

W .(שבבבלי או שבירושלמי) ::משדנרפ מזכיות ל׳ נאפולי ופתרו: צה?מ ציון המש 
 שט״ נוסחאות,

ם. ד׳ נ עי׳ משל״ג. ד״פ משניוס כמט פי'  ד״ו דפוס ורניציא. ד״ס לקלוקי ספלי
 סתזי״מ דפוס לאשין, דפוס פלאנ(שע׳׳ה). דיק לפגס קושמננרנא(רי״ף). דייק משניומ
 מפס פי' המוי׳׳ש לפוש שני, לפוס חראקא (נלפס ג״כ ע״י המחבל מוי׳׳נן עס הוספות).
 ד׳ר דפוס כאפון. דיש דפוס שאלוניק(גמרא). ד״ש לפוש שונציט . כי״א כפביר
 אוקספורד (גמלא). נייד, ליי המטלג (גמרא). בי״ל כ״׳ לונדון(גמרא). כיי׳מ כ״י
. כי״ק כ״י . כי״פ כ״י פארת (גמלא)  מיככען(גמרא). בי״פ כ״י פלורינץ (גמרא)
 קמממיחש היא ספל המשכיזפ שנדפס בקפמכליד^ מהכ׳:י המונח שס באוצל הספלים.



 מפתחות פרסי המשנה על סדר האלפא ביתא
 המקדיש את שדד\ ערכין ס׳ח :
 המוכר את שדהו ערכץ פיט :
 הכל ממירי! ••• • תמורה פיא :
 המביא אשם כריתות פיו ;
 הנהנה שוה פרוטה מעילה פיה .
. fp השליתשעשה שליחותו מעילה 
 החלו עולים במעלות תמיד פיו :
 הר הבית מדות פיכ •
 המזבההיהשלשיםושתיםמדותפ״ג:
 ההרס כלים פיר ,

 העושה שלשה פטפוטים כלים פ׳ו
 הקלתות כלים פ׳׳ז .

 התנור שחצצו • .- • כלים פיח
 הסייף והסכין והשיגיון כליס פ־״ג
 השידה כלים פי׳׳ח
 המפרק כלים סי״ט
 הברים והכסתות כלים פרק כ

 הנוגע בכובד העליון כלים פכ״א
 השולחן והדולפקי כלים פכ״ב
 הכדור והאמום •• • כלים פכיג
 הבגד מטמא כליס פכי)
 הטומאה בכותל •••־ אהלות פ׳ז

 הבית שנסדק אהלות פייא
 • אהלות פייג
 אהלות פייר
 אהלות פי׳׳ז
 ננעיס פי;
 • נגעים פית
 •• נכעיס פיט
 • נגעים פ״י
 • • • פלה• פיה
 •• פרה פיו
 פרהפיי׳ב
 כובשת יד
 טהרות כדר! ב
 נוהרות פ׳׳ג
 • טהרות פיר
 טהרות פיה
 • טהרות פ״ז
 טהרות פית
 • טהרות פיי
 מקיאות פ׳־:
f t מקיאות 
 נזה ש/
-• נדה פית

. .  העושה מאור .
 הזיז "..

 החורש את הקבר
 הכל מטמאי[ • . ׳

 הפויח
 השחין והמסוה ..
 הנתקים ••• • -..

 המביא כלי ודם .
 המקדש ונשל ..
 האזוב הקצר • • .-

 ראשה שהיתר.

 הרוטב והכרישין-
. .  הזורק טומאה .
 השרץ והצפרדע ״

 הקדר
 הדר עם עם הארץ
 הנועל בית הבד ..
. . .  הטמא שירד .

. . .  המניה כלים .
 המשלח

 הרואה כתם — •
 האשה שהיא עושה צרכיה נדה פיט
 השותה לשתות • • י • מכשירי; כ־יל־
 המעלה פירזתיו לגג מכשיריו פ׳׳י
 הרואה ראיה אחת •*•• זנים פ׳׳א
• •זנים פיב  הכל מטמאין בזיבה ״
 הזב והטהור — זכים פ׳ג
 הנוגע בזב זבים פיה
 המכנס חלות *••• טבול יושפיא
 המכנים ידיו לבית המנוגע יויםפ׳נ

 אות ו
 יאלו רבדים מתעשרין דמאי פ׳׳ב:
:;  ואלו מגלו/ץ ־•־ - מועד קנון פי

 ואלו

 • סוטה פיא
- סוטה פ׳׳ב
 •• שוטהפיג
 ״ בימין שיא

 ־ גיטין פיב
 • גיטין פיד
 • גיטין פיה
f האוםר התקבל גט זה גיטין פ 
ן פית טי  י! **״ ׳ י*״״ ״ • •־־ • ני
 • גיטין פייט
 קדושין פ״א
 קדושין סיג

 קדושין פי;
 ••• ב׳־ק פ׳׳ג
 •־• ביק פיו
 •־ י״קפיח
 ״•ב*ק פיט
 ב״קפ״י
 ־ מציעא פ״ג
 • • מציעא פ׳׳ר

 המקנא לאשתו
. . .  היה מביא .
. . .  היה נוטל .
. .  המביא גט .
 המביא גט אחר
 השולה גט •
. . .  הגיזקץ .

 הזורק גט לאשתו .
 המגרש

. .  האשה נקנית .
. ש ר ק  האיש מ
 האומר להכירו -

 המניח את הכד
 הכונס צאן לדיר

 החובל בחבירו -
. . .  הגוזל עצים .

. ל י כ א מ  הגוזל ו
 המפקיד

. . . . .  הזהב —
 השוכר את האומנין מציעא פיו
 השוכר אח הפועלים מציעא פיז

 השואל את הפרה • • מציעא פיח
 המקבל שדה מחבירו מציעת פ״ט
 הבית והעלייה מציעא פ׳׳י
 .־־.שותפי; שרצו לעשות כ״ב פ׳׳א
 המוכר את הבית — ביב פ׳׳ד
 המוכר את הספינה — כ׳כ פ״ה
 המוכר פירות ביב פיו

 האומר לחבירו ביח כור י״כ פ׳׳ז
 היו כודקין ס:הדרי; פיה

 העיד ר׳ יהושע ורבי צדוק על
f פריו; פטר חמור עדיות פרק 

 העיד רבי יהושע בן בתירא
 על דם נביל.*ת עריית פרק ח
 השוכר את השועל • • • ־ עיג פ״:
 הידיות כ״ח
 .• הוריות סיב
 את הראוי ל
 זבחים הרק ט
 •-• !בתיםסי׳׳;
 מנחות פ׳׳כ
 • מנחות פ״ג
 • מנחית שיד
 מנחות פ׳יז

 מנחית פייב
 • • מנחות פי״;
 •••־ תילין פ״א
 חולין פ׳ב
 •- חולין פיט

. . .  הורו בית דין .
 הורה כהן משוח
 הם! בת מקדש

 השוחט והמעלה • •
 הקומץ

.  הקומץ אחר -.
 התכלת
 התודה

 המנחות והנסכים
 הרי עלי עשרו; ״
• . . .  הכל שוחטי; .
 השוחט אחד בעוף
 העור והרוטב •.
 הזרוע והלחיים .

 הלוקח עובר חמורו בכורות פיא
 הלוקח עובר פרתו בכורות סיב

 • חולי! שיי

 בכורות פי:
 ערכין פיא
 • ערכין פיד
 ערכין פיה

 הלוקח בהמה
 הכל טעריכין

 השג יד ־..־'
 האומר משקלי

Y 
 המזמן את תכירו
 החטים והזונין .
 המבריך את הגפן
 הפיגם והירבוזין .
. .  התורם קישות .

 הפאת ניתנת במתובר פאה פ״ד ;
 הקלין שבדמאי דמאי שיא :
:  הלוקת פירות • - • • רמאי פרק ד
 הלוקח מן הנחתום דמאי פרק ה :
:  המקבל שדה ־••• דמאי פרק ו
 דמאי פ״ז :
 • - כלאיש פ׳א :
 כלאיםפ״ז ־.
 ־ • שביעית פיט:
:  • תרומה פרק ג
 המפריש מקצת תרומה תרימה פ״ד:
 האוכל תרומה שזגג תרומה פיו:
: i t האוכל תרומה מזיר הדומה 
 האשה שהיתה אוכלת תרומה פיח :
 הזורע תרומה תרומה פיט :
 היה עובר בשוק — .מעבר פ"־::
 המעביר תאנים מעשר פ"; :
 הכובש השולק הטנלה מעשר פ׳׳ד:
 העוקר שתלים • • - • מעבר שיה :
 המוליך מיתת — מעשר שני פיד:
 הנוטע לסייג ערלה פ״א :
 התרומה ותרומת מעשר ערלה פ׳יב;
 התרומה והבכורים בטריס פ׳׳ב :

 המוציא יין שבש פ״ח:
 המצניע לזרע שבת פ״י:
 הזורק מרה״י לרה״ר שית פי־א :
 הבונה שגת פי׳כ :
 הדר עם העובד כוכבים מיריב1ן פיו:
 המוצא תפילין — עירוכין פיי :
 •האשד, בזמן שהיא בבית ססחיספ׳׳ח:
 התרומה מה היו עושי; כה שקלים פיר:
 הוציאו לו את הכף יומא פייה:
 הישן תחת המטה — סונה פיב :
 החליל סוכה פיה :
 המביא כדי יץ — ביצה פיר:
 הקורא את המגילה למפרע
 מנילה פרק ב :
 הקורא את המגילה עומד
 מנילה הרק ר:
 הכל חייבי[ בראיה חגיגה פ׳א :
 החולץ יבמות פ־ד :
 הבא על יבמתו יבמות.פיו :
 הערל יבמות פיח :
 האשה שהלך בעלה יבמות פ״י ;
 האשת שהלכה ־ - • • .יבמות פטיו:
 האשה שהלך בעלה וצרתה
 יבמות פרק ט׳ז :
 האשה שנתארמלה כתיבות היב:
 המדיר .-• כתובות ס״ז :
 האשד, שנפלו לה נכסים ־•שובות פיח:
 הכותב לאשתו — כהונות פיט :
 הנושא את האשה כתיבות פי׳ב:

 השותפיי שנדרו ..
 הנודר מ; המבושל
 הנודר ם! הירק • •

 הריני נדר

 נדרים פיה :
 :דרים פיו :
 נדרים פ״ז:
 נזיר פ״ב :
 הנכרים אי; להם נזירות נזיר פיט:

 אלו כלים מצילין כלים פרק י :
 אלו מטמאין אהלות פרק ב:
 אדם וכלים -׳•־ אהלות פרק ו ־.
:  ארובה אהלות פרק י
: t אלו בהרות •־• • ננעים פרק 
 ארץ ישראל טהורה מקואות פיח :
:  אלו הוצצין באדם מקואות פרק ט
 אוכל מעשר טיול יזם הרק ד :

 אות ב
 בייש אומר הפקר לעניים פאה פ״ו:
 בראש.־גה היו אומרין שביעית פ״ד:
 שביעית היק ה :
 תרומה פרק י :
 ערלה פרק ג :
 • • שבת הרק ב:
 שכת פרק ד :
 שבת פרק ה :
:  • • • שבת פרק ו
:  • עירובין פרק ג
 • שקלים פרק א ־.

. . .  במת שוח .
 בצל

• . .  בגד שצבעו .
 במת מדליקין ..

. . .  במה טומנין .
 במה בהמה יוצאה
 במה אשה יוצאה .
. .  בכל מערבי; .
 באחד באדר .. •

 בג׳ פרקים בשנה תורמיןשקליספ״נ:
 בראשונה כל מי שרוצה יומא פ׳׳ב:
:  בא לו כה; גדול -..• יומא פרק ז
 ביצה שנולדה ביום טוב ביצה פ״א :
 בג׳ פרקים בשנה כהנים תענית סיי׳ד:
 בני העיר •• • • מנילה פרק ג :
: ג  בש״א אין ממאנין יבמות פרק י
 בתולה נשאת כשיבור. פרק א :
 בש״א הקרש טעות נדר פרק ה :
 בן סורר ומורה כנהדרין פרק ח :
:  בן זומא אומר ״ ־ - אבות פרק ד
 בעשרה מאמרות אבית פרק ה :
 בש״א כל הניחנין זבחים פרק ד:
 בהמה המקשה -•־• • חולץ סרק ד :
 בשלשה מקומות הברנים שומרים
 תמיד פרק א :
 בזמן שכהן גדול תמיד פרק ז :
 בשלשה מקומות הכהנים שומרים
 מדות פרק א:
:  במה דברים אמורים קניס פרק נ
 בהרת עזה — נגעים פרק ב :
. נדה פרק ד : . .  כנות כותיים .
 בא סימן ־ נדה פרקו:
 בו ביום נמגו וגמרו ידים סרק ד:

ת ג ו  . א
 גדיש שלא לוקט תחתיו פאה פיה:
:  גט פשוט ־ י • • בבא בתרא פרק י
 גיד הגשה •-־• מלין סרק ז :
 גופה של בהרת .נגעים פרק ו :

 אות ד
 דיני ממונות • • • • סנהדרין פרק א :
 דיני ממונות(זה בורר) סנהדרין פ״ג:
 רם חטאת י • • זבחיס ^ פרק יא :
 דם שחיטה •••• כרותות פרק ה :
:  דם הגדה נדה פרק ו

 אות י
 היה קורא בתורה בר כ: ת פרק 5:
 הרואה סקוס שנעשו בו ברכות פיט:

 אות א
 מין עומדין להתפלל ברכות פיה :
 אלו רבדים שבין בייש וב״ה
 ברכיח סרק ח :
 אלו דברים שאין להמ שיעור
 פאה פרק א ;
ו מפסיקין״״פאה פרק ב:  *)אל
 איזהו עריס • • • • כלאים פרק ז :
 אין אסור משום כלאים כלאים פיט :
. תרומה פרק ב : . .  אין תורמי; .
 אין מתנין דבילה תרומה פרק יא:
 אוכלי[ עראי חלה פרק ג :
 **) אנדרוגינוס ככורים פרק ד:
 א״ד עקיבא שבת פרק ט :
 אלו קשרים • • • • שבת פרק טו:
 אור לארבעה עשר פסחים סרק א :
:  אלו עוביין השחים פרק ג
:  אלו דברים כפסח פסחים פרק ו
 אלו הן הממונים שקלים פרק ה :
 אמר להם הממונה צאו וראו

 יומא פרק ג

 אין צרץ ביציה פרק ג
 ארבעה ראשי שנים ריה פ״א

 אם אינן מכירי; ראש השנה פיב
 אין דורשין בעריות חגיגה פיב
 ארבעה אחי! • • • • יבמות פרק ג
 אלמגה לכה; גדול יבמות פרק )
 אל• נערות •• • - כתובות סדק ג

 אף על פי — כתובוה סרק ה
 אלמנה ביזוגית כתובות פרק יא
 ארבעה נדרים • • • • נדרים סרק ג
 אין בין המורר ־••• נדרים פרק ד
 ארוסה.שומרת יבם סוטה פרק ד
 אלו נאמרי; בכל לשון סוטה פיז
 ארבעה אבות נזיקין קמא פרק א
 אלו מציאות — מציעא פרק ב
 ׳איזהו נשך ••• • מציעא פרק ה
 אחד דיני ממונות סנהדרין פרק ד
 ארבע מיתות סנהדרין פ־־ק ז
 אלו הן הגחנקץ סנהדרין פרק יא
 אלו הן הגולין מכוש פרק ב

 ארבעהשומריןהן שבועות פרקה
 אלו דברים מקולי בייש עדיות סייד
 אין מעמידין בהמה עיג פיב

 איזהו מקומן של זבחים זבחים פיה
 אלו מנחות נקמצות מנמת פרק ו
. חולי; סרק ג . . . 
 חולי; פרק ה

 ערכי; פרק ב
 ערכין סרק ז

 תמורה פרה ג

 אלו טרפות
 אותו ואת בנו
 אין בערכין ..

 איןמקדישין ..
 אלו קדשים • •

 ארבעה מחוסרי כשרה כריתות סיג
 אמרו לו אכלת חלב כריתות סיג

ו והפיסו  אמר להם הממונה טא
 תמיד סרק ג :
 אמר להם הטמונה ברבו תמיד פיה:
 אבות הטומאה כלים פרק א :

 • לסדר זרעיס מונה בכורים רק שלשה פרקים ופרק אנדרוגינוס לא מציגו אלא כתישפתא ואס החכם הזה נטה אחר מיש בסוף•
 באות שיי; פרק שט חכמים •שהוא לדעה המיג פרק י לאיות ועיי; מיש נס״ל בסיף יסכת בכורים « מליון.

 *) בנוםחא שלפנינו ואלו. **) במשניוז שלפני:־ גס הרמב״ם בהקדמתו לסדר זרע
 השמ׳ג דקא חשיב גס ס' אנדרוגינוס למס׳ בכורים קשה למה לא קא חשיב

 מועד ח״א (1)



 מפתחות פרקי המשנה על סדר האלפא ביתא
 ר' יהודה בן בבא עדיות פיו :
׳ ישמעאל אומר שלשה אבנים  ר
 מיו פרק ר :
 רבי אומי אבות פ״ב:
 ר' ישמעאל אוסר העומר
 מנחות פרק י :
• חולץ פי״א : •  ראשית הגז ״
 ראוהו אחיו ־־•• תמיר פ״ב :
 ר׳ אליעזר אומר עגלה בת שתים
 פרה פרק א ;
 ר״א אומר פרת חטאת פרה פ״ב :
 ר' יופי אומר •••• מקואות פיג:
 ר' יהושע אומד • ־ • - זבים סיד :

 אות ש
• כרכות פ׳ז : •  שלשה שאכלו ״
 שלשה ארצות • • • ־ שביעית פיו:
• • שביעית פ״י: י  שביעית טשמטת י
 שתי נשים חלה פ״ד:
 שמונה שרצים שנש פי״ד:
 שואל אדם טתבירו שבת פכיג ^
 שלשה עשר שופרות שקלים פיו:
 שבעת ימים קודם יוה״כ יומא פ״א:
: f שני שעירי יוה״כ — יומא פ 
 שני דייני גזירות כתובות סייג ;
 שלשה מינין נזיר פ׳׳ו :
 שני נזירים נזיר פיה.

 שור שנגח ד׳ והי פעמים
 ביק פרק ד :
 שוך שנגח את הפרה ביק פיה:.
 שנים אוחזין -•-־ בימ פיא :
. שבועות פיא:  שטעות שחים שהן ד
: /  שבועות ב׳ שהן די. שני. שבועות פ
 שבועת העדות -־־ • שבועות פ״ד :
 שבועת הפקדון • • ־ • שבועות פיה:
 שבועת הדיינין • • - • שבועות פיו :
 שמאי אומר — פדות פ״א;
ת •־- מנחות פיכן: ח  שתי מ
 שתי הלחם מנחות פי״א:
 שלוה הקן חולין פייב:
: ו  שום היתומים — ערכין פי
 שלשים ושש כריתות כריתות פ״א:
 שיעור כלי חרס כליםפיג :
 שלשה תריסין כלים פכיד :
 שלש על שלש • - • - כלים פכיח :
 שנים טמאי ן — אסלות פיא :
 שבעת ימים קודם לשריפת הפרח
:  פרה פרק ג
 שנים שהיו שומרים סרה פיח :
 שלשה עשר דברים נזהרות פ״א :
 שש מעלות מקואות פיא :
 שמאי אומר נדה ס״א :
נ:  שק שהוא מלא פידות מכשירין פ׳

 אות ת
. ברמת פ׳ד : . .  תפלת השחר .
 תמיד גשחט פשחיס פיה :
 תגור תחלתז ארבעה כלים פיה :
 תגור שהוא עומר בתוך אהלות פ׳כ:
; י ׳  תינוקה נדה פ

 אות נ
 מטל אדם שבת פכיא :
:̂  נושאין על האנוסה יבמות פי״א
 נערה שנתפתתה כתובות פיד :
 נערה המאורסה •••־ נדרים פיי:
 נגמר הדין • סנהדרין פיו:
 נומי הסדין כלים פכ״כן:
 גסי אהלות פי״ב:
 נטל לידו אתת ידים פיב :

 אותם
 סאה תרומה טמאה תרומות פיס:
 סוכה שהיא גבוהה סוכה פ״א :
 סדר תעניות כיצד תענית פ״ב:
 סדר תעניות אלו תפנית פי; :
 ספק אכל חלב •••• כריתותפיד:
 סנדל עמקי כליס פכץ:
 סגוס אהלות פטיו :

 אות ע
: ג  ערוגה כלאים פ׳
 עד אימתי תורשין בשדה האילן
 שביעית פרק א :
 עד אימתי הורשין בשדה הלבן
 שביעית פרק ב :
. עירובין פיב : .  עושי; פסי; ״
 ערבי פסתים — פסחים פיי :
 עגלה ערופה ־ • • • סופה ס׳׳ט :
 עשרה יוהםי; — קדושי; פייר:
 עקביא ב; מהללאל אבות סיג :
 עד כמה בכורות פ״ד ־
 על אלו מומי[ •-•־ בכורות פ״ו :
 עשרה בתים ננעיפ פייג :

 אות פ
 פירות הוצה לארץ -• • ־ חלה סיב :
 פרת תטאת — זבחיס פייר :
 פתחו של היכל ••• ־ מדוח פ׳׳ר :
י פרה פ״ד :  פרת החטאת —

 אות צ.
 צלוחית שנפל לתוכה מים
 פרס פרק ט :
 צלוחית שהגיהה מטלה פרה פי״א:

 אות ק
ד:  קרחת הכרס • כלאים פי
 קונם יין נדרים פיח :
 קדשי קרשים ששחט; בראש
 המזבח זבחים פרק ו :
 ׳קדשי קדשים ששחטן בדרוכ
 • ממילה פרק א :
. מעילה פרת ד : . .  קדשי המזבח .
 קן סתומה קנים פ״ב :

 אות ד
 די אליעזר אומר האורג שבת פייג:
 ר׳ אליעזר דמילה — שכת פייט:
י שבת פ׳כ : • •  ד׳ אליעזר דתולי; •
 ראורו ב״ד • ראש השנה פ׳ג :
 רב; גמליאל •••• יגמזת שיה :
 ר י אליעזר אומר שותחץ נדרים פיט:
 ד׳ חנניא סג; הכהנ־ם עדות פ׳ב :

י׳י אומר ששה דברים עדות פיה: י  ר

נ : י נדה פ׳  כל הי
 כל משקה מכשירין פיא :
 כל ידות האובלץ מבול יום פיג :
 כל שהוא יד • • • • שקצין פ״א :

 אות ל
 לא יאמר אדם לתבירו מעשר שני
 פרק ג :
 לולב תגזול סוכה פינ:
 לולב וערבה סוכה פ״ד:
 לא יתפור • • ביב פ״ב :
 לפני אידיהן מיו פיא :
 לא היו כופתין תמיד סיד:

 אות מ
 מאימתי קורץ את שמע כרכות פיא:
 מי שמתו ברכות סיג:
 מלבנות התבואה • • • י פאה פ׳׳ג :
 מאימתי כל אדם מותיץ פאה פ״ח:
 מאכילי; את העניים דמאי דמאי סי;:
 מאימתי מוציאי; שביעית פ״ג :
 מעשר שני אין מובריןמעשר כ' פיא:
 מעשר שני ניתןלאכילה מעשר ב׳ פ״ב:
 מפנין שבת פי״ח :
 מי fvnnv שבת פכ״ד :
 מבוי עירוביןיס״ח :
 מי שהוציאוהו עוי׳ג עירובין פיד :
 מקום שנהגו — פםחיס פ״ד :
 מי שהיה טמא • • • • פסחיס פיט :
 מצרפי; שקלים פ״ב:
 מעות שנמצאו שקלים פ׳׳ז:
. ביצה פיס * . .  משילין פירות .
 מאימתי מזכירין תענית פיא:
 מגילה נקראת מגלה פיא :
 משקין בית השרתי; מועדקטןפ׳׳א:
 מי שהפך מועד קטן פיב :
 מצות חליצה • - - • יבמות פי״ב :
 מציאת האשד. כתובי ש פיו :
 מי שהיה נשוי — כתובות פ״י :
 מי שאמר הרע• נזיר מגלח
 נזיר פרק ג :
 מי שאמר חריני נזיר ושמע
 נזיר פרק ד :
 מי שקינא לאשתו סוטה פץ :
 משוח מלחמה :יטה פיח :
 מי שאחזו קורדיקוס גיטין פיז :
 מרובה ביק פ״ז ־.
 מי שמת ב׳י פיט :
 משה קבל תורה •-••׳ אטתפיא.
 מומי; אלו • • • • בכורות פץ :
 מעשר בהמה -••־ בשרות פיט:
 מחט או טבעת — כלים פיט :
 אהלות פיד :
 נגעים פיא :

 מגדל
 מראות גגעים

 טהרית פיק ו :
 מעי; מקואות פיה :
. מכשירי; פיה: . .  מי שטבל .
 משקה מבול יום טטל יום פיב :
 םי רביעית — ידים פיא :

 כלל גדול אןמדו י בשבת שבת פץ:
 כל כחבןיי^קדש שבת פט*] :
יז:  בל הלךםנטלין שבת פי
 כיצד סעבדין עירוגץ פיה :
 כיצדמשתתפין עירובי; פיח :
 כל גגות העיר ••• - עימבץ פיט:
 כל שעה פסחים פ׳ב:
 כיצדצולין •••• פסחים פץ:
 כל התקין ־״•• שקלים פיח :
 כיצד אשת אחיו -׳ • • יבמות סיב :
 כל כנויי נדרים — כדרים פ״א:
 כל כנויי נזירות ־ • - ־ ניר פיא ;
• i t כהן גדול ונזיר ־••• נזיר 
 כשם שהמים בודקץ סוטה פיה .
: ג ׳  כל הגט גימין פ
 כיצד הרגל מועדת • • - י ביק פ׳ב:
 כהן גדול דן סנהדרין פיב:
 כל ישראל יש להם חלק
 סנהדרין פרק י :
 כיצד העדים געשים זוממין
 מפות פ׳א .

 כל הגשבעין *••• שבועות פץ
 בל המטמאין באהל עדיות פ״ג :
 כל הצלמים עץ פ״ג :
 כהן משיח הוריות פ״ג:
 כל חזבחים שנזבחו זבחים פיא:
j כל הזבחים שקבלו דמן זבחים פ״כ 
 כל הפסולין זבחים פיג ־
 כל הזבחים שגתערבו זבחים פיח .
 כל התדיר מחבית זבחיס פ״י •
 כל המגרדת שגקמצו מנתות פיא •
 כל המנתות באות מכתות פיה :
 כל קרבנזת צבור - - מנחות פיה *
 כפוי הדם חולין פץ .
 כל הבשר חולין פיח:
 כל פסולי המוקדש׳; בנורות פיה :
 כיצד מערימים תמורה פיה:
 כל האםורין תמורה פץ:
 כל העזרה מדות פיה :
 כלי עץ כליס פיב :
 כלי מתכות פשוטיהן כלים פי׳א :
 כלי מתכות כמה הוא כלים פייר :
 כלי עץ אחר כלים פט״ו:
. כליס •פטיז : . .  כל בלי עץ .

 כל כלי בעלי בתים כלים פיץ :•
 כל הכלים יש להם כלים פכ׳׳ה :
 כלי זכוכית כלים פיל:
 בל המטםאין באהל אהלות פיג:
 כוורת אהלות פיט:
 בל המטלסלין • .- י אהלות פט׳׳ז :
. אהלזתפי״ח: . .  כיצד בוצרין .
 כל ספק נגעים נגעים פיה :
. נגמיס סי״א : . .  בל הבגדים .
 בל הבתים כגעיס פי׳ב:
. נגעים פי״ד : . .  כיצד מטהרין .
 כל הראוי פרס ס״ :
 בל המעורב למקוה מקואות פץ :
 כל יתתהכלים מקואותפי* :
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 ואלו מותדן ״»־ נדרים פ׳ב :
 ואלו נדרים • • - • נדרים פי״א :

 ואלו הן הגשרפים סנהדרין פיט
 ואלו הן הלוקין •••• מכות פיג
 ולד חטאת תמורה פיר
 ןלד חטאת אחר • .• ־ מעילה פיג

 אות ז
 זיתים מאימתי מקבלץ טהרות פ״ט
 זיעת בתים • • • • מכשירין פיב
 זיתים שכבשן במדפיהן עוקצין פ״ב

 אות ח
 תמשה לא יתרומו תרומה פ״א
 חמשה דברים חלה פ״א
 חבית שנשברה כבת פכינ

 חלון עירובין פיז :
 חומר בקדש חגיגה פ״ג:
 חמש עשרה נשים יבמות פ״א :
 חרש שנשא פקתת יבמות פי׳׳ד :
 חזקת הבתים ביב פיג:
 חטאת העוף שעשאה זבחים פץ:
 חטאת העוף מועלין בה מטילה סיב:
 חטאת העוף געשית קטם פיא :
 חמשה שמלאו • • • • פרה פץ :

 , אות ט
 טרף בקלפי יומא פ״ד :
 טבול יום זבחים פי״ב :
 טבעת אדם כלים פי״ב :

 אותי
 יש מביאין בכורים בכורים פיא :
־ שבת פ״א : ״  יציאות השבת •
 יזם הכפוריט יומא פיח :
: נ י ש ביצה פ ״  יו״ט שתל לתיות ע
. ר״ה פיל : . .  יו״ט של ר״ה .
 יש מותרות •••• יבמות פיט :
 יש גותלין ביב פיח :
 ידיעות הטומאה ••י • שבועות פ״ב:
״ בכורות פיח :  יש בכור .
 יש בערכין ערכין פ״ג :
 יש בקרבנות תמורפ פיב :
 יש בקדשי מזבח • • - • תמורס פ״ז:
 ישימביאין את הטומאה אהלות פיח:
. נגעים פ׳ד : . . . ן ב  ישן. בשיער ל
 יש י מעלי! מקואות פ׳ז :
 יוצא דופן נדה פיס :
 יש צדיבין עוקצין פ״ג :

 אות כ
 כיצד מברכין ברכות פץ :
 כל זית שיש לו שם פאהפיז :
 בל סאה כלאים פיכ :
. נלאים פ״ס : . .  כרם שתרב .
 כלאי הכרם •••• כלאים פ״ח :
 בלל גדול אמרו בשביעית כל
 שהוא מאכל אדם שביעית פץ :
 כלל גדול אמרו בשביעית כל
 המיותר למאכל אדם שביעית פ״ח:
 בלל אמרו במעשרות מעשרות פ״א:
- מעשר שני פיס : •  כרם רבעי ״
 כיצד משרישין בכודס פ״ג:
 כידה שבת פ׳ג :



 אליכם אישים אקרא
. ומה הגיע אליו לחברם . וממנה יודעו דרכיו והתועליוה הנמשכות . והתבוננו מה ראה על בכה ב)  דרשו מעל סדר זרעים. וקראו בהקדמת מחבר (תוספות יוס טו
 מהם. והיה אך למותר להדפיס שנית ההקדמה ההיא. אבל דאיתי כ׳ טוב לעורר הלבבות ולהזכירם בזכרין טוב התפלוח שחוברו לה יחדיו מרבי נחוניא ק הקנה

 לכל בא• בית המדרש. בכניסתו ובי*יאחו. ואלו דין:

 בכניסתו מהו אומר ביציאתו מהו אומר
 יהי רצון מלפניך ה׳ אלהי. שלא יארע דבר תקלה על ידי • יל» מודה אני לפניך r׳ אלדד. ששמת חלקי מיושבי בית המדרש.
ות. שאני משכים והם  אבשל בדבר הלבה. וישמחו בי חבירי. שלא אומר על טמא ולא שמת חלקי מיושבי קרנ
. והם משכימים לדברי׳ בטלים . ה ר ו ם לדברי ת מ ש . ולא על טהור טמא . ולא על מותר אסור. ולא על אסור מותר. משכימים. אני מ ר  טהו
. והם עמלים ואינם ; אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר ם ה ב ח מ ש א  ולא יבשלו חבירי בדבר הלכה ו
. והס א ב  מקבלים שכר. אני רץ והם רעים. אני רץ לדדי העולם ה
: ך . שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומדמה לא יחצו ימיהם. ואני אבטח ב ת ח  רצים לבאר ש

 ואחר שעקר למול המשנה הוא מחצות הלילה. כמו שאבאר בס״ד הכל באריכות גסוף הסהר. ראית• להציג צפני כל מעיין בספר משניות זה. סדר הברכות. כאשר הס
 בנווא״ח סימן מ״ו. למק יהיו לזכרון בין עיניו לברך תחלה:

ה ר ו ת ת ה ו כ ר  ב
 ברוך אחד. ה׳ אלחינו מלך העולם אשי־ קדשנו במצותיו וצוגו לעסוק בדבד חודה• והערב נא ה׳ אלהינו את דברי
 תורתך בפינו. ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה אנתו וצאצאינו . וצאצאי צאצאינו. וצאצאי עמך בית

 ישראל. כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה: ברוך אתה ה׳ המלמד תורה לעמו ישראל:
 ברוך אתה ה׳ אלהינו מלךהעולם. אשר בחר בנו מכל העמים. ונתן לנו את תורתו• ברוך אתה ה׳ נותן התורה:

 כתוב בספר שגי ליחות הברית דן) קפ״נ מ״ב ובספר תוצאות חיים דף הי וזה לשונם כשפותח הספר [ללמוד בו] יאמר:
 הנני רוצה ללמוד בדי שיביאני הלמוד זה ל*די מעשה. ולידי מדות ישרות. וליד• ידיעת התורה. והריני ערשה לשם יהוד
א ושבינתיה, בשם יודה ובשם אתי מתיחדים יאהתנה״י על ידי הנעלם (בדחילוורחימו);  קודשא כריך ת

 מצאתי כהוג לומר קולס הלמוד כל זה ויועיל להציל משכמה געןלח הש״י :'
 יהי רצון מלפניך ה׳ אלתי ואלהי אמתי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה ח״ו וישמחו בי חבירי, שלא אוסר על טמא טהור ולא

. ולא על מותר אסור. ולא על אסור כותר. ולא יבשלו חבירי בדבר הלכה. ואשמח בהם : א פ  על טהור ט
 יהי רצון מלפניך הי אלהינו ואלהי אבותינו שתאיר עיני במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות הן בדיני איסור והיתר הן בדיני מסונות הן בהוראה

 או בלימוד. נל עיני ואביטה נפלאות מתורתך: ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת בי ה׳ יתן הכסה מפיו דעת ותבונה;

(כל« יא״ל ג׳פ ישי וי־־ל):  יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב צור תעודה חתום תורה בלמדי
 בתך אתה ה׳ למדני חכךך (ג״פ י=י י«*ו<: בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך(ג״פ ישר יהפוך):

ד המעלות הנה ברכו את ה׳ כל עבדי ה׳ העומדים בבית ה׳ גלילות שאו ידיכם קודש וברכו את ה׳ יברכך ה׳ מציון עושה שמים וארץ ג י  ע

 לשס יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ליהד ייה םיה בשם כל ישראל הריני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעש־ ולידי
 מדות ישרות ולידי ידיעת התורה ; (ואח״כ יאמר י״פ) וכר דבר לעבדך על אשר יחלתני,

 תפלה על הנפטר אהר הלמוד
 אגא:י מלאךהמים אשר ?;ךךגפש כל חי ןחה כל ?שר איש.חדה נא לרצון לפניך הזךקני וח5לרזני בעבור נשמת(פלוני או פלונית.
' r וגמול נא עמר׳ 3ססךף הגדול ליתוח לה שעךיךהמים וחיןד ושערי גן ןןךן ותקבל יאותה ?אהבה ו?חבה ו^לח לה מלאכיך  ז

 הקדושים והטהורים להוליכה ולהושיבה קהת,עץ הח?ים^צלנ^מתהצך;קים ןהצךנןףות חסיךים וחסידות לדעות מזיו ^הינסךי
יבא #ל*ום עוחו על  להשבחה* ?טו?ך הצפון לצדךןם. ןהגוף עוח ?קבר ?מנוחה ?כונה ?התה ו?י±דזה ויגלום כר?תיבז
 מש?בוחס הולךנכ1חו״ו?היב.יןנלזו חסידים ?כבוד ימנגעל ^^תקןבבלאת?חד1;עמ;ת לערבה שנרזך>חשמור

 אותה ??חבוט הפןבר ומךמה ותולעה לתסלח והטחול לה_עלכל אותו 3חבוט ה5ןבר ומך*ה ןתולעה(תסלח ויזמהול לו _על בל
א#ר יע&ה טוב״ולא יחטא תבור  פשעיה בי אדם אי! צדיק יאךץ י
א^ר(3^תה ות#פ:ע" לה מנהמתה  לה'ןכיות^ןצךקותיה :
 לךש*(.עצםתיה ב5ןבר י>רב טוב הצפון לצדיקים דכסיבמה
 רב טו?ך א^ור j-ji&y ליךאיך זלתיב שמר כל ע?ימור1יו אחת
 מהנה לא #3ברה ןת#כק יטח בדד ןשאנןמפחד רעה ואל
 תךאה 5נעיהנם:ונ^^חה 13הא }יחדה ??ירורהחףם ולהחיורןה

T:ל $ת/ע$ך.ישראל ?ךח^םא^ן  * ?חחיתך^תייסעס נ

 פשעיו ביארם אין צדיק *ארץ א#ר .?נשה טוב \לא.ןחטא
 תבור לו זכיותיו ןצךקותיו א^רי^ע^ה ותשפיע לו לנשמתו לך#ן
 עץמ1ר\ו'ב^?ר מרב טוב הצפוןלצךיקיםידבתיב §הךב טוגןז
 א#ר צפ^תליראיך וקתיב שער בל עצמותיו אחת ההנה לא
 גיטברה'.לשכון בטח'בךד ושאנן ?^חדמנה ןאל .יראה 5;י
 גיה1ם ו?שמתו ר1הא צרורה ? ץרור החיים ולההיותו בחדעת

 הן-זתים עם בל מתי_ע§ןז ןשראל בךהמים אמן:



 2 חידושי אגדות מהרש׳א
 סאת הרב הגאון האמיתי נר ישראל מרנא שמואל .אליעזר ב״ר יהודה הלוי אידלש ז״ל,

 זכירה כפה כמו זכור אפ אשר עשה לך ונו׳ וזכור אח יום הכבש וגו׳ דהיינו שיזכור גפה שרחקך
 מן הטומאה לקרגך אל השטנה ומרול שהוא חזלח החלתו לן וסופו קשה מורה על זה כמפורש
 רפ׳׳כ לבטרות גבי שאמרו חזרת שבמקומנו ם׳ לכוא קליפות כוי ע׳יש וכן לעני! אכילת מצה כתיכ
 ז׳ ימים תאכל עליו מ5וש וגוי למען ת;כור את יום צאתך ונו׳ דהיינו שתזכור שרחקך מן הטומאז
 שהוא כת שאור שבעיסה לקרבו אל הקדושה באכילת מצה כאכילה כהן במנחות לקרב אל הקדושה
 כמ׳יש ב1ה לעיל גבי מצה פ״ש מה כו׳ כמפורש שם: שם מצה זי על שוס מה על שוס שלא
 הספיק בצקת בל אבותינו להחמין שנאמר ויאפו את הבצק וגו׳ כייס נסדר הגדה ובאש־׳׳י ויש
 לעיין בזה לפי נועם זה היה לאד להיות מצות אכילת מצה אחר חצות לילה שאז יצאו ממצרים
 ונתקיים זיאפז את הבצק אשל הוציאו זג1י נ0 בפסת שאכלו במצרים למה אכלו אז מצה דאץ
 סברא שאכלוהו פ׳׳ש העתיד וי׳ל דודאי איסור חמץ כל ז' הוא מנועם ויאפו את הבצק ונו׳ אבל מצזת
 אכילה מצה בערב הוא מטעם אחר כמפורש סורו בקרבן מנחה שאמר מצת האכל במקום קדו: וגו׳
 לא תאפה חמן וגו׳ כי החמץ רמז אםכורא דשמאלא וכמי׳ש גגי מנחה כי כל שאור גו׳ וכמ׳׳ש
 ומי מעכב שאור שבעיסה כוי וו״ש מצות תאכל במקוש קדוש דהיינו מתוך הקדושה וספרא דימינא
 משיים כי קדכ קדשים היא ואי; ראוי להיות בה חמן מסערא דעמאלא תהו טעם אכילה מט:
 בליל פסח כדמיון המנחה לגבי כהן כי אז נתקדשו כל ישראל להבדיל בין ישראל למצרים וליל
 שמורים הוא מן המזיקים וסטרא דשמאלא להרבק בקדושה והרמז בזה מלת מצה ומלת חמן שהם
 בוים באותיות מ״צ אלא שיש בהם חילוף ח׳ דחמן תחת הי למצה ונקדים בזה מה ששמעתי דרך
 רמז במה שאחז״ל אין המצוה קרויה אלא על מי *ומרה כי אותיות מ״צ מחלת אותיות מצוה
 המה באיה ב״: י״ה שהוא החלת שם של ד׳ ואותיות דה הם גמר אותיות של מצום הוא רמז
 רמז לעיקר מנוה נמרה שהרי החלתה שס י׳׳ה החלת שם כל די איפ מפורש רק רמז בא״ש ב״:
 וגמר מצוה מפורש סוף השם ככתיבתו ויה ועל כוונה זו באו אותיות מ׳׳צ בלזצה וחמן בא״ת
 ב״ש רמז ע׳׳ש של י״־ וסח׳ רחמן ה.יא מהי אותיות יחידים דסטרא דשמאלא שהם בג״ד ר׳״ט והה׳
 למצה היא מ?-׳ אותיות לספרא דקדושה מוריס על קדושת אותיות השם וש^ר כל הקדושות
̂׳ק דיומא ע׳׳ש והשתא החי של חמן נסמך למ׳׳צ מורה על החוטא שמדבק  כמפורש בחלושנו דנ
 עינמז בספרא דשמאלא ששם י׳ה נשאר מכוסה ונעלם ממנו אבל ה' של מצה מורס על השכ
 בתשובה גם שבתהלתו נשאר כשם י׳ה מכוסה בא׳׳ת ב״ש ע׳׳י הת:ובה שממין עצמו בקדושה
 נגלית לו אות הי המורה על הקדושה להשב בתשובה ועל כוונה זו אמרינן פ׳ הקומן ח/ינא לספי*
 הקני רחטריה לגניה דחי״ת ותלו לכרעיה דה׳ מפריה כוי כלומר חי הוא ברומו של עולם והלו
׳ מפני שנ5רא עוה״ז ועוה׳ב גי״ה שנאמר כי ביה ה׳ צור עולמים זעה"! בה״  ליס לכרעיה דה׳ ט
 שנאמר בהבראם כו׳ ומפני ש•־.׳ לומה לאכסזרה שכל הרוצה לצאת יצא ותלי ליה לכרעיה לאי
 הדרי בתכונה מעיילי ליה ולעייל* ליה בהך לא מסתייע מילהא כוי דהבא לנוהל מסייעץ ליה
 והבא לטמא פיתחין ליה כוי ויש לעיין בזהללמה נקטו צורת אלו 3׳ אוהיות הה׳ והחי טפי
 מאחריני ועוד הרי נס הק׳ כרעיה תולה כמפורש פ׳ הבונה (ד׳ ק׳יד ע׳׳א) ועוד החי לומה פסי
 לאכסדרה אבל הוא מבואר כמו שכזבכו במקומו סרק הקומן של" כ־כוו אלו ב׳ אותיות שהם
׳  בצורה אי קרובים כמ״ש בפרק הבונה חיד\״ן ההי״ן ההי׳׳ן חיתי׳ין וצורת שניהס כאכסדרה נ
 מחיצות ואחל פתוחה והשינוי ניניהם שעל הח׳ יש חטליה לגגיז והה, כרעיה תלויה וקאמר
 שכרעי׳ לה׳ תלויה שעה׳) נברא בה׳ שאס החוטא שב הוא מתלכק ••בקדושת הה׳ ומעילי ליס
 בפתח קק ללעיל כנרמז באותיות מצה פמ״ש אבל הח׳ מםטלא לשמאלא היא רמז על חוטא שאיגו
 שב הרי זה ממה ממש לאכסדרה וכל כרוצה יצא משם בפהח גלול ד למטה שאין לו פתח קטן
 לעיל ליכנס הנרמז בא1תיות חמץ וקאמר דלכך יש לו גג למעלה שהקב׳׳ה מתרחק ממנו ויושב
 ברומו של עולם: שם מצה ע״ש שנגאלו כו* ברוב ספרים מייתי ליה מדבתיב ויאפו את הבצק
 אשר הוציאו וגו׳ מיהו בסשמ שאכלו במצרים רכחיב בי: נמי על מנות ומרורים וצו׳ לא שייר
 האי טעמא ואפשר ומצות מצרים נמי כיון לכתיב ביה ואכלתם אותו בחפזון וגו׳ לא היה ש;ות
 להם להחמיז וק״ל י שם כאילו הוא יצא כו׳ שנאמר והגדת וגו׳ עשה ב' לי וגו׳ גפ שהיו
 בהם מבאי הארז וראו יציאת מצרים פחותים מבן עשרים שלא כגזר עליהם למות במדבר ועוד
 כשנאמרה פרשה זו והגלת לבנך וגו׳ עדיין לא כגזר על דור המלבר שימותו שש ואיכ שפיר
 קאמרי עשה ה׳ לי וגו׳ גס כשיבואו לארן אלא למשמע מדכתיב ביה ביום ההוא ונו׳ דכ(
 הפרשה איירי גם במרות אחרונים למצות בכור ושאר כל המצוה שנזכרו בפי זו נאמרו גם לרורות
 וכן הא לאמר לבא לצריך שיאמר ואותנו הוציא משם ההוא קרא נמי משמע ליה מ*ר>זיב ס
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 מסכת שבת
. כתבו בתוםפז אנרפ שבאותה ׳ i בוי שנאמר היו נכונים וגז t פר? ט םי׳ג מנין לפולטת 
 r שעה עליי! לא נתנה מורה מ״מ בוי ע״ש באורך ונראה להוסיף על דבריהם לאפילו

 לרבי יהודה גן בתירא נמי לאמר התם אין־ ל״ת מקבלין טומאה וגם בעל קרי סותר בה איכא
 למימר במתן הזרה מעלה עשה הקב״ה בקבלתה להיות בעל קרי אסור בתורה משוס לבא מקלות

 ראש ומה שיש לדקדק בהלכה זו תמצא בחידושי הלכות:

 מסכת פסחים
Sל כת משמע עשרה כדלקמן גגמ׳ עדה ילסיכן. ה ם״ה קהל ועדה וישראל כו״ כ ו \ " D 
 1 ממרגלים דכתיב הבדלו מתוך העדה וגוי וישראל ׳צפינן מג״ש לתוך תוך כדאמר

 ס״ בן סולל ולענין קידוש השם בעי עשרה לכתיב הכא וכקדשהי בתוך בני ישראל וגו׳ וכתיב
 ההם מהוך העדה וגז׳ וקהל נמי משמע בכ׳׳מ עשרה ואפשר מדהנכ! כהות עדה וישראל עשרה
 קהל גמי עשרה ודו׳׳ק: שמ לאהבתי כי ישמע וגוי. נראה לכוון בזה לפי ענינו שהיו שלשה
 כתות זו אתר זו ובכ׳׳א מהכתות לא היו פחות מג׳ כתות דהיינו שלשים בני אדם ומשום דמסשקא
 לן אי הר כדלקמן בגמ׳ וכל 1ס נרמז בפסוק שלפני אהבתי כי ישמע וגו׳ רהייט שזכר לעיל ג' כתות
 בכת הראשונה שאמר(בית) ישראל בטח כה׳ וגז׳ בית אהרן בטחו בה׳ וגז׳ יראי כ׳ בטחו וגו׳
 ודכת ראשונה היתה משולשת ולא היו בה פחות משלשים עפרה מכלל ישראל ועשרה מביש אהרן
 ומשרה מיראי ה׳ נגד קהל ועדה וישראל דכתיב בקרא ולגבי כת שניה אמר ביוצא בו שהיתה
 משולשת ה׳ זכרנו יברך יברך את בית ישראל יברך את בית אהרן יברך יראי ה׳ ונו׳ ולזה
 הקנו ג״כ נגל הכתוב שהיו משולשים אמרו ג' פעמים הלל בשני כתות הראשונות ועל ב׳ כתות
 אלו הראשונות שהיו מרובין אמר יוסף ה׳ עליכם וגו׳ שלא ישלוט בהן עין הרע אבל בכת
 שלישית גש לבעי ג״כ שלשים מ״מ לא כיתה משולשת לודאי שלא היו בה יראי כ< לכת עצלנית
 מקרי לקמן בברייתא ולפי שהיו מועטים לא אמר עליהם יוסף ה׳ וגוי ולבך לא פרט בהן שהיו
 כת משולשת אבל כללן ואמר ולא היה עין הרע בהו ואנחנו נברך וגו׳ בלומר גס שאנחנו אחרונים
 מכמ עצלנית מ׳׳מ באנו בכלל ונברך ה׳ מעתה וגז* חיש שלא הגיע כת ׳שלישית שהיו מועטין

 להתחיל אהבתי כי וגו׳ ועור עיין בהי׳ מקרא זה בעני! זה ^׳ק לר״ה ודו׳׳ק:
. עיין פי׳ רש״י ועיין בב״ר פרשת וישב ענין ׳  פרס י מ׳׳א ולא יפחתו ל> מד׳ כוסות כו
 י נ£ם וארוך על ד׳ כוםוז הכל רמז על הגאולה ויש לעיין גזה מי הכריחום לדרוש
 פתרון חלוש של שר המשקה על ישראל גס שאמר • את בשרתני אף אני אבשרך כוי למשמע שיש
 לחלום זה כני פזרמות ומאין להם זה ונראה מ״פ מ״ש פ׳ הרואה (דף נ׳׳ה) ויהי כאשר סהר לנו
 כן היה מכאן שכל החלומות הולנין אחר הפה וא״כ הוא יקשה למה פתר לזה לעוגה ולזה לרעה
 אבל יש לומר בזה שודאי אלו פתרונות שאמר להם לא היו אמיתים אלא אחר הפה והפתרון
 האמיתי של חלים שר כמשקה בעיני יוסף היה על גחולת ישראל כדמסיק ופ־כ חייל לשר המשקה
 אש גשרתני בחלום טוב לפי פתרון אמיתי על גאוצ־ז ישראל אף אני אבשרך טוב בחלום שהמ
. ענימ שביוש שמחת לבו של אדם יזכור ׳  אמר הפה וק׳׳ל י- שם ט״ד מתח־ל בגנות ומסיים כו
 תחלת שסלוהו וגנותו שלא תזוח דעהו עליו זמה׳׳ט דורשנמי מארמי אובד אבי וע׳׳כ בעי לאורויי
ה כל(מי) שלא אמר י.׳ דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובהו  ולשבוהי עפי וק׳׳ל: שם מ״
 פםח מצה ומרור פסח על שוס מה כו׳ לא מצינז בשחר מ15ות לבעיא שיאמר בהן על שם מה זיסג*
 להו בברכה על המצוה אבל טעס כענין הוא מפורש ברפ׳ק דזגחים דכל הזבחים שנזבחו שלא
 לשמן כשרץ חון מן הפסח וחטאת דפסולין שלא לשמן וטעם הענין מפורש שם דלפי פ;מם
 ורחקס ק הקרושה בעי טסי קירוב לקדושה דהיינו זגיחה לשמת וע׳׳כ אר״ג דגם אכילת הבעלים
 יהיה מפורש ל:מה לקרב אל הקדושה וז״ש פסח על שם שפסח הקב״ה כ1׳ שכבר היו ישראל
 במצרים תחת ממשלת קליפות הטומאה לעבוד ע״! שם כמ׳׳ש איש שקוצי עיניו השליכו זבזבימת
 הפסח ומאכילת הצאן שהיא תועבת מצרים באו לקרב אל השכינה וק מייתי ליה מואמרתם זבח
 פסה ומשמע ליה באכילת פסח מיירי דהזביחה כבר מפורש בה לשמה דכתיב(וזבחתם) זבח פסח
 לה׳ כדאמרינן התם ואמר דגם במרור בפי שיאמר ע״ש מה דהיינו נמי בפיעגוד מצרים הקשה
 החת ממפלת הטומאה וגע* 1$ה זכירה גפה וכתיב וזכרה כי מבד ונוי ויפלך .5' וגו׳ מציגו

ת בשנויי נוסחאות. מ  ראשי ת
 בשם/ מתניתא דתלמודא דגני מערבא. הכ״י הזה מוצאו מאלץ הקל0 דש ראיו*
 מוכיחות שהכ״י הזה היה צפני הר״ר יהוסף אשכנזי ;״ל המובא בשפר מלאכת שלמה.
ה מ . משב״ב משנה שבבבלי (לפות ראם). משנייר־ מ  כי״ר ב׳׳י לומא (גמרא)
 שבירושלמי (לפיס וויניציא). משד״נ (או דיג) משניות לפוס נאפולי. (הוא הל«ס
 הראשון'׳ של המשניות פס פי׳ הרמב״ם. שנת מ״ב). םשר״6 משמע ל׳ פיזרו

TV .(שבבבלי או שבירושלמי)משרנו״פ משניות ל' נאפולי ופתרו: צה״ס ציון המשנה 
 שט״ נוסחאות

פ משטות שפם פ«' ׳ נ פ«י משד״נ. ד  דיו 7«ס זדניציא. ד״ס )לקלוקי מפרים. ד׳
 המוי״מ לפום לאשיו, למוש פלאג(פעייה). ד׳׳ק לפוש קושפנמיכא(ליי׳ף). דייק משנית
 שפם פי׳ המוי״פ לפוש שני, ל*ס קראקא(נלפש ג״כ ע״י הממבי מוי״פ מם הוספות).
 ד׳ר לפוש ראשון. ד״ש לפוש שאלזכיק(גמרא). דיש לפוש שונציט. כי״א כתב יל
 אוקשפולל (גמרא). כי״הכ״י המטלג (גמרא). כי״ל כ׳׳ילונלון(גמרא). כי״מ ליי
. כי״ק כ״י (גמלא). ני״£ נ״י פצולינן (גמרא).י כי״פ ליי פאריז (גמרא) נכפן  מי
 ק«מ3ניחש הוא ספל המשניוש מנלפש בקעמנלילע מהכ״י המונח שם באוצר הספרים.

 הקדמת תוספת יום טוב
ת מ ד ק ה . וה־מב״ם ב ך ת נת ע י בפתיחה לסדר זרעים. דנקטינן שאחריו מסודר סדר מועד ודהכי אםמכינהו אקרא דוהיה אמו ת ב ת  כבר כ
. כמו שנאמר סס שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור א ו ב שאחריו דבר על סדר מועד שדרך סדורם בתורה כן ה ת ם. כ  לזרעי
. ואהר כך שלש דגלים תחג לי בשנה. ך י ש ע ת ימים תעשה מ ש . ואמר אחר כך ש ה ת ש מ נ ה ו נ ט מ ש ח והשביעית ת ת א ו ב ת ת ת א ע ס א  כרמך ו
פתו בזםה ה תקו ״ י ח ם, ו . ימפני שהוא בכל שבעת ימי ה ל ע מ . מפני שהוא קדמון ב ת ב ל במסכת ש ב הרםב״ם התחי ת  KKp שבת כ

 גם בו התחיל בתורה בפרשת מועדות :



ה א נ ו ש א ה ר ח י ת  פ
 הנקראת בשם ה'

ם י ל כ ו ר ת ה פ ו  ק
 לאשר בו כלולים כמה עניינים השייכים לסדר מועד אשר נח?* בעוהש״י. והם ו

 ב) כללי חמץ ונוקשה(השייכים לפ״ג ד&סחים):

: ומא)  ג) כללי בגדי קדש (השייכים לםוף פיו די

: ( ה צ י ב ה (השייכים לפי׳א ופ׳ג ד  ד) כללי הכנ

; ( ק ״ מ  ה) כללי מלאכת חוה׳ימ (השייכים לפ״א ד

: ( ק  י) כללי שמחות (השייכים לפ״נ דמ״

; כיד ה׳ הטובח לבארם ולפרשם אחת לאחת, והי יהיה לי בעתרי ויתמכני בימין צדקו בזכות אנותי הקדושים האדירים והגבירים ז״ל,ולה' הישועה!  ועחהנהחי

) כלכלת שבת, בו יבוארו ז׳ עניינים הנצרכים מאד להתבאר למסכת  א
 שבת, ואל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרוה.והם:

 א) כללי ל״ט מלאכות '.שייכים לפין משבת).
 3) כללי הטמנה ובשולי שבת (שייכים לש׳׳ג ופ״ר משבת).

 ג) כללי מוקצה (שייכים לסוף פיין משבת) .
 ד) אמירה לעובד כוכבים (שייך לפכינ) .

 ה) מלאכת שבת (שייך לפט״ז).
 ו) שביתת בהמה, כלים ועבד (פיא משבת) .

 ן) מסירת דבר למלאכה לעובד כוכבים מע׳יש (פ״א משבת):

ת ב ת ש ל כ ל  א) כ

ת א) כגון בורר שהוא א' מל״נו ו  או משוס טרחא יתירמא י וטלן נכללץבשם שנ
 מלאכות. ותולדתו המזקק משקה משמריו. ואשרו לזקק משקה מזוקק,בשודרין שיש
 בהן כעין גומא, מדמחזי כמלאכת משמר, והו״ל עובדן דחול, גזירה שמא
, ורמב״ם פכ״א משבת י״1) . זהו האופן הראשון שזכרנו . ׳  ישמר, (כשבת קל״ח א
 ב) וכי׳כ האי מאן דשלית סילתא, ר״ל מבקע עצים דקים להבעיר אש, חייב
. והחיטבעצים לחתיכות גדולות, אף דבכה״ג לא דמי ( ׳  משום טוחן(כשבת לעיל ב
 לטוחן, אשרוט מדמודי כעובדין דחול(כמג״א שי״ל סקי״ד), משום דכל המהלת
 שלתא, מחשב עצים גסים תקלה, ויבא עי״כ לסלת באמת שלהא. והוא האופן
 השני שזכרנו(או משום חשדא). וכ״כ המדבק פיחת יחד חייב משוס תולדת מעמר.
 וכשנתפזרו לו סירות בחצר מלקט על יד ואוכל. אבל לא ילקטס יחד לתוך הסל,
 מדעביד עובדא דחול, ושמא יכבשם יחד בהשל, ויתחייב משוס מעמר (כשבת קמ״ג
 בי). וכ״כ חבילי שיאה וקורנית שיחדם לאוכל, קוטם בראשי אצבעותיו ואוכל. אבל
 לא ימלולהרבה יחד, כעובדן דחול, שיבואלדוק, וחייב משוס דש (בשבתדקכ״ת).
 וכ״כ אסור לשרות עשבים שהן מועילין לרפואה, אף שהן ג״פ מאכל בריאים ,
 ומותר לאכלן בשבת, עכ׳יפ שרייתן הוא כעין מתקן דבר לרפואה, והו״ל עובדן
 הזול, גזירה שמא יבא לשחק סממנים לרפואה וחייב משום טוחן(שבת ליךמ פ׳א).
 כל אלו הן מהאופן הבי שזכרנו. ג) וכ״כ מפנין ר' והי קופות של תבואה ושל קש
ד  מפני האורחים, ולא יותר, משוס טרחא יתירחא(שבת קניי >׳) . וכ״כ־המביא כ
 יין וכדומה לא יביאם בסל או בקופה, ודורו באגרא לדה באכפא וכוי, משוס
 מרחא(ככי5ה ליל ע״א). כל זה מהאופן הגי שאמרנו. ועוד הרבה ממין לאלו הגי
 אופנים שאנו עתידים לבארם אצל כל מלאכה ומלאכה. ועל כולן בעשאן פעור
 מדאורייתא , אבל חייב מכת מרדות מדרבנן. חילם בזה״ז אפיי בעבר אשבות
 בשוע, חייב להתענות מ' יוס ובליל שאחר התענית לא יאכל בשר ולא ישהה יין. גס
 יתן ד'(זילבערגראשען) וחצי * כ״ז ג״פ לצדקה בעד חטאת(מג״א של־ל סקל״ג יל״ל):

 ב) אמנם באיזה אופן תעשה המלאכה שיתחייב עליה. צריך לזה ו׳ תנאים, וסי'
, כולו. גוש . שנוי. מהכ1ון.מקלקל. קיום. וזה ביאירן: ק  כגש״ס מק״
 א) כולו, ר״ל מדיש שיעור לכל א׳ מלי׳נו מלאטת, להכי דוקא בעשה כל המלאכה
 חייב. אבל בעשה רק חצי שיעור של המלאכה, פטור. ולא זה בלבד,
 שלא נעשה רק חצי שיעור מהמלאכה, אלא אפי׳ עשה הוא חצי השיעור וארם אחר
 עשה חצי השני, כגון שזה עשה עקירה והשני הנחה(ליש שבת) • או שיעור כתיבה
 שהוא ב' אותיות ושיעור אריגה שהוא ב׳ לזכרן / וכדומה, ועשה זה א' והאחר עשה
 השנית.בצדה, אע׳׳ג שמבין שניהן נעשה מלאכה שלימה אפ״ה כמורים. ולא עור
 אלא אפי׳ עשו שניהן ביחד כל המלאכה, כגון שהוציאו שניהן יחד ככר לרה״ר, או
 שאחזו במזלג ועמרו ביחד, או שאחזו בקנה יחד וכתבו, או שאחזו בנר והדליקו
 ביחד, שניהן פטורים (כשכת ד5״נ כ׳). אמנם בזה האופן האחרון יש חלוק ראם א'
, שניהן חייבים, ואם טל  יכול ולא השני, היטל חייב. אבל אם שניהן כל א׳ י

 כל א׳ אינו יכול, שניהן פטורים(ש0 וממרם פ*א משבת):
, צריך שתהיה המלאכה שעשה, צריך לגופה. אבל מלאכה שא״צ לגופה, פו ו ) נ  ג
ן החופר גומא וא״צ לגומא רפ לעפרה (שבת לע״ג ב׳) * או שהיה ו  פ

. ת ו כ א ל ם מ י י ל ל ל  א) כ

, ראיט להקדים ג׳  אמר המפרש קודם שנתחיל לפרש הלי׳מ מלאטת
 דירים. א) נבאר בס״ד איזהו אב ואיזהו מולדה ואיזהו עובדן
 דחול ואיזהו חלוק יש ביניהן. ב) נבאר באיזה אופן צריך שתעשה מלאכה, שיתחייב
 טליה כשעשאה. נ) ומהו הדבר שמחלק בין המלאטת שעשה שיתחייב עליהן

 הרבה חטאות . ונתחיל לבארם אחת לאחת:
) אב מלאכה היינו כל מלאכה שהיה במלאכת המשכן(כביק ל־״ב א׳) כגון  א
 זורע ונוטע שהיו במשכן [כירושלמי בסרקן, שכ׳ שהיו חולשים
 במשכן ap»J סממנין. וזה דלא כרמ״ך שכתב רכ״מ (בפ״ז משבת) בשמו, לנוסע לא היה
 במשכן, on ג״כ ללא כרבינו הערוך ערך ״זמר׳1׳, שכ׳ ג״כ שנועע אינו אב לק תוללת וורע,
 א״כ לא היה נועע כמשכן, והרי בירושלמי הנ״ל מוכת מופע היה במשכן], מיהו לאו דוקא

 שהיה פעולה כזו ממש במשכן, אלא אפיי רק אם רומה למלאכה שהיה במשכן
וטע, נ , כמבריך או מרכיב, שהן דומי! בפעולה לזורע ו ת י ל כ ת ב ה ו ל ו ע פ  ב
 דבטלן תוחב דבר תלוש במחובר, ודומה גס לק בתכלית, דבטלן כוונתי שיגדל.
, כזומר שחותך  או אפיי דומה למלאכה שבמשכן רק ב ת כ ל י ת ולא 3 פ ע ו ל ה
 ענפי אילן, ומתכוון להתבלית שעי״ז יגדל האילן יותר. כל אלו נקראו אבות
 מלאכות, אף שלא היו במשכן. אמנם דוקא בעשה הפעולה באותו הנוף שמתכוון
 ט התכלית - אבל בעשה הפעולה בגוף אחר, כגון המשקה צמחים ואילנות, אף
 שהשקאהחמה למלאכה שבמשק בתכלית, שכוונתו בה שיגדלו הצמחים, עכ״פ
 מדאינו עושה הפעולה בגוף הצמחים רק בהמיס, להכי הוי׳צ רק הולדה (כרמב״ם
). ומה״ט חורש שהיה במשכן, הו״לאב. והנוטל תל שבשדה,  פ״ח משבת היא יב׳
ד ליפות הקרקע, דהיינו תכלית החורש, הו״לג״כאב, מדעשה הפעולה בגוף  כ
 הקרקע. אבל המקרסס עשבים אי המנכש בעקרי אילן בד ליפות הקרקע, מדלא
 עשה הפעולה בגוף הקרקע, נקרא תולדה(שם). ובי׳כ אס דומה לאב ב פ ע ו ל ה
, הו״ל תולדה . כגון ששף ברזל או מתכת אחר וטחנו, שממה  ולא ב ת כ ל י ת
 לטוחן גרעינים רק בפעולה׳ אבל אינו דומה לטחינת גרעינים בתכלית, דהתם
 לאכילה, והכאלתשמישיו שלא לאכילה, לפיכך הו״ל רק תולדת טוחן. ומהי׳ט
 המנבל עפר—הו׳יל רק הולדת לש(שם פיח הנךו ונדי). ומהייט מנגבן גבינה, ט״ל
 רק תולדת בונה, מה־מי רק בפעולה לבונה ולא בתכלית (שם פ״י הי׳׳ג). ובדברים
 האלה מתורץ קופיתרכ״מ רפ׳יז משבת צרמב׳ים, יע״ש. — ונהי דאין חילוק בין אב
 להולדה, דכל א׳ מהן שעשה במזיד והתראה חייב סקילה,ובמזיד בלא התראה כרת,
 ובשוגג חייב חטאת . מיהו בעשה אב והולדה דידיה, או ב׳ הולדות מאב א' אם
. ' , שסבור שמותר לעשותן בשבת, אינו חייב רק חטאת א '  היה הכל בהעלם א
, ; אבות בהעלם אי . אבל בעשה ב  כאילו עשה וחזר ועשה אב א׳ בהעלם אי
 שהבור שמותר לעשותן בשבת, או ב׳ הולדות מבי אבות נפרדים, חייב ב־

 חטאות (ב׳ק ל״ב א׳ ורמב״ס פיו משבי) ה״ו):
׳ מ״ש באגרת הרמב״ם דנ״ו בי בהשאלה תלא טזא  אמנם עובד: דדןןל, ףעי
 י וטי דאיו הפירוש לאסור כל מה שעושה בחול רא׳׳כ לא
 יאכל ולא ישוב כדרך שעה׳, בחול.'אלא] יש בו ג' אופנים, דהיינו אם שאסרו חכמים
 הדבר משגס דרומה לאי מהל״ט מלאכות. אומשוס שמא ע״י כך יבא לעשות מלאכה־

ף ל ד א ע ו ת מ ו י נ ש  מ



 2 כלכלת שבת
 אופן המלאכה, שאינומתבוין. פסיקרישא. כללי ל׳ט מלאכות.זורע

 אסרה הורה רק מלאכה מחשבה, להכי כל פ״ר דלא גיחא ליה שרי(«fo שס סק׳כ):
 ה) מקלקל בשבת פטור. מיהו בההכוון לתקן עי׳׳ז כנותר ע״מ ליגות ופלזמה,
, [״יכ״כ אף שמתטון לקלקל אס עי׳י פסיק רישא ( ךה י  חייב (שבת ז
 מתקן חייב, כשוחט בשבת בחון לע״ז חייב ג' חטאות אף שודאי מקלקל הוא,
, (כרשיי חולין ד״מ fi׳) ואף שאי[ ה  עכ״פ מתקן הוא לגבי אמה״ח לב״נ שנהרג על ז

 מתכוון לכך, ע״כ משום דפי׳ר הוא]:
ג מ״א). ודבר זה לא שייך בזורע  ו) קיום, כל מלאכה שאין לה קיום פסור(שבת פ״

 וחורש ומחט וכדומה רק בקצת מלאכות:
) אמנם מהו הדבר שמחלק בין המלאטת. נשיב שכבר בארנו בפיב דכריתות  ג
, ה טי  סי' (צ״ב) [ל״ד] דבשבת ד׳ דברים מחלקים לחיוב חטאת וסימנך י
 וזה ביאורן: א) ימים מתלקק לענק שגגת שבה, שאם שגג ולא ידע שהיום שבת
 ועשה מלאכה אחה, אף שלא ירע ג״כ שמלאכה זו אסרה בשבת, וחזר ועשה אותה
 מלאכה עימה בשבת אחר בשגגת שבת, אז הימים שבין שבת לשבת המין כידעה
 וחייב חטאת על כל שבת ושבת ששגג בו(ערלח״מ פ״! משגגות(היש) [ה״ח] ל״ה עשה):
, לענין שגגת מלאכה . שאס זרע וקצר טאת  ב) מלאכית ג״פ מחלקות לחיוב י
 וטחן בשבת אי, ולא ידע שמלאכות חלה אסורות בשבת, אבל ידע שהיום שבה, חייב
 על כל מלאכה ומלאכה חטאת אחת (רמבים שס (ה׳ח) [יזע]): ג) ידיעות ג׳׳פ
, כגון ׳ , אי כמה תולדות מאב א ה ד  מחלקות, שאם עשה בשבת א' אב ותולדה ד
 שזרע והבריך והרכיב וכדומה, ובטלן היה שגגת מלאכה [אבל בעשה וחזר ופשה אכ
, לא משכת״ל חילוק ידיעות, ולדר,], אס נודע לו בפעם א׳ שכולן אסורים, חייב על ׳  א
. אבל אס נודע לו אח״כ שזריעה אסורה, ואחי׳כ נודע לו שהבריכה  כולן רק חטאת א'
 אסורה, ואח״כ כידע לו שהרכבה ג״פ כזריעה ואסור, הוי׳ל כאכל חלב והלב
, וטדע לו שהראשון חלב היה ואח״כ נודע לו שהב׳ ג״כ חלב היה, וחייב ׳  בהעלם א
 על כל א' וא׳ חטאת לבד(למכ״ם שס(ה״י) [פ״י ה״ס]): ד) העלמ־ת נ״כ מחלקות,
 שאם נעלם ממט שזריעה אסורה בשבת וזרע, ונודע לו שאשור, וחזר ושכח שאסורה
 וזרע ונודע לו / חייב על כל העלם והעלם חטאת א׳(רמב״ס ש״ז משבת וש״ז משגגות):
" ב י י ח  ד) עוד נקדם לבאר דבל מקוסשנאמרבבאורינו לל״ט מלאכות מלת ״
 ר״ל שחייב עליו במזיד והתראה, סקילה. ובמזיד בלי התראה, כרת,
 ובשוגג חטאת קבוע. ומדאסור מדאורייתא, להכי אסור ג״פ לומר לעובד טכפים
 שיעשה. רק לצורך גדול, או במקום מצוה דרבים, או לצורך חולה, ט לה־וס הבית
 ע״י עובד טכביס בחורף בארצות הצפוניים, ט להדליק נר לצורך סעודת שבת,
 מיצה, או חתונה (רעיו ס׳׳ב והי), או לקשור ליונן הערב שניתק, או לבנות טהפי׳נ
, דאו חף בשכירות מותר לעובד כוכבים לבנות בשבת, טב  בשבת כשיש השש עי
 כשלא רצה בקבלטת. בכל אלו מוהר לומר לעובד כוכבים לעשות(ועיי א״ר רעיו
 שקיי, ואשל ש0 סיךח, וחרש שס). אט:ם כל מקום שנאמר ״א ס ו ר״ הוא רק שבות
 מדרבנן, ושרי ע״י עובד טכביס במקום הפסד או קצת חולי או מלוה, מדהו״ל שבות
 דשבות (ש״ז ס״ס. ומג״א שם כתב ללאו כל השבותין שיין). [אב״י וחצי שיעור
 במלאכת שבת, אין נו חיוב, אבל אסור מלאו׳ כמו ח״ש בשאר אסיריו, (כרש״* שכת פיל א׳

, לי־״ל להוא מדרבנןבשבת]: ו י  ליה וכי); ועי׳ תשו׳ח״צסי׳ פ
ת.  ועתה נחל לבאר בעז״ה כל הל״ט מלאכו

, או מבריך, או מרטב, הו ע ט מ ו , א ע ר מ ד ח א  א) הזורע, שיעורובפ״ש. ו
, חייב. צרור או ו י פ ד שיתרט מ  זומר דהיינו שחותך ענפי אילן כ
 (גארטענטאפף) נקוב, ובהן עשבים, ולקחן מע״ג ספסל והניחן ע״ג קרקע,חייב
 משום זורע. וכאיפכאחייב משום תולש(ויש לזהראף בשאימ נקוב א״ח שליו), ואפי'
^  לטלטלו אסור משום מוקצה, ואפי׳ לצורך נופו ומקומו אסור לטלטל המקצה ז
 וכביצה שנולדה ביו״ט דאסור לשמו־ בה הכלי. תולדות זורע, כל שאינו נוגע בגוף
 הדבר שמתטון אליו, אבל דומה לזורע בתכלית, שמתכוון שיגדל הצמח, אף שאין
 הפעולה דומה לזורע. כיון המנכש עשבים רעים מבין הטובים, שעי״ז יהגרלו
 הטובים (עיי רכ״מ רפיח לשבת). והמשקה מיס לזרעים (מיק ל״ב כי), בטלן חייב
, או המתליע ר\תן,  משוס זורע. המעשן באילנות, כדי שימותו התולעים שבהן
 או הסך אילנות, או עושה דבי* אקר שמהייע גידול הפירות, חייב משוס זורע
 (ירושלמי לסרקן), האי מאן דקעלאספסתא (ר״ל צמתי תבואה , שנקרא שתת שקז5רין
 אותו ג״פ בחודש לאכילת בהמה וע׳יי שקוצר כן חוור וגדל ביותר), או דקניב סילקא(ריל

 חותך תרדין ממחובר, לאכילה , ומ״ז חוזר וצומח ביותר), או זומר (ריל חותך
 ענפי אילן) ומהטון לעצי הענפים שנוטל, בטלן חייב משוס קוצר ומשום
 זורע (שבת ע״ג בי. ונ׳׳ל לאע״ג דבכולן לא התכוון לתכלית הזרימה, לה״נו שיתגדל מיי
 שיקצור. עכ״פ מלהרלפסיק רישא לניתא ליה , שודאי יגדל עי״1 חייב) (וכשבת דק״ג אי
 ועי׳ רירמ ס״א היו משבת) . השורה זרעיס במים (כחצי יום , דהיינו) כשיעור
 שיוכלו להצמיח ע״י שרייה זו, הוי׳ל כמשקה מים לזרעים, דעי׳י שרייה זו מצמיחין
 גם בתלוש , והו׳ ל רולדת ץרע (כן ניל כוונת סרמב״ם ס״ת משבת ה״ב). אבל

 מותר להשקות את התלוש שלא יכמוש (שכ»א ס״ב); וכן מתר ליתן מים לזרעונים
 לצורך מאכל בהמה, דקודס שיצמחו יאכלום הבהמות , ואם גס עתידו ויצמחו,
 הו'ל פסיק רישא דלא ניחא ליה, דלערוד מותר לכתחילה. ולמגי׳א (שליו סקייב)

 וזהא

, ולא מפני שחפן בכבוי גופה שיהיה חושך, רק מפני שחס על השמן או על ר  נ
, ואף ר  הפתילה שלא ישרפו(שבת כ״ע ב׳) וכדומה, לרשב״א ולשאר פוסקים פטו
 דהו״ל פסיק רישא , דבצריךלעפר הגומא על כרחךשכשיחפור יתהווה גומא. י״ל
 דמיירי דלא ניחא ליה שיתהווה גומא וכדומה, ובנה״נ אפיי פייר בטייר (כשבת ע״ה
 א׳)׳. ולרמב״ם פ״א משבת בכל מלאכה שאצלג״ו חייב. ואף דבכל פייר דלא ניחא
ר, עכ״פ בשאר פסיק רישא לא התכוון לגוף המלאכה כל עיקר,  ליה לכ״ע פטו
. וכ״כ בנטילת דס החלזון לא  וכגון כשגר ביתו לשמרו, וצבי נצוד בתוכו עי״ז
. משא״כ במלאכה פאצלגייו, שהתטון , רק ליטול דמו קר י  התכוון להמיתו כל ע
 לגוף המלאכה לעשות גומא רק שלא התכוון לתכליתה להכי לרמב״ס חייב (רכ״מ

 פ״א משבת ה״ן) :
, אינו חייב על המלאכה רק כשיעשה אותה כדרך ברגיל לעשות אותה י ו  ג) שנ
, פטור. כגון טויה שהיא אב מלאכה,  בלי שנוי. אבל אס שינה בה
 ובנןווה מהבהמה כשהיא היה, פטור (שבת לע״ל גי). וכ״כ המוציא משא קל על
. וכ״כ הנוטל צפרניו או שערו (  ראשו, פטור מדאין דרך הוצאה בכך(שבת לצ״כ א׳
 בכליחייב, ואש נטלן בידו, כטור (שבתדצ״ל ב׳), מדאין דרךליטלן כך.וכ׳'׳כ,
 תלישה תולדת קצירה וחייב עלה, ובשדא פיסא לדקלא ואתר תמרי פטור מדאין
 דרך תלישה בכך . (ובתולש בפיו, לרש״י סוכה לל״ו כ׳ חייב, ולרמנ״א סי׳ שליו סקי״א
 אפשר לסשיי). וכ״פ הכותב בשמאלו פטור מדאין דרך כתיבה בכן (שכת
. ונ״לדדוקא בכותב שדרך לכתוב רק ביד ימין והו״ל שנוי. משא״כ ( ׳  דק״ג א
 שאר מלאכות, כגון שהדליק נר ביד שמאלו, חייב, מדדרך לעשות פעם בימין
). וכן כל  ופעם בשמאל. וראייתי דהרי המוציא בשמאלו חייב(כשנת לצע א׳

 מלאכה ומלאכה ששינה בה מהרגיל, כמפרק או דש וכדומה מהמלאכות, שלא
: ךא)  עשאה כמי שמורגל לענותה פטור(מנ״א שליו סי

 ד) מתכיון, אינו תייב על המלאכה רק שיתכוון לאותו מעשה , ובאותונוף,
 ובאופן האסור, ובאותו סדר. הא אם חסר חד מהנך ד׳ פטור
 אבל אשור. כיצד. התטון לאותו מעשה בגוף אחד באופן המותר, ועשה אוהו
 מעשה בנוף אחי באופן האשור. כגון שנתכוון לחתוך ירק זה התלוש, וחתך ירק
. וכ׳יש בתרתי לטיבותא, (  אחר מחובר, לכ״ע מחשב מתעסק (שבת דפ״ב ב׳
, וחתך ן ן שהתכוון להגביה סכי ו  כהחטון למעשה אחר המותר, ולגוף אחר, פ
ף, ו  מחובר בהגבהתו, ודאי הו״ל מתעסק ופטור(שם). אבל אם נהטון לאןתו ג
 ולאותו מעשה, ובאופן המותר, ועשה באופן האשור. •כגון שנתכוון לחתוך עשב
 זה שסיור שהוא תלוש, ונמצא מחובר, לרש״י חייב קרבן, וצו׳׳ת גס זה מחשב
, ולמעשה אסור, ועשה באותו ף ו  מתעסק(שם). ולא עוד אלא חפי' נתכוון לאותו ג
 גוף מלאכה אחרת האסורה. כגון שחיתה בגחלים ונתכוון לכטתן, והובערו מאיליהן,
 פעור (כריתות ד״כע׳יב). ולא עור אלא אפיי נתכוון לגוף זה ולמעשה זה, ובאופן
 האשור ועשה אותו מעשה באופן האסור בגוף אחר. כגון שהתכוון לכבות נר זה
 יכבה נר אחר, הו״ל מתעסק ופטור, (שם ע״א, [״ועיי עוד חוס׳ שבה דע״ב
' סנהדרין דס״ב שכתבו בבס ר״תדבכה״ג פטור], ופ״כ הראב״ד. ולרמב״ם טה  י
 פ״א משנת בבה״ג חייב, עכ״מ שס ורלח״מ שם). ולא עוד אלא אפיי נתכוון לב׳
 גופים, ולב׳ מלאכות אסורות, שהיו לפניו ב׳ נרות, א' כבוי ואי דלוק, ורצה
 להדליק תחלה הכבוי ואח״כ לכבות הדלוק, ונהפך הדבר שכיבה תחלה הדלוק ואח״כ
 הבעיר הבי אף שהתכוון לני המלאכות ולב׳ הגופיס,אפ׳'ה פטור (שם ע״א). ולא
 עוד אלא אפי׳ נתנוון לב׳ נופיה ולבי מלאפות שוות, אלא שרצה לעשות המלאכה
ר שחשב החלה. כגון שהיו ד ס א כ ל , ונהפך ועשה ש  בגוף אואח׳יכ בגוף ב
, ונהפך הדבר שהקדס  לפניו ב׳ נרות כבויות ורצה להדליק תחלה נר א ואחי׳כ נר ב
ר שהתכוון ד ס  המאוחר, ואיחר המוקדם, אף שלשניהן התכוון, כיון שלא עשה כ
 תחלה כטור (עי׳ רכ״מ ולת׳ימ שם, ולרמכ־״ם הדל בכה׳׳ג חייב). מיהו אם נתכוון
 לעשות דבר המותר לעשות ונעשה איבה מלאכת אישור. בזה יש חלוק, אס אפשר
 . שיעשה מעשה ההיתר בלא האיסיר, אז אפיי לכתחילה מותר. ולכן גורר אדם מטה
 כסא והפסל ע״ג קרקע, ובלבד שלא יהכוון לעפות חרין, כיון דאפשר שיגרור מבלי
 שיעשה חריץ(שבת דכ״ט ב׳).וכ׳'כ הולך אדס ע׳י׳יג עשבים ובלבד שלא יתכוון לעקרם,
 דהרי ג״כ אפשר שילך עליהן ולא יעקרם(עירובץ ל־יק >רב). אבל בהיה שם פסיק
 רישא ר״ל פאי אפשר לעשות מעשה ההיתר מבלי שיעשה האישור, אף שלא התכר;
 להאיסור,כשכעשה המלאכה חייב חעאתיכגון המשקה מים לזרעים דחייב משום זורע
 ;יכמ״ק ל״כ נ׳),והשותה בתוך גנו ושופך שיורי הטס ע״ג העשבים שס,אף שאינו מתטון

 להשקות הזרעים שיגדלו,חייב מדהוי׳לפסיק רישא(א״חשל״ו 0״ג).יכל פ״ר אפיי־נמילי
 דרבנן אשור (כמג״א שי׳-׳ל םקי׳ה).ורק באמירה לעובד טכבים, או שאינו עושה מלאכה
 בידים, ששופך מים בחצר ויצאו אח״כ לרהי׳ר, מותר פיד(?מג״א שם, ורדג סקמ״א).
לה, כגון ששפך ה הנאה מהמלאכה אף שלא התפדן י ר. ל  מיהו כל זה באי
נה, כגון ששפך מים בגן שאינו  מיס במתו או בגן אוהבו, אבל בלית ליה הנאה מי
), ולערוך  של אוהבו, אינו אסור רק מדרבנן, [״ולהט בספיקו מותר](שבת ק״נ אי
 כל פסיק רישא דלא ניחא ליה מותר אפי׳ לכתחילה, ויש להחמיר (סי׳ שיכ סייח).
 אמנם בשאר אשוריס כל שאינו של שבת, מודה הערוך דאסור, דרוקא בשבת דלא
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ם מוהר י מ  עם (בעזען), אפי׳ מרוצף באבנים או בקרשים. אבל ע״י עובר ס
 אס;׳ באיט מרוצף, דבשטת אמירה הקילו פסיק רישא (ללי ג מגיא סקמ״א). וכן
 ע״י בגד או כנף אווז או (בירסטע) הרכין, שאי׳א שיעשו גומות, אפי׳ ע׳יי
 ישראל מותר לכבד(של״ז). וכן מוהר לרב! הבית במים, מדאיט מהטון לאשורי
 גומות, רק שלא יעלה אבק (שס). לפת או צטן הטמונים בארן ולא השרישו ,
 ומקצת עליו מגולץ,מותר לשלמן, אף שמזיז העפר. הו״ל דבר שאנו מהטון ומקלקל
, ה ו  דשרי, דאף רהו״צ פסיק רישא, הרי לא ניחא ליה בגומא, וכיון דמקלקל נמי ה
 להט לכ״ע מוהר (עי׳ ש״כ סי״ח). אבל בטמוניס בבית אסור להוציאן, דבבית /
 חיישינן טפי דאתי לאשוויי גומא לצרכיו(שי״א מג״א סקכ״א). וכל זה בטמוניס
 בקרקע עולם. אבל צנון וחזרת, י.ט.׳לוניס בחול או עפר התלושים שהוכן מאתמול,
 דאז אין בהחול והעפר משום מוקנה, אז אפי׳ אין הצנון מגולה, בנותר לגלותו
 ולהוציאו(שיח סל״ח). ראף לגם בעפר הליש שייך גומא. היינו בעפר קשה, צו
 בתחוח ועושה הגומא בידיס. אבל הכא מיירי שהעפר תחוח, וכשמוציא הצנון, גומא
 ממילא הויא ושרי (כשבתיךג, אי). ובטמו נים בחול ועפר מוקצים, ואינן מגולים,
 תוחב בהן מחט או כוש ונוטלן, והעפר והתבן המוקצה ננער מאליו(שי״א ס״ש); ובאין
 לו מחט או טש, לאליהו רבה(רדט גי) מותר להוציאן ניר, ולאשל(שם סקי׳ה) אסור.
 מיהו בכל זה אם העפר והחול לח שכשיוציא הצנון ישאר גומא, יש לזהר. אבל
 בטמוניס בקמח או בפירו־, לא שיוך גומא כלל(תצ״ח מג״א, סקל״ב). עובד כיככיס

 ישראל, כיון שעשה מלאכה לצורך ישראל, אסורים עד לערב בכד שימש?
 (מג״א ססתקי״ח):׳

 ג) הקוצר ממחובר כשיעור גרוגרת [שהוא שליש ביצה בקירוב וי־״א ד׳(חמישיות)
 [תשיעיות] ניצה (שס״ח ג׳)] חייב. ואפי׳ קצר מחובר העומד לקצור וא״צ
 לקרקע , חייב [ואפילו לר״מ דס״ל דכהי׳ג אינו כקרקע , הכא ממשכן ילפינן, דמסתמא
. ואפי׳ קצר פימת שיבשו פ״ג האילן, חייב [ ( , א׳  עמל לקצור(תום׳ שבועות למ״ג
; אבל עשבים יבשיס שנהייבשו עד השורש, לכ״ע כהלושין דמו ( י  (חולי! קכ״ז, ג
 (מגיא, של״ו סקי״ל); וכ״כ אילן שנפשח ממנו ענף מע״ש, ובו כירות, מותר
 למלשן מהענף בשבת (שס ס״ח). תולדות קוצר כל שלא קצר בכלי, הו׳יל כעושה
, דאז אינו רק הולדה (מרש בריש דברינו). ולכן התולש ביד או ר ח  הפעולה בנוף א
 הקוצץ בצפרניו ממחובר, ט״ל תולדת קוצר . והתולש בפיו, לרש״י (סוכה ללי!,
 ני) הוי'ל תולדה קוצר וחייב. ולרמג״א(של״וסידא) אפשר מדמשנה אינו רק שבות
ע פטור אבל ל מת, ל י  (וכ״ה בתוספתא פ*י לשבת). אבל י*יגרק אבן לאילן והשיר פ
 אסור (שבת לעע, בי). אב3 הפירות עצמן, אפי׳ נשט ברוח, אשוריס ט ביום
 אפי׳ לטלטלן(שכ״כ ס״ג). צרור שעלו בו עשבים, וכן בצלים שהשרישו בעלייה וכן
 עציץ נקוב (שכשיושיבוהו על מיס, יכנסו המים לתוכו), בטלן התולש מהן בשבת חייב.
. ולא דמי לעציץ שאינו נקיב ד׳׳א ב י  התולש (שוואממען) שגדלין בכלים , ס
). אבל התולש  דהתולש ממנו נטור כלקמן. דהתס אין דרך זריעה בכך (גמ׳
, ויש רק בשל חרס. ן  מעציץ שאינו נקוב כשיעור הנ״ל, יש מחייבין רק בשל ע
 מיהו לל׳ע בכל גוונא איסורא איכא. וכן המגביה עציץ נקוב או צרור עס עשבים
 מעל הארץ והניחו ע״ג ספסל, חייב [ומה שהקשה רמג׳יא (שלב(םקי״א) [סק״ג])א״ה
 אין סתירו לקנת א״ע בצרור כזה משום כבודו. כבר תי׳ במ׳׳מ פ״ח משבת ה״ל, דלרמב״ם
 התם מיירי במונח ע״ג יתילות, וליכא רק משוס מוקצה, והתירוה משום ככולו. ועי׳ בלודמ
 שס. ולהגאץ במרכבת, לרמב״ס אינו תייב רק כשמטהו להשאר תלוש זמן מרובה]. התולש
, חייב משום קוצר (שבת ק״ז, ב׳<. י  כנף או רגל זבוב או בשר מכל בעל ח
 הרודה חלת דבש מכוורת, פטור אבל אשור. אבל דבש הצף שם מהזב נ׳,1״ש
 מותר. ואט׳ זב גס בשבת לשם מותר, דקמא קמא חב לשש בשבת, מתבטצ:
 במה שזב מע׳יש. ואע׳יג רדשיל׳ימ לא בטל. הפא שלא היה ניכר האישור קודם
 שזב, ולא היה 0ל עליו שס איסור מעולם, בטל. אבל הזב בשבת בלי תערובות,
 פשיטא דאסור , דהוי׳ל נולד, אא״ב ריסק החלות מע״ש (ש״כ ס״כ). ועי׳ לקמן
 במלאכה דש: אכור לעקור עשבים הלושין שתחבן מע״ש בקרקע כדי שישרפו,
 אף שלא הפרישו עדין(של״ו ס״ו): אסור לעצות באילן או להשתמש בו בין שהוא
 לח או יבש, גזירה שמא יתלוש, יאפי׳ אין בו ענפים אי פיחת , דלא שייך שמא
 יתלוש אפיה אשיר דלאפליג רבנן; ואפי׳ בשרשי אילן שגבוהין מהארץ ג׳ טפחים,
 אשור להשתמש בהן או לישב עליהן (של"*. ובמשבצות שם מסופק אם גזרו נמי באילן
 שנמוך מגי טפחים). [אב״י ל׳״מ גלפפ״ל לשרי מהאי ליקלא דאביי לפרי ליה רב יוסי)
 להשתמש בו מללא היה גבוה ג׳״ש (כעירובין ליק ע״א). ומשם משמע לאפי׳ יש בו פילות
, ותו מללא שאל רכ יוסף לאביי אס יש ט פירות . והא , כסתם לקל דעבילי לאתי  שרי
 מקש השיס שיעורה לגיס רק בשרשי אילן. הא קמ״ל לאפי׳ כשלשים ללא שייך שמא יתלוש,
 כל שגבוהים מהארץ ג׳״מ אסור לישב עליהן. ואילה״ק לפסי הר׳ל לאשמעינן נחו דהיתירא,
 לאפי׳ באילן פירוש, אס הוא פחות מג״ט שלי להשתמש בו. י־י׳ל לכל היכא דהרבותא דאיסורא
 גלול יותר מהרנותא דהיתילא, ליא כתו להיתייא עדיף (כתוה׳ ע״ו נרא א׳). וה׳׳נ רבותא

 לאיסור*

ק מועט לבהמות שרי, וכן משמע בהגהת מיי׳(>רח משבת).  זזקא בשורה אותן ז
 מיהו אסור להשליך גרעינים לאכילת המגולים על הקרקע 3ר1יא, במקום
 שאפשר שירה שם גשמים. ורק במטיל כשיעור שנצרכים ציוס או ליומיס שרי, רכך
, ולא מחזי כזורע , אבל יותר מזה אסור מדמחד ה  דרך להשליך להן כשיעזל ז
 כזורע (כן ב״ל פי׳ ושעם של שיל בסי׳ של״1). ומדאסור להשליך זרעים במקום
 שמצמיחין, או לשפוך מים שא״צ להן עי׳ג עשבים. לכן יש לזהר מלאכול פירות
 בגן או לשתות שס, דבקופי אפשר לזהר שס מהשלכת הגרעינין שבפירות,
. ואפי׳ במשקין שאין בהם מים, כיין וכדומה. יש ( ס (שם ס״ג  ״משפיכת שיורי ט
 זהר מלשפכן שם על עשבים (מג״א שס סק׳׳ז). אבל להשתין שם שרי. (שם, אילם
 ׳-חכמת אקאנאמיא אמרו שמי רגלים סס מוכים מאד לזבל הקרקע . א°כ מזבל תולדת תורש,
 :ירושלמי בפרקן. וצ״ל שנשתנה הטבע) (כמג״א קע״ג וקע׳־׳ט ושל״א ס״ט. ושי׳ אסייע קדו
. ענפים תלושים שנהנים במים בע׳יש, מותר לטלן ולהחזיק  ש״ד. וי״ל w ס״ג)
 למים בשבת, כשאין בהן פרחים ושושנים שנפתחים כשעומדים במים, וכדאמרי׳
 (סוכה לנרכ),בשבת מחזירין, ביו׳יט מוסיפין, וביוה״מ מחליפין המים־ אבל
 *סור לתנן למים בשבת צכתחלה, אי משוס טרחא , אי משום דמחזי כמתקן
 מנא(עי׳ רש״י שם גסוכה. וללא כמשמע לכאורה משיע (שלי׳ו סי״א) לאפי׳ נתנן לכתחלה
 שלי. אב״י וכן נאשל של״ו ובמשבצות תרדל משמע למותר דלכתחלה. אבל לבלי מ״ר
, ופי׳ בכפות תמרים  «p נשיא ישראל נ״י א״צ חיזוק, וכן ראיתי לכל המפרשים שפי׳ כן
. ן  שס). יש אוסרים להעלות מיס מבור ע״י גליל, דמחזי מולה להשקות הג
, וצא מחזי ׳  מהנין להקל בגלגלים שלט, שאין ממלאים מיס הרבה בפעם א

 כדולה להפקות (של״ח):
 כ) החורש כל שהוא חייב (והא לאקלמה תנא זליפה לחרישה . קמ״ל לאפי׳ היה הקרקע
 קשה וחרש אחר הזריעה פעם בי, חייכ אף על חרישה שניה). אחד החורש או
 החופר, או עושה חרץ, או הפוההלורדדו, או מילא גומא והשווהו, בטלן אם היה
רש,  בשדה חייב משום חורש [זאס כבית נ״אב״י ובחצר] חייב משום בונה]. תולדת חו
 כיון ותכלית מלאכת מרש הואלרפויי׳ ארעא, אוליפותה, לכן כל העושה פעולה
ה, אם אימ עושה הפעולה ההיא בגוף הקרקע, הרי היא  שהיא דומה לתכלית ז
 הולדת חורש. להכי המנכש בעיקרי אילנות והמקרשס עשבים, (ר״ל חותך עלים
 בשים מהעשבים שבמחובר), והמזרד שריגים (ר׳׳ל חותך ענפים הלחים מהגזע שבמחובר),
. ( י  בטלן אם נתטון לישת הקרקע או לרשתה , הו״ל מולדת מורש וחייב (מנ
 המזבל השדה, המסקלה, המפרר גושיה, המדיר שדהו (ר״ל לועה צאמ על השלה
 שיובלו אותה), חייב משוס תולדת חורש(ירושלמי לפרקן). אסור לעשות צרכיו בשדה
 ?יל, גזירה שמא יטול צרור ממקום גבשושית לקנח בו, ושדי ליה בתר הכי בגומא,
 להרי כל אשוויי גומות בשרה חייב משום חורש, ובבית חייב מפום בונה (כשבת
ה, דמלתא לא  לפ״א). ואעפ״כ לא גזרו בבית שלא לפנות ע״ג קרקע מחשש ז
 שביחא היא שיפנה בקרקעית ביתו, ולהט לא גזרו בה רבנן(מג״א שי״ב סק״ט).
, וט״ל כסייס . אסור להזיז ס דשם מצוי דברים אחריס לקנח בהן ט  עוד נ״ל מ
 עפר או חול בשדה, אפי׳ הובא לשס ממקום אחר (מגיא תצ״ח סקל״כ). אבל עפר
 * נדל המונחים בבית כיון פלא שטיחים , וישר להם קרן זרת, מותר להזיזם
 ולטלטלם ולעשות בהן צרכיו,לפזרן בבית [*אפי׳ פאינו מרוצף] *) , לנוי, או לכסות
 בהן רוק או צואה. ועכ״פ יזהר שלא יעשה גומא בהחול ההוא, רק יטול בשוה.
 אס לא שהטל דק כל כך דתיכף כשנוטל, החול נופל לתוך הגומא וכךהמה, אז א״צ
 לזהרבהנ״ל(שיח ותצ״ח). ומאחר דכלאשוויי גומות, בין בשדה בין בבית, חייב
 עלה כלעיל. להכי טיט שע״ג רגליו מקנט בקורה או בעץ שבכותל. דבל לא
 בקרקע, שמא יתכוון להשוות הגומות. גם לא יקנח בכותל במקום הטיט דמוסיף
 על הבנין(ע-כ). ובברזל שלפני הבית לגרד בו המנעלים, אם רחב בראשו שאינו
 קולף העור, נהג מהרי״ל להתיר, ואפייה יש להחמיר כשאפשר(מג״א ס׳״ב םקי׳ז).
 ריק חרסו לפי תומו, ובלבד שלא יתכוון להשוות הקרקע. ופסיק רישא לא הוה,
 מדאפשר שידרוס ולא ינווה גומות, ולא גזרי׳ שמא ישכח וישווה גומא פלעיל.
 דהכאמדמאיס הקילו(ע״ מג״א שט״ז סקכ״ה): חצר שנתקלקלה במי גשמים,יכול
 לזרות בה תבן וכל דבר שאינו מבטלו. אבל לא עפר וחול, ואף שהכינה
 לתשמישו ואין בהם משוםמוקצה, מ״מט״לכמוסיף עלהבנץ, ואכווייגומות,
 ואשור. אבל אם אין טונתו לתקן החצר, רק ליפוהו לפי שעה, או שהתכוון לכסות
 דבר מיאוס שם, אף בעפר וחול מותר לכסות (ססי׳ שי״ג ובמג״א !אשל שם). אסור
, דאתי לאשוויי גומות (של״ו ועי׳ לקמן שי״ח). אסור לגרוף אפי׳ ו  לפנות אוצר טל
 אבוס שטא כלי יטו אביס שבקרקע דאטר לנרפה, דאתי לאשוויי גומות (שכ״ל
. אבל ע״ג שולחן שרי, ולא גזרינן . אסור לשחק באגוזים ע״ג קרקע ( ו ר  מ
 טלחןאטו קרקע כמו בא וס לעיל, דשחוק אגוזים מלהא דל״ש היא ולא גזרו בה
.( . ובל״ז אין מדמין גזירת חכמיס זל״ז (מג״א שליח סיףז (  רבנן(כביצי; לייח אי
 אכורלצדד חבית כבידה על הארץ, דאתילאטויי גומות, ואפי׳ ברצפה של פיש
 ?כור(של״ז אשל סקיא). אבל גורר ארס מסה כסא וספסל אפי׳ גמלים, ובלבד
 :לא יתטןלעשות חרין. אבל אס גדולים מאד שודאי יעשה חריץ, הו״צפסיק
ר, ואפי׳ בקרקע של שיש אסור(של״ז מג״אםיךא). אסור לכבד הבית  יישא ואכ\

/ עיי לקמז כלי! פיזור חול סוף סימן ל*ל וצ־״ע»  ״



 כלכלת שבת
 תולש, מעמר, דש! מפרק / םוחט

 אשוריס עד מ״ש בכד שיעשה, גזירה שמא ישתנו זיתים ענבים, דמדעומדין
 למשקה דמו לזיתים וענבים. ואס היו מוכנים לאכילה וזבו מהן משקין מאליהן
 בשבת, מותרים. אבל שאר סירות שאין דרו לסחטן בשוס מקום כדי לשהות
 מימיהן לצמא או לתענוג, אפיי נהגו לסחטן לרפואה מותר לסחטן לכתחלה בשבת
/ בשאר סירות, אם מהכוון י  אפי׳ עומדים למשקה (שיכ ש״א). ולרט׳׳ז שם אפ
 לסחטן למשקה ולא כד למתקן, אסור לסחנון אפי׳ אין דרך לעשות מהן משקה.
 מיהו(זאללאט וגורקען), אע״נ דורך לסחטן, אין הכוונה רק לרככן ולשפוך המים
 הנסחטין ולא לשתותן, לכן מותר לסחטן - ואף למ״ש הרופאים שהמיס הנסחטים
 (מגורקען) טובים לבריאות ולחזה יותר(מהגורקען) עצמן, עכ״פ מדמניח המיס
 מכבשים על(הגורקען) עצמן, הו״ל כסוחט לתוך המאכל ישרי, כיון(דהגורקען)
 בעצמן גס בלי סחיטה חזו לאכילה(עיי רס״ו שם סקי״ב). מיהו זיתים וענבים אף שאין
 טונתו לסחטן רק לתקן גופן ולשפוך המיס הנסחטים, אסור לסחטן, דגזרינן אמו
 בשסוחטן־למימיהן(משבצת שש סקי״נ). מיהו בכל הסירות שאינן ראויין לאכילה, אסור
 לסחטן כרי לשתית המשקה היוצא, רהו״ל כבורר ממש אוכל מתוך פסולה, וכלזלב
 בהמה דמי דאסור וכלעיל. ויש מתירין אפיי באינן ראויין לאכילה(שם שיה). וכל זה
 במשקה של גוף הפירות, אבל ירקות בשר ודגיס כבושים אי שלוקים שבלעו מימיהן
 ממקום אחר, וכבר היה עליהן שם משקה, ורוצה לסחטן כדי לשתות המיס הנסחטים
 אסיר.רק בשסחטןלשטך מימיהן לאבוד מותר. [*וכ״כ בששיחטן לתוך המאכל
 מותר], דלא גרע ממשקץ שסחט מזיתים וענבים לתוך המאכל, דכשראויים לאכילה
 גם בלי סחיטה, מותרין וכלעיל, דמשקה הבא לאוכל כרוכל דמי, וא׳׳ב אוכלא דאפרת
 הוא (שם ס״ל). אמנם לרבינו חננאל(הובא בד״ף ובתום׳ שבת דקמיה 6׳) בכל הפירות
 וירקות ומאכלים ששוחטן לשתיה מימיהן, בין מים שבגופן או שבלעו ממקום אחר,
 ואפי׳ בסחטן לתוך המאכל חייב חטאת. וקיי״ל כרי״ף ורמב׳׳ם. ולפי דברינו מ״נ
 הבא לעשות(פוגש), יסחוט(הציטראן)על(הצוקקער). דלא גרע מזיתים וענבים
 דשרי לסחטן לתוך המאכל כלעיל. והרי אפי׳ מבלי על(הצוקקער) מתיר ב״י ורטי׳ז
 (שם סק״ה) לסחטן להדיא, דלא דמי לפירות שדרך לסחטן לצורך מימיהן דאסור לסחטן
 כשמתכוון למשקה(וכמש״ל בשם רס^) מדדמו לתותים ורמוניס.(דב5יטראן.) שאני שסוחט
 כל המאכל שבתוכן ואינו מתכוון לסחוט מימיהן לבד. ואילה״קלרטי׳ז, הרי בשוחט
 אשטל, ששוחט ג״כ כל אשר תוך קליפת הענב, ואפ״ה רק לשחוט תוך המאכל
 שריי נ״לדשאני התה שאין תוך קליפת ענב רק משקה. משא״כהכא יש (בציטראן)
ה שבתוכה, ס״ל שפיר אכלא דאפית. ואעפ״כ  משקה ואוכל, והוא סוחט כל מ
 לא מלאני לבי להתיר לסחטה להדיא, מדש גדולים מחמירים בזה. אבל לשחטה
 לתוך צוקקער אין כאן בית מיחוש,(דהצוקקער) ודאי אוכל טה,ואע״פ שחוזר ונמוח,לא
 מחשב נולד, מדאינו אז בעין(כסי׳ שייח סש״י). וכל זה רלא כתום׳ שבה דמחמיר
 גס לסחטן על(הצוקקער). אבל לסחטן למיס אוס־־ בתשו׳ רדב״ז(ת״א ס״י). מיהו
 נ׳׳ל דמותר לחתכן לחתיכות (ציטראן) לתוך המים, אף שיסחטו מעצמן לתוך המים
 ליה לן בה (כ«רז שיכ סי־ףו): הח־לב בהמה חייב משום מפרק • אבל בחולב לתוך
 המאכל אסור רק מדרבנן, דצא דמי לסוחט זיתים וענבים לתיך מאכל דשרי
 לכתחלה. דהכא מדאין הבהמה ראויה לאכילה, ליכאכאוכלדאפרה,אלא כמפריד
 החלב שהוא מאכל מבשר בהמה שהוא כפסלת(שבת יןמ״ל ב׳ תוס׳ד״ס חולב). אבל
 מותר להחליב הבהמות ע״י עובד כוכבים, אף דאמירה לעובד כוכבים שבוה, במקום

 צבע״ח ל״ג רבנן (ומה״ש כ׳׳ש למותר להמרות אווזות עיי עוכל כוכבים , ובליכא עובז כוכבים
 שרי עיי ישראל, ישוב לעשות ע״י קט!), ויש להחמיר, להחליב ע׳׳י עובד כוכבים למאכל,
 דבכה״ג דץ״ל שטת דשטת דשרי במקום מצוה(מגיא שיה). ושיעור המאכל, הוא כמו
 שמתנין חלב לתקן מאכל כשיעור זה. או שיבלע כל החלב בהפרוםות(כסי׳ תק׳׳ה),
 ומיהו אעפ״כ החלב אסור משום מוקצה עד מוצאי שבת, ואז א״צ שימתין בכד
 שיעשה, מדהוחלב בהיתר(כמג״א שי״ח סיךי). אשד! שמצטערת מרוב חלב, ומכ״ש
 שנתבהלה או שכעסה, וסכנה לולד שיניק אתו חלב, מותרת להחליבא׳׳ע מדדיה
 לארץ, ולא לכלי, ה1י״ז טייל מלאכה שאצלי׳ג, וגס מרשופכת המשקה לאיבוד אינו
 כמפרק, וכסוחט שלקות לעיל(עי׳ שכיח). וכ״כ גונח(חולי שלוקצען) יונק חלב מעז,
 מדהו״לרק מפרק כלאחר יד דשרי במקום צערא. 'א3לי משום צער רעבון לא
 מצינו שהתירו שבות(מגיא שם). (ומכאן מוכח להא לאמרי׳ ככל לוכתא נמקים צערא ליג
 בה רבנן, אץ לך רק בצער שאמרו חכמים שלא נזרו בו): הסוחט משקץ מבגד וטא צריך
 למשקיןהיוצאין, הו״ל תולדה דש• ואפי׳ א׳׳צ למשקין הנסחטין, עכ״פ אס בלוע
 בבגד מיס או משקין המלבנין חייב משוס מלכן(ועיי תיש׳ שבת קמ״ס א׳ ליה כנשים,
 ירץיספי״ל לשכת) ולרמב״ס ולרמב״ן בין סוחט משקץ או מים מבגד, אינו רק הולדת
 מלבן, דאין דשה רק כשהדבר שסוחשץ ממנו הוא גדולי קרקע [רמילפ״סהי״א,
 ואילה״ק א״כ קשה לרמב״ם (פיח ה״מ) מחייב חולב, וחובל בהמה חיה ועוףושרן שישלו
 עור, משוס מפרק, הרי אץ לישה לק מלולי קרקע. כבלתי׳ במ״מ שם לבהמה חיה ועוף
 חשיבי גלולי קרקע. אבל לגיס לא תשיבי גלול* קרקע. וניל לאיה מעירובץ (לכיז ב׳), לאמרי׳
 התם הבי להדיא, דאפ״ג מדל הרפ ללגיה חשיבי גיק , טב״פ לבתר דמקשילן לאב״ מאכל
 פועיתא וכוי למסקינן למיס לא מיששו גדולי קרקע. אמנם תיס׳(שבתלעיג כ׳ ליה מפרק)
 כתבו למפרק תולדה לממחק, לאל״כ הרי בת!לב אמרי׳ לחייג מהוס מפרק (כשנת צ״ה א׳),

 ואי

 דאיםורא לשלשיס ולאי עליף שפי, אף ללעולם אין כהן פילות, אסיה זייפו כאילן משאיכ
ס, ממילא משתמע, דלולא ק גס בשרשים הוה אסלי׳ י  רבותא להיתירא כאילן שאינו גבוה ג
 בבהיג משום גזירה , כמו לאסרי׳ בשרשיס שגבוהץ גיס משום גזירה לאילן, ומ״ש סך גזירה
 מהך גזירה]: מיהו דוקא באילן ובשרשיו גזרו, אבל בקלחיס ועשבים, אף שנטהין
 נ״ט, כל שהן רכץ, דליכא למגזר שמא יקטם בקל, מותר להשתמש בהן, דבירק
 לא גזרו(שי״ב 0י« מל״ו ס־*א). וצרט״ז נם בעשבים גזרו. אמנם בקנים וקלחיס
 קשים מחוברים, לכ״ע אסור להשתמש בהן, דמלבד דדמי לאילן, איכא למגזר כהו
 טפי שמא יקטום, יותר מבאילן, מדנקטס בקלות (כפיהבין פ״ג לרג). עלה באילן
 במזיד בשבת אשור לירד. ואס בשוגג, אי שעלה בחול, מותר לירד. וי״א דבעלה
 בחול, דוקא בהיה דעהו לירד מבעו׳׳י מוהר לירד, דאז הו״ל בשוגג. מיט דוקא
 באדם שעלה בשוגג מותר לירד, כד שלא ישב באיסור. אבל כלי שהניח שם אפי׳
 מע״ש, אסור לטלו משם בשבת (של״ו ס״א). אסור להשתמש אפי׳ בצדי אילן, כגון
 לסמוך א״ע בסולם שתמוך באילן, או ליקח דבר מהסל התלוי באילן. אבל בצרי
 צרדס, כגון לסמוך א״ע בסולם התמוך ביתד התקוע באילן, וכ״כ ליטול מתוך
 הסל שתלוי ביתד התקוע באילן, שרי. וכל זה באילן דק שמתנדנד עי״ז, אבל אם
 האילן עב מוהר להשען אפי׳ על גוף האילן(מג״א שם סקידי) וכ״ש דמותר ליגע
 באילן עב כשאינו משתמש בו(שנרז >ךו, ותקי״ג מגיא, ס״ק צי) • אבל באילן דק
 שאי אפשר ליגע ט מבלי שיכירנו, וכן עשב דק (למר! הדל) אסור ליגע בו ביד,
. סותר לילך ע״ג עשבים רכים, או לישב (  דטלטיל במקצת שמיה טלטול(שי״כ ר
ז סק״ל).  עליהן, אם אנו נוגע בהן באצבעותיו,־ דאז ל״ג שמא יתלוש (של״ו מר
 אסור להריח במחובר הראוי לאכילה, שמא יתלוש לאכלו. אבל באנו ראוי לאכילה
 מוהר להריח, ובלבד שלא יגע בו שמא יכירנו שם. וכ״כ אסור להשתמש בבע׳יח
 בצדדיו. אבל בצד צדדים מוהר. אבל בעלה עליה, אפי׳ במזיד ירד, משוס צער
 .בעה״ח(שיה סייח). אסור לרכב על בע״ח, שמא יתלוש זמורה ממהובר להנהיגה.
 [ש״ה . ומ״ש הירושלמי לאסור משום שביתת בהמתו (כמג׳״א שיה סקי״ז), אילהיק הלי
. נ״ל להאי שביתת בהמתו מקנן הירושלמי, אץ ר״ל שביתתה ( ׳  חי נושא א״ע(כשבת ל״ל א
 ממלאכה רק משוס דמלרבנן אסור לצער כע״ח בשבח וירע אפי׳ כשהוא לצורך אדם לשרי
 בחול (כתום׳ ע״ז י״א א' ל׳׳ה עוקרי,* ואה״ע ססי׳ הי), אפיה כשבת אסור, כלכתיב למען

 ינוח , ואין כאן נייח׳ כשבת קכ״ב א׳ תו׳ ל״ה מעמיד] .

 ד) המעמר ר״ל שאסף גדלי קרקע תלישין במקום גידולן, חייב. ושיעורו, אס
 לאכילת אדם כגרוגרת (להייני לרמב׳׳ם פ*ח משבת כשליש ביצת תרנגולת,
̂ w ניצה). ואס לבהמה כמלא פי גדי, ואם להשקה, ר״ל שליקט  ולמול 4/
 עצים במקום גידולן בדי להסיק בהן, כדי לבשל כגרוגרת מביצת תרנגולת .
 תולדת מעמר המרבק פירות יחד עד שיעשו גוף א׳ אפי׳ שלא במקום גידולן.
 וכי׳כ המנקב פירות ומושכן על החבל ליבשן. פירות המפוזרים בחצר מלקט אחת
 החת ואכל. איל אסור ליתן לתוך הסל א להקופה, שמא יכבשם יחד(רמב-׳ס פכ״א
, נותנן לתוך הסל, רק אס נפלו לתוך צרורות ׳  הי*א). יאס נפלו במקום א
 ועפדוריס שבחצר, דאז אסור ללקטן משוס בורר. ולהכי בכה״ג רק מלקט א׳ א׳
 ואכל, ולא יתן לתוך הסל (סס״ של״ה). וי״א דבבית שרי ללקטן אפי׳ מטזרים
 (מ״מ). אסור לקבן מצח ממשרפות המלח, שדומה למעמר. וי״א דנם באינו

 גדולי קרקע, שייך מעמר, ולפ״ז בבה״ג חייב (רכ״מ פ״ת ה״ה).
 ה) הדש גדולי קרקע שיעורו כגרוגרת, אחד הרש הטאה א פירות א מנפץ
 פשתן וכדומה, חייב: תולדת דש הוא המפרק, כמפרק דגן משבלים,
 או מפרק קטניות מתיך שרבטין יבשים (אבל מתון(באספן) לחים , שגס הקליפה
 נאכלת, סו״ל המפרק אוכל מאוכל ושרי(מג״א שייס סלףיז)). וכ״כ המפרק(מאהנקאפפע),
 ואפי' מפרק כדי לאכול לאלהר, חייב(מגיא ש״כ סק״ו). מיס דקא במפרק הרבה
 פירות ביחד, אבל במפרק כל (שאטע) א כל (מאהנקאפף) לבד ואוכלו מיד,
 דרך אכילה היא וביי נלס״זשי״ס סיךל). אמנספירות שקליפתן קשה , באגוזים
 לוזיס ושקדים, לא שייך דישה בקליפתן הקשה ומותר לשברן. אבל בקליכה
 הרכה הירוקה שממעל להקליפה הקשה, שייך מפרק ואסור (מרא שם): הםודט
 פירות להוציא משקה, ה״ל הולדה'דרש, וכשסרט משקה כגרוגרת חייבמיט לרי״ף
 ורמב״ס(פ״ח ופכיא משנת), דוקא בסוחט זיתים וענבים חייב עליהן מן התורה,
 ואפי' עומדן לאכילה. ומה״ט אפילו זבו מעצמן בשבח, אס לא רסקן מע״ש ,
 אסורים המשקין היוצאן עד מוצא שבת, אפי׳ היו עומדן לאכילה, היישי׳ שמא
 ישחט. ומה״נו אשור לשחטן אפי׳ כדי לשפוך המשקץ הנסחטין לאבוד(לץ ספי״ל
 בשנת). אבל מותר לשחטן לתוך המאכל דהמשקין הבאץ לאכל, כאפל דמי.
 ואע׳׳ג דאשור לחלוב בהמה בשבת לתיך המאכל, התם אין הבהמה ראיה לאכילה,
p שס).  והיייל שפיר כבורר, אבל הכא האשכול.גם קודם סחיטה חזי לאכילה (
 ותותים ורםוניס שדרך לסחטן למימיהן, וה״ה שאר פירות שדרך לסחטן בשום
 מקום כד לשהות מימיהן לצמא א לתענוג, כמו תפוחים ואגשין שסוחטין אתם
 בארן אשכנז לעשות מהן יין תפוחים, אף דבמקום זה אץ הדרך כן, עכ״פ כיון
 •לדרך לסחטן בשום מקום, וגם הסוחטן כאן, כוונתו למשקה שבהן, להכי אסור
 לסחטן מדרבנן• אבל המשקין היוצאין מהן מאליהן, אס, היו מוכנה למשקה,



 שבת ג
 מםנן,מחבץ,טוחן׳ מרקד

 שלי גהולרים, סלי גמיש שלייתו זהו כגוסו(כשנת יןירג). וצ״ל לס״ל לרמגים כריי״א
 (שיג ס״ש)לכשאין על סבגל לכלוך ל*א שלייתו והו הכוהו. 16 לסיל למשום ליש כהמיס
 שמרים מועעיס, לרך לכלוך הוא 1ה ולא דרך כבוש(וכסי׳ שיג ס״י)]. אבל לכ״י מדראוי
 לרוב בנייא בלי סינון, בין מיס בין יין מותר לסננן במשמרת. אבל בסודרים יין
 אדום שרי, אבל מיס או יין לבן, אסור (שי״שס״י ומר! הגף*). ד)ובצלול ביותר,
 רק שנפל לתוכו קסמי!, אף לרמב״ם מותר לסנן יין אפי׳ במשמרת, ומיס רק
 במשמרת וצא בסודרים מדשיין בהן מלבן (מרו שיימ סיףש). וכל מקום שמותר
, וכשמסנןבנפה יזהר  לסנן בסודר, לא יעשה גומא בסודר, משוס שנוי(שםם״א)
 שלא יהא משולי הנפה עד שולי הכלי שמסנן לתוכו גובה מפח, משוס שנוי. אבל
 משום אהל ציכא, כיון שאין הכלי התחתון רחב ביותר(רמג״א שם הקי״ג). מים
 שיש בהן תולעים מותר לשתותן ע׳׳י מסה, דבשעת שתיה לא שייך בורר. ומשום
 מלבן ליכא, מדאין הסודר מסונף, ויש אוסרין(מג״א שס סקייז). מותר לערות מכלי
 אל כלי משקה שיש בו שמרים(אבלייטערן). וכי׳כ מותר לערות (קאפפע) מעל
. גס ״ל)  (הגרונד), ובלבד שיניח קצת משקה עם השמרים (והגרונד) (שי׳׳ש י
(לאב) לחלב כדי שתקפיא  פחבץ.ר״ל שמוציא החמאה מהחלב,או שנותן קיבה או
 לגבינה, הולדה דבורר הוא, וחייב(שם שי״!). אסור לקלוט (זאהכע) מעל החלב,
 רק כדי לאכלו מיד, ויניח קצת ממנה ביילב (רמג״א תיריסק״ג). אסור ליתן קטניות
 עם עסרירוהן למים כד להסיר הפסילה, רהו״ל כבורר(שי״ס סיח). נתפזרו פירות
 בחצר, אס בהרבה מקומות אסור'ללקטן מש: ם ברירה, אא״כ יאכלם מיד כשילקםן.
 אבל בנפלו לתוך הצרורות ועפר אפי׳ נפלו במקום א׳ אסור ללקטן דק כד לאכלס
 מיד(סש״י של״ה). אסור לקלוף פירות להניח, אבל כדי לאכול לאלתר שרי(ססשכ־״א).
 אסור לרסק חלת דבש בשבת, דכיון דהשעוה אינו ראוי לאכילה, הו״ל כבורר אוכל
 שבפסולת (מג׳׳א שניא םקמ״<) אא׳׳כ רוצה לאכול התש מיד. אסור לסחוט בוסר
 אפי׳ לתוך המאכל, דאע״ג דבכה״ג ליכא משוס דש , מדסוהטו לתוך המאכל, עכ״פ
TO מחורק הנשאר, הו׳׳ל כבורר אוכל מפסולת . אם לא שרוצה לאכול הנסחט 
ז ס>ףל). ומה״ט נ״ל דהסוחט (ציטראכען) יעל(נוקקער) לעשות (סונש); ר  (ש״ה מ
 דפרי כלעיל, עפ״פ ישאיר מעט מהמאכל בקליפת (ה5יטראן)ולא יסחט רק סמוך
 לשתייתו. אסור ליקח זבוב הצף במשקה מתוך המשקה, מדהו״ל כבורר. אס לא
 שיטיל קצת- משקה עמה(מרז םסשייש ועמר) תיךז סקי״ג). אמנם מוהר ליהן ביצה

 טרופה או מלח לתוך המשקץ בשביל פיצללו(רמב־״ם נדת סי״ל):

 ח) הטוחן כגרוגרת חייב, [*והיינו ברחיים דד שטוחן בידם. ובנותן לאפרכסת
 של רחיים דמים מסתפק רמג״א(רפ״ב ןמ׳׳ב] סקיכ). מיהו ברחייס של
 רוח נ״ל דלכ״ע פטור דהרי הרל התראת ספק שמא יפסוק הרוח. ובנותן לאפרכסת
 פל רחיים של מיס, נ״ל רלא גרע ממבשל אע״ג שבשעה שמבשל כבר סלק ידו
 מהקדרה, אפ״ה חייב, ה״נ כן אם לא שנחלק לומר דההם כל גיפזל ממילא הוא,
 משא״כ הכא דלמא רק בטוחן בידם חייביה רחמנא]. וכ״כ השוחק או כותש
ת טוחן, המחתך ירק צנון ד ל ו  תבלין וסממנים כמכתשח, חייב(רמב״םפ׳ח סגדו): ת
 יבצל דק דק, כשיעור גרוגרת ודוקא בחותך להניח. אבל סמוך לסעודה אפי, לצורך
 בהמה ועוף פרי(מגיא שכ״א סקש״נ). וכ״ב מותר לדוך(צוקקער) או מצח ותבלין
 בקתא של סכין אוע״י שנוי אחר. אבל לחתכן בסכין ולהניח, אסור [שם ס״זומג׳״א
 סקיש) ולתוס׳ ורא״ש אין טחינה באוכלי! שאינן גדולי קרקע, כבשר ודגים וכדומה
 (מג׳יא שם סיףי). השף מתכות(כל שהיא)עס(פיילע),אונםר עצים וצריך לנסירת
 של הברזל או של העצים, או מבקע עצים לחתיכות קטנות, כולהו הולדה דסיחן
 (למב׳־ס שם). אבל המבקע עצים צחתיכות גדולות אינה מלאכה רק עובדן דחוצ

 ופטור אבל אסר(מגיא ש״ל פקי״ל). המפרר צרור עפר טיב משום טוחן (שבת
 לע״ל כ׳) [״וביצה n ב׳ לקאמר והא קעביל כתיש׳].אסור לרסק(קאדטאפפמל) מטשלין,
 או שאר מאבל, משוס טוחן; רקבהיו מרוסקץ קצת מותר לגמור רסוקן (שכ׳א
 שי״ע). אסור ללעוס דבר שחינו חפן לאפלו מדדמי לטוחן(מגיא שם סקי״ב). אסור
 לשחוק מצה או גבינה(ברייבאייזען) או במכתשת, דהו׳יל עובדן דחול(שסש״י).
, דניון דלא היה בכלי, אין טוחן אחר טוחן (שם ו  אבל מוהר לפרד לחם בד
 סי״ב). אסור להסיר בצפוק או בשפשוף טיט יבש שעל בגדו. ולכן יש לזהר
 מצהפריך רגבי(שנופף טאבאק), דדמי לטוחן. ואס משפשפו לבגד מבחוץ להסיר
. מיהו באין שם ממשות רק מראה טיט, ( ד י  הלכלוך שבפנים, הו״ל מלבן(ש*ב ס
. אסור לעשות שום רפואה משום גזירת ( י נחשססק״  מוהר לגרוד להסיר המראה (
 שחיקת סממנים, ואפי׳ אין בה פוס שחיקת סממנים כעשיית(קליסטער) וכדומה.
 ולעשות פתילה בפי הטבעת, דוקא ע׳יי שנוי מותר, כגון ללקחו בב׳ אצבעות
 (ססשכ״ח). אולם המחתך הפתילה לתחבו שם, חייב (עי׳ גמחתך). אםור להאכיל
 לבהמה כדרך שמאכילה בחול,נזירה שמא ישחק קטניות להאטלה,ולפיכך אין אויכין
 גמל ולא יתחיב מאכל בפה בהמה חיה ועוף במקום שאינו יכול להחזיר (רמב״ם פכיא
 הל״ה). ולפיכך אסור להמרות האווזות, רק ע׳׳י עובד טכבים. ואי ליכא עובד כוכבים
 פרי פ״י ישראל ס״א ביוס משוס צעב״ח. וטוב לעפות ע׳יי קטן וכלעיל(מגיא שיה):

 ט) המרקד כגרוגרת חייב (וממ׳ מקשי, היינו זורה, בורר, ומרקל. ומשני מלמו כולהו
 במשכן, להכי חשיב להו גמלהו). ואפי׳ אוכל מאוכל, כגון לרקד מצה

 (רייביכס)

 כלכלת
׳ *ורה, בורר ל ב  סוחט׳ ת
. ואף מהמה ( ׳  ואי מפרק תוללם ללש, סד לישה אימ לק גצלולי קרקע (כמת לע״ס א
 תשיג ג״ק(כש״ס עירובין הניל), עכ״פ כיון למלש למשכן ילפינן לה, צריך שיהיה גדולי ארן
 ממש, וחלב לא מחשג גלולי ארץ, כלאמר(בימ לפ״ש א׳) מה ליש מיוחל שכלולו מאר; וכו׳
 יצא החולכ ומגבן. 1ק נ*ל, מלמצינו בפסחים (ל״ש א׳) לדג לא מחשב גלולו מארן, והרי
 כעירובין הנ״ל אמרי׳ בסיד דלג מחשב ג״ק. אע״כ לאף למחשב ג״ק לא מחשב גדולו מארן],
 אסור להדק להכניס או להוציא מגופה מחבית כשכרוך מטלית סביב המגופה,
 משום סחיטה, אף דלא מכוון לסחוט פסיק רישא הוא. ואע׳׳ג דהו״ל פסיק רישא
 דלא ניחא ליה, עכ״פ אף דאינו חייב חטאה מטעם זה, עב״פ אסורא מיהו איכא.
 ונהגו להקל אם ״אין כצי עומד תחת החבית לקבל המשקין הנסחטין מהמעלית
 (ש״כ), דאז מלבד דהו״ל פ׳׳ר דלאניח״ל, איכאנמי שהמשקין הולכץ לאיבוד, ולא דמי
 לדש. אסור לקנח בספוג שאין לו בית אחיזה, דבכה״וץ א״א לקנח בלי סחיטה ,
ד (ש״כמג״א הקי״מ). אסור ׳ פ  והו״ל פ׳׳ר. משא״כ באלונטית מותר לקנח, דאין מ
 לרסק שלג או גליד בידיו, כד להשתמש במיס היוצאין. אבל מותר לשבר הגליד
ד ליקח מים שתחתיו(אבל בבאר ונהר אסוי לשבר הגליל מסיש, להו״ל כבונה פתח).  כ
 וכ״כ מותר לילך ע״ג שלג אף שמתרסק תחת רגליו. וכ״כ מותר להניח שלג או
 גליד. למיס או ליין,אף שהשלג יהיה נמוח פם(ש״כ). אסור לסודטשעראועור,
f דלא שייךגבייהודש או מלבן(מג״א שםסקכ״ג). מותר למצוץ בפיו המשקה v h 
 שבענבים, וכ״ש דשרי למצוץ הרוטב שנבלע בפרוסה. ויש אוסרים בשניהן(ש״כ
 ס״א). החובל דבר חי שיש לו עור (לאפיקי כל שרן שאינו משמונה שרצים), ויצא מהן
 דם כגרוגרת, או שנצרר בו דם כשיעור זה, חייב משום מפרק. אבל אס התכוון
ד להנקם,  להזיק, פטור רכל המקלקלין פעורים. אבל החובל באלם. או בבהמה כ
 אף שהתכוון להזיק,מתקן הוא בהנחת רוח שיש לושנתקררה דעתו בנקמה וחייב

 (למב״ס פ״ח ה״ח ומ״מ שם);
 ו) חזורה (ווינדשויפעלן), שיעורו כגרוגרות. אסור לרוק לרוח, שמפזר הרוק ודמי
 לזולה (עי׳ פסי׳ שי״ש). ונ׳׳ל דחייב מקט הירושלמי ל״ר(כרש״י שבח פ׳־א
, דהרי בגמ׳ דלן(לע״ג ב׳) מקשינן כיינו זורה היינו בורר,׳זל״ל דטלן או ( ׳  ג

 אוכל מפסולת t איפכא, ואי כירושלמי הרי איכא זורה רוק:
 ז) הבורר כגרוגרת חייב. והי מיני בורר הם: א) הבורר פסולת מאוכל, אפי׳
 ביד א׳ ואפי׳ כדי לאטל מיד, חייב(שי״ש ה״ל). ב) הבורר אוכל מפסולת,
 הקא בבורר בנפה וכברה חייב, שכן דרך ברירה. ובשאר כלים פטור אבל אסור.
 וכל זה אפי׳ לאכול מיד. ובידו מותר לברור להתחלה, ודוקא בכד לאכול מיד
 בסעודה הסמוכה(שם ברא), ודוקא שהאוכל מרובה על הפסולת, דאל״כ אפי׳ לטלטל
 כל התערובות אסור, ורק באגוזים ולוזיס שנשתכר קליפתן, ומונחים מעורבים עם
 הקליפות השבורות, לא הוה כפסולה מרובה על האוכל, מדהו״ל כשומר לפרי
 (תיךי סיב ועשי! שם). וכ״כ באינו בורר לאכול מיד רק כדי לאכול בסעודה שניה ,
. ג) הבורר אוכל מאוכל, אס הן ב׳ מינין, כגון ב׳ מיני דגיס ( ג י  חייב (שי״ש ס
 מבושלים יחד, אע״פשהחתיכות גדולות, וכיכר כל מין מחבירו היטב, אפ״האוהו
 שרוצה לאכול מיד, הו״ל האוכל, והשני הו״ל הפסולת, ולהט בבורר אוהו פרוצה
 לאכול מיד בסעודה הסמוכה, דינו כבורר אוכל מפסולת, שיש אופן שמותר לבררו,
.  וכצעיל סי׳ ב׳, ואם איפכא, דנו כבורר פסילת מאוכל, וכמבואר לעיל סי׳ א׳
 ד) ובבורר אוכל מאוכל חתיכות גדלות מקטנות או איפכא, בין ממין אי, בין מב׳
 ממין וטרד משניהן יחד הגדולות מתוך הקטנות או להיפך שרי(שם), ויש להחמיר
 לברור אותו שרוצה לאכול בסעודה הסמוכה [*וכלעיל](מרז שם סיףג).מיהו מצה
 (רייביכס), משום דדק כקמח, לכ״ע אסור לברור מתוכו פלורין הגסין(תיךל
 מגיא םק״מ), אם לא שרוצה לאכלן בסעודה הסמוכה. ה) בורר שייך נמי אפילו
 במילי דלאו מיני מאכל, כבכליס עצים בגדים צרורות שביררן ממין הדומה להן
 ;כשבת לע־״ל ב׳ ומר! סי׳ שי״ש סקי״ב). ומה׳יט נ״ל דהבורר צמר יפה מהאינו יפה
ד לבשל כגרוגרת,  כמו שעושין סוחרי צמר, חייב. והו נ״ל דשיעור ברירת עצים כ
 וכלעיל במעמר, ובכלים ובגדים וצרורות וכדומה שיעירן בכ׳׳ש. ותו נ״ל דבהנך
 דלאואוכלאאין חלוק בין בורר היפות מתוך הרעות או איפכא, דהרי בחביהא
 התם כ׳ רש״י דחייב משום בורר, כשבורר הצרורות מתוך האבק הדק דהיינו
 הפסולת מתיך היפות, ובחילהא התם פי׳ רש״י שבורר הנטיעות היפות מתיך
, השליך קנים שאינן ׳  הרעות, ש׳ימ משניהן חייב . מיהו בערוך(ערך חילתא) כ
 ראויין למלאכתו חייב משום בורר. מזה משמע קצת דגם בהנך חייב רק בבורר פסולת
 מבין היפות. תולדת בורר הוא המסנן כגרוגרת, ור׳ מדות בסינון. א) באינו
 ראוי כלל בלי סינון / או בטנן במשמרת (זייערבל״א) או בנפה המיוחדת לסינין
 (מג״א שייש סקי״ג), חייב חטאת. ואס סינן בסודר, יש חילוק אס שינן יין אדום
 פעור אבל אסור, ואם סינן מים או יין לבן(מרן ססש״כ), חייב גס [״בסורר] מטס
 מלכן(רמכיס פ״ת משבת, ומרז שי״ש סיף•)״ ב) ובאינו ראוי לרוב בנ״א בלי סינון, אז
 במשמרת לכ׳׳ע אסור. ובסודרים, ללמב״סאסול, ולב״י מומר ביין אדום (מגיא
 שי״מהקי״ג). נ) ובראוי לרוב בנ״א בלי סינון, (היינו דינו דזפירי ממי) אבל יש בו
 מעט שמרים, לרמב׳ים במשמרה אסור ובסודר מותר [דס־יללרמב״ם הא לשריזעירי
 במשמרת, היינו גסוללין(כ׳כ הביי). ואילהיק הרי זעילי גם מים צלולים נקש, וא״כ איך



 שבת
 עדוי׳ גוזז/ מלבן/ מכבס׳ סוחט.

rf<1 כ/, סל האריג , אפיס שעי׳ נגמל ונתחזק המלאכה, ומיש מנ׳ שישנו על הפתח 
 שכשמלא סכי את ספתח וניצל סצני מוח להשני חייכ, מ״ש שוש א׳ על האריג משני שמילא
, לבצילה לא אסלה התולה הפעולה, כיא התכלית, לאין אסיל לישב ט  הפתח. וגיל להי
 בפתח, כיא כמתכון לצול. ולהכי ג״ה לא נתנה תורה שיעור למלאכתו, רק סגי כשיהא
 הלבר ניצל. וא״כ מה גריפותא שישב הראשון בהפתח, על ילו נעשה כסתת צר, וכשבא
. משאיכ בא׳ על אריגה,  הב׳ וישב בה ומלאהו נעשה התכלית שנגמר הצילה, להכי חייב הב׳
 באריגה אסרה תורה הפעולה בעצמה , ולהכי נתנה בס שיעור ב׳ תושץ, ולהכי כל שלא עשה
 רק מקצת השיעור ה״ל לרבנן אעיג למתקיימת מלאכתו סמור]. פיהו כל שנתבשל ככל
, הון  כמאכל p דרוסאי אין ט עוד חיוב בישול, דאין בישול אחר בישול מד*׳
 מרבד שמתקשה אחר שיצטנן, נכה״נ חייב בבישול אחר בישול [וראייתי מלאמרינ!
ו ב׳) למיתת שריפה אינה לוחה שבת למה לי בישול שתילה ומה לי בישול  (יבמות ד
), וא״כ  סממנים. והרי האבר הבר הותך מעיקרו וכו אסור לשרפה (כפסתיס לפיה אי
 כשיתיכנו אח״כ מה בישול פתילה איכא. אעיכ ממתכות יש בישול אחר בישול. וכ״כ הראביל
 (שיע היא) למלבן מתכת חייב משוס בישול, אף לכבר נתלבן מעיקרא כשנעשה. וכיה
 אמרינן בירושלמי גפרקן האי מאן לשחין חסף, ר״ל שחימם כיח חייב משום מבשל, והרי
 כ״ח כבר נשרף בכבשן מקולה. וכ״כ גס סרמב״ם גופיה(פיש היד) שהמשיב הקלילה ריקנית
 אצל האש חייב משוס מבשל והיינו על כרחך החיסוס שוכר הש״ס (ביצה לליל אי) 4 אף
 שכבר נשרף בכבשן, אנרכ כל כה״ג אפילו חימם ק׳ פעמים חייב בכל פעם. ורק בקלירה
 שאינו מתחזקת אחר המיסוס הראשון פעול כשיחסמה פעם כ׳]. אולם מד״ש אפיי בכ״ש
 שיס״ב אסור ליתן בס פה וכדומה* דיש ביטל אחר אפיה (שייח ס״ה). רון
. אבל מותר להדרן  (מהערינג), שכשהדיחו בחמי( אפי׳ בכ״ש חייב(למכים פיט)
 בצונן(ש׳ז שייח סק״ה). ועי, שאר דני בישול בכללי הטמנה ובשולי שבח. אסור
 לערות רותחין על כלים מלוכלכים בשומן, להדיחן. רק יערה הרותחץ לכ״ש
 ויניח הכלים לתוכן(מ״ג מג״א שקיר!). אסור לכבוש כבשין בשבת, דרמי למבשל
 (וי״א משוס מעבד וייא משוס מכה בסשיש)(שכ׳׳א ס״ג) ולכן אסור לכבוש צמוקים ביין
 t ליתן מים לחומץ, שיתהפט כולן לחומץ(מרז ש0 סק״ג). ומה״ט אסור למלוח
 צנון או(טרקען, וזחללאט) אפי׳ רוצה לאכלן מיד. אבל מטבל כל חתיכה לבדה
 ואוכלה מיד. (ובגורקען וזאללאט) כרמן עליהן חומץ, ואח״כ המלח (שכ״א מגיא
 סלךו). מיהו בנותן(הגורקען והזאללאט) לתוך טמן חזק, שישהו שם י״ח(מינוטען^,
. אסור לטרוף טצים ( ךג  אשור, ואפשר יאפי׳ בדיעבד אסודס (משבצות שכ״א סי
 בכף בקערה, דמחזי כרוצה לבשלן, וה״ה דבר אחר (שכ״א מגיא סקכ״ל). אבל
 מותר לטרוף ביצה א׳ עם מעט מיס ללבן(הקאפפע), רק יזהר שלא יהא יס׳׳׳ב
. עד כאן הם יי׳א מלאכית שבפת . א) ׳  (בקאפפע), דאז אסור (כשי׳ח י
, ואפי׳ מעור שכבר טפשט, חייב. ת  יב) הגוזו צמר או שער מסף חי או מ

 ושיעורו כד לעוות חוט ארוך כסיט כפול, ושיט שיעורו כהמרחק
 שבין טהן לאצבע, כשיפתח ביניהן בכל כחו(למכים שיט היי),[*וכשטא כפול],
 טא חוט של ד' טפחים (מגיא ש״מ נ׳). אבל החולש שער מבהמה חי, פטור
 אבל אסור, [״ונ״ל דהיינו רק משום גוזז אסור רק מדרבנן, ועכ״פחייב משום
, ועיין ( ם א׳ , ובכורות מ״ ר מגידולו(כשבת ק״ז ב׳  תולדת קוצר, מדט״ל עוקר ע
 לעיל במלאכת קוצר. וג״כ בתולש צטרן או שערות של אדם לקמן, בטלן חייב
 מטם עוקר דבר מגידולו. מיהו בהוצש שער מעור מתה חייב. מיהו בתשו׳ יד
 אהרן כ' דמש״ס משמע דאינו אסור רק מדרבנן א״כ מזה מוכח דהירושלמי שהביא
 רע״) שכ׳ שחייב חעאתהואדלא כהלכתא]. ולכן ישלזהר מלהלוששער (מפעלן).
 וכ״כ מלתלוש קליפת בשרו(מרז ססשל״י). מיהו בטזז וא׳׳צ לשער ולצמר פהולש,
 הוה מלאכה שאצלג״ו ופט^ר (מגיא ש״מ אי). תולדתו התולש נוצה מעוף חי, או
 הטטל צפרניו או ב׳ שעטת בין לו בין לחבירו בכלי, חייב, אבל בתלש צפורן
, פטור אבל אסור. והחותך יבלת (ווארצע) בל״א, אפי׳ בכלי ד  >f שערות בי
 פטור ואסור. צפוק או (ניטנאנעצ) שפירש רוט כלפי מעלה ומצערו, מותר
 לתלשו ביד, ממקום נערא ל״ג רבנן, רק מדמספקינן, מהו כלפי מעלה, להט
 גם במצערו יש לטש לאיטר(שכיה סניא). אסור לסרוק במסרק בשבת, מדהוייל
 פייר, מדא״א שלא יתלוש.— אבל(בבירסטע) רבה מיותרת לשבת, מוהר. וכ״כ

 מותר להפריד ביד השערות זמ״ז(ססש״נ).
 ע) המלבן צמר או פשתן $ כל דבר שדרך ללבמ, ושפשפו או החליקו פ״י
, כיון ד  (מאננעלהאלץ) וכדומה, t עשה דבר אחר םההלבן על י
 שהניח ב״פ בחמה וזרק עליו מים, טיב ושיעירו בחוט ארון ד' טפחים.
 תולדתו טא המכבס בנד במים t ביין לבן(מרו ססש״כ), בין שנהן בנד
 מלוכלך במים (וייא אשי׳ אינו מלוכלך), בין ששפך מים על בנד כזה, וכ׳׳ש כששפשה
/ כמו שנוהנין בכביסה, חייב. הסוחט בגד ב  צד אחד של בגד במים על צלו ה
 ממיס, חייב. מיהו אין חיוב סחיטה בשער * בעור, ופטור אבל אסיר. הבל
 כ.וס שייך בעור [*(כזבחים פי״א מיג ומיל)] ודוקא כשמשפשף צלו אי על בי. אבל
 מותר לשפוך מים על מנעל מטונף לנקוט. אבל בגל מטונף אסור ליתן עליו
ט. ויש אוסרים אפיי בנקי, ואפי׳ מיס מועטים (שיכ  מים, דשרייתו זט כבו
 ס״מ). מיהו מוהר לקנח ידו במפה לכ״ע. ־׳הו דרך לכלוך. ואעפ״כ חהר

 לנער

 6 כלכלת
 צדקד, לש, אופה, בשול/ מתיך/
 (רייביפס) מהמחיצות הגסות שבק אסור, כמו בבילר לעיל. מותר ליטול(פוסטער)
 לסוסי' בכבדה, אע״ס שהמון נופל דרך הנקבים שבמלה, הרי אינו מהטון(שכיל).
 ופ״ר,לא הוה מדאפשר שלא יפיל, דלולא זה אף רלא ניח׳יל, עכ״ס אשור. גם
ת מרקר ד ל  אינו עושה מעשה בידם(וזה רמז לנרי לק״מ שיא של מלת ״מאלי!׳). תו
$ שמא הולדת בולד (למכ״ם פכ״א ״ז). ולפיכך המסנן  הנותן שמרים במסכנת,
 משקה צלול, דשרי כשמסנן בסולל, עכ״פ לא יעשה גומת בכודל, מדדמי

 למסננת הנ״ל:
 י) הלש כגרוגרות לישה עבה, חייב. תולדתו הלש עפר או טיט. מיהו לבר
 שהוא בר ניטל כקמח, מורסן, טיט, או עפר, וחררל כתוש / חייב רק
 כשלשו, אבל בנתן מים עליהן ולא לש, פטור אבל אשור. ובאימ בר ניבול,
 כאפר וחול הגס, אפי׳ לש פטור אבל אסור(רמב״ם שכיא). ולדאב״ד במיד ללאו
 בל גיבול, בנתינת מים לחוד חייב (מגיא שכ״א &קייט). הנותן זרע פשתן או זלע
 שומםמין למים, היכף כשנתן חייב משום לש, מדמהדבקין תיכף כשנהכן(ש״מ
. הרוצה לערב (מעעררעמטיג) או חרדל בשבת בחומן, יתן המשקה ( ג י י  ס
 תחלה, ויעשה בלילה רבה מאד, גס לא יערב בכף. וכ״כ במורסיןלתרנגולים
. אמנם מה שאוסל רט״ז (שה״א םקי״א) לתת מצה ( י  (שצ״א שיו ומי!, ושכיל ג
 שלוקה כקמח, ביין ti במי דבש. אפי׳ בבלילה לכה, אי! נועץ כן, לק מוהר
 בשנוי, וכחרדל לעיל(חיי תמ״ג הקכ״ו). מיס בחרוסת לצורך מציה בשבת בפסח,
, להט לכ״ע סגי כשישנה ליהן המשקה תחלה(תע״ג). הרוחץ ב  מדצליך שיהיה ע

 מותל ליקח בידו הלחים מולסץ לנקות א״ע בהן, דגיבול כלאחר יד שרי. אבל
 (בזייפע) אסור מדנימוח והו״ל נולד. ויש מתירץ(מג-׳א שניו סקי״א). ונ״ל(רבזייפע)
. אסור'להשתין מים לטיט (רמג״א יא)  רכה לכ״ע אסור, דהו״ל ממרח (כשי״ל םי

 שכ״א סקי״ט):
 יא) האופה וכ״כ המבשל או צולה, כגרוגרות באש או בהולדת אש, כגון
 (ברעהר) או ע׳׳נ המר בית הטרף, או מפקיע ביצה ע״ג שדר
 שטחם באש חייב. אבל תולדת חמהמד״ס. מיט המבשל דבר שהוא טוב חי
 כמו מבושל, פטור אבל אסור (רמב״ם ס״ש ה״ג, וללא כמשמע מחיי אלם). הנוחן
 דבר שמתבשל מהר, כתבלין, או דבר שיש בו לחלוחית, לתוך כלי ראשון רותח,
. וכ״כ עירוי מכלי  אפיי לאחר שהעבירו מאש, דינו כמבשל(עי׳ אשל ש״ח ה״ט)
 ראשון שיס״ב, על גוש הי, מבשל כדי קליפה.אבל מוהר לערות רותחץ מועטים
 עצ מיס צוננין מרובים (שי״ח סי״א). תולרתו הוא המניס אוכלי[ בקדירה רותחת
יא שי״ח סקמיכ),  שאצל האש, אפי׳ מטשל כ׳יצ [״וי״א לוקא באינו מבושל כ״צ](מג
 ודוקא בהנסה ראשונה, לאילו אח״כ אין בישול אחר בישול, מיד1מד"ס אסור
 אפי׳ הגשה בי. ואפי׳ העביר מאש, אס לא נתבשל כ״צ,ובנתבשל כי׳צ יש לזהר היכא
 לאפשר(שיימ י״ח),אבל מיתר להוציא מאכל עב בכף מהקדרה שנתבשל כ״צ, אם אינו
 מהפן הכף בהקרירה (מרז שם סקכיג).. המתיך מתכת או מלבנו, ונתכוון
 לרככו (לבנתטון לצרשו, חייב משום מבעיר מג״א שי׳׳ח סק״י) - או הממם פעוה או
 חמאה, וחלב או זפת, או לבר אחר שסא קפוי בטבע [לאסוקי שמן או שומן שגורשו
 בקור, למותר להתיכם (כסי׳שי״חסט״ו וכל כו לכ״א)], או שנח! כ׳׳ח לכבשן לשרש,
 וכן כצ לבר רך בטבע, שהקישו באש, או שקשת בטבע ורככו באש, חייב
, חייב משוס מבשל ס . הנותן עץ רטוב בתנור ח ט)  משוס מבשל(עיי למכים פי
, בשלי סיכתא לאתוגא, לחייב משוס מכשל, ובעין לל״ח א׳ כ׳ רש״י שהוא ׳  (כשבת לע״ל ב
 יתל מן). אחד נתן אור, וא׳ עצים, וא׳ שפת הקדרה, וא׳ נתן לתוכה מים,
 וא׳ המאכל, וא׳ התבלין, יא׳ הניס, טלם חייבין משוס מבשל [כ״כ סרמכ״ס
ר  שה, 1רש*י גיצס לליל א׳ סי' כאופן אתר, ואילה״ק ממה לשמר הרמכ״ס לעיל כל מ
 שהוא שוב חי כמבושל, והרי הכא נמים אלמה יותר גרועים מבושלים מחיץ, ולפטר
 כשנשלם. י׳יל להכא שאני שרוצה שיתהווה מהמים רוטב, ולזה צריך שיתבשלו. אמנם
׳  ק״ל לרמנ״ס למה כולה חייבים משוס מגשל, הרי כולם לא עשו יחל רק נישול א׳ ולהוי מ
. זאתיל להכא מדצדך מלאכת כל א׳ ואי להבשול, סו״ל ( ה י  שעשוהו פשודס (כפיי מ
 כשניהן אינן יכולץ זה בל״ז, לאז שניהן חייבין(כסיפ י״ג). ליתא להא לשניהן תיינץ דוקא
יתל, משא״כ הכא שהתעסקו זא״ז t ללהוי כל א׳ ואי כאילו עשה חצי מלאכה,  בהתעסקי נ
 כזה עוקר חה מניח, וכ״כ באורג לשיעורו ב׳ חומץ, ואילו ארג זה חוט וזה חוט ולאי
 שניהן פטורים (כר״ש האורג), והרי כל חוט וחוט שארג הוא קצת מגוף המלאכה, ואפיס
 כולם פטורים, מכיש הכא שכולן עשו כל א׳ וא׳ לבר אתר, ואת״ל שאני בישול משאר
 מלאכות שבת, שבכולם הוא עושה גוף המלאכה, משא״כ כבישול אץ האדם עושה גוף
 המלאכה, לאינו רק מכין שיתבשל, והמר מתבשל מאליו, ואס״ה חייבתו תורה (כמנתות
, ולפיכך מדגם כולו אינו לק הכנס ואפיס חייב, להכי כל הכנה שעשה להבישול ( ׳  לנ״ו כ
 חייב שלה. עכ״פ ק״ל הלי בישב א׳ על ספתח ולא מלאהו ובא השני וישב בצלי ומלאהו,
׳ חייב ולא הא׳ (כס״פ האורג). והרי התם נמי לא צל ביליו רק הצילה נעשה מאליה  הנ
 ואפיה הבי חייב והא׳ שטור, ומ״ש מאלו ההכנות שעשו להבשיל שכולם תייבים, ואת״ל
 לצילס לא מחשב מעשה מאליה, להלי תיכף כשישב בהסתח ומלאהו ניצל הצבי, להכיהו״ל
 כצדו בידיס, מדנעשה הלבר קולס שסילק ידיו. משא״כ בבישול, שאינו מתבשל רק על
 אחל ומן מה משסילק ידיו. עכ״ס ק״ל למה פליגי רבנן על ל״א (נרי? האורג) וסטרו



 כלכלת שבת
 מלבן, מכבס, סוחט׳ מנפץ, צובע״ מסייד, טווה, מפיך, ב׳ בתי גיריין, אורג, פוצע

. וה״ה ( ד ׳  יגע בידו צבועות בנגד / דצביעה דרך לכלוך אסור(מגיא ש״כ ס״ק כ
 בחתך באצבעי / או מי שמכהו מוציא דם, לא יניח עליה מעלית בין אדום
 או לבן או שאר מראות, דאע״ג דבשאר מראות מקלקל הוא, הרי שטור אבל
 אסור, וכ״כ באדום, אף שרק מוסיף אדמימות על אדמימות / הרי בירושלמי

 אמרי דבכה״ג חייב משום נובע (ועי׳ שכ״ח מג־״א סיןנ״כ):
 טז) הטווה חוט באורך ד״ט מאיזה מין שיהיה, חייב. תולדתו העושה(שליש)
 או(פילן) שעושה (ההוטמאכער), ולראב״ד עשיית (פליש) אינה

 בכלל טויה רק בכלל מגבן. השוזר חייב משוס טוה (ידשל׳):
 יז) המסיך דיל שמתח חוטי השתי(אויפצוג) מכובד עליון, הוא כעין קורה עגולה
 שכרוך עליה חוטי השתי לארגס, ונקרא (קעטטענבויס), לכובד תחתון
 שנקרא (צייגבויס) שכרוך עליו הבגד שנארג כבר, ומתיחת החוטץ מזה לזה
 נקרא(אנצעעטעלן), מי שמתח כן חייב. הולדתו המכה על חוטי השתי בשעת

 האריגה, כד לישר וליישב חוטי השתי יפה זה בצד זה:
 יח) העושה ב' בתי נירין, דע שיש בכסא האריגה ב' כלים שנקראין(שעפטע),
 וכל(שאפט) עשוי מד׳ קנים מחוברים יחד כעין מלבן וב׳(השעפעען)
 תלויץ באמצע חלל כסא האריגה לרחבי^ בין כובד עליון לתחתון. ויש בכל מלבן
 חוטי(בינדפאדען}, רבים, קבועין ומתוחים לרחבה. ומנין כל חוטי(הבינדפאדען)

 שבכל(שאפט), כחצי מנין חוטי השתי שבכסא. וכן(בהשאפט) האחרת. וע,
 שס אותן חוטי(הבינדפאדען) נקראת(השאפט) בלשון חז״ל ״נירין", שבלשון יון
 נקרא חוט(נייראן). ובכל חוט וחוט הנ׳יל שבהמלבניס הנ״ל קבוע בו באמצעיתו
, וחוט  טבעת או עניבה, אשר מכניס בכל טבעת או בהעניבה, חוט שתי א'
 שתי שבצדו הולך בין חוטי >הבינדפאדען כבשאפט), ונכנס בטבעת שבאמצע
 החוט(שבשאפט) כאחרת, שתלויה אחורי(השאפט)הראשונה שזכרנו• וכן בכל
, וחוט שתי ו  חוטי השתי, תוט א' נכנס בטבעת (שבבינדפארען שבשאפט) ז
 השני שבצדו הולך בין חוטי(הבינדפאדען שבשאפט) הראשונה, ונכנס בטבעת
 (שבבינרפאדען שבשאפט) האחרת. והאורג יושב ובי (השעפטען) תלויץ לפניו
, וחצי חוטי השתי האחרים תלויין ׳  זה אחורי זה, וחצי חוטי השתי(בשאפט) א
 בסירוגין(בשאפט) שאחורי הרישונה , והאורג דורן ברגלו במדריגה שקשורה
 (בשאפט) למטה, וע״י הדריכה נגבה ונמשך (שחסט) א' עם חצי חוטי
 השתי שבטבעוהיו, למטלה, (והשאפט) האחרת עם חצי חוטי השהי נשארים
 עדיין למטה. ולכן נשאר מקיס פנוי בין הצי חוט שתי(שבשאפט) שלמעלה לחצי
 חוטי השתי(שבשאפט) שלמטה. והוא משליך את חוט הערב במקוס הפנוי ההוא,
 דהיינו בין חוטי השהי העליונים לחופי שתי התחתונים. וחוזר ודורך ברגלו השנית
 ומעלה (השאפט) התחתונה ומוריד העליונה, וחוזר ומשליך חוט הערב. וכן
 יעשה עד שיגמר הבגד. ואותן הטבעות או העניבות שנכנסים בהן חוטי השתי,
 נקראים ״בתי כיריך ר״ל הבהים של החוטין. ואס עשה או היקן בי בתי נידן
 כחלה, חייב (פרלח״מ). ולפעד״נ חהו שאמר אביי בגמ׳ ״ב' בבתי נירין וחד
 בנירא" והוא מכוון למה ששמעתי מהאורגיה, שבזמן הקודם היו מכניסץ ב'
 חוטי שתי בכל טבעת וטבעת שבנירין, וחוטי שהי א׳ הולך בין חוטי הנירין,
 ונכנס אל טבעת הנידן(שבשאפט) השנית. וכן בכל חוטי הפתי, ב׳ נכנסים
דן ונכנס אל טבעת  אל טבעת הניר(שבשאפט) הראשונה, וחוט א' הולך בין מי
 הניר(שבשאפט) השנית שתלויה אחורי הראשונה. ותמונת (השאפע) הוא כזו:
. וכל הדברים והצורות יגעיס .  קני= .

 מלפרש ענץ זה במכתב היטב.
 והרוצה להבין דבר זה על בורי׳,
 ^ילך ויראה כסאהאריגה, וישאל
 י היטב על שמותם , ואז ע״י
 פירושינו יבין נבון לאשורו.
 הולדתו העושה נסה או כברה
 או סל או סב0:(נעטץ)בל״א,

 או המסרג מטה בחבלים או בתבן או בו״א, הר״ז טיב:
 יט) האורג שהשליך ב׳ פעמים חוט הערב בין חוטי שהי שלמעלה לחוטי
 שתי שלמטה, חייב. תולדתו הקולע (פלעכטען) בל״א.ואין

 קליעה פחותה מג׳ נימין. ושיעור האורג והקולע, ברוחב־ ב׳ אצבעות
 המדקדק ומפריד החומץ בשעת האריגה, הר״ז תולדת אורג וחייב. אשדי שקלעה
 שער רחשה , אין בה משוס אורג, מדהוא במחובר, וגם עומד לסתור. רק

 אסור׳ משוס שטת דבונה (שיג כ״0:
 כ) הפוצע ב׳ חוטין, שהסיר חוטי השתי מהערב הארוגים יחד, כאותן שקוראים
 הרופאים(שארפיע), אס לא ההכוון לקלקל הבגד, רק לתקן/ משהסיר ב׳ חוטין
 ברוחב ב׳ אצבעות, חייב. ולבני הרב המאה״ג מהו׳ ברוך יצחק שליט״א
 העשה(שארפיע) להניח על חבורה, הו״ל כחוסר נומא וא״צ אלא לעפרה דפטור.
 ויפה אמר. תולדתו הסותר קליעת החוטים ברוחב ב׳ אצבעות, והתכוון לתקן

 עי״ז. ולראב״ד פוצע היינו שלאחר גמר האריגה, חותך(הצייג) מהחוטין שעל
 כובד
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 לנער ידו יפה מהמים קודם שינגב, אבל לנגב כלים נקייס רטובים, לוקא במטלית
 המיוחד לכך שרי, דאל׳יכ מדקפידשלא ירטב הבגד, חיישי׳ שיסחטו. וכוס צר,
 אפי׳ במטלית מיוחד לכך אסור לקנח, דהוה ה״ר, דודאי יסחט (מג״א ססש״ב).
 אסור לכסות כלי מלא משקה עם מפה, גזירה שמא יתלחלח ויסחטו, אם לא
, אמרי׳ שדיהו זהו כבוסו,  שמיוחד לכך(ש״כ 0ע f) . לי״א הנ״ל דאפי׳ בבגד נקי
 אסור לסנן אפי׳ מים צלולים בסודר, ואפי׳ לשתות דרך סינון אסור, אם לא
 בשעת הדחק (מגיא שייס ׳״«). מיהו כשרוחצין תינוק, מותר לשוס (ווינדעצן)
 נקיים תחהיו בעריבה שרוחצין אותו בה, דדרך לכלוך הוא, ומשוס סחיטה ל״נ,
 דאין מקפיד עליהן שירטבו, ובשעת הדחק אפי׳(בווינדעלן) מלוכלכים שרי,
׳), דמותר באיסור דרבנן, כי ׳ ׳  דהתינוק הו׳יל כחולה שאינו מסוכן (כשי׳ שירת י
 הכא דהו;׳ל מלאכה שאצלג״ו, דאין כוונתו לכבסן, רק שלא ידחק הקטן א״ע,
 ואעפ״כ י:נה קצת, וכדקייי׳ל(כסי׳ שכיח) לחולה שאינו מסוכן אסור לחלל עליו
 שבה באיסור דרבנן רק בשנוי (משבצות שסי׳ שיב), ואילה״ק דעכ״פ פסיק רישא
 הוה, דע״כ יתלחלחו, ושרייתו הוא כבוסו, י״ל דהוה ה״ר דלאניח״ל, דטפיהוה
 ניח״ל שלא יתלחלחו(הווינדעלן) כדי שלאילכלכו התינוק בטינופת שעליהן,ואע״ג דעכ״פ
 אסיר משוםצערא דנוקא ל׳יג בה רבנן. תינוק שהשחין על בגד אסור לשפוך מים
 על הבגד כד לבטלן(שיכ ס״י) ומה״ט לא יעול תינוק בחיקו בלי הפסק כר, שמא
 ישתין(מג״א ש״ב כ״ג). בגד שנשרה במים, אסור לטלטלו, שמאיסחוט, ומה״ט אין
 מקנחין בספיג(שיא סמ׳׳ו m י*0, אבל בסמרטוט המיוחד לכך מוהר לקנח
, דהרי אפשר בלי סחיטה, אבל ר ״  ספהל או פולחן שנשפך עליו מיס, מדליכא פ
 צריך שלא יקפיד על המיס הנסחטין, לשתותן או לד״א (מגיא סשי׳ שיכ). ומהי׳ט
 אסור להדק מוכץ או בגד פשתן בפי פך של משקין(שיה ס>רז). מי שנשרו בגדו
 בגשמים מותר לילך בהן, אבל לא יעמוד בהן אצל האש במקום שהיס״ב, וכשהוא
 פושטן אסור לשטחן אפי׳ בחדרי חדרים, ואפי׳ רטובים רק מזיעתו, שלא
 יחשידוהו שכבסן היום, וכ״ש דאסור לשטחן אצל האש או בצד התנור, מיהו
. היו ידו מלוכלכות בטיט ( ז י  בשטוחין כבר מע״ש, א״צ להסירן(ש״א מיה מיו מ
 וצואה אסור לקנחן במפה, שמא יבוא לכבסו(ש״ב פי״א). אסור לסחוט שערוהיו
 אחר שטבל, לפיכך אסורה אשה לטבול בשבה, כשאינה טבילה בזמנה, גזירה
 שמא תסחט שערוהיה. מיהו דוקא בטבילה נדה דאו׳, דמחשב נמי במתקן
 מנא, הרי קולי לא מקילינן(כרא״ש סוף נדה), אבל טבילת בעל קרי שהיא
 מדרבנן, שרי(מג״א שכיח סקיח). אסור לכסכס הבגדים שהן קשים לאחר הכביסה,
 רק חלוק שלובשו סמיך לבשרו, ואינו מקפד לצחצחו פ״י השפשוף, רק שמתכוון
 לרככו, מוהר, אבל בגדם שלובש מבחון, מדנהנה ומתטון בצחצחו, הו״צ

 כמלבן ואסור (שיה ה׳). אסור לנער מיס מבגד הדש שלא נשתמש בו עדין הרבה,
 שעוד נראה ט חדשו, וכ״כ אסור לנער בגד שחור שעדיין בחידושו שעדיין לא
). אסור להסיר האבק מהבגדם ע״י  נשתמש הרבה, מאבק ושלג שעליו(rc א׳
 (בירסטע) שעשויה מקסמין דקין (של״ז), ונהגו לאסור אפיי ע״י (בירסטע)
 משערות, וכ״כ ביערות דבש, וליל דאסור מדהו״צ עובדןדמול,דטריחאמלתא,
 ומחזי כמתקן מנא. וללקט הנוצות שעל הבגדס, לרמ״א מותר ולרמגי׳א אסור
. בגד שנתלכלך בטיט אס לת מותר לגרדו בסכין או בצפרניו, דלא א)  (ש״ב הי
 דמי למלבן, מה״ט מותר כמי לשפשפו מבפנים. אבל אסור לשפשפו מבחוץ,
 דכה״ג מחזי כמלבן, אבל אס הטיט יבש, אסור לשפשפו כלל, מדהוי כטוחן,
 רק ע׳׳י עובד כוכבים מותר , דמדא״צ להדבר הנטחן הו״צ מלאכה שאצלג׳יו
 (כמג״א שיג םנרז), ובמקיס כבוד הבריוה, לילך בבגדים מלוכלכים, מותר

 שבוה דשבוה:

 יד) המנפץ צמר או פשתן או ד״א או סרקן במסרק, חייב. ושיעורו חוט של
 ד״ט ־. תולדתו, המכה על הנידן עד שנעשו כצמר, או מנפץ סיב
 או גמי־ עד שנעשו כעין חומץ, חייב (למביס >רש הי״ב וירושלמי):
 טו) הצובע חוט של צמר או פשתן או דבר אחר, שארכו ד״ט, או שאפשר
 לטוות מהנצבע חוט כזה, או הצובע בגד או כלי או כותל, חייב:
 ואין הצובע תייב רק בצבע המתקיים זמן ארוך, לאפוקי בצבע מתכות בסרק
ג). המסייר טתל, חייב משוס צובע י  וששר, דאינו מתקיים פטור(רמב״ם שיש הי
 ומשוס בונה, מלהוסיף על בנין כ״ש . תולדתו שעשה עין צבע , כגון שנתן
 (פיטדאל) למים והשתחרו,' או שנתן (שארטע) לתוך מי כרכום ונתהפכו לצבע
 (נדן), חייב . ולראב״ד בנתן הצבע למים פטור ואסור לבזה לא נגמר עריץ
 מלאכה הצביעה (סימ משבת). אבל בצובע מיס שבזכוכית לנוי, צכ״ע חייב, להרי
 עמר מלאכת הצביעה. אשה שצבעה פניה בסרק (שמינקע) בל״א, לרמב״ם
 פטור ואסור, ולסמ״ג חייב. מיהו באיש, מלאין לרט בכך לכ״ע פטור ואסור,
ד קע״ב). אין צביע' באוכלץ. ומה״ט מוהר להה , ומג״א שס סקי״ש. ועיי ״ ה י  (שיג כ
 כרכום במאכל(שיכ י״ע). ולוקא במתכוון לתבל ולאכול לאלתר. אבל סוחרים
 אטדים לצבוע יי׳יש או עוגות וכלומה, שכוונתה למראה ושיתקיים (אשל שס
 שהי׳). ונ״ל ראי׳ דבכה׳יג יש צביעי באוכלין להרי רב אמר (שבת ע״ה בי) דשוחט
 חייב משום צובע בית השחיטה. האוכל (היילעלבעערל1ן) או שאר סירות, לא
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ט תפירה - באנד. מוכין, קורע ׳  פוצע, קושר, מתיר* כתונת, עניבה, פימת דלת. הנעל / אגודה, תופר, דפי ספר, ת
 פרעוש׳ דגים; עכברים, השוחט נייר״ הצד׳ תרנגולת״בהמה, זבובים

 בשבת. אס לא המקבים רהבים ועגולים ומהוקנים בהפילה הביב, [״ואין לגיל
 לקשור ב' קצוות החוט],(געזיימט) בל״א. דאל״כ אפי׳ רק למתוח החוע המוכנס
 כבר בהנקבים מע״ש / אסור (מס ברז). טובין, כגון(בויממאלצע) או נוצות או
 שאר דבר רך, שנפלו מתוך הכרים והכסתות, מוהר להחזירן. אבל אסור

 למלאותן לכחחילה, גזירה שמא יתפור (שס ס״ח):
 כד) הקורע, ונתכוון לתקן עיי׳ז, חייב. מיס לרמב״ס דמחייב במלאכה שאצלג״ו,
 אם קרע בכעסו או על מתו, הרי נתכוון לתקן לגבי יצרו, וחייב. ולדידן פטור
ל קי״מ שיק ״  ואסור. אסור לקרוע נייר, דהו״ל כמתקן מנא (ש״מ י״נ) וצפר״ח (
 י״ח) חייב חטאת. ףאב״י ועיין במלאכת מוחק שחלה ע״ר זצוק״ל על זה].כליס
 שכרוך על פיהן עור או מעלית, מותר לקרעו כדי לתכול או לשתות מה שבבלי

 (שייל מגיא י״ד). הרי י״ג מלאכות בעשיית בגד.
 כה) הצד שום דבר שבמינו ניצור, אפי׳ בהמה חיה ועוף סומא או ישן, אם
 היה הניצוד במקום שיכול להשמט, ותפסו. או שצדו למקוס
 שאינו יכול להשמט, ונעל בפניו, או אפילו נמס מעצמו למקום דמטי
 ליה בחד שחיה [וי״א לשיעור! ו׳ שפתים (תצ״ו מג״א סק׳יו)] ונעל בפניו, חייב(ששי! סיא
. וגיל דאפי׳ הוא חיה רעה שירא לתפסו שם אף שיטי במקום צר אפ״ה ( ׳ «ג ׳  ג
 טון שניצר חייב, ועפט״ז מ״ז. אבל אס היה הניצד שם והפתח סתום מותר
. וכן צפור קטן שנכנס לתיבה, או למגדל(שראנק) בצ״א. ה)  לסגרו ביותר (שם שי
 או צפור גדול שנכנס לבית ונעל בפניו, חייב (שם שיא). אבל בצד צפור קטן

 לבית גדול, או הצד חיה זקינה או חגרת או חולה מעיפות, שאינה יכולה לזוז
 ממקומה (לאשוקי חולי מחמימות), פטור ואסור (מזיז שם םק׳ע). בהמה חיה ועוף
 שברשותו, אס מרדו שאין באין לכלובן בערב, אפי׳ שור, סוס, ותרנגולת(ירושלמי).
 או תרנגולת חדשה שאינה מורגלת עור לבוא בערב לבית, אס צדן ותפסן, חייב.
 ואפי׳ הן בבית סתום , אס הבית גדול אסור לצוק שס (שש״ז ייב ומג״א תצ״ו
 סק״0. וכ״ש כשנכנסו מעצמן לבית פתוח, אסור לסגור מלת שלא יברחו(א״ר
 שש״ז). ואסור ג״כ לומר לעובד טבביס לצורן, מדצידתן אסור מדאוריי׳. אמנם
 בלא מרדו, יש חלוק, אס א״צ לצודן כלל, שכשרוצה לתפסו, מיד הוא עומד
 מעצמו, וכ״ב תרנגולת, שדרכה כשאדם רוצה להפסה, מיד מושבת א״ע צפני
 הרודף, כשברחה מותר לדחותה מאחוריה לבית. אבל לא יגע תחת כנפיה,
. אבל אס  מדמשרבטת נפשה, הו״צ נושא מוקצה, שאסור לטלטל (שיח ס״מ)
 נשמטת ובורחת, ואינו יכול לתפסה בקלות, אעפ״י שבאין לכלובן לערב אסור
 לצודן. ואעפיכ אם קטן או עובד כוכבים יצודוה להחזירה, אין מוחץ להן(שש״ז
 מג״א כ״ז). ובהמה שלא מרדה, אף שנשמעת כשיתפסוה, לא שייך גבה צידה .
 וחתול דינה כחיה (ספי׳ שסין). דברים שאין במינן כיצד, כזבובים ופרעושין
 הצק פטור אבל אסור. ובנכנסוזבובים לכלי קטן יפריחם קודם שיסתום הכלי.
 אבל אם הכלי גדול דלא מטו להו בחד שחיה, מותר לסגלו כשאין מתכוון לצודם
. ופרעוש שנקרא (פלאה) אסור צצודו. ובעוקצתו מוהר ליטול ולזרקה. ( ג י  (שנף! ס
). אבל מוהר לזרקה למיס (מגיא ש0  אבל לא ימללנה, שמא יהרגנה (שס״ז ש׳
, בחו׳יי(קס״ל) אוסר. הצד דג בין בחכה בין ברשה[״שפרסו בשבת א)  כקבי
 ושט הדג לתוכו סטור אבל אסור, והוא שלא העלה אוהו מהמים, דבכה״ג אפשר
 שיהי׳ חייב כלקמן במלאכת שוחט. אבל אם צד הדנ שבמים בידו ממש, או אם
 פרס הרשת על המיס ועל הדג שבתיק והרשת קטן] אם היה הדג תחלה במקום
 שיכול להשתמט, חייב. מיהו גס במקום צר, אס המיס עכורים שלא ראה אותם,
 טכ״פ מוקצה הם (תצ1°, רש״ז םיךב ורמגיא םיךא). אמנם גם אם הרג כבר ניצוד
 ועומד בחבית שבבית, כשמעלהו משם אפשר שיהיה תייב, כלקמן במלאכת שוחט.
 מ״ש הולדת צד הוא, המשסה כלב שיצוד חיה, והוא עשה מעשה קצת, שהבהיל
 החיה או עמד בפניה עד שהגיעה הכלב, חייב. ובלא עשה מעשה, פטור ואשור
, ואס אחיי׳כ ב . הפורש מצודה אם בשעה שפירש צדה, טי  (שגר! רמג״א סק״ל)
 ניצר מאליו פטור ואסור. ומה״ט אסור להעמיד מצודה לעכבריס בשבת אף
 דהו״ל מלאכה שאצלג״ו(רמג״א ששיזסק״ש). דברים שנופכיס וממיתים ודאי, מותר

 לצודן ולהלגן אפי׳ אין לצין אחריו (שגךז ס״י):
 כו) השוחט. ה״ה כל המעל נשמה מדבר שסרה ורבה, יהי׳ בהמה, חי׳ או עוף
 או דג או שאר בריות המיס או שרץ, ואפי׳ פרעוש ההורגו כהורג
 גמל(רמב״ם סי״א). וכ״כ ההורג שממית (שפימע) בל״א, או זבוב ושאר למש

 חייב (כמג״א שס״ז סקכ״ג):
 תולדת שוהט הוא החונק. וכ״כ הנוטל דג מחבית מים, אף שהניחו מידו, כיון
 שהעלה הדג רירין בין סנפיריו ברוחב סלע(הוא רוחב שליש טפח (כיו״ד
 ם״ל)) אף שהחזירו אח״כ למיס חייב (שבת ק״ז נ׳) ונ״ל חהו אפי׳ בדג גדול, ואס
 הוא קטן יותר מסלע, הכל לפי קטנו(כי״ל מ״א ס״ב). ועוד ני׳לדה״ה כששפך
 המים מעליו, דהרי זה גרע טובא מנוטל שמן שבנר שחייב משוס מכבה(ביצה
 כ״ג אי), אף דהתס כצ כבוי בידם הוא, ומכ׳יש הכא נג־ילת נשמה מעצמה הוא,
 נדו״ק. ולפיכך צריך לזהר מלומר לעובד כוכבים להעלותו מהחבית או להריק

 המיס

ב. וצר״ן פוצע  כובד העליון, הנקרא (קעשטענבוים), משחתך ב׳ חוטין טי
 היינו כשניתק לו חוט באמצע אריגה, פוצע האורג ראשי החוטין, ושוזרןיחד עד

 שיהא נארג. ובעשה כן בב׳ חומין חייב:
 כא) הקושר קשל של קיימא, חייב. וכ״כ

 כב) והמתיר קשל של קיימא חייב, ומהו קשל של קיימא, צרי״ף וללמב״ם כל
 שיש ב׳ צריעוהא, מעשה אומן,ועשוי לקיום, הייב״ובחדא
 לריעותא, פטור ואסור. ובב׳ לטיבותא מותר לכתחילה. וללש״י ורא״ש, כל
 קשר שאין זמן קבוע מתי יתירו, תייב. ובקבוע לו זמן יותר מיום א׳ פטול
 ואסור. ובקשר ליומו מוהר לכתחילה. ואכן קיי״ל להחמיר בכל קשר קיימא ,
 דהיינו כל שעושה ב׳ קשרים זע״ז ומהודקין. ודוקא בקושר ב׳ קצוות זע״ז. אבל
, או שקשר לאש א׳ של חוט, בקשר א׳ סגי , ׳  במוללם וקישרם יחד בקשר א
 וכל זה אפי׳ בקשר שעשוי להתירו בו ביום, מדאין אנו בקיאין ושמא הוא קשר
 אומן, ושמא הלכה כרי׳יף. מיהו כשאי! הקשר מהודק מאד, יש להקל במקום
 צערא (שיי!, ורנד! זלמג״א שם). תולדת קושר הפותל פתילי חבצים, מכל מין
 שיהיה, כמעשה(הזייצער). [ונ״ל דשוזר דאמלי׳ לעיל שחייב משים טוה, היינו
 בחוט דק כדרך עזיה]. ,ושיעורו שיעמוד החבל בפתילתו בצי קשר בראשו, דאז
 מלאכתו מתקיימת. ותולדת מתיר היינו במפריד פתיל כזה, ולא התכוון צקלקל
 (רמבים פ״י). מנעלים שתפר האומן זוג ביחד אסור לנתקן, ולא משום מתיר,
 לק מדתפולים דמי לפותח בית הצואר בכתונת, דחייב משוס מכה בפטיש (כשי׳ן
. ולצורך גחל (עי׳ רכ״מ ם״*), יש להקל לנתקן ע׳יי עובד כוכבים. ( ׳  מגיא י
 כתונת שנתקשרה בבית הצואר, מדדרך לענבי, הו״ל כעשוי להתירו כל שעה,
 ומוהר להתירו בשבת. ובאי אפשר מותר אפי׳ לקרעו בצנעא (שם מג״א סקי״א)
 [*ולא גרע מחותמות שבכלים שמתיר ומפקיע ותומן(כביצה ל״א צ׳)].עניבה מותרת
 ואפי׳ יש קשר תחתיה. ודוקא בעשוי להתירו ביומו, אבל בעניבה ע״ג עניבה
 אשי׳ לזמן אלוך שרי(שיין רמג״א סקנרו). ולקיש לזהר כשלובש כתונת שיש בשפתו
 שסביב צצואר ב׳ חוטים, וכן במכנסים וכדומה, לא יקשור ב׳ החוטים ויעשה
 עניבה עליה, דאף שמתכוון להתירן ביומו, עכי׳׳פ מדעשוי להניחו קשור, דלמא
א שםסם״י). סירות שקשורים או תפורים יחד בחוט, או עוף ממולא, ״ ג מ ר ) ך ל מ  מ

 שדרך לתפרו קודםבישול, וכ״כ כסוי כלים שקשור בחבל לכלי, וכ״ב צנצנת יי״ש
 או(מעדצץ) שדרך לקשור חוט סביב הסתימה למעלה, מתיר או מפקיע או
 חותך החוט, כשאינו מתקן הכלי ע״י שינתקו. אבל דלת שבמחובר לקרקע, אם
 קשר בחבל, מתיר אבל לא מפקיע (ל״ל להתיר קליעת החבל) ולא חותך(שי־״ל
 ש׳ י׳). נשמטו רצועות מנעל או של אחורי מכנסים, אם יש טורח להחזירם,
 שהנקבים צר, חייב משום מתקן מנא כשמבטלו שם. ואס לא מבטלו אסור
 מדרבנן שמא ישכח ויבטלו, כבעניבה לעיל. ואם הנקבים רחבים, שאין טורח
 להחזירם, אםור להחזירן שמא יקשור (שי״ז 5׳ ורפ•! שם סק״ד). ונ״מ בין טוב
 ואסור בזה׳יז, כבכלדוכתא, דבאין טורח דרק אסור הוא, להט שרי ע״י עובד
. אגורות תבן ( ׳  כוכבים לצולד גדול, כשטת דשבות (צורך גדול דשרי(כש״ז ס
 או דשא (הייא) בל״א אפי׳ קשורין קשר של קיימא כנ ל, מותר להתירן, דלא

: (  שייך קשר קיימא באוכלי בהמה. ויש אוסדם (שכיל ל׳
 בג) התופר שתחב המחט עם החוט ב׳ פעמים בהבגד שתופר, וקשר ראשי
 החוט מכאן ימכאן[*בקשרמזה וקשר מזה ],או שקשר את״כ ראשי החוט
 יחד בקשר קיימא, פלא תנתק התפירה, או שהכניס המחט ג׳ פעמים, אף
 שלא קשרן, חייב, שהרי התפירה מתקיימת [ובכולן חייב כמי משוס קושי. 1לרץ
 ושמ״ג(הובא בג׳״י שי״)) אפשר שתוסר לא יתחייב משום קושר, ומה שהקשה רתוי״ש הכא
 ללבריהם [משבת לעיל] למאן לחייש לפומא לחלתא חייב משוס תופר וקושר, נ״ל להתם
 מיירי כקשר באמת , וכן כ׳ רש״י התם להליא, אבל רץ וסמ״ג לשמרי תושר משוס קושר,
 טיירי בתפר ג׳ תפירות לאז א״צ קשר, אז שקשר רק קשר א׳ ב׳ החושים יחל וכמבואר
. ועוררני לזה בני הרב המאהיג מהרביי שלינרא אבדק״ק לאנדסבערג. אמנש  גכ״י
 לימ ניל לגם בג׳ תפירות בלי קשר, פשוש לחייב משוס קושר, ללא גרע ג׳ תפירות
 מפתילת חבל להו״ל תוללות קושר כלעיל. ועי׳ במג״א ש״מ סקי־־א I . תולדתו המדבק
ל הו״ל תולדת קורע ק ל ק ל ו ת נ ו  ניירות או עורות יחד ע״י דבק. והמפריק יאין ט
 (ש״מיד). מ״מ בנדבקו דפי ספד יחדע״י שעוה, או(בקלייסטער) שע״י האוגר
 הספרים , מותר להפרק. דהא חותמות שבכלים מתיר ומפקיע וחונך מדאינו
 עשוי לקיום, וכ״ש הכא דנעשה ממילא (מגיא ססש״מ). מיהו דפי ספר שלא
 נחתכו עדין זמ״ז, אסור לחתכן זמ״ז ע״י עובד כוכבים דהו״ל מתקן כלי.
 המותח חוט התפירה, חייב משום תופר. ומהו מותח, לרש״יהיינו בגר שהוא תפור
 ועומד, והניח חוט ארוך בסופו, ונתפרדו ב׳ חתיכות הבגד זמ״ז במקצת, ומתח
. ( ו י  את החוט בסוף ועי״ז שוב הדקן וחברן יחד, זהו הפירתו וחייב (ש״מ ה
 ולרמב״םר״ל שמתח היט התפירה קידם שתפר, כד שלא יתכווץ החוט בשעת
 תפילתו. ומשוס שזה מצרכי תפירה חייב משוס הופר. בגדים שיש בהן נקבים ,
 שמכניס בהן חוט או(באנד) ע״י כלי הנקראת (שטיפט), אסור לעשות זה



 כלכלת שבת ה
ל ׳ מקיז׳ איגעלן / שרעפפען > כנים / גבינה / המפשיט ׳ והמולח / והמעבד ׳ םיכת מנעלים ׳ גורקען ׳ משרטט, ב  שוחט׳ ת

 ממחק׳ מורט נוצה; פוזע׳ ממרח׳ וויקסען׳ רטיה׳ מאכל עב, מחתך/ קורע ׳ כותב
 כדי לחתוך מיושר, כבונים שמושכץ חוט סקרה כדי לחתוך מיושר חייב,(רמכ״ם סי״א):
 ל) הממחקו ר״ל שגרר העור עם ברזל חד, להסיר השער והצמר, והיה בעור
 כדי לעשות קמיע (רמב״ם שם). וכן-המקלח שער מהעור מתה ,
 חייב. [״ולא דמי לגוזז וא״צ לשער דפמול, מדהו״ל מלאכה שאצלג״ו וכלעיל, דהתס
 נטילת השער הוא המלאכה וכשא״צ לה פטור. משא״כ הכא, לא נעילת השער
 היא המלאכה, רק קדחת העור, ולה וודאי הוא צריך (ועי׳ רמג״א ססש״ג)].
 הולדתו המפרק(פוזע) מן(פלעדערוויש), וכן המורט נוצות (פעדערן פלייסען)
, וכן המגרד כלי חדש או ישן להחליקו ולצחצחו, חייב משוס ממחק ( י  (שבת ע״ל צ
). ולכן אסור לגרד המנעלים צקנחם בברזל שלפני ביה״כ, אפילו אינו  (שכיג ש׳
 חד (ש׳׳ב מרז סק״ג). הממרח זפת או שעוה וחלב או שאר דבר שהוא בר
 מרוח, ע״ג רעיי׳, או ע״ג שאר דבר, הרי זה תולדת ממחק. וכן בצק בר
. ורמגיאשס ביב חולק): המצחצחמנעליםע״י(וויקסען) ׳  מרוח הוא(מר!שי״ח י
 חייב משוםממרח. ולפיכך אפי׳ ע״י עובד כוכבים אשור, ואפי׳ עשה כן עובד
 כוכבים מעצמו לצורך ישראל, אסור למוצאי שבת בכד^שיעשה, ככל מלאכה
). אסור למשוח רטיי'  דאו׳ שעשה העובד כוכבים לצורך ישראל (נסי׳ שכ״ה ם״ו
 ע״י עובד כוכבים, רק בחלה כל גופו עיי׳ז. מיהו ברטיי׳ ממורחת מע״ש מוהר
 עובד כוכבים להניחה ע״ג מכה כשמצטער הרנה (שכ״ח). רטייה שנפלה, לא
 יחזירנה. ודוקא בנפל ע״גקרקע. אבלע״ג כלי, וכ״ש השהוחלק רק ממקומו,
 יחזירנה. (שפ). מיהו בהסירה במזיד, אפי׳ מע״ג כלי לא יכירנה (מג׳׳א שם
 סקכ״!). מכה שנתל־פאה, מותר ישראל להניח עליה רטייה ממורחת מע״ש
 לשמרה, דבכה״ג ליכא למגזר משום שחיקת סממנים. ובלבד שלא ימרח (שם
 סכ״ז). אסור לסתום פה כלי עם מגופה משעוה, גזירה שמא ימרח (שייר מר!
 סק׳׳י). אסור לשפשף רוק או ליחה שע״ג קרקע ברגלו, אבל לא משוס מרוח,
 מדמתכוון להבליעו, רק משוס אשוויי גומות, להכי רק בקרקע שאינו מרוצף
 אסור,• אבל על רצפה שרי(שש׳׳! מגיא סקכ״ל). אין מרוח שייך במאכל שיכול
 לאכלו בלא מרוח. ולכן מותר להחליק דיישא או מאכל תפוחים (וקארטאפפעל)

 (עי׳ בטוחן), או למשוח חמאה ושומן על הלחם (שכיא):
 לא) המחתך או קורע עול או נייל בשיעור כדי לעשות קמיע, או המחתך קולמס
 (מלבד שתיקן כלי), או המחתך או מנסר ע} או מתכות או חרס או
 שאר דבר, שמקפיד על מדת ארכו או רחבו, וחתכו או קרעו או שברו כפי
. וכן חנוני שדרכו למכור אמה או אמות מן  הצורך שרוצה [״ועיי ביצה פ׳יל מ״ה]
 (צייג) או(באנד), כשחתכו כפי המרה שרצה למכור, חייב משוס מחתך (ועיי
 רמב״ס פי״א). הקוטם קיסם לחצוץ בי שיניו , או לעשות בו שוס תשמיש
 אחר, או שקטס שרביט מענף תלוש, להכות בו התינוק, אם ביד חייב
 משוס מחתך (ולרמ״מ פי״א ה״י פשיר) , ואם בכלי חייב משום מתקן כלי
 (שם). המחתך חתיכת לפת, לעשות ממנו מגופה(פראפפען) לכלי וכדומה, חייב
 משום מחתך, מדמקפיד שיהיה רחבו כמדת פה הכלי, וחייב נמי משוס מתקן
 כלי. דאף דאין באוכלין משום תקון כלי(כסי׳ שכ״נ לי), היינו לעשות מהן כלי,
 אבל לתקן מהן כלי אחר, אסור, וכטרפא דאסא בחביתא, דאסור משום מרזב
. ). ועי׳ ריין ביצה (ד״ר ע״ב בל״ה אוכלי, ועי׳ א״ח שי׳יל ס״ה)  (כשבת קמ״ו בי
סר עצים, אס כדי ליהנות מהעצים, חייב משום מחתך, אם כדי ליהנות  תו
 כמסורה חייב משום טוחן. הקורע או הותך נייר לבן לקנח א״ע או לשאר
 השמיש, חייב משוס מחתך. ואס כתוב עליו אותיות י״ל דהו״ל נמי מוחק
 מדרבנן(משבצות סקי״א ב׳). מיהו המקרע הנייר שאינו מקפיד על מדתה כפי
 השיעור שצריך צו, גם אין כוונתו לקלקל, זה איני בכלל׳ מחתך , רק כבר
 נתבאר לעיל במלאכה קורע, אבל בקורע או חותך דרך הפסד או כמתעסק,

 פטור (רמב״ם סייח וסי״א):
 לב) הכותב ב׳ אותיות בכל כתב ולשון(כב״ש אהייע קכ״ו ס״א, ומג״א ש״מ י׳,
 וללא כרמ׳׳א ש״ו י״א, ולפיכך אשור לומר לכותי לכתוב אגרת בשבת, רק
 כמקום למותר שבזת לאמירה/ כגזן לצורך חולה או לצורך מצוה (כסי' ש״! סליכ), ואפי׳
j ב׳(ציפפערן), ואפי׳ ב׳ אותיות דומות שהן מלה אחת כגון גג דד תת וכדומה 
 או שכתב אות א׳ והשלים בו הספר, חייב. צריך שיכתוב בדבר המתקיים,
 כגון בדיו או צבע, ואפילו אות א׳ בדיו וא׳ בצבע אחר, לאפיקי בכתב במ׳ים
 או במי פירותוכדומה, וצריך שיכתוב ע״נ דבר המתקיים. כגון ע״ננייר או
 קלף או ט]־ או כותל וכדומה, לאפוקי בכתב ע״ג עצי ירקות. כתב בדו או
 צבע ע״ג בשלו חייב, שלט ע״ג בשרו ב׳ אותיות, פטור. קרע בקלף צורת
 ב׳ אותיות. כתב ע״ג ב׳ מגילות בב׳ עיילוח ביוסא׳, [*אב׳ י ובהעלם אחד]
 חייב, מדטל לקלב ב׳ המגלות יחד.כתב [*בדיו] ע״נ כתב [*של סקרא] חייב משום
 כותב ומשוס מוחק. אבל כתב בדו ע״ג דו או סקראע׳׳ג סקלא, או סקרא
 ע״ג דיו, פטור. חיה כתוב חית, וחילק גגו וטמאו ב׳ זיינין, חייב. תולדתו,

 לושם

 המים ממנו (שש״ו מג״א שקי׳'!). ואף שאינו מתכוון להמית הדג, לק להחליף
 מימיו כד שלא ימות, א״כ אס גם ימות ביני ביני מתעסק הוא אצל נטילת
, וא״כ ע״י עובד כוכבים יהיה שבות ( ׳  נשמה דלא ניחא לי׳ בה (כשבת לע״ה א
 דשבות, עכ׳יפיגם שבותדשבות מותר רק לצורך גדול וחיות הדג אינו צורך גדול
 כ׳ייכ, ומלבד זה אין כל השבותין שוין(במג״א ש״ו 0ק״0 כך נ״צ. ההובל באדם
 בהמה חיה ועוף, או בשאר ח׳ שרצים שנזכרו בפרשת שמיני, החולד והעכבר
 וגו׳, שיש להן עור, ואפי׳ רק נצרר הדס בין עור לבשר ע״י הכאה [״דעכ׳יס
 נעקר הדם ממקומו רק שהעור עכבו מלצאת], אס לא התכוון לקלקל, יש אומרים
 דמה תולדת שוחט. וי״א דהו׳׳ל תולדת צובע, מדנצבע העור (ולזקא בצדך שיצשבע
. וי״א דהוא תולדת דש. ולפ״ז צריך להוציא דם כגרוגרת ( ה ר  העיר, כשבת מ
 (מימ פיית ה״ת ורמג״א שש״! סקש״ו). ויחובל בשאר שרצים, אינו חייב עד שיוציא
. וכל זה בחבל וצריך לדם, אז אפי׳ בנצרר הדס חייב, דסופו  דם (שם ס״ת)
 לצאת. אבל בחבל בחבירו או בבהמת חבירו דרך נקמה, י״אדנקרא מתקן מדעושה
 נייחא ליצרו, וי״אדהו"למקלקל(מ״מ ס״ח ה״ח ומג״א רפיח א׳) . אבל במתכוון
 להזיק בלא דרך כעס ונקימה, לכ״ע הו״ל מקלקל ופעור [וכפי הנראה מלבדיהרמב׳׳ם
 (פיח ה״ח) ומדברי מ׳״מ שם, לא משהחת לה, רק כלא התכוון להזיק לבעליה, ואז לא
 שייך נקימה כבהמה, מדאיגה מצעערת על שנח לוג״ כהכאתה, [*ואף למצינו דוגמתו (פ״ה
ד  לבכורות מ״ל) בהיה רלפו ובעעו אחר רדיפה אינו כמשיל מוס, לאו להשקיע כעסו לק כ
 שירא ממנו פעם אחר ולא ירדוף אחל בני חלם, ומשום זה לא מחשכ כשכת מתקן, מללא
 מתקן כשעה שחובלו — ע ג״ל]]. המקיז דם לבעל חי במקום שאין סכנה לנפש
 אדם, או שמושיב (איגעלן), או שעשה(שרעפפען) ע״י(קאפפע), חייב (מגיא
. ואעפ׳יכ מותר להקיז דם ע״י עובד כוכבים לבהמה מסוכנת (של״כ  שכיח נ״ג)
 ס״ל). אסור למצוץ דם בפיו מחבורה או מבין שיניו, או להניח (צוגזאלבע) על
 מכה, ואפשר דהוה אב מלאכה (מג״א שכ״ת כ״ג). כניס שירחשו מוהר להרגן,
 ושבבגדו אסור להרגן, אף דכולן נולדיםמזיעה, עכ״פ מדמצוי פרעוש בבגדו,
 שמא יהרגנו. אבל מדאסור הריגת הכינה רק מד״ס, לכן מותר למללה ולזורקה
). גבינה שיש בה  ולא חיישי׳ שמא יהרגנה, דהו״ל גזירה לגזירה (ששי! ש׳
, ולפיכך דנן ככינים  תולעים, מותר לאפלה בשבה, דמיניה קארבו(כי״ל פ״ל)
. ואילה״ק הרי גס בחול לתסר ( כ  שנולדין מזיעה שמוהר להרגן(עמג״א שנדו ס״
 מצחכלו, מדהו״ל דבר חי, וכשושיבא (שבת ל״צ ע״ב), כ׳׳ל דהנךדמיניהקארבו,
 אפי׳ כחי לא הוה. או נ״לדהתס באכל לי׳ בעינא משא״כ הכא דאוכלו ע״י תערובות
 מקום גדלו, וכתולעים שבמים שבבורות שיחין ומערות, דאדם שוחה ושוהה מהן

: ( ׳  ואינו נמנע (טזילין היו ב
, שיעורו כדי לעשות קמיע. מיהו נ״ל רמפשיט ת  כו) המפשיט עור מבע״ח מ
 מבע״ח חי, לא גרע מטוויה, דאין דרך טוויה בכך(כשבת ע״ל
 בי), ה״נ אין דרך הפשט בכך. תולדתו המפשיט דוכסוסטוס מעל קלף, והם

: ( ז  הדלדילין שעל העור לצד הבשר (כאי׳ח ל״כ סי
 כח) המולח והמעבד בגמ׳ מקשה, היינו מולח היינו מעבד, ומתרץ, חשבינהו
 בחד, ועייל שירטוט במקומו. ולהכי חשבינהו תנא לת־־ווייהו, דקמ״ל
 דהמולח הו״צ כמעבד, ולהט המעבד בסיד או במילין, או המולח העור, חייב
 ושיעור מעבד, הדי לעשות קמיע. תולדת מעבד הוא כשדורס על העור עד
 שיתקשה, או שמרככו בידו, או שמושכו עד שמשוה אותו(רמב״ס פייא הי!) או
 שסך עור בשמן(שם פכ״ג ה״י). אסור לסוך מנעלים חדשים בשמן, אף שמרוככיס
 כבר קצת לדמי לעיבוד (רש״י שבת קמ״א ב/ וא״ח שכ״ז ס״ל ורמב״ס פכ׳׳ג משבת).
 ולראב״ד גס ישנים אסור לסוך (מ׳׳מ פה״ב הי״ח) וכן נוהגין. ונ״ל דמותר ע״י
 עובד כוכבים אבל(וויקסען) ע״י עובד כוכבים אשור בכדי שיעשה, וכלקמן
 בממרח. אע״ג דאין עיבוד באוכלין מדאוריי׳, עכ״פ מדרבנן אםור(כתוסי בשבת
. ולפיכך אםור למלוח בשר או דגים או כל דבר שמועיל לו המלח. (  לע״ה כי
 וכ״כ צנון או(נורקען) ובצלים שרוצה למלחן, טובל חתיכה ואוכל - אבל להטביל
 ולהניח, אפי׳ אוכ1ן מיד זא״ז אסור (מגיא שכ״א סק״ה י״ו). והמולח (זאללאט
. ועי׳ לעיל במלאכת אופה. חלב (  וגורקען), יתן מיד חומן עליו (שכ״א ד
 ושומן שאינן אוכל גמור, יש בהן משום עיבוד (רש״י, ורץ פ״אלביצה קפ״ו בי).
 בשי שירא שישהה ג׳ ימיס בלי מליחה אסור ליתן עליו מיס, מדמתרכך עי״ז
 ומתקן הבשר, ואפי׳ ע״י עובד טכביס אסור, בליכא פסידא לאבלו צלי(מג״א
 שם!׳) . מיהו באשל(שם) כ׳ דאם כבר מונח בכלי דאז די בשדי׳, מותר לישראל
 לשפוך מיס עליו, ואס אפשר בהערמה, דהיינו ליטול ידו עליו, עדיף טפי.
 אבל באין לו כלי, דצריך שפשוף במים, אז יעשה ע״י עובד כוכבים(ועיי מיש

. וכן יש להקל ביש הפסד קצת: ק)  פליח א״ת תי
 כט) המשרטט בין בצבע בין בלא צבע, בין על קלף, נייר או עץ או שאר
 דבל, בין ששרטט כדי לכתוב במקומו ב׳ אותיות, או ששרטט

 (משגיות סדר מועד) בית
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 מדפיס. רושם בצפורן׳ מורק.שעוד. בם״ת׳ דיה עוגת׳ בוטעלליע׳ שטעקע, מכר־/ שאילה׳ חשבון, p ,גורל>שחוק׳
 שטר׳ מעשיות׳ צייטונג׳ הבונד!/ גומא

ם דמותר י ע  שטא מדרבנן, וטון שכן הו״ל שבוה דשבות באמירה לעובד ט
 לצורך גדול, ושמא יש בהאינרת כורך נפש (כש״י ס״ם), וכמו דשרינן ייה״ס
. ואילה״ק עכ״פ הרי קולא לא ( ס  ליגע בהאיגרת שבא מטן לתחום (כמל׳א כ
 מקלינן (כי״ל קצ״ס ס״ז והש״ז םסיצ״א^, והאין נקל הכא בנגיעה ובפתיחת
 האיגרת, נ״ל דהיינו דוקא בדבר א׳ משא״כ הכא נגיעה לחוד ופתיחה לחוד.
 כך נ״ל. אסור לכחול בשבת או לצבוע לחייו(בשמעקע), מדהוא ככותב(למב״ם
 פכ״ג הי״ב). אסור לקנות או למכור, לשכור ולהשכיר ללות ולהלוות, בין בפה
 לומר הנני מוכר לך או הנני קונה ממך דבר זה, או למסור לו בהורה מכירה
 אף שלא א״ל לשון מכירה, בין במשקל, מניין, או מרה, או בלעדן, גזירה
 שמא יכהוב (רמכ״ם פכיג ואיש ש״« ושכיג). וחמירא גזירה זו, משאר גזירות ,
 דהכא ילפינן לה מקרא, ממצוא חפצך ודבר דבר (כרשיי ביצה ליו א׳ ל״ס משוס מרמ,
 וכיכ לש״י שבת קי״ג ב׳ ל״ה שלא יהא). ואף אה״ל דהך קרא רק אסמכתא בעלמא הוא
 עכ״פ הרי ודאי בימי נחמי׳ כבר נאסר (כרש״י ביצה לכ״1 כ׳ ל״ס אין פוסקין),
 וא״כ דברי קבלה הוא, וכראוי דמיא(וכמףז בשם ל״ת בא״ח תרפ״ז סק״ב). ומה״ט
 מדתמירא כולי האי אסרוה אפילו במקום מצוה, כגון לפדות הבן בכלים בשבת
 אסיר, מדדמי למו׳׳מ (של״ש). פיהו כשנצרך דבר בשבת, כמאכל וכדומה,
 מוהר לומר להמוכר הן לי דבר זה (ולמכור לעובד כוכבים בכה״ג אסור כסי׳
 ה״ק מג״א סק׳׳ג). ועכ״פ ראוי ליזהר מלהזכיר מעות, לומר הן לי בכך וכך
 מעות, שזהו עיקר מקח וממכר (כמךז שכ״ג סיךב), וגם מלהזכיר שם מרה
 ראוי ליזהר, רק יאמר מלא לי כלי זה (והמוכר יחסיר ממש מהמלה). ונוהגין
 היתר בהנך, מדמודיע רק למוכר כמה צריך, אבל אסור לעשות עם המוכר
 חשבון, לומר כבר נעלהי מאז כך וכך [״והיום אקח כך וכך], נמצא בין הכל כך
 וכך. נס לא יזכיר לשון מכירה, רק הן לי(כל זה בסי׳ שכיג), ואס אין מאמינו
 מותר ליהן משכון, ולא יאמר הילך משכון , רק הילך דבר זה ותן צי מאכל
 סלוני(ש׳׳ו סי״א). וכששואל דבר מחבירו, לא יזכיר לשון הלואה, דמשמעלזמן
 מרובה וגזרי׳ שמא יכהוב. רק לריק מוהר, דהרי גס הלואה גוהגין שרשאי
 לתבעו לאלתר לחזרה (מג״א שי! סקי״ל). וכשם שאכור מו״מ ואינך, כ״כ
 אסור לפרוע בשבת, אפי׳ ע״י משכון או עי׳י עובד כוכבים, רק בנשבע
 לפרוע לחבירו ביום זה , ואירע בשבת, מותר לפרוע ע״י עובד כוכבים או
 במשכון(מגיא ס״ו סקנרז). וםה״ט שמא יכתוב אסור לדון, או להכניס לבית
 הסוהר, או להלקות, ולא מקדשין (ויש מתירין לקדש בשפת הדחק), ולא חולצין ולא
 מיבמין וטי ולא מגרשין(ובשכ״מ שרי), בכולם גזירה שמא יכתוב(שלי׳ש). הכונס
 אלמנה לא יבא עליה ביאה ראשונה בשבת דהוה כקונה קניין, דחופתה אינו
 קונה כמו בהולה (שה) אסור לקבל קניין סורר בשבת, ורק בשכ״מ, וכדי
, וי׳־א  להניח דעתו, שרי מדא׳יצ קניין, דדברי שכ״מ ככתובין ומסורי׳ דמי
, או במתנה במקצת  אפי׳ בצריך קניינו, כגון שמפרש שאפי׳ יעמוד לא יחזור בו
. אסור ליתן מהנה בשבת. כ״א לצורך מצוה או לצורך שבת ( ל ״  מנכסיו(ח״מ מ
. אסור להטיל גורל בבבת אפי׳ ע״י עובד כוכבים, גזירה ( רו  (שיו מ״א שיק נ
 שמא יכתוב (שכיב שיו) - אבל מי יאמר קדיש או מי יעלה לתורה מותר להטיל
 גורל(מגיא שם הקיש). עובד כוכבים כמביא מעות לפרוע מוט בשבת, מותר
, ומוהר  שיניחו העובד כוכבים ולא יגע בו ישראל בהמעות, ולא יחשוב עמו
 הישראל להחזיר לו משכונו, או להחליף אותו במשכון אחר. וטוב שיקח העובד
 כוכבים המשכץ בעצמו ולא יגע בו ישראל(שליה ומג״א שם כק״ח). אסור לשחוק
 שוס שחוק כדי להרוויח (של׳יח ס״ה). וראוי לזהר בכל שחוק (מל׳א שס סק״ח).
 אסור להניח בשבת ויו״ט ערובי החומין וערובי חצרות, דאקנויי רשותא
, וא״ח תקכי׳׳ח ס׳יכ). אסור לקרות בשטרי הדיוטות ,  בשבתא, לא (ביצה לי״ז א׳
 כשט״ח, וחשבונות, ושטרי מכר ומתנות, ואפי׳ לעיין בהם חסור, גזירה שמא
 ימחוק, ובאגרות של שאילת שלום יש לזכר היכא דאפשר, אבל מכתב שתיל

 היום, מוהר לעיין בו במא יש בו צורך היום, ולא יקרא בפה, אבל מותר
 לשמש לקרוא הקרואים לסעודה, ע״פ הכתב שנהן לו בעל הסעודה ־ וספרי
 מעשיות ומלחמות, וספרי מליצה, אס כתובים בלה״ק מותר, ובלשון לע׳׳ז
 אסור לקרותן(ל׳ז בסי׳ ש״ז י״כ י״ג יי׳ד מ״ו) . יש מקילין לקרוא (הצייטונג)
 בשבת מדמהענגיס בזה ויש להחמיר (עצי ששים). וכל שאסור לקרותו אסור

 לטלטלו (רש״ו ש״ו סקי״ג). הרי ט׳ כלאכות הצריפים לכתב:
 לד) הבונה כצ שהוא, דהיינו שעשה בניין קבוע בקרקע, בין מאבנים או
. אהד נתן את האבן או העץ, ואחד נתן העיט, הנותן ב  עצים טי
 הטיט חייב . בד״א בשורה האמצעית. אבל בשורה העליונה, גם המניח
 האבן או העץ ע׳׳ג הטיט חייב משוס בונה, מדאין מנימין עליו טיט. אצל
 בשורה תחתונה, אס רקצודד האבן או האדן(שוועללע) והניחו ביושר על הקרקע
 במקום הבטן, ושם עפר בצדיה, חייב משוס מכה בפטיש (שבת קכיב כ׳). כל
 העושה פעולה בגוף הקרקע,או במה שבמחובר בה, וטינת תכליתו לצורך בנין
 חייב משוס בונה. לכן החופר גומא בביתו או בחצירו(ילמגיאתצ״ח סקל״ב, אסי׳

 «מר

 רושם, בעשה ב׳ רשימות בעלמא, או צייר שום ציור על נייר או כותל וכדומה,
 חייב (כ״ז ברמב״ם סי״א). המדפיס חייב משום כותב, והמסדר האותי־מ בדטס,
 חייב משוס בונה, ולמ״ד יש עימור אף פלא בגדולו קרקע, חייב נמי משוס
 מעמר, והמגיה ומתקן ומושיב אותיות עופרת אחרות תחת האותיות המשובשות
 חייב משום בורר (כשיו סס״ שי״ס), ומשוס כותר ע״מ לבנות, ומשוס מכה
, חייב משום  גפטיש. והסותר האותיות ממוכבן ומחזירן לאחר שהדפיס בהן
 כותר, ומשום בורר (עץחיים). הכותב ונתכוון לקלקל הקלף או הנייר עי״ז,
 חייב. קטן אוחז בקולמס וגדול אוחז בידו וכותב, חייב, גדול אוחז בקולמס,
׳ פרה פי״ב מ״י]. הכותב בשמאל פטור ואסיר,  וקטן אוחז בידו וכותב, כטור ףעי
 אבל איטר, שמאלו כימין כל אדם (רמב״ס פי״א). אסור לכתיב במים או במשקין
 ע״ג שולחן, או ע״ג חלונות לחין, או באצבעו ע״ג חול או עפר, אע״ג דאינו
 מהקיים. אסור לרשום בצפורן על גליון ספר שהוא נייר׳ לסימן, אבל על ספר
 של קלף, בט״ז מתיר, וב״ח ומג׳׳א אוסרים (ש״מ) . אסור לחבר או להסיר
 אותיות של כסף על פרוכת וכדומה (מגיא ש״מ סק״י). מיהו ב״ל דאינו חייב
 חטאת, דהרי אפי׳ עב רקם אותיות בבגד, דדמי טפי לכיהב האות אחת אחת,
 אפ״ה מסתבר דפטור בשבת מטעם כותב, דהרי כל כה״ג לא מחשב כתב לגבי
, א״כ ה״ה לענין שבת, וכ״ש בחיבר כל האות  גט אשה ועבד(מיעין ל״כ ע״א)
 בפעם א׳ טל הבגד, אף דדינו ככהב(כרמגיא ל״ב סקנ״ז ושל״לסקי״ז),עכ״פ לא דמי
 לטתב ואפי׳ למדפיס או למפריד גנ החיה לא דמי כלל, להתס עשה האות
 משא״כ הכא האות עשוי ועומד, לכן כ״ל דאסור רק מדרבנן, מוהר לרשום
 באצבע אותיות באויר או ע״ג שלחן, כל שאינו ניכר רושם עי״ז(ש״מ ס״ל):
 לנ) המוחק ע״מ לכתוב ב׳ א/היות במקום המחק, אפי׳ לא מחק רק טשטוש
 דיו, ויש במקימו כדי לכתוב ב׳ אותיות, חייב. ואס מחק ע״מ
 לקלקל, פטור (ש״מ סיג ורמב״ס פי״א). נטף שמוה על אות א׳ ׳ אסור לסלקו ,
 ואם על ב׳ אותיות, המסירו חייב חטאת, אבל לא משוס כותב דהרי הכתב
 נשאר תחת הטיפה כמאן דמונח בקופסא, וכי ס״ד דבנטף שעוה על אותיות
 שבתפילין, אף שיסירו יפסל משוס שלא ככדרן(עמגיא ל״ב סכ״ג), או בנטף על
 ס״ת פלא במקום הקריאה, יפסל לקרוא בה במקום אחר מדהוו האותיות שתחת
 השעות במתוקים, אבל הכא חייב משוס ממרח (ועי׳ בתשובת מעיל צלקה סי׳ כ״ה).
 מיהו בנמצא שעוה על אותיות ס״ה במקום הקריאה בשבה, כ״ל דאס נראין
 האותיות מתוך השעוה, מותר לקרות שס , דלא נרע מקורא מתוך זכוכית
 (הבריללע), דליה דמש בה׳ וכ״כבתשו׳ הלקט (ירא סי׳ צ״מ) מתיר, משום
 דכמו ערוה בעששית אסור לקרות ק״ש כנגדה (נסי׳ ע״ה שיה), ה״כ ראיה
 מקרי. מיהו באין נראה האות מחחת השעוה, אף דבמקים אחר פפיטא רמותר
 לקרות לכתחילה, עכ״פ בנמצא במקום הקריאה, יוציאו אחרת [*אב״י וכלץ
 המבואר בא״ח קמ״ג שיל כמרא] דאיי׳ל יקראו המכוסה בע״פ ויסיימו מניין
 הקרואים בה, ואח״כ יוציאו ס״ת אחרת ויקראו בה אוהו פסוק עם ב׳ פסוקים
 שבצדו בברכה החלה וסוף, ושהגאון בעל ח׳יד וראייתו מא״ח (קל״ז סיג ואירשה)
, אבל הכא  ג״ל דלא דמי, דהתס רק בדיעבד, בשכח לקרות פסוק א׳ או ב׳
 דלכתחלה, לא. שלא יאמרו למפרע הוא דקרי (כדאמרינן בשלהי מגילה).
, ד  ולשבות יעקב (ת״ב סי׳ ל׳) אם כהיבש השעוה עד שיכול להסירו כלאחר י
 ע״י פיכפיל הגוינ יפרוך ויפול, מותר להסירו בכך (ועי׳ רמג״א ליב סקכ״ג).
 דיו שנשפך על ספר, לכאורה היה נראה מסעם הכיל שהמלחכו $ המקנחו
 משם אינו כמוחק, דכל זמן שהדיו הנשפך לח, ס״ל רק כמסיר דבר המכסה
 האותיות שתחתיהן, אבל ממ״ש רט״ז לגבי תפילין(ל״נ סקשיו) דכה״ג הו״ל
 כמוחק, א״כ לגבי שבת המלחכו או מקנחו חייב לטאה. [וא׳׳כ מ״ש בתוספתא
 לשבת (פי״ב) נפל דיו על ספר ומחקו, או שעוה על הפנקס (הוא עשוי מלוחות שוחץ
 בשעזה , שתוקקין עליהן אותיות, כרש״י שבת דק״ל כ׳ ל״ה על שני לוחות) ומחקו, אס
 יש כמקומו כלי לכתוב ב׳ אותיות חייב. היינו בין בליו לח או יבש]. ספר שכתוב על

 עוני עליו אותיות וצורות, יש להחמיר היכא דאפשר מלפתחו או לסגרו. אבל
 עוגה שכ׳ עליה אותיות וצורות (מצוקקער) וצבעונין אסור לשברה, אבל אם
 מגוף העוגה מצוייר עליה, מותר לשברה משוס עונג שבת, והרי מקלקל הוא,
 וקיל מדפי ספר הנ״ל(עי׳ מגיא ש״מ סקי! ולע״ז סיךב). אסור לשבור חותם
 איגרת או(שבבוטעלליע), ביש על החותם אותיות, ואפי׳ ע״י עובד כוכבים
. מיהו נ״ל רמוהר לומר לעובד כוכבים לקרע הנייר ( ו ד מ  אסור (תקי״ש במג״א ו
 בצד החותם, דאף לבתר מ״ש רב׳׳י (ש״מ סי׳/) דאשור לקרע נייר דט׳׳לכמתקן
 מנא, הייכו בקירע כייר לשוס תשמיש. ונס משוס מחתך ליכא, כלעיל במלאכת
 מחתך, דהיינו במהטון לקרעו כמדה הצריכה לו, משא׳כ הכא דליכאלא השמיש
 ולא מדה. ואף דרפ״ח בי״ד (קי״ח פקיי׳ח) כ׳ דהקורע נייר מטתם עושה מלאכה
 דאו׳, כבר כתב עליו רח״צ(סי׳ ל״מ) שטעות גמור הוא, ולא כ׳ טעם בדבר.
 ולפע״ד כוונתו מטעס שכתבתי מדאי! מהטון בקריעת הנייר למדת ארכו ורחבו
 >א הוה מתקן מנא ממש דהיינו מלאכה דאו׳ רק כמתקן מנא(סיי ש״מ סי״ג)



 כלכלת שבת
 גומא״ המפנה זבל, נקב בכתל׳ אהל׳ בנץ בכלים, מגבן, כללא דבוגה, גלאזער, אהל קבוע. אה; עראי, גג

 מחיצה, דף שלחן, קלאפע, ברייטעל, רעגענשירם,
 לאפי' שלין גלי קונלשין מחשב אהל קבע אס הוא קשור בהן), וגם יש נגנו או כפחות גפפל וחול תלושי׳ עכ״פ אסור לעשות גומא) או שנטל תל או מילא גומא ברצפת

 מג״מ סמוך לגגו, טפח על טפח ברום טפח, אז דינו כבנין מחובר לקרקמ
. (  (מגי-יא שש״ו כ״א) / ולהכי אפי׳ רק מוסיף עליו חייב מראו׳(משבצות שש״ו חי
, וכמש״ל. ודוקא בעשוי לזמן מרובה, דהיינו לח׳  מיהו רק הולדה הוה ולא אב
p משמע לע״ל מרש״י ביצה (לל״ב כ׳ ליה i , ׳  ליי ט׳ ימים [משבצות שם ואשל שס א
 בגין עראי) פי׳ רש״י שאינו להתקיים, וכן משמע >מי מרש״י עירובי! (ק״ג א׳ ל״ה מותר
 לנשותו) מרש. ואילהי׳ק מירושלמי בפרקן (ל״ל מיג) וכ׳׳כ בריש פרק הבונה למקשי, הרי
 בל מלאכות־ ממשכן *לפיכן, והרי מדהבשיחן הקב״ה להכניסן לארץ, בנין לשעה הוא, ומתר;
 הדא אמר׳ דאבנין לשעה חייב, אלמא לא״צ לבנין קבוע המשך זמן נ״ל דע״כ צ*ל לרש״י
 הנ׳׳ל דעכ״ס כיון לבבלי לא מקשי הכא P > י?ומקשינן באמת בבבלי לעניץ קשירה(לע״ל
 כי), ע״כ צ״ל דבבכלי לא חש להן סברא למכיון שהבעיתן הקב״ה וכו׳, זעכ״פ לא הבעיחן
 מתי יכניסן, והרי לבסוף נשארו באמת מ׳ שנס במדבר. 1גם לירושל׳ אפשר לומר, לבפחות
 מחי אי ס׳ ימים אפיי בנין שעה לא הוה, רק כנין פראי וכבסוכס. והא ללא מקשי
 הירושלמי מונעלה הענן מערב על בוקר, ייל משום דעכ״ס כשבנו הי׳ ספק ללמא לשנה או
ה כ״ל] ״(ג) אבל אהל עראי דהיינו כשאינו ; ל ׳ כ ה ו ע ה י נ 1 יו י נ ׳ ב ת ו ב  לשנ'° ר
, בב׳ לעיבותא, שעשר לזמן מועט, ואץ בגגו ו נ  עשוי לח׳ ועי ימים, כך ד
 או בסמוך צג״ט לגגו טע״ט ברויט, אז אפי׳ עשה גם המחיצות, י״א דמותר
. ובחדא לטיבותא שעשוי לזמן ( י  לעשות לכתחילה (משבצות שנח ח׳ ואשל שש״ז י
 מרובה ואין בו טע״ט ברו״ט, או כעשוי לזמן מועט ויש בו טע״ט ברו״מ
, לכ׳׳ע אסור לכתחילה. ובב׳ לריעוהא, שעשוי לזמן ( ׳ א ג י  (כמדורתאוכו׳ ביצה ל
 מרובה, ויש בו טע״ט ברו״ט, כבר ביארנו חהו אהל קטע , וחייב עליו
 מדאו׳. וכל אהל עראי שאסור, יש חלוק בין גג למחיצה. דבגג יש ד׳ חלוקים,
 (א) באין שס ג׳ מחיצות ויש טע״ט ברו׳ ט תחת הגג שעשה, אז רוקא במתכוון
ן חו לצל אסור, ומה״ט אסור לפרוס מפה ע״ג(רייפען) שעל עריסת ג ה  ל
 התינוק, וכדומה, אס לא שמהוח כבר מע׳יש טע״ט מלבד עובי העמוד הכרוך
 או שהרייפען בעצמן רחבןטפח, או שאין בין רייפען לחבירו ג״ט, דהוי׳ל
י דשרי (שש״ו כ׳ ורמג״א ח ר ע ל ה א ל ע ף י ס ו  כלבוד, דבכל הנך גוונא הו״ל מ
 שם). (ב) וביש שם ג׳ מחיצות מגיעות לאדן, אז אפילו אין מהטון לצל או להגן
 או לשוס תשמיש עכ״פ מדחזי לתשמיש ׳ אשור לעשות הגג ״ ומה״ט אסור להניח
 כסוי על תיבה, ריק הטפח סמוך לגג, כשאינו קבוע בה בצירים (מג״א שנדו
 סגךו), או לכסות כלי שיש בת טע״ט ריק, או להניח כסוי על חבית של מיס,
 או להניח לוחות טל חביות ריקות להיות כשולתן, כמו שנוהגין (בפאלען)
 בסעודות, כ״ז אסור באין הכסוי מיוחד מע״ש להכלי שמכסה ט(רש׳יז ססשמ״ו).
 מיט באינו מטון כלל לכסוי, כמחזיר קרירה על הכירה, שרי (תום׳ שבת לל״ו
 כ׳ ליס וג״ה). (ג) ובהרתי לטיבוהא, שאין שם ג׳ מחיצות, והגג שעישה אינו
 להגן או לצל או לשום תשמיש תחתיו, רק על גביו, מותר לעשותו לכתחילה.
 ומה׳׳ט מוהר להניח דף שולחן על הרגלים מדאין שם מחיצות וגס אינו מתכוון
 לאהל(שש״! מג״א שיח), וכ״כ מוהר מה״ט לנטות ולפרוק הקלאפפע שבביה״כ
 בכותל(מגיא שע״ו סק׳־ח), מלבד מעמי׳ הכ״לשרי ג״כ, מדעשר לנטות ולפרוק
 תמיד, דמי לכסא של פרקים שמותר נמתחו(שש״ו ה״ה, ועיי תלכיו גי) ימה׳יט
 שרי ללטש ברייטעל או (היט וקאפלוש), מדאין לו מתיצות ואינו מהטון לצל
 (מרז שנדו םק״ח), ואפילו במשים הטלית על (הברייטעל), דהו״ל כמו דפנות
 סביב, עכ״פ מדאינו מהטון לצל, שרי(מגיא ש״א סקנ־־א). (ד) וכל זה בשדרך
 להשתמש החת האהל, אבל באין דרך להשתמש תחתיו (בן הוא ל׳ הר״ן שבת
 לס״ב אי), אז אפי׳ לעשות ד׳ מחיצות ואהל עליהן, מותר לעשות כשבת, ולכן
 מותר להניח ספרים מכאן ומכאן וספר על גביהן, כשצריך ללמוד מכולן(שש״ו
 ס״ו ואיר כאן, וללא כרמ״ז שס״ו םק״ל מספרים דוקא בב׳ מחיצות שר/ אלא אפילו בל

 מחיצות שרי, רק כ״י אורתא למלתא נקע). ולפי האמור יש לכאורה לא(טר לנטות
 בשבת רעגענשירם: א) דאף דאין מחיצות (השירס) מניעות לארץ / והרי חוס׳
 (כיצה דל״ב ב׳) מצריטן לאהל שיהיו מחיצותיו מגיעות לארן, ונ׳׳ל ראיה לדבריהם
 מסוכה(לסי! א׳) רקיי״ל למחיצות תלויות איכן כמחיצות / ורק במים הקילו חכמים
, ליהא דדוקא בהנך רביצה , ( י  דלהני, ולא בשאר דוכתי (כעירובץ לס״ו ג
 כמדורתא, ביעי ודטתייהו, דלא התכוון בגג להגן, כ׳ הוש׳ דצריך שיהיו
ת לאין, אבל הכא דמתכיון בגג(השירם) למחסה ולמסמר מזרם ו ע י ג  מחיצות מ
 ומטר, דל מחיצות מהכא, גס בגג בלי מחיצות אסור, וכלעיל(סי' א׳). ב) ואי׳׳ל
 דבשירם הו״ל שפוע איהלים דלאו כאוהלים דמי(כסוכה י״מ כי), ג״כ ליתא
 דהרי כבר מסקינן בשבת (קל״ת בי) דלענין שבת אמרי׳ שפוע אוהלים כאוהלים
 דמי(ערא״ש שם), ואפילו לרבינו שמואל שכ׳ תוס׳ שם דלא גרסינן הן לישנא,
 עכ״פ בשירם מריש סמוך לג״ט לגגה טע״ט בה׳יט, כיש לה גג דמי(וכסי׳
 שש״ו םי״א ומגיא תרל״א שק׳ש). ג) וגס אי״צ מדמתטלטל ע״י המשאו, הרי
 קיי״לכר׳ מחבירו(נויר נ״ה אי) דאהל זרוק לאו שמי׳ אהל, ליתא, דהיינו רק

 בית וחצר (לכשלה וגעה שראויי׳ לזריעה חייכ משוס חורש , כלעיל) ונתכוון להשוות
. המפנה זבל שברמיב ושבחצר, חייב ( ׳  הרצפה חייב משום בונה (שכת לעיג ב
 מראו׳, ומש״ה אסור ע״י עובד כוכבים [למג״א רמ״ל סק״ח. וניל למלמייתי רמג״א
 רא״ לדבריו מהך לשבת (דפ״ג א׳) דהיתה לו גבשושית ונעלה ח״כ, מונח לרמג״א מיירי
 ברפש ושיש שברחובות, להוי נמי מחובר ד אבל זבל שמתכןמורקב ומאבק וחול ושאר דברים
 שהושלכו לשם, אי! שייך כהפנותן איסור דאו׳, דהרי מכניס אלש מלא קופתו עפר ועושה
 בה כל צרכו (כיצה ל״ח אי). ואי״ל דהכא שאני דהויל בעפר ובטלו, דהו״ל כארעא
), וה״נ איכא בהובל תבן ועפר שהושלך לשס, ליתא דהרי הכא  סמיכתא (כסוכה ליל א׳
 לרך לנקות הרחוב, ואיה לא בסלו ברחוב, ואת״ל לכוונת רמג״א לכיון שאין קרקע רחוב
 מרוצף, איכא למיחש ללמא אתא לאשוויי גומות כשינקה הרחוב, וככיבול הבית עיי (נעזען)
 לאשור מה״ס (כשי׳ של״ז), הרי התם וודאי הוא מדרבנן, דהרי יש מתירין גה שה,
 ואת״ל דהכא כשינקה הרחוב, יהיה עיי מרא וחצינא, והו״ל פסיק ריפא, מדא״א שלא
 יעשה גומות, היינו להחמיר הכא מה״ש לנקות נרי ישראל, אבל ע׳׳י עובד כוכבים מותר
ג םקמ״א), אלא ולאי הכא ברפש ושיש שהוא כמחובר ברחוב י  סשיק רישא (נרמג״א מ
 מיירי]. אבל בחפר גומא בביתו וא״צ אלא לעפרה, פטור, מדהוא מקלקל לגבי
 גומא בביתו, ובשדה דאינו מקלקל, הו״צ פסיק רישא, וחייב לרמב״ם דס״ל
 מלאכה שאצלג״ו תייב עלה (רכ״מ פ׳׳א משבת סי״ז). מיהו בקמה ופירנת אין בהן
 משום גומא ומותר לכתחילה (ליין פ״ק לביצה). העושה נקב כל שהוא בטתל

,  (עי׳ לקמן גס״ל), או עשה נקב בקרקע הבית שיצאו בו המיס (מגיא שי״ל סיךג)
 או תוקע יתד בכותל, או המחזיר דלת או חלון אל ציריו בבית בור ודות, חייב
 משוס בונה (רמב״ם כנת פ״י). הולדות בונה כל העושה אהל קבע שהוא טפח
 על טפח בגובה טפח, ואע״ג דמשק גופי׳ אהל הוי ההם היו האדנים מחוברים
ק  בקרקע, משא״כ אהל קטע שהוא הולדה, היינו באינו מחובר בקרקע. ו
 התוקע עץ בעץ, בין שחברם ע׳יי מסמר, או שתקע p בען עצמו עד
 שנתחברו, וכן העושה כלי אדמה, או כלי חרם קודם שישרפן בכבשן, ואפי׳
 הם קטנים משיעיר מקוה כל שהוא בנין גמור, יש בנין בכלים וחייב, אבל
 בגין גרוע, כגון להתדר פרקי כלי, או לדבק שבריה יחד, דוקא בכלי גדול
. ומה״ט הנופח כלי זכוכית או (  כמחזיק מ׳ סאה יש בנין בכלי (מג״א ש״ל א׳
 שהכניס יד הקורדם בהברזל, חייב משוס בונה (רמב״ס פ״י משגת). המגבן
 גבינה, או המנבל מין אוכלי! או פירות יחד, ונהכוון שעושה כן לייפוהן(לאליב
4 ביצה, וכולהין /  הי״ל משמר, מגיא שיא ־סיך0, טצהון שיעורן בגרוגרת, והוא 9
ל ה א , ע ק ר ק ב ן י נ  הולדות בונה הן. בללא דבונה, ג׳ מדות בבונה, ב

. (א) בנין בקרקע, אס בנה או סתר במחובר י א ר ל ע ה א , ו ע ו ב  ק
 לקרקע, כל שהוא, חייב ואפי׳ רק מוםיף על הבנין כל שהוא, בין שהוסיף
 על המחיצה בעביו או המשט, בין שטסיף על הרצפה, כגון שתקע יהד או
 מוציאו מבנין מחובר לקרקע או שטח שס טיט, או קבע שם דף בכוהל או
 ברצפה. או(גצאזער) שהושיב אשכב במלין (מלבד שחייב משים ממרח) (הקיעט).
 וכן השובר או מנתק צירי דלת כמו שעושה (השלאססער) כשלא יוכל לפתוח
 הדלת, או המסיר או מחזיר דלת >tf חלין לצירן, חייב משוס סוהר או בוכה,
, ואפי׳ אם ( ׳  ולהט גס ע״י עובד כוכבים אסור(מגי׳א ש״ח סקכ״כ, ורש״! שי״ג ה
 אץ הדלת והחלון מתיברין בצירן רק תחובי׳ בחוזק, ואינו עשוי להוציאן רק
 לעתים רחוקים, כפסתרס או תקטן בשבת חייב משוס בונה וסותר(מג״אשי״ג!׳).
 ובמחוברין בנירין,אפי׳ באינן תחובים בח1זק,חייב כפהוציאן מהצירין או מחזידן(כשבת
, דדוקא בכלים גזרינן שמא יתקע בחוזק, אבל בבנין אפי׳ ( ג ״  קכ״כ ג׳ ועירונין ק
 באינו תקוע בחוזק חייב(ע״ש).אבל דלת או חלון שעשוי לפתחן אולסגרן תמיד בין
 שמחוברין בצירן או לא, מותר לפתחן וצסגיר בהן הפתח(מגיא שייג שיךח). וכן דלת
, ובאין לה צירין , ( י  שבתקרה, ביש >הצירין, מותר לפתק ולסגרה (תרכ״ו ג
 אם עשויי׳ לפתוח ולסתום בו תמיד, שרי לסלקו ולסהמו(מגיא שי״ג א׳). ודלת
 שעשוי לסתרו בשבת, אפי׳ בשרוק בטיט מותר לסתרו, ויש מחמירין (רנ׳׳ש
, לרשי׳י הו״ל סתירת חותמות  וי). דבר המחובר לקרקע ע״י שקשור בחבל
 שבקרקע מד״ס. ולתוס׳ י״ל דטה דאו׳. מיהו לכיע שרי ע״י עובד כוכבים
: (ב) ואהל קבוע, היינו אט׳ אינו מחובר לקרקע [כך מ״כ ( י  (משכצות ש״ס ט
 וכן מוכת לעיל מכמה לוכתי, ולק כטנה ע״ג כלים ששיר, ירושלמי, מלמססקו בין הכני!
, ואילהיק א״כ ללק משעם הפשק לא מחשב בניין, א״כ  להקרקע, אין לרך בנין בכן
 אלמקשי הירושלמי מהמשק שהי׳ כנר ע״צ אלנים, ומתרן לאמים בקרקע חשיגץ (כרמ״מ
 נרי הי״ב), ואי לק מסעם הפסק, שסי הו״ל לתרן לאלגים כמשכן תשיכי, ואיכ אין כאן
 הפסק, נ״ל ללא מצי לתר; כן, מלכתיכ והיי המשכן אחל, א״כ כל מה שאינו אחל עם
i (כשבת ציח ב׳) המשכן, אינו נחשב משכן, והרי הקרשים לא היו רק תחובים בהאלנים 
 ולא היו תחוביה בחחק, מלצריך להוציאן במסע המחנות] אם עשה ג׳ מחיצות ואהנ
 עליהן (לש״! שש״ו סקיל ר״א, וכ״כ גתי׳ רשב״א שבת קל״ת, ובמשבצות שסיו ח׳ כתכ,
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 קאי, ותו דא׳׳כ למה נקס הקנהא ומשיחה מפי מתקנתא לפחות משע׳ימ, אלא
 וודאי מה דנקט רש״י בסיפא כהנה על הכס שעל הקנוף, אורחא דמילתא כהט
 שהעמיד המעה עם הקנוף (עי׳ סוכה לייע״כ) באמצע הדי יתירות, ובחוע מושל־
 למעלה מהיתידות, א״כ יש טעי׳ט בהנג, ואפייה מותר מחמת החוטים שכרון
 בה מע״ש . ותו דאפשר לומר דאף לרי״ף מותר, דעו כאן לא משמע מרי״ף
 דביש טע״ט בגג אשור, אלא בשהמחיצות מגיעות לאדן, וכדדייק הרי״ף וכ׳
 והטלית משולשלת ומגעת לארץ, וטעמי' לל מדה״ל כר״ן שהביא רט״ז(שגי״ו
 סקיל וייא) דלכל׳ אהל קבע צריך מחיצות וגג, וכמש״ל, וכן משמע מרי" ף כאן,
 ומרי״ף ביצה פרק המביא במדורתא, שכ׳ דמלמעלה למטה שרי, דאין דרן בכין
 בכך, עכ״ל, אלמא רש״ל לרי״ף דגג בלי מחיצות, אין אהל מראו׳, ואף דאסור
f עכ׳׳פמדרבנן, עכ״פ במדורתא וכדומה דאין מתכוון לצל, שרי בכה״ג לכתחילה 
 ולהכי הכא בטלית; מרמתכוון לצל ויש גס ננ ומחיצות מגיעות לארץ לא שרי רק
 באין בגג טפח. וכן מוכח לפע״ד דלרי״ף צריך ננ ומחיצות לאוהל קבע, דאצ״כ
 מה יענה רבינו הרי״ף בסוגיא דעירובין(דק״ב א׳) שהביאה גם הרי״ף, בבודיא
 לאייל שיפרוס טפח מע״ש, דאז רשאי להוסיף בה בשבת. וק׳ מה יועיל, הרי
 בשיש גג טפח הו״ל לרי״ף אהל קבע, ותוספת אהל קבע לכ״ע חייב חטאת
 (?משבצות כשיו ח׳) וע״כ צ״ל רההס באין דפנות מיירי, מדבעו אוירא, או דההם
 אף שהיו גג ומחיצות עכ״פ לא היה רק עראי, שלא נעשה לזמן ארון דהרי בכל
 לילה סלקו הגג, ולהכי סגי בהיה פרוס אהל טפח מע׳יש, והו״ל מוסיף על אט
 עראי ושרי, משא״כ הכא בטלית שקשור בכתלים לזמן מרובה, וגס משולשל לארן
 והיה גס דפנות, א״כ א״א שיהיה ההיתר בפריסת טפח מעי׳ש , דהרי אז הו״י
 אהל קבע דאסור להוסיף עליו, ע״כ נקט הש״ס תיקון אחר של חוט ומשיחה

, דמחיצות תלויות כבו אינן מחיצה, חף שכתבנו  אבל (בשירס) דאינו רק גג
 למעלה דבמתטון לצל אשור גס גג בלי מחיצות, עכ״פ אינו אסור רק מדרבנן,
 והו דעשוי רק לזמן מועט, א״כ מ״ש הך אהל דרבנן, או בשאין גג טעי׳ט דנמי
 מדרבנן, כמו דהתםימתירהרי״ף בחוט ומשיחה ה״נ הכאבשירס.ואףדלחד היי
 תוס, הנ"ל,הכא בדיש גג ומחיצות צריך פריסת טפח ונם חוט ומשיחה., עה׳׳פ כיון
 דאהל עראי הוא, בדרבנן שומעין להקל, ובפרט במצטער מגשמים, במקום צעראל״ג
 רבנן(ש״א י״ג). גס במקום פסידא ל״נ רבנן(ככתובות ל״ס א) ׳ והכא יפסדו מלבושיו
 בגשמים. גם גדול כבוד הבריות לילך בבגדים מלוכלכים וכמו שהתירו מהי׳ט לטלטל
ע(שי״ב א׳). וכ״כ התירו בת בוקתי, ׳  מוקצה, או להוציא מכרמלית לר״ה, כדי לקנח א,
 לעשות בנין עראי משום כבוד הבריות(שס ס"י),אףדהתם אינו כבור הבריות כל כך,
 דהרי אסור לפנות במקום שיש רואין (כברכות לס״כ א׳), רק שלא יתבזה בעיני
 עצמו להיות כבהמה, מכ״ש כשרוצה לילן בין נכבדים ובגדיו מלוכלכים שיש לחוש
 לכבוד הבריות. ואת״ל לא ילך בין הבריות, אין לן צער יותר מזה (כתוס׳ לשבת
 ל״נ ב׳ דייה כשביל) ועיין שית פה״ב מייד. והגאון רבינו אליי ווילנא זצוק״ל מהיר
 כל שבות כדרכו במקום צערא(רע״ו םקש״ו), וגם באשל(שנר! חי) משמע להקל
 בהן דדן שאין קישרין רצועותיו בשבת, יע״ש. אהד איזה שנים שכתבתי זה,
 ראיתי בהשו, נב״י(סי׳ לי), חושש (ברעגענשירס) לאיסור סקילה — ובמח״כ
 הפריז על המרה, דכל עיקר סמיכתו על הרי״ף, והרי כבר הוכחנו שגם לרי״ף
 לא אסור רק בשיש מחיצות מגיעות לארץ, וכדדייק הרי״ף וכי בלשונו הזהב כך,
 אבל בשאין מגיעות לארץ, הו״ל רק מחיצות תלויות דאינן מחיצה וכמש״ל, —
 ואז אפי׳ יש טע״ט בגגו הו״ל עראי, רק דהרי׳יף לא רצה לומר דמיירי הכא בך
 משוס דטלית כפולה סתם, משמע אפי׳ משולשלוה לארץ. או שהרי׳ייף מקובל
 היה מרבותיו דטלית כפולה משולשלת דפניתי' לארץ, ואף דבסייאני כ׳ תוס׳
 (שבת לקל״ח ב' ל״ה הא דמיהלק) שבשאינו בשפוע כפוף, הו״ל כאהל ואסור , אף
 שאין שס דפנות י״ל, דחדא הרי קיי״ל שם כרשי׳י דאין בסייאני משוס אלל
 מדאין שס מחיצות (וכמרז ששיי ת' ומג״א בשס הב״ח ש״א סקנ״א), והו דאפי' לתוכי
 דוקא סייאני אסיר, מדלא היי האהל מע״ש קשור בחוטין בהדבר שהמוך עליו
 האהל, נמצא כשלובשו הוא עושה• אהל חדש בשבת, ואף שאינו מהכוון, עה״פ
 פסיק רישא הוא, משא״כ (בשירם), שהאהל קשור בחוט ברזל מע״ש בהמקל
 שבאמצע שהאהל תמוך עליו, הו״ל כ&ולו כבר התחיל לכמותו מע״ש טפח ושרי.
 ואעפ״כ לאשר הגאון הלל החמיר כ״כ באיסורו, לא מלאכי לבי להתיר הדבר
 לגמרי מבלי שיסכימו עמי חבירי המקום יהי׳ בעזרס. אבל עכ״פ נ״ל ברור
 דמותי לומר לגוי למתחו ולפתחו בשבת, כיון דאפי' שבות שבו לא ברירא כל
 כך, לפיכך אפי׳ שבות דשבות לא הוי, ויש להתירו עכ״פ משום פסידא וצער׳
 וכבוד הבריות, וכדאמרן. ואי״ל דעכ״פ להסר מטעם חשדא שיחשידוהו שהוא
 מתחו ופתחו בשבת, דהרי נם באיסור דרבנן חיישי׳ לחשדא, דדיקא לעניין לאסור
 נס בחדרי חדרים אסור רק באיסור דאורייתא(כתזס׳ כתוכות ל״ס ע״א ל״ה ממעק,
 ומ״ק ל״ח ע״א ל״ה מנהיג ועי׳ רש״ז למיג סיךג ורמג״א שיא סקנ״י, ועיי עול כא״ח
 סי׳ כ״ז ס״ה) אבל לעניין לחוש לחשדא אפי׳ באיסור דרבכן חיישי׳, וכהאי דלא
 תצא בזוג שבצואר׳ מדמחזי כאזלה לחינגא (א״מ שיה) ואת״ל מו״מ בשבת דברי
 קבלה מדהוזכר בנחמי/ ודברי קבלה כדאו׳ דמי(ע״ מ״ש לעיל במלאכת כותב) ליהא,

 דהרי

 >חצוץ בפני הטומאה, אבל וודאי שפיר הוה אהל להביא טימאה החהיו, וא״כ
 בשבת אסור, והא ראיה דבמרדעת שאדם נושאו והאהיל צד א׳ מהמרדעת על
 הטומאה נטמא הארס (כל«ר! לכלים). — ד) דאי״ל דאיכי עובר מקט התם,
 היינו שהאהיל עם המרדעת על הטומאה בשעה שעמד, אבל בשעה הלוט הרי
 קיי״ל מהלך לאו כעומד דמי (כשבת ל״ס בי), וא״כ כשפותח (השירס) בשעה
 שטלך, הו״ל כאוהל זרוק בשעת טלטולו, דאינו מביא ואינו חוצץ(כתוס׳ עירובין
 ל״ל ע״ב דה ומר), ג״כ ליתא, דדוקא בטלית המנופפת ועוף סורח או בדבר
, ונ״ל טעמא מראין להן , כ' הוס׳ דאינו אהל כלל (יכאהלית פ״ה מ״ה) ק ר ז  מ
, כמו מחיצה העומדת ברוח  שום סמיכה בארן, הו״ל גג העומד ברוח דאינו גג
, ואפילו לר׳׳ע דס״ל קלוטה כמי שהונחה דמיא [  דאינו מחיצה (כהוכה כיל א׳
 (שבת צ״ו אי), היינו דתהוי כמונח על הקרקע, אבל לא דתהוי כאהל. — אבל
 בשעה שהולך וודאי מחשב (השירס) שנושא על עצמו כאהל, והדלתות שעל
 השוורים (סוכה לכ׳׳א א׳) דמחשט הדלתות כאהל אף ליון בפני הטומאה, וע״כ
 מטעם שיש להאהל סמיכה על הארץ (ומתור; קו׳ תוס׳ עירובץ הנ״ל), והרי סייאני,
 שהיא כובע ששפתותיו בולטין סביב (כקאפלוש שלנו)(שבת קל״ת כ,} נמימהטלטל
 הוא, ואפ״ה סד׳׳א דהו״לאהל (אפיי לרשי׳י), לולא דאינו מתטץ להגן וכדמסיק
 וכ״ש דקשה לתוס׳ שם שכ׳ באמת דגם סייאני הו״ל אוהל, אף דמתטנטל.— ה) גם
 אין לדמוה (השירס) (לאויפצוגדאך) של סוכה, דמותר נפתחו ולסגרו מדמחובר
 הגג בצירים (כסי׳ תלכ״!) וכ״כ פקק החלון במיוחד לכך מותר לסתום בו, מכ״ש
), גס זה אינו ראיה, דהתם כל האהל כבר עשוי, , (כס׳׳ שי״ג א׳  בקשור בו
 יבקשור בצירים בסוכת, או במיוחד >p בפקק, טייל כדלת שנועל הפתח,
 משא״כ (בשירם), כשדוחק מלמטה, עושה אהל מחדש — . ו) גס אין לדמות
 (הסירם) לכסא של פרקים (שבת קל״ח א׳) שטפלין אותו וטזרין ופותחין אותו,
 ישרי, ליתא, דהתם אין עשוי לצל ולהגן על שתחתיו, רק לישב על גביו, משאי׳כ
 הכא. הרי חתרנו על כ3 הנדרים וצא.מצאנו היתר (לשירם) הנ״ל לכאורה,
 ואעפ׳יכ נ״ל דשרי מדינא, מדאמרי׳ התם (שבת קל״ח א׳).טלית כפולה, לא
 יעש:. פי׳ רש״י שלא ישטח הטלית ע׳׳י. ד׳ קונדסין בשבת [ששפתות הטלית
 משולשלות בצדדיו לנד הארץ לדפנות]. ואס היה כרוך עליה חוט או משיכה,
 מוחר לנטותה, פי׳ רש״י' שאם היה תלויים על הקונדס מע״ש מטפלת, וכרך
 טעים על הטלית מע״ש למשכה בהן לכאן ולכאן, מותר למשכה בהן בשבת ,
 ולתוס׳ שם מייד סיפא, בפרוסה מע״ש טפח, חו דמיירי באינה פרוסה טפח,
 ואפייה שרי לנטותה דכריכת החוט מע״ש הו״ל ככייר טפח מע״ש. והנה וודאי
 מסתבר טפי תי׳ ׳בתרא של תוס׳, דקשירת החוט מועיל כמו שייר טפח, דהרי
 הגמ׳ לא הזכיר כצל מביור טפח מע״ש, כמו שהזכיר בבורא (עיליבין לקייב א׳),
 יתר אי בשייר בה טפח עסקינן, א״כ ל״ל כריכת חוט כלל, ומ״ש מבודיא, אלא
 ודאי דתי׳ בהרא עיקר, לכריכת החוט הו״ל כמו שייר טפח. וגס דברי רבינו
 רש׳יי, נוטין צזת למעיין היטב בדבריו, ומה״ט גס הרא״ש לא הביא
 רק התי׳ הבי. והנה במקום כריכת החוטים, יש ב' פירושים, לרש״י ולשאר
 המפרשים ר״ל שכרוכים מוטים בשפולי הטלית למושכו בהן לכאן ולכאן וכמש״ל,
 ולרמב״ס (סכ״ב משבת הליש) ר״ל שכרוכים חוטים בטלית שהם תלויים בהן
 בהקונדס — . ויטה איך שיהיה , נתזי אכן (בשירם), לו יהא שהקנה שבאמצע
 (השירס) היה נעוץ בארץ דוגמת הנס שהטלית תלוי עליו, יגס דפנות (השירס)
 היו מגיעין לארץ דוגמת הטלית הנ״ל, הפי׳ה כיון דהגג של(השירה) מחובר
 למעלה אל המקל שבאמצע מע״ש , וגס יש תחתיו חוגיי ברזל (רראהט) למתחה
 בהן לכאן ולכאן, וודאי לא גרע מטלית כפולה הנ״ל דמותר למתחו בשבת, כתי׳
 הב׳ של תוש׳ הכ״ל. ואפילו תימא דב׳ תרוצי תיס׳ שקולין הן, ולא מסתבר חד
 מנייהו טפי מחבריה, עכ״פ מדאין (השירס) עשוי רק לזמן מועט, הו״ל רק
 אהל ארעי דרבנן, ובדרבנן שומעין להקל— ושרי, ולא דמי לסייאני דאסור
 לתום׳, וכלעיל, דהתס עושה אהל חדש בשבת, משא״כ הכא .כבר היה הגג
 במקושר מע״ש אל הקנה שבאמצע, שכל האהל המוך עליו, והו״ל כאילו כבר
 התחיל לפרסי מע״כ , וכמ״ש שלטי גבירים בטלית כפיצה הנ״ל יע״ש. הן אמה
 שרמג״א (שנדו סק״ב) כ׳ דהן רטליה כפולה מייד שאין בה אחר נטייתה טע״ט
 ברוי׳ט, א״כ (בשירם) שיש כשיעור זה, נראה לאסור, אולם זה דעת הרי״ף ,
, וכ׳ וז״ל ואין דבריו נראין ( י  והרי כבר המה עליו הרא״ש שם בפרק תולין(סי׳ נ
 בזה כלל, דהרי טלית כפולה וודאי הוא אהל עראי יותר מכילה חהניס, דמוהר
 לנטותה וצפורקה בלי חוט ומשיחה, אלא טלית כפולה מיירי ביש בנגה טפח,
 עכ״ל. וכן רש״י לעיל באביי דמנקיט חומרי מתניית׳, פי׳ רכילה מיידי ביש
 בננה טפח, לא אזל בשיטת הרי״ף, וכ״כ רב״י (סי׳ ששיי), וא״כ מוכח דחיטיס
, דכיון דאפילו בכה״ג לרש״י  דמתיר בטלית כפולה מיירי אפילו ביש בגגה טפח
 הוא מדרבנן, מ״ש הא מהא, וכן ממקומו הוא מוכרע, מטלית כפילה לא
 יעשה, פי׳ רש״י לפרוש הטלית ע״ג יתירות, א״כ וודאי יש בד׳ יתירות כוע״ט,
 א״כ בסיפא נמי הכא מיידי ביש טע״ט. דאי״ל רסיפא מייד באין בה טפ״ט,
 לוהא, דחדא דמלשון הגמ׳ ואס כרך עליה חוט או משיחה משמע שפיר דארישא
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). נהדר לקמייתא, (ברעגענשירם), דאיה ביי ד׳  השביעוהו (?יומא לי״ש 5י
 לטיטתא. שהוא מדרבנן, וגס לשעבר, ונם אין בו הוכחה שעשאו באישור,
 וגס בקלות יכול למשט ע״ י עובד טכביס היום. כל כה״נ ודאי לא חיישינן לחשדא,
 ולא כהגאון נוי׳ב הנ״צ ראוסר גס ע״י עובד כוכבים. וםה״ט נ״ל נמי דכשעומד מתוח
 כבר, אבל זקוף אצל הטתל, מותר לנשאו על עצמו בשבת, דדמי למעה זקופה
 (שבת קל״ח א׳.),. דמותר לנטותה, אע״ג דמאהלת על סנדלין שתחתיה / אמרי׳
 ההס דמחקיפה כבר לאו מידי עביד(ועי׳ לט״ז שע׳׳ו סק״ה), ואין להקשות מכובע
 (שיא מ׳) דליתא דהרי כבר כ׳ המרדט (שבת ר׳׳פ תולין) דכוהנין כרש'י שס ליכח
, וכ״כ המג״א (ש״ח סקנ״א), וכן בתשו׳ מ״ב בהגהותיו שבסוף הספר ע ב  ט
 (א״ח סי׳ ב׳) משמע דאסור רק לנשאו חון למקום מעורב היכא דלא מיהדק איל
 משום אהל שרי, אפיי אין מה שעל הראש שוה עם מה שיוצא ומאהיל [וללא
 כרע") שמקיל מסעם 1ה רק בבריישל ולא בהונו ויןאפלוש), וא״כ ה״ה (בשירם) / וכן
 במשבצות (ססי׳ שיא) מתיר לנשא1 בשבת בשכבר מתוח, ורק בכרמלית אסר
 לנשאו, וכמבואר שם. אחר כמה שנים שכתבתי כל הנ״ל מצאתי דאתא לידי
 ספר ברכי יוסף מהגאון מט׳ חיים יוסף דוד אזולאי זצוק״ל, שכתב בשיורי
 ברכה (סי׳ שש״ו) וז״ל ועתה רציתי בשו׳ית ניעת יוסף ה״י להרב המפורסם מהו'
/ י״ע השובה שלימה על י  פנחס עניו ז״ל ר״מ דקק״י פירארא שכתב בחלק ה׳ ה
 כל דברי הרב הנזכר (הוא הרב מהר״ד פאללו שכתב לאיסור פתיחת אומברילא הוא
 רענענשירם) ומסיק דהאומברילא כשהיא פתוחה מערב יו״ט פשיטא דמותר לנשאה,
 ולח מבעי׳ כשהיא פתוחה ועומדת על רגלה, אלא אף אס אינה עומדת על רגלה
 רק סמוכה לכותל על צדה שרי להגביהה , ולשומה להגן עליו. ואס האימבריצא
 ישנה ופתוחה קצה למטה כמנהגה, מוהר לנטותה, דכיון דאין באומברילא דפנות
 שרי לפותחה, והוא מורה ובא להשתמש ביו״ט באומברילא הפתוחה מעיו״ט,
 וכן ראה לרבותיו שלא מיחו ביד הנוהג כן, אבל בשבת דיש איסור הוצאה, איכא
 למיגזר. עכ״ל שיורי ברכה. היי :כה: גס הוא להקל לפותחה כשפהוהה קצת ,
 וכן הם רוב (רעגענשירס) שלט. ומה שאסר בשבת, נ״ל דרי׳ל דבשבת אסור
 לנשאו בחצר שאינה מעורבת, משוס גזירה הוצאה בר׳־׳ה אף שאין ר״ה מצוי
 בינינו, (כרמג״א רס״ז נ׳) אפ״ה גזרי' (כסי׳ ש״ג סי״ח). אבל ליכא למימי דכוונתו
 דאף בחצר מעורבת אכוי לנשאו בשבת משום גזירת ה־צאה, דא״כ כל מילינמי
 נתשר לנשאו אפי׳ בחצר מעורבת מה״ט. - ועוד דמ״שממקל דשרי ליי רמי״א
 (ש״א סקכ״ז) בשנשא׳ לכבוד, ורק בכנשאו שלא לכבוד אסור, מדאיכא זילותא
 לשבת, ונ״ל דטעמי׳ דמחזי כרוצה לצאת לדרך כמ׳י׳ד ומקלכם בידכם [״ואפי׳ טמא
)], (וגס על זה קיל מביצה דף ל״ג א׳ דרק  אשור ואפי׳ בחצר מעורבת(כביצה כ״ה ב׳
 להנהיג בהמה במקל אסור למחזי כמנהיגה למכרה ש״מ דמותר לצאת במקל).[*נ״לדש״ס
 רבותא קמ״ל אפי׳ מנהיג בהמה במקל, דאז סד״א דלא הוה זילותא לכבהא
 כאילו רוצה לצאת לדרך, אפ״האכוי, מדמחזי כמוליך בהמתו למכרה. ואין להביא
 ראי' משבת (קכ״ג ב׳) דלא שרי תייק לטלטל מקלות בע״פ בשבת רק מדאין
 שבות במקדש, ש״מ דבג־טלין אסור מבוס מוקצה, יי׳ל דההס רק במקלות דקין
 והלקין וכדקאמר במתני/׳, והנך לא חזו לא לתמוך עליו ולא לכבוד, רק להפשיט
 בהמה ראויה להט הו״ל שפיר מוקצה משא״כ שאר מקל]. יהכא דכושא
 (הרעגענשירם) משוס המטר אין לך, דרך הכבוד יוהד מזה, שלא יתלכלכו
 בגדו מגשמים. אמנם לתלות פרוכת בקונדסין לעשות חופה כמו שנוהגין בטעות
 (בפאלען) בשמחת תורה, נ״ל דאסור, וכמש״ל (הי׳ אי). ומה שהקיל רמ״א
, היינו רק בקשורה בקונדסין מעיו״ט, ואין להקל משוס כבוד התורה ( ׳  (שנדו ח
, וגס בל״ז אין מרמין בבותין זל״ז(כמג״א ' i n דהכא עיקרו ,(  (כלס״ז של׳־ש ב׳
, רוקח בעשאה :  ש״1 ז׳). בל זה בגג של אהל ארעי. אבל במחיצה בלי ג
 להתיר דבר מת, כגון כדי לטלטל בשבת, או כרי להיות דופן לסיכה, או כד
 להתיר תשמיש בפני ספרים, אסור לעשותה, אבל בעשאה להגן או לנוי,
 (כטאפעטען) שתולה על כתלי הסוכה t (פענסטערגארדנען), וכדומה , אז
, אבל כל (  כשאין טרחא או מעשה אומן בתליית;, מותר לתלותו בשבת (שט״ו א׳
 דבר של טרחה, אסור לעשות בשבת (של״ג). מיהו בפרוסין כבר טפח מן הצד
, מותר להוסיף ולפתחן בשבת, ומהי׳ט ה  מע״ש, אז אפי׳ עשויין להתיר דבר מ
 (שפאניפע ווענדע) הפתוחים טפח מע״ש, מותר לגמור פתיחתן בשבת, אפי׳
. מהיצה שאינה קשורה למטה, ונדה (  בעושה להתיר דבר מה (משבצות שנדו ב׳
 ונעה ברוח, אינה מחיצה כלל להתיר שום דבר, ואינה אלא לצניעות , ולפיכר
 מותר לנטותה בשבת. ומה׳׳ט מותר לתלות וילון לפני הפתח, ופרוכת לפני ארון
 הקודש, אף בתלוי שס בקביעות. [ב״י בפירושיו שכרו, ומג״א שם סק״א ודלא כיש
ם םקיי׳ש. וניל ראי׳ מכי׳ שם״ב ס״א ע״ש. ותו נ״ל דהא צריך  נוהרין :הביא רמג״א :
 למגיא לשעמא דנע ונד ברוח היינו להתיר ווילון בלפני הפתח, ומיידי שרצה להתיר על •דו
. אכל פרוכת אפי׳ הי׳ מחוכר למעה ואינו מתנועע לרוח, שרי לעשותה , מדאינו ה  דבר מ
 עשר רק לצניעות או לנוי וכמבואר בסעיף א׳ (כס). ואילה״ק מעלית כפולה וכילה (שבת
ן שסח, לייה מחשבו אהל, הרי לא באו המחיצות  קל״ת אי) דלרי״ף !רמכ״ס מיירי כאין מג
 להתיר, וגס נדים ברוח דנ־״ל להתם שאני מעשו לאהל, אף דאין להן אהל רוחב שפח,
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 כלכלת
 רעגענשירם
 דהרי גם בבשר עוף בחלב שקדם מחמרינן(טיל סי! ושיו שם הק״ו) ואפי׳ כשכ3
 עיקר האיסור מדרבנן מחמרינן, כנר חנוכה בחצר שיש לו ב׳ פתחים שצריך
 להדליק בשניהן, מטעם חשדא שיחשידוהו שלא הדליק (כסי׳ תלע״א ם״ח) דנלפע״ד
 דדוקא על להבא או על ההווה, חיישי׳י למראית עין בין בדאו׳ או בדרבנן,
 שיחשידוהו שעושה איסור או שיעשה איסור, אבל על לשעבר שיחשידוהו שעשה
 איסור, רק באיסור דאוריי׳ חיישי׳, כגון האי שנשרו כליו במים שלא ישטחם
, וכ״כ אסור לעשות רצועות ( ׳  בחמה, שיחשידוהו שכבסן היום (שבת קמ״ו ב
, דשניהן איסור דאו׳ , (  אדומות מבפנים שיחשידוט שבעל נדה (כמנחות ליה א׳
 אבל באיסור דרבנן לשעבר לא חיישי׳לחשדא. וראייתי מתינוקות דמותרי׳ ברחיצה
), מטעם  וסיכה ביו״ כ דאמרי׳ מאתמול עבדי׳ ליי ולא יחשידוהו (כיומא ע״ח בי
, וכ״כ דיסא ביו״ט, אי לאו רחזי׳  דכולהו אסירי רק מדרבנן(כרא״ש ריפ ירכ)
, הוה שרי׳, ואמרי׳ דמאתמול עבדי לי׳ ולא ס ו  דקליף ציהרי׳ דמוכח מעשה ט
 חיישי׳ להשדא (כניצה לי״ל ג׳) משוס רמדאו׳ כל צורך אכל נפש שרי אפי׳ קצירה
 וטחינה (כסי׳ תצ״ה סיב) ורק מדרבנן אשור, להט בלשעברצ״ג.[*וכ״כטתישבא
 לכבות שריפה בשבת א״צ למחות (כא״ח של״ד סכ״ה) ולא חיישי׳ שיחשידוט שאיל
 לכבות. ואת״צ ההם משוס פסידא ל״נ בה רבנן הרי נם במרביע כלאי׳(י״ד רצ״ו
 ה״ל) ובמסרשבהמה (אה״ע ס״ה) בעושה נכרי מעצמו שרי,.ול״ח שע״פ ציווי ישראל
 עושה, כיון דאמירה לעובד כוכבים רק מדרבנן אשור]. והא דלא ישכיר מרחץ
) אע״ג דאמירתו רק שבות ג י  לעובד כוכבים שיחשידוהו שא״ל לעשות בשבח(כסי׳ מ
 ולשעבר אפ״ה חשדנן ליה י״ל התס מעמא אחרינא איכא ררנלי' לדבר פא״ל
 לעשות, מדסתס מרחץ ליין לאריסותא קיימי. והראיה דבשדה באמת מותר
 וכמבואר שס. וכ״כ הא דאכור לפסיק עס העובד כוכבים על מלאכת ישראל
, התם נמי רגלי׳ לדבר א) ד סי ר  בפרהסיא שיחשידוהו ששכרו ישראל לימים (כסי׳ מ
 לאיסור מפי מלהיתר, וכמ׳יש תוס׳ (עי! כ״א כ׳ דיה אריס׳) ררגילי׳ טפי לשכור
 ליום יום (ועי׳ רע״ו מרד סק״ב. ועי׳ ביצה די״ב כ׳ תוס׳ דיה אין, שכ״כ בשס ירושלמי
 1דדק). והו נ״ל דהנך (לסי׳ למיג ומדד) אינן חשדא דלעבר , רק חשדא דהוה
 ולהבא, שיחשדו שהמעשה שעושה ושיעשה העובד כוכבים הוא באיסורא, מדאייל
 ישראל, אבל במיצי דרבנן שכבר נעשה ונגמר, לא חיישינן שעשה באופן האסור.
 וטעמא נ״ל דכצ לשעבר לא חיישי׳ בה כל כך, כדאשכחן(גישין כיח בי) שמא מת
 לא חיישי', שמא ימות תנאי היא, להט בחשד איסור דרבנן הו״צ קצת כגזירה
 לגזירה. ום״ש רמ״א (לרב כרה) דלו:כי שרי למתוח(האוהר) מע״ש אף שמשמעת
 קול בשבת, עכ״ס הכל יודעים שדרך להעמידו מאתמול משמע אי לאו ה״מ הוה
 •אסור. נ״ל דהתם לאו משוס מראית עץ ה״א לאוסרה, דא״כ מה קאמר דהכל
, הרי בשר עוף בחלב, וכדומה באיסורים נמי הכל ם ע  יודעים וכו׳, מה זה ט
 יודעים דאסור, ואפ״ה חששו גבייהו מפני מראית עין, אלא משום דסד״א לאסור,
, (  מדהחמירו בכל השמעת קול מדהו״ל זלזול שבה (כרמג׳׳א מ״ב כ׳ ילשין של״ח ב׳
 להט קאמר רמ״א מדהכל יודעי׳ שדרכו לערכו מאתמול וליכא זלזול שבת בהשמעת
 קולו. והו נ״ל דכל שאפשר בקלות בהיתר, אפי׳ באיסורדאו׳בהוהאובלהבא,לא
 חיישי׳, דהרי טלית שאולה פטור מציצית כל ל׳ יום (כחולין יךי שיא), וע״כ טעמא
 משום דציצית ופורצני בזול(מ״ש). [״וכ״כ בהולך לעיר שבה חג לעבודת כוכבים
 אם יכול לילך דרך שם לעיר אחרת מותר לילך לשס ולא חיי:,׳ לחשדא (כעי׳ז פ״א
 מיל)]. ואפשר עוד דאפילו באישור דאו׳ כל שהוא לשעבר, חקא באיכאטכחה
ך במיס ר ד  קצת שנעשה באיסור חיישי׳ למראית עץ, וכהאי שנשרו כליו ב
ך במים. ואפילו ר ד  (שבת קמי! ב׳) דאסור לשטחן, דמי יודע שנשרו ונפלו בגדיו ב
, עכ״פ לא (  לרש״י (שבת ס״ה א׳) שפי׳ שנשרו בגשמים (עי׳ חוס׳ קמיו ב׳ ליה מי
, ור״ל שהיו הנשמים בדע ולא בעיר, להט ך ר ד  לחנם נקטה המשנה שנשרו ב
 חיישי׳ שיחשידוהו שכבהן היום מדאיכא קצת הוכחה לזה, וכ״כ ברצועות אדומות
 מבפנים, איכא קצת הוכחה לאיסורא, דהרי רצועות שטרות מבחון הלממ״ס ,
 ולמה עשה ב׳ צבעים בהרצועות, מזה יוטחו לחשדא. אבל באין מכתה לאיסורא
 ספי מלהתירא, גס לאיסור דאורייתא לא חיישי׳ רק להבא ולא לשעבר, וראייתי
 מחותמי בולט, דלולא חשדאשיאמרו שהוא עובדה, רשאי לקיימה (ועי׳ ע-׳ז מ״ג
, רש״י שס ותוס׳ ל״ה והא) ולא חיישי׳ שיחשידוהו שעשאה, דכלל גדול אחז״ל  ב׳
ה דן את כל א־ס לכף זטה. ומשם מוכח, דאף היכא דיש קצה  (שבת קכ״ז ב׳) ט
 טכחה לאיטר, וההן עוידא בחסיד שפדה ריבה, וכאינך עובד דמייתי ההם
 עכ״פ היכא דלא אפשר מקלות בלא אותה מעשה שאפשר לחשדו על ידה, לא
 חיישי׳ לחשדא, ועד כאן לא אמדו (יומא דלית א׳) שלא יביא אדם א״ע לידי חשד
 מדכתיב והייתם נקיים מה׳ ומישראל, היינו היכא דאפשר בנקלות בלא אותה
 מעשה. וכ״כגבאי תמחוי מוכרין לאחריםמה״ט (כפסתיה די״ג א׳).וכ״כ התורם
 לא יכנס בפרגוד חפות (שקלים פ״ג נדב), רכולן אפשר בנקל בלעדי אותה מעשה.
 אכל היכא דלא אפשר בנקל, שרי ולא חיישי׳ לחשדא, דאין מין אפשר משחי אפשר
 (כסוכה דינ ע׳׳ב), רק היכא דאין רגליס לדבר כלל שחטא, ע״ז אמרו החושד
 בכשרים לוקה בגופו, וכמשרע״ה שחשד לישראל הן לא יאמינו לי (כשבת דצ׳׳ן א׳)
 זכזקני כהונה שחשדו לכה״ג שהוא צרזי־׳י • הוצרכו לבכות להראות לו שבעל כרחם



 14 כלכלת שבת
 מחיצה / נקב / מפיס מורסא / פזור חול / בעזען / קליעת שער / ציהען לתינוק ׳ סוחר / בנין בכלים / שרויבען ׳ שובלאדע

 פראפפען. כיכבה / דליקה / נר שנפל •
. וכ״כ מותר להוציא דלת תיבה או(שראכק) מעל ציריו(שית p׳) אבל ב נ י ן (  י
, לכן אסור מדרבנן [ ע בכלים, אסור עכ״פ שמא יתקע ףכשכתקכ״כ כי ו ר  נ
 להחזיר דלת של תיבה (ושראנק), גזירה שמא יתקענו בחוזק , ויתחייב משוס
 מכה בפטיש (שס), ואט׳ בצירין שלנו, שבקל יטל לטלן ולהחזירן, אסור(מגיא
ן י נ  שייג שי). מיהו לצורך, נ׳יל דשרי להחזירן ע״י עובד כוכבים. אבל ב
, דבאהל הואמראו׳ נס בכלים הוא מראו׳ . [״ולכן לא א י ל ע ה מ ר י ת ס  ו

 מבעי׳ בעושה כלי מתחלתו, כנופח כלי זכוכית (ירושל׳) או עושה שאר כלי, חייב
 משום בונה. אלא אפי׳ המכניס רק יד הקורדם, הריין תולדת בונה (למכים שיי
 סי״נ)]. וכ״כ העושה נקב בחבית או בשאר כלי שאינו מחזיק שיעור מקוה,אם
 עשה הנקב להכניס ולהוציא, טייל בנין נרוע ואסור מדרבנן וכמש״ל. [״ואאמ׳׳ו
 עייר הנזצוקי׳ל היה נותן בה סימנים, צ׳ מ׳ א' דהיינו, בשעושה צורת כלי, או

 מחזיק מ״ס, או שעושה מעשה אומן בהכלי, בכל כה׳׳ג יש בנין בכלי ואסור]
ל שנשמט מספסל, אם צריך לזה אומנות או נטרה, חייב משום  וכ״ב המחזיר מ
 בונה (שית לעי! נרו). ואפי' לטלטל הספסל בלי הרגל, להניחו על ספסל אחר,
 אסור, אס לא שישב כבר עליה באופן זה מע״ש. מיהו אס אי אפשר להמק
 הפרקים במטה והרגל בספסל, שלעולם ישארו רפויץ, שרי 4החזירן(שית שש״ו,
ל יא בכלים,כלשבור הצירים (והשלאס) של כלים ע ה מ ר י ת ס . ו  ושייג ר)
, או להסיר החשוקים (רייפען) מחבית (מגיא שם סקי״ל), או לשבר כלי ( י  (שי״ל ו
 שלס (שם ם״א), כולן אסורים מדרבנן, ושרי ע״י עובד כוכבים לצורך מצוה או
 הפ״מ(מגיא שם סקי״א), אסור להניח כסוי על כלי שיש בו סע״ט ברו״ט, אס אינו
 מיוחד לכך, אבל במיוחד לכך נוהגין היתר (לשיןהשי׳ שנדו). כלי שאין דרך להסיר
, ואפילו לטלטלן אסור ה נ  (שרויבען) שלו, אם הסירן או הדקן חייב משוס ט
 שמא יתפרקו ויחזירן(לעיש זי). מיהו(פלאשען)שלבדל או כוסות של כסף, שדרך
 להסיר ולפתוח (שרויצען) שלהן, מותר לפתחן ולםגרן, דאין דרך להדקן בחוזק
. שובלאדע שבשלחן, מותר להחזירה כשמשך אותה מתחת ( ׳  (שם ושי! שי״ג ז
,  השולחן, חדא דמיוחד לכך (כלע״ו ססשש״ו). ותו דבמשיס הדפנות תחת הגג
, ודלא כה״א שאוסר. וםה״טאוהן תיבות קטנים ( ג  אין בכה׳׳נ משוס אהל(שס״ו סי
 שיש להם כסוי כעין(שאנטעל), שדוחק הכסוי סביב שפתה, או שכטי שלה
 נמשך בחדקין כעין(שובבע), כיון דמיוחד הכסוי להנלי, מותר לחזור ולטשיב
 הכסוי על הכלי, כשהסירוהו משם (לשי! שסשש״ו). מנופה שקורין(פראפפען).
,  נ״ל דיש לזהר היכא דאפשר, מלהוציאו(בפראפפעכציהער) מהכלי שתחוב ט
 מדעושה מעשה מקדח מחזי כעובדין דהול. אבל ע״י יתד(וגאבל), שרי, מדאינו

 עשוי להכניס ולהוציא כלל(שי־״ל יי):
 לו) המכבה נר או גחלת עץ כל שהוא, חייב. ודוקא במתטון לעשוה החמין,
 דאל״כ ט״ל מלאכה שאצל״ג, דלרמב״ס חייב, ולדידן פטור. המכבה
 גחלת מתכה, פטור. מיט בכבהו כדי לצרפו, לרמב״ם הו״ל תולדת מכבה,
 ולראב׳יד צירוף מדרבנן הוא ופטור. מותר לכבות נחלת בר״ה, כד שלא יזוקו בה
 רבים(שליל סכ״ז). ולרמב׳ים דמחייב בה במלאכה שאצל׳יג, רק גחלת מתכת מותר
 לכבות שלא יזוקי בה, מדכבוי מתכת כשאינו מתכוון לצירוף מדרבנן, ופ״ר לא
 הוה, דאפשר שלא יגיע לצירוף, אבל גחלת מןאשור. דליקה שנפלה בשבת,
 אסור לכבותה מיום הפסד, אם לא שיש לטש לסכנת נפשות, דאז פשוט דמיהר
 לכטת, ומה״ט אנו שאנו שרויין בין בלתי ישראלים מותר לכבות, אפי׳ הדליקה
 בבית כותי , מדהו״ל מלאכה שאצל׳יג, ואיכא ספק סכנה כשיהיה להבא שריפה
 בבית ישראל לא יכיטהו ומכל מקום הכל לפי הענין, דבאפשר שלא לכבות,
 ולסייע להם בדבר אחר לצורך כבוי שאין בו נדנוד איסור דאו׳, אסור לכבות
 (שליל שכין). נרם כטי מוהר במקום פסידא, דהיינו להעמיד כלים מלאים מים
 בפני הדליקה, שכשיניע האש לשם יתבקעו ויכט, ומכ״ש כלי שאחז בה האש,
 מוהר לפרוס עליו סמוך להאש עור לח, או לתת מיס על בנד שאחז בו האור ,
, אבל לפרוס עור לח על(כארנשטיץ) ס ט  במקום אחר. ויש אוסרים במים ד0״ל כ
 הבוער, כמו שעושין בדליקה באפשר ע״י עובד כוכבים אסור עי׳י ישראל, רזה
 מכבה ממש הוא, רט״ל כסוגר דלת בפני נחלים בוערות, דחייב משוס מכבה
 (לנ״ש מגיא י״א). טלית שאחז בה האור, פושטה ומתכסה בה, ואס כבתה
 כבתה, ובלבד שלא יתכסה בבהילות, רק כדרכו. נם לא ידלג בו הנה והנה
, ואס כבה כבה ו  כדי שיתכבה מהר. וכן ספר שאחז בו האור, פותחו לאט וקורא ב
. כותי שבא לכבית א צ למחות בידו, ואפי׳ טא עבדו המושכר ג)  (שליל כיה וכי
 לו. אבל אסור לומר לי שיכבה, רק מותר לומר בפניו כל המכבה אינומפטר,
 גס מותר לקרותו למקוס האש, אף שיודע שכשיראה האש יכבהו. אבל ג״ל שאסור
 לומר לו כל הרוצה יכבה, דהרי הךלישנא בתרומה מהגי, וכל התורם אינו מפסיד
 לא ממי בתרומה (כלי׳ן נלליס לל״ז ב׳, יע״ש). אבל קטן שבא לכבות, כיון
. נר חלב ה)  שטונחו להנות אותנו, שלא נפסיד, להט צריך למחות בידו(של״ל לי
, וטוב לעשות ר  או שעוה שנפל על השלחן, מנער הטבלא בנחת, עד שיפול מ

 ע״י

 «״מ כצירוף לוחב המשה שבאמצע הילה לשם לחכה שסח, וגם המחיצות משולשלות, להכי
 שס אהל עלי., ואסור אשיי המחיצות נעות כלוח וגם איק עשויין להתיר, וכן משמע נמי
. וכיב אילה״ק לרשיי (שבת קכיה בי), למחיצה ככל גוונא שרי, ( ז י  מרמג״א (שעין י
 איכ ליל לרש״י לפרש (עירובץ ק״כ אי) בוילון למותר לנסותו ולפרקו, משוס ללא קביע, ופי׳
, תיפוק לי׳ למן הצל כליו לא מחשב אהל לרש״י, י״ל ת מ  ב׳׳י מלאינו קשור ומתנועע ב
 דבתקוע בחוזק מכל הצללים גם רשיי מולה לאסור, ומרש רשיי בעעמא לפקק (שבת שס).
, בווילון ג , אבל בשכבר יש גס ג ג  או נ״ל להא לשרי לרש״י מחיצה , היינו בלא היי שם ג
ד  עירובין הניל, גם רש׳׳י מולה למחיצה אסור בקבוע כחוזק, כמוסיף על אהל קבוע]. עו
 לש חלוק בין גג למחיצות דבהעמיד עצים סמוך לדופן, ולא התטון לעבות הדופן,
 מותר לעלן בשבת משם, ואין בו משום סותר. אבל בהניח עצים על הסכך,
. העושה נקב בטהל (  אסור ליעלן משם בשבת, דהוה כסהר אהל(לע״ז תקי״ח ה׳

 א* בשאר דבר המחובר לקרקע, הם היה הנקב להכניס או להוציא, חייב משום
׳ הנקב להכניס וגם להוציא, חייב נמי משום מכה בפטיש. וכן , ואס ט ה נ  ט
 הדין בנקב שעטה בכלי שיש בו רווח שיעור מקוה. אבל בעשה נקב בכלי שקטן
 משיעור מקוה, דלא שייך ביה בנין בכלי, לפיכך אם עשה הנקב להכניס ולהוציא,
 חייב משוס מכה בפטיש, ובעשה הנקב רק להכניס או לטציא , אסור רק
ב שישאר ק ). המפיס מורםא בשבת, אם מרחיב פה מ י  מדרבנן (אשל שי״ל ג
 פתוח, חייב משוס בונה דבבעל ט נמי שייך בונה(כרש״י לכתובות לליכ). או משוס
, ואם התכוון רק להוציא הליחה עכשיו, מותר ( ׳  מכה בפטיש (כרש״י שכת ק״ז א
 לכתחילה (שכיח כיח). ואפייה טוב לעשות ע״י עובד כוכבים (שס). (ופאנסאנעלל)
 צ״ע אס מותר להניח בתוכה קטנית בשבת. אבל להניח עליה מטלית נקי, שלא
 יסריח ושלא יצטער מותר, דגדל כטד הבריות וכו׳, וגם במקום צערא צ״ג
 רבנן(מג״א שם סקל״ג). אסור לפזר חול בחצר או בבית שאינו מרוצף, דמרמבטל
 ליה שס, ס״ל כגונה (מגיא שי״ג י״ז) . הול שהזמימ מע״ש , ויחד לו קרן זוית
 (לאל״כ בסל א:ב עפר הבית ואסיר לשלשלו), מותר לפזר מממ בבית מרוצף, או לכסות
 בו צואה (שיח ל״ת). מיהו כשהחול יטיב כל כך שבאם יקח ממנו ישאר גומא
 במקומו, ואינו נופל מיד אחר מטילה לתוך הגומא, אז אסור ליקח מהחול רק
 בשוה למעלה (לסי! תצ״ח). אסור לכבד הבית עם (בעזען) אפי׳ מרוצף באבנים
 או בקרשים אטו אינו מרוצף, משוס אשוויי גומות, אבל עם כנף אווז או עם
 (בירסמע), אפי׳ באיט מרוצף מותר (של״!). סותר לרבן (שפרענגען) הבית
 אפי׳ אינו מרוצף, אס מהטון שלא יעלה אבק, אבל אסרי להדיח הקרקע, אפי׳
 מרוצף (שס). מותר לגרר מטה כסא וספסל, מדאינו מתכוון לעשות גומא או
 חרין, אבל בגדול או כבד, דהו״לפסיק רישא אסור, ומהי׳ט אסור לצדד הבית
 כבד על הארן, מדודאי עושה גומא (שס). רוק אי ליחה ע״ג קרקע שאינו
 מרוצף אסור לשפשפו ברגליו, משום אשורי גומות, אבל דורס לפי תומו, או
 מעמיד רגלו עליו, ובלבד שלא ישפשף (ששי! סי״א). סכין או דבר אחר התחוב
 בארן אסור להוציאו, רלמא אהא לאשורי גומות (שבת קי״ג ושייא מג״א סקל׳א),
 אבל צנון שטמן בשדה ומקצת עלץ מגולין, אוחזו בעלין ומוציאו, דנומא ממילא
 הוה, ובשדה לא חייש למלאותו אח״כ(שם). אבל בבית אסור, דחיישי׳ לאשוויי
 גומות(ועי׳ לעיל במלאכת הורש).אםור לקלוע שער אשה בשבת מרדמי לבנין (שיג
. תינוק שנתעקמו אבריו, שקורץ (אננעוואכסען), אסור למתח אבריו ( ו י  כ
, לא מחזי  לישרןע״י(ציהען), דמחזי כבונה ורק ביום לידה שרי, דמרמצוי כן
 כבונה, ואסמכוה אקרא (שיל). מיס נ״ל דע״י עובד טכבים, בכל תינוק שרי,

 דהתינוק חולה עי״ז:
והא דלא מפרש כן הנא  לה) הסיתו־ כל שהוא חייב, ורוקא בסוהר ע״מ לתקן. [#
 כדמפרש במוחק וקורע, י״ל דנם ההם לא אצמריך למנקט כן רק
 מדבעי למנקט בהו שיעור דב׳ אותיות וב׳ תפירות, אבל במכנה וסותר אפי׳
 כ״ש חייב (תיש׳ שכת ליא, נ׳)]. וכל שהוא בכלל בונה דאורייתא או דרבנן וכלעיל
 הרי אס עשה הפוכו הו״ל סותר דאורייתא או דרבנן, ולכן הסותר
 אהל קבוע, או פורק עץ או יתר מטהל או המסיר דלת או חלון הקבועץ
 מהכותל, חייב משוס סותר. ולכן בנאבד המפתח של פתת הבית, אסור להסיר
 (האנגעלין והשלאס) ע׳יי עובד טכבים, וע״י(דיטריך), ע״י ישראל אסור מדט״ל
 עובדן רחול, וע״י עובד טכבים שרי. מיט לפתוח ע״י סכין או מחט, אפילו
 ט״י ישראל שרי(שי״ל מג׳׳א י״א). והא דאין בנין וסתירה בכלים, עכ״פ כלי
 שהוא כשיעור אמה על אמה ברום נ׳ אמות עם הדפנות, בלי עובי הלזבזין
ן י נ ). אמנם אף בכלים קטנים, הקא ב  והרגלים, דנו כאהל ממש (שי״ל א׳
, דבאהל נטיית וסתירת אהל ארעי אסור ( ׳ ע (מגיא שי״ל י ו ר ה ג ר י ת ס  ו
 רק מדרבנן, וכ׳כ סותמות שבקרקע אסור רק מדרבנן להפקיע או לחהוך, להט
 בכלים יש חלוק. ר ס ת י ר ה ג ר ו ע שרי לכתחילה 3״כתר עירובי! לליל ב׳],
 בחותמות שבכלים, מתיר הקשר, דלא נחשב קשר קיימא, או מפקיעו או חותט.
 ועה״ט תיבה או(פלאשע) שקשור פתחה בחבל, קורעו או חותכו לפתחה (שי״ל



 כלכלת שבת ח
 המבעיר. מכבה - מכה בפטי^. מחט עקום - אוהר אויפציחען. זאנדאוהו, זאננענצייגער. הדחת כלים. טנילת

 כלים. רצועות מנעל׳ חלה. םפינה. קלינגעל׳ המוציא:
 אסור לטלטלן (ששש״ח). ובמשבצות (לנ״נ «׳) מהיר בפשיטות להפך(הזאנדאוהר)
, ס  יע״ש. אסור להציע המטות משבת למ״ש, רק באם ה::טה בחדר שדר פ
 ואיכא דבר מגונה שיעמוד כך, מותר להציעה, מדה־האז צורך שבת, אבל
 מציעין המטות מליל שבת לשבת, ומ״מ טוב יותר להציעה מע״ש (מגי׳א ש״כ
 סק״ו). מריחין כלים לצורך היום, ולצורך מחר אסור משוס הקון כלי (שכ׳יג).
 ולצורך היום היינו עד אחר סעודה ג׳, דמשם ואילך כל שאין ברור צו שיאכל
 אח׳׳כ, אסור להדח. ודוקא בכלי אכילה, אבל כלי שתיי' מדיחין כל היום רק
 בין מנחה למערב, דאז נוהגין איטר לשתות לכן אשור אז להריח הטסות
 (מג״א שם). אסור להטביל כצי חדש, אם לא בהערמה, כאילו שואב בה מיס ,
 או יתננו לנכרי המטרו במתנה, ויחזור וישאלנו ממנו. מיהו בטובל בהערמה
 מפסיד הברכה על הטביל:, משא׳׳ג מותנו במהנה, וצמח (שליח ר) גס
 מותנו במתנה יט-;לנו ביום א׳ בלי ברכה. אסור להכניס רצועות במנעל חדש,
/ בישן  אי(באנד בשטעפט.) במלטש חדש, (ואפשר דחייב נמי עלה), וביש טרחא אפי
 אסור(שיי׳ז מג״א ז׳). מיהו היכא דאין רצונו להניחו שם למולם, ולא מבטל לי׳ כתם שרי
 (ועיי כתופר).אםור להפריש חלה בשבת דמחזי כמתקן מנא(שנ״ש) ובשכח להפריש חלה
 מע״ש ישייר בשבת חתיכה, ולמחר יפריש מחתיכה זו(תק״י). ונשכח להפריש החלה
ו שק״ח) דאין לו תקנה. ותמהני דלבתר מ״ש  בע״ש שחל בעי׳פ, כ' רמג״א «
 הר״ן בסוגיא דהואיל, דלפי מאי דמשי3ן בקדושין דטובת הנאה ממון, טעמי׳
 דר״א משוס טובת הנאה, א״כ יש תקנה הכא שיתננה לכותי, שיהננה הוא לכהן
 שירצה, ובפרט לדדן ששורפין אותה. ואי״ל עכ״ס הרי צריך להשאיר קצת יותר
 מהחלה (כרמג״א שם שק״ש), ומה יעשה עם הנשאר, ושמא יאכל הכותי הכל,
 ולא קיים מצות חצה, כל זה איט רק חומרא בעלמא וחששא רחוקה. הו נ״ל
 דאס יש מצות שלא טפרש חלתן עדיין, כמצוי אצל אופי המצות למכור בפסח,
 יוכל לצרף העוגות חמן עס המצות הטבולים בסל, ויאכל החמץ, וישייר במצות
 להפריש בחה״מ חלה מהמצות. ובפרט באין לו לחם משנה בשבת, אפשר
 דאתי עשה דרבנן דלחס משנה ודחי צ״ת דהפרםה, ואע״ג דלא הוה בעידנא ,
 כיון דאי אפשר לקיים העשה רק בכה״ג, כבעידנא דמי(כפסקי חוס׳ זבחים צייו ב׳),
ד שכ״ג וש״ך שם, ועי׳ במשבצות בא״ח  ועוד אפשר הקנה לבטל החלה ברוב [ועי׳ ט״
 ת״ס סק״א ילו״ק). אין שטין על פני המים שבקרקע שמח יעשה כלי השטה(אבל
 במיס שבכלי מיתר), ואין עוברין בספינת, נזירה שיעשה הבית שייטין(של״ש),
 ואפי׳ כדי להצטרף למנין י׳ אסור(חי״י קי״ב, ועה״גקכי׳ג). ואפי׳ לצורך מ״ע דאו׳
 אסור (תקפ״ו כ״א,ועי׳ סי׳ תרי״ג מג״א ס״ק ת׳ דיש מקילין לצורך הפשל ברור, 1כ״ש לצורך
 מצום עוברת). מיהו מותר לרופא לעבור אצל החולה שאין בו סכנה, או אצל שר
 חולה, ע״י קניית קצה פביהה [*דאז ליכא גזירת שט, ואפי׳ ביו״ט בע״ש מותר
ח סייג) • ובתשו' שב יעקב מתיר כה״ג כשהכותי מוליך ״  לקנות שביתה בו](רמ
 הספינה, ואץ ישראל עושה דבר (סי׳ ס״0, אבל זולת זה אסור אפי׳ לכנס
 להספינה בלי להושיט בה. רק אס היא יושבת על קרקעית המיס ואינה שטה
 כלל, או באס היא קשורה כמנהג הספיטת העומדות בנמל, ויש קרש ראשו א׳
 קטר בספינה וראשו הב׳ ביבשה, אז אע״פ שהיא שטה, מותר ליכנס בה (מ:״א
 של״ש). קסמין שבטין במים שבקרקע, אסר להפצילן לכאן ולכאן כדי לנקות
 המיס (שם). אסור להשמיע קול בכלי שיר, וה״ה כל השמעת קול נעים בשום
 כלי אסור אף אס אינו בכלי שיר, גזירה שמא יתקן כלי שיר. ובמיוחד להשמיע
 קול, אפי׳ אינו מנעים קול אסור. ולכן אסור להקיש על הדלת בטבעת הקבוע
 בה, וכ״ש דאסר למשוך(הקלינגעל) שבפתח (של״ח). !*ובשעת הדחק יש להקל
 למשוך (בקלינגעל) בשבת, ע״פ מה שכתב הרמ״א (של״ח) דהאידנא אין מו׳\ן
 במספקין מדאין אנו בקיאץ בתיקין כלי שיר, א״כ כ״ש הכא כשאין יכול לכנוס
 לבית, במקיס צערא לא גזרו בה רבנן ויש לסמוך כמי בכה״ג אדעה הרי״ף דרוקא
 במתכוון או במיוחד לשיר אסור . והרי נמי מנינן בהדיא בנות מלכים יונאץ
 בזגין, דפשטותא וסתמא אפי׳ באינו פקוק (וערמ״א ם״א ש״ק לי׳ה ובמחצית
 השקל שם), וכ״ש הכא במדינת אשכנז הו״ל נזירה שאין רוב הצבור יכולין לעמוד
 בו]. פעמונים שבפרוכת, נוהנק להתיר, מדאין התושיך הפרוכת מתטון להשמיע
 קול, וגס בלא״ה מדהוא לכודך מצוה דמי למרקר לכבוד התורה לשרי (כמג״א
 של״ח סקי׳א, ושייך כי״ד רפ״כ, ודלא כרשי׳ז הכא וט״ל לאוסר). מותר לומר לכוחי
. מוהר לשורר (  לנגן בכלי שיר, אבל אסור לומר לתקן כלי שירו(מג״א שם ד
 בפה, ואפי׳ בצפצוף שקורין (פפייפען). אין מטפחין (קלאטשען) בהירים ,
 •ואין מספקין להכות כף על ירך, ולא מרקדין, גזירה שיעשה כלי שיר. והאימא
 דאין אנו בקיאין בעשית כלי שיר, אין מוחין בהנוהנין היתר באלו, וכ״ש לכביד

 התורה או לכבוד חתן וכלה מותר(של״ס):
 לט) המוציא מרשות לרשות ר׳׳ל מר״הי לר״ה או איפכא, וה״ה המעביר ד״א
 •בר״ה, או מוליך b\ מושיט אי זורק, בעשה עקירה והנחה חייב

 (ועיי בסתיתה שנייה לשבת בריש מכילתץ);
 כללי

 עי׳י עובד כוכבים בא״צ כל כך שיעשה ישראל. אבל כר שמן שנפל כהי׳נ אסר
 כה׳־׳ג ע״י ישראל(רעי׳זגי)וע״י עובדטכביס נם בנר שמן מותר (מג״אשםסק״ו):
 לו) המבעיר כ״ש בץ להתחמם בין להאיר, חייב, אבל בהבעיר דרך השחתה
 * מקלקל הוא ופטור, אבל בהתכוון למקם מאויבו, חייב
. ויש פוטרין בזה . המהמם ברזל כדי לצרפו אח״כ ו  מדמהקן לגבי כעס
 במים , לרמב״ם הו״ל תולדת מבעיר , ולראב״ד פטור , מדט״ל
. החותה בנחלים, חייב משוס מכבה ומשוס מבעיר (כריתות  מלאכה באיילי״ ו
 ל״כ ע״א). [ונ״ל למה״ס נקש תנא הכא מכבה קודם למלאכת מכעיר, לקמ׳׳ל לאפי׳ לא
 הבעיר רק ע״י שכיבה, נמי חייב אסבערה, ולא תימא מקלקל בהבערה הוא כסכלת ת״ק
 (שם). אבל ליכא למימר ללהכי הקליס תנא מכבה למבעיר לאשמעינן ללוקא בכיבה לצורך
 להבעיר חייב, לליתא , לא״ה מה יענה הרמב״ם לס״ל מלאכה שאצלג״ו ג׳״כ חייב, ותו
 לאיכ למה לא אשמעי׳ תנא הכי ג׳׳כ אצל קזשר ומתיר,[*אורג ומכפן], קורע ותופר, וכותב
 ומותק, וכונה וסותר, לקלמי למכבה ומבעיר, ובכולן אינו תייב רק בעשה בקלקולו לתכלית
 הפוכו, עי׳ לתרו״ש ל״ה והמתיר]. הנותן שמן בנר, או המטה (לאמפע) כדי
 ביתקרכ השמן להפתילה, חייב משום מבעיר , והנוטל שמן מנר, או המטה
 (לאמפע) לאחוריה כדי להרחיק השק מהפתילה, חייב משוס מכבה, ונ״ל דשניהן
. תנור שיש בו נחליס בוערות, הסיהחו חייב משום ( ׳  הולדות הן(עי׳ ביצה ה״ב ב
 מבעיר, והסותמו חייב משוס־מכבה, ואף דלא מכוון לכך, עכ״פ פסק רישא
 הוא (לדש מגיא םיךי). אסור לפתוח דלת או חלון נגד נר הדולק או עד מדורה
 שמונחים סמוך לדלת הנפתח, ומכוונים ממש נגד הפחח, שמא יכבה הנר, או
 שמא יבעיר המדורה. אבל אם פתוחים, מותר לנעלן ולסגרן, ואין כאן משום
 מכבה או משום מבעיר. מיהו בקבוע הנר בדלת עצמו, פותח ונועל בנחת
 ומוהר (כ״ז בסי׳ רע״0. אין פולין ואין קורץ לאור הנר. נזירה שמא יטה(ער׳׳ה):
 לח) המכה בפטיש ר״ל אפי׳ עשה רק פעולה קטנה כהכאת פטיש, להשוות
 עקמימות שנעשה בכלי אחר שנגמר, או על הלבינה שבבניין, כדי
 להשוותה עם חברותיה חייב. וה״ה בעשה שום דבר שע״י נגמר המלאכה.
 תולדתו הוא כל דבר שלא מצאו חכמים דוגמתו בהאבות, אשמכוה לתולדה מכה
 בפטיש (ירושל׳). המנפח כלי זכוכית והצר אפי׳ מקצת צורה בכלי, והמגרד כ״ש
 בכלי להשוות פניה, והעושה נקב כ״ש, שיהי׳ להכניס וגם להוציא, בין בעז
 בין במתכת בין במין בין בכלי, חייב (רמב׳׳ס ש״י) . המסתת האבן
 כ״ש, או המצדד האבן ביסוד הבנץ והושיבה במקום הראוי לה, חייב (שם).
 הנוטל קשמין או קשריס שנשארו בהבגד מהאדנה, או הסיר שלל חוט שהניח
 החייט, (העפטפאדען) בל״א (עי׳ בתופר), או הנוער מלבוש שחור וחדש מהאבק,
 חייב (שיכ). הפותה בית הצואר בכתונת ע׳׳י חתוך או קרע, חייב (שבת
, ביד פטור. מיהו קש וכל ב י  לרח א׳). הקוטם קיסם לחצון ט שיניו, בסכין ט
 מאכל בהמה (וכ׳יש מאכל אדם) אין בהן משום הקון כלי, דמדרכץ ואינו
 מהקיים, לא חשיב כלי, ואפי׳ בסכין מותר לקוטמו (שכ״ב). וכן עצי בשמיס
 אפי׳ קשים כען מותר לקטמן ביד כדי שיריחו י.־תר (מג״א שם ו׳). [*אבל להוליד
 ריח בדבר שאין בו ריח אסור מדדמי לעושה מלאכה חהשה, וכמכה בפטיש
 .(רש״י ביצס כ״ג א׳ ל״ה לקמיליל)]. אסור ליתן עלה הדס בנקב שבחבית, שיהיה
 כמרזב לזוכ היין דרך שם, ואף דאין באוכלין משוס תקון כלי, היינו בדי לעשות
. ומזה ( י  מהן כלי בהחלה, אבל לתקן בהן כלי העשוי כבר, אסור (מג״א שי״ל ו
 נ״ל דאסור לעשות מגיפה מקלח כרוב שקורץ (ריבע). סכין שנפגם והשחחו,
 חייב. מחט שנתעקמה ושפוד פנתעקס, אסור להפשיטןמשום תקון כלי(מגיא
 ש״מ י״א). אסור לשבור חרס או לקרוע נייר, אפי׳ אינו מתכוון למדת אורך
 ורוחב, דמחזי כמתקן מנא(רמב״ס פכ״ג משבת, ועי׳ לעיל במחתן). אסור לקפל בגד
 משוס תקון כלי, רק בדאיכא ה׳ לטיבותא, וסי׳ אח לאה. שמקפילו רק אדם
ד אחר להחליף, , ואין לו ע ס י מ  אחד,והן חדשים פלא נתכבסיעדיין, והן ל
 ורוצה ללבוש היום בגד המקופל. ובאיכא טלהו הי, שרי לקפלו. מיהו במקפלו
 שלא בקפולו הראשון, אובאיןבהבגר מקום קבוע לקפלי שס, אז בכל גוונא
 מותר (ש״ב). אסור למטח כלי שעות (אוהר אויפציהען) בל״א, משום תקון
 כלי (ררב ס״ה, ושל״ח). ולכאורה משמע מרש״י (עילובין ק״ג א׳ ל״ה משלשל),
 להוא מלאכה לאו׳, מיהו יש לחלק, להמם כשנפסקו החבלים מיירי, ובאשל

 (שיח >רח) מסתפק אס טא ראו׳. ואעפ״כ נ״ל ללצורך טלה שאינו משוק שיקח
 מעדיצין בשעות ידועות, שרי למשוך עטרו האוהד, כדשרינן לטלטל מוקצה
 עבורו, מדאין בו דררא דאיסור דאו׳(שכ״ח מג״א שיו). וגס שבות שלא כדרכו,
 אפי׳ רק במצטער, שרי(כמג״א.ft ן׳ ושכ״ח ל״ג). וכן באשל שס התיר בכה׳ייג,
 וכן בהשו׳ הר הכרמל כי׳ א׳ התיר למשוך(האוהר) בעודה הולכת. וכן מוהר
 !העמיד (האוהד צייגער שטעללען) בלי למהחה, באינה משמיע קול נעים
, ולמתחה עי׳יי כותי לצורך, פשיטח דשרי ככל שבות דשבות (  יי״ז(משבצות של״ת י
. מיט (זאנדאוהר, וזאנגענצייגער  ושרי במקום צורן גדול (כס׳ r'r ס״ה)



 כלכלת שבת
ת ב  ב) כללי הטמנה ובישולי ש

 (שייכים לפ׳׳ג ופ״ד משבת)
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 &מד המחבר מפני שדני שבת כההרי' תלויין בשערה, לכן ראיתי לסדר כאן להעמיד ע״י עובד כוכבים (קאפפע) או שאר מאכל לח מבושל צונן ע״ג תנור
 ענייני דין בישולי שבת על אופניו, שהדבר נחלק לדי י אופנים קודם שהוסק, מדאץ כוונה העובד סכביס להמם התבשיל, רק הבית, ואף
. הטמנה. דהוי׳ל פסיק רישא,בשבות אמירה הקילופ״ר(רנ״ג מג׳׳א סקמ״א, ומר! אושרשם), י ו ה , ש ה ר ז , ח ה ל י ח ח כ ס ל ו מ  ח
 א) המום לכתהילה, קיי״ל אין בישול אחר בישול ואין אפייה או צלייה אחר אבל לאחר שהוסק, אפיי ע״י עובד שכטס אסיר להעמיק ע״ג תער ב§אפשר
 אפייה או צלייה, אבל יש בישול אחר אפייה או צלייה/ ויש צלייה או שיהיו שם יס״ב, ואפי׳ בהפסק דף תחתיו אסור, רק בדיעבד, אפיי העמידו
 אפיי׳ אחר בישול(מגיא שי״ח סקי׳!), ולפיכך יש חלוק לעניין חמום לכתחילה בין ישראל אח״כ שם, ואפי׳ בלי הפסק דף, מד״א דאין בישול אחר בישול אפיי
 גוש ללח. בגוש, שוב יש חלוק בין גוש צלי לבין גוש מבושל. ג ו ש צ ל י או ברוטב שנצטנן לגמרי, צהכי בדיעבד לא החמירו בכי\ג (שייח מגיא סקל״ש).
 אפוי כבשר צלוי, או עוגה (וקוגעל) אפוייה או לחס, אסור ליתנן ברוטב שהיד אבל אס חימם טתי (קאפפע) או ד״א שאינו ראוי לאכלו צונן, אצל אש,אפי׳
, אפי׳ בליש (שי*ח ה׳), ומכ״ש דאסור לערות מכ״ר רותח עליהן, הבעיר הכותי האש לצורך עצמו, אסור אפי׳ בדיעבד בכד שיעשה (מ״ג ייג״א ו  סולדת ב
 ס״ק י״ג ל״ז ל״ת ל״ס). ולפי מ״ש דבלח שנתבשל ל׳צ יש בו משום בישול אחר
 בישול, א״כ תבשיל לח שהעבירו• מתוך התנור שנתבשל כ״צ, אפיי נתחמם
 שיס״ב, אסור להגים בו בכף בכ״ר דהגסה כבישול [אב״י ולפי מ״ש אאמ״ו הגאון
 נ״י פ״ג דשכת סי׳ ה׳ גשם הרין, דכל שהוא כמאב״ד ועדיין חם, אס מגיס לא הוה
 כבישול מדאו׳, ובסי׳ י״ג כ׳ דלענין חמוס >ר5 אינו מועיל כמב״ד, רק צריך כיצ ממש ,
 איכ שאני לן טן חמוס להגסה , לבמחמם לח שלא נתבשליב״צ, יש בו משום כישול אחר
 בישול, אף באס הוא כבר כמאב״ל, אבל במגיסו יאחר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי ליכא
 משוה מבשל , ואפשר דכזונת אאמ״ו עיר הגאון רי הכא, דכמו מחימום יש בישול
 אחר בישול מדאורייתא, אף באם הוא כמאביד, כן יש בהגסה אף אחר מאב״ד, מדמקרג
 עכ״ס הבישול, עכ״פ בישול מדרבנן). אולם חס עדיין עומדת הקדרה על האש,
 אפילו מבושל כבר כ״צ, אס הגיס חייב משום מבשל (שי׳׳ח מגיא סקמ״ב).
 ואסור ליתן לח רותח לצונן או איפכא, ואפילו בכלי שני, אלא א״כ הצונן
. ומה״ט ( ׳  מרובה, אז מותר ליתן הם לצונן הקא!עש״! שי״ת סקי״ח, ושם סעיף א
 אסור ליתן חלב צונן לתוך (קאפפע) רותח שבכ׳:ש אם יס״ב. ואפי׳ איפכא אסור
, א״כמה ( ׳  אס החלב הצונן מועט. ומדקיי״ל יש בישול אחר בישול בלח (ש״ח ל
 שנוהגין שמערין רותחין מועטין מע׳יש על(קאפפע וטהע, אויפבריהען) בל״א,
 ובשבת לוקחין חמין שחימם עיבד כוכבים לצרכו, או מן(העללטאפף) שנתן
 בו עובד כוכבים מיס אפי׳ אחר שטסק, דמותרין לישראל, מדאין כוונתו רק
ג סקמ״א), וממרין בשבח מיס חמין הללו על(העהע) י  שלא יקדיח הכלי(כמג׳׳א מ
 המועט שעירו אתמול,•עד שיהא יס״ב בהכל, זה אטד לפי הנ״ל, מדכבר
, ואשל סקמ״א, ושי״ת ה׳ וייא. וטיל ׳  נצטנן מעט (הטהע) שמאתמול (ער:״ג ל
 בשי) ססציב[*«שי׳ך שםסצ״א סק״יז. ואפילו בדעבדאסור], ואי״ל דמעטהלח ההוא
 בטל בסי, ליתא, דמלבד שאין מבטלין איסור לכתחילה, הוה נמי דשיל״מ דלא
 בטל. אבלנ״ל שקודם שיערה עליהן בשבת הרותחץ, יריק מעלעלי(הטהע)

 ומעל(הקאפפעגרונד) כל הלח שעירה עליהן אר&ול, ואז כשמערה בשבת על
 גוש העלין כבר נתבשלו מאהמול כ״ק, ועלץ הדקין של(הטהע וגרונד) הדק
 של(הקאפפע), טלו כקליפה, ושרי לחממן'אח*ו& אפי׳ נצטנן כבר, ככל גוש
 שלא שייך בו בישול אחר בישול. וכשיצטנן אח׳יכ שלא יהי׳ עוד יס״ב בחמין

 שעירה השתא, אז שרי להחזיר לתוכן מעט הלח שעירה אתמול:
 ב) אמנם בדיגי הורה, דהיינו להחזיר בשבת קדרה שלקח היום מתנור וסירים,
. כל שמותר לחמס לכתחילה כ״ש שמותר להשהות או להחזיר, ו נ  כך ד
 וכל שאסור לחמס לכתחילה, אפ״ה מותר להחזירו בשבת, אבל צריך לזה ד׳ הנאים,
 א) שנתבשל כ״צ. ב) שעדיין חס קצת. נ) שכשלקחו מהכירה היה לעתו להחזיר.
 ד) שלא הניחו עדין ע״ג קרקע (ולמרא אפי׳ ע״ג כסא וספסל)(מג״א רנ״ג סק״כ)

 דהא עתי קיי״ל דמבשל ב׳יק (י״ל ש״ח) והרי יש בישול אחר צלייה ואפייה.
 ומכ״ש בצליס או פאר דברים חיץ אטר ליתנן לרותח, או לערות רותח עליהן,
, והרי הרמב״ם כ׳(ס״ש משבת), דכל דבר שא״צ בישול., ן  דאע״ג דנאכלין טי
 המבשלו בשבת פטור מדאו/עכ״פ הני מדהשביחו ע׳׳י בישול f אסור מדאו׳. ואפי׳
 ליה:ן סמוך לאש שאפשר פיצלו שם אסור,אבל רחוק מהאש,אפי׳ אין הפירות נאכלין
 כמות שהן חיץ, מותר להניחן שם (שי״ח מג״א שקלי!). אבל דבר צלוי או אפוי,
 אפיי נצטנן לגמרי, מותר לימנו אצל האש (ובלבל שלא יקרבו ביותר) דאין צלי אחר
 צלי (מגיא שס סקי״!). ונ״ל דדוקא כמצטמק ורע לו, דאל״כ חיישינן שיחתה
ל שנתבשל כל צרכו (כל כ״צ שנזכר בעניין ש ו ב  (בסי׳ רנ״ג ס״א). אבל ג ו ש מ
 זה היינו כ״צ ממש, ולא סגי מחזי לבן דרוסאי בשליש בישולו, והיינו כרמב״ס סיס משבת,
, שאין בו מרק, אס חזר  ודלא כרשב״א שהביא המ״מ שס בשמו דסגי מחזי לטל)
 ונצטנן לגמרי, אסור להנו אצל האש כשאפשר שיצולו שם אפי׳ מצטמק ורע לו,
, אבל מוהר להניחו רחוק קצת ( ךז  דעכ״פ יש צלייה אחר בישול (שי״ח מגיא סי
 מאש שא״א שיצלה שם, אפי׳ אפשרשיתהוה שס יס״ב (ש״חסשיו), דבמרוחקקצת
 אית לי׳ הכירא ולא אתי לחתויי ׳(מגיא שם סקלית). מיהו בין נוש צלי או נוש
 מבושל אע״ג שאין בו מרק, ונתבשל כ״צ, ונצטנן לגמרי אפי׳ כשמצטמק ורע
 לו, אסור לתנו ע״ג תנור אפי׳ גרוף וקטום, או תוך(הרעהר) אחר שהוסק
, ומנ״א ׳  התנור מעובד כוכבים, כל שאפשר שיתהווה שס המאכל יס״ב (מיג ה

 שם סקליג וסקל״ו) ולר״ן דוקא במצממק ויפה לו אשור בכה״ג (שם מגיא םקל״ד).
 אמנס להניחו שם קודם שהוסק, יש להקל אף ע״י ישראל אם א״א בעובד
 כוכבים, כשאין בו מרק, ומ״מ אין להקל ע״י ישראל בפני ע״ה (מגיא ססרנ״ג
 ושי״ח סקמ״ב), אבל ליתנן צוננים תוך התנור, אפי׳ גרוף וקטום, אסור כשאפשר
 שיתטוה פס המאכל יס״ב, רכל תוך התנור הדל כמטמין לכתחילה בשבת(רנ״ג
, לרק יש מתירין ס ג סי י  מגיא סקל״ג ושקליל וסקל״ו וסקכ״ה, כן משמע מרמ״א מ
 כה״ג, ועי׳ מג׳ייא סקל״ה דרק ע״ג מותר כשהתבשיל עדיין חס קצת, ולא לתוכו). וכל
 שאסור לעשות, בעשאו עובד כוכבים אסור לאכלו(רמ״א שם). רק בהי׳ התבשיל
 חם במקצת וחממו שם עובד טכביס, מותר (שס). אבל מותר ליתנן צוננים
 סמוך לתמר, או על הלזביז תגור, שקורי! (געזימס), אף שאין התנור גרוף
 וקטום (»״ג מגיא םקמיג), וליש דמותר להניחן ע״ס קדרת חמין שנתבשל מע״ש
 ועדיין חם (מ״ג כרה). ואם מניח תחת הכלי שבו הגוף היבש הצונן, דף או
 כלי אחר מוהר להעמידן אפי׳ע״נ התנור שאינו גרוף וקטום, ולא במוך התנור
 אפיי גרוף וקטום (מ״ג מג״א סקל׳׳א). ורוטב או שומן קרוש , דנו כנוש , אף
 טהי׳ נמוח אח״כ, ואף דעכ״פ כשיהיה נמוח הו׳יל נולד, דהא דבשאר פירות
 מותר לכתחילה לסוחטן, (כסי׳ ש״כ ס״א) כבר כ׳ הר״ן ס״פ במה טומנין, דהתם

 לא הוה משקה מעולם * ולהט צא מחשב נולד, משא״כ הכא מדהוה משקה הו״ל ורק לצורך נמל אפיי׳ הניחו' ע״ג קרקע, שרי להניחו בשבת אפי׳ ע״ג כירה' או
 ע׳׳־ג הכור אחר כשהוא נרוף וקטום, דבאינו גרוף צריך שיניח דף או כלי אחר
 תחת הקדירה, אבל לתיך התנור בכל גוונא אסור. וי״א דהא דצריך תנאים הנ״ל
 דוקא כשלא היה הקדירה ע״ג תנור או כירה בשבת , אבל אם לקחוה משם
 בשבת, בכל גוונא מותר להחדר ע״ג תנור, כל זמן שהתבשיל עדיין חם קצת,
. ובהחזיר במקוס שאסור להחזיר, דינו ( ג ט מי  וכן נוהגין, וראוי להחמיר (

:( ג א׳ מי  כעבר והשהה לקמן (
 ג) אמנם דין שהוי, דהיינו להשמת מע״ש תבשיל או צלי על התנור או על
, כל שנתבשל מע״ש כלב״ד (והוא ו  החש, קיל טפי מחזרה, וכך דנ
 חצי שיעור בישולו, ולעור שליש בישולו), או שעוד היוםגדול, שקודם שבת עדין
 יכול להתבשל כשיעור הנ״ל, או שהן פימת שטובים חיים המבושלים, דאז דנן
 כאילו כבר נתבשלו כשיעור הנ״ל [אבל באינן שובים חיים כמבושלים, אף שלפעמים
ץ, כבצל ותפוחי יער, צריך שיתבשלו מע״ש כמאט׳ל (מ״ל מגיא סקי״ל)] בטלן  אוכלץ חי
 אס מצטמק ורע נו, או שנתבשלו כ״צ אפי׳ מצטמק ויפה לו, אמרינןבגרוף
ג א׳ ימיי נ׳). ובהשהה ע״ג גחלים, ראוי לנתקו קנה  וקטום שרי להשהות (מי
 קורס שבת. ואס לא נתקו, אס אין מחלים סביב לקרירה מותר ללקחו בשבת
 ע״י ישראל בנחת שלא יזיז הגחליס, אס א״א בעובד טכביס, אבל אם הגחלים
 כל כך סביב לקדרה עד שא׳יא ללקחו מבלי שיזיז הגחלים, אז מקא ע״י עובד

 טכבים

 כפירות העומדין למשקה,־ ודמי לתוהים ורמוניס דבעומדין למשקה ויצאו משקין
 מעצמן אסירים (כסי׳ ש״כ ס״א). י״ל דעכ״פ מה שנבלע מהשומן והרוטב בגוש
 החתיכה שרי(מגיא שי״ח סקמ״ב). מיהו רק בדיעבד או לצורך שרי מה״ט (שס),
 ולכן נ״ל דמוהר ליהן מלח שנעשה ממיס, או(צוקקער), לתוך תבשיל רותח ,
 דהמלח (וצוקקער) דינן כגוש שנהבשל, שאין בו בישול אחר בישול [והיינו המ״ש
, וסיים דהמחמיר תעיב, לי״א לכה״ג שחוזר ונמוח הדל ן  הל׳מ סי׳ שי״ח בשם הר״ר ד
 כלח שנתבשל דשייך בו בישול אתר בישול. ואשתמישתי׳ לרמג״א םקל״א דברי ד״מ אלו
 ובתשובת פנים מאירות כ׳ ג״כ להתיר במלח וצוקקער]: אולם כל זה בגוש . אבל
 בלח חמיר טפי, מדקיי׳׳ל(שי״ח ד׳) דבלת שייך בישול אחר בישול. ולפיכך לח
 צונן אפי׳ מבושל כ״צ (או גוש שלא נתבשל כ״צ) אסור להניחו על התנור אפי׳ קודם
 היסק בשאפשר שיתהויה שם הלח יס״ב (שי״ח מג״א סקי״א). ואפי׳ להעמיד על
 (געזימס) התנור אסור בכה׳-יג(מגיא ססמ״ג). וכ״כ אסור להעמיד(קאפפע) או
 שכר אפי׳ רחוק מאש להפיג נינהן, אם באותו מקים יטל להתהוות יס״ב. אבל
 במקום שאין יכול להתהוות יס״ב, מותר להעמיז׳ אפי׳ לח צונן שלא נתבשל כלל
 עדיין (שי״ח ייל). וכן הדין בתטחי או שאר פירות טין, דבאפשר שיתהוו שם
 יס״ב אסור, אפי׳ אפשר לאכלן חיץ/ ובא״א שיתהוו יס״ב, שרחוקים מהאש
 מותר להניחן אפי׳ א״א לאכלן חיץ וכמש״ל(שי״ח מגיא סקל״ז). אבל מותר



 שבת ט
 מוקצה מחמת חסרון כים, מוקצה דלא חזי למידי

 חכמים מלטלטלו , וטעם הדבר שאסרו מלטלטלן , כדי שיהא שביתת
 הארס ניכרת שהיא כמצות ההורה למען ינוח , שיהא לבו פנוי לתורת
 ה׳ ביוס השבת. ולהט לולא שגזרו כן, היה הארס מיתר יוס השבת שאסור
 במלאכה, לפנות כלים וכדומה, ולא היה מתעסק בעבודת ה׳ ותורתו. ומלבד
 טעם זה יש לחוש שיבוא לעשות מלאכה בכלים ההם (רמכ״ם סכ״ל משכת). ולראב״ד
 טלטול מוקצה נאסר מחשש הוצאה, רק שבכלים שצריך להן בשבת ל״ג, מדא׳׳א
. וק׳׳ל א״כ למה התירו מוקצה ( ׳ , וביצה ל״ז א ׳  בלעדן, וכן כ' רש״י(שגת קכ״ל ב
 בשבת ואסרוה ביו״ט , בכמה דברים (כניצה ל״כ ב׳ וא״ח תצ״ח) [תצ״ה] , הרי
 איפכא מסתברא, דהרי אין עירוב והוצאה ליו״ט (תקי״ח). והא תינח לפוסקים

 דס״ל דבאיןבהוצאה צורך כלל לוקה, שפיר (ועיי מג״א שם הק״נ). אבל לרמב״ם
, ן  רס״ל דהותר לגמרי ק׳ (עי׳ למ״מ פ״א מירס ה״ל). והנר, י״ב מיני מוקצה ה

 ט׳ מהן אפי׳ לר״ש דלית ליהמוקצ?, ס״ל דאטר לטלטלן, ואלו הן:
 א) מוקצה םחמת חסרון כים, ר״לכל דבר שמקפיד שלא יופסד בתשמיש אחר,
 ככל סחורה שמונח בחנות ואוצר (מ״ש מגיא ד׳ . מיהו דל לכתשמיש
 שמיותלץ לו (כשלאפמיסן ושנופף שוך ומנעלים), מותר לישלן מחטת , וראייתי מרמג״א רנ״ג
). וחשבונות, ונייר חלק, וכ״ש כשהדברים ההם מוכנים ג׳׳כ לתשמיש האסור  שקש ״ו
 בשבת, (כפעדערמעססער), וסכין שחיטה, ומילה, ושטרות, (וטרעזארשיץ)
 וכדומה (ש״ת א׳ ימג״א שס סק״י). כל אלו אפי׳ לצורך נוט ומקומו אסור לטלטל
 [שיח. ופי׳ מלות ל צ ו ר ך ג ו פ ו , היינו כשצריך להדכר המוקצה להשתמש כו היתר, כגון
 (פעלערמפססער) הנ״ל רוצה לתתון כו לכר מאכל, או שרוצה נייר חלק לקנח כו לכלוך,
ו היינו כשרוצה להשתמש כאותו מקום שהכלי מונח שם]. מ ו ק ך מ ר ו צ ל  וכלומה כלכרים. ו
 אבל אוכל שבאוצר שרי לטלטלו ולאכלו(ש״י ב׳). וכן סטרה שיחדה מע״ש בדיבור

: (  לתשמישו, מוהר לטלטלו (אשל מ״ש כ׳
 ב) מוקצה דלא הזי למידי דהיינו כל דבר שאין בו שייטת כלי, כעפר,
 וצרורות ואבנים [אבל לבנים, כלים נינה!, וכשאין מוקצין לבנין שרי לשלשלן
 (שיח «״!)] ובקעת, וחרסים מכלים שנשכר בחול, וזרקה לאשפה מבעו״י(ש״חז׳)
 או שירי מטלניות שזרקן מבעו״י לאשפה ולא חזו לקנוח(ש״ח י״א), ומחט שניטל הודה
 או טרה (ש״ח י״א),וקליפי פירוה, ועצמות רלא חזו לבהמה(ש״יז ה״0 ובשר בהמה חי,
 וטמן קרוש,ודג חי, דכל אלו אין עומדן לכלבים רק מסרתו(מג״א ש״ח סקנ״ו),
 ובעלי חיים (שיח ל״ש). וכן ספרי מכמה הכתובים בלשון אחר או בלה״ק, וכ״ש
 סיפורי מעשיות או (צייטונג) בטלן יש חפש איטר מוקצה (עי׳ ש״! ם״ב להתס מיירי
 כע״ס ועי׳ ש״ח ס״נ, ושל״ד שי״ב). כל אלו ודומיהן מחשבי מוקצה דלא חזו למידי דאפיצו
 לצורך גופן ומקומן אסור לטלטלן(ש״ח ז׳). מיהו קופת עפר או חול שיחדןבטת
 מע״ש לצרכיו, או טל שטמן בו פירות מע״ש, מותר לטלטל העפר והחול ההוא
 לצרכיו, ולהוציא מהן הסירות שטמן שם כי אין העפר ההוא מוקצה (ש״ח סל״ח),
 וכן כל מוקצה דלא חזי למידי, אס יחרן מע״ש לתשמיש דאורהייהו בהט (יזיז
 מבע״ח) מותר לתשמיש ההוא. ובתשמיש דלאו אורחא, כבקעת שיחדו לשמש
 כבריח לדלת, צריך שייחדן לאותו תשמיש עולמית, אי שיעשה בהן מעשה ממ״ש
, ושיח כיב). ומהי׳ט אס יחד שרביט מע״ש להניף הזבובים או להכות ע ״ מ ) 
 התינוק, מותר לטלטלו בשבת. אבל אסור לומר לעובד כוכבים ליטול שרבינו
 ממכבדת (ש״ח כ״ג וברע״! שם). בגד שעטנז הוה מוקצה דלא חזי למידי [שיח מג״א
 םקש״ל . וקיל הרי חזי לכסות לבהמה ולעובד כוכבים, ומ״ש מבשר שרפס (שם סקנ״ו). ונ״ל
 דהתס מדלא חזי לתקנו לישראל, עומד לבהמה או לעובד כוכבים, משאי׳כ הכא מדחזי לישלאל
, דאסיי לסלשלו, מדאיגו נזתנו לכלב, וגם י  כשיוציא ממנז האיסור , דמי לבשר כבר ח
 כמות שהוא לא חזי לישראל, [*ולפי״ז בכולו ארוג ומעורב בשעטנז שא״א להוציא החוש האסור,
 מותר לשלשלו מדמזק לבהמה. ובהא מתורץ מה לק״ל מדמקשה (ביצה די״ד בי) אלא כלאים
 למאי חזי, וק׳ מה קושיא והרי חזי לכסות בו בהמתו, דדוקא באבד כו כלאים לא יעשנו
 מרדעת לתמור, (כנדה ס״א כי) אבל בידע וניכר שיש כו כלאים מותר, וביו״ש מי גרע
 משעולים לבהמתו לשלי ר״ש , אלא על כלתך כדברינו דמלנקמ סתמא משמע דכל כלאים
 שרי אפי׳ בנתערב בו רק א׳ שאפשר להוציא הכלאים , והיי! דתזי לאלם, לא קאים לה
 לבהמה], מעות זהב כסף או נחשה, הו״ל מוקצה דצא חזי למיד (ב״י בעול שיי
 ש״י), ולא מהני בהו יחוד לתשמיש היתר, אפילו כשניקבן, רק צריך שיעשה
 בהן מעשה מבוררת לתשמיש היתר מע׳יש (ש״א מג״א סקמ״ה, יש״ג כ״ג). אבל
ה נמי מוקצה מחמת איסור, מדמיוחדין למו״מ דאסור  נ״ל דפשוט דמעות ט
 מדברי קבלה דכדאו׳ דמיא (וכמש״ל במלאכת כתיבה). דבר דלא חזי למיד לבעלים,
 כבגד שאין ט ג׳ על ג׳ אס טא אצל ב״ב עשיר, הו״ל מוקצה לכל

 אדם. מיהו דוקאבלא חזי לבעלים מצד עצמו, כמטצנית הכ״ל, אבל בלא חזי מצד
 דבר אחר , כגון שנדר מככר, או תרומה ביד כהן, אמרי׳ קיפכא, דמדחזי
ל ז  לאחרינא, שרי גס לדידה לטלטלן (ש״מ ג״כ , רמג״א ורש״ז שס ועי׳ תום׳ חולין דפז
 >׳ לי׳התקיעות). דלתות כלים שנתפרקו כחול או בשבת, מוהר לכןלטלן, אף דלא
 חזו למיד, עכ״פ כיון דחזו להתחבר עם הכלי אחד בבת, לא $הבטל כס כלי
 מהן(ש״ח ת׳). אבל דלתות בית וחצר שנתפרקו בחול או בשבת, אסור לטלטלן,
 אס לא שיחק מע״ש לפתיחה ונעילה או לתשמיש שמשתמש בוי השתא (ש״ח מגי>/)

 כלכלת
 כללי הטמנה׳ שאלענט, אינגרוהען׳ מוקצה׳

 טכבים שרי ללקחו. ומצטמק ורע לו, היינו כל מאכל שיש בו מיני קמחי[, או
 לסת שאין בו בשר, או רבעי ליה לאומדן ואפי׳ יש בו בשר, רכל אלונריכין
 לרוטב שבו, וצא ניחא לי׳ שיצטמק, וכמו כן מיס חמין, לא ניחא לי׳ שיצטמקו,
 אבל כרוב; ירק, קטנית; שלי[, בשר טרוף, הו״ ל מצטמק ויפה לו. ובמעורב
 מצטמק ויפה לו עס מצטמק ורע לו, אזלינן בהר רובא (מ״ש משבצות סק״ג).
 אמנם ׳לאלי׳ רבה (שי״ח יי) בשם מנחת כהן, אין אט בקיאין במצטמק ורע לו,
 ולהט כל שלא ירעינן בודאי דמצטמק ורע לו, מחמרינן, ולכן אין להושיב
 (השאלענט) רק בעוד היום גדול , כשיעור שיתבשל כל צרכו קודם הלילה.
 אבל בשר חי לגמרי, שאפי׳ יחתה אי אפשר שיגמור בלילה, שרי לכולי
 מלמא לשטיי בקדירה בתנור . וכ״כ בתחב בקדרתו חתיכת בשר
, שרי לשטיי אף בלא גרוף וקטום, שעי״ז יזכור שלא לתהות. אבל שאר  חי
 תבשיל הי, או שנתן לקדירחו ירק חי, אסור, דלא מהני רק בשר חי(מגיא
 מ״ג סק״ל, וש״ז שש שק״ב). מיהו בשר שנתן אצל האש שלא ע׳ינ גחלים, אפיי
 הוא חי לגמרי, לכ״ע אסור לשהויי. וכ׳׳כ בנתבשל פחות כלב״ד קודם שבת,
 לכ׳׳ע אסור לשהויי. רק בסתם התנור בטיט או ברקק, בכל גוונא שרי לשהויי,
 דע״י שסהם התנור יזכור שלא ימתה, אבל בסתמו בסמרטוטין, צא מהני(מיל
 א׳). וכל היכא דאסור להשהות ועבר והשהה, אסור צכצ, אבל בשכח והשהה,
 דוקא בלא חזי לאכילה קורם שהשהה, אסור לכל. ובשניהן בין בעבר והשהה בין

 שכח והשהה, אסור לכל עד מוצאי שבת בכדי שיעשה:
 ד) אמנם בדין הטמנה בשבת או בע״ש, דהיינו שמכסה הקדירה טלה בדבר
, או  המחממה, חמור משהייה, דאפי׳ נתבשל כ״צ ומצטמק ורע לו
 שהוא חי לגמרי(ויש להקל באל! במקום שנהגי) / או במומן באופן כזה בע״ש לצורך
 מחר, אסור. ואעפ״כ יש חלוק, דבטומן בשבת אסור אפי׳ באין מוסיף הבל,
 נזירה שמא ימצא קדרתו צוננת וירתיתנה , ובטומן מע״ש רק בדבר המוסיף
 הבל אסור, נזירה שמא יטמין בגחלים בוערות, ויחתה בשבת בהן למהר בכולו.
 אולם מותר להטמין בשבת דבר צונן בדברים שאץ מוסיף הבל, כד שלא יצטנן
 ביותר(מ״ז א׳ ב׳ ו זי). ושאר פרטי הטמנה בע״ש, יבוארו במס׳ שבת בס״ד:
 ה) אמנם בדיני הטמנה קיי״ל דאין בשאלענט שלנו דן הטמנה, מדאין
 הקדרה מסביב נונע בתנור. ומכ״ש בתנור סתום בטיט דעי״ז שלא

 הותר רק בכה״נ לא יטמין ברמן. ואף שיש בההנור גחלים לוחשות, לא חיישינן
 שמא יחתה, דע״י נדחה מרכר דכיר. מיהו אז אין לפתוח רק ע״י עובד טכביס,
 דע׳יי פתיחה מתלהבין הגחלים. ואס הקדירה עומדת על הגחלים, שרי אף לישראל
 ללקחו בנחת משם, אם אי אפשר בענין אחר («עי׳ לעיל ג׳ בל׳ן שהוי, ועי׳ סס״׳
. ומה שנוהגין להעמיד(הקאפפע) על תער (השאלענט) מע׳יש, ולכסותו ״ס) נ  י
 בבגדים מותר, דעכ׳׳פ טון שאין נחלים תחת הקדרה גופה, אין הבגדים
 מוסיפים הבל(מ״ז ס״ח). אבל להטמין בשבת, אפי׳ במה שרק מעמיד החמימות,
 אסור, שמא יצטנן קדרתו וירתיחנה. ומאכל שהוציא מתנור, אסור לטמנו תחת
 כריס (מ״ג ס*ב). וכ״כ אסור לתת כלי עם מאכל תוך מים חמין שיתחמם, כל
. ומה שנזהגין באשכנז שגיומנין מע״ש תבשיל  שכולו טמון בתוכו, (מרז ררת)
 מבושל כ״צ(בעפר) [באפר] חם אינגרוהען , והאפר והגחלים מסבבים כל
 הקדירה, ומניחין על הקדירה חתיכת(טארף) דולק (עי׳ רא״ש ריש במה שומנין,
, [*ועי׳ בעל המאור ברי״ף דכ״ה ב׳ משם ולהלן עד סוף הפרק , ( ׳  ותשו׳ רש״ל סי׳ ס
 לכשהגחלים מכוסות באפל לא מחשב מוסיף הבל, למתכבין והולכין, וצ״ל לפ״ז להא לקאמר
 בש״ס שמא ישמין ברמן היינו גחלים קענים שאינן מכוסין נאסר]. נ״ל דאף דבטמן
 באמת בגחלים בוערות , ודאי גזרינן שמא יחתה (כשבת לל״ל ב׳) עכ״פ לא גרע
 משאר דבר המוסיף הבל, דיש מקילין להטמין בו מע״ש כשהמאכל ט או כשנתבשל
. גס י״א דדוקא בטומן לצורך הלילה, אסור להטמין ( ז ״  כבר כמבד׳ד (לרז ס
 בע״ש בדבר המוסיף הבל, אבל במומן לצורך מחר, דבלא הטי ג״כ יתבשל עד
 למחר, אפשר דלא גזרי׳ שיחתה (שם ס״א). וכ״ש הכא דאיכא הרהי שנתבשל
 כבר כראוי, וטומן לצורך מחר. ועור אפשר כיון דהכא הקדירה מכוסה לגמרי,
 ואי אפשר לגלותו בקלות, לראות אם לא יזיק לה החמד שיקדיח הבשילו, הו״ל
. והרי מותר להטמין במוקצה  כתנור שרוק וסתום, דשרי להטמין ט (שם ס״ח)
 לכתחילה, כלקמן(גרב), ומכ״ש לדדהו דלית להו הטמנה אחרת, וכל שעת
 הדחק כדיעבד דמי (בי״ל צ״א מרז סק״ב). וכל זה כתבתי ליישב מנהגן, אבל
 בשאר מקומות מלילה לסמוך על כל זה, דהרי גס להטמין רק באפר קר בתנור
 חס בלי גחלים החמיר הרא״ש הנ״ל. וגם בתנור שרוק שבו נחלים, החמיר
 המשבצות (מ״ש גי) ומכ״ש להטמין בגחלים בוערות. [״אולם להטמין (בעפר)

 [באפר] חם קיי״ל דאינו מוסיף הבל(מי* מג״א םקי״ח)]:

 כללי מוקצה
 ג) שייטם לסוף סי׳׳ז משבת

 לשח מוקצה 9 טא דבר שאדם מקצה ומפריש מדעתו מלהשתמש בו, אסרו
) גימל י ע  (משניות סדר מ



 8! כלכלת שבת
 מוקצה דדחי בידים׳ אינו מקווה דדתירו׳ הפנה׳ מוקצה דחפנה־, חוץ לתחום/ נולד׳ מקצה מחמת בסיס

 לאחר מוהלים בו ביום לאכלן. ובמסופק אם.הובאו מחוץ לשחום, דעו טדאי
. ובעיר שרובה עובדי טכבים, מצד הדן מותרים,  הוב>* היום (שה״ה ס״ח)
 דהו׳יל כלא טבאו בשבילו, ואעפ״כ יש צזהר (למג״א תקס״י סקכיג). י״א דאין
 מוקצה והכנה אסר בשל עובד כוכבים, כשלא עשה לצורך ישראל, ואפי׳ מוקצה
 דדחי בידים שרי בשל עובד טכביס (שי׳ שיי ש״ב). מיהו לה״ע יש נולד בשל עובד
 טכבים (תק״ה מג״א סק״ג), ולכן ביצה שנולדה לו, או בהלש ממחובר, או בחולב
 בהמתו לכלי ריקנית, והיא עומדת לגדל וכדומה לכ״ע אסור, דבכצ כי הני גוונא

 יש שייטתנולד, וכלקמן:
 ו) מוקצה דגולד אסור לעלעל אפילו לצורך נופו ומקומו. ויש ב׳ מיני נולד,
 אי) נ ו ל ד נ מ ו ר הוא אסור לכ״ע, ור״ל שנתהווה טוס דבר חדש, כגון
 ביצה שנולדה בשבת או ביו״ט (שכ״כ ש״א ותקי״ג. ועי׳ שוס׳ עירובי! מיו א׳ ל״ס כ״ש
 וליק). וכ״כ אפר מעצים שהוסקו בשבת ע״י עובד כוכבים (שיי מג״א םלףח),
 וביו׳׳מ אפילו ע׳׳י ישראל, ונתקרר האפר (תצ״ח מג״א סקכ״ח). וכ״כ חלב שחלבוה
. ונחולב לתוך ךא  בשבת או ביו״ע לתוך קדירה ריקנית(ש״ה מגיא שקי״ב, ותק״ה סי
 המאכל, אשור גשגת משוש מוק5ה לנפ״ח בשי׳ א׳ לפיל), כולן מחשבו נולד נמור,
, דלר״שמותר, ולא קיי׳־ל כוותיה,  דאסור לכ״ע לטלטלו. ב׳).נולד ממין ב׳
, ככלים חדשים שעשאן ה ל ח ת ה ש ה י ה מ מ ר ב ד ה ה נ ת ש נ  והיינו היכא ש
 עובד טכבים בשבה או ביו״מ (ש״חמג״א סקמ״ו, ושי׳ תקשיי), וכ״כ שנשבר היום,
), וכ״כ עצמות שנתפרקו טוס  ואין השברים ראויין למלאכתן הראשונה (ש״ח ם״ו
 מהבשר, אף שראיין למאכל בהמה (ש״א למג״א סקמ״ש). ב׳ מיני נולד אלו אפי׳
 לצורך נופן ומקומן אטד לעלעל, רק י״א דנולד כע״י שנשתנה מבתחלה מותר
. לחם שאפה עובד  בשבת ואסיר ביו״ט (כרמג״א שיח םקש״ו / ותצ״ה ס״ל)
 טכביס לצורך עובד כוכבים בשבת, י״א דהו״ל נולד, והרי נולד בשל עובד
, וי״א דאינו מולד, מרחזי החיטין לכוס,  כוכבים אסור, וכלעיל סוף סי׳ ה׳
 ויש להקל בשעת הדחק או לצורך מצוה, רק שלא יאמר מע״ש לעובד טכבים
. וי״א כל שגמרו בידי אדם, אין בו משום נולד (לג״ג (  שיאפה בשבילו (שכ״הד׳

 רמג׳׳א הקש״ו ותקס׳יו סקכ״ה):
ס. ב׳ מיני בסיס הן. (א) מין בסיס הראשון אפי׳ ר״ש  ז) מוקצה מחמת בסי
 מודה בה, והוא כשהונח השתא על ההיתר מוקצה מחמת חסרון כיס
, או מעות (ש״י ז׳), או א׳ משאר ( ׳  (ש״מ א׳). או מוקצה ולא חזי למיד(ש״מ כ״
 מיני מוקצה או נולד, אז לכ״ע אסור לטלטל ההיתר אפי׳ לצורך גופו ומקומו(ש״י
. אבל מותר לנער המוקצה מהכלי, כטבלא שהונח טליה עצמות וקליפין ( ׳  ם״
 שאינן ראויין לבהמה מגביה הטבלא ומנערן, או מנרק עם סכין מהשולחן, דבכל

 כה״ג ס״ל טלטול מהצד ושרי(ש״ת לט״ו סקי״ח). ואח״כ, אף שהיה מונח מוקצה
 על השולחן, כיון שעתה חזר והוסר ממנו, מותר לטלטל השולחן דאין מוקצה לחצי
 שבת (לע״ש ל׳ וסי). מיהו דקא כשצריך לשולחן עצמו אבל כשצריך למקום השולחן
 מותר להגביהו למקום אחר אף שאין עליו רק הקליפות שאינן ראויין לבהמה(8״ח
 סכ׳״ז) משום דלא חשש היאך יפלו העצמות והקליפין, לא ט״ל כהונתו עליו מדעת
ה בסיס (מג״א  (אשל ש״מ סקנ״ב). וי״א דכל שלא הונח עליו המוקצה ביהי׳ש לא ט
. אולם כלי המיוחד להניח עליו מוקצה כ כ י ס מ ע ו ת וכדומה, רף ( א ק  ש׳יח ס
 שעכשיו אין בו ועליו מוקצה כלל, אסור לטלטלו, רק לצורך גופו ומקומו(ש״י ז׳).
 אסור לימן בשבת כלי תחת נר או פמוט, הדלוקים והס נוטפים , כדי שינוף
 לתוכו, או תחת שאר מוקצה שירא שיפיל, כד שיפול לתוכו, מ ד מ ב ט ל ע י ״ ז
, שהרי יאסר אח״כ לטלטל הכלי, והרי זה כאלו חברו בסיד י מ ה י כ נ ו  כל
. ואף דיכול לטלטל הכלי ע״י שיניח היתר אצלי  בשבת (עי׳ לש״י יתוש׳ שכת מג״א)
 (כלש״* ססי׳ ש״י). עכ״פ מבטל הכלי מטכנו על מקצה שבת קורס שיניח ההיתר־
 אצלו, אס לא שיש כבר בהכלי דבר היתר החשוב יותר מהמוקצה שיפול לתוכו ״
 אז מותר לתתו שיפול המוקצה לתוכו, דהרי לא נהבטל הכלי מהכנתו כלל. אבל
 כשירא שיפול נר חלב או שעוה על השולחן וידלק , מותר לתת כלי תחתיו שיפול
 להוט דבמקום פסידא רבה ל״ג בה רבנן (לאפיקי שמן מעש הנושף, הפסל מועש
 היא). וכ״ש בדאיכא השש דליקה, דשרי לשוס כלי תחתיו. וכ״כ מותר לתת כלי
 תחת הנר כדי לקבל מציצות , מדמתכבין מהר, ואח״כ אין בהן ממש, א״כ לא
ר מע׳יש . אמנם מותר לשום הכלי תחת מ ( ׳  נתבטל הכלי מהכנתו עי״ז(רס״ה ל
ר, יפיל לתוכו, ובלבד שלא יתן להוט מים אפי׳ מע״ש  כדי שכשיטל או יטיף הנ
 דגרם כטי אפי׳ מע״ש אשור, גזירה שמא יעשה בן בשבת, מדאינו רק גרס
 כבוי. ואם נתן הכלי תחת הנר מע״ש, ולא נפל לתוכו, מותר לטלטלו בבבת,
 דלא נאסר בשביל מחשבתו (רסי׳ה). הכל געשה בסיס, ואפי׳ אוכל(שי׳יא מג״א
 כ״ג). תינוק שיש בידו מעות או אבן, אשור ליקח התינוק על הזרוע, רק ביש
 להתינוק געגועין להנושאו, אז באבן פרי, ובמעות אסור, דלמא נפל ואתא
. אש מונח על ההיתר כלי שמלאכתו לאיסור צ״ע אס הו״ל בסיס (  לאת־יו(ש״מ א׳
 (אשל ש״ח). (ב) טין בסיס השני לר״ש מוהר, ולא קיי״ל כותיה. וטא כשהיה
 מונח עליו איטר בין השמשות, והוא חמור לדידן ממין בסים הראשון בג׳ דברים.
 א) דאסור לנער האיסור מעליו כלא ־ד יד(שיש סיי).ב) במין בסיס הראשון כשעדין
 מונח האיסור עליו, יוכל למיח אצלו דבר היתר החשוב לו יותר מהאיסור, ומעלמלן

 יחי

. ( ׳  י״ס, ורסי׳ שייג). מת מותר לטלטלו מחמה לצל ע״י ככר או תינוק (שי״א א
, ( ׳  וי״א דמותר גם לטלטלו ע״י שאר כלי שמלאכתו להיתר, כשמניחו עליו(שם ג
 מיהו בצריך למקומו, או כשרוצה להוציאו לצורך כמים או לצורך קרוביו שלא
 יצטערו אסור לטלטלו ע״י ככר או תינוק, רק ע״י טלטול מהצד, דהיינו להפכו
 ממטה למטה, עד שיוציאו(שם ס״ה ומג״א סירל) וכ״ש דמותי לטלטלו ע״י עובד

ג):  כוכבים לצורך זה (ש0 שי
 ג) מוקצה דדחי בידים , כגון גרוגרת וצמוקים שהניחן מע״ש להתיבש, ונעשו
 ראויי׳ לאכילה בשבת אסור לטלטלן אפי׳ לצורך גופן ומקומן. ודוקא
ם ד ו ת ק ו ח י ר ס ם מ , ג ם י ד י ו ב ה נ י ח ד , דאיכאתרתי, ד ו ה  מ

. ולהט אפי׳ הזמינן מע״ש כשיתיבשו, אפ״ה דנן כמוקצה דלא חזי י ב ש ו ת  ש נ
 למיד, אבל בשאר פירות, ליכא ב׳ לריעותא, אץ שוס דבר מאכל שלא הכינו,
 דגו כמוקצה בשבת (לאפיקי בהוקצה מחמת איסור, כשמן שנותר מנר שהדליקוהו בע״ש
 ביה״ש וכבה , ואפי׳ איסור שממילא, כגון סירות הנושרין ממחובד, או משקין שזבו מזתים
 יענביס, או חלב שנחלב בשבת, או שהיה מחוסר צילה, לאסירי, וכלקמן). ולכן פירות
 העומדים לסחורה , או אפיי צנון הטמון בארן שהתכוון לזרעו, אם לא השריש
 עדיין, ומקצת עליו מגולין לאחזו בהן, שומטו בהן מהקרקע ואוכלו,וכ״ש ביצים
, ׳  שתחת תרנגולת , אס עדין ראויין לאכילה, מותר ליטלן משם ולאכלן(ש״י א
. ואפי׳ כל מאכל בהמה שראוי לשום בע׳יח המצוי מותר לטלטלו, ובאין (  ושי״א ת׳
 ראוי רק לבע״ח שאינו מצוי, אס יש לו אותו הבע״ח מותר לטלטל המאכל, ואם
 לאו אסור(ש״ח כ״ע). קש שע״ג המסה מסתמא עומד לבהמה או לשכיבה ומותר
 לטלטלו(ש״ח מג״א סקנ״ג). מאכל שעמד ביה׳יש לאדם, ובשבת נתקלקל וחזי רק
. ורק בי״מ ( ז  לבהמה, מותר לטלטלו דמוכן לאדם הוה מוכן לכלבים (שכ״ל שי
 י״א דאסור, וכבהמה בריאה שממה, וכלקמן סי׳ ד׳. ואפי׳ בלא חזי רק להט
 לעובד כוכבים, כמאכל טריפה וסתם יינן (לאפיקי איסור הנאה) מותר לטלטלו

 (מג״א ש״ח סקנ״ו), אולם דוקא בשבת אין שום מאכל שלא הכינו מבעו׳יי מוקצה
 אבל ביו״ט כל מאכל שלא הטנו מעיו״ט לאכלו, אסור לטלטלו(תצ״ה ד׳). פיהו
 אפיי גרוגרת וצמוקים בשבת או ביו״ע, אס אחחזו ביה״ש ולא מרע לו דאתחזו
 עד היום, אף שחזרו ונתקלקלו בשבת, וחזרו ונתקנו, אין מוקצה לחצי שבת,

:(  וכיון דאתחזו ביה׳יש , אף שלא נודע לו עד עכשיו, מותרים (שיי ב׳
 ר) מוקצה שאינו מקווה היתירו, כבעיית בריאים שמתו ביו״ט, או בית חזק
 שנפל, אסור לטלטלן אפי׳ לצורך גופן ומקומן ביו״ט, למיייד מוקצה
. אבל במתה בשבת (  אסור ביו״ט, ורק במסוכנת מעיו״ט מותר (תקי״ח ו׳ חי
 אפיי היתה בריאה מע״ש, מוהר לטלטל להאכיל לכלבים (שכ״ל !׳) . וכ״כ בנחרו
 בהמת ישראל בשבת (וכ״כ בהמת שובל כוכבים, לאין מוקצה בשל עובל כוכביה) מותר
 לטלטל הבשר (ש״מ למג״א סקנ״ו). ונ״ל דמיירי שבשלו העובד כוכבים, דאל״כ
 וכי עדיף מבשר כשר חי דאסור לטלטלו, מדאינו עומד לכלבים, וגס לאדם לא
, או מיירי בבשר רך דחזי לאימצא. וכ״כ בשחט לטלה בשבת, והבשר  חזי ט
 רך, מותר לבדא (שי״ח ג׳), אבל בבישול לחילה בשבה, אסור לבריא שמא ירבה

 בשבילו(שי״ח שס):
 ה) מוקצה דהכנה, היינו שהיה ביה״ש מחובר או מחוסר צידה, אפי׳ צדן או
 לקטן עובד טכביס לעצמו, או שנשרו מאליהן, ואפי׳ ספק אם נעשו
 היום f אסור אף בטלטול לצורך גופו ומקומו, לא לבד משוס גזירת שיעלה
 ויתלוש, רק נם משוס מוקצה [שכ״כ מג״א סק״ג ושכ״ה ס״ה. ועלמג״א תקש״ו שק״א.
 ואילה״ק מ״ש פירות הנושרין ראםרי׳ להו משים מוקצה, ומ״ש בשחש בהמה לתולה כשבת,
 לאפי׳ בהוחלה בשבת מותר אף לבריא באומצא, ואי״ל לבהמה שנשתשס לחולה שאני, לוולאי
 הי׳ דעתו שכשיחלה לו חולה בשבת, ולאי ישתסנה לו, ולהני לא אקציי׳ מלפתי׳ ביה״ש,
 משא״כ פירות המשרין, אין הדבר תלוי בלעתו שיחשוכ ביה״ש שכשינשל יאכלם, להרי אין
 בילו להשירן, ליתא, דהרי בבהמה אפי׳ מתה מאליה בשבת, דאין בילו להמיתה מאליה ,
 אס״ה אין בה מוקצה וכלעיל, וכ״כ סירות אפי׳ לקען לתולה בשבת, וודאי אשור לבריא ,
 ולא לבל משוה שמא ירבה בשבילו, רק גס משוס מוקצה (ועי׳ רש״י וחוס׳ חולין לש״ו ב׳
 בליה שקצן וכו׳, ורויק), ורבינו כ״י(בשור שיז'ח) תילן, רבכהמה אפשר שלא הזלמן לו
 שוהש או סכין בדוק ביה״ש, ולהכי לא הוה כלחינהו כיליס, משא״כ סירות הנושלין,
 מדהיה בידו להשירן ולא השילן מע״ש, הו״ל כאילו לחינהו בילים. ואני בער ולא אדע,
 דמי לא איירי בבהמה של אדם שהוא עצמו שיחש, והיה לו שכין בדוק, ואס״ה בשחשה או
 נתנבלה בשבת אין בה לין מוקצה, וכ״כ סירות הנזשרין מי לא איירי אפי׳ בחליקי אגוזים
 (פאה פ״ל מ״א ובי), שצריך סולמות לפלות וללקשן, ולא הי׳ לי סולם כביה״ש, ואס״ה
 מחשבו כלחינהו בילים, לבנשרו בשבת אסירי . ולולא מסתסינא נ״ל, לבשלמא בהמה כיון
 ללא אפשר לכזית בשר בלא שחישה, לא אקצייה לכל הבהמה מע״ש, דשמא יחלה לו תולה
 כשבת וישחשנה, ילהט אפי׳ מתה מאליה אץ בה מוקצה, משא״כ כפירות שנשרו, כיון
 לאפשר ללקוש לחולה רק מה שצריר לו, השאר אקצויי אקצי׳ מדעתי׳ ולו״ק. ועי׳ רמג״א
 מי״« סק״ל ומרז שם סק״ב]. אמנם כל שאי אפשר שנתלש או ניצוד היום רק שהובא
 מ ח ו ן ל ת ח ו ס לצורך עובד כוכבים, או בספינה אפי׳ לצורך ישראל, מותרים
 לאכלן היום, רק שלא יוציאו חון לחוט העירוב, ובטבא מטן לתחום לצורך ישראל
 מותרים לו רק לכולטלאבללא לאכלן למי שהובאו בשבילו,ער לערב בכד שיעשה,אבל



 כלכלת שבת י
 טצוה׳ מוקצה מחפות איסור שבגופן

 המגולץ ומוציאו(שי׳׳א למג״א סקכ״ב). וכשאינו מגולה כלל תוחב טש בצמן, כד
 שיהנער המוקצה ומוציאו (ל>״ט מג״א סק׳ו). וכ״כ הפל שכפהו ומיח עליו טיט
 מע״ש כלי להגביה הספל עי׳ ז מותר לשמט הספל מתחת הטיט כשבת, ולא נעשה
/ בהניח המוקצה שיהי׳  הספל בסיס להטיט (למג׳יא שע״ג שקי״ח). מיהא י״א ראפי
. מיהו בהדקו אי קשרו המוקצה ( ו  כסוי להיתר, מחשב בסיס (למג״א ש״ע >
 בהכלי מע״ש, כגון כלכלה שהיתה נקובה, ותחב אבן בהנקב והדקו לכי׳ע מיהר
 לטלטלה עם האבן בשבת(שי׳שס׳יב). ונ״ל דהאדבעינן דהדקו בחוזק, היינודוקא
 בלא יחדו לכן לעולם, אבל ביתדו להאבן מע״ש להיות לעולס לכסוי להכצי, אפי׳
ב), חון ממטבע דלא  לא הדקו מוהר לטלטלו, וכהאי דפורסת על האבן(שיג סל׳
 מהני בה יחיד לעולם מע״ש, רק צריך שיעשה בה מעשה ההיתר מע״ש, כגון
 שפירף כבר על המטבע מע״ש, אז מותר לטלטלה ולפרוף בה בשבת (שם). (ו)
 תנאי ו׳ שיהא המוקצה מונח על עיקר הכלי, אבל בגד שיש בו כיס שקורץ
 (טאשע) שתפורה בבגד, אף שלכתחילה אסור להניח ט מעות מע״ש, שמא ישכח
 ויצא, עכ״פ בהניח בת מעות אפי׳ מרעת , אס יכול לנערה בשנת מוטב, ואם
 לאו מותר לטלטל הבגד עס המעות, דלא נעשה כל הבגד בסיס למעות רגב
 הכיס שאינו עיקר הבגד, אבלללובשו אסור שמא ישכח ויצא (ש״י ס״ז). מיט
 כשחושש שיגנבו המעות, מותר ללבשו עם המעות (ש׳יא לש״« סק:״ג). וגייל דכ״ש
 בהי׳ מונח(בהטאשע) ביה״ש נם שאר דברים של היתר, ודאי מותר ללבוש הבגד
t בשבה בכה״ג, אם הם חשוביס ־כמו המעות (כלעיל תנאי ג־־) . וכ״כ שלחן 
 תיבה שיש ט ארגז מחובר שקורי! (בייפאך), אס מונח (בהבייפאך) מעות,
 מותר לטלטל השלחן והתיבה, כיון שאין הארגז בהן עיקר הכלי. ודוקא במחובר
 הארגז בגוף הבלי, אבל(שובבע) שבשלחן ששומטין אותו אילך ואילך, ואינה
 מחוברת להשלחן, או חיבה שעומדת על כלי אחי שמונח בו מעות, אסיר לטלטל
 אותה הכלי אגב התיבה שעליה, ולא את השולחן עם הארגז, אס לא שמונח על
 התיבה או על הטלחן דברים החשובים יושר מהמעות, דאז לא גרע מאילי היו
 מונחים אותן הרבדים בהכלי שבו המעות, שהיו מותרין לטלטל(שם). אלו הן ו׳

 תנאי בסיס ביה״ש שזכרנו במוקצה של בכיס:
 ח) מוקצה מחמת.מצות. נר שהודלק למצות נר שבת או לנר יו״מ, אפי׳ בעוד
 היום גדול דלא אתקצאי לביה׳יש עדיין, אפ״ה מדאתקצאי למצותו,
 אסור לשוס אדם לטלטלו, אף מי שלא קבל שבה ויו״ט עדיין(לסיג למג״א סקכ״ז)
 וכ״ב שמן המטפטף ונר מותר מנר מצוה שהדליקו לשבת ויו״ט, אסור לטלטלו בשבת
 ויו״ט מרהוקצה למצותו. וכ״ש דאסור ליהנות ממנו מטעס זה(תקי״ל ימצ׳״אסק״ו).וכ״ב
 נרי סוכה שלמצוה, ועצי סוכה שישב בה פ״א לשם מנוה, אפי׳ נפלה אח״כ, ואתרוג
 ולולב והדס וערבה בנטלן פ״א, אטד לטלטלן בשיה או ביו״ט, מדהוקצה למצותה.
 ובחוה״מ אסור עכ״פ להטת מהן(תרל״ח), אם לא שהתנה בפירוש קודם ביה-״ש
— ומהנין להקל בכל הנך .  שבהתחלת יו״ט או שבת שאינו בודל מהן כל ביה׳ ש
 בלי תנאי, דמסתמא כהתנו דמי לבלי לבוא לידי מכשול (לנר! השי׳ תרל״ח. וני׳ל
 לאי׳ לה׳׳נ אשכחן בעלמא (זבחים ל״ו בי), לכ כיד מת:ה עליהן. ומה׳׳ש נמי אץ מעילם
. (  בבגדי כהונה, דלא נתנה תורה למלאכי שרת t זמסתמא מחשבתן כך (כקידושין לנ״ל א׳
 וכ״כאמרי׳, ע״מ כן הקדישו ישראל סשחיהם (ססתים ד״צ ע״א). ומה״ש מותר להשתמש בנר
 ביהכ״נ, למסתמא כך התנו בלב(כא״ח קנ״ד), יכל שאין המחשבה שבלב שיתר למה שאומר,
 אמרי׳ דבלים שבלב הוה לברים (כשבועותכיו ב׳ תיש׳ ד״ה גמר) • ואפייה טוב להחמיר ״
 יכ״כ נר חנוכה שכבה תוך שיעור הדלקתו, אסור אפיי אחר חנוכה, דמשום
, מקצהו לגמרי למצוה (שבת מ״ד א׳ תום׳ ד״ה שבנר), ונ״ל דמה״ט ס  חבבותא מ
 גס אבוקת הבדלה מותר להשתמש בה לצורך חול. דאי״ל דדוקא מיי סוכה וכדומה,
 שאץ כוונתו לחזור ולהשתמש בה אחר סוכות לסוכה הבאה, משא״כ אבוקה
 מיוחדת תמיד לחזור ולהשתמש בה להבדלה, ודמי לאתרוג שהקצהו לז״י, דאסור
, אף דמפסקי לילות (כסוכה מ׳׳ה כ) ליתא, דהרי שופר נמי מיוחד לתקוע ׳  כל ז
 בו כל שנה למצוה , ואפ״ה מותר להשקות בו לתינוק (כשבת ל״ס בי). ואתרוג נ״ל

 דשאני, דאין הלילה הפסק, מדגם היא שם חג הסוכות עליה:
 ט) מוקצה מחמת איסור שבגופן, שאינן כלי, רק פומדץ למלאכה שיעשה
. ועצים  בעצמן, כמוטן וצמר שעומדץ להטווה (למג״א לסי׳ מ״ש)
 שעומדין להשקה (ש״ת ס״כ), או נסרי׳ של אומן שלא חישב עליהן מע״ש להשתמש
 בהן להיתר (אבל נשרים של בעס״ב בכל ענין שלי לשלשלן (ש״ת כ״ו). ועורות של ב׳׳כ
 או של אומן, של דקה צריך מחשבה מע״ש להשתמש בהן להיתר (אבל של נסה,
. ואפילו א)  אסי׳ בלי מחשבה מותרים). ואבנים ולבנים וקורות שיחדן לבנין (ש״ח ?׳
 מיוחד לדבר שאסור רק מדרבנן, כמעות שעומד לסחורה (ש׳ג כ״נ). כל אצו
 אפי׳ לצורך גופן ומקומן אסר לטלטל, אס לא שיחדן מע״ש בקצת מעשה
 שיעשה בהן אז (ש״ג כ״ב, וש״ח למנ״א סקמ״א). תשעה מיני מוקצה אלו, אפי׳
 ר״ש דלית ליי מוקצה מורה בהו, חון ממוקצה מולד ממין השנישזכרנו, דהיינו
 בנשתנה ממה שטה, ומוקצה דבסיס ממין השני שזכרנו דהיינו מוקצה דביהש״מ
 שנסתלק השתא. וכ״כ במוקצה דמצוה שנסתלק השתא, מון נויץ שהיו
 תלויץ ביהש״מ בסוכה והשתא נפלו, בהנך ס״צ צר׳ שמעון דאין מוקצה , ולא

 קיי׳׳ל

 מוקצה מחמת בסיס׳ מוקצה מחמת
 יחד כשא׳א לנער האיסור משא״כ מין בסיס השני, אעו מועיל זה, רק כשהיה
ד בש״ש ל ס י . ק  מונח עליו ההיתר והאיטר יחד בביה״ש, וכלקמן(רש"! ששי׳ ש״י
 קמ׳כ כ׳ אמרי׳ ללא התילו ככל אז תינוק אלא למת בלבל, וצ״ל לה״נז לשלשל המוקצה בלי
 הכלי, ועלמ״ו סי׳ שי״א סק״ה ורמג״א ש״ח סקנ״א). (נ) במין בסיס הראשץ, כשטסר
 האיסור מעל ההיתר, מותר לטלטל ההיתר, דבכה״ג אין מוקצה לחצי שבת ,
 וכלעיל, משא״כ במין בסיס השני אפי׳ לאחר שהוסר המוקצה מהכלי, אסור
ר,  לטלטלה, [*כגון מנורה שדלק עציה ביה״ש אסור לטלטלה] אפי׳ אחי שכבה הנ
 ואפי׳ לצורך גופו ומקומו (רעיש ס״ב). ולא לבד מנורה אלא אפי׳ שלחן שמלאכתו
 להיתר, נעשה בסיס כשהניחו עליו מנורה דולקת ביה״ש, כשלא היה מונח אז
 היתר אצלו, וכלקמן(רע״« ס״ג). מיהו מקא בהיה מונח עליו איטר ביה״ש, אבל
 בנעשה בה מלאכה ביה״ש לא נעשה בסיס (ש״ח מג״א סיךו). אמנם למין בסיס
, ה נ ו ו כ ב ו ת ע ד , שהונח המוקצה עליו מ  הב׳ צריך ו׳ תנאים. (א) תנאי א׳
 אבל בשכח ביה״ש המוקצה ע׳׳ג ההיתר, כגון ששכח אבן או מעות או שאר דבר
 מוקצה על כלי, והוא צריך להכלי, מנער המוקצה מעצ הכלי, ומשתמש בהכלי
 לצרט, ובא״א לגערה במקומו, יגביה הכלי עם המוקצה שעליו למקום אחר
 ומנערו שם. וב׳יכ בצריך למקום הכלי שהמוקצה ששכח מונח עליו, יוכל להגביה
). מיהו  הכלי עם המוקצה או המעות שעליו, ויושיבום במקום אחר (שיש ל׳ וה׳
 בעושה p לצורך המעות שלא יגנבו, אשור לנערן או להושיבם במקים אחר(מג״א
 ש״מ סק״ה). אם הניח מע״ש כלי תחת הנר שיפול להוט הגר הדלוק, ונפל להוט ,
 יש להסתפק אס הוה כמניח או כשוכח (מג״א שס םק״ח). ונ״ל דחקא באיט עשוי
 הכר שיפיל לתוכו, דבאירחא הכי, צא נרע מסל שרגילץ התרנגולים לישב עליו
, וכ״כ תרנגולת שהניחה ביצה על כר או בתוך כלי ( ׳  ביה״ש והשתא ירדו(ש״ח ו
. הניח ( ו ך י  שרגילה להניחה שם, דבטלן ט׳יל כמניח ולא כשוכח (ש״מ מגיא ס
, כמו שרגילין להניח בתיבה מיני כלים שונים י א ר ק א  מע״ש מוקצה על הכלי ב
 זע״ז, מדאץ ריוח בתיבה להניח כל הכלים בשולי התיבה, חץ דן הכלים שתחת
 המוקצה כאילו הניח בכוונה המוקצה עציהן, ולא מחשבו בסיס (מג״א ש״ש שירו,
 ולענין התיבה עי׳ מ״ש בתנאי ג׳). ולרט״ז כה׳׳נ מחשב בסיס (שם). (ב) תנאי ב׳
. וי״א דצריך ח ו ש מ ש ה ן י ב ל כ ם  שהניח המוקצה עצ הכלי על רעת שישאר ש
, ולפ״ז מנורה שאנו מדליקץ ת ב ש  שיטי דעתו שישאר המוקצה על הכלי כל ה
 בכניסת שבת, היה מותר לטלטלה אחר שכבה הנר שעליה, ואין להקל בזה רק
 במקום פסידא (ש״מ למג״א םק״«). אבל מותר לטלטל הבסיס מן הצד בצריך למקומו
 (שי״א לס״ז סקי!). מיהו במאוסהעליו הממרה מותר לטלטלה להדא(רע״מ ס׳יב).
 אבל נהניח המוקצה שם מבעו״י אפי׳ בכוונה, ולא היה דעתו שישאר שם כל
 ביה״ש, ואח׳יכ נשכח שם, הו״ל כשוכח ולא כמניח (ש״ט למג״א סק״י). (ג) תנאי
, אבל במונח שם ביה״ש . שהי׳ מונח על ההיתר ביה״ש ר ק ה א י ס ו ר ל ב ד ׳  נ
 איסור והיתר ביחד, וההיתר חשוב לו טפי מהאיסור, אף שלכל העולם, האיסור
 חשוב טפי, אינו נעשה בסיס. ולפיכך שלחן או(שטענדער) שמונח עליו ביה״ש
 נר שעוה או חצב, וגם סידור לההפלל או שאר דבר, אפי׳ נטלו השתא הסידור
 מעליו, ונשאר על(השסענדער) רק הנר הדלק, מותר לטלטל (השטענדער)
 והשולחן למקום שירצה (ש״י מ׳). מיהו בנר שמן דולק, אסור לטלטל השלחן,
 מדמקרב השמן או מרחיקו מהפתילה, וחייב משום מבעיר או משום מכבה(לסי׳
 לע״ז) רק ע״י עובד כוכבים שרי, רכל פסיק רישא שרי ע״י עובדטכביס, וכמשי׳ל
 בדני פסיק רישא. וכ״כ סל מצא פירות ובתוכה אבן אס אפשר לנער, ינער
 הכל, וילקט הפיתה ויחזור ויתנן להוך הסל ויטלטלנו. ואס חושש שעי׳י הניעור
 יפסיד הפירות, יטלטל הסל כמו שהוא עם האבן למקום שירצה (ש״ש ג׳). וכ״ש
 בנפל נר דולק על השלחן שעמד עליו ביה״ש, וירא שישתף המפה קורס שיבוא
 עובד מכבים להסירו, שרי לנערו מעל השלחן, מדלא נעשה השלחן בסיס ,
 מדנם לחמי שבת ושאר דברים של היתר החשובים יותר מונחים עליו ביה״ש .
), דבמקום הפסד קיי׳׳צ כמ׳׳ד דלא נעשה  מלבד ההיתר לי׳ א דלעיל (בתנאי ב׳
ר כל השבת (ל*״ז למצ״א םק״ח). ואף  בסים רק בשהיה דעתו להניח שם מ
 שכשינערו מהשלחן אפשר שיכבה עי׳׳ז, הו״ל דבר שאינו מהטון ואינו פ״ר. אבל
 אץ היתר למיח בכניסת שבת דבר היתר על המנורה־הדולקת, כד לטלטלה אח״כ
, להכי לגבי מנורה הנר ר , מדאין המנורה עשויה למיח עליה רק נ ר  כשיכבה מ
 חשיב יותר (יפ״ש למג״א •קק״ס). (ד) תנאי ד׳ אין אדם עושה בסיס דבר ש א י נ ו
. לפיכך המניח דבר מוקצה על כלי של חבירו מבעו״י, ושהה שם כל ביה״ש ו ל  ש
 אפ״ה לא נעשה בסיס. מיט בטה ניחא ליה לבעל הכלי בזה, כגון שהניח כלי
 של חבירו תחת נר חבייו טה״ש, כדי שיטל לתוכו, ונפל הנר לתוכו, וחזר ונפל
 לחוץ, או שהיציאו עובד טכביס מהכלי, אף שלא שאלו חבירו שישים הכלי שם,
 אפ״ה נעשה בסיס, דמשתמא ניחא ליה לבעל הכלי שיעשה בסיס, כדי שלא ישרוף
, ר ת י ה ה ה משמש ל צ ק ו מ ה ש  הבית (ש״ש למגיא שק״ח). (ה) תנאי ה' כ
 אינו נעשה בסיס, כגון נחי צמר שמיח על הקדירה לחממה, נוטל הכסוי והן
). וכ׳יכ במניח המוקצה לכסוי על הכלי. וכ״ב צנון שטמנו ׳  נופלות (מ״ש מג״א י
 בעשר, אפי׳ נתכוון שישתרש שם, כל שלא השריש עדין שומטו במקצת עליו



 20 כלכלת שבת
 מוקצה מהמת איסור מלאכה / תפילין; זאנדאוהר / זאננענצייגער. נר שלם t מוקצה מחמת מיאוס, מוקצה שלא לצורך

 קייייל כוותי' (הל וס מוכמ כסוגי׳ לשנת לן מ׳יה ונרו וניצה דף ל׳ ע״א ונמרלכי ליש
, ונתיש׳ עירוני( למ׳׳ו א׳ דיה כיש, וכתום' ביצה ל״ג י  ביצה , וכפירוש הנ׳י לעול סי' שי

 א׳ ליה קס״ל):
 י) אמנם עוד יש מוקצה מחמת איםור מלאכה, דלרי׳ס מותר, ולא קיימא לן
י העומד לעשות 5ו מלאכה א כל ו ה  כוותיה. והוא מבי מינין. (א) ש
 האסורה בשבת, ככלי כתיבה (שרייבציינ), וכיס של מעות, אף שאין בו מעות,
 ומכבדות של שבטים (ש״ח מגיא סקפ״ה), וקורנס (האממער), וקרדום(האקקע),
 משור (זמגע), ומספרים (שעערע), מרא (שיפסע, ושויפעל), מדוכה
 (מערזער), ומנורה אפי׳ לא הדליקו בה באותו שבת, וכדומה בכלי מלאכה.
 וכ״כ קדרות שרוב תשמישן לבישול, להט כשהיא ריקה אסור לטלטל(ש״ח משבצות
 שיךא). ואפי׳ מיותר רק למלאכה דרבנן, כשופר וכלי שיר / כל אלו אסור לטלטלן.
ה מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו מדש  אבל מיוחד מוקצה זה מכל מיני מוקצה, ח
 תורת כלי עליהס,וצא הקצה אותן לגמרי מדעתו(ש׳׳ת ס״ג),תפילין יש אוסרין לטלטלן
 ויש מתירין(לש״ז ש״ח סק־-׳ג, ולמג״א שם סקי״א). ול״מ נ״ל דאסוריס בטלטול מדהו״ל
 מוקצה מחמת איסור, [״דאין להביא ראיה מריש פ״י דעירובין דהתס משוס בזיון
 כתבי קודש כעירובין דצ׳׳ח א׳ וביצה ע״ו א' לא נרע מכבוד הבריות דשרי לטלטל

 מוקצה מה״טכצקמן. אמנם מביצה (ש״י א׳) משמע להדיא דמותר לטלטלן ביו׳יט,
 זה״ה בשבת. דמ״ש], וה״ה שופר של מצוה ולולב, אסורים לטלטל רק לצורך
 גופן ומקומן (תקפ״ח, ורט״ז שי׳ תרנ״ת סק״ג). זאנדאוהר (וזאננענצייגער) יש
 ספק אם מחשבו כלי שמלאכתו לאיסור (ש״ח נ״א). נר שלם של חלב או שעוה
 וכ״כ פתילה שלימה, מחשבו כלי שמיוחד לאיסור, ואסור לטלטלן רק לצורך נופו
, כבור ודות ה כ א ל מ ר ו ס י א ש ש ח  ומקומן(ש״ח מג״א סקי״ט). ב) מוקצה מ

 שיזוקו בו בני אדם (ש״מ י׳ וי״מ). מיהו בהי' יכול לסלקו אתמול, אסור לטלטלו
, כגון שהיי בא א י ד ס  טוס רק בטלטול מהצד (מנ״א ש׳יח סקל״׳). (ג) משום פ
ם ׳ ו*ייך לפורקן משום י י צ ק ו ת מ י כ ו כ  מהדרך בליל שבת, וחמורו טמון כלי ז
ד שיפלו המוקציי׳  צעב׳׳ח, דמניח כרים תחתיהן, ומתיר האזור של החמור כ
 עליהן > ואס לא יהיה אפשר לשמוט אחר כך הכריס מתחת המוקצייס, אז טרק
. (  הכלים המוקצייס בנחת, דביטול כלי מהיכנו תמיר מטלטול המוקצה (רס״ו ש׳
 וכ״ב בלקח ביד כלי במלאכתו לאיסור, בין שהיי צריך למקומו, או ששכח ונטלו
 בידו, מותר לטלטלו למקום שירצה להניח, וא״צ לזרקו מידו. ולכן מי ששכח מעות
 בבגדו, וטא ברה״י, א״צ לזרקו ולנערו מיד, רק הולך לחדרו ומנעה שם
, א״צ לזרקו מיד מידו, רק הולך למקום המשתמר ו  (רס״ו). וכ״ב סכין שמל ב
 ומניחו שם (יויללם״ובט״! םק״א). וכ״כמותר לטלטל מעות ושאר דברים המוקציים
 להצילס מדליקה(ארח של״ל). וכ״כ בנתחכפן בביתטתי, וצריך לצאת בשבח, וירא
 שיגנבו מעותיו, מותר לטלטלן בבגדו(ש״א ל״ג). ולאלי׳ רבה שס, בכה״ג אפיי
 לנשאן בידו שרי בא״א בענין אחר, מדליכא ר״ה האידנא(ןני׳ל לאץ להקשית ללילי׳
 ממצא מעות בשבת לאסור אפי׳ לומל לכותי בשבת להביאן לביתו, אף דליכא ר״ה האידנא
], י״ל להתם מניעת הריוח אינו כהפםל [כסי׳ קליין וקל״ח]. וגם אילה׳יק מסחורה  [כרס״ו א׳
 הנפםדת מגשמים או מד״א, או חבית שנשברה, למותר להציל לק ע״י כותי [ש"ז י״ש],
 התם מיירי בהפסד מועט ללא חששו ליה (כשבת קנ״ל בי), וגם אין להקשות לדבריו מדליקה דיש
 אוסרין להציל מוקצה (כשל״ד סיב) התם מיירי במסופק רק שמא ישרף, או משום ממהומה חייש״
 שיכבה. גם. אין להקשות מגשמים שיורלין על לבנים, דאפי׳ לכסן אסור רק עיי כותי [כשל׳׳ח
 מג״א י״א], התס מיירי דאיכא ערחא יתירא. ובכלל במקוס פסילא ל'ג בה רבנן, אם לא שיש
, ה ל ו  שעם בדבר לאיסור [ככתובות ד״ס ע״א]). (ד) וכ״כ מותר לטלטל מוקצה משוס ח
 אפי׳ אץ בו סכנה כשא״א בענין אחר (מג״א שכ״ת סקע״ו). ומה״ט מותר ליחן
 להרופא דיו וקולמס ונייר לכתוב לו(רעצעפט) לחוצה שאין בו סכנה, כשא״א בנכרי:
 ד) אסור לטלטל מוקצה משום צער בע״ח . ומה״ט בהמה שנפלה למים עס טיט,
״ט), אף דצער בע״ח דאו׳(כב״מ ל״כ ב׳ וח״מ לע׳יג  אסור למשכה להעלותה (ש״ה ׳
 ש׳) אפייה לא התירו לטלטל עבורו מוקצה, רק בטלטול במקצת,. כהאי דמדדץ
 עגלים וסייחין (ש״ח מ׳) [״ומסעדין בהמה בלידתה(של״ב)], אבל מוהר לבטל כלי
 מהיכנו משום צער בע״ח, כגון להניח כלים תחת רבצי בהמה שטובעת בטיט
 (ש״ה י״ש). וכ״כ שרי לכפות סל לפני האפרוחים כדי שיעלו עליו ללולן בערב
 (ש״ח ל״ט). ולכאורה ק׳ על לברי למג״א ש״ח סקי׳יא, למקשה הנך ב׳ לינץ אהלדי,
 למשמע מדבליו דווקא בצעב״ת רבה כטביעת בהמה התירו לבטל כלי מהיכני, ולא בצעב׳׳ח
 זיטא כלי שיוכלו לעלות ללולן, ומניייל האי חילוקא, ואת׳׳ל מרצריך ל׳ יצחק לאוקמא להך
 לאפלוחיס למטלטל הסל למיידי כצריך למקום הסל (כשבת מ״ג א׳) וכ״כ רש״י במתני׳(קכ״ת
 ב׳), משמע לאל״כ אסור לטלטלו. ליתא, לרק רבי יצחק לשטתי' צדך לאוקמה כן, מלה׳יל
, ׳  אין הלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת , איל לדידן ללא ס״ל הכי (כרסי׳ ש״ח, ושל״ח ח
 ותקכ״א ב׳), וודאי דא״צ לאוקמה בצריך למקומה , וכ״כ הריין בהך סוגיא. ונ״ל דרמג״א
 לייק מדצקט מתני׳ כדי שיעלו וירדו, דלאו באו אי מיירי, רק כדי שיעלה ושוב ירדו(וכך
 כ׳ הלמב״ם בפל׳ה הליה), משמע הא שיעלו וישאלו יושבים עליו, אסור, וא״כ מקשה
׳נ, אי לאיכא צעב״ת לאפרוחים, א״כ אפי׳ שיעלו יישארו יושבים עליו שלי,  שפיר ממ׳
 כמו גבי בהמה הכא, אע״כ דהתה מיירי דליכא צמב״ח, כנון שיוכלו לפלות ללולן בדותק
 בלי סל, ואפייה התירו לבשל כלי מהיכנו לפי שעה, ומ״ש מסכא דלא התירו לבטל הכנת
 הכלי רק משום צבע״־ת, ולהכי תי׳ שפיר, דסחם מדבילו להפריח( לא מחשב ביטול כלי
 מהיכנו, משא״כ הכא דילמא לא תעלה הבהמה ממנה, להכי דוקא משום צעב״ח התירו ביטול
 כלי מהיכנו. אמנם ק״ל למה בנפלה בהמה לשיש, משום צבע״ח הקילו לבטל כלי מהיכנו,
 טסי מלשלטל המוקצה, דהיינו למושכה ולהוציאה מהשיש (בסי׳ שיה י״ש). !בהי׳ נא מהדרך
 ותמורו טעון מוקצה כבד, שלא יוכל לשמיט הכר מתחת מוקצה, משום צעב״ח התילו לטלשל
 המוקצה, טסי מלבטל כלי מסיכנו, ליתן כריס תחת .המשא הכבל (כרסיו ס״ט, ובשלמא
 באפרוחים י״ל מלבירו להפריחן בגערה לא נתבטל כלי מהיכנו עי״ז אפיי לשעה, מלנל׳יז
. ונייל לבהמה נמי אפשר שתעלה מעצמה, ׳  לא ישאירו עליו לבסוף, אבל מבהמה הנ״ל ק
 מעל הכלים בשבת ולא יתבטל כלי מהיכנו, משא״כ התם כשיפלו המוקציים המלים על
 הכרים , לא יסתלקו מעצמן, והו״ל שפיר בישול כלי מהיכנו. או י״ל להתם נמי מיש הרמב״ס
, ל  והמחבר פורק בנחת, לא כדי שלא ישברו, לק ל״ל שיטלטלן במקצת, וליל כלאחל י
 אבל לא שיטלטל המוקצה להדיא. או נ״ל דבבהמה לא התירו לטלטל ולהוציאה מלאיכא תרתי,

 טלטול מוקצה וערתא יתירא להוציא. ועי׳ רלח״מ פכ״א ה״י משבת):
 ה) אסור לטלטל מוקנה אפי׳ מקצתו, כגון להניד עלה בהאילן, אפי׳ שנשאר
 האילן עומד במקומו (עי׳ לט״ו סי׳ של״ו סקיד). וכ״כ אסור להעצים
. אבל כשאינו מניעו, רק מנמיט 0 ״  עיניו של מת או להניע בו אבר (שי״א ס
 קצת ע״י שטבש עליו בידו או באצבעו מותר, דהרי סטן ומדיחין את המת
 (שם), אף שא״א שלא יכבש בשר המת כשיתכנו וכשידחנו. ואי״ל מדהו״ל רק
 רק ה״ר במילי דרבנן, ליהא, דהרי גם בכה״ג אסור פ״ר(כמג׳־א שי״ל סק״ה),

 אלא ודאי אפי׳ במתכוון לכבט כך שרי:
 ו) הותר לומר לנכרי לטלטל מוקצה לצורך ישראל {אלי׳ לבה לע׳ו בשם

 רי״1

 ותיבה ושאר כלי המחובר לקרקע , אסור לטלטל כסוי שלהן, מחשש שיבנה ,
 אא״כ יש להכסוי בית אחיזה, דאז לא מחשב הכסוי כמחובר, רק תורת כלי
. וכ״כ ספסל שנשמט א׳ או ב׳ מרגליה, אסור לטלטלה להניחה על ( ׳  עליו(ש״ת י
 ספסל אחר, לישב עליה, אפי׳ נשמט הרגל מע״ש, אם לא שישב עליה כך פ״א
 קודם שבת, גזירה שמא יתקע בחוזק הרגל שנשמט שוב לחורו, ויתחייב משוס
 בונה (שם ט״0.מיהו בנשבר א: נאבד הרגל שנשמט, מותר לטלטל הספסל בכל
. וכ״ב כל כלי של פרקים עם (שרויבען), (כפלאשע) של ( ל ״  נוונא (לט״ז שם ׳
 בדל וכדומה, אס דרך להדקה בחוזק, אסור לטלטלה בשבת ויו״ט גזירה שמא
). ואפי׳ עשוי עס חריצים ררק דומה לחדקיס (שרויבע), אסור ׳  יתקע (רע״ט ז
 לטלטלה (שס). וכ״כ במטה של פרקים וכדומה. וי״א דוקא כשעיקר תשמישו

:(( 7  כשלא נתפרק אסור לטלטלו(שי״ג רט׳־> סק
 יא) אמנם במוקצה מהמת מיאוס קיי״ל כר״ש, בץ שהוא כלי, כנץ ען
 שתוצין בי דגים ליבשן(ש״י), או מנורה שלא הדליקו בו באותו שבת,
, או כלי  ומאוסה לפניו (רע״ט), או שהוא ד־גר מאוס בעצמו, כגון עכבר מת
 רעי והשהנה וכל דבר מטונף ואפי׳ צואה בלי כלי, כשהן במקום שמצויין בני
 אדם, יכול להוציאן. אבל אסור להחזיר העבוט של מימי רגלים, אם לא שיתן
, ויהיו זכץ שראויין לשתיי׳(ש״ח ל״ל ולי׳ה). מיהו באין הדבר מאוס ס  לתוכו מי
 מצ״ע, רק שמאוס להשתמש בו כגון כוסות של מקיזי רם של זכוכית נקיים, אז
 דוקא בראוי לכסות בו כלי שרי לטלטלן (ומה מיושב לברי הר״ן שהביא רמג״א רס׳יו
 סקי׳׳ג, ורו״ק.ולפע"ל ל״מ נ״ל לתרץ קו׳ הרץ הרי התם אין מטלטל; מלפניו משום למאיסי,ולו׳זק):
 יב) אולם מקצה שלא לצורך היינו אפי׳ כלי שמלאכתו להיתר דמותר לטלטלה
 אפי׳ מחמה לצל, כקערות טסות וסדינץ, עכ״פ שלא לצורך כלל
 אסור לטלטלן, רק בירא שישבר או שיננב וכדומה, מותר לפנותן. אבל כתט

: (  קודש ואוכלץ אפי׳ שלא לצורך כלל מותר לטלטלן(ש״ח ל׳
ל דיש בהןט׳דינין: ״ נ ה ה צ ק ו י מ ט ר ל פ כ  וה הכלל ב

 א) כל מוק^ה אסור רק בטלטול אבל לינע בו שרי כשאינו מנדנדו ע״י נגיעהו,
 רק בדבר עגול(תקיי׳ג רט״ו סק״ה) או בתלוי בחבל, שבקל יתנדנד, אסור ליגע
ה . מיט כשמונת דבר היתר על מוקצה התלוי, דאם גם יתנענע, ט ( ׳  (לס״ס ג

: (  טלטול מהצד, מותר לטלטלו(לס״ה מג״א ל׳
, לצורך דבר המותר, אבל לא לצורך המוקצה ד צ  ב) מותר לטלטל מוקצה מן ה
 שלא יגנב וכדומה (ש״ש מג״א ה׳ ושי״א ח׳)־ וטלטול מן הצד, היינו
), או עי׳י נפיחה (ש״ח ג׳), או  עי׳י שינער הכלי שמונח המוקצה עליו(ש״מ כ״ו
 ע״י רגליו דרך הלוט (שיח מג״א ז׳), או ע״י דחיפה בגופו או בכלי אחר(ש״ח כ״ו).
 ומכ״ש בדהוה נמי דבר שאינו מתטון, כגון שישב על אבנים ומזיזן עי״ז (ש״ח
 מג״א מ״א), או בששומט הכלי מתחת המוקצה (שי״א חי) וי״א רכל שאין מטלטל

: (  בידו ממש אפי׳ לצורך המוקצה שרי (שי״א ח׳
ד ו ב  ג) מותר לטלטל מוקצה להריא מפני ד׳ דברים(כ׳נ׳פ׳ח׳ סי׳). (א) מפני כ
, כגון לקנח א״ע במוקצה, ואפי' לטלטל מרה״י לכרמלית  ה ב ר י ו ח
 מותר מה״ט (שיי׳ב) וכ״כ מותר להציל מת מדליקה, אס לינא ככר או תינוק, גם
. (ב) משוס ( ׳  'אם אינו ־יכול להוציאו ע״י טלטול מהצד, שרי להוציאו להדא (שי״א א
, כגון קוץ המונח ברה״ר, או זכוכית על השלחן, שאפשר ף ו נ ק > ז  השש נ
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ימ), ומה״ט התיר בתשו׳ שב יעקב  שיתנצלו משרפה אי שאר בזיון (שליל סי
 (שש״ו) לומר לעובר טכבים לכבות נחת שבביהכינ מחשש שליפת ספרי קודש ,
ט גם בביתו מותר ביש חשש שמא ׳  ונם בל״ז כבוי הו״צשאצצג״ו. [״ונ״ל דמה/
 יפול הנר בשעה שבנ״א ישנים ויתהווה שריפה וסככות נפשות]. ה) מ ש ו ס 5 ע ר
 בעה״ח מותר לומר לעובר כוכבים לחלוב הבהמות אף דהו״ל תולדה רדש (שיש
. ו) ב י ן ה ש מ ש ו ת [להיינו י״ג (מינוטען) ומחצה אחר שקיעת התמה] אפיי כבר ( י  כ
 קבל עליו שבת, מיהר לומר לעובד כוכבים לעשות מלאכה דאו׳ במקום מצוה
 קצת, או שערוד ונחפז על המעשה ההוא, כגון להדליק גר יא״צ או נר לסעודתו,
 או במקוס הפסד (רמגיא לשיא ר ירשי• שמ״נ), או לקשור חוס העירוב שנתנתק
 אף דמוסיף על אהל קבע (תיש) ־ אבל אסור לומר לעובד כוכבים ביו׳יט שני
 לתקן העירוב לצורך שבת שיהיה למחר, דאף דו״נו שני נמי שטת עכ״פ ס״ל
. ומסתפק רמג״א [״מרי שמ״ב] אס ל)  שבות רחוקה רלא התירוהו (מרי תשו׳ מי
 גס ביה״ש דמוצאי שבת לא גזרו עליו, מדאתחזק איסורו, וברסי׳י תקס״ב החליט
 דביה״ש דמוצאי ש3ח חמור מפי. ולפע״ר הליא באשלי רברבא, דפלוגהא דרטהינו
 היא, דלתוס׳(כדתיות לי״ז כ׳ ל״ה מלסיפא) ביה״ש דמ״ש חמור טפי דמחפב איקבע
 אטרא. ולרמב״ם (פ״ת משמות), אין חלוק בין ביה״ש דע״ש למ״ש. ובפירושי
 למשניות כריתות פ״ד הוכחתי ת״ל כרמב״ם. איזכ אין חלוק, דהרי אף ביה ״ש
 של עיש מחשב איקבע איסורא, ואפ״ה מקלינן לעניין שבות א״כ ה״ה במ״ש,
 וכן משמע מתוס׳ מגילה ל״ז ע״ב ד״ה ויעבימה שאף בביה*ש שבסוף היום לא
 גזרו, יע״ש. ועדין י״ל דצמא בתי׳ קמא התם ועדין יש לנמנס בזה. וגם באשל
 (לע״ו ש׳) כתב דס״ס הוא, דשמא הלכה כמ״ד דשבות מוהר לצורך מצוה, אף
 בשבת עצמו, ושמא שבות מ״ש כשבות עיש, ואעפ״כ הניח בצ״ע. עד דאתא
 האי סבא קדישא ה״נ עייר הנאמ״ו זצוק״צ, ואייהא מתניהא בידיה בספרו
, והיא קדשה א״ע בערב ר ק ט  על א״ח, והוכיח שס מטגיא דקדשה אביה ב
 (קדושי! ל־רט), ומקושית הר״ן ספ״ד דשבת בנדרה ביה״ש של ע״ש, דאין חיצוק,
ן ו ו כ ת ו מ נ י א ר ש ב ד  והדברים ארוכים. ז) מותר המירה לעובד כוכבים ב
 אפ״ג דטה פסיק רישא. ולכן מוהר לומר לעובד כוכבים לסלק קדרה מעל האש,
 אע״ג שנחלים יסבוה, זא״א שלא ינערן ונמצא מכבה עליונות ומבעיר תחתונות
 (מ״ג סס״א). כ״כ תנור שרוק, ובו נחלים לוחשות מותר לפתחו ע״י עובד
/ א ד י ס  כוכבים אף שיתבעהו הגחלים עי׳יז שיפתח (רנ׳יש 0״ז) . ח) במקום ס
 כגון בדליקה(שליל), או סחורה הנפסדת מנשמיס או מד״א, או חבית שנהבקעה
 וכדמה (ש״! סי״ש) אע״ג דאמירה לעובד כוכבים אסור, מותר לקרותו ולומר
 בפניו כצ המכבה והמציל אינו מפסיד, וכ״ש שיכול לרמוז לו שיכבה (של״ל). מיהו נ״ל
 דאטר לומר כל הרוצה יכבה, דהרי גבי תרומה מהני שיאמר כל הרוצה יתרום,
. ט) יש מהירץ ( ׳  וכל ההורס אינו מפסיד לא מהני בתרומה (כר״! נלרים לליי כ
 אפילו מלאכה דאו׳ ע״י אמירה לעובר כוכבים לצורך מצוה כל שהגוף נהנה ממנה
. ואשל שם קיהה להתיר אשי׳ אין הגוף נהנה ממנה) וכן נתפשט המנהג ׳  (מג״א רע״ו ח
ת או ב ת ש ד ו ע ת ס ו צ  לומר לעובד כוכבים להדליק נר לצורך מ
 חתונה או מילה כשאין לו נר אחר. וכי׳־ש בשחי בביה״כ ל צ ו ר ך ת פ ל ה שהיא
 מצוה דרבים. וכ״כ מתיר בתו׳יש לומר לעובד כוכבים אפי׳ בשבת לקשור חוט
). [*ובתום׳  העירוב שנתנתק. ויש לצרף לזה דמצוה לאו ליהנות נהנו (כל״ה כיח א׳
 (גישי! ל״ח נ׳ ליה אע״ג) אוסר אפילו להביא ספרים בשבת ע״י עובד כוכבים
 דרך כרמלית וע״ש]. ואין להתיר כל הנך רק בשעת הדחק. ומכ״ש בדאיכא

 סרהסיא בדבר, כאומר לו לחתוך ערבה בשבת, דאכור (תלש״ל):
 ז) כל זה כשאומר לעובד כוכבים לעשות מלאכה דאו׳, אבל לומר לעובד כוכבים
, יש עוד היתר בה׳ ת ו ב ש ת ד ו ב  לעשות דבר של שבות, דהו״ל ש
 דרבים: א) במקום ח ו לי קצת, והוא שמצטער הרבה , ולא במיחוש בעלמא.
 ולכן מוחי שיניח עובד כוכבים רטייה ממורחת מע״ש על מכתו, אבל לאימרחה
 העובד כוכבים בשבה (שכ״ח כ״ה ומג״א שה סקי״כ) אס לא שחלה כל גופו ע״י
. ה ו צ ך מ ר ו צ  המכה* אז נם מרוח שרי ע״י עיבד כוכבים ופלעיל. ב) ל
 מוהר לומר לעובד כוכבים להביא שופר ולולב וס״מ מהון לתהום או חון לחוט
 העירוב (שין ס״ה ותקס״ו מג״א סקכ״ל), וכ״כ מוהר לומר לעובד כוכבים שיביא
 ספר וסידור מחון לעירוב מה׳ימ. וכ׳׳ס שמוהר להביא על ידו צרכי מילה מחוז
ו מ צ  לעירוב (של״א ס״ו). וכ׳׳כ מוהר לומר לעובד כוכבים לתקן כלי שיר של ע
 (ודו״ק) כד לנגן לחתן וכלה או לעוע שבת (א״ל שליח). וכ״ש למוהר לומר
 לעובד כוכבים להושיב קדרות המאכל על התנור קודם שהוסק, דג״כ איני רק
 שבות, דא׳ נותן הקדירה ואח״כ הביא אחר אור לבסוף, הראשון פטור אבל

, והכא משוס עונג שבת לאכול מאכל חס מותר לומר לעובד (  אסיר (כביצה ל״ל א׳
 כוכבים לעשותו •׳ועי׳ רמג״א רנ״ג סקמ״א). וקילא האי שבות משבות אחר, דהכא
 אין הפעולה אסורה מצ״ע, רק משום מה שיעשה אח״כ (ולו״ק). וכ׳׳כ מותר
 לומר לעובד כוכבים צמחוט הנרות בידו לצורך סעודת כבת או לכבוד אורחים
 שממקום אחר (לאפוקי אורחים שמאותו מקום) או לכבוד חתן וכלה. אבל למחוע
 בכלי אסור, דט״ל איסור דאו׳(אשל שיו !׳). וכ׳׳כ מומי לשלוח עובד כוכבים

 תו!

 ליי!). ועי׳ רט״ז וימג״א (תקשי!), דמשמע שם דבכצ [״איטי] דימן שרי.
 (ובאשל שם לגרי הקיא כתג לתלי גסלוגתא, לתוס׳ ם״ל לבעשה עובל כוכבים מלאכה

 לרבנ! לצורך ישראל, מותל לישראל אמר, ולר״ן שם אסול):
 ו) שכח ונטל מוקצה בידו, מוהר לטצעלו למקום המשתמר (ש״ח רמג״א שק״ז),

 ח) מוקצה מותר בהנאה תום׳ עי! שיו ב׳ ל״ה אמר. וערמגיא שכ״ח ש״ש).
 ט) ספק מוקצה לתוס׳ ישנים פ״ק רביצה אסור. וקיי״צ רספק טלד ממש אסור
 (תקי״ג בי) אבל ספק אס גמר עובד כוכבים המלבוש היום, מותר (לרב
 סיל) ואעפ׳יכ אסור להביא מלבוש וכדומה מבית האומן בשבת (שם). והתחלה

 לאל אלט ישיאל שהאיר עיני הכהויים בכל אלה;

 ונתחיל לבאר דיני אמירה לעובד בובבים

 א) כל דבי שאסור לישראל לעשותו אטי לומד לעובד כוכבים שיעשהו, ואפי׳
 בבית עובד כוכבים. ודוקא שהיה לצורך ישיאל, או שאינו לצרט אבל
 המלאכה נעשית בדבר ששייך לישראל, כנון שנותן לו בשר לבשלו לצורן עובד
 טכבים אף שאינו חייב במזונותיו. אבל בב׳ לטיבותא, שאינו לצורך ישראל וגס
 אין הדבר שעושה בו שייך לישראל, מותר, דאז לא מחזי כשלוחו. ולכן מותר
 לומר לו שיעשה מלאכה לעצמו בשל עצמו(ש״! שכיא). ובעושה בבית ישרתל צריך

 שיעשה בצנעה משום חשד (השיש״ד ומנחת כהן):
 ב) אסור לומר לעובר כוכבים לעשות שבות, אע״ג שהאמירה לעובד כוכבים
. אבל דבר כהוא ר מ  ג״כ שבות, וא״כ הו׳ייל שבות דשבות, אפ״ה א
 רק תומרא בעלמא, מותר לימד לעובד כוכבים לעשותו(שי! רמג״א סק״ב):
 ג) וכן אסור לומר לעובד טפבים בשבת שיעשה דבר בחול,או בהול שיעשה דבר בשבת
 (ש״ז נ׳«׳).ילכן אסור לומר לו בחול או בע״ש קנה לי או מטר צי למחר דבר
 זה. ואס יום השוק בשבת, שא׳יא למכור או לקנות, הדבר רקבשבת,אפי׳לאאמרצו
 בפירוש שיקנה או ימכור בשבת, כאמר לו בפירוש דמי ואסור (ש״) רמג״א סק״ג):
 ד) כל שאסור לומר לו שיעשה,אפי׳ לרמז לו דרך צווי אסור. וכ״ששלא יאמר דרך
 צווי שיעשה דבר היתר, שיבין העובד כוכבים מעצמו מה שיעשה באיסור,
 כנץ שיאמר לו לקנח חוטמו, שיבין העובד כוכבים מתוכו שימחט בכלי את הנר

 (ש״ז רמג״א םקל״א):
 ד.) אבל מותי לומר לעובד כוכבים שלא בדרך צווי מה שחסר לו, כגון שיאמר
י בכלי, או איני יכול  לפניו הנד דוצק עמום, אף שיבין למחוט מ
 לקרות האיגרת החתום, אף שיבין מתוך דבריו לשבוי החותם ולפתחי (שם סיךכ
 וסקל״א, ואשל שם). [ואילה״ק הרי אפי׳ עשה כן עובד כוכבים בעצמו לצורך ישראל,
 אסור להכות ממנו וכעובד כוכבים שהלליק נר לצורך ישראל, דאסור לכל להנות ממנו(כסי׳
 רע״ו א׳ ושכ״ה, נ״ל דהתם נהנה מגוף ההדלקה האסורה, משא״כ הכא אינו נהנה מקריעת
 הנייר עצמו רק מדבר שהסתובב ממנו, דהיינו קריאת הכתב. וכ״כ כמחישת הנר אינו רק
 מסיר מה שמעכב שיבת ההבהקה, ואין הישראל נהנה מגוף המחישה, ודרק]. [*וכן מותר
 לומר בפניו הבית אינו מאיר יפה משים שדולק רק נר אחד, אף שיבין עי׳ייז
 להוסיף נרות]. וכן מותר לומר צו אחר שבת למה לא הוספת נרות בשבת שלעבר
. ובשו״ת חו״י(מ״ש ו>״ג) מסתפק ( ׳  אף שיבץ עי״ז להוסיף בשבת הבא (רע״ו ל
 אס אומר לעובד כוכבים שיאמר לעובד כוכבים אחר לעפות מלאכה אם אסור או
 מותר. וי לפע״ד יש קצת ראיה להיתר ממ״ד עירובין (דם״ח א׳) הא מר לא א״ל זיל
 אחים. ועי׳ פי׳ הסיוגיא דהתה ברי״ף (סוף פי״ש דשבת). [ואילהיק וכי גרע מרמיזה
 לאסור, נ״ל דגרע וגרע, דהתם רומז לו שיעשה מלאכה, והרי אשכחנה דרמיזה כדבור

. משא״כ הכא הו״ל כאומר אמרו — ולא איל שיעשה]. — (  למי (גיעין נ״ש א׳
/ שיעשה מלאכה דאוריי׳ • י  ו) בתשעה דרכים מותר אמירה לעובד כוכבים אפ
ף אפי׳ אץ בו סכנה, שהרי ו נ י של כל ה ל ו ח  ואלו הן. א) ב
 ישראל עצמו מותר לעפות בכה״ג שבות, וכ״ש שבות דאמירה לעובד כוכבים
 דקיל (ש״ז רמג״א סק״0. ובן קטן שאין לו מה לאכוצ, מוהר לומר לעובד כוכבים
 לבשל לו. וגס מותר להאכילו מוקצה בידם כפא״א באופן אחר (שהית מגיא
 שקס״ו).וכןמותר לומר לו לעקור לישן שמצטער בו(שכיח ג׳ ועי׳ מךזכאן,ובנהכ״ס
 כי״ל קצ״ח). וכ״כ מותר לומר לעובד כוכבים להסיק התנור מפני הקור בארצות
ב א׳׳י ו ש  הצפוניים דהו״ל כחולי כל הגוף, והכל לפי הקיר (סהרע״ו). ב) משום י
 מותר לקנות מעובד כוכבים ביה, ומראה לו כיס מעות שיטלנו, ואומר להשופט
 שיכתיב ויחתום לו בערכאות(ש״ו למג״א סיךכ< . ג) ב ז מ נ ו ב ה ו צ כגון שהחשיך
 לו בדרך נותן כיסו לעובר כוכבים (לש״י רס״ו). וכ״כ בהמה שאחזה דס, מקיזץ
 לה ע״י עובד טכביס, דאי לא שרית לי׳, אדם בהול על ממונו ואתי לעשות
 איסור דאו' (ססשל״כ). אבל אסור לומר לעובד כוכבים להציל מת מדליקה לר״ה,
, דק א  מראינו יכול לבוא ליד איסור דאו׳, דהרי כבוי מלאכה שא״צ לגופו ט
 לכרמלית מותר לומר לעובד כוכבים להוציאו. וכ״כ ע״י ככר או תינוק מוהר
י ב ת ן כ ו י ז  גם ישראל להוציאו לכרמצית (שי״א רמג״א סקי״ג). ד) משוס ב
, מותר לומר לעובד כוכבים לכבות הדליקה או לעשות מלאכה אחרת ש ד ו  ק
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 נר / מכס׳ שענקע ׳ שותף עובד כוכבים / חנות. שדה ׳ בנין / הוצאת סתרה ׳ משכן מבית ישראל/ שביתת כהג1ה t ומחמר
 ירוויח ישראל עי׳׳ז. אלא אפיי ישראל שיש לו שדה, ושכר את העובד טכבים
 בשכר קצוב לשנה לעשות בהשדה כל המצטרך, כחרישה זריעה קצירה וכדומה,
 שהין הישראל מרוויח כלל בין שיעבוד העובד כוכביה המלאכה בהשדה היוס או
 למחר, אפ״ה דוקא להשכיר השדה לעובד כוכבים, או לתנו לו באריסות למחצה
 שליש ורביע, שרי, דמדדרך לתנו באריסות, לא יחשילזהו שהעובד טכביס שכיר
 יום שלו, אבל לשכור. לו עובד כוכבים בקציצה שיהיה כל הרווח של המלאכה

:  לישראל, אסור, דמחזי כשכיר יום (רמגיא לס״ז סק״כ)
 יו) וכה״ט כמי בשבר ישראל את עובד כוכבים לבנות ביתו, וקצץ לו שכרו שיקבל
 כשיגמור הבטן, אסור לישראל להניחו לעובד כוכבים לבנותו בשבת ,
 שלא יחשידוהו שהוא לו שפיר יוס. מיהו בדיעבד בבנאו בקציצה מותר •להשתמש
 ט (למ״««1מג*א) אבל בבנאו בשכירי יום אסור לו לעולם (וא״ל מיןיל). אבל בהתנה
 עמו ישראל שלא יעשה בשבת, והעובד כוכבים עבר על הנאו, כדי למהר להשלים
 *מצאכחו, מותר אשיי לאותו ישראל לכ״מ(רמ״ל סייג). ובל מלאכה שלצורך מחובר,
 כגון ששכרו לעובד כוכבים לנסור כסריס ולפסול אבנים ולתקן קורות, ואפי'במשאן
 עיבד כוכביס,בבית עובד הכביס טון דמפורסם שהן של ישראל, דינו כמחובר,ואסור.
 וכ״כ כל מלאכה שמפורסם שהגוף של ישראל, ועושה אותה בפרהסיא, ואפי'
 היאמטלטלין. כגון שטנה לו ספינה וכדומה, דינה כמלאכת מחובר, שאסור
 לשכור לו עובד כוכבים לעשותה אפי׳ בקציצה, מטעם חשדא כנ״ל אס לא שמפורסם
. ואפי׳ אין דרים שס ישראלים, אפייה חיישי׳ לחשדא שיחשידוהו (  קציצתן(למ״ג ב׳
 בכי ביתו(למ״ל א׳ ג׳ די). בד״א שעושין מלאכתן תוך התחום, שאפשר לישראלים
ן לתחום שאי׳א לישראל לבוא לשם בשבת, מותר בקצן(רמ״ז א׳]:  לבוא לשם, אבל ט
 יח) בל זה שהקרקע או השדה או החנות גופי׳ שייך לישראל, אבל כששכרו ישראל
 מעובד כוכבים, או אפי׳ קנאו, ועדין לא דר שם, דלא נקרא שמו
 עליו, מותר להשכירו, או להט באריסו׳ לעובד כוכבים שיעבור העובד כוכבים
 לבד בטל ובשבת, ושיטול ישראל חלקו. או שישתתפו שיעבדו שניהן ויתנו קודם

j שותפתם כלעיל אות מ״ו 
ה צ ר י ש  יט) וכל זה בשעובד כוכבים מושה מלאכה ממש בשבת. אבל כ
ר של ב ד ר מבית ישראל, יש ד׳ חלוקים: א) אס ה ב א ד י צ ו ה  ל
, אסור להשאילו או לתנו במתנה לעובד כוכבים בשבת בעיר שאין שם ל א ר ש  י
 חומה סביב, או חון לחוט העירוב. ואפי׳ להניח לו לכולו מעצמו אסור, מפני
 הרואים שיחשידוהו שישראל צוה להוציאו. רק כשהעובד כוכבים אלס, או שיש
). וכ״ש כששכר עובל כוכביםלטליך  מפני דרכי שלום, שרי(רמ״וב׳ ישכ״ה א׳
 סחורתו, וכבר קצץ שכירתו, ובא עובד כוכבים לטלו מביתו בשבת, אסור (ש׳ו
 די). ב) ואם הוא פ ק ד ו ן שהפקידו עובד כוכבים אצל ישראל, מוהר להניח לו
 שיוציאנו אפי׳ כשאין שם חוט העירוב. אבל לא יתכנו לו ישראל מיד ליד(שכיה
 ״יניא שידל). ג) ואם הוא מש כ ו ן שבא עובד כוכבים לפדותו בשבח f בץ
 שהחזיר המעות על השולחן, או שהביא משכון אחר תחתיו, אס יש שם עירוב
 מותר להחזירו לו, ובלבד שלא יחשוב עמו ישראל כלל. וטוב שלא יגע ישראל
 במשכון, שלא יראה כמשא ומתן. ואם אין שם חוט העירוב לא יטחנו להוציא
 רק דרך מלבוש. מיהו בעובד טכביס אלם, או מפני דרכי שלום מותר להניקו
 להוציאו להדיא, רק לא יסננו מיח לידו ממש (שכיה רמגיא שקיו). [*ואם בא ליטול
 משטנו פי׳פ ערבות ישראל אחר אסור, משוס ממצוא חפציך (שם סק״ח)]. ואם
 רצה העובד טכביס להוציא בשבה ס ח ו ר ה ש ק נ ה מע״ש, אם יש בדבר צורך
 נדול או חשש הפסדלישראל, אזמהני כשיחד לו ישראל מקום מע״ש להניח שם
 סחורתו, דבאיכא הנך תרתי מותר להניח לעובד טכביס שיוציאנה בשבת. אבל
 באין צורך גדול, או שלא יחד לו מקוםמע״ש אסור (מ״ג ס״א ורש״! ורמג״א שס):
ה בשבת, ר ו ח ס ל א ר ש י ל א י ב א איפכא, שהעובד כוכבים מ  כ) אמנם אם ט

 מותר לישראל ליתן לו המפתח לאוצרו, ועובד כוכבים מניחו שם, ומודד
, אבל לא ידבר עמו ו  וסופר ומונה, ומותר לישראל לעמוד ע״ג לראות פלא יטנ

 כלל מאותו מנין (שיז סכ״כ):

 ועתה נחל בעהש״י לבאר קיצור דיני שביתות בהמתו ומחמר

, לפיכך בהמה ׳  א) אמרה תורה (שמות כ״ג שייב) למען ינוח שורך וחמורך וגו
 וחיה ועוף של ישראל, אסורין מן התורה שיעשו שוס מלאכה מהל׳׳מ
 מלאכות בשבת (כב״ק מ״ד בי). [״וס״ש ברמב״ם (לס״כ משכת) למען ינוח שורך
 וחמורך וכל בהמתך זהו ט״ס שאין שוס פסוק שכ׳ כן), וזהו מצות עשה ד ש 3 י ת ו ת
, אמנם כתיב עוד קרא אחריכא, צא העשה מלאכה אתה ובהמתך [ ו ת מ ה  ב
 (שמית כ׳ ס״י), ודיל אהה עם בהמתן, והיינו צ א ו ד מ ח מ ר (אנטרייבען),
 שמנהיג בהמתו ביד או בקול לעשות מלאכה מהל׳׳ט מלאכות (ועי׳ מג״א רמ״ו
 סקי״ג, לכשמתמילה כשכת כחצר ומשא עליה < ס״ל לריכיש לאסור משוס מחמר רק שהר״ן
 ס״ל לגם מחמר ליכא ככה״ג, מיהו י״ל לגם לליכ״ש לק מלרכנן אסור כחצר, וכן משמש
 ליש>י׳) ואין לוקין על לאו דמחמר, מדניתן לאזהרת מיתתב״ד, דכל מלאכת שבח

 בהפילה

, בדבר ם י ב כ ו ד כ ב ו ך ע ר ו צ ת ל ו ב ם ש י ב כ ו ד כ ב ו  י) ובעשה ע
 דאיכאחשש שירבה בשביל ישראל, עון שמכיר להישראל ויודע שגם הוא.
 צריך לאותו דבר, או שאיט מכירו ועושה להנאת עצמו, כגון שהביא פירות
 שאינן במינן במחובר מחון לתחום. לעיר שרובה כותים, וכשיראו שיקנו ישראל
 ג״כ מהן חיישינן שירבו להביא גס בשבילן, אסור (תק״ס רמג״א סקכ״כ). וכ״ש
 נשאר שבות רחמיר מתחומין(כמג״א רע״ו ס״ו), דאסור בכה״ג. ורק בדליכא למיחש
 שמא ירבה בשבילו, מותר כה״ג אפי׳ באיסור דאורייתא, וכדאמרן(שכ״ה ס״י):
 יא) עובד כוכבים שרצה להיטיב הנר ונכבה בידו וחזר והלליקי &ג0ר לישראל,
 דהא הדליקו לצרכו מדטאככאי(רע״ז א״ר סקי״!)וכיכ עובל׳ כוכבים

 שבקש מחבירו עובד כוכבים שידליק כר, והתטון המבקש שידלקמ'לצורך ישראל,
 מותר לישראל להשתמש בו(משכצות סשרעי׳ו/י מ וה נענימ שיהכה ישרחל בשבס

 או תוך כדש״י, ממלאכת עובד^כוכבים בשבח:
ו ישראל לעובד טכבים לפשות מלאכה לצרט של,.  יב) אבל למניק שיכ י ח נ
 ישראל, יש חלוק. א) אס גוף הדבר שעושה 5< ה&אכה הוא של
 ישראל, והוא מתכוון שיהנה בו הישראלעכשיו, כנין שרוצה להדליק נר או עצים
. ואם מיל לעשות כן צריך לגרשו  של ישראל לצורך ישראל, צ ר י ך ל מ ח ו ת ב ו
, צריך  מביתו(לע״ו מגיא סק״ל). ואם עושה כדי שיהנה בו הישראל לאחר זמן
 ז׳ תנאים שנפרש לקמן בכללי מטרת דבר מע״ש, ואס חסר א׳ מהתנאים צריך
. ב) ואם העובד כוכבים עושה מלאכה לצורך עובד כוכבים ו  ישראל למחות ב
 בגוף של ישראל, א׳׳צ למחות, אגל לא יאמר לו שיעשה בשבת. ג) ואס
 ב׳ לטיבוהא שעושה המלאכהבגיף של עובד טכבים ולצורך עובד כוכבים, מותר
 אפי׳ לומר לו שיעשה, רק שכשעושה בבית ישראל לא יעשה בפרהסיא משום חשדא

; (  (כמ״ש לעיל באמילה לעונד כוכנ׳ם אות אי
 יג) ישראל הגובה מכס מותר לשטר עובד טכבים שינבה המכס בשבת בקבוצת,
 דהיינו שיתנה עמו שיתן להעובד כוכבים דבר מועט מכל ק׳ זהובים
. ומותר הישראל להיות עומד ורואה שלא יגנוב,־אבל לא ( ׳  שיטיח (רמ״ל ל׳ ה
 ידבר עמו כלל מאותו עניין(לש״ן ססלמ״ל). ואפי׳ יצטרך המקבל מכס לכתוב
 שקבל המכס, אפ״ה שרי, דאדרבה בכה״ג איכא למיחש טפי שיכתוב הישראל

- בעצמו אי לא שדנן לי׳(רמגיא למ״ל סקי״!):
 יד) מותר ישראל ליתן לעובד כוכבים מעות להתעסק בהן לבדו, ואף שעוסק
 בלן גם בשבת, טלק עמו השכר ושרי. וכ״כ מותר ציתן לעובד
 כוכבים סחורהבחוצ ולקצוץ צו שכר כשימכור, ואף שמוכר בשבת שרי. ובלבד
. ( ׳  שלא ימכור בבית הישרחל, ולא יאמר לו למטר בשבת (מרה ס״ל וס׳ ולנ״ב כ
 וישראל שיש לו שענקעלמכור י״ש ושכר, אין שוס תק5ה שימכור העובד כוכבים
 בשבת לעובד כוכבים (עי׳ לעיל כמלאכת מוחק) רק שיתן ישראל לשכיט בע״ש אחר
 חצות כמה מדות מיי״ש ושכר, ולומר לו מכל מדה ומרה שהמטר תקבל ממגי
 כך וכך־ אבל שימכור העובד כוכבים באופן זה בחדר המיוחד(להשענקע), אף
 שאין הישראל דר באותו חרר, אסור, מדמחזי כשכיר יום שצו ובשלוחו. וב״כ
 מוהר לומר לעובד כוכבים בתול הילך מעות וקנה לי דבר זה , אע״נ שיקנה
 אח׳יכ בשבת שרי, ובלבד שלא יאמר לו קנה בשבת, גם צריך שלא יהא יוס השוק
 בשבת, דאז הו׳־ל כא־מר לו לקנות בשבת. וה״ה בנותן לו דבר למכור כלעיל,
. מיהו אף כשיום השוק בשבת, מותר  צריך ג״כ שיהיה אפשר למכרו גס בטל
 לומר לו קנה לעצמך, וכשאצטרך אקח ממך אחר שבת * אבל בשבת נ״ל דאסור

 לומר לו כן, משום ממצוא חפצך ודבר דבר (ש״ו וש״« ג׳ ידי):
 טו) אמנם כשידע שישראל ועובד כוכבים שותפין בסחורה שבחנוח, או שהן
 שותפין בשדה, במרחץ ורחיים וכדמה, .צריך שיתנה ישראל עמו
 קידם החלת השותפות, שיעטדהעובד כוכבים בשבת, וכנגדו יעבוד הישראל יום
 א׳ בטל, ושיטול העובד כוכבים רווח השבת, וכנגד ימול הישראצ הרווח של
 יומו. ואם אח׳׳כ נתרצה העובד טכביס לחלוק בשיה, מותר. ובלא התנו מתחלה
 כך, יטול העובד כוכבים שביעית השכר, ורק בהפ״מ חולקין בדיעבד בשוה.
 ומכ״ש כששניהן עוסקין בחול, ובשבת עוסק רק העובד כוכבים, ודאי אדעה׳
 מפשיה קעביד, ושרי בהפ״מ (רירה א׳ גי). מיהו אס הבית או החטת שבו
 המסחור, של ישראל לבד, אסור גם בהתנו, אם לא שמטרסס שהמסחר

:  בשותפות (רמ״ג ס״ב)
 טז) כל שהחנות או המרחן גופי׳ של ישראל, אסור אפי׳ להשכירן לעובד כוכבים
 שיעשה בו מלאכת העובד טכבים, דמדאין דרך דברים אלו להיות
 באריסות או בהשכרה, איכא חשדא שיחשבו שעובד כוכבים עושה בה בשבת
 לצורך ישראל (למניא שיא). ורק בשדרך דברים אצו להיות באריסות (דהיינו שיענול
 ב1 העונל כוככיס לכל, זיסול ישראל חלק מהרווח), אז שרי להיות באמת באריסות,
 או להשכירו לעובד כוכבים. אבל שישכור ישראל עובד כוכבים שיעבוד בחכות
 או במרחץ או ברחיים שלו כל עת שיצטרך, וימול ישראל כל הרווח, זה אסור
 מדנאמדטטל ישראל כל הרווח, (לש״ז למ״ג סק״ג). !לא מבעי׳ במרחץ וחנות

 לוודאי אסור כה״ג, דהרי כל עוד שירבה העובד טכביס לעבוד בהן נס היום



 שבת יג
 רכיבה / שביתת כלים. שביתת עבד.

 מצי להקשות לכשתוחב ה&כין להפסת בצמרו משתמש בבע״ח , אע״כ 5״ל לבכהי׳ג לעיקרו
 מלרבנן לי׳ג רק כשישתמש גופו אבל כשיניח סכין על הבהמה בתצר מעורכת לא מציגו
 שנאסר משוס שמוש כע״ת (ומתורן בזה גס קו׳ תוס׳ שבת ג״ג א' ל״ה תולץ ע״ש) משא״כ
 מתמל לעיקרו לאוריי׳ כשעשתה הבהמה עקירה והנחה ברייה, אף לבמחמרה בהוצאה כלאחר
 יל אינו לק מררבנן, אפייה אסירא, ורק במקום מצוה שרי. א״כ י״ל לגם במהמר נופי׳
 מתלקינן כה״ג, ללוקא כלאחל יל ללמי עכ״ס לדאוריי׳, מלעשתה הבהמה עקילה והנחה.
 משא״ה עקירה בלי הנחה, ליבא חיובא דנוותה בלאוריי׳. ואדרבה הוה מסתבר ללא לתשר
 הלל אפי׳ מללבנן, ללא דמי לשאר ח״ש, רק לכל כ׳ דברים שאסורים יחד כבשר וחלב,
. ועכ״פ קיל ששי משאר ׳  וצמר ופשתן, ושור וחמור דכל חד לחולא שרי, ואפ״ה גזרו בי
 שבות, מדלא אשכחן דכוותי׳ בלאורייתא. והא דלא תקנו באמת כסייג בפסחים שיהמרה
, והרי לסי דברינו הך שבות קיל שסי (  בעקירה בלי הנחה, וכקו׳ תיש׳ (פסחים ה״ו בי
. נ׳ייל דה״ש, משוס דבפסחי׳ הדבר מסו׳ לרבים, רלסעמים היו פסחים ל  משבות לכלאחר י
, להכי חששו לרבים א״א שיזהרו כראוי שלא ישול ( ׳  כפליים מס׳ רבוא (כפסחיס ס״ד כ
— ואילה״ק נלין מה מקשה הש״ם והרי . ה י י  הסכין קולס שתנוח, ויחמרה ל׳ אמות בר
 מחמר הפסת, ומס מתרן במקום מצוה שאני, הרי בל״ז ירושלים כרמלית היתה (כעירובין
, הו׳׳ ל שבות דשבות, לאפי׳ בלא מצוה גלולה כפסח ל ), ומלהוה נמי כלאחר י  ד׳יו אי
׳ה), י״ל להכא ע״כ בימי הלל כבר  לאית כס כלת, אס רק הי׳ לצורך לשתרי(ש״ז ס;
). אמנם עכ״פ ק״ל דלפי כללא הנ״ל  נפרצו בה פרצות ולינה אז כרייה (כעירובץ לק״א אי
 דכל דבאדס מדרבנן בבהמה מותר לכתחילה, א״כ אמאי בהמה וכלים כרגלי בעלים (כביצה
 דל״ז א׳ וא״ח שצ״ז סייג), ואמאי והרי עיקר תחומי! אלפים לכ״ע מדרבנן (כתום׳ ספ״ק
, דס״ל תחומין דאוריי׳ ואפי׳ י״ב מיל קיי״ל ( ׳  דעירובין) דלא קייייל כרי׳ע (סוסה כ״ז ב
 שהוא מדרבנן (כרמג״א ססש״ה), ולפי כללא הנ״ל בבהמה לשתרי לכתחלה. ואי״ל דדוקא
 בעקירה בלא הנחה דרבנן הקילו בהך סברא לבהמה, מדאינה מלאכה שלימה , משא״כ
, עכ״פ מלאכה שלימה לרבנן הוא, וכל דתקון רבנן כעין  בתחומין, דאעי׳ג דמדלבנן סן
 דאוריי׳ תיקון, ליתא דהרי רכיבה נמי מלאכה שלימה דרבנן היא, ואפייה ל״ג בשעוגל
 כוכבים רוכב עליה (כא״ח ש׳יה כ״ב), ואמאי והרי רכיבה אסורה בישראל מדרבנן, (מלבד
 שמא יחתוך זמורה) גם משוס משתמש בבע״ח, דאף דחי נושא א״ע ומה״ע סטור משום
 שביתות בהמה, עכ״ס אסור מדרבנן (כמגיייא שם סקט״ז), גם אי;׳ל דהך כללא דשבת
 הנ״ל היינו רק דבמקוס פסידא אמרי׳ כל שבאדם פתור בבהמה מותר לכתחילה.. כתום׳ שבת
 ש״ה כ״!). ליתא דכל שבאדה סשור בבהמה מותר , משמע בכל גוונא אף בלי הפסד .
 אעיי׳ב צ״ל דעקירה בלי הנחה אעס״י שאםרוה חכמים, גרע שפי ושפי מכל שבות שבעולם ,
 אפי׳ משבות שאין לו עיקר מה״ת, והיינו משעם הנ״ל. — או י״ל דדוקא במחמר בשבות
 בבהמה ל״ג רבנן, מלאינו רק גרמא בעלמא שמנהיגה בקולו, וכדפסקינן באמת דכשהבהמה
. משא״כ בבהמה וכלים כרגלי בעלים, (  חון לתחום קורא לה והיא באה, (כשבת קרא א׳
 מיירי שאדם עושה בהן מעשה להנהיגה, דומי׳ דכליס, להכי אף דלאדם אסור רק מדרבנן,
 בבהמה ג״כ אסור . א״כ סכא בבעלי עגלות, אף דהיכא שהעובד כוכבים מעצמו מוליכה
 הו״ל כאילו ישראל קורא לה (כסש״ה רמג״א יי׳ח), עכ"» י״ל לזה דוקא גבי רועה , שאין דרך,
 שיאמר בעל הבהמה להרועה להיכן ירעה כה?1ותיו. משא׳ייכ הכא שהכל יולעים שצוהז בעל
 העגלה שיוליך העגלה וסוסיו למחוז תפצו, איכא שפיר למחשדי׳ שישראל צוהי לישע בשבת
 עם סוסיו ורכבו לשם חון לתחום, דהרי כשאדם מנהיגה יש גס בבהמה איסור תחומין,
 והרי גם באיסור דרבנן חיישי׳ למראית עין (כש״ה מג׳יא ו׳ וחרע״א חי), והרי יש שליחות
 לעובד כוכבים לחומרא (כב״מ עי׳א ב׳ ותום׳ שס). ולהבי אין תקנה בזה רק. ע״י שיפקיר
, ובבה״ג ליכא למימר שעכ״פ הרואה סוסיו נוסעי׳ ׳  הסוסים והעגלה והמשא לפני שבת בפני ג
 חון לתחוס יחשדוהו שבשליחותו נסע עמהן העובד כוכבים, דבכה״נ שאינן שלו להפקירן,
,(  לא חיישינן לחשלא. תלע, לאל״ה ל״ל •לטעמא דנסיוני או שאלה ושכירות (ע״ז דש׳׳ז א׳
 נימא לכשימכל לו בהמה גסה יחשידוהו שעריי[ היא של ישראל, ועובל כוכבים עושה מלאכה
 בה בשליחותו, אלא דבכה״ג לא חיישי׳ לחשלא.— ואף ללבינו צ״צ (בחכו׳ ל״ס) החמיר
), לסמוך עליהן אפי׳ שלא  גס בזה, כלאי סם רבותינו, שבות יעקב (ש״כ ואשל רמ״ו ס׳

 בשעת הדחק]:
 ח) אסרו חכמים לרכוב ע״ג בהמה או לסמוך א״ע עליה בצדה, לא לבד מכוס
 שביתת בהמתו, דאע״ג דחי נושא א״ע אסור עכ״פ מדרבנן, רק גם

 משוס שמא יחתוך זמורה(שיה למג״א ד):
, אעס״כ ראוי (  ט) אמנם שביתות כלים אף דמדינא מותר (כמרו ורכיב סי
 להחמיר לבלי להשאיל מע״ש כלי לעובד כוכבים שעושה בהן מלאכה
 בשבת, או אפי׳ היבא שהכלי העשה מעצמה מלאכה בשבת, כרהיים ומצודה,
 אבל ביום ה׳ מותר להשאילן או להשכירן, ולקבל שכר שבה בהבלעה (בימ

 1א״ר רמ״ו):

ל ב ט  י) שביתת עבד יש בו ד׳ חילוקים. א) עבד הקנוי קניין עולם שמל ו
 שחייב בכל מצווה שהאשה חייבת, ונענש כמותה בעשה מלאכה,
 רבו מוזהר עליו בעשה, אפיי בשעה מלאכה שאינו של רבו, כמו בשביתת
 בהמתו. (וללאב״ל שמביאו למי׳מ, כיון להוא עצמו כר עונשין אין לרבו ששה עבול שכיתחו).
 ב) ובלא מל וטבל רק שקבל עליו הז׳ מצות כגר הושב, רבו מוזהר עליו בעשה
 רק במלאכת רבו, אפי׳ במקום שמותר לומר גשאר עובד כוכבים לעשות, כגול

 לצור!

 שביתת בהמתו ומחמר/ בעלי עגלות/
 בסקילה, (למב״ם ס׳י׳כ משבת, ושבת קנ״ל 6׳ , ותוס׳ בשבת לנ״א ג׳ ל״ה במה).

 ולרש״י ור״ן(נר* לשל״ג) שביתת בהמה ומחמר שניהן נכללים בלאו:
 .ב) ויש חילוק בין משמעות שביתות בהמתו למשמעות דמחמר. לשביתות בהמתו
 אינו שייך רק בבהמה שלו. ואפי׳ בעשה בה עובד כוכבים מלאכה •
 ואפי׳ נעשתה מלאכה מעצנןה חייב למנעה(שיה רמג״א םקש״ז). אבל איסור מחמר,
 היינו שמנהיגה בקול שהעשה מלאכה מהל״ט מלאכות, שייך בכל נהמה אפי׳ של
, אף מחמר אינו חייב . ולהניא ע״ז דט״ו ב׳ ( ׳ p ע״ו לשל״ל א  עובד כוכבים (

 רק בבהמתו:
) מיהו שביתות בהמה או מחמר׳ ביו״ט, ספק הוה, יש אוסרים ויש מהירין,  נ
 ויש להחמיר, מיהו להשתמש בבע״ח, אסור ביו׳יט כמו בשבת (ךמ״ו

: ( ׳  רמג״א סקי״ב ותצ״ה ג
/ אפ״ה מוהר להעמיד בהמה לאכול  ד) אע״ג דשביתות בהמה בשבת לכ״ע דאו
 עשב ממחובר, דכ׳ למען ינוח, וכשלא האכל אין לה נייחא (תיש׳ שבת
 קכ״נ א׳) י אבל ע״נ עשב תלוש כשהוא מוקצה, אסור להעמידה עליו, דמוקצה

 קיל ושמא יטלטלו הוא עצמו (שכיל י״ג):
 ה) אם שכר ישראל בהמה מעובר כוכבים, מצווה על שביתתה, ואסור להניחה
 לעשות מלאכה, מדש ספק אס שכירות קניא לחומרא (עי׳ שיך י״ל קניא
. מיהו בשכר נם את העובד טכביס ( ׳  סקי״ז), וי״א אפיי לקולא (מג״א רמ׳׳ו ח
 בעל הסוס-להנהיגו, כל שלא קבל הישראל ע״ע מזונות ואחריות הבהמה, וגס
. אמנם ( ׳  צא שכר דוקא בהמה זו לכ״ע אין מצווה על שביתתה (רמג״א רס״ו א
 צכ״ע בהמה ששכר מעובד כוכבים מותר שוב להשכירה לעובד כוכבים אחר שיעשה

ו םק״ח):  בה בשבת מלאכת עובד כוכבים דמותר ממ״נ(מגיא מר
 ו) אםור להשכיר או להשאיל בהמתו לעובד טכביס קודם שבת עד לאחר שבת,
 שמא יעשה בה מלאכה בשבת. ואפי׳ מתנה עמו שתנוח בשבה. אין
 העובד כוכבים נאמן. ואם השאילה או השכירה לעובד כוכבים והתנה שיחזירנה
 לו קודם שבת, והעובד כוכבים עכבה וצא החזירה, יפקירנה בינו לבין עצמו
 קידם שבה, דהפקר כזה ממי עכ״פ מדאו׳. מיהו מוהר להשכיר בהמתו על
 איזה ימים, כדי שיהיה שכר שבת בהבלעה, ויסמוך על ההפקר שיפקירה קודם

ו סק״ט):  שבת בפני שלשה (רמג״א מר
. ולהט כל הדברים שנזכרו ( ׳  ו) לא גזרו פצ שבותין בשביתת בהמתו(שבת קנ״ג ב
 במשנה שלא תצא בהם בהמה בשבת מדהן משא, הייט לרה״ר, אבל
 לכרמלית שרי (מג״א ש״ה סק״ו וכן הסכים במשבצות סק״ס). וי״א דאפי׳ דבר האסור
 מן התורה ט״ב מיל למ׳׳ד ראוריי׳, כל שאין בה כרת וסקילה, אין אסור משוס
 שביטה בהמתו (רמג״א םסש״ה). וי׳יא דבכרמלית דרבנן וכדומה גס מחמר ליכא
 (רמג״א לס־״ו סק״ו). ולכן כנותר ליהן בהמהו לרועה אף שאפשר שיוציאנה חון
 לתחום, והבהמה והכלים כרגלי בעלים (כביצה ל״ז אי), אפ״ה מדחחומין באדם
 דרבנן(ת״ד), בבהמה ל״נ. אבל אסור לומר לו שיוציאנה חון לתחום, דהו״ל
 אמירה לעובד טכביס שבוה, ולא תיישינן שיעשה בה הרועה מלאכה כמו בשוכר
, רהתם ממותן העובד כוכבים שכיריה, ויוסיף לו שכירות כשיעבוד  לעיל אות ד׳
 בה בשבת לא מרתת עובד כוכבים, משא״כ הכאמרתת עובדטכבים, מדנהפס
 עליו בגנב (ש״ס כ״ג). ובייש שמותר לו להניח למשרתו עובד כוכבים לרכוב על
פ כשיוליכה להשקותה, דהרי ליכא מלאכה דאורייתא כלל, דהרי חי נושא א׳׳ע,  סו
. ולענין בעלי ענלות ישראלים ששולטן ב)  וגם בל״ז האימא ליכאר״ה (ש״ה ל׳
 העגלות והסוסים עם עבדיהן עובדי כוכבים למרחוק לשאת משא, שיש לחוש
 שאף שיזהירו ישראל, לנוח, אעפ״כ עובד כוכבים אדעהי' דנפשי׳ נוסע וטלך
 כדרכו בשבת, עכ״פ כיון דטה שכר שבת בהבלעה, יוכל לסמוך על ההפקר
 שיפקרנה קודם שבת בפני ג׳, כלעיל אות ד׳. [ולכאורה היה נלאה לכשאי אסשי
 להפקיר גס בל״ו שרי, ללמאי ניחש לה, אי משום מוציא מרשות לרשות או משביל ל״א
 בר״ה, הרי בזה״ז ליכא ר״ה (כרמג״א רס״ו גי), ולפי גמ' שבת הנ״ל כל מלתא ללאלס
 אסור רק מדרבנן, בבהמה מותר לכתתלה . ואף לי״ל לכרמלית שאני להחמירו בה ככמה
 דברים כבר״ה (כהש״ג הי״ח) עכ״פ העגלה שגבוה י׳ ורחב ד׳ הז״ל רה׳יי גמור כרמג״א
 רש״ו שק׳׳ז, והו״ל כזורק רשות, ומשא שכעגלה כאילו זורקה מרה״י לרה״י דרך ר״ה /
 לבאלס אינו רק מדרבנן (כשבת ל״ת א׳ ותוס׳ שס ד״ה רחבה). ואי משוס שכר שבת,
 הרי בהכלעה הוא ומותר (כסש״ו ס״ל). ואי משום תחומי[, דהלי אף לנימא להעגלון לינו
 כרועה שכשמםר לז כהמתו אין לינה כרגלי בעליה, והרי הכא, ביה״ש היתה הבהמה חון
 לתתוה מבעליה (כשי׳ שצ״ז ס״ה, וסת״א), עכ״ס קנתה הבהמה שביתה במקוש שהיתה שם
 ביה״ש, והעובד כוכבים יוליכה חון לתחומה, ג״כ אין לתוש דהרי קיי״ל דאפי׳ י״צ מיל
 חינו רק מדרבנן(כרמג״א ססש״ה), וכל שבאדם מדרבנן, בבהמה מותר לכתחילה. אלא
 לקשה מדמקשה הש״ס (שכת קנ״גכ׳) והרי מחמר ומתרץ מדהו״ל שבות כשתעשה עקירה בלי
 הנחה, להבי ל״ג בבהמה, שי׳מ כלמג׳א הנ״ל לגם במחמל ל״ג בשבות. וק׳ מלאמלי׳
), שכח ולא הביא שכין מע״ש לשחוט הפסח, תוחב להההין בצמרו, ומקשה  בפסחים (ס״ו ב׳
, ואסור עכ״פ מדרבנן, ומשני דבמקוס מצוה ל״נ. וקי ל  סש״ס והרי מחמר עכ״פ כלאחר י
 גם כלי מקום מצוס לשתרי מדהו״ל שנות בבהמה, ואת״ל הרי בל״ז ק׳ קו׳ תום׳ שס , דהרי



 כלכלת שבת
 מסירת דבר למלאכה מערב שבת
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 או אפיי ששכרו לזמן המשך המלאכה כל יום בכך וכך, אשור(!לרמצ״ם גם זםמ״ל
 כקצב, מלאיגו מקפיל ישראל כשישב איןה יום כסל. רס״ז רמי׳ל סק״ס, ורמי׳ז ס״ו).
 מיהו באייל בד׳ והי, מותר גס בשכרו לכל מלאכה שיקרה תוך זמן כך וכך,
; סגי אפי׳ לא פי׳ כמה ן צ  די״א רגם זה מקרי קצן(מג׳׳א ימ״ו שק״ש). וככל ק
 יהן, ביון שהבטיח לו שכר, מותר (למ״ז ס״ב). וכ״כ אפי׳ לא הבטיח לו שכר
 כלל, אס הוא כובס, שידוע שיתן לו שכר / ונס קצבתו ידוע, כל כתיכת בכך
 ובך, מותר (מג״א לנ״נ סק״ו, כן נ״ל כוונתו, ול«״ק), מיהו במשלחו בד׳ והי,
 ויטל להגיע שם קודם שבת, אפי׳ לא קצן כלל מותר (למ״ז מג׳׳א סק״ל). ובעובד
 כוכבים עושה בחנם, והתחיל העובד כוכבים והתנדב לעשות המלאכה בלי שאלת
. ולרל׳ז שם אפיי התחיל ישראל וכקש משובל כוכבים שימשה ל  הישראל, שרי (למ״ז ס״
 לי וה בחנם. שלי) מיהו כל שהעובד כוכבים עושה בחכם, והדבר הוא שלישראל,
נת של ישראל שמכבסו העובר טכבים בחנם, אס רואהו ישראל עושה בשבת,  מתו

 צריך למחות בידו אפי׳ נהנו לו כמה ימים קידם שבת (רנ״ג 0״ב):

 ו) מטלטל, שיהיה הדבר שמוסר לו דבר המטלטל, אבל לא במלאכ׳ במחובר(למ״ל):

 ז) מפורסם, כל מטלטל שמפורסם שהוא של ישראל, ונם עושה בפרהסיא,
. וכ״כ כל שלצורך מחובר, כאבנים וקורות  דינו כמחובר(למ״ל ס״ל)
, והן של ישראל, אפי׳ אינו מפורסם שהן של ישראל, וגס  לצורך בנין מטבר
 אפי׳ בעושה העובד כוכבים בביתו אסור , וי״א דוקא במפורסם שהן של ישראל
, אפי׳ הביאו הגוי בשבת מוהר לישראל ללבשו ט  (לנרל ברב). ובאיכא כל ה
 כשצריך לו מאד. וביש לתלות שנגמר מע״ש, אפילו אין צריך לו מותר ללבשו .
״נ (לנ  ובמנעל שהי׳ מתוקן כבר מע״ש, אף שיודע שהקנו והחליקו בשבת, כרי
 ס״ל ומגי׳א שם סקי׳ע). אבל אסור לישראל ליקח כלים מבית האומן בשבת אפי׳
 נגמרו מע״ש (שם, ובאשל שם םקי״ד), ואפי׳ לא עשאוס הכותי לקדם מיוחד.
 אבל מחנוני כותי שאינו אומן, מותר ליקח מנעלים וכדומה בשבת, כשיודע

 שנגמרו קודם שבת, ובלבד שלא יקצץ דמי המקח (מגיא שם שקשיי):

, י  ;צורן טלה שאין בו סכנה וכדומה לו אסור לעשות, אפי׳ כשלא יאמר לו מו
 ואחרים אסורים לומר לו שיעשה, כדרך שאסור לומר לכותי אחר שיעשה מלאכה
ת הני׳ל, י״א דדינו מראו׳ כשאר ו צ מ ׳ ז ו י ל ע ל ב א ק ל ב  עבור ישראל. ג) ו
ד ב ו  עובד כוכבים, וי״א דדינו כאילו קבל עליו ז׳ מצות, כלפיל. ד) מיהו ע
ם שהשכיר את עצמו לישראל לשנה ושכהייס, לכ׳׳ע הרי הוא כעובד כוכבים י ב כ ו  כ
 אחר, ואסיר לעשות לצורך ישראל רק מדרבנן. אבל מלאכת עצמו מותר לעשות
 אפי׳ בבית ישראל, אבל יעשה בצנעה משום חשדא (שי׳ לי׳ש ורמבים סש״כ משבת):

 כללי מסירת דבר למלאכה מע״ש

 כשרוצה למסור דבר מע״ש לעובד כוכבים שיעשה בה העובד כוכבים מלאכה,
, ר מ ת , לא א י ב , ב ה א צ ו  צריך לזה ז' תנאים, וסימכך ה

: ם ס ר ו פ , מ ל ט ל ט , מ ב צ , ק ל ו ח  ב
 א) הוצאה, שצריך שיוציאו העובד כוכבים מבית ישראל בערב שבת (ש״ו ס״ב

 ועיי מג״א שכ״ה סק״ל):
 ב) בבית,שצריך שלא יעשה העובד כוכבים המלאכה בשבת בבית ישראל(לנ״כ סיב):
 ג) לא אמר, ר״ל שלא אמר לו הישראל שיעשה בשבת, או דבר אחר שמשמעותו
 כך, כנון ראה שאכי נצרך לדבר ביום סלוני, וא״א שלא יעשה
. מיט בדיעבד, ( ד  בשבת (מרה שיה, ורני׳ב ס״כ, ולמ״ו מג״א םק״ב וש״ז סייג ו

 בעבר ואמר קנה לי למחר, מותר בשבת ויו״ט כשאינו מוקצה (תקי״ז):
, ולא יצטרך , ר״ל שיהי׳ אפשר שיעשה העובד כוכבים דבר זה בטל ל  ד) כחו
 לעשות בשבת, כגון שא״א לקמת רק ביום השוק שיהיה בשבת. מיהו
 בכה״נ באמר לו לעובד כוכבים בד׳ והי שיקנה, ולא אמר לו בפירוש שיקכה

 בשבת ביום השוק, מותר בשעת הדחק (מג״א למ״ז סק״ב, וש״ו סקי׳ג:
, ר״ל שהבטיח לו ישראל ליתן לו שכר המלאכה, ולא בשכרו לזמן, ב צ  ה) ק
 בין ששכרו לכל מלאכה שקרה בזמן ההוא, דמקפיד ישראל שלא יתבטל.

 כללא חמץ וגוקשה.
. ממשות חמץ, טעם חמץ, חמץ נוקשה ו . ג׳ מדריגות יש ב ץ מ ח א ד ל ל  כ

 ימותר לאכלו בפסח. וכל שנהערב הלח קורס שעה ו׳ אפי׳ מבא״מ, מותר
 להוסיף עליו אז סמן היתר ער ס׳ כדי לאכלי תוך הפסח (רש״ז תמ״ז סק״ה),
 אבל לערבו לכתחילה אסור (משבצות שם. והביא רשב״א ראי׳ מארבא לשבט בחישתא
 [פסחים מ׳ עיב , ללא התיר לערבו ולשתנו ולהשהות!]). אב: ביש לחוש לפירורין,
/ ס  דהיינו שא״א לשננו בבגד שחוטיו תכופים, אף לח בלח שנבטל קודם פסח ב
 אשור לאכלו בפשח , אבל מוהר בהנאה, וכ״ש לקיימו עד אח״פ(חיי תמי! סקי״ח):
 ב) ואם נתערב חמן בערב פםח משעה ו׳ ולמעלה עד הלילה, אם התערובות
 לח בלח, ויש ס' בהיתר כנד האיסור, מותר לאכול התערובות אף
 בפסח, טון דכבר נתבטל מקודם. ונם נותן טעם לפגם ממי אז. ואם נתערב
 יבש ביבש, חד בתרי בטל, רק יאכלנו קודס הלילה, משוס דאז מוזר וניער

: ( ע  לאשור במשהו (תמי! ס
 נ) אמנם בנתערב חמן בעין בפסח עצמו במשהו, בין לח בלח או יבש ביבש,
 בין מב״מ או כשאינו מינו , אסר בהכאה רק מדרבכן מדאיכו רק
 משהו, ובנשתהה עד אקר הפסח אפי׳ במזיד, י״א דמותר אפי׳ באכילה, דהרי
 לא עבר מן ההורה (רמגיא תמי! סקמ״ב). וכ״ש שהכלים שנתבשל בהן מותרים
 לאח״פ (רתמיז) ואיט אסור בהנאה לאחר הפסח רק בהשהה תערובות לח בלח
, דט״ל ב׳ לריעוהא וכמו שבארנו לעיל ואז נס הכלים ׳  מבשא״מ וצא היה ס
ג). אמנם תערובות משט ביום ז׳ ואילך, מותר להשטתו  אסורים(אשל י״ל צינ סקי

 (תשו׳ חיצ ס״ו):
, ובליכא ס׳ י  ד) אמנם חמן שעבר עליו חפםח, ונתערב אחר פסח, בטל בס
 ואיכא רוב היתר, יוליך מאת החמן ליס המלח, ומותר התערוטס

.  אף באכילה (תמ״ז ייא, ועמג״א שס). בל זה בממשות חמן

.  ב
 אבל טעם חמץ יש בו ב׳ חלוקים.

, כנץ שבישל או כבש מעל״ע איזה מבשיל עם  א) אם קבל טעם ממשות חמן
 חמן בעין, אכי׳ ר\דס פסח, והסיר החמץ, ולא נשאר רק הטעם אז
 דנו בתערובות ממשות חמן בכל חלוקיו, מדקיי״ל טניס כעיקר דאו׳, ואס יש

 בהתכשיל

 א.
, ח ס , אשור באכילה מדרבנן מתחלת שעה ה׳ בערב פ ן  ממשות חמץ בעי
 ומתחלת שעה ו׳ אסו׳ בהנאה מדרבנן. ומסוף שעה ו׳ עד סוף הפסח,
 אטה במאה מראו׳ • ובאכל כזית ממנו משוף ו׳ ולמעלה עד הלילה, חייב
), ואם אכל בפסח כזית ממט תוך זמן שיוכל לאכול  מלקות (למב״ס שיא משמן ח׳
 פרס (והוא ד׳ ביצים ללש״י וגי ביצים לרמב״ם), חייב כרת. ובנשההה חמן בעין
 של ישראל עד אחר הפסח, אפיי בשוגנ או באונס, אסור באכילה ובהנאה

 מדרבנן (א״ח תמ״ח):
, יש בו ד׳ חלוקים.  אבל ממשות חמץ שנתערב

 א) אם נתערב קודם זמן איסורו, דהיינו קורס סוף שעה ו׳ לח בלח, יש שוב חלוק,
 דאם הוא מין במינו, מראו׳ ברובא בטל! ומותר אפי׳ באכילה בפסח* אפי׳
 יש בו כזית בכדא״פ, דהרי נהבטל מדאו׳, אבל מדרבק אסור בהנאה כל שאין
 ס׳ ננד החמץ, וחייב לבערו, ואס לא ביערו ונשתהה עד לאח״פ, מיהר בהנא׳,
 מדלא עבר על ב״י (תמ״ז מג״א הקמ״ב). אבל בב׳ לריעותא, דהיינו לח בלח,
 מין בשא״מ אס יש בהתערוטת כזית בכדא״פ , אף שפטור מכרת כשאכלו
 בפסח, עכ״פ חייב מלקות כשאכל שיעור פרס מהתערובות, דאז אכל כזית חמן
 שבו(לאכ״ל ורשב״א ורוב פוסקים. ויש פוסקים שההיתר >הסן לאישור כשיש כוית בכלאיס,
 וכשאכל רק כוית מהתערובות חייב מלקות). מיהו אפי׳ אין כזית בכדא׳׳פ בהתערובות,
 כל שאין ס׳ ננד האיסור קיי״ל טעם כעיקר דאורייתא, ואסור מראו׳ אפי׳
 בהנאה, ועוצר עליו בב״י אם יש כזית בכל התערוטת, אף שאין כזית בכדא״ס.
 ואס עבר והשהו עד לאח״פ דינו כמשהה חמן בעין שדינו מבואר לעיל, ואסור
 אחה״פ בהנאה דרבנן(כ״ז רסתמ׳ייג כמג״א וח״י שם). אבל הערוטת יבש ביבש,
 בין במב״מ דב׳ לטיבותא או בשא״מ, דאינו רק א׳ לטיבוהא, מדאי ברובא
 בטל, ומותר לאכלו גם בפסח, ורק מדרבנן חייב לבערו. ולהכי בעבר והשהה,
 מותר לאח״פ(אשל לסתמ״כ). נמצא כשאין ס׳ נגד החמץ, תמיר לח בלח מבשא״מ
 מיבש ביבש. ובשיש ס׳ כבד החמץ, אז קיל לח בלח מיבש ביבש. דביבש ביבש
, אפי׳ מין במינו חו״כ בפסח, וחייב לבערו מדרבנן,  שנתערב קורס פסח בס׳
 רק בדלא ביערו מותר לאח״ס (תמי!/ אבל לח בלח אינו חוזר וניער בפסח



T קופת הרוכלים 
 חמץ ונוקשה.

 סקי״ח). וכ״כ נ״ע בר כ״כו דהיתירא וסתם כלי אב״י יחד מהנעשה קודם הסת
 מותר אפיי באכילה בפסח [*לכל הפחות ביום האחרון](מג״א תמ״ז סקכיה).

 ג.
 נוקשה־, ב' מיני מקשה הס (ודל מוקשה לשון כשלון הוא, כמו מקשת באמרי פיך,

 ל״ל נכשלת, וס״נ ר״ל שכשל כח החמץ, וב׳ מיני כשלון אפשריים בחמץ).
, הוא עיסה פלא החמין כל צרכה, והוא הנקרא כיתר ׳  א) נקשה באופן א
 בש״ס, והוא עיסה שהכסיף פניה ולא גמרה חמוצה (רש״י פסחים
 דמע א׳ דיס מאן תנא), או שלש עיסה במי פירות עם מים, שגם עישה כזאת
 אי אפשר שהגמר חמוצה [טור, ולדידן מי סירות עם מיס יחד ממהר להחמי־ ביותר
 (סי' תס״ב ב׳)]. ולר״ב פ״ב דפסחיס גה דגן שנפל עליו דלף נמי נוקשה הוה, ותמהני
 הרי דלף אפי׳ בנפל ע״ג קמח אינו מחמין (כש״ס דל״ט ב׳) וכדפסקינן להדיא (בא״ח כס׳׳י
 תס״ו).ואי״ל דר׳יב מיירי בדלא נפל טיף להדי טיף, ק׳ דזה הרל לפרש דבכה״ג מיירי,
 ואת״ל דהא דשרינן דלף ע״ג קמח היינו בשיאפנו מיד, ומרש הרא״ש וש״ע שם והבא
 בדגן א״א שיאפנו כ״א לאחר שהוי, מלמוקף בקרוס, זלהכי לא היה צריך הריב להאריך
 דבכהיג מיירי. פכ״פ ק״ל למה נקש דלף, אפי׳ נפלו עליהן מים להליא נמי כ׳ הרמב׳׳ס
 כאן לחיטץ שנפלו עליהן מים נוקשה הוה, וגם לרמב״ם ק׳ דכנראה לכאורה מדבריו
 לבגרסין אי אפשר שיחמון לחימון •גמור, ונס זה ליתא , דא״כ בארבא לטבע כחישתא (שה
 ל״מ ע־״ב) מה מקשי מכלאים דאסור למכרו לעובל כוכבים, ורבא שרי׳ לזבוני לחיטי לעובד
 כוכבים, התם דאו׳ והכא דרבנן. ולוחק לומר לרמב״ס ור״ב מיירי שלא נתבקעו החטים,
 לאסורות משוס דמינח נייח׳, וש״ל לרמב״ס ור״ב לנוקשה הוה, ועובדא דארבא מידי
 בנתכקעו ממש, ואפ״ה חיישי׳ שמא יטחנם וימכר הקמח לישראל(ומרש הרין). אמנם כל
 זה הי׳ לו לרמב״ס וריב לפרש. אביייי ול״מ נ״ל למלקתני ולא יעשהו מרלעת לחמור, אלמא
 דבקשי׳ מיירי ככלאיס פיט מ״ד, ואפ״ה גזרי׳ שלא ימכרנו, אף דהוה נמי מדרבנן).
/ ראוי לאכילה אדם (דכהי׳ ראוי י  ב) נוקשה באופן הב׳, היינו חמץ שמעולם לא ה
 פעם א׳ לאדם, אסור כחמן ממש על שיפסל מאכילת כלב קודם זמן אסורו
 [תמ״ב מג״א סק״ג])(כקלייסעער) של אוגרי הספרים, (ושטערקע) של כובסין,
 וכדומה, כל אלו הב׳ ר1פני׳ נוקשה הן, ואסור להשהותן בפסח, מדאסורים
 באכילה מדרבנן, ונזרינן שמא יאכלם. מיהו בעבר והשהן מותרים מדלא עבר
(מג״א תמ״ז ה׳ וס״ז שם י״ש). מיהו  עליהן בבל יראה. ובנהמרב בפסח במל בס׳
 אפי׳ המן נמור שכפכל מאכילת כלב קודם זמן איסורו או אפי׳ חמן נמור

 שכתערב קודם פסח בדבר מר מאוד שעי״ז נפסל מאכילת כלב, כדיו וכדומה
 מדפי מנוקשה ומוהר לקיימן ולהכות מהן בפסח (חמ״כ ס״ב ום׳׳ל):

 נהתבשיל מעס מהחמץ כזית בכדי אכילה פרס, הר׳יז לוקה.על אכילתומראו׳.
 מיהו רק חייב לבערו ואסור להשהותו, ולהט בעבר והשהו מוהר בהנאה אחר

 פסח (ת״י רתמ״ב, וללבוש חייב עליו בב״י, ואסור לאח״ס):
 ב) אבל בקבל טעם רק מכלי חמן, יש חילוק בין קודם פסח או תוך הפסח.
 א) ראם קודם פסח נתבשל או נכבש מעל״ע בכלי חמן בן יומו ואין ס׳ לבטל
 הכלי, — מותר בהנאה אפי׳ תוך הפסח, וכ״ש להשהותו, רק יצכיעכו
 היטב(ת״י שם ותירז סקי״ח). ובהשתמש כן קודם פסח בכלי חמן שאינו ב״י ,
 צריך ב־ לטיביהא, שיאמר ברי לי שהי׳ אז הכלי אב״י, וגס שהיה אז טוכהו
 שיהיה המאכל ההוא לצורך פסח [״מותר לאכלו בפסח]. דבמסופק אם היה ב׳יי,
 ל״א בחמץ סתם כלי אבי׳י. וכ״כ אס אומר ברי לי שהי׳ אב״י, אבל לא התכוון
 לצורך פסח, חיישי׳ שהיה ב״י ושכח, דמלתא דלא רמי׳ עלי׳ דאינש לאי אדעתי׳
. ואגב אעתיק פה גרגיר א׳ מכגילת סתרים שלי, ודל שם , נ׳ דברים ה)  (תמ״ז הי
) צריך שיהיה א ) . ה י ת ע ל ו א י ד א י כ ש לא י ל ׳ ע י מ א ר ל ל א ת ל  צריכים לנימא מ
 מצוי לאיסור טפי מלהיתר (כש״ך י״ל צ״ל סקכ״ז). (כ) צריך שיהי׳ השאלה איך נעשה
 ולא אס נעשה. כמעשי׳ ככל יום ששואלין בארה כמה שאלות , וכולה הס אס נעשה .
 דלא לבד ששואלין אס השתמשו בכלי זו תוך מעל״ע, די״ל ללהכי נאמנים משוס לסתם כלי
 אב״י. אלא אפי׳ כשאר שאלות ששואלין,אם נעשה״ ג״כ נאמנים. — ומה ששואלין,האין
 הי׳ התבשיל, חס שיס׳׳כ או לא״ ג״כ מחשב אם נעשה, דהיינו האס נתהווה התבשיל תם
 אז לח. ולא מחשב האיך נטשה , רק כשודאי נעשה המעשה , ולא ידפינן באיוה אופן,
 כגון בשודאי נשחטה הבהמה, ולא ידעינן האיך נשחטה , אם שהה או דרס , זה מחשב *איך
. וכ״כ בוודאי תתב הכף להתבשיל, ולא ידשינן האיך,  נעשה״ ולא מהימן (כי״ד שיי א׳ ס״ג)
 אם כולו או מקצתו (כי״ל צ״ל ס״ז וש״ך וט״ז שם) וכ״כ בסכין (ט״ד ציו ס״ד וש״ך וש״ז
. (ג) מיהו אפי׳ ׳  שם), מכולם השאלה הוא האיך נפשה, ולהט אמרי׳ מילתא לליל וכו
 ככל אם נמשה, אס הי׳ באופן שגם אס נעשה המעשה אפשר שיהי׳ מותר, כשומן שהתיכו
 בכלי חמץ, והוא אגר עכשיו שהי׳ הכלי אז אכ״י , והרי אף שהי׳ ביי אפשר לאכלו קילס
 פסח, להט אמלי׳ בכה״ג מלתא לל״ר וכו׳(כא״ת תמ״ז ס״ה ורמנ״א שם). והך דמיא ממש
 ללא עברתי בצד עמוד סלוני מעולם, דאמרי׳ נמי מלתא לל״ר וכו׳ (כח״מ ע״ט סי״א ולו״ק).
 ב) אמנם אס תוך הפסח בישל או כבש בכלי חמן מעל״ע, אעס׳י שהכלי אב״י
 אנו מהבין לאסור נטל״פ תוך הפסח אפי׳ בהנאה(תמ״ז ס״י. אב״י עי׳
 תשו׳ ח״צ סי׳ ע״ה דלאתר י״כ חודש מותר נטל״פ, אפי׳ כדכר חריף, והסכים עמו הגאון
 מהו׳ גשתלי כ״ץ זצוק״ל. ובאדני פז בא״ח התיר אפי׳ רק נשתהה הקדירה איזה שבועות).
 וכ״כ לא ממי נ״ט בר נ״ט רהיתירא בפסח, משוס דשם חמן עליו(מג״א תמ״ז
, אף ח ס  סקכ״ג וכ״ד). אבל משהו וכטל״פ יחד, ככף אב״י שהחט בקדירה פ
 דאשר באכילה, מותר בהנאה (מג״א ת״> י*ב), וכ״ש ממהר להשהותו(תמ״ן חיי

 כללי בגדי הדש של כהונה.
 היה לכהן הדיוט צניפה, (בונד) בל״א רק טבע חדה למעלה, כעין(צוקקערהיט),

 וליוסיטן לרומיים, הי׳ בראש מצנפתו של כה״ג כפטר זהב:
 אבנט הי׳ של פשהן לבן רקום בצמר (חון מאכנשו של הה״ג ביוה׳יכ שהיה כולו פשתן)

 ארכו ל״ב אמה ומחט ג׳ טדליס וחוגרו סביב גופו מנד אצילי ידיו כרך
 ע״נ ברך עד שגומר וקושרו (למכ״ם פיח ופ״י מהלי מקדש). ולרמ״ל (רפי׳ח מכלי
 מקדש) הי׳ האבנט של כהן הדיוט ושל כה״ג בשאר ימות השנה, עשוי מד׳ מיניו.

 תכלת וארגמן תולעת שני ושש, וכל מין ו׳ לזמין, נמצא כל חוט שבאבנט כפול
\ משוח מלחמה ובקי בבגדי  מכ״ד טטין. וביופיפון לרומיים (שפר ג׳«״מ) שי
 כהונה, כתב שהאבנט הי׳ אזור רחב ד׳ אצבעות, וטא נטב מצוייר בפרחים
 יפים תולעת שני ארגמן הכלת ושש, וע״י צבעים השונים(שארלאך, ראזענראטה,
 בלויא), ולבן, הי׳ כעור כחש מטמר, וחוגרו סביב, ואחר שקושר ב׳ הקצוות
 יחד, היה ב׳ הקצוות משולשי! לפרו, ורק בשעה שעובד מרבנות, משליך ב׳
מ. הנה מה שט שהי׳  קצווה האלו ממעל לכתף השמאלי כדי שלא ימנעהו בעבו
 נבוב וחלול, כך כתוב ג״כ בסליחה של מוסף יו״כ (בל״ה אכל אנחנו). אמנם מה
 שכתוב שס ביוסיפון שבאבנט הי׳ מרוקם גם משי, שגיאה המעתיקים יוא.
, דאין הכהנים ן י  ואנו בני ישראל אין לנו רק דברי חז״ל אשר מפיהם אנו ט

 עובדן במקדש רק בצמר ופשתן(כלאים פ״ט מ״א):
 חושן ואפוד, כל חוט מחוטץ שלהם היה כפול מכ״ח טטין , דהיינו ו׳ חוטי
 תכלת, (היממעלבלויא), שזור עם חוט זהב, וששה חוטי ארגמן(פורפור
 ראטה), שזור עס חוט זהב,וששה חוטי תולעת שני(קארמעזץ ראטה), שזור
 עם חוט זהב, וכל אלה הי״ח לזוכרן היו של צמר רבוע בצבעים הנ״ל. ועוד ו׳
 חוטי פשהן לבן שזור עס חיט זהב, וחוזר ושוזר כל הכ״ח טטין מ״ל לחוס א׳,

 ומחוטי!

 כל הבגדם של כה״ג ושל כהן הדיוט חומן כפול ששה, וד׳ בגדס היו לכהן
 הדיוט(וסי׳ א׳מיכים׳) אבכט, מככסים, כתונת, מצכפת, מוסיף עליהן כוה״ג
 עוד ר בגדס(וסי׳ אימיחיץ׳) אפוד, מעיל, חושן, ציץ. וכפרשס אחד לאחד,

 כפי שנזכרו על סדרן סוף פ״ז דיומא:
, רק הביה יד ארונה בפ׳׳ע, והפורה  הכתונת ארוג מעד פשהן, טלה בלי הפר
 בגוף הכהונה, וטלה משובץ בתים בתים כבית הטסות, והבתי זרועות
. ואורך הכתונת עד למעלה ד  אינן רחבים ביותר / אבל ארוכים עד פסה ט
ב, ומהירק לטפו. ונקב עגול ט למעלה להכניס  מהעקב, ורחט כרוחב הנ

 בו ראשו:
, מניע מתחת ללב עד הברטים (נדה י״ג בי) וכן נקבים ס ט  המכנסים טא כ
 בחחהיהו להכניס שם רגליו, ושנצים בשפתו שלמעלה, להכניס שם
, ו  חיט שמושכו בו וסוגרין סביביו, ולובשן תחלה על בשרו, והכתונת למפלה טמנ

 לכסות המכנסיים:
 כצגפת לא הי׳ כובע כלל רק חתיכת בגד פשתן לבן ודק ארוך ט״ז' אמה. הכהן
 הדיוט צוכפו כמגדל חד, לפיכך כקרא מגבעות, וכה״נ צוכפו כלופף על

 השבר אילך ואילך, בצדדי טמין והשמאל שבראש, כך כ׳ הרמב״ס (בפ״ח מכלי
 המקדש), וכן משתמע דעת הרמב״ן(כפ׳ תצוה). אבל תוס׳ (גיטין ז׳ א׳ ושוכה ה׳
 א), וסמ״ג(סי׳ קעי׳ג) כתבו שהכהן הדיוט שלא לבש הציץ, והיה יכול ללטש
 התפילין במקום הצץ, לכן היי צניפה שבראשו גדול משום שהי׳ מתחיל לצכפה
 בעומק המצת למעלה וסמוך להתפילין, ולפיכך נקרא מגבעות. אבל הכה״ג מחמת
 שלבש הציץ, ולמעלה מן הציץ לבש התפילין, לכן הי׳ מוכרח לדחוק הצניפה
 אחורי הראש. ולכו היתה רטנה, ולהט קרי לה מצנפה. ולראב״ד(שם) לא
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 רמהכ״ת ישנו ממה שכתיב בתורה לחלק מלת ידוד ומה עעם יש בשעוי זה ועיין
 סוף מס׳ ידים ודו״ק]. והצץ נקוב ב׳ נקבים בב׳ קצותיו, ולמדי ולראב״ד הי׳
 עוד נקב באמצע שפתו העליונה. ובכל א׳ מג׳ נקבים הנ״ל מכניס פתיל הכלת,
 וכשמניח הנין על מצחו, לוקח הפהיל שמצד זה והפתיל שמצד זה, ומחזירם
 למול ערפו, ומחזיר גם הפתילה שבאמצע הלין, למעלה מהמצנפת, וקושר כל
 הגי פתילים לאחוריו יחד כנגד ערפו. ולרי״ף (שכת לכ״ח א׳) כל א׳ מהפתילים
. ונ״ל שהפתיל הריב  הי׳ רחב ב׳ אצבעות כרוחב הצץ. וכ״כ הערוך(ערך כפה)
ה של צמר שזכרוהו פ  שבאמצע עם ב׳ הפתילים שמהצדדים הס נקראים יהד כ
 חז״צ(חילץ קל׳׳ח א׳) שהיתה מונחת בראש כה״ג שעליה (ר״ל על ידה) הציץ נתון
 על מצחו. ונקרא כך מפני שכל הפתילים הללו כשהן קשורים יהד לאחורי הראש,
 הן כתמונת כפה הוא כובע עגולה של נשים (הויבע) בל׳׳א(הזבים ס״ל מ״א). עוד
 נ״ל שהפתיל שבאמצע הציץ, לא הי׳ באמצע הצין ממש דא׳׳כ האיך הי׳ יכול
). ואפשר  להניח תפילין למעלה מהצין על השער בין צין למצנפת -(סבחיס לי״ש א׳

 שכשהי׳ מניח תפילין הי׳ כופף הפתיל האמצעי קצת למן הצד.
ת ע ל ו ת , ו ן מ ג ר א ח ו ל כ ה, ת  ואגב נפרש ג״כ הצבעים שנזכרו בבגדי כסנ
. הרמב״ם(פ״ח מכלי מקדש הי״ג) כתב שטלס היו של צמר רק שהנבטים י נ  ש
 היו שוניס, ודלא כמ״ש האב״ע ריש פרשת תרומה שרבים מפרשים שהולמת שני
 הוא משי. וטועים כל האומרים כן, דהרי משנה שנימה שנינו(כלאים פ״ע מ״א) אין
 הכהניס לובפין בבית המקדש אלא צמר ופשתן. אמנם בענין גוף הצבעים ,
 דבר הי׳ לי עם ידידי התו׳ מט׳ אברהם ראטהענשטיין שליט״א זה איזה שניס,

 והשבתי לו בזה הלשון:
 בענין תכלת יש לי ספק גדול. כי ידוע שהוא צבע(בלויא), ורגילין לומר באין
 לנו צבע תכלת, ט אם הנצבע בדם חלזון דוקא, וכך כ׳ רש״י ריש פ׳
 תרומה זכך כ׳ רמ״ל(בס׳׳ח מכלי מקדש הי׳׳ג), שתכלת שנזכר בכל מקום הוא

 הנצבע מדם חלזון:
 וה;ח בענין חלוון נופי׳ מהו, רש״י כהב (מנחית למ-״ל אי) שהוא עולה מהארן,
 [״(!שבת לליל סיף ע״כ)כהב רש״י שטה דג קטן. וא״כ הוא בים]. ובסנהדרין
. (  (לצ״א א׳) כ׳ רש״י שהיא תולעת שעולה מהים, יכך כ׳רש״י במגילה V(4 א׳
 וזה המוה לע״ד, דהן אמת מה שכ׳ שהוא תולעת, כך משמע נמי מירושלמי
 (פ״א לשבת ה״ג) שכ׳ שאין בו גידים ועצמות, וכן משמע נמי בבכורות(פ״ז מ׳יב),
 אבל מהשכ׳ רש״י שעולה מהים, ק׳ א״כ מה רמי׳ מייתי הש״ס מברייתו לת:יית
 המתים שמההווה בריס חרשה מעפר (כםנהלרץ שה) הרי כיון שעולה מטם דלמא
 מקמי הכי הוה בים, רק שעל ידי ה:שס יצא מהמים, יע״ש. והרמב״ם (פ״ג
 מציצית ה״ב) כתב שהוא דנ שמראיתו הכלת, ודמו שחור כדיו, ומצוי בים המלח
 עכ׳׳ל (א״כ יש בליות חיות ביס המלח, לא כמו שיחשבו העולם שלכך נקרא ים המת,
 מדאי( בו כעלי חיים). אמנם מלבד הקושי׳ הנ״ל שהקשינו לרש״י דקשיא ג״כ לרמב״ס
 דכיון שהוא דג מנ״ל למילף מניה תחה״מ, דלמא מקמי הכי היה בים. אמנם
ו פ״ה), והחלזון  קשה תו, רהט ים המלח בחלקו של יהודה היה טלו(כיהושע ל׳
. ותו ובמסכת שבת(לכ״« (  לא היה בנמצא רק בחלקו של זבולון(כמגילה ל״י א׳
 א׳) אמריכן דציידי חלזון היו מסולמא דצור ועד חיפא, ע״כ, וידוע שמקומות
 הללו הם עוד טוס על שפת ים הגדול, והס מנד חלקו של זבולון. אמגמ בעמך
 ערך חלזון השלישי הביא המדרש ויהי בשלח, שהחלזון הוא ברי׳ שיש לו נרתק
 על גביו א״כ הוא (מושעל קרעטהע), וכעין זה כ׳ געזעניוס, שהתכלת נעשה
 מדם מושעל, הנקראת (פורפור שנעקקע), וציבעץ מדמיי (פורפור בלויא) נוטה
 לפיאלעט, וכהב עוד שנמצא בים האמצעי והקליפה שגדילה על הבריה ההיא
 צבעו(בלויא), עכ״ל, הנה גס במה שכ׳ שנמצאת ביס הגדול היא אמת כך הביאו
, וכלעיל. אמנסבמ״ש שבדס החיימטצובעין(פורפור בלויא), (  חז״ל(שכת דל׳ו א׳
 דהיינו(דונקעל בלויא), בזה לא נשמע לו,רעל כרחך זה שלא כקבלתינו, דהרי
 חז״ל אמרו תכלת דומה לרקיע (מנחות מ״ג בי), וכך כ׳ כרמב״ס שהבאנו שצבעו
 כמוהר הרקיע נגד זריחת השמש, והיינו(העללעס היממעל בלי־יא), ועל כרחך

 א־תו שבלול שהזכיר געזעניוס, אחר טא בל חזה שמש:
 אמנם הדבר שאני מסופק בו, הוא אם באמת צריך לתכלת חלזון דוקא, דמה כפי
 מראה מהרמב״ס (כלי המקלש פ״ח) דבתכלת שבבגרי כהונה א״צ חלזון,
 ותממי על רמל״מ שם שרצה לומר שהרמב״ם סמך א״ע על מ״ש בפ״ב מהל׳
 ציצית, דבתכצת שבציצית צריך חלזון, וכמו כן דינו כאן. ולפע״ד אי אפשר לומר
 כן, דשם בהל׳ ציצית ממקומו הוא מוכרע שהרמב״ם מחלק בין הדבקים, שכתב
 תכלת האמור בכל מקום וכו׳ הכלת שבציצית צריך שתהיה צביעה שעומדת טפיה
 ולא תשתנה, ואם צבעו צביעה אחרת , אף שהוא כעין הרקיע, פסול לציצית,
ה מ״ש שעומדת ביפיה, היינו צבע שנעשה מרס חלזון, כמ״ש בש״ס,  עכ״ל. מ
 דרק חלזון יש לו מדה זו, אמנם מדבריו נראה ברור כשמש שמחלק בין תכלת
 שנזכר בציצית לתכלת שנזכר בכל מקום בהורה, ודלא כרמל׳ימהנ״ל. וכן מצאתי
 סמוכות לרמב״ס, מירושלמי(שבת פרק כלל גליל ל״ל ע״א), למאן דלא חשיב
 צידה בכלל ל״ט מלאטת, על כרחך לא היה להן תכלת במדבר לבגדי כהינה

 מדם

 ומחוטין כאלה היה אריגת החושן והאטד. אמנם החושן היה חתיכת בגד מרובע
 מאריג כזה, אשר ארס אמה ורחבו חצי אמה, וטפלו לשנים, נמצא שהיה ארכו
 ורחבו חצי אמה על חצי אמה מרובע. ומניח בין כפליי הצלו, האורים והומים,
 דלרש״י ותרגום יטנתן(פרשת תצוה) הוא שם המפורש , שעל יד שסנח שם,
 הי׳ בכח אלד האותיות שבאבני החושן טלעות, כסי התשובה הצריכה לשאלה
 ששואלים לכהן שלובשן(יומא דעי׳ג ב׳) > וכך כתב הרמב׳׳ן ומזרחי ושאר גדולי
 המפרשים.[*והריקאנטי(פרשת תצוה) כתב שהיה שם של ע״ב אותיות, כתיב
 בטונה קדושה. והרא״ע והרלב״ג במתכ״ה בלו בהבל דברים אשר אינן כפי
 קבצתיט ביומא ס׳׳פבא לו, וגס רבינו הרמב״ן כתב עליהן דשיקול הדעת דוחה
 דבריהן אלו מאת פני הקדש]. ועל החושן קובע עליו בחון ד׳ טורי אבן במשבצות
׳ ג' אבנים. ולפי דברי יוסיפון הנ״ל, ק  זהב כמ״ש בפרשת הצוה, בכל טור ט
 הי׳ שמות האבנים, אודם(רובין), פטדה(טופאס), וברקת(סמאראגד), הטור
 הא׳. הטור השני, נופך (קארפמקעל), ספיר(סאפיר), ויהלום (ברילליאנט).
 והטור הג׳, לשם (טירקיס), שבו(אמאטיסע), ואחלמה (אגאטה). והטור הד׳
 תרשיש (קריסטאלצ), שהם (אניקס), וישפה (יאזפיס), וטקק על כל אבן מי״ב
 אבנים מ״ל שם א׳ מי׳יב שבטים, ראובן שמעון לוי וט׳ יוסף בנימין, כולם
 כסדר תולדותס, וחוקק על אודם למעלה ממלת ״ראובן, ג׳ שמות האבות, דהיינו
. וחוקק על ישפה למטה ממלת ״בנימין גס ב׳ מלות ב ק ע צחק י ם י ה ר ב  א
י יה) כדי שיהיו ט ב  אלו, שבטי ישורון (ולרמכי׳ס פי׳מ מכלי מקדש הגירסא הוא ש
 כל חיתיות של א׳ ב׳ מצויץ שם, [*(וניל דהלממ״ס הי׳ שיכתבו כך דאל״כ עברו על בל
 תוסיף ועי׳ רמב׳ים פייה מתפילין ה״ל דהכותב במזוזה מפי ממה שצותה התורה בטל מצות

. וקובע ד׳ טבעות זהב בד׳ זוית החושן. בב׳ טבעות שלמעלה תולה ב׳ [ ״״ה)  י
 שרשרות זהב, וכל שרשר תלוי במשבצות אחד שבכתפות האופר, האחד בימין
 והב׳ בשמאל, ועי״ז הי׳ החושן על לב הכה״ג תלוי בב׳ משבצות שבב׳ כתפיות
 האטד. יבב׳ טבעות שלמטה בחושן, נותן בכל א׳ פתיל תכלת לקשור על ידן

 את החושן ג״כ למטה בחשב האופד:
 האופד הוא אריג מחוכףן כמו אותן שצ חושן. ועשו כמין (שירצע), ולובשו
 הטה״ג מאחוריו, תחת אצילי ידו (עללענבאגען). ארכו מתחת אצילי
 ידיו עד למעלה מהעקב, ורחבו כרוחב הגב מכתף לכתף. וב׳ ידות יוצאין
 מראשו לרוחב האפוד, מכאן ומכאן כמין חגורה, שחוגר הכה״גא״ע בהן וקושרן
 יחד לפניו, וטא הוא חשב האפוד, ותופר עוד בב׳ קצירת שלמעלה באפוד ב׳
 כתפות, שארוגי׳ כמעשה האופד, והב׳ כתפות הנ״ל משולשלים מאטרי הכהן

 עצ הכתפות של הכהן עד לפניו עד חשב האפוד, שמחוברים שם בתחשב, ועל
, אבן שוהם מרובע במשבצות ן ה  ב' כתפות הנ״ל, קבוע בכל א' נגד כתף מ
 זהב, וחוקק בכלשוהם, ו׳ שמיה מהי״ב שבטים. לרש״י ששה הראשונים על
, וששה האחרונים על כתף האחר. ולרמב״ם ראיבן ב* ושמעון בזו ו  כתף ז
. ובב׳ משבצות שבכתפות הנ״ל, הי׳ בכל א׳ טבעת זהב א׳, בשפת  וכן טלם
 [*משבצות] האבן השיהם שבכתף ממול החושן, ולתיך אותן ב׳ כטבעות מכנישין
 ב׳ השרשרות שבב׳ זוית העליוטת של החושן, ע״י גבעת זהב קטן שהי׳ בקצה
 גטל כלשרשר, שאורך כל גבעול ט׳ יותר מרוחב חלל הטבעת, ומכניס מבעול
 הזה לתוך הטבעה, ומחזיר הגבעול שיחי* מונח לרוחב חללו של טבעת כרי שלא
 יחזור ויצא מהטבעת. ועוד הי׳ טבעת זהב בכל כתף למטה, במקום שמחובר
 הכתף אל חשב האפוד אל מול פני הכהן, ומכניס ה־ך אותן ב׳ הטבעית ב'
 פתילי תכלת, פתיל בכל טבעת, וחוזר ומכניס ב׳ פתילים הללו בב׳ טבעוה
 שבב׳ זוית התחתעית של חושן, וקושר ע״י כלפתיל, ב׳ הטבעות יחד, דטיט
 טבעת שבכל תחתית כתף עם טבעת שבנגדו בתחתית החושן, למען לא יזח
 החושן ממקומומדמחיבר בכתפית למעלה ע״י השרשרת, ולמעה ע״יהפתילים:
 המעיל כולו תכלת, וחיטיו כפילי׳ י״ב. ולרמב״ם(ס״ט מכלי המקדש) הי׳ עשוי מחתיכת
 בגד אחד שארט פעמיים כגובה הכהן, וכקב רחב כמלא הראש באמציעתי,
 וכשמכניס הכהן את ראשו שם, יהי׳ כנף א׳ לפכיו וככף א׳ לאחריו, כתמונת
 ציצית כנפות שלגי. ולראב״ד שם וכמו כי לרשי׳י(ס׳ תצוה), הי׳ כעין כתונת
 בלי ארמעל, ולכל הדעות הי׳ מגיע עד למטה, קצת למעלה מהכתונת, וע״ב
 פעמוני זהב תלוים בשולי המעיל, לרמב״ס ל״ו פעמונים בכנף שלפניו, ול׳יו
 בכנף שלאחוריו. וכמין רמץ עשוי מתכלת וארגמן ותולעת שני תלוי בין כל
 פעמון לחבירו. כך הוא דעת רש״י(זבחיס לשית ב׳)וכ"כ הרמב׳׳ם. אמנם לרמב׳ין
 ובעל העקידה ור״י אברבנאצ, הי׳ כל פעמון נתון תוך הרימון. יק סליגי נמי
. וזה המעיל לובט הכהן על הכתונת, והכתינת ( ׳  בזה המפרש והוש׳ וקינין לכ״ה א
. — .  נראה מתחת המעיל. ואח״כ לובש חושן ואפוד עליו: —
 ציץ פש זהב רחב ב׳ גודליס מקיף מאוזן לאוזן׳ וכתיב עליו ב׳ ליתד

 פיטין באותיות בולעות ״קודש למטה״, ובידוד למעלה כזה קיי^
 [•זאת הגירסא תסס הרמב״ס(ש״ש מכלי מקלש) וכ׳ עוד שלפעמים כתבו

 הכל בשורה א׳ והיינו שראה איתי כך ר״א בר׳ יוסי ברונו״ וכסי מראה להכי דחה
 רביני הגירסא שלפנינו בשבת וסוכה שהיי כתוב קודש למד (מטס,וירוד למעלה



 כללי בגדי קדש של כהונה טו
 תכלת/ ארגמן/ תולעת שני/ הכנה

, טפי 5י*ל צבעיה, ויהיה יפה ביותר, ומסתמא פש» לל  אי) משמע לכל שצבוע בדם חי
: לא היז י ) ותו להרי מור התחש נ (  לכגדי כהוגה, לזה אלי ואמהו כתיכ (כסוכה י״א בי
 לאוי לאכילה ואסיה לולא שהתחש מין טהור, היי אסור למשכן: פיהו כיל דאע״ג למין
 טמא אסור למשכן, היינו לוקא בעור שיש בו ממש, אכל צבע אע׳ג לחזותא מלתא היא
 (כב״ק דקיא ב׳ ותוס׳ שש ליה לבא ודרק), היינו לזקא באסשר לומר בו השתא איםור
 שהיי כו מקולס, כגון ערלה שמתחלה כשהיתה ממשות היתה אסור בהנאה , השתא כ:נתהיה
 צבע, נמי אפשר לומר בה שאסור כהנאה, וכמו כן שביעית ממשות שלה חייבת בביעור, והשתא
 נמי שנתהווה צבע י״ל שחייב בביעור , אבל באישור אכיל?, אי אפשר לומר שיהי׳ אסור
 השתא כשנתהווס צבע, כמו שהי׳ אסור מקולס, להרי השנתהווה צבע, נפ&ל מאכילת כלב
 וכיון לפרח מיניה השתא אישור אכילה, להכי מותר נמי למלאכת המשכן. ואע״ג דגשאר
 לוכתי מחמרינן בחזותא של איסור טסי מכל אסולי, להרי חזותא לא בסל (כי״ד ק״ב
 ס׳׳א, וא״ח קי״ג ג׳) ולפר״ח שם צריך שיסי׳ עשוי לחזותא, היינו בשניהן מיני מאכל ללא
 נפסל האיסול מאכילת כלב. ואף למנתת יעקב (כלל ע״ל אות הי) דס״ל לאף לחזזתא אינו
 אוסר במאכל בבג; אוסר, היינו באסורי הנאה, וכלאמרן. ועב״פ קיל הרי נצבע במלאכת
 המשכן בדם צכ ותומט למינהו זכלעיל, והן מת׳ שרצים בסוף פ׳ שמיני, והרי דם שרצים דמן
; וא״כ איך צבעו בהן הבגדי כהונה והיריעות, ( ׳  מטמא בכעדשה בבשרן מדאו׳(כמעילה די״ז ב
 ואת״ל כיון מצבעו צבע המתקיים, שאס יתכנסו לא יצא מהן העדשה תו לא מטמא (כב־יק
 ק״א א׳) t ליתא . דהתס לטמא הבית , אבל הדבר שנצבע כו, וודאי נשאר בטומאתו, שהרי
ה רואין, ועי׳ אהלות ס״גמ״ב)  נבלע בו דם כשיעור לטמא בתחלה, וכך כ׳ תוס' ;שם ד
 וניל דעל פי הדבור שאני, והרי מצינו אפי׳,טומאת מת דחמורה הותרה בצבור (יומא ד״ו
 בי) או דל דבאמת אחר שנתיבש הצבע טבלו הבגדים שנצבע בהן והרי אפי׳ כלים שסק
, אפ״ה מהני להז טבילה (כעללה  בשמן טמא, שדרכן להפליט השמן שבלעו כשישתמש בהן
יג), מכ״ש צבע שאין דרכו שיפלט בתשמיש הכלי, [*והינ אמרינן(אהלות פ״ג נדב)  פ״ב מי
 כל בלוע שאינו יכול לצאת טהור, וע״ש ברתוי״ש. אבל אין לומר בחלזון לפי דעת הערוך
; דכלים), ליכא  שהוא מין צב וכיכ צב ארגמן, מדהן מדורן במים, שהור, (כפרק י
 להתס כשכל חיותן תמיל כמים ולא השעולין ויוצאין נמי ליבשה, תלע דאל״ה היאך טימא

 תולה הצכ, סלי כל מיני צג לל ביס וביכשה]:

. ה נ כ  כללי ה
 ששה כללי הכנה הם (ואין וה הכנה דרבה דריש מכילתן מיצה להתם שעם האיסור
 מלהוכן משבת לירט או איסכא, וזה אסור מלאו׳ . אבל הכנה להכא אסור משום
 ללא הוכן מאתמול, שהי׳ צריך להכנתו לעשות מלאכה האסורה ביו״ט , הו״ל מוקצה ואסול

 מדרבנן, ואפי׳ לאותן פוסקי׳ שמקילץ במוקצה ביויט, במוקצה כי הך מולו).
 א) כל דבר שאפשר שניצר (או נולד) או נהלש , או אפי, שנשר מאליו, ככבה
 או אפי׳ ביודט שני, אסור אפי׳ בטלטול באותו יום לכל אדם. דאף
 דאין מוקצה בשל עובד כוכבים, בצידה, מחובר, ונולד יש מוקצה אף בכל
 עובד כוכבים. אמנם לערב מוהר מיד לאכילה לכל, אני׳ וודאי ניצר ונלקט ונולד
 היום, דעכ״פ לא ניצר ונלקט לצורך ישראל. ואפי׳ ב׳ י״ס של גליות, הנלקט
 בראשון מיהר לערב מיד. אבל בשבת ויו״ט הסמוכין זלי׳ז, הנלקט ביום ו׳ אהו׳
 בשבת, ומלקט בשבת •אסור ביוס א׳. וכמו כן ב׳ ירט של ר״ה ושבת הסמוך
 להן לפניהן או לאחריהן, הנולד או ניצר או נלקט בא׳ מהן אסור בכולן, דבי
. ובהנך, טעס האיסור משום נזירת הכנה (  ימי ר״ה כחד חפיבן (תקנרו כ׳

 דרכה, כלעיל בריש מכילהן דביצה:
 ב) כל זה בלא נעשה לצורך ישראל, אבל בעובד כוכבים שהביא מתנה לישראל
 ביו״ט, דמסתמא לקטן או צדן לצורך ישראל (שש מגיא סקי״א), להט דוקא
 בהביאן בהחלת ליל יו״מ ראשון, אמרי׳ חזקה שמעיו״ט נתלש וכיצד(מג״א שס
, אבל בהביאן ביו״ט, אפי׳ ביו״ט א׳ של גליות, אסור׳ לכל אדם עד מוצאי ( ךז  סי
 יו״ט שני בכד שיעשו(שם ם״ב). מיט אחר שלא הובא בשבילו, אס אין לו אותו
 המין ביו״ט , הו״ל לצורך יו׳יט לו, ולהט בהובאו ביום א׳ מותר לו במוצאי ירט
 ראשון בכד שיעשה. ואפי׳׳ אותו שהובא בשבילו, אס צריך להדגים אי להפירות
 בשביל אורחים שזימן מעיר אחרת מותר בהן גם הוא במוצאי יום טוב ראשון
 בכרי שיעשה [כיון דלרש״י מותר אף הוא לאכלן במוצאי יום סוב ראשון, רק שרית אוסל
 לעצמו עד מוצאי ירש שני ולסמ״ק אפי׳ לאתרים אסור עד מוצאי י״ט שני, להכי לכבוד
, ואפי׳ הוא עצמו מיהר לאכול עם האורחץ, משוס [ ;  אורחים מקילינן(מרז סק״ב
 כבוד האורחין(מגיא סק״ו). אמנם לצורך גדול, מוהר בהן ביו״ט שני גס אוהו
 שהובאו בשבילו, גס בלי אורהין (מרז סקיב). מיהו ביו״ט הסמוך לשבת, או
 ב׳ ירט של ר״ה ושבת שלפניהן ושלאחריהן, הבא באחד מהן אסור בכולן אפי׳
 לכבוד אורחין, משום גזירת הכנה שהיא דאו׳ וכלעיל(שם ס״א). אבל ב׳ יו״ט
 של גליות ושבת שלפניהן ושלאחריה!, הבא ביום ראשון בשביל ישראל אף שאסור
 בשני אף לטלטל, עכ״פ מותר אף הוא עצמו בהן ביום השלישי(שם ס״ל). ואם
 טבא לו דגים ביום א׳ דו׳׳ט רגליות, [*אפי׳ אץ בהן צורך יו״ס, או אפי׳ לדעת
, דאסורין גס בטלטול, ׳  המחמידן גס לאחר שלא הובאו בשבילו, גם ביום ב

 רשאי

 מדם חלזון, וכך כהב הקרבן עדה שם, ואף דלא קיי״ל כהך מ״ד, לאו משום
 חלזון, רק משוס תחש, דס״ל שהי׳ חיה שנבראת לשעתה, וא׳יצ צידה,
 וכמו שב׳ בירושלמי שם, אבל בחלזון דבר רחוק הוא שהביאוהו מא״י, שהי׳
 רק בחלקו של זטלון, דרך רחוק מהמדבר שהיו שם ישראל, וכמ״ש הקרבן
 ערה שם, וכיון שהוכחנו שלהכלת שצריך לבגדי כטנה לא הי׳ צריך חלזון דוקא,
 א״כ הוא הדן לגבי ציצית אין צריך חלזון דוקא, דבשכיהן לא נזכר רק מלת
 תכלת , וכן כראה מלשון הגמ׳(מנחית מ״נ בי) דא״ל אביי לרב ושמואל, האי
 תכילהא במה צבעיתו לה, מדלא קאמר במה צבעיכן לי׳ משמע דלא שאל ליה
 פי' המלה מהו תכלת, דכבר ידע שפירושו טא צבע בצויא סהר הרקיע,
 ושאינו משהכה יפיו, וכדקאמר הש״ס בתר הכי, רק שאל לו, אתון במה
 צבעיתו ליה, משמע ודאי ברור דאפי׳ בשיצבענו בדבר אחר אם רק יעמוד
, דבדקוה להצבע (  ביופי מראיתו, כשר אף לציצית וכו משמע נמי שם (דמ״ג א׳
 בבדיקה שהזכיר ר׳ יצחק ונתקלקל הצבע, וחזרו ובדקוה בדרב אדא וחזר ונתיפה,
 ורצו לפוסלו, א׳׳ל רב אחאי, הא לאו תכילתא ולאו קלא אילן [פי׳ מלת קלאהוא,
), ואילן הוא שם הצבע t אינדיגא בל״א, כך  גוש, כמו שקל קלא פתק בה (ר״ה כיה א׳
)]. משמע ראם רק אינו קלא אילן אף פלא נצבע (ריש איזהו נשך ציו ב׳ י  ש׳ מי

 מחלזון, עכ״פ מדאינו משתנה מיפיו, כשר בין לציצית בין לבגד כהונה:
 אמגם גס על הרמב״ם אני תמה, דמשמע מדבריו רפ״ב מציצית, דרק בציצית
 צריך שלא ישתנה מיפיו, משא״כ בתכלת שבבגד כהונה, וקי מ״ש הא
 מהא, דכיון שחז״ל שם הזכירו בציציתדצריךשלא יהי׳ אפרד חזותא,עצ כרחך
 שכך משמעות מלת תכלת שיט׳ צפע (היממעל בלויא) שאינו משתנה, א״כ מ״ש
 ציצית מבגדי כהוכה, ותו דמש״ס שס מוכח דאין לרלק ביניהן, דבש״ס שם גמר
 י מעמא דפסול בצבע דציצית, מכליל תכלת שנאמר בבגדי כהונה, משמע דדניהן שומ
ן בציצית ובין בבגד כהונה א״צ חלזון דוקא אבל צריך בשניהן  הכלל העולה מי
 שיהיה מראה (היממעצבלויא) שאינו משתנה מיפיו ע״י בדקה שהזכיר
 הש״ס. רק דאפ״ה אין נועץ בתכלת בציצית מדאין אנו בקיאין באותן סממנין
 שהזכיר הש״ס שיבדקו בהן אס אינו משתנה כשיבדקיהו בהן, דהרי מגביא גילח

 ומיא דשבלוליתא שהזכיר הש״ס , מטלקין רש״י ורמב״ס בפירושן. לפיכך מדאין
 תכלת מעכב ללבן, ואיכא חשש שעט,ז להכי בטלו בימי הגאונים צתכלת לגמרי,
 והרמב״ם ר״פ התכלת כ׳ דאין אנו יו־עין לצבוע תכלת, וחידוש הוא שבחיבורו
 לא הזכיר דבר מזה. ועתה בא וראה כמה גדולים דברי הז״ל, שחקרתי אצל
 הצובעים היותר מפליאין במלאכתן, ואמרו לי שאץ בנמצא(לעבהאפטעס בצויא)
 שיהיה ג״כ בת קיום (דויערהאפט). — הרי דב׳ מדדת הנכללים במלות תכלת,
, אינן בנמצא בשום צבע (בלויא), ורק דס חלזון יש ם ו י ק ה י ו פ ו י  דהיינו ה
— ארגמן רגילין לפרשו(פורפורראטה), . ו נ מ  בו ב׳ מדות הללו, והוא שכאבד מ
 נמצא שטא (חנקעלראטה). והרמב״ס (בפ״ח מכלי מקדש) כ׳ שארגמן הוא מראה
 אדום, משמע שכל מין אדום כשר (ועלמל״מ שם), ורש״י בחומש כ׳ שהוא צבע
 ששמו ארגמן, וראב׳־ד(שם) כתב שהוא צמר שארוג מב׳ או ג׳ מיני גוונין, ועל
, שהוא ב ת  כן נקרא ארגמן נוטריקון ארוג ג׳ מינין. אמנם בגזעניוס כ
 (פורפורראטה) בכעשה מדם (מישעל) שבמים, כעין חומט , שנקרא ביוונית
 פארפירא , ושהחומט הנ״ל מצוי בים זיריען היא סוריא , ולכן כקרא
 בארמיה ארמון, -נוטריקון ארם גוון, ר״ל הצבע שבא מארס, שהיא עיר

 בזיריען מעזאפאטאמיען:
 תולעת שגי רגילין לפהרו שהוא צמר הצבוע (םארלאכראטה) או(האכראטה).
 והרמב׳ים(כפ״ח מכלי מקדש ה״י) כתב שהוא הצמר הצבוע בתולעת. ובהל׳ פרה
 אדומה (פ״ג ה׳׳ב) ביאר יותר, שהתולעת הוא גרעין שהוא אדום ביותר, וכקרא
 תולעת, מפכי שיש כמין יתוש בכל גרגיר (וש״ש יש בכל ספרי הרמב״ס שם, שכ׳ שיש
 צובפין מראה אדום בלבא . וזה תמוה דהרי לבא אינו מין צבע, רק הוא חמאה , כתרגום
 ירושלמי ר״פ וירא, וכן כ׳ הערוך, אבל צ״ל ליש צובעין אדום בלקא, והוא מין צבע, וכך
 כ׳ הרמביה גופי׳ בפרה בפי׳ המשניות (סיג מיי), וזה אינו תולעת שני ופסול לפרה).
 וכך כ׳ רש׳׳י (ישעי׳ א׳ פיית) דתולעת שני הוא הצבע שנעשה מהגרגרים שיש בהן
), כתב שהוא הצבע הארוס שנקרא י  תולעת. והרמב״ם בפי׳ המשניות(פרה פ״ג מי
 (קארמעזין). וכך כ׳ ביזעניוס, וביאר שס שהם ביצי תולעים שנמצאין בעלים
 של מין אילן שנקרא (שעעכפאלמע), ונקראת הצבע ״פני״, מפני שצובעין הצמר
 בו ב׳ פעמים, ושעל ידי זה מזהיר צבעו, ולכן נקרא בארמית זהורית, על שם
 זהוריהו. וכן נקרא ביוונית(דיבא פאן), ר״ל צטע ב׳ פעמים (אב״י פי׳ ביאור

:(  כ״ל שמית •כיה לי
:  שש הוא פשתן לבן מובחר הבא ממצרים כמ״ש (ישעיה י״מ פ״ס)

 אמנם ק״ל על מיני צבעים הגיל שהיו בהם לם שרצים כמכואר, והרי הוא *הול כאכילה
 מלאו׳ (כתוש׳ תזלין דקי״כ ב׳ ל״ה הטמאים, ואיכ האיך הוכשרו למשכן, והרי
 למסקנא לשבת (לכית ב׳) תחש מין מהול היה, אלמא לגם למלאכת משכן צליך לק מין
 טסור לוקא,. ואייל שהי׳ ממתין מלצבוע עס סלם, על שיפסל מאכילת כלב, ויהיה עשרא
 בעלמא, וסלי שריי שלוה מותר אף להדיוט מה״ש (כי״ל סיד סי״ז). ליתא , לכשבת (לע״ה



 הכנה
 חחדט- שמתח

 ד.) דבר האבר כשעיקר הדבר יהי׳ נפסד הרגה אם לא יעשהו (מר! ולמג״א
 תקמ״א), אפי׳ כלא לצורך מוהר אפי׳ מעשה אומן, אס לא כיון מלאכתו
 במועד. מיהו באפשר יקל כפרחה (תקל״) ותקימ). ודוקא כמפסיד מהקרן מקרי
 דבר האבוד, אבל עבורי רווחא, לא שרי רק בצנעא, וגס שיוציא לשמחת יוייכן
. ומה״מ מו״מ, אפי עטרירווחא ( י ז  יותר ממה שהי׳ בדעתו להוציא (תקליט א׳ ו
 שרי בצנעא (שם). מיהולענין להתגלח בחוה׳מ, מחמת שנאנס מלה־גלח
 מקודם, ע״י שהלך אז במדבר לעסקיו, שמפורסם אנסו לכל, אף שהלך לשם
 רק להרוויח, הו״ל כאילו הלך לבלי להפשיר, ושרי לגלח (כמ׳ק ל״ל א׳ וא״ת תקל א
 די), וכמו כן בנאנס מלעשות קודם יו׳׳ט, אפיי רווחא שרי. אמנס שכחה
 כפשיעה לענץ רווחא ולא לדבר אבוד(מגיא לסי׳ תקל״ח). ספק דבר אבוד מותר
 (מגי׳א תקל״)). וכ״כ ספק צורך יו״ט נמי מוהר (משכצות שש). מיהו כל ספק
 שמצוי ספי לחד גיסא, לא מחשב ספק בכל דוכתא, וה׳יה במלאכת יו״ט
. כל שאינו דבר אבוד, אם הוא מלאכה גמורה (  (כתרנגולת במג״א תקל״ו ה״ג
 אט בלי טרחא אסור. וכל שאינו מלאכה גמורה , כהושבת הרעולים על ביצים,

: ( ׳  בסרחא רבה אסור, ובטורח קצת שרי(תקל״ו ר, !משבצות תקל״! ג

 ו) דבר האסור בחוה״מ, אסור אפי, ע׳׳י עובד כוכבים בחוה״מ, אס לא שנהן
 לו דבר תלוש קודם המועד לעשות בבית עובד כוכבים. מיהו צורך
ר ליתן לעובד כוכבים ת  מצוה מותר לומר לעובד כוכבים לעשותו בחוה״מ . מ
 מלאכה בתלוש לעשות אחר המועד, ובלבד שלא ימנה וישקול רמדור כבחול,
 ויתנה עמו שלא לעשות בחוהי׳מ (ולכן אץ ליתן נתונות לכוכסת בחוס״מ, אס לא שא״צ
 לממתלה) ואם אעפ״כ אח״כ יעשהבחוה״מ, אדעתא דנפשיה קעביד, וא׳׳צ למחות

 כשעושה בבית עובד כוכבים (תקמי׳ג):
 ז) דבר המותר לעשות בחוה״מ, כהנך דלעיל, דוקא ע״י עצמו שרי, אבל ע״י
, או:עושה , דוקא אס שכרו אינו כל כך רק כדי שיאכל עמו  אחר
 בחנם פרי. אבל בנותן לו שכר עבור מלאכה זו, אסיר, אם לא שאץ לו לפועל

 מה יאכל (תקמ״ב):
 ח) צורך פועל שאין לו לחם לאכול (ולאלי׳ רבה אפיי כלי שישי׳ יוכל להוציא כרווח
 ליו״ט) מותר ליתן לו כל מלאכות (תקמ״כ). מיהו יעשה בצנעא

 (מג״א תקל״ל םק״ז):
 ט) צרכי רבים לצורך המועד, אפי׳ מעשה אומן שרי. ושלא לצורך המועד רק
. רק כשהוא דבר האבוד, בכל גוונא שרי.  מעשה הדיוט פרי

 וכל המותר לרבים, מוהר אפיי בפרהסיא (תקמ״ל):

 כללי שמחות
ת וי • ר י ז ק שנקראין ג  כל אבל חייב בט״ו דברים (וסי׳ לכו דוה עליו). יש מ

ת ל׳: ר י ז  ויששנקראץ ג
.  גזירת ר ק י׳ דברים שהאבל אסור בהן בימי השבעה ואלו הן

 א) אסור במלאכה ובמו״מ או לצאת מביתו. מיהו אס הוא דבר האבוד יעשה
 ע״י אחריס שאינן בכי ביתו. ובאי אפשר, מוהר הוא עצמו אחר ג״י
 הראשונים לעשות בצנעא ואפי׳ מעשה אומן, ואפי׳ חון לביתו(ש״ך ש״פ, ושצ״ג
 סי׳ב). ובהפ״מ, אפי׳ תוך ג״י שרי(שס). מיהו באוייא אסור לעשות בעצמו אפי׳
. ["ולא מקרי דבר האבוד  דבר האבוד(שי׳ס םכ״ל ועיי תיס׳ מ״ק ל׳ז א׳ ל״ה אס)
 רק בשיפסיד מהקרן ע״י שימנע ממלאכתו, אבל עבורי רווהא לא מקרי דבר
 האבוד, וכמ״שבס׳ידלעיל במלאכת חוה״מ (ש׳:ס ס״ו). אמנם כ״לדעבורי רוןחא
 גדול מאד ודאי מקרי דבר האבר, וכן מסתבר שלא יהיה הפסד פרוטה מהקרן
.  עדף מהפסד רווח של ק׳ מכה, והרי בשמחה מבזבז פרוטה להרוויח ק׳
 וחילי דהרי שרינן להלוות בי־בית לעובד כוכבים בשרגיל אצלו ויש לחוש שיתרגל
 לקנות אצל אחרים (ש״ס ס״ו). ונ״ל דהייה בקונים שרי כה״ג, בשיש חשש זה ג״כ
 מטעם שכתבנו מדהוה עבורי רווחא גדול, ומה׳ט שרינן נמי התם לקנות סחורה,
 בשמצויין עתה מוכרים בזול ולא את״כ]. ואשהאו משרתת שהיא אבילה מותרת
 לאפות ולבשל ולעשות צרכי הבית (שם), וכן שוחט לקהל מוהר לילך לשחוט כשאין

 אחר (תשו׳ ש״י ס״י):
 ב) ואסור ברחיצה כל גופו בצונן או קצת גופו בחמץ. ונהגו לאסור רחיצה
 בחמין קצת גופו כל לי>שפ״א). מיהו כדה שנזדמנה טבילתה
 תוך ד אשורה לטבול, אבל מותרת ללבוש לבנים, וחרחן רק באותו מקום
 ואפי׳ בחמין, אבל תוך ל׳ מותרת לטבול כדרכה אפיי בחמין נס מותרת לטול

: (שם)  צפרניה בסטן
 ג) ואסור בסיכה של תענוג (שם):

 ד) ואסור בנעילת הסנדל של עור. מיהו בדרך, או בר״ה או שהוא חולה,
 שרי. אבל בפה׳ג יתן עפר במכעליו(לש״ז »יי־ג)י״

 ה) ואסור בתשמיש המטה, ואפי׳ רק חבוק וכשוק אסור (שפ״ב):
 ואמר
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ד א לטלטלן בעצמו, כ  רשאי לבשלן] ע״י עובד כוכבים בב׳ דיו״ט, מדאטר ט
 שיאכלן הוא עצמו בשבת (מגיא שם סקי״ז). [*ואין כאן משים בישול עובד טכבים

 כשיחתה ישראל בגחלים או ישליך שם קיסם (כי״ל קי׳ג)]:
 ג) ובמםופק אם צדן או לקטן בשביל ישראל, אמרי׳ מסתמא עשה בשביל רובא
 דעלמא שהן עובדי כוכבים , ושרי(מגיא סקכ״ב). אבל כמסופק
. ואפ״ה ( ג י  אם נלקט אי נולד או ניצר היום, אשיר [״כאילו ודאי ניצר היום](שס ס
 אם עובד כוכביה שאינו יודע שכשנעשה היום אשיר לישראל, והוא משיח לפי
 תומי שלא כלקט ולא נולד היום, נאמן (שם ותקי״ג ש״ו). לאף לאין עוכל כוכבים
, ו״ל םסש״ו), ואפי׳ לחומרא אינו נאמן ׳  מסלפ״ת נאק לק בעדות אשה (ככ״ק קי״ד ב
 (כי״ל שליו י״א) ואפי׳ כדרבנן אינו נאמן רק היכא דאיכא נמי למימר עובל כוכבים
 אמנקיזתא קפלי (כייל ס״ש שיך סקנרב), ואי״ל להכא נאמן מלמסתבר כדכליו, להלי
 אינו משבית מקחו בעדותו רק מרעו, שאומר שהבציס ישנים (כרשיז הכא תקע״ו סק״ה).
ח, ושי״ג ש״ך  ליתא, דהרי אפי׳ יש אומדנא להחמיר כלבריו אינו נאמן (כייל קיל םי
 סק״ד) שכתב דלזקא בהטלת מים מכור , דבל״ז אןלינן בתר אומדנא בהטלת מומו להט
 גם .במםל״ת אזלינן בתר אומדנא אבל בשאר לוכתי לא. — (ועיש סיקייח סקל״ת,
 וסיקכ״ו סק״כ). ורק היכא די׳״ל דמתכוון להשביח מקחו, דוקא קודם שמכרה נאמן
 סליה לחומרא, אבל אחל שמכלה אפי׳ יש לו מגו אינו נאמן (כשיך י״ל ט״) םקכ׳״ג),
 י״ל להיט לנאמן הבא במשל״ת משוס לכל הנ״ל היינו היכא לאתחויק אסורא, משאיכ
 הכא ללא אתתייק אסילא לכציס, סמכינן עליה אפי׳ לקולא (כשין ייל סס״י קל״ן):

 ד) אולם בהובא מהון להחוס, אפי׳ חון מי״ב מיל ד״א שהוא דאו׳(מגיא תקטיי
 הירח), אפ״ה אם אינו מחוסר צידה, תלישה ונולד, אז בלא יובאו
 בשביל ישראל, מותר לכל לאכלן, דאין מוקצה בשל עובד טכביס (תקט״ו ם״ה).
 אבל לא יטלטלן מוץ לעירוב חון לד אמות (שם ויע״! סםית״א). אמנם בהובאו
 בשביל ישראל אסור לו ולבני ביתו עד מוציוט״ר בכד שיעשה. ואפי׳ ביו״מ
 הסמוך לשבת , או ב׳ י״ט של ר״ה, מותר ביום הבאתו לערב בכדי שיעשה,
 (שם שיח). ובכשלת לישראל דורן מישראל תיירו ע״י עובד כוכבים מעיו״ט
 ועובד כוכבים אשתהי בדרך יותר מהראוי, ובא ביו״ט, מותר אף לאותו שהובא
 בשבילו, מיד ביו״ט, שהרי אין העובד טכבים מביא משלו, דכנזר שמא יאמר
 לו הביא לי. מיט אסיר לטלטלם חון לעירוב ד׳ אמות. וגס ביש במיכם במחובר
 או מין שצריך צידה, צריך חותם, שלא יוכל לומר שהחליף עובד טכביס יפיס
 ברעים (תקש״ו ש׳מ ומג״א שש) אמנם ביודע המשלח שיטא השליח ביו׳־׳ע, אשור
 לשלחו, ואס אעפ״כ שלח, אסור למשלח עד מ: ציט״ר בכדי שיעשה, דהו׳׳׳ל כמבטל

 איס ר לכתחילה (מג״א שם סקכ״ו):
 ה) ספק אם הובא מחון לתחום, ביו״ט ראשון אסיר, וביו׳׳ט שט מותר כמסופק

 אס הובאו היום מחין לתחום (מגיא שם סקכ״ל):
 ו) שיעור כרי שיעשה , היא כדי שילך העיבד כוכבים למקום שהביאן משם.
 ובמסיפק מאין הביאם ישער כדי שיבואו מחון לתחום. ובטבאו ע״י
 עגלה או ברכיבה, א״צ להמתין בכד הילוך ברגליו(שם 0׳א ומג״א שם):

 מלאכת חוה׳ימ
) מלאכות האסורות בתוה״מ י׳׳א דאוריי׳ וי״א דרבנן(«ג״א תקיל א׳). ויש  א
 שאהההו חכמים אף שאיכה מלאכה כלל רק טרתא, ככסיעה מבית
 לבית(מיק פ״בי״ז), ולפנות זבל שבחצר (א״חתקל״ס), ולטשיב תרנגולת על ביצים
. ולהפך הסחורה או להבכיס פירות מהשדה (תקלייז), ובטלן אס יש ( י  (תקל״ו ד

: (  חשש דבר האגוד יעשה בצנעא (שם, ועפיב למיג מ״ג
 ב) צורך אובל נפש לחוה״מ , אפי׳ קצירה וטחינה שרי, ואפי׳ טון מלאכתו
 במועד(תקל״ז מיו ומג״א תקל״ג הקיא) וליש לבקע עצים לצורך המועד,
 דאיט רק עובדא דחול(מגיא שייל י״ל, ותקל״ג שיא). מיהו אם הוא מעשה אומן
, ואשל ׳  כטוחן ואופה, או(ליכט ציהער) דג״כ מחשב מתקן מגא (כתקייל ח׳ ט
), בעושה לעצמו, עושה להדא, ובעושה למכור לשוק, מרעישה הרבה  תקמיאכ׳
 ביחד מחזי כעושה לחול, להט יעשה בצכעא (תקל״ג). ודקא בעושה רק למכור
 ואיכו יודע אם יקכו וכמה יקכו, אבל בודאי צריכים רבים למלאכתו, קיל טפי,

 דאפי׳ באווש טובא שרי(תקל״ו שיו ועי׳ תקמ״ל):
 ג) מכשירי אוכל נפש לטרך מועד, כעשיית הכור וקדרה, נמי שרי(תקימו׳)
 אבל רשתות לצוד דיים וכדומה , דאין מכשירין לאוכל להדא. אז

 רק מעשה הדיוט שרי(מגיא תקמיא):
 ד) צורך חיצוני של גוף, אס צריך לו למועד(הון מגלות וכטס) כגון לעשות
 בגד שצריך למועד, או נתקן פרצת הבית,אס אץ בו טורח עושה כדרט,
 וביש טירח דוקא מעשה הדוט שט (אשלתקימ ו׳ ותקמ״א ד). מיהו ע״י שכוי, אפי׳
 אומן שט (שם). וכיכ בדבר האבר, אפי׳ מעשה אימן שרי(תקליז ותקל״מ יתק״מ),
 מיהיבטרהאיהירה, דוקאבהפ״מ כגנבי וכדומה, פרי, ואל״כ אסור(תקליז כ׳)׳



ת טז ו ח ו כ א ש ל  כ
 עטחות* גזירת ל׳.

 אלא אפי׳ פשה ליכא (נרלת״מ שם, ודלא כתום׳ נויר לל״ס ב׳ ל״ס תייר), ואפי׳ את" ל
 לאף לרלח״מ פל׳ס איסורו לאורייתא איגא משום חצי שיעור, מל׳ש גלוח כזה לא נזכר
 איסורי בפירוש גבי ;זיל, וסלי מאי לילפינן אכילות מנזיר, אימ רק מה שנכתב נכי >!יר
f בפירוש והרי לא ככתב בפירוש גבי גזיר, רק בלא הגיח מהשער קלי לכוף ראשו למיקרו 
 ורק לתום׳ הכ״ל י״ל לאף במנית כדי לטף ראשו לעיקרו, נכתב גבי נזיר בפירוש, ואי׳כ
 הו״ל ספיקא לפלוגתא. באיסולא לרבנן, להרי ככר הוכחנו להך ג״ש לאו דאו׳, ואיכ הלכה
ל כתב למש״ס לא משמע כתו . ׳  כלברי המיקל באבל (כמ״ק ליב אי), ובפרש שללח״מ הנ/
 ואף ללא הקילו להקל כתשל מפני כבול הבריות רק בתכפוהו אבליו וכנ״ל, היינו כאינו
 מנית בכלי לכוף לאשו לפיקלו. ותו לי״ל לאף לתוס׳, לבנדר אף במניח בנדי לכיף ראשו
 לעיקרו איהא עשה, וא״כ באבל אסור מלרבנ־ היינו במלינות מזרתיות, שלא היו רגילין
, ורק מלך מסתפר בכל יום, ואצטריך הש״ס (  להסתסל לק א' לל׳ יום (כתפנית לי״ז א׳
 לטעמא למלך כימיו תחזינה עיניך, וכה״נ מתגלח מע״ש לעיש, יאצטריך הש׳׳ה לטעמא
 משום למשמולות מתחלשות למחל, אבל כל אלס לא. אבל במלינות אשכנז שרגילין להסתפר
 הזקן בכל שבוע פעם או פעמיים ומתנוול כשבוע ג׳ או ל׳ כשנכנסין ויוצאין בץ העוברי כיכביש
 לפרנסתן ויהיה לשתוק בעיניהן, ויאבל פרנסתו, לא גרע מעטיפת הלאש וכפיית המשה, דילין
, ׳ ט  להו השיי־ס מקלא, ואפייה הקילו בסס השתא מסעם זה וכמו שכתבתי לעיל סי׳ ה׳ ו
 מליש להקל הכא במנית בכדי לכזף ראשו לעיקרו, והיינו ככדי גידול שער של שבוע א׳
בא שלישייה, ' עקי ו  (וכנזיר לל״ט א׳ ובי). והצעתי דקרים הללו לפני הגאון הגדול םה
 וקיהה בו קצת, ואפייה לא אמר בה לא איסור ולא היתר, כי כשי הנראה דברים הכ ל
 חזקה כראי מוצק. לכן נ״ל להמיקל לעת הצולך לא הפשיר, רק שיהי׳ לצורך מאוד].
 נרד׳ הטובלת היך ל׳ העול צפרניה ע״י אחר בשנוי במספריים. ולעניין שיכרוק

. ויש אוסרי! לאיש (שיז):  אבל ראשו, מותר אפילו תוך ד
 ב) אסור האבל ליכנס לבית השכחה. כל ל׳ על שאר קרובים וי״ב חודש טל
 אביו ואמי. מיהו בסעודת ברית מילה, והוא מוהל אי סנדק, מוהר
 ללבוש בנדי שבת בשעת הסעודה והברית, ולאכול שם לאחר ז׳ בשאר קרובים,
 ואחר ל׳ על או״א. מיהו מותר לאכול בסעודת מצוה שבביתו, ורק בסעודת
 נשואין אפי׳ היא בביתו אסור לאכול. אבל מותר להכניס חת$ וכלה תחת החופה
 תוך יב״ח על אוי׳א וכ״ש הון ל׳ על שאר קרובים , אבל לא יכנס להסעודת
 נשואין אפי׳ תיך ל״י על שאר קרובים ולאביו ולאמו לא יכנס לשוס סעודה
, ואגב לאתא לילן נימא בה מלתא. למ״ש י ד  שבעולם תוך ל׳ [שצ״א ולש״ז שה סק״ג ו
 למ״א (שם ש״ג) לבחוסה שעושין בבית הכנסת שמברכין שם בלכות אילוסין ונשואין, מותר
. ויש מחמילין שיעמול האבל חון לבית הכנסת  האבל להיות שס מיל אחל שבעה, וי״א על ל׳
 לשמוע סכרכות, ומ״מ מותר סאכל אחר ז׳ לכרך כרכת אירוסין ונשואין תחת החוסה שבבית
ת ס נ כ ה ת י ב ן ב י ש ו פ  הכנשת, עליל רמ״א. הנהמלכסל רמ״אושילש בלשונו חוסה ש
 פל זה סמכו החלשים, אשל עליהן אנו בושין, אשל כל מגמתם ללמות אותם למי שלא נוכל
 להדמות, ואמרו לשי׳מ לכך יפה לנו לעשות החופה בכיה״כ. אמנם מלגל שיש איסור בלבל
 זה מכמה טעמים, שלא נאריך כהן באן, הנה תלו א״ע בקורי עכביש , דכל מה שנזכר
, במקור מקומו סהור ליתא , לא כהגה מיי׳ שהביאה ת ס נ כ ת ה י  כלכלי רמ״א >א; ב
— . ר י ע לה בד״מ כתוב בפירוש ברחוב ה ת ה נ ש ו א י ן ו י ב  לכ״י, לשם נזהר ב
 ונלאה שעעות המלסים הוא להרי מימינו לא ראינו ולא שמענו נוהגין כן לעשות החופה תוך
. או ן י א ו ש נ ה ת י ב ת ב  בית הכנשת, אלא שכשניהן הי׳ כתוב בב״ה, ור״ל ר7
, שהוא לחוב העיר, וטעה המלפיס שברצותו מרחיב ברצותו מקצר, ת ש ג ה ת ה י ב ל צ ח  ב

 וכתב כבית הכנסת. ונכרין לברי אמת]:
 נ) אסור האבל לילך לסחורה למרחוק ממדינה למרינה בשאר קרובים עד ל, ובאו״א
. ונ״ל דהיכא דאיכא דבר האבוד מוהר,  עד שיגערו בו מכיריו(ש״ס סלה)
 דלא עדיף מגזירת שבעה. ואף שהרא״ש והטור כתבו דהכא אסור מדאיכא
 פרסום גדול ודומה לשמחה, עכ״ס לא נרע רבד האבוד משמחת מריעות שחייב
ב) ואפשר  לפרעה, דמותר לעשותה מיד אחר ז׳ בשאר קרובים (כשי׳ שצ״א ס7

 דליסע ליריד לא דמי להולך ממדינה למדינה:
ס.  ד) אסור האבל כל ל׳ לישא אשת. ובמתה אשהו לידיך שימתין ג׳ מלי
 ודייה ויו״כ לא מחשבי רגלים מיהו בלא קיים עדין פריה ורביה מיהר
, ואפי׳ על אבילות או״א. ובאין לו מי שישמשנו מיהר לישא תוך ׳  לישא אחר ז

 ג׳ רגלים על אשתו(שצ״ב):
 ח) אסיר האבל לעשות אחוי הקרע, רק שולל לאחר ז׳ ומאחה לאחר ל׳ על
 שאר קרובים, ועל אביו ואמו שולל לאחר ל׳ ואינו מאחה לעולם.
ד אחר, מוהר (לט״ז  מיהו במוסך סביב הקרע ומשליכו, ומושיב שם חתיכת ע

 ש0 שק״ס):

 ו) ואסור גלםוד תורה, ואפי׳ רק לעלות לתורה אסור. מיהו ללמוד ירמיה,
 איוב, ודני אבילות, ופי אלו מגלחין, או לפסוק איסור והיתר, או

, שרי כשאין אחר (שפ״ל):  מלמד תינוקת או רבים צריכים לו

 ז) ואסור בשאלת שלום , כיצד, נ״י ראשונים אינו שואל בשלום אחרים, ואחרים
 שלא ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו, צא ישיב שלום, רק יודעס שהוא
 אבל. מג׳ ועד ז׳ אינו שואל בשלום אחרים, ואם אחרים שאלו שלומו ישיב להם
 שלום. מז׳ ועד ל׳ שואל בשלים אתרים מרהן שרויץ בשלום, אבל הם לא ישאלו
 בשלומו. אבל לאחר ל׳ הרי הוא ככל אדם. רק באבל לאו״א דנו תוך יב״ח
 כתוך ל׳ על שאר קרובים, ונהנו להקל בזה בלי טעס נכון(ש״ך שס״ה). וכ״ש
 שאסור להרבות בדברים אש לא לכבוד רבים הבאים לנחמו(שפייה א׳) וכ״ה אשור

: ( ׳  ליקח ילד בתוך חיקו כל ז׳ להרבות דברים עמו(שצ״א א
 ח) וחייב בעטיפת הראש, ולא נהגו בה, אבל מושך הכובע קצת למטה לפני
 הסינים [שפ״ו ותמהני איך כסלו מלתא ליליף הש״ס מקרא, מפני שתוק
 האומות, ולמוד ערוך הוא בידינו שאל יתבייש אלם מפני המלעיגים עליו כעבולת בוראו,
 ויהיה נמי המקרא אסמכתא בעלמא, והמצוה רק מדרבנן, חכמים עשו חזוק לדבריהם יותר
), ואי״ל משוס דגדול כבוד הבריות שדוחה לאו דרככן(כברכות  משל תורה (ככתובות דנ״ו א׳
), ליתא דהיינו במתבזה ע״י דבר אחל כשישמור המצוה, כגון ש:0סק ציצתו בכרמלית  לי״ט ב׳
 בשבת כשיפשעו יעמול ערום, וכלימה, אבל חייו שנחוש שיתבייש מהמלעיגיס על המצוה
 בעצמה, וצ״ל לקל הוא שהקילו כאבל, לחוש אפי׳ ככהי׳ג לכבול הבריות כלאשבחן שהתירו
 לגלת גתכסוהו אבליו, או כגלח חצי זקנו ואמרו לו מת אכיו, למותר לגמור מה״ט

 (כי״ל שי׳צ)]:
 ט) וחייב בכפיית המטה דהיינו שיהפוך כל המטות שבבית, דמטות שלהן לא
 היה להן נקליטין בראשו וברגליו, והפכוה כל ז׳ שיהיו הדגלים למעלה,
, מדאין  והמצע ע״נ קרקע, כד שישב וישן ע״ג מטה כפויה ועכשיו לא נהגו כן
 ניכר במטות שלנו שהן כפויות (ריב״ש). אבל עכ״פ ישב ויישן ע״ג קרקע. אבל
 מותר לילך בהדר אנה ואנה, ובבוא המנחמין אצלו ישב ע׳׳ג קרקע. מיהו זקן

 או חולה מותר לישב ע״ג כר קטן (שפ״ז):

 י) ואסור בחכבוסת שיכבס בגדיואפי׳ לצורך של אחר השבעה, או ללבוש בגדים
 חדשים, ואסור אפי׳ להשתמש בכלים או בגדים מכובסין או חדשים.
 וי״א דאפי׳ נגדי שבת אסור. ונהגו לאסור הכל עד ל' על שאר קרובים, ועל
 או״א עד י״ב חודש. מיהו במכובסץ שלבשן אחר החלה זמן מה, מותר ללבוש
 לאתר ז׳(שס״ט). כל אלו גזירת ז׳ מלבד הפילין שאסור להניחן כל יוס ראשון,

 אפי׳ יום א׳ של שמועה קרובה (שפ״ח):
.  וגוירח ל׳ הן ה׳ דברים שהאבל אסור בהו כל ל׳. ואלו הן

 א) אסור בתגלחת, אפי׳ שער בית הסתרים או ליטל צפרגיו בכלי, כל ל׳ יום
 על שאר קרובים, ובאביו ובאמו עד אחר ג׳ חדשים. רק בהכביד
 שערו או שהולך בין העובד כוכבים ומתבזה עי״ז, אז מוהר לגלח לאחר ל׳
 ושומטן בזה על הב״י שכתב דשיעור גערה הוא קצת אחר ל׳ (כ״כ בל׳ימ בשם
 א״ו). מיהו תוך ז׳ אפי׳ גלוח השפה שמעכב האכילה, אסור. [ומה שכ׳ רש״י
 (מ׳יק י״ת א׳) לאילו בקשו שסה התיר להם, שאין בו משום לא תשחית פאת זקנך, עכ״ל.
 ונשאלתי לפרש לברי רש״י אלו למה שנין בל תשחית לכאן, ונ״ל-להי׳ ק׳ לרש״י אלקאמר
 אילו בקשו שפה התיר לק׳ סשיטא, מ״ש מצפרניס שהתיר, והרי שפה המעכבת אכילה וודאי
 קילא מצפרניים שאינן מעכבי[ לאכילה, אע';כ דעכ״ס הי׳ צריך שינוי דומי׳ דלסמים, כמ״ש
 תוס׳, והיינו בתער , דומיא כתכסוהי אבליו (שם די״ז בי), וכן כ׳ המרלכי שם להליא,
 וקמ״ל דאינו בכלל בל תשחית. אמנם לכאורה היה נ״ל דבמדינת אשכנז שרגילין לגלח הזקן
 כל שבוע פעם אופעמיים, אפשר שיש להקל להם בימי אבלם להיקל קצת בתער בשבופ ג׳
 או ל׳ אס מניח מהשעל בכלי שיכוף לאש השער לסיקלו, להרי איסור תשפורת ל׳ יום
). והנה הריין מ׳יק (דרס״ה ב׳) הראה פנים להך  ילפינן מפרפ פרע מנזיר (כמי ק י״ט ב׳
 ג״ש מלאו׳, ואחמ״כ לבינו הגדול ע״כ מוכח ללאו לאו' היא, לאל׳-׳כ האיך מקלינן כצילח
 חצי וקנו ושמפ שמת אביו שגומר גלוחו, וכמו בן כאילעו לבר שהיה מותל לגלח על יליו
 אחייב בחוה״מ, ואחר אותו לבר תכפוהו ב׳ אבלות 1ה אחל זה, שמגלח כלרכו(כי״ל ש״צ
 כ׳ וגי), וליכא למימר משוס לגלול כבול הבריות שלוחה ל״ת, לזה רק בשב וא״ת, או
 בלאו ללא תסור (כברכות די״ט), אע״כ להך ילפותא ג״ש מלרבנן, ואסמכתא בעלמא היא.
 ו<>ל תתמה, דהרי מצינו כמה ג״ש דמייתי הש״ס ואינן רק אשמכתא (כתוס׳ קדושין ד״כ
 מ״ב ליה גאולתו ומ״ק ל״ל א׳ רש״י שם ל״ה אתא), וא״כ הרי כנזיר לאו׳ שהוא המלמר,
 *הניח מהשפל כלי לכוף ראשו לעיקרו, לא מכעיא, ללא לקי (כלמבי׳ס נזילות ס״ה הי״א),

ק י ל  ס

 :=«*נ*0>



 32 מופת הרוכלים
ל אלה חוברו  כ

- וכל בי כל שעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים  מהיוצא בקבו קטיע, ויזרח צו השמש— והוא על יריכו צולע, וידי יר כהה, רגלי כאילות בהררי נמרים ־
 י ר ק ו ב  בהיר, [*יפצחו הריס], במינים ועוגנים וכלי זמרים. — רותת ובוהה בלי גהה, ורוחי ברחל גזוזה בכל פאה, ויהי ב

 והנה היא לאה. לך ה׳ הגדולה והגבירה והתפארת אקרא נחיצות וחדרים, ואלף תודות אעלה
 ויהי אני יושב וברזילי קהה, כעבד נרצע בדלת במרצע, וכאפרוח ערום בקני לך אלהי אבוהי ולבונה רבבות ככרים, כי עני אני וגוע מבען ומלידה
 בלי כנף ודאה — ועיני לשמים נעלית בלי גאון וגאה, ולחסד ה׳ אלהי ומנערים, ורק אתה בחסדיך חומל וגומל עלי ומשאני טל כנפי נשרים. לכן כל
 אבותי נפשי הנכאה צמאה.— ומה יד ממרום שלוחה בחן וחסד מלאה, ויוריד עוד רוחי בי אהללך ערבים ושחריס — ואנסך נסכי לפניך צמים מוגרים.—
 צפני בריחיס מאוצרות מאורי אור השכל ודעה — ויעירני ויאירני ויורני על אנא ניהו קמן חריך שקא, בר יומא בקא, די צמפרסת ותקתקי עביד דקה,

ץ י ש פ י ל ל א ר ש ־ הס׳ י י ־ א כ ד י ה 0 מ ? — י . ה א  אחת שערים מ
w ׳ן • » / sss w לכן בערס יסגרו השעריס בהאמרים, אקרב אל המזבח כטלבא רעיא בקולתיה ץ 

P"th כאכרים, ואשלם פרים נדרים, בדברים בריס. למאיר עיני לבקרים, וישם לפרט ובזה חוק ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה׳ 

 שבילי דרקיע
. ו  והוא למוד לעשות לוח וקאלעכדער בעצמ

 מות
 ״כ

 מלקים כעוח 1מיס
G — 22 — 348 
1 — 12 — 793 

1 — 11 — 61 

 ה) ולבעבור כי לפי האמור כל ימי חדשי הלבנה הן כ״ט ימים, י״ב שעו
 •חשצי׳נ חלקים, והרי כ״ח ימים כלין בשבועות שלימות. ואי^
, וי״ב שעות [ותשצ״ג  בסדר ימי השבוע מתרחק מולד ממולד שלאחריו, יום א'

. ש ד ו ח ת ה י ר א  חלקים] והוא הנקרא ש
/ ורוצה לידע באיזה יום בשבוע יחול  ו) ולכן היודע מתי מולד של חודש א
 המולד בחודש הסמוך לו לאחריו, יצרף רק להמולד הידוע לו, את שארית
 כל חודש, היינו א' י״ב תשצ״ג. יבמה שיבאלו יעשה מהחלקים שעות, ומהשעות
 ימים, ומהימיס שבועות. ומה שישאר לו אחר כלאלה, הוא הוא זמן מוליד הבא.
 למשל אם מוליד הידוע לך הי׳ ביוס ו, בשעה כ״ב ושמ״ח חלקים, ורוצה אהה
 לידע באיזה יום בשבוע מולד של חודש הבא אחריו ? יצרף לו מן מולד הנ׳יל

 אי״ב חשצ״ג שארית כל חודש, כזה*, ויבא
 תתשמ״א חלקים ול״ד שעות, וז׳ ימים. תעשה
 מהחלקים שעות, והצרפם לשעות כיש לך, ואח״כ
 תעשה מהשעות ימים והצרפם לימים שיש לך.
 ומהימיס תשליך כל ז׳ ז׳ מדהן שיעור שבועות—
ן 1—1 . ר״ל שהמולד הבא ~ 6  ונמצא ישאר לך 1

. ׳  יהי׳ ביום א׳ בסוף שעה י״א וס״א חלקים מתתלת ליל א
 ו) אולם, אע״ג שכל המשך כל חודש וחורש שיה, כ״ע י״ב תשצ״נ, כמו
 שבארנו. אעפ״כ מדא״א לחלק יום הל׳ של החודש להיות חציו הראשון מחודש
 העבר, וחציו השני לחודש הבא (מדכחיב על חולש ימים. ימים אתה מונה לחולש
 ולא שעות [כמגילה ל״ה א׳]). לפיכך עושין חודש א׳ מלא משלושים יום, וחודש א׳
. האיך ״ג  חסר מכייס יום (וב׳ סעמים תשצ״ג, מב׳ החלשים יבואר לקמן כסיל סי׳ י
 יושלמו). וכשעושץ החודש מלא, אז גם יום הל׳ נקרא ר״ח, מדמקצתו מחודש
 הבא - ואעפ״כ אין נןונין חודש הבא רק מיום ל״א. חוז מב׳ ימים דר״ה מוניו
, ואי (  מיום הראשון, דגמירי דמעזכא ואילך ליכא אלול מעובר (כר״ה די״מ ב׳

 עושין ר״ה ב׳ ימיס רק כמנהג אבותינו(הביצה ל״ל ב׳, ומצינו עיבור חולש כבד בימי
ל. וכתיב ויהי ממחלת החודש השני  שאול המע׳־ה, שנאמר ויהי החולש וגו׳ ויסקל מקום לו
 וגו׳ ש״מ שחגגו ב׳ ימים ר״ח. ואף שקדשו נרס לאיה, עכ״ס נהגו תמיר לחוג יום ל׳

 בהחולש, וכשלא כאז העלים כאותו יום נהגו גם מחל קודש (ליה ל״ל ע״ב)
 ה) וכיון דממעם הלל צריך שיהיה חוש א׳ מלא וא׳ תסר. בחרו לעבר השרי
 מחכה למועדם. וכסליו מדש בו נס חנוכה. ושבט מדש בו ר״ה
 לאילנות (ולא מלאו אלל מליש •בו סורים. משוס לבך השלר מתשלי ולהלן, תמיד החולש
 המלא קולם להחסר. — מיהו בשני אלרין מפברץ הראשון, משום לכבל מקובל שבץ פורים
 לפסח לכרל יום, ואם היינו ממלאין אלר הב׳, הי׳ ביניהן ל״א יום, ויבא עי״ז מכשל
 באכילת חמן בפסח). וניסן מלאוהו מחכה לפסח. יסיון מכוס עצרה. ואב משום

 ט״ו שט שהי׳ יו״ט גדול בזמן ביהמ״ק (כשלהי תפנית).
 ט) ולפי האמור לעיל(סי' ה׳) ששארית כל חורש הוא אי״ב השצ״ג, א״כ אס
 נכפיל סך זה י״ב פעמים, כמניין י״ב חדשי השנה, ונעשה מהיוצא
 מסך החלקים שעות, ומהשמות ימים, ומהימים נשליך פן השבועות, ישאר לנו
 מי״ב חושי השנה, ד׳ ימים, וחי שפות, ותתע׳׳ו חלקי התר״ף (והס 48
 מינוטען 40 זעקונדען), וסימנך דיה החע״ו. והוא הנקרא שארית השנה ואם
 השנה שעברה מעוברת דהיינו בת י״ג חודש, אז נוסיף על ד״ח התע״ו הנ״ל
 עור שארי׳ חודש א׳ דהיינו אי״ב השצ״ג, ויהי׳ אז ש א ר י ת ה ש נ ה ה׳ ימים,
 כ״א שעות, תקס״ט חלקיס.(והם 32 מינ׳ 434/8 זעקי) •וסימנך הכ״א הקפ״ט.
 זהו שארית שנה מעוברת. (דאע״ג"שאנחנו עושין חודש העיבור בן ל׳ יוש, וא׳׳כ איך
ל אף שאנחנו גחשונ לחולש העיבור ל׳ יוה, '  הוסיפו על ל״ח תתע״ו לק אי״ב תשצ״ג?. י

 מתשח

 והוא מאמר א׳ מסול העיבור בקצרה. בכלי ללמל בני יהולה קשת חשבון תקופות ומזלות,
. אולם העיקר מה ( ׳  וגם לבעבזר כי מצום תהי׳ לנו עסקינו בה (כשבת ע״ה א
 שמעני לחבל עליה האלו לסלר מועל, הוא לבעבור שבתחלה עלה במחשבה לפני
 לעשות >״ל לנשמתי הקדישה של ע״ל אאמייו הגאון זצזקי׳ל, אשל באוצר כל כלי חמדה
 שהניח אחריו כרכה, נמצא גם חיבור אחל על עבלונות. וגם ידעתי שהיה משתוקק להוציאו
 לאורה. אולם כאשר נדחקתי כסומכס לפני ולפניס בחדרי דבריו הקלושים, מצאתי שהמה
 קצליס מאל משכל אלם סשושי, ובקצירות דבריו הקדושים המה נאותים רק לשכל ענקי
 כמוהו זצוק״ל שהי׳ מעניק.החמה בקומתו. — ולכן למען יהנו בו גם קצירי ראי שנםתי
 מתגי וחברתי חבור ;ה וסלינא קורשא דדיותא והרחבתי העניינים, וגס סדרתי הדברים
), ובכלל לברי לבריו הקדושים  בפרקי סלקי, כלי להתבונן בין הפרקים (כיומא ל״ל ב׳
 לילי אמרי לילי׳ היא, שלי ושלו שלו. והנה !כותעי׳ר זצוק״לעמלה'לי, כי נתן לי אלהיס
 שכרי, שתלשתי ת״ל כמה לברים ותרצתי כמה קושיות שלא תרצו לנו הראשונים. וחששתי
 לא;ב לזושל מלכס לכן חבלתיו לםלר מועל מין במינו. והנה יליעת חשבון זה, נתלק
ת ס ) a ק ו ג . ה נ ש ר ה ו ב י . ב) ע ש ל ו ח ת ה ע י ב . א) ק הן  ללי עניינים , ו
. ונפלשם אחל לאחל בש״ל . ה מ ח ת ל ו מ ו א י ה ש ל ן ח ו ב ש . ד) ח ס מ ח  ה

 א) קביעת חחודש.
 א) אנחנו ישראל קדושים מונין כל ימי חגינו לפי חדשי הלבנה. שנאמר החודש
 הזה לכם רי׳ח, והרי אין צחמה חדשים, ראץ ניכר בהקפתהבגלגלה
 שום חידוש, רק בהלבנה, שבסוף מרוצתה בגלגלה נגרע אורה, ואח״כ בהתחלה

: ש ד ו  חדשה, אורה מתחדש ומוסיף והולך, ולק יקראו ימי הקפתה ח
 ב) אולם טעם הדבר אשר אורה רצה ושוב, היא משוס דסיהרא לית לה מדגרמה
 כלום, ואין לה אור עצמי, שהיא גוף עכור מימיי, ומקבלת אור
 זהרוהה מקרני החמה, לפי מעמדה עדה בהקפהה בגלגלה, ולכן רק צר שלה
 הפונה אל החמה אפשר שיזהיר טלו או מקצתו, כשי מעמדה מול החמה. ולכן
 בחצי החודש הראשון, שאז מעמדה הוא באופן שבכל יום יתראה לנו יוהר מפני
 הלבנה הפונים אל החמה < נראה לנו בהלבנה כאילו כל יום אורה מוסיף והולך.
 ומחצי החודש האחרון ואילך, פני הלבנה החשוכים הפונים אלינו, מתהילין
 להסתר ממול פני החמה. ולכן ג״כ אורה מתחיל להתמעט לעינינו כל יום יותר,
 עד שלבסיף החורש כל פני הלבנה הפונים אלינו נסתרים מהחמה. לכן אז
ר.— עד אשר החזיר י־הט להקיף בנלנלה  לא יראה לנו עליה שוס קרן או
 כדרכה, אז שוב יתחיל להתראה עליה קו אור דק חדש, ואותה סעה נקרא

, שנראה כאילו נולד בה אור חדש. ד ל ו  מ
ק אור ר פשוט הוא, שמאחר ששעה המולד הוא בעת שיראה ק  נ) אמנם מ
־ דלא  הראשון על הלבנה. א״כ אין שעת המולד בכל מקום על הארן שוה, י
 בכל מקום בארץ יתראה הקרן הראשון על הלבנה בזמן ורגע א׳ בש־ה, אלא
 הכל לפי מעמד המקום מול הלבנה, ומה שיתראה שס ממנה;— אבל מפני
 שבזמן המקדש קדשו הסנהדרין החודש בירושלים, לכן זכר למקדש כחשוב גס עהה

 חשבון המולד כפי שהוא בירושלים עיר הקודש היב״ב:

 ד) וגמירי דאין בין מולד למולד רק כ״ט יום י״ב שעות ועוד * 9 7 חלקים
' 1 0 0 0 . . י ,  י

 משעה (והחלקים הם 44 מינוטען 378 זעק׳). ולכן בחרו קדמונינו
 לחלק השעה לההר׳׳־ף חלקים, מפני דבכה״נ אפשר לחלקם לכמה חלקים פלמיס.
 והיינו חצי, שליש, רביע, חמישית וכו׳ חון משביעית. ורבינו של״ה נהן סי׳

 לדבריאפשעה בס (ישעיי: כ״ז סיד) נוטריקון אלף פ׳ שעה.



 שבילי דרקיע
 סוד העיבור

 חלקים שעוה ימיה
2 — 1 5 — 589 
5 — 2 1 — 589 
3 — 18 — 

 חלקים עלהיום,וכ״ש כשהשעות או החלקים יהיו יושר מזה, ח; נדחה ר״ה מיום
 הוצרו, וגקבע ביום ג׳ שלאחריו. וטעם הדבר שאם מולד זה היא בעת בט״ו

 תקפ״ט,א'״כ היה מולד ר״ה שלעבר ג' י״ת,
 שהרי אס תנכה מן בע״ו תקפ״ט, שהוא מולד
 של ר״ה והשתא, את היתרון של שנה מעוברת
 שעברי דהיינו הב״א תקפ״ט (כלעיל םי׳ טי).
 ישאר לך ג׳ י״ח והוא המולד שהיה בר״ה שעבר
 (וא״ת האיך אפשר לנכות 21 מן 15 . או ־5 מן 2

 י״ל הלוה לך להש״ו שעות יום א׳ מהב׳ ימים, ויהיו יחד 39 שעות ומהן תנכה 21 שעות
 וכ״כ ליום א׳ הנשאר לך תליה שגוע שלימה ׳ ויהיו יתד 8 ימים ומהן תנכה 0 ימים),
, ונדחה אז ר״ה מיום ג' שבו היי המולד. וגם ביום ד'  וא״כ היה מ ו צ ד ז ק ן
ו ראש. ועל כרחך הי׳ אז ד , דלא א  שלאחריו לא הי׳ אפשר לקבוע ר״ה אז
. וא״כ אם נקבע ר״ה זה ביום המולד שהוא יום ב' לא יהי׳ בין ׳  ר״ה ביום ה
 ר״ה זה לר״ה שעבר רק ג׳ ימים. והרי זה א״א כשהשנה מעוברת, אס לא

 שיהיו ח׳ חדשים חסרים *זנה כעברה, וזה קיצור הרבה מי״ג פעמים כ״ט י״ב
 תשצ״נ חדשי העיבור . לכן לוחין את י, ס ד׳ה הזה מיום מולדו ליום שלאחריו,
 ואז יהי׳ ד׳ ימים בין ר״ה זה לר״ה שעבר, ועשינו ג״כ מה״נן השנה שעברה
/ כמו שנבאר להלן(כי׳ י״ב). אולם  חסירה, דהיינו חשוון וכסליו שניהן חסרי
 אם נחסר רק חלק א׳ מתתר״ף מן בס״ו תקפ״ט הנ״ל במולד דהשהא, דאז לא
 הי׳ מולד של ר״ה שעבר מולד זקן. או שלא היתה שנה שעברה שנת עיבור, אז
 נקבע ר״ה זה ביומו (מיהו גזמן שקידשו ע״פ ראייה לא הנו אל ד׳ הדחיות הנ״ל ולעולם

 קדשו החודש ביום שבאו העדים (רמב״ם ס״ה מקלה״ח ה״ב).
 יב) ובד׳ דחיות הנ״ל תלוי קביעת חשוון וכסליו, שיטו שניהן מלחין או שניהן
 חסרין, או א׳ מלא וא׳ חסר. דאם אין שס שוס דחיי׳ בר״ה הזה
 ור״ה הבא, אזי יהי׳ בין ר״ה דהשהא לר״ה הבא, חון מיום קביעת של זה
 ושל זה, ג׳ ימיס בשנה פשוטה, וה׳ ימים בשנה מעוברת. ולכן עושין אז חשון
. ואם ע״י הדחיות ל סי׳ ח) י ע ל כ ) ן ר ד ס  חסר וכסלו מלא. ונקראת השנה כ
 מ״ל שבר״ה והשתא, יהיו בין ב׳ הר״ה חון מימי קביעתן בעצמן, ב׳ ימיס
 בשנה פשוטה, או ד׳ ימיס בשנה מעוברת, אז נעשה חשון וכסלו שניהן חסרין.
י ר ה, ואם ע״י הדחיות הנ״ל תנתק ר״ה הבא מיומו, ויהי׳ ס  ונקראת השנה ח
 עי״ז בין ב׳ הר״ה חוץ מימי קביעתן ד׳ ימים בשנה פשוטה, וו׳ ימים במעוברת
 אז יהיו חשון וכסלו שניהן מלאין, ונקראת השנה שלימה. (וטעם הדבר שאנו
 מחסרין או ממלאין דוקא ב׳ חדשים אלו, הוא משוס שמושב לתקן השגה מתחלתס•, כדי
 לידעסדורן מיד, שלא יבא הדבר לידי שכחה. רק שלא הי׳ אפשר להוסיף או לגרוע בתשרי
 מליש כו צומות ומועדים כלי שלא יתבלבלו ע״י השנוי, ולכן בחרו לעשות השנויים כחשון
 וכסליו הסמוכין לתשרי [כ״כ המפרש לקדה״ח ס־״ח ה״ו], ועוד משום שתשון וכסלו הן
 היותל לחוקי.ס מהמוערות, ואף אס שעו בהו אינשי כקביע דירחא, לא אתו למיכל חמן
 בפסח, לבתוך הזמן המרובה הזה הבר ישמעו מאחרי׳ אם היו תסריס או מלאים [ועי׳ עירובין
 ל״מ ע״ב].ואת"ל יעברו אי יחסרו אחל מתלשי הקץ, י״ל למניסן וער תשרי א״א לחסר או למלא
 יותר, כי הימים האלה מנויים הם לנו כי מתחילת פסח ועד עצרת צ׳יל נ׳ יום, ומעצרת על ידכ
 צרין להיות ג״פ מ׳ יוס, כנגד ג״פ מ׳יוס שהיי משרע״ה כהר על שביום האתרון שהוא יי״כ

. (  א״ל הקב״ה הלתתי כדבריך, א״כ לא נשאר ביד נו למלאות כ״א ח ש ו ן ו כ ס ל ו
 יג) ולפעמים ממלאין חשון וכשלו משוס טעם אחר. דהיינו משוס חלקי חשצ״ג
 שנחסרו לנו בכל חורש וחודש שלא חשבנוה כשעשינו השנה כסדרן
 דהיינו ו׳ חדשים מלאים וו, חסרים בסירוג(כלעיל סי׳ ו׳). והרי בחשבון כסדרן
 לא הי׳ די, רק אם הי׳ כל חודש רק כ״ט יוס ומחצה אז חצי היום שחסר בחודש
 אחד יתמלא בחורש הסמוך לו. אבל הרי כל חודש הוא תשצ״ג חלקים יותר מכ״ט יום
 ומחצה־ נמצא שכל שנה שחשבנוה כסדרן א׳ מלא וא׳ חסר נחשרו לנו בסוף השנה י״ב
 פעמיס תשצ״נ חלקים שלאחשבניס וכשנצרפם נמצאם ח' שעותותתע״ו חלקיס.ולכן
 כשיתרבו אלו השעות ברבוי השנים יתה־וה מהם יום שלם שחסרלנו בחשבונינו להלוך
 הלמה ? . להכי מה״ט הוסיפו תחתיהן למלאות חסון, ועי״ז יושלם לנו היום ההוא
 שנחסר לנו(רמב״ס ס׳׳יד מקדה״ח ה״ג). ולקמן סי׳ כ׳ נביא עוד מנמיכו בזה בס״ד.
 יד) וקדמונינו ז״ל מסרו לנו סימנין לידע מיד אם חשון וכסלו שניהן מלאין,
 או שניהן חסרין או א׳ מלא וא׳ חסר. והסימנים הללי בנויין
 על עקרי זה החשבון והדתיות שאמרנו. וזה ע״י ז' מלות אלה לשנה פשוטה,

 וזי מלות שבצדן לשנה מעוברת, כזה:
 טו) וזה פירושן. דאות קמא מכל מלה מרמז ליוס
 שבשבוע שחל בו ר״ה שלפני השנה ההיא.
 והאות הבתרא מרמז ליום שבשבוע שחל בו ר״ח ניסן
 בשנה ההיא. והאות האמצעי, אס הוא אות חי, הוא
, ור״ל דכשחצ כך אז חשון וכסלו שניהן  ר״ת ח ס י ר ה
 חסרין. וכשהאות האמצעי הוא ש אז הוא ר״ת שלימה,
 ר״ל דכשחל כך אז חשון וכסלו שניהם מלאים וכשהאות
, אז הוא ר״ת כסדרן, ר״ל דכשחל  האמצעי הוא כ׳

 כך אז חשון חסר וכסלו מלא .

א  משניות מועד ה

 בשנה פשוש׳ בשנה מעוכרת
 בחג בחד.
 בשה בשז
 נכה גבו

 השא השג
 הכז ההא
 זשג ושה
 זחא וחג

 ולפי

 חלקים שעות ימים
1 _ 9 — 384 
4 — 8 — 876 
5 - 18 — 180 

] עכ״ש מולדה של לבנה בחודש ההוא אינו כ״א לסוף  מחמת שלא נוכל לחלק להיום [כסי׳ ז,
 כ״ש י׳׳ב תשצ״ג שלו).

 י) ובאשר שידענו שארית השנה כמה הוא, א״כ אס נדע מולד של ר״ה האחר,
 ונרצה לידע מתי יהי׳ המולד של ר״ה הבא, אז בנקל נוכל לידע זאת.
 דהיינו שנוסיף על המוליד של ר״ה שעבר את שארית הפנה . דהיינו אס השנה
 שבין ב׳ מולדות הללו היא פשוטה, נוסיף על המולד של ר״ה שעבר ד״ח תהע׳יו.
 ואם השנה היתה מעוברת, נוסיף על המולד של ר״ה שעבר הכ״א תקס״ט, ומה
 שיצטרף מהחלקים נעשה שעות, ומהשעות ימים, ומהימיס נשליך השבועות,
 ומה שישאר אח״כ מהימים והשעות והחלקים הוא הוא המולד שנ ר״ה הבא.
 למשל מולד ר״ה של שנה זאת הי׳ ביוס א/ בשעה ט׳, ושפ״ד חלקי שעה, כזה*)

 ובאשר שהשנה פשוטה, נוסיף על מולד זה, ד״ח
 התע״ו, ונצרף כנ״ל. ונעשה מהחלקים שעות,
 ומהשעות ימים, ומהימיס נשליך כל ז׳ ז׳, שהן
, יח, ׳  מספר השבועות השלימות. ונמצא שישאר ה
ה יהי׳ ביום ז , דהיינו שמולד ר״ה של שנת תר/ פ  קי

 ה׳, בשעה י״ח, וק״ס חלקיס.
 יא) אמנם p הראוי הוא, שיהי׳ ר״ה תמיד ביום המולד. רק לפעמים אינו

 כן, מדיש לזה ד׳ דחיוה ומנחי בה קמאי סימנין בזה״ל.
. ג) נ ״ט ר״ ד ש ו ר ד ן בל ת ק . ב) מ ו צד ז ש א  א) לא אד״ ו ר
ר ו ק . ע ר ו ב י ר ע ח ט א ״ פ ק ו ת ״ ט . ד) ב ש ו ר ה ג ט ו ש ה פ נ ש  ב

ש . והילך פירושן. ו ר ש ל  מ
/ לא אד״ו ראש. ר״ל כשיט׳ מולד תשרי ביום א׳, או ביום ד׳,  א) דחייה א
. , בימי השבוע אז נדחה ר״ה ציום שאחר המולד(כא״ח תכ״ח) ׳  או ביום ו
 וטעם הדחיי׳ זו הוא, דאס יהיה ר״ה ביום א', אז יבוא הושענא רבה בשבה,
 ולא יחבטו אז הישענות. ולפעמים מהרמי ב׳ ונ׳ ר״ה זא״ז כך, ונמצא ישתכח
 לבטף מצות חיבוט הערבות. ואף דבר״ה לא חששו בך כשיחול בשבת. שיתבטל
 מצות תקיעת שופר דאורייתא ?.עכ״פ חבוט הערבית שאיני רק הלממ״ס(כסוכה מ״ד
 א׳),טא קלה על האדם. ולהט חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה (ככתובות
. וגם בימי ד׳ או ר אין קובעין ר״ה, שלא יבוא יו״כ סמוך לשבה. ( ׳  דג״ו א
. וכשנקבע דיה ביום ו׳, יבא יו״כ ׳  דכשנקבע ר״ה ביום ד יבא יו״כ כיוס ו
. וחששו חז״ל משום ירקא ומתיא (כר״ה ד״כ ע״א). להט גס בכה״ג דחינן ,  ביום א

 את יום ר״ה ליום שאחר המולד (ראביד סי! מקה״ח).
/ מולד זקן בל תדרוש. ר״צ אס יהי׳ מולד תשרי י״ת שעות  ב) דחייה ב
 ביום, שהוא בחצות היום, או למעלה ממנו, אז נקרא מולד זקן,
 ונדחה ר״ה מאותו יום ליום שלאחריו. וטעם הדבר כיון דכ״ד שעי מכסי סיהרא
ה ד״כ), דלדידן שית מחדהא וי״ח מעתיקא, ולבני א״י להיפך. וא״כ ד  (כשיא ד
 כשיט׳ המולד אחר י״מ שעות ביום, לא הראה הלבנה באותו יום בשום מקום
 טוס ר״ה — וזה זילותא לב״ד. ולכן דחינן את י;ם ר״ה ליום שאחר יום המולד.
 ואס יהיה למחר א׳ מימי אד״ו, כמו ר״ה של שנת תר״ה הבעל״ע, שהמולד
 הוא ביום ה׳ י״מ שעות וק״פ חלקים, נמצא טא מולד זקן. וגם למחרתו ביום
 ו׳ א״א שיטה ר״ה, מדאמרינן לא אד״ו ראש , לכן, נדחה ר״ה ליום ש״ק ,
 דטינו ב׳ ימים אחר המולד. אולם אם נחסר רק חלק א׳ מתתר״ף חלקי שעה
 מן הי״ח שעות הנ״ל, אז אין ר״ה נדחה מיום המולד, דהרי אז אפשר שתראה

 הלבנה אז באותו יום ברגע האחרון בשום מקום.
 ג) דחייה ג׳. ג״ט ר״ד בשנה פשוטה גרוש, ר״ל אס השנה הבאה יהיה
 פשוטה, והמוצר של ר״ה הוא ביום נ׳ בשעה ט׳ ור״ד חלקים,
 מהתחלה הלילה, וכ״ש אס השעות או החלקים הס יותר מזה. אז ג״כ נדחה ר״ה
 מיום המוצר. —.וגם למחרתו טיס ד א״א שיהיה ר״ה דהרי לא א ד ו ראש.
, דהיינו למחרת מחרתו מי!ם המולד. וטעם הדבר, ׳  ולכן נקבע ר״ה ביום ח
 הוא משום שכשתיסיף על ג״ט ר״ד שהוא המולד מר״ה זה די׳ח תחע״ו שהוא
ת ה ש נ ה של שנה פשוטה הבא, א״כ יהי׳ המולד של ר״ה הבא אחר י ר א  ש
 סגה זאת ר יי׳ח, דהיינו ביום שבת י״מ שעות על היום . וא״כ יטה המולד
ן , ונצטרך לדחות אז ר״ה מיום המולד, וגס מיום שלאחריו ק ד ז ל ו  ההוא מ
 נצטרך לדחותו, דלא א דו ראש. וא״כ אס היינו קובעים ר״ה זה ביום המולד,
, יהי׳ בין יוס ר״ה זה ליום ר״ה הבא ו׳ ימים, ונצטרך לעשות ׳  דהיינו ביום ג
 בשנה שלפני ר״ה הבא, שמונה חדשים מלאים ורק ד, חדשים חסרים, וזה ארוך
 הרבה יותר מדאי מי״ב פעמים כ״ע י״ב תשצ״ג בשנה פשוטה בשנות הלבנה,
 שאינו באמת רק שנ״ד ימים ? לכן ניחא טפי לדחות ר״ה זה מיום הולדו ביום גי,
/ ויהיה ר״ה הבא טוס ב׳ ויהי׳ בין ר״ה זה לר״ה הבא רק ד׳ ימים  ליום ה
 ותהי׳ השנה כסדרן. אבל אם נחסר רק חלק א׳ מתתר״ף שבשעה מהמולד ג״ט
 ר״ד דאז יחסר ג״כ חלק א׳ מן הי״ח שעות של יום המולד הבא. אי אס הפנה
 הבאה היא מעיברת. דבשני אופנים אלו לא יהי׳ בר״ה הבא מולד זקן, אז נקבע

. ׳  ר״ה דהשתא ביום המולד, דהיינו ביום ג
. בט״ו תקפ״ט אחר עיבור עקור מלשרוש, ר״ל אם יבוא  ד) דחייה ד
, בשעה ט״ו ותקפ״ט ׳  מולד ר׳׳ה דאחר שנת מעוברה, ביום ב
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34 
 יתר על שנות הלבנה תוך י״ע שכיס רק שעה אחת ותס״ה חלקים. (כ״כ הרמב״ס

 ס״ש מקדם״ח).
 כ) ותמוה מאה הרי כשיתרגו המחזורים יחרגו אלו השעה ותש״ם חלקים עד כדי כמה ימים
 שתהי׳ שנת התמה יתירה על שנת הלכנה והרי אגו רוצי׳ שיתקרבו ככל מה דאפשר.וראיתי
 שהמשרש בקדה״ת פ״ש ה״ג כתכ שכשיכא גואל צדק יתורן קושיא זו. ויען סאמכ א;ר כקיר״ ישראל
 הקטן ניס ולא תיר. ברוך מצמיח ישזעה זלדזד >יר. דלפע״ד בל״! ק׳ הרי מה שחשבנו שחשר לנו
 בי״ט שנות הלבנה ר״ו ימים, י״ת שפות ותרל״ו חלקים, היינו רק מה שחסרה הלינה בי״ש שנים
 נגד י״ש שנות התמה . אבל הרי אנחנו נחשוכ שנת הלמה לק שנייד יזם , א״כ מחשבון
 שנות הלבנה גופה יחסרו לנו ככל שנה ח׳ שעות ותתע״ו חלקים (דהיינו י״כ שעמים תשצ״ג)
 וא״כ בייש שנות הלבנה יחסרו לנו י״ש פעמים ת׳ שעות ותתעי׳ו חלקים, שהן יחד ו׳ ימים
 וכ״ג שעות, ותמ״ל חלקים, ואם נצרסם לר״ו ימים י״ת שעות ותרל״ו חלקים, דהיינו יתרון
 י״ש שנות החמה על שנות הלבנה כלעיל, יבא רייג ימים וי״ח שעות שחשלו לנו בקביעות
 הי״ש שנה ? . ואם גס שנעשה נגד וה בייש שנות הלבנה ז׳ חלשי עיבור בגי ל׳ ל׳ יום,
 שהן יחד ר״י ימיס, עכ״פ חסר לנו בקביעות י״ע השנים ג׳ ימים וי״ח שעות ואיה נשארו
 אלה לנו ? . וא״כ לא לבד לקשיא לשמואל בחשבון תקופותיו (כעילובין דנ״ו אי), דקיי״צ
 כוותי׳ לחשב שנת החמה שס׳׳ה ימים ושש שטות וכלעיל. אלא אפי׳ לרב אלא שכתב הרמכ״ס
 (ה״י היו מקדה״ח) שעל חשבון של רב אדא היו סומכין השנהלרין בפיגול השנה, ואין
 שנות התמס רק שס״ה ימים וה׳ שעות ועוד 112. משעה, ושא״ב בסוף י״ש שנה

 450 י
 אשר בכללן יש \' שנים מעוברות יעלה שנות החמה עם שנות הלבנה שוה בשיה לדעת
 הרמב״ם. עכ״פ ק' לעכ״ש לסי חשענינו שנעשה חולש א׳ מלא וחולש תםר, יחסלו לנו
 בכל סוף מחזור ו׳ ימים ות' שעות. ואפי' אם ננכה מזה וי חצי ימים בקירוב שהושפנו בגל

, (  ז׳ חלשי עיבור אכתי חסרים ג' ימיס בקירוב בסוף כל מחזור ? #
 ומה שרצה המפרש לקדה״ח להשקיע רוחינו שנמתין עד שיבוא גואל הצדק לתרץ
 קושיא זאת, בזה לא תתיישב דעתנו בזאת הקושיא, כי גס קודם שיבוא גואל

 צדקנו בבי׳י לא נוכל לעבור את פי ה' שצוונו לבלי ללזג מג הפסח רק בזמן
, והרי לפי חשבונינו סנ״ל יחסר לנו בכל י״מ שנה גי ימים (  האביב (כס״ א
 וחי שעות. ובאשר שאנחנו עתה בסיף מחזור רצ״ה מבריאת העוצם, א״כ כבר
 עברו יותר מני פנים ששנות החמה קדמה ללבנה. וא״כ שעל כרחך שכמה
 פעמים היה פסח במחזורים הרבים האלו באמצע כקץ לני באמצע היורף, והרי קמן
 דלא הוה הכי, ומאין יבא כן, והיכן נשארו לנו הימים והשנים הרבים שחכרו לנו ?.
 כא) אולם הראני ה׳ בצייר הלוחות של מחזורים שבשור (סי׳ תכ״ח), שבכל מחזור של
 י׳יס שנה יהיו ח׳ או ש' שניש שלימות , דהיינו שחשון וכסלו יהיו שניהן בני
 ל׳ יזם. ולק ל' אי ה׳ שנים חשירזת , שחשו( וכסלו יהיו שניהן בני כ״ש יום. ולמה יהיו
 בכפל השלישים מהתסריס ? . על כרחך, הא שנעשה תשון וכסלו מלאין הוא לא לבל משעם
 הדחיות (כלעיל סי׳ י״ב), כ״א גם כלי למלאות ולהבליע סג׳ ימים דית שעות שיחסרו ל«נכל
 מחזור. וימלאו לחשון או יחסרוהו,הכל לפי הנאות לפי חסרון שיעור מהג׳ ימים וי״ח שעות סנ״ל ?.
 בב) אמנם הא דבחדו לעבר דוקא ז׳ שנים של ט״חאדו״ט (עי׳ סי׳ י׳ ע) ?.היינו
 משוס שבאלו השנים כבר נתושף שנות החמה על שנות הלבנה כשיעור
, אף שלא נשאר אז מותממ  חודש לבנה שהוא כ״ע י״ב תשצ״ג או יותר. ובשנת ח

 לחמה עדין רק כ׳יז ימים ושעה א' ותקכ״ב חלקים, כזה.

 ימים
10-

 שעות
-21-

 חלקים
-204 

3 

 מותחת כל שנה של חמה על שנת הלבנה

 ונכפל המותל הדל גיס בעד שנת אב״ג

82- -16- —612 . . ל ״  א״כ יהיה מותרות ג׳ שנית חמה הנ

30 
 לכן נעשה בשנת ג/ ב׳ אלרין, ומכה ל׳ יום
 של ארר הלאשון ממותל הנ״ל. . . .

2--15-  נשאר עדיין בסוף ג׳ שנים מיתרות לחמה 612-

2--16- -612 
 וכ״כ נשאר לתמה מותרות משגת דה".* אחר
 נכיון אדר הראשון שקבענוהו בשנת ו׳

21- -18- -408 
tm נצרף לוה שוכ מותרות לחמה משנת 
 דהיינו ב׳ פעמיה יכ״א ל״ל . .

27- ן _ --452 
 נמצא שבשנת ח׳ יהיה מזחלות לחמה על

 והרי זה אינו בכד אדר הראשון שנקבע בשנת ח׳ שהוא צ׳ יום. אפ״ה מעברין
/ דאם נמתין מלעבר השנה עד שנת ט׳ בהמרתור, תהיה החמה אז  שנת ח
 יתירה הרבה מאד מכדי חורש על הלבנה. לק מקדימין ומעברין השנה בשנת
, וכן נעשה בחי פנים השניים. עד שבסוף המחזור מעברין מה״ט ב׳ שטם ׳  ח
 בסירוג רק שנה אי, דהיינו שנעבר שנת י״ו ולא שנה י״ח, ואח״כ נעבר שוב

 *i עי׳ כש׳ עתים לבינס בדיש מאמי י״ג מיש תיייזעיו • שנה

 טו) ולפי מלות הנ״ל, שכשנדעם נדע קביעת כל השנה, נחבר או נחלק ג״כ ז'זוגות
י ר ח . א ע ר ו צ מ ע ו י ר ז ת . י ד ס ק ז ק ה ל י  פרשיות שבתורה, שק ו
צ בי ם נ . י ע ס מ ת ו ו ע מ . ת ו בל ק ק ו ח . י ת ו ק ו ח ר ב ה ב . י ם ש ו ד  ק
. וזה לבעבור שנתנו למ קלמונינו;״לגס בקריאת הפרשיות כללים ך ל י  ו
ו ר נ ס ת ר ב ו ע מ ב ו , ו ח ס פ ו 1 ד ק ה פ ע ו ש פ ב (  קבועים בזה הלשון. א
. ו ע ק ת ו ו עצר ו ג) צו מו וצלו. ד) ק ו מ ו ו ס מ נ ל . ב) ו ל ע ו ו ח ס פ  ו
 ווה פירושן. (הסי' האי) בשנת פשוטה תקראו לעולם צו קודם פסח. ובמעוברח
 תקראו מצורע (שצריך הסגר) קודם פסח. חון שאם חל ר״ה ביום ה׳ והשנה
 היא מעוברת אז הרי צריך לקחת פרשת נח בשבת ר״ח חשון, ונתוסף שבת
ו נ , לעילם מ (  א׳בהחירף, לכן קורץ אז אחרי קודם פסח. (והסי׳ הבי
ל לעולם תקראו פרשה במדבר שיש בה מניין ישראל, קודם עצרת. ״ ר , ו ר צ ע  ו
 כדי להפהיק עם קריאת פרשה א׳ בין בחוקות, שיש בה התוכחה, לבין חנ
 השבועות, שהוא ר״ה לאילנות ולפירות. חון שאם ר״ה ביום ה והיא מעוברת,
ו מ ו ) צ , . (והסי׳ מ ל  אז קורץ נשא קודס שבועות מטעם שבסימן א ^
, ר״ל תצומו צוס ט׳ באב ומיד בבבת שלאחריו תקראו פרשת ואתחנן. ו צ צ  ו
 והטעם כדי שיקראו פרשת דברים שמתחלת בתוכחותיו של משרע״ה, קודם ת״ב.
 ואחר יום העכור נקרא פרשת ואתחנן שיש בה קבלת התורה, דאחר עבור
ו מ ו  ענשן יקבלו על עצמן לקיים התורה כאילו קבלוה מחדש. (והסי׳ הדי) ק
, דיל לעולם תקראו נצבים קודם ר״ה, מדיש בה עניני השובה ו ע ק ת  ו
 הצריכה קודם ליום ר״ה. ועוד כדי להפסיק עס קריאת פרשה א' בין תיכחה
/ דאז יהיו ב' שבתות בין  שבפרשה כי הביא, לד״ה. ילק כשדיה ביום ב׳ או ג
 ר״ה לסוטת, אז מה״ט מחלקין נצבים וילך, וקורין וילך בין ירייה ליו״כ,
 ופרשת האזינו בין ירכ לסוכות (זמני״ כה שימנא בג הפלך פת וילך [ל״ל אם
 ליה שבו מלך הקנייה על העולם שבראו, יהי׳ ביום ב׳ או ביום ג׳ או פותתין ומחלקין
 שלשת וילך מן פרשת גצביס]), עד כאן דברנו מאופן קביעות החודש של לבנה ודיניה.

 ועתה נחלבש״דלדבר מעיבוד השנה שתלוי ועומד מהליך הקפת התמה.

. ה נ ש  ב) עיבור ה
 יז) כל זה החשבון הנ״ל הי׳ די לנו אס היינו מונין רק לחדשה של לבנה. אבל
 הרי הקב״ה צוונו בתה״ק שמור אח חודש האביב ועשית פסח (דברים
 ט״ז פ״א). דמשמע שלעולם יהי' בזמן האביב. וכן כתיב בסוכות, בחג האסיף
 באספך מעשך מן השדה (שמות ל׳ג פט״!). דמשמע לעולם יהי׳ סוכות בזמן
 האסיף . ואם היינו מונין חגינו רק לחדשי הלבנה, הרי פשוט שלפעמים היו
 חלים פסח וסוטה באמצע הקיץ ולפעמים באמצע החורף. דהרי ר׳ חלקי השנה
 אביב, קיץ, בציר, חורף, הן בטבע אלינו כפי מעמד החמה בתקופתה בהלוכה
 נגד כדור הארץ. והרי שנת החמה, דהיינו משך ימי הקפתה בגלגלה , הוא
 שס״ה ימים ושש שעות (וי״א מעש פחות מזה, למב״ם רס״ח מקלה״ח ובאמת היא, 5
 שע!ת, 48 מי״שען ג5 זעקינדען). והרי שנת הלבנה, שהוא י״ב חדשים, כל א׳
 אינו יותר מכ״ט יום י״ב שעות והשצ־י׳ג חלקים (כלעיל סי׳ הי). ואס תכפיל י״ב
 פעמים כ״ע י״ב תשצ״ג, יבוא שנ״ד ימים, ח' שעות, ותתע״ו חלקים. ואם
 ננכה סך זה משס״ה ימים ושש שעות שנות החמה?. נשאר י׳ ימים כ״א שעות

 ור״ד חלקים שפחותה שנת הלבנה משנת החמה ? .
, א״כ יהיו  יח) וב״ש יקשה לפי מה שנעשה אנחנו א' מלא ואי חסר (כסי׳ ת)
 ימי שנת הלבנה רק שלד ימים. ואם גס מצר ד' הדחיות נעשה חשון
 וכסלו שניהן מלאי!, לא יהיו יחד יותר משנ״ה ימים. וכ״ש אם מצד ד' הדחיות
 נעשה חשון וכשלו שניהן חסרים לא יהיו כל ימי שנות הלבנה רק שלג ימים,
 וא״כ פחותה שנת הלבנה הרבה משנת החמה, והרי אנו צריכים לכוונם יחד
 וכאמור? . ואת״ל נוסיף על כל שנה ושנה של לבנה י״א ימים כשיעור החסר
 מימות החמה. זה א״א, מדכהיב לחרשי השנה, חדשים אתה מונה לשנה ולא

. (  ימים (כמגילה ל״ה אי
,  יט) ולפיכך נמסר לנו מרבותינו ז״צ לחשוב שנת הלבנה ע״פ מחוור קטן
 שהוא המשך י״ט שנה של לבנה, דבכל י״ט שנה יעשו ז' שנים
/ יי׳א, י־׳יל, י״ז, יי׳ט / וי, ח  מעוברות, בני י״ג חדשי לבנה, דהיינו שנת נ
, דע״י זה חדשי עטר אלה יושלם מה שי״ט שנות לבנה ( ס ר ד  (וסימנך גו״ח א
 פחותים מי״ט שנות החמה בקירוב האפשרי. דהרי בכל שנת לבנה חסרו י' ימים
. ואס הכפיל זה י״ט פעמים כשניה (  כ״א שעות ור״ד חלקים (כמבואל בסי׳ י״ז
 מחזור הקטן, יבוא ר״ו ימים וי״ח שעות וחדל ו חלקים. זהו מה שי״ט שנות
 הלבנה פחותים מי׳יט שנות החמה. ותחת זה הוספנו ז' חדשי עיבור תוך הי״ט
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ״p י»ב _  שנים והרי ז׳ פעמים 5
 תשצ״ג יעלו ר״ו ימים וי״ז שעות יתרון י״ש שנות החמה חלקים שעות ימים

 .וקנ״א חלקים וכשהנכה זה הסך, ;״ל ייס =«יז הלב«= ־
. . ר ו ב י  מהיתרון שי״ט שנות חמה יתרים :סך r׳ חלשי ע

 על י״ט שנות הלבנת כלעיל,כזה״) ן
 לא ישאר ממה ששנות החמה הוא י־-

206—18—636 
206—17—151 
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ן  שבילי דרקיע ד
 סוד העיבור

 ג< חשבון התקופות
 כט) חשבון זה של התקופות תודיענו לחשוב נקירת ד' חלקי הגלגל של חמה
 בהקפתה אותו. וזה ניכר כמעמד הכיכבים כפי שנראים מיד אחר
'  השקיעה השתא, ושכך היו נראים ברגע זו אשתקד. שע״י הקפתה יתהוו ל
. והן הנקראים תקופת ניסן, ף ר ו , ח ר י צ , ב ן י , ק ב י ב  זמני השנה, א
 תקופת תמוז, תקופת השרי, הקופה טבת, (אע״גשלסי האמת תקופת ניסן ותמוז הן
.  ארוכות יותר מתקופת תשרי וסכת, וסשעס מפני שגלגל התמה הוא •וצא המרכז מהאדן
 אסיה כך קכלנו לחשונ כל תקופה לרכיעית שנה). כנקודת תקיפת ניסן(שלפעמים חל
 כגר כאיי) הימים והלילות שוין. ומשם ואילך ־מתחילץ הימים להתארך על הלילות
ם חל כשיון), הימים הן בתכלית האורך. ומשם לפעמי ו ) ז ת תמו פ ו ק  ובנקודת ת
י (ולפעמים תל ר ש ת ת פ י ק  ואילך מתחילי! להתקצר קצת מאריכתן. ובנקודת ת
 כתשו!), שוב הימים והלילות שוץ. ומשם ואילך מתחילץ הימים להתקצר יותר
 מהלילות. ובנקודת ת ק ו פ ת ט ב ת(ולפעמים חל כשכש) הלילות הן בתכלית האורך

 ומשם ואילך מתחילין הימים להתארך קצת .
 ל) וצריך לנו. לדעת חשבון התקופות לכמה דיני התורה, דהיינו לענין אמירת
 טל ומטר בתפלת, פמתחילין לאומרו בערבית יום ם׳ לאחר תקופת
 תשרי, ויום התקופה בכלל הס׳ דהיינו שיהי' בין יום התקופה לבין היום שמתחילין
. וכ׳יכ לענין עיבור השנה, דכדחזינן ( ז ך ח יום (כא־ח י  לומר ותן טל ומטר, ל
 דמשכה תקופת טבת עד שיתשר בניסן נעברוה להאי שתא(כרי׳ה כ״א א׳). וכ״כ מנהג
 ישראל חורה להזהר להניח ברזל על המשקית ומאכלים רטובים שאינן כבושים,
 מלוחים או מבושלים (הי״ל קש״ז). אבל חשבון התקופות אשר נבאר בס״ד אינו
, לפי ( ׳  בכל מקום בכדור הארץ שוה. וחשבונינו בזה הוא כמו במולדות (לעיל סי' ג
 הזמן שתחול התקופה בירושלים (למנ״ם ספי׳ה מקלה״ח). אבל זמן ק״ש ותפלה,
 וזמן הכנשת שבת ויו״ט ויציאתן, וזמן אכילת חמן, שנחשבים לפי אורך וקוצר

 היום, לפיכך נחשבים ג״כ בכל מקום ומקום לפי האקלים שהוא שם .
 לא) אולם לענין המשך זמן מתקופה לחברתה, אמר שמואל(עירוני! ניו אי) אין
 בין הקופה לתקופה אלא צייא יום, זז׳ שעות ומחצה. והוא חלק
 הרביעי משסה ימים ושש שעות (כלעילס״ י׳׳ז). ולכן מפני שצ״א יום הן י״ג
 שבועות שלימות. א״כ היודע הקופה א׳ ורוצה לדעת מתי תקופת שלאחריה ,
 יוסיף על תקיפה שיודע רק יי׳יג שבועות מיום ליום. ובאותו יום עצמו
 שתלה תקופה שיודע, יוסיף רק ז׳ שעות ומחצה, וידע שאז הוא זמן

 הקופה שלאחריה.
 לב) למשל אם תקופת ניק חלה בשעה ראשונה של יום ד׳ בה&טע, יחול
 תקופת תמוז שלאחריו אחר עבור י״ג שבועות מיוס .ליום באותו יום
 עצמו שחלבו תקופת ניסן דהיינו ביום ד׳ אחר ז׳ שעות ומחצה. וכן בכל תקופה
 ותקופה, תמיד תרחק זו מזו רק ז׳ שעות ומחצה. עד שאחר עבור כ״ח שנים
, שתגיע אז החמה לאותה הנקודה ׳  יחזור תקיפת ניסן לחול שוב בתחלת יום ד
 ממש בבלבלה כאיתה שעה שבראה יוצר הכל ב״ה. [וכתב אאמ״י הגזציק״ל ואו
 מקלשין החמה נכרכה כיוס ל׳ סוף ג׳ שעות מהיום (כא״וז סתכ״ח) וכת5 פול ודל ונ״ללגמ
 ששה שעות אחל התקופה כזמנה ימשכ מרש תיל כי״ל סס״ז עכלה״ש]. ומפני שאז החמה
 הקיפה בבלבלה וחזרה לנקודה הראשונה שהיתה בשעת הבריאה, להכי קראו

 משך זמן כ״מ שנים הנ״ל מחוור הגדול.
 לג) אולם אחר שידענו ששנת החמה הוא שס״ה יום ורביע יום (בקירוב). נמצא
 חידש החמה הוא ל' יום, וי׳ שעות, ותק״ס חלקים, חהו חלק הי״ב
 של פסי׳ה יום ורביע יום. והרי חדש הלבנה הוא כ״ט, י״ב תשצ״ג(כלעיל סי׳
ן חודש החמה על חודש הלבנה, הוא כ״א שעות תתכ״ז ו ר ת  ד׳). א״כ י
, הוא ב' ת ח ה א פ ו ק ם שהוא ת י ש ד ן של ג׳ ח ו ר ת  חלקים. נמצא י
 ימים י״ז שעית שכי׳א חלקים. רכך עולה השיעור של ג׳ פעמים כ״א שעות
ל ט ה מ ח ה ת נ  ותתכ״ז חלקים . וזהו י ת ר ו ן ה ת ק ו פ ה. וא״כ י ת ר ו ן ש
ן ו ר ת י  ש נ ת ה ל ב נ ה, שהן ד׳ הקופות הוא י׳ ימיס,כ״א שעות, ריד חלקים ו
 מחזור של י״ע שנים, שעה א׳ ותפ״ה חלקים (כלעיל סי׳ י״ט). לפיכך היודע
 יתרץ תקיפה א, ורוצה לידע יתרון של התקיפה שלאחריה, יתן על יתרון הקופה
/ י״ו שכ״א. ויצרף יחד חלקים לחלקים ושעות לשעות וימים לימים  שבידו, כ
 ולא ישליך הימים בזי ז, כמו במולדות , רק ישליך כל כ״ט י״ב תשצ״ג, ומה
 שישאר בידו שלא יעלה לכ״ט י״ב ת£צ״ג, הוא יתרון תקופה המתבקשת.
 וכ״ב תעשה בבקשך שארית השנה, תוסיף שארית שנה על שארית שנה שבידך.

 וכ״כ בבקשך שארית המחזור . —

 התחלת כל החשבונות הג״ל מלן

ר אאמ״ו הגזצוק׳׳ל וזי׳ל רלענץ המולדות קיי״ל כר״א• (ר״ה לי״כ)  לר) כתב ע
 דבתשרי נברא העולם עכ׳׳ל ע״ר זציק״ל. נייען משרת איש אלהיש, א4

 למרש׳יי

 חלקים שעות ימים
ר י״כ שני׳ פשושו׳ 792 — 9 — 52 ה ו  מ
 םותר ו׳ שני׳ מעוניו׳ 883 ו — !4
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 שנת י״מ, כד שבסוף המחזור לאישאר מותרות למנות החמה על שנות הלבנה
 רק שעה א׳ ותפ״ה חלקים, וכמו שבארנו.

 כג) והא דבחרו לעבר חודש אדר, דבר נושן הוא שכן מצאנו ביחזקיהו המלך
) שנאמר ויען המלך ושריו וגוי לעשות הפסח בחודש השני, נ V V  (לים 5
.(  והרי פסח שני לאהוקבע בציבור?. אלא שעיבר את אדר (יכפשחים לנ״ו א׳
 והא דבחרו לעבר דוקא אדר ?. נ״ל משום דאז יראו אס כבר קרב האביב לבוא,

 ולא יהיו יכולים לטעות (כשגסלרין לי׳א בי).
 כד) וכאשר שידעטפבכלי״ט שנים יש ז׳ שנים מעוברות (כלעיל סי׳ י״ט). וידענו
 ג״כ שכל שארית השנה של פשוטה הוא ר״ה החע״ו ושל מעוברת
, ב׳ ימים, ר ו ז ח ח כל מ י ר א  חב״א תקפ״ט (כלעיל פי׳ טי). א״כ יהיה ש
 ט״ז שעות, הקצ״ה חלקים (וסימנך בי״ו תקצ״ה). דהרי אם נכפיל י״ב העמיס
, ט' שעות ותשצ״ב ם י מ  די'ח תתע׳י־ו(הוא השארית של י״כ שנים סשישות). יבוא נ״ב י
 חלקים. וכמו כן נכפיל עוד ז' פעמים הכ״א תקפ״ע (הוא השארית של 1׳ שנים
 סממונלות). יטא מ״א ימים, ו' שעות ותתפ״ג חלקים. צרסם יחד עם נ״ב ימים

 ט' שעות ותשצ״ב חלקים הנ״ל. כזה'
 יבא צ״ג ימים, ט״ז שעות והקצ״ה
 חלקים, השלך צ״א ימים שק מספר
 י״ג שבועות מצי׳ג ימים הנ״ל. וישאר
 לך, בי, י״ו, תקצ״ה חלקים, והוא

ר . ו ז ח ת כל מ י ר א  ש
 כה) א״כ אם ידעת מולד של ר״ה
 אחד שבראש המחזור, והרצה

 לידע מולד של ר׳׳ה של מחזור הסמוך לו מאחריו, תוסיף רק על המולד של דיה
, י״ו, תקצ״ה ומן היוצא לך תעשה מהחלקים שעות, ׳  של המחזור שידעת ב
 ומהשמות ימים , ומהימים תשליך כל ז' ז'שהן ימי שבוע, ומה שיפאר לך הוא עת
 המולד של ראש המחזיר הסמוך שתבקש. וכ״כ כשהרצה לידע מולד ראש המחזור
ה, תנכה ממולד זה בי״ו הקצ״ה, והנשאר הוא המולד שתבקש.  שלפני מולד ז
 כו) מכל האמור תדע דהא דאמרי אחרים (ר״ה ל״ו ני) דאין בין ר״ה לר״ה רק
 בפשוטה ר' ימים ובמעוברת הי ימים, לא קיי״ל כוותי'. אלא. שבשנה
 פשוטהיהי' בין ר״ה שבראשה לר״ה שבסופה, לפעמים ב׳ ולפעמים ני ולפעמים
 ד' ימים בסדר ימי השבוע. וסימנך ב ג ד. ובשנה מעוברת יהי' בין זל״ז לפעמים
 די ולפעמים ה׳ ולפעמים ו׳ ימים והימגך ד ה י. דהרי פנה פשוטה חסירה אינו
 רק שנ״נ ימים. וש״ן ימים כלץ בשבועות. וא״כ יהיה ץם שנ״א באותו יום עצמו
 של ר״ה שעבר. ור״ה יבא יהי'ביום שלד. א״כ יהי׳ בין ב׳ ר״ה רק ב' ימים.
 ואם יהי' השנה הפשוטה כסדרן, תהיי בת שלד ימים. וא״ב באשר שיום שלא
, א״כ יהי׳ בץ ב' הר״ה ג' ה ל א כמו ר״ה שעבר, ור״ה הבא יהי' ביום פ  ס
 ימים. ואם השנה פשוטה תהיה שלימה, אז יהיו ימי השנה שלה ימים, א״כ
 לפי דרך הלל יהי' בין ב׳ הר״ה ד׳ ימים. אבל בשנה מעוברת, אם היא מסירה
 הרי היא בת שפ״ג ימיס, והרי שע״ח ימים כלין בשבועות, וא׳׳כ יום שע״ט
 חל באותו יום עצמו שחל ר״ה העבר. ור״ה הבא יחיל ביוסשפ״ד. א״כ יהי׳ בין
 בי ר״ה ר׳ ימיס. ואם השנה המעוברת תהי׳ כסדרן. אז היא בת שפ״ד ימים.
 ואם כן יהי׳ בין ב׳ הר״ה לפי דרך הלל ה' ימים. ואם השנה המעוברת היא
 שלימה אז השנה היא בת שס״ה ימים, ויום שע״ס היא כיום של דיה העבר,
 דוס שס״ו הוא ר׳׳ה הבא. א״כ יהי׳ חילוק בין ב׳ הדה ו׳ ימים. והכלל שאין

 בין ר״ה לר״ה לא פחות מב׳ ימים ולא יותר על ו׳ ימים.
 כז) וסהאמור נתברר, שבאם נדע ימי ב' ר״ה, דהיינו של העבר ושל הבא,
 מיד נדע אס השנה מעוברה או פשועה, גס אס היא שלימה או
 מסירה, ראם נראה שהחלוק ביניהן ב׳ ימים, נדע שהיא פשוטה חסידה. ואם
 החילוק ביניהן ג׳ ימים , נדע שהשנה פשוטה כסדרן. וכ״כ אם החילוק ביניהן
, נדע שהפנה היתה מעוברת '  ה׳ ימים נדע שהשנה מעיברת כסדרן. ואס ו
, אם השנה היתה פשוטה  כלימה. חוץ שכשהחיצוק ביניהן ר׳ ימים אז יש ספק
 שלימה או מעוברת חשירה. ער שנדע באיזה שנה שבמחזור הימה השנה,
 אז מיד גדע אם היא מעוברת או פשוטה. ועי״ז ג״כ נרע אס חסירה או

 שלימה הימה. —
, כשרק נדע אם ת ד ס  בת) עוד יש סימן לידע אס השנה חסירה או שלימה או כ
 השנה מעוברת או פשוטה , ובאיזה יום חל ר״ה ובאיזה יום חל יום א׳
 דפסח (ועי׳ לעיל סי׳ יד כסאותיית שמםלו לנו קממנינו) אז מיד נדע ג״כ אס השנה
 שלימה או חסירה או כסדרן. למשל שנת תר״ד היתה שנה פשוטה, ור״ה היה
 בי ם בי, ופסח היה ביום ה׳ א״כ לפי סימני ה^תיוה הלל הי׳ הקביעות בש״ה,
 וירמז העי שבאמצט, שהפנה שלימה,־היינו שחשץ וכסלו שניהן מלאץ . וכ״כ שנת
 הריה ידעני שתהיה מעוברת ורי־׳ה חל בשבת, ופסח חל ביום ג׳ א״כ הקביעות
, ותרמז האות האמצעי שהשנה היא חסירה, דהייני חכון וכסלו שניהן ח״ג  האו

 חסרי[, וכן העשה תמיד:



 שבילי דדקיע
 סוד חעיבור
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 לח) ועתה אמה הקורא החביב, אם שמת על לבן היטב כל הדברים אשר
 דברנו עד עכשיו, בבל הכללים והפרטים, ואתה בקי בהן ובשמותיק,
 כנר נתבשלה ידיעתך בחכמה זו, עד שאם נס לא ידעת משוס מולד מתי היי
 בחורש הקודם; גס לא ידעת משנה הקודמת אם היתה מעוברת או פשוטה;
 נם מתקופה הקודמת לא ידעת מתי הימה, וגם מסדר הפרשיות צא ידעת לבר;
 אעהי׳כ אם רק ידעת באיזה שנה מבריאת העוצם, ובאיזה חודש, ובאיזה יום
 בחודש, ובאיזה יום בשבוע אתה עומד, לי לך רב כח לסדר לך לוח בכל

 הדברים הנ״צ כראוי.
׳ ה ט ו ש  לט) שאל לך שאלה א׳ אס הפנה של חמשה אלפים תר״ה הבעל־׳׳מ פ
 או מ ע ו ב ר ת ? תשו׳ החלק מספר השנים שעברו, שהן 5604

 למחזורים קטנים של י״ט י״ע שנה, ונמצא שעברו כבר רצ״ד מחזירים, ונשאר

 א״כ שנת הר״ה הוא שנה י׳׳ט במחזיר קען; וא״כ היא
 מעוברת (עיי סי׳ י״ט),

ה נ ל ש ש י ר ש ת ד ל ו מ ה י ה י י ת מ י  מ) שאלה ב
 ת ר ״ ה ? תשו'; על זה נשיב, כיון שעברו
 משנות העולם רצ״ד מחזורים וי״מ שנים, לכן נצרף תחלה
 רצ״ד פעמים בי״ו תלצ״ה שאריה כל מחזור(עי׳ סי׳ כ״ר)
ולה תחנה ביחד תש״צ ימים, י״ז שעות, ואלף נ׳ חלקים  ע

 כזה ־
 נצרף לזה שארית של י״מ שנה שיש בהן י״ב שנים פשוטות
 ושש שנים מעוברות (עי׳ סי׳ כ׳יד). שארית י״ב שנים
, ( # תחע״ו(עי׳ סי׳ ט׳  פשיעות, הוא י״ב פעמים ד
 הן נ״ב ימים , ע׳ שעות, וחשצי׳ב חלקים, כזה
 ושאדת של שש שנים מעוברות (עי׳ סי׳ ט׳), היא ו׳
 פעמים הכ״א תקפ״ט (עי׳ סי׳ ט׳), הן צייה ימים׳
 ט׳ שעות, רצ״ד חלקי:, כזה
 נצרף לזה מ ו ל ר ת ה ו ב ה ר ד (עי׳ סי׳ לד) כזה
 עולה הכל ביחד תת״פ ימים, ח״י שעית, ק״פ חלקים כזה
 השלך מזה המספר תתע״ה ימים דכל שבעה שבעה ימיס,
, נמצא שק קכ״ז שביעות שלימות ? נשאר ה׳ ע ט  הן :
 ימים, ח׳׳י שעות , וק״ה חלקים, כזה

 ימיס
790-
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 וחודש, דהיינו בשתים ף בכל חודש אי״ב השצ״ג על מילד שלפניו דהיינו;
/ י״ח שעות, וה״פ חלקים; ד״ה דאנערשמאג  מולד תשרי תר״ה יהי' ביום ה

 אן דערערשטטן פטונדע כחך מיטטאג.
 — חשון — ביום שבת , ו׳ שעות, וההקעי׳נ חלקים: ר״ה, ליל שבת

 אין הנר ערשטען שטונדע כחך מיטטערנאכט.
 — כסלו — ביום א׳, י״ט שעות, ותרפ״ו חלקים ; ד״ה , זאננעאנ,

 נאך 1 אוהר נאכמיטטאנ.
 — טבת — ביום ני, ח׳ שעות , ושצ׳׳ט חלקים:ד״ה ליא נאכט פאר

 דינסטח; נאך 2 אוהר נאך מיטטערנאכט .
# , כ״א שעות, וקי״ב חלקים; ר״ה, מיעוואך, נ ,  — שבט — ביום ד

 3 איהר נאכמיטטאג.
, דיא נאכט פאר ה  — אדר ראשיו — ביום ו', ט׳ שעות, ותתק׳׳ה חלקים. ד

 פרייטאג נאך 3 אוהר נאך מיטטערנאכט.
 מולד וארד — ביום שבת, כ״ב שעות. ותרי״חחלקים 1 ליה, שנת נאך

 4 אוהרגאכלניטטאנ.
 — ניסן — כייס בי, י״א שעות, ושל״א חלקיס: ד׳ה, דיא נאכט פאר

 מאנטאג: נ0ך ס אוהר כאך מיטטערנאכט .
, מ״ד חלקים; ד״ה, דינסטאג נאכמיטעאג נאך ׳  ביום ד

 6 אוהד.
 ביום ה׳, י״ב שעות, ההל״ז חלקים: ד״ה, דאננערשטאנ

 מארגענס נאך 6 אוהר.
/ שעה א׳, והקץ חלקים: ד"ה> פרייטאג נאכמיטטאנ  ביום ז

 נאך 7 איהר •
 אב

 אייר _

 — סיון —

 — תמוז —

 ימרש״י שם י״ס «>«י ישראל, לא משמע 5ן ? עכ״ס אאמיו הגאון ז$וק״ל נלאה שהולך ע״פ
, סייגו שכתשלי נכלא העולה, א ״ ל  לרך המפרש לקלה״ח (ס״ש ס״ג). שמפרש מוני! למנול נ
 ועי׳ש]. דהיינו אדה הראשון שהוא תכלית הבריאה נברא בר״ה שהיה אז בערב
 שבת, וא״כ היתה בריאת העולם ביוסא׳ ב״ה אלול(כסס״ד דסנהררין); ונתלו
 המאורות ביוסיד׳ ב״מ אלול בהחלת הלילה ואעפ״כ לא הפיצו אורן פר בסוף ג׳
 שעות מהתחלה היום / דהו״ל ט״ו שעות מהתחלת ליל שלפניו; וה׳יט ממי׳דוכל
 צבאם, דכל מעשה בראשית בקומתן נבראו(כר״ה די־״א א׳); והרי עיקר תוקף
 זריחת השמש בסוף ג׳ שעות מהתחלת היום. ושמשה חמה עם לבנה בתחלה
 יחד וחזרה הלבנה ונעלמה מיד, יום א׳וכ״ג שעוה, עד סוף שעה י״ד מהתחלת
 הלילה שקורס יום ו׳; שאז חזרה ונולדה. וא״כ אז הי׳ מולדה הראשון האמיתי,
 וסימנך וי״ד, ר״צ יום ו׳ סוף שעה י״ד. רק כיון להתחלת בריאת העולם הי׳
 ביום א׳ כ״ה אלול מהשנה שקורם בריאת העולם; לכן מונין למולדות כאילו נברא
 העולם ברייה שלפניו. וכיון דבין מולד ר״ה למולד הסמוך לו יש ר״ח תתעי׳ו
 (כסי'ט׳), א״כ כשכנסה ד״ח תתע״ומן מולד לבנה הראשונה באמת מןוי״ר,
 יבוא בהרד, והוא מולד של ר״ה שקודם בריאות העולם; ור״ל דהרל כאילו
, ור״ד חלקים. — ולכן נקרא מולד  היה המולד הראשון ביום ב׳ / בשעה הי
, ר״ל המולד הזה הוא מהעת שלא הי׳ שום דבר ה ה ו ד ת ל ו  הראשון זה מ
 בעולם רק תוהה, וכמ״ש והארץ היתה מוהו ובהו. ולרבינו בחיי מרומז מולד
 תוהה זה בתה״ק; דביון דבריאח מולם פשם מ״ב; להט בהתחלת ההוה״ק יש
; ; ולאחר מ״ב אותיות יש אוה ה במלת ו ב ו ה ו ת י ש א ר  ב גדולה במלת ב
; ושוב אחר מ״ב אותיות יש ר מ א י  ושוב אחר מ״ב אותיות יש אות ר במלת ו
 אות ד במלת ו י ב ד כ. לה) אמנם אע״ג שבאמת נבראת החמה (עם הלבנה)
, בכ״ח אלול; אפ״ה לתקיפת החמה קיי״ל כר״י (ס״א דר״ה  בתחלת ליל ד׳
 די״ב א׳) כאילו בניסן שלפניו נברא העולם; דטיט פמצרסין אותו יום א׳ וכ״ג
 שעות שקדמה חמה ללבנה (כמבואר בסי׳ ל״א)/ עס חצי שאריה השנה,
 שמניסן של תהו ועד תשרי שבו נברא העולם: והרי שארית השנה שהחמה
 יתירה על הלבנה בהמשך שנה הוא יב״א ר״ד (כלעיל סי׳ י״ו), נמצא חצי
 שארית הכ״ל הוא ה׳ ימיס , י׳ שעות, והרמ״ב חלקים; צרפס ליום א' וכ״נ
 שמות שקדמה חמה ללבנה, יעלת ז׳ ימים ט׳ שעות ותרמ״ב חלקים שקדמה
 חמה בתקופת ניסן קורם למולד לבנה שבניסן של תהו, וסימנך ז״ט תרמ׳יב.
 זהו תקופת חמה הראשונה, וממנה חושבי! כל התקופות שלאחריה, רחשבוגו

 כאילו כבר נבראה החמה אז.
 לו) לפי האמור למעלה (סי׳ ל״א) שכל תקופה מרוחקת מחבירתה רק ז׳ שעות
 ומחצה, ונם אמרנו שם (סי׳ ל״ב), שהתקופה הראשונה האמיתית
 היתה בתחלת ליל יום ד׳; א״כ יש בכלה״ח שנים שהוא מחזור גדול, ז׳סבובים
 קטנים בני ד׳ ד׳ שנים, שחוזרת בכל א׳ מהן התקיפה חלילה\ דהיינו בשנה
 ראשונה של כל מחזור גדול, תהיה התקיפה בהחלה שעה ראשונה של ליל די;
 תקופת המיז שאחריה, תהיה בסוף ז׳ שעות ומחצה בליל ד/• ותקיפת תשרי
; ותקופת טבת שאחריה  הסמוך לה / תהיה בסוף ג' שעות על היום ביום ל
 תהיה בסוף י׳ שעות ומחצה ביום ד׳ וסימנך אוגי- ובשנה השניה שבמחזור
 הגדול, תהי׳ תקופת ניסן בסוף שעה ו׳ בליל ה׳; ותקופת תמו! תהי׳ אחריה
 בסוף שעה א׳ ומחצה ביום ה'; ותקופת תשרי בסוף ט׳ שעות על היום ביום
 ה׳; ותקופת טבת בסיף ד׳ שעות ומחצה בליל ו׳ וסימנך ואטד. אח״ב בשנה
 שלישית ורביעית חוזר לסימן אזני ואטד; רק שתחת שבבי שנים הראשונים
 חלו ב' תקופות ניסן בליל׳; עתה בשנה שלישית ורביעית יתחיל עם תקופת ניסן
 ביום; דהיינו תקופת נישן שבשנה שלישית תהיי בתחלת שעה א׳ של יום וי.
 ושאר התקיפות נמשטת אחריה מזי שטות ומחצה לז' שעות ומחצה; ער שבשנה
 הרביעית מחזור תקופת ניסן לחול בסוף שעה ו׳ ביום שבת; ותקופת תמוז ז׳
; וכן ב׳ התקופות  שטות ומחצה אח״כ, דהיינו בסיף שעה א׳ ומחצה בליל יום א׳
 נמשטת אחריה, מז׳ שעות ומחצה לז׳ שעות ומחצה; וזהו הסיבוב הראשון של
 ד׳ שנים הראשונים. אחי׳כ מתחיל שוב הסיבוב הב׳ של איני ואטד ב' פעמים,
 כתמונת סיביב הראשון ממש; וכן הוא בכל סיביב וסיבוב מזי הסיבובים של
 ר׳ ד שנה . אמנם בסדר ימי השבוע חוזרת תקופח ניסן בז׳ הסיבובים הנ״ל,
 באלו הימים, בתחלת סיבוב הראשון יחול תקיפת ניסן בתהילת ליל ד׳;
 ובתחילת סיבוב ביבתחילז ליל ב׳, ובתחילת סיבוב נ׳ תחילת ליל ז', ובסיבוב
, ובסיבוב ו' בתקלת ליל נ׳; ׳ / ובמיטב ה׳ בתקלת ליל א  ד׳ בתחלת ליל ה
 ובסיבוב ז׳ בתחלח ליל ז׳ עד שבתתלת המחזור הגדול הבא אח׳׳כ, יהי׳ שוב
 חקוסת ניסן באותה שעה ונאותה רגע כמו שעת הבריאה, בתחילת ליל ד׳

 (כלעיל סי׳ ל7א.). וכן חוזר תמיד חלילה.
 לז) נמצא ת ק ו ס ת נ י ס ן אינה נופלת רק בהחלת היוס או כלילה, או בחצי
ז אינה מפלה רק בזי שעות ו מ ת ה פ ו ק ת  סיום או הלילה; ו
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ן כ ל . על כרחן שנחבר זוג א׳ מהן לקרותן בשנת אי. ו י ע ס מ מ ו ו ע מ  ו
, שהן קענים יותר ממעות ומסעי. !עיון שאחר שבת ק ל ב מ ו ק ו ר ח ב ח  נ
 נחמו לא נשאר בשנה זאת רק ו' שבתות קורם ר״ה. ואחר פרשת ואתחנן עד
/ א״כ לא יהיה  לאחר האזינו, הן ח' פרשיות, ומדחל ר״ה דשנת תר״ו ביום ה
 שבת בין יו״כ לסוכות וא״כ על כרחך שיקראו האזינו בשבת שובה. וא״כ נשארו
 ז׳ פרשיות צו' שבתות שבין שבת נחמו לר״ה. והרי הכלל בידנו קומו ותקעו(עיי &יי
, לקרותן יחד בשבת ך ל י ם ו י ג של נ צ ב ו ז ר ה ב ח נ  טז). א״כ על כרחך ש

 הסמוך לר״ה מלפניה.
ת לשנת חר״ה. והרי אין ו פ ו ק ת ב ד' ה ו ש ח ן נ י א ה  מי) שאלה וי. ו
 לנו לוח לעיין על התקופות הקודמות, ולחשוב מהן ולהלן. והרי
 ידיעתן נצרך לנו לכמה דיני התורה (כלעיל סי' לי). על זה נשיב, בתחלה אנו
 צריכים לבקש באיזה יום בשבוע, ובאיזה שעה אז היתה תקופת ניסן של שנת

 חרי׳ד. וזה תעשה בדרך זה.
 (א)

 א) באשר שקביעת התקופות, בסדר ימי השבוע ובסדר השעות שביום, שוה
 בכל מחזור גדול למחזור גדול חבירו(הלעיל סי׳ ל״ו). לק תחלק מספר
 השנים שכבר עברו מבריאת העולם שהן 5603 למחזורים גדולים בני כ״ח כ״ח

 שנים (על עי כלל יזשכז[ ליפיויאן). כזה
 נמצא שכבר עברו ר' מחזורים־, ועוד גי שניס ממחזור ר״א.
1 שעות (כלעיל סי׳  ב) ומפני שכל תקופה מרוחקת מחברתה \
 ל׳). ובכל שנה יש ד' תקופות. א״כ מרוחק למשל תקופת
. V  ניסן שבשנה זו מתקופת ניסן שלפניו או שלאחריו 1 יום 4
l יוס. לכן תקח U דהרי ד׳ פעמים 7$, 1הוא ל' שעוח,שהיא 
 בער כל שכה מגי שנים שעברו במחזור ר״א 4/'1 עם. ואמור,
/33. וזהו השיעור מה שמרוחק תקופת 4 1. פולה נ /  ג׳ פעם 4

 ניסן של התחלת שנת תר״ד מתקופת ניסן שבראש מחזור זה.
 ג) וכיון שידענו שתקופה ראשונה של כל מחזור הוא בהתחלת שעה ראשונה של
 לילה שקודם יום ר' (כלעילשי׳ ל״ב). א״כ בתקופת ניסן שבראש המחזור
 כבר עכרו אז ג׳ ימים מימי השבוע. — לפיכך נצרף ג' ימי שבוע אלו, עם
 אותן 4/י׳3 ימים שמרוחקת תקופת ניסן בשנת תר״ד מתקיפת ניסן שבראש
 המחזור. נמצא שעולה יחד 63/4 ימים, כחשבון דיפיזיאן הנ״ל, דהיינו ששה

 ימים מימי השבוע וי״ח שעות .
ד היתה אחר יום ו' וי״ח שעות. ״ ר ת ת נ ש ב ן ס י נ ת פ ו ק ת  א״כ מבורר ש

 מח) ומעתה נרצה לידע נמי באיזה יום בחודש הלבנה היתה התקופה הזאת.
 (ב)

 •< לתשובת שאלה זאת צריכים אנחנו לחלק את השנים שעברו מבריאת העולם.
 דהיינו 5603 , למחזורים קעגים של לבנה בני
 י״ע י״ע שנה(ע״י כלל משנין ליסיויאן), כזה
 יצארצ״ד ונשאר י"ז.ר"ל שכבר עבר מעת שנברא העולם רצ״ד

 מחזורים קטנים וי״ז שנים .

 ב) תקח בעד כל מחזור לבנה שעבר, שעה א׳ ותפ״ה חלקים
 (כלעיל סי׳ י״ט) דהיינו מה שקדמה חמה ללבנה בי״ט
 שנים. לכן אמור 294יפעם £85_1עולה י״ז ימים, ח״י

׳ 1080 ם ן י ל  שעות, ל, ח

 כזה ־"
 וזהו שארית.רצי׳ד מחזורי לבנה, מה שהחמה קדמה

 בהן ללבנה.
 ג) ומאתר שעברו עוד י״ז שנה ממחזור רצייה ללבנה.
 ובכל שנה קדמה חמה ללבנה יכ״א ר׳׳ד
 (כלעיל י״ו), ר״ל י' ימים, כ״א שעות, ר״ד חלקים,

 לק תכפיל סך זה י״ז פעמים עולה קפ״ה ימים, ורכ״ח 228—«—185
 חלקים, זהי שארית של י״ז שנים שעברו.

 ד) ותצרף הסך הזה שארית הי״ז שנים עם שארית
 הרצ״ד מחזורים הנ״ל, עולה יחד ר״ב ימים,
 ח״י שעות, ורנ״ח חלקים, כזה

 וזהו מה שקדמה עתה חמה ללבנה מעת בריאת עולם עד עכשיו.
 ה) ומאחר ששאצתני הוא בכמה ימים למולד הלבנה, עומדת עכשיו החמה
 בעת תקופתה בניסן. א״כ היה מן הראוי שאותן ר״ב ימים י״ח
 שעות ורנ״ח חלקים, שקדמה חמה ללבנה, כמו שביררנו, נחלקם (במלאכת
 דיפיויאן) כמה פעמים כ״ט י״ב תשצ״ג יש בהן, דהרי מה שסיבכה הלבנה
 תוך זמן זה היקף שלם, אין לנו לחשבו לקדימת החמה ללבנה, רק מה שישאר
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 מולד אב תר״ה ביום א/ י״ד שעות, ורס״נ חלקים. ד״ה, זאננטאג מארנענס
 נאך 8 אוהר.

, ב' שעות, ותתמ״ו חלקים. ד״ה, ריא נאפט פאר ׳  — אלול — ביום ג
 דינסעאג נאך 8 אוהד אבענדס.

 — תשרי תר״ו ביוםד', טייו שעות, ותשס״ט חלקים. ר״ה, מיטוואך
 פארמיטטאג נאך 9 אוהלי.

 מא) שאלה ג׳ מתי יהי׳ ר״ה של שנת תר״ה?.
 תשובה על זה נשיב שצריכים אנחנו בתשובת שאלה זו, להשגיח על המולד של
 ר״ה זה אם אין בו א' מן ד׳ הדחיות (עי׳ סי׳ יא). ונמצא במולד של
. ולק  תשרי שנת תר״ה שהוא מולד זקן, מדהוא לאחר י״ח שעות ביום ה׳
. וגם למחר ביום י א״א שיהיה דהרי לח  צריכים אנו לדחות את ר״ה מיום ה׳
 אדו ראש. וע״כ צריך שיהיה ר״ה של שנת תר״ה ביום השבת. (ומה״ש היו חשין

ע,׳ p.׳ י/׳ב) ^  וכסלו של שנה שלעכר שניהן מלאין י
; י ר ס , או ח ן י א ל ן מ ה י נ  מב) שאלה ד' אס חשון וכסלו של שנתתר״ה ש

. ? ר ס  או א' מלא ואי ח
 על זה נשיב שבתשובת שאלו: זו נצטרך להשגיח על חלוק הימים שבין ר״ה
 דהשתא לבין ר״ה הבא (עלעיל סי׳ י״ב). והרי ר״ה דהאי שתא יהיה ביום
 השבת (כסי׳ מ״א). ור״ה דשנת תר״ו הרי לפי שהמולד של תשרי הר״ו יהי׳ ביום
 ד', הרי לא אפשר שיטי ר״ה ביום ד', דלאאדוראש וע״כ צריכים אנו להעהיקו
, א״כ בין ר״ה דהשתא לר״ה הבא, מלבד ב' הימים של ז.ה ושל זה,  ליום הי
 יהי׳ ד' ימיס ביניהן. והרי כבר ידענו, שכשהחילוק ביניהן ד׳ ימים בשנת

 מעוברת, אז חשון וכסלו שניהן חסרין.
 מג) ומעתה נקל לנו לדעת כל הקביעות כולה• ר״ה וסוכות ושמ״ע ביוס
 שבת. צום.גדליה רו״כ ביום בי. הוש״ר ביום ו'. ר״ח חשת
ת יום ד/ צום י׳, ב  יום א' ובי. ר"ח כסלו יום נ׳. תגובה יום וי. ר״ח ט
. י״מ אדר איים ו׳ וזי1. פורים קטן ט יום ה׳ ב ח ש ״  בטבת ביוס י־. ר
. פורים . ר׳׳ה אדר ב׳ יום א׳ ובי. תענית אסתר מוקדס ליום ה׳ '  מם ו
. ר״ח אייר ביום ד' והי. ר״ח ׳ . פםח ביום ג ׳  ביום אי. ר״חניסל ביום ג
. 'שבועות ביום ד׳. ל״ח תמוז שבת ויום אי. צום י״ז ׳  סין: ביום ו
. תשעה באב ביום נ׳. ר״ח אלול ביוה . ר״ח אב ביום ב׳  בתמוז'ביום ג׳

. ,  ג׳ ודי. ור״ה דשנת תר״ו הבעל׳׳ט יהי׳ ביום ה
ן?. (עי׳ לעיל י גי ו ר הפרשיותהז ד ת ס א י ר ך ק י א ה , ו ׳ ה ה ל א ש ( ד  ט

 ס*׳ ט״ז).
 תשובה על זה נשיב, כיון שהשנה זאת מעוברת צריך לקרות מצורע בשבת
 הגדול,לפיהסימן שמסרו לנו קדמוניכו סגרו ופסחו(כמגיאר כסי׳ טו).והרי
 שבת הגדול יחול טייב ניסן, כפי הנראה לעינינו (כסי׳ מ״ג) והרי בכל ז' חדשי
 החורף בכל חודש וחודש יהי׳ ד׳ שבתות. חוץ מתשרי ואדר ראשון, שיהיה בכל
 א׳ ה׳ שבתות. נמצא שיש בכל החורף ל׳ שבתות. ועוד ב׳ שבתות בניסן עד
 י״ב בניסן. נמצא שיש בין הכל מר״ה ור״ה בכלל, עד י״ב בכיסן, וי״ב בניסן
 בכלל, ל״ב שבתות. ינוכה מזה, ד' שבתות מתשרי מדאין מתחילין בזה השנה
 לקרות פרשת בראשית עד שבת שחל בו כ״ע תשרי. נמצא שלא נשאר לנו שבתות
 בחורף לקרות בהן הסדרות, רק כ״ח. והרי מבראשית עד מצורע ומצורע
 בכלל, אין בין הכל רק כ״ח סדרות ׳ ומדמוכרחים אנחנו לקרות מצורע קודם
ע ר ו צ מ ע ו י ר ז ת , ו י ד ו ק ל פ ה ק י  פסח, על כרחך שב׳ הזונץ ו

 שניהן יחולקו. —
 מה) ולפי הכלל שבידינו מאטתינו שקריאת ד פרשיות וההפסקות שביניהן הוא
 לסי מה שיחול ר״ח אדר, ונתנו סי׳ וט״ו בי׳ו דיר ובי״ו. ר״ל
, תהי׳ הפסקה בין ד הפרשיות בט f לאדר. וכשחל ׳  כשחל ר״ח אדר ביום ז
/ תהיה הפסקה בו׳ באדר. וכשחל ר״ח טוס ד׳, תהי׳ ההפסקה  ר״ח אדר ביום ב
 גד׳ לאדר. וכשיחול ר״ח אדר ביום ו׳, יהיו ב׳ הפסקות, דהיינו בב׳ לחודש
א לחודש אדר. א׳׳ב בשנה זאת שר״ח אדר השני(הוא עיקר האדר) הוא ב  ו
ם י ל ק , א״כ נקרא פרפת ש ( ׳  טוס ב׳(דהמיד מונין ר״ח מיום ב׳ כלעיל סי ו
 בשבת שלפני ר״ח אדר השני,* ובשבת שאחרר״ח שהוא ו׳ אדר,תהיה הפסקה
ה ז , ש ד ו ח ה , ה ר פ , ו ר כ . ובשבתות שלאחריה יקראו שאר הג׳ פרשיות ז  א׳

 אחר זה תכופים.
 םו) ולענין קריאת הפרשיות בקיץ ? . הנה מדאין בין פסח לשבועות רק ששה
 שבתותי. ומפרשת אחרי טד במדבר ובמדבר בכלל, יש ששה סדרות
 א״כ לשי! הכלל שבידינו מנו ועצרו (עיי סי׳ טו) שנקרא פרשת במדבר סמוך
 וקודם לחג שטעות. א״כ ב׳ הזוגות, אחרי קדושים, ובהר בחוקותי, צריך
 שיהיו שניהן כחלקים. ומפני שטן שבועות לשבת נחמו, ושבת נחמו בכלל,
 אינן רק י׳ שבתות. ומפרשה נשא שנקרא מיד בשבת שאחר שטעוה, עד פרפת
 ואתחנן ואתחנן בכלל, יש יי׳א סדרות. והרי כלל בידנו צוםו וצלו (עיי סי׳ טז)
, ק ל ב ת ו ק ו  שנקרא פרשת ואתחנן בשבת נחמו. א״כ 3׳ הזונות שבי/יק, ח



 שביא דרקיע
ד ם י ע ד ה ו  ס
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ד א ו ו א נ  שהן רצופים וכך הן שמות י״ג חדשיק, ומספר ימי כל א׳ ואי: י
( 3 1 ) י י , מ ( 3 0 ) ל י ר פ ן (31). א ר ע מ . ( 2 8 ) ר א ו ר ב ע ם. פ ו י (31) 
ר (30). ע ב מ ע ט פ ע ו (31). ז נ ס ו נ י ו י (31). א ל ו . י ( 3 0 ) י נ ו  י
ר (31 יום). ע כ מ ע צ ע ר (30). ד ע ב מ ע פ א ר (31). נ ע ב א ט ק  א

 הך הכל 365 יום.
 נב) אולפ בכל שנה רביעית (אשר נוכל לחשבו בין שנחלק לדי ד' שנית מספרם
 אי שנות מספרינו), עושין שנח עיבור (שאלטיחהר בל״א). והוא כדי
 להשלים הוי שפות (בקירוב) שחסרים בכל שנה מימות החמה(?לעיל סי׳ י׳׳ח).
 ולכן בכל שנה רביעי, שהצטרף כבר חסרוטת הד׳ שנים לכ״ד שעות, שהוא
 שיעור יום, יעשו אז מה״ס פעברואר כ״ט יום. כמו שנה זאת שנת 1814
 שאם יחולק סך השנים האלו צד׳ ד' שנים לא ישאר מאומה, א״כ השנה הזאת
 היא שנת הרביעית, ולכן עשוי לפעברואר 29 יום. ומפני שהו׳ שעת האלו
 הם רק בקירוב, וכלעיל. לכן בכל שנת מאה, אף שכשיחולק מספר השנים נד׳
 ד׳ לא ישאר מאומה , וא״כ היה ראוי לעשותו (שאלטיאהר), אעפ״כ לא יעכייהו
 מעובר. ורק כל שנת ת׳ יעשוטמעובר. ולבן שנת 1700, 1800 , 1900

 לא עשוס (שאלמיאהר). רק שנת, 2000 , יעשוהו מעובר כסדר העומד.
ן יש ב׳ מינין: א) רנים שקבוע להם בכל שנה יום ה י ת ו ג ח ב  ננ) ודע ש
 ידוע בחודש שלהן. ב) חגים מתנענעים שאין קטע להן יום ידוע בחורש

.  בכל שנה בשוה. ונזכיר רק קצת מאלו ומאלו המפירסמים טפי
ע נ י נ ע . 3 ק ( ר א ו נ א , (בראשון של י ר ה א י י א  א) חגים הקבועים הם: נ
ד ״ כ ) י נ נ א ה א ס (בב׳ פעברואר). י ע מ ט כ י  (בו׳יאנואר). ל
 יוני). מ י כ א ע צ י ס(כ״מ זעפטעמבער). ז י מ א ן י ו ד א (בכ״ח אקפאבער).

 מ א ר ט י ן(בי״א נאוועמבער). ו ו י י נ א כ ט ע ן(בכ״ה דעצעמבער).
ר ע נ י ר . ג ט כ א נ ט ס א  ב) אבל חגים המתנענעים שלהן, הן: ס
. ן ר ע ט ם . א ג א ט י י ר פ ר א . ק ג א ט ס ר ע נ נ א  ד
. וכל המתנענעין הלויין זה בזה. וכולן ס א נ כ י י ל נ א ר ס . ן ע ט ס נ נ י פ  פ
 תלויין בפאסטנאכט, ופאסטנאכט גופא תלוי במולד הלבנה. וכך הוא אופן
 קביעתן. פאסטנאכט תמיר חל ביום ג׳ שסמוך למולד לבנה שחל בפעברואר
 בשנה פשוטה, או במולד לכנה שחל בתחלת מערן בשנה מעיברה. ובך היא
, שבשבוע, אז יהיה(פאשט ' , ז ' , ו , ט  הסדר. אס חל המולד מ״ל ביום א׳
 נאכט) ביוס ג׳ שאחר המולד. ואס חל המולד ביום ד' או ה׳ שבשבוע, אז יהי׳

 (פאססנאכט) ביום ג' שקודם המולד. ואם חל ביום ג׳, יהיה באותו יום.
 אמנם (אסטערן) צריך להול תמיד טוס א' הראשין שאחר שבוע ז' מהתחלת
 השבוע שחל ט (פאכטנאכט), וטעם הדבר, שחוק קבוע להם פלא
, אבל לאי קודם ע״ז ניסן, ולא אחר כ״ב ניסן.  יחול אסטערן שלהן רק ביום א׳
 ולכן תלוי פאסטנאכט במולד הלבנה, ואז אפשר שיחיל אחר ז' שטעות ביום א'
 אסטערן שלהן, תוך זמן המוגבל, וכלעיל. והמיר חלין גרינערדאננערכטאג
ג טוס ו׳ הסמוך א ט י י ר פ ר א ק  טוס ה' הסמוך לאסטערן מלפניה. ו
 לאסטערן מלפניה. וביום א׳ הראשון שאחר שבוע ז׳ מאסעערן, ישטע של
 אנטערן בכלל הזי שבועות אז יחול(פפינגסטען). וביום ה׳ שבשטע ב׳ אחר

 פפינגסטען יחול סראנלייכנאם,
 גד) ומעתה לא נשאר לט לבאר רק ב׳ דברים הנצרכים לידע לכל התצה לסדר
 לוח על חפבז שטתם וחרשיהם מבלי שיהי' שום לוח לפניו והוא :
 א) לידע מתוך מספר פנותיט איזה פנה ימנו הם לפי מספרם: ב) לידע באיזה
 יום מחדשם יחול ר״ה שלנו ?. על השאלה הראשונה מאוד נקל להשיב עליה. רק
 מדע שחתלת זמן מנין שנותיהם הוא אחר אשר כבר מטנו 3760 לבריאה עולם.
 ולכן כפהדע מניין השנים שנמנה אנחנו, ותנכה רק מסך ההוא 3760 יבוא
 מנין השנים שימנו הן. למשל כשהרצה לידע איזה שנה יתחילו עתה למטת
 בשנה החלשה שלהן שיחול אחר ר׳׳ה שלנו בשנת תר״ה. העשה כך. שממניץ
 השנים שנמנה עתה אחר ר״ה הבא דהיינו משנות 5605 תנכה רק 0״37 .
) הבא אחר ר״ה ר ה א י א י י כ מ  וישאר לך 1845. וזט מנין שנהם שימנו (

 שלנו שנת תר״ה:
, שנרצה לידע באיזה יום מחדשה יחול ר״ה שלנו.  נה) אמנם בענין השאלה הב׳
 צריך שתדע שבהתחלת כל מחזור קטן, שחל במאה הזאה במספרם.
 דהיינו משנת 1800 עד שיתחילו למנות 1900, תמיר יחול ר״ה שלגו בב׳
 אקטאבער בשנה פשוטי שלהן, דהיינו בשנה שיהי׳ סעברואר 28 יום. ובשנה
 מעובר שלהן יחול ר״ה שלנו בהתחלת כל מחזור קטן בג׳ אקסאבער. רק שבכל
 שכת המאה שליין שלא יעפו עיבור כפי שהיה ראוי(?לעיל סי׳ גב). אז כשיתחילו
 למנות מאה חדש במספרם, יזה עם סדר החשטן הזה יום א׳. — ולכן כשיתחילו
, בג׳ ן נ  למנוח 1900 במספרם, יחול כל ר״ה שלנו בכל התחלה מחזור ק

 אקטאבער בשנה פשוטי שלהן, ובד׳ אקטאבער בשנה יכאלטיאהר) שלהן.
 נו) אולם כל זה בשנה ראשונה כבכל מחזור הקטן, שאז כבז־ השתוו במניינם
 שנות החמה עם שנה הלבנה(וכלעיל סי׳ י׳׳-ט). אבל בשנים שבמחזור

 אח״כ
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 מכל היקיסים שלה. לכן מה שיפאר מוסיף עצ מולד ניסן של עכשיו, ובאותו
 יום שיבוא, נדע שב£תו יום תחול תקופת ניסן. אלא שזה אי אפשר. שהרי
 בכלל ר״ב ימים וט׳ הנ׳יל, נכלל נ״כ שארית רצ״ד המחזורים שעברו, כמבואר
 לעיל. ובכלל הרצ״ד מחזורים יש ג״כ השנה הראשונה של בריאת העוצס. וחשבנו
 כאילו בניסן הראשון שאחר בריאת העוצם כבר עבר שנה לחמה וללבנה. והרי
 בשארית אותה שנה שנכלל בכלל הר״ב ימים וכו׳ הנ״ל, יש נ״כ ז׳ ימים טי
 שעות ותרמ״ב חלקים (ז״ט תרמ״ב), שקדמה חמה בהלוכה קודם למולד הלבנה
 הראשון בעת הבריאה (כלעיל סי׳ ל״ה). וא״כ איך נחשב איתן ז״ט תרמי׳ב,

 לכ״ט י״בתשצ״ג של לבנה.—
, סך ז״ט  ספ) לכן בתחלה ננכה מאותן ר״ב ימים וכו׳
 תרמ״ב כזה
 ונשאר קצ״ה ימים וח׳ שעות ותרצ״ו חלקים. זהו מה
 שקדמה חמה ללבנה עכשיו בניסן ממולד מבנה הראשון
 בעת הבריאה בתשרי. ומן סך זה נעשה חדשי לבנה של
 כמה פעמים ב״ט י״ב תשצ״ג (ע״י כלל דפיזיאן).
 אמור כמה פעמים כ" ט י״ב תשצ״נ יש באותן קצ״הימים
 ח׳ שעות ותרצ״ו חלקים. ששה פעמים. דהרי ו׳ פעמים
 כ״ט י״ב תשצ״ג עולה קע״ז ימים ד׳ שעות ותל״ח חלקים.
 תנכה סך זה מן קצ״ה ימים ח׳ שעות ותרצ״ו חלקים הנ״ל.
 נשאר י״ח ימים ד׳ שעות ורנ״ח חלקים כזה
 ובאשי שכבר למדט לבקש כל מילד שנרצה, על פי
 הכללים שבארנו(לעיל סי׳ כ״ה וסי׳ ט׳). א״כ ידענו ג״כ
 שמולד נישן מן שנת חר״ר, הוא אחר עבור י״ג שעות
 ותתכ״ב חלקים ביום ג׳ בשבוע. ונצרף הי״ג שעות
 ותתכ״ב חלקים אל הי״ח ימים וד׳ שעות ורנ״ח חלקים

, להם מורים רק שניוס ג׳ בשנוע יהיה ה  (לגי ימים של המולד א״א לנו לצרף למנין ז
 ם*ולל . והלי אנתנו לק לוצים לילע בכמה ימיס בחולש משעת המולל תהיה התקופה) —
 עולה י״ח ימים וי״ח שעות. ר״ל שאחר עבור משעת מולד ניסן י״ח ימים
 וי״ח שעות אז תהיה תקופת ניסן של שנת תר״ד. וא״כ כמו שאם חל ר״ח ביום
 ה׳ בשבוע, יהיה ט״ו בחודש ג״כ ביום ה'. כ״כ אם המולד חל ביום ג׳ בשבוע
 קודם לר״ח, יהיה ט״ו יום אחריו ג״כ באיהו יום ג׳ בשבוע שקודם יום טי׳ו
 לר״ח. — והרי אותו יום ג׳ בשבוע הוא י״ג בחירש. א״כ י״ח ימים וי״ח שעות
 משפת המולד, כלץ מיד אחר חצות בשבת י״ז לחודש ניסן—ואז הוא תקופת

 ניסן בשנת תר״ד.
 נ) ומאחי שידעט מתי תקופת ניסן, בנקל נוכל לידע ג״כ מתי תקופת תשרי
ב ימים וט״ו שעות, דהיינו י  שאחריו. שניסיף על י״ז ניסן עוד קס
 ב' פעמים צ״א יום וז׳ שעות ומחצה, שהן שיעור הרוחק בין תקופה לתקופה
 (כלעילסיילא). ובאותו שעה שכלה החשבון, שם הוא תקופת תשרי. וכן נעשה
 מתקופה לתקופה שנחשב תמיד מזו לזו צ״א יום וזי שעות ומחצה. נמצא שרי

 תקופות של שנת תר״ה חלין כך.
 תסופת תשרי תרי׳ה ליל שקודם כ״ג תשרי, דהיינו מפ״ק אום 3 א׳יהר נאך

 מיעטערנאכס.
 — טבח — ביום כ״ו טבת, דהיינו זאנטאג >*ם ן10 אוהר פאר מיטטאג.
 — ניסן — כ״ט אדר שני, דהיינו זמטאנ איס 6 אוהר נאן מיטטאג.
 — תסוו — ליל שקורם ב׳ תמוז, דהיינו ריא נאכט פאר מאנטאנ 4 אוהר

 נאך מיעטערנאכט.
 ומעתה תדע ג״כ מתי השאלה דהיינו באיזה זמן מתחילין לומר ותן טל ומטר,
 לשי מאי דקיי״ל (תענית ל״י ע״א) שיהיה בין יום תקופת תשרי ובין יוס
 שמתחילין לומר ותן סל מסר נ״ח יום, חון מיום התקופה וחון מיום האמירה
 א״כ באשר שתקופת תשרי הוא בכ״ג השדי א״כ מתחילין לומר ותן טל ומטר

 במעריב כקודם יום ד' כ״ג כסלו תרי׳ת הבעל״מ.

 י) חשבון חדשי חמה.
 נא) ואחי שידענו כל אלה, נקל לנו לחשוב ולסדר ג״כ בעצמינו חשבון חדשי
 חמה של האומות מקרא ק א ל ע נ ד ע ר (והמלה הואת נגורת ממלת
 (קאלפנלאע) כלשון רומי שכן היה נקרא אצלם יום הראשון של כל חודש, שנו הכריוו נרומי
 בעת מלכותם פשוקים ולתיבות ג״כ מתי יום לאשון של לבנה [ועי׳ ע״ו ל״ת ח׳,]). וכך הוא
 חשבונם כעת (לפי חשבון נרעגארשען קאלעגלער). — שהן מחשבים שנות
 החמה שס״ה ימים, ומחלקים הימים האלו לי״ב חלקים, וקראו לכל הלק בשם
 חודש. ונהט לכל חורש וחידש ל״א ולי יום בסירוג, חון מהחודש הבי הנקרא
 פעברואר שעשאוהו כ״ח יגס אף שלפי הסדר הי׳ ראוי להיות ל׳ יום. וכ״כ
 חון מלודש ז' וחי שנקראים יולי ואויגוסט, שעשאום שניהו בני ל״א יום אעפ״י
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. ה ״  וגס ידעת שבמספר עשיריות ורכיעיות השנים הס שמן עמנו(כלעיל הי׳ ג
 א״כ שנת תקפ״ז אינו מהחלק לדי וצא היה בו(שאלטיאהר), רק שנת חקפ״ח
 ושוב בשנת צ״ב, ושוב.בשנת צ׳יו, ושוב בשנח ת״ר, ושוב כשנת הר״ד היי
 שאלסיאהר. א״כ שזב התארך תוך הי״ח שנים, שנות החמה ה' ימים להס
 ונמצא שחסרי׳ לנו בהי״ח שטת לבנה שוב ה' ימים. צרף בל ג׳ החסרים הנ״ל
 יחד. יעלה 207 ימים שחסרים לך ברייה הר״ה בשנות הלבנה משטת החמה.
 והי׳ מן הראמ שנסך הנ״ל תחשוב לאחור מבי אקטאבער. אבל תנכה החלה

 מן 207 ימים הנ״ל ב׳ היתרונות שיש לך לחשוב.
 ושאל לך גם שאלה ד׳ ד) כמה שנים בל עיבור
 שלנו היו ט״ח שנים מייל. תשו׳ (עי׳ לעיל סי׳
 י״מ) ותדע שכבר היו וישנות העיבור הוךהי״ח
 שנים שעברו במחזור וכבר ידעת ג״כ שכל חודש

 מעובר אצלינו הוא בן ל' יום (עי׳ לעיל סי׳ ז).

 אמור מעתה ו' פעם ל' הוא 180 יום.
 שאלה ה ה) וכמה שנים היו שלמים בי״ח שנים
 שעברו שהיי בהן חשון וכסלו שניהן בני ל' יום.
, חשיב או תעיין בעאבעללע א׳ שבטור ר ש  ת
), ותראה שכבר עברו ׳  שהבאתי לעיל (כזה הסי

 תוך הי״ח שנים שבמחזור זה ט' .שנים שצמים. נמצא שעוד הרווחנו ע׳ ימים
. צרף ב' היתרונות האלה יחד - ויעלה 189 ל ל  בימי הלבנה בי״ח שנים ה
 ימים. הנכה סך 189 ימים היתרונות, מן 207 של החסרונות, ישאר לך
ק החשוב לאחור מראש השנה שהוא ב׳ אקטאבער, י״ח ימים  18 ימים. ל
 למפרע, דהיינו ב׳ ימים הראשונים מאקטאבער וט״ז ימים האחרונים של
 זעפסעמבער שהם יחד י״ח ימיס נמצא יגיע לך ר׳׳ה של שנת הר״ה

 בי״ד זעפטעמבער.

 גט) אמנם כל זה אם תרצה להעמיק בהדבר ולהבינו על טריו. אבל ידעתי לך
 דרך קצרה שתוכל על ידו לידע באיזה יום מחדשיהם יהי׳ ר״ה.
 והוא בשתדע רק מתי תחול תקופת תשרי בהאי שתא. דכלל הוא כל שחל תקופת
 תשרי בסוף ג׳ שעות ראשונות בלילה אז תחול בליל שקודם ז' אקטאבער. ואס
 בשאר חלקי היום אז תחול ביום ו׳ אקטאבער. א״כ באשר שידעת שתקופת
 תשרי דהאי שתא שנת תר״ה תחול טוס א׳ כ״ג תשרי 3 אוהר נאך מיטעערנאכט
 (כסי׳ גי), א״כ יהיה כ״ג תשרי טוס 6 אקסאבער. ועתה צא וחשוב כ״ג ימים
 למפרע דהיינו עד יום ר״ה, ותראה שיום ר״ה דשנת הר״ה יחול ביום יי ד
 זעפטעמבער. ועי״ז תוכל לשדר לך מיום ליום ולהלן, כל ימי חדשיהן וחגותיהן
 כל א׳ על מקומו כראוי. עוד יש דרך קצרה לפניך, שאס רק תדע באיזה יום
 מחדשס חל יום א' דפסח שלנו, תחשוב מלבד יוס א' דפהח, עוד קס״ב יום,
 וידעת שיום קס״ג אחריו הוא ר״ה שלנו.— וכ״כ תחשוב אחר אותו יום שבחדשס
 שבו חל פסח שלנו, קס״ב יוס בחדשיהם, ועי״ז תדע בנקל באיזה יום מחדשס

 חל ר״השלט: ובריך רחמנא דסייען עד כאן.

 אח״כ, כל המבקש לידע באיזה יוס מחדשיהם יתל ר״ה שלנו, צריך לשוס פין
 על ה׳ דברים: א) במה שנים כבר עברו במחזור קורס ר״ה זה. דהרי בכל
 כנה ושנה משנים שעברו התארך שנת החמה י״א יום יותר עצ שנת הלבנה.
 ונמצא שלמשצ ר״ה של שנת ב׳ שבמחזור הלבנה, הועתק ר״ה פצני י״א יוס
 לאחור מב׳ אקעאבער, ויחול בכ״א זעפטעמבער. ובשנה ג׳ שבמחזור כבר
 הועתק ר״ה לאחור כ״ב יום ויחול ר״ה ביוי׳׳ד זעפטעמבער וכן בכל שנה ושנה.
 ב) צריך ג״כ לידע כמה שנים עברו במחזור שהיו חסרים, דהיינו שהיו חשון
 וכסלו שניהן בני כ״ט יום. ונמצא שגס עטר זה הועתק ר״ה שוב לאחור לתוך
 זעפטעמבער בעד כל שנה חסירה שעברה במחזור הלבנה, יום א'. ג) גם כן
 צריך לידע כמה שנים עברו במחזור שעשו הן אותו (שאלשיאהר), שהיה אז
 (סעברואר) כ״מ יום, ונמצא שעי״ז התארך שנתס אז עוד יום א׳ יותר על שס״ה
 ימיס. ונמצא שעי״ז הועתק ר״ה שלנו יותר לאחור מג׳ אקטאבער לתוך
 זעכטעמבער כל כך ימים, כמספר השאלסיאהרע שהיו תוך המחזור. אבל נגד
 ג׳ דברים הנ״ל שמעתיקים את ר״ה שלנו לאחור מג׳ אקטאבערלתוך זעפטעמבער
 צריך נמי להשגיח ולשום עי; על ב' דברים אחרים שעל ידיהן יושלמו חסרונות
 הימים הנ״ל, ויתקרב שוב ר״ה מתוך זעפטעמבער לב׳ אקטחבער, או יעבור
 נם יותר להלאה לתוך אקטאבער. והס ד) במה שנים עברו במחזור שהיי לנו
 בהם עיבור, ועיי׳ז התקרב שוב ר״ה פלט מתוך זעפטעמבער לב׳ אקעאבער
 ולהלאה, כשיעור ל׳ יום חודש העיבור בכל שנרי ושנה משטת העיבור.
 ה) וכמר- שנים עברו במחזור שהי׳ בהם שנה שלימה שלט, דהיינו חשון וכסלו
 שניהן בני ל׳ יום, ועי״ז שוב התארך שנת הלבנה בכל שנה שלימה שעברה ,
, והתקרב ר״ה שלנו גס עי״ז מתוך זעפטעמבער לתוך אקטאבער י  יום ח׳
 נז) 1אם תשגיח על ה׳ דברים אלה , ותנכה ב׳ מיני יתרונות הנ״צ מג׳ מיני
 חסרונות הנ״ל. וכימים שישארו לך מהחסרונות הנ״ל תחשוב לאחור
 מג׳ אקטאבער, תוכל לטון על הנקודה באיזה יוס מחדשס יחול ר״ה שלנו,

 בלי שום שגיאה.

 נח) למשל, שתרצה לידע באיזה יום מחדשס יחול ר״ה שלט שנת רר״ה.
. כבר ידעת ׳  חקור תחלה א) כמה שנים עברו במחזור . תשו
 (כלעיל סי׳ ל״ט) ששנת תר״ה הוא שנת י״ט במ־זזור לבנה, א״כ עברו י״ח שנים.
 אמור מעחה י״ח פעם י״א. הוא 198 יום. שאלה ב׳ ב) וכמה שנים היו
 ט״ח שנים הנ״ל חסרים. תשו' אם החשוב יפה מידי שנה שנה בשנות מידור,
 תמצא שכבר עברו ד׳ שנים חסריס תוך הי״ח שנים. אך תוכל להקל מעליך
 משא החשבון הזה, בשתשניח על לוחות (הטאבעללען) שבטור א״ח (עאבעללע
 אי) ששם מ זכר כל שנה ושנה מהשנים שעברו אץ היו אס שלמים או חסרים
 או כסדרן כפי שהוריתיך(סי׳ ט״ו), ותמצא שכבר עברו ד׳ שניס בהי״ח שנים
 שהי׳ בהן חשון וע־שלו שניהן חסרים. נמצא שחסר לך שוב 4 ימים. שאלה
 ג׳ נ) כמה שאלטיאהרע שלהם תוך הי״ח שנים שעברו כמחזור. תשו', הרי
 נקל לך לדעת שבשנת תקפ״ז התחיל המחזור הזה שאנחנו עומדים ט כעת (ע״
 לעיל סי׳ י״ט). ונם ידעת שרק בכל שנה ד׳ יעשו כאלטיאהר (כלעיל סי׳ נ״ב)

 י׳ק׳ ישראל ליפשיץ.

 פתה התיבה
 כי כל ראשי תיטת שתחלתן אחת או שתים מאותיות השימוש כמו ב. ד. ה. ו.
 וימצא כתוב, בהאות השרשיי הראשון כי שם ביתו. למשל, במלת דבלא״ה לא

 , ולמראה עיניו ישפוט, שרציתי לומר דבלאו הבי. וכן בכל דבר ומנין:

 במה שכתוב. בעה״ב בעל הכית. בע״ה בסלי חיים. ב״פ בגל פשתן. בפ״ע גפני עצמו.
 בקו״א בקונשרס אתרו!. ב״ש בית שמאי. בשא״מ כשאינו מינו. בשכמל״ו ברוך שם

 כבול מלכותו לעולם ועל:
ילה שוה,גישנים: ז ״שג  ג״ט נ׳ שפתים. ג״כ גס ק. ג״ס ג׳ שעולות. ג״פ ג׳ סעמיס. נ
, לכרי הכל, ׳  ד״א ל׳ אללינו, ל' אמות, לבל אשל. דייה לבור המתחיל, לף ה
/ לעל לעת. . דע״ד ל' על ל ׳  דליית לוחה לא תעשה . ד״ס לבלי סופרים, לף ס

 דשיל״מ לבר שיש לו מתירין. ד״ת לין תולה :
ה הוא הלין, הלי הוא. הי א ם ה אמינא. הו״ל הוה ליה. הול׳׳ל הוה ליה למימר. י י  ה
 הומ״ל הוה מצי למימל. הי ט ה׳ שפתים, היינו ש^מא. הלמ״ס הלכה למשה
. הג״מ הנהו מילי. ה״פ הכי סירושא . ה״ק הכי קאמל. . ה״נ הכי נמי, הכא נ«י י נ  מסי

. ה״ת הא תינח: ה  הי״ז הלי ז
 ןא׳יץ זה אתר זה . זהי׳ו זמן הזה. זוז״ג זה וזה גולם . זל״ו זה לזה. זמ״ו זה מזה.

 ז״נ ו׳ נקיים:
 \Q"T\T חול המועל. חו״ג חוור וניעור. חייל חון לארז. ת״י מק יעקב. ה״מ תושן

 משפע ־ ח״ש תצי שיעור;

 יהיא לוח ראשי התיבות שבסדר זה, מסודרים על פי א. ב. אמנם יריע להוי
 כ. ל. מ. ש. לא יבקשו ולא ימצאו בסדר האות השמושיי, ויבוקש הדבר
, רק יסיר הדי שהיא אות השימוש, ויחפש וימצא באית ב׳ '  ימצא באות ד

. אאע״ח ן  א׳ אחל . א״א אי אמרת, אי אפשר, אין אומרים, אין אדם: אא״ב אלא אם כ
 אברהם אבינו ע״ה . אבי׳י אמר ברוך יצחק , אינו בן יומו. אי״א אביו ואמו. אה״ע
. א׳י׳ח אורח חיים. אח״כ אחר כך. אחמ״ב אחר מחילת ככולו. אחוי׳ג אינו ר ז  אקהע
פ אתר סשח. א״י ארץ ישראל, אינו יכול. אי״ל אץ לומר. אילה״ק י ת  חוזר וניער. א
. א״נ אי נמי, . אלת׳׳ה אי לא תימא הכי ן . אל״ב אם לא ה ן  אין להקשות. א״כ אס כ
 אינו נאמן. א״ע את עצמו. אע״ג אף על גב . אע״כ אלא על כרחך . אעפ״כ אף על פי
. א״צ אין צריך אצ״ל אין צריך לומר. אצל׳׳ג אין צריך לנופו. י כ ה אפילו ס י פ . א  ק
 א״ר אליה רבה , אמר רחמנא . א״ר ל״ת אמר לתמנא לא תעביל. את״ל אם תמצא לזמר:
. בדיע׳בליעבר. ב״ה ן  בב׳׳א ננת אחת. ב״ב בנא בתלא, בעל בית. ב״ר כית לי
 בית הלל. בהמ״ז ברכת המזון. בו״ח בשל ותלב. בו״ת בנו ותלמילו. בזא״ו
ה. בוה״ז בזק הזה. ב״י בית יוסף, בן יומו. ביהמ״ד בית המדרש .  בוה אתר ז
 ביהמק״ק בית המקלש קים. ביהע׳׳ר בין הערביים. ביה׳יש בין השמשות. בי־כ״נ
 כית הכנסת. ביה״כ נית הכסא. בבדש״י בכדי שיעשו. בכה״ג בכהאי גוונא . בל״א
מ במין ״ ב ט . ב  גלשה אשכנזי. בל״ו בלא זה. בל״י בלשון יונית. בלא״ה בלאו הכי
ת,  בנדנו. במד״א במה לבר״ם אמורים. בס״ד בסייעתא לשמיא. במ״ש במוצאי כנ
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. עאכ״ו מל אתת כמה וכמה. ע״נ מל גג•. ע״ד על לפת. עיה *& ׳  ןן״א עי א
 הארץ. עוי״ל עול יש לומר. ע״ז עכוזה זרה, על זה . ע״ח ערוני חצילות.
. ה . עמ״ט ערב יזה שוב. עיו״כ ערב יוה כפורים. עי״ז על ילי ז לי  ע״י על י

 עכלה׳יט על כאן לשונו השהול. ע״כ על כאן, על כרמך. עכ״ל על כאן לשוגו
 עכ״פ על כל פנים. ע״ט על מנת. עמ״ש עיין מה שכתבתי. ע״ע על עצמו. ע״פ ערש
. ע״ש ערב שבת, עיין שם, על שם. עבת״ד על כאן תוכן לבריו: י  פסת, על פ
. ״ ר דניחי׳ל פסיק רישא לניחא ל ״ . פ״י פני יהושע. פ ׳ כ ק ר פ ב ״ . פ א סרק אי ״ £ 

 פר״ח פרי חלש. פרופ״ר סרישה ופרימה :
 צ״ל צליך לומר. צ״ע צריך עיון. צע״ג צריך עיון גלול. צעב״ח צער בעלי חיים:
. ק״ק . קם״ל קא משמע לן . ק״ל קשיא לי  ק׳ קשה . קי׳ו קל וחומר. קייי׳ל קיימא לן

 קצת קשה, קדשי קדשים. ק״ש קריאת שמע:
 ר״ב רבינו ברסנורא. ר״ה ראש השנה, רשות הרני9. רה״י רשות הימיל. ר״ח לאש
 חולש, רבינו חננאל. רט׳׳ז רבינו שורי זהב . ר״ל רצה לומר , ריש לקיש .
 רכ״מ רבינו כסף מסנה. רלח״ט רכינו לחם משנה . רמל״מ לבינו משנה למלך. רפ״א
. רפ״ק ליש סרק קמא. רפ״מ לבינו פרי ׳ ו כ , רפ״ב ליש פלק ב׳ ו ׳  ריש פרק א

 מגדים. רתוי״ט רטנו תוססת יוס שוב:
. שאצל״ג שאינו צריך לגופו. שכ״ם שכיב מרע. של״ש שלא ׳  ש״א שאגת ארי
 לשמה. שלכרה״נ שלא כלרך הנאתן. ש״מ שמע מנה . ש״ע שולחן ערוך.

 שעה״מ שער המלך. ש״צ שליח צבול:
 ף}״1* תרומה גלולה. תה״ק תולתינו הקלושה . ת־ ח תלמיל חכם. חחה״מ תחיית
. ח״ק תנא קמא. ת״ת תלמוד תורה. תר״ת  המתים. .תנ״ה תניא נמי הכי

 תקיעה תרועה תקיעה:

 טחע שגגת הנאה. טע״ט ברו״ט שסח על מפת ברום מפח:
 י״א יש אומלים, י׳ אמות. יא״צ יאל צייש. יד״ח ילי חובתו. יו״ט יום שוב. יו״כ
״ש יין . י  יום כפולים. י״ח יש חולקין. י״ט י׳ ששחים. יס״ב יל סוללת בו

 שרף, ירא שמים :
 ^״א כל אחל , כי אם. כה״ג כהאי־גוונא, כהן הגלול. כדא״פ כלי אכילת פרש. ב״י
 כביכול, כנסת ישראל. כ״ב כמו ק , כל כך. כמ״ד המאן לאמל . כמ״ש כמו
. בעל״פ כולי עלמא לא פליגי. כ״צ כל צרכו, כלי ן  שכתוב. כ״ע כולי עלמא, כלי ע

 צרכו. כ״ק כלי קליפה. כ״ש כל שהוא, כלי שני, כל שכן:
. ל״ר לאו לוקא. ל״י לשון יוונית, ל׳  ל״א לא אמריי. ל״ג לא גמריגן, לא גלסינן, לא נזלו
. ל״מ לולא מסתפינא. לט״ד למאן לאמר. לע״ל לעתיל לבוא.  יוס. ל״ל למס לן
 לפ״ז לפי זה. לסמ״ש לסי מה שכתבתי. ל״צלאצריכא. לצט״ט לצורך גופו ומקומו. ל״ק
 לא קשיא, לא קאמר. לק״ט לקבל שומאה. ל״ש לא שטח, לא שייך. ל״ח לא תעשה:
, משאת בנימין. מאכ״ד מאכל גן לרושאי. כג״א ׳ . ט״ג משנה נ ׳  מ״א משנה א
, מאן לאמר. מד״ס מלברי סופרים. מהב״ע ׳  מגן אבלהס. מ׳ ד משנה ל
 מצום םגא כעטרה, ס״ט מאי שעמא . מ״ס מכל מקום, מטל משנה. םט״ג ממה נפשך.
. . טסל״ת מסיח לסי תומו . מעל״ע מעת לעת. מ״ע מראית עץ  מנ״ל מנא לן
 מצ״א מצא אמל, מצא אתר. טצ״ע מצל עצמו. םק״ט מקבל שומאה. מ״ש מוצאי
 שבת, מאי שנא, מה שכתב. משא״כ מה שאץ כן. משו״ה משוס הכי. משכח״ל משכחת לה:
ט נותן שעם בל נותן שעם . נט״י נשילת יליס . נטל״פ נותן שעם ״  12 נ

: ה  לפגם. נ״מ נסקא מנ
Y מלקא לעתך. סד״א סלקא למתן אמינא. ס״ט סעיף p׳ . ס״ל סבירא לי׳: D 

 ס״ם ספק ססיקא. ס״פ סוף פרק. ס״ת ספל תורה:

 וי
 תשמישתא לבני ר״ה, והו׳יל כר״ה. ואויר רה״י כרה״י עד לרקיע. מיהו מדרבנן
 אפיי מוקף המקוס ד׳ מחיצות שגבהן י״ע, אם רוחב המקוס יותר מט׳ אמות
דע ואינו מוקף לדירה, כגון גינה שחין בה דיורין, אעפ״י  וד״ט על ע׳ אמות ו
 שהשומר דר בתוכה, אין דירתו שם רק לשמור, להט דנו ככרמלית.
 ברכלית, היא מטריקון ״רך ומל״ ר״ל לא לח ולא יבש. או שהוא נוטריקון
 ,.,כארמלית" ר״ל כאלמנה שאינה לא בתולה ולא נשואה. ה״נ זה המקום דומה
 במקצת לר״ה, מדאין לו מחיצות הראויות לרה׳יי. ובמקצת דיניו דומה לרה״י,
 מדאינו מעבר לרבים. (אב״י סי׳ הא׳ שהוא מירושלמי, כשבת ל״ו א׳ תוס׳ דיה כרמלית
 הובא ברמ׳״א א׳׳ח שמ״ה ס״א בשס רש״י, ואני הצעיר מצאתי ללש״י שבת ל״ג ב׳ לים
 בעי אט*. ודל כרמלית לשון יער וכרמל, שאינו לא הלוך תמיד לרבים, ולא תשמיש רה״י
 עכ״ל. ויש נימ ללינא , ללפירש״י יערות הס כלמלית, ללא כלמכ״ם סי״ל משכת ה״א
 למנה יערות בכלל ר״ה . ועי׳ מ״מ שם). ובמי כן אם חסר א׳ משאר תנאי ר״ה
. או־גומא או תל שבר״ה שעמוק או גבוה יותר מג״ט ופחות מי״ט, ויש  מ״ל
 ברחבו ד״ט על ד״ט, דאילו פחוה מג״ט בטל לגבי ר״ה, ובגבוה או עמוק י׳יט
 הו״ל רה׳׳י, ובאין רחבו ד״ט הו״ל מקום פטור. וכמו כן מקום המוקף מחיצות,
 רק שאין המחיצית גבוהות י״ט. כל אלו וכדומה להן הי״ל כרמלית. וכן הימים
 והנהרות, כשהמים עמוקים י״מ ורחבן די׳ט הם כרמלית , אבל בפחות מזה,
 בטלים לרשות שעוברים בתוכו (א״ח שמ״ה סי׳׳ל, וסשנ״ו ס״א). מיהו אין כרמלית
ל. אב״י מיהו , ותוס׳ לף ה׳ ומג־״א שמיה םקי ן  בכלים (כרש׳,, שבת ל״ח א׳ ל״הסתות מכ
 בכלי מחובר לקלקפ יפ לין כלמלית, כמג״א שס ותוס׳ שכת יי״א ליה אלא, ימי׳ שיי
 לשיו במנ״א היךז לעניין עגלה, לאי מקרי קביע הוה כרמלית, ועי׳ שם סי׳ שנ״ה ס״ב).
 מקום פטור הוא אויר שלמעלה מי״ט של ר׳׳ה או של ברמלית. אי חריץ או הל
 או מקום המוקף מחיצות, שהם בר״ה, ועומק החרין או גובה התל או המחיצות
 הוא יותר מג״ט, רק שאין ד ט ברוחב החריץ והתל והמקום המוקף, אפי׳ אריך
 אלף אמה. כל אלה מקום פטור הוו, וכ״כ כלי גבוה מג׳ ולמעלה ואינה רחבה
 ד״ט, ועומדת בר״ה הוה ג״כ מקום פטור (כהג״א ס״ק לשכת). רק בזרק כלי כזו
 מרה״י לר״ה או איפכאחייב, כדמוכח מסוגיא דטורת, דאףדמקוספטורהוא,
 מ״מ אינה רשות לעצמה, מדשרי להוציא ממנו לר״ה ומר״ה לתוט. וההילוקבץ
 ד׳ רשויות אלו, הוא כך: דהמוציא מר״ה לרה״י או איפכא במזיד ובהתרחה,
 חייב סקילה. ובמזיד בלא התראה, חייב כרת. ובשוגג, חייב חטאת [אב״י ונ״«
 האילנא; כי חייבי מיתות שוגגין סשורץ מתשלומין, משאיכ חייבי כריתות שוגגין מלאינו לוקה
 תייכ לשלם (כלמכיס סיא מנערה הי״א, ועי׳ א״ח סרעיח , וח״מ סתכ׳יל, ועי׳ עול באיון
 ססשל״ל תקנה בזה״ז לחיוב חשאת, ועי׳ ט״ל סי׳ קס״ה)] אבל בטציא מר״ה או מרה״י
 לכרמלית, או מכרמלית להן, פעור אבל אסור. מר״ה או מרה״י למקום פטור ,
 או ממקום פטור לא׳ משתיהן, מותר לכתחילה. ומכ׳ים מכרמלית למקום פטור
 או איפכאדמותר, וכן המעביר ר׳ אמות בר״ה, חייב חטאת. בכרמלית, פטור
 אבל אסור מדרבנן. ברה״י או מקום פטור, מותר לכתחילה לטלטל אפיי כמה

: (  פרסאות (שרת א׳

 פתיחה למסכת שבת
 רשות דרבים/ רשות היחיד * כרמלית/ מסוס פטור.

 סדרא דמסכת שבת, מתחלה רצה תנא למכקט מילי רבץ חשיכה, כלא יצא
 חייט במחטו, ואין שורץ וכו׳. ואגביה נקט נמי לא ישב לפני הספר
 סמוך למנחה, שכן הדרך להסתפר קודם שבת (כתענית W ב׳). ואגב נקט נמי
 שאר דיני דסמוך למנחה. מיהו משוס דקדים זמן היובא דתפלת מנחה קודם ללא
 יצא החייט, להט אקדים למתני דני דמנחה. ואיידי דחני נזירה שמא ישכח
 ויצא. תנא נמי לא יקרא וט׳ ושאר מזירות עד סוף הפרק, ובתר הכא הנא
 גמה מדציקץ ובמה טומנין, דהוו נמי דיני דבין השיכה. רק משום דבססק
), להט אקדמיה לדני הדלקה ק דס  'חשיכה עומנין אבל אין מדליקין(כפ״ב מ״ז
 לדיני הטמנה. ובתר הט תני דיני דשחריה בשבת / במה בהמה ובמה אשה
 יוצאה. רק מדרך בהמה לקדם ביציאתה קודם לאשה, להכי אקדמה למתני. וא־ז״כ
 תני כלל גדול שכולל כל ל״ט מלאטת שדרך לעשות ביום כמ״ש תזרח השמש ונוי
 יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב. ופרקי רבהר הכי טלהו פירושי דפרק כלל
 גדול כינהו. אמנם מדרצה להתחיל עם לא יצא החייט להט אקדים במשנה יציאת
, י " ה , ר ה ״ : ר ן  השבת וכוי, לפרש דני הוצאה. והגה ד׳ רשויות ה
. ר״ה הוא כל מקום מעבר לרבים. בין שהוא ר ו ע ם פ ו ק , מ ר מלי ת  כ
 רחוב שבעיר מקרא בש״ס פלאטיא והוא ל״י, (שטראססע מארקטפלאטן)
 נל״א. והוא מפולש מב׳ הצדדס, בשערים מכוונים זה כנגד זה (מג׳״א שמ׳׳ה ר)
. (  ואיצו מקורה, ואפי׳ יש להן דלתות רק שאין ננעלות בלינה (עי׳ נףז שס סיךו
 בין שהוא דרך שמעיר לעיר הנקרא בש״ס סרטיא, (לאנדשטראססע), בל״א
 (ומקור השם בל׳ רומי נקרא םטראטיא , רק ב׳ שיא נעים בראש המלה אינס נאותין
 בלשון עברי, לכן נתקצר). ואס א׳ מאלו השנים רחב ט״ז אמה (ושיעור אמה עי׳
 בפתיתה לעירובי! בסוסה), וסי רבוא בנ״א דרין בהעיר לעבור בו בכל יום,
 כבמדבר שהיו ישראל ת״ר אלף במחנה, אז הו״ל ר״ה. מיהו י״א אפי׳ אין ס׳
 רבוא עוברים שם, וכן יש להחמיר על עצמו(רש״ז א״ח שנרה סק״ו). אויר ר״ה
 אינו כר״ה רק עד גובה י׳ טפחים (ושיעור שפת עי׳ לקק בפתיחה לעיריבין
 כסופה). רה״י הוא, כל מקום שמוקף מחיצות שגבוהים לפחות י׳ טפ־יס,
 ורוחב המקום דע״ד טפחים, או יותר, ואפי׳ עד כמה מילין, ואפי׳ מדנה
, ן  המוקפת חומה ודלתותיה ננעלות בצילה. וכן כלי המונח בר״ה, כמגדל ע
 (שראנק) בל״א, כשהוא רוחב ד״ט על ד״ט וגבוה י״ט. או אפי׳ עגלה שעומדת
 על גלגלים, אם העגלה בעצמה גבוה תוכה ז׳ ומשהו, והיא פחות מג״ט סמוך

 לארץ, אמרי׳ לבוד, ומה כאילו גבוה י״ט. או אפי׳ גבוה ג״ט מהארץ, אבל
 העגלה בעצמה גבוה י״מ בלא הגלגלים, אף שגם תחת העגלה הוה ר״ה אס
 אינו מקורה, מ״מ תוך העגלה ולמעלה מהעגלה הוה רה״י אס רחבה ד׳׳ס,
 ואע״ג שרק למעלה רוחב העגלה ד״ט ולא בשוליה, אפ״ה הוה רה״י. רק אם
 גס למעלה אין העגלה רחבה ד״מ, אז הוה מקום פטור (ועי׳ בסמוך לין מקום
 פשור, ועי׳ מגיא לס״ו ססק״ו). וכן חריץ או גומא או תל בר״ה שעמוק או גבוה
מ או בעומק י״ט ו  י״ט ברוחב ד״ט על ד״ע, הו״ל רה״י. ודוקא במתלקע בג
 ממון שפוע ו׳ אמות, דבמתלקט גובה י״ט מתוך שסוע ה׳ אמות, אז ניחא



 ר עובדיה טברטנורה יציאות השבת פרק א שבת תוספת ירט א ציונים
• T O . ת ב צ ־ ת ״ ו א י צ ׳ הר״ב הוכחה שמרשותלרשות. והרשרוש א י . הוצאות שמרשות לרשות האמורות הצל א יציאות השבה.פי ת ב ש  יציאות ח
 שבת והכנסות כמי קח קרי יציאות אוחיל ומוצית הם מפורשים בפי׳ הר ב בריש פרק י״ח ובפירוש הרמב״ם ילכה 6׳ ! פשש

ת שיריי י ל מ י י כ ב ב ג ת כ  מרשות לרשות והאי לתני יציאות ולא תני הוצאות לישנה לקרא בכאן. ואל המעה בלבדי הרמב״ס בראותך ש

ג א השבת כד״; שבת? ג ו ש ה ל פ י י ה ח ח פ כ ה מ י א א י ט ה • ו ל י ז מ ה ה י * ב מ י י ח ת י 1 ש נ ה לישי י נ י מ ש ו י א א צ ל י ^ א ״ D ב י ת נ  3PP ל
. ותחשוב שר״ל מלקות ארבעים * וכ-םבשבועות ג.ה. א  הוצאה אל יצא איש עם הכלי שבידו נ
w בחיץ ^ ם י נ ו ״ א ™ ל צ מ ל נ ב א א ה י ל ה ל י ו ת ב : * • * ^ * f t M • ללקוכן המן: שתים שהן ארבע 
ע::כריז1ש)  שתיס מן התורה הוצאה והכנסה I A # *קורא מכת מרלות דמדרבנן בשם בכי׳ק י(*כ׳י י1
ה בחיץ. בפנים ביצי נ - מ ב ו ) ף א £ י ׳ ׳׳ך פ ׳ מ י פ ת 3 ו  לבעל הבית העומד בפנים ברשות t מצה
5 ) ז׳ פרק בתרא לשביעית] ובמשנה ב' ™  היחיד ועל שתים אלו חייב על פגנתו השבת-) שתים שהן ארבע בפנים י

ב כאיזהצד: י פי׳ד לגיטין וכן שס בפירוש הר״ נ ו ושתים שהן ארבע בחוץ. כיצד ג) הע ח א ר ת  תכואת ועל זדונו כרת ועל ה

ת הדשיט ה תיספו ״ י מ ת י י ב ו ש כ ' ל ל ז י ר ' פ מ י מ א ט ו ש ״ פ ( ם י י נ פ ת ב י י ב ' ה ע ב ז י * ו ח י ב 0 ל ^ ת ש ט א ל ר מ א ל ש כ ו ב מ ה כ ל י 1 י  ס

1• £״א מיענה אנבהר^ב נ ב ר . מדבריהם הוסיפו. העני [ע״כ]מאי לוקה מכת מרדות מד ׳  שבת. שהן ל
ט העני ש ] פ ה י ד  פתיס לאסור לכתחלה היכא שהמלאכה נעשית ע״י שנים זה והראיה משפחה הדופה משוס דנלדתקון[ר3ק]כעין דאורייתא תקון. " י
S o " ) " 1 פ ה איי ה נ כ מ ס ב ש ו ר י פ ב ב ו ת כ  עוקר וזה מניח לשנים כעשאוה פעורים שנאמר (יקרא לי) [*ועור בלשון הרמב״ם דהכא לברים א
הקופה י אי ההל  בעשותה אחת מכל מצות ה׳ העושה את טלה ולא העושה ל׳ פ״ב לכריתות ע״ש]: יציאות השבת. וכהב הרמב״ס דאע״ג שנהן י

1̂ ומ1? נר-^כתנ 0 י ו פ ה ל ו מ י י ק ז ־ ה " פ ח ב ו כ א ל ת מ ו ב ה בסו1* א י ו כ ו מ ה ז כ א ל מ ב ל י י ה ח א ש נ נ ל ש י ח 1 י נ י י מ ת א ב ל ש ת : ט א ל ל מ כ ה וכ1 ב ת צ ^ 
ב «פז*ו:וונתו כמה:כי' אבל ו ר ל ה ם מ ל י א ה מ ב י ו י ד מ ח א צ ז א מ י  שנים שעשאוה פטורים: ושתים שהן ארבע בחוץ . שתיס שזאת המלאכה ה
כ^ע%7ד?א ו ח־ ו ל ו - ה מ כ א ל א מ י ה ו ע נ י מ ל & ב) וממס ל ו ל כ ה ל  מן ההורה הוצאה והכנסה לעני העומד בחון ברשות הרבים. לפי שאינם צריפין ב

i V n 6?0"^?1? •  שהן ארבע . מדבריהם הוסיפו בתים לאסור לכתחלה כשזה אע״פ שהנראה ממנה באינה מלאכה עכ״ד. וכ״כ ממיסי 0
. ובתוכה קופה או ונתבו עול דו ת י ט העני א ש  עוקר וזה מניח: פ
 הסל בע״ש ובתר

ש: "כמי "1לסעל״נ  וכוי. ובתר הכי תני במה מלציקין וס׳ וכיון שהיה צריך להתחיל ולשנות לא יצא החייט הוצרך לשניה בהחלה שהוצאה אסורה מ6י

" דכא C ול'ני T'a? ת י כ א ל ה מ י ב ת א ט ש ם ל י י ? א ה ל ' ו ו כ י ו נ ר ה י א א ל י 1 י א י ל ה ו כ ש פ ש ״ ג נ א ה ו כ י ש ם ח ש ע ״ ' ע י י ז א מ י ה ה ל י א י ת ם ל ו ש מ ת י ב ש  ב

ירא ללא יצא נקטינהו והיינו נמי שהתחיל לשנות לא ישב ונו׳ אע״פ שאינו מאיסור שבת כלל לפי שהוא יותר לאשמעינן למשה ל>-נ  שלהן הנהו אגב נ
"! יכל-טלש"כ % ־ ע ' י כ א י צ ל י ב א י ה כ ב י ״ ר ' ה י ־ פ ת ו א י צ : י ב ״ ש מ י ' י י פ • ומיי1 ב ו " י כ ה ״ ' כ ו כ א ו צ א י ך לי עט1 ל מ ס  מבעוד יום י

/ להכנסה כמי קרי לה הוצאה הנעכע להוט וכ! בעה-כ י . פי׳ הריב הוצאה והכנסה. ולעיל פ ם י ת ו  בריש מסכת שבועות בפירושו ומ״ש לקמן בסיר: ע
i*!f,?, ל1!״ז J '  ובגמרא ר״פ הזורק [צייו:] יהיב טעמא מסברא למכלי מרשות לרשות הוא מה לי אפוקי מה לי עיולי [״ואמלינן בפ״ק רשבועוח ?
 לן) ה׳ [ובריש מכיצתין] וטעמא מאי. תנא כל עקירת חפן ממקומו הוצאה קרי לה] ועיין ר״פ י': שהן ארבע. פי' הר״ב ע?י׳' ללאי "מא
 מלבריהס וכו׳ שנאמר בעשותה וכו׳ וכן בכל וכו׳ יחיל שעשאה וכוי ברייתא בגמרא [דף ג׳.] מעם הארץ בעשותה העושה את יומיא דמבכן ;לא יביאו
י מחל לזמן ממכה ומה כ ר ה ת . וכתבו התום' שאין זה אלא כפל לשין וכראתמי ב ׳  כולה וצא העושה אה מקצתה יחיל שעשה אותה חייב שנים וכו

 דתכח בעי למינקט סידוריה בדברים האסורים ח:יבח כי׳ על ל׳ ועוז
Z הכי בשבת עצמו כדקתני לא יצא החייט במממי 

לכו י ה V כרל w י נ ע ה ל א צ ו ' ה נ ד מ ה ג ו א ה ל '* ו  דהוצאה מלאכה גרועה היא למה לי מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים מה לי מוציא מרה״ילר0
 מבעה״ב ולא בעהי׳ב מעני ותדע מלאיצנודך הרי קרחי בהוצאה כדנפקא לן בריש הזורק מויכלא העם מהביא [שמוי* ל״י] ייי״שלץ אל יצ״כר במי
̂ה ׳ יאי מהי  [והביאו הריב בריש מם׳ שבועות] ובספ״ק לעירובין נפקא־לן מקרא אחרינא דדרשינן אל יצא [וכתבו הר״ב לעיל] והתם [בעירוגין] ללקף הטן ט
ק ^ ' ט ^ ה י ו מ : כ ס מ : מ א ״ י ' פ ה ב נ : ; מ ל ב ״ ס ש ב ״ י מ ו / ע י ע  פירשנו דהיינו משוס למלאכה גרועה היא איצטריך הרוייהו חל לעני וחל לפפיל עכ״י ו
w ד העני עומר בחון. כתב הר״ן [וכ״כ החוס׳ רפ׳׳ה ועיין רפ״ו] ופתח לפרושי מהיכא לסליק מיניה וליכא קפידא במלתא שהייתם כך הוצאת צ י  כ
 כלאמרינן בריש נדרים חמנץ מפרש תנא ברישא מאי לפתח ביה וזמנין מאי לסליק מיניה עכ״ל וכס כתב לטעמא לאשמילינ! כדכי־^י0ptfnית-ל(«״ו״ר
 לליכא קפילאבמלתא וכל תנא לתני כלבעי שפיר למי וליכא בהא מצתא משום ותבחר לשון ערומים [איוב ט״ו] ע״כ. ואע״נ שמטן' "חסיד !0-5 :

U £ B ר כ י ו ל יציאות ת ב * י מ ל ש ס י ה ה א פ י * ה י כ ו ח נ ב י ״ ר ' ה י ־ פ י ל ת י ט א פ ט ה ט ? : פ ^ י ו ל א ל « ל נ י ? ס ס מ י ר ל ש נ י ר ־ ב א מ ע 1 ט נ י ר מ א י ק י ז ש נ י ר ב  ל
 בו ככרות וכו׳ אורחא דמלתא נקט להא בעי לפרושי דרוצה לקבל צדקה מטעמא דמפרש . ומ״ש למצוה הבאה בעבירה חייבץ חריפה לשיגג לא טייעכ״ל
ו מגומגמים דלא ט ע 1 r n j p ת ב ה - ; ת  עליה. ואפילו לר׳יהושע דפרקי״ט דמכיצתץ מ״ל ולרבי יוסי לסוכה פ״ג משנה י״ל להלכתא כוהי־הןךלא נ
 1 י ^ נמצא ק בשיי הר״ב״ם רק

ד - ל י / ־ ש ו ^ ח ס - ' כ״א י י = א ר ר ס ז נ ע י^ ב י ר מ
י  י י ׳ מ

ס  י ל ב ג ע מ " ' ו ה ם ב י ' י כ ס ס ' י מ י ה ס ב י ע ד ר ז י ש ס ^ י י ב ; י ר ע ר ה ב ת מ"^־ כ * ^ פ מ ו ס י " ב מ ר ה  א) ועיי עוד בפי* המשניימ ל
:1 , 1ב י ס- ז ׳ כ ק3*0ק*מ־ י ע «,״ ן 0 ^כ , 3 מ ר ״ ה ס 3 ^ ח ס ״ , ה j ^ ^ , מ ל ץ ! ש מ 3 ( ו י 3 מ 5 ע  כוכב כזה [* לא היו בדפים ראשון (פרא; שע״ן) ונוספו בדפוס קראקא (ח׳ינ) עיי הלב ה::חיר כ

: לפי ב׳ פירושי ר׳יתומה שאומר ההוי״מ וכתבו עוד הוא בלתי מדויד, כי מלי הדן המה מיש . . ג) הטנ ד  בס׳ בית ח

ן כי ן ת£ארת ישראל י כי  י
 פ״א א) ר״ל הוצאות שמרה״י לרה״ר או איפכא האמורות אצל שבת. חפן ממקומו דמי. ואפילו הטעינו חבירו משא. והוא לא עשה אלא
 ואף למרה״ר לרה״י הכנסה היא האי הנא קר* לה הוצאה. היציאה חייב (כשבת ד״ג): ב) ר״ל שתים יש. הוצאה א׳ והכנסה א׳
 מרמוציא מרשות זה או זה. והא לנקט ״יציאות״ ולא הוצאות לישנא להעומד בפנים שחייב מדאורייתא. ועול הוצאה א׳ והכנסה אחת
 דקרא נקט־כתיב אל יצא איש ממקימי ביום השביעי(שמית ש׳1).דמנה להעומד בפנים באסור רק מדרבנן. וכ״כ ״ב׳ שהן ד׳ בחון״ דיל
 שמעי׳ הוצאה.שאל יצאעס הכלי שבידו ללקיט המןיולבכי הרב המאה״נ הוצאה א׳ והכנסה ח׳ מדאורייתא והוצאה א׳ והכנסה א׳ מדרבנן.
 מהו' ברוך יצחק שליע״א הגאבד״ק לאנדסבערג. להט נקט יציאות. לאותו שעומד בחון: ג) השתא מפרש ב׳ דאורייתא לעומד בחון:
 דמשמע יציאות ארס. לאשמעינן אגב אורחא לעקירת נופו כעקירת ד) נקט מלתא בער וצדקה. דקמ״ל דאפילו במצוה הבאה בעבירה

 [טוער ח״א] אלןש חייבים



ב ייציאות השבת פלה א שבת ר׳ עובריה מביטנורה י ט
 *יונים 2 תוספת יום 

 הענ*. מיי׳מ'•״3 מהיש ה״ג
 ופי״ג בש י\׳נ המינ לאי•!
: fas 9״׳& מוכיפ איש ס״ 

 אצל מצות צדקה כלל 8משא״כ מזילה ולולב שניתן לדחוס. וה״נ הסל שמקבל בו ככרות מבעל הביה. ולהט נקט הוצאה כלשון עני
 משקיכן בנמרא דף קצ״ז. דמודה ר' יהושע בשתי תיטקוחא׳ ועשיר לאגב ארתיה קמ״ל דמצוה הבאה בעבירה אסורה וחייבין
ם של ע״ש ואחד של שבת ומל של שבת בע״ש ושל ע״ש בשבת עליה:ונתן לתוך ידו של בעלהבית.דעביד ליה עקירה מרה״ר י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת

החפן והניח ברה״ר 8 כה והוציא. ן דחייב משום דהשהא לא נתנה שבת לדחות לגבי האי גברא והנחה ברה'׳י:אושנטל מתו ] א ה ״ ט ד י ׳ י ו ת ב ] ם * 
 שני> ל ת ו פ ה וכו
 ללא הניב הרת*. וה

 המסרשיא להקו׳
 צפירש״י זלא הוי >יה
 לממשיג תרתי לפטור

 דעביד עקירה והנחה: העני הייב.
 שעשה מלאכה שלימה. והרי שתיס
 מן התורה לעומד בחוץואע״נ דבעינן
 עקירה ממקום שיהי׳ בו ד' נופחים מל

ט והנחה במקום שיהיה בו ד' על ד׳  ד
 וליכא דיד העני ובעה״ב חין בה
 מקום שיהיה ד׳ על ד' אמרינן בנמ׳
ן ו ט  לידו של אדם חשובה כד׳ על ל
 שהיא עשויה להניח בה וליטול ממנה
 חפציס ואפילו גדולים הרבה :

 העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל
 הבית ח) או שנטל מתוכה והוציא י) העני
פשט בעל  חייבן) ובעל הבית פטורייז. 8
 הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני י)
. בעל הבית א)  או שנטל מתוכה והכניס י
 חייב 0 והעני פטור. פשט יב) העני את ידו
 לפנים ונטל בעל הבית מתוכה יג) או שנתן

ה כ ו ח  ל

 ואע״נ ־לגבי תינוקות דעלמא אתיהיב
?.Jופסקו הרמב״ם בפ״ב מהלכות שגגות fi 

 ועיין סו& פי׳ו לפסחים. ומיהו בכאן
ו עני ] דהאי מקנ ס ״ ע מ ה  מפרש [
 ה!י רק אחד ל:מוייהו דלשון קצרה הוא לפי שהיה צריך
J לומר האיש העומד נרה׳יר במקום ? ; * ״ 3 ™ ^ 
 סקיט־מ לס״ יש״י מעל אמרו עני [״כלומר בפשט העני] :
ב ואע״ג י חייב. כתב הל׳ נ א הע ״ ב י י \ ל ע \ ל ^ ר ו ^ 
 ניחח מזיח הוצאה 3ע;י * , ,
ה לבעיק עקירה ממקום שיהא בו ד׳ ס מ  והיא נעשיר וכ! ״
י יק על ל׳ וכוי. עיין מ״ש בס״ר בריש פ׳ ; ע מ י י : ייק ע מ  יי* נ

U41.11 . :להפך כמו פכ׳החו׳ לעיל 
. ל ב . .פטור ומותר גמור להא לאו מיד ע ר ו ט ר. פירש הר״ב ומותר גמור. הכי ובעה״ב פ ל הבית פטו ע ב : י״א: ו מ ע נ ' י ת ה ' כ ש י " י * 
. הרי שתים מן ב י י  ראשון לציון מפרש בנמ׳ ומסיק הר״ן למצל איסור שבת הוא לקאמרי׳ פטור פשט בעל הבית כו׳ בעל הבית ח
ט העני כוי. לעביר העני עקירה ש  נתוי׳ט סן״ה] ובעה״ב ומותר ולא דיקינן השתא באיסור ללפני עור דבלתא לידה התורה לעומל בפנים: פ
. והניח בפנים ה כ ו ת £ M™5 לא מיידי*: [״או שנתן לתוכה. פירש הריב לעביל ליה בעל מרשות הרבים: ונטל בעל הבית מ 3 3

א  ? ; »  שיירי י
. לאיכא ועביל ליה בעל הבית הנחה ברשות היחיר: או שנתן לתוכה.  לרישא כיף ג׳ תירצו הבית עקירה מרה״י וכו׳ ומסיק לעקירות חשיב וכו׳

 למימש שמא יגמרנה כלומד ויבא לירי חיוב חמאת. וכן פירש״י לעביל
ה פעורי וכוי לעקירה בלא הוצאה אינה אלא טלטול בעלמא ואין בה לררא לחיוב חטאת כלל. ד  כל יייי= אין :אן אישור והקשו עליו התוס׳ רף ג׳ ב
. ועול ללא חשיב תרתי לפעור לעני באחת ̂ שאין ?״*ז ועול לקחשיב לבעל הבית נ׳ יציאות והכנסה א׳ ולעני ג׳ הכנסות ותוצאה א׳  כלל _ טין 
] ומפרש ריב״א דאותו שפושמ את ידו ומכניסה או מוציאה ההיא קחשיב ומצי אתיא לילי חיוב חמאת ולכותה ׳ ' : ולעשיר באחת [כו  ע

 תוספות רע׳יק בבא לדשא חייב חמאת והכא פכרר לפי שלא עשה כל המלאכה שחיסר ממנה מעט או עקירה או הנחה והביא ראיה מן הדוש׳

 במשנה [אות ב] פשט י וכוי
 בעהיב אח ידו וכו׳ ונח• ־־ ־

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ ן תפארת לייידייי*לעני־ייקא י י כ  י
ם חייבים עליה כבבא ב׳: ה) הסל. לקבל בו הפת מב״ב. הרי שעשה  למעלה ם־י״ד היי מק:
י f העני בהכנסה. עקירת הסל בלה״ר והנחתו ברה״י(א): ו) דבזה , י ז ז ח י י ו 3 נ י ד י ו י ט  פ

נ דבעינן אע״ ו יר. ' י בההוצאה עקירה ברה׳׳י והנחה ברה׳ ) עשה הענ נ ׳ א כ " 

כ״ב הר״ב. והוסיף ח״ל או שנמלי [וכר] והניח ברה׳׳ד .  (£״א (א) ו
א שליכו״א. וז״ל קשה ב י ק  וכתב עלה הגאון הגדול מהו' ע
. וא״כ ה״נ הנחה.  למסקנת הש״ס דעקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי
 א״כ אף בלא הניח כקרקע. מיד שהוציא ילו לרשות שנוסו שם. הוה כהנחת
. •״צ שכך דרכו בקודש לפרש לפי הס״ל  חפץ. ואף דגם רש״י כ־וב כן
. ואף דצתוס׳ ישנים האכעיא רק לענין עקירה.  (כתויי׳ט פאה ס״א מ״ב)
. וצ״ע. ' . אבל לר״ב ק  אכל הנחה ולאי הוה. מ״מ •״צ דרשי" לא ס״ל כן
י מאד על לגרי הגאון הנ״צ. דהרי לקמן(דצ״ב א׳) אמרי׳, נ ה מ ת  עכ״־צ. ו
. ועיי עול תוס׳ כתובות  דמתכי׳ איירי בלמעלה מגי דפשור בהנחה דיל א)
 (לל״א ב׳ ל״ה רב אשי): (ב)ועי׳תוי׳׳כו. וכתב עליו הגאון הני׳צ ח״ל.
 ויש;"מ למה דקי׳״צ למומר צל׳יא אינו מומר לכל התירה. חון ממומר לחלל
 שבתית בפרהסיא . וכתב בית הצל סי' ב' א:יצומומר לחלל שבת מלרבנן.
 א״כ היכא דנטיר אבל אשור מצד כבת. ענ״פ כשהיה בפרהסיא הוה
 מומר לכהי׳ת. מכוס הבי קאמר. למצד שבת סמור ומותר. אבל אי משוס
י כבר ׳  לעבר אלפני עור . אין חלוק בי; אם הל״ע הוא של כבת או על אישיר אחד. הרי עבר רק אלפני עור. ואינו מומר לכה״ת. עכ״צ: [אב׳
. ' . ללא כב״ה. ועי' בש״ח י״ל בקו״א ס׳׳ב. ובפ״ננ לא״ח בפתיחה חלק ד  כ׳ השמ״ח דמומר לחלל שבת מומר לכה״ת. לוקא בלאורייתא. לא בדרבנן
 אכן בצ,׳) אט חמה על הגאון הנ״ל. למס הוצרך להניא ממרחק לחמו. ראיה מהבי׳ה. והלא לין מפורש הוא בא״ח (שפייה סייג) לישראל מומר
ך בי׳׳יל (קנ״א וי) מותר למכור איסור למומר. בשיכול לקנותו לשי  לחצל שבת בפרהסיא. אפי׳ אינו מחלל רק בדרבנן הרי הוא כעיבד כוכביה]. (0 ו
י באמת כתב ק אב״ . דמ;'ש מומר מישראל כשר לחייב להשרישו. כש״ך שס. והרי מימר ג״כ אף שחטא ישראל הוא: [ ו י ר  לשיש'כפי ס״דרהש־ם במקום אחר. וצא הבנתי מ
. וכ׳׳כ כ ״ . ח״ל פסק בסמ׳׳ג לאסיר ליתן יי״נ למומר. דאעס״י בחטא ישראל הוא. זדוקא בקאי בתרי עברי דנהרא. ע ז  כם״ש התי-י׳ט שיב ם״ב המרלכי בפירוש רפ״ק לע״

 דפא י
 דע

 תקש
 הוצרך לשרש ד י״ל.
 דמיירי בחגיה ברח״ר
 וכפ״ ע חתום׳ בסיניץ

 בכותל י פ
 הרשב״א בחידושיו - , . ,

: ד ׳ / . ידו של אדם חשובה כדע ד ״ ע ט עקירה והנחה במקוס שהוא ד ח ת  והיבא בקצרה ב
: ז) מדעשה בין בהונאה או בהכנסה מלאכה שלימה. דהיינו עקירה ת ב  פי׳ ג סהלכית ע
י היא עובד כוכבים. דאנ״כ אף . אש הענ ר ת ו מ : ח) פטור ו ה ח נ ה ב ו ׳ י ש 1אית א] כ  ש

Q עבר אלפני מור לא התן מכשול. ) . ד י ב ד ע י ״ דבעהי׳ב לאו מ ו ^ ™ א ^ 
. טכ״פ אסור מדרבנן [כתוש׳ יראיש ו ת ע ו י טע בלי ס י טל נ , ואפיצו בי י ש  ברח״ר וכיכ י
: ם י נ פ ) השתא מפרש ב׳ דאורייתא להעומד ב  במתני׳ ובאשת כשי מת שבת דייג כ׳](ג): ט
: יא) דעביד ב״ב ן ו  דמבקי׳ בםיגין דעקירת י) דעביד ב״ב בהוצאה עקירה בפניה והנחה בח
. ן ב) השתא מפרש ב׳ דרבנ ם: י י נ £ בהכנסה עקירה בחון והנחה בפ י £ ^ ^ ^ ^ 
י רק עקירה : יג) הרי שטשה הענ ן ו ח ח הוצאה א׳ והכנסה א׳ לעומד ב > נ א ה ל ב ' ף א  חפץ ו

 בדה״ד אלא אחזו בידו
 ג״כ חייב דכיין שהוציא
 ידו לחיץ יחיא עומד הוי
 בהנחת חפי} ועל רש״ י
 ן קושיא .עכן דרכו

 אח. ולפי האיבעיא חוסי שם (ל״ו בי). למומר כישראל גמור חכבינן ליה. רק לנס בישראל ביכול ליכלו בלי סי.יעתו. אינו חייב להפרישו. א״כ תימה על הש״ך שהפריד
, בישראל אפי׳ יכול לסלר בלי סיועתו אסור צהישיס לו. והרי גס במומר כ!־1 ה״ה. וע״כ צ״ל לתוס׳ ורא״ש ס' • ילא בין הדבקים. וכתב שאף למרדכי וחו ׳ ו ו כ £ י  קירח ג
׳ שכתבו כאן בשבת לאף ביכול לטצו אסור מלרבנן חולקים על חום׳ ומרדכי בע״ז. וכרמ׳יא בי״ז קנ״א שכ' דעתם בשס י״א. ונ״ל עול ראיה לאף לתוס׳ י ; ת כ ט מ ש ש נ  י

^ 

 ואה דהתוס׳ ישנים כתבו

 ורא״ש כאן אף במוננר אשיר עכ״פ מלרבנן. לאי כשייך למותר לגמרי. א״כ מה דותקא לאוקמי מתני׳ דשכת לקחני פטור ומותר. דמיירי בעובד כוכבים.
 והרי עדיין ק׳ ח״כ האין שייך העני חייב.•וצריך ללחוק׳ כרא״ש ילסימנא בעלמא נקש׳'. לאי הוה ישראל היה חייב. לוקמי בפשיטות לאיירי במומר.
י למי הרב המאה׳׳ג שציש״א. הי משוס הא לא תסייען. להרי הך מומר שני הש״ך ת צ ר ה  אע״כ לחף במומר אםור מלרכנ; כבשאר ישראל]. ו
ו מ״מ ה י א בי). מ ״  דהרשב״א" פי" רחנחח לציכא צפני עור . היינו מומר להכעיס. והוא גרע מעני עובד כוכבים לחייב לפרנסו. ומומר לעבודת כוכבים כשור צפתסו (ט״ל מ
ק לעובר כוכבים כשולאי יוציאו לרה״ר (פדמשמע שבת יי׳ט אי) ואף ד,רישא הכא  פשיטא לית דחוי הנחח ק״ל. למאי דאוקמינן צמתני׳ הכא בעני עובד כוכבים. הרי אסור לי
 יהאיבעיא רק על עובד כוננים בעצמו לקח. עכ״פ בסישא ישראנ נתנו לו ב) וצ״ל דמ״רי שהח:ן של עובד כוכבים. דאז ליכא איסור. אפילו נראה מותן לו ע״ע

 העקירה . מ״מ י״ל להוצ־א
 ירשיי ם״ל כתום־ דנם לענ־ן הנחת מיבעי׳ . ובאמת דברי התום׳ ישנים תמוהים לי דאיך חשיב ר׳ דהוי עקירה ואינח יומה לידו וכוי הא בלא״ה צריךהך חילוק
 דאינו דומה לידי• יחא ירו אשי׳ הנתח לא היי . דחא פשט בעה״ב את ידו לחוץ ונפל העני סמנו פשיר .יל א דבעה״ב חייב מבח הנחת נופו דהנחר. חפץ דמי וצע׳׳נ
ט העני. םשאיב במילה ולולב . אינו מובן הא גבי לולב ג״כ לא ניתן ליחות דהא הנפילה ה.יי רק פילטול בעלמא והעברה ש  אבל על הדע״ב קשה בהנ״ל : [אות ג] תיי״ט ד״ה פ
 נרה״ר באמת אסור וראיית חתוי״ט משתי תינוקית אינו מחדומח דהתש בתינוקות אינו טרוד כלל דהא אין לי לטול שוס תינוק באותו יום. משא״כ בלולב דטרוד
ב שפיר. דבלתא דידיה לא מיידי. ויש אפילו נימ דהא קיי״ל מומר לדבר ״ ה ״ ב  הלא ליפול לולב וחינ בצדקה דפרוד ליתן צדקה חיי טםש כלולב : [אות ד] תוי״ם ד״ח ו
 אחד לא הוי מומר לפחית כולח אבל מומר ,לחלל שבת בפרהסיא הוי טימר לכה״ת כולח ושחיטתו אס־רח ודעת הרבה מהאחרונים ראשיי במומר לחלל שבת
 באיסור דרבנן הו* מומר לכל התורה כילה . וא״כ היכא דהוא פמור אבל אסיר מצד שבה אס עושה כן בפרהש־א דו׳ מומר לכה־ת כולח . זלות אפרי׳ דהכא

 פפוד ומותו־ מצד שבת ולא עבר רק על לפני עור רהוא כמי׳ לאו בעלמא. ואינו בכלל כופר לחלל שבת:
 ברע״ב

. ע ״ : ?י״ג ה״ב וס״ו. 3] חמוש ; '  £6 ;׳׳ע זהתש מיירי רק זעשע ירו לחין וכאן ידו וגושו בזשוי. אהה p ועי׳ רלנ
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 ציונים

 פשט בעהינ כוי ונט$
. לקי 5*נ עיא . ׳  העני כו
ס : ב לא ישב «  מ'" ש

 ס׳ ע״כ . מיי׳ פיו מהל׳ הפלה
 היה סמיג משין י׳׳ע מושיע
 א״ת סי׳ילי׳ג העיף נ׳יןוןיונ

 מ״מ הייה׳ סעיף ל׳:

 שנויי נוסחאות
 ב לא יכנס (אדם)
 למרהץ : ככי׳יא (כ״י
 אוקספורד) ולא יכנפ
, בד־נ לא יכנם ן  לסדה׳
 לא למרהץ! ולא לבורסקי
. א  ולא בד״נ לא,. ל
: א  3נ!ש;י״ר ולא.. ל

ו א שבת תוספת יום טוב ל ר  ר״ע מבדמנידד. יציאות השבת פ

 וכוי ע״כ. ואן* רש״יפירש כן בשם רבותיו]: שניהם פכוורים.
 מה שהקשה הר״ב והא רלא חשיב שנים לכל אי׳ ופו׳ רוצה לומר
ך למנחה. י מ  ולחני בכל חד שהים בהן שש. נמריא: ב ס
 פי' הר״ב מנחה גדולה משש שעות ומחצה ולמעלה. פי' רש״י
 . התחלת זמן שמיד של בין הערבים
 לתוכה והוציא יי) שניהן פטוריןםי). פשמי״< וכו׳ כדאיתא בריש פרק ו׳ לפסחים
 בעל הבית את ידו לתץ ונטל העני ועיין ריש סרק ד׳ דברנות :
. אפילו ן ח ר מ  טתוכהי׳) או שנתן לתוכה והכניסי^שניהם לא יכנס אדם ל
 להזיע בעלמא: ולא לכורסתי. לעיוני

 דעביל ליה בעל הבית עקירה מרה״י: והוציא • העני והניח
 ברהייר: שגיהם פטורים . שלא עפה שוס אחד מהם מלאכה
 שלימה. אבל אסורים לעשות ק שמא יבואו כל א׳ בפני עצמו
 לעשות מלאכה שלימה בשבת. הרי שתים מדבריהם אחת לעני

ם. והא י  בחון ואחת לבעהיב בפנ
 דלא חשיב שנים לכל אחד עקירה
 לעני ועקירה לבעל הבית הנחה
 לעני והנחה לבעל הבית משוס ללא
 חשיב אלא עקירות* שהן תחלת
 המלאכה ואיכא למיחששמאיגמרנה

 פטורץיט^! ב לא ישב אדם0 לפניהספרנ)
ם בעלמא גמרא: ולא לאכול. עיין ד א ס נ כ י א ל ךלפנחהנא;עדשיתפלל.  , . K ״ ״ סמו
־ ס י ח ^ י ב ר ע פ ״ ר ^ מ״ש בס»ל ב ^ ^ ^ ( » p ״ ^ ^ a ? g ^ 
. ואפילו בחול ומשום לבעי למתני לא יצא החייכן במחכוו וכוי שמא ישכח ויצא ללמי לגזרה ללא ישב אלם לפני ר פ ס  ה
 הספר סמוך למנחה שמא ישכח ולא יתפלל משום הכי תנא להו הכא ואיילי חומר! מילייהו פסיק ותני להו ברישא והלר מפרש
. מנחה גלולה* משש שעות ומחצה ולמעלה וסמוך למנחה היינו מתחלח שעה שביעית ת ח נ מ  מילי לשבת ומאריך בהן: סמוך ל

! %גי1 מ י V ^ , v 6I ואע״פ שעונתה מרובה נזרה שמא ישבר הזונ של ספרים אחר שהתחיל להסתפר ותעבור עונת התפלה קולם כיתקננו וישלים 
ז ^ ת « ה ^ ו ^ ת ח : ה ד . מקום עבור העורותללמא חזי פסידא וקלקול = רסקי  התספורת: ולא יכנס למרחץ . סמוך למנחה שמא יהעלןזא): ולא לבו
א למי!כ״כהרמב״־נהליא מ ה - נ ן ; . אפילו בסעו לה ק ל ו כ א  בעורות אם לא יניעם ממקומם ויתקנם וימשך במלאכתו ער שתעבור עונת התפלה: ולא ל
ך פי״ג מה״ש הלנה כ׳ בא״צ פ מ  א) ברע״כ ד״ר יסעלשס יכ": בג»׳ וכ״ה כתיי״ט נדפוםיס הראשונים י
י י • להניח נחון וכ״ג מכתים׳ — — — 

 ישראל

 תוספות חדשים
 שם [בתרע״ב ד ה]
 והוציא סע;י והכיח
 נרהיר וכ׳כ לעיל ל״ס מו
 שנשל וכ״כ רש״י ז״1 וצ״ע
\ 

 נחון
 ל״נ ד״ה עקירת;ופו ע״::
 ב [הריב ד ׳ה] סמוך
 למנחה כ1' כעי. שניעית כוי
 עכ״ל:״פ נש״ע ס״ רל׳נ
 ב׳ ולמ״א מיקל
 סמוך למ״ג עיש;

ז ע ו  ב
 להוציא• או י״ל דלעולם בישראל מיירי. והכא צענין שבת קאמר כשור

H הק; ו רנינו הגאון qnj0 ומותר. וצא לענץ אישיר לפני עור: ( ׳ י  שה אאמ
 ־. ולראי׳ש רפ״א. לעקירה כסעודה

 תוספות רע״ק
 [אות ה] ברע" ב דיה
 שניהם פטורים וכוי
 פש פדל״האלא עקירות.
 והבי אפר* בסוני׳ פטורי
 דאתי בהו לידי חייב
 חטאת קא השיב ועלה
 פרכי' שניהם פט רין
 והא אתעבידא מלאכה
 מבינייהו וכתבו• חיםפות
 להוכיח רהפייכא לא
 קאי אפתני׳אלא אשינוי׳
 וו דפםורי דאתי ל־דח״ח,
 פ״ט המוח טאד חא
 באמה הקושיא על פתני

ה ואטאי תולה  ע צ פ
 הקושיא בשינויא זו
 והנלע״ד דעל פתני׳ י״ל
 דבפשט ידו לה ץ ונטל
ת י  העני מתוכה דנטצא ד
 דבעה׳׳ב נהה והדני* ח
 מעט כדי שיטול העני
 מטנו י״ל דהעני פטור
 ד הוו כמונח כפו הנחת
. י מ  גופו דכהנתת הפין ר
 והא דלא מחייב הבעה׳׳ב
 בהרגיע ידו היינו מש־פ
 דאגד יד שמיה אנד. עיי
 בתום׳ בשמעתין דייה ידו
 לא נייה ולקמן דף צ״ב
. וא״כ ם  ע״א כתום׳ ש
 לא איתעביד מלאכת
 סביגייהו דכשנטלו העני
 נטלו םפקום המונח
 ברה״ד ואגוד ברה״י
 ונתבטל עקירה ראש נה
 דבעת״ב. אבל ברישא

 זצוק״צ. וז״צ צרש״י(די׳ג א׳) ר״ה פטור אכל אסור
. ונ״מ להקל בשעת הלחק לצורך מילה [אב״י ן מ ר ד  בלי הנחה או להיפך מ
ם האילנא אף שאין  כלומר. אף למה שפסקבא״ח (הי׳ שמ״ה סי׳ז) מ
 ס׳ רבוא נוקעין ברחוכ. חיכא רה״ר. מ״מ מותר לומר לעוכל כוכבים
 להוציא התינוק מהבית !יטלטלנו אחי׳כ הישראל פחות שחות מל׳ אמות.
 ואת״כ מכניכו העובל כוכבים מרה״ר צנהכ׳׳נ. להרי עקירה כלי הנחה
 הוה שבות.*־ואמירה לעובד־ כוכבים ג״כ בבות. ושבות לשבות במקום מצוה
. וסש״י שצ״א). ל י ק ׳ רס״ו ס (סי . וכך כ' ג״כ רט״ז  צ״ג כסי׳ ש״ז ס״ה]
 וק״צ מ״ש מח״ש לאסור מלאורייתא מלקו׳ צאצכורופ כשעוקר חזי
ר מדתזי צחצשרוסי. ואילה׳׳ק ס  צאנטרופי להניח. ונ״צ לדוקא בחל שמא א
 לעליס להוי כבי שעשו. לזה שיכול תייב (כלקמן ש״י) וה״נ העוקר יכול

 להניח והמניח א׳יי לעקור. י״ל לשאני הכא להעוקר לא סייע בהנחה.
). הרי כ'  יו אמנם ק״צ צרשב״צ דמני שיעור מיתר מה״ת (כיומא לע״ל אי

 בעשותה
 לחייב.

). ומלמיעמו מקרבן ש״מ  בעשה כולה ולא מקצתה (כשבת צ״ב בי
 ודוחק לומר להיינו בפעולות אסורות ולא באכילות אסורות.
. א ר  למ״ש. ואתי׳ל דדוקא בעשו שנים מלאכת ביחד צריך התם הך ק
 משא״כ באכל או עשה באמת רק מני שיעור. ליתא . דהרי אפי׳ בלא נעשה
 רק חצי המלאכה. נמי מצריך קרא ועשה אחת . על שיעשה כולה. למעוטי
. ונ״ל. להתס רק מדכתיב מאחת. למשמע.אפי׳ ( ׳  מקרבן(כשבת ק״ג ב
 חצי׳. מצריך קרא לעשה אחת. אבל באמת פעיר לגמרי. עכ״ל אאמ״ו
. מ״ש ה ר  הגאון זצוק״ל. ונאום עבלא קמי מרא. שפתותיו נוסכות מ
 אאמי׳ו הנזצוק״ל על קושיא הראשונה מח״ש . לרק מחל שמא אפור ח״ש.
 נ״צ כוונתו הקלושה. לרק כשהאיסור הוא מין א׳ שייך ח״ש. אנצ כצ
 שנעשה האיסור ע״י ב׳ דברים. כצ שלא נעשה ב׳ הלברים יחל אין כאן
 איסור כצצ. ולא שייך בזה ח״ש. תדע לאצ״כ בשר וחלב. צמר ינשת׳ס .
 שור •וחמור. מיס וגרעין בחמין. וכי ס״ל שיהא כצ א' צבל אסור־ מסמס
 ח״ש וה״נ עקירה והנחה. ואפ״ה אסרו חכמים עקירה בצי הנחה. משוס
, לברים. משא״כ עקירה  לצא צגמרי למי צבו״ח ואינך. משוס דהנך באמת ב
. ולמי צח״ש. אמנם ק״צ ממ״ל נשכת ׳  והנחה אינן רק ל פעולות בגוף א
. וק״צ מ״ש מהא ת ד אמו  (למ״ה אי) בקו! ברה״ר משצשלו כחות שמת מ
 לאמרי׳ ריש מי שהחשיך לנותן כיסו לעיבד כוכבים. ובאין טובל כוכבים
 נותט עי׳ג חמורו. ואמרי׳ שס בגמ׳ דעול א' היתה וצא רצו חכמים צגצותה .

ת ר א פ  יכין ת
 ברה״ר ולא הניח ברה״י: יד) רבכהי׳ג לא עשה העני בההוצאה רק
נ לבהעעינו חבירו בפנים והוציא. אמריי עקירת ז  הנחה ברה״ר. ואע/
 גופו כעקירת חפן למי. הכא שרינן ידו בתר גופו שברשוה אתר
 [עתוי׳ס כאן. ושוש' כתוכות לל״א כ׳ ל״ה רכ אשי]: טו) מדצא עשה א׳
 מהן מלאכה שלימה. דהיינו עקירה ומחה: טו) השתא מפרש ב׳
 דרבנן לעומד בפנים: יז) דלא עשה הבעה׳׳ב בהוצאה רק עקירה
 בלה׳*: יה) שעשה הבעה״ב בהכנסה רק ההנחה ברה״י: יט) מדלא
 עשו רק חצי מלאכה: כ) (האארפערשכיידער) להתגלח. ונקט לה
 הכא. מרבעי למכקע לא יצא החייט במחטו. א״ב נ״לדקמ״ל דאפי׳
 מסתפר או רוחן לכבוד שבת. ושמא אח״כ יתעכב. אפ״ה אסור.
 ואגב הנך נקט נמי אחרינהו הכא; כא) אפי׳ מנחה גדולה שהוא
 בשש ומחצה זמניות •[דהיינו שמשערין השעות לפי היופ אס ארוך או קצר.
 יתחלק לי״כ חלקים. וכן ככל מקוש משמרין כשעות הללו (א״יז רליג ש׳׳א)].
 וסמוך לו היינו חצי שעה מקורס. ואז אפילו בחול אסור להשתפר
 שמא ישבר הזוג ויטרד ולא יתפלל [ועי׳ מגיא רל״כ שקיג]. וקיי״ל
. [ ךג  דתספורת דדן אפיי סמוך למנחה קענה שרי להתחיל [מג״א שם כי
 ומנחה קענה הוא בע׳ ומחצה. וסמוך לה הוא בעי. מיהו בסאר הפלות
 מיהר להסתפר סמוך לזמן התפלה. דרק במנחה שהוא באמצע היום
ם פ״ו מתפלה. יכיכ העול שם], מיהו בשאר המלאכות הנזכרות י מ מ  נזרו [
 במשנתנו. נראה שגם הרמב״ס מודה דאסור להתחילן [ועי׳ רמכ״ס
 שש ה״ל וא׳ח ש״ש שין]: בב) להזיע. גזירה שמא יתעלף: כג) הוא
 מלשון יון שנקרא מקום עיבוד העורוח בורסא. וממני נקרא המעבד
 בורסקי. ובל״א(גערבער). וה״ה כל מלאכה ועסק נמל שיש בו
 שהוי מרובה [רל״כמג״א ו׳]: כד) אפי׳ סעודה קטנה. דהיינו סעודת
 כל אדם. וגס סמוך למנחה נחלה. דהו״צ ב׳ לטיבותא. אסור(ב״י)
 וי״א דדוקא בחרא צריעותא. מון סעודה קטנה סמוך למנחה קטנה.
 או סעודה גדולה (מישואין ומילה) סמוך למנחה גדולה.אז דוקא
 אסור [מנ״א םקשיו]. וי״א דסמוך למנחה גדולה כל סעודה שרי.
 וסמוך למנחה קטנה כל סעודה אסור [מגיא סירי] • וי״א למעולה
 קטנה אפי׳ סמוך למנחה קעכה שרי. וסעודה גדולה אפי׳ סמוך
 למנחה גדולה אסור. מיהו במקום שקורין לביהכ״נ. יש להסיר

 בסעודה
. וקי למה גצוה נקו׳ן ברה״ר. ואת׳׳ל כיון  משום כבול אצלים הסתר דבר
 לפחות פחות מד״א רק מדרבנן אשור . א׳׳כ לוקא בקו׳ן לאיכא צערח
. אבצ בכיסו. לציכא אלא הפסל ממונו. אף לגם במקום פסילא צ״ג לבנן(כלשם). עכ״פ אינו שוה בכצ ו צ״ג בה רבנן (ככתובות ל״ס ע״א) פ  מו
. ואיכא דוכתא ובמקום צטרא צי׳ג ובמקום פסידא גזרו. עכ״פ צמה יהיה פחות פחות מל״א שרי בצערא ( ז  דוכתא צצערא לגופא (כב״ק פ״ח מ״

' פ׳׳א) צעטן בצ דפשפ לחוץ ונהגי לידו (סי ׳  לגופא. הרי אסור מן התורה . מלהו״צ ח״ש במין א' . ואת״צ דח״ש שייך רק באכיצות וצא בפעולות. כמ״ש השאגת ארי
 ידאה דעני דלא הרגיעה ידו
 דבעה״ב ועסק בנענוז ידו בהושטה לידו דעני לא נעשה כמונח בינתיים« אבל לבתר דםשני פטורי דאתי לידי חיוב הטאת השיב אלו דפושט ע״ד שימול העני ממנו דבזה ירגיע
. חיינו אף שיניח ידו מעט ויניה אח״כ ברח״ד יתחייב, ומוכח דלא פקיי הנחת כלל כיון י  ידו מעט ט״פ אתי לידי היוב חטאת אם הוא עצמו יגמור ויעשה מה שעושה הענ
 דידו וגומי אינם ברשות א' וכדאי׳ באמת בםוגיין משחש־כה אי שדי להו אתי לידי היוב הפאת לוה שפיר פ־כי׳ יהא אתעבירו מלאכת מבינייחו ונכון בעזח״י: משנה ב [אותו ו]
. לא ערבי׳ עפ אידך דבזה שייך הגזירה טפי מכלהו משום דבאינך כשיראה שעובר הזפן אם ירצה יוכל להפסיק משא״כ בוה לא יפסיק באמצע החספרת פ ד  כששנה לא ישב א
ר ו ׳ . אבל אס התחילו אין בפםיקין אפי׳ ס לה, ושיעור דטתני׳ כך היא דלא יתחיל אפי׳ ססוך למ ג . מנחה גדו ה ה נ ס ך ל ו מ  משום כבוד הבריות (ש׳׳ל!: [אות ז] בהריב ד״ה ס
j ודעת המאור דםחני׳ רק בס״ק אבל כפ״ג שרי הכל אמי׳ םע דה גדולה . כ הרטב ן נמצ־ויםווו בשיטת הרי׳׳ף, ודעת חוס׳ דאף בהתחילו מפסיקים לפיק ומתני׳ רק בט״ג  ^מ״ק. כ׳



ת ר״ע מברטנויה ב ת iTffi א ש ב ש ת ה ו א י צ  חוםפת ירט י

ר שממו מ  ימשך בסעודה: ולא לדין. אפילו בגמר דן ש
 מענות בעלי דנין ולא נשאר עליהן אלא לפסוק הדן בלבד

 ולא לדין• פי׳ הר״ב אפילו בנמר דן שכבר שמעו מענות
 בעצי דינין. וסיים הרמב״ס ונשאו ונתנו הדיינין בדבר ולא

 נשאר וכו׳ גם במ״ש וחוזר להיות תחלת דין ביאר הרמב״ס דלמא חזו עעמא ויסתרו מה שהיו רוצים לפסוק וחוזר להיות
בחד מכל הני לאמרינן אין מפסיקין . ו ל  ויצמרך להתחיל בדןמתחלתו וישאול ;יענות מבעלי הדני! שנית תחלת הדין: ואם התחי
 וימשך הדבר וכו׳: ואם התחילו אין. אלא יגמור ואח״כ יתפלל והוא שיש
) אין מפסיקים^). שהות ביום לגמור קודם שיעבור זמן י כ ו ל ת ת  מפסיקץ. עיין מ״ש בס״ד במשנה ע׳ ולא לן״יןכח). ואם ה
 דפרק לולב הגזול: מפסיקין לקרות מפסיקים לקרות ק׳ ש כח) ואין מפסיקץ התפלה. והתחלת התספורת משיניה
ך מעפורת של ספרים בין ברכיו הוא ץ י ת לת*לד,כמ): ו לא יצא החייט במחטו ס ״ ד  ק׳יש. הא דכתב הר״ב דאלזאן ל
ם לחשכהל)שמאישיחויצאלא)ולאהלבלרזב)־ הסודר שנותן המתגלח על ברכיו כדי י > י ו  משום סיפא דאין מפסיקי! מ
 לה בגמ׳ הכי דאל״ה הח כבר תנא שלא יפול השער על בגדו. והתחלת
 לה רישא״. וכי היכי למלית מפסיקין לק״ש מפום דמדאורייתא המרחץ משיפשומ הבגד הסמוךלבשרו.ואית למפרשי משיסד ההולר
P שעליו שהוא ראשון להפשעת בגדגוהתחלת הבורסקי משיחגור 
ד להתעסק בעורות. והתחלת אכילה  כתפיו את בתי זרועותיו כ
. והתחלת הלין משיתעעפו הליינין בסליהן לשבת ו ד  משיעול י
 לדין באימה וביראה ואם היו מעוכןפים ויושבים בדן ובא לפניהם
 לין אחר סמוך למנחה הויא התחלת אותו הדן מכיפתחובעלי
 הדן במעטתס א): מפסי־קין לק״ש. מלתא אחריתי נקמ והכי
 קאמר חברים העוסקים בתורה מפסיקים תורתן לקריאת שמע
 לזמנה קבוע*רכתיב (לברים!׳) בשכבך ובקומך: ואיןמפסיקיץ
. שאין לה זמן קבוע לאורייתא. ולא שנו אלא כגון ח ל פ ת  ל

 רבי שמעון בן יוחאי וחביריו שתורתן אומנותן אבל אנו הואיל
 שכן ואנו מפסיקין תורתנו לאומנותנו כל שכן שנפסיק לתפלה

ד שמא ישכח ויצא ואומן לרך אומנתו חייב פררך האומנים לתוחבן ג ב . אפילו תחובה לו ב ו ט ח מ  ב
: בקולמוסו התחוב אחורי אזניו כלרך הסופרים: ר פ ו ס ה . ר ל ב ל . משהחשך: ה א צ י  שמא ישבח ו

 א) גרע׳כ ד״ר ״בטטנוהס משישעטפו* ועיין נספר מלאכת שלמח ולא

 היא הכי נמי וכל שכן הוא דמכל הצי' דלעיל למפסיקין ואפילו
 כי איכא שהות הואיל והתחיל באיסור כדבעינן למוקים לה לקמן
ץ מפסיקין לתפלה. כתב הר״ב דאנו שאין א  וכ״כ הריין: ו
 תורתנו אומנותנו מפסיקין. גמרא. ואס תאמר וכי גרע תלמוד
 תורה מאומנות דאמרינן בהו לעיל שאם התחילו אין מפסיקין
 ואין לתרן דלעיל בהתחילו בהיתר קולם שהגיע זמן האיסור דהא
 הסכמת הפוסקים דאפילו בהתחילו באישור כדאיתא בעא״ח
 סימן רל״ב. אלא תריץ כדכתב הר״ן בשם בעל המאור
 לאין מפסיקין לרישא בדאיכא שהות והך דהכא בדליכא שהות
 ואפילו הכי לרשב״י וחביריו מותר לעקור התפלה לגמרי:

 ולא
 J לא ייצא החייט
 בבגדיו כשיוצאים לשוק

ז ע ו  ישראל ב
 יראה. לאינו אסור בח׳׳ש. וכלאשכחן בבצק שבסדקי עריבה(פסחים למ״ה
. לסע׳יל יש לחלק. דלוקא בבל יראה. לאף בשיעור בלס לא לקי. אי  א)
. אי משוס לאין בו מעשה(כרמביים ( ׳  משום לניתק צעכה (בכסחים צ״ה א
 פי׳א מחמץ ומצה). וצהכי מלקיצ איסורי׳ גס ח״ש שלו קיל ומוהר צכתחיצה.
ם נ׳׳צ. נ מ  אבל שאר פעולות גם ח״ש מהן השור מלאו׳ למ״ש מאכילות. א
 צבתר מ״ש רפ"מ,3י'׳ר בהקלמה צתערובות. ב׳ פירושי׳ בתזי לאצמרופי.
 אי משוס דאס יאכצ תוך כלא״פ עול חייש . יצקה נס עצ ח״ש הראשון
 שיצטרף צזה.או משוס לחצי זית וחצי זית הוא שיעור שצם.וא;י הטעמתי השעם
. לכוונתו לאי טמא לח״ש מותר מה״ת. א״כ צמה בו״ח חדוש דכצ ׳  הב
. ומאי חלושא הרי ( ר (פסחים דמי׳ל בי ס  חלא וחלא שרי ובהלי הדדי א
. כצ חלק וחלק שבו שרי ובהלדי אסור. אצא ש״מ א ו  כצ איסור כך ה
 דבאמת בכצ איסורי׳ כצ ח״ש שבו שם איסור דאורייתא עציו מדחזי צאצשרופי
׳ הוא. בכל ך ב' טפמי  בשם איסור וצהכי אסור מה״ת. אולם הנ״מ בין מ
. כגון לעשה חצי מלאכה בבין השמשות במוצאי  איסור שהוא מכח הזמן
 שבת. או באכצ ח״ש 6ו עשה חצי מלאכה במוצאי יו״כ או אכצ ח״ש חמץ
 במוצאי כסת. לטעם א׳ פטור . וצשעם ב׳ חייב. והנה צפי הגמ׳ הנ״צ.
 דפחות פחות מד״א מותר מדאו' ע״כ מוכח כטעם אי׳. דח״ש אסור רק
 משוס דחזי צאצשרופי צח״ש שאח״כ. א״כ בהולכה פתוה פחות מד״א כי!ן
חה. א״א שיצטרף צו עוד ההולכה שאחי׳כ. וכ״כ עקירה  שכבר עשה הנ
. תו א״א שיצטרף צו הנחה.  בצי הנחה. כיון שאחר שעקר צרחה אחר מידו
 ושרי. ורק מדרבנן אסור מדדמ׳ צח״ש. ובני הרב המאה״ג מהרב״י
 שציש״א תירץ. דשחני איסורי דמצאכת שבת. דכיון דממשכן יצפינן צמ
ן דאין ו  (כשבת ד׳׳צ ועירובין דיייז). וא״כ עקירה או הנחה לחוד. ט
 שס מצאכה עציו מותר צבמרי מדאורייתא : (ה) מ״ש הר״ב למייל* אפיצו
 שהמחט תחוב בבגדו. הוא דעת הרי״ף (ב״י ח״ח רנ״ב). וצפ״! שפיר
 נקמ חייש דוקא. מש!ס דרצה תנא צמנקש מחני׳ סתמא. שיתחייב בכצ
 גוונא שיוציא. והרי זה לוקא באומן. לאורחיה לצאת בהחובה בבגדו. משא״כ
/ ז  אדס אחר אינו חייב רק בהוציאה בילו . אמנם אק לקיי״ל כרמב״ס לאפ
 אומן רק בהוציאה בידו חייב(כא״ח רנ״ב וש״א). צהכ׳ שפיר נקט מה״נו

ן תפארת בי  י
 במעולה קטנה סמוך למנחה קענה. אבל לא בסעורה גלולה אפי,
 רק ממך למנחה גלולה. ואפי׳ כבר התחיל. עכ״פ כשיגיע זמן
 מנחה קענה מחויב להפסיק. מיהו לכיע שרי לטעום כביצה מצומצם
 פת או ממשקין משכרין. וכ״כ סירות אפי׳ מובא שרי [מגיא שש
 שקי״ל וי״!]: כה) אפי׳ שמע כבר מענותיה!. לשמא ירחה עעס
. ויערול. וקיי״ל לדוקא לשמוע חמלת מענת הבעצי ן  לסתור הד
. מיהו כשיגיע זמן ק״ש או תפלה . אפי׳ ללמוד [ ג ך י  לין אמר [שש ש
: כו) אפיצו אחר מנחה נחצה: בז) וביש שהות ן ת ״ ק  אסר [שם ם
 אפיי כשיגיע מנחה קטנה שרי. והפעור ומפסיק נקרא הדיוט. מיהו
 בהתחיל סמוך למנחה קענה. מפסיק אפיי יש שהות [מג׳יא שם כיךט].
 והתחלת חספורת משיניה על עצמו סודר הספרים. והתחלה המרחן
 משיתחיל להתפשט. והתחלת מלאכה. משיעפה מעשה ראשון
 בהכנתה. והתחלת הלין מנישבו הדיינים לרון. והתכלת אכילה.
: כה) לרמב״ס לוקא בליכא שהות. ולראב״ר אפי׳ איכא שהות  מרי
 מפסיק. ואפילו העוסק במורה . מסוס לזמנה קבוע מדאורייתא .
 והתחיל בזמן איסור• דהיינו חצי שעה קודם זמנה (א״ח ע׳ ס״ה,
. מיהו העוסק בצרכי צטר. אפילו רק בהצלת א)  ורל״ה שי
 ממונם. ואין מי שיתעסק זולתו בזה . אפילו בציכא כהות פטור.
 דסוסק במצוה הוא. ועכ״פ יקרא פסוק ראשון. שהוא שמע ישראל
 ובפכמל״ו (ע׳ ס״ל): כמ) הכא רק בת״תמיירי. ואפילו בההחיל
 ללמוד בזמן איסור וליכא שהות. אפילו הכי אינו מפשיק לימודו
 לתפלה. מדהיא מדרבנן. ואפילו למ״ד דאורייתא . עכ״פ אין לה
 זמן קבוע כק״ש . מיהו דוקא להם שתורתן אומנתן י אבל אנן לא
. ולהכי דוקא בראיכא שהות איצ להפסיק. ואעפ״כ. ך  השבינן כ
 המלמד לאחדם . אפילו בליכא כהות &ינו פוסק. ככאי׳א לצמוד
 אחי׳כ . לק כשיגיע זמן ק״ש. קורא פסוק ראשון ובשכמל״ו (א״ח

 ציוני0

 ואם התהילי, • פ.יכה ל׳׳ח
 גניא • ׳משלמי נמית פ״נ
 היכו. קז1:ץ פ׳׳א הצנה !';
 מפםיקיו לק״ש. ירישמיי
 «מוה פ״א הל״נ. is*: או״ח
: ג לא ׳  ס״ יייה מעיו נ
 יצא . ייא ע״א מיי׳ פייה
 מייל׳ מנמ סל׳ כיי סמ׳״ג לאו ץ
 ס׳ה מיפיע איח ם״ מ״נ

 שעין י׳ :

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
, בי״נאם.. ו ל  ואםהתחי
 מפסיקים ל(קרות) ק׳׳ש.
 בדינ לישא ועי׳ נהגייוח
 הי״י ברלין כ;מי: כציון
 המשנה גירוש׳ וגראי׳ש
 ומשטיקין״ועיבקול הרמ״ז:
 ג ולא הלבלר בקולמוס־,
:,  כמשגי׳יר לא הליבלר.
 בו״פ(משניוש ל׳ פיזרו)״

ם י ש ר ת ה ו פ ס ו  ת
א יצא כו׳  ג [משנה] ל
 שמא ינכש ויצא עכי׳ל.
 אל־גא דיבא דאמר לא
 גזלינן גזירה לגזירה אין
 לפרש כמא ישכח המחט
 כיי להא הכיר בה ושכחה
 לעני! שנש פטור אצא שמא
 ישכח הנוחס להצניעו טל
 שיה״ שיח ולכסוף כשיזכור
 המחט י:כח שהוא שכה
 יצא (הוספות די״א) :

 תוספות רע״ק
 [אות ה] בתוי״ט ד״ה
׳ דאלית ן מ י ק י ם פ  כ
 חא כבר תנא לה רישא ,
 וקשה לי חא סיפא מיירי
י  בתפלת ערבית נדקתנ
 מפפיקין לק״ש ;וגס
 להרבה פיסקים צריך
 להפסיק לתפלת שחרית
 משום ל״ת על הדם) והוי
 חידוש אףרשניח שכרות
 וגם כיון דכוליה לילה
י צ י מ א  זמניה 'אתי ל
 דהא םהנך מעמי ח6יר
 מתפלת נ־נחה לענין
ת דצריך ו  משיתיר חג
 להפליק לתפלת ערבית
 לט״ד חובה לזד, קמ״ל
 בסיפא דנם לתפלת
 ערבית איץ מפסיקין אי
 מעום דת״ע רשות י אי
 משום דבהתחיל ממש
 נם בזה אין מפסיקין ורק
 משיתיר הגורה לא מהני
, וא״כ לא ן  כמ״ש הרי
 היינו יודעים ןה מרישא
, ת ח נ  דטיירי בתפלת מ
] במשנה ט ת י א  וצ״ע: ג [
לא הלבלר בקולמוסו.  ן
 אפילו הק-למוס שהוא
 גדול מן המחט ולא שייך
.  ביה שבחה כולי האי
משיה לא ערבי׳ עם 4 

 המחט דעניד להשכה
 יוחד (חרט״!}:

_ , ._ , , . , ב . . _  ... . י , , , . _
ד ס״ וכוי.ולא נקש חייט. אוצס ק״צ לפי״ז א א צ א (בא״ח רנ״ב) ״צא י מ ל ס ז א סס״י יר«) : ל) בע״ש סמוך צביה״ש : לא) ר/ י מ  ס*ש ו
 י ־ ־ למה באמת נקט מתני׳ חייש ולבלר. ואת״צ אורחא דמצחא נקמ . לאורחא
א מחט ד  לחייט לצאת במרט.עכ״פ קשה באו״ח רני׳ב. דנקמ אדם. א״כ מה א
 וקולמוס לנקט-אפי׳ שאר מיצי נמי לא יוציא.זא'׳א צימר לשאר מיצי באמת מיתר
 צהוציא. לציתא להרי בגמ׳ קאמר דדזקא תפילין מותר להוציא מלממשמש
 בהן כל שעה. ולפעד״נ לחייט ולבלר־ ומחט וקולמוס כוצהו לוקא נינהו
 לדוקא הנך דאורח״הו צמנקש צהו כצ פעה חייפינן לצמא אשתצי. וכ״כ תפיצין. מלהס עציו כצ שעה. צוצא טעם למכמוש בהן כל שעה • וע״י שבשבת
. היה אסור לצבשן ולצאת בהן. משא״כ מיצי אחרינא בכל גוונא שרי. [אב״י מיהו האימא לציכא רה״ר  אסור צלבשן יזכיר ע״י המשמוש ששבת היש׳
 אף במחט וקולמס מותר לצאת סמוך צחשיכה לאס עזר שישכח ויצא מחשיכה. הוה גזירה לגזירה(כמג״א לנ״ב סקכ״ג). ואעפ״כ מצוה למשמש אדס כציו.

 שמוך

 משתחשך ישכח שהוא שבח. או ישכח שהוצאה אסורה. ויוציא
 לרה״ר ויתחייב חטאת. אבל אס ישכח שהמחט בילו. על זה אינו
 חייב חמאת (כ»א ק«א דליי)(ה): לב) ליבעללאריוס בלשון רומי.

- גצ״א



ת תוס^ת ירט ן; ציונים ב ן א ש ל ר ת פ ב ש ת ה ו א י צ  ר עובדה מברטנורה י

מיפ ט לא יל» דךא לאיר ינר. ק לא יפלם את כליו. לאור הנר ללאור הנר לקתני ג  J ו
K .SwV5J1?Si9

ת אמרו.: מ א  יקרא קאי כמי על לא יפלה כרמסיק בגמרא: ב
. פירש הרי׳ב ן ז ח  פירשו הר׳׳ב בריש פרק ב׳'לתרומות: ה

K ^ I ? ׳ r

3 ״ ״ 3 f V J ת האיר ו א ר  מלמל תיטקות ותרגום רואה חוזה שהוא צריו ל
י ^ . נ ׳ ע ׳ ^ א י חךא פ׳ ע  תינוקות קוראי! ועל שם ז? נ
 ״ י י, י י , , ו כלא ס מינ היב. תרומות פיל

- י.ל״ל. נדר ׳ E ״  ש״ן חזן כמ ש בערוך שצדן לראות הצי א׳. ־
£ * ^ « י ל וצא בי. פירש £  האין יקראוהו': כי
. שי״א מהלי א״ג היית ונסיו . . * A״ . ״ * ״ k -ז׳ , 
"p ספ״ז מ:ל׳ הויא ונמוי״ד 

 שנויי נוסחאות
 בקלםוסו . כערוך ועי
 קולמוש) לא יצא הלבלר
 בקולמסו וע׳יש ערך לבלר.
פלה. במשגי״ר יפלא .  י
 בד״פ יפליא. עיי נרע״ב
 שסערה מקירו מירמיה.

 בקולמוסו*)(ו) ולאיפלהאתכליו*לי) ולא
 יקראלה;לאור הנר*/ באמת אמרולז) החזןלח)
 רואה היכן תינוקות קוראי־םלס) אבל הוא לא
 קרא«< כיוצא בו לא יאכל הזב עםהזבהםא)
: ף ואלו מג) מן ( ב ם ה ר י ב  מפני הרגל ע

 יקרא וכו,
 הר״ב לעשות הרחקה לעבירה וכן

ף י ; ^ ; , ס ^ א י

ך "  פירש״י ולשיטתייהו אזצי שלא מנו ^
 להן לזב וזבה בכלל הי״ח לבר
ן איצעריך לתנא למתני I י ומפני כ ' L ! ' ' ׳ ^ ״ / י  קודאין לפני רבן לאור הנר שאימה י

1 ה לכיוצא ל ז ! ח ׳ ב י נ נ ל ת ח ע ו ב ר מ א ת ש ו כ ל ה  רבן עליהם: אבל הוא לא יקרא. ה
 כל הפרשה מפני שאין אימת! עליו ושמירתן לא הויא שמירה ומהאי מעמא נמי איכא למ״ר לאשה שומרת לבעלה אין שמידתה
. לעשות הרחקה מן העבירה אמרו לא יאכל הזב עס אשתו זבה ואע״פ שכניהם ממאיס ו  שמירה שאין אימתה עלץ: כיוצא ב

. מבער כנים מבגדיו. תרגום בערתי ו ת כלי  ולא יעלת א
. בספר שמא ימה הנר ר ג  הקדש פליתי: ולא יקרא לאור ה
ד שיללוק יפה ונמצא מבעיר בשבת  להביא השמן לפי הפתילה כ
 ואפילו היה הנר גבוה שתים ושלש קומות לעולם אסור לקרות לאור

 הנר אא״כ יש עמו אלם אחר לשמרו
 או אם הוא אלס חשוב שאינו רגיל
 לעולם לתקן הנר: החזן. מלמד
נוקות קורין.  תיטקות: מהיכן התי
 מהיכן יתחילו לקרות דבעיון מועט
 כי האי לא גזרינן שמא יטה והתינוקות

. שמתוך שהם מהיחלים יבא לבעול זבת שהיא בכרת . ווב וזבה לדטתא נקט שהתשמיש קשה להן והיכא ה ר י ב ע י ל ת  מפגי ה
3if , '" ר י?״. כ  הקיש /למימר לולאי לא יבואו לילי הרגל עבירה אפ״ה לא יאכלו זה עם זו: ך אלו מהלכות . אי! פולין ואי! קורי! לאיי ה

? מ ל מ ^ : בעליית וענייה בן חזקיה. שבקשר חכמים לגטז ספר יחזקאל שדבריו נראים כסותרים ל״ס'כגון כל נבלה ^ ׳  לתנן במתני
 יטרפה מדגל ברקור אי במעשה
 , כמו לפצא נדר. יפלה ה׳
ז p מצדם וגוי ושמואל ע ו  ישראל ב
 , , , , / אמר נגמ' (ינ.) אפילו
 סמוך לחשיכה.לאף לליכא חשש שיוצ א מ״מ שמא יש אצלו לנר מוקצה]:(ו) כתב להבחין כץ מלו למדי
א ש3ימ״א.ח"ל.לא ילענא למה נקש מתני׳צא יסצה כליו.לנקט אשתו וא׳כ יסנול המאשר ב י ק  הגאון מהו׳ ע
 סתמא.ללהר משמע גס שלוי ראש אשור שמא ישה. וכלקתני בברייתא אין ולא ישלה למתניתין גס
א. ההוראה דהכללס נין בגד  פולין ואיןקורץ. וכי׳כ הרמנ״ס. מיהו י״ל מקש כציו לרבותא לליןר)

/ כליו ליש שם פרעושין. והו״ל למיחש 1  לוקח בלילה אשור . אבצ טוש אפ
 שמא *הרנן. כמו לאסריכן מה״ט להרוג כניס בבגדיו שמא יהרוג שם

 פרעיש. וכנים שבראשו מותר להרוג מלאץ מצוי שם פרעוש.אמנם עלייןק'

נזה ניחא  לבגד וכדומה . ו
 מה שנקדיש ,התנא סליי
 נגדים לקריאה נספר ועיי

^ ליי6א?2 ד ל ^ ו ר ט א  האיעיי׳ לגמי ללא יפלה . אי היינו ביוס . למתני׳ כר״א להורג כנה׳ חייכ ו
״ ליתא נמש־־י״ר נהיגה פ א ל . י פ  וקי א״כ אמאי נקע כליו .הו״צ צמנקמ סתם. למשמע חמש ט
 סלו׳ ראש אשיר. ותו ק׳ מפי בש״ע (רסי׳י ערי׳ה) מקט סתם אץ פולין. מקימות שהובא בהם המיר
ם. וקי למה נקש הרמ״א בדוק הזה . היכ! תינוקות  וביאר הרמ״א. דר״צ לבשר כניס מהמלי
 בגלים. ובלבוש באמת השמיש הגהה זו. ואולי י״ל דפלוי הראש שהוא ע״י קוראים . צל׳נ מהיכן
 אחר. אם ימשוך האחר ידו להסות, ירגיש זה ויזכירני. ואף דהב״ח ס״ל,התינוקות קורי!. לא
J יקרא . בחידת• ה::ב״א ״ j א ר ק י ע ר מ ח ו א ״ ק ע א ר לא״ ש מ א ^ ר 0 ץ ר / ו > ה , צ ר מ כ ז א ל ק ו ן ד , ר ז ׳ ק ג  ל

 ע3ה,ועליין צ״ע.עכ'׳ל הגאי] הגלוצ הנ״לנאמגם צי המחבר נראה לתרז. ללהט
 נקשה מתני' כציו לקמ״צלתפי׳ כליו שצריך צהם לשבת. ושל״א כיון דאין פולין
 לכי׳ע אפי׳ לר״א רק מד״ש הוא ולהכי רק כצים אחרים אסיר לשלות.
. משום 5ערא (ככתובות ל״ס  אבל כליו מצריו לשבת. כיון לאיכא תרתי
. סד״א דצ׳יג בה רבנן. וכמו (  ע״א) ומשוס כבול הבריות(כברכות לי״ס ב׳
 לל״ג לטלטל מוקצה ומלהוציא מרה״י צכרמלית כלי צהחקנח. משום כבול
 הבריות (כא״ח סס״י שי״ב). קמ״ל לאפ״ה אסיר הכא. משוס ללא ברי
 שירחשו למעלה ויתבזה בעיני הבריות . גס אין כל צער שוה שלא יגזרו בה
כ מתורץ אף קו' ב׳ של הגאון . צם״ל לאגעיי׳ ללא יפצהמיירי ״ א . ו  רבנן

ם בראיש ל׳י ! ) א ף מ י ע ה אט׳ של ראש . ד  ביום. ואתיא כר״א למחייב אהרינת מ
ע נמשב״כ דפוס נאשיליאה מ ש מ ס ד ד א מ ״ מ ס ך ק , כ מ ס כ ״ ה מ י ד ש £ ) א ] m ו י ש ק״, נ ״ - ן כ מ {ק כ ) 

ה ריווש נ ש מ ב ת ועוד ו ו ן ה;"3 למי שמניח א״ע לפצ  אפי'בגלים שצריך צהס בשבת . ומ״ש מאי
> וסביונישה ציתא: ל ל כ י מ א ל ל ל ״ ע פ ה ^ ל ן נ א י צ ׳ ו . י מ : מ ה כ ל פ ן ל מ ל ה ״ ו < ה ר ח , א ״ ן ע ש א  ל

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו 1 ת ו ש א ר מ ז ל לק י י ק ס  להתם יושב ומשמרו שלא ימה . אנצ זה אינו מרגיש ר
ל הוא ב , [בריב] ד״ ה א « 3 ר ה ^ מ ה א מ • ה נ כ 3 ר ם ה  ושמא ללבר אחר סילק. ותו תפס ע3ין ג
י לא יקרא כו׳דאש: שומרת . לאי כיושב ומשמרו ליינינו להמתפצה ג ר ע ב ס ד נ א ק ל ׳ י ק אבד  שליט׳יא הג

' f t !לאי • P * 1 ה י נ ש ? ב  א״כ גס לב״ח שרי! ועל כאן קאסר הב׳יח י
י "1׳ד^;י61שז מ ג י כךכ׳הרי׳ב. ס מ : (ז) א  משגיח על חכירו ובמ״ש הרשי׳ז (סער״ה סק״ג)

ן תפארת י כ  י
ה _קלמם.והושאל גס על כ  ובצ״א (שרייבער):לג)בלשון יון נקרא כל ק
 קנה הכתיבה ועש סופר. ובל״א (שדיבפעדער. גריפפעל):לי)לא
 יבער כניס מבגליו: לה) בספר. ולאו לוקא קורא.ראפי׳ אינו מוציא
 מלה מפיו. אסור. וה״ה לאסור לבדוק לאור הכר בנדיס או כליס
 שאינו בקי בהן וצריכים^ הבחנה יתירה (ערי׳ה י״א וי״ב): לו) על לא

 קאי יפלה נמי

 משמע כהיתה לפניו הנוסח׳
 לא יקיא *מהם ע״ש :
 ד ואלו מן ההלכות. בד״:
 ובמכבי״ל אלו מהלכות
 וכ״הבמרב. כבבלי(יג:)
 ,א״ל אני* לר״י אלו שק
׳ תיש אין  או ואלו תכן כ
 פולי[ כי׳ ש״מ ואלו חנן
 ש״מ: חנניה נכי״ק חנינה.
 בליש חזקיהו:
 ח1קאל :

 ן הזקיח
 בראיש

 שימרת אותו

 ראשון לציון
 ג נתיי׳ם] ד׳׳ח באמת
 אמרו פי׳ הר׳׳ב כר. ומסיק
 הר׳׳ב שס מומי באמש
 אמרו החזן רוא: ומדרכנן
 היאע״כ הא דקתני נאמת
 לאו לזקא הלכה למ״מ היא
 אלא כא־לז היא הלמ״מ ופ׳
 בב״מ שי. וממי ונתוי״ש
 פ״ד מי׳א בנ״מ לגיוכמ
i ' n ג״כ הכי. אולם דע 
 הירושלמי ס״ק דכגת אהך
 משנה באמת אמרו החזן

י כך כ׳ 7 : 0)אב  (סער״ה סק״ג)
ק בגמ׳ אמר" חרא רשב״א  ללהכי נקש זב וזבה. אף לתשמיש קשה להן. א
 אומר בא וראה על היכן פרצה טהרה בישראל. שלא שנינו לא יאכל הטהור

 אור גדול
. ואפילו שנים אשורי!. ב״נ הביח באו״ח ו י  ג [במשנה] ולא ישלח את כל
 סימן עריה, ולא דמי להא דלא יסרא לאור הנר דבשנים בענין אחד
 מותר דזה דוקא בדבר םצוח אבל לא בדבר הדעות . ובםג״א שם ם״ק
 ד׳ וה׳ תירץ בזה קו׳ מהרי״ל יעו״ש . וק״ל מאלונסית ם׳פ חבית אלמא
 דבדבר הרשות נמי מהני שנים. וכן מבואר בחידושי רשב׳א פ' שואל

 ו חייב וקשה אטא* נקפ כליו הא אדרבה ראש הוי רבותא יותר דליכא פרעיש אפיח
 פילין, והרמ״א ביאר הפירוש לבער את הכנים מהבגדים כו׳ לא ידעתי אמאי

 רוקא לאור הנר אסור. שמא יטה הממרה כרי
 שימשוך השמן לפתילה. והו״ל כמבעיר (והא ללא הזכיר התנא
 השעם הכא. כלשילש הטעם גבי לא יצא סתייע ולא יאכל הזכ . ה״ש לקנרל
 דאסילו גבוה הנר י׳ קומות. או שהנר כע:שית סגור . לליכא כ״כ החשש
. פ׳י). מיהו דוקא גבי נר שמן. אבל אצל ל . אפיה אשי ה ט  שמא י
 כר שעוה . וכ״ש אצל נר חלב למאוס. מוהר לקרות לצורך. לאלילו
 ימחט הפתילה ציכא חיוב חטאה. ואפילו בנר שמן. אס הוא אדם
 חשיב שאינו רגיל להטות. או שעוסק באיסור הנריה. כפרק במה
 מדליקין שאומרים בליל כבת . או שעוסק בענין המורגל בפיו.
 כהגדה שבליל פסח בשבת . או שאומר לאלם ואפילו לאפחו(וללא
. שתשגיח עציו שלא יטה. או ששנים קורי! בשפר אחר ובענץ  כר״ב)
 אחד. שרי. אבל במרורה.אפילו יי קורץ כאי. אסור.דאין א׳ מרגיש
. וט״ז שם סקיכ . וםשי׳י רעיח) ; ג ה סק״ ד  כשיעה חבירו (מג״א ע
 לו) עי׳ מ״ש בס״ב דתרומות סימן ב׳: לח) מלמד תינוקות :
ל היכן יקראו למהר. ורוצה לסדר ראשי פרשיות בספר .  לט) ד
 וקורא כל השאר בעל פה. דמאחר ראינו מעיין תמיר בספר. אית
 ציה הטרא. ולא אתי להטות. וכ״כ התינוקות בעצמן רשאץלצמוד
 אפילו שלא בפני רבן. דמ״מ אימתו עציהן. וכ״כ שרי ביו״כ
: מ) ר״ל אסיר ם״ח)  להתפלל במחזור. לאימת יו״כ עליו (שם ס״ו ו
. אם אין שום בנוי  לקרות כל הענין בספר : מא) על שולחן א'
. ומכ״ש שאסורים לאכול ( ג ׳ ל קצ״ה ש׳ ״  היכר מפסיק ביניהן (
 מקערה א׳ אפי׳ בזא״ז. או לשתות משיורי כוס שלה. אם לא
: מב) שלא  שמרק מכלי אל כלי. או ששהה אחר בינתים(שס ס״ל)
 יבוא לבעול. וה״ה באשתו נדה. רק נקט זב וזבה לרבותא . דאף
 לתשמיש קשה לשניהן. חיישי׳(ז): סנ) אין פולין ואץ קורין שאמרנו

P 
 תוספות רע״ק

ת י] ולא יפרה את כליו, ק״ל אםאי דייק למנקט את כליו דהיינו או ] 
 בגדיו כם״ש הרע״ב , והא בודאי נם ראשו אסור דשמא יטה . ובברייתא
 קתני• סתם אין פולין ואץ קורים. וכיב הרםב״ם אין פולין לאור הנר
. ובמתני׳ אפשר לומר דנקט כליו לד>וקא דאפילו כליו ו  ולא הזכיר כלי
, ד^ף דמפלת נם מםרעושיס דםצויים י  דוקא לאור הנר אסיר אכל ביום שר

פיט לפי ו  בבגדים דההורנו הייב. ס״מ לא חיישינן לשמא יהרונ (
 דחנס׳ אם לא יפלח היינו אפילו ביום ור״א היא דאמר ההורנ כבל
ט סתם אין ק  אפור דחהורג כנח הייב) אבל בש״ע רם״י ער״ח מ

 דייק מהבגדים חא בפשוטו גם ראשו א&יר , יבלבוש השטים הגהה זו ועיין . ואולי י״ל רטפלה רא׳שו א״א על ידי עצמו ואחר המפלה
t . לראשו י׳ל דמותר כיון דאם יבוא להטית ירגיש זה שמניחו לפלות ראשו והוי כעהוקיס ב׳ בענין [אחי], ואולם אינו מספיק לדעת הב״ח הובא בסג״א 
 סי׳ ער״ח דהא רשריא בב׳ קורים לאור הנד זהו רק משום מצות אבל לא בדבר הרשות עיש : [אות יא] ולא יקרא לאור הגר.הא דברישא גבי לא יצא רואה כוי אמר ר״א כ׳מ
 חהייט ששנינו באמת הלמימ וה:«
. עיט יםג׳׳פ . ׳  לפי פירוש הרינ יגמ׳ מ״ל צ״ל ג״כ בירושלמי כ׳׳מ ששנינו נאמת כאילו היא הלמ׳׳מ וחלוש הוא שלא הערה המפלש מכל זה כלום: (שם) פדיה המון כר היאך יקרא כו



 שנויי נוסחאות 6 תוספת יום טוב יציאות השבת פרס א שבת ר׳ עובדיה מנרםניח־ן

 נ! גיריין. גמשיע לניוצא בו היא ודמשי׳ה תנא ליה־ הכא: ף וי״ח דבר נזרו וכןרפה מן המון! ומן הבהמה לא יאכלו הכהניס (יחזקאל מ״ל)
ם הוא ללא אכלי הא ישראל אכלי וכגון ובן תעשה בשבעה. י נ נן מ ב ואלו הן האוכל אוכל דאבון אושנילתני ׳ ׳ ר ה ב ת ה ו ם ו י  8£pp'J בו ב
. גל״נ בפי־׳ב דץדרוח וכתבו התוספות אי תכן אוכל ראשון לחוד בחלש (שם מ׳יה) תיכן נרמז קרבן זה בתורה ומומן חנניה בן ן  (:״צ) בן מרו
ר גזרו כו ב ספר יחזקאל: ו־ ״ח ד ' י פ ו  ^\*£ך>יג^ לא הוה ירעינן מיניה האוכל אוכל שני ואי תני אוכל שני הוה חזקיה בעליה וישב שס
. שנחלקו בית שמאי ובית הלל ם ו י א כיי אמינא לאוכל ראשון נמי ממרי ב « ם ו » : .  שעלי
ש ופסקו כמותם ׳  ™״ ^"JS%^ מטמא כלומר שהתרומה תהיה ממאה בן גוריון כשעלו לבקרו^נמנוטה ורבו ב״ש ועמלו למנין ורבו ב,
: כלכתיב(שמ1תכ׳׳ג)אחרירביסלהמות. ( ז מ ם ו י . ומ״ש הר״כ על ב״ה«י} ר״ה דברים מרו בו ב ת ע נ מ נ»ו»W לפסול אחרים ב  «6י 1כ״%ו
 י־ח דברים. כי״> י״ח לאן) אוכל ראשון לא נעשה גופו וכולה! י״ח לבר מייתו להו בנמ׳
ל אוכל שהוא ראשון לכוומאה אושנילמומאה כ ו א . ה ן ע י אלא שני לטומאה. כרבי יהושע למתני' ב׳ פי׳ב למהדוה ושם ואלו ה ר ה ג  י '
. גזרו שיהא נעשה גופו שני לטומאה ופוסל אה התרומה במגעו ׳ ט ם מפורש הניעם . ומ״ש הר״ב והשותה משקין טמאים ו ד ע ד ת ח ו ספ  תו
ת אוכל אוכל ו ר י ז י ג ת ״ח כר ומקשה תלמולא הייט הך לגזירת איכלין ומשני מהו רתימא ששני פוסל בתרומה הרי אלו ש י ב]י״&ו י  דנחי
ה משקין טמאים נעשה ג״כ כני ת ו ש ה ^ הא שכיח שאלם שותה עם אכילתו והא לא שכיחאשיהא אוכל ראשון ואוכל שני. ו י ״ י י ״  י

, r 1 » *י , *, i t vn _ ׳-ע / • ושי ׳!זר הקוככ <j 

• וטעמא לגזור בהני ש ל ו התוספות לאוכלין ממשקין נמי לא לטומאה ופוסל את התרומה הרי ש ב ת כ ו C 3 ם שתייתו קמ צ ׳ ע י . ר 5 W ש ר ו ס  ונישקה מ
ה • # הוי ילעינן לה״א מקא משקין רחמירי אבל אוכל לא פסיל דזמנין לאכיל אוכלין טמאים ושלי משקי! לתרומהבפומיה בעול י ב ) * 8 8 ן י ״ 1 ! . . 

; כללה קמ״ל. ומ״ש הר״ב לזו גזירה שלישית ולא חלקה לשתים שהאוכלים $ ג י

ע ו £ ) מ  }>\מכ ש
נ לאכתי לא נגזר כמו האע״ 0 כמו גזירה ראוכלין. כתבו התום׳ משוםדבמשקין לא שייך בהו ראשון ושני ללעולם משקין תחלה הו * ף ף ף י ף ^ ט ן ץ ו  ל
ה שאמרו בסמוך לזמנין לאכיל וכו׳ שרי משקין וכוי ופםיל להו לנקיט פסיל וצא טמויי מטמא להא קיימא לן משקים נעשו 4 
. ומ״ש הר״ב וגזרו על הבא כ ״  מקואח פ״ג מ׳יכשכ הריב תחלה אלא משוס לאכתי קולם י״ח רבד לא גזרו להיותן תחצה מ״מ בלעתס-היה לגזור מיל ע
^ ראשו כוי ועל טהור וכוי לישנא קטיעא היא שלא פירש מה גזרו בו ובפן* מסכת זבים תכן להו בהלידפוסלין את התרומה ה ! ^ - י ^ 

ס י י ס פ  כר וכא לא שכיתא כיסא . . '
 אוכל שם שתייתו קמ״ל ,

עז  יכין תפארת ישראל בו
 איכא למירק ולימא משום .

. ן  ״למין יאכיל אוכלי! הן מן וכוי: פד) שבקשו למוז ספר יחזקאל. שחשבו שדבריו עם הסמאה. רק לא יאכל הזב עם הזבה. ופירש״•. שלא הוצרכו לי
 דת:ומה ושקיל משקין סוהרים להורה. והתבודד חנניה בעלייתו וההיגע לפרשו. וטלו שכולן אוכצץ חוליהן במהרה. ובל״ז לא אכלו עם נשותיהן עמאוח. השבתי
ו לבני הרב המאה״ג שליט׳׳א. לא כי.לברי הרב מזוקקים סן. לאף צש״ש מ כ ח ב ו ה ר פ י ס ם א  שףין ושדי לפומיס להא חכמים לבקרו ולראות ולבחן פירושו. ומדהים ש
ו ק׳ להויי׳צ עכ״פ למנקמ צא יאכצהממא עם הזנה. אע׳׳כ מקנוי מתני׳ זב י ל י ה מ מ ה נ מ ו ל ד מ ג ״ל נ ) ר ה . מ ס י נ 2 הדור . כמט גס על שאר ד ע ל 5 ב לי י ע א ־ ? י  מ

^ ^ t ^ ' ^ A ו ^ י ב ^ ל ^ ס ל : י ן ל 5 א י ^ S W g S ™ ^ 
^ Z » T ק ^ ת ו ר י ״ ״ ^ ל א ^ . ן ה ו ל ^ ל א ר ש י ב ת ^ נ ח ׳ ׳ י ו ר 0 ן כ ל . ק ב ^  ב
ע מלקאמר רשב״א להוי׳ל ד • ש״מ לסו זהידן בלי׳ז לאכול בטהרה. ת ה י  הו״ לו נסק,ס שיפסל האישורים שנזכרו על סיף הסיק. דיו. שממנים. כרשינץ. אוניו• צמי־ ח
 J" fi.gJ״ }fy'^™ עופות. לגיס. מוכרין. טוע־ין. מגביהץ עולות. כונס. גשר. בצל. כיצה. סת. למתני צא יאכל הטהור עם הטמאה. ולא קאמר להו״צ למחני צא יאכל

^ תרדה . ואין זה כשישת הש״ה בכלי וירושלמי. ופתויי ש'נזיר שי׳ה מ״ס) : הטהור עם הזבה . ש״מ כלאמרן]: י ? ש ״ ך כ ל ״ א ש  מ

י צ ק ש ה רו ך פי ^ פירוש הארי ^ f ^ 
: א) האוכל אוכל ראשון: ב) או בני  הועילו כתקנה ככש-שתה א׳ ב' ג׳) האיכל אוכל ראשון. או שני לטומאה. או שתה משקין ט גזירות גזרו בתרומה. ואלו הן
ד שלא 1אכל לטומאה. ג) או שתה משקין שמאים. ר) או הבא ראשו ורובו במים . גזרו שיהא גופו שני לטומאה . כ ן  משקין שממיס ישמח דמה טמאי
י שאובין צאחר שטבל בו ביום. ה) או טהור גמור שנפלו מליו ג׳ לונין מים ״ ב א ) ה מ ו ר ת ל ל ס ו , פ : ש ו ר ט ה 3 מ ה ד ת ו ע ™ וישתה דברים עמאיס ב v £ L £ L 

^ v לתרומה. לכל הפוסל לתרומה מ f m ^ ^ ^ ^ X ץ לרש י ושיעור מ=?ן שמאים מיע־ת הליג-ששילש ש׳ ל מ'ה).ד׳ הי) מלהיי ק ש מ , נ ע ר צ ת ו  החמה ״
ק: רגיי; לרחק בשאובין. אחר טבילה שבמים סרוחין.וחשבו שהסחיכץ משקין להיות תחצה! יש) משקין שנטמאו אפילו מסתם ידם. משמאין לכלי ׳  שמחי! ודו
 הם עיקר הסהרה. להכי גזרו שהבא ראשו ורובו ב[ ״ג׳ לוגין] שאובין לפסול תחמה. י) גזרו. שבמת כותים יטמאו כנלה מיום שמללו. יא) גזרו

 אור גדול [*(עיי תוי״ש סוף 1כיס ורמלימ רפ״ש מה׳ אה״ש)] לאחר בטבל בו כיום, שכל

 דבר הכרחי "•,שוב שבמקוה-אבל בטהור גמור הוה סני להו למגזר רק בנפלו עליו הג״צ שאובין. מדהוא דוגמת המעשה שטעו בה בכל טבילת טבו״י. אבל
. אמנם נ״ל דלרחון (  כמצוי בטהור שבא לחון נ״ל שאובץ ורחץ בהן ראשו ורובו לא שייך למגזר. מדא־צ בו טבילה (ומיי תו׳ שבת ליי׳ג ל
n ״ א״ע בשאיבין. בלי ביאה לתוך המיס. ובלי שיפילום עליו. אפי׳ בטבו״י צא גזרו גביי טומאה. מללא דמי לא לטבילה ולא להמטשה שטעו  ״
. לאהוהדומיא לטבילה. ולא יטטו לומר למהני בטבילה]. ו) מלהיו רגילין להצניע תרומה ע P בה. למראי! מי הרחיצה באין עליו בבת א׳ ז ר ו ו ג ״ ו  ת
^ אצל ספרים. מרשניהן קודש. והיו העכברים מנלין הספרים. להכי גזרו שיפסלו ספרי קודש לתרומה כשיגעו בה. ז׳ חי) מפני שהידיס ™ f  ™1״ ^
D עסקניות ליגע במקיס מזוהם בנוף. וכשיגעו אח״כ בתרומה. תתבזה. להט גזרו שסתם ירים. כל שלא נטל ידיו. יפסלו לתרומה. וגזרו 7 B n לאיכל הזב נקט Ms 
דם שאמרנו. וכ״כ כל הפוסל לתרומה. יטמא למשקי[ להיות החלה. כלי שלא יתחלפו משקץ אצו במשקין שנגעו בשרן. . לסתם• י ד  מפני הרגל עבירה, יהב» עו

־ ־ £ ' ־ ־ " ־ ' י ־ ־ • י "י ־ ׳ י י  לא נקט הטעם י י 1 ־ י
 יטת הייני רבעי

. . . . י) הכותיים המרו שתינוקת _ . _ . ׳ ׳ המומחה דחו ג ה י ב ג ד ^ ^ י י א  ״
ט טמאין כנלה . יא) אס לבר א׳ מאהיל על טומאה וטהרה . ואין ברוחב הדבר המאהיל טפח לא נטמאה הטהרה מדאורייתא. דאהל רחב רסעו מ אםי י ־  פומית 3

. כ״כ חפנ׳י ששח נ א  לא פ
 בםוגיא דרבח דאטר אפילו ב׳ קוטות למד זח טדלא נקמ מתני' טעסא דשמא ימת. ועדיין יש לעיין קצת דטה מיבעי בשים אט לא יפלה הייני כיום ומשוס שמא יחרוג דתקשח
ח י״ח דברים, וכתבו חתית׳ דאוכלין טמשקין נמי לא הוי ידעינן דח״א ׳  אמאי לא קתני הס1ם דאסור לפלות דםשום שמא יחרוג דבור. ליש תירוצא חנ״ל וי־ל : [א־ת יב] בתוי״ט ד
 רוקא משקין דחמירי אבל אובל לא פסיל כלל. יק?6ה לי דתא קושית תום׳ לא חיי דראיכל אוכל ראשון הוא סיותרדגלמוד ממשקים דזהו אינו מתידץ בתירוצם דחא נחי דמםשקים
 לא גסי די חא מ״מ נלמוד מאוכל אוכל שני והא דקתגי לה דח״א דטמויי גטי מטמא אע״כ דקושית ת־ס' דאוכל אוכל שני הוא מיותר דנלטוד ממשקים הא גט זח לקימ דהא מת
 דאוכל שני שני חיינו רטצינו כיוצא בזה ע״י משקיט והייני משוט דבלא״ח חיה כחיכא ומלולא שיהיה שני עושת שני וכמ״ש הרע״ב והתייי׳ט פ ב דטהרית מ״ב . חזא דשני עושת
ח ובם׳ ש התום', וכיון שכן פש־טא דהוצרך לםנקט אוכל שגי שגי דהיא דהוי־א כחוכא :  שני ע״י משקים היינו כיון דבדעתם חית לנזיר רכל הפיכל תרומה משמא סשקח להיות תח׳
. טש״ח ר1*יי ן . וטשותה משקים טמאים דסתמא קתגי אף משקים שני אין ראיה דכיו׳ דבדעתס לגדר דמשקים הוי תהלה א׳ כ חי« תמיד שותה כשקימ ראשי •  תנלולא דשני יעשה שנ

 לומר



ת רע״ק ספו  ר׳ עובדה טברטנדה יציאות השבת פרק א שכת תוספת יו׳׳ט ף תו

 שהאוכלים טמאים בפיו ופסיל להו וזמכין דשתי משקץ טמאים ופסקה הרמב״ם בריש פייט מהלכות אברה הטומאות יכתב שאם לופל דהשיתה נע־צח
יכלא^כל7ניהויש.1י א דאי ב ל ה ע ה ד ו פ ה ו ת ו ה ב ת כ ' ו י כ ה י ל ח ם ת י כ ע ו נ ע ג ו נ י ג ז * ־ ו ז ה ל ל י ס פ י י י פ ה ב מ ו י ת ! ד י ל כ ו ד א י ש י פ ז ב ד ו ע ב  י
א ראשו ורובו לאחר שטבל מטומאתו בו ביום במיס ראשו וכו׳ ואחר שטבל הוי הגזירה אפי׳ כי העריב שמשו פיסל משום דמצינו בן עיי ב ל ה  ע
" ? K n v S W i w n ה מ ו י ת ל ה ס ו ל V0 ס י ב י ט י י ה נ י ה א י ל א ל י ו ב ט י י ד ח י י ש י ע י ב ו א ם ש י ' מ י ג ו י ל ו 3 ב א ל י ו ע ל פ : י ש ו מ י ג ו ה ל מ ע  ו

ח ת ו ש ה ד ה זבים וכדהנן במשנה ה׳ פרק י״א דפרה דאעון אף י ש נזירות. וטעמא לגזור טומאה על הני לטמא אלם לפי כלפירש הר״ב בסו) מ  הרי ח
י א&י׳ ר י משקים פתמאקתנ ה ן כ ש ו מ ש א ה נ ן ו ־ 3 ״ א כ י ק י ו ב ן י ה כ ד , מ מ א מ כ  שהיוטובלץ במי מערות םרותץ והיו טסנין עליהם אחרי ק מים יכדאיסא ה
! יה^. אפי ם ו י א ת ° ר ו א ד לא מי וטל טהור גמור וכוי כתבו [״התוספות] לנראה לרי׳י דבטהור ד מ  שאובין להעביר סרחון המים התחילו ועבאוםקבע *
. צ׳׳ל דרא סי;;א א מ ט 3 מ י פ ה י ן , י ל י ג מ  המערות מטהרים אלא תמים שאובים מטהרים עמדו וגזרו לא רצו לגזור יותר אצא לוקה בנפילה* כמן ש
 עליהם טומאה דלמא אתי לבטולי תורת מקוהוטבלי בשאוביס. עליהם מים שאובים אחר שטבלו במים סרוחים. [״ומ״שהר״ב w ^בל
ב וה שכיח יותר ד־&יתר. ״ ר ת שיהא הספרים של כתבי הקדש פוסלים על ראשו ג׳ לוגץ עיי[ מ״ש בזה בסון} זבים בכ״ד. ומ׳׳יש ה י ב ש ה ה ר י ז ג ה  ו
f " ™ ! ' י ת א כ ש ר ה מ ם וכו׳ עיין בזה במכנה ג׳ פרק ג' ב ד פ ס  את המרומה במגע שבתחלה היו מצניעין אוכלין לתרומה אצל בגזירה ו' שיהיו ה
א יצ• לגזור . ועל הגזירה השמינית האוכלים שנטמאו במשקים בהם שש באייר ל [ ס ד י  ס״ת אמרי האי קדש והאי קדש כיון לחץ לקא אתו שפרים לילי ל

ם ^ ־ ב א י ל ב  פסילא שהעכברים המצויין אצל האוכלץ היו מפסידן את הספרים נטמאו מידם וכו׳ שכל הדברים הפוסלים ונוי כתבו התוהשומ א
י יבין י כ  נזרו שיהיו הספרים דהיינו תורה נביאים וכתובים במגען ולאו גזירה בפני עצמה היא להאוכלים מטמאו במשקים היינו יבין טהור" בין ב
ב ״ ר כ ^ ד י ^ א ^ ה י ו ה ד ג א נ א ל ת ש י ה ע ה ו מ ו ר ה ת ה ל א ס ו פ ל ה כ ה ד ר י ם ״ ד ם י ת ל ס ו ע ר ז ' ג ז ה ה ר י ז ג ה  פוסלי! את התרומה־ י
 שפוסלות את התרומה מפני שהידס עסקניות הן ונוגעות רקאמר במשקים הבאים מחמת ילים הייה מחמת כל א) פוסלי ד'ח וי׳יה דברים וכ:׳

I 1

ה ו

ה מ ו ' לה?""ד to* ט י צ ב מ ״ ת מ י י ה ז כ ב י ' ׳ פ א ב " י י ל " י
ר  מ א ה א י ה ה ו מ ה ם ה ד 0 ט ע 3 ג ז י מ מ ת י ל א נ ג ת י פ י נ מ י PM1D ה י ש ב  ב

רה^ על ד״רובה הי ה הח׳יהאוכצין שהשני עישה שני ע״י משקים ואןש מל גב דאכהי לא נגזרה הי ר י ז נ ה  מזוהמות והיא נמאסת על אופציה. ו
ן לשמרה בטהרה יכתיב א מ ן כ נ ה 5J,0 ש ר ן י _ ןע{ ג י ך מ ן ט ן * ת ע ה ך י מ ה ״ ן מ ה ו ב ע מ > ש 0 ד ת י מ ח ן מ א מ ן ב ן נ י ( ל ש מ ן ה ת ו א ן ש י ק ש מ 3 

א^ד^ ר של ת ו י גזר ש מ  קודם נטילת נזרו על המשקי! שיטמאו את האוכלין שכל הדברים במשקים שנטמאו המשקים בשרן כתבו אור״י דהי׳ה להוה מצי לפיכך
ל י נ ע . ה מ ו ר ם רגיל אצל ת י ל  הפוסלים את התרומה מטמאין את המשקין להיות תחלה גזירה למנקט משקים הבאים מחמת ירים שגס הס מטמאים ב
^ ז ^ מ ה ז ל ב ך ' צ ו ה י ^  משום משקין הבאים מחמת שר־ן ואשכחן בהן שהן ראשונים לפסול תרומה כדאיתא במסכת ברכות פרק אלו לברים בש״א ד
 מלאורייתא והאי לגזור בכל טומאת משקי; להיות תחלה ולא נוטלים לידם אלא נקט משקים הבאים מחמת שרן לאשמעיק מיניה חוה ליה למנקט
ד ״ ג ? ל ו ה מ ה ת י ט ב א י ה  גזור כמי באוכלין נזירה משום (משקי!) [אוכלין] הבאים מחמת להפילו הנך לא הוו אלא מררבנן עכי׳ל. וזו היא לעת הראל׳ ל ש
 שרן היינו טעמא לאחמזר רבנן במשקין משום רעלוליסלקבל בריש פרק ז׳ ובפרק ח׳ מהלכות אבות הטומאות ונא זו לעה י״ל דרש־י בא לתרין
א ^ ^ ר ה מ א ד ה ה ז ל ב ר  טומאה שאיק צריכץ תיקון הכשר להביאן ליד קבלת טומאה הרמב״ם עיש והר״ב מפרש בהדא בסוף זבים כהראב״ל. ואי׳ת ח
ח י כ ש ״ י ם א  כמו האוכלין שצריכין נתינת מים להכשירן לקבל טומאה. והשתא דנזרו על המשקים הבאים מחמת ידם שיטמאו כלים טמא ד
ה דחאוכלים טטאיט בפיו ר י ז ר דגי׳ כן ג ״  ודגזיי? א) בתיי״מפראג וקראקא פסולי ו מ
ומה ־ : ושדי טשקים דתי — ־ . 
. לוה מפרש ו ה t הקצף ופוסל ל M T f i ש האייד תפארת ישראל ו ד י © 
 י י דביק רהוא מוזה־ ועומד
. מביא מומאה. אםו רחבו ספח. יב) ומשקין היוצאין שלא למצא תרומה ח פ  טפח - בעינן. וגזרו חזיי׳ל הקיפו טפח. אטו רחבו טפח. לגס בהקיפו שכל דבר שהקיפו מ
. כשגזרו עליו שה-א טמא ה מ ח ם משניים ע״י בצירה. יכשירו לקבל סומאה. יג) גלולי תרומה יהיו ה  טפח יטמאלהטהרה. ולוקא כשהיה הדבר המאהיל בחיבורין ע
א יהא יניל ל ו ל ה ו יהיה ב 3 ק יר1 ר . א - ל מ ח ו ה ו פחוח פ ס . צאישצסצ ט ן ר ד א יד)מי שסממיך צו בע״ש ב ב נ  הטהלה כהחמיו. בשעה שהאהיל על המת. כגון ארס ש
F אם היא טהיר מר?ד * ה לעובד כוכבים. &ו טז) אין פולין ואין קירי[ לאיר הנר בכבה• יז) ®״1 « מ ל ה ת ע נ מ ר מ ל ה ט א ה ח ו פ ו ע פ י ר ה ר ב ו ר ע מ ן 3 י א מ ש ע ד ר  מ

£ : שהיא רגיל״צל ™ ב ז ״ ^ כ ג כ ף ־ ויען ובנותיהן של עובדי כוכבים הסורק. יח) חינוק עובל ס ן א מ 5 ה ע ע ך ר מ ז ה א ן י ד א : ו נ ס ש ך א ל ת * ע ך ' ר מ ן ה י  ^ ^ ב
ס חיישינן שישבה ויתז ג / ו ו א ד / מ ת ז א מ ו א ט ג כ  שאינו רחב טפח. עכ״פ כיון שהאהיל על מת. טמא טימאת ז׳ מדאורייתא. וכמו כן הסודר שנגע בהמררעת ט
״ ק נ י ׳ ד * . י ; ד

י י ע צ י ר

י  האדם שנגע בהבגדעמא טומאת ערב מראו'. להכי חפשו. כיון שהמרדעת עכ״פ האהיל על המה.וטל הארס. יעמו לומר שמטמא באהל מה
. בא-ת ה ת י מ . אף בלא היה באהל רק .היקף טפח. יטמא מהאהל טמאה ב ל ה א ס ה  המת טמא טומאת ערב. להט נזרו שגם האדם שנשאו. מרהי׳בחיורץ ע
. ואפי׳ היו י׳ בידים בין האהל והנאהל. או שהיה פשוטי כלי p ביניהן. דבהגך גוונא לא נטמא כ״כ רש״י בבכורות דף ם י ל  טומאה ז'. בין שהיה מאהל אדם או כ

. אי־ל מאד ר מ  בקיפוח מזופפות.דאז ניחא לי׳ במשקין היוצאיןץיכשירו מרא\רייהא.יג)גזרו שיהיו גלולי מרומה הרומה.ואפי׳ בדבר אב־י א
 שזרעו כלה [אבי׳י עי׳ תרומות פ״ט מ"ו].כדי שלא ישהה הכהן הרומה טמאה עד זמן זריעה.ובהוך כך יביא לאכלמולהכי מדגזרו שיהיו הגלולים תמהני הא אוכל תרומה
 מרומס.לא יטריח הכהן א״ע. לדמי מרומה בזול.יד) הבא בע״ש בדרן/וחשכה לו.ויש עמו עובד טכביס.לא יטלטל כיסו פחות פחות מר׳יא.רק טמאה אינה במיתת
ן אלא בעשה אלא דבאוכל ה י ה ו מ ן ו ע ן מ ג מ ן י ש ת ) פ p ת ב כ ך 3 ר מ ו א ץ ל ר י ץ !אץ ק ל ו ) אין פ r p (כותבו לעובד כוכבים. שמא יטלטלו ד״א ברהיר (א״מ לשייו). עו 
 של עובדי כוכבים. גזרו שיהיו אסולין. וטלהו חרא נזירה נינהו. דנזרו על פהן ושמנן. משוס יינן.ועל יינן משוס במהיק. ועל בנותיהן כראלתא ביבימות*?*

. מיהו סמן דוקא של ה׳ מיני דגן. יאפאו עובד כוכבים בצי סיועה ישראל. אסור.. אבל עינ וצ״ע: ( » הנשי ק ס מ  משוס ע״ז(וללא כריב שהי׳ דלא כ
 בהשליך ישראל בהסקה ראשינה קיסם לתוך התנור. ולא עמד התנור מעת לעת בלי הסקה. אפיי אפו כך אח״כ כמה ימיס . הכלמוהר.
קא בעשה הכותי הפת למכור . אז שרי. מיהו באץ לו . ו [  אולם משום חיי נפש . התירו פת נחתים כותי [וכ״כ פפעפערקוכען של כותי שרי
 מצוי פה נחחוס. גס פת ב״ב מותר בזה״ז. ואע״ג דאין ב״ד יטל לבטל לברי ב״ר הבירו. הכא לא נהפכט הקנה זו בכל ישראל.
 וה״ה באורח שמיסב אצל ב״ב שאינו נזהר מזה. שרי לאכול עמו . וכל ההימיריס דוקא באינו משוח בביצים. לאל״כ הו״ל בשולי
. עי׳ פ׳׳מ ליי׳ל בשער התערוכות  מובל טכביס ואסור (י״ל שי׳ קי״ב ש״ח ום״ו) [אב״י מיהו רק בנשילת מקום כרוחב אצבע אגולל כמקום הרחכ שרי
. לכיצה מיקרי לררא לשומן]. ושמן של עובל כוכבים. חזרו רבי וביה לינו והתירוהו. זיק של עובר כוכבים . או של ישראל ג ״  ח״כ סוף פ
 שנגע בהן עובד כוכבים. אסרוהו בשהייה משום חתנות. וכשראו ב״ר של אחריהן שרגילין עובד כיכביס לנסכו לעיז. אסרו כל סתם
 יינן ג״כ בהנאה. וי״א רשהיי׳ והנאה בבת אחת גזרו. ויש מקילין בזהי׳ז בהנאה. ואפי׳ לקנותו לכהחלה להבהכר בו. מהירין. ויש להחמיר
. כגון בהכלי שבו היין. ר ח . ודוקא בנגע עובד כיבביס בגופו ביין ממש. אפילו בלא בכוונה. אסור. אבל במגע ע״י דבר א ( ג ״ כ  (י״ל ק
. ובזה׳־ז שאין רג>ין לנסך. אין ( ל ' ל כי  שלא בכוונת מגע. או שלא בטונה יין. שרי לר״ה בשהיי׳. ולרש״י אסור. וקיי׳יל כרי׳ת (שם קכ׳
. אבל יץ מטבל כל כך עד > א ״ ע ק  אוסרי׳ בהפ״מ רק בג׳ לריעוהא. שנגע גופו ביין ממש. והי׳ טינת מגע . וכוונת יץ (ש׳־ך שם כ
. ובנותיהן. לרמב׳ס (פי־׳נ מא״ב) גזרו רק בדרך ( י  שנתמעט מדתו ברהיחחו. שרי ליגע בו עובד כוכבים לכתחילה ולשתוהו (קכ״ג ג
 זנות. אבל בדרך אישות. לוקה מדאורייתא. ולהרס׳(ע׳׳! לל״ו כי). דוקא ז׳ אימות הן דאורייאא . אבל שאר אומות הכל מד״ס. וקייל
ד שלא יהא ילד ישראל רגיל אצלו. ויבוא למשכב . י-ח) נזרו שכל תינוק עובד כוכבים ב! יומו, יטמא כזב. כ (  כרמב״ס (אס״ע סי׳ ס״ז

 זכור



 *יוני& 5 רגוספת ייט יציאות השבת פרס א שבת רע טברטנורה

׳ כלים שנכומאו במשקי! שנטמאו המשקים ט ה ה ר י ז , ג ה  ו
 כשרן שהם אמ״פ פהס ראפץ לטומאה דאורייהא אין יטלין
 לטמא אדם וכלים שאין אדם וכלים מקבלין מומחה אלא מאב
 המומאה ולא ממפקין שנטמאו בשרן שהה ראשונים ורבנן
 גזיר עלייהו שיטמאו כלים גזירה משוס
 משקה דזב וזבה שהן רוקו ומימי רגליו

 משום משקה לזב וזבה א״כ בגזירה הח׳ לאוכלים יהיו
 אמאי יהבי טעמא גזירה משום משקין לשרן
 ותיפוק ליה משום משקין לזב וזבה. וכ״ל ללא רצו לגזור באוכלין

 נזירה
 נטמקיס מהמשק

 וזבה דאם כ; היו צריכים לעשות האוכלין
 לא בעי לגזור

 בית שמאי אומרים אץ שוריז סח)

 לזב
 האי

 משקה
 וכולי

 גיר׳ ו' ו׳ ה׳ יי! ע״ג;

 שנויי גוםדזאות
 ה וסממנים . גל״נ
ם , י נ מ  זכמשגי׳׳ר ם מ

 כמכב״נ וסמנים:

 ה
 דיו וסממניס 0 וברשעים נ») אלא כדי
 שישורו מבעוד יוםנב) ובית הלל מתיריןנ־):
 ן בית שמאי אומרים אין נותנין סח) אוגין

 שהן אב הטומאה ומטמאין כלים
י שיהו י ה ה ר י ז ג ה  מלאורייתאי ו
 בכות כותיים נדות מעריסתן כלומר
 מיום שנולדה שתינוקת בת יומא
 מטמאה בנדה וכותים לית להו מלרש זה וכי חדי! לא מפרשי
ה ה י ״ א שיהו כל ר י ז נ ה  להו הלכך גזור בהו רבנן. ו
 המפלטלץ מביאין את הטומאה בעובי המרדע והוא מלמל הבקר
 ם כרפ״ט ויש בהקיפו טפח אבל אי; במביו טפח ואע״פ שמן התורה אין
 אהל פחות מטפח גזרו רבנ! על כל המטלטלים שיש בהקיפ;
 טפח שהם ראשן אחד האהיל על המת וראשן אחד על

 הכלים מביאין להם טומאת אהל גזירה אטו מי שיש בעביו טפח
 שמביא'את הטומאה מן התורה. ו ה ג ז י ר ה ה י ׳, ב הבוצר
 ענבים לדרכן בגת המשקה היוצא מהן בשעת בצירה מכשירן
 לקבל טומאה. ואע׳יפ שהולך לאבוד ולא ניחא ליה גזירה שמא
 יבצור בקופות מזופסות דאז ניחא ליה במשקה היוצא מהן שהרי
ה ר י ז ג ה . ו ה ר ו ת  אינו הולך לאבוד ומכשיר מן ה
ג שיהיו גלולי תרומה תרומה ואפי' בדבר שזרעו כלה " י  ה
 כגון תבואה וקטנית גזירה משוס תרומה טמאה ביל כהן
 שאסורה באכילה ובא לזרעה וגזור שתהא בשמה הראשון והרי
 היא תרומה טמאה חיישינןללמא משהי לה עד זמן ורימה ומהי
 למיכלה בטומאה.ו ה ג ז י ר ה ה י ״ ל מי שהחשיך לו בדרך נוח;
ה ר י ז ג ה  כיסו לנכרי ולא יטלטלנו פחות פחות מד״א. ו
 ה ט ״ ו ו ה ט ״ ז אין פולין ואין קירי!8 לאור הנר להנן במתני'.
״ ז נזרו על פתן של עובד כוכבים ועל שמנן י ה ה ר י ז ג ה  ו

 ועל יינן ועל בנותיהן יכילהו גזירה הדח היא כדאמרינן נזרו על
 פתן משוס שמנן ועל שמנן משום יינן ועל יינן משוס בנותיהן
 ועל בנותיהן משים דבר אחר כלומר מכוס עבולת כוכבים.
ה ה י ״ ח גזרו על תינוק עובד כוכבים שיהא ר י ז ג ה  ו
 מטמא בזיבה כלי שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב
 זכור: ך, אי; שוריןדיו, סממנים פמושים מהם דיו לכתיבה•:
 וםםמנים. לצבע: וכרשינים. מאכל בהמה ורגילים לשרות
 אות; במים החלה וקורי! להם בערבי כרכנ״ה ובלע״ז רציש א)
 וסברי בית שמאי אלם מוזהר על שביתת כלים כמו על
 :כיתת בהמתו והיינו טעמא דאין מהנץ אונין והיינו טממא

 מפום
 ראשון

 תוספות הדשים באוכלי; [״אבל לפי זה גזירה לכלים
ה שיהיו ראשונים. ובסין* זבים כתב ל ״ כ י  !בריב] נ:״־ ט

m m * * M A T ז ׳ פ ש ס ״ י ו ת ש נ ל ו ש . מ ל ׳ כ  ע

י הרמב ם לחינם חנה שניים ושם 1 ״ ו r ו « *  דתרומיש : !שם] ונזיר דחי״״״ • 1
 פסהאגשהההראכוןעכ״ל. תירצתי בעטן אחר] ומ״ש הר״ב

ו לשרומומ A** ״ *״״.1  עי׳ בפירושו פ/
 בגדרה י' למתים לית להו מלרש מיו וכהוי״ט פס ובהזם׳

ף י״! פ׳׳כ לים זה עיי; בפירושו לרפ״ר לנלה [״ובגזירה י״א שיהיו כל המטלטלים  ל
: וכו׳ עיין ברפיי׳ו דאהלות. ובגזירה י״ב הבוצר ענבים וכו, ׳ ו כ י ו ה ש א מ מ ל י  ל

 ה ובתוי׳ט] ד״ח , ,
י אי־ו ובפרק עשירי לטהרות משנה ב׳ כתב טעם אחר ותרווייהו ו  כ

 לף י״ז וע״פ משנה ל׳ ועול מ״ש
 וכרשינין

י f ןיי£ בגמרא להכא = ש י י ש ף ?  ט

 מיי^לס T־ST/c?m ועור ברפי״ח לאהלות ובמשנה ט׳ פרק ל׳ לעבודת כוכבים]
 כריש חלה לטסשמ יקיא ובגזירה י״ז ועל שמנן עיין במשנה ו׳ פרק ב׳ לעבורת כוכבים

 £ לרביוב״ל התירו. ומ״ש ועל בנותיהן מסקינן ממי פרק ב׳
 הכל יכל אמל אלא שאי! לעבולת כוכבים tp ל״ו ע״ב אייחוד גזרו אבל לרך חיתון
: מלאורייתא מלא תתחתן וכו׳ כן הוא ללעתהרמבי׳ס בפרק י״ב [ ״י נ חן  מחיורכלל. כל׳

י מהלכות איסורי ביאה אבל לדעת התוספות אותה סוגיא ללא ו ש א  ר

 [חוי*ט]סד״ה וייח לבריס כהלכתא אלא לוקא בז׳עממיןאיכא איסור דאורייתא כשמעלה
: / V S ן מלא תקח ובגידות; מלא תתחתן אבל שאר עממין הכל ת ו י ג ב 1 y ^ M j r o 

. ולהרמב״ס  יסןמשוס מ״איל?־'ו«3נטש5״נשמ מל׳׳ס ומיהו ב״ר כל חשמונאי גזרו כלאיתא התם
 לגר אחי וא׳ת הנישא
 למיד למפרש בש״ב למס׳
 ע״זל׳ו: לעל בגושיהן גזרו
 יחוד ל:ייך להיגזר מש!ס
 שכולה כוככיס אלא למ׳׳ל
 לעל בנותיהן גזלו נדות מה
 שייך הך גוירה לעבירה

 כוכבים וי׳׳ל כו׳:

 כמי משום זנות ונרה גזרו. ועי משנה ד פ״ב ליבמות ומ פ
 ריש פ״ג למכות בס״ד. והקשו הוספות [׳״ז] מה שייך לגזור
ת יפרפו ממגען ולא ד  משוס ל״א ותירצו לפ״י שגזרו עליהם נ
: ה ב״ש אומרים אי; פורין כו׳. כתב נ ״  יטמעו בהן כ
 הר׳יב ונר הלולק וכו׳ בלמפקיר וכו׳. כלומר ומסתמא מפקיר
 להו כיון שא״א בענין אחר וכ״נ מהתוספות. והר״; כתב עול
 בשם הרפב״א לה״ק ללב ב״ר מהנה עציהן להפקירם: וכרשינץ.
 פירפ הרמב״ם כוסמת. ואין תימה ממה בפירפ בעצמו כרסנה
 בתרא
 רעבון
 וכמ״ש הר״ב עור במשנה ט׳ פרק בתרא לתרומות לבמשנה
 ג׳ פ״כ [לקמן] כתב הרמב״ם כרשינין הוא זרע הנקרא בערבי
א כרסנה ובצה״ק כוסמת ע״כ שנמצאת למל שהוא סובר שכוסמת ל שני כחי כ י « ל  כ

" אינו כוסמיף שחשבו מחמשת המינין וכן מה שחנו פותרי! ה

ה

 "״ יט
א כוסמין הוא מאכל אלם אף בשני השובע: ן בשיא אין טתנין ז על ראשי כחי ל פ נ  ע

. כתב הרין הך פלונהא לבית במאי לא אצטריך ׳  אוני; וכו
 רמקמייתא

 בערבי במשנה ד׳ פ״ג למעשר שני ובמשנה ט׳ פ׳
 דחלה וכתב בשם ירושלמי שאינ; מאכל אלם אלא בפני

ת רע״ק ספו  תו
 [אית טןןכר״ב והגזירה
 חט״ווהט״ואץפיליןואץ
 קורץ. ודעת התום׳ דגם
ך דלא יאכל הזב עס  ח
 הזבה דקתני בתר אין
 פ־לץ יכו׳ היא מן חמגין.
 אלא דאיכל אוכל ראשון

 וא
 חשיב להו או דהבא

ו ורובו ש א  ר

 דאין פורשי! מצורות. ונר הלולק בשבת וקלרה שעל גבי כירה למולו בהו בית שמאי [ברמפקר] אפקורי לכלים ושוב
 אינו מצווה על פביההן: וב״ה סתי־רין. משנתן המיס מבעו״י אע״פ שהן נשורין והולכין בשבת דסברי על שביתת בהמה אלם
 מוזהר לאית בה צער בעלי חיים אבל לא על שביתת כלים: ן אונין. אגולות של פשתן* מטפץ ונותנין אותן בתטר°

 א) וייצש (וויקען) עיי בפ׳ב להרומוש מ״ו ימיזלמים

ן כי  ישראל י
ל : ג) סממנים לצבוע: נא) וויקקען למאכל בהמה: נב) ד [ ו  לי
 ביש זמן כל כך עדין שיהרככו קצת מבעו״י: ננ) משנתן מיס

 מבעו״י. והכי קיי״צ (א״יז רנ״כ) :

מ שם: [אית יו] בתוי׳־מ ר״ה וכרעיגין. שבוסמת איגו כוסטץ  כגי׳ש פיט הל׳ >״ד וכם״ש הה׳
 יסמין ועיין מ״ש הב״ד בשם ד״רמ־ח (שיל) ; ו [אות יה] בהרע״ב ד״ה ארנין אגורות שלפ?

 הש־ב לחי: ה [א ת טז]
 שש ד־ה אין שורץ דיו.
 לכתיבה . דהוי מלאכה
 סש:ה לישה רנת־נת ביס
 והו ניבולי. ואי עביר הכי
 בשבת חייב . וההיא
 דפרק בתרא מיג דנותגין
 מים למורםן מיינו כיון
 דבר גיבול אינו חייב עד

 שיגבל אבל דיו לאו בדי
 ניבול הוא יגתיגת מים
 1ח היא גיבילו ווהו
 לשיטת תוס׳ והראב״ד
 וחר״ן.אבל דעתחרטב״ם
 פ״ח מהיש הלכח טיז
 דבסידי דלאו בר גיבול

» החיוב משים צובע המים ה . ו  אץ בו היוב לישה אס״ בפגבלו
 דכלאים דקתני אי הטה ושעורח וכוסות טשטע דכוסמת הייני כוםמ

 י כין תפארת
 זטר. שהיו רגילים בו: טח) כע׳׳ש: כט) מין סם לעשות ליו
י ול׳׳מ נ״ל שהוא ליו ממש שהיה אצלם קשה. ושרוהו במים ללקלקו . ״ ב א ] 
 וכלאמרינן(כנלה ל״כ ע״א) הלי קורשא לליותא. וטי׳ חום׳ גישין לי״ש ד״ה

 ממתני׳ דםש״ק
 פשתן. עמ״ש בגליון
 סי׳׳א מיח דגגעים : [אית יט] שם בא״ד ונותנין אותן בתנור. ברש״י נקט וניחגין אותו בקדירה לתנור ומתלבן. ול״פי מהראמרינן בםוגיא האדלא חיישיג״ן לשמא יחחהדכיון דקשח
 לחו זיקא לא מגלי . מוכח דלא הוי בקדירה כמ״ש המג׳־א סי׳ רנ״ד לעגין בשר דגדיאדאם הוא נתין בקדירה ליש קשה לחו זיקא,ואף דלבאררה מיכה דאיירי בנותן האינין בקדירח
 דהרי כשוניין במח דאםרינן מאן תגא להא דח״ר וכוי אפילי חימא ב״ה נזירה שמא יחתח. וכתבו חוסי ואית מעיקרא דלא ידע האי טקמא חקשי ליף מתגי׳ דבשר ובצל. וי״ל
׳ל דחגק׳שן סבר משימ שמא יהחה לא חיה ראוי  דהתם ידע שפיד דהוי טעמא משוט שטא יחתח כיון שאין דבר מפסיק ביגו לנחלים עכ״ל. ולכאורה קשה דמאי הקשו הא י
 לאסיר בדיעבד לאכלו וכדס״ל לרבה ור״י לקמן דף ל״ה מבשל חוא יקא עביד מעשה אבל האי דלא קא עביר מעשה במזיד נמי יאכל ועיי בתום שם דהוימ לכיפרך מברייתא דהכא
 דאפילו למ׳׳ש אסירים בכיש . וא״כ ממילא י״ל דהטקשן היה סיל כן לקו־צטא דמלתא דמשומ שמא יהתה אינו אסור בדיעבד יעכ״פ אינו ראוי כ״כ לאסור למ׳ש בכ״ש מש״ח
 נזוקי כב״ש משום שביתת כלים ועבר אראורייחא . והוינא מרויחיס בזח קושית חרשב׳א דחא גם לג״שלא אתסד כמו דאטריגן בגיגית נר וקדייח דאפקורי מפל׳ר לחו וחיינו דל5

 גיר



ט י נ ע  צ

 ב"־ התידין עם השמש.
 מיי׳ סינ פס;׳ D3t ה׳נ יפ״י
 » הל׳ ׳׳ע כללינ לאי 1 שיה
 כול שו״ע איוז ש•׳ רמ״ל שעי'
 א׳ וסי׳ רגיג סע" ft' ;* ג׳ ־

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 ו שיהבילו(מבעוד יום).
 בל׳׳נ ופיזרו ונהרגה מ!
 הראשונים ליחא וע׳ברעיכ
 ובמלא״כ. (כדי) שיקלוש
 העין. נל׳כ את העין.
 במשניות שעם פי׳ הרע״כ
 לשום ראשון ליהא . אין
 פורשץ. כמשב״ב פורסין.
 חיח ועופות, בכ׳יי מינכען
 היה ועוף עיי מ״ש גזה
t'c כס׳ הון עשיר כמ״ד 
 דשגיעית: ו ואין טועגין.
 ואין. בד״; ולא. ולא:

לא:  גרי״ף ואי;.. ו
 ח לעבדן. במלא״ש מביא
 ומלאת• מנוקד במשגה סיר
 ׳היכף זיל לעגלן הט״מ
 בדגש והוא תימה בעיני.
 ע:"ל. כסי מראכשעפי׳
 הוא משום כי ק־יאוז
 התואר התללירי עבדן
 (לאיש המענר אה כעורות)
 היא נב׳ רפויה ככזו אבלן
׳ נ  ולא כמנהגיו לקרות נ
 לגו:ה כמו קפדן וכדומה.
 וע״כ כשהוא בא כאן ללעת
 הר׳׳י נב׳ לגישה . הוא שם
 הפועל בנין לכנזי רכים
 והכונס לעבד איהס ולגר
 זה א־נו נכון משעם שכהכ
 התשא״י. ומוסר״ה כי״ק
 לעיבדן (בקל) ואילי בא
 הריי >הי5יא מנוסתא זית
 (שכשי מראה שישה• לשניו)
 וי. גש אה הבי״ס מגלי
 הגד את דמי, ו נבאולו.•
 (ובכולןA בדי נ וכולן.
 גרא״ש ליתא. ועי׳ תישי
 דיה אין כוחני! ובעין
 (כא:) תזד׳ה אריסא :

 ^ יציאות השבת פרה א שבת יזם טוב ה
 דמקמייתא שמעינן לה אלא משום בי׳ה נקמה דסד״א נהי דלית להו שביהת כלים בהא מורו שמא יחתה בגחלים קמשמע לן
 ללא . מכוס דכיון לאונין של כנתן קשה להו דקא לא מגלי להו כדאמר בגמ׳: וביד, מתירין. וכתב הר״ב ולא שרו ביה
 אלא ביורה עקורה וכו׳ גזירה שמא יחתת וכו׳ מסיים רש״י למהר בישולם. ע״כ. וכבר ראית ממ״ש הר״; דבאונין לא שייכא הך
 גדרה. ומ״ש שצריך נמי שתהא היורה סתומה ומוחה מסיים רש״י דכולי האי לא מרח ומדכר ע״כ. ודקדקו הפוסקים רמרמצרכינ; שצריך
 נמי שתהא סתומה שמע מינה דאפילו

) לתוך התנור נח) אלא כדי י  של פשתן נ
 שיהבילו״) מבעוד יום. ולא את הצמר
, ובית ( ח נ ק ע  ליורה״) אלא בדי שיקלוט ה
 הלל מתירין נ=) י בית שמאי אומרים אין
 פורשין מצורות היה ועופות ודגים אלא
 כדי שיצודו מבעוד יום פ) ובית הלל
 מתיריףא): ץ בית שמאי אובדים אין מוברק
 לעובד כוכבים «״1 ואין טוענין עמו סב) ואין
 מגביהין עליו*) אלא כדי שיגיע למקום
: ח בית ( ת ) ובית הלל מתירי! פ  קרוב סי
 שמאי אומרים אין בותנין עורות לעבדן»)
 ולא כלים לכובס עובד כוכבים סי) אלא
 כדי שיעשו מבעוד יום. ובכולן בית הלל

ן י ר  טתי

 שהיא עקודה המגיש •בה חייב.ובהך
 בבא לצמר לא פירש הר"; צריכותא*
 ואולי להואיל וכללינהו המשגה בחרא
 פלוגתא עם אונין לא איצטריך
ת שמחי אומרים י  למיעבל צריכותא: ב
 אין פורשין מצולות וכו׳. כתב הלין
 להך פלוגתא נמי לב״ה איצעריך
 סלי׳ח כי לית להו לבית הלל שביתת
 כלים הני מילי היכי ללא עביל
 מעשה כי החי לצעיל אבל היכא
ן אוזלי ואוהדי  לעביל מעשה מו
 שהפח נקשר ואוחז העוף םל״א
: ן  דבכה״ג מולו ב״ה קמשמע ל
 אלא בכלי שיצולו. וא״ת מנא ילע
 מתי יבא החיה. ויש לומר רבירושלמי
 מוקי לה בפורש בחודשי! למצויץ שם
 חיותא. ומידי בענין זה שלא יוכל ללכוד במצודה אלא א׳ או ב׳ להא
 מה מועיל שיצולו מבעול יוסאם יכול לצול גם משחשיכה. תום׳ :
ת שמחי חומרים אין מוברק לנכדי וכוי. והך פלוגתא לא שייבא י  ז ב

ה ר ו נ ט ר ב ה מ י ד ב ו ׳ ע  ר
. שיתחממו לו  ומתלבנים: שיהבי
 שיענה בהם ההבל: ליורה . של
ת ם: אלא בדי שיקלוט א  נבעי
. שיקלוט הצבע מבעו״י : ן י  הע
 [וב׳יה] מתירים . לתתן לתוכו
 מבעו״י ותהא קולטת כל הלילה ולא
 כרו ב״ה אלא ביורה עקורה מן האש
 שאם יש תחתיה אש בשבת אסור
 גזירה שמא יחתה בנחלים וצריך נמי
 שתהא היורה סתומה ומוחה בטיט
 גדרה שמא יניס ויהפך בה בשבת
 וחייב משוס מבשל: * ולא טוענץ
. על החמור : ולא מגביהים. ו מ  ע
 עליו משאוי על כתפו למיחזי כמהייעו
 להוליך המשאוי בשבת : אלא כדיי
 שיניע למקום קרוב . כלומר שיהא

 המקום שרוצה להוליכו קרוב שיוכל להגיע שם מבעו״י: וב״ה
. מעבל | לעבדן ד שיצא מפתח ביתו מבעור יום: ך  מתירין. כ

 העורות
 בהט רלעיל דליכא הנא משום שביתת כלים ובין לב״ש ובין לב״ה איצטריך לבית שמאי אסרי משום למאן לחזי סבר לשלוחו הוא ושליחותיה
ת הלל מתידין. פירש הד׳׳ב כלי שיצא מפתח ביתו מבעוי׳י. הכי מפרש רבי י ב  קעביר ובית הלל לא חיישי להני ושרו. הר״ן: ו
 עקיבא בברייתא. והדמבי׳ס בפ״ו מה״ש נתן טעם ללבד וז״ל לא ימכור וכוי שכל זמן שהוא בביתו חין אדם יודע אימתי נותן
ת שמאי אומדים אין טחני! עורות י : ח ב כ " ת ע ב ש  לו וכשיוצא הנכרי מביתו בשבת וחפן ישראל בילו יראה כמו שמשיו לי ב
 לעבדן וכו׳. הך פלוגתא בין לבית שמאי בין לב׳׳ה איצטריך לבית שמאי לומר לבשרי שיעשו מבעוד יום מיהא שרי בין קצן
 בין לא קצן שאע״פ שלא נעשו מבעול יום כיון לאינא שהות אינו נראה כשלוחו וקמ״ל נמי דכי אית להו לבייש שביתת כלים

ן עורות הנעבלין וכלים המתכבסיס ליה להו שביתת כלים ולב׳׳ה  ה״מ שלא יעשה ככלי מלאכה אבל בכלים המקבלין מלאכה מו
. כלומר בכולן לתנן בית הלל מתירין ן ל ו כ ב  נמי איצטריך לאף ע״ג לבכלי של ישראל קא טרח נכרי בשבת שרי. הד״ן: ו

 שריית

ם י ש ר ת ת ו פ ס ו  ת
 ו [בהר״ב] ייח וב׳׳ה
 מהירין כו* אלא ביורה
 עקורה כ!׳ עכיל. יכ׳׳ס
 כש״ע בריש סי׳ ר;'ג ומ״ש

ן כי  ישראל י
 ולוקא שיצא העכו״ס מבעו״י אבל בשבה אסור שיוציא העכו׳ים משא מבית
 ישראל לרה״ר.ואפי׳ קנהו העיבד כוכבים קולם שבה.ויהד לי ישראל מקום

ש בס־\ל וי-יב משים מבשל ב ש  בביתו. אפילו הכי אטד משוס מראית עין שיחשבו שמכר צו ב
5 ״ ח - מ ם י ״ ^ ל י ההים׳ ג ע צ י ס ו ^ ם א י ב כ י ד כ ב י נ מ ו מ ה י י P*״*־ מ כ ה ת] ו ב ש ו מ ״ ם פ ״ ב מ י ] 

 לישראל עטר שלא יניחו להוציא מה שקנה מע׳יש. או לאיכא "משום צובע [ב״ר]:
 למיחש להסילא לישראל על יד זה. אז אפי׳ לא יחל לו מקום.
 שרי עובל טכבים להוציאו בשבח [לש״! לנ״ב 0׳ 0 . ול׳כ מוהר
 להשאיל לעובד כוכבים דבר בשבח בעיר המוקפת חומה או חופי
ג]: ׳  עירוב . מדליכא אז חשש הוצאה [אב״י ערש״ז למייו סקי
 סו) *(גערבער) [דא״א לפרש ״לעבד אותן״. לכובס לסיפא מעיד על
ן לריש*]. והך בבא בין לבית שמאי ביןלב״ה אצשריך. רלבית ד ב  ע
 שמאי קמ״ל ללאו לוקא מצורות. וכדומה. שהכלי עושה מלאכה.
 ס״ל לב״ש שביתח כלים. אלא אפי׳ בליס למבס ועורות שהכלי
 רק מקבל מלאכה. אפייה ס״ל דש בהן משוס שביתת כלים . ולב״ה
 קמ״ל אעיג לבכליס לכובס ועורות. בשל ישראל קטרח עובל
: [״םז) גם על עבדן קאי]; [ ן ־ ר  כיכביס בשבת . אפייה שרי [

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 ביד טתגה עליהם דיהיח
 הפקר עיש . ילפי הנ׳׳ל
 ניחא דדוקא נר וקדירה
 דעביר ברשות ובהיתי*
 בזה אמריגן דלב ביד
 מתגה . אבל בקדירה
 עםשיות דאםיר להגיהו
 משים שמא יהתה וכיון
 רעבר ע״ד חכמ־מ ל״א
 בזה לב ב ד מתגח
 וממילא עבר אדא־רייתא
 ר״ל מש״ח דיעבר אסור .

 ! תפארת
 נד) אגודה פשתן מכוסן: נד.) הותק לתנור שיתלבנו: גו) ר״ל
 שיהחממו קצת בהבל: גז) של צבעים: נח) שיקלוט הצמר הצבע
 מבעוי־י : נט) ורוקא באינה עומדת אצל האש. דאל״כ [״נס צב״ה
 אהוד], שמא מער בכף . ויתחייב משום מבשל וצובע . ואפילו
 בסתומה ומוחה היורה בטיט. דליכא למיחש שינער. עכ״פ חיישינן
 ממא יחתה בגחלים. וקיי׳׳צ כב׳יה (שם): ס) ואף רזה א״א לשער.
 לתליי במקרה ולא בזמן. י״ל למיידי לפורסה ביעדי למצוי בם חיוה.
 אז אששר לשער הזמן. כשיהדחק מהמצודה כשיעור שלא תראהו
 החיה ־ סא) סעמא לכל הנך פלוגתות. ב״ש ס״ל אדם מיזהר על
 שביתת כליו. שלא יעשה בהן מלאכה בשבת - ולב״ה שרי. והכי
 קיי״ל(שם). מיהו בקדירה שאצל האש. ונר הדולק . מידו ב״ש דשרי
ס צריך להפקיר ד  ע״י שמפקירן. מדלא אפשר בלאי׳ה. דלוקא מ
. אבל מדאורייתא אפיי ביט לביט מהני. והכא מדלא אפשר י  בפני נ
 לא נזרו: סב) על החמור: סנ) על כתף העובד כוכבים: סד) ר״ל
 שיהיה המקום שהולך לשם קרוב כ״כ שיניע לבם מבעו״י. דאל׳יכ
 יחשלוהו הרואים שהולך בשליחות ישראל ונושא משא: םה) ללא גזרו.

 אמנם באמת יפה הקשו תוספות ראמאיתא דהמקשן ידע לםעמא דשפא יהתהאלא דהיהס״ל שלא לאסרו בדיעבד. א״כ לבתר דמשני שט!* יהתה דפרכי׳ אייה מ*נםר ינש־ית גמי
 לגדר וכן אוגין של פשתן לגזור. הא בליז היה קשה דאמאי סותר לכתחילה ניחוש ליחתה כמו דאין צולין בשר ובצל מש״ה הוצרכו לתירוצא רהיכא דקדירה מפסיק בינו
 לנחלים היה סיר שלא לנוור . ולפי! יהיה מוכח דאונין של פשוזן מיירי בקדירה ממה יחיה ניהא ליה מעיקרא דליה בזח שמא יחתה. ואשרו! משגי כיון דקשה להזיקא הרי דאפי׳
יקא. אמגם נראה רלק־מ דחכי אםריגן דבליו, לא היה קשה להמקשן מאיגין של פשתן רלגזורשמא יחחח דחיח אפשר לםוקמי בקדירה מפסיק אבל  בקדירה אםריגן קשה לחי ו
 השתא דקאמרת דאפילו בקדירה אמרינן שמא יחתה יקשה. ימשני החרצן משום רק־טח לחו זיקא וחיינו דאררבה דםיירי דוקא בלא קרירה ומשימ דקשח לה״ זיקא , ועדיין קשה
. ואף אם גימא דחםקש; היה סבר דלהחזיר מיידי אבל לשחות משהין. ח ת ח  לי בדברי תוס׳ בתירוצם הגיל דמ״מ קשח חא במתני׳ דריש כירח אסור לשחית בקדירה משום שמא י
 חא מה דצדדו חש״ס ר״פ כירה לפרש כן חיינו משיםדתיתי כחנניא דאמ־ כל שהוא כמאכל בן דרוסאי מותר לשה־תו עיג בירח וא״כ בממנ״פ אם ידע מברייתא דחנניא חדי
. וצע״ג: [אות כ] בתוייט דיה וביה מתירין. ן  דבפחות מכסאבייד אסור אפילו לשהית עיג כירח דהיינו בקדירח. ואם לא ידע מברייתא וו ממילא מתני׳ כפשטא דלשהות חנ

; ר כ ר כ  לא פי' הרין צריכותא . בפשוטו י״ל דקס׳׳ל דבצטר ליורה אף דלא קשה להר זיקא מ״מ לא ה״שינן לשסא יחתת כיון דשריק וטח בטיט כולי מאי לא טריח ו

] בית י ״ א פ ד ת ע ו מ ] 
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. בעוד שהחמה על הארן ש ם ש  העורות: מתידין עם ה
. [שהוא] קשה לכבס צריך ן ב  קודם שתשקע : Q כלי ל
 שלשה ימים ומחמירין על עצמן כב״ש ואין הלכה כרשב׳יג
ה פטוענין  אלא כבית הלל שמתידן עס השמש: ושוין. ב״ש וב״

 הזיתים מבעוד יום בקורות את
 בית הבל לאחר שמחט הזיתים
 טוענץ עליהם קורות כבלים והמשקה
 זב והולך מאליו כל השבת: ועגולי
. הנך דנת קרי עגולין שהיו ת ג  ה
 לפין עבין עשויין בעיגול ובהא מולו
 ב״ש לב״ה משום דאי נמי עביד להו
 בשבת ליכא חיוב חטאת* לאין נותנין
 קורה ע״ג זיתים עד פטוחק תתלה
 ברחיים וכ; בענבים לורכיס אותן
משקה  ברגל החלה ובלאו קורה נמי 8

̂ אמר רבן שמעון ח •י   מתידין עם השמשס
 בן גמליאל נוהגיך היו בית אבא שהיו
 נותק כלי לבן סט) לכובס עובד כוכבים
. ושוק אלו ׳  שלשה ימים קודם לשבת ע
 ואלו ״«c שטוענים קורות בית הבד ועגולי
 הגתעב): י אין צולין בשר בצל וביצה
. (  אלא בדי שיצולו מבעוד יום מ
 אין נותנין פת לתנור עם השבה ולא

 שבח-? פעמ הלייז נועי׳ תומי
 (יבש לז.) ל״ה אא״נ ולף מיז.
 י",- לדמים] מיי' B״i מהל׳

ד המ׳׳נ לאיץ ס״ה>' ל ״ י נ c 3 r 
 נוי »״ע איוז D'׳ ינ׳׳ל סיב:
 &-\ ניתנין. ל״ז >נ*ג מיי'שם

. • ,,;/,,ן:׳• שריית ליו וכו׳. וכ״כ בתוספות בסו!? פרק כירה לשריית ליו ^ ד ! ט  י

 ע״נ'״ש־-מיימ^ פ׳נ י־׳י וסממנים ופריסת מצולה מתירן בית הלל עם השמש והיינו
 נמי דככולהו פירש הר״ב מבעוד יום להיינו עם השמש. ועיין
ס בזה כתב ץ עם השמש . נ ר י ת  מ״ש בס״ד במשנה י׳: מ

 הרמב״ס פרק ששי מהלכות שבת
 הצ׳ייתעירשי״עשססעיוה׳: בכלי שיצא בהם מביתו וכו׳ והוא
ר מ א ״ ת נכון בטעמו דלעיל: ט [ ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש

ק רבן שמעין בן גמליאל נוהגי! היו בית ׳ , ג , ג / ב ש ר ר צ  מ א

 אמר דיג ועי כתוספתא אבא וכו׳ . פי׳ הר״ב ומחמירי! על
$ עצמן כבית שמאטאין להקשות לב׳ס׳יק » 
. (שחיי) לברכות משנה ג' שנינו שנסתכן ר׳ א נ  של בית א
 מרפון על שעבר על לברי בית
 הלל הכא בשב ואל תעשה באני .
 ומיהו אף בקוס עבת מציט ללא
;  מיקרי העברה כההיא לפרק ח

 לברכות משנה ז׳ מי ששכח ולא בירך לבית שמאי אומרים יחזור נפיק ממילא אלא ללא נפיק שפיר כי השתא הלכך צא למי
 למקומו ויברך וב״ה אומרים יברך במקום שנזכר ובנמ׳[אמרי׳] ללס: י כדי שיצולו. כמאכל בן לרוסאי והוא שליש בבול

 ובכך

 גותנין.-;:״; ליקא וקן לית'
 נט״ר (ושם שנותנין).
 כלי לבן. בז׳ג כלי לבן
 שלהם : ג׳ ימים קודם
 לשבת , נכי״מ עד נ׳..
 השבת : קורות בית הבד
. נד׳נ בקירות״ י  ועמל
 ובענילי; י בצל . בדי;
 ובצל. שיצולו. נמשליכ
 ככל הדי הישנים עד ד׳
 דהוה עובלא לההוא לעביל כביה שמאי ואשכח ארנקי התם נמי לוכלין (גהגהח הרש׳יל)

% כתב הרא״שלבהא אף ב״ה מולו שטוב לעשות כבית שמאי אלא פלא הטריחוהו ע״כ . וכלומר משא״כ כק״ש למאי סיבותיה לקורא ^ ^ % ש ב ^  ש

. למודו ב״ב לב״ה . וכיוצא בזת הרבה ן י לל] : ושו כ לל ו י כ כ ו ה ה ע ל מ * ק בסמיך!p בהטייה כיון לצב״ה קרא לובשכבך לא מ  ככייק ליתא י
. והלכך , וכתבתי בריש פ״ג לפאה בס״ל: שטועגין וכו׳. פירש הר״ב משים לא״נ עביר להו בשבת ליכא חיוב חטאת. גמ׳ ^ ^ ^ 0 ^ 
 ־ותנין פת לתנור עם ליכא למיתסר משום שביתת כלים ובכל הנך רלעיל שייך חיוב חטאת לשריית דיו וסממנים וכרשינין משוס לש. ואוני! משום
n מלבן. וצמר משוס צובע. ומצודה פירכו התום׳ בשם תוספתא שאם בשעת פריסתו לועד איכא חיוב חטאת משום הצל״. ובאין y ^ ״ ; 
! את השת מוכרים לנכרי וכו׳ פירשו למאחר להנכרי מחמר או עושה בשבת ביליס לבר שישראל אסור מן התורה גזרו משוס למחלף  אין י טחני,
. וכובס משום מלבן. עיי! בפ״ל מה״ש להרמב״ס: ח בשלוחו ואע״ג לאי עביר להו הישראל לא מחייב חטאת. ועבק [משוס] מעבל ל מ . ל

י ן ח

א ה ^ י י ^ ד י י £ 
; י כדי שיצולו. פירש הר״ב כמאכל בן לרוסאי ועיי מ״ש בס״ר ברפי׳ג: עם חשיכה. היינו עם השמש ללעיל וקאמרלהכא י ) א : י (:כת ל״ז מל  נ

ן י ר י מ ח  גותנץ את הפת בתנור מ
 עם חשכה :

ז ע ו  ב
) וחע״ג להעובר על לברי ני׳ה חייב מיחה(כברכות פ״א מ״ג) יא ח ) 

ך ' ברו ו ה  מ:ים להכא ־ב ואל תעשה הוא . או כבני הרב המאה״ג מ
ק של״ש״א. .שתי' דהכא שאני. ללא מוכרזא מלתא לחייש צחומרא ח צ  י
 לנ״ש . דשמא כדי למהר כביסתן הוא עושה . מש״ה שרי. ליתא. להרי
 במי ששכח לברך בהמ״ז במקום שאכל (ברכות פ״ח מ״ז) אמרי׳ התם
׳ דהאי תצמידא לעבד כב״ש. וא:כח ארנקי. אף זחזרה למקום אכילתו מ  מ
 ק!ס ועשה היא. וגס מוכהא מלתא.דחוזר למק מו רק לכרך. וכב״ש. ואנ־״ה
 שרי. ונ״ל לתזה מוכח כרא״כ דבכליס צכובה או בחזרה למקום אכילתו
. רק שלא הטריחוהו חכמים . מבא״כ בהטייה  גס ג״ה מולו לעדיף ספי
 דק׳יש . ביון דנ״ה צא לרשו קרא ל!בשכבך לצהוי בהשי־ה. מה
. צהעיל מלכות י  עדיפותא לקרות בהמייה ואדרבה בעמידה עדיף שנ

 שמיס ככל עדות בעמידה :

ן תפארת ישראל י כ ״ י ״ ו ״ ד ו  ד
,  תוספות חדשים , . י

מ סח) ריל כל הנךשההירו ב׳יה במשניות דלעיל. נא התירו רק בעוד יום. י ־  י [תוי־ט] ליה עם ח
 כר והכי קיי״ל. וה״ה במתן אגרת לשליח עובד כוכבים. או במתן מעות
 ראשון לציון לקנות סחורה.או שנהן ס־זרה.צמכרה בבית עובד כוכבים שרי.רק שלכל
ת בכללי מסירה דבר מע׳יש: ב  ט [הוי״ט] ד׳יה אר״ש הנ׳יל צריך;׳ הנאים ועי׳ בכלכלת ע
י׳ יאי; ל?יו=וי* י״״ח סט) שצריך זמן רב לכביסתן: ע) דס״צ כב״ש (ח): עא) ב״ש  כ

׳ וב״ה: עב) בית הבד הוא כלי שמניחין בהן הזיתים הטחונים . ' ט 5 ת מ ג ו כ ר : ,  לפמ׳ש י
ת רע״ק ספו  תו

] בםשנח א  ט [אות כ
 טהנץ. והא דלא תני

 שמניחין בהן
ת הוא כלי שדורכין בהן הענבים . ומשימין קורות כבדים על מ  ו
 הזיחיס הטחונים C . ו־פין כבדים עגולים על הענבים הדרוכים
 שבבית הבד. מערב שבת. והמשקה זב מאליו בשבת. ומותר לשתותו
 חךמלתא בהדי נ׳ דברים אז. ולהכי מותר לעשות כן משום דאי נמי סחיט להו בשבחליכא
 חיוב חטאת. למדמרוסקין כבר. אסור לסוחטן רק מדרבנן. ולהט
 לא גזרי׳ שמא יעשה בידים. ואף ללב״ש עכ״פ להפר משוס שביתת

 כלים. כלעיל אות ס״א. י״ל דבכה״נ דנפיק ממילא. וכלי צאו מידי עביד. גס לבייש שרי
 להט צי

 מיהו לוקא בזיתים וענבים לסחיטתן הסיר
. להט ציץ שיהיו מרוסקין מע״ש . ל)בל שאר פירוח יש חלוק. שכשעומדין למנקה לאסור לסוחטן עכ״פ ( כ ״ ש ש י א ר ״ ג מ כ  מלאו׳ (
 מררבנן. להט רק כשיצאו מעצמן בשבת מותרין. אף שלא רסקן מע״ש. וכשעומרי; לאכילה . מוהר אפי׳ לכתחילה לסוחטן בשבת.
ת דש<: עג) הצי בסולו. ומשני כ א ל מ ת ב ו כ א ל ע מ י י ׳ ל ל ל ה ב כ ו ״ ׳ ש ׳ ׳ ם ׳ ר י ע ו  ומה״ט מותר לסחוט (ציטראנע) בשבת להוך(צוקער) לעשות (פונש) (

ו י . צדד ( י ״ . כ ה מ ל ת ש נ ש ו מ ר ש ס ! ב י נ ה ר ש ס ״ ר ה ל ( ״ צ ת כ נ כ ס ש י כ ו ד ל ם ה י ב נ ע י ה ו ל כ ס מ י נ ב ס : י נ י ח ט ם ה י ת י ז  *) ה

 אור גדול

 רריג מחמיר כב״ש
 במתני' פ״ב מ׳׳ו דביצת
 פשוש רהתמ לא סיירי
 רק במילי די״ט . אבל
 במידי דחול לא מיירי.
 תים׳ מש׳ עי; דכיא ע״ב :
 [אוח כב] בתר״ב דיה
 ו״גולי הגת וגו׳ ליכא
 חייב חמאת. יאת־א בר״י

. ולדבריו אם נצלה לנמרי מצד אחד אף דמצד השני עדיין לא ל ל  עני! כ
 נתבשל כמאכל בן דרוסאי מותר וכמו דחשיב בישול לענק חיוב , ובאמת
. דביאורדגס׳ ת כ ש י ל ה  אינני ענין זליז כלל לחמעיין היטב ברםב׳ם פ׳׳מ מ
ח שגצלח כו כגרונרת מ  מנחות הנ״ל הייגו דבמאכל בן דרוםאי לא סגי ג
 לחוד עד שיחא נצלה בל החתיכה כולה שהניח כמות שהיא נדולח או קמנך.

 ובנצלח

 בפ ב דעדיות ששנח ו׳
 ,באוקימתא דריכ־ח משנה י [במשנה) אלא כרי שיצולו מבעוד יום . היינו כמאכל בן דרוסאי
 גסיג״ן דף יייים) : [אות וכתב הב״י סי' רניד והוי יודע שאם נצלה מצד אחד כמאכל בן דרוסאי
 כ;] שם בא ד ובלאו אמרינן בפ׳ כל המנחות באית מצה (נין א׳) דלאו כלו• הוא וכתבו הרסב׳׳ס
 קורח נמי . ומלישנא בפ״פ לענין חיוב חטאת ומשמע דה״ה לענין דין זה דמאי שנא עכ״ל הביי
 דהר״ן במ׳ש ובמחני׳ שם וכן פסק בש״ע . ואצלי הס דברים תמוהים מאוד מאוד ולא ידעתי לחם

 מיידי שלא עשח םבע׳י
 אלא ריסוק שהקורה והעינוליס מבעו״י אינן אלא מרסקימ וכו׳ נ״ל דמפרש למתני׳ דמשיה טוענים קורות בית הבד דע״י אותה טעינח מבעו״י מתרסק ואם כן נםח שמונחים
 עליהם בשבת אז אין שם סחיטח עליה מדאורייתא ולית ביה משוס שביתת כלים דבשבת תו ליכא דאורייתא כיון דע״י הקורה כב•* נתרסקו קורם שבת אף דבמתני׳ מפורש ג״כ
 בדברי הר״ן כפירש״י שהיא לישגא דהרע*ב מ״מ מלישנא דהר״ן חניל נלענ׳׳ד כמו שכתכתי.ואף לדעת חום' דטעמא דב״ש משום נזירח שיעשה כן בשבת.מים אם המלאכה דאורייתא
 נעשית ממילא בשבת ע״י הכלי הייש־נן שמא יעשה כן בידים. אבל בקורה אף דאם יטעון הקורה בשבת חייב מימ עתה שטוען מבעויי ונתרסק עייז מבעו״י לא נעשח כלל מלאכה
 דאורייתא בשבח אף במשילא מש״ח לא ג)רינן:ודע דמדברי תוס' בסוניי; דייה ולימא מר דלרבה דטעםא דב״ש לאו מ׳£ום שביתת כלים אלא רטעמיה דנורינן דלםא אתי למיעבד בשבת
. ולרב יוסף דסיל דמעמא דב׳יש משים שביתת כלים לא תקשה אמאי סיענימ קורה היינו ראזיל ממילא טסי מכל  הטעם דטוענים קורה ביון דאי עביד בשבת א״ח הטאת ל״ג
. מזה נכתר לעג ד דברי הטני א סי׳ ש״ח םקיו דס״ל בסשיטיח דבכרמלית ליכא משום שביתת בחמח כדאמרי׳ ר פ מי שהחשיך דכל שחבירו פטור אבל אסור ׳ י ך דמתנ  הנ
נ לב״ש לענין שביתת כלים מש״ה בטעינת קירח חא. די״ל דכמו לדידן דבמילי דדבנ! ליכא משום שביתת בהמתו הי י  בבחסת־ מותר לכחחלח. דא״כ הא בפשוטו לרב יוסף נ
 דהוי רק דרבגן א־ן בו משום שביתת בלים. עי׳ בס׳ תוס׳ שבת שם. אך לדברי הריין דגקט באמת הבי כיון דהוי דרבנן אין בו כשום שביתת כלים. ׳"ל רה ינ לדידן לעני! שביתת
: [אות כד] שם בת־ייט דיה שטועגין. איכא חיוב הטאת משום הצד . לעני׳ד נראה דחחוס׳ לא היצרכו לזה אלא למה דס״ל דהא ראמיינ; בדף י־ט דהנך דאי עביר ו ת מ ה  ג
 גישנח חיי* חטאת גזרו בחו ערב שבת עם חשיבה חי־גו דלאו משימ שביתת בליש הוא אלא מטעם נןירח שיעשה כן בשבת במבואר בדבריהם בדף ייח ע'א ד״ח ולימא מר.



 ו* עובדיה מברטנורה יציאות השבת פרק א שבת תוספת ירט ו ציונים
. מיי:זי״ג »  כרי שיקרמו
p״* . ן א משלשלי  ש-׳׳א. י
t'v» ע״ג עירו;•( קנ •רו:ל«י 
ג פסחי;; «*מ י;״ין די"  מיג הי
 וגש הס״יפוא״וו הימן לניד :

 שנויי נוסחאות
. בכי״מ את ח ר ר  ח
. נחלימ . נכי״ק  חחררת
 הגחלים. (מבעוד יום).
 בדיג ונכ״מ צישא . ועיי
 לעיל: ר׳ אליעזר. גל׳׳ג
 ופיזרו וככי׳׳ק ר׳ אלעור.
י הירוש׳ . גרי,׳ מ  יעי׳ מ
 ר׳א בן יעקב וכפי מראה
 מלכינו בראשית דגליו
 ק היתה נירסהו ולא כמו
 שהבין כסוי׳׳מ שכתי ״אבל
י י נ ש ר  הרין כתכ ד
 ה י א״ ועי׳ כביד ובתי״ח
 נכס השליש . שיקסום.
יא בתניר ק שיקדם.  בט׳
 עם חשבח. בד": לתנור.:
 נכי׳א לתנור עיש עם
 חשכח. וכיה כרייף:
 ומאחיוין. בל״נ ונמשבייר
. ס  ומחיזין וכ׳׳ס בס•׳ רי
 גכיימ ובכי״א ונער!ן
 (ע׳ הו. קד) ומחז־ן. וכסי'
 המשניות לסומנ־ס יפום
 נפילי ״יןי׳ מחיזין אז
 האור מדליקן יו מגע־ץ
 והעיקר מאמין כי׳״וכונש
 מ־מג״ס גלויה במה שאמר
 וכעיקר מאלזז־ן כו׳ כלומר
 שהל לה כזאת נריכה להיות
 מלאה באצ׳ף [רק טעות
 קשנהנשלהבכ״י מ־מנ״60ו
 בהנ־פם כי צ״ל או בשתיהן
 גלי יו״ד אתר התי״ת (כני׳
 הערוך) או ביו״ר (:;י׳
 ל״נ)]. ואין צויך לדוחקא
 דנתיי׳נו, ביכ לאיתי שנם
 במלא׳׳ש עמד עיז ע״ש:

ם י ש ד  תוספות ח
 כוי ואכסילאידמנאטעמא
 במשנה י1כ״ל.ולקימ דלשיל
 גהתירא נקט עס השמש
 דנמשך לזמן שלשניו לכילי
 יימח ששיט1 למיתר יישיזיכ
 כאן לל;.יס1רא נקש עס
 משיכה לכ*.יסול;מכך לומ!
 שאחריו ובאיסור ליש
 למימןש עם השמש לניס
 השמש משי־ע בל היום
 שלשניו ובמשנה דלקמן
 בששת משוס דהוא סמיך
 למשיכה נקט ניכ גש
 רישיכה: [בריב] דיה כדי
 שיקרום כ-ייאין הלכה כ:״א
 עכ״ל. ונשיע סי' רנ״ד סיס
 סשק לקולא מחר מעייהו
ש  ס;י או כסנים שכנגד ̂ה
 או ה:!דובק כתניר ׳רמ״א
 מצריך כניהס ק משמע

 גמ״א יש״ז:
 (ממהורשיח זנ״ל);

א כו׳ ״  [תוי״ט־ן ד׳ח ר
 אגל הרין כתב לראנ״י היא
 עכ״ל. ווה שימס דשסס
 ר״א למחטי אינו רהנ״י
 אלא ל׳א הכלול רנו של

 ר״ע

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
 לשמי: שם בש״ל בשס פ•׳
 היפב״ם א־ן ראיה מהסס
א ל  וע׳׳ש : י [במשנה] א
 כיי ש קו פו כי׳ ניינמיס

 מחמירין בית הלל. ומכל מקום מלת עם אינה מהפרשת בשוה
 רעם השמש היינו בעוד השמש על הארן וקולם שתצא מעליה.
. א  ויהיה עם חשכה בהפך קולם׳ שחשיפה שעדין ההופך לא ב
 וקשה אמאי קא משני בלישניה. וראיתי להרמב״ם בחיבורו פ״ו
 מהלכות שבת שבינה נם כן בדין

 ובכך הוא ראוי לאכילה ותו ליכא למיגזר שמא יחתה בגחלים:
. החלת אפיה עושי[ כמו קרוס:  חדרה.־עוגת רצפים: שיקרמו
. ן . שהם כלפי אויר התער: כדי שיקרום התחתו ה י נ  פ
 המלובק לחרש התנור להוא נאפה תחלה* קורס שיקרמו הפנים

 שכלפי אויר התער ובהכי הגי ואין
ת חררהעייעל גבי גחלים. אלא כדי שיקרמו ללעיל וכתב קולם בחניכה וא״ל דהכ'  הלכה כר״א: יא משלשלין א
. התנורים שלהן פיהן למעלה פנית עיי) מבעוד יום.רבי אליעזר אומר כדי גרים לעיל במבנה ־ שבפירושו כתב ח ס פ  ה
י שיקרום התחתון שלהעי): יא משלשליןאת עם השמש והרב המגיר כתב עליו כ ט ת ה  ומורידן הצלי לתוט ל
"ג הפסחבהנורעז) עם חשכד,עח). ומאהיזי? עט) וזה לשונו ומ״ש רבינו קולס חשיכה • ואו* ע ה כ י ש  משלכלין: עם ח
 לכעלמא אין צולין כלאמרן הכא שרי 1 ובמבנה עם השמש לפי שכבר
 לבני הבורה זריך; הן ומרכרי אהלד ולא אתו לחתויי בנחלים: ביאר שמנתנקע החמה ער שיראו שלשה טכביס הוא
. מעמ בעצים של מרורת בית המוקר בין השמשות שהוא ספק חשיכת עכ״ל. ולכאורה נראה ר ו א ת ה  וסאהיזין א
 ולא שבא לומר להרמב״ס מאחר הזמן ער שחביכה ולאי ולפיכך
 לא כתב עם השמש להוה משמעמשתשקע החמה. ועעמו של הרמבי׳ם משום לבין השמנות שהוא ספק לא גזרו בכל הני
 אלא לקנה לי לומר כן שמצפון המשנה מתבאר לחומרא למשקיעת השמש אסור הילכך נראה לומר להט קאמר לפי שכבר ביאר
 שזהו ספק ונו׳ וא״כ לא איכפת בניכוי הלשון למכיון שספק חשיכה הוא מנתשקע החמה הילנך מ״ש קולם שחשיכה כבר נתן
 הספק בכלל האיסור , וכן לישנא למתניתין להכא וללקמן עם חשיכה היינו עס תחלת חניכה וכלמוכח בהליא במשנה
 לשוף פ״ב ומסתמא הכי נמי לכותה ועיין מ״ש שם כס״ל. ומעתה הואיל ואין בכך כלום ניחא ליה להרמב״ם למנקמ בלינא
 דלעיל נמי מם חשיכה כי היט לבהך משנה ובללקמן נקע התנא נמי בליפניה עם חניכה ואכתי לא ילענא מעמא במשנה.
 ועול ק״ל אמאי נקע כלל עם חשיכה בדך מתניתין להכא ללאיסורא כמו ללא נקמ בטלהו לב״ש ללאיסורא .
 ועול ללנקעיה ברישא [גבי] אין צולין וכו׳ והוה ניחא קצת משוס לאמינא רמטם לבמתנימין ללקמן להתירא בעי
י אליעזר אומר וכו׳ פסקו הליב והרמב״ם ב  למינקכו להט נקעיה נמי הכא דהוי לומיא לצליית פסח דלקמן: ר
 לאין הלכה כמותו ובספרי הרמב״ם שלפני המגיר פסק כמותו זכתב שסובר רלפרופי קאתא. ועיין מ״ש בסון* בכורים ועוד כתב
 מעם אחר אבל הלין כתב לראב״י היא־וקיי״ל למשנתו קב ונקי: יא וםאחיזין את האור. כתב הרמב״ס העיקר מאחזין את

ר ו א  ה

 ישראל יי־ י'
: עו) י״ל הצד  הועין נמשכין ממנה. הו״ל ככקרמו פניה (שם רכ״ד)
 המדבק בתנור. לשס ממהר להתבנל (אב״י כ׳יכ תוס׳ ל״ה איגעי׳
ל י נ ורט״ז מ  אכל רש״י כ' דלל שלגבי אוד ממהר יותר להקדים . ועיי ר'
 שקיי׳נ,). ואנן קייי׳ל דבאילה צר שהקרם סגי*<.ולרמ"א צריך שיקרום
. וכל הנך סס עצר וכה; באיסור ע׳יג אס מטלה.  כל הפת סביב (שם)
. ח  אם במזיד אסור ימו״ש בכרי שימנו. ואם בשוגג. אם הוא פ
 מותר הוא לכל אלם נאי! ט כרי ג' העולות. לפטל ממט כצ הגי
 סעומח. ואס יש בככר א' בכד ג' סעודות. לא יקח לכל סעולה ככר
 שלם ולחם מכנה. מראינן חובה כל כך. אבל אס הוא נאר הבנילין.
 אפיי עשה בשוגג אמר עד מרש בכד ביעשה. ורק באין לו כלל מה
* שם  יאכל. גם בתבשיל נרי בבונג. מלאסור לההעטת בשבח («׳
; עז) הטייס שלהן היו כקדרה בלי נולים. מחובר ( / ל ק ס  שקי׳יא ו

 *} עי׳ מג׳׳א כס ונמתצה״ש

 יכין תפארת
 צדדו. לאל״כ גזרי׳ נמא יממה (מ׳׳ל ש״כ). ובהא גם ב״ה מולו.
 ואילת׳׳ק מ״ש באונין ויורה לצ״ג בזה שמא יחהה (כמ״י). י״לאונין
 מונחי׳ במנוד סחים ואינו פותחו לחתות מלקני ליה זיקא. ויורה
ה אין ס  מיירי בעקדה מהאש. ואין בה חשש חיתוי.'וגס חנש מ
. למיידי בסתימה היורה בעיע. מפא״כ הכא מיירי בצולה אותו  ט
 מ׳׳ג גחלים דבקל יחתה (כבת די־ ח כ׳). ומה״ע גס בחררה בסיפא
 גס ב״ה מורו. מיהו פימת שנאכלין חיים: כתפוחים וכרומד.
 מותר ליהנן עס חניכה סמוך לאש. אף נא׳׳א שיצולו מבעו״י.
 והיינו מדלא גרע מנהבשצ כח*:י בישול קילס שבת. ולא רמי לבצל
ן העי• ג לחזו חי. אפ״ה רובן  הי וביצה חיה דאהיר במשנתנו. להג
 לבישול קיימי מ־עלישי בביניל מפי מחי. מכח״כ סירות רובן
. ( ׳  נאכלים חיין מדע דיני כך מפי ייבבישול(ועיי ראיי׳ש פ׳יד לשנת שיי ד
 אבל אסיר להניחן בשבת אפי׳ סמיך לתנור וקודם שהוסק. ואפשר
 דאפי' מ״י עיבד כוכבים אסור ובם גמג׳יא שקיי ל ונאשל שם) :
 עד)(אשקוכען): עד.) שיתהווה עליז ורינלנ!) וכל שפורסה ואץ

ת ו ת נ מ ' ד מ נ א־ד של ה . וזהו חבי ו נ מ ת מ ר נ ו ר נ ף ב ב א י י י ח ר מ נ בגצלח ל  ו
ל כ א מ ב ח ד ל צ א נ ו ל ד נ נ כ ר ש ח א ש והצד ח א ד של פגי ה צ נו ה י ד חי ח  ד צד א
ח ל צ ב אם נ י י חי ח לגמר ל צ נ ב . ו ו ל י ה כ ל צ י חייב עד שיהא נ נ נ  בן דרוסאי אי
פ ״ ר ב ח ב׳ ו ״ ת ע ב ו ש ר מ א ה כעין ש א ר ר נ ב ד ר ה ב ס ח ו ] . ד ו ח ת ל ר ג ו ר ג  כ
ן עי י . וכל שכצג ו ע י נ צ מ א ח ל ב א י ו חי נ י ע א י נ צ ה ד ל ש ו כ נ ל שאי כ ע ד י נ צ מ  ה
ב י ! חי ; י בישיל לכל אי ו ח י ד ר מ ג ה ל ל צ נ ב ל ד ׳ ם חייבין דר נ י ד ל א ו כ ה ו מ  כ
ל ש ב ט ח ל ק ם ר ד ל א כ ל ל ו בישו נ נ ן דרוםאי א־ ב ל כ א מ ב ל ב ב ח ממנו. א ר נ ו ד נ כ  ב
ך , עכ פ א י ת ב ש ח י מ ל ה כסי דג כ י ת ח ק על כל ה ב ר י ו חי נ נ ך אי כ ל ד ח ו ח  ל
ת ו ח נ מ ש ס ד י ח ר ב ש כן ד ר פ מ ל ד י נ ם ח י נ מ ר ר ב א י ב ר מ ב ד ר ה ב ס ה  שית־ח ב
ח ר י ז ג קר ח א עי כ ח א , ד כ ה ד ל ל ל ו ענין כ נ נ י א לא מובן ד . וא׳יכ ממי [ ל ״ נ  ה
ד ש עו ש כא ח ת לי ו ל צ ל ל י ח ת ר ה כ כ א כיון ד ס י ס נ . ואי• כ א ה ת ח א • ם ש  ל
א כ ם מ״מ ח - ד י צלח משג־ צ ד שי גגו ח־יב ע ם אי ת ה ף ד , א־כ א ח ת ת א י ט ש  ל
כא ה עדיין אי ל צ ד לא נ ה א ד ה צ ה יאם גי־מא כיון ד ת ח א י ם פ ש ש  ליכא ה
ד עכ״ז ח ת בצד א ב ב לעגין ש י ף אי ח׳־י הי כ א ר . אי ב ת ס י וכ; מ ש היתו ש  ח
ד ח א ר ה צ ה לגמרי ה ל צ ף אמ נ , וגן א ר ח א י הצד ה ש ודוד־י מפנ ש א ה ב כא ה  אי
ל בן כ א מ ה כ ל צ ד הא;;־ לא נ צ א אסור אס ה נ מ ה ״ ת מ ב ש יב ב  דכה״נ חי
ד וצע״נ • יכפו כן ו א ן מ ב ז תמוהי ב ז י כ ר ה י חב״י ש ר ב ד . ו ל י נ כ סאי ו  דרו

ן י ח ו ט  ת
כ י ח ליכא איסור ש ש ע ד מ י ב ע ם ב נ ח ס״ל ד ״ ב א מ־כח ד ל י מ מ . ו י ד ק י ק י ר ח ל  ב
ס ה א ב י ד א ח ו י ל ז א זכיתי להבין דמנ ל . ו י ר ק ו ק ח בלחי ו ד ו צ מ ב ׳ ד י מו ומתי  י
א א הי ר ט ו א ח י ר ' איפבא ד י פי י ש ר . ו ה ל ח א rw ת ו ח . ד ם ו ר ק י  "ח כרי ש

 ד שגיד.

 תוספות רע״ק
ת ב ש סתו ב ת פרי ע ש א ב מ ש דה ד ר בטעשא דאין פורסים מצו ם ו ו ל כ ר צ ו ה ה ״ ש  מ
ת כלים ת י ב ש משים ש ב א ד מ ע פ פ ד ׳ מ ו ר ט ח ק נ ה ד מ כ ל ' א ש ה מ ד ו צ מ ד ה לכו  י
ב י ח הי ־ ה ה ש ו ה שהכלי ? ה מ ש ו א ע ו ה שאמ היד. ח כ א ל א כל מ  חשעמ הו
. א״כ בלאו ו ה ז כ א ל י מ ח הכל ש ע א י ל ת חכלי ש ת י ב ה על ש ו ו צ ת מ א ט  ח
ת ב ש ה שיצוד ב ע ש מ ב ״ סתו ילכוד מ ת פרי ע ש ב ש ד ש ף אם ליכא ח  ד״כי א
ת כ א ל ה מ ר ו מ ה ג כ א ל י מ ל י ח ח ש ו א לתוכו ע ב . לוכד ה י ל כ ה ש ה כ ע ה ש ת ו א  ב
ע ד ל נ ר כ ב ד ד צ כד ו ו ה כי־צא בו של ש ו ת אם ע א ש ב ח י מ תי ד א ה ש ה מ ד י  צ
ת . ומ״גי ב־1יקר קושי י מ ו ק מ א ב ״ ב ש ר ׳ ה ל שכ״כ בחי י ר . אח״ז מצאחי ת ו ר  ב
ב יוסף ר ל ר דם ל ד א ו ב ׳ מ ט ר ו ר׳ וליטא מ הם בדי א מ דברי ה תי ר א הבנ  חים׳ ל
ך י ס שי ל ת כ ת י כ ש ש י ב ל ה ס״ל ד ב ר ל ם ו י ל כ ת ת י ב ם ש לחו משו ו א דב׳יש בכ מ ע פ  ד
דח א־ן ת בצי מ א א ב ש ל כ י״ל ד ׳ א ו . א ל י מ ה דאתי מ מ א ב ל ל ב ה א ש ע ד מ י ב ע ק ב  ר
׳ ה ל א ב ל ש ו מ ה מ ד ו צ מ ידי ב ת כלים ומי ת י ב ם ש ו ש רה אלא מ י ו ם ג ו ש ם מ ע ט  ה
ק ל ה ל ל ״ ח ס ב ר ה כיון ר ו מ ת ת מ א ה ב ר י א כ ל ד . ר ת ו ת י ו ו ר ה מ ה בז ב ר ד א ו . י ר ק ו ק  ו
ק ב יש ם' ל ר ח ד ב ר ״ל ל א מנ ל י מ י מ ת א ח ל ש ע ד מ ם בין עבי י ת כל ת י ב  בדין ש

ד א עבי ל י כיון ד ן הנ ו נ כ ס י ר י ת ס ך ד נ ה . ו ך ס ל כ ח י א גם ב מ ל א ד ת י י ר ו א ד כ י  ש
ו נ ש היכן מצי י ב א כ א דש״כ אתי ת י י י ב ה ס״ל ד ב ר ך שי-ך ד ם קיסח אי ג . ח ש ע  מ
ח ד י צ מ ב חא ד י ל נ י ג י ח לפ ם גזירה ו ו ש יחו מ א טעמי א ח ת י י ר ו א כ ד ש ס״ל שי ״ נ  ד
ב י ת אינו חי ב ש ח ב ר ו צ רש ם פ בפי נ ׳ כיון ד ס ת תו י ש ו ק רה כ י ז ך ג י א שי  ל
לא ט־ירי ם ו ת כלי ת י ב ם ש י עביר מעיטל. אסור משי ח דחכל ד ו צ ש ב  אלא ע״כ ד

ר ס׳ לימא מ ח ו ״ א ד י ף י ח ע ם ד ה י ר ב ף ד א ודו׳יק וחים׳ בסו ת ע מ ה ש ו ו ר מ  ו
־ ב ד ה כג״ל : מיכנ־־. י ןאות כה] כ א יגהר ו ת ע פ ח ש ו ו ר רי גד׳כי מ י  לא סי
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 האור׳ ע״כ. אולי מפני שלא נמצא בכתוב בהתראות היו״ד ט
 שנים הם בכתובים מהמין הכבד הא׳ באיוב כ״ו מאמו פני כסא
 והב׳ בד״ה ב׳ מ׳ וכבש בזהב לכסא מאחזים. אבל כפי הדקדוק
 הנה מאחיזין בהתראות היוי׳ר הוא מבנין הפעיל בתשלומו: רבי

 יהודה אומר בפחמץ. [*והר״ב העתיק
. (  אףבפחמץוכ״הבירושל׳טנימתניתין את האור במדורת יבית המוקד ט
 אן! בסחמין] והר״ב פסק כמותו דלא ובגבולין«0בדי שתאהוז האור ברוק פב).
 כהרמב״ם . וכ״פ הטור בסי' רנ״ה. רבי יהודה אומר בפחמין*) בל שהוא״־):

מ ספ״ג מה״ש דמפמע ליה ל  וכתב ב
 דאינו חולק על ת״ק אלא מוסיף על דבריו וכך הם דברי ר' מקילינן בבית המוקד לכהנים כמו ק במדורת פחמים מקילינן לכל
 ירוחם עכ״לץאין להקשות מדלא נקע א״ר יהודה שהרבה נמצאים ארם וא״צ להאחיז כהן האור אלא כל שהוא דאין דרכה להיות ככה
 כיוצא בו וכתבתים בסוף מסכת בכורים בס״ד: והולכת ולא אתו לחתויי בהו והל' הרי־ יהודה דליכא מאןלפליג עליה:

 ולא חיישינן־ שמא יבואו הכהנים להבעירה משתחשך דכהנים
. לשכה גדולה היתה בעורה במסייךן ר ק ו ס  זריזין הן: בית ה
 בה מדורה שמיד והכהגיס מתחממים כס לפי שהולכים יחפים
 על הרצפה של שיש:,ובנבולי/־. צריך האדם להבעיר מדורתו
 מבעוד יום כדי שתאחוז האיר כרובה
 וכמה ברובה כדי שתהא בלהבת
 עולה מאליה ואינה צריכה לקסמין
 דקין תחתיה להבעירה: אף בפחמ־י;
ט היט דבמדורת בית המוקד .  כלשה;

ז תפארת ישראל  כי
 שיאחז כאור ברוב עביו ורוב הקיפו. ואם יש הרבה עציס . צריך
 ביע:ה מבעוד יוס השלהבת מאניה. ואל״כ אסור להתחמם בו
: פג) אס הסיק כחמין. (קאהלען) בל״א: ( א י  בבבה (ל>7ה ס
 פד) אפיצו לא אחז האור רק כ״ש סגי דמעצמן רוצקין והולכין

 (שס ס׳־כ) :

 פ) היא לשכה שבעזרו: שיש שס מדורה לכהניס להתחמס. מדהולכין
 בעזרה יחף על רצפה של שיש. ומשס לוקחי! אש למזבח בכל יוס
. ומדהוי בעזרה . להט אפיי במצית דק (  (עיי תישי יזמא ש״ו ב׳
 מעט קודם שבת . שרי. ולא נזרינן שמא יחהה. דכהניס זריזין
: פא) ר״ל חון למקדש : פב) דאם הדליק ען יחידי. צריך  הן

 הלבתא גבירתא כללא דפרק א
, אף שגשורין ויתוקנו בשבת : משנה ו וכיב מותר מהי׳ט לתת סמוך ת כ ש  ל
 לשבת אונין של משהן לתוך התנור אף שיתלבנו עייז כשבת . וצמר לתיך
 הצבע שביורה הנעתקת מהאש. שאין.חשש שיחתה. אף שיקלוט הצבע בשבת.
 וכ״כ מותר לפרוש מצירות לבע׳יח אף שעי*1 יצידו בשבת: ס״״ה ־ ואפ"
 בדבר שיחשרוהו שנעשה מלאכח בשליחותו . כנין שמוכר לעיבר ביכבים
 סמיך לשבת טםלםלימ. או שמוען את חמורו של עובד כוכבים במשא.
 אי שמטעין םשא של עובד כיכביס על כתף העובד כוכבימ . וחדי יוציאו
 הצשא בשבח מיח׳׳י לרח״ר. הכל שרי כשמוציא העובד כוכבים הטשא.
 מביחו קידם שבח : משגה ח ואפי׳ שיעשה העובד כוכבים מלאכת בכלי
. כנון שניתן לו םטוך ל־טבת ביפ לכבסן. ועירות ה נ ק ת  של ישראל ל
 לעבדן. אפ״ח כל שנמסר לעובד כוכביט מבעו״ י והוציאו מבית ישראל
ד. מותר . אבל יש כזה ז׳ תנאים חממארים בכלכלת שבת. [בכללי  מי
 מסירת דבר למלאכה סעי ש]: משנה ט ובייש שמותר לטעון קירות כבד־ש
, אף שכובשין ומזיבין המשקים י ׳ ו ע ב  על זיתים ההוגים . וענביםמרוםקין מ
 בשבת: משנה י אבל אסור לתת סמוך לשבח מאבל דלא הוי חי אצל
 האש כדי שיתבשל אי יצלח בשבת. אם לא שיתבשל כחצי בישולו קודש
. מדאל כ חיישי' שמא יחתח נחלים ס;יב לקדירח בשבת למהר ת ב  ש
. אפיה עדיסי מפי בבישול . דהרי י  בשולו, ואפי' בצל וביצה דחזו נמ ח
 רובן לבישול קיימו (משא״כ תפותים היין מיתר. מררובן נאכלים הי;י וכ״כ
 אסור ליתן פת לתוך התנור סמוך לשבת . עד שידע שיקדם פניה העליק או
. אף שיש בניף התנור ל ׳ נ . ראל״כ חיישינן שיהתח ב  חתתתון קודם שבת
 מתלים סביב , אפי ה חיישי׳. מיהו באפש׳ שיקדם פניה כגיל אז אפיי
 בחרדה ע״ג גחלים. שהגחלים מגוליס מכל צד. אפ״חלאחיישי׳ שיחתה :
א אע״נ דנם בכ׳ שקורין באור הנר חיישי׳ שמא ימי׳ כמ׳יג) טדאין כל ״ י  פ
ר. אף ו  א׳ משניה על חבירו. אפיח מותרים בני חבורת לשלשל פסחן לתנ
, דבני חבורה בפסחן שהיא  שלא גצלח חצי בשולו קודם שבת. ול״נ שיחתו
 מציה רבה זהירין הן: וכ״כ מותרים להדליק מדודה סמוך לשבת בבית המוקד
 שבעז־ה. דכל כהן בעזרה זריז הוא ולא יחתה משא״כ חוץ לעזרה אסור לעשות
 ק אס לא שתהא השלחבת מרובן עולח מאליח קורם שבת . מיהו בהדליק
. לא יכבה ולא חיישי שיחתה : ח ב  פחסין מדהדליק קצת קודמ ש

 פרמ א משנה א המוציא כ־רשית הרבימ לרשות חיחיד. או איפכא .
 1 אפילו נשאר האדם עומד במקומו והוציא אי הכניס שעשה

 עקירח כאן והנחה באן . אם במזיד חייב סקילה. [אב״י ובהתראה ובלא
. ואם בשוננ חייב הפאת • אבל בעשה רק עקידה או רק  התראה כרת]
 חנחח . פטור אבל אסוי : משנה ב כל עסק שיש בו ש־חוי. אפי׳ עושחו
 לכבוד שבת כנין נלוח מעשה אומן או לכנס למרחץ וכרום ח . בעיש וכ״ש
 בימי החול . אסור להתחיל בו אחר שעה ו׳ כיוס דהיינו סמוך למנחת גדולה
. רק שאם החחיל ה ל ח  שהיא בשעח ו׳ ומחצה . רק יתפלל תפלת מנחה ת
 אינו מפסיק. ווה דוקא שהיא עסק שיגמרו ויה ח לו עוד שעה להתפלל את׳׳כ.
 וכ״כ לא יסב בסעידח גדולת של חבורה אפי׳ סמוך למנחה נדולח הגיל.
 או אפי׳ סעודה קטנה של יחיד בשעה מ׳ שהיא סמוך למגחה קטנה שהיא
. עד שיתפלל תהלה . ורק בחתחיל איגו מפסיק. אבל בב׳  בטי ומחצר,
 לריעיתא סעודת גדולח סמוך למנחת קםנח אפי׳ התחיל מפסיק . פיהו
 בהחחיל ללמוד חורח . אפי׳ התתיל בזמן איס ר א״צ להפסיק , אמ יש שהות
 שאחר נמר למודו יש לו עוד פנאי להתפלל. ורק במלמד לאחרים אפי׳
ב . א״צ להפסיק • מיהו לק׳יש דאורייתא . אפיי יחיה לו  ליבא שהית אח׳
׳כ צריך להפסיק: משנה ג בלדבר שאינו בידו של אדםממש.  שהות אח!
. וכדומה. לא ו נ . וקסת שתתוב להכותב אחורי אז ד נ ב  כנין מחם שחחוב ב
 יצא אדם עמו לרה׳ ר סמוך לחשיכח. פן ישכח שהוא שבת . או שיסבור
ה . מיהו לדידן  שבאופן בזח מותר לחוציא או להכניס מרשית לרשות בשנ
: כל דבר של עיון חיטב אסיר לעשות לאור נר  דליכא רשות חרבים שרי
 של שמן. אבל אצל נר שעוח או נר חלב קרוש כשע־ת. מותר. מיהו
 התינוקית שאימת רבן עליהן. או הרב בעצמו שמביט רק לפעמים בחספר.
. אפי׳ בנר שמן מותרים ר נ  או כשאדם משניח על הקורא. שלא יטה ה
 לקרות! ובאותה שעח שנזרו נזירות הנ״ל נודו נמי שלא יאכל הבעל
 עם אשתי נדה בשולחן א' סמיכים בלי חיכר ביניחן. אפי׳ אס נם הוא זב
. יתקרבו נמי לבעילח: ה . אפ״ה תיישי׳ שע״י התקרבות ז ו  שהבעילה קשה ל
. וביח חיו מקילין. רק מדענידו למנין ש י  משנה ד ובכל הנ״ל אסרו ב
. םסקינן כותיי׳: משנה ה אץ אדם מצווח על שביתת כליו ולכן ש י  ורבו ב
 מותר ליתן דיו וצבעים וכרשינין של מאכל בחמה לתוך המים בע״ש סמוך

 ציונים

 ב&חמץכ״ש מיי׳ מס הל׳ ייפ
 9וש״ע אויחשי׳ לניהסעיף 3?

 שנויי נוסחאות
 במדורת ככי״ק למדורת.
 כדי שתאחוז האו׳ ברובן.
 גמשבינ, ברובו: כדינ..
 שיצת.. ברובן: נני״א..
 שיוצת..: נכיימ הונס״
 שיצית..: נראיכ..שתצית
 את האוד : ר׳;יהודה] .
 במ:נ״נ י׳ שונצינו(תא :
. כד״נ א ו ה ש ל כ ן י מ ח פ  ב
.  אף בפחמין׳ כל שהן
 וכיה בלע׳׳.. ויפי' תוי״ש :

ת חדשים ספו  תו
 י״מ ולית הלכתא כווסיס
 משום וששותי היא ולא
 נמצאת בום גייסא דגלים
 לכא לאליי ילכן נ״צשהוא
 גלי ן שהכניסו בדגלי הרין
 וסתוייש לא חל׳ ולא מרניש
 וניס שפירש הי״נ גלבלי
 ל״א הואשיהלמכ״! אבל
 רש״׳יפ״ כהיפךוע׳בלזיס׳.
ף א ה י ד [ ב ׳ ר ב ] א  הר״מ: י
, לחתו י ׳ ו  כפחמין כ׳יש כ
 נהו והלכ: כל״י ט׳ מכ״ל
 וכ״ם בש׳ע סימן לנ״ה :

 ראשון לציון
, כשכו תום׳ כדים  שיח ב
 פולסה ואין חוטין נמשפין
 סימנה נראה דכי האי ני:א
 עז :יקרמו סניה} לפ״ק

 ישנה :
ת רע״ק ספו  תו

 דעני ה שכלפי האוד
 ממהר לקרום והדבר
 קשה שיהלקו במציאות.
 וגראח דרשיי מ־ירי
 בתנור שאינו נרוף
 וכיון שיש בו עדיין
י הצד א ד ו  אש ב
 שכלפי חאש נאפח
 תחלח . וחר״ב מיידי
 בתגיר גרופה שאו צד
 המדובק נאפה חחלח מן
 הצד שכלפי חאויר
 ורייקא לישנא דרש״י
 שכתב לצד האורוהר״ב
 כתב כלפי א.י«ד התנור
ל (ש"{]: ׳  וחיינו בנ

 אור גדול

ת. דביא־ר הגט׳ דמנח־ת הוא כנ״ל אבל לענין פסח העיקר תלוי באכילתו אם אכל הצר שנצלה פטור אף דהצד תו  ענין כלל האי דפםח להא דמנ
. ואי אכל הצד שלא נצלה א״כ אף אס הצד האחר נצלח לנמרי דחוא חייב לענין שבת וכני׳ל מימ הנא חייב משים נא דהתם חייב על חזי־ ה ל צ  נ

 שנצלח והכא חייב על הצר שלא נצלה ואיגנו עני! כלל זד. לזח ונגיל :

 חםוהין דברי המנחת
 חינוך מצוה ז׳ שכחב
 לענין פסח דאף אם
 כמאכל בן דרוסאי הוי
 צלי גמור מ״מ בעינן מבי
 צדדים כדאיתא מגחיח
, ובאמת איגגו ׳  נ־« א
 האתר מן החתיכה לא



 ציונים

 א במה מדליקי;. ל מיג
 >דריפ נ׳ע״ב נןירנ׳ע*6:
 אי! מדליסי,־ • כויי׳ «׳ה מ->׳
 מגמ היה המ״׳ג לאיי; סיפ
 מיא״יו שי׳ יש׳׳י: ולא ביפת.
s'ttfl היי׳שםה״וז סעי* »ג 

 עם העיף ג׳:

 שנויי נוסחאות
 א בלכש . וכ״ה בעריך
 ע׳ עמר ועי כף. בט״ק
 בלנש. וכ״ה בערוך ערף
ב. בירוכל׳ לא בלבש  לנ
 ר׳׳ח ב״ל אמר לוגשא
 ועיין טליך הבלם : ולא
, , א  בחיסן. כמשכיר ל
. גכי״ן העידן,  חאידן
פת. בדינ לא,.  ולא בז
י מ  ונכון הו־? כדקאמרי מ
 עי כאן פסול פתילות מכאן
, עיין ס  ואילף ססיל שמי
 קיל הרמי! ובהגהות לגו״י
ק.  ברלין. ולא בשמן פי
 במבני/־ לא. ולא באליה.
 במשבי״ל לא.. ונהי הרי
 כצל ל״ס ״ונראה דפלוגהא
 דכחוס המד־ וחכמים קא•
 גמי אאליה דמ״ש זב;לל
 חלב הוא ליק פלגיכהו

 תוספת ירט ז

 !כש ופו׳. פי' הר״ב א״נ שמא

 יי עובייה mam במה מרלקין פרק ב שבת
ק ב א במה מדליקין. נר של שבת במה עושין פתילות פרק ב א איי מרליקץ לא בל ר  פ

. כמין נמר 1 יניח הנר ויצא ואנן קי״ל דנר של שבת חובה. ש כ ל  ושמנים להדליק: לא ב
 יש בארו בין הקליפה לעץ וקרוי לכש: בחוסן. פשתן שאינו גמ'.ובפירושהרמב״סכקוב מצוה ונראה שהוא ט״ס.וכן בחיבורו
. כמין צמר רפ״ה כ׳ חובה וביאר ואמר שאינו רשות בידו להדליק ושלא להדליק . פסולת של משי: בפתילת האידן ך  מטפץ: בכל

, , : ! ע  יש [בערבה] בין הקליפה ל
 פ״ב א במה מדליקיןא) ובמה אין מדליקין.
 אין מדליקיןב) 'לא בלבשג)
 ולא בחוסן י) ולא בכלךח) ולא בפתילת
 האיקי; ולא בפתילת המדברי) ולא בירוקה
 שעל פני המיס״). ולא בזפת«) ולא
p סיקיא) ולא בשמן ש  בשעוהי) ולא ב
 שריפהיב) ולא באליה*ע) ולא בחלב״
 נתם המדי אומר מדליקין בחלב
 מבושל יי) • וחכמים אומרים אהד מבושל
 אחד שאינו מבושל אין מדליקין בוטי):

 ולא מצוה שאיטחייב לרדון! אחריה אלא
 חובה וחייבלרדוף אחרי, שיעשנה[״וז״ל
 רש״י (דף כ״ה ע״ב) חובה. כטד
 שבת הוא שאין סעודה חשובה אלא
 במקום אור כעין יממא בפי בתרא
 דיומא [ע״ה ב׳] ע״כ. והכי אמרינן
 התם ותזנח מפלוס נפשי (איכה גי)
 א״ר אבהו ד הדלקת נר בשבת ופירש׳׳י
 הדלקת נר בשבת שלא ה״ל ממה
 להדליק ובמקום שאין נר אין שלום
 שהולך ונכשל והולך באפילה ע״כ]:
 בבלך. פי׳ הל׳ב פסולת של מפי.
 מסיים רש״י העשוי ככובעים והוא בית

 והשמן

 וע״ תורע״א ככ:
 הם׳ 3•

 מאיד ף

ת חדשים ספו  תו
 [בריב] ד״ה והכ״א כי׳
 דברי להדליק נח:ב לנוכל
 כו׳ עכ״ל. וכיפ בש׳׳ע
: ׳  סימן רפ׳׳ל ס:נ־ף ה

 ראשון לצייץ
 א [במשנה] ולא גזפח.
 מפי׳ כ ר״ב וכן מכירשיי
 מבמע נרס־״ם לא והיינו
 מ:יס חס תחלה פסולי
 כמנ־ס : [בריב] די: ולא
י,  בשמן וכו׳ ק• א הכי כו

מ . ״ ; 0  עיין י

 תוספות רע״ק
׳  פ׳ב א[אותכט;במשג
 ולא באליה. היינו
 לא בשימן טהור ללא
 בהלב ושומן חזי להדלקה
י  טפ־ מחלב. והא דלאתנ
 איפבא דלתו• זו אף זו
 משי• דבעי למהני עלה
 דתלב פלוגתא דנחיס
) : [אות בו] י  ורבנן :בי
 ברעיב דיה לא בזפת.
 בהרמ״ו בחב שתיא הגי׳
 הנכיגה בלא וי׳ו משוב
 רהוא ראשית השמנים:
 [א־ת כז] ברעי׳ב דית
. שמא ק  לא בשמן קי
 יטח . טעם זח כתב

, עלי עשב ארוך ר ב ד מ לת ה  בפתי
 שנידלק אותם ומדליקין בהן: בירוקה
ם. כמין צמר שגדל  שעל פני המי
 בדוסני הספינה ששהתה זמן מרובה
 במים. עד כאן פסול פתילות מכאן
 ואילך פסול שמנים: לא בזפת* ולא
 בשעוה י שלא יתן זפת נמס ושמוה
 נתכת בנר במקום שמן וידביק אבל
 לעשות כמין פתילה ארוכה שרנילין
. ק  לעשות משעוה שרי: לא בשמן קי
 שמן היוצא מגרעינים שבתוך הצמר
 נפן שקורץ קומו״ן• רש מפרשים קיקיון

: י ב ר ע  דיונה י והוא עשב שעליו גדולים ונקרא ב
 היוצא ממט עב ביותר. ופתילות שאמרו חכמים

 בהם מה טעם מפני שהאור מסכסכת בהם כלומר שאין האור
 נכנסת תוך הפתילה [אלא] סביב מבחוץ. ושמנים שאמרו חכמים
 אין מדליקי; בהם לפי באין נמשכים אחר הפתילה ומתיך שאין
 הנר דולקת יפה חיישינן שמא יטה* השמן על פי הנר ונמצא
ר של שבת  מבעיר. א״נ שמא יניח הנר ויצא. ואנן קיימא לן מ
פה. סמן של תרומה שנטמא. ואמאי  חובה: ולא בשמן שרי
 קרי ליה במן שריפה הואיל ולשריפה עומד שהרי אסור באכילה.
 וביום טוב שחל להיות בע״ש עסקינן. שכפמדליק הנר מבעוד

 יום נמצא שורף שמן טמא של תרומה בי״ט ואכן קי״ל אין שורפי! וא״כ גזירת הכתוב הוא לכתף בבקר שני. וי״ל [דכא] דאין
 קדשים בי״ט לכתיב (שמוח י״ב) והנותר״ ממנו עד בקר באש כורפין

 תשרופו ודרשינ; קרא הכי והנותר ממנו עד בקר ראשון עד בקר שני עמוד ותשרפני שאין שורפים הנותר בי״ט. והוא הדן
. ותנא קמא נמי ו  לכל שאר קדשים הטעונים שריפה: וחכמים אומרים אחד מבושל ואהד שאינו מבושל אין םדליקין ב

 התולעת וע״ל בפירוש מ׳׳ב פ״ט דמם' כלאים והרמב״ס בפייה
 מה״ש כהב משי סתם: ולא בשמן שריפה. מ״ש הר״ב דכהיב
 והטתר ממנו עד בקר ודרשינן וכוי דלעיל מיניה כתיב ולא
. אלא הכי קאמר לא תותירו  תותירו ממט עד בקר והנותר וגו,
 ממנו עד בקר והנותר ממנו באותו בקר שהוא בקר ראשון עד
 בקר שני כוי. ובמשנה י' פרק ז' דפסחים מפרש הר״ב בע׳יא.
 ולא קשיא דהך דהכא תנא דביחזקיה והך דההם רב אשי אמרה.
 ומ״ש הר״ב והוא הדן לכל שאר קדשים המעונין שריפה וכתבו
 התום' וא״ת הואיל ובקר שני אמר רחמנא היאך ילפינן דאין
 שדפת קדביס בי״ט דהא אפילו בליל מוצאי י״ט נמי אין שורפו

 :רו״ע
 אי! מדליקי;

 בהלב מבושל
ב ר כ מ ב  כ

 אמר וצא בחלב כל חלב במשמע. אלא איכא בין חכמים לתנא המא דחד מינייהו סבר דשרי להדליה

ז ע ו  י י ישראל ב

 פ״ב (א) וכן כ׳ הר״ב. וכי עלה הגאון הגדול מו״ה עקיבא שליש״א
 ח״צ. שעם האי כ' הרמב״ם ס״ו משבת (אמר המחבר גם
׳ הרמב׳׳ם בסירוסו. וק״צ לטעם ב׳ למה . זטעס ב׳ כ (  רש״י כ״כ דכ״א א׳
 אסור להדליק מהן כר חנוכה בשבת. למ״ד מותר להשתמש לאורה. וצ״ע.
 י ״ י ואדרבה שפי מהתם נ״ל ראי'
 ואי לפעם קמא שמא ישה. ק׳ מדכלל וקאמד (שבת כ״א
וכה. מדסיזם  מדליקי! בחנ

 קרא הקירא בהריה צנע״ל א־1
 צרמבי׳ם כפירושו י י

 שאין מדציקץ בשנת. א א׳) שכל שמניס
. וחמאי י הרי בהינף אין הטעם שמא ע  משמע לכלל נמי פמנים שריחן ר
. וא״כ אמאי לא ידליק; בחנוכה (  ישה. רק שמא יניחנו ויצא (כשבת כ״ה בי
בה. הוא רק שלא ר בשבת במקום סעודה חו  בשבת. אע״כ כיון דהא מ
. וכיון דצהך מייד מיהר להשתמש (  יאכל בחושך (כתיס׳ בשנה כ״ה בי
 בנר חנוכה . א״כ א״צ נר אחר במקום סעידה וכשיהי׳ ריחו רע יכיחכו

 וייצא

 תפארת
 פ״בא) באיזה שמגיס ופתילות מדליקין כר שבה: ב) מפרש החילה
 פתילות הפסולוה : ג) צמרשבארז בין קליפה לעץ(אב׳׳ילולא
 מסתפינא ג״ל שהוא הצמר שעל האלן מבתו! . שכן בלשון יון נקרא ה5מר
. ל״ל על י י  שעל האילנות ל• יכען . והיינו לקאמל נשים עימלתא דאית כ
 האל) מבחוץ); ד) פשתן שאינו מנופץ (אונגעהעכעלעעס £לאכם):
 ה) פסולה משי: ו) אידן הוא ערבה. בל״י איטעא. ופהילת.
 הוא הצמר המצוי בין הקליפה להעץ . בל״א (וויידענבאסם):
 ז)(נטססעלקרויט): ח) צמר הירוק שגדל בלזפן ספינה ששההה
 במים ועי׳ שבת דק״מ ב׳ נמשי במיא דלזריצי ופי' רש״י שהירוק
 שע״ג מיס העומדים יש בהן שמנונית • וא״כ הפשר שכשיהיבש
 ועעס פסילן שאי; הלהב
 רשער וצמר פסילי מהאי

 יקחוהו לפתילה. עד כאן דיני פהילה
 נכנס בו אלא מסכהכו מבחוץ: ונ׳יל

 טעמא (א״ח לם״ד).ומהשתא מפרש שמנים הפסולים משוס לשמני עב. ואינו חנק יפה. (א) ושמא עידיז יעה. או יניחנו ויצא והרי סעודת שבח חרםב מ פיה מהל׳ שבת
ה וכן מבואר בתום׳. יטעם מ ח י ה מ  צריך נר. וה״מ נמי דפחי3וח: ט)(פעך):י)(וואכס)מהוהך:יא) שמן שמוציאין מהגרנריס כל צמר גפן(בוימוואל קערנער):יב) ר״ל ש
" " , ״ י " n יי " , ׳ י ה יטל להכות בשעת שריפה י אפייה אסור י מ ח ה  שנטמא-שאיכו ראוי רק לשריפה. וביו״ע בע״ש עסקינן. שאסור לשרוף קדשיס ביוי׳ע. ואעי׳ג מ

 דגזרינן הדומה אטו קדשים: ינ) שכשנהיבש מדליקו כאבוקה: יד) ר״צמהזחך. וניל לטעמי'. לחלב מבושל נמשך אחר הפתילה.רקותיק ורבנן
 לסיפא נזרו מהותך אמו אינו מהותך (כש׳׳ש כ״א אי).ומיהו לא מר: טו) הכמים היינו תייק.רק איכא בינייהו מהערב קצת שמן בחלב.
. הוה משמע דקאי אנחום. למיידי כאינו י כ  דלחד מנייהו אסור . ולאידך שרי (וכהא מתולן לע־ד. להול״ל בקצול וחכמים אוםליס. אלא לאי הוה תני ה
 מעולב בשמן אלא 7הש*ש מםופק.לאף לקאי אתיק. דלמא אהא דקאמר תיק מעולל כשמן שלי. קאמרי אינהו אחל אחד.דכמו באינו מבושל לא מהני עילוב. מדאיגו
 מתעלב. כ״כ במבושל. או דלמא ללת״ק אסול מעולכ בשמן. וקאמרי אינהו אחד אחל להשוותן . דלוקא כשהמבושל אינו מעולכ. דאז שיה להאינו מנושל
 ללא שייף בו עירוב אכל כשהמנושל משולב שרי. לכן קאמלהש״ש ולאמשיימי). וקיי״ל דאין מדליקי; בבל אלו אפיי במעירבין בשמ;. גזירה אעו יעינא
 ולא הוה גזירה לגזירה. דשמא יעה קרוב ליודאי. משא׳יכ בחלב מהותך שרי במעורב בקנה שמן. דהרי מהותך גופיי אשר רק מעעם
 גדרה. אמו אינו מהותך. ולהט במעורב הו״ל גזירה לנזירה. מיס נרות שעוה או חלב או זפת. העשויין כפתילה כעין שלנו . מותר
 לכתחילה. דאז שפיר נמשך עם הפתילה שבתוכה (שם כש׳ז הק״ה) ואותן האסורים להדליק בהן. והדליקן באיסור. אסיר להשתמש לאורן.
 מיהו בלולק עוד נר כשר אצל הפסול. אף שלא לצורך מותר להשתמש, לאור הפסול. ובאין הנר הכשר דולק רק בחדר אחד מחדריו. אז

 עכ׳פ

ב הרמביס ת  הב׳ כ
 בפירושו ולא הזכיר רנן
 פעם ההיא . אבל באמת
 קשח לי דהא מוכרת־
 דהםעם שמא יטח מד-א
 דאםרינן להדליק בהם
 נר חנוכה בשבת למ״ד
 דמותר להשחמש באורה

 והיינו עיכ משים שמא
 יטח וב״כ הח״מ:

 [אות כח] ברעיב ד״ד.
לא בשמן שרפח דכתיב  ו
. אע״ג דיכול חר י הג  ו
 להנות בשעת שריפח

 •מוי



JTf ב שבת ר״ע מברפזנורה i ציונים 14 חושפת ידם במה מדליקין 

 ? א*1 יידליקק. ל״ל *•נ שורפין בלילה היינו משום להקפיל הכתוב שלא לשמן* חלשים כשמערב ט שחן' כל שלוא וחד אוםר אפיי ע״י הערובה שמן.ולא
 *:יזימא **ליפו בלילה כדחשכחן בשלמים דאין נחכלין לאור ג׳ ואפילו הכי אין נתברר לחכמי התלמוד מי משניהם האוסר ומי המתיר והלכה
^ i T 8 K ,ם אלא ביום נ' כדדריש בריש פסחים ע״כ. ועיין עליו כהכמי^ב אין מדליקין בשמן שריפה ביו״ט. טעמא דמתני׳ י פ ר ש נ " Si'^S 
ןולא בשק ^ במשנת ג׳ פרק ז׳ דשקליס ובמשנה דלעיל קאמר מה טעםתנ ^ ^ ג ? £ 1 

 ״ ז׳ פייה דזבחים והא לאמרינן בתרומה ב אין מדליקי] בשמן שרפה ביום טוב8טי). שריפה לפי שאין מדליקין בשמן שרפה

 רבי ישמעאל אומר אין מדליקין בעטרן יי)
 מפני כבוד השבתית). וחבמיס מתירין בכל
 השמניםים) בשמן שומשמין0בשמן אגוזים

 ביו״ט שאין שורפין קדשים ביו׳׳ט: אין
 מדליקי, כעטרן.פםילת של זפת וריחו
 רע ביותר ומיהו נמשך אחר הפתילה
 יותר מן הזפת מפני שהוא רך. הילכך
 אלמלא מפני כבול שבת היו מדליקץ
 בו: שומשמץ. כך שמו בערבי והוא
 זרע לק מתוק וכארץ ישראל ממנו
ת. כמן היוצא ו נ ו  הרבה : שמן צנ

 פיי׳ שס כ!׳־ י״א
: ׳  מעיף ו

ת ו א ח ס ו י נ י ו ג  ש

 בשמן צנונותנא) בשמז תים«< בשמז
. רבי טרפון (  פקועות״) בעטרןח) ובנפטכי
 אופר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבו־בח:

 כל
. מין זפת הוא ולבן* וריחו רע והלכה כחכמים שמדליקין בכל השמנים חון ט פ , ללעה מדברית: נ ת ו ע ו ק  מזרע צנון: פ

ן ת ו א  מ

ז ע ו  תפארת ישראל ב

 לאין שורפין ביום ביוב פירשו בתוספות
 לנזירה הוא לגזרו תרומה אמו קלשים
 *[^J™ י אבל לא דילפי׳ תרומה מקרשים לשאני

 שוס*טמין.כ־ שבי/־ שמן..
ק כל כני מסמיך (ב;י  ו
 ג־״ה) חי! מן האח־ון

 בשמן זית .
ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת

 ב [משנה] פקוי:ו:ת.פי׳
 יערוך וגהרע״נכנף ישיא
 לעוקצין מתני׳ די. נר״ה:
 [ברעיב] דיה נפט ימין
 ror כו׳ ילל׳ כחכמים נוי.

 ע:״ל וכ״פ גהנ״ל:

 קדשים שאין נהנין בשריפתס. משח״כ

 תרומה ממאה דניתנה להדלקה כדתנן

: ב [״בשמן ת י מ ו י  בסוף מסכת ת

 פקועות. פי׳ הרי׳ב דלעת מדברית.

 ועוד

ן י כ  י
 יוצא ויאכל בחושן, ה״כ הייה נמי כשלא יללק יפה חיישי' שיניחנו ויצא:
ה 7 ה הינא אשכחן כה״ג. דכשהמעשה בעצמו אינו מצוה א: ו מ ת ו ״  (ב׳ [
 בעשאי טמן ידוע הו״ל מציה. וכשאותו המעשה בעצמה הו״ל מצוה . אפ״ה
 בעשאה בזמן הגי׳ל «חשנ לו לעון חכר חסא. ט הכא להדלקת נר משמן
 חולין בשוס זמן אינה מצוה כלל. ואפייה כשהדליקו לכבוד יו״כו או שבת.
ק  מנוה חשובה היא. אבל כשהדליק הנר משמן שרפה. אש״ג לבכל ז
י הכא. אפייה כשמדציקו לכבוליו״ש  כשמדליקי עושה מנוה. וכלקאמר ממ
 או שבת.עבירה יחשבלו. אתמהה. והרי יכל התורה כולה. רשות
, אם נר של חול מצוה היא להדליקו . זא״כ ה": טמא ק״ו ו  ניחן צלרוש ק״
 לכבול יו״ט ושבת. ק״ו לנר של מצוה דהיינו נר שמן שריפה שמצוה
 להדליקו בכצ השנה. מכ״ש שיהי׳ מצוה להדליקו בלכבול יו״ט ושבת. ואת״ל
 לה״מ לאסור מדאין מושין מצות חבילות חבילות (כםימה ל״ח). ליתא
 לא״כ תקשי דבכל הטעמים שהזכיר הש״ס למה לא הזכיר הא דאסור משום
 חבילות חבילות. אע״כ משים מאי דמסיק התם לזהו לוקא בשאלם א' עושה
 ב' פעולות כאחת . כגון כהן שמשקה ב׳ שוטות או מסהר ב׳ מצורעים
 כאחת. וכדמסק התם בש״ם אבצ כשעושה העיצה א' ״ ועי׳׳ז יקיים ב׳
 מצות. אין כאן איסור משום חבילות מצוה. ואף לבתר מה לאמריכן(פסחים
 ק״נ t'3 דאין לומר נהמ״ז וקידוש אטס א מדאין עושין מצות חבילות .
׳ ד נברא ונם כוס א' הוא אפייה מקרי לביצות מדיש לו נ  אצמא דאע״נ מז
 תכליתים. י״ל התם הבהמ״ז והקידום המה עניינים נפרדים. והם מחשבו
 כני פעולות שנעשים בב״א בהכוס. משא״כ בשנעשה כאמת רק פשלה א׳
 שבה 3' תכציתים. והרי עדיפאמינה אמרינן התם. לאשי׳ קידוש והבדלה
 מיתר צאמרן עצ כיס א׳ . דאע׳׳ג לודאי הרי מיצי ניכהו. אפייה כיון דתכליתן
 חמין זצ״ז דהיינו להבדיל בין יום ציום שצאחריו. לא מחשבו חבילות [וצא

ן ו י ע ! ל ו ש א  ר
א ו:•׳' י הב  [בר׳ב]ליד• ו

 טכי׳פ לצורך מותר להשהמש אצל הנר פסול. דע״י הנר הכבר שדולק
 בביתו. יזטר שלא להעית (מג״א שם קש'׳7<: טו) עטם דמתט׳
 ולא ני.ירל לחמי׳ ייתלמוי דלעיל קאמר. דהא דאין מדליקי] בשמן שריפה . מיידי ביו״ע
ש (ב): יז) פסולת הזפת (הארכיכט) בלי׳א. והוא רך ונמשך* ?^'?* ״ ע ב ? M - ^ F 
 1 ׳ ־ אחר הפתילה מפי מזפה: יח)דריח1 רע: יט) חון ממך שנזכרים

ק במשנה א': כ)(ליינזאמען). [אב״י ל״מ ג״ל דלפי מ״ש הרי׳נ כאן « ע ת ר  תוספו
. א״כ אינו (ליינזאמען). רק מין ה כ ר . ובא י ממנו ה ק ו שהוא זרע לק מתו מ כ ך ר ו צ  והוי הבערה ל
י זעזאמאן. ובל״ר זעזאמזם. ולמצרים קוראים אותו זעמזעם. ל  שמן חולין.*מ״מ כיון צמח הנקרא כ
 דאסדה תורה לבל שקרוכ במבשא לשם בומשמין. שהעיד עליו התכם וואלניי במכעית שלו. שמצוי
 כרכה כא״י. ויש לו נכעול נכוה ו׳ אמות המחליף כל כנה • ובראשו גללים
 כעין שרכ־טי קנוניות שלנו. מלאים זרע עגיל דק ולבן. כפין דוחן שלנו .
 נדרים ונדבות דאין והעיל החכם אגי;ר שמוצלים כמצרים מהגרעינים הללו שמן לבן עוכ למאכל.
: כא) שמן הנטצר [ כ ו  ולהדלקת . מדאינו מעלה משן. רש לו ג״כ ריח ט
 מזרע צנון: בב)>.טראק): בג) (ווילדער קירביס) [אב״י ובערוך
 פי' אבטיחים מלבריים (וויללע גורקען). והס קשניס כדמות ביצים וטעמן
 דבר לגבוה ל״ש בזח מל . ועושין מזלע שלהן שמן . ועל שם שפוקעין בנגיעה קטנה . ומשליכין
 משלחן נכוה קובר אלא גרעיני הזדע שכתיכן. נקראו מקופות מלשין שקע] : כר) ״(שעיין עהל).
« ואשמעי׳ כל הנך. אף לקצתן יש להן ריח טוב וחזו לאכילה. לא י י ש » י חכמים א ־ ז  ת
. וחף דקנחס ריחן רע. לא חייםי׳ שיניחם 3 ו נ מ ״ חיישי׳ שיסתפק מ ; ^ ° 7 c i איה] 
י ויצא: בה) רהוא הדיילק יוחד יפה ובהיר וקיי״ל כחכמים (כס ח  ד״ח וחנ״א א
. דשרי לי׳יליק ס״ו). ושרי כולן. חון מעטרן ונפט שריחן רע ביותר. וחוד מאפרסמוו ל ש מ  מ

 בחלב מבושל .כשמערב

 רנאות זולת בשעת
 שריפה עיקרו משים
 מצ־ת שריפה והיי כמו

 קריביס ביג״ט דםשלח!
 נכוה קזכו . ריב״א .
 ולדי י נראה דבתרומה
 םמאח דאין עושק מכנו

ס א׳ הוא ודוק]. אייכ כי׳ש הכא דודא׳ רק הדלקה א׳ שעולה . אף דבכל למי צב׳ הישות לולאי השקאהן דומה זצ״ז. התם ב' כעולות נינהו. משא״כ הכא ט י מ  בי ש
י  פסילי שטנים לא מחני צכאן וצכאן. אין פאן חשש חנילה . דוכיס״ד מדציונו הקב״ה צק־ס מפני שיכה. ונס מכני זקן שקנה חכמה . וא׳יכ מפני שניהן כאתת. או ממ
; צא מחשב ח3ילות.ואע״נ דקצת יש צחצק דהתס צא אפשר.יהרי אמרק בפסחים שם ו שיבה שהוא ת״ח.. יהיה כעושה 3׳ מצות חבילות. אלא ע״כ שכל שהמעשה א נ ' י  ליתן בי שטן כ׳׳עי ה
 דבזרינן רלמא איי' דהיכא דצא אפשר עושין מצות תצילות.משא" כ הכא הרי אפשר להדליק לכבוד יוי׳ס,ישבה מנר אהר.ליהא דמגמ' כאן מוכח לאפי׳ בשאין לו נר חול אשור להדציק
ומר להדלקה דהכא מחשב כבהמ״ז וקידוש לקאמר 3נמ׳ פסחים הני׳ל דהרי מיצי כינהו. מדתכציתו אינו דומה.והכא נמי במדליק א בשמז שריפה ביו׳'ט.ודוחכן 1 ל י י י ה י י נ י ע ־ -י ־ ׳ * י י לאיליקי כ ירה י י• • י - י י נזירה מז ״י ׳  חשיב י

 די דאי
ן שריפה ביו״ט. דהה דלקה לכבוד שבת ויו״ט ההארה היא המצוה . והמצוה לשריסת תרומה טמאה. ההעברה מהעזלם היא המצוה. והו״צ מ ש 3 l r ד «  י

פ הרי ע״כ הש״ס צא נראה לו זאת לסברא דאצ״כ צא הוה שתק הש״ס מלהביא ״ כ / כעושה ב' שעולות וצווייס כאחת ומחשב מהי׳נן כמשא דחבילה. ע ״ £ ת . ר ; ' ח ף ° ע ם , 
א נ״ל דה״ט לש״ם. לאין מותר לעשות מלאכה ביו״טרק מה שהוא צצורך •ו״ט לבל. או צ5ירך שבח ע״« עירוב ל ך שעם זה דמהשב חבילה. א ת ו ה מ ־ ־ ב " ל ח ' י ב ל ב  א

. אע״נ דפשות דהכהנים היו רבאץ לבשל בשר קדשים של יו״מ . ר ט  דאסיר רק טשומ גזירה תבשילין. אבל אס לבד צורך יו״ם יש כהמצאכה עוד תיקון לדבר אחר. א

 אמו שאינו מחיתן ויל» צצירך אכיצהן. אע״נ ליש בזה תיקון לנשר הקרכן לקיים המציה יאכלו אתם אשר כפר בהם (שמות כ״ס ל״נ). התם נס התיקון הוא הנאת הנפש.
נ ל ד׳זייכו  הוי נזירה לנזירה נ

 חופ׳ דף כ״נ עיב דיה נזירה) מש״ה בנתן לתוכו שמן בל שהוא הוי גזירה לנזירה.נמ' רף כ׳א ע״א : [אות לא] שם בא׳ד ולא נתברר לחכמי הש״ם.ילא אמריי דתנא בתרא לטפויי
ן שריפה ביו״ט״מסתפקנא אם רשאי כ ש ועבר« בנליון פ׳״א דעירובין מ׳׳ביגב [איה לב] במשנה ב ,  אתא כיון דאיכא למ־מר דלא אחא לשפ־יי אלא אנהום המדי הים' דייה א״ב דף כ״ד זרג
 להדליק בעיויט שמניים שאץ נמשכים אהד הפתילה וחם תרומה שנטמאת.די'ל כיק דאין נמשכימ חיישי׳ שמא ימה ונמצא שורף שמן שריפה ביו״ט.ולכאירח«ש הכרע מסוגיא דלא היישי׳
. ופריך ליה אביי אלא מעתה בי״ט לישתרי אלמח סת  לזה דהרי רבד. מפרש למתני׳ דלעיל ולא בשמן שריפח דמיירי בע״ש דעלםא מתוך שמצוה עליו לבערו ח־ישינן שמא י
 תנן אק טדליקין בש״ש ביו״ט. ובתים' שם כתבו בשם הרשב״א אף דאביי לנםשיח ס״ל דאין מדליקין שמן שריפה ביו״ט דא־ן טדליקים קדשימ ביויפ מ״מ פריך ליה דמה שייד
 יו״פ למתני הבא כיון דביו״ט מעמא אהרינא הוא ע״ש (ומזה קשה לי על תום׳ שם ד״ה נזירה י״פ אפו שבת וקשה להרשב״א חא דתני בפ־ב דביצח מעשת ושאל ר״פ עליח
 ועל החלת שנשמאת וכוי הא להרשביא לשיטחיה לק״מ די״ל רם״ל לרבת נ״כ הדין דאין שורפין תרומה טהורה ביו'ם כשום דאין שרפין קדשים ביו״פ אלא דאי אפשר לפרש
 כן במתני' דמה ^ייך לםתני חכא אעיכ דמיירי בעיויפ ומשום נזירה יויט אפי שבת וציע) והרוותני בזה ליישב נ״כ קושיות תום' דלרבה דנזרו בשיש יו״ט אטו שבת ואמאי לא נזרינן
ל דדוקא בש״ש דבי״ט עצמו טדינא א ן מדליקים ומשיית אמ יראו דםדליקין בעי ם מת שאין מדליקימ בי״ט\חירו ׳ נ בל חשמנים שאין נמשכים אחר חפחילח יו״ט אמו שבת דלפי ח  נ
ח כן אלא כתוס׳ דלרבח אין בשריפת ת״ס איסור בי״ט וחילוק בין שמן ר  ג״כ לחדליק בע״ש. ונכין בעזח״י. אח״כ ראיתי במאור שכ״ב אבל לא ידעתי דבתחלת דברי המאור אין ס
 לחהיא דתלח שנטמאה. וםגף דבריו ניט־ס ממש לדברינו דגם לרבח אסור ת״ט משום שריפת קרשים אלא דל״ש למתני׳ בפרקין וע״ב למיידי בעי״ם «"ש ואולי יש חיםור לשון וחוא
רה קשה דהא מ״מ יש לפרש דמחני׳ מיידי בעיים וכיון דמצוח עליו לבערו חיישינן שמא יטה והוי שורף שיש בי״ט ושייך שסיר למתני חכא כיון דחד  כמו ב׳ תירוצים. ולכאו
ר נ״כ בעי׳׳ט. אלא ע כ מוכח כיון דםדינא מותר להבעיר תרומה ט.־אח בי״ט דהא יכיל לחנות בשעת שריפח אלא דאםייר אפו קדשים ס  סע0א עם שבת דכמו דאםור בע׳יש א

4  טש״ח לא חיישינן לשמא יפח ביון דנם אם ימה ליכא איסור מדינא. ולשיפת חריג״א חנ״ל דשריפת חיט בייט חוי דאורייתא יקשה בליל דהא תריצא א' רתום' שם ראבי
 ורבא קיימיח רק על דינא דאין שירשין קדשים בי״ט אבל לא סיל רח׳׳מ אין עורפין דל״ם לחו הנזירה אפי קדשים הא זהו ל״ש לחריכ״א דת׳ט חוי נ׳יב בכלל קדשים בזח ועל תרומו
 דד׳רשביא נ׳׳ב לריב״א קשח כג״ל זו*ח דניםא דסי׳ל לאביי דביו״מ דאיסור לאו ל״ש למגזר שמא יטח חרע.פ״מ י״ל דד קא בשמנים טובים דחחשש הוא שמא יטה אינו קרוב לודאי
 אלא כיח דטצווח עליו 6»ערו חיישינן שמא ימת בזח לא חיישינן בעיים. אבל באין נמשכ־־ם אחר הפתילה דודאי יטה בם״מ תום׳ הנ׳׳ל י״ל דנם כעי״ט אסיר דאם יטה חזי
ט . מין זפת הוא ולבן. עי׳ בסי ש״ל דתיכת לבן טייס דחרי הריב כתב את״כ וחוץ משמן אפרס10* פ נ ב ] גהרקיכ ד״ח ו ג ל ת ו א  עורף שמן שריפה בייט וצ׳׳ע לדינא: [



 רבינו קוברי. במר. מדליקי] פיק 2 שבת מברטנורה ח ציונים
 מאות! הפסולות שנמנו לעיל במתניתין והון משמן אפרסמון ונפנו לבז שכל אחד משני אלו השמנים הוא עף וקורן* וחיישק ג כן היוצא ק חעץ אין
ג מ ה ם ״ B ה P ״ י ! T מ ״ ל ק ר ׳ ם , , , י  . י . י > < , r י
 שמא יניחנו ויצח. ועוד יש נועם אחר לחסור בשמן אפרסמון נזירה שמא יסתפק ממנו מפני חשיבותו וקיימא לן הטתן שמן ף מיל':־״מ» ס*יו י׳:
» ? * מ ו 1 ג \ י מ א * ג י

׳  י י . לעשות ממנו פתילה: מ ו  בנר חייב משוס מבעיר והמסתפק ממנו* חייב משום מכבה : ^ כל ה״וצא מן העץ אין מדליקין ב
. נ״מ י נ כ ת ה ל י ת ; פ ב ״ ק ^ ה י ג מ צ ן ^ ן ; מ . מ י ש ן ע ? ש j , p p ץ 3 ק ו ל ך ה מ ״ פ א ן ן ע י ה ת ע פ ם ב נ מ מ ה ) ן ע ב מ ה » ) 3 י ת כ ד ן כ י ע ר ק א ן י ל ת ש £ א { ^  א

ת יו״ט פ ס ו  ת

. np״« ה : ופדליקין ב נ י  ע
 יויוז סי׳ יס*7 שעו c׳ :
נ ״ p >13׳ , ב י ק  ך לא י
 "יה
 ח

 יוצאיז מז העז טנהו אלא מיני זרע

״ ן ^ ב ״ ^ ל ר ר נ ־ ז ^ ״ ? י י 5 1 ו ס י ב ח ש א ח י ו פ י ל ו ע י) אלא י ל היוצא מן העץ אץ מדליקין בר כ  הן הילכך מדליקין בהן. ופשתן נמי j י
: י ^ * i r & ״ y V ו מטמא דכלים ובמשנה ד׳ פ״נ דננוקצין]: ״ נ  מין זרע הוא ולא איצטריך לרבוייה פשתן כי) ובל היוצא מן העץ אי

 אפילו
ת ו א ה ש ו י נ י ו נ  ש

י״מ ; וצא . ג כל חי  ג ו
ת כמשני/״ ל פ ק וצא. ש הי  ו
ה . גלזורוה נוצ ל פ י ק  ש
״ ה א מ . ט ( י נ נ  :.נ;ין ה
״־ "כ וכמש-., מנשנ רח.  םהו
א ה הי ר ו ה . ט א.  ט_־אה הי
נ ל ש  1כ"ה נרט״כ • ד ב
. גכי״מ ת פ צ נ א מ ה ת  ש
. וחינו >טן י שתהא. נ  מפ
ק ״ י נ ; מ״.: . נ  ועיי לק:;
; ת ע ט ה כ . 1צי; ס ת פ ט פ  מ

 P העץ
ם טומאת אהלים״נח) אלא פשתן כם). פתילת ג מ מ ת  אלא משוס דאקרי ע! לכתיכ י

ת הבגד שקפלה ל) ולא הבהבה לא) רבי אליעזר אומר טמאהלב) ואין מרליקין א ם י א ט ם ט ו מ נ י : א 1 ע  בפמףי ה

ף רבי עקיבא אומר טהורה ומדליקיןבהלי): ף לא ישב אדם*״) שפופרת ד ^ ™ ב S B S ^ 1
 תחתע הוי 

צ של ביצה לה וימלאנה שמן ויתננה על פי ה;רל0 בשביל שתהא מנטפת לח! ' ב ק מ מ י ו א מ צ ל ע ה א ה ד ל ט ט ה ן א ז  ה

. פהאהל עצמו טמא כדכתיב (במדבר ימ) והזה על האהל וילפינן אהל אהל ממשכן  טומאת אלא כלים שתחתיו: אלא פשתן
 לכתיב ביה (שמות מ) ויפרוש את האהל על המשכן ולא היה באהל משכן דבר יוצא מן הען אלא פשתן כדכתיב (שם כי) עשר
. על השלהבת״ כדי שתהיה מחורכת ותדליק יפה. ובבגד שיש בו ה ב ה ב  יריעות שש מפזר: שקפלה. כדרך שגוללין הפתילות : ה
. לקמילה אינו מבטלה מתורת בגר הואיל ולח הבהבה: א י  שלש אצבעות על שלש אצבעות מצומצמות עסקינן*: טמאה ה
. רקסולה בטלה מתורת בגר והיא כאילו אין בה ג' על ג׳ וכל פחות מג׳ על ג׳ טהור מלטמא לא בנגעיס ולא א י  טהורה ה

ר ״ ו | נ פ ו . ביום טוב שחל להיות בע״ש עסקינן ושייך ביה איסור מוקצה ואין מסיקי!" בשברי כלים שנשכרו ת ה  בטומאת מת: ואין מדליקין ב
w ה ״ee לב! אע-כ ״ צ י ת ע ו ה א מ צ ו י ב ה ו *? י ר ק *ז י ל י מ ? ה  בו ביום להוו צהו נולד אבל בכלים מסיקיןלהא חזו לטלטול ולכולי עצמא אית צהי צי
ט £ -

ו נ נ י י לאו חי נ . ת  חון לנר קודם שיסלק ידו הילכך טעמא דר״א ראמר אין מדליקי! בה קסבר קפולה צא בטלה מתורת כלי וכי אדליק בה פורתא י

ל מ ^ פ ^ מ ר י * בא ד י צ מ א נ צ ץ ב ה ו ס י י ל כ ה ם ל י י י ? ב * ל י מ כ * י י ו י ה ל י כ ^ ' * ג ' ע ג ת מ ו ח פ י י ל ר כ ב ה ש י ה ל ו ו ה י ת ה ו מ צ מ ו צ ' מ ל ג ג ' נ ג  כיין י
ה יף ^ ב 1 פ״ב י ׳ ם !  שמדליק בשבר כלי שנשבר ט״ט לכי אמרינן משיוךן בכלים הקא שלא יגע בו אחרי שנשמת. ורבי עקיבא אומר מדליקי! בה. "
ב י י ח ! ה • דאי ט לאין גודלין פתילה בי״ט ונמצא שחין כחן שבר כלי שנשבר ט״ט הילק• כבכתבי  קסבר קפולה בטלה מתורת כלי מכי קפלה מעי״
י ״ ב ־ כ י ם ר ^ ק ר ^ ^ ד ״ א ת • ל פ ט נ  מדליקי[ בה. והלכה כר׳ עקיבא: ך שפופרת של ביצה. הקליפה הקשה* העליונה שהביצה מונחת בתוכה: בשביל שתהא ם
׳ לקמן ו הייב (עי נ  שפה דאי
א ה״ט ל ) א ה י ם 1 מ  יי פ

א ו ה , ש ו ה « ת י א ב ן ר ן ן ן  תפאית ישראל ר
ה ב כ ה מ נ מ ק מ פ ת ס  מ

 ישראל
א ל רו ד ה או ה כ מ ת ו צ  דהיינו האכילה. דונמת האכילה שצצורך יו״ט . משא׳יכ הפא הרי יש סברא ק
י כילי האי ר ז ־ ג א  שאמרנו צעיל. לצור,־ יו״ט היינו ההארה . וקיום המצ־ה היינו הניעור יכול ל
ט ע י א שמן מ נ י < כי א ס ״ 5 ר ה מ א ק י ל א מ ה נ ן ן ו ו כ  מהעולם. וכה׳יג צא שרי רחמנא ביו״ש וצריך ל
ב ת ע כ רא׳ ד׳ . ו ר נ / >ד,מ״ז ב י  שריפת תרומה עשה ויו׳ש עשה וציית. ודו״ק. ועיי ברמג׳יה 0
ך י מ ס א ב פ ז יקשה ה ל ת ד מ ן ת ד ן צ ׳ מ ת 3 ו ש ע ס ל ד ו ש א א ״ , מ ם ב ״ ב מ ר ל ב ד ת כ  שדבריו תמוהים -
t ™ ™ ד ^ U וכ1 ״ א יחהרו להניח תפצין כאחח: ( ״  כאחת. ותמוה וכ• סי׳ד שנ׳ מ
^ » " א ״ י " ^ ^ 1 ^ י ( 3 - מ ) ס צ י ב ' ס ו מ ו צ ״ ז ו . ל ל ס  כ' סר׳׳ב ע״ש וכ; ^
ל ול בא ל ר כ נ א ר ה ן פ י ) • י  לממהר הכבוי. דת״כ צא הו״צ רק גרם כבוי(עי׳ לקמן פמ י מ ה
ת ר י ה . וכי הראייש א״כ אלא משוש מ  ר״צ בשעה כמסתפק מכהה אורו. מדמתמענן השמן
. אלא העיקר י ו ב י כ . נשתרי . דהרי התם ה ר נ ר. שכשיסתפק לא יכהה ה  בשפופרת שע״פ הנ
. אלא העיקר דלח מקרי נרם כיבוי. רק באינו דע־יכ לא שריא לק::ן י  אינו רק ממהר הכבו
ו נ י א ם ד . וצפעי׳ל פש״ז אלא משו ב כ׳ טעם איסור נפמ משום דעף ׳ ׳ הד  נוגע בנר עצמ*:(ד) ו
ק אלא ל ו ד ר ה ב ר גע ב ו ר T נ ו מ  צמד כן מש״ש שהזכיר טעס זה בנפמ לבן. דמש״ס נס בחוצ א
ת ה ל צ ו ח ר ה ב ה ד ש ו א ע צ מ ד ״ ה ־ ע ; כ ס ש ל ״ א י ח ד ת ה o ל w M ״ > כ ח ט מ ק ; ד ד מ ״ ע פ צ  ו

C J ״  פליג מתני' וברייתא . דמלגקש ברייתא נפפ לגן. ש״מ דחיכא אחר שאיני ״
/ ׳ ופ . וכמ״ש הר״ב נ ע . ובז איירי תנא דשר׳ אף שריחו ר ף  צנן ואינו ע

. וכן מצאתי בירושלמי אית תנא לתני מדליקי[ בנפט. ואית ה ;  לעי

ן י כ  י

י ו ב י ת הכ  א
ה ק י ל ד  כיעמניי* ששה ה
ן מ ש ל הכא ה ג  א
מ י מ ר י נ ת י ה ש ל י ת פ ה  ו
: : ע מ מ ה : ק י ל ד ת ה  א

. אי׳נ משוס ו נ מ  שריחו נודף ביותר >ג) ואיכא למיחש שיסהפק מ
. כגון גמי ה ל י ת ו פ ף ובוער (ד): כו) לעשות ממנ . מדהוא ע ה נ כ  ס
ו פתילה . אסור להדליק בו י שרככו ועשה ממנ . אי עץ נופי לעח  אי
א דנקס ה : ו ז י ׳ עה עי . ושמא י , ה פ ק י ל . דמשכשך ואינו ח ת ב ש  ב
ס הנך אף ד־ולקיס מ ע ה ק  לעיל רק פתילות אידן וכו׳ רק לרבותא נ
: ן ת ש פ . אפ״ה אסירי מדאינן יפין כ ץ ע ה יוהר משאר היוצאים מ פ  י
. ן ע ס בפשתי ה תטמנ . כדכתיב ו ן י נ דפשהן כמי נקרא ע  כו) לאע״
ה מותר לפח־לה. ומכ״ש צמר גפן וקנבוס פ פ מדמתרכך י ״ כ  ע
/ דכל ע מ ת לפתילה: בת) ד ש . ד ן י מפשת פ . שמתרככין ט ה מ ו ד כ  ו
ר : א קבוע טהו ס הו . האהל עצמו א א מ ת ט מ ם ה ה שבאהל ע  מ
ך י ר צ ו . א מ נ שקבוע בארן ט . אע״ ו אהל על המת נ מ ) דבעשה מ ט  כ
ד וקפלה וגלי.לה בחול צל ידו כה בנ  הזאה וטבילה : ל) שלקת חתי
. ל ו ח . שלא הבהב רחשה ב ( ש ג נ נ י ו ע ג נ א ) ( א לה: ל  לעשותה פתי
ג אצבעות . י : לב) שאם היתה קולם שקפלה נע׳ ה פ ת י ק ל  שתהא ח

, .י . . . ״ רת , . קפולה לא בעלה מתו ה ב ה ב . דמדלא ה ה א מ ו  מקבלת עדיין ט
ל 'מדליקץ'באוכמי7 ומייל אין מדליקי; בהוורא'. ״ מ ״ ן נ פ נ . ויי׳א דביי׳׳ט ffi מלציקין נ ה פ . דמרלא הבהבה אינה דולקת י ת ב ; לנ) נר ש ד ג  ב

י ד הכיבו ה מ מ ׳ י א  לה:א סכנה. הרי מוכח כדברינו'. מיהו לדידן כצ נפט אסור כמו עטרן. מ
ת או ה ג [ ג ש ם : ש ״ ע . ב י ־  מדשניהן ריחן רע ומה״ש נ״ל ג״כ שהשמיט הטור (שם) מלהזכיר נפט . ח
/ ־ פא ח טו נ ש מ  דמדנקט כבר עטרן לאסור מדריחו רע . ה״ה כל שמן שריחו רע . לאמו לה] ב

. דאין מדליקי! בכלי שנשברה ביוי׳ע משוס מיקצה ן נ י ק ס  בע״ש ע
ת מצימצמות וכיון דלא נ אנבפי ׳ ע׳ ק נ  ומיידי באין בהמעלית הזה ר

ח שיעור מצימצס . , - . . . . ^ ״ , . , הו רת כלי• א״כ מז  בטל ע״י קפוצה בתול מתו
. ב ׳ ד ה ה ן כ : (ה) ו ׳ ה כל לדמי לי . אלא ה ל ו ל ד תנא כי יוכלא לחשינ ו ו ש א ד מ ו ״ ן כ ״ ן י י ב ב מ י ש צ מ ל ״ ו ד ס . מ א ה ר ו ו פ ר נ י ל ך ה ל ל י ח ת מ ש  כ

ש וכי הגחון הנ״צ בשם טקוטי מהרי״נ. שהוא מל^ הינאה נמש בלא בצה נ נ ש מ מ ם כ כ ׳ , T י א ב ^ ^ ן ק ל י ל י י ד ש | ע ר ; : ן מ י ק י ל ס  ל

. הו״ל כמדליק בכלי שנשבר ביויייט. ראסור כ ״ ח  ט ובהדלק־ו א
רה כלי. ואינו מקבל ה דס״ל קפולהבתול בטלה מהו : ל ףא)  (כא״ח תי
. מדהו״ל ש ״ ע ו ביו״ט ב א נמי מוהר להדליק ב מ ע . ומהאי ס ה א מ ו  ט
ס ס״ל רא״נ להחריך ולהבהב הפתילה מע״ש. נ . ו ל  כנשבר כבר בתו
 וקיי״צ בטלהו כר׳׳ע . ואפייה מצות להבהב הפתילה ק־ילס הדלקה
) ממעל : לו ה נ י ) (ה) קליפת ב נקב:לו ל לא י ״ ) י  (א״ח לש״ד): לה

JBJ™ ל ע מ ת מלאה שמן מ ב ק ט פת ביצה מ ז . ותולה קל ן מ יח פתילה בנר בלי ש ם. לכן מנ ו מנ ר בנ ; לה) יש שעושי! כן כדי שידלק הנ ר נ  לפי ה
" י י י ״; ל ׳ ק מהשמן מדאינו מחובר להפתילה ס פ ת ס . נזירה שמא י ש ״ ע מ ן . ובשבת אסור לעפות כ ר נ ף כל שעה על פי ה ט פ ט . והוא מ ו י פ  ל

ו ע ב ק ו ב נ י  איהלים . הי
ל ס ב ע ר ק ר ק ת ל ב ה ה ו > א 3 ל ־ 3 ש מ ־ ג ^ 5 , י 5 ל א מ ו ה צ י ש ״ , ר ה  הגאון הני׳צ בשם ציקיכןי מ
ו נ אי ד ו נ ת ב ר ו ת ה מ א ע ה א ל י י ק י ה י ל < ד : 3 א ה ך ל 3 ה מ י ה נ א ן « ס י ן ; ה א נ ל ק ״ ך ^ ן D 3 ן י א ^ 

א ׳ ? א מ פ . וא״כ אין ׳כוצץ ליתן שמן בשפופרת אחו * ו  גמא ר״ל היגדצ קנה בצי אח
יקוב-אנ״י ול״מ נ״לדכונת  שהרי מנוקבת היא בקצה. והול״ל צא יסתום ו
 המהר״׳ל צפרש המשנה דצא יקוב ר״ל שעישה הלל בקנה סתומה מהאגס ע״י

 פשתן
ו ן ד הו כ ש מ  מ
כ״כ בתום״ . ו ע ו ב  ק

ו דדיי: נ י הי  ו
י הו ל ו ה ' מרן א ה ש  שלוקח מתוכה הככ״ציתן בתוכההשמן.או דמיירי בקנה שיש בה שרש צממה. ע
ו נ י ׳ הי ת וכי י ר ב א ש : כ זה]  וסתימה כעין קשר מלמעצה וחותך הסתימות האלו לנקב אותה מצד זה ו
ד 1 ״ ל ח ז ו ״ ט ר ו ה ע ב ק  וכן ב
 ח

א זבחי ר ק ה מלש.־ן ה נ הפתי ) מהשמן מדחינו מחובר נ , 
ע ח׳ י : ש ו ה ב הבי (  הדולקת ח
׳ ׳ על נ ק בנ ן זה מיירי ר קי הו דעדלי י תי נ ו א דפל ל ׳ א ׳ על נ ף ביותי־ מג ה מיידי א א מ ו ט א פלונת־יהו ב ב ך ב ה ר בסוניין ד א ו ב א מ ה . תצלוה לי ד ן נ י מצוסצג?ות עסקי ] שם בם*ף א״ ז ת ל י א ] 
ת ר פ ו פ ב י״די ש ״ ר ה ת לר1 ב ה ד או נ ש : מ נ צעי . ו י כמ״ש הרע״ב ר כל ב ה ש ש ע ל נ נ ׳ ע נ ה שהות מ ש ע נ ה פ־רתא ו י אדליק ב נ מ ן ד קי ר ר׳י־א אין מדלי מ א א ק ו ה ר ז ב ת ד ו מ צ מ ־ צ  מ
; (*n ב ו אי ח ( צ א ב ל א ב מ ת ג א נ י ב ה ו ת כ ן ה א מלשו ו ה . ו ל י כ ה שבדילים בו כ^ימ ע כ י ר רוש ב ה פי צ י , ב ם נ ה א נ ם פי׳ שהיא ק טי קו י ל בסופי בלי זח־ ה . בנ ש ק ה ה פ י ל ק ה . ה צ י  ?ול ב

 בהר"ב



ם 16 הוספת יו״ג* במה מדליקי] פרק ב שבת ר׳ עובדה מברטנוחא י נ ו י  צ

 כופה כופה לחרך הנר וכןעמא נזירה שמא יסהפק ממנו וכיון
. ם ר  שהקצהו לנר חייב מפום מכבה: ואפילו היא. של ה
ט נזרינן שכיון שאין הפתילה הדולקת בתוך הכלי  דמאים אפילו ה
 שיש בו השמן אתי לאסתפוקי מיניה דסבר אין כאן משום מכבה:
. דלא נזר דילמא ר י ת  ורבי יהודח פ

 ף אפילו היא. אותה השפופרת. רש״י: ורבי יהודה מתיר.
 עיין משנה נ׳ פ״ק ־פסחים: אבל אם חברה היוצר מתחלה.
. בגמ' ומאי ׳ ט  פירש הר״ב וה״ה אם חברה בעה״ב בסיד ו
. הך לריכותא  ימלא וכו׳

 אחי לאסתסוהי מיניה שהרי הוא
 רואה השמן נועף על הפתילה שתחתיו:
 אם חברה היוצר מתחלה כוי .
ח ט  והוא הד! חם סכרה בעל ה
 בסיד או בחרסית מערב שבת ליכא
 למיחש דמשוס איסורא דשבת בדיל
. שהוא ה ל י ת פ  מיניה: ויתן ראש ה
 יוצא מן הצד לשאוב השמן ונמשך
 דרך הפתילה לראש הדולק ואשמעינן
 מתגי׳ פלוגתא דר״י ורבנן בשפופרת
 של ביצה ובחרס ובקערה דחי אשמעינן
 שפופרת של ביצה בהא קאמרי רבנן
 דכיון דלא מאיסא אתי לאסתפוקי
 מינה אבל של תרם דמאיס אימא מורו לי־ לרבי יהודה, ואי
 אשממינן של חרם בהא קאמר ד״י אבל בההיא אימא מודה להו
 לרבנן. ואי אשמעיקהני תרתי בהא קחמרר״י מפני שהשפופרת
 של ביצה והחרם מונחים בתוך חלל הנר למעלה ולא מפסיק
 מי־די בין הנר ובינם וליכא למנזר שמא יסתפק דבדיל מיניה חבל

 בקערה דמפהקא שהרי אצל הנר מונחת ויש כאן הפסק וליכא
 למימר גופיה הוא אימא מודה דננזור. ואיחשמעינן בההיא.
 בההיא קאמרי רבנן אבל בהנך תרתי מולו לר״י צריכא. והלכה
. כגון פרסיים שאין מניחין ם י כב ו  כחכמים: ה מפני עיבדי כ
 להדליק אור ביום אירס אלא בבית עטדת כוכבים שלהם:
י לסטים . שלא יראו שיש שם ארס ויבאו עליו: מפני רוח  מפנ
. השורה עליו וכשאינו דאה נוח לו. ורמב״ם פירש רוח ה ע  ר
 רעה מין ממיני החולי הבא לבעלי המרה השחורה שלא ינוחו
 אלא כשישבו בחשך ובהסתרה מבני אדם: ואם בשביל החולה*
. האי חולה חולה שיש בו סכנה* הוא דאילומכבה ר  שיישן פטו
 בשביל חולה שאין בו סכנה טיב למאי לסבר האי תנא דמלאכה
ק מפני עובלי כוכבים מפני  שאינה צריכה לגופה חייב עליה. ו
. ובלץ הוא ה  לסמים מפני רוח רעה כולהו איה בהוא סכנ
 ללתני מוהר אלא משום לבעי למתנא סיפא חייב תנא רישא
 פעור: בהם על הפתילה חייב. ואע״ג לאינו צריך לנון* הכבוי
 אלא לצורך לבר אחר שלא תרלק הפתילה או בלא יפקע הנר

 חייב

 אפילו היא של הרס לט) ורבי יהודה מתירמ).
 אבל אם הברה ודוצו־םא) מתחלהםב) מותר
 מפגי שהוא כלי אהד «<, לא ימלא אדם
 את הקערה שמן ויתננה בצד הנר ויתן
 ראש הפתילה טי< בתוכה בשביל שתהא
 שואבתם^ורבי יהודה מתיר°יא ה המכבה
 את הנר מפני שהוא מתירא מפני עובדי
 כוכבים«< מפני לסטים מח) מפני רות
 רעה >») ואם בשביל יניא מפניי u החולה
) בחס על  שיישן פטור «•) . כחס על הנר ע
 השמן כחס על הפתילה״) תיב״־), ורבי

 יוצר כעין יוצר שחברה שפיר: לא
י ניהו. ואיכא מ  שכתב הר״ב מ
 למידק דאכתי תקשה רליתני סרס
 למאיס וקאמרי רבנן וקערה דמססיק
 ומתיר רבי יהולה ולשתוק מביצה
 למלאשד רבנן חרס דמאיש כל שכן
 לאםרי ביצה דלא מאים ומדשרי ר'
 יהירה לקערה למפסיק כל שכן לשרי
 ביצה דלה מפסיק. יש לומר דצר״י
 איצטריך שפ־ר דאע״ג דקערה מפסיק
 איכא נמי סימנא אחר להיתר משום
 פהפתילה נתונה בה ומשום הכי בדל
 מינה אבל ביצה אע״ג ללא מפסיק
 הואיל ואין הפתילה בתוכה ולא מאים

 אימא מודה רבי יהודה דנגזור צריכא
 ובפירוש הרמב״ם כתב סברא דמשום חיבור שיש בין הקערה
 והנר ה״א למורה ר״י לאסור. ולהכי איצמריך למתני פלוגתא
 לקערה. ונירסת הגמ' שלפנינו איננה כן אלא כמ״ש הר״ב אבל
 קערה למיפסקא אימא מולה לרבנן. ואולי דהרמבי׳ם גורס
 דמספקא ומפרש למחובר כמו ספקה בחבל לסון) פ״ו לכלאים
, סרק קמא לערלה. והסברא להשיר  וסיפוק נפנים למשנה ה
ד הוא קרוב יותר שיתחייב  יותר שאם יסתפק אחר כך ממנו ה
 משוס מכבה . ולהרמב״ם נמי איכא למימר לאע״ג לאי לא תני
 קערה ה״א לר״י מודה לאסור משום הפתילה שבו השתא לתני
 ליה למתיר בקערה אי לא תני־ ביצה ה״א איפכא ללוקא
 קערה שרי דבדיל מינה שרואה הפתילה שנתונה בתוכה:
. כן לשון הריין. ר  ה כתס על הנר וכוי. כשהוא חס על הנ
. וזה קרוב לדברי הריין ס  [״ובפירש״י ק* ל״א ע׳יב כתוב כי ח
י בלשון אי שהוא מ  לכי משמש בלשון להא ואפשר למשמש מ
. עור ראיתי בפ״ב לביצה . ואולי שזהו לעת רש״י בכאן ם  א
 לף כ״ב ברייתא לקתני אין מכבין את הבקעת כלי לחוס עליה.
 ולבי אומר לי] דאולי שבא הלשון בלרך תכתוב כמוך כפרעה
 כמוני כמוך כעם ככהן ורבים. והמכוון להשוות הלברים בשיווי
ר. והשוה בכאן החם על הנר שיהא חייב כמו החס על  נמו
 הפתילה למורת ביה ר״י. [״עור נמצא בברייתא כלך לררך זו.
 ואפשר רבלשון חכמים רגילים בכיין* נוספת ובאופן בדיחות
י יוסי פוער . רס״ל כר״ש למשנה ה׳ ב ר : ו [  ויהיה כן גס כאן

 פ״י רם״ל מלאכה שאצ״ל פעור עליה. ופי׳ שם בתוספותרהיינו כשעושה מלאכה וא״צ לאותו צורך כעין שהיו צריכים לה במשכן
 אלא לעניןאחר כי הצורך שהיתה מלאכה נעשית בשבילו במשכן הוא מן< איסור המלאכה ושורשו וכחם על הנר ועל השמן או
 על הפתילה שהובהבה כבר א״צ לגופן שבמשק לא היה כיבוי אלא לעשות פחמי; בכיבוי זה ומהקנין ע״י כבוי זה שיהא ראויין
 למלאכת הצורפים וכבוי כלי שלא יקליחו הסממנים בבישולם לא היה במשכן כי זהירים היו שלא להרבות אש יותר מראי :
 שהוא .

 לא ־מלא - ה״' פס סושיע
: ד, הסככה . ׳  שס שגרף נ
 מיס׳ me נ׳ דיה גל . מיי׳
 b'o מהל• :גמ הצ״ז המ״ג שכ
 sw־*« fi״n הימ! יעינז: ודיי

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
. גמשב׳יב ואפילו  אפילו
 וכ׳׳ה נרע״נ . (אבל)
. בל״נ לישא ה ר ב  אס ה
 וכן ליתא נ*ון המשנה
 בנמלי(יכם ואם). (מפני
 שהוא כלי אחד^במשבי׳ל
 ליתא כי) 1נ1־ש בגמ׳: לא
 ימלא (אדם) . ככי״ק
 ליתא. את הקערה שטן.
 גני•-( קע״ה שםן .
.  נייפליג קערת של שטן
 יאינו ״ין' •י ה מפני
 לםם־ם. גלישנ׳יב ומפני..
 (ואם) בשביל התולה
 שיישן. יוהיא לשון עתיר)
 וכי׳: גז״> (ושש שישן.
יר א׳ והוא כינוני הו י  נ
 עבר) זכי: ניישני־ל(ו:ס
 אם יו: גכי״מ ובשביל
 החולה.. וכן ליר.א למל'
 ואם ביישב״ב (וסם מפני
 ובקצת דשיסיס שישן,יהנס
 מפני מראה הסנה ובשביל
 מראם המסובב: ור׳ יוסי.

 בד־נ ר׳ יוסי:

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
ל אס ב  ד [במשנת] א
 ח:רה כוי. מדברי הרמנ׳׳ם
 ס׳ה מהלכות מנת נראה
 לאףכקערה ממי תברס וכן
 כ־ןכ בבאר הנולה להזיא
 סי׳ רס״ס וצ״ע לפין רמאי
 לא תנא oh חברה לבסיף :
 [בהר״ב] ר״ה ויתן ראש
 המזילה כוי והלכי כחכמים.
 מ:״ל וכיפ כש׳עכי׳ רס׳ה:
' א ימלא ט  [תיייימןד׳ה ל
 ול: ־, ק מניצ: ככ״ל. עיי
 3י ומ־סיס שנתג טעם
 בשהושרת דשמא לקלות
 השפופרת יסבור פלא ינענע
 הנר ןיקמ אושס כוי וכן
ג בצריכותא עיש. ולפיד  מ
 מתורן קושיש השייט וה״א
 כשפיסמז מודה ריי ־אסור
 שמתוך קלותה יסבור שלא
 י5:י>ע קמ׳ל. ומ״ש סתוי״נ!
 דהרמג״ס נורס ימססקא
 וכ׳׳ה הגי׳ בכל גו מ״ש:

ן ו י צ ן ל ־ ש א  ר
ם ח  ה [תוייס] סד״וז ב
 לי׳ ויהיה כן >0 כאן טיכ.
 ואינם דע דר שיי בשבת
 קמ׳יה ע״כ כשכ נוכ׳׳ל
 כייך. לכה לך אלא שקיצר

 כצשון עכיל:

 תפארת ישראל יכין
 טח) שלא יראוהו: מט) בעל מרה שחורה. שנוח לו לישב בחושך:
 נ) כך הגי׳ בש״ס . וצא נרסי' ואס: נא) הול״ל מיתר . להרי
ר. הרי ס״ל  ע״כ ט3הו במסוכן מיירי. דאל״כ למה פעו
 בסיפא דבמלאכה שא״צ לגופה חייב. רק איידי דנקע בסיסא
 חייב. נקס נמי ברישא סטור: נב) האי כ״ף של ״כחס״ אינו
 כ״ף הדמיון. רק במקום אם . כמו כראותו כי אין הנער
b (בפי ויגש). שפירושו חם יראה. והבא כמי ר״ל אס חס 
 (הלאמפע) שלא הפקע: גג) שלא השרף: נד) ראע״נ רכבוי
 משוס נר וש^ . מלאכה שא״צ לגופה הוא. אפילו הכי חייב:

 ד ל
 כתר״מ ראינך כולחו םתםא הויין םכגה ועכ״פ ספק סכנה ודלא כישיי :

 תוספות רעי׳ק
 ח [אות לט] בהרי׳ב דיה

. הדולקת . ומחייב משום- מכבה : לט) ר״ל אפי׳ הכלי שמטפטף הי ה ל י ה  ואם בשביל ה
 כך ;ירטה הרע״ב והא י ״ י י־

 דלא ערבי׳ ותני׳ מפני
 חולה היינו משום דתלת
 דרישא הוי עושתהלאכה
 בשבילו שהוא מתיירא
 ספני עכו* מ כוי ובשביל
 החולה היינו לגורן־
 אדש אהר (ש״ל') :
 ןאות מ] שם בא׳ד
 האי חולה רולח שיש
 בו סננה. סרנקפ הר״ב

 וואי חולו* ולא נקם לה כולהו דםפני הפרסיים יכו' כולהו ביש בו סכנה , משמע דסיל

 של חרס דמאוס אפייה חיישי' שיסתפק: מ) דלא גזר: מא) סעפפער:
 סב) ר״ל שחיבר ודבק יחד הנר והכלי המססנןף קורס שצרפן בכבשן.
 וה״ה כשחברן בעה״ב אח״כ בסד וחרסית: מג) ונזהר מלהסתפק
 ממנו: מד) קצה השני שאינו דולק : מה) מהשמן שבקערה :
 מו) וקמ״ל ביצה לרבותא דר׳יי. אע״ג דאינו מאוס מוהר. וקמי׳צ
 חרס דמאיס לרבותא דרבנן וקמי׳ל קערה. לרבותא דר״י . דאע״נ
 דמפסיק אויר רביכי ביני. אפייה לא חייש שיסיזפק. וקיי״ל כחכמים
 (יסי׳ה): סו) עובדי אש אין מניחין שום אש בחגן רק בבית ע־״ז:



ז יום שב ט ציונים י פ ם ו  ר״ע מברטנורה במה מדליקי] plS~־2׳&n2 ת
. פיי* ש6 מייג ה>׳ נ״ ר ט ו  פ

ת : ׳ עבירו  p1c״« oc,ן על נ
ד, בהדלקת הנ  ל״א מיג : ו
 מיי׳ C'B מפי שגס ה״נ0יש״«
 א״לז הימן לס״ג סעיף ג׳:
. צ״יע׳׳אגימין ם י ר ב  ך ג׳ ד
׳פכףל פכ״ה ׳לקימאזנ רמו  ו
 סס5״נ1. מיי׳ פ״ה מ:צ' מנפ
 ה׳יג סמ״ג עמי! י׳׳א מושיע א״מ
 סי' ל״ס סעיף כ' סיסי עין
. ה כ ש  ׳״גי ע׳׳נ: םפכ ח
 •לישלמי ןללאי פ״ח *-צ״י מזפ
 'ה׳׳ו הגזיג משין י׳׳א כושינג פיל הל׳יא מיי׳ פ׳׳ד מהצי שגפ
: אי! ׳  איה שי' ר״פ סעיו נ
 מעשרץ . מוס׳ עירעץ ל'
 נג״נ ו&י5ה כג ע": פי״ «"ג

: p מהצ״ש הל׳ מ 

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
ם . בדינ ח ה פ ש ו א ע ו ה  ש
א י ה  ומי׳שנ״כ בקצש דפו' ש
. והכונס ם ה ת פ ש ו  ע
, ם ח  שזפתילה נעשית פ
ן מהגמ' (שנת לא:)  א
א לקאמר ו ה כת שי״ל ש  מו
קח נמי דקתנישדוא גארי ׳ . 
 מופה כוי וליק מסגי
. ועי׳ בירישלטי: ת י ש ע נ  ש
. במשכיר ת ו ת  ו נ?ן־ם מ
ת (היוד י ת י ם מ  הנשי
. במשכיב ה ל ח ב  לציר״ה). ו
. ח כ ש ; ן אין ה ת ל ת  ב
: . . ו נ י  בדינ ובמשב״ב א
i א : בכי״ק ל ״ ה נ י מ א ״ כ  ב

ם י ש ר ת ה ו פ ס ו  ת
ח פוטר ככולם ״ ] ד ב י ר ה ] 
 כוי וחין הלכה כל״י עכ׳ינ.
ח והרמב״ם ר ס י מ  והמיר נ
י  והלין פסקו כר״ש וכר׳
 וכי׳כ ה״ה נשס האחרונים
: ן ף נ צו לשי פ המרדכי ו ׳ כ  ו

 (ממהורש״מ זצ׳יל):
] ספק משיכה ה נ ש ט ב  ז נ
. שמעתי לדקדק למה ׳ ו כ  ו
 אמר כפל ספק משיכס םפלן
י א סג ל ח  אץ משיכה דהא נ
 וניל ליישב לאיתא כנמ'
 דפליגי ר׳ יהודה וד״י לרבי
 יהודה ס״ל לנין השמשות
ל ׳ ״׳ פ י לו  הוי שני שלישי מי
ש וזה יוצא מ  כהרף עין זה נ
ו שם שנשלם כי־.״ש מ א ק  ו
 דרכי יהודה וממ״כ מתת־ל
י feci רבי נ ו  ביהיש ירכי י
 יושקלת־מראככניהסזאכור
 כמלאכה גע״ש פשיהחיל
ים הנ  ג״ה דר״י ואי; הנ
 אוכלים בהרימה טי־ ישלים
: כוונת רבי  ג״ה דר׳ יוסי ח
' םש־ן חשיכה לר׳ ,  במת:
 ׳הייה ס^ק אין חשינה לד׳
 יוס־ דהיינו אחי משלם
י יה-־ד: ג״כ הו! ר  ב״ה י
 ביה לחומרא לעני! תרומה
 וה״ה לעני; מוצאי שבת

. ש י  כמ״ש הסום׳ ע
 (ממהולש״ח ז5יל<:

י המגיה נרהה לכוונתו ל  ו
 לשני הבין השמנות
 מוצאי שכח ועיש, דשל מ״ש
 ממור דאוקי היום אחן־ןתיה
 כמ״ש הפוסקים וה׳׳פ
 דמהני' ספק משיכה חס
 האיסור הוא מצד סשק
 מסיכה לזיינו בע׳׳ש סשק
 אינה משיכה במ״: יכל קל
 הוי רבותא מל לקולא לענין
 למאי והל לחומרא לעניו־

 ודאי וכדומה וק׳יל:
ח ערבתם. ״ ] י ב ״ ר ה ב ] 
 עירובי תמומין ומצירות.

 וכ״?

. פי' הר״ב פהוא מתכוין לעשותה עכשיו ם ח  שהוא עושה פ
 בכבוי זה פחם וכו׳. רמוקים לה בגמ׳ בפתילה שצריך צהבהבה
 שלא הבהבה מבעו״י: ץ ערבתם. פי׳ הרי׳ב עירובי תחומיך
 וחצירות. וכן לשון רש״י. ושיתופי מבואות בכלל עירובי חצירוה
 הוא לתרתייהו שלמה וביל תקנום
 והכי כללינהו הרמב״ס בסון) פ״ק
 מהלכות עירובי; בי! בריפא בין בסיפא
 למתניתץ. ועיין במה שכתבתי בריש
 פרק ו׳ דעירובץ בסייר: איין
. פי' הר״ב קסבר י א ל מ פ  מעשרין א
. וכ״כ רש״י ׳ כו  האי תנא דגזרו ו
 ומשמע לאכן לא קי׳יל הכי וקשיא
ק לא התירו אלא עם ״  להא בי׳ה בפ
 השמש ועול אמאי לא פי׳ כך לעיל
 לקסבר נזרו וכוי. וחריץ כמו שהעלו
/ שמ״ב לכל שאינו לדבר מצוה או  בטור סי

 כורלא
 לא שינך למימר הללקתם את הנר

) חוץ מן הפתילה מפני ח ג ן  יוסי פוטר בםל
 שהוא עושה״) פרם״); ן על שלש עבירות
. על שאינן ( ח  נשים מתות בשעת לידתן נ
 זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר״נט):
 ץ שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך
 ביתום) ערב שבת עם חשכה עשרתםס»)
 ערבתם הב) הדליקו את הנר סג), ספק השבה
 ספק אין חשכהםי) אין מעשרין את הוראיםה)

 הפוסקים כמ״ש

 טיב למלאכה שאינה צריכה לגופ: חייב עליה: פוטר בכולן
. שאין לך כבוי הצריך לנופו אלא כבוי של ה ל י ת פ  "הוץ מן ה

 פחמים וכבוי של הבהוב פתילה שעושה הכבוי להאחיז האיר
 מהר כשירצה להדליקו. ואין הלכה כר״י: שהוא עושה פהם.

 כ*וא מתכוין לעשותה* עכשיו בכבוי
 זה פחם שתהא מהובהכה להאיר יפה:
. בשעת םכנה ן ת ד י  ן בשעת ל
 מזומן פורענותא: ובהלה ובהדלקת
 הנר . לפי שצרכי הבית הן והיא
: ץ צריך ארם ה  מצויה בבית תלויין ב
 לומר בתוך ביתו. וצריך לממדנהו
 בניחותא כי היכי ללקבלו מינית:
בה. כשהוא סמוך לחפיכה  עם השי
 ויש עדיין שהות ביום לעשר ולערב
 אבל קולס לחשיכה הרבה לא. ללמא

. לסעודה שבת ם ת י ש  פשעי ואמרי עליי! יש שהות ביום: ע

. ערובי ם ת ב ר  שאף אכילת עראי של שבת קובעת למעשר: ע
 תחומין וחצרות והני תרתי שייך לממרינהו בלשון שאלה רשמא כבר עשו אבל בנר

 לדבר הנראה לעץ הוא אי אדליק אי לא אדליק: ספק השיבה . מהחלת שקיעת החמה כל זמן שנראה כוכב אתל בלבל
 ולאי יום וכל זמן שנראים שני כוכבים בינונים הוא ספק חשיכה וקרוי בין השמשות ונותנים עליו חומרי יום וחומרי לילה ומשיראו ג׳
ת הודאי. לתקון מעליא הוא ואע״נ לאינו אסור אלא משום שבות  כוכבים בינונים הוא ולאי לילה לכל לבר : אין מעשרין א

 קסבר

ז ישראל ע ו  ב
״ל. וכ״כ רש״י. ולפ״ז ו  (ו) וכן כרזב הר״ב . וכתב מאון הנ״ל ו
 מה דקאמר חיץ מהפתילה לא קאי את״ק. לנחש אשתיצה כמי שומר
. אלא ה׳ימ מוץ מהפתילה. דפעמיס חייב במתכוון לעשות פתם. אמנם  ר״י
 צ״ע ללמא הא דקאמר הש״ס בפתילה שצריך להבהבה עסקינן. ר׳׳ל שלא
 הבהבה מבעו״, וצהכי אף דממה השתא מדחס על הפתילה.מ״ממדרצונו
 שידליק אח״כ השתילה. ניחא לי׳ בפחם שתהא כוח לידלק. ואף לאין מתכוון
 עכ״פ הו״ל פ״ר לניחא ל׳'. לחייב אף לר״ש כצקמן(דק׳׳ג א׳) נתלש עילשין
ה. מדהו״צ פ״ר  לאכילה בפחות מגרוגרת בארעא לילי׳. מייב משוס *) מנ
 לכיחי׳צ מכ״ש הכא דמכוון לכנות. ומדניח״ל בכבוי. הו״ל פ״ר וחייב. וצ״ע
ר א״כ מאי האי לקאמר הש״ס (דצי׳א בי) תדע דקאמר י ה מ  עכ״ל. אמר ה
 שהוא עושה ולא מפני שנעשה פחם. וצפי סי׳ הגאון הנ״צ עליין קי. דמדצא
 התכוון לפחם הול״ל שהוא נעשה. אמנם הא דלא מתרץ הש״ס באמת הכי.
 נ״ל ע״פ מ״ש תוס' הכא ל״ה וסותר. לכיבוי לחוס אפתילה לא היה במשכן.
 ולקמן(לצייד א׳ ל״ה דיש). כ׳ דכצ לצא הוה במשכן הו״ל מלאכה שא״צ
 לנופה. ולפי מ״ש פיס׳ לקמן(דמ״א בי) ל״ה מיחס דבמלאכה שא״צ לגופה
 אפיי ה׳׳ר פטור. וכ״כ רכ״מ פ׳׳א לשבת לחלק בין לבר שאין מתכוון למלאכה
 שאצל״ג. א״כ לא למי הך להכא בפתילה. לק־ דעולשין לקמן (לק״ג אי).
 לסתם כיון להוה במשכן. לא אפשר צמפטרי׳ רק משוס לבר שאינו מתכוון.
 ולהט בדהוה פ״ר לניח״צ חייב. משא״כ הך דהכא דלא הוה במשכן. הז״ל
 שפיר מלאכה שאצל״ג לפטור פ״ר. וצהכי לא סגי לש״ס לומר שיהא חייב רק
 במכבה עכשיו לעשות פחם. וכמי׳ש רש״י 1ר״ן הנא . ואפילו לרש״י לשטתיה
 למלאכה שאין צריך לנופה היינו באין צריך לאותה מלאכה שיתחייב עלה,
 צ״ל לפמ״ש השלשי נמרים (ש״ס האורג). לכל מעשת שעושה עמה ג״כ
 לבר היתר. אע״נ להוה פ״ר דניחא לי'. כשוגר פתח וצבי נצוד בבית .
.  פטור. וכ״כ כצ שאפשר לעשות המעשה בצי פ״ר. אף דהוה פ״ר שרי
. לולא  עכ״צ. וכן נראה ראי׳ לדבריו מע״ז(לי"נ) בנתפזרו מעות לפני ע״ן
, או משוס לאפשר להגביה מעותיו בצי פ״ר. כשיחזיר אחוריו  היתר עמו
 צע״ז. או כשתנסל הע״ז מכאן. א״כ ה״כ היי אפשר לעשות הכבוי כחס על הפתילה שלא היה פ״ר לעשות פחם. דהיינו גהיתה מהובהבת מבעו״י. או
 בצריך צפתיצה לדבר אמר וצא לחזור ולהלליקה. להכי פ״ר כי האי השוד. משא״כ לקמן בעוצשין א״א שיתלוש אם לא ייפה הקרקע. להכי בלהוה
הו נ״ל דבע״ז לעיל משו״ה מותר אף דהוה פ״ר. כסברת ריין (חולין דרני׳א אי) דמשו׳׳ה מוכרי כסות. ליבשין הכלאים. ובלבד שלא  פ״ר חייב. מי
 יתכוונו להנצצ מחמה או מגשמים. אף ד־וה פ״ר. ללוקא בנאסרמשוס מלאכה אסיר פ׳־׳ר.וצא בכאסר משוס הנאה.וע״כ טעמא למלתא. להנאה שאני'לתלי׳
 רק בכוונתו. דרק במתכוון נהנה. והרי לא נתכוון. ע״כ ע״ז כמי תצ,׳ רק בכוונתו (כסנהלרין דס״א אי). ולהט לא דמי לשבת שהמלאכה גופא אסור, וצהכי
 בפ״ר הו״צ כמתכוון לעשות מלאכה.משא״כ בע״ז אץ השתחיאה אסיר רק במתכוון לע/ורק הכוונה אשורה.ולהכי בלא התכוון אף להוא פ״ר שרי. ומ״ק:(ז) תמוה

 *) נ״ל משום הורש (חפי״ע) גמת;י'

 תוספות רעיק

 יכין תפארת
 נה) רכל כבוי מלאכה בא״צ לטפה הוא . אם לא שמכבה
 כנדצריך לפחמין. כמו שהיה במשק: נו.) במפיק ה״א. ר״ל
. ( ו ) ׳ כו  בעושה אותה: נז) ר״ל אס כיבה אח הפתילה מפני שהוא ו
 שהוא מתכוון שתהא מהובהבת ונוח להדליק אח״כ. וכנון שלא
יב. מדהו׳׳יל כפתמין במשכן שכבום להדליקן  נתהבהבה מקורס. אז חי
. והו״צ מלאכה שצריכה לגופה. וקיי״ל־ מלאכה שאצל״נ פטור  אח״כ
: נה) דשעת סכנה מוכן לפירעכיות : א נ  (פי׳ רע״ח). ורלא כר״ב ה
׳ מוסלין עליה ואתרים שחייבים בהנך הומכיס שהיא  נט) ראלו ג
. אלא ר״ל ו ת י . לבני ב א  התקן הכל: ם) ולמה לא קאמר תנ
ת כדי שיצייתו לו: ח . רק יאמר מ ן ו  שלא יאמר בקול אווש שישמע בח
 םא) דגס אכילת עראי כל שית קובעת למעשר לכן יעשרו מקודם:
 סב) ערובי תחומץ וחציחת: כג) *בנר שרואה אותו שלח סוליקוהו.
' כסדר  שייך לומר הדליקו. בלשון צווי. ונ״ל דפנא נקמ כל הנ
. רכל הנצרך ביותר מזטרו תתלה רשמאישכתנה.להכי מזכיר י  הראו
 תחלה עשיתם מצורך אכילה בשבת. ואח׳יכ מזכיר ערבתם שהוא
 צורך עלעול והליכה. וכסוף מזכיר הדלקה. משים דאה״כאסורבהב׳
 שהזכיר החלה: םד) ר״ל ביה״ש . והוא מוך י׳ינ מיכוטען וחצי
 קודם צאת הכוכבים. ונ״ח מינוטען וחצי קודס ביהי׳ש הנ״ל. מהוייב
׳ . ואתר צאת נ  להושיף מחול על הקודש. כל הזמן הזה או מקצתו
ן. הו״ל ודאי לילה לעגן המסת כבה.  טכביס בינוניס שאימ מסוזרי
 רק במ״ש מחמירץ דלא הגי בהכי. מדלא בקיאינן בבינוניס . להט
׳ קטניס (רס״א ורצייג)(ז.): סה) טבל ס. ועוד נ י נ ו נ י ' כוכבים ב  צריך נ

 וודאי

 דע: מ״ע מותר לשחות ולהגביה מעותיו. אף דהוה פ״ר. אע״כ משו!

ת ע ם ב ו ש יב ס ה חי י ד י א ד ע ר א ת ב ר נ ו ר נ כ ת ם ו ח ת פ ל י כ א ם ל י ש ל ו ש ע ל י ת ב  ד
י ר ק מ א ו ש י ק ר י ס י פ , מ״מ כיון דהו ן י נ ב ן ל ו ו א מתכ ל ג ד ׳ ו לריש דאע׳ ל  אפי
ת כ א ל מ ק ל י כ מ א ד נ . ג־כש״כ ה ך כ א לית ב ח י נ ת כיון ד פ ו נ ה ל כ י ר צ ה ש כ א ל  ס
, ומצאתי ע ״ ל צ . ו א פ ו נ ה ל כ י ר י צ ר ק ה מ י א ל ה י נ ם ו ח ת פ ש ע נ , וכיון ר י ו ב י  כ
ת ב ה ב ו ה מ ה ה ל י ת פ ה ר״ש וכו׳ על ה ״ ן ד׳ צייד ע״א ר ׳ במסכתי פ ו י ת ר ב ר  און לי ב
: ב י י ה ה ל י ת פ מ על ה ה ם ד ו ש ה מ ב כ מ ת ו ב ה ב ו ה ה ם נ י ע דאבו א מ ש . מ ר ב  כ
ר כמו נ ב י סתם ו נ א ת ל א ד ר . ה נ ה ובהדלקת ה נ ש מ ת מב] ב ו א ת ו [ נ ש  מ

 ותני

. ה ת ו ש ע ן ל י א מתכו ו ה . ש ם ה ה פ ש ו א ע ו ה ס בהרע״ב ד״ה ש ] ש א ת כ י א ] 
ה ב כ מ ה נ׳׳כ פושר אא״כ ד ז ב ה ד ל י ת פ p מן ה n ר מ א ק ת ד מ ו ב לפ״ י ו  וב״ב רשי
ך י ר צ ה ש ל י ת פ א סתם ב ת י ץ א י נ ו ס ב ל לענ״ד צ״ע ד ב , א ם ח ת פ ו ש ע ל ל י ב ש  ב
ה ז ב ה מבעי״י ו ב ה ב א ה ל ה ש ל י ת פ ק דמיירי ב ״ ה ׳ וא״כ י״ל ד ה עסקי נ ח ב ה  ל
ו ת י ק א י ל ד ה ו ל נ ו צ מ כיון דר ״ ה מ ל י ת פ ס על ה ח ם ד ו ש י עכשיו מ בי ף דהכי  א
ק י ס י פ ק דהו ה ר ב א ל מ ן ל י ו כ ת ו מ נ א אשילו באי ח פו ד ו כה לג ה מקרי צרי  לז
ף ק״ג ע״א ת ד ב ש גיא ד א בסי ת י א ד ב ש ו ״ ר ׳ ל ב אפי י י ה ח י א ל ח י  רישא אש נ

] גימל י נ ־ ו מ ] 



 18 תוספת יום טוב במה מדליקי] פלק ב שבך[ דע מברטנורה
 ובהך ניחא כל הני דפרק קסבר האי תנא תזרו על השבות אן* בין השמשות : ואי[
. להעלותן מידי נוומאהן דהוי כמתקן כני ם י ל כ ןאת ה י ל  מטבי
. כל שכן ת ו ר ת הנ ד שבות: ואין מדליקין א  ואית ביה מ
 דספיקא דאורייתא הוא וזו ואצ״ל זו קתני. ורבותי פירשו ואין
 מרליקין את הנרות אין אומרים לנכרי
ת הרמאי.  להדליק: אבל מעשרים א
 ולא דמי למתקן דרוב עמי האין
 מעשרי; הן: ומעדבין. עירובי חצירוס
 דחומרא בעלמא היא אבל לא עירובי
. בדבר ן ת החמי  תחימין דש להם סמך מקראי: וטומנין א
 שאינו מוסיף הבל לאילו בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד יום
 אסור וטעמא דטומנין את החמין בין השמשות בדבר שאינו
 מוסיף הבל פלא חסרו להבומין את החמץ בשבת עצמו בדבר
 שאיט מוסיף הבל אלא גזירה שמא ימצא קדרתו שנצטננה
 וירתיחנת באור ונמצא מבשל בשבת ובין השמשות ליכא למנזר
 בהכי דסתם קדרות בי; השמשות רותחות הן וליכא למיחש שמא
 נצעננה וירתיחנה הילק־ נוומנין את החמין בין השמשות אע״פ

 שאין עומנין בשבת:

 מרדא לכ״ע גזרו עליו בין השמשות
. והא להכא מפרשי כמי׳ר  קמא

 ציונים

'r סות׳ הולין • pe^O אבל 
. ננ״׳ פ״א מהי ן י כ ר מ  : ו
ו ה1׳ יינ: ׳ ן  פי״נין הל׳כיאו

 ואין מטבילין את הבלים סי) ואין מדליקין
 את הנרות*). אבל מעשרין את הדמאי״פח)

: (  ומערבין *0 וטומנין את החמין ע

 גזרו דוקא. הירן הב״י
 בסי' רס״א משוס דמתניתא קשיתיה דקתני סתמאאיןמעשדן
 את הודאי משמע בשום גוונא אפילו לצורך מצוה או שהיה מרוד אין

 מעשרין ומש״ה אוקמום כמ״ל גזרו
. ולי היה נראה להוכיח  וכוי ע״כ
 מלאוקמינן מערכין לסיפא ללא
 בתחומי[. והרי קי״ל לאין מערכין
 תחומי! אלא ללבר מצוה כמ״ש הר״ב

י ברפ״ח לעירובי! שמעת מיניה לתנא למתניתין לא איכפת ליה בבין י נ  ״

 קושיה ™0׳ טל יש׳׳י השמשות לשרויי אפילו ללבר מצוה. אלא לקפיא לי בנוה
% לא״כ למ״ד לללבר מצוה לא נזרו לא קי״ל כמתני׳ להכא אלא ^ g Y J ™ 
 שפי ופקדת נוך זה עייוב״י לאפילו עירובי תחומין מערבי! בספק חכיכה ואנן פםקינן כאותו
^ מ״ד במיג פ״ג לעירובי!. וכל הפוסקים פה אחל פסקו להך ץ י ^ 3 ^  ^ ת
 נתנאל ד:א כתב בע5מ! אוקימתא להכא דאין מערכין תחומין בספח חשיכה כמ״ש ב״י

ת הרשים ספו  תו
 ופיפ רש׳י ז״ל ואף דבגמ'
 מיקי פאן בתמומץ כיינו
 לבחורות סותר לערב כספק
 חשיפה והו״ל למי^רינהו
 כםפק חשיפה וע״כ מוקי
 גחחומין ומימ פיו! שאומר
 סתם ערכתם נכלל נטונתו
 גם לזצרות דמאי חשש יש

 ל«6 מ״י! כעי״ט בסימן תט״ו הילכך ליכא לאוכוחי מהאי לתחומי! להא אפי׳ למ״ל
ל ללא גזרו ללבר מצוה אפילו הכי אוסר בתחומין. ומיהו קשיא ו 5 ! ( ר ר ב - כ

ב

ע  עדיני ר!ת^ץ
 למה החמירו*. ונ״ל למהך עעמא גופיה שכתב הר״ב לסמכו
. מש״ה עשאוהו לעני! זה כפל הורה שגזרו  לתחומי! אקראי

 אנל גמרי הר״! א״א
 להגיה כן ע״ש ולפע״ר איצ
 צהגיה דהא בקרא לא פתג

 וכו׳ עיי! ברפי׳ל ומ״ש שם בשיל

 ף לפיקוד אלא חייכ עליהם בי! השמשות ולא שויוהו רבנן בכלל שאר שבות. ומיהו לוקא לענין התחלת הנחת העירוב אמרו כן אבל לא לשאר לברים
ר מה״ש ״ " כללקמן פ״ג לעירובי! שהזכרתי. ועול לרש״י והרמב״ם והטור אס עירב בין השמשות עירובו עירוב. ועיין במגיל פכ ס ן ^ ״ ^ ס ו ל צ ח  ג

: וטומגין את החמין. מה שפירש הרי׳ב לאילו בלבר המוסיף הבל ׳  אלא שזמנו בספק חשיפה ופרח ו' מהלכות עירובי! ועיין בפ״ג לעירובין משנה ב
 ופתי כרא״ש שפירדמקרא
 נלמד עירוני חצרות שחייב
 לפקוד אלא פיון דנתתומין
 צריך לשאול קודם נפלל הכל
 בתיבת סרבתס. הר״1.

י וח׳׳ק 1 מ  ועיי מ
 [בםשנח] ג׳ דברים כו׳
י מיקי סיפא מ  ומערבי;. מ

 בעירובי מצירות

 ישראל
 במתני׳
 ביה׳יש

 לא פ

עז  בו
ה שמסתפק רמג״א(שמ״ב) אי  למה נקמ בכפל. וני׳ל ע״פ מ
ר ל״נ שבות שלצורך מצוה . למספיקא  של מוצאי שבת ע
 1ה הקדושה . להט נקכו הכא בכפל . לבין ביה״ש
 שבע״ש י. למסופי! שמא כנר המשיך . או ביה׳׳פ שבמוצאי שבת
 דמהופק שמא עדיין אין חשיכה. בתרוייהו אסור לעשר ולאי ושרי בלמאי.
) מיהו לכאורה:״צ ראיה ח י כוון א״מ הגאון נ״י להמניה לתי׳ח]: ( ״ נ א ] 
 צתוש׳(עירובין ל״ל עי׳ב דייה ולפרוש) דמתנ״ ללא כהלכתא. וכרבנן דס״ל
 לגזרו אשבות ביהי׳ש. לאי כרבי דל״ג אשבות. ומיירי בא״צ כלעיצ. א״כ
 צמה בשיפא בדמאי מותר להפריש שלא לצורך צלל. ואת״ל בלמאימלהפרשתו
 רק מדרבנן, הז״ל דוגמת שבות לשבות. למותר אף שלא לצורך כלל.
 עכ״פ ק״ל למה נקש לוקא הנך שלשה שבותץ . הול״ל ספק חשיכה
 סא״ח . אין עושין שבות שלא לצורך כצל . אע״כ דמתני׳ כרבנן .
 דאפי׳ צצורך אס ר שבות ניה״ש . ונקט שפיר הנך שלשה. אף ע״ג
 לכולהי צרכי כבת נינהו .־ למעשר לאכילה. וסבילה לתשמיש כלים. ונרות
ם נ״ל ללא נ מ  לצורך מאור . אפ״ה אין שבות נלחה אפי׳ לצירך שבת. א
 לחנם נקמ התנא כליה ונרות ל״ר. לגלויי דמיירי באי׳צ לדתות השבות
 כ״א להרווחה בע!מא . להשתמש בכלים ונרות רבים . וליכ מעשר בכה״ג
 מייר״. באי׳צ צו רק להמיתה בעלמא. ובכה׳׳ג צכ״ע נזרו אשבות ניה״ש.

 על שיהיה צו צורך ממש ללחות השבות:

 דאין חלוק בין צירך נדול להפסד מרובה (שם): סח) דרוב ע״ה
. אבל ערובי החומץ. אע״נ (  דהו״ל כמי מצוה וצורך גדול(תקפ״ז

ן תפארת י כ  י
 וודאי.וה״ה דאין מפרישין א! חצה (רסי׳א מג״א סיייין בי).ואף דהפרשת
. היינו לצורך  מעשרות שבות * ול״ג חשבות בין השמשות (כשמ״כ)
 ורישא גדול או לצורך מצוה (פשס יססש׳יז). אבל הכא מיירי בא׳׳צ לו בשבת
 גתחומין בלפי' הי׳יב וכן (p״r רס״א ומגי׳א ססש׳ז) (H). מיהו בחלה דיק . כיול דאוכצ והולך
ת דכתידמי! ואת״כ מפריש (יי־ל שכ״נ) ודאי גזרו אשבות להפרשה. דהרי א״צ ו ״ ו  כתבי ת
0 : םו) מיירי כמי בא״צ להס מאד לשבת . ^ להפריש (ועי׳ סי׳ > r ^ L ^ 
 >^Sin^X% ולהט נקט כלים ל״ר.מיהו דוקא מטמאו בדאו׳.מחזי טבילה
 צרי,־ לשא!ל מבעול יוס כמתקן. אבל כלים חדשים. י״א דאסי׳ בשבת שרי להטבילן. רש
בהם. דאם ימתין עי להחמיר. מיהו בעבר והטבילן בשבת . יש להתיר לצורך. ובשכת  עי
 סמוך למשיכה לא ייעל לילו להטבילן בע״שיתכס במתנה לעובד כוכבים . או יטבלס במקוה דרך
i שאיבה בלי ברכה (מג׳יא שכ״ג) : םז) כ״ל דר״ל לא יאמר לעובד f ם ^ ם ^ ק  ״״'
J כוכבים להדליקן ראע״ג דאמירה לעובד כוכבים רק שבות . הכא : P ; ״ ס ה ל ״ א \ ת י ש מ ש  ס
 למה הוצרפו לאוקמי סיפא מתקס ברוח לשון רבים . מיירי בא״צ להם רק להרווחה. כרבוי
 בעירובי מצירות מיכל נרות שמדליקין לכבוד שבת. ולא מחשב כ״כ לצורך מצוה. משא״כ
. ( ג ״ ש ׳ ר י ס ה ) תו נר יחידי של שבת . כמחריב כל א, להדליק בבי

1̂תר  '1̂  ^מדר״חנח
, מחשב צורךנדול. ומותר להדליקו אז ע״י עובד כוכבים. (רסיא) ד ל כ ו א : < 

 ש:ות לילך מבעיי:

ת דע״ק ספו  תו
 דתני ובחלת ולא תני
. התנא ח ל  ובתשרשת ח
 רצה לרמז לפת דאיתא

 וה״ה כר יא״צ מותר להדליקו אז ע״י עובד כוכבים. דמדנזהרין בו

 תדליק סשומ
 ובהדלקת הנר

 מאד מחשב צורך גדול(רע׳יז ורמגיא יס׳'א)וק מותר לומר אז לעובד
 כוכבים לעשות אפילו מלאכה גמורה לצורך חול. אם הוא הפי׳מ.
 מעשרץ הן. ולא הו״ל כמתקן: םט) דוקא ערובי חצירות ותבשילין

 דתחומין כמי אין מערבין רפ לדבר מנוה . אפ׳יה גזרו על שבות כזה. מרהו״צ אקנויי רשות (תוס׳ גיעין ל״ו ג׳ ל״ה עירבתם)(תקכ״ת):
 בתקוני >הר שבעת״ב ע) בדבר שאינו מוםףהבל. חע״ג דבשבת אסור . התם ה״טשמא ימצאנה אח״כ מצוננת וירתיחנה. משא״כ ביה״ש כל הקדרות רותחות
י הן . וליכא למיחש להא . מיהו לאתר שקבל שבת בפירוש. או אחר שאמר מזמור שיר ליום השבת. דהוי לדידן כקבלת שבת (כאשל לסי׳ א ת ש א ת ו ו ר נ ח ח  יחקז א
. משוס צורך מצות קצת. ' י א ^ סקי״ג). אפילו אין עדיין בין השמשות. ע״י ישראל הכל אסור. ורק אמירה לעובד כוכבים לעשות מלאכה ר ן ל

י כ " 
. ורוקא בקבלי׳ לשבת או אמר (  דתיקון לאו עלה רמ« שרי אז. מרלא עדיף קבלתו לשבת מביה״ם . דשרינן גבה אמירה לעובד כוכבים דקיצא (מג״א שם סק״ז
0 ש״ב מעומק קולם צאת הפופביס]. אבל קודם לכן. אץ קבלתו כלוס ו 5 מ צ  (ש״ל! : ז ראית מג] מזמור שיר ליום השבת. תוך שעה ורביע קודם הלילה [והוא ג
 במ׳מנח אבל טע״ייו (יס״ג ס״ד וסי׳'ל). ואף לי״א שם. ראף בקבל שבת קורס זמן הנ״ל. אותו שקבל אסור במלאכה. היינו במלאכה דאורייתא אבל במעשריי

: ^ ומערנץ\ אף המקבלץ שרו בקבלי קודס זמן הדל ? , ^  ״
. לעניד למ״ש תום׳ דאף דיעבד אם עירב ע׳ת בה*ש לא מהני רדוקא במתני׳ ד׳ פינ דעיריבץ מקילים רו t בתוייפ ר״ה אין מעשרין וכו׳ ומיהו קשיא למה החמי w [אות מד] 
 בס&ק עירוב דאוקמי׳ אחזקתה. דחשתא הוא דנםטאת או נשרף, א׳יב ממילא לק״ט דאין הטעם דאין מערבין ע״ת בין השמשות משום איםור מעשה העירוב אלא משום דלו׳
. ואף לשיטת הרמבים דיפסק דבדיעכד עירובו עירוב. טימ י״ל דתםיר בזה מע״ח דלכתהלה אין מערבין בענין םפק.ואף דבאמת רשיי  מחני העיריב ממפיקא להתיר לילך היין לתהומו
 פי׳בהדיא בםוגיין בטעמא דא״מ עית בבהיש . משום דהוי תיקוןדאסמכוה אקרא. ייל ררש״י לשיטתו דפי/במתנ* דם״ל דמשוםשבות גזרו בבה״ש בשיה ניב איןםערבץ עית,ובאבות
 י״ל להלכת למאי דקי׳׳ל דטשום שבות ל״נ בה״ש הרין דמערבין ע״ת . ואין מהצורך למה דגי תום׳ בםוניין בזתהוא מימרא דרבה אמרו לו שנים צא וערב דלפ־רש״י דמיירי בעית
 מוכה לחלק בין לבתתלה בין דיעבד דייל דבאםת דר בה אף לכתחלה קאמר לפי ההלכה דקי״ל משום שבות ל׳ג בה״ש אבל הרמב׳׳ם דפסק לדינא דאין מערכין ע׳ת בה״ש ובדיעבד כהני
 נ־ל דהטעם דאין לערב לכתהלה בדרך םפק עירוב . אבל מ״ש התוי״ט דעשאוהו לענין זה כשל תירה שנורו עלי׳ בה״ש. לעני?־ אינו נראה דלו יהא דבאמת תהוכז־ם דאירייתא הא מים
 מלאכת העירוב דהוי כמתקן זהו לא הוי רק שבות בעלטא במו הפרשת תרוטת ומעשרות דג״כ דאורייתא ומותר בבה״ש לצירך מציח.ובתיה׳ חדשים ראיתי דבר גחטד דספק השיכה היינו
 ה״ש דעיולי יומא וספק אינה השיכה היינו בה״ש דאשוקי יומא.וע*' בטג״א סי׳ שמ״ב״וקשה לי איך כייל במתני׳ זו וטוםנין אתההמין הא בסוגיא פרכינן דבהיש נטי נגזור שמא ימצא
יח״ע דאפיהי יומא כיו! דהזם! סועס עד הלילה לא בהילכ״כולאירתיהנח׳  ררח צימח וירתיחנת ומשנינן סתם קדרות רותהוח בהיש וזהו לאשייךבבח״שדאפיקי יוטא וצ'׳ע,ואולי י״ל דנ



 הלנתא במה מדלקק פרק ב שבת גנירתא י
. ו י ת ו מ ו ל ושא א . נ ת כ ב ך ו ל ך י ל . ה ו ד י מ ל ת ו ו נ ן ג ך לשי ל י א תר . ומכאן ו ו ב י ת ו לא כ י ח .זקוקין ת א ל ח קלמוטו מ י נ ה . ה ר ה ט ו ב ת מ ש יצאה נ ר ו ו כופר טהו ג י ב  ר

ו 1 תי ו נ ו ת במז י נ ה ד א ן ו י דהי ב ג ת ל ב י ר ק . ו ח בם עוניתי ו י ה נ צ נ ? . ת ת ו מ ל ו ע י ל נ ח ל ו ש ך לו ה ל . כי ה ו י ת ו נ ו ע ת ב ע י ה ת ש א כ ה הו נ ה , ו ו י ת ו ע מ ט ל ר י ר אין פ ש  א

ח שאין ל י ת פ , ד ן ה ן ב קי ם שמדלי י נ מ ש ת ו ו ל י ת פ ת ט ו י ה ך ל ד מהן צרי ח לכל השחית א . ו ר ו מ ד ש ג נ ד כ ח א ד ו כי ד ו מ ד כ ח ה א ב י ת ח ב ת ש ו ר ׳ נ . ב ׳  כללא ל3״ב משנה א' ב' ג
סיף להו ה ו ב ה ע ת ו ש ע ו ל ת נ ו ו ץ כ א . ו ץ ו ח ב ן בו מ קי ר שטדלי ב ך עליו ד ר כ . אס לא ש ו ן ב קי ה אין פדלי מ ו ד כ ו טניפ׳; ו נ ר ופשתן שאי מ צ ר ו ע ש . כ ו ם ב נ כ ב נ ה ל  ה
ק י ל ד ה ר ל ת י רב בו שטן , מ עי ך ו ת ו ה ב מ ל ח , ו ה פ ם י ם דולקי נ אי ם ו י ב ם ע ה ם ש י ן כששנ קי ן מדלי , וכן א ה פ ו ק ת ז ד מ ו ה ע י ה ת ת השתילה ש ו ש ק ה ק ל . ר ה ל ו ס פ ה ה ל י ת פ ה עיי ה ר י  א
ד ק נ י ל ד ה ד ב ב ע י ד ב . ו ם י ר י ס דף . א ו ו נ ח י ר פ ך אפרםשין ש . או להי ת פ ז ת ד ל ו ס פ ר כ ת ו י ע ב חן ר ם שרי י נ מ ש . ו מ י ר ת ־ ו מ נ ל ת ש י ר נ ה כ ל י ת פ ב ה י ב ם ם כי ב שכרו ל ח ה ו א שעו ה י , מ ו  ב
ף ט פ ט י ד ש נ ר ליתן נ־עיש כלי שטן ע״פ ה י ס : בשנה ד א ן ו כ נ ה . מ״מ נ ה ק ל ד דם ה ה כע״ש קו ל י ת פ ב ה ה ב ה צ ל י . א ו ד י א ש ל מ ת ש ה ר ל ת י ת ט י ב ר ב ש ר כ ד נ ק דיש עו ל ר  פסו
א ל ן ככזכבה ש כ ש מ ה ב א ש ע ת ש י ל כ ת ה ל כ א ל ש ה ח ש ו ו ע נ ר שאי מ ו ל . כ נ ״ ל צ א ה ש כ א ל ר : משנה ה מ ת ו ת ט י ס ר ח ד ו ר ע״י סי נ ר ב ב ו ח מ ק ב ר . ו ס ו א ו כלי רשמן מ ל י אפ ר ו נ ך ה ־ ת  ל
. ( ה ס״ב י כ ם (כא״ח ש ך דמי פ ־ ל ש א י ש ת ה . ו נ י ש ה מ . והזריז הרי ו ת ו ב כ ר ל ת ו ה מ נ כ . או שאר ס ה נ כ ה שיש בו ס ל ו ח ל ר . ו אסו ר ו ו ט . פ ה ל י ת ש ס על השש! ו ו ח א ל ל . א ן י מ ה ת ש י ש ע  ל
רה ת לי ע ה מן השמיש ב , שיקרין עלי ״ נ ת ה ק ל ד ח ה ל ה ה ד . נ ת ש א ת שטוכזלית על ה י צ ׳ מ ב ז : משנה ו ו י ט ה עי׳ פ ק י ל י ד ו כבו י . ולענ ם י ב כ ו ד כ ב ו ר עיי ע ת ו ה מ נ כ ן בו ס  ובאי
ך ר ב , ולא ת ן ת י י ש ע בר ל ת עו כ ר ב מ , ו י נח ממנ א חד- ל . ש ה ק ל ד ר ה ח ר א נ י ה ד בפנ י ת ה ט י ש מ ש . ו חי דם בי ת בכל ע״ש קי ו ר נ ק ה י ל ד ה ת ל ר ה ז ה נ י ח ך ת כ י פ ל . ו י ו א ר תן כ ה או י מ ם ש  א
ת ו כ א ל מ ל ה ו ב ר מ ג י ך הא׳־ם לזרז ב״ב ש י ר צ . ו ם י נ ו ר ח ת א מ ב ס ה כ . ו ת ק ל ד ם ה ד י ת ק כ ר ב יט Jלאמו של סט״ע) מ . וייפ׳׳ז בי ק י ל ד ה ר שוב ל . ואסי ת ב ת ש ל ב ק ה מ ז ב ה ד ק ל ד ם ה ד י  ק
ם ד י ניטען והצי ק א י״נ מי ו ; שיעיר ביה״ש ה ר ק נ י ל ד ה ה ל צי י . ו ח ז ם ל י צרכ מ שנ ו ק מ ת ב ו ר צ ח ן ו י מ י ח בי ח רבו ערו עי ה ו ל ו ח ש י ר פ ם ה . א ה כ ן ר . וישאלם בלשו ש ״ ה י ס ב ד ו ת ק ב ש  ל
דם ] קו חצי ו יטען [ נ . ונ״ח טי ם י נ ט ' כוכבים ק ן עוד נ נ א מצרכי ר מ ו ם ח ־ ש . משאי׳כ במצ״ש ם ת ב ת ש ס נ כ ה ו ל נ י הי זרים ו ם ביגינים בלתי מפו כבי ו ׳ כ ת נ א צ ת ב ל ה ת ה מ ל י ל ה . ש ה ל י  ל
. אם כ י ה דם צ יפען קו נ א בין הכל ע״ב מי ו ה ת ש פ ס י ת ך ומן ה ו ת . ו ת פ ס ו ת ף ואין שיעור ל ת בסי צ ק ף מ סי ך להו . ולכה׳׳פ צרי ו ל ו ף כ סי ה מו צ ם ר א . ש ת ב ת ש פ ס י ל ת ל כ ם ב  ביה״ש ה
ם לכן אין ד ו . משא״כ ק ת צ ך מצור, ק ר י צ ם ב י ב ג בד מ ק ע״י עו ה ר כ א ל ם מ ו ש ת ב ו ש ע ר ל ת ו ו מ נ . אי ר ברכי מ א ש לרמ״א מ ת , ו ב ש ר שיר ליוש ה ו ט ו ר מ מ א ש . או ש ו ר י פ ת ב ב ל ש ב  ק
ה . או ב י ר ר מ ם פ ה ב ב ם הו*ן ב כ ו ד כ ג רה לעי ר אשיל.׳ אשי : ביה״ש אסי ר ת י ן מ נ ב ר ת ד כ א ל מ ר או הוא עצמו ל ח ל א א ״ ש . מ״מ ע״י י ל ב ק תו ש ן לאו י ר י ט ח מ ה . ואפילו ל ה ל ב ו ק ת ל ב  ק
ץ מ י ה ל לא עירובי ת ב . א ת ו ר צ ב עיריבי ה ר ע ל ביה״ש ל א ר ש י ר ל ת - ם . ו ם י ב ב י ד ב ב ו ת עיי ע ב ש ו ב ל ר אפי ת ו . מ ר ח ר א ד באין לו נ ח ת א ב ר ש נ . ו ט ״ צ א ר י ת נ ק ל ד ה ל כ ו ד ך נ ר ו  צ

ל ל לאכו כי . די ש י ה ־ ו ב ש י ר פ ה ר ל . בחייל אסו ה ל ש ח י י פ ה ת ל ב ר . ש , אסי ׳ ׳ לו מבעו ה אפי ז . ד ף י ס ו ט ם לא ה ו ד ח י מ ע מ ר ה ב ד ק ב ר הם ר ב ן ד ר להטמי ת ו ו ט נ אי . ו א י ת ח ־ ש י ר י ו  דאקנ
ר ת ו ם מ י ש ר ל כלים ח י ב ט ה ה ל נ ש ב ש ביה׳ ש . ו י ר פ ה ר ל ת ו . מ ן ת כ ־ ש ע ת דא״א ל ב ש פ ב פריש . ח,־>ן בעי ת י ב ר ש ח א ש . ו י ר פ ה ח ל צ ו ר ה ש ט תר ט ו ת י צ ת מכל להם ק ב ש  וישאיר ב

ך : ר י מ ן ל ה מותרי כ ר ן בלא ב ל הטבי ר ו ב ע ב . ו ה ב י א ך ש ר ה ד י ק מ ת או יטבלם ב נ ת מ ד ב־בביס ב ב ו ע ם ל נ ת . י ת ב ש ר ב כ ז נ כ . ו ש ״ ה י  ב

 ציונים

ה. מיי* קי  א כירה שהםי
 וי סמיג לארן ה״ה C!D״« פ״נ :להל׳ 5נת הל״ד ?' ו׳
; ׳ ו א י נ סג י  איימ p׳t! מ

 שגויי נוסחאות
ם . . ובעצי . א ב ב ג ב  א ו
. או . ה ב ב נ י״נ או ב  נ
. ( ת א ) ן ת י  בעצים: (עד! ש
 בד״נ ליהא יכן ליתת בנ־״ג:

 תוספות דע״ק
ת מך,] ו א  פ״ג ם א [
ף ה . ע נ ש מ  ב
. יש לעיין דמ״ש ף ו ר ג י  ש
ת ניס ב א י מ ר ש ו ז נ  נ
ל במו ש ב ב משים מ י י ח  ד
ה נ י א ין של פשתן ב נ  באו
ה כם״ש הרע״ב ש״א ח ו  מ
׳ י א בח ״ ב ש ר ח  מ״ו ועי׳ ב
ן נ י ר מ א א ד  פ״ק אההי
ה דלפי ה ו ט ת ו ר י ק ע  ב
ידי א מי ר ת צי ב רו  תי
ל כ א מ ל כ ש ב ת נ א ב כ ה  ד
ט ף א ה א ז ב  בן דרוםאי ד
ל ש ב ם מ ו ש ה מ י ניס א  י
ע י  ע״ש לפ״ז כלא הנ
ר ו ס ל ב״ד א כ א מ  ל
. ה פ ו ר נ ף ב ת א ו ה ש ה  ל
׳ י ה א נ ״ ב ש ר ם ה ל ו  א
ר ת ו ך אם מ י ר א  כאן ה
ה בלא פ ו ר נ ת ב ו ה ש ה  ל
ל ב״ד אי כ א מ ע ל י נ  ה
ר כי ׳ להיתיי ולא הז  היישי
א מ ש א ד ש ש ה מ  כלל ד
א ל ר ב ו ס א ם ל  ינים יש מקו
ד וצ״ע. ״ ל ב כ א מ ע ל י  הג
ק דספ־קו י ה ד  ויש ל
ה דל״ש ח ו ט א ב ״ ב ש ר ה  ד
מ אסור ״ ניס אם מ א י מ  ש
ל ש ב ת נ ם ש ד ו ח ק פ ר ו  בג
א ש ש ם ח ו ש ד מ ״ ב א מ  כ
תי כ ראי ״ ה . א י ו ת י ח  ד
ת ו כ ל ה  דבכ״ט רש״פ מ
ם ש ש שם ב י מ ת ב ב  ש
ו ת ע ר ד א ו ב ר מ״ ך מ  ה
ר ד אסו ׳ ב א ם ם ד ו ק  ד
י גו״ק נ ד ת ולא מ ו ה ש  ל
יב משוש ניס והי א י ם ש  ד
י נ דוש בעי חי . ו ל ש ב  מ
ג ס׳׳א ״ כ ע סי׳ ר ״ ש ב  ד
כרו ז ת ולא הו ו ט י ש פ  גקט ב
ל י ח ת ה ש ו יק כ א נ ל  א
ע י לא הג ל ו ש ב ת ה  ל
ח ס כ ר ובו' ו ש  אין צולין ב

י ו  כ

 רבינו עובדיה מברטנורה כירה פרלן ג שבת תוספת יום טוב
. וכ״כ ' הר״ב מקום עשוי בארן וכו׳ פי . ד שפיתת פתי קדרות פרק ג אכירד, ם עשוי בארץ כ מקו . ךד, י  פרק ג אכ
 והאש עוברת תחת שתי הקדרות: בנבבא. הרמב״ס בפירושו והיה להם לפרש שנעשה
. מתרס וכדמוכח בכמת מקימות ומהם פייה דמסכת כלים ולהלן כי ל י ש ב  עצים לקים כקש שגובבין מן השדה: נותנים עליה ת
. פסולת של זיתים היכי דלא נטעה לומר שהוא רק חפירה בארן: בקש. עי׳ [מ״ש] ת פ ג  מערב שבת להשהותו שם בשבת: ב
 ושומשמין לאחר שהוציאו שמנן: לא רפ״ט דב״מ בס״ד: לא יתן עד
) שיגרוף. פירש הר״ב מערב שבה כדי ח א) שהסיקוה ג< בקש נ ר י ד להשהותה שם פרק ג א כ . מערב שבת כ תן  י
 בשבת: עד שיגרוף. הנחלים ויוציאם ובגבבא י) נותנים עליה להשהותו וכו׳ והא דתגן בר״פ דלקמן
פ דלעיל דאין ״ ך והביאו הר״ב בס ) ע ! ן ת א י י תבשיל *). בגפת י) ובעצים ל ב ל ג י ע י פ א ה

 1 ת י ה ־• אי ש י י כ  מן ה
/ טומנין בדבר המייסיף הבל אפילו ר ם פ א ן m ה ת י ד ש ן ע ) א א } ( ח ־ ת ו ר ג י  גחלים לכסותם וצצננם וטעמא גזירה ש
ר ו * \ מבעי׳י והנא תפילו גרף וקטם ודאי ה מ ד ל ת כ 3 ש ס ב , צ ק ג ה ב ת ח , א מ  ק

 בשולו.ולוקא בתבשיל שלא בשל כל צרכו או אפיי בשל כל צרכו למוסיף הבל הוא ם״ללהר״ב כחום׳ וסיעתם דהכא לאו בהממנה
 ומצנומק ויפה לו הוא לגזריק שמא יחתה אבל תבשיל שלא בשל איירינן אלא בשהוי כגון שהקררה יושבת על כסא של ברזל וכיוצא
 כלל בו או שהיא תלויה באבנים שאין שולי הקדרה טגעים בגחלים
 ומש״ה כל שגרוף וקמוס לאיכא היכרא שמסלק רעתו מלחתות בגחלים שרי והייט לבטעמא שכתב הר״ב גזירה שמא יחתה לא

 הזכיר

 יכ ישראל בועז
 yg (א) כ׳ עלה הגאון מהר עקיבא שליט״א.קי למ״מ נגזור כמא יגיה
 יחייב מכוס מבשל. ועי׳ חי, רשנ״א פ״ק במאי לאמרי'
 בעקורה ומוחה. דלסי חלוצו בחרא. מידי הנא ננתבשל כמאכל ב״ל.
 ואז אף כשיגיס א״ח משום מבשל. לס״ז בלא הגיע למאב״ל אסור להשהות
 אף בג0ף. ומזה תמוה צי על מריו בחי׳ כאן. להאריך אי מותר להשהות

 ן תפארת
 פ״ג א) •הוא כקדירה גדולה ששפתותיה מהוברין לארז בעיט.
 ובשוליו שהפוטן למעלה. יש ב׳ נקבים להושיב שס ב' קדירות
 שנסוקין באש שתחתיהן בהכירה ופתח הכירה להכניס שס אש היה
 בצרו. ומתוך שרחב למעלה אינו קולט חומו. וכ״כ תנורים שלנו
: ב) געהייטצט: ג) הוא ( א ״  שרחבים למעלה. דנן ככירה(לני׳ג ס

] קשי! ובהן שנולת . ׳ ג כ ״ י ד ה [ כ ו ס ל מ ׳ ק ץ ו ר י ו ס ו כ״כ ח ) הוא הננבב ונקצר עם השבולת (  התבן הנשאר בארץ אחר שנקצר הסבולת: ד
ר מ א ק . ל ו נ מ ק מ ך להשגולת והקש היינו הרחי ראה לתבן היינו הסמו מ נ ״ מ . אולם מרמ״מ מ ׳ כ . ו5*ע. ועתוי״נ! פ״ע ד ה י ׳  וכ״כ קשה מלקמן פ״כ מ
. סן אותן ק ך ל . משמע ודאי שכשם שניי; הזמורות שזכר סמו ן י נ ק . וכשם שחולקים ניץ V חילק*( בזמורות ו ש ק כ ן חולקץ בתכן ו  כשם שתולקין בתבואה כ
: ה) מע״ש להשהותו שס בשבת. דליכא למגזר שיחתה בנחליס.מדאין להם ( ה א ו ב ת  שגדלין סמיך להן.כך התבן ש1כל נבי תבואה הייני אותו חלק שגדל סמיך ל
. או למשום שמא ( י ל ב י י שבת דל נ ת ס ר נ ל ) ן מ ר  נחלים, וציכא למיחשנמי משוס דמטמין כמוסיף הבל. דאסור בע״ש משום שמא יטמין ב
ף הבל. ולא כי הכא בתנור מחובר. רלא דמי י ס ו ג משבת) די״ל לוקא בטומן כדבר המטולטל אסור משוס מ ס מי ״ ב מ ' ל י ג כ  ירתיח (
. ותו דכשכסוי הקדרה מגולה . דהיינו שאינו נוגפ בדבר שהטמינו בו אפילו שולים נוגעין בנחלים אין בו ( ז ״ י ק : ה ״ נ  לרמץ(מג״א ל
. דבנחבשל ( ב ״ ע ״ל לפמי׳ש ר״ן ןשס דו ס . דנ ( ׳ ת י״ח כ ב ש כ . ואילה״ק עכ״פ ניחש שמא יגיס ( ( ן י ר . ו ח ״ נ ז ר ר מ  משוס הטמנה (שם . ו
. תו ל״ג שמא יגיס. דאפי' יגיס הרי הו״ל בישול אחר . ועדיין חס ( ס י ב מ ר ו שליש בישולו לרש״י וחצי בישולו ל נ י  כראוי לק דרוסאי (דהי
. וגם סהס ( ן ז שי״ח ג׳ 1י״ח). וא״ה הרי ה״נ סתס מבשיל מיידי רחזי לבן דרוכאי(כתוס׳ כאן ל״ה חמי ״ ע ר כ ק מדרבנן (  בישול. דאינו ר
 קדרות ניה״ש רותחות הן. להט ליכא למיחש שיגיס: ו) פסולת שנשאר מזיתים ושומשמין אחר שנכבש שמנן. (עהל רריעזטן)בל״א:
 ז) יעציה תבשיל מע״ש: ה) שיוציא כל הגחלים מהכירה. דאצ״כ גזרינן שמא יחשה בגחלים . ולבעל המאור ור״ן די כשינרפםמתחת
יז אסור ם לח פ י  הקדרה לצד אחר. אבל בהוציא כל הגחלים • אפיי לתת התבשיל״) על או הון התנור מותר. ולדעה ראשונה אפיי ג
: ט) ע׳׳נ קצת גחלים. דדוקא בגורף צריך להוציא כל ו  אפי׳ על התנור. דמדהבלו חם. אי אפשר שלא ישאר ניצוץ ושמא יחתה ב
וכן הוכית  הגחלים דאל״כ לית ליה היכרא בנשארות. מפא״כ כקוטס . ע״י שמצנן קצת גחליס יזכר שלא יחתה מרמתחמס עי״ז יותר (
י ג ס ה קצת מהן . מזה משמע ללא המחצית השקל ש?׳ דמ״ש המג״א ד ס כ י ב ׳ עד שיממון הגחלים באפר . משמע דסג י נ ת  הר״ן וג״י מללא קאמרה מ
. מיהו כצ זה לרי״ף ורמב״ס . דמחני' בשהוי מאכל מע״ש נמי מיירי. אבל אכן טהגין כרש״י וריי ור^ה ( ק י ל  גקיגזוס ה״ש היינו בכסו
נ א׳) דמתני׳ דוקא להחזיר בשבת על הטרה מיירי. אבל לשהות מע״ש משהינן. ובאופן שנבאר בסוף משנתינו : ר ל ) 

f-pn . ׳ ר י ר ״התבשיל בתנור" ולקחן ״להון אשור נתנ ) כדי  ״

י נ ת ק ה ד ר ו יונה ד ע ב ם ר ש א מ״ש הרא׳־ש ב ה ר ד ת ו י ב . ו ס י נ א י מ ם ש ר משו י ס ך א ״ מ ר ת ה ע ד א וכן ל ״ ב ש ר ה ל . ד ו ר ע א ח ל ו ו ם כולם שתק י נ ו ר ח א ה ד . ו ־ ב א מ  ל
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ב כירה ר להשהותו* על נ ה ו ע לו מ ר מצטמק ו נו כלל או בשל כל צרכו ו ם דהכא ליש לן בין אי ף הבל כמ״ש רש״י משו סי « הזכיר למו T ' ? S r t ׳ ״ i n ! 3 
;*V™ 5V i V j V i S ח חתה הואיל והסי ה ולא חיישינן שמא י מ ו ט ק ה ו פ ו ר פ שאינה ג ״ ע ב לוקא תבשיל שלא בשל א ״ ר ומה שפירש ה ף הבל. ף הבל למוסי ס ו מ . r 

ך ט והשליך בתוכו אבר חי סמו ר ו וכן תבשיל שבשל כל צ נ ו ממ ת ע א דגזרינן שמא ל ק ויפה לו הו מ ט צ מ ׳ בשל כל צרכו ו i כל צרכו או אפי ?  5חנ?ף ״י״; 4
: ט מ ח דעתו מ ה הכל כתבשיל שלא בשל כלל שהרי הסי ש ע ש נ ׳ ו דכל שהתחיל להתבשל בין לבל ת ע י ס ף ו ״ ת הרי ע ר ה והיינו כ ת ח ״ י ״ , י ׳ י * * 

תטן על גבי כירה ו ן נ ם חמי י . מ א ״ ש  ב
י לבשוליוליכא כ ף דלאצרי ר ג  לאחר ב
. ל י ש ב א ת ל ל כ  למגזר שמא יחתה: א
פ שגרף שא״א לגרף כל הגחלים ״ ע  א
ד וחתי ח ן א ו נ י ם ג ד שלא יכאר ע  ע
ליה: יחא ליה בבשו ר דנ ח א  לחחויי מ
. אפיי חמץ י ו כ ם ו י ל ט ו א נ ״ ש  ב
פה רו רה ג ב כי ל ג  דשרינן להשהות ע
ר לאחר שנטלן אין פ א ת ה  ושנתן א
: וב״דו ת ב ש ב ל ש ב מ כ ד ח י מ רץ ד י  מחז
. בין חמין בין תבשיל ינולין ם י ד מ ו  א
ה ״ ב ו ר . ולא ש ן ׳ ט נ  להחזיר לאחר ש
ג ״ דן בידו שלא הניחן ע  להחזיר אלא בעו
ר ר אסו ח ר א ב ב ד * או על ג ע ק ר ק ר אחר אבל לאחר שהניחן ב כ  ל
ץ לכתחלה בשבת : מ ט מ  להחזירן אפילו לבית הלל דהי־י כ
י פ רהב למטה נקלט חומו לתוכו ט ר . משוך שצר למעלה ו ו ג  ב ת
חתה דלעולם ן שמא י נ ישי בגבבאחי קוהו בקש ו ה ואפילו הסי ר י כ  מ
. ה פ ו : כ ט פ ו . לסמוך אצל ל ר י ב ג ן מ : בי ו נ מ ו מ ת ע ח ד י ס  אינו מ
ה ר ד ם שפיתת ק ו ק ו ואין בו אלא מ רה אלא שארכו כרחב י  עשוי ככ
רה שהכירה ל הכי ב ה ב מ ה והבלו ר ת תחתי ר ב ו  אחת* והאש ע
ח אלא שיעור ת והכזפח אץ פתו ה מלמעלה שיעיר שתי קדרו ח ו ת  פ
: ת ב ש . ב ץ נ ת ו ן נ י : ג א ר ו נ ת ת ופחות מהבל ה ח ה א ר ד  ק
ם י מ ם בו ה . קומקום של כחשת שמחממי ם ה ד נ ד ה צ ה ב צ י  ב
ד שתהא מגולגלת כלומר . שתצלה קצת ע ל ג ל ג ת ת : ש ש א ג ה ״  ע
רר ה על סו כברנ . לח י ן י ר ד ו ם ה ב ג ע י ק פ א י ל ת ג ו ב ר ו ע  מ
ד שתצלת בו דגזרינן הולדות חמה* אטו תולדות ה כ מ ח ס ב ח ו ה  ב
ה אטו תולדות מ ן תולדות ח נ רי ז ר לאג ב ס . ל ר י ת מ י ״ ר : ו ר ו א  ה

ר  האו

 ב״ש אומרים המיןי) אבל לא תבשיל יא)
 ובית הלל אומרים חמין ותבשיל(C. בית
 שמאי אומרים גוטלין אבל לא מחזירין >ב)
ב תנוריי) ג < ק ר י ז ה ף מ  ובית הלל אומרים א
 שהסיקוהו בקש ובגבבא לא יתן בין כתוכו
 בין מעל גביו*<. כופהפ0 שהסיקוהו בקש
 ובנבבא הרי זה בכיריים. בגפת ובעצים
 הרי הוא בתנורי1): ג אין נותניןיח)ביצה בצד
 המיתם* יט) בשביל שתתגלגל כ) ולא
 יפקיעגה בסודריןנא). ורבי יוסי מתירנב).

 פסחים פ*ב הלכז ו׳: פיי הלכה 6׳ חלה f*"s היא נותיר . פי׳ ירושלמי הלומות ש־״יז העין ג׳: וו" יוסי פ־ייש הלי ב' ג׳ פות״ע א״מ הי׳
 שגויי נוסהאות

 ובד׳יא . בד״נ בה״א .

 (אבל) לא מחוירין.

 בכי׳א ולא מחדרי!.
 ובה״א בד*> בזיוי׳א:
 ב שהסיקוהו. במשט׳ר
 שהםיקי. ובגבבא. ג:׳׳>
 או בגבבה וכן בסמוך.
 בת־כו. ביי פיזרו נתיבו.
 מעל גביו. בנ־״נ מנביו.
 וכן הוא ברע׳׳ג. כופת
 שהסיקוהו . נמשבי״ר

ה ש ח ם י מ ו . ו ק י ס ה  ש

ע למאכל בן ררוסאי בין י ג  שלא ה
ע ואפילו נתבשל כל צרכו אלא י  שהג
הא . ו ר ו ס ק ויפה לו א מ ט צ  שהוא מ
ר ק אין צולין וכוי אלא ע ״ פ ם ן ב  לתנ
ב לכמאכל י ופ־רש הר״ ״  שיצולו מבע
י והו לא חיישינן שמא ג סאי ס  בן לרו
א בלא בישל כצל פרי ? ה ל ד עו חתה ו  י
ם י ק ס ו פ ר תירצו ה ב ם אין צולץ. כ ת ה  ו
מ  להא רהכא שרינן בבשר חי ה״
ת להתבשל ר ה מ ה שאינה מ ר ד ק  ב
ל למחר ולא ה ע נ מ ו מ ת ע ח ל מסי  ו
חתה חבל בצלי שאצל האש  חייפינן שמא י
 שממהר לצלות ואפשר לו לצלות שיהא

ט ״ ה מ יה ואתי לחתויי ו נ ו מי ת ע ח ל ד לילה לא מסי  ראוי בעו
ל בן ררוסאי שרי ללא חיישי' לחתויי כ א מ  נמי כי נצלה כ
ם יחריך אותו כיח שמונח על החש בלא  שאם יחתה בגחלי
ל ו כלומר ע ת ע ת ד י ס מת שכתב לבלא בישל כלל מ ק קררה. ו ס פ  ה
ף ם א : וב״ה אומרי י ו ה י  למחר וכל הלילה יכול להתבשל בלא ח
׳ ר חפי י ס ב ולא שרי וכוי אבל לאחר שהגיח; וכו׳ א ״ ר ן.כתב ה ירי  t*Z'Z»Z מתז
ט לשון רשייי ק נ ך ו י ר ס א מ ט ה ב ד ג ן לכתחלה. א  או בעצים* ולא יפקיענח. לב״ת דהוי כמטמי
ה כנמשך הוא ופירש . לאילו לפי מ ת נ מ ט ה רקץ ב : למפרש לכוליה פי י ־ א  ל

בנא לעיל ת כלכתי נ מ ט ה ת המפרשים ליה בשהייה לא ב ע ל ם לפירקין כ י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
. פירושו ר ו נ ת * : ב [ ת ב כ ט להוי כמשהה לכתחלה ב ק נ מ ה ליה ל  [הריב]ד״חוב־ה יומי,, הו
מה לא קטי . וגד־יפה ו י ו כ א ימן ו : ל [ ב ״ ב ב ל ״ ו כתבתי בריש פ ^ £ ^ י  ג
ף וחינו רו רה* שאינו ג י בכ י . והלכך כל לשר ל ד ו ה ולא מ ל ע  1 י י מ

ר נמי ו ם כגון תבשיל שלא בשל כלל וכוי כללעיל אפילו בתנ ו ט  ק
ו ף ב״ה לא אמר א ירץ ל תא למחז ג ו ל  שרי והלכך לא שייך כמי פ
קטום י גרוף ו ר לא מהנ ו בתנ ם ו קטו ף ו ח ג  רמחזירין אלא ב

 בכי׳א
 בני״ר, כופה
 שהסיקוה. ברי׳יף כיפה
 שהסיקוה ועיין בדבור
 הסמוך. חדי זה ככיריים .
 הרי הוא. כל׳; הרי הוא
 כבירים.. וכיד נכי׳מ
 (ובס ככירה): ככי״ק הרי
 כבירים,. הרי היא יכ״ה
 ברי״ף ועי׳ ב־בול הקורס

ה אפ״ת אינו ר״ל שעכשיו ״ מ א שפינהו כדלקמן ב נ א ת ל א כ ה / ל ׳ ע א . ש א נ ה י ׳ ע ו ם ב תם. מ״ש הר״ב שמחממי . ג בצד המי ־ ן " י ה ־ ל ל  כ

ה א כ נ ר שיורידוהו מן האש.ולא בא הד״ב לומר א ח א ה מ ח ר א ש ת ס ו י ׳ ר הרמב מ ח פ אלא אפיי אינו עכשיו על האש וזהו כ א א על ה  הו
י הכא שפינהו:[*בשבי־1 ם ניחא שפיר דלא תנ ו מקצת מי ס כפיי פינהו דלקמן שחסר ממנ להרמב״ . ו חם ולח מן החמה ם מן האש הו ח י מ  ה
ן ק בכל מערבי י ף פ בסו . ו ן קצי ה ו׳ פ״ב דעו נ כ ב בפירוש מ ״ ר . ועיין בל׳ ה י רש״ / הר״ב שתנלה קצת וכן הי י . פ ל ג ל  שתתג
 [*ובערוך

ד ר  ט

ס בלשוני לא יהן וכ פ . והטור ת ה נ ר ב ש א ופירוכו לא י ח ס ט . כן ה ה נ ע י ק פ א י ל : ו [ ה כ  פירש״י צלוייה ר

ז ע ו  ב
דחק  בגרוף בלא הגיע למאנ״ל. אי חיישינן לחיזוי. ולא העיר שמא יג־ס. ו
 צימר לסמך א״ע אמי־ ש בס״ק דבאינה מיחד אסיר שמא יגיש. והנא
ר ת״ל ב ה מ ר ה מ . ואפייה איכא חשש דיתתה. עכ״צ. א ד י י  בשוחה מ
 כי כבר אשכחכא ננריכיחא דא. וכוונתי לרעת קדושים לגיל שי ה׳. ולפמ״ש
 מוכח לקרב בב׳ ידים מה שדחה הגא ן ה;״צ באמת המין שבידו. ־ע״כ

 יכין תפארת ישראל

 כחב בסידן רנ׳׳ג ס-יף ב׳
 שממין להקל אפילו הנירזו
 ע״ג קרקע אס לא נצטנן
 ושייס מיהו עזב להחמיר:
ר כוי ו  ב [במשנה] תנ
 ויצורים שלגו זין כירה יש
 להס ימיא נס־׳ מ׳: סעי׳
ת וכע5יס פ ג  ft׳ . (שם] ב
 כרי הוא כתנור. ואע״ג
 מרוף וקשים טל גביו
 אםור . ולסמוך יש הלוג הא
 בי; הגוסקים ל,י הוי כתנור
 ומסור הו לא. ע׳ בסי/־־נ״ג:
 [הר״ב] ד״ח ור׳ יוסי כוי
 ואין הלכהכו׳ עכ״ל.וכ״פ
 גש׳יע סי׳ ;י״ח סעיף ג׳:

ן י) רוקא מיס חמין משהין(לרייף בשגרף זלרש׳י זלדעמי' אפי׳ לא;רף). דמים ו י צ ן ל ו ש א  ר
ח . כ! פ ו ] כ ה ג ש מ ב  ב [
י י  אי־־זא כמשב״; ונפי־ נ

ו זצוק״ל ז״ל. המוה ׳  (ב) כ' רביכו הגאון אאמי
 ו:״ל להבשיל לרבותא לה׳תר כגרוף וקטום. וחמין

 רשי״א כך דעתו:
 לנחבשיצ לבד הציג

 לרבותא לאישור. בלא גרוף וקמים עכ'

 א״צ טשיל כל כך שיחתה עבור;: יא) אף שגרף(ללי״ף). דב״ש גזרו גרוף
. י ל י י ) לרי׳יף דרישא להשהות מע״ש מ ב  אטו אינו גרוף (דן): י
 וחוס׳ וכן ״ריר יק קאמר הכא שפיר. דוקא בנטלה ורנה להחזיר בשבת פליגי ב״ש וב״ה.
גהאדל׳ש ק. חזרה דרישא פלו ׳  נשגי׳ לגי!׳ ו«יייי& P ולרש״ידרישא גמי בחזרה מיירי. הי
' י וני׳ה היא (!,ףל למה נקע מסלץ כלל. פשימא וכ׳יכ ק׳ לב״ם לקאמרי ״אף״ ™ &™ 
ה ל״ל. הול״ל לב״ה מחזירי(, וניל מזה ראי׳ לסור (רג״ג). וכמ׳ש רמ״א שם ״  הר׳ב שם ועיי; מ״צ פ
 דכליש עוד שש נ״י מ״ב: &״נ . ללזקא בנעלה ס״מ להחזירה מותר להחזיר. לפי ז לבייש ס ק אפיי

ד) הוא ג״כ כקדירה בלי שולים. מחובר לארן בטיט. רחב  ג [תיי"ט] י״ח ולא בנעלה ע״7 להחזירה לא יחזיר. ובה״א אם ננ1ל ע״מ להחזיר אף מחוירין): יג) וק״ל כב״ה: י
וגרףוקטס. אפ״ה כל זמן שיס׳׳ב. גזרי׳ שמא יחהה. י גס בהסיקו רק בקש. ) דמדפיו א׳ וצר נקלט חומו טפטלהכ ו י למטה. ופיו אי ונר למטלה: ט י  'sV^fr^r^^ ״
0 עשוי ככירה שאין פיו צר רק שאין בו רק מושב קליקה אי. : ט ט ״ ה ל:בקדרה בצרו אסור מ / לסמוך תבשי י אפ  י 1 י דשמא נשאר נצוץ ויתהה בו. ו
) ר״ל שהצצה קצת : : כ ר ו מ ורה חמה וכ״ש כמוך ל י ט) ה) בשבת: י ׳ גרף וקטם אסור אפיי כצדו: י ז)דאפי רה: י ק והבלו רב מהבל כי ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
) בנתחממו בשמש: ב : ס ק ר י נתחממו רק בשמש גזרי' שמח יטמין ב . אפי ן ג סודרי! חמי ה . ור״נ לא יפברנה ע״ בקענ ) כמו לא י  כיי שיצולו מבעוד יום בא

 כמאב״ד אתיא בין אפילו
 להנניא בין לדמן וכו׳ ולרבנן בנרוף הרי דאף בגרוף צריך שיצולו מבעיי כמאב״ד וציייע: [א־ת טו] שם בהרע־ב דייה או שיתן. ורע לו מיתר להשחיתו. ותקא להשהותו אבל
 לההזיר אף במצטפק ורע לי אסור אא״כ גרופה וקסומה. ועוד המיר לענק הזרה דאף כגרוף אינו מותר אלא על גבה אבל תיכה אסור משא״כ בשהייה דיכא דבעינן גרוף מחני נ״כ
ה אומרים. אבל לאחר שהניהן בקרקע. תמוה לי הא בסוני-ן איכא ב' לישני דלל״ק בעי ב' למיבותא עורן בידו ודעתו להחזיר. ״ ב  להשהות בתיכה : [אות מז] שם בהרע׳יב ד״ה ו
 ולל״ב אינו אסיר אלא בכי לריעותא . הניח ע'ג קרקע ואין דעתו להחזיר וא״כ או דהו״ל להרעיב לכתוב רבעי' ניכ דעתו להחזיר [או] דהו״ל לכתוב דעג״ק אסור בלא היה רעית
ח . שפיתת קדרה אחת . ומש״ה דייק התנא הבא רתני ה״ז כפירים בלשון כפל עיש שמשמשת בב׳ קדירית בכפליים ככופח יתרם: פ ו  להחזיר וצ"׳>: ב [אות מדון בהרע״ב ר״ה נ
 [אות מט] שש בתוי״מ ר״ה :יא p.והלכך כל דשרי בכירה.ומ"מ יש הילוק דבבירה אף היכא דאסור להשרות מ״מ מותר לסמיך אף באינו גרוף ובתנור אסור לסמוך אף בנריף וכן בבופה
לא יפקי׳1נה.דנזריג! תולדות הםה.אבל בהמה עצמה מותר להחם ד המיחם.ובדיעבד חייב חמאת(כן מבואר בגפי): [אות גא] בהרעייב ר״ה ו צ ̂ה ב ^ וגעציש: ג [אות נ] בטי נ  גהסיקו נ



ם י נ ו י א צ / הוספת יום טוב י ־ D ק ג ^ ר ה פ ר י  ר׳ עובדיה טבי־טנודח כ
 ולא יטטיננה״ מיי׳ :ם
 פת״עמס: ד והביאו סלק.
׳:  מיייפ״ע מהל׳ מננ! הלכה נ
 טיליינר הגרוף . ע״א ע״א:

ן מפרש שמביאים סודר או ממצית זמניחין אותן בשמש בקנ 0  טרך
ק הביצה בתם ושוט; ומשלשי! עד ר ט  עד שמתחממות יפה ו
 שתתגלגל עכ״ל., ונ״ל שכוונתו שהפקיעה היא הגלגול שבביצה
 שע״י גלגולה של הביצה ר״ל שמתגלגלת בתוך קליפתה ושבכך
 היא נצלית הוא שקורא אותה פקיעה

 על שם שמתבקעת לביקועים בתוך ו״לאיטמננה-״ועי׳ירע״ב
ר שתצלה . נמשיי״י ן מ א צת כ  קליפתה במה שמתגצג

 והפי׳ א ביפקיענת במקום בי״ת דביקוע
 ששניהם ממוצא השפה וכן פירש
 הרמב״ן בשירת הים נשפת ברוחך
 כמו נפבת והביא הרבה כמוהו וכמצא
 בהפך ג״כ הבי״ה במקום פ״אברפ״ו
: ת]  לפיאה ובמשנה ג׳ פרק ד׳ לעדו
לא יטמיננה כו/פייהר״ב גזירת שמא  ו

י נוסחאות ר נ  ש
 ולא יסמינגת. בכי׳ק לא..
 בד״נ לא יטמנה. במשבי״ר

 שתיצלה (מפעל):
 ד מעשה. בכי/ז ומעשה.
ה:  סבריא . נכי״ק טברי
 בכיימ מביריא: במשבי״ר
נ י י , נ  טיבריא . והביאו
 הביאו. צונן לתוך. נד״נ״
 תוך : מושבי״ר צינין
 בתוך. אמרו להן. ;כי״מ
 ואמרו,. (אם בשבת .
 >כ״ה גז״נ . במש: כ גבל
 . , היסוסים הישנים(קו ם ל'
 יזיז כו עפר הלבוק. הא אינו לבוק לית ליבלין) ליתא ועי׳הוייכו

 בש־ הב״י. ועי׳ בסמיך
 אםורין ברחיצת. נששב׳׳כ
 וב:;שבי״ר ואםורין. ביו״ט.

 לן בה כשהעפר שאינו דבוק.ור"ל שהוא
 תיחוח. הוא הרבהא) שכשעושה גומא ע״י הביצה אינה מתקיימת

י ;״י ט י"' י ם ב כ א ' נ : מ  כי דופני הגומא יפלו ולא יוכלו להתקיים לפי שאין הקרקע קשה ג
ן ואם.. אסיריו. מישני״ר ־ ע ק ר ק י 3 3 ם ו 3 D l T P p r j אבל כשהקרקע שסביב הביצה[״הוא 

 קשה שתשאר הגומא קיימת אסור דהא חורם בכל שהוא כדתנן
ף ל״ט] ממ״ש במשנה ב׳ פי׳ק ל  במ״ב פי״ב . כן הוכיחו התום׳ [
. מסקים התום' והאחרונים ׳ ם בשבת כו  דביצה עי׳ש: ך א

. ׳  דטעמא דאשרא משוס דהוי כמטמין בדבר המוסיף הבל כהמים ד3בר״ב]"ד דיםלוןכי
י4-'ן!2"? י וכי״ש"•סי ל ב ם ה י פ י ס ו מ  צוננים שבצינור הם טמונים בחמין foz™ ה

0 ש ס פב• . א ן ע ץ ע פ ץ א / ן כ ן ן ל כ ש  וכתב הבי׳י סי׳ שכ״ו להא דתנן אם ב

 ולא יטמיננהיע) בתל ני) ובאבק דרבים בה)
 בשביל שתצלה; ך מעשה שעשו אנשי
 טבריא* והביאו סלון ני) של צונן מ) לתוך
 אמהכח)של חמיןנפ). אמרו להן חכמים אש
 בשבתל) כחמין שהוחמו בשבת ל») אסורין
. ביום טוב כהמיו  ברתצהלב) ובשתי ה
 שהוחמו ביום טוב אסורים ברחיצה לג<
 ומותרין בשודה,מוליארלל) הגרוףלח) שותין
 הימנו בשבתלי). אנטיכיל׳) אף עלפי

 ו
 ואסורין מוליאר.3משבי״ר
 מולייר. בכי׳ק מילייר.
/ ממנו ; ד  הימנו . ב

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 דל״ש לגזור המה אטו
 אור: [אית גב] שש
א  בהרע־ב דיה ל
 יטםיננה. דגזר חול אפו
 רמץ . אבל השקעת
 סודרים ל״נ אטו רמץ
 דסודרים לא דמי לדמן.
 תוס׳.וק'ל הא נש בהול
 לא אסיר לר״י רק דרך
 הטשנה וא״כ הפקעת
 טורדים דלא הוי הטמנה
 שרי עי׳ בתים׳ דייה ואין
 מגלנלין דכתנו להדיא
 דלגלגל על הול שרי.׳אי
 דם'ל דמדלא קתני ולא
 יטמיננח בסודרים מש_׳׳ע
 דבסודר אפילו דרך
 הטמנה א״כ מת תירצו
 בזה דסודר ליד לרמץ
ה בדבר נ מ ט  הא ה
 הט־סיף אסור בכל םילי
 וכ־ חשי טבריא דומה
 לרמץ. וצל־ע: [אות נג]
 שש בתוי׳׳ט דייה ןלא
 יפקיענה. יבע־וך ערך
יב מדברי הרמב״ש נ /  כי
 פיט דייקא הכי דכתב
 המפקיע את הביצת
 בנגד חם או בהול
. ם י כ ר ק ד ב א ב  ו
א ר ח  וטדכיילינהו ב
 מחתא משמע בגד
 דומיא דחול ואיני שיירו

 האור ואין הלכה כרבי יוסי: לא יטפינגה בהול ובאבק דרבים.
ך מ ר ו ט  כהוחמו מנת החמה ובהא לא שרי רבי יוסי לגזר חול א
 הואיל ותרווייהו לרך הטמנה אתי למימר מה לי רמן מה לי
 הול. אי נמי גזר ר' יוסי שמא יזיז עפר ממקומו שמא לא יהא

 שם חול עקור ככל הצורך ואתי לאזוזי
 עפר הדבוק והוי חוללה לחורש :
 ף סלון. צינור שממשיק המים
 לתוכו והיה אותו צינור משוקע בחמי
 טבריא ומתחמם מכח אותם המיס
 החמים וכשהץ המיס צונני; נמשכין
 בתוכו מתחממין באותו סלון שנתחמם
 בתוך חמי טבריא ואמרו חכמים
 כהמיס שנמשכו באותו צינור בשבת
 דינם כדין חמין שהוחמו בשבת
 שאסורים לרחון בהן אפילו אבר קטן
 ואסורים אף בשתיה והמים שעוברים

 בו ביום טוב דינם כדין חמין שהוחמר ביו׳יט שאסורים לרחוץ בהם
 כל הגוף0 אבל מותר לרחוץ בהן פניו ידיו ורגליו ומותרין
 בשתיה והלכה כחכמים. וחזרו בהם אנשי טבריא ושברו את
 הסלון: מוליאר. פירשו בגמ' מים מבפנים ונחלים מבחוץ והוא
 כלי שיש לו ביח קיבול קטן אצל לופט מבחין מחובר לו ונותנים
 שם גחלים והמים בקבולו הגלול ואס גרפוהו מן הגחלים מבעוד
 יום שותין מן המיס שבקבולו הגלוצ בשבת ואע״פ שהוחמו קצת
 מחמת כלי לפי שאינו מוסיף הבל אלא משמר ומקיים חיסישלהם
. הוא כלי נחושת שיש לו שתי שולים כי  שלא יצטננו: אנטי

 ומשימין
י כ י ט נ  הס כלין הטמנה מבע״י אלא לפלוגי בין שבת ויו״ט הוא לתני הכי כו׳ וינולין לברי הר״ב להתבאר ע״פ זה הפירוש: א
 אע״פ שגרופה אין שותין ממנה. פירש הרי׳ב מכוס דאעפ״כ המיס מתחממים בשבת וכן פי־ הרמב״ם כ) ולפי זה [איירי] בחמין

ו מ ח ו ה  ש

: ״כ״כ הרי׳ב" ותקון זה קלקול הוא: ל ו  א) הוא הרבה . ליה בלפושים הראשונים ואח״כ תקנו: ״כ״כ הרנה״ .וברמת הימים הקט ע
 ב) בתוי׳׳מ לפוס פראג וקראקא שנלפסו ע״י הרב המחבר היה כתונ ״וכן פירש״י״ והכ״ל הוא שהגיה כן ולשנא להתויי׳ש קשיתיה שכתב להלן ״ילשין רש״י
 אינו כלשון הר״ב" וע׳׳פ הגהתו זאת הנכונה נלפס כן ככל המשניות שאחריו על הנה. גס יש גמגום בדברי התויי׳מ להלן שכתב ״ואין זה נכון לחמין כו׳
. והנה בדפים פראג לא באי שמה הלבריס ה נ צ י מ " לאכתי י״ל בא־פן השני ללא היחמו כל נרכן וכן העיד עיז בשפר לקוטי ה  החימום רע לה; כז;

 המגבילים כאן בין שני חצאי מרובע מן ״בפירוש הרי׳נ״ על ״בין לרש״י". וכפי הניאה כאשר התנו ׳ י־ ״
 לזכחן לפניו. על מה שכתב ״וכן פירש״י״ העיר ״יצשון רש״י אינו כלשון הר״ב״ ועל מה שכתב ״או כל

 דתנן !\ui v /!׳!
 נכנסו לתוכו המים בשבת רתא אפילו נכנסו מע״ש נמי אסור

 וכפי הניאה כאשר התכונן אחרי כן התוי״ט אל לבריו העיר בשולי הגציון
 ;רון (פניו. עג מה שכתב ״וכן פירש״י״ העיר ״יכשון רש״י חינו כגשון הר״ב״ ועל מה שכתב ״או כל נרכן והחמים יותר יפה להן" העיר ״ואין זה נכון
״ והדברים האלה נטטס ומוכנים כשהם לעיכמם בתור הגהה מן הצל אבל כשבאו בהד נ שה השניה (קראקא) בפנים ההוי״מ בגי ׳  לחמים כל שנתחממו כו

 שוס שכוי בדבריו הנדפסים מכבר צא עמל עוד טעמם בס. והמעיין החושב כי בזמן אחל כתב התויי׳מ את לבריו יעמול וישתומם.

ד י תפארת ישראל  י

. אסור לה לטבול ביוס ז' לספירתה מב>1ול יוס לי״א ה מ  בשבת כמקוה ח
 לאפילו בליעבל לא עלתה לה טבילה. וגם לטבול כשחשיכה בשבת בחמין ,
 אסור משום גזירה למרחצאות . רק תטבול בין השמשות. לכל דבר שהוא
 שבות לא גזרו מליו ביה״ש . לכדאי הוא ר״ת. ורנימ יואל במרדכי. לש״ל
 למותר שבות ביה׳׳ש לצורך מצוה אפי׳ קבלי כנר שבת [ודלא כמג׳י׳א רס־׳א
 סקי׳יא]. או שלא יהיו המיס חמין או פישרין רק כשיעור הפגת צינתן [ח״צ
. אולם בתשר נב״י כ״ה. וכ״כ בקרבן [ ט י ק  תשר ייא . וכלרי טהרה קצי ז ס
 נתנאל כ׳ לאין למתות במקילין בשבת אפיי בתמ־ן ממש . דיי׳ל דבטכילס
 ליכא גזירה למרחצאות • לאסרוה רק משיה שמא יחוס המיס בשבת. ובטבילה
 של נלה ליכא למגזר הכי. דהא 5ר«ך להיות סמוך לחפיפה טבילה. והרי אסור
) הוא כצי שיש לו בית סבול לגחלים. שביב ד  לעשות חפיפה בשבת]: ל

*א ס>ךי):כד)(זאנד) שנתחמם בחמה:כד.)שנתחמס ג  כו.)אפי מע״ש(שי״ח מ
 ע׳יי איפני עגלות ׳ ובהנך מודה ד״י מדדמו לרמץ. או משום חשש
: כו) שהביא מים מנחל )(רעמע)  שיזיז קרקע עולס ממקומו: כו
 צ־נ• : כה: נחל קטן: כט) ר״ל שהמשיכו מבעוי׳י צנור מים צוננים
 שיפים מחמי טנדיא.תוך חמי טכריא.כרי שיתחממו המים הצוננץ.
 וירדו למקרה בשבת: ל) ר״ל אם יר־ו למקום בשבת. סף שנמשו
 לתוך הסילון מע״ש: לא) דהו״ל כאילו הטמין מים הצוננים םבצנור
 מעי ש בדבר המוסיף הבל: לב) אפיי מקצה גופו . למדהוחמו
 בשבת אסורים בהנאה בכד שיעשו: לנ) ר״ל רחיצת רוב גופו.
 אפיי אבר אבר. אבל פניו ידו ורגליו מוהר לרחרן בחמין שהוחמר
 ביוי׳ע (סיךא). מיהו אפי׳ מיס פנתחממו מע״ש. חסוד לרחוץ בהם
 כל גופו או רובו בשבת- רק נקט הנא בסילון שנתחמם בשבת
 דכה״ג גם בשמיה. או ברחיצת אבר ח׳ אסיר(שכ"ו).וונשים הטובלות

 להמיס :בבית קיבול הפנימי; לה)כגרפוהו מהגחלים מע״ש: לו) מהמים
 שנחנו להוט מע׳יש. דאינו מוסיף הבל. רק משמרהחוס: לן) הוא

 כלי
: ד [א •ת נר] במשנה שעשו אנשי טבריא . תמית לי דלא ביאר הרעיב כלל אהיכא קאי רך מעשה. דלפי הטעמ דכי הרע״ב במ״ג דר״י מודהדלא יטמיננה בהול משום שמא  ;ש״ל)
 יטמין ברמץ קאי עלה המעשה זו לה־כיה ות דבדרך הטמנה אסיר. ולאידך מעמא שכ' הרע״ב במ־ג דהא דמודה ר״י דלא יטסינגח בחול משום ששא יזיז עפר וזה לא שייך במעשח
 «ו. ע״כ דקאי ארישא רהכמים באו להוכיח ממעשה זו דתולדת חמה אסור.;ומוכח באמת דחך מעשה לא היה בהטםנח אלא רהטים באו לשם בשבת ונתבשלו ועי׳ במהר״מ לובלץ),ור*י
 ס׳׳ל רליבא ראיה דהמי טבריא הוו תולדה דאור דחלפי ועברי אפתהא דגיהנם וכך מבואר בסוגיין:[אית נח] שם בהרע׳ב ד״י• םל״ק״שאסור־ם לרחוץ בחם כל הגיף.מבואר דאילוהוחמו
וף. יכ׳יכ הרע״ב לחריא פ״ב רביצה ט״ח,וזהו דעת חרי׳־ף והרטב״ס אבל דעת תום' דאסור . והא דטוכח מטחני׳ דיש חילוק בין חוחמו מעיו״ט לחוחמו  מעיי׳־ס שרי לרחוץ בהם כל הנ
 ביי״מ היינו להשתטןן בהם כל כיפר דבזה גם בשבת מיתר בהוהמו םע״ש ומתני' כרי ש דם׳יל הכי בברייתא (אבל להלכת קי״ל כר׳י בברייתא דאף שיטוף אסיר) י ומ״מ קשה לי על
 היע׳ב דםפרש למענתינו דלצדדים קתני דכח^ים שהוחמו בשבת היינו לרתיצת פניו ידיו ורגליו וכהמימ שהוהטו ביו״ם היינו לרחיצת כל גושו וב״כ חרמב״ם בפי׳ והרי בסוניין
 פרכינ; לה מאי רהיצה איליטא רחיצה כל גיפו הא הטיט שחיהמו מע״ש ג״כ אסור אלא ברחיצת פניו וכוי הא חמיט שהיחמוביו״ט מותר ומשנינן להשתטף כל נופו עסקינן, הרי
ה דלחלכח מייל כר״י דגם שיטיף אסור בחטים שהוחמו בע״ש גיחא ליה למרע**  דלא רצו לפרש דטתני׳ לצדד־מ קחני וחיל לחריג לפרש דלרשתטף עסקינן. ואפשר לדחוי־• פ

 יותר
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 ה המיחם שפעקי•»־ שהוחמו קצת מבעוד יום ולא כל צרכן או כל צרכן והחימום ומשימין המים למעלה והאש למטה בין שתי השולים ומתוך
S יותר יפה להן וכדלעיל [״בפירוש הר״ב משנה א׳ לענין תבשיל שהאש למטה בין שתי השולים הומו נשאר הרבה ואע״ט שגרף O I X ^ ^ S 
 ואין זה נכון דחמים כל שנתחממו כל צרכן החימום רע להן הנחלים מע״ש המים מתחממים בו בשבת לפיכך אין שותים מתם
. קומקים של נחושת שמשימין אותו על גב ם ח י מ , ה  כדאיתא בשתי ברייחות דף ל״ח ולשון רש״יאיט כלשון הר׳יבאלא בשבת: ך
 י תלי במוסיף הבל וכלומר ואסור האש לחמם המיס שבתוכו: שפינהו.
ה המידעים) מעל הכירה ויש בתוכו מים חמיף: :  להטמין כבסוף פ׳יב [דלעיל] בפירוש אגרופה איןשותין ממנה*״)
. מיס מועטים כרי כו  שפינהולט) לא יתן לתוכו צונן *) בשביל לא יתן לתו
ך שיתחממו מן המים החמין שנשארו ו ת ו ל  שיחמול) • אבל נותן הוא לתוכו א

0 
 3עי1

) בתיך המיתם דהוה ליה כמבשל בכבת: י  הכים«< כדי להפשירן«). האלפס ט
. מים מרובים עד ו כ י אבל נותן לתו י י . , י י ת  והקדרה• שהעבידןנ*) מרותחין מי) לא ית ^fm9 י י

 לתוכן תבליןט*). אבל נותן הוא לתוך
 הקערהטח) או לתוך התמתימט/ רבי יהודה
 אומר לכל הוא נותך0 חוץ מדבר

 שנויי נוסחאות
 שגרופד.. כנייק גרופה.
 בד״כ שהיא גרופה; ברי״ף
 שהיא גרופה וקטומה.
ה הב׳׳ח שש • ה  ועיי מ
 םמנת. נמשג׳׳נ ובמשגייר
 הימנה. במשב׳יב נזפו'

 הרי׳כ אך מ״מ בין להר״ב בין לרש״י]
. חדא למוליאר  קמ״ל הכא תרתי
 מעמיד החום ואנטיכי מוסיף חום
 ועוד דאי עבר ושיהה בהם דאסור.
־ וקשיא אמאי לא אשמועינן לעיל הך ש ח י

י

ם ח

ל

ה 1 J 0 % £ : f t p * 
; דנא דאי עבר דאסור. ועוד דאיבעי׳ \ת\כ א

ץ  בכי״מאץנ^נ
 להו בגמ' דף ל״ז עבר ושיהה וכו׳
 ולא פשטינן לה מהכא. והתום׳
 הקשו קושיות אחרות ומפרשים

 שישובו הכל פושרין: או לתוך הכום.
 ואע״פ שהוא כלי שני דוקא להפשירן8
 מותר אבל מועטים כדי שייחמו לא
 דסבירא ליה להאי תנא דכלי שני
 מבשל ולקמן תנינן אבל נותן הוא
 בענין איחר דמוליאד שיחין הימנו בשבה שמוזגין המיס חמין לתוך הקערה דמשמע דכלי שני אינו מבשל והלכה דכלי שט
. בין השמשות: ן . מן האור: םרוחחי  ביין לפי שהמים אינס כ״כ חמין במוליאר שיתבשל היין מן המים אינו מבשל: שהעבירן
. משמסשן* רכלי ראשון כל זמ; שרותח ן י  שמיזגין לתוכו אבל אנטיכי אע״פ שגרופה אי! שיחין הימנה לפי לא יתן לתוכן תבל
. דכלי שני אינו ה ר ע ק  שאגטיכי יש בו הבל יותר ומתבשל היין מן המים בשעת מזיגה מבשל: אבל נותן הוא לתוך ה
. כמין קערה גדולה שמערה כל האילפם י ו ח מ , [*האלפס כוי. עיין ברפ״ח מבשל: ת  וכן משמע בירושלמי ע״כ: ך
 לחולין לתוכו ומשם מערה לקערות : לכל הוא נותן; אפילו לכלי
 ראשון: חוץ מדבר שיש בו חומץ או ציר. הטטף ממליחת לגים שהם מבשלין התבלין ואין הלכה כר״י. ולוקא תבלי; הוא

ר ו ס א  י

ן כי ן תפארת ישראל י י כ  י

 שכ׳ למ5רף שאינו מתכוון אפ*׳ לל״י שרי. וקי והרי בש״ס הכא (למי׳א כי)
 אמריי כפירוש דלר״י ככה״ג אפור. ות״ל כי כוונתי לרלח״ס סי״נ משגת
 שהקשה כן לרמ׳ימ וע׳יש מס שתירץ): כד) (טיגעל): מה) מהאש :
 פו) נ״ל דאין ר׳יל שהעבירן מןהרותחין. אלא ה״ק שהעבירן מהאש
. (אב״י יפעל״) י נ ט י  מרותחין. דהאי מ״ם סי׳ הבטן של ב
 כצ־׳יצ) ומנוקד בשוי׳א. ור׳יל בל״ח (קאכענד): סו) וה״ס כל דבר .
 דכלי ראשון אף שנשתהה הרבה אחר שהעבירן מהאש. מבשל כל
 זמן שיד סולדת כו(p״1 שס סקכי׳ל): טח) טעללער: מט)(פיססעל).
 דכלי ב' אף שיס״ב אינו מבשל-ויש אוסרים לתת מצח אפייבכ״ש שיס״ב.
 ובעבר ונתן אפי׳ בכלי ראשון מותר- לבטל המלח בסי (שם ש״ש).
 ואע״ג דכל דלטעמא עבירא לא בטל. נ״ל רהכא אין המלח אסיר

 כלי נחושת עם ב׳ שולים. ומשימין גחליס בץ ב' השולים •
 והמיס בחלל הכלי שעל השולים: לח) דמדהאש למטה מהמים
 ח־מו רב . והו״ל כמטמין במושיף הבל: לט) ר״ל יורה פסילקוה
 מהאש וכה מיס חמץ: ם) מיס צוננים מועטים: מא< אס כוונתו
 שיתחממו הציננים: סב) שהיא כלי שני: מג) דבכלי שני אי אפשר
 שיתבשלו הצוננים. להט אפי׳ נותן צתין הרות דן שבטס. מיס

 צונן. בכי ״ק בתוכו צונין.
 במשני״ר לתוכו (מים)
 צונין. ובציון המשנה פס
 ליתא. שיהטו. נמשביי׳ר
 שייהמו . גותן (הוא)
 לתיכו או לתוך . בד״נ
 לייזא: כמשכי״ר״ ולתוך.
 כתב הרג בעל ל״ס כמכנה
 ל' ריוזאוםניןניסא נשממ1
 בניעות המלות לתוכו או
 והכניסו בל׳ קרהקא גשם
 ס״א עכ״ל. והרמב״ס בפי'
 כהב יז״ל וזהו מנין אמרם
 אבל נותן לתוכו כיס כדי
 להפשירן. ועיין בקול
 הרמ״ז ובכי־ וצ״ע.
 האילפס . בכי׳ק הלפס.
 לתוכן תבלין. שם בתוכן.
 נותן(הוא). בל"( ליהא .

 לכל. גר״נ בכל:

 תוםפות חדשים
 ה [הר׳׳ב] דיר או להיך
 הכיס ו&ע״פ שהוא כלי שני
 עכ״ל. ומדברי הת־ס׳ רף
 מיכ יי־ אבל באמבכוי
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5. ד אפיי לכלי ראשון שרי £כא״ ם 1 ע : נ ?״ח  מיתי־ ס
. א , י 1 י ״ י י ״ . י י . . ״  והלכה דכלי כני אימ מבשל ,

 מצ״ע (כי״ל צי׳ח וללא כרמג״א הכא סקל׳׳א ועיי עול רמג״א איית תקי״ג

 שנאסר. דאין המלח מתבשל רק אחר שנתערב (אב״י מיי יי׳ל הס״י
 ק״ב). מיהו כל זה במלח החפור הנקרא (שטיינזאלץ). אבל המלח
 הדק שלנו. מותר. שכבר נתבשל. ואין בישול אחר בישול(מג״א שס).
 ועמ״ש לעיל בדן חמום לכתחילה: נ) אפילו לכלי ראשון:

 מוכח לש״ל מכוס לעולה צוננים מועטץ. שרי. אבל בנותן לתץ* הרותמיןמיס צונניםמרובין.
 מדא״א שיתהוו רק פושרין. ודוקא בהסיר
 flcf מהאש (שי״ת י״ב). מיהו באם רותחין
ח מאד. אפי׳ בב״ש אשיר. וכמבואר בכלכלת שבת בדיני חמום לכתחילה  סעיף ייב: [שמ] ד״
 חוץ ממר כי׳ ואין הלכה (וכ״כ מג״א שם סקל׳יל). וה״היבסינה מיס מהמיחס לגמרי . מותר
"ל: ליתן בו צוננים מרובים; דמשום מצרף ליכא. מדאינו מתכווןלצרף. נ ה  כל״י.וכ״ש ב

ק והרי קיי״ל כר״ש. ואע״ג רהו״ל ש״ר . י״ל דוקא במלאכה אסור ס״«<. י ואע״ג לדבר שיל״מ לא בטל. הכא שאני. דנתבטל קודם י י ת ת ספו  תו
י  w לפרש כפי ההלכחא פיר. משא״כ צירוף אינו מלאכה רק כשמתכוון לתקן כלי(מגיל י י י י

 מש>ה.ועיי לעיל«׳־><. רק דמתני׳ אליבא.דר״י. דס׳יל דבר שאינו
לסהך בבא עצמה מתכוון אסיר. להכי נקע ,שפינהו״ למשמע שסילק היורה עצמת . ׳  חנ
 דכתמימ שהוחמו ביו״ט ולא נקע שפינהו ממיס (ותמוהין לי לברי המ״מ שהב־א רמג״א שם סקל״ו.

 ג״כ מוכרה דמיירי , *)התיקן ס!•: קלקול הוא. כי באמת היא בינוני ממין הכבד ולא ממין הגורס. הוא
ן אור גדול ה [בתורע״ק אות נ׳ה] ומדגימה על הרעיב דלא ביאר דלפסק ההלכה נס בפינה טימ מותר. יעוי׳ רשט׳יא בםוניין בשם הראב״ד רפי׳ דההיא י נ ע א ל ה  בש־טיף י

 רתיצה אין הילוק כי! דרב
 ה־הטו ביו״ס להוהמו בעיו׳ט דכל גופו אף בהוהמו טעיו״ט אסור ופניו יו־ר גפ בהוחמו ביו״ט שרי.והא דפרכינן בסוניא םכח הרישא בניל ולא פריך מסיפא כתבו התום' דדרך הש״ס כטה
 דימל לדקדק מרישא מדקדק וכ״כ הרשכ״א בחי׳ אכל קשת לי הא הרשביא בח־׳ בדיה ואצ״ל המין שחותמו ביויט כתב דמדלא קתני והיה להטיס שהיחטו טעיויט שמעינן דהיהמו
ף התיר לרהוץ כל ניפי עכ״ל.הרי דס׳ל לה־שב״א דעכ״פ מוכת מברייתא זו רכל נופו אבר אבר שרי(וכך נראה מסברא ג׳כ כפי מה שביאר  םעיויט רוחץ בהט כל נופו אבר אבר והריז
 הרין מהלוקת תיס׳ והרי״ף דכיון דס״ל לתום׳ דלההם תמים לרהיצת בל נופו ביויט אסור מדאורייתא ממילא בתמ־־ס שהורמו טעיו״ט אסור ברהיצת כל גופו וכמו השבת עי׳ש. והדי הרשב״א
t שרי מדאורייתא להחמ ביו״ט לרדויצת כל מפ* אבר אבר ע״ש א״כ מטילא שרי בהוחמו מעיו״טיוא״כ ממילא ל״ק לקזשיתתוס' הנ׳ל דהא מסיפא לא ' a בהי׳ ביאר דאף להתיםפות 
 הויס לרק־ק די״ל רמיירי ברהיצת כינ אבר אבד דבהוהטו מעייפת ערי ובהוחםו בי״ט יאסור. לזה מדייק מרישא דבהוהמו מע׳ש אסור ג״כ אבר אבר.וצע'ג: משנה ה [אות נח במשנה
 האילפם והקדרה בתום־ הקשו הדיוקים אהדדי דברישא משמע דרוקא לתוכו אסור אבל לערות על התבלין שרי דעירוי אינו מבשל, ובסיפא קתני אבל ניתן הוא לתוך הקערה דטשמע
 לערות עליהם ככלי ראשון אסיר ע״ש. ולכאורה ייל דעירז׳ מנשל מדרבנן ונקט לא יתן לתוכו דאפילו בהיש אסור. ובסיפא נקט הנותן לתוך הקערה אפי׳ בשבת• ובעירוי יש הילוק
 דבשבת אסור יבה״ש מותר . נש בלא״ת «'ל דדיוקא דםיפא עיקר ורישא דנקס לא יתן לתיכו לרבותא דר״י דאף בתוכו מותר אא״כ יש בו הומין זציר . ולפי אידך צר א-בעיא
 דריי אסיפא פלינ י״ל בהיפיך דדיוקא דרישא עיקר וסיפא נקש דניתן לתיך הקע־ה לרבותא דר״י דאפי׳ בכיש אוסר ביש בו הומץ וציר, והא דלא נקם רבותא לתיק דהוי כהא
 דהתירא רזה כבר נשמע םריוקא דרישא דעירוי מותר . ובזה היה סיווה הא בעיא אי ד״י ארישא קאי או אםיפא דייל דנ״מ נם להלכתא דאס ד״י ארישא קאי סוכה דדיוקא
 דםיפא דוקא ועירוי אסור לתייק. ואש דיי אסיפא קאי מוכה דדיוקא דרישא עיק־ ועירוי מיתר. גם י״ל עוד האיבעי׳ אליבא דהלכתא להפוסקים שםיבריס דפ״ש שיש בו חומ׳ן וציר
 אינו בולע וכפליט. דייל זה לפי האמת דריי ארישא קאי ולא םצינו כלל דבר םמשנתינו בכ״ש. אבל אי אסיפא קאי י״ל כיון דר׳׳י ס״ל רכ״ש מבשל כיש בו ודם׳ן וציר ייל דלרבנן
 נתי דאינו מבשל עכיפ מבליע ומפליט וק״ל: [אות נז] שט במשנה רי׳א לכל הוא נותן. כתבו הת־ם׳ דדוקא בתבלין פליג אבל בשאר דברים מזדה דכ״ר מבשל אף כשהעבירו
א מיז דמעשרות דמבואר דס״ל דאפילו  מעל האור. ולפיו גיהא דלא פלינ דיי ברישא במיהם. וביוהר לסמש״ל דהטיהם שפינהו כר״י דדבר שא״מ אסיר. ובפ׳י תטה מטהני׳ דפז
 בשמן פליג ועיין ט״ש בנליון לקטן פכיב טיב : [אות נח] שט בהרע״ב דיה שפינהו ויש בתוכו מיט המין. דמרלא קתני שפינה מים משמע שפינהו עם המים רכזה דוקא נותן לתיכו
 מיט להפשירן אבל בפינה טסנו מיס אסור ליתן לתוכה מים דהוי מצרף ואף דהוי דכר שא־נו מתכיין את*א מתני' כר׳יי דאטר דבר שא״מ אסור . גמרא . ומהתימה על הרע״ב
 דלא ביאר דלפסק ההלכה נפ בפ־נה מים מותר: [אות נט] שם בהרע״ב ר״ה או לתוך הכום. דוקא להפשירן, ובתים' כשמעתין ד״ר, טי סברת וכו׳ ממאר דס׳׳ל בפי' דלתוך
 הכוס בכל גווני שרי. וע׳יכ מתני׳ ה״ק אבל נותן לתיכו להפשירן או לתיך הכום דהוי תמיד רק להפשירן כיון דכ׳ש אינו מבשל. וכ״כ הרין והרשב״א . ומ״ם םה דגקטותיס׳
 זה להיכהה דר׳ שטעון כ״ט אסיפאקאי אבל כרישא ככוס מודה דשרי בכל גווני אף בצינן מיעס־ם לתמים מרובים יאת־ מתני' דשדי בכופ כהלכתא. קשה מאי ראי׳ היא הא י״ל דרשב״מ
א יתן לתוכו תבלין. משתחשך. עיין מ״ש בגליון לקמן פרק כיב מ״ב «  ארישא קאי ומתני׳ באמת בכים בעינן גט כ; כדי להפשירן כפשטא דמתני׳ וצ״ע: [אות כ] שט בהרע־ב ד״ה ל

 ריע



awt ב ת תוספת יום טוב י ב ה פרלן נ ש ר י  1* עובדה טברטנית? כ
לי ו_»יןטתנ^מ״נ«/^  לאשור לישן .בכלי ראשון אפילו לאחר שהעבירו מן האור לחולין מ״ש בסד״ה ואסור להעלותו כו׳]: ו אין כותכין כ
w?&'^1.5׳B י. פי' הר״ב ואסור לבעל כלי מהיכנו עיין משגה ז׳  אבל מלח אפי׳ בכלי ראשון לא בשלה אלא פ״ג האור בלבד תחת הנר כו
W ־ K ז ״ ? ! & ם נתנו מבע״ימותר. להניחה א) ש0» 2 א  לפיכך מותר לתת מלח אפי, בכ״ר לאחר שהעבירו מן האיר: סי״ו ומשנה ב׳ פי״ח: ו

: • י ״ ״ ש ו « ל י מ ן מ ן ש כ ן ת ל ל ן פ י ר ש ח א ^ מ ן ע ) י ש י י ^ י ר י מ ו ל י י כ ״ ש ן ר ו . >ש ן מ ש ה ת ו א ת הנר לקבל כ ח  ן אין גותגין. בשבת: כלי ת
 המטפטף משוס לשמן מוקצה הוא מן הנר שיטלטלט לכלי משם. ומשמט שגויי נוסחאות

. נכי״ק ( י ב ל ( ב ק  ואסור לבמל הלי מתיכנו* כלומר שיש מ תמץוציר»):ן אק בוחנין») כלי מיהא רלכתחלה אהור לתתו שם ו ל
yw?™?™'* ל ק ב ם ל ו ש א מ ע ש ז י י ה י מ ״ ע ב  להושיב כלי במקום שלא יוכל עוד תהתהנרלקבלבואתהשמןננ).ואשנותנו מ

. גמ««״י pn !בשבת לפי שאיט מן המוכן שכבר נותני1 מותר ליתט תחתיו . והרמב״ס מטלטלי 
ק ־ ; י י " ד ^ ה ש » כ י ר חדש . שאינו מאוס וחזי בס״ה מהל׳ שבת העתיק לשון המשנה: חוץ מן הנר הדולק מ  הוקצה להללקה: מטלטלי! נ

. למוקצה מחמת מיאוס הוא: בשבת. ופסק הריב רקי״ל לאפילו אינו דולק אלא שהוללקבין ל לא ישן ג  לאשהמושי ביה: א
ת חדשים ספו . מיין במשנה ח' פ״ג לעירובי!. ומ״ש שאי• תו ׳ • השמשות למגו ס ה מ . בעול שהוא לולק אסור גזירה שמא י ק ל ו ד  חוץ מן הנר ה

] באי׳ד מומר ב י ר ב . שט [ u * ״ w n > v , 
׳ ה ליל מלח אפיי גכ״ר ט נ ק ו ח מ י נ  ו
.ציל להניי׳ו• על׳ל. ורמ״א כסי׳ שי״מ  א) פיס כסירשיי. ובתוי״נו בדפוסים הראשונים ״לסגימס״. ואימ נכון. ולשי מוסחא במשנה ״מתמי * ״»ני״

ז ע ו  יכין תפארת ישראל ב
p o מ דיש *  סעיף כוי כ
 אפי׳ בכלי שני כל זמן שהיי
נ ״ ע  סולדת בו וסמממי: ה
נמלח שלנו שנתבשל  עכ״ל. ו

? ? L 5 ; י ? ל י 22, ״ ״ מיז35לי1 מ
א מי מצח שצדנים.שע״י חרפת! מתבשל. וקיי״ל כת״י) |(ג): (ג) ונתנו החופ׳ למי׳נ ב׳ ד״ה לכל־ ילוקא תכל,1 אי1  ו ה w 

IS'™*to ה ש ק ה ה ל נ ^ , ה ם ד ה א ב ' ר ה • ו £ י א ש ן לר׳יי. אגל נ מ ש ה  'מויה־ עכ* ?גג) בשבת: נג) הנוטף. משום למבטל כלי מהיכנו . ל
™ Z3 w f *j? E ^ 7 ^ ^ * א 5 £ S א ' ג מ < < t e י מ י ה י מ ל ל ע־״ל. יכן כשק גש׳׳ע אכלר צטלטל. מיהו במקום פסידא מיהי כ י . ל ס בשמן * •צ£י לא נו מהכשל כ ז ^ ס א למעש מ « » » י « ב ס ש . ל ״ ס י ג י ל ל י ר מ א ש ר ן ג ל ^ ס י ע ל » ק ל ס פ ״ ס ל מ א י ן , 0  י

wvA והרי הרמבי׳ס ראשמ . ק ת מ ל א ב כ ״ ה . ואח׳ כ סלל הכא למילי ד:ר שסיים לעיל מ״בל״יייי וכמי׳ש תוס׳(לעיל ל׳׳ס א'ל״ה כל).והרי שמו נ ל י ל ק  גוחנים שם ה

. (ועי׳ חושי מ״ק די״ג י !1-^1.17 1! «* ן י ל ב : נד) ר״ל אסור ליהנות בשבת מהשמן הנוטף: בפי׳ב לערלה מ״י כ' בפירוש דגם שמן נכלל ת ם) ו ר קילש הי ב כ ש א כ  ה
׳ מיי! ץ ממש ־ וה! מקום כו ל ב ו דהנלין רהכא ה ת ל ע  נה) מדהוקצה להדלקה: נו) מנורה חדשה: גז) למוקצה מחמת מיאוס: ב׳ ד״ה בתבלין). והו אף לפי לעח מ

' י מ "ס נעם] י״ה חרז מן ס ב מ ר כ ס ( ׳ ' י ר יק מ ש ע מ  נח) דבשעה בהאבוקה חלקת עליו . הוה מנורה בסיס לאיסור . לבד קשין לבשל. עכי׳פ מי למי אור לקונע ל
< מ ל ו 0 6 ס ל מ א ו : ש ל ט י כ ר מ . והרי באמת א א ת י י ר ו א . לבישול שבת ל ( ר ש ע מ ל פי׳נ ה״ג ופיל ה״ב ל ״ ו ה ׳ ד ו א  מיהו נר ממן בשעה שדולה יש בטלטולו חשש איסור ך
ס ״ ד א ״ ע ד ״ מ י ״ ש ל י פ ! כ א בכובש כ״צ ובשלוק דוקא בשלוק כ״צ. ו ק ו ד . ד ( ר ש ע מ ל ל י ׳ פ ר ו בירושלמי ( ן א מ ש 3 ה ר ק י o לא ש t ן מ ר - ^1 מ ט י א ש ״ א א י ך ש י  . ר
־א מ״וע״ג נ ורעדנסי ; ת נמי בעי בישול כ״צ. יסעם חו ב ש ב . ע״כ. וא״כ וכי ס״ל ל ר ש ע מ ע ל ב ו ם ק 5 ' כ ר ן ד ר ר ר י ע ב ה ר ו - ד מ י י ת ח ד ר ו י ו ה ד ^ י ה ה ר ח ח ו ר י י י ™ י - « 
א נ ר ק י ס מ ו א מ ע . הוא מסוס דא, >גמר דחו להן מ ר ש ע מ ו ל ר ולומי ו ת א ע י ב ק ם ל ק דיניהן נ״ל. משי ו ל ־ ריולה S חי י ט ש ־ ו ל ר ^ ר ד  £ל ו
ס ליבר ח דמעמא דהוי בסי ב ע ח ש מ כ א ל א מ י ה ש . משא״כ בשבת סני כ ר ו מ . ולק בעי בישול ג ו ת כ א ל ק \ ^S^^L^Z^ מ ־ 7 ; ס ) 1 ה 3 א 1  י

 מדרבנן לטלטלו בעודו בוער. מרהוא בסיס לשנהבת איסור. וצרהוי״ט , האסירע״: ב־למאעללש״י
׳ לא קשיא שירכו לפרש מ ; ו ג״ל דמ׳ש ב ד ב י ולשי ל . נם באבוקה דולקת יש חשש איסור דאו' בטלטולי (ועיי בפירושינו שם ל״ע, ועי׳ כאשל רע״ו סק״ ( א " ל מ י מ ת  (פי׳א ל
ג ׳ ז ן ״ כס־׳ל שנגמ׳ ^בל על ה ׳ , ת ק,/׳) א ב ש כ א ן ש י ן ר , י ס ש ש ב - ס ר ל ו י מ ל ס ר . ל ס . ולא קאמר משום מכבה ומבעי ר לר״ש משום כסי ו ס א ] הגח לנר שמן ופחילה ל ו אי  הכא [למ׳

ה א פ ל ג ״ ס ? ׳ י ו ח ה ^ ״ מ כ ה ( ' ס א נ • י מ ש י ה י י ח י י ש י*יייב י ש י ח ש ב י י ^ח י א ' ש ס ו א ו ־ י מ ש ק שמלויזלחת ב . ל ן מ  ניל לס״ט משום לע״כ ר״ש אוסר אפיי בפתילה הדולקת שאין עליה ש
) קשיא דלא סי׳ ע ׳ . וכך כ' מ ה ב כ ר לעלעלו גזירה שמא י . שכ׳ מר הלולק בשבת אסו ן א . אבי׳י ולבלי הר״כ כ [ ס ח י ג ב׳ ד״ה מ י מ ל ׳ [ ם ל תו ו ר משום כסיס. ועי׳ פ  אסו
. ןקיי״ל כהמסקנא. שוב מצאהיקצמ ( א י י ק ס ס . ועיי מג״א רע״ו ס י ם דר״ש הוא משום בס מ ס ק ל י ס מ ת השי׳ס למ״ו א׳ ל נ ק ס מ ה ללא כ ז ה . ל ו מ . הוא ת ה נ ש מ ם בסי' ה ״ ב מ ר  ס
י ״ ש ל ל ע א ״ ג ס ה ה מ ת ש ה ; . ילא מ ן מ ו ק  בהדציקו במנורה באותה שבת. אפי׳ כבה אסור לטלטלו אפיי לצורך נוסו(ר״צ שצריך להמנורה לתשמיש היתר). או לצורך מ
י ״ כ ו ש י י ד ס ב ע ך י ם ׳ ל מ . משא״כ מנורה שדלק עליה ה ג י  דמי לשאר כלי מוקצה מחמת איסור לשרי לטלטלו לצורך גופו ומקומו > דההם נם ביה״ש היי מותר לטלטלו מ

: ב ״ ל ה ו י ״ ש ש ״ ׳ ' ל » ן ך ף ג ן  א

ר תוספות רע״ק ב ו ד ס ח ו ף ם ר צ לו שיעיד ל ין אפי י נ ר בסו מ א ל ד א ו מ ז ש ו ו חנ מ אל י ר ב ד ל ה ו ם ל י ק ו ט י ד י ב א א ד י ה ן וכן ה ׳ שמעו ר נ ס ו י ת ט נ י פ ׳ ב י ם למתנ י ק ו מ ר י א ד ב א ר  ד
ח נ ש מ ת םא] ב ו א ס ו [ י ח כ ו א ד ישב ה תי ר ולפי״ז י ת ו ן מ י ו מתכו נ ר שאי ב ח ד י ש י ק ר י ס פ ף ב א ן ד ׳ שמעו ה ר ד ו ר מ ם א א ד כ ד ה מ ו ע מ ש י ד מ ק ה היינו מ ד ו ה כרי י ה מים ו נ י א פ ל ש  ב
. ת ל י נ ל ה ר כ מ ו ח ריש א י ת ט י ש ל ל א ו ס ש ה ד י ת ו י ל כ י י ק א ל אל מולפ־ן ע״ג האשיש ו ר שמו מ א ד [ י א ב י צ א ( ל ש ׳ עיכ ב י נ ת מ ה ו ו ר ב א ס ב ר ה מ י ע ט ש ר ד ת ב ל ל ב ת א מי א י ל ו ח י ש י ק ר י ט פ  כ
נ ׳ ה פ צ י י הר״ן ב ר ב ד : מ מ ־ כ ם ו י ב ט ר יעו״ש ב . ו י ר ק רישיה ש י ס פ ף ב א . ד מ ״ ק ל כ ו י ב נ ״ ע ר ת ה ט י ו לר״ש אסור. ווזע ש ל ה אפי נ ־ פ ב ס ד י ו מ נ מ ה מ נ י  פ
ד ו פ י ש כ ב נ °  קצ״ו ע
א ס ביהי׳ש ל א ב ו . ש ״ ה י י ב א צ ק ת י א ו ד ג י ט מ ו ש י א־םר ט ו . ור׳ ת א צ ק ה ממגו ה ק ל ת ס סו נ ש למיאו ש ו ש ואינו ח מ ת ש ה ה ל צ ו ר ה ש ת ע ש ד י ר י ו י ר ו ד ה י י ת נ ו ל ד פ ו מ ל . נ״ל ל ר ש  שצלו בו ב
י צ ת ה ל צ ק ו ״ל אין מ א דקי ל ל ב ן ל נ י ר ד ה ה צ ק ו ה מ י א ח ב ל י ו ובח׳יש נ ת א צ ק ה ה ל ט סו ב או ה למי ת ש ע ש ו ו ח נ ש כיו! דאי מ ת ש ה ־ ל ת ו ת מ מ א . ב ם י א ה מ ש ע ת נ ג ע ש צ מ א ב פ ו ו א ה מ י  ה
: ל ו ט ל ט ר ב ו ס א ה ל צ ק ו י מ ש בו והו מ ש ו ל ה עלי י ת י ם י א ס עדיין ט ס למקו ו ק מ ל מ ט ל ט ל ל ב ה א י בי ש ו מ ת ש א ק ל ל ר ט ל ט ר לריש ל ת ו י ע״ש. לפ׳׳ז מ א צ ק ת י א ו ד נ ן מי נ א אמרי ל ש ס״ל ד י ר ת ו ב  ש
א י ל ל כ ה ר והיינו ד ע נ ל ל כי ר די ת ו ה מ ל שעו ב ק ל ל ב י שמן א ם פ פ ה ר משי ע נ ה ל צ ר א י ל א שמן ד ק ו ד ב ד ת . בהגי־א כ י נ כ י מהי ל ל כ ט ב ר ל ו פ י , א ל ת סב] שמ בהרע׳־ב ד״ר׳ כ ו א ] 
ז ו צו צו י ג דבנ ש י י ב ל ת כ ת עי׳ מג־א ד צו צו י ל נ ב ק י ל ין כל א דנותנ י ה ה יא מ נ ן בםו נ ה דפדכי מ ה ו י פ . מנ״א ס־׳. ר ת ב ש ל ה כ ח שט ל י נ ה ו ל ת ע ה בסים בה״ש או דאין ד א הי ל  הויי בס־ם כיון ד
[JO ת ו א ] : ן ו י ר וצייד ע ו ע י נ ה ד ב ס פ ד ואין לו ה י ר מ ע נ ל ל כו ה די ו ע ו ש מ ש כ מ א זהו מ . ה ף ל ד ת ה ח מ כלי• ת י נ ת י נ ׳ מ י כ י י פ א מ ה לי ד ש מ ק י מ . ו ו כ כ ד •קודפ ש י ר מ ע נ ץ רשאי ל  א
ע ו מ ש ל ש ו ו מ ט ש - ש ל ד ט ו י רמ־אום ואינו ע ת א צ ק ל ח ט י א ב ל ל זמן ד כ ו ד מ ו ק ך מ ר ו צ ו ל ל ט ל ט ר ל ו ס ס א או ת מי מ ה ה מ צ ק ו א מ ל י מ ו מ . ולפי ו ל ט ל ט א ואסור ל ה הו צ ק ו . מ ר ו ב ד ף ה פ בטו  ע
ץ ר י ה ר ב ד ח מ כ ו הכי מ ר ו ב ט ד ו ש ס ל ו י ו ב י כ א חז ל י ד ל כ א ב כ א רס״י חקפ״ו ה״ג ה ״ ג מ מ עי׳ ב י נ ב ה כמו א צ ק ו י מ ם דהו ו ו בי א הזו כ ל כל ד י כמו או ת חו ב ש א חזי ב א ל ת ה ק ל ר ה  ד
ך ר ו צ ל ל ו ט ל ט שלא יזוקו הוי ט י ב ר ך ה ו ל י ם ה ו ק מ ו מ טל ו א כיון דנ ה ל מ־קצה ו ט ל ט ם שרי ל י ב ר יקא ד ם הז ו ש ע מ מ ש מ ׳ר ו ית כקו״ן ברה׳ ו ן ז ר ק ו ב ט ס ו ש ה ד צ י ב ם כ ש ר ם א ד מ ״ל ד  הנ
ל ב . א תר ר מו נ ה ה ב כ ר ש ח ן א מ ש ר ה ת ו קא מ ש דו י ר ף ל א . ו ן י ץ נהנ ־אוחץ. א ן נ ה אי י ב ד י ע ר ה ם ב ח ש ח ס י א ] : ר ו ס ו א מ ו ק ך מ ר ו צ ף ל א י אע־יכ ד ר ת ש ר ל ו מ ל ג ו ט ל ט ו ואפי׳ ב מ ו ק  מ
י א א ק א ל ״ ש ר ה מ ה ה ל ב ע ת כ ה . וכ־כ רש׳׳י ז״ל ו ב כ א י מ ירה ש ר . גז נ ץ מן ה ו ה ח י ב ד י ע ר ה ת סה] שם ב ו א ] : א י ב ש ר ה ׳ ו פ ו . ת תו ח למצו צ ק ו ה ר ד ף אסו ט פ ט ט ף ה ק א ל ו ד ה ש ע ש  ב
ל על ב ה א א פ ב מ״ב ר י פ ט ב ׳ י ו ת ה כס״ד דש״ס כם׳׳ש ה נ ש מ ש ה ר פ ו ל כ ר ל רש׳׳י שכן ד ה כ״כ ע ו ט , ומ׳׳ם אין זח ת ת ב ה ל ש י בסים ל ה הו ל י ת פ ן ו מ ר ש ג טעס ד ק ה א דמםי ל י לקמן א כ  ה
ד ד ו ן מ ׳ שמעו ר ל ד ו כטי׳ש לעי ת ו צ מ י ל א צ ק ת א ח משומ ד ״ א ל ר ב ו אסו נ י א א ד ה . ו ם ש התוי״ט ש ״ מ א כ נ ק ס מ ש כפי ה ר פ ך ל א צרי ־ ה ת ד ־ מ י ה ע מ ו ק מ ה ב ו מ ת  זזרע״ב צר ת
ר ע ש ף ב ט פ מ ט ן ה ט ש ד ד י נ ע ה ל א ר ז . וטיט נ ה ואי! ניאותי י ב ע״ב ד ׳ ף מ ו תום׳ ד ל ט ל ט מ ה ש מ ה ב י צ ל מ ו ט י ני דאין ב י ק הי ל ו ד ה ש ע ש ף ב ט פ ט מ ; משמן ה יאותי  דאי,׳ נ
ו ק הי ל ו ד ר ה נ ל ד ט ל ט א ל ק ו ד . ו י ד י ם א הזי ל ל ה כיו! ד צ ק ו י מ ו ה ר ד ו ס א ל ה כ א ל מ ן וכמו כ ב ו א מ ה כ צ ק ו א הוי מ ל י מ ח מ כ ־ ס ב ה ו י ת ש ר ב ו ס א ר כיון ד ו ס ק א ל ז ד  ש
׳ ו»״> ס ו ו ת ב ת י בסים כ ח דחו ל י ת פ ר שמן ו נ ח ל נ ן ה נ י ר מ א א ד ה ב . ו ק י ו ר ׳ הנ״ל ו ם א בתו י ש ר ה ס ת ח ה קושי ז לק ב מסו , ו ר י א ה ו ל ת א נ ה ו ל ל ט ל ט מ ר ד י ת ה י ל  ראו

ה ל י ת  פ



ו 3 שבת ר עובדה טברטנודה ל ל  ציונים 24 חופפת יום טוב כירה פ

ס עיין ספ״ד לביצה: מפני שהוא ולית ליה לר״ש מוקצה מחמת מיאוס ולא מוקצה מחמת איסור.  מוקצה אלא מחמת חסרון ט
 מכבה. פייהר׳יב [*דלחיתןלתוכו מיס] אפילו מעי׳ש לאי סביל ואין הלכה כר״ש שמתיר לטלטל כל הנרות חון מן הנר החלק
 בשבת הוה מכבה. ולשו! רשי׳י מכבה ממש וכתבו התום׳ ללאו שנר שהדליקוהו ללילי שבת חע״פ שכבה אסור לטלטלו כל אותו
 לוקא אלא כלומר שיכול לבא לידי כבוי שיתחיל ליתן המים קודם שבת למגו רחיתקצאי לבין השמשות א־תקצאי לכולי יומא אבל
 בשאר נרות הלכה כמותו שאין מוקצה
 לשבת אלא מוקצה מחמת חסרו; כים
ת ח  למולה ביי ר״ש : נותנים כלי ת
 הנר. בבבת לקבל ניצוצות של שלהבת

. ( ם  נותניןכלי תחת הגד לקבל נצוצות נ
; ה ב י  ולא יתן לתוכו טיבם) טפגי שהוא כ

 נפילת הניצוצות וקולם גמר
 הנתינה יפלו ומכבה בידם או
 שיגביה הכלי עם המיס כנגר
 הניצוצות ואע״ג לבאותו כבוי אין

 בו חיוב חטאת לר״ש למלאכה שאינה צריכה לגופה היא(ו[*מיהו הנוטפת מן הנר כלי כלא ידליק מה שתחתיו לניצוצות אין בהם
n י!!! ולא יתז לתוכו מים /  ממש ואין הכלי מבוטל מהיכנובהכי. \

 ואפי׳ מערב שבת מזריק ערב שבת אטו שבת ובשבח חי
 הוה עביר כי האי גווכא הוי מכבה וחייב הילכך בערב

 שבת אסור :

 לא] קיי״ל הכי במשנה ה' פרק ללעיל) החמירו הטו כבוי לחיוב
 חטאת ואעי׳ג להוה גדרה לגדרה קיס להו לרבנן להכח שייך
. ות״ת מ״ש משריית דו וסממנים וכל הנהו לפ״ק  למגזר טפי
 לשדכן עם השמש. מירן הרב פור״ת דהתם ליכח למיחש

 שמא יעשה כן בשבת להא אב מלאכה הן אבל הכא איכא
 למיחש ללא למי איסור כל כך במה שמניח כלי תחת הניצוצות ואיכא למיחש שמא יבא לידי כבוי כרפי, ע״כ . ובעטן גדרה

 לגזירה יש להרמב״ם פירוש בר״פ דלקמן ושם תמצאנו:

ז ע ו  יי• * י י•* שואל ב
ו כל זה לשיטת מעלתו נ*־. ה י ). מ  ב־ן לקילא בין להימרא (כניצה י״ג ב׳
 אכל תמהני איך העלים עיניו השנונים מלחקור מה בעי רבעתו״ש בזה. ומה
 נ״מ מה ס״ל לר״י והרי לא קיי״ל טותיה. ואעתיק לכ״מ ידידי ג״י מ״ש
. נ'זצ דכוונת תום׳ דאצ״כ האין לא הליג ס  זה כמה מליון ש״ס שצי. וז״צ כ
 ר״י בכל מתני' דלעיל באנטיכי ומיחס. ואי״ל דבאמת ר״י אכולהוקאי.
 ציתא דהרי לעיל (דמ״א בי) אדרבה מוקמיכן מתני׳ ־מיחס כר״י. אע״כ
 כדבריהם. א״כ בזה יתישב ינה קו׳ רסי׳מ. למ״ש תום׳ תבלין דורא. לאו
 לאפיקי שאר מיני קאתי. רק לאפיקי אנטיכי ומיחס דלעיל. וטעם לבריהם
 נ״ל דדוקאכנהןלברקר להם.והואדגר לח שמתערב •שה. מתבשל החמימות.

 משא׳יכ אנטיכי הכל הם. ומשא״כ מיחס אף שנותן לתוכו צוננים. נחושתן'
 עומד לענמו ואינו מהערב. כדקאמר ר״נ לעיל מפני שנחושת? מחממהה:

 תפארת
 טה״ש.מנודאחק5אילביה״ש אתקצאי לכולה יומא (רע״ט רנרזשקיב).
]: נמ) (פונקען). דאין בהן  מיהו במאום עליו־ יסלקנו [רע״ע כ׳
 ממש . ומוהר ג״כ לטלטל ולסלק הכלי אחר שכבו בו הנצילות (מג׳יא
 יה׳׳ס סיךו); ס) אפי׳ מע״ש. גזירה שמא ימן כס המיס בשבת .
 וקילס גמר הנתינה ישלו. והוי׳ל מכבה בידים. ואע׳׳ג רכל כגוי
 הו׳׳ל מלאכה שא״צ לגופה באי׳צ להבהב הפתילה (כמ;״א רה״י רע־יח).
 א״כ ס״ל גזירה לגזירה . כ' חוס׳ דהכא גזרינן הטו כפוי בצריך
 לגופה. ולרמב׳ס(ריש פרי, דלקמן) כל היכא שראו ה־מיס שלא התקיים
 זאת הגזירה רק בגזירה אחרת . גזרו גזירה לגזירה . וגנ״ש. וכ״כ

 חוסי חולין דק״ד א׳ ד״ה ומנא :

1 
. לה רם טבי ה קו פ י פ ה לעשיח ח כ י ר צ ח ר ב ש ם ב ח ה ה ל י א״א ל ד ד . ד ת : ע  ב
ת ו ש ע ה פנאי ל א שאין ל צ מ לה . נ ה שבי תיבף לחש פ ת ו ב ש ה אסור ב פ י פ ח ה  ו
t? ה ל ע מ ל ם ו ה י נ י ם ב י ל ה נ י שיל־ים ומשימין ה ר : כל• שיש לו שנ ב  שום ד

 הלכתא גבידתא בללא דפרס ג
 פרק ג משנה א ב ג
ו ה ם  י הפיכה. ש

ש וי* ו י ע ו ט כ ו ת ז ב ר להטמי ל אסי י ש ב ס או ת י מ  ל
ו נ י ה דהי ש ע י ר עד מוצ״ש בכדי ש . אסי ן י מ ט ה ד ש ב ע י ד ש , ואפילו ב א  ה
ת ח י ת מ י ס א ־ ל ח נ ל ד ו ב ק ת ה י ם ב א כ ב ׳ . סשא׳ ( ה ז ל כ ו ש ל ב ש ב  שיכיל ל
ר ת ו -ידה מ ק מעי ש ר י ע ם ד ד ו י מוסיף ה נ . דאז אי ץ ו ח ב ב לו מ י : ק ם ה ך ר  ה
ן ה מים רותחי ב ח ו כ י ש ח ש םמ־ך ל א ה ה ש ק ל י ס רה ש ו ם: י ף הנהלי ר נ ן ב  להטמי
. ו מ ו ה י ם כדי ש י ט ע ו ת צוננים מ ב ש ק ב י ת ר ליתן ל , אסו ם ה ת ב ד ל ו ד ס  שי
ח ק ל ו ש נ י . דהי י נ ם הוא כלי ש א . או ב ן ר י ש פ ־ י ל ם כד י ב ו ר ל צ־ננים ט ב  א
ם י מ ב ן מיתר. ו ים מעומי נ נ לו צי . אפי ׳ י ב ל ב ש ב א ה ה מ ר ס ו ה ה ש ר ו י ח ם מ  מי
ר ה ו ו נ נ ש אי א ה אצל ה ד ו ע ה ב ר ו י ך ה \ ס הכ״ש ר י נ . או להכ ר א  ר.יתהין ם
ה נ ק ו ר ת נ ש ש א ה מ ר ס ו ה ה ש ר ו רן : י ם להפשי ־ ב ו י ם ם י נ נ ו צ ק ב ש ר ״ כ  אפילו ב
ה ת י ה ו הכלי ש נ י רן : כ״ר דהי ם להפשי י ב ו ר כה צוננים מ ־ ל־תן לתו ת ו ם פ  ממי
ת ח ת ו א ר . כ״ז שהי ה ר י ב ע ה ר ש ת ה א ב - ה ה ה ת ש נ ף ש ש . א א ה אצל ה מ צ ע  ב
ה כ ו ת ] אסור ל־תן ל ה ת ב ו ו כ נ־ק נ ה של תי ס י ר נ ו ש נ י דהי ה [ לדת ב ד סו י  ש
ף כ ל ב כ א ח מ נ מ א מ צי ק להו ן , ואפי ר י ל ב ת ה כ ל ב ש ב ת ה ר שיכיל ל ב  ד
ר ת ו בכ״ש אפי׳ יס״ב מ ל . ו ש ב ם וה־י מ י ר . דמג ל כי׳צ אסי ש ב ת א נ ל  ב
ל ו ש י ל ואין ב ש ב ת ד נ ב ו כ ק שלנ ד ח ה ל מ ה ח . ד ל ן ואשיי מ י ה תבל כ ו ת  ליתן ל
נתן אפ־' בכ״ר ר ו ב ע ב ר . ו ו ס א זאלץ ד נ י ם שסי ה הנ ל כ מ ״ א ש . מ ל ו ש י ר ב ח  א
כה ף לתו ט פ ט י ר ש נ ת ה ה ת ת ב ש : משנה ו ליתן כלי ב י ה י מ ל בס׳ ו ט  ב
ן עצמו מ ש ה ת מ ט ה ר ל . וכ״ש דאסי ה ל ט ל ט ה ל מ ה י מ ל כ ל מ ב ט  שמן אסור ד
ל כלי מהבגד, ם ב ד ל ת ו א ם ר י ם ם פ י ק ג ב . י ח ב ש ר בי כ ת ו נ ר או ה נ ה ף מ ט פ ט מ  ה
. ו ׳ לטלטל ש איפור דאו ש לק יש ה א דו ו ה ה ש ע ש ; ב ם ר ע נ . [ א רס׳׳א םק״ב ״ נ מ ] 
ר נ . ו ר מבעי ה ו נ כ ה והוא מ ל י ת פ ל ה ב השמ; א ר ק ק או ל י ח ר ה  דא׳׳א בלי ל
ד ־ מ ת א ד י פ מ י י ת ר ל . ו ת ר ב ע ה ה ל י ת פ ה בס־ם ל ו ה . ד ן נ ב ר ד ב מ ל ח ה ו  שעו
ת ו ר ם עליו נ י ד מ י ע ׳ ושלחן ש ו א ש איםיר ד ש ת יש ה ק ל ו ה ד ק ו ב א ם ב  נ
ר ת ו מ ר ה ב ם . או שאר ד ח ר בביה״ש גם ל ב ן כ ח ל ש ה על ה י ה ת ב ו ק ל ו  ד
ר שמן נ ב . ו ו ל ט ל ט ר ל ת ו ר . מ ת י ה ר ו ן או בסיס לא־סי ח ל ש י ה ל . דהו ט ל ט  ל
ת אע״פ ב ה ש ת ו א ה ב ק ל ד ו ה ה ש ר ו נ ד כיכבים. מ ב ו ן ע״י ע ח ל ש ק יטלטל ה ל ו  ד
ה . נ ק ל ס ח עליו י ס ו א מ ב מה . ו מקי ה ו פ ו ״ך נ ׳ לצו ה אפי ל ט ל ט ר ל ה אסי ב כ  ש
ל ט ל ט ר שכבו מותר ל ה א יצוצות מות*. ד ל הנ ב ק י ל נ ת ח ח ת ת נ ש  וליתן כלי ב
ת ח ש . משא״כ ליתן כלי עם מים ת מ ח אין בהן מ צו צו י י עצמי דנ ל כ לסלק ה  ו

; ״י ׳ מבען ר ואפי יצוצות אסו ל הנ ב ק ר ל נ  ה

ה ל ו ר ה נ ר י ד ק א כ ת יש • א) כירה שהי ו ג ר ד  מ
ם ה ב ה . ו ל ע ב ה ל לי ט . ושו ה בטי ט מ ץ ל ר א ת ב ר ב ו ח מ  ש
ו ה (ותביר שלנ ר י ר ק ך ה ו ת ש ל א ן ב קי ת . דנםו ו ר ד ב שם ב׳ ק ם להושי י ב ק ' נ  כ
ר ליה; ה ו , מ א ב נ נ ש ו ק ם כ י ל ח ם נ ה ם שאין ב י ר ב ד ת ב ק ם י נ . ב ( ה ר י ב י כ נ י  ד
ם י ל ח ר שיש לו נ ב ד . משא״כ ב ת ב ש ו שם ב ת ו ה ש ה ל ל טע״ש ו י ש ב  עליה ה
. ם לחיץ או שיכסה איתש באפר י ל ח נ ה כל ה ל ח ף ת גרו ך שי י ר ה צ ת ח א י מ ש  ד
ך ו מ ה וכ׳׳ש ס י ל ת ע ו ה ש ה ר ל ת ו מ . ו י ר ה אח״כ ש ר ע ב ו לו ה . ואפי ק  אפ•׳ ד
ר שליש לטי . ו ו ל ו ע א הצי ב ו ה . ש ר ״ ב א ט ל כ ש ב ת נ « ג ל כ א  לה אפילו מ
ם בי ח שטו רו . או שהן פי ן ל כ ש ב ת ה ל שיכיל ל ו ד ום ג ד הי , או שעו ו ל י ש  ב
י ׳ בשהו י רפב״ם . דמתג ה לרי׳׳ף ו כל ו . ו ו רע ל ק ו מ ט צ מ ם ו י  חיים כםבושל
ת ב ש ר ב י ק בלההז ׳ ר י נ ת מ . ד י ״ ר הגץ כרש׳׳י ו ו ל אנן נ ב . א י ר י י  מע״ש ס
ל בטא ב ד. ש ב ת א נ ל ל ו ש ב ל ל י ח ת ה ר ש ב ת• טע׳׳ש ד , או להשהו י ד י י  מ
ר . אפילו ת ו ד לעולם מ ״ ב א מ ל כ ש ב ת נ ר ש ב ת מע׳׳ש ד י ת ש ה ל ל ב  א
) תנוד . ב ו ם ומצטמק ורע ל י פ ק ף ו ו ״ לא ג ה . ו ר י ו כ נ  אי
ד ח ב א ק ק נ , ואין לו ר ה ל ע מ ע ומיצר ל פ ש מ ה ו ט מ ב ל ח ה ר ר י כ א כ ו ה  ש
סק ך לו אפילו הו י מ ס ת עליו או ב ו ה ש ה ם הימו טפי אסור ל ל ק נ . ד ה ל ע מ  ל
ה . ת ה י ד ו ה א ישאר ניצוץ א מ ש . ד ט ״ ק ו ר ג . או בעצים ו א ב ב ג ש ו ק  ב
ל אין בו ב ע ומיצר . א פ ש מ ה בלי ש ל ע מ ל ה ו ט מ ה ל י ה ש ר י כ א כ הו  ג: כופה ו
. ר ת ו א מ ב ב נ ש ו ק ב ח ד ד י כ ו כ נ י . ד ׳ ה א ר י ד ת ק ת י פ ש ה ל ל ע מ ד ל ח ב א ק ק נ  ר
ט נ ע ל א ש ה ו נ מ ט ם אפילו נדוק׳׳ש אסור (ודיני ד י ל ה ר שיש ל׳ נ ב ד ב ר ר י נ ת כ  ו
: ( ף עי׳ 0"ז ר ו ת ח ר בי ו נ ת ף ב ר ו ח ת ב ב ש ל ב י ש ב ת ד . ודי; הימים ה י  עי׳ ס
ה ר ו י ך ל ו ט ה ס צ י ב ל כ ק ל ב ש ב ת מ ר ש ב ת ד ב ש ר ליתן ב ה אסו ד  משנה ג
. מי׳ט ל ש ב ת ה ך ;מן >ד. א״א ל ל ת ב . ש ת פ ע ו ה מ ע ש . ואפילו ל ם ד ה י נ  או ת
ר אפילו מע׳׳ש ב ן ד י מ ט ה . ובן אם־ר ל ר י ס ל א ש ב ת ה י ל ם ראו ו ק מ ה  כיון ד
ר פ א א ־ממין ב מ ת ש ר ד ש . נ מ ש או ש א ם מ מ ו ח מ ם ה י כ ר ק ד ב א ל או ב ו ה  ב
ר ת י ה עצמה מ מ ה ה ב צ י . וליתן מים או ב ת ב ש ה ב ת ה ־ ם עם ניצוצות ו  ח
ים נ נ לו םע״ש קית־ן מים צו ר ליתן אפי . אסו ש א ף ב ל ה ר ולא מ כ נ י מ  ד
. ד א ב ס ל ר א ק ע כ כ ט ת המין ב ו נ י ע ט או ט י מ י מים ח ט ב מ ך א ו ת  ל
ת ב ש ם ב ה ש ב מ ת ש ה ר ונתן אסור ל ב ע ב . ו ו ן ב ל ואסיר להטמי ב ס־ף ה  דמו
ת ב ש ה ב ל י ב ט ה ו צ י ה ה : ולענין ר י ת ש ש י כ . ו ו פ ו ת נ צ ק ת מ צ י ח ר ו ל ל  אפי
ל ב י ט ב . ו ח ב ב ש ר ע ו מ מ ח ו ה ן ש י מ ח לו ב ת גופו ואפי צ ק ר אפילו מ  אסו
ח ו נ ה ו ג א ר ח . ו ד נ ר או ב ע ת ש ט י ח והד שלא יבא לידי ם ן י נ  בצו
י ב״ ו ׳ אנ י ח סימכ י ק ן של מ י מ ח ת ב ב ל ש ן בלי ת ד נ ל מ ב מ י ם ל י ש נ  ה
א יחוס מ ת ש ו א צ ח ר מ ה ד ר י ז ה ליכא נ ד ת נ ל י ב ט ב ל . ד א נ ת ן נ ב ר ק ח ו י  הי׳ כ

 ..־תני[ כלי . >rt ע״נ מ״ב
 ע״3 3*; מיי׳ D״P מהל׳ שנש
 ?ל׳י״ג פנ׳׳ה הלנה ה׳ פמ״ג
 צאי( ס״ה מושיע או״ח 0י׳

: ׳  לשיה מעיו ד

 שנויי נוסחאות
. במשי ת ו צ ו ע  לקבל נ
׳ ״ ועי ו ל ב ב ק ׳ פיזרו ל  י
. ו כ ו ת . ל ל ו  שוכנים לר

: ו כ ו ת  ככי״ק ב

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
ם ו ש י מ א ט ה א ל י ת  פ
י ה הו מ צ א ע  בס־ש הי
ן נ י ר מ א ד ר כ ו ס א * ה ב  ד

י לק־׳! ר ב ש  יכו׳ וי"ל ד
א י ב ה וכי׳ וכן ה ל ־ ת  פ
״א ם*׳ ש׳׳ה ם׳׳ק  המנ
ץ ב י איני « י נ ע ב  י״ח , ו
ה ל י ת פ א ל ח ק ד י ל י ח  ה
, ד ק ל ר ו ה ד ם ו ש י מ ל י כ  הו
א ה ל ל י ת י פ ר ב ׳ ש א מ א  ו
א ה י כלי מ ה"ט ו  הו
ו ת כ א ל ץ מ ע ה מ ש ו  ע
ת שלימד, ל י ת  ום״ש פ
ה מ י ל ה ש נ י א ה מ נ ט ק  ו
לי לו ר . ו ת ו ה י ל ו ד ג  ו
ה נ״ל י י ה א ד י כ נ  שאי
ה ל י ת פ ם' ד ת תו י ש ־ ל ק  ע
י כלל והיינו ל  לא הוי כ
ו לאיס־ר ואין ת כ א ל מ  ד
ל שרם ו ה ן ב  משתטש־
. ה ק ל ד ק ה ד ר ה ר א ב  ד
ו ב ת ת כ ו ר צ ו צ ח י ב הר  ו
ו י ף ל ת ד ג  הים׳ ש
ר כלי א ש  דגי־ע מ
ר כיון ו ס ו לאי ת כ א ל :  ש
ק י ר ת י ח א חזי ל ל  ד
ו שם ב ת כ אף ד ט , ו ע  מ
ן שרי מ״מ ע מ י ש י ל  ד

ן ו ת כי ו י צ ו צ א ח  ד ק
ל ב ר א ת י ה ת ל צ י ק  דחז
ם א הזי לשי ל ה ד ל י ת  פ
׳ שמעון לו ר ר אפי ת י  ה
ה ד ח י ה ש ט ה וכמי מ ד י  מ
ו ת־ם׳ ד ד ־ צ ת ר ו ע מ  ל
ו ל ף ם״ד ע״ב דאפ־  ד
הו ז ר . ו ן אסי ׳ שמעו ־  ל
י בין ה הבכו ל י ת פ ל ב כ  ה
א ל ה ד כ ו ת יה בין ח נ  שלי
ת ב ש ר ב ב ם ד ו ש  חן• ל
ק ו ל ד ר ה נ א ב כ ל ה ב  א
ה לתשמישו ל י ת פ י ה ז ח  ד
ח צ ק ו ה מ נ י  להא־־־ לו א
ו י לטלטל א ש ה ר י ה  ו
א מ ע ט ה ל כ י ר  גזש״ה צ
ת וצע״ג; ב ה ל ש ם ל י ב ב  ר



ת תוספת יו״ט ציוניה ב ק ד ש ר ק פ מנ ה טו מ  עובייה מביטנורה ב
* >ן» פרה . ן י ג מ ו ב בדבר המוסיף הכל א במה ם ל ץ סומנץ וכו׳. פי׳ ה א א ד י ׳  ן י א במה טומנין.הבא לסלק קדרה מעל גבי כירה פ

 בע״ש ולממנה בדבר אחר ואמרו חכמים י גזירה שמא יטמין ברמן ויבא לחהות בגחלים. >לי^**4*ה״%»?
ז שיש בה גחלה . מ  אין טומנין בדבר המוסיף הבל אלא בדבר המעמיד הבל. איזהו גמ' דן) ל״ד טייב גזירה שמא יסמין כי
. פסולת של זיתים ושומשמין ויסמין. גדרה שמא יחתה בגחלים. וכתב הרמב״ם ואולי הקשה ת פ ג  דבר המוסיף ואסור: לא ב

ו י  היא מושיע או׳״מ שימן מ
. ת ו ס כ : טומנין ב ׳  סעיף נ
 מ״מ ע״א מי״ פיד מהל׳ מנפ
ו י  ?'א מושיע או״ח סימן מ
. ן ןבשלחי י טנ  ש״" נ׳: ב טו
c:p מ״ע ע״א מיי' ס״ל מהצי 

 הלכה א׳ ;

 שנויי נוסחאות
 א לא במלח . במשט״ר
 ולא,. ולא בסיד . בכי״ק
 לא בסיד. (ונ״ל כשיד).
, ביישב״ב ולא..  לא בתבן
 ולא בזגים ולא בטובים.
: .  כד״נ לא בז־נין ולא.
 מישבי׳׳ר הסדר ולא
, ועי׳ ן י נ ו  במוכץ ולא מ
 רע״נש*ולי היה׳ לש:יו ה-;,'
 כמש;ה גס חרצנים וכ״ה
 גפי׳ המגלים וצ״ע.
 (כשהן) יבשים. גד״ג
 וכיישבי׳יר לי:א. ובפ־רות,

 בד"; בטירות. בכנפי

 בעיקר שהוא אצלנו חין גוזרין נזירה
 לגזירה והוא שיגזרו ב״ד דבר בשעה
 מן השעות ואח״כ ישובו ויגזרו גזירה
 לאותה נזירה זה הדבר אינם עושץ.
 אבל אם יהיו שתי הגדרות בשעה
 אחת הרשות בידם והוא דבר כעשה
 תמיד והוא מנין אמרם כולה חדא
 גדרה היא ר״ל כי מי שגזר זאת
 הגזירה ראה שלא תתקיים זאת הגזירה
 אלא בגזירה אחרת תחזק אותה
 ותסמוך אותה ולפיכך גזר שתי הגזירות
 יחד ע'׳כ.ובס״פ דלעיל כתבתי בזה
 בשם התום': זגין. פי' הר״ב קליפי

 פ״דא במה טומני; ובמה אין טומניןא).
 אין טומגין לא בגפתב)1לא
 בזבל נ) לא במלח ולא בסיד ולא בחול8
 בין לחים בין יבשים. לא בתבן ולא בזגיםי)
 ולא במרבים ה) ולא בעשבים בזמן שהן
 להים*0 אבל טומנין בהן כשהן יבשין.
 טומנין בכסות וכפירות בכנפי יונה«)
 ובנסורת של חרשים ח) ובנעורת של
 פשתןט) דקה. ר׳ יהודה אוסר בדקה ומתיר

ם.  כשהוא כטס יחד חם מאד: לחי
 יש בהן הבל הרבה יותר מיבפין :
 זגין . קליפי הענבים. חרצנים .
. כל דבר ן כי  גרעיני הענבים : םו
 רך קרוי מרכין כגון צמרגפןותלישי
 צמר רך של בהמה וגרירת בגדים
 בלויים: בזמן שהן להין. אכולהו
 קאי אסבן וזגי; ומוכי! ועשבים .
 ולחין שאמרו לחין מחמת עצמן לא
 לחי! מחמת משקין שנפלו עליהן

 בגסי׳ ׳״ ^ טומנין בשלחין יא) ומטלטלי;
 לאחר שיבשו ומוכין לחין מחמת עצמן
 משכחת לה כגון בצמר הסמוך לאליה
 או בצמר שבין ירכות הבהמה :

ן בכלחין 1 פי׳ בדייני ובכנפי'.' וב״ר־ת י . פסולתשמנסרין הנגרים מן העץ כשמגרריס אותו כוי. כר׳ יוסי דמשנה בי[ה״ו] דנזיר: ב־ףטומנ  נסורת״)
£ ? י £ 1 ־ «׳״l"o״ft ״ י י י ש כ מ ה ל " ו פ " מ ש ב " מ 1 כ י מ צ ח ב י ע ב עורות טי יר״ל ב ל . דק דק״ שמנעד; מן הפשתן כשמנפצין אותו: ה ת ר ו ע  במגירה: נ

ח בשם ל ישמעאל בר ליי אבא שלחא הוה והיה אומר יי °* . בנעורת של פשתן דקה אבל בנסורת מודה ובירוק׳ ל ה ק ד  ד״י אוסר ב
 י לנו קשרו לכם ראשי גיזיות ואתם מותדן למלמל! מחר]:יכטלטלץ
ב דחזי למזגא עלייהגורש״י מפרש בעור בהמה גסת ל  אותן. פי׳ ה
 דוקא. ולית מפרש דהכא ביבשין. *כי היכי דלא תקשה ממשנה

 ה׳

 ההדר !־בנעורת ש״מ
 ובנסורת ש״ח יכ״ה הסדר
 יד׳י׳נ וציתא וכ״ה הסדר
 נר ש״י וכרמג״ס בפירי־ו
 זנחבוזו: ברא״ש ד' ראש
 ובנעורת ש ׳'פ ובנעורת
 ש״ח . וכ״ה ברע״ב ד״ר
 זבירוש׳ ״א>ן תנינן נשילת
 הנייח דניה רני מורת
 הרא אמרה היא הדה היא
 הדא״: במשבי״ר ובנעי־־מ
 ש׳׳ם ובנסורת ש״ח(דקח)
 רך בנה׳מ שש ציחא:

 תוספות הרשים
 א [במשנה] אין עינזנין
. ואם כמננין בדבר ׳  כו
 המוס ף הכל פסק כש״ע
 סימן מ״ו דהיזבשיל אסיר
 ורמ״א ככב די: להקל
 גדיעבד אס הטמין :צורך

 מחר עי'ש:

 דשרי בין דקה בין גסה ואין הלכה כרבי יהודה. ומה שאסרו
 להטמין מבעוד יום בדבר המוסיף הבל גזירה שמא יסמין ברמן
 ויבא לחתות בגחלים משתחשך ואסרו להסמין בשבתי4 בדבר
 שאינו מוסיף הבל ואע״פ שאינו מכשל גזרה שמא ימצא קדרתו

 שנצסננת וירתיחנה באור בשבת. ובין השמשות מותר להממץ בדבר שאינו מוסיף הבל כדאמרינן בס״פ במה מדליקין דליכא
. ורמב׳יס פירש בסתם קדרות בין השמשות  למגור שמא ימצא קדרתו שנצסננת וירתיחנה דסתס קדרות בין השמשות רותחות הן
 רותחות ק פירוש שאין הדעת סובלתו מפני שבוש הנוסחאות וגרסאות מהופכות שמצא בגמרא שלפניו בפ׳ במה מדליקי! שהוא
 היה גורס מפני מה אמרו איןטומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחפיכה גזירה שמא יסמין ברמן ומפני מת חמדו אץ סומנין בדבר
 המוסיף הבל מבע״י גזירה שמא ירתיח ואין הגרסות כן אלא מפני מה אמרו אי! סומנין בדבר שחינו מוסיף הבל משחשיכה גזירה שמא
ב שלחין. עורות תרגום והפשיט וישלח: ומטלטלין : ז מ י  ירתיח ואן סומנין בדבר המוסיף הבל מבעוד יום גזירה שמא יסמין כ

ן ש ו  י) בר״ב ד״ר ״נעורת״ ובסמוך ד״ה ר׳יי אוסר ״בנסורת״ ועי׳ ש׳ ח

ז ע ו  תפארת ישראל ב
) אכ״י אף לרמב״ם ור״כ פרשו דלוקא א  פיך (

 ׳ק
 כו!

׳ ע ת ד ו פ ס ו  ת

 פ״ר א !איה
 במשנה ולא בחיל.
 עיי מ״ש בנליין לקמן
 פכ׳׳ג מיה : [אות םז]
ן מ לא בעשבים מ  שש ו
 שהן לחים . והא דלא
 תני ולא בעשבים כשה;
 לחים כרקתני גםיפא
 כשהן יבשים לאירויי

 למין מחמת
י מ  :שישת רש״י מ
 מחמת דבר אחר .
 פסק הזלכה ןכא״ח
 דנר אחר אסיר. ועי׳כ כ׳
 רמב״םיהור בו ממ״ש בפירושו. דכ׳ בפ״ד משבת

 זהו
 מלחין
 אחר

 דמחמח עצמן גרע

 ענמן . לא מחמת לכר אחר
 >דמ״ס אי) דלחין מחמת עצמן מחמם שסי
 אמנם אאמי׳ו גאון ישראל שליש״א. הל

ז מג״א ״  מ
 סתם ולא חילק. ונס

 סקי׳י) דאשי' לחץ מחמת

) לאשור לטמון תבשיל בע״ש בדבר שמושיף חמימות. רק  פיך א
 במה שמעמיד חמימות . דשמא יטמין בערב שבת בגחלים
 מערות. ויחתה בשבת למהר בישולו: ב) פסולת זיתים !:ומשמין :
 ג) של בהמות: ח קליפי וגרעיני עניים: ה) כצמר וצמר גפן :

 ד׳ י
 לחים אפילו מחמת עצמן. אלמא

 ממחמח לכר אחר:
 ה״א. ח״ל

 ו) אכולהו ד׳ קאי רע״י לחותן רוקח יש בהן חמימות ומוסיפין
 הבל. אבל יבשין אינן רק משמרין התום שבתבשיל שלא ישלוט בו
: ז) ה״ה שאר נוצות (מ״ז סיג):ח)(זענע א)  אויר הקר שבתון (
 שפעכע): ט) (ווערק) והן הקסמין שניפלין מהפשתן כשינפצוהו

 (ונ״ל דצ״ג ״דקה״. דהרי בגמ׳ אצטריך למפשט מברייתא דר״י אנעורת קאי): י) וקיי״ל («״ג ס״א וסהמ״ז) דשאלענט שלנו אינו
. ועיי בכלכלת שבת בדיני הטמנה סי' ה׳: יא) עורות ן מ  הטמנה מדאין הקדירה מסביב נוגע בתמר מדצא הוה דומיא דהטמנת ר

 לחין
 דדוקא בזמן שהם לחים חיינו שהם לחים מעצמם , אבל יש זמן שהם לחים ומות־ים בגו; טד״א (ש״ל) : [אות סח] שם בחרע״ב דייה נעורת. דק דק . עי׳ רש״י
. ואסרו להטמין בשבת . דחכי מוכח םדקתני במתני׳ דלעיל סיף פ״ב וטימנין את ה ק ד  חולין דף ניא ע״ב בהא דאטרי׳ דקתא חיישינן : [אוח סט] שם בהרע״ב ד״ה ר״י אוםר ב
, ומתניתי; דהכא מיירי י . הרי דרק בה״ש מותר אבל מ שהחשיך אסיר. והא ליכא למיטר דלעיל מיידי במוםיף חבל ד זהו אסור משהשיכה אבל בחיש מותר וכ״ש סבעי ן  החמי
 במשחשיכח דהא מכתגי׳ דלעיל בפרקין ט״ד במעשה דאנשי טבריא מוכח דםוסיף הבל אפי׳ מבעי׳׳י אסור וע״כ מתני׳ דספ״ב טיירי כמעמיד הבל ואפ״ח רק בח״ש מ׳־תר אבל
 סשחשיכה אסור : ומזה תמוה לי על תום' רף ל״ט עיב ד״ה ממעשה וכוי דמשחשיכה אפי׳ בדבר שאינו מוסיף הבל אסור כדאסד בסיב דף ל״ד . הא י״ל דלעיל קאי למסקנה
 דהכא דטכה מעשה דאנשי מבריא מוכח דמוס־ף הבל מבעו״י אשור וממילא דמתני׳ ספ׳׳ב םיירי באינו מוסיף הבל ואפייה טשחשיכה אסור . אבל אלולי הוכחה דאנשי טבריא הוי
 אמינא דםשנתינו דחכא טיירי במשחשיכח ולעיל ס־ף פ׳׳ב מיירי במיסיףהבל . וצ״ע , ואפשר לומר דתוםיםיל דלענין חששא דשםא ימצא קיירתו צונןוירתיחנה לא שייך להקל
 כמעמיד הבל אאייכ דחטעם שמא יטמין ברפ׳ן וא״כ נם בח־יש לחסר דהא בסיניא פרכי׳ א״ה בח״ש נטי לתסר ומשני םתם קרירות רותחות בח׳׳ש חת לא שייך לענ־ן נזירה שמא
 יטמין ברמץ. וברש״י דף ליד ע״ב בההיא דםפני מה אמרו אין מומנין בדבר המוסיף חבל םבעו״י כ׳ דההיא דתגן אין טומנין בנפח וסתם הטמנה ממני י הא דלא נקם רש׳׳י
. וטומנין את התטץ ל ב  הראית דםוכח דםיירי טבע״י דהא משחשיכת אפיי מעמיר הבל אסור. צ״ל לקושטא דמלתא כקושייתנו חנ״ל דרילמא באמת משחשיכח אסור רק מוסיף ה
 סיירי בטוםיף הבל . אך באמת לא חיה צריך ראיה לזח דבודאי מתני׳ דאין םוטנין ע״כ לא מיידי םשחשיכח דהיאך קתני ומומנימ בגיזי צמר הא הוי מוקצה. אלא נראה דרש י
 בא לומר דדילםא מתני׳ דאין טומנין מיירי בבה״ש דמוםיף הבל אסור ומעמיד הבל מותר לוח כ' רש׳׳י דשתם הטמנה מבע״י דתא אסור משחשיכה ובזה מובן דברי רש״י אלו
, ולפי ועייל ניהא ד«חו ודאי דמשהשיכח אשיר באמ״ח ל ב  דבפשוטו תמוהיט במ״ש רש'י דהא אסור משחשיכה דהא ע'ז אנו דנין דלמא םשהש־כה מותר ברבר שאינו מוסיף ה
 דחא מתני׳ לא מיירי םשחשיכח (ומותר בדבר שאין מוסיף הבל ולפי זע׳׳ל) םרקתני טומנין בניזי צמר ואם מיידי בבה״ש וקתני דמוסיף חבל אסור . א״כ הא דקתני םפק ח־טיכה,
 יטומנין את החמין ע״כ מיירי נאמ״ה ומוכח דבודאי לילה אשור גם באמ״ה א״כ ממילא אין דרך הטמנת בבה׳ש דמה״ת יצםצם הוטן להטמין בבה״ש דאי יעבור זמן מעט ויחשך
. ונכון בעזת״י, אבל מ״מ קשה לי דלטא׳ הוצרך רשי׳י לכל זח ולא בפשוטו דהא דאמרי' מפני מה אסור לחטמין כמוסיף הבל חיינו דטםעשח אנשי טברימ ן  יהא אסור לו להטמי
. כי חיכי דלא תיקשי ממשנה ה׳ פ״ק רביצה . כ״כ חתום׳ ון׳׳ל הא דאטר פיק רביצה נותנין העור לפני הדורםן ] י ל ט ל ט מ  נשמע דזהו אסיר יציע : ב [אות ע] תוי״ט ר׳׳ה ו
. לכאלרה דבריהם תמוהין דמהיכן משמע דאםור לטלטלן הא ייל דרק ליתן לפני הדורס; בזה השעם ׳  דהתירו סופן משום תהלתי אבל עור דבעייי׳ט םששע התם דאס ר לטלטל וכו
, וציל רעיקר קושייתס מדקתני בש״» אי! מתנין את חעור לפגי חדורסן ולא יגביהנו אא׳׳כ בנעחפה םעי״ט אשור דמחוי כעיבוד אבל בטלטול י״ל דבלאית שרי  םופן טשים החלתן ו

] דלית , יש ד ע ו י מ ״ א פ ת ] 
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. בין שממן בהן בין שלא סמן בהן לחזו למוגא טלייהו תן  ה׳ פ״ק דביצה ועיין במשנה ה׳ ס״ו דלקמן. ומ״שהר״ב כלומר או
. דמוקצות הן תן [ או  להשמן עליהם זה לשון רש״י פ״ק דביצה ד י׳ כן היתהישיבתה כלומר להשען עליהס: ואין מטלטלי,
 שיטמין בגדים ע״ג הקרקע וכהמכין ויושבין על ברכיהם כפופים למווה ולארוג ואן! על פי שטמן בהן לפי שעה לא הפקירן
 כדאמר בפסחים [י״ח.] הוי זגינן אברכי דהדד : נוטל את לגמד כשלא יחדן להטמגה אבל יחדן להטמנה מטלטלם: כיצד
. זה שטמן בהם כיצד יטול ה ש ע  י
 קדרתו הואיל ואסור לטלטלן והרי
. כסוי וטל : נ  היא טמונה כולה בהן
 של קדרה שיש תורת כלי עליו ואע׳׳פ
 שהן עליו לא איכפת לן דלא נטשה
 בסיס להן שאין עשוי אלא לכסות
ד אומר אלעז  את הקדרה: רבי
 קופה מטה על צדה ונוטל. כשבא
 ליטלה מטה את הקופה על צדה שמא
 ימול את הקדרה ויפלו הגיזין שמכאן
 ומכאן לתוך הגומא שיש בה הקדרה
 ואם יצטרך לחזור ולהטמינהלאיוכל

. בגיזי צמר ואין מטלטלין  אותן ע)
 אותןע). כיצד הוא עושהיי) נוטל את
 הכסויטי) והן נופלות*). רבי אליעזר בן
 עזריה אומר קופה י0 מטה על צדה ונוטליח)
 שמא יטול ואינו יכול להחזיר י& וחכמים
. לא כסהו מבעוד (  אומרים נוטל ומחזיר כ
 יום לא יכסנו משתחשף״) כםחו ונתגלהכב)
 מותר לכסותו. ממלא את c»pnpn ונותן

: ( ה  לתחת הכרכי) או תחת הכסת כ

 הכסוי וכוי. וכתב הר״ן ות״ק לא
 מייד אחר שנטל הכסוי מה יעשה
 אם יקה התבשיל משם או יסלק
 הקדירה מן הקופה ומש״ה פליגי
 ראב״ע ורבנן דראב״ט סבר מטה
 הקדרה ונוטל התבשיל מה שצריך
 לווכוי. והוא פי' נכון מאד. אלא
 מוטל דרבנן לא הוי דומיא דטטל
 דראב״ע . [״וניל דחכמים מהדרין
 על לישנא דשמא יטול דאמר ראב״ע],
 והרמב״ם מפרש בדראב״ע נמי שנוטל
ד שלא  הקדירה ונטיית הקופה הוא כ

 יהרוס המקום ששם הקדירה: ואינו יכול להחזיר. והלכך חיישינן לטלטל הגיךן• לכאן ולכאן ולעשות גומא ולהחזירה לתוכה :
 שמא יטלטל* הגיזין שנפלו ויחזור.ורמן לא מיישי שיחזור באיסור: והכ"אנוטל.את הקדרה ואם לא נפלו הגיזין שמכאן ומכאן ולא
 הכר. פירש הר״ב שמשימו תחת מראשותיו והכסת גדול ממנו. וכן נתקלקלה הגומא מחדר הקדרה למקומה ולא אסרינ! ליה ליטול את
 פי' הרמב״ם. ומקומות יש שפירשו בהפך. ואכתבם במשנה ב' הקדרה לכתחלה גזירה שמא תתקלקל הגומא. ומורים חכמים
 פ״י ממסי מקואות: שאם נתקלקלה הגומא שלא יחזיר. והלכה כחכמים: לא יכסנו
 משתחשך ״ שאסור להטמין בשבת בין בדבר המוסןן הבל בק
. בשבת. תחת הכר שמשים מראשותיו* ואע״פ שהוא מלא מוטן או גוצה תן ו נ  בדבר שאיט מוסין* הבל בדרך הטמנה*): ו

. גדול מכר: ת ס  שאין דרך הטמנה בכך: כ
ך ונכי מר6ס הגי'כן החיי״נו .  *) גימ״ג ריר ״3דכר הסמו

ן כי  יכין תפארת ישראל י
 וי׳׳א דאפי׳ באינן מוקצה אסור. גזירה שמא התקלקל הגומא
 ויתקנה. והו״ל ההטמנה חדשה: כ) מל* נתקלקל הגומא . דלא
 גזרינן: כא) אפי׳ ברבר המותר לטלטל אסור . דהטמנה לכתחלה
 בשבח אסור אפיי באינו מוסיף הכל: כב) מפחשיכה דוקא. ואז
r ה״ד) והא מקט לשון דיעכד. קמ׳יל »  אפי׳ להתחלה מוהר לגלות (
 דהא בכסהו ונתגלה מבעו״י אפי׳ גלהו בדיעבד. אסור לכסות
 משתחשך (לע״ז שם סק״ד): כג) ר״ל מותר למלא בשבת (קרוג)
 עם מים צוכנין או תבשיל צונן: כד)(דעקקע): כה) קיססען(עמ׳׳פ
 פ״כ דכליס מ'׳א).ולהט מותרמדאין כוונתו רק שלא יצטננו ביותר. מ
 כדי שתפג צינתן (ש0 0״י) . אכל דבר חס בכ״ר אסור לתכו החת
 כריס וכסתות בשבת. אף דאינו מוסיף הבל. דכל הטמנה לכהחלה
 בפבתאסור. אא״כפנהו מכ״רלכלי אחר שרי כה״ג לרש״! מ״! הק״ס):

 3חין עם שערותיהן: יב) אפי׳ לא טמן בק-. ומיירי בשל גסה .

 דכשטסלה חזי לישב עליו(מיהו אי״ל כריית. דהכא ביבשין מיירי.
 דק״ל דבכהי׳ג מי חזי להסמכה): יג) ואפילו טמן בהם. מרמוקצות
 לטוייה מיהו ביהדן לעולם להטמנה. אז בטלי להטמנה: יד) הטומן
 בהן. איך יוציא הקדירה מתחת המוקצה: טו) ומיירי שמקצת הכסוי
 מגולה (רנ״ע ס״א) . ואי׳׳ל דעכ״ס הכסוי בסיס לאיסור . ליחא .
 דאין הכסוי משמש להצמר. רק הצמר משמש לקדירה לחממה. ובאין
. ובא״א ( ה ״ ק  הקדירה מגולה כלל יתחוב כוש וינער(מג״א מיינו ס
 בכוש התיר באייר ליגע בצמר עצמו לסלקו: טז) ואכפי לא שמעינן
: (5אם) ( ו  מה יעשה משנטל הכסוי. ובהא פליגי רי׳א ורבנן: י
 יחי ר״ל הקופה שטמן בה הקדירה בצמר מטה אותה. ולוקח
 המאכל. אכל לא יוציא הקדירה: יט) ושמא יטלטל המוקצה להחזירו.

 הלכתא גבירתא כללא דפרס ד
 הבגדים נוגעים במדידה.יבטמן ברבר מוקצח.ישאיד קצת טהקך־רדו או הכסוי
 מגולה לאה.־? בו ולהשליך המוקצהע׳יי טלטול מן חצד. ובמכוסה לגשרי תוחב
 הבוש ורנער,ובא"א מתיר בא״ד לסלק הצמר בעצ:וה:ובשבת אס ר להטמין אפיי
 בדברחטעטיד חבל. ונ־אכל שחוציא משאלענטאפען אסור לחטמינו תחת כרים.
 וכ״כ אסור ליתן כלי עם םאכל לתוך טיס חטים כםמ־ן כולו בתוכו.וכשטמן קדיר'
 בדבר שאינו מוסיף הבל ונטלו מעם כשבת מותר לחחזירה. וכיש בנחגלה
 משחשיכה שסותר לכסותה. משא״כ בנתגלת מבע״י ולא כסה עד שתחשך. יכן

 מותר ליחןקדירה אחרת במק-ים הראשונח.וכן מותר להוסיף בגדים בנתבשל כל
 צרכממשא״כ בלא נתבשל כ"צ.ואם פנה חתבשיל מכלי ראשון לכלי שני או אפי׳
 ההזירה לכלי ראשון. הויל כצונן דמותר לחטמינו בשבת. וכ״ש צונן ממש שלא
 יצטנןביותר או שיפיג צנתו.מיהי בדבר המיסיףהבל,אפי׳מבע״י וצונן נטור אסור:

 ציונים

 נופל אח הכסוי. שם הס
 מי" » מכ״ו הלנה ׳'ג ס«נ
 ל6י*ן סיה מושיע או״ח שינו!
 י>*« ft v»P': לא כסהו.
 נ״א «׳א: כסהי וגתנלה.
ל יעלי שנה ה'7 המינ  יי" ל
 לאיו פיס פומ״ע א«*ח סי«ן

: ׳  מ״ז סעי1 ז

 שנויי נוסחאות
, נכייק  ב בגיזי צטר
 בגיזי הצמר. בגליון כי״מ
 יש כאן הוסםה ובציפי
 צסר ובלשונות של
. וכפי הגראס היא ן מ מ  א
 מהברייתא המובאה גגמ'
),לחרא . )ומ״ג(יכו  («ח.
 נןימנץ כגיד צמר ונציפי
 5מרטי•׳ א!• בקצת נוסחאות
 כ״י שס ״והתנף ועי׳ דים
 שם. כיצד (חוא) עושת.
 כמשכי״ר ליתא: ככי״ק
 כיצד יעשה . וכן הוא
 גרננ׳ג: נופל את
 הכסוי. במשכי״רנוער..:
 ג־״; נוטל את הכסות
,  ועיין סי׳ הרמנ״ם. ר
 אליעזר ביע . בד״נ
 וגמשניי׳ר ר׳ אלעור..
 וטי׳ רע״כ. קופח . בר׳נ
 כופה. לאכםחו. כמשכי״ר
 אם לא.. ממלא את
. 3ד׳> ממלא ן  הקיתו
 קיתץ: בכי״מ ממלא אדם
 קיתין של מים: ברי״ף
׳ רלם ממלא אדם את  ז
, ת ח ת  הקיתון מים . ל
: ת ח  בד״נ מנישבי״ר ת

ם י ש ד  תוספות ח
א אח ל פ  ב [במשנהז מ
 הקיתון כוי. סי' קיהון של
ח רש״* י  צונן :לא יהמו כ
 והרמב״ם כתג שמותר ג״כ
 להסיג צינתןוכ׳כ השוסקיכ:
 [בי־״ג] די׳ח והכשים
 וכו׳. והלכה כחכמים . וכן
 ססק כסי׳ רניו: [תוי״ט]
 ד״ח הכר. שפירשו גי.יפך
 עגיל. עי׳ גינוץסיךלחמר
 ר״ל לגרת״ כרסי כרי מוכח
 וכר ?וא השיבב עלץ:

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת

 (£״ך הטמנה סקרי כשמנסה הקדירה כולה בדבר המחממת והקדירה נוגעת
. ולפיכך שאלענט שלנו אין לו דין הטמנה . ובתנאי שאין הקדירה ו  ב
י לא יחתה א ד  נוגעת בדופני התנור . וכ״ש באס סותטין התנור בטיט. ת
 דםדכיר דכיר ואז אין לפתוח התנור אלא ע״י עובר כוכבים.דבפתיחה מתלחבין
 הגחלים ועיי פי״ב . והינא דשייך הטמנה אין טומנין בדבר המוסיף הבל [דיי
 חום] כזבל בחמות. ומלח. וסיד. וחול. בין לחין בין יבשין ותבן וזנים ומוכין
. ואתי להטמין בוויחתנה. ואפי׳  ועשבץ לחים, דדםי לרם׳] [אפר עםנצוצות]
 נתבשל התנשיל לבטרי ומצטמק ורע לו. או שהוא הי לנטרי דאינו מחתת בקל
 , אפיה אסיד. ואינו מותר להטמין רק בדבר המעמיד הבל ככסות ונוצות דעופות.
?? ונסורת של חרש־ם,ונעורת פשתן אפיי דקה.ועורות אפי׳ לתין.ובטמן קדירה על  א

 1 י חתגור מע׳׳ש תחת מכסה בנדים,אס אש תחתית מוסיף הבל ואסור. אאיכ אין

 יש עליוכוית בשר וביה
 מתירין איכ מדאםד ב״ש
 להגביה משום דאסוד
 לטלטל ועי כ לא פליני
 ב ה רק דחתירו סופן
 משוס תהלתן כמו
 דהתירו טהייט ליתן לפני
ם עדיין י״ל נ מ  י־ורסן: א
 דדוקא בנשחטת בי״ט

 אס •ר לב״ש
 בנשחטה מיעייט

ר מו  דשדי והיינו דאףדו
 חוי למזנא מ״מ דמי לעצטות וקליפים דבנתפרקו בשבת חו« מוקצת דמעיקרא שחיח יחד עם הבשר הית אוכל ועחח שנתפרקו הוי מאכל בהשה ובנתפיקו םעי׳ש שרי דנעשח
 מ• רם מאכל בהמה ה״ג ייל בעור דבנשחטה מערב יו״מ נעשה מקום מוכן לישיבח מבעוד ״וט אכל נשחטה ביויט נחי דמחזי למזנא מ״מ בתחלה חיה אוכל אדם ועתה נעשח
ם ימחזי כעיבוד אבל לטלטלייל !  כם* לישיבה, ולישנא דחשיס בביצה סופן משום תחלתן די״ט אין דערב יו״ט לא י״ל דהיינו ליתן לפני הדודסן דמיניה טיירי התם ואסור כש
. או אפשר גם בגשחפח מעיו״ם ולא הופשט העור מבעי׳׳ט י״ל דבעוד חבשר עם העור יחד הוי כמו עצכות וגרע יותר מן בני מעיים עיי שבת כ״פ ע״א תר ו  דגשחטה מעי״ט שרי י
. ואף רבמתגי׳ סוף פכיא דשבת בשיא םגביהין מן השלח[ עצטות וקליפין א״כ אס איתא דחעור חזי למזגא ובנפשט םעי׳ט שרי גם בנפשט בי׳׳ט לשתרי  אבל גפשט םע״ש חוא דשרי
 מ״מ חא אמריי שם אר״נ אנו אין לנו אלא ב״ש כר״י וב׳׳ח כר״ש וא״כ ב״ש לשיטתיה שפיר סבר דלא יגבירנה ולב״ה לשיטתיח י״ל באמת דהגנהח מדיגא שרי אלא דליתן
. ואולי דקושייתם לר׳׳נ דס״ל בריש ביצה דסתני׳ בתרגגולת חעיםדת לנדל ביצים ובי״ט ס״ל לבייש רםוקגח שרי  לפני הדורסן דמהוי כעיבוד צריכים לטעטא רהופן משום תחלתן
פה. לא יוכל לטלטל הגיזין . והרמב״ם בפי׳ המשגיות כ׳ וגםצא כמי שטומן בשבת .  אטאי םיל דלא יגביהנה. ועדיין לשון חתוס׳ צ״ע J [אות עא£ שם בחרע״ב ד״ה רא׳״א קו
 ולפי״ז גם בטוטן בדבר שניטל בשבת אם נתקלקלה חגומא אסור להחזירה והנ״י כתב דגראה כן ג״כ מדברי הרמב״ם בחבורו וקבע כן בשולחנו חמהור בפי׳ רנ׳׳ט סייג בשם י״א .
ה ואינו יכול להחזיר ״  ותטוה לי הא כבר םו&ןפן מע״ש והוי מהממנה להטמנה דקי׳ל בסי׳ רניז פ״ר דאפילו ליטלו כולו ולתת אחר בטקימ ו שרי, וצע״ג: [אות עב] שם בתוי׳ט ד
 שמא יטלפל,לשון הראיש דודאי יטלטל הגיזין בידו לתקן מושב חקדירה ועיי חקרירח לא יטלטל פן ישפך התבשיל אם ינענע ועי׳ לקמן סוף פ״כ בהרע׳׳ב : [א־ת עג) שם בהרע״פ ד״ח
 וטרע. שטשימ מראשותיו, שלא יחמו נחום הקיץ יהחמח. רש״י, אבל הר״ן כתב דמוחר להטמין שיתום rap או שלא יתקךר יותר כיו! שהוא צונן אינו דרך הטסנה בכך ולא ג«רו:



 ר עובדיה מכדטטדה במה בהמה פרס ה שבת תיספת יי״ט יך ציוגים
. >׳***. ז ו ע  א במה מ
 >דלים ג׳«'5 גדר נ׳ ע״א מיי׳
נ " מ ה1׳ יו* »  ש״כ מהלי »
 לאו! שיה »c״« או״חפ״מ׳׳•
. ס  סעיו א׳: מאקח ביו פ
. גי5ה &׳נ ן  ילומלמי >jfc הי
 הל־־יז: וכל בעלי חשיד.
: 1 מ' י « ס  מ״׳ er מי מ״מ »

 שנויי נוסחאות
 א בחטה יוצאה., אינח
 יוצאה. גכייי!״ יוצא..
 יוצא,יעי' במל^ש,דנמל.
 ופיה גד״נ ונמשני״ר :
 בכי״מ נמל ועיי ד״ס.
ר . במשבי׳׳ר ס פ א  ב
 באיפפר. ונאקה . נל״נ
 וכמכני״ר והנקה« וכ׳יה
 נמרץ־ ע׳ נקה. כמש׳ 1'
 סיזרו והנקת. ועי׳ רש״י
 מ״ב(ינו, כח). ולובדקים.
 במי לגמיע וחליבדקם:
 בו״נ וחליברקים :
 במשני״ל והציברקס (ועיי
 בנמ׳ שם פ״ה ובכלאים
 ה״ין) ועיי רמ״ב ובדים:
. בל׳׳ב  ב פ ר ו מ ב י א
 בפרומביא שבפיח וכ״ם
 כערוך ע׳ סרומגיא. ועי*
 ב״ק(י):). וסוס בשיר,
 בדיכ ונמפבי״ר וחסום״:
 גבי״לן וחסום בשר חסר
 יו״ל בכל המשכה [ישפי
 התמונות האלה נקור השי"!
 בציר״ה. אס על ש0 השרות
 והרעלות לישעיה או כת״י
 על חחי באפן(מ׳׳ביט,»)
 עירין בליס־ןן. והכ״י
 נשתבש בנקויו ומאורו
 עיש] ועיי מלא״ש, יוצאץ
 (בשיר,) ונםשנין בשיר.
 בכי״מ ליחה ועי׳ ר׳׳ן.
 ויפה העיר םינ נעל י״ש
 «״ל ״ואו5י הוא ישי כן
 וסייגו לתרגמו שמואל לקמן
 יוצאין נמשכין. טכ״ל.
 ומוץ עליתם וםובלין
 במקומן. כב״מ הגיס
 ומזין על«חן במקומן.
 ועי׳ לש״י ור״ן ובחולי׳ה
 ומזין (גכ.) ועיי מי״נו:
 במשב״כ וםובלן והב״מ
 מיס וטובלין ו1צ6צוין:

ת חדשים ספו  תו
 אנכר״ב]ד״הולובדקיס
 כוי ממרעה לול. נראה לי
 לדל ממדינת לוב וכ״ם
 ברש״י ובגמ׳ובתוםיע״פ.

 ראשון לציון
 א נתוי״ט] י״ח ונאקה

 כו׳ • עיין יסל״מ :
 [בתוי״ט] ריח ומזין כוי
 כך פייש״י בסיר, ליומא
 לף י״ל כר, ו לקייי׳ל
 לפםול מלאכה לא שייכא
 אחר שה;יח האפר במים
 כרמכן ס״ל י^רס וכ״5
 תום׳ ב׳׳ק כ׳׳ו ע״א ל״ס
 העושה עול שם צ״ח ע״א
 ד׳יה ה6 קמ״ל כי׳ יתניא
 בספרי ללזקא קולם קידוש
(jft סשלה המלאכה יכיל 
 משיקישו בכלי ת״ל למי
 גלה ילא ככני מי גלה
 עכ״ש יש פסול מירגגן.
 עי׳ סושי ביומא שם :

 מרק ח א במה בהמה יוצאה. לפי שאלם מצווה (ב) על פ׳׳ה א במה בהמה יוצאה. פירש הר״ב מיד דמנטרא נוי.
 שביתת בהמתו״ בשבת ומיד ומגמרא ועיין בסון! הפרק: יוצא הגמל. הנא פתח
 ביה הבהמה לא הר כמשאוי ומיד דלא מגמרא ביה הוי כמטאוי: לפרושי במאי ופתח וליכא קפייא פמ״ש ברפי׳ק בס״ל: ונאקה.
הנאקה. בגמרא מוקי פי׳ בערוך [עדן נקה] גמל נקבה כשראויה למשא קורץ אותה . חבל שקושרים על פי הבהמה: ו י ס פ  א
 לה בנאקה לבנה לוקא שצריכה . נאקה: מזין עליהן. כתבו התום׳
 נמירותא יתירתא: בחטט . לוקחי! פ״ר׳ א במה בהמה יוצאה ובמה אינה דאיצטריך לאפמעינן במקומן ללא
 כנדן טבעת של ברול וטקבין חימם יוצאה א). יוצא הגמל חייפינן שמא חמול ההזאה על הבהמה
) ויפסלו כלתנן במסכת פרה(מפנה ג' c ח p * t t  באפסר 3) ונאקה 0 בחטם ד< ^

 בפרומביאי) וסוס בשירי) וכל בעלי השירה)
 יוצאים בשיר ונמשכים בשיר*׳ומזין עליהם

. כמין אצעדה סביבצוארו של בהמה (אינה) [אין ר א. רסן של ברזל: בשי מבי  גערו
 וטבעת קבועה בו ומכניסים בטבעת חבל ומושכי! הבהמה: שנעשו בהן מלאכה כך פי׳ רש׳ י בפ״ק דיומא דןז י״ד

 וכל בעלי הקזיר. כגון כלבים של ציידים וחיות קטטת : מפרש טעם אחר. אבל לפי׳ הריב והרמב״ם דהתס

 פרק בתרא) נתכוין להזות על האדם
 והזה על הבהמה אם יש כאזוב לא
 ישנת עכ״ל. מפסלו במלאכה דהזאה
 שס] הזאה עליה והוי להו כמים

 הנאקה* ומכניסין אותו בתוכו :
. חמור הבא ממדינת לול ס ק ד ב ו  ל
 והם קשים וחזקים וצדכי! שמירה
 יותר משאר חמורים הנמצאים בישוב:

 :פירשו
. כרוך על צוארן החבל הקבוע בשיר: וגמשכי! לא ישנה שאינו צריך לטבול שנית אלא יזה במים שנשארו באזוב ר  יוצאים בשי
. הואיל ותחלת טבילתו כשרה היתה. נפרשדאיצטדךלאשמעינן . ואם רצה מושך הבהמה בחבלשבשיר: ומזיןעליהן ר י ש  ב
 במקומן שלא נחוש לשמא יתכוון להזות על הבהמה ויזה על הכלים דתנן
 בסיפא להזייתו פסולה עד שישנה. והוא לא ישנה. ומ״ש הר״ב ללהט מקבל טומאה הואיל ועשוי לאדם שינהיג בו את הבהמה .
 פי׳ לצורך האדם ח״ש הרמב״ס שהוא מכלי האדם בשעת הרכיבה וכן דקדק הר״ן וכתב כדי למשכה למקום שירצה :

ע ל ב ו מ  ו

עז  ישראל בו
 &״ךן(א) ונ״ל שזה אינו אותו לול שבחלק מימין(כמגילה ל״ל א׳).
 שהיתה מכול מערב א״י סמוך לנבול ח״ל ולניטין רפ״א מ״א).
 ושם הי׳ ב״ל שצ ר״א (כסנהלרץ לל״נ ב׳). והיתה כמהלך יום מירושלים
 (כמעשר שני ס״ה מ״ב). ונקרא כעת המקום ההוא לאדא. אבל הך
 להכא הרי אמרי׳ בגמ׳ שהוא חמרא לוכא. וכ׳ מים' לצובא הוא מ5ריס.
 ונקרא כ״כ נתנ״ך(לה״ב י״ב ג׳. ונחום ג׳ מ׳) וכן עיד היום יש מדינה
 בדרומית מנרים שנקראת לבףו. והיא הנקראת לפנים לול. וכן אשכחנא
 בישעי׳(ש״ו פיי׳נו) ובירמיה (מי׳ו פי׳ט) וביחזקאל(כ״י ס״י ול׳ ס״ס).
 וכן כתיב ומצרים ילל את לולים (בראשית «' פי״ג). ושם הי׳ מושב נזלניס
 (פםחים י״ב ני). והיו אוכלים בשר אדם (כרש״י שבת ל״י ע״א). ולהם
 מכר א״ע ריש לקיש קודם שחזר בתשובה (כנינוין למ״ז אי). אמנם אוהו
 לוד שנזכר בתורה (בראשית י' פכ״ב) במי שס. ליד שלישי הי׳. באזיען

 יכין תפארת
 פייה א) לרה״ר. דאלם מצווה על שביתת בהמחו מדאורייתא בכל
 מלאכה מצ׳יט מלאכות (כלקמןרפכ״דא׳).רק בל משא שמשתמרת
 בו . צא הוה כמשאוי. אבל כשהוא לנטירותא יתירתא . יוחד
 הרבה מהצורך או שאינה משתמרת בו כלל. או כשהוא לנוי שאינה
. הוה כמשא (ש״ה סי׳א): כ (האלפטער). והוא חבל  רגילה בו
 שבצוארה: ג)(דראממעדאה . והוא מין גמל נקבה שקלה לחץ.
 וחזקה יוחר מנמל: ד) טבעת ברזל שבחוטמה. דצריכה נטירותא
 יתירהא: ה) חמור מצור שחזק ביותר (א): ו) לסן ברזל
 שנקראת בלשון רומי £רענום ובל׳יא (געביס) : ז) (האלז
 קעטסע): ח) בכלבי ציידין: ט) ר״ל מותר למשק בחבל שבשיר:

 אמדן
 הקמנה שנקרא כעת ליל״ען. והוא מחי׳ל: (J) וכי עלה הגאון הנדול מהו' עקיבא שציט״א ח״ל אבל לאו ללא תעשה מלאכה אתה ובהמתך. כ׳ מוס
 דליכא רק נמחמר בהמתו ואני משישק אם נשים מלווין בשביתת בהמה. היכא לליכא משים מחמר. להרי הוה רק עשה. ומ״ע שהזי׳נ:שים פטורות .
, כל כתבי. שכ' לכל מילי  ואף דחייבות בקידוש מהיקישא לזכור ושמיר. ׳״צ דוקא קילוש. להוא זכירה. אבל מ״ע לשבת י״ל לפמירי. וער״ן פ
 לשבח נשים שיין לאנשים. ועב״י םסרצי׳א. וצ״ע ללינא. עכ״ל. אמר המחבר במחכ״ת הגאון הנ״ל אשתמיטתיה המשנה לשלהי פרקן מפרת
 שכנתו של ראב״ע. ודוחק לומר ללהנאין הנ״ל רק מדרבנן היתה אסורה . מלבד שזה לוחק גלול. דהרי דומיא לפרת איש נקט לה דאסור מדאורייתא.
 וגס הגאון הנ״ל לא התכוון לזה. מללא הזכיר המשנה הליל ולומר להתם רק מלרבנן מיירי. תו ק׳ למה נרחיק הפלוגתית . להרי לראב״ע ודאי שרי
 לגמרי אפ״ לאיש (כפ״ב לביצה). וכן משמע נמי בירושלמי לפליג ארבנן ושרי לגמרי. וע״כ דש״ל כשמואל(שבת נ״ב אי) דלנוי מותר לגמרי. וא׳יכ
 רבנן אף לס״ל בלקיי״ל(א״ח ש״ה סי״ז) לאף לטי אסור מדאורייתא. עכ״פ איך יחמירו עול לאף לבכל לוכתא לא מצימ שהחמירו באשה בעשה שהז״נ.
 הכח גם באשה החמירו. זו פלונתא כפולה ורחוקה היא. ותו לא״כ כשלא מחה בה למה נקראת על שמי. שיהיה שקיל כאילו הוא עצמו עשה בן, הרי
 גרילה הוה רקמלרבק. ובליליה אשיר מלאור״תא. ואיך יוציאו לעו על אותי צליק שחטא בכפל. ואף לבירושלמ׳ י״א לשל אשתו היתה. לפ״ז י״ל
 דמה שקנתה אשה קנה בעלה. עכ״פ בגמ' לילן משמע טפי לשל שכנתו ממש היתה ואי לא פלינ הירושלמי אנמרא לילן אפשר שאחי׳כ נשאה. ונס להך
 ירושלמי לא התכוון הגאון הנ״ל. להרי לא זכר המשנה בלל. ותו ק׳ למה באמת ראב״ע לא מחה בה. דאף ללליליה שרי, הרי יחיל ורבים ה!בה
 כרבים. ואי״ל משום דראב״ע גם הוא מפי רבים שמע. ומה״ס לא חזר בו (בעדיות פייה מ״ז). ליתא. דאדרבה משם רא«' לרק הוא כעצמו מה׳׳ס
 לא חזר משמועתו. אבל לאחר אסיר לעשות כיחיד בגל רבים. להרי עקביא קאמר התם לבנו אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובים. מוסב להניח
 דברי היחיל ולעשות כמהבים. אע״כ לילע שלא תשמע לו. ולהכי לא אמר לה ולא מיל׳. לבכה״ג ס״ל דאפי׳ בדאירייתא א״צ למחות. דאמרק
 מוטב שיהיו שוגגין ולא מזילין (כביצה ל״ל ע״א). ואפשר לראב״ע ורבנן פליגי בפלוגתא אי תוכחה של נזיפה או עד הכאה (כערכין לפ״ז בי). רק
 מלשתק הנשיא לא היה בידם למתות כלל. ויהיה איך שיהיה הא תינח אי לרבנן שביתת בהמה של אשה דאו'. להכ׳ קראיה על שמו לס״ל כדקיי״צ
 (א״ח חר״ח) לבדבר המפורש בתורה. אפילו בלילע שלא ישמע לו. אפ״ה מחויב למחות עד הכאה וקללה. אבל אי נימא דצרבנן אשה רק מדרבנן

 מצווה עצ שניתח בהמתה. א״כ למה קראוה על שמו. הד גם ללידהו לא הי׳ צריך למחות. ככל מילי לרבנן או שאינו מפורש בתורה (כביצה הנ״צ
 וחוס' שם). נם בל״ז לא ילענא מה יכריחנו להוציא משנה לפרה ממשמעותא לכולא פרקן. לכולו מלאורייתא קמ״ד. וה״נ נאשה:

 תוספות רע״ק
 דטלשון הנטרא נבי פייתו של ראכ׳׳ע של שכנתי וכו׳ טיחת כד כו׳ לשון
 שכנתו ולשין בח טובח בהריא דנשים מצווי! על שביתת בהמתן ומוכת
 כסברת הר׳ן הנ׳ל): [אות עה] שט כחרע״ב ד׳׳ה בהטם . חוטם הנאקה .
 אבל נאקה באפסר לא כיון דלא מנטרא ביי ה*י משאיי. יכן גמל בחטס.
 רכל נטירותא יתירה הוי טשאוי וכן דבר שהוא לנוי הוי משאיי וכהחיא
 דסוף פידקין. ודעת חר״ן דטי הרגיל כחול אפילו בשבת שרי. זולת דבר
 שאינו רגיל בו בכל אלא מקצתם עושים כ; לעתים אסור, ומיגיח סיירי
 בסיף פרקין ומיישב בזח קושיות תוספית בפרקץ מ״ד והובא בתומי יו״ט

 ד״ח ולא בזונ :

ה יוצאח. על שביתת בהמתו, דכתיב מ  פ״ף, א [אות עד] בחדע״ב ד״ח ב
. ומיהו לאו דליית מלאבד. אתה ובחמתך ליכא אלא ' י ו  למק יניח ו
 במחטר אחר בהמתו. תיס׳. ואני מסתפק אםנש־ם מצווין על שביתת בהמתו
 ח־בא דליכא משום מחמר כיון דחוי רק עשה . ייל דהוי מ״ע שהז״נ דנשים
 טמירות אף דחייבות בק־דוש חיום טייקישא תבור ושטור י״ל דרוקא בקידוש
 דהיינו חזכירח אבל בשאר מ״ע > י* דפפורות . ועי׳ בהר״ן פ׳ כל כתבי שכתב
 דבל טילי דשבת נשים שוי־ין לאנשים. ועיי בב״י בא״ח סם״י רצ״א וצ״ע(אטר
 י״מ התלמיד בדין הגיל שמסתפק רביני כטו כן מצאתי שמסתפק בזח הפרי
 מדים בא״ח םיה! רמ׳׳ת ובספרו תיבת נטא ס׳ בשלח ולי העני צריך עיון



ע טבדטנורה י  ציונים 28 תוספת יום טוב במה בהמה פיה ה שבת ל

 דטובלין במקומן.נראה דאיצמריך לאשמעי׳ דלא חיישי׳ שמא יטביל במקומן כמוה שהן בצואר הבהמה אם נטמאו במש: וטובלין
 אוהו בלא ריפוי ויהיה מהודק בבהמה \pv . ועיין רפ״ו ומ׳׳ש במקומן. מכניסים הבהמה במים להטביל השיר ואן) על גב
: ב בזמן שהיא קשורה לו. פי' הר״ב מע״ש דאי לקי״ל שכל הכלים המיוחדים לבהמה אין מקבלי! טומאה. השיר י ״ ס  שם ב
 בשבת וכו׳ ונמצא משתמש בב״ח. הכי יהיב טעמא בירושלמי וכיוצא בו מקבל טומאה וצריך טבילה הואיל ועשוי לאדם שינהיג
 בו את הבהמה ככלי העשוי לתשמיש
. כמין אוכף ת ע ד ר מ  אדם למי י ב ב
 קטן ומניחים אותו על החמור כל
ק ז  היום כולו כרי שיתחמם : ב
. מערב שבת״ ו  שהיא קשורה ל
 דגלי דעתיה שהחמור צריך לו לחממו
 כדאמרי אינשי חמרא אפילו בתקופת
 תמוז קריר ציה ולאומשאוי הוא אבל
 לקשור מרדעת על החמור בשבת
 אסור לפי שאי אפשר לקשרה לו אלא
 אם כ! סומך עצמו בצלי הבהמה
 ונמצא משתמש בבעל חיים ואם עבר
. ן  וקשר אסור לצאת בו : לבובי
 בעור שקושרים להם כנגל זכרות
 שלא יעלו על הנקבות : שחוזות .

י חמור יוצא במודעת*) מ ו ק מ  וטובלין ב
 בזמן שהיא קשורה לויב). זכרים יג)יוצאין
 לבוביןיי). רחלות יוצאות שחוזות *0
 כבולות«< וכבונות י>). העזים יוצאות
. רבי יוסי אוסר בכולן חוץ ( ה  צרורות י
. רבי יהודה אומר ( ט  מן הרחלין הכבונות י
 עזים יוצאות צרורות ליבש אבל לא
 לחלב*ל)ע ובמה אינהיוצאה. לא יצא גמל
וכן .  במטוטלתכא)לא עקודכב) ולארגולנג)
 שאר כל הבהמות. לא יסשור גמלים זה

. ג י נ מ י צא. נ ו  ב חמיו* י
 מי״ מיכ מסיש הי׳ ס»״נ
 >אוץ היה נץ:'ע א׳׳יז סי' ש״ה
נח בטח אי : י ו ׳ t המיל 
לע״א; לא ׳קשור י נ וצאה.  י
 מיי׳ פ״כ מהל׳ שנת הייב &מנ
, מ״ה י  >אוין ש״ה סועיננ ft פ
בלבד שלא יכרוך.  שעי׳ ו׳: ו
׳ נלאיפ הל׳ כ״א: irs והיינו משום דאין עוטן על גבי מיי׳ ש״י 

 הבהמה בי״ט ק"1 בשבת כדתנן
 במשנה ב' פ״הדביצה. והלכך לוקא
 לקשור אסור שסומך עליה אבל ליתן
י בלח קשירה חין כחן משום נח עונין, ״ י ־ ם . « כרי  במשבי״ר חו

ת ו ל ה ת כך מפורש בדברי הרא״ש: ר ו ל . ר ח ט י י ג » ״  ו

^ יוצאות וכו׳ וכבונות.ויעפה זה נכבשות ^ ח י 2 T C T 
 בלבד לפי שנמרן יותר רך מצמר
י יהודה אומר ב  הזכרים. הרמב״ס: ר
 וכו׳ . הרמבי׳ם בפירושו כתב דאין
. אבל בחבורו פ׳יך  הלכה כמותו
 פסק כמותו וזו היא גירסת הרי״ף
. י י ׳  , , . בגמרא דרב אמר הלכה כר
: ומפירושו״)[״כפי׳ רש״י דמפרשכי ! ^ S ? 
ם אתארבין אמרר׳יוחנן] הלכה הת״ק ד ע =ז • ה ל ש  עייר ס
, ) במשבי״ר 1L 1 י * ת ו א צ ו י ) 

. ת ו נ ו ב נ  והעזים. וליתא, ה

ת ו א ח ס ו י נ י ו ג  ש
. נמשב׳יב.. ו ה ל ר ו ש  ב ק
. זכרים. ל ״ ו ועי׳ בסי ב  ב

) . בכי״ק ת ו ל ח ר ה  ו
. וכ״ה במש׳ . ם י ל ה ר ח  ו
 ד' סיזיו יעי׳ חולץ (קלן:),
. בירושלמי אית ת י ו ו ח  ש
 הניי חגי שחוזות ואיח תני*
׳ מ״ש ובבבלי  תני שיזות כו
ת ו ז ו ח  כאן [המלה ש
ת והיא ו ז ו ח א  במלואה ש

 בזה וימשוףי). אבל מכניס חבלים לתוך
 ידו וימשוךכח) ובלבד שלא יכרוך ־י):

א יקשור גמלים וכו׳ וימשוך . שאוחזים אליה שלהן הכורה למעלה כדי שיעלו עליהן זכרים:  לליל תייק דמחניתי! • ג ל
ד ם פי׳ הר״ב שלא יראה כמוליכן לשוק. גמי. ואי משום כבולות .שכובלים אליה שלהן וקושרים אותה ברגליהן כ ד . ע ת י נ י כ כ - מ ״ י :  ב

" הא אפילו קשורים מע׳יפ וכ״כ הרמב״ם בפירושו ובחיבורו פי׳ך: שלא יעלו עליהן זכרים: כבונות • שקושרים בגל סביב הכבשים \ ^ £ / " : ™ ? v 

ע ובלבד שלא יכרוך. בגמ׳ רמי להאלתנן בסוף מסכת כלאים ביום שכוללים לשמור צמרן שלא יטנף: צרורות . לרסן ׳ י מ ׳ מ מ ב " . ה א צ ו  ג י

* ־ התוכףתכיפה אחת אינה חיבור ומשני הכי קאמר ובלבד שלא יכרוך צרורות פעמים ליבש החלב במהדקים אותן בחוזק ופעמים קושרין מ י ^ ש ל ׳ מ ע  גמל* י

ס בדדהן שלא יטפטף החלב9* לארן ויפסד: ר׳ יוסי אוסר • ויקשור להן ט ב ר ד ס ב ר ׳ י״ת מ י ש מ ' י נ *) נ «״ . «י ת ל ט ו ט מ  ב

נות. שהוא שמירת צמרן שלא יטנף והוי להר תכשיט: יוצאות צרורות ליבש. ר׳ יהודה סבירא • בכולן. דמשאויהוא: חוץ מן הנבו ת ^ י ט ם  זבמשב׳״ר ב

# ליה כת״ק דלאו משאוי הוא מיהו ליבש למיהדקכסיר ליכא למיגזר דלמא נפיל ואתי לחתויי אבל לחלב דלא מיהרקשפיר אסור חיישינן « מ ג י . ג * ת ^ ה ב  ה

י דלמא נפיל ואתי לאתויי. והלכה כת״ק: ^ מטוטלת. חתיכה של מטלית קשורה בזנבו לסימן או לדבר אחר: עקוד. שקושרים י ״ ׳ ק א י ל ׳ • ״ י מ ה ב  ה

ם ״ ״ ב7ח״ יליהס עס הרגלים בכבלים שלא יברחו: דגול. שכופפיס ילו על זרועו וקושרין: לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך, אתל וכולן י ל פ !  ה

- הולכין שלא יראה כמוליכן לשוק למכס: אבל מכגיס הוא חבלים לתוך ידו. והוא שלא יהיו ראשי החבלים תלויין ויוצאין מתחת ס י נ . מכ ה ז ל ח  לבמ״ע «

ך. לאו לענין שבת קא מייד השתא ־ ילי לאין טפח או יותר כדי שלא יראה כמו שנושא חבלים תלויין בידו: ובלבד שלא יכרו ״ ד * י נ בי״' ן ב

 נ

: אלא לענין כלאים והכי קאמר המכניס חבלים בידו קצתם של פשתן וקצתם של צמר לא יכרוך זו בזו דט כריך להו הוו כלאים״ ב ״ ע ר ו ם ׳ ל מ י ה ׳ י פ ׳ י ע  ו

 וידו

 יכין תפארת ישראל
 זנב[ למעלה. כדי להקל עלית הזכר עליהן(ולשון שחוזות &י׳ כירושלמי
 כמו משחזת . כלומר חלולות להבעיר הזכר וממי דילן קאמר שאותזין אליה
 שלהן למעלה כלי שיקל לעלות עליהן היכר): טז) שכובלין וקושרץ זנ3ן
 לצד מטה. למנען מהזכרים: יז) שמצנסין בגד סביבה פלא יטוכף
 צמר הנקיבות שהוא רך [וכבוגות ג״ל שפירושו 5עיף (הויבע). כמו תנתן
 כביגתי לבתי (ב״ב קינן) שפירשו צעיף כ״כ ס״נ מלבישין להכבש את הכתוגת
 הזה לרך ראשו כעין (הרבע) כלי לכסות גס הראש חון מספיגים והסה] :
 יה) לפעמים קושרים דדיהן בחוזק שיתיבש החלב. ולפעמים רפוי
 שלא יטפטף החלב לאדן: ים)דהו״ל תכשיט : ב) ר״ל אס כוונתו
 ליבש חלבן מותר. אבל שלח יטפטף החלב צארן מדלא מהדק
 אסור. דשמא יפול ואתא לאתויי(שם ס"0: בא) מטלית או כר
 שבזנבו. לסימן או לדבר אחר: כב) שקושר חבל מידה לרגלה שלא
 תוכל לברוח : בג) שקושר א׳ מידה כלפי מעלה שלא הברח מרהוה
 נטירותא יתירתא הרבה מהצורך: כד) האחד. והאחרים נמשכים
. דמחזי כמוליכין למכרן: כה) ר/)צ דבאען קשורי׳ זב״ז. מותר  עמו
 להכניס כל החבלים שבפיהן לידו. ובלבד בלא יצא ראש החבל מתחה
 ירו טפח• דהדל משרוי שנושא ברה״ר. ויש אוסרים (שם סס׳׳ז):
 כו) סביב ירו ויקשור. משום כלאים . דאי צמר יא' פשחן. ואף
 דהו״ל דבר באינו מתכוון. פסיק רישא הוא . או דאתיא באמה

ם י ש ד ת ה ו פ ס ו  ת
ת ו א צ ו ׳ב] ד׳׳ח י  ןבדע׳
 5דורוה וכו׳ והלכה כת״ק
. ובש״ע סי׳ ש״ס ל ״ כ  ע
׳ יהודה ״ פסק מ־  סעיף ז

: י ס ו  אבל לא כלי י

 י)אמזין נמי קאי. דבנטמאובמתמזיןעליסבג׳ וז׳״ונטבלץ אח״כ
 בעודן בצואר הבהמה. וקמ״ל בהזאה. דלא חיישי' שמא יתכוון להזות
 אבהמה ונפסלה ההזאהובטבילה קמ״ל דאינו חציצה מדרפויין בצוארה.
 ואע״ג דתשמישי בהמה וכלים אמקע״ו. הכא שאני דמדאורהא
: יא)(זאטטעלזויס). ( ׳ מ ג ) י מ  תוספות רע״ק בהן למשוך הבהמה. כתשמישי אדם ד
ה והוא כר קטן שמניחין על החמור כדי שיתחמם: יב) מעיש.דבשבת נ ש מ ] ב ח ע ת י א  ב [
י אשור לקשרו לו. מדצריך לסמוך א״ע בבהמה כפיקשור לה. ומשתמש נ י . הי ב ל ח  אבל לא ל
ה בבע״ח. ובעבר וקשרולה. אסור לצאת בו.ורוקא לקשרו להאסור. י י י ב כ ל ח י ה י מ ש  ל

/ הא ליתנו עליה מפני הצינה ושלא תצא בו מוהר .' ורוקא חמור ה

י

ד

א א ^ ל ל  ש

| רגם בתקופת תמוז קריר לי׳. אבל סוס אסור ליתן עליו מרדעת ע ב ש ת ' ד ת ו ג י ב ב י ס י ל ה  ר

י כלל. דמחזי כמטעינו משא. ולהסיר מרדעת בשבת. בין מן החמור נ ש אעיפ שאי י כ ל ה מ י  ל

* או מהסוס אסור מדהוהטרחא שלא לצורך.ואוכף הנקרא נזאטטטל). ל ז א ״ ד ע י י צ - -י ל

. אולס ת) ׳ ז  אסור בין ליטול בין להניח בין לחמור בין לסיס (ש״ה ס
 בשעה שהקור גדול. ואט רואים שמזיק לסוס. וכןבימוחהחמה
 שהזטביס רבים ומצערים לסוס. מותר להניח עליו כל מכסה
 שירצה. דמה לי צער חמור מ״ל צער סוס . ובלבד שיהיה נזהר שלא
 ישען עצמו על הבהמה בשעה שמכסה (רס״ז שם הק״ו): יג) אילים:
 יד) שמכסין זכרוהן בכיס בתמונת לב. רהב למטה נגד הביצים
 וקצר למעלה נגד הניד. למנעו מלעלות מל נקיבות: טי.) שקושרין

 בריי
א ח . ו א ר ם נ ר ח מ א ה לו מע׳׳ש ק ר ו ש ה ק נ י א א ע״כ דבזמן ש ל ר א ל פשיטא שאסו ל ה כ ר ו ש ה ק נ י א ש ה לו ואי כ ר ו ש ה ק נ י א םן ש ת בז ע ד ר מ ר ייצא ב ו ט  אין ה
. ת ו ר ו ר ה צ י ת עז] ברע״ב ד ו א ] : ׳ ם ו . ת ת ב ש ה ב ר ו ש ק לו ב ה אפי ר ו ש ק וצאת ב ך די ו פ א לומר בהי כ ׳א ד ה י״ל רה׳ ר ו ש א רבעי ק ט י ש פ ה לו ד ר ו ש א ק י ה א דבזםן ש ש י ר ק מ י י א ד ל  ד
ש ב י ל א יסרטו דדיוזן ו ל ל ש י ב ש ל שקושר ב כ י ה ר י י מ רשו ד ה פי ז ל . ו ו ת מ ה ת ב ת י ב ם ש ו ש א ואסור מ ש י מ ב הו ל ח ת ה א ש ו ה נ מ ח ב ה ה ש מ א ב ה ו ד ש ק ם' ה בתי . ו ב ל ח ף ה ט פ ט א י ל  ש
. ך ו ר כ א י ל ד ש ב ל ב ח ו ״ ת עט] ברע״ב ד ו א י : ג [ י ל ואתי לאתו פ א נ מ ל ק וחיישי׳ ד ד ה בשו איגו מ י תי ת שי צ ו ו ר נ ב שאי ו ל ח ל ל ב ו א ק ד ח ז נ י לפי ש ר ב ש ל ח ו בזמן שאין הפ׳ן ב נ י  הי
; ה י ט מ י מ פ י א ל כ ם ידיו ועי׳ מ״ש ב ם ה זת! שלא ת א דא׳׳א רע״י אחי ש י ק ר י ס י פ ו ה ב ד ת ם כ י ר ו ב נ בשלמי ה . ו י רשי ר. פי מ אסו ״ א ר ש ב ד ב י ד ׳ כרי י נ ו הוו כלאיש . וסיל לטת ח ך ל י ר  יכי כ

 עשו
ר מ צ ר ה ו מ ש  ל

ל הכיס ב ק י ה ש צ ו ר  ב
ם ן נ ה י ד ד ף מ ט ו נ ב ה ל ח  ה
י ד דהו י ס א ה ד ד ו  הת׳׳ק ס
ת א ש ו נ ה ש מ י ב ו א ש  מ
ח כ א ל ב והוא מ ל ח  ה
ם׳ . תו ה פ ו ג ה ל כ י ר צ  ה
ת : ר ו ם הדייר פ ש  ב
ה י ת עו] ברע״ב ד ו א ] 
. ת נ ב ש ר ע ׳ מ ן וכו מ ז  ב
י נ ת מ ה כן מסיפא ד כ ו מ  ו



. ניצה כינ ו ת ר £ > " s : f ״כ< rs-a5 •י״ג־י ׳ . ״ ל . כשב הרמב״ם ; ץ ל ו ג נ ר ת : ה ר ם פ א ב ג  משראינו שבמל א
: א *״י ׳*י ל  שהוא שם כללי לזכר ולנקבה: ו

 ברצועה וכו׳. כתב הר״ב בין לגוי

 ר עובריה מברטנגיה במה בהמה פיק ה שבת תוםפת w £ן ציונים

. כמין פעמון שפולין ג ו  וידו מתחממת באחיזתן ואסור: ף כז
. ק ו ק  בצואר הבהמה שתשמיע קול בהליכתה: אע״פ שהוא פ
 במוכין דהשתא אי; תענבל שלו מקשקש להשמיע קול מפני
. כשיש לו  שנראה כמולימ למכור בשוק: בסולם שבצוארו

 מכה נותנים בצוארו עצים כמין שתי
 וערב כדי שלא יחזור ראשו לחכך
. ו ל  חבורתו: ולא ברצועה שברג
 בהמה שגמה רגליה זו בזו בהליכתה
 עושי! לה המין מבעת של רצועה עבה
 וקושרים אותה במקום שרגליה
: בחוטי!. שעושים ו  מגקשות זו בז
 להן לסימנא פלא יתחלפו בתרנגולות
 אחרים: ולא ברצועות. שקישרין
 פתי רגליהן יחד ברצועה קצרה פלא
 ידלגו וישברו את הכלים: בעגלה
ה. כמין עגלה קענה ת האלי ח ת  ש
 קושרין תחת האליה של הכבשים

ת ו א ח ס ו י ג י ו נ  ש
ר. מגלי (ננ.)  ד חמו

S S f ^ S ף ־ ר מ ) ד  [*ולגוי פי' רש״י (דף «:
 בין לשמור ועיין משנה ח׳ פ״ב דביצ
) שצוב׳ . י (דף ע ו  [*ולנוי פי' מ

 וקולעה לנוי בין קרניה כמין קליעה הקיק'. 'כבבלי (ס״0:)
: [ נ ״ ״ ע ה ז ח י  מקרן לקרן ואינו א

. כתב הר״ב לא של וכו׳ ו ת ר  פ

 ף אין חמור יוצא כמרדעת כזמן שאינה
 קשורה ל1«/ ולא בזוגכח) אף על פי שהוא
. ולא בסולם שבצוארול). ולא 0  פקוק ״
 ברצועה שברגלול״). ואין התרנגוליןיוצאין
 בחוטין ולא ברצועות שברגליהם לב) ואי;
 הזכרים ילצאין בעגלה שתחת האליה
. ואין הרחלים יוצאות חנונות >י1. ( נ ל  שלהן
 ואין העגל יוצא בגימוןלי׳). ללא פרה בעור

״ נ ' ח ש ז א ד ש 1 ר , 3 ; ^ ; ;  הקופרלי), ולא ברצועה שבין קרניהלי). פרתו של רבי אלעזר בן עזר-יתל״) נ
! , י ״ ק ח ^ ׳ ׳ / ^ ו ט י  היתה יוצאה כרצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים * ״

 הקופד

 חתייננילין . במלבמ״ע
פ אין חתרנונלימ וכן מ ש מ ו ל ת ר י פ כ ת ט ק ץ י ם ל ו ע / מ מ  ע

, כסמוך אין הזכרים״ אין _ ״  ״ * 1 ,
' . ל ״  תדא והא המה הוו ליה כי׳ ־. חרהליס. א־ן ח
 ברצועות . במשכיב
 ובמשכי׳ר ברצועת.

 כניבכיי׳ר
נות. עץ אחד יש ששמו יחטן*) מביאין קיסם ממנו ומניחין לה בחוטמה נעריו עיך קופד: נמש׳  שאליהן גלולת כדי פלא תלקה באבנים ובסלעים : הגו
״ " י ד שתתעטש ויפלו התולעים שבראשה ולזכריה אין צריכין לעשות כן שמתוך שמנגחים זה בזה נופלים התולעים מאליהם: בגימון. "  כ

. שין שנימיו חלין כמחט וקושרין י פ ו ק  כמין עול של גמי נותנים על צואר העגל שיהא למוד לכיף ראשו כשיגדל: בעור ה
 עורו בדלי הפרה שלא יינקוה השרצים: ולא ברצועה שבין קרגיה. בי! לנוי בין לשמור אסור לכל נטירותא יתירתא משאוי

 הוא: פרתו של רבי אלעזר בן עזריה. לא שלו היתה אלא כל שכנתי ועל שלא מייוה בה נקראת על שמו:
 *) ובגמ׳ לפנינו: ״וחמן כמו״ וכן לגי׳ כרל״צ ובלפישיש החדשים בטעות ״ייחנן׳.

׳ מיורו הקיפוד, יוצאח.  ו
 במ׳ לבמ״ע יוצא . ברצון
ם. בכי׳מ כרצון״  חכמי
 במשגי׳ב בקצת לנופים

 ההכסיפ:

ם י ש ר ת ה ו פ ס ו  ת
ו של ת ר  [במשגח] פ
 לאב״ננ נו׳ ואין לצי כמותו
 (ש״ע סי׳ פיס סעי׳ י׳׳ז):

 תפארת ישראל
 מיו ען בחוטמן. שיתעטשו ויפלו החולמים שמיך ראשיהן אעי׳ג
. ואי״ל דעכ״פ דלמא נפל ( ׳  דכל צער בבהמה שרי (כשית נ״ג א
 ואתי לאתויי. דאי׳כ פשיטא וכדקאמר שם. ג״ל דמורני רק צער
 מועט הוא לה ולהכי אסור: לה) עול קטן שנותנין בצוארו.

 להתרגל בעול: ל0 ושטאכעל שוויץ) (והוא מלשון מורש קסור חנונות ע} ש:מו'(י1מנן)
 ישעי׳ י״ד פכ״יג ונתחלף הדלי״ת ברי״ש). ששערותיו חלץ, וקישרין 5״ל מטן: נתיי־ט] ר׳׳ה
* ' י ' ב כ ^ ל ס י ' י . כ ״ ״ י ת י  עורו על דדי הפרה פלא יינקו משם השרצים : לו) בין לנוי כ*1 פ

 לכמירה: לה) של שכנתו היתה. ומדלא מיחה בה נקראת על שמו: 1

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
. עי׳ ר פ ו ק  ד [משגה] ה
 יםלימ: [ברע״ב] דיה

 כר״י דס״ל דבר שאינו מתנוון אסור (יעמ״ש לעיל סש״ג [בוע!
: כו) רלמא נפל ברשות הרבים ( ו ״ . אב״י עיי י״ל סי׳ ש׳ ס [  אות ו
 ואשא לאתויי:כה)(שעללע): כט) סתום במוכין שלא ישמיע קול."
 עכ״פ מחזי במוליכה למכור לשוק שע״י קול הזוג יתעוררו קונים
 לראותה: ל) עצים שקישרין סביב צוארו שלא יחכך מכהו בשיניו:
 לא) במנקשת רגלי׳ זב״ז. קישרין טבעת מעור עב סביב המקום
 שמנקשת: לב) מלת שברגליהן אחוטין נמי קאי. רחושין לסימן
 ורצועות שלא יפריחו: לג) שלא יגררו זנבו בארן: לד) שנותנין

I 
 גדול עד שתזיק לסוס או שובובים מצערים אותו, מותר להגיח כל מכסה אף לסים ובלבד שלא
ף, ובהמת מינקת יוצאת  ישען עצמו בגופו: מותר לצאן לצאת בכנר שסביב צמרם שלא יט:
 בכים המהודק בחוזק בידית שיתיבש חחלב . משאיכ בבלתי מהודק רק שלא יטפטף החלב :
 לא תצא חבהמח במטלית לסימן. ולא בחבל בין ידה לרגלה שלא תברח. ולא יקשור ארם הרבח
 חבלים שבפי הבהמית יחד למשכן דטחזי כמוליכן לשוק למכרם . אבל מכניס חחבלים לידו
 ומושבם ולא יצא התבל מידו םפח.ובאם החבלים א׳צמר וא׳סשתן.יזהר םלכרכס סביב ידו.םשו׳
 כלאים. ולא תצא הבהמה בדג שבצוארהאע״ס שהוא פקוק דמהזי כמיליכחלשוק למכור . ולא
ב לליארה. שלא תתחכך במכתה בשיני׳.ולא התרגגולין בדצועין שברגליהן לסי/או י ס ם י צ ע  ב
א הפרה בעור הקושר בדדי/שלא יינקו תשרציי״ולא ברצועת שבין קרניי! ל \ ס י ל : ח ו  שלא יש ר

 הלכתא גבירתא כללא דפרק ה
. משום עשח דלמען ו . וכל בע״ח השייך ל ם מצווח על שביתת בהמתו ד  פרה ה א
 י ינוח [ילדשיי ע׳ו מיו א׳ הוא בלאו). אבל לאו דלא תעשה כל מלאכה אתה
 ובחמתך אינו אלא במהמר . וכל משא שמשתמרת בו לא הוה כסשאוי. משאיכ כשהוא רק
 לנטירותא יתירה או לנוי שאינח רגילה בו. אסור לצאת בי לרח״ר. ובחמה שעסקיה רעים או
. וכ! ס־ס וכל בחמה בשלשלת ל  שטיגה הוא מסוכן מותר לצאת ברסן ומוילקארב של ברז
.  שדרכה לצאת בה ויכול למשכן בהבל שבשלשלת, והטור בכר קטן שמשימים עליו לחממו
. וליתן עליו הכר בלי קשירה. מפני ו  בקשור לו מע״ש. ובעבר וקשיו בשבת אשור לצאת ב
תר. םיהא לשאר בהמת אפי׳ זה אסור. ולהסיר המרדעת אשי׳ מן . מו ו  הצינה לבלי לצאת ב
 ההמור אס־ר. ואוכף הנקרא זאטטעל אסור אפי׳ להניח וכ״ש ליטול ואפי׳ לחמור. ובאם חקור

 ציונים

 א כמה אשה, נ׳ז «׳׳*
 נלליה נ׳ ע״נ גדל ג' fi"s מיי׳
נ מהי  *׳״מ מה״ש היו »'
 מן-אוש היה המנ >&וץ ש״ם
h\' !Ti"ועזי! למית מון 
 ש״ h vso i"e, ומושיע ׳׳׳ל
 ס״^ייזסמ•׳ נ׳: ולא תטבול

 שגויי גוסהאות
 א יוצאה.. גמ׳ דבמיע
 יוצא ועי׳ בריש ס״ה.
. נכי׳׳מ . ח ש  לא תצא א
 חאשה . ולא ברצועות
 שבראשה . בר״נ..
 ברצועה.. וכן הוא במ׳
 לבמיע(ושש לא,. ונוס^חט
 עזיש£ בלמשמע כגמרא
. (  דשבראשס אבולהו קאי
. שם לא* ל ו  ולא תמב

 ר׳ עובדיה מברטנורה במה אשה פרק 1 שבת תוספת יי׳ט
 פילו י א HCD אשח. שבראשה. אכולהו קאי ״) בחיטי פיל! ו א במה אשה יוצאה וכו׳. להוי תכשיט ולא משאוי
 צמר ופשתן ורצועה שמקלעת בהן שער ואיכא להוי תכשיט וגזור ביה רבנן ללמא
 שבראשה ומה טעם לא תצא בהם בשבת מפני שאמרו חכמים שלפאומחויא לחברתה חשיבותו ודלמא אתילאתוייד״א ברה״ר.
א תצא וכו׳. פתח במאי רסליק וליכא קפידא כמ״פ  בחול לא תטבול בהם על שתרפם לפיכך בשבת לא תצא בהם רפי׳י: ל
 דלמא מתרמיא לה טבילה של מצוה ־ ברפ״ק: שבראשה. פירש הר״ב
ו א במף, אשה יוצאה ובמה אינה שמקלעתבהןשערראשהוכןל׳רשי׳י י ׳ פ

 ושרי להוואתיאלאתויינהו ארבע אמות 
 ״)צ״ל wft ברה׳יי יוצאה א). לא תצא אשה ב< והיינו בע״ש לאילו בשבת אסורכדתנן
ל בס״פ המצניע. והתום׳ לחו זה הפירוש ו ב ט א ת ל  לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן ולא ברצועות שבראשהנ) י ן

 י משוס

ן י כ  יכין תפארת ישראל י
 פץ א) הקדים תנא למנקט דין יציאות בהמה קודם ליציאת אכה דין היתר יציאתה. ובאשה דין איסור יציאתה לכבודה בת מלך
 מידיך בהמה להשכים יציאתה יותר: ב) בבהמה הקדים פנימה; ג) אכולה קאי דלא תצא לחצר בחוטי! ורצועות שבראשה.

 לןמא



 30 תוםפת יו״ט במה אשה פרק Q£* 1־J 4ו* עובדה מברטנודר.
 ברה״ר: עד שתרפם. שתתירם קצת שיהיו רפויץ ויכנסו
טפת . צין  המים ביניהם שלא יהיו חוצציס בטבילה: בטו
. תלויין בטוטפת ן טי בו  שלןושרין על המצח מאזן לאזן: סנ
 ובאין על הצלעים על הלחיים. עניות עושוח אוחן של מיני
 צבעוני! עשירות עושות אותן של

 בהן עד שתרפס י). ולא בטוטפת ״)ולא כסף ושל והב ומתוך שחשובין הן
 בסנבוטיןי)בזמןשאינןתפוריןז).ולא בכבול״) חיישיק ללמא שלפא ומחויא לחברתה:
 לרשות הרבים ולא בעיר של זהבי). ולא בזמן׳ שאינן תפורין.בשבכה שבראשה
ן אבל תפורים ליכא למיחש לאחרי א) י א  בקטלאיא) ולא בגזמיםיב) ולא בטבעת ש

0. ולא במחט שאינה נקובהייג  עליה חותםי
 ואם יצאת אינה חייבת חטאת טי) :
 ב לא יצא האיש פי) בסנדל המסומר י0

 שאינה נוטלת השבכה מראשה ברה״ר
 שהרי היא מגלה שערה:בכבול.חתיכה
 של בגל כמו מצנפת קטנה שקישרי!
 אותה על המצח ונותנין הציץ עליה כלי
 שלא יזיק תלין במצח ופעמים שהאטה
 מתקשטת בו בלא ציץ:לרה״ר. אבל לחצר שרי וכל הנזכר למעלה
 אסורים אף בחצר לגזור בהו שלא תתקשט בשבת כלל לא במצר ולא
 ברה״ר ובכבול התירו שלא לאסור את כל תכשיטיה ותתגנה על
 בעלה. ורמב״ם פירש דלרה״ר קאי אכולהו תכפיטין האמורי!
 במתני׳ לכולהו לא אסירי אלא גזירה שמא העבירם האשה ל׳
. עטרת זהב עשויה כמין עיר ב ה  אמות ברה״ר: עיר של ז
 צורת ירושלים: ולא בקטלא . תכשיט שנתון בצואר בדוחק

 משוס לכמו שיש איסור בקליעה ה׳׳נ חיכא איסור בסתירה
 והלכך לאחיישינן בהושהתירס* אלא הכא מייד שאינן קלועים:
 לרה״ר . כתב הר״ב וכל הנזכרים למעלה אסורים אף בחצר
 לנזור בהו וכו׳. ומסיים הר"! וחדא גזירה הוא שגזור בהן.

 וכתב הב׳׳י בסימן ש״ג שכתב הרמב״ם
ש דהא ראסרי בחצר  בפי י״ט מה״
 לוקא כשאינה מעורבת וכתבו המגיל
 והר״ן שהרמבי׳ן והרשב״א חולקים
 בדבר לבחצר שאמרו לאו לוקאלה״ה
 בבית* ע״כומ״ש הר״ב בשם הרמב״ם
 מלשוט זה שהבאתי מחבורו עיניך
. ועול כיין בזה מ״ש ו  רואוח שחזר ב
א בעיר של ל  במשנה ה׳ בס״ר: ו
 זהב. הקשו בתוס׳ להא תנן בפרק

 בתרא דסוטה (משנה י״ד) לבטלמוס של כרטוס גזרו

: tft jfo ימ«8ר .  בחן
 ולאנממת. מהל׳
i ' e *ו*יו פ* tftm ה״ו m 
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 שגויי נוסחאות
 ילא כםופמת. שם לא
 גםט&ת. ולא בסנכושוין.
 שם לא״ י במשב״ב.,
 בסדבימין : גכי׳׳מ
ידי קושנוא  עסדבפין! כלי
 בםרבוטין: ולא בבביל
 *דה״ד. במ״לבמיע לא..
 נדח־ד . ולא בעיר שיו
 ילא. שם לא לא .
 י*אח. בכי״מ יצתה .
 בל׳ חלשים יצאה :
 ב המסומר. במשבי׳׳ר

 סםימר:

ם י ש ר ת ה ו פ ס ו  ת
י' עליו שלא יתקשטו בו והכא לא אסרו אלא בשבת ואור״ת  !בדיג] ר׳׳ח לרה׳ר כ

 ורמג״ס פי׳ עה״ל. עיין 1
 בתויי׳נו במשנה ה׳ ל״ה
 לח5ר וגש׳יע הביא רעות
 כזה ולא הכריע והכשיו
 נהגו משים סיתר בכל מון
 ממס לסנן בהו חייג חטאה
 וע״ש מועם לסלמו להם

: ( ש״ג ' נמם(כסי  י

 להתם רוקא לכלות גזרו כלתנן התם ולא לשאר בני אלם
א בקטלא. פי׳ הר״ב שנתון בצואר במחק והאשה חונקת ל  ו
. ופי׳ התו׳ להכא ברפוי לליכא חציצה ראלי׳כ ברישא ׳ מ / ג ו כ  ו
ד חוטי צמר וכוי וטעמא לאסור ללבר של ה  הו״ל לכדתני ב
 נוי הוא ויש לחוש ללמא שליף ומחוי. ע״כ. וקשיא לי דאכחי

י שתראה בעלת בשר ובערכי מכנק״א: ד כ  ליתני ברישא קטלא ודחונקת בהר׳׳ללכיו! דמ״מ איצטריך והאשה חונקת עצמת מ
. ם ת ו ם. נזמי האף אבל נזמי האז! יוצאין בהם: ה זםי . ולא בנ מי  למיתני קטלא דאינה חונקת לא בעי למיתני ליה ברישא נ
. צורה לחתום בה אגרות או כל דבר סהר ב) יאעי׳ג לתכשיט ו  וסמיך ליה לממילא שמעינן לכל לבר שחוצץ אינה יוצאה ב
 וא״ת אמאי תני ברישא לוקא שבראשה. הא משכחת רבצוארה הוא לה אסור ללמא שלפא ומחויא אבל יש עליה חותם דלאו
 נמי קושרת לבר החוצץ הא מילתא מיפרשא בגמ׳ לבחוטין תכשיט הוא לה אמרינן לקמן לחייבת חטאת ואע״פ שמוציאתו
 ורצועה לרישא אין אשת חונקת את עצמה בצוארה והילכך לא באצבעה לרך מלבוש לפי שפעמים שהבעל מסיר אותו מאצבעו
 משכחת צהו אלא שבראשה וקטלא להכא שאני דמתוך שהרצועה ונותן אותו לאשתו להצניעו והיא נותנתו באצבעה והולכת בו
לא ונמצא שדרך הוצאתו בכך וכן טבעת שאי! עליה חותם ללא הוי  חלקה ורחבה אינה מזיקתה. ועיין ריש פ״ט למקואות: ו
 תכשיט לאיש חייב חטאת אע״פ שמוציאו באצבעו דרך מלבוש
 שפעמים שהאשה מתנתו לושיוליכנו לאומן והוא מוציאו באצבעו:
צאת. האשה בכל הנך לאסרינן עד הכא במתני׳ אינה  ואם י
 חייבת חטאת דכולהו תכפיטין נינתו ורבנן הוא דגזור בהו ללמא
 שלפא ומחייא י׳ ב בסנדל השסומר. של עץ הוא ותוחבים בו
 מסמרות לחזקו ואסרוהו בשבת וביום טוב משום מעשה שהיה
 שפעם אחת היו נחבאים במערה מפני הגזירה ושמעו קול ממל
 גבי המערה כםבורין שעליהן הן באים דחקו זה את זה והרגו
 זה את זה במסמרים םבסנלליהן ומפני שמעשה זה בשבת היה
 אסרוהו בשבת וביום טוב שהוא יום של כנופיה כמו שבת :

 ולא
 וכמו שכתבו התו׳ והר״ן אפ״ה מטעם חולקת צא ברי דאכתי לאו תכשיט הוא אלא כלי שעל ידי מלאכתו מתקשטת אבל אינו
. עיין ספ״ק לביצה: בםגדל המסומר. כתב הרי׳ב ותוחבין בו ׳ ו : ב לא יצא בסנלל כ  תכשיט בעצמו וכמו שכתבו דל

 א) כיה בי״ב ד׳ר' ובל״ב ל״ס. אך גל״ין ״לאתוי«" . ב) ביש׳׳י וברין ״לבר סגור׳ גימוקי מריי׳ב . מסמרות

 בנזמים. פירש הר״ב נזמי האף אבל נזמי האזן יוצאין בהן
 ומסיים רשי׳י דטריחא לה מלתא למשלף ואחרי מפני שאזניה
: ולא בטבעת שאין עציה חותם. פי' הר׳-׳ב ן ד ו ש ן  מכוסות נ
 אבל יש עלית חותם וכו׳ ואע״פ שמוציאתו באצבעה לרך מלבוש.
 והרי לא הוציאה כדרך כל המוציאין(ותכן בפ״י מ״ג לפטור)
 שכל המוציא דבר שאינו תכשיט לו מוציאי! אותם בידם ולא
א במחט שאינה נקובה. בגמ׳ ל  לרך מלביש. רש״י ד׳ ס׳׳ב: ו
 למאי חזיא ומסקי׳ אמר רבא טס של זהב יש לה על ראשה בחול
 חולקת בהשערה בשבת מניחתה כנגד פדחתה. ולא ידעתי למה
 השמיט הרמב״ס בפירושו טעמא דמניחתה וכו׳. לאע״ג לם״ל
 לבשבת רשאית לחלק שערה שאין זה פסיק רישיה שתשיר שערה

ן ו י צ  ראשו־{ ל
 [נסמגח] ולא במבוטין.
 במשב״ג וכן בברייתא ל׳ו
 ע*ב M בסרביסין וכ!
 גירספ הערוך פרך אכ
 זע״ע שס פרך סנבוגוין :

 תוספות רע״ק
ט י י ו ן א לאות פ] ת י © 
. ה ש א ר ב  ר׳׳ה ש
 לא היישייבהו שתתירם.
 ראשה שרצונה למבול
 בשבת צריכה לסחור
 שערות קליעותית מבע״־,
 זזיאיש! [אוח 6א] שם
ר ״ ה ר  בתיי׳מ ד״ח ל
 דח״ה בבית. וכן הוכיחו
 ת״ס׳ מנחות דף ל׳׳ו ע׳ב
.  י״ה אי קםבר ובו׳
 ולכאורה דברי תום׳
 דםסכתיןםיד ע״כ סותרים
 ליה ועיץ בטהרעיא :

 ישראל יכין
 מכוסים בשבכס:' יג) אע׳יג דתכשימ הוא לה אסור דלמא שלפא
 ומחוייא: יד) נמי תכשיט הוא. דטס זהב יש בראשה: טו) וסיי״ל
. מדאין ׳ ק יוצאות בטלן לכרמלית. ואפי׳ הכך דממה ג  רנשי ד
ג ׳ /ואעי  לנו רה״ר. ונס הכשיסין מצויין ולא שלפא ומהוייא [ש׳ינ ח׳
ץ. נ״ל להכא שאני . דהאיסור ילוע מעמו (כמג״א ס׳מ  לכבד גאסר גמנ
. דבה:ך בווגא שרי ג) י  סקי׳ז). או מלאיגו שכיח רס״ר והלמ״א שי״ט סי
 לבעל איסור כ״ל הקודמין . כשיש עלילה מועעת להתיר . דאע"; לגט לולב
 ושופר אסרו מה״ע . הכא חששו שלא תתגגה וגס יש לחוש שתעבור .במזיד
: טז) צרה״ר: יו) מנעל ען עם מסמרים . ונאסר מ״ק]  מס״ע. ו
 משוס מעשה שהיה בשעת שמד. שטמנו א״ע במערה. ושמעו רעש
 ע״נ המערה. זחשט שהאויבים באים עציהן. ודחקו א״ע. ורמסו
 והרגו זא״ז במסמריםשבמנעליהן אצו. ומשוס דבשבח היההמעשה.

 גזרו

ז תפארת י כ  י

 דשמא יזדמן לה טבילת מצוה. ומדחוצציס צריכה להסירן אז. וחיישינן
 שמוליכן ד״א ברה״ר: ד) שתעשם רפויין קצת. שלא יחצצו בין מי
 הטבילה לגון: ה) ציץ זהב שבמצח: ו) כמין (בארעע) שלמטה
 מהצין הנ״ל מהצדעין עד הלחיים: 0 כשבכה. ואטועפת נמי קאי.
 דבתסורין נמי שרי. דאין לחוש לשלפא ומחויא. דכיון דתפורין
 בשבכה. לא הגלה שערותיה ברה״ר: ה)(בינמ!) קטנה שתחה
 הצין שלא ירחקנה הציץ: ט) אבל בחצר שרי (מלא ר$י חכמים לאפור
 לה הכל. שלא תתמה על בעלה). אכל הנך ב׳ דלעיל אפיי בחצר
 אסורים. וי״א דאפי' בחצר המעורבת או בבית . אסורים: י) עטיה
 בצורת ירושלים:יא)(האלובינדע). שמהדקחה סביב לצואר. שתראה
 בעצת בשר״יבלשון רומי נקראת שלשלת של קשוט צואתקאטטעללא):
, אבל בנזמי אזן יוצאת. דטריתה לשלפ!. דהאזנים ף  יב) נזמי א



ע מברטנורה במה אשה פלס ( שבת תוספת עם טוב *יונים  ר

/ ^ ל ״ ' מ

ע א ] ?  והואייבכנופיא ע״כ. והא דלא גזרו בתענית שעל הגשמים דפ״ב ת
 לתענית אמרו בגמ' ללא למי להוא כטפיא להיתירא בעשיית
לא בתפילין. לא תימא  מלאכה*: ו

 ולא ביחיד. מי" מס ה׳
^לזולא ש ׳מ מ ס ^ פ 5 J ספ״ק לביצה." ומ״ש מפני שמעשה זה בשבת היה כוי לשון הריין 
. • י .. י ייייי*״ י״י יי״י י ^ ל»  . י . .

׳ י״ד ט״ו ׳ ה  מהי שנת דיג׳ ז
ן ס" ה מיל איח מי׳ י ו א  סמנ ל

Mr ׳׳ ט' י׳ וס״»p ש״נ 
 ספ" וזי פי: ואם יצחה.ילוש׳
נ : ד לא יצא \  שנה >׳׳א י
ן י י א מ ״  האיים. מינ ע
ז ה׳ ילקימ ו מ ז  נו?לי p$10 מ
ה למז Vic מיי׳ מי״ס י 1 ש  י

נ לאדן א׳סמי  מהלי שנה הג׳
 ש״ב שו^׳עא׳חשי׳ש״א&עי׳ז:

 שגויי נוסחאות
 במשבי'ר

 ולא ביחיהולא בםנלל יחיל:בזטן שאין ברגלו מכה.אית לאמרי מסמרות לחזקו פי' רש״י עם העור שלמעלה הימט . ועיין
 טעמא שמא יחשרוהו שהסנדל הפני טמון לו תחת כנפיו ומוציאו
 בשבת ואיח לאמרי לילמא מחייט עליה ושליף ליה לזה שברגלו
 ומייתי ליה בידה ומיהו בזמן שיש ברגלו מכה שרי לצאת בסנלל

 יחיד ברגל שאין בו מכה מפני שמכתו
 מוכחת עליו: ולא בקטיע׳. שחולין
 לרפואה:שאיגומן הסומהה. מאדם
 מומחה שריפא ג׳ בני אדם אבל קמיע
 הנלקח מאדם מומחה שריפא ג׳ בנ״א
 בשאר קמיעות אע״ג ללאו אתמחי
 קמיעא שרי דתכשיט הוא לחולה כאחל
קסדא. כובע של ברזל:  ממלבושיו: ו
ן. כמין בתי שוקים של ברזל  מגיפי
 שלובשים במלחמה ולפי שאיןלובשין אותן
 אלא בשעת מלחמה אסור ללבשן
ג במהטנקובה.שתופריםבה י י ב כ  ב
 ללאו תכשיט הוא וחייבת חטאת אע״פ.
 שמוציאה אותה במלבושיה ולא בידה
 שאומן שהוציא לרך אומנתו חייב
. כלי שהאשה ד א י ל ו ב  חטאת: ב
 מעגלת בראשה כמין טבעת שמסבב
 הראש והוא משאוי לפי שאי! רוב
: בכובלת. קשר של  הנשים יוצאות מ

 כסף או של זהב שקשור בתוכו בושם * ״ ׳8 יי ׳׳־״ ״־ u ־ ״ ׳-י ״ ׳־ ישעי׳ w י!) יעי׳ נפי׳
 להעביר ריח רע שבאשה: של פלייטון. מור שקורץ מוסק״וא): חטאת. ללא משיי כינהו אלא במלבושיו נינהו בחול. הר״ן: הרמנ׳ם.' ולאבקםדא.

WSB ל יי׳ כ י ו מ ו ל ' כ ט א ו י צ ו ה 1 ש ' הי"3ומ^ ש 1 ט ?P1M ־ ע ח ט . לסבלי סכשיטין טנהו ולכהחצה צא רשאה לצמא 5 ב ן  וחכמים»טרי
 שלפא ומחויא והלכה כחכמים: ך תריס. מנן עשוי כתבנית משולש: חשה דרכה ואומנותה לתפור ולתקן בגדי ביתה. ונראה מזה !«•׳ «ץן מלס מיקסר.

 אלה
 בלע״ז ובערב

 אליבא רמ״ל שבת לאו זמן תפילי!
 כדכחב הר״ב משנה ג' פ״ג דברכות
 אלא אפילו אליבא דמ״ל כבת זמן
 תפילי!. וכ״פ הר״ב בר״פ בתרא

 ברה״ר לשקיל ליה מרישיה אם כא ftSS&l™** לעירובין. לא יצא. דלמא אתי לאתרי .
 לפטתוממטילהו ל׳ אמות.ובטוא"ח לנמ׳ע(ושם לא). פ״ן
. ,ח״ ״ . רש*־ למנחות וסייח ״כלים « La* 
 סי שיח כתב ג״כ זה הטעם נראה מ״חומיושנקצתעהיימה
(ft״o \ h •שפוסק לשבת זמן תפילין ולא כ׳ כ; שאמרו ממ 
ג ? י מ 5 ( 2 ? מ ־ « ס ״ « ר  בסימן ל״א אכל ס
 מה״ש נראה מתמשך למט למפרש ושייש״י לילמא ש־,יל צ«

1 ״ * 1 5 3 5 י י י א " ב י ל ' א ? מ  ל

 תפילין סכי. מפני שהוציחו דרך מלבוש םן חמוטחה. בד׳ףשאיגו
ה מומחה. ומהגמ״(סא.) ז , ו כ ״ w ע ן & י ל . פ ח  ומ הץצא ב

ו בגמ' אליבא מייד לשבת לאו 4 
״^ . כגוסחהגו (י״ס) • ילא ה  זמן תפילין דאפ״ה פטור מ
. בשריון. וכ״הבמ׳רגמ״ע , ״ , ״ ״ ״ . ן . . ״ ״ , , ״ ״ ״ ״ ״ ' 

 ועיין עו׳ מזהבר״פבתרא לעירוכין: (ושסלא)(כ-:קרי!ש־איז,
/ הר״במשגה לח) ו:״ה כמבנ״ג וגד״נ י . עיין בפ מחה ״המו ] 
5 T W ! » w י י 3ח' פ״ה לעירוב!] : איני ח

 ? 

 ולא ביחידיח)בזמן.שאין ברגלו מכהים) ולא
 בתפילין כ) ולא בקמיע נא) בזמן שאינו מן
 המומחה״). ולא בשריק «) ולא בקסדאכי)
 ולא במגפייםכח). ואס יצא אינו חייב
 חטאת:^ לא תצא אשה במחט הנקובהכי),
 ולא בטבעת שיש עליה חותם מ) ולא
) ולא בצלוחית פ כ ת ל ב ו ב  בכוליארכח) ולא ב
 של פלייטוןל) ואס יצתה תייבת חטאת
 דברי רבי מאיר• וחכמים פוטרין בכובלת
 ובצלוחית של פלייטון ל•*): ף לא יצא
 האיש לא בסייף לב) ולא בקשת ולא
 בחריסלהולא באלה לי) ולא ברומח ואם
 יצא חייב חטאת. רבי אליעזר אומר
 תכשיטין הן לו. ורעמים אומרים אינן אלא
 לגנאי**) שנאמר(ישעיה בי) וכתבו תרבותם
 לאתים לי) וחניתותיהם למזמרות ל*) לא

. JW(J *׳ U J W ן ו ר \ ומג־ ע י \ ו י י" *\\ י** ו ׳• ׳>nt . v*\ י • ׳ ׳ • ' • « ׳ ׳ • • ן י ״ ״*• '**\ י* *׳ w1W . ׳pt׳\ ו t ׳•׳י ויו׳ **** ׳ s * \>W i j s ׳ s s \ ׳  ןן י 1\ \
*מ"» "מ״כ י8 ב א ל ר י ו ו כ ה פ ב ו ק נ ב ז י ה ב ב ו ק  מגן עגול ושניהם של עץ ואני שמעתי אלה מצ״א ג) שדעתו כרעתהרא״ש לאיש בין באינה נ

i»wואי תכשיטין שאינו מוציא כדרך המוציאין: ולא בטבעת וכו׳. מפורש במשנה אי: "ה^׳׳כ ג 1־ . ם י ת א  בערבי דסו״ס: וכתתו הרבותס ל
ף מסכם הנקובה. ביינ לא במחט ס  כינהו [״פלייטון. פי׳ הר״ב מור כוי. כ״כ הרמב״ס אבל ב
6.; ;;׳ ל

י ^ נ ו כ נ ",־ ג

נ ^ נ

ם אומרים אינו אלא לגנאי נ י מ כ ח  ו
 סי-אליי בכוכליאר וכ״ה ב;1רוך,ע׳
 מליאר . בכובלת :
 במשכייר בכובלת וכן

 בפירוש הר״ב בפיי׳ו י ממסכת כלים
 . נר׳יכ ן׳יר מליינ״א נלע״1 ובערבי לגרש

 כלים מפרש הר״ב כפירש״י]: ד ולא באלה. עיי!
 6) פוסקיו (ביזאס), ג) מצ״א (קאלבען שלענעל)

, ישראל י כ  י
̂«D ונסמוך B'»״M' • כה)(8ום הארניש). והוא כסוי בחל סביב לרגלים במלחמה 
 כי) העשויה לתפור בגויס:כו) מדאינן לה לתכשיט. ומשרה ביצאת פלייטום: מישני״ר
 בו לרה״ר חייבת חטאת : כח) תכשיט לקשור מפתח מלוקה t ןו״א פילייטון: גל״נ פיליטון.

 צתה . במכבי r יצאת • תכשיט כטבעת סביב ראשה. מקרא בלשון יוני ורומי(קאללאר^):
 כט)(געווירצבינדכען) ותלוי בחוע בצוארה. ובערוך גרסטכלת. ככי״מאדם)באלה.בכי״מ בל״( יצאח: ד חאיש
 וכן נקרא בלי רומי כןלום: ל)(באלואש פלאשכען). ובלשון רומי באלא. איגן אלא ל״אי
 נקרא שמן מרוקח(פאליאטום). וג״כ תלוי בחונן בצוארה:לא) לש״ל נל׳ג.. גנאי: נקי׳׳מ אינן
י "״" ״ י , י ״ * י  דתכשיטין הן ורק לכתחילה אשור דלמא שלפה ומחוייא:לב) חרב דחרגוס :
ף ״ י ר ) לחסהs n,,1fi 0 נ ם י ת א  תלד וקשהך. סייפא וקשתאללג)(ברוסט שילד) משולש. דתרגוס מ

 מלחמוז.!. כי; ליתא בל׳׳ג.
 תוספות הרשים

 [תוייט]ד־ח ולא כהשילין
׳  כוי ל:בת ;מן תפילין ט
 טנ״ל. .יל׳׳ג לגס למ״ל שכת
 לאו זמן מילין צריכץ;׳כ
 האי מעמא• כיון ל::םיק
 גגמ' דדרך מלבוש הס ולכך
 אינו חייב אהי'ל:אי מ״ל

 ותום׳ כזבו נספיק לביצנ
 לאין אסור להניח 053
 וכ־כ הרמיא בלרכי משי
 נסי׳ תקי׳ז גשם הכל ג
 !א״כ כיון דמותרים נב̂י
 מ״« גש״ע סי׳ ש״ג םע̂י י״א

ן תפארת  יכי
 גזרו רק בשבת וירט שהם ימי כנופיא שנאסדם במלאכה :
 יה) במנעל יחידי. סיחשדוהו שנושא השני תחת כנפי בגדו . ותו
 דחיישיק מדמחייכי עציה. שלף ומייתי ליה דא ברה״ר: יט.) יביש
ה. מכתו מוכחת. ולא יחשדוהו. ולא מחייט עליה : כ) אפילו  מנ
 צמ״ר שבת זמן תפלי!. עכ״פ יש לתיש שכשירצה לפנות . יטלטל!
 ד״א ברה״ר ומדאשר רק מדרבנן לפיכך כשיש חפש בזיונן. מותר
 צהכטסן זוג זוג;כרפ״י לעירובי!). וא״כ ה״ה קמיע שכתובים בו
 שמות . אף שהיא של מומחה אסור לצאת בה . אם לא שמחופה
 בעור. דאז מותר להכניסה בבית הכסא. משאיכ תפלין אף שמחופין
ב ש ״  בעור אהורין מפני השי״ן שכתיב על העור . ואנן קיי״ל ד
 אסור להניח תפלין (עי׳ א״ח ל״א ומג״א שס סקיי׳כ ועיי ש״ח מג״א
 סיןי״א); כא) כתב או עשבים כרוכים בעור שנושאי[ לרפואה :
 בב) ר״ל שלא ריפא עדיין ג״פ. דבאתמהי גברא . דהיינו שזה
 האדס ריפא כבל־ ג״פ בגי קמיעות כזו שכולן שוות . או דאתמחי
 קמיע . דהיינו פקמיע זו רפאה כבר ג׳׳פ. מותר להוציא קמיעתו
 (ועיי ש״א סליה): בג) מלטש של מתכת שלובשין במלחמה . לבלי
 ישלוט חרב בהלובשו. (הארניש) בצ״א: כד) בלשון רומי נקרא
 קאססיד^. ובצ״א (העלם). והוא טבע ברזל שלובשין במלחמה :

 ראשון לציון
 ב [תוי׳פ דיה] ולא כחשילי! כו׳ וממעי להי ל׳ אמות כו׳ הל וס מנזאר נלישנא
 קמא רלנ סשרא נגמרא ש״ח 0׳t [בא״ד] ולא כתב טי. עיי מג״א הי׳ ש״א
 ס׳ק י״ג עיי. יסל׳ימ: [בא״ד] וזה אמרו ב;מ׳ כוי. היינו ללישנא כתרא לרנ
 םפלא בהוגיא לגמלא סיא ע״א שס: ג [במשגה] ולא בכובלת. בערוך איתא בכוכלת:

 הוא לחדיא ברשיי סנהדרין דף ס״ח ע״א בד״ח לחלוץ תפילין וכו׳, דקסבר
 שבת לאו זמן תפילין הוא ואסור להניחן בשבת שמא יצא בחם לרה״ר עכ״ל : [אות פד! ברעיב םד״ה םגיפין . אסיר ללבשן בשבת , שלא יחשדוהו

 באיסור
 למס לא יצא גהס לרה״ר מ״ש משאר מלבוש ל;״כ אי; חייב להלבישו ואלא צי׳ל לילמא אתי לאסויי וכו; וק׳ל: ג [רעיב] י״ח ורוכסים וכוי והלכה כחכמים עכ״ל

 גנאי. וכ׳
 (שנאמר וגו׳

. . . . מלחסה). 5 . . 
ס):לה (כטדייט קייצע). וי״א בילדעגול: כ״יוקמשניעקצתגירו; ״  מגן מאתן תריסי! (רמב

אן ומ״ס לר׳א ח:ור חרבך על כ  לה) הא אם היה תכשיט שרי אף דחניח ודאי מטולטל כידו. מ
^ ? , ^ ג 1 ' ^ ? 1 ג ר  נ״ל דמותר להוציא מעה עם כפתור נאה לכרמלית ודצא כלמג״א י
 (ש״אשיק כו). מיהו דבר שאינו רגיל לנשאו בידו. כגון לאוע של אךמבלי־ לאמ״ע כ י
 כשף . אפי׳ אין בתוכה טאבאק. אשור. והא דמשמע שם (ש״א עי׳ש: (וחניתותיהם וגי׳

 םי״א) דלולא דהבריללע עצמו הי, מותר להוציא התיק של כסף. איכא
 לאוקמא כשתיק תלוי בשלשלת בצוארו . מיהו בשריון וקסדא לעיל
 (מ״ג) מורו רבנן דפטור. דאע׳׳ג דגם כן כלי מלחמה הן ולגנאי.
 מדעכ״ס מלבושי הגוף הם: לו) (יעטהאקען): לו) (זיכעל) :

 ואי
 רע״ק תוספות

 ב [אות פב] תוי״ט סדיר בסנדל, בעשיית טלאבח , ואף רתענית צבור
 דנשמיס אסור במלאכת כדקתני פ״א דתענית מימ הותרה במלאכה _בלילח
 כדאיתא שם דף י״ב ע״ב וא־גו משה כל כך לשבת : [אות פ״ג] בתופ׳
 חדשים דית תוי׳׳ט דיה ולא בתפלין וכו׳ צריבין ג״כ האי טעמא , וכן
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 כינהו לא יהיו בטלים לעתיד: ביריית. אצטלה מל השוק
 להחזיק בתי שוקים שלא יפלו רראו שוקיה הלכך טהורה ללאו
 תכשיט לנוי הוא וכליי השמיש נמי לא הוי אלא כלי המשמש א)
. ללרך ה  כלי לומיא לטבעות הכלים שהן טהורים: יוצאין ב
 לבישה היא וליכא למיחש ללמא שלפא
 ומחויא ללא מכליא שוקה: כבלים
 טםאץ. משפחה אחת היתה בירושלים
 שהיו פסיעותיהן גסות והיו בתוליהן
 נושרים והטילו שלשלת בין בירית
 לבירית שבשוקיה ונעשה כבלים כלי
 שלא יהיו פסיעותיהן גסות ולא יהיו
 בתוליה; נושרים הילכך שלשלת תשמיש
 לאלם הוא ולא תשמיש כלי לפיכך
 היא מקבלת טומאה: ואין יוצאין

 בהם. ללמא שלפא לשלשלת שהיא של
 זהב ומחויא לכישקלא לשלשלת לאמגליא
 שוקה שהרי בירית במקומה עומלת:
. שער תלוש שעשתה ר ע  ףן חוטי ש
 אותו כמין חוטין וקולעת בהן שערה
 או.אפילו קשרה אותן על פלחתה
 קשר מהולק יוצאה בהן ללא למי
 לחוטי צמר וחוטי פשתן ללעיל לפי
 שהמיס נמסים בהם ואי מתמלא לה טבילה אינה צריכה
 שתתירם ולא אתיא לאתויינהו: בין טשלה בין טשל הברתה
. צריכי ראי תנא משלה משום ללא מאים לה ה מ ה  בין משל ב
 אבל חברתה למאיס לה אימא ניחוש רלמא שלפא להוואתיא
 לאחויינתו אי תנא של חברתה משום לבת מינה היא לא מינכר
 ולא מחייכי עלה ומשום הכי ליכא למיחש ללמא שלפא ואתיא
 לאתו״ה אבל לבהמה ללאו בת מינה היא ומינכר אימא
 ניחוש ללמא שלפא לה ואתיא לאתריה צריכא: בזמן שהן

32 
: ה בין ס ע ט  שנאי וכוי. חכמים היינו תנא קמא ולא באו אלא לפ׳ ה
/ ופי' הרמב״ם ח  מפל חברתה. פי' הר״ב אן! פל גב למאיס לה ג
 לשמא יש לה לחברתה בראשה חולי הנקרא חולי השופלוהוא מריטת
 השער וכיוצא בזה: ובפיאה נכרית. וא״ת אמאי לא תני נמי

 ברישא פיאה נכרית לעיל בהלי כבול
 לאין יוצאין בה לרה״ר וי״ל למילתא
 לפשיטא הוא לאסיר לצאתבהלר״ה
. ה ל  לודאי משלפי משום דמחכו ע
 בתוספות בד״ה אי כבלא דעכלא וכוי
 לן! נ״ז ע״ב: לחצר. ממקנן בכבול
 ופיאה נכרית ושבקינהו לאינך למיתנו
 בהרייהולאיסוראבר״פ מכלללכולהו
 אף לחצר באיםורייהו קיימי וםייעתא
 לפי' הראשון שכתב הר״ב בל׳פ .
. והפירוש שכתב  והכי רייקיגן בגמ'
 לעיל בשם הרמב״ם לאו פירושא
 למתניתץ הוא אלא פירושא ללינא
 הוא רמשמיה לרבי ישמעאל ברבי
 יוסי אמרו כן ותנא הוא ופליג
 אמתניתין כלאיתא בנמ':[יבפילפל.
 פירש הר״ב שנותנת בפיה מפני ריח
 הפה ובפיט משנה ו' פלפלת ומפרש

 הר״ב שאיט הפלפל המצוי בעינו]: ובלבד >שלא תת] לכחחלה.
 כתבו התוס' מפני שנראה כמערמת להוציא ועיין מפנה
 י״ג פרק בתרא דעירובין ולפי' זה כל הנך דלעיל מוך שבאזנה
 ושבםנדלה אסורים לתת לכתחלה ועיין מ״ש במשנה ז׳ בסייר:
 ואם נפל לא תחזיר. בפי בתרא דעירובץ משנה י״ג מחלק
 הר״ב לענק רטייה שנפלה לאסורה להחזיר דדוקא בנפלה ע״נ
נ הכא ללוקא  קרקעכדאיתא בגמ׳התס ושם כתבו התוס' דהה״

 כשנפלה
. לשבכה שבראשה דתו לא שלפא להולאחוייכ): להצר. אכבול ואפאהנכריתקאידאסרוה לעיללמיפק ביהלרשותיהרבים ק ר ו פ  ת
 והשתא אשמעינן דלחצר מותר : פאה גברית . אפה שאין לה רוב שער לוקחת שער נשים אחרות ומשימה בראשה ונראה
יה. שנותנת לבלוע ליחה של צואת האזן: שבסנדלה. שלא יזיק הסנדל לכן).רגלה: לנדתה. נ  כאילו הוא שערה: במוך שבאז
 באותו מקום שיבלע בו הדס ולא יטנף בגדיה ואע״פ שאינו קשור דאי נפל לא אתיא לאתויי מפגי מאיסותו אבל מוךשבאזנה
. שנותנת לרפואת חולי ה ל . שמתנת בפיה מפני ריח הפה: ובנרגיר מ ל פ ל פ  ושבםנדלה לא תצא בו אאי׳כ קשור ומהודק: ב
. שן שנשתנה מראיתו מחמת עפיש מכסה אותו ב ה . נושבת בלחיים במקום השן שנפל לה: ושן של ז ת ב ת ו  השינים: שן ת
. לצאת בה דלא שלפה ומחויא שלא לגלותמומה: וחכמיםאוסרים. טי! שהוא משונה משאר שיניה דלמא ר י ת  בזהב: רבי מ

 א) כ״ה ברע״ב דיר ובדי פראג(f-php ונדיח המשמר. ב) כ״ה נרע״כ ל״ר וגדי פראג וקדאקא. מחייט

 ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד
) טהורה») ויוצאין ט . בירית ל ( ח  מלחמה ל
) ואין נ ) טמאין ט ב  בה בשבת «*< . כבלים מ
 יוצאיןבהש בשבת «0: ף, יוצאה אשה
 בתטי שער ™׳c בין משלה בין משל
 חבירתה בין משל בהמה »< ובטוטפתי׳)
 ובסנבוטין י) בזמן שהן תפורין 0. בכבולח)
. במוך ( ח  ובפאה נכרית טי) לחצר ט
) ובמוך שבסנדלה !0 ובמוך ט  שבאזנה מ
 שהתקינה לנדתהנא). בפילפל ״) ובגרגיר
( י  מלח ״) ובכל דבר שתתן:לתוך פיה נ
 ובלבד שלא תתן לכתחלה כשבתיה) ואם
 נפל לא תחזיר • שן תותבת ני) ושן של
:t™ זהב ״) רבי מתירותכמים אוסרים 

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י

 ציוגימ

ת. תיה׳ מו״ת ?ן י׳ 1 רי  בי
 בבלים . מי" שפ הצ״ו ופ״ס
: ך; יוצאה י ר  מהל׳ כליגז ה
. שיל 1ע״נ ג״) ע׳׳נ ה ש  א
 מי" תיימ מהלי שנס ה׳׳ט יי״נ
 פיז״נ לאויו היה 3ו='« א׳׳ח

 ס•׳ פ׳ג r»P י׳׳ז מי*:

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 (לא ישא נוי יגו׳מלחםה)
 כיז ליחא במשגי״ר,
 בירית. ברי״ן־ ד קושטא
. ויוצאין בת ת י ר ו  ג
. בד״נ ליחאוכן  (בשבח)
 ליפח בשמיך: במי דנמ׳׳ע
 יוצאין.. וכ״ס גרע׳׳ב.
. גד׳ינ  ואין.. (בשבת)
ה נמלא״ש: י  ליהא. וכן מ
 ה יוצאח . במ׳ דכ:ן״ע
ל ש ט ץ  יוצא עי׳ לעיל. ב
 חברתה בין. גכי׳ימ ובין
 נשניהס : בד״כ ובין
 נש;•-. ובטוטסת. בכי״מ
 בטוטפת. במי רבמ׳יע
. ן  ובםטפת . ובסנמטי
 גד״נובסנביטין. גמשג״ג
 ונםרבימין . כרי״ף
 ובשרביפץ. גריי׳ף כ״י
 ובםרבוטין, בכבול בז׳(
נכביל. לחצר. במשבי״ר  ו
ח, נ  בחצר, במוך שבאו
 בד״נ ובמוך שבאזניח.
 ועיי רע״ב. ובגרגיר. עי׳
 רע׳־ב: כרינ ובמשבי׳׳ר
 בנרנר. במשב״כובגלגל
 ופירש׳'׳ כמוגרגל(ראל״צ).
. במשגי״ר ובבל ר  יכל דנ
. ככי״מ  דבר . שתתן
 ובמשב״ב שניתן. ועיי
 רש״י. לכחחלה. במשבי״ל
 כתחלח. גכי״אבתחלה.
 ישןש־׳ז. גמשגיג שן״וע׳
 רש״י ויי,׳ ובקול הרמ״ז:

ם י ש ר ת ה ו פ ס ו  ת
ם כפל א  ד, [תוי״ט] ד״ר ו
 כו׳ נשמטו מן האחרונים
 עכ״ל. ומ״א גסי ש״גם״ק
 י״א השיג עליו ראשיזמינחי׳
 מה שכחבו התוס׳לעיל מזה
 מ״ש. (ממייוישיח )נ״ל):

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
ה א  ה [בר׳יב] דיה פ
 נכריח נראה כאילו סאי

 הו׳. עיין יסלימ:
ם נפל א ה ו י י  ןתוי״ט] ד

) לכלי פיו(א) וקי׳ל הרי אהור משוס מראית עין. מדמיוזי כפרועת ראש ׳ ייבריהס הללי נשמעו לה) ואי הכשיטין הן למה יבוטלו לעייל: לט) (קניבאנד): מ  ט
״p . . - . . - * ־ ־ ג 0 ״ ״ ש D א ״ ; מ / ה  ט

 י״א משיג ע״) ועי׳ יסלימ
 כי שם הא־כשי בסיו :

 דחפי׳ בחצר עכ״פ כעוברת על דת יהדות הוה (כב״ש אה״פ
 קשייו סק״נו). והרי אפי׳ באיסור דרבנן אסיר משוס מראית עין(כאי׳ת
 ש״ה סי״א ותרע״א סייח. וי״ל ס״ז שיך סק״ו). ואי״ל להכא בבתולה מיידי.
 להרי בשי׳ס (דס״ל בי) קאמר העעס סהתירו לה אלו שלא תתגנה עצ
 בעלה. וליכא למימר נמי דמייר׳ הכא במכוסים השערות בשבכה. וע״«
 שיתעבה השבכה. תראה כבעלת כשר וכמו כן צ״ל ביבמות(קס״ז ב׳) עיים.
״ב. זהו דוחק. ונ״ג  וככהי׳ג אפיי ברה״ר שרי. לומיא דנזמי אוזן לעיל י

 דמיירי

 המשמש כלי הוא. דעשוי רק להחזיק בהי שוקיה שלא יסלו קצוות הבתי
 שוקים למטה. ומה״ט גם לנוי אינן עשויין ולהט אינן מקי׳נה מא) דלא
 שלפא ומחוייא. שלא הגלה סוקה ברה״ר: סב) שלשלת שתלוי מבירית
 לבירית . למנעה מפסיטות נסות. שלא ינשרו בתוליה: מג) מק״ט.
 לתשמיש ארס הוא: מד) דאפשר לה ליטול השלכלח ולא תגלה שוקה
 דהבידה כרוכה מלמטה למעל משוקה . אבל הכבלים מחובר
 בבירית במה שיש ממנה למטה משיקה : טה) שקולעתן החבלים.

 וקושרת בהן שערותיה . ולא רמי לחוטי צמר לעיל. דהכא המים נכנסים בקשר . דכל חבל העשוי משער. אינו פחות מגי שערות .

: מו) קמיל שער חבירתה. ( ׳ p ועי״ד קצ׳יח ד . ומשוי׳ה א״צ להסירן כשתטבול . ולא אתי לאתויינהו ( ( ׳  וצהכי לא מהדק (כסיכה דיו א
 אעי׳ג דמאיס עלה. לא חיישינן דמחייכי מלה. וקמ״ל שער בהמה. אף דלאו בח מינה ומינכר. לא חיישי׳ שיחייט עלה : מו)(פאלשע
: מה) אכבול נמי קאי. דאסור לעילברהי׳ר : מט) לקלוט ליחות האוזן: נ) שלא יתדחק הרגל: נא) שתוחבת באותו מקום . א) ) ער)  טי
 שלא יטפטף הרס על בשרה מכאיבה. ואפי' אמו קשור מותר . דמדמאוס . אי נפל לא אתא לאתרי/ אבל מון שבאזנה צריך שיהיה
 קשור קשר מהודק. ובמוך שבסנדל הסתוס מכל צד. אפי׳ אינו קשור מותר . אבל מוך שהתקינה לכדתה שלא יטיף על בגדיה.
. דרק דבר שהוא מלבוש. אפי׳ אצילי מנוף מותר (כהי' שי׳א סי׳-׳ג ףיל): גב)(פפע5פער) שבפיה (  הוה אצילי טנוף. ואסור (ש״ג סע״ו
 לריח הפה. וכי רש״י שהוא פלפול ארוך: בג) שבפיה לחולי שניים! נר) כל מין בושם: גד) מדקאמר מלת בתחלה. משמע רר׳צ
 דדוקא דבר שלא נתנה אתמול לתוך פיה אסור י אבל בגתנתו אתמול אף שהסירהו ביני ביני רשאי להחו שוב היום לתוך פיה : נו) שנפל
. והושיבה אחר במקימו: נד) שן שמתחיל להרקב. מכסהו בזהב שלא ירקי יותר : נח) אשל זהב לחוד פליגי. דמדחשיב הוא . ה  שג
 שלפי ומחוי [אב׳׳י וה״ק יו$אה אשה וכוי ובגרגיר מלח וכו׳ . ובשן תותבת. אבל בשן זלג ר׳ מתיר וכו׳ אמנם ל״ל לפי' קמא של רש*י (דם״ס

 א׳

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 באיסור. פירש׳י דףס׳׳ד
 ע״ב דית כימ שאסרו:
 ה [אית פה] בששנד.
ד שלא תתן ב ל ב  ו
. בתום׳ ת ב ש  לכחחלה ב
 כ׳ שי׳ הריר פורת גזירה
 םשום שחיקת סממנים
 ביו; דלרפואה הוא .
 וקשת לי הא איתא
 בתוספתא הובא בחרי״ף
 סו׳פ שמנה שרצים אין
 לועשיס מצטיכי בשבת
 אימתי בזמן שמכוין
 לרפואה ואם מפני ריח
 הסח םותר וכן פםקינן
 בשיע סי׳ שכ־׳ח הרי
 ׳דמפני ריח הפה לא

 מןרי



ם י נ ו י  רבינו עובדה מברטנורה במה אשה פרס ו שבת תוםפת יום טוב יץ צ
 ו יוצאה בסלע שעל
נית. שי? ע־״א מ ״נו  הצי
 מהנ׳ בנמ הל׳ ׳'נ שמיג לאוץ
 סי? מושיע איר סי' שיא שעי'
 כיח מ:ונוה הלמניא סי' יוי״נ:
נ ׳ . מיי׳ שש הלכה י ת ו נ ב  ה
 המ״נ שפ מושיע p n'fi״ מינ
ת. סיי' שם ו :ערבי  שע־ף כי
 המינ zz מיש׳ננ שס שעי׳נ׳א:
 ח הקיטע - ש״ה «*נ יומא
נ •נמות ק״גע׳״נ: וריי  ע/ת ע׳
. מיי׳ •׳־"ט מהיש הצי ר פ ו  א
 0״׳ שס״נ לאו׳! p׳׳s סוש׳ע
: ז  א׳׳יז שי׳ שיא שע־ף מ״י מי

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
נ ׳ . בד ע ל ס וצאה ב  ו י
. ככי״מ ן צאי ו  ובמשב״ב י
ת . י נ . שעל הצי ן צאי ו י  ו
. ת י נ י ף ד׳ קושטא״ צ ״ י  מ
. ת י נ י צ י ה נ ל ג ע  ככי״מ ש
ן י ב ל  במשג׳׳כ דישמציגו ש
. ( ת ו נ ט ק ) ת ו נ ב ית. ה נ  הצי
 בד״נ וגמשבי״ר ליהא וכן
. ( ת ו נ ב ה  ליתא גכי"מ(ושם ו
. בד״: ן י מ ס י ק  (ואפילו) ב
. י . וליתא ועי רשי ן  בקםמי
 בכי ״ק אפילו בקיסמי[
: ן ה י נ ז א ב ש / י ס  במשבי״ר א
ת. ו ל  ערביות( יוצאות) רעו
. ת) ושסרעל־ ״אליתא(  בכי
ת ו  בכי״מ יוצאות ערבי
. בבי״א ת ו י ד מ . ו ת ו ל ו ע  ר
. ת ו א י ר מ . בכי*:! ו ת ו י ד  מ
: ת ו א צ ו ת י ו י ד מ  בדיג ו
ח . גמשבי׳ר ל ח ח כ  ו ל
ק י ט ה ב ל ח ה  ב
ע . ט י ק ה •י ח ה ל ח ת  כ
ק ׳ י . בכ ע ט ק  בד״: ה
י ״ ר ו מ ״ י ר ר ב . ד ע י ט ק  ה
ד . בל״כ ובמשבי׳׳ר  א ס
מ אוסר. ר׳  להסך דנרי ר״י ו
 ויש מקום לנוסחא זאת מסיי
א לר״ג  מ״ש נבבצי א״ל רג
(הקיטע יוצא וריי ן  היכי הנ
 אוכר או חין הקיטע יוצא
. רש׳׳י) כו׳ ר י ת  ור״י מ
י  מתקיף לה רבא כוי דמתנ
 ליה קמיה דרב כוי אין
 הקיטע יוצא כו׳ דברי ר״מ
י לי׳ לב מ מ  ור״י מהיר ו
׳ ואף שמואל הדל  אסוך ט
 בי׳ דתנן כוי ואמרינן מאן
 הנא תמר שמואל ר״מ היא
ק הקיטע יוצא בקב שלו ה  ד
 דברי ר׳ימ ור״י אוסר ע׳כ
ם א ו . ע ' פ י ב  ועיי בירושל׳ ו
. . במשבייר אם. ו  יש ל
, בד׳׳נ ובמשבי״ר ם י ת ו ת  ב
ן . וכ״ס ברשיי  כתיתי
 ובל״בפ־ש פי׳ סמלה הזאמ
. וייצאין ס ״ ב מ ר  ובפי' ה
. ן י א צ ו ם . בד״ג י ה  ב
ת ר ז ע . במשבייר ל ת ר ז ע  ב
 וכ׳׳ס גרש״י וברע״ג .
ת. במשבי׳׳ר.. כו  כסא וסמו
ערך ך( ת וכ״ה בערו בו  סטו
. במש׳ ל׳ ( ט :  םמך. פ
, ת ו כ ו מ א ס ס כ  פיזרו ה

. ם ״ כ מ ר  ועיי פי' כ

ם י ש ד ת ה ו פ ס ו  ת
 1בר׳׳ב]דיח וחכמים כו׳
. וכ״ס ל ״ כ  והל׳ כתכמיס ע
י״ב : '  בשיט םי׳ ש״ג סעי
ג ק ב ד"ד־]יוצא ג י ר ב  ח [
. ע ׳ עכ  שלי כוי והלכה כר״י
 וכ״ס בש״ע סימן ש״א

 סעיף נז׳ו:

בסלע. כשנפלה ע״ג קרקע דמאי שנא ודבריהם הללו נשמטו מידי  מחייכיעלהושלפא לה ואתיא לאתריה והלכה כחכמים: ן
 מטבע שיש עליו צורה: שעל הצינית . מכה שתחת פרסות האחרונים: ץ פורפת על האבן ועל האגוז. וחם תאמר והא
ת נראה כמערמת כדלעיל במכנה הי. וי״ל דהכא ניכר הדבר ו מ  הרגל וקושרים בה מטבע שיש עליו צורה לרפואה: ה
 יוצאות גחוטין. הקטנות מנקבות חת אזניק ואין עושץ להן והכל יודעין דלכך צריכה וליכא שום חשכא חבל בדבר שהיא
 נזמין עד שיגדלו ונותנין חוטין או נותנת בתוך פיה אינם יודעים למה
 קסמים באזניק שלא יסהמו אזניק: ן יוצאה בסלע שעל הצינית גפ) הבנות היא נותנת. תום׳ דלעיל ־ ח רבי

 קטנות יוצאות בחוטי] ם) ואפילו בקיםמין
( ב ם ת ו ל ו ע  שבאזניהםםא). ערביות יוצאות ר
 ומדיות פרופות *) וכל אדם אלא שדברו
) על האבן סה) ד  חכמים בהווה: ץ פורפת •
 ועל האגוז ועל המטבע ובלבד שלא
 תפרוף לכתחלה בשבתסי): ךן הקיטע ס0

 וסי אוסר. פירש הר״ב דלאו תכשיט
 הוא. כלומר ואינו מנעל והוי משוי
 ורבינו ירוחם בחייה ביאר יפה שודאי
 דבר פשוט הוא שאינו עושה אותו להלוך
 שעל כל פנים הוא צריך למקלות
 ומותר לצאת בהן כמו שיתבאר כאן
 שצורך הליכו הם אבל כוונח עשיית
 קב זה כדי שלא יראה חסר רגל
 אלא נכה רגל הלכך כיון דאינו צורך
 הלוכו אסור. ב״י סימן ש״א: [״טמא.
 פירש הר״ב טומאת מגע כלומר ולא
 טומאת מדרס י כדכתב לעיל שאינו

 נסמך

 יוצא בסב םח) שלו דברי ר׳מ ורבי יוסי

ם. רבותא קאמר  ואפילו בקסמי
 אע״ג דלאו תכביט כל נוי הוא׳אורחייתו
 בהכי ולאו משאוי הוא: ערביות .
 בטת ישראל שבערביא : יוצאות
 רעולות . מעוטפות בראשן ופניהן
 מכוסות חוןמן המינים כדרךהערביות:
 מדיות. בנות ישראל פבמרי: פרופות.
 שמתעטפות בטלית ותולות רצועה
 בשפתה אחת כנגד צוארה ובשפתה
 הכנית כורכת אבן או אגוז וקושרת
 הרצועה בכרך ואין הטלית נופלת
. מחברת תרגום ת פ ר ו  מעליה: ץ פ
 קרםיס פורפין: ובלבד שלא תפרוף

 אוסר«0. ואם יש לו בית קיבול בתותים ע)
 טמאעא). סמוכות שלו») טמאין מדרס «)
 ויוצאין בהן בשבת עי) ונכנסין בהן
 בעזרהע״). כסא עי) וסמוכות שלו«) טמאין

 לכתחלה. אחיטבע לחודיה קאי שלא תפרוף לכתחלה על המטבע מפני שאסור למלמלי: ח הקטע. שנקטעה רגלו: יוצא בק
. עושים לוכמץ דפוס רגל וחוקק בו מעט לשוס ראש שוקו בתוכו ואיטנסמך עליו ומותר לצאת ט דמנעלדידיה הוי ור״י ו  של
. שנחקק בו כדי קבול של כתיתין דקין ומוטן ן תי  אוסר דצאו תכשיט הוא והלכה כר״י: ואם יש לו בית קבול כתי
 להגיח ראש שוקו עליהן מקבל טומאת מגע אבל אס אק לו אלא בית קבול שוקו בלבד בלא כתיתין לחו ביה קביל הוא לטומאה
 והוה ליה כפשוטי כלי ען דדומיא דשק בעינן דקבול שלו עשוי לטלטל על ידו מה בנותנין בו אבל שוקו אינו מטלטל ע״ג
. יש קטע שתי רגליו והולך על שוקיו ועל ארכובותיו ועושה סמוכות של עור בשוקיו: טמאים מדרס .  הכלי: סמוכות שלו
 אם זב הוא דהא לסמיכות גופו עבידי ומדרס הן ונעשו אב הטומאה: ומצאי! בהם בשבת- דתכשיט דידה הן: ונכנסין בהן
. יש קטע שיבשו ונכווצו גידי א ס ס להר הבית במנעלו הכי לאו מנעל נינהו דלאו בראש רגליו הן: כ נ כ  לעזרה. ואע״ג דתקלאי
 שוקיו ואף על ארכובותיו אינו יכול לילך ועושה כמי; כסא נמוך ויושב עליו וכשהוא מהלך נסמך על ידיו בספסלים קטנים ועוקר
. של אותו קיטע עושה לו סמוכות של עור ת ו כ ו מ  גופו מן הארן ונדחף לפניו וחוזר ונח על אחוריו והכסא קשור לאחוריו: ס

ז ע ו ן תפארת ישראל ב כי  י
 למיידי הכא כחצר שאי רכים בוקעין נו דשר׳(כב״ש שס). ובהא מיושב
 קו׳ חוס׳ במכילתין(דנ״ז ב׳) ד״ה אין. ממה לא ;קט ברישא דברה״ר
 אסיר סאה. וצדנרינו מיושב שפיר. דלהכי לא נקט לה התם משום דבל״ז
 אסיר. מיהו לדברי תוס' שם . נ״ל דמ״רי הכא בלובשק עצ השככה רק
 לקישוט. וניכר עי׳י השבכה שאיגן שערותיה (ועיי מג״א ע״ה סק״ה .
 ועטרת זקנים ואשל שס סק״ה. ותשו׳ ב״ש סי' י״ז. ונל״מ א״ח סי׳ ש״ג

. ובמשבצות שם סק״ט ובשלשי בבורים כאן בסרק): '  ז

. שכ׳ דלהכילא תצא בוהב דלמאמתייכי עלה. א״כ למה עשה ר׳ ישמעאל (  אי
 להא׳ איתתא שן זהב (כנדרים דס״ו ב׳) . הרצתי לבגי הרע שליט׳ א. בני.
 תקשה הנא נופה. אי. באמת מתייכי מלה. אטו בשופטני עסקינן. שתעשה
 לה דבר שעל ידו תהי׳ לשחוק בעיגי רואיה. אכל מה׳יט כתבתי לעיל כפירושי
 סי׳ רז שמכסתו ב!הב שלא ירקב ביותר. א״כ מה׳׳ט כמי ר׳ ישמעאל עשה
 להאי איתתא שן הזהב]: גט* שמניח סלע על המכה לרפואה . הא
 שלא ינגף. אסור (מגיא ש״א סקמ״א): ם) שנוהנץ הימין באזניהן

 שלא יסתמו הנקבים שבאוזן עד שיגדלו: סא) אע״נ רלאו תכשיט הן כלל. וגס יש טפי לחוש שייפול לרןן מהאוזן משנחוש שיפוצ החוט
 מתוך האוזן. אפייה אס יפיל לא מייהי ליה בידה מדאיכ• חפובין כ״כ: סב) (פערםלייערע) . כמעטפת כל ראשה חין מהמינים :
 סג) (צוגעהעקעלע׳. ומפרש לה במשנה ז׳ במה פורפת: םד) ר״ל מחברת בתי שפתי חלוקה סביב לצואר: סה) שיש בשפת א׳ עניבה .
 ובנד ב׳ קשור אבן קטן במטלית :;יהי' כעין כפתר. ומכניסהו בהמניבה בבבת: סו) המטבע לחוד קאי שלאתפרפו בשבת. מראסור
 לטלטלה. מיהו אף דמשמע הכא דבאינו פרוף או בפרוף ולא בטלו אגב הבגד. אשיר לטלטלו . עכ״פ בירא שיגנבו מעותיו. נוהגין
 ללבוש מלבוש שיש בו מעות. אפי׳ אינן הפורים בו . ויש להקל לצורך (ט״זשי׳אס״ק כ״ג. ומג׳יא שם סקמ״ה). וכ״כ מותר לישא חון
 לעירוב מעות החפורין בבגדו או מפתח ״קשור דוקא בסוף חגורתו מע״ש ומחשב תכשיט אף שהוא של ברזל. דבהוא בקצה המגורה
;בם סי׳י׳א). והארפורסת על אב; לכתחילה. היינו דוקא שיחדה לכך. דאז ראוי לטלטלו(רש״י ס״ה. ב' . ל״ס  נראה כעץ קרס לחגור בו
 אתאן למטכע יהי' ש״א כ״ג): סו) שנקטע רגלו:םה) גשטעלןפיס): סט) דמדאינו סמוך עליו רק על המקלות. ואינו לובשו רק שלא
 יראה חסר רגל. לפיכך אינו לא מלבושי ולא תכשיט רק משאוי : ע) סעשה בית קבול בראש הקב להניח שם מוך שלא ידחוק ראש
 שוקו : עא) מקבל הקב טומאת מנע . אבל באין לו בית קבול כתיתץ . בית קבול של ראש שוקו אינו מוטיל שיקבל טומאה .
 מדאינו עשוי כשק שמטלטלין המלוי אגב הכלי. והכא אינו מטלטל הרגל אגב הכלי. והו״ל כשאר פשוטי כלי עץ שאינם מק״ט: עב) יש
 קטע משים כעין דפין של עץ או עור החת ברכיו לסמוך עציהן בהליכתו: עג) אס זב הוא מדמיוחדין לתשמיש זה. ויש בהן כשיעור
 ראוי המיוחד למדרס (ככלים ה־רז׳: עד) רתכשיט דידה שא. וה״ס היגר או חולה שצריך מאד למקל. מותר לצאת בו אפיי חון לעירוב.
: עה) דאע״ג (  ושאר כל אדם אפי׳ סומא ואפי׳ היך לעירוב אסור לילך במקל. מדיכול לילך בלעדן הו״ל עובדין דחול (מג״א שס סקל!
. מדאינן ברחש הרגל: עו) כסא למכוון רגלים שיושב עליו ורגליו בארן. וכשרוצה  דאץ נמסים במנעל בעזרה. הנך לאו מנעל הן
 לילך. נשען בידיו בספסלים קטנים. ודוחק א״ע בכח למקום ברוצה : עז) הן המנעלים שברגליו. שנסp עליהן ג׳כ קצת בהילוכו :

 מל נשען
 תוספות רע״ק

 מקרי דפואה והא הכא .דפלפל רחוא נ״שוש ריח הפה ואסור. ולמאי דמסקו תוססות דהעעמ דטחזי כמערפת להוציא ניחא אבל לחד״ר פורח קשה וצ׳ע:

 מועד חפאי׳י ף,א
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 נסמך עליו ואמי אמר בגמ׳ שאינו מעמי מדרה ופירש׳׳י דקסבר לאו או של עץ לראשי שוקיו או דגליו החלויין וכשהוא נשען על ידו
 לסמיכה עבידי אלא לתכשיט ואומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו והוא עוקר עצמו נשען גס על רגליו קצח: ואין יוצאין בהם
 ע״כ וכדתנן בפרק עשרים דכלים משנה ג׳ ומ״ש הר״בדדומיא בשבת.דאיידידתלוולאמארגיא)זימניןדמשתלפיואתילאתויינהו.
 דשק בעינן כמי׳ש בסוף חגיגה וגם בפירוש הר״בברפ״ב לכלים]: ואיה דאמרי מפני שאין צדכין לו כל כך והוו משאוי: ואין

 ואץ יוצאין בהם בשבת. והני חרי
 טעמי שכתב הר״ב נראה ללא קיימי מדרס ״׳גואק יוצאין בדם בשבת״) ואין
 נכנסין בהן בעזרה«גאנקטמין«) טהוריןע)
 ואיןיוצאין בד׳ן״׳ט הבנים יוצאין בקשריםפג)
) וכל ארס אלא  ובני מלכים בזוגין ״י
 שדברו הכמים בהווה: י יוצאין בביצת
 החרגול ™< ובשן שועל >cu ובמסמר מן
 הצלוב •0 משוםרפואה. דברי ר׳ מאיר.
 וחכמים אומרים אף בתל אסור משום

: ( ח  דרכי האמורי פ

 נכנסין בהן לעזרה. למנעל טגהו:
 אגקטטין. כמין פרצוף אלם משוגה
 שמשימין על הפנים להבעית ט
 התינוקות. פ״א חמור שהלצניס עושין
רים.  ונופאין אותו על כתפיהן: טהו
 מלקבל טומאה ללא כלי תשמיש ולא
 תכשיט היא: ט במשרים. בן שיש
 לו געגועים על חביו נוטל האב
 רצועה של מנעל ימין וקושרה לו לבן
 בשמאלו כ) וכל זמן שאותו קשר
 עליו סריס הגעגועים מעליו בסגולה
 ולהכי תני הבניס שאין לבטח געגועים
 על אביהן כמו הבנים ג): בזוגין.כמין פעמונים קטנים תרגום
. מין חגב כדכתיב(ויקרא ל ו  פעמון זהב זגאדדהבא: י ההרג
 ׳״א) את החרגול למיגהו ותולי! אותו באזן ומרפאים בו כאב
. דעבדי לשינתא למאן דניים להקיצו על  האזן: ובשן של שו
ד שיישן חולין  שילין עליו פ! של שועל חי ולמאן דלא טים כ
 עליו כן של פועל מת: ובטםטר הצלוב. מסמר שבעץ התלוי אס
 יניחוהו על נפח שבמכהיסירהנפח.זרמב*ספי' שמשימין אותו בצואר
 מי שיש לו קדחת שלישית וירפאנו: ורבי טאיר אוםר אף בחול
 אםור.,ואין הלכה כר״ח דקי״לכל דבר שיש בו משום רפואה אין
 בו משוס דרכי האמורי ולא קרינן בהו ובחוקותיהם לא תלכו:
 א) ברע״נ ל״ר וירד״ס ״ולא מנחי ממ־גיא״ כ:י מראה ט׳׳ס הוא וצ״ל ולח ממי
 אארעא׳וכןהגיה במצא״ש;וכ״ה נרש״י ור'׳ן.ינ:נרכ כנרפם כאמיר טס הסי' למס לשנה

 ״ילא מנתי מארמי״ ונ ׳ל אירעא. נ) מי׳מ כזרוע שמאל1.;) התוי״נן הגיה לנניס

כ ב״י •בשם רבי  אלא אסמוכות וכ״
 ירוחם דלא מתםר לצאת אלא
 בסמוכות אבל בכסא וספסלים שבידיו
 הקטנים יכול לצאת דהוה ליה כמו
 מקל לשרי וכן משמע דברי רש״י
 וכ״כ בהוספות והרא״ש ואף על גב
 לתנן כסא וסמוכות שלו וכו׳. י״ל
 לאשמעינן כסא לאשמעיגן טמאים
 מדרס אבל מאי• לקתני ואין יוצאין בהם
 בשבת לא קאי אלא אסמוכות שלו. עד

 כאן ־. יאין נכנסים בהם בעזרה. פירש מי״ב למנעל הוא .
 וכן פירש׳׳י ונראה להא כמי לא קאי אלא אכמוכותאבל כסא
 וספסלים ודאו דלאו מנעלים כינהו רמי גריעי מסמוכות לקטע
. ועוד נ״ל דהא דתנן  שאינן מנעל משום דלאו בראש רגלו הן
 בעזרה. ה״ה להר הבית נמי לא כיו! דמנעל הוא והא תנן לא
 יכנס להר הבית במנעלו ואיידי דתנא בדשא ונכנסים בהן
 בעזרה דהוי רבותא תט נמי הכי בסיפא ועיי משנה 0' פי׳ק
 דבכוריס וריש פ״ק דחגיגה ותמהני שהרמב״ס השמיט דין סמוכות
 דחפנתינו לענין עזרה והוה ליה לכתבו בפ׳יז מהל׳ בית הבחירה:
. עיין בפירוש הר״ב ספט״ו דמסכת כלים תמצא ץ מ ט ק נ  א
 פי׳ שלישי ויש בגמרא ג׳ פירושים והנך ג׳ פירושים שכתב
ס ״ ב מ ר ה ב ת כ . ׳ ו כ ו ם ד א ל כ ו ט : / מ ג ב  הר״ב הס פי׳ לשלשתם ד

 חוזר להתיר בני מלכים שיצאו בזוגין ע״כ והדין עמו דאילו בקשרים לא התירו אלא משוס רפואה למי שצריך צה כדתני׳
 בגמ׳ ד׳ ס׳יא שצריך מיהו שיהיה ממשפחת נכפיןלענין קמיע ופסקה הטור סי׳ ש׳יא. והוי יודעדלמאי דפסקינן בספי״ל דלא

:  כר״ש האומר כל ישראל בני מלכים הס מוקים בגמ׳ דמתני׳ באריג בכסותו

 וגס שאין בהן ענבל. ואין
 יכין

 והוא :יהיו ארוגים בבגד
 ישראל

 שבלבושיהס
ת ר א פ ן ת י כ  י

 משמיעין קול (ש״א סכ״ג נהגה. ועיי מורא שםסקלע ול״ה;: פה) חגב
 ונתלה לרפואה לכאב האוזן: פ־) של שועל חי. חולין למי שישן ביותר.
 ופל שועל מת למי שלא יוכל ליפן: פו< יתד מען שנתלה עליו ארם
 וחושבין זה לסגולה לרפא נפח שבמכה. או לקדחת שלישית: פה, ואכן
 קיי׳׳ל דכל שלרפואה אינו דרכי אמורי ומותר;שיא סכ׳׳. ועי׳ י״ד קע״ע:

 עח) ממשען עציהן קצת : עט) מדאינז נסמך עליהן כראוי. אינן
 מהודקין ברגליו. ודצמא משתלפי ויביאם: פ) דחשיבי כמנעל:
 פא} חמור טן של ליצנים. וי״א (ל^רפע). וי״א דפים לילך עמהן
 בטיט: פב) דלאו כלי הוא: פג) כך רגילים. שקושר האב רצועה
 ממנעל ימינו למנעל שמאל של בנו. ושל שמאל למנעל ימין שלבט.
 וחושבין שזה סגולה שלא יגענע הבן אחר אביו: פר) פעמוני זהב

 הלכתא גבירתא כללא דפרס ו
ת על נ ע  חפול . ובנפלח הדמיה עיי סוף עירובין . וייא דמותו־ לכרוך ב
 המכה דבר שאיני מרפא. כדי שלא ישרטו בגדיו תמכה והוא דלא יחא
 דבר העיב. שאינו בטל לנבי מכה. ומותר לצאת בם־ך שבאוזן בקשור בקשר
. ומותר אפילו ל ג ר . ובמוך שבמגעל תסת-מ מכל צד שלא הדחוק ה ק ד ו ה  מ
 לכתחילת לצורך קצת ליתן תבן תיך חמנעל: ומותר לאשה לצאת בסוד
 שהתקינה לנדחה באותו םקוס שלא יפיף על הכנר. ומותר לצאת בכל דבר
 שנותנים לתוך הפה להעביר ריח חפה או לחולי השניימ . ומותר נ כ לצאת
 בשן שמ־שיבין לת־ך חסה, ומיהדות הילדות לצאת בקסםין שבאזניהן ינחוטים
 דוקא באינם צבועים . יוצאת אשת רעולה . וכן מותרת ליתן בנד על צעיפה
 מפני הגשמים. אבן או אגיז שיחדו לכך טע״ש מותר לפרשו בבגד בםקום
 כפתור ולצאת בו אבל לא מטבע. ולא מחני בה יחוד . מיהו בפרפה עליו
. ובירא שינגבו מעותיו נוחגין ללבוש מלבוש שיש ה  מעי ש מותר לצאת ב
 בו מעות . ואפי' אינם תפורים בו. ויש לתקל לצורך [כט״ז ש־א סקכ״ז ומג א
 שם סקמיח] וכ״כ מותר לישא חוץ לעירוב טעות חתפורין בבגדו. אי מפחת
ה ח—י מי שגקכעת נ ש  אפיי רברזל ודוקא שקשור בסיף חגורתו םע״שז מ
ך י ו ג  רגלו [איני] יוצא בקב של שטעלצפוס , וקריקקע . וחינר וחולה וזקן ב
ק עליו ש ח  גדול [יוצא] במקל אפיי חוץ לעירוב, משאיכ נאם המקל רק ל
, בתוך העירוב ושלא לצורך *)סור סשום ל ק  שילך יותר בטוב דאסור . מ
 זילותא דשכת. ובצורך קצת מותר . ואסור לצאת גלארפע. ושטעלצען בשנת.
 ויוצא בכל דבר שנושא לכגולת רפואה ואפילו רק מחמת זימפאטיא גל״א. גש

ו משום יירכי אמורי : בו דרכי אמורי, רכל דל־־פיאה אין ו  *׳

 פיו םשנה א—ז קרא דאל יצא איש ממקומו ביום השבת. פי׳ הקבלה .
/ שאל יוציאו דבר מרשות לרש ת וחיינו דוקא דרך משא. משא׳כ ׳ ר  ש
 מלבושיו ותכשיטיו דרך מלבוש דמותרין, והזיל נזרו על מקצת תכשיט־ן
 שדרך בג״א לחסירם ולהראות שמא יעבירם בידו שלא כדרך מלבוש . ד׳א
 ברח״ר. ועיכ לא תצא אשח בחופי צמר ופשתן ורצוע־ה ושאר נוי שבראשה.
 אאיכ מחובר לשבכה.ובבתולה שאינה חוששת לגלוי שער. יש מחמירין,ולא
 בנזמי איזן אא״כ במקים שאזני האשה מכוסות דאז לא תוציא הנום משם ברה ר,
 ולא בטבעת דביש עליו חיתםח«יבת הפאת ברהיר גמור.ובאין עליו היתסענ״ס
 אסור מדרבנן.וכן במהט נקובה חטאת ואינה נקובה םדדבנן.וכןלא הגא בקשר
 בשמיש או בצלוהית של פאליאטום״פלאקאן פלעעכען,כל שאסרו לרשות הרבים
 אסרו נ״כ לחצר שאינח מעורבת ויש אוסרין אפילו לחצר המעורבת ואפילו
 בבית , ויש חילקין ומתירין אפי׳ לחצר שאינה מעורבת • מיהא כבול .
 שהוא כעין הנורה קטנה על מצהח ופיאה נכרית שמשימה בשערה לכ״ע
 התירו לח חכמים. שלא תתננח על בעלח . ונשי דידן נחנו לצאת בכל
 תכשיםין ואפילו בהנך דאסרה המשנה דהייבת חשאת. דאין לנו רה״ר,
 גס תכשיטי! מצויין ולא שלפי ומהוי. וכיון דידוע טעם האיסור . לא חוי
 דבר שבסנין וכמגיא נסי' ט׳ סק ז]. ועוד שאין /-חעין לקול םוכיחץ,
 ומוטב שיחיו שוננין ואל יהיו פוידין, לכן הסכימו חסיםקים שלא למחות .
 אםנס בתבשיסים כמחטים. שאינם צריכים להעמיד קשוריהם . בודאי
, טי שיש לו מכח בידו או בשאר הגוף ונתן תן  ישמעו . וםצוה לחזחיר או
 *ליו ר«יה מע״ש . מותר לצאת בה ויפילו בסמרטזטין הכרוביי עליה שלא

f עינ. ובני a .ט הבנים 
 מלכים , סושי שנש נ״ח ־.
 ייוצאין. p*׳r עיא מיי׳ פי״ה
 0ה>׳ 031 הל׳ ׳׳*נ מושיע אז׳׳ח

 סימן מיא שכ׳ז:

ת ו א ה ם ו י נ י ו נ  ש
, בטיק  ואין י ו t א י ן
 אין״ אנקטמין. במשכ״כ
 לוקפסי;. ונערוך ערך
 אנקטמן מנית שתיהן.בהן.
 בי״נבהם בשב׳:ט בזוג ץ.
 במשנה כנסי' המשניות
 להרמנ״ס ל' ראם בזגין.
 וכיה נסי׳ הרמנ״ס ר׳ נפולי
 אן נמשכה שכ כניםחחמ 1
 י ההרגול , נרא״ש דיו
 התרנגול. ובשן שועל .
 נד"> ונמשני׳׳ר ובשן של
 שועל וכ״ס ברע׳׳נ, (מן)
 הצלוב. שס ושם ליתא
 וכן ליתא גרע׳׳ב. משום
 רפואה. גכי״ק משם..
 וכן כסמוך ונכי׳:> כו .
 דבר* דים וחב״א אף
ר. נמשנ״נ..  בחול אסו
 וחכמים אוסרים אף
 בחול . בל״נ דברי ר״י
 ור׳׳פ אומר אף בחול
. וכ״ס נמשבי״ר ר  אסו
 (ושם,. ור״מ ..אוסר אף
 בוזול).םשום.נכ /!מפני:

ם י ש ר ת ה ו פ ס ו  ת
ח ור״ם כיי  י [בד״ב] ד׳
 ואין הלכה כר׳מ עכ״ל.
 וכ״ש נש״ע א״ח 0" שיא
 0עי׳ כין וג״ד סי׳ קע״ע:

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
. ן י מ ט ק נ  [במשנה] א
 במשב׳׳ג איי לוקט;:ין וכ״כ
 הערון(ערך) אנקטמין ס״א
 לוקעמין: י [ברע״ב] ר״ה
ל כז׳ומרסאין נו ו ת ה  ה
 כאכ הי.זן ע״כ. הכי פ״
 רש׳יי דיס צשיחלא והרמב׳ס
 סי' כזה יועיל לתולשות
 עצנ!ת הירכיס בשכולה
 ונערוך ערן חרגול כת:

.  סי׳ כאכ האזן ירושלמי טנ
 צאומא. ובערך שחלא כתנ
 (אהא דקאמר נגמ׳ יוצאין
 גניצת התרגיל דעני׳
 לשיחלא) סי׳ צער שאותז
 נאזן ישמו בלשון ארמי
׳ ע׳׳ש. ואולי  שחלא ט
 מטעה שכך ה!א להד, א
 בירושלמי ועול שכך י1ייי1
 לו נלשון ארמי להיכן לא
 הביא הר״ב פירושו של
 סרמכ׳ס בזה כמו שזכרו
 לקמן יסמוך ל״ס ונמהמר
׳ .  כוי ורמנ״ס הירש 0
 ובמופלא שנערכין יתבאר
 כסיל ןק5״ע על הרמב״ס
 והלי״ף והרא״ש שכתנו
 גגד סירו:ל:זי: [שם] ד״ה
א כו׳ ונחקיחיהס ״ מ ר  ו
 לא תלכו. עיין יםל׳ימ :



 ר עובדיה מברטנורה כלל גתל פרלן T שבת תוספת ירט יךן ציונים

^ ? f e ' - ^ V ^ S ת כ ם מ ו מ ״ פ ר י ב " ס ש ב ״ ז מ י י י ע ל ה ל ג ל ק ז א כ ר . כסבור אץ פ ת ב ז ל גדול. השוכח עיקר ע ל  פרק ז א כ
; ״ 5 ׳ ה ' מ ;״י ל׳ ה  שבת בהורה ואע״ג למעיקרא שמע ועכשיו שלפיה: השוכח א) מיקר שבת.פירש מיי׳ פ׳. מ
? ת׳נ ?TV* ס

פ

. על כל השבתות שחלל הר״ב לכתיב את שבתותי השמורו ומסתברא לכי כתיב שמירה 62 י׳בי ת ח  שכחו: אינו חייב אלא חטאת א
t ^ ^ X ^ V S X l !לכולה שגגה חלא היא לכתיב (שמות ל״א) את שבתותי תשמורו אחת לשבתות הרבה כה״ג כתיב לכולה חלא שמה היא וקרב 

 אשיגג קאתי. רש״י. [״ומ״ש הר״ב
 ואף על גב דמעיקרא שמע וכדכתב
 הר״ב במשנה ב' פ״ק וכריתות]:
 חייב על כל שבתושבת. עיין מ״ש
 לפירוש הר״ב ורש״י סוף פרק י״ב
: חייב על כל אב מלאכה  בס״ל

 ק f . גניי׳ פ״ז מהל׳ ענת מ**
̂וץ שיי* : נ ל  סמי

 שנויי נוסחאות
 א חשיבה . במשיי״ר
 חשבה(וגקילי צ״ל ייי^זהה
 זע׳מלא״ש). ושתי התמונות
 האלה מציגו כקרא : שוכח
 (ההלים ני, כ״ג) ,שוכחי
 וכוי. וכגמ׳ ילין! ופעמים שהוא חייב אליה״, שכח(שש ט, יח)
^ i ^ S ^ על כל אחת ואחת פעמים שאיני 
 אלא אחת על כל שבת ומםתברא לשאולה אלו שישעי ישיאל
מ כלגויששכח־אלחיםאלו ו כ א < ח מ ו ג ג ש ת ו ב ן ש ן ד ז א נ 3 ץ ח  ל

. , פושעי עוניי כוכבים.  . , י
 ראיכא שגגות מובא ופעורא כשגגות נבלת* יודעים את ס׳ כל
. וצפי fioott זאת ן י ה ע ג נ א ש ד ח ש ד ו כ א ל ן מ ץ ד ז ת ו 3  ש

י . ״ ״ ניחא ק5ת מיש לגם תינוק • , 
ן שגשגה כו׳ ללא ייע כלל . ומ׳ש הר״ב מו  היא. לשון רש י
׳ [מ״ש] עיקר של שכת. היודע.  שתי הוללות של אב איב) עי
' מי? ע . ל כ ש ר ' א ו ה ת מלאכות ארבעים ש ו ב א ״  סוף משנה ב׳ בשם התוספות: ב [
. ת ב  חסר אחת . יש ללקלק וכי םני ליה לתנא לליתני המספר והיודע שהיא ש
ן ^ בדי׳נ ליתא כטעות מן י ש כ ע ת ן ן ב י ן י י ה ן א ־ א ^ ^ ל ה ן ע ע ס 0 י ן ^ ^ ן  מ

 שלש. והקרוב אלי למסריך סריך כלישנא לבמתני׳ י׳ פרק ג׳
 למכות והתם אקרא קאי במספר ארבעים יכנו (מריס כ״ח)

ה ו״חיעו ש  וכיוצא בזת כתבתי ג״כ לקמן ריש פרי״ח. ויכולתי עוד לתת גיכי׳״ק' י'
 טוב טעם ולומר דמילתא אגב אורחא רןמ״ל במאי דכקמ בליעכיה ב אבות מלאטת נכי־מ
 , , . . י . , י . , אלו חן אבות מלאכות
 ארבעים חסר אחה לומר שהעושה בהעלס אחת כל האבות יכתנ הרב בעל ל״ם דל:
£ % ל ? ר ^ ל ה י ג ת ''י? ה ן ר ( י י ס ח ם ו י ע ב י  מלאכות ושיחחייב על כל אחד ואחד יהיי א
£ « ממול ת  שלא תיחשב למלאכה לענין חיוב קרבן והיינו שעל התופר איט ומי"״!' כ
 חייב אא״כ שיקשור ג״כ וכמ״ם הר״ב לקמן שם א״כ העושה לן ע׳ה ע״כ המתחיל תסר
ל א^נראהשטוגורםישג- ן ל א ם מ ח ה ל כ ה ם ^ ב ל ע ת מ ו כ א ל ל מ  כ

ל גדול אמרו בשבת א) כל ל  פרק ז א כ
 השוכח עינך שבת ב)
 ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה
. היודע עיקר (  אינו חייב אלא חטאת אחתנ
 שבחד) ועשה מלאכות הרבה בשבתות
 הרבה *) חייב על כל שבת ושבת י)< היודע
 שהוא שבת 0 ועשה מלאכות הרבה
 בשבתות הרבהח) חייב על כל אב מלאכה
 ומלאכה *< העושה מלאכות הרבה מעין
כ אלא חטאת ארח:  מלאכה אחתייאינו תי
( נ x אחתי n ב אבות מלאבות*י*)ארבעים 

 ומשמפ שמירה אחת לשבתות הרבה:
. שיש שבת ת ב  היודע עיקר ש
 בתורה ונאסרו בו מלאכות ועשה
 מלאכות הרבה בשבתות הרבה ע״י
 שגגת שבת שאינו יודע ששבת היוס
 חייב על כל שבת ושבת חטאת אחת
 ופל ׳ה נאמר(שם) ושמרו בני ישראל
 את השבת למשמע שמירה לכל שבת
 ושבת כלומר שחייב חטאת טל כל
 שבת ושבת ואע׳יפ שלא טלע לו
 בינתיים והעלם אחל הוא אמריי
 ימים שבינתיים הרין ידעה שא״א שלא
 שמע בינתיים שאותו היום כבת היה
 אלא שלא נזכר במלאכות* שעשה בו

 בד״נ ליתא כטעות
 בשבתות חרבה חייב עד
 בשבתות חרבח חייב.
 על כל (אב) . גד״נ
 וגמשבי׳׳ר(יתא. חעושח.

 אלו אבות
 שהתפירה אינה מלאכה אלא כשיקשור גם כן והקשירה כבר מלאטת עיש. וכ״ם

 בתורעיא:

ת ב  הילכך כל שבת ושבת שגגה אחת היא: היודע שהוא ש
 ועשה מלאכות הרבה. שלא ילע שמלאכות הללו אסורות ועשאן
 כמה פעמים בכמה שבתות חייב על כל אב מלאכה חטאת
 אחת ואע״פ שחזר וכפלן בכמה שבתות כל אב מהן חדאשגגה
 היא להא לא נודע לו בינתיים והכאליכאלמימרימיס שבינתיים
 הויין יריעה לחלק למפוס ימים שבינתיים אין לו ללעת איזו
 מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת חא״כ ישב ועסק לפני
 חכמים בהלכות שבת וה״ס שחייב על ב׳ הוללות של ב׳ אבות
 חלוקות על כל אחת חטאת אחת חבל אי עביד אב ותוללה
 לידיה או ב' תולדות של אב אחד לא מחייב אלא חלא כדקתני
 סיפא העושה מלאטת הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב אלא
 אחת כגון ב' תולדות של אב א׳ משוס דהוי כעושה וחוזר
 ועושה בהעלם אתת ואין חלוק חטאות בהעלם אחת אלא
ה שאינן דומים או בחלוק שבתות לענין שגגת שבת: ד ב  בגופי ע

 הזורע
 עשאה בפני עצמו דהתנא קא חביב להו הכי ואהכי קאי במאי

 דקמ״ל בשנותו את טעמו למיתני ארבעים חסר אחת ולא יתחייב תוספות חדשיים
 עוד עליה מטון שכולם עשאם בהעלם אחת והר״ב שפירש לקמן שם שכשתופר שחייב גס על הקשירה שעמה מייד כשלא ב [תיי״ט] ד״ח אבות

ם א ש ! ס כ  קשר כבר באותו ההעלם וכ״ש לב״י סימן שיי׳ז רכל תופר אינו חייב על הקשירה שעמה אף על פי שצריך שיקבור ג
 לא ק אף על התפירה לא יחייב אלא שקשה לי על הב״י מהגמ' לף ע״ד דאמר אביי האי מחן דעביד חלתא [פירוש כוורת] חייב שהוא ליטופו׳ ע:״ל. ול״צ
£ יךי ״' ש

ש נמידוש?ריש'  י״א [חסאייו] ואי חייטי לפרמיה חייב י״ג [חמאייז] ופירש׳יי ואי חייטי לפומיה לעשות לה פפה הוסיף כאן תופר וקושר שציד ל
 לקשור אחר התפירה ע״כ. וזו ודאי סתירה לדברי ב״י וא״ת דבגמ׳ דף ע״ה פליגי רב ושמואל על מה חייב השוחט לרב למשני הגמ׳ הנאהכגםיז

״ ־ ^ ת י י ש ר ^ א י ^ ת ד י 5CfDטל? ' מ י א ה 3 ה 7 א 7 ב י ל א א ז י ש ה י ו ב ? ל מ ש ת נ ל י ן כ ס נ י ש ב מ י י מ ל מ א י מ פ ע ו ב ו ם צ י ש מ ה ו מ * ת נ ל ד ם מ ו ע ב מ י י ח  מ

פ כו׳ מי לא עסקינן רקמפייל ' ע ה  כ

 עיולי כו׳ וכ׳ הוא דאין
 אששר לומר דמתני׳ טילי

s S S X T ' s • ב־־תוח הרבה. כל אב חרא שגגה היא• מילא נייע בי־י־ייס 
 וימיס שבינחייס אינן כידיעה. ומכח הימים א״א שידע איזו קמ=יביקםאכייזו*׳הוא

ן ישראל  יכי
 חרא שגגה היא. מרלא נודע בינתיים .
 כידיעה. רמכח הימים א״א שידע איזו

 מלאכה אסורה. רק ע״י שילמד דיני שבת. וה״ה בעשה כמה מיני ןי״לדהמםיה לעני הוי באמת
ק אב להוי במשכן. -י ~ ד , ר 3  הולדות שמאבית חלוקים שחייב על כל א׳ ואי חטאת ל

ת אם ע:ס ההכנסה א ט ח ק ב י י י / ח ב א א מ ת ש ו ך ל ו / ה י ב ״ א ה י ל ה ד ד ל ן ת ב ן ה א ש ע  ב

 ואע0'כ
״ לעני עם ״ ״  רר חיןחת ״״*.׳.י ״
: י) ב׳ תולדות מאב א'. או אב ותולדה דידיה . אבל בייהולמה ח״בי אלאלםאחתחחמשימ  א׳
 מכי אבוח חלוקות. חייב ע3 כל א׳ חטאת א׳ : יא) ה׳׳ק הא לתכן לדמייןלהלדילמהליאסוקי
א כוי והוי כמו מעי! מלאכה ו ה ה  במשנה א' חייב על כל אב מלאכה. מ׳ חסר א' הן. אכנס מ
Itow^tifUxi / י ע ( ב י , : ו < ו א מ  אב ומהו חולדה. עי׳ בחחלת כלכלת שבת ופרווה צ
ס" 53תות לשינגאבית מלאכות

ק  . ע ת ף ך £ ; ם ן  ת

 £׳f א [אות פו] בריב ר׳׳ה היודע עיקר . אלא שלא נובר
 במלאכות , תופ׳ הקשו עיז והוכיחו דוח לא מקרי ידיעח
 כיון דלא גורע לו דהטא והעלו דחוי גוח״כ לחייב על כל שבת
 דף ע״ח ע״ב ד״ח חםר אחת מבואר דחי׳ נרהתם גם ברישא רמתגי׳ אלו אבות מלאכית :

 יכין תפארת
 פץ א׳ מדגדול עונש מחלל שבת. להכי נקט כלל גדול(ועמיש רפ״ז
 לשביעית): ב) ששכח או לא ידע מעולם שיש שבת בחורה:
 ג) על ב3 השבתות והמלאכות שעשה בהן. דכולהו חדא שנגה היא:
 ד שיש שבת בתורה. ושנאשרו בה מלאכות אלו שעשה: ה) ששכח
. '  שהיום בבה: ו) אף שלא נודע לו י בינתיים. והו״ל הכל העלם א
 אש״האמרינן דימים שבינתיים הוה כידיעה. דא״א שלא שמע בינתיים.
 שאותו היום שבת היה. אלא דלא רמי אנפשיה למדכר. הלכך כל
 שבת ושבת הו״ל כשגגה בפ״ע : ז) ששבת טוס : ח) שלא ידע
. ואע״ג שחזר וכפלן  שמלאכות אלו שעשה אסורות: ט) חטאת א'

 ראשון לציון
 [חד״ט דיה] אבות כו׳ ועכשיו סם שלש כוי . קושיא זו הקשה ג״כ הכליה

 שם וגם נהג״ה שם מסי שגת דף קל׳ו ע״א ותייז כאריטת עיש :

 ארכעים ש״ מה דשנה כאן
 כם ארבעים איות עס
 הכנסה דעני רק חסר חטאת
 אתת אם עשה כולם בהעלם
 בתום׳ דף ע״ח ע״ב ד״ח חםר אחת מבואר דחי׳ נרהתס גם ברישא רמתגי׳ אלו אבות מלאכית : אחת ילו״ק. לכ"; להמגיה):
ד וכ״ש  שם [שם] בא״
 ומה שההשה על הנ׳י מלאב״ וסיים m התירה למר״ן הכי איתא בירושלמי לכל תופר מיינ ?מי מכוס קושר אנל הר״ן>' בשש הרא״ם

 לקשר
כ ועל;ה נאמר ושמרו ט׳ ומסתברא לי׳ יתקן התוי״ט אידכ ב:׳ הראקא כמו שהוא לשנינו . ב) בל׳ פרא; מוסי סתזי״ט : ״  א) נתוי״ט לי פראג משחיל הלנור; סיולע עיקר שבת. פי׳ מ

 ,מסיים לש״* או אנ זמולוש שלו״ ונדי קראקא ליתא.

 ב [אות פז] במשנה אבות מלאכות , ושבת

 ל5׳׳י םי׳ שי׳; עכ׳׳ל. אני לא מצאתי (הב״י שכ״כ



׳ עובדה מברטנודה 3 תוספת יום טוב כלל גדול פרס t שבת ר ת 6 ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש

רש. הא דלא תנא החורש ברישא והדר הזורע  בהעלם אחת ארבעים ואחת דתרי קשירות ותרי צביעות היי ב הזורע החו
 שתים יתר על ל״נו. לא קשיא דמירי הוא טעמא דרב דחייב כדרך כל הארן לאשמועינן שאס היה קרקע קשה וחרשו וזרעו
 ג״כ משוס צובע אלא משום דניחא ליה לחווס בדמא כי היכי . ואחר כך חזר וחרשו מתייב אחרישה שנייה משום חורש: הקוצר.
. אוסף ר מ ע מ  דלזבנו מיניה א״כ דוקא בשוחט ע״מ למכור אבל בשוחת לביתו בזרעים והמלקט באילנות חייב משוס קוצר: ה
 לא מחייב דהא מלאכת מחשבת ורעים תלושים וצוברם אל מקום אחד:
ורה. ברחת לרוח: הבורר .  אסרה תורה ומתניתין דבעי לאורויי הזורע והחורשוהקוצר* והמעמרינ) הדש הז
 אגב אורחיה הא לאמרן בעושה והזורה יי) הבורר הטוחן והמרקד והלש פסולת בידו או בכברה: והמרקד.
י והאופה* הגוזז את הצמר הטלבנו פו< בנפהואע״ג דהני כולהו חדא נינהו ו ב ד ן ב י י נ י יכ י י י  המלאכות צכייזי מ
) דלהפריש פסולת מתוך אוכל נפשו ז ך י ס י מ ה ל מהר״י והמנפצו«c והצוכעו והטווה ו י כ מ ש ה ; נ  דלקמן. ו ב
ם אמר ליישב דקת> שלשתן משום דשלשתן הוו במשכן ה ר ב - א י , 2 1 ו ׳ - י י י - ״ ״ ׳ ׳־ יי ׳ י ניריזיח) והאורג שני :׳ ת  י והעושה שתי ב
J 1 י חף על גב דדמו להדדי חשיב להו ^ " ״ ' , ׳ טומני! ״ ס  ארבעים חסר אחת שקנ
 כל חלא באנפי נפשה י א״נ לפי שאינן בבת אחת אלא זה אחר
 זה: האופה. לא הויא במשכן דאין אפייה אלא בפת ופת לא
 שייכא במלאכת המשכן אלא תנא סדורא דפתנקע ומיהו מבשל
 שהוא מעין מלאכת אופה הוה במשכן בםממנין של צבע תכלת
 וארגמן ותולעת שני. והמגים בקדרה והטה! כסוי ע״ג קדרה
 העומדת על האש חייב משום מבשל וכל הנך קמאי דחשיב
 במתניתין הזורע הקוצר הדש וכו׳ טלהו הוו בסממני! של צבע
 מלאכת המשכן:הגו?ז צמר.וכל שאר מלאכותיה שייכי בצמר תכלת
 של מלאכת המשכן:המלבנו.מכבסו בנהר: המנפצו. חובטו בשבט
 א״נ סורקו במסרק: המיסך . אורדי״ר א) בלע״ז: בתי נירין.

ת מלאכות מ׳ הסר אחת מ  דף מ״טקא מיבעיאלהו הא דתנן א
 כנגד מי א״ל רבי חנינא בר חמא כנגד עבודות המשכן אמר ליה
 רבי יונחן ב״ר אלעזר כך אמר ר״ש ב״ר יוסי בן לקוניא כנגד
 מלאכה מלאכתן ומלאכות שבחירה ארבעים חסר אחת ובעי רב
 יוסף ויבא הביתה לעבות מלאכתו(בראשית צ״מ) ממנינא הוא
 והמלאכה היתה דים (שמותצ״ז) צאוממנינא להט קאמרדשלים
 עבידתא או דלמא והמלאכה היתה דים ממנינא הוא והא כמ״ד
 לעשות צרכיו נכנס תיקו. ותנא דידן אגב אורחיה קמי׳ל להך
 דכל הני אבות מלאכות הס כנגד ארבעים מלאכות שבתורה
ך שאל אתי שעמד למנין כאשר עיי בספר א . ר ס  ואחת מהם ח
 הקונקרדנסיוס בשיש לאך ומצאם יותר הרבה והשיבותיו על

 הראשון אף על גב דיפה כוונת אכתי צריכין לדידי אליבא דרבי הטנא ב״ר חמא שאמר כהן כנגד עבודות המשכן ותניא גמי
 כוותיה וכן תפס הר״ב בפירוש משנתינו. ועל אשר שאלתני שמצאת יותר ממספר ארבעים הנה מתוך פירוש רש״י שכתב
 בזה הלשון שכתובים בתורה בכל התורה והט קאמר קרא לא תעשה כל מלאכה כמנין כל מלאכה שבתירה ע״כ . מזה למדתי
 שאין להכניס במנינם אלא מלאכה שאין כתוב בה לא אזהרה ולא עונש שעל אותן שאין בתם אזהרה ולא עונש עליהם היא
 אומר שאמר הכתוב שלא תעשה אותם לוק ותשכח שיהיו ארבעים ולא יותר ובתוכם הני תרי דעלייהו בעי רב יוסף . ומצאתי
 סעד למה שכתבתי שאין למנות בכלל ארבעים אותן שנאמר בהן אזהרה, או עונש ככן במסכת יומא פרק יוה״כ דף ע׳יו
 דמפרש רב חסדא חמשה עגוין דיוה״כ כנגד חמשה פסוקים דכתיב בהו עינוי ומקשינן חמשת הוו וחנן שיתא תנן וכתבו
 התוספות תימה לי דבקראי נמי כתיבי שיתא . תרי באחרי מות ושלש באמור אל הכהנים וחד בפינחס ונראה לי דכי כל
 הנפש אכר לא תעונה (ויקרא כ״נ) לא קחשיב. דלא קחשיב אלא ציוויי! תענו ועניתם אבל האי דלא ציווי הוא לא קחביב
 מכייל והנאנ/מאד. וצריטן אנו למודעי שבגמ' יש טייס דמלאכתן צ״ל מלאכתו ומלאכות צ״ל מלאכת. נראה לי, ולפי שמלאכתו

 מוקדם בפרשת בראשית לכן לא הנהתי מלאכתך וכן א) לפום ריהטא ראוי הוא למנקט מלאכה שהוא כס העומד בעצמו
 ומלאכת שהוא שם הנסמך ומלאכתו שהוא שם עם כיטי וה״ה מלאכתך דהי מינייהו מפקת: הזורע וכוי. קצת תימה דאלישנ*
 דאבות מלאכות שייך למיתני זריעה וכן טלם כלשון שם דבר ולא על שם העושה אותה. וכן עשה הרמב״ס בחיבורו הל׳
 שבת ריש פ״ד ולפי מ״ש לעיל בישוב לשון ארבעים חסר אתת רקמ״ל על העושה כמה יתחייב אתי נמי שפיר לחני כונס בציכנא
. ויהיב הריין טעמא משום דשכיחא: [״וחמיסך . כתב מ׳ קט. ג : והאופה. כתבהרי׳ב תנאםידורא דפת נ  דהעושה אותם]
 הר״ב אוררי״ר בלע״ז וכן פירש רש״י. ולהלן בהוגיא דף ע״ה ע״ב כתב שמסדר חוטי השתי ח״ל הרמב״ם כפירושו הוא
 המיסך את השתי ננזר מן המסכה הנסוכה (ישעיה כ״ח) ע״כ וכחכוח פרק ט׳ מהלכות שבת כתב מתיחת החוטין כדרך
ה שתי בתי נידן ש ו ע ה : ו . ועל שתי בלא ערב מייד התם]  האורגים היא הנסכת המסכת וזה המותח נקרא מיסך ע״כ

 הגי׳ כשנינו. א) נתוי״נו ל׳ קראקא : ״שכן לפיס רי:טא לא1 הוא מנל,ט מלאכה שהיא כס כי׳ ומלאכתן ש:וא שס עס כנוי והים מלאכתו לסי כוי״׳

ת ישראל י י ר א פ ן ת י כ  י
 פי' כל מלאכה ומלאכה שבמשנה. בכללי ל״ט מלאכות שבהחלת הדבוק יחד כמו(קלאטטערטן). נפץ והפרידו או סרקו במסרק :
 הספר שבארנו סס הכל בס״ד באריכות : יג) שאסף גדולי קרקע יו) מתח חוטי השתי בכסא האורג מכובד עליון הנקרא:קעטטענברם<
 לכובד תחתון הנקרא (צייגבוים!: יח)שעשה או תיקן ב׳ טבעות או
 ב׳ עניבות (שכשאפט). שבהן מכניס בכל טבעת או עניבה חוט

 א׳
 תוספות רע״ק

 תלושין במקום חכורן: יד)(ווינדשויפעלען) להסיר המון מהגרעי
 ט0 שהלבין הצמר ט״י שפשוף או ע״י כבוס וכדומה : טו) שהצמר

 ראשון לציון
 [בסאיד] יהי מינייהו מפקת. עיין יםל״מ : [תוי״מ] ר״ה והעושה שתי נתי [אות פה] שם כםענה והקוצר . ואפי׳ בעומד ליקצרדאין זריך לקרקע
 נירין כו׳ תוספות . בתום׳ שלפנינו(לש״ש דמיין) לף פיג עיג איתא ליה שתי בתי אפי׳ לר״מדס״ל בפ״ו ט״ו דשבונות ראינו כקרקע טימ לענין שבת מחייב
מ וגפו5ע ובתישר כוי. ואולם ברור ראיתי מתים׳ שהיה (סני תוי״כו דקצירת סמנין במשכן מסתמא היי אחרי שעומדים ליקצר . תיס׳ בשבועית נאו  לרין כו׳ ו
 לא כהנו הינת וגפוצע : דף מיג ע״א : [אות פט] שם במשנה והאופה . והייב םקילה אמ התרו
 בו ק־רם שהדביק פת בתנור ולא הו* התראת ספק דשסא היה בדעתי לרדות
 פת קודם שתאפה וטה שלא רדה דשכח חחתראה. דביון שהודבק תוכ״ד של התראה ובודאי תאפה אם לא ירדנה ואי; האפיה םחוםר טעשח לאו התראת
 ספק היא דודאי לא היה בדעתו לרדות קורס אפייה ;תיס׳ שבת רף ד׳ ע״א ר״ה קודם שיבא) מלשון זה משמע דדוקא כיין דלא היה ברעתי לרדותו
 וגם מחוסר טעשח וקמח לי ממת דסיימו בתום׳ וכן בשבועה שלא אוכל ככר זו אש אובל זו ואכליח לאיסור והדר אבליה לתנאי דכשטתנת בי בשעת

 אכילת
 הוי אמינא נם מה שמדביק לא הוי מלאכה לממילא נאפה אחי׳כ קמ״ל אי יש לימד לאת, למעוטי רדייז הפת: (ממהורש״ה זצ״ל) . בשם כבוד אדונינו מויר
 ינא ק־ישא מוחר־ר לוי יצחק זיל אבריק ברדיטשוב: [שם] דיה והעושה כוי ובכותב שיעיד טפ־ מבשאר. תוס׳ עכ״ל. ונ״ל לשיש נעוה׳׳י ד;תנא לת פי־ איא

 באלי

 חזורע והחורש, בד״נ
 הז־רע החורש: גמשגי״ל
 להפך החורש הזורע וסוא
( ׳  ננד מטמא לגמ׳(מיג נ
 ״תנא כאיי קאי לורעי
 גריםא והדר כרבי״(ל״ס).
 גכ״מ יש כאן כוסשס
 וחפנכש (יפי' לקמן גד״ה
 והפו$ע) אך בגמ׳ מויק
 (ב. נ) צא משמע כן דאיתא
 שם ״איתמר המנכש כוי
 משוס מאי מתרין כי׳ כר״.
 (ל״ס). והקוצר והמעמר
 הדש והזורה. גמשביב
 ל' ראם.. וחדש . .
 גמשט״ר הקוצר הםעםר
ורה. הבורר  חדש והז
 הטוחן והמרקד והלש
 והאופה . גמשבי״ר..
 והטוחן״ חלש! גכי״מ
, בל״ג  והבורר והטוחן
 והבורר הטוהן חםרקיר
 הלש והאופה . חגוזז את
 הצמר המלכנו והמנסצו.
 גדינ.! והםלבנו בכי״מ
 והנוזז ״ וחמלבני ..
 גמשבי״ר.. המנפפי, וכיה
 בערוך ע׳ גשס. והצובעו
 וחטווח. כל״נ.. והשווהו
 (נכנזי כאינך למקמי׳}.
 גמשגי״ר הצובעו הטווהו.
 וחטיסך.ב הי׳׳א הטיםך.
. גל׳׳נ ך י  גמשבי״ר חטס
 ןחטם־ך . והאורג ,

: נ ר ו א  במשכי״ר ה

ם י ש י ת ה ו פ ס ו  ת
 לקשי שאחר תוסר סגי
 נקשר אחד לכל א׳ משני
 ראשי המות חבל קושר
 לעלמא צא מחייב אס לא
י זה.  גני קשרים זה על נ
 סר״ח : [באיר] וגני
. ול״: ליישב ׳  סמש:יל כו
 עוד כיון למתני׳ מיילי
 בחרישה שניה שפיר הנא מ'
 אלא ללא מחייב אלא ל״ט
 א״נ רשום לקתגי המולתו
 והמענל עירו ומעיילינן
 שרטוט א״כ איכא מ׳
 מלאכות כמשני׳ אלא ללא
 וזיע אלא ל״נו ווו״ק.
 פר׳יח: [באיר] וטל אשר
 שאלתני שנמצא יותר ממי
 עכיל. דע לך שתשובת דגר
 וה הניא הרדג״ן בתשינה
 כ׳׳י בסימן ק״ם בשש ר׳׳ח
 כי M גמטשה בראשית לא
 הוו ממג־נא משוס גמר
 ס׳ שמים נעשו ויי שכ׳
 בסם ל׳ עשיס וי״ל שכתב
 גהם מלאכת ענודה נשארו
 מ׳ ומכללם ששת ימיס תאכל
 מנות כוי עד לא תעשה
 כל מלאכה ובפירוש אמרו
 בירושל׳ שזה גא להשלים
 ציט מלאכות ויש מי שמוציא
 והמלאכה היתה דיס ומכניס
 ןינא הביתה לעשית מלאכתו
 ויש להיפך ולו״ה ל״נו הס
 עכ״ל ום״א פעמים נמצאו
 בתורה מלאכת מלאכות
 ופשתוציא כיא נשארים מי

 עיש . פז׳ח :
 [תוי״ט] דיה והאופה
 כוי• משוס לשניחא עכ׳ל
 ולי נראה משים לררייה
 ספת רגמה ואינה מלאכה
 הו נ חנאין הנדול בוצ



 עיונים

 והתופר. ן״ת «״*

ת ו א ח ס ו  שגויי נ
 (והפוצע שני הופץ)

 גכי״מ ליחא (והחסרון
 במספר ל״נו ימלא הנינכמ
 עיין לעיל ד״ה ס1ורע)
 וסרמג״ס בפירושו לא
 פירשו גם בערוך לא ימצא
 וכרמב״ס במבורו איתא .
. . ע צ ו ב  גמשגייר ה
 כט״ק והבוצע. ול׳ם
 גרי׳־ף ד׳ קושטא וברמב״ם
 (בתנורו) וכן היתס לפגי
 הראב״ל עיש. הקושר.
 בכי״מ והקושר וכיס
 ברע״ב. הקורע. גמשגי״ר
רע. לתפור ,שתי  והקו
 תפירות) . גמשג״ב בכל
 הד׳ הישנים ליתא ואיתא

 שם (קל.) [י־ים].

ת הרשים ספו  תו
 באלו שא״א כלל התיוג
 אלא בעושה כל השיעור
 במקום א' כגון עושה ב׳
 כתי נירין אינו חייב אלא
 בעושה שתיהן בעקום א׳
 לאש עושה בית ניר בנגל
 אהד ובית ניר אחד בבגד
 אחר כל חד(או נלוש הוא
 וכן באור; שני תועי( בשני
 נגדיס וכן גכותב שר
 אישיות בשני ספרים וכן
 בתופר שתי תפירות בשר
 בגדים כל אלו אינן
 מצטלסץ מה שאין כן
 שאר מלאכות כגון מוציא
 לשיעורו כגרוגרות או
 אופה והדומה להם מצטרף
 אם מוציא חצי גרוגרת
 כאן וחצי גרוגרת גמקיס
 אחר או אופה מצי נחגרה
 בתנור זס וחצי גרוגרת
 בתנור אחר וע״כ לא נקט
 התנא בהם שיעור כלל
 דאפילו פחות מכשמור
 יכיל לגיא לילי ח־וב אם
 יעשה במקום אחר כחצי

 שיעור השני כגיל:

 לקוטים
 במשנה סקורע בריש
 האורג בעי סיכי משכח״ל
 ומשני לעביר כי כיסתא
 ופירש״י דעכיל הכגל
 ככיםתא הולכת ומהקפלין
 שאין הבגד שוס ובו־ט
 בנגד כמי,׳ כים ו$ריך
 לקרוע הבגד למטה ומולל
 לפניו והתפירה מתיישבת
 ולפרקים משכה לס דנפיל
 ביה דרנא (פי׳ תילעת)
 ונקבס וקורע לישרו (קול
 הרמ״ז):ברע״ב ד׳יה הפוצע
 מסיר חוטי כו׳.הר״ן כתנ
 בשש הרא״ס וזיל פוצע
 הוא שכשחוט א' ניתק
 פוצע ראשיהן ושוזר,־ כיל
 על שיהיה נארג וקאמר
 לכשעשס כן גנ׳ חזטין

: יב(שם)  חי

ט ת תוספת יום טוב י ב ק T ש ר ל פ 1 ד ל ג ל ׳ עובדיה מברטנודה כ  ר
 וכו׳. צריך לפרש למה פירש בכאן ובאורג ובתופר ובכותב
 שיעור נופי מבשאר. תוספות. [*והא דלא קאמרי כמי הפוצע
 לפי שהוא בכלל אורג]: [*שתי בהי נירץ. פירש הר״ב שנותן
 שני חומץ בתוך הבית ניר וכן פירש רש״י וז״ל הערוך פרך נר
 מכניס את תוכר השתי בכיריו שיעלה

 שנורון שני חומין בתוך הבית ניר : הפוצע. מסיר תומי הערב
 מעל השתי או השתי מעל הערב לצורך אריגה: והקושר
 והםתיר . שכן צלי חלזון שממנו סושין התכלת קושרין ומתירין
 שפעמים צריך ליטול חוכוין מרשת זו להוסיף על זו ומתיר מכאן

 וקושר כאן: והתופר א) וקורע נמ
 הר ביריעות שכן יריעה שאכלה עש חוטין׳*׳ והפוצע ב׳ חוטיף0. הקושר והמתיר זה וירד זה ויבא הערב ויחזור השתי
 ונקבה בו נקב קטן ועגול צריך לקרוע והתופר שתי תפירות הקורע ע״מ לתפור* יעלה התחתון וירר העליון ויבא הערב
 למטה ולמעלה את הנקב שלא ההא ע״כ. והנירים עצמם פירשם הר״ב
. והוא בריש פרק כ״א ממסכת כלים וזי׳ל תן חוטי[ הארוגים על ת ו ר י פ  התפירה עשויה קממין קמטין: והתופר שתי ת
' י שקשרן הקנה ובעבורם מגביהי! קצת החוטץ ועושץ דרך שילך בו הארג ל ס ו ה ו ג ייי י " י 3 ^ 
 בחוט על כאן וגס הרמב״ס כתב שם בזה הלשון ניריס הם חוטין הארוגים על הקנה אשר בעבורם יגבהו קצת החוטין ויעשו
. ונראה לי שסוף הלשון צריך להיות ילך בו מחוט הערב ועל פי זה יש לתקן גס לשון הר״ב,  לרך ילך בו הארג בחוט. ער כאן
 אך לא רציתי לשלוח בו יד מטון שהוא העתיק כ! מלשון הרמב״ס אולי ידע ביאורו ואמנם זה שכתב הרמב״ם ואחריו הר״ב
 דנירים הם חוטים הארוגים על הקנה לפון קצר הוא וכאילו אמרו על הקנה בקצוות החוטין האחד ועל קנה בקצוות החוטין השני
 שלהם ולקמן בפרק י״ג משנה ב' אפרש-יותר מזה בס״ד. ואמנם על לפון הערוך שמפרש למשנתינו שמכניס את חוטי השתי בנירין
 וכן נראה שלזה נתכוין רש״י ואחריו הר׳יב בפירושו דהכא קשיא דלישנא דמתניתין משמע שעושה בתי הנירין עצמן לא שעושה
 ומכנים לבר אחר בתוכם אבל לשון הרמבי׳ס והר״ב דבכלים אץ מוכרחי! שמפרשים כמו הערוך.אמנס לקמןפי׳׳ג מוכרח פירושם
 מתוך מה שאמר אביי בגמ'ואף שלפי עניית לעתי בעיקר פירוש של דברי אביי רהתם נראה לי פירוש־ אחר כמו שתמצאנושס
 בס״ד מ״מ אף ללילי מוכרח לאביי מפרש שהמלאכה למתגיתין מחייבת עליה היא העשייה של חוטים השתי בתוך הבתי נירין
 ולפיכך אני אומר שתהא משנתינו כאילו היא שנויה העושה בשתי בתי נירי! וא״ת אכתי תקשה ממה שפירש רש״י גופיה בפרקץ
 דף עייר ע״א אדעביל הלתא שכתבתיו לעיל בל״ה אבות מלאכות וט׳ לקאמר התם היםך וארג ופירש רש״י היםך שהיםך השתי
 הרי זה מיסך . ארג אחד למעלה ואחד למטה כדי להעמידו הרי עושה שתי בתי נירי! עד כאן ההיא נמי כדמות העשייה שבבתי
. פירש הר״ב ר י ת מ ה  טרין דמתניתין וכדומה להא תנן בפי״ג בנפה ובכברה ובסל וכמי׳ש שם נמי ללשומ של רש״י זלה׳׳ה]: ו
 שכן צדי חלזון וכו, להוסיף על זו ומתיר מכאן וקושר מכאן וכן לפון רש״י ומזה הלשון יש לדקדק דאינו חייב אלא במתיר ע״מ

 לקשור

ן י כ  ישראל י
 דשלקא דעתך אמינא שאינו מועיל כלום. כגון אורג או תופר שני
 חומץ ודכוותיה נקע גבי שיעורה לאשמעינן דאפילו הכי חשיב

 מלאכה
ק י ע  ר

 ובאמת בלאו כל הדל קשר׳ משברא דאיך אפשר לדמות העונש המיתה
 לההתיאה, דהא כיו; רבכל התורה אזל־׳ בתר רוב* א״כ מקרי התראה ודאי
 דזהו הוי כמו כהית דרוב בורא־ . אלא לענין נפשות לא אזלי׳ בת־ רובא
ת, וכן יש ראיה י יאנ  וממתינין לחמית אוחו ער שתגדיל ויתברר דאינה אי
 לכאורה מתיש׳ סנהדרין דף םיה ע״כ דייה בן םורר וא״ת רלמא שגת לפני
. והיינו ע״כ דלאודתראתם' הוא דשמא ׳ וכו  נדלות כדאשבהן נ!-ה דף מ״ו
 לא יביא ב״ש לסוף השנה ואינו סמיך לאיש, היינו נ׳׳כ כיון דרוב מביאים
 ב״ש בזמנן לא מקרי התראת ס ואם נימא דזד׳ו רק לענין ההתראה אבל
 מ״מ אין עונשים על זה עד שיתברר את״כ איכ אם נדרוש סמוך לאיש דחיינו
 שנת י״ג. איב לאחר י׳ נ אינו נעשה בן םיימ רהוא איש וממילא לא משכחת
 במופלא סמוך לאיש דין בן םו״מ דהא עתה א״י להענישו דשמא לא יביא
 ב״ש סיף השנח ואינו עתה סמוך לאיש ואם נמתין עד אחר שיביא ב׳
 שערות סיף השנה הא אח כ יפטר כיון דאשתני דינא כדא׳תא במתני׳ סנהדרין
 דף עיא ע״ב ברה עד שלא נגמר דינו ואה״כ הק־ףזקן התחתון פטור. ואמרי׳
 שם בםוניא הטעם דכיו; דאשתני דינא ח״נ בזה כשיביא ב״ש אשתני דינא
 ביון דאלו עבד השתא אינו מחייב. ואש דגומרים דינו עתה וממתינץ בעונש
 עד אהד ש־ביא ב״ש הא הוי בכלל עינוי הרין לגמור דינו עתח להמיתו
. כדאיתא בסנהדרין דף ליה ע״א ולומר דגומרים דינו שמחייב מיתה ז  אחי
ה. ובזה ליכא עינוי הדין כיון דעדיין ליכא חיוב  אם יביא ביש בסוף השנ
ר מ ג  מיתה וראי רק על תנאי. הא מ״מ בבהיג נימאאשתני דינא דהא הטעם מ
 דינא ואח״כ הקיף זקן התחתון דפטור רגברא קטילא הוא וזהו שייך אם היה
ה קידם שהקיף זקן בר קהלא היא והוי כהוקף אתר מ  ראוי להמיתו אז ד
 דקטלו ליח אגל אם זהו עצמו הנמר דין שמחייב מיתה לאחר שיביא ב״ש
 ועתה א״י לחמיתו איכ עדיין אימ בר קטלא עד זמן שהביא ב״ש וא״כ מקרי
. אעיכ דבאמת יכולים להמיתו מיד מכח חרוב דיביא ביש בזמנו ו נ  אשתני די
 וצעינ : [א־ת צ] שם במשנת הקורע על מנת לתפור . נראח דתטעס
 דבאינו על מנת לתפור פטור משום דחוי מקלקל אבל היכא דהוי תיקון חייב
 אף באיני על מנת לתפור . וראיה לזה מטתני׳ ג' דפי״נ הקורע על
 מתו המוטל עליו דהייב הרי אף דאינו על מנת לתפור חייב . אולם
 מדברי הב״י סי׳ שי״ז הובא בטנ״א שם םק״י מבואר רכל שאינו על
 מנת לתפיר ממש אף במקום תיקון א־גו הי־ב וצלע״ג, אהר כך מצאתי
 בעזה״י בעולת שבת שהקשה בן על הב׳״י מסברא דנפשיה דהא דבעינן
 על מנת לתפור משום דאליח הוה ליה מקלקל אבל לענ״ד ראיה מוכרחת כן
 וננ״ל. והנה באמת משמע להדיא בתוס׳ כהב״י שכתבו בפרקין דף ע״גד׳׳ח
 וצריך לעצים וכו׳ דלא מיקרי בעצים קוצר אלא בענין «ה מידי רהוה כקורע
 ע׳מ לתפור . הרי מפורש דם״ל דבעצמותו ליכא מלאכה בקריעה אלא
 בצריך לתפור רמזה באו לדמות דלא מקרי קצירה אלא בצריך לעצים וצלעי׳ג:

 יכ ת2ארת
 א׳: יט) שהשליך ב״פ הערב בין חוסי השתי: כ) שהמיר*) ב׳
 חוטי.ערב מבין חוטי השתי. ונראה לי דככל חד דהשיב בממניתץ

 ")"גדר ,שהסיר״.

 תוספות
 אכילת אימיר עדיין מחוסר מעשה אכילה של תנאי קידם שיתחייב מלקות
 ענ״ל משמע דאם אמר שבועת שלא איכל כבר זו אס לא אובל כבר זי למהר
 ואכליה לאיסורא ולא אבליה לתנאי דלוקה דלא הוי התראת ספק ביוןרהיא
. והא בזה ל״ש דלא היה ברעהו לאבלו דהא  מחוסר מעשה לאביל להנאי
 אדרבה דנראח דמקשר עצמו לאבלו וקונם עצמו שאם לא •אכלנו אשור
 בכבד זו לאבלו א״כ משמע דבמחוסד מעשח לחור מספיק דלא
 הוי התראת ספק וצ״ע, והנה הדבר פשוט דאף אם בלא אוכל וו
 אם לא אוכל זו לא הוי התראת ספק ביון דמהוםר מעשה. מ״מ לא
 מלקי' ליה עד שעבר ממש ולא אכל להתנאי דרק ההתראה לא מקרי בכלל
 התראת ספק ביון דמחוסר מעשר. אבל פשיפא דאי׳י להלקות בספק ומזה נ״ל
 לדון במ׳׳ש תיס׳ גיטץ דף ל״נ ע״א ד״ח ואפקעינהו דהקשו דבא על א״א איך
 מטיתין הא הוי התראת ספק שמא ישלה לה נם ויבטל חנט שלא בפניו
 דאפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה ותהיה פנויה למפרע. ונן בנזיר רשותה
 יין דקתני במתני׳ דלוקה הא הוי התראת ספק שמא ישאל על נדרו ומדלא
 הקשו דאף למיד שמה התראה מ״מ איך ממיתין בבא על א״א קטנה או באונס
 במקום דאין טםיתין אותה איך ממיתין אותו שמא ע״י ביטול גט שלא כפניו
 תהיה פנויה למפרע ולא נתחייב מיתה. וכן בנזיר שמא ישאל ולא נתחייב
 מלקות. נלע״ד די׳ ל דבאמת אין ממיתי, אותי מיד אלא דממתינים עד שהמית
 היא או בעלה . ובנזיר םלקין אותו אחר שכלו ימי גזירתו, דאף רקי״ל אבלה
 כילה נשאל עליה טיט הא כתי בתשובת שער אפרים סימן ע׳׳ב דדיקא ה־כא
 דאיכא עונש כרת או מלקות אבל במז־ד ולא אתרו לא. וכ״כ בכנה׳׳נ בשם
 הראב״ד בס׳ תמים דעים, ואף דהרא״ש כתב דנם במזיד ולא אתרו נשאל.
 מ ם הא כתב הראיש הטעם ומיהו איכא עינש מלק־ת. א כ במה שמלקים
 אותו אין עוד ספק שישאל רלאחר שלקה דהרי היא כאחיך אין מה להול
 עליו השאלה. לזה נקטו הקושיא רק לט״ד התראת ספק ליש התראה. ולפ״ז
 י״ל ראף לאהר רתירצו תוש׳דלא מקרי התראת ספק דרוב אין מגרשים ובן
 בנזיר . היינו דלא מקרי בנדר התראת ספק וכדדייקי בלשונם שם דרחראח
 כה ג שטה התראה . אבל מ׳מ י*ל דאין ממיתין אותו עד שיתברר שאינה
 'פנויה למפרע דהיינו אחר שתמות היא, ובנזיר אחר שיבלו ימי הנזירות. וכן
 בתום׳ בנדה דמ״ו ב׳ ד״הר״י ובו׳וי״ל דאזלי בתר רוב שמביאים ב״ש,
 היינו נ״כ דםקרי התראח מעליא אבל מ״מ אין מלקים עד אחר שנהבררדהיה
 מופלא סמוך לאיש דהרי בכל מילי דאורייתא לא סמכי׳ על רוב זה שהביאו
 ביש בזמנן לחליצח וכדומה כך היה נלעיד. ואולם קשה לי מםוגיא דסנהדרין
 דף ס׳׳ט ואטאי רלמא איילונית היא. ועיין בטהרש״א קדושין דף מ״ו הא אפשר
 לומר דממיתץ אותו אחר שתגדל ויתברר דאינה איילונית היינו דא״כ חוי
 ההראת ספק ע״ש ולפי הנ״ל הא מ״מ י״ל דכח״ג ביון דרובן לאו איילונית
 מקרי חתראה מעליא אבל מ׳מ אין םמיחין אותו עד שיתברר שאינח איילונית.
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ן לקשור. אלא שהחום׳* דף ע״ג דקדקו מלישנאדרש׳׳י דכתב שקשרן דאי לא קשרן לא קיימי ומחייב תרתי משום קושר ומשוס ! י . ת » 1 ן ו מ ו  מ
. וכל מלאכה עורו טהגח בתחשים בעורותיהן: י ב י ג אלמחרמי ליה הרי קטרי לשרי חד ומניח חל דמשמע שאינו מצריך חופר: הצד צ י " י ' ״ מ  ה

. בגמ׳ מקשה דהיינו מולח היינו מעבד ו ד ב ע מ ה  שיתיר מ״מ לקשור ולא לקלקו כלל מן הלשון הזה להוסיף וכו׳ המולהו ו
 ועיין בלשון רש״י והר״ב לריש פט״ו ומ״מ כתבו בשס,ר״ח ושכן אלא אפיק חל מינייהו ועייל שרטוט במקומו שמשרטט מאבות
. מגרר ו ק ח מ מ  מלאטת הוא : ה
. מקציעו וממש© ו כ ת ח  שערו: מ
 לרצועות וסנדלים: וכותב ומוחק .
 הוו במשכן שכן רושמים בקרשים
 לידע איזה בן זוגו וכותב אות בזה
 ואות בזה ופעמים שטעה ומוחק :
 מכבה ומבעיר • באל* שתחת לול
ש. הוא גמר  הסמנין: מכה בפטי
 מלאכה שכן אומן מכה בסלן בגמר
 מלאכה ואין מכה בפטיש חייב אלא
 בגמר מלאכה. ומנינא לרישא* למנה אבות מלאכות ארבעים

 שתי תפירות הצד צבי השוחט.׳ והמפשיטו
 המולתו והמעבד אתיעותכ״) והמוהקו«)
 והמחתכובנ). הכותב שתי אותיות והמוחק
 על מגת לכתוב שתי אותיות הבונה
 והסוחר המגבה והמבעיר המכה
 בפטישכי). המוציא מרשות לרשות* הרי
: > ח כ ת ח  אלו אבות מלאכות ארבעים חסר א

 ע״מ

 שנוי> נוסחאות
, גכי״מ וחצר עד צבי  ו

 וכים בי״נ משמע בירושלמי. לבעי מתיר את הצבי
י«י<• 1״"״•י לקשור. והא ללא תני ע״מ במתנייזין .« ו  ו

. מתורן כמו כסותר ללקמן ־־ פי  מ״כ חמפשי
 להוי במשכן

 צבי
י ־ הצד צבי. פירש הר״ב פ י ע ש מ ח  וחשוחפו י

M« V** .*11״« , י א ד ( ב ע ט ח י י ח ל ו מ  ח

ט צבי משוס ק ו בתחשים. וטל מ ח ל ו ם ח . כט׳׳מ ו (  עירי

 יהמעבדי יליסא יכו לי״א רשטחא כפירוש הר״ן גבי פת לעיל:

: פירש הר״בפייל שרטוט ת ל ו מ ה ^ 2 M « } S 
. וכו׳ וכתב הרמב״ם [*וזכר המולחו י ד ב ע מ ה  המיחקו ו

: ללמלךט המליחה מבול והשלים מטן י ^ % £ י י 5 
 נכייק חמהבתו (?). הל״ט במלאכת השרטוט] ופשע

« ה«ר;״ל) התנא בזטרתה בשעת הכתיבה ושם אותה מעניני הכותב » 3 נ * ל פ ק העתיק רש׳יי וכן הוא חסר אתת אף על גב להדר חשיבלהו חדא חדא אתא לאשמעיק מ . והר׳׳ב העתיק והממחקו ו ! ["והמוחקו ג ת ו מ « י י  מטתב. מי
תר והמכבה. פרק במה מלליקין לף לאפילו עביד אינש כל מלאטת שבעולם בשבת אחר בהעלם הםי ]: ו • בפיםקא בגמ׳ ה נ י ב ח * =ם ו ח נ י ב  ח

' m tl££*\ ל״א ע״ב לסותר לוקא ע״מ לבטת וכן העלו שס בתום׳ למכבה אחת אי אפשר שיתתייב יותר מארבעים חטאות רכולהו שאר !  המכה1
*יא • ע״מ להבעיר. והקשו דהכא הוי׳ל למתני בהו ע״מ ט היט מלאכות תוללות להנך אבות ואשתכח לעביל אב ויאללה דליה י׳םו  חמיציא. ש° ו

 w**•™^'^• לקתט במוחק ובקירער״ל להתם נמי לאקתני ליה אלא משום ולא
 ראשון לציון לבעי למיתני ביעורו לשתי אותיות ושתי תפירות. אבל במכבה וסותר על מנת להבעיר ולבנות כל שהוא מחייב לא אצטדך
 [תיי״פ] ד״ת המכבה למתנייהע״כ. ועיין ריש פרק י״ב. ולמה שכתבו לעיל במתיר לצריו כמי שיהא ע״מ לקשור. ואעי׳ג ריש קשרים שאין חייבין עליהן
ה והמבעיר. הכאלאקשיא ב כ מ . אין זה מצל מלאכת הקשר אלא מצל שאינו של קיימאולוחק: ה  **^ר*^:** כדתנ! במשנה ב׳ פרקט״ו
 [בא״ד^ילם השתייה כר. רליתני מבעיר ברישא לשאני לעיל בחורש וזורע ללעיל כל סדורא לפת נקט כסלר חון מחורש כ״כ התוס׳. [״ולי אכתיקשהלהא
ך בם דו בגר ועור שמר ג״כ התנא הםלר ואף בכתיבה ובבטן נקט העשייה קולם הסתירה. ולק נראה בעיני ימשום ; ן m ח ל י א ף ח ה . ד י [ ט , י ו ת כ ] 

ומסרשלהנגמילףע׳ כך איחר הבערה לומר שבהבערה איכאמאן דס״ל שאין בה חיוב חטאת שאינה אלא בלאו והוא רבי יוסי שאמר הבערה ללאו  ט׳
ה בפטיש. פירש הר״ב שכן אימן מכה בסרן כ מ ה : ו [ ( : יצאת בפסוק(שמות ל׳יה) לא תבערו אש וגו׳ כלאיתא בסוגיה (דף ע' א " ק ע . י י  *•גפי
. וכן פירש רש״י וכתב הר״ן ולא מיחוור להא בפי הבונה (לף ע׳) הנן המסתת והמכה בפטיש וכלה  בשעת גמר מלאכה וכו׳
 קתני סיפא [״רשב״ג אומר] אף המכה בקורנס על הסלן בשעת גמר מלאכה אלמא ללאו הייט המכה בפט־ש אלא עיקרן של
י אלו ד  לברים כפירוש רבעו חננאל ו״ל שפי׳ וכו׳ עכ״ל ולפירש״י והר״ב לבריש פרק י״ב ומ״ש בם בשם התוס' כמיניחא: ד
 אבות מלאכות וכו׳. כתב הר״כ ומנינא לרישא אתא לאשמועיק אפי׳ עביל וכו׳ אי אפשר שיתחייב יותר מארבעים חטאות
 וכו׳ [״לאו לוקא ארבעים אלא כלומר ארבעים חסר אחת] ומנינא לסיפא קשיא טפי שהרי כבר מנאן אחת לאחת'גם כללן
 במספר ארבעים ברישא ואיכ תו מנינא תנינא למה לי. ולא פירש הר״ב כלום. ועול רבגמ׳ האי לאפילו עביל וכו׳ לאו אמנינא
 לרישא ולאו אמנינא לסיפא מיפרשה. אלא אאלו אבות מלאכות לסיפא אמרינןהכי. ובתוספות הקשו ואי׳ת מרישא
 שמעינן לה לתנן העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב אלא אחת ר״מ לה״א מעין מלאכה אחת הייט שתי
 תולדות מאב א׳ אבל האב ותולדה לידה מחייב תרתי קמ״ל עכ״ל ותו בגמ׳ [ע״ס] ארבעים חסר אחת לאפיקי מלל׳י למוסיף
 את השובט [משוה השתי בכרכר] והמדקדק [לישב חוט הערב שלא יהא מתוח יותר מדאי] א״ל שובט הרי הוא בכלל מיסך
. ומניכא לרישא א״ר יוחנן דאתא לאשמועי׳ שאס עשאן כולם בהעלם אחת חייב על כל אחת ואחת. רג  מדקלק הרי הוא בכלל או

 י מפרש

 הו״ל

ן י כ  י

 ברה״ר. והי׳ מריש לבל אדם ד״א

ת ישראל ר א פ  ת
 לא חשיב מעביר ד״א

. מ׳ עם החומץ. למאן דם״ל תחומי[ ׳  וחסר א' בתירוצו. ובל״ש תי
 דאורייתא. וחסר 6׳ דעכ״ס פטור עלה . ולמה דקייי׳ל החומץ דרבנן
. איכא מחמר שהוא מדאו׳. ופטור עלה . והח ( כ ״ ק  (כמנ׳׳א יז״ל ס
. ה״ס מדאינו חייב על תופר אא״כ  דהדר תנא הרי אלו מ׳ חסר א׳

 קושר ג״כ

 תוספות רע״ק
 [אות צאן שמ בסשנה
ת ו ש ר  המוציא מ
 לרשות. טדלא קתני
 המוציא לרה ר מוכה
 דבעי לבלול נם הכנסה
 טרח״ר לרח״י גמרא ר ש
 שבועותוחא דתניהכנסה
 שהיא תולדה דהוצאה
 ולא תני שארי תולדות
 כיון דיכול לבוללו בקיצר
. תוס׳ שם ובריש ן  הלשו
 מסכתין: [אות צב] שם
 בתוייט י״ה והמתיר.
. לענ״ד  אלא שחת־ם'
, ל  אין כינת תום׳ לדייק מ
 רש׳׳י כן דלא בעי׳ ע״מ
 שיקשור אלא דכוונת
 תוס' ראם נפרש כפירשיי
 דר!טר הד היינו שמניח
 v קשר ממילא אף

 הדא

ן י כ  י
 מלאכה אף על גב שלא הועיל כלום: בא) בגמ' מקשה היינו

. וטייל שרטוט במקומו: בכלל מוציא מרשות לרשות. א״כ לזה קאמר מ׳ כקושית הר״ן  מולח היינו מעבד. ומתרץ חשבינהו בחד
י * * לומד כב) שגירד בברזל השער מהעור:נג) שחתך או קרע עור או נייר * י ה מ ק ד א נ ק ס מ  ל

ו חיי! : כסי הצריך לו לתשמישו: כד) ר״ל אפילו לא עשה רק פעולה קטנה י נ ע  המחולקים ל
2 כהכאת פטיש להשוות עקמימות שבכלי או להשוות הלבינה שבבנץ. £ ?ל°ן ט ל צד?ט  ״
מ עכ״פ מדהתכוון לגמור עי״ז מלאכתו ותייב: כה) הא מקט מ׳ חסר  דלי׳םקנא בעינן ע״

 שיקשור וע״כ דבאמת אי. ולא קאמל ל״ט. תי׳ אאמ״ו הגאון זצוק״ל. מדהקשה הר״ן למה קושר ג״כ . להט לאחר שמנה הנא כל הל״ט מלאכות . קאמר הרי
 הס״ד זהטםקנא פליני לפ•

. בםוניא אמרי״ טנינא דרישא למ״ל אר״י שאם עשאן בולם בחעלס : ןאות צג] שם בחרע״כ דיה מכה בפטיש. ומנינא דדישא ובו׳ ח ז  בזה לדיגא. ס׳׳מ תיס׳ לנפשייהו לא רצו ב
 אחד תייב על כל אתת ואחת. וםוניא זו הובא ג״כ לעיל פ׳יק דף ז' ע׳יב ושם פירש׳׳י בחרע״ב דאשטעינן סכיס חפאות דלא מחייב יותי דאחולדח במקום אב לא מחייב אלא חד

. דהא בסוניא אמרי׳ כן על הסיפא דאלו אבות לםעופי מאי למעופי דלא מחייב אתולדה במקום אב וכטו שחמה חתוי״פ. אבל בשמעת־ן פירש׳׳י דאשמעינן ח ו ט  וזה באטת ח
 דנתעלמו כל חלכות שבת טמגו דח־יב כמח חטאיח דקדק לומר דנחעלם כל חלכות שבת חיינו דאף דכבר תנא בריע פרקי! חייב על בל אב מלאכת ומלאכה. היינו דהתס קאטד
 עשה מלאכות חרבה חייב על כל אכ מלאכה ושטעי׳ רק דשננ באיוח מלאכות וידע לשבת באינך מלאכות. אבל בנתעלמ טמנו כל המלאכות היח םיד דטקרי שגגת שבת ואיגו
 חייב אלא אחת לזה אשםעינן דטשכחת דחייב לים הפאות ובנון דשננ בכרת ותזיד בלאו או דידע בתחומים ואליבא דרעיק וכ״כ התיס׳ ישניס בפיק. וחגח בזח מוכרחים לומר
כ אםאי לא פריך ממה דמפודש בריש פרקץ דחייב על כל אב מלאבד. ומלאכת ׳ ק דפריך על איסי מחהיא מימרא דר׳׳י דמניינא אתיא שאם עשאן כולמ ובויוקשח נ 7  בפי' חסוניא דפ
ח זח רא״ב חו׳׳ל לפרוך מר׳׳פ דחייב על בל אב מלאכה וצ׳׳ל נ״כ  (ועיי בתום׳ שם ריח ואר״י ובו׳ א״צ לפרש דפריך דטסתמא לא פליג ובר והא לכאורה א״א לפרש דפריך מנ
 כפי׳ הנ״ל דםר׳׳פ ליכא למפרך די״ל דגם איסי ס״ל דיש חילוק מלאכות לשבת אלא דאיםי אמר ראם עשה כל הליט מלאכות בהעלם אחת בזה אינו חייב אלא א׳ ביון דגעלם מטנו
, ולזת •פריך מהך דמנייגא לטיל דאתי לומר ראפי׳ בכה׳׳ג הייב על כל סלאכח ומלאכח : ואולם עדיין קשח הא באמת לא •שכחת לה אלא  כל הלכות שבת ביקי י שננת שבח
 בידע בשבת בלאו ושנג בכרת או ירע בתחוםין אליבא דרע״ק , ואיכ דלםא איםי ס״ל בר׳ דיליף רבעי זדונו כרת מנז ש דעליח עליה 'מאחדת אשתו וממילא בעי׳ ג״כ ששע
ft1 בלאו נם״ש תום׳ דף ס״ט ע״א ד״ה בנון ששגנ וכו׳ ום״ל נ״כ כרבנן דרע״ק רתח־טים לאו דאורייתא ומשיה ס״ל דא״א לחייב ליט כיון דלא ידע לשבת בכלום מוינו חייב* 



 די עובדיה מברטנורה כלל גלול פרלן T שבת תוספת יי״ט ב *יוניט

כ*«זגז^

ה לשכת שגצטויט לשומרי ג21יי ל ע ר ד ב ״  M6מחייב אלא מלא: ג כל חכשר להצגיע-שהוא לבר העשוי ומפרש לה בגמ׳ לן) ע' ע
. שיש בו שעור״ הראוי להצניעו: הו  לצורך האלם: ומצגיעין כמו
ב על אלם אחד ט . אם געשה ח יעו  אין תייב אלא המצנ
 והצניעו חייב על הוצאחו אם הוציאו אבל אלם אחר איני חייב

^ ^ ^ ״ ^ ז נ ״ ״ י ״ ' י י נ ת  בלאו ושגג בכרת שלא ימנ ששבה אסור בכרת ואשמעיק מ
* W ׳ » . ! י ל כ ו א א י צ ו &  לחייב ל״ט חטאות עלכולן. והלכך לא קשיארמרישא כשמעי׳ ד

 היולע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על שגויי גוסהאות

. « « ל ? י ; י ^ 8 א ״ ס ה ת ה ־ יאי מ ה כ א ל ב מ ל א  כ

ו י מ ס ג או י צי כי״? הו  ליולע שהוא שבת היינו שצריך שילע נ
( ו י ל ע ב ( י . הי א י צ ו ח י י ת א ט א ל מ  שנצטרנו לשבות שבת זו מ
ת . גל״נ לימא. א ט  \ _ , ״ , ח
ת א ט ב ה י י  נפחות מחתת מהמנחכות ושהוח חייב כמשב״ב ח
ה עליו . ואין מצניעין ח ל ח כ ש א לא מ ח ש ה ח עציה י ו ר  כ

m % f G S שיהא חייב בכל ל״ט שאילו נעלמי 
ב י י ה ו נ י א ג ׳ י כ ב נ י חי ו נ  אי
. ו ע י . המצנ ת א ט  עליו ח
ד הישנים במשג״כ  ככל ה
ו ןהמכרש״ ל הגיה ע י נ צ ם  ל
ו ונרש׳׳י לי ע י נ צ  מ
׳ י יע ושלשו נ ״ , שו:5ינו מצנ . 

א ל מ  א״ג משום להווה ורגיל ביותר כמ׳ש לוצלי!(ל׳0). ד כ
K ^ i J בריש מכילתיןבם״ל:תבן מפורש 
 במשנה ג' פ׳ עשרים: [״ועלי בצלים־ כפץ (וכקודו הכיף ננזירק

ה נשו״א). כל״: ׳ מ כ ר ו ״ ר ה י ה מ ש כ י ל מ  אמר לי ב נ
. ם י ש ב , י ך סמו ! י כ ו י ד ג  ה
. י ד י ג פ . ם י ש ב י ס נמשבייר 1 ה ו ה י נ י ע  ב
ב ועיי  י
 ד׳ ס
 . קשר . ואין
. (m 0ח ע ז ) ן י פ ר פ צ  בצלים לאבציל זרתא פירש״י שגללו ט
מ ליסא . גמשכי״ר ׳ י  בכ
ריהן י ג ן ״ בשיעו  ו א

 ^ ועוד כלל אחר
 להצניע״) ומצניעין

 ממנו כל הל״ט שאינו חייב כרת
 בכלום א״כ מאי היולע שהוא שבת
א וכו׳. במאי י צ ו מ ע י• ד ה י י י א מ  ב

 לסייס באבות מלאכות פתח לפרושי.

 אמרוכי) כל הכשר•
 כמור* ל״) והוציאו
 בשבת חייב עליויחטאתבט) וכל שאינו
 כשר להצניע ואיןל)מצניעין כמוהו והוציאו
 בשבת אינו חייב אלא המצניעולא):
 ך המוציא תבן כמלא פי פרה. עצה לב)
 כמלא פיגמל. עמירלג) כמלא פי טלה.
 עשביםלי) כמלא פי גדילי״). עלי שום ועלי
 בצלים לחיםל0 כגרוט־ת ל0 יבשים כמלא
 פי גדי.ואין מצטרפין זה עם זהי9 מפני שלא
 שוו בשיעוריהן לח). המוציא אוכלים
 כגרוגרת חייב ומצטדפין זה עם זהלם)מפני
 ששוו בשיעוריהן חץ מקליפיהן ם)
 וגרעיניהן ועוקציהן״•) וסובןםב) ומורסנןמנ).
 רבי יהודה אומר חוץ מקליפי עדשים

 שמתבשלות עמהןמי):

א:  מליו ללגביה לאו מלאכה הי
. תבן של מיני קטניות: ה צ  ך ע
 כמלוא פי נמל. שיעורו גלול ממלוא
 פי פרה וכמלוא פי פרה לא מחייב
. ר  בעצה להא לא חדאלפרה: עמי
. נפיש° ה ל  קשין של פבלין: פי ט
 מפי גלי הלכך עמיר ללא חזי לגלי לא
 מחייב כמלא פי גלי על לאיכא מלא
 פי טלה אבל עשבים הואיל וחזי לגלי
:  ולמלה מחייב אפי׳ כמלוא פי גלי
 להין.הראויין לאלם כגרוגרת. לזה
 שיטור לכל מאכל חלם בשבת אבל
ד לא רלחים לא חזו לגד:  כמלא פי ג
ן. כל אוכלי אלם זה עם  ומצטרפי
 זה: הוץ מקליפייהן. שאינן אוכל
 ואין משלימין השיעור: ועוקציהן .
 זנב הפרי להוא עץ בעלמא: וסובן.
 קליפת החטים הנושרת מחמת
ה . פ  הכתישה: וםורסגן. הנשאר מ
 ורמב״ס פירש איפכא למורסן היא

ם שי׳ שנראה ה ר ב  א
י חי ר ג  מה שהוא כמו יל לבצל והכי אמריק נכי״מ פי ח
VV3«״ tpבפרק בכל מערכין כ״מ יטלי 

 בצלים לאבציל זרתא פירש״י שגללו
 זרת וזרת לא שייך אלא במה שהוא

! ן ינשמו י ר ו ע י י מ ב ״ ק ־ ט  כמו בית יל ושכן יש לפרש במשנה ג׳ נ
מ ^ ' ת

א ר ? ר « ' י ו ג י ר ח כ ו פ י ל ם ק י ל צ ב ל ה 1 ש ב י ב ם ה ש מ ץ ש ר ב ם י י נ ו כ נ ח ו י ע י ב ש ו ד ״ ם. [שמצטרפין]: שהן פ  מבה וגרוע מסובין:הוץ מקליפי עדשי
ץ וכו׳ וסובן ומורסנן. ואמרינן בגמ׳ [ל׳ ע״י] לאע״ג ומצוין. מ1שי״־ ליתא ת עםהן.לאפוקיהקליפות החיצוטת שהן טשרותכשעושה נקראו]: ת ו ל ש ב ת  מ
, חח [ ן י פ ר ט צ  מהם גורן וקליפי הפולין בזמן שהן לחים ומתבפלין עם קליפתן דסובן ומורסנן מצטרפין לשיעור חלה. כדתנן במ״ו פ״ב לחלה (יבם מ
r»״*M . ע?קציחן מ  לר״י מצטרפין עם האוכלין לשיעור גרוגרת אבל יבשים לא שאיק התם שאני שכן עני אוכל פתו בעיסה בלוסה כלומר מעורבת ו
 גאכלץ בקליפתן לפי שהן נראין כזבובין בקערה ואין הל׳ כרי יהודה: בסיבנה ומורסנה הילכך לחם הארץ קרינא ביה אבל לעטן שבת מ ק ל י פ ת ן בכי״ק..
5S5מירי לחשיב בעינן וסתמייהו דהט לאו אוכל נינהו ופירוש הראשי! S?»PS5?! 
. ׳ נימועוקצי נדעי ו ן  שפי׳ הר״ב במובן ומורסנן הואפירש״י אבל כפי׳ הרמב״ם סתס וכתב במס׳ חלה שם* וכן במפנה ה׳ פרק י״א ממסי תרומות: מקליפי
ף ׳ רי ף וקוציחן, אך נ י י ז  נ
־ ־־־ ־־ י כ׳« כלשנימ ונרי״ף ר׳  י ־ ־
 _ _ , נץשנןא ליהא למלה זו .
נ י ל ן . ג ן וטורםנ ב סו ן ו י כ ל י א ^ ת י י א פ ן ת י כ  י
, וסובין ו ם ו ר ט 1 : . . , 
ר י ט ש מ ת נ ו ל ש ב ת מ £ כמלא ש  דקשין הוא הדק מק5ר עם השבולת. נ״ל הקט שפיר ת
ת כל״: שה! ו ל ש ב ת ט  שי פרה. מדהוא קשה ועב. וחזי רק לפרה. אבל ממיר שהוא ה

ן : י ל ש ב ת ר . מ ה ן ך י ל 0 ^ . ^ ך י { ״ ך י י א ל ן ה ן ש ^ ע ק ה ך  ^ ה

 לה) חוטר ממלה. ולהט אף דרוזי גם לטלה צחומרא משמרען • תוספות הדשים
ייי:ת[?ן.ר?נ.ן

 לו) דחזו לאדם; לי) ככל מאכל אדם. ולא משערינן במלא פי גדי. ך1:ל;כ]
 מדלא חזו לגדי: לה) הקל אינו מצטרף להחמור. דעצה אמ״צ צתבן
 להתחייב כמלא פי׳ פרה אבל מבן מצטרף לעצה להתחייב כמלא פי
 נמל: לט) כל מאכלי ארס: מ) שאינן מאכל: מא) זנב הפרי׳;
 מב)(גראבע קלייע): מג) ו5יינע קלייע). ויש מפרשים איפכא:

 מד) ולהט מצטרפות עמק :

 לפי מניננו הס מ/ דהרי בכלל תפירה יש ג״כ קושר. ומחייב עלה
 ב׳ תטאות. ואפייה חסר א׳. מדכבר נמנה קושר: כו) משוס דרצה
 תנא לשרש ״הוצאה" דהיינו מה רסייס במטן האבות מלאכות. להט
 הקדים כלל זה שבדיני הונאה: כז) מצד עצמו. שאינו נזרק לאיבוד.
 רק ראוי להצניעו לצורך אדם. ולמעוטי דם נדה. דאף שיש שיצניעוהו
 להאכילו לחתול. עכ־ע עי״ז נחלש הארס . ומכ״ש שאר דבר מאוס
 דלא חזי כלל: כה) ר״ל שגם בגדלו יש שיעור שראוי להצניעו:
 כט) אפי׳ המוציא עשיר. שאין הדבר חשוב בעיניו: ל) או אין

: לא) ר״ל אותו אדם שהדבר חשוב בעיניו: לב) הבן של ט׳  ו
 קטניות: לג) רש״י ור״ב פירשו קשין של שבלים . ולפמ׳׳ש (פ״ג ל׳}

׳ י ׳6 ס  עכיל. כן מוכח ג
. ש י ימזח מ •ס ע  רחי

: ( ח ״ ש י ו ה מ מ ) 

 תוספות רע״ק
ח ת ל ח כ ש מ ף ד א : ו ת ח  א
א , ה ח ב ש ח י ש ע דע ב  בי
ח טעמ ז ח מאי חי ך , י כ ח ב י א ל ח י ה עכ׳׳פ כמן דסוג־א לא נ ש ע ג ב ג ש רי ב י י לר׳׳ל דטי א משנ י ל א מ א א ד י ש י ק ו ב ח י נ ע ה ד י ה ד י א ד ף ם׳׳ס עי . ותום׳ ד ך כ א ליה ב ה י יא לא נ נ ן דםו נ ד  ח
ר א׳ ס ר ט׳ ח ט א ק א דאיסי ד א גט לישנ ה ה ד כ ך מ י ר פ א ד ל . א י ס י א פליג א א ל מ ת ס מ ך ד ר ד ״ ב כ ד א פ ל ת ד מ א א צ״ל ב י ש ו : ולהכרח ק ל ״ נ כ א ליכא קושיא על איטי ו ל י מ ה מ י ה י  ש
ו נ י םי הי א דאי נ י י נ א מ מ ל ד ן י״ל ד י ף דעדי א . ו ג י ל א פ א ל מ ת ס מ ך ד ר ד ך ב י ר פ ש ד ר פ ט ל ת תום' הנ׳׳ל דיש מק־ ו ע מ ש מ א כ ל ד . ו ת ־ א ט ב ל׳׳ט ח י י ח ר ד מ ו א ל ת א א נ י ג מ ר ד מ ו ס ל כחי  טו
א ק ו ד מר י א לו ר דאיםי ב מ ו ק ל ח ו ד ס ל ״ ש ח ו וכג׳׳ל. י״ל דם״ל ל א ל ג ב ו נ ש י ן ש נ ׳ דבעי ר א כרע״ק וס״ל כ ל ל ד ׳ ס ת ד ב ת ש ג ג י ש א א׳ דחו ל ב א י י ו ח נ אי ת ו ו כ א ל ל ל״ט מ ח כ ש ע א ב ק ו ד  ד
ב על י ן דחי ך מריש פרקי י ר א פ ל א ד ה ׳ ־ ו א א ל ב א י י ו ה נ מ אי י ט ט ד ״ ל ה ת ם ו כ א ל ה מ ז ה אי ש ע ף ב ידי א א מי מ ת ס מ ש ו ר ו פ מ כר ב ז א נ ו ל ח ו ת ד ח א א ל ב א י י ו ח ת א־נ ו כ א ל ל ל״ט מ ה כ ש ע  ב
ת ו ד א ה מ ה עלי ף עלי לי ' די ר ל ל ד ״ נ ף ם״מ ה ם׳ ד י תו ר ב י ד : ודע דלפ ק ״ ו ר ת ו ו א ט ב ל״ט ה י ׳ דהי ה דאשמעי כ ו א מ נ י נ ט מ ק נ י איםי דכיון ד ר ב ד ך מ ר ט מ ה ל צ ר , די״ל ד ה כ א ל ב מ  כל א
י ש ק י ת י ״ ר ס ל ג א . ה ת ר כ ג ב נ ר ש מ א א לד י ד ה י נ ף ס״ט ה ד ׳ ב י י דאמר א ה ה לי ב ש . ק א ק ו י ד ר ן ד נ ב ר ו ל נ י ת הי ר כ נ ב ג ש ר ביק ש ס א ק ו ור״י ד א ל ג ב ו ד שישג י בעינן ע א ד ו ו ב ת ש  א
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 תוספות חג״ק 40 הלכתא כלל גדול פרה ז שבת גבירתא
א ברצה לעשות ה י  [לרמכ^ם ב1ח האחרון חייב] הכל נקרא מתעסק ופטור : מ
 דבר סותר ובהכרת מקושר עם עשייתו מלאכת איסור והוא הנקרא פסיק
. ן ג  רישא [ולא ימות בתמי׳] כהשיתה בגינה וש־פך שיורי חריט לתיך ה
 שבהכרה משקה עשבים עייז. והוא גנו אי גן א-הבו דאית ליה הנאה תייב ,
 שעיי שהתכוין לדבר הסותר ואיא לעשותו אלא ע״י האיסור. ממילא מוגהת
 מעומפת ונכללת בכוונתו אל הסותר . גמ הכוונה אל המלאכה האס־ר והוד,
 כמתכוין אליה. אלא שלא פירש לו מתשבותיו בשרטות היטב. ובלא נ־חא
ר. ולערוך בזה מותר. ופיר  ליי כנין בארעא אחרינא עכיפ מדרבנן אסו
 אשי׳ במלאכה דרבנן אסיר ירק באמירה לעובד כיכבימ או שאינו עושת
ו נ אי  המלאכה בידים כשופך מים בחצר ויוצאים אח׳׳כ לרה״ר . מותר. —ו
 חייב . ד) אאיכ עשה המלאכה בדרך הרגילה לעשות. ולאי בשינוי במות
ר. ול׳דר  צמר מבהמה ח־ה או בתלוש בפיו [לרש״י םיכה רל׳ד ב׳ ח־יב] פטו
 זצוק׳׳ל דוקא בכתיבה הוי שמאל שינוי לא בשאר מלאכה. ־דחרי המוציא
ו חייב.־) אאיכ בהי׳ למלאכתו קיום . דבאין לה קיום נ אי  בשמאלו הייב. —ו
 ככיתב ב' אותיות בהול ובאבק דרכים פטיר. תנאי ו) שהמלאכות שיש
 בהן סתירה וקלקול. צריך שיהי' כוונתו לתיקון. כמו המתיר ע״מ לקשור
ם עוד פעולות שאסור נ ש  והמכבה ע״מ להבעיר והסותר ע״מ לבנות • — י
 מדרבנן מהמת עובדן דה־ל, והם א) בדומה קצת לאיזה מפן״ל מלאכות
 כמזקק משקה מזוקק ע״י הםודר שעושה בו נובא ושופך המשקה לתוכה
 דומה לבורר, וכן המבקע עצים לחתיכית דקות דומה לטוחן או אפיי דומה
 לדומה כםבקע עצים לחתיכות נדולות. כ) או אפ־׳ אינו רומה. אבל מכלי
 מקום שיערו m ל ברוח קדשם שבקל יכול לבא לאים ר דאורייתא . כמו
, ד ח  ב נתפזרו לו פירות בהצר לוקש על יד ואוכל. ולא ילקטש לתוך הסל י
 דשצא יכבשם בטל והו״ל מעמר. וכן אםיר לערות עשבים לרפ־אה דבקל
 יבא לשחיקת סממנים דהו״ל מיחן. ג) או בדבר שהוא טורח נדול כמו
 שהתירו לפנות ד׳ והי קוטית של תבן בפני אורחים ולא יותר משום טירחא
ל סקום שנאמד חייב הוא דאורייתא ובמזיד והתראה סקילה ובלי  יתירה. כ
 התראה כרת, ובשוגג חטאת. ומראסלר מדאורייתא אסיר ג״כ לומר לעובד
 כוכבים לעשיתה הוץ בצי־רך גדול או במקום מצוה דרבים. כמו לבנות
ת. ו  ביהכ׳ינ בשבת ע״י עובד כוכבים אשי׳ בשכירות. כשאינו רוצת בקבלנ
 כשיש לח־ש לעיכוב. או להדליק נר לצורך שבת ולסעודת מילה וחתונה
 עי׳ פש־ז. או לתחם בהורף בשבת ע״י עובד כוכבים. דהכל חולים ע״י
 צינה. או לקשור הימי העירוב ע״י עובד כוכבים כשניתק בשבת. וכל מקים
.  שנאמר אפור חוא רק מדרבנן ושרי ע״י עיבד כוכבים במקום הפסד קצת
, או מצוד. דהוד, שבות דשכית : ד״ש״ל מלאכות מנויי! במשנת לי  או חו
ה נ ד על נ ש  ועי׳ בפנים בפירוש עיר זצוקיל ובהקדמתו כלכלת שבת : ש
 הוצאה אינו חייב עד שיהיה ה־בר שמוציא ראוי להצניעו לצורך אדם ,
 [לאפיקי דם נדה וכיש שאר רבד מאים] וצדיך ש־חי׳ שיעור שראוי
 להצניעי, ואז אפי׳ חוא עשיר שאין חרבר חשוב בעיניו חייב, ודבר שאין
. והלא אחשבי' להדיא י  דרך בניא להצניעו או שאין לו שיעור הראו
, הייכ המצניע . ולא אחר : שיעור הוצאת ו  והצניעו. דהביב או צריך ל
. ובהוציא . ותבן קטניות עד כמלא פי גמל ה ר  תבן תבואה כמלא פי פ
. י ד  תכן קטניות להאכילו לפרה ה״ב בכמלא פי פרה, עשבים כמלא פי ג
, עלי'שום ועלי  משא"כ עמיר שהוא קש הרק של שבלים עד כמלא פי טלה
 בצלים להים דראוי לארם כשיעור מאכל אדם , בגרוגרת שהוא שליש ביצת
 םשא׳׳כ יבשים עד כמלא פי גדי. אם הוציא דברים מב׳ שיעורים םצטרפין לקל־
 שבהן, כתבן תבוא־ וקשביות צריךבשגיהן כמלא פי גמל, וכל טיגי מאכלי אדם
. שתקליפיס והגרעינק  מצטרפים לגרוגרת. וצריך שיהי גרוגרת מהאוכל עצמו
 והעוקצין והםובץ והמ־רםין\אפ־׳ קליפת עדשה שנתבשלה עמה אינן םצטרפין:

. !f) אם הוא תינ־ק שנשבה א ו א דשבת ה ל ל ה א ב כ נ ש ס t מ ל  פ
 1 בין חעובדי כוכבים ••לא ידע כלל ממצות שבת וחלל אפי׳ במה

 שבתות ואשיי בכמה מיני מלאכית חייב רק חטאת אחת דכולא חיא שגגה.
 ג) באם ידע ממצות שבת . רק ששכח שהיום שבת . חי־ב על כל שבת ושבת
ס ידע שהיום שבת ושגג א ב (  חטאת אתת אע״ט ששגג בכמה מלאכית. ;
 במלאכות שלא ידע שאלו המלאכית אסורות, חייב על כל מלאכה ואשילו
 עשאת אותה כטהפעמים באותו שבת עצמה. ובזה״! אשי׳ בעבר על איסור
 דרבנן בשוגג םתענת מ׳ יום. ואווי׳ אינם רצופים. ובליל שאחר התענית
 לא יאכל בשד ולא ישתה יין. גס יתן כפחות שבכשבים או בעזים לצדקה
 ויזהר שלא לומר שיהי׳ זה עבור חטאת. רק בםקים חטאת, ולרםניא [שליד
, או כיז גדולים פאלניש לצדקה :  םקל׳יד] •תן ד׳ זילבערגראשען והצי
ר. דשבת םםשבן ילפינן ונקראו אבות ט מלאכות שהיו במשכן אסו ״ ל  ו
ף. שאינו עושה האב ו  מלאכית. ומלאכה שלא היה במשכן. ד־ם א) בנ
 מלאכה בהגוף שעשה בי המלאכה במשכן. כמו חמשקח צמחים שדומה
 למלאכת זורע ונוטע דמשכן, אבל איגו עושח הפעולה בגיף הצמה כבמשכן,
לדה, דיים ב) בתכלית. כגון העף ברזל או מתכת  רק בחמים. הוא רק תו
. אע״ש שדומה לטוחן. כיון דאין תתכלית לאכילה דבםשכן. וכן ו נ טח  אחר ו
לדה. אבל בדומה נה, אבל לא בתכלית. כ״ז ג״כ תו  המנבן גבינח דרומה לבו
 למלאכה שבמשכן בפעולה ותכלית. כשבריך או מרכיב דדוםח לזורע ונוטע
 בפעולה שחרי תוחב דבר תלוש בדבר מחובר . ובתכלית שהרי כונתו שיגדל.
 או אשי רק בתכלית כזומר שהיתך ענפי אילן שעי״ז יתגדל האילן הכל נקרא
 אב • אין הילוק בין אב לתולדה דגמזיד בהתראה חייב סקילה . ובלא התראת
 כרת ובשוגג השאת, מיחו בעשה אב ות־לדת דילי׳ אי ב׳ תולדות פאב א׳
 בהעלם א׳ שסבר שמיתר לעשותן בשבת אינו חייב רק חמאת אהת. משא״כ
 בעשה ב׳ אבית או ב׳ תולדות מבי אבות אפי׳ בהעלם א׳ חייב ב' הטאית:
ו חייב על מלאכח, אא״כ א) שעשר בל המלאכה לפי השיעור המפורש נ  אי
 מהזיל. אבל בלא עשה כל השיעור . אע״פ שהשלימו אהר . בנון שזח עוקד
 דבר מרה״ר וזה מניהו ברה״י או שזח ביתכ אות אי או אורג חוט א׳ וזה
. ואפי׳ בעשו יהד כל המלאכה  כותב או אורג חאות ב׳ או חחופ הב׳ בצדו
, ובגר והדליקו  כב׳ שחוצ א-׳ ככר לרח״ר . או שאחזו בקנה יחד וכתבו
 פטורים. מיהא בא״א לעשות המלאכה רק בשניהם נמצא דעיקר אופן עשיית
 המלאכה הוא רק בבי. שניהם הייבים דהרי ייתורה חייבה על אותה מלאכה
 ובודאי ידעה, שמניע לכל א׳ חלק במלאכה כפי השיעיר הראוי לחיוב . ואמ
 א׳ יכול לעשותה בעצמו והב׳ אינו יכול , היכול חייב דכוחו היה העיקר
 בהמלאכה. נ) וא״נד הייב . אא׳׳כ עשה המלאכה לצורך ניפה . דהיינו לאותו
 נוף בכוונת והתכלית שעשת אותה במשכן. כמו מבבת לעשות םחםץ.
 משא״כ במכבה לישב בה־שך או לחוס על השמן דשטור לרשביא ושאר
 שוםקים. ולרמב״מ שיא דשבת הייב. ג) ואשיי לרמב״ם איני חייב אלא עד
 שיתכוין לעשות אותה המלאכה. םשא״כ בלא התכוין כלל בהמגביה דבר
 מבין העשבים ותלש בלי כינה מהעשבים. הו״ל מתעסק ופטור . וכן אפילי
. שרצה לתלוש זת תירק ף ו  בתתכוין לאותה מלאכה, ולא התכוין לאותו ג
 ותלש ירק אתר [לרםב״ם פ״א דשבת הייב בזח]. או שהתכוין לעשות
 המלאכה באיפן המותר , ועשה באופן האסיר שרצה לחתוך זח העשב וקסבר
 שהוא תלוש. ונמצא מחובר [לר״ת פטור ולרשיי תייב בזה] או שמתכוין
ת. והובערו. או . ועשח מלאכה אחרת. במחתה בנהלים לכבו ו  למלאכה ו
 במתכוין לב׳ גופים ולב׳ מלאכות בסדר זח . ועשאם בסדר אחר. שהיו לפניו
. ואח כ לכבות י ק. ורצה להדליק תחלה הכבו ת. א׳ כבוי ואי דלו רו  ב׳ נ
ק, וגתחלף השדר שלא כבונה, או אשי׳ בשניהם כבדם ורצה להדליק  הדלו
, ונתחפך חשדר שלא בכוונה ׳ ב  שניחם דחייגו תחלה הגר א׳ ואח־כ הנר ה

 דבםס' חלה דקתני סובן
 ומורסן טצפרף משמע
 כהרמב״ם דמודסן גרע
 דאם לא כן חוי זו ואין
 ציל זו וכן במסכת
 תרומות דקתני הםורםן
 מותר וסובין ישינות
 מותר חדשות אסור
 משמע דםובין קיל יותר
 ומוכח כתרמב״ם דמירםן
 גרע מסובין . אבל

 במתגי׳ דהכא דקתני
 וסובן ומורםנן אין
 מצטרף דייקא יותר
 כפירשיי דמורםן עדיף
 דאם לא כן הוי זו ואין
, משום הכי ו  צ״יל ז
 הביא הרע״ב נמ כן

 פ־ריש״י ע״ש :

ת ר״ע מברטנורה ב ן ח ש ל ר פ א p ׳ י צ ו מ ם חוספת יום טוב ה י נ ו י  צ

ס. של ברנה א [יין] כדי מזיגת הכו י צ ו מ י מזיגת הכוס. פי׳ הר״ב ויעמוד על רביעית פרק ח א ה ד פ ח א כ ר נ פ  א מ»י» r • ״״י ?
J 11 • ״ י »  עידנץ כ׳ש מיש׳ פסחים P" י * « , ו 1• ו '

 ׳ל״־למ׳ Bנפ «׳׳״ ה׳א״פסחיס פירש י ביצה ומחנה רביעית הלוג וכתב המזון שהוא רובע רביעית יין חי כרי

 ששנ7ס5« הרמב״ם כי שיעור הכלי אצבעיים על אצבעייס על רום אצבעיים שימזננו לחשבון על חד של יין תלתא ממיס ויעמוד על רביעית

 וחצי אצבע וחומש אצבע וכל המדות בגודל שהוא הבהן בל׳ הלוג שהוא שיעור כוס של ברכה: כדי גמיעה. מה שאדם בולע
™ 0 העברי:כדי גמיעה. בגמ׳מיבעיא בבת אחת וחלב בהמת טמאה דלא ? * י ^ י ) נ  ש

א יין כדי מדגת חזי לשתיה שיעורו כדי לכחול עין י צ ו מ ל למלתני להו כדי גמיאה או כדי גמיעה אמר פרק ח א ה ״ נ ! ז ״ מ י ס ! ] ! 

. מכה שעל גבי ת י ת כ ה ?ft רב נחמן בר יצחק הגמיאיני נא מעט הכוס״), חלב כדי אחת: עי1 ה ע י ל י ' ה ה ס ב י כ  ה

. ם והחמורים מחמת המבאר, ) י ס ו ס ה ג ת י ת כ ה ל  ™V»!Z1IZ% מים מכדך(בראשים כ״ל) ועיין ספי״ל־ גמיעהב). דבש כדי ליתז ע
ה יע;ז וכתב בעל מגיד משנה בפרק י״ח ומצאתי כתוב שפחין היוצא בעור י י מ  נכי׳׳ק נ
ד הבשר כשמגיע להתבשל הוא עושה ראש למעלה וקרוי פיכתית ^ מה״ש בשם הרמב״ס אין שיעורו ידוע לנו אבל פירושו כ ^ s ™ « V » S 

t • גמיעה פל אדם בינוני והוא פחות אפילו מכדי לוגמיו ואצ״ל ואעי׳פ w o  מי״י, על *
 * מרביעית ע״כ, ועיין מ״ב פרק ה׳ דיומא מ״ש שם בס״ד: על הכתית. ובגמ׳ תנא על פי כתית. וז״ש הר״ב פי כתית:

 ראשון ל* P אגר
 נבםשנח]כדיגמיעסגי׳ — ־

ן י כ ן תפארת ישדאל י י כ  מליו(עיו : י
 fl״H א) ר״ל שיוציא רביעית הסס . שכשימזגנו בג׳ הלקים מיס. מ״ד כריתות (ליי׳ל א׳) לבית הבליעה אינו מחניק יותר מב׳ זיתים . ולממ״א
 יהיה רביעית הליג ־ והיא ביצה ומחצה . שהוא שיפור כוס (תפ״ו) ר׳׳ל שאינו מחזיק ג׳ זיתים . אבל באמת מחזיק יותר מכ׳ זיתים . והוא
3 ביצה : בשיפור ביצה. וא״כ איך שיערו כאן כלי גמיעה בגרוגרת ־שהוא רק שליש  בהמ״ז וקידוש והבדלה. וא״כ שיעור הוצאת יין הוא 8/
4 ביצה ותרצתי לו לאע׳יג לבית הבליעה מחזיק כביצה. עכ״פ אין / . והקשה ביצה או 9 ' ס ו ת  ב) כפי בליעת אדם בבת אתת • והוא יותר מכגרוגרת [
) מכה שעב הבהמות. ואע׳׳ג : ג  כני הרב המאה״ג מהו׳ ברוך יצחק שליס״א הגאגדק״ק לאגדםביית לסי לרן לגמוע יותר משימור גרוגרת]

 לח;י



ט י מ י ת תוספת יום טוב כא צ ב  ר*ע מברטנורה המוציא p פיל) ה ש

ג: ׳ נ^ן>־ .^ע׳ י ק ע> גע- 3 ד כ ־ ס ד ל נ  לרפואתה מצויה רכל משקין* מרפאים לעין מ
 העין לבר ממיא דמשו ולא נגלדי! שגויי נוםהאות

 כדאיתא בגמ' : ב חבל כדי לעשות
w שהוא קשה פוגס  אוזןלקופה. !

 ען הנפה וכברה ולא עבדי אינשי ־- ־ י
 הילכך לא מחייב בשיעורא זוטא

. ף ו ל י ק ת ה ם א ה ף ב ו ע  ל
ת  א
. ו ר מ  א
* ו ר מ א  גמשבי״ר לא נ
. ו ל א  ייללו גמשני״ר ה

׳ י פ ר • י י נ : א ר מ ג . י א ל  לעשות ת
ו הר״ב מעשבים עושין אותו. עיין נ ב ת מ ו ש ע  כמשבי״ר ל

, י ו . בל״נ תל י א ל . ת  אזו
. ליטיל י ל ואולי ציל ת

ה  ; כ מ ה י ג נ  ימ
, ת. מו . במשבי": לעי ו נ מ  קשר מ
ל לקטן. ע נ . מ . ח ק י ל ף ׳ י ר  I , ג
, ומסחמור ל קטן ע נ - בד > מ ׳ " 

ציא המו  ו
 ך לאשמעינן

 בפי׳ משגה ב׳
ב דסוטה ״  ד׳ פ

 מוכסי;. איצטרי
 כתוב על הקלף אע״ג דקתני בסמוך בימשלמי ובלבי קט! שהוא
^ ב ל א ״ י י ^ ^ ה ש ש י כדי לכתוב עליו פ  לשיעור קלףי
י ד ; כ י נ  יש כאן הוסנ-ה מו
. והיא ה נ ט ר ק ו ד  לעימות כ

 מהברייתא ^ע' ־
כ ו מ נ ה ״ . מ ן  מ־כסי

. ן טו י : פלי 0  קטנה שבתיפלין. יתום׳
׳ . ט ר ו  מפורש במשנה גיפ״ו: ג ע
 בגמ' דמליח ועדיין לא נעשה בקמח

( ו ר מוכסי ש והט־ציא ק ר ( ו נ כ ה / בשוסשוק ש י . פ ף ל  ועפצה : ק
,™X? בשעת עיבודו חולקי! אותו לפנים בכי״ק 

 ואע״פ שהדבש עיקרו לאכילה כיון שרפואתו מצויה והוא משתו
. של תינוק בן  אזנינן בתר שיעורא זוטרא להומרא: אבר קטן
 יומו והוא אצבע קטנה* שברגל: לשיף . לשפשף ולמחות בהן:
. שאץ טושין ן  קילור • שנותניןעל העין: ושאר כל המשקי

. מיס סרוחי; ן י פב  מהם רפואה: שו
: כולן שמן כדי לסוך אבר קטןי)ימיס כדי לשוףה) ט י ט  וחזו לנבל בהן את ה
 בהם אתהקילורי)• ושאר כל המשקין
 ברביעית. וכל השופבין׳) ברביעית • רבי
 שמעון אומר כולן ברביעית״ץלא אמרו כל
 השיעורין הללו >־) אלא למצביעיהן י):
 ב המוציא חבל כדי לעשות אזן לקופחיא).
 גמייב) כדי לעשות תלאי לנפהינ)ולכברהיי).
 רבי יהודה אומר כדי ליטול ממנו מדת
 מנעל לקטןטו).נייר«)כדי לכתוב עליו קשר
 מובסיך. והמוציא קשר מוכסין חייב יח).
 נייר מחורף)בדי לכרוך על פ* צלוחית קטנה
 של פלייטון^: j עורבא:כדי לעשות קמיעכנ,;
 קלף״) כדי לכתוב עליו פרשה קטנה
 שבתפליןכי) שהיא שמע ישראל כי־;׳• דיו

 וע׳יל סיז מ״ל ל"? פי גדי
ס וברימב׳׳א ׳ ׳ י ו  ועיין ב;
 ובבבלי לשם) ובפי' ר״ח
וק.ב7״י יר מד. י  ובהור״ע. נ
ל ועי׳ בברייתא  נייר פסו
. ם י ב מ ר  (שס) וכפירוש ה
ת. במשביג חי ו , צל  על (פי
. ן  ל׳׳ו ועוד ליחא . פלייטו
, ן ו ט י ל י  במש׳ ל׳ פיזרו פ
: ג ״  מ

. אף היין והחלב והדבש ת י ע י ב ר  ב
 ללא נאמרו כפולין במשגה אלא
 למצניעיהן אבל שאר כל אדם אין חייבין
 אלא ברביעית וםבירא ליה צרי
 שמעון רמצניע עצמו בעי שיעורא
 זוטא ובבציר מהאי שיעורא־צא מחייב
 דלית ציה לר׳ שמעון כל שאין כשר
 להצניע ואין מצניעין כמוהו שיתחייב
 עליו מצניעו בכל שהוא ואין הלכה
 כרי׳ש: ב אזן לקופה t לאוחזה בה:
. לתלותו בו ובציר משיעור אזן י א ל  ת
. להראות לאומן ל ע נ  לקופה: מדת ט
 כמדה זו אני צריך ושמוריה בציר
 מתלאי: נייר. מעשביםעופי! אותו:
 קשר של מוכסין. פעמים שאדם
 נותן מכס בראש הנהר מזה והוא

 מוסר צו חותם להראות למוכס שבעבר האחר מן הנהר
 להראותו־ שכבר פרע המכס ודרכו לכתוב שתי אותיות גדולות
. שוב אינו ק ו ח  לסימן והן גדולות משתי אותיות שלט: נייר מ
 ראוי לכתוב לפיכך צריך כיעור גדול לכרוך על פי צלותית:
. לכסות בו את הקמיע: קלף כדיי לכתוב ע י מ ת בו ק  J לעשו
. לאיילי ללמיו יקרין לא עבד מיטה ה נ מ  [עליו] פרשה ק
 קשר מוכסין אלא תפילין ומזוזות ולא מחייב בשעורא זוטא: דיו

 כלי

כ אכל הנך דלעיל קאי י  ואותו שכלפי שער קרוי קלף וכלפי חי
 בשר קרוי לוכסושטום שכן בל׳ יון קורץ לבשר ם־םטום ורוך פי'
 מקום כמו לוך פלן לכך קרי ליה לוכסוםטום כלומר מקום
י לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין כו׳, הימה ד  בשר: כ
 אמאי לא קתני פרכת סוטה רש־עור זוטא טפי (כדתנן במפנה
ה לא שטח כפ׳ תפילין ט  ב׳ פ״ב לסוטה) וחור״י לפרכת מ
 ואמרינן כל מצתא דשכיח ולא שכיח אזיל רבנן בתר שכיח ולקולא.

 הוספות פ״ב דהוטה דף י״«:•[*שהיא שמע ישראל. חמיהא יעי־! לעיל ס״י
; ^ V n X ^ o pfi לי למאי איצטריך לפרש חיל קרי הפרשיות שבתפילין המצא 
ש ו ל י » י י ע . ו י י ה. ונ״ל דאיצטריך למיתני רהא מכיון לתכן בספ״ג למנתות שארבע פרשיות שבתפילין מעכבות זו את זו א״כ לא כ  שזו היא הקטנ
י ־אי מ ב יב ה מ»- נ ט  לימי שיעור להוצאת שבת אא״כ שיהיה ככדי לכתוב עליו כל ארבע פרשיות אהכי קתני כהיא שמע ישראל ומטו! שהפרשה ק
י פ כד כםיםטו דו  . , הוסשה (
א ) יכן הו ה ו ו ז ב מ י ת כ  ל
 מ!ש?י״ר (ובגמ׳ כש לא
ש כ ו ) נ ׳ ל ה נ ״ כ ו ( ן  משמע כ

) ועי׳ ל״ס ם י ס ו ס  ד כ
י ל ־ פ ת ב  בכי״ק לי~.א . ש
( ל א ר ש י ; ע מ ) ש א י ה ש ) ( ח אי ״ לע ) י י  מגסחבר לרש״י ור׳׳כ ור״ן". לר״ש צא פליג אהך כללא דאב

 ׳ י בכי״מ לילזא ובגליו,־ כש
. במככי״ל א י ה  איי למל׳ ש
. וכצה׳׳מ שש . ן לי  של תפי

 כ נ! פחה נו.־

ת חדשים ספו  תו
] פרשה קטנה ה נ ש מ ב  ג ו
י . קשה והו י ו  שבתשילין כ
 מש;ה יהירה וכמו שהמס
 החוי׳׳מ ונ״ל שרצה נרמוז

 כיס

 ראשון לציון
' ן [תוי״ם] ד־ה קלף . פי 3 ש ח ס מ ' - ך א ר י צ ן 3 ה , נ ש ל מ ש . ד ״ ה ר ד ן י מ ו צ , ( ל ם ^ ה י מ כ 3 ״ כ ח י ו ט כ  ד

י כשוס כו דף ע ט ע נ ״ ש ר ל _ ד ו י ע ש פ ס א ל ן ר _ א ן ) , י ר ל א ב ר מ ן ח , ל | ל ע ש מ > ן ח ט / ש י י ן ר  ת

 קלף
 עי

: ף ל  רייה ק

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת

ז ע ו  ב
) ורשי׳י ור׳יב כ' יין חצב ודבש. ושאלני ׳״נ מהו׳ אברהם א ג ת י ׳  פ
ן שלימ״א למה צא הזכירו ג״כ שמן ומיס. ונ״ל י י ט ש נ ע ט א  ר

״ ... ״ - . . דר״ש צא ־ ן ״ ר  t״« ול״כ ו
 לכצ לשכיח וצי׳ש. אזלינן כתר לשכיח אפיי לקולא. ושכיח וככיח אזלינן

. צהכי רק ביין וחלב פלינ וסי׳ל  בהר שכיח החמור. דזהו מלתא למסתכל
 לבבציר מרביעית לא חשיב לאכילה. ובמש נמי פצע אהך שברא דח״ק
 למלאץ ראוי לבר אחר לכתית. ללחשב מה״מ רפואת הכתית שכיח
 (כמ״ש רש׳י שם ל״ה לבש). אצא ס״צ צר״ש למכ״פ אכילת אלם מחשכ
 טפי שכיח מרפואת בהמה . אבצ אשמן לא פליג. למלצא חזי כלל לאכילה
. והא . אכילתו אפי׳ רק לא שכיח לא מקרי (  כעינא (כברכות צייה בי
 ראי׳ לבש״ס(כאן לע״ח א׳) לאמייתי כלללהמעס למשערץ בשמן בסיכה.
 משום דסיכתו שכיח ואכילתו 3א שכיח. ש״מ למללא מזי בעינא אפי׳ לא
. ג ״ ה . ואע״ג לחזי לאכילה ע״י אניגלון. ל״א משער כ י  שכיח לא מקר
. לסתם תבלין לא חזי כלל ה)  וככתכצין כלי לתבל ביצה קלה (כפ״מ מ״
 בעינא. משא׳יכ בשמן לח׳י לסיכה כעיכא . מולה ר״ש למשערין בסיכה

 יכין תפארת.ישראל

. וכ״ש שמן ומים לשמוך נ י . לאפילו אכנך לרישא פל ך נ  ולעימי׳ נקשו ה
 לדברי ר״ש. דפציג עלייהו:

 רחזי לאכילת אדם. אזלינן לחומרא דשני בשיעור מוטט: ד) ר״ל
 אצבע קטנה שברגל של יצר בן יומו. ולרש״י א׳ מפרקי הצבע ילד
 בן יומו: ה) לשפשף : ו) מטלית שנוהנין על העין לקרר חמימותו
 [אב״י ול״מ נ״ל שהיא מלה יוונית קאלליראן. והוא תחבושת העין. ונקרא
 כך על שתואר הרסיס כעין עוגה שנקרא ג״כ קילורין]: ז) מיס דלא חזו
: א) ה(  לשתיה רק לגבל הטיט; ה) כל המעין שנזכרו במשנ
 ט) לעיל במשנה. שכולן פחיס מרביעית: י)6סוקי מלתא דר״ש
 היא. וס״ל דצמצניע עצמו מדהחשיבן להן מילהא פגי ליה בשיטור
 זוטא . משא״כ לסתם בנ״א צריך רביעית: יא)(פאסס). לאוחזה
. דמתון שהחבל קשה מקלקל לנפה וכברה. ואינו ראוי רק  בו
 לקיפה: יב^(באשט): יג)(זיעב) לקמח: יד);זיעב) לנקות התבואה
, ובציר ו . לתלותן ב  וכן מוכחלענ״ד מאה3וה>פי״ת מ״ב)(ו״מאיפכא)
 שיעורן מאוזן הקיפה: טי) להראות לסנדלר מרה שצריך למנעל של
 קטן בן יומו. ושיעורו בציר מפלאי: טז)(פאפיר) העשר מעשבים.
 ומזעשוי מחוטי טשבים נקרא נייר- כי נייראן בל״י חוטין דקים:
 יו)(מארקע). שנותן המוכס להסיחר לראיה שכבר שלה לו המכס.
 ורגיל לכתוב ב' אותיות גדולות מכתב המורגל: יח) קמ״ל אף
 :כתוב על קלף חייב: יט) שאינו ראוי לכתוב עליו: כ)(באלזאס

? ר א י י ^ ב ד ׳ : בהר׳ ז י פ ח ילא ע י ל מ ) י א ] נ ב . והכלי שישימוהו בו נקרא על שמו ם י מ ש ב פ ו ללי ו ת פאליאטום והוא גישש לח הנעשה מעלי ו מי  פצעשכען) [אב״י היא מלה רו
ע map וכיב ב צ . א ל לכסות בו קמיע: כג)(פערגאטענט). דמדחשוב לא עביד מניה קשר מוכסין: כד) ולא קאמר שבמזוזה . דשם אין כתיב ס׳ קטן !  כב)ר/
ו ש ו ר י פ ־ם ב  שמע על קלף בפ״ע: כה) תמוה וכי לא ידעינן שהיא שמע ישראל. ונ״ל לפמ״ש רתוי״מ דאצטריך הנא למנקט תפילין. דקמי׳ל למה״ט הרטב׳
ב ת ל רש׳׳י כ ב . א ו ר ו ב ה ב  משעי־ען ו
מ כיון ־ ר מ לו ם ק־ ה ר לשיף ב ש פ כ » ״ ג ף ד ה א ע י ט ב כדי נ ל ח ח ו נ י ז י מ ד א דיי! כ ה ה ש ק א ת ל ו ד נ י ן , הי י ק ש ל מ ב יט ר׳׳ה מים . ד י ת קא] תו ו א ח : [ נ ט ע ק ב צ י א ק ר פ ׳ מ ד קטן א ב  א
א ט ע ט ה צריכים ל ז לא ל תו לקו י ר עתי ת ב גיזול ב ל ח ר ג״כ ביין ו ש פ ו א ח א ו פ ר א ד מ י א א״כ ה״ג ב:זים נ ל ו ק ח ל ח ואזליגן בתיי שכי י כ א ש ב ל ל ח ו ביין ו ת א ו פ י ר ר ק ר במימ מ ש פ הו א  דז
ה ד ו ה ת רבי י ע ד כ ב י י ה חי י ד מ א הזי עו ל ו למ־בס ד ה א ר ר ה ב כ ף ד ן א נ ׳ אשמעי י נ ת מ ד ״ ו י ע מ ו ר ל ש פ א . ו ת ו פ ס ו ה והמוציא. ת ״ ת 0ב\ תוי״ט ד ו א ת ב [ ג ש א : מ ר מ . ג ׳ ו כ ם ו י ק ש  דבל מ

א ת י י ר ב ן נ א  (חפא״י םועד] !
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. לרשום על שתי חוליוה של כלי או ת ו י ת ו י לכתוב שתי א ד  היא שמע ישראל יש לסער בה לבר שכן קורץ אותה לבר על מעתו נ
. שכן צנועות ת ח  וא׳׳תא״כ ל״ל למיתני פרכה קמנה שבתשילין י״ל ראי לאו שנכתבה על שני קרשים לזווגן: כדי לכהול עין א
 בתפילין משום שקוראה על מטתו בלבד לא היינו משערין בה שרוב ההולכות מעונןפוה אין מגלות אלא עין אתת וכוחלות אותה:
. הציידין מושיבץ נסר קטן בראש הקנה ונותנים ת ב ש ב ש  העולם בקיאץ בת וקורץ אותה בע״פ וא״נ קורץ אותו בתוך ספר ך ה
 שלם אבל השתא דבתפילין נכתבה ולא עליו דבק והעוף יושב עליו ונדבק

 כדי לכתוב שתי אותיות כחולני)כדי לכחול
) כדי ליתן בראש ח כ ק ב  עין אחה״): ך ד
. זפתל) וגפריתלא) כדי לעשות ( ט כ ת ב ש ב ש  ה

. ( נ ל ן ט  נקבלב). שעוה כדי ליתן על פי נקב ק
) של צורפי • י רל  חרסיתיי) כדי לעשות פי בו
 זהב. ר׳ יהודה אומר כדי לעשות פטפוט*).
 סובין לי) כדי ליתן על פי כור של צורפי
. . סיד כדי לסוד קטנה שבבנות לט) ( ח ל ב ה  ז

 רבי יהודה אוהד כדי לעשות כלכולם). רבי
 נחמיה אומר כרי לעשות אנדפיטא):
י ב  ף, אדמה«)בחותם המרצופיבמנ׳דברי ר
 ערךבא.וחכ״א כתתם האיגרותםי) זבל וחול הדק כדי לזבל קלח של כרוב
 דברי ר״ע. וחכמים אומרים כדי לזבל כרישאמי.). הול הגס כדי ליתןמי; על
 מלא כף סיד טי). קנה כדי לעשות קולמוס םח<. ואם היה עב «־״) או מרוסס נ)
: 0 ) ונתונה באילפס נ  כדי לבשל בו ביצה סלה שבביצים«י) טרופה ע

 בו וצריך לתת עליו דבק הרבה כדי
 שיהא העוף נדבק בו: לעשות בו
 נקכ קטן. כלי שמשימין בו כסף תי
 וסותם פיו בזפת או בנפרית ועושה
 בסתימה נקב קטן להוציא ממנו
: חרסית . לבינה כתושה:  הכסףתי
. שהמפות נכנס ר ו  לעשות פי ב
. רגל למקום מושב ט ו פ ט  בו: פ
 הכור שמושיבין אותו על כן ובסיס
 העשוי לכך : סובין כדי ליתן על
 פי הכור של צורפי זהב. במקום
 שאין פחמץ צורפין הזהב באש של
 שבץ. פי' אחר שרגילים לתת סובין
 עלפי הכור כשמתיכיםהזזב: לסוד
. בטש שהגיעו ת ו נ ב ב  קטנה ש
 לפירקן ולא בא להן האורח בנות
 עניים טופלות אותן בסיד והאירח
 ממהר לבא ומשיר נמי את השער.

 סגי בלא״ה ונם על המטה קורץ אותה
 לברה הלכך נתט חכמים השיעור בה
ד ליתןע׳יפ נקבקטן. ד שעידן כ : [ י ב  ל
 ובברייתא [תנא] של יין ופרפ״י למעוטי
 שמן ודבש שהיין זב דרך נקב קטן יותר
 משמן ודבש ע״כ. והכי מפורש במ״ב
 פ״ג דמסכת מכשירין רשמן עב מיין.
 וצ״ע במשנת ב׳ פ״ג דמסכת כלים
 דמפ׳ [הרי׳כ] שהשמן דק מהיין וע״ש:
ת . פירש הר״ב לבינה  [״חרסי
 כתושה. ועיין מי]! שכתבתי בסוף
; פירש הר״ב ד ו ס  פ״ו לחולין]: ל

! י  מי

ם צ  ע

ל. הצדעין. וסדין אותן בסיד להשכיב את השער:  ובנות עשירים טופלות כסולת. ובנות מלכים בשמן זית שלא הביא שליש: כלכו
. טיט אדום: ה מ ד . למטה מן הצרעץ מעט שקורץ בת צדעה. ואץ הלכה לא כרבי יהודה ולא כרבי נחמיה : ך, א  אגדיפי
. שקין גדולות שטשאין בהם פרקמטיא בספינות וחותמין אותם כדרך שחותמים האגרות ושיעוריה דרבנן זוטר מדרי׳ע והלכה ן פי  מרצו
 כחכמים: כדי לזבל כרישא.כרתי ושעוריה זוטר מקלח של כרוב והלכה כחכמים: מלא כף סיד. כף של סיידץ: כדי לעשות קולמוס.
. שאינו ראוי לכתיבת: מרוסס. מרוצן ושבור: ביצה קלה. ביצת תרנגולת ואמאי קרי ה ב  המגיע לקשרי של אמצע אצבעותיו*: ע
. ס פ ל א ד לבשל כגרוגרת ממנה: טרופה. מעורבת בשמן: ונתוגה ב  לה ביצה קלה שקלת להתבשל יותר משאר ביצים והשיעור הוא כ

 שהוחם

ן ו ד  יש ראל י
 של בת. רכך רגילץ לעשות לילדה שצמחו בה רביי שערות . והיא
 עדיין רכה בשנים . מושחין גונה אכר אבר בסיד. ועי״ז הסער
 משר והטף מתעדן: מ) דיל להשיר השער 3#רקה (שלעסכגי)
 בל״א: מאומצה ששדה איהו להאךימו(וללא כר״ב): [אבייי ומורכב
ל-ון יון אנטי א|5ס ר״ל ,ככד ההבטה','׳ שהמצח של אלס מובע  מג׳ מלות ב
 תיכף בהאדס. לכן ׳יסיהו]: מב) טיט ארוס: מג) לשון רומי מרייפיו־ם.
 ור״ל שק לצרור בו סחורה. שינית עליו חותם: בד) והוא פחית
 מחותם מרציפין: מוז) זוטר שיעוריה מכרוב : מוז כרי לערבו:
 מז)(שבמוירער קעצלע): מה) המניע עד קשר אמצעי שבאצבע :
 מט) שאינו ראוי לכהיבה:נ) מכובדת: נא) ביצת תרנגולת שקלה ביותר
 להתבשל. והכיעור כדי שיתב:צ כגרוגרת ממנה: גב)(צערשלאיען)
 ומעורבת בשמן. שממהרת להתבשל עי״ז: גג)(טיגעל). ומחמם

 האילפש בקנה הנ״ל:

 תוספות רעי׳ק
 בברייתא וכדמפרש ר״א לטעמיה דצריך להראות למיכט שנ« דא״ל וחי
 גברא רמובס אנא, ומה״ט י״ל פשק הרמכ״ם כר״י. ובכ״מ נתן טעם כיו; דסתמא
 קתגי במתג״ והמוציא קשר מוכס ן משמע דשתם כר׳׳י בנל ניונא חייב ע״ש.
 ולפי הגיל י'ל דלה־בב ס קישות ת־ם׳ רותקתי כיון דקתני נייר בדי לכתיב
יך עור למתגי דחמלציא קי׳מ חייב. אלא ע״כ דכא  קשר מיכס־מ למאי צי
ן  לומר ראשי׳ ככר הראהו לכוכש חייב וסתמא פ־״י : משנה ד [אית מ
ט . בכל ש־עירי דשבת . מדאמר במשנח ב׳ כדי לימ ל ו פ ט  בתרח דייה פ
י לעשות כוי ד  הר״ב דיה כ
 יניע לקשרי אצבעותיו בעי ר״א

 ממנו כדת .ינעל ל: משנה ה א־ת ר
 של אמצע אצבעותיו. בנמ׳ תנא קילםוס

 לקשר של אמצע ותימה כיין רהוא בעיא ללא חיפשיטא הל״ל קשר העליון מכוש
 כ; פשק הימב׳יש :

 יבין תפארת
י(א״מ  משערינן בה. מדנצרכה לכל אדם . ע״כ. והרי לפמ״ש רב׳
 ל״בי״י1 יש לעשות פרשת שמע מקלף עב כיותר. א״כ סדא דלהט
 נקט פרשה קטנה שבתפילין. רבעי נמי שיעור בעובי הקלף כעובי
. ר״ל רהכיעור  ס' שמע שבתפילין. להט סייס. כרי לכתוב וכו7
 רק בהמשך הקלף ולאבעביו: מ)(שמינקמ): בז) שק הצנועות
 עוטפות ואין מגלות רק עין א׳ וטחצות אותה: כת)(לייס):
 כט) (ציים רוטהע). שמתנין הדבק על נסר שבראש הקנה.
 שכשהצפור יושב עליו. נדבק וניצר בו: ל)(פעך): לא)(בוועפעל):
. סותם פיו בזפת או גפרית. וחוזר  לב) צלוחית במשיס בו כסף הי
 ועושה נקב דק בהסתימה: לנ) על נקב שבמגופת פה צלוחית של
 יין. שהיין דק משמן: לד) לבינת כתושה: לה) לטוח במקום שהמפות
 נכנס בכור: לו) לטוח מושב הכור (כך מסקגת הגמ׳ ודלא כר״ב ורמב״ם
 בפ־רישי): לד)(קלייעf : לה) לשמור החמימות: לט)ר"ל אצבע קטנה

 תוספות חדשים
 ליה ההיא הירדן ר״י ללא יישער־נ; גפי לוטה משוס ד:׳ תפילין שריח טפי ומשנה
 •תירא התאי לכך וזרק [:•י״ח]: ד [:משגה] פטפוט. ומפרש בגמ׳ כלי לם!ר
. לל׳ יהווה מחמיר בכל שיעורי לשבח*. ו נ  פטפיט כ-־ה קטנה פי׳ רש׳״ לט-ה כקעיס :
 (ממהורש״ח זצ׳ל! : [שמ במשגה] לסוד קענה שבבגיה.ע•״ גיס ששירש הר״ב ז׳ל
 והרואה יראה בק־צר ו ב״ל ל־אר לכוד אציע קטנה שבבמה כלאיתא בגמ' וע׳׳ש .
 [;ר״ת]: ובר״ב] ד״ת אנדיפי כוי בת צלטה עכ״ל. ותימה שהגמ׳ מפרש כן
 בתהל: ייגל לא קיימי הכי במפקנא רק פירו שי שנסזין כלהק שנתית היו בהי ן או
 פי*ו:ו אפיתת וכ׳׳כ הרמב״ס בהילוכו ואגדיפ׳ הניצח וא״כ קשה על הר״ב ותוי״נו
 שלח עייני בימי לפר: אליבא לאמת (ממהורש״ח זצ״ל׳: [תוי״מ] ד״ה שעוף, ני'
 לק מהיי,* ע־"ל. ובאמת שהחי: מעיל על זד ידכדי רש׳׳ י צ*ע ומ״ש התוי׳ט כמס׳

 :גמ1נה] כרי לעשות ק־למיס . פ״ הר׳׳כ
 לאין לילי•: >־.rcp ו

]  מכשירין ע״ש מ״ש ולק׳־ :=): ה

. פ׳ ׳ ן ר. נוי כברייתא תנא כ ק שם יבתיי״ט דייר•־1 *שהיא שמע ישראל ט׳ ו׳׳.־׳. א״כ ל״ל למיחני כ.׳ . ע׳'׳ יסל״מ : [שם ד ה] שעי י צ  ראשין ל

ם י נ ו י  צ

 כחול. שזרח. דרםית.
 »•״ פייוז מ5*ש הלבה ׳״א 1
• t"x< ד רי׳״א . נויל נ׳ 
 כלכול, «יי ה אדמה.
 «׳r״3 : כחותם כדי לזבל.
 וזי׳ פי׳׳יז מ?'פ הי״א :
 rבל . עיט ע״א צ' ע״נ :

 קנ־ל ע״מ ע״נ :

ת ו א ח ס ו י נ י ו ג  ש
 *!ותיוח . בכי״ק אותות .
 בתול . בל״נ ובמשבי״ר
 בוחל: ד (דבק כדי
 לית; בראש תשבשבת)
 יכי״מ ליתא(ואישא ננלמן
 שס אתי שעוה). במשכיב״
 השמשף. הסדר במשניות
 לבק. זפ־. שעוה. חרסית.
 במשבי״.־ זפת. שעוס(בשוף
 מ׳׳ג)לי.ק.חרסית (כריש
) וכ״ה גכי־מ(בהוספת ו ׳  י
 כגליון עי׳ לעיל) ונ״ככפי׳
 הרמב״ס. ב.״נ באו זפת.
 שעוה ב' פעמים. א׳ בסוף
 מיג יא׳ במיל בין לבק
 למרשיש. בגמ׳ בבלי מפרש
 שע1ה. לני. זפת. חרסית .
 יבירוש׳ הפרש !פת. שעוה
 וחרסית ילבק לא פירשוהו
 וע־׳ ל״ס . זפת.. נקב .
 גבי״מ נקב קטן.ימלקאמרי
 גנמ׳ תנא כיי לעשות נקב
 קט,י;ראה׳לט׳סהא(ל־ס)
 ומהרע׳ב(שיח פי׳ רש״י)
 אין להוכיח כי נוסחתו
 כיתה נקב קטן כי יוכל
 היות כי המלה קפן הוספת
 בתור •לוא על ש־ ברייתא
 הליל והמדסיסיש כאחרוני׳
 הציבו :קולה להפסיק וכן
 עשו גש לר-ש״י. גס ברי״ף
 (ישש לעשות בי״) הוספת
 הרי׳יף כיא במשנה עפיי
 הגרייתת שלא כביאה.
 לעשות פי כור. ככי״ק
 במלה אמח.. פיכיר וכן
 נס::וך ועי׳ כערוך ערך
. פגפוט. כנישנ״ב ר  ני ט
 פיטפ־פ. ק2:ה שבבנות.
 גל״נ אצבע קטנח״יטעות
 היא מלקאמרי בגמ׳ (פ:)
 מגא כדי לשור בצבע קטנה,
 (ל'ס;והרי׳יף הוסיף אצבע
 במשגה כי לא הניא את
 הברייתא.1בר יףכ״י ליהא.
 יעש־ח כלכול, במשב׳יב״
 כלכל. בכי״ק״כגליל״בל״נ
 לסוד כלכול וכ׳׳ה בכי״מ
 (ו:־ בילכיל^1ע";1־ר(ג.)
 זג5ה"נ! כ״ן (פ.) ובעליך
 ע׳ אנליכ-י. ב־י״ף כ״י..
 כנביל, לעשות אנדיפי
 במשב״גלס-דאד.דפ״.3ל״ג
:  אנטישי. בכי״י! אנםפ׳
 ד, הפרציפ*; בכ "ק
 המדצפין.והול הדק״־ל׳נ
. כרוב נכי״ק ק  וחיל ד
 אכרוכ. כדישא. במשנייר
 כרי׳שח . הנב . במשבי״ר
 גס. על מלא. גל״ג עלפי
 מלא, ואם ה־ח עב,בל״נ״

 עבה ונ״ה מיש־״ב (וששי־
 »ם..);והנקיל עבה ינ״ה
 בלילח״ש). מדוםש. :מש׳
 ל׳ פיזרו מרוצ׳ן. לכשל
. כלי׳נ וכמשבי״ר ( ו ב ) 
 ליתא,;שבכ־ציש).גכי״מ
 ליתא . באילפס . בכי״ק
 בפלס יצ׳יל בלפש. יע׳פ־ב
 הדליש מ״ה ונרע״ב שה
 ןע הוא במלאשת שימה :



 ר ?רבדיה םבוענחחז המוציא יין פרק ח שבת תוספת יום טוב כב צייגים

̂ e׳ft «״* ^ י־י* . פירש הר׳׳נ שן ו ע»  ף ח ״  בנות ענייס עופלות.פירש רפ״י מושחוח: !י [
r^V8 יני<1 e'?tw ; :['מביני המפתח וכו׳ ותבניתו כתבתי בפי״א רמסכת כלים מכנה ה 
Bהר״ב בשובע בו וכו׳ כשבתי פירושו בשרף משנה כיי לק?ל!»׳•׳ 2-״™׳ / י . פ ר כ ר ב  ה
 אע״פ שאי; רמיה
^ נלטש נ' עייב כנש כ׳ ר  ב׳ שרק זיבס״ד: ץ בין פציםלחבירו. פי' הר״ב כשמסררין ל

 פצימץ וקורות וכו׳. נראה מלשוט
 דפצימין כעץ קורות ועמודיה .
 ולשון רפ״י ככעופין פנימץ ומסדרין
 אוח! עמודים וקורות וכ׳יכ בפייה

WK*E55? בביצה ד,ה ל״נו פצים כמו פצימי 
 פתחים פצימי חלונות הקבועים
 חומה והן של עץ וכ־דרין אותם וכו;

. ף . כןן: ח ד ו ו ר ת  שהוחם כבר שהיא ממהרת להתבשל: ן
 בן משיני המפתח כפוהתים בה הדלתות ואין הצינה כרבי
. של אורגי! ומעבירו על השתי כשהוא מתות ר כ ר  יהירה : כ
ה. רלא ;ירח איגש  לפניו ושוכנו בו החועץ: כדיי לזרוק בנהבו

 יומא ע׳״ו ננ׳׳נ r׳׳c p״r ע7א
 גורים מ״ע ע״א סיעה ז׳ ע״א
 עמיה שיד עיא ביב t' עיא
 שזזדרין ע״א עיאעיכיו ׳*מ
 ע״נ תמולה כיט עינ הישפסא

 מכילתא נת ס׳׳א יפ״ה ופ״)
 יש") ופרמה משזשיס שפ"?
 r'n ופי״כ ופני״ו. ירופ׳ 5לטח

^ מ ? / א י " א ״ ע ה ׳ י ת ס  והוא כדעת בעל הערוך שמפי שם !
 הלחי והמזוזה פנימי בלישנא דרבנן
 (ירמיה ל״ו) ויהי כקרוא יהודי שלש

ם י״א ע״א ננייני! י״: ע״: ^ ן פ מ ן ג ר  דלתות וארבעה ת
 , . , ״ מ״י. ע״א ס״ן ע״א ריס כיל

 והרמבים כ׳ פנים חני לבינת. [ כשיש
 הלל בץ תצאי לבינה וימלאו אותו חלל

 גימיק פ'א ה״ד •נמות פ׳׳י
 הי*א היעה ה׳׳א סיג נז:
 פ״א י\־ז: מיט: ראיה .
 פ •ב ע״א פ״מ ע״כ ברכ.־מ

 ן עצם כרי לעשות תרווד ני). רבי
 יהודה אומר כדי לעשות ממנו חףי־י<<,
 זכוכית כדי לגרור בו ראש הכיכר״). צרור
 או אבן כדי לזרוק בעוף. רבי אליעזר בר
 יעקב אומר כדי לזרוק בבהמה ני): ץ חרס
 בדי ליחן בין פצים להיירובח<דבריד יהודה
 ר׳ מאיר אומר כדי לחתות בו את האורנט:׳.
 רבי יוסי אומר כדי לקבל בו רביעית.אמ

 למשקל צרור משים מון} להבריחו
 דבקלא בעלמא סגי ליה: ן בין פצים
. כשמסדרין פצימין ועמורין  לחבירו

 וקורות ועושין שורות כל קורות על
 הארץ ויש חלל בין זו לזו םומט תחתיו
 שלא יתעקם: זכר לדבר . דחביב
 חרס בחתיית האור: לחשוף .
. גומא קנונת שהמים א ב ג  לדלות: מ
 נקבצים בה אלמא חשיב חרס נמי
 בקבלת המיס והלכה כרבי יוסי:

 רבי מאיר אף על פי שאין ראיה לדבר
 זכר לדבר (ישעיה & ולא ימצא במבתתו חרס לחתית אש מיקוד. אמר לו

 רבי יוסי משם ראיה נ ^ ולחשוןכס) מיש מגכאםא):
 1 בחרסית ואכניס דקים ע״כ וה״כ במייל

n^^'r-^iifiיר״מ ס״ל דה״ק קרא דאפילו מידי דלא חשיב .'פיי׳ב מגעים ושם מפרש הר״ב לפצים בענין אחר וע״ס]: א״לר״ימשס ראיה וט 
״ P*J״P שהו״ל משם זכר] עיין משנה ז׳ פ״ב דסוכה ה י 1  לאינשי כמו לחשון» מיס מגבא לא לשחכת ציה. גמ׳: משם רי

 נג״נ פונ; ב׳ ע׳נ י״ל ננינ
 כיח ע״א ליא ע״נ צייו עינ
ז עיא מגילה כ *r עינ ינמייז  ל)
 כיה ע״כ קיל ע*נ נ״מ ש״ג
 «'א נינ p;׳s y׳s ע׳<, כ׳׳ל

0 ו 1 י נ  ן י׳נ ע א מ

 כ״חע״נ נטלו' מיה ע״כ חוליו
 ("זע כ 1:כ-ןראע־אנלה;׳
 ע׳נ ס״א ע״א• ירו:לעי כונ׳ז
 פיא י\א ניצה «׳׳נ יייד חגינה
/ ינעוה ס״כ היא  פיג; ה
ן תפארת ישראל ביפ ע״ה ה״כ ע#ו מיג היג: י כ  י

 דבהרמת קיל מהגרש: נח) קרשים שמינח־־ס זעי׳ו. מתנין חרס בין
ד בלא יתמקמו: נט)ליקתבו גחלת ביטיה•' שנויי נוסחאות  קרש לחבירו. כ

י ד ן ו ד ו ת ק ״ , . ד ב ו ו ר  ס) לשאיב: ס>• גומא קכוכה. ור׳ יוסי מ־1מיר. דלחתות אש צריך , ת
 שיעור גיול טפי שלא יכהה. וקרא לא זו אף זו קאמר. ולהט (ממני) רף. 3ר״נ

 ו ג ל: ש ב י ׳' ר ליתא .־ אזלינן לחומרא (מיהו לכאורה ר׳ י1סי נמי מיקל דפונ1ר כאין \\ ביק)
 וביכית. גכי״מ סבוכית.
 וכ"•; בברייתא בגמרא
 (שא.) וכתנ רש״י פס
ל שם כסוכץ [כה]  ע

 קרי ככוכית ו1ל שס
 כהיא זכה קרי זכוכית
 עניל . לנדוד בו
 ראש ה כ ר כ ר .
. נוי; ה  במשביב.. ב
 לגרוד,. וכיה במשני״ר
 (cni.. בה הכרכד)

 נד)(לעפפעצ):נה)(שציפספל5אהן):נו)הוא כמו מחנו חד שהאורג שובע
 בו חומי השתי המתוחץ שלא יתקפל הונו על חבירו. וכפנקטם ראשו
 מחרדו בזכוכית: גז) שיעורי׳ משקל י׳ מעה. שקישר כמפקל קע״ז
 שעורות בינונית והואמעע ממר מקווינע(ועיי מ״ש בס״לפ״ו לשכועית
. וס׳יל דצא ערש אינש לגרש עוף ע״י זריקת צרור . (  כ׳

 תוספות רע׳ק
א של אמצע היד וכן פסק הרמב־מ וז״ל בפח״י הל״ד קולמס ה  עליון ש
, אגל הרע׳יב שכתב באמצע אצבעותיו וחיינו ו  המגיע לראשי אצבעתי

: ע  קשר תתחון צ

. ופירש״י קשי עליון של אמצע היד ו ק י  קשר העליון או קשר תחתון ת
 או קשר תחתון של אנזצע האצבע. וכיון רהוא איבעיא דלא אפש־מא
 ממילא כספק אינו הייב הטאת אא״כ הוציאו כשיעור המגיע לקשר

 חלכתא גבירתא כללא דפרס ח
. חטיציא דיו בקילמס כדי לכתוב בי  לכתוב עליו מזוזח [שמע והיחאםשמוע]

 אותיות ובהוצ א דיו בש״ע או בריגטענפאס צריך מעם יותר. כחול כרי לכחול זע•' ערוך ערך כרכז.
/ ובמקוש שנוהלים להתקשט ב׳ עינים צריך כרי ב׳ עינים. דבק [ליים] בכי״מ לנדור בה״  עין א
או) אבן.'  כדי ליתן ביאש הליימרוטהע. שכשהצפור יושב עליו נדבק . זפת יגפרית ה:דבד.צרור ;
2» ד ר ן׳אב1 כ ן ר צ ' 7 ״ , נ  כרי לסתום פיי דצלוהית שמשימימ בו כשף חי [קוועקוילבער] ולעשות כו 3
 נקב דק.שעור! כדי ליתן על נקב שבצלוחית יי,־, שהיא קמן משמן ודבש * וסיןלן ונכי״ק וכני״מ
 לבינה כתושה כדי לפוח במקים שהפפ־ח נכנס בכור דצורפי זהב . סובין וכמשבי״ר צרור אבן
 [קלייע] כדי ל־תן על פי כיד של צורפ־ זהב לשכרו• התמימות . סיד כדי וכיה בריי׳ף ובמנכ״ס
מה כדי היתם האנרת . זבל פי״ח מ0״ש סי׳יא גככונה  לסוד אצבע קטנה של בת להעביר־ השער . אי
 או הול דק כרי לזבל כרישא . הול גם כדי לערב עמ מלוא כף סייי־ין אגן לא גד«לה בכמותה
 [מדרערקעללע]. קנה כדי לעשית קולכס המגיע עד קיבר אמצעי שבאצבע כמו לאי נפל צרור חרצה.
 [והרמב ס כ׳ ראשי אצבעותיו. והתימה על רכ״מ שלא התעורר בזה'1. ובקנה דינר מועע* וכלשנאדקיא
ס 5־̂״ כ'5יי*ל ,4ג.  שאיבה ראייה לכתיבה בעבה ומרוסס אינו תייב אלא כשיעיד שאד עצי
(n^nao ע״מ) דהיינו כדי לבשל בו נרוגרת מביצה תרנגולת, שחוא טרוף [צערשלאגען] בימלגמה 
ת כמו מותן אב1 מטנס . עצם כדי לעש־  ונתון בעורב בשמן באילפס [טיגעל). שממהר לתהבשל
יר בו ראש המהט הד שהאורג מפ־יד כו הוטי יתרה כתוו ;ל ממים גלול  [לעפפעל]. זכיכית כדי לנ
ד ^.f וןנ^ כ ^ ^ ר , אי כרי שיפצע בהזפ־כית עצמו ב' נימין ה רו  השתי שלא יתקפל חיט על חבי
1 מרומה כ! ניחן לכסיל ב י א ר א ו ר  המהוברין כאחת [כנ״ל לפרש דברי תרמב״ם בשש התוספתא] י צ
ו כמד ד׳ אליעזר בריעמג י כ ד ס ב ר ה • ח מ ׳ ד ב  משקל י׳ זוזים והוא יותר מקיו־נט . כדי לזרוק ב
' : בד״נ בן יעקנ״נמשדג ד צ ח ם א ו ו ה ג ע ת י'^ו י ע י ב  י
' אלעזר.. ן הרס .  ־
. במשבי׳ר ליתא . לא •מצ»~. בכי״א שנאמר לא ימצא • (  כנייק ר״י ד׳גלילי . לקבל (בו

ן שיעור הוצאת יין כדי שלשה שמינית של ביצה.  פרמ ח משנה.אי
 י וקדיש בכזית . והלב בחמה סחורה כדי נל-עת ארמ בינוני בבת
. וראשה ולובן ת ח  אהת שהיא יותר מנרוגרת . ושל ממאת כדי לנחול עין א
 ביצה. כדי משיפה, ודבש כדי ליתן על מירשא דמכה שבננ הכתפות. ושמן
 בדי לסוך אצבע קטנה דילד בן יומו. ומים יפים בדי לשפשף בו קילור שהוא
 המטלית שנותנין על העין לקרר. [ולהדמב״מ דוקא מי גליל ריפה מאד. ושל
 שיעורו כן. םשא״כ מים אהרים שיעורן לרהוץ פני מדובה]. וקילור כדי לשוף
 במים ומים שאינם ראוים לשתיה רק לנבל בהן טיט . וכל הש־פכין וכן דם
 שיעורן בביצה ומחצה. הבל כדי לעשות איון לכץפה. משאיכ נמי דראוי לעשית
 תלאי לנפח וכברה שיעירו בשיעיר קטן נזה. נייר כדי לכתוב עליו ב׳ אותיות
 של קשר מונסין דהיינו נרולות מכתב חמורנל [ובאותיות של חתימה
 אונטערשריפט בל׳׳א]. וה״ה שהמוציא קשר םוכסין חייב ואפי׳ דקלף. ואפי׳
. נייר מהוק דאינו ראוי לכתוב עליו. שיעורו י  הראהו כבר לםיכס ונפטר כ
 כדי לצור על פי באלזאמפלאשכען. וה״ה בנייר מלא כתב . כששר פיוע .
 וביש בלובן שלו כדי לכתוב עליו ב' אותיות בלא״ת הייב. עור רך שלא
. כדי לצור בו משקולת שמשקלה שקל - היה מלוח ולא קמי ח ל  נתעכד כל
 ולא עפ־ץ אינו הייב עד כדי;לעשות קשיע. ובקמיה ולא נתעכד בעפצת שיעורו
 עוד יותר גדול כדי לכתיב עליו נט. נגשר עיבודו אינו הייב עד המשה טפהים
 על ח׳׳ט. קלף מע־בר פערגאמענמ כרי לכתוב עליו פרשת שמע עד ובשעריך
 זדכסוםטוס שהוא קלף שניטלה ממנו קליפתו העליונה כגגד תשער בדי

 נכייק הרש זכ״ם נמ;א״ש . פצים. בכי״נ! פסים . ר׳ יוסי



 44 תוספת ירט אמר ר עקיבא פרק ט שבת ר׳ עובריה מברטנורה
ף ר״ ע מנין לעבודת כוכבים שמטמאה ן ״ י ן לעכודת כוכבים שמממאה במשא. פירש פרק ט א א י ^  פיק ט א מ
. איילי לאיירי לעיל באסמכתא א ש מ  ׳ הר״ב איידי וכוי אי נמי משוס רבעי למיתני ב
 כו׳ וזהו פירש״י וכתבו התוספות שאין נראה דאס כן בההוא גבי חרה נקע נמי להני קראי דאסמכתא וקרצ ל&ןרם כמו דוה
 ה״ל להתחיל ועוד דהי׳ל למתניית בפרק רבי אליעזר דמילה. הוא סמוך לקרא דלא ימצא במכתתו חרס דאייתי לעיל. אי

 אלא נראה איירי ונוי: שנאמר
ר ר עקיבאא) מנין לעבודת מ  פרק ט א א
 כוכבים שמטמאה במשא
 גנדהב) שנאמר(ישעי״ ̂ל תזרם ג) כמו דוהי)
ף א תאמר לוי0מה נדה מטמאה במשא א  צ
 עבודת כוכבים מטמאה במשאיל ב מנין
 לספינה שהיא טהורד^שנאמר(משלי ל) דרך
 אניד! בלב יסח). מנין לערוגה שהיא ששה
 על ששה טפחים שזורעין בתוכה המשה
 זרעוניף־) ארבעה בארבע רוחות הערוגה י)
 ואחד באמצעיי*) שנאמר(ישעיה «•) כי כארץ
- ,- ״te תוציא צמחה וכגנה זרועיח תצמיח זרעה
״ ט ל י ־ ל ק ס ג : 1 , י . 1 ״ ר , « ל « י ־ « א g K ל < ™ » 
 י ואסור קמ״ל קרא שכבת זרע ביום השלישי שהיא טמאה ע)

ת יט היו נכונים לשלשת ימיםיי).  שנאממשמי

 תזרם כמו דוה. כתב הר״ב ואפליגו
 רבנן טליה וכוי. במשגה ו׳ פרק ג׳
 דעבורת כוכבים ושם אפרש בסייר:
. ם  ב שנאמר דרך אטה בלב י
ר. •כרתנן  פירש הר״ב מת ים מתו
 בפ״ק רמקואות. [*ומ״ש הר״ב
 ואפילו היא של חרס פירשתיו במשנה
 ג' פ״ב דכלים]: מנין לערוגה וכוי.
 עיין מה שכתבתי בזה בס״ד ברפ״ג
 דכלאים: שנאמר כי כארן וגוי.
 כתב הר-״ב וששה מפחים ליכא
 למילף מקרא אלא קים להו לרבנן

י
 ; ט  ו

 נכד משום רבעי למיתנא מטן
ך  שמרחיצין את המילה וט׳ תנאלהנ
. א ש מ  מטין דדמו לה: מטמאת ב
 מושא אותה יכבס בגדו ואפילו לא
ה בקופה וכיוצא ת ט  נגע בה כגון נ
 בה והפליגו רבנן עליה דרבי עקיבא
 ואמרי אינו מממא אלא במגע כשרן
 והלכה כתכמיס: תזרם כמו(אשה)
. כלומר יהי בעיניך כזרים כמו ה ו  ד
 לוה כאשה נרה כדכתיב (ויקרא ס״ו)
 והדוה בנדתה ובעבודת כוכבים
. רה  משתמי קיא ־ ב שהיא טהו
 שאינה מקבלת מומאה: בלב ים .
 ופשימא דאניה בלב ים היא אלא
ם  לאשמועינ; דספיגה הרי היא ט
 מה ים טהור אף ספינה מהורה
 ואפילו היא של חרס ואפי׳ מעטה
 ביבשה והורידום ליס: שזורעים בה
 המשה זרעוגים. ויש בה כדי להפריש ביניהן הפרש
גה.  הראוי ולא הוי ערבוב: ארבעה בארבע רוהות הערו
 ממלא את כל הרוח עד כמוך לקרן ובאמצע אינו זורע אלא
 גרעין אחד כדי שיהיה הגרעין שבאמצע רחוק ג׳ מפחים מן
 הזרוע שבכל רוח לשיעור יטקת כל זרוע מפח ומחצה ואף על
 פי שאצל הקרנות שבדוחות הזרעים קרובים זה לזה ואין ביניהם
 הרחקה ג' מפחים ומנקין זה מזה חין כאן בית מיחוש דאכלאים
 בלבד קפיר קרא דלא ציה:, ערבוב וליניקה לא חיישיגן כלחנן
ך לגדר מכאן מ  היה גדרביגהים זה סומך לגדר מכאן וזה מ
 זו זרועה צפון ודרום ורוח זו זרועה מזרח ומערב
 אבל בין זרע האמצעי לזרעוני הרוחות אין היכר ואי מקרבי הוי עירבוב הילכך צדך ה:חק כלי יניקה: שגאמר כי כארץ
. תוציא חד צמחה תל זרועיה תרי תצמיח חל הרי חמשה. וששה מפחים ליכא למילף מקרא אלא קים להו ה ח מ  תוציא צ
 לרבנן דה' זרעונים בששה מפתים לא ינקי הרוחות מן האמצעי ולא האמצעי מן הרוחות דשעור יניקת כל זרע מפת ומחצת
 הילכך כי רמיז לקרא המשה זרעונים בערוגה בה ששה מפחים קאמר.ובמסכת כלאים פירשתי הלכות ערוגה ופרמותיה ודקדוקיה
. דום השלישי אנתי לא מהרחא שכבת זרע וראויה לקלומ ולהיות ולד נוצר ממנה וקרינן בה ה א מ  וכאן קצרתי: J שהיא ט
ם. דהקטד הכתוב על ממחי קרי במתן תורה לכך הפרישן שלשה ימים ולא חש  שכבת זרע הראוי להזריע*: לשלשת ימי

 אה

 רחמשה בשיתא
 ג שנאמר היו

 לרבנן
 תום':

 דחי
 איכא ערבוב ותסור קמ״נ קרח
 דבכה״ג ליכא ערבוב ובקרא לחודיה
 נמי לא סגי דלא הוי ידעינן בכמה

 שרי קרא אבל השתא דקים להר
 לא ינקי איה לן לאוקמי קיא גשיתא

 נכונים לשלשת ימים. למאי דכתב הר׳־ב דמתט׳ משבשתא ותני
 מהורה כתבו התוספות וא״ה דמפי ה״ל למנקמ קרא דוקדשהם
 היום ומחר, ואור״י דניחא ליה לאתויי היו נכונים לשלשת ימים
 משוס דמוכת דמפוס פלימת זרע הקפיד דכתיב ביה אל הגשו
 אל אשה עכ״ל. ומה שהגהתי בדברי הר״באלא רמןדראב״ע
. משנה שלמה היא פ״ח דמקואות. וה״נ מוכח בגמ׳ ף  היא כ

 דהכא
 ואף על גב דינקי מתתאי וכאן יש היכר גלול שרוח

 ישראל בי!
ר.  זמ״ז שפח ומחצה שהוא שיעור יניקה. או נוגעים בראש מו
 אפייה אסיר. מדהו״צ עירבוב: יב)הוציא. הד. צמחה. הד.
 זרועיה. תרי. תצמיח. הד. הרי ה' וקרא מייריבסתס ערוגה
 פהיא ו׳ טפחים. מדקיס להו לרבנן דבכה״ג לא ינקי מהדד:
 יגן דאז מראכהי צא מסרח הש״ז. שפיר מקרי עדיין ש׳יז. דראוי
 עדיין להזריע להיות ולד נוצר ממנו: יד) וקיי״ל(י״ד קצ״ו; דהפולטת
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ן תפארת  יכי
 פייט א) איירי מקש אשמנתא בסוף פרק דלעיל. כקינו כמי כצ
. ׳  הכי אסמכתא דפרקן. או משוס אסמכתא דמשנה ג
 דמרחיצץ המילה כשבת נקע נמי כל הני: ב) אפילו לא נגע בה
 כשנשאה: ג) ר״ל העפה לע״ז זר ממך: ד) כנדה: ה) הכנס אל
 תאמר לו. ולא אמרתי לך שתהיה לך ככרה . רק לענין טומאה .
. רק צא תאמר  אכל לח כמוה שתחזור לקרבה ולהכניסה כ:הטמנ
 לה. דע״ז טמאה עולמית: ו)וקיי״ל דע״ז מטמא רק במגע :
 ז) ר״ל שאינה מק״ט: ה) מה ים אין מק׳יט. כ״כ ספינה. ואפי׳
 היא של חרס. וכ״ש של ען. ואפילו טענוה ביבשה והורידוה ליס.
 רמטילטלת מלא וריקן. אפייה אמקט״ו: ט) ולא יותר. ואף דבכל
 דוכתא מלת זרעונים כולל כל הנזרע. הכא רק בירקות כרי לזרוע
 ה׳ מיטן בערוגה. מרכך הדרך לזרוע מהן מעט מעט: י) מניח בכל
 זרת טפח על טפח פנוי. וזורע ר״ט האחרים ברוחב טפח. וכן בכל
 רוה ורוח: יא) ר״ל טפח על טפח זורע באמצע. כרי שיהיה מיבדל
 מהירקות שבצררים טפח ומחצת לכל רוח כתמונה א). או שיזרע
 באמצע ח' טפחים. אבל יגע בהזרוע בד׳ הצדדים רק בראש
 תור. כתמונה ד). אבל טפי מה׳ מינץ. אף שמרחיקין

ם י ג ל  צי

 א אר׳׳ע בנדה . ש״נ ע׳יצ
 ע״י f-a ע׳״פ pipy ישעיה
 רמז מ׳יג יי ב ג־נין לספינה.
 פיג ע״כ ילקיע משצ׳ רמז
 מתקס״נ; מנין לערוגת .
 «'ד סינ ננאים פ״ג ננ״א
 פסחיס ל/׳ ע׳יכ• ילקין ישעיה
 גבז שס״ו מיי' פייל ההלכות
 בנא•.; ׳c״c סמג לצדן לע׳יע :
 ד' על די. קדושין ןי/ן ע״כ:
 ג מין לפולטת. פ״ו ע״א.
 ׳pi־B ימת למז לעיין ועי׳
: n'ppo r a i ינןיש מצולע 

ת ו א ח ס ו י ג י ו ג  ש
 א שמטמאה. במש׳ ד
. ה א כ ט  0י1רו שהיא מ
 במשבי״ג־ שהיא םט:!א
 וכן בסמוך. עי׳ במצא״ש
 שמביא שסר״י מתק אה
 סה״א בבל המשנה . והוא
 המיז. עי׳ לעיל כריש ס׳יס
 ופ״ו. מה נדה. במשגי׳יר
 מה הנדה : ב שז־רעין
 בתוכה. במשני״.׳ זורעין..
. (ארבעת ה  מ־ע״ג.. ב
 בד׳ דוחות הערוגה
 ואחד באמצע). במשבי׳ל
 ארבע״ ערוגה ואתת,.
 ב־״נ ארבעה על ארבע..
 וע•" במשל׳כ. בכיי׳מ ליתא
 כ״1. ועיי כלא ס פ״ג מ*א.
 ורועית תצמית זרעה לא
ה.  נאמר אלא !רועי
 בל־"נ.. זרעת לא נאמר
 כאן אלא זרועיח תצמיח,
 כמשבייר.. *רעה תצמית
 ל״נ אלא זרועיה תצמיה.
 בכי״ין וכגנה זרעה
 תצםיה ל״נ כן אלא
 זרועיה תצמית: ג שהיא
 טמאה. במשב״ב שתחא״
 בד״; ובכי״ק שהיא
 טהורה ומסניתין מ־אב״ע
 אך מסוגיה הלמה־נו לא
 משמע כץ ועיי רש״י ורעיכ
 והוי״נו. היו נכינים.
 נכי׳׳מ וכמש׳ כינס סי'
 הי־ע״ב ו״ר והיו., אך
 אינו נכון לפי סגנון הכהיב
 המובא כאן , ועי׳ בדביר
 הסמוך. לג׳ יפים. ב־׳׳;
 ובמש•:•״ר לג׳ •מיס אל
 תגשו אל אשה ונ״ה

 ברי״ף :

ן ו ן לצי ו ש א  ר
 בנכרע״ב]ד״ה ארבעה
 כוי כלהק כוי, בב": לכ׳ו:

ת רע״ק ספו  תו
ט ג נאית קה] י  פ
 ברעיב דיה
 שהיא טםאח. הראוי
 להזריע, ועי׳ ריש כלים

 ובריש פ׳׳ו דנדה ;



יים נ ו  צי

A שמרחיצין , ?ל״ל 
 ייי:ל«י מנש פי© ה״ג עי'
 ״יל פ״ס D,' ׳״ס ועי' פלל׳•*

 פכ״ס 'לקינו וישלח למז >ןל
 מיי׳ פ״נ מ־.' מיל: ה״ח מישי*
 אויייז פ*ג! שגיא סעיף ס׳:
 שקרצדי(. יומא מ״אע׳א מיי׳

 פ״ג מהל׳ עכודמ rV״S ה״י
 ף מנין לסיכה. מיו ע״א
 יומא ע״י ע״נ >לה לי; עיא
 יליןוע תהליס רמו קהס״ה מיי'
 פ״ג מ־לכ!מ לנפת עשורה״מ
 וליש פי״למל׳ מלומזתשוש״ע
 או״מ ס" מרי״ל העיף א׳:
 ה המוציא עצים. פ״ש
 ע״כ נינה >'פ ע״א. • ו:למ׳
 שבמ פיינ היה. מ••' ־)־•יז
 מהלכות מנה י.'ד והי;: קלי.*
 אטויןעיס ע״א מי ׳ש;י\>ז:

ת ו א ח ס ו י נ י ו ג  ש
. בכיימ ומנין ו,כן ן י  םנ
 בשמץ־ במשגה ז׳. את
 המילה. בל״נ ובמשבי״ר
, עיי; בהוי״נן  את הקטן
 מ״כ כשם הירוש/ והמצית
 לבר־ היוושל׳ אלה מובי,ה
ס בנבלי (קלל:) הוו נס ; 
 במערנא הרחצת קנו! או
 סיהצה מילה ט' עיש.
.  (שהל להיות בשבת)
, ועיין ז ׳  בכי״מ ליחא כ
 ירושלמי כאן זכבבלי
 שם. ש ע י ה . בכייק
 השעיר י כשנים כשלג
 ילבינו, במ:בי״ר..*לב-גו
. כדי׳נ כשנים ונוי. י  וגו
 !כי״א וגכי״ק כשנים
 כשלג ילבינו אם יאדימו
 כתולע כצמר יהיו ;
 ד •שנאגר; מ־שגי״ר
, בד׳׳כ ן  ליתא : ה תבלי
, ם י . נכי׳׳ק תבל ן  ותבלי
 ומצשר»ן.בד״נ מצטרפין.
 קליפי אגוזים. כתב הרנ
 בעל דיס דל ״(קליסי
 אגוזים) ככמט בבגגה
 במש׳ ריווא ומשם בכל הר י
 הישנים גם בדי קראר,א
 שהדפיסו התויי׳נן בעצמו
 בפעם הב׳ ומן ההימא שלא
 העיר התוי״ש עיז' עכ״ל
 זכןלית׳ נה בדפוס הראשין
 של התיייט (פראג) .
 (אםטיס ופואה). נכי״יו
 אססס.. כנ׳שב׳ב ל״ו ר׳יצ
 ססיס״ בכי׳ימ ליתא ועל
 כגליון סטים ופיאה. גל״נ
 איהםים״ ונבל הל׳היבנים
 בגמרא וברש״י סשים.
 גםבכה במשי׳: פי סבכה
 וכן בסמוך.ב7״ג ובמשב״ר
 כסבכח וכ״ה נםלי׳ון.

 ועיין מןי״ע •

ם י ש ד ת ה ו פ ס ו  ת
ש שעיר א ר  :[במשנה] ב
 סמסתלמ כוי. וקשה ־איתא
 ביומא שהמלה היו מכגץ
 לקמר על פתח כל היכל
 דק קורס המורכן שלא היה
 מלבין לפזכעים נוהגים
 לקשור גכעיר איכ הונ׳׳ל
 עיקר המקנה (י״ל מקנו
 דגר שיש ?ו קצת איסור
 דמיא דאינך מה שהיו
 חולקין הלשון לשנים גם

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
ה ב ב ס  [תיי״ט! דיי׳ ב
 ס״א פי סככה כר. וכן ר.יי
 במבנה שבגמ׳ וכן בנמ'
 ע״מ ע״א איתא לשי סבכה.

 ליוס השלישי לביום שלישי צהפרשה
 נתנה תורה, הי גמי לא מפבשתא
 היא אלא [רבנן דלי] אליעזר בן
 עזריה היא דסבירא [לתו] הפולמת
 ביום השלישי טמאה וליה הלפתא
.  [כותייהו]: מנין שמרחיצין וכו׳
 חפי׳ בתמין שהוחמו בשבת לאן£ ביום
 ג׳ מסוכן הוא וכ״ש ראשון ושני והמיס
 חמין מחזיקין לגוף התינוק ומבריאץ
 אותו: לשון של זהורית. כמין לשון
 של צמר ארוס היו קושיין חציו בראש
 השעיר המשתלח לעזאזל וחציו כצוק
 וכשהיה דוחה השעיר למעה היה
 הלשון ההוא מלבין ומדעין שנתכפרו
 עונותיהם: ך מנין לסיכה שהיא
. צא ככתיה ממש לחיובי ה י מ ש  כ
 עלה כרת אלא שהיא אסורה :

 ר׳ עובדיה מברטנורה אמר ר עקיבא פיק ט שבת תוספת יום טוב כג
 אם יפליטו אח״כ ביום רביעי להפרכה דמםריח ואינו ראוי דהכא: [״מנין שמרתיצין את המילה. ולקמן פי״ט משנה ג׳
 להזריע. ופסק ההלכה שהפולטת ביום השלישי טהורה ומהני׳ תנן את הקטן ואן! בכאן כן הוא בסדר המשנה שבירושלמי
 מפבכתא היא ותני מנין לפולטת ש״ז ביום השלישי שהיא טהורה ובש״ס כס אגן תניגן מרחיצין את הקטן תניי׳ רבי רב מרחיצין
 שנאמר היו נכונים לשלכת ימים ולשלשת ימים דאמר קרא היינו את המילה ר׳ אבהו בשם רבי יוחנן הלכה כמי שהוא אומר מריויצין

 מנין שמרחיצין את המילה ביום השלישי
 שחל להיות בשבת טי) שנאטר(בראשית לד)
 ויהי ביום השלישי בהיותם כואביבט׳). מנין
 שקושרין לשון של זהוריתי0 בראש שעיר
) אס יהיו א ה י ע ש י  המשתלח יח) שנאמר (
 חטאיכם בשנים בשלג ילבינו: ך מנין
 לסיבה שהיא בשתיה ביום הכפורים. אף
 עלפי שאיןראיה לדבר זכר לדבר שנאמר
 (תחלים קל=) ותבא כמים בקרבו וכשמן

 בעצמותיו^ ח המוציא עצים כדי לבשל
 ביצה קלה ל). תבלין כא) כדי לתבל ביצה
 קלהכב) ומצטרפין זה עם והבג/ קליפי
 אגחיפכי)קליפי דפוניבכי׳) אסטיסכי)ופואהכז)
. מי  כדי לצבוע בהן בגד קטן בסבכה נח)

. ביצת תרנגולת שהיא קלה לבשל יותר מכל שאר ל״א כתב דלא כאיב ליה טפי בגי אלא שחלושין ביותר והייט כדבריו ה ל  ה ביצה ק
 ביצים ולא כדי לבשל כולה אלא כגרוגרת ממנה טרופה ונתונה הראשונים־ ויש מחלוקת בץ הפוסקים בזה. ודברי הר״בבח״ג
 באלפס:ומצטרפין. כל מיני תבלין זה עם זה: אסטיס. ט׳׳ל בל׳ פ״ר דמסכת תענית נראין רלא כמ״ש 3כבאן: ד כנין לסיכה
 ערבי וצבעו דומה לתכלת: ופואה . שרשי עשב שצובטין בהם שהיא כשתיה. כתב הרמב״ס אץ רוצה [באמרי כשתיה שיהיה
 אדום ובערבי חלפו״ה: בסבכה. בראש הסיכה שעשויה כקליעה קיינ ע!יה] כרת. אבל חייב מלקות כמו שנבאר במס׳ יומא.
 נותנים ובם ברפ״ח ביאר שחייב מכת מרדות לפי שהסיכה אינה אלא
 אסמכתא ומדבריהם וכ״כ בחיבורו פ״א מתל׳ שביתת עשור ועיין כיוצא בזה בפירושו למ״ח [כפ״ק] נמ״כ כם בס״ד: ביוה״כ . עיין
ד לבשל וכו׳. אע״ג רתק במשנה ה׳ פיח קנה שהוא עב ונו׳ כדי לבשל וכו׳.  מ״ש בם״ד רפ״ח דיומא: ה המוציא עצים כ
 איצטריך לאכמעינן בעצים דצא תימא דחזו לעשות בהן פן של מפתח ובליש לחייב קמ״ל. גנני: תבלין. כתב הרמב״ם כמו הפלפל
. וכל אלו הם מיני מרקחות ודברים שריחן טיב כ ״  והזננביל וגלנגאן וקדה ודומיהן. וכולן מצטרפ־ן זה עם זה לפי שפעולתן אחת ע
 ועי׳ במשנה ו׳ ומ״ש שם בסייר. ולאפוקי שהר דברים פמתבלץ בהס התבשיל כמו השוס והבצל. ותמיהני לבפ״ב דערלה משנה ט״ו
 מפרש תבלין כל דבר שמתכלין בו ואפילו שום וכו׳ וכי הימא דהתס לנתינת טעם לאסור התבשיל והכא להוצאת שית שאני. לא
 מסתברא כלל לחלק. דתא כל שיעורי כבת הולכין אחר דרכן של בני ארס לעשית בדברים ההם . וכיון שהשום ודומיו בכלל תבלין
 לענין נ״ט ה״כ שיהא בכלל תבלין לענין הונאת שבת. ועוד דבגמ׳ הנא אדתנן ומצטרפץ זה עם זה פריך לה מההיא מתני׳ דערלה דתנן
ט טעמא רחזו למתק את הקדירה הא לאו הכי לא ומשני ה״נ דחזו למתק. הא קמן דברדא  ומצטיפין ואתמר עלה במיני מתיקה נ
 מחתא מחתינהו. ולא עוד אלא שלפי דעת המקש! סייד דבהני דהכא כליל טפי מההוא דערלת . ועיין רפ״ט דחולין. וראיתי בפי״ת
 מה״ש פהרמב׳׳ס שם העתיק המכנה שבכאן כלשונה וכתב עליו המגיד וז״ל ומ״מ נראה לפי הגמ׳ שאין מצטרפין אלא כשכולן
/ אחר עכי׳ל. ובפי״ב מהמ״א כתב הרמב״ס ההיא לערלה תבלץ שהם ל או י  מיני מתיקה וכן פרשי׳י ז״ל ויש לרבינו שם פ
ד מיני ירקות וכן רגילין ליקח בלילי פסחים לטיבול הראשון ה  ג' שמות וכו׳ ואסברה לה בכרפס וברפ׳יט דפביעיח תנן לה ב
 מה שקורין בלי׳א פיטרזי״ל ואומרים שהוא מה שנקרא בל׳ חכמים כרפס ובירושלמי דפביעית מאי כרפס כבנהרות ריל׳ח
 אמר פיטרוסלינין. וצ״ע. [״ואי אין מחבלין לביצה אלא באלו שזכר הרמל׳ם ודומיהן ניחא דלא מצי מיירי הכא אלא בחלו
 בלבד וראיתי בתוס׳ דפ׳ מלין דףקמ״ח בסד״ה הגי פלפלי כו, שכתבו דאין נראה שיהא בכלל תבלין אלא ירקות כעין כמו; אבל
 שומיןובצלים אינם בכלל תבלין ע״כ]: אסמים. עיין מ״ש גסי׳ד במיה פ״ב דכלאים: [״בסבכה. ס״א פי סבכה וכן העתיק

׳ ונזה הבין לברי הרמ״ן. וכב״ד תיקן ״הריב״ . ס י י מ ר  א) ביפוש פ״אנ וקראקא ״כתב ה

 את הקטן]: ביום השלישי כתב
 הר״בא)וכ"ש ראשון ושני. וכן משמע
 לשונו בפי״ט. וכתב שם הר״ן וא״ת
 והא כתיב(בראשית ל״ל) ביום השלישי
 בהיותם כואבים אלמא טפי מסתכן
 בג׳ מבשני י״ל אע״פ שסכנת יום
 שני גדולה משלישי אפילו תכי ביום
 השלישי היו חלושים ביותר ולא היו
 יכולים לברוח ולהלחס. אבל ביום ב׳
 עדיין לא תפש כחם ויום ראשון יוכיח
 שלא נגעו בהם לפי שעדיין כחם עליהם
 אע״פ שהם מסוכנים יותר וכתב עוד
 רנ״ל שאין זה ראיה דאיכא למימר
 שיותר הם מסוכנים בשלישי • ואל
 תתמה שטבען של הרכה חליים כך
 הוא להתחזק יותר בשלישי עכ״ל.
 אבל בפ״ג ממסכת נדרים סוף ל׳

 ר ש״י

ן י כ  ישראל י
 אחריו (ע״ פסת-ם ליו צ׳ ולרק): יט) מקיש סיכה לשתיה - מיהו
 אינו ראיה גמורה רק זכר. דדלמא ברחיצה משהעי קרא דמים.
 דגם ברחיצה גככשיס מיס בקרבו דרך נקבי פארען בבגוף. א״נ
 בקרבו לאו אמים רק אקללה קאי. להט באמת סיכה רק מדרבנן
 אסור. והכי קיי״ל: כ) כלעיל פ״ח סי׳ נ״א . כ״ב . ני׳נ;
 כא) בשמים. שומים . בצלים. ושומן (עי׳ ר״מ ערלה פי׳נ מ״י);
 בב) ה״ג בעינן ביצה קלה דהיינו ביצת תרנגולת דמדהיא טריבה
 לחין טפי משאר ביציס. א״צ הבצץ מרובים להעתיקה: כג) כל
 מינים שבתבלין: כד) קליפה ירוקה שעל האגוז בעודה לחה ראוי
 לצבוע: כה)(גראנאטאפפעל): כו)(וויידענקרויט) שעושין ממנו
 (אינדיג): כז)(פערבטר ראשה): כת) רגיצץ לתת בראש הסבכה

 סמלית

ן תפארת י ב  י
 ש״ז תוך ו׳ טונות לשימושה. חוץ מיוס ששמשה בו סתרת יוס א'
 מזי נקייס שלה (ופוגה היא או יוס או לילה); טו) דכשאין מים ממין.
 מותר לישראל להחס לו מיס לרחצו כדי לחזקו. דאז הילד מסוכן.
 ובב׳ ימיס הראשונים פליגי הפוסקים. די״א לא נתיזזק החולי עד
 יום ני: טז) והאימא נשתנה הטבעי ולהכי אין מרחיצין סתם
 מילה. רק ביש לחום לסכנה. אבל קודם המילה. מרהיצין אותו
 בחמין שהוהמו מע״ש. ובנשפכו יביא חמין כהוחמו לצורך עובד
 כוכבים. אגל לא יאמר לעובר כוכבים לחממן. ולערן שרית הסדין
 (ווינדעלן) למילה. באפשר יעשה ע״י עובד כוכבים (של׳׳א ס״מ. יעי'
 נל״ט מלאכות במלבן׳): יו) צמר סרוק כלשון וצבוע (קארמאזין):
 ״ח,אע״ג דאיכא קצת איסור כשיוציאו חון להמס. או כשיחמר



ת ר עובדה מברטנורה ב ק ט ש י א פ ב י ן ל י ר ע מ  46 תוספת יום טוב א

ר מ ו ל ם לו כ י א ר ו ק ר ו י ה ז מ א ו ו ה ה מ ד ר . מין א ת : נ ד ג ט ב ע ם מ י נ ת ו  נ

א . י נ ו מ : ק ר ה ט מ ה ו ק נ מ ץ צמח ש . מ ת י ר ו : ב ז ״ ע ל ב ^ ם ״ ו ל  א

ד ו מ ל ׳ ת בל א ו מ ה ו ז ת ה ר ח י ב ע ה ם ל די ת הי ו א ר פ ע ם ב י ק נ מ ב ש ש  ע

פ ר פ ת א א . ל ג ל ש א ; ו י ׳ ץ לו אלקלי ר ו י ק ב ר ע ב ן ו י שלוף דו ו ר  ק

א צ מ נ ם . ה ת כ ל ה : ע א ו ה ה  צי מ

א אש ו ה ה ד ם נ ס ד ע א ו ד ד ואין י ג ב ת קמוניא ואשלגל, כדי ב י ר ו ב ו ט ב ר ת  רגלים נ
ם לכבס בהן בגד קטן בסבכה. רבי יהודה י ר ב ה ד ע ב ן עליו ש י ר י ב ע  לאו מ

ה ע ב ר ם א ל ל כ מ ם ו ה תו ב ק או ו ד ב  ל

: י ״ ר ה כ כ ל ן הללו ואץ ה י נ מ  ס

ח י ר יא ל . דחז א ו ה ל ש ת כ ל פ ל  ו פ

: ו נ י נ י י ב ל המצו פ ל ה ואין זה פ פ  ה

י ם בו מ י א פ ר מ . ש א ו ה ל ש ן כ ר ט  ע

ם י מ ש י ג נ י : מ ש א ר ב הצי ה א  שיש לו כ

ת ו כ ת י מ נ י : מ ב ו ח ט . לרי ן ה ל ש  כ

ן ב ר ן ד ה ת מ ן ״ שראוי לעשו ה ל ש  כ

ם או י ר פ ס ל מ פ ו נ ב ה ק ר . ק ק : מ ן ט  ק

ו [זכריה ק בשר מ ת שבלו לשון ה ו ח פ ט מ  מ

. שכל ו ז נ ו ג ו ל ת ו ם א י ע י נ צ מ : ש [ ד ״  י

. ה מ ו א . מ : ה ז י נ ן ג ו ע ר קדש ט ב  ד

ץ ק ת ה ו י ר ו ם א א ל ר ה ק י ב ש ח א א מ צ  א

ו ת י ב א עושה כשמוציא ע״ז מ ו ל ה דו  ג

י ר כ ו ן • מ י ל כ ו ר : ן ה י ״ ר ה כ כ ל  ואין ה

ת ו פ ו ם ק ה ם ויש ל ם לקשוטי נשי י מ ש  ב

ו ר פ ע ב שמנקין ב ש ב ע ״ ר : קטוניא: פירש ה [ י ״ פ  ר

ה ז ר וכיוצא ב פ ע ד שנעשה כ ק ע ד ק ה ר ן ה נותשי ו ו ת  כמייבשין או

ן נ ת ד . כ ם ת כ ל ה ר ע י ב ע ה י ל ד : כ ד ״ י ׳ פ ה ג נ ש ׳ מ א בפי צ מ  ת

ל כו׳ פ ל ב אין זה פ ״ ר ׳ ה : ן [״פלפלת. פי ה ד נ ט ד י ו פ ׳  במ׳

ת ל פ ל י פ נ ת ק ד • מ ל ״ נ  וכפירש״י ו

ה נ ש ה מ ל ר ע ב ד ״ פ י ב ת י א ל ר ב ״ו א  בתי

ת ״ פ מ ם ד ת ה ש ד ״ ר ה י י פ ה מ א ר נ  י׳ ש

; ( «  אומר כדי להעביר על הכתם ל
י כל שהוא ועטרךלג) כל שהוא.  ן פלפלת
 מיני בשמיםלי) ומיני מתכות כל שהןלה).
 מאבני המזבח ומעפר המזבח מקק
 ספרים לי) ומקק מטפחותיהם לי) כל שהוא
 שמצניעין אותן לגונזןלח). רבי יהודה אומר
 אף המוציא ממשמשי עבודת כוכבים כל
 שהוא שנאמר (!ברים ע) לא ידבק בירך
ן ההרסלט:: ץ המוציא קופת  מאומה מ
 הרובליף<אף על פי שיש בה מעין הרבה
 אינו חייב אלא חטאת אחתםא). זרעוני געה
 פחות מכגרוגרתמב). רבי יהודה בן בתירא
 אומר חמשה. זרע קשואין«) שנים, זרע
) שנים. ח פ י ר צ מ  דלועיןמי) שנים. זרע פול ה

ו נ י : א ם י מ ש ב ת ה ו ר ו ר צ ת ל ט ט  ק

ת ו ה : פ א י א הוצאה ה ר . דכולן ח ת ח ת א א ט א ה ל ב א י י  ח

י כיון נ ת ה ר ג ו ר ג ל התוכלי! שיעורן כ כ ג ר ״ ע . א ת ר ג ו ר ג כ  מ

ה כ ל ב ואין ה י י ח מי מ ת נ ר ג ו ר ג כ ת מ ו ח פ ה קיימי אפילו ב ע י ר ז ל  ד

ר א ש . חשוב מ ן י א ו ש ע ק ר : ז ה ש מ ר ח מ ו א א ש ר י ת  כר״י בן ב

א שקורץ לו הו י ו ע פול המצר ד ץ ו ע ו ל ע ד ר ה וכן ז נ י י ג נ ו רע  ז

י ״ ל ס א  פ

ה ש ק , שאיט פצפל שלט דא״כ ת '  פירש׳

א ש ד ן ד ל שלנו בכלל תבלי פ ל פ  רישא ד

. ל פ ל פ ר ל ח ר א א שיעו נ ת תן ה אך נ הי  ו

א רי א לא אי ס ה ו ש ה דאי מ א ר  ולי נ

ש ב ד ה א׳ ב נ ש מ ב ב ״ ר א פירש ה ה  ר

א משהו אזלינן ו ה ו שכיחא ו ת א ו פ ר  ד

א הו א ו ר מ ו ח א ל ר ט ו א ז ר ו ע י ר פ ת  ב

ן מ ק ל ד ה כ ת ו ו כ ה וה״נ ד כ ו ר ׳ ע מ  ג

י נ י : מ [ 1 ו כ ם ו י מ ש ה מיני ב ״ ר  ב

ל ב ת ו ל מ ח כ י ר ה ! ל י . וראו ם י מ ש  ב

ל ב ת ל כדי ל א לה לעי נ א ת ה ה ״ ת ל א  ד

א ס ק ת ה ג ד ׳ . ואעי י ו כ ה ו ל  ביצה ק

ם יין ג ם הראו י ר ב ס ד ׳ י ב מ ר  חשיב ה

מר י בשמו צריך לו ת ב ת כ ו ש מ ח כ י ר ה  ל

ח י ר ה ל ל מ בו י לתי פ י ט ד י ב ו ע ה נ ה  ד

טא ו רא ז עו ר שי ת ך לא אזלינן ב כ ל ה  ו

ח ״ ף ע ׳ ד מ ג ח ב ״ פ ר ן ב נ י ר מ א ד  כ

חא ר רשכי ת ן ב נ ב חא ולא שכיחא אזיל ר א דשכי ת ל א כל מ ״  ע

: ל ׳ י נ א כ ר מ ו ח א ל ח י כ פ ר ד ת ן ב נ ב . שכיח ושכיח אזיל ר א ל ו ק  ל

. ׳ ו ג ה ו מ ו א ך מ ר י ק ב ב ד א י ל ר ו מ א נ ר וכו׳ ש מ ו דה א הו י י ב  ר

ה כ א ל ה מ ו ה ס ר ה משו י מ ע ק ט ״ ת ר ד מ ו ה ל א ר ה נ י ה ה ר ו א כ ל  ו

. ן מ ק ל ק ד ר ה ה׳ פ נ ש מ א ד ן הי י שמעו ב ר ה ו פ ו ג נה צריכה ל  שאי

לקמן א ו נ ת דה ד הו י י ב ר א כ ל ו ד ק ס ם פ ״ ב מ ר ה ב ו ״ ר ה ד  אלא מ

ע י ר להצנ ש ר דאין כ ב ו ס א ש מ ח ק נ ת א ד ח ע א ט ל א לפרש כן א ״ ה חייב א פ ו ג כה ל ה צרי נ י א ה כ כ א ל מ ו ל ק ס ׳ פ ק ב ר ה ה׳ פ נ ש מ  וכן ב

׳ ה ה א כר״י ועיין משנ ל ה ד ר ש י עצי א ט ו ע מ א ל נ מ י ק ו א ׳ ו ר וכו ש ן כל שאינו כ נ ת א ד ה ב רש״י ז״ל ו ת כ ם בו והיינו ד ד א  שאין צורך ל

ג רכל ׳ י ע א ב ״ ר . פי׳ ה ה נ י י ג נ ו ע ר : ז ד ״ ס ס ב ן ומ״ש כ מ ק ל ׳ סי׳ ד ה ב נ ש מ . עיין ב ת ח ת א א ט א ח ל ב א י ו חי ע א : ז ן מ ק ל ק ד ר  פ

ה שכיחא ושכיחא ו עה קיימי ה רי ז א כיון דל ל ן ג״כ לאכילה א י ע דראר מ ש מ ׳ וכן ל׳ רש״י ו ימי וכו ה קי ע י ר ז ל י כיון ר ׳ הנ ם וכו י ל כ ו א  ה

ם לאכילה כמו י ו א ם ר נ ם שאי י ע ר ז ם ה ה ה נ י י ג נ רעו ו ז ר ו ב ר ם בפירושו וכן ב ״ ב מ ר . ולשון ה ל י ע ל ר א כ ר מ ו ח א ל ח ט ש ר ד ת  דאזלינן ב

י ר ב ד . ולרש״י ו ד ״ ס ם ב י א ל ת כ כ ס ת מ ל ח ת ה ב ד לשונו בז ו י ע ת ק ת ע ר ה ב כ . ו כ ׳ י . ע ם ה י מ ו ד ת ו ו ת פ ל ה ם ו י ל צ ב ה ם ו י נ ו פ פ ל מ ע ה ר  ז

ץ ל כ א ה שאינן נ נ י י ג נ ר אותן זרעו מ ו ל ; כ ה שאינן נאכלי נ י י ג נ ו רע ם ז י א ל כ ב ד ״ ה ב׳ פ נ ש מ ן ב נ ת י ד א מ ש ד ר פ ב שככאן צריכין ל ״ ר  ה

. א״כ יש לפרש לרש״י ה נ י י ג נ ו ע ר ר איזה ז י כ ה א ל ו א ה נ מ י ץ ס ל נ א ס שאינן נ ״ ב מ ר ה . ראילו ל א כ ה ו ש ד פ ד ץ כ ל כ א נ ש ן ה ל יש מ ב  א

ר מ ם א ״ ב מ ר ׳ ה י פ ת . ב ר ג ו ר ג כ : פחות מ א כ ה ו ש ר י פ ד ה כ ע י ר ז ן ל ר ק י לה אלא ע ם לאכי י ד מ ו ר שאין ע מ ו ל ן כ י ב דשאינן נאכל ״ ר ה  ו

ה נ ש מ ק ה י ת ע ו ה ר ו ב ח ב ן ו מ ק ל פ ד ״ ר ר ועיין מ״ש ב מ ח ט ק ע ת מ ו ח פ ב ר ש״מ ד עו ׳ השי א פי ל ד מ ה ד א ר ו נ מ ע ט ת ו ר ג ו ר ג ב ל ו ר  ק

. כ*כ ע ׳ ׳ כ ; כ א ת . א ׳ ו כ ע קשואץ ו ר : ז ד ב ל ה ב ש מ א ח ל ס אפילו צא הוציא א ״ ב מ ר ׳ ה . פי ה ש מ ר ח מ ו א א ר י ת י כן ב ״ : ר ת ג ו ש ל  כ

 הרמנ׳ס

 יכין
ע. כלעיל י  . אינו בכלל כל הכשר להצנ

 ישראל
ם ו ה בעיני א ז ו ר מדמב ב  ס

) דחדא הוצאה א : ט ם י מ ש ה של מוכרי ב נ ט ה ק ב י  (פ״ז מי׳ג): מ) ת
ם ל ע ה ׳ הוציא והזר והוציא ב ה ארי׳ קישה הרי אפי . ואי׳ת מ א י  ה
. י״ל דקמ׳יל דאפי׳ לר״י (כריתות ס׳־ג מ״ע) דתמחויץ ' ק א  א׳ חייב ד
ת פ ו ה ק פ ו ק . ואפייה כיון שהן ב ! י ק ל ח . א״כ כ״ש דמינין מ ! י ק ל ח  מ
) אע״ג דאוכלין שיעורן ב ק א׳ (ועי׳ נרי מיני•: מ  מצרפן וחייב ר
: ( ט א א ז ז ע ק ר ו ג ) ( ג : כ י פ הו לזריעה קיימי ט ת . הנ ר ג ו ר ג  כ
ך הנ . ו ( ט א א ען ז . באהנ ק נ י מ ש ) ( ה : פ ( ט א א ן ז ע ג ה א ל ע מ ; ( ד  מ

: א ט ו ר ז ו ע י ש ב י ג ס . ו ם י ע ר י משאר ז פ  חשובים ט
 שמצניעו

 תוספות רע״ק
. עיין פ־רישו בהרעיב לעיל פיב טיב : ןאותקו] שש ן עטר  ו [אות קו] במשנה ו
: n'p 'ה. ובפ־רש־יי ונ״ל. ועיי; בם׳ז ובנקיה״כ מיד סוף םי פ ' ל  תוי״ם ר״ה פ

 תפארת
 א הן ג׳ מיג׳

ן י כ  י
זאלפעשטער) ) וי״א ( ן ע י ו ל א ) ( ט ; כ ע ו נ ת צ  מעלי

. ה ת נ ת כ ם ב ת ) אשה שמצאה כ א : ל ה ס י ב כ ם ב ן הבגדי  עשב המנקי
ס ד מ ש ״ פ כ ) ו ל ן א י במעי ת ק ר . ט ע ב א רם נרה או צ ה הו ת א ק פ ו ס מ  ו
. רהוא בכלל תבלין ו נ ל . ואינו פלפל ש ה פ ) חזי לריח ה ב : ל (  מ״י
. ץ י ו ש ע ) ה ר : ל ש א ב חצי ר א . חזי לרפא כ ( ט כ י צ ר א ה ) ( ג : ל א ״  דלעיל כ
ף א ) ד ה : ל ל כ א מ י לתבל ה פ  ולעיל כ״א מיירי במנויין ט
ם שנרקבו : י ר פ : לו) ס ן ט ט חזי לעשות כלי ק ע  מ
: י ב י ב י קדושתן ח נ מפ ) ו ח : ל ו ב ק ר נ ת ש ״ ) של ס ן ע כ ל ע ש נ ע מ ) ( ז  ל
. ות״ק ו ת י ב ן להוציא ע״ז מ ק ת . והו״ל מ ׳ י ר הו הלאי א אחשבי ר ק ו ( ט  ל

ן . ו י צ  ראשן ל
ר י ב ע ה . ס״א קיממי ערוך(ערך אשלג) וערך קמליא: נשם] ל א י ל ו ס  ה [נמשנח] ק

: ׳  טל ככת?. כמשב׳ג איתא את הנקם ופירש׳׳, את הכתם של דם נדה ט

 להריח
ת כ ת  מ

ם י נ ו י  צ

:  ו פלשלת• t'ע״א מ״׳ שם
 ן קופת הרוכלי; . שס
יז: זרע ני ׳  מי" שס הלכה כ׳
 בנה• ע״מ ע״א מיי׳ עה י.*ו 1

ת ו א ח ס ו י נ י ו ג  ש
 p מ ו נ י א« כמשט״ר
 קימיניא.ככי׳׳ק קמונ-יה.
 גמשנ״כ קנזוליא. לככם
. במשנ״ב ליתא . (  (בחן
 על הכתם . כמ־שכ״נ את
 הכתם . ועיי; רש״י :
 ו פלפלת כל שהיא ,
 גי״ג.. כל שהיא. ועטרן,
 גי״נ עטין.מיני בשמים.
. בששים כל שהן. ח.  נטי
 וכיה גרש׳׳י. ומיני מתכות
. כדינ מיני  כל שהן
 מתכת..מ־ש״י..כל שהוא.
 גכייק סיני מתכוודהש
 כל שהן יר,ולי היתה הנום׳
 י-ואת לפ;י הרמג׳ם ש:י׳
 כלי נ׳הכית בשולוקי! בהם
׳ . ככיימ י:  הנש;:ים 0
 כאן כוסשה שמצניעין
 אותן לרפואה. וי:״ י צה
 גריס לה ולאי־ענח שעמי׳
 ויותר מםתכי הוא ל:דלא
 קתמרה הגמ׳ למאי וזזי
 כבהינך ובזה היה מתישי
 גס p טעמא דנר׳יהא
 המיכאז גגמ' ר ח רע הו׳.
 ארגמן כו׳ ואילי הג־ןיש״י
 חה ר!אי ניכאמיט מתכות
 וזה לא יתכן כדמוכת בגנו׳
. י  דין^מרי למאי וזזו כו
 ודע דהנוש׳ הזאת היתה
 ג״כ לפני הרכ המאירי
 כ׳,,וזה כ^מי שמצניעין
 איתן לרפואה על מיני
 כבשמים הזה אומר כ!״
 עכ״ל ועיין עוד בתוי״כו
 וצ׳׳ע, (באבני המזכה ו)
 מעשר המזבח . נכי״ק
 ליר,א. במשכי״ר הסיר
 מעפר הםזגה ומאבני
. מקק סשרים ח ב ז מ  ה
 וטקק. נדי׳נ ממקק
 סופרים וממקק . כל
א. נל״נ זבמשכי׳׳ר  שהו
 כל שהן . שמצניעי;.
 כמשניירכפנישמצניעץ•
 אותן לגינץ. בד״נ אותו
 לגנזן ע׳ רע״ב.0מששש«.
 גל״נ ובמשנ״נ משששי .
. כד״נכלשהן א.  כלשהו
 לא ידבק. במשני׳׳רולא..
 כנק־א : ז מכנרוגרת .
 בדינ מגרוגרת. (בן
ק . גד״נ ליתא ו  בתירא)
 ליתת נרי״ף. פול הניצרי.
.  ג־״נ ונמשניר., בצרי

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 השעיר נשאו חון לתחום
 כוי קצת איסור לכןאםמכי׳
 אקרא. (ממהורש־חזניל):
 ?[במשנה] ד״י כן נתירה
 אומר חמשה. סי׳ הרמכ׳׳ס
 אפי׳ לא הוציא אלא חמשה
 נלכד (הכי מוכח נפיק
 המוציא יין דף ע״ש ע״א

 וכן שיי רש׳יי שס ע״ש
 שר״מ:



 ציונים
 חנב חי t טוס׳ חילי[ פיי
מ * ״ ״ CB הלכה ׳ י  שש עיכ מ

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 חגב חי (טה^ר). וכ״ה
. נרש׳׳י המוציא ב י כ ש  מ
 חגב ח> ולישא ונ; ליתא
 בי״נ ובמ שטייר. ומונן
 הוא מענינו,מת כגרוגרת״
 והרב בעל י״ש 1״ל כהכ
 ״והיינו משוס זםתס ח;ב
 טהור הוא כמ״ש במקרא
 ואת החגב למינהו״ עכ״ל
 אך שה שמו הפרטי חנב
 איל אכ בא כשה הסי;
 לארבה י!כל להיות כי גס
ה זה : c r o 3 הממא מךא 
: ' ־  וכי' חולין. צפירוז. :
 וצפ־רת כל שחוא.נכי׳״*
 כל שהיא. (שסצניעין
 אותה לרפואה;. ככי״מ
c:) ,ליתא וא־תא בגליו 
 מפני שםצניעין,.)
 שמצניעין (אותו, לקמן.
 בכ״־מ גפני שצצג״נין
: , ק. בל  לקטן 4 לשחו
 וגמשכי״ר לשהק . ועי״
 רשיי. בכי״מ לצחק לו כו:

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 [הריב] דיה צפורת
 כרמיס עוף כו׳ עכ״;. זה
 אינו דכא שנאה נין המגנים
 משמע שהוא חגב וכן
 משורש בחולין דף ס״ה
 דזריש צמינהו בחגבים
 לרבות צפורת כרמים:

 (ממכורש״ח זצ״ל):

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
 ז[תוי״ט]ד״הסת כגרוגרת
 כו׳ וכתב! סחוסי בו׳ דף
 5׳ מ׳׳ב ונ״כ רש״י ותופ׳
 חולין ס״ו ע״א אבל הוס׳
 בע״א ל״ח ע״א דיס
 לעולם כתבו דגר זה בשם

 התוספתא וקצ״ע :

ע מברמנורוז אמר ר עקיבא פרקט שבת הוספת יום טוב כף  ד
א. שמצניעין אותו הרמב״ם: [#מת כנרוגרח. פי׳ הר״ב כד! שאר אוכלי! שהרי  פאסל״י א) בלע״ז: חגב חי כל שהו
ת כגרוגרת . כדין שאר אוכלין: מותר לאכלו כשמת ומכוס הכי בטמא לקמן מפי הר״ב דאין  לקטן לשחק בו: מ
 צפורת כרמים. עוף שמצוי בין הדקלין הבחורים : בי! מצניעץ לתיטק דלמא מיית ואכיל ליה ש״מ דבטהו-ר לא איכפת
א . שעושים לן אי אכיל וכתבו התו׳ טעמחבשם ו ח ש ל  חיח בין מתה כ
 ממנו רפואה לפקח ולהחכיס : הגב הי טהור כל שהואמי) מת כגרוגרת«/ בה׳יג מרכתיב [ויקרא י״א] ואת כל
. ותייק ציפורת ירמיםמח) בין חיה בין מתה כל נפש א) החיה הרומשת במים אלו א ו ה  הגב חי טמא בל ש
 סבר טמא אין מצניעין אוחי שד^א שמצניעין אותה לרפואה. רבי דגים'ואת כל נפשב)השורצת אלו
ל חגבים מדכתיב חגבים אחר דגים ו יהודה אומר אף המוציא חגב חי טמא כ י א ה ו י ל ל ט א ת ו י י א מ מ ל P ד ™ * 
״ משמע דאין טעונים שחיטת כדגים ״ י ד י ^ י ^ י י ו ״ ו י ^ ו י י ^ ^ ^ י י י י : י ה ד ו ה י י ב ר ה כ כ ל  ה

^ ואף עיף הוה פטרינן ליה בולא ט מ י ^ר^א שמצביעי) אוחו לקטן לשחוק ם ק נ ה א ע ב ש י ק ר . י פ . ל ו ס א } פ 6 

 כלום אי לאו דהוקש לבהמת כדאיתא בהשוחט ע״כ]: רי״א אף המוציא חגב חי טמא וכוי. כתב הר״ב ותייק סבר דאין מצניעין
 אותו דלמא מייתוכוי. לא משום דמצווי; להפרישו. דקי״ל דאץמצוויןעל הקטן האוכל נבלות להפרישו והכא פרש״י דמ״מ בידים
 לא יהכינן ליה להניא לא האכלוס לא האכילום. להזהיר גדולים על הקטנים ["ועיין לקמןפט״ז מ״ו ובמסכת יבמות פי״ד מייד]:

 א) וכל נסש החי׳ כצ׳׳ל לשיש • ב} ולכל נפש כו׳ רשיש .

ן כי  ישראל י
. וזמן החינוך הוא לכל חד וחד כפום ( ל  בתידושינו מנילה ש״כ מ״
 חורפיי(מג״א שמ״ג סק״ג. וכ״כ תוס׳ סוכת־ לכ׳ח ב׳ דיה כאן). וי״א
 שחינוך הוא לבן ט׳ שנים (מג״א rp שק א). וי׳ א רכל בראוי לאותה
 מצוה. אף שאינו מבין לשס מי עושה . חייב לחנכו בה (חוס׳ חגיגה
 ל-ב א׳ ד״ה איזהו). וג״ל כשניתק חוט העירוב. מותר ציתן לתינוק
 ספרים לנשאן לביהכ״נ. דלא גרע ממפתחות שהתיר המררכי ליהנן
 לתינוק לנשאן לביהכ״נ (כרע״ז שמיי סק״י). והרי כל דבר שהוא מצוה
. ועי׳ ר״ן נדרים ׳  םפינן ליי בידיס (המג״א שמ״ג. ותום׳ פסחים ס״ח א
. ומג־׳א תקנ״ס סק״ס). וע״י עובד טנביס פש טא דמותר ׳  ליו א
 להביא הספרים לשם . מדהוה שבות דשטת במקום מציה (ועי׳ סי׳

. ורעיו סי׳ב כהג״ה): « ״  ש'׳1 0

 תפארת
 כו) שמצניעו לקק לשחק בו: פז) ככל מיני אוכלי!. מדאין טעון
 שהיטה: סח) מין צפור [אנ״י כ״ש הר״כ אכל כסי מה שהוכיחו
 גת״ח הוא מין חגב. מ״ש]. מט) ות״ק ס״ל דא־ן כוחנו לתינוק .
 הן ימות ויאכלכו. ואף דקטן אוכל נבילות לתיאבון אין ב״ר
 מצווין להפרישו. עכ״פ אסיר ליתן לו בידם. מיהו אביו בכל
 גוינא מצווה להפרישו. ואפי' באיסור דרבנן חייב לחנכו. רק
 דבדאו׳ מחינן באב. ובדרבנן לא מרזינן בי׳ באב. אכל בתינוק
 שאינו בר הבנה. אף אביו אינו מצווה להפרישו. אבל אסור
 להאכילו בידים (מג״א שמ״ג בי). וחיניך לקטן במצות עשה.
. ורל׳ז שם סק״ב). ו  היינו אפיי בעשה דרבנן. כתפלה (א״ח קי
 ונר חנוכה (ססי׳ תרע״ה). ומגילה (סי׳ תרס״ש. ועי׳ מ״ש בז?

 הלבתא גבירתא כללא דפרס ט
 הראש. ובשבים לריח ס־ב ומיני מתכת חקש־ס [כ״כ חרמב׳ים] כנחשת
, . ומקק ספרים ומטפהותיהם וכל דבד שגינזין אותו מחמת קדושתו ל ברז  ו
. חייב רק י פ  כ״ש י המיציא כלי ובת־כי םינץ הרבה . או שהוציאן בתוך כ
י נינה שאינן נאכלץ לאדמ שיעיר! פחית מכנרוגרת. זרע נ ו ע ר ז - . ת ח  א
. ובן ורע דלועין. וכן דפול המצרי, חגב חי כ״ש. ומת ׳  קשואץ ב
נרת. וצפודת ברמים דחזי לרפואה. אפילו מתה בכייש . רו  כמאכל בנ

 וכן כל כיוצא בו :

ק ט משנה ה ז המוציא עצים שיעירו כלעיל פ״ח . תבלין כדי לתבל ר 3 
 1 נדוגרת מביצת תרננולת וםצט־פ־ן כל מיני תכלין לשיעור זה

קה. םיגי צבעים כקליפי ירוקה דאגוזים א כשכולן מיני מתי ק  ולרש" י ד
 וכדומה . כדי לצבוע בהן משלית קם; שמשימין בראש הסבכה. ובפוציא
 סממנין שרויין אשי׳ מעט כעין שמרא־ן לדוגמא. כל מיני מגקין הבגדים
 בכב־סח . כמי רגלים של קטן כן מ׳יומ ואלויען וזאלפעטעד וזייפע וכדומה ,
 כדי לכבס מטלית קטן הנזכר. פלפלת דחוי לריח הפה וכן עטרן דחוי לכאב

 ד־ עובדה מברטנורה המצניע פרק י שבת תוספת יו״ט ציונים
ש הר״ב קורס השבת וכוי ושכח ד פ ק י א המצניע• קיים השבת: לזרע ולדוגמא - פרק י א המצנימ . י  פ

״ D / ?  להראות שיש לו סממנים ויקנו ממט«Y^™!*Vוכו׳ שעל דעת הראשונה וכוי וכ״ש :
 :ח בשבת למה הצניע ותוציאו סתם חייב עליו

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 א ולדוגמא. כמשני •ד
ם א . והיציאו. ; :  לד נ
. א ה  הוציאו. חיייבבכל ש
 בדינ״ ובכל שה-א.
 במשביי׳ר״ עליו בכיש
 וכ״ס ברי׳׳ף וברא״ש ועיי
 סי׳ הרמביס . וכל אדם.
 גדינ ובכל אדם. אין חייב
 עליו. נד״נ ובמשי-י״ר איי

 חייבין עליי. כשיעורו
 בד״: בשיעורו וק בהמון.

 וכוי שעל דעת הראשונה וכוי וכ״ש
. ו; המוציא בשבת לזרע וכוי. נמ׳: חייב בכ״ש. משמע אפי׳ גרעין אה לרפו  ו
 א׳ והכי איתא בגמ׳ מחייב היה ר״מ
 אפילו חטה אחת. ולא תימא רכל שהוא
 דהנן היינו פחות מכגרוגרת אבל כזית
 ליבעי. ומכמע מיהא דהיכא דקתני
 פחות מכגרונרת דהא כזית ליבעי
 וסיעתא לפירוש הרמב״ס דס״פ דלעיל

 בכל שהוא. שעל דעת הראשונה
א המצניןז^ לזרע ולדוגמא ב)  הוציאו והא אחשביה: אלא בשיעורו. פרין י
: הזר ולרפואה ג) והוציאו  כל אחד בעור המפורש ט
 והכניסו. זה שהצניע פחות מכשיעוי בשבת י) חייב בבל שהוא י׳) וכל אדם אין

י חייב עליו אלא כשיעורו 0. הזר 0 והכניסו ע ד א ל ל ו ש י ב ל מ ם נ י א א י צ ו ה  י

 ותזר
 בזרעוני גינת ומ׳׳מ כשאינו מצניע אינו חייב בכ״ש לפי שאין רגילות לזרוע כ״ש אלא כשיעור פחות מ:גרוגרת:וכל אדם וכו׳. כתבו התוס׳
 תימא לר״י דאמאי איצטריך למיתכי ליה תא תנא ליה חרא זימנא בפרק כלל גדול ושאינו כשר להצניעו כוי עכ״ל ובריש ברכות כתבתי בשמם
 דרגילות לשנות בקצור מה שנשנה במקום אחר ואין לחלק דהתם אשמועינן מה ששנה בנגעים והכא בחרא מםכתא תרווייהו.דהכי אשכחן
ר ז  שתירצו בשם רי׳יעצמובפ״ו דבמות מ״ר. ומה״ט נמי אין לחלק דהכא בבא שלימה-דהתס נמי כולה בבא נפנה באותו פ׳ ובפ״ב : ח

 והכניסו

 ישראל יכין
. דקמ״ל לכשהצגיע ׳  [אב״י ולהט לא אמר תנא בקיטור המוציא לזרע וכו
 תתלה לא׳ מהלך ואתיה הוציא סתם חייג]: ה; אפי׳ בגרעין א' . ראף
 שהוציאו סתם עכ״פ כיון שהצניפן החלה להד מהנך. אמרי׳ דאדעת
 הצנעתו הוציאו. ואף דכבר שמעינן לעיל פ"ו מ״ג) דהמצניע חייב
 בכ״ש. קמ״ל הכא אף ששכח בשעת הוצאה לאיזה מי־xך ג' הצניעו.
 אפ״ה חייב בכ״ש: ו) כמבואר בפרק דלעיל: ר״ל לפע׳י׳ד חזר

 ממחשבתו

 יכין־ תפארת
 פ״י א)ר׳י׳לאע״ג דבפרקן דלעיל קציב שיעור הוצאה לכל מין ומץ.
 הייני כסתם . אבל המצניע. ר״ל שיחד! במקום משומר. להיות
 לזרע וכוי: ב)(פראבע) להראות לקונה נקראת בלשון יון(דאנמא):
 ג)דמדשמרה לא׳ מגי אלו. שיעור הוצאתן בכ״ש : ד! אילו הוציאו
. פשיטא דחייב בכ״ש..אף שלא שמרן מעיקרא ׳  לתכלית א' ממך ג
 לכך. רק מייריהכא. אע״פ שהוציאו סתם כדי לטלטלו מבית לבית
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 וחזר והכניסו: אינו חייב. בהכנסה זו אא״כיש בו שיעור שלם
: ב על ם י  לכיון ממלך שלא לזרעו בכילה*מחשבתו והרי היא ככל א
:  האסקופה. שהיא כרמלית כמן שגבוהה מג׳ ועד תשעה ורחבה ל
 שלא עשה מלאכתו בבת אימת. לא עשה עקירת מרשות- היחיד
 והנחה ברשות הרבים שתם מקום
א חיובדבהכיהראמלאכה גמורה תצא צי  אינו חייב אלא בשיעורו״)• 2המו
 אונלין ונתנן על האסקופה פ) יין שהזר עקר ממקום חיוב והניח בכרמלית
 ־הוא פכוור באותה הנחה והדר עקר

. בגמ' פריך פשיטא  והכניסו. פי׳ הר״ב אם נמלך בו וטי
 ומשני כגון שזרקו לאוצר ולא ביטלו בפירוש וקמ״ל דאע״פ
 שניכר במקומו שלא נתערב ישה וה״א דבמילתי׳ קמייתא קאי
 קמ״ל מדזרקיה לאוצר בנמלי בטליה. וכתב המגיד דהא דתנן

 חזר והכניסו ר״ל והוציאו. ובריש
ק מפדש דתנא הכנסה נמי הוצאה ״  פ
 קרי לה והוא הדין להוצאה הכנסה:

 לה מכרמלית שאינו מקום חיוב והניח
 ברשות הרבים ונמצא שלא נעשית
 עקירה ממקום חיוב והנחה במקום
 חיוב בפעם חחת:אסקופה החיצונה.
 אצטבא שלפני פתח הבית לצד רה״ר:
 עד שיוציא . כלומר אח״כ הוציא
 בראשונה״כל הקופה. ולא שט אצא
 בקופה מלאה קשוחין ודלועין שהן

 ארוכין ועדיין יש מהם לפנים. חבל
 מלאה חרדל כהרי יש הרבה ממט כולו

 והוציאן בין שהוציאן ארד פטור* מפני
 שלא עשה מלאכתו בבת אתתי). קופהי״)
 שהיא מליאה פירות ונתנה על אסקופה
 החיצונה-י=) אע״פ שרוב הפירות מבחוץ
 פטור עד שיוציא את כל הקופה & :
 j המוציא בין בימינו בי; בשמאלו בתוך
ק משא בני  חיקו או על כתיפו חייב ש
. כלאחר ידו ברגלו בפיו טי) ה  קהת י
 ובמרפקו פ0 באזנו ובשעת ובפונדתויז)

 ב אסקופה החיצונה. פי׳ הר״ב
 שנפט תפתח לצד ר״ה. ופחותה
 משלשה דהוי רשות הרבים גמורה:
 עד שיוציא את כל הקופה. פירש
 הרי׳ב ולא שנו וכו׳ אבל מלאת חרדל
ך בס״פ  וכו׳ געשה וכו׳. והא לחנ
 שלא עשת. נכי״? ציהא ללעיל המוציא קופה הרוכלין חינו
! חייב אלא מנואש אחה לא שאס לא  י:

 ,ד), כמשני ר״ ונתונה . « י ,r , >־
 הוציא טלה פלא יתחייב על אותן
 מינין שהוציא כולן מבחוץ אלא הא
 אתא לאשמועינן שאס לא היה נו

 ציוניט

 בהםיציא אובל־־;. 5׳״א ע״ב
 ימכצמי פבת פ*א היא . כי"
 שס ע-׳נ :ל "אופ־״ז ה׳ י״ד;
 ן; המוציא . 5״נ ע״א מ•״
 בס פי״כ הל׳ ׳״ב וי׳׳נ :
 בלאהר ידו- מיי׳ שם ה' ׳"נ:

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 אינו חייב אלא, ככיימ
 אין חייב״ (ובם מליין
-):בהמציא ו  ניסף־-עלי
 אוכלין. בכי״א.. אובלין
. כד״( ן תנ נ . ו ן  ומשקי
ו . נ ת נ  ובמשבי ר ו
 האסקופה. גפיימהאיסק/
 והוציאן כין שהוציאן.
 גכי״מ,. ובין. בל־׳ג
 והוציאו.. שהוציאן יציל״
 שהוציא: לפי נוסחתה .
 ככי״ק להוציאן.. (מפני)

 (אן בל׳׳ר

ת בינתיים אינו חייב על כולן אלא אחת ולא הימא "מבחוןגעשה כמי שהוציא את כל הקופה וחייבי: J שכן משא בני ע  ד
 דמיטן מחצקין כדאמר רבי יהושע תמחויין מחלקי! במשנה קהת.בכתן< ישאו וימין ושמאל וחיק אורחא דארעא:מרפקו.הפרק
: ג שכן משא האמצעי שבזרוע ובערבי כך שמו מרפ״ק: באפונדתו.אזור חלול: ל י ע  ט׳ פרק ג׳ דכריתות וכ״כ התוספות ל

 בני ~קהת. פירש הרמב״ס וקראה השי״ת עבודה שנאמר פיה
 (בממד ז׳) כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו ע״כ וצא ידעתי למה הוצרך לראיה שקראה עבודה שכיון שכל המלאכות ממשכן
 אט למדין ומצאנו משא בני קהת שהיתה עצ הכתף ידענו שהיא' מלאכה. דלח בלבד המלאכות שהיו בשעת עשיית המשכן אט
 למדין אצא אף שהיו לצורך המשק אחר כך כדחשכחן במכנה ב׳ פ׳ דלקמן. וע״ש. ובחבורו פ׳ י״ב כ׳ שנאי בכתף ישחו
 רל ובאצילו וא־לי כיה ק וכל המלאכות ממשכן למדין אותן. ומה שהוצרך התנא לראיה מבני קהת משים להוצאה מלאכה גרועה היא וכך כתבו התוס'

 ונתנה
 וכ״ה גרי״ף

 ונתנה), על אסקופה .
 ב־׳׳: ובמשני״ר..
 האשקופה. חפירות.
 במשב״נ פירות : ג או על
 כתיפו, מ״; השל מ״ד .
 גכי׳ימ ועל כתיפו.כמ:ב״ב
 או על כתיפיו. כלא הר
, במשבי״ר לאהד״ ו ד  י
 בד ינ עיי בדבור הסמוך
 יעייתיי״ט. ברנלו בפיו.
 במשבי״ר״ ובפיו. גכי״מ
 וברגלו וניצלו בפיו וכתב
 הרב בעל ד״ס ז״ל ״ואולי

 מ1רפ%דהכ*לאו S״« אמאי דתנן במשנה ב׳ פרק דלקמן: כלאחר ידו ברגלו. כתבו התוספות דלגי׳ וו י״ל דברגלו הוי פירוש מאחר ידו ומיהו
. ע״כ מ׳  אניל• יע•׳ תישיוראשמיס״ ספרים דגרסי לאחר ידו ברגלו ניחא טפי להט תניא בברייתא בג

 י״ב: בפיו. עיי; במשנה ד׳ פ״ג דכריתות ומ״ש שס בס״ד ובס״פ דלקמן
 י״ב וכן במשנה ה׳ פ׳
 דק האמצעי וכו׳. ונראה

 במיני

 וכן לשון הרמב״ס בפ׳
. פי׳ ו ס פ ר  מ

 ישראל
 לשרפים]

 יכין
 העבירו בא׳ מבי רה״ר ל׳ אמות ואפי׳ ב׳ בזי וכי בזו

 יא)(פאסס): יב) נמוכה מג׳ דהויצ כרשות הרבים. וה״ה ברפות
ל הקיפה. ואפי' כ '  הרבים ממש; UP ר״ל ער שיוציא בפעם א
 !מלאה חרדל. שכבר יפ הרבה מהן בהון. אפ׳׳ה פטור. יאגוד כלי
 שמיה אניד. והכי קיי״ל,רמב״ס פי'>). ודלא כר״ב : יד.) שנאמר
 בכתף ישחו. להט אף דכהף למטלה מירד. הייב. דטלהו חורחא
 להוצאה נינהו: טו) [אב״י בפיו סנוור. ודוקא בדבר שאינו אוכל. אובאכל
. וכדבר ( ׳  שלא כדרך אכילה. דאלי׳כ במתכוון להוציאו לך חייב !,כשבת יךב א

 שאינו אוכל. אף שהתכוון להוציא כך פעור (כתיס׳ כאן דיה המוציא)
 באינך
 הי״ג)

 יז);בייגירטניל) שעשוי ככי
 דאע״ג

 וה ה
 משבת
;  פרי

. אף במתכיון להוציא כך סמור (רלת מ פי כ ׳ י  מקנ! מתנ
 ; טו,< יעללענבאיען). שכפף הזרוע ונתן בס

 יס;

ן תפארת י כ  י
 ממחשבתו ונמלך שלאלורעו: ח)קמ"ל אף ללא נמלך בפירוש . רק
 זרקן בי! שאר סירותיו. אף שמקומן ניכר חפ״ה אמרי׳ דנמלך(גמ) .
 והמיס׳ דקהני לאו דוקא. דה״ה בהוציאן אחר מעשה זה. ביעורו
 יע״ק ככל ארס. וכי׳כ ברישא הוצאה וה״ה הכנסה. רק ברישא ־מדהצניען.

 ככ״ל ודנריס מושכליס
 הם. עי׳ כמאירי ללפניו לא
 היתה הגייבאצילו בי-הכי׳,
 בד״נ לאתר ירי־ ורגליו
 וכפיו.יבמרפקי. כמשבייד
. . ובפינדתו י פק  במ־
.  במשט״ר ובאפונדהו
 בכי״מ באפינדתו וכ״ה

 ברע״ב .

 תוספות
 פ׳

 ככרמלית. ולאו דוקא נתנן. אלא אפיי עמד לפוש על האסקופה
 וקמ׳יל רבלא נח חייב״לאפוקי מבן עזאי. דס״ל מהלך כעומד ־מי:
 י) דכא מחייב עד דעביד עקירה מלה׳יי והנחה ברהייר או איפכא .
 והכח הרי הניח בכרמלית בנהייס [אב״י בהוציא מרה״ר לרהי׳׳ל או
ה גנתייס פשור. וכלכל שלא ת  מרה״י לרהייי. וביניהן כרמלית. אף בלא מ

י  ד
 ול׳יא

 פט
 בכ

 אע ג דהעבירו
 כרמלית הייב

j מהלך כעומד דמי. גמ׳ 
] שם בהיע״ב ט  [אות ק
! ש־וצ־א . אא״כ  דיה ע
 חיצ״א בראשונה. וכ״כ
. וכתב הה״מ (פי״ב י  ועי

 מהי שבת הלכה י אי׳ ביאיר דבריו שאם אהד שהניח ׳הקופה מקצתה בריטית זו ומקצתה ברשות ןו עקרה וגמר להיצאח אינו ח־יב לפי שלא ה־תה בשעת עקירה שניה הוצאה בבת
ה התם למעלה מג ובו• דרכה םבר אגד יד ש:׳יה אגר או דבלמעלה . ומזה ת:ז ה לי לכאורה על מ״ש ת־ס׳ שנת רך- צי׳ב ע' א די  אחת שבבר היה מקצת הכלי ברה״ר עכ ל
 מג אגר יד שמיה אנד ע״ש.א״כ יקשה בהיפוך בנתן לתוך ידו של בעל הבית א־ בנטל ממנו והוציא אמאי הייב הא תיכף כשהכניס העני ידו עם חחפ׳ן או כשנטל החפ׳] מבעה״ב
 ההפין כמ־נח מכח קל םה דלא גרע מדרך הלוכו באייר וכשתזר והיציאי הוי עקירת חדשה ופטור כיון דכבר חיה מקצתו בחוץ וצע׳־נ . והנלע ד עש״י דברי דרסי לעיל דף ד'
, ובת י כ׳ לדהות דלקולא לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דגלי דאל״כ כל זורק ד״א ברה ר נימא דבתיך ד״א י מ  ע״א ד ה קליטה וכו׳ לא דמיא בלל דכיון דכמי שהונתה ד
 כתינהה עיי יש, ולעני ד כוונתתום' עפ״י מ״ש תום, כתובות דף ל״א ע׳3 דיה מהלך כעומד וכו׳ ומעביר ד״א הלכתא גמירי לה ולא ילפי' מיניה דחתש מקום היובא הוא אבל בן עזאי
 מיירי כמקים פמיר ועי׳ מחרש״א הא דגם במקימ חיוב אמרינן מהלך כעומד בנטל חפץ ע״מ להצניע ו.מלך לה ציאו היינו רלהיובא אמרינן בכל כק־ם מהלך כע־מר וכמעביד
 ילפינן דלקולא ל״א דמק-ם חיובא מהלך כעומד ומ״מ במקום פםור ליכא למילף ממעביד דלא נימא לקולא טחלך כעומד עי׳יש , א כ שפ־ר כ' תום׳ דאם איתא דרע״ק ט״ל
 דקלומה כמי שהונחה אין ראוי למילף זו-ק ממוש־ט דבמקים פשור הו׳׳ל לומר דאפי׳ לקולא קלופה כהונתה דליכא ראיה םזירק דהתם הוי בסקים חיובא . ונם א־ן ׳־1ומר נהי רבן
 לחלק בין מקום חיוב למקום פשיר דא׳׳כ יקשהמנ״ל לדידן דנםל חפץ להצניע
 דבן עזאי היינו דם״ל דלקילא לא אמרינן מהלך כעימ־ דילפ־נן
 לפי' רק דניקולא ל״א הכי ממעביד ד״א אין לך ראיה רק במקום
 כ ששיר קאמיי׳ דלרע ק אב איתא דמהלך כעומד אי[ ללמוד

 עזא׳ ס״ל כן, מימ דלכא רע'ק סבר דלגמרי ילפי׳ בזורק ד״א דלקולא ל א קליטה כחונחה ולא ס ל
ה. ורבנן ז  •נמלך להוציאו דפטור דםהלךלאו כעומד חא מציגו דבן עואי ם׳ ל דמחלך כעימד והי^ן מצינו חולק י
 ממעביד ד א אבל •לחיובא מצי םברי דמהלך כעומד . אע״כ דזהו סנ״א ההלם־ת דאם איתא דמהלך כעומד

ך בעומד . ומדחייבו רבנן ע״כ דלאס״ל כלל מהלך כעימ: ל ה  חיוב . אבל במק־ם פמיר ראוי לומר דאש״ לקולא נ
 זורק ממושיט דייל דזורק םשור דבמקים פטור אף לקילא ראוי לומר דקלוםה כהינתה דעל זה ל־כא ראיה מז־רק דיי׳א וא ב כיין בזירק למעלה מי׳ אבל על קושייתנו הנ״ל יבנתן
ל הק־פר, ק: [אות קי;ן שם בא״י כ ' דו  לתיך ידו של בעה״ב או בנטל ממנו והוציא דלפטור מכח קלוטה בזה שפיר יש לומר דבמקיעחיובא לא אמדי׳ לקיי-א כמי שהונחה. ו
 וחייב . והרטב״ם פי ב פסק דפטור עד שיוציא את הקיפה דאגד כלים שביה אגד ופירושא דמתני׳ אע״ג דרוב פ־רות מבחוץ פטור ולא רוב פיר־ת בלכראלא אפילו כל חפירות
. לא ידעתי חמשך דברים אלו דזהו קושיא בפי״ע בלא־־ח על מתני׳ דלעיל ואיך תלי זח ן ד שיוציא , והא דתנ : [אות קיא! שש תוי״ט ר״ה ע מ׳  עד שיוציא את כל הקופה. נ
׳ ות־ש הקשו באמת בסתשלעיל י ן דאינו הייב עד שיוצ־א כר הקיפה דוה,־ לא נזכר ב-תנ  ברינא דאנד כלי ליש אגד ראט.־ אם שמית אגר לא מצ־נ; לטימד דנזתני' אשמכנ
דיכא ב בהעלם אי ונידע לו והזר ונודע או בהפריש והזר ונודע מידיבב' ל ח י ת  גמתני' ואולי י״ל בכוונת התוי״ט במת שתרצו תיס׳ שם בתחלח דאשמעינן דאף דבעלמא באכל כ׳ ז

 כין



 ציוניט

 ד המתכוין . צינ *׳״*
 ילתלנד ענמ %*h היא מיי'
 ft*n מ־7ש מ׳ י״נ פמינ
 ג*ז ס״? יי ה המוציא
 נכר . צי׳נ מיג ילקימ ויקי*
 לנ״ מש׳ס מי״ B35ל׳ ש״י
 0״ז. המוציא איכלץ .
 צ׳ג >ג״נ ה״כ ע״נ מ״׳פ-ית
. י ח  ™״s הל׳ כ״יז . את ה

 קמ׳יא עיב עירוגי[ i״1 <

ת ו א ח ס ו י נ י ו  שנ
 ופיה למטה. בכי״מפיח.
 בכ׳*••״ למטן, בין פונדתו
 לחלוקו,יו״נ ביןאפונדתו
 לחלוקות(?). ובשפת.
 בכי״מ ובהפת וכן הוא
 יעל־זן, גד״נ ובתיפת.
. ו ל ד נ ס  ועיי תוי׳׳ט . ב
 נד״נ ובמשנ׳׳׳ל ובסנדלו.
. בכייא  ה מ ו צ י א י ן
!. ד ובא ;לו).  שמוציא,
 בכי״מ ליתא. והיחא מליון
 שם . באמת (אמרו) .
 ג״שני׳׳ר ליתא . ובין
. ן י  סלאחריה . בד״נ נ
. כמלא״ש מגי>* י  שכן ראו
. חוזר. ו  ס״א שכן דרכ
 י נכי״מ חוזרת. מקבלי
. בד׳״נ במקבלי.. ן  פתקי
 נמשט״ר במקבלי פימקין
; ך, לא יכול אי ן  כ
 לה־ציאו. בד״נ אין אחד
 יכול להוציאו. כמש׳ ד'
 פיזרו אם לא יכול..
 שהכלי מפלח לו. בכי״מ
 מפני שהכלי משילה; ומל'
 לו על הגליין) וכן בםרוך
 גני מטה וכ״ה בריף י׳
 לאם (ושם״ טפל״ ונכון
 הוא ואשגרת ציפנא דנני
 משה תני הכא ג״כ טפלה).
. נגליון כי״מ י ח  את ה
ק . ו י ח  המוציא את ה

. ת  בסמוך גני מ

ן ו ן לצי  ראשו
. ת פ ש ב  ג [בטשגה] ו
 גייסת הערוך וגחפת:
ו 4  [תויים] ד ח םרפ>
 כוי. סרק הקומ;. דף ל״ז

 כו׳ ־״ה קיבורת:

 עובדיה מברטנורה המצניע פרק י שבת תוספת יום טוב כה

 בעיני דהיינו שנושא המפא עצמו בזרוע ולא ע״י כלי שחולין
 בזרוע במרפק כי זהו דרך המוציאין וחייב. ולא גרע מתלתה
 בסינר דלקמן. [״וראיתי במנחוה פ׳ הקומץ דן) ל״ז שכהבו
 התו' ארהכח וזי׳ל אפשר שיתן ארם גרוגרת כנגד אותו פרק
 של קוד״א מבפנים וכופף ידו על
 כתיפו שלא תפול הגרוגרת ויוציאנה
 ע״כ וקוד״א בלי׳א עליגבוג״ן] :
 [״בשפת חלוקו. פירש הרי׳ב השפה
 התחתונה וכו; וכן פרש״י והרמב״ם.
 ונ״ל רלא אתו לאפוקי השפה העליונה
 אלא אורחא דמלתא נקטי שכן דרך
 החלוק לעפות פיו התחתון בענין
 שיכול לקבל בו וכן שנינו בשקלים
 פ״ג משנה ב׳ לא בפרגוד חפות ושם
 פי׳ הר״ב ככופלין אותו מלמנוה
 והרמבי׳ם בחבורו פיי׳ב מהל׳ שבת
 העתיק משנתינו וכתב בפי בגדו והא
 לשקלים מפי שם בבגד שיוכל להחביא
: [ ׳  וכ״כ בחבורו בהל׳ שקלים ס׳׳פ ב
 במנעלו בסנדלו. מפורש בריש פרק
 י״ב דיבמות למאי קרי מנעל ולמאי
: ד לאחריו ובא לו ל י נ  קלי ס
 לפניו חייב. ולא מיבעיא לאחריו ובא
 לו לאחריו דאיתעבידא מחשבתו דחייב אלא אפי׳ לאחריו ובא לו
 לפניו דסד׳׳א הואיל ולא אתעבידא מחשבתו לא לחייב קמי׳ל
 דנתכוין וכו׳ ועלתה וכוי ודיוקא דמתני' לא קשיין אהדדי. הכי
 הוה לפוס מםקנתא דגמי: באמת. מפורש רפ״ב דתרומות:
 ר״י אומר אף מקבלי פתקין. פירש הר״ב ודרך אותו קנה

. אין דרך הוצאה בכך. אבל פיה למעלה דרך הוצאת ח ט מ  פיח ל
. פירוש אחר אפונדתו. בגד שלובש סמוך לבשרו לקבל  בכך
 הזיעה. ורגילין לעשות בו כעין כיסין וכפמהפכים אותו מלמטה
. השפה התחתונה ת חלוקו פ  למעלה נמצא פי הכיש למעה : ש

 של תלוק: ף לפניו ובא לו לאחריו
 פטור. דכתכוין לשמירה מעולה ועלתה ופיה למטה י״) בין פובדתו לחלוקו ובשפת
א) פטור. שלא  בידו שמירה פחותה : לאחריו ובא חלוקו ים) במנעלו כ) בסנדלו נ

. מתכוון לשמירה ב י  לו לפניו חי
 פחותה. ועלתה בילו שמירה מעולה:
 סינר. כעין מכנסים קטנים חוגרות
 אותן לצניעות, ואס תלתה בהן שים
 לבר להוציא ובא לה לצל אחר חייבת:
 שבן ראוי להיות חוזר. לרכו להיות
 חוזר וסובב סביבותיה ומתחלה ירעה
 שמפו להתהפך: רבי יהודה אומר
 אף מקבלי פתקין. של מלך, הרצים
 הנושאים אגרות נותנים אותם בעצים
 חלולים כלמות קנים ותולים בצוארם
 ודרך אותו קנה להיות חוזר וסובב
 מצפניו ומאחריו סביב לצו ארו [ו] יודע
 היה שסופו להתהפך ואין הלכה כר׳
 יהודה; ח הוציאוהו שנים פטורים.
 כרילפינן (ויקרא ד׳) בעשותה אחת

 מכל מצות ה׳ העושה את כולה ולא העושה מקצתה
. לסבר אפילו כשאין יחיל יכול לעשותה אס עשאוה ר ט ו  פ
. על החי ה ט מ ת ההי ב  שנים פעורים. ואין הלכה כר׳׳ש : א
 לא מחייב בהוצאתו אס אינו כפות לפי שהוא נושא את עצמו

 וה״מ

 הוציא כדרך המוציאין: ך המחכוין
 להוציא לפניו ובא לו לאחריו פטור״).
 לאחריו ובא לו לפניו חייב״). באמת
) בין י  אמרו האשה החוגרת בסינר כ
 מלפניה ובין מלאחריה חייבת. שכן ראוי
 להיות חזר ני-). רבי יהודה אומר אף מקבלי
; ה המוציא ככר לרשות הרבים ( י  פתקי; נ
 חייב. הוציאוהו שנים* פטורין. לא יכול
 אחד להוציאו והוציאוהו שנים חייבים״ כז)
 ורבי שמעון פוטר. המוציא אוכלין פחות
 מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי שהכלי
 טפילה לו. את החי״)במטה פטור אף
 על המטה שהמטה טפילה לו«0. את המת

רי׳ש  ו

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 כיון דהכל בכלי א׳פטור.
 ולזה ם״ל להתוי׳ט דאף
 רבקישייתש לא היה ס״ל
 לתלק כן לדינא היינו
 למ׳יד לא שמיה אנד
 אבל לם ד שמיח אנר
 כיון דלא נעשה היצאת
 עד גמר הוצאת הקיפה
 הויא דק הוצאה א׳ ואפי'
 בנודע והזו״נ איני חייג
 אלא א׳ ושפיר אשמעינן
 מתני׳ דאיכ שמיה אגד
 מש״ה פטור וא״ח אלא
 אחת אף בנו״ג ולזה
 קושייתם רק למ״ד ל׳ ש
 א׳ לשניהם.
 ממש ואפ• הוא בעל כח הרכת

 להיות חוזר. וסיימו התוספות ותייק דרי יהודה לא חשיב ליה חוזר עכ״ל. וצ״ל דבאמת חינו חוזר כולי האי כמי סינר הנשים ובהא
 פציגי אי חשיב חזרה אי לא אבל אין לפרש לפציגי אם חוזר כלל אס לא שא׳יא שיחלקו במציאות איך הוא ועיין ברפי״ב מ״ש
 שם בס״י י• ה הוציאוהו שנים פטורי!. פירש הר״ב כלילפינן בעשותה וכו׳ וברפ׳׳ק ילפינן מיניה נמי לזה עוקר וזה מניח
 כמ״פ הר״ב שם. והיינו למיעוטי אתדני כתיבי(במדבר מ;׳ו) ואס נפש אחת תחטא וגו׳ בעשותה נפש ואחת נמי מיעינף .
ט הברייתא בעשותה תירצו החום׳ משום שהוא מיעוט האחרון שבפסוק ובהא פליגי תנאי ק  כלאיתא הכא בגמ'. והא מ
 לברייתא הלכך גקטה הברייתא בעשותה ע״כ. ואע״ג דביןלמד ובין למר בעשותה לא אתיא לא לדלעיל ולא לרהכת אלא תרוייהו
 נפקי מד מנפש תחטא וחד מאחת תחטא לחרוייהו מיעוטי נינהו וחיעוטא לבעשותה מפקי להו ר״ש לזה חינו יכול וזה אינו יכול.

 ותי׳ק למעוטי יחיד שעשה
 החי לפי שהוא נושא את עצמו

 שעשארה

 מ״מ נמשך הר״ב אחר לשון הברייתא: את החי במטה פטור. פירש הר״ב על
 התוספות י1מא לר״י למה פטור והלא אפי׳ במשא קל יותר חייב. ואי מפום דשנים

 בהוראת ביל
 כתבו

ן תפארת ישראל י כ  י
ירך הקנה להיות ת. נותנין אותו כקנה התלוי בצואר. ו  עם אגרו
ן דלא ניחא ליה ו  חוזר וסובב מלפניו לאחריו ע״י מרוצתו. ולתייק ט
 בהך חזרה. דע״י מרוצתו יכול לאבדו ולא ירגיש כשיחזיר הדבר
ט חמאת אס ;פש . כך נ״ל: כו)דכתיב ג ר  לאחריו. להט פעו
. הא לצריך לחיוב חטא: א ר  אחת תחנוא בעשותה. הי׳ק ק
חד זהו דוקא היכא שתוכל נפש א; לעשות כל החטא.  שהחטא נפש י
ב. ולא בעשה מקצתה . י  א) אמרינן בעשותה . בעשה טלה חי
: כט) ועל י  ולר״ש ר״צ עד תעשה נפש א׳ כל החטא; בה) אדס ח

 כתי
גמר חייבי J ה [אות £יא ב] במשנה הוציאוהו שנים, ושיעור  מכל טין ומין כשיצא לחוץ נ

 יכין
. כיון שהכיש צר: ו כ ו ס למעה. אינו נופל מת ט  יח)לאע"ג שפה ה
 יט) רגילין היו לעשות שפה רחבה למעה במלבוש . ויכול
: כא) ;שיה) ך  לתת לתוכו דברים קטנים; כ) נשוה) של עור ר
 םל עור קשה: כב) להתכוון לשמירה מעולה ונעשה שמירה
 פחותה . ולא נעשה מחשבתו ; כג) דהתכוון רק לפחותה
יב.  ונעשה מעולה. וכ״ש בהתכוון לאחריו ונשאר לאחריו דחי
 דאתעביד מחשבתו: בד) כמו (שירצע). ותלתה בו דבר להוציאו
כ: כו) הרצים  ובא צו לצד אחר: בה) וידעה מתחלה שיתהפך סבי

 אגד דראוי לחייב באמת בנו״ג כמו בעלמא כיון דםלאכת הוצאה
 עי׳ לקמן פי״ג מיו היה כת בא׳ להוציא לבדו והב׳ אין יכול להוציא לבדו ונשתתשו'שניהם ותוציא יזה שיכיל חייב וזה שא׳יי הוי מסייע ואין בו

 אלא שמשא הקורה באצבעו דאלמלא חאחר לא היה בכחו להוציאו בכה״ג דמה לני לכחו כיון דהשתא םיהא אינו יכול. תוספות , ובס־גיא איתא אמר מר זה יכול וזה יכול ר״מ
, איבעיא להו בעינן שיעור לזה ושיעור לזה או דילמא שיעיר א' לכולן וכו׳ אר״פ משטיח ד יבא אף אנן נמי תנינא היה יושב עי׳נ מטה וכו׳ אדנב׳יי אף אנן נטי ב י י ח  מ
 תניגא צבי שנכנס לבית וכוי. ובתום' חקשו למאן דסייל דבעי' שיעור לכל א׳ אשו מי לא שטיע לי׳ מתני׳ דצבי ותירצו דבאטת בזה א״י וזה א״י כילהו מורים דשיעור א׳ לכולם
 ומאן דמייתי מצבי לא נראה לי לחלק בין זה יכול וזה יבול לבין זה א״י וזה א״י. ותמות לי דמח הועילו בזח הא מ׳׳מ תשאר חקושיא על ר״פ משמיה דרבא דפש־ט מהחיא דזב
 יושב על המטה דצ״ל ג״כ דלא ם ל לתלק בזה איכ אמאי פשיט שמתני׳ דוב וברשיון שכת לטשכב הזב אמאי לא פשיט מדטוקדם ומרין יה דעשו מלאכה סמתני׳דצבי וצע״נ:
ם חייבים. ואש זה יכול חה איני יכול זה שיכול חייב וזה שאיי פטור דמסייע אין בו ממש. גם , ובתום׳ שם דיה אר״ז הקשו ־הכא אית ליה לדי ז רמשי־ע י נ ] שש במשנה ש ב י  [אוח ק
 אץ בו ממש ובפ״ג רביצה אםרי׳ אםיםרכהלע־נא ע״י עובר כוכבים בשבת כו׳ משמע דר״ז סונר דיש בו משש ע כ , ולדעתי לכאורה קשה להיפוך איך ס״ל לאסי&ר שם בכוחל
 דמםייע אp בו ממש הא אי לא עםי׳ן ופתח אין העובר כוכב־ש יכול לכחול והוי כמו זה אינו יכול ווח איני יכיל דלא מקרי מסייע . ולזה גראה דהס תרי ענינים. דהתש בביצה מת
ק ופותח אינו עושת ועצם טעשה כוחל שהוא אינו נותן הכחל לעיניו אלא דססייע כסכה ועושה הכנה שיכול העובד כוכבים לכחול וזהו אין בו rob היינו דהנורש איגו מ ע  ד
כ ממילא ליתא לקושיח התוש׳ דר״ז ור״א חיח ז  בעצמות ההוצאה , בזה אם זח א* וזח איי שניהם מקרי עושי מלאכה ההוצאה. וא

י ל סביר* י ׳י ז ד תפא׳ ע ו  מ
 נקרא בוחל, םשא״כ הכא דשניהם עושים
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ק כזית ש מ  riS!1"״'V?rt2^ שעשאוה פטורים הא הוי זה יכול וזה איט יכול שאץ הנישא וה״מ אדם אבל בהמה חים ומק! לא ממאן מסוסיו ד
. חייב אם הוציאו דהואיל ומטמא הוצאה חשובה היא ת מ  «י.׳ש.־ל׳ח׳יגמוא׳־זסי׳־רמ. יכול לישא עצמו בלא הנושא והנושא יש בו כח לטשאו אפילו מן ה
. ואור״י דממשכן גמריק שלא היו נושאים דבר חי להציל עצמו מן הטומאה וכן כזית מן הנבלה וכעדשה מן ת  שנויי נוסחאות הוא מ
. אפילו ר ט ו ^ שהתחשים והאילים היו הולכים ברגליהם והחלזון מיד היו פוצעים השרן דהכי הוי שיעורן לטומאה: ורבי שמעון פ כ ל ד ט מ ה ^ ^ ^ " 
 גיי׳ן־והב״חמחזשםעיש אותו טרם ימות. דכמה דאית ביה במת שלם דהוי מלאכה שאינה צדכה
 נשמה טפי ניחא ליהכיהיכי לליצצל במטה חייב וכן כזית מן המת• וכזית לגופה רכל שאינו אלא לסלקו מעליו
. ועיין במ״בדפרקי״ח p הנבלה' וכעדשה מן השרץ חייב ל) הויא מלאכה שאינה צריכה לגופה ולאו כ ״ ן ח^קיסח, צבעיה ע כ הלח/  חכו
ץ מלאכת מחשבת היא. ואין הלכה כרט נ ר פ ל צ ט ו נ . י ה ( א ר ל ט ו ן פ ו ע מ י ש ב ר י £*g ומ*ש שם בס״ד ורפי״ט וספי׳ק לר״ה: ו ^ ^ " 
, התולש שער ו י שמעון: ן וכן שער ר ) ו ב י״^ףן ל ץ ' ר ו ו י ו * » ר ' ו < א ז  בשי׳ הרמביס.ר׳ אליעזר. וכן כזית מן המת וטי.פירש הר״ב «< י
I W ראשו בידו: וכן הגודלת. שער ראשה , JvL1 י^י ־ דהואיל ומטמא וכו׳ וכ״כ רש״י והכי»n !2 
P וקולעת .אותו תרגום פכות (שמות v . לכאורה דלםוםק אף שפמו לג) וכן זקנו לי< וכן הגודלת ? ח בגמ׳ כ ו מ 4 X»^3^״^ 
3 הבוחלת לי) וכן הפוקסת ל«) רבי אליעזר כ״יז) גדילו: הבוחלת. טתנת כחול , י ח . המוציא ממשמשי עבודת כוכבים צ ם י ר ס ו  כמשבי״ל א
ם וכן משמע דהא האי תייק לליש הוא מחייב לח) וחכמים אוסרין משום שבות*•). בעיניה: הפוקסת. מחלקת שער י ש ד ת ה ספו  תו
 ו [במשנת]וקםטחלת, ניהור״י למשנהו׳ לס״כודלעיל דהא שבאמצע הראש מכאן ומכאן אצל
ת . כוחלת משום א ט ^ן בר פלוגתא לרי׳ש במלאכה שאינה צריכה לגופה רבי יהולה הצלעים : רבי אליעזר מחייב ח י לסוהםתכ  מ ג^%ס
 דחרמייכו מחר כועמא! הוא. ועול הוכיחו בתו׳ מברייתא לגמ׳ לר״יהוא. ומ׳׳מפסקו כותבת גודלת ופוקסת משום כונה: וחכמים אוסרים משום
. לסברי אין לרך כתיבה בכך ואין לרך בנין בכך ת ו ב  הרמב״ם בפירושו ובחיבורו וכן הר׳׳ב לאין הלכה כר״ש ולעיל ש
 גיללת ל1לא^ילו^חלת פסקו לאי! הלכה כר״י. משום ללעיל טעמא לאין כשר להצניע והלכה כחכמים. ולוקא הנוטל צפרניו ושערו בידו הוא לפטרי
דע ואשילי r סוקנ״ שאין שום צורך לאדם במשמשי עבולת כוכבים אבל הכא יש רבנן מחטאת ומסקילה אבל הטטל שערו או צפרניו בכלי מורים ג  י

ך בכולם לנבלה ושרן מצניפין אותו לכלבו אולשונרו ומש חכמים ^ ר ו צ » . * ? * W 5 M 
! אותו כלי לקוברו מיד להוי אמקק ספרים לפרק ללעיל ולפיכך פסקו בהך להכא כר״י. אבל קשה  נכר־ב! י״ח והבסיס לאסור בהנאה מצניע,
^ להוילי׳להלוך אחר שיעור שרגיל להצניע ולא אחר שיעור טומאתן ואפשר ללכלכו או לשונה הוי שעורא רבה משיעור טומאתן ^ » ק ' , ^ * 
 גשי׳. ובנמ׳נאמר צסוין ואזלינן לחומרא כללעיל משנה ט׳ פ׳׳ז. ובמת נמי אפשר שעל פחות מכזית איט מצווה לקברו. ועול ללא שטח סחוה מכזית
^ ושכיח ולא שכיח אזלינן בתר שכיח לקולא כללעיל שם: ורבי שמעון פוטר. להוי מלאכה שא״צ לגופה. כלומר א״צ למת ל מ ו י ל ! אי ו ע ר  ^ל
. ומ״ש הר״ב לאין הלכה כרי׳ש כ״כ ג״כ שם. ועיין ל ״ ס ב ב ״ . ברה״ר ובמשק היו צריט! לחפצים שהוציאו ועיין מ״ש במ״ה פ ר  משרשים לציצי! ש«
י במשנה ה׳ פ״ב לעליות ובמשנה ב' סי׳ק לביצה: ן רבי אליעזר מחייב. חטאת. טטל צסרניו ושערו ושפמו וזקט משוס גוזז. ״ י * ך *  £ףשלא >
 ומא ששירשו פלשי" משלה ומ״ש הר״ב וכן הרמב״ם לכוחלת משום כותבת הכי אמר ר׳ יוסי בר׳ חגינא . ופירש׳1, שמוליכה משחול סביב העין כאלם
ד מפרשי לי מיניה לר״י ב״ח כוחלת משוס צובעת. ד  ומצערות משמע יקאי המוליך קולמוס סביב האות ובגמ׳ וכי לרר כתיבה בכך אמר ר׳ אבהו ל
£ ותימה על הר״ב והר״מ שלא פירשו כמםקנא. ומ״ש גוללה ופוקסת משום בונה. ובגמ׳ וכי לרך כנין בכך אי! כללריש " P W &»ועול ל 
ל ר״ש בן מנסיא ויבן ה׳ אלהים את הצלע (בראשית בי) מלמל שקלעה הקב״ה לחוה והביאה אצל אלם שכן בכרט הים קורין  שפירשוכלש-מעל־ •אג
ו החוס' כר״י. ב ת כ ו ' מ ג ^ לקלעיתא בניחא: וחכמים אוסרים משוםשבות. פירש הר״ב אבל בכלי מודם לחייבים לזטאת, ב \ ^ \ t l l % 3 

ה ־ 1 מצאנ*= ל ע ו ?pj1 מ ג ר - ם ל :  של ען
 ומצערות אותו וכ״כ מוזר 1

עז ! יכין תפארת ישראל בו ™ ^ * w 
׳םלסיח מנבילה חיינ. מדהוי ב רתויי׳נו ללהט פסקהרמב׳ ת ) כ א ) י ״ י החי גופיי פעור כשאינו כפות או חולה. דחי נושא א״ע. ומיקל פ ^ א  ר
א לכלבים. וק״ל -א״כהולי׳ל כמלא סי כלב וכס״• מ׳ד). ואמ״צ ש י נ י ה ר ה  גופו כשישאהו. והו״ל כשנים שעשו וזה יכיל וזה יטצ ד

E ? ™ 1 ^ . וצא הי״ל ^ ן מ צ ע ץ ד י ב כ  מנרייתא ״«<. ,ין־ צי. אפי׳ חיים חייב. דמדרוציס להשמט . מ
P * /א 8עteS 5 לכלב א ״־״־ י״ל « » י ״ ״ י " ״ * . י ו י ^ שנים שעשאוהי « • g • - ^ 

' אב״י אמנם תמהני ארתר״פ. במ״ש בסף דבריו וו״ל ובאמת נמי(כלומר י ע ל י י " • י ב י י י ״ ה ח מ ה ה ^ ב מ ו ל » י ל • . היו נישאין לגי חי. ל ל א כ ״  4 1 ע
. הוצאה אף דנזעמא משום למצניעין אותו לקברו). אס״ה פחות מכזיה אינו מצווה ת מ ע : דמדש בהם שיעור ל ( ׳  כמש» למלך סוף הלכות שבת צ״ל א׳ ועירוביו *״! כ
: לא) אפי׳ על מת שלם. לקברו. והפור כשהוציאו. ע״כ, וק״ל הרי הרמב״ס (סי״ח משבת) פסק ( א ל א מ ט ה ל  אכל גד׳ה אשר ע״כ כר חשובה היא להגצל מ
. וצא לקברו או להאכילו לכלב. והו״ל כרב ששת. לכשהוציא חצי זית מזית שלם חייב. וס״ל למשני' למשמע ו י ל פ , 5!3יי' מדעיקר כוונתו לסלקו מ ג ו י  כתג יאינ ח
זיחפסור. מיידי נהוציא חצי זית מדת ומחצה.דלא הועילו מעשיו. ; לג) שתלש שער דאחצי ו ד י ? מלאכה שאנל״ג: לב) שתלש שער ראשו ב ^ S S S 
ו m • וא״כ איך כתב רתוייימ אליבא דרמנ״ס דפסור אחצי זית ממי׳נ היכא נ ל ו t ז מ פ ש ש ל ת ) ש ד ) בל״א: ל ט ר א . שעל השפה ,לי£0ען ב ו ״

ש ״ ע ^א״^ הירישל,. מד^ ו ̂יווא״1̂ן ם >מל*מז< בל״א  ״ ר״א 4' לה) שעשתה משעמ־ גדלי ^ י  ו
יג. וחת״צ דבכזיח ומחנה » מעשיו. וקי בכזית מצומצם. הף חחצי זית חי I ״ - - / » L , ׳ ״ ״ ״ . , ^ . , 1 ׳ ״ י , י ( , 1 / . . . ^ ! ״ . ״ - ״ ץ י « ג •\> י ״ י י ל  ומימח ע
. וסד׳יא לאשי׳ה חייג בחצי זית. אף ללא הועיל במעשיו. עכי׳ש ד י י ^ מ ש / י ) בצ׳א: ל0צובעח עיניה (בשמינקננ): ל ^ ק א ל ר א א ה ) \w.yg*y<!»« 
) בל״א: לח)בגולצת ופוקסת משיס הרי מצניעין אותו לקברו. להט קאמר ל^ל חני זית אינו מצווה לקבח . ן ל טאכע ע ט י י ש  "לבריי ^דשהאליךה״״ שער ראשה ;
. עכ״ם ק׳׳ל כקושית רמ״צ (הל׳ אבל פי״ל הכ׳יא). לאף אכזית אין חיוג ן בהולש שערו דפערו רבנ ו בע; לט) . ובטחצת משום צו ה נ ו ס ב  בהמי: זי עלהמנב-סונ
ר. ט קבור תקברנו. מכאן שאיט נעשה  על השמינ לאוין 0״ם שכ' דוקא קבורה. וכלאמרי׳ בירושלמי דמי
 ב!י.״; הכוחלת ר״א מחייב מת מצוה על שיהא ראשו ורובו(ועיש שהביא בשם הירושלמי למתני׳ להכא מיירי בשבל כוכבים מת למותר בהנאה. ולרשב״א וריטב״א והרא״ס שכחט
. ( ה ס . איכא לאוקמא מתני׳ להכא בעור המת. לאינו אסור בהנאה (כתוס' נדה דכ״ה. ותשובת רשב״א ש ה א מ * מס עובל כוכבים מת אסור ב י ר ס ו ס א ! מ כ ת ת י א ו ?  מ

. הרי עכ״פאין ב ״ ' תו קשה על רתוי״ט . לאי סעמא ללהט כזית ממת חייב משום דמצניעץ אוהו לקברו. א״כ בנמל חצי זית מזית מצומצם אמאי ח מ ; ^ ? י

מ מ י י ש ם ו ש ן  נ

״ מצניע•: אותו לקברו. שומאה אינו חייב. דהרי לרמב״ם בהמוציא משמשי עבולת כוכבים סטור . וכקושית רתוי״ש . ותו ללרתוי״ט שהזכיר ״ י י י (  י

ס השעסשמצניעין אותו לקברו. הרי מעם זה לא הוזכר כצל בגמרא וברמב״ם. ועיקר חשר מהספר. [וצ״מ נ״ל. דבאמת עיקר השעם משום טומאה. ט ו ק  ל
 תוי״מי״ח וד׳ש פועל 1 1 וכלמוכמ

יי! תוספות רעי׳ה א 5 ׳ ל י ה כ ״ ר  »׳• נ
y פטו חכא כיון דחעובד כוכביס א״י לכחול אם [אות קיג! שם וכן כזית סן חמת. אבל פחות מנדת פטור. ודוקא עחוגיא  להוציאו לרה״ר היא להוי סבירא לתו דהתס הוי ;
 פלאכה שאציל הא לקוברו לא עטי׳ן ופתח הוא לא מקרי טסייע ואםיטד ס״ל דס ׳מ 0ס«ע כוח לא הצי זית מזית ומחצת אבל הצי זית נמ־ת חייב דחוצאה חשובח היא להציל

ניח עיעור מופאה. נמ׳ :  by ואינו p ינהזיא אמריי סקרי פיתל דהא אינו נותן הבהול רק סכק מיכחול העובד כ כבים: מלא י׳מאר נ
 עמרא לכיש מעל אף

» דברי הנ״נ לא רייקי במ״ש מ* שאינה אלא ןנע^ו מיא מעאצ״ל ואשי' #ורן המת למי אלא כל עאינו לצורן תשמיש ה»ז*יא שאימי צליל לאותה הו$אה. (?זל הימ׳יז־^ ואני 6ז«ל r 5  מו*יא לל»גלז. &
r ק ב מ א ן 1 r 



 עיונים

tfs n״p h ' t 9*$ . ש ל ו ח  ה
 וגיזמו׳ הישניא סי' פלגימ
 ים" אלו >!׳«. «״׳ «׳מ מהצי
 »ש ה׳׳נ מישי* אי״א ש•׳

 «>״ו q*Pp י׳ 1

 שנויי נוסחאות
 התולש. בל׳ג והתולש.
 ושאינו נקוב. גז׳׳ג
 משאינו נקוב. בכי׳׳א
 ומן העציץ שא״נ. ור׳׳ע.

: ש י  בד״נ ר

 ראשון לציון
 לכוחלתהיא תולדה לטשבי!
 עכ׳יל יסיים הריאיז כלשון
 1ה ולא ידעתי (ו יישוב
 אם לא שנאמר שבנלסת
 מיימונית הים כתוב נש
 בלישנא בתרא לכוחלח כו
 משים כותב עכ״ל ומלאת

 אח״כ שהרב ה5ח'מ כתי
 לעיי; נש״ג והי האיר עיני
 כי לא מעבר לים היא
 הגירסא כי נס בערוך
 (פרן גלל) גרס כן להליא
 בוחלת משוס כותבת גודלת
 ושוקסש משים כונס •

 תוספות רע״ק
 ו [אות סיד] בדע׳׳ב
 ד״ה וחכמים אוסרים.
 שתי שערות חייב.
 ונמלקט לבנח מתוך
 שחורות אף על שער א'
 ח«יב ווה אף בחול אסור
 םשוסלאילבש נבר,גמ׳:

 לקוטים
 לאללנה מלכרי החויימ
 משמע לכל שאינו;דיך למת
 שמוציא סינור ליש ומ״ש
 בלס״ר משוס לכך הוא
 המציאות של ההוצאה שהיא
 לרכיר ולא נמית לפרושי אי
 מיירי אף במוציא לקונרו
 משוש דקבורס מאן לכר
 שמה וכל שע דאין כאן
 הפיסה לזר׳ב משום מכלל
 לסלקו מעציו סוי נמי
 המיציאו לאיברו כלפתע

 ואקברם את מת• מלשני
 ואי קשיח בלברי הר״כ
 הא קשיא לפתח במשאצל״ג
 ומסיים ולאו מל״מ היא ולי
 יש׳י שכל מלאכה ופו׳ אלא
 לסלקו מעליו הוי מכאצל״ג
 מרצוטלאנאה לו ולא הי׳
 צריךלה הלכך לא מל׳מ היא
 לר״ש ש״כ ולכך הו״ל
 להר׳ב נמי לכתוב(ב״ל):

 רבעו עובדיה מברטנודה המצניע פרק י שבת תוספת זם טוב כף

 חכמים לחייב חטאת ומט נטל שתי שערוה חייב* והטטלשער למלאכה שא״צ לגופה חייב ומ״ש עור לשל חבירו אפיי ביל חייב
 ראפ חברו אפילו ביל חייב. וצפורן שפרשה רובה או שער וכ״כ הרמב״ם ולא פירשו טעם ברבר. ועיינתי בגמ׳ ומצאתי
 שנחלש רובו ומצער אותו מותר ליטלו ביל לכתחלה: התולש בהפך מלבריהס למחלוקת לעצמו ליכול לאמן ילו ולתקנו בלא
 מעציץ נקוב חייב. להוי כמחובר , כלי אבל לחבירו איט יכול לאמן
 ליונק מן הקרקע ע״י הנקב שמריח התולש מעציץ נר^ב חייב ס) ושאינו נקוב ידו לעלם יפה בלא כלי והיינו
 לחלוחית הקרקע ואפילו הנקב בצדו פטור«0 ורבי שמעון פוטר בזה ובזה«<: לקתט צפרניו ללעצמו לוקא הוא
 ושיעור הנקב כלי שרש קטן: ורבי למחייב רבי אליעזר אבל לא לחבירו.
 שמעון פוטר בזה ובזה. ללא חשיב ליה כמחובר לחייט וכן פסק הרמב״ם בחיבורו פרק ט׳ [״לענין צפרנים ושער]
 סקילה . ואין הלכה כרבי שמעו!: ואולי לרהימא לשמעתא לתגי רשב״א גוללה כוחלת פוקסת
 לעצמה פטורה לחברתה חייבת [שרואה ועושה] הטעתה
. .[״וא״ל לשער ראש לוקא קאמד הר״ב והרמב״ם להויא לומיא לנוללת ואינך לודאי  להם וכתבו כן גס בנוטל צפרניו וט׳
 לא למי ללקינות שער לבר קל ולאי למי להנהו כלל ועול אם כן שער שאחורי הרגלים ובבין הרגלים במקום שאץ יכול לראות
 למה לא כתבו צהו כמי וכן משנתיט מחתא לפרושי שפמו וזקנו אילו היה לשער הראש דן אחר ה״ל למ«י: ודבי שמעון פותר.

 וכהאי גוונא קםבר בסוף פרק ז׳ לכלאים ועיין במשנה ט׳ פרק ב׳ לעוקצי!] :

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 לוקא בתולש ביד. (אב״י עיין רמג״א ש״מ סיףגיולמ״ו ססי׳ שליו) וכלמוכח פשסותא לגמרא וצישנא לרמב״ם. והא לפמיר הרמב״ס במשמשי
ת עמלת כוכבים. ה״נן משוס לעיקר טומאתן אינו רק מל״ס (כרמב״ס פ״ו ט ב  אבל מווז בכלי כמלא שי זוג. כהוא ב׳ שערות. או במלקט ל
ר ה״א מאמ״ו). עכ״פ אינו נחשב תיקון כ״כ בהוצאתן להיות נחשב 1 נ ש ך ל , ר צ ש א 3 ק ו ד . ו 3 ״  מתוך שחורות אשיי ליקט רק אחת. ח
. שפיר נחשב א ח ך ^ » , י ״ ^ ו * S JT M ש ׳'י י מ מ < יל ח ״ ע . דאל״כ הרי קייי׳ל'מלאכה שאצל״ג פטוי י ״ ג א העברתן תיקו, גלול ומחשב הוצאה]. מ ״ ; מ , כ י ע ״ י ב א ב ( י י ״ ח ג ל מ ע ש צ ל ״ א ג ^ ^ ב ״ ל צ א מ ש א ל  מ

ד ). ושיעור הנקב כ י  סי׳ שיג ס״ק ל׳ב. וש״מ סייק ני): מ) דחשיב מחובר. ואפי׳ הנקב מן הצד דנו כמחובר. והכי רף״ל(למכ׳׳ם ש״מ ג
. ר״ל דהכקב רחב קצת. הא בסדק בעלמא אין חיוב . אבל איסור יש אפי׳ בלח ניקב כלל(עיי בל״ע מלאכות בתילש): ק  שורש ק
ז ב׳ בשל מן מיירי הכא. הא בשל תרס לא בעי נקיבה. ולתוס׳ כאן אליבא רר׳יח הדן איפכא. ולתום׳  מא) אב״י לרש״י גיטין ד
 (מנחות מ״סב׳ ל״ס כאן) לר״תדוקא בשל חרס ממי נקיבה. הא בשל מן אף נקוב כשאינו נקוב דמי. וקייי׳ל כיש״י(עי׳ בי׳ילמא״ח של״ו):

 שב) אזיל לשיטתיה (כלאים סס״!) דגם עצין נקוב לא הוה כמחובר:

 הלכתא גבירתא כללא
ב י חי ת גוו* ו ד ל ו א ת ו ו בכלי ה קנ ט] או ז ליטשעגבאי ת [ פ ש ד שעל ח ע ו ש  א
ח ז ו ת אמילו שער א' [ ו ר ו ח ש ך ה י ת ת מ י נ ב ט ל ק ל מ ת או ב ו ר ע רו ב׳ ש  ושיעו
דו כין לו בין בתלשן בי . ו [ י ו כ ר ו ב ש ג ב ל לא י ם ו ו ש ל אסור מ ו ח ׳ ב  אפי
רשו ל ע־ר שפי ה וציצי! ש ב ו ת ר ש ר פ ף עירובין]. צפורן ש ׳ סו ר [ועי ו ט ר פ ח א  ל
י פ ל ת כ י ר ל ו ו תי י אצבעו ש א ת [לדש״י כלפי ר ל ע רשו כלפי מ ס פי . א ן ב ו  ר
ן ל ס נ ב . ו ד ר ליטלן בי ת ו ת מ ו ר ע צ מ ם] ו רושי ׳ דפי ב ש ל ו ח ך ל צרי ר , ו ש ב  גוף ה
ר י ת ה . ולא ל [ ק ט כ ע ל פ ח [ ש א ר ר ע ע ש ח לקלי ש א ר ל ו . אפ ד ו ש י פ  בכל
. ל ק ח ו ל ג ה א נ מ ל ע ע ב ב צ א א ב ק ו ] ד ק כ א ל מ ע פ י י ש ח [ ר ע ק ש ל ח ל . ו ה ת ע י ל  ק
ת ו ר ע א יעקרו ש ל ש א ־ א ר חזיר ש ע ש ק ואפי׳ בבירטטע מ ר ס מ ק ב ו ר לסר  ואסי
ל ב . א ם י ז ל שער ע ע ש ט ס ר י ב ד כ א ם מ י כ ם ר ע ה ט ס ר י ב ת ה ו ר ע ש ם לא ש  א
, י א ד ו ר ב ע ש ר ה י ש ן מ ר שאי ב ד ה כ מ ו ד כ ל ו ו ה ר ו ת ג ר כ ע ש ף ה ו ח ר ל ת י  מ
ק ר ר ס י ב ע ה ת ל ש א ר ל ו ס א . ו י » ת v ם ו ר ע ש ל ה י ד ב ה  וכן לפספס [ר״ל ל
ה י נ ח על פ ו ט ל ת ו ב ש ל כ ו ח כ ר ל בע וכן אסו ה כצי א ר ה ת י נ ] על ס ע ק נ י ס ש ] 
יב ן חי ש ספ ר ו ב בכדי ש ו ק נ צ ׳ן ש ע ש מ ל ו ת . ה ר ש ב ם ה ו מאדי ת ל ט נ ש כ ק ו צ  ב
, ס ר ל ח ש י ב ר , ולרשי א עכיפ אסו מ ל ע ק ב ד ס ב וכ״ש ב ו ק ו נ נ באי ת י א פ  ה
ר ו ס ת א י ה בעלי נ ו ו מ ל י פ א א ה י . מ ב י י ב ח ו ק ׳ אינו נ . אפי ץ ל ע ש ת ב י ר ל  ו
ו ה י נ ח ל ע ו ק ר ק ו מ ל ט י ל ס בין דעץ מ ר ח זהר בין ב י יש לי כ ה ל ו ו נ מ ש מ ו ל ת  ל
לשן לעולם י חתו ן או איפכא . ועשבים שעלו על אוון הכל ו חל לחן ו  על שו
ש ו ל ת ר ל ת ו ת מ רו ו סי ב ן ו ל י א ה ה מע״ש מ ש פ נ ד של אילן ש חו א י ח י . מ ב י  חי
ך י ת ם וחאג־זים מ י ל ב ש ך ה י ת כל מ ק חאו ר פ ל ל ב . א ת ב ש ת ב ו ר י פ  ח
ז י ט ר כ י ש [ ו ל ת ך ב י ק שי ר פ מ ר , ה י ס ח ה ב ל ו ק . ט ר י פתן ת  קלי

: [ ח ׳ ק  של״ו ס

א לזרע צי ל המו ב . א ם ת א ס י צ ו ה ש א כ ק ו ת ד א צ ו ה  פרמ י משנה א ל
ה הייב ז וצא ב כי ה ו א ו פ ר א [פראבע] או ל ט נ ו ו ד נ מ ת מ י א ר ה  1 או ל

׳ ד ח ר ו ם . א י ״ ה ד י ל ׳ ח ר ק מ ר ו ו ט או ח י ש ו מ א או ה י צ ו ס : סשגה ב ח מ י כ  ב
ת י ל מ ר ניהן כ ד ובי ׳ ח ר י ל י ה ר א ם י צ ו מ ל ה ב ר . א ו ט ע פ צ מ א ת ב י ל ם ר כ . ו ר ״ ת ר  ל
ל ד ר ח ים כ ׳ קטנ ם ואפי י צ פ ח ח א י ל ה ם פ ו . ק ר ו ט ח פ י נ ת ק ב ר ר ו ט ם פ י ק  או מ
א אפילו צי : משנה ג המו ח ש ו ק ל ח ד שיוציא ב ר ע ו ט ה פ ב ו ל ר ו א י צ י ת  ו
ד ה א ב . משא״ב ל י ו חי נ ר בסדי ו ר ו או צ פ י ת . או על ב ו ק י ח . או ב ו ל א מ ש  ב
ו ד ג ב ד ב ו פ ת . ובכיה ש ו ר ע ש ב , ו ו נ ו א , ב [ ן ע ג א ב נ ע ל ל ע י [ ק פ ר מ ו . ב ל ג ר  ידו ב
ב י ב ד . או בפי בגדו [ נ ב ד ל ג . או בין ב ה ט מ ם ל ] וטי חבי פ ׳ ב ט ר ב ח י ב ] 
. וכן ו ל ד נ ס ב ו ו ל ע נ מ ף] או ב א בסו ק ו ו לאו ד ק ו ל ת ח פ כ ש י א . ו ס ״ ב ם ר  ה
׳ . ואפי ר ו ט ת פ ל י כ ך א ר ד א כ ל ל ש כ א בל או ב ו או נ ר שאי ב ו ד א בפי י צ ו ח  ג
: ב י י ן להוציא בפיו ח י ר והתכו עו י וכשי ל בראו כ א מ א ב ה י . ס א י צ ו ה ן ל י  חתכו
. ן י י ר התכ ש א ב מ ר טו ת ו ת באופן י נעשי ח ו כ א ל ת ט ן לעשו י י  משגה ך המתכ
ת ו ח פ ה ב ש ע נ כ כ ״ א ש ב . ט י ו הי י נ פ א לו ל ב . ו ו י ר ח א א ל ש ן להוציא מ י ו  שחתב
ר נ י ם ר ב מ ח א ב ה י ר . ט ו ט ו פ י ר ח א א לו ל ב ו ו י ן להוציא לפנ י . שנתכו ו ת נ ו ב  ס
ת ו י לחי כ ר ב , שכן ד י ו חי י א לו לאהר ׳ ב . אפי ו י ב ו ל א ת ש מ ה ט רפוי] ו ר ו נ ] 
ת ת ו ש ע ד יכול ל חי ח שהי כ א ל ל ם : משגה ה כ ח ל ז ד א י ן מ י ו ו מתכ ל באי ר ו ז ו  ח
, ם ה י נ ד שיצטרפו ש ה ע ת ו ש ע ל ל ם יכו ה ד מ ח ם אין א א ם, ו רי ח שנים פטו ו א ש ע  ו
ת ־ ה א ס י צ י ם ב : ח י ד חי ב ל ל ו ב ק יכול . חי ד ר ח א ב . ו ז י ל פ ם כלעי בי י  חי
ת ו פ ו כ נ ם חי שאי ד א א צי , כמו ו ה ל ל פ ט י ש ף על הכל ר א ו ט י פ ד בכל ו ע י ש כ  ט
ת פ . ח [ ב י י ם ח א ש ו נ . ה ם י י ׳ ח , אפ־ ף ו ע ח ו י ח ח ם ח ב ו ] . ח ט מ ה ב ל ו ו ת נ אי  ו
ו ר ע ל צשרניו או ש ט ו נ ה J משנה ו ה ש ד ע כ ב ן ׳ ר ש ת ו י ז רן בכ . שיעו ח ל י ב נ ח  ו

 ציונים
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 שגויי נוסחאות
 אםרחיר.גי״>ובמשנייר

 או םרה״ד :

 תוספות דע״ק
 פי׳׳א א [אות סטה
 בתרע״ב ד׳ח
 הזורק מרשות היהיר
 לרהיר . וביניחן ד

 טפחים

 רבינו עובדיה טבחטטדה הזורק פרק יא שבת תוספת יו״ט
 פי? יא אהזוךמ מרשות היחיד לרשות הרבים. רשות פרין יא א הזלרמ מרשות היחיר לרשות הרבים וכוי. מ״ש
 •היחילהוא מקום שהוקף ל׳מחיצוח גבוהות 1 הל׳ב בתנאי רשות היחיל אם הוקן*
 משרה טפחים וביניהן ל טפחים* על ל' טפחים או יותר על לדרה משום לאי לאו הכי אם הוא יותר מבית סאתים אע״ג
 כן אפי׳ יש בו כמה מילין אס הוקף רהזורק לתומ מרשות הרבים חייב
 לדרה כגון מלינה שמוקפת חומה פי״א א הץןףה א) מרשות היחיד לרשות מ״מ אסרו חכמים לטלטל בתוכו
הרביס מרשות הרבים [יותר מן] ל״א ולפיכך הוצרך להתנות  וללתותיה נעולות בלילה ומטאות 1

 שיש ביש

 ועי׳ ריש מטלתן :
 יס״ל

 יכין
 דהו״ל הוללת מוציא

ן תפארת ישראל י כ  י
 פרק יא א) אחר שפירש דני הוצאה . פירש נמי דיני זורק ומושיט
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 ביש בו כמה מילין שיהא מוקף לדירה. ב״י סי' שחייה . ומ״ש שיש להן ג' כתלץ ולחי ברוח רביעית וכן תל גבוה עשרה
חרץ שהוא עמוק עשרה ורחב ד'ואשי׳ כלים כגון  ודלתותיהן נעולות תמצא מפורש בס״דבמ״טפ׳ אחרון לעירובי!. ורחב ל׳ או 1
 [*ומ״ש ולחי ברוח רביעית וכן קורה כלמפרש לקמן] ומ״ש והוא ספינה ומגלל של ען וכיוצא בהם אס יש בהם ל' על ד׳ בגובה
 שיהיה רוחב הלרך י״ו אמה. וכן לשון הרמב״ם בחיבורו ריש עשרה כל אלו רה״י הן. ואויר רה״י כרה״י על לרקיע. ועובי

 לרשות היחיד תיב כרשות היתד לרשות
 היחיד ורשות הרבים באמצע רבי עקיבא
( ג ב כיצד נ ן י ר ט ר  מחייב* *). וחכמים פ
 שתי־ גזוזטראות י) זו כנגד זו ברשות
 הרביםח) המושיט והזורק מזו לזו פטורי).
 היו שתיהן בדיוטא אחת0 המושיט חייב ״)

 יש עליו
 ומקים

 פ׳ י״ל ולרבותא נקמ לרך שצריך
 שיהיה רוחב ט״ז אמה וליש כל הגי
ט וכן בפירושו ריש מכילתין כ׳ ק  מ
 בסתם רה״ר מקום שילרכו בו כל
 העם וכו׳ ושיהיה רוחב ט״ז אמה
 וכ! בטור סי; שמ״ה רה״ר רחובות
 ושווקים הרחבים טי׳ז אמה וכשאין
 בו ט״ז אמה היא כרמלית כמ״ש

 הרמב״ם כפי״ל. ומ״ש ולא יהיה עליו תקרה שאם
. ומ״ש במקום  חקרה הרי ליגו ככרמלית כלאיתא בגמ׳
 פטור שיהיה מג׳ ולמעלה משום לכל פחות מג׳ כלבול למי. והוי
 רה״ר. ומפגי זה הקשו אהא דמפורש ברפ״ק דצריך שיעקור
 או יניח החפץ ברה״ר במקום שיש בו ד׳ על ד׳ דהיכי דמי
 אי למטה מג׳ הרי הוא כקרקע עצמה ואי למעלת מג׳ ועד
 עשרה כרמלית ואי למעלה מעשרה רשות היחיד [*כן לפון
 הר״ן ומיירי במקיס מסוים לאיה ביה ל על ד׳ ולהכי לא הוי
. וכתב הר״! שם בשם הראב׳יד למשכחת לה בב״ח  מקום פנרר]
 גבוהים מג׳ שעומדים ברה״ר שאין חולקין רשות לענמ!. א״נ
 בעמול ט׳ ורבים מכתפי! עלץ להוי כרה״ר ואי דאית ליה ד׳
 מיהו מחייב ואי לא פטור וזה שלא כדעת רש״י ורמב׳יס שכתבו
 דעמוד וכו׳ אפי׳ כשאינו רחב ד׳ עכ״ל. ומ״פ וכן מקום המוקף
. עיין עוד מזה במ״ז פ׳ בתרא לעירובי!.ךומ״ש או חריץ ׳  כו
י ומ׳׳פ ומי׳ ולמעלה . ׳  שיש בו ד׳ על ד׳ ס׳ עיין מ״ש במשגה ד
 לבכרמלית הוי מקים פטור עיין מ״ש בזה במשנה ל׳ בס״ד].
ה צ י ב ב : ם  ומ״ש רהמעביר מחחלת ל״א וכו׳ במכנה ג׳ ועיין ש
 פי׳ הליב רבנן קאמרי ליה. והלר פי׳ למתני׳ ללמעלה מעשרה.

ק  י
 חייב חטאת. בכרמלית פטור אבל אסור. ברשות היחיד ובמקום פטור מותר לכתחלה לטלטל ולהעביר בכל הרשות כולו ואפי׳
ל מכי עבר החפן באויר רה״ר בתוך עשרה הרי הוא כאילו נח ורבנן סברי קלוטה בתוך ו לכ . ב י ע מחי ׳  הוא כמה מילין: ל
 עשרה באויר רשות הרבים לאו כמי שהוגחה רמיא אבל למעלה מעשרה שהוא מקום פטור כולי עלמא לא פליגי לפטור והלכה
 כחכמים : ב כיצד. רבנן קאמרי ליה: שתי א) גזוזטראות. והן נסרים יוצאים מטתל העליה ולחוץ על ר״ה והגזוזטראות עצמן
 הן רה׳׳י וכשהן זו כנגל זו בשני צלי ר׳׳ה המושיט והזורק מזו לזו פטור שלא מצינו זריקה והושטה במלאכת המשכן מרה׳׳י לרפות
. כלומר בעליה אתת באורך ר״ה רש הפסק רשות הרבים ביניהן: ת ח  היחיל ורחב ר״ה מפסיק ביניהן: היו שתיהן בדיוטא א

ה ג«זשראוש ומיי ש״נ ומלא״ש וכן הוא ברמב׳יס הזורק ו צרי ל שת* כ5ו י  6) בר״כ ד

 יכין תפארת ישראל יכין
 ב)דס״ל מלקלוט באויררה״דהו״לכהונח שס.ודוקא למטהמי'׳נן.אבל
 למעלה מי״ט. דהו״ל מקים פטור. י״ס סטור. וכמו כןלמטהמג׳לכ״ע
. ולרמבי׳ם למטה ( י  קליטה כהונחא דמיא(כשכת צ״ז א׳ לשי׳י ל״ה תוך נ

 הכתלים של רשות היחיד נדון״ כרשות
 היחיל. ורה״ר הוא כגון הכווקיס
 והרחובות המדברות והלרכי׳המפילשי'
 להם והוא שיהיה רוחב הדרך ט״ז
 אמה ולא יהיה עליו תקרה ואיכא
 למאן לאמר שצריך נמי שיהיו
 בוקעים בהם ששים רבוא בכל
 יום כדגלי מדבר. ואויר רה״ר איט
 כרה״ר אלא עד י׳ טפחים ולמעלה מי׳ ברה׳׳ר מקום פטור
ד׳ על ד׳ גבוה מג׳ טפחים ולמעלה  הוא. ומקים שאין בו
 הוא מקום פטור אפי׳ קוצים וברקנים וגללי! ברה׳יר גבוהים
 משלשה ולמעלה ואין בהם לי על ל׳ הרי הן מקום פטור וכן
 מקום המוקף מחיצות ואי! בו ל׳ על ל׳ או חריץ שאין בו ל
. ומקום ר  על ד׳ ועמקו משלשה ועד התהום הרי זה מקום פטו
 שתוקף ל׳ מחיצות גובהן מגי ועל עשרה ויש בו ל על ל׳ או
 יותר או תל שיש בו ארבעה על ארבעה או יותר גבוה מג׳
 ועד עשרה או חריץ שיש בו ל על ל עמוק מג׳ ועל עשרה
 ומבוי סתום משלש רוחותיו שאין לו לחי או קורה ברוח רביעית
. ופי׳ כרמלית כארמלית כלומר  והים והבקעה כל אלו כרמלית ק
 כמו אלמנה שאינה בתולה ולא נשואה לבעל כך רשות זו אינה
 לא רפות היחיד ולא רה״ר ואויר כרמלית ככרמציתעלעשרה
ר. והמוציא מרה׳׳י  ומעשרה ולמעלה בכרמלית הוי מקום פטו
 לרה״ר או המכניס מרה״ר לרשות היחיד חייב חטאת. מרה׳׳י
 לכרמלית או מרהי׳ר לכרמלית ומכרמלית לבתיהן פטור אבל
 אםור.מרה״י או מרת״ר למקום פטור או ממקום פטור לשתיהן
 מותר לכתחילה ואצי׳ל מכרמלית למקום פטור או ממקום פטור
 לכרמלית שהוא מיתר. והמעביר מתחלת ד״א לסוף ד״א ברה״ר

. לרבנן דוקא בנח ע״ג משהו חייב (כס״נ משבתהשיו). מיהו  מג׳
 בזרק מרה״ר־לרה״י. אי איפנא. לכ״ע אפי׳ דרך למעלה מירד
: ( א ״  חייב. רהיה כזורק מרה״ר לחור לג״כ חייב (כשבת ל״ק ע
 ג) רבנן קאמרי כיצד. דמדת;י סתמא.משמע אף בגזוזטרא שלמטה
 מיו״ד פוטר את הזורק. והיינו כרבנן(ואף למתגי׳ מייתי ראי׳ מעגלות

 ציונים

, מי״ ת ו א ר ט ו ד י נ ת  ב ע
 05 «י׳נ כל׳ י׳׳ט : שחייהן.

 מ״׳ עס כלי י״ח ו

ת ו א ח ס ו י נ י ו ג  ש
ח . טראי ז ו ז י נ ת  ב ש
. וכ! בסמוך , י נ ל ש י י  במ״י
. ת ו י ר צ ו צ , גד"( ב חן י  שנ
ת ו צםרי  גמש׳ ד׳ פיזרו בצו
 ועיין עריך ערך גוזטד ,
 גדי!־ט» כד׳ינ וכמשבי״ר
, וכיה בערוך מרך  בדייטי
ב י מ חי י ש ו ב . ה ו נ י  לי

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
' י ] ד״ה הזורק י ב י ר ב ] 
 שביס רבוא בכל יוה כוי
 ענ״ל. ובש־צ סימן שמ״ה
ד דעות  העיף ז׳ הביא ש
 ולא הכריע ובסי' ש״ג
 סעיף מ' משמע כדעה
 אחרונה לצריך שיעברו בו
א וכ״ה רמ״א בו ס י כ  כ
' יכ״ס  נסי' ש:;"ן סעיף ג
 ה:וי« ומ״א בסי׳ שמ״ה
ב הפוסקים : ל מ י כ  י
׳  [בא״ד] ופי׳ פרמלית כי
t״v 'ומיס׳ רף ו . ל ״ כ  ע
ו גשם הירושלמי הגי  כהנ
י חייאכרמליש לך ימלא נ  ר
 לא לין ולא יבש אלא בינמי
ח אינו fS כרה״י י ל מ  הי; מ

ר עב״ל:  ולא כלה׳

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
ק ר ו י ] ד׳׳ח ה ט ׳ י ו ת  א [
׳ רף צ״מ:  הו׳־כרהיהא במי

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
. ו ל ל ח . היינו ב ם י ח פ  ב
ף ו ר י צ ק ב אם ליכא ד׳ ר  ו
י ת לא חו ו צ י ח מ  עיבי ה
ת ו צ י ח ק על גבי מ  ה״י ר
יחו י עלי ש ו מ ת ש א י ל  דחז
ה ה על ז ז ר ט ב ח ר י נ ה  ל
ת ו ש י ר ל חיכו לא הו ב  א
ק י ׳א פ ד והרשבי י ח י  ה
ם א ב ר ת ף ח׳ כ ת ד ב ש  ר
ס ת נ י ש ו ל ת ח י צ י ח מ  ה
; י ׳ ה א הוי ר  מל גבן ל
ד ״ א ת קטז] ברע״ב ב או ] 
ם של רה״י י ל ת כ  ועובי ה
ב ח י ר כא ד ף הי , א ן ו ד  נ
ת או ו מ ר א ש ע ו כ  חלל
א הוי ל ם ד י ר ש ע  כ
י על גבי ש ו מ ת ש א  ל
ם , מ״מ ביון י ל ת כ  ה
ה צ י ח ם עושים מ י ר ח א ל  ד
ו לכ״ע (תיסייסיכח מ צ נ  ל
ה ב ב ועיין ש ף ר׳ ע׳  ד

[ ז י ק ת ו א פ ע״כ): [ ״ צ  ף
. ב י י ח ה ר׳׳ע מ נ ש מ  שש ב
א בעי ל ע ד  רסבי־ רי
ם ד׳ על ה על מקו ח נ  ה
א מ ל ד ׳ ו ף ד ' ד מ נ ב . י ׳  ד
א א בעי ה ל א ד ה הו ח נ  ה

ק לעגין מושיש הייתי ל . י״ל ל י . מלהוי׳ל רהי י ת י . והן היו גבוהו ן כ ש  של מ
ם ו ה ל מא אפיי למעלה מיו״ל מ ו . לבדיוטא א׳ חייב מישיש בכל ג ת ו ל ג ע  ראי׳ מ
' למשה (לרז . לאפי ירי . אבל מתני׳ בכל גזוגא מי ן כ ש מ ת הושעה שבעגלות ה מ ג ו  ל
: ד) בניין בולט מאמצע כותל מעלייה לרה״ל לישב שם. ( ק ר ו ז  ששור ה
 (אלטאן) בל׳יא.ובלשון רומי קסיסטום: ה)כב׳ צד רה׳׳ר. ושניהן
 למעלה מג׳ טפחים ולמטה מי׳ טפחים : ו) מדלא אשכחן במשק הושטה
 הריקה מרה״י לרהיי ורוחב רהיר באמצע: ו) בצד א' ברה׳׳ר. ועכ״ש יש
 הפסק אורך רהיר ביניהן: ה) אף שמושיע למעלה מי׳. עכ׳יפ

 מדהוס
ם ד׳ עי* ו ק מ ח בעי לר״ע מ ר י ק ע דאי ד ח ו ז ע ד מ ש ח מ ס ג כ ם ה ו ש ה וא׳ מ א צ ו ם ה ו ש ׳ מ ם א ב רע״ק שתי י י ח א מ ל ר ק ט י י ד ך רש״י פי׳ ד ה א ר י ק ע ר ב ב א שםיקא ליה איך ס ל ע ד מ ש ה בעי. ם ר י ק  ע
ח ר ל ו ת ב א י י ח מ ל ד י ג פ מ י ר ח ח ש ק א ה ר מ י מ ז ד״ח ל ף צ׳ ׳ ד ס י ת ב ה ד א ר י כ ו ם א ו ק מ ה ב ד ל י ת ב א י י ה א מ ל ׳ משום ד ב כ י י ח א מ ל א ד א ה מ ל י ד י ד ו על רשי ש ק ה ה ח נ א ה מ ל ד ד יה ו ם׳ ב . וכתו  ד׳
ן נ י ע ר י ה י נ י מ ' ד ב ב י י ח מ דוש ד ח הא ם מ יש חי ש ה ק ר ו א כ ל ש וע״ש . ו ו ד י ס ה ו שו נ ע י מ ש ה ר״י מ י א ה כ ל י א דע ואיר״י ר ו נ ר ו חז ע ו ד ו נ י ב נ י ׳ הי ב ב י י ח ם א ד א ה מ ל ב ד ם א ו ק מ  ב
ח ב קישי ש ו י . וכיון שכן מ ה ר י ק ע ק בין הנהר. ל ו ל ה אין חי ז ב י ו מ א ד י ל מ ה דכמאן ד ד י ק ב ר' אלא ברה״י מ י י ה א ט ל ׳ ד י ר מ א א ה ם לק״מ ד נ מ . א ׳ ב ד ח לא בעי מק־ ר י ק ו ע ל י פ א  ד
כ ם ד׳ אעי ו ק מ א בעי מ ה ל ר י ק ׳ ע ש דאפי ו ד י ה ח י . ע ד ו נ ר ו ז ה דע ו י ת דתי־ב ב׳ בנ ח כ ש ׳א מ״מ מ ה במק׳ ר ל י ת ב א י י ה ו מ נ ף אס אי ב שתיש הייני א י ע מהי י י ר נ ת א ק ל ד ח מ ב ו ר מ י ם׳ דשפ  תו
א ״ ב ש ר ה בן ח ש ק ח כ ד ״ ח ! ומצאתי א דלמי ט בלשון ו ק א ואמאי נ ראי הכי הו כ ו י ה א ה כ ו ה ה כ א מ ב ״ ד ש ר ל א כעי. ו ה ל ה ג דלמא ה ו ו ר מ א א ד ישב לי ה בהכי מתי . ו י ע ה ג ר י ק ת ע מ א ב  ד
ח ז ה גרע ל ר י ק ע ח ד כ ו א כיון דעב׳׳פ מ ל ר א י ש ולא מאו מ ח מ נ ו ם מ ו ק מ ח כעי מ ר י ק ע ם ד׳ דייל ד ו ק מ ח רבעי מ כ ו גו ס ל מ״מ אי ב ה א ח נ ה ׳ מ ה שני ר י ק ע ק ד ח ר ח כ ו ה ה ל ד י ו י ט בפשו ו ) 
ה כ י א ס ל י מ . מ ק ל ח א ל ר ב ם ס ו ק ח לא בעי דיש ס ח נ א ח מ ל ד ק ד פ ס ל ר למטעי ו ש פ ב א י ם ר״ע מחי ת י ח נ ת ק א כפי ד ח ׳ ד י ר מ יחא דהכי א ר נ ו מ א ם די) ולשי ה י ק מ א בעי מ מ ל ד ך ו י ר  פ
א ל ה ד ל מ י ל די ל ה ב ח נ ו ח ת י ה לא ח ר י ק ע ק בין הנהר׳ ל ל ה א ל ר ב ה שום ס ו א ה ס ל . לודאי א י ע ה לא ב ר י ק ׳ ע י ן דאפ נ עי ׳ לאשמו ב ב י י ר״ע מחי א קחנ ל ד א מ ת כן הו ט א ה  ד
א ל ד מת ט י ה קי ה כ ו ה א ח ל י ס . מ י ע ה לא ב ח נ א ח מ ל ד ת ד ת יש לטעו מ א » ב ה ם ד י ד ק ח ה ז , ל ש ו ד י דע אין ח ו נ ר ו ז ח ע ו ד ו נ ב ב אלא א׳ ו י י ש א׳ אינו ח ל ע ה ב ב ב׳ היינו ד י י מהי נ ת  מ
ה מ ה לרש״י ד ש ה ק י ה . ד י ע ה לא ב ח נ א ה מ ל ך ד ר ק ד ה ר ש ק מ ו ד ט ו ש פ ה ולא כ ז ח רש״י ל י ר כ ה : ומה ד י ע ח ב ר י ק ת ע מ א ב ם ד ו ש א זי. ע״כ מ ר ב ס ט מ ו פ א ב ב׳ ל י א מחי י ד ח י ל נ ת  ה
ן נ א שמעי א מ״מ ל ח ה ז ה ב י ו ה מר מ ה ד ש ם ק י ר ה י א א מנ י ר״ז ה נ ש ם ה ד מ . ובן ב ׳ ס ו ת ת כקושי א בעי ו ל א ד ה הו ח נ דלמא ה ה ו ש ק ׳ היא דמ״מ י צו דה״ע ר רו ב יוםף בתי ח ר י ו ר  מ
ל רץן עי ח חו מ ת ד י ש ק ה ד הוי מצי ל ת י. ח מ א ל ב ב ת על ר״ו . א ו ט י ש פ ת ב ו ש ק ה ׳ חו״מ ל ם ו ת ח ו ז יש ב ח הרג כ מ ר יש איידלש דחום׳ ר׳׳ה ז ו סוהד׳ או חנ ה . ו ר י ק ד ולא ע ח נ  רק ח

 גתירמו



 ד׳ע מברטנורה הזורה פרלן יא שבת תוספת יום טוב מ ציונים

 הזורה פטור . הואיל ולמעלה מעשרה מא ולא מצינו זריקה ופן פי׳רש״י ונימוקו עמו מזוזנודאות לומיא ועגלוה והן הין חילי״.(׳«.׳»:נה«יק
. ״ י י ״ י # י״א. מ׳ ע*א ז׳ עינ 5 ו עינ  י

ה במשכן והמושיע חייב גבוהות עשרה שהרי רשות היחיד הן כמש הר״ב. וקשיא ׳ל״ל־ר כלאיםפ״ו־־׳נמ״׳  מרשות היחיד לרשות היחיד דרך ר
Z£***nX%$ ואע״פ שמושיע למפלה מעשרה שמצינו• הושטה כיוצא בס במשק להר״ב שפי׳ במתני׳ דלעיל דבלמעלה מיי ד״ה דפמור וא״כ 
 מרשות היחיד לרפות היחיד ואורך ר״ה מפסיק ביניהן: שבן מתני׳ ככולי עלמא ואמאי כתב דרבנן קאמרי ליה [״אבל לר^י ד־א.מ״׳פש^׳ר״^ני

דת הלוים. מושיעים מזה ל״ק למפ׳ במתני׳ כס״ל דרבא בסוגי׳  היתה עבו
נ שגויי טסהאות והזורק פטור. שכך היתד. עבודת הדרם. דדילמא בלמעלה מי׳ פליגי אבל 3 ז  י י

^ « ״ ? S ט של » לי ה חייב 1  בלממה מיי ד
 רש׳׳י ברוב המקומות לפרש כלם״ל הקרשים. כד״נובמשבי׳ל
י ( ^ ר ל כ י ° ל ש ו » מ י מ ? ו א ה ( ב י ה  להםוגיא כמי שאט מזכיר מה ב
לית. בכי״גן הוליית.  חו
 עשרה ודחבן ארבעה.
 כל״נ עשרה טפחים.
 נמשכי״ר.. ורחבים..
ק באר>ןד אמות. ד י  ג ח
 כד׳׳נ וחזורק ד־א בארץ.

 תוספות חדשים
׳ ך ט כ ׳ט] דיה ש ׳ י  ![תו
 כמשכן עכ׳יל, וניל לסש״ה
 הו5רך להניא שהיהז כמשכן
 משים רלפעלה מי׳ לא הוי
 רה״ר לכל דנר רק צעכין

 הושמה !ק׳יל:
 (ממהורש׳׳ח ןצ״ל):

. ועול מאי כיצל דהכא  מקומות]
 בלמעלה מי׳ לא שייך למיתני כיצל כיון
 ללא קאי אללעיל לבלמנוה מיי איירי.
 וכתבו התוספות בירושלמי יש איכא
 לתני כיצל ואיכא ללא תני כיצל
 ומפרש התם רההוא אמורא למוקי
 פלוגתא למעלה מי׳ תני פיצל וההוא
 למוקי לה למעה מי׳ לא תגי טצל:
 שכך היתה עבולת הלוים. והוצאה

 שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבים
 מושיטין הקרשים מ) מזו לזו י) אבל לא
. חולית הבור *) והסלע *< ( «  זורקין י
 שהן גבוהין עשרה ורחבן ארבעה הנוטל
 מהן יי) והנותן על גבן«0 חייב >־״) פחות
 מכן פטור: ^ הזורק ארבע אמות בכותל
 למעלה מעשרה טפחים יי) כזורק באויריח).
. ( ט  למטה מעשרה טפחים כזורק בארץ י
 הזורק בארץ ארבע אמות חייב. זרק לתוך
 ארבע אמות ונתגלגל חוץ לארבע אמות

 לזה למעלה מעשרה ואורךר״ה באמצע
 כיצר [שתי] עגלות זו אחר זו בר״ה
 ופורקי המשכן היו מוניטין לאותם
 שעל העגלות שאצלן הן סמוכות
 וקרובות והן מושיטין לאלו שלפניהם
 וכל אחד מהעגלות רשות היחיל הן:
 אבל לא זורקים.שאין הקרשים נזרקין
. עפר ר ו ב  מפני כובדן: חוליית ה
 שמוציאין מחפירת הבור רגילין ליתן
 סביבות פי הבור כמין חומה להיקף
 ואשמעינן למר וחולייתו מצטרפיף
 לעשרה ותני בור לעמקו ותני סלע
. ומניח בר׳׳ה ן ה  לגבהו: הנוטל מ

׳ אמות בכותל. מלאכה גרועה היא. ולפיכך הוצרך למצוא הושטה לחולדה היא רקד ו יב^הז  או הנוטל מר״ה ונותן על גבן חי
 מתחלת ל׳ לסוף ל׳ ונח בכותל הסמוך לר״ה למעלה מעשרה שהיתה במשכן. תו' ריש מכילתץ [ועיין מ״ששם]: נ בכותל.
 טפחים כגוןשהיתה לבלה שמינה ונדבקה בכותל למעלה מעשרה פי׳ בפני הטתל* וכן לשון רש״י והמגיד פי״ד. ועיין משנה ג׳
 באויר־ רה״ר פטור לכל למעלה מעשרה ברשות הרבים מקום פ׳ בחרא לעירובץ: הזורק בארן ל״א חייב מסקינן בריש

. מתחלת ארבע פירקין ץ ר א  פטור הוא : למטה מעשרה כזורק ב
 לסוף ארבע ברה״ר וח
א ואין כאן מתחלס ד  ב

 ״ פטור ס׳ל דםיירי ברח׳י
 . ־־ מקורה אכל מ״פתשאר
ן JTWflH ישראל • י כ י ן הקושיא על שנויא דר״ו  יכי

 תוספות דע״ק
 בתירוצו דגרסינן בהזורק
 יתיב ר׳יי כו׳ חא זחו
ח מ ט מספיק על ר״י י ע מ ה מ < 3 ד י ה 3 ן ע ן ל נ ד מ  זיב אע״פ שאין ממקום עקירת החפן לכותל אלא ר' אמות מצומצמות* לא א
 r ל׳ לסוף ל׳ לטון שאינו מבטל את הרבילה בכותל אין עביה ממעט כלום: וגתגלגל חוץ לד״א חד״ארזרקמרח-ר^לא

 דאמד היט אחרים חיא
. הא ח ז  יה) דלמעלה מי״ע מקום פטור הוא. ומוהר לכתחילה: יט) וחייב דמה הרויח ב
י עדיין קשהדלמא הנחה א « ך מ ה נ כ מ ה מ ע ב ד י ה ב ו  וקמ״ל דאףשהן ל״א מצומצמות אץ ע
^ ל ז ^ ר ל ״ ת י ר כ ה ליה מ״ש מלעיל(ס״י ־רכ) לבלוב ש  מדלא מבטל הדבילה בסתל: ואי
 הקופה מבחין. אפ״ה פעור מדמיעוט עדיין בפנים א״כ כ״ש הכא והיינו דמדר״ע פיכח
 דרוב הדבילה בפנים צהלי אמות. י״ל שאני הכא שהכותל מפסיק דס׳ל דעק־רח בעי וחיי
מ ר$ קוש־אאליסתא ותרויחו ״ י ש ו )  ומעכבו להוליכו להלן. משא״כ התם. מדלא הוציא ט
מ דה׳׳מ ר׳ היא צ ו ר ־ ת ב , w ך jw0 ניחא ליה להוציא כולו. והסוס דאם היה זורק 
I י וח״ם אחרים דעניש אינח w י 
ת ה־כחח ויכולים לסבור ו מ  ח

 דנם עקירה לא בעי ;
 לא הוי רח׳׳י ומשמע ודאי אף לבני רה״ר לא חוי רה״י וא״כ ה״נ כיון דחחלל ובהכי מיושב היטב נם
ב קושית תלס׳ ד״ח זרק י ו ה ח ב ו ת > ן ן ת מ ה  אינו עשרה. ונם הנא במשנתנו דבור וחולייתח מצפרפין ו
y ונח במ״ש דלנרסת רית ׳ . n ועי׳ חכא בתום' אף דמבחי׳ן אינו גבוה עשרח . ודברי חתום׳ בעירובץ 
ת בחזורק יתיב ריי וקשיא ב ר ב ה ח ר  צלע נ. ובכח׳נ היה מקים ספק דאם יש חל ברה׳׳ר נבוח חמשה ו

ח חי ורחב ד׳ דהזורק מדהיר עליו הייב ומהתל ו נ  חנשו על שפתו מחיצח נ
 עליו פטור אף כנין שחתל חוא רח״ר או סרח f״ שאצל תתל עליו, ונס בספק זח
 יש לפקפק. אבל בנוונא שכתבו חתוס׳הנ׳׳ל לא הבנתי מקים ספק כלל וצע״נ:

 מדהוה רכווהה במשכן. וכדמסיק. חייב: ט) קרשי המשכן:
 י) מעגלה לעגלה. ועגלה להי׳י היא. מדגבוה י׳ ואורך רה״ר באמצע:
 יא) מפני כובד הקרשים. וי״א מפני קדושתן: יב) העפר שחפרו
 מהבור. שהניחוה שביב שפתה. נקרא חולית הבור. וגביה י׳ בצירוף
 עומק הבור: ע) דיל או סלע שגבוה בעצמו י״מ! יד) והניח
 ברה״ר: טו) ממה שנטל מרה״ר: טז) דכרה־׳׳י דמי: יו) שזרק
 לביצה שמינה ל״א בר״ה. ונדבקה בפני הכותל למעלה מי׳יט:

 אור גדול
. בעירובי! (צינ בי) בת־ס׳ דיה נידוד ר ו ב  משנח ב [במשנה] חולית ח
 נםתפקו באם יש תל ברה״ר ככוח חמשח ורחב ארבעח ועל נביו עשו מחיצח
. וצ׳ע ילכאורח ר ר פסו  חמשה שהזירק מרח״ר לתוכו חייב ומתוכו לרה׳
 אין כאן מקום ספק אשנימא דתיכח לא חוי רה״י דאף מדאורייתא אין מצטרף
 א״כ אמאי יהי׳ חייב הזורק מרח׳׳ר לחיכה ואי משום דחוי מחיצה עשרה להן
 יהיו הייבין הא חיי כמו מהיצח ן' שאינו רחב ד׳ מידי דחוי אאין בץ תמחיצות
 ד״פ דמבואר בתים' שם (עיח אי) דייה אלא דאף דעל כביו הוי רחיי תוכו

 ליה אתי שפיר דריי
 חיח בתני דברי ד״י על
וך  רבי וע׳׳ז הקש־ טבס-
 דפדיך והא איתמר כו׳
׳ ליכא קושיא דק על חעקירח רדלמא . וזהו אינו קישיא כל כך דכפירכא וו דר׳ לא מחייב ב ב ט למפי־ך הא דקשיא ליד. לר״י בהזירק דר׳ לא מחייב אתולרח כמקום א ו  ח
ט ר׳ היא והיינו  בעי ד׳ לזה עדיפא פריך דאסי' על הנהה ליכא ראית וכדמוכה בהא דפרכינן ודלמא כאביי . אבל באמת לעניר קשה ביותר דעדיין יקשה איך אביר ר״י ח׳
. וא״כ עדיין קשה דלמא עקייח בעי. ׳  ההיא דהזורק טרח״ר לרח״ר ורה״י באסצע חא ד״י בעצמי הקשה בחזורק על דברי ריא׳׳ש. וא׳׳כ אין קיים לדברי ריא״ש דר׳ מהייב ב
 ולפי חליל מיושב היטב דחא כפ* מה דביארנו בכינת תום׳ בהז-ירק הנ״ל רעיקר הקושיא רק לפי האמת דמיירי ברה׳יי מקורה דבזח אא״ל דסיירי בנודע וחזר ונודע דא״כ ליכא חידוש
. וביון שכן רווחא שמעתחא ׳ נודע, והחידוש דאשי׳ עקירה לא בעי ד , אבל אילו לא םיירי ברחיי מקורה שפיר חיה מקום לומר דמחייב ב׳ ומיירי בנודע וחזר ו ׳  רחייב ב
 רר׳׳« לנפשיה ס״ל דר׳ מיידי ברה״י שאינו מקורה. ולזהסיל רמה שקיבל ריא״ש מרבותיו דר׳ כחייב ב׳ מתקיימות חימב דליכא עלח קושיא ומיידי בנודע וחזר ונודע וחחיד ש דאסי'
. ניש״ה אר״י שפיר הימ ר׳ היא אלא דבהזורק הקשה על שמואל לשיטתיח דאטר לא מחייב ר׳ אלא ברחי׳י מקירח וליכא למימר בניחו״נ דא״כ מאי למימרא,  עקירה לא בעי
bv אבל מ״מ ס״ל לר״י דקבלת ריא״ש מרבותיו חיא אמת דרי מחייב כ׳ וקושייתר כחזורק רק על שמואל לשימתיח, ודו״ק; אך עדיין יש לפקפק קצת דמאי פריך ד״י בהזורק 
 שמ־אל דלמא חא דאטר שמואל לא הייב ר׳ דק ברה׳׳י מקידה לא דקדק כן מדלא נקט רחיר באמצע כדס״ל ר״י לנפשיה . דאין זח דקדוק אלא דם' ל לשסואל בפשיטות רעקירח
 בעי ודאי ממקום ד׳ וכיון דקיבל מרבותיו דר׳ מחייב שתים מוכח דסיירי ברה׳י מקורה. וא כ שפידי׳ל דמיירי בנילע וחו״נ והחידוש דחייב ב' דמזח נדע דמיירי ברה׳׳י מקורת
 ומשום דכמאן דמליא דסי.ואילו לא חיה אמר דחייב ב' חיח אפשר לומר דלא מיידי במקורח או דאף במקורה לאו כטליא דמי אלא דחייב על חהנחח.דאפשר דלא בעי מקום ד׳כרס״ל
רק פטור כו׳ למעלה מעשרה שמצינו. ובמושיט למטח מעשרה רצו בתיס׳ להוכיח דחייב וכתבו בדף די י״ח אבל ו ח הז  לרע׳׳ק ויש ליישב : משנח כ [אות קיח] בתר״כ ד׳
ו נ מי  למעלת וזיל יש לתוכית קצת מכאן דמוש־ט הייב נמי לטפה טי׳ די ת׳׳ל פטור לפי שלא מצעו במשכן מושיט למטח מי׳ כו׳ איכ לימא חכא אבל למעלח מיי ד״ח חייב די
 זורק ממושיפ עכ״ל , וקשה לי חא לפי האמת דהיכיחו דלספה מיי הייב ג״כ במושיט א״כ מ־כח דאף דקי״ל כרבנן דר ע דלא ילפינן זורק ממושיט דבעי דמי ליה ממש מ״מ למטה
 מטעלח ילפינן דדטי יוחד זח לזהוא״כ מה הוכיחו דלמא באמת לריק דלא ילסינן זורק ממושיט דבעי דמי ליח כמש נס למסה ממעלה לא ילפינן.אבל למאן דיליף זורק ממושיט דלא בעי דמי
 ליח ממש מכיש דיליף למטח מלמעלח וטש״ח לא חוי מצי למימר א־פכא דלםעלה מי׳ ר״ה חייב דאם ילפינן זורק ממושיט מכ׳׳ש דילפינן למטח מלסעלח אבל לעולם לדידן דלא ילסינן זורק
 ממושיט נם למטח מלםעלח לא ילסינןוח' יניחחשכי:[אותקיט]שם בר״ב ד״ה חולית חבור,דבור וחולייתו מצטרפים כתבו תוס׳דמתני' מיידי דחחוליא בעצמח גבוח ירד כיון יקתניוחנותו
 ע״נ ועיי צירוףי' לא הוי רח״י אלא תוך חבור אבללא עלחחיליאאלא ע״כ דטיירי בחוליא עצטח נבוח י׳ ומיידי שאין בחללו רוחב ד' אלא חללו ועובי חחוליא הם ד' ואשמעינן מתני'
׳םפ׳ בתרא דערובין ט״ז ריח י  דבור וחולייתו מצטרפים לרוחב ד' ומחייב בנותן ע״נ חיליא דראוי׳ לחשתטשוליתן שם נסר רחב אבל חללו לא הוי רח׳׳י כיון דבחללו אינו רחב ד׳.ועי׳ חו
 םמלאים:טשנח נ[אות קכ] שס בהר״ב ד׳יח לטטה, אלא ד״א מצומצמות ודעת תוספות כפירקין דף צ״ט ע״ב דבעי׳ ד״א חו״ן מעובי דבילח:[אות סבאז תיי״פ דיה בבותל.בפגי חבותל.
 וכי אטרינן למטח סי׳ ברוחב ד׳ הוי כרמליח וכשאין רחב ד׳ הוי מקום סטור היינו בתשמיש מסוייס בנון ע״נ כותל או עמוד אבל אויר נמ! פני הכותל דבר חנדבק בו לא חיי רשותא

 לנפשית
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ב א הבונה. שאמרו באבות מלאכות: כמה יבנה ק י י  פרק יב א הבונה. כתבו התוספות צריך ליתן פועם אמאי פ
. ת ת ס  תני הבונה אתר זריקה והוצאה עכ״ל. ויהיה חייב . כל שהוא : מ
 ולי נראה לתת עעם לאחר שפירש דיני הוצאה לאיהי סיומא מרבע את האבן או מחליקה ומתקנה הכל לסי מנהג המקום
 לאבות מלאכות רצה לשנות ולפרש מאי לסמיך לה והוא מכה והיא א) תוללה למכה בפמיש: והמכה בפטיש.היא גמר מלאכה
 של חוצבי אבן לאחר שחצב האבן מן
 ההר סביב והבדילה מכה עליה
 בפמיש מכה גדולה והיא מתפרקת
 וגופלת וכל הגומר מלאכה בשבח
. ר צ ע  תולדהב) דמכה בפעיש היא: מ
 קופץ קכון: והקורה . הנוקב: כל
 שהוא. אכילתו קאי אמסתתואמכה
 בפכרש ובמעצר והקודח: ומלאכתו
מת. שאין צריך להוסיף עליה: י י ק  מת
 קורנס. ג) מרטי״ל: סרן.ל) אנקודנ״א
 בלע״ז : מפגי שהוא במתקן
. אף על פי שאינו מכה ה כ א ל  מ

 . מתקן על המלאכה אלא על הסדן
 הוא שכן מרדד מסי משכן היו עושין מכין על העס שלש
 הכאות ועל הסדן הכאה אחת להחליק הקורנס שלא יבקע

 פי״ב א הבונה א) כמה יבנה ויהא חייב
 הבונה כל שהוא ב)
 והמסתת ג) והמכה בפטיש י) ובמעצר ח)
 הקודהי) כל שהוא«cחייב. זה הכלל כל
(  העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת ח
 בשבתט) חייב. רבן שמעון בן גמליאל
 אומר אף המכה בקורנס י) על הסרך״)
 בשעת מלאכה חייב מפני שהוא כמתקן
: ב החורשע) כל שהוא ( ב י ה כ א ל  מ
) והטקרסמ״) והמזררטי) כל י  המנכש י

 בפעיש ולפי שמכה בפעיש מעין
 מלאכת בנין הוא ומלאכת בגין שכיח
 נופי מובא הלכך גקט .הבונה קודם
 מכה בפטיש. וכמ״ש בכול בשם
 התום' ברפ״ק למאי לשכיח סובא
 מקדים התגא לשנותו קודם: הבונה
 כל שהוא. מסקינן בגמרא שכן בעה״ב
 כיש לו נקב בבירתו סותמו דכוותה
 גבי משק שכן קרש [2נסלה בו
 דרנא (תולעת) מכרף לתוכו אבר
 וסותמו: המסתת והמכה בפטיש;
 פי' הרי׳ב והיא תוללה למכה בפטיט.
 ומפרש בגמ׳ אימא המסתת המכה

 בפטיש ופירש״י והט קאמר המסתת שהוא חייב משום מכה בפכרש
 חייב בכ״ש: והמכה בפעיש. פי׳ הל׳ב היא גמר מלאכה של חוצבי

. תולש ש כ נ מ  אבן וכו׳ וכן פירש׳׳י [״ועיין מ״ש בפ״ז סיף משנה ב׳ בס״ד] והקשו העם שהוא דק ואין הלכה כר״ש בן גמליאל: ב ה
 בתוס׳ לבנין של אבנים לא הוי במשק וצא שביק תנא גמר מלאכה עשבים רעים מתוך מוכים. ס״א חופר סביב עקרי הצמחי׳
. קוצץ ענפים יבשים מן ם ס ר ק  לכלים להוהבמשק ונקע [מכה כפטיש] לאבן ללא הוה במשכן והיא מלאכה מעין חרישה: מ
. זרליס לחים חלשים של שנה וו ופעמים ד ר ז  אלא נראה לר״ירהא^מכה בפעיש היינו מטש אחרון שמכה על האילן לתקנו: מ
 הכלי בשעת נמר מלאכה עכ״ל. ונ״ל לתרץ דברי רפ״י שסובר שהן מרובים ומהגדלים ומכחישים כח האילן וקוצצין אותן ממנו:

 דמשנתינו באה לפרושי כיצד מתחייב האדם העושה כך וכך ובהווה אם
 עכשיו באתה המשנה לאכמעינן רש לי ראיה שק הוא ממאי למפרשינן בגמ׳גבי המגה וכן גבי החורש לחזיאלכךוכך ודכותיה
 גבי משכן וכו׳ כמ״ש כל אחל במקומו בסי׳ל. ש״מ ללא םגי לגמ׳ לפרושי מלאכה שהיתה במשכן בלבל אלא לעיקר פירושא
 דמתניתין מאי דשכיחא האידנא אלא שצריכין על כל פנים למצוא כיוצא בו במשכן וזה הוה ליה לרש״י לפרש ג״כ: ובמעצר .
 פי׳ הר״ב קופיץ קטן. ועיין פירוש אמר בס״פ בתרא דבבא קמא ובמ״ה פרק בתרא דמכות ובמשנה ר׳ פרק י״ג דכלים:
. ופירש רש״י בגולם גלול הראוי לחוק בו קב. חקק שלש לוגי[ ואע״פ כעתיד להוסיף ׳ מ  זר. הכלל. לאתרי לחק קפיזא בקבא, ג
ו מתקיימת. פירש הר״ב שאי׳צ להוסיף עליה. וז״ל הר״ן שיש מקיימץ כיוצא בו ואין מוסיפין ת כ א ל מ  יש שמקיימים ק : ו
 עליו: בשבת. אהעשה מלאכה קאי כל העושה בשבת והיא מתקיימת. לשין הלין: רבן שמעון בן גמליאל אומר אף המכה
. [״ועיין מ״ש בס״ל בסוף מ׳׳ב פ״ז] וצריכץ אנו לומר שאע״פ שק היו מ' ב שנן מרדד טסי! וכו׳ ג ל  בקורגס וכו׳. פי׳ ה
 עשי! מ״מ לא חשיב ליה לת״ק שתהא מלאכה בפני עצמה שיתחייב עליה העושה. אבל א״ל דת״ק ס״ל שלא היו עושין כן.
 שא״א שיחלקו במציאות והרי אט רואים שכן עושין הנפחין והם חרשי ברזל וכמ״ש תרמב״ם [*ואף רש״י כתב שכן ראה בעלי
ש בן גמליאל עיין פי׳ח ל ב ואין הלכה כ ל . ועיין מי׳ש בס״ד במשנה ד׳ פרק עשירי [״ומ״ש ה [  מטבעות שבמקומו עובי! כן ע״כ
ט עד השתא ה״ל להקדים לשנות הכותב דהוא גשנה סמוך לבונה באבות ק . אף על גב דלפום סדרא מ ש ר ו ח  דעירובי!]: ר ה
 מלאכות מ״מ הקדים החורש לפי שהוא הפך הבונה שזה ממלא גומא או מוסיף דבר על דבר וזה חופר גומא או מחסר לבר
א. מפרש בגמ׳ לחזי לזרוע בתוכה נימא של ללעת וכתב  ועול לדמיין בשיעורין לבונה וחורש שגיהם בכל שהו כך ג״ל: כלשהו
 רש״י לאף על גב ללענין הוצאה תנן ספי׳ט זרע לילועיס שנים ה״מלענין הוצאה לכי מפיק תרתי מפיק בהלד שאינו זורע אחת
 לבדה אבל לעטן חרישה כל גומא וגומא באפי נפשה עביד לה ע״כ. לכוחה גבי משק שק ראוי לקלח אחל של סמנין: וחמסרסם

• ן ר [ מ ? ) . ו ס א נ מ א א ( נ י ד ו ק נ ) ד} א ר ע מ מ א ה ) ( ל. נ  א) בד״ר: חולדת מכה יכו' והיינו הך . 3) גד״ר כמו לעי

י  תפארת ישראל כ

נ מי" ג ע׳ < . ה נ ו ב  א ה
pfi< חי־״ט ה־'> ס*״ג '  מי
 ס׳ה: הקודה.מגחו>1 >״* ע״א:
א י ש - ק״נ ע ר ו ח  ב ה
 •יי׳ B׳>t מה׳ש י\א :

 שגויי נוסחאות
א . ל שהו ) כ ח ע ב ח  א (
 ככי׳׳מ לישא וכן ליתא
׳ ע״מ ולס־יז האי  גאי׳׳ן םי
כל שהוא״ הוא החלשת , 
 סמשסש(ועי׳ רעיג) והמלה
 ,חייכי שאהד,הקזמז כ״ש׳
ן ט ;  מיותרת אסוא לסי ס
ם י ס ר ו י מ מ ל . ו ן י ג ל  ה
: כל שהוא״ סוכל מ נ ס  ״
 היות החלשת המשפע
׳ כ י חי  כלולה גמל׳ ,
. ך ו מ ס  שבסיסא • ועיי ב
. נד״> ונמשבי״ר ח ת ס מ ה  ו
. כז״נ ר צ ע מ ב . ו ת ת ס ם  ח
ח כ״ש ד ו ק  או במעצר. ח
״ ח ד ו ק ה ב • בי׳ינ ו י י  ח
 ומדקמהלו רש״י לפרושי
 כאן דהאי כל שהוא
 אכילהי קאי משמע קצת
ח ד ו ק ח ׳ ס ט  שהיסה לפניו ה
. כ ׳ ׳ מ נ ׳ ו מ נ ג  יעי' לע׳׳נ ו
ק ״ י כ כ . ( ת ב ש ב ) ת מ י י ק ת  מ
 ציתא. עי׳ רשיי ונתוי״ש
 ליה כשנת ובקיל הלמ׳׳ז
ד אף, מ ו נ א ״ ב ש  ונש״ל. ר
א י ׳  נמשנ״כ וכן רשבנ
 ונצה־מ שם ליחא למל׳ וכן
, ף  וכ! ליתא שם למלת א
, נמש׳ ל״ה ח כ א ל מ ת ע ש  ב
. ת כ א ל ר מ מ ת ג ע ש  ב
כי״מ . נ א י ה י ש נ  מפ
ק י י כ . כ ן ק ת : : . כ  ששום.
ן (היו״ד לציר״ה):  במתקי
ד , י ז מ ה ם ו ם ר ק מ ה  ב ו
. ד ר ו מ ם ה ס ר ק מ  ככי״ק ה
 ג«שנ״כי׳שמ5ינוו3צהימ
. ״ואולי הוא ז ר המז  שס״ ו
 קלי זירזא לי!:י(שכת ח:)
 שהוא עיש? מהס אנודות״

. ( ס ״ ל ) 

 תוספות חדשים
] ומלאכתו ה נ ש מ ב  א [
. התוי״ש ת כ ש  מתרדמה נ
ן חיל אעושז ״ ר ה ׳ ל ק ^ ע  כ
 מלאכה קאי כל העוש:
 גשנת והיא מתקיימת ואין
ת כ :  זה מחוור להא ג
 קיימיכ! ואמאי איצמייך
 גסיישי השישה כשנת ולי;
 ללחי! אי אלאאס־שא והיינו
ת ר מ נ  שמלאכתו מתקיימת מ
 בשכח שלמחר אינו עתיד
. סר״ח : ה י ל  להוסיף ע

 י 3 י
רק על הסדן.  יא)(אסבום): יב)אף שלח הכה על הדבר מעשה.
 מהקן הוא בכך. שעי״ז מחליק הקורנס שלא יבקע הטס הרק. וכן
 היה במשכן: יג) לפי מה מקט הנא ער השתא פי׳ סדר המלאכות.
 נקטינהו למפרע ממה שהזכירם לעיל(ש״!) וא״כ הו׳׳ל לפרש השתא
 כותב. ואפ״ה נקע הורש. מדדמי לבונה - דבשניהן דרך לחפור
 ולמלא גומות . [אב״י ועי׳ תוי״ע לכי לפי שהוא הסך הכונה. שזה ממלא
 גומא א1 מוסיף דבר על דכר. חס חוסר גומא או מתסר לכר. ועל זה קשס
 הרי גם בחפירות כור שייך כונס. וכדאמרינן גכשושית וגמלה. ככית
, ותו [ ק מ״  חייכ משים כונה. ומרן שי׳ תיקן זה בלשוני סזהכ . ו
 דשניהן שוץ בשיעירי בכ״ש : יד) (יעטפן). שתולש עשבים
 רעים מבין הצמחים: טו) קוצץ ענפים יבשים מהאילן לתקט:
 טז< ממעט ענפים שרבו י שמכחישין האילן. ומלן חולדת זורע:

 פי״ב א) לאחר שפי׳ התנא הוצאה. רצה לפרש נמי בסמיך לו
 מלאכת מכה בפטיש. ממזכר ג״כ בסמוך לו בהכלליס בס״ז
 לעיל. מיהו משוס דעיקר מכה בפטיש בבני! הוא. ומלאכת בכין
 שכיח טסי ממכה בפטיש. להט מה דשכיח רגיל תנא להקדים(כתו׳
: ב) סק במשק קרש שנקבו תולעת סותמו במפת עופרת: ( ק ״  מ
 ג) (בעהויע!). שמרבע או מחליק האבן. או עושה ט חריצץ.
 וכולם הולדת מכה בפטיש: ד) הוא שם לכל גמר מלאכה. כמו מי
ו שנסר רוב הקוד: לחתט הוא  לאהד שחצב רוב האבן ממחצבו. א
 מכה עליהן מכה גדולה עם פטיש. והן נופלי!. ונגמר מלהכת
 הכריתה: ה< שהכה הכאה ההיא בקופיץ קטן: 0 עושה נקב :
 ז)אכולהו דלעיל קאי: ח) ר״ל שיש מעימין כך ואין מוסיסיסעליו:
 ט) ר״ל בעשה אותה בשבת חייכ: י) (האםטער) גדול;
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ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 המלקס. נכייא והמלק«.
. במשכי׳יר  (אם) לתקן
 ליד>אכאן ונסמוך. ככי״מ
. וכן ן ק ת מ  אם לתקן ו
 כסמוך. אמ להיסק .
 ני־שגי׳׳ר להסיק, בכי״ק
, א ו ה  ואם להסיק. כר ש
.  נד״נזנמשבי״ר כל שחן
 אם לבהמה. נכ׳י׳ק ואם״
 פי הגדי. במשבייר.. נדי.
ות. ככי״ק  ג שתי אותי
 ליתא. השני שמות, כד׳׳ג
 וכמשב״כ משתי. ואינו
 ;כין. משני סססניוח .
 3ד״>״סמיונות,כמשנייד״
 סימניות. גכי״מ., סמניות
 וכיס נמשביג(ושסמשתי)
 זעי׳רע׳נ זתוי״ע ונהגהות
. . לא חייכו ׳ מ ג  הכיח נ
. ו כ י  כלישני״ל לא נתתי
 אותיות. נכי״ק בכל הסרק
 אלתיח . שכך (היו)
 כותבין. גמשנ׳יכ לישא.
 גד׳נ ובמשני׳׳ר., היו
 רושמין.ככי׳׳מ.היורושמץ
 וכותבין ועיי הוסשתא.
 אמר רבי . נ1״נ ובכל
 סססריס אמר ר' יחודת

 ועי׳ ראצ״צ:

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
. ב ת ו כ  ג [במשנה] ה
ר מ  עי׳ יפל׳מ : (שס] א
. רל ר״י וכך חיתא י נ  ר
׳ מוכרת מ  נמשכיג וכן מ
 על פי הפוגיא דשה וין
 נסדר המשנה והירושלמי
 אמנס כדסוסין שראיתי יכן
 כתקוני שנת נזדמן שעיין
: נ  זה והין איש שם על ל

 תוספות דע״ק
ב ב נ».יח קכה£ י י  פ
ם  [כמשנה] א
 להסיק, היינו באילן יבש
 דליכא תיקון יכן בס פא
 במלקט עשבים אמ
 לבחםה היינו באגם
 דליכא תיקון שרח
 דאל כ אף דאינו מכוין
 רק להסיק חייב בכ״ש
 דחוי פסיק רישא
 ומשכחת לח נטי בעביד
 בארעא דהבריח דחוי
 פסיק רישא דלא ניחא
ח, גמרא. וברש״י  לי
 כתג בארעא דחבריח
 דלא איכפת ליה ליפ־ת.
 וקשה ליי םס״ש רש״י
 לעיל דף ע״ה ע״א ד׳׳ח
 מפי ניהא לי׳ וכו׳ מודה
 ר״מ במידי דלא איכפת
: ; [אות נ  ליה וצלע'
 קבו] ברע״ב ד״י׳ בין
 שתיהן אלפין.וכן פירש״י
 ותמהני מנ״ל לרש״י
 והרע׳ב לפרש כן הא
 מדגרי הסוגיא גראח
 שני שמות דהיינו שס
 גד וכדומה ושם א׳
 היינו שש גצ ביון שהוא
 לא טצינו מאן דמחייב
 ים ע0.זןנוין לדחיק ד0"ל

 נלרש״י

ם לתקן. אס האילן או את הקרקע וקצצו מן המחובר : והמזרד. פי׳ הר״ב שניהם לתיקו! אילן. וכתב הרמב״ס שחייב  א
. כגרוגרת מביצת תרנגולת שהיא קלה להתבשל מכוס זורע: המלקט עציס וכוי . וכתב הרמב׳ים דלתקן ה ל  ביצה ק
 יותר משאר ביצים: בי; בימיגו בין בשמאלו . באדם הארז משוס חורש ולתקן האילן משוס זורע ואס מאספן להיסק

 שהוא שולט בשתי ידו דאילו בשאר כל אדם כתיבת שמאל אינה נקרא מעמר וכ״כ בלקיטת עשבים: כדי לבשל ביצה קלה
 עיין בפי' הר״ב במ״ה פ״ח ומ״ה
ג בין מב׳ המניות. :  פ״ע וכא!יךצר
 לגי׳ זו פי׳ הר״ב כגון שכותבין א׳
 לסימן אחד וב׳ לסימן כנים וכן לשון
 הרמב״ם. וא״ת דהא מרישא שמעת
 לה הכותב ב׳1 אותיות משני שמות ר״ל
 דאי מרישא ה״א דוקא שכותבן ביחד
 לזווגן שיהא מלה ותיבה אחת. כמו
 שני אותיות שהיו במשכן לדעת איזו
 בן זוגו והיינו לייחד בזיווג וחיבור
 היו נכתבין אבל כשכותב ב׳ אותיות
 לשני סימנין אין זיווגם עולה כלל ביחד
 אלא כל אחד הוא סימן בפני עצמו
 אימא לא לחייב שהרי לא כתב תיבה

 שהוא 0 חייב. המלקט עצים י?) אם לתקן״״)
 כל שהן אם להיסק* י*) בדי לבשל ביצה
 קלהכ). המלקט עשביםיי) אס לתקן >ח)
 כל שהוא אם לבהמה י*) במלא פי הגדי:
 ג הכותב שתי אותיות בין בימינו בין
 בשמאלו»c ביןמשםאחדכב) בין משני
) בכל י  שמות בין משני סממניות נ
 לשון נח) חייב., אמר רבי יוסי לא חייבו
 שתי אותיות אלא משום רושם יי) שבך
 היו כותבין על קרשי המשכן:לידע איזו בן
 זוגו«).אמר רבי מצינו שם קטןמשם גדרלכח)

 שלא נגמר מלאכתו שנתכוין לכתוב תיבה גדולה וכתב מקצתה שלימה קמשמע לן. וא״נ איפכא לה״א דהואיל וכותב לשם סימן
 הואיל ואותו מקצת הויא תיבה ומתקיימת במקום אחר חייב באות אחת יתחייב שהרי כשלם בו כוונתו לסימן שרוצה בה
 וכן קמ״צ שצריך כמו ק הקא שנים. וטי״ל שלא נתכוונו לא׳ וב׳
 ממש אלא בדוגמא נקטינהו ומפנתינו בשאר רישומין וסמניות קאמרה וכגון הסימנים שרגילין לעשות בהן המספר ומאנשי הודו
 העתיקום. ה״ל המגיד בפי״א מה״ש בשם רב האי גאלן. ב׳ סימניות שאינן אותיות ידוע בכתב שהן נקראים הימטן. בעלמא כגון

_ גיח _ 

. שתיהן ד ה  כתיבה: בין משם א
. אלןן בית: ת ו מ  אלפיף: משגי ש
ות. אחד בדו ואחד  משני סממגי
 בסיקרא. ואית ספרים דגרסי משני
 סמניות כלומר משני סימנים כגון
 שכותבים א׳ לסימן אחד ובי לסי׳
 שנים: בכל לשון. וכתב של כל אומה
. סימן שהיו ם ש ו  ואומה: משום ר
 עושין בקרשי המשכן מפני שמפרקים
 אותן ולכשיקימוהו לא יחליפו סדר
 הקרשים ואתא רבי יוסי למימר דאפי׳
 לא כתב אלא שרשם שני רשימות
 בעלמא לסימן חייב ואי; הלכת כרי׳י:
. כלומר אן) ע״פ ן ט  מציגו שם ק

 ישראל
 פייב

ז ע ו  ב
א שליטי׳א וז״ל ב י ק ן מהו׳ ע ו וכ׳ עלה מא  (א) וכ״כ הר״נ י

 וכ״כ רפ״י ותמהני מנ״צ הא . הרי מלחני בברייתא רק שש
. רק להש״ס ר״ל דר״ש מחייב א  שהוא חיבה. אבל אא דאינו תיבה כלל ל
ף לא מצאנו מאן דמחייכ באא. וכ׳יכ הה״מ ס  גס בזה. ומדדחי לה ב
 סי״א . ררמב״ס ס״ל באא פטור ולוחק לומר דמתני' משום דסתמא תגי
 ״משם אחד״ משמע רבכל עני; חייב.ונ"ע.ענא גדי משנקא הנה רש״י ור״ן
 ור״נ כל הנביאים סה א׳ כי׳ דשס א׳ למתני׳ ר״ל ב׳ אלסין.ולמ ראוי לט להרחה
 כהומכוס לשנים ולפני-ולפנים לקיים דברי רבותינו אשר מימיכם אנו כותים
 ושמותיהן אנו מזכירין לברכה. ומצאתי דאתי לילי משמע מוציא מיל
 משמע. שסורח אמת היתה בפיהם. מלאמרינן לעיל(שבת ע״ה בי) כ'
 אות א׳ גזולה כשתים פעור. משמע ולאי בחר להא ב׳ אותיות שוות ממש
. להרי ן י ל . וכן נ י כ . חייב. לאל״כ צאשמעינן רבותא ס ' ה א ע  אף שאינן ת
 הא לפטור באות ח׳ גלולה. הוא משוס ללא הוה לומיא דמשק שהיו
י  כיתבין ב׳ אותיות א׳ בקרש זה ואי בקרש שבצלו בלי לזווגן כמ״ש רש״
ט ב' אותיות דומות וא״כ ת  החס (בל״ה כחב). וכלי לזווגן. מסתמא כ

. והא לקאמר משם א׳ לן  ע״כ ליכא מאן לס״ל כן רק ח״ק דמחני׳ לי
ש * ש י כ ״ , , y p לאי נימא לת״ק למתני' כר׳ יולא לברייתא . א  היינו א
. למשמע מנה לבב׳ אצפין ל . מחייב. א״כ סוגי׳ לאות אחח גדולה כ ת ף ת  א
יג. לאי נימא דת״ק למתני׳ כר׳ יולא,לברייתא ש״ל. ודורא . ותו נ״ל. למםוג״ן5גופא נמי יש להוכיח לתייק למתני׳ בב׳ אצפין מחי  חייב. אמאן תרמיי'
. והכי הול״ל. והא איפכא שמעינן להו דת״מ ד ר ה . א״כ מה מקשה ר׳ יזדא אדרי יודא לחוד. הו״ל להקשות גם תייק את״ק א ג י  בשש תת מחי
. ור׳ יולא לברייתא ס״ל כת״ק למתני׳. אלא ולאי ת״ק למתני' ור' יודא לברייתא רחוקים זמ׳׳ז כממזרת למערב! ׳ י תא 0"( כרי יולא דמתכ די  לג
. משמע ולאי ר •ולא דבדיחא ס״ל דוקא בשש תת חייב. ותייק לברייתא ס״ל דוקא בשם משמיאצ חייב. ותייק דמתני׳ מדנקט סתמא ״משם אתל״  ד

ן תפארת י כ  י
ד לתקן  יז) קצוצים: יח) שאסםן לתקן הארץ דחייב משוס חורש. ואם כ
 הצמחי׳שתחתיהןדחייב משום זורע:יט) דאז חייב משוס מעמר:כ)כשיעור
גרת והוא שליש מביצת תרנגולת(מני׳א שס״ת) וכלעיל פ״ח נ״א. נ״כ.  גרו
וקא ו ש:כא) י ז ׳ ב בכ י י ח מ ו . ר ״ ע עי׳'ז.הרי הו״ל פ ק ר ק ה . ן ק ת מ הו ב  מי
׳ אלפין : בב) ב ה ב י ת . דאל״כ בשמאל לא מחשב כ ו י ד  בשולט בב׳ י
׳ . א׳ינ ר״ל אפי א ר ק ס ׳ בדיו ואי ב : בד) א ת י  (א): כג) אלף ב
ב של אומה ת ) ר״ל כל כ כדומה; בה ם בעלמא (כציפפערן) ו י נ מ  כ
: כו) נ״ל דר״ל אפיי רושם וסימן שלא הסכימו עליו שום ה מ ו א  ו
: בז) ברושם בעלמא ב י י . אפ״ה ח ו מ צ ע . אלא שבדה אותן מ ה מ ו  א
. דקרשים שבצפון אינן קדושים כאותן שבדרום שהיה שם  שלא יתחלפו
: כת) ר״ל י פ מי קרוש ט י נ וכ״כ הקרוב קרוב לכושל מערב  המנורה.
מי ן נ כתב מקצתה והוא שם קט . ו לה ו ד בה ג  חפי׳ התכוון לכתוב תי
ע ד . ת ה כ א ל מר מ פ הרי ג ״ כ . ע ן מחשבתו י ד ף שלא נעשה ע  חייב. א
. יארוג כל השבה ולא יתחייב ה מ ׳ א ת ק ן לארוג בגד ב ו כי המתכו  ו

: Q מר כל המלאכה שהתכוון בה ־ (  מדלא ג

ו אנו לס״ל דאפילו בכתב אא נמי ה י . וז״ל. בכל לשון אפיי אלף אצפח. משמע ודחי כ״ש אלף אלף לתייג מ א ן מוכח בירושלמי הכ ב  ר מחייב. ו
). ומלבד זה הרי רי  כר׳ *ולא לברייתא ק״י׳צ (כרמב״םפי״א משבת). וטעמי׳ נ״ל. דאע״ג דר׳ יולא ור׳ יוסי הלכה כר׳ יוסי(כעירובין למ״ו ב׳

. וכן כ׳ ג״כ הר״ן(נדרים דס״א אי) ע״ש ד. ולא כנד רבים (כרתוי״ט פ״ה למע״ש מ״ב) חי  יוסי נמוקז עמו(כניטין דס״ז א׳) עכ״ס ה״כו נגל י
ר יולא למתכי' חי אפשר ד יוסי לסגי נב' רשימות בעלמא. ולהכי צא קיי״ל כוותי׳. וגם כ  א״כ הכא כזלהו תנאי למחני' ולברייתא פציגי עליה ל
' להוא ר״מ (כסנהדריז . וזו אינה הלכה. א״כ לא נשאר לן רק תייק לסתם מתני ס  דקיי״ל. מלס׳׳ל סתום ועשאו פחוח כשר. וכדקאמר נש״
; הנ״ל) • יב. ור״מ ור' יודמ הלכה כר׳ יילא (כעירובין רמ״ו ב  דפ״ו א׳) דס״ל באא נמי מחייב. זר׳ יולא לברייתא דש׳־־ל לוקא בשש הת מחי
א שליט״א. ח״ל וק״ל הא אינו מתקיים במקום אחר. לבכותכ שם במם פתוח א״א לקיימו לתיבה ב י ק ׳ ע ו ה  (ב) וכ׳׳כ רחזי״ע זכי עלה הגאון מ
׳ חוטין. ולמי לזה גל מגדיאל • ואף לאמרי׳ בסוגין  שלימה. ןאיגו דומה לאורג ב׳ חזסין מבגד גדוצ. למתקיים במקום אחר. ברונה לארוג רק ב
״ע. וחו ק״ל למ״ש הרמבי׳ם וז״ל ויארוג כצ השבת ויהיה פטור. משמע ללמל׳ נ . ו ן ד אנן לא קיי״צ כ  דרי יולא ה״ל סתם ועשאו פתוח גשר. ה
 ק מסברא. והיא תמוה. דבבר״תא ילפינן כן רק מקרא דמאחת מהנה . ומל התויי׳ט קשה לשיים ומבואר בברייתא. לא הבנתי • לאי אמך הדין

ה ד מ . רק דיציף מקרא וצ״ע. עכלה״מ . א ה  הא מבואר במתני' שם קסן משם גדול. ואי על פעם הרמב״ס. הרי בברייתא צא נזכר טעם ז
י עיני הגאון ניכר ללאו אדרי יולא מקשי. להרי לר׳ •ולא ודאי מתקיים" במיו״א ס ד  סורצילא לתותי קלא במימי דלה ללה. הנה נקו׳ הראשונה מ

ר אמת והי" מ . ה״ל וזה ה י ״  להרי ס״ל סתומה שעשאה פחותה כשירה. אע״כ להגאון צא הקשה רק אתוי״ע שכ׳ נשם הרמבי׳ס אמלתא דר
א, ז נמק' . דהרי קיי״צ סתומה שעשאס פתוחה פסול. נמצא שאינו מתקיים ' י . זע״ז מקשה הרי אין האמח כלבר׳ ר״  סבור הגאון לאשם משמעון קאי

 ולסעג״ל
 חיבה אכל אא דאינו חיבה כלל אינו חייב דכדם״ל לד׳ יהודה בברייתא אלא דהש״ס בעי לומר רריש מחייב אף באא דאאזרך ודחי לה וא״כ למסקנא
. משמע להדיא דדוקא כח׳׳ג אגל אא סמור וכמ״ש הח׳ ב י , חי ח ת ג הכותב אות כפולה פעמיים והוא שם א׳ כמו רד ־ ׳  באא וכן מסק חרמכ׳יס מי״א הלכה י

] חית ד ע י י מ ״ א פ ת ] 
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. אורפימנ״ע א) בלע״ז : בסיקדא . ם ס סע כדמ&ורש בפרק כל כתבי יק הלכה: ף ב בנ הי י ו י ב נ בי דכתי  טגץהטטםי
ם. מין עפר וצבעו שחור פ״א מו . וכתב הרמב״ם ואף ע׳׳פ שמיים מין אבן שצובע אדום: בקו י ט  עכ״ל: שם משמעון ו
 [זו] סתומה וזאת פתוחה לא נחוש אלא הלשון* וזה הובר שרף אילן גומא 3) בלע״ז: בקגקנתוםנ).זא"ג בערבי ובלע״ז
. לאתויי מים ששמ ם ש ו  אמת לפי שלא נחושלכונתו אלא בגמר מלאכה. והראיה אילו ולריאו״ליי) : ובבל דבר שהוא ר
 בהם מפצים גאלי״שה) בלפ״ז.
 שהוא רושם שרשומו מתקיים: על ב׳
יוח. אמה במזרח ואחת ו  כותלי ז
 בצפון סמוכות זו לזו במקצוע: על ב'
 לוחי פגקש. ספר שהחטני כותב בו
 חשבוטתיו ואע״ג דלאו על לוח א׳
 הם אם נהגק ונקראין זה עם זה כגון
 שכותביןו)על שני שפתי הלוחץהסמוכין
. ו ר ש תב על ב  זה לזה חייב: הכו
. בברזל ו ר ש :והמשרט על ב  בדו
 עושה צורת אותיות בבשרו: רבי
 יהושע פוטר . ואפילו הוציא דם
 לפי שאין לרך כתיבה בכך והלכה

 נתכוין לארוג בגד מעשרים אמה
 בשבת שלא יהא חייב עד שיגמור
 העשרים אמה ויארוג כל השבת
 ויהיה פטור זה שקר אלא משעה
 שיארוג שני חוטיןיתהייב אע״פ שכונתו
 להשלים אריגת הבגד ובזה תדון
 בכל המלאכות עכ״ל ומבואר בכריית׳,

. ק׳יע׳׳גמגחומ* צ ח י פ  ד מ
. ו י ד  •שא סי' צ״ג: כתב ב
 «'־׳ פייא «;*e מניו שסיג
 **יץ מיה : על ב' כותלי־
: M i *'6: זו־ות - מיי׳ 5ס 
op מיי׳ . ו י ש ל ב ב ז ת ו כ  ה
ב בכשקין . ת ׳ : ח כ ט'  ה

נ מ״* שם סמ״ו י  ק״ד פ
״ ש״מ קע־ו i f h 0 הימ״ע 
or ׳ : לאחד ידו. מיי \ ׳ י  ז
cc ב אות. מיי׳ ת ל: כ י  ה׳ •
. ב ת ב ע״נ כ ת  •ייא .־ כ

 'יתצמ׳ גימי! *״נ היג :

פ י״ד  ועיין מ״ש בסייר בד׳

 שם משמעון ושמואל »< נח מנחור
 דן מדניאל גד מגדיאל : ך׳ הכותב
 שתי אותיות בהעלם אחד ל) חייב. בחב
 בדיו בסם לא) בסיקרא לב) בקומוס לג)
 ובקנקנתום לי) ובכל דבר שהוא רושם לח)
 על שני כותלי זויות ל0 ועל שני לוחי
 ד חנוחב שתי אותיות בהעלס פנקסלי) והן נהגין זה עם זהלח) חייב. הכותב
 ־ על בשרו חייב. המסרט על בשת למ) רבי
 אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר>׳:
 ףן כתב במשקי;«») במי פימת «c .באבק
 דרכים «< באבק הסופרים טי) ובכל דבר
 שאינו מתקיים פטור. לאחי ידו«׳) ברגלו
 בפיו ובמרפיקו «) כתב אות אחת סמוך
 לכתב ם*) וכתב על גבי כתב טח) נתבוין
 לכתוב,חית וכתב שני זיעיך מט) אחד
 בארץ ואחד בקורה נ). כתב על שני
 כותלי הבית נא) על שני דפי פנקס ננ)
 ואין נהגין זה עס זה ») פטור. כתב אות

ת סמוך לכתב. אצל אות כתובה דוג לה אחת והשלימה ח ת א  נכי־מ/הסך ג0י"«ר» הכתיבה לא לחבול ולהוציא דם וכדהנן בסוף פרק ד׳ ממסכת או
ב על גבי כתב. העביר קולמוס עצ אותיות הכתובים ת  נטשקין. באבק דרכים. כריתות״׳ ה אחד בארן ואחר בקורה. ר״ל כתב אות אתת לשתים: כ
וכחכ שני זייניןישלא נראה הגג של חי״ח אלא £ בארן ואחת בקורה. הרמב״ם: כתב אות אחת טטריקון. כבר ומושם: ״ ב ) ^ ^ w S 
ת. , כותלי הבי  פי' שני הרגלים נראה כאילו הם שני זייני״;: על ב
 שאינן במקצוע: על שגי דפי פנקס ״ שעשוק עמודים עמודם כתב אות אחת בעמוד זה ואות אחת בעמוד זה ואינו יכול לקרבן
ת : או י  אא״כ יחתוך מה שמפסיק ביניהן ותנא ברישא כותלי הבית המרוחקים זה מזה והדר תני דפי פנקס ולא זו אף זו קתנ
6PB .;שכתזבי ?  ) ftאוירוס פיגטעגטוס . >) גימא. ג) כזיר בקלקגתום, ו) קיפפערווווסער. ה) גאללע«פעל. ז) גלינ ד

ז ע ו  תפארת ישראל ב
. (א קאי אפתוחה וסתומה. רק על ת מ  וצסשלי׳נ דמ״ש הרמנ״ם וזה א
. לבהא קיי״צ ת מ  מ״ש ר״י לא״צ שיכתוב פצ המצה. ועצה קאמר וזה א
. ולא זו בלבל בהא לכתיבה. אלא בכל המלאכות. במתכוון י  כתתי׳ רר״
 לעשות מלאכה גדולה ועשה רק קצת ממנה חייב (כרמב״ם 0*א משגת
. ובאמת לכאורה יש לתמוה במה לקאמר הש״ס(לעיל דצ״ז כ׳) ד) י  ה״
ב. להיינו שם משמעון. ע״כ . וקי י  בס״ל להתכוון לזרוק ח׳ וזרק ל׳ חי
 הרי בשם משמעון חייב רק משום לס״ל לר״י לסתומזת שעשאן פתוחות
. א״כ בשס משמעון ל  כשר. אבל ללילן לקיי״ל סתומות ועשאן פתוחות פסו
ר. וכן יש נחמוה במ״ש המ״מ (ש״ח משבת הי״ג) בשם הראב״ד.  פעו

 דבשם משמעון חייב.

. שמשחידן ן י ק ש מ ב  כר׳ יהושע: ה
 כמו מי תותים וכיוצא בהן; בפי
. של כל שאר פירות: באבק ת ו ר י  פ
ם. כגק שסרט באצבעו צורת  דרבי
 אותיות על החול והאבק שבדרכיס:
ם. עפרורית של קסת ק סופרי ב א  כ
 הסופר: לאחר ידו. על גב ידו שאחז
 הקולמוס באצבעותיו והפך ידו וכתב:

. הפרק האמצעי שנזרוע  ובטרפקו

 שנויי נוסחאות
 (י« מ ו א ל) . ברוב
 כמקומזח יטשמךאל.
 מיימ ש0 משמעון ושם
 משמואל. כר״׳ף כ״י
 ליתא , נח.. דן,. גד..

 גמכ׳ ו״& ונח״ ורן.וגד. ־, . ״ , ,
 נכי׳קציתא(גד מגדיאל), אחד חייב. לגופת לא צריכה דהא
 ד(«״». מי״ק לי״/. כבר תנן בס״פ דלעיל בזה הכלל

t , X ו ב ק נ ק נ ת ו ם, כל נ , ד 
 גקלקנת״ , «*r כל [חייט] חטאות אינן חייבין עד
 ובקירוס• י״״י״ן שתהאתחלתן וסופן שגגה אלא משום
י למתני בסוף פירקין פלוגתא ע ב ד ״ v | pv02/V* 
 ובכל דבר. כל״> בכלי• דר״ג ורבנן בכותב בשני העלמות
 להט תנא ברישא הכותב בהעלם אחד
 חבית וכ״.? ביי״ף. לוחי. חייב: בסם כוי. עיין משנה ב׳
^ פ״ב למגילה, מיש שםבס״הודבי ״ ־ ^ ל ^ 
 הםשרט.»״> והמסרט. יהושע פוער, פי' הר״ב וכן הרמב״ם
נ ואפי׳ הוציא דם. ועיין בפירושם ״ מ מ • ג י 0 י * , י  י

W W  וחכמים טוםרין. וכי׳ה . ״ , ד * ״
 כמש׳שעספי׳היעינליל: לרפייד. ועוד דהכא לא מחייב רבי
 ה בסשקץ גטי פיתת ״ יהושע כיון שמחשבתו היתה למלאכת

 ובמשבי r.. סופרים.

 נכי״ק ובאבק סופרים.
 *ט״מלית׳ ונגליון ובאבק
 מסומרים. וכמרפיקו,
 נמשני״ל ובמרפקו. נרינ
 יבמרסיקח. וכתב ע״ג.
 גי״; כתב.. זיינין. נכי•(]
 *יים. נמש׳ ר׳ סראג

א ויין.*יי »«r בט)אףדמ״ס זו סתומה הו פחותה. איהו ש״ל דכשר בכך.ולאקיי׳'צכן ק א י ק  י
R 1 1 - 1 יאחד. בר״נ ובמשכ׳׳י י. 

 *חת.. ואחת
 15' כותלי. נד

ה כגון מילה)  ;ישם כתלי) וכן ליתא (י/ל זרק לסימנאבעלמאנקעי׳ יכ׳יכ תוס׳ (כהונות ל׳׳מ א׳ ד
' י6* • ואילה׳״ק למה לא קאמר הש״ס מלאשכתן דכוזתי׳ בקרא. הו״ל נאפשר לקיימו  גמשני״ר י על נ

י  כ

 (כחנ?/5 (אלא דקיל במה דקאמר בגמ׳ (שבת צ״ז כי.) לבמתכוון לזרוק ח׳ וזרק ל׳ לחייב
ג >יר>א מזהייגו שס משמעון ומה ראי' מיית׳ משם משמעו! דקיי״ל נכס גאמת דשעזר. ״ ד ; 

 נמק׳א. לשתותה כמקום סתומה מציגו (מתמי' ב׳ פיי׳ג) וסתומה כמקוה
 פתוחה מציט (בישעי' ט' ס׳ו).זנ1'׳ן כסותה כסוף מצינו (איוכ ל״ח פ״א).
 ניל מזרק כמעע מקומות אשכחנא הן. אין למזין ממנו. ונ״ל מקש תנא
 שמעון ושמואל. נזרך לא זו אף זו • ללא מנעי׳ שס משמעון זכ׳ הממי״(
 גחין (מת נראה). אלא אפי׳ oc משמואל. ממלת op המ״ס >תה. זכמלת

 בכי״ק ועל.. ואין נחנין,
 נז׳׳> ואינן.. אות

 ראשון לציון
 ד [במשגה] והן נ»יוי
 ו״צ הרמכים גמין

 ע״ש. אמ;ם לשעד״נ לרק לסימנא בעלמא נמשו
 סש״ס ונס הראב״ל שם משמעון. אבל באמת הטונה על סוף דברי ר״י.
 נח מנחור נד מגדיאל. לבהנן ולכוותיי׳ ק״״ל כוותי׳ לד״ וכמש״צ. וכן
 לרך הש״ס בכמה דוכתי. כמ׳׳ש תוס׳(כתובות ל״מ ע״א ל״ה כגון מילה
 מ״ש). ומה שהל!שה הגאון ת1. למלברי הרמב״ם משמע דמכח הסברא

ן שבספר: לח)אכותב בכתלים נמי קאיי שסמוכץ כצ י מ  בל״א: לו) בזויה שהכתלים נוגעים שם יחד": לו) שכתבן" על ב׳ גציונוח מ
ת רע״ק כך עדשנקראין יחד ומלה נכגין מלשון והגית בם: לט) שחתך בבשרו צורת אוחיומ: ט) אפיי הוציא דם מדלא התכוון לחבלה. והו״ל ספו  תו
 **־שיי והר* כ דםדקתני פ״ר דלא ניחא צי׳: מא) שנעשו מפירות שעשוין לסחטן כענבים ותוהים י. סב) מפירות שאינן עשוי! לסחטן; כג) שחקק באצבעו אותיות
. י ״ שלחן הסופר: מה) שאחז הקולמוס בהפוך . . 
 מז) שכבר היה כחוב
^ w*׳> »>יי » המחבל! יחל• ג) ל״ל ^ - ! ׳ ׳ ! •-!•#n* »׳ •י יך«•̂• י• י ׳ ^ ^ ^ - * ^ • * ״ י ׳ • * ״ * w!**< « 1 ׳•*•ו ו > • >^׳*׳« ׳״*« ׳ « » ׳ ! ^ u !׳Mודדמא ר׳ יחודח ד0א0ר ׳ 
ג רצפה ואחל על המקלה: נא) שלא בזוית. והי׳ה בכותל א' ורחוקים זמי׳ז: גב) ר״ל בב׳ עברי לוח : ננ) ר״ל שאינן ׳  גנרייחא אפילי לא כתב כתב אות א׳ ע/

 אלא ב׳ אותיות וחן משם נקראין
 א׳ חייב כגון תת וכו׳ הדי דשירש בהדיא כגון תת וכו׳ וממעט אא אבל מתני׳ סתםא שתני ומשמ7 בכל ענין חייב : [אוח הבז] בתוי״מ דית שם. לא נחוש אלא חלשון. קשה לי
 חא אין נתקיימת במקום אחר דככותנ שש כמ׳ פתוהה איא לקיימו במקומ תינה שלימה שם יאינו דומח לאורג ג׳ חופים מבגר נדול דמתקייםת בספים א' דבי חוטים עיים למי
 שירעה לארוג רק נ' חוסים ודמי לנר מגדיאל ולחריא אמרינן כםוגיא רואת אומרת דר; יהודה ס״ל דםתום ועשאו פתוח כשר ואגן לא ק״״ל חכי אלא כאידך תג א דבעינן כתיבת
 תםח ע׳ בםיגיא וצ״ע . נש מ״ש ברגעים ויארונ כל השבח ויחי' פטור וכזי משפע דלמדים זה מסברא דל״ש לוםר שיארוג בל השבת ויחיה פםור הוא תמוה דהא בברייתא לא
 «ל0י1ן כן מסברא אלא מקרא מאחת מחנה דרשינן אחת םחנח דהיינו שם משמעון וארג מקצת בנד מכל הבגד. וחתוי״ט כתב עלח ומבואר בברייתא , ולא ידעתי חכווגח אילעגין
 גימ הדין חא חני 1ח הנא במתני׳ שם קטן סשס גדול. ואי הטעם. הא תטעם m לא נזכר, אלא דיליף מקרא וצריך 'יי!: ה [אוח ircp במשנה גתכומ לכתוב ח׳ וכחכ ב׳

f1 /ייגי 



 ציונים

 פוטרין. עיי' «ש הלפ6«׳׳ג:
V»tfy .van9,ן הכותב 

 יינ ע״ב מי" >"ו טהל״ תטיס
 הגפה מי י

 שנויי ממחאות
. בכיימ ליתא.  (אהת)
 ר׳ יחועע 3״i . גכי״מ
 ר׳ יהודד... וכ״ם צרי׳׳ף
 אך נרי׳׳ף כ״י ר' יחושע.
 מחייב. בל׳׳נ אומד חייב.
 ו משתי. במכבי״ר בשני.
 אחת שחדית ואחת בץ
 הערבים. במשני״ר אחד
, בלי׳נ״ ד ח א  בשחרית ו

 ואחת ערבית:

 תוספות רע״ק
 *ייני'(. משום מייני׳׳ן
 בעי זיוני . וחיינו אן*
 דגתכוין לכתוב ב'
 אותיות אי«ח שתי
 אותיות שיחיו דנתכוץ
 למלאכת איםור ונעשית
 מחשבתו ותא דלא קתני
 נתכוין לכחיב ב' וייני׳׳ן
 וכתבן בלא זיון פטור .
 דאשטעי, רבותא לדייק
 תא ב׳ אותיות אחרות
 דלא בעי זיון חייב אן*
 דחשתא טיחא לאחת

j חרא דמבוץ . תום״ 

 ר עובדיה מברטנויה הבונה פלק יב שבת תוספת ירט ל

 אחת על שם נוטריקון. שמושהםימן נקודה פליה ומבינים פירש הר״ב כגוןקו״ן* קרבן וכו'.שבשעתהםכנה היו כותביןכן
 מאותה האות תיבה שלימה כגון קו׳׳ף קרבן מ״ם מפשר תי״ו כדחנן במשנה י״א פ״ר ממםכה מפשר שני. והיה בכל זמן
 תרומה:רבי יהושע בן בתירא אומד חייב.כיון שהכל מבינים ובכל מקום שהמכימו עליו אנשי מקום ההוא שיהיה אות פלוני
 מאותה האות תיבה שלימה כאילו כתב אותיות של כל התיבה : סימן לתיבה פלונית. [*ופירוש טטריקון כתבהתשט כי בלשון
 וחכמים פוטדין. שהרי לא כתב יון ורומי קורין לסופר נומאר״יו וכן פי'
 שתי אותיות והלכה כחכמים: ך בשתי אחת נוטדיקק «־) רבי יהושע p בתירא בערוך ודרך הסופרים לכתוב בקצרה
הכותב שתי לק קורין לסימנים טעריקון כלומר . : ן ן ת. לאחר שכתב אות אחת מחייבי) וחכמים פוטרי  העלמו
ת דרך סופרות א) בל״א קאנצליו״ש 3) : ד ח  בשוגג נודע לו שעבר וחזר ונעלם אותיות בשתי העלמותני) אחת ש
ב ן אחת שחרית ואחת בין הערבים י י ח ת ביז הערבים״) רב? במליאל ט ח א : ו ה ד צ ה ב י נ ת ש ז ב א ת כ י ג ג ש ט י מ  מ

, J פי׳ הר׳׳ב כיון לה״ל שהות בינתיים  אתת בשחרית ואחת בין הערבים. y'1' 1 ״ י £
^• וכו׳ וקשיא לי ממ״נ אי איירינן בזדון ם פוטר ן נ מ כ ח ך ו ם כ י £ י נ י ת ב ן ה ה ש י . ל ר ה  ^ ל
 לידע הוה ליה כשתי העלמות : ר״ג מחייב . לסבר אין שבת ושגגות מלאכות הא מםרש״י ברפ״ו דאפי׳ ימים שבינתיים
 ידעה לחצי שיעור לחלק שלא יצטרף עמו החצי האחר: וחכמים לא הוי ידעה לחלק. ואי בזדון מלאכות ושגגת שבת הא לא
 פומרין. לסברי הידיעה שבין שני חצאי שיעור מחלקת ביניהם אמרינן התם אלא ימים שבינתיים הווין ידיעה שאיא שלא שמע
 ולא נעשה כאילו היי שני חצאי שיעור בהעלם אחת והל׳ כחכמים: וכו׳ ומשמע דדוקא ימים דהיינו ששת ימים שבין שבת לשבת
 אבל משחרית לערבית לא ותדע דאלת״ה א״כ העושה מלאכות
 הרבה בשבתות הרבה ויודע עיקר שבת שאינו חייב אלא על כל שבת ושבת. הרי אתה יכול למצוא שיתחייב על כל שבת שתי
 חטאות אם עשה שחרית וערבית ובתום׳ הקשו לה״ל לפרש שיעור השהות כלומר לשחרית ובין הערבים אינו שיעור מפורש
 ועול הקשו מגמ׳ להתם וכתבו מראה למיירי שילע בינתיים ואחת שחרית ואחת ערבית נקט לרבותא לאע״ג ליש עס הידעה
 הפסק ושהות גלול בינתים מחייב ר״ג ע״כ: רבן גמליאל מחייב. פי׳ הר״ב לסבר אין ידעה וכו׳ גמ׳. וכתבו התום׳ נראה
) או הולע אליו חטאתו ידעה חטאת הוא לכמה ידעה אבל ידעה ללאו חמאת לאו שמה ידעה:  מועמו משום לכתיב (ויקרא ל

 וחכמים פוטרין. עיין מ״ש בס״ד בס״פ ללעיל ״
 א) גתוי״נול׳׳ק ספירות. כ) קאנצליו׳יש (קאנצלייאיס),

 לקוטים
 ו [יזוי״ט] י״מ אחת
 שחרית וכו׳ משחריש
 לערבית וכוי. שאגי סתם
 ואיירי ביודע עיקר שבת
 דהיינו שיודע שיש שכת
 בחורה ונאסרו נס המלאכות
 אבל לא דר בץ ימדיס
 שיזכירוהו ולכן יסבינן ליה
 שיעויא רכה הימים
 שבימים שא״א שלא ישמע
p אגל בכאן איירי בסחם 
ד בתוך עמו ודיו  ישראל מ
 כשעור משחרית לערבית,
 והשתא למכלי קשיתיס
ב להכי טל״ל םממב  להר״

 גי אותיות בבי העלמות
 למס רבותא הא שיש שהות
ע מיל י  וגם הידיעה כיון ד
 חלק לאי הוי רבותא אמאי
 לא אשמועינהו רבנן בבי
 שעורים שצמיס לכן שי׳ צם
. וגסמהשסקשו ת ו מ י ב  ל
 הסום׳ צסירש״י ליק לולאי
 ששרית ובין הערבים היינו
 מגקר על ערג ומס שהקשס
 ממ׳ש בגמרא כתג אות
 אמד בשבריה ואי בצפורי
 חייג מסתמא יש שהוה כ1*
 לילע •״ל דאין כ״כ שהוש
 המשחלית עד סלילס •

 (קול הלמ״ז):

 תפארת
 ועי״ז נקרא התיבה

ז ע ו  ישראל ב
ד . והקשה ה מץ  אמרי׳ לאף שנתכוון לארוג כל הבגד חייב כשארג ב' חו
. על זה אשיב לא ילענא מי הגיד לו ה  בש״ס יליף לה מקרא מאחת מהנ
 להגאון נ״י שהרמב״ם אומר זה מכח סברא. והרי אפשר שפיר לומר
״ל. ״וזה שקר״ ר״ל מסעם דכחיב מאחת ז ף לכריו ו ס  דמ״ש הרמב״ס ב
. וגם־בל״ז אצטדך קרא ואצמדך סברא. לאל״כ למה בארג ב׳ ה  מהנ
יב. ובבחכוון לזרוק ח׳ וזרק ל' פטור. אע״כ משום  חושין מבנל גדול חי
 דמסתבר הכי והכי(כשבח לצ״ז נ׳). ואין למלין מאחח מהנה רק מה
נה. ואף ללרמב״ם (פי״ג משבח הכ״א) בנחכוון לזרוק ח׳  למסתנר צמילף מי
׳ באמת ג״כ חייב משים שהי׳ לרמב״ס גי׳ אחרת בש״ם שם. וכמיש  וזרק ל
. ולר׳׳ש ממעע קרא דא׳׳צ שיארג כל ה. ללת״ק אחא למשעי שא״צ לכחוב כל השם  המ׳׳מ שם. עכ״פ הרי *ש בש״ס פלוגתא בלרשא דמאחת מהנ
. וכל מ״ל מהלמסחבר אי . להייט על כל המלאכות. ופעמים חייב אחת על בל א׳ ו ה . וצר׳ יוסי אתא קרא למימר לפעמים שחייב אחת על הנ ל מ  ה
׳ השלישית סקו ' שא״צ שיעשה כל מהשהתכוון. וא׳יכ ננפח בידן דאזלה לה נ  ליי לריש. וא״כ יפה כתב הרמבי׳ם לאנן קיי׳׳ל כהך מייל למכמברלי
 של הגאון צרחוי״ס ליפה כ׳ רתף״מ לכלברי סרמג״ם מבואר בברייתא. ר״ל לבבדיחא מבואר מאיזה קרא ילפינן הך סברא שצי הרמב״ם:

 הלכתא גבירתא כללא דפרסיב

ן י כ  י
 נקראץ יחד: נד) שעשה סימן קו עצ האות

 שלימה. כגון ק״ קרבן. מ׳ מעשר. והבקיאין בכתיבה נקראין
 בלשון רומי(נאטאדיוס) או גועריקן. וע״י בקיאותן טתבין כך:
 נח) מדמובן שהוא תיבה שלימה: נו) שנודע לו בינתיים שחטא.
 וחזר ושכח וכתב אות ב׳:03 ר״ל אפיי היה בין ההעלמות יום
 שלס. ששהה הרבה בינתיים. חייב: נח) ר״ג ס״ל אין ידעה מועלת

 לחצי שיעור. שלא יצטרף. וחכמים ס״ל ידיעות מחלקות:

I 
 רייפען שעל עריסת התינוק [אם לא שמתוח כבר םע׳׳ש טע״ט טלבר עובי
. או שחרייפק בעצמן רחבן טסה או שאין בין רייפען להכירו ך ו  חעטיד חכר
 ג״ט] או לחגיח כסוי על תיבה. שתיא ריקה בטפח תסמוך לנגח . או לכסות
 כלי ריקח שיש בח טע״ט. או להגיח כסוי ודוחות על חבית ריקח . מיחא
. כטחזיר קדידח על חכירה או שמיוחד חכסוי להבלי י  באין מכוין כלל לכסו
 טעיש. וב״ש להגיח דף על דגלי חשלחן דאין שס מחיצות וכן לגפות ולפרוק
. וכיש ט י ח  חקלאפפע שבביחכינ או ללבוש חוט ואפי׳ במשימ הטלית על ח
. בנק לעשות ספרים מכאן ומכאן וספד ע״ג ו ן כלל לחשתמש תחתי ד  בשאין ד
. לנטות שסאנישע וואנד הפתוחח טפח  כשצריך ללמוד מכולן חכל שרי
ח וילת לפני פתח כפרוכת דנדח א ת  מע״ש. ואפי׳ עושח לחתיד דבר טח. או ל
 וגעח ברוח סותר , המפיס טורסא אם תחכו«ן רק לחיציא חליהח עכשיו. מותר
 לכתהלח וטוב עיי עובד כוכבים, מיחא באם מרחיב פח חגקב שישאר פתוח
 חייב טשום בונח . או מכח בפטיש . עפר וחול לטזרו בהצר אי בבית הוי
ח. ובבית טרוצף או לכס־ת בו ציאח וכל טיגוף דוקא בייחד לו קרן זוית נ  כבו
 מותר מיהא בחול רטוב שבאם יקה ממני ישאר גומא במקומו רק בשיח למעלת
. ולכבד חבית דוקא בכנף אווז או בירםטע. ואז אפיי אינו מרוצף תר  מו
ט. ולרבץ (שטרעננען)  מותר. טשא״ב בבעזען אפיי מרוצף באבניט או קרשי
. ולחדיח קרקע ק ב א  חבית מותר אפי׳ אינו מרוצף כשטתכוין שלא יעלח ה
 אפי׳ מרוצף אסור, כסא וספסל שאינם גדולים וכבדים כ״כ עד שבודאי עומח
ר. רוק או ליחח . ולציד חבית כבד על הארץ אסי ם ר ר ג  חריץ ־ מותר ל
 דורסה לפי חיטו או מעמיד רגלו עלע. ואסור לשפשף ברגלו . סכין או דבר
, ח ׳ מ ב י  אחר התחוב בארץ או כותל אסור לתיציאו צנון שטמון עיי לקטן פ
. להחזיר דלת של תיבת אסור ג ״  תיגוק שנתעקמו אבריו עיי לקטן פי״ח ט
' בצירי[ שלנו שבקל  גזירת שמא יתקענו בחוזק יהו׳יל מכח בפטיש. ואפי,
 יכיל ליטלן ולהחזיח , מיחא בצורך וע״י עובד כוכבים. התיר ע״ר זצוק״ל ״
 לטלטל ולחניח ספסל על ספסל אחר אסור . אם לא שישב כבר עליו באופן
 m פע״ש. ולחחזיר דגל שנשמט טספסל מותר דוקא. באם נשאר לעולם רפוי

 ׳־לא

. ב) אהל ח. א) בנין בקרקע נ ב משגה א הבונה. נ' טדות בבו  פרס י
 r קבוע . נ) אהל ארעי: א) בנח בקרקע או סתר עיט לבנות

. שהקע יתד ש ״ . חייב . ואפי׳ רק טוםיף «ל חבנין כ ש ״  במחיבר בקרקע כ
. או קבע דף בכותל או ברצפח. או גלאזער פ י ט  או מוציאו. או שטח ב
 שחושיב אשנב בחלון וכן חשיבר או טגחק צירי דלת או חמםיר או מחזיר
 דלת וחלון לציוץ ואשי׳ אינט תחובימ בחוזק * (ואפי׳ עיי עובד כוכבים
 אסור) ואפי' דלת או חלון שאינם מחוברין בצירן. רק תחובים בחוזק.
דלת וחלון שעשוי לסחחן ולםנרן תמיד. ו  ואינם מוציאן דק לעתים רחוקים [
 בין שמחוברין או אינם טחוברין בצירן מותר לפתחן ולסגרן. ודלת שעשוי
 לסתור בשבת. כשל שאלענטאפען. אפי׳ בשרוק בטיט מותר לסתרו (ועיי
 «'ד) וטוב לעשותו עיי עיבד כוכבים], וכן חחופר נוטא בביתו או בחצירו
ל או גומא ברצפת בית  [ובעפר וחול תלושימ אסור מךרבגן] או שגמל ת
. וכן חםסנת  וחצר [דבשדח יגיגח חו׳׳ל חורש] וגחכוון לחשיות חרצפח
 «בל שברחוב ובחצר[וםדהכל דאורייתא אפיי ע״י עובד כוכבים אםיר],או עושח
 נקב כ״ש בכוחל או בקרקע לחכנים או להוציא [דבאם חוא להכניס ולהוציא
 חייב גיב משוט םכח בפטיש] למים או אפיי לאויר בכולן חייב: ב) חעושח
 אוחל קבוע שחוא טפח על טפח בנובח טפח . ואפי' איגו מחובר לקרקע
. ואפילו ן ח  ועשה נ מחיצות או קעדסין ופרש עליתן אחל בסדין וקשור ב
 ר^ מוסיף עליו כשעשוי לכח׳־פ לה׳ או ט׳ ימים ובן התוקע עץ בעץ עד
. וכן חעושח בלי אדמח או ח ־ס קידס . אסי׳ לא חברם במסמר ו תחבר  שנ
 שישרפן בכבשן וחגופד כלי זכוכית או שהכניס יד הקורדם בחברזל או
 חמנבן גבינה. או תםנבל מין אוכלי[. או טירות יהד ונתכוץ ליפיתן [דאל״כ
 הוח מעמר] וחוא כשיעור גרוגרת שחוא ד׳ תשיעית מביצת תרנגולת
נח וחייב. ובנין גרוע כלחחזיד פרקי בלי או לדבק  בינונית כולם תולדותבו
 שברים יחד דווקא בבלי גדול מהויק מים תייב . נ) אהל ארעי. דהיינו באינו
, מותר ט ר ר  *שוי לת׳ או מ׳ ימים ונם אץ בננו או סמוך לגגו טעיט ב
 לי־א לכתחלח , ובחדא לטיכוחא אסור לכחחלח, ופן אסור לפחם טפח ע״ג
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כוזב)  או ששרפו עינ בשרו ב׳ אותיות. או שקרע בקלף ינייד צורות ב׳ אותיות, או שכתב 1
 [בדיו] ע׳׳ג סיקרא [יש בו כותב ומוחק, ובדיו ע״ג דיו וםיקיא ע״נ םיקרא פטור] או שהיח
. תולדתו רושש. שעשח נ ת ו  כתוב חיית וחילק בנו ועשאו ב' וייני״ן בבולהו חייב מש־ס כ
ר ע צ ט ע ז ס הייב משים כיתב: ה י פ ד מ ל או כותל : ה ״  ב׳ רשימות או צייר שום ציור על נ
ר א ט ק ע ר ר ק ־ ע ק ר  (מסדר אותיות] משים בונה או מעמר, למ׳׳ד יש עימוד אפי׳ שלא בגדולי ק
 [חמני׳ ומשליך תאותיות המשובשות ונותן אהרות תחתיהן] משוס בורר. והסותר האותיות
 ממושכן משום סוחר ובורר. הכותב ונתכוון לקלקל הקלף או הנייר. או קטן אוחז בקולמס
 ונדול אוחז בידו וכותב [משא״כ להיפוך שמור] או כתב ע׳׳ג ב׳ כותלי בית שבזוית. אות
 א' על כותל זח ואות ב׳ על חבותל חב׳ שבצדה שיכול לקרוא ב׳ האותיות ביחד, או שכתב
 ע״נ ב׳ מגלות בבי עיירוח ביום א' ובחעלם אחד חייב. אסור ופטור לכתוב כמים או בפי
 פירות וכדומה, או על עלי ירקית או עינ שלחן וחליגות לחים או שרשם בחול ואבק
 דרכים דאינו מתקיים . או לכתוב בשמאל [ואיטר שמאלו כימין. וחייב] או לרשום בצפורן
 על ספר דנייר לסימן [יעל קלף בט״ז מתיר. וביה וםג״א אוסרים]. או לחבר או להסיר
 אותיות של כסף על פרוכת וכדומה [עי׳ כלכלת שבת). מותר לרשום באצבע אותיות
ק ע״מ לכתוב ב׳ אותיות אפילו ח ו מ  באויר אי ע״ג שלחן כל שאינו ניכר רושם עייז : ה
 רק טשטוש דיו שבמקומו יש לכתוב ב׳ איתיות חייב. אסיר [ופטור] להסיר שעוח שנטף
 על אות א׳ [ועל ב׳ אותיות חייב. עי׳ כלכלח. יכנמצא גט־פה על אותיות ם״ת בקריאת
 דשבח. מסיק ע״ר זצוק לדאס נדאין הא־תיות מתיך השעוה מותר לקרות. ובאין נראה
 ויכול לסייס שם (עי׳ א׳־חקטינ סייד) יברך ברכה אחרונה. ויוציא אחרת ויחחיל לקרות
 טהפשוק ששם הנטישה . והביא כשם שבות יעקב דאם נתיבש חשע־ה עד שיכול לחסירו
 כלאחר יד . יכפול הגויל ויפרוך ויפול ממילא] או לחתיך עונה שכתוב עליה אותיות
 וצורות מצוקקער וצבעוני! [משא״כ באמ חוא מגוף העונה מותר].או לשבר ח תם אגרת או
 שבבוטעליע ביש על החותם אותיות [יאס׳י עיי עובד כוכבים. אבל לקרע הנייר בצד
 החותש עיי עובד כוכבים התיר ע״ר זצו־קיל]. אי לכחול בשבתאי לצבוע לחייו בשמיגקע
 (עיי לעיל פ״ו). לפתוח או לסניר ספר שכתוב על עובי עליו אותית. יש להחמיר. היכא
 דאששר. מקח וממכר. ולשכיר ולהשכיר . ללוח ולתלות בפח כגון אגי מוכר לך . או
. מדברי קכלח  במסירה. אפיי בלי לשון מכירח. או במשקל. מנין או טרח. או בלעדן
ח. כלשדות הבן בשבת בכלים אשיר ועי׳  נאסר שמא יכתיב או ימחוק. ואפי׳ במקים מצו
 פבינ. וכשצריך למאכל אומר למוכר תן לי דבר זה [ולמכור לעיבד כוכבים בכח״ג אשיר],
 וראיי לוהר מהזכרת סכום מעית. לימד תן לי בכך וכך טעות 'או שם מדה רק יאמר
 מלא לי כלי זח [והמוכר יחשיר מעט מחמדה] ונוחנין ה־תר בחנך . ואסור לעשית עם
 המוכר חשבון לומר כבר נטלתי כך יכך. נמצא בין חכל כך וכך. נס לא יזכיר שם מכירה.
. רק הילך דבר זה ן  רק תן לי . ואס אינו מאמינו ניתן משכין. ולא יאמר הילך משכי
 ותן לי מאכל סלוני. וכששאל דבר מהבירו לא יזכיר לשון הלואת . דמשםע לזמן מריבה.
ב. רק לדידן דנם בהלואה ניהנין לתבוע לאלתר לחזרח מותר . ואסור לפרוע כתו  שמא י
. וחל בשבת ח  בשבת אפי׳ ע״י משכון או ע״י עיבד כוכבים [רק בנשבע לפרוע ביום ז
 דמותר עיי עובד כוכביס. או משכון]. יאסור לרין ולהכניס בבית הסוהר . או להלקות
, ולא חולצי! ולא כיבמין וכו׳ ולא מגרשץ, [ ק ח ד  או לקדש אשה [ויש טתירין בשעת ה
 ולא מקבלין קנין סודר בשבת [דק לשב״מ מותר להניח דעתו. שדבריו בלא זחככתיבין
ק לצורך מציח או שבת מותר]. ולא מטילץנורל ר , ח ב ש  וטסורין]. ולא ניתנץ מוזנח ב
 אפי׳ ע״י עובד כוכבים [ורק לידע טי שיאמר קדיש או מי יעלה לתורה מותר להטיל].
ח . וראוי אחר בכל שחוק . ואסור להניח בשבת ויו״ט  ולא שוחקין שום שחיק להתי
 עירובי תחומי! וחצרות, ואסור לקרות כשפרי הדיוטות. כשטיח וחשבונית. ושטרי מכר
 ומתנות ואס•׳ לעיין בהם. ודין אגרת של שאילת שלום, ומכתב שקבל חיום . ושמש
, וספרי מעשיות ומלחמות ומליצת. רק בלחיק נ  לקרא הקרואים מתוך הכתב עי׳ פכ״
 מותר. ולקרא הצייטוננ לעינג מותר. ויש לההמיר זכל שאסור לקרותו אסור לטלטלו .
 הכונס אלמנה לא יבא אליה ביאה ראשונה. דהוה כקינה קנץ. דהופתה אינו קונה. כשל
ת,  בתולה דקונח . ועובר כוכבים שמביא מעות לפרוע חובו יניח חעובד כוכבימ חמעו
. ומותר הישראל להחזיר לו המשכון או ן  בלי שיגע בו ישראל. ולא יעשה עמו תשבו

 להחלישו במשכון אחר. וטוב לעשותו ע״י העובד כוכבים בלי שינע בו ישראל :

 ולא בצריך לוח אימנו!־* או נבורה דחייב משיש בונה. להסיר השוקיס (רייפען) מחבית או
 לשבר בלי שלם עיי עיבד כוכבים לצורך מצוה או הס״מ מותר. פלאשען של בדיל או כוסות
 של כסף שדרך להסיר ולפתיח שרויבען שלהן מותר לפתה[ ולסנרן. דאין דרך להדקן
 בחוזק . טשאיכ באין דרך להסיר שרויבעןשלו. והיא הסירן אי הירקן חייב . שובלאדע
 מותר לעיר זצ־ק״ל למשכה ולחחזירח תחת חשלחן דםיוחד לכך ועוד דהוה כםשיס
 דסנית תהת הנג דאין בכה נ אהל וכן מותר להחזיר כסוי על השאכטעל או תשובבע על
 התיבה שעשו כך להחזיר הכסוי בחדקין. מנופה(פראפפען). לע׳׳ר זצוק״ל יש ליזהר מלהוציא
 בפראפפענציהער.דעישה געשה מקדח כעיבדין דחול ורק יעשנה על ידי םעסםעד ונאבעל.
 המכה בפפ־יש. אפי׳ עושה רק פעולה קטנה ובה נגמרה המלאכה כהבאת פטיש. להשוות
ה. או  עקמימות שבכלי אחר שנגמר. או על הלבינה שבבנ־ן כרי להשוותה עם חברותי
. או הנוטל קםשין או י . או שמצדד אבן בבנץ והושיבה במקום הראו ש י  תמסתת אבן כ
נה. או הסיר ח־ט שהניח החייט (העפטפאדען) או הנוער  קשרים שנשארו גבנד מהארי
 מלבוש שחור וחדש מהאבק או פיתח בית הצואר בכתינת ע״י התוך וקרע . או הקוטם
 קיסם לחצוץ בו שיניו בסכין [וביד סטיר] או סכין שנפגם ותשחיזו חייב . מיחי קש וכל
. ועצי בשמים אפי׳ קשים כעץ . י  מאכל ברמח וכ״ש מאכל אדם טותר לקטמו אפי׳ בכל
 מותר לקטטן ביר כדי שיריחו יותר. מחטוששיד שנתעקמי אשור להששיטן. לקפל בנר
 עי לקמן סט״ו מיג. למתוח אוהד בעורה הילכת מת־ר בחר הכרמל. ולע״ר זצוק״ל לחולח
 לידע השעה למעדיצין מותר. וע״י עובד כוכבים לצירך פשיטא דמותר. להעשיר ציינער
 בלי למתחה באינה משמיע קול נעים מותר . זאננענצייגער וזאנרא־הר לע׳יר זצוק״ל
 אשור לטלטלו [טאיח סםש״ח1 ולטשבצות מותר בפשיטות להשיך חזאנדאוחר. להציע
 מטות משבת לט״ש אסור. ורק בהסטית בחדר שייר שש . דח־א טנונח ותוי צירך שבת
 מותר . להדיח כלים . כלי שתית םותרץ כל היום עד בין מנחח למעריב שאז אסור
. ויזהר שלא ישפוך רותחין [של שאללענמ או ׳  לשתית . וכלי אכילת עד אחר סעודה ג
 חעלטאפף] שיש׳׳ב על חכליס חמםונםים . גש שלא יסח ט תאויפוואשלאשפען . אסור
 להשכיל כלי חדש . ועי׳ מיש בפ־׳ב. להכניס רצועות או באנד במנעל או בכד חדש -טבמל
. או ביש טירהא . ואפי׳ בישן אסור . אבל באין רצינו לחניתו שש לעולם ם ת  ליה ה
 מות-. אם:יר לשיט עיפ מים א׳ לעבור בספינה. ואפי׳ כדי להצטרף לטנק•. ואשי׳ לצירך
 מ״ע דאו', ואפ־' לכנוס כששינה בלי להושיט בה. ורק באם יושבת על קרקעית המים ואינה
 שטה כלל. או שקשורה. ויש קרש שראש־ א׳ קשור בספינה והבי ביבשה, דאז אשי׳ שטה
 מותר, מיהא לילך לרופא ולהביאו לחילח שאין בי סכנח. או אצל שר חולה ע״י קניית
 קצת שביתה [א׳׳ח רמ״ח ם׳׳נ] ביותר . ולתשובת שב יעקב מתיר כח״נ כשעכו״ם מוליך
 הספינה ואין ישראל ע שת יבר, להשמיע קול [בכלי שיר] ובשיר) וה׳׳ה כל השמעת קיל
 נעים בכלי. ובמיוחד להשמיע קול אשי׳ אינו מנעים קיל. או להקיש על הדלת בטבעת .
 או למש־ך בקלינבעל שבשתח אסיר. גזיהא בפעמונים שבפרוכת נוהני! היתד דצירך מצוה.
 וכן מותר לומר לעובד כוכבים לנגן בכלי, שיר ידוקא באינו אומר לו לתקן כלי שירו. ומותר
 לשודד בפח ואשיי בצסציף פפייפפען [ינהגו לחזחר מזח אפי׳ בחול],אין מטפחין [קלאמשען.
 פאטשעןן בחידימ. •אין כיםש־ין להב ת כף על ירך. ולא מרקדין, מיהא אין מוחין בחנוהגין
. או י פ ו ח יב. וכן ה  היתר. ולכבוד תורח והחן וכלה כותר •י משנה ב ההורש כ״ש חי
 עושה חריץ. או השורה תל ורדדו או טילא גומא והשווהו בשדח [דבבית וחצר הוא
ך עליו יבשים, וחמזרד שריגים [שחותך ת ח ש  בונח] המנכש בעיקרי אילנית והטקרסם [
. וחמסקלה, וחמשרר בלהשרה המז  הענפים חלחים] ומתכוין ליפית הקרקע או לרשותה, ו
רש, אסור לעשות צרכיו  גושי׳ והרועה צאנו על השדה שיובלו אותה. כולה תולדת הו
. טימ שע״ג  בשדה ניר. אסור להזיז עפי אי הול כשדה אפ" הובא לשם ממקום אחר
 רגלו מקנהו רק בקורה אי בעץ שבכותל. לא בקרקע או בכותל. נם לא בברזל שלפני
 הבית שמגרד, ומהרי״ל נהג היתר ברהב בראשו. אסור לפנות אוצר משומ אשו.יי גומות,
. אטו דקרקע. וכן לשחיק באגוזים ע״ג קרקע, ועל שלחן  וכן לגרוף אשיי אבוס של כלי
, ו, הכותב ב׳ איתיות בהעלם אחר בכל כתב ולשון [ולומר לעובד  מותר : משנה ג. ד, ך
ק לצורך חילה או טצוח מותר], ואפי׳ כותב מלת שש  כוכבים לכתיב אגרת בשבת . י
 משמעין ודן מדניאל. ואפי׳ ב׳ ציפפערן . ואפי׳ ב׳ אותיות דומות. או שכתב אות א׳
 והשלים בו הסשר . בדבר המתקיים. כדיו וצבע. ואשי׳ א׳ בדיו ואי כצבע. ואשיי ע": בשרו.

 תוספת יום טוב האורג פרק יג שבת ר׳ עובדה מברטנורה
בסמו1 פי"ג א רבי אליעזר אומר האורנ שלשה חוטין בתהלה.

ת  י נ ש ג א האורג. אע״ג דהצד צבי ומלאכותיו נ ״ י  פ

 למלאכה הכוחב אפייה הקדים לפרש אם זו תחצת אריגחו של בגר אינו חייב פד
 דיני אורג ודכוותיה מכוס לדמיין בשיעורא לכותב בשתי אותיות שיארוג ג' חונרן ואס מוסין£ הוא טל האריג שיעורו באחר

 ציוגים

 למצרן* עם השאר ואין הלכה כר״א:
 ב שתי בתי נירין. שנת! שניחוכןין
 של שתי בניר שקוריןא) ליצ״ש: כגירין.
 מפרשבגמ׳ שמרכיב שני פעמים [כל]
 חוט של שתי בניר ובפעם השלישית
 מרכיבו על חוט המורכב על הקנה:

 ft) ליצ״ש איינטערנע (בייט ויעבער)

 א רבי אליעזר אומר«) האות פי׳יג
 שלשהחוטין בתחלהב)
 ואחת על הארי0) הייב. ורכמים אומרים
 בין בהחלה בין בסוף^שיעורו שניחוטין:
 ב העושה שתי בתי נירין בנירין ה)

ת על האריג'. ומתני' ה' דפי״ב כתב אות א, סמוך לכתב דלאכר״א כדאיתאהתם בגמ׳ [*ועיין במשנהב׳בפ״לדכריתוה]: ח א  ו
. כתב הרי׳ב מפרש בגמ' כמרכיב שתי פעמים כל חוט של פתי כו׳ ח״ל הגמ׳ מאי בגירין אמר אכיי תרתי בבי ן די י  ב [״בנ

 נירא

 חייב וכן אורג בשתים ואן! ר״א ס״ל
 בשתים אלא למחלק בין אלימילקטיני
 כדאיתא בגמ׳.[*עוד עיי בכריתות פ״ר
 מ״ב] ומשוס לבאורג איכא פלוגתא
 הקדים לשנותה קודם העושה שתי בתי
 נידן כדי לסומכו לאינך דלית בהו
 פלוגתא וכיעור! נמי בשנים :

י ב ן תפארת ישראל י י כ  י
י ח ל : ר ב  בבי חוטין: ב) בהחלת אריגת הבגד: ג) טל הארוג כ
 בסוף האריג ממש . לבזה אפילו בחוט א' חייב לכ״ע. מלהשלים
 על ירו הבגד(כשנת ק״ל ב׳). רק ד׳צ על האריג: ה) ר״ל שתינן

 נ׳

ג א) אע״ג דלעיל בפ״ז סמוך למלאכת כתב. נזכר צל צבי ״ י  פ
 ומלאכתו. אפייה הכא סמך השנא לפרש דיני אורג מצל
 דיני כותב. מרלמו בשיעורייהו. דכותב בב׳ אותיות חייב. ואורג

b's א רא׳יא האורג • ק״ה 
pקיד עינ כייי!ונ1 יין ע״א ׳״ 
 גג׳׳נ. ייו:למי כ^יב פ״ש היו;
 והכי׳א. מי•' ש״ט מה>׳ שנת
 ה>כה ייח סמ״ג צאו׳ן שיח :
 כ העושה . מי" שם הש״ז:

 שנויי נוסהאות
ח . בט׳׳ון ל ח ת  א כ
 כתחלה ונסמוך כהוגן.
 ואחת. ני"( ובמשביי׳ר
. בד״נ  ואחר : ב שתי
. א  וכמשבי״ר שני ונכין מ
 בנירין. נד״! בנירים. עי׳
 ב״ח. נכי׳מ בנירייש,

ת רע״ק ו ספ  תו
 פי״ב א [אית קכט]
 במשנה בין בסוף.
 *או בסוף הבנד ממש
 דבזח כיון דהשלימה
 לבגד אפי׳ בחוטא׳ חייב
 כדאיתא בסוניין דף ק״ד
 ע״ב אלא באמצע הבגד
;  קרי לה בין בסוף. תוס'



 ציוגים

 וחתופר. «'ג ע״* מיי׳ •יי
׳ ־.  היפ. והקייע. M ה>׳ י
 ג חקורע s'p ע"3: וכל
̂ין סטורין . •לושלמי  הטקלל
״נ  ש«ז מינ היה ננייונ׳( מיי הי
ג היי ' 3 » pv םמיס מיי היא» 
 נדי׳ «'B'WO fi הל׳ "ו ׳'לו

 פמ״נ ל*ין פימ:

 שנויי נוסחאות
 בקידום . במשבי׳׳ר .
ח בככרח. פ נ ב . ס ו ר י ק ב  ו
 בו־׳׳ג יבמשבי״ר ובנפח
. וכ״ה ובככרח בכברח  ו
 גס בכיימ . וחתופר ב׳
 תפירות.במשבי*ר חתופר״
: ב י  בכייני״ תפירות חי
. נו": ן  נ וכל תמקלקלי
 ובמשבי׳׳ר כל.. לסי״? הוא
 מנין גפ׳ע והרישא •כילה
 להיוש המשך להמשגה
 הקולמת אך צא משמע
 כן בגמ׳ ועי׳ בתוייש :

 לקוטימ
 ב [חוי׳מ] ד״ח בקידום
 כו׳ ועוד ק״ל שהרמנ״ם
 כחינזרו שיט לא הזכיר
 קירוס . הא ל״ק כלל שהרי
 כתב שש וכל העושה ששי
 בתי נ־רין בדכר כעישין
 אותו גתים גתים כגון אלו
 חייג עכ״ל. ואין מן הצורך
 לכתוב לשו; משנתינו ממב
p והרע שהרי כתב גס 
 שם סמסרג מנזכ בחללים
 ושבכה וכי׳ישעמא משום
 דלא קסיד אלישנא דמחג״
 אלא ניחא ליס למנקט גזני
 סובא מהדברים הילוסיס
 שעשויה גתים בתיס ולי
 קשיא טובא על ההוי״גו
 למשרש אליגיה דרש׳י
 למשנתנו בניתן חושי
 השתי בתוך הכית ניר חרא
 לא״כ מ״ל למימר שנותן
 שגי חוטי שסי בתוך שני
 בתי נירין כלישגא רמתני׳
 ולא התוך הבית ניר יתו
 א• במתן החוטין בשוך
ד מיירי מה מכין ס נ י  מ
 נסה וכברה וסל הכא
 אלא ודאי לרש״י נמי
 מסיש לס בעושה הבתי
 כירין ממש וכהרמב״ם
 ולהכי כתב טל ננסה
 ופגרה בו׳ למך לאו
 נירץ ממש אלא משישר
 וכוי כלומר בעשוים בידם
ק שני  בתים וכשעוסה ג
 בתים חייב וכיון לעשרם
 בתים בתים הוי שוללת
 עושה בתי נירץ. (נ״ל):

ב לא  חיםפת האות פרק יג שבת « *

א ופירש״י שתי פעמים מרטב כל חוט של שתי בבת נירא דהיינו שקורי! ליציא ופעם שלישית מרטבו על ר י  כירא וחלא מ
 חמו שקורץ ליצ׳׳א המורכב על הקנה ע״כ ולא יכולתי לעמוד על הפי׳ הזה מפני שכשרציתי להבינם בקשתי לראות מלאכת
 האורג כיצד הוא וכשראיתיו לא מצאתיו באופן שיכולתי ליישב בו את הפי' הזה ואמנם יכולתי להסכים לברי אביי עם אופני כלי
/ הזה וזהו בהקדם מה ששנינו בריש פכ״א ממסכת כלים הנוגע בכובד העליון ובכובד התחתון י  האריגה שראיתי בענין אחר מהפ
 בנירים ובקירוס והסברים פי' הר״ב
׳ עובדיה מכרטנודה בקירום י) בנפה י) בכברה ובסל ח) חייב • שם שהם שט עצים עגולים האי סמוך  ר
 בקיירוס.יריעה ארוגה מסיב שצדקצ: והתופר שתי תפירות ט) והקורע על מנת לו אשר עליו יוכרך הבגד הנארג
ת שאיט לתפור שתי תפירות: ו הקורע בחמתו c אחת לאחת והוא הנקרא העליון מ ב . ר כ  ג הקורע על מתו ו
) והב׳ הוא אשר עליו כרוך השתי אשר : ג י ן י ר ו ט ל המקלהלין פ כ ^ ועל מתו יא) ו י מ ו ה ^ ל ו י ה m ע^י ב $ י י  ח

ר. אבל על מת שחייב לקרוע r 1 י 1 יהיה נארג והוא הנקרא התחתון  ופטו
. והנירים הם חומץ הארוגין על הקנה ובעבורן מגביהין קצת ן י ר  עליו מתק! הוא וחייב: ובחמתו כל המקלקלים פטו
 הא החוכר! ועושין דרך שילך בו הארג בחוט [זה הלי תקנתיו לעיל פ״ז
. והנה הנירים שהם חוטים כוי הנה הנם עשויים כ ״ ס על האריגה ומחברים החוטים ע ט  משנה בי] וקירום מסרק שבו מ
 באופן זה שתלוים סמוכים ותכופים וכפולים בקנה ולמטה בקצותס הס גם כן כפולים על קגה מלמטה וכמו. שפירש״י והר״ב בניר
 שקורץ ליצ״ש כך פי' הר״ב ג״כ בשקלים פ״ח משנה ה׳ על נימין והתם כפולים עד כי׳ד לכך כאן כמי ע״פ כפילותם נקראים
ח מהקשר של מעלה ונמצא שבין . והנה כל שגי חוטיןהסמוכין קשורים יחד בסמיך לשלישותס ממעל וכן עוד קשר בקצת דו ן ד י  נ
ד חוט שתי ההולך ביניהם וחוט שתי אחר סמוך לו הולך בבין שגי הקשרים הנזכרים כ  כל אלו שני חוטין יש קצת ריוח והיינו ב
 וכן כל חוט שתי הולך בין הרווחים וחוט אחד בין הקשרים עד גמירא כל רוחב חוטי כתי שעל כובד התחתון והנידם הם שטס
 סמוכים זה לזה כדי שכל חוט שבנירים בין הרווחים של האחד הולך בשני בין הקשרים והחוט שהולך בראשון בין הקשרים
 הולך בשני בין הרווחים וע״י כך יעלה זה החוט וירל זה ויבא הערב כו׳ כמ״ש בשם הערוך לעיל פ״ז. והקירוס דתנן התם
ד חוט ומחוברים למעלה ולמטה ע״י קנה כ  שהוא כפין מסרק עשוי מעצים לקים סמוכים מאד זה לזה רק קצת ריוח ביניהם ב
 דק וכל חוטי השתי הולכים בין הרווחים ומעתה הא לאמר אביי תרתי בבי נירא וחלא בנירא נ״ל להניתרתי שהם סמוכים
 ועשויים מן חוטין קבורים באמצעיתן ויש בין שני קשרים ריוח מה קרוים בי נירא שהוא כמו בתי נירין בלשון הקלשכלאמרי' בי פלניא
 בי נשא והלכך השלישי שאין בו כמו בתים קראו אביי נירא שהרי הוא כלמות נירא אע״פ שאינו ממוטין הנקראים ליצ״ש ותהא
 משנתינו כאילו שנויה העושה בכתי בתי נירין ובנירין ואין כל כך תימא שבמשנת כלים קורא קירוס מה שקורא כאן נירץ שכן יש
 לכלי זה השלישי שתי מלאכות שהשתי עובר בתוכו כמו שעובר בשתי נידן הקולמץ וגם בו מטן ומחבדס;הארוג לכך יתכן נם ק
. כך ׳  שיהיה לו שתי שמות כלשם מל מלאכה אחת שעושין בו ועיין לקמן בסמוך]: [*בקירוס. פירש הר׳׳ב יריעה ארוגה כו
 פירש הרמב״ס ובלבור דלעיל הראיתיך פירוש אחר מהר״ב והוא ג״כ מפירוש הרמב״ם רסכ״א דכלים וצ״מ טובא ובעיגי
 נראה שזה עד מוטחי על מה שפירשתי לעיל דאביי כולל קירוס עם בתי נירי! וקוראו גירץ ומשי׳ה הוא שפירש מרמב׳׳ם כאן
 ואחריו הר״ב לקידום הוא יריעה כוי אך ולאי לאכתי צ״ע מי המכריח אותם לפרש בכלים בענין אחר ועוד קשיא לי דהרמב״ם
 בחבורו פייט מה״ש לא העתיק לקירוס והיה נ״ל ג״כ שזו ראיה לפירוש שלי בכאן דבגירין השנוי פה היא הקירוס שלשם אבל
דם ודוחק לומר לאף לזה ל״נ. ועיר קכה על הרמב״ם שהוסיף  א״ל לל״נ כאן בקירוס דהא רב יולא מפרש בגמ' מאי קי
 סבכה ואריגת חבלים ואין נראה לי שיהיה זה הפירוש של מצבייתא שאמר רב א) יודא על קירום ועיין עול ברפכ״א לכלים
: בנפה ובכברה ובסל. פירש״י הנך לאו גירי! ממש אלא משרשר ה]  ותמיהני שהראב״ד והמגיד והכ״מ כולם לא העירו בכל ז
 זמרכיב חוט אחד בשתי מלמטה ואחד מלמעלה ומעמיד השתי בהן כתקונו ע״כ: והתופר וכו׳. משום דבעינן למתגי הקורע
. ע על מתו ר ו ק  בחמתו וכו׳ משום הכי קתגי התופר וכוי. הקורע וכו׳ אף על גב דכבר תנא לה באבות מלאכות. גמ' י־ ג ה
. ודקתני מחו שמוטל עציו לקברו אבל לא להתאבל ולקרועכאינן  פי' הר״ב אבל על מת שחייב לקרוע עליו מתקן הוא. נמ׳
 מאותן האמורים בפי אמור וכתב הרמב״ס שהקורע על מתו שחייב לקרוע חייב משום לדעתו מהיבבת וחומו מתפכר וכו׳
 וכן כתב גס כן בחבורו פרק עשירי ולכאורה קשה לומר כן דלדבריו דכשהוא קורע על המה. משכך חמסו בכך ודבר זה
 נראה שאסור שהרי משנה שלימה שניט בסון* ברכות חייב אדם צברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. ופירשו בשמחה
 ובלב טוב ולכבוש כעסו ועול לאס כן כשקורע על המת שאיט חייב להחאבל עליו משכך נמי חמתו בקריעהו אלא שכל זה יש
 לדחות למאי דאמרןשלבר זה אסור לא קשיא ולא מיד דבגמ׳ העלו למקרע בגדיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודת כוכבים
 ואפילו הכי צענין חיוב לשבת םבירא ציה להרמב״ם דחייב שהרי שיכך חמתו , ולמוקיס בגמ' למתניחין בקורע למרמי
. תירץ המגיד בפרק ח׳ מה״ש משום למשמע ציה דמתניתין דומיא דקריעח מת לשרי מיירי תר  אימתא אאינשי ביתא שזה מו
 אבל לעולם לענין מלאכת שבת אפילו בדבר של איסור חייב כיון שמשכך חמתו. ודקפיא אס ק אפילו עצ שאר המתים
 נמי. יש צומרדכיוןשצא חייבתו התורה להתאבצ אין כאן שיכוך לדמה ולא צער שהתורה ירדה לסוף דעתן של הבריות שאין

י לכ , להם מ  א) מ

ן כי  תפארת ישראל י
 ז) ר״ל או שהכניס ב' חוטי שתי במלאכת אריגח נפה(פיינעס זיעב):
 ח) או שהכניס הבי חוטץ באריגת כברה (גראבעס זיעב) או
 במלאכת הסל: ט) אע׳׳ג לכל הל״ט מלאכות כבר נשנו לעיל בפ״ז.
 ולא הוצרך חנא לחזור לשנות רק מותן המלאכות כרצה לפרש בהן
 מירי. והרי חופר חוזר ומזכירו אע״ג ללא פי׳ בה מיד . היינו
 מדבעי להזכיר קורע. דרצה לפרש בה כמה מילי. להט חזר ותנא
 נמי תופר:י) בכעסו:יא) בצערו על מח שאינו חייב לקרוע פליוילאל״כ
 מתק! מא: יב) והכי קיי״צ. חון מקורע בחמתו, ללרמב״ם חייב.

 למתקן

 ב׳ עניבות שבעניבות (שבשע5טע) להיות לבתים לבי חוטי שתי
 שהניחן תוך העניבות ההם (עיי כל״ש מלאכית במלאכית ב׳ ררין)

 ו) ר״ל או שהשכיב ב׳ חוטי השתי בכלי הנקרא (קאמס). והוא• כלי
 עס נקבים הרבה כמנין חוטי השתי. ומשכיבין כל חוט שתי בנקב
. לאחר שמשליך חוט הערב מהצל להצד בין חוטי השחי. מקיש  אחי
 האורג עם הקירוס על תוט הערב שהשליך. כדי להסמיכו ולחכפו
 אל שאר החוטין הארוגים כבר. (גלי זה נקרא בגמ׳ מציביתא. לשון
;  צכת. מלסוא 5ונת ותוכף החיע המושלך אל התועים. יהארוגיש כבר)



 חושפת יום טוב האורג ©T IT שבת ד עובדיה מבוטנורוז
 הא מחני׳ איחיא לה• והלכה שהיןורע בחמתו חייג שאף ע״מ
 שמקלקל הוא אצל הבגד מתקן הוא אצל יצלו ודממו מתישבש
 עליו בכן: ף חטלבן. את הצמר והמנפצו והצובעו והשוה
 ממט. שק כולן אבות מלאכות שיעורן כדשימוה מאותו הצמר
 מוט ארוך כמלא רוחב השיט כפול
 והסיט הוא כד הפסק שיש בין אמה
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 לאצבע כל מה שמכל אלם להרחיבו
 וכשיעור הריוח הזה שתי פעמים הוא
 הסיט כפול ודוח שבין גולל לאצבע
 פעם אחת הוא ג״ה כמלא רוחב
 הסיט כפול מפגי שיש בו כפלים כאותו
 שיש בין אמה לאצבע: האורג שני
 חוטי!. שיעורן ברוחב הבגד כמלא
 הסיט שאע״פ שלא ארגן על פני כל
 רחב הבגר חייב: ןן הצד צפור.
 על שהכניסו למגלל של ען ארמאדא״ו
 בלע״ז א) חייב שזו הוא צילתו אבל אם
 הכניסו לבית איט נצוד בכך. וצבי
 נצוד משהכניסו לבית ונעל בפניו אבל
 אם הכטסו לגינה או לחצר אין זו
 צידה: ולביברין. קרפיפות המוקפים
 חומה שמכניםין שם חיות ונשמרים
 שם: כל המהוסר צידה. שקשה
 לתפשו שם כגון שאיט מגיע לו בשחייה

 והמקלקל על מנת לתקן שיעורו כמתקךנ):
 ף שיעור המלבן!המנפץ והצובע והטווה
 כמלא רוהב הסיט כפול יל) והאות שני
 חוטין*)שיעורו כמלא הםימי״מ ה ר׳ יהודה
 אומר הצד צפור למגדלי׳) וצבי לבית
 חייביודוכמים אומריט צפור למגדל וצבי
 לבית ולהצר יי& ולביברין י*). רבן שמעון
 בן גמליאל אומר לא כל הביברין שוק.
 זה הכלל מתסר צידה כ) פטורכא) ושאינו
 מהוסר צידה תיב: ן צבי שנכנס לבית
 ונעל אהד בפניו חייבי*) נעלו שנים
 פטורין*) • לא יכול אהד לנעול ונעלו
 שניס הייביןכי) ורבי שמעון פוטר»):
 ן ישב האהד על הפחח ולא מלאהו ישב
 השני ומלאהו השני חייבי. ישב הראשון
 על הפחה ומלאהו ובא השני וישב בצדו לי)

 להם צער וחימה כל כך נשאר משים כלל, ולפיכך פטרתם
 המרה מלקרוע ועם כל זה שכתבתי לא נחה דעתי בכך לומר
 שעל יד הקריעה לעתו מתישנת וט ציוו חכמים ק הפך משנתיט
 שחייב לברך ס׳ ועול קשה לי ללמה לא יתחייב במתו מטעם

 שעושה המצוה ומחקן חיוב המוטל
 עליו לקרוע ואע״פ שהמצוה מלרבכן
 היא כמ״ש המגיד בריש פרק ח׳
 מהלכות אבל לא יהיה זה קל
 וגרוע ממת שנחשיב למשכך חממו
 וט לא הר תיקון יותר כשמקיים
 מה שיש עליו חובה מלרבכן וגזרו
 מיתה לשאינו קורע כמ״ש שם

 ציונים

.  ד «יעור הםלבן
• מ׳*׳ «״מ w מ״י פמינ י • 
: ו י  מ* והמנפץ . D8 הי
 וחצובע. עס הי'« והטריח.
:! ,  «0הס׳׳ו: כמלא. מס הי
 והאורב. מס פי״מ:ה רייא.
 קיו מיא ניצה 5*ל מיא ילוש'

 נ־צס «'ג ה׳יא מיי׳ מיי
j / s v הייה שמיג >6וין פיה 
: 'h ׳1 פ«יוpe ׳׳יו ש״* 
 רשב״נ . ניצה כיג ע״נ :
f «״נ מיי׳  ן צבי• fp מינ \
1 פמ״ג 8ם ׳  «'׳ «ס״8 «
״ Ptf״r ש׳׳ה: מ ה '  יי8"« *
 ז ישב . קיו ע״נ מי" 09
W הנ״ג המיג שם ש»״פ 

 סעין וי:

 שנויי נוסחאות
. מהתיקון שעושה במשפך חמתו. וא״ת וטג«ח**« י ו ו י ״  3מ«י

י התורה שאסרה ההדעה על מתו ״ ״ ל י י ׳ י ? א ל מ  י

w לא »כל צימר שאסרתסמשום £ 5 £ & $ 5 ״ י  ט ככר ״
ם שחכמים ציוו לקרוע. לא מחכמה 5 י «*ק( ה < כ  *:״יי] ו
 שאלת על זהלהתורהכשאסרהאםרה
ת כמלא- הקריעה לומיא להוה במשכן כמפורש ו ע  וחאורג.. מ

 ~ במשנת אמת מלאכות. אלא שאחרי
 שהחכמים ציוו לקרוע על המת
 שחייב להתאבל עלי׳ אמרו ז״ל
 שהעושה כן בשבת יתחייב על
 הקריעה שעושה מלאכה בשבת
 שהד מלאכת תיקון הוא עכשיו ועול

 נמשכי׳׳ר האורג
ג(ושם שעודן  מי

 כ״ם ;0 כרע׳׳ב) וכ״ה
: א)  גכייק (ושם מלו
. כיינ ל ד ג ט  ה *פור ל
 צפור סנדל (?) . לבית
, גדינ ונעשני״ר ר ג ח ל  י
 לבינח ולחצר. גכי״ק
 לבית לגינח ולחצר וכים

 גרייף.ולביביין.3משנע שהרי ממי תירצו כן איתני מתו חייב לאיירי במי שחייב לקרוע אחת ששוחה לתפשו והלכה כרשב״ג [למפרש] למלתייהו לרבנן
 ן צבי שגכנס. מאליו לבית ונעל אחד בפניו זו היא צילתו

 נעלו שנים פטורים. להוו להו שנים שעשאוה: לא יבול אחד
 לנעול.ארחיה הוא לטעלו בשנים והרי לכל אחל מלאכת לבלאי איהו
 לא מתעברה: ור״ש פוטר. ואין הלכה כר״ש: ץ השגי חייב.

 6) ארמאיר. שראנק קאסטען. שקןא

״ עליו ולא תירצו לקא עביל נחת רוח ליצרו אלא ארתני בחמתו  וכהנ ״
 .ואיג׳

 ולניברץ חייב
 הוששמ המהרשיל

 חייב. ומיהו בתוספות לבור המתחיל הא רבי יהודה כו׳ פירשו בשם סרג געל ל״ס ויל
 ר״י לתיקון מצוה לא חשיב תיקון אלא כשמתקן גם לבר
 אחר מלבר המצוה. ולהט הוי קריעה תיקון לפי שבקדעה

 מתקן את הבגל שיוכל ללובשו בכל שעה ואין בו חמום ער כאן•
ד שסוברים שעל ילי הקריעה נסתלק חימומו.[״והחכמת שלמה הגיה תיבת ואי! שצ״ל ואית ולא נהירא לי לפי שכל לשונם זה הוא  ה
 לשון סקולש ויכניסו בו יונה ׳אחת ארמית והיו יכולין לכתוב גם בלשון הקודש היינו לכתוב ויש] ו[״לק] נראה עם היות שאין
 לי ליתא.f$ דעת חכמים במצותס כיי לשכך חמתו אלא שיקרע בטוב לב כשם שמברך על הטובה. מכל מקום האמת כך הוא שעל יד זה
. [הא] למקיים להו קודם שיעור האורג אע״ג דבאורג קיימינןהשתא הואיל ושיעורן ׳ ט י מסתלק חמומי-״ ד שיעור המלבן ו ם י ׳ י ט ל ח  ב

י ג״כ בםיט כמו האורג וגם, הוא כפול להט אקלמינתו: ה הצד צבי וכוי. כבר כתבתי בדש פירקין שהדן היה להקדם דני נ י א ע כ י י י ח ת ד י  צ

! (שפעו  *ורע למ:״. ר׳
 בן) גמליאל. מ׳׳> ליסא
 וכן ליתא כמאירי ועיין
 בם״ המשתמ לי"> גאון.
 זח חכלל מחופר צידח .
 כד׳׳ג. כל מחופר,.
 נמשבי״ר״ כל המחוסר,,

 מחוםר צידה פפור
 שאינו. נמשני׳׳ל ושאינו! הצד קודם דני האורג אלא מהטעם שכתבתי שם הקדם ליני האורג והשתא לסיימינהו נקט דני הצר ולא דט הקושר אע״פ

״ל1 שהוא נשנה באבות מלאכות בין האורג להתופר ושנתפרשו דנם ביחד מהטעם שהתבאר לעיל: רבן שמעון בן גמליאל אומר. I נ ״ ; £ F ׳ ' ? ק 2  י
. ואע״ג דתני ליה בלישנא דפליג אשכחינן טובא דטותיה וכתבתי במשנה ו׳  הר״ב והרמב״ם ותל' כמותו דמפרש וט׳
 ׳לבכורים: ן נעלו שטם וכוי. תני לה חדא דמנא במשנה ה׳ ס״י ומשום מתני׳ דבתרא תני לה הכא זימנא אחריתי

 כמו

 וכתבו
 פרק ג

 יכין תפארת ישראל יכין
 בשחיה אחת ששוחה לתפסו שישוער ברוחב המקום ובחרו! הקל
 של כל חי צפי מה שהוא: כא) כשליו לשם. ועי׳ לעיל במלאכת
 צר: כב) אף שלא צדו לשם בידים: כג) דהו׳׳ל ב׳ שעשאוהו:
 כד) לטון ללא אפשר לצודו באחל הרי לכל א׳ מלאכה : כה)אע״נ
 רכבל אשמעינן ק לעיל(ש״י מ״ס).קמ'׳ל החם אע״נ שאעס״כ עשה
 כל אחד מלאכה והרי עכ״ס היה יכול כל אחד להוציא כשיעור שבהככר.
 אפ׳׳ה ר׳׳ש פוער. וקמ״ל הכא לרבותא לרבנן y»6 שכל המלאכה
 א״א רק ע״יב׳ אפ״ה מחייבי:־כו) ר״ל לפנים מהראשון תוך חלל
 הפתח. וממצא נם הוא הפתח. והוי כמו ב׳ דלתות. וכשנפתח

 הראשון

 תוספות רע״ק
 ג [אות קל] [כחרע״ב ד׳׳ח] בחסתו. הא מתני' אדחיא לח . זחו לחרע״כ
ל ב . א ג ״ ח דמלאבה שאינח צריבת לנופת ח  לשיטתיח דפשק לעיל פ״ב םי

x לרוב הפוסקיס דפסקו בר׳ יופי שם דטלאכת שאצליג מטור קיימא מתגי' לחלכת דכחמתו דפפור דחוי מלאכח שאצל״ג עיין בםוגיין 

. (ממםותדמ מ׳׳() ו ן ו  אמי לשגיסס ואי תנא הנא 0״א שם מזרה ר״ש וקיל ועיי גשו0׳ לף צ״ג ע״כ ?דים אמר מר ומראה שוס מ

 דמתקן הוא אצל יצרו. ולרשיי וראב׳יד כיון דאםור לקרוע נחמהו
 והו״ל כעוע״ז(שכת ק״ה ב׳). מקלקל הוא ופטור: ע) כמוחק ע״מ
 לכתוב במקומו.שיעורו ממק כל כך כד לכתוב ב׳ אותיות במקומו:
 יד) ר״ל כד שיטוה מאותו צמר• חוט ארוך כהפסק שבץ גודל
 לאצבע . שנקרא סיט כפול. ונקרא כך. מדכפל בשיעורו ממרחק
 שיש בין אמה לאצבע שנקרא סיט: טו) ב׳ חומי ערב: טו) ברוחב
 הבגד: יז);שראנק). ובכפור דרור (שפערליננ) בצ׳׳א מייריידבצמ
 לביס פטור. דאז אינו ניצוד עדין: יה) או או: יט)(טהיער
 גארטן): כ) שקשה לתפסו שם. וחפיצו בבית נטול. שאינו מגיעו

 ראשק לציון
 [בהרעיב] ה ר׳ח הצד ט׳ ארמאליא״ו גלע״ז

 שנים . כמשגי־י אס
 נעלו״ כמשר׳ס נעלותו..
 לא יכול אחד לנעול.
 גמשדיס ואם לא יכול
 לנועלו, ונעלו שנים.
:  כמשל ס ו ג ע ל ו ח ו
 ן האחד. נר״נ ונמשנ־״ר
. נמשליפ לו אחד . ד ח  א
 מלאהו. בכי״ר! גכל המשנה
. י נ ש . ישב ה  מילתו
 כמשכייר וישב״ ככי״מ
 ובא השני. ישב חדאשון
 בכי׳א ישב לו הראשון.
 ככי״מ ישב חאחד. בצדו.
 נר״נ ונמשבייר לו בצדו.

 לקמן פשיו מ״ס הוסיף םרינ
 וכערט

 תוספות חדשים
 ווחר״בד״ח]ור׳שפיט:
 ואין כלכס כריש. וכ״ס
 בשיע םימן שי׳׳ו סעיף
: [תוי״מ ד״ח] געלו  ה׳
 כוי מני לה מ׳ עכ״ל.
 מ׳׳צ דלעיל ה״א עד
 זאיכא שיעול מגאה

 פל אחו קמ״צ הכא רשיעיל



 שגויי נוסחאות

 (חא) למת. במשנים
 ליתא. (אח) ביתו. בבי״ק
 ליתא (ושם לשמרו כמו

 שהוא בד״נ):

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 ז [בדע״ב fn*f ונמצא
 כוי ומושר עכ״ל. וכיש
 בש״ע שם סעיף וי :
 [תוייט] ריח אע״פ כוי
 אלא כדסרישית עכיל, אגל
 הלשון והלך לו משמע
 שהלן לירט ואפילו לחיז:
 גם הימב׳׳ם גחגולו ליק
 שמושל השני ליבב ואיצ
 לעמול וכ׳מ ממלא גבי
 צפיל עיש ול״נ משומי
 שהראשון ישב ומלא רוחג
 ספתח והשני ישב לשנים
 מממ מון חלל השר,יו
 בעוני החומה ודמלא ג״כ
 לוחכ הסחח וא׳יב מי
 כבית זה ב' דלתות זה
 לפנים מזה אע״פ שנסתת
 האי עדין הצית נעול
 וק׳״ל. והנה המ׳יא כסימן
 שי״ו ס׳׳ק י״א השיג על
 התויימ בעיקר הדין ודעתו
 שמותר השני לישג אפילו
 כשהמקום סמי בעמידת
 הראשון כיון דכנר כצבי
 כיצד. ואין נ״ל דאיכ הל׳׳ל
 במתני׳ האי לגותא דסשני
 מותר לו לישב אתר עמידת
 הראשון ולמס חמר שישב
 החלה גס סלמב״ם מדייק
 בן בלשונו בפ׳׳י מס״ש
 ע״ש וירק לאליגא לדינא
 יפס טון התוי׳׳ע וכימ
 מהליין שהביא הסוי״מ
 דים ונמצא כו׳ ״

 (ממהולשיח זצ׳׳ל):

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
 ובערבי יינשא׳ר :
 זנחוי״ם] ויה אע״פ
 כוי אלא כלפ:י:ית נ״ל
 ע״כ. ולשין הלך לו לחיק
 ועליסא הוה לח>א למתני
 ונכנס. אולם לא ידעתי
 למה לא שירש כתויינו
 שהראשין וגס הכני בפגים
 הבית היו וישכ הראשי,׳ כוי
 ובא השני כו׳ועמד הראכון
 והלן לו לדרכו על פני
 החוץ. ועיין מג׳׳א ס־מן
 שש׳׳ז ס״ק י״א שמשיג
 על התוי״ע לעני! דינא:

 ד עובדיה טברטנודה JTflbCl פרק יג שבת תוספת יום טוב לב
 שהוא צל אותו: הא למה זה דומה. מאחר שנצוד ע״י כמו שתרצו בגמ' לעיל במשנה נ׳: ז [״אף ע״פ שעמד הראשון
 ראשון. לטעל את ביתו לשמרו. ולא לצור: ונמצא צבי. והלך לו. כלומר לפטם אל תוך הבית לאלת״ה היאך אפשר
 שהוא נצור כבר שמור בתוכו כך זה אן) על פי שעמר שהשני ימלא מקומו של ראשון מבלי תת תחלה המקום פטי
 ראשן אין זה אלא ככומרו לצבי מאין יושב ואז הצבי אינו ניצור ונמצא
 שטה לו מאתמול והשני פטור אע׳פ שעמד הראשון והלך לו הראשון כשהשני חוזר אח״כ וממלא הפתח הוא
 האמור במתניתין פטור ומותרא): הייב והשני פטור, האלמה זה דומה צולו להצבי ולמה יהיה פטור אצא
 לנועל את ביתו לשומרו״) ונמצא צבי שמור בחובובח): כדפי/נ״ל]: ונועל את ביתו וכוי.
 וכתט התום׳ וא״ת מאיאולמיהרהך
 מהך ונראה לריב״א דס״ר לבא רשב בצדו ליתסר משום דמיחד רלהוסיף שמירה הוא בא: ונטצא צבי שמור בתוכו.
 פי' הר״ב צבי שהוא נצוד כבר וכן לשון רש״י ופירש הריין כגון שיש צבי בתוך הבית והדלת מגופה והוא שמור בכך ובא זה
 ונעל עוד במנעל אע״פ שמוסיף לו שמירה על שמירתו מותר ולא אמרינן הרי זה כאילו צד אותו מ?ני שאלמלא נעל הוא שמא
 היו הדלתות נפתחות והצבי נמלט כך שני זה מותר לו לישב בצד הראשון טון שהראשון מלא את הפתח אף ע״פ שלאחר
 שנסתלק הראשון נשאר הצבי נצוד מתמה השני אי נמי כגון שהיה צבי קשור בבית זה ונעל שאעס״י שניתר הצבי אין אומרים לזה
 שיפתח את ביתו כלי שיצא הצבי כיון שבשעה שנעל בהיתר נעל אף זה השני טון שבשעה שישב בהיתר ישב אין מחייבין

 אותו להסתלק משם לאחר שנסתלק הראשון ע״כ:
 א) בו״ר קאמר

 יכין תפארת ישראל יכין
 הראשון עדן הבי נעול: מ) ולא ילע שצבי שס:כח) לאין מחייבין בבית. וע״י ישיבת השני הו״ל כאילו אח״כ נעל הבית. וע״י עמידת
 אותו אח״כ לפחיח הדצחכשיוורע לו שצבי שם. טון רממילא נ5אר הראשון הרל כאילו הוחר הצבי מקשות. שאינו מחויב לפסוח הדלת
 ניצל. ה׳׳> הו״ל ע״י ישיבת הראשון כאילו היה הצבי בבר קשור אה׳׳כ. כיון דממילא ניצל. ולסט מוהר אפילו לכתחילה (מג״א של׳«);

 הלכתא גבירהא כללא דפרס יג
 או דבר אחד או סדק! במסרק חייב ושיעורו כמלבן. תולדתו המכח על
 הנידין עד שגעשה כצמד או סגפ׳ן סיב ונמי עד שנעשה כחוטי!: הצובע
 חוט דצכזר או פשתן או דבר אחר שארכו ד״ט אי באפשד לטיות מחנצבע .
 חוט כזה אי חציבע בגד או כלי אי כותל חייב . ודוקא בצבע חפתקיימ ומן
 ארוך. משא״ב בצובע מתכת בסרק ובששר, והמסייד בכותל יש בו בונה
 וצובע . תולדת צובע חעישה טין צבע כגוחן פיטריאל למים והשתחרו
 וכדוטח. לראב״ד פטור . ואינו חייב רק בציבע ם«ם שבזכוכית לנוי. אשת
 שצבעה פניח בסרק שמיגקע לרטביט טטיר ולםמ״ק חייב, ובאיש לד״ה פטור.
 ומותר ליתן כרכוס בסאכל בפתכוי! לחבל ולאכול . דאין צביעה באיכליז
 ורק לסוחר לצבוע מאכל כיי׳ש או עוגות וכדומה אסור ,כשבת ע״ה בי). אכל
 פרי אדום או שמכתו מוציא דם אסור ליגע בידיו בבגד או מטלית אפ" לבן
 או שאר מראות. ובבגד אדום חייב חטאת - הטוה חוס באורך ד״ש
 מאיזה מין חייב. ותלדתו בעושח פליש אוטיל׳ן כחוטמאכער. ולראב׳רןחו
 מגבן. חשוזר מחייב משום טורי! משנה ה. ו. חצד שום דבר שבמינו ניצוד
 אפי׳ סימא או ישן . אס הניצוד יכול לחשמט. וחפפו א1 שצדו למקים שאינו
 יבול לחשטט ונעל בפניו. או אפי׳ נכנם חגיצוד מעצפו לםקום דמטי לי,
 בחד שחיד. [י״א ששיעורו ו״ט] ונעל בפניו תייב . ולעיר זצוק״ל אפי׳ הוא
 תי׳ רעח שירא לתפסו שם חייב. אבל באם חפחח כבר נעול בפני חניצוד
 מותר לסנרו ביותר . או באם הניצוד קשור בתוזק עד שאין יכול לברוח ,
 כותר לנעול אפיי הפתח פתוה. צפור קטן שנכנס לתיבה או מנדל. או צ6יר
 גדול אפי׳ לבית ונעל כפניו חייב. וחצר חיחזקינהאו תגרת אוחולחשאיגח
 יכולה לזוז מםקוטח ןלאפוקי בחולי מחמימות] פטור . ובחמה חיח ועוף
 שברשותו שםרדו, שאין באין לכלוב; לערב או תרננולת תדשח שאינה רנילה
 לבא בערב לבית. בצדן חייב ואפי׳ חן בבית סתום והבית גדול אם־ר. ב״ש
 בנבגסו והבית פתוה. דאםור לסגרו ואסור לצודן ע״י עובד כוכבים.
 ובלא מרדו וא״צ לצודן כלל . שכשרוצת לתומם!־ מיד הוא עומד בעצמו .
 וכתרננולת דמושבת עצמת לפני הרודף. מותר לרחותח מאחורי׳ לבית בלי
 טלטול . וברואח עובד כוכבים או תינוק יצדוח להחזיר , אין מוחין. ובהמת
 שלא מרדח אף שנשמטה כשיחפסוה מותר לצודח וחתול דינה כהיה. דבדיס
 שאין במינם ניצוד כזבובין ופרעושין פטור. וכשנכנסו חזבובים רק בכלי
 גדול. דלא מטו לתובחדשחית. סיתר לסנרו קורם שיטריחמ . פרעוש
 (פלאח). אסור לצודו ודק ליטול ולודקה סוחר ולא ימללנח שמא
 יחרגגת. ולזרקה לםיס לסנ״א מותר ולחו״י אםור. חצד מ דחייגו
 שפרס חחכח אי הרשת על הדג שבמים, והרשת קטן שאין הדג
 יכול להשמט. והיח חדג חחלח בסקים שיכול להשמט חייב . משא״כ בפרס
 הרשת בשבת ושט הדג לחוכו פטור. וחוא שלא חעלח אותו מחמימ דבכה״נ
 אפשר שיחייב משוט שוחט. ואפי׳ בחבית שבבית.ובטימ עכורים שלא דאת
 אותם אפיי במקום צר עב־פ מוקצה חם. תולדת צד חמשסח כלב שיצוד
 חיח והוא עשח מעשת קצת שהבהיל החיה או עמד בפני׳ עד שהגיעה הכלב.
 ובלא מעשח פטור. חפורש מצודח ובשעח שפירש, צרח חייב . משא״כ
 בניצוד אח״כ פטור, וח־ח כחעמדת מצודח לעכברים דפפור ואסור. דברים
 חנושכין וממיתין מותר לצוק ולהורג! אפי׳ אין דצין אחריו: משגה ז.
 חיה שנבגס לבית ונעל אחד בפניו חייב געלו שגים פפורין. אם אין אחד
 יכול לנעול ונעלו שנים חייבץ . ישב האי על הפתח ולא טלאחו
 וישב חשני ומלאהו חשני חייב . ישב חא' ומלאהו ובא הבי וישב חב׳
 לפנים מהאי תוך חלל הפתח . ומלא נם הוא הפתח. וחו« כבי
 דלתות . אף על פי שעמד חאתד והלך לו . נשאר חהיוב על
 האחד וחב' מותר לישב במקומו עד הערב , שיחיד חצבי נשאף

 לצוד בשקוע ן

ת שיעורו לכח׳פ בב׳ חיטין ברוחב ב' אצבעות ג מש:ה א. האו  פרס י
 י ובן המדקדק ומפריד חחוטין בשעת חארינח והקולע חוא תולדת
 *ודג ואין קליעה פחותת מג׳גימין [וקליעת שער דאשהדרבנן משום גונה]:
 משגה ב. ג. חטחקן״ב׳ עניבות שבשעפטע לחיות לבתים לב׳ חוטי שתי
 או שחשביב ב׳ חוטי השחי בבלי הנקרא (קאמס) והקיש עליהם בקאמס, כדי
 להסמיכם ולצרפם אל החוטים חארונים כבר. ואשיי רק הכניס ב' חוטי שתי
 באדינח דנסח •פיינעס זיעב) או דכברח שהוא ארינח גסח(נראבעס זיעכ) או
 דסל חייב: הפוצע ב׳ חוטין. דהיינו שהסיר חומי שתי מחערב האדונים
 יחד, בלא התכוון לקלקל , חייב, ותולדתו חסיתר קליעת חחומיס ברוחב ב׳
 אצבעות לתםן. ולראב׳יד פוצע.חיינו שלאתר נטר האריגה חתך הציינ
 סחחופ•! של חכובד העליון. הנקרא קעםטענבוים, ולרין היינו כשניתק לו
 חופ באטצע חארינה . פוצע חאירג ראשי חחוםין ושזרן יחד עד שיחא נאדנ.
 והע שח שערפיע לחניח על חחבורח כמו שעושים הרופאים לחיי אדמ חויל
 •יצע. ול״ג דהוה בחופר גומא וא״צ אלא לעפדח רפסור. והפכימ עמי ע״ר
 וצוק׳יל. הקורע ונתכוון לתקן עיין חייב. ולרםב״ם דמחייב במלאכח שאצל״ג .
 אפי, בקרע בכעסו או על מתו חייב.הקורע גייר הוא כמתקן מגא ואסור.ולפר״ח
 (י״ד קי״ח סקייח) חייב חטאת וחלק עליו ע״ר זצוק״ל בשם תשו׳ ח״צ (עי׳
 כלכלת במלאכת המוהק . המקלקל עימלתקן שיעורו כמתקן: משנה ד המלבן
 צמר. או פשת!. או כל דבר שדרך ללבנו ושפשםי והחליקו ע״י מאנגעלחאלץ
 וכדיטח או שעשה דבר אחר שתתלבן על ידו, כגון שהניחו בחמה וזרק
 עליו סיס חייב. ושיעורו בחוט אריך ד׳ טפחים: הולדתו המכבס בנד במימ
 או ביין לק בין שנתן בגד מלוכלך במים [וי״א אפי׳ אינו מלוכלך], בין
 ששפך מיס על בגד כזח. וכיש כששסשף צד אהד של בגד במים על הצד
 הבי. הסוחט בנד ממים חייב. ובשער ובעוד פטור ואסור, מותר לשפוך םימ
 על מנעל מטונף לנקותו. אבל לשפשף צד א׳ על ב׳ דהוא בבוס אסור והייב.
 ובבגד אמי׳ לשפוך מים ואפי, מעט אסור ולייא אפי׳ בנד נקי. ירק לקנת
 ידמ במפח מותר. וינער ידיו תחלה היטיב מהמים. מותר לננב כלים רטובים
 במפח המיוחד לכך. אבל לא כוס צר, אסור לכסות כלי מלא םשקח עט משח.
 אאיכ מיוחד לכך. לסנן מים צלולים בסודריס. ואפי׳ לשתות דרך סינון. רק
 בשעת תדחק מיתר . מותר ליתן חחת התינוק ווינדעלן נקיים בעריבת
 שרוחצ־ן אותו בה. ובשעת חדחק אפילו ווינדעלן מלוכלכים . תינוק
 שחשתי ן על בגד אסור לשפוך מיס על בנד כדי לבטל! לצורך תפלה. ומשיה
 לא יקח תינוק בחיקו בלי הפסק כר בגד שגשרח בסים אסור לםלטלי שמא
 *סחוט. ומהים אין מקנחין בספוג. סשא׳יכ סמרטוט המיוחד לכך דמותר לקגח
 בו ספסל ושולחן בתנאי שלא יקפיד על הטיס חנסחטין . אסור להדק םוכין
 או בגר פשתן בטי חבית או פך. מי שנשרו בגדיו כנשמימ מותר לילך בחן
 ולא יעמוד בהן אצל חאש במקום שהיס״ב . ובשחוא פושטן אסור לשטחן
 אפי׳ בחדרי תדרים ואפי׳ רטובים רק מזיעתו. וכיש אצל אש . או תנור או
 גחסח, שיחשדוהו שבבםם חיום. מיהו וועשע חשטוחח מע״ש . א״צ לחסיד
 ועי׳ פכ״ג. אסור לקנח ידיו המלוכלכות בטיט או צואח . בטסה שמא יכבס.
 אסור לסחום שערותיו אחר שטבל. ומשית לא תטבול גדת כשבת ובעל קרי
 מותר. אסור לכםכס חבגדיס ורק חלק שסשוך לבשרו לרככו, דאיט מקפיד
 על צחצהו, מותר. אסור לנער םימ מבגר חדש שלא נשתסש כו עדיין
 הרנה ער שנראה מ חדושו. ואסיר לנער בגד שתור שעדיין חדש ולא
 נמתםש חדבח. מאבק ושלג שעליו. אסור לחמיר האבק מבגדיו ע״י בידסטע
 מקסמין. וליערות דבש אפי׳ עיי בירסטע משערות. וחסכימ ע״ר זצוק׳׳ל לזח,
 וחו״ל עובדין דהול״וללקט תגוצות שעל תבגדימ הרמיא מתיר. וחשג״א אוסר.
 וגד שנתלכלך בטיט מותר לגרדו בסכין או בצפרנו. או לשפשפו מבפנימ
 J>» בחון) כשהבגד לח. וגיבש ע״י עובד כורביס: המופץ צמר או פשתן
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. הממיין בפרשת  פרק יי א שמונה. החולד והמכבר סי
. ב י  ויהי ביום השמיני: חצרן חי
ב. דיש להן עור והרא לה י  שיש במינן נצוד: והחובל בהן חי
 חבורה שאינה חוזרת וחייב משום מפרק שהיא תולדה לדש*
 א״נ כיון ליש להן עור נצבע העור
 שרצים האמורים בדם הנצרר בו וחייב משוס צובע:
ן תולעים  בתורה א) הצק ב) ושאר שקצים ורמשים. מו

 ציונים 64

M פי״י א והחובל בהן חייב. פי, הר״ב דש להן עור J ^ W H 
« ״ ״ 1 , . ״ י י מ:׳ש הניא tfty שם י  מיי' מי

 ומםקינן דאפילו רבנן דר״י בן טרי
 במשנה בי פ״נו דחולין מודו לעני! שבת. ומ״ש הר״ב לחייב משום
 מפרק שהוא תולדה ללש לפי שהוא מפרק אותו דבר ומבדילו

 מתברו כמ״ש הרמב״ם ומ״ש הר״ב
ק יד א שמונה ר  באין החובל חייב אלא בצריך לדם פ

׳ הכי איתא בגמ' פרק ללעיללףק״ו ץ & ^ ״ י  ״

 היש סמיב לאין ס׳יה עושי*
 £*ח סי«1 מש,׳' n v»P׳ :
ח ועוף . מיי׳ cs פיי י  ח
ד סוש״ע שס שמיו ׳'נ : י נ  ג

ת ו א ח ס ו י נ י ו ג  ש
 א ושאר שקצים. נכי״א

 ולפי׳ שכתב לחובל חייב משוס מסיה והחובל בהן נ) הייב י) ושאר שקצים וחלזונות* ועקרבים החובל בהם
ך פטור לאין להם עור: שלא לצורך ר ו צ ן ל ד צ ״ ה ( ה ר ו ט ן פ ה ל ב ב ת  ה

 ניחא שצריך לרם שיוצא כלי ורמשים
ן במינן נצור: היה ועוף י א ל . ר ו ט # ^ י פ 0 ד מ ד פ ד ו צ ? הייב שלא ל ל ל ב ־ א ׳ מ ג א ב ת י א ד י כ י ב ל כ  ל

ת רע״ק ספו  תו
 פי״ד א יאות הלאז
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^ כתבזההפדוש וי״ל כגון שצריך וניחא ליה שיהא צבוע בעורו הייב. ליש להן עור ואין החובל חייב בכל הנידתנינן במתניתין ד ט ^ ח 4 ם ס י ב ם ר  ה

: והחובל בהן  ים ועומלים הן

 שבי
 כת

 ח

 !בתוקשחלידחרמב׳־ס ודנקט להאכיל לכלביו חדא מתכתי נקט ועור הא תטנא בברייתא אלא בצריך ללם אבל אס לא חבל אלא להזיק הא .קי״ל כל
 נצרר הרםאעי׳פ שלא יצא אבל נראה דנצרר הדם רחייב לפי׳ המקלקלים

 ואמאי אימ חייב גם קמא משוס דעכ״פ מפרק הוא אע״פ שלא יצא ולא נתקיימה בל מחשבתו ודומה זה לכותב שם משמעון* שאע״סשלא נתקיימה כל מחשבתו
י הרי עשה מלאכה ועיין מ״כ בם״ר במ״ג פי"ב.ומ"ש הר״ב לקי״ל כל המקלקלים פעורים לאו כללא הוא דהא אלחייא לה במקצת כמי׳ש *י? י׳י° "  מ

 צי־יך ליתן הרם לכלבי בפי ללעיל משנה ג׳: שלא לצורך פטור. פי׳ הר״ב לאין במינן גצול. וכ״כ רש״י. וכתבו התו׳ שאיט נראה דאם כן אפיי
?."£ לצורך נמי לפטור אלא יש לפרש לאפי׳ במיט ניצול פטור משום להוי מלאכה שאין צריך לגופה ור״ת מחקו מן הפירופין ע״כ. מ

*ל  M° יל *£י
 והא שחיטח לא הוי וכתב הר״ן להה״נ ברישא שאינו חייב אלא לצורך אלא שאותן שמנה [שרצים] אין ררכן להדק ולפיכך כל צירתן לצורך אבל שאר
י שקצים ורמשים שדרכן להזיק פעמים אלם צל! שלא לצורך והיינו כלי שלא ידקו ומש״התני פלוגתא בסיפא ומתני' מני ר' שמעון א

ט י ? ל ח

ז

ו  יד
א £*Tml היא [לסבר מלאכה שא״צ לגופה פטור] והט אוקי' בגמ׳ עכ״ל. ותמה אני על הר״ב והרמב״ם שהם סוברים לאין הלכה כר״ש

א צ

ג י י  ש?אי
״ בספ״ב ובפרק עשירי משגה ה׳ י שהיה להם לכתוב בכאן לבבא זו ללא כהלכה. ובחטרו סרק עשירי נשמר מזה שכתב לכל ,  [אות קלב] שם י

 STIS",lm״I:חיה ועוף שברשותו. פירש הר״ב שהרי נצורים וכ״כ רש״י ועיין במ״ס פרק ללעיל: שבמיט נצור בין לצורך בין שלא לצורך חייב
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ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
ל זצוקי׳ל. וז״צ הק׳ רתוי״נז צמה ו ן מל ו מאי ״ מ א  פי״ך (א) כחג א
נ מצרר הלם נכסיי ג' הרי אין חונצ חייכ רק בצריך ״  חובל ח
. אף ללא נהקייס מחשכתו. י . ותירץ לכמהכוון שיצא לס סג ' 7 ח  צלם כס׳
ט. י . ובמח׳כ לרנ מץ . לחייב משארג רה ב׳ חו ה מ  !כמתכוון לאח; ק׳ א
״נ). דק נ״ל להא לחובל  ההם עכי׳פ ננמר שיעורו (וכי׳כ י״ל לעיל פי׳׳ח סי
 חייב רק בצריו צלס. היינו אליבא לר״י לס׳׳ל מלאכות שאצצ״ג חייב לפיכך
ר.  משכחת לה שיהיה מתקן בחובל. כשצריך ללם לנגבו. וכא׳׳צ צלם פטו
. היינו . אבצ הא לחייב בחובל אף כשרק נצרר הלם א ו  משוס למקלקל ה
 אליבא לר״ש. דס״ל למלאכה שאצצ״נ פטור. ולהט מקלקל בחבורה חייב.
'  וא״צ שיהיה צריך צלם. וגם פ״ח לני׳ק מ״ה צר״׳ ח״מכקצנ׳':!. [אבי׳י טי
 שבת (לק״ו אי) ורש״י שם כי משם מבואר כמ״ש אא״ז מ׳־יו הגזצ1ק׳זל. זמה
 שרמז רגיט על פ״ח לב״ק . היינו לפמ״ש שה הרעי׳ב לסעמא לחייב
 בחובל . היינו משום לאף שהוא מקלקל. מחקן הוא יצרו. היינו כמי כר״«
 רס״ל מלאכה שאצצ״ג חייב. אגל לר״ש א״צ שיתקן כלל בחבורה ואפייה חייב.
 וכסנהלרין(לפ״ה).והא לצריך נועם מפרק וצובע אליבא לר״ש. י״ל לאע״ג
 לם״ל למקלקל בחבורה חייב. עכ׳׳פ צריך שיה׳׳ להחיבל שם מלאכה מה
. מ״ש התוי״ט שם עול . מהא לכ׳ ל ו א מתורץ ע ה ב  מהלי׳ט מצאטח. ו
 הר״ב לקיי״צ כל המקלקלים פטורים. להא׳ צאו בצצא. ובאמת לסמי׳ש
ן בגמ׳ כל . וצלילי׳ הא אמדנ ׳  כלצא הוא. להרי הר״ב כ׳ זה אליבא לד״
ק בזה מה שהקשה החוי״ט ו ת  המקלקלין פטורים אפי׳ חובצ ומבעיר. נם מ
 ל״ה שלא. לצמה לא כהבו לבבא זו ללא כהצכה. י״צ לה״מ משום רממיצא
ן ו א ב הקשה מ ו  שמעיק לה. מכח מה שהעלה לבסוף לקיי״ל כר״י I ־. ש
א שצימ״א. לחל ־מעמא לחובל חייב משום מפרק. ב י ק ׳ ע ו ה ל מ  מלו

 היםב״ם דחובל םשום
 מפ־ק והוי חולדח ודש.
 בחלזון. בלא״ח שפור
 אף אילו חיח לו עור

: ג) ליש להן ל צ י ) והרי יש במינן נ : ב י נ י מ  ביק״יל דאין דישה אלא פי״ד א) בפרשת ש
ק ר פ ר (ועי׳ בל״ט מלאסת במלאכת שוחש).וחייב עיי׳ז משוס מ  עו
ע . בהמה ק ר ק בגידולי ק  שהוא הולדת דש . ואע״ג דאין דישה ר
ה מ כ . וי״א משוס נטילת נ ע ב ו ע . וי״א משום צ ק ר  מקרי גדולי ק
ב הפוסקים'(שע"« מגי׳א סק״מ)(א): מו רו  שבאיתו מקוס,ולזה הסכי
: ה) דמרעורן רך נצרר הדם ב י י רק נצרר. ח ) ואפילו צא יצא רם י  ד
ס . וכ׳ייש . אבל ביצא ד ר ו ע ס בלי חבורה בהבשר שתחת ה ר ג ה  מ

 בגדיק כדאיתא בשבת
 דף ע״ה ע׳יא דחלזק דאין
 בו משום מסרק ובבחטח
 ם׳׳ל לתרםב׳ים דהוי גדיק
 עיי׳יש. ובהיפיך קשח
 \ד כיון דתלזון אין לו
 עור איך פליגי ר״י ורבגן
 בשבת דף עיה אי חייב

יע ח מז ל ו נ . אבל ה ץ ב ר ״ כשהרגן חייב (שם םי־ת). ודוקא בפרץ ו 0 "K%«DVב״ל 
. ה שבראשו נה ובבשר. או כנ  ישדישחשלאבנד׳קאו ורפש ורקבון. כתולעיס שנוללין בגבי
ם י לד ה שבבגדיו. אכור להרגן. דאףמו הר. מיהו כנ  לא. חא בשאר שקצים אפילו להרגן מו
ע. עכ״פ מדג לילה במקום פרעושין דפרים ורביס. חיישינן שמא י  דאי! להם עור חובל טטיי מז
ג רהו״ל מלאכה ״ . דאע ר ו ס ׳ לצוד פרעוש א . ואפי ן ת ו ם א B^Vi™™ יהרוג ג 'S 
: ו) הייה נמי בתי שרצים . בצק ר ו ס ס לכתחילה א  בפ־ח הי׳־ז(ודחח םוגיא שאצל״ג. עכ״
ט בסתם ה ק מדסתמא צדן לצורך בשרן ועורן. ל . ר ר ו ט  דחולי! דמיו ע״ב טחלכח שלא לצורך פ
ט ה . ל קו י ז . כדי שלא י א ו . אבל הנך סתם צידתן שלא לצורך ה ב י י מ ח ו ש כ מ י ע  v בכ׳^ י
. ׳מיהו כל שבודאי אין במינן ניצר ב י . לוקא בידוע שצדן לצורך חי  "1* ,,?יי £
ז ל ש אפילו צדן לצורך פטור אבל אסור (שם ם״ג): ז) ולוקא בלא מרדו י , ל ח ק א כ ב י פ 1  נ

. היינו בצריך לרם. או שרוצה לרפא ׳ ! וכל חובל למתני  (שם סס״י): ח
. לרמב״ם למחייב במלאכה שאצל״ג קמה . אבל כחבל לרך נ ה מ ה ב  ה
. ולראב״ד לפטר במלאכה שאצלי׳ג. נ מחייב מרמתקן אצל יצרו  ה״

 ה״כ

 מפרק א״כ בחלזון
 כלל מסיק . ומצאתי
 שעמד ב>ה הםט״ג בם׳
 א א סי' שט״ז סקט״ו.
 וכזח ק׳ לי על רשיי רף
 ע״ח ע׳יב ד״ח משוס
 נטילת נשטח דנסנ־ש
 חוה בטשכן באילים
 מאדמים ותהש וחלזון
 עכ׳׳ל קשה לי בטח דנקט
 חלדן הא מסק־׳ לעיל

ק  להוא הוצלה ללש. ק׳ א״כ למה כ׳ הרמב״ם פיי׳א. לשוחט חייג ר
. כמו אחובל. ואת״צ למיירי בשוחט וא״צ צכלבו. מ״מ הרי בחובל להזיק סמור רק משוס ם ל  משוס נטילת נשמה. ולא כ׳ נ״כ חייב משוס מפרק ה
. לפטור ת ח ג ו ר מ  דמקצקצ והא בשחיטה לא מקלקל (כוונתו ללהכי אפיי בא״צ לכלכו צתחייב) ולוחק לומר למיירי בשחט ולא יצא לס או שיצא פחות מ
ן על זה ו א . אלא שוחמ מיירי בא״צ לכלבי. ומה שהקשה מ ן א פורתא מונלריתא קעבילנא לצפע״ל א״צ להלחק כ נ א  בלש. וצ״ע. עכ״צ. ו
. וא״ב  דף ע״ח ע״א דבחאון לעכ״פ לחחייב מלעכ״פ אינו מקלקל. במח״כ ציחא. להא לחובל פטור בא״צ הלם לכלבו. היינו משוס למקלקל הוא במה שמפרק הלם
. והר* כל עיקר פי׳ הגאין הני׳צ הוא שיתחייב בשוחט ם ל  שמיציא דמו לצביעה אין בשחיטה נמי אט״ג למתקן הוא בשחיטתו להתיר הבשר. עכ״פ אימ מתקן במה שמפרק ה

ד גוה שמפרק הלם שיצא בשחיטה ג״כ מזיק הוא לטבח שיקל הכשר עי״ז(כחולין לקי״ג אי): ה  בו משום נטילת נשמח משום מפרק . ו
 דהוי מתעסק רכל כמת

 דאית בית חייתא וכו׳. ואף דלר׳י דמשני שם שפצעו מת ס״ל דיש כו משום נטילת נשמח ט״מ חא רבא טםיק התם דאס׳ית שפצעו חי ובסשטא דמלתא קייל חכי וא״כ מאי בעי
. ודוטח וה לכ־תכ שם טשמעון . והוא תמוה לעניד דשאני התם דבכותב שש לתיד הוי מלאכת ל ב ו ח ה  רש׳י בזח למנקס חלזון טח דהוי רק לר״י וצ׳׳ע: [אות קלג] תוי״ט י״ח ו
 וחייב משיה אף ברצח לכתוב שטעון לא נרע וחייב מיד כשכתב שם אף כשעדיין לא נתקיים כל מתשבתו. טימ שם מלאכה עלח. אבל הכא דבנצרר הדם ולא יצא דא״י
 ליתגו לכלבו. אם היה החלת מחשבתו לחבול בענין שיצרור לחור ולא יצא היה פטור משום מקלקל וא״כ סה בכך דחשב שיצא הדם ויתן לכלבו. הא מ״מ עתח שלא יגא
 הדם לא נעשה מלאכת חיוב דהא מקלקל הוא , והרי מפורש בתום׳ דף ק״ו ע״א ד״ה בחובל וכו׳ דחא דר׳ אכהו ם׳ל לר׳׳ש דמקלקל גמור בהבורה אף יא״צ לכלבו תייב.
 תיינו דהזא היה סכור שיכיל ליתן לכלבו (דבלא״ח הוי־ מלאכה שאציל) אלא דחית איסורי תנאה וא״י ליתן לכלבו. הרי אף דלפי מחשבתו לא חית מקלקל ם־ט מקרי מקלקל
כד׳ יהודה דגמ  כ׳ו/ דבאמת נעשה קלקיל . וא׳׳כ לר׳ יוחנן דס״ל שם רבאמת בזח דהוי מקלקל גמור גס כחובל פטור אלא בענין דניתגין באמת לכלבי. ומכש׳׳כ לדידן דקייל,

 כחוכל



 ציוגים

:tr» n'p .ב אין עישיץ 
 עושה . מיי׳ מכינ מה״ש הי*
 סמ״נ גאיין ס״ה 0יש*« אייו
 סי׳ :ג״א שע י נ׳: אריי.
 עיכובין ׳״ד עיג: J אי1
 או כלץ . קיע עי* מ״׳ פכיפ
 «>*t הנ״נ עוש״ע או״ח סימן
 שכיח שעי׳>׳ו: כלהאוכלין
 ניטש >״יז ע״א י1טא מ״מ מיא:
 כמי דקלים. ע״ ירושלמי

 ניטג פיו ה(נה ח':

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 ב וזילמי(כשבח), ככי״מ
 ליקלו. ככי״ק הלםי״ וכ!
 בסמוך.גלי״ףכ״י חילפי
 בשבת לטי שאינו מאכל
 בריאים וכתב הרב בעל
 ל״ס ן״ל ״ו$״ע אם
. ׳  אינו ע״ס ועי׳ תרימי
 עושה הוא את מי המלח,
 גז״נ ובמשני״ר עושת
, וגותן ח ל  הוא מי מ
, ככי״א ומתנן.* ך ו ת  ל
 גסשני״ר ונותן חוא..
. נכי׳מ ( א ו ח  והלא (
 ליתא. בד״נ ונמשכי״ר
. בין א  ונט״ק וחלא חי
 מרובד ובין מיעס,כני״ין.

 ובין מועטה, במשבי׳׳ר..
 בין טועמת. מגשב׳ב בקצת
 לפיםיס בין מרובין ובין
 מועטין. ואלו(חן) בז״כ
 ציתא. בכי׳׳() אלא אלו חן.
, א ו . בד״נ נותן ח תן ו  נ
 בתחלהכמשכינ לכתחלח;
 ג איזוב יון, וכ״ה בטייר!
. נמשבי״ר  ;ושם אןוב)
 איזוביון.ב0שנ׳׳ב איזביון.
ה אבוברועה. ת ו ש  ו
 נליג., אח.. מגשני״ו..
את, במשביב ר' ברו  אבו
 ראם. אבוברואה.בכי״מ..
 אבובראה. גכי״א ושותת
 חוא את אבוב בריעח.
 המשקין ש-תח. נד״;
חה.  וגמבט׳־ר.. הוא שו
 ממי דקלים, מ";..דקרים
 וכן בס:נוך 1כ״ה במשני׳׳ל
 ועיין cc גגמ' וכ:נצי .
 וכוס עיקרין. :משנייר.;
 חעיקרין, גר׳>״ של
, . שותח (הוא) ן י  עיקי
 מ׳.שי.״נ־' פוככ־כו ציתא.
 מי דקלים לצמאו. עי'
 לעיל. גכי״ה מי דקרים
 וכוס חעיקדין לצמא•,
 ב־׳יג משי דקרים לצםאו.
 שמן עיקדין. גר״;.,
 העיקרים. בכי׳יא.. של
 עיקרין. גכי״מ נעעוון

 שמן דקלים:

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
ת ואלו כן ] די כ ' ע ר ב ]  כ
 המושוין כו׳ מיס ומלח
 כו׳ ואין הלכה כרבי יושי
 עכ״ל. וכ״ש גש׳יע סימן

:  שכ׳א ב׳

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
 ג [תוי״ם] ד״ח כל
׳ זכרשיגין לגני  האזמין ט
. ע׳ יסל״מ ־ ׳ ו  מעיין כ

י שבת תופיתיוםטוב לנ  ריע מברטנורה שמונה שרצים פרק י
 המקלקלים פעורים־ ב אין עושין הילמי. מי מלח מרובים ב בין מרובה בין מועט. פי' הרי׳ב ליאמרו מלאכה מרובה
 שנותנים לתוך ירקות שכובשין אותן להתקיים: אבל עושי;. מי אסורה ומלאכה מועכות מותרת ה״ק. רבי יוסי בברייתא. וחייה
 מלח מועמיס כלי לנובל בהן פתו או לתוך התבשיל: וחלא דשפיר קאמר רבי יוסי ומאי מהדרי רבנן. ר״ל דסבירא להו
 היא הילמי בין םרובח בין םועט.כלומר אם המרובים אסורים שאין לאסור משום מעבל אלא כשעושה p בדבר העומד
 להתקיים כמו הכבשים. להשתח למי
 ב אין עושין»< הילמי בשבתי) אבל לעיבוד. אבל לצורך אכילה לשעתו

 עושה הוא את מי המלח יא) וטובל
 בהן פתו לנותן לתוך התבשיל. אמר רב

 לא דמי לעיבוד. כך למדתי מדברי
 העור סי' שכ״א. והרמבי׳ם כ' בחבורו
 פכ״ב הלכה י' דמרובין אסור מפני
 שנראה כעושה מלאכה ממלאכת
 התבשיל ע״כ. ויותר מסתבר פי׳ הר״ב
 וכלפירש״י למשום מעבד איירינן.
 להשתא ניחא מקט גבי הצל. אבל
 אי משים מבשל קשיא שה״ל לשנות
 דיני קשריס קודם לכן. ואין נראה
 לפרש דלהרמב״ם ר׳ יוסי משום
 מעבד קאסר ומש״ה תני ליה הכא
 קודם ואלו'קשרים דהא ל״פ אלא
 במרובה ומוענו. אבל מאיזה טעם
 שנאסר בהא צ״פ . אלא מעמא
 דהרמב״ס שאינו מפרש משום מעבד משום דאיהו פוסק
 בפרק י״א מהי שבת כרבא בפרק כלל גדול דאמר אין עיבוד
 באוכלי! אבל רש״י והליב מפרשיי אליביה דרבה בר רב הונא
 לסבר דמולח בישרא חייב משוס מעבד. ומעמא רבה איכא
 דהא רב אשי לחיהו מריה דגמי מהדר לפרושי להא לרבה
 בר רב הוכא דלא קאמר אלא לאורחא כו׳ [״אבל בספר לחם
 חמודות בפ״ק דביצה נתתי פנים לדברי הרמב״ם וכתבתי לאף
 הרא״ש סובר כמותי]: ג אין אוכלץ איזוב יון כו'.וסעמא משום
 טוחן כמ״ש הר״ב ומשום דאיירי במי מלח שהן עשויין למתק
 האוכל ואינן דבר מאכל בעצמו נקנו כחי להט כאיכן מאכל ממש
 ואגבן נקע גמי אינך שיש בהן רפואה. וכתב המגיד בפרק
 כ״א דכל אלו הדינין הן בבריא שאינו נופל למשכב ולא חולה
 להא הנן במשנה ף פרק אחרון ליומא דחוכש בגרונו
 מטילין לו סם בתוך פיו משום ספק נפשות: בל האוכלים וכו/
 גמ׳ לאתויי מחיל לשניים וכרשיק לבני מעיין כלומר שקשים
 להם וסד״א ללאו חורחא למכלינהו אי לאו לרפואה שיש
 בהם ומוכחא מלתא ולתםר קמ״ל. וכל המשקץ לאתרי מי
 צלפין בחומן: וכוס עיקרים. אף עי׳ג א) למרפא לזבה כמ״ש
 הר׳יב ולא מעקרא כדאיתא בגמרא קרי להו אינשי בשם

 יוסי והלא הוא הילמי בין מרובה ובין
 מועט י«0 י ואלו הן מי מלח המותרין נותן
 שמן בהחלה לתוך המים או לתוך
j אין אוכלין איזוב יון בשבח יי) : (  המלח ע
 לפי שאינו מאכל בריאים טי) אבל אוכל
 הוא את יועזר «< ושוחה אבוברועה י*<. כל
 האוכליןיח) אוכל אדם לרפואה וכל
 המשקין שותה חוץ ממי דקלים ים) וכוס
. אבל ( א  עיקרים כ) מפני שהן לירוקה י
 שותה דזא מי דקלים לצג/או»c וסך שמן

 אף המועעים אסורים [ל] יאמרו
 מלאכה מרובה אסורה ומלאכה
 מועכות מותרה אלא אלו ואצו אסורים
 מפני שהוא כמעבד ומתקן את האוכל
 הניתן בתוכו כדי שיתקיים: ואלו
 הן. המותרים טתן שמן בתוך המים
 בתחלה קולם שיתן המלח או טתן
 שמן בתחלה לתוך המלח קולם שיתן
 את המיס דהשמן מעכבו שאין המלח
 מתערב יפה עם המים ומתיש את
 החו אבל לא יתן מיס ומלח בתחלה
 ואחר כך את השמן למשעת שטחן
 מיס ומלח יחל הוא נראה כמעבל
 ואין הלכה כרבי יוסי : ^ אזוב
 יון. מין אזוב שגלל בין הקוצים
 ומסית התולעים שבממים : שאיגו

 מאכל בריאים . ומוכחא מלתא ללרפואה אכיל ליה ואסור
 לאוכלו בשבת גדרה שמא ישחוק סממגיס דהוי חולדה לטוחן:
 אבל אובל הוא את יועזר.להרבה אוכלי! אותו כשהן בריאים.
 יועזר. פוליי׳ו א) בלעי׳ז והוא מכלה התולעים שבכבד: אבוב
 רועה ־ ען שגדל יחידי ואין לו ענפים וקורין אותו בערבי עצא״ל
 רע״י והוא טוב למי שכיזק על פשתה מים מגולים: כל האוכלים
 אובל אדם לרפואה. כל לבר שהוא אוכל והבריאים אוכלים
 אותו יכול אדם לאוכלו בשבת אף עי׳פ שהוא משנוי! לרפואה:
י דקלים. הם שני אילנות ממיני הלקליס שהיו בארן מ  חוץ מ
 ישראל וביניהם מעין מיס והשותה מהם כוס ראשון מרפה
 הזבל שבמעיו וכוס שני משלשל וכוש שלישי מנקה את בני
 מעים עד שאדם מוציאם צלולים כדרך שהכניסם: וכוס
 של עיקרי ן • לוקחין שרן) אילן שקורץ לו כערבי זא״ג
 אלכסנלרי״א ועשב שקוד! לו עשב״א אצסדו״ר פירוש עשב
 של שמחה וכרכום וכותשין אותן ונותנין את עפרן ביין
 והאשה זבה שתשתה מהן ג' כוסות תרפא:מפני שהן לירוקה.
 בעל חולי הנקרא ירקון אם ישהה מהן ירפא מחולי הירקון
 אבל ישאר עקר ולא יוליד ולכך נקרא כוס עיקרין: לצמאו.

Qfo (ווילרער ראזמארן שאליא) מ) פולי״ו 
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 עקרים כדל שיהא מפורסם בשם זה ויזהרו מהם בני אלם לשתותו וישתדלו אחר רפואה אחרת לאלו החלייס: שמן עיקרים־
׳ גראס ז  א} בדסיםיס הראשונים: למרפא לירוקא ועזר זמרשא לזנה ;

 ישראל יכין
 תיקון למאכל. תני כמי הנהו שאינן בעצמן מאכל: טו) וכל הרפואות
 אסורות גזירה משוס שחיקת סממנים לרפ:אה. דהוי׳ל תולדת טוחן.
 ודוקא בבריא אבל חולה ממש שרי. מיהו שרפים מהוקיס להכעיס
 הקול. מותר לשתותן(שכיח סל׳ית): טו)(פאליא קרויט). שממית
 תולמיס שבכבד: יו)(וועבער דיסטעל). וי״א שהוא מין ען שידל
 בלי ענפים. ששורין אותו במיס לשתות מי שבלע ארס נחש ומותרים
 מרחזו נמי לבריאין: יח) שנאכלים ג״כ לבריאים: יט) הוא מעי;
 ידוע. שמיס שלה משלשלץ לשותן: ב) שנעשה ממים בבישלום עס
 עקרי בשמים ידוטיס: כא) מרפאין(הגעלבווכט): כב) כאין לו

 שום
 רע׳ק

 אף שדעתי הית בחבלה שיצא תדס ליתן לבלבו אם כן עדיין לא
. דס״ש חייב ודמי לשם משמעו; דגם זה בנצרר מלאכת ו  גמר כל טדשבת

. ועדיין צ״ע י  גמורה ליתן כך לכלבו

 יכין תפארת
 ה״נ פטור (שם): ט) לבתר רתנא חובל. דהוה חולדת שוחט .
 מפרש השתא מעבד דסמיך לשוחט בפ״ז לעיל: י} ר״ל מי מלח
 מרובין. שכובשין בהן ירקוח לקיום. ךאע״ג דמדאורייחא אין עיבוד
 באוכלץ. עכ״פ מדרבנן אסור: יא) מועטין. לאכלן השתא והיינו
 דמסיים תנא וטובל וכוי. ר״ל רק כדי לטבול וטי שרי לעשות.
 וכל שיש בו ב' חלקים מלח. אפי׳ מוענףן אסור (שכ״א סיב):
ה ר״ל רבזה ובזה הו״ל מעבד. ולה״ק לצורך אכיל־ ולשפתו. לא  י
 הוה כמעבד: יג) קודם. שיערב המלח והמיס. וקיי״ל כת״ק (כס):
 יד) שממית התולעים שבבטן. ואיידי דתני הילמי שאינו מאכל. רק

 תוספות
. . ובנצרר הדם אסאי חייב תא הוי מקלקל ר ו ט  כחובל מקלקל פ
 8אוכי יש לדחוק דנם בנצרר יכול ליתן לכלבו הדם כשהוא נצרר
 שישליך הבשר הצרור לכלבו אלא דם״ל לחתוי״ט דכפשוטו מיידי

 [טועד!

 טית



 m# 66 חוס&ת שמונה שרצים פרק יד שבת יום טוב
 Z^KV^V* נראה שרי׳לשנתבשם בעיקרי בשמים וירקות ורש״י פי' כן בכוס על עיקרים: ד לא יגמע בהן את החומץ. כהכ הר״ב
;׳*"'*״*״:״ החושש דמוכחא מלתא דלרפואה הוא דחומן מעליא להו היכא דאיכא מכה דצמיתי וקרא לחומץ לשינים ק העצל לשולחיו(משלי י׳) : 

£ דמשמע דקשה להו מידי דליכא מכת דמרפי ויש עוד תירוץ אמר בגמ׳ וזה האחרון. והעתיקו הר״ן. ומ״ש הר״ב ואס מגמע & ^ ן צ ג ״ »  ל

 ר, עובדה מברטנורה
ת  אם איט חולה: ף לא יגטע א
. ויפלוט דמוכחא מלתא ץ מ ו ח  ה
 דלרפואה הוא ואם מגמע ובולע שפיר
 דמי: לא יסוך בהם יין וחומץ .
 דאין אדם סך מהן אלא לרפואה :
 אבל לא שמן ורד. לפי שדמיו יקרים
 ומוכחא מלחא דלרפואה העביד: שכן

!  בלא מכה: ר׳שמעו

: (  ואין הלכה כר״ש א
 דרבן לסוך

 אומר כוי

 עיקריןכ) שלא לרפואה: ף החושש בשיניו
 לא יגמע בהן את החומץ «) אבל מטבל
 הוא כדרכו כי) ואם נתרפא נתרפא •
 החושש במתניו לא יסוך יין וחומץ אבל
 סך הוא את השמן כה) ולא שמן ודדצי).בני
 מלכים סכין שמן ורד על מכותיהן שכן
. רבי שמעון אומר ( מ ל ו ח  דרכם לסוך ב

: ( ״  כל ישראל בני מלכים הם ט

 התום'
 כדרכו
 ובולע
 ע״כ.
 בס״ד
 וכוי.
 וצריך
 ־1 בה

v 
. וכתט  ובולע ש״ד. גמ'
 וסיפא דקתני אבל מטבל

 הייה דה״מ למתני במגמע
 אלא אורחא דמלתא נקט
 ומלת מגמע עיין מ״ש

 ברפ״ח: רבי שמעו! אומר
 וכתב הרמב״ם והלכה כר״פ

 שתהיה אותה המשיחה משתמש

ו 2' י " 
» 

 כמתניו
 &ו*ח סימן שכיז סעיף א׳ : «

 בני סלבים. ?כיח fi'a נ״«
 f*'x עיג: :6*רש״א. סיז ס

 ב״א הרבה.. הכי אמר רב בגמרא
 דהל' כר״ש ולא מטעמיה דאילו ר״ש
ר אי ב  אע״ג דלא שטת שרי ורב ס

 שכית אין אי לא לא ובאתרא דרב

 כרשב״ג [״וגם ל״ק עלהד״ב שכתב בהאו דאין הלכה כרבי שמעון]:

, פרק י״ח רלא  ;כיח משחא דורלא. והשתא לא תקשה להרמב״ם על שפסק במשנה א

t א) ברעיב ל״ר ״ואי; והלכה כריש״ והשמישו כו׳׳ונדיריוואוני׳וויגיציאנשכ״ו) . ואולי האי ״ואיך טיס כוא וצ׳״ל והלכה כר״ש נדעה הומב״ס. ועיי תוי״ס 

 ישראל

 שנויי גוסחאות
 ד בשיניו. בכי״ק שניו
 וכן שם בסמוך סתניו ,
 ״גמע. במשל״פ ובכי״ק
 יגמא. (חוא) כדרכו.
 בדינ ליחא . ואם. 3ד*כ
 אס. לא יסוך יין. כד״נ,.
 בהן יין וכ״ס נרע'׳ב1כן
 הגיה הניח משיי שירוש
 רעיי. ג״מ סכין ש״ו על
 מכותיחן.בדי! ובמשבי״־.
 סכין על גבי סכיחיהן
 שיו וכ״ה ככי״א ישס
 ובים.. שכן דרכם,
 במשני׳׳ר שכן דרך ב״מ.
 ב״מ (הס). במכבי״ר

 ליתא:

 לגמע ולבלוע : כה) אפי׳ על גבי מכה לסיכה נמי חזי
 לבריאים : כו) דמדומיו יקרים מוכח דלרפואה מנגיד ;
 כו) גם בלי מכה: כח) והלכה כר׳׳ש. דכל מילי דחזי למחן דהו.
 שרי להכל (שכיח. ועי׳ רמג״א םס״ ש״ח . וחוס׳ חולי! לפיל ג' ל״ס

. ש)  מקימת. עי

ן תפארת י כ  ^ י י
1 שום מיחוש (מגיא שם סקמ״ג) : בג) ר״ל לא ימלא סיו חומן ויפלוט ע ו | ] ! ^ £ ^ ב  ד ן
 גירסת הממן יגמא עיין למתרסא עי7׳) מכה שבשנייה (לקרא לכחומן לשגייס כן המצל לשולחיו
 למשמע לחי״ז קשס לשניים היינו בליכא מכה). מיהא בדכאיב ליי טובא
 ועי״ז נחלש כל הגוף פרי לעשות כל הרפואוח-יבכאיב לי׳ השן טובא
: כד) ה״ס למותר  אומר לעובד כוכבים להוציאו (מף! שם סקכ״ל)

. וה״ה ככל המשקין חרבח ביחד . ורק מעט לצורך טבול אותת ח ל  מ
. ובנחן לתוכו ב׳ שלישי מלח . אמי' מעט לא : המשרטט תר  סעודה מו
 בצבע או בלא צבע. על קלף או נייר או עץ או שאר דבר והיא כדי לכתוב
, הםיחן . ד .  במקומו ב' אותיות . או כדי לתתוך מיושר חייב: משנח ו
 כגרוגרת ברחיימ של יד חייב וכן השוחק או כותש תבלין וסממנים במכתשת.
ב. י  ולעיר וצוק ל בניתן לאם־כסת דרחיים דמים [אף דמני א מסופק] חי
ר. תולדתו תמחתך  ובשל רוח דאיבא התראת םפק שמא יפסיק הרוח פטו
. וסמוך לסעודה אפיי לבהמה ועוף ח י  צנון או ירק דק דק כגרוגרת להנ
. ר ת ו ך ציקקער או מלח רק בשינוי. ד״ם ע״י קתא דסכץ ס מ ל . ו  שרי
ה. השף נ  ולתים׳ ורא״ש בא •כלץ שאינן גדולי קרקע כבשר ודגים, אץ מחי
ת עובדץ תלו נ . וחמבקע עצים לחתיכות נסות ו חן  מתכת וכדומה חולדת טו
. ולרסק קארטאפםעל דוקא בחיו ל. חטפרר צרור עפר חוא טוחן  דחו
 מרוסקין קצת מותר לנמרן. אטור ללעיס דבר שאיני חפץ לאכלו דדטי
. ורק לפרד לחם ל . לשחוק מצה או גבינה ברייבאייזען ע בדין דחו חן  לטו
טח. כדו  בידו מותר לצ־דך. אמיד לחסיד בצפורן או בשפשוף טיט יבש ו
, ורק באץ  ולשפשף חבגר מבחוץ להסיר חטיניף מבפנים אסור משוס מלבן
. אסור לעשות שוס ח א ר מ  שם רק מראת בלי ממשית מותר לברוד להסיר ח
 רשואח ואפי׳ קליסטיר נזירה משים שחיקת סממנים. ולעשות סתילח בפי
. והחיחך פתילת תר  טבעת. רק עיי שינוי. כבין ללקחו בב׳ אצבעות. מו
. שמא ל ו ח יב. אסור להאכיל לבחטח כדרך שמאכילה ב  לתחבו שש חי
ץ ומשקין שחס מאכל ל כ ו א ל כ : נ י ות. ועי לקמן פכ״ד מ י  ישחק קטנ
 בריאים ויש לו מיחוש מותי• לאכלן ולשתותן לרפואת, אע׳ס שקשים לקצת
ם. ומ־כחא רלרפ־אח עביד . משא״כ בדברים שאינס מאכל ומשקח  דברי
 דבריאים.ואפיי לבריא לגמרי כשעישח לרסיאח אסיד ורק לרעבינו או צמא נו
. ובנפל למשכב לרמ״א מותר אפי׳ לדפואח ואפי׳ ישראל אחר מיתר ר ח ו  ם
 לו לעשות דבר שהוא משום שבות לרמניא . ודמיו וב״ח אוסרימ, חחושש
.  בשניו לא ימלא פיו חומ׳ן. אאי׳כ בולע חחומץ. או דמטבל בו כדרכו
ף. שרי אפיי לפלוט ולעשות כל רפואות, ו  ובכאיב לי׳ טובא עד שנחלש כל הנ
. ק  ואפי׳ להוציא חש! עיי עובד כוכבים, וחחושש בנרוני דינו לעני! עדעוי ש
. . חחושש בסחניו והוא מקוש שנוהגים בריאים לסיך בשמן  כחומץ נבי שן
: f מותר לסוך. ואפי׳ בשמן ורד במקומ שמצוי ודרך בניא כך טשאיכ שמן וחום 

ט אצנוריו לים ו ל  מקום לדבריו דל לם׳׳ם לא פסיקא לי׳ ועוד כ׳ למשנל כ

 הלכתא גבירתא כללא דפרק יד
 פרס T משנת א דין מלאכת צר עי׳ בפי״ג • השוהט חיח כל הנוטל
ח חיה ועוף, דג או שאר בריות מ ה ב רבה כ  י גשמה מדבר שפרה ו
 המים או שר״] ואפי׳ פרעוש. וכ״כ החורג שממית ,שפיננע) או זבוב ושאר
תולדתו הח־נק. חמטל דג מחבית מים אף שהניחו מידו, כיון שחעלת  רמש .
 הדג כרוהכ סלע שהוא שליש טפח רירץ בין סנפיריו, אף שהחזירו את״כ
 למימ . הייב. ולאאמ״ו עייר זצוק־׳ל בדג קטן מסלע. הכל לפי קמנו . עוד
 כ׳ דאפי' שופך מים טחדג חייב בשיעור וה, ואפי' ע״י עובד״ כוכבים אסור:
 החובל באדם. בהמת. חי׳ ועוף או בשאר ח׳ שרצים דפ׳ ששיני. שיש לחן
. אם לא חתכוון ח א ב  עור . ואפי׳ רק גצרר הדם בין עור לבשר ע״י ח
 לקלקל. לי״א חוא תולדת דשוחט. ולייאדצובמ, ולי״א דרש . ולפ״ז שיעור
. וכל זה בחבל ונצרך ם  חדם בגרוגרת. ובשאר שרצים חייב רק כשיוציא ד
בחבל דרך נקמה חבירו או בחמה. לי״א פטור, ולייא חייב. ובמתכיין  לרם . ו
 להזיק בלא כעש ונקימה לכ ע פטור, ולע״ר זצ.יק״ל אפי׳ אם מדקח משום
 שלא תרדוף אהד בגיא. לא הוה ג־תקן. מיהאהמס־ם בהמה לתיקץחבהמה
 עצמה. כרי שתשמץ וכדומח חייב . חמקיז דם בין ע י אינעק או ע״י
 שראפקאפפע חייב . ובמקים סכנת נפשות פשיפא דמיתר. ולבהמה מסוכנת
 מותר עיי עובד כוכבים. למצוץ דם בפיו מחבורה. או מבין שניו. או להניח
, כנים שבראשו מותר לחרנן ה כ א ל . אפשר רהוא אב מ ה כ  צונזאלבע על מ

נהאיכלה בשבת עם התולעים - . נבי ר ת ו  משאי׳כ דבנדיו . ולםללה ולזרקה מ
 שלא פרשו ולית בי׳ דורג: המפשיט עיר מבע׳׳ח מת שיעורו כדי לעשות
 קמיע . ובמפשיט מבעיח חי לעיר זצ ק״ל פטור. תולדתו המפשיט דלדולין
 שעל העור לצד הבשר: משנה ב המולח והמעבד מלאכה אחת. דטולח
 כמעבד . ושיעורו כדי לעשות קמיע - תולדתו הדורס על העור עד שיתקשח
 או שמרככו בידיו. או שמושכו עד שמשוח אותו או שסך עור בשמן. אסור
 לסיך מנעלים חדשים בשמן ולראב־ד נס ישנים וכן גוחנין. ולע״ר ע״י עובד
ח .  כוכבים מותר . משא״כ וויקסען אפי׳ ע״י עובד כוכבימ אסור דםטי
 ובאוכלין יש עיבוד מדרבנן . ולפיכך אסור למלוח בשר או דגים. וצנון
ק ק ר מ  ונורקען ובצלים. רק לטבול חתיכת חת־כח ואוכל מותר. או בזאלאט ו
 שיתן מיד חומץ עליו. חלב ושומן יש בהן עיבוד. בשר שירא שישהח ג' ימים
 בלי מליחת, אם כבר מונת בכלי מותר לשפוך מימ עליו. וטוב ע״יחערמת
 שימול ידיו עליו. ובאין לו כלי ישפשפנו ע״י עובד כוכבים. אסור לעשות מי

 יש שדל למשנה:

 לקוטים
 ד ננמשנה] אבל סך
. סיימ אפי׳ עיג מכה ׳  כו
 מלקחני כני מלכים סכין
 ע״ג מכותיהן שמן ורל
 מכלל [לבשאר] שמן מושר
ט מכה הים׳  א:ילו על ג
 קל׳׳ד מ״ב. (קול הרמי)):
׳  [תוייט] ד״ה לא ט
, הרמ״ז  אורנזא מילתא ט׳
 דל תי׳ דלא צריך למת:י
 מגמע וטלע לכנר מ;, לא
 יגמע לל״ל ח־זקא גסזע
 לחודש אסור אגל בנליעה
 מותר ע״כ ולא הכנתי
 לכליו זיל להא גמוע שייך
 כין כשפולט וכין כשבולע
 כנראה מ,, הש״ס ואין
 הרצון עימוע אלא דנר
 מועש ואפילו בולעו כלתנ;
 חלב כדי גמיעה וסי׳ שם
 סר׳׳ג מה שאדם בולמ
 בפ״א וקרא כת ב הגמיאינ׳
 נא וכוי וטלאי ללא פולש
 כוה סהס ו א5שר לדיוקו
 של הריר מזקתני לא יגמע
 בהן והן בהן מיושר אלא
 לומר דדוקא כשהגימוע
 אינו אלא בהן דהיינו
 בשיניס דעלייהו קאי כלומר
 באיגו בולמ וזז נראה
 דיוק נכון דמש״ה ממילא
 משמע שאם בולע ש״ל
 אבל אין זכר מזס בדבריו
. עור תייז 5רב ללא ל  ד

 ססיקא ליה להתיר גומע
 ובולע דלמאן דלית ליה הואיל אסור לאחר טבול ע״כ. ואע״ג לדברי התום׳ אמורים לרבא לאיש ליה הואיל

 זאס אץ דרכו לנוטל אסור לו למינחא מילתא מ״כ. ולי אגי עבדו נראה מיון שדרן הגריאיס לטבול אף שהוא י אין דרכו בכן מותר דכא אפילו שהוא אוכלו לרפואה ממש קי״ל למותר
 ישלרן הבריאים לאוכלו, ועל אחרון מחוורתא כתירון התום׳ דל דארמא למילתא נקט וכן כרמנ״ס בפכ׳׳א (גראה דלהוליע ןה) לא העתיק אבל משבל וטי כלשון המשנה אלא כםב אכל

 מגמע ובולע להודיע למתני' לאו דוקא כנ׳׳ל. (ש"0:



 ר׳ עובדיה מברטנוריז אלו משרים פרלן טו הוספת יום טוב ציוניפ
f t א אלו קשרים . ןיי׳א 
 מיי׳ מיי מכל׳ שנש היא המיג
 לאיו סיס נדשיג אוייז שי׳ שיין
 ס!״ א׳: ונשם. מיי׳ שש
 הי׳: ב יש לך . קייאננינ:
: 5 ׳  ק־ערת . מ״ c סצ׳ ל
 ראב״י אימר.ירו:למי עילונין
 מ״נ ?*ג • פ״׳ » ה׳ינ המיג
 c5 מושי! שס r«D 1:׳
 כץשרין דלי. ?י״ג «׳״»

 פשיו־ס ׳ff ע״א עיי'
'rt שזשיע עם cc 

ק טו א כך חייב טל התירן. עיין מ״ש בס״ד על והמתיר ר  פט״ו א אלן קשרים: קשר הגמלים. שטקבים לגמל בחוטמו פ
ר ש ק  זטתניןבו רצועה וקושרים אותה קשר עולם וכמו בפרק ז' במשנת אבותמלאכות־• ב כ
 ק מקבים בראש הספינה נקב ונוהנין בו חבל וקיכרין אותו קשר הגמלין. הר״ב שוכר נאקה נמשך אחר לשון רש״י ועיין מ״ש
. פי' לכתחלה י ט ת ו ר ש ו  של קיימא שאיט מחירו לעולם והוי דומיא דקישרי חוטי יריעות בס׳׳ד בדש פרק ה' בשם הערוך: ק

 יכמינ
: '  י ל

ת ו א ח ס ו י נ י ו ג  ש
.  א אלו גמשנ״ב ואלו
 וכשם שחיא חייב על
 קישירן כך הוא בל״נ
 וכשס שחייב על קשרן
 כך חייב. מישבי״רבשם,,
 קשרן. כאחת מידיו.
 במשבי״ר בידו אחת ;
 ב מפתח חל־קח .
 גמשני״ר מפתחי הלוקח.
 וכי׳.; בבבלי (־י״ב יי)
 גל״נ ובכי״ק מפתחי חלוק
 ועי׳ רע׳׳ב. סבכח. בכי׳מ
 שבכד.. ושל פסיקיא.
 נמשב״ב.. פסקיא. בכי׳יק
 ובערוך (ערך סבכא) של
 פםקיית (אינו נכי;. ריא
נ(יתא וכן  (כןיעקב)בד׳
 ליתא נשיי הרמב״ם. לפני
. כרש׳י בפני.. ח ם ח כ  ח
 בז״ג וב«ש;«״ר לפני
 בחםח ונ׳׳ה כרע״ב.

'  בכי׳׳מחבל בפני בחמח.
 קושרין דלי בפסיקיא.
 במשבינ.. בפשקיא. בהייק
 וקושרין דלי בפסקייח.

ם י ש ר ת ח ו פ ס ו  ת
ר ש  א [כרע״ב] ריח ק
 הנמלים כו׳ קשר ש! קיימא
 כו׳ מעשה אומן יו׳ עכ׳ל.
 ורמ״אנםי׳ שי״ז הביא שוד
» א׳ דק:ר של קיימא  ל
 אסי׳ :ל הלילס לדיכ. ומס
 קרא קיימא י׳א שאינו
 עשיי להתיר לעולם. וי׳׳א
 שב1ע אמד וי״א אשי׳ של

 יום אסל וע׳׳ש:

ק ׳ ׳ ע ת ר ו פ ס ו  ת
[ י ל  פט״ן א [אית ק
ר ש  ברע״ב ד"ח ק
 דנמלימ , וחוי דומיא
 דקישרי חיטי יריעות
 הנפסקים, ואחיכ בחא
 דחייב על התירן כתב
, י  שכן צדי חלוץ וכו
 וקשח לי חא זחו
ת ו ע י ר  דקישרים י
 הנפסקית אמדינן כן בפי
 כלל גדול (דף עיד עיב)
 לסיד ואחיכ כדאטר ליח
 דבא תרצת קושר מתיר
 מאי איכא לפימר ומסקי׳
 אלא וכו׳ שכן *די חלזון
 וכו׳ ל״צ ח׳ לתחיא
 דקושדי יריעות אלא
 דבצדי חלזון חיה קשירה
. וכן חרע״ב בפ׳ ח י ת ה  ו
 כלל נדול במתני׳ דקתגי
 חקושר וחטתיר כ׳ חר״ב
 על שניחם שכן 1די

 חלזון וכו׳ וצ׳יע:
 [אות קלה] שם בא״ד
ר של קיימא ואינו ש ק  ו
. זהו שיטח  מעשת*ימן
 הרי־ף דליכא חילוקי*
 בין קיימא לנםרי לקצת
 דקשר שא־נו של קיימא

 לעולם

 כמ״ש הדיב ומשירי מחסרי וה״ק
 ואלו הן המותרץ לכסחלה. הר״ן:
ת אשה מפתחי חלוקה. גמ' ר ש י  ק
 פשיטא לא צריכא דאית לה כני פחחים
 דהיינו אותן לשונות שפירש הר״ב
 ואם אינה מתרת אלא האח׳ יכולה
 לפושטה וללובשה בדוחק מ״ד חד
 מינייהו בט!לי מבטל לה ותיהוי קשר
 של קיימא וכיון דלא ידעי הי מינייהו
 הרריהו ליהסרי קמ״ל: וחוטי סבכה.
 גמ׳ פשיטא לא צרינא דרויחא לה
 ואינו מהודק בראשה מייד משלף שלפה
 ליה מראשה ככה א קשויה ו:״ל קשר
 של קיימא קמ-״ל דאבה חסה על שערה
 פן תנתק השער ומשרא שרי ליה:
 ושל פםיקיא. כתב רש״י איכא נמי
 לשנויי כה״נ מייד מחתה ליה דרך רגלה ויוצאה קמ״לדלאעבדי
. יש בגמ׳ הרבה מלל  הכי מבום צניעותא: ורצועות מנעל ו
מק להיתר והרבה פירושים נאמרו  צדדן מה; לחיוב מהן לפטור ו
 בהן וביאר הרמבי׳ס בחבורו פרק עשירי שהמותרים הס שקושרים
 אותם על הרגל בשעת מלבוש שאלו ודאי אינן מעשה אומן ולא
ת של יין וכו׳. כתבהר״ב ואף על גב ראית רו ו נ  של קיימא: ו
 ליה תרתי איםרי פי׳ רש״י ובאחח מה; יכול להוציא יין ונ״ל
 אבל בדוחק וכן בקדרה של בשר וכמו שפי, בכל האחרים:
י אליעזר בן יעקב אומר קישרין לפני הבהמה. גמ'. פשיטא ב  ר
 לא צריכא דאית לה תרתי אימרי פירש", שני חבלים קוער
 ברוחב הפתח זה למעלת מזה ל״א תרתי איםרי פקושרן היום
 בשני צדי הפתח ולא היתה תלויה בה מאתמול מייד חל מינייהו
 בטולה מבטלה ויוציאנה בדוחק קמ״לן ומ״ש הר״ג שכן הלכה
ל ללעיל. וגס זה מאותן ה  מסיק בגמ' דלא פליג דהא למי ל

 שכתבתי

ן קשרים שתייבין עליהן. ל  פרק א א
 קשר הנמלין״) וקשר
 הספניןנ/ ונשב שהוא הייב על קישורן בך
 הוא הייב על התירןג). רבי מאיר אומר כל
 קשר שהוא יכול להתירו באהת מידיו
 אין הייבין עליוי* ב ישלךקשריםי)שאין
 הייבין עליהן כקשר הגמלין וכקשר
 הספניןי׳). קושרת אשה מפתת הלוקה י)
 והוטי סבכהי)ושל פסיקיאח) ורצועות מנעל
 וסנדל ונורות יין ושמןט) וקדרה של בשרי).
 רבי אליעזר בן יעקב אומר קושרין לפני
 הבהמה י») בשביל שלא תצא, קושרין
) בפסיקיא״) אבל לא בהבליג).  דלי ע

 רצועה ארוכה שקושרים

 הנפסקים* במשכן וקשר של קיימא
 ואינו מעשה אומן* או מעשה א־מן ואינו
 של קיימא פטור אבל אסורואיטלוייב
 על שיהא של קיימא ומעכה אומן.
 ושאיט של היימא ולא מעשה אומן

 מותר לכתחלה: ונשם שחייב על
 קשדן כך הייב על התיר! . שכן
 צד חלזון היו נצרטן לפרקי׳ להתיר
 קשרי רשתות הקיימים כדי לקצר; או
. ללא רו  להרחיבן: שיכול להתי
. ואפילו ו י  הלקיה: אין חייבי; על
ל מאיר:  עשאו לקיימא ואין הלכה כ
 ב יש לך קשרים שאין חייבים
. חטאת כמו שחייבים על ם ה י ל  ע
 קשר גמלים וקשר של ספנים אלא
 פטור אבל אמר ולא נזכרו קשרים
 הללו במשנה. ובגמ׳ מפרש כגון

 בטבעת כבחוטם הנאקה וכמו ק חבל ארוך שקושרים בחבל
 העשוי כמין טבעת התלוי בנקב שבראש הספינה ופעמים מניחה
 שם שבוע ושבועים ומתירה וכן כל קשר שקושרים אותו לעמוד
 כך זמן ידוע לא שיהיה קיים לעולם אין חייבין עליו: קושרת
ק. כמין לשונות לכאן ולכאן וקושרים של  אשח מפתחי חלו
 ימין בכתף שמאל ושל שמאל בכתף ימין דכיון דכל יומא שרי ליה
. מגבעת ה כ ב  לא דמי לקשר של קיימא ומותר לכתחלה: ס
 שעל הראש עשויה כעין רשת: פסיקיא. אדר רחב וחוטי; תלוי!
 בראשו לקושרו בהן: ונודות יי;. שלעורפכופפי; פיהםוקוכרין
 אותן אע״ג דאית לה תרתי אסרי ולא אחרינן חד מינייהו בטולי
. פעמים ר ש  מבטל לה והוי קשר של קיימא: וקדירה של ב
 שקושר בה בגד סביב לפיהואע״פ שיש לה לדיןשיכולין להוציא
: קושרין ר ב  המרק מהן בלא היתר הקשר אפ״ה לא הוי ק
 לפני בהמה . חבל ברוחב הפתח לנעול בפניה שלא תצא וכן

 הלכה: קישרץ דלי בפסיקיא. על פי הבור שיהיה קשור ותלוי שם דפםיקיא לא מבטל ציה התם אבל לא בחבל למבטל ליה
 סתם

ז ע ו  ישראל ב
א שלימי׳א. ח״ל קי׳ל ב י ק ו ע ה  פטץ (א) וכי עלה הגאון הגדול מ
 להא לקושרין יריעות הוא לסי׳ל. ולבתר מסקינן שכן צלי
 חלזון וכוי ל״צ תו צהך שכן קוצרין חושי יריעות לבצל חלזון נוסח משכח״ל
על שניהן שכן צליחלזון.  קשירה והתרה. והר״ב נוס*' נסרק כלל גלול כי
דף. אישות גרי׳ שאין לה י ה כאוב מארז קול עלה נ י ח  וצ״ע. עכ״ל. ו

 עינים. הר״ב לישנא לרג״י נקנו ואהא. שכן כ׳ רש״י הכא בלשונו מזהור.
. אילם לפע״ל ל י  וכי ס״ל לאשתמישתא לרבותינו שניהן מסקנא לסוגיא מי
 אין אנו צריכים לומר לרשי׳י כתכ כאן לסי הס"ל.כלרכו גקולש. רק לבל״ז
. מה נ׳׳מ אי. נימא לבמסקנא ( ; ׳ ויש ללקלק כסוגיא לשכת (לע״ל ב  ק
 לנמ׳ ליליף שכן צלי חל«ן.הלר נמי בקושר ממאי לבעי למילף מתחילה מקישרי
 יריעות.או לטמא לרק מתיר צריך למילף מרטת.אבל קושר גמלתא קמייתא קאי.
 ליליף מקושר יריעית. ומה נ׳ימ אי יליף קושר מקושר׳ יריעות או מקושר
 רשתי חלזון. ע״כ צ״ל משוס ללרי״ף ורמבי׳כ אינו חייב רק בקשר קיימא
 והוא מעשה אומן(כרס״זא״ח שי׳׳ז שקי׳א). א״כ י״ל לבסי׳ל בגמ׳.הו״א
 לחייב כמי אקשר קיימא אפי׳ אינו מעשה אומן כקשירת תוכו שנפסק ביריעה.
 וצמסקנא מליליף מקופד חושי רשת. אינו חייב רק בקשר אימן. ולייק
. ש״מ י  הש״ס כן שנם קשר ילפיק מרשת. ומלנקס קושר ומתיר כי הלל
. ור״ל ברשת. וכן מוכת לכאורה מלשון הגמ׳ לכמסקנא י ד י חל גוף מ  דנ

ן תפארת י כ  י
 פטץ א) רצועה שקשורה בחוטמו: ב) חבל שקשור בספינה.
. דומיא לקוברי יריעוחחוטי המשכן  לאלו קשר קיימא ק
 (ועי׳ כמלאכת קושר)(א): ג) כדהוה במשכן שזהירו חיטין שברשחוח
 לקצרן או להרחיבן: ד) אפי׳ הוא של קיימא: ה) רק פטור אבל
 אסור. ואינן מפורשים במשנה. רק בגמ׳ מפרש להו. שק קשרים
 שהן רק לזמן יריע. ולא לקיימן לעוצם: ו) שקישרה שפת חלוקה
 שבימין בכמף שמאל. ושבשמחל בכחף ימין. ומחילתו בכל יום:
 ו)(הרבע): ח) אזור. ובכולהו קא משמע לן אף דאפשר למפםטינהו
 בדוחק בלי התרת הקשי. סד״א בעולי מבטל ליה קמ״ל: ט)(שלויכע).
 6ף דאית ביה ב' קשרים. ויכיל להוציא היין בדוחק בשיחיר רק
 קשר א'. םל״א חד מנייהו בטילי בטליה. קמ״ל: י) שקשר מט:יח עליי
 חף שיכול להוציא המרק בדוחק דרך לד שבקדירה. אפ״ה לא מבטל
 ליה: יא) ברוחב הפתח - !אף לים חיי חבלים ואפשר להוציא הבהמה
 בדוחק בהחרת חבל א׳. אפ״ה לא בטליה לא׳ מה!: יב)(איימעל}:
 ע) דאזור לא מבטל ליה. משא״כ בחבל הו״צ קשר קיימא:

 בחבל
 סדר נמיימקושר צילפוחא קמייתא. ממקט• במסקנא שק צלי חלזון קושר ןמתיר . מיהו רש״י לשימתיה. לס״ל דבקשר קיימא אף שאינו מעשה אומן
. ורתוי׳׳ט (פ«1 שס ס׳ מ במשקנא שכןקושר. ה״פ לאינו חייב רק במתיר ע״מ לקשור. וכ״כרשי׳י שם להליא ועיי תו י ק מ א ה  חייב. דחיק ומזקי אנפשיה ל

 מ״ב ל״ה והמתיר):

׳ כ מעשח אומן חייב ובלינא מעשה אימן אסיר מדרבנן ואם לא הוי קיימא ונם לא מעשח אומן 0ותר, והרעיב כ׳ במתני׳ ג ׳  קיימא אלא ראם הוא ג



 *ימימ 68 הוספת יום טוב אלו סשריםפרכ! ט1 שבת י עובדיה מבוטנודה
 שכתבתי בפרק- אחרון לבכורים שכשכה בלישנא דפליג ול״פ :
 רבי יהודה מתיר.פי׳ הר״ב בחבל של גרד. וכתב הרמב״ם שאין

. לא ר י ת  התם והוי קשר של קיימא: רבי יהודה מ
 התיר רבי יהודה אלא בחבל של גרד שצריך לו למלאכתו
ב בספ״ג:כלל ולא מבטל ליה התם ורבנן סברי אי שרית ליה חבל של ״  כלי הגרדי מוקצין והכי איתא בגמ׳ ועץ בפי׳ הר
 אמר רבי יהודה וכו/ כתבו התום׳ תימה אהיכי קאיאיאמלתיה גרדי יקשור נמי בשאר חבלים לחבל בחבל מיחלף והלכת
ת הכלים. , החכמים : ( מקפלין א  קמייתא התם מתיר לגמרי והכא ,
 קתני אין חייבין עליו. משמע הא דבי יהודה מתיר יי). כלל אמר רבי יהודה בגדים שפושכון מקפלן אפילו
 איסורא מיהו איכא. ר״ל דה״ק כל כל קשר שאינו של קיימא אין הייביןעליוטי): ארבעה וחמשה פעמים כלי לחזור
ץ • י מקפלין*״) את הכלים יי) אפילו ארבעה״ וללבשםבו ביום ולא שנו אלא באדם צ ג ! נ י ב י י אי1 ח

א  מ י י  שאיני ־של ק
) אחד אבל בשני בני אדם לא שנראים b , ת ו ט מ ת ה ן א י ע י צ מ , ו { יח ? וחמשה פעמים י נ ' ע י פ א י ו י ל ל toT מייט1 ע א ש  ה

ת כמתקנין ובאדם אחד נמי לא אמרן י ש ״ ״ L L ולאפוקי מדרבנן דאמרי עניבה לאו ׳ י 
£ אלא במדים חדשים שהם קשים ואינ L ^ L ^ r ^ J א ^ ש ד  היינו קשירה.א״נ אמאי לקתט ב

! ממהרים לקמיע אבל יפנים קפולן ל פ ק ה למוצאי שבתכ). ר׳ ישמעאל אומי מ ל ו ה ט , י ר א w ק i p ן י ב י ; ] י  א

 עכ״ל: ג מקפלין את הכלים. משום את הכלים ומציעין את המטות מיום מתקנן טפי ומיחזי כמתקן ובחלשים
 לתנא לעיל קושרת אשה מפתח חלוקה הכפורים לשבתכא)וחלבי שבת קריבין ביום כמי לא אמרן א:א בלבנים אבל
 וכוי בהם מתיקוני בגלי האדסנקמ לה הכפוריםבנ). ר׳ עקיבא אומר לא של שבת צבועים לא פהצבועיס קפולן מתקנן
 נמילהך שהם תיקוני הבנדם. ואע״ג קריבין ביום הכפורים ולא של יום הכפורים ביותר ובלבנים נמי לא אמרן אצא
; שאין לו בגדים אחרים להחליף אבל יש ( א קריבי] בשבת מ ל 1 י י ר ם א לא נ ״ז ה ר  דלא הויין משום קשי
1 י לו בגדים אחרים להחליף לכבוד שבת  משוס דהוי כמתקן מנא.וכדרך שאסרו 1
 טבילת כלים במ״ג פ״ג דתרומות ובמשנה ב' פ״ב דביצה. ולפי אסור לקפל: מיום הכפירים לשבת־ כשחל יוהי־יכ להיות בערב
 שהקיפול שמקפלין הוא מפני שמתרככין מניביםס ומתקמטיס שבת לפי כשבת חמור מיום כפור ופל יוה״כ אינן קריבין בשבת
 כשאינם חקופלין כמ״פ רש״י לכך סמכו הרמב״ם בפכ״ב וכן דהוי כעולת חול בשבת: רבי עקיבא אומר. שרן הן ואין קרבנו

 הטור בסי' ש״ב אצל דינין האסורים משום כיבוס ומשום סחיטה של אחד מהן קרב בחבירו והל׳ כרי עקיבא:
 ואולי נמי שסוברים שאסרו חכמים מטעם גדרה שמא יבוא

 ליד כיבוס אם נתיר דברים הבאים להטפות ע״י כיבוס. וכן משמע קצת: ומציעץ את המטות. הצעות בגדים על המטות
 לישן עליהם והרבה יש כמו מטה מוצעת והיא מלה עברית(בראשית מ״מ) יצועי עלה. הרמב״ס: מלילי שבת. עיין מ״ש בם״ד
 במפנה ג׳ פ״ח דתרומות: מיום הנפוריס לשבת. פי׳ הר״ב שחל להיות בערב שבה וכן וחלבי שבת קריבין ביום הכפורים
 שחל להיות במ״ש כפירש״י. וא״ת תא לא מקלע יום הכפירים במ״פ כמו שאפרש בס״ד בפ״ה דםוכה משנה ה' האאוקמינן
 התם להך מתני׳ כאחרים דס״ל דכל החדשים כסדרן א׳ מלא וא׳ חסר ואין כאן דחית כלל. [״ועיין מ״ש בזה במשנה ז' פיי״א
 דמנחות. ולחנן חלבי. כל אברי עולה בכלל. כך פרש״י פיית דסוכת רף נייד]: רבי עקיבא אומר לא של שבת וכוי. וטעמו
 כלתטא עולת שבת [כשבתי] לימד על חלבי שבת שקרבים ביוהי׳כ יכול אף של יזה״כ בשבת ת״נ בשבתו דברי ר׳ ישמעאל ר״ע
 אומר עולת [וגי׳] לימד על חלבי שבח שקרביס ביו׳׳ט* יטל אף ביוה״כ ת״ל בשבתו.והא דכתב הר׳יב בדר״י משום לשבת חמור.
. כלומר שהכתוב משאו שוין לדבר זה להא ודאי לשבת  כלומר ולהכי למדן משבת ליוה״כ ולא מיוה״כ לשבת. ובדר״ע פי׳ שלין הן

 חמור שהוא בסקילה ויוה״כ בהכרת: לא של שבת קרבים וכו׳. וכ״ש קיפול דצורך הדיוט :

י  ישראל ו
 דבר אף שאץ נו טרחה. אין עושין משבת לחול או ליו״ט.כהדחת
 כלים (של׳: ליו). או לחפש בסי׳ח מקום קריאת מחר (מ;״א הס״י
. ׳  תרס״!): כא; כשיו״כביוס וי. ולדר! א״א שיחול ירכ בא׳ ג׳ ו
 (תלית). רק בזמן המשנה שהיו מקדשין ע״פ ראיה: כב) דשבת
 קדיש וממיר טפי מיו״כ. דמחלל שבח בסקילה . ויוהיכ אינו רק
 בכרח שטא בירי שמיס: כג1 וכיש־ לאין מקפלץ מזה לזה.

 תפארת
 ולרבנן גזרי׳ אטו

 מדהו״ל צורך הדיוט

 יכין
 יד) בחבל שצריך למלאכתו דלא מבטל ליה

 חבל דעלמא: טו) ולרבנן אף על גב שאינו של קיימא אפילו
 הכי היכא דמציכו דוגמתו בקיימא גזרינן: טז) (צו למגען):
ס (עי׳ במכה כפטיש). ואיירי דחנא קשר חלוקה.  י0 שפשטן טו
 בהוא חקון המלבוש.' הנא נמי השתא הנך הקוני בגדים: יה) אפשר
 דר׳׳ל אף שמקפל ד, והי קפולין לא מחזי כמתקן: יט)(דיא
 בעטטפן מאכען): כ) והכי קיי״ל ;ש״כ מנ״א סיךו). וה״ה כל

 הלכתא נבירתא כללא דפרס טו
 לההוירם שהנקבים צרים ח״ב משים מתקן מנא כשטבטלו שם. ובלא מבטלי
 עכ״פ אסור מדרבנן ובנקביס רהבים שאץטירחעכ׳׳פ אסור שמא יקש־ר ולהכי
 בצירך גדול עיי עובר כוכבים שרי ככל שבית דשבות . אגודת תכן או דשא
 אפיי׳ קשורין קשר של קיימא כותר להתירן ויש אוסרים ועי פכ״ד מ״ב:
 ק־שרת אשת מפתת חלוקה א עיים שיש לו ב' פתחים ותוסי סבכה אע״פ
וחת יין ושמן וקררה דבישר נ  שהוא רפוי וכן רצועות מנעל וסנדל ו
ל נ  אע״פ שיכיל להוציא מה שבתוכם בלי התרת קשר . קושרין ח
 לפני תפרה שלא תצא אפי׳ בב׳ ראשי פתח ולא ח״שינז ׳שמא
 יתיר רק ראש אחד ויניח השני קשיר. ומטלטלין תבל של אורנ
 לקשרו באבוס או בפיה סשא״כ חבל דעלמא ובקשור כבר באבוס
 ורוצה לקשרו בפרה וכן מפרח לאבוס מותר בבל חבל . קישרין
 דלי במשיהה או באזור וכיוצא בו באינו מעשה אומן םשא׳׳כ
 בחבל אא״כ שהדלי אינו קבוע בבור: משנה ג לקפל בגדים דוקא
 בחדש שלא נחכבס עדיין ולבן ואין לו בגד אחר להחליף ורוצה
 ללבשו חיום ואדם א' שרי לקפלו שלא בקיפולו הראשון ובאין מקום קבוע

 בבגד להקפיל בכל גוונא מותר י

ז הי״תיר קשר כנח כ  פרמטו משנה א ב הקושר קשר קיימא חייב ו
 י וקשר קיימא הוא בל שעישר׳ ב' קשרי; זע׳־ן מהודקין. חה
 בקושי ב־ קציות דע׳׳ז, אבל במוללם וקוערם יחד בקשר א . או שקיטר
 ראש א׳ של חיט חייב ואפי׳ עשוי להתירו בו ביום ורק במקום צערא ואינו
 מהודק םאד. יש להקל: תולדת קושר. חםותל פתילי חבלים כמעשה זיילער
 ושיעורו שיעמוד החבל בפתילתו בלי קשר . ותולדת מתיר במפריד פתיל
. מנעלים התפורים יחד אסור לנתקן משום מכה  כזה ילא תתכוון לקלקל
 בפטיש . ולצורך גדול מותר ע״י עובד בוכביס. כתונת שנחקשרה בבית ציאר
 מותר להתירו וכא״א סותר אסי' לקרעו בצנעא . עניבה מותרת ואפי׳ קשר
 תחתיה בעשוים להתיר ביומו ובעניבה ע״נ עניבה אפי׳ לזמן ארוך שרי .
 ויש לזהה בכתונת ומכנסים שיש לחם ב׳ חוטי! לקשור שלא יעשח קשירת
 ועניבה עליי, אף להתירו ביומו רלםא ממלך. פירות שקשורים או חפורים
 יהד וכן עיף ממילא ותפור וכסוי כלים שקשור בחבל לכלי וצנצנת יי׳יש
 ומעדיצין שקשור חוט לגזעלח סביב מתיר או מפקיע או חותך כשאינו מתקו
. דלת שבמחובר לקרקע קשורח מחיר ולא מפקיע [ר״ל  הכלי ע״י שנתקו
. וצומות מנעל או דלבוש ביש טורח תך  להתיר קליעת החבל] ולא חו
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. יומא מיו ע״א הופ? ת ב * 

נ :  ג״ל ע׳

ת ו א ח ס ו י נ י ו ג  ש
 ר׳ יחודח מתיר , בכיית
 ור״י אזמר מתיר ואינו
) גמשד״ש  נבין: ג(אפילו
 \ישא. ארבעה וחמשה .
. בל״נ  ככי״ק״ חםשח
 ארבע,. (מקפלי! את
 חכליסו) מציעין בכייק
 ונמשד״פ ליתא. וחלבי
 שבת קריבין ביוח״כ.
 במשב״ב יש כאן הוספה
 אבל לא של יוח׳יכ בשבת
 וטסף גס במ:ניוש גשם
. וכן ליחא ההוספה א י  ס
 הזאת לא בכי׳מולא בכייא
 {ובשניהם ליפא גה דע״א
 לא של שבת קריבין
 ביוה״כ. ונוסף ב;ליון)
 ולא במשבייר וברי׳׳ף כ״י
 (־״ס). בו״ניחלב* שבת
 קריביןליוח״כושל יוחיכ
 אינםקדיביןבשבתרעיא.
 נכי״ק והלכי שבח קרבין
 לשבת. ונראה כי שיים יש
 כאן וצ״ל וחלבי שבת
 קריבין [ליוח״כ ושל
 יוח״כ אינם קריבין]
 לשבת, רע״א., ביוחיכ..
. במשכי׳יר״ ת ב ש  ב

 ליוה״כ״ לשבת:

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 ב [בדעיב] ד״ח ד״י
 מהיר כו׳ והלכה כחכמים
 מכייל. וכיס בש״ע סימן

:  שי״ז סעיף ל'

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
' ארבעה.  ג [במשנה]אפי
 עמ״ש סהויימ לקמן רשי״ח:
עדיה]מיוסהכפוריס ״  [תי
 כו׳ ואין כחן לחייה כצל
 כו׳.ו1'צ התוש' בד״החלני
 (קי״ד ע״א) אומי ר׳יי יכל
 היכא זקהני תרי שני דהוו
 גהזי הודי אתיא כאחרים :

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 לעולם רק לומן קבוע
 אסור מדרבנן וזהו שיפת
 רש״י וארכביח אחרי

 ריכשי וצ׳׳ע 1
] במשנח  j [אות קלו
 אפילו ארבעה וכו׳. עי׳

 תיי״ט לקמן רפי׳׳ה :
 [אות קלז] שם בתוי״ט
. ר מ ו  ד״ח רע׳׳ק א
 שקרביס ביויט, בםוגיא
 אמרי׳ דריי ס־ל דנדרים
 וגדבית קריבים ביו״מ
 ול״צ קרא דקריביםביו״ט
 ורע״ק ס״ל נו״ג א״ק
 ביו׳ס . וקיל הא
 פלונתייחו רק בשלמי
 נדבה אבל בעולת נדבה
 לכ״ע איק וכמיש תום׳
 חגיגה דף ז׳ ע״ב וא״כ
 הכא דטיירי בעולח לכ״ע

 א״ק וצ״ע :



 ציונים

 א כל כתביי. >ןמ*ו מי*
 מנלמא ימרו «P״
 משלים מיב עמוומא
 יתרו: טעונים 4 «״׳ פיו
 מהלי ם״ס ה״נ מוע׳ע יו*1
 סימן לפיג ס«יו ה' :
̂ו . קש ר פ 0  םצילין תיק ה

 כל כתבי פרק טז שבת תוספת לם טוב לה ר׳ע מברטנורה
׳ נביאים וכתובים מצילין פרקטזאמצילין.פירש הר״ב לחצר אחרת שבאישי מכד י הקדש.אפי נ ת ל כ  פרק טז א כ
 אוחן מחצר שנפלה בו הדליקה לחצר אחרת ׳ אע״פ שלא עירבו ותנן בסיפא למבוי
 שבאותו מבוי אע״פ שלא ערבו״ והוא שיהיו כתובים בכתב שאיט מפולש וכבר הזכרתי בםפ״ב דעירובי מצירות ושתופי
ט ק ע הס. והלכך הא מ  אשורי ובלשון הקלש: כין שקורין בהן, כגון נביאים שמפנררין מבואות שרוייהו מתקנת שלמה ובית ד

, L בהן בשבת בבית הכנסת: נין שאין 
ל כתבי הקודש») מצילין  קורי ן בהן. כגון כתובים ראן* יחידים פרק טז א כ
 אין קורין בהן בשבת מפני בטול בית אותן מפני הדליקה בין
ס שקורין בהן ב) ובין שאין קורין בהן נ) ואף ע  המדרש כדלקמן שהיו דורשים ל
 בשבת ומורי! להן הלכות איסור והיפי על פי שכתובים בכל לשון טעונים גניזהי).

V״mtn.«.n|.n.« 3£ * 
» המדרשי).מציליןתיקהספרז) עסהספר 0 ל 0 ו ש ש ביס הממי׳ מ מ  בשבת מ
: ותיק התפילין עם התפילין ח) ואף על פי ה ש ר ד  לבא ואתו לאמנועי מלשמוע ה
. שיש בתוכן טעות״). ולהיכן מצילין אותן י) ן ו ש  ואעפ״י שכתובים בכל ל
ן למבוי שאינו מפולש,**). בן בתירא אומר ה  ואיכא למ״ד ללא נתט לקרות ב
 ואין מצילין אותן אפייה טעונים גניזה אףלמפולש:ימציליןמזוןשלשסעודותיג)
ס הפקר: *»י* הראוי לאדם לאדם הראוי לבהמה ו ק מ  ואסור להניח, ב

 לבהמחיה כיצד נפלה דליקה בלילי שבתיי)
 * . מצילין מזון שלש סעודית. בשתרית .)
ש מצילין מזון שתי סעודות. במנההיי) מזון  מחיצות בלא לחי זהו מביימפול
 והכי מפרש לה בגמ׳ ואין הלכה כבן סעודה;אחת.ד יוסיאומר לעולם מציליןמזון

45pT1fcש י ל ו פ מ ל * ע מצילין סל מלא ככרות ואף על פי שיש בו מאה סעודות1) ' י  בתירא: ב מצילי! מזון ג׳ סעודות. שלש סעודותט
ח להא אעילי: ב בםנחה מיו י  ואן) על גב דבהתירא קא ט

 לא שרו ליה לאצולי אלא לחצר המעורבת בלבל אפילו הכי לא שרו ליי לאצילי טפי מפני
ת. קודם םעולה: . קודם אטלה: שחרי ת ב  שריית ליה אתי לכבויי: נפלה דליקה בלילי ש
. הואיל ויומא בר הכי הוא ובהתירא טרח ואין הלכת כר״י: J מצילי[ סל מלא ככרות ל י צ  מ

 עינ. מפ׳ ה־פרי0 פמיו היג
 ׳לושלמי הניגה פינ היא לו6
 לני̂־ פ׳ו ש״ 1׳ פשו? ציני
rfB הלילה. גןהלפ לכה פ״ו 
 פסוק »ג אחליפ לגל. '>?ו«
 ק-.למ לעז i'sptiB ענממא
froa'M וילא שי׳פ'. מ׳״ 
 ה״מ סמי׳ג !»: ולהיכ[. מי"
 w הכ״ופועיע או״מ שי׳פליי
 שעי' י׳ו י if : ב מצילי!
 מזול . נןי״ז עינ >ך• ע״&ן
 מיי׳ פכ׳׳נ נה הל;ה גיא
 שמ׳נ cc מול w״n ארח שי'
 על״ד כעי׳ א' ־• ג סל מלא
 ככרית, ק״כ ע״א מ״, «"ד
 מי\ש הלי כ״ג נינ המג(ארן
 שיה טוע־״ע אי׳ח p־׳ ש>?
 שעי׳ ו׳ ופי׳ עיא שעי' מיי?:

. הה״ג שלא  הר״ב אע״פשלא עירבו
 נשתתפו וכ״כ הב״י סימן של״ד בשם
. ובשם  הר״ן אע״פ שלא נשתתפו בו
 שבלי הלקט מדלא קתני גבי כתבי
 הקדש מבוי המעורב כדקתני גבי
 אוכלי! ומשקין ש״מ דאפי׳ לא ערבו
 ולא שתפו שרי משוס כתבי הקדש
 ע״כ. וטעמא דלא שרינן להציל מידי
 אחרינא מפורש במשנה דלקמן :
ץ מזון גי סעודות. לפי ל י צ מ  ב
 שחייב אדם לאכול ג׳ סעודות בשבת.
 ומ׳׳ש הר״ב לחצר המעורבת תנ!
ך. ומ״ש מפני שאדם בהול על  בסמו
 ממונו ואי שרית אתי לכבויי כלומר
 שמתוך בהילתו ישכח שהוא שבת

 ולפיכך אמרו שלא יציל.ומעתה לא יהא טת
 בהול וצאישכח בשבת:בלילי שבת.וע

. ואעיש ר פ  ״ ״ , ״ ספר עם ס
ש בס״ד במשנהג׳פ״חדתרומות: בד״נ ונמש^׳יר אע״פ;  מ

 שגויי נוסהאות
פ, בי  א ואעפ״י שכתו
 במשכיב ובמשט״ר אעפ״י,.
 בדיג אע״פ שחן כת־בין,
 בט׳׳ק אע״פ כתיבי!,
 ומפני מה נמשכי״ר מפני
 תיק הספר עם
 חםפר. ככי׳מ תיק של

נ וטנשט״ר במגחח ׳  מ׳
 מצילין מזון. זכ״ס לבבלי
) : ג ואע״פ.  (ק״יז א,
 כר׳ינ ונמשגי״ר אעי׳פ.
 מאה סעודות. בטיק
 מאח סעודה בם׳ העתים
 סל׳ כתופי מבואות [סימן
 5״ה] כמד׳ סעודות, ואיל*
י כי המלה ל ח  אין זה נכון 6
נ על מם,ר י  כמת תגא ג

 שאלם בהול על ממונו* ואי
 ר׳ יוסי אומר לעולם הוא
 , הואיל ובבת אחת הוא מציל

 מה

ן י כ  ישראל י
: י) כל הנך דלעיל: ( כ ״ ק  התפילין והמעות יחד מעי׳ש (מני׳א שליל ס

 יא) ר״ל רחוב שיש לו ג' מפינות. ולחי או קורה ברוח די. אפילו לא סחות מארבע יאין זה
 רבותא

 תוספות חדשים
 א [ברע״ב] י״ח למבוי
 באיכו משולש כו׳ שלש ליי
 עכ״ל. וכן פסק כשור
 זנש״ע סי' שליד סעיף י״!

 ובמי׳א ע״ש:

 ערבו והשהחפו בני החררות שס־שרי משוס כבוד כתבי קודש פס :
 יב) ולא יוהר.דמדהוא בהול על ממוכו.ללמא אחא לכנויי: [ואילה״ק
. ר רה״  הרי לקמן(רסכ׳׳ד) אמריגן אפכא אי לא שרית ליה אתא לאתרי לי׳א ג
 ואפילו בזה״ז דליכא רס״ל אמריגן סכי, תי' הרין להכא שכתפז הרכה גה5לה
 חיישינן שע״י שרדת הצלה ישכח שהוא שנת.וזה מצוי טפי משיעבור במזיד אי
/ משא״כ התם שאינו נחפז בהצלה להציל הכל כהיתר. טפי איכא י  לא שרית ל
 למיחש אישכא.שיעכור כמדד א׳ לא שרית ליה ממימא שישכח אי שרית לי׳].וכל

 הצלה דפרקן. רוקא באותו ביח שהלליקה בו. חיישינן שיכבה. אבל תוספות רע״ק
 מכתים אחרים מציל כל מה שירצה. ואפילו מוקצה מציל. דבמקום פמ־ן א [אות קלט]
 פסידא ל״ג רננן (שם ס״א ורטי׳ו סקי״ג): יג) תמוה דנים לבהמה במשנח שאינו
ן מפילש . והא דנקט ח י ך ש ל ע ו ם לאכ ד  למה . ונ״ל מ*פ מ״ד (ברכות ל״מ) ואסור לא
״ ר ^ ^ נ א ^ ״ ר ד ח קודם שסעד: טו) משום נאפליג. וגם משום רס״ל ^  לבהמה: י
 דמי שלא אכל בלילה או בשחרית דשאי להשלים ג׳ סעודית אח״כ ir^SS? דמבוי
 (יעי׳ סיכה פ״ב מ״ו מך״ל דלא מהני השלמה. התם כבר עבר עצמו יש הפרש דבכ״ק
״ל דחכא מתני מבוי שיש ר , ן ׳ ו ג ח ו ו ו ע ר מ מ א ז נ ״  סוכות. וס״ל דהיינו דמסיים התם, ע
י 11 " ל י ^ l ' , ! ™ 1  אבל ביש עוד מצות סוכה שפיר רשאי להשלים. א״כ ה״נ הכא *
ל ; י לחי א׳ ד ן י מחנ ל ץ (שם סיא) : לא ס  המעווח), וק^׳ל כ
 כר״א פ״א דעירוביןט״ב
 דבעי' לחיים נטרא עפיי

 כת״ק (בס ס״א) :
. כדי '  ולקפלן בטניח א

א י צ ו ה  ל

 בשנה עצמו יכול לתקן
 טי) ומותר להניחן לכתחילה בכלי״א׳

ן תפארת י כ  י
 פט״ן א) תורה נביאים וכתובים: ב) בגון תירה ונביאים: ג) כגון
 כחובים. כאסור לקרות בהן בשנת בשעת הדרשה (וכ׳יפ
. ודוקא בכתובים בלשון הקודש מוהר להצילן. ת)  הלמכ״ם שכיג משנ
 ולא בכתובים בלשון אחד. אבל ספרי תפלוח ותלמוד ומדרשים. אפילו
 כתובים בלה״ק אסור להצילן מדליקה בשבת. מלאסור לכתבן לגמרי
 מדין המשנה: ד) רק שאין מצילין אותן בשבת: ה) בכתובים:
 ו) לכתובים דבר הממשיך הלב כינהו (כפ״ק דיומא).ואתא לאמנועי
 מלשמוע הדרשה שהיא תוכחת חיים. וגם יש בה הוראה איהור
 והיתר. והאימא שכבר השתרש ופשט המנהג שהכל באים לשמוע
 הדרשה בשבח. וכ״ש במקומות שאין דורפין בטבת. מותר לקרות
 בכתובים בשבת ׳ ומותר נמי להצילן. מדליקה בשבת. יכ״ש עכשו
 שנתרופפו הלבבות ונהגברה השכחה. דלהכי התירו לכתוב גס סדרי
 תפלוש והלמוד ומדרשים והתירו מה״ט נמי לכתוב הכל בכל הלשונות
 לאע״נ דאין ב״ד יכול לבעל דברי ב״ד חבירו (הע״ז לי׳ו א׳) ה:א
 שאגי. לעת לעשות לה' הפרו הורתך. ולהט מוהר להציל כל כתבי
. (  קודש שבעוצם. אפי׳ כחובים בלשון אחר(בעל המאור סרק כל כתבי
 ואפילו ספרים שלנו שנקבעו בדפוס מוחר להצילם. דלפוס כתב
: (  מעליא הוא (כמגיא של׳׳ל ט״ן וי״ז. ועיי מ״ש מגילה פ׳׳ג ל׳
. להכא ( ) י נ רו  ו)(פיטעראל) של ספר : ה) וא״צ ללבפן(כס״י לעי
 זמנו בהול: ט) ר״ל פבחיך החיק מונח ג״כ מעות. ודוקא בהונחו

. אלא דהא דלא נקט במתני׳ דלקמן למבוי המשותפת טשום דאיני פסיקא דהא לד״א אפור בלחי ׳  שידש׳יי אבל חרשב״א כ׳ דא׳׳ל דמתני׳ ס״ל כת׳׳ק דחחם דבעלמא טחני ג״כ להי א
ל כתבי. אעיס שלא ערבו. וכ״כ רשיי וכח׳יפ והכי מוכח דבמתני' כ׳ קתני לחצר המעורבת  א׳ אבל הכא נקט למבוי רגמ ר״א מודה הכא לענין כתבי קודש : [אות קלח] ברע״ב ד״ה כ
ע דבכיס טצילין רק למעורבת מ ש  הכא לא קתני הטעירבת . ואילם תמוה לי דברי דשיי שבת דף 0'א ע'ב ד״ח לאצולינחו להצר המעורבת כשאר כתבי קודש עכיל מ
. חיינו רשב״נ במתני׳ פ׳א דטגילח טייח ונ״מ ג״כ לאידך תנא בכתובים שלא . ואיכא לס׳׳ד דלא גתנו לקרות בחן פ ״ ע א ה י י ב י ׳ ׳ ר ה ם ב ] ש ם  וצ ע ! [אות ק
. ולישנא דהר״ב ואיכא למיד מגומנם דהא הר״ב בנוגילח שסכתכ דחלכח כרשב״נ: טשנח ב [אות קכוא] בחר״ב ד״ח מצילין , בתול על מטונו , ואע׳׳פ  בדיו עיין בסוגיא ובחוס׳
 דלקמן ריש פרק בתרא במי שחהשיך אמרי׳ בהיפוך דהק־לו חז׳יל דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו ואי לא שריית לית אתי לאתויי דיא ברהירכ׳ חר״ן לקמן דכל הפםד שחוא
ת ארם בחול עליו וצריך שימהר הצלתו כפו בדליקה בכה״ג אמרי׳ מתוך שארם בהול אי שרייח ליח אתי לכבויי  גופל פתאום דאפי׳ בלא איסור שנ
 ל*י שהדבר נהפז תרבה ואין לבו עליו ואי שריית ל«ח מידי לא יתן דבריו לשיעורים וכל כח״ג איכא למית,ש טשי לםתיך שאדם בהול ממאי דאיכא
י ואי לא שריית ליה מידי ד. אבל בפי שחחשיך אין חשעח דחוקה לו ואי שריית ליה אף תיא יציל בכח׳׳נ דשריית ליי לחי  ימ>חש יאץ אדם מעמי

 א& חוא לא יעמיד עצמו 9ל ממונו ויציל כי חיכי רבעי ע״ש :
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לה. אע״פ שהוא  מה לי פורתא מה לי מובא: וענול של דבי
ם. ויודעים שאם ה: ואם היו פקחי  גלול ויש בו סעודות הרג
 ישאלו שכר כפועלים לאו שכר שבת שקלי טון דמעיקרא לאו
 אדעתא ישכר פעולה באו מישי! עמו חשבון נאחר שבת ובירא
 שמים עםקיגן דאע״ג דמהפקירא קא וכי
 ומה שהציל דדיה הוי מ״מ לח ניחא
 ליה דליתהני מאחרים דידע דעל
 כרחיה אפקריה ובחנם נכד לא ניחא
 ליה דלטרח הילכך שקיל אגריה :
 ף ולשם הוא מוציא. לתנא קמא
 לחצר המעורבת ולבן בתירא אפילו
 לחצר שאינה מעורבת: כלי תשמישו,
 שצריכים לו לאותו היום לםעידה :
 י״ח כלים. שהוא רגיל ללטש בחול
 בבת אחת ותו לא ואלו הן הסרבל
 הניליון ומלביש שממלאי! אוחו מיך
 וצמר גפן בין תשירה לתפירה שקורץ
 בערבי מחשיי׳א וחגור רחב שחוגר

 ועיגול של דבילהי>) וחבית של יץ ואומר
 לאחרי׳ בואו והצילו לבםיחץאם היו פקחיןיפ)
 עושין עמו חשבון ארד השבת כ). להיכן
 מצילין אותן»r לחצר המעורבת ״) בן
 בתירא אומר אף לשאיבה מעורבת«) :
 ךולשס=י) מזציאכל כלי תשמישו כ״)
 ולובש כל מה שיכול ללבוש* ועוטף

 ׳L מה שיבול לעטוף. רבי

ם. פי' הר״ב ויודעים ללאו שכר שבח שקלי  ?*ייף י ר:,״ ג ואם היו' פקתי
. אבל לוקחים  ד ילעם. מירונין צ״המ׳׳ן ; כיון דמעיקרא לאו אדעתא לשכר פעולה באו
ר £ שכרם מתוך שהם זוכין בכל מהפקירא. אלא שאינם רוצים ׳ חי  י?עשי
ן לזכות בכל כמ״ש הר״ב דבדא שמים עסקינן והט איתאבגמ'. י * $ א ? ג י £  ״

* ומ׳יש בפייהרמב׳ים באנשים חסידים * ^ ; ^  ן
 איירי הוא טעות מןהמעתיקים דבהדיא
 שגויי נוסחאות אמרינן בגמ' לחסיד אפילו אגרא
 ™ לשרי בשבתא טהאי גיינא לאשקיל
 לחבייו.יאםחיו.גמ»י״ר דצא מיקרי חסיל אא״כ מוותר משלו
ה יאי* י ט  בכל דבר שיש בו ניטל ע
ה ע׳יג דלאו שכר שבת גמור הוא שהרי נ י א ש . ל ן כ י ה ל  נט״א י

 מעורבת. «י״« לחצי לא התנה ומהפקירא תא זט: ד רבי

^ יוסי אומר י״ח כלים. פיר£הר'ב . ^ 5 5 
. m את כלן • שהוא רגיל ללבוש בחול. וטעמיה י ל  כ

 גי.שני*ר את בל כל
• , ; כו ) שי ח ס ) ל  ולובש כ

 ב־ישכ־׳ב ושדי ליהא. הוי משאוי ומשיה אפילו לחצר
 המעורבת אסור משום דכיון למטריד
 לובש כל שהוא יכול חייפינן דלמא נפיק בהו לרה״ר0

 כל מה שיבול לעטוף. רבי יוסי
ם כי) והיזר ולובש ל  ^בש1^\^17 דאי לביש טפי ונפיק בה; לרה״י אופר שמנה עשר כ
 ומוציאכ«;ואומרלאחריסבואווהצילועמיכח):
 ח רבי שמעון בן ננס אומר פורםין עור

 ^vS^l^3^ הריין: שמנה עשר כלים. כתב הר״ב ושני בתי שוקיס שאינן ממעל למדו ובגד צר וקצר שקורץ בלע״ז נונ״א א) וחלוק
זר מחוברי׳ כאחת כדרך מלבושי האשמדם וסביבותיהם אבל הרמב״ם שלובש עלבשרושיץרץ קמיףאב) וחגור שחוגרים עלית וכובע וחו ' . '  בלי
 מנאן לחד מנא ומסתבר כדבריו שכן הן מלבישי אותן הארצות שבראשו ומצנפת ושני מנעלים שברגליו ושט בתי שיקים ושני
ה וכן מונה מלבישים אחרים בתי ידם שמלבישיס אוחם על הידיס ומכסין בהן הזרועות א י נ ו ל  וכדרך מלבושי ארן פ
 ואין להאריך בהן. ומ״ש הר״ב ושני בתי ידים שמלבישים כו׳ עד האצילים ושני רדידם שמתנגב בהן וטלית קטן שמכסה בו
 ומכסים בהן הזרועות כוי כתב הרמב״ס כי ארצם היתה קרה ראשו וכתפיו וסודר שבצוארו ותליין שני ראשיו לפניו וקורין

 שי״ד

 ולובש ומוציא. ככי׳ק
 חויר.. בכי׳ימ פעמים
 וחוזר ולובש ומוציא
 וחוזר ולובש ומוציא..
 ה ר׳ שמעון ב״נ. נכי״א
 ר׳ ישמעאל ב״נ וממ׳ שס

 רשב״נ.פורסי1מי־כי״>־ וכוי. ובערך ארן מצרים ששם כתישב הרמב״ס הוא אומר. לו בערבי
 פירשין

. שכשם בהוא מציל כך י מ  בואו והצילו ע
 ככן א״י צפוני לארץ מצרים כנזכר הרבה פעמים במקרא וראשונה הם מצילים. אבל לעיל אמר בואו והצילו לכם שפעמים שהוא'
ק  בפרשת לך לך וכל שתי ארצות ששתיהן לצפון מנטיית השמש מציל יותר ממה שהם יכולים להציל* כגון שהוא לא סער ו

• סעדו ( י מ ע ז י ) > ) ב ק * י י ע ט נ ו א ) > ף אותה הארץ שהיא דרומית לשנייה הנה היא יותר חמה מהשנייה א ץ כ ל י צ ס ה נ ש פ ב נ י  נ

וחד] מא״ילפי שהם הרבה יותר לצפון מא״י ואף בבל היא י ^ נכ*;! מפני קורבתהיותר צגטיית השמש ומפני כן אצו הארצות הס קרים [ ״ י ״ ? . י *  ל

׳ ^ צפונית קצת לערך ארן ישראל: וחוזר ולובש ומוציא. כתב הר"! והא דלא שרינן הכי באיכלין ומשקין משום דהתם כיון דבירו כ

ולמ״אף י  כת׳יקכ. י

 תוספות חדשים

 מיולי! ״1 כהייא יייקא הוא מוציא מתוך שאדם בהול על ממונו אי שרינן
 אנפשיהומדכר ע״כ. ולכל הפיסקים לא דברי ר' יוסי

 :יכיל לע;יוף כיי. •בש״מ דיי בלבד. [״ואע״פ שבספר רבינו אבר כתב אתאן לתייק ויש לו קצת פנים מפרש״י מ״מ בספר מעדני מלך כתבתי האי! הכרח

או והצילו עמי. כתב הר״ב אבל לעיל אמר והצילו לכם שפעמים שהוא מציל יותר ממת שהם  מפרשי׳י ושצ׳׳לאתאן ככ״ע]: בו

 שרינן ליה אתי לכבויי אבל הכא כיון שאין אתה מתירו אלא דרך לבישה רמי
 בלבל הוא אלא ד״ה מלבל להרמב״ס כפי מת שפירש בו בכ״מ שהן לברי

 יקפעסאמהאושיילסשומ יכולים להצילוכוי. ["רהט מפרש הר״ב מאי דאתמר עלה דמתניתין גבי מזונות קתני לכם משיםדלאקא חזי אלא מזון ג׳ סעידות
א אבל גבי לבושים קחני עמי משום דקא חד ליה לכולי יומא ר״ל דכיון דלא קא חד אלא שלש סעודות אפשר שזה סעד א׳ או ב' צ רי*?>יה י

כ ?4? י נ ל ל ' 
 וזה לא סעד כלל או רק א'אבל מלבושים לכולי יומא חזובשוה ונמצא שכולם שויס בהצלת מלבושים], והאדאמרן לעילדמהפקר
. קא וכו. לאו מטעמאדאמר והצילו לכם. אלא חכו מן ההפקר כמציל כמוטו שלים ומשלילותו של נהר ונקט דאומר לאחרים ן י צ ן ^ ו ש א  ר

. לפירש״י שכתבתי ח שאע״פ שאומר להם כן על לעת שיצילו ולא יעכבו לעצמן שרי כמ״ש שם הי״!*־• ה פירסין עור של גלי  פירסין ד !כרע׳בז סדיח י״
* בפרק ד' דדוקא עורות של בהמה גסה מטלטלי! לחד למזגא עלייהו מפרשים התום' לעיל רהכא מיירי כשייחלו לישיבה ולר״ת מ י מ  כליס לי״ ייוייין ג

. . . A . 1 1  בי״ל עיכוהרמנ״ס מסיים 1
 גפי׳ כמבנה דאין הלכה m ״

M * . * * * « » >  כלי יוסי ולא ידעתי למם 4 *

ת ר א פ ן ת י כ . י ש ׳ ד ת ג M ה ״ י ת ה ה  פ

ן י כ  ישראל י
 טרחתן. ובירא שמים מיירי. שאינו רוצה לימות מפל אחרים .
 ואעפ״כ אינו רוצה לטרוח בחנם : כא) המאכלים שאין הצצתם
ף שאין להמציל  כ״כ מצוה ככתבי קודש: כב) עם זו שהדליקה בה א
 חלק באותו עירוב : כג) זק״׳יל כתי׳ק (ש0 0״«): כד) לחצר
 המעורבת עם זו: כה) שצריך לסעודה : כי) לפי מנהג אנשי
 (אזיק). ומנויי[ בנמ׳. וקיי״צ כמ״ק: כז) וצא התירו כה״ג
 באוכלים. דהכא מדצא החירו רק ט״י לבישה. חכר שלא לכבות .
 משח״כ באובלין (לשגיא) . זי״ח דרייושי קאמר לה. וצא קיי׳יל
 טותיה(שס): כה) ל״לבשוה עמי. משא״כ לעיל קאמר ״הצילו
 לכם". דלסעמיס אינן שיין עמו בהצלחן. כשאחד סעד ואי צא סעד

ן יד׳יא ייד מדיין י י  מוי*•" ב
ר כיון דליכא ב«ת איסיר חיצאח הוי כמו חצי־ המעורבת. ואוייי! ^  מלבוש והוי בבא בפ״ע ולא קאי על ולשם מוציא . ולעניי אולי נם למבוי שאינו מפולש ואפשר אף לרח׳ר מ
] בחריב ריח בואו. יותר ממח שחם יכיליט ג ם  לדעת הדי; שהעתקתי לקמן בסמוך אצל דברי חתוי״ט ד״ח די׳׳א יש בזה איסור חוצאח ואינו מותר רק למעורבת: [אןת ק
ם חוא לא בחילי וליח לאתי לכנויי נ מ  להציל, מזה נשמע רדעת ח־ע״ב דהאהרים ג״כ א״י להציל רק מזון גיס דלא כדעת הדיי מראני שכ׳ הרין בשמו דחאחרימ דלאו מ
] בתיי״ם ד״ה רבי יוםי איהר. דלמא נפיק בהו לרה״ר. ואפשר דע״ב לא פליני רבנן עליה אלא משום דכ־ון דאינו מציל אלא בדה־׳י ר ט  ומותרים לחציל כמה דבעו : [אות ק
 לא חיישי׳ לחנ« אבל היכא דנפק לדח״ר בחא מייו דאשוד משוס משא.ולפ'ז אסור לצאת ברחיר במלבושים הרבה שאין דרך ל«שא אותם ביחד.חר"ן: [אות קמת] בתיי מ דית בואן
i * י מ  ןהנילו עמי כמ״ש שם דיר׳׳ן . אבל רש־יי כחב דחוי תפקד כיון יאמר בואו והצילו לכם וכ״ח בש ע סי׳ של״ד וכ׳ חסנ״א דבלא אמירת יטל לומר הייתי ס

 אנשים

' להוציאן בבת אחת. אבל להניח כלים מלאים לתוך כצי א' אסור ^ J L ^ 1 ^ 
ף שהוא יותר מגי סעודות : יה) לצרככם : יז) א ; (מגי׳א שם 0״מ! י ס ׳ ד כ א ש ״ ש ר ?  ועי׳ מ
 יש״י עולה כסיריש הראיש נ״ס לכ׳יא. ולר״ן בשם ד׳י מטראני אחרים יכולים להציל אפילו
 לאתא! כת״ק • הרבה מדרדק בהולין. ותו לבאחריס ציכא למיחש לכבוי*. שהרי
 הדליקה גורמת שמה שיצילו יהיו שלהן. דמהפקירא קזט • אבל
ת רע״ק כשיכבו. יהיה הכל של בעי\ב.ומדאמר ,הצילו לכס״ להט אם ירצו ספו  תו
 ד [אות קטב] כמשני] יזכו בו כבהפקר דאס צא אמר להם בעה״ב כך. צריך שיחזירו לו
ר להו. לעצמי הייתי מציל ע״י עובדטכביס מ ל מת שהציצו. דמצי א  וליבש כ
. דרשאין בכה״ג ליכול שכר ן ד : יט) ר״ל אסיודטץ ה •א) ו (מגיא שםי ל י ^ , א ד ׳ מ ד ב ' א כ ו ה 1 

ס רצו זכו הכל לעצמן: כ) לתבוע ממנו שכר  לחצר שאינה מעורבת שבת. דהרי א
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. מיי׳ מ׳׳נ  סעי׳ כיה: קטן
 ידהיש י»׳ל שם ?ל׳ ייא המיג
 שם הושיע מם י ן כושי!.
b's קכ״א גיא עינ ע״א קין 
tbc פי׳יב היי שטינ cn מיי׳ 
' ה׳ ,rp ׳׳ רעיזp tft< מושיע 

 1P" ::ש>״ל סעיו כיג נהגי׳

 שנויי נוסחאות
 שאחז בהן (את) חאור.
 במשדיש ליתא. מי׳׳מ
 שלא תאה! בחן. יעי׳
 בבבלי ובירושלמי. סחרן
 בטיק מחייך. ועושין

 דכילהו רשנ״ג כמ׳ש במי'
 הל״ן וכראמד לקמן בע׳ג
 אין מדקסגי סיפא כר״
 (ו״ס) ועי׳ רש״י שם.
 מים לפי שאין יכולין
 לקבל את חאוד , בכי׳׳ק
 מים שאינם.. וכן הוא

 ומציל על כלי ען שלא ישרף: בין מלאים. מים: שאין יכולין הרמב״ס: ן מפגי ששביתתו עליהן.ולעיל ספ״ט כהבתי דקי״ל קטן
 לקבל את האור . מפני שתרשים אוכל נבילוח אין ב״ר מצורן להפרישו

 י ״ י של גרי על גבי שידה«) תיבהל) ומגדללא)
 שאחז בהן את האור מפני שהוא מחרךלב).
 ועושין מחיצה בכל הכליםלג)ביןמלאיםלי)
 בין ריקנים בשביל שלא תעםר הדליקה.
 רבי יוסי אוסר בכלי הרש חדשים מלאין
 מים לפי שאין יכולין לקבל את האור והן
 מתבקעין ומכבין את הדליקה לח):( עובד
 כוכבים שבא לבבות אין אומרים לו
 בבה•*) ואל תכבהל׳) מפני שאין שביתתו
 עליהן לח). אבל קטן שבא לכבות אין
 שומעין לו מפני ששביתתועליהןל*):{ כופין
 קערה על גבי הנר בשביל שלא תאחוז
 בקורה*). ועל צואה של קטן מא) ועל עקרב

א ל  ש

 מוקי לה בגמ׳ דהכא בקטן העושה
 לדעת אביו שיודע שהכיבוי טח לאביו
 ועושה בשבילו ודכוותיה בנכרי ואפילו
 הכי שרי דאע״נ ליודע דטח לישראל
 אפילו הכי אדעתא מפשיה עביד
 ולהנאת עצמו שיודע שלא יפסיד :
. ׳ ו  ז כופין קערה על נבי הנר כ

ת מחיצה. בל׳׳כ ובמשט׳ל צל ה  כתב הר״ב ואע״ג שנוטל כלי ל
, ^ עישי,..ינוס״ של>ו עייף ן ע  ^ ^ ^ ן

 גבי אין נותנין כצי תחת הנר וכו׳
 כתב הר״ב טעמא דאין מבטלין כלי
 מהיכנו ולההואטעמא לא קשיאהכא
 ולא מידיוכההואסעמא קים לן ולכך

 תמהני על הרע״ב שלא היה צריך במשבייר (ושם ־לקבל
י יצח* בהם״) ״׳׳נ סיס מפני ב ר ד  לכתוב כלל מאי לאות3יה ל

K ס ז״ל י ר  ללא ק״יל כיותיה וראיית ה
 ו ואל
 י) אל״

 הם וסבר ר״י גרס כבוי אסור״ אפילו
 במקום הפסד ממון ואין הלכה כר״י:
. לאמירה ה ב  ן אין אומרים לו כ
. אין צריך ה ב כ  לנכרי שבות: ואל ת
 למחות בידו אלא יניחט ויכבה מפני
 שאץ שביתת הנכרי ג) עליהם דישראל
 איט מוזהר על שביתת הנכרי כשאינו
. של חרס ה ר ע : ץ כופין ק  מבדו
ב הנר ובלבל שלא יכבה ואע״פ נ ל  ע
 שטסל כלי להצלת קורה שאינה טטלת
 בשבת הא אותיבנא מינה לרבי יצחק
 ראמר אין כלי ניטל אלא לצורך לבר
 הניטל ושני לה בצריך למקומו של
:  כלי לשרי לטלטלו לצורך מקומו
. לאו צואה ן ט  ועל צואה של ק
 של נער קטן קאמר להא גרף של
 רעי הוא ומותר לטלטלו ולהוציאו

̂״ שביתתו  ועל צואה של תרגגולים מפני הקטן שלא יטפח ויתלכלך בה וכגון והראי׳ש שם והרמב״ס פכ״ה מה״ש כולם פסקו ללא כר״י ועיין כ"כי״ראו3
. כתב הר״כ לאן עליהם,נמשט׳יר״>ליך. על צואת של קטן  שצואה זו מונחת באשפה שבחצר דלא רמיא קמיה ולאו גרף בפרק י״ח משנה בי': ו

 של רעי הוא הילכךאין מותר לטלטלה ולהוציאה אבל מפין עליה צואה של נער קטןקאמר להא גרן* שצ רעי הוא וכו׳ אלא צואה
ו קערה של תרנגולים וכו׳ וכגון שמונת באשפה וכו׳ ולא גרף כו׳ . תימה מהל׳יש הל״! וכן גםמיך. מ א  א)(שראנק קאסטע!) ב) בר׳׳נ ד״ר: עליי לישלאל ז
M w t w k ב [שבא ת כ ד כ ם ו י א מ א מ ל ם ו י ט א  דהשחא לאוקמת ליה במונחת באשפה שבחצר לתו לא הוי גרף של רעי לפי שאין זה מקום ישיבת ג
 הרמב״ם. אם כן כי מי נמי צואה של נער קטן כי מונח באשפה שבחצר ליתסר לטלטלו ולא לוקים למתני׳ אלא באשפה שבחצר (מפני) ששביתתו. נל״נ
ס ־יח י

ר ך י ב ץ^א ר . ובגמ׳ לצואה של קטן לעולם שרי לטלטלה ולפנותה מפני שראויה להאכילה לכלבים. ויש 5'? מי  ולא צריכנאלאוקמא'לשל הרננולין נ
^ ח י ע ^ ת ; ז ^ , ; 3  גירסא אחרת להפוסקים ולאותה גירסא אין חילוק בין צואת קטן לצואת תרנגולי! אלא להכי מוקמינן בצואת תרעולים דכיןן 1
 שדרכם להיות בחצר אחרת שאדם מקצה להם מקום לא שרי לטלטלם משום גרף של רעי אלא מיהו בשביל שלא יתלכלך בה הקטן ־(גבי) הנר. גל״נ ליתא.
 שהולך לשם לפעמים כופה עליה את הכלי אבל צואה של בני אדם שדרכה להיות בחצר שדרין בה כגון צואה של קטנים אין צריך % שלאחחאח?קחאוי
יל בקורח. גכי״מ יבכי״א ג ר  לכפות עליה את הכלי אלא מותר לכבדה ולהוליכה לבית הכסא. ולגי׳ זו אפשר שנתכוון הר״בוה״ק לאו צואה של נער וכף ד

, ^ ^ ^ , ^ שלא יאחז חאוד״ ן כ m ן ה ץ ^ א ן צ ן ש ן ע / ן ן ן כ י ל ן ע ך ל ת ל ^ ע ע י ^ ן א ה ל ) א ן כ י ^ ן ן  ^ ^ ^ ה

 א) ידי סדא;: לעיל געשי* יהכא בלחץ וגא מתוקן בדי קראקא פ«ו שהוא ל0;יגו. ט?יג

ל האור ב ק  לאשפה אלא הכי קאמר לפסוק כר״י כבר דחאה הרמב״ן בסון) מסכת שבת . והרי׳׳[* ל

 תוספות הדשים
ן  ה [בדעיב] ד״ה שאי
 יטלץ >קבל כר ואין הלכ?
 כר״1 עכ״ל. וכיס בש״ע

 סימן של״ר:

ן י כ  ישראל י
 יבבה. ולאו רוקא בדליקה. אלא הייה בכל הפסד הבא פהאום .
 וצריך להצלתו דבר שאסור לישראל בעצמו לעסות. מותר לומר כן
ו). [מיהו לל דדוקאבהך לישנא שרי.  בפני עובד כוכבים (שס סקל׳
 אבל אסור לומר בל הרוצה יכבה. דהרי הך ליםנא מכני בתרומה
ן גזרים ל׳׳ו כי). י ר כ ) י מ  דהוי שלוחו. וכל התורם אינו מפסיד לא מ
 ועי עור תמורה (י״מ א׳) כל הרוצה ימיר ומדלא מוקי לה ההם.
ק הרוצה. ע״כ משוס דבכה׳׳ג  בהקדש וחולין שניק כלו. יאמר י
 הויל שליה ואין שליח לדבר עבירה . וזה לא כרבותינו בעלי חוסי
 (גיסי! סיו א׳ ד״מ כל) דלת־ הרוצא שם. באמר כל הכומע קולו

ל חבית « י ח , יחיח כי £ ״ ״5״״ג יכתוב גט לא עשאו שליח]: לט) ואף למיד מלאכה שאצ̂ל מ י  אפיה צריך למחות בקטן. משוס.דאדעתיה דאביו קעביד. והכי 5ד
 קיי״ל(שם סכ״ס). מיהו בגתלש חוט העירוב. מותר ליתן להתינוק
 לישא המפתח לביהב״נ (מרו שמי׳ו סק״ו), ונ״ל דמב״ש דרשאי ליתן
 לוספדס לשאתן לביהכ״נ(זמי׳ מג״א סמ׳׳ג סק״נ ותק>*ע סק״מ . זעי׳
 מ״ש כפתיחה לעירובי!): מ) אף דליכא סכנה (רע״ז רע״ן סק׳וז). וצריך
 שיניח אויר מעט לנר פלא יכבה (מג״א שס סק״ע): מא) לאו בצואת

 אדס

 כין תפארת

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 אנשים שחיו מצילים
 וסחזיריט לי . ולעג ד
 חיה נרא־ן דבאוכליש
 דאיא לו לתציל יותר םנ׳
 סעודות הוי חפקר
 דכמציל מווםו של יס
 הוא, אבל במלבושים

 עדין. [והגאון מהו' עקיבא שלינו״א כתב לבאוכלין לא״א לבעהי׳ב להציל
 יותר מגייס. אילן סוס ססקל. לסכ׳ קאמר הצילו לבס. אבל במלבושים דחזי
 לכולא יומא כשיפשונו וילבש. לא סוה אינך השקר . להכי קתני הצילו עמי .
 [אב״י ק״ק גא־ח בש״ע של״ל נסיח הביא הדעה הא׳ בסתם שפושנן ול1כש.
 א״כ הכי קיי״ל (כשייך י״ל רמ״נ̂) נא" ג האיך כתב בס״מ בואו והצילו
: לא)(שראנק): לאדע) ) (  לכם. וי־׳ל]: כט) (קאםטען) : ל
 לב) כדי שלא יהא בוער והולך : לג) להפסיק בפני הדליקה:
 לד) מיס : לה) מיהו אנו קיי״ל דגרם כבוי במקום פשידא שרי
 (פס סכ־נ). וה״ה טליח שחחז בו האור. פושטו ומתכסה בו כדרכו.
 ואם נתכבה נתכבה. ובלבד שלא ידלג ויקס; בו אנה ואנה. דהו״ל
. ומוחר  כמכבה בידים. וכ״כ ססר שנדלק. פותחו כררט וקורא בו
 ג״כ לשפוך מיס על הטליח והספר. כדי שיבבה האש כשיגיע לשם
 (שם סכ״ג): לו) דאמירה לנכרי שבות: לו) ר״ל א״צ לומר לו אל
: לה) ועובר טכבים ארעתיה רנפשיה עביר. טי  תכבה. מפני ו
. ומה״ט מותר לקרוא לעובר כוכבים  דיודע שישראל ישלם לו
 ולומר בפניו כל המכבה אינו מפסיד. אע׳׳ג שיודע שעי״ז ודאי

 הפקר
 כוונת חשיס דביישא
 תני תצילו לכם כיון דלא
 ח1י אלא ג״ס וממילא הוי
 הסקר אבל ב מלבו שיש
 דחזי לכולי יומא לא חוי
 הפקר משיה אומר בואו

 ותצילו עמי;
. ן י ס ר ו ] בתזי״ט ד־ח פ ] ברע״ב דית שאין יכולין לקכל . וסבר ר״י גרם ביביי אסור. חייט בדליקה דתיישינן כ«ק דכחיל דלמא את« לבבויי. גמרא: [אות קמז ש  ה נאות ק
 וביו״ט אף בלחין. חיינו בנשחטח ביו״ט שדי לטלטל עור הלח דתתירו סופן משום תחלתן שלא ימנע לשתום ביויט כדאיתא בביצה «״א מ׳ח: ו [אות קמח] במשנת אין אומרים
 לו כבת. בסוניין דף קב׳׳א אמרי׳ אמר ר׳ אמי בדליקה התירו לומר כל תטכבח אינו מפסיד. והנח אם מותו- לומר לנכרי אם תכבת לא חפסיד לא נתבאר בפוסקים ומדברי
 תום' כתובות דף ע׳ ע*ב שכתבו שם דבטודר חגאח דמותר לומר כל הזן א־נו מפסיד דס״מ לומר ליח«ד אם חזון לא ת6שיד אסור דדמי לשלוחו א״כ הבא בדליקח טדלא נקט
 רביתא יותר דמותר לומר אם תכבח ל״ת מוכח דוחו באמת אסור. אמנם קשת לי דחא כסוניין אפרע[ גיסא מסייע ליח אין אומרים לו כבת וכו׳ כבת היא דלא אשדינן לידו
 m כל חמכבח א״מ אמרינן ליח ותא מתך דיוקא יהא מוכח דדוקא כבד. ממ* אסור אבל לומר לו אם תכגת לית רשאי ואיכ אמאי לא נקט ר״א יותר רבותא דגם זח מותר •
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. כפייה כלי א  עקרב שלאיתישך. כהב הר״ב ולצוד נחש מפני שרוצה לצחק קערה בשביל הקטן שלא יתלכלך: מעשה ב
 בו אםור. וכ״כ הרמב״ס . ומשמע רחיובא ליכא וטעמא נראה על עקרב: בערב . שם מקוס: חושש אני לו מהטאת :
ך אחריו חושש אני שמא חייב חמאת  לפי שהנחש מהדברים שאין במינן נצוד דאפילו לצורך פטור אבל רפיון שלא היה עקרב ר
 אםורכדכתיבנא ברפי״ר. אבל תימת מדתנן בפ״ב דעדיות מ׳יה משוס צידה . ולענין פסק ההלכה אותן בעלי הארס שטשכץ
 וממיתין ודחי כגון הנחשים השרפים
 וכלב שועה מותר להרגן מיד כשיראה
 אותן ואפילו כאין רצים אחריו ואותן
 שאינן נושכים וממיתין ודאי אלא
 פעמים ממיתין ופעמים אין ממיתין
 אם רצים אתריו מותר להרגן ואם
 אין רצים אחריו כופה עליהם כלי
 ואם דרסן והרגן לפי תומו מותר ולצוד
 נחש מפגי שרוצה לצחק בו אסור :
 ח מילא מים . מבור ברשות
 הרבים: כבש. עושי! בספינה גדולה
 לירד בו מן הספינה ליבשה ואיצטריך
 הנא לאשמעינן נר ומיס דאי תנא
 נר הוה אמינא נר הוא דשרי
 דליכא למגזר שמא ירבה בשביל
 ישראל דנר לאחד נר למאה אבל
 מים דאיכאלמיגזר אסיר. ואי אשמעי׳
 מים הוה אמינא מים הוא דבשביל ישראל אסור אבלנראע״ג

 דבשבי

 למאה צריכא
 משום מעשה דר״

.  ועיי ר״ן

 שלא תישך. אמר רבי יהודה מעשה
 בא לפני רבן יוהנן בן זכאי בערבוב)
 ואמר חוששני לו מחטאת מנ< ״' ח עובד
 כוכבים שהדליק את הנר טל) משתמש
 לאורו ישראל ™< ואם בשביל ישראל
 אםורטי). מילא מיםטה להשקות בהמתםה)
 משקה אחריו ישראל«c ואם בשביל
 ישראל אסוו־נ). עשה עובד כוכבים כבש
 לירד במא) יורד אחריו ישראל ואם בשביל
. מעשה ברבן גמליאל ( נ  ישראל אסור נ
 וזקנים שהיו באין בספינה ועשה עובד

 כוכבים כבש לירד בו ררדו בו
 גמליאל וזקניםנג):

 רבן•

 חלה ואי
 שראל כיו; דאיהו נמי צריך ליה שרי דנר לאחד נר
 וכבש אע״ג רדמי לנר דכבש לאחד כבש למאה

 ג וזקנים תנא לי׳ דמעשה -רב :

 ! שיורדין בו
 ועיין בדברי הר״ב

 להצל נחש לרפואה חייב. ש״מ שהוא
 מאותן שיש במינן צילה וכתבתי לעיל
 לבהו בין לצורך בין שלא לצורך חייב
 ולי הרמב״ס בחבורו פ״י ברברים
 שיש במינן צילה לבין לצורך בין פלא
 לצורך או לשחק בהן חייב ולכך נראה
 דהאי אסור דנקטי לאו לוקא אלא
 ה״ה דחייב ועמ״ש במשנה ב' פי״ח:
א מיס להשקות לבהמתו. ל י  ח מ
 אורחא דמלתא נקמ לפי שבמקום

 השקאת הבהמה מצויים שם ישראלים
 ונכרים אבל אה״נ א) דאפי' מילא
 מים בשביל ישראל עצמו אסור לישראל
 לשתות מהן דהא מ״מ אהני ליה מעשיו
 שעל ידי מלאכתו של נכרי הוא יכול
 לשתות מהם במקום הזה. הריין
 ור״י בתוספות. ועיין במשנה ב'

ש . מקום ב  פרק ג' רביצה : כ
 [בו] מעלות כסולם כ״פ הרמב״ם

 במשנה ג' פרק ג׳ דמדות ועייין בפרק ג׳ דביצה מ״ש
 שם בסי׳ד
 ־*פילו מילא מיש לעצמו אשיר לישראל כו א) פ״ס כד׳ קראקא אך בדפוס שראג

ן י כ  ישראל י
 דוקא כאינו מכירו ואוהבו של ישראל . דאל״כ חיישינן שמא ירבה
 בשבילו(שהיה י״א ותקל׳ו ס״ה): נ) ה׳׳נכלטיל אוח מ״ו. ואסיר לכל
 ישראל לכל מיני תשמיש. מיהו י״א רבמילא לאדם לשחות . או
 בהביא עובד כוכבים מפקין מרה׳יי דרך רה״ר. מופר אף למי שהובא
 בשבילו. מדיכול ישראל לילך לרה״י לשהות!. א״כ לא נהגה ממלאכת
 איסור. ויש לסמיך על זה בשעת הדחק(שכ״ה ס״י): נא) מהספינה
 ליבשה : נב) וצריכי כולהו בבי. בנר קמ״ל אע״ג דהעובד כוכבים נמי
 נהנה מאורו. אפייה בהדליקי לצורך ישראל אסור. ומים קמ״צ
 אע״ג דאיכא למיחש שמא ירבה בשבילו. אש״ה בעשה לצורך עובד
 כוכבים מותר [אמר הכזתב צריכותא למיס נמ׳ קאמר לה וצריכותא לגר
. אולם לפי מ״ש בפתיחה במלאכת שבת (סי׳ טי)  הר״ב הוסיף מדעתו
 לבעשה לעובד כוכביס וישראל יחל באמת שרי. י״ל מדלא נקט השי׳ס גם
. וגם לא צריך ליה כלל להך ב ׳ ל . שי׳מ ללא ה ב י ר  צליכותא של נר שזכר ה
. ללא סמי תנא רישא מלתגא כבר סיפא .  צריכיתא . דהכי אורחא לגמי
 ואנע׳׳א לאי תני מיס לבהמה. הו״א דויןא מיס לבהמה שרי משוס צעב״ח .
. אבל נר (  דוגמת מעמיל אדם בהמתו ע״ג עשביס כשבת (שבת קכ״ב אי
. מיחוש  דלעצמו סד״א אפילו הדליקו עוכל כוכבים לצורך עוכל כוכבים לתפר
! שמא יעלה ויתלוש (עיי תום׳ ל״ס  שמא ׳לליקנו. כדנזרינן כפירות הנושל,
 משתמש) קמ״ל].וקמ׳'ל כבש דאשמעינן מעשה רב דר״ג וזקנים: גג) אפילו
 עובד כוכבים מכירן. הרי בכה״ג ליכא למיחש שמא ירבה בשבילן:

 כללא דפרק טז
 והנה שיתכבה מחר . וכן ספר הדולק פותחו לאט וקורא בו ואם כבח כבח
. ואפי׳ הוא עבדו המושכר לו, דו  עובד כוכבים שבא לכבות. אין מוחין בי
 אבל אסור לומר לו שיכבה. רק אומר לפניו כל חטכבח אינו מפסיד .
 גם מוחו* לקרותו למקום האש אעפ׳׳י שיודע שיכבה מעצמו. ולומר כל
 הרוצח יכבה אוסר ע״ר זצוק״ל , יקטן אין םגיחין לכבות , נר הלב או שעות
 שנסל על חשולחן מנער חטבלא בגחת עד שיפול הנר ופוב דאמשר ע״י
 עובד כוכבים ונר שסן דוק* ע״י עובד כיבבים. בל כתבי קודש [ותורח
 שבכתב קודמת לשבע״פ] מצילין האידנא בפני חדליקה, וקורים בתם בכל
. וכן מטב«  שבת אפי׳ כתובים בכל לשין ואפי׳ כתיבים שלא בדיו ובכל דבר
ת שטבעו חכמים מצילין מן הדליקה ומן כל מקים מגולח והפקד. מ ר  ב
. משאיכ באין בקיאין בו אסור ו  ובלשון אחר דאמרן דוקא בתעם בקיאי! ב
 לכתבו ולהצילו. וס״ת שיש בו ללקיט פ״ח איתיות םתוך תיבות שלימות
 או שיש בו אזכרה מצילין. ובםנלת אסתר וקנמין שיש בחם פסיקים,

 פלוגתא

 יכין תפארת
 ארם מיידי דהא חזי לכלבים . רק ה״ק עצ צואת תרנגולים שלא
 יתלכלך בה קטן.ומיירי במונחה במקום שאין שם דריסה רגלי אדם.
 דאל״כ מותר לפנותה להדיא.מיהו ההזרת העביט אסור.אס לא שיהיה
 בו מיס הראוי! לשתיית בהמה(ש״ח סעי' ל״ד):מב) שם מקום;0ג) ואכן
 קיי״ל דכל דבר שנושך וממית ודאי. מיתר להרגן להדא. אפילו אין
 רצין אחריו. ונחש ועקרב כאין ממית ודאי. מותר רק לדרסן לפי
 תומו. אפילו במתכוין להרגן . אבל לא יהרגן להדיא באין רצין
: מד) לצורך עצמו: מה) והי׳ה בהדציקו לצורך (  אחריו: (כט״ן ס״׳
 חולה אפי׳ שאין בו סכנה או לצורך קטנים . מותר לכל: טו) 3כל.
 וה״ה בכל מלאטח בין קצב או לא קצב לו שכר. או שעשאו
 בקבלמח. ששכרו להדליק לו נר בנל עת. בכל גוונא אסור.ובמסיבה
 של עובדי טכביס וישראלים אזלינן בחר רובא . דלצורך הרוב הוא
 מדליק. רק ביש הוכחה להיפך. לח אזלינן בתר רובא . ובמחצה על
 מחצה אסור מספק. וה״ה בכל ספק אם עשהו בשביל ישראל או
 כמסופק אם עשאו היום אסיר. ולרמג׳׳א אפילו עשאו לצורך ישראל
 ועובד כוכבים יחד נמי אסור (רע״ו סק״ו. ועעייש בפתיחה במלאכית שכת
 מרש כענין דאמספזואגען): טו) מבור שהוא רה״י הוציאן לרהי׳ר :
 כה) וה״ה לשהות הוא עצמו. רק אורחא דמילתא נקט. דבמקוס
 השקאת בהמות מנויים ישראלים ועובדי כוכביה: כט) אמריו אורחא
 דמלחא נקע. ויי׳א דדוקא אחריו. כדי שלא יחשבו שלצרכו מילא.ונס

 הלבתא גבירתא
ו המכבה גר או נחלת ע׳ן כ״ש חייב בםתבוין -  פרלן ט1 משנה א
 לפתטין, ולרמב״ם אפי׳ בל") תייב . נחלת מתכת פטור ולרמב״ם
 במתכוין לצרפו חייב , גחלת ברת״ר מותר לכבות שלא תזיק ולרטב״ס דוקא
 גחלת טתכת לא pn. רליקח בשבת רק בסכנת נפשית מותר לכבות. ואנו
 דשיויין בין בלתי ישראלים מותר לכבות אפי׳ בבית עובי כוכבים. ראיבא
ה. ומ״מ חכל לפי הענין דבאפשר בסיוע דבר אחר בלי כיבוי  ספק סכנ
 ונדגיד איסור דאורייתא אפור . גרם כבוי במקום פסידא דהיינו להעמיד
קח. שכשיגיע האש לשם יתבקע ויכבו מותר  כלים רלאיס מים בפני הדלי
. או ח  ומב ע כלי שאחז בו האש , מותר לפרוש עליו סמוך לאש עור ל
. ויש אוסרים במים משום  לתת טיס על בגד שאחז בו חן&ור במקום אחר
 מכבס , ולפרוש עור לח על שאינשטיין הבוער בדליקה באששר ע״י
 עובד כוכבים אסיר ע״י ישראל. טלית שאחז בו חא־ר פושט ומתכסה בו
. ולא יתכסה בבהילות רק כדרכו נש לא ידלוג בו הנח ח ב  ואם כבתה כ

 ציונים

 *•י״י• יו״״י«'ft־• ח נכרי
 שהדליק. קנינ ע״א מיי׳ פ׳׳ו
 טה״פה׳ג׳נ׳סמ״ג צאוין ס״ה
 מוש״ע או״ח ש״ יע״יכעיו א׳
 יה״ שכיה העין ׳׳*א ׳״ג :

 שגויי גוסהאות
. בצ*״א ך ש י  שלא ת
 בשביל שלא.. בר״נ.
. ר׳ יחודח. בכי׳א ך ש  ת
 בטעות ר' ירמיח. בערב.
 גרי״ף כיי בעקרב , עי׳
 לקמן פכ״ג מ״ג ויפה
 העיר הרג בעל ד״ם ן׳ל
 דמהירושלמי כאן מוכת
 מ •םבוא. חוששני;לו),
.  נכייק חושש אני לו
 במשבי״ר חוששני אני לו.
 גמשב׳נ ל׳ שונצינו ליתא.
 בכי׳׳ה חוששני בו :
 ח משתמש , נד׳׳נ
א ד״מילא ב  ישתמש. מ
 מיס״ עד ״משם בנש״
 חסרה בכי׳׳ין בטעות
 הדהוכת בגמרא. משקח
 אחריו נכייא משקח
 אותת. וע" רש״י ליה
. (ריס) . ו  מאכיל אחרי
 עשה (נכרי) כבש. בבי״ק
 ליתא. וכן ליתא גרי׳ף
. ו  .כראיש . יורד אחרי
 לד"נ ירד,. (והוא עתיר).
 וזקנים. בכי״ין והזקנים.
 שהיו(באין)נכי"מ ליתא,
. ( ו  נכרי (כבש לירד ב
א(יי,א וכןליתא נל״נ  גכי״
 (ושם לישא גם למל׳ נכרי).
 וירדו בו ר״נ וזקנים .
 גכי״ק זבמשני״ר וירדו בו
ים. בכי׳מ וירדו  זקנ
 אחריו וקנים. גרי׳ף וירדו
 אחריו ר״ג וזקנים:

ת חדשים ספו  תו
 ז ברעיב] ד״ר׳ חושש
 אני כי׳ פסי, ההלכה כוי
 מכייל. וניס בש׳׳ע סימן

: ׳  שכו׳׳ו סעיף י
 ח[במשנח]עובדבוכביס
 כיי מילא הו׳ משקה אחריו
 ישראל כוי ע״כ כ׳ל דדוקא
 גקט משקה אתריו לקודם
 שישתה העזנו כוכבים
 אסור מפני הרואים שמא
 ידמה להם שמילא לצורך
 ישראל וכך נראה מדברי
 ר;"י זיל שכהכ על
 הברייתא ךעובד כוכניס
 :ליקט עשבים מאכיל
 א־דיו ישראל את בהמתו
 ואחריו מקט ככולהו
 לעובר כימים לצורך עצמו
 עבד. וכ״מ מלנרי הרמיניס

 פיק ח' (ש״ל):

 תוספות רע״ק
 וכן ק׳ לבסקנא דאמרי'
 אימא סיפא אל תכבח
 ל״א ליה וכל חםכבח
 אינו מפסיד גנזי ל״א ליה
 אלא מתא ליכא למשמע
 פינית . והא זהו ליש
 דק היכא דאפשר לקיים
 דיוקא אי דרישא א׳
 דםיפא, אבל חכא דעכ״פ
 דיץקא לרישא בודאי לא
 חוי דיוק דחא אסור
 לומר אם תכבח ל״ת
 וביון דדיוקא דרישא
 בודאי ל״ר ממילא ננקיט
 לעיקר דייקא דםיפא

 דהכל



ן תוספות רע*ק י  הלנתא כל כתבי פרס טז שבת גבירתא ל
 דהכל אטור. מכל הלץ
 יחא מוכח לנאורח
 דבאםת מותר לומר אם
. א נ י ד ת ע״ע ל  תכבד. ל׳
 ובמח דאמרי״ מתא ליכא
 למשמע מיניה ק״ל הא
 י״לדפתגי׳טילתא פםיקא
 נקמ להבמהדאיתא לב״ע
 והיי׳ דנימא דכל הםכבת
 א־מחליא בפלוגת׳ רר״ש
 ור״ידאם מלאכח שאציל
 דאורייתא וחוי כיבוי
 מלאכה דאורייתא לא
ח ב כ ם ה ל כ ד מ ו  םקילי׳ ל
 א מ אבל לר״ש דכיבוי
 הו* דרבנן אם אינו עושה
 לעשות פחם מותר לומר
 כל המבכה א״מ ובזה לא
 יסתרו הדיוקים די״ל דנקפ
ת ב כ  םלתא דפסיקא ר
 לכיע לא אמרינן ואל
 תכבה לכ״ע ל״צ לומד
 לו . ולומר כל חמכבת
 א״מ תליא בפלוגתא דר״«
 ור׳ש: ט״ח [אות קטט]
 במשנת וירדו בו ר״ג.
 במתני׳ שברייף איתא
 וירדו אחריו ר״ג וזקנים:

. רק שלא להזיקו] ב י י  כלי עליהן [באם אין כונתו לצדן לרפואח דאו ח
ה ח עובד כוכבים שהדליק חנר נ ש  ואפי' לחרגן. כלעיל םי״נ מ"ו •י מ
 לצרכו או לצורך חולח ישראל אפי׳ אין בו סכנת או לקטנים דהם כחולה,
. וכן חדין במדורת לתסום אצלה. ויש  מותר לכל ישראל להשתמש לאורו
 אוסרים . מיהו באין מכירו לכ״ע שרי [ובן הדין במים ששאב והביא דרך
. ובהדליק הנר בשביל ישראל. ואפי׳ י  רה״ר] ובבית חורף שלנו לב״ע שר
 לצורך עובד כוכבים וישראל [כםג״א רע״ו סק״ו וע׳׳ד זצוק ל הקשה םכבש
 דמשנתנו ולמה לא אמרה המשנה ואם עשח נם בשביל ישראל אסיד]
, ואץ חילוק בזה אם קצב לו שכר או  אסור אפי׳ למי שלא הודלק בשבילו
 לא קצב או שעשאו בקבלנות . וישראל ועובד כוכבים שמסובין יחד
. אינו סותר אלא ברוב עובדי כיכבים או אפילו ר  והדליק עובד כוכבים נ
 רוב ישראל, ומוכת דלצורך עובד כוכבים עושה ובעשה עובד כוכבים בכית
 ישראל בלי ידיעת ישראל מדעת עצמו, אין ח־שראל צריך לצאת . אע״ס
. אבל מהויב למחית בידו . וזתדוקא בפעם אי ה ר ו ד מ ה  שנהנה מהנר או מ
 מכאן ולהבא . ואם העובד כוכבים עושה בע״כ. אפילו ששכרו לכל השנה
, ולהדליק נר ע״י עובד כוכבים לצירך מצות כסעודת חתונה  חייב לגרשו
 ומילה, ובביתכיג בהשכמה אע׳׳פשרכים נהנו להקל(כר״ן סיפ ריא דמילה)
 אין להקל רק בצורך גדול , ולהתגות עם עיבד כוכבים מקודם שבת שיבנה
 ביתכ׳ג אפיי בקבלנות אסור. רק כשיש חשש עיכוב שלא יניהו אה״כ
, חד  לבגות דאז אפילו בשכירות באם אין העובד כוכבים רוצח בקבלנות מו
 ומותר לבן תורה דלא אתא למםרך לומד לעיבד כוכבים ליטול נר דלוק
, אם יש נר בבית ישראל ובא ד ח . ולילך עמו לחדר א  כבר ואפי׳ דשםן
 עיבד כוכבים והדליק נר אחר או שהוסיף שמן בנר הדולק. מותר להשתמש
. ואם מחה בידו . או עד כדי שיכלה תשמן הא׳ לק  כל זמן שחנר הא׳ דו
 ואעפ״כ עושח בע״כ מותר, אחיכ להשתמש לאורו, ושפחח שמרלקח לחדית
, נוהנים בארצ ת תר מי . הוי כנר שחדליקת לצרכה ו  כלי אכילה שאכלו
 הקרים להחם בית חחורף על ידי עובד כוכבים דחכל חולים

ן ח נ  אצל צ

 •לוגתא אם טרילין . מצילין תיק הספר עם חספר ודתפילין עם חחסילץ
. וחית בשאר כתבי קודש ומותר לתציל אפיי ת  ואעפ״י שיש בתוכה מעו
 לחצר חבירו ואפי׳ אינו מעורבת ואפי׳ למבוי שיש לו לחי ולא נשתתפו
ה שצריך עוד לעשותמחג׳ מעידותדשבת מ ק  בו. ומציל מזון לו ולבהםותיו ר
, וכלי תשמישו הצריך לאותו שבת ודוקא לחצר ת ב ד  ובכל* אחד אפי׳ ח
 שערבו בו. ובגדים דרך מלבוש מציל כל מה שיכול ואפי׳ לרהיר ופושט וחוזר
, ובל זה כשצריך  ולובש ומוציא. וגם אחרים מותרים להציל כן בשבילו
 לחציל לחצר דרבים, משאיכ במציל לחצירו אע״פ שאינו מקורה או למקום
רה. אע״פ שהוא של הבירו מציל כל מה שירצה מדברים תטותדים  המקו
. וכל זה לחבית שבו הדליקה דחם בהולים מאר ושמא יכבו או  לטלטל
 יוציאו לרה״ר . אבל הבתים שאין בהם הדליקה רק שסמוכים דאינם בהולים
. מותרים להציל אפי׳ מעות ו ל חל  כ״כ ואדרבה אם לא נתיר להם להציל י
 וכל מוקצה. ואפי' ברהיר טמלטל פהות פתות מד״א . דהיינו שבכל פחות
. [ולח״א אחרים . ובלבד של^ יוציאו מרח׳׳י לרח״ד ו  פחות מד״א יעמד
קה, כמו חבתים שאין בהם  מותרימ להציל בשביל בעד׳״ב שאצלו הדלי
 הדלימה דרק הבעה״ב עצמו ואשתו ובניו בחולים לא אחרים. מיחא אסורים
 לטלטל בשבילו בכרטלית] ובאו״ת כלל נ״ט סי׳ מ״א מתיר (לפי שאין לנו
 רח״ר אלא כימלית) להציל אפי׳ בבית שבו הדליקה כל דבר ואפי׳ מוקצה
 ואיצ לחוש לאיסור כרםלית וחצר שאינה מעורבת ותחוםין חוץ מאיסור
 דאורייתא אבל חכירו לא שרי לדחות בשבילו רק איסור מוקצה ובהגהות
 שם מסופק דאפשד דמותר לסייע ג״כ בהוצאה להצר שאינת מעורבת ולכרמלית
 (והתיא תניח כל היתר חזת בצע״ג]: משנה ז מותי• לכפית קערה על גבי
 הנר בשבת כדי שלא יאת« חאור בקירה , ובלבד שלא יגע בו ראסור לכפות
 כלי על המוקצה כשנוגע בו לצורך דבר המוקצה, גם צריך שינית מעם
. ראל״כ יכבה הנר . כל דבר מטונף שהוא במקום שדרים בו ׳ י  אויר תחת
, ואם ח־א במבוי במקום י ל  פותר לתוציאו לאשפה או לבת״כ ואפי׳ בלא כ
 דריסת חרגל מסלקו לצדדי!. ואם חוא בחצר שאינו דר שם וםתירא שילכלך
ו קטן כופה עליו כל*, נחשים ועקרבים ורמשים תמזיקים מותר לכפות  ג

 ר׳ עובדי׳ כל הכלים פרס יז שבת מברטנורה זגיונים

ואע״פ שנתפרקו הדלפות מן הכלים קודם ' . ל הבלים. שיש להן דלתות: ניטלים בשבת ודלתותיהן עמהן ק יז א כ י  פ
. שאפילו נתפרקו בשבת אץ נינולין לפי שדלתות ת י ב  השבת גימלים בשבת אגב הכלים: ואינן ממין לדלתות ה
רגס. פכויש: הדבלה. לאחר שעשאה עגול היא עבה וקשה וצריכה  הבית אינן מן המוכן כלומר לא נעשו למלמול: ב קו
ת הגבינה . לחתכה ולחלקה לחלקים שעל ידי רה. כעין שטן ארוך יש בו פגימות הרבה: לגרור בו א  קרדום לחתכה: מג

 פרס
 תוספות יום טוב

ל הכלים. פי׳ הר״ב  ׳ יזא כ

 שיש להן דלתות
 וכן לשוןרש״י וטעמא שאלו מלאכתן
 להיתר הן ואילו בשאר כלים פליגי
 לקמן. הריין: אע״פ שנתפרקו בשבת.
 מפרש בגמ' דה״ק אן1 ע״פ פגחפרקו
 בחול נינולין בשבת . והן הן דברי
 הר״ב [״ועיין מ״ש בס״ד במ״ה]:
׳ לתת עליו לקטן. מזונות. רשי׳י:  כ

 ואם

ל הכלים א) ניטלין בשבת  פרק יז א כ
 ודלתותיהן ב) עמק נ) אף
 על פי שנתפרקו בשבת י) שאינן דומין
 לדלתות הבית לפי שאינן מן המוכן ח):
 ב נוטל אדם קורנס י) לפצע בו את
 האגוזים וקורדום0 להתוךאת הדבלה ח).
 מגירהט) לגחדי)בה את הגבינה.מגריפהיא)
 לגרוף בהאתהנרוגרותינ). את הדהתינ)
 ואת המזלג יי) לתת עליו לקטן פי) י את

 א כל הכלים; ק:״ג ע*
 מי" «5״כ מהיש הלכה
 כיה ופניה הייג סמג לאוין
 ס׳ה עוש״ע או״ח p" ש״יז
נ ׳ נ : ב נוטל. ?  ס«י׳ ח'
 ע״נ מי" שש ה״ז סוש״ע שפ
: מחט. ק׳׳ן ע׳יא ׳  סעיו 3
 שנהלריז פי? פ׳כ ילושלמישנמ
 שי״ל ה״ל ע״ז פ״ג ה״כ מי״
״ p שש הייז מימיע אויח 

 שיח מעין י״א:

 שגויי נוסחאות
ת ב ש  א ניטלין ב
 ודלתיתיהן. בכי״מ ובכייא
 הניטלין״ועי׳ תום' ור״ן

 וחי׳ כרינוביא ללשי״ן ןיע
 ״דלתותיהן״ בלא ויו. ועי׳
 תוספתא וירושלמי. אעי*
 שנתפרקו(בשבת). נכי״מ
 ליתא וכן ליתא במשב״ב ל׳
 שינצינא וויניציאה ר״פ
 ור׳יצ ונדי קראקא. גס מש״

ה»לס מ י1הה £א' ג 5 ;  הכוש ט0 ואת הברברי״) לתרווב בויח). מהט של יד ים) ליטול בו את הקוץ =) נרא!
 _ בשבת לפניו במשנה וכמו
 שהכין הרץ (ד׳ם). אך
. ועיין  בגמ' לא משמע ק
 ירושלמי ונסי׳ המש:יות
 לרמב״ס ז״ל. שאינן דוםין
 בכי״קוככי״מ איגןדומין,
 במשגי״ר וככי׳׳א ואינן..
 בד״נ אץ.. ב לפצע בו
 (את ה)אנוזים. במשבי׳׳ל
 לפציע.. וליתא. וקורדוס.
 בכי׳ק קורדום, כמשכ׳׳ב
 קרדום. לחתוך את. בדינ
. ת  וכמשכ״ב לחתוך בו א
 מגירה לגרוד בה . גו׳׳כ
. נמשנ־׳׳פ ו  מגדח.. ב
 מגרת לגרר,. במשל׳ב
 ובמשני״ר.לגור..וב׳׳ה גר•
 פראג וריק ונכון גס הוא
 לפי ריקיח לשוננו. לגרון•
. ואינו ו  בה. נד״נ״ כ
ש. גכי״א , את חכו  גכי״א.. פת לקטן

 פגימותיו ממהר וחותך הדבר העב:
 מגריפה א). לגרוף בה הגרוגרות מן
. לוח שיש לה בית יד ת ח  החבית: ר
 ושתי דפנות חורין בה את החטה :
. כלי שיש לו שלש שינים ג ל מז  ו
 ומהפכים בו את הקש בגורן: בוש.
 פלך שטוות בו הנשים: כרכר . ען
 של אורגים ודומה למחט של םקאין:
 לתחוב בו * לאכול בו תותים וכל
: מחט של יד • מחט ך  מיני פרי ר
 קטנה שתופרים בה בגדים: ליטול בו
ץ. שנכנס בבשרו שמותר ת הקו  א

• ליטלן ו ? י' ג  א)בל״ר:מגרפ1ת כ

ן י כ  ישראל י
 ?)ויפעל): יב) חאלס יבשים שנדבקו בחביח: יג)(ווינדשויפעל)
 העשוי לזרות בו חבואה בנורן: יד) (גאבעל) העשוי להפך בה
 השבלים בגורן: טו) ר״ל להושיט על ידו מזונות לקטן שמעבר
 לנחל. ואורחא דמלחא נקט. דגדוצ יפשיע עליו ויביא בעצמו מזונותיו
 משם: ט0(שפינדעל): יו) הוא כמו מחט חד שהאורג שובט ט חוטי
 שתי המהוחין לסדרן זה אצל זה כראוי; יח) חוחים וכדומה . כדי
: יט) (געהנאדעל): ב)(שפליטטער) שנתחב ו ד  שלא ילכלך י

 , גנשרו

 ראשון לציון
 א [במשנה] נטלין בשבת כ!׳. הנמלים בשגת דלתותיה! עמק כן גיל׳ ההוס׳ שם
 דיה כל הכלים : ב [בםשנח] הטולג. בגמ׳ איתא המלגז (פי' מ!לג) וסי׳ כערוך

 על
 לפי שלאוין להתמכר עמה[. (ש״ל) «

. בכיימ עליח  עליו לקטן

 יכין תפארת
 p»U א) שמלאכתן להיחר: ב) שנחפרקו מהכלים: ג) ר״ל אפילו
 עם הכלי מתטלטלין. ולא חיישיגן שיחזור ויחקע אותן. ונמצא
 מתקן כלי. ומכ״ש שמוחר לטלטלן בצי הכלי: ד) הי׳ק אף שנחפרקו
 בחוג. מהטלטל בשבח. משא״כ בדלתות הבית אפיי נתפרקו
 בשבת . [אב׳יי פי׳ מג״א שית סקי״ט ילז״ק]. אשור לטלטלן: ה) ר״ל
 לא נעשה לטלטול: ו)(האםטער): ז) (האקקע): ח) תאנים
 דרוסים יחד בעיגול: ט)(זעגע): י) (צו זענען): יא) (קראטץ

 תוספות הדשים
 א [בסשנח] כל הכלים כוי ודלתותיהן עמהן נוי פכיל. מסיפא רתני אעיס
 כנתסרקו משמע דנטציה הדלתות אפילו בלא -מלים וכ׳׳מ מדכרי מוזר סי׳ שיח
 וא״כ מאי עמהן לקתני. ונראה שרמז התנא בתיבה » מעם ההיתר כמ״ש

 התום״ דהכא אכתי כלי הוא שעדיין עומל למלאכתו הראשונה וראוי להתחבר עם הכלי וז״ש שדלתותיה! נעלי

. נו״נ!נמשבי״ר.. גח, ו  ליטול ב
. בד״נ ליתא. נט״מ ואח״ ןואת) המזלג . בר״נ ליתא. במשג׳׳ג ובמשבי״ר״ המלזג ת ח ר  מון גם כאן גס לעיל. (את) ח

. לתחוב , גמשדיס זבכי״ק ונכיימ לדחוף. ושנוי כוס נא בשגגת סופר הכותב מפי אחל . בכי״ק תכרכד  ואח., חכרכר
ד ע ו  מ

 יוד
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 לקבל כלום הילכך הוה ליה פשועי
ך  כלי ען ואינו מקבל טומאה: בין כ
 ובין כך ניטל בשבת. דהא כלי הוא
 ועשוי להפוך בו את הדהים: ד מסר
. מגרה גדולה שטסרים בה ל  הגדו
 קורות:ויתד של מחרישה. כלי גדול
 העשוי כסטן שבו עושין חריץ של תלם
 המענה והנך קפיד עלייהו ומייחד
 להו מקום דלא חזו למלאכה אחריתי:
 כל הכלים ניטלים לצורך ושלא
רך, ה״ק כל הכלים שמלאכתן  לצו
 להיתר כגון קערות וכוסות ניטלים
 לצורך גופו ולצורך מקומו של כלי
 ושלא לצורך אפי׳ שאיט צדך לגופו
 ולמקומו של כלי אלא לטלטלו מחמה
 לצל או שלא עכבוהו הגנבים שרי בכלי
 שמלאכתו להיתר. וכלי שמלאכתו

 תוספות יום טוב

ם. מחט גדול  ליטלו בשבת כמו שמותר להפיס מורסא להוציא ממנה ליחה ובלבל שלא ישמין* לעשות לה פה: ושל םקאי
יתים. קנה שעשוי לבדוק הזיתים שבמעטן אם . מי שאבדה לו מפתח: J קנה של ז ת ל ד ת ה  שתופרץ בה שקין: לפתוח בו א
ד . כעין פקק שבקנה מקבל טומאה לפי שעל י  כתאםןש שמנן בתוכו והגיע להיות ראוין לבית הבד: אס יש קשר בראשו
• שאין בו  שהוא פקוק בקשר משתייר בו מן השמן הזב מן הזיתים ובודק בו אם הגיעו לעצור והרה ליה ביה קבול: ואם לאו
 קשראע״ס שהוא חלול אין חללו עשוי

 ושל סקאים «•) לפתוח בו את הדלת ״):
 j קנהשלזיתים״) אם יש קשר בראשוני)
 מקבל טומאה״) ואם לאו אין מקבל
 טומאה״/בין כך ובין כך ניטל בשבת«):
 ך רבי יוסי אומר כל הכלים ניטלין ״) חוץ
 מן המסר הגמל״) ויתד של מחרישה״)•
 כלהכליםל)ניטלין לצורך ושלאלצורךל*)•
 רבי נהמיה אומר אין ניטלין אלא לצורךלכ):
 ח כל הכלים הניטלין בשבת שבריהן
) ובלבד שיהיו עושין מעין לנ  ניטלין עמהן
 מלאכה. שברי עריבה לי) לכסות בהן את
 פי החבית, שברי זכוכית לכסות בהן את
 פי הפךלי0. רבי יהודה אומר ובלבד שיהיו
 עושין מעין מלאכתןלי). שברי עריבה
 לצוק לתוכן מקפה ל0. ושל זכוכית לצוק

 *ונים

 J קנמ. קכינ מינ מיי׳ םנ״ו
 ה*׳: ך ר׳ יוסי. גןניג ע״כ
 קג״1 מיא עילינין ליה מי"
 סניה כית המיג לאדן ס״ה
 *ש״ע אוייז סי׳ ש״י! סע•׳ אי:
 כל תכלים. קניי ע״א מיי׳
 •פיה חכלכוס שנ0 ב״נ קמינ
 » פישיע אוימ שימן ש״ח
. ע״ ליו: א י נ ר ׳  99V ל
 עינ וןניג עיא עילוניז ל״ה
 ע״א גי)ז ל״נ ע״א ירושלמי

ס לאו וכוי. [״פי׳הר״ב אע״פ א ל ג ו כ ־ ה ׳ ׳ ״ ל  ה
 שהוא חלול] אין חללו עשוי לקבל כלום
 ומ״מ בודקין בו שמהפכיןזיתים לראותן
י ב ן בתוכ[״ ה ר נ מ ״«׳חי־״י: אם ש יש  לצלק\יר״למ
 שנויי נוסחאות יהודה אומר ובלבד שיהי עישין מעין
 מלאכתן. וכ׳ הר״ב דצ״פ אלא בגשברו
 בשבת אבל נשברו מע״ש כ״ע מודו
. ובריש פירקין  דניטלין וכו׳• גמ׳
 משמע רכשנתפרקו הדלתות מן הכלי
 בשבת דשרו יותר לטלטל מנתפרקו
נ בע״ש כתבו שם בתו, דלא דמי דהתס ״ ש מ . ג י ח  ב

. נכי׳יא יש אכתי כלי הוא שעדיין עומר למלאכה ר ש  יש עם ק
™ ראשונה וראוי להתחבר הכסוי עם ' ^ ^ 
r הכלי אבל הכא לא חשיב כלי חלא » . ( י ט ו  יוסי *
לימא. ימי;״לי מחמת שעומד למלאכה אחרת הלכך י ׳ י  ומ״נ
״ כשגשבר בשבת אסור טפי דהוי טלד: * f f l S 

 הכלים הניטלין. קכ״ד ע״נ
ן י״ז עיג מי" סכ״ה מה״כ  חולי
 הי״נ סמ״ג שש פיש״ע או״ח שי׳
 ש״יז שעיו ו׳: ושל !:וכיח

ין • ז • °?י י א ק  ס

 צנזשב׳ינ יי פוג5ינ1 שקיץ.
 זכ־זב כרב גע> ד״ס ז״ל
 ״ו5״ל שקין״ עכ׳׳ל ואינו
א לסופרי  גכין כי תואר מ
 שקם והיחיד שקאי או שקי
 והרבים שקיין או םקיין
 אוסקאין, לפתוח בו.בך*(

 בהן לצורך נופו ולצור!
 אס לאיסור כגון מדוכות ורחיים וכיוצא
. ך ר ו צ . מחמה לצל או מפני הגנבים אסור: רבי גחמיה אומר אין גיטלים אלא ל ר ת ו  מלןמו מ
 של מחרישה. >דנ ויחד מפרש בגמ'לצורך תשמיש המיוחד לו בלבד ולא לצורך דבר אחר״ ואפילו לצורך גופו כגון סכין לחתוך בו בלבד שרי ולא לסמוך
. ה פ ק י בו אח הקערה ואין הלכה כר׳ נחמיה: ך מעין מלאכה. איזו מלאכה שתהיה ואפילו אינה מעין מלאכתן הראשונה: לצוק בתוכן מ י ^ ^ « 1 ? י כ  ב

 ״ס
 ד׳ ראם: ניטלין! בר׳׳ג
 ובמ:בי'ר ניטליט בשבת,
 וכיה ברי״ף ינרא״ט. ויתד

 פנה

ז ע ו  ישראל ב
 פי׳יז (א) אב״ י עיי סי' ש״ג סי״טץאיצה״ק מלקק מי׳ה למוהר לטלטל
 שגרי כלים״אף לצעק טומאה צא הוו מ>א כשנשבר. ואי״ל כמ״ש תוס׳
י עכ״פ לטומאה כשמיחלן מ  (שבת מ״נו ב׳ וקכ׳יג א׳) לנשברי כלים מ
 למלאכה משא״כ במחט לא מהני ביי יחול אחי׳כ עשה בו שום שינוי וחר\ן

ן תפארת י כ  י
 בבשרו. דמוחרלהוציאו בשבח.כמשיסמורסא: כא)(פאקקנאדעל).
 מחט גדולה לחפור שקין: כב) כשנאבד המפתח. וקמ״צ דאעי׳ג
 דטלן מיוחדי! למלאכה שאסורים בשבת. אפ״ה מוחר לטלטלן לצורך
 להמקוס שהכלי שם. רשרי

,  — * ש
 שבריהן גיטליז גופן למלאכת היתר. וה״ה כשנצרך

: כג) דרך להניח ( ׳ ; לטלמלן. אבל כשירצה לטלטלן מחמה לצל שלאי יפסדו. t שירא שיגנבו או שישתברו במקום שמונחים. אסור לטלטלן(ש״ת ג ; £ א ה י  וכן ל
 הזיתים בכלי הנקרא מעטן. עד שיזועו ויחרככו. ואחר איזה ימים . תוחבין קנה חוך הזיתים לבדקן ע״י להליחיח שבקנה. אם כבר הגיעו
ה כעין כפתר משוקע בראשו: כה) דע״י שקוע שבכפתר הזה נשאר בו מעט שמן כשטדק בו והרי כצי שיש בו בית קבול כל  לעצק: כ
 שהו£ מק״ט: כו) דהו״ל פשוטי כלי ען דאינו מק״ט: כז) לצורך גופו או מקומו. ראע״ג דלמחשב מנא דין שבת וטומאה שוין(מכת קכ״ג
. וא״כ באינו מקבל טומאה אמאי ניטל בשבת. התם רק צענין ביטול מתורת כלי. כמחט שניטל עוקצה. ראינה עור כלי לק״ט. וכ׳כ (  אי
 איכה כלי לטלטלה בשבת (א): כה)(זעגע) גדולה שמנסרין בה קורות: כט)(פשלוג שאאר). שעושין בה הרין של תלם המחריבה
 וטעמא דמך דאשורין. מדקפיד עלייהו. שלא יתקלקלו במלאכה אחרת. והקצה אותן ביהי׳ש מכל מלאכה. וה״ה סטן של שחיטה ״
 (ופערער םעססער) או שאר כלים דקפיר עלייהו למלאכתן. אסור לטלטלן אפילו לצורך גופן ומקומן(ש״ח אי): ל.) שמיוחדים למלאכת
): לא) ר״ל אפי׳ שלא לצורך גושו או מקומו. רק לצורך עצמן כדי לטלטלן מחמה לצל. שלא יפסדו. אבל : היתר וגם לאיסור (מג״אשס מ, ו י מ ס  ב

יה משבת). מיהו מותר לנשאן אצלו שיהיו מזומנים בידו כשירצה להשתמש בהן היום (מר*  תוספות הדשים שלא לצורך כלל. לכי׳ע אסור לטלטלן(מ״מ סנ

 גיםלין לצורך וע״ רש״י.
 בפי׳:״ח הניטלץ לצורך
 ניטלין לצורך ושלא
 לצורך ע״ש ושי׳ ל׳0,
 אין ניטלץ, בכי״קאינן..
.  ה הניטלי! (כשבת)
 ב כי ״ק ניטלים״ נכי״ מ

 ליחא
 (עםהן

 וליהא וכ!
 ובמשבי״ר וברייף וברא״ש.
. בכי׳ק״ ה כ א ל  מעין מ
. וחמו נכון .  מלאכתן
 את (פי) החבית . בכי ״ק
 ליתא וכן לישא גכי״א;ס
 גבי סך . שברי זכוכית .
 במשבי״ר ושל זכוכית.
 לצוק לתוכן. גכי״א..

 בתוכן . וכן

. וקיי״ל כת״ק: לג) אפיי נשברו בשבת ר ס . ולדידה אפיי לצורך גופו או מקומו א ק : לב) ר״ל לצורך תשמיש המיוחד ל  גנבסשנה]קנהשלדשיס שס סק״כ)
) מאכל  שדומה קצת לעיסה נלושה; עב כיי ניטל בבבת עכ-ל. יוקא לד)(למצטער): לה) (קריגכטן): לו) ר״ל מעין מלאכתן הראשונה. דס״ל נולד אסור: א

 וקיי״ל

 תוספות רע״ק
 דחטככד שיל כר״י וחדי כלא״ח צ״ל חכי דחא ר״א ע״כ סוכר דשא״ט סותר
ד תיטת על חתום׳ אי סחכא ידעינן לח לר״י דמקלקל בחבורת עו  יציע י ו
 פטור איכ איך סספקינן פיק דכתובזת גבי דס םפקיד פק>ד דדלסא הלכת
 דדשא״מ אסור וגם מקלקל בחבורה חייג הא !תו א״א דא״כ טחט שי יד
 ליתםר לרינא והרי לפי שיטתם םיל לחש ס דמחט של יד אתיא ככ׳׳ע ואין
 בזח חולק ואיך נאסר דלדידן לחלכח באמת אסור . ותו קשיא לי ףלדבריחפ
 צ׳׳ל חא דאמרינן בשבת ג״כ דמקלקל כחבערח תלוי בדר״ש ור״י חיינו דוח
פ וע״כ דיליף לח מדאיצטריך קרא ״  תלוי בוח דמאן דס׳ מקלקל בחבורח ח

 לצורך גושו או מקומו והא
 מלאכתז לאיסור היא והריב
 שלא סי׳ לפי כסמן על מה

 ש־סרש נסמוןנמשנה דלקמן פרק יץ משנח ג 3אות קנ] ברעיב ר״ה ליטול בח את חקיץ, ובלבד שלא
 שבס עיקר מקומו לפי־ש על י יתכוין. אף דוחו טססיק רק לר׳׳ש דהלכה כסותי דדשא׳׳מ סותר ט״ט
 ל5ילך זשלא לצורן דמתג״ מתני' כ״ע הוא דפשיטא ליה להש״ם דל״כא פלונתא במשנת וו, תוס׳ במםכת״ן
 ריש דף קיו. וטעמא דשרי לר' יחודח משום דהוא סיבר סקלקל בחבורה

 לטשרי מילה בשבת וטוכח דס״ל דתיקון םצ ח לא הוי תיקון במילא מדאסד
כםוכח  רחמנא הבערת בת כהן ותא ביש־ל פתילח דלמצוחלא חוי תיקון ע׳
יב. וכיון שכן יקשח לראב׳יצ בכריתות לשיגויאדריא  דטקלקל בהבערח חי
 דמיירי בנתכוין לבכות העליונות וחוכערו החחחזנות ומיידי ע״כ בלא גיחא
ן הבערת. ומוכח דס ל  ליה דאל״כ נם לריש חייב א״כ חזי מקלקל לעי
יב, וממילא יחויב שנם  לראב״צ דמשאצ״ל חייב וגס מקלקל גחבערח חי
י יאפשר שיספרו תרווייחו בחדדי  מקלקל בחבירח ה״ב וכנ׳׳ל , הו
רמ חייג ואיכ דלמא גם ריי סונר  דמשאצל״ג חייב וגם מקלקל גחבו
. ולא למדן ה חמי ת קגא' גחדיג ד״ח רבי נ : משנח ד(או . ומ״ג ן  כ

. גסרא ; ה י מ ח . ולצורך מקומו מדי לדני נ ר ח ר א  י ג

, וזח שאמר בעלמא בנמרא דר״י סובר ב י  פטור . גמרא סנהדרין דף פ״ד ע
 סקלקל בהכורה פטור מטתגי׳ דחבא שמעינן לה דכיון דס׳ דסשאציל חייב
 ע״כ טעטא דשרי ליטול הקוץ משוס דםקלקל בחבורה פטור . תום' סנהדרין
. וחיינו ג״ב משום דמסתברא להשים שאין חולק כלל בדין זה ן א  שם ד״ח מ
 דטחם של יד. וחנה מצינו בכריתות דף כ׳ דמח דםחייב ר״א בסל את שלאחר
יב. וא״כלכאורה  השבת בשבת ביון דמקלקל בחבורה ח׳יב גם מתעסק חי
 ממח דשרי ליטול חקיין יחויב דיסבור דמשאצ״ל פטור , וא״כ כאיגו מתכוין
כ טח דמחייב ר״א חטאת בטכבר  דטטילא א״צ לנ־ס־ אינו חייב. ולפ׳׳ז ע׳
ף ס״ה אף דהוי אי» םתכוק דהא לרכנן שרי םשוס דשא״ט.  וטיבין בפסחימ ד
ו עצמו פליגי דרבנן ם׳ דלא הוי פסיק ה מ  ~»״ל או כמ״ש התום׳ פ׳ המצניע ד
 רישא ור״א ס׳ דחוי פ״ר או כט״ש החום׳ בסנהדרין דף פ״ה ע״א דסיל לר״א
 דתך תיקון דכיבוד ודיבוץ זהו בעצמו ענין בנין וע״כ קשיא לי מה דמבואר
ם לר׳י דשא״ם בשבת רק טדרבנן  מדבריהם שם דמכח ההקדמה שהקדימו ת
. אבל לולא חחקדמח היה אסשד לימד בפשיטות דר״א ך כ  אסור הוצרכו ל

ל כ ח ״ ד [ ב י ר ב ] ד : ( ס ש ) 
 הכלים ננול־ם כי׳ שמלאכתן
 להיהד כוי מכ״ל. זכ׳׳ס
 גש״ע סי׳ ש״ה: שם ד״ח
׳ נחמיה כוי ואין הלכה  ד

 ראשון לציון
 על דרך חלוף האותיות כמו
 כבש כשכ שמלה שלמה וכן
y ע״נ i תמצא בגמ׳ ילעיל 
 במס שהיו הוהזי! במלגז
׳  יליגזי; ופירש״י ביש לה נ
 •שיניים : ד [שם] ר׳ יוסי
 אומר, במש;ה שטרושלמי

 (יתא



 ר״ע מבר^נורה כל הכלי• פרק T שבת תוספת יום טוב לח ציונים

! 5 י פ ^ * ^ ש ? ^ י י ־ י ה ד ' מ י ת פ ל ס י ה נ י י ? 1 ב 5 1 י י ° W ־ 5 י א * מ ם מ א # ח ל ^ ב א TOM מ ל י א ג י ל ם ילא פ י מ  0נ&ל01י6 ב
^ ? ־ ה . ק ק פ י ז : ; נ ? ־  אבל נשברו מע״ש כ״ע מודם לגימלים אפילו אץ עושץ ממין וכן הוא אומר בפרשה ויצא והאין הזאת]: זמורה שהיא »
? 3 ז מ % ח ^ ״ ׳ ? ־ » י » ל פ ה ייו ע ר ו כ  מלאכתן הראשונה ואין הלכה כר״י: ן האבן שבקרויח. ללעת קשורה. לשוב לא יבא לתקנה אבל אינה ק
?» א ׳ י^%מל ׳ : ישלמ/ י  יבשה וממלאים בה מים ומתוך שהיא קלה אינה שואבת אלא שתקנה מבעו״י ויש עליה תורת כלי לא כדמפרש בגמרא שמא י

*' ה  צפת ונותנין בה אבן. להכבידה: אם « יקטום לשמא למחר תהא לו ארוכה מ
 מסלאי! . בקרויה: ואין האבן לתוכן שטף״): ןי האבן שבקרויה לט) אם יותר מלאי ויקטמנה ונמצא מתקן

ך שגויי נוסחאות א< כלי: ז והכמים אומרים כין כ ' ג«?5 נופלת. שהלקוה יפה בפי הקרויה ממלאין בה ואינה נופלת«) ממלאין בחט T S p J ב ״ ר ׳ ה י '׳ פ ו כ י י ! כ י ב ) י ) • זמורה « נ מ ה . הרי היא כשאר ואם לאו איןממלאין ב ו א : ואם ל י ל כ ה  מ
 אבנים ואין מטלטלים את הקרויה שהיא קשורה בטפיתטי) ממלאי? בין קשור ובין אינו קשור והלכה עבקירוייא^אםטמלאין
^ י ^ ) י ? ״ » י כחכמים ועיין בפרק בתרא לעירוני[ ״ ב ר ( ו ט ן ו ל ח ק ה ק פ ג : ^ ת ב ש  שנעשית בסים לאבן שכושאחה: זמורח ב
. ץ א ל מ , מ״ח ר״א שכ' לבעינן קשור בנגר נני־ה היא. ס י ( נ ו 1 J ״ ^ M ״ i * T ^ J ר מ ו - ״ m * H שהיא קשורה לטפית. לפך קטן 
ק ק r ממלין: ז ש ה « ן מ י י ע ^ ן י ש ב ר פ ס א ש ר ן ר נ נ ן י י י אליעזר אומר בזמן שהוא קשור ותמי מז< ה ם א י  א י מ

S S r S שאכתוב בסייר במשנה י״ב פרק • ( ח ר ט I ב T P ; פרקקין בו ואם לאי אי1 * י ל  כ

 ממלאים בו רשויה להך זמורה
; ; ״ ^  ז פקק החלון. כגון לוח ומםך _ או והכמים אומרים בין בך ובין כךםט) פוקקץ בתרא לעירובי! : ח במה לבריס חחלין: ח
p 

" ° כליממולית'א/ נ . פירש הר״ב כם! : ח כל כסוי כלים שיש להם בית אמורים בכיסוי קרקע ( נ ו  שאר כל דבר שסותמים בו החלון ״• ב
י״ל כל כסויי גמג - אבד רבי בכיסויי קרקעות צ״פ לאסור אי לית ו ( ב נ ת ב ש ס לאו ארוזה ניטלים גא) ב א . שאיט נגרר בארן: ו י ו ל ת  ו
^ P ^ ^ T O ע להו בית אחיה.. פירש״י להוי כבונה ק ר ם ^ ק ד ו ט ם א י ר ב . שאס נגרר על גכ יוסי במה ד ו ב ן י ק ק ו  אין פ
J אי לאו למוכחא בית אחיזה ליליה נמשנ׳׳נ., קיקעות. גד״נ s L ^ מ ~ ר > י י י י ו ץ י ר  קרקע כשהוא שומטו א) ממעל לארז .,.ך.} ר
•JSKvaVZ : י בי נ נ ליה״רי ל ° רלמשקי ^ P י ט ל ^ ש < פצ סמי! ב ן ס י « ״  לסחוס נו פ
ל UWJ ו v . הקרקעות, בכסוי כלימ, ן ע י פ י ם ן ל מ ז ע י י ^ ב ל ל ב ם  ן

^ נ « ג ? } ! י פ י ס ו 1 מ נ ב י ר ר ב ם ר ל כ ל ל ו מ ת א ך וכין כך . בין קשור בי! אינו קשור פוקקין בו הואיל והיה מיק מ  אהל עראי בשבת: בין כ
. בנמ' קאמר לבכםויי כלים כ״ע לא פליגי ת ו ע ק ר  על אהל עראי בשבת והלכה כחכמים: ךן במה דכרים אמורים בכסויי ק

ת חדשים ו פ ס ו  לשרי אע״ג ללית להו בית אחיזה ובכסויי קרקעות כגון כסוי של בור ולות צ״מ לא פליגי דאסור אי לית להו בית אחיזה כי ת
ע נ ״ ר כ פ א ל ו ^ 4 ' ח ^ ' י ר כקרקעות למיין ומר סבר לאו כקרקעות למיין והלכה כחכמים שהמחובי ס ר סכ  פציגי בכסויי כלים המחוברים לקרקעות מ
; ו כ ו כ ן י ב ה ׳ ד [ ב ׳ ׳ ד ב : ת ע ק ר ק  לקרקע הרי הוא כ
. _____ והלכה כנזכמים עכ׳׳ל. וכ״פ ן ל א : מעל ס ל י  א) מ

 יי,״ ייי י ״ . בשיע נס״ שי״ג:

ז ח נבמ^נה] כל כשוי ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 י כליסכו׳.רש״צמומי,תינת
 לה) וקייי׳ל בת״ק. מיהו בטלר ממש כ״ע מולו דאסיר(ש0 ס״ו. והנ״ס צמיחוח. ליתא. לעכ״פ ק׳ עור לח אמאי אינו ממסלטל. הרי מהר ביי כ> וכתב הרמ״) לטעמו
 המג׳יא חצ״ה שקיו): לט) ללעת יבישה. למרהיא קלה. כשפואבין בה יחול לטנק טומאה. ע״כ צ״ל כמ״ש חוס׳ (זבחים צ״ל א׳) ללוקא שבך. זאי ת;י כל משמע דגכל
ה [ . להט שרי j>p>pj . משא״כ הכלים כעי ת״ק בית א״י ר ח . למיצים להשחמש בהן חשמיש א ם י ל . כ ה פ ן י 3 א ה ה 3 ( . ט ה ד , 3 כ ה מ 3 ה & ן 3 , כ ת ו נ ה _ ו ס 5ם י  מ
ש י 5 ; ^ ^ ̂רקה P נרומאזת. יכנמ׳ כאן.1 וכן המלה ' ^ במחנז לכשנימל עיקצה רניציס ל V ה . כ ו ת £ מ ל פ 4 נ ( ב  מא) לבטל אב? א^ב כלי: ם
״ כדיא״נו׳ ׳  הרי הקרויה בסיס לאק המוקצה (ש״מ): מג) (רוטהע): ק י ננר״ב] י
״ל והלכה כחכמיס כר עכ״ל.  מד)(טעפפכען). שקשרה בו לשאוב בו מיס מבאר: מה) נ״ל לקמ״ל אבן אף שא״צ להאבן רק לתשמיש להכביר הקרויה. ןקמ

ח ^ 1כ׳ש 3הל-ל: $ ( ו . ט י ר ה ש ר M אס״ ח ש א י מ  טפיח אף שאין עשוי להיוש קשור שם לעולם כהאבו בקרויה. להרי מסתמא צריך להטפיח גס לתם
י אינו * י פ א ( ט : ט . דחז לא הוי ממי שקשור בחבל: פח) רהו״ל כמוסיף על אהל עראי  מסךשסותמין בו החלון: טו) שאינו נגרר בארן

& ראשון לע ון ?  קשור: נ) וקיי״צ ושרי. ורוקא בחישב עליו מע״ש לסחוס בו החלון(שי־׳ג) י מיהו בנגר; שהוא יתר שהיחבין באסקופה ^ ^ ב
w ^ V h t m a ^ p ש ־ י ה ז י ח ת א י י ב י ס כ ה ש ל י ב ) ד ב : נא) ר״ל מתפלעלין: נ י לבנין(שם יעירוכין מ״י מייא) פ  מידם חכמים דצריו שיהא קשור . ממ־מי ט
: גג) בגמ׳ קאמר. בכסוי כלים . כ״ע ל״ס רמהטלטל אף בלי בית אחיזה. והוא שיש תורת כצי עליהן. שעשה ל״ה א׳ איתא סכר לס י  על הכסוי הורת כנ
ק מעשה והקנס לכך. או שהשתמש בהן אתמול לכך. ובכסוי בור ורות שבקרקע. כ״ע ל״פ. רבלית בהן בית אחיזה. אשור לכסות כר׳ יוסי רא:יר כל הכלים  ב

י כ׳ וצ״ע: ו ש כ י ב ג לי . וביש בהן בית אחיזה שרי; ראז מוכח ללמשקל ולמהלר קאי. ומוכח נמי מה״ט לתורת כלי עליהן. עי ם ה . להו״צ כטנ  כהן
 כלים המחובריןלקרקע. לר״י אינן כקרקע וא״צ בית אחיזה. ולרבנן הו״ל הקרקע וצריך בית אחיזה (הי׳׳ג גמיו״כ קיצר יותר מדאי. ועיי >

. לקוטים , ( / ח י ״ ש ס ( י מ כ ח ^ כ י ן ן T C ן | W י ״ ״ ש ר  ב

 י ח [כט׳פנח] כל נעל

w t S S  הלכתא גבירתא בללא דפיק יי ^
ן דכללא כיילדלוקא כל שיש י ) ב ז ת י ^ ג ת ע ו ז ו ^ ב ר ׳ ׳ א ש , ט ל פ ל ט  פרס יז משנה א כל חבלים חנטלין בשבח דלתיתידון שנתפרקו.סחמ . אמי' נתפרקו כחול וביש בשבת טותריס ל
^ (ו נית אחי): מעלמלץ ר ו ס ם א י צ ק ו . כשפיתח ומעל [וטםעט m בלים המוקצים שנשברו בשבת אע״ג דעכשיו אין מ  י שנתפרקו בשבת אעימ דביח״ש חיח מטלטלו
ל ולא כל שאין להם נית ו ט י  בין שנתפרקו בתור אע־ט דחיכנו למלאכת אחרת מבעו׳*. ודלת שידה תיבח ומנדל יבולים ליטלח ואםור לחחוירח ושל לולדתרננולימ דמחובי אשי׳ ל
ך אמיזה ולא םיא והא כמה ר ו צ ן ל י ה ב ^ י כ ו ך ך ג ו ח : משגה ב כלי שמלאכתו לאיסור טותר לטלטלו בין לצורך נופו כקורנס של זהבים או נפחים לפצוע בו אגודט וקורדום,1ת י  אםי
ג כ׳ים שאץ להם ונ־טלין נ ג  מקיטו דהיינו שצריך להשתמש במקום שהכלי מונח שם שםותר אז לפנית חמוקצח במקום שירצה אבל מחמה לגל שלא יתיבש וישבר או י
. וכן מותר לטלטלן אכל כד לא מ־סי׳ כל אלא ל צ ה ל פ ח ר. ובחנית בת דבר המותר יש מתירים לטלטלו אפי׳ מחמה לצל וכן במחשב לחשתפש מיתר אפי׳ עיקר כוונתי מ  אסו
ן נשוי הכלים ר״ל מקצת 0 ש . ונר שהודלק בו באותו שכת אע״פ שכבת וכן מותר ח ש ן חילוכו או עיי נפיחה וכיש דמותר לינע בלי טלטול כגון תנור שרולק בו א ד  ברנלו ד
ו מהפ והכי קופסא ומלתא ד י ת ב צ ק ו ^ מ ט נ . ובשכח ו  שבנר שהדליקו בו בשבת אסור לטלטלו ואפי' לצורך נופו ומקומו וכיש להסתפק טמנו ורק במאים עליו שדי לסלקו
ר. ולרט׳״ז מתני בה עכ״ם יהוד מבעו״י לאיזה תשטימ דדוקא בכלים מחוברים  רשאי לטלטלו יותר. מחם שלימח מות־ לטלטלה ליטול בח את הקוץ ניטל חודה אי חור שלח אסו
א סליני כדכסב הריב (קול ו י ח י פ א ם ו י טל : משנה ד כל הבליט נ ז : משנה נ דין קנה עי׳ לקמן מי י ת י ח שלא נקבח עדיין מ ש י  ולרטגיא עד שיעשה בה שים שינוי. טיהא ח
 גדול וכבד הרבה לא נתבטל טמנו שם בלי ת־ץ טםיקצח מחמת חסרון כיס כטםר הגדול שמנסדין בה קירות (זעגע) ויחד של. מחרישת (פפלוגשאאך) הרמ״ז). וכבר רמז ט״ז
 וח׳׳ח סכין של שחיטת ומילה ואיזמל של ספ־יס יסכין של סופרים ואפי׳ תהובים בנדן עם שא־ סכינים אשור לטלטל זח של מוקצה [אבל הנדן דבסיס לאיסור כתו״ח בקצרה ואמונו הבאנו
. וה׳יהלקירנס של בשמים בםקיס שמקפידים עליו שלא ילכלך, וה״ה כלים המיוחדים לסחורה וריקא במקפיד עליהם. כלי שמלאכתו להיתר אח יכרי סרמ״ז כהוייתם  והיתד מיהר]

. וכתבי הק־דש אפיי שלא לצורך כלל ותפלין רק לצורך ושופר רק ייצורך לי:ע! יובנו יותר ועי׳ א  מותר לצלטל אפי רק שלא ישב־ או יגנב אבל שלא לצורך כלל ל
פו ומקימו וה ח הצוצרית [רהוא סשיט ואין ראוי לשתית בו רק לנטוע טיט ברוהק לתינוק]: משנה ה כל חכל־ט שנשברו אפיי בשבת מותר לטלטל שה! היחס הנוס׳ בלא מלת :  נ
 שבריחם גראוי למלאכה טח כשכדי ע־יבה וזכוכית לכסוי כלי אתר ואפי׳ אין שם כלי לכשות אבל באינמ ראוי' לא אאיכ כנשברו בםקים שיכולין להזיק כל גס נמשב״ב דפזיי
ר קידשהממיש״ל ועי׳ר״ש, ת ו  נזכיכית על השלתן דמותר לפנות השברים ישל חרס אסיר יאע׳ם שדורם עליתם וטשברן ואפי' בורק השברים שראוים לכסות נחם על האשפה מ

 לטלטלם טיהו בזרקם לאשפה קודט שבת אסור לטלטלם משם בשבת. יצרורות ואבנים אעיפ שראוים לכסות בהם אפי׳ לצורך נופו וכ״ש מקוסו אםור לטלטלו:
ח לטלאות בת טיס וקשור כה יפה טותר למלאות כח * משנה ו פקק חהלון כלוה או שאר דבר שסותם״  משגה ו דלעת שחולין בח אבן להכביר נ

ו  ג
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* י ט מ  בו אפילו אם אינו קשור בחשב עליו מע״ש לםתום בו מותר לסתום בו וחייה בקנח לנעול בו רק דבקנח צריך שיתקננו לכך לרש״י חייגו שיתקנגו לשם כלי שראוי לשם ת
. ונגד שהוא יתד שתוהבין באםקיסה לטטח דומי לבנין צריך ש• ח א קשור י ג  שיהא ראוי להפך בו זיתים או לסצ־ע בו אגוזים ולר״ת כיון שתיקנו ועשה בו מעשה והכינו ס
 ואפי׳ בחבל דק שאין ראוי לה־ות ניטל בו ואפי׳ רק בבריח הדלת ואפי' התצל ארוך שאינו תלוי וכולו טונח כארץ, וחוא שראש א׳ טחננר עב דדוסח לכלי שראוי לכתוש
 בו אפל כאין בראשו נלוסטרא (עב) אז רק בקשור בדלת ואפי' בהבל דק או בקשר אמיץ שראוי ליטל הו ואפי׳ בבריח מותר « ולעולם אפיי כולו טונה על הארץ. וכל זח דוקא
: משנה ח כס־י בור ורות או של הביות הקבורות בקרקע רק ביש לחן בית אחיזה מותר י י ם  באשקופה גבוחה טשא״כ באםקיפה שכשמכניס הנגר בחיר נוקב תחתיו בארץ א

 ליפלס ושל כלים אפילו אין להם בית אחי«ה כשחיקנם במעשה והכינם לכך מנעו״י (אפי׳) [ואינם] מחוברים בטיט :

ע מברטנורה / #o־j ד T חוםפת יום טוב מפגין פילן 

/ ן וחמש קופות. פירש הר״כ לאו *י״ח א מפנין. אם צדך למקומן להושיב שם אוריוין להםב פרק יח א אפילו ארבע ׳ ע ״ מ מ  ׳ן י
 דוקא וכו׳. [ובגמרא] ךכראמרי אינשי י בסעודה או תלמידים לשמוע הלרשה ולוקא
 פירש״י חשבון קטן תתלה ואם יצטרך יותר יפנה יותר]. הכי ללברמצוה שרי ולא חיישינן לטירחא דשבת:ארבעוהסש. לאו
ת האוצר. כלומר ; לפי גירסתא) ספרים שלנו [״והתוס׳ בפ׳ האומנין דוקא דאי בעי אפילו טובאנמי: אבל לא א  איתא בנמ
 סוף ר׳ ע׳יט כתבו ללא שייך לשטיי ובלבל שלא יגמור את האוצר כולו עד
ח א מפניי *) אפילו ארבע וחמש שיגיע לקרקעיתו דלמא אתי לאשוויי  ללא וו אף זו קתגי כיון לל׳ בכלל ה׳ פרק י
 אלא שמוסיף ע״כ. וצי נראה במספר י קופותג) של תבן ושל גומות: מפגין תרומה טהורה. ואפי'
 תבואה נ) מפני האורחים י) ומפני ביטול ישראל ללא חזיה ליה יוכל לטלטלה
״ ולפטחה כיון דחזיא לכהן: ודמאי ( י ר צ ו א א ת ה ל ל ב ש א ף ד ם ת ה י  ב

ף לחדלענייםכלתנןמאכיליןאחהעניים ש ע מ ) ו ם י א ם ד ) ן ח ה ר ו ה ט ה מ ן ר ת ( ז ן י נ פ  מ

 ראשון שנטלה תרומתו י) ומעשר שני
( נ י ש ב י  והקדש שנפדו יא) והתורמוס ע) ה
 מפני שהוא מאכל לעניים אבל לא את

) ולא מעשר ראשון שלא נטלה ממנו תרומה גלולה כגון שהקרם י י ל ב ט  ה
 בן לוי ולקח המעשר בשבלין דעדין

 דמאי ואי בעי הוה מפקיר לנכסיה
 והוי עני וחזי ליה השתא נמי מד ליה:
 ומעשר ראשון שנטלה תרומתו •
 שנטלה ממנו תרומת מעשר ולא נטלה

 די והי שכן] מצינו ראורחא לתנא
 למתני הכי כדחנן ךלעיל סט״ו מ״ג
 ו] בר״פ י״ג דיבמות ובמ״ג פי״א
 לכתובות ורפי׳ד לב״ק ומ״ט [״וי׳]
 פ״ב לנבא מציעא וברפ״ו דסנתדרץ
 ובפרק בתרא דחולץ ובספ״ב לפרה
 ובפצהו מסתבר לי למסרך סריך
 בתר תשלומי ד והי לפרק ז׳ דב״ק
 רהתם בדוקא ככתוב בתורת משה:

 [*ר^פות. בירושלמי משרש כהא דתנינן [בשקלים פ״ג] קופות לא חלה עליה חובת תרומה שאין הדגן חייב בתרומה גלולה
, [גי] סאים] [תוספות]: אבל לא את האוצר. כתב מר שיתמרח בכרי וזה שהקדים ולקח המעשר בשבלץ אינו  של ג
 הר״ב דלמא אתי לאשורי גומות. עיי! משנה ויפרקב' לביצה: מפריש אלא תרומת מעשר בלבל ומותר באכילה אעי׳פ שלא
 ודמאי. פירש הרי׳ב לחזי לעניים וכו׳ ואי בעי הוה מפקירי הפרישו ממנה תרומה גלולה: ומעשר שגי והקדש שנפדו.
 וכו׳ בגמ׳ איתא הכי וכתבו התוספות דה״מ למימר״ כללעיל שפדו אותן הבעלים ונתנו את הקרן ולא נתנו את החומש
 בתרומה כיון לחד [לכהן] אלא טו! לאשכח טעמא לאפילו ושמעינן מהכא שהם פלויין והחומש הוי מלוה גבי בעלים :
. ואפילו טבל לרבנן כגון הזרוע בעציץ ל ב ט ת ה ל לא א ג . ובפרק כל שעה ובפרק ג׳ שאכלו איצטדך א  ללידה מצי חזי אמר
. ו ת מ ו ר ת מעשר ראשון שלא גטלה ת  להאי טעמא ע״כ. ובפי בכל מערכין איצטריך נמי להאי טעמא שאינו נקוב: ולא א

 אליבא דסומכוס כמו שכתבו שם התום' דף ל״א וכתבו עול אם
 שם למשום הכי משני הנא נמי כמו למשני התם לאיצטריך לשטיי הכי ועיין מ״ש בכול במשגה ה' פ״ג דסוכה: [*והקדש.
 כתב הר״ב אינו נפדה בקרקע דכתיב ונתן את הערכך וגוי. וברפ״ז לברכות כתב הר״ב לכתיב ונתן הכסף וגר׳ והכי איתא בסוגי'
 להתם ולהכאועי' מ״ש שם ותרמבי׳ם כברכות לא פי׳ כלום ותכא פירש כלכתב הר״ב ולא מצאתי לדרשת זו בשום מקום ובת״כ
 פרשת בחקותי ממעטי׳ קרקעות מבשקל הקלש למשמע לוקא סלעים ופלה לרבות כוי והתום׳ להכא הביאוה ברייתא זו דת״כ
. למונתן תקשה מטלטלי! נמי לא וכתבו למיהו איכא למלרש בכלל ופרט וכלל ונתן כלל כסף פרט וקם לו קר  ומסקי שהיא עי
 חזר וכלל כו׳ ועיין מ״ש במשנה ט׳ פ״ל לב״מ בהא לכלל ופרט וכלל ועיין מ״ש במ״ח פ״ח לבכורות לענין הלרשה דת״כ] :
׳ק לכלאים [יעיין] כ) גם לקמן בפרק כ׳ מ״ג ועיין מ״ש בשם מהר״ם במ״ל פ״ק לטבו״י]:  [*והתורמוס,פירשו הר״ב בסוף מ״ג ס;
 אבל לא את הטבל• לטבל לכה! נמי לא חזי לאסור לכהן לאכול משירותיו בטבלן כמו שפסק הרמב״ס בפ״א מהי מעשרות : ולא מעשר

 א) גלסופ סראג: גירםה סשר־מ . ב) לא נוע כוונתו. ראשון

 ישראל יכין
 לצורך אורח א׳ כשיעור הנ״ל(שס): ז) לצורך הנ״ל: ה) אפיי ישראל
 מוחר לטלטלם. דעכי׳פ חזי׳ לכהן. אבל תרומה טמאה אעע לשרי
. , י  לכהן להנאה . הרי אסור בשבת לבהמתו. כך כ׳ רש ״י במתנ
 וצר״[ ורז׳יה. אפיי בחול לא נתנה רק להסקה . ולפיכך בשבת מוקצה
 היא מדצא מזי למיד . יאפי׳ לצורך נופה או מקומה אסור לטלטלה
 (ש״ח ן׳): ט) אפי׳ תבואת ע״ה רחשיד אמעשרות. דעכ״פ חזי'
 לעטים (כפ״ג דלמאי). ולהכי הו״ל כתרומה לישראל. למרחזי מצ״ע
 שריי בטלטול. ואע״נ לשאט למאי להרי אין מחויב ליתנו לעניים .
 עכ״פ לדרי׳ נמי מזי• כשיפקיר נכסיו ויהי׳ עני: י) ר״ל אפי׳ לא
 ניטל רק תרומה שלו. דהיינו שניטל ממנו הרומת מעשר וצא ת״נ.
 ומיידי בהקדימו לוי לכהן ונטל המעכר בשבלים. דאז פטור המעשר
 מתייג. רבלא הקדים בשבלים. טבל הוא ואסור בטלטול: יא) ר״ל
 בכל עני[ שנפדו. והיינו שנתן הקרן. אף שלא נתן עדין החומש.
: יב)(פייגעבאהנע!):  אפ״ה הוה פדוי. והחומש הו״צ הלומה גבי,
 יג) אבל לח מריר ולא חזי כלל: יד) אפי׳ טבל לדבק. כזרו״מ בעצין

 שאימ

ת ר א פ  יכין ת
 פי״ח א) מלשון פניתי הבית: ב)(פעססער). שכל א׳ של ג׳
 סאין. וד וה׳ מקט ר״ל ד׳ מאוצר של ה׳ קופות. והי
 מאוצר גדול: ג) נ״ל דלא זו אף זו קחני. דכיון דכל מה דקמ׳יל
 מתני' לאו שריוהא לטלטול מוקצה אשמעי׳. דהרי לחיץ לבהמה(וכיש
 לכלאוקמיק נל״ש). רק קמ״ל חע״ג דהוה טרמא שרי(כא׳יח מל״ג).
 א״כ שפיר קמ״ל אפיי קופות תבואה שכבדן יותר מתבן אפייהשרי.
. כל שלא לצורך מורמים אסור.  ואפי׳ קופות תבן שאינן כבדין כל כך
 או רקמ״ל דאפי׳ בתבן• לא יגמור חח האוצר . אף שגדול מגרעיני
 תבואה: ד) לסעודת מצוה. או להכנסת אורחיס ממקום אחר. אבל
 בב׳ לריעותא לא מקרי אורח(ש0 ש״א): ה) לתלמידם שבאין לשמוע
 הדרשה דלצורך מנוה. טרחאשרי. ונקט אורחים והדרביהמ״ד.
. דגדול המסת אורחים  לא זו אף זו קחני. דאורחיס מצוה טפי
 יוחר מקכצת שני השכינה: 0ר״ל צא יפנה האוצר על קרקעיחו.
 כרי שלא יעשה גומות. ושיעור ד והי קופות . היינו כשמפנה ארם
. אבל באורחים הרבה יפנו הרבה אנשיה כל א'  א׳ לצורך אורח א'

 ציונים

 א מפגין. ?נ׳ז מיג ג־*י)
 r ?'J״s מום' נ״מ ע״ט«יי6ל'
 ש3ס &״ח הל״& פפחיס פיי
i ' b ׳ &נ«א מהימ ״  הל״6 «
 ו9כ׳ו הס״ו פמיג גיודן פיה
 סושיפ א״יז ס״על׳נ &עי׳&':

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
. ת א ו ב  א של חכן ושל ת
 גכיימ bw תבואת ושל
 תבן. (את) האוצר. בד״נ
 ונר״ד ל י ת א. ככי״ק
. ת ו ר צ ו א  ונמשל״פ ה
 והתורמוס. מ״נ ותורטוס,
 לעניים . נד״נ ז:כי״ק
 לעזים, ואת הטבל 5ד״נ
 ליחא. ולא מעיר. בכי״ק
 ונמשני״ר ולא את מע״ר*

ת חדשים ו פ ס ו  ת
 א [בריב] דיח ארבע
 וחמש לאודוקא ט׳ עכ״ל.
 הימי לאורמין הרכה אכל
 לאורח אחד לא שרי אלא
 ממש מאזצר גלול הרכה
 זאס לא היה גו אלא חמש
 קושזח משנה מסס ארנע,

 ש״ע סימן של״ג:

 ראשון לציון
 א [תוי׳פ] דית אפילו
 ארבע כו׳ אלא שיגוסיף
, יעי׳ תוס; שכת י  ע״כ כו
 לעיל ס׳ ע״ב ד״ה השחא
 «תז0׳ יומא כ״ג ע״כ

 ד״ה שתים :

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
[ ב נ  פי׳ךן א [אות ק
 תוי״ט ד״ח ודטאי.
 וכתבו התום׳ דהם״ל.
 וחרשב׳א כתב דדוקא
 תרומה מותר לישראל
 דעומד ליתנח לכהן אבל
י שאינו עיסד  ד ט א
 לעניים אלא להחזיק
 לעצמו ע״י השרשה וכיון
 דהיום אסור להפריש לא
 הזי חיום לכלום אלא
 כיון דאי בעי חזי ליה
 השתא נסי מטלטל ליה
 דראוי הוא לו עיי״ש
 ועי׳ מה שכתבתי בגליון
 במשכתין סכיד מיד :



 ציונים

 חלוף . y»p D'3 ע׳ג :
. מיי' הכ״י ש  ב הכילי ק
׳ ,  מהיש הל׳"מ מימיע *ו״יז ס

« טוב לט ת פ ס ו  רע מבדטנורד׳ מפני] פרלן יח שבת ת

 בם״ר ברפ״ז לכרכוח
 הר״ב

 מ״ש
 מימ

, קכ׳:ז עיי ץ פ י  מ״י!: כ
/ ה*«  מיג «״ft ירופלמי שננו *
 מיי' פניה c'ra הלי כיה סמיג
ft'c'צאיץ ס׳המו6׳!נ אויתש־ 
; ז ׳ י י : ^ : \ £ צ  ללא מטלטלי! לבר שהוא מאכל לחיה *
. ?כ״י! ץ ד ל י ג אח ט כא דליתנהו ברשותי' >׳* :  ונעוף כל הי

 אא״כ דרך בני אלם לגלל אותן.ףומה
 שכחב הר״ב דאי! הלכה כרי שמעון
 בן גמליאל עיין במשנה ז' סרק ח׳
 יעימכץ]: ב אם'התקינן למאכל

מ ׳ י כ ש. נ מעי ת חי  בהמה. משים דסתמייהו דהני להשקה א
נ ״ י נ . ל ד ר ח ח א ל . צישא. ו ן ״ י  קיימא בעי בהו הזמנה כ״: ה

 ומעתה מ״ש הר״ב שמזרדין אותן

 אם הקדים בן לוי ולקח המעשר אחר שנתמרחה התבואה בכרי ראשון שלא נטלה תרומתו. עיי
. במשנה ב' פייה דש ף ו  ביעית כתב קולם שהפרישו ממנו תרומה גלולה והפריש ממט תרומת מעשר בשם תלמידי ר״י: ל

ש בן גמליאל י  וצא הפריש תרומה גלולה זתומע״ר שלא נטלה תרומתו האמור לפי׳ הרמב״ס ולא זכריפירש״י שכתב בכאן: ד
 כאן שכיון שנתמרחה בכרי ונתחייבה בתרומה כשלוקת המעשר מתיר בלוף מפגי שהוא מאכל עורבין. ות״ק דפליג משום דסבר

 *'ב מיי׳ סיד מהלי יו׳פ הגי!
 שמ״נ לאו! מ״ה הושיעאו״יז
 סי׳ של״נ פ«יף >t' ופי' פקכיג

: '  ס:ניף נ

 שנויי נוסחאות
) מע״ש. בל״ג. ת א א ( ל  ו

א ל  ובמשב״ב ו;משבי״ד ו
״ק בכי ר. ג מתי י ׳ ־שנ ו . .  את

u J JH1y Will ן י.... ^ 1נ«ו1 ׳- . .  ן .

. ( ? } ר י ת י מ מ ו ג א ׳ ב ש  למאכל בהמות ר״ל לפעמים ולא מן י
? " י כ ב ו נ ׳ ל . ב ן י ב ר י / ^ ע ל ט ס ת ? ן א י פ ן ב : ם ה ס  ה

 הר״ב והאומר אין
 מ״ש במ״ז פרק ט״ז: תהין אותה.
 עיין מ״ש בם״ל בספכ״ג: מדדן.
( /  היא מלה עברית כמו (תהצים מ
 אדרם על בית אלהיס . רמב״ס :
 מדדין עגלים וסייחים. למת שכתב
 הר״ב והכי איתא בברייתא .לאווזין
 ושאר עופות מלליו. קשה ללחלק

ן . ל ׳״י י ובמפבי״ל לעורבי ס  ^ ה
. בכי״א ן נ י ק ת ס ה  כלי ניטל כיי. עיין ב א
. ן . ככי׳׳מ. נ י ק ת ה  ש
. ל ס ח ת פץ א , כי ו נ י ק ת  ה
( . (כדי ל ץ ס פ ו  בכי״ק כ
ירדו . בל״נ ו ו על  שי
. במשכי״ר״ א ת י ל מ י י כ ג  ו
ה . ת ו . דוהין א ו ד ר י ש  ו
, בכיי׳א ת ק דוחי! ב ׳ י כ  ג
ץ כו׳ ר ר . ם ה ת ו ץ א ח ר  מ
. במשכי״ר ( ר ׳ ה ר ב ) 
נ ״ ל ״ זכ׳׳ס נ ) י ד ד מ  ו
 עגי׳יק וליתא, ועי׳ חוי״^.
. במשב״ב ל' ח ד ד ה מ ש  א
. בדייג , ח ש א  שוכציכו ח
. , ח ש א ח ״מ ו כי נ  ונכי״י! ו
״ח הגיס במשנ״כ סנ  ו
. בל״נ י ״ ר ד מ א , . ׳ ד ש א  ו
ל פ י א ג , שהו ר מ ו  ד״י א
. . וטל מ שנ ״ ט . ב ת ח  א
. במשט״ל י ״ ש ר ה נ י כ  ו
. ת ח ו א ל ג ל ר ט י א נ י ה  ש
ד כר׳כ ליתא: ר ו ג ( ח י ה ) ם  א
) נמשכ״נ ל' » ר י כ  נ (

 תרומתו*) ולא את מעשר שני והקדש
 שלא נפחיטיץלא את הלוףי׳) ולא החרדלי״)•
 רבן שמעון בן גמליאל מתיר בלוף* מפגי
 שהוא מאכל עורבין יפ<: ב הבילי ב) קש
 וחבילי עצים והבילי זרדים אם התקינן
 למאכל בהמה «< מטלטלין אותן ואם לאו
 אין מטלטלין אותן«/ כופין את הסל לפני
. תרגגולת ( י  האפרוחים כדי שיעלו וירדו כ
. ( י  שברחה דוחין אותה »< עד שתכנס כ
. ( י  מדדין עגלין וסייתן ברשות הרבים כ
 אשהמדדה את בנהכי־). אמר רבי יהודה
 אימתי בזמן שהוא נוטל אחת ומניה
: ( רל  אחתכ־0 אבל אם היה גורר אסו
 ג אין מילרין את הבהמה ביום טוב ל»)
. ומילדין את האשת 0 ־  אבל מסעדין ל

 בשבת
 בעופות בין תרנגולת לאמזין ושאר עופות. ואמאי״מחלק בין
 תרנגולין לעגלין וםייחי!. ומיהו למה שפסק הלין לחלק בין
 גלולים לקטנים. לקטנים לא שרי לטלטולי אלא בחצר אבל לא

 וגלולים אפיי ברה״ר שרי ניחא • לממני׳ ברה״ר מיירי ברה״ר
 כמ״ש הר״ן מכח סיפא למלדה את בנה למפרשינן בגמ' ברה׳׳ר
 ומינה לעגלים וסייחים נמי אפי׳ ברה״ר. וצהכי תני עגלים
 וסייחים ולא שאר עופות לאשמעיגן לדוקא בנמלים שרינן
 ברה״ר. ובנוסח משנה בגמ׳ וכן בספרים שלפנינו גרסי במתני׳

 עגלים וסייחים ברה״ר אבלברי״ף וכן בנוסח משנה רוחניות שונלינו ל״חאדיטסערץ/
! ״א מסעדי כי נ נ ו ׳ ז - - * נ - ׳ ׳ י ׳ ־
ה . ועי׳ ביש׳" ובסי׳ ת ו  א

; א ר מ ג ב  כלמב״ם ו

 תוספות חדשים
 א [חריב] ד׳ח לעורבין
 כוי ואין הלכה כלשג״׳ג
 עכיל. זגש״ע 0י' ש״מ
 סעיף ה׳׳נו ססק לאס יש
 לו עזרבין מוהר לטלשלנו
 ואס מצו״ן שם עורבין
 מושל לכל ארס ועיש ככ״י:

 (ממהורש־׳ח וצ״ל):
 ב [כריב] ד״ח אבל כיי
 הלכשא כוושיס עכ״>» וכ״ש
 בש׳עס״שם״חסעי׳ מ״א;

 ראשון לציון
 ג [בר׳׳ב] סד״ו! אין
 מילדין כוי לאיכא ערחא

 יתייא . עי׳ «©ל״מ :

 תוספות דע״ק
 שם [אות קנג] במשנת
 פתיר בלוף. היינו בלוף
 וםכש״כ בחרדל תום1 דף
 קכ״ה ע״א ר״ה רשב״ג:
 [אות סיד] גרע״ב דית
 לעורבים . עודביט
 לגדולת. רכל ישראל
 בני מלכים הס בדס״ל
 לד׳׳ש לעיל םפי״ד. נם׳״

. ולא אמרינן חי נושא ר  ל״ג ברהי׳ר: אבל אם הוא גורר אסו
 את עצמו [כללעיל משנה ה׳ ס״י] כיון שהוא קטן כל כך שאינו
 אלא גורר. הר״!. והאי אסור לתנן אפשר ני לומר לאסור
 וחייב קאמר להא מחייב בחולה כשנשאו כמ״ש ברי׳פ ללקמן

 יע״ש

 ראשון אף ע״פ שמפריש ממנו תרומת
 מעשר כל זמןשלא הפריש ממנו תרומה
 גלולה טבל הוי ואסור לטלטלו בשבת:
 ולא סעשר שגי והקדש שלא
. כגון שנפדו אבל לא נפלו  גפדו
 כהלכה כגון שפלה המע״ש על
 גרוטאות של כסף ואי! מעשר שני
 נפלה אלא במעות שיש עליהם צורה
 לכתיב (לברים י״ל) וצרת הכסף
. והקרש אינו נפלה בקרקע לך  בי
) ונתן את הערכך ז  לכתיב(ויקרא ל׳
 ביום ההוא לבר הניתן מיל ליל:
. מי1 קטנית שאיט ראוי חי ף ו  ל
 אפילו לבהמת. ורמב״ם פי׳ מין
 ממיני הבצלים: לעורבין.כגון עשירים
 שמגללים עורבים לגלולה* ואי! הלכה
. אגולות : י ל  כרשב״ג : ב חבי
ם. ענפי האילן לחים שמזררי!  זרדי
ת  אותם למאכל בהמות: כופין א

 הסל לפגי האפרוחים. ומבטל כלי מהיכנו לא הוי שאין האפרוחים
 עומלים עליו והאומר אין כלי ניטל אלא לצורך לבר הניטל מוקי
. מן הבית; דוחין ה ח ר ב  למתני' בצריך למקומו של כלי: ש
ם. ולוקא לוחי! אבל לא מדדי! לפי : עד שתבג ם ד י  אותה . ב
 שהתרנגולת מגבהת עצמה מן הארן ונמצא שהוא מטלטלה אבל
 אווזין ושאר עופות מלדין:מדדין עגלים. אוחז בצוארו ובצלליו
ת כגה.  וגוררו ומסיעו ומנענע לורגליו; והאשה מדדה א
 אוחזתו בזרועיו מאחוריו והוא מניע רגליו והולך: שנוטל. אחת
. כשהתינוק מניע את רגליו מניח אחת ומגביה ת ח  ומניח א
 אחת: אבל גורר אסור • שנושאתו וכל מקום שאמר ר״י אימתי
 במשגה לא בא לחלוק אלא לפרש דברי חכמים הילכך הלכתא
 כותית י• ג אק מילרין. אין מושכין הולל מ! הרחם ביו״ט
. אוחז את הולל פלא יפול !  דאיכא טרחא יתירא: אבל מסעדי

 לאלז

 ישראל יכין
 דאע״ג לחיה ועוף שברשותו הצדן פטור. וכל פטורי לשבת פטור
 אבל אשור. עכי׳פ משום צער בעי׳ח התירוהו. כמו לשרי טלטול
 מקצתהמה״ט אעי׳גרמלעול מוקצהאפי׳ במקצת אסור. כהזזתאבר
. עול י״ל לדחוי ( ן  במת(בסכ׳יד) י והכא שרי משוס צעג״ח(וכמ״ש הל״
 או ללוי לא מחשב צירה(ועי׳ ססשנרז): בז) נגמ׳ ל״ג הכא ברה״ר .
 ואפייה כ׳ הריין דברה״ר מיירי. אבל רק בגדולים [ובזה מתולןלפע״ל
 מאי לק׳ לוקיא לרישא וסיסא אהללי. לבלישא משמע דוקא חלגגולים אסיר
 לדלות. אבל אוווץ ושאר עושות שלי לללן. וכסיסא קאמל לויןא עגלים וסיי&ץ
 מללין. משמע הא אוחין ושאר עופות לא. אלא זליעא בתצל מיילי. להט
 אווןין ולכוותייהו ללא משרכסי גסשייהו שלי לדלן כח5ל. וסיפא נלה״ל. להני
 לזקא עגלים וסייחין גלולים. הא קענים או אוחץ ותרנגולים בלהיר, אסור
 דמלקשה להנהיגן. תיישי' שישלמלן ויעשה איסור דאורייתא לככהמס ל״א חי
 כושא א״ע]. מיהו אנן קיי״ל דגם עגלים וסייחין רק בחצר שרי ללק
: כח) אף ברה״ר. להרי אפי׳ תגביהנו פטורה לבארם  (ש״ת ס״מ)
 חי נושא א״מ: כט)שהתינוק מגביה רגל א׳ ומגיח רגל האחר
 כשמוציטן אותו. מיהו אפי׳ בכה״ג חקא במוליכו. אבל בנשאו.
 להמאור חייב חטאת (מג״א כס סקע״א); ל) אפי׳ בכרמלית ״ אבל
 ברה״ר בכה״ג חייב חטאת. רבכה״ג צא אמרי/חי נושא א״ע (מנ״א
ע ככפות: לא) למשוך הוצל  שם). ולרבינו יעבץ פטור לאין ד
 מתוך הרחם. משום טרחא: לב) לתמוך בידיו תחתיו בשעה שיוצא

 מהרחם

 יכין תפארת
. וכגון שהקרים הלוי אחר המירוח ולקח ג י  שאינו נקוב: טו) ל״ל ת
 המעשר קולם שהפרישו תי׳ג. ראז כבר נחחייב בה״ג. והו״ל טבל.
 ונ״ל למשו״ה נקט הכא נמי תרומתו כמו ברישא משוס רהכא איירי
 להקדימו בכרי ונתחייב בתרומה גדולה א״כ הו״ל שפיר גם התרומה
 גלולה תרומתו של המעשרות וקאמר שפיר שלא ניטל כל תרומתו
 שמחויב להפריש ממנו. בין שלא הפריש ממנו התרומה גדולה ובין
 שלא הפריש התרומ״ע: טו) ר״ל אפי׳ רק לא נפדו כהלכתן. מע״ש
 שפדאו על מטבע שאין עליו צורה. והקדש שתלאו עיג קרקע;
 יו) מין כצל דלא חזי אף לבהמה: יח) נ״ל לבחררל ירוק מיירי דלא
: יט)וח״ק אושר ( ן ד ע  חזי רק ציונים . ובאתרא ללא שטחי יונים (
 מראין מצוי שם עורבין. דכשמצויין. מותר אף למי שאין לו מהן
 (ש״ח כייס): כ) אגודות: כא) ענפי אילן רכים: כב) שהזמינן לכך
 מע״ש: בג) דסתמא להסקה קיימי. והדל מוקצה. וקש שלט. סתמא
: ( ג  עומד לשכיבה או למאכל בהמה ומושר לטלטלו (מגיא ש״מ ד
 כר) ר״ל שיעלו או שיררו(וצי נראה. כלי שיעלו. וששוב ירדו ממנו.
 ועיי מ״ש בהכלל דפרטי מוקצה לי). לאין מבשל כצי מהיכנו מי״ז.
 להרי לא ישארו עליו. מיהו כל זמן שהן על השל. אסור ־ לטלטלו.
 וכ׳׳כ נהיו עליו ביה״ש. אסור אע״פ שיררו השתא (שש וי):
 בה) מאחוריה: כו) אבל דווי אסור שיאחז בגופה ובגפיה להוליכה.
א מגבהת א״ע. וה״ל כמטלטלה. ומשום צידה ליכא (כלסי״ל). ע  ל



 78 תוספת יום טוב מפני| פרלן יח שבת ר עובדה מברטנודה
 [״וע״ש ללתוםפוחנראה לרוקא בחולה] ועיין מ״ש במשנה ו' לארן:חכמה.מילרת בקיאה: ממקום למקום. ואין חוששין לאיסור
 פרק מ״ו ״ ג ומחללץ עליה את השבח, בגמ׳ מכלי הניליה חחומים: ומחללין עליה את השבת. משעה שהיא יושבת על
 מיללין את האשה וקורין לה חכמה ממקום למקום. ומחללי! המשבר ומתחיל הלם להיות שותת על כל ג׳ימיםאחרשיללהבין
 עליה את השבת לאתרי מאי. לאתויי הא לת״ר אם היתה צריכה אמרה צריכה אני בין לא אמרה צריכה אני [מחללין] מג׳ •עלז'
 לנר חברתה מללקת לה את הנר וכוי. אמרה צריכה אני מחללץ לא אמרה
 ומהכאשמעינןדסוגיאלגמ׳ס״לראיכא בשבת וקורין לה הבמה ל0 ממקום צריכה אני אין מחלצין.מזי ועל ל' אפיי
 איסור תחום מן התורה. לאלת״ה למקוםלי) ומחללי] עליה את השבת לין) אמרה צריכה אני אין מחללין אבל
 מאי קשיא ליה לתלמולא ומחצלין וקושדן את הטבור לי) רבי >ץסי אן^ך ^ עושים צרכיה על ילי נכרי מפני
ה תותביןלי).וכל צרכי מילה עושי! בשבתל״; שהיא כחולה שאין בו סכנה ולבר שאץ י  לאתויי מאי. הא ולאי דאיצמייד ל
 להא על השתא לא שמעינן אלא לאין 1 1 ט סכנה עושין צרכיו על ילי נכרי:
 חוששץ לאיסור החומין ואינו אלא מליס. אלא ילאיראיכא כמי והישרים הטבור. של ולד שהוא ארוך ואס לא יקשרוהו רכלמהו
 תחומין למלאורייתא. ולהכי שפיר מקשיגן לאתויי מאי. וסייעתא יצאו מעיו אבל איןכורתין אותו בשבח ללברי ה״ק: ר' ייסי
 לפסק הרי"ן< בספ״ק לעיתבין רלכ״ע משנים עשר מיל ולמעלה אומר אף הותבין.והלכהכר״ישחותטן אותו ומנקים אותו ונוחגין
 לוקה עליהם מלאורייתא ותיובתא לחולקים עליו* וסוברי' שאין עליו אבק הלס וכיוצא בו: וכל צרבי מילה עושין בשבת ־

 שום איסור חחומין מלאורייתא ואפי׳ בכמה פרסאות. לבשלמא ולקמן באילךפירקא מפרש לצרכי מילה מאי ניהו:
 אי תחומי! מלאורייתא שפיר קא מקשה לאתויי מאי לאע״ג לאיסור

ל שבת ס״ל למקש! לאה״נ ללא שרינן אצא לעשות  תחומי! אי! בהם כרת וסקילה אלא מלקות בלבל כמ״ש הרמב״ם ברפכ״ו מ
 לבר שיש בו מלקות בלבל אבל איסור כרת וסקילת לא. והמתרץ תירן ללאתויי א!< איסור כרת וסקילה קאתי. אלא אי תחומין
: ל  לרבנן מאי ס״ל למקש! לאסויי מאי להא בהליא קתני ומתללין למשמע־ איסור לאורייתא. לעל השתא לא שמענו •לרשאין ל
 וכל צרכי מילה לוחי! את השבת. בגמ׳ פרק דלקמן tp קל״ב נפקא ליה מביום השמיני* ףלה״מ למכתב ובשמיני ימול ולר״א

 דר״פ דלקמן לאן) מכשירי מילה לוחה שבת מפיק מביום למכשירי!] ומילה עצמה הלכה היא:

ז ע ו  ישראל ב
 פי״ה (א) ועמי מקשינן מכלי תנא קודאין(ה חכמה. מחצצין עציה שנח
 צאתו״ מאי.זמשני להדציק צה הנר. והלל מקשי הא נמי פש«שא.פקוח
. ואפ׳׳ה  נפש לוחה השבת. ומשני צ״צ כסומא. וא״צ לק ציתובא לעתה
 מחצצינן. ורתוי״ט רצה להוכיח מכאן לי״נ מיצ לאורייתא. לאצ״כ מה
. הרי סיפא צריכה וצריכה דאפיצו בדאורייתא מחלליק . י א  מקשה צאתו״ מ
ם מ. לא״כ מה משני להלציק הנר . הרי כיון מ  וצפעדי׳נ ללא הועיל רבי
 בס״ד תחומין דאורייתא מאיאיכאבין תחומיןצהללקתהנר. והנמ׳ צח הדר
. רק פשיסא פקוח נפש לחי שבת. והו״צ להקשות  מקשי אהך תירוץ קמא
 הא תו צ״צ ואחי׳צ עכ״ס אף דתחומין לאורייתא. עכ״פ אין חייב מיתה
 עציו. וא״כ קמ״צ סובא דאפיצו בתיוב סקיצה מחללינן. עכ״פ ק״צ אפילו
 איתחומין דאורייתא הוה מצי צאקשויי מיל אריבא פשישא. פ״נדוחה שבת.
 אלא ע״כ כרבינו ט"! (ש״ל בי) דמיצלת קורין לה אפיצו בספק שתצל. א״כ
 אכה״ג ליכא לאקשויי פשיסא. לרוקא בשכבר היא בסכנה ספק שתנצצ או לא
 מספיקא מחצצין שבת . אבצ בספק שתצל וכי כשיכאינ לה טבורה. מספק
. א״כ נסהר ראיית ך  נחצל שבת לשמא תצל ספתא זה איט פשיטא כצ כ
 רבתוי״ש . דצעולם מצינן צמימר לתחומין דרבנן. רק לס״ל למקשן דס־פא
. רק בדרבנן מחללינן  דומיא דרישא. דכיוז דרק ספק הוא שמא תצד
. ומשני. דסיפא מיירי בצריכה ודאי  עליה השנת , וצהכי מקשי צאתוי* מאי
. דבצריכה ודאי מחצצען אף בדאורייתא. ואהא הדר תו ר נ  צהדצקת ה
 מקשי כיון דודאי צריכה פשיטא. פיקוח נפש לוחה אפיצו איסור דאורייתא,

 תפארת
 זה אסור (שלי׳נ):

 יכין
ד שלא יסוצ לארן. ובשבת גס  מהרחם. כ

 לג) מילדת. וג״ל רנקע חכמה ציאשמעינן דאסי׳ יש מילדת באן ורק
 רזו חכמה ביותר אפ״ה שרי. ומה״ס נמי נקט תגא מילד! קודם
ה אפי׳ מחוץ לי״ב מיל. ואפי׳ חינה  לקורין צהחכמה ומ״ק: ל
 מרגשת רק קצת חבלי לידה. ואפי׳ בספק (ש״לש״ז כי). דיני יולדת:
 לה) אפי׳ במלאכה דאורייתא. ואשיי א״צ רק להפיס דעתה. מיהו
 אפיי בצריך לחלל שבת עבורה. אס אפשר בקל. יעשה בשינוי.
 מראין הסכנה כצ כך מצויה (מג״א שם גי). ובשום אופן אין מחללץ
 עליה השבת בשמרנשת תחצת כאב הלירה. רק בקריאת היולדת
 מחללין. אבל בשאר דברים אין מחללין רק כשתשב על המשבר. או
 כשאינה יכולה לילך עוד. או שהדס שותת ממנה (ולרי׳׳ף בחרתי
 קמייתא. ג״כ צריך שיהיה דם שותת ממנה) (ע״« שם ני). ומאותה
 שעה עד כל ג׳ ימים אחר צידה (כלי מעל״ע. מג״א שם ז׳). בין
 אמרה צריכה אני. וחברותיה חושבין שא״צ. או איפכא מחללין
 עבורה. מני ועד ז' אין מחללי! רק באמרה היא או הרופא שצריכה.
 מכאן ואילך • אפי׳ באמרה צריכה אני אין מחללין. ורק ברופא
 תליא. או בנראה סכנתא לכל(תרי״ח וי). חון מצינה. שכל ל׳ יום
 הקרירות סכנה צה. ולהט אפי׳ בתקופת תמוז מחצלין(ש״ל ו׳).
. אפיי בלא אמרה צריכה אני. דינה כחולה שאץ ׳  מיהו מני וער ז
 ט סכנה. שאומר לעובד טכבים ועושה(א): לו) של ולד. שלא
 יצאו מעיה למוך (הגעבעהרמוטטער). היא האס. ואף דהוי קשר
. אבל אין חותכץ טבורו ת ע  של קיימא. והרי היה שגי בעניבה עד ה
 (מהגעבעהרמוטטער): לו) והכי קיי׳׳ל(שם): לה) בפרקן דלקמן:

 ני •
 אם כדבריו מנ״ל לש״ס באמת להוכיח דמדמדצעןין נר לסומא אף שא״צ לנר רק להניח לעתה. הרי "יל למובא קמ״צ מתני׳ וברייתא דאפילו
 באיש־ר סקיצה מחצצינן ולוקא בצדך לה. אלא לעוצם תחומץ דרבנן ואפ״ה גמ' מקשי שפיר דהרי הגמ׳ לא קאמר מכד* תנא קורץ צה
 חכמה. אצא מכדי תנא מיצדץ וקורץ. א״כ ה״ק הר* מיצדין וקורין תחוייםו מדרבנן. וצ״צ תרווייהו. אע״כ למלת קורק ר״צ אפיצו יש
 בקריאה חילול לאודיתא כגון לכתוב צה שתבוא. תדע מלקאמר וקורץ לה. ולא קאמר מביאין לה חכמה . ש״מ דבקריאה עצמה יש היצול שבת. ועל

 !ה מקשי הגמ׳ ששיר א״כ מה קמ״צ תו במחצלין :

 הלכתא גבירתא כללא דפרס יח

 ומשני לקמ״צ בסומא לסבורה לצריכה. או צ״ל דלעוצס תחומין דרבנן
י צא מקשי ״הא תו צ״צ" אצא מ ׳ קושי׳ רתוי״ט. להרי מ  ואפ״ה צא ק
י תנא בצישניה. לברישאקאמר מלשנ  ״צאתו״ מאי״ ור״צ למלייק הנמ'
 קורץ לה ובסיפא קאמר ומחצצין עציה. דמצת עציה משמע לרבות לבר
 שאירע בה שבעטר וה מחצלין שבת עוד ספי מבחחומין ומה ניהו לבר שנתרבה
. ומשני דברישא בספק צידה מחלצי[ רק מדרבנן אבל סיפא לצריכה ה  ב
נ נ״ל לבל׳־ז קשה לרתוי׳ימ ״ , מחלצין אף בדאורייתא. א ר  ולאי להדליק נ

1 
 רק בנתארהו אצלו בביתו או שדמ! אורחים שנתארחו אצל אחדים טשא״כ
 כשדמז הכירו חדר בעירו לםעוד אצלו אסיר לפנות. וכש«ישן חבירו לבא
 אצלו לכבוד אודה לרט׳ץ גקרא גם הכירו אלדה ורמג־א חולק. ובהתתי*
 לפנות םעיש לרטנ א אפיי לדבר ה־שות מותר לפנות בשבת והרמי!
 חולק. וכל שבות שהתירו משים טצוח סותר ג״כ לצורך אורהיס. מותר
 לישראל לפנות אפ־׳ תרוםח כשהיא טחורח ודמאי ומעיר שנטל מםגו תמ'«
 ואע״פ שהקדים הלוי ונטל המעשר בשבלים [םשאיכ בתקדים חלוי אחר
 מירוח דאז נתחייב לשלם לכהן הת׳׳ג שתפסידו]. וםע״ש ותקדש שנפדו

 פרס יה משנה א אוצר ועואח או כדי יי! א*"פ שמותר להסתפק טמנו
 1 אסור לחתחיל בו לפנותו אלא לדבר מציה כלהכנסת אורהיס

 ולקבוע בחמ״ד ורוקא ח׳ קיפות (בל קיפח דג׳ סאים) מאוצר גדול ובלא חיי
 שם רק ה׳ קופות מותר לפנות רק ד׳, וכשמפנה הד׳ או ח׳ יפנח אפילו
 םננ לגג ובהלונות ועולמות . םיתא לא יחלקס לקופות קטנות להקל
 הסשאוי דםרבה בהילוך . ובכמה אורחים ואוצר גדול יפנה לכל אהד ח׳
 סופות ובלבד שיפנה כל אורה בעצמו הלקו או אדם אהר בעדו לא אחד
 לכולם. ולעולם לא יפנה כולח שמא יבא לחשות גומות, ואורחים מקרי

 ציונים

: w* ל צרכי מילה. *גינ» 
 שגויי נוסחאות

 וקורץ לח חכמה. נכיי׳ק
 וקורץ לחבמח. וכיה
 מ־י״ף כ׳יי ונלי״ף מלפס
 וקורץ המילדח. ד&בור.
 נכייק וכמשנ׳׳ב ונמשכי׳׳ל

 הפיגור ;

 תוספות חדשים
 ג {בר׳׳ב] ד״ח ר׳ יוסי
 כוי וםלכס כר״י כו׳ עכ׳ל.
 וכו פסק נשו״ע ס׳״ ש״ל

 סעיף ר:
 תוספות רע״ק

 ג [אות קגה] תוי״ט ד׳ח
ן . ותיובתא  ומחללי
 לחולקים עליו . עיין
 בהידושי דשב״א דחקשת
 בן ומוכה ם«ת דםילדים
 את ה»שח היינו מלאכה
 ולא טורח בעלמא ופידכת
 חש ם דלמאי קתני
 ומתלליס עליחאתהשכת
 חא כבר קתני ומילדים
 את האשה: [אות קנו]
ל וכוי כ  בת־י״ט ד׳ ח ו
 םביוס השמיני. ושם
 בעי תחלה למילף טק״ו
 ומת צרעת שדוחח
 עבודח ועבודח דוחח
 שבת מילח דוהח אותת
 שבח שנדה?* מפני
 המבודח אינו דין שתהא
 מילח דוחח א־תה .
 ובתום' הקשו ליסא
 רצי חח תוכיח שדוהת
 אח העבודה ואינח דוחח
 שבת אף אני אביא טילה
 וכי תימא סילח עדיפא
 ־שדוחד. צרעת חדוחח
 את תעבודח אכתי נימא
 קבורת מים תיכיה
 דעדיםא ממילה שדותה
 את חטילח מולאחותו
 חדוהת את הצרעת
 הדוהה את העבודה
 הדוחה את השבת אפילו
 הכי לא דחיא שבת ע״כ.
 ותטחני חא לאותו סד
 מהראוי שקבורת ט״מ
 תהיה דוהה שבת כיון
 שתהה מילת הדוחת
 את חשבת דהא בםנהד׳
 דף ל״ה פרכינן ותהא
 קבורת מ״ט דוחה שבת
 מק׳׳ו ביון דרוחח עבודה
 ועבודה דוחח שבת
 :*שנינן רציחה תוכיח
 שדוחח עבודח ואינה
 דוהה שכת. ובתום׳ שמ
 הקשו דגלמד הק״ו
 קבורת מימדדוהה מילח
 ומילה דוחה שבת ותירצו
 דם״מ שייך רציחה תוכיח
 שרוחת עבודה שדוחח
 שבת והיא גופה אינח
 רותת שבת הינ י״ל
 קבורת מ״מ אף שדוחה
 םילח שדוהח שבת חיא
 גופה לא חדחח שבת
 ולכאורה קשה דמ׳מ
 קבורת מ׳׳ם עדיפא
 שרוחת מילת דדוהה
 צרעת דדוהח עבודה
 דדוהה שבח ועדיף
 משבת בכמה מדרגות
 ןכמיש תום׳ כא) וכ״ת

 גו׳



ז שבת ג ב י ר ת א £ תוספות יע׳׳ק  ה ל כ ת א מפנק פרק ז
 יולדת כחולד. שיש בו םכנח לכל דבי ומחללי! עליה מבת לכל טח שצריכה כו׳ וצ׳ל למסקנא ניחא
 [ונכון שכשתגיע לחודש 0' תזמין הכל מע״ש] ומילדיןאוחח ומדליקין לח ר צרעת לא משום
י מח שיכול לעשות בשנוי עושח. ומשעה שמרגשת דהמירא אלא משום ה  נר אפילו היא סומא י
 קצת ואפילו בססק,םותד לקרות חטילדת ואפי׳ מחוץ לתחים.אבל לחלל בשאר דגברא לא חזי ולרב
 דברים רק משתשב על חמשבר או משחד• שותת ויורד או משעת שאיגת ספרא בתירוץ א׳ בתום'
 יכולה להלוך עד שחברותיה נושאות אותה בורוע . א) כליג׳ ימים ראשונים לממן בדיה הדר אמד
 [ולא השבינן ג״י םעליע] בין אמרה שצריכה והברותיה אוםרין שאיגה צרי5ת דלא ס״ל די׳ד סברא
 או איפכאואפי׳ ליכא הכמה ורופא מהללין עליה ואפילו אוכלת מאכל בריאים דגברא לא הזי. באשת
 [אכל בחבטח ורופא אומדים שא״צ שומעין להם וכן נוהגין עכשיו שאוכלת צ׳׳ל דבלא״ת ליל קויח
 חמין של אתםולן. ב) מגי ועד ז׳ רק באומר חרופא או היא שצריכת םחללין. כזה כט׳׳ש הרשיא שם
 לא באם היא אומרת שאינה צריכה והברותיה אומרים שצריכה. ג) ומזי אי דבאםח נסתר סברת
 ואילך היא כחולת שאין בו סכנה דאין מחללי! ורק ברופא אסר שצריכה או תום' בובי תימא שכ׳
 שגראת סכנתה לכל םהללץ. מירא לעולם מותר לעשות צרכיה ע״י עובד כאן. ואין הילוק בין אם
 כוכבימ עד ל' יומ, ועושין מדורה ליולדת כל ל׳ יום וכדומה ואפילו בתקופת עדיף בסדרנות או לא
 חמוז דבגער צינח כל ל׳ יומ מחללין דסכנח לח תקר ירית , הולד שנולד כיון דםציגו גבי רציחת
 עושי! לו כל צרכיו ואפילו לקשור ולהתוך הטבור. מיחא בנולד לחי או דדוחח דבר שדוחה
 ספק בן ז׳ או ח׳ אין מחללין אא״כ גמרו שערו וצפרנו. ובלא נטרו אפי׳ שבח וט״מ היא אינו
 לטלטלו אסור אבל אמו שוחח עליו וםניפתו. וכ! יכולה להוציא בידח דוחה נסתר חמיו מכל
 ההלב המצער אותת ולא יקנל החלב בכלי אבל מותר לקלח בסי התינוק וכל . עכ״פ לפי מת
 כדי שיאחז התינוק ויניק . מיישרים אברי הילד שנתפרקו בלידה ודוקא דקיימי התום׳ השתא
 ביום הלידה ועיין פי׳ב ופכ׳ב. ומותר לכרכו בכנדיו שלא יתעקמו ואפילו בסברת ובית מילה בז׳
 ליישר אבריו לעולם אחר יום הלידה. ובנפלת ערלת גרון הולד מותר לסלק ק׳ איך כתבו אכתי ניסא
 הערלת באצבע אע״פ שפעמים מקיא : קבורת טימ תוכיה גיסא

 בהלכת! אע־פ שלא נתן החומש עדיין [משא״כ בלא נפדו כהלכתן כגץ
 מעיש על םסכע שגמהק צורתו והקדש אף דא׳צ צורת מטבע בפדאו ע״נ
 קרקע!. ואפילו דבר הראוי דק למאכל היה ועיף תמציייס [משא׳׳כ באינם
 מצויים דוקא ביש לו אותו חמין דחיה ועוף] ומותר לטלטל עצמות אע״פ
 שנתפרקו מן הבשר בע״ש באם הכלבים מצויימ אף דאין לו כלב :
 rWO ב חבילי ענפי אילן וקש שהתקינן למאכל כהמה !וקש שלנו כבד
 מסתמא עומד לשכיבה או למאכל בהמה וא״צ תיקון] אפילו חש גדולים
 הרבת מותר לטלטלן. אטור לטלטל בהמח חיח ועוף. ואעפ״כ מותר לכיף
 את חסל לפני האפרותים כדי שיעלו וירדו בו ובעודם עליו אסור לטלטלו
 ובתיח עליו ביה״ש אס־ר לכל השבת. בהמת חיה ועוף מדדים בחצר אבל
 לא ברהיר דהיינו שאוחז בצוארן ובצדדין ומוליכין בצריכין הכע׳ת לכך
 ובלבד שלא ינבחם םחארץ: ותרננולת שטגבהת עצשח אסור לדדות רק
 דותים אותח מאחריח שתכנם, חאשה מרדה את בנה אפילו כרהיר ובלבד
 שלא תגררהו אלא יהא מגבי׳ רנלו אחת ויניח הב׳ על הארץ וישען עליו
 «ד שיחזור ויניח רגלו שהגביה, המוציא תיגוק וכים תלוי בצוארו לרה״ר
 [ורה״ר רידן לחרבה פוסקים רק כרמלית] הייב אבל המוציא גדול מלובש
 בכליו פטור ואם נושאכפיח או חולה א1 בחטח חיח ועוף אפיי אינו כפות
ה ג אין מילדין את נ ש  הייב והנושא מת הו״ל מלאכח שאצלנ״ו: מ
 הבחםח בשבת ויו׳יפ לטשוך הולד םהרהם . אבל לסערה לאהו! בולד שלא
 יפול לארץ פליגתא בין הסוםקימ (עיין א״ח תקכ״ג). ואין מפרכין לבחמה
 גלדי המכח ולא סכין אותת בשטן ורק בתתלח המכה דאיכא צעכ׳׳ח מותר
 ובאבלה הרבה ומצטערת יכול לחריצה בחצר ובאחזה דם יכול להעמידה
 במים שתצטנן ואפילו לומר לעובד כיכבים להקיזת בספק שתמות מותר:

 דהיא גופת אתיא בקיו
 דדותח שבת כיון דדוהה מילה דדוחח צרעת כוי ולאותו חו״א ל״ש רציחח תוכיח כי ודבי דל״ש רציחה תיכיה על מילה ומאי אולטא הק״ו לגבי מילה מלגבי קם״ם ותרווייחו

 נילף בקו׳ח שדוחה שבת וצע״נ והי יפחה לב** בתורתו :

ם י נ ו י  צ

 א ר״א אומד. >ן'> s׳>•
t'f עירונץ fip .כורתים 
 עינ i'p מיא. ׳לושצמי י״ה
 «״נ סוו הינ: כלל אריע ,
 *סחים קיו p h't״p יניב
 ינמימ י״ז «*א מיזומ ע׳׳ב
 ע״א (״ו«״>f . ייה(מי מנילה
 •־עהי!: כלמלאכה. מ׳ י
 *'ג מי,(׳ מי1ה היו 9מ׳נ משין
 נ״יו סמ״ע 6ו״יו ש" 5>״א
 ט«יו ו׳ ושמ׳ע יייי סי' יש׳ו

 רבינו עובדיה מברטגורה ר׳ אליעזר פרלן יט שבת תוספת ירט

ם לא הביא כלי. פי׳ הר״ב איזמל למול אח י אליעזר אומר אם לא הביא כלי.איזמל פרק יט א א ב  פרק יט א ר
 למול את התינוק: מביאו בשבת מגולה. החיטק. ומסיים רש״י וקאי אמתני׳ דפירקין
 להוליע שחביבה מצוה זו שמחללים עליה את השבת: ובסכנה. ללעיל לסליק מיניה וכל צרכי מילה עושי! בשבת: מביאו
 שגזרו גזרה על המילה: מכסהו עי׳נ! עדים. שיעילו שאיומל בשבת. וכתבו התו׳ וא״ת ויביאו התיטק אצל הכלי להשחא
 ליכא איסור שבת כלל דהחי טשא
 את עצמו [כדלעילפרק עשירי מ״ה]

y ' i .^ד״ל דאחר המילה היה צריך להחדרה ^*ונ׳״ד״בע 
׳ i w J V , , ״ ׳ ״ ^ * , J לאמו דקטן צריך לאמו הוא ואזהוא 

 חולה והוי כפות דאינו נושא עצמו [ועי׳
 םפ״ק דר״ה]וגם אמו מסוכנת ולא תוכל
 לבא אצלו ועי״ל טוןדבקל יביא הכלי
 משיביא התינוק שרי ר״א למהר המצוה״
 כדמוכח בגמ׳ וכו׳ ועי׳ במ״ב [״פרק

 מיגה היו סמיג עשין נימ
 שין״* *ו׳יוזסי' בל״אשמי׳א'
 ו8ו8"ע י״ י שי׳ יסיי סע r >׳:

 שגויי גוסחאות
 א ובסכנה. נכייק בסכנה.
 ולעשות (כלי) ברזל

 בי״נ וגמכנ״ג לעש ת ״
 מעינ ובמ ב]פ ד לסוכה,[ ומ ש הר כ שאפשר לעשותח .

 מגולה להודיע כו׳. גמ׳]: [על פי
 עדים. בגמ׳ איבעי להו אי עלים
 שנים או איהו וחד שראוי להעיד

 כמשני״ר שאיפשר לח
 לעשות. וכיה גט״מ
 (ו:ש ליעשות). ושאי
 אפשר לעשותה מ׳׳נ
 שאי״ כמשניג
 כגישגי״ר מילה

 םילח
 במקום אחר ואין להקשיח דא״ה לתני ומילה..

י אליעזר אומר אם לא ב  פרק יט א ל
 הביא ») כלי מערב
. ובסכנה ^ (  שבת מביאו בשבת מגולה ב
 מכסהו על פי עדים י). ועוד אמר רבי
 אליעזר כורתיןעציםח) לעשות פהמיןי)
 ולעשות כלי ברזל0. כלל אמר רבי
 עקיבא ח) כל מלאכה שאפשר לעשותה
 מערב שבתי־0 איבה דוהה את השבת ושאי
 אפשר לעשותה מערב שבת י) דוהה את
<: ב עושין כל צרכי מילה א  השבת,
) ומוצצין טי) י ) ופורעין י  בשבת יב) מוהלין ע

 של מצוה הוא מביא ולא יחשרוהו
 שהוא טשא שאר חפציו: ולעשות
 ברזל. כלי לעשות איזמל למילה :
 כל מלאכה שאפשר לעשותה .
 כגון מכשירי מילה הואיל ואפשר
 לעשותן מערב שבת אין לוחין את
 השבת ופליג אלרבי אליעזר: שאין
 אפשר לעשותה מערב שבת .
ק מילה עצמה פאי אפשר לה  מ
 לימשוס לזמנה בשמיני לוחה שבת
 והלכה כרבי עקיבא : ב מוהלין.
 חותך את הערלה: ופורעין. העור
 המכסה ראש הגידומוצצים. את הלם

 ואע״פ
 מ״ס א׳* לאיצטדך לומר שהוא וחל יהיו עדם כשרים יחל במקום אחר]:כלל אמר ר׳׳ע. ופכר בפסחים פ״ו מ״ב. ומשולש במנחות פי״א שא״א לה לעשות. יכ״ה
 ככי׳׳ק (וכם שאי אפשר
 לה מע״ש לעשית). ועיי
 יעיב. דוהה(את ה)שכת.
.  בי״כ ליהא: ב(בשבת)
 נמשליה ונמשניכ דעו״י
 M . מוהלין. ככי׳׳ק

 וגמשט׳׳ל מולין.

 תוספות חדשים
 א [ברע״ב] ר׳־ח שא״א
 כו׳ וכלכס כר״ע עכ״ל,
 וכ״ס ימ״ע םי' של״6:

 ראשון לציון
 א [תוי״ט] םר״ח ע׳6
' ילוו כמקום אחר.  עדים ט
: yp כל וה אימא גגמ׳ 

 תוספות רע״ק
 פי״ט א נאות קנז]
 תוי׳ם ריח מביאו

: ב עושי] כל צרכי מילה בשבת. ה ״ ר  מ״ג ועיין בפי׳ מי״ג פרק בתרא לעירובין ובפיירפ״ו לפסחים ומ״ש במ״ח פרק בתרא ל

 גמ׳ מכלי קתני כולהו כל נרט מילה לאתויי מאי. לאתרי הא לת״ר המל כל זמן שהוא עוסק במילה חוזר בין על ציצין המעכבין וכו׳.
 בס״פ. וכתבו בתוספות ראעי׳ג לבשילהי פרק ללעיל נמי קתני. התם תני ליה אגב גררא למילי לתיטק אבל הכא עיקר: ופורעי]

 עי׳

ן י ז תפארת ישראל כ י  כ
 י.) כמילה גופה: יא) וקיי״ל כר׳ ע. וללילן שאין לן רה״ר. מוהר
 להביא התינוק ע״י עובל כוכבים. או ע״י ישראל שיוליכנו פחות
 פחות מר״א וליתנו לחבירו.אבל ההוצאה מרהי׳י צרה׳׳ר ואישכא צריך
. ולמג״א גם כה״ג . (  שיעשה ע״י מובל כוכבים (למ״ן רס״ו סק״ל
: יב) לאחויי דכל שעה ( ה  אסור. רק ימולוכו בביתו(רמג׳׳א של״א >
 שעוסק במילה מותר לחלל אפילו על ציצין שאין מעכבין המילה:
 יג) ר״ל חותכין הערלה : יר) לשון כי פרוע הוח. והוא לשץ גלוי.
 שמגלה העטרה ע״י שקורע העור הדק שתחת הערלה : טו) יונק
 הדס מהחבורה. אף שעי״ז ניתק הלם ממקומו ונטשה חבורה עי״ז.

 עכ״6

 (1י״ט א) סכין למול: ב) לפרסם חיבוב המנוה. שמחללין שבת
 עבורה. ואי״ל יביאו התינוק אצל הסכין. דחי נושא א״׳ע .
 י״ל מדצריך אחר המילה להחזירו לחמו שתיניקו. שא״א לה לבוא
 אצלו. מלמולה היא. ואפשר שתסתק עי״ז. וח״כ כשישאו התינוק
 היעלה לאמו. לדנו ככפות . אינו נושא א״ע: ג) שגזרו שמל על

 המילה: ד) שלא יחשתהו הרואים כשמכסהו. שסכין אחר נושא:
. וקמ״ל לאט׳ מכשירים רוחץ שבת: 0(קאהלען): ר ג » מ מ (  ה
, זנ׳׳ל דצהכי קרי לי׳ ברזל. דקמ״ל שלא יתקנהו בהיחר  ז)סטן
: ח)דפליג אר״א: ט) במכשירין: ד ח ל ח ב ג ר ש ^  ס^ין. ג

 . *8הד חםצזח . ותיס׳ הניהו בקושיא בסוגיין ר״ה שלא ברצון ר״א דהא מ״מ אפשר לקיים שניהמ דככח״ג אץ עשח ד1תה ל״ת והרשביא בחידושיו תירץ כיון דמ׳מ צריך
1̂ני ע״פ א׳. עי׳ גהרא״ש פ־ק דפציעא סוף סי׳ ג׳ שכתב וו׳׳ל ואיכא לסישר שלא דקדק מזנ«ו  *חלל־ *בת «0ילח גופה משית הכל שרי; [אוח קנח] שם ר״ה על פי ערים. 

 r בלשוגו



ת מברטנחיה ב ק יט ש י ״ ר אליעזר פ י נ ו  80 ר מ
. החבושה: לועס בשיניו. לכל מה לאפשר ת י נ  ואע״פ שהוא עושה חבורה שאין הלם טחק מחיבורו אלא ע״י מציצה: אספל
. רגילים היו שהיו טורפים בקערה יין ושמן ומערבין אותן יחל לרפואה טל המילה כלרך  לשטת משנה : אם לא טרף יין ושמן
 שטורפים ביצים בקערה*: חלוק. חתיכה שלבגד נקובה ומכניסי! המילה באותו הנקב כלי שלא יחזור העור ויכסה׳׳את-הגיד.
. לא מיבעיא מבית ת ר ח . לא הזמין: כורך על אצבעו. דרך מלבוש לשטחו מדרך הוצאה בחול: אפילו מחצר א ן  לא התקי
 לבית באותו חצר אע״פ שלא ערבו
 אלא אפילו לחצר אחרת שאינה מעורב,
. ן ט ק ת ה  עמתם: % מרחיצין א
 האי מרחיצין לאו כדרכו הוא לתנא
 סיפא לפרושי רישא היצל מרחיצין
 כגון לזלף ביר אבל בכלי אפילו לזלף
ע ״ ב א  אסור וכ׳׳ש לרחון כדרכו: ר
. פליג אח״ק וסבר מרחיצין את ׳  כו
 הקטן כדרכו בין לפני המילה0 בין
 לאחר המילה וביום השלישי למילה כמי
 בין בחמין שהוחמו בערב שבת בין
 בחמין שהוחמו בשבת עצמו לסכנת
. ק פ  נפשות היא והלכה כראב״ע: ס

_ _ P 

 הוספת יום טוב
: גומזלפין.  עיין בפי׳ סוף פרקן
 הזילוף הוא זריקת המים או כל משקה.
 רמב״ם* ולשון ארמי הואליזוקו מטר

 ונותנין עליה איספלנית*) וכמוך). אם לא
 שהק מערב שבתיח) לועס בשיניויט) ונותן.
 אם לא טרף יין ושמן מערב שבת >0 ינתן
 זה בעצמו וזה בעצמו נא). ואין עושין לה
 הלוק״) לכתהלה«) אבל כורך עליה
 סמרטוטלי)אם לא התקין מערב שבת כה)
ל אצבעו כי) ומביא ואפילו מחצר  כורך ע
 אהרת״כז): ג מרחיצת את הקטז בין לפני
ד המילה כח) ומזלפיןכט)עליו ביד אבל לא בכליל/ר׳ אליעזר ו א  המילה ובין ל
 בן עזריה אומר מרחיצין את הקטן ביום השלישי שהל להיות בשבת לא)
 שנאי,(בראשיח לי) ויהי ביום השלישי בהיותם כואביםלב).ספקלג)ואנדרוגינוס*לד)

 איוב ל״ו כ״ז מתורגם יזלפון מטרא
 ועיין משנה ג׳ פרק ו׳ דפרה:
 אנדרוגינוס . ענינו ושמו מפורש
 בספ״ח ליבמות : ביום השלישי .
/  עיין מ״ש בס״ר במשנה ג׳ פרק ט

 ומ׳׳״״

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 עכ״פ כשלא ימצוץ אפשר שיסתכן. שמ״י החבורה. הדס שבבשר פי׳ט(א) ולפי מה שאומרים הרופאים עכשיו. אדרבה ע״י המציצה אפשר
 הגיד מתחמם ונקפה י ואפשר שיצבה הגיל עי״ז (א): ״ שיסזכן.שע"י המציצה יתפרצו^כיןבי(הפארק) וישפעו דם אחר המילה.

ן — . > - < ״ ״ . ׳ ״ , . . ״ ~ 
 לרופאין (כשבת קכ״נן א'. ויומא פ״ב א׳. ונדה כ״ב בי) ואפי; להקל.
 מכ״ש כשנחוש רק משוס סכנה. והם בקיאי] בחששת סכנה יוחד ממנו. ונקל

 גס

 למשדינהו בקדרה. כטירוף ביצים(שכת דקיע אי). אפ״ה צריך לשנות
 בשבת (כך נ״ל): כב) שרגילין היו לעשות מטלית נקוב. ומכניסין
 בהנקבהעטרה של הגיד. כד שע״ יחזור העור ויכסהו: כג)כשצא

ד לשנות. ורוקא לצורך מילה שרי  חתט ונקבו להמטלית מע״ש; כר)(לעפפכען): כה) שלא הטנו והביאו מע״ש: כו) דרך מלבוש כ
 כהי׳ג. אבל בל״ז אסור. ורלא כאותן שכורטם טוך סביב היד ויוצאץ בו לכרמלית שאינו מעורב. חה אינו דרך מלבוש. ורק סביב הצואר
: ( י  או לחגור בו שרי לצאת כך לכרמלית (ש״א לי) אבל סביב היד לא עדיף (מהאגדשוהע) שנכון להחמיר מלצאת בהן לכרמלית (ש״א רמגיא נ
 כו)לא מבעיא מבית לבית באוחו חצר דמביא. אלא אפילו מחצר אחרת שלא ערבו עם זו שרי: כה) ביום המילה. בין לעניה לחזקו.
 בין לאחריה לרהאותו. מותר לרחצו כדרכו בחמץ שהוחמו בשבת (וללאכר״כ): בט)(איינשפריטצען): ל) אפיי דרך זילוף. ודוקא ביום ג׳
 למילה. אבל בשעת מילה בכל מנין שרי: לא) בחמין כדרכו: לב) אלמא דאז הכאב גדול. והאימא אין צורך כל כך ברחיצה. ולכן
 אין רוהצין הולד רק ביום המילה. ובחמין שהטמינו מע׳׳ש. או ממים שחימם עובד כוכבים לצורך עצמו - אבל לא יאמרו לו שיחם לצורך
 המילה. ומה״ע מלין ג״כ מילה שלא בזמנה בע״ש כזה״ז. ולא חיישינן שיצטרכו לחלל שבח עבורו בחימום מיס (מגיא של״א

: לג) ספק בן p׳ או p ח׳ חדשים : לד) ( ג ך י  שיש לו זכרות P׳) . ולרע״ז אסור משוס שגורס צער שבת (יי׳ל רסיכ ס
 ונקנוש

 בלא״ה יקשה ממתני׳ זו דקתגי עלה וד״י מתיר באנדרוגיגוס דמשטע דבספק
 מודה והא לר״י דס׳ל דמקלקל בהבורה פטור והא דצריך קרא למילה היינו
 דמה לי תיקון נברא מה לי תקוץ כלי ולדידיה ס׳ כן ז׳ או ח׳ ניםהליה מפנ׳׳פ
 ראם בן ה׳ [הוא] וליכא תיקון נברא לא הוי תיקון. ואולי ייל כיון דצריך
 למצוץ אח״כ דחוי הבורח רמה הוי תיקון גם בבן ח' להיות חיי שעת
 ולהפור וש״ע הניל דאםור לחלל שבת בפקוח נפשו דם׳ בן ז׳ . מ״מ איא
 למולו להניהו בלא מציצה לנרום בידים סכנה כמו דאסור להרנו מספק .
 לזה פריך מדרב אדא דהוי כבשר ואין בו משום חבירה.אך מ״מ האמת יורה
 דרכו דל׳ינ במתני׳ ס׳ בן ז׳ והראיה םדאשרי׳ דף קלייה עיא אמר מר ולא
 ספק דוהה את השבת לאתרי מאי לאתויי הא דת׳ר ספק בן ו׳, ול״ק לאחו״
 הא דקתני במתני׳ איו דלא נרסי׳ ליה וממתני׳ ליכא ראיה די״ל דמיירי
 בנולד בהיש . ומהים קשה לי על רש״י והרע׳־ב דמפרשי במתני׳ יספק בן
 ח׳ םפק בן ט׳. והרי מסוניא משמע דםמתני׳ ליכא הכרה לדין זת
 דייל ספק היינו נולד לבה״ש וא״כ למה נרחוק דמיירי בס׳ בן ח׳ וממילא
 עיכ דמיירי במכשירים ואליבא דריא כדמשנינן אנרייתא ואמאי לא פירשו
 בפשוטו בנולד בהיש וצ״ע : ובקושיא חנ״ל דמאי פרכינן ואלא הא דתנא
 לא סיירי םסילח צריך לדחוק דכוונת הש״ס על הברייתא דערלתו ודאי
 דוחח את השבת דאמרי׳ עלת לאתויי מאי (דנולד בין חשמשות קתני
 בסיפא בברייתא) לאתויי הא מחני׳ ספק בן T׳ ספק בן ח׳ אין מחללימ :
 [אית קםא א] שם בהרע״ב דיה ראב״ע . בין לפני המילה . לכאורה קשת
 דהיבן טצינו דפליג ראב״ע על לפני המילה וכיון דלת״ק מותר רק זילוף
 ת״נ לראכ׳יע ולא פליג רק על לאחר המילה, וכזה הקשה הר״ן על
 חרי״ף דפסק להלכה דמרחיצים את הקטן לפני המילה ותירץ רהרי״ף פסק
 כאוקימתא דרבאדלתיק ג״כ מרחיצים ממש וסיפא רקתני םזלפים היינו
 ביום ג׳ עיי״ש. וזהו אינו מספיק על הר׳׳ב דכ׳ תחלה כאוקימתא דר׳י
 ורביא דסרחיצים דת׳׳ק חיינו בחלפים וצ״ע. ועיין במהרש״א דכתב דלחך

 אוקימתא

 תוספות רע״ק
 בלשונו לשנות עדים ולאשמועינן דע״א לא מחני ואלא אגב רהיטית
 נקט דאורהיה בכל דוכתא לםיתני עדים ופירוש עדות המועלת לו
 עכי׳ל, וצ״ע מפירכת השים בשמעתין דליתני ואם יש ע״א. ואח״כ
 מצאתי בעזה' י שעמד בזת הראנ״ה בתשובה ח״א סי' פיט :
 ב [אות קנח 3] במשנה אפילו מהצד אהדת . משמע דמרה״ר אסור וכ״כ
 חםנ׳׳א להדיא כסי׳ של״א סי׳ק חי. אבל בהד׳ןבםת שתביא דברי הרמבין
 להוכיח דנשפכו מיס שלאהר רמילה יכול למולו ולההם המין באמצע דבריו
 כתב ומביא דרך רח״ר יצ׳׳ע ובאמת לכאורה ק׳ אמאי נימא דאםיר מרהיר
 דםיש 'טלועס בשיניו דהוי מהינה כלאהר יד דשרי ום׳׳ש הוצאח מדהיר
 כלאחר יד, וגם ק׳ לי בדברי הרמבין שבר״ן חנ״ל רנקט ההוכחה מדשרינן
 למול אף דיודע שיהיה צריך להביא חסםרטוטין לכרוך על אצבעו לחביא
 םרתיר דהוי שבלח דלא דהי בטכשירימ אמאי הניה מלהביא ראיה מלועס
י : {אוח סנט] בר״ב ד״ח אם  בשיניו דחוי נמי שבות דחיא מוחן כלאחר '
 לא טרף. בדרך שטורפימ ביצים בקערה. נראה דדקדק בזה לאורויי
 דדוקא בכה׳׳ג לטרוף ולערב יפת יפה אסור אבל בלא עירב כל כך שרי וזהו
 בכלל ינתן«ה בעצמו וכדאיתא בסוניין: ג [אות קס] במשנה ספק ואנדרוגינוס
 בחרייף איתא במתני׳ ספק בן ז׳ ספק בן ח׳ ולענ״ר חיא ט״ס וראי׳ למחקו וצ״ל
 כמו שלפנינו בש״ס ספק ואנדרוגינוס וראיה לזה מחא דאמרי׳ דף קליועיא
 ואלא חא דתניא ספק בן ז׳ ספק בן חי אין מחללין עליו את השבתאמאי נימהליה
 סמנ״ס. ואמאי פריך מברייתא ולא ממשנתנו זו. ולכאורה חיה אפשר לומר
 דצ׳׳ל דתנן וכו׳ ובאמת הסירבא מפתני/ והיינו םרויתים בזה כי באמת תמות
 לכאורה לפטיש הטור והשיע או״ח סי׳ ש״ל דספק בן ז׳ ספק בן ח׳ אין מחללים
 עליו את חשבת לפיקוח נפשו, וחיינו מברייתא חגיל דס״ל דםתטא קחני
 אין מהללים ולא סיירי ממילא א״כ מאי פרכי׳ ניפהליה ממנ׳׳ס הא לא
 םיירי כלל מטילה, אבל אי הפירכא טטתני׳ דמיירי ממילה ניחא * ואולם
 קשה דאיך תלוי חפירכא על רב אדא דאטר דכ! ח' מחתך בבשר בעלמא

 ציונים

 ונותנין עליה איספלנית.
 ע" מגחומא נשצוז הימ! כיי :
 אם לא שחק. מי״ cc ה")
 המיג שם ופיש״ע או״ת oc סיז
 והושיע •ויל שש ם«ין־ ני:
 נ טדחיצי[.!}1לע״ב שיו טיא
t*t יש ה״נ ביל• n>p ירושלמי 
 «י*מ ומי׳ פדר׳׳א פפ״0 ילקומ

 יישלח ימז קלה :

ת ו א ח ס ו י ג י ו ג  ש
 וגותנין. בכייק גוחנין.
 איספלניח. בליגוגמשנייר
 אספלנית. וכמון. בט״ק
 ובמן. (אם) לא שחק
 (מע״ש). כט״מ ליתא
 וכן ליתא אם נר״נ זגצה״מ
 גמלי. (אם) לא טרף
 יו״ש (פעיש), נכי׳א
 ואם״ 3כי״מ לינןא.
 במשנייר ליהא פעיש.
 ינתן זה בעצמו וזה
 בעצמו. נד״> וככי״ק
 ונמשטיר נותן זה לעצמו
 וזה לעצמו. מנלי(קלד.)
 נותן זה בפני עצםו וזה
 בפני עצמו, מרש נרש׳׳י.
 ואץ עושין לח חלוק.
 במשט״ר אין.. חלק.
 לכתחלח. בכי׳יק כחחלח,
 גכי׳׳א בתחלח. אם לא
 התקין כד״נ ואם״ וכ״ה
 נכי׳׳מ ושם״ לא הביא.
 כורך על אצבעו 3כי'מ
 כורך על ידו ועל אצבעו
 1כ״ס כרש׳׳י. אפילו טח״א
 כמשנ״ג ואפילו״ ג(בין)
 למגי .הטילח ו(בץ)
 לאחר המילה. נכי׳׳ק
 וגמשני׳׳ר ציתא. טדחיצין
 את חקטן ביום השלישי
 שח׳׳ל בשבת נל״נ
 מרחיצין את חמילח,.
 בט״מ מרחיצין ביום הגי
 שת״ל בשבת את המילה
 זננציין שס נוסף אחר
 המלה מרחיצין המלות את
 הקטן ועי׳ ס״ט וכתוי״נו
 שם , (שנאמר ויחי
 ביום השלישי״) גל״נ
 ליחא על זד׳י מחיר.
 ספק כיי״ף ספק [בן ז׳
 ספק בן ח׳] והיא סוסשס
 מאוחדת וגלייף כ״י ליתא.
 ואנדרוגינוס נמשיי״ר
 אנדרוגינוס. בכייא
 טומטום ואנדרוגינוס.

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 ג [חד״ב ד׳ה] ראב״ע
 טי וסל׳ כראכ׳׳ע עכ׳׳ל
 יכ׳ בש׳ע סי' שליא ללילן
 לאין טהגין גרלזיצה כלל
 ליגו נשגה כשאר כל אלס
 זרמ״א כתג לנוסגין לרחוץ
 אותו קולם מילה בחמין

 שמחמו מטיש :



 ¥יוני&
 ד 2י שהיו לו • קלי! *״#
ג ע"5 כליחומ ייס  פשתים ע׳
 ע״נ ירושגמי שהיזיס פ״ו הים
 ויי* סי׳ יי: ה קטן
. קגיז ע״א ערכי! n׳ ל טו י  נ
 נניכ הכחומא ריש מגו?
 6v׳; «א מה׳ מילה הי״נ סמ״ג'
יס״נ י  משין כיח סיש׳ע *׳י םי
: קטן החולה. יה׳  ישייפעי
 ילושלמ* ינמוה פיח ה״א :

בדה ר אליעזר פר? יט שבת מברטנה-ה מא  ר' עו

 גן מ׳ חדשים ספק בן ע׳ דאי בן ח׳ כאבן בעלמא הוא ואין מילתו דוחה שבת: ורבי יהודה מתיר באנדרוגינוס . מלכחיב
 (בראשית מ׳'1)המול לכם כל זכר ללבות אנדרוגינוס ות״ק ערלתו כתיב מי שהוא כולו ערל יצא זה שחציו נקבה ואין הלכה כר״י:

 ך מי שהיו לו שתי תינוקות וכוי. פליגי אמוראי בגמ׳ בגרסת משנה זו והגרסא שתפסו רבותי עיקר. כך היא. מי שהיו
 לו שתי תינוקות אחד למול אחר שבת ואחד למול בשבת ושכח ומל את של אחר שבת בשבת חייב אחד למול בע״ש ואחד למול

ת ו א ח ס ו י נ י ו ג  ש

 תוספת יום טוב
 [״ומ״ש הריב והלכת כראב״ע .
: ד חייב . לפי שהוא [ א י מ  ג

ם ה י ל מ ע ׳ י ו מ  חובל ואינו מקלקל שיהיה פטור עלי
* . ועי/ב׳׳כ(cp א) וכמאור א ו  וכן אמרו לגבי מילה מחקן ה
: ^ ^ ש ^ ת  הרמב״ס: ׳ורבי יהושע סימי . ^
. . ת ב ש ר ה ח ל א ד למו ח  ע״ן מ״ש בלי? מכילחיל וכן עיין א

׳ לפסחים: ה יום  במשנה ה׳ פרקו
ל ] ש ת א ל [ מ ח ו כ ש  מוב לאחר שבת . ומילה שלא ו
f ; f ' n > ^ V , S לס בטסמי  בזמנה אינה החס יום טו
ל י פ ר ל ח  מ״ע ויו״ט עשה ול״ת כי השם הוא כ) הסדר א
״נ ובמשנייר ב (3ו ר ע ע ב נ מ ן ן ן ת 3 ן ש ל מ  צוה לש3יש 13 והןא א
ח (בז״נ כ ת ש ב ) ש ב ר  ״ , ] ע

ב ר ע ל ת ש א ל ט ו ; ה כ ש  בו מן המלאכה והמיקר אצלנו לא ו
. נ ונמשגי״ר. ׳ ׳ ־ ז ג ) ת ב  אתי עשה וריחי אח לא מעשה ועפה. ש

 הרמב״ס: שגי ימים טובים של ראש
 השנת• עיין מ״ש בס״ר בספט״ו :

 ואינו

ד ח ב א י ת חי ב ש ) ב ת ב ש  ה
ר (גמשכייר ח א  למייל ל
( ב ר י בר״נ גנועוס ע ח  א
ת ב ש ל ב ו ט ד ל ח א ת ו ב ש  ח
ל מ ) ו ח כ ש ( כד״ג ו ח כ  ש
נ י י ו כ ) ת ב ר ש ח ת של א  א
' . ר . ( ת ב ש  ובמשגייר ח
. ועיין בבבצי ר ז ע י ל  א
. ר עז י  וכילושלמי. ד׳ אל

 אין מהללין עליו את השבתלח) ורבי יהודה
: ך מי שהיו לו ( י  מתיר באנדרוגינוס ל
 שתי תינוקות אחד למול אחר השבת ואחד
 למול בשבת ושכח ומל את של אחר
 השבת בשבת חייבל0. אהד למול בערב
ת ושכח ומל את ב ש  שבת ואחד למול ב
ת רבי אליעזר מחייב ב ש ת ב ב  של ערב ש
 חטאת לח) ורבי יהושע פוטר** י ףן קטן ם)
 נמול לשמונה לתשעה ולעשרה ולאחד
 עשר ולשנים עשר לא פחותסא) ולא
. הא כיצד כדרכו לשמונה נולד  יותו־מב)
 לבין השמשות נמול לתשעהטג). בין
 השמשות של ערב שבת נמוללעשרהטד),
 יום טוב לאחר השבת נמול לאחדעשרמה).

 שני ימים טובים של ראש השנה נמול לשנים עשרמי).קמןהחולה אין מוהל

 בשבת ושכח ומל את של ערב שבת
 בשבת רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי
 יהושע פוער והכי פירושה. שכח
 ומל את של אחר השבה בשבת חייב
 לדברי הכל שהרי טעה בדבר מצוה
 ולא עשה מצוה כשהקדס ומל את כל
 אחר השבת בשבת ובהא אפילו ר'
 יהושע מודה:אחד למול בשבת ואחד
ת ת ושבח ומל א ב  למול בערב ש
ת ר׳ אליעזר ב ש ת ב ב  של ערב ש
. דמיצה שלא בזמנה ת א ט  מחייב ח
 אינה דוחה שבת ואע׳יג דמעה בדבר
 מצוה שהיר טרוד באוחו של שבת
 ומתוך כך מעה בזה ואן) בזה עשה
 מצוה שהרי ראוי הוא למול אצא שאינו
 דוחה כבת ס״ל לרבי אליעזר טעה
 בדבר מטה ועשה מצוה שאינה דוחה
 את השבת חייב; ורבי יהושע פוטר.

 דסבירא ליה טעה בדבר מצוה ועשה
 מצוה שאינה דוחה את השבה פטור כיון דסבור היה שברשות בית דין הוא עושה והלכה כליי: ך, נולד בין השמשות גמול

ר ׳ אלעז ר י ו ״ . שהרי יום שמיני של מחר הוא נמול ושמא בין השמשות יום הוא ונמול לתשיעי היה היום ערב שבת א״א למולו בשבת במשנ״ב ל עי  לתשי
״ ר ^ ה ^ ע ש ס ^ ב ר ו ם ט ו  הבא דשמא תשימי הוא והויאלה מילה שלא בזמנה ואינה דוחה שבת וצריך להמתין עד לאחר השבת שהוא עשירי: חל י
ולי״ב בל״נ א ' י לי . לקלושה אחת י ה ג ש . אין מילה שלא בזמנה דוחה אותו ונמול לאחד עשר: שגי ימים טובים של ראש ה ת ב ש  להיות אחר ה
 ק זגמשני״ל בלא ווי׳ץ. (חז

) צר״נ ר צ י י כ — י —  ־ :
א ה ) . , 
. וכמשני׳יר ״ , . _ _ 
 '^ראל ר MM ליחא.לביןהשמש־ת.לד״נ
. ת ו ש מ ש ר בין ה ׳ ׳ י ב ש מ ב ו - J ׳ 1y ו K \ w 
ת (של) י ש מ ש  נם כחילול שכת למצוץ ואעפ״כני׳ל לכלי לזוז מדנרי רז״ל. ללא למי לרחיצה בין ה
, עישנמשבי״ר-ע׳ישיליהא ״ ע י ל כ א  לקמן סי׳ ל״נ שאין מחלצין השתא משנשתנה הכוכע. דהתם ש
ם בכי״ק.. לע״ש נד״(,. < א פ ו ר י ס ל ן א מ י ל א מ כ ל ה ב . א א ת ש  שנשתנה המגע אין כו צורך כצל ה
ד עיש ל ו ׳ ח נ , בע ש מ נ י ם א ״ כ ן פ > ת ה ן 5 ר א 3 א ש ל ל ־ א י ת מ ״ ג צ ק מ ן ע ת צ ה צ ה ט צ י צ מ , ה ״ ע  ל

l -ד!£1 f ״ t t J » V  מסכן כל כך צכיית הגיל־ כבארצות כנל החמים . ואעפ׳יכ אפשר שיסהכ1 »
ח כ ש ד ה ה ט א ״ ו ™ ואם מ ח י נ י  ע״י הצבייה. ואף שלפי מרי הרופאים יכול להציל הצבייה ע״י ש

מ (של י ב ו י ימימ ט  כל חצי שעה מטלית שנשרה במי(עקסטראקטום). או כמים קרים• עכ״פ שנ
 כיון לגם לפי דבריהם גס מציצה מהני. אין לנו אלא דנרי חז״צ. דהרי ד״ה)ככי״מל«שאכמככ״נ
ם . י ב ו  אפי׳ בלברי תורה כשאין נסקא מנה שיעשה כן או כן י היו הראשונים ליתא למל׳ ט
. אין ה ל ו  מקפידין לעשות כדברי רבותיהם. כרבאדהוה מהדר אשצקא ואחזא הואיל החולד׳ בכי׳מ ח

 ונפק מפומא דרכ הונא (בפהחיס קי״ד כי). ואעפ״כ נ״ל שלא ימצוץ כל
ם ת הרשי ו פ ס ו  כך בחוזק מאד בשבת. דכגמרא לא קאמר. רק האי אזמנא דלא מיין. ת

 משמע דלא מיץ כצל(כשבת ק3*ג ב׳) גם יזה בפיו אחר המציצה על החבורה נשם] ד״דיורבי יסודה כוי
 מח מץ שלוקח בפיו. כלי לקמט ולצמצם נקבי הפארען שפתח במציצתו : ואין הלכה כיי עכ׳יל
: ל ״ נ כיס בש״מ סימן ה א תקפ״ט ב' כתב בשם הרי״ף . שפעם ־הוא זכר ופעם הוא ו ׳ ׳ רמג  (ב) ו
] שני י״נו ה י ב ד ״ ר ב  נקבה . ולא מצאתי ק ברי״ף. גס הדבר בעצמו רחוק ממושג אנושי. איך ה [
 אפשר שישתנה פניו ככרום ולהתהוות פעם כך ופעם כך. ואפשר שכוונת של ל״ה כיי _«wv ט׳ טכ״ל

 רמג״א לפעם כח הזכרות שבו גיכר. ופעם כח הנקבות. מדיש לו זכרות
 ונקבות כשמו ק הוא. דאנ־רו בלשון יון איש. וגינוס אשה. והדשים מקרוב
 כחכו המתחכמים (בקאנפערזאטיאנשצעקסיקאן) שאינו בנמצא כצל. ואני
 חומר אשר פיהם דכר שוא וימינם ימי! שרד. צכתוכ הכחשה עצ לבר

כ  תפארת י
 ונקבות (ב): לה) מיהו אפילו הוא ודאי ק ח׳ חרשים. אס נגמרו
 םטרו וצפרניו ימולוהו. רבן ז׳ הוא ואשהויי אשההי. ואי בר ז׳
 וראי הוא. אפילו לא נגמרו שערו וצפמיו אם רק רואים שחזק הוא
: לו) חטאה. בהא ( ס ״ ם ס ש ) : לו) וקיי״צ כת״ק ( ג י  ימוצוהו(שם ל
 כ״ע מוזז. מדעעה במצוה ולא עשה מציה. ומל ק ז׳ ימים .
ו(כש״ן  ואע״ג דהנימול קודם זמנו צריך להטיף ממנו דם בריח בזמנ
. וא״כ סו/;ל מקלקל בחכורה. נ״ל דאש״ה הועיל שא״צ ( ׳  י״ל רס״כ כ
 לחתכו שנית: לח) אף דטעה בדבר מצוה ועשה מצום. דלולאפכח
 ראוי היה למול. אפייה חייב: לט) מדעשה ממה: מ) שהוא
 ישראלי. לאפוקי בן שפחה. שנימול אפילו בן יומו: מא) קמ״ל
 אפילו יודע שלא יזדמן לו מוהל אח״כ : מב)נ״ל דקמיל שיקדמו
 למול זה קודם לילד אחר שכימצ באמת שלא בזמנו. חה אכתי בזמנו
 מקרי: מג) דהרי מונין־לו מהלילה. ונימול לט׳ ספק ח';י״ל
 רבי׳ב לי): מד) דא״א למולו בשנה. דשמא חשיעי הוא ומילה
 שלא בזמנה אינה דוחה שבת: מה) דמילה שלא בזמנה אפי׳ יו״ט
 אינה דוהה: מו) דקדושה א׳ הן(וכשהיו מקרבין ע״פ הראייה היה
. וביו״ע שנישל גליות סלינירעבים (  אפשר שיהי׳ ר״ה ביום א' בי
 ורא׳׳ש. ולב״יקיי׳׳ל כרא״ש לאשור.ולשייך קיי״ל כרמב׳ים דשרי(י״ל

 לס״ו חומר חשר פיהם דבר שוש וימינם ימין שקר
 יי׳ורסם. ועיני ראו ולא זר. זה בכמו י״ב שנים מלתי בעצמי ילד כזה שהי׳ צו גיד זכרות כהוגן. רק שלא הי׳ כקב בראש הגיד. רק שממקום
 הרמוי לנקכ הי׳ נמשך בציטה כעזר ככמו חוט לאורך הניד עד למטה באמצע הכיש שבו הביצים ובין ב׳ הביצים היי נקנות כראו/ומשם השתין. ונס הגיד

 היי מתקשה כשמשמ׳
 סמוך לאחוריה ככל

 שהוא ^
ק ו טזלפיס והוסיף ר נ י  הי
ם דקא&ר י צ ־ ח ר מ ויא ד נ ף לשי ן הניל דייל א ' על הרי ה שכ ל י י מ ה ב מ י תי בכ־ט פ ק זילוף . אח״כ ראי ה ר צ י ח י ר ר ה לא ש ל י מ ר ה ת לו א ו ביום נ׳ טזלשץ וא״כ אפי ל י פ א  ד
ן ק ח ח הייב . ט ״ ט ד י י ת קסא 3] תו ו א : ד [ ב י ר י ה ר ב ד ו כ נ י הי ׳ ו נ ה ואפי׳ ביום ה ל י ט י השילה בין לאחר־ ה נ פ ו בין ל כ ר ד ס כ י צ י ח ר מ ע פליג ד י ב א ס מ״מ ר לפי ו מז נ י ק הי ״ ת  ד
ח נ י ה נ ש ! ק # ס ע ת ם מ ע ט ד מ ט פ י ל ו ד נ ת נ ש מ ן עלה ד נ ת פרכי ו ת י ר ב י הא ב ה ל ש . ומ״מ ק ו ל ו מ ל וא׳׳צ עוד ל מו י א נ ו ה א ד ר ב י ג נ י ק מ מקרי ת ׳ מ ו צ״ל ד ם זמנ ד ו ל ק מ ף ד א א . ו ו  ה
ך מהיב•־ ת ה ה ו ר ז ב ו ח ך מ י ת ת ן ל י ק שנתכו ס ע ת ה מ נ י ת ה ה לי ד ש א זו ק י נ ־ ס ב . ו ב י י ה ח ר ו ב ח ל ב ק ל ק ם ׳ זו צ״ל דס״ל ר י נ ת מ י ד ר ב , ה י כ חי ׳ ק נ ס ע ת ב מ י ל חי ק ל ק מ ה כיון ד ר ו ב ח  ל
י כמי שאר ת הו ב ש ה ת מ כ א ל א בעי׳ מ ל ל חייב ו ק ל ק מ ח כיין ד ד ו ב ח ד ד כ ו ך ל י י ה ש ה בו ר ו ה ת ד ס ת א ב ש ח ת מ כ א ל ם מ ו ש ר מ ו ט ת פ ב ש רק ב ב ו י ה תי ר ו ת ל ה כ ב ר ד ה  א
ר ב ה ס י ה ם ועריות ש י ב ל ת רק ב ה שט־ר ו ל ו ה כ ר ו ת ה בכל ה ר ז ת י ת ה מ א ה ב י ב ה ש ו ה ח י ה ה ש ש דכפי מ י ל א ת ו ה ר ש ב ל ס ב ך זה א ו ת ח ת ל מ א ק שנתכ־י; ב ס ע ת ל מ ב  איס־רים א
ה זמנם י הם לא ה י ח אם שנ נ י ת ב ה י י ת ה הדין ד מל ז ק זה ו ו נ י ל ת ו מ י ב ל ש ח ר םתעשמ ש צ מ י ד ח ס׳ א״כ ה׳׳נ נ א בתי ר לחדי א ו ב ך מ כ ה ו נ ח ב שכן נ י א אשתי חי א שומן או שהי ו ה  ש
ר ב ־ ה ך מ ת ה ש ו ו ל ך ת ו ת ח ! ל י ו נ ר ו ג מ י כ הו ח ו ו תי ה ד׳ ר ו ת א ה ה ר ך ת י ת ה כ א ל י מ ום והו ק זה זמנו הי ו נ י ת ב ש ש ו א ת הו ו חיום ו ר זמנ ה א מ איכא איסור אכל ביון ד ח י נ ש ב  חייס ד

ד ח&א״י יא ע ו  מ

 זכ״פ כלמכ״ס אכל כש״ע
 י״ד שי' רפ״ו כשק כהרח׳׳ש
. י ו ל ט שני של ג י ו ׳ י י אפ  י
ז מ״ש והכי׳ך מ ו  אמו ל
 מסכים עם הלמכ״ס :

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
ם י צ י ח ר מ א ד ת ס י מ ו  משו בו. וזה בכמו ט״ו שנים הביא לפני קצב א' כבש צשא\ל עליו אס כשר הוא בעכור שהראני כו זכרות למטה ככל האילים ונקבוה א
ץ פ ל ז א קמא חיינו מ : ת  הרחצות. וטומטום לא היה צריך תנא לאשמעינן דאי קולס שנקרע העור שע״ג הערוה פשיטא דחשור לשמא כשיקר ע העור ימצא ד
׳ע ם דראב׳ צי נ מרחי ׳  הוא נקבה ממצא שחילצ שכת . ואי לאחר שנקרע פשיטא דמותר למולו לכתחילה בשבת כשאר זכר אף שאינו מוליד: ת
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 ו ואינו אוכל בחרומה. כתב הר״ב מה פסח אסור לערל. הן ואין מילה שלא בזמנה דוחה אש יום טוב השט של ראש
. ויעברו עליו ז׳ ימים שלמים א י ר ב י  דכתיב ביה (שמות *״נ) וכל ערל לא יאכל בו: מל ולא פרע השנה נימול לי״ב : עד ש
. תימה אחאי איצטריך למתני האי כיון דכבר תנא דבשר מעת לעת מיום שהבריא ואח״כ מלין אותו: ן ציצין. כמין ׳  וכו
. היא שפה גבוהה ח ר ט  החופה את רוב עטרה מעכב המילה וכי לא פרע עדיין רוב נימין של בשר שנשארו מן הערלה: ע
 עטרה מכוסה. תוספות. [*ודבריהם , המקפח את הגיד סביב וממנה משפע
ן ם״< ויורד לראשו ובשר החופה את [ריב] י צ י ר P צ ל ו א : f m א י  נ״ל שהוא ע״פ גירס ר״ח בחום, דר״פ אותו עד שיבר
 הערצ [לף ע״א] וכן רש״י זי׳ל שם המעכבין את הםילהמט) בשר החופה את העטרה דקתני מתני׳ לא תימא רוב
ל בתרומה״) ואס הקיפה אלא אפילו רוב גבהה במקום ב ו  רוב העטרה 0 ואינו א
ת אחד:איגו אוכל בתרומה. אם כהן י א ר י מ נ פ ו מ נ ק ת ) מ ב ר נ ש ל ב ע ה ב י  ה

) הוא לכהן ערל אסיר לאכול בחרומה י ה נ ל י מ ת ה ׳ א ע ר א פ ל ל ן ) מ ג נ ן י ע  ח

 ¥ u ^ 1 £ י נאמר בפסח(שמוח י׳) תושב ושכיר לא

״ יאכל בו וגאמר בתרומה(ויקרא ל׳ג) K ל א מ ר ל א ל  כ

 (פרשה י״א) משה מוהל תושב כהן ושכיר לא יאכל בו מה פסת אסור לערל אףחרומה אסור'
 לערל: ואם היח בעל בשר־שהיה שמן ונרא' בשר שלמעלה מערלתו
 לאחר שנטלה הערלה כולה כאילו אותו בשר חוזר וחופה את הגיד:
 מתקנו.ומשפע באזמל מאותו עובי מפני מראית העיןשלא יהא נרא'
, לא גילה: כאילו לא מל- וישוב ויפרע ואפילו ע ר  כערל: ולא פ
 סלק ירו ממנה וכל זמן שהוא מתעסק במילה בשכת חותך בין
 ציצין המעכבין בין ציצי! שאין מעכבין. לאחר שסלק ירו על

על ציצין שאינן מעכבין איגוחוזר: . ר ז  ציציןהמעכבץ חו

 הזכיר ג״כ לאותה גירסא. ואליביה
] ומול את בני ׳ ה  קרא דביהושע [
 ישראל שנית צציציןתמעכבין את המיל'
 ולגירסאההיא קאי בקושיא מ״ר שלא
 נתנה פריעה לאברהם אבינו עליו

 השלום. וראיתי ברבות פרשת נשא
 ואהרן פורע ויהושע משקה וי״א יהושע מוהל ואהרן פורע ומשה
 משקה ע״כ ופלוגתא זו לענין המוהל. עוד ברבות סוף
 פרשת בא ע״ש וכבפרשת נשא איתא בשיר הפירים רבה [פ״א
 ופ״ג] אבל לגירםא קמייתא שכתב רש״י ז״ל אינו מקשת כלום על
 האומר שם שלא נתנה פריעה לא״א ע״ה השתא מתגי׳ טיבא
 קמ״ל במאי לחזר ושנה מל ולא פרע דלא תימא כיון דא׳יא
 ע״ה נצטוה במילה לבלה אן) שאנחנו בתל״מ נצטוינו אןז בפריעה
 מ״מ כי מל ולא פרע צאי ציהזי כאילו לא מצ לגמרי מטון

 שאברהם אביט עליו השלום מל ולא פרע מד שנתחלשה הצ״מ קמ״ל דמכיין שנתחלשה ההלכה לפרוע כך היתה ההלכה ראם לא
 פרע שהוא כאילו לא מל לגמרי]

ן תפארת ישראל יכ י כ  י
א : ר הו מו . דכערצ ג ר י ס ׳ בתרומה דרבנן א י  נא) נ״ל דקמ״ל דאפ
. ונראה עי״ז כערל: ר וחיפה העטרה  גב) שאחר שנימל חזר וגדל העו
נתכסה כל העטרה א״צ למולו ׳ חזר ו . אפי י  נג) דכיון דנימל פעם א
ר לאחוריו. שלא ט היכא לאפשר קושר העו ה . ל ן נ ק מדרב  שנית ר
״ל רס״ו). ר י (ש״ ן ; במקום צערא צ״ג רבנ ר ש פ  יראה כערל. ובאי א
׳ רוב ס נתגלה במילה ראשונה רוב העטרה . נ״ל דאמרי  וכמסופק א
יק . נ . וא״צ לצער התי ( ג בי ״ מחץ הן (כחילין ל  המצויין אצל מילה מו
ר אאמ׳־ו הנאון זצוק״ל ה הקדוש של ע״ פ  וכן שמעתי וראיתי מ
ף דכבר ) א ה ) כהלכתו לעיל: נ ד נ ו : מ ע ף שלא זכיתי לשאלו ט  א
ן המילה נ״ל דמרישא ה או היקף מעכבי ב ו א דציצין שברוב נ נ  ח
מרא. קמ״ל הכא אפיי לקולא. דהיינו לברך שנית כל ק לחו  סייד ר
נ ציצץ שאינן ׳ ע . ובלא סילק ידו אפי : ה ׳ ־ ס יל י  הברכות (וטי
. אינו חוזר על ת נ ש ׳ בשבת . ובסילק ירו ב ר• ואפי ז ץ חו ב כ ע  מ

: ן י ב כ ע  ציצי! שאינן מ

ו דסמך בבא זו לבבא נ י ט . ו ה ב ר : טז) אפילו ישהה ה (  רס׳ו מ׳
. ולשון חלצתו ח ו מ י מ ח ה ;דיל שהוחלה ב מ ט בחלצהו ח י . מ ל י ע ל  ד
. או שהיה לו כאב גדול . כמו חלוצי צבא) ה מ ו ח  נ״ל דר׳יל מקפח
ה הכאב מ ח ניו מ ם מעי טו דהיינו שהיה בהן ריר או ששזתת מי  בעי
: ( ׳ ם ואח״כ ימולוהו (לסי׳־ב כ מי ׳ י ן לו אחר שנתרפא ז נ  ממתי
) שכשעדיין ט ם מהערלה בהעטרה: מ י ר שנשארו מחבק ימי העו ) נ ח  ט
ף . ודוחה השבת א ן י י ד צ ע מהו . אינו נחשב נ ה ר ע ע ם ב י ק ב ח  מ
. או רוב ה ר ט ע לה: ג) ר״צ רוב גובה ה  שסילק IT כבר מהמי
י צירוף. [ונ״ל מקט כשר. והרי עור הוא ' ע״ . ואפי ה ר ט ע קף ה  הי
 סעללה אבל קמ״ל אפי׳ הוא כעין כשר. שהוא עכ. אי שככר קרע עור
 פריעה למעלה ממנו . ללפעמיס יש כ' עורי פריעה ועור הבי לכוק כדקותו
 בבשר עטרה. לא אמריגן למן העטרה הוא ולא גיעככ קנרל. ועטרה לרש״י
 ור״ן (כאן ויבמות מ״ז בי) הוא השפה הגבוהה סביכ שס . ולרמכ״ס וטור
 כל המשך הכפתר אף במקום שאיגו בילע מהגיל היא בכלל מטרה] :

I 
ל ב ם א י ב כ ו ד כ ב ו ם אלא ע״י ע י מ ו פרין ב א ישר ל זהרו ש י ת ו ב ש ו ב ת ל י מ  ל
ו נ י נ מ ז ת ב צ י ח א ר ל ת ב נ כ ם אין ס ת ס ם ר י ם מ ת ה ם ל י ב כ ו ד כ ב י ע ר ליטר ל  אסו
ש ״ ע ן ט ק כמו ח א ש , אם ל ת ב ש ל ה ל ח ד ל ת ו ם ה ד נ ב ש ס ש ם ח ב יש ש י א  א
. ו מ צ ע זה ל ו ו מ צ ע ה ל ש נותן ז ״ ע ף ייז ושמן ם ר א ט . אמ ל ו י נ י ש  לועם ב
א יהזיר הע־ר ל ה ש ר ט ע ד עם ה י ש הג א ש ר י ב ל ה ק ל  ואין עושי[ כעין כים דחו
ל ך ע ר ו ן טע״ש כ י א התק . ואש ל ט ו מ ר ט ה ס ך עלי ר ו ק כ ה ר ד מ ע ת ה  לכםו
ן ח הסכי כ . ש ר י ה ד ת אבל לא מ ר ה ר א צ ח ו מ ל ש אפי ו ב ל ך מ ר א ד מבי ו ו ע ב צ  א
ו ע״י ר י ת ת ה ו ב ק ש ר ר ד י ח ר ך ר ד לא ד ב ל ב ם ו י ב כ ו ד כ ב ו י ע ו עי א י ב ש מ ״ ע  ם
ת י ש ע יתה נ ל עשי ל כ ב ת ו ו צ מ ה ת מ ו צ ה מ ש י ע ה ד ה ג ש ל : מ כבימ כלעי ד כו ב ו  ע
ו מ ש ת כ ר ה ב ש ע ת ש א ט ת ר מ ו ט י זה פ ל ה ה ג ג ש ת ב ר ת כ י ל ץ ע ב י י ח ה ש ר י ב  ע
ל מ ת ו כ ש ת ו ב ר ש ת ש או א י ע ד ב ח א ת ו ב ש ל ב ד למו ח ת א ו ק ו נ י ו ב׳ ת ו ל  שהי
. ב י י ח ת ד ב ש ל ב י למו ד מהן־ראו ה ה א א הי ל כ ב י א ש ר מ ו ט ת פ ב ש הן ב י  שנ
ציאת דם י ל עוד קו למו ר ו ה מ ב ל ש ח ה ש כ י ש ח ך ל י מ ת ס ב ש ל ב ו מ א ל ב ל ש ה ו  מ
ת ב ציאת ש ר י ת א א ל מ א י ל ש א ה ל טל ו אי ו ו בו שאין לו פנ ר ת ה ת ו ב  ש
ו נ י ד בית״ש דהי ל ו ת ד, נ נ ש ת : מ א ט ב ת י תי ד ו י ז ס או מ י ו אנ ה ת ו  לא ה
ל ליום א' וכן ו מ ר בע״ש נ ח מ ל ל ו מ ל נ ו ח ב כ ש ־ ח ס צ ר ו  י יג מינוטען וחצי ק
ן וחייה חי ת דו ו י ל ג כ יו״ם ב* ר ״ א ש ה ם ״ ר ה יו״ט ואפילו יו"& ב' ד ה ו  אינו ד
ש ״ ה י ב ס ד ו לד ק ו ם נ א . ו ת מ ל נ ׳ ד ב ט י ׳ ו י ן י ה ו ת ד ב ש ן י ה ו ם שאין ד י ר ב ר ד א  ש
ד ל ו ם אמ נ י ב כ ו כ ת ה א ם צ ד ו ת ק ע ע ש ב ר ך ל ת עד סמו כ א ל  לדידן דעושין מ

ד ל ו פ ; א ת ו ב ב ש ר ע ל ב ו מ ם נ כבי ת הכו א דם צ ה קו ע ע ש ב ת ר ב ב ש ר ע  ב
ת 1 ב ש ל ב ו מ ת נ ב ש  ב

 הלבתאנבירתא כללא דפרסיט
א ל כ ש ־ א ש ת ויו״ט ם ב ה ש ה ו ה ד נ ט ו ה ב ל י ה א ב ג צ נ ש  פרס יט מ
ר ידו ב ר כ . יאפי׳ הסי ה צ י צ מ ה ו ע י י ה פ ל י ק מ ה ר נ מ ז ב ה ו נ מ ז  י ב
' ם א ו ק מ ו ב ל ה אפי ר ט ל ע ה ש ה ב ב ג ו ה ר פ ו ה ר עיר ה י ע ה ר מ א ש נ פירש ו  ו
ר ת י מ זר ו ש עדיין חו ר י ק בלא פ ם א׳ ר ו ק מ ר ב ו ע ל על מיעיט ה כ ר א ז ו  ח
ן י ח ו ד ן י ה א ל י י מ ר י ש כ ל , מ ו ה ו ב כ ר ד ר ש ב כל ד ת ו י נ ל פ ס ה א ל י ט ת על ה ת  ל
ד יום ן ע ן ודוחי ם לו המי ח ה ל ם ו י נ מ מ ק ס ו ח ש ל ז הסכין ו ו ח ש ל ת ויו״ם כ ב  ש
ם כבי ו ד כ ב ו ר ע״י ע ת ו ת ס ו ב ש ר ד ב ל ד ב ם אס ר א כבי ו בד כ  א' ואפילו ע״י עו
ב השוםקים ו ר ל ר ו י ת ן מ י מ דרמב סקי ת בין הפו ק ו ל ה ו מ ר ז פ ת נ ם ו י נ מ מ ן ס י בהכ  ו
יוצא ס ו י נ י נ ו ר ד נ א ת ו ו ל ר ל ושיש לו ב׳ ע ו ה ד מ ל ו נ ן ש ט ום א׳ . ק  דוהין לי
ן חי ה ואין דו נ מ ש מ ל לי מו י ה נ ד ל י ד ש ו ע מ ה א ל ב א ט ל ת ש י פן ויליד ב  דו
ק ק בן ז׳ או ה' ר פ ׳ או ס ה כ ד י א ש ת מ ב ש ם מלין ב י ש ד ת ויו״מ ובן ז׳ ח ב  ש
ן ק דאין מהללי ו ר ר מ נ א נ ן אפילו ל ק מוחלי פ ס ו [ולרמ׳יא ב י ו וצפרג ו שער ר מ נ  ב
ן י הל ת מו י ל א ר ש י ד בן מ י ל ר שהו מ ו ל מ א ר ש ר או י ו מ . מ [ ם י ר ב ר ד א ש ו ב  עלי
ה שאין מוהלין י ר כ נ ד בן מ י ל ו ה ל ש א ר ש מ או י י ר מ ו מ מ ה י נ ש . משא״כ ב ת ב ש  ב
י ו ששנ נ ה . נ ב א ל פעם אי ואפי׳ ה ש ק מי ש ת ד ב ש ל ב מו א י ל ת ו ב ש  כ
. ע ימצוץ לא שלישי ר ו פ ם ועכים ה י ר י מ ה ת אע״פ שיש ם ב ש ן ב ם מלי י ל ה ו  מ
ל זמן ה ואה״כ כ ל י רך מ ק לצו ן ר ) אין מםלטלי ד ״ ל (עי׳ םי׳׳ז ט מ ל ש מ ז י א  ה
דו ר מי ח ו א נ ל ב ק א םידע י ו ה ש ר או כ מ ת ש מ ם ה י ק מ כו ל לי ו מידו מו ר א הסי ל  ש
סקים ה םומכין על הפו ב י נ נ ש ל ש ו ה ד ב ב ע י ד ב ר ו מ ת ש ם מ י ק מ ו ב ענ י צנ י  ו
ן לפגי ן שרוחצי י והג ת אלו נ י נ י ד ט : ב ו ד י ה מ י נ ח ד ש ח ל אף א ט ל ט ר ל ת ו ט  ד
ום ג' ש וכן בי ״ ם ה ב ל ־ ט ר ה ח א ו ו ן ל י ו בע״ש או שטוםנ ט ח ו ה ן ש ה בהמי ל י מ  ה

 *יוגיפ

r ' jp . ן י ג  ן אלו הן צי
y» עגנזמ פ״ז עינ ע״א 
 ירושלמי ינמופ מ'>ז היא מי"
ג  ה״נ מהל׳ פילה ה׳ ג׳ ה׳ ספי
ץ כ׳ייז פוש׳ע ע׳ל 0י׳ 6 נ » 

: ואמ ' ז p«׳s ה׳ ו י ס  י
ה בעל בשר . 5ס היז י  ה

 cw״« טפיו ד׳ :

 שנויי נוסחאות
) נד׳׳נ ו ח ו א )  פ ו ח ל י ן
 אין מלין ״ בכי״?
. . ן י ל  ובמשבי״ר אין מו
( ן ה ) ו ל  בכי״מ ליתא . ו א
״ בציצ־ן ) ׳ ל  זרצין ב
( ר ש ב  בכי׳׳ק לילןא. (
. א ת י ק ל י י כ ה נ פ ו ה  ח
נ ״ י ה נ ר ט ע ) ה ב ו ר ) 
ו נ . ואי א ת י  ונמשני״ר (
ה י . ואמ ה ו נ י  כד״כ א
. . ם  ב״ב כל״: וגמ:3י*ר א
ק ׳ י ) בכ ה ל י מ ה ת י ע א ר  פ
. (יהיא מהבנין ע ר י  פ
נ ליתא : י י ) כ ל מ  ה

ת חדשים ספו  תו
ל ולא ט דייה] מ ״ י ו ת  ו [
׳ ו  פרע כו׳ עטרה מכוסה כ
 מכיל. לא ילעתי מאי קשיא
oft ?להו כודאי איט דוח 
 נשר מכסה על העטרה
 קרוס הרך ש0כםה עליה
 להא בתורה לא נאמר
 שיגלה העטרה רק ימןל
 נשר טרצתו רק שגהלמ״מ
 גאמללנו הפריעה א״כ י״ל
א ה ל ע ל ז  שהס כשהי מצות י
ס ץ ס י ס ב  לא מציני בגמ' ו
ס רוב ח ק  לאס מכם? ה
 העטרה שיהיה מעכב יכן
 דייק המשנה בשר המושה
ג להתיש׳ בינמזת  כוי ואעי
ו בשם ל״ח לגס  שס כהנ
ן ציצי! אבל י מ ט  בסדיעה מ
ס ל יוק ל כן ג ׳  ר״י לא ם
ן י  של ל״ת יש ללחית(למעי
ז ׳ ! לף כ  שם ובעי
׳ק: (ממהולש״חזצ״ל): ׳  ולו

 ראשון לעיון
ו אוכל נ ] אי ח ׳ ׳ב ד  [בר׳
ר בהרומה כו׳ מ א  כיי מ

 עיין יסל׳מ :

 תוספות רע״ק
ר ט פ ת ל ר ו ב ח ס ב ה נ ז ב  ו
ם רי סו ר אי א ש ם נ נ  כיון ד
ק ל ח ק ל ח ו ד , ו ר ו ט  פ
ש ו ל ר ת ו י ס א ב ק ו ד  ד
ת ••עבת כ א ל ל מ ל כא כ  דלי
ק י נ י ת ם ב נ א ד כ ל ה ב  א
ם ו חיים ביכל מקו נ מ ז  ש
ה ר ו ת ה א ד ל י א  הוי מלאכ
י ה זהו לא הו ר י ת  ה

ק . זצ״ע : ס ע ת  מ



 תוספת ירט מב ציונים

. קלי׳ ק ל ו א אומר ת י  א ר
ז נ ילושלמי PJC מי  עי
 סינ ניצה מיא הי׳ : אין
ש י . מיי׳ פ:'א מ ן י ל ו  ת
ו ופנינ כלכי. כ״ז  הלכ? "
נ  ופ״נ •־־י׳ יו״מ הי׳ז במ׳
 לאייי! ש״מ גניה מושיע אן״ת
 ש״ r*cc העי׳ ס׳ ושי׳ ש־״מ
 העי׳ ש' והי׳ pn״« סע״ לי:
ys ב נותנין טימ . קליפ 

 מיי' פיח מהיש ה״ל
r*r הל׳ י״ז שמ״נ לא-ן 
 מיש׳׳ע איח שיי ש"! כע" כ׳:
. קליד ע״א ה צ י  וגיתנין ב
׳ פימ בס יפ״נ עה׳ יויז ״ » 
ct הל׳ יי! שמינ שם שי:״ע 
. ץ ר ו  ס*" עיי : ג א־ן ש
׳ 5:״: י  ק״מע׳א : אבל . מ
 מ:״נ יי"' המיג לאו־ן היה
vrp סיעיע איח שי׳ שכייא 
 י׳ח : ואין ש ר־ן. ה.מ׳נ »
 מומ״ע אייזש׳׳ שי״מ שעי׳ ה׳:
cr אי; ביברי[ טי" הכ׳׳א 
X'IIB הל׳ ל״נ שמ״נ שש 
 6ו״יז ש״ שכיד הע־ן א׳:

 שנויי נוסחאות
ת כי"; ר מ ש מ  א (את: ה
פ י ד ט ש  לייתא יי ב ה
מ . י ר ם נ ובמשני״ר ש ׳ ל 3 
 שיצלו כמשב״ב בקצת דפי׳
ן כל״נ י נ  שיצולו . ומסנ
ה בכייק פ י פ כ ב , ו ן י נ נ פ  מ
ה , פ י פ ק ב גמשט״ר ו  ו
ן בד״נ זבמשבי״ר  וניתני
נ ׳ ן גד׳ . אנומלי ץ נ ת ו  נ
 י י נ מ י ל יי במשכי׳׳ר

 פרק כ שבת
 פרק כ ב

 ר׳ עובדיה מברטגורה תדלק

ם מים על גבי שמרים בשביל שיצלו . י נ ת ו  נ
 לפירוש אחר שכתב הריב וקולטים
 המים מעם היין.נ*ל דלשון שיצלו מלשון צללו כעופרה(שמות מ״0
 ובדבדהם [ב״קצ״אא׳] צללת במים אדירים וכוי כלומר שהיין
 יהיה ננער ויפול וימשיך לתוך המיס:
 בסודרין ובכפיפה. בגמ׳ והוא שלא
 תהיה הכפיפה גבוהה וכוי ופי׳ הר״ב
 עראי וכ״כ רש״י
 וכתב הר״ן דא״כ

 שלא יהיה אהל
 והרמב״ס ספכ״ג

 חפילו במסנן בסולרין נמי טמא הכי
 אלא ודאי משוס שיטי הוא והתם
 קיון דאיכא שינויא אחרינא דלא עביר
 גומא שפיר דמי ע״כ. ולי נראה
 דאה״נ דס״ל לרש״י ורמב״ם שהיו
 הסודרין מתוחים ונתונים ע״ג הכלי
 מבעוד יום. ותדע דבכפיפה על כרחך
 בהכי מייד פסכפיפה נחוגה בתוך
 הכלי מבעו״י אלא שכשנוחן לחוכה
 השמרים מגבית אותה מקרקעית הכלי
ד שיוכל לזוב דאלתי׳ה אלא כבשבת  כ
 טחן הכפיפה לתוך הכלי, הרי מיד
 שנותנו בחוך הכלי נעשה האהל קודם

 שיגיע עד למטה בתוך מפח הסמוך יינומילי! כט׳א ינטליז
נ

ר ; ^ ב ו \ י ; ב .אם לא שנאמר לכל ו  לקרקעית הכלי
 עוד שעוסק בהורדת הכפיפה ואינו
 מניח לאו עשיית אהל עראי כלל [הוא]:

 ן או ממרחין. רמב״ם

 ב=ועי : ג החילתית
 בד״נ ובמשבי״ר התלתית,
 ני^ליזידנכי״ק נותנו.
 בל״נ ו3:!:-:י״ר נותנת.
 ואין שורין את הכרשינין
 בד׳׳נ ונמשבי״ר אין..
 וכ׳׳ה ככי׳׳ק (ושם
 הכרשניש), במשב״ב ואין
 שילין., ועי׳ רש״י. נותן
 לתוך הכברה כל״נ נותן
 היא.. וכ״: במשבי״ד
 (ושם הקערה כמו שלוא
 בנליין כי״מ) בכ״ק מפץ
 הוא.. בכי׳מ נותן איתש .
 ולא יתננה עיג מקום
 נכוה בר/ ונמשבי״רלא
 יתננה בםקומ נכוה
 כמשל״פ ולא יניהנה
 במקום נכוה וכ״ס גרי׳ף

 וכרא׳ש .
ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת

 בשם כבוד א־יונינו טויר
 הרבהנאון חנדול בוצינא
 קדישא מוהר׳־ר לוי
 יצחק )צ׳ל אביד
 רק״ק ברדיטשוב :

y א בתר״ב דית ׳ Q 
א אומר תולץ ״  ר

 וכו׳ ואע"; למכיר אהל
 שלי ביו״מ לס״ל לריא
 מכשירי אוכל מש שאפשר
 לעשותן מפיויט מוזר
 לעשותן ביו״ט פכי׳ל הריב
 ובגמ׳ איתא לר׳א עליפא
 מלר״י עיש והקשו בתוש׳
 שם בליה לר״א עליפא

 התבן. עיין

י אליעזר אומר תולין את ב  פרק כ א ר
 המשמרת») ביום טובב)
 ונוחנין לתלויה בשבת ג). וחכמים אומרים
 אין תולין את המשמרת ביום טוב י) ואין
 נותנין לתלויה בשבת ח) אבל נותנין
 לתלויה ביום טוב י) * ב נותנין מים על גבי
 השמרים«c בשביל שיצלו ח) ומםננין את
) בסודריןי) ובכפיפה מצריתיא) ונותנין ט ן י י  ה

 ביצה במסננת של חרדליבץעושיןאנומליןע)
( י  בשבת. רבי יהודה אומר בשבת כטס י
 ביום טוב בלגין טי) ובמועד״) בחבית. רבי
 צדוק אומר הכל לפי האורחק יה ג j אין
 שורין את החילתית יי>) בפושרין *פ) אבל
 נותן כ) לתוך החומץ «!) ואין שורק את
 הכרשינין ע) ולא שפין אותן«c אבל נותן
 לתוך הכברה כי) או לתוך הכלכלה כ״).
 אין כוברין את התבן ני) בכברה ולא יתננו
ה בשביל שירד ט  על גבי מרץם ג

 ג שפין. פי׳ כמו מקנחי

ת הםשםרת . י אליעזר אומר תולין א ב ? כ א ר י  פ

 שמסננים בה שמרי יין ומותח את פיה לכל
 צד בעגול ונעשה כאהל על הלל הכלי ואע״ג דעביד אהל שרי
 ביום טוב דס״ל לר״א מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותן מערב

 וס טוב מותר לעשותן ביום טוב
 זבל בשבת [תולה] לכתחלה לא.
 אבל אם תלויה היא טתנין לתוכה
 שמרים ומםננין דאין דרך בורר בכך:
. רעביד ת ר מ ש ם ת ה  אין תולין א
 אהל עראי ומחזי כמעשהחול: ואין
בשבת , דהוה  נותנים לתלויה )
 תולדת בורר או מרקד והל׳ כחכמים:
. בשבת על גבי ם י  ב גותגים מ
 שמרים הנתונים במשמרת מבעוד
 יום כרי שיצלו שיהיו השמרים צלולים
 וחוב כל יינם. פירוש אחר על גבי
 שמרים שנשארו, בחבית. וקולטץ
 המים טעם היין ומוציאין אותן בשבת
 ושותים אוחן ואין בזה משום בורר:
. מפני הקמחים לבנים ן י ת הי  א
. המיוחדץ ן דרי : בסו  שמתהויס בו
 לכך וליכא למיגזר דלמא סחיט להו
 הואיל ועשוק למלאכה זו והוא שלא
 יעשה בידו בסודר כמין גומא בפי
 הכלי כדי שירד היין במדרון שלא
ל:  יעשה כדרך שהוא עושה בחו

 ובכפיפה מצרית.סל העשוי מצורי הדקל והוא שלא תהיה הכפיפה

 גבוהת מקרקעית הכלי התחתון טפח שלא יעשה אהל עראי מ״ש
 ונותנים ביצה במסגגת. שגתט בה חרדל להסתנן שרגילין ליתן ביצה טרופה בדברים העכורין והס מתלבנים ומזדככים על ידה:
. גדול מכוס ו°קטן מחביש: הבל לפי האורחים. אם יש לו אורחין מרובין עושה הרבה בין ן  יגומולין. יין ודבש ופלפלין: לגי
. כך שמה בערבי והיא ת י ת ל  בשבת בין ביום טוב בין במועד והלכה כת״ק שעושין ינומולין בשבת כפי מה שהן רוצים: ^ ח
ת הכרשיגין. מצין) עליהם מים בכלי  חמה ונוהגי! לאכלה במקומות הקרים ואץ שידן אותה בשבת דמיחזי כמעשה חול: א
. ה ר ב כ . ביד להשיר פםולחן דהוה ליהבורר: אבל נותן בתוך ה  לבתר פסולת! שהפסולת צן) למעלה: ולא שפין אותן
. שתיו מישים מן הקש שמחתכיןאותובמוריגים ן ב ת  ואע״פ שפםולהן טפל לפעמים דרך נקבי הכברה ונמצא מתברר מאליו: ה

 ונעשה

 תפארת ישראל
 (פי״! מ״ת) ומשמע ומותר לכסות כל הכלים. ההם בכסוי המיוחד
 לאוחו כלי לא מחזי כאהל(ופרעו״! סס״י שט׳י׳ו;: יב) כשמסנניסמשקה
 של חרול. נותנים בה ביצה ערופה. וזה מוחרמדאיןטונחו לבור
 העב מהוק.רק מתכוון להצהיר המשקה ולתקן מראיחו: יג)(האניגזיים)
 עם בשמים. ונ״ל דקמ״ל אף שיש קצת אומטת בעשייהי ונס ורן לקיימו
 לזמן מרובה. ונמצא שמטריח לסול: יד) ולא יוחד. משוס טרחא :
 טו)(פלאשע): טז) בחול המועו: יו) וקיי׳׳צ כחי׳ק (שכ׳א י׳יז):
 יה)(מייסמער מארן). והוא שורש עשב: יט) ואף בצונן אשור. ודרך
 לשתותו לרפואה. ואסור משוס גזירת שחיקח סממנים: כ) החצתימ:
 בא) דבכהי׳ג מאכל בריאים הוא: כב)(קרעסשע). ור״ל אסור לשפוך
 עליהן מיס כוי שיצוף הפסולת למעלה. או שיצלול העפר למטה. משום
 בורר. והיה בשאר עשבים דאסור (שי״ש מנ״א סק״ס): כג< אסור
: ( ב פ ד ) ( ד  לשפשפן בידו להשיר הפסולת. משוס בורר(כס): כ
 כה) סל. אף שעי״ז יפול הפסוצח ורך הנקבים: מ)(העקסעל):

 יא

 פ״כ א)(זייהע). והוא כיס שמסננין בו משקין: ב) דאע׳׳ג וכשמוחח
 שפת הכיש סביב הכלי שמסנן לתוכו. ורוחב פה הכלי טפח.
 נעשה אהל עראי על הכלי. אפ״ה ס׳יל ומכשירי אוכל נפש שאפשר
 לעשותן מעיו״ט. שרו: ג) ואין דרך בירר בכךי אבל לא יתלה לכתחילה
 משוס אהל עראי: ד) ואעי׳ג וסי׳לואהל עראי בלי מחיצוח ברי. הכא
 ה״ע לאסור מומחזי כעוברי! דחול(שס״ו ה״ש). מיהו באין רוחב פה
 הכלי טפח.שרי(שי״ע מג״א יי׳גז: ה)דהו״ל תולות בורר: ו)וקיי״ל
 כחכמים: ז) הנהונים במשמרת תלוי׳ מע״ש: ח) כד שיתהוו השמרים
 צלולים ווקיס. ויצא יינה לתוך המיס: ט) הצלול כל כך שראוי לשתותו
 כמות שהוא: י) המתוחים מבעו״י. וביין ליכא משום מלבן. ובלבו
 שלא יפרוס הסוור לכתחילה. ולא יעשה גומא בסודר משוס שינוי. אבל
 מים צלולים אסור לסנן בסיור משוס מלבן. רק בנפה או בובר אחר
 ולא שייך בו מלבן. שרי(ש״ע ס׳ ׳״א): יא) סצ העשוי מנצרים. והוא
 שלאיהח גבוה קרקע הסל מקרקעית הכלי טפח י ולא ומי לולעיל

 שפר
 מלר׳׳י היל ותימא ולר״א תקכי לי׳ מי קראי כו׳ כתיצ הוא וכתיב לכס וכוי. וכ׳ת ר״א הזי לריש הוא ללישא אחרעא אש כן מניל התם ל>*י כוה הפליג טמא לר׳׳י הוה לריש וכי' נריא
 מ״ש ונראה גתרן קושית התוס׳ לי״ל לר׳א א1יל לשיטתו ולריש הני קראי על מילה שלא בזמנה וכמו שמצינו עמי רף קליל ע״א ללכא לריש הוא ולא מכשירין היינו מכשירי איכצ נפש לבלו
 ולא מילה שלא בזמנה. וי״ל לר״א לריש תרוייהו על מילה שלא בזמגה הוא ולא מכשירי מילה שלא בזמנה. לבלו יעשה לבס וצא מילה שלא בזמנה. ואיל דח״ב ל״ל תלי מיעוטי מל המכשירין
 ועל המילה שאינה לוחה יו״ט לכתוב לכס פל המילה שלא נזמגה ללא למי *1״p וממילא תו לא אצשריך כזא למעוטי המכשיר,! אבל זס אינו לאם לא הים כתיב הוא הייתי אומר
 ללכס בא למעט מכשירי מילה שלא בזמנה ללא לחי יו׳ט אבל מילה עצמה אע״פ שהוא שלא טמנה חלתי יי׳ט לכן אצטרין למכהב כני תלי מיעוטי. וזה י״ל לר״א להוא גזבר
 מכשירי מילה בזמנה לוחה שגת וירט כלאיהא גפירקין דלעיל אבל לר״י השתא מכשירי מיצה בזנמה לא לתי אצנוייך קרא למעוטי על מכשירין שלא בזמנה ולוק היטב: [שם ד״ח] ואין
 טתגים כו ?לכה כנזכמיפ עכ״ל. וכ׳׳פ נש״ע סי' שט״ו סעיף ס׳ וסי' שייט םעיך* ט׳ וסי׳ תקיי סעיף ^ : ב [בהרע״ב י״יי] הבל לפי׳ כו׳ מלכה כתיק. וכיש

 בש״ע הי׳ של׳א סעיף י״1:



 84 עיבייה תולין פרק כ שבת מביטנררה
ת שיפול המון: ר מ . הוא מזקן השבולת העליון ואינו ראוי למאכל בהמה ושוברים אותו ב ץ ו : מ  ונעשה כל זנב השבולין תבן
. ן רפי ו . ואפ״פ שהמון נופל מאליו לדבר שאינו מתכוין מיתר* כרי שמעון: ך ג ס ו ב א  אבל נוטל בכברה ונותן לתוך ה
ם שלפני השור שמפטמים אותו שלא יתערב העפרורית שבאבום בתבן וכשעירים שנותנים לפניו ויקיץ במאכלו ומםלקין ט  בשבת א
: וחכמים אוסרים. אתרוייהו קאי. אחר גריפת האבוס  תבן שלפניו לצדדס כשהוא רב כדי שלא ידרסט ברגל[יו] ויתלכלך ברעי
 ואחד תבן שלפניו לא יסלקנו לצדרים
 המיץ «)• אבל נוטל הוא בכברה ״)ונותן ולא נחלקו רבי דוסא וחכמים אלא

 לתוך האבוס״) ז ך גורפין מלפני הפטםל)
 ומסלקין לצדדין לא) מפני הרעי & ״דברי
 רבי דוסא'וחכמים אוסריןלג/נוטלין מלפני
 בהמה זו ונותנין לפני בהמה זו בשבתלי):
 ח הקש שעל גבי המטה לח) לא ינענעו
 בידו לי) אלא מנענעו בגופו לי) ואם היה
 מאכל בהמה או שהיה עליו כר לח) או
 סריןל>־0 מנענעו בירו*). מכבש של בעלי
. ( נ  בתים«») מתיריןמב) אבל לא כובשין מ
 ושל כובסין לא יגע בו*י). רבי יהודה
 אומר אס היה מותר מערב שבת מתיר

 את כולו טי0 ושומטו«) 1

 באבוס של כלי.אבל באבוס של קרקע
 הכל מודם שאין גורפים דלמא אתי
 לאשורי גומות ורבנן גזרו אבוס של כצי
 אמו אבוס של קרקע והלכה כחכמים:
 גומלים מלפני בהמה זו ונותנים
. ולא אמרינ! מלמול דלא ו  לפני ז
 חזי הוי אלא ודאי חד דאי] בהמה
 קצה במאכל הניטל מלפני חבירתה•
 ודוקא מלפני החמור ונותנין לפני
 השור וכיוצא בזה אבל לא מלפני השור
 ונותנים לפני החמור שמאכל השיר
 מאוס ברירי! היוצאיםמפיו ואי! החמור
: ה הקש שעל מטה. ט מ  אוכל מ
 סתמא להסקה ומוקצה הוא ובא

 תוספת יום טוב
 מ״ש רפ״ט דב״מ בם״ל: ה הקש.
 עיין רפ״ט לבי׳מ מ״ש שם בם״ד:
 בר. עיין ספ״ד ומ״ש שם בס׳יד :
 מכבש . פי׳ הר״ב שני לוחות
 וכו׳ על הבגדים המונחים בלוח
 התחתון ומפיס רש״י ע״י יתירות
 שיש עמודים [מנוקבים קבועים]
 בארבע הפיאות של התחתוטת
 והעליונות מנוקבות בארבע זויותיה
 ועולה ויורדת בעמודים ובכל מת
 שהוא רוצה לכבוש מורידה ותוחב
 יתד בנקב העמוד ואינה יכולה
 לעלות [״ועיין מ״ש בס״ד פסון* פ״ד

 דמם׳ זבים]:

 לשכב עליו ומנענעו כדי שיהא רך
. רמוקצה הוא אבל מנענעו בגופו בכתפיו דטלטול מן הצד הוא ולאו שמיה טלטול: או ו די  וצף לשכבעליו: לא ינענענו בי
 שהייה עליו כר או סדין. דגלי דעתיה דאקצייה לשכיבה מעתה תורת כלי עליו: מכבש. שני לוחות שמשימין ביניהן הבגדים
ד שיהא קיפולן נאה: מתירין. דהיינו צצורך שבת  לאחר כביסתן ומהדקץ הלוח העליון על הבגדים המונחין בלוח התחחון כ
. מפגי שהוא עשוי לתקן בגדים ומהדק טפי ו  ליטול את הבגדים אבל לא כובשים דהיינו צורך חול: ושל כובסים לא יגע ב

 והתרתו דומה לסתירה ואין הלכה כרבי יהודה :

 עומר: לז) ר״ל מנענעו בשאר

 יכין
 דשתמא להשקה

 ישלאל
 דמוקצה הוא

 אבריו כדי לשכי עליו. אבל לא יגע בו בידו. דאע״ג דטלטולמהצר
 מוהר רק לצורך דבר המותר. והכא מחסון רק לתקן המוקצה -
 בגופו מותר לטלטל אף לצורך דבר האסור (שי״א סייח) ־.
 לח)(דעקקע): לט)(לאקען) דע״י אלו גלי דעתי' מע״ששמיחדו
 לשכיבה : מ) מיהו קש דדן סכמא נמי מיוחד לשכיבה או לבהמה
 (מגיא ש״ח סקרצ): םא)(פרעססע) של בעצי בתים. והן ב׳ לוחות.
 שמשימין הבגדים ביניהן. ומהדקן יחד כלי שיחיםרו הבגדם :
 סב) מוחר לפתחן מהדוקן לצורך שבת : מג) דהו״ל טורח לצורך
 חול: מד) ר״ל אסור לט5טצו ומוקצה מחמת חסרון כיס הוא(מגיא
 ש״ב הי,״!): טד.) ר״ל אף שמהודקין עדיין קצת: סו) ולחכמים

 גס זה אסור בשל אומן. והכי קייי׳ל(שם):

 יבין תפארת
 כז)(שפרייא). שאינו ראוי לבהמה: כה) אף שעי״ז ממילא יפול
 המון לרן מקבים: כט) (קריפפע): ל) (מאשט אבס) גורפץ
 ומנקין העפרורית מהאבוס שלפניו שלא יקיץ במאכלו: לא) כשהמאכל
 רב לפניו. מסלקין המספוא לצודן: לב) שלא יטנפו בצואתו:
 לג) ולגרוף אבוס קרקע כ״ע מורו ואסור. משוס חשווי גומות .
 וגזרו אבוס כלי אמו אבוס קרקע . ובסילוק לצדדים נמי פליגי.
 משוס ויש שם שכבר נמאס ברירי פה הבהמה. וצא חזי לה עוד .
 והו״ל טלטול שלא לצורך . וקיי״ל כחכמים ןשכ״ל סס״ו): לד) ודוקא
 לסלק מהחמור וליתן להשור. אבל איפכא לא . מדכבר נמאס
: .  ברירי השיר ולא חזי לחמור. והו״ל טלטול שנא לצורך (שם)
 לד.) מכאן נמי מוכח דקש הוא הקנה הארוך (כמ״ש כריש טרה) :
 לו) מיירי שלא חישב עליו מבעו״י לשכיבה. רק שהיה מונח שם .

 הלכתא גבירתא כללא דפרק כ
 מותר. ומימ דוקא במשמרת לא בסורר . והיכא דמ־תר כםודר ישנח שלא
. ילא יחא משולי הנפה לשילי הכלי נובח טפח י. א נםיד־ר כבתי ל מ  יעשה ט
 משמית שחולין איתח לתת בח שמרים לסנן ומותחין פיח לכל צד ורוחב
 הכלי מפה הרת בעושה אהל ואס־ר. אפילו ביו •נ) וכי׳ש בשבת. ובתלוימ
 כבד מעיו״פ נותנין לתיכה שמרים ביו"ט. משא״ב בשבת אסור ליתן לתלוי
 מע״ש ורק בנתן בה שמרים מע״ש מותר ליתן עליהם סים כדי שיחזרו
 צלולים לזוב. מםנגת ישנת! בה חרדל לסננו מותר ליתן בה ביצה. אע״פ
. והחלטון נשאר למעלה. מיס שיש בהם  שהחלםון יורד למטה עם החרדל
. ויש אוסרין רר  תולעים מותר לשתוחן ע״י מפה דבשעת שתיה לא שייך בו
 משים מלכן. מותר לערות ככלי אל כלי משקה שיש בו שמדים (אבל״טערן׳,
 וכיב מותר לערות (קאפפע) מעל (הנרוגד) ובלבד שינית קצת משקה עם
נד. מותר לעשות יינטולין שהוא יין ישן דבש ופלפלין  השמרים והגרו
 לשתית, והוא שלא יטרוף אותן יפה ויפננן. חרדל שלשו םע׳׳ש יכיל לערבו
. אלא מערבו מעט  בשבת באצבע. וניתן בתוכו דבש . ולא יטרוף לערבו
. ה ל ח , ראם בתול נותן החומץ ת ל  מעט. ודוקא בשינוי ממה שעושה בחי
 יתן בשבת האוכל תחלה, אפור לעשות אלונתית שהוא יין ישן ומים צלולים
 ושמן אפרסמון שהוא לרפואה. אין שורץ החלתית לא בפושרין ולא בצוננין
 דלרפואת. אבל נותנו לחומץ ומטבל בו פתי [ובסכנה הבל מותר ואפילו
 לשרותו וליתנו באור]. אסור ליתן כרשינין או ק£ניות עם עפרירותן ופסילתן
 למים לברור פסולתן ואין שופין אותן ביד להסיר פסולת[, ואין כיכרי) אח
. אבל נוטל בכברה ונותן  התבן בכברח ולא יניהנו במקום נכוה שירדהסרן

 לתלב

ב. וה׳ מיני בורר: י  פרק כ משנה א ב. נ. הבורר כנרונרת הי
 א) פס־לת מאוכל אפ־לו ביד א' וכדי לאכול טיד חייב . כ) ואוכל
יב. משא״ב בשאר כלימ דסטור.  מפסולת דיקא בבורד בנפה וכברה תי
 וכל זח אפילו לאכול מיד. ובבורר ביד ולאכול מיד בסעודה הסמוכה מותר
 לכתחילה. והוא דאוכל מרובה על הפסילה. דאל״כ אפ־לו לטלטל התערובות
 אסור. ורק באנתים וליו ם שנשתברו קליפתן ומעורבים איני כפסולת מדובה
. ג) ואוכל מא־כל והן ב׳ מינים כב׳ מיני דנים. אע״פ  דהו״ל כשומר לפרי
ד.  שהחתיכית נדולות וניכר כל מין מחבירו היטב. אותו שרוצח לאכול מי
. ד) ואוכל ׳  הו׳׳ל אוכל. והשני פסילת. ואינו מותר רק עי׳פ אופן דאות ב
זת. או . אפילו בבי מינים, בבירד משניהם יחד הגדולות בהקטנ כל  מאו
 איפכא לאכול בסעודה הסטוכח. מותר לכתחילח, מיהא מצה רייביכס דדק
 כקמה אפור לברור פרורין הגסין, ה) ואפילו במידי דלאו אוכל שייך בורר,
 וכ׳ ע׳׳ד זצוק״ל דםת״ט הבורר צטר יפה מאינו יפה חייב . והבורר עצים
 שיעירו כדי לבשל נדונרת כבמעמד • תולדתו המסנן כגרוגרת. זד' מדות
 בסינון. א) באינו ראיי כלל בלי סינון. וסינון במשמרת או בנפה המיותרת
. וביין אדוש ן יב. ובסודר אם במים או יין לבן חייב משום מלב . חי  לכך
ו ראוי לרוב בנ״א בלי סינון. אז במשמרת לכ״ע אסור . נ ובאי  פטור. ב)
. ג) ובראוי לרוב בנ׳׳א  ובסודריש. לרטבים אסור ולב״י ביץ אדום מיתר
 בלי סינון. אבל יש בו מעט שמרים . לרמב׳׳מ דוקא בסודר מותר ולב״י
 אפילו במשמרת. מיהא יין או מים לבן בסודר אסור. ואינו מותר בסודר
. אפילו לרמב׳׳ם במשמרת ן  רק יין אדום . ד) ובצליל כיותר ונפל לתוכו קסםי

 עיונים

 דג־רפץ.ק״מגנ״נ:נוטלין.
 ירושלמי &*כ ?׳יד ע׳ש :
 ך־! הקש שעל הממה .
 ?מ׳ח ע״א. נ׳ עיא מיי׳ סכיז
 מהימ הלכה כ׳נ פמיג לאוין
 ס׳ה מש״גנ או״ מ שי׳ שי״א
: מכבש. «י״ שם  בעין־ ח׳
 פכ׳׳ו היי׳נ בפינ עס סיזיע
 cc פי׳ העיף 7׳ :

 שגויי גוסחאות
 נוטל(הוא) בכברה ונותן
 בכי״ק זנמשגי״ל {יהא
 גמשב״נ דפי׳ שונאינו נותן
 הוא בכברה ונותן ;
 ד לצדרין בכי׳מ מן
 הצדדין. הרעי בכי״ק
 ממשבי״ר הריעי. גד׳ינ
 הראי ול׳ה בפי׳ הרמכ״ם
 עי׳ בחוס׳ אנ׳׳ש, ר׳ דוםא
 בכי׳׳ק ד׳ דוסח במשבי״ר
 ר׳ יוסח. נוטלין נכי׳׳מ
 ונוטלין ונ׳׳ס גלש״י.
 (בהמה) זו בשבת בל׳׳נ
 וגמשבייר ליפא וכן ליחא
 ברע״ב:חשעל,גבי)המטה
 בד״: ליפא . לא ינענעו
 בד״ג וגמשב׳יכ ובמשבי״ל
. אלא כריב ו  לא ינענענ
 י וכמכבי״ר אבל . מתיר
 את כולו ושומטו נל״נ
 ונכי״ק וגמכבי׳׳ל״ כליו
 ושומטן וכ״ס נכיימ
 ובסל׳* (ובסש למהר
 מתיר,.) בכי׳׳א מכיר את
 כליו ושומטן וכיה ברה׳::

 תוספות חדשים
 ד [בחר״ב ד׳יח] וחכמי׳
 אוסרים כי׳ וכלי כחכמים.
 וכ׳פ כש״ע בסי' שכיד:
 [שם ד״ה] מטלים
 כו׳ אבל לא מלפני
ל. וכ״פ שס :  השיר עכ׳
 הנשםד״ה] וש̂י כובסים
 כו׳ ואין הלכה מ״י. וכיס
 כש״ע סי׳ ש״ג' סעיף ד :

 ראשון לציון
 ה [שש ר״ה] מכבש
 כר , המונחים בלוח
 התחתון כוי, עי׳ יסל׳־מ :

 תוספות רע״ק
 פ״כ-ג [אות קסב]
 ברע״ב ר׳׳ה אבל.
 דדבר שא״מ מוהר וכ״כ
 רש״י־ עיין בחר״ש פיט
 מ״ב דכלאים בםיש
 להקשות על םוביא
 דשבת דף פ״א ע״ב
 דפריך על ר׳׳י מסתם
 מתני׳ דנזיר חיפף
 דדשא״מ מותר הא איכא
 סתמא בכלאים שם מ״ב
 דלא ילבש כלאים לגנוב
 את הטכס דדשא׳מ אסור
 ותירץ דאיכא שש סתם
 בתרא בםתני׳ ה׳ דמוכרי
. ן  כסות מיכרין כדרכ
 וע״ז חזר והקשה דמ־ם
 הא איכא סתפא בשבת
 ט״נ מיחס שפינהו
 לאוקימתא דאביי וכן
׳ שש פ׳׳ה י נ ת  מ
 מיג ובלבד שלא יכרוך
 עיי״ש . וקשה לי דגם
 ע״ז יש לתרץ דהוי סתם
 בתרא מתני' דהבא
 דנוטל בכברה דםתש
 דדשא״ם מותר. ועל
 תירוצו דהדיש שם
 דיירכת הש״ס בדרך

 באי



ק ״ ע ר ת ו פ ם ו J ת א £ ר ת י ב א תולין פרק כשבת ג ת ל כ  ה
 השריש.וגם לא גתכוין לזריעה [ולרמג״א אפי׳ נתכוין לזריעה] אע״פ שהופיף מאי אולטא האי סתטא
. ואפי׳ הניהו שם מבעו״י להיות שם כל השבת מהאי סתסא יש לעיין תר  םתטת לת־ת הקרקע מו
 [מיהא בבית אשור להוציאן מקרקע עולם דאתי לאשורי גומות]. וטלטול דדלמא באפת טכח נ־אי
 בגופו אפי׳ לצירך דבר האסיר מותר כקש שעל המטה דםתמא להשקה, אולמא כיי מהאי םתמא
, ואם הניח עליו מבעויי כר או כסת או שחשב לשכב עליו היי ספק איזה סתם עיקר  מנענע בגופו
. פירית חטטונין בתבן או בקש המוקצים תוהב בה; מש״ה אר׳י דאסור  מנענעו אפילו בידו
, ועל מ״ש . ולפיט לקנח בחרם ד י  סתט או כוש ונוטלן ובאין לו מחט או כיש לא־׳ר מותר ליטלו ב
 אסור , וצנון וחזרת שםטוניס בבית שלא בקרקע עולש. רק בחיל או עפר חום' חולין דף ט״נ ע א

 תלושים ואינם מוקצים שהוכן מאתמול אפי׳ אין הצנון טנולה מותר להוציאו
 בעפר תיחוח, ועובד כוכבים שהוציא פירות כתחת חפירה לעצמו אי
 שנפתחה החפירה מעצמה מותרים השירות ל־שראל. ובפתח לצורך ישראל
 לערב אסור בכדי שיעשה, מכבש של בעה׳ב מהירים אותו ליטול ממנו

v 
 תום

 ד״ה ודאריי וכוי דסייכת
 חש") מכח מאי אולםא
 וכו׳ ."ק כנ׳׳ל דטיט
 טםפי£* אסוד בלא
 נשתייר כזית . דייל
 רמ״ט סראגיר ר״י

 אפי׳ מותי מעיש. שתחוב בחזקת
 ורומח לסתירה

. ושל אוםן ת ב  בגדים לצורך ש

, נתפזרו פירוח בחצר בהרבה ו ס. אע״פ שהטוץ נופל מאלי  לתוך האבו
. רק לאכ ל  מקומות או בנפלו בצרורות ועפר אפילו במקוש א׳אס־ר ללקטן
, והיה ד  מיד . אסור לקלוף פירות או לרסק חלת דבש . רק לאכ־ל מי
, ולעיר זצוק״ל מותר ל־סחט צים!־אנע ד י  לסחוט בוסר למאכל רק לאכול ט
 על צוקקער לעשות פ־נש וישאיר מעט מאוכל בקליפת ציכראנע ולא יסחט
 דק סמוך לשתיל., ולחתוך חתיכת ציטראנע התיר אפילו לתוך חטים אף
ץ ר״ל שמוציא ח^אה מחלב או שנותן קיבה ב ח  שיסחטו מעצמן למיס : ם
יב, ולקלוט זאהנע  (לאפפא) לחלב . כדי שתקפיא לגבינה . תולדת בורר וחי
ה ד אסור נ ש  מחלב אסוד ורק לאבלו מיד ושיניה קצת מ:זנה בחלב מותר : מ
 לגרוף תאבים לפני שור ואפילו של כלי או לסלק התבן מלפניו לצדדין, ניםלין
ר. אבל לא להיפוך דנכאס ברירי שור.  מאכל טלפני חמור ונותנים לפני שו
 ויש מתמירים נם בשאר מיני בהמות ליקח מלפני אחת וליתן לפני אחרת-
ה ה טלמ ל מן הצר נ ש נה. ואין למהות ביד הנוהנין היתר : מ  שאינח טי
. כצנון שטמון בארץ ומקצת עליו מנוליט ולא תר  לצורך דבר המותר. מו

 הלכה כדברי האומר
ך. אבל כהחיא דהנ״ל ראמרי׳ אסור לקנח בחרס שפיר ייל דהספק היא דאס־ר. וצ׳ל כיון דדבר שא״מ בשבת  כזית דםששע דהלכה בדודה כן והוי ודאי טריפות ולא ספק ושפיר פרי
 גם לריי הוי רק דרבנן כמיש תיס׳ שבת דף מ״א ע״ב דייה מיחש וכ״כ רש״י שבת דף קכי׳אע״ב דיה דילמא לפ״ת ולזה פריך הש׳־ס מכה מאי אולסיה והוי ספק כדרבנן
. ולכאורה קשה מאי אילמיה האי םתמא מהאי סתפא ולפי הנ״ל ניחא דבאםת כי י  ולקילא . ובזה ניחא דבס־ף משכתין דמשנינן םתטא אהרינא אשכח דתנן םגביהין מעל השלחן
 דחוי ספק מקילים דמוקצה מותר כיון דאף לר׳י מוקצה רק דרבנן ואף דה־י דשיל״:! טימ בספק דרינא בדרבנן לקולא כמ״ש הפר־׳ח. ואף לסי׳ש התוי״ט פ׳׳א דביצה דמוקצה המיר
ולי הוה אסור םש־ם מוקצה למאן דם״ל מוקצה אסור משיה גם ספיקו אסור. אבל הבא די־נין על היסוד  כעין דאירייתא וספיקו אסור חיינו בספק בנולד ביו׳ים דפי-־ן דאילו נ
 אם סתמא כר׳׳י ע־קר ומוקצה אשיר או םתםא כר׳׳ש עיקר ומוקצה מותר כיון דהםפק על היסוד איסור מוקצה בזה הוי כמו כל ספק דרבנן. ואולם עדיין קשה מההיא ודם'
 דחולין חנ״ל דהא התם מהספק בעי׳ נשתייר כזית . אלא דקישיא על לשון חהלכה שאמר דיי ואיכ גם הכא בסיף משכתין דאמר ריי הלכה כר״ש יקשה נהי דמדינא מספק
. אבל בטריפוח ש י ר . ואולי יש לחלק דהכא אין חילוק אט מתירים מוקצה משים דודאי הלכה ב־בי שמעון או דהוי ספק דשמא הלכה כ  מותר ט״ש לא חג׳׳ל לומר כלשון חלבה

 דהוי נ״ט גדול בין ודאי טריפה לספק ט״יפה לענין כסוי חרס וכדומה לא הו״ל לומר בלש־ן הלכה !

ס י ג ו  ר׳ עובדיה מברטנורה נוטל פרק כא שבת תוספת ירט ׳

ן»ני? נ ^?•hv ו א ש ל י ? ה ט י ת ' ב מ ג ׳ מיר'מינ1 ב י ד י ! ב ב א ה ק בא א ו ר . בחצר והאבן בילו ולא פ ו ת בג ל אדם א ט ו א א נ ק י י  פ
! • פ ל ״ ? » י ^ י י ו ״ י ז  אמריגן דמעלטל לאבן: כלכלה. סל: ׳ געגועי! על אביו. פרשי׳י באס לא 1

ת בסל שאס אין בו פירוש יעלנו יחלה ולא העמידו מלמול שלא בידם במקום סכנה מסלסלץ^ן?^ . והוא שיהיו פדו ה כ ו ת  והאבן ב
, י '^ ג מ-^^ה5' ס ק״י יי' פ?ה ה ־ ו כ ״ י ע צ ו ן ת ר מ א א*א ס י  נעשה בסיס לדבר האסור ואסור לעלמלו וצריך נמי שיהיו בתוכו ע״ג דלאוסכנח נפש גמורה ה

 פירות שאם ישליכם בארן ימאסו . בתוספות אמאי לא אמרינן דגשדייה
ל אדם את בנו״) והאבן לאבן מידו כדלקמן בסמוך גבי כלכלה שגויי נוסחאות ט ו ק נא א נ ר  כגון תותים ועגביס וכיוצא בהם פ

״משט-ל״כלכ״ה? ק א 1 ו נ י ת ה ה ע צ ו י ד י ו מ כ י ל ש ס י  אבל אס היו בו פירות כגון אגוזים בידו ב) וכלכלה ג< ייל א
! נמשכייל י ל ט ל ט ט ם והאב! בתוכהי)ומטלטלי! תרומה טמאה ויבכה. וא״תתבעל אב! אגבתיטק ו ה  ושקדים מגער את הפיייי* ו
ט א ח ת מםלטלין . 0 ן ר י ^ ^ פ ך ך ן מ ס ן I ־ I ב י י מ מ 0 נ י ס א מ נ ח ה ץ ע פ ם ן י < פ  מ

ל תוספות חדשים ו ט ל P ט ל  תותים ועגביס אם אפשר לסלקם לצד הכלכלה ולנער האבן ואמאי בעינן שיש לו געגועים ד״ל דאינו צייר כ
 לבדה ולהשליכם אסור לעלתלה עם האב! ומתניתי! איירי כגון התינוק* ע״כ: והאבן בהוכה. כתב הר״ב והוא שיהיו פימת פב״אא נבריב דימ
׳ ומסובן  שנפחת מצלי הכלכלה או שוליה והאב! דופן לה שאי אפשר בסל ע״כ. וכתב הב״י דמכמע ואפילו במניחתמדעת שרי מפני ״ טטל ט
Bfi?1!5'׳$'\vr להשתמש בכלכלה בלא האבן; תרומה טמאה עם הטהורה שנעשה בסים לדבר האסור ולדבר המותר והביא ראיה לדבריו. למל 
ישיק י ו יתלמרלג  ועם החולין.• אגב הכןהורה ואגב החולין אבל ממאה בחנפי ועיין בפי' המכנה דלקמן גבי מעות כעל הכר. וכתב עוד p«wנ
£ 6 א ' ^ א ״  נפשה הר״ב אבל אם היו בו פירוח כגון אגוזים ושקדים מנער את לאתויי ו
 הפדות והן טפלי! כלומר הפדות והאבן והכי איתא בגמ' ולשדנהו לפירי ונשדי לאבן ונינקכןינהו. ופירש״י ילקטם מעל אלא כשנושא הפינוק עם
*V»T!^^-7) הארץ בידיו ויחדרם לכלכלה ויעלעלם ע״כ. ומ״ש הר״ב עוד ומתני' איירי כגון שנפחת מצדי הכלכלה וכו׳ נמשך צפי׳ הרמב״ם 
 שהצריך כל הגי תנאים ביחד. ודבריו תמוהים הן. דמכיון שהאבן נעשה דופן לכלכלה מה צריך עוד לשוס תנאי אמר. והכי איחא [תוייט דיה]וםטלטלין
ו י ו ג ׳ 1מ0יי» "«0 ג ה »י * כ * כ * ' פ ו ת ל י כ ע ה נ פ ו < ג ב | י  בגמ' ולנעורינהו נעורי אלא אמר רב חייא בר אשי אמר רב הכא בכלכלה פחותה עסקינן י
 משמע ודאי דהדר ביה ומוקיס אותה אפי׳ בכירות דלא מיענפן הואיל והאבן נעשית דופן לכלכלה. ומצאתי בב״י סימן ש״ע שכחב ס^יס כל מהורה למעלה
 על פי׳ הרמב״ם שבמשנה וז״צ נראה שהיה מפרש דאוקימתא דרב על מאי דאוקי בפירות המינזנפים היחהא לאו הכי אסור לכילמצם משלים של טמאה ליכול
גני קרקע! י  ואי אפשר לומר כן דמאחר שהאבן סותם הנקב הרי היא כדופן הכלכלה ואפי׳ אין בה פדות כלל מותר למלטלם כדן אבן שבקרויה ולהטחםעל'

 (בפי י״ז מי׳ו) וכבר חזר בו בחיבורו וכתב בפרק כ״ה כלכלה שהיהה נקובה וסתם נקב שלה באבן מוחר לטלטלה שהרי האבן
ן תוספות רע״ק י 3 ן ן ת מ ן ד פ ן ה י ס 0 ה א ן ר י פ ך ה ו ה ן ב ב א ה ת ו ן ך י ה פ א ל ה מ ל כ ל כ ה ה ה י ך ה ו 3 מ ת  נעשית כדופן עכ״ל הב״י. והוי יודע דבחבורו כ

ח י ד "מת ק א בתונ ״ כ  כגון ענבים ותוהים נועל אותה כמות שהיא שאם ינער הפדות ינונפו בעפר ובמקום הפסד לא גזרו ע״כ. וכ״כ בעור והשיגו פ
ן בלד^דאינו צריך י א ה  הראב״ד דלגי׳ הגמ׳• במלה אוקימתא קמייתא וכתב המגיד מראה שבגי' הרמב׳יםלאהיהולנעדינהוגעדי גס לא גרי אלא אמר ו

ב ישח ל־ יל•־? ו ת כ ו ל 1 היה ל נתסי
י  כ ב ל ״ י  וט׳ והי׳ג רב חייא בר אשי בשם רב אמר ט' והשתא הן שתי חוקימתות ושתיהן אמת. ואס ה

ת המימנפים ואס הס פירות שאינם מינינפיס אסור נענועים דודא• צייר . וכתב הב״י דמכמע בנמ' דהא דבמינן שיהיו פדו  א״נ מתניתין איירי כו׳
ל י מ ל ט  לעלעל הכלכלה דוקא כשהוא צדך לפדות או לכלכלה דאו כפינערנה במקומה יכול ליטול הפדות או הכלכלה אבל אם צריך למק-ם ל

 הכלכלה משלעלה כמות שהיא וכדין אבן שעל פי החבית דבמשנה דלקמן ע״כ. ן״ועיין עוד מ״ש בס״ד במשנה דצחמזין: ומטלטלין אור גדול
א א [תוי״ט] ד״ח ׳ ^  י פ
ן בתוכח ב א ה  ו
 כו׳ ומ׳ש הר״ב עוד כו׳

 ודבריו תםוהין הן כו׳

 הרימה

ן תפארת ישראל יבין כי  י
י"ל

ז ר ״ ג י ס ז ב י י  פכ״א א) בחצר מעורבח: ב) אע״ג דאב! מוקצה הוא.וחקא ביש לחוש אסור. דחיישי' דצמא נפל ואחא לאתויי. וי״א רגם במעוח. אם מוליך ע
 לכשלא יטול החיכוק.יחלה ע״י געגומין שיש לי עליגוההינוק אינו החדק בידו שרי. ורק לישא את התינוק שהמעות ביד אסור שמא תסתפקו אי 'צ־יבנא
) סל: ד) על פיה. ולוקא לבינוי׳ רפירו׳חמיטנפ־; נ ג ^ ׳  רוצה להשליך האבן אבל כל״ז אסור.מיהו במעות ביד התינוקבבלגוונא יקיל נמילישא המעות ממש(c״p ס

 כיש לבתר
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ד ומאה. ח א ג ע ם ו ד ס ת ה  תרומה טמאה טם הטהורה. מוקים לה ניר בגמ׳ בפדות נפשה לאו בת טלטול היא:אף מעלין א
 דמיטגפי דלא אפשר לשדנהו ולמשקל. וה״מ לצורך גופו כלומר סאה של תרומת שנפלה במאה שאים של חולין מותר להעלותה
 שאיט צריך אלא לתרומה מהורה ולא למקום הכלכלה הלכך כל לסאה של תרומה מהן בשבת ויהיו כולן חולין ומותרין לזרים
 היכאלמצי למשקל לתרומה מהורה לא שרי ליה מפי אבל אם ולא אמרינן מתקן הוא לתרומה שנפלה בחולין חשבינן לת
 הוא צריך למקום הכלכלה ממלמל כאילו מונחת לבדה ואינה מעורבת
, .יהודה וכשעולה באחר ומאה התרומה עצמה . רבי (  אותה והא דמוקים נמי בגמ' בל־צריך עם הטהורה ח) ועם ההולין י
 לגופו דדוקא כשהתרומה מהורה אומר אף מעלי] את המדומע באר1ד שנפלה עולה הילכך לאו מתקן הוא ואין
ה על ט ) הלכה כרבי יהודה: ב מ ל ומאהיל ר האבן שעל פי ההבית מטד,ח ? ה ש ל ע מ יהירה ל 5 -  למטה־ לאי

 לה למהורה ושביק לה לממאה כבר צדה
 כתבו התוספות דמיירי כשמונחים הטהורה והממאה כל אחת בפני עצמה בסלים קמנים ואותם סלים מונחים בתוך כלי אחל
 גדול. אבל במונחים זו ע״ג זו בלא שוס כלי אין חילוק כי היכי דברישא דמתני' באבן שבכלכלה המלאה פירות לא מחלקים
/ כתב הר״ב וכשעלה בק״א החרומה עצמה [שנפלה] עולה.  בנמ׳ בין האבן למעלה בין למטה: רבי יהודה אומר אןם מעלין כו
 כלומר איהו ס״להכי. ועיין במשנה ה׳ פייה לתרומות: ב מטה על צדה והיאנופלת. הנךתרי אוקימתות שכתב הר״ב בסמוך

י נ  ג

ן י ב  ישראל י
 דלא צריך הגמ' לאזקמא בנא דאגן בהכלנלה נמי נכה״;. נ״ל לסתס סשישא
. לאל״כ מה לאכן בכלכלה. ונ״ל  דמיירי שהאבן מונת למעלה לכסוי על הכלי
 ורישא מיירי >מי שלא יחלה לעולס לכסוי. לאל־כ ששישא שמותר למלמל האבן
. מיהו חרומה טמאה לבד אכ1ור לטלטל־ועי׳ [ ( כ ׳  (כא״ח ש״ח כ
 לעיל פרק י״ח סי' מיז ו) או: ז) דס״ל ראף קודם הרמה
 מותר לאכול עצ סמך ביטול חחיכ. מדכבר נתבטל. וא״כ כשמעלה.
: ח) את החבית : ( ב  לאו מתקן הוא (כך מסקגיז סגמ׳ וללא כרי

 האכן

 גדול
 ה״כ) ברמ הנא חולין לצורך טמאה. מ׳מ אכתי אפשר להעלות החולי!
 ולהניה התרוםת בפנים רכ״ש דםותר כרשב״א וממילא מותר מקוים משוט
ל רקאי אתרוםח טהורה ' י . ם נ  דהוי כתרומה טפאח עם החולין דרישא ו
 לס־ד m [כיון דע ביפ שייבא לפתני׳ רמלטול וכליל]. ולמםקגא שפיר קאי
 נם אתיומה טמאה דרישא. ואשחיימ. אבל לשימת חתות׳ קשיא ולא
. ויעויין בירושלמי (ריפ פפנין) דקאטר '  ידענא לה פחרא לפשטות מתגי
 שם אית תנויי תני מטלטלין את הדימוע כו׳ ומ״ד אין מטלטלין בתרומת
אה ובאותו שיש בו כדי להעלות. ויעו״ש בקרבן עדה דנדחק דפליג  ט-
 אקודמ. וכן בפני משה שם נרתק יעז״ש,ילפפ״ש לשיטת הראשונים הנ״ל
 י״ל דהוא ויו המחלקת בםק־ס א׳ דחא דמטלטלין דימוע בתרומה מחורת
 והיינו משום דהזיא לכהנים והיינו דוקא באין בו ברי להעלות דעוםד
 לכהגים משא״כ ביש בו כדי להעלות אף דחזי לכהנים דהא עומר להעל ת
 ולזרים ובשבת אין מעלי! איב אפור וכנ״ל. וזהו דאמר בירושלמי דוזא ראסר
 אין מטלפלין חיינו בטמאה [או אף בטהורה] ובאותי שיי& ב.־־ כדי לתעלית
 דג׳כ אין טטלטלין ובנ״ל. אמגם אף שהוא נכין בדברי הירושלטי עכ״ו לבי
 אומר לי לעשות טיס בהירושלםי דלפ״ז שיותר םאי יסיים אבל אי; בו כוי ונם
 מאידקאמר אח כ מאן תנא מטלטלין ד א רהוא דהוק דיםבור כסיד דגמי
 דילן ריפ גימל, נם בירושלמי ריש פ״ב דערלה מפרש טעמא דר״י מטעם אחר ,
 [ונם םיבעיי ליה שפ אי ם ל כר״א או כר׳׳י שם להלן בפוניא]. שוב ראיתי
וד כיון דהזיא לכהן ז  בנועם ירושלמי דהשינ ע״ז מהא דלא קאמר ר״י דמעלין. ו
ר אף דאין להעלות בשבת לדעת הקרבן ערה, ת  קודם שמעלת א״כ מ
 אמנם לפם״ש היה מתיישב זה. אמנם נס פי׳ הנועם ירושלמי אייל שחר במתיכ
 כיון דאין מעלי! א״ב הכל אםור בשבת ואיב חוי כולה איסור ולא איםור ווז־תר

״ בשה״כ דמתני׳ דפ נוטל הייריכשיל ח ש ל י י א כ ׳  גש שיי הפני משת שם ג
כ נראה להגיה דצ״ל בהיפך ובאותו שאין בו כרי לתעלות [דא1י  אחד לעצטו.עג
 אסור בתרומה טמאה שנתערב אף לכהן]. אבל ביש בו בדי להעלות מאן
! שלא  תנא לא מטלפלין [או דנצרך להניה אין מטלטלין] ר״א כוי דלר׳׳א כ!,
 הורם אסיר אף ככהן משום הטמאה דמעורב. משא׳׳כ לרבנן דלכהן פותר
 א״כ מיתר לטלטל ואשה״ט. שוב ראיתי בהנחות ירושלמי שנדפס להנר״א זצ״ל
 ושם בסופו יש הגהות הרדיל זציל על ירושלמי מועד שהגיה כעץ שכתבתי.[אך
 הניה ועשה טייס יותר מראי וא־ן צורך רק לההליף כם״ש. נם מה שרקדס עם
 דאף לר א לפה לא ים^פל דהא פטלטלץ ת־־ומה טמאה עם ההולין ג״כ לק׳־מ
 כיון דאין מעלין בשבת דלקולא לא וכדאיתא ריש פ׳ ניטל א״כ כולה אסור
 וכניל]. ומעתח לפי ז ש ב פיכח בהיפוך מהירושלמי דטדומע במאח ואחד אף
 אי אסור לתעלות עכ״ז מותי לטלטל משום דחזי לבחן. ומעתה לא ידעתי איך
יטל. אם לא רנימא דר׳ יהודה כר״א םי׳ל דאפרינן  יתפרש המשנה רהכא ריפ נ
 לחוטרא היא שאה שנפלה היא סאה שעלתה . וא״כ כיון רמיירי בתרופה
 מסאה שנתערב כנוונא ררישא אי לאו דמעלין היה אסיר בטלטול דלא חזיין אף
 לכהנים וא״ב איש. וגס ת״ק דפתני׳ דהכא י ל דס׳׳ל כר א ופיל דדוקא בכל
 אחד בפני עצמו אבל במעורב לא אף ביש בו כדי להעלות משום דאין מעלין
 בשבת וכולה אסור וכנ״ל וע ז פליג ריי דאף במעורב ביש בו כדי לתעלות
 מותר משום דפעלין כוי וא״כ אף מקורם מותר לטלטל דהוי כטמאה עם ההולין.
ו שוב יש לפרש הירושלמי הג״ל כפי׳ הפני משה רםאן תנא רםטלשלין י לפ  ו
ידרישפ' נוטל [וקאמר ברמז פועמ כדרך הירושלמי דתנילישנא י  קאי אמתנ
ת הירושלמי למרעי' דשם וכצ׳׳ל נ  קלילא], אך לא מטעמי׳ כליל רק דמו
 מקודם ובאותו שאין בו כדי להעלות אבלבא־תו שיש בו כדי להעלות לא .
 היינו רממלטלין משום דח1י לכהן וכמו שהניח חרדיל הגיל בזת. ושוב הוקשו•

 לו

ן תפארת י ב  י
 ביש בה נמי פילות. דהו״צ בסים לאיסור ולהיתר. והיו גם הפילות
 שבשוט מין שנמאס כשיפליכם לארן. כגון תוהים וענבים וכדומה.
 אבל פילות שאינן נמאסץ בהשלכה. מנער את הכל. ולוקט הפדות.
 מיהו בצריך למקים הכלכלה. או שהידק האק בנקב שבכלכלה מע׳׳ש
כך מסקנת השיע  ובטלו שם. מטלטל הכלכלה כמות שהיא בכל מטן [
 שס. דל׳ג כש״ש ולנערינהו ;עיר* ועי׳ לעיל סרר! יי) מ״ו] : ה) זדוקא
 שהטמאה למעלה. דאל״כ ננקטינהו לטהורים [הכי מיקי לס בגמרא. והא

 אור
 לבתר דאוקםא בכלכלת פחותה אי לא. ועיייש דטובה י בכל אופן אין הטעם
 משים דהוי כדין אבן שבקירוי׳. ומה שהביא התוייט דהכי פובח בש״ס דקאפר
 ולנעורינהו נעורי אלא כו׳ משםע ודאי דהדר בי׳ כו׳ הדבריפ תטוהין דבגמ'
 שלנו ל״ג אלא וכן איתא בתיס׳ הניל עיי'ש.אםנם עיין בתוס׳ חניל ולא הבנתי
 מה שכתבו דהשתא לא צריכנא לשינויא קמא כו׳ דהא מעיקרא סברו דבעי
 להחזיק בידים את תפירות לטלטלם לםקים שצריך וא״כ אף להאי תירוצא לטח
 הוכרחו לנדות מזח רחא י״ל דרוקא המיטנפין א״צ לטלטל בידיו שמא
 ישלו ויטנפו פשא״כ בפירוד. שאין מיטנשין ששיר ייל שצריך לטלטלם בידיו
 רליש לחוש שפא ישלו דאף אם יפלו לא יתטנפו כיון דחוי פירות דלא
 מימגפי ויגביהמ וצל״ע. וגפ תי׳ קפא שפ איננו מובן דאפ רישא פיירי בפי
 הכלכלה צר א״כ גם פיפא יש לאוקמא כה׳ינ ול״ל לאוקפא בטהורה לפטה
ף פעלי! את הפדוםע  עיי׳׳ש ויש ליישב ביוהק ויש לעיין: [במשנת] א
 באחד וםאה. יעויין בשבת ׳;קכ׳׳ז בי) בתוס׳ דית דאי בעי רשיטתם הוא רכל
 היכא דהזי לאה־יני שיב אינו מוקצה. ויעו׳׳ש ברשב״א וריטב״א ועוד
 ראשינים דדמאי אינו דומה לתרומה דעומדח ע״כ להכהן ואיכ הכהן הבעלים
 פשא״כ בדמאי אף דהזי לענייפ מים אינו עומר להם. ויעויין מל׳א ן.סםי׳
. וכ־אוד קשיא לי לשי׳ התום׳ איך יפרנסו ו  ש״ח, דהביא ג״כ מחלוקת ו
 משנח ערובת דתכא דתנן ד״י אומד אף מעלין כו׳ ולכאורה תמוה מאוד
 דמאי שייכית זה להרישא דהא תיק לא טיירי רק מטלטול מוקצה ומאי
 ענינו דר״י דאינו לענין מוקצה כלל רק לענין תיקון ואיננו ענין כלל זל״ז.
ם דםיירי בתרומת תני נמי הא ש  [ובודאי איל דבאמת אין שייכות רק מ
 דר״י דמיירי בתרומה וכמו באידך מתני' דבר דקתני היתה עליו לשלשת
 אף דאין ענינו לשם רק משים דמיירי בכר תני כל מילי דבר. דז״א רחכא
 תזינן דרי* מוםיף אדברי תיק בלשון אף ודאי מבואר דשייכא לדברי ת״ק
. אמנם לשי׳ הר״ן והרשביא והריטב״א ועוד  ותםוה פשטות המשנה כליל]
 ראשונים הנ״ל יתיישב דלולא הא דמעלין את המדוטע אשור טדוטע לטלטל
 כיון דאשור לזר קודפ הרמה אף דלכהן מותר אף בלא הרפה ט״מ כיון
 דאינו עומד לוה רק דעופד להרים אהד ולאכול השאר לזר אסור לטלטל
 דאינו דומה לתרומה דמותר בטלטול אף לזר משום דחזי לכהן דהתם עומד
 לזה פשא״כ מדומע דמיא לדמאי דאף דהזי לעניים מ״מ אי לאו הא דאי בעי
 מפקיר הי׳ אסיר בטלטול פשופ דאינו עומר לוה וכליל והינ במדוםע. ואף
 דעכ״פ איבא סאה אהת דיצטרך להרים דעומד לכהן ואיכ סאה זו מותרת
 בטלטול דדםיא לתרומה וממילא מותר הכל דדטיא לטמאה עם הטהורה
 יעם חחולין עכ״ז יש לחלק כיון דאינו םמחד ההיתר ותרע דתא בדמאי
 איכא נטי תרומת מעשר דעומד לכהן וא״כ השתא נטי חזיא לכהן עני ונם
 קצת עומד לזה וע׳כ מש ם דאינו מיוחד ועוד י״ל ולהלק. וא׳׳כ שפיר ׳״ל
 דקאי ארישא דשמעי׳ לתיק דקאםר דמטלטלין תרומה טמאה עם הטהורה
 ועם ההולין דוקא רכל אהד ״הוא בפני עצמו ואינו מעורב [ובמ׳יש שם התוס׳
 (קם״ב אי) דמיירי אף בסלים מיוהדים], אבל מעורב עם ההולין לא משום
 דםדמע הכל ונם בטמאה עם הטהורה היכא דמדםע פשימא דאסור ואין
 מעלין את חפדופע בשבת ואיכ הכל אסיר עד לאהד חשבת אף דלכהן מותר
 משום דאין הלבה כר׳׳א פיה דתרוםות מ״ב וד׳ מ״מ כיון דלישראל אס־ר
 אסור לטלטל וכנ״ל וקאמר דבי יהודה דאף פעלי! כו׳ וא כ ממילא
 מותר לטלטל אף קודם שמעלה משום דחזי ואף לסיד דנט׳ דרבי יהודה
 כר״א מ״ל וא״כ אי אפשר להעלות התרומה טמאה דאםור לטלטלה בשבת
 ואף אס ירצה להעלות ב׳ םאין ג״כ אסור הדא כיון דהב׳ סאין לא תזיין
! דרטאי , . ועוד כמבואר בירושלמי (פ ן לי  לא הוי כתרומה ממאה עםההו

 *יונים

 י״יאוםר^׳עללה»*גה*6:
 ב האבן. קסיגע׳ג ?כ״ה מיג
 •יופי עכפ «'ג היו « יה הינ
 מיי' מניה מס״1 היין סועיע
: '  *״יו שי׳ פיס קמין ז

 שגויי נוסחאות
 עם חטהורת בליג וככי׳׳ק
 מהורה עם הטמאה .
 ;אף) םעלין בכי״מ ציתא
 ובגליו! שפ איתא :
 ב התבית (מפה כוי
 מגביה) ומפה, כד״נ ליתא
 כ״ז נעעופ ונליס לא
 לקלק יפה . במשבי׳׳ר
 ובפי' ר״ח זר׳׳ן..

 תוספות חדשים
ה  שם [בהר׳ב דיה] א
 מעלי! כו׳ כאילו מונח>

 לכלה כו׳ מכ״ל ובגמ׳
 מיסקנא לא קאי האי מעמי
 אלא לס״ל ליכול לאוכלו
 מןהמלומעקזלפ* שמפלה
 כאפל וא׳כ לא ה״ל מתקן
 ע׳יש . (ממהולש׳ח ז5"ל):

 תוספות רעי׳ק
 לטלטול התינוק היי
 היתר גמור במו בכלכלה
 ולמאי צ״ל דלא העמידו
 טלטול שלא בידים
 במקום סכנה הא הוי
 חיתי נטור. וביותר ק׳
 לפיט דפירמו תוס׳ בל׳
 אי הבי היינו דהמקשן
 ירע דדינר אסור משום
 דלמא נפיל ואתי לאתויי
 אלא דטקשה כמו
 דטטלטלים טלטול האבן
 שביד הינוק משום סבנה
 ה נ נתיר טלטול הדינר
 בידו ופאי דוטיא הא
 הטלטול האבן שביד
 התינוק הוי היתר נמור
 היכא דצריך לתינוק
 כיש לו נענועים וצע״נ:
 [אות קםד] בתויה ד ״ח
 הר״ב דית אף מעלין.
 דיכיל לאוכלו מן הםדומע
 קודם. עיי שנותן עיניו
 בצר m להעלותו ואוכל
, ועיין בפ״ק ד ה  בצד א
 דהולין דף ז׳ ע״א
 ובבכורות דף ליס ע״א
 דהקשו ת־ם׳ הא גם
 בימאי רשאי לקרות שם
 עיי שנותן עיניו בצד
 1ה וא כל בצד אחד
 כדמיכח פיק דחולין א״כ
 אמאי קתני בםחני׳ דפ״ב
 דשבת בםשק תשיכה
 םעשרין את תדםאי גם
 בשבת לשתרי t ותירצו
 דשאני מדומע דכברחית
 התיקן אבל תחלת טבל
 לא שרי עיי דאפשר
 שנותן עיניו בצר זה וכו׳
 וכוח כתב גיכ הרמב׳׳ן
 0״ק דביצח בס־גיא
 רנלנל עיסח: ובעיקר
 קושית תוספות י״ל דחרי
 גסוניץ אמרינן דר׳י
 עדישא םדרשב־א וחיינו
 דרשביא מיקל רק על
 ירי שנותן עיניו ודיי
 סיקל ספי דכיון דיכול
 ייתן עיניו לא חוי מתקן
 בחעלאתי/א־כי׳׳לרמתני׳
 דפיב דשבת כרשב׳׳א

 אתיא



 ציונים

(rt> T״J חיתה עליו. זנידט 
s״tw ׳ «כ׳ג שש הי׳יז ״ 0 
. » •׳ ס ע נ ס  או׳׳יז ש•׳ ן״

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
א.  מגביהה״ ומון הו
 נוער גמשג״ב (כהגהלן
ר . ע נ  המהרנ״צ) מ
 לשלשת בט״מ בשלשח
 ושש נזמזיס(5ז)בשלש׳.
 של ע־ר כל״נ «3מ5בי״ר
 על של עור יכ״ה בוגמיס
 (כס) וברש׳׳י כאן, ועיי

 רע״נ 1

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
 ב[תוי׳'פ ד״ה]לשדשת
 הי׳ הריב אז רעי או צואה
׳ וגזבחיס ציל א׳ כחנו  ט
 השוס׳ כ:כ הערוך צזאת

 המגולים :

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 אתיא ואפשר דנם רבנן
 דר׳׳י ס״ל דבמדוםע
 מותר על ידי שנותן
 כוי אלא דס״ל רםימ הוי

ך ס  תופפתיוםטוב י

 גבי מעות שעל הכר שייכי נמי הכא דהא ללא אמרן
 אלא כששכח איתמר בגמ' בדן לחבית ובדן לכר״ בתרווייהו.
 והא רכשהוא צריך לכר וכו, אע״ג לבגמ׳ אכר איתמר מ״מ
 הה״כ בחבית כלאיתא בעור ס״ס ש״ט: מעוח שעל הכר כו/
 כתבו התום'לא תקשי תרתי מתניתץ
 למה לי לה׳יא אבן וראי שרי בשכח
 שנראה טפי ככסוי החבץת אבל
 מעות שעל גבי הכר אפילו בשכח
 ה״א לאסור : לשלשת . פירש
 הר״ב [רוק] או רעי או צואה. כן
 לשון הר״ן אבל ברש״י השמיט או

 יע *י**! נוטל פרס כא שבת

 צדה והיא ט) נופלת. היתד! בין
 ההביותי) מגביהי״) ומטה על צדה והיא
 נופלת מעות שעל הכר ע) נוער את הכר
 והן נופלות«) היתה עליו לשלשת יד)
 מקנהה בסמרטוט «). היתד! של עור עי)

ק או רעי א) אך המגיר פכ״ב הביא לשון רש״י כהרב רביט נסים . לבר של מגוף כגון מ ת ש ל ש  לנער המעות שעליו: ל
. ולא יתן עליה מים לסתם מקנהו!. כתב הר״ב ולא יתן עליה מים כוי ובגל שרייתו ט ו ט ר ס ס  רעי או צואה: טקגחה כ

־ במים א ת , א י ״ י ב ״ ש ר כ . על א) ו ה ת י  כר של בגד הוא ובגל שרייתו במים זהו כבוםו: ה
. דלאו בר כבוס הוא נותן עליה מים מד שתכלה ותלך הלשלשת אבל כבוס ממש לא להואיל וסתם כרים וכסתות ד : של עו ר  כ

 צדה. מטה החבית על צדה אם צריך ליטול מן היין והאבן
. ומתירא ת ו י ב ח : היתה בין ה ם ד י  טפלת ולא יטול אותה* ג
 שלא תפול האבן על החביות ותשברם מגביהה לחבית כולה
ת  ומסלקה מבין החביות ושם מטה אותה על צדה: נוער א

ופלות• כשהוא צריך  הכר והן נ
. אבל על ר כ  לכר ואינו צדך למקום ה

 אם צריך למקומו מנביה הכר מס
 המעות שעליו ולא אמרן אלאכששכח
 המעות על הכר מערב שבת אבל
 הניחן שם במתכרן געשה הכר בסיס
 לדבר •האסור ואסור לטלטלו ולא

 רכים

 יכין תפארת ישראל יכין
 חבירו. אץ אדס אוסר דבר שאינו שלו. ובהיה המוקצה ג״כ של בעל
 הכלי והניח זה המוקצה טל הכלי לטובת בעל הכלי. אסור (שםסק״ח:׳.

 ומיהו בצריך למקום החטח או הכר. בכל עמן [אב״י סייגו בשוכח] מתקן בהעלאתו ור-י
. הוא שהידש םברא זו3 ( ת ג ת ש ^ ס י כ < ס , ב & , ת 3 ט , ר א ש ג ״ מ ע . ו ה ׳ י C ס ) jp$DJ nc0 

ה צ 0 ד ז ק ת מ פ ׳ פ י ק ? י ב מ ר ת ה ח נ ח ב נ ק י א ־ ו " ל  יד) רוק או ליחה : טו) ר״ל מטלית לעפפכפן ב
 לא בדוחק פן יסחט. אבל לא ימן עליו מיס. דסהם כר של בגד ״״ל שר״י אומד מעלין'

נ ס״ע):vtB דאז הכר לאו בר את המרימע והביריו י ש ) ו ס ט  הוא. ובבגד שרייחו הוא כ
 כנוס חולקימ עליו שאעפיכ
ל אסור לקרוא שס עכ״ל ן ך ך ו ן  א
 ואם כן ממילא ליתא
: ב [א־ת  לקושי׳ תום׳
 קםהן בריב דיה מטה
 כו׳ לא ימול אותה בגס׳
 מאן תנא כו׳ בהתירא
 טרתינן באסירא לא
 פרהינן . דקתני מגבית
 ומטח על צידה כוי
. ולא זכיתי להבין דאיך שייך היתר נטילת האבן הא א׳א לטלטל מוקצה בשביל שתיית היין דהא הז־נן במניח  כהביית דהוי התירא ולא יפול האבן ממש דהוי איסור רש״י
א ו ר ח ת י «ן ה י א ח ה ד ד ת ך ד  דחחבית נעשה בסיס ואס־ר לנער ולא שרינן פלפול חביות תמוקצה בשביל שתיית היין ;והא דהחבית הוי בסיס ול״א דהוי מוקצה לדבר איסור ו
ת ציל באמת ל ס פ ל את ה פ ו  עיי בס׳ תיש סי׳ שי״ט כיון דהאבן מינה על ההבית גביה מן היין פקדי בסים לאבן לחוד) וא״כ מה לי טלטיל אבן דלשתרי מטלטול הבית דאסורה, ותאי מ
 דטלפול מוקצח ביו״ט לצורך אוכל נפש שרי כפ׳ש חתיס׳ ריש ביצה דף ח׳ ע״א דיה אד׳יי ובדף כ׳׳ת ע׳׳ב ד׳׳ח גריפת ובדף ל״א ע״כ דיה אר׳׳ז ע״ש אבל בשבת דאס־ר
נ . « ע ל צ ר ו ת ו ם  כדמוכה-מניעור חבית במניח דאפור וכניל א״כ איך אפשר לטלטל האבן וליכא היתר רק בניעור החבית דהוי לנבי חאבן טלטול מן הצד לצורך דבר ה
 ואולם לשיטת התופי ניחא דפרכת הש מ דנימא דבפל האבן לגכית כמו באוכלים מרובה על הפסולת ובזה ל״ק דםניל הך סברא דבטל הא חתם אף אם אץ הפסולת בטל לנכי אוכלים
ט. בזה ייל דזהו דוקא בא׳א בעניין אתר אבל היכא דאפשר לברר האוכל אלא דנפיש בפרהא לא היה לנו להתיר טלטול מוקצח ׳ ו י  מ״מ הא טלטול מוקצה לצורך אינ טיתר ב

ץ  אעיכ דפקע שם מוקצה מיניה דבטל לנבי האוכל ושפיר פריך : וביותר י׳יל דפריך בדרך חכרה דהא בסיפא בפסולת מרובה על האוכלים דנוטל האוכל ולשיטת התיספות הפירו«
 דנפיש בטרהא הופר בשיעורא קאי על האיכליס הרי דמחייבי׳ ליה לאפושי בטרחא ולא מתירץ לו טלטול מוקצה רפסילת. וא׳יכמ״ש ברישא דהאוכל מרובח בשעורי' ומיש בפיפא
t i x v a דחפפולת מרובה בשעורי׳. הא מיט בזה וב!ה נפיש טרחא לברור האוכל. ע״כ ברישא הפעם כיון דהאוכל מרובה בשיעורי׳ בטל הפפולת לנבי האוכלים י ובזה אפשר לפרש 

 תים׳ בהמשך דבריהם בם״ש והא דמיקי לה בפיק דביצה כו
 והבי. על טעית שעל חכר ל״ש אלא בשיבת. ובתום׳ המשו

 הדק כפתור ופרח בסיד והדברים נגוניס ונחמדים ומתוקים וערבים על
. וא׳׳ב א״ש בס להתוס׳ ואדרבא םוח הירושלמי ן  אוזן שומעת ועל לב מבי
 מבואר כהתיס׳ לםם״ש . אמנם מאי דק״ל ע״ז מירושלמי ריש פיב דערלה
 דמפפקא ליה אי רבי״יהודא כר״א או כר׳י ולהניל חא מוכרח דאתיא
 כר״א םטתני׳ דפ׳ נוטל. שוב ראיתי בנועמ שם דמפדש לה באופן אחר
 על ר׳א אהד ולא נפנתי כעת לעמוד על ביאור הירושלמי עם .

 ט) האבן: י) וירא שבשיפול האבן ישברו שאר החביות: יא)להחבית
 עם האבן. ומושיבה למקום אחר; יב) וצריך להכר: יג) ורוקאגשכח
 האבן או הממות. אבל בהניחם שם מע״ש במתטון ׳ שישארו שם
 ביהי׳ש. נעשה החבית והבר בסיס להאיסור. דאז אפי׳ נסתלק

 האיסור אשור לטלטל הבסיס. וי״א דחקא בהניחם שם מע״ש על
 דעת שישארו שם כל השבח. אז נעשה בסיס. ולמקום הפסד יש
 לסמוך על זה (מגי׳א c״p סקי«). מיהו בהניח מוקצה שלו על כלי

 לו טמתני׳ דר״פ נוטל דמוכח מינה דרי יחודא הוסיף מעלי! כו׳ דמש׳׳ה מותר
 לטלטל הא לאיה [ולת״ק שם דאינו םובר כן] לא וא״ב טובח םינה דאףביש
 בו כדי להעלות אין מטלטלין רלא כדקאטר מקורם, ועיז בא ליישב מאן תנא
 מטלטלין כוונתו כו׳ מאן תנא למתני׳ דר״פ נוטל דמיכה טיגה דאף ביש
 בו אין מטלטלין ומשני ר״א כוי דלדידיה אף לכהן לא חזיא טקודם משאי׳כ
 לדידן דהזיא לכהן שפיר פמלטלין. ומתפרש הירושלמי כמין תוסר ונבון היטב

, ודו׳׳ק : [א־ת קסו] תוייט ד״ח סטה ובדין דכר, בסוגיין איתא ב׳ מימרות משטיח ררב. האי. על אבן ליש בשואלת  •׳
̂כלים תרתי דרב למיל ; ותירצו דחדא מכלל הברתה אתמר . ולענ׳ד נראה לתרץ קושייהפ דדינה במסכתין פ׳ כל ד!כלי«  , 

ר. ורב יוסף א״ר  [דף קכ׳־ה ע״ב] איתא תנן חתם אבן שעל פי ההבית מטה על צדה והיא נופלת. אמר רבה איד אמי אר״י ל״ש אלא בשוכח אבל במניה נעשה בסים לדבר האסו
. וכ׳ רש׳י שם במימרא דרבה ל״ש דמותר לטלטל ההבית והאבן י כו י ל״ש אלא בשיבה אבל במניה נעשה כיסוי לחחבית אטד רבה מותבי׳ אשמעתין האבן שבקירויה ו  אפי אר׳
ת, והיא תמוה דאשאי גקם דשיי  עליה דקתני ואם היתח בין החביות מנביהה ומטה על צידת בשכה האבן שעליה. אבל במניה נעשית התבית בסיס להאבן ואין מטלטלים את ההבי
 ליש אלא בשוכח קאי אסיפא דמתני׳ דמנביהיס לדוהבית ולא בפשופו על הרישא רמפה על צידה דל״ש אלא בשוכח אבל במניה אסור להטות על צידה דחא באמתיבבס־ס אפיי
 ניעור אסור דהא נההיא דמעות שעל הכר דלא קתני במתני׳ רק דיגא דניעור ועלה אמר רב דבמניח אסור ובפיט דהנטדא מביא רק הרישא . ונדחק רש״י לפרש דקאי אפיפא.
א, ומה שתירין דכי רש״י כן דלא ליהוי פלונתא דר׳ אמי . אח״כ ראיתי שהקשה כן המהרש׳ ׳ . ורש״י בפ׳ נוטל [דף קמ״ב ע״ב] כ׳ בפשוטו דליש דממח עיצ יכו  וטעמא בעי
 ודיא פלונתא רתוקה בתלתא דרגי דלר׳ אמי אפילו ניעור אסור ולד׳ אסי אפילו האבן עצםו מותר לטלמלה.רה:ק ט בא. דבדינא דבםיס ל״פ דתרווייהו ס״ל דחיבא דחוי בסיס אפיי
. וממילא ההבית בסיפ לדבר אפור וא״כ תפלונתא רק בהד מלתא ביפוד hi אם האבןנעשתכלי  ניעור אסור אלא דפליני אם האבן עצמו הותר בנעשה כלי או דלא נעשה כלי
 או לא וליכא בזה פלונתא רהוקה דנם רב אםי מודה היכא דלא נעשה האבן כלי אפילו ניעור אסור יבזה מט־לא נדהה גם תירוצו השני של הםחרשיא ־דלכך פירש בטלטול ולא
 בניעור דהוי דומיא דמייתי עלה ואזדי לטעשייחו כיון דשורש הפלונתא רק אם האבן נעשה כלי או לא . שייך שפיר ואזדי לטעמייהו . והנלעיד דחנה לעיל
. ונראה דכווגתם לטימ 1חר״ן שמ ;דף כיה ע׳א) ה ר י י ק  (פרק ר׳ מיכ) נוטל את הכיסוי והן נופלות. כ׳ רש״י ותרע״ב דלא נעשית בסיס להן שאין עשוי אלא לכסות ה
 בשם הרזיה שאין הקדירה תשמיש להטטנחיכיסוי אלא אדרבה דהם תשמישים לקדירה . והוא בםנ״א (סי' רניט סק"ט}[ובתופפותפדק כירה (דף פ״ג ע״ב) ד״ה דכיעכ׳ פעם
 אחר כיון דאין דעתי להניח שם כל השבת לא מקרי בסיס]. ולכאורה תמוה משפעתין דאמר רבה אבל במניה נעשה בסיס , נהי דס״ל לרבה דהאבן לא נעשה כלי ואסיר משום

. והוי ממש כההיא דטמן וכיסה. וראיתי ברז״ה פ' כל הכלים י . אלא אדרבא חאבן מששש לחבית לכפו קצח, מ״מ למה יהיה חחבית בסיס חא החבית אינו משמש לחאבן  מו
ה. היינו במניה שלא ע׳ד כ־סיי. וע״ד כיסוי הוי כשיכת עיש. ותא דאפר רבה ומותבען אשמעתין אף דמיירי במניח י . ומוכח דלא נעשח כלי ואץ כאן אלא ב' דינימ. דבמניח עיר כיסוי דינו בשוכח וע״ו אמר ונראה תוכן דבריו הקדושים דבאמת מה דאמר רבת אבל במנ ן ב א  שלא עיר כיסוי. וצ״ל דמימ סדלא אמר עוד בבא אבל במניה לכיסוי הותר נם ה
. אמנם עדיין דחימ דאמאי אמר ל״ש אלא בשוכח ח"(׳ למנקס ל״ש אלא במניה עיר כיסוי . ולזה ייל דרש״י ם״ל כם׳׳ש ת-ס׳ (דף קכיג ע״א) דייה האי ש־גלא ׳  ומותבי׳ אשמעתי
ח ממש ואסור בטלטול החבית ואבן עליו דלא היה לו להניחו באותי ענין דיצטרך לטלטלו עיי״מ" כ ש י כ  בו׳ דבםניה ע״מ ליטלת בשבת אף דלא הוי בסיס ומותר לגעד מיט לא מ
, תינ י״ל לשימת רש״י הגיל דגהי דחיכא דההיתר אינו משמש להאיםור לא טק־יי בסיס טימ רק בניעור מותר אבל לא במלמול נמוד ואינו בוה בשוכה. ולפ״ז מדוקדקים ב ט י  ה
 דברי רש״י (דבדף קכיה) במימרא דרבה אכל 3מניה נעשה בסיס דמיירי עיכ אף במניח עיר כיסוי פדקאמר ומותבינן אשמעתין. ונם םדקאמר ליש אלא בשוכח ולא קאסר ל״ש
 אלא במניח ע״ר כיסוי וכנ״ל. לוה םירש׳י דקאי אסיטא דקתני מנביהה ומטה עיצ דאילו ארישא דממת ע״צ גס במנית ע״ד כיסוי מותר כיין דהחכיות איני משמש להאבן. אבל
ע ד כיסוי י״ל רסבר דעיד כיסיי נעשח האבן ״  ןבדף קט״ב) במימרא דרב דאפשר לפרש דמה דקאמר אבל במניה חייגו שלא ע׳׳ד כיסוי ומת דלא קאטר לא שני אלא במניח
, דייל באמת דרב מיידי נ״כ במניח ע״ר כיס־י דם *ל כר׳ אמי וקא• באמת דק אסיפא לעני! טלפ־י  בלי כרב אפי פש״ה נקטרש״י בפשוטי רקאי ארישא ולש״ז מיושב קושית תוס׳
 החבית כדציל במימרא דרבח איר אמי וכיון דקאי אסיפא עדיין לא שמענו דבבפיס נמיר אפי׳ הניעור אסיר. לזה היצרך לאידך מימרא דרבה במעות שעל חכר דלא קתני במתני*
ן ק דין ניעור ועלח אמר דבטניח נעשה בסים דאפי׳ ניעור לחוד אסור, ומימרא סמייתא דרב אצטריך דלא ניםאידהאבן עצמו אשתרי רנעשח כלי ולאפוקי מרב אפי וק ל  ר

 ובאמת



א שבת מברטנורה 1 ב T I D ר עובדי׳ נוטל 

 שייך בהו כבוס בעורות רכים ומיהו שרייתן לא ;הו כבוסן: ו ב״ש אומרים
י קאמר כאין אט סומניס על משנתנו כמות שהיא שטיה הלא מוחלפת השמה מ  מ

 מגכיהין מעל השלחן עצמות
 בית הלל אומרין מגביהין מעל
 השלחן עצמות וקליפין ובייש אומרים מסלק את הטבלא שיש עליה תורת כלי אבל לא ימלמל העצמות והחליפי! בידם דבי׳ה כר״ש
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 רכים טנהו
 וקליפין

 ציונים

- ״  ו ד

v וב 
 כרי יהודה ומיהו לא שלן ב״ה אלא בעצמות וקליפין לחזו למאכל בהמה אע״ג דלא חץ למאכל אדם אבל אי לא חזו אף למאכל
 תושפת יום טוב בהמה מורו ב״ה דאכורים למלמל

. ועיין פרק דלקמן נותנין עליה מיס עד שתבלה יי) ג ג בית  במים זהו כבוסו
ן עצמות ה ל ש  משנה ה׳ מה שכתבתי שם בס״ל: שמאי אומרים מגביהין מן ה
ל את ט ו J מעבירין מלפני השלח!. והר״כ וקליפיך י!ה ובית הלל אומרים נ ] 
 העתיק מעל השכחן ״ וכן הוא בפירוש הטבלה כולה ומנעךה״). מעבירין מלפני
: השלהן פירורין פחות ממית. ושער של ח ש־| ר ה י י י י ' ב נ ש י י  י
 אפוניף)ושער של עדשים מפני ש־וא מאבל בהמהכא). םפוגכב) אם יש
ג בית אחיזה «)מקנהץ בו ואם לאו אק מקנהין בוני). וחכמים אומרים ע ו  ל

 בין כך ובין כך נח) ניטל בשבת כי) ואינו מקבל טומאה ״):

 לבכה״ג אפילו ר״ש מולה: מעבירין
. ת י מ ת מ  מעל השלחן פרודי[ פחו
 אפילו פחות מכזית ומעמא כדמפרש
 בסמוך שהן ראויין למאכל בהמה:
 ושער של פולין. שרבימיס שהקמנית
 גדל בהן: עור בית אחיזה. ביח
ץ : א  אחיזה של עור שיאחזנו בו
. שכשאוחזו נהחמ בין ו  מקנהין ב
 אצבעותיו והוי פסיק רישיה ולא
 ימות למורה ביה ר״ש: בין כך ובין
 מעל.. עצמית יקליפץ: כך. בין יש לו בית אחיזהבין אין לו בית אחיזה טמל בשבת כשהוא נגוב:ואיגו מקבל טומאה.דאינו לא כלי עז ולא בגד ולא שה ולא מתכת:

י י י ט ק נהפך קליפין י נ  נל נ ו
 יעצמות,.ניטל את הטבלה
ערה. בד״( מנ  (כולח) ו
 ובהי׳ק ונמשכי״ר מסלק..
 וניערה בט׳יא ליתא(ושם
 ג״כ ונוערה). מלפני
 השלתן בטיק ובמשבי ״ר

p>*1 «*» בש״א. קננינ J 
 ע״א ניצה נ׳ ע״א ו1' מויפפת*
 c153 פלק ׳״ז: מעבירי.;
 מ״׳ «״ו מהימ המיז 0מ*נ
 לאיי ו ס״ה הוש׳״ע אויח
ן : #  פיפ! ש״ח העיף כ
 ספוג. >יי׳ *כ״נ שפ הל:ס
 ט״י םמינ » פושיע או״וז
 מימן ש״כ מעי׳ ה״ו :

 שנויי נוסחאות
 ג בש״א מנביחין כו׳
נ פי!רו ״  ובח״א נוטל מ
 רייוא ונמש׳ שעס סי'
 סרע״ב ל״ר ובכי״ק
 ובמשגי״ר להפך בה״א
 פגביהין״ ובשיא נופל
. מגביהי; מן  ועי׳ בנמ׳
 השלהן:נכי״ה..מעל גבי..
 בי״ג עמשבייר גם
 נמשב״כ(שאפר ד' לובלין
 בהגסש הרש״ל פפ״י
 פייש״י דים) מעב־דין

ן י כ כ תפארת -ישראל י  י
 כ) שרביטין שהקטניות גדלין בהן: כא) אטלהו קאי:
: כד) דנס־זט כשאחזו.  כב)(שוואמס): כג) אוזן מעור לאחזו ט
: כה) אפיי אין בו ביח אחיזה (  והו״צ פסיק רישא (ש״כ סעי׳ א
) דספוג הוא  מעור: כו) כשהוא נגוב. דהורח בלי עליו: מ
/ וכל שביס טהור(כלים פי״ו ח ״  עפעף של דג הים (כא״ח שיכ סעי׳ י

, כך נ-׳׳נ:  מי״*)

ד. אבל לשפשף צדו זה על  כבוס היא: יו) וזה היה אסור בשל בנ
 זה אסור (שם): ירו) מדחזי למאכל בהמה: יט) דטבלא הורה כלי
 עליה. ובגמ' קאמר דמוחלפה השיטה. וב״ה שרו לטלטל העצמות
 והקליפין. והכי קייי׳ל(ש״ח נ״!). מיהו בלא חזו אפיי למאכל בהמה,
 כ״ע מורו דאשור לטלטלן, רק מנער הטבלא, או יעבירן ע״י
: ( ח ״ י ק  סכין או ע״י שאר כלי, שלא יגע בהן (rp שס ס

 תוספות רע׳ק
 בפירוש איתפד וכו׳ הא בלא״ה מוכח כן ממתני' דהבא דלריי אפילו נרעיוין
 חוי םוקצח ונולד םדם־ל לבית שמאי דאסור לטלטלם וכיון דפהא דאין
 מסיקין בשברי כלים ידעינן דם״ל כר״י םמ־לא ידעינן דנם בגרעי' אס־ר
 ומה צריכים לראיה מכללא דם״ל לרב הכי. אמנם נראהדלק׳״מ דםיד לומר
 דדלםא באמת זהו גופיה מעפא דב׳יה דמםלקים מעל הטבלא דם׳׳ל דלא הוי
 מוקצה דטעיקרא עצמית והשתא עצמות ואדרבא היינו מרויחים בזה דלא
 תקשה דהא ב״ה איה להו מוקצה גבי ביצה שנולדה ביו״ט בדפרכינן בריש
 ביצח דבאמח־ ס״ל דמוקצה אסור אלא דחכא לא הוי מוקצה ולפי! מיושב
 קושית תים׳ דכיון דם״ל לרב דבנדעין אסור רל״א מעיקרא נרעין ממילא
 ידעינן דאוסר אף בקליפי אגוזין דחא עיכ ר״י ם'ל דקליפי אגוזים אף
 דמגולין הוי מוקצה מדחזינן דביש ס״ל דקליפות אסורים לםלטלמ דבזח ליכא
 למימר דלמא זהו באמת מעםא דב״ה דהא ב׳׳ה מתיר אפי׳ עצמות רמכיםין
 דהוי מוקצה ומוכה רב״ה ס״ל כר־ש ממילא נקטינן מדברי ביש דלר״י
 אפילו קליפים אסור וכיון דרב ם״ל כר״י נם קליפים אסורים. זהוא נכון

 פאור כעוהיי •

 ובאמת מזח המוהים לי דברי הרין דבפרק במה טומנים כ׳ כהרז ה כיון
 דאין הקדירה משמש להכיסוי לא מקרי בסיס ובפרק נוטל (דף ס״ה ע״ב)
 כ׳ ליש דםטח ע״צ וכו׳ אלא בשובה וכו׳ וא״תוהא קיייל בחריוח של דקל
 וכוי . ובזה נשאר הקושיא דמ׳׳מ אף דלא דפי להריות ואין האבן נעשה
׳מ הא החבית אינו משמש להאבן ולא יהיה בסיס ובזה ליכא למימר  בלי מ;
ת. דהא כ׳ הרין ל״ש אלא  כמש״ל בשיטת רשיי דמ״מ אסור לחנביה חחבי
 רפסה ע״צ הרי דמפרש דקאי ארישא דבסניח אפילו מטת עיצ אסור .וגם ל״ל
 כמו שתירץ הרוי׳ה את עצמו דאבל במניה היינו שלא ע״ד כיסוי דא׳כ
 וב״כ לא שייך עלח דברי חר״ן במ״ש להקש.ית מחריות של דקל רהא מיידי במניה
 שלא ע*ד כיסוי וצע״ג!: ג [אות קסן] במשנה עצמות וקליפץ-נלענ׳ד דנקט
 תרווייהו דעצמות הוי רבותא לב״ה דאף דמבוסין מ״מ מותר לטלטלם. וקליפים
מ אסור לטלטלם וכדאמרינן בשבת דכ״ט ע״א  רבותא לבייש ראף דטנולין מ׳
 ואי אשםעינן גרעינין הו״א דסעיקרא מכםיין וכו׳ אבל קליפי אגזזין דמעיקדא
. ובזה מיושב לי היטב קישית תוםפ־ת דשם דיח והא דרב וכו׳ ׳ כו  מיגלו ו

 מעל השלה! ועיי הוי״מ.
 אפונין בט׳׳מ עפיגין
 בגליו! כי״מ פולין וכ״ס
 כרע״ב. (של) עדשים
 במשביב ליתא בר״׳כ
 וכמשני״ר ושל., בהמה
 גכי׳א לבהמה. (עור) בית
 אחיזה ככי״מ ליתא וכן
 לישא ברי״ף ר' קישמא
. (והכ״א)  (ושס בית יד)
 מ׳׳נ ליתא ועי׳ רש״י ושים'
 זנהגהזש הב׳יח.בכי״מ ליתא
 מן והכיא כד סיף המשגה.
 במ כך יבין כך ניטל
 בשבת ואינו פק״ט בט״ק

 ונט״א בין כך
 פקגתין בו בד׳> ופיזרו
 נישא סמל׳ ואינו מק ט
 ועי׳ הוכ׳ דיס ואס לאו:

 הכלי [ואפילו ניטל האיסור משפ ממילא]. ובהפסד יש לסמוך אפקילין
 דאפילו בזה אם לא היה דעתו שישאר שם כל השבת מותר לנער .
 ובהניה מוקצה על של הבירו לא אמרינן דהוי בסיס. חוץ מבעושח
 לטובת חבירו דמםתצא ניחא ליי. יש להסתפק, מותי ליתן מים על כר
 של עור או על מנעל לשנשפו. אבל לשפשף צדו זח על זה אסיר. ובנד
 שיש עליו לכלוך אסור אפילו לשכשכו ורק טקנחו בסמרטוט בקל שלא
 ידחק ויסתום: משנה : עצמות שראויות לכלבים וקליפים שראוים לבהמה
 ופירורים שאין בהם כזית {וכ״ש כזית ורק משים א־ביד אוכלי[ נקים כן]
 מותר להעבירם מהשולחן םשא״כ באינם ראויים כנער את הטבלא והם
.  ניפליס או יעבירן ע״י סכין או שאר כליי. אם לא שצריך למכךם השלהן
 א׳ ביש על השלחן פת דאז פותר לחגביה השלתן ולטלםלו: ספוג אין
. חבית שפקקו לנקב  יש בו בית אחיזה שלא •סח ט
 בפקק פשתן. באש חברזא ארוכה חיץ לנעורת, חוה
, ולא יהא כלי תחתית כשעת שפ־קקים ו  כבית אחיזת . ופות״ לפקק ב

 לקבל הנטופות הנסחטים מהפקק :

 וא״ת ובאניזים וכו׳ והיינו דלכאורה קשח היאך אטרינן שם והא דרב לאו

 הלכתא גבירתא כללא דפרק בא
 פרס בא משנה M ב. גימל אדם בנו שיש לו גענועין עליו שאם לא
. ולאחוז דו  י ימלגו יהלת. אעיפ שהאבן בידו םשא״כ בדינר בי

 םקנהין בו אא״כ
 שבוציא־ט בו היין

 אז התינוק . פלוגתא אם מותר, כלכלח נקובה שסתמה באבן ודלעת שחולין
 בה אבן להכבידה . אם הוא קשור יפר,. מיתר לטלטלח ולמלא־ת בה ,
 כלכלה מליאה פירות רטיבים שאם ינער הפירות מתוכה יפסדו ואבן בתוכח
 יטול איתה כטו שהיא אעפ״י שאינה צריך רק לפירות [ואם הפ־רות מונחים
 בסלים קטנים בכלכלה יטילם בידו מכלכלה]. משא־ב כשצריך לטק־פ
 הכלכלה אפי׳ כפירות שאינם נפסדים יטלטל לבלבלה כטות שהיא. שכה
 אבן עייפ תבית או טעית על הבר ואפילו הניהם בחול בבונה ולא היה דעתו
 שישאר שם בשבת, מטה תחבית על צדה והאבן נופלת ומנער הכר
 וחםעות נופלים !ומותר ללמוד על חשלחן שמעות טונה עליו אע׳׳פ שדרך
 לנענע בלימוד] ואס ח־תח התבית בין החביות בענין שאינו יכול להטות
מה. יכול להגביה כמו שהיא עם האבן למקום אהר להטותה  אותה במקו
 כדי שיפול. וה״ה בצריך למקום ההבית יהבר דלעולם שרי ליםלו
. אסור לפלפל ת ב  ובהניהה שם מדעתו שישארו שש בכניסת ש

ת חדשים ו פ ס ו  ת
 ג [במשנה] טטל את
. תימא והלא י  הנובלה כו
 היא בסים לדנר כאכור
 דהא לא שכנז מאיל והניחם
 בס מלכתו וייל דלפי'ר״פ
 ניחא דפי' במש׳ סנת דלא
 הוי בסיס ליכד האסור אלא
 כ:דע:ו להניחם שש כל
 היוס א״נ כיון דהיו כס
 אוכלין ה״ל בסיס לדמי
 האסיר ולדבר המותר ושרי.
 ועוד דאין 1ה מניח בכונה
 דהא אינו חושש היכן יפלו
 (י»0׳ דס״ק דביצה):
 שם [בר׳ב ד״ה] בש״א
 כו״ כר״י ומיה! כוי עכ״ל
 וכיש ג:יפ שיישס״ח םכ״ז!

 שם
 ממקומו

 איפכא עיי! ש0 . בין כן ובין כן טסל 0׳א מקגחי( ג! וביעל. עי׳ יסל״מ : [בריב י״י£ בשיא ט׳ עגמוה קליה־ן ;1׳ עי• יסל׳מ 1

 ראשון לציון
 ג [במשנה] בשיא כוי

 וני.וש»* הרק ייו איתא



 הביות פרס כב שבת םברטנורה מה ציוניים
נ עינ מ* ׳ י ג ן  א חבית. נ

נ * מ 5 ז 6 ״  0כ'נ 53C כ
 לאי! ס׳ה סו: •ע או״ה D׳״
 שליה כעי׳ א׳ : אין סוהטין.
ד ע׳ב ׳  r<'3 ג׳ ע״א הול־ן ׳
 מי" פ׳׳לז מ:"ש הי׳ ופכ״א י.י״ב:
 חלות דבש. •יש מ׳׳נ :
 ב כל ישנא . r'tp עינ;״מ
cc •/:נ פ *  עי* כי" c'c שב ה
נ 1 ״ : ו  היה שמ״נ לאוין כ״ה 5
 או״ח שי' r׳״n כעי' ד׳ :
ו עיא ניצה ל״נ ׳ מ ן  ג ש־בר. נ
ג ירונ>די ברכומ ש״כ ה״ו י  מ
 שכפ פי׳ז ה״כ ניצה פיה
׳: כיב  ס"ג מ״׳ פ5׳נ מ:,
נ  םמ׳״נ לאיי! היה 2ו;*נ
ז סעי׳ א׳ : ' י  או״יז ש״ 2

 שנרי נוסחאות
 א יספוג יכי״ק ויזי^בי״ל
 יימשב״ב דפו״י יפפנ
 בי*:יספינ0י1״ללציז•:).
 מע״ש ויצאו בכי׳יא עיש״
 כיי; ובמשבייר״ יצאו
. ור׳  כט׳יין.. אם יצאו
 אל־עזרימשבי״רממשו״פ
 ירי אלעור !כ׳ה בכי״ק
 וכן הגיה הנ״מ במשנ״כ
 ועיין תום׳ לפ״א :
 ב מערב שבת בז״נ
 וגני״ין טלפני חשבת יכן
 כסמוך, הטלית הישן
 בכי *מ ישן . (ודגים
 מלוהים קטנים) וכיה
 ב:י: י: י נ 1גמ:בי׳יי, בד׳נ
 ונככד׳פ ובכיי׳ ק ובכי״מ
 ובכי״א ליתא ו:ן ליפא
 ביי׳ן: ובדא׳׳ש ועיי דם.
 וקולים האיסגגיםידשב״כ
 האיפפג־ן.• נמש־יי׳ר..
 האיספנן. בל״נ ונכי״ק
. (זו) היא ג״מ ן  האםפנ

 גל״נ ליתא :

 תוספות חדשים
 פכ״ב א [בהריב דיה)
 ר״י כו׳ והלכה
 כר׳׳י. יכ׳׳פ גש״ע רפיי
 ש״כ : שם [ד״ח] חלות

ש  מ
 ראשון לציון

 ב [במשנה] וקולים
 היייש^ץ זג שכמקוכות

 האיםפגיא
7 ק  תיםפות רע

 פכ״ב א נאית ק2י!]
 בטשנ׳ כי V ילין
א  הימנה . דה ישי׳ שי
 יביא כל מ דרך דה״ר
 וכתבו תום דף קי״ז
 ע׳׳ב דיה הא דתניא
 בשש ר׳׳ת ד:׳קא נשב ־־ת
 דבה\ל אבל נס״ קח
 דעושה טיף טיף מותר
 להצ־ל הרבה : [אות
 קם-] במשנה ור׳
 אליעזר בתיר צ״ל ור׳
 אלעור ועיין בכפכתין
 דף י׳ט ע׳׳ב וברשיי שם
 ד׳׳ח ר״א: ב [אות קי׳!]
 דעירוי ככלי ראשון ע״כ

 אחד אמרו בפרק כל כתבי דכמה דבעי מציל:
 שלא ישים ספוג לכאוב היין ולחזור ולהטיף וחף

 ר׳ עובדיה

ן מזו! י ל י צ ב א מ . והפילו בכלים הרבה לאילו בכלי *רק כ ת ו ד ו ע  ס
 ־ לכם. כל א' מזון ג' סעודות: ובלבד שלא יפפיג,

עבים  על פי שיש לספוג בית אחיזה דציכא חשש סחיטה שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול ואסי־צי ליקח בידו'כמן ודבש בהן -
ת הפירות  ג נדבקים ולקנח ידו בשפת הכלי אסור שלא יעשה כמעשה חול: אץ סוהטין א

 גזירה שמא יסחונן לכחחלה: ר״י
ת שנשברה מצילין י ב  פרק בב א ח
 הימנה* מזון שלש
 סעודות>זאומר לאהרים באו והצילו לכפב)
 ובלבד שלא יספוג ג). אין סוהטין את
 הפירות להוציא מהן משקין י) ואם יצאו
 מעצמן אסורין ח) רבי ייהודה אומר אס
 לאובליןי) היוצא מהן מותח) ואם למשקקח)
 היוצא מהן אפור*). הלות דבשי) שריסקןא)
 מערב שבת ויצאו מעצמן י«0 אסורים י0
^ בל שבא בהמין י י י ר  ורבי אליעזר מתי
 מעו־בשבת*י) שורין אותו בחמין בשבהטז)
 וכל שלא בא בחמין מערב שבת מדיחין
 אותו* בחמין בשבת י0 • חוץ מן המליח
 הישןיח) ודגים מלוחים קטנים. וקולייס
:  האיספט׳יט)שהדחתןזו היא גמר מלאבתןכ)
 הילכך ר״א מחיר וחכמים אוסרים ן• שובר אדם אח ההבית««<לאכול הימנה

 א) גזרו אמו שאין מרוסקין והלכה
. דג מליח'שעברה , דהדחתואינהבשולו אבל לא שורין: הרץ מן המליח הישן ן  כר״א: ב בל הבא בהמץ.בנתבשל: םדיחי
. מפני ת י ב ח ת ה  עליו שגה מננמלח: וקולים האםפגין. דג שקליפתו דקה והדחתו בחמין הוא גמר בשוצו: J שובר אדם א

 רה״ל מפרק חולדה דדש: אםורין,
 תוספת יום טוב

ן ג׳ סעודות , ו ז  פרק בב א מ
 * עיין בפרק ע" ז
 משנה בי ואומר לאחרים כו׳ עיין שם
: [״אין סוחכוין כי׳. מ״ש הר״ב ג ״  מ
 הלכה כרבי יהודה הכי מוכח הסוגיא
 ומי׳ש הלכה כר״א כי׳כהרי״ף בשם
 גאון]:^ שובר אדם חביח.כהב הר״ב
 מפני שהוא מקלקל וז״ל רש״י דאין
 במקלקל שום איסור כבת ע״כ וזה
 תימה דבמשנה ג׳ פרק י״ג רתנן כל
 המקלקלים פעורים לא חני דמותרין
 (אבל) [צ״ל אלא] פנוודן דהיינו
 פכףרין אבל ־אסורין. דכל פטור שבת
 פטור אבל אסור[*בר מתלח]כדאיתא
 בגמ׳ סוף פרק י״ג ומפני כן הר״ב
 בסוף אוחו סרק דחנן פטור והוא חד
 מהני הלת פירש בו פטור ומותר וכן
 פירש הר״ב בהדיא במשנה ג׳ פ״ג

 לעירובי!

 אומר אמ לאוכלין. היו אוהן פירות
 מכונסים היוצא מהן מותר דלא גיחא
 ליה במה שזבו וליכא למגזר בהו כמא
 יסחוע : ואם למשקין. היו מכונסין
 דניחא ליה במאי דגפק מכייהו היוצא
 מהן אסור גזירה שמאיסחומ ובזיתים
 וענבים מודה ר״י לחכמים דאע״ג
 דכנסן לאוכלים היוצא מהן אכור
 טון לדרכן לסחיטה קיימי ט אתו
 לילי משקה יהיב לעחיה בהט. ובשאר
 מיני פירות מודים חכמים לר״י טון
 ללאו דרכן לסחיטה. לא נחלקו אלא
 בתותים ורמונים לרבי יהולה מדמה
 להו לשאר פירוש וחכמים מלמו להו
 לזיתים וענבים והלכה כר״י: חלות
. כשהן מרוסקים זב הלבש ש ב  ד
 מעצמו מתוך השעוה ואין דרך לסחטו

 ו.) ברע׳נ ד״ ס נזירה שהרז

 יכין תפארת ישראל
 מותר לסחוע. דכל הגא לאוכל כאוכל דמי. ומה״ט מותר לסחוע
 ציטראנע על צוקער. ובפרט אם כוונתו לסחוט גס האוכל שבתוך
 הפרי. שרי לכ״ע . דומי׳ דחסוח מבושל שמותר לסחטו בכה״נ (כל
 זה סי׳ ש״כ ס״א וס״ל . ובמג׳יא שס כק א. וברפ״ז שס סק״ה ועי׳ במ׳׳ש
 במלאכת דש): י) הדבש שבהמרה הוא כעין ,זלות של מנוה. ובהן יש
 הדבש : יא) ששחקן: יב) ע״י שרסקן יצא הדבש מעצמו בשבת
 מהכעוה: ינ) דנזרו אטו שירסק בשבת: יד) וקיי״ל כר׳יא (ועי׳
 עוקצין פי״ג מיייא ודו״ק). חבל אסור לרסקן בשבת (שכ״א מ:״א
. ונ״ל דלמצצו כך שרי. מיד דהוה כמי־צן ענבים רשרי (ש״כ (  סקע״ז
 ס״א): טו) שנתבשל מע״שכצ צרכו וחזר ונתייבש: טו) ואפי׳ בכלי
 ראשון דאין בישול אחר בישול(מג״א שי״ת סקי-ל): יי) מותר לערות
 עליו מכלי שני בשבת אבל אסיר לשרותו אפיי בכלי שני (שם סקע״ו).
 יח)(הערינג) שעבר שנה משנמלחדט) מאקרעל [א־ינע ארע טהון
 דאטר לסחטן > פישע). וטא דג בעזרו דק. דבהדחה מועטת מתבשל: כ) מיהו
: כא) דוקא חבית שנשברה ( ס ך י  בצוננין מותר לשרותן (ע״ז ש0 ס
 כבר. שחזר ודבק שבריה בזפת. מותר לשברה בשבת . אכל שלימה
 אסיר לשברה. דחייה עליה. וחיישעןשיחכוין לעשות נקב יפה.כיי
 לעשותה כצי(שי׳ד ס״א).ודוקא שאינה אמה על אמה ברום נ׳׳א. דאל״כ
 בכל גוונא אסור. דהוי׳ל כסותר אהל. ואסור ג״כ להסיר ספוקים
 שקורים(רייפען). אפיי מחבית קטן. רק ע״י עובד טכביס. מיהו

 בקשור
 א״ש הכא דאין שורים בכלי אהד אבל םדיהים אותו מכלי אהד דרך עירוי אבל לר׳׳ת

 שורימ נסי לשדי בכלי שני ואומר ר״י דאפילו בביש אין שורין דהיאיל דהטים המין מחז* כדבשל ואע״נ דת:י פ״ג

) ואפי׳ ביותר מגי כלים. אבל טפי מג׳ סעודות לא שרינן א ב ״ כ  פ
 לי׳ דמתוך שבהול הוא אתי לתקן החבית (שליה רפ״! םקיא)
 מיהו בכלי א׳. חפי׳ ק׳ סעודות יציל(שם!: ב) כל א׳ ג' סעודות:
 ג) ר״ל שצא יתן סכונ ביין. כדי לחזיר ולהעיפו בכלי . ואט׳ יש
 להספיג בית אחיזה מעור דאזליכאיחשפ סחיטה. אפייה עובדן דחול
 הוא ואשור . ומה״ט גס לטפח מלא חפניו שמן או דבש. ולחזור
.  לקכחס בשפת הכלי. אסור . וכל זה במציל בחצר שצא ערבו
 אבל בחצר שערבו. או שרק נסדק החבית דאז לא בהיל. מותר
: ד) דהו״ל תולדה דרש (והא מקנו  להציל אפי׳ בכלים הרבה (שם.
 מתני׳ להוציא משקין. סשיעא כל ס!תס מוניא משקץ. י״ל לקמ״ל דכסוחע
 למאכל שלי. וכלקמ!. וללא כריית): ה) גזירה שמא יסחוט: ו) אס היו
 מיוחדין לאיכלין:ז) דמילא ניחא לי׳ במשקיןהיוצאיןל״גשמאיסחוע:
 ה; היו מיוחדין: ט) וקיי״ג דג׳ מדריגות יש. א׳) ז י ת י ם ו ע נ ב י ם

 אפי׳ עימדין לאכילה. אסיר היוצא מהן 1
 ב) ו ת ו ת י ס ו ר י מ ו נ י ס או שאר פירות שדרך לסוחטן בשום
ם שדרך לסוחט! באשכנז. אף שכוונתו י ח ו פ ת ם ו י ס ג א  מי;וס כ
 לסחטן למתק. אסיר לסחטן בכל מקיס. וביצא מהן משקה מעצמו.
ך ר ן ד י א י ר ו ח ש  דוקא יעומדן למשקין אסיר . ג׳) אבל פ
ם למשקה. אם כמגתו לסחטן כוי למתק ו ק ם מ ו ש ן ב ט ח ש  ל
 הפרי. מותר לסחטן: מיהו בסוחט להין המאכל אפיי זיתים וענבים

 לפירוש הרשביא דעיר,י בכל
 ואיכ טאי איריא מדיחים ראפי

 במשנה טדי־ין אותו
 ריחים ד׳י־נו מכלי ש

ל נותן הוא לתוך הקערה. היינו דוקא תבלין שהן עשויין למתק את הקדרה ולא םיהזי כמבשל אינ ה ח דשור־ם בביש והא דנקט מריהיש לרבותא דםי£א דבשליח ה  'ה אנ
 יה כל.

 ו
 קילייס האיםפנין אפילו הרחת" מכלי שני אסיר . תוספות לעיל דף לים י ע״א דייה כל. וקשה לי דלפיז אמאי מותר במתני׳ י פ״ג מיד.) ליתן לתוך הכ־ם והיינו אפילו צונן סיעטין
, ומצאתי בם׳ תיס׳ שבת םי׳ ש״ח םיק מ״ו שעמד בזת •תירץ דהתם בכוס שתייה אינו נראה אלא כמו שטצנן דתמיס ע״ש ולש״זי׳ל  לתוך חמים מרובים הא מחזי כמבשל
 במ׳ש חרע״ב לעיל במתני׳ הג״ל בשיטתו דנותן לתיכי או לת־ך הכוס כדי להפשירן דכדי להפשירן קאי נ״ב אכום בש־עטא דמתני׳ משום דס״ל למתני' זו דבי ש מבשל
^ דבתני׳ דנותן לתוך הקערה ס׳ל רכ״ש אינו בכשל ודח׳־ק. ולפי הנ׳יל ייל דבכוס אסור משים דכל כיש אםוי מר.־כנן דטחזי כמבשל משא״כ בתבלין דלמתק לא מחזי י ם  ו
 כ״כיכםכשל , ומה״ט י״ל נ״כ ליישב הא דם׳׳ל לר״י דלכל קדרה ח:א נותן חוץ טדבר שיש בי חומץ וציר ולא פליג ברישא דחטיחם שפנהו ועם״ש שם על הגליון. ולפי הגיל

 ניחא דאף דבחעבידוהו מהאור ס״ל ל ד״י דלא מבשל מיט י״ל דלא עדיף מכיש לדידן דמ״ט מדרבנן אפור דםחזי כמבשל ורק בתבלין י" ״
. לעניר היה מקום לומר כיון דחזינן דדיי ל  דשרי גהעבירוהו מעל האיר! ובעיקר דברי תיס׳ הגיל שהמציאו חילומ דבתבלין דלמתק קי

 ועיין בתום׳ שם דדוקא בתבלין פלינ אבל בשאר דברים מורה דשבשל בכ״ד א״כ י״ל דת״ק דא סר בתבלין ס״ל באמת ךתבלין לא היי בישול דאיר״תא בכלי רא־טון
 בהעבירוחו מהאור אלא מדרבנן אפור (וממילא צ״ל כן לרב ששת דאמר במסכהין דף קליח ע׳׳א מי איכא מידי דחד תנא מחייב השאת ולחד תנא שרי לכתחילה) . א׳

. ובזה מיושב לשון רש״י והרע״ב לעיל שכתב האלפס ויהק-רה שהעבירן ט-־תהיס בהש׳׳מ. לא ית: ן  דמש״ה מות״ בכלי ב׳ כיון דאף בכלי ראשון הוי רק דרבנ
 ;!שתה ך. ולכאורה תמוה אמאי דייקי םשתחשך והא בה׳ש ג״כ אפור ליתן תונו ולפי הנ״ל ניהא דתבלים דלא הוי בייעול דאירייתא מותר בח״ש למ׳יד משום שבות ליג ב!

ב  ^ מועד הפא׳־י י

 :א ב«ה ם ׳ל לר״י
 ירוהו מעל האור

 לתכן

 ר למתק אוקמי א־
 מתיר בתבלין בה;
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 %™?^^/2$* הכת משוס צורך שבת שרי לכההלה ע״כ ועיין במשנה בי פ״ק את כולה דכי גקיב לה מהקן פסחא הוא ן
. וכתב עוד הר״ן דהכא לשרי־ דאין דרך פתה חביח בכך והלכה כר׳ ^ דביצה כיוצא בזה בשם סתום׳ « 4 ^ ד ס " ^ 

 דעדובין דבמקלקל יש בו שבות ומצאתי שהר״ן תקשהעלרש״י שהוא מקלקל: ובלבד שלא יתכוין לעשותה כלי־•לעשות לה
פה. הדבוקה בפי חבית אלא טטל ו  ־־ וכתב אלא היינו טעמא מיון דבעלמא מקלקל פטור אבלאטר פה נאה: אין נוקבים מג
. ר י ת 1 י ״ י ר׳ יוסי מ " " ״  י "״" 1
ד יוסי: ולא יקבנה ה כ כ מ  בכך ו
. כלומר הא דשרי ר' יוסי ה ד צ  מ
 להיות נוקב את המגופה לא
 שרי אלא למעלה בראש המגופה
 דלאו אורחא למעבד פחחא החם
 אלא נוטל כל המגופה אבל מצדה
 דמנץ דעביד ליה לנקב בצד
 המגופה משום פתחא ואיט רוצה
 לפתחה למעלה שלא יפלו צרורות
 או עפר ביין: ממרת. ויש כאן משום
. שם מקום: חוששני ב ר ע  ממחק: ב
 לו מחטאת. אם מירח השעוה לדבהה

 מתירים : מיי׳.
 סעי׳ ^ :היתה.

 שושיע שט ספ־

 בדופני הכלי סביב הנקב: ך לתוך
 הבור. שאין בו מיס: שיהא שמור.
 שלא יסריח מחמת החום והא קמ״ל
 דלא חיישינן דלמא אתי לאשורי גומות
ד שיהא שזה  שבקרקעית הבור כ
רה: ואת המים  להושיב שם הקי
. ם  היפים- הראויים לשתיה: ברעי
 בתוך מקוה מים רעים שאינן ראויין לשתיה ומילתא
 לפשיטא היא ומשום סיפא נקט לה רתק ואת הצוננים
 א) [בחמה] בשביל שיחמו מהו דתימא נגזור ללמא אתי

 גרוגרות ») ובלבד שלא יתכוין לעשות
 כלי «) ואין נוקבים מגופה כי) של הבית
. ולא ( ח  דברי רבי יהודה והבמיס מתירין כ
 יקבנה ») מצדה ואס היתה נקובה לא יתן
 עליה שעוהמפני שהוא ממרחמ). אמרר7
 יהודה מעשה בא לפני רבן יודען בן זכאי
 בערב ואמר חוששני לו מהטאת ״י):
 ך נותנין תבשיל לתוך הבור בשביל
 שיהא שמדל) ואת המים היפים ברעיםלא)
 בשביל שיצנולב) ואת הצונן בחמה בשביל
 שיחמו. לג). מי שנשרו כליו בדרך במימלי)
. הגיע לחצר  מהלך בהן ואינו הושש לח)
 ההיצונהלי) שוטחן בהמהלי) אבל לא כנגד
 העםלימףןהרוהץבמו מערה ובמי טבריאלט)

 ונסתפג

 ני55 ל״ה ע׳נ מיי׳ oc ה׳כ
 ספיג שס מושיע אייה סי׳ שיא
: הגיע להצר ה י  סע״ מ
 החיצ-נה. ירושלמי כצאיס ש״מ
 היא: ה הרוה׳ן. ftp ע״א
 ילוש׳ בנפ סיג ה?ג מיי׳ שש

1 שיא: ׳  יפכ״ג סת״עאויח ס

 דוקא בכלי קטן דלא שייך ביה בנין
 וסתירה אבל בכלי גדול לא כדאישא
 בפ״ג דעירובין משגה ג׳ עיין שם,
 וכלי גדול יראה מדברי הב״י כל
״ שמחזיק ארבעים סאה עיין במסכת w n  m ״

f y ,אהלות רפ״ח ובמסכת פצים מכרו.^.TT 
. לעשות כלי ותרא״ש מוקי למתגי׳ דהכא בחבית רת ג ו ר  ג

ק הוא פתו י שנשברה ודבק שבדה בז ל כ ת נ ש  ״*׳אלי״״ ט
 בתוספות וכן מסיק בטור: חוששני
 לו מחטאת . לשון הר״ב אם מירח
 סו/הואיל ואם מירח חייב הלכך חושש
 אני שמא מירח.ולאשחש[פ] ונסתפק
 באם מירח אי חייב אי לא דאין נראה
 דרבי יהודה לאפלוגי את׳׳קאתא-ולשון
 רש״י שמא מירח ט׳ וכן לשון הר״ן:
 ד ואת המים היפים ברעים. לשון
 רש״י כלי מלא מים יפיס לתוךמקוה
 מים רעים: מהלך בהן ואין חושש.

 כתב הר״ב שמא יחשדו אותו שכבסן נראה לפי שראה בפי׳ רש״י
ל העם שכתבו שמא יחשלוהו ג  והרמב׳ים בפי׳ אבל צא מ
 שכבסן הלכך מפרש ה״נ טעמא דקמ׳יל ללא חייש להך חשדא

 ומיהו אכתי קשת מאי שנא ממשנה ללקמן ללא יביא בידו האלונטית לאטמוני ברמן קמ״ל: מי שנשרו [כליו] ־ שנפלו במים בשבת
. שמא יחשדו אותו שכבסן: ש ש ו  מהלך עטהן ואינו ח
 הגיע לחצר ההיצוגה. הסמוכה למבוא העיר שהוא מקום
. ם ע  המשתמר : שוטחן בחמה . ליבש!: אבל לא בגגד ה
 שיחשלוהו שכבסן ומשנה זו דחויה היא שהלכה בידיט כל דבר
 שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדריס אסור

י • הילכך 1 י מ ח ב י׳׳י ג " י  ft) כ

 שנסתפג בי׳ משום שמא יסחוט ה״נ ניחוש שמא יסחוט והרמב״ם
 בחבורו פכי׳ב כתב מהלך בהן ואין חוששין שמא יסחוט וכ״כ הטור
ק אגו לחלק ולומר ד צ  סוף סימן כ״א וכן לשון הכל בו בב״י. ו
 שלא רצו חזי׳ל להצדכו להסיר בגדיו מעליו משוסחשכאדשמא
 יסחוט כי גלול כבול הבריות ואפילו בגד אחד מבגדיו אל ישגה

 במשזיפ וככי״ק ונמשבי׳ל
 לעשותה כלי,בל׳נ לעשוי
. \אין נוקבין י ל  לח כ
 5ל"נ ובמשבי׳׳ל אין.,
 דברי ר׳ יהודה וחכמים
 םתירין. גל״נ וגכי״ק
 ובכי'מ וכמשכי״ר״ ור׳
 יוסי מתיר כרייף דבר*
 ר' יוסי וחכמים טתירץ
 ומהרמב״ס בסי׳ דקאמר
 והלכה כרי יוסי מ־אה
 יגוסחמו היהה ל״יהודה ולי
 יזסי.ממרח גכי׳׳ק םםריח
 (סיו״י לציר׳׳כ). סעשה
 בא בכייא״ ובא. (בערב)
 גכי״מ ליתא וע" לעיל
 הי״ז מ״ז. הוששני לו
 בכי׳׳מ חיששין בו ככי׳׳ר,
 ובמשבי׳יר הושש אני לו:
 ד שיצנו בטימ שיצונו
 כמשנ׳׳ב שיצננו במשבי״ל
 שיוצנו. הצונן בכי״ק
 ובמשבי׳׳ר הצזנין. בהמה
 גמשני׳ר בהמי ן וכן
 משמע מסי׳ כלמג׳׳ס וכ״ה
 גלעיכ ל׳ ראשון ועי׳ בס׳
 ביה לול. שיהמו נמשנייל
ד במים . י ד  שייהמו . ב

ד מפני כן משא״כ באלונטיוח ללקמ! שאינן לכוס מלבוש אלא מביאם י ד ב ' ל ן M ל
 . מ ״ י כ  ג

ה הרוחץ במי מעדה ובמי טבריא. מוקמינן בגמ׳ דמי מערה לומיא למי : ^ ו ח ס א י מ ^ בידו גזרו בהן שלא יביאם ש מ מ ג ! 5 ק 2 » 1 " *  ב

 ליחא למל׳ בטיס יעי' מבריא מה מי מבריא חמין אף מי מערה חמין ולהט קתני הרוחן ליעבל דלכתחלה לא ירחון בחמין אבל במי מבריא

א ־־p אפילו לכתחלה ולא חני לה הכא אלא לגלויי אמי מערה לחמין כנהו א) והיינו חמי טבריא דמערה ומשום למקורין ' י  חו°' יגמהרש*א׳ מ

 ואיכא

ן ישראל כי  י
. מיהו לנערס אסור. משוס סחיטה: ל0 ר״ל הסמוכה למבוא ( ה י  מ
 העיר ששם משחמרץ: לו) ליישן* לת) שלא יחשדוהו שכיבסן.
 וקיי״ל דכל שאסור מפני מראית עין. שיחשדוהובאיסור דאורייתא.
 אפי7 בחדרי חדרים אסור [עיי סי׳ כ״ז ס״ס ורש") רמ״ג סק״נ ושלי׳ז
 ס״ע. ושל״ש סק״ש, ורמנ״א שס ס״ק ג״ו כ׳ לאפשר דתוס' ס״ל דלא קיי״ל
 סכי אלא כחדרי תדדיס מותר. ולפעייל כך כתכו ת1ס׳ להדיא בע״ו לי״כ.
 ואילה״ק ללעת האוסרים. מזשלינן לנסל גםריס למת כשי׳ תקמ״ז כמועל
ס כסלהסיא שלי. אי משום פסידא אי משוס ככול המת.  כצכפה. י׳ל התם נ
. עוד י״ל לבקיסור לרבנן כ־ הנך להתם  רק מלאפשר בצנעא הכי עליףסש׳
. ומיהו נפלהסיא אפי׳ כאיסור ללכגן ה ״ ס. וכסי׳ כ׳״ז ס  ל״ג בהדרי חללי
״א.  אסור. וכבהמה שלא תצא כזוג ללא לתחזי כמאן דאזל לחינגא (ש״ה סי
: מיהו בשטח בעי׳ש כלים מכובסים. א״צ [  וליכ כסי׳ תרפ״א ם״ח)
 להשירן בשבת . ונ״ל דכיון דאיהו לאו מידי עביד בשבת . א״צ
 לנקות א״ע מחשד.וכ״כ בנפלו עליהן רק מיס מועטין בשבת. מוהר
 לשטחן. דבכהי׳ג ליכא חשד כיבוס (שיא סמ״ה) [אבי׳י ועיי מנ״א שם
. ועכ׳יפ אפיי בכה״ג אסור לשטחן אצל האש  הקג׳יה לצ״ע קצת]
. משום מלבן ומשוס מבשל(מנ׳יאשם סקי־״ז):  במקום שיד ס לדת בו
 לט) קחני מי כבריא . למילף דגס מי מטרה מיירי בחמין. רק
 שהן חמי אור. ולהט דוקא הדוחן דיעבד אק לכתחלה לא . דגזר

 במים בדרך. מהלך בהן
 גרינ עטהן וכ״ה ברע״ב.
 גמשב׳ב ד שונצינוסהלן
 כדרך(אולי צ״ל.. כדרכו).
 ה במי מערה נכי׳׳ק
 במערה.ובמי מבריא בל׳נ
 ובכי״ק וגמשבייו או במי.,

 תוספות חדשים
 לבש כו׳ והלכה כר״א .
 וכן פסל) בש״ע סי׳ לנ׳׳כ
 סעיף ה׳ וע״ש בכיי :
 ג [בר״ב דיה] ף״י כו־

 יכין תפארת
 בקשור בחבלים . אף ע״י ישראל מוהר לחתכן. וה״הדמותרלקרוע
: בב) חאנים יבשים: בג) לעשות  העור מפי צלוחית(מג״א שס סקי״ל)
 לה פה נאה: כד)(פראפפען): כה) מדאץ דרך לעשות נקב למעלה.
 כדי שלא יפלו צרורות לפיו. א״ה אינו עשוי הנקב להכניס ולהוציא.
 אע׳׳ג דבחבית גם בכה״ג אשיר. עכ״פ במגופה דנס בעשר להכניס
/ והכי קיייצ(שס מג״א סק״ח):  ולהוציא אינו חייב חטאת. לא נזרי
 כו) להמנופה: בז) וחייב משוס ממחק* כה) שה מקום:
 והלכה כל״י. וכן פשק פט) דשמא מירח השעוה לדבקו. וחייב חטאת [ועיי לעיל פנרז מיז
י1=י': דשם לא סיס מסופק כמלאכה רק בחיובו ו״״ק] י והי׳ה בכל המתמרח . ע ״ ש״י ס  גש״ע ס
« סק׳-׳י): ל) שלא י 5 ובבצק. לטיז שייך מרוח. ולרמג״א לא (שי״ת מ 1 ™ ^ , ?  י ^
ח מחמח חוס. ולא חיישינן שישוה גומות בבור. כדי שיהא. י ר ס י ה ״  0Vv מ

 שוה להושיב הקדרה: לא) ר״ל שישים כלי עס מיס יפץ הראויין
 ראשון לציון לשחיה להוךמימקוה שאינן ראויץ לשתיה שהןצוננים: לב)שישארו
 האיסשניא ושמו בלשון צוננין. ואגב סיפא נקט לה. דאל״כ פשיטא: לג) דדוקא הולדת
. אבל להעמיד בחמה גופה. (  מןיש שימנוא • עליו חמה מחלף בתולדות האור (כפ״ג מ״ג
. לא גזרי:ן (שי״ח 0״ג): לד) שנפלו : דעזור אטו שיטמין ברמן ^ ם ו א י ע  ג
 בגדיו למיס (ביצה לל״ס כ׳ ועי׳ תום' כאן) ונקודתו מפרו בקמץ.
 משא״כשנשרו בחירק ר״ל לשון שרייה: לה) דמכוס כבוד הבריות
. לא חיישינן שמא ישחט כבאלונטית (לקמן ו ד ג  שיצטרך להפשיט ב

 כ:שיש
 א) יש שהגיהו: וה״יט ןתעמי.] דח:ני נוגריאנמגיליןוחמי מערה] «ק1רין.והוא ע^״י ם;נון לשין הת1ש׳ ;p'p ע״א) ל״ס לזסצין אכל אין צ לך לןיי כ• םננינו לסכ״

ד פר^ג רןלאקא  תנס התויימ מיש וכן הוא כ



 ציונים

 ואץ יורריןלקירדיםא ואין
 עושין אפיקטו*־ן.י;מ״ז כ**:

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 ונסתפג כוי לא יביאש
 כהי״י! ובכי׳׳א ובמשבייר
 מםתפנ.. ולא״ וכ״ה
 כרי״ף וכלאיש בכיימ
 ומסתפנ״ ולא״ ואיט
 נכון, אלונפיאות נל״נ
 לינטיאות ככי״-ק לונטייו'
ו ת. ו נ ט י  במשט״ר ל
 באלונטית כלינ ויטילן
 וכמשני״ר בלינטית •
 וטביאין אותת כמשני•״•
. במשל״ס ובמש? ו ת ו  א
 שעם פי׳ הרע״ג ל״ר
ן י: ת ו  ובמשכ״ב א
 ן וםמשמשין (בבני
, בבי״ק וםתםשין ס׳  םעי
 וליתח. ולע מוסתא דוח
 כמ:נ: [ויגמ׳ בברייתא]
 מיתה לפני סרמב׳׳ס ולק
 כהכ כפי׳ להוא מגזלת
 משת משיתיתו וענינו
 משיכה ונדירה כו׳ ע״ש.
 וסרה בזה מלוכת הגריעבין
 בהגהותיו לש״ס ע״ש.
 גכי״א וטשתסשין [יכ׳׳ה
 שם נגמ׳ בברייתא] ואולי
 צ״ל ומתםשין כמי ככי״ק.
י ן במשב״ב ד ת ג ד  מ
 מתנררין ועי רש״י ורעיב
 ונ׳׳ע. לקורדימח גל״נ
 ו ב כ י י ק ובמשני׳׳ר
 לפילומח ועיי נפי'
.  סרמב׳׳ם וברע״ג
ו ז י ן במ־ב״ב ו ק ט  א פ
 א פ י ק ט ו י ז י ן.בכי״ק
 אפיקטפי)ון . בי!שבי״ר
 אסיקטפיוון, בשבת וכ״ם
 בשבת בד״נובטיא• ואין
 טעצבין מליון כי׳מ..
 מעמצין, ואין מחזירץ.
 בי״נ ובכי״ק ונמשבי״ר
 ולא.. ורגלו גל״5
 ונמשבי״ל או רגלויבצונן
 בכי״קבצינין.רוח״ן.;הוא)
 כדרכו.בלי; ליתא בכי״מ
 לי תא נם ליולי כדרכו.
 בכי״א רוחץ כדרכו ואינו

 חושש.

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 ה [בריב ד׳ח] פניהם
 כו׳ ואין הלכה כוי עב״ל
 וכ״פ בש״ע סיף סי׳
 שיא: ו [כהרע״ב דייה]
 אפיקטוזין כוי ילי משקה
״ שכ׳יח  עכ״לזנשו״ש ס
 אוסר בסס להא אפשר
 ניל ואי ליכא צערא אהילו
 כחול וגיל אסור משום
 הפסל אוכלין: 3שס דית]
 ואץ מתזילין כו׳ הלכס
 מימירין כוי עכ״ל. וכ׳׳פ
 בשו׳ימ סימן שכ״ח סעיף
 מ׳׳ז ועיש כמ״א •

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
ח] ב ד׳  ו [בתרע׳
 אפיקטוזין כו׳ אפיק נ״י
 זיין כוי ונסוכ' מ׳ מ״ב זיל
 יש״י בנוטריקון אסיק טסי
 זין מזון האוכל יותר מלאי
 מוציא זמייא וגס בערוך
 איתא כן עיין יסל״מ •

ו כב שבת הוספת יום טוב מו ל ר  ר״ע מברטנורה הבית פ

: ה ונםתפג. וקנח: ואיכא למיחש לזיעה להט אסרו וזהו דעת הרי״ף והרמב״ם גס ם מ  הילכך אסור לשטחן אפילו שלא כנגר ה
ת. סדינים שמקנחים בהן ונסחפג בהן לשון רש״י נראה כן שכחב מי מקוה [מקורה] שהוא חס ואין ו נטי  אפילו בעשר אלו
 זה אחרזהאע״ג דלאנפישי מיא בכל חד וחד אפ״ה לא יביאם חומו יוצא כו׳. אבל הרץ בשם רבי' יונה והרמב״ן [כתנ] דמי
 בידו לתוך ביחו אפילו ע״י עירוב שאין כאן איסור הוצאה אלא מערה דמוקיס לה בחמין.חמיהאור נינהו שהוחמו מערב שבח אבל

 גזרה שמא ישכח ויסחמם בבואו :
 אכל עשרה בגי אדם . הואיל
 ומרובין הס מדכרי אהדדי ואפילו
 חדא אלוננויח לעשרה בני אדם
 דהשתא נפישי בה מיא אפילו הכי
 מביאץ אותה בידם ולא גזרינ! שמא
 יסחנווה הואיל ומרובים הן: פגיהם
 ידיהם ורגליהם. אורחא דמלתא

 חמי מבריא שרו בין ברחיצה בין
 בזיעה. וכן דעת התום' והרא״ש
 דמי מערה שהוחמו באור הן:
 ונסתפג . כתב [״הר״ב וקנח .
 ולשון נםחפג מלשון ממפחס הספוג
 דמשנה ג' פרק מ׳ דכלאיס. וכתב]
 הלין הא דקתני ונסתפג דמשמע
ד לאו דוקא. דאפי׳ לכתחלה ב ע  ד
 מסתפג כדקתני סיפא אבל עשרה בני
 אדם מםתפגיס ט׳ ולא משמע דאיכא
 פלוגתא בין אדם אחד ליי־ בני אדם
 אלא לענין הבאה. והביא עוד ראיה
 לדבריו וכתב עוד דצא-גזרינן מכוס
 שמא יבא לידי סחיטה שכיון שכל הרוחנין מסתפגים אס אתה אוסר
 עליו להסתפג אף אתה אוסרו ברחיצה וא״א שאין הדבר עומד
ת והיאך שדג!  כדאיתאבפ׳טרה ע״כ.ועיין מ״ש לקמן בסמוך.וא״
 להשתפג בבגד הא תכן בפי דלעיל מ״ב היתת עליו לשלכת מקנחה.
 ופי' בו הר״ב דלא ית; עליה מיס מכוס דבגד שרייתו זהו
 כיבוסו וכן הוא לשון רש״י. ומיהו התם כתב הר״ן וז״ל
 ובגד המטונף שרייתו זהו כיבוסו והראיה מדאמרינן בפי ואלו
 קשרים גבי היה מהלך בשבת ופגע באמת המיס היכי ליעבד
 [ליענר.זמנץ] מיתיוסן מאניה מיא ואתי ליד סחיטה ומדאיצטריך
 למימר דאתי לידי סחיטה ולא אמריגן דשריי׳ גופה אסורה משום
 שרייתו במים זהו כיבוסו ש״מ דרוקא בבגד מטונף הוא דאמרינן
 הכי אבל בשאימ מטונף צא. כך ראיתי'בספר התרומה. ע״כ:
א יביאם בילו. שאס נתיר לו להביאם יש לחוש שיםחוט  ל
ד להביאו והוא יבש אבל כשנאמר לו כי אין דרך להוציא זה  כ
 הבגד שנסתפג בו ממקום רחיצתו יניחו שם ולא יחוש לו בין
 שיהיה יבש או שרוי כ״כ הרמב״ס בפירושו. ועיין מה שכתבתי
ל לא מתעמלין. פירש הר״ב לשפשף בכח ב  לעיל בסמוך: ( א
 וכן פי׳ רש״י ונראה לטעמא כמו שפירשו בלא מחגררין דהוי
 כעובדא דחול ויש להרמב״ם פירוש אחר ובחיבורו פרק כ״א
 מבואר יותר וז״ל שם איזה הוא מתעמל זה שדורסין על גופו
 בכח עד שייגע ויזיע או שיהלך עד שייגע וידע שאסור ליגע את עצמו עד שיזיע בשבת מפני שהיא רפואה ע״כ: [״איןיורדן
 לקוררימא. והר״ב העתיק לפולימא וכן הוא בס־ר המשנה שבירושלמי אבל בכל השאר הטסחאות שראיתי הגי' לקורדימא
 וכן העתיק רש״י ופי' שם הנהר וגירסת הרמב״ם נמי כן הוא ופי׳ בור המים ויש בו חמימות לפי שהמים מכונסים בו והנכנס
 לשם ידע והזיעה ביום שבת אסורה ע״כ]: אין עושין אפיקטויזין. כתב הר״ב ודוקא לשתות משקה כו׳. הכי איתא בגמ׳ ופי׳ רש״י

: ן י  דדמי לרפואה וגזרו משוס סחיטת סמנ

 ונסתפגמ) אפילו בעשר אלונטיאותפא)לא
 יביאם בידוטב)אבל עשה בנייאדם מסתפגין
 באלונטית אחח פניהם ידיהם ורגליהם
 ומביאקאות׳בידןפג)!ןסכיןמי)וממשמשיןמה)
 בבני מעים אבל לא מתעמלין טי) ולא
 מתגרדין«), אין יורדין לקורדימהםח) ואין
ה עושין אפיקטוק^ואין מעצבין את הקטןנ) ב  נקט והיה לכל גופן ואין הלכה המש
 זו אלא אפילו אחד מביא בידו אלונטית ואיןמתיריןאתהשברנא),מי שנפרקהנב)ידו
 שנשתפגבה ולא חיישינןשמאיסחוט: ורגלו לא יטרפם בצונן נג) אבל רוחץ הוא

. שמן בשבת : וממשמשי!- בדרכו ואם נתרפא נתרפאגי): ן  ן סכי
 ביד על כל הגוף להנאה : אבל לא

. במגרדת ודומה לו ן . לשפשף בכת : ולא מתגרדי ן י  מתעמל
 (איוב ב) ויקח לו חרש להתגרד בו משום דהוי כעובדא דחול:
 אין יורדין לפולימא. בקעה מלאה מים ותחתיה טיט כמו
 דבק רש בה מקומות שיטבע הרוחץ שם באותו טיט וידבק בו
 ואיט יכול לעלות עד שיתקבצו בני אדם ויעלוהו בקושי גדול
 ובדוחק. פ״א בקעה שטיט שלה מחליק והדוחן שם טפל ובגדיו
 בשורים במים ואתי לירי סחיטה: אפיקטויזין. להקיא ופירושו
. כלומר להוציא המזון ממקום בשולו שהיא ן  אפיק. כמי . ד
. מתבשל צלי אש מתרגמינן י  האסטומכה. אפיק. מוציא. טו
. זיין. מזק ורוקא לשתות משקה שמביאו להקיא הוא ר  מוי ט
ד להקיא מותר  שאסור בשבת אבל להכניס אצבעו לתוך פיו כ
 והיכא דאית ליה צערא ואם יקיא יתרפא מותר אפילו ע״י
ת הקטן. לתקנו ולישב עצמותיו וחוליות  משקק: ואין מעצבין א
 שדרחו משום דמיחזי כבונה ולא אמרן אלא לאחר זמן אבל ביום
 לידה שרי. מעצבין. לשון ידך עצבוני ויעשוני(שס י׳): ואין
. עצם שנשבר ואין הלל: כמשנה זו אלא ר ב ש ת ה  מחזירין א
. שיצא העצם  הלכה מחדרי! את השבר בשבת: שנפרקה ידו
 מן הפרק שלו: לא יטרפם. לשון ביצים טרופות בקערה
 שמשתטף א) [בצונן] על מקום השבר דמיתזי דלרפואה קעביד:

 א) גז׳׳ז ובלל״ס בחמים

ן תפארת ישראל יכין י ב  י
׳א) : מה) שם  במסרק בין כך וכך אסיר (מג׳יא ש״א סקכ״כ ושליו פקז
 נהר . ששם מצוי טיט מחליק. ושמא יחליק ויפיל וינשרוכליו ואתא
 לסחטן (ש״א ס«״ו): מט) לשתות משקה (ברעכמיטטעל). גזירה
 משום שחיקת סממנים. אבל להושיט אצבע לתוך גרונו בדי שיקיא.
 שרי במקום צערא:נ) ילד רך לפעמים חוליות שדרתו מהפרקין.עצביו
 ומתריו שם (פערבראכען) בצ״א. וכד לרפאותו מושט! כל יד שלו
 נגר רגל שכנגדי. ועי״ז מתישרין אבריו. זה אסור בשבת משום בונה
 (כמבואר ב:מ׳). מיהו במקום צער תינוק פרי ע״י עובד כוכבים.אבל
 ביום הלידה הכל שרי ע״י ישראל וש״ל ס״מ): נא) עצם שנשבר
 באדם וקיי״ל דמותר. אבל אבר שיצא מפרקו. (פעררענגט) בל״א.
 אסור להחזירו מטס בונה (מליא שליח הקנ״א): גב)(פעררענגט):
 נג) ר״ל לשפשפן במים צוננים. שזה דרך רפואה : גד) והט קיי״ל

 (שם ס״ל):

 משוס זיעה (ולדעת הרי״ף ומגכ״ס ורש״י ק״ל ללמה לא קאמל הש״ס כמי
 איפכא לנקע מי מכליא לומיא דמי מערה. דמדהן מקורין אפילו מי מבריא
 אשור משוס נזילת מרחצאות. וא״כ יהים מלת הרוחן [דימבל] שייך אתרהייהו.
 אלא ש״מ למי מבריא במקורין >נד שרי):. ס) נתקנח : פא) ר״ל אפילו
 קנח בעשר סדיגין זה אחר זה. דלא נפישי מיא בכל חד וחד:
: ( ח י מ  מב) נזירה שמא יסחט. וקיי״ל רמוחר לקנח (בס ס
 כג) דרבים מדכרו אהדדי פלא לסחוט. ואילט׳ק עטפ שרייתו זהו
: י״ל הכא דרך לכלוך ועטף הוא: ׳ט״ו  כבוסו. כפכ״א סי
 מד) שמן בשבת: מה) ביד בנחת על הגוף להנאה: מי) לשפשף
. וי״א דר״ל אין דורסין ( ג י  בכח אסור. דהוה עובדן דחול(שכ׳ז ס
: מו)(קראטצען). ור׳׳ל ח סמ״כ) ל ש ד שיזיע (  על הגוף בכח. כ

 בכלי המיוחד לכך. אבל בהיה לו מגרדת המיוחד לשבח. שרי. ולהט
 שרי ליחד (בירסטע) משער חזיר צחקן בה שעדותו בשבת. אבל
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 שבדית בזפת ואינח אטד, על אמח ברום ג׳ אמית. מותר לשברה בשבת ליטול הימנה
. ולהסיר חשיקימ ,רייפען) אשי׳ מהבית ה א  םירות ובלבד שלא יתטין לעשות לח פח נ
. וכן לקרוע ן  קטן רק ע״י עיבד כיככים ובקשור בחבלים אפי׳ ע״י ישראל מותר לחתכ
, ר ת  נייר מפי צלוחית, ומגופת .פ־ אפפען) חבית באינח נקיבח מצדה רק סל״עלה מ
 ניחא אסיד ליתן עליז שעירי ־• כ־שגה ד ניתן תבשיל לת ך הבור עלא יסייח םחםת
 החוט וליח שישוח נומות וכן םים •פיס במים ציננים כשל טקיח שישארו צוננים או
, ומי שנפלו ז  צוננימ בשמש שידדםו [מיהא תילדת חמה גהלף בת־לדת א־ר. כש״ג ם ג
 בגדיו למים משום כביד הבריות מותר לילך בחן ואסיר לנערש משום םתיטח. ולא
ר ר שטחן. אם ת  ישטחם לנגבם עיי פ׳׳׳נ מ׳׳ד, ובנפלו עליהם רק מים מע־טין בשבת מ
 ה א שלא כנגד אש במקום שיסיב לע״ר זצוקיל [ירמג׳א ש״א סיק מ״ח הניחו בצ׳יע]:
 משגה ה. ן. אסור לכנוס למרחץ אפילו להזיע ואשיל־ רק לעביר במרהץ במקום שיכול
 להזיע . ואפי׳ בחמין שהוחמו מע ש אסור לרחוץ , ואפי׳ לשפיך חמים על גופו לחשתטף
ר. ורק לרהיץ פניו ידיו ורגליו אי שאר אברים בחמין שחותמו םע״ש . באינו ריחץ  אסי
 רוב משו מיתר בחמין ש־־ויחמו סע׳יש , ואשת שלובשת לבנים בשבת ויו'ט מותית
 לרחוץ בטקיםות חמט־נפים . יבלבר שלא בבגד . ואסיר לשוף ידיו בםלח וכ׳׳ש בבורית
תי לשיף ידיו חרט־בות במורםן, ולא יתן טים עליים . חניטל ידיו  (דיפע . אבל מי
. הרוחץ בנהר ניטי אי ידיו ו  אמור להמס אצל האש אפילו במקום שאין יד םילדת ב
ר בשבת] יננב יפח שלא ישארו מים עליו ויםלמלש ד׳ י  [ודיקא טבילת מצוה מותר בנ
 אמות בכרמל ת ומותי־ להסתפנ בכת נת. אי בנד אחר ולהביאי לבית־ ולא ימסר לבלנים.
 רחשודים על ־שחיטה . סכין בשמן יממשששץ ביד בנהת על הניף להנאה אבל לא בבח-יכן
. אין מנררין  א־ן רורסץ על הניף שיזיע. ואסיר לדת ק כריסו של ת נוק שי צ־א רעי
. ובםגרדת רמי.־חדת לשבת שרי. ולהכי נהגו הבתולית להיות להם ך כ  בבלי העשוי ל
. ו י  בירםשע משער ה זיר מיותר לשבת . אבל במסרק אפילו מיוהד אסיר כלפיל ס״י מ
 ואסיר לילך בשבת כמקים שיכול להחליק וליפול במים.שמא ישיו כליו ויבא לירי סחיטה ואין
[ [יניל שהיא לפי  שותין םשקח ברעכמיםםעל. ואפילי בחול אסור משום חפםד אכלי
 המנחג בימים הקדמונים . שהיו מקיאים המאכל. כרי־ לאכול מחדש ולהשביע בטנם
ל כ ־ ת ב ש כ . בחיל מותר אפילי בסם. י  מחענינים חדשים] ואם מצטער מרוב מאכל
 לחישיט אצבע לתוך נדונו שיקיא . וששום דבסקים חולי הנוף אשילו בשנת בסם מותר.
. להבי כמקים צער תיניק ע״י עובד ח נ ו  ולישר אברי הולד שנתפ־קי דאםור משום י
 כוכבים מותי־, וביום הלידה אפ" ע״י ישראל כלעיל ספי יח . עצם שנשיר באים מ תו־
ר. וחשג״א העלה בצ ע . ביהא רוחץ , ולהחזיר אבר שיצא כפרקי השי ע מתי  להחזירו

, ואם נתרפא נתרפא ; ה ב ר  כדרכי בצינניס בלי לשפשף אותי המקים ה

 פכ׳ב ששגה א חבית שנשארתי מצילין מכונה נ׳ סעודות בכלים הרבה ובכלי אחד
 אפי מאה םעידות ומתיי, ואימר לאח־ים בואי והצילו לכם. ולא ישימ חספונ
ח . שלא ז ח  במקום השפיכה , לחו־ר ולחטיפו שמא יסחוט . ואפילו ביש לו בית א
. ולי״א בנסדק ועבד טיף י ל כ , ובשמן לא יטפח ביד ולקנחח בשפת ה ל ו  יעשה כד ך ח
 סיף דלא בהול כל כך , טית־ להציל בכלים לק־יפ ולצרף . ולי״א דכל זח לא מיידי
 א־א להציל מחצר להצר אבל מבית לבית בחצר המעורב מצילין בכ״ע. ובנשברת
 בראש גגו מביא בלי ומניח תחתיה. אבל לא יגיא כלי לקבל מן חקילוח באייר לאחר
, ולא יביא כלי אחר לצרף אותו אל ראש הננ [ואם מציל בכלי אהד ג נ  שירד מן ה
 מציל אפיל קולט אי מצ־ף) אא״כ בנזרמנו'לו ככר אורחים . ולא להיפיך. תחלת
תר. גם לא יערים לזמן אורחים שאץ ט ולצי־ף. ואח׳יכ לזמן. ובדיעבד נם m מו ל ק  ל
 *ריבים לאכול [ולרמג״א לרםב״ם מותר לכתחילה לתערים]. ובאם זב תירוש םגיגית של
, י ו א , מ״מ הדלף הזה איני ר  ענבים שעדיין לא נדרכו שאע פ שאינו נשבר לגמרי
. רק ו בנ א משקין שזבו , ולהכי אינו רשאי לשוס כלי תחתיו . דםבטל כלי מהי ה  ד
 יניח שם מטתו או שילחנו והי־לף אז בג-ף של רעי ויוכל להניח שם כלי לקבל חדלף,
 וכשיתמלא מריקח בת-ך חכ־גית שזבי המשקים ממנה שטבוטלת כבר מהיכנה ע״י
. שירות. או ה א ו ב  משקים ובים שבת: — היש נדולי ק־קע שיעורו כג־וגרת בין ת
 פשתן. תולדתו משרק . בקטניות משרביטין הרבת יבשים [משא״כ מלחין שגם הקליפה
 נאכלת . דהו״ל אוכל מאוכל. או אשיי מיבשים כמפרק כל טאהנקאפף לבד ואיכל מיד.
 א׳ פירות שקליפת, קשה באגוזים ושקדים דמותר . מיהא בקלי פתן הרכה הירוקה שייך
 מפרק], וכן הסיחס ת לדה דרש . ושיעיי־ו כנרונרת. וני מדריגות יש . א) זיתים וענבים
 אפילי עיטדים לאכילה. אסור היוצא מהן וכ ש דאםור לסוחטן. ב) ותיתים ורםונ־ם
־פירות. שדרך לסוחטן בשום מקים כאנסים ותפיחים. אן) שכינתו רק לסחוט  ושאי
. אסיר לסחטן בכל מקים, וביצא מהן משקה מעצמו, דוקא בעומדין לםשקח ק ת מ  ל
 אס־ר , נ) אבל פירות שאין דרך לסיחטן בשים מקים למשקה. אם בינתו רק למתק
 חפי־י מותר לסהטן. םיהא בס הט לתוך המאכל. אפילו זית־ם וענבים מותי־ לםח ט ,
 וכן ציפראנע על ציקקער ובפ ט בסוחט גס חאוכל שבידך חשרי ועיין בכלכלת שבת
. — אסיר לרדות דבש מהכוורת. טיהא בנתלש מבעויי מכוורת או ש  במלאכת ד
ורת. מותר לרדותי ולרסק אסור ולמצוץ מותר לע־ר  שגתי־סק מבעו׳׳י והדבש צף בכי
 ז־גיקיל .* מ״ב אין ביש-ל אחר ביש!ל וכל שנתבשל כל צורכו מע׳׳ש ונתייבש סותר
 לשרותו אפילו בכ״ר בשבת ובלא תנאי זח רק לערות עליו סכייי שני מיתר. לא לשרותו
 בחיכי . ומליה ;חעריננ) שעבר שנח משנמלח או דג שעורו דק רבהדחח מועטת
 מתבשל . רק בצען מותר לשרות : מענה ג חבית דוקא שנשברה כבר שחור ודבק

» שואל אדם פרה בג שבת ים טוב ם ם מ י נ ו י  צ

ן האכה מחברתה ככרות. בגמ׳ אמרינן אפיי חימא מתניתיןכהלל ומבנה ט׳ פייה דב״מדס״ל ראן) בחול כ  א ™* פרק בג א ו

j ״״א.^ «;! י אסור להלוות ככר בככר עד שחעשנה למיס שמא יוקרו חמין ונמצאו באות ליד רבית דהכא באתרא » j ״ « 
. לאכמעינן לאפילו להלל כי קין רמיהבריואי נימא ׳ ו & לקין למיה ולפיכך אתי נמי כפיר לחיצנוריך למתני הך לוק האבה כ < K P W % V * J % 
: דהך לקאמרינןבגמ' אפילו הימא כהלל דחוי בעלמא הוא ושינויא לחיקא לצריך למורן׳ למתניירוקא באתרא לקין דמיה. ועיקרא י ^ , ״ ״ ט ״ מ ע ^ » צ ״ ל -

 ר׳ עובדיה מברטנורה
. ובלבד שלא ל א ו  פרק כג א ש
. י נ ו  יאמר הל
 להלואה לזמן מרובה משמע וקיי״ל•
 כתם הלואה שלשים יום הלכך אתי
 מלוה לכתוב על פנקהו כך וכך הלויהי
ד שלא ישכח: מניה טליתו  לפלוני כ

 למילתא דמתני' בכל אתר ואתר מיירי .
ל אדם מחבית כדי יין א ו ק בג א ש ר ת אפילו בללא קיץ למיה. ואשמעינו פ ו א ז י ם ו י נ י ו ?  ש

l , s i r i i V m * | —י״ י v -  א שלא יאמר{לו ׳ ככי״י, 11 י ו ׳
 י-ט׳׳״ ליהא. האש״ לדוקא בשבת אםורה לומר הלויני הא
. בחול שרי ש״ל טפי רהשתא אכמעינן - ש  לחברתה:משיי׳ל א
 מובא דההם ללא כהלל. ואע״ג

 ובדי שמן ובלבד
 שלא יאמר לו הלוני») . ובן האשד,
 מהברתה בכרוהב). ואם אינו מאמינו
) ועושה עמו חשבון י)  מניח טליתו אצלו נ
 לאדר שבת ובן ערב פסח בירושלים שחל
 להיות בשבת״) מניח טליתו אצלו י) ונוטל
 את פםחו 0 ועושה עמו חשבון לאדר יום

 טוב
 נמי בגמ׳ כי דייק״ בשבת הוא לאסור חבל בחול ש״ל לא דייק ארישא אלא אהך לככרות.משום דבככרות נשנה הא דהלל ״
. ולא נזכר מע״ש.לקנות. רש״י ור״ן : ונוטל את פסחו. כתב הר״ב לחובות שקבוע להן זמן יפוצץ ת ב כ  שחל להיות ב

ft נ ונכי׳׳  לאחר שבת נד׳
 אתר״ ככי״י] ונמשט״ר

 .לאחר השבת. ערב פשח לבהלואתיץ וכמןחיכא נמי למשמע

 אי כהלל אי דלא כהלל להא טננמא
 .׳־יייד 3»

. אם חינו מאמינו ולוקח אותו ו ל צ  א
 ומקדשו בשבת לחובות שקבוע להן

 זמן

י ל״ס דל דשמא יוקרו שייך ביין ושמן כמו נ המכעל  ״

 אי כהלל
* בחינףן ירמ הואיל ודברי הלל מכריי! ״ ״ » j e w 

 נכין לגס ססלז בנ* , .,
מ ה׳צכך להשמעינן - ל נ ט ו נ יל. ו כ  run :׳:ת ע

י ני״ניאינ>י אי דלאכהלל שנה נמי בככרותומש׳יה ה ס  (איי: פ
 פסחו . לאחר יו ט

 ככי׳/נ אחד:
 (•־.קדיש

ן תפארת ישראל יכין י כ  י
 פב״ג א) דסתס שאלה ל' יום וצא יצטרך לכתוב• אבל הצואה (י״ל קשי׳נ א׳). ואפשר נמי דנקע לה הכא מדגם לענין ריבית
 כככרות אשור לומר עכ״פ הצויני רק הש אילני. וקמ״ל רישא בכדי
 יין. לאשמעינן דבלשון שאנה. אפילו בשבת. ואפילו מרובה. מוהר.
 ול׳׳ג מדהוא מרובה יכהוכ. (ואילה״י, עכ״פ כמלוכה איכאחשש ליכית.
ת. כי ת. נ״ל לכלשון שאלה אפילו כמליכס ליכא גסחששרי  והיכא שדיכשנ
. ולא מקשי טפי אשאלה גופא סיכא י ל  תדע מלמקשי הגמ׳ אדוקא כתיל כ
: ג) ולא יאמר הילך מ) י ל ת . אנרכ כדנ י נ  שלי. והא איכא תשש ד
 משכון כבחול: ד) כמה חייב בעד מה שלקח בשבת: ה) והוא
 צריך לפסח : ו) אצל בעל הבהמה ; ז) דקרבנות כקבוע לק זמן

 :לותר

ת רע״ק ספו  תו
 פכ״ג א [אית קעא]
 ברע״ב ד ה
 ובלבד וכו׳ לזמן
 מרובה משמע וקי׳ל.
 אבל בשאלה יכול
 לת־נעו כל עת שירצה
 ואעינ דהכא בידי יין
 דלא הדרא כעינא ולא

 סהמא לזמן מרובה ונזרינן שישכח ויכתוב [אב״י עי׳ מג״א
 ש־׳ו סק״ל דכמקוס שנוסגץ שסתם הלואה רשאי לתכוע לאלתר כנמדינתנו
 רשאי לזמר ה:וני]. ובלשון לעז שאין חילוק. צי׳ל הן לי(ש״ו סיייא) •
. אכל  שייך בזה ענין השאלה וכשם שאין לוי,׳ בשבת כך אין פורעין בסבת בלשון פרשן
 בלשין חזרה מוהר. מיהו לוקא דבר בלנורך שבת. לאל"כ בכללשו;
 אסיר אפילו פרעון(מנ׳יא שס סקס״!): ב) קמ׳יל סיפח בככרוה .
 צאשמנגינן ובחול שרי צהליותן. דאע״ג דאסור צצות סאה בסאה לזמן
 מרובה מחשש רבית כשיתיקר . אפייה ככר להו״ל דבר מיעט שרי

 אלא לשון הלואר. הכי
 קא״ל הריני מחזיר לך
 כל זמן שתרצה כמו
 שאל־ אבל באומר הלויגי
 ע״מ שאחזיר לך כל זמן
 שתרצה אסיר. חרשב״א

< עד י א י ח מ ו . ומש״ה נמי בנם׳ כי דייק . לענ״ד מלבד שהוא דהוק הא מ״מ הו־מ למפר ך מרישא רמתני׳ רבב״מ אבל א ת ש א  בחידושיו: [אות קעב] בתוי״ש דיה ובן ה
׳ והבא גבי כדי יין מרישא דמתני׳ דבב״מ , וביותר ד־א ע״כ פירכת הש״ס מכה הרישא דהא מהך בבא דלא תליה  שיבא בני וביה א םר א״כ הוי מצי למפרך על רישא דמעי
י כבו לי*ק בפ־רש סאה בסאה, אע״כ דםמיך ארישא דקתנ־ וביה אוסר רלא מחני יש לו ואי־ב יקשה כגיל: ולזר, נלע״ד לפי  גר ליבא קושיא דדלמא ב׳יה מודה דביש לו שי

 מיש



 ר עובדיה מברטנורה שואל אדם כג שבת הוספת ידע ^ןץ ציונים

 ב מינה• קמ״יז ע״נ מיי*
- D*1 פכי: הילה ts 
 וטםילין חלשים . מיי׳
 פיי ר:ל׳ יוימ ה״כ במיג
 נאי־! ע׳ה : J ל» ישכיר .
t'rs ק׳*> עיא מ״׳ «:״ב 
 הי״נ פמ׳ינ לאוין ס׳ה &י:"«
 א״ח ס״ ש ז rrc נ' :

 שנויי נוסחאות
 ב (את׳ אירחיו כ־״צ
 אד חיו וליתח. מן הכתב
 בכי׳׳מ וב־י׳׳א מפי הכתב.
 ומפיס עם בניו ועם בני
 ביתי. צמשב״ב ונמשבי״ל
 מפ־ס אדם עם״ בכי׳׳ק
 וספים את בניו ועם,
 צכי׳יא ומפיס עם בניו ועם
' ס;;'לה-מכ״כ:  בנותיונש,
 ושיעור זאת המשנה כך
 ומפיס את בניו ועם בני
 בניו כו׳ . כנגד קטנה.
 3 :שי״: (יה;ה־. ה.של)
. מנה קטנה . . י  ומישי׳ •
 {משוס קיביא.׳ כי״שי״ב
 לי־זא ועי׳ נגה׳ וג&*
 הלמכיס. ומטיל־ן בר״נ
 ובמשכייר מטילי!: ג לא
כ״ה נד״נ  ישכור (אדםו
 וברידביב(בהנהת הרש׳׳:).
 בט׳׳ק וכמשיי״ז לית~•
rcao נגליון כי״מישכ^ן 

 תוספות חדשים
ד י ל נ : ו ח ׳ ר [ ב ׳ ר ח ב }  ב
׳ כחיל הסיר כוי עכיל.  ט
 כ:״ע סי׳ שכ״ג כעיף ו׳
 הביא דעה דאפי' ניס בניו
 וכני ביתו אסור ביינה
 גדולה כיגדי מגה קענה

 ולא הכריע:

 ראשון לציון
 ב [ת־י״ט ד־ח] ומפיס
 כהי הל־נ יינויל גולל ־כן
 הוא כי׳ וכ; ר.ית־ בערוך
 (ערך פס כ׳)ופתי כש עיי
 פיא בבס יביכ• חננאל עיש
 חידוש rip :::•י1 «־
 מדתוי״נויימל זה מכ^יה
 לנפשי? ומיש פי י פך תלמא
 כ!׳ בערוך סייסך ילמא :

ת רע״ק ספו  תו
 מ״ש בתי׳ הרשב״א
 בשם הרמב־ן שהקשת
 בדברי ביה דלא חלות
 הא בשעת הליאח לאו
 מירי עביד ולא היל״ל
 רק אשח שתלותה ככר
 וח־קר ניתנת לח דטים
 ות p דמתוך שחוא
 דבר מועט חי־ששים
 שאע״פ שח־קרו התן לת
 חכב־ דא-ם־ת שמא
 תוחזק בשבונתה לצרת
 עין. א״כ זהו רק בכבד
 דהיא דבר מיעט אבל
 בשאר טילי אשיר רק
 סאה בסאה,אבל להלוית
 סתם סאה כותר ראש
 יתייקר תתן לו דמים
 וא״כ ממילא ברישא כרי
 יין ליכא קושיא דלא
 פירש כדי יין בכדי יין.
 משיח פ־יף רק אסישא
 דאשת :־הב־־תה בכרות.
«™c , ^p3• .^  ובן למה'
ת י ש  לנפשי׳ שש ק
 הרמב״ן הליל הוא דוקא
 בככר והיא נכין מאד

 בעזת״' »

 פועלים

 להקדש בשבת. לאפוקי חובות שאין קבוע להן זמן דתנן במ״ב
 פרק ס׳ רביצה דאין מקדשין ביוי׳כן קל וחומר בשבת. גרזי:
. כחב הר״ב נדרה שמא ימחוק. פי׳  ב אבל לא מן הכתב
 רש״י שמא ימחוקמן האורחים שיראה שלא הכין כל צרכן ויתחרט
 ויצוה לכמש שלא לקרותם: ומפיס.
 כתב הר״ב מנדל גורל. שכן הוא
 בתרגום משלי (אי) גורלך תפיל
 בחושינו פייסך תרמא בינתנא ונ״ל
 שענינו כלשון להתחנן לו דאשתר (די)
ד  שתירנמו לפייסא ליה. שעל י
 הגורל מתפייסץ ומתרצים זה לזה לפי
 שהשוו המרות ואין קנאה ומחלוקת:
 עפ בניו ועם בני ביתו.כתב הריב
 אבל עם אחר לא כו׳ לבני חבורה
. כולהו מהניחץ במ״ו וחי פ״ג דביצה י  כו׳ עוברים משוס מרת כו
 ומשקי׳ בתוספית דהכא דה״פ כלומר קרובים לבא ליד כך שיעבדו
 משוס מלה שעל ילי שמקפידים זה לזה ורגילים ליקח במזה זה
 מזה גס ביו״טיעשו כך וכו׳ וכן במשקל ומנין יבואו ליד משקל
 ומנין מפני קפילחן ומשוס לווין ופורעין ללשון הלואה אסור
 כללעיל והס שמקפידס יזכירו לשו! הלואה ולפי שיאמר [השיאצ] חס
 אזכיר לשו; שאלה משמעה להלרא בעינה לכך אומר לבון הצואה:
 ובלבד שלא יתכוץ לעשות מנה גלולה כנגד מנה קטנה . וכתב
 הר״ב דבבניו ובני ביתו אפילו מנה גדלה ט׳ נמי שרי משום
 לפיו; להכל של בעל הבית ליכא קפידא כלל. ומיייש אבל עם
 אחר כו׳ ואז הוא דביו״ט אסור טעמא כתב הרמב״ס בחבורו
 בפכ׳יב מפני שהוא כמקח וממכר. ומ״ה אסר שס הפסה ומשחק
. אן!ע״ג דדן ק ר י י  בקוביא. וז״ש הר״בביו״ט ואנן בשבת א

 שבת ויו׳׳ט שוין בזה. מ״מ מכילת־ן דשבת היא והל״ל בשבת

ג ב מוגה אדם את אורחיו ואת נ ו  ט

 פרפרוחיו ״) מפיו אבל לא מן הכתב ט)
 ומפיס י) עם בניו ועם בני ביתו על
 השלהן יא) ובלבד שלא יתברן לעשות
 מנה גדולה כנגד קטנה משום קוביא יב)
 ומטילין חלשישע) על הקדשים ביום טיביד)
 אבל לא על הכנותפי): גי לא ישכור אדם

, מיני מעמים: אבל ו י ת ו ר פ ר פ  זמן •פולין להקדיש בשבת: ב
. אס כתי מעי׳ש כך וכך אורחים כדי פלא ב ת כ  לא ס; ה
 ישכחם לא יקרא באותו כתב בשבת גזירה שמא ימחוק א״נ שמא
 יקרא בשטרי הדיוטות ואין מותר לקרות בשבת אלא בתורה

 שבכתב ובתורה שבעל פה לאחר
 ששתבוה ובפירושיהן אבל בשאר
 דברים או בספרי חכמות שאיט מרבדי
 נבואה או מפירושיהן אסורים: מפיס.
 מטיל גורל לחלק למי יגיע כל מנה
 ומנה: עם בגיו ועם בני ביתו .
 שק סמוכים על שולחנו שאין כאן
 קפילא אבל עם אחר לא דבני
 חבורה המקפידים זה על זה באינן
 מוחלין ואינן מוותרים זה לזה עוברים

 משום מדה ומשום משקל ומשום מנין ומשום לווין ופורעץדגזרו בהו
 רבנן שמא יכתבו: ובלבד שלא יתנוין וכוי. מתני׳ חםירי מחשרא
 והכי קתני מפיס אדם עם בניו ועם בני ביחו על השלחן ואפי' מנה
 גדולה כנגד מנה קטנה ולוקא עם בניו ועם בני ביתו אבל עם אחר
 לא ובלבד שלא יתכוין לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה ואז
ר ובחול שרי אבל אם נתכרן לעשות מנה גלולה פ  הואדביוי׳כי א
 כגגל מנה קטנה אפילו בחול אסור משוס קיביא לגזל הוא
 ואסמכתא לא קניא והאי אסמכתא הוא לסמיך על הגורל אם יפיל
 לו הגורל על המנה הגלולה יזכה בה ולפיכך תלה עצמו אף
 לגורל הקטנה על הספק ואילו ילע מתחילה שק לא היה מתרצה:
 הלשיש. גורלות כמו חולשיעל גרם(כישעיה י״ד י'׳ב):על הקדשים.
 שנשחטו בי״ט לחלק אותם בין הנהנים. אבל לא על המנות.
ם. לכתיב  בל קדשים של אתמול:J לא ישכור אדם פועלי

 ישעיה
 אלא נקט ליה םירכא ללישנא לרב יהודה אמד רב בגמ׳ בהך דלעיל בסמיך בבני חמרה המקפידים כי׳ ומשום לווין ופירעין בל׳ט
ט משוס מדה וכו׳ גבי יו״ט במס׳ ביצה פ״ג הן שטין כמ״ש כבר לעיל: ר^ביא. ל׳ הרמב״ס שס נופל על כל ק  וטעמא לכולהו לינץ מ
 מיני שחוק שיוסכם עליו שיקח אלם ממון חבירו בהסכמת אותו השחוק כמו הפספסין והנ׳׳ר דישי״ר וזולתן מן הלומים להם ע״כולומה לי
 שהפספםין הוא מה שקוראץ ברע׳׳ט שפי״ל שע7י פסים ותתיטת מעצים שוחקיס.והג״ר לישי״ר ל1 לע״ז מל השחוק שבלי׳א שאץ צואעי׳ל א):
; מ; הגורלות והוא שיקבנו לברים שלא ידמה אחל מהם לחבירו כמכין האנשים ויפרוש כל א'מאותן האנשים  חלשים. לשו; הרמב״ם מ,
 דבר אחד מאות; הדברים ואותן התפציס לעצמו ויתנו איתן לאיש אי נכרי שיבא במקרה וישים אות; החפצים חפץ א׳ על כל מנה ומנה
ד לחבב את  ממנות הקדשים וטטל כל אחל ואחד מנתי לפ־ גורלו: על הקדשים ביוי׳ט. הר״ן כ' ב:ס הרמב״ס פ״ל מהל׳ ל׳ט שהטעם כ
 המצוה ובסיפא אבל לא על המנות כתב וז״ל ושל חול קדשים של אהמיל כיון דהה אפשר למעבד מאתמול ע״כ. ולכאורה דברי הר״ן בסיפא
 סמיכין גם על דברי הרמב״ם שמפרש לדבריו בה׳ ירט שמ״ש וז״ל אין מטילים חלשים [על המכות אכל ממילים חלשים] על בשר הקדשים
ד לחבב המצוה ע״כ שזה שכתב בכר הקדשים ביויט שר״ל השחוטין ביו״טולאפוקי לאתמול והיינו מנות שכתב ברישא וזהו  גיו״ט כ
 נ״כפיירש״יותר׳׳בבמתנייאבלה־אב״דלא הבין לדבריו כן. גם המגיד לא פירשו קאלאדבכל קדשים אפילו דאתמול מתיר ביו״ט
 משום חבוב מצוה להואיל ומצות יש מה לי לאתמול מה לי להיום ומטת ר״ל של חולין. וכן מבואר בלשונו שבפי' המשגה שפירש
 בהדאאבל לא על המנות ר״ל מטת של חולין שאין מטילי; חלשים עליהם ביו״ט ע״כ. ונ׳ילדלפירוש רש״י והרי׳ב ועמהס הסכים
 הראב״ר וכרברי הד״ן בסיפא לבשל אתמול איירינן לאו טעמא לרישא משוס חבוב מצוה כדכתב הרמב׳׳ס ללאותו טעם בכל
 קדשים אפילו לאתמול ברי וכדפסק הוא לפי טעמו הזה. אבל הטעם הוא בהתירו חז״ל לכהניםלהפים ביריט על הקדשים יראה לי
 מהא דאיתא בגמ׳ מאי אבל לא על המנות אמר רבי יעקב ברה דבת יעקב אבל לא על המנות של חול בל׳ט פשיטא מיד הואיל
 וכתיב (הושע לי) ועמך כמריביכהן אפילו מנות דחול נמי [כי היכי דלא לינצו] קמ״ל. והשתא בקדשים דבל׳ט התירו להם להפיס
 הואיל ובעלי מריבה הם פי היכי דלא לינצו אבל קדשים לאתמול שהיה אפשר להם להפיס מאתמול לא התירו: J לא ישטר אדם

 א) שאך צואע״ל שאך שפיעל פיעליס

ן י כ  ישראל י
 להטיל קנאה בין הבנים אבל חדא לטיבוהא. שרוצה להגריל
 ביט לקבירו. 6ף שהחלקים שוין . עכ״פ מדמקפידן להגריל .
 דמי למקח וממכר. ולהט אפילו על יד סבר כוכבים אסור
 להגריל. וכמ״כ הפילו במגדל בין בניו. אבצ אין החלקים שרן. י״א
 לאף כחול אסור. משום קיביא. וי״א דבכה״נ אף בשבת שרי ,שכי׳ב
 ס״ו): יב)(ווירפעלשפיעל \ בלשו; יון. והרי אסור לשחוק במעות.
 דהו״ל גזל. דאשמכתא לא קניא: יג) גורלות: יד) שנשחט ביו״ט.
 דחביכה מציה בשעתה: טו) מקרבנומ דאהמול. וי״א למטיצין דרישל
 ר״ל בכצ קדשים. ומנות דשיפא בחולין מיירי. מיהו מותר להגריל

ן תפארת י ב  י
 מותר להקדש בשבת: ח) מיני מעדנים שצריך לסעודה: ט) לאפי׳

 ליכא חשש שימחק אפ״ה אסור לקרות בשבת רק בדברי הורה
 בספרים ומציצות וחכמות שכתיביס בלשון הקודש. דאלי׳כ הו;

 הדיוטות ראסור כקחהן בשבת . ולרמב״ס גס אנרות
 והצעטטעל לשמש לקרוא האורחים לסעודה . מיתר לקרות [אבי׳י
 ודוקא אחר צא בעל הסעודה](ש״ז לע״ז סקי׳יא): י) מעיל גירל עצ
 החלקים. ולשון פיוס הוא . מדמתפייסין זה לזה ע״י הגורל:
 יא) ט כך היה מנהגם לבלי להטיל קנאה בין הבניס.(בשבת לף י׳ ע״כ),
 ודוקא בב׳ לטיבותא. שהחלקים כולן שלו לכוונתו רק שצא

 או
 שטרי
 שלום .
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הגידו  פועלים בשבתי. לשון הר״ב דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר. (ישעיס נ״ח) ממצוא חפצך ודבר דבר: ולא יאמר אדם?1
 וכתיב לעיל מיניה אם תשיב משבת רגליך וגו׳ מעשות דרכיך כוי. לדוקא נקמיה לא יאמר לחבירו שכור לנו פועלים אבל
 ממצוא וגוי: ולא יאמר אדם לחבירו כו׳. כתב הר״ב לדיוקא אומר לו הנראה שתעמוד עמי לערב״ כלומר עכשיו נראה אם
׳ דאי לגופה פשימא מ״ש הוא ומ״ש חבירו כדאיתא י תבא אלי לכשתחשך ואע״פ ששניהם יודעים שעל מנת לשכרו  אתא ס
 לפעולתו הוא מזהירו כיון דלאמפרש
 ליה שכירות בהריא שרי דקי״צ דבור
 אסור הרהור מותר: אין מחשיכין
 על התהום. לקרב עצמו בשבת עד
 הוף התחום ולהחשיך שם שיהא
 קרוב למקום הפועלים או לפרדס
 להביא פירות דכל דבר שאסור לעשותו
 בשבת אסור להחשיך עליו חבל מחשיך
 הוא להיות קרוב לצאת ולשמור פירותיו
 לזה דבר המותר בשבת לשמור שירותיו:
 ומביא פירות בידו. הואיל ועיקר
 א) מחשבתו לא היתה לכך :
» שאול. אתנא קמא ב  כלל אמר א
 פליג דאםר כל החשכה ולא מפליג בין החשכה של מצוה
 להחשכה של רשות ואתא איהו ואמר דהחשכה של מצוה
 שריא שכשם שמותר לומר לחבירו בשבת תהיה מזומן
 לילך לאחר חשיכה להביא ארון ותכריכים למת כך מותר
 להחשיך על התחום כדי שיהיה מזומן לאחר חשיכה להביא
 ארון ותכריכים וסיפא דחק מחשיכים על התחום [לפקח] על
 עסקי כלה ועל עסקי המת אבא שאול היא והלכה כמותו :
. לעין ולחקור בצרכי הכלה: חלילין. ה ל  ך לפקח על עסקי כ
 כלי כגון חלולי! שקולן מעורר הבכי.־ לא יספוד בהן ישראל,
 קנסא הוא משוס דמוכחא מילתא שבשביל ישראל הובאו: אלא
 אסכן [באו במקום קרוב. אא״כ] נילע לנו בבירור שבאו ממקום

י שבתוך נ י נ פ ל ס כ פ י יי נ 7 י 3 נ כ " ו u״ ? c n ב ד"י ״? ׳ ׳ ל  ^ נ

 פועלים בשבת״) ולא יאמר אדם להבירויז)
 לשבור לו פועליםי״)• אין מחשיכין על
 התהומי״) לשכור פועלים ולהביא פירורףכ)
 אבל מהשיך הוא לשמדבא) ומביא פירות
 בידוכב). כלל אמר אבא שאול «) כל שאני
 זכאי באמירתוכי) רשאי אני לההשיך
 עליז»): ךמחשיכין על התהום לפקהכי)
 על עסקי בלה ועל עסקי המת להביא לו
>w ארון ותכריכיך ») . נכרי שהביא הלילין 
 בשבת »< לא יספוד בהן ישראל אלא אם

 *יונים

. ך י ש ח ל מ ב א . ן י כ י ש ח ן ס י  א
׳ כ*ג מיי׳ מס ׳ מו״ק י ם ו  ת
נ 05 שושיע י מ נ פ י ד ה ״ ב 8 
״ ס ׳ א׳ י  אי״ת שיי ש״י סעי
, ץ ב י ש ה : ך מ י ז " ו r p !שי 
נ ׳לושצמ׳ ״  bp׳*«" f2 נן״נ ע
׳ י י . מ ־ ל ב ת פ״ג ה״א : ג ו נ ר  ג
ג שם י מ ו ס ! הי י ה ו מ י  פ
ה שעי׳ סי: י כ : ׳ , ע או״ס ס ע'  «ו

 בנמ׳״. ופרש״י רהא ישראל כמותו
 הוא ולא מצי לאוגרינהו והשולחו
 שנויי נוסחאות עובר משום ולפני עור לא חתן מכשול
 לא ישכור אימ פועלים ומקשים בתום' ונימא דחבירו היינו
 לאייל שכור צי פועלים למחר ותירצו
 יאמי !ליה1. לשכור דא״כ מאי איריא חבירו אפי׳ הוא
 נמי לא מצי צמימר אשכור פועלים
 מחשיכין פועלים לחביא למחר: אין מחשיכין וכוי. שהרי נמצא
• הלוכו|בשבת לעשות חפציו. ל׳ הרמב״ם ™ נ י « -
 רשאי באמירתי וכגליון בפכ״ר מה״ש כלל אמר אבא

 )נאי״ -־ ד כלה.כוי חמת
 בכ״מ,. מתבי״נ הכלה..
 ועיי ירושלמי ירכית פ״ג

 הל׳£׳

 שאול טי. כתב הר״ב רהחשכה של
 מציה שריא כלתנא דבי מנשה דף
 ק״ן ע״א ״משלכין על התינוקות וט׳

-y,h*H- אמר קרא ממצוא חפצך ולבר דבר חפציך אסור חפצי שמיםמותרין.
S ועיין משנה ב' פ״ה לביצה: ך לא יספול בהןישראל. כתב ^ ^ S i 
; הרי׳ב משום למוכחא מלתא שבשביל ישראל הובאו. ומסיים ל ׳ : ו ע ת  כו׳ י.לכז כמו
. והרי׳ב  וכ׳׳סכש׳יעסי׳ש״י׳ס״א: רש״י לאין לרך להביא חלילץ אלא בשביל מת ע״כ
ת ״ לא פירש על אימתי לא יספול בהן נראה שלעתו ללא כרש״י ו פ ס ו  ת
ח שכתב עולמית אלא כתום׳ והדין וכל הפוסקים לבכד שיבואו נ * ע מ ] ב ג ע ת ק ו א  ג [

 ולהביא פיר,־ת. היינו והיינו רתנן אלא א״כ באו ממקום קרוב. ומסתמא כי באו ממקום
™ ™ ™£ קר! ב יש בו שיעור זה קולם שיספיר שאין מספיד; מיד משתחשך " ™ S 
 שיי להתשיך כיון כ״כ הר׳ין והמגיל פ״ו מה״ש עיין לקמן בסמוך בשם התום/
1 וכתב עול הרין למ״ש בין חלילין לאמן וקבר ותירז לארון  דא»י לעעיתי ג״?
, ,׳  אם היח מחיצות, הכי י . י י . י , י , ״ י
ל וקבר במקום פרהסיח הן מן הסתם ואוישא מלתח מובא וגנאי ע ע  מסקי׳ בסוניא. יצ״
 הוא למת אבל חלילי! מסתמא בצינעא מובאים וחין הכי נמי

 חר״ב שפתם בזח :
ר לארון וקבר שנעשה בנינעא לשרי בכד שיעשו וחלילי! שהובאו בפרהסיא אסורין עולמית אלא למשנתנו לברה בהווה להא ם ״ ^ ה ־  ד
[  אימרלוחני־א׳שחעםיי כדאיתא זצהאכדאיתא. רש צי ראיה מגמרא אלא שלרש״י אותה הגמרא. מתפרשת בעני! אחר כמ׳׳ש לקמן בס״ר [בל״העשו
. י ולפיכך יש לבעלי התום׳ תירוץ אחר בקושיא זו שאמרו לחליליןאין מביאין אותן לשם אלם אחל אלא לשם כמה בני אלם ע״כ

ד

ב

ט

ח ו ל ם י י ר ש ד ר  דה״ח ע
ם ן מ , ואילו היו החלילין ילועים שהובאו לאותו ארס אה׳׳נ לאסורים עולמית: אלא אם כן באו מ ר קב  כלומר משא״כ ארון ו

 י קריב

 יבין

 לעובד כיכבימ כן .
 ובחג״א פ״א דע״ז כתב
 לאפור . ונראה לי כדעת
 הנ״א דהא ד*א אקשי
 לר״פ הא אמרח לעובד
 כיכבים שבות. וחיינו
 כבר תני לח בםתני׳
 *לעיל רא׳׳א לו כבה .

ן תפארת ישראל כי  י
 מי יאמר קדש. או מי יעלה לתורה (מגיא ש0 סק״ש.: טז) שלא
 יהא דבורו בשבת כשל חול. ומה״ע אסור נמי ליער דבר פלוני
 ש׳יי. וכיון שכן קשי! אעשה למחר, ואפי׳' דבר מצוה. ואפילו שיחה בעילה אסור . וכ״כ
ר אסר להניח (רעסע) בערכאות על נכסי בע״ח. מיהו במקום הפסד כ ח א כ ' ׳ *•יקי י י ט י ל  ל

א ״ י"ר1 מותר. ובלבד שלא יאמר להשופע בפירוש שיכתוב (א״ר ססש״0 : £ י י ל י ' ׳ " "* 
 הדין דלא יאםרלהביר? יז) אפי׳ לעובד כוכבים: יח) אפילו שיעשו מלאכה בחול. וכי׳כאסור
 ישראל «־! לו מציאות לומר בחול לעובד כוכבים שיעשה לו מלאכה בשבת . רכל שאסור
ח לישראל לעשותו אפי׳ אסור רק מדרבנן. אשור לומר לעיבל כוכבים י ם ח ו יי׳א א1 א י ד  ג

י לעשותו. רק אה הוא חומרא בעלמא. שרי. מיהו שלא בלשון כווי.

א  : ^ ח י

 י!,א
י שיאמר לעובד כוכבים בחיל למה לא עשית אתמול כך וכך . או ש ק נ  לשכור ו
 הדיוק ותו״ל לר׳א שיאמר בפניו בשבח. הביח חשוך. מדאין רק נר אי, או האיגרת
פ חתום ולא אוכללקרוח. אף שיבין העובר טכביס ויעשה מה שחפן. ׳ י ד י כ מ י י ל ת ו  י
ם שרי(ועיי לעיל &p״1 י״ש . וככללי אמילס לעונל כוננים). וכ״כ מותר לומר י ב ? י מ ב י  בחביי2 ע

" לישראל בשבת, הנראה שהעמוד עמי לערב. להרהור ל£ כדיבור £ ס י ת ? ל  pn א
 שאיצחיא דכבר תני דמי (שס ס״כ. ושי) רמגיא סק״י. וסי'מ״ו סק״כ. וסי' פ״ה ס״כ. וסי'

 לה וע״ז י״ל שפיר דתני
 לה םשים דיומא דאומר לו הנראה כי׳ אע׳כ כרעת חנ״א דלעובד כוכבים באמת אפור

 ש״ו ס״ח): יט) לילך בשבת עד סוף התחום. כדי שיהיה מוק לילך
 לכשתחשך לשטר כוי: כ.) ממהובר. או תלושין כשהן מוקצה.
 דבהנך חי׳א בשום אופן להביא! בשבת. ונמצא שהולך לצורך חול.
 אבל להביא תלוש שאינו מוקנה. מוהר להחשיך עליו. מדאפשר
 היה להביאן מחוץ לתחום ודרך רה״ר. אם היו מחיצות משם לכאן
 ס3יב(נמ׳•). מיהו מתוך התחום. אפיי להביא ממחובר מותר
 להחשיך עליו מדצא מנכרא מלתא כל כך (ש״ז ס״מ}: כא) דהרי
 בשמירה גס בשבת מותרי לולא שטה תוך התחום. או תוך
 מחיצות (שם ס״מ): כב) כחול שחוזר לביתו. הואיל ועיקר מחשבתו
 לא לכך היה: כג) פליג אח״ק דאסר כל החשכה אפילו של מצוה .
 וקאמר איהו כל שאני וכו׳: כד) דהיינו לבר מצוה. שרשאי לומר
 צחבירו שנשיחשק־ ילך להביא עסקי כלה או מח. אפילו ממחובר או
 מוקצה: כה) והכי קייי׳ל (שםסיס): גו) לעיין ולחקור: כו)מדכולן
 צרכי מציה ־. טח)(פפייפכע]) ־ שקולן מעורר בט כשקונכו אחר
 המעה: כט) לצורך יהוד. ומסופק שמא באו מחוץ לתחום (שכ״ם

 םט״ן
 [אות קעה] שם בתוי׳׳מ ד״ח ולא יאםר וכוי ומ׳ש הבירו כדאיתא בגס׳
 בס־ניא מקשת מ״ש היא ומ״ש חבירו ארי׳פ חבר עיבד כיכבים מתקיף לה ר״א אמירה לעובד ביכבימ שבות. וכבר סתמה ר׳ לכחני׳ נכרי שבא לכבות א׳א
 לי כבה. רש״י. וקשה לי הא מהך מתני' דעובד כוכבים שבא לכבות שמעינן רק דאםירה לעובי כוכבים אסור במלאכת דאורייתא ואשמעה לן מתני׳ דהכא
 דאף במלאכה דרבנן דהא שכירות עצמו מדרבנן והוי שבות רשבית דמימ אפור. וי״ל דמשםע ליה דמתגי׳ דלעיל ככו׳יע אתי ואף ר׳ שמעון דם׳
 דאינו חייב בכבוי משום דהוי םשאצ׳ל סודה בה הרי אף דכבוי עצמת הוי שבות ט״מ אסור לומר לעובד ככבים, אבל אין לתרץ דרכי קא קשיא לית רלתני מתני׳ דהכא ולמה
 ליה לטתני מתני׳ דלעיל דהא שם חחידוש דאף במקוםפסידא אסור נם דדוקא לומר כבח אפור אבל איצ לםחות לומר אל תכבה אך בתים׳ דף קכ״א עיא ריח שיט ובו׳ צ״ל
 דטוקי מתני׳ כדיי. הרי דהיח ם״ד לאיקמי מתני׳ כר״י דוקא. ותו קשה לי למ״ש הר״ן בפי הביות דשבית דשב־ת מותר במקום סס־רא. והא יא״א לכבות אף לרי׳ש דמשאצ ל
ב הרי לקושמא דמלתא אמירה לככית חמור מאמירה לעשות שבות  פטור הייני דמ״מ כיון דכבוי הוי מלאכה אם עושים לגופו לא חילקו בץ עושה לנופו או לא עיי״ש א
 דעלמא. א״כ טםתני׳ דככוי לא שמעינן דיחא אסור חאםירח לעיבד כיכבים לשכיר פיעלים וצ׳ע. גפ קשת לי אםאי נקש רש י דכבר סתם ר׳ במתני׳ דעיבד כוכבים שבא לכבית
 ולא נקט מתני׳ שלפני וח בפיק קמא דאין נותנים עורות לעבדן כו׳ ובכולן ביה מחירים עם השסש. הרי דבשבת לכ״ע אשור. ולפש״ש חית ניחא רםשש ליכא קושיא די״ל משוש
 דחוא סלאגה דאורייתא. ו*״ע * ד [אות סעו] ארה ותכריבין. חיינו ג״כ לסינזא ליח גליטא דבכהינ דוקא לסת שרי אבל לאחר אסור דאלו להביא ממוין לתהום או דרך רח״ר נס

 לאחר



 1 עובדיה מברטנורה שואל אדם פרק כג שבת תוספת יו״ט מח עמנימ

ל . לעצמו שיקבר קרוב.כתב הר״ב אלא אס כן טלע לנו בבירור וכוי כרבדאמר 1??*$,׳ 8 ן  8בתוך התחום ולא הביאם מחוץ לחמוס: ארו
RPDCABP9 ג י » ^ ב « ל ה ל . ת ן ש ט י ר ו מ ״ ש ך £ ^foy ד י מ ן ,-.ץ מ ן ך ^ ק י ן ך ^ ; ך ^ I 3 ^ 5 י אי ל ל  י ^

. י ח ל ת ה : קי-שרין א א י  ה
B E נ י מ " סכ׳ו שס ה״כ ה י  ס
׳ זי: י ע א פ ׳ י ש ״ ח ס י s אי ' t « 
ג ־ י מ ג / י . מ ה ר י ן ק כ  ו
, נ י - ן ז ״ . שיא״וז tc ס ׳ ו כ ו ר א  ב
א 5״נ: י ן קנ ־ צ ^ ע ץ מ  א
ץ . מיי'מייד מה׳ אכל ט נ ־ מ ה  ו
s'rw ׳ ג צשין נ י ד ? ה י  ה
: ׳ מן שלימ שעי׳ א  יו״ל סי

 והקשו בתוספות דמאי משני שבאו ממקום קרוב הלא
 הביאם דרך רה״ר ומה לי אתן וקבר
. עשו לו ארון ל״< שנעשה בשבת ומה לי חלילין שהובאו (  בן באו ממקום קרוב ל
< לו שבר יסבר בו ישראל ואם דרך רה׳׳ר וי״ל דהביא ממקום ב  והפרו ל

 נוסחאות
ו ר פ ח ן ו ו ר  א

« •דייר ־ ו ״ ד י נ י ב ז י ו ן • י ג | מ ך ל י ר ן צ י א , - ל א י ש , 

 שי״א שעיף ן׳ סמ־נ DP מושי
» B S i S « 5 ״ r i ׳ S נקביו. מחמין נקביו העליונים והתחתונים בבגד או בשום דבר ועיין במשנה ו' פ״ב למכשירי!. ומ״ש הר״ב בתוך התחום כ״כ 

ד שלא תכנם בהם הרוח ויתפח: ובלבד שלא יזיז בו אכר. רש״י  כ
 שלא יטלטל ויגביה לא ידו ולא רגלו
 ולא ריסי עיניו שאסור לעלעל המת
 או אבר מחבריו אע״פ שמותר ליגע
אסר  בו וכן כל מוקצה מותר בנגיעה ו
 כמלמול וביצה שנולדה בשבת או ביום
 סוב אסורה אפילו בנגיעה שמפני
 כדוריתה נגיעתה זהו מלמולה :
ו . ת הכר מתחתי  ושומטים א
 ונמצא מועל על התול אבל לא ממלמלין
 להניחו על החול דהא תנא רישא
 ובלבד שלא יזיז בו אבר: בשביל
. שלא יסריח מחמת חום ן  שימתי
ת  הסדנים והכרים: קושרים א
 הלחי. של מת שהיה פיו הולך ונפתח:
 ולא א) שיעלה. להסגר מה שנפתח
 דהייט מזיז אבר אלא שלא יוסיף
. ל ס פ ס  להפתח: סומכים אותה ב

 שהד תורת כלי עליו: ולא שתעלה. אקימתאממ'אסיפא.קאיללאיקבר
י באסרטיא כלומר שררך ר ד ת עיניו בשבת אפילו לאחר יציאת עולמית משא״כ בחלילי; משום ת א . ן י צ ס ע  להוהליה בונה: אין ם
 נפש דהוה ליה מדזאבר:שופך דמים. שבדבר מועמ מקרב מיתתו: הקבר להיות באסרעיא מפורסמת והוי אוושאמלתא מובא כוי

ל כ ו . . ץ מ צ ע כ מ ׳ ׳ י ף וכמ״ש לעיל בשם הלין . נראה דהכא דקאמר יקבר מיד מיירי נמשכ י ס ו א ת ל ך ש ו מ ס ק נ ה ו ל ע ת א ש ל ר ו ״ ) מ  א

^ 5 \ י £ » י ^ ט ש » ג ש ו ״ ־ ז ' ו * כ י ח י ד מ 1 י י כ : ל"' ס ו מ צ ע ו ל א ש ע ע ש ד ה ט י ה י  דהדבר ידוע שעשה לו לעצמו ואין צריך הוכחה מתוך המעשה ^ ש
א ״ י כ ג ץ וכים ' י מ א ט  הר״ב ופוקקים כוילישנא לברייתא בגמ׳ הוא: ובלבד שלא יזיז ט אבר. מטעם מוקצה כדפי' הר״ב. וא״ת דבפרק מפגין ח
ל כ ו ״ ח ל ט ו ש י נ י . ע . ם ש ו ץ לעיל ( ר ה ה ש ק ז ה  מ״ב ללוחץ לתרנגולת אבל לא מטלטלין ואמאי לוחין שנמצא שמטלטל מקצתו והנא אסרינן אפילו לזוז מקצתו, ז
P P מ*!צץ ( ׳ ב ן - ע מ ל מ ק לכך אבל בשאין צריכין לכך לא. ע״כ: הכר. עיין מה שאכתוב סוף פ״י נ ד צ ש  וכתב שנראה לו ללעיל משום צעב״ח נגעו ולוקא ב
י ״ : א א ״ נ ז נ ד " 
ש ״ ׳ ע ו . 
ל ו ח א ב ל ו . כ י י ר ת ה ו ה ג ה ב  ו

י י ו נ  ש

ם י : ׳ ^ ̂ יק מ  שמטין את הכר מתהתיוא) וסטילין אותו 
: ק י ^ ) בשביל שימתיןל*). קושרים ו' מהי׳ש והטור כתב כן בהדא בם״ס £ ח  על ההול״ ל
. י ת ב ש כ ת מ י ה כ ר מ צ ״ י ' יקבר ט כ  את הלהיט) לא שיעלהמ») אלא שלא שכ״ה: עשו לו ארון ס

 יוסיף. וכן קורה שנשברה םומכיץ אותה
. לא ( ג מ ה ט מ ^ או בארוכות ה ל ס פ ס  ב
) אלא שלא תוסיף מיי). אין י  שתעלה ט
 מעמציןטי) את המת בשבתט0 ולא בהול
) והמעמץ עם יציאת ח  עם יציאת נפש ט

: ( ט  נפש הרי זה שופך דמים מ

״ ו י ב מ ״ ג ש מ ו נ ו ב ר ז  י
ס ״ י נ ך ־ ט פ ו ש ^ ״ ע ר ה ג ״ כ  י

. ן י ט מ ו ש  ו
 שיעשה ולרש״י מסמא* כדאיתא בגמ'
מ בעושל באסרטיא סירש״י / י כ ג ל ־ ח ה ל ע ^ ם ^ י י ״ ש ר ו  למוקים בעומר בחשרמען פ

ל ״ י ח י ה ב ל נ א ע ״ י כ נ . . , ו  , י ,

ן נ ט צ י א ש ׳ י י כ ן ב י ת מ י  שחין לרך ישראל ליקבר שם לודאי ש
; ' מ ם י ר ש ־ ק . ט ״ י ו ח ' י ע י ו ק ו ן מ ן ך א ל ן א כ ש ל י ו 3 ע ה ב ש ע א נ  ל

ף י ס ו א י ל ^ א ? ה א ל ע כ י  במוטל על קברו של נכרי באסרטיא • ש
ל י ב ש א ב א ל ׳ י י כ כ י ו ל ״ י כ  ב
א ל ל ש י ב ש א ב ל ה א ל ע י  ש
מ י י כ ת ב ו כ ו ר א ו ב א . ף י ם ו  י
ק י י כ כ ג ו ׳ ׳ ל ת ב ו נ ו ר א ב  ו
. ט ״ י ו ׳ ה י ע ת ו ו ב ו ר א ו ב  א
ץ מ ע מ ה ׳ ו ו ן כ י צ מ ע  מ

 ולהרמב״ם והלין למפרשים להך

ז נ ד א ן י צ י ע  למקואות [מ״ג] בסייר: שימתין. פי׳ הר״ב שלא יסריח וכו׳ וכפרש״י.וכתב הערוך שמלת ימתין בכאן ענינו שיתלחלח כמו בגמ׳ ר׳׳פ לא אי מ
' כ ־ י ר ה ת ו ה ל ״ ו

 : י " י  יחפור מתונא קשה לכותל ויש עור במשנה ה' פ״ט לטהרות ומ״בפ״ולמכשירין: םומבין אותה בספסל. ועיין בפי׳ מ"ז פ
. כ ׳ ז נ ( ש פ נ ת ת א י צ י ' ם ע ץ מ״ש שם: אין מעמצין. ( ע  בארוכות המטה. בכ״ף גרסינןבמ״ח פרק קמא לסוכה והם הלוחות שבצללי המטה שהם ארוכין. ו
א מלית' 4? ה ו ל מ " ; ס ת מ י ז ל מ ד במקרא עצמו [מצינו] מלוח הפוכות כמו כבש כשב • ויש הרמב״ם עצימת המינים ו ה  כמו עוצם עיניו (סעיה ל״ג). ו

. ו ש פ  נ

 ישראל ראשון לציון
ץ צ פ ע ] אין מ ה נ ש מ ב ל . ה ן י י ר ; ה י י ש ו ן ק ר ו ת כהא מ ו ) ל  שיטילוהו מהכרים שמחממין יותר מהחו
ג ״ נ : מ ? . י ן ט מ ע מ ה ׳ ו ו ף כ י ם י ה ל ל ו ת ע ה כ ס ' ל י ת . ו ס מ ח ל מ ו ח ס ל ע ש מ ש מ ׳ ל ק ד ר פ א א כ ה ה מ ש ק ה  ש

? מ ! ס ^ ז 5 ל ' י א פ ל ־ ו [ ע " י
ם 1כמ"5  מ ח ס מ ח ס א ר י ר ק ר מ ם ק ־ א ת 1 כ י  א

ל כ ׳ ו ן ט י צ מ א ן מ י ו א י פ ה ש ) 2ל מ : מ ( כ ״ ב כ ד ״ פ ר ע ( ״ י ו ת ׳ ר י ע . ו ר ת ו ץ י מ מ ח ס מ י ר כ ס י כ ע  ד

ו י מ מ ו ״ ס ׳ פ ו ן כ מ א מ  נפתח והולך: םא) להסגיר מה שנפתח דא״כ מזיז בו אבר : ה
 מב)
 היא

ע ל כ ו ) 

 סו) אץ מסגירין עיניו: מז) מדמזיז בו אבר לעפעפיו אע״ג שאין
 בו עצם נקרא אבר: 0ח) ר״ל היכף ליציאת הנפש . לשמא רק
 נתעלף. ואורחא דמלתא נקט - שדרך להסגיר עיניו. וה״ה שלא
: מט) דמקרב ( ס י ׳ ל ל ש ״ י  יניעו ט אז תנועה מועטח (

 מיחתו עי״ז:

 יכין תפארת
 סמ״ז) ל) עד שישהה במוצאי שבת בכד שיביאוס ממקיס היותר

 תוספות רע״ ק
. ל ״ ש מ י כ ר ר ש ת א  ל

[ ז ע ת ק ו א א : נ י מ  נ
ו ו ל ש ה ע ״ ט ד ״ י ו ת  ב
. א מ ע י ט ״ ש ר ל ן ו ו ר  א
י י ׳ ש ק ר ־ ס ם י ד א מ  ל
כ ״ א ת ם ר י נ ר ה ק י ע  ד
׳ י ע א ב ק ל פ ס מ ל ו א ו ט ש  ד

 קרוב שבחוץ לתחום: לא) לעובד סכבים: לב) או חפרו:לג) ודוקא
 שנעשו בפרהסיא. וה״ה לכל מילי שנעשה בפרהסיא אסור עולמית
אבל כנעשה בצנעה. מוהר . רק אורחא דמלחאנקט.י ( א ״ ס ל א ש ׳ י ג מ ) 

 לערב בכדי שיעשה. וייא דרוקא ארון וקבר אסיר לעולם בנעשו
ד שלא : לד) באפרסמון כ ( ן ה ת כ ח נ מ ) ת מ  בפרהסיא. מפני כבוד ה
 ישריח: לה)אע״נ שיניע הבשר ע״י הדחתו כיוןדצא הוה אבר שלם
 שרי. וה״ה שמומר לזלף עליו חומן שלאיסריח: לו) דמוקצהמוחר
 בנגיעה: לז) אע״ג שעי״ז יתנועע המת במקומו. ונ״ע על מה
 סומכין המנביהץ המת ע״י ככר במקום שאין לחוש שישרף או
: לח)(ואגד). ור״ל ( כ ״ ק  שיסריח ולרמנ״א צריך למחות בידן(שי״א ס
 ע״י ששמטו הכר. יוטל על החול הקר: לט) לא לשון המהנה רק
ו מ״א].ור״צ ״ ן ס י ר י ש כ  נ״ל שהוא לשון רטיבות. (6ריש בלייבען)[ועיי מ

 הלכתא גבירתא בללא דפרק כג

א י ט ר ם א ד ב מ ו ע  ב
א קא> ת מ י ק ־ ך א  ה

ס י ד נ ה מ מ כ ן ו מ י ה ז מ ב כ ת כ ב ב ת כ ם ו י ח ר ו ן א מ י . ז ׳ ם א ו י ת ב ו ד פ ן ל י ת מ ה  ל
מ ק ו א ל צ ״ ו ל ש ע י י ש ד א כ כ י ל ה ד ב ר ה ה י ב ל נ ת ו כ ב ב י ת ו כ ל י פ א ב ו ת כ ך ה ו ת ת מ ו ר ק ר ל ־ פ . א ן י ב  ה

. ר ת ו ל מ ת ו כ . ב ע ק ו ש ב מ ת כ ת . ו ו ט ו י ד י ה ר ט ש ת כ י ח ק . ד ו ח מ א י מ ר ש ז נ מ  ל
ר ת י ן מ י ב מ ר ל ס ו י ב מ ר ל . ו ר ו ס י א ״ ש ר ם ל ו ל ת ש ר ג א . ו ר ו ס א א ל ב ט ב  ו
ש . י ח ד ו ע פ ם ל י ח ר ו א א ה ו ר ק ל ל ע ט ט ע צ ה , ו א ר ו ק ה ן ב י ר ן ג ע י ב א א ש ר ל  ו
ו נ י ס א . א ו ח ל ו ל ש ת ה ר נ א . ו ח ד ו ע ס ל ח ע ו ב נ י א . ש ש מ ש ת ל ו ר ק ר ל י ת ח  ל

ע ר ו  י

ש ל ו ע ן ל ה ד ב ו פ ס א י ל י ד ״ ש ר ף ל א ם ד י ה ו מ א ת ״ ש ר ה י ט ר ב ת ד מ א ל ב ב ב א ר ו ד נ י י ש ה ״ י כ ע ב ל ר ד ב י ק ב ס ג ׳ ׳ ש ת ה כ ר י כ פ י כ ע י ש א ״ [ כ י נ ע ף ל ו א נ י י ק ה פ ס ל מ ק י מ ל ד א ו מ ש ח ד כ ו מ  ו
׳ י ר מ ה מ ה ד ד ו ל מ א ו מ ם ש ש נ ״ ן כ י נ ע א ל ד ץ ו ח ר מ י מ ת י י מ ב ו ר כ ד ״ א ח י נ ו ס ׳ ב י ר ס ך א י א ש ד י ד ך כ י ר מ צ ״ ל מ ב ם א ל ו ר ע ו ס י ן א י נ ע ק ל ק ר פ ס מ כ י ל י ק ל מ א ־ מ ש ל ר ד מ ו א ל ׳ פ א ־  מ
י ת ל ש ס ק ל ו א . ו ר ו ר ב . ו ד י ש מ ״ ס ן ל ה ן ב י ד פ י ל ם א ו מ ש ל א ד י ד ה י ל ״ ש כ ר ׳ כ . ו ש ״ ן כ נ י ע א ב ק ל פ ס מ י ד ר . ה ק פ י ס ו מ ה ״ מ ד ת ו ש ש ר ם י א ד י י ׳ ד ד ו מ נ י י ה ל ד א י ט ש כ ד ״ ! ת ד י נ ה ן ל כ ק ו פ ס  מ
, ל ו ה ל ה ] ע ה ע : ה WHJ ק ע ״ צ ם ו ל ו ע ק ל פ ס ר מ ו ש א * ד י ל י ל ח ו ב מ כ כ ל ו ע ר ל ס ת י ל ך ד י ר א פ ל ש ו ״ ד ך כ י ד ט צ ל ך ד י ר י ס א ם כ א ״ ב א ר ק ל ם ר י ש ת ח כ ר י י פ י ש ר ס ל ג ן ד ו י  כ

ח ט  ו

כ י ע  ו
ב ר  ל
ף א א ״ ש ר ה מ ש ה ״ ש כ  ו
׳ ס י ת ל ק ד ׳ ר א כ ״ ש ר ה ט  ד
ש ״ ק כ ר ד ו ש ן א י ל י ל ה ב  ד

ל י ע ל י כ נ י ו ל ר ה מ א א י ו ל ר י ב ה ר מ ב ל ד א ו ש ה א ב ה נ ש  פרק כנ מ
. י ו כ י ו נ י ו ל ן ה י ק ב ו ל י ן ח י א « ש " ע ל ב י ו נ ל י א ש ק ה . ר ש י י ב ע ״ י  פ
ן ו כ ש ה מ י נ ט ו ו נ י מ א ו מ נ י א ש כ . ו ך ן ל ת א ר ו י ז ח א ם ו י י ס ר ל ת ו ט . ו י ן ל ר ת מ א  י
ל כ ד ב ו ס ה א ״ ל א ל ב ב . א ת ב ך ש ר ו צ ל ו כ א א נ ו ח ר ש ב ד א ב ק ו ד . ו ב י י י פ י  ע
, ז ר א ת ו ה מ ר ז ן ה י ש ל ק ב ר . ו ת ב ך ש ר ו צ ו ל ל י פ א ן ו י ע ר ו ץ פ ן א כ . ו ן ו ש  ל
ן י ג ה ו נ . ו ת ב י ש א צ ו ל מ י ל ת ב ו ד פ ל ל ו ב י . ו ת ב ש ר ב י ס ם א י ל כ ן ב ב ת ה ו ד פ ל  ו



9 הלט* שואל אדם פרפ! בג שבת גני־תא ה 6 ״ ע ת י ו פ ס ו  ת

ר שירות מיקצ־ם אפילו ה ס ו שיביא לו ל ד י ג ה ר ל מ ו . משא י ב ל ת ו ר י ב  ש
ה ל־לך ל י ל ר ב ה ם . כדי שיני ה ת ך בכיף ה י ש ה ה ר . ל ם . אסו ו ה ת ך ה ו ת ב  ש
ך בש־ף י ש ח ה ק ל ר . ו ר ו ש ר , א ח ר פל־נ־ מ ב ה ד ש ע ר א מ ו , או ל ם א י ב ה  שם ל
ך י ת ב , ו ר ת ו ס מ א י ב ה לי ל ר ואז אפי ת ו ם מ ר כ ש ך לשש ל ל י . כדי ל ם ו ח ת  ה
ר ת ו ך עלי*. חפצי שמיי• ס י ש ח ה ר מ.יתי ל ב ו ת מ א מ י ב ה ם אפילו ל ו ח ת  ה
. ה י צ ך לשעידת מ ה שצרי ש ב מ ה ל . ו ת י צ ל מ ש ת ו נ ־ י כ ש ח . נ ם ה ר ב ב י  ל
ק י נ י ת ך ה ד ש ל . ו ת ה או כ ל ם ועל עשק׳ כ י ב ה על עשקי ר ק פ ל ה . ו ק ד ק ! לפסי  ו
ר לא כ ת ש ה ה ל צ י ם ר ר א ב ד ת . וד,־קא ל י נ ו םשי~ אי א מ ד מ ל ל . ו ש ר  ל א
ך והכ־־זת ר ב ה אצל מי ש ק ד ת צ ו ע . ־־לפס• ק מ ת ו ע ר לו םכ־ם מ י ב ז י ל  לשב •**ו ו
ר לישראל ת ר לעצמו מ ב ת ארון אי ק . ש ם ב כבי ר כו ב ו ה ע ש . ע ר ת ו ית פ  מצי
תו א . דאשור לאו י ס ה ר פ א ב הי ל ו א ־ ש ל י י כ ש ו ב א ע ע א כ ב ש . מ ו י ב ב ק י  ל

ת י מ ל ו ר ע ו ס א א י ס ה ר פ ה ב ש ע נ  ל מילי ש
תו ה אפילו לאו ע נ צ ב , ו • ש ע  ג*ב בכדי ש

ה י ה ו ו [ ל י ל שנ-נשה בשב א ר ש  י
תר ר מו ח רמ לישראל א . ו ח! ׳ ׳ י  ו

ר לערב ת הלילין לספי ב ש א ב י ב ה כבים ש בד כי . עי ו ש ע י  בכדי ש
ם ו ק מ י שיבואו מ ד כ ב ב ר ד ע ם ע ם אפילו אהדי ה . לא יספ ד ב ל א ר  ט
תו ת בכרי שיביא מאו ב ש י הביאי ב נ ם פלי ק מ מ דאי ש אם ירע בי  ו
ב ר ע ם ל י ר ח א ר ל ת ו ת מ י ל מ ר ך כ ר ק ד ך דח״ד . ר ר ם ד א י ב  ובלא ה
ס אם פ ס ב . ו ם ו ח ת ך ה ו ת ר ב ״ ה ך ר ר א בכדי שיביאו ואפילו ד ל  ו

 י ש ״א
ם י ה  ב
ב . י י  ק
ם .  מקו
. ד י  מ

י סכי ת מ ל צרכי ה א מחיץ לתחים אשו־ . עיש־ן כ ב ו  ה
ד שלא יויזו ב ל ב . ו ח י ר ס לפץ עליו הימין שלא י מז . ימדיחין אייתו ו ח י י ש  י
ך . צרי ר י ס ״א א ו על הח.־ל •לרםנ ל י ט ה ו ל י ת ח ת ר מ נ . ושימטין ה ר ב  בו א

. ק שרין ר כ ת ע״י כ מ ה ה י ב ג ה ם ל י ע ו ו נ ה ת ב ו ה מ  ל
. ואין מסגי ף י ס ו א י ל ק ש . ר ו י פ ח ב ת פ נ ה ש  מ

ך ו מ ת • ט ע ו ה מ ע ו נ  לא . שאשיר לניע בו ת

ק פ ס ב  ו
א ל ם י ון ש י פ א  ב

ר להי י נ ס ד ת לא ל  של פ
ל ו ה ן עיניו ואפילו ב י  י
ה ר ו . ק פיש.  ליציאת הנ
ו ק ב ד ת י א ש ה ל ט פ כת ה ה בספסל . א׳ בארי ת י ה םיםב־ן א ר ב ש נ  ש

א תים־ף : ל ק ש . ר ם י ר ב ש  ה

ל להוס־ף ע חי ב ט  ד
 א־כית על איכיתו אם
ס חם א ר ו ר ק ר מ  ק
׳ בתיי׳׳ט ם ועי ״ ח  מ
ת י ב ד ״ ב ב ר ״ ש פ י  ר

: ם י ע ל ס ת ה א  ו

ת מה ץ :לתהיש) א ב ו ה יאם ה פ ת ב ו ר ק ב בי יעיין בו בלי ל ו ת כ ל יודע ה ע לעי פ ש מ ה ד פ  ו
ו . ולא יטלנ ן ה ל ש ת מידו על ח ר נ א ה ה ל ח י ת ר כ נ יח ה נ ] יוה־־ שי ב ו ר י ע ל 1 רפ״ד ויחול [ י נ  ב־. ת
ו יכול נ מר שאי ־ יחתים יכי־ל לו א סכי י ה ש כ ת . ו י ל ב י ״ ב כ י ת . ורש ז פ ו ד י ם תירץ_ הרין שם מ מ ח  מ
ו ותי ם באותי ת ו ח ר ה ב ש ו שלא ל . •יזהירנ ח י ת י פ נ ל זמן שאי ו כ ת ו ר ק  ל
ם שיים קא בחלקי דו ל ו ר ו ל ג י ס ח ת יכיל ל ב ש ת ב ו נ ב מ . הכ־חדק לבי ו י מ ו ש ד  ו
ח נ ם ק ה ו ה נד. ל נ ב מ ״ א ש . פ ם י נ ב ה בין ה א נ ל ק י ט ה ק שלא ל נתי ר ו כי  ו
ת ב ש א למשדך וי״א ד;־ פילי ב ת א א ״ ל ביא ד ם קו ו ש ר מ ש ל א י ח  לי״א אפי׳ ב
ן די רו דמקפי ל בינו לחבי י ־ נ ה ל . ו י תן ההם משל ו קא כשנ . וכל זד׳ דו ר ת ו  מ
ם כבי ד כו ב ו ם שיץ אסיר ואשילו עיי ע ר אפ־לו בחלקי כ פ כ ח ו ק מ י ל פ ד  ו
ה אשיר ד ה ג נ י ״ ׳ מי יעלה בתיירה • מ ש א י ד ל מי יא&ר ק י ר ר להנ ת ו מ  ו
ל ב א ] - ת ב ש ר לו פועלים ב ו כ ש ם ל כבי ו בר כ ר פועלים ולא לומר לעו י כ ש  ל
] אע פ שאין ם י : כ ־ בד כ ר לעי א שרי ל פ מ ל ע ו אלא חובלרא ב נ ר שאי ב ד  ב
ו פר ל ו , ואפילו ל ת ב ש ד ה ה א . אלא ל ה ב א ל - ה ח ת י א ך ל י ר  ה״שראל צ
ת שלא כ ד ש ה מר לי א ר לו ת ל מ ב . א . ר י ס ת א ב ש ת לעשיתו ב ב ם ש י ו  ק
ר ו לו לעשות־ בשכר. אסו י מ ד , ואפילו ל ת ב ש ת זה ב ה לא עשי מ י ל ו  בצו
ר . ד לו דב מ י ה שאסור ל י ה י . ו ת ו ת מ ב ־ ש ח תו א ז לו לעשי ק לרמו ר  ו
ח נ ק י ם ש כבי ו מר לע־בד כ ו לו מ . כ ת ב ש ־ ב : א ל . שיעשה מ ך ך כ ו ת  שיבין מ
:טע י ר [דיא ל ר , או ל מ נ ם שב א״1 ה ח פ ו . כדי שיבין שיסיר ה מ מ ו  ח
ם כבי ו בד כ י עי נ ר בפ פ ו ר ל ת י א מ ה י . מ [ ק ת ע ואללען אין דיא קירכע נ  ו
. ם י ב כ ו ד כ ב ו ע ד אף ש־ב ן עיין ה ח ־ א ק נ ן ר ך מראי ו ש ת ה י כ ת ה ב ש  ב
ד עמי לערב . ו מ ע ת ה ש א ר ג ת ה ב ש ל ב א ר ש י מר ל . וכן לו ץ ת • יעשה מד. ש  ו
ר ת ו ת מ ו ב ה אלא ש נ י א ר ש ב ד . ו [ ן מד כ ר לו ת ו ם פ בד כ־כבי  [לתום׳ אפי׳ לעו
ל ו . א׳ קט; שאין לו לאכ י ל י ת ת צ ק מ ת ב ב ש תו ב מ לעשי ככי בד כי מר לעו  לו
י נ י א נ ו ך פל י כ י ל י י ב ה ־ ל פ ו . יכיל ל ה י צ רך כ ה או צו ב ר ר ה ב  א• צירך ד
ן ך בכךו ל י ־ ש פ ו ל אם ר ל ב א ר [ ח מ ׳ ל ך פל־נ ר כ ך עפי ל . אי ל ר ה מ ך ל ל י  ח
לא יזכיר לו ר לעשיתו חיום ו ת י ד ה ר בו צ ש פ א ת ש ז ] וכל כיוצא ב ן ע י א  פ

 תוספת ירט מי שהחשך פרק כר שבת ר״ע מברטנורה
. נותן כיסו לנכרי". מבעוד יום ך י שהחשי י א מ ן כיסו לנכרי. [״פירש הר׳יב מבעוד יום פרק כ ת ו  פרק כר א נ
 ׳ וכן פירש״י ויש להקפות דלקמן מפרש וחע״נ דשלוהו של ישראל הוא לישא חת כיסו
 הר״ב וכשמניח כיסו על החמור משתחשך והלא אינו יכול לעבות בשבת קיס להו לרבנן דאין אדם מעמיר עצמו על ממונו ואי לא
 כן ועל רש״יקשיאנמי קושיא זו שק איתא בכוגיא הא דהר״ב שריית ליה אתי לאתרי ד׳ אמות ברה״ר: ואם אין עמו נכרי
 דלקמן וכן הקשה הרא״ש על פירכ״י כוי. הא יש עמו נכרי לנכרי יהיב
י שהחשיך בדרך נותן כיסו ציה מ״ע חמור אתה מצווה על ק כר א מ ר  ועוד הקפה דמה צריך לטעם דנכרי פ
 אי אתה מצווה טי הא ב״ה מתירי! לנכריא). ואם אין עמו שביתתו. נכרי אי אתה מצווה על
ק נכרי ג) מניחו על החמור ג). הגיע לחצר פביתתו. וכשמניח כיסו על החמור י ס ח • ו י כ ת ש צ י צ ד ? ל י ס ע ו ד י ו ע ב  מ

 דאה״נ דהכא משתחשך מיידי וכתב משתחשך מניחו עליה כשהיא מהלכה
 ב״י סימן יס״ו דאע״פ שהמעות מוקצין הס במקיס פסידא לא כלומר לאחר שעקרה רגליה לילך רלא עבדה עקירה וכשרוצה
 גזרו]. ומ״ש הר״ב דאי לא שריית ליה אתי לאתויי ד' אמות הבהמה לעמוד נוטלו מעליה ולאחר שתחזור ותעקור רגליה לילך
 יניחנה עליה כי היכי דלא תעביד הבהמה עקירה והנחה דאי
 שביק לה למעבד עקירה והנחה והוא מחמר אחריה ומנהיגה
אסר אע״פ באינה טעונה  נמצא מחמר אחר בהמתו בשבת ו
 אלא כל דהו דכתיב (שמוח כ) לא העשה [כל] מלאכה אתה
 ובהמתך איזו היא מלאכה :כעשיית בין הארס והבהמה הר אומר
 זה מחמר: הגיע לחצר החיצונה. מילתא באנפי נפשה היא

 ברה״ר ולהכי אי לית ליה לא נכרי ולא חמור עשו חז״ל עוד
 תקנה אחרת שמוליכו בעצמו [פחות] פחות מדי אמות אלא שחכמי
 המשנה לא רצו לגלותה לאיתה תקנה מפני כבוד אלהים הסתר
 דבר (משלי כה) דלמא חתי לאתויי ד' אמות ברה״ר ועיין במשנה
 ב• פרק בהרא דעירובין: מניחו על החמור. מ״ש הר״ב

 כפרוצה
ה. של עיר שהוא מקום המשתמר ראכון כשיבא לפרק החמור נוטל בידו מעליו כלים נ צו  ולאו בדין כיסו קא מיידי: להצר החי

_ מימלין _ _ _ 

ן כי  ישראל י
 טלטול. מציאה אינה הפסד(כסי׳ תקל״ט). מיהו נ״ל דמותר לומר
 לעובד כוכבים. כיסי נפל כאן. ואיני יודע מה אעשה (כרמג״א ש״!
. אולם בזכה בה ישראל מע״ש . הי״ל כמעיתיו. ושרי להביאם ( ׳  כ
 ע״י עובד טכביסבשבח ;מרו אי): ב) וה׳יה באינו מאמינו לעובד
 כוכבים. או שהמשא כבדה: ג) ואס הבהמה שלו דמציוה על שביתי׳ה.
. ו  יתנכה להבהמה במחנה גמירה לעובד כוכבים . או ימכרנה ל
 ויקננה עובד כוכבים במשיכה. ואס אפשר יהן ג״כ פרוטה דארויפנעלד
 (מזק יעקכ תמ״ח י״ל). ואם העובד כוכבים מוםכר לו לכל מלאכות
 הבית. צריך כמכור לו כבהמה והמשא שעליה. אייפקירנה אפי״
. וכבאין ז נ ׳ ע  בינו לבין עצמי. דסמי בשעת הדחק (רמ״ו :׳ ות״מ ר
. וכדי כלא יתחייב  עמו עובד כוכבים שיצטרך להניחו על הבה־ ה
 מכה מרדות מבוס מחמר כשמנהיגה ישראל.להט לא תעבה הבהמה
ה עם המשא. רק כשעקרה הבהמה יד ורגל להתחיל מי  עקירה ו
 לילך. מ:יה עליה המשא אי קידם שהעמוד יטלכה הימנה גדכמקוס
 הסילא ושלא יט״י־ל אדאוריי׳ לא חששו לאיסיד מוקצה (מרו שלייל סרך?

 !עיי

 יבין תפארת
 פב״ן״ א) אבל 3א יתנו על חמור שצ עצמו. דמוטב לעבור על
 שבות אמירה לעובד כוכבים שהוא דרבנן. מלעביר אשביתה
 בהמתי בבבת שהיא דאורייתא. אמנם אם הבהמה של עובד כוככים.
 מותר צהנית עליו טסו רק שיזהר ישראל מלחמרה. ובשכר ישראל
 הבהמה מהעובד כוכבים יי־־א לשכירות קניא צייומרא (מ;״א רמי׳ו) .
 מיס בשכר גס העובד טכביס להנהיגה כל שלא קבל כישראל ע״ע
 מזונות ואחריות הבהמה. ונא שכר^דוקא בהמה זו. לכ״ע חין מצעה
. והא דאמרינו מומן כיסו לעובד ( ׳  על שביתתה (רמנ״א יס״ו א
א  כוכבים. היינו אפי׳ משיזשיכה . דאי לא שדית ציה אתא לאתויי ד
 ברה״ר. יאפילי סה״ז דליכא רה״ר. שבות כרמציה חמיר משבות
 דאמירה ;מנייא שלי׳ד ג׳). אכנט בנתן הכיס לעובר כוכבים מע״ש
 וקצב לו שכר . מיתר לכ״ע. וימצא מציאה בשבת. אסור לומר
 לעובד כ׳כייס שיביאנה לס״! א׳). ואילה״ק הרי שבות דשבות במקום
. י״ל דצא מבעי בכרמלית  כס־דא גדול שרו (כסי׳ rs «ג״א סק״ס)

 לשבות שנה חמור אצא אפי׳ בחצר המעורבת דליכא רק איסור

ם י נ ו י  צ

. קנ״ג ע״א ך י ש ח ה ש ־  א מ
 י״ז ע״נ •:ו בלמי שנמ
f en ״ פ״ב י  פ״א ?"h י
 הנ׳׳נ סכנ (אלין מיה שו:*ע
׳  אייס סי׳ רק״ו rp•' א׳ ו2עי
: ׳ ׳ ה ע  יז׳ וסי' שגי״פ ס
. גויי׳ &׳נ שש ן  ואם א
 היו סמ״נ 5ס גוו־זיע אל׳ימ
 הימן וכיו סע״ 3׳ :
ר . מ ־׳ שם צ ־  הגיע ל
 יניא -״י המ"; שושיע

,  שש סעי' ש' :

ת ו א ח ס י י נ י ו נ  ש
. בכי״א ך ־ ש ת ה  א ש
ך לו י ש ח ה  וכרי״ף ש
 פ' ג״ד 1בהיס:תא. (ואש)
׳ שיכצינו ן במשנ״כ י  א

הא.  וזיניציא לי

ם י ט ו ק  ל
י ב ד"תז פ ־ ע ר ח ב  א [
׳ דאין א־ש ו  :י.חש־ך :
 נ!ע:*יד כיי. הדין האריך
ככ מ״ש דסנא אמרי;  לי
 האי טעמא ללוין אדם
 נזעמי ז עצמו טל מל! ונו
׳ ה : ו ל £  וניש״ה :ריגן ליה ו
 כל כהני גבי דליקה לא
 שרינן ליה ולא היישען
ז זהכא דאי לא שריא  לטצמ
 ליה תהי לכבדי והר״; ן״ל
 מילק ג״ש ולעד"; תרח
 דנולכ־. דיא לנכי אינשי
 לא משיכי כולי םאי
 וכיכתכו הה ס׳ ריש
; לת׳ ואיכא למיחש טשי  מ
• ועוד דהכא א י ט נ ל  ג
 שריה למיהנ לגכרי הו
: לנזיד׳ ח•:{ גבי  ליכא לחו
 דליקה אש היו ההי-־ין לי
ק שמתוך שהוא י ב ״  להציל ח
י שכה נזיין  בהול יש:השהו

 ההצלה זאתי לכנו
י רשיי שנה•: ר מ  מונר, מ
 שש דף קי״ן ב׳ יז׳ל אי
 שליית ליה לאתתילי כהילה
 בולי האי ויהי־ שהיא
י מז  נהזל מנשי ליה לשית ו
י, (קול הדמ״ו):  ןמי לנטי



 ציונים

 ב מ^רין - ןגיי >fo •ו
 ^אין אובסין. r'jp כיי
 ג״י פס׳׳נ נמד״ר פייא ומכ״^
 שניזומא פיגייס סי׳ ׳•נ«ן-קש׳
 דרינ פשי,א אז קרבני משיי
 «מ״ו מלימ its, סי' ׳׳*נ :

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 ושאינן ניטלין בשבת)
 גד׳׳נ ובכי׳׳ק ובמבגי׳ל
: ,  ליתא.(את) החבלים כד
 ומושבי״.־ ליהא, ומשקין
 נופלין (מאליהם) בדינ
 וכמשבי/־ ל י ת א :
 ב פקיעי עמיר נד״נ
 שקועי אמיר. בהמה
. חכיסץ ה : ה ב  בכיי:( ה
 בד״; ונכי״ק הכפין.
 (את)הזירין בד׳>.. חורין
 ב-\־ק ליתא במשב״נ •י
 שוכצ נו הזידיןכגמ׳ןירש׳־י
 דפ1י־,, הןיזץ. (את)
; ליתא . ,  חחרובין בל
 בין נסחבמ:ב*ג וכין..

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 ב[בר"ב ר״ה] ר״י מתיי
 כו׳ ואין הלכה מכיל ו כ״ש
 נש״ע 0י׳ שכ״צ כעין־ חי!

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
 ג תייט סדיח] אין איבס^
 כר וכיוצא ט. ע׳ יסל׳מ\

 n ^™! מי שהחשיך פרק בד שבת הוספת יום טוב מט

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 פב׳ך א [אות קעט)
 במשנה והשקים
 נופלים. ואם הס דבריה
 שישברו בנפילתם םנימ
 כרים וכסתות חחתיהמ.
 ודוקא במשאית קטנות
 דאפשר לנער הכרים
 (דלא הוי בסיס כיון דאין
 דעתו להניח שם כא
 השבת כם׳׳ש תוס׳ דפ״$

 רביצה בתירוצם הא׳
 ותובא בתום' הדשיש
 לעיל פכיא מיג לאידך
 תירוצם דשם דלא בריר«
 לחו כן וע׳׳כ רם״ל דאפי'
 במניח בשבת כחחי*
 דעצםות וקליפים ואין
 דעתו לחניה כל השבת
 נ״כ הו• מוקצה וכן מוכח
 דעת ת־ס׳ בשבת דף
 מ״ר עיב דיה יש עליה
ת. ולפי׳ז קשה ההיא  מעו
 דהכא איך יכול לנער
 חברים הא הוי בסים
 ואיכ גם משאות קטנות
 יהיה ביטול כלי פהיכני
ע. ובגליון המג**  וצ׳
 כתבתי דייל דכשירצו
 להשתמש בכרים יניד
 עליה גס דבר חמותו

 השוב וכיון רבה״ש ל*
 הי׳ כםיס ונם עתה אהל
 חנתת חהיתר עליה לא
 הוי בסים אף רשעה א*
 היה בסיס לדבר אפוי*
 מ״מ הוי בכלל איו
 מוקצח לחצי שבתי אבל
 משאות גדולות דא״א
 לנער לא דהוי ביטול
 כלי מה-כנו (עיין לעיל
 פ״ג מ׳׳ו) ודוקא דא־כא
 פסידא בשכירתם. אבל
 בלא׳׳ח אף משאות

ות  ס»נ

 הניטלין כשבח: ושאינם ניטלים מתיר את החבלים. של כשרוצה הנהמה לעמוד נוטלו מעליה פי׳ קודם שתעמוד דלא
. קשי! של תעשה הנחה כמ״ש הרמל׳ם בפירושו. וכתב עוד דכשיגיע לפתח ר  אופן) שהן קשורים והשקין נופלים: ר פקיעי עסי
 שבלים שאגדן מתדין אותן דכל זמן שהן קשורין לאו אוכלא ביתו יעלנו מעליו כשהוא מהלך ויזרקנו לתוך ביתו כלאחר יד
ד שלא יהא מכניס מרסות הרבים לרה״י כדאיתא בגמרא .  נינהו ומתירין אותן לשמינהו אוכלא אבל פספוס לפזרן כדרך כ
 שרגיליןלפזר עשבים לפנג-בהמתכדי וכתבו התוספות דה״ה באינך תקנות
 שתריח ריחן ויהיו" יפין לה לאכלן החיצונה ה נוםל את הכלים הניםלין שצריך שיעשה כן כשיגיע לביתו:
 אסור בפקיעיןעמיר דמאח׳ דאתעבידו בשבת ה) ושאינן ניטלין בשבת מתיר את ב מתירץ פקיעי עמיר. ל׳ הר״ב
) ; שאבדן וכן לפון רפ״י ואגד אין בו  אוכלא בהתר הפקיעין והפספום אינו החבלים והשקיז נופליף מאיליהם ו
ד ״, קשר האסור להתיר בשבת ואע״פ ״ ר ד FTL A ״ י ו ״ ז U י ״ • ״ י ר י ח ~ n אלא לתענוג בעלמא ומטרח ברבר 
ד לא דקדק וכתב  שהוא כבר אוכל לא pmp : שבטור סי׳ שי
ת שקושרין. ממילא ודאי משמע שר״ל א א ל ל ב ) א , j פ כ ת ה ) א ם ומפספסיםט י י נ ם # ע י פ י כ ת ה ם א י ם פ ס פ מ  ן

) בקשר המותר להתירו: ולא את נ  לחים םל אח מסדיס ושותחים הזירין י»). איןמרםקיןיב) לא אתהשחתי
 לפני הבהמה שתריח ריחן דבלאו ולא את החרוביך) לפני בהמה בין דקח«< החרובין. כתב הר״ן בגמ׳ דחרובין
 פספוס לא הוו אוכלא: אבל לא בין נסה. רבי יהודה מתיר בחרובין דקתני דומיא רפחת דרכיכא אף
ת הזירין. הן הןפקיעיעמיראלא לדקה: ו און אובםין•״) את הגמל ולא חרובץ דרכיכי ומש״ה אץ מחתכין  א
: J אין ק ח ר  שהפקיעין יש להן שני קשרים אחד דמטרח באוכל לא מ
 בראשן ואחד בסופן והדרי[ יש להן שלמה קשרים קשר אובסין כוי. זה לשק הרמב״ם ספכי׳א מה״ש אין מאטגין בהמה
 אחד יתר באמצען וקאמרה מתניתין שחין מפספסים את הדרין חיה ועין* כדרך שהוא מאכיל בחול שמא יבוא לידי כתישת

 ואע״פ שהן דחוקים זה בזה ומתחממיס והבהמה קצה בהן אלא קטניות
. אין מחתכין עשב של ת ח ש ת ה  מתיר שלשה הגדה; בלבד דהתרת אגדהן משוי לה אוכלא כפקיעין: אין מרסקין א
 דקות
 ; ולא

. ששיניה ה ק  תבואה והיא אספסתא משוס דטרחא שלא לצורך הוא: רבי יהודה מתיר בחרובין לבהמה ר
 וקשי! לה ואין הלכה כר״י:ג אין אובסין. J אץ] מאכילי; אותו על כרחו וחוחבים לו בגרונו ופי׳ אובסין עושין לה אבוס בתוך מעיה

ן י ם ר ו  ל

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 העגלה. דהרי הזורק רסוח או מעבירו ד״א ברהייר פטור ואסיר.
. וצי״א בשבוח גם משום מחמר (  ובבהמה ל״נ אשבותין (שיה כ״ג
 ליכא (לס״! מג״א סק״ז) ובפרש כשהעגלה למעלה מיוי׳ד. וגס לא
 עמדה. רק מתגלגלת. שלא עששה הבהמה עקירה והנחה (כמ״ש
א. ונ״ל ראי׳ משנת [זי׳ין כ׳] .  למג״א [רס״ו סק״ז] לגלגול לאו עוקר הו
 כזלזא דקני רמא וזקפי׳ רמי וזקשי,־לאו עקירה ה־א. ועכ״ס לא זכיתי להכין
 דברי סרמכ״ס (פי״נ הי״א) שאתר שהביא מימרא !את סיים שהמגלגל עוקר
 הוא. וע״כ צריך לתלק כין רמא וזקעי׳ למגלנ-ל, וא״כ קשה לרמנ״א. דהרי
 הלמב״ס שפתיו ברור מללו דגלנול עוקל םוא . וכפי ה:ראה רמא וזקפי׳ הוה
 טשי עקירה והנחה מגלגול. וצ״ע). איל:! מי שהחשיך בדרך בע״ש ואין
 עמו עובד כוכביה ובהמה. עדיף שיתן כיסי או משאו שעליו לפועה
 מלחרש. ולחרש מלקטן. ובאין עמו גס א׳ מאלו. מטלטלו פחות
: ד) של עיר. ( ׳  פחוח מד׳ אמות. ויעמוד כל פעם בינתיים(רס״ו ז
 שהוא מקום המשתמר: ה) משום צער ביר. אבל אסור לפנות המשא
 מהעגלה חון לחוט העירוב. מדהיבא מחון לתחיס : ו) ואם ירא
 שישתברו. מניח כריס מתחת. ואס הכלים כבדים שא״א שישמוט
 הכרים אח״כ מתחת הכציס המוקצים. אז מוטב שיטלטל המוקצים
: (P"D שם) לפי שעה. וצא יבטל הכריס מהיכנו כל השבח סלו 
 ו) קשי שבלים אגידיס:ה) דבל״ז אינה יכולה לאכול.אבל אסור לשפשפן
 כדי שהריח ותאכל• מדחזי בלא״ה. לא טרחינן לענגה (שכי׳ל ד׳) :
 ט) משפשפין:י) ענפים רכיםאגודם. דבלא שפשוף צא חזי לבהמה:
 יא) הן הן פקיעי עמיר. רק שנקשרו בג׳ קשרים. וקמ״ל דאע״ג
 דע״י רבוי קשרים נדחקו יחד והבהמה קצה בהן. אס״ה לא יפספס.
 רק יתירן: יב)(צפרייבען): יג) עשב של תבואה שלא גדל שליש
 גדוצו. דטרחא שצא לצורך היא: יד) (באקסהארען): טו)אע״ג
 ששניה דקוח. והט קיי;׳ל(שם): טו)(שטאפפען). והיינו שמאכילה

 כיח

 גדול
 נמליאל דאיך חנית חמורו מעונח עד מוצאי שבתאמאי לא התיר ההבלים ויפלו
.  השקים ואי משום דמצטרו זיקי הא־כא צעב״ה ואיך דחח צעב״ח משום חפסד
 [ועיין בדנול מרבבה שם על הםנ״א הנ״ל ואישתמיטתיה דברי הרמב״ן
. עכיפ חיכיח המליא מרש״י הליל דבמק־ם הפשר מרובה [ ל ל  וחרשב׳א ח
. ולפע״ד אין ראי׳ דאפשר ררש״י סובר כמי ש בפסקי ׳ כנ  מלת־ לבטל כלי מחי
 ת־ס׳ פיק דע״ו דף י״א דצעביח אינו אסור אלא כשמצערח בלי ריוח אבל
 בשביל ריוה צעב׳׳ת אינו אפור . ועיין בזת בניביי מהית חלק יו׳ד סי׳ י׳
 וא״כ אתי שפיר דלצורך הפשר מותר צעב״ת ובשביל צעב״ת מותר לבטל
 מהיכנו ולכולם בשביל הפש־ אסור לבטל משאיב הכא דמשום הפסד ליכא
 איסור דצעב״ח ומשום צעב״ה הותר לבטל ודו׳״ק והרמב״ן והרשביא יסברו

. ועיייבנובי׳י שס  דצעב״ת אסור אף בשביל ריוח ולהכי חקשו

 וע*' ש״א ל״נ). ר״א דללידן דלית ל[ רס״ר אם יש חשש גניבה מותר להוציא
. וי״א שאעפ׳׳כ יזהר (  ממותי! גם חון לחונן העירוכ [א״ר שס כ״ע]
 מלהנהיגה בקול כל זמן שקשורה למשא. די״אדגס בתצר שייך מחמר
 (למגי׳א למ״ו ייכ). ויי׳א כיון דאדס בלא עשה עקירה וגס הנחה
 אסור רק מדרבנן. בבהמה שרי אז לכחתילה להנהיגה בקול כשאין
 ענד עובד כוכבים. דלא גזרו אשבוחין בבהמה(כשנת קנ״ג כי. 1ש״ה
. ומרד׳ט אץ לחוש אס הרועה מוציא בהמות ישראל לחון ( ב ׳  כ
 לתחום (ש׳ה כ״נ). דאף דבהמה וכלים כרגלי בעלים(כסי׳ שצ״1) היינו
 שאשור ישראל להוליכה חון לתחוס. אבל ביצאה מעצמה או בהוליכה
 עובד כוכבים. אינו זקוק לה. ובהחשיך צו בדרך בע״ש והוא
. ורגליו למעלה מיי׳ט. י״א דלא ירד. דהרי כשירד יעבור ב כ ו  ר
 ודאי עצ תחומי;. וכשלא ירד שמא קיי״ל אין תחומין למעלה מיו״ד
 וא״כ לא עבר אתחומין וציכא רק שבות דרטבה דקיל מת־יומץ דאית
 בה סרך דאורייתא. וקיי׳יל רירר. רחיך י״כ מיל בין כך וכך הוא
 מדרבנן והרי עבר נמי אשבוח לרכיבה. ואפי׳ חון צי״ב מיצ ורגליו
 למעלה מיו׳יד. אפ״ה עדיף טפי שירד דאפילו רגליו למעצה מיוייד
 יש איסור תחומין. לרכוב ניחא תשמישתיה ובמהלך דמי (ומ״ש אכן
 העוזר רמ״ו לזה דוקא לע;ין קימה לתלמיד לפני לכו (קידושין לל״ג כ׳) .
 במחי׳כ אשתמיסתיה תוס׳ (כ*מ ל״נ! כי) שהקשו מזה אספינה מהלכת(ועי' רע״«
 סי' 5״ד ל׳ ורמג׳יא צ׳׳ע ה׳) ועי׳ מ״ש בפירושינו פ״א לר״ה אות מ״ג דנ״ל
 לאי׳ מכורלת דהילוך עדיף אפי׳ ברחוק מיי׳כ מיל). ומה״ט אם יושכ
 בעגלה. אפי׳ עובד כוכבים מוליכה. ירדוש״ה י״ת). ואם חלל העגלה
 מלבד נובה הגלגלים גבוה י״מ (להגלגליס לא הוה מחיצה. לגליים טקעץ
. וגם רחבה ד״ט למעלה אפיי מחקצרת למטה. הו״צ כרה־׳י ( ה  נ
 גמור.וצריך ליזהר המהלך מליטול או מלהניח לשם שוס דבר משתחשך.
 כמוציא מרשות לרשות• אבל אז אין בו חשש שביתתבהמתו. שתמשוך

 אור
 פרק כך א [במשנה] והשקין נופלים מאליהם . ובכלים הנשברים םתמת
קא במשאות דו ככתתו  1 נפילה לארץ מותר להנית תהתיהםכרים ו

 קטנות שיוכל אח״כ לשימטן מתהתיהם אבל במשאית גדולות לא מש־ם שאסיר
. ועיין בש׳׳ע או״ח סי׳ רסיו דם׳׳מ לא יניחם על ׳ מ  לבטל כלי מדרכנו. נ
 הבהמה סשום צער בעלי חיים ועיין בטנ״א שם ס׳יק י״ר שהוכיח מרש״י
 דביטול כלי טהיכנו לצייד הפפד שפיר דמי והוא מם כיין קנ״ד בי רעל הא
 ד«ריך בנמ׳ וחאיכא צער בעלי תיים פירש״י דליתי דאורייתא ולידחי דרבנן
 ביטול כלי מחיכנו וכוונת חמל׳א חיא דחרטב״ן וחישב׳׳א חקשו על פירש״י
 הל ל דחא מש ם צעב״ח איננו מוברח לבטל כלי מח־כנו דחא יכול לתתיד
 התבליט והכלים יפלו מאיליהם ואי מש ם שבירת הכלים הא הוי רק הפסד ולא
 *עב״ח וחרמבי^וחרשב־א פירשו על כי דס־שייח הגם׳ היא באשת על רבן
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. לשון הלעיכןני דורסים. שדורם המאכל לתוך גרונה ומיהו לא הוי כמו אובסין: ץ ט י ע ל  קטניות •או ליד ליישת קמח וכיוצא נו: מ
 :א (בראשית כ״ס)•. הרמב״ם־־ ד מחחכין את הדלועים. אבל מלעיטים. שתוחב לו המאכל למקום שיכול להחזיר: אין
. מפעמי! לשק וחלב מריאיס (ישעיה א׳) וסי' המראה ן  פירש הר״ב התלושים וכן פרש״י ומסיק בבית יוסף ממראי
 דהיינו התלושין מאתמול למחובר כיון דלא לקטן מבעוד שתותב לו המאכל לפנים מבית הבליעה במקום שאינו יכול
 יום אקצינהו מדעתיה ומודה ביה להחזיר : ומהלקטין לתרנגולים .
ח) ואין מסרים את שחוחב המאכל לתוך פיו במקום י ן וכתבו התום׳ בפרק קמא דורםין & אבל מלעיטי  ר״ש.

r העגלים י0 אבל מלעיטין יי0 ומהלקטין 
 לתרנגולין ׳»). ונותנין מים למורסן כ אבל
 לא גובליםכא)ואין נותנין מים לפני דבורים
 ולפני יונים שבשובך «< אבל נותנין לפני
 אווזין ותרנגולים «) ולפני יוני הרדיסיותכי):
 ך מחתבין את הדילועק לפני הבהמה כה)
 ואת הנבלה לפני הכלבים בי). רבי
 יהודה אומר אם לא היתד! נבלה מערב
 שבת אסורה לפי שאינה מן המוכן :

 שיכול להחזיר: אבל לא גובלין
 אין לשין אותו במים: אין נותנין
 מים לפני דבורים. שאין מזונותיהן
 עליו שיוצאין ואוכלי[ בשדה ומיס
 מצויין להם באגמים : דורסיאוח .
 יונים שגדלים בבתים ונקראים
 דורסיאות מל שם הורדוס המלך שהיה
 מגדל מהן בארמוני : ד מחתכין
. החלושין לפני הבהמה ן עי ו  אתהדל
 ואע״ג דסתמן לאו למאכל בהמה
בלה.  קיימי אלא לאדם*: ואת הנ
 שנתנבלה היום ואע׳׳ג דבץ השמשות
 היתה עומדת לאדם ולא לבהמת :
. ה ר ו ס  רבי יהודה אוסר אם לא היתה נבילה מע״ש א
 דכל מירי דחד לאינש לא מקצה ליה לבהמה ואפי' חולה מע״ש
 סובר שתתרפא ואץ הלכה כרבי יהודה: ה םפירין. בעל
. ת ב ש  לאשתו ואב לבחו: ונשאלין. לחכם: שהן לצורך ה
 כגון שנדר שלא יאכל היום ואנשאלין דוקא קאי דאילו בעל או

 אב

 ך, מפירין נדרים בשבת «) ונשאלק
. ( פ  לדברים «a שהן לצורך השבת• כ

 דחולין דן) י״ד דקמשמע לן דמשוי
 אוכלא שרי ולא תני לה בהדי פקיעי
 עמיר ואינך משום דמילי לחתוך תני
 בהדי הדדי ע״כ. [*וכ׳׳כ הרא״ש
 בפירקין]. ול״נדאיצטריך למתני בהד
 נבילה לאשמעינן מבלה דומיא דדלועין
 כו׳ כמו שכתבחי בסמוך בס״ד :
 ואת הנבלה. ה״נ מפרש בגמ׳ [שנמ
 קנ״ה:] לנבלה דומיא דדלועיס מה
 דלועים דאשוני אף נבלה ראשוני
 והיפי משכחת [לה] בבשר פילי א״נ
 בגורייתא זומרתא . פירש רש״י
 כלבים דקאמר בגורייתא זוטרי דכל

 נבלה קשה להם: לכלבים. כתב הר׳׳ב אע׳׳ג דבין השמשות
 היתה עומדת לאלם ולא לבהמה. וכי׳כ רש״י. ותמיהה דהא אף
 לאדם לא קיימא בין השמשות לשחוט מספק שבת. ומיהו בגמ׳
 פסחים פרק מקים שנהנו ופ״ק דביצה קאמר תלמורא מהך
 משנה דלרבי יהודה מוכן לאדם לא הוי מוכן לבהמה ופירשו
 בתוספות •למוכן לאדם היינו שעומדת לאכילת אלם ולא הקצוה

 שלא יהנה בה אדם אלא שאסורה מחמת איסור באותו שבת. והלכך אי לאו דאמרינן מוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים הוי שרי
 ליתן לכלבים משום דלכלבים ראויה אפילו חיים כגון עופות וכיוצא בהן. ובהו ליכא מוקצה מחמת איסור ואמאי קאמר ר'והילה
ו וכן מבואר בלשון הר״ב בדברי ר״י. והוי יודע דאע״ג דלקמן במ״ה  אם לא נתנבלה כו׳ אלא משום דמוכן ט׳ כ״כ בפסחים דף ל
א. דהתם גבי יזם טוב רקיימאלן  פ״ג דביצה כתב הר״ב וה״מ שהיתה מסוכנת מאתמול דדעתיה עילויה אין ללמוד מהתם להנ
ד במ״גפי׳ד ממסכת ביצה. הילכך בעינן שתהא מסוכנת . אבל בשבת דקיי׳׳לכר״ש ע  כרבי יהודה במוקצה ביו״ט כמו שאכתוב בס
 כמו שנתב הר״ב ספ״ג לא בעינן מסוכנת הכי מסיק הבית יוסף אליבא דכל הפוסקים מלבד הטור שכתב בפירוש בסי׳ תקי״ח

ן לחכם. לפי שהנדר המותר ל ־ ה ונשאלי י ׳ ש י ס י ב ״ ב ו ה י ל ה ע מ ת ת ו נ ? ו ס ^ ח ה ת ! ש נ י ע ן ב ו ע מ ' ליי ש י פ ( י ת יי״מ י י כ ל ה  ב

 ע׳׳י חכם צריך חקירה על החרטה אם היא מעיקרא ועל הפתח אם פותחין בה היצכך תני כשאליו שהחכם שואל בהם וכיוצא
 באלם

ן כי  ישראל י
 הורדוסהמלך שגדלן בארמונו: בה) מיירי(במעלאנען) קשי׳ תלושים
 מאתמול אף דסהמא לארס קיימי. הוה נמי מוכן לבהמה: כו) אפיי
 נתנבלה היום (זאילה״ק מייש מללופין דכעיק שיהיו תלושץ מאתמול. גיל
 לדלועין מללא עכילי לגחלי מנסשייהו מכלי כת אחר להכי מללא קצצן מאתמול
 לחינהו ביליס. משאי'כ כסמה דעכדה למתה מנפשה. לא לחם כידיס [ומי׳
 מ״ש ככללי מוקצה תי׳ אחל]). והקאדא״א לכלבים לאכלהמבלישיחהכה
. וכ״כ מותר לפרר לחם לתרנגולים(של א). ואע׳׳נרהמסרר ( י  (ש0 ז
 ירק שלא לאטל באיתה סעודה. חייב משום טוחן. בלחם אץ טוחן
 אחר שומ: כו) אפי׳ אינו לצורך שבת. ראם לא יפר הבעל לאשתו
 היום. לח יהא רשאי עול להפר . ומייד שאינה מתחרטת. דאל״כ
) ט״י ה ב : ( ג ״  הרי תוכל להתיר ע״י חכם למחר (ליי׳א בי־ ל לל״ל כ
 חכם: כט) כגון שנדר ממאכל או ממלטש לצורך שבס (שמ׳׳א מגי׳א

 א׳

 רע״ק
 ולא חזי חיים לבלום. אבל אם באמת רוצה ליחנוזו לכלבים םותר דעתו*
 שמזמיגו לכלבימ עומד לכלבים, אלא דבהיש עדיין לא חיה עומד לכלבי•
«  ודמי לנבלה שנתנבלת בשבת. באופן דייל דפי׳ הרע״ב עולח יםח אף לשי ם
 חרו׳׳ח וחרשביא יזנ״ל. ובתוי״ט כתב וכתבו התום׳ בחולין דף י*ד רקם״>
• ג י והרע׳ב לא מפרשי׳ כן אלא ד . ולעניר דברי רש׳ י ו כ  דםשוי אוכלא ו
 דלועים שייכים בפלונתא דדיי וריש דלר׳׳י אסור לתתכס ל«ני הכלבים כיון
 דבח״ש לא חיח עומד לכלבים והוי. במו נתנבלה בשבת והקושיא באמת ע>
ך חשבת. ר ו צ  חוס׳ דנדחקו ולא נחתי לחכי וציע; ף, [אות קפא] בסשנח ל
 בנדרים דף ע*1 ע׳א כתב הרין כיון דצריך חכם או נ׳ הדיוםות סחני כדינא,
א א  א׳׳נ שאין שעה עוברת לשאלה , חמות לי הא ע׳כ מוכת טעם חב' ד
ת כעל דלא מחזי כדינא אף אלו לא חי* ר ע ו  לטעם תאי מםילא ב

m 

ן תפארת י כ  י
 בידו ותוחב לה בגרונה במקום שתוכל להחזיר. אבל הרבה
 כל כך עד שנעפין בני מעיה כאנוס מלא : r) סדורס המאכל
 לגרונה למקום שאינה יכולה להחזיר אף שמאכילה רק מעט. א״נ
 ר״ל שדרש מה שאכלה מעצמה: יח) שחוחב המאכל למקום שתוכל
 להחזירו: יט) וה״ה לתת נודעלן לאווזה למקום שתוכל להחזיר. אבל
. (ונ״ל להמראה הוא לשין מוראתו כנוצתה . ( מ ״  צא יטלטל האווז (שם ס
 שהוא הזפק מקום הצואר . ע בכהמה מקוס הכלס הוא תחת זפק >פ«ף
 ולשם תוחב המאכל. אכל הלעמה הוא במקום שיכול להחזיר. והוא לשון
 הלמישני נא מן האלום האלום הזם. לה״גו שתוחכבבית הכלימה): כ)(קליי6).
 ויש אוסרים. דמתני׳ בנתן מים מערב שבת מיירי ומטרבין מעט
: כא)(קנעטען): כב) מדיכוליס צשתוח בחגמים: (  בשבת (שס ס״ג
 בג) שנדלין בבית: בד) מין יוני בית ונקראין הרדסיאות. ע״ש

 תוספות
 קטנות אסור . גמרא : ד [אות קפ] ברע׳ב דיה מהתכין אלא לאדם. וכ׳כ
 רש״י במתנ«׳, ולפי! צ״ל דאף דהדלועים עדייו עומדים להצניעם עד אחר
 שבת ולבשי^ לאדם ם״ט מותר לריש להאכילו לכלבים. וגיל לא ס«בע«'
 לשיטת תוס׳ פרק מפנין דף קכ״ח ע״א דיה דנ תפל דס־ל שש דלר׳׳ש מותר
 לטלטל בשבת בשר חפל כיון דראוי לכלבים. וכן נ״ל לדייק בדעת רש״י
 ומלשונו פרק כירה דף ם״ה עיב ר״ה דאית בה ביצת אפרוח . דתכא שרי,
. וכ״ח דעת טל י  אלא אפילו לדעת הרשב״א בחידושיו פרק מפנין ופרק נ
 חרז״ה פרק נוטל דנם לריש בשר הי אסור לטלטל כיון דעדיין עומדת לארם
 לא שדי להז לכלבים ובהחיא דמפנין אינו םותד אלא בבשר סרוח דעומדת
. מ״מ י״ל דמודו דגשר חי מותר להאכילו לכלבים ת ל ב  לכלבים כמו נ
 לר״ש דדוקא לטלטול בעלמא אסור דאמרינן מסתמא לא יתנהו לכלבים

 ציוגימ

 יאק נותנין מים. ייוש׳ שנת
 •׳'ג הין דיי' פכ׳׳ח שס כייח
 נווש״ע או״ח קי׳ ש:״ו D«*׳
 ׳*א:אבל נותנ־ן לפני אווק
 יניס׳ 5נמ «׳ האולג דן ק״י:

 ך בחתכי[. קנ׳׳ה ע׳נ ביצשי
 נ׳ ע״א ו׳ ע״כ כ׳״ז ע׳״נ פסיזים
נ חוצי! ייא ע׳א הוש׳ ׳  5׳׳ו ע
 ב*כ קכ*ג יופ כנה סיג קי״ס
 ואת הנבלח, מ•׳׳
 » עניה ה״ח סמינ שם
 8י£״ע או״ח ס" שכיד סעין
 <׳ ז': רי׳א . עשח־ם נ׳ו
 •*נ י.ז>י] י"? ע״א ׳לזשגמי
 ני)ה «'נ ='א : ך, מפירי! •
 b's מ׳׳ו עיג (לריס ע״ו
 «*א ילושצמי גדריס «'י ה״ח:

ת ו א ה ס ו י נ י ו נ  ש
ם בלישנ״כ  ג ם ט ר י
 שאמירין ועיי תירל״צ.
 םלעיטין 73"; ובכי״ק
 ובמשני״ר מלעיטיןאותן.
 ומהלקםין נד׳נןכגשכ׳״;־
 טחלקםין. לתרננולים
 בכייי! לחורננלי׳(!נסמוך
 וחרננלים) בכייא את
 התרנמלין וכ׳.; בךי״ף
גולת.  בכי/־: את התרנ
 לםורסן ביינ על גבי
 טודסן וכיה נמפני״ר
 ושש הםווםן . שבשובך
 במכב־״ר על שובך .
 גותנין לפניככיימנ־תנים
. יוני חרריםיות . ם  מי
 במנבי״נ־ יונים הירודום־ר
 גכ״מ הרדסי׳ בכי״א
 יונים דורםאות ברי;
 יונים דודסיוח נכי״ק
 יונים ר ו ד ם י ו ת :
 ד הבהמה גכי״קזבכי״מ
 בהמה: ח נדרים(בשבת)
' שונצינו ליחא  נמכנ״כ 1
 ועי׳ רש״י ז״״ ושאלה
, סראיש לנדרים  לצורך ובס,
ה אנל(ר׳׳ם). ׳  (ע זא) ז
 אולם מלש׳יי אין כל כך
 יחי׳ דגם גלשין מפירי!
 נדרים כוי מפליג נ:1
 מכילי מ׳׳ש . ונשאלין
 בכי״מ ושואלין ועי פוי״מ.
 לדברים כ״ה כמשניות
 ד׳ ריווא סראג וקלאקי
 גלינ ובכייק ובמשבי/־
 גדריסנ«שב'נ ונמ״ש שעם
ם.  סי' הל״ב ו״ר לנדרי

ת חדשים ספו  תו
 ד [בר ״ב דיה] ר״י כו׳
 שהחלהא ואין הלכה כר״י
 עכ״ל וכיפ ב;״ע סימן

 שכיד סעיף ז׳ :

 ראשון לציון
 ג [כמשנח] ואין ממרים.
 במשניג איחא מאמירין
 ולולי דמסתפינא הייתי
 אומר דמעות הוא יצי׳ל
 ממלאין כדא׳תא נפייוש
 הר״ג להכא אזנה בפירוש
 הלמכ׳ס איתא ממרץ וכי
 מלעימץ וממרין בתיהן
 מלות שכליות מלעינףן
 מגזירת הלעיטני נא וממרין
ן ויזנמ שור ומריא  מענ
 (h\zz( נ ז) ע׳כ ומלשון
 גמ׳ וברייתא שס איזהו
 המלאה משמע קצת
 «יר0ש הר״ב ממראין :



 י״ע מביטנורי׳ מי שהחשיך פרק כד שבת תו&פת יום טוב נ ציונים
 אב• מפר בין נדרים שהן לצורך השבת בין נדרים שאינן לצורך באלה אבל הפרה ללאשה הניחו כלי הכהוב (בממר צי) הפר וגןעת. ס״י״^מימ

י ^ ^ י י עיו^^^מדבייהם ^ ״ ש ל ^ ^ ל ן א מ ה ה ם א י ק ק ן פ . ן ה ל א ל ^ ש פ ס י י ר ד נ ם W.ף ן ן י ר ^ 3 & ה ^ < ט ט י י א ן ש ן י  W3P כ

י י ו נ ו ש ב ת כ ' ו ה ז כ ש החלו1 בפר״ז י*ז מ
 ' ר«י1י ו ' י**"1 פ נ ב ר ם כ ד ו ם ? ה י ל ל ע א כ ה י * א נ ה * פ י ו ה ל י פ ת א ב ט * ה י ר ו צ P ל D 

p ״ ™ ° j T p p מ « ״ ה 5w מ י ל ל מ ב א מ ל  השבת נשאלין עליהם בשבת: ופוקקין את המאור . החלון החום׳ שם דכלי כמי אבנ״ג ד
 מבעל יותר מסדין וק הוא בגמרא. ומישני״ר ו6וקקי

 המטלית בד״נ המטליות 1ליו
 מליון ט״מ המטלניות.
 את חםקוה כמשב״ב
 למודרין את.. בכיימ
 זקושרין את המקדח בנטי

. ותמהני על הרמב״ם דמפרש ם ת ה  ד
 דהכא כולי.עלמא מודו משום לכלי
ב כרש״י. ה. ודברי הרי  לא מבטל לי

 המטלית. פירש הר״ב דפחותה מג׳
 על ג' לא מיטמאה ולא מטמאה. פי׳

 שכתב שפוקקין בלוח או בשאר כל [אס יש 00 ציר! לשצש.
 לבר ועי׳ מ״שבם״ד במבנה י״א בפי 0131 00א המעשה שהביא
״ ללמד ממנו טל שלש אלה; ״ ״ , , ״ ״ ״ - ״  ״

ל השקיקה המדילם  בתרח לעירובי! : ומודדין אח מ
 והקשילה] ומציון שם
 הוגה ומודדיןאת המקדח
. לפני רש״י היה י ט ג  ב
ס היתה מתחלה שלש על שלש הסלר מקום מטלית.  א
vS\rwS< ז ויבטמלבל:־ל ״ כ ק י ׳ פ ח » ש מ  ונטמאת כשנשחתה שוב אינה מטמאה כלתנן ב
ו את המאור בטפיח.זה שכתב הר״ב כזה הלשון של ר״צ מי׳א״יתו׳םע ק ק פ  לכלים: ש

ח ו ת פ ו ה ש ו ר י • פ ו כ ו ת  פקקו את החלון הפתוח צביתשהמידה ב
. ולכך נהט הטפית גבו מול ברא״ס ליו m בני׳יק  הנגל הבית שהטומאה בתוכו

 השביל כדי שלא יקבל טומאה מהמת שבבית שככגדו שהטומאה ק בימנית •
 יוצאה ממנו ומתפשטת תחת הגיגית על לטפיח° [״ומשיה לא w.wna לאומטמ״ל
. ומדבריהמ א  פירש שפקקו החלון של הבית שהמת בתוכו למסתמא אותן p^p-; ואם ל

ת גמשבי״ר מדבריהם. פ כ י י א א מ ל ^ ל ב כ ן ש א ן א א ל ק ן ק ו פ א ש ו א ה מ ן נ ת ן י  פ

. פירש הר״ב ואי! שם אהל ח פ ע אם יש בגיגית פוחח ט ד י  ל

 פוקקין את המאור ל) ומודדין את
 המטלית ל״) ואת המקוה לב). ומעשה
 בימי אביו של רבי צדוק ובימי
 אבא שאול בן בטנית לנ) שפקקו את
 המאורלי) בטפיתלח) וקשרו את המקידה לי)
 בגמי לי) לידע אם יש בגיגית לח) פותה
; ומדבריהן למדנו  טפח אם לאו ל&)

 שפוקקץ

 שממט האורה נכנסת סותמין אוחו
 בלוח או בשאר כל דבר שרגילים
ת. ת המטלי : ומודדין א ו  לסתום ב
t היתה טמאה ונגעה בטהרות b כגון 
 מודדן אותה אם יש בה ג' אצבעות
 על ג׳ אצבעות לידע אס נטמאו
ה אם לאו דמטלית פחותה מג׳ מ ה מ  ה
 מל ג׳ אינה לא מיטמאה ולא מטמאה:
. לידע אס יש בה אמה ה ו ק מ ת ה א  ו
 על אמה ברום שלש אמות שאלו

ת של מצוה הן לפיכך מותר למדוד אותן בשבת: שפקקו  מדלו
. את החלון וקרוי מאור שממנו האורה נכנסת : ר ו א מ ת ה  א
נקטגמי י . להנ : מקדה. כלי חרם: בנסי ם ר . פך של ח ה י פ ט  ב
 שראוי למאכל בהמה ולא מבטל ליה להיות קשר של קיימא: לידע
. כמין שביל קטן היה בשני בתים ח פ ח ט ת ו ם יש בגיגית פ  א
 שלא היה מקורה אלא שגיגית מונחת על נבו והיו חלונות פחוחות
 מן הבתים אל השביל והיו חיששין שמא ימות מת בבית אחד
 ותהא הטומאה בא מן החלון אל השביל ומן השביל אל הבית
 האחר דרך החלון הפתוח לפיכך פקקו את החלון הפתוח לבית
ס וגבו לצד השביל וכלי חרם ר  שהטומאה בתוכו בטפיח של ח
 אינו מיטמא מגבו וחוצץ כי חששו שמא אין בסדק הגיגיה פוחח
 טפח ונמצאת הגיגית מאהלה על השביל והטומאה בא דרך

ת חדשים ספו  שם חהנ תו
/ וצ״ל שבשני ה3תי״טד׳ה]ופוקקים ו כ  כו׳ שהטומאה יוצאת מן השביל דרך הסדק ו

. ט  צדי הסדח לא היה ברוחב שום אחל ׳ מהן טפח • דאי לאו ה
 אכתי חיכא אהל טפח המביא המומחה לבית שני. ולהרמב״ס בפרק הישן דף ביז ששאל
ת ל׳י כר״א מל׳א כשהגיע ל ר פ מ ה צ ת ו כ ב . ו . אח׳׳כ הוצרכו לפתוח החלון וליטול פירוש אחר שמפרש ששני בתים סמוכים היו ה  השביל מבית זה לבית ז
 ! ׳ ! , , . חמה נסוכה מהו ככרום
 היה חלון ובאוחו חלון גיגית. פי' שמשית רוצה לומר זכוכית עליה סדין וכעי ותפשוט
ן ציה מדידים ישגן שקק ר ע ק  שעושין בזמנינו בכל החלונות והיתה שבירה כשמשית זה, ז

. ומבין) הטומאה לבית השני ח פ . לידע אס יש פותח ט י ו  כ

 אותו טפיח הפקוק בחלון ובאו לידע אם יש באותו סדק של

 ובפקיקה
 כלפי מעלה. לראות אם היה בסדק הגיגית פותח

 מפח

ז י  ־שראל כ

 החלון ר״א אומר «מן
 שקשור כוי ומשני החם הוא
 דמבטל ליס אגל הבא דלא
 מבטל לא וסרש״י החם
 מבטל לספקק לגבי החלון
 כו׳ מ״ש ומעתה כלא זה
 היה אפשר להקשיח לפירש״י
 למנ״ל להן־ מחנ״ כרבנן
 חקא דלמא אפי, כר״א

״ מיתוקמא מיון לנכלי א ך ת מ י ב י ה , ה טומאה נכנסת ^ ה לולא הגיגית לא ט מ  החלון. ו
^ ל ן ג ה ש " מ ב ד ל  אהל על גביו. בוקע טומאה ועולה רק כנגדו. אבל ע״י הגיגית ע
 שהאהיל על הטומאה. הו״ל כמליא טומאה תחתיו . ומתפשטת אפשר למולם ל׳א בכל•
 .הטומאה ממסת הגיגית לחוך חלון הביח. לכן סתמו החלון מקודם להלן ימםשמא לא מבסליה
ח לא כר מוסיף משום הכי י ס מ ב ה ן ג ח י נ ה ס ן ל י ח ; א כ ו ה  שהונח פם הגיגית . בטפיח, ש

 נגד השביל. וגב כלי חרס שאינו מקבל טומאה חילץ מפני הטומאה ^
 מלכנוס . והיינו רישא שפקקו המאור בטפיח . אחיכ רצו לחזור
 ולהסיר הטפיח. להט לקחו מקידה שרחבה טפח. יקשרוהו בחבל
 גמי ארוך. ועלו לגג ממעל למקום הנחת הגיגיח . ושלשלו המקידה
 למטה לתוך סדק הגיגיח. שהיה הסדק מטון נגד הטומאה ורצו
 לראות אס יהיה הסדק רוחב טפח . אז יהיה הטומאה רק בוקעת
 ועולה כנגדה ונא תתפשט ע״י הגיגית לתוך חלון הבית (כס״י

 לאהצות

 רע״ק
ך תגא דס׳׳ל הפרח נדרים טעל־ע אינו ח ל  בםוגיא דנדדים דף ע״ז מסקי' י
 יכיל לחפר בשבת חדי דבאין ׳טעה עוברת גם בעל דלא מהזיכדינאאינו יכול
ת  להפר ומוכח כטעם שני דהרי! הנ״ל וציע: [אות קפב] ברעי׳ב ד״ח ש
 לצורך. דאלו בעל או אב. חכי טםקינן בנדרים דף ע״ז דמוכח מםתני׳ דמיפר
ך שבת. ואמכן מתני׳ דהכא דקתני שהן לצורך השבת קאי רק ר צ  אף שלא ל
 על ונשאלין להכם, מזה קשה לי בסוניא בשבת דמ״ו עיב מתיב רמב״ה מפירים
. ומאי קושיא דלםא  נדרימ בשבת. ואםאי נימא מי יימר דמיודקש לה בעל
 באמת לא תותר לאכול בשבת וההפרה מועיל על אחר שבת דחא םיםר אף
 שליצ שבת. ודו מק לומר דפדיך מברייתא דםייתי בנדרים שם דתני ר״« דבר׳פ
. וגם מהרש־ל מגיה דצ״ל ן  אין טפירין נדרים אלא לצורך שבת ומקצר חלשו
 מפירין נדרים בשבת ונשאלים דםשטע ליד. דשרכת השיסמםתני' דהכאיצ״ע !
 [אות ^פג] בתי׳׳ט ד׳׳ה ippSty כו׳ עד למפיח.וע׳ פיו מ״ב דאהלו׳ ובתי״ט שם:

 ניגית פותח טפח ואין שם אהל באותו שביל להביא את הטומאה.
 שהטומאה יוצאה מן השביל דרך סדק שבגיגית כלפי מעלה. או
. ונמצאת השביל כאהל ומביאה ח פ  אין בסדק של גיגית פותח ט

ס וקשרוה בגמי והושיטוה ר ת לבית. ומדדו מקדה של ח י  את הטומאה מנ

 קאמר התוי״ט (כשבו
 התום׳ וכוי כלו* לנספי׳׳ז
 למכילתי! אמלע[ לריש ל״י
 נסחא הלכה כר״א מחיכ
 רב עמרם ומזנריכס
ט׳  למדנו שפוקקץ ו
 והרגישו שם השוס׳ קושיא
 א׳ והוא מאי קמומיג
 ר יע ללמא נההיא אפילו
 ל״א מולה כיון שהוא
 כלי צא מנטל ציה ודמי
 לסלי! ללעיל ותירצו זה
 באומרם ואע״ג דטשימ לא
 מבטל ליה כמו פקק איכא
 למ־מל למנטצ ליה טפי
 מסדין ע״כ ומעמה לפ״ו
 שפיר קאמרי לש״י והלץ
 למתני׳ כרבנן לוקא וכו״

 ולו״ק. (ש״ל):

ן תפארת  יכי
 א׳): ל) ר״ל סוחמין החלון עם לוח כרבנן(פי״זמ״ז): לא)לעפכען.
; על ג' . שאם אין בו ג דו  שטא עמא שנגע בטהרוח. מוחר למו
 אצבעות אינו נטמא ואינו מטמא: לב) לידע אס היא אמה על אמה
 ברום ג׳ אמות דאז ראוי לטבול בה. מדהיא אז מ' סאה דפרי
 לטבול בשבת (כבי*ה ש״כ מ״ב). וטעמא דכולהו. דמדידות מצוה מותר.
: לג) הוא הנזכר ( ג י  ובלא מצוה הו״צ עובדן -חול ואסור (ש״ו ס
 בביצה (פ׳ג «״ח) והיה בהדור שסמוך לחרבן דרי צדוק בזמן ההדק
 היה (כגיבוי! מ׳ו אי): לד) חלץ: לה׳ נקריגכען) של חרס: לו)(טאפף):
 לו)(באסט) עשוי כחבל: לח)(פאס;!: לס) כך היה מעשה. ב׳ בתין
. וביניהן שביל. וחלון הבית היה פחוח לשביל. וכזית ממח טן  סמו
 היה מונח בשביל סמוך לחלון. וממעל לטומאה היה מונח גיניח
ק דחוק בין [ב׳ הכתלים. והוא האהיל על הטומאה ששחתיו נגד מ  ס

 תוספות
ת עוברת יכול לחפר בשבת ומח דקתני במתני׳ דנדרים נדרה עם השיכח ע » 
 סיפר עד שלא תחשך שאם חשכה ולא השר אינו יכול להפר. זתו לאו דרך
 ;חינת טעם חוא אלא רהוא מלתא באפי נפשה כמן דיכיל להפי בשבת צריך
 לחקדים עצמו לחפר מיד עם חשיכח דאם חשכח איני יכול לחפרמכדםוכהי׳
 לומר לפי צד חאיבעי׳ דבעל משר גיכ רק נדרים שלצ־רך שבת דודאי לאו
 נתינת טעם ח־א דחא לצורך שבח אף חכם דאין שעה עוברת מיתר) א״כ
 יקשח מח פרכי׳ בנדרים דף ע״ט ע״א אמאי לתוי כשותק עימ לשיקט.
 דהא אף אס נידון כן ויחיח בידו לחפר למחר מ״מ יכול לחפר בשבת וממילא
 שתיקתו לא חי׳ כמו ע״ט למיקט. אע״כ דסיל להש״ס דלפי האמת דששטי׳
 מםתני׳ דנדרח עם השיכד׳ דממן מועט כזה דלאו צורך שבת היא מ״מ
 הישר ומוכח דמישד אף שלא לצורך שבת בזח צריכים לטעם רשעת עוברת
ת עוברת הא יהיה כשותק ע״מ לטיעט. וכן  ושםיר פרכינ! דאמאי םפויי שז



ם 100 תוספת מי שהחשיך פרק כד שבת יום טוב י נ ו י * 

. ואחר כך הוצרכו ד ואפשר למעשה בפני עצמו הוא ואפשר נמי כפירוש הר׳׳ב שמתחלה פקקו ב  ובשקיקה לא הזכיר למאי ע
. וכתבו י מ . ועיין־ עוד לקמן מזה: ומודדין. זה שכתב הר״ב והמרדה תהיה של מנוה כוי מ פר  לאותו פקק ונטלוהו ומלח ו
 התום׳ לבפקיקה לא בעינן שצ מציה. כלומר לשל מצוה לא מעלה ולא מוריל בפקיקה. ללוקא מלירה שאינה איםור כל כך אלא
 משום להוי כעובלא לחול מהני של מצוה. אבל פקיקה למשוס תוספת אהל ללמי לבנין ליכא למפרי משום מצוה. כך נראה

 דבריהם בס״פ כל הכלים. ומה״ט ר׳ עובדיה מברטנורה
] ומודדין וקר&רין מ) בשבת . טפח אם לאו: וטדבריהם למדנו p p w בקשירה נמי לא בעינן דמצוה. כן 
ת שפוקקין וקושרין ומודדין בשבת. ב ד נשלמד מסבי; ש ב י מ ת י ו פ ס ו ת ה ת ע ד ה ל ל ו א כ ה ל א ר  נ
 הר״ב שלא התנה דמצוה אלא במדילה ובלבל שלא יהיה קשר של קיימא .
 לחול. ואין נראה כן ממשנה י״ג פרק בתרא לעירובין. ובפירוש והמדידה תהיה של מצוה או להתלמל על לבר הוראה: סליק

 הרמב״ם התנה כמו כן בקשירה שתהא של מצוה. וכן בחיבורו
 פרק עשירי וכ״כהמור בסי' שי״ז ולפי זה קשיא מ״ש פקיקה שלא התנה ט שיהא של מציה לא בפירושו ולא בחיבורו פרק כ״ב.
 גם הטור בסי' שי״ג ובגמ׳ לא אתמר בהדיא שתהא של מצות אלא במדידה. והתום׳ שכתבו בפקיקה רלא בעינן. היינו לתרץ אמחי
 לא דחי התם בסון! פרק כל הכלים. דפקיקה דמצוהשאני. אבל לעולם י״ל דםבירא לדיו דקשדהגמי בעינן דמצוהכדחיתאבהדיא
 במי״ג בפרק בתרא דעירובין וצריך טעם לחלק בין קשירה לפקיקה ואפשר לומר לקשירה אע״ג דאיט של קיימא מ״מ למראית עין
 אינו ניכר כל כך בין של קיימא לאינו של קיימא. ולפיכך מצריכין להיות• דוקא דמצוה אבל פקיקה שניכר לכל שאיט תוספת בנץ
 ממש. אין צריך שתהא לשם מצוה. ומכל מקום הואיל ויש בו צד חשש איסור דאורייתא בתוספת בנין משום הכי לא מעלה נמי
 לגביה. אי הוה דמצוה. כמו שכתבו התוספות. כללו של לבר מדלה שאינה אלא כעובדא דחול שייך גבה לומר הואיל ושל מצוה

 הוא שרי. ושקיקה שיש בה משום בנין. לא שייך לומר גבה למשום מצוה נתיר. אלא שאם נתיר יש להתיר אן! בלא מצוה \
 וקשירה ללא ניכר בו בין של קיימא לאינו של קיימא ואיכא למראית עין מלאכה לאורייתא לא התירוה אלא דוקא במצוה \
 ולהרמב״ם יש לי עול טעם אחר רמצריך מצוה בקשירה כמו במלילה והיינו משום רלהרמב״ם בפירוש המשנה נראה להךרקתני'
 שפקקו את המאור אינו ענין כלל לטומאת המת אלא שני מעשיות היו האחד שפקקו את המאור והשני שקשרו ומללו ואלו השנים

 קשירה ומלידה היו מפני המת שהיה בבית אחד שלא יטמא בית שני הסמוך לו שהרי הוא לא ביאר הפקיקה בזה המעשה ומעתה,
 לבגמ' קאמר מדילה לוקא למצוה םבירא ליה צהרמבי׳ם והטור להוא הדין קשירה להוה גבי המדידה מה שאין כן הפקיקה ללא׳
 הוי גבה אלא עוברא אחרינא אלא בגמ' נראה לפקקו המאור הוה ג״כ בזה המעשה עצמו דקאמר וגיגיח סדוקה ט' ופקקו

ת ב  כו׳ ואולי גירסא אמרת היתה לו בגמ׳ [*ועיין מת שכתבתי במשנה ב׳ פרק י״ח דכלים]: סליק לה מסכת ש

 י מי.יש
 היה :

P יטודדין. מיי׳ 
w היו ««׳ד 

ם י ש ד ת ה ו פ ס ו  ת
ן דדי טו  ןתוי״ט י״ח] ו
י ויש 3ו משפ איסור  ט
 לאל״תא וכוי פכ״ל .
 כוונתו לזמר דלר״א יאםר
 סקיקה אסיר אשי׳ למל
$ ביון דס״ל לאין  מ5ו

 ימסיסיןעל אהל מראי הוי
 •ייס 5ד חשש איסור לאורי״
 ומין להקל גו לדידה לצירך
ה . ולרבנן לשרו שלו ו 5  מ

׳ ס 1 ה ה וכ״כ ה  אמי בלא מ5ו
 נהדיא בההוא דכ׳׳נ כל
׳ קכ״ו ע״כ(פ״ל):  הכלים ו
 [בא״ר] ולהרמג״ס יש ל*
 עוו וכו׳ עכ״ל, כלומר
 להטעם שכתב עד הגה
 שייך בין להלמג״ס וגץ
 לההים׳ אף הטעס הזה
 השגי לא שייך אלא
 להרלג׳ש ולא להתום׳
 דללידהו פקיקה נמי כאותו
 מעשה ייים יין״ל. (שס):

 מ) קשר

 יכין
 ט״ל שע״א לנףז שם סק״ה . ושייא לאהלית)

ת כ ת ש ב ס ה מ מ ל ש  שאינו של קיימא: נ

 ישראל
 לבול לטומאה

 יכין תפארת
 לאהלות מי׳א ולבלי הל״ב תמוהים. שכ׳ למיירי שהיה טומאה בכית. וק׳ אי
 סכי אשי׳ אין בסדק פותמ טפח . אין הטומאה המתפשטת עובלת . דאין

 הלכתאגבירתא בללא דפרס בד
בהמה. עדיף ליתן כיפו לשיטה טלתרש.  מתגלנלת . ו) ובהתשיך ואין עשו עובד כוכבים ו
. מטלטלו פהות פהוח מד׳ אמות ויעמוד כל  ולחרש מלקטן. ז) ובאין עמו גם א׳ מאלו
 פעם בינתיים. הניע לחצר של עיר שחוא מקום המשתמר נוטל מעל החמור כלים
 הניםלים. ושאינם ניטלים מתיר את החבלים והשקים נופלים ואם ירא שישתברו מניח
, ואס הכלים כבדים שאז איא לשמוט הכרים אחיכ מתחת תכלים המוקצים ת ח ת  כרימ מ
ה ב־ 0 ד. קשין של נ ש . מוטב שיטלטל המוקצה לפי שעה: מ ו  ומבטל כלי מהיכנ
 שבלים שקושרים בב׳ או בנ׳ מקומות מיתר להתירן [ויש אוסרין בקשר של

' . וכן כל שווי איכל בדבי שאינו אובל מותר. ה מ ה ב  קיימא], כדי שתאנל מרן ה
 ורק מטרה באוכלא שראוי כבר . לתקנו יותר בנון לשפשף הקשין או לחתך עשב
. וכן ר  של הביאה שלא נדל שליש נדולו וחרובין אפילו לדקת ששניה דקות אסו
 אין אובפין את הנמל להאכילו כל כך עד שמרהיבין בני מעיו כאבוס ואין דורסין
. רק תוחב הצאכל למקים שתוכל  לו מאכל בנרונו למקימ שאינו יכול לההזירו
 להחזירו וכן בענלים. וכן נותני; נידעלן לאווז למקום שתוכל לההזיר. אבל לא
. ואין נובלין מירסן לבהמה או תרנגולימ [ולרםב״ן מעט מעט שריי!. ת ו א  יטלטל ה
 רק נותנין מים למורהן ומעביר בו בתרווד אי מקל שתי וערב [לא בשיבוב] ומנערו
 מכלי אל כלי שיתערב ומיתר לערב המורסן בדרכו בכלי אתד אפילו כורים, ומחלקי!
, לכל בהמה ובהמה . ויש אוסרים ליתן מים ע״ג מורסן. ורק ה ב ר  אותו בכלימ ה
 בנתן מע״ש מותר להוליך בו שתי וערב. ואין נוחנין מים או מדנית לפני דבורים
יל רוירים כייר קי״ז! ורק לפני  או יוני שובך ועליה. או לחזיר [דאיור איש שסנ
 איוזים ותרננולים ויוני בייתות או כלב מותר, מחתכין דלועי׳ קשיי שנתלשו טבעו״י
. ונבלה קשח אפיי נתנבלה בשבת ואפי׳ היתה בריאה מבעו",־ לפני כלבימ. ה מ ה  לפני ב
ה ת רק בנדר ממאכל או ממלבוש לצורך שבת נ ש  ומותי לפר,- לחם לתרנגולים •י מ
 מתירין אותו בשבת אעפיי שהי' לו פנאי להתירם קידפ שבת. ובעל יכול להפר גדרי אשתו
 אפי׳ שאינם לצורך שבת. שאס לא יפר לת היום. לא יכיל עוד להפירם. טודדין בשבת
 מדידה של מצוה. כמן למדוד המקוה אם יש בה מיס. .•למדוד אזור מי שהוא ה:לה וללהיש
 עליו. דין פקק החלון מבואר לעיל פי'! מיז ומ״ת. ואפי' אתי־ שמת ארם מותר לסתוכ למגיע
 הטומאה. דין קשר של קיימא ואינו קיימא עיי לעיל פטיו ועי׳ סוף עירובין. לענין מצות)

, וקדש עליו היום, שע״י איזהו סבה נתעכב ך ר ד ה א מי שהלך ב ב ש  פרס כד מ
 בדרך [דאס במזיד נקרא •רשע ומהלל שבת יצריך כפייה וסליהה]. א) ביש
. ניתן כיסו עם הסעות . או שאר חהפצים. להעובר  עמו עובד כוכבים שאינו שכירו
 כיבבים וקיצב לו שכר . קודם שחשיבה. ואפי׳ בלא שכר וםשחשיכת מותר [יבמצא
 מציאה בשבת שלא זכה בה ישראל מעי׳ש אסור לומר לעובד כוכבים שיביאנה . ולע״ר
. ואיני יודע מה אעשח], ב) באינו מאמין לעובד כוכבימ .  זציק׳׳ל יאמר כיסי נפל כאן
 או שהמשא כבד ויש עמו בהמה. אז באם הבהמה של עובד כוכבים מותר להניה
. רק שיזהר ישראל טלחשרח . ואם הבהמה שלו דסצווח על שביתתה, יתננה  עלי׳ כיסו
 במתנה נמורח לעובד כוכבים, או ימכרנח לו קידם שבת ויקננה עובד כוכבים
 במשיכה. ואש אפשר יתן ג׳יכ פרוטה (דארויפנעלד) [ואם חעובד כוכבים מושכר לו
. טוב יותר ליתן על הבהמח מלעובד כוכביש . וצריך למכור לו ת י ב  לכל מלאכות ה
. דמתניבשעת הדחק.  הבחמח והמשא שעליה] או יפקירנה אפי׳ בינו לבין עצמו
 [ונשכר ישראל חבהכלח מהעובד כוכביש. ייא דשכירות קניא לחוםרא. ובשכר
 שניהם הבהמה ונם העובד כוכבים להנהיגה. ילא קבל ישראל מזונות ואחריות
 הבהמה . ולא שכר דוקא בהמה זו לכ״ע אין מצווה על שביתתה ומותר להניח הפציו
. ג) •באין עטו עובד כוכבים דמניהו על הבהמה, כדי שלא יתהייכ מכות  על חבהמח]
ת משום מחם־ כשכנהינה ישראל. להכי לא תעשת הבהמה עקירה והנחה עם ד ר  כ
לך. מנית עליה המשא, וקודם שתעמיד יטלגת  ההשא . רק כשעקדח יד ורנל לי
 חיבנח [דבמקים פס־דא ושלא יעבור אדאירייתא לא חששו לאיסור מוקצה . ולי׳א
 בחשש נניבה לדידן דלית לן ר״ה. מותר להוציא מעותיו חוץ לעירוב כאיר שיא ס׳׳ק
ל. ד) ובההשיך . וי׳א דבאיפן בזח באין עובד כיכבים, מות־ להנהיג הבהמה בקו [ ט ' 
, ז , דלא כייא דלא ירד א רד  לו בדרך והיא רוכב אפילו רנליו למעלח מי״ט י
ובה . ואם הלל העגלה מלבד נ ד ר  ה) וביושב בענלה אפילו עובד כיכבים מיליכה. י
. דהו׳ל כ־ה״י גמור [וצריך ליזהר המהלך מליט־ל ט ׳  הגלנל־ם גבוה י׳׳ט ורחבה ד
 או מלחניח לשם שים דבר משתחשך] אז אין בו חשש דשביתת בהמתי שתמשוך
 העגלח. דחזורק רשות או מעבירו ר״א בר״ח פטור ואסור. ובבחנזח ל ג אשביתין,
 ולייא בשבות גם משוש מהמר ליכא. ובפרט כשהעגלה למעלה טיו״ד ולא עמדה רק

 נשלמה מסכת שבת



 פתיחה לעירובין מהמחבר ספר תפארת ישראל נא
 חצר, מבוי׳ לחי. גפוף / קורה > צורת הפתח, רתכות שלנו׳ פרצה, חר״׳ן אחורי הבתים/ נאכל העירוב׳ נתסלקל צורח

 הפתח׳ ערובי חצרות׳ שתופי מבואות
 שיגע בבי הקנים שתחתיו, אפיי רחוק מעליהן הרבה, אס רק מונח מטון נגד
 לאשי הקנים שלמטה ממנו ממש, ושלא יהי׳ דבר מפסיק בין 3' ראשי הקנים
 להחבל או להקנה שלמעלה מהן(שסע ש״! י״ע). אמנם אפי׳ נוגע הקנה שלמעלה
 בבי הקנים שלמטה, צריך שיהי׳ מונח על חודן ממש, ולא מן הצד שלהן.
 ופסק אאמ׳יו הגזצוק״ל, שאפי׳ אס כרך החוט סביב הקנה שמן הצד עד
 שבכריכהו העלהו על ראשי הקנים, או שבחחילה הניח החוט על ראש הקנה,
 ואח״כ כרס סביב הקנה, כשר, לטייל כאילו הקנה שלמעלה עקום. ויעמוד ב'
 הקנים שלמי-יה כל אחת סמוכה לכותל, דאם הרחיק נ״ע מהכותל אוירא דהאי
 גיסא ודהאי גיסא מבטל להקנה (משבצות שס״גסקי״ט). ונ״ל דב׳ הקנים שמהצדדים
 כיון שהן במקום נמחות, לפיכך צריך שיעמידס מבחוץ וצא מבפנים מגדר, דאין
 מזוזה רק בגלוי(יעי׳ לא״ש עירובי! י*ל). ואס יש במקוס הקנים שמהצד, בליטה
 משט בכותל מסמוך לג״ט מהארץ עד גובה י״ט, ט״ל כקנה (שסייג מג׳׳א כ״ח),
 וצורת הפתח שאמרנו, הוה סתימא מעלייהא בכל פרצה, בין במבוי בין בחצר:
 ותקא שהעומד מרובה על הפרוץ, ולכן אסור לטלטל תחת (הפארלעווען), דאף
. (  שיש לפניהן סביב צורות הפחח, עכ״פ הפתן מרובה על העומל(לס״ז שנדה ר
, ועי׳ שסייג  וצריך נמי שיטה הכתלים סביב נבוהין י״ט (שס״ג אכן העוזר כ״ו
 משבצות סקי״ט): אמנם אף דאין מטי ניתר בלחי וקורה רק כשיהיו ב' חצרות
 פתוחות למבוי, ולכל חצר ב' בתים דאז ע״י רבוי דיורי׳ שבה, אין תשמישו בהצנע
 ואינו דוגמת חצר. עכ״פ כל חצר שארכו יתר על רחבו שאמרנו לעיל דדינו כמבוי,
ס (שס״ג י׳ז). ולפיכן רחובות שלנו, ט  היינו אפיי אין חצרות ובתים פתוחים ל
 אף שאין חצרות פתוחות לתוכי, עכ״פ כיון שארכן יתר על רהבן, מן הדין דינן
. ואפ״ה מספקינן ה)  כמבוי, ותו הרי יש בהן רבוי דורין כמבוי (שם״ג מגיא כי
 אי דינן כמבוי או כחצר (שס״ה מג״א ל׳). ולהט אס העיר מוקפת הומה, דנה
 בכל תיקון ראש רחובותיה, כאילו טלה חצר שרוצין לחלקה לבי וגי רשויות, דבכל

 פתיחה ופתיחה שהיא מג׳ טפחים עד י' אמות שרבים בוקעין שס, בין רשות
 לרשות, צריך שיעשה בכל צד מהפתיחה פס משהו, חה סני בין בחצר בין
 ואם אינה מוקפת

yv יו J J 1  ש 1
 מנטלי מחיצתא, ואייתי ראי׳ מסי׳ שמ״ה סרך
ס, . ואפי' אם החרין מצא טי ה)  מיהו הי

 במבוי, ואם הפתיחה יותר מיי אמות, צריך צוה״פ דוקא
׳ כמבוי מפולש; שצריך צוה״פ מצד א׳. ובצד השני, ־אם  הומה, דן ממותי
 הפתיחה רחבה עד י׳ אמות סכי ב׳ פטן משטיין, דמהני בין בחצר ובין
 במבוי, כלעיל, וביותר מי׳ אמות צריך צוה״פ לוקא (שס״ג מנ״א כ׳׳ז). ואס
 הרחוב פתצה מהצד להריץ שהוא תוך י׳ אמות מאחורי הבתים, והחריץ
 כשהשתפע ד׳ אמות ככר הגביה י״ט ד הדל המדרון הזה כמחיצה, וא״צ שס שוס
 תקץ, אפי׳ רוחב הפרצה יותר מי׳ אמות (שס״ג מג״א ל״א ותשר ח״צ ה׳ !ל״ז).
 (ומ״ש רמג״א שש סיךמ, לאפי׳ לביס כוקעין בתרין, כל שאין ס׳ לבוא בויןעין שס, לא
, לפע״ל היינו ללא שוי לל״ס , אבל כרמלית  ז
 עמוקים ג״כ י״ע, רק שדרכן להתייבש
 בקיץ, אפייה צריך שיהי׳ מדרון החריץ גטה י״ט בשפוע ד״א. דאל׳יכ חיישינן
 שמא יתייבשו המיס מעט מעט עד שיהיו רבים טקעין בו ולאו אדעתי'. אכל

 באין דרט להתייבש, אף שדרכו להקיש בחורף, כל שלא נקרש עדיין, אם
 עדיין עמוק י׳ טפחים, הוה כמחיצה, מדדרט להקרש בפעם א׳(שס״ג לט׳׳ז כ׳,
 וספל תיסשת שבת). וביש נשר על הנהר או על החריץ, אז בכל גוונא אתו רבים
 ומבעלי מחיצה (תשר ננ״י מ״ב). אמנם אפי׳ עשה הקונים הלל להמנוי והחצר,
 אפייה אסור לטלטל מהבתים להחצר, דמדיש דיורים רבים בחצר, דמי עדין לר״ה
 (שע״באלפיכך הצריכו חז״ל שיגבו מכל הבתים שבחצר, בכדי לעשות ככר שלם
 (שס״ו ר). ושיעור הככר לרשי־י הוא כשיעור ח׳ ביצים, ולרמב״ם ו׳ בצים (שס׳׳ת
. ויניח הככר הזה בביח א׳ באותו חצר, ועי״ז יהי׳ נחשב כאילו כל בכי ( ׳  ג
 החצר, בני בית א׳ וכאילו דרים בבית ההוא טלם. ולפיכך נקרא הלחם ההוא
 ערובי חצרות, שע״י הלחם ההוא כל בני החצר מעורבין יחד להיות ככני בית
. ועדיין היו אסורים לטלטל מבית שבחצר אחת, למטי או לחצר אחרת שבצדה,  א׳
 עד שיחזרו כל בני חצרות כבמטי לערב יחד, שיתנו מכל חצר מעט מאכל מאיזה
 מי שירצו ואפי׳ ד׳ או ה' מינין מצטרפין, רק שיהי׳ הכל ביחד ח' (או וי) ביצים
 וזה נקרא שתופי מבואות, ר״ל שעי״ז כל בני המבוי משותפין יחד, וכאילו
 כל החצרות פתוחות לאותו חצר שהניחו בם העירוב מיהו אפי׳ עשו שיתוף במבוי
 אפ״ה צריכים עירוב בחצירות, מפני התינוקות שאינן מצויץ במבוי לראות הכתוף,
 וישכחו מורח עירוב. ולדידן נוהגין להניח העירובי חצרות בבית הכנסת, ועולה

 בעד ערובי חצרות ובעד שתופי מבואות (שפ״ז, ולאכן העוזר שם ובסי׳ שנדו,
 יש לעירוכ לידן רק דין שתופי מבואות , וכמ׳׳ל סומכין על השתוף במקום עירוכ),

י ב ו ר י  המסכת הזאת נקראת עירובין, מדטללת נ' ענייני עירוב, ח) ע
. ץ מ ו ח י ה ב ו ל י מ , ג) ו ת ו א ו ב י מ פ ו ת , ב) ש ת ו ר י צ  ח
 אמנם עירובי חצירות נקרא כך בשם, לפי שבזמן חז״ל לא היו הבתים בנויים
 ברחוב כבזמנינו, רק הבתים בטייס סביב לג׳ רוחות של חצר, ופתוחים לאותו
 ריוח שבאמצע שנקרא תצר. ומן החצר נכנסין לרחוב שנקרא מבוי, והרבה
, מפני שהרחוב ההוא הוא מבוא לכנס דרך י ט  חצרות פתוחות למטי. ונקרא מ

. ה  שם לחצרות שפתוחות לה. ומן המטי נכנסין לר״ה, ט
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 אולם דין החצר. צריך שיהיה מרובע. אבל בארכו יתר על רחבו דינו כמבוי
 שרינו משונה מדין חצר (שס״ג כ״ו). והנר. מדאורייתא מותר לטלטל במבוי
 בלי שוםתיקון, כשאין רוחב הממי טי׳ז אמה, אי כשסתום מג׳רוחות, דבכה״ג
 צא הוה ר״ה רק כרמצית (עי׳ פתיחה לריש שבת). וכ׳ייש שמותר לטלטל בחצר
 שסתום מג׳ רוחות, אבל חדל אסרו הטלטול בכל מקום המוקף ג׳ מחיצות, אם
 לא שיעשו שוס תיקון בצד הרביעי. רק חצר, מפני שצנוע תשמיש שבתוכה יותר
 מבמטי, להט הצריכו בתיקונו שבצד הרביעי, שיהי' יותר סתום מבמבוי(שס״ה
 מג״א הייה). ולפיכך בני חצר שעירבו ערובי חצירות כלקמן, וכפרן א׳ מארבע
 רוחותיו למקום האסור לה, אפי׳ רק לכרמלית, והפרצה טא במלואו, דהיינו
 שלא נשאר מהכותל שנפרץ גיפוף מ:אן ומכאן להפרכה, אז אס הפרצה הוא
, והוא דף ס  מגי טפחים עד י' אמות, ניתר לטלטל בתוכה, ע״י שיעשה פ
 רחב ד׳ טפחיס וגבוה י' טפחיס, ויעמוד הפס הזה בצד א׳ מהפרצה, תוך ג״ט
. או ע״י ב' פסין רחבים משט וגבוהים י״ט, שיעמיק (  להכותל(שס׳׳ג מג״א ה׳
 בב׳ צדדי הפרצה סמוך לכותל מזה ומזה. ואס עשה כך או כך מותר לטלטל
 בחצר אפי׳ בקעו רבים בהפרצה (עי׳ אבן עוזר שס־׳ה ם׳׳ב. אמ;ס בתשובת מהרי״מ
 צייד פסק כהנד! ומג״א שם). אבל בנשאר גפוף בצד הפרצה, אם מצד א׳, צריך
 שיהי׳ רחבו ד׳ טפחים וגבט י״ט, כדין הפס לעיל. ואס מזה ומזה, צריך שיהי׳
 טחב הגפוף טפח ביובה י״ט (שס״ג לט״ז ג׳), [*ולא סגי במשט כבפס, דהכא
 שאני דלא עשה הגפוף להיות כסהימה], מיהו כל זה בחצר שנפרץ, אבל מבוי
 שנפרץ במלואו לרחבו, והפרוץ הוא מג׳ טפחיס (ר״א מד״ט) עד י׳ אמות, אף
 שעירבו בני המטי, אסור לטלטל בה עד שיעשה במקוס הפרצה לחי או קורה
 והמפורשים לקמן). אמנם בנפרץ יתר מי׳ אמות, בין בחצר בין במבוי צריך

 צורת הפתח במקום הפרצה (שס״ג ב׳ כ״ו כ״ת). ובנפרץ הכותל של אורך המבוי
 אס נשאר מהכותל ד׳ טפחים סמוך לפתח הישן, והפרצה החדשה אינה יותר מי׳
 אמות או שלא נשאר מהכותל לייט סמוך לפתח הישן אבל אין בהפרצה ג׳ טפחיס
 אז א״צ להפרצה שוס תקין . ודוקא דלא בקעי רביס בהפרצה, שיש כס טיט
 או טינוף או שאר דברים המעכבים הלוך הרבים שס, דאל״כ אפי׳ נפרץ רק
 "ט, צריך שם תיקון לחי או קורה (שהדה א׳ ב׳). אמנס היתר להי הוא דף גבוה
 כ״ש, ואפי׳ כולו מחתיכות קטנות, מצטרף, ומעמידו תוך
 בא׳ מצדדי הפתח שבין המבוי לרה׳יר(שס״ג ג׳). ואס יש
 דהיינו קצת שיורי כותל, והוא רחב טפח, מהני כמו לח

 י״ט ורחבו ועביו
 ג״ט סמוך לכותל,

 במקום הלחי גפוף,
 (שם ל׳). והיתר קורה, הוא שיקח קורה שרחבה טפח ועביה כ׳׳ש, רק שחזקה ובגאכל העירוב או השהוף אחר שנכנס שבת, שרי לטלטל באותו שבת, ואפי׳
 לקבל אריח (עיי פ״א מ״נ ולי), ויניחנה כמשקוף על ב׳ כותלי המבוי מסמל לכתחילה רשאי לאכלו משנכנס שבת(סס״ שס״ח ושצ״ל בי). אבל לשבתות אחרות.
 לכותל, בכל המשך הפתח כבין המבוי לרה״ר (שס״ג ייל). וצורת הפתח טא רוקא בדיעבד מהני אס נשתייר מקנת, אבל לכתחילה יעשה פת איר (שס־״ת מג״א
 שיעשה בכל מקום הפרוץ, קנה מכאן וקנה מכאן, עוביין משט, וגבוהים כל ג׳ וטו״ז שה). •מיהו צורת הפתח שנתקלקל בשבת, אם העיר מוקפת חומה דאז
 אמרינן מדהותר למקצת שבת הותר לכל השבת< ומותר

 לטלטל
 א׳ לכה״פ י״ט, וקנה t חוט על גביהן, ואין הקנה או החוט שלמעלה צריך דינא כולה כחצר א׳
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 נתקלקל צורת הפתח׳סומכק אשתוףבמקום עירוב׳ דירת עובד כוכבים ׳דירת אפיקורס, תחומין

. רק אם הבעלי בתים שדרים כל א׳ בבית לבד, כולן (  או לחצר, או להיפך(שהיו אי
/ אף שכל א' יש! בחדר בפני עצמו, אז אינן צריטן עירוב (שיא  אוכלים בחדר א
) י (ושעובע וקאממער) שפתוחים זל׳׳ז, אס יש לכל אחת פתח פתוח לצאת י  י
 לר״ה ואין עוברץ זעיז רק לעתים רחוקים, אז אסורים לעלעל(משטובע לקאממער)
t צהיפך בליעירוב. אבל אם ע־ברים זע״ז תמיד, יש חילוק, דאס יחיד דר . 
 בפנימי, אוסרים זע״ז עד שיערבו ע״ח, דחיד שדר בפנימי לא מחשב דרת
 החיצון לגבי׳ כבית שער. רק בדרים (בקאממער)ב׳ בני אדם, אפי־ רק איש
 ואשתו, אז מחשב חיצון כבית שער לפנימי, וא״צ עירוב ביניהן (ש״ע אשל ו׳).
 וכ״כ מי שיש לו בביתי בן א׳ תלמיד או אדם אחר שנותן לו דרה ופרנסה בחנם,
 אף שכל אי איכל וישן בחדר לבד אינן אוסרים זע״ז, שלא כתן לו דירה ופרנסה
. טיהו דירת עובדי כוכבים איכה אוסרת על (  ע״מ שיאשר עליו, (ש״ע לטי! ר
, וכל אחד בחדר לבד,״״אף שיש  ישראל, אם דר עובד כוכבים וישראל בבית א׳
 צהישראל בני בית מרובים. רק אם בי ישראלים דרים בב, חדרים, באופן
 שאוסרים זע״ז ועיבד כוכבים דר בחדר שלישי, וכולן פתוחים לרשות א' שיש
, אז אף שערבי ב׳ הישראלים, אסורים להוציא להרשות  לכולן דרישת רגל ט
 המטתף לכולן. ודוקא שהעובד כוכבים צא שכר חדרו מישראל, דאל״כ, לא השכיר
 הישראל לעובד טכביס חדרו כד שיאשר עליו(שם סיא). ונל״פ מרחובות דדן
/ ועובד טכבים  שכל הבתים פתוחים לרחוב, אם בבית א׳ דר ישראל א׳ בחדר א
 בחדר אחר, וישראל אחר דר בבית אחר בצדו, אף פטלן משותפין ברחוב, אעפ״כ
 מותר הישראל הדר עם תעובד כוכבים, להוציא לרפות המשותף לו ולהשבד
, כנין (להפארטיז) אי להחצר שאין להישראל שדר בבית שבצדו חלק ס ט כ  ט
. יכל מקום שי*שד העובד כוכבים על הישראלים, אס ערבו ( ט  ט (ועי׳ שש״ב ״
 הישראלים יחד, ושכרו ג״כ מהעובד כוכבים רשות ביתו של עובד כוכבים ואפי׳
 בפחות משוה פרועה, שיהי' להם רשות להניח שים דבר בכל מקום בכל חדריו
 אז מהכי עירוב הישראלים. ואפי׳ בשבת מותר לשטר ממנו, ואשי׳ מאשחו או
 שכירו או לקיטו של עובד כוכבים מותר להשכיר, ואפי׳ הבעה׳ב עובד טכבים
 מוחה, יובל להשטר. ואפיקורס או שחלל שבת פעמים בפרהסיא (עי׳ ירל קדז שיך
ל ״  סיךל), אפי׳ רק באיסור לרבנן כטלטול מוקצה או לטלטל חון לעירוב ט
 כמומר לעובד טכבים, ואוסר על הישראלים הדרים עמו. אבל במחלל בצנעא
 אפי׳ באיסור דאורייתא דנו כישראל(שפ״ה). ומפני שיש להעובד טכבים דריסת
 הרגל ברחובות שדרים שם ישראל, לכן כשבאים ישראלים לדור בעיר, שוכרי! משר
 העיר או מראש העצה שלק או מאשתו £ ממשרתי(הפאלליצייא), את כדי
 ברחובות העיר, אט׳ בפחות משוה פרועה, ואז העובד טכביס והמומרים אינן
 אוסרים על הישראלים, שהרשוח שברחוב של שר העיר ההיא, ויו;ל לסלק הכל

- ולהט מיתרים לטציא מבתיהם להרחוב, אבל לא מבתי עובד  משם לכשירצה, ־
 כוכטס להרחיב, וגס לא מחדר (לפארהויז), כששני ישראלים דרים עם עובד
 כוכבים בבית א׳ כלעיל. אמכם אס יש רשות לשר העיר להשתמש גם בבה

 העיר בשעת מלחמה, אז השכירות מהשר מהני להכל(שציא):
 הענין השלישי שמטאר במסכת זו, הוא ערובי תחוטין. והוא מפני שכל אדם
 יש לו ממקום ששבת בביה״ש של ערב שבת, ב׳ אלטם אמה
 לכל צד, ברבוע העולם, ומרוויח האלכסונים (כליןמן פ״ה וכא״יז ש!״ו). וזה •חוץ מד׳
 אמות לכל רוח ממקום עמידתו בשעה ששבה. ואם שבת בעיר, הרי כל העיר
 חשובה כד׳ אמות, ונותן לכל צדדי העיר מבית שבקצה העיר ע׳ אמה וד׳ טפחים
 ואח׳יכ מודד האלפיים אמה (תית) ובשעת הדחק יוכל לעשוח הרטע שלא כרטע
 העולם, כד שירוויח האלכסון לצד שירצה לילך שם. ונמצא הולך ב׳ אלפים ת'
 [״אב״יעי׳ מה שהגהתי בסמוך] אמה לכל צד (מ״מ סכין). כל זה כקרא תחוס
 שכת. אמנם אם רצה לילך למשל לצד דרוס העיר ד׳ אלפים אמה, מניח מזון ב׳
 מנודות לשף אלפים מביתו בערב שבת, ועי״ז נחשב כאילו שבת במקום עירובו

 וכאילו שם ביתו, ויש לו עי׳יז משם אלפיים לכל
ב י ׳ א ה ם ט ן ק מ ן נ ת , ה ב י ה ה } ח ת מ ר ש ץ 5  צד, כזה ה

 והי׳ יבול לילך בכל הרבוע אבגד, ולא יותר.
 אבל עתה שהניח עירובו במקום יא, ונחשב י

 באילו דר שם בעיקר דירתו, ויכול לילך משם
 אלפים לכל צד דהייט ריבוע היזח, ומובן מעצמו

j שעי״) הפסיד ריבוע אהגו, והרוויח תחתיו ריטע 
 בורח, ותתת אשר מתחילה הי׳ יכול לילך לנקודת

 י, וכמו כן מנקודת ט, ער נקודת יא, אבל לא משם ולהלן, אבל השתא ששביהתו
, אבל אסור לו ב א, מותר לילך מביתו שהוא בנקודת ט עד נקודת י  בנקודת י
 לילך מנקודת ט לצד נקודת י אפי׳ פסיעה אחת. ולפי מה דאמרן לעיל שבשעת
 הדחק יכול לעשות הריבוע שלא כרביע העולם, הכא נמי יכול להניח עירובו לסוף
, וילך עוד משם אלפים ות׳ אמה, דהיינו ת״ת אמה ו ח ט  ב׳ אלפים ות׳ אמוח מ
* ט  יחרים על חחוס הפשוט, והן האלכסון מד׳ אלפים אמה, [״אב״י כל זה לא ז
 להבין, דהאלכסון מב׳ אלפים הוא ת״ת ומד׳ אלפים ב׳ פעמים ת״ת שהוא אלף

 ושש

ב  י

 ת

t ,לטלטל באותו שבת. אבל באינה מוקפת חומה, מקא מבית לבית בחצר 
 מחדר לחדר בבית, מותר לטלטל באותו שבת, איל מבית לרחוב אסור לטלטל
 (שס״ס מדא אשל ט״ו). מיהו בשכיח שהעובד טכבים מקלקלין הצורת הפתח
 אסור בכל דוכחא לטלטל, מקלקולי ואילך (ספי׳ שס״ה). ואז במסופק אס נתקלקל

 בשבת או קודם שבת, הו״ל ככתקלקל ודאי בשבת(שם) ודוקא באותו שבת הו״ל
 קלקול הצוה״פ כאילו נאכל העירוב בשבת, אבל בשבתות אחרות, אפי׳ מדירה
 לדירה בבית א׳ אשור לטלטל, באילו לא היה שם עירוב, דעירוב שבביהכ״נ
 אינו מועיל כשנהלש חוט הצוה״פ, מדאינן יטלין להביא שת העירוב למקים
 שמשלטלין ממנו. ולק כל שנתלש חוט העירוב, בל בית ובית שיש בו כמה
י ותשר ידצ סי׳ יךא) ובאפן נ ו ר  דיורין צריכים לעשות ערובי הצירות לבד. [(שס״ו מ
 העוזר ססי׳ שס״ה מסתפק נזה, לאפשר כיון ללא גזרו אשכות ביהיש, והשתא לית לן ר״ה,
 אי״כ היה יכול להביא כין השמשות העילוב שבביידכ לביתו, וא״כ יכול גס ככה״ג לסמוך על
 העירוב שבביהכינ. וגם כעצי אלמוגים (שעיח אי) הביא מ:הג קיק (שיוללא) לסמוך בכה״ג
 אשילוב שבביהכ״נ. אמנם בתשר נב״י(תשו׳ מ׳) תולק עליהם ואוסר. ואעפ״כ לקתתי לכליהם
 לכליף, לשעש א׳ גזלו (הרעגירונג) לנתק כל חומי המירובץ. ומפני שאין לסמוך בכה״ג על
 העירוב שבביהכ״ג לכתחילה, וכלאמרן, והוצלכו לעשות עירובי חצירות מתלש בכל בית, כלי
 לעלעל מחלל ליורין אלו לתלל ליויץ שבצלו כאותו בית, אכל היה אן יקלות גלול, וכמה
 מבני הקהלה היו עניים מלולים שלא היה ציכלתם לעשות כל פעם פת עירוב חלש כשיתקלקל
 הראשון במילבען או עיפוש בקין כשיתישן, או ישכחו לעשותו כשיאכלוהו, גס חששתי שמחמת
 עניותם לא ישכיחו על קלקולו. לכן הוריתי שיעשו בכל בית עלוכיתצילות כמים ומלח ושמן,
 דמתקיים זמן מרובה, לאף לק״יל(שס״ו ס״ו) לאין נדת לק בשת שלם, עכ׳׳ש כיון לעירוב
 במים ומלח מהני לגבי שתופי מבואות (כסי׳ שש־״ז), והלי קיי״ל לסומכין אשתוף במקום עירוב
 אפי׳ ;שתתפו רק במשקה [כסשס״ז, ועי׳ רא״ש עירובץ פיו אות י״ז], ולרמגיא שם כ׳ע מילים
 כזה. והרי מעשיס בכל יום שנוהגים להניח לכתחילה העירוב בביסכ״נ. אף ללעירוב חצילות
 צליך שיונח בבית לירה לוקא (כסשס״ו ס׳׳ג), לעכ״פ מלהלכה כלכלי המיקל כעירוב,
 םזמהין אשתיף במקום עירוב, ומסני גיה הביהכ״נ לעירוב. א״כ הים לענץ משקה, ללוקא
 לכתחילה מהנץ בפת, אבל הכא כל שעת הדחק כליעבל למי (כרט״ז י״ל צ״א סק״ב וק״ח
 סקיח וש״ך ל״ג סקייא). ואייל לבכל הנהו ה״ש למלמהני לשתוף מהני נמי לעילוב, משא״כ
 מוונא לנן לכל בית מעלב לעצמו. ליתא, לעכ״ס הרי תדנן למהני בליעבל. — ותו הרי
 עיקר הטעם לסומכין אשתוף במקום עירוב, הוא מלהו״ל כאילו כולן ללי׳ שם (כמ׳׳ש רעי!
 שס״ו סק״ג גשם המור). א״כ הלר הו״ל עיריב ואפייה מהני בליעבל והיג הכא. ועשיתי
, לאף שאינו יכול להביא ל  עול סניפי היתר מאבן העוזר הדל, וממנהג יךק פיוללא «״
 הע״ח שגביהכ״ג לביתו, אסיה רשאי לסמוך עליו, יסיג הרי מונח פת בסלו לעירוב בביהכ״(.
 ותו לרש׳״י ולנינו יהונתן (רפ״ג לעירובין) ובן משמע סתמא למתני׳, עושין לכתתלס עלובי
 חצדזת במים ומלח, זליכא למימל ללש״י כ׳ כן לשי הש*ל כללכו דזהו כשנזבל השקלא ועריא
ו אשל כ׳ לשיי לק לסוס ס״ל,  כאותו סוגיא, ותו לא״כ לא סיס תו׳ שם מקשי׳ מל מלי
 וסלסלת׳ בזה הרבה לחלולי בעלמא, לתרן קר התיס׳ ולסמוך לבלי רשיי מלקמן(לע״א בי).

 אמנם עיקר שליותן מלסומכין אשתוף במקום עירוב. לק שהגאון הגלול מהו׳ עקיבא
 שליט״א אבדק״ק פוזנן קהה בכל זה(בתשובותיו סי׳ י״ל). ובמחילת מולו הגליל עשה מהעיקל
 טפל ומהשפל עיקל כי הוא משך בקשתו לק על סניפי ההיתר שהבאתי, ולא וכר שר המשקים
 את עיקר ההיתר שלי מלקיי״ל שסומכין אשתוף כמקום עירוב, והרי ככר ׳לוע שאין ללקלק
 בסניפי ההיתל אש רק העיקל מיוסל על אלגי סז, וכן דרך רבותינו דל מעולם, כלאשכתן
 (פנהלדן "א א׳) לאף שאין מעבריןהשנה בשביל נוזלות וטלאים, אסיה מושי( אותן סעל וסניף
 להיתר. אחר־ איזה שנים הראיני שגס הגאון חיי אלם (כלל ע״ג אות שיו), כתכ כלברי,
 לסמוך בשעת הדחק אתבשיל לערובי חצילות. ושם בנשמת אלם הביא ראי׳ ברורה ללכריו
, הביא מנסגין״ק ( י  מירושלמי, יעו״ש . גם ראיתי שהגאון עצי אלמוגים (שש״ו א׳ ושם לר״ז נ
 רולוס שהניחו סך שמן לערובי תצילות־בכיהכ״נ וב׳ שנתיסל מנהגם עיש גלול* עולם, לכן
הד הדבל , אשל עיניו משוטטות ככל, ואיך התפלא על•, ו י  הפלא ופלא על הגאון הגיל ד
 מנואר בשלחן עלון (סי׳ שפ*ז) ונשאל חבולים מפולםמים מגאוני ישלאל ותרי תמיהא מלכר
 לכירא , לכמו כן יש להתפלא על הגאון הדל נ״י(שם בתשובותיו סי׳ ט״ו) שלא אבה להסכים
 בהוראתי שכשנתקז חוט העירוב, שישא תינוק הססריס לביהכ״ג. מלבד מה שיש לפקפק על
 לבדו שם, להרי מטעימים אותו כוס מילה כתיב (כסי׳ תקניט ז׳) אף שאינו לתקנתו לק
 לתקנתנו שלא לבלן־ כלכה לבטלה. מלבל זה במתיכ הגלול אשתמיטתיס לבר מבואר מפי רכותיט
 אשר מימיהם אנו שותים ומפיהם אנו חיים, המה הגבודם אנשי שם המללכי ורנףז(באיח
 שמיו 1׳) , שהורו כפשיטות שיתנו המפתחות של ביהכינ לתינוק לשאת אותן לשם ומטש םשרים
 דאיכא לררא למצוה טסי — ומשמע שס אפיי אין רוצה התינוק לילך עתה לביהכ״נ, לאימ
 >!שח המפיתחות רק לצלכנו, דאל״כ מה מקשה שס מםוגיא ליבמות ולרק. ואף למשבצות שס
ז הדל מלת וצ״ע, מכ״פ מעשה לב, וכן לאיתי נוהגין בתפוצות ישראל, ואס ק ר  כ׳ על לבלי מ
 אינן נביאים כני נביאים הן]: אמנם אס לא עשו ערובי מצירות! או שעשוי בביהכ״נ
 ערובי חצירות כנהוג, אבל מדנתנחק חוט העירוב לא יכלו להביא אצלן הפת
 .שבביהכ׳יג, וכלאמרן, אסור להכניס או לטציאמרשוח לרשות, אפי׳ שתי הרשויות
. ולכן כל (פאדהויז) שנקרא (פלור), או כל חצר שפתוחים לו כמה  בבית א׳
 הדרים, ובכל חדר דר בעל טח אחר, אסור לטציא או להכניס מהחדר(להפלור)



 פתיחה לעירובי] נא
 טפח׳ גודל/שוחקות״ עצבות

ן י ב ו ר י ע נ א ח כ ן היא, כל אסר׳ שמכר בכל מ  יג שמות המלות שנזכרו במסכת זו, כ
ח הוא רוחב ד' גודליס פ ה ו׳ טפחים(א״ח שס״ס ושצ״ו). וכל ט  סוכה, וכלאים, היא ב
דל כרוחב ז' ו  (מנחות למ״א כ׳) ומורדים במקוס הרחב שבגודל, שאז יהי׳ כל ג
׳ ל ק של ב׳ שעורות בריות (מגיא י ר א ק כ  שעורות שמונחות זו בצר זו בדוחק, ש
י וסוכה, ו ה מג ב ו  סק״ה זש׳׳ן גי״ז רע׳ינ סק״א). רק היכא שגלצו הוא חומרא, ע
, ר׳ינ מדידה ת ו ק ח ו ם ש בטפחי , ן , אז מפערי ם י ח פ  שצריכים להיות גבוהים י׳ ט
, א ר מ ו ם דחוקוח זו לזו, אבל היכא שקוטן המדידה היא ח  מרווחת, שאין הטפחי
ת ו ב צ  כגובה מבוי וסוכה שאסיר שיהיו גבוהים יותר מכ׳ אמה, משערין בטפחים ע
ה מצומ5מת,זשיהיו הטפחים דחוקות זו בזו(למבי׳ס פטיו משכת וא-חשס׳גסכיו). ד ד  ר״ל מ
 ומדידה מרווחת יתירה על מדידה בדחור^ת, חצי אצבע לאמה(מגיא שס׳ג סיןכ״כ):

 אמה
ס הוא] ותחת אשר לפי ״ , ואולי ט ה מ  ושש מאות א
 ריבוע העולם היה יכול לילך כל ריבוע הוזח, וכלעיל,
. נמצא שילך מביתו ד ב י  ילך השתא ריבוע ט ע י
ב ד אלפים ות״ת אמות  שהיא בנקודה ט, מד נקודה י
. ויתר פרעו הדברים ד י ד  וכך הוא ג״כ מנקודה ע ע
. ונקרא ח) ׳ לקמן במכילהין («*ס וכא״ח סי' תי  עי
ט ו ר י י שע״י שהניח פ ט תחומין, מפנ ו ר  מיריב זה מ
, שיש לו ב׳ אלפים אמה ממה ן ומי ז  נתערבו לי התי
, ובי אלפים עוד ד ז ג ע ה ט י  שהיה לו כבר דהיינו ר
ם ביאור נ מ , וכראמרן. א רח ע בו ט י  .להלאה דהיינו ר

ם י נ ו י  עובדיה מברטנורה מבוי פרק א עירובי] תוספת יום טוב צ
. ג׳ ע״א ו׳ עין  (£»א ממי
ה נ׳ ע״א ננ־י׳ פייז :» 
נ :ננין  סכצכומ we הי׳ל סמי

 זה לשץ הרטב״ם סידר אחר שבת עירובין מפני שהוא טענין שבת

Fi»iVb^m*v™ א פ״א א מבוי י פירש הריר יונתן הכה! שהוא מלט! מבוא י ה י ש ״ פ ע ה א ו י ה א י ש ש ע ב ש ז י י י נ * י ש
א א מבלי  ״  ע

: י נ " ע  פתוח מבני ראשיו לרה״ר אי נמי רחב שש העיר (שומטים א׳) ע״כ. ומ״ש הר״ב ומן מ
וסחאות א שנויי נ ״ י פ ר  עשרה אמה ואינו מפולש אלא ראשו אחד פחית לרה״ר וראשו התורה שרי לטלכמלי ביה כלומר כדין הכרמלית שהזכיר נ

 אחד סתום זמן התורה• שרי לטלטולי ביה בלא שוס תקון ורבנן דשבת. אבל לא שיהיה דינו כרשות היחיד גמור לחייב הזורק פיא א שהוא גביה
ר עליה דלמא אחי לטלטולי  הוא מז

ר י? ו ד י n מ ״ V *  ברשות הרביסגמורה ושריוה בחקנתא ^
i w ע 11J ן w u > t א י י כ ה ה י ף ל ה י ת י ד ח ל  ד

פ״אאמבףא< שהוא גבוה למעלה
ח חת הקורהלמעצה״מעכרים  י נ ה ל  ו

 אמה ימעט כלומר ישפיל את הקורה כעשרים אמהב) יפעטנ), רבי

 יהודה אומר אימ צריך י). והרחב מעשר

.!:J 'J$a במשכע w n ש * " מ כ ו י כ ו ת ם ל י ב ר ת ה ו ש ר  מ
ר בקירה לא הוי 3:.סתמ לל״נגאון (גלף מ ו  דלקמן לאפילו ה
; נדינ ( ח י כ » ם ש ו ז ־ 3 י ״ ר ש ה ״ מ ה , ן ר ו מ  כרכות הילדל ג

ק ובבי״א ונמשנמליתאלק  ורבנן הוא לגזור וכוי וכן פירשי׳י ו
ס ליתאנך״ףוכרא־שוגרביס  לשח הרמב׳־ס בפרקי״ז מה״ש ומד״
S ^ Y S S היא הריח הרביעית יכן לפין ה־ייר 
 סי׳ שס״ג. ועיין במבנה דלקמן לפי׳ בד׳ס וגנייא ונכי״מ

ב מעשר ימטמ. הרחב ועיי ל״ס. ח ר ה  להל״מהיא. ועיין מה שכתבתי שם בס״!: ו
 דהוי כפרצה ולא יועיל בה הכירא לקורה. ולד׳ יהודה דקורה

ע״מ ת ר ו £ ס ו  ת

 עד שתהיה למטה מעשרים דלמעלה
 מעשרים לא שלטא בה עינא ואס יש

 בקורה [זו] חמלתרא פירוש ציורים ופהוחים אפי׳ למעלה
 מעשרים אמה א״צ למעט כע״י אותם הציורים פלטא בה עינא:

 ברע״ב
 ואם

: פ״אא[אותא\ 1 ת נ ו י י "  דבי יהודה אומר א״צ . דמפמא דקורה לאו משים הכירא• משום מחיצה אינו צריך למעט כדאיתא כברייתא• ה
 אלא משום מחיצה דאמרינןפי תקרת יורד וסותם וכיון שכן הוא אף דיה מבוי.

ח חל«1אח»?י1ס?^ ת י פ י ק ח לא מ  מה לי בתוך עשרים מה לי למעלה מעשרים ואין הלכה כר״י: והרחב מעשר אסרת ימעט. לטפי מעשי אמי
 אלא

 מדוקדק
 דהא םםקינן ב0וג>»
 דחלל טבוי חנן היינו
 דהלל המבוי לא יהיר!
 יותר מכי אבל בחלל
 המבוי כ' יםגית עליו
 הקירח אף דחקורח
. גם  למעלה מכ׳ כשר
 מיש הרעיב ושרייה
 גתקנתא דלהי או קורה
 דתיד-יי ליה הכידא אינו
 מדוקדק כ״כ דקי״ל
 דלחי משום מהיצה עיין
ו ע״א :  בס־ניין דף פי
] ברע״ב ד״ח  [אות ב
״ איטר. לאי משוס  ר
י נ ה מ ת  חכ־רא . ו
 דלבאורה משמע בסונייא
 דטעםא דר״י דסיל
 דלכעלח ככ׳ ג״כ שלפא
 ביה עינא דהא בסוגין
 דף ג' ע״א אמדינן
 דלרבה דסיל דבסוכח
 לסעלה םכ' דפסול משים
 ביה עי נ א
 הא רפליג• ת־ק ודיי
. י ו ב ם ב  בחרהי כסוכה ו
 דאי אשמעינן גכי ס־כח
 וכי׳ עכיפ משמע דטעטא
 יר״י הכא מימים דשלפא
 כיה עינא כסו בסוכה
. נם בסוגיא:דף ה ב ר  ל
 י״ב ע׳ב פרכי" לרבה
 הר« מבואר רחש"ס

ז ע ו  י בי ז תפאית ישראל ב
ל אם הקורה שמונח על : ב) ד ב ו א הרח ס ) ר״ל מ א  פרמ א
 1 הפתיחה כל הרחוב להתיר הטלטול שבתוכה, מונה למעלה

, שאז יהיה ניכר לבני המבוי ה ע מ . ג) ר״ל ישפיל!יניחו ל ה מ ׳ א  מכ
 לפימ! שלא יטלטלו ממבוי לרפיח הרבים ($>) : ד) דס״ל קורה
: מ ) י כ ׳ במונח למעלה מ אט  משום מחיצה למי תקרה יורד וסותם ו

, וצא נקש יםפיצ, דקמ״( דבכצ גוינא שממעט נובה ש ע מ י ס י נ  (א) ונ״ל ל
, שמענה הקורס מלמשה, או אפי׳ ע״י . נין ע״ י  חלל הההת סנ
ג לא יהיה הקורה ניכר תוך המבוי  שמגביה מיפת; מלמטה, לאף דבמ״
 רק על המפתן, עכ״ה הרי ק״״ל למוחר להשתמש תחת הקורה(:ס״ה ס״ל),
 א״כ א״צ היכר תוך הניכוי רר, תמת הקידה, שלא יוציא משם ולהלן. ומי
ק נליט״א רצה להביא רא־ה צלברי מלחי ח צ ך י ו ר ר ב ה  הרב המאוה״נ מ
ראה שאינו ראיה, להרי קגה אמאי באמת מהני לחי שנראה רק נחוץ ; י ל  לסט כשאינו ניכר רק להעימלים בחו; (כאיי ח שס״ג שי) למל משוס הכידא. ו
. אע״כ מלראה אותו כל ימות הסול כשהוא ברה״ר ובשעה שנכנס , עי״ז יהיה סכר בשבת נס כשיצא אף שאינו ראוהו ה א נ  הרי אימ ניכר בשעת מ
ה הרצפה, שאינו ניכר הקידה לא בר״ה ולא ברה,׳• רק ברגע הקמנה, שהוא תחת הקורה, מנ״צ שיזכיר א״ע מי*ו בשבת בפעה שירצה ט מ  אז. משא״כ ב
, וז״צ תמוה לבסוג״ן (ד״ג א׳) מדמי:? לה לסוכה למעלה מכ׳ י ״ א נ ב י ק : (ב) ול״כ הרע׳יב וכי עלה הגאון הגלוצ מהו' ע  להוציא, לולא מעמא דאמרן
' עינא, ומצרך צריכא ע״ש, ותו הא בסיניץ (לי״ב בי) פרכינן לרבה ורנא לס;{3 קורה משים היכירא, י  אליבי׳ לרבה, לטעמא דר״* התם דשלטא נ
 מהברייתא דס״ל צר׳׳י בני גילי ר״ה כוי, ומשנינן רר׳׳י ס״ל ב' מחליד. לאו׳ א״כ הרי מבואר להש״ש ה״ל ללר׳׳י ג״כ קורה משוס היכר, יבכצ הסיגיא לא
א גברא קטין חריך כקא כלברי הר״ב כ' נ״כ לבינו יונתן ברי״ף ותמה עצ עצמך ר  מצינו סלונתא לתנאי אי קורה משים היכר או 3א. ונ״ע עכ״צ. ק
( מ״צ מצדכוהא לעירובי! (ד״ג א׳) אחמ״כ לק״מ. למלבל מה דמציק למימר ו ל ן מ וד פקו פליצה פששיתא לש״ס ועל כרחך קו׳ מאז  האיך ב׳ גלולי הי
 לרק לס״ל קאמר הגמ׳ להו״א דרי׳י ס״ל לקורה משום הכירא, ולמעלה מכ׳ לוקא בסוכה לעשוי לישיבה איכא הכירא וצא במבוי שעשוי צהצוך, אבל
, הוא משום מחיצה, ולהכי כשר צמטלה מכ׳ אף במביי לעשוי להליך וליכא היכירא. ומן אמת לצפ״ן ׳  נאמת שעמא דר*י בקורה במבוי למעלה מכ
, מלהו״צ מחיצה, משא״כ בסוכה לא מהני  הוה מצי הש״ס למנקט באילך גבי בזה״צ. ואי תנא מבוי, הו״א חקא כמבוי מכשיר ל״י קורה למעלה מכ׳

ם לטעמאלל״י דל» שלמ ת ש . מיהי גס בל״ז צא מוכח מסיגיא מ  סברת שיה׳׳ כמחיצה. אצא נירזא ציי לגמי טפי צמנקמ לבכה״ג היה מעיק אליבייהו לרבנן יע״
 באמת לקורה למעלה מכי מנכרא, להרי סיגיא דהתם רק אציבי' לרבה קאי לס״צ בריש סוכה לטעמא לדבק לפסלו סכך ל0ע:ה מכי לבעינן למען ילעו
י סברת מחיצה נבי סכך. זע׳׳כ צ״צ לטעמי׳ לר״י לגס למעלה מ , מלהו״צ מחיצה, למאי מ ׳ לר״י למכשיר החם למעלה מכי י  א״כ צא מצי לומל למענ
 מכ׳ שצטא בי׳ עינא. אבל אגן דק״״צ (א״ח הרצ״נ) דסלוגתא לסיכה למעלה מכ׳ הוא משוס לבעינן לירח עדתי ול״י ס״ל סוכה דירת קבע בעינן(כסוכה
, הוא משוס לאדצ צטעמי׳ (צקמן לנ״ה א׳) לס״ל קורה משוס מהי5ה י ! א״כ ולאי מסתבל טסי צמימר לל״י למכשיל כקורת מטי צמעצה מכ ( ׳ ב ׳  דף ן
ה מ ), אי קירה משום הכירא או מכים מחיצה. ו , וכמ״ש רבינו יהונתן. והציגי רכק ור״י בפצוגתא לאמוראי לקמן(ד״ז ב׳ ם ת ס  ושי תקרה יורד ו
, וקורה או צתי משום הטלא נס בהא אתמכ״ת לק״מ. לכהי ׳ ן הנ׳׳ל חז מסוגיא דלקמן(לי״נ ב׳) דמוקמיק דר", פ״ל ב׳ מחיצות דאו ו  שהקשה מא

 הנראה
 ורבא ד0יל דקורה משוס היכר מברייתא דט״ל לר״יי «ג« גחיס בשני צירי רחיר דעושה קורה מכאן וקורה מכאן ומשני דר י סבר ב׳ מחיצות דאורייתא

 מהי^ דגפ לר״י קירה ששום היכר ובכל חסוכיא לא םזנאגו כוח פליגתא דתנאי אס קירה ס«י0 היכי־ או לא y'rt י



ק ר עובדה טברטנורה ב ת י ק א ע י י פ מ  lG2a תוספת יום טוב מ
ם י נ ו י  צ

 אלא פרצה וחנן פתה בעינן הלכך ימעט רוחב כניסתו ויעמירט
. בכל מקול ח ת  על עשר או על פחות: ואם יש לו צורת פ
 באמרו חכמים צורת פתח הוא אפילו קנה מכאן וקנה מכאן גבוהיכ
 עשרה טפחים או יותר וקנה על גביהן ואע״פ שאינו נוגע בהן
 ואע״פ שגבוה מהן יותר משלשה
 טפחים. וכל האמות השטיוח במשנת
 זו ובכל עירובין וסוכה וכלאים הם
 אמה בח ששה טפחים וכל טפח ארבע
 אצבעות בגודל אלא שפעמים צריך
 למדוד בטפת עצב כלומר שלא ישים
ח באצבעות הגודל בין זו לזו אלא  דו
 זו בזו ופעמים צריך ליחן ריוח בין
 גודל לגודל שלא יהיו נוגעים זה כזה וזהו הנקרא טפח שוחק
 כיצד בזמן בהמרדה בטפח עצב היא לחומרא כגון מבוי שהוא
 גבוה מעשרים המה ימעט וסוכה שהיא גבוהה מעשרים אמה
 פסולה מודדים בטפח עצב ובזמן שהמדידה בטפח שוחק היא
 לחומרא כגון מבוי אין גבהו פחוח מעשרה טפחים סוכה
 אין גבהה פחות מעשרה טפחים מודדין בטפח שוחק וכן לעולם:
. הכנתו והזמנתי של מבר לטלטל בחוט ע״י י  ב הכשר מבו
רה. שניהן צריך וסבירא קו  שתופי מבואות: ג״ש אומרים לחי ו
 להו מן התורה ד׳ מחיצות שלימות בעינן ואתאי הלכה למכה
 מסיני ואוקימתא לרביעית אלחי וקורה: ובה״א או לחי או

 ב הכשר . •'ft ע״נ נ׳ עי׳נ
 שנס קייז ע״א טוא״ח ה״בפ״ג:

. כתב הרמב״ס ואפילו היה ׳ ו  אןש על פי שהוא רחב מעשר כ
: ב הבשר. פירש '  גבות יותר מעשרים אמה ועיין משכה י
, פ״ק דב״ק: ובית הלל  הר״ב הכנתו והזמגתו וחברו במשנה ב
׳ ולעיל פי' ^ אומרים או לחי או קורה. פי׳ הר״ב דאתאי הל׳ימ ט ^ ^  ^ ־

. הואיל ואין הדבר ׳ ו נמרפ דרבנן גזור כ  עי׳ ל״ס. הפתח.
א יי?2 מפורש כתורה אע״פ שמקובל מסיני אמות ה) ימעט 0. ואם יש לו צורת הפתחי) י י?ך ל ג ש מ ב  י

א רחב.ככי מ , . י! ן ו ה  פתר• ש
 ובכי״א ש-חכ. אין צריך והוא דבר תורה להעניש עליו במיתה אף על פי שהוא רהב מעשר אמות ח)

ד ועונשים מקרי ד״ס כמי׳ש אין צריך למעט > ב הבשר מבוי ם) י י צ י נ * £ . נ « ם  ל
ה בית שמאי אומרים להי וקורה י) י א ? י ב ה ת ו ו ע י ת א ? ז

ל ת ה ל ח ן  י *
ר י י י ד ק יי-י״ י-o^• ^r ״ ר ס ה ג ב נ ש מ . לדבריו . [״ומהם ב ( ״ ה ד ל ^ ובית הלל אומרים לחי או ק כ ק 3 י ן [ ן ד ל ס ^ א ל י ת  ב

״ק אא״כ שאמרו ז״ל בפי' דאורייתא הוא כ״כ הרמב״ם בספר המצות יהיו מצומצמות ונוגעות "מי ו  אומי״'לחיי אי
 שלו שורש ב' וכ; ראיתי שהשיב בתשובה . [*ועוד כתב כן בפי׳
 משנה י״ב פרק י״ז דכלים וכתבתיו במשנת ג׳ פ׳יז דאהלות].
 ועיין משנה ד׳ ס״ד דתענית. [״ובפרקי! דף די] ובפ״ק דסוכה
 ?t^^rap^rS הוא לאמרינן שיעורין חציצין ומחיצין הל״מ וקאי מחיצין אשיעור
 וכתב ציי ביו-ד לס״* ליא גובה מחיצת שתהיה עשרה והייט לרבי יהודה דמשנה וי פרק
י י״ז רכלים אבל לר״מ שם דהלכה כמותו מורץ התם לגוד ולבוד י ח  בשס ל:3״א למ«מ =י

 הוי יתירה על מסח ש5? הצי ״ !״ 1 י ,

אימ ודופן עקומה וכן הזכיר הרמב״ם הל׳׳מ לעני! מד ולבוד למפנה ו 3 מ ש ג י י ב כ י נ » ע ג 5 & 

 סיישס״ג:בנגרע״ב]ד׳ה ט׳ וי׳דפירקין בפי ט״ז מה״ש. אבללענין מנין המחיצות הזכיר
ו מד״ס בפי״ז כמ״ש לעיל ועיין ספ״ט דעה שלישית דמראודיתא נ ^ ח י £ 

 בב׳

 לל׳9-עט). ב הבשר
 מבוי. נד׳>.. המבוי .
 אומרים כו׳ יב״ה
 אומרים. כד׳׳ג אומר,

 וגמשג׳נ ובמשכי״ר א
 לחי״

ם י ש ד ת ה ו פ ס ו  ת

רה. דמן התורה ג' מחיצות [שלימות] בעינן ותו לא ואתאי הלכה למשה מסיני להוסיף הרביעית או בלחי משהו חו בקורה  קו
 להיכר מחיצה. ומבוי דאיירי ביה הנא הוא מבוי סתום מג׳ רוחותיו ורוח רביעית פתוחה לרה״ר וארכו יותר על רחבו דאי ארכו
 כרחבו הוי כחצר שנפרצה הפתוחה לרה״ר וצריך פס ארבעה ומשהו״) או בני פסי[ של כל שהן וכן חצר שנפרצה לרה״ר וארכה
 יותר על רחבה נדונה כמבוי ונתרת בלחי או קורה. ומבוי שהוכשר בלחי חלוק ממבוי שהוכשר בקורה דאילו מבוי שהוכשר בלתי הוי
ד שתוף צא  ן־י ר?־* גמול אלא יד כאילו יש לו ארבע מחיצות והזורק מרשוח הרבים לחוט חייב ומבוי שהוכשר בקורה אע״פ שמותר לטלטל בתוכו על י

. הוי ״כ) . (גימיק׳ סגלי א  מ?ית ודעו כמרום סמוי ״) הך ומשהו לא פוכר כגמ׳ ולא כשוס פוסק לק צ׳ע מג״ל לסלעי כ ה

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י  כ
ל לחשב לנס לרנה שריך הש״ס התם דש״ל לקורה ן מ״ י מאו ר מ  הנראה מ
 משוס הכירא , אמנם מפי׳ רש״י נראה לרק מלתי פריך; והיינו לרכא לוקא
 וכן משמע מש״ס מפא ההם. דמס:מא איתני׳ בתדאה הוא כמו אית:״
, דאל״כ הי״ל לאהויי איחכ״ גתראה החלה,  קלמאה, דרק צרנא מקשי הגמ׳
 לק׳ לתרווייהו, אע״כ למך תרתי איתני׳ רק לרבא מקשי. ונאמת ק' למה
 לא מקשי הגמרא ג0 לרכה לס״ל דקירה משום הכירא לרבנן, א״כ למה
 לר״י עושה קורה מכאן ומכאן ימס*טצ באמצע , וליכא למימר לרק ר״י ס״ל
 קורה מ:ים מחי;ה, ולרבנן קורה משום הכירא דא״כ למה להו למ־לנ
 ברה״ר לפלט במבוי במשולש וכדאצטרכין למימל כה״נ בקושיהן אליבא לרבא
), אע״כ ללרכה ל״ק כלל, לאיכא  מלחי, וכמ״ש רש״י (נד׳׳־ה צחי מכאן
 למימל דר״י ורבנן סליני בהא, ורק לר״י ק*רה משוס מחיצה, אבל לדככן
ה מחיצה . אבל לרבא דסי׳ל מ . והרי ללבה בלחי מולו רבנן ל  במתני׳ נס לה׳

 ה) ר״ל אם .מבוא הרחוב רחב יוחד מי׳ אמות, דאז לא מקרי
 פתה: ו) ר״ל ימעט רוחב כניסתו עלי׳ אמות או פתוח: a ר״ל
 דברישא (צא) מיירי שהקורה מונח על ב׳ הטסלים. אבל
 למלאות מה מקשה הא י״ל הכא מיירי שיש קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן, אף שקנה
pלמלאו׳ הוי כלמליח ולבנן העליון מרוחק בגובה כמה אמות מב׳ הקנים שלמטה רק שמכו 
ג): "ש לשל מטה: ח) או שגבוה יותר מכ׳ (נ״ה הדמכ״ס, וב״ח שס׳ מ ס כ י ל מ י ל 1 1 ג ו ל י ' ת  ה

 סנוור עכ־נ . וכן סי׳
 הרמניס וכיש במגורו סי";
 מה״ש והראנ׳יד כס השי;
 עליו גס המ׳מ הביא כשם
י והרשכ״א דס״ל דהוי  מס
 רה״י גמור ומחליןותס תלוי
 בסוגיה הגמ׳ עיש וכי׳יר
 הנועם דמדאורייתא לא

 מקר
 מחיצות

 ירמליח ודינו כמקום
 מיותר לסלסל מרה״ר
 לתוכו וחלמים גזרו שיעשו
 לחי או קירה ע״ש וקשה
 לסין 5גמ׳ דף כ׳ איכא
 בזורק לנין ששי גיראות
 הייצ איל סשיטא אי לא
 להוי מחיצת היט משתרי

 י?.? ט) דיל סיהי׳ ניחר לטלטל במבוי: י) דצריך שכיהן: יא) מיהו בהוהר

 בלחי, הו״ל כד׳ מתינות גמורות, וכרה״י גמור דמי, ולהכי הזורק
 לתוכה מריה y חייב. משא״כ בכותר בקורה, רק היכר בעלמא הוא,

 ולהכי
 קורה משים היכר, והא ללא כליגי במבוי משולש, היינו משים דר״׳ כלל

י שפיר, דע״כ רבנן לא סלעי בהא עם ר״י למימר להוה משוס הכירא / דא׳כ לפלגי במבוי מדולש מ  לחי יקירה תחייייהו לדבק משום הכירא. מקסה מ

 הריכ בסיג
 הרמנ״ם ש

 (ממהורשיח ז5"ל)":

ל ו ד ר ג ו  א

 פרק א א [בדעי־ג]
ם יש א ה י  די
 לו צוה׳פ כי' ובנם׳ (יב
 אי) אמר רב פפא אי
 קשיא לי הא קש־א לי
 דאטר ליה ששואל ירב
 חנניא בר ש־לא את לא

 וכמי׳ש רש״י בל״ה לחי וכלעיל. וא״כ לדידן דקיי״ל דלרבנן קורה משום הכירא, ולחי מכוס מחיצה, דמה״ס לחי העומד מאליו כשר (כא״ח שס״נ) ליכא
 קו׳ כלל ממתניידב' צידי ר׳׳ה,די"ל דלמא בהא פליג׳ רבנן עלי׳ וס׳יל קורה משום הכירא והא דלאנקכו פצזנתייהו במבוי הייני משוס דנקסצח׳ וכדאל;רז.
, לשעמי׳ דר"׳ לס״ל ב׳ מחיצות דאו׳ ולא משום פי תקרה יורד ושהם. וניל '  אגנם יש לתמוה למה צא הקשה ?גאון הנ״ל ממת למסקינן לקמן דצייה א

 לרביט יהונתן ה״ק משום לב׳ מחיצות לאורייתא ורק מדרבנן צריך ג׳ מחיצית, להכ׳ פי חקרה יורל וסותם וא״צ תקר: שלימה יע״ש ולו״ק:

 העביד עובדא אלא או ב־וב דופן אי בשני פסין למה לי רוב דופז נפט ארבעה םני וכי תימא מאי ברוב דופן ברישן •טבעה רב ארבעה היי ליה רוב דושן למה לי א־בעה בשלשה ומשח־
 סגיא כוי. ולכא־רת למאי דקאמרינן לעני; עצבות ושותקות דאזלינן לחומ־א, א״כ לענין ד׳ט דליבעי תיקין סגי.בד׳ מצומצמות ולעני! פם בעידיטרווחית דנם לענץ טפהים היי הכי
י רק נ , וא״כ משבחת לה במביי יותר מח׳ מצימצמ־ת דאיבא פתח ד׳ ניצימצט־ת ופס ביותר מד׳ מצובצמות אבל ל־בא ד׳ מרווחיה דכיתורת פם לא מי ( ו י  כדאיתא סי׳ שסייג סעיף כ
 סתירה עומד מרובה , והנראה דאכתי הוי סגי בהא רפס ד' דחא דבעינן שוחקות ועצבית הייני מסעם םפק ואזלינו לחימרא, א״כ בממ־נ היה םני בהנ״ל ממעם פשר׳ אף אי לא הי׳
 מחגי עימד פר׳יבח, ואף דאיננו מרווחות מ״מ מהני במם״נ דאמ בעינן מרווהית וליכא פם ממילא גמ תיקון אינני צריך מעעמ דלא הוי הפתה ד׳ מריוהות וליכא פתח ואי םגי
, ׳ . ול־מר בפס מרווחות ובפתח מצומצמות הוי הרי חומרי דםתרי אהדדי. ומזה ראי׳ להצר האי שכתב רע״א זצ ל או־יח(םי׳ שס״נ סעי׳ כ״ו  כמצומצמות וחוי פתה ממילא נמי איכא פס
. [יעפ״י הגיל נראה ליישב קצת הגי׳ בגטי הנ' ל דל״ל ארבעה דהתיד״ח וכ ת נדהקו ביד,, והנה הלש־ן היה אפיל ברווהא ע״פ מה (  דעי״; בתייש (סי׳ שס־ג ס״ק ט'ז וכ׳יב ום״ק גי
יאה לעיל(בדף ה׳ בי) דתרי גווני היתרים נינהו אי פס ולהי אי עומד מרובה על הפרוץ וא׳׳כ האי דקאט״ בדיכ דושן דההיתר הוא משוס ׳נוטר מרובה ואיננו ניתר מטעם פס היינו  שנ
 מישים דא« מש־ם פס היי נצרך לדי משאיכ משיש עומד מרובה והיינו ד מקשה דלא נצרך כלל להיתר דע־מדמרובח רק דבחיתר רפס לחודיה בלא הא דעומד מרובת סגי ואי משום
 רבדופן ז׳ לא ס;י בהיתרא רפס־ משים דחוא פחית מד׳ ע״ז מקשת ל״ל ארבעה בהאי נוונא בהא דרב אהל־ פגי וא״כ בהא רפש ד' ובדרב אחלי לח־ד סני ואיננו נצ־ך להיתר עומד
. אמנם לחנ״ל ניחא דששים גוונא חנ״ל נקט הקי׳  מ־ובה, ואיכ הלשון מדווה . רק דאכתי תקשי ליל להא־־יך כ״כ ולמנקט הקו' בגווגא הנ״ל ולא נקט הק" בפשוט, דל׳׳ל רוב דופן
ת אימשיםררב אהלי אי בעינן ו ח ו ת  באופן וה. משיט דאפ־ער לאיקמא ביותר בה׳ מצומצמות. אמנם אכתי תקשי דבפם ד׳ ובדרב אהלי םגיממעםממ׳־נ או משים פס ד' אי לא בעינן פ
 מרווהית ולא בעינן פס ד' ייייק] : ב [בריב] ד״ת ידדז׳׳אכי׳ (עי׳ ודם׳ הרשים) ולא ידענא ליישב לשי' הרטבים הא דקאםר רבא (י״ב ב׳} אי״צ אלא לחי כוי. ונראה דלרבא באמת
 יהא מוכרח דנ׳ מהיצית דאורייתא דכיון דם״ל דלחי משים היכר ואפיה קתני בברייתא דבלחי חייב ככלל דני מחיצ׳־ת דא רייתא משאיכ לדידן ול־בח דלתי משים מחיצה יקו־ח
 ס 1גום היכר א״כ להי דוקא ולא קירה טשום דדי מחיצות דאורייתא הוא דחוק ט־בא״וצ״ע. גס דברי המרככת הםשנה (פי״ו מהלי שבת סוף חיא) מה שביאר לשי׳ חרםב מ לא

 ידעתי



ם י נ ו י : 

׳  ג הקודר,. יינ עיג >f ו
נ ׳ ׳ ׳1'״׳ מ&׳יש' הי ״  >נ״ג ס
' י ש ה ׳ * s'tw'fi yss / »& 
. ר־אח נ ז ז ד ו ׳  העין ׳
" שם מושיע שש : דיי'א י  מ
fרחבה. •ייבלמ׳ עירונ־ן פ״ 
 היה: n כל שיש בהיקיפו.
נ נ־׳ג ״ א סונה ן׳ ע ״ ו ע י • 
: י י ג אהלומ פי״נ מ ׳  «'ד ע

 שנויי נוסחאות
 לחיין. במקצת ספרים
 להיים; בכי״ק להים•
 משום ר׳ ישמעאל .
 גד׳׳יונט״ק משם..;ברי״ף
 דסויי.. ר• שמעון ונתב
ס ז״ל ,ילא  הרכ כעל ד
 הייתי גליך להעתיק השביש
 כזה רק מפני שראיתי גם׳
 מראה אש שקבע כה
 מסמרות״ עכ׳ל. שהוא
רה.  או בלחי או בקו
 גמשכ״כ שהוא ניתר או
 בלחי.. והוא תקון הרש״ל
 (ל״ם); במשב״ב ד׳ כליניקי
 וכד"; שהוא צריך לחי
 או מורה : בטיל, שהוא

ב f תוספת יום טוב נ Q t T J J י פללן א ו ב  ר עובדיה מברטנורה מ

״לא נחלקו ב״ש וביים כוי. אמר ר״ע  הוי כרשות היחיד גמורה והזורק מרשות הרבים לפונו פעור בב׳ מחיצות הוי רה׳׳י: [
 דקיי״ל קורה משום הכירא ולחי משום מחיצה: רבי אליעזר על זה ועל זה נחלקו. וכתבו התוספות בריש ד׳ י״ג אדרבי
ם. מ״ש ס״ל ובעי לחי מכאן ומכאן ואין הלכה עקיבא דלא שייך לאקשויי נועמא מ״ש אהא לאשמועינן לטון י  אומר לחי
. הוא רבי מאיר: שהלא פחות דת״ק אמר לא נחלקו בדין הוא שיש להשיב ולומר נחלקו ע״כ ד ח  כר״א: אמר תלמיד א

 להי או קורה ומסגנון
 הל׳;ראה נציל ג״כ שהיא
.על מהנחלקו. .  צריךלחי
 מ״נ ובמשני״ל ועל.. על
 (רהב) מד׳ אמות וער
 עשר. במשב״נ ובמכני״ר..
; גמשל״פ ובכייה . . חב  רו
 ליתא וכן ליתא בדי; (ושם
 כנועות וער עשריםוהנןעות
 הזאת עלתה גם במש׳-עם
 פי׳ היעיי ד״ר) וכן ליתא
 גמשב״י דיש (ושם ליתא
 גס למל׳ א^ות); ו:; ליתא
 כרי׳ף וברא״ש ; בכי׳׳מ על
 מה נחלקו מארבע
 (ומליון אמות).. (אן)

 להי. בד״כ ליתא.
 •נ הקורה כו׳ (כדי)
 לקבל.כדינובכי׳׳ק קורה..
 (לישא. ואריח חצי לבנה.
 בדינ וגט־ק ובמשגיב ליו
 (רפ״ת) וחאריח., וכ״ה
 3ר:"י וגרע״ב. לארכו .
 נמשכ״ג ללחיו וכ״•: בט׳מ
ס. ד רחבת  ועי׳ די
 (כדי)לקבל.כדמ״פ וגכי״ק
 ימ־שט״ל ציתא. ובריאה
. במשד״ש  (כדי) לקבל
 ונמשט״ר ובט״ק ליתא ;
 בדינ ליתא ;ובריאה כדי
 לקבל אריה). ועי׳ דיס
 ללא לק בזה . שאין
 בריאה. בלט״פ ובכי״מ

טי א ובמשני״לשאינח.. נ  ו

 ה או של קנימ .
. ם י נ  כמשב״ב ושל כ

 ותמהני דא״כ תהדר הקושיא עלהת״ק
 מנגמא דב״ש אחא לאשמיעינן וצריך
. ט ר א ל ח ד  לעיין״]: ג כדי לקבל א
 בגמ׳ הגירסאלרחבו.וכן גירסתרש״י
 ובספר רי״ף וכן בפ״ב דסוכה דן!
 כ״כ, והכי מסתבר דכיון דהאריח
 חצי לבנה והלבנה מרובעת כמ״ש
 הרמב״ם בפירושו וכן בחבורו פרק
 יי׳ז הלבנה שלשה מפחים על שלשה
 נופחים ע״כ. ונמצא האדח שהיא
 המחצה לא פיתתה מן האורך אבל
 פיחחה מן הרוחב בלבד ומיהו בכל
 המשניות הגירסא לארכו וכן העתיקה
 בכ״מ פרק הנזכר גס בב״י סי׳ שס׳׳ג.
 ואפשר דלנירסא זו נאמר דשיעור
 לבנה שלשה טפחים ברוחב נופת
 ומחצה וכשנחלקה נמצא האריח מפח
 ומחצה על נופח ומחצה אבל
 לפי זה היה יכול לקצר ולומר לקבל
 אריח ולא לזכור לארכו הואיל והאריח
 מרובע ושוה בין באורך בין ברוחב .
 ועוד דאם כן יוכל לקבל לבנה ברחבו
 ה״מ למיתני. ועיין בריש מסכת ב״ב
 בשיעור לבנה ואריח. ובפי' הרחבי׳ם
 כדי לקבל אריח לארם ר״ל אפילו אץ

 רבי אליעזר אומר לחיין י«0. משום רבי
 ישמעאל אמר תלמיד אחד י>0 לפני רבי
 עקיבא לא נחלקו בית שמאי ובית הלל
 על מבוי שהוא פחות מארבע אמות יי)
 שהוא או בלחי או בקורה על מה נחלקו
 על רחב מארבע אמות ועד עשר שבית
 שמאי אומרים לחי וקורה ובית חלל
 אומרים או לחי או קורה. אמר רבי
 עקיבא על זה ועל זה נחלקו *) :
 j הקורה שאמת ס) רחבה כדי לקבל
 אריח«) ואריח חצי לבנה של שלשה
 טפחים יי) דיה לקורה שתהא רחבה טפחיח)
: ף רחבה נ) ( ־ ־  כדי לקבל אריח לארכו י
 כדי לקבל אריח ובריאה כדי לקבל
 אריח כ»).רבי יהודה אומר רחבה אף על פי
ן דלתה של קש או של  שאין בריאה: ן
. (  קנים רואין אותה כאילו היא של מתכתכב
 עקומה «) האין אותה כאילו היא
. עגולה ב״) רואין אותה כאילו (  פשוטהכי
 היא מרובעת. כל שיש בהקיפו שלשה

 •טפחים

. רוחב פתחו: אמר ת ו מ  מארבע א
 רבי עקיבא על זה ועל זה נחלקו.
 וה״ק נמי הכי קאמר ללא מפליג
 בין רחב לקצר ומפרש הלמודא דאיכא
 בינייהו מבוי שיש ברוחב פחחו פחוח
ל נופחים דחד מינייהו סבר אין  מ
 צריך לא לחי ולא קורה ואידך סבר
8  צריך לחי או קורה ולא הוברר מתוך
 דבריהם הי מינייהו סבר צריך והי
 מינייהו סבר א״צ: $ רחבה בדי
 לקבל אריח • שתהא ראויה לבנות
 עליה בנין לקביעות: והאריח העי
ם. נמצא  לבנה של שלשה טפחי
 אריח מפח ומחצה רוחב: דיה לקורה
 ברוחב טפח. הכי קאמר כיון שהקורה
 רחבה מפח אותו חצי מפח הנותר
 שהאריח רחב מפח ומחצה יכול למרח
 במיטאצבע מכאן ואצבע מכאן וע״י
 כן תהיה רחבה לקבל אריח והכי
 מפרש לה בגמ': ך בריאה לקבל
ח. חזקה לסבול כובד האריח  ארי
 שלא תשבר וכן הלכת : ה היתה
. ר׳ יהודה ׳  של קש ושל קנים ט
 קאמר לה ולית •הלכתא כווחיה :
ח יכול לנוח עליה ד . שאין א ה מ ו ק  ע

 וכן עגולה אין אריח נח בה: אם יש בהקיפה . כלומר ואיזו לרהבה אלא מפת אפשר שיתקיים עליה אריח [במימ] שיהיה על
ב הר״בר״י קא״ל ח כ . י ו כ ו ש ק ל ש ה ת י ה ה : כ ״  היא מדת העגולה להכשיר. כל שיש בתקיפה בלשה מפחים אורך הקורה ע
 שצריכה חומ שלפה מפחים להקיפה סביב בידוע שיש בה רוחב כוי ומפרש בגמ׳ דבא להוסיף פאע״פ שהוא ממין שאינה בריאה
. ועקומה מפי בגמ׳ שעקמימוהה חון  מפח אס חחלק ככן מצינו בים שעשה שלמה(ל״ה ב׳ לי) עשר באמה לקבל בני; כזה אפייה כפר
 משפתו אל שפתו עגול םביב וקו שלשים באמה יסוב אותו למבוי ואילו ינמל עקמימותה יש בין זה לזה שלשה טפחים אפייה
 סביב אלמא לכל אמה רוחב בעגול איכא שלש אמות היקף: אמרינן רואין כאילו היא פכוטה וכולה תוך המבוי עומדת ולא
 לחיים חיישינן דילמא אתי לאמשוכי אבתרה. ועגולה משום סיפא כל שיש
. אבל הרמב״ם והרא״ש והעור כתבו דבהא  בהקיפו איצמריך ליה וכולה מתניתין זו רבי יהודה קתני לה כ״כ הדייר יונתן הכהן
ל שיש בהקיפו  דעקומה ועגולה מודו רבנן דאמרינ! רואין וככ׳יע אתיא. אלא דצריך שאילו ינמל עקמימותה שלא יהא בין זה לוה ג״מ : כ

 ישראל י ד י

ו ג״מ פ י ק ה  כל ש־ ש ב

 ג׳ טפחים: יה) שהרי אוחו חצי נופח שהאריח עודף ברחכו על
 הקולה, הוא רוחב ב' אצבעות, ויכול להמכן במלוח טיט אצבע
 מכאן ואצבע מכאן: יט) ארכו של אריח כנגד אולך הקורה:
 כ) של קולה: בא) ר״ל חזקה לסטל כובד אריח: בב) ר׳ יודא קחמר
 לה לטלהו בבי (ולרמבי׳ס ורא״ש, מעקומה ואילך כ״ע מודים):
 כג) אף שהעקמומית חון למבוי: כד) ולא חיישי׳ דאתא לאמשוכי

r >ע) >  בהר עקמומית לחון(ולרמב״ס מייל צריך שלא יהא ג׳ טפחים בין ב׳ 5,/ ,
 בליטות העקמימוה): בה) שאין אריח יכול לנוח עליה:

 שצריך
 גדול

 ראשו; לציון
א נחל־]י  [תוי״ס פדיה] ל

 מהרשיא וכייי יסלימ:

 תוססות רע״ק
ר מ א ה ׳ ד ב י ר  ב[אותג] ב
 ד״ע . ולא הוברר מתוך.
 ולא אמרי׳ תנא בוד־א
 לפשויי אתי כיון דאיכא
 הנא דאפסקיה. הוספות :
 [אות ד] נתוי״פ דיה
 לא נחלקו. וצריך לעיין.
 עייי בתוי״ט רפ״נרפאה;

 רחבה אע״פ שאינה בריאה . ובגט' מתני לה רב יהירה לחייא בר רב קטיח
 דרב רהבה אעפ׳י שאינה בריאה איל אתניי׳ רחבה ובריאה ועיייש בתוס׳
. והקשו שם כיון ן  ד״האתניי׳ שפירשי רהיה מהפך דברי רבי יחידה לרבנ
 דגם דברי רבנן מה8ך הויל למימר מילתי׳ ארבנן. ובני כט׳׳ר אלי׳ ג״י
 אמר לתרץ קו' תום׳ בפשיטות עפ׳י מאי דאיהא בירו' ה״ר דתגי ר׳׳ש אומר
 בריאה t]K שאינה רחבה . ואיכ שפיר י׳ל דאיננו מגי׳ כלל דברי n״p רק
 דמפרש לה הוי״ו במקום או רסני באחד מהם או רחבה או בריאה.
 ומשו׳ה תני כדי לקבל אריה ב׳ פעמים ולא כיילינהו כחדא רחבה

 ובריאה

ן תפארת י כ  י
 ולהט הזורק לתוכה מדיה, פטול: יב) לחי מכאן ולחי מכאן בפתח:
 יג) הוא ר״מ: יד) דייל לוחב פתחו: טו) ופלי: את״ק במנוי כרוחב
 פתחו פחות מדי טפחים, דחד סבר א׳יצ לא לחי ולח קורה, ואידך
 סבר צריך. [ול״מ נ״ל דת״ק מדקאמר סתס הכשר מבוי, משמע
 רכל מבוי חפי׳ שפתחו פחות מד׳כן דצמ״ר צריך, בכולן צריך הכבר ור״ט
 רקאמר דבזה וזה נחלקו, ש״מ דכאינך ס״ל דדה א״צ]: טז) רצריך
 שיהיה לטכיד! שהוא מונח פס לקביעות ושראוי לכנות עליו:
 יו) ר׳׳ל לבנה הוא נ״ט על:"ט, נמצא אליח טפח וחצי על אורך

 אור
 ידעתי מאי קאמר. ונם מה שביאר שם לשי׳ הרט״ך דבפתוח ברוח ד'
 לרה״ר ל״מ קורה רק לחי ג״כ לא ידעתי מאי קאמר דהא מבואר (בדף
 ו׳ א' ב' n׳ אי) דסנ• בצוחיפ מכאן ולחי או קורה מכאן או דלת מכאן
 ולחי וקירה מכאן איכ מבואר לחדיא דאף בפתוח לרח״ד מחני קורה:
. ׳ י  [ברים] דיה שהוא פחות מד׳ אפות . רוחב פתחו » כןש־רש׳י במתנ
 וכוונת רש׳י לתי־׳ן דנדאה דלמ׳יד בסוניין (ה׳ א׳) בד׳ אמות נם
 חרוחב צריך לחיות ד'א דאל״כ הו״ל לאשוקי מתירה לה׳ בריס יאיב יקשח
 ממחגי׳ וע״כ ריגל פתה קאי ולא על משך רות: השבוי •י ד [במשנה] ךיי אומר

א יף ״ ה ר ע ו  מ
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ק רבי אליעזר וחכמים ג״מ. . לחיים שנחלקו ב ו  [״והרי״ב העתיק אם יש בהקיפה וכן הגירסא בסדר ן לחיים שאמר

 המשנה שבירושלמי. וחשבון הזה] משמע בגמ׳ שהוא מצומצם דלרבי אליעזר תרתי בעינן ולרבנן תדא זהו שיעורן: גבהן
. כשיעור גובה הממי לאין גבהו פחות מעפרה ם י ח פ  וכתבו התום׳ רקשיא דאין החשבון מדוקדק לפי חכמי המרות. עשרה ט
 והרמבים כתב שכל שיש אמה באלכסון שלה יש בהקיפה ג״א טפחים!אפילו היה המבוי גבוה הרבה דיו בלחי גבוה עברה

 ושביעית בקרוב ולפי שזה לא יושג
: ן לחיין (  מפחים כי) יש בו רוחב טפח ם
 שאמת גבהן עיםרה מפתם ורחבן
 ועוביין בל שהוא. רבי יוסי אומר רחבן
 שלשה טפחים: ץ בבל עושק לחיין אפילו
 בדבר שיש בו רוח חייםכט).ורבייוסי אוסרל).
 ומטמא משום גוללל»).ורבי מאיר מטהרלב)•
 ובותבין עליו גיטי נשים, ורבי יוסי הגלילי
) שחנתה בבקעה  פוסל לג< : ח שיירא לי
 והקיפוה לח) בכלי בהמה לי) מטלטלין
 בתוכהל«).ובלבד שיהא גדר גבוה י׳ טפחים.
 ולא יהיו פרצות יתרות על הבנין לח) •

 לעולם אלא בקירוב לקחו הם בחשבון
 הגדול ואמרו שיש בהקיפו כו׳ ע״כ
 ואעיפ שעל פי החשבון הזה כל שיש
 בהקיפו ג״ט לא יגיע אלכסונו לטפח
 שמפני השביעית החסר בהיקף יחסר
 האלכסון שליש שביעית בקירוב וא״כ
; פ״ק  הוי לקולא וכה״ג מקשה בגמ
 דסוכה דף ח׳ אימר דאמרי׳ לא דק
 לחומרא לקולא מי אמרינן. כבר כתב
 המגיד לא דקדקו בשל דבריהם והקלו
. ועיין במשנה ז׳ פי״ב  בו ע״כ
 דאהלות:( גבהן עשרה טפחים .
 פי׳ הר״ב כשיעור גובה המבוי .

 טפחים ורבי יוסי אומר רחבן שלשה
 רבעי דבר חשוב במחיצה ואין הלכה
. דחיישינן סר  כליי: ץ רבי יוסי או
 שמא תמות ולא הוי גבוהה עשרה ולא
 יהיב אדעתיה וסמיך עלה: ומטמא
לל. אם עשא; גולל לקבר  משום גו
 מטמא לעולם אם נגע בו אדם וכלים
 כאהל המת אפילו ניטל מפס* דכתיב
 (במדבר יט)וכל אשר יגע על פני השדה
 ודרשינן לרבות גולל ודופק גולל הוא
. טעמא ר ה ט  כסוי הקבר: ור״מ מ
 ררי׳מ משום רקסבר כלי מחיצה
 העומדת ברוח חיים אינה מחיצה ואינה
. דכתיב סל ו  הלכה: ור״י הגלילי פ
 [*עיי! מ״ש לעיל במשנת ב' בס״ד וכן בר״פ דלקמן]|וכתב הר״ר (לבדם כד) וכתב לה ספר מה ספר אין בו רוח חיים אף כל שאין בו
 יונתן וה״ה בקורה שצריך שלא תהיה למטה מעשרה ולא תני בקורה רוח חיים. ורבנן אי כתיב וכתב לה בספר כדקאמרת השתא דכתיב
. וכתב לה ספר לספור דברים הוא דאתא והלכה כת״ק [ואם כתבי] כ ״  דסמך על משנה זו של לחי ששיעורו עשרה כשיעור מבוי ע
 ומ״ש הר״ב ואפילו היה המבוי גבוה הרבה כבר כתבתי כן לה גט בקרן של פרה ונתן לה את הפרהלהשחא איט צריך קציצה
. פי׳ לאחר שנכתב . כשר. אבל אם לא נתן לה את הפרה אלא את ' י יוסי אומר רחבן ג ב  לעיל מכנה א׳ בשם הרמב״ם: ר
 הר״ב דבעי דבר חשוב במתיצה. וזי׳ל הר״ריונתן י״לדדעתיה הקרן כיון שצריך קציצה לא מגרשה ביה: ח ולא יהיה פרצות
. ואפילו הן פרצוח קטטת פחותות.מעשר אם ן י  דרבי יוסי דבעי דבר חשוב במחיצה שאפילו יפליגט מן הכותל יתרות על הבג

 בשלשה* דלא ליתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ולבטליה הפרו]־

 כדאשכחן במדת אמצעית של ג׳ מדוח במחיצת כלאים כל שהוא שלשה צריך שלא יהא בץ זה לזה במלואו ואוקמינן לה במלואו
 נכנס ויוצא ומשום הכי מחמיר ר״י ואפילו בסומכו לגמרי לכותל בעי ג״מ וברחבו עכ״ל ובפ״ד בתוספתא דכלאים איתא והובאה
לו בדבר שיש בו רוח חיים. ולא חיישינ; שמא תמות דמיחה לא שכיחא(ועיין מ״ש כמשנה ב׳  בגמ' בפירקין דף ט״ז ע״א: ז אפי
 פרק ט׳ מדדים) ולשמא תברח נמי ליכא למיחש דבקשורה מייד וצשמא תרבץ חחתיה וליכא מחיצה עשרה נמי ליכא למיחש.
ד דמתוחה באשלי מלעיל כלומר שקשורה בחבל־ם לכותלי המבוי ביתדות שיוצאות מן הכתלים או מן התקרה ואינה יכולה לרבוץ י ד  מ
י ב י יוסי אוסר. פירש הר״ב דחיישינן שמא תמות ותיכווץ. סוכה דףכ״ד: ר ב  תחתיה והכי מפרשינן בסוכה עכ״ל הר״ר יונתן: ר
. פייהליברסבר כל מחיצה כוי. וקשה דלפלוג נמי ברישא. ובגמ׳ וד״ף ורבינו יונתן איתא בדשא ר״מ [אישר]. ר ה ט  מאיר מ
ן עליו גיטי נשים. מ״ש הר״ב [״ואם כתב לה גט בקרן וכוי]  [״וכן הוא בסדר המשנה שבירושלמי ברישא ורבי מאיר אוסר]: וכותבי
רא . תרגום י  לא מגרשה בה כיון שצריך קציצה. כדמפיש במשנה ג׳ פרק ב׳ דגיטין דכתיב וכתב ונתן מי שאינו מחוסר וטי : ח שי
ה. מע״ש בכלי בהמה• כגון מרדעת ואוכפין של בהמת והיא מחיצה שהרבה פו  אורחת ישמעאלים שיירת ערבאי. רמב״ם: והקי
 ממנה פרוץ כגון החלל שבין אוכף לאוכף אעפ״כ הוי מחיצה ומותר לטלטל בכל הבקעת שתיתה מתחלה כרמלית שהרי עכשיו היא
ה עשרה טפחים. מהטעם שנתנו חכמים בסוכה רפ״ק כמ״ש שם שכ״כהתוס׳שסםוף דף ד׳ ו ב  מוקפת לדירה . הר״ר יונחן: ג
לא יהיו פרצות וכר. כתב הר״ב דפרון כעומד מותר 1כ"כ הרמב״ם  להא דבעינןבשבח מחיצה גבוהה עשרה מהתם ילפינן: ו

ן פ ש  ו

 ציונים

י «״נמ״׳ 6מ׳ז «׳ . ן י לחי  ו
\״3  «ה׳מ הה״א כיג ינפייו י
: ׳  1וש*ע אימ סי׳ שש/ סעי׳ נ
 ז בכל עושין. מיו «׳א
 מיי' פמיו מהלי מנש הניא
 נ״נ »׳'t שס• ה־ינ שמ״ג
 עשי! דל«! >ז׳הוש׳׳!1 איש סי'
 שפיג ושפינשע״ג׳: ומטמא.
 שו« כיל ע״א עין •לישלטי
ה «״ג היל מיי׳ ש״י מהצי כ 1 0 
 סומאמ ממ הי*: וכותבי( .
" י  מיו ע״נ שיכה נינ עינ מ
 ׳י״ל מה׳ גירושי! ה׳ג סמ*נ
 «שץ (׳ מוש״ע אה״ט שי

 קכ׳׳ז v»D נ׳. וע" ילושצמ.
׳ :  כ&1 וגפוכה פ״נ ה>נה ז
 ח שיירא-ש/ ע׳נ: והקיפוה
 בכלי נהמה . ירישצמי שנת

 «״א היא:

 שנויי נוסחאות
 יש בורוהב םפח־כמשב״נ
 ד״פ.. בהקיפה.. יש
 ברהבה..;נדמ״סוגמשכיר
 אם יש בהקיפה.. יש
 בח רוחב פפה וכ׳יה
 נכי׳יק (ושם ויש בח..
 וצ׳ל יש בה..) וברי״ן!
.  זנרא״ש וכרש״י וכוע״נ
 ו גבהן כוי ורהבן
 ועוביין. ככי״ק גובהן..
 רוהבן״; ככיימ כנועות
. . (  ורהבן שש (ששה!

 ועי׳ ד״ס.
 ו ור׳ יוסי אוסר . וכיה
 כד׳נ וככייד, (ובהם ר׳
 יומי); מגשל׳ג וכמשכי״ל
 ור' מאיר אוסר וכיה
 גכיימ. ור' (מאיר)מטהר
 גר״נ ר' מאיר..; בכי״מ
 ליתא ועי׳ ג;מ׳ וכהגהות
 הישיש.וכותבין.כמשבי״ר
 כותבין. ור׳׳י הגלילי .
 גד׳׳נ וכמשני׳ר ר׳ יוסי..
 ה שיירא שהגתה .
 כמו״ש ונמשני״ר שיירה
 שהגה. בכלי בהמה ,
 בכי״ק וכמשיינ וכמשבייר
 כלי״שיהא-כד״גשיחיה,
לא יהיופרצית.במש כייר  ו
 יחו..; ככי״ק לא יחוא..;
 נמשביכ.. יחו פירצות

 וכיס

ן י כ  ישראל י
 שיהיה מסופר בגט דכריס הכורתים בינה לבינו. מיהו בכתב נס
 אקס פרה, מורו דדוקא כנתן לה הפרה , דאז א״צ קציצה קודם
 שיק 3ה הנט. אבל בנח רצה ליתן לה רק הקרן, חינה מגירכה,
 דכתיב וכתב ונתן, צריך שלא יחסר מעבה בין כחיבה לנתינה;
 והכא מחוסר הקרן קציצה קורם שיתנהו לה: לד) (קאראיואכע),
 והיא חבורה שהולכת יחד במדבר, ואיכה פחותה מגי בני ארם:
 לה) מערב שבת: לו) כמרדעת ואוכפין(ונ״ל דקמ״ל לאף דכליס לא
 מבטל להו, אפ״ה הוה מחיצה): לו) אע״פ שהפרוץ מרובה ע״י החלל
 שבין אוכף לחבירו / אפ״ה מדאינו מרובה יתר על העומד, היה
 מחיצה: לח) דאז אפיי נגד העומד אסור לטלטל, אפי, הפרצות

 גדול
 להודיה םני ותלי בדברי ד״י איך שנגיוס בדבריו אס רחבח ובריאח ככלל
, ואם ר;'י אומר רחבה אען׳׳י שאינה בריאה םכלל ׳  דתיק כוונתו דבדד םג

 דת*ק בעי תרתי . ואייכ העיקר איך שננרום בדברי ר״י , וא״ש :

ן תפארת י כ  י
 כו) שצריך ח־יט של ג' טפחים להקיפה:כז) ואין החשבון מדוקדק, דהיקף
 ג' טפחים יש ברחבו טפח ונביעית טפח ולחומרא לא דק : כה) במשנה
 בי. והא דתני הכא לחיין בלשון רבים ולא כלעיל במ״ג. היינו לאשמועינן
 דאפי׳ עושה ב׳ לחיין כר״א במ״ב אפ״ה צריך גובה י' טפחים:
 כט) דלא חיישינן שתמות הבהמה ותתסוץ לפחות מכשיעור. ומייד
 במתוחה הבהמה בחבלים למעלה, דאל״כ חיישינן שחברח או תרבץ:
 ל) דחייש למיתת הבהמה: לא) בהניחה לכסוי קבר. ולרש״י כסוי
): לב) דמחיצה כעומדת בריח חיים אינה נ כ׳ ר  לאדון (עיי שנת ק
 מחיצה (ובש״ס נרסי׳ ברישא גמי ר״מ): לג) דכהיב וכתב לה ספר,
 צדן שיהיה דוגמח סשר בלי רוח חיים. ורבנן ס״ל להט כ׳ ספר,

 אור
ה או  ובריאה כדי לקבל אריח דגהד טינייהו סני או ברחבה כדי לקגלארי
 בבריאה כדי לקבל אייח . ודיי פליג ואמר דתרתי בעינן רחבה ובריאה וא״כ
 אשהיט דבדברי ת׳יק יש לפרש בבי פנים או דבעיגן תרווייחואו־דכל חד

 ם ליה כדאיחא בםוגיא דיי* עיב וצלעיג: ז [אוח ן) ברע״ג ד׳׳ח ו מט. א . אפיי ניטל משס . עיין פט״ו דאהלות משנה סי בחוי•© שפ:

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 ז תוי׳ט] ד״יי ר׳ יוסי
 אוסר כוי עכ״ל. אכל פס
 איתא ר״מ וכיה כמשנה
̂ירסא  וכגמרא כאן ונ״ל ש
 \\ נכונה רכן מש:!ע שם
 דר״י לא ס״ל בזה כר״מ
 עיש: (ממהורש״ח זנ״ל):

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 ו [אוח ה] בתוי״ט ר״ה
 ריוסי,מןהכותל בשלשה.
 ותמהני דאף בלתי נ׳ אס
 מפלינו מן הכותל בני לא
 טהגי דאף דרכינו יונתן
 לשיטחיה םיל דטעםא
 דלחי שהפליגו מן הכותל
 נ׳ דלא מחני דהפעס
 םש^ס דאתי אוירא מהאי
 ניסא ומבטל ליה וממילא
 אם הלחי יותר מני
 מותר לחפלינו ג׳ םיט
 בלח* ג׳ לכאירח לא
 מחני דאף דקי׳יל פרוץ
 כעיטד מותר מ״מ כיון
 דמחאי גיסא שוה פרוץ
 לעומר ומהאי גיסא
 דגה hv חעופד מבשל



 ר״ע טםעו׳יד• מבוי פרק א עירובץ תוספת יום טוב עיוניים
 כל שרצה . מי" «0״ו
"p מהיש המי! מושיע או״יז 

 ששינ סעי׳ מ׳ ג ט מי^פין
 מיז עיג ירושלמי כלאים פ״ז
 הינ הוכה ע״א כ״א גי״ 5מ*ז
 מהיש הל׳מ שמינ עשי! דרננן
 א׳ מושיע אויה סי׳ ששיגס^:
 י מקיפין נקנים. ירושלמי
 כלאים «'ל היד סוכה מיא היא:
 לא דברו. מיי' וסמ׳ינ ועויע

 שם: והביא. «c ושם:
 ארבעה דברים. ׳'ז ע׳א
. מלרש נ י  מי' שיספהא כאן ע
 שמיאצ ש׳ כ״נ מיי׳ פיו מה1׳
 גרנות ה׳ נ ופינ מה1׳ מלכיש

 הי״ג פמינ משין קיייו ;

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 וכיה מיש׳ שעם פי׳ הרעיצ
 דיר־ כעשר אמות.בכי״מ
.; בכי׳א בעשר..  עשר.
׳ וכרש״י מ  וכיה בדיש מ
 ונרש׳יי כיי. כבבלי(יכו בי)
 על הברייתא פריך הגמ׳
 כעשר הא עשר הויין
 [בצמצום) משוס דכעי
 למיתנ׳ סיפא ט״ג כו/מוה
 נראה דבמתניתין יותר נוחה
 נוסחת כי״מ או כי׳א(דים),
 (פפ;י) שהיא . גכיימ
 ליחאייתרמכאן.3ד'נ..מכן
 גכי״ק מיכן במשבי״ר יותר
 מיכן• ט זה למעלה מזה.
 במשבי״ר זו למעלה מזו
 וכן נסמוך. (ווה למעלה
 מזה). וכיה ברשיי וברייף
 ונרא״ש ; בדינ ובכיימ
 ובכ״ק ליתא וכן ליתא
 בריטביא ובראב״ן ובאו״ז
 קכ״ו. שלא יהא.גמשכ"ב
 ••יהי • (טפחים) בכיימ
. ר ת  ליתח. ועוביין י
; ככי״ק . . ן  בדינ ועבי
 עוביץ.. וכיה במשכי״ר
 (ושם יותר) ובכייא וברייף
 וברא״ש וכן הגיה הגרייב
 כמשג״ג • (בדי) שיהא
 הכל . בכייק זבמשבי׳ר
 ליתא ; בכ״א ..שיהו.. ;
 בכי׳מ ..שיהא בין הכל.
 (טפהים). בכיימ ליתא.
 ימקיפין.בכי״מ ובמשב״ג
 (מלבד דיש) ומקיפין,
 וגהס מהובלת היא מבנה
 זאת עם המשנה שלפנים
 והכל משנה אחת. לא
 דברו. במשייירלא דברו
 הכמים. כל מהיצר. .
 כדינ וכל״ ו(של) ערג•
* וגכייא ליחא וכן  בכי
 ליחח 3;מי ובריטב/א
 וברא״ש • ארבעה-בכי״ק
 וארבעה (ז) . מביאין.

 מי׳יק ומביאי!.

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 י [אות ו] ברע״ב ד״ח
. לו  בשיירא. לא הקי
 היינו דלא הקיל רק
 בבית סאודיפ . אבל צ'
 נעשה כשיירא ונותנים
 למס כל צרכן. גמרא .

 הפרוץ מרובה על העומד אינה מחיצה ואף כנגד העומד אסור י ושק הוא בכל החורה ועיין משנה ח' פרק קמא דסוכה י:
. ובלבד שיהא העומל טמקיפיןכו׳. פירשהר״ב אשיירא קאי וטעמא מפרש במשנה ת ר ת ו  כל פרצה שהיא בעשר אמות מ
 רבעליהאינמי פרוץ כעומד הוי מחיצה ואף כנגד הפרוץ מותר: דלקמן: י ומדמאי. גמרא דתנן (בפ״נ דרמאי) מאכילין את
. אפילו פרצה אחת יותר מעשר אוסרת כל העניים למאי ואת האכםניא דמאי. ופי׳ הר״ב שם דאם לנו ר ו ס  יתר מכאן א
 חייבי[ לתקן. וכתבתי שם דאיכא
. והקשה שם י כ  בירושלמי דמוקי ה
 הר״ש מדהכא דתנן גבה ומלערב
 ש״מ דבשבתו ולנו איירינן ואפילו הכי
 פעורים מדמאי ע״כ. ונ״ל לאותו מ״ר
 סבירא ליה דהכא לצדדין קתני
 דפטורים מדמאי כשלא לנו ואם לנו
 ושבתו חייבים בדמאי אבל פמורין
. פי'הר״ב עירובי ב ר ע ל מ  מלערב: ו
 חצירות. אבל [עירובי] תחומין חייבין
 ובספ״ב לשבח* כתב לעירובי שחומין

 יש להם סמך מקראי:

 כל פרצה שהיא כעשר אמות מותרת
 מפגי שהיא בפתח. יתר מכאן אסור לט):
 ט מקיפין ם) שלשה חבלים זה למעלה
 מזה וזה למעלה מזה סא) ובלבד שלא יהא
 בין הבל לחבית שלשה טפחים מב) שיעור
 חבלים ועוביין יתר על טפח מג) כדי שיהא
 הכל עשרהטפחים: י מקיפיןבקגיםטי)
 ובלבד שלא יהא בין קנח לחבית שלשה
 טפחים בשיירא דברו ™c דברי רבי יהודה.
 וחכמים אומרים לא דברו בשיירא אלא

c דברי . בל מחיצה שאינה של שתי ושל ערב אינה מהיצה « ( י  בהווה מ
. ארבעה ( ח  רבי יוסי ביר יהודה וחכמים אומרים אחד משני דברים ם
 דברים פטרו במחנה»). מביאין עצים מכל מקום0 ופטורים מרחיצת

 ידים »<ומדמאי ע) ומלערב״):

 ההיקף ואפילו העומד מרובה ללא
 מבדי אינשי פתח יותר מעפר והוי
 פרצה ודוקא דאין לה צורת פתח אבל
 אית לה צורת פתת אפילו יותר מעשר
 הוי פתח: טמקיפין שלשה חבלים.
 אשיירא שתנתה בבקעה קאי: זה
 למעלה מזה, ע״ג יתדות סביב מן

 החבל החחחון לקרקע פחות מג׳
 והרי כאילו״) כלו עומד רכל פחות
 מג׳ כלבוד דמי וממנו לאמצעי פחות
 משלשה הרי עומד'ששה טפחים פחות
 שני משהויין בשני האוירין ומאמצעי
 לעליון פחות משלשה הרי תשעה
 טפחים עומד בשלשה האוירין פחות
 שלשה משהויין: שיעור עובי החבלים
ח - שלשה משהויין כדי פ  יותר על ט
 שיהא בין הכל עשרה מפחים :

. נעוצים ועומדים ם י נ ק  י מקיפים ב
. הקילו אצלן שאין צריכים אלא או שתי כגון קנים ו ר ב : בשיירא ד ב ר  וזו היא מחיצת שתי אבל של חבלים הויא מחיצה של ע
 או ערב כגון חבלים אבל ליחיד לא הקילו* אלא על שיהיה בה שתי וערב ושלשה בני אדם הרי הן כשיירא: בל מהיצה
ערב: אחד משני  שאינה של שתי ושל ערב כו׳. ר׳ יוסי ב״ר יהודה פליג עליה דאבוה וקאמר אפילו לשיירא בעי שתי ו
. או שתי או ערב ואיכא בין רבנן קמאי לרבנן בתראי דרבנן קמאי לא שרו ליחיד אלא דומיא דשיירא בדרך הואיל ם י ר ב  י
 ואינו יכול לעשות מתיצה ראויה ולא בישוב ורבנן בתראי אמרי אחד משני דברים בין ליחיד בין לרבים בין בדרך בין בישוב
 והלכתא טתייהו אלא שאדם אחד או שנים ששבתו במדבר אין יכולים לעשות מחיצה גדולה יותר מבית סאהים שהוא מאה אמה
 אורך על חמשים רוחב כחצר המשכן ושלשה בני אדם או יותר הן שיירא ויכולים לעשות מחיצה גדולה ואפילו כמה מילין כפי
 מה שצריך להם ולכלי תשמישם ולבהמתם ובלבד שלא ישאר מקום פנוי בתוך המחיצה יותר מבית סאתיס: פטרו במהנה .
. ואין חוששים מכוס גזל ואפי׳ כרתו אותם בעליהם ועשאום חבילות: ם י ע ע ן י א י ב  ליוצאים למלחמה ואפילו למלתמת הרשות: ם
ם. שלפני הסעודה אבל במים שלאחר הסעודה חייבים הואיל ונתקנו מחמת הסכנה של מלח סדומית די  ופטורים םרהיצת י
. שאין צריכין להפריש תרומת מעשר של דמאי כגון אס לקחו תבואה מדמאי  המסמא את העיניס חמירא םכנתא מאיסורא: ו

בי חצרות כגון מאהל לאהל במחנה מוקף מחיצות אבל עירובי תחומיןצריכין לערב: ערו  מעם הארץ: ומלערב.
. ׳ י  •י) בקצת דפוסים השמינןו המלה ,כלי״ 1ה1א לשון דכ

ן י ן תפארת ישראל כ י  כ
 בשתי
 קמאי

, ודלא כרבנן  דהיינו בקנים או בערב דהיינו בחבלים סגי
 דלא שרו ליחיד אלא דומיא דשיירא דהיינו בדרך אלא אפיי
 ליחיד וביישוב. והכי קיי׳׳ל. מיהו יחיד אסור לעשות מחיצה יותר
 מבית סאתים, שהוא ריוח שהוא ק׳ על נ׳ אמה. אבל שיירא מותרים
 לעשוח מחיצה אפי׳ לכמה מילין, ובלבד שלא ישאר מקום פנוי מכלים,
 כבית סאתיס: מט) חיל ישראל, אפי׳ במלהמח רשות: נ) ואין
 חיששין לגזל, דהפקר ב״ד הפקר: נא) שלפני סעודה, אבל
, מדהי׳ מצוי בזמניהן מלת י מ  לאחר הסעודה חייבין בנט״י בזמן מ
 סדומיח, שנדבק באצבעוח, ומסמא אח המינים, כשיגיע בהן בעיניו
 וחמירא סכנתא: גב) ר״ל פעורים לעשר פירות דמאי, כשלנין בשדה.
 אבל בלנין בעיר שמצוי שם מאכל, חייבים ייכרפיג דלמאי, מליןימ):
 גג) ד״ל כשהמחנה מוקף מחיצה מותרים לעלעל מאהל לאהל בלי
 ערובי חצירות מדאין לו עיקר בתורה, אבל מרובי תחומי[ חייבים,

 מדיש לו עיקר סמך בחורה;

 כל אחת פחות מעשר: לט) אפי׳ יש רק אחת אוסרת כל ההיקף.
 מיהו ביס להפירוץ צורת הפתח שרי, אפי׳ לפרצה שהיא יותר מעשר
 אמות. אמנם גהעמיד די קונדסין לד׳ רוחות, ובכל צד יש צורת
 הפחח, רק בהעמידן במבוי וחצר שיש שם דיורין שרי כה״ג, משא״כ
 בהעמידן בבקעה. ולרמב״ס בכל מקום לא ממי צורח הפתח
: מ) ר״ל מוחר להקיף: ( ׳  בשהפרוץ מרובה על העומד (שס׳כ י
 מא) סביב לשיירא, והיה כמחיצה, ואף דפרון מרובה על העומד,
 בל מלמעלה למטה אמרינן חביט רמי: פב) וכ״כ מחבל תחתון
 לארץ צריך פחות מג׳ ספחים, דאז הו״ל יחד כלבוד: טג) ושיעור
 היתר על טפח, הוא כפי ג׳ המשהויין שחסרו בל הרווחים:
 םד) שטעצן בקרקע סביב השיירא: טד.) דלכל צרכן סגי להו
 בשתי בלא ערב, דבהיה החברותא פחותה מג׳ בגי אדם ציד בכה״ג
 מחיצה של פתי וערב אבל ביפ סאתיס אפיי ליחיד סגי ליה בשתי
 בלא ערב: טו) מיהו דוקא במדבר: פז) אפי׳ בשיירא: מת) דאו

 הלכתא גבירתא • כללא דפרס א
 פי״ אמות איצ למעט, אעפ״י דהבשר מבוי ואפ־׳ רחבה י׳ בלהי או קורה יש הילוק,דבהותד
, הו׳ל כד׳ מחיצות נשורות, וכרה״י נמוד , והזורק לתוכו מר׳יה חייב , משא׳כ י ה ל  ג
ל שהוא, ר, וקורה צריכה שתהא רחבה טפה , וארכה ג״ט, ועביו כ  בהותר בקורה פטו
ו טפה ומחצה . מיהא במבוי ב ה י  והזקה כדי לקבל אריה שהוא הצי לבנה שארבה ניט ו
ח, דצריך קורה ארוכה ם א, צריך לקבל חיי אריחים דהוא טיא. ירתה עקוםח  רהבה י׳ אפו

׳ מחיצות אםרו הכמים  פרל! א משנה א. ב. גי ד. ה. מבר דהיינו מקום שיש לו נ
רה, ומבוי , עד שיעשה שום תיקון ברביעית דהיינו או לחי או קו ו  י לטלטל ב
 הגבוה מכ׳ אמה ישפיל ויניח הסודה למטה, והרהב מי׳ אמות ימעט רוהב כניםחו עד י'
A . מיהא ביש לה צורת הפתח , דהיינו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן, אף I D * 

 עקגח העליון מרוחק כמה אמות מב׳ רקנים רק שמכוון לשלטטת, ואפי׳ גבוה טכ׳ ורהבה
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 ישאל מקים פנוי מכלים כביה סאת־ם]. ובלבד שלא יהא בין הבל או קנה להכירו ג״פ. ואמי'
 מבליח כפותימ ואפי׳ מכנ׳׳א [בשעת הצורך והדחק, ואם שכה דבר אחד בליה. יותר עדיף
 להוליך שם תינוקות והם מגביהין מאליהן הדבר דמחכוונים להנאת עצמן, דאין יודעים
 שנאבד לאביו ובאביו שם צריך למהות] בעומרים זה אצל זה בפחות מג׳׳ט, ואפילו מהלכ־ם
 והוא שלא ידעו שהועמדו לשם מחיצה ואפי׳ אחד מהם יודע אטור, ואפי׳ אם א־נמ יודע מ, רק
 קרוב הדבר שידעו, כגון שעשה מהם מחיצה פעם אחת{ואם אדם(אחד) [אחר] רשאי לעשות
 מהם מחיצה ספק] ואם באו מתחלה שלא לרעת אעיפ שאח״כ הרגישו אין להוש , ולי״א לא
 יעמיד אותם האדם שהוא רוצה להשתמש במהיצה זו אלא יעמיד אותם אחר שלא לדעתו:

 אף שהעקמומית נוטה חוץ למבוי או למטה מי׳ אמות או למעלה מכי. רואים כל שאלו ינטל
ד דמי ובשי•. היתה עגולה , צריך  העקמימות ואין ב-ן ב׳ בליטות העקמימות ניט, כלבו
: משבה ו, ןי לה־ שאמרו גבהו י״ט [ואפילו ל פ ט. שאו יש ברחבה ט י  "שיהיה בהקיפה נ
, אם קשור שם ׳ ה  עושה ב' לח־יז], ורחבו ועוביו כ״ש, ואפי׳ מבעלי היים^יבול לעשות ל
 בחבלים לכתיי המבוי ביתדות בענין שאין יכול לרבוץ, ובאדם א״צ שיהי׳ קשור רק בלא
ל : משנה ח. ט. בבל עושים מחיצח בכלים ובאוכפות בין ע  הודיע לו שהעמידו לשם להי
 עלב לבד כגון של הבלים או של שתי לבר כקנים נעוצים בארץ, ומותר אז אפי׳ יחיד לטלטל
 בדיה עד בית םאתים , שהוא ק׳ על נ׳ אטה [ושיירא מגי בגיא אשי׳ לכמה מילין, והוא שלא

 תוספת יוסי טוב עושיןפסין פרק ב עירובין ר׳ עובדה מברטנלרה

ת. שברשות הרבים לפי ץ פסין לביראו ן ע ן ז  פרק ב א ן
 י שהביראוש רשות היחיד הן שעמוקים
ק ולהוציא לרשות הרבים ועופיןפסין  עשרה ואין יכולים למלאות מ
) סביבות הבור רשות היחיד וימלא א  שיהיו הפסין עושי! [חלל]
 ויוציא ויטח שס ותכנס בהמתו כולה או
י נ  ראשה ורובה וישקנה: דיומדין. ;
 עמודן שכל עמוד מאלו הארבעה
. ס ט  נראה ככנים. דיו בלשון יון כ
 וכשגועץ העמוד העשוי כשטס לפאת
 דרומית מערבית נמצא נוסה דופנו
) למזרח וחפנו אחד לצפון והשני  אחד5
 לפאת מערבית צפונית נועה צדו
 אחד למזרח וצדו אחד לדרום וכשנותן
 ארבעתן לארבע הפאות נמצא לכל
 רוח שחי אמות דופן אמה כנגד
 אמה והריות בינתיים; וארבעה
. באמצע נוחן לכל רוח לוח רחבה אמה. ובזמן שאין בין ן  פשוטי
ס לפס מארבעה דיומדן [אלו], אלא עשר אמות או פחות מודה  פ
 רי׳מ דאין צריך לפסי! פשוטין ואם יש ביניהן יותר משלש עשרה
 אמה ושליש מודה ר׳׳י דצריך פשוטין לא נחלקו אלא מעשר עד
 שלש עשרה אמה ושליש יר״מ אומר צריך פשועיס ור״י אומר
. ר ק  אין צריך והלכה כר״י: שתי רכקות של שלש שלש ב
 שרוחב כל בקר ובקר אמתים פחות שליש נמצא רוחב ששה
ס לפס לדברי רבי  בקר עפר אמות וזה הריוח שיכול ליתן בין פ
 מאיר ואם יש רוחב יותר מזה צריך שירבה בפסין פשוטין:
ת. לשון עגל מרבק (שמואל א׳ כח): ר״י אומר של  דבקו
. הן י״ג אמה ושליש: קשורות אבל לא ע ב ר ע א ב ר  א
. דלא תימא כעין קשורוח ולא קשורות ממש להכי ת ו ר ת ו  מ
ת ח  תנא אבל לא מותרות להחמיר ולמעט ריוח שבינהים: א
. רבקה אחש של בקר נכנכת ורבקה ה א צ ו ת י ח א סת ו כנ  נ

 אחח

! י ם פ ן י ש ו ע  לביראות. עיין במשנה ד׳ [״ומ״ש פרס ב א
 'ב שעמוקים עשרה עיין מ״ש בזה בס״ד
ה פשוטץ. כתב הרמלים בפירושו ע ב ר א  בפ׳ דלקמן משנה ג׳]: ו
 דר״י מודה כשיש ביניהן י״ד. ולאו דוקא אלא מסרך סריך

ן פסיף) לביראות״ב) ארבעה ץ ע ו  פ״ב א ע
 ׳ דיומדיף) נראין כשמונהי)
 דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר שמונה
 נראין בשנים עשר. ארבעה ריומדין
 וארבעה פשוטין ח) גובהן עשרה טפהים
 ומהבן ששה ועוביין כל שהוא וביניהן
0 ר ק  כמלא שתי רבקותי) של שלש שלש ב
 דברי רבי מאיר.רבי יהודה אומר של ארבע
 ארבע ״) • קשורות ולא מותרות ט). אחת

 בלישנא רבדיתאדתניר״יאומר ט״ג
 אמה וכי״ר אמה ור״ל יצאו מכלל י״ג
 ולכלל ארבע עשרה אמה לא באו די״ג
 אמה ושליש הן וכן כתב במשגה דלקמן
 ובחבורו פרק י״ז: גובהן עשרה
 טפחים ורחב! שפה. גובהן י׳ שאין
 נקראת מחיצה בפחות מיי [״וכמ״ש
 בס״ד בפרק דלעיל משנה בי] ורחבן
 וי טפחים דזהו אמה שאע״פ שבמחיצה
 (חצר) סגי בפס ד' (כמ״ש הר״ב פרק
 דלעיל מפנה בי) לא דמי דהתס בחצר
 איכא ג' מתיצות שלימות אבל בפסי

 ביראות שרובו פרון מכל צד מצריכין פס של שפה טפחים.
. כתב הר״ר יונתן ואע״פ שאין ת ו ר ו ש  הרב רבי יהונתן: ק
 הפרות מושכות בעול בשבת אפילו הכי משמרין בהו לפי שגם
 בימות החול נמסוח שם לשתות ופעמים שכשהצמד הא׳ נכנס
ל ששתה משם ורוצה לצאת ואס יהיו בין הדיומדין  לשתות מוצא ה
 פחות מזה השיעור יבואו הפרות ויפילו הדיומדין לאדן .
 ומחלוקת דר״מ ור״י שזה משער בצמד של שלש שלש פרות וזה
 משער בארבע משמע שיש מקומות שאין חורשין בלא ארבע
 פרות או מפני שהארץ קשה לחרוש או מפני שהבהמה גסה שלהן
 אינה תזקה כשאר פרות דעלמא ע״כ [*ועוד בה שלישית
 שראיתי בארץ רוסיא בהרבה מקומות שחורשין בארבע צמדים
 ולא מפני כני אלו הטעמים אבל מפני שהקרקע שמינה מאד
 והמחרישה נכנסה בעומק הרבה וצריכה לשוורים רבים להוליך
ת נכנסת כוי. פירש הר״ב רבקה אחת כוי הכי ה  המחרישה]: א
 ת״ר ופירש״י וצא פרה נכנסת ופרה יוצאה דא״כ לא הו״ל

. ר״ל לאילו עשר אמות צר׳ מאיר וכן הי״ג ושליש לר״י לא בעינן מצומצמות• ך  קשורות. ומ״ש הר״ב דלא בעינן מצומצמות כל כ
׳ ט  ו

 .״למערב ודומני אחו
 גהגהות מאיי הגיהו

 א) גרעיכ דיר ,אלו סביבות' והתוי׳ט תקן כלפנינו. ב) כן פירש׳י ונכון הוא. ואין $רין להגיה כמו שהגיה הביר עפ׳י הלר״י
 לדרוס' וכן כסמוך: ,למערב ונרו אחד £3פון* דכשנותן הדיומד בקרן דרומית מערבית אזי נוטה דופן אתד מהקרן למזרח והשני לצפון וכו׳

. אוזיכ מצאתי שכן העיר ע׳ז השיל. ן . נמי משמע כ ,"  גס בהר׳ג־ יהונתן כמו ברשיי והלשון ,מטה' דיש,

ן י כ  ישראל י
ל אמוח פחוחשליש.נמצאל הרבקותי׳אמוחיואסיש ריוח /  רוחב בקר א
 כזה בין דיומד לחבירו,צכו"ע א״צ פשוטין בעיהן.וביש ביניהן יוחד מי״נ
 אמות ושליש,לכו״ע צריך פשושין באמצע,
 ופלוגתייהו ביש בהריוח יותר מיי אמות
 ופחוח מי״ג אמות ושליש, לר״מ צריך
 פשוטין, ואע״נ שע״י •שיעמיד פשועין
 יהיה הריוח צר מלהכניס ביניהן ב'
 רבקות, ישקה אוחן א, מי, ולר״י א״צ:
 ח) שיהיו ד׳ בקר בבל רבקה שאז רוחב
 בו הרבקות י״ג אמות ושליש : ט) ר״ל

 שלא

ן תפארת י כ  י
 פ״ב א)(ברעטטער): ב)(ברוננטן) שברשות הרבים, דהבור
 שעמוק י׳ טפחים, הו״ל רה״י, ואסור לשאוב מיס להשקות
 בהמתו שברשות הרבים, להכי הקנו קז״ל לבני ארץ ישראל ולבהמת
 עולי רגלים / שיעמוד פסץ סביב הבור, ויעמיד הבהמה ראשה
 ורובה בין השסין, וישקנה , דהריוח שבאמצע הוי׳ל כרה״י:
 ג) נוטריקון ״דיו״ ״עמוד״. ור״ל זווג עמודים, ר״ל שיעמיד בבל
 זוית ב׳ קרשים מחוברים יחד כמין ד׳(צווייא וועגדיגע ווינקעל
 ברטטטער)כדי שיהיה אמה דופן לכאן ואמה דופן לכאן בזה$&ר:
 ד) דלכל דיומד ל דפנות: ה)(איינפאכע ברעטטער), שיעמיד קרש
 פשוט בין דיומד צחבירו:ו)(נעשפאק): ז) בכל רבקה ל בקר ברוחב.

 ציונים

ב עישין פפ־ן. יי) מיג י  פ
 ייישלמ׳ באן פ״נ היי
־ ״*ז: גובהן. ׳ ה  מ-י׳ פ־״ז מ
 מי״ שם: של ארבע. כי"

 פ"! מה׳ש הכיז:

 שגויי נוסחאות
 פ״ב א ארבעה. בדנ
 ארבע ובסמוך
 ארבעה. גובהןט׳וריחבן
 כו׳ ועוביין. בד"> גבהם..
 ולהבם.. ועבים וכיה
 בכייק (וכיוני׳!). דבקות
 בכיימ דבוקות ועייבכדוך
 ועי׳ בד״ס . של ארבע
 (ארבע). במשכיב ליתא;
 בכי׳ימ שתי דבוקות של

 ארבע

 תוספות רע״ק
 פ״ב א (אות ה]
 במשנל עושין
 פסין לביראות . מצי

 אתיא אפילי כרע״ק
 דטתני׳ ד׳ והא דקתני
 לביראות דהוי םלתא
 דפסיקא בין לרבים בין
 דיחיד אבל בור לא הוי
 פילתא דפסיקא דבע״נן
 דוקא דרבים וכצי אתיא
 נ״כ כריביב דםתני' ד'
 ומה דקתני לביראית לא
 משום דאיירי בשני מיני
 ביראות דרבים ודיחי־ד
 אלא דמיירי רק רלבים
 וביראית היינו ביראות
 דעלמא , גמרא : [אות
] בתיי״ט ר״ה אחת.  מ
 לא בעינן פצימצמוח.

 אלא שותקות:

 לקוטים
 פרלן ב א [במשנה]
 י עושין הסין
 לביראות . מדלא קתני
 עושין לביראות ד׳ דיומדץ
 משמע דמלתא באפי נפשיה
 היא דהכ• גמירא לה
 דעושין שסין וליכא מאן
 דסליג בהא והדר
 מפרש לה ד' דיומדץ
 וכו׳ ולהכי סריך בגמ׳
 לירא ממני' דלא כחמיא
 וכו׳ ולא כר״ע דדוחק לומר
 שיהיה מאן לפליג אהך
 סתמא . תורת חיים .
 (לקונן• המשנה): [שם]
 וארבער, סשוטין. וליכא
 למימר הנא דאתי אוירא
 דהאי גיסא ודהאי גיסא
 ומצטלי דלגבי עולי רגלים
 הקילו ןאןקמוה אדאוריית׳.

 (ב׳ד):



 ציונים

 ב מיתר להקריב. מותי
ec ׳  להרחיק . ׳׳ז ע״נ סי
 הלי כיני • ג ר״י אומר ,
 •״ת ע״א : ד רייא אס

א ב׳ מ״א שנשי ע׳  היה. כ״נ
 ״ «״ג: אינו צריך-מי״
 «-'« (t"91 כ(׳ צינ; אחד
 בור. בינ ע״נ ׳'ח עיא:

 אק עושין ולשאר עוש־ן
׳ «׳*r מס״מ הצ׳ צ׳ צ״א י  י

ת . ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 ארבעבקר־יוצאות.כד״>
 יוצאה בכיי קממנריחש
 יוצא(?) . ב לבאר׳

 בכי״מ לבוד . וכתב
 הריטב״א להקריב לבאר
 היג, דרבנן לא שרו פסין
 לבוד אלא לבאר (ד״כ).
 פרה כו׳ בפגים. בד״כ
תה) ישו  הפרה..לפנים. (
 בכי״א ליתא וכן ליתא
. כל י  גרימב׳־א ועי ישי
 שהוא בכייני כל מה
 שהוא רוצה ובריטב״א
 ומותר להרחיק כל שהוא
 פי' כל מה שהוא כוי עיש.
 ג עד בית םאתים. בכייק
 אףביס(?).א״ל. בבי׳׳מ
 ובכי״א איל לדי יהודה .
 למהולקרפף.בד"נובכי׳ק
נה ובקרפף . וכיה  בנ
 במפדיפ ובכיימ וימשביי׳ל
 (ובהסבגינה).אוסהר.כיה
 בכי״מ ; בדמ׳׳פ פחד וכיס
 במשביב; בט׳׳א ומחר .
 (או מוקצה) או חצר.
 בכי׳מ הסדר או הצר או
 מוקצה וכיה בד״נ(ושם..
 טוקצת'; במכד׳׳ס ליתא וכן
 ליתא ברי"1» כ׳יי וד״ק;ב;י״א
 ומוקצה והצר; כל״ש דיר
 סהר מיקצה והצר. בית
 חמשת. בכי׳אבת..;בכי׳ק
 בין (בן?)-. ; בדיש בית
 חמשה.(אפי' ביתעשרח
 כורין). בכי׳׳ק ליחא כיו
 וקליתא ברייף ומלת אפילו
 ליתא גם בכייא (ושש או
 בת עשרת) וגס בדיש(1שם
 ובית); במשבי׳׳ר.. בית
.  עשרחי(ומותרלהרהיק,
 בפסין). גכיימ ליתא כיז
 וכן לישא במשביב וויניצאה
 רפ׳יב , רפ״ח וכן (יהא
 ברא״ש . גכיימ יש כאן
 הוספה כלל ארשב״א אויר
 שתשמישו לדידה בו׳
 והיא ברייתא המובאה
 בגמ׳ (כ׳׳ב א) בשלמותה.
 ד (ר״י אומר). במשבי׳׳ר
 ליתא • אם ה־תה דרך
 חרבים מפסקתן. נמטבי״ל
 אם היה.;מ״נ..םפסיקחה;
 בכי״ק וככיימ״ מפסקתה;
 במשב׳ב אם היה דרך
 רשוה הרבימ מפסקתן .
 אך בכמה מן הראשונים
 ליתא למלת רשוה.וע׳ד׳ס.
 בורהרבימ ובאר הרבים.
 בכי״ק ובמשבי״ר באר
 הרבים ובור״ וביה בכי״א
 ובדיש (ושם ״ואחד בור..)
 וכיה הסדר ברי׳יף וגרא׳יש
 ובבכלי(יתא)לבורחיחיד.

- גבוה י״ש ר ו  בכי״א ב
 בדיצ ובכייק וכמשבי״י
 גנותה . (:טן הוא י-

 ל׳ עובדת מברטנורד׳ עושק פסק פרק ב עיתבין תוספת יום טוב נד

. עיין בפ״ג לשביעית ר ח  אחת יוצאה ויש יותר רוחב משאילו היו שתיק יוצאות או שתיהן וכוי וכן הוא ברש״י ורמב״ם: ג ם
 נכנסות וזו קולא היא ללא בעינן מצומצמות כל כך: ב מותר משנה ד׳ בפירוש הר״ב והתם גרס סהר ואפילו הכי מפרש
 להקריב לבאר. הפפן ולעשות היקף קצר ובלבל שיהא משפת כמו סחר אבל התם אי אפשר לפרש בית האסורים: מוקצה.
 הבאר ער בין הפסין כלי ראשה ורובה של פרה שהן שתי אמות פירש הר״ב רחבה כו׳ ונקראת מוקצה לפי שאין רוב תשמיש
 אבל בציר מהט לא שמא ימשך שם כדכתב הרמב״ס משנה ח׳
 אחר פרחו ויוציא הללי חון למחיצה: נכנסת ואתת יוצאת ^ במתרלהקריביא) פרק בתרא. וכתב הר״ב לכל הני

 לבאר ובלבד שתהא פרה ראשה ורובה
 בפנים ושותה. מותר להרחיק כל שהואיג)
 ובלבד שירבה בפסיןע)ע רבי יהודה אומר
 עד בית סאתים*יי) אמרו לו לא אמרו בית
 סאתים אלא לגנה ולקרפף*) אבל אם היה
 דיר טי) או סחר י0 או מוקצה יח) או חצר ״)
 אפילו בית חמשת בורין. אפילו בית
 עשרה בורין מותר. ומותר להרחיק כל
 שהוא >0• ובלבד שירבה בפסין: ך רבי
 יהודה אומר אם היתד. דרך הרבים
 מפסקתן«) יסלקנה לצדדין ») והכמים
 אומרים אינו צריך; אחד בור הרבים «)
 ובאר הרבים ובאר היחיד יי) עושין להן
 פסין אבל לבור היהיר כה) עושין לו מהיצה
 גבוה עשרה טפחים דברי רבי עקיבא רבי

 הקיפן לדרה הוא. פירוש! ללירת אלם
 לכניסת ויציאה המיל כן פירש׳׳י לף
 כ״ב ע״א ועיין במשנה ה' מ״ש שם
. כתב ׳ ו ר להרהיק כ ת ו מ  בס״ל: ו
 הר״ב והני פסי ביראות נמי הואיל
 ומימיהן ראויין לשתיית אדם כו׳ כ״כ
 רש״י ז״ל. ועיין במשנה דלקמן:
ר הוא הגבא שיתכנסו שם המים. ו  ד ב
ר הרבים בלבד. כתב א ב ל מ ״ ב מ ר  ה
 הריב ואין מותר כו׳ אבל להוציא מים
 כדי לשתות •ארס עצמו אסור. והקשו
 בתוספות דאם כן אמאי בעינן שיהיו
 ראוין לאדם כמ״ש הר״ב במשנה
 דלעיל* ותירצו לי׳׳ל שאם דלה לצורך
 בהמה ונשתיירו שם שרי לארס. אי
 נמי רתתלת התקון לא הותרו אלא

 לצורך

 מותר להרהיק כל שהוא. לעפות
 היקף.גדול כמו שלבו חפן ובלבד
 שירבה בפסי! דכל מה שמרחיק
 מן הבור מרבה בדוח שבין הפסין
ד פלא  וצריך להרבות בפסין עד כ
 יהא בין פשוכן לפשוע [ובין פשוט
 לדיומד] יותר מי״ג אמה ושליש
 כדברי רבי יהודה שהלכה כמותו:
 ג רבי יהודה אומר עד בית
 סאתים. לא יעשה היקף גלול לבאר
 אלא עד בית סאתים: לגנה
 ולקרפף. שאין הקיפן לדירה: קרפף.
 היקף גדול חון לעיר להכניס שם עצים
 לאוצר: דיר . של בהמות שנרשין
 בשלות היום כאן ולמחר כאן כדי
 לזבלה בגללי בהמה: סחר . לבהמות
 בעיר") ואית לגרסי סהר. בית
 האסורים: חצר. מקום מגולה שלפני

קצה. רחבה שאחורי  הבתים: מו
 יהודה בן בבא אומר אין עושק פסין אלא לבאר הרבים בלבדיי) ולשאר
 הבתים דכל י הני הקיפן לדירה הוא והני פסי ביראות נמי הואיל ומימיק ראויות לשתיית אדם השמיש מעלייתא הוא:
. כלומר כשם שכל אלו שהוקפו לדירה אפילו גדולים עד י' כורים מותר לעלעל בהם כך א ו ה  ומותר להרחיק כל ש
ך שרבים בוקעים בה מפסקת בין ר ד . ם י ב ר  מותר להרחיק ההיקף של פסי ביראות כל מה שלבו חפן וכן הלכה: ך אם היתה דרך ה
 הפסים יסלקנה לצדדים מחין לפסים שלא יהיו הרבים מהלכים בין הפסים דמשוו לה כרשות הרבים ומבטלים המחיצה ואין הלכה
ם. אי פסקי מיא מדכרי אהללי שלא התירו פסי ביראות אלא שיהיו מים מצויץ לבהמות עולי רגלים וכל זמן  כר״י: בור הרבי

 שאיןשס מים אין לפםין תורת מחיצה: באר היחיד. נמי שרי לבאר מיס חיים הן והא לא פסקי מיא: לבאר הרבים* דאיכא חרתי
 למעליותא* וכן הלכה* ואין מותר למלאות מים ולהוציא מן הבאר על ילי פסי ביראות אלא כלי להפקות בהמתן של עולי
 רגלים ובא״י בלבד אבל להוציא מים כדי לפתות האדם עצמו אסור אלא יורד לבור ושוחה או עושה מחיצה* גבוהה עפרה טפחים:

 •) ביה כדיר והוא נגד מה שאמר לעיל מזה דיר שעושי! בשדות קאמר סחר לבהמות בעיר ואין צורו לתקון: היקף מחיצות לבהמות העיר כמו שהוא במשניותדיא.

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 שכל אלו הקיפן לדירה מקרי, מדעשויין לכניסה ויציאה תמיד לתשמיש
 אדם. ואם כן הייה פסי ביראות: כ) דיל משוס הכי גס בפסי
 ביראות מותר להרחיק כל כמה שירצה, מדעשויין לשתיית אדם בכל
 עת: כא) כין הפסין: בב)דאל״כ הליכת הרבים מבעלת מחיצת
 הפסין מלהיות רה״י: בג) של מים מכונסין. דאף דפסקי מיא רבים
 מרכרו אהדדי שלא לעלעל בין הפסין כשיפסקו המים. ואילה״ק מ״ש
 ממדורה דאפי׳ י׳ מ״א אין קורין לאורה (כשבת י״ב אי) ולא אמרינן
 דמדכרו אהרד אע״ג דמכנפי מכ״ש הכא דאץ זה מצוי שם בשעה
 כשמצוי חבירו.י/;ל דמדכרו אהדדי דהכא היינו בכל ימות החול יזכירו א״ע
 שאסור לעלעל במקום זה ודו״ק (ועי׳ לקמןפ״ד סי׳ לט):כד) דאף שהוא
 שליחיד, עכ׳׳ש באר לא פסקו מיא: כד.) רהו״ל ב׳ לריעותא: כו)דהו״צ

 רע׳ק
: [איח יד] ברע״ב באיד או עושה מחיצה, ע* חוסי ׳ מ  ורק בשל רבים . נ
 שבת דף צ׳ם עיב ר״ה אא׳״כ דדייקי מברייתא דהתם דקתגי בור ברה״ר
 עמוקה עשרה ורחבה ארבע אין ממלאים הימנה בשבת אא׳׳כ עשו לה
 מחיצה גבוה י״ט ומדקתגי עמיקה י׳ הא גם באינה עמוקה אסוד למלאות
 ממנה דהוי מכרמלית לרה״ר. ע״כ משום דבעםוקה י׳ בעיי עשו מהיצהטמש
 ולאפסץ דלא מחני בבור דיהיד אבל בכרסלית מחני שסין דלא החמירו כ׳כ
 עיי״ש . מרלא הזכירו דמהני לעולי רגלים משמע דבכל ענין שרי ובאמת
 לא ידעתי הא דנקטו דבעמוקה יו״ר בעי׳ מחיצה ולא פפין דלא התירו רק
ו בפשוטו דלא דה־רו רק לעילי רגלים(לפיז  בנאד אי ככור הרבים ולא כהנ
 לדידן דלית לן דה״ר יהיה היתר בפםין וצ״ע לדינא שלא נמצא הידוש דין
ם. והקשי בתום׳ כמי•  וה בפוסקים): [אוח טו] בתוי׳ט ד״ח לבאר הרבי

 הרעיה

 שלא יהיו קשורוח יחד מוחרוח, דהיינו בליוח , רק קשורות יחד
 בצמצום, כדי למעט הריוח: י) ר״ל להכי בעינן בכדי ב׳ רבקוח,
 כדי שתהיה א׳ נכנסח וכוי: יא) הדיומדין לבאר, ועי״זימעט
 הריוח שביניהן: יב) נוטריקון כל שהוא, ודייל כל כמה שירצה:
 יג) ר״ל בבדי שלא יהיה בין פס לחבירו רק כשיעור ב׳ רבקות לכל
 מר כדאית ליה: יד) ר״ל שלא יהיה הריח שבתוך הדיומדן יותר מק׳
 על נ׳ אמה: טו) הוא גדר עגול סביב למקום שמטמין שם עצים,
 דב׳ אלו לא הוקפו לדירה, להט כשירצה לעלעל שם צריך שיהיה רק
 בית סאתיס: טו) גדר שעושין בשדה סביב לבהמות בדי שיזבלו השדה:
 יו) גדר שסביב הבהמות לשמרן: יח) מקום גרור שאחורי הבתים:
 יט) מקום גדור שלפני הבתים, שמתוכו נכנסין לבתים(ועי׳ בפתיחה).

 תוספות
 נ [אוח י] במשנה עד בית סאתים, גמרא מסתפק אם בור ופסי! קאםי
 דאם הבור וחלל דפםין יחד יותר מבית סאתים אסור . או דבור בלא פסין
 קאטר דהיינו אם הבור מאתיים מותר לעשות פם־ן ברחבת ב׳ אמות כדי
 ראשה ורובה של פרה : [אות יא] שם להרהיק כל שהיא , והא דלעיל ספ׳א
 בשיירא בעינן שלא יהא ביתםאתים פנוי אף דהתם הוי מהיצה סובה יותר
 מן פסין דהרי בשיירא לא התירו פסין כתבו תום׳ לחלק משום דבשיירא
 הואיל ונעשה לצורך שעח לא השיב כיב מוקף לדירה . אינ חכא נבי עולי
רח: ד [אות יב] ברעיב דייה מו  דנלימ הקילו וחחשיבו פסין כמו מהיצח נ
 לבאר. דאיכאתרתי למעליותא, דאף ברבים דוקא באר משום דבעינן מידי
ב בא״ף וכן הלכה . ומתני׳ דריש פירקין  דחזיא לאדם J [אות יכ] ברע׳
 *ועין מסין לביראות לא דשני מיני בארדרביס ודיחידאלא לביראותדעלמא
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. משום לאמר חדא לחומרא א ב  לצורך בהמה אבל בשכבר נתקן לצורך בהמה שרי אף לצורך אדם ך, ועוד א״ר יהודה בן ב
 ע״כ. ומ״שהר׳׳ב אלא יורל לבור ושותה. היינו כשהכור קצרת גבי פסי! דאמר אי עושין אותן אלא לבאר הרבים והשתא
 אבל אם היא רחבה כל כך שלא יוכל האדם להרחיב רגליו בצדי קאמר חומרא אחריתא דאף במוקף ללירה לא שרו מפי מבית
 הבור וירד.מותר לכתחלה לכל אחד מהגי פירושים או לדלות סאתיס״ משוס הכי תנאועוד: שומירה.סוכת שומרים לאע״ג
 להוקף לדרה בית סאתים הוא
. ר  דשרי מפי לא : ססוכה לעי
 להואיל וקרובה לביתו דעתו להשתמש
 בה תמיד וכמוקף לדירה דמי :
א שבעים ושירים ה ת  ובלבד ש
 על שבעים ושירים . ולא יותר
 ות״ק נמי דלעיל דאמרו לו לא
 אמרו בית סאתים אלא לקרפף
ר או סהר  ולגינה אבל אם היה ד
 או חצר וכוי כר׳ עקיבא קאמר להיכא
ה אפיי סובא נמי ר  דאיכא בית ד
 וכשלא הזקף לדירה בית סאתיס.
 ומאי בינייהו אמרינן בגמ' דאיכא
 בינייהו דבר מועמ שבית םאתים
 יותר על שבעים אמה ושירים רבועים
 ות״קשרי בבית םאתיס שלמים ולר״ע מ׳ אמה ושירים על ע׳
 אמה ושירים ותו לא. וכיצד ידענו דבית סאתים יותר על ע׳
 אמה ושירים רבועים דהא אמרינן בגמ׳ וכמה הן םאתים
 כחצר המשכן וחצר המשכן כתיב ביה(שמוח כז) אורך החצר מאה
 באמה ורוחב חמשים בחמשים ודרשינן מאי חמשיס בחמשים אמרה
 תורה טול חמשיס שארכו יתר על רחבו וסבב נ׳ הנותרים לשיעור
 שבת דהוו להו ע׳ אמה ודי ספחים מרובעים. כיצד עשה מהם ה'
 רצועות כל עשר אמה רוחב ואורק חמשים תן אחת למזרחה ואחת
ד רחבה ע׳ וארכה נ׳ שים אחת לדרום ואחת לצפון הרי  למערבה ה
 שבעים על שבעיס אלא שהקרנות פגומים לכל קרן וקרן עשר על
 עשר מפני־ התוספת שהוספת. מול מן הרצועה החמשית ארבע
 חתיכות של עשר״)\שים לארבע קרנות ונתמלאו. טול עשר על עשר
ל ששים ספחים] ועשת אותם רצועות ע  הנותרים שהם ששים טפחים [

) גבוה עשרה טפחים :  עושין הגורה מ
 ה ועוד אמר רבי יהודה בן בבאכח) הנינה
 והקרפף טי) שהן שבעים אמה ושיריים כט)
 על.שבעים אמה ושיריים ל) מוקפת גדר
 גבוה עשרה טפחים מטלטלין בתוכה •
 ובלבד שיהא בה שומירה לא) או בית
) רבי נ ל ר י ע  דירה לב) או שתהא סמוכה ל
 יהודה אומר אפילו אין בה אלא בור ושיח
 ומערה לי) מטלטלין בתוכה. רבי עpבא
 אומר אפילו אין בה אתת מכל אלו
 מטלטלין בתוכה ובלבד שיהא בה
 שבעים אמה ושיריים יעל שבעים אמה

 או לתקן. חוס׳: הגורה. פי' הר״ב
 מחיצה. וכן ל' התו׳ וכתב הר״ר יונתן
 שמפני שמצריכין מחיצה מד׳ רוחותיה
 קורא לה חגורה: ה ועוד אמר
 רבי יהודה בן בבא כו׳ כתב הר״ב
׳ ואע״ג  משוס דאמר חרא לחומרא 0
 דר״י כמי תנא חדא לחומרא
 במשגה ג' וקתני אחריתא במשנה
 ד׳ ולא קתני ועוד. התם אפסיקוהו
 רבנן במילתא אחריתא דאיהו לא
 איירי אלא בפסי ביראות ואהררו

. גמרא.  רבנן בגינה וקרפף כו,
 [*ועיין מ״ש במשנה ז׳ פ״ד דביצה
ה ר י מ ו  ובמשנה ב׳ פ״מ דנדרים]: ש
 או בית דירהוכו׳. פי׳ הר״ר יונתן

 שומידה כמין סוכה של שומרי הצאן או השתת או הכרמים
 בקביעות יומם ולילה כל השנה או בית לירה לבה״ב אע״פ
 שאינה תדירה אלא לפרקים או שתהא םמוכה לעיר בתוך אלפים
ר כו׳. רוצה  אמה כגון דיכול בה״ב ללכת ולטייל בה: אלא ט
. רמבי׳ס: ובלבד ה ר ע  לומר אחד מהם או בור או שיח או מ
 שיהא בה שבעים אמה וכו׳. מ״ש הר״ב דהא בעי למעבר מינה
. על הצד הקירוב הוא. לפי ׳  רצועה שלרפ״ג אמות אורך כו
 שהוא פחות ב׳ אצבעות ושני שלישי אצבע. כי השטח שעשינוהו
 שבעים אמות ולי טפחיס על שבעים אמות ור׳ טפחים הקו
 שיקיפתו בד׳ רוחותיו יהיה ארכו ד׳ פעמים ע׳ אמות ודי טפחים.
 ד׳פ שבעים הוא ר״ף ד׳ פעמים ד׳ טפחים הוא ששה עשר
ד למלאות הקרטת  טפחים שהן שת/אמות וד׳ מפחים עוד כ

 הפגומות
 של שני מפחים הרי שלשים רצועות אורך כל אתת עשר אמות שהן שלש מאות אמה תן שבעים לכל רוח הדי שבעים [אמות] ודי טפחים
 *) כ״ה ברשי״ב ד״ר, והתיקון #על משלי ללא 5ולך הוא כי כהכרח הוא מל עשר .

 ישראל יכין
 : ל) זהו בקירוב כשיעור רבוע של ק׳ על נ׳ אמה , והרי
, א״כ ק' על נ' הוא בית סאתיינ ה א  הוא בית ס

 טפחים
. _ . . . . ! j׳uy ki>\ , ?!••ע _ ע K  על כ̂' ׳

 לא) סוכה לישיבת שומר הצאן או השדות , שיחר שם בקביעות .
 לב) בית דירה גמורה לבעה״ב אף שאין דר שם בקביעות: לג) תוך

ן תפארת י כ  י
 ב׳ לטיבוחא. ותקא לבהמה. אבל אדם אסור לשאוב ולשתות שם בין

) גדר סביב(אב״יורש״  פי׳ הפסין, מרכול לירד למטה, ולשהות: מ
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 וין, דלא הותרו רק לבאר הרבים, קתני הכא ועוד, דמחמיר נמי אלפים אמה, כדי שיכול בעה״בלבוא שם בשבת דהו״ל כדדן שסל
ה או או. בור עגול, שיח הוא חפור באורן, מעד: מקורה:  : דאף במוקף לדרה לא שרי טפי מבית סאתים: כט)הן עוד ד׳ ל
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. וניל לקמ״ל לאף לאיגו רק מחיצה של  מכלים, וכן מסתכל לישנא דחטרם
, הוא מחיצה): כה) מדקחני לעיל שסמוך חדא לחומרא גט כ ל  ע

 פס
 בזה

 מני׳ חזי לאדם. דהא י״ל דטעטא דריביב דלשיטתיה דס״ל במתני' עלאהיז
 דכית מאתים (ובחיס׳ שם בתכ דח״ת לפחית סכ״ס) בעי׳ ש«חא מם שומירח
יר דלא חוי לאדם ליכא דירת  או בית דירת . איכ ממילא בעי׳ באר דוקא דבנ
 וכמו דאםרינן הכי לרע״ק ביתד טב״ס ה״ה לדיביב בב״ם ורע׳ק לשיטתית
 דסבירא ליה לקםן במתני' אפי׳יאין בת א׳ מכל אלו מטלטלים בתוכה משוס
 חכי טהני בבור דרבים יאס כן אנן דפסקען למטן כרע״ק דלא בעינן שומירח
כ כרע״ק. וטה״ת להמציא פלונתא חדשה כיון ׳  וביד ראו לפסוק תכא נ
 דבאמתלריב׳־בלשיטתיה אי אפשר להתיר בבור דליכא דידה. והיינו ברויהיס
 נם כן הא דקתני ועוד אשד דיביב ופרבי׳ עלה מאי ועוד דהא חו« ב'
 ענינים. רהא י״ל רבאמת הוי מנין א׳ דזח בוה הליא דמח׳מ לא מתני
ב רה. ואפשר לומד דע״כ אין זה טעסדריב׳  פסים בבור רבים רליכא היקף די
 דא״כ איך אמר ולשאר עושימ חנורח דהיינו בין באר בין בור . טח מהני
 חנורח בבור הא מימ לא הוי חיקף לדירת. אולם מיס היא גופא קשת
 בא«ת אםאי מחני חגורה בבור הא לא הוי היקף לדירח ודוחק לומר דמה
 דקאמר דבכור מהני חגורה היינו באמת היבא ריש שם ניכ שומירח או ביד
ד דאף במיקףלדירח י ע ] חייע״ב דיה י ז  בזח התירו חנורח, וצעינ: ה [אות ד

 לא

 תדע״ב במשנה דלעיל. בםה׳יכ משש ליכא קישיא דהתם השיבו רבנן לריי
 דבבאר(דמינ־ה מיירי מהני' דלעיל) אפי׳ בוריים שרי דדמי לדיר וסהר
 וכזה כתב הדע״ב היאיל ומימיהן ראויות לשתיית אדמ וכן םבואר ברשיי
 ותום׳ שם . וא׳כ סחיט בעיי ראוי לשתית אדם שיחיה מוקף לדירה ואף דלא
 התירו אלא לבהמת עולי רגלים מים מקרי מוסף לדירת דבהול שותים ממנו
 בג״א. אבל קושייתם רק אהא דאטר שמואל דלא התירו אלא לבאר מים
 היים בלבד והיינו דפסק כריב״ב דסתני׳ וסיל דריביב ם״ל דהרתי בעי׳ באר
 ורביס אבל בור רבימ לא דבוה ליכא לםימר• משום דעביד דטפםקי דבשל
 רביםדמדכי־י אהדדי ליכא חשש. (כ״כ תיס׳ בר״פ דיה ביר להוד׳ ומשנינן
 רבעי׳ מידי דחזי לאדם וע״ז הקשו דלםא באמת בעינן הזי לאדם דאמאי
 ב׳ מאתים ובפחות לא מחני בור דבעינן דוקא חזי לארס והא לא הותר
. ועכיפ זחו ברור דאף דרע״ק ס״ל ר ו ר  לתעלות לשתיית אדש. והוא ב
 דלבור רבים מהני שם״ם זהו רק בב־ם אבל ביותר מזה לא כיון דלא חזי
 לאדם לא הו• דידה ובן מבואר להדיא בתום׳ בייפ בדיה *פי׳ י׳ בודק וכו׳
 ואין להקשות וכוי. ולפיז תמוה לי דאםאי פסק שמואל כדיב״ב דבור דרבים
 לא הא ליכא ראי׳ םריביב נגד רע״ק ביסוד m אם להתירא פפ׳ ביראות

 ציונים
 ה יעוד אר׳י.כ'נ >*' •יושלבוי
 כלאיס^יו ה״ד ׳לועלמי «ילוגץ
 מ״א היל וכאןהיוניגה «'יה*ב:
̂״י אומר אפילו אין בה.  י
: ׳  ירושלמי 3־ri *'ל הלכה נ
 רעיא. מוש״ע אויח ש" ננ״יז

: 'ft פ«י׳ 

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
, ה) גבו ן חבורת (  עושי
 בכי׳מ לינזא(ואיהא בגליון)
 וכן לישא נאויז(קכ«/יא);
 גכ״א.. לה הגורה; כד״ש
. וכיה נא1')  ״לחןחגורה.
 שם; נכי׳׳ק (ושם חגירה)
 ובדייג ובמשכי״ר ..גבוהה
 ונכון הוא וכ׳הנרי׳ףכ״י.;
 כרייףעועין חגורה ובלבד

 ש־הא גבוה ייס :
. בד׳נ חננה . ה נ י  ה ת
. גדנז״ס ובכי׳ק ן ר  ש
 וגכי׳יא שחיא וכיה נרייף;
 כמשנידשרוא וכיה בתוס׳
 ועי׳ ד״ס. שבעים(אםח)
.  כוי על שבעים (אטה)
 גר־נ ובכי״ר, ליתא .
. וכיה כדגו״פ ת פ ק ו  ם
 ובכי׳ק; כמשכ״כ בקצת
 דפום׳ המוקפת וכיז
 כמש׳ שעם 6י׳ כרעינ
 ד״ר (חמוקפ׳); גמשכ׳״כ
 ד׳ ראם המוקפות והוא
(ע׳  נכוו לפי נוסחתה מהן
 לעיל) אך לפייז יש לתקן
 לשון המש׳ כזלה מיחידה
ה א ב ה י  ללנות. ש
 שוטירה. בד״נ שיהיה..;
 נכי׳מ שיהא שם.. וכיה
 גסי׳ ר׳ יהונתן; נכי״ק..
ר ושיה ו  שוטרח • ב
 ומערת . בכי״א בור
. ה ר ע  או שיח או מ
. ו  אין בה אחת מכל אל
 גד״ק״אלא אחת״ןגכייא
.אחת מאלו; זע׳ברינוג״א . 
. בט׳מ ח ב א ה י  ונד״ס. ש
 שתהא בה . (על עיא
 ושיריים). גכי׳ק ליתא

 וחסרון

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
ד ב ל ב ח ו ׳  [תוייט] ד
 שיהיה כו׳ שני שלישי
 הצבע על שני שלישי אצבע
 שהן ד׳ שלישי אציע כוי.
 החושב לא יהא חורש בתימה
 רבה עצ החכם הגדול
 הוה בי ירוע ע״מ חשבון
 המבואר לכל כי שני
 שלישי על שני שלישי
 עולה ארנע תשיעית (ולא
 ד׳ שלישים) זל׳ פעם
rp ארבעה תשיעיות הם 
 ש:ס א' אנכע ושבעה
 תשיעיות ובכן לברי הנאון
 מי״גו צע״ג *) ונשאלתי

 «; א״ה >«tft» T'P ג*
 לגרי הפוי״ן ׳׳ל נטניה
 ומשיג נ׳ ir׳p׳ אגננ מצ
ס ז׳ פליע׳ ה S h »3 נ׳ שלישי 
 &נ« אי>: ע{ דלן חשנו!
ע. p כוונתו על עיונול נ ו מי  י
 אורו :ל הקו השובב 1מי0נ
 >ש?צח לגריו ש5י ר.ק־
 שיקיפהי נד׳ רוהוחיו
̂ניז «טון כי &1רך  מי׳ יייי
י צלי!• זזיות של הקח  הי;1 נ
tn m גכ ן h 3ו« ד׳ פלישי 

 וגווי מיונפ הייג זיל:



 ד עובדיה טברטנויה עושי] פסין פרק ב עירובי] חופפת ירט נד, ציונים

 הפגומות. ופגימתן לדברי הר״ב שעשה הרצועה הזאס המקעת רבי יוסי אגמר-פה׳*״:
 ברוחב שני שלישי אצבע צריך למלאות לדי קרטת לכל אחת
 שני שלישי אצבע על שני שלישי אצבע שהן ל' שלישי אצבע ולי
ם ארבע שלישי אצבע הם ט״ז שהם חמש אצבעות ושליש ע  פ
 אצבע. ומובן הוא שזה שכתב הר״ב
 שאין מגיע תוספת לרוחב שני שלישי
 אצבע . ר״ל תום׳ לכל רוח ורוח ר״ל
 אין מטלטלי] בתוכה.רבי יוסי אומר אפילו הרצועה הטספת בכל רוח ורוח אין
: ברחבה שני שלישי אצבע. אבל ברוחב ה כ ו ת ן ב לי ט ל ט  ארכה פי שנים ברהבהלז)מ
 1 השטת יעלה ליותר שהרי שתי רצועות

רך. גם קל להבין למה וגמשגי׳ר אפילו ארכת  נוספות ברוחב השטת וכן באו
[ w ] ^ ^ f i ^ S i ע ב ר א  אינה מגיע חה לפי שזה שנשאר ביריט היה י״ח אמות ו
וכיה נמשנ׳ב  טפחים אורך ברוחב טפחיים וכשתחתוך הרוחב לרצועות שיהיו חיתה«1רכה.
' < מ ל ° * א ח ^ £ « /  ברוחב כל אחת שני שלישי אצבע יהיו י״ב רצועות שהטפחיים י

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש

 ומסרו[ דמינכל הוא. וע"
 דיס• ר׳ אליעזר אומר

 בכי״ק ובמשביירריאלעזר.
ה ארכת. יד״נ ת י ה ( ס א ) 
 אס חיה״ וכ׳׳ה בטיק «
 במשבייר חיה אורכת
ל  וליתא\תר.בד;וימשבי״
 יותר.בתוכה.2כי״א בה

ו ארכח פי שנים ל י פ  א
 ברהבה, במו׳׳פ ובכי״ק

 על שבעים אמות ולי טפחים אלא שהקרטת פגומים טפחיים
 על טפחיים. ונשארו בילך כ׳ אמה טול מהם ח' טפחים ושים
 לקרטת ונחמלאו ונשארו בידך י״ח אמות ודי טפחים אורך
 ברוחב טפחיים והיינו לבר מועט שאם באת לחלקן ולהקיף

 אין מגיע תוספת לרוחב שני שלישי ,
 אצבע להא בעי למעבל מינה רצועה ושיריים לי.) . רבי אליעזר אומר אם היתר.
 של רפ״ג [אמות] אורך להקיף הד, ארכה יתר על רחבה אפילו אמה אתת ל0

 רוחות . כך מצאתי פי' שטה זו

0 ארכה פי שנים ברחבהאממלטלין " * י ס  בפירושי רש״י ונכון הוא. ו
 בקש חשבונות רבים ולא ירדתי לסוף

 דעתו ובמה שאמר רבי עקיבא אפילו אין בה אחד מאלו
 מטלטלים בתוכה הלכתא כותיה אבל במאי דפליג אחכמיס
 דאמרו לו דלעיל וסבר דשבעים אמה ושירים על שבעים אמה
 ושירים ותו לא בהא הלכה כתכמיס . לבבית םאתים כחצר
 המשכן שרי שהוא לבר מועט יותר על ע׳ אמה ושירים רבועים:
. ואע״ג למיעט רחבה והוסיף ה ב ח  אם היה ארכה יותר על ר
 על ארכה ואין בכולה אלא בית סאתיםיאין מטלטלין דמרובע
 הוא דשה" רבנן היכא ללא הוקף לדירה . והלכה כרי יוסי

 דפליג אדרבי אליעזר ולא בעי מרובעות :
} ? * ! , ״ ^ * ״ מ מ ד מ ב ע מ 1 ל נ י ע 1 ב נ א ה ו ו מ י א " כ ק ר  אפילו ח׳ אמות נמצאו בין הכל י

 מינה רצועה רפ״ג אמות. ומה שכתב דהלכה כחכמים דבעינן דבר מועט ה״כ הרמב״ס ועיין מה שכתבתי בסייעתא דשמיא פ״ה מ״ג:

ו ן מ ו ד י ה ם בי1ש nwh דזרמר״ח ו ״ ב מ ר מ הלשו1 ״ ה ב ב ה ב כ ״ ר ת ה נ ב ה י ו ם כ ו  אמי י
י לשון הרטב ם בפירושו ה כ ץ ז א . ן כ ״ ( ע י ע ̂ ל י  ן י ל ר א י ל ם ן י 3 ת ר ט ן 3 ש  ח

 אם לשמוע בלימודים להעיר אזן שומעח לשום לב לדברי הרמב״ס וכבר ביארנו כי חצר המשכן הוא ביתסאתים. וכבר ידעת כי

״ ם י ת ש . . ו ש  אם; נ

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
כ ע״1 ולא יהיה הקורא ׳  ג
 נמהר להשיב אמנם

: ( ״ ת מ י ש  נ

 הם ח׳ אצבעות שבהם כ״ד שלישי אצבע. הנה בילינו י״ב
 רצועות • שאורך כל אחד ואחד שמונה עשרה אמות וארבע
 טפחים. חשוב י״ב פעמים י״ח אמות ודי מפחים יעלו רכ״ד
 אמות כי י׳ פעמים י״ח עולה ק״פ. עוד שני פעמים י״ח עולה

 ל״והד רמ״ו.עוד י״ב פעמים ד׳ טפחיםהם מ״ח מפחים שק ״) א״ה ״סרי! הגיגי
 ולא
 ן כי ניותגו בא! איזה
ה י י פ כ  שולומ מ! הכהג מאוגד ה
 ימתוולמ דנליו ונס מפיף זנליו
 מל הגאון וציל(•כל שנשנ ״שו3
 על זה . לג! נפ־י אמרה לי
 להעמיק לגרי הגאון זציל אוס
 נאות גמי שהם לשני. למען
 יראו חכמי« ויניט . נ׳ להפ

 משפש הנתינה:
. f י נ ו שמי י ר  דיה לייזר נ

ת ו פ ס ו  ת
ת י ב  לא שרו טפי מ
ם׳ דלפ׳׳*  מאתיים. וכ׳ תו
א ק ו ו ד נ י ר דהי מ ו ך ל י ר  צ
ף דאין פ ר ק ת ו מ  ב
ר י ד ל ב ב . א ם רב ש י מ ש  ת
ר ת ו ר אפיי בוריים מ ת פ  ו
א יאס־ר א ל מ ת ם פ  ד
ם ה ת ש רו י ל עי כ  ריב״ב ב
רם ם . ו י ת א ס ר מ ת ו  י
ל י ת די ר ח ך א ר ו ד ב ת  כ

ק ״ ע  ר

 חצר המשכן שיבורוא) הוא בית סאתים. חמשת אלפים
 אמה. כי ארט מאה אמה ורחבו חמשים. וכל מקום שתהיה
 מלת השיעור שלו חמשת אלפים אמה הוא בית סאתים. באיזה
 צורה שיהיה בין שיהיה עגול או משולש או מרובע או זולתו מן
 הצורות. אבל שטח מרובע שיהיה עומר הזויות. יהיה מלתו
 חמשת אלפים אמה. לא יוולע צלע אוחו השטח אלא בקרוב.

 ולעמול על סוף רעתו - שאחרי שאין בידו ללחותן ולהשיב עציהם.
 הרי שתיקחו יפה מדבורו כי מי לחן אוהו או דחקו להגיללאלם
. שאחרי שמצא לי ירו ו ת א  ישרו על לבר אשר לא שאלו מ
 לפרש משנתנו על פי פירוש רש״י אין אחריות שאר המפרשים
. ט ב ר  עליו. אס ירל לסוף לעתס אם לא. אך עטתנותו ת
 ומתורתו ילממו. ובמצותיו יצוגו. ומשנת האולת יעירט ויעוררני

. וזאת היחה לפישחמשח אלפים חשבון בלי גרור וגררו בקרוב שבעים אמה  להבין ולהשכיל בדברי הרמב״ם ולרדת לסוף דעתו
. על כן כמצווה ועושה הנני הנני. וחמש שבעיות אמה. והדבר בכאן בזה החשבון כמו שזכרתי לך ק פ  כוונת הר״ב ז׳יל באין ס
 מצורף לזה שראיתי שלבד הרמב״ם בפירוש דברי רבי אליעזר במה שקדם ביחוס אלכסון עגולה למסבבה ט לא יגיע לעולם

« א ל כ ה ׳ ד ח ר ־ ט ו ש  ורבי יוסי הן לקוחים מדברי הרי״ף בפי׳ דבריהם וגם הם לידיעת גדר החשבון שאינו גדור אלא בקרוב. ואין זה לחסרון ד
בםיף לי י בח?קף ול ר ״ ט . לעחט. אלא מפני טבע זה החשבון. ולפיכך אמרו שבעים ושירים ד ף ״ ד  סתומים וכאשר עודכנו דברי הרמב״ם יובנו גם דברי ה

l ־־ ־*— — 1 i ונוסף על זה כי מתוך דברי אלה יבין כל תלמיד עם צורב דרך 
 מספר מרובע על איזה מספר שיהיה מיס ידעת סבת דרכי
דעת. גם הוצאת האלכסון. ועל פי דרכינו  החשבון בטוב טעם ו
 נודיע גס ק דרך מספר מרובע שדרכתי בו בפי׳ מפנת הנוטע
 ירק בפ״ה לכלאים במספר היוצא בחצי והוא דרך אחר מאשר
 נדרוך בו לפניט מפני המספרים היוצאים בשלישיות ותשעיות

 וכיוצא בהם אבל נודיע עכשיו ט גם לרך ההוא לכלאים שחהא שבעים ושירים על שבעים ושירים. מחובר אל המחלוקת לא
ק י ע ר - ם א ק . והא ד ה ר י  דרך האמת יהרא לה וטדיע סבתה ואמתהה [*ובעל ההגהות [שיהיה] ביניהם בשומירה ובית לירה כי ר״י בן בבא ידקדק ד
ה ע׳ ה ב הי ד שי ב ל ב ! ו . 1 1 ״ , - ״ ״ י - י ״ ״  י

ק ה שרי ר י ש מ ח ! ת  ט כשתשים אלו השירים חמש שביעיות כאשר זכרתי לך ותכה פ

מ י ל ר ^ ח מ א ^ מ ת ו ח י ג צ ח ° י י פ ל W P™ א 3 p W ה י ה  שבעים [אמה] WOnW™*• י
ח רה אי בי מי  [אחד] בקרוב. ואס חשים השירים שני שלישים כמו שנוטה דעת בעי׳ נ־כ שו
א ם ת ם מ ה לריב׳׳ב ד ר י מ ד 3 ש  הירושלמי תהיה מלת אותו השטח ארבעת אלפים תתקצ״ג ו

 תשיעיות וזה המחלוקת שיש בין מאמר רבי יהודה בן בבא
י נ  ב
 ע״ק

ק ו ל י  ח
/ ד־ ם י  ח

א יהי  ל
ק ר ח  מ ש

ה מ ׳ בע׳ א ג דאפי י ל פל  שאמר שבעים ושירים ובין מה שאמר ר׳ עהיבא שאמר בלב
ים על עיא ושירייט רי * . ״ _ . ושי t . ״ ̂ ״ ״ ״ ״ 1 ״ . . . . 
ת י ב ה ו ר י מ ו  בעי ש

 הראשון. קורס פתח החשבון מאד מד שתהיה מדת המרובע בית םאתים שלמים
 עשתה זאת הפרישה רשים השירים חמשה שביעיות כאשר זכרנו או מה כהוא
 והביאור ואל תקוץ בארכו ט רב הוא בתועליותיו: יותר דק ממט ודי עקיבא יקרב החשבון יותר וישים השירים

א ״שיעורו׳ . שני ז נ כ י׳מ וביתר הדי מו ס לפגי התו ג ) וריווא ו ו  6) כ״ה בל׳ נאפולי(לניב); בד״ו(שס׳

 של ספר צורת הארץ השתמש בה בשער
. ולאלו התועליות הנמשכות ממנה ידי [  א׳

י על א ק ף ד ה ובו׳ א ט  א
די י ב״ב דג״כ לא מי  רי
ו נ י ט הי ר מבי ת ו י  ב
עט ר טו ב ד ה ב ד י ב י ר  ד
ה ישייייש ט תר טע׳ א ו  שי
י נ ה ס מ י ב ד יותר מ  ע
ת סייר י ה ד ו י ב ח ו ר י מ ו * 
ל וו« כ ר ב ב ו ק ס י ע ר  ד
ל כ ׳ מ ה א ׳ אין ב י פ א  ד
ה ז ם ל י ל ט ל ט ו מ  אל
ד ב ל ב מר ו ך לו ר צ ו  ה
תר ו ל בי ב ׳ ע״א א  שיהי

תר ו ו כמו י נ י ד ו נרא-ז ד ט ו ש פ ב ס עיש. ו ״ ב ר ט ת י ו כ נ ד או דדי י כ ה ו ר י מ ו י ש נ ה ט ב ד ״ ב י ר • ס״ל כ ע ו ר ט ב ו ד ת י א ק אט ב פ ת ס א נ ״ ש י ה מ ח ה . ו כ ו ת ם ב י ל ט ל ט ט אין מ ע ו ו מ ת ו א ו ב נ י י ז דה ו  םז
תא י ם מברי ך השי י ר א בםיניין פ ה לי ה ו מ . ת ו ר ש א ד ע הו ב ו ר מ . ד ה י ס ה ה א י ב ד י ע ר ה ת יו] ב ו א ] : ן י י ו ה ש ׳ מ ק כג ו ל י ה ה י ח י א על רע״ק ד י ש ו ק ' ה ד דאל״כ יהי י ב ח ו ר י מ ו י ש נ ה לא מ ס ו י ב  מ
גו י י חי ן אי הכ נ ר פרכי ד ה . ו ן נ ה ת ב ה ר ר על ס• שנים ב ת ׳ י י נ ת טי ס ן נ נ ן כי ת נ י משנ . ו ה כ ו ת ם ב י ל ט ל ט ׳ אין מ ה א מ ׳ א י ה אפ ב ח ר ר עיש שנים ב ת ה י כ ר ה א ת י ר אם ה מ ו י ר״א א נ ה ק  ד

ע 4 וצ״ע: ב ו ר ׳ מ י ע א ג ל ם ר״א ס״ל ד ג ר ד א ו ב י מ ר . ה ן נ כ ת ר ו ע ב ר א ד ע ו ב י י א״ב ר . ומשנ י י  ד

י  ישראל י כ
: לו) אף שלמים , ולר׳׳ע לא שרי רק '  בריבוע של עי על ע

 שבין• הכל אימ רק ה׳ אלפים אמות מרובעים, שזהו משבורת סטח
: ׳  של ק' על ר אמה: לו) דהיינו ק׳ על נ

ן תפארת י כ  י
. רק איכא בינייהו, אורך י״ח ׳  לה) דס״ל כאמרו לו שבמשנה ג
 אמה ודי טפחים על רוחב עפחייס , שזהו מה שיתריס ק' על נ'
 אמה, על רבוע של ע׳ על ע' אמה, דלת״ק שרי בבית סאתיס
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 שאמרנו הס תמשח אלפים אמה ויותרו כ״ס שהם שבעיות והס חצי אחד
ר עוד ואס תשים השירים מ א  בקרוב שהאתד הוא מ״ט כמו שהתבאר : ו
 שני שלישים תהיה מדת אותו השמח ד אלפים תתקצ״ג ושבע תשעיות.
 משפעו בזה האופן שנעשה השבעים אמות לשלישים להעלות המספר לחלקים
/ ונחבר להם  שויס ויהיו השבעים ר״י שלישים כי ג' פעמים שבעים הוא ר
 גם השני שלישים הקדומים ויהיו רי״ב והכה רי״ב בעצמו כמשפע האמור
 בהכאתתצ״ה בעצמו. ואחר ההכאה הצרף הכל. ונמצאו בידך מ״ד אלפים
 תתקמ״ד. (וכשנדע)כ) כמת אחות יהיה זה המספר בחשבורת נצטרך לדעת
 כמה מתלקים אלו עולים באמה בתשבורת ואלו החלקים הם כלישים ונמצא
 שגדר שעשינוהו לחלקים כולם שלישיים שכל שלש ממנו הוא אמה מהגדר.
 ונרבעם לדעת האמה בתשטרת הרבוע ונכה ג׳ פעם ג׳ הוא ט׳ ידענו מזה
 שכל טי שלשייס הם אמה בתשבורת ולפיכך כל כך ט׳ חלקים שבמספר
 הזה כל כך אמות הס בתשבורת המספר כולו ומצאנו שבל״ו אלפים מן
. ובתוך שמונה חלפים הנשארים הם ת״ת פעם ׳  המ״ד הס ד׳ אלפים פעם ט
 ט׳ ויפארו ת״ת ונקת מן התתקמ״דמאה לצרף לתי׳ח אלו. יעלו גם כן ק׳
. ויוותרו תתמ׳י׳יד. וכבר עלה בידנו ארבעה אלפים תת״ק אמות. ׳  פעם ט
פעם צ׳ עוד י׳  ומצאנו בתתמ״ד שבתתי׳י מהם צ׳ פעם ט' (שבכל מאה א'
ס כן  הנה בת״ת נשארו ח׳ פעם י' הנה הנס עם הי׳ שנרפתי בתת״י נ
 אחד פעם צ׳) הרי תתק״צ אמות. ומן הל׳׳ד הנותרים תעשה נ׳ פעם ט׳
 ויוותרו זי הדי לך [ארכע אלסיס] תתקצ״ג אמות כבעה תשעיותריייל בכל
ר עוד ונתבאר בתוספתא כר והכי מסקינן מ א  תשע מהם אמה ברבוע: ו
 בגמ/ ואמר אפילו יהיה ארכו כשנים ברחבו ושיהיה בזה האלכסון קרוב לקי״ב
 והוא יותר מכפל הרחב זהו דרך פירוש הרי״ף. ואולם שהאלכסון קרובלקי״ב
 מבואר ממה שכבר הודעתי נאמנה בפי'משנה הנוטע ירק בפייה דכלא־ם .
 שכל אלכסון מרובע ארוך הוא גדר למרובע שרבועו כשני המרובעים כקו
 אורך ורוחב נדריהם והנה קו האורך המונח הוא גדר למרובע שכטחו
 בתשבורת עשרת אלפים כי מאה על מאה עשרת אלפים(כי י׳ פעם מחה
 אלף נמצא בידך י' פעם אלף) וקו הרוחב הוא גדר למרובע ששמחו בתכבורת
תט חמשיספעס חמשים חמשה ועשרים מאות (כי י'פעם חמשים  כ״המאו
 חמש מאות הרי בידך חמשה פעם ת׳׳ק) מספר כל כני המרובעים י״ב
 אלף ת״ק. ונשוב אל האלכסון והוא מונח קי״ב ונכה הקי״ב כמשפט
 ההכאה והצירוף ויצא לנו י״ב אלף תקמ״ד כמספר שני המרובעים מרובעי

 ארך ורחב ויותרו מ״ר ה״ש בקירוב :
ר עוד דר״א סובר כי לא יוסיף הארך על הרחב אלא כשיעיד שיהיה מ א  ו
 האלכסון כפל הרחב ויהיה חרך הבטח צ״ג ושליש תשיעית. הרחב
 ג״ג ושליש. והאלכסון מאה וז׳ וחצי. וכה משפט כיאור דבריו נעשה צ״ג
 אמות הארך כולם לשלישי תשיעיות כדי שיהו החלקים כולם שרם ונל שליש
 תשיעית הוא תלק מכ״ז ט ג״פ ט׳ כ״ז. הנה צ״ג הם כ״ז פעמים צ״ג
 והם ב׳ אלפים תקי״ח ועם השליש תשיעית המוקדם הס בין הכל ב׳
 אלפים חקי״ב. וכן געשה מן נ״ג ושליש שהוא הרוחב לחלקם לחלקים
 שויס שיהיו כולם שלישיות ויהיו שלשה פעם נ״ג הוא קנ״ט ועם השליש
 הקרום הם קייס וכשנכה הרחב בארך לרבעם נכה ק״ס עם ב׳ אלפים
 תקי״ב כדרך ההכאה החמורה ונצרפס ויעלת הרבוע ד׳ פעם מאה אלף
 עוד אלף תתלןיך. וכשנרצה לדעת כמה אמות הם אלו החלקים בתשבורת.
 ולזה צריכין אנו לדעת תחלה מספר אמה אחת בתשבורה כמה היא מאלו
 התלקים והיו חלקי הארך שהן שלישי תשעיות כ״ז באמה וחלקי הרחב שהן
 שלישיות ג׳ באמה. ולפיכך נכה ג׳ בכ״ז והן ג׳ פעם כ׳׳ז שהן פ״א וזהו מדת אמה
 אחת בתשכורת וכל כך מספר פ״א שנמצא במרובע שהנחנו כל כך חמות הס
 בו. והנה בדי פעם מאה אלף הס ד׳ אלפים פעם פ׳׳א ויוחרו ע״ו אלפיס(כי
 הפ׳ מותיר מכל מאה אלף כ׳ אלפים שהן פ' אלפים ג) והא׳ של הפ״ח לוקחת
 מהם ד' אלפים נמצא שנשארו עי׳ו אלף) וע׳י׳ב אלף תת״ק הן תת״ק פעם פ״א
 (כי ע״ב הוא ח׳ פעם ט׳ נמצא בע״ב מאית ח׳ פעם תת״ק ובע״ב אלף פ׳
 פעם תת״ק ועוד הת״ק להשלים הא׳ סל הפ״א) הנה יש בידינו ארבע אלפים

 תת׳׳ק
):ב) נ״ל 2 0 ס (ד2/ ״ י , !  א)מר׳אנגוה קו על המלות האלה ול׳ג: ״וגי רגיעי אמה״ ול&י׳ז כאלכ«ן הוא הפל הרומג צקרוב ומשכון המתנע הוא יו:*־ ק כ׳ אלפים כעשרים מלקי נ

 ^שנר5ה לידע : נ) ג״ל ונשגיל האתר של הפ״א לקחת . (ג״ד):

ת סאתיס וכן ט  שני שלישים או קרוב מזה עד שתהיה• מדת המרובע קרוב מ
 נראה מדבריהם במקום אחר. ומאמר רבי יהודה אפילו אין בה אלא בור
ר. או שיח. או מערה. ונתבאר  ושיח ומערה. רוצה בו אחד מהם. או בו
 בתוספתא כי רבי אליעזר סובר אם היה ארכה יותר על שנים ברחבה אין
. והוא ט ר׳ יוסי אומד כי  מטלטלין בתוכה ומחלוקתם במה שאומר לך
 המקום שהוא בית סאתיס [שמדתו] חמשת אלפים אמה כמו שבארנו אפילו
 יהיה ארכו כשנים ברחבו עד שיהיה ארכו מאה אמה ורחבו חמשים אמה
 כמו חצר המשכן מטלטלין בתוכו ושיהיה בזה האלכסון קרוב לקי״ב והוא
 יותר מכפל הרוחב ור׳ אליעזר סובר כי לא יוסיף האורך על הרוחב אלא
 כשיעור שיהיה האלכסון כפל הרוחב . ויהיה אורך השטח שלש ותשעים
 ושליש תשיעית [ו] הרחב חמשיס וגי ושליש א) אמה והאלכסון מאה ושבעה
 וחצי ואלו החשבונות כולם בקירוב ומה שזכרתי לך לדמיון ואי אפשר
 להוציאם בדוק לפי שהם כולם חשבונות בלי גדורים ולא יהיה לדעת רבי
 אליעזר לעולם באורך בית סאתים יותר משלש וחשעיס ושליש תשיעית

 אמה ולדעת רבי יוסי יהיה ארכו מאה אמה וזו
 היא צורתו* מה שזכרנו לדעת רבי אליעזר ויהיה
 שיעור מאמר ר׳ אליעזר כן היה אורך האלכסון
 יותר על שנים ברחבה אפילו אמה אחת אין
 מטלטלי! בתוכה וכל מה שזכרנו מן הגדרה
 והוצאת האלכסון והשיכור הוא קרוב מאד בעיני
 היודע בחכמת החשבונות והתשבורות וקשה מאד
 רהיהבו כסומא מי שלא למד בזה העניןעכ״ל:

 וזה ביאורו. אמר כי חצר המשכן שיעורו בית סתתים חמשת אלפים אמה
 כי ארכו מאה ורחבו חמשיס זה מבואר מאד שכשתכפיל חמשיס על
 מאה לומר חחשים פעם מאה יעלו בידך חמשת אלפים. ומה שאמר אבל
 שטח מרובע שיהיה עומד הזוית יהיה מדתו ה׳ אלפים לא יודע צלע
 אוהו השטח אלא בקרוב. ר״ל כשהוא מרובע אמיתי. או שאין ארכו
. ונתן טעם הדבר לפי שהוא חשבון בלי גדור וכו׳ כמו  כפלים כרחבו
 שזכרתי לך במה שקדם ביחוס אלכסון לעמלה כו׳ הוא בפרק דלעיל
 משנה ה' והעתקתי לשונו שם. ואמר לפיכך אמרו שבעים ושירים כי כשחשים
 אלו השירים חמש שביעיות כאשר זכרתי לך וחכה שבעים וחמש שבעמת יהיה
 החשבון חמשת אלפים וחצי אחד בקירוב. וזה אופן הכאתו נצטרך לעשות
'פעם  גס האמות לפבעיות שיהיה הכל כמספר שיה ויהיו השבעים אמות ז
 שבעים ארבע מאות ותשעים הרי בידינו תצ״ה בבעיות עם הה׳ שבעיות

. ה׳ פעם צ׳ ה״ן הקדומים ה ת  ונכה אלו תצ״ה ונאמר ה׳ פעם ה׳ כ
 ת״ן. צ׳ פעם צ' ח׳ אלפים
צ״ו פעסת׳ ׳  פעם צי. תת״ק. נמצא בידך ט׳ פעם תת״ק) נ
 י׳ פעם ת׳ ד'אלפים הרי בידך ס׳ פעם ד״א) עוד אמור ת׳
 אלפים. ת׳ פעם צ׳ ל׳יו אלפים. ת׳ פעם ת׳ קיים אלפים
 ק׳ י׳ אלפים. וא״כ ק׳ פעם ת׳ מ׳ אלפים נמצא בידך ל
 פני אלפים. ת״ן ח׳ אלפים ל׳יו

, שני אלפים. עוד אמור צ׳ פעם ה׳  ה׳ פעם ת
. (שק י' ׳  ק
 אלפים(שכן

 פעם ה׳ שני
 (שנן ק' פעם

 ת״ן

 ה״ס
 פעמים מי אלפים). צרפם ל

 אלפים. שני אלפים ל״ו אלפים קייס אלפים. הנה האחדים ה׳ והעפיריות
 ק״ך ושים הק׳ להמאיות יהיו אלף ושים האלףלהאלפים ויהיו כל האלפים
 רמייה הנה עלה בידינו המספר מהכאות תצ״ה בעצמו שהוא רמ״ה אלפים
 כ״ה ורצוניט לדעת כמה אמות שלמות הם בזה המספר ולפיכך נצטרך להכות
 השבעיות בעצמם ט כל שבעה כבעיות מזה הגדר הוא אמה מהגדר ונמצא
ה הוא כשנכה שבעה ל  שלידיעת ריבוע כל הגדר הנעשה למספר שבעיות ת
 מהם בעצמם ויעלה ביריט מ״ט שהוא ז׳ פעם ז׳ התבאר לנו כי כל מ״ט
 שבמספר שיצא לנו מהכאת תצ״ת בעצמו הן אמה בתשבורת. ונבא לדעת
 כמה פטמים מ״ט הם בזה המספר שאמרנו ונמצא כי ברמייה אלפים הס
 חמשת אלפים פעם מ״מ כי הר׳ יש בו ד׳ פעם מ״ט ויוותרו ד׳ שים אותם
 למ״ה יהיו נם כן מ׳׳ט הנה שברמ״ה הס ממשה פעם מ״ט ויהיה א״כ
 ברמ״ה אלפים חמשה אלפים פעם מ״ט. וכל מ״טהוא אמה. הרי שבמספר



 ^ ״ « עושק פסק פרק ב עירובין תוספת יום טוב נו
 כי ט׳ שלישי אמה הם אמה בתשבורת ולכך כל כך מספר ט' שנמצא
 במספר כ״ה אלף ת״ר כל כך אמות הן בזה המספר ונמצא כי׳יח אלף הם
 פט אלפים פעם ט׳ (שגן ט׳ פעמים שני אלפים הן י״ח אלף) ונשארו
 שבעה אלפים ת״ר וטציא מהן ת״ת פעם ט׳ והן שבע אלפים ומאתים
 (שהרי הן ע״ב מאות וחי פעם ט׳ ע״ב והמספר שהוציאט ממנו הן מאות)
, בלבד ובידינו י״ח אלפים ת״ת פעם תשעה ובאלו ת׳ הנשארים  נשאר ת
 הס ארבעים פעם תשעה ויוותרו ארבעים(כי ת׳ הוא עשרה פעם ארבעים
 נמצא שנשאר ארבעים) ועלה שט אלפים תת״מ פעם ט׳ ובמ־ הנשארים נמצא
 ג״כ ד׳ פעם ט׳ וישארו ד׳ הרי בידינו שני אלפים תתמיד פעס ט׳ שהן כל
 כך אמות ב״א תתמ״ד [*עוד ד' חלקי תכעיות] ומעתה נצרף פני הרבועים
 והם ח׳ אלפים תרנ״ה. ב״א תתמ״ד ויהיו י״א אלף הצ״ט אמה עוד
 תרמ״ט חלקי תשלט נ)(באורך על רוחב ארבע חלקי תנעיוח) שיעלו אמה
 ושליש אמה בקירוב. וזה חשבוט שנכפיל ונעלת התרמ״ט במ׳ והיי־
 בתשלמ ונאמר טי פעם תרמ״ט והן ה׳ אלפים תתמ״א ונאמר תשכ״מ
 פעם ד׳ (או ארבע פעם תשליט) והן ב״א תתקי״ו. הנה אלו שני
 המספרים שביחד הם שמונה אלפים חשנ״ז הס תשבורת תלקי תרמ״מ
 תשכטיי״ם [כרוחב י״מ תשעיות באורך ותשלמ] אורך על ארבע תשעיות
 רוחב אבל לרעת מה הן החלקים נכפיל החלקים בעצמם והס תשלט ותשעיות
 ונאמר תשעה פעם תשלט והן ששה אלפים תקס״א. והוא האמה בתשבורת
 שחלקי ארכה תשלט ותלקי רחבה תשעיות ואולם כבר אמרנו כי תרמ׳׳מ
 [פעם פי״ת ותשכ״ש פעם] ארבע עלו שמונה אלפים תשנ״ז ולפיכך נוציא
 מהם ששה אלפים תקס״א והיא אמה ויוותרו שני אלפים קצ״ו. והן שני
 אלפים קצ״ו חלקי ששה אלפים תקם״א לאמה [״שהוא שליש אמה בקירוב]
 ומכל להקטין אותן ונעשה בשני המספרים (רצוני לומר מספר שני אלפים
 קצ״ו ומספר ששה אלפים תקס״א) מכל שלשה חלקים חלק אחד ונמצא כי
 שני אלפים קצי׳ו כשנחשוב כל שלשה חלקים שיהיו חלק א׳ שישובו במספר
 תשנ״ב(שהרי שלשה פעמים ת״פ. פני אלפים ק׳. ושלשה פעמים ל״ב. צ״ו)
 ומן ששה אלפים תקס״א כשנחשוב כל שלשה חלקים שיהיו חלק ח׳ נמצאם
 שישובו במספר שני אלפים קפ״ז (שהד שלשה פעמים שני אלפים ו״א.
. עוד בקמין מה שעלה בידינו(והוא תשל״ב  ג״פ ק״פ. תק״מ. וג״פ ז׳ לא)
 חלקי שני אלפים קפ״ז). למספר קטן ונחשוב כל שלשה חלקים לחלק אחד.
 (ככה [נכה] בשני המספרים) ונמצאם כי תשל״ב ישובו רמ״ד (שהרי
 שלשה פעמים ר׳ הן ת״ר וגי׳פ מ' ק״ך וג׳ פעמים ד׳ י״ב) ומן ב״א
 קפ״ז ישובו ששכ״ט (שהרי שלשה פעמים ת״ש. שני אלפים קי. וגי פעמים
ל חשעיות) ) הנה עלה בידיט שרבוע ( ז . ושלשה פעמים ט' ל  ל סי
 אורך ותרמ״ט חלקי תשלט [רוחב ומרובע חשלמ אורך] ברוחב ארבע
ט לאמה בתשבורת. ל פ  תשעיות עולים אמה בתשבורת עוד רמ*ד חלקי ת
 שהוא שליש אמה בקירוב שהרי רמ״ד שליש ששל״ב הוא אבל תועלת
 ההקטנה שנוכל לדבר התלקיסבמצות קצרות. והנה עמדנו למני; שמספר
 שני המרובעים הם אחד עשר אלף ת״קאמה עוד שליש בקירוב :
 וזכינו לדין שאלכסו! זה המרובע ארוך שעלו שני רבועי קוי אודך ורוחב
 ממנו למספר הזה האמור שיהיה האלכסון ממנו גדר ק״זוחצי לפי שנמצאהו
ה חלקים. שנעשה ק״ז גס ל  גדר למרובע במספר ששה וארבעים אלף ר
 כן לחצאים שיהיו החלקים שוים ונמצא בידינו רט״ו וכשנכה רט״ו בדרך
. וכשנדע כמה חציים ה ל  ההכאה והצרוף יצא לנו ששה וארבעים אלף ר
 הם באמה בתשבורת כדי לדעח כמה חלקים מאלו הם באמה בתשבורת
 נרבע גם ק החצי בעצמו וכמו שהשליש נחרבע כפי חלקיו הראשונים
 לאמה והס שלשה והכינו שלשה בעצמו לומר שלפה פעם שלשה כן החצי
 הוא חלק משנים כאמה בגדר שאנו בו ונכהו בעצמו לומר שני פעם שני
 הם ארבע. הנה שכפי מספרו ארבע שבזה המספר המונח. כל כך
ד ד׳  אמות בתשבורת הם במספר הזה. והנה יצאו ארבעים אלפים ב
 הרי בידנו עפרת אלפים פטס ארבע (כי ארבע פעם משרת אלפים
 ארבעים אלף) ועוד אלף פעם ד׳ בד׳ אלפים ונשארו שני חלפים רל׳ה
 ובידינו י״א אלפים והנשארים ב' אלפים הם ת״ק פעם ארבע נמצא בידט

 י״א
 תשעיות (שהם אמה) באורך. עוד תשכ׳׳מ (שהם גיכ אמה) אורך על ד' תשיעיוח רוחכ שיעלו

 הת״ק חלתיפ״א (אלפים) שהן חמת בתשבורת. ונשארו מכל הד׳ פעם ק'
.  אלף ג׳ אלפים עור מאה ונשימם אל האלף תתק״ך ויהיו ה' אלפים ל
 והה' אלפים הם ששים פעם פ'ונשארו ל (כי בכל אלף י׳ פעם ל ויותרו
 ר׳, וכשהחבר ה' פעם ר׳ הן אלף ובאלף עודי׳ פעם פ׳ ונותרו ר׳ הרי ס׳
 פעם פ׳) ומן הרי שנשארו נקח ס׳ פעמים א׳ להשלים הא׳ [ש! הפ״א] ויותרו
א תתק״ס אמות וישארו ל ויהיו קייס הנה בידט ל  ק״מ ונשימם עם ה
 ק״ס חלקי פ״א שהן ב׳ פעם פ' ויחסרו ב׳ פעם א׳ להשלים הב׳ אמות
 הנה מדת שטח מרובע ארוך צ״ג ושליש תשיעית ורחב נ״ג ושליש'עולה בריבוע
 ד״א תתקס״ב בקרוב והוא קרוב למדת ה׳ אלפים חצר המשכן המונח :
 ואולם לדעת שהאלכסון הוא ק״ז וחצי בקרוב צריכין אט לדעת כמה יעלו
 ב׳ המרובעים מרובע הארוך שהוא צ״ג ושליש תשעיות ומרובע
 רחב שהוא נ״ג ושליש. וכבר אמרנו שחלקי מספר הארוך אחרי שחלקנוהו
 לשלישי השכרות שעלו שני אלפים תקי״ב ונכה אותם בעצמם כמשפט ההכאה
 והצרוף שהתבאר ונמצאם ס״ג פעם מאה אלף ועפרת אלפים עוד קמ״ד.
 ולדעת כמה אמות הס בתשבורת נקח כל חלקי שלישי תשעיות שבאמה והן
ז בעצמו כמשפט ההכאה והצרוף ויהיו תשלט והן כל חלקי ז ונכה ל  ל
. וכמספר תשלט פעמים שנמצאם ת ח  שלישי תשעיות בתשבורת אמה א
. ונמצא שמונה אלפים  במספר מרובע ארוך שהנחט כל כך אמות הן בו
 פעם תשכ״ט בנ״ח פעם ק׳ אלף ול״ב אלף. שמן נ״ו [ק׳ אלף] היו ח׳
ו יש שמונה פעם ז׳ והמספר שטציא ק ז׳ ל  [אלף] פעם ת״ש (שהרי ב
 מאות והמספר שמוציאים ממט הם מאה אלפים נמצא ששמונה אלף פעם
 ז׳ מאות בנ״ו [פעם ק׳ אלף] הללו) א) ומן הזי פעם ק׳ אלף נוציא ג״כ ח׳
 אלפים פעם ל של התשכ״ט ונצטרך להוצאה זו מאה וששים אלף (כי כ׳
 פעם ח׳ אלפים הוא זה המספר בעצמו ונשארו ב) ה׳ פעמים ק׳ אלף עוד
 מ׳ אלפים. מהם נוציא גם כן ח׳ אלפים פעם ט׳ למלאות כל המספר
 תשלמ לשמונה אלפים פעם . ונצטרך להוצאה זו ע״ב אלפים (כמספר ח׳
 פעם מ׳) נמצאו מה שנשאר מכל מספר ס״ג פעם מאה אלף. שהוא ד״פ
. ומן הנותרים מ ל ש  קי'אלף עוד סייח אלף יש בידנו שמונה אלפים פעם ת
 נמצא בהם שש מאות פעם תשלט כיבד״פמאהאלף עוד כ׳ אלפים יהיה
 ששה מאות פעם ת״ש >כי ששה פעם ז׳ הן מ״ב וכל ריבוע מאה במאה
 הוא עשרת אלפים נמצא מספר ששה מאות בהכאה לת״ש הן מ״ב פעם
 עשרת אלפים שהן ד׳ פעמים מאה אלף עוד ל אלפים) ונשאר מ״ח אלפים.
 ולהשלים הך׳ של תשלט נוציא ג״כ שש מאות פעם ל ונצטרך להוצאה זו
 י״ב אלפים(שכן ל פעם ת״ר) ונשאר ל״ו אלפים ולהשלים הט׳ של תשלמ
 למספר ת״ר פעם נוציא ג״כ ת״ר פעם ט' ונצטרך להוצאה זו חמשת אלפים
 ת' (שכן שפה פעם ט׳ נ״ר וכל ששה הללו הם מאות הרי נ״ר מאות שהן
 חמשת אלפים ת׳) ונשאר מכל ס״ג פעם ק׳ אלף. שלשים אלף ת״ר.
. ונחבר שלשים אלף ת״ר. ט ל פ  ועלה בידנו ח׳ אלפים ח״ר פעם ת
 הנשארים עם העשרת אלפים קמ״ד הקדומים ויהיו מ׳ אלפים תשמ״ד.
 ונמצאו בהם נ׳ פעם תשלט שכן ל״ה אלפים הס חמשים פעם ח״ש(שבכל
 ל״ה אלף בכל אלף פעם א׳ ת״ש. ויוותר ש׳ שהן ק״ה מאות והן ט״ו
. נוציא ג״כנ' ט ל ש ת ם ע ל של תשלט למספר נ׳ פ  פעם ה״ש) ולהשלים ה
 פעם ל ונצטרך אלף להוצאה זו (שכן כ׳ פעם נ׳ הן אלף) ולהשלים
ט למספר האמור. נוציא גם כן נ׳ פעם מ׳ ונצטרך להוצאה ל פ  הטי של ת
א רצ״ד ועלה בידינו ח״א  זו ת״ן (שהוא ט׳ פעם ני) ונשאר מן הכל ל
 תר״ז פעם תשכי׳ט. עוד נו5יא מד״א רצ״ד הנשארים ונמצא בהם ה'פעם
 תשלט שת׳ פעם ת״פ הן ל״ה מאות והי פעם ל הן מאה והי פעם ט׳
 הן מ״ה נמצא שהוצרכנו להוצאה זו ל״ו מאותמ״ה. ונשארו תרמ״מ. ועלה
 בידינו ת״א [תרנ״ה] פעם תשלט שהן כל כך אמות שמונה אלפים תרנ״ה
 עוד תרמ״ט חלקים שכל חלק הוא חלק מתשלט באמה בתשבורת והוא
 גם כן קרוב לאמה שלא יחסרו כי אס פ׳ חלקים מן התרמ״ט עד תשלום
. ונרבע גס כן הרוחב שאמרנו שהוא קי׳ס שלישי אמה וכשגכה מספר ט ל ש  ת
ה אלף ת״ר ולדעת כמה  זה בעצמו בדרך ההכאה וצרוף האמורים יעלו ל
 אמות הן בתשבורת נקח כל חלקי שלישי אמה והן שלשה ונכה אותם ונדע

 א) 5״ל ומן הב׳ פעם ל!' אלף מגיא גי׳כ. ג) $״ל שגיס ושלשים אלפים. ג) 5״ל כרוחב י׳0
 אמס כוי וכצ״ל ל«י ה;הת בעלי חשבורח. (ביד):
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. אפלוגתא דלעיל קאי אגיגה וקדפןן: ר ו ת כ ה יתירים שהם ליו פעם ארבע וחלק ( אפי׳ היא כבי ל  Q™^׳£;$ י*א אלפים ת״ק ועוד ר
ן אחד שהוא רביע מאמת בתשבורת: עוד נוכל למצוא מספר ק״ז אנשי חצר ששבח אחד מהם ולא עירב. ולמחר בטל רשות ״ * מ

; י ת ^ מ ' א ל J ו ״  ״

ח י וחצי להעלותו לסך כזה בדרך-יותר מהיר והוא הדרך שהרגלת ט חצרו לחביריו שהיה אוסר עליהן מלהוציא מבתיהן לחצר שהחצר ' ג ה ' | פ t e ^ 
 שנויי נוסחאות במשנת הנוטע ירק בפ״ה דכלאים. והוא להכות מספר היוצא ברשות טלן וחלקו אוסר עליהן. הואיל ובטל רשות חצרו בעל אן*
. כני׳ק בחצי כדרך הכאת מספר היוצא רשות ביתו אע״פ שלא פירש ונעשה י א ע ל  ו ר׳ א
£ בשלמים ונאמר חצי פעם חצי רביע. ן אמר רבי אלעאי שמעתי מרבי אליעזר אורח אצלם לפיכך אף ביתו מותר להם £ * ' א ¥ י 3 

6 חצי פעם ז׳ שלשה וחצי. חצי פעם ק׳ ואפילו היא כבית בור ל״) וכן שמעתי ממנו אבל אסור לו להכניס ולהוציא מביתו - י » ו מ ״ י »  ונמשני״י י
/ שבעה פעם חצי ג׳ וחצי. שבעה אנשי הצר ששכת אהד מהן ולא עירב ^ לחצר אע״פ שהוא מותר להכניס  נ

^ ביתו אסור מלהכניס ולהוציא לו אבל ולהוציא מבתיהם לחצר כשאר כל אדם ^ w

t ^ f n ^ n ^ ^ ^ ^ 
״ הנכנס לבית חברו שמותר לו להוציא ״ י ^ ״ י ״ ״ י י ״ ״ / L ש ״ ת י ז ם ע . . קי פ '  3b*(0 י5! מאה פעם חצי נ

! מבית חברו לחצר דהא רשיתא דחד י ״ * ו ? נ מ ^ מ * ט™ ) 1P ש י ? מאה פעם מאה עשרת אלפים. צרפם ל S f ^ 
י הוא מ״מ מביתו אסור הוא להוציא 0 בפסח «0 והזרתיעל כ ע רביע. ג׳ וחצי. חמשיס. פלבהוחצי. בעקרבנים • נ : מ  אליעזר הוה(דיס); כ
. ת״ש. י׳ אלפים. תלמידיו ובקשתי לי הבר : «< ולא מצאת• ולאאמרינן טון דבטללהו רשות ביתו ׳ א מ״ט. ת״ש. נ י ; י ל ׳ י 5 S ^ ™ ! 
. יהיה בידך רביע ואחדים עם החציים ששה עכר והעשידות ק״מ הרי ביתו כבתיהס משעה שמוציא מטחו לחצר חוזר ומחזיק ר  ואפילו היא כבית מ
בי?5שם^ת תחברס יהיו קנ״ו ועוד רביע והמאיות י״ד תחברם יהיו אלף ברשותו הוא ואוסר עליהן כדתנ; בהדר עם העובד כוכבים מי ,  "־הי
 ככ־׳מיככי״א אפילו היא* תקנ״ו ורביע עוד עשרת אלפים הרי י״א אלפים תקנ״ו ורביע . שנתן רשותו וחזר והוציא בין בשוגג בץ במזיד הרי זה אוסר:
מ ואמתת ההכאה במספר היוצא בחציין להכותו בדרך מספר היוצא שיוצאים כעקרבגין בפסח . מכום מרור. ועקרבנין ירק ' י כ ב , י צ " ^ ; י י כ ת י  ב

. בשלמים ושיהיה החשבון בטון ואמת אוכיח בזה האופן יונח אורך שעליו שלו דומות לעקרב ואני שמעתי סיב הגדל סביבות הדקל: א י צ ' ו ח ל ו  מלהכניס '
נ ארבע אמות ברוחב חצי אמה שנכה חצי בד׳ ולפי חשבוננו ובקשתי לי חבר.לג׳ דברים הללו אם שמע מפיו ולא מצאתי ואין ' י ןא להכניס••; י  מי
. וכן הוא שכשיהיה שטח ארוך ד׳ ורחב הלכת כאתדמהן דגבי גינה וקרפףלאשרי טפי מבית םאחים .  י0לו5*»! בעקרבנים אמרנו חני פעם די. בי
 גל£ו.ע־שני״רגעיק«יפ; חצי וחחלוק השטח לשנים ברחבו. ותחבר החלקים זה אצל זה ואנשי חצר ששכח אחד מהן ולא. עירב ובטל רשותו ולא בטל ביתו
^ ר״ל צלע אורך זה אצל צלע אורך זה הנה הוא מרובע שנים אף להם אסור ביתו אבל מבתיהם לחצר מותר ועקרבנץ לאו ^ ס ־ ז מ פ ^ ח י ל ב ק ר מ  ב

ד חובתו בפסח: וחזרתי.וכיה על אחד שהן הב׳ וכן"נניח אורך ד׳ וחצי אמה ברוחב חצי מרור הוא ואין אדם יוצא בו י  בעקרבלין.ז
^ אמה ולפי חשבונט. חצי חצי. וחצי די. יעלו ב׳ ורביע. וכן בכל ח

! ^ ^  ו
, הוא. שכמו שחלקת בשטח ל לשנים חלקים ונהיה ב׳ על אחד שק ל כן יחלק עכשיו גס החצי לשנים ויהיה ב׳ ורביע על י ׳  ובקשתי לי חבד.מי
ל מכפיל . שהן ב׳ ורביע שנמצאת למד שכמי שהכאת השלמים בשלמים מעדיפים בהכאתם במספר השלמים שאט מכה בה ר״ל ב׳ ב י א׳ ת ש ? נ * י  *ק״י׳י״! \
 ומעדיף שיהיו הדי ב' פעם די. ככה הכאת החצי באיזה מספר שיהיה מחלק ומחסר כמספרו שהוא חצי ככה מחסר ועושה המוכה לחצי
 תוססות חדשים מספרו איזה מספר שהיה אם ד' עושהו צל ואס חצי עושהו לרביע והרצון בעשייה לחצי ליל בריבוע התשבורת שהשלמים ד׳ נעשים ב׳ על
׳ והחצי נעשה רביע על רביע הנך רואה כי ההכאה על דרך הזה הוא מכוון ואמת והוא קרוב מאד בחשבון היוצא בחציים. ט לא נצטרך  ו נבי-ב] ךח שיוצאים נ
א רק להכאה ולצרוף. ונקמן בהוצאה כי אין אנו צריכים לשום הוצאה כמו בדרך אשר דרכנו בה במספרים הקודמים: ונשוב אל עניננו ? ה מ ? כ ׳ א ^ . ל ״ כ » 
ג «י׳ הרי שרבוע ק״ז וחצי קרוב לשני הרבועים ט לא ישאר רק ניו ורביע והוא בקירוב במספר גדל כוה ומפני כן ירעט ט אלכסון מרובע ׳  השק כווהיה להא הי

^ ארוך המונח הוא ק״ז וחצי: אני טרם אכלה לדבר חשבתי למשפט ט זה שהניח הרמב״ם אלכסון ק״ז וחצי שיש להשיב עליו שאם נניחהו ה ^ י ת : ו ב * 1 ו ^  כ
 השגה ופסקוהו כל יפוסקי׳ ק״ז ורביע יתקרב יותר לחשבון שני המרובעים האמורים ולא יעדיף ק׳יז ורביע כי אם פהות מבתי אמות. ולפי חשבון ק״ז וחצי העדיף כמו

ט כדרך הכאה והצרוף יהיו קפ״ד אלף עור ל ט עם הרביע הקדום וכשנכה ת ל ו אייה בתשטרת וזה שנחלק הק״ז ג״כ לרביעית ויהיו ת ל ל * * V }5/<«?״־I 
 %׳V׳> כמסיי שביעי״ מ״א. ונכה הרביעיות ד׳ פעם ד׳ יהיו ט״ז וכל כך ט״ז חלקים שבמספר הזה כל כך אמות הן בו. ונמצא קיים אלף הן י׳ אלפים
ד אלף הנותרים יהיו אלף פעם ט״ז ויפארו ח׳ אלפים והחי אלפים הם ה״ק פעם ט״ז הרי בידט י״א אלפס ן פעם ט״ז. ומן ל ׳ ? י ך י כ 1*ף^ ' מ , י ? 
 D׳V^D?^Vw1:^jp ת״ק פעם ט״ז ונשארו רק מ״א חלקים חלקי ט״ז לאמה בתשבירת והם ב׳ אמות ט׳ חלקי ט״ז לאמה. הרי שיצא לנו החשבון בקרוב

 מכרך ועולה כו כלולכי דק מאד כשנאמר שהאלכסון ק״ז ורביע. העולה מזה שנמצינו למדים שכשנניח האלכסון ק״ז ורביע שיתקרב מספר מרובע הצלנס

ם וצריך להיות ק״ז ורביע: ן ואפילי היא ל מ ר ^ י=י' עם מספר ב' המרובעים בפחות מבי אמות. ולכן הקרוב אלי כי טעות סופר הוא בל׳ ה ? 1 א ? ^ 1 * * 
 מדל כו׳ליקל שכוונה רש״י כבית כור . ואע״ג דלא הוקף לדרה. דלא דמי לבקעה דבקעה לא מסיימי מחיצותיה אלא בדרך• מדרון נכנס לה ויוצא ממנה.
ל ״ ר ם ל מ ר ה ב ת ו אסור כו׳. כ ת י . הר״ר יהונתן: ב ( אבל בגינה וקרפף יש להם מחיצות מעליותא אך לא נעשו על דעת שידורו בהם ^ ! , ^ ״ ^ י ^ ״  ן
. ומ״ש הר״ב כרתנן וכו׳ בין בשונג ביןבמדהרישא דמתניתין נקט אעינ שהוא דלא ם ת  ע״שורןל:(ממהורש׳חז[־של); רשותו בתצר. ומוסב על ביטל רשותו ס

: ס שכלן דחויות. ועיין בפרקו׳ משנת ג׳ ל מ ר . ולענין פסק הלכה דממה זו כתב ה  , כהלכתא וכן עשת לקמן פרק ו׳ משנה ל
[ מערכין י י צ ן ל י ש א  ר

• —  ובי*׳כ] יית שיוצאין —

ן .  3£ף£ל״״״£ יכין תפארת ישראל יכי
: לח) הוא רע״ג אמה והי טפחים וב׳ בלישיות אצבע, על זה כאילו ביטל להן נס רשות ביתו, ולפיט־ הו״ל כשאר אדם הנכנס מ ' ל ס  י

 לרוטים השיעור בעצמו בריבוע• ואנינה וקרפף שאין כהן בית דירהקאי: לביח חבירו. אבל מביתו אסור להוניא לחצר, דכסמוציא, חוזר
: םא) מין עכב: הן , ונאסרו כולן מלהוציא מבתי ו ת £ * לט)שלאנחן חלקו מע״ש לערובי חצירות, והרי מריש לו חלק בחצר, מביטול רשו 0 1 1 
י אוסר סלן להוציא מבתיהן לחצר: מ)כשביטל להן רשותו שבחצר, טב^משים מרור (אבי׳י וקמ׳יל לאף דמקיש ממר למצה שהוא ממין זרעים מ  אלעאי במעתי כר »
, והרי «קמגץ גלל סבינ הדקל, והליא מין [ ׳ פ הוא , דהיי>ו ירק [כהסחיס ל״גו נ ל  מהניהין" דלא 'נחמיה אף שעי״ז הותרו בני החצר להוציא גס מביחו לחצר, ע
:  לחטא חמיה אומר ואפילו רה מבתיהן לחצר מוהר להוציא, מדהו״ל כאורח אצלו, דהרי הו״ל אילן הוא, קמ״ל דמיו ירה הוא): מג) שיאמר ששמע כן מפ ו

 היא ארכעיה סאה י
 כאםנורעיא של מלך איר יוחנן ושניהן (ר' אלעאי וחנניה. רש״י] מקרא אחד ורשו שנאמר ויהי ישעיה לא יצא ח5י התיכונה כתיכ העיר והריק ח5ר מכאן לאםערנזיא של מלך שהיו לעיירות
. וזיל הריטנ״א מתניתין דלא כחנניה פי׳ מומו זיל ללא כחנניה משמיה לרני אליעזר אפילו היא ארגעיס ׳  נינוניוח כמאי קמיפל;י מ״ס עיירות כינו:יוח הרין כיח כור ומים מ' האה הו־ין כו
 סאה. ושניהש מקיא אהד ררשו נין רני אליעזר בין ר׳ חנניה דר׳ אליעור כהן שעיר כאסטרטיא של מלכיה. והם נחלקו כשעור דאסמרכףא כמיפרש ואויל. ויש לפרש משט׳ דר׳ אלעאי בשש
י אליעזר דלא כחנניה משמיה דנסשא וט תימא מאי אריא ללא כחנניה אפילו ללא ככולי עלניא, יש לומר משוס לחמיה אזיל גשנרןיה דרכי אליעזר דיל? מאמרעיא למלכים איצנורין  מ

 לומר למתני׳ דלא כחנניה דאלו לחנניה שעורו מ׳ סאה , עכ׳ל;



 חלכתא עושק פסק פרק ב עידובין גבידחא נז
 טריא, באין העיר מוקף מחיצה, יסתס קרפיפות שלגו ייא דהוה זוקפות לדירה, וי״א
. ן ע חולקי  עיר דבל קרשף ׳מהוא תוך אלפים אמה לביתו מקרי הוקף לדירה, ד
ה בו בית דירת או שפתח לו פתח מביתו, והכל קוד*  והוקף לדירה נקרא במבנ
. ובהקיפו תחלה דהוה שלא לשם דירה . תקנתו שפרוץ בו פרצה יותר מיי  שהקיסי
, ואש" שרץ אמה ת ינדרנה, או ינדור רק האטה היתירה על י׳ אמו  אמות ויחזור ו
. רחבה שאחורי הבתים שית־רה סב׳ש ולא רוקמת י ר  ונדרה ופרץ ונדר ער י׳ אמה ע
, ואה״כ הקישה, דאי ו ת י ב  לדידה, אץ םטלמלץ בה, אלא בריא הוץ בשתה לה פתח מ
 אפי׳ נודן מפסיק בינה לבית, הוי היקף לדירה טיהא אנו אץ מהרין כטלמיל הצירות
 שאהירי בתים בזמהיו, דסתממ מוקסין לדירה, דץ אנשי חצר ששבח אחד מהן ולא

 עירב סי׳ לקמן פיו :

/ אלא כאיי  פרס ב משנה א—ד, לא התירו 6סי ביראות המבוארות כט״א ב׳. ני, ד
ם, אבל כשאר  י ולבהמות עולי רנלים , והוא שידי׳ באר מים חיים של רבי
 ארצות, ארס יורד לבאר ושותה , או עושר. מה־צה מקשת לבאר נבוה י״ם ויעמוד בתוכה
, הרי זה ידלח וישתה ו , שאץ אדס יכול לירד ב ה ב ר  וידלה וישתה , ואם היה הבאר רחב ה
ל הקף שלא הוקף לדירה בננות ופירסין ובורגני!, שאין עשוי  בץ הפסין: משנה ה—ו. כ
, אם הוא סאתיים דהיינו ע׳ אמה ודיט עלע׳ אמה וד׳־ט, ואין ן כ ר, אלא לשםוד בתו  לדי
, משא׳׳כ בחפר א׳ מאלו ו ל  אורכו יותר משנים ברחבו אמה שלימה מותר לטלטל בבי
 התנאים, אסור לטלטל בתוכה יותר מד׳ אמות . ובהוקף לדירה אש־י יש בה כמה מילין
רה, משא׳׳כ סתם מבצרים אינם מוקפיה , וסתם עיירות מוקפות לדי ו ל ו  מותר לטלטל בכ
 לדירה . ולכן בהשאיל שם עובר כוכבים כליו מישראל וההזירןיבשבת אסור לטלטלן חוץ

ם י נ ו י  ר״ע מכרטנורה בכל מערבק פרק ג עיתבק תוספת יו״ט צ
yfi^>«V?,KWJ ג " ע ^ ' י ו כ י יזחומי115• | ב ו ר י ב ע ״ י ' ה י ב ר ע ג א מ ״ פ

. עירובי תחומין דאילו עירובי חצירות  ן י נ ג א מעו ק י  פ

• פ י מ י י 5 ^ V r e ך מן *״א ? מ  אץ מעל־בין אלא בפת והאי בכל דתנן במתניתין להחומץ המירי שיפ ־להן ס
 לאו דוקאכדאמרי׳בנמ' אי! למדין מן הכללות אפי׳ במקום שנאמר המקרא כמ״ש בספי׳ב לשבת. הקלו בתחומין כאינה אלא
 בהן חון דהא הכא תנ; בכל מערבי! חון מן המים ומן המלח. לדבר מצוה תוספות ספ״ב דשבת. והא דקרי ליה עירוב

 עייונין פיו היי 8י" «״ra 6׳
 מילינין ה״יז סמינ yea לרמן
 א׳פושימ או״מ הי' rs*1 מעי׳
: ועודר. גל«מ לי; ע׳׳ג; ׳  ה

"?• 2״ ״״* ז ל ב ר ע  לפי שהוא מערב התחומין שלא מ
 היה יכול לילך בו תחלה. עם

. כ״כ שנויי נוסחאות  החחום שהיה יכול לילך בו
5 י י 5 ״ ג £ '  המגיד רפ״ו מהי״ט אליבא להראג״י י פ
 _ , , חטלח . גני r םן
. והכל ניקה' מלח . מןעמא מים ו ׳  ח״ץ מן המיס כו

ו כו״כ הכל נלקח וכ׳הנלקח ת ר ד ו ן ח ע ד ם ך ו ש  דעירוגין מ
 ! גס כמשיי״ר ועי׳ רע ב .
. ח ל מ  במקום מזונותיו הוא ונעשה מן המיס ום! ה
. ח ל מ ה  המערב כאילו אוכל ושובה שם בד-נ מן הטיס ו
 במקום שהניח עירוב ומשם יש לו חנפים אמה לכל רוח ו״ודר?במיםיבמ\ח1ן׳ה
 והלכך דבר מזין בעינן. רשיי. ומ״ש הר״ב דלאו פרי מפרי בדנוגכי״קונכי״מוככי׳׳א
T^י מ״ג בס״י:נ#רהכי נ י ש ש ע מ ״א מ פ ה מ״ש ב ל ז ן ע י י  /r((וני׳ ע
 נקח בכסף מעשר. עיי! במשנה ז׳ פ״ג דעוקצץ]: מערבץ לנזיר ונראשמיס• גמשב״נבטלח

 נ״ן ובמים
ת רע״ק פ ס ו  ת

1 ח  פ״ג א [אית י
 הנודד מן המזון. שינה
 בלשון ולא קתני הנודר
 מן הניזון אםור בכל חוץ

 פרק ג א בכל מערכין א)ומשתתפיםכ)
 הוץ מן המיס ומן
 המלח 0 . והכל ניקה בכסף מעשר י)
 חיץ מן המים ומן המלח יי). הנודר

 מן המק״ מותר במים ובמלח י)

 ואיכא נמי כמהין ופטריות דאין
 מערבין ולא משתתפים בהם רלאו
 מזץנינהו כמו מים ימלח:ומשתתפים.
 שתופי מבואות: הכל נלקח בכסף
. כדכתיב (לנדס־ד) ונתת ר ש ע  מ
 הכסף בכל אשר חאוה נפשך: חוץ מן

. v . . ( " ' - ד מפרי P ״ . דלתו פ ח ל מ  המים ומן ה

. לא דאמד מערבי; לנדר ביין ולישראל בתרומה י<. ן ו ר םן המז ד 1  היא: ה
 יאשר עלי מזון דאין נקרא מזון אלא חמשה המינים• חייט וסמלי
 אלא כגון דאמר כל הזן עלי קונם וכל מילי דיני ומשביעים לפי שעה
ד ח א ל ד ב  חון מן המיס והמלח: מערכין לנזיר ביין. דחף על נ
 לדדיה חזי לתחריט: ולישראל בתרומה, דהא חזיא לכהניס*:

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
א) וכ״כ הדייג וכי עצה מאון מליל מהו׳ עקיבא שציפ״א, וז״ל  ו

 וזהו ככוגיין (כ״ח אי) להא הזי צמרוני כנים, מי לא חנן מפרג
 וכו׳ אמנה קשה כיון דסומכיס ס״ל מזרו אשגות ביה״ש כמ״ש.הר״ב בעצמו, מט;ס" י ומלח . ובה״נ
. ץ ל ו ח  א״כ נם ת״ק מצי ס״ל דבעיכ; חזי צליליה; יק לסי׳יל דצ״נ אשבות גיה״ש, בטחגי׳ רפיח י
 מש״ה מערנין לאי כעי מתשיצ ומפריש מניה; והו״ל כלידיה. ונ״ל ללייק עיין חשובת מהר־׳ק

r w ־מת רעל  רבי
 מברכין במ״מ איב נם
 אירז הוי מזון ולהשר נם

ה דהא חד מ ו ר ת  ב
 לבהנים . הכי איתא

 לאי בעי מתשיל עצה ומפריש מנה. ודבריו צ״ע . אמנם ק׳ כמי אםומכום
 מעינן חזי ללילי' א״כ ישאר קו׳ ב״ה ממעדבין ביוי׳כ, דמה למשני ב״ש,

 התם איכא סעזלה ראו״מנעו״י, היית לבייש ללא ש״ל מתשיצ נבי לנזיר באורז, וציש: [אות כ]
 ביין, אכל סומכים לס״לסנרת מתשיל נבי נויר א״כ הדומה כמי חזי מבעו״י בהרע׳ב דיה ולישראל

 ע״י מתשיצ וצ״ע. עכ״ל. והנה קול עלה נלף מנדיא מסנקא, מ״ש מאון
 הנ״צ למהשוגיא (ד״כ אי) דהא חזי למרוט בכים מוכח כר״ב. אחר מכ״ח

ב במפורש בסוכ-א דף כיח ר ע מ ה  אדרבה משם מוכח ללא כרי׳ב, להרי בתירוץ קמא שם מוקי לה ש
. ע״א רהא הי• לםיובי ן א ג ה כ צ ״ מ ח  מרובה בנים, וזה ללא כר״נ לסגי בחזי לאחר/ ואשתמיטתי׳ א

 הליל שהרי הוש׳(עיין ל״ז א׳ ל״ה בשל) כתבו דבכל לוכתא תירוץ קמא
 עיקר, וכ״כ נמי(שבועות למ״ז א' ל״ה ומאן) וכ״כ הראי׳ש (ב״ב מ״ב)
 בשם מאונים. וה״ג ק״״ל(י/׳ד םסרמ״נ) בכללי איסור והיתר, לבכצלוכתא
 הליעה הראשונה עיקר, וכן השירא נותנת . ואף את״ל לאף לכל אינע״א
 הוא כאיכא לאמריאעפ״כ הלכה כאיבע״א(כמגלל עוזפ״ל לחובל). עכ״פ
 אש״ה טפי הו״ל להביא ראיה לר״ג מסיגי׳ן (ד״ל ט״ג) ללא משכת לאוקמי
 מתני להכל לסי האלם וטי, רק דאתיא כסומכוס, ט״מ לסתמא לש״ש

 2״ג א) עדובי תחומין. דערובי מצירות אינו רק בפת שלם ואפי'
 בפתין הרבה ושיהיה כל א; ככר שלס, ושיהיו כולן יחד מזון ב'
 סמורות- וכן משמע בעירובין(מיט א׳) לחשי׳ בהרבה פתין שלמין
, וכן משמע בפ״ו מ״ו וזי. וי״א דצריך שיהי׳ לכילן רק פת א׳  סגי
 שלם (פס״ו &״0. ואילח״ק לדעה ראשונה רשרי בהרבה פתי! שלמין
 למה לא ניחוש לנצויי שיאמר א׳ אני נתתי גדול ואתה קטן כמו
 דחיישינן מה״כו שלא יערבו בפרוסות. י״ל דחשיבות של שלימה נגד
ד קטנה, ולא אחו לאנצויי  פרוסית היא גדולה י!תר מחשיבות גדולה ע
 עביר זה (ועיי כא׳ת סי׳ קס״ח) - ומה״ט לא יקפידו ג״כ כשיהי׳ פת של
 א' יפה טפי משל חנירו, מיאין לחבירו יפה ממנה, מכח״כ בשלימה.
 ונקרא עירוב צפי שמערב לעצמו התחום שאינו רשאי להליך / עם
, כמבואר בפתיחה: ב)שהופי מביאוח(עי׳  התחום שרשאי להליך ט
 פתיחה): ג)ה״ה כמהין ופטריות, רהעירוב מועיל רק משום
 למחשב כאילו דר ואוכל שם, והנהו לאו מזון כינהו. מיהו במים
 מעורבין במלת, מערבי; עירובי תחומין ומביאות. ויי׳א שיערב בהן
. ושיעור ערובי החומץ, אס מאכל, צריך כדי ו׳ ( ׳  קצת שמן ושס״ו ס
 ביצים (ת״ע) ובמניח עירובו במשקין, צריך ב' רביעיות, שק יחד
 כדי ג' ביצים. ובמערב לרביס, צריך לכל א׳ כך >ת«״ג). אבל ערובי
 חצירותאו שתופי מבואות, סגי בשיעור זה אפיי לרבים רקבערובי
 מכירות צריך פת כלס כשיעור זה. (שפ״י, ושה״ח גי): ר) כסף מעשר שני
 שהעלהו לירושלים: ה! דכסף מעשר שני צריך שיקנה ט בירושלים דבר
 שהוא פרי מפרי: 0 לאו שנור ממזון, דאז אסור רק בה' מיני רגן, רק
 מידי שאמר כל הזן יהיה אסור עלי,והנהו לא זייני.(ונ״ל כמי למיירי שנדר

 בניס מי לא תגן מערבים
 לנזיר ביין ולישראל
 בתרומה . הרי רפעטא
 דרבנן 0שו0 ־ רתז•
 לאחריני. ולכאורה קשת
 כיון דטעמא דסומכום
 רסיל דםשום שבות נזרו
 בה״ש ובם״ש הרע״ב
. בסמוך א״ב רלמא נס . . 
: ת״ק ס״ל רבעי׳ דחזיא ( א  רק לזמן, לאל״כ לא תייל כלל, מלא״א להתקיים בלי מזונות הו״ל שבועת שוא(כר״ן שטעות רצ״ו א׳ ועיי שיו י״לרי׳״זסקכימ): ז) מרחזי לאחרים (
 לדידיח אלא דס״ל כר׳
. אמנס כאמת לקים דמה רמכרחינן בסומבוס דס״ל דמשום שציות מדו בה־ש היינו כדפרב־ין ומאי שש־יא ו ת בה״ש םש״ה מערכין דלא בעי מתשיל עלה ומפריש ממנ ו נ על שג  דל׳
 דמשמע רוקא לישראל בחולין אבל לא בתרומה הא טשבתת לה ד מערכין בתרומה ביותר םב״ס בעגין דאי מתשיל עלה ומפריש מיניה וביה ישאר כחולץ שיעור ביס ועלה משנינן
 דסיל דנזרו על שבות בהיש. אבל מימ כיון דרבנן אשרי סתם ולישראל בתרומה משמע כשאי עירוב בשיעור ב״ש מצומצם וכמ׳׳ש תופ׳ כעין זה דף ליא ע״א דיה דמאי א״כ ע״כ אין
 ד«עם משום דא• בעי מתשל ומפריש מינה דהא יחש־־ משיעורו אע׳ב דהמעמ דלא «עינן הז• לריריה נם מבואר כן מהברייתא כסוגיץ רב״ש ס״ל דאין טערבין לנזיר ביין וליש־אל

 בתרומה והשיב ביה מהא דמערבין ביהיכ וע״כ משום דהוי לקטנים מבואר דטעמא דב־ח דםערבינן בתרומה דחז־ לאחריני וכר^״י &שחיט דף כ״נ ע״א כתב הטעם ראי בעי מתשיל
 ומוריש עלה , ת:יוה . וברשיי ריש פירקין כתב באמת כסחני׳ ה«עס דחז׳ לאחריני. ולכאורה קשה לי על סומבוס דלישראל בתרומה רבעי׳ חזי לריריה ישאד קושית ב׳׳ה רמ״ש

 ט;1־1רג־ש
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. רמילי רמזי ליה בעינן וביין לנזיר ן לי  ביין ולישראל בתרומה. עיין מ״ש במשנה י' פ״ב דקלושין: סוםכוס אומר בחו
ס אומר בחולין. פי' הר״ב שאפילו אם ישאל כוי אין מפרישים לא פליג ממכוס מפני שאפשר שישאל הנדר על נדרו ויהיה  םימכו
 תרומה בשבת אפיי בין השמשות* כלתנן סוף פרק ג' לשבת היין מותר לו באותה שבת אבל תרומה אי אפשר שתהיה ראויה
. פי׳ הר״ב למותר לישראל שאפילו ישאל המפריש התרומה עליה והרי היא כאילו לא ס ר פ : ולכהן בבית ה  וע״ש ולקמן במשנה ב'
 לכהן לכנס שם כשהוא מנפח כו׳ הורמה הרי היא חוזרת לטבלת
. ולכהן בבית ואסור לאכול ממנה על שיחזור ויפריש ( ״ ן ׳ י ל  לכולה ספיקא משום עצמות הוא סומבום אומר בהו
ו בבית תרומה אחרת ואיןמפרישין תרומה ל י פ . רבי יהודה אומר א (  שהבשר כבר נרקב במה שנים ועצמות הפרס ט
 בלא בשר אין מטמאין באהל אלא בשבת אפילו בין השמשות הילכך לא
 במגע נכשמנפח לפני רגליו אס יש עצם גלול נראה הוא ויזהר חזיא ליה ואין הלכה כסומכום: ולכהן בבית הפרצן. סתמא
. בית הפרס שלה שנחרש בה קבר ה  שלא יגע בו ברגליו ואם עצם קטן הוא נדחה בנפיחה ואינו היא ולאו סומכים קאמר ל
 מסיטו ברגליו ואם מכוסה בעפר אינו מטמא דהא עצם כשעורה מותר לכהן ליכנס שם כשהוא מנפח והולך ורואה שאינו ׳נוגע

 אינו בעצם

 שראל בלעז
. וצימא מסייע ליי לרי׳׳ף שכ׳ י ג ק לאחרינהו ת  ללרצנן אפי׳ בחזי ר

ן ת6ארת י  כ

, וכן שתם א ר ת , דצעולם הלכה כשנויי' ב ( ׳  הרא״ש גשמו (ג״ה פ״א אוח ה
. (אבייי ועי׳ ברא״ש ר״ה פ״ג אות ( ״ג ב לצ״ח אות י ז ׳ נ  הראי׳ש כוותיה (
ה שהקשה מ ג וסתמו ועיי עול ברמנ״ן מלחמות סוף תענית). ו ק ט  ה׳ בשימה ד
 הנאון הנ״ל לנימא לפליג׳ בפצוגתא דרבי ורגנן אי גזרו אשבות ביה״ש,
נסתמא למתנ״ , ו ה ד י ל  או לא. במחכ*ת אי כ״ע ס״ל לנמען לחזי ל
טי וכצעיצ, ורק סומכוס ורבנן פליגיחי גזרו או  לכלים להכצ לפי האלם ו
ח או ז ת אי ג ט  לא נזרו אשגזח ביה״ש א״כ אלמפצני בעירוב / לפלגי בכל מ
, רנכולהו ( ר ״ מ ) ל , ובנפל עליו ג ( ג ״ מ  לא. ולפלגי באילן וקנה וקונלש (
. מלבל לאין זה לרך הש״ס לנימא במסקנא לפצונחא י  מוקי הש׳׳ש כרב
ך תנאי כהנך תנאי בחל סרקא אס אין בחל מהפלונתות לבר חלש מ  ל
ך קו׳ אמרינן הכי בכל ליכתא / נימא ר ד ק נ . ר ת ר ח א  שאין נהפצוגתא ה
, להאיך ישמיענו גב׳ משניות סמוגים ק משתבר  הנך תנאי כהנך תנא*, ז
ם תמהתי נ מ . א ' , ושניהן מעני[ א ם י הרל  ב׳ פלונתות ויהיו מתנאים נ
, צא היה צריך צצמצס כל כך א י ותר, אם קו׳ הנאון הנ״ל קושיי ה  בי
 בתירוצו לומר מלסתם משמע נמי למיידי אפי׳ באין לו רק ב' העולות;
ס משמע גמי ימ״רי ת ס ל מ  להרבה רזזת והצלה יש (המלס מקזשיא u , ל
; או שכנר ( ׳ , ללא מצי צמתשל עלה (כנדרים נ׳יט א ן ה  בתרומה ביל כ
 נאכל הנשאר, ואי יתשיל הרי אכל טבצ צמפרע (ח״י תצ״ז סקי׳י) t או שאין
׳ נקט הכי לפי מ ק מ . ר  בעלי׳ כאן שיתשילו או שאין חכם כאן להתירו
ך נוונא ק צסומכיס. לצליליה לא הוה מצי הגמ' לאוקמת בבל מ  הס״ל ר
א ר ל  להרי בל״ז קשה למאי לס״ל התם למיידי גג״ס מצומצמות , א״כ ה
/לא״כ למה נקט סמכוש לדק בחולין  תירץ תוס׳ שם(ל״ה תרומה) להיות קושי
 מערבין, הרי אפשר נמ׳ שיערב בתרומה וביש לו יותר מבייש מצומצמות. אע״כ

 ח) דס״ל דצעינן שיהא חזי ליה . אבל ביין לנזיר מודה דמערבץ, ס׳
 משוס דאפשר למתשיצ עליה; וכדחזי ליה דמי. דאף דאין מתירץ
, והכי ( א ׳ מ  נדרים בשנת משוס שבות, לצורך שבתמתירין(גאי׳ת ש
 נמי צירך שבת הוא. אכל בתרומה אימתשיל עלה הדרא לטבלא/
 וצא חזי עד שיחזיר ויפריש תרומה אחרת , והרי אסור להפריש
. ואף דאינו ( כ י  תרומה משום שבות, למחזי כמחקן(מיצה &׳ה מ
 צריך שיהיה העירוב חזי ליה רק בין השמשות , דהיינו בשעת
 קניית העירוב סומכוס ס״ל דנזרו על שנוח בין השמשות אף
 לצורך מצוה, דהרי אין מטרבין לתחומי; רק לדבר מצוה, ואפילו
 הכי סבירא ליה דגזרו עליו טה׳׳ש • ולרבנן עכ״ש לאחרינהו חזי,
 וא״צ שיהיו ראויין לעצמו. (אמנש ק׳יל לש׳יס ל״ל למימרא לסומכוס ס״ל
ו אשבות ביה״ש םול״ל למשוש לצריך שיהיה העירוב חזי כיה״ש בשעת ל  מו
, הו״ל נמנית אז י  קניית העירוב, והן תרומה היון למקמי הכי לא הוה תו
 עירובו והרי ־בביה״שאסור להניח העירוב, לאקנויירשותא בשבת אפור(כשנת
. ואת״ל א״כ נזיר >מי, אע״כ לאף שלא סי׳ שלו קורם בין השמשות,  סיב ס״ע)
 אפ״ה כמתשיל אז לא הו״ל אז כמניח העירוב ביסיש . עכ׳׳פ מה מקשי הש״ס
 לסומכוס מרש נזיר דמותר ביין משוס מתשיל, א״כ תרומה גמי אי בעי
 מתשיל. ומה קושיא, גזיר מציה לאתשולי עליה (כנלרים ל״י ע״א), משא״כ
. ואפשר י״ל לאף ללכתמילה אשור ( ׳ ע א  תרומה לאו מצוה לאתשולי(שם ד
 למתשיל בתרומה, היון לאי עביל משני, מחשב כלילי׳): ט) שדה שנחרש בה

 קבר

ס מצומצמות, דאז אי אפשר שיערב רק בחולין ולא בתרומה אגל א׳ הוה מוקי לה בתרומה ביל כהן וכו׳ ״ נ  לצס׳יל ר״ל למיירי שאיני רוצה לערכ רק נ
, לא׳יב למה נקש רק בחולין ׳ הרי אפשר לערב גס בתוץמם ' ו ס׳ להיות ק , הרי הנך גזינא לא שייט בחזצין, א״כ ויאי הדרא תירוץ חו  וכלאמרן
ט מצת חוצץ, אבל לת״ק לרצס הגאון הנ״צ צאוקמה ק לא אכל מהנשאר. מיהו כל זה לסימכום מ ו ; , שהיא יותר מבייש, ואינה ביל כהן  ובנוונא לאמדן
ה ) מ ח  כאופן ללא שייך מתשל, ולאי מסתבר טפי לאוקמה בסתם תרומה שכבר קבצה הכהן או שככר אכל קצת מהנשאר, ללהכי קיימי השרשת ת
. במחב׳׳ת ם י ח ס ׳ שהקשה הגאון הנ״ל לרש״י פ א ג י ש ו ק . ו ( א ק ס בל״ה ומאי פ ) , כמ״ש רש״י ך ר ל ״ס מצומצמות שאין ק ה ק נ  מלנוקמא במערב ר
t ועי׳ במהרש״א שם. וכלי להצליק צדיק מעיקרא רבינו ע״ר רש״י זנוק״צ , ג״צ לא״צ להניח קושיא זאת בצ״ע . י פ  אשתמימתי׳ שכנר הקשו כן שם תו
) ללתירוז קמא דמוקי צה באמת כמדובי בנים, על כרחך הא למערבין בתרומה צישראצ  ללפי מה לאמרן לעיל ליש נ׳ תירוצים בגמ׳(עירובין דכ״ח א׳
, והכא שצ סופרים הוא אפ״ה ר ק י , ואף לבתר מ״ש הרא׳׳ש (ע״ז ל״ז) בשם רש״י, לבשל סופרים צישנא בפרא ע א ו ק משים מתשיצ ה  וביין לנזיר, ר
, לאפי׳ בלאו׳ אמרינן הואיל ( ׳ ם מ״ו ב י ח ש מ ) ה ק ו , לאופה מיו׳׳ט צחוצ אינו ל ה ב ר  הכא ע״כ קיי״ל כלישנא קמא לאצשרך לשעמא למתשיצ. להרי קייי׳ל כ
, היכא לא״א לאתשוצי עצה , עכ״פ מללא מתרץ הש״ם פסחים א ו , לנימא הואיל ומתשיצ ואת״צ חומרא ה א ו  אפיי לקולא, א״כ מכ״ש הכא למלרבנן ה
, ם צהך תירוצא מקשי ה מתרומה. על כרחך נ מ  (כ״נ אי) לר׳ אניה ס״ל כחידון קמא לגמ׳ עירונץ הנ׳׳צ, לטעמייהו לרבנן משוס מתשיצ, וא״כ צא נ
, לנהנה מתרומה להדיא. ן (שם) לטעמי׳ לרבנן מלחזי לאחרינהו י חנ  דעכ״פ השתא עדיין צא מתשל. ומליש שהקושיא היא אליבא לתירון גתרא לעי
, וצא מחשג ו נ ת נ < מ ה ד קיי״ל מצות לאו ל מה, עכ״פ ה , מה מקשי לר' אבוה סאיך מותר לערב בתרו ם ת ׳ ה פכא, דהרי נל״ז ק׳ קו' חו  א״נ ני׳צ אי
ת שאינה שלו 4 ח״כ א ׳ הש״ס אינו מכח מה שנהנה מהמצוה רק אי נימא לתרומה אסיר בהנאה/ א״כ האיך יערב גאסזרי מ . אע״כ לקו ה א נ ה  העירוב כ
, ר ק י לס התשלה אינה שצו. אא״א לטעם לחזי צאחדינהו ע \ , מקשי משיר / דעכ״ש ר ר ק י  הא תינח אי נימא לסוגיא לפסחים התם ס״ל לתיריז למתשיצ ע
מה, ן באיסורי הנאה לתרו כ  א״כ מאי קושיא, כמו דצריך שיערב במיצי לחזי לאכילה ואפ״ה מערגין מומלנ׳ותלחש1כי בנים , מלתזי צאחרינהו, כמו
, למכח התמצה מחשג ם ת / עכ״ס כהנים יכולץ ליהנות. להט שעיר נקט רש״י מעמא למתשל. וה״ה להוה מצי הגמ׳ צתרוצי ה י ל י ל  אף ללא חזי ל
t א נ׳ שהניח הגאון הג״ל בצייע לסומכוש צמה צמה מערכין לנלוצ ליו״כ י ש ו ק . ו מה , דגאמת מותר ליהנות מתרו ת מ א ק תירץ ה  בדיליה וכתירוצנו הנ״צ, ר
, וציכא גביה סעודה ראויה מבעז״י. אע״כ למבח מתשיצ מחשב כסעולה ה ד ו , דהרי בנזיר ביין מ ״י  ללינא למימר כתירוץ ב״ש מלאיכא שעודה ראויה מגפו
יה, א״כ שחמה נמ׳ נהוי מהי׳ט כסעודה ראויה. לא ידענא מה קושיא, דודאי היכא דאיכא סעודה ראויה מבעו״י להדיא, כ״ע מולו דא׳׳צ שיהיה  ראו
ם ביה״ש חזי ע״י מחשל , דצריך שיהיה נ ס ו נ מ ו ס צ צ ״ ק מי־׳י מתשיל, ס א דליכא סעודה ראויה מבעו״י ר כ י ה ק ר  סעולה ראייה גיס״ש, כעירוב ביו׳׳כ. ו
ו כ בתו ו  כיין לנזיר. לחזי ביה״ש למתשיל לצורך שבת לשתות יין, אבל תרומה אסור צמתשיל ביה״ש , מלליכא צורך שבת כלצ, וס״ל גזרו אשבות טה״ש(
יות, על כרחך ם ק״ל אמאי דקאמר הש״ס תרומה נמי שייך מתשיצ, וכ״כ לתירוצא קמא במדנודנ נ מ ם אי מתשל הדרא לטבלא. א  ד״ל ע״ב ל״ה אלא). נ
* . זאת״צ נצ שבילו 3א מחשב הואיל (כרש- ( י ם ("ח א י ח ס פ כ ) ׳ י ר מ , הרי עב״פ הו״צ ב׳ הזאיצ דצא א ק בתרומה משום מתשיל, ומאי מסכי ב ר  שעמא ד
נה . עכ״פ אף דע״י מתשל מחשב כראוי לאכילה, עכ״ס השתא אינה שלו, זהאיך יערב בדבר שאינה שצו. לאף שיש צו גה טובת הנאה לז ( א מ ל  שם ל״ה או ד
ה לפ״ה) מלנם וויתור אשור במולד (כרלח״פי רי ז נ כ ) ן , ולק כמודד הוה ממו ן  לכל כהן שירצה, עכ*פ הרי ק״״ל(קדושין נ״ח א׳) דטובת הנאה אינה ממו
ו מ r ב׳) להכי לענין עירוב מחשב כלידיה, או ד p ׳ יבמות ס (פתו י ו ״ל דעכ״פ מפום דמותר ליהנות מהתרומה הנאה שאינה Jc כל אי  ס׳׳ה מאישות). ו
אי לקדש בתרומה הרי א דא״ב מה מקשי בקדושין(שם) אמתני׳ התם איך ר| ח י רת מתשל דלחסבכחז׳ לאכילה, כ״כ מהי׳ט מחשב כדידית. ל  למהנ׳ סנ
( ה מ ו ר ת ל להטת ממנה הנאה שאינה שצ כלוי או למום מתעיל׳ מי«3 כליד" * ואי׳יל דס״ד הא דמעל־בי) לישראל ב מ ל  אינה שלו, ליעני ליש דאשום מ

 מיירי

 שנויי נוסחאות
ן ולנתן. י ל  ובמים • בחו
 וכ״ה בד׳׳נובמשנ״כ; ברייף
 בחולין ולא בתרומת
 ולכהן; נכי״נן וימשט׳ר
 »ף בחולין לנתן וכ״ה אף
 5רי״ף כיי. כפי הנראה 0י׳
י ר  הגבלי והירושלמי את מ
 סומכים כל אמד לש•
ח י ב  נוסחתי/ ע״ש וצ״ע. ב
ית״ ״ ת, בכי׳יק ג ו  חקכי
 3מש3"נ וכמשכי״ר בץ.

 תוספות רע״ק
 מביעייביס ביהיפ כיון
ד לקטגיס ומה ח  ד
 דמשנינן בסוגיץ על
 צ־ע רהתם איכא סעודה

. י  הראוייה מבעי
סr כיותר מכיב  כתרו
ס. י  הא ה^תא חזי לכחנ
 ומבע״י הוי סעידה
 הראויה לכל בטני ראי
 בעי מתשיל ומפרי־מ
 מיניה . כשלמא לכ׳׳ש
א דהאנ׳׳ייל דלא ח -  נ
 מקרי סעודה ראויה
ל דמתש־ל עלה י 2 ש  כ
 דהא ס״ל דאץ מערכין
 למיד כי־ין אברלסומכוס
 יקשה . ואולי יש לדחוק
י  דדוקא היכא דמפעי
 חזי בלאו סתשיל עלה
 בוה מדני אם השתא
ל לא  חזי לאחר־נ• אג
 דחז• מכע״י עיי מתשיל
 עלה אא״כ היכא דהוי
 סעודה אפי׳ בה״ש ע״י
 מתש־ל עלה ודוחק :
 {אות כא] תוי״ט ר״ה

. אש־לו בה׳יש, ם י כ מ ו  ס
 דסבד כרבנן רמשום
 שביח גזיו בה׳יש. אבל
 לנזיר ביין דמידד,
 םוטכוס היינו דליכא
 שבות לשאול עלה
 בשבת דהוא לצורך
ת שיהא מותר ב  ע
 לשתית יין בי&בת
 ונשאלין לנדרים ׳עדן
. ת ב ש  לצורך שבת ב

ם י ט ו ק  ל
׳ בבית י  [במשנת] אפ
 הקברות. עמ״ש הל״ב רל
 ורבנן סברי אדם מקפיל
 על עילויו כוי נמצא
 משתמש כאיסורי הנאה
 עכ״ל. מדלא מסל;יק מיד
 משמע דסהמו כפירושו
 דנמגיחו בקרקע נית
 הקברות (ולא בכית כל
 הקבר ממש) בסתס מניח
 עירוב תחומי! שאיט צריך
 לבית או לבנין.ותימה להא
 קיי״ל כפ׳עמרהדין לקרקע
 עולם מותר לאתמויי מ5י/
 ושר״׳ שמואל לקברי׳ דרב
 דהוי נסנו מנ" עסרא
 לאשתא מהאי ןןעמא ואשיי
 נקבל לא אסרינן אלא כקבר
 בנין ותלוש ולבסוף חברו
 דאית ביה תפיסת ידי אדם.
 וג״ל דמ״מ הכא אסרי רבנן
 פיון דגעינן בית שביתה.
 ולכן מקומו כל עירוב
 תושס ר׳ אמוח וכ־&ירש'י
 נמה שממיס לצדידה הזה



 ציונים

 ב גמנרבין. >P »יי׳
 «״ו מה׳ נניייגי! הל׳«״ו
:lr»P סמ׳מאוימפייפימ 

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 (לילך) לחוץ ולאכול
 וכ׳•: גכייא; במשביב לחוץ
 ולילך לאכול; ברי*ףל*את
 לחוץ ולאכול; במו״ש
 ובמשבי״ר וגכי׳מ לימא
 וכן ליתא ברא״ש וברש׳י
 לא, א' דיס והיט מייתי

 ועי׳
ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת

ץ כו׳• ו ח  [בד׳גיב] ד״* ל
 והלכה כחכמים וכיפ כש״ע

 סי' שינו:

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
ץ ו ח ח ל ״ י [ ג * ע י כ נ  א
 לעשות כו׳ ולא נקע כהן

 כו׳ עיין יסלימ;

ם י ט ו ק  ל
 להו כמאן ומלו דמו לןהו
 כיתו שקנה כקניית עידונו
 יה והויל כאילו מוקף
 מחיצות.וא'כ אע׳ס שבאמת
 אינו נהנה אלא מקרקע
 עולם כיון שנועה התרת
 העירוב כאילו קנה כאן בית
 לצייד שביתתו רואין אותו
 כאילוהוא נהנה משל בנין

 ודו׳ק (לחםשמיש):
י וכוי נ ה ספ  תיייםד׳
 היכי אייתי לה וכוי מקמי
 הכי בעי כבמ׳ והא כיון
 דאתחא איממי (משום
 זמשמע ליה דהייק מערבץ
 בתרומה אפי׳ נבה״ק)ומשגי
 בשלא הוכשרה או שנילושה
 במי סירזת והא נמי נ ו״ל
 להתוי׳גו לאתרי(שיל): ר
ן כימאי כז׳אב5 י  םערב
 לא בטבל . הוה קשיא לי
 טובא.הא שמעינן ליה לת;א
 וידן דס״ל כל שהוא משוס
 שבות לא גזרו עליו בין
 השמשות במקום מצוה. כמי
 הכא כעירוב, תתומין
 דקיי׳ל אין מערכין אלא
 לדבר מ5וה . א״כ הא מני
 לעשוריה וחיי ליה •
 ומשנינא דלימן לא
 אמריגן הואיל אלא דווקא
 מידי דחזי השתא . אע־ג
 דלא חזי לדידה . אי מ;י
 לאמדיכי - כרמאי דחד
 לעניים • אמרי מיט
 בעשיר. אגל(ובל לא ח,-
׳ »  לגמרי. ושוג מצאזי ג

 כוברי(לחם שמיס) :

 יע *n™ בבל מערבי! פרק ג עירובין תוםפת י״ט נח
 בעצם כשעורה ומשום הכי מוחר ליחן עירובו שם שהרי אינו מטמא אלא במגע/ הר״ר יונחן: מפני שיטל לילך לחון
 יכול להכנס במקום שנחן שם פירוט והוי הוא ועירוט ולאכול. פירש הר״ב כגון שיכנס שם בשידה חיבה ומנדל
 במקום אחד: לחוץ׳ לעשות מחיצה בינו לקבר שלא יאהיל כגון ומסיים רש״י כעגלוח מבעוד יום ועיין רפ״ח דאהלות שצריך
 שיכנס שם בשידה חיבה ומנדל אלמא חד ליה ופלוגתא דרי יהודה שמחדקיס ארבעים סאה וכו׳ [״ועי׳ מ״ש במשנה ד' פיג דחניגה]
. ופריך בגמרא היכי אייתי לה דאם .  ורבנן מוקמינן בגמרא דאשילו .
ת י) מפני שיכול לילך לחוץ י״) מוציא ירו חין לשידה יאהילנה על ו ר ב ק  בישראל פליגי רבנן עליה דר״י ה
 ואמרי דאין מניחין מרובי תחומי! ולאכול*) 1 ב מערכין בדמאי ע) ובמעשר הקבר ומדנקט ר״י ולאטל ש״מ דראוי
 בבית הקברות ולא נקט כהן אלא לאוכלו בעי רי׳י ומשני שיכול להביא
ך כחו דר״י ראפי, בכהן שרי ובהא קמיפלגי דרי׳י סבר אע״ג אצלו כששוטי כלי טן שאין ברחב! טפח דלא מקבלי טומאה ואין מ ד מ  ל
 לאסור ליהטתולהשתמש בבית הקברותמותר להניח שם עירוב דאין מביאין הטומאה [״ומה שכתב הר״ב דאסור ליהנות ולהשתמש
 מערבין עירובי תחומין אלא לדברמצוה ומצות לאו ליהנות נתנו בבית הקברות לשון רש״י וכל תשמישי המת אסוד! בהנאה

 ואע״פ שמשחמר שם הערוב אחר קנייתו דהא בין השמשוח קונה דנפקא
 וכבר נעשית המצוה והוא משתמר שס כל השבת קסבר ר״י אין אדם מקפיד על עירובו אם אבד או נגנב לאחר שקנה ורבנן
 סברי אדם מקפיד על פרובו לאחר שקנה ורוצה שלא יגנב הלכך כשהערוב משתמר בבית הקברות כל השבת לאחר שקנה בין
 השמשות ונגמרה מצותו נמצא משתמש באסורי הנאה שהקברות אסורים בהנאה לפיכך לח יניח אדם עירוב בבית
. בככר שלקחה מעם הארץ ולא הפריש ממנה תרומת מעשר של דמאי: ובמעשר  הקברות והלכה כחכמים י ב םערבין בדמאי

 ראשון

ז ע ו  ישראל ב
, למפריש החרומה והיא שלו לגמרי, י בישראל שירש מכל מכהן ד י  מ
 שיכול למוכרה לכהן(בכורות י״א). ליתא דהרי קיי״ל(רמב״ם פ״ה מאישות
, א״ב הו״צ ככבד בא ליל כהן שהיה י מ  ה״ו) מתכות שלא הורמו כהורמו ל
״ל לאע״נ לע״י נ . ו ( ' אי  אבי אביו, ותו לא מצי מתשיל עלה (מלריס ס
, עכ״פ לענין קלושין (שם) ו  הואיל ומתשל מחשב כליליה ומותר לערב ב
א. ואל תתמה שיהיה  ממונא בעינן, וכל עוד ללא התשיל לאו ממונא הו
 דבר כדידיה ואפייה לא הוה ממונא, דהרי חמץ שעבר עליו הנסח ודאי
 לאו ממונא היא (כפהחיס ל״ל ע״א), ואפייה מחשבה כלידיה דהגוזלו ובא
, ( י  אחר ושרפו חייב לשלם לגזלן מלהיה יכול להחזירו לנגזל(כב״ק צ״מ ב
ר, ההם טעמא אחרינא ׳ סמ״ע(ח״מ שס״ו), ואף דלש״ך שם סטו  וכך כ
, משום דה״ל גרמי חייב רק משום קכסא, וכל דלא שכיח ל״נ אכל א ו  ה
. ואע״נ לבהניח עירוב מחמץ שעבר עליו  עכ״פ מולה דכדידיה דמי
 הססי1/ ודאי לא ה1ה עירוב/ ואי מחשב כדיליה, אמא׳ לא, ומ״ש
, י , ודאי בין בעירוב בין בקדש בו אשה, לא מהנ נ ״ ה כ ״ל מ  מהחמה . י
 מיהו בעירוב שעמא לחול ובקדושין מעמא לחול. בעירוב משום דאף
, עכ״ה ה ו ׳פ לא חזי לאכילה, ובקדושין אף דכדידיה ה  דכדידי׳ למי עכ;
 לא היה ממונא (ועי׳ קלושין נ״ו בי) אבל תרומה כיין לראוי לאכילה / וע״י
, אף לאכתי לאו ממונא הוא לקדש בו אשה, אש״ה ׳  הואיל מחשב כלילי
ן להקשות אי , דלעירוב לא בעינן שיהיה ממוכא גביה. ו  מותר לערב בו
(ע״ז ס״ב א׳ ל״ה בדמיהן) לטעמא למקדש באיסורי הנאה  לפי מ״ש תום׳
 אינה מקולשח, לאו משום ללא הוה ממונא, רק משום דקדושין גועיייהו
, וכשמקלש נהנה מלבר שאסרה תורה ליהנות ממנה א״כ אה נ  מחשבו כ
ה, מדכתיב  המקלש 3י!חמה אמאי אינה מקודשת הרי רשאי ליהנות ממנ
״ל לולאי מולו רבעת״ו לבעינן בקדושין שיהיה ממונא / ואסרי  לכס. נ
 הנאה מחשנו ממונא, מלשוה אפרן פרומה כשישרפן, רק לאסור ליהנות
 ממנה השתא למכרן צשרפן / משאי׳כ תרומה אף דרשאי להנות ממנו עכ׳׳פ
ו נ׳׳צ לבתר מ״ש רמל״מ (פ׳׳ה מאישות א־) . א ׳  לא מחשב ממונא לידי
, כל שאינו ממונא לגבי לילה / אינה ׳ י ל י ה ממונא לנכי׳ ל מ  לאף היכא ל
 מקודשת. א״כ ה״נ בקלשה בתרומה , אף אי נימא למםום הואיל מתשב
, ה ד י ; עכ״ס בקדשה בה ליכא ממינא לגביה ד  ממונא לנב* דידי׳ לענין עירוב
 להרי איהי צא אפשר לה לאתשולי, לאף דאי יתשיל איהו יהיה אצלה
, עב״פ מללאו מצוה לאתשול׳ עלה (כנלרים נ״ט א')/ לא סמכה ן  ממו
ם ק״צ א״כ נ מ . א ( י , דבקדושין בעינן סמכה לעתה(כקחשין ל״ז נ  לעתה
, לכמו לבתרומה אסשר למתשצ, ה׳ינ  מס מקשי ש״ס עירובין(ל״ל ע״ב)
יר, מלהו״ל כבונה ז , תרומה נלאו מצוה לאתשולי, משא״כ נ ' ו  בנזיד מה ק
ץ דברי רמליא [ת״מ די] ה ו מ ת ו ( ב  במה (כנדרים ד״י מ״א), יי״ל: (
 שכ' וז״צ דאף שנטמא העירוב ואסיר צו צאכלו, עכ״פ שרי לישראל, עכ״ל,
, ומה שתי׳ באשל שם לכסן ז  ותמוה, וכי אסור צכהן לאכוצ חולין סמאי
 מוזהר מלפסל נופיה [כחולין צייד בי] 4 במח׳׳כ ליתא. דהתס קאמר שפיר
 מי סשינן לי׳ בילים אוכלין טמ־יי[ שמעירבין בנ^ד הדמע שהות תרומה,
 להרי ולאי נפסל גופו ע״י שיאכל האוכלין הטמאין, ואסור לאכול עמהן
, אבל שיהא כהן אסור צאכול חולין טמאין לא שמענו.  התרומה שמעורב בהן
, הרי רבעתי״ס [שס לצ״ל ב׳ ל״ה ק  ואף שרש׳׳• [חוצין דצ״ה א׳] כתב י
ה הקשה כברזצ בני ש ק ה  והשלישי] הוכיחו לצא כרבינו בזה יע״ש: (ג) ו
ק שציש״א; אמאי לר׳׳, הוה עירוב ח צ ך י ו ר  הרב המאה״ג החרון מהו׳ ב

ן תפארת י כ  י
, הקילו שיכול לילך לשםכשמנפח ן ק מדרבנ , דכיון דטומאתו ר ר ב  ק
רה. א״כ יכול להיוח הוא ע בהלוט עצם כשעו י נ  והולך ורואה שאינו מ
נ דלרבנן א״צ שיהיה העירוב חזי לעצמו אע״ / ו  ועירובו במקום א
ב ר ע מ ס שיוכל ה ח במקו נ / עכ״פ צריך שיהי' העירוב מו ' ז י ס  כ
: יא) ר״ל ׳ ו א ד : י) לטומאתו מ ( ב ) ם  לבוא לשם, מדה״ל כאילו דר ש
ב)ר״ל ריכול : י י כו ׳ לחון ולילך ו רסי  לילך ולעשות מחיצה. ובש״ס נ
, ה  כהן לילן לשם כשיחוץ בינו להקברוח ע״י מתיצח חיבה כשישב ב
, ה א מ ו ח דאז אינה מקבלת ט ׳ אמו ה ברום ג מ ה על א מ  והיא רחבה א
י בך כתכ לש״י. ט (אב״ ״ ק ת מבעו״י שגיכ אינן מ  ונמשכת מבהמו
 זאיצה״ק הרי גם בביה״ש עצמו מ1תר לכנס שם ע״י תיבה הנמשכת מהבהמות,
 דהרי אינו רק שנות ולא גזלו על שבות ביה״ש. י״ל כיון לאסור שמא יחתוך
 זמורה, דהו״ל איסור דאו׳ להט נזרו על שבות כזהביה״ש. וליכ הרא״ש ה׳״א
 דעילונין סיל ותום׳ עירובץ לל׳ג א׳ ד״ה והא בסופו). וגם עירובו יכיל
׳ , דאז אינו מק״ט אפי ח פ  ליקח בפשוטי כלי עץ שאינו רחב ט
א הכלי מלהאהיל טל הקבר מ ט ס אינו מאהיל דאל״כ הרי נ  מדרבנן נ
, דכל ו י ל ה לאדם ואע״ג לאין הכהן מחהר ע א מ ט מ י ו  ונעשה א
זהר עציו (כתוספתא לשמחות ה שאץ הנזיר מגלח עליו אין הכהן מו א מ ו  ט
ח י״א מ ח שנטמאו ב ס ח , ורק בכלי מ ( ׳  ש״ל, וכתיס׳ גויר לנ״ל ג
, אסור ן ה  שהכהן יהיה נזהר מלהטמא בהן(כי׳״ל שס״מ), עכי׳פ בשינע ב
, ה א נ ה א קבר בנין דאשור ב ׳ הו  מלאכול בתרומה (יעי׳ תום׳). ואפי
, דמצות לאו ליהנות ה א נ , זה לא מחשב ה ט ו ר י ה שקונה שם ע פ מ ״ כ  ע
, ס״ל לר״י תה ס אחר שקנה שם שבי ם ג י מהמקו אף דמחהנ . ו ט ח  נ
, ונמצא ה ח י ב ס יאבד עירובו אחר שקנה שם ש ד א  דאין ארם מקפי
ד עצ ל כמקפי ״ , ס ד ב א , ואפי׳ אם יקפיד שלא י י כלל  דלא מחהנ
ד . ורבנן ס״ל אדם מקפי ם ד  דבר שאינו חשוב ובטלה דעחו אצל כל א
, ונמצא דמתהני תה ל עירובו שלא יאבד אחר שקנה שם שבי  ע
, ואפילו מפקירו בפירוש ו ב רו , מדמשהמר שם עי ה א נ  מאיסור ה
י לישראל , לרבנן אפי ט ה ל ל. ו , דבטלה דעתו כלעי י נ ה  צאחי׳כ לא מ
, דנמרי׳ ה ר ו ה ן ה  אסור להניח עירובו בקבר בנין דאסור בהנאה מ
ע צכ״ע ק ר . אבל בקבר ק ( פה ;כסנהלרי( מ״! ב׳  שם שם מעגלה ערו
י״א דתלוש ולבסוף חברו . ו ר ס א  שרי לישראל, דקרקע עוצם אינו נ
חר לכהן ס מו ר פ ת ה ט ב ״ל שם״ל). וקיי״ל ד י אסר( ע עוצם נ ק ר ס ק  נ
. אבל להגיה עירובו כדאמרן חה ו פי י נ , מדיכול לבא לשם ע״ ב ר ע  ל
. ה א נ י מאיסורי ה , אסור אפילו לישראל מדמחהנ י ו נ  תוך קבר ב
ן לחתומין רק לדבר מצוה (ולק בליעבל מהני אם  ואף דאין מערכי
 עירב ללכר רשות. ולאבן עוזר תמ״ו אף במערב ברגליו הדין כן) וא׳׳כ
״ל דהא דקיי״ל ׳ שקלים ע״ב מ׳׳נ ולו״ק). י (עי ו  מצות צאו ליהנות נתנ
ף ו נ מי הנאת ה ה נ י יש ב ק לדבר מצוה היינו אפי  דאין מערבץ ר
, דהרי ו נ ת  (כא״ח שתעי׳ו) והרי בכה״נ לא אמרינן מצוח לאו ליהטח נ
נ י״ל ״ . א ( ן אסור לטבול ט ביה׳יח (כל״ה כ״ח א׳  הנודר מהמעי

עכ״פ מדרוצה שיתקיים , ו ה י צ רוב יש מ ת העי ״ נ פ רס בשעת ק ״ כ  ע
. ואפ״ה ר ש ע : יג) תבואת ע״ה שחשוד על המעשרות ותרומות מ ( ע ( י , זה ודאי מחשב הנאה (ת״מ א תו י י ט גם אחר זמן קנ ו ר י  ע

 מערנץ
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. ציא «׳נ בו רו לח עי  השו
א ״ פ «*נ ה ו ר »  ייועלמי מ
׳ ה ו מ  fio;b:n מפא כיה מי״ מי
נ המיג עמץ דרבנן * : :  עירוני ן
 ft' מיש״ע א״מ טי׳ P"D הגי׳

י י ו נ  ש
. ב והקדש. ם  ועי׳ ד
פ י נ ת כ ה י י ע י ק ז י ב נ ו ד  ב
 בחלת(וכתרומה). וכ׳יה

ם בחלה ובתרומה.p הגי'גס׳ י נ ה כ ה ו ) ונמר שם סם מעגלה ערופה ע״כ]: ב  דנפקא ל! בסנהדרין מותמת שם מרים (במלכר כ;
 מדויק וכן בריי׳ף והכי מסחבראדמ״ש תרומה מחלה. והטעות נפל בדפוס מדתנן לעיל ולישראל בתרומה. ושבוש הוא דמדחנן הכא
 והכהנים בחלה ש״מ דכםומטס אתיא ולא כח״ק . ובין כך ובץ כך קכיא לי על פסק הר״ב והרמב״ם לעיל דלא כסומכוס וכן
 כתב הרמב״ם בחבורו ס״א מה׳ עירובין והא סחם ר׳ כסומכום והוי מחלוקת ואח״כ סתם והלכה כסתם ונ״ל לתרן דאםכח

ה ר ו נ ט ר ב  נוסחאות סתמא אחרינא והוא מתניתין דלקמן ר״ע מ
׳ . ט ל ו ב ט י ראשון כו׳ אבל לא כ נ ר ש ש ע מ ב ו יי) ו ת מ ו ר ה ת ל ט נ ן ש 8 דלא נזרו בה׳יש משוס ראשו  דסתס כר'
ה כולן מפורשין במסי שבת פרק מפנץ: ל ח ם ב י נ ה כ ה ו •י) ו ד פ נ ש ש ד ק ה  שבות וא״כ דין התרומה לישראל כד! ו
. י מ ש ר ת עירובו כיד ה א השולח א ל • י«), ן ל י ט א ב ל ל י . א ( ה « מ מ ת י ת ו י ל  «*p(nW!wi) מיה היין לנזיר וק׳׳לךוהרא״ש כתג י
ן ^ להוליכו לסוף אלפים אמה ודוקא ת מ ו י ת ־ ה ל ט , א נ ל ן ש ו ש א ר ר ש ע מ ׳ ואע״ג דסתם ב  הלכתא כסומכוס ט

R t ^ m l * ^ . ( - ת פ א נ ל ש ש ד ק ה י ו נ ש י ש ע מ א ב ל ^ ™ ™ ו ף ״ ! S TO^SS 
ל בערוב חצרותק ל) ב א ^ ק ד ב א TO1 p כ p ש £ ר ד ח ו מ ב ו ר ) ע ח ב ל ו ש ה \ 5 W c i S 

י שלא אוכל ככר !ו מערטן לובה והא דתנןבמתנישץ והנהנים בחלה ובתרומה לא הוי כמחלוקת ואח״כ סתם דה״ה לישראל נמי , »י י ^ ״ ^ א * { 
? אלא אורחא דמילתא נקט כמים שתלה ותרומה מצויין להם ועוד דהך משנה שנויר>בפרקכל שעה והתםדוקא כהנים וההוא לישנא  השולח ?w?1 מ
לח מרובו ביד חשיו. כתבהר״באבל  תנאנמי ה5ח טכ״ל ומה שיש לדקדק בדבריו הללו כתבתי בס׳ מעדני מלךבס״ד]: השו
 בערוביחצירות קי״ל קטן גובה את תערוב. בתוספות מסקינןהטעס דעירובי תחומין הואיל ואסמכוה אקרא החמירו ולא הימנוהו
ק ו׳ משנה הי) בעה׳׳ב שהיה שוק* עם שכניו א״צ לערב ר פ ב ) ן נ ת  רבנן לקטן״והר״ר יונתןפירש״ דעירובימצירותדקני ממילא מ

 ולפיכך

vc»9 במשנ׳יכ, ובייש 
 המש׳ ש5 (לא, כ); כלצו״פ
 ובכי״ק וכמשנייר ומ״ש
 (לא , א} ..את ערופו.

 ישראל ב 1 ע ז
 מלאין מקפיל על עירובו. עזור ע״ש או עיו״מ לעלמא אמו שנח אחר ץ״נן
t כא, דאז צריך להקפיד בעירובי כלי לילך בשני על עירוב וה :  אי אי
. וכמזרען כה״ג (עירובין לצ״ל אי). נ״ל ללווקא ו  כלקמן בפרמן מ״
 החס גזרי' מלאיכא חשש אישור הונאה מרהי׳ר לרה״י לאו' משא״ב ככא
ן דל״ל (עיחבי ס׳  בין המקפיל או צא מקפיל הוא רק מלרבנן. וחיצי מתו
ל לרבנן צ׳יג ביהי׳ש וצ״ג אמו ב׳ יז״כו סמוכץ. כ  א׳ ל״ה נזירה) מ
, אמאי לרבנן י ״  ומה שמאלני החריף מהו׳ יוסף במ״ש מבעכלאכק׳ נ
ב, נ״ל לה״ש משום לכל מלחא לאמר רחמנא צא תעביל  בדיעבל אינו ערו
 אי עביר צא מהני אפיי באיסור לרבנן(כח״מ ר״מ) וה״נ אמרו רננן לא
י הרב נ ב ו / ו א , וכ״ש הוא דאית בי׳ דררא דאיסור ל ה א  תערב באיסורי מ
״ח.  החרון הנ״ל שצימי׳א הוסיף בה לנרים דאף צמ״ש בפירושי פ״ה ׳
. 'צ״א לא  דכצ שחשאו מצל ל׳־יא, כמכירה בשבת לאיסורו מכת הזמן
, ס , והרי ה״כ הנחת העירוב אינה איסור, רק מצל ד״א אפור פ י  מהנ
 דהיינו משום שהמקום אסור בהנאה. יי׳צ החם מכירה בשבת אינו תלוי
, לאפשר זה בצא זה . מפא״כ הכא ה:!קוס והנחת העירוב  ושייך עם הזמן
ה.  צריכי להדדי וכל עיקר הנחת העירוב הוא שיהא שביתתו נמקים הז
 וכיון דבסעת הנחת כעירוב רצה שיהיה העירוב משומר אחי׳כ, כבר
. עכ״ל בני י מ  היה הנתח העירוב בע5מו באיסיר . ולהט לא מ

 הרב הנ״ל:

ם •י י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
ח ־ ־ « * ו  [תיייט] ד׳ח והנהנים י כ י ? ח
* - 1 חמיע• י ^ ׳ ר ; ׳ ו ו ? ט ז ־ ם י הל׳ כ  מ

! מערכין בה, מדחזי לעני שא׳יצ להפריש ממשרות מדמאי. והא דלא ' ס ^ ? י מ ש £ מ 2 ? ע » נ 5 
. ה״ע התם משום שיהיה בו ( ה ״ מ ג ״ פ  היייים שאץמ״כיי א?א שליי ב״ש כדסלגי בסיכה (
 יל דלגיפא אביריך היתד אכילה ודין ממון מרכמיב לכם, משא׳׳יכ הכא, כך נ״ל בברטת
: יד) ר״ל הרימה שצו שמחוייב בה, דהיינו ה)  לאשגיועיץ ללא חייש ש׳יא רש׳׳ז ובפסחים(פ״נ מי
פ בניטל תרומת מעשר שלו אפיי צא נעלה ח־ומה גדולת שלו. ומיידי ״ ה י  יכומאםכהן ש־ילד מ
 שהקדימו לוי להכהן ונטל המעשר בשבצים, דאז פטור המעשר
1 מה׳יצ, מרלא נתתייב אז עדיין בת״ג. דבצא הקרים בשכצי' / טבל ו י צ ! ל ו ש א  ר

 בנת־י״מד׳חוהבהנים הוא ואסור: ט0 אף שלא נ̂ת עדין החומש למוסיף עצ שוויו,
' אס״ה פדוי הוה, רק שמחויב עדין ליתן החומש: טו) ה״ה לישראל, ? ו כ - 2 

. ונ״ל דה:א נקע כמים ק : רק אירתא דמלתא נקע, דמצויין גבי כ ש ב ן נ ״ ש מ י א ר ״ פ ו ׳  מ
. ולהני  דר״ל שהתרומה שלהן. דאילו ישראל איך יערב כשאינו של,
 יאמר והנהנים ולא לכהנים ודו״ק: יו) אשיי טבל דרבנן כזרוע
 בעציץ שאינו נקוב(ואעינ להפרשת תרומה אינה רק שכות , ללא גזרו שליו
. נ״ל לשכל מ5״ע לא חזי, משא״כ ( נ י נמ׳ ן מצזה ותזיא לי׳ או ( ר ו 5  ?יהיש ל
: יח) ר״ל ת״י שמחוייב בה, שהקדים  יץ ל>1יר) (ועי׳ תיס׳ ל״ל ע״כ)
 הליי ולrf המעשי קודם שהפרישו תייג, אחר מירוח, דאז נחחייב
. כבר בת״נ, והו״ל טבל (ועי׳ שכת פי״ת מ׳׳א): יט) אשיי רק לא  . א
2 נפדו כראוי, כגון מע׳׳ש ששדאו טל מטבע שאין עליו צורה עדיין, כ ד

; 

 ספר כריתות ע״ש יתיישי
 כיעב קושייתו להכא .
ו מיז  וע-׳ז״ש כס׳׳ל מי

 דכלאיס ־

ק ״ ע  ר
ה ג ש מ  ב

ת ו פ ס ו  ת
 ב [»ות בג]

ל לא כטבל ב  א
ם שבות לא והקדש בשיאי בקרקע : כ)להוציט לסוף אלפים: כא) ודוקא עירוב חחומיןדחמיר דאשמכוהו אקרא. אבל ערובי חצרות כרי עי׳יקען:  שהלא ^

 גזרו בה״ש א״כ יכיל י אפיקורס
 לדפ־יש בהיש מ״מ כיין דעבשיו לא חזי לשום אדפ לא םהני כמד. דיכול להפרישו ויוקא בהחיא רסימכוס דם״ל דישראל בתרומה לא, בוה ד,יד. קשה כיון דעכשיו חזי לאחריני
 בזד נ\מא א־בע* מת •ע־ ל עלי. ויחזור ויפריש והיה חזי נםלריריה מעיה צריכים לומר דםומבוס סכר כרבנן דמרו משים שבות בה״ש.תוס׳:נאותבב]תוי*טד״ה והכ״גים. מתני׳
 דלקמן דסתטכר׳. אין זה מספ־מ דאףדםתםמתגי׳ דלקמן לעניףד. דלא כסומבופ דםשום שבות לא גזרו ככה׳ש . מ״מ היה לנו לומר מינקס הבחנים כתלי• וכתרומה מוכחדםחםלענץ
 זה כסומכום דבעי׳ דוקא חזיא ליה ומימיה אף דמ״ט גם ־שראל בתרומה מעיב משום דאי בעי מתעל עליה ומפריש עליה מגיה וכיה. מ״מ אס הוא בצמצום כ״ס אץ כערכ־ם ונקט ו־כ־נים
 בחלה דהוי מלתא דפשיקא אף בב״ס מצומצם. והכי מוכח מדברי תום׳ דף ל׳ קיב דחקמו על מתני׳ דאבל לא כטבל דא הוי לתקונ־ בה״׳ע ואין לומר דההיא אתיא דלא כר׳ וכויותירצו
 כיוןדעבש־ו לא היי לשום אים . ולכאורה תמוה דמ״מ אמאי קתניכהנים בחלה ובתרומה נם ליש״אל לשתרי כיון דהשתא חזי לאחריני וגם לרידיה חזי ע״י דאי געי מתעל עלה ויהיה
 מוכרח כההלם דמתנ־׳ דלא כר׳ ;זולת דנימא דס״ל לתום׳במ׳׳ש הרא׳מו דייל דכהנים בחלה ובתרומה אורחא דמלתא נקש והיה לישראל) איו כנ״ל דנקמ כהניס דהוי מלתא דפפיקא
 אף בכ״ס מצומצם אבל קושייתם רק על דינא אבל לא בטבל דבשםע נ״כ סתם אף כיתר מכ״ם : 'א״לס ק׳׳ל על יב־ייהם עם שכתבו ומיהו איבא למיםר הא דפייך פש־טא חיינו משו0
 דמיישא שמעינן לחו דקתני םע־בין בדמאי וכוי, הא מזה אין ראי ־ דבדמא־ מעיבים יייינו בבל ענין אף בב״ס מצומצמות דכיון דאי בעי מעקר לנכסיה ונידוק מזי. באמת דכשבל בדו״ג
 אפו״ אבל עדיין י״ל דביותר טכ׳׳פ גפ בטבל מע־־בין לזד׳ קתני אבל לא בטבל לומר דבכל ענין לא דמשומ שבות גזרו בה׳׳ש . וביותר י״ל דמה דקתני אבל לא בטבל קא• על מה דקתגי
 תהלהוהבהנים בחלח ובתרומה ע׳׳ז אמר אבל לא בטבל ר״ל דכהנים כטבל דאף דאי בעי מפריש וחו־ בולה לדידיה מ״מ אין מעיבים דמשום שבית גזרו בה׳׳ש וזח לא ידענו מבבא
 דמערביס בד«אי דהא מחידוש בדמאי yn* לישראל מעיבים בו: ויעויין ברשב״א בחי׳ יבמות fi׳ חדש שתקשה לש־טתיה דאיסור דרבנן מאכילים לקטן בידים דאמא־ אין מעייביס בטבל
 ומפרש־׳ לח 8םגל דרבנן הא חזי לקטנים וכמו המערבים ביוהיכ מה״ם דחזי לקטנים . יע״ש . ולכאורה קימה דא מתני׳ רקתני אבל לא בטבל אתיא כפשטא כסומכיס דחא קתני
 ברישא והבהניס גחליז ובתרו«ח רמשטע לישראל לא(«ולתדנימא דפיל ג״כ כד.-א״ש הנ״ל דאורחא דמלתא מתני) ולסומכוס הא לא מהני חזי לאח־־ינ׳, ואפשר לומר דמוש־יוןו
 דלא בטבל סתטא קתני אף ביותר מב״פ וכנ״ל . ובזה אף דטתני׳ זו סבר כשומכוס מ״מ הא השתא חזי לאח״יני לקטנם וכזה םהני היכא דבה״ש חזי לרידיה עיי מתשל עלה כמו
 לנזיר בייז אלא דםזמבום ס״ל דמשום שבות נזרו בה״ש אבל מתנ" דמשמע דס״ל דל״ג בה״ש בם״ש תופ׳ שפיר יקשר וזחו ממש נקושית תופ׳ אלא דחוס׳ כתבו היבא די שתא לא
 חזי כלל רשוםאיס לא מחני מכחמת׳עילעלה ובזה יחול קושיה הרשב״א דחא חזי לאחריני לקטנים. אמנס עדיין יש לפקפק דהא לסומכוסצ״ע בטעמא דמערבין ביוהיכ משים דחוי
 מידה הראויה מבע״• כדאמרינן לביש וא׳׳ב אין ד־כרח דטשום קטני0 טקדי חזי לאחריני היכא דלא ירי פעורה הראייה מבעיי ובטיש התוי״ט בשםהרא׳ש וכן ר״ה דאמר שבועה שלא
 אוכל וכו׳ קשה לי דמה זו ראיה יאייילדימעט משוט דאי בעי מחשל עלה כמו בגזיר ביין דמודה סומטוס ועיין. ואיכ סתמא דדכא ודלקםן לא סתרי אהדדי. ואדרבה ב«ה היד,
 :•ח» טפי הא דלא נקט בהיפוך ג״ג בסיפא בין הדברים שאין מערכיפ דישראל גתדוטח לא, דייל דלאו מלתא דפסיקא היא דדא אפשר בישראל בתרומה דידיה ש״וא יותר מביס.
 ולזה מינוחים אנו לרפרי דרא״ש : [אות . ה] תוי״ט דיר ־עולת >רומ . ולא הטנוהו רבנן לקטן . וגתגו תוס׳ עלה ואע״ג דאמרי׳ בפסחימ גבי בדיקת חמין המנוהו רבנן בדרבנן היינו
 בבית שלהפ וכוי. ולא זבית־ לי-כיןקוש־יהס דדתס מעידים שבדקו ה9נומו רבנן לעיותם במידי דרבנן וה״ג דכא ב*מתי״ל דאב באו ואמרו דנהנו עירוב דנאמנים. אבל מתני׳ מיידי
 ר$ בשולח ולא באו לחזרה להעיד שעשו גן, דגפ בשולח עיי בדול לי>א קוח ענין עדות ומצדיכיפ לטעטא דחזקה שליח עושה שליחותו כמבואר בסוגייין ובקטן ליגיי

 חזער, זו והי •איר עיני; [אות כו] נא׳׳י והריר יונתז «ירש . וכי־ב רש״י. ותיס׳ הקשו ע״ז ע״ש ;
 או



ם י נ ו י  m בכל מערכין פרק ג עדובין תוםפת ירט נט ע
 ח׳:«י שאינו מודה.ל׳א>«1ז
 קטן גיבה את הערוב:ביד מי שאינו מודה בעירוב.כגון כותי או ולפיכך קטן גובה אותו ולא איכפת לן שהרי הוא א״צ שיאמר בו נ נתנו באילן . >'נ עיג
? i i W ^ w S w צמר\:ואם אמר לאחר.כשר לקבלו מן הפסול ויוליכנו הכשר לסונ) כלום אבל בעירובי תחומין צדך הוא שיאמר במקום מרובי זה 
. ! פינה פ״נ תיזמי״ופיז פ?,״* . . . - ._ _ .L * z A _ L1 .i_ 1 ״ ״ _ י י < , ^ 1  ״, י , ,

 אלפים אמה הרי זה ערוב ובלבד שיהא הוא עומד ורואה בשעה
 שהפסול נותט ליד הכשר אע״פ שאיט רואה כשהכשר מוליט

 דחזקה שליח עושה שליחותו: ג נתנו
 כאילן. העומד ברה״ר רש בו ארבעה או ביד מי שאינו מודה• בערוב פג) אינו
 טפחים על ארבעה טפחים או יותר : ערוב «). ואם אמר לאחר לקבלו ממנו כי)
0 : ו נחנו כי) באילן פז) * הרי זה ערוב « י ב י י אי1 ע

ח  ר ש ע  למלח מ
ה למעלה מעשרה טפחים אין ערובו ערובכח) ב י' >מעל ח ! י ל י א ה ב ־ יכץ1 ד י י א ^ למטה מעשרה טפחים עוזבו ערוב ' ו ה י ה י ש י ? ו ה ה י ש ע  מ

Y * L _  שביתתו ברה״ר וכיון דאי הוי בעי .

 פינה פ״נ ת׳זיר״וכ״ד פ?,״*
 ה״י וויו ro(' •יליגין •1׳ 8'
 י׳ סמ׳נ yn זמנן א׳ מושי•
 א״ח e "p'! ס*•׳ כינ וס"
 שמיג פ״6 ושי׳ מ'» 6*נ :

 נתנו בראש הקנה.1׳ל ע,נ
 מיי׳ «'ו ממ׳ עירוני! היי
״ שיע &ע" גי:  שוש״ע או״וז «

 שנויי נוסחאות
 (ואם) אפר לאחר, גדיש
 (לא, ג) ליתא; בכי״ק
 אם..; כמשבי״ר אם אמד
ץ ערובו  לאחד. ג א
ב. גדנו׳פ ובמשני״ר  ערו
 ונכי׳׳ק אינו ערוכ וכ׳׳ה

ה מיי ט מ  תהא שביתתו של סלוני והוא לאו בר דעח היא: j ל
 עירובו עירוב. מ״ש הר״כ לכל דבר שהוא משום שבות לא גזרו
 כוי הייט במקום מצוה כמ״ש הרמב״ם
ו נ ה  וכתבתיו לעיל ספ״ב דשבת: נ
. פירש הרי׳ב שבכרמלית ׳ ו ר כ ס  ב
 הכי מוקים בגמרא• וקשיא לפלוג
 וליתני באילן גופיה בין העומד
 ברשות הרבים לעומד בכרמלית :

 נהכז־
ה נחנובבורל) אפילו עמוק מאה אמה ערובו ערובלא). נחנו־י) בראש הקנה או ע 5 ה ב , 3 ו ר י ל ע ק ש מ  ל

י זהערובלנ). כליח ימי׳ף. (ל80ה« ר ה ה מ ן שהואתלוש ונעקאפילו גבוהק׳ א מ מ א ל ס ד נ ו ק ה ש א ר  שהערוב זוכה לו דהיינו בין השמשות ב
^ ך ו ^ כ ק ד נ י נ ש מ  לא מצי שקיל ליה למייתי מרשות נתנו נ
ר; כדמ׳־פ וכמשבי״ר ו 3 ג ח ו ר , רלמטה מעשרה כרמלית היא דכל משלשה ועל תשעה ב ב ו  היחיד לרשות הרבים לא הוי ערוב: למטה מעשרה הרי זה ער
׳ W V ^ ? M T O ארבעה כרמליתהיא וכיון לאי שקיל ליה לערוביה אין כאן אלא איסור שבות הרי זה עירוב ומתניתיןרבי היא דאמר כל דבר שהיא מי 
 משום שבות לא גזרו מליו בין השמשות ובשעה שהעירוב זוכה לו דהייט בין השמשות מצי שקיל ליה ונמצא הוא ועירובו במקום הרע׳3;נט׳מליהאואיתא
w^wiwsValiJ י י נ ב י ו ר י ה ע . שבכרמלית כגון שבבקעה ושבשדות ונתכוין לשבות בבקעה או כשדה היי ז ר ו כ ב ו נ ת  אחד הילכך הוי עירוב: נ
.  עצמו רשות היחיד והוא קנה שביתה בכרמלית ובשעה שהעירוב זוכה לו דהיינו בין השמשות מצי שקיל ליה כר׳ דאמר כל דבר שהוא בכי׳מ נימיי איתא הכי
ך ^ , ר \ ; £ ט

י

 משום שבות לא נזרו עליו בין השמשות: אפילו גבוה מאה אמה״). ואץ למטה רוחב ארבע יצאו רשות היחיד הוא ואע״ג דלמעלה jffi א
מ ו - ס ד נ י ^ ^ ״ א י ב / ו ץ. הוא דהוי עירוב אבל מחובר לא הוי עירוב משום דכי שקיל א עו נ ל גבי מקום ד' בעינן•: תלוש ו ע ב ה  רחב ארבע דהא מ
ה ימשניג; נד־> ליחא נושם ל ע א , מ ש ה ל ו - מ ש ץ ה 3 א ו ו  ליה גדרה שמא יקטום לפי שהקנה רךהואאיכא למיגזר שמאיקעוםכי שקיל ליה אבל אילן pp? ה

 ויתלוש לא חיישינן אבל קטימת קנה אייר דרכיכא ודאי מקטמא ומחייב משום קוצר. אי נמי קנה וקונדס מיחלף ליה מחובר
 בתלוש דקניס הרבה תלושי! נעוצים ונראין כמחוברים משום הכי איכא למיגזר שמא יקטום במחובר ויחשוב שהוא תלוש אבל

 כאילן
 •) הרעיב הלן בעקבות לשיי ויל גס כפירושו גם כשיור דנולי ההתחלה ((הקדים ד׳ה אפי׳ גנוה לויה *לוש מטו!) שנרשיי גא סדור וה כהוגן ע״ש

 וכאן גלע׳ב הוא מהווך.

 וככי״ק הקנממןבד״ף כ־י
ס; במשבייר.. נמו  ״חקי
 תקונטס j ברייף ד׳ קושמא
 ..הפנםס;נו״ש״חקינטי•;
 גכי׳־א הקנחס • בוטן
 שהוא . בדנויפ ובכיימ
 וכמשני׳יר כל זמן וכיה

 ברי"1<

 ״־ ו תוספות חדשים ישראל
ו ג0 כלאו הכי יש לחוש שמא מ ה ח ה 3 ״ ה < ו ה ו צ ן מ ר  מצוה, והרי אין מצרבין לתחומץ רק לצו

י אמיי & * ? י י ס ע א ק י ק 5 ת ש מ ה ו ח ז ש י י ט ל י«ה ה ה י ת י ח י 3 ג ע י ה o י w c ? 
 לשבור רק מפום שבית, העירוב שבתוכו קייס (מ״י ל׳ע) [ונ״ל אינו י5ול לשאול «>
 למ־ירי כא״צ לקלקל האותיות שכחותס, זאל״כ הו׳׳ל חיללה למוחק, ולו״ק]: התרומה רהוא >א הפריש
. ל י ו משא״ה גישיאל מ ע  ל) פבכרמלית: לא) והוצאה מבור שהוא יה״י להכרמלית / א

r5vitVל ו י%ומייש # ־ ג י ' ה ר א ג ש ' י נ ח׳ כ * *׳>ו ש״רמלי ל י ז י  ? "רק שנות והא י>ח״י נ
עימג! ת למעלה^י"« איזי לי מ * ל ג י  לקמ״ל אע״ג דכטר מפי איכא למיחש >מי שיעקור תיליא ל״ייז ז
ל כי) מדניאש כאילן *יתלוש שלא לצורך, אפ״« שרי. ומשים עירוכ' למיוה מיינו ט״ע  נה (כיומא לי
א כחכו ככור אפיי עמוק מאה מ  נקע >מי אפי׳ ממוק ק׳ אמה , דקמ״ל אף לעמוק מאל לא מיישי׳ שימשה ל
: אמס:«ע.מירשז המפרשים [ 0 ז ג ר ת ס י ש ר ר r,ppj1 ב ו ס א ד ר מ ן  כא״ח ססשל״ו [וברישא >א >^ >

 לב) ־ ׳ ־
 טפחים.

. אפ״ה מדאין רחב למשה ד׳ טפחים, וקשהמי־איריאיכורדעיע ( ;  רא״ש פ־ג לעירונין אות ל
ה לא הא אפי׳ אילן אי קאי ש , . מיהו בקנה הנדל מקרקע, מהא כאילן ר א  לאו רה״י ס
l£fa^ ££1 ו ! י א ה י נ / אכל ק י  חיישי' ביה״ש שמא יתלוש וכרי בלמטה מ
״א רי י  ביה״ש חייסינן שיתלוש. ותו דבקניםדשכיחיתלושים שננעצו בקרקע האק אמרק ממי

; ע ע.זלשו המסישיס ז 0 י ג ר ת ה י ש ר ו ב ת י מ ע ר ל ו ס א ד ר מ ן ח ^ ג ח > ש י ר כ ו  ססשנ״ו [
3 « « | י ^ ^ « מ ג י י ^ י ה ל ע מ ב ל ה  ;טאע:1): לג) ואפילו עומד ברה״ר יהקונמ ר
׳ וכור פירשו ככרמלית מ  , דהרי י״א דצריך עירוב ע״ג מקום שהוא ד׳ טפחים (»״' ע

ן ולפירושם מ  רבי וסיפא י
 ראיילי כרשות הרכים הייס
 כלננן ננד אוקימתת הגמ׳
 וגר^ה לאילן איירי גמי
 ככרמליח וימויןי כגמרא
 כרייה הוא לפי היי״ד אכל
 למסקנת ה;מ׳ ד«ונו כצור

 אף
 רע״ק

, דאי בעומד ברהיר הו» ן ^ ט נ  [אוח ל] תוי׳׳ם דיה נתנו בבור. הכי מוקי ב
 בפקים ארד וע־רובי במק״א ואי יקאי ברה״י פשיטא אע׳יכ דק»י בכרמלית.
 וכתב תוס׳ הו״מ למימר דעומד ברה״ר ום׳טופ דהניתן עירובו י׳א לו ר״א אלא
ra^pi .לד׳יא מן הבור דומיא דרי׳צא וכוי pn דבע• לענו־י אם״ נתכוון לשבות 
 לי הא עתה דמוקי דקאי בכרמל ת ניכ לא הוי דומיא דרישא דע״כ לא מיירי

 רישא בכך דא״כ אמאי למעלה מי׳ אין ערובו עירוב דא הוי רק שכוח דל״ג איילי' נכרמלית גס רישא
 בין השמשות. ואף דהוי בי עבותים שימוש מחובר ואפוקי מרה״י לברמלית . יגתנו כאילן איירי
ד ברה״ר וא׳׳ג נפימלי' ולמעלה מי״? אין מ ע  מ׳׳מ לא נזרינן בח׳׳ש דהרי לפ־ מה דמוקי בסוניא הרישא ג
 למ1ר. מיי הוי ב׳ שבותימ וכי היכי דלממה מי׳ בעומר גרה״ר ל״נ בהיש ה׳׳ג ע״ע משוס דהוי הרי
 בלמעלה שנותץ א' ללמעלה

ן תפארת י כ  י
 כב) חשיקורס: כג׳׳ ילך הכשר לשם ויגביהט ויניחנו לשם עירוב:
 כד):י:ליכנו הכשר לסוףאלפים: כה)ודוקא כשרואה כיחננוהפסול
 להכשר, אף שאינו רואה כשיניחנו הכשר, חזקה שליז עושה שליחותו
 כשהחזיק בשליחות: בו) צהעירוב: כז)שבר״ה, ורוחב האילן ד
 טפחים על ר' טפחים: כח)דלמעלה מיי הו״צרה״י. ומייד שהתטץ
 שיהיה שביתתו למעה בר״ה, וא״א שיוריד בין השמשות העירוב
 שברה״י למקום שביתתו ברה״ר. אכל בנחטון שיהיה שביתתו למעלה
 באילן, הוה עירוב, דהרי יכיל לעלית באילן בין השמשות דאף
 דלעצות באילן שבות הוא, כל שבת ל״נ עליו ביה״ש לצורך מצוה
. דהרי אמילה ל>כרי נמי ו  (אף כששכיתתי >מי למעה יכול לומר לנכלי לעלו ל
 רק שכוח. ג״ל להינ כנוכל דמי למללא חזי מצ״פ סו״ ל כמערב באכניס,
. א״נ ג״ל כיון לתולה כרצון  דמלאי אפשר לשלו כעצמו, כאינו בעולס דמי
, ם כ / מאן יימר למזדקק לי׳ ח ב ו ר מ  לנכרי לא הו״ל כבילו, כלאמרי' בשבת (
 ו>״כ מתלקיגן בין תולה בלעת עצמו לתולה כדעת אחרים לעני! כרילה(כגיטין
: כמ) דלמעה מי׳ האילן הזה הוה כרמצית, ואי; טרדת ו  ליה אי
 העירוב משם לרה״ר רק שבות, ול׳יג עליו בץ השמשות כמקים

 הוספות
ב בלת״מ וניל ת ב. כ רו  [אות כד] במשנה או ביד מי שאינו סודר, בעי
ב דיה לםעלה ב: ג [אות בז) הרע׳ רו  רכזה אפ ׳ בעריבי חצירות אינו עי
. בסוניא מבואר ראם נתנו באילן תוך -יא למקום ו ב ו ־  מעשרה אין ע
 שב תתו אף למעלה מעשרה עירובו ע־ריב ומתני' רק כשהא־לן רחוק
 ד־א ממקום שביתתו או דםתכוין לשבות בעיןייו ינומו נוטה חוץ לד׳ אמות
ב בלום מזה אח״כ ראיתי שהרב המגיד ת  וזיייך עיון על הרע״ב שלא כ
 0״ו סהל׳ ערובין תמה בן על הרמב״ם והרי״ף שרשטיטו כיי, וכתב נר»־! ש^ם
ב ירשב״א עב״ל: ת . אבל האחרוג־ם פסקו כ! וכן כ  סוברים שאינה כ־לב־
 !אות כח] בהרע־ב דיה אןי׳ מקום ד׳ בעינן, היינו במגיחו על דבר שגבוה י׳ן

 מייעהוירה״י והוא שבת בכרמלית והב׳ שמשתמש נאילן אבל נתכוון לשבות למס: וכן בבור אפי׳ עמוק מ״א לא הוי אלה חד שבות ואתי' כל׳ לש־כך ע־ע . ולס״) אישיי׳יש רש״י לק;־ן ליה
 א׳ כו׳ה הכא ברגעול וקנויר במהגא עסקינן לבעי סכיגא למיפפקי׳ דאי הוי מצי למיפשקי׳ כידי! כסיר דמי ואע״ג דדוי א:ל כו׳ כיון דשנות לא נזרו כו׳ והקשו עליו מאי הועיל דק«יר גמי>א
ל כ5ית לא גזרו *היש כייס דא& אינו יכול לישלו מיזמת 5*ות אמרינן כאילו  ולא הוי אלא שבות ולמי דרכנו ניחא כי קנרר במתני) הר תלי שגותין ואפילו לכי מודה לגזל עליו בהיש ופ״ מ
נוח בה״ש וון גצי&ץמעשלין את ר 56ות בה״ש רק גבי ^מרינן כאילו לא נזרי ולסין >י^ גפימ ד«?י>ו שאפול ן  לא גויו עליו ויכול לינולו לק זר עירול אגל באמח א&ור לעבור ^כו

: (16",ור״א וצ״ל) ק ר ז י ו ל ו  ה
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. מ״ש הר״ב איסור שבות ומקלקל. עיין מ״ש באילן לינא למיגזר שמא יעלה ויתלוש ויטעה לחשוב דחלוש הוא: ׳  גרעו במגדל ס
: ואבד המפתח הרי זח עירוב. וכגון ן : ד נתגלגל חין לתחום. נתנו במגדל• של ע ח מ  בזהבס״ובמשגהג׳ פרק כ״ג מ
 אפילו תחומים דרבנן ואפילו לרבי דאמר כל דבר שהוא מכוס שהמנעולקשור בחועים וחבלים שאם לא ימצא המפחחאיאפשר
 שבות לא גזרו כוי מ״מ לא הוי עירוב [אע״ג מין השמשות מצי לחתכן אלא בסכין תי׳ק סבר הואיל ואפשר לפתוח על ידי שיחתוך
 למשקליה ואתייי] כיון ראם קנה שביתה החבלים בסכין אין כאן איסוי
 במקום שנתגלגל העירוב היה עימד נתנו במגדל ל*־) ואבד המפתה הרי זה סקילה אלא איסור שבות דמקלקצ
 עתה חון לתחום ואין לו אלא ד' אמוה עירוב. רבי אליעזר אומר אם אינו יודע הוה בחתיכת החבלים וכל המקלקלים
 ביה״ש

 ציונים
ו מ׳׳נ :  נתגו במגדל. ר
 ד נתגלגל. ליה ע״א ומ״׳
 «*א מה׳ &־רונץ הניא ומיי
«ן 6׳ י ן ז י  הייג המיג «
, h • ׳ - " 0 tf\bסע y ' i t »'*י» 
 *׳ ישי׳ מ״ס 0עי׳ 1׳ :
 אם ספק נ׳ג. «'נ ירו^מי
 עיימץ «'ג הימ קזוש׳ן «'ג

 ה'«:

 פעורים. ואיסור שבות
 בשעת קניית העירוב לא גזרו בו
 כדאמרןהילכך הוי עירוב דמצי מייתי
 סכין ויחתוך לחבלים ושקיל לערוביה
 ור׳ אליעזר• סבר אין כלי ניטל אלא

: ( י י  שהמפתח במקומו אינו ערוב ל
 ד נתגלגל חץ לתחישלו) ונפל לי) עליו
 גל לח) או נשרף או תרומה ונטמאת לט)
 מבעוד יום אינו ערוב משחשיכה הרי זה

 ערוב *) , אם ספק רבי מאיר ורבי יהודה לצורך תשמישו ואסור לעלעל הסכין
ד לחתוך החבלים שאין תשמישו  כ
 ראוי לתת לו ארבע אמות אלא לחתוך האוכלים והואיל ואיכא תרתי* מלמול הסכין וחתיכת
 ההבלים אפילו לרבי דאמר כל דבר שהוא משום שבות בין
 השמשות לא גזרו בכה״ג מודה דגזרו ואין הלכה כר׳׳א :
 ך נתגלגל חוץ לתחום אינו עירוב. הואיל ויש מביתו שהוא
 לן שם עד ערובו יותר מאלפים אמה לא מצי למיזל ולמשקליה
i והוא שנתגלגל שתי אמות חיץ לאלפים אמה שכל אדם יש 
 ארבע אמות ממקום ערובו שתי אמות מצד מזרחו של ערוב ושתי
 אמות מצד מערבו: נפל עליו גל. והוא דבעי מרא וחצינא לסטייה
 דהויא מלאכת וצא שבות: תרומת ונטמאת.דהשתא לא חזיא לא
 לדדיה ולא לאחריני ואצמריך תנא לאנמעינן נתגלגל חוץ לתחום
 ונפל עליו גל דאיאשמעינן נתגלגל משום דליתיה גביה הוי הוא
 במקום• אחד ועירובי במקום אחר אבל נפל עליו גל דאיתיה
 גביה אימא להוי ערוב ואי אשמעינן נפל עליו גל דלא מצישקיל

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
ל ד נ ם  גיייף וכיאיש. ב
 הילכך תקיט רבנן שלא יהיה עירוב ואבד. במרס ומי״מ

 ובמשבי״ר"בפנדל י ״*ל אלא כשהוא בתוך התחום. תוספות.
ה גיי״י ומ״ש הר׳יבוהוא שנתגלגל שתי אמות ״ כ י י ב א  י

 וברח ש. די אליעזר , f > , ״
. וכתב הרי׳ר , מ ג W כוי הכי איתא ב l t ס א . ר י ע ל ׳ ר ק ״  מ
מ יונתן שיש לו ארבע אמות כנגד כל ״  יודע. בל/״•דו*; מ
£ העיר שהוא מפסיד ולא דמי למי שיצא ש

י ו גל! ; י ל  רעפל/
 ובמשגי״ל נפל״ וכיה חון לתחום דאמרינן במתני (ספ״ד)
״ • דאפי' אמה אחת לא יכנס דהתס אין D ״ f l W , • 5 ' מ  ג

I*7 ^ ־ י י י י מ ץ ^ w י v w -  במשנ״3ליתא.(אם)ספק. יחי
 נכייק ואם״; בכי׳מ ובד׳׳ש יותר שהרי נתכוין לשבות בעיר שהיא עולה לו כד א ואם יצא חון
א לתחום כבר הוא חון לתחום וחין לארבע אמות אבל הכא שהיה ת י ל , 
» 1 i ̂ ה לעקור את עצמו מן העיר ראוי לתת לו במקום שמניח שם צ ו ר - i ^ n ^ o 
ל עליו גל. כתב הריב והוא פ : ערובו ד״א ששם הוא ביתו: נ ׳  כוי אפילו ללבי ט
 דבעי מרא וחצינא דהויא מלאכה. הכי איתא בגמרא ונראה לפרש
 דחוסר בכלי והוא תולדה דחורש: אפ ספק ר״מ אומר הרי זה
 חמר גמל. משום דס״ל תחומין דאודיתא והא ממוהר בספק
 טומאה דאורייתא במשנה ז׳ פייה דטהרות התם תרי חזקות לקולא*
 דהעמד מת ענ חזקתו. שהיה חי והעמד הנוגע על חזקתו שהיה
 באילן מפיה טהור והכא חרא חזקה איכאדהעמר תרומה על חזקתה אבל ליכא
. עוד חזקה ולומר העמד גברא על חזקתי שעירבגמרא. ועיין פ״ה r ? Y n V 5  ב»מי 1

 עדיין לא הוי דופי* משנה

 עיין יםל״מ:

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ה
 בלמעלה מיי ועומד
 בכרםלית וכמו דס׳ל כן
 להתויימ בפשיטות במת
 דהקשח דלפלוג ולתנ

 בדידיה

 תפארת יכין
 אף ביה״ש חיישיק שיחשיב שהוא רק נעוץ ויחלוש, משא״כ באילו לא
 שכילד תלושי, שננעצו: לה(שראנק): לה; מיידי שהדלת קשור בחמים,
 לת״ק הו״ל עירוב. מדא״צ רק לחתוך החבלים ליטול טירוט ביה״ש, ואף
 דמיייי דהכא מיירי במגדל מחזיק מ׳ סאה(דאלי׳כ פשיטא דמוחר לחחכם) וא״כ
ז הו״ל כאהל, וחותמות שבקרקע אשור לחחכם(כביצה ל״א). עכ״פאינו י נ ל ב ל ׳מאינו ע י  במנ
י רק שבות^מדמני לסוהר דהרי. אינו סותר בנין ממש, ולא גזרו אשבות * ; ל

ה י £ J , £ ™ 
 ביהי׳ש. וצר״א עכ״ס טלטול הסכין לחתוך החבל שלא לצורך הימר, הו״ל

 מכדמלית לרה׳ר ונ0
 משתמש באילן . אחיב
 מצאתי בשו״ת שער
 אפיים שתמה •כן וע׳
 בחידושי אבן העוזר

 שכתב ליישב ע׳׳׳•
ו נ ת  ותום׳ ב

 ייי׳•^: !אוף כפ״ ליה אלא במלאכת במרא וחצינא אבל נתגלגל ראפשר משיב דקא ומהדר ליה לתוך התחום אימא ליהוי ערוב קמ״ל. וחנא כשרף
 במגלל להודיעך כחו דרבי יוסי״) דאע״ג דאינו בעולם משום ספק לא מחסר זתנא תחמה שנטמאת להודעך כחו דר״מ דאע״ג דישנו
. ב ה» בעולם וי״ל העמידנה ביהש״מ על חזקתה של קודם לק וטהורה היתה אפ״ה לא אמרינן חזקה לקולא: משהשינה הרי זה ערו . תטוח לי י י  תדח

כ •) ברעיב דיר איהא ברבי יהודה ועי׳ במלא׳ש.. 1 רלאחר ' ׳ ג י ' מ י » — ל  הוי ב׳ שכותים המוציא נ _ _

ן י כ  ישראל י
, בכהיג ס״ל לר״א רגזרו עליו כיהיש (ועי׳ ׳  הו״ל כאילו מבר עליהן ברגע א
: לו) מיירי ( ס ׳ ת  כתשו' שערי אפרים שי׳ כ'>1]. והלכה כחכמים (
 שכחגלגל מבעוי׳י חון לד׳ אמות מתחומו, נמצא שכשעת קניית
 עירובו אינו עם עירוט במקום אי. ורף דהר-ומין דרבק, ויכול
 לילך לשם ביה״ש דצ׳׳ג אשבות כיס״ש אפיה הכא הי״צ כאילו עומד
 ביה״ש שלא במקום עירובו, דהרי אין לו מפס רק ד״א והוא שנתגלגל
 חון לדי אמות מתהומי (שכל אדם יש לו לי׳ אמות ממקומו לכל צל.
/ ומילן לשם אינו יכול לחזור (מגי׳א  נמי שנות, ובב׳ שבוהין נזרו ביי\ש [ואע״ג ללעיל שי׳ כ״ע באילן נמי !לל־״ף אין לו רק ד׳׳א לצל א

Xfi״o ה«״ל כ׳ שכותי(.שכ1ח לשימוש באילן, לאסור ליקת מהמונח ש0(כסי׳ של״ו 
 ושבות להוצאה מכרמליחלרה״ר. נ״ל לבשלמא החס לא מתחייב על השמיש באילן
 משוס להוציא מרה״ר לכרמלית, ולא על ההוצאה משום שהשתמש באילן, ולפי שלא
 עכר על בי השבותין ברנע א׳. ולהכי כל חל ותל לחוליה לצורך מציה סשאו ושרי,
 דהו׳ל כעושה כ׳ שבותי! בשכת א׳, וכל חל וחל לחוליה לצורך מצוה משא׳כ הכא,
 ג׳ השבותין שמוכר חלייץ זכ״ז, למשוס שלוקח הסכין לחתוך החבל, הדל
 לקיחת הסכין ג*כ שבות, מלבי חתיכת התבל גופיה שהיא גיב שבות ולפיכן

ם דחותמות י ל ב ח  ה
 שבכלים מתיר ומפקיע
 וחותך והא דלא שרי
ה דיכול לסתיר  בלא׳
 הכלי דאין סתירה
 בכלים היינו דבנ־ן
 וסתירה גמורה יש ג״כ
מ. ויעויין כתופי  בבלי
 בשבח דף קניה עיא
. א״ג כר׳ ה פ ס  דיה ל
 דאמר משום שבותל־ג
ה י ז  בה״ש. ולכאורה ח

0 או: לה) והוא שצריך מרא ורזצעא לפמיי, דהוה  זע׳ ז שצי׳): ל
 מלאכה ולא שבות: למ) ד3א חזי לכוס אדם. וצריכה ד' בבי ,
 נתגלנל, הףדאפשר משיב זיקא ומהדר ליי לתוך כתחום. ונהל עליו
 גל, קמייל אף דהעירוב היא אצלי / אש״ה אינו עירוב. ונשרף קמי׳ל
 ר׳יוסי, אף כאינו בעולס אע״ה הוה עירוב. ותרומה ונטמאת קמ״צ
 לר״מ, דאפי' בכפיקא, ואעי־נ דאיתא גביה, אפ״הלאנעמידנהעל
ש, אין חוששין לו אם (  חזקתה לקולא: מ) מדכבר קנה שביתה ביה/

 נאבד
 דא״כ גס בלא גע׳ן יתי באילן דהוי שבות דמשתמש מיידי אילן יהיה ג״כ עירובו ערוב דהא משום שבות ביה״ש לי׳ג ואף דהוי ב׳ שכותים מכרמלית לרה״ר ושימוש במחובר מ״מ
 ליג בה״ש וכנ״ל , אח״ב מצאתי שתמה כן בתשובת מעיל צדקה סי׳ פי, ולעניד י״ל דנקט נע׳ן יתד ריהיה מלתא רפםיקא דערובו עירוב דבלא נע״ן יתד אם ע-רב בין מיט לשבת
 דהא ק־׳׳ל יויפ ושבת ב׳ קדושות וצריך שיקג־־. העירוב ליום ב׳ בבד-״ש שבין יו״ט לשבת רכזה אשור להשתמש בא־לן בהיש דהא מםנ״פ אם הוא יום אסור משומ יויט
ב , אבל בנע׳ן יתד גם בבה״נ עירובו ע־רוב דמצד הוצאה מכרםלית לרר״ר בזה שייך דגס בבה״ש כזה ליג ו י ובו עי א לילי• אסוד משום שבת וכה״ג אין עי  ואם ת
ר הוצאה: [אות לבי! בתוי״מ ד׳יה אש ספק כו׳. יתמ תרי הזקות לקולא. ור׳ ירמיה משני הקושיא דר״מ אדר״ם דטהרות משנתינו שהיה ו ס א א כ י ל ט ״ ו  דהא מצד י
. ותימא דלמאי צריך לאוקמי שהית עליו בל בה*ש לוקמי רק רננע בפנינו שרץ רגע אחר בבה״ש ר ש . ומקשה א״כ בהא ליםא דיי ספק עירוב כ ש \ ד  עליו שרץ כל ב
 דאין הספק באיזה זמ; נטמא דתרומה דהא אנן רואים באיזו רנע נגע השיץ והספק רק על אותו רגע אם הוא יום או ליל־: דל״ש בזה חזקה דתרומה ומשיה ר״מ מטמא ודיי ס״ל
ק עירוב לקילא. יציע, ובתוס׳ דיה אד״• הקשו על שיונת רשיי רתזקת העמד על תחים ביתו הוי חזקי. דא׳׳כ מר. מקשר. דר״מ אדר״מ ד,א י״ל דבמועי׳ םש׳ה לא אוקי תרומה ! ^ 
 *תזקת-.סשים דא־כא חזקה אחרת דד,ע:וד אדם על תתיס ביתו. וכתבו דניחא ליה לשנויי אפ״ סבר רימ עיובי חחומין דרבנן דהשתא לא מצי לשנויי הבי משום דמתני׳ א־כא
׳ בב׳ ביתי עדים דלא שייךלמימר הכי כיון דאיבא דםפקא ליה מחזקתה עכ״ל, י  חזקה לחומרא דכיוןדאיכא נ מי חזקה לקולא הו׳׳ל דהוי עירוב דספק דרבנן לקולא מש׳׳ח מוקימתנ
קה. הא . ואיה מה בכך דתרי ותרי מסקי לה מחו תו  וחטיהני הא השתא קייםינן רבתחוםין דרבנן ראוי להקל כםפיקא בלא חזקח דרא נגד חזקת תרומח איכא חזקת תחום בי
 כי היבא דטפקי מחזקה דתרוםה מפקי נטי מחזקה דתחום ביתו והוי שוב ספק השקול ולקולא . וציע , ום״ש התופי בדיה הכא בשני כיחי עדים רר״« ל״ל אוקי תרי בהדי תרי

 אע״נ



 ציוניים

,  למל•
 ך מתנה

D ק םברטנורה ב ת י ק ג ע י  ר׳ עובדיה בכל מערבי] פ

^ ; j  דלאחר שקנה בין השמשות אין חוששין לו אס נאבד: הרי זה חמר גמל. דמספקא לן אי קנה ליה עירוב והכא הויא ביתו ומהכא ;
u;״f,?^״;/?,/^; c^ י ב ע א קנה ל ל ח ו ו ם ^ י י פ ל ו א ל ש ו י ת י כ מ  ישלו אלפים לכל רוח והפסיד אלפים שמעבר ביתו והלאה או שמא לא קנה עירוב ו
s*V£%'7׳tV"׳l עירובו כלום ומחמת ספק זה נאסר ללכת אלא אלפים אמה שבין ביחו לעירוב דממה נפשך בהנך משחרי אבל באלפים 

 דמעירובו ואילך לא דילמא לא קנה עירוב ומביתו ואילך נמי לא דילמא קנה עירוב נמצא זה מושכו לכאן וזה מושכו לכאן

 כמשכ״ב ד' פיזרו וויניציא,
 גאסליאה וקושנןא׳ ״ור'
 ישסעאל והגיה המהרש״ל
ד הראשון כלפנינו עס״י  ב
 ד׳ שלוניקו, דר׳ ישמעאל
 לאו כר זוגיה דר׳ יוסי הוה
 ועוד דהוה קשיש מיניה
 והוה מקליס (י׳ לר׳ יוסי,
 ויד׳ ליווא וםגיוגיסה

 אוטרים הרי זה חםר גמל «c רבי יוסי ורבי
. אמר ( ב  שמעון אומרים ספק ערוב כשר ם
 רבי יוסי אבטולמוס העיד משום חמשה
: ח מתנה  זקנים על ספק ערוב שכשר
 אדם על ערובו מג) ואומר אם באו עובדי

 כאדם המנהיג חמור וגמל שהחמור
 הולך לפניו וזה מנהיגו והגמל
 מאחוריו והוא מושכו וצריך לפנות
 לפניו ולאחריו: רבי יוסי ור׳ שמעון

 אומרים ספק

 תוספת יום טוב שנויי נוסחאות
. לישא. חמר נשל. בד״ג ו ב ו ר : המתנה אדם עצ ע  משנהי
: ^ ; י ' ^ ק ;  [״כתב הל׳ב מטח שני ערובין וטי ״

 ובירושלמי כיני מתני׳ מתנה אדם על
ה עירוביוומה ש]פי< הריב דאמרי' יש נ ת . ף מ ר ש כ ב ש ת ר ע פ  העירוב כשר . , ״ ל ס
, ברירה. היינו כדכתב בפ״ו דדמאי . ״ ״ ׳ ח »ל» י י ו » ה ק ״ ל י ב ע ו ר ג  דאמרינן הממי כ
ו ואומר אם באו עוביי משנה ד דבדרבגן יש ברירה• ב ו ר ל ע ה אדם ע י '  וכשהניחו היה בתוך התחום ו
ה ותחומין דרבנן כרםתס פייה משנה ה׳ ובסוף פ״ב דכתובות . נ ת מ  טהור ולא היה עליו גל לפיכך ערובז ערוב וכן הלכה י ה

. מניח שני ערובין א׳ לסף אלפים למזרח וכ״כ ו ב ו ר  אדם על ע
 ביחו ואי לסוף אלפים למערב ביתו ואומר אם באו עובדי כוכבים למזרח וצריך אני לברוח מפניהם יקנה לי ערובי שבמערב Vrftti מנשי שטס" פ

^ M W ^ V ' S S * : א ס י ג
י  ד י א א ל ב ו ר ה ע י ת P55 ל ו ש ח ש י ה י ב ה י ר י ר ש ב ' י נ י י מ י א ח מ ד ל ב ו כ ת א א ל ג י ״ ע א ה ו מ ס א י פ ל ' א י י ת י ב ב ר ע מ י ל ץ ל ה  י

 ד האחלוגיסחדלו והדפיסו
 ר׳ שמעון ורשמו עליו ש״א
 אבל אין אדם יכול לידע מה
 היה כחוכ בספרים הקולמי'
ק ערוב. בד״: פ  (דים). ס
 אבל אלפיים שמעבר ביתו ולהלאה, ואלפיים וכמבביייר ״העירוב ו:ן

 הריני

ז י כ תפארת ישראל כ  י
_ .  נאבד: מא)ר"מ ס״צחלץעין דאו׳ וספק דאו׳ לחומרא, דשמא קנה דממי׳נ מוחר בהן _ . .

^ ט ב - ^ ר ר ם , ויש לו משס אלפיים לכל רוח, שמעבר עירובו ולהלאה, אסור לילך מספק, דשמא קנה או לא קנה בסמיך. א ו ח  ליה העירוב, ומדמחשב שם ט
י ^ ״ י ־ י ״ ״ ו יאםי כ כ ט ה מ  לפיכך הפסיד אלפיים אתרים שמעבר ביתו והלאה. או שמא לא קנה העירוב, והו״ל ממשך מחמור ונמל, שזה מושכו לסנע ״

 עירובו, ויש לו מטחו אלפייס לכל רוח, ולא ילך מעירובו ולהלן לאחריו: מג) דהעמיד עירוב על חזקתו שהיה בין השמשות כמו אבטילס
 אבטולמוס
 משום. בכייימ
, >. ׳ , ־ . , . ומליון העיד , , ־ ״  ׳
 כלום. ומשום ספק אין לו לילן רק אותן אלפיים שבין ביתו לעירובו שהניחו. והכי קייי׳ל(תימ): מג) שמניח ב' עירובן, א׳ למזרח וא׳ אבטולם..;במשבי׳רהעיד

 כד־נ למערב אבטולס משם
 העיד אבטילם..'; בכי׳יי)
' חזקות ולחוםףא ..אגמלם משם; ככי״א  הנמ׳ אדרבא העמד מקוד. על הזקתה יא״כ לקולא איכא ב
ת אדם נגד חזקת פקוח ונשאר חזקת מהרוח אבסילס; ברייף ר׳ זכרית ק ז  ליכא אלא חרא חזקה ואיכא ח

 חדא חזקה לקולא ומשני בנזקיה שלא נפרד וא׳יש ולקיט, אמגם קושיתם חיא בן אבטולסן כליי ף ־"־
 לפירש״י יא״כ בספק השקול אזלינן לקילא ושפיר מקשי התום׳ דהתס נמי איכא
ת אדס ותירצו שם דלא פליני אלא לנבי אדם ולא לטחרוח. ק ז  חזקת טהרות נגד ח

 אור גדול

 ף נ־־י ר׳
ל  יוסי בן אכטילימוס, ע
 ספק ערוב שכשר. בכי״מ
 שספק עירוב כשר וכ״ה
 בדט׳׳פ וכמשבי״ר (ובהם
 העירוב) וכיה בבבלי(לו,

 א׳

ת רע״ק ו ספ  תו
 אע״ג דבפ״ג דכתובוח
׳ י כ  אמריי אוקי כ׳ בחי
 אפי׳ בדאורייהא בוי,
 קשה לי דא התם אמרי׳
 כן בממון דאוקי בחזקת
 בר שם־א . אבל באיסור
 באמת אמרינן רלבה״פ
 הוי -סשיקא דרבנן היינו
 דחז״ל אסרו שלא

 כתרי לסמוך

 [והנה הראי' שהביאו שס מטקואות לאו מוכרחת היא להםעיין שם במקואות
, וזה כוונת התוש׳ הגיל דסי׳ל בהחלת דפליגי  ושפיר אפ״ל הפליגי גבי טתרוח]
 לגבי טהרות ואיכ הזינןאףדאיכא נטי חוקת טחרות להקל כיון דאיכא נטי
 חזקת אדם להומרא נספק השקול אזלינן לחומרא ושפיר מקשו הא בעירוב נמי
 איכא חזקה לדזומרא נגד החזקה דלקולא. ולכך כתבו ואי הוי כוי א״ש וכניל
 ומיהו רש" י פ־' כו׳ ולקולא ליכא והיינו דפליגי לגבי אדם ולא לגבי טהרות
ה ברור במונתם.וכזה א״ש הא דכתבו שם והבא נמי יש  וכמ״ש בתום׳ לקמן. ת
. ׳ ו  לומר כי דהשתא לא מצי לשנויי כוי זיכיון דאיכא נסי חזקה לקולא כ
 דלכאירהדברי החום' אינם מובנים כלל דלמה הוצרכו כיון דאיכא נמי חזקה
 לקולא הא חזינן לר״ט בטמא אף דאיכא חזקה לחוטרא בלא חזקה לקולא נמי
 אזיל לקולא בדרבגן ואיכ אף בעירוב כן. אבל לפי מח שנתבא־ כוונת התיס׳
 א״ש ד׳יםב דרצו ליישב קישיא ראשונה אף אי ניסא דפליגי לענין טהרות [אף
 דלקושיא שני׳ צריבין ליישב דל״פ אלא לגבי ארס כנ״ל מ״מ לקושיא ראשונה
 אין אנו צריכין לחכי ורצו ליישב בכל ענין אף אי נימא דפליגי לענין טחרות]
 ואיכ בטםא איכא נגר חזקת האדם. חזקת טחרות לקולא ולבך כתבו כיון דחיא
 נמי איבא חזקה לקילא וא״ש הכל וברור . ולשי׳ התום׳ לפי שנתבאר יקשה קו'
 סהרש׳׳א שם על ועמי ורמי דא־רייתא כו׳ דאמאי לא מקשה אחך דםבל בטימאד.

 חמורה ותירוצו ל׳׳ש , עיישח״ט :

 (£״|J ף [בפשנח]ספק עירוב כשר. בגמרא (ליו א׳) איתא כעא מיניה רבא
 מרב נחמן ככר זו חיום חול ולמחר קודש ואסר עירבו לי בזה מהו איל
 עירובו ערוב חיום קודש ולטהר חול ואמר עירבו לי בזה מחו א״ל אין עירובו
 ערוב מאי שנא אייל לכי תיכול כורא דם־לחא היום חול ולמחר קודש מםפיקא
 לא נחתא ליה קדושה היום קודש ולמחר חול מספיקא לא פקעה ליח קדושתיח
 מיניח. ורש״י שם ר״ה היום תהא קודש ולמחר תהא חול פירש תהא על מעות
 שיש לו בבית ודבריו תםוהין לכאורה ויעויין בהגהות רע״א זצ״ל בנדרים(בים
.  אי) שהרגיש בזה והניח כצ׳׳ע דרבא אמר בכה״ג דקדושתדמים פקעה בבדי
 ונראה דם׳יל לרשיי דהתם לשי׳ עולא אמר אבל איהי י״ל דם׳ל כבר פדא .
 והכייחו לזה דיעויין שם בר״ן דבל שהיא לזמן איננו קנין הגיף דר! קנין סירות
 וא*כ כיון דסופו להזזר בבל ססק יש לאזקטא בחזקת הבעלים והמקדיש ואף
 בסיף הזמן וכהא דכ״מ(דף ק״ב) במשכיר בית בי׳׳ב דינר לשנה בדינר לחודש
 ואף במ טלטל ין בסופו לחוור כדאיתא ב״ב(ס׳יא ב׳)תוד״ה ארעתא . וא׳׳כה״נ
 אמאי אםרינן יםםפיקא לא פקעה קדושה הא אדרבא יש לאוקםא בחזקת
 המקדיש והבעלים ראףבםפק בהקדש מוקשיגן אחזקה וכמו שפסקו הפוסקים
 בבעיא דב״ב (קמ״ח ב׳) בהקדישכל נכםיו. אמנם אי קדושה לא פקעת בכרי
 רק ע״י הילול אתי שפיר דמוקמינן בחזקת ההקדש יא׳ש: [בחורעיק אות ל״א)
׳ וצ־ע . נראה בכוונתם דהנה התום׳ ך בתום׳ דית א״ר ירמיה כו׳ וקשהמ  א
 שם (ל״ו אי) דיה במקוח הקשו דאדרבחניםא אוקי טהרות כל חזקתן ע י״ש,
 וחנח אי ניטא רלא כשירש״* אלא רתחים ביתו לא חשיב חזקה לק״ט דאררבא
 כיון דאיכאחזקת מחרות לקולא וחזקת אדם לחומרא הוו ספק השקול ואולינן
 לחומרא כמו בעירב בתרומה ספק טחורת דחיי ספק השקול ואזלינןלחוטרא.
. ופריך י ועיין תום׳ כתובות משא׳כ במתני׳ דהזקה לקולא איכא לחוםרא ליכא לכך אזלינן להקל ״  ו

ו מ ק  דף כ׳׳ו ע״כ מ
 הקושיא דתרוםה דרבנן
 ולא החשידו כדאמרי׳ התם גבי כהן ׳ ותירצו אי משום דמ׳מ תהומים דאורייתא או ביון דגטםאו לפנינו גרע ודברידם כאן צ״ע . וביותר קשה הא ביבמות רף ל״א אמרי רבה
ה ור׳׳י וא״כ מה ב  ודיי דתרי ותרי ספק דאורייתא והגם׳ דחי לד. מהאי עובדא דבר שטיא הרי דרבה ור׳׳י ס״ל ראשי׳ ם; התורה לא אוקסי אחוקתח והבא הרי מרא דשמעתתא ר
 הקשו התום׳. זצ״פ: ד [אות לא] בהרע׳׳בד״ה ר״י זר״ש דאמריק העמד ערוב. והב* אמרי׳ בסוגיין ביצר אר״י ספק עירוב כשד עירב בתרומה ספק מבע׳׳י נטטאת וכוי מ״ע תרומה
 דאמרי׳ חעמד תרומה bv חזקתה דבלא״ה היה אסור מספק דאםרי׳ העםר איתו על חזקת תחים ביתו ואימור לא עירב ואיכא חזקה לחימרא כנ״ל וחזקה לקולא חזקת תרומה •ד היא
 טהורה ובדרבנן אזלי׳ לק־לא דסבר ר׳ יוסי תהומים דרבנן ושאגי ב ההיא דמקואות ס״ב מ״ב דרי" מטמא כספק אף בטומאה קלח. ד התם א־בא חזקה לחומרא: חזקת טומאה . גט׳ עפ״י
 ןילא משני מן דר׳׳י אדריי דהחם ליבא הזקת היתר והבא איבא הוקת
בהכרח  אבל הכא איכא חוקת תרומה . ו

. אך כתום׳ ר״ה א״ר ירמיה צידדו לושר רחזקת תחים ביתו לא מקרי חזקה, וקשה לי רא״כ מ־כח מ:  פ-רשיי וחוס׳
 תרומה, וגם מה פרבינן אדרבה העמד מקוה על חזקתה דלמא באמת מכח זח הוי ספק השקול דאוקי חזקה בהדי חזקה וםפיקא לחומרא

׳ בספק השקיל וצ׳׳ע . ועיין שבת דףל׳־ד ע״אתוס׳ דייה שניהם קנו עירוב  צ״ל רבגתגלגל או גפל גל ליבא כי׳כ חזקה כיון דאיכא ש־נוי בגוף התרומה א׳יכ הרי חזינן רר״י מקלאפ•
ת לא זכיתי להכין פשטות השוגיא רכל שאין אגי מקשים םם־.רא דבפירוח ספק נתקנו גיקי בחי טבל ע״כ דאששר דם׳׳מ כיון דתתומים דרבנן מקילי' כמו רם׳ ר״מ במקור, מ א ב  ו
 גםפק טבל וכן לר׳ יוסי לשנוייא דר״ה ב״ח דבטוסאה היא רמחמירי׳ דיש ל׳ עיקי בדאירייתא. יהיה איך שיהיה אש מסברא בעלמא לא ם־כינן מה זה קושיא מ״ש בתרומה
 דאםרי העמד תרומה על חזקתה דלמא באמת ל״צ לחוקת טהרה דתרומה אלא בפשוטו דבכל ספק מקילין בעירוב ואשי׳ באחחזק איסורא וא״כ עיקר הפרבא רק לשנויי
 דרבא דמהלק דטעמא דר׳׳י במקוה משים העמד טמא על חזקתו וה״נ כפירות טבל והו״ל לאקש-יי לרבא מ״ש טבל ממקור• אבל לא למנקפ הקושיא מ״ש תרומה וצע״ג וה׳ יחנני
ות ־ ואינו דומה לכל תנאי שאדם מחנה ולא אמרי׳ ביה אין ה אדם כו׳ דבדרבנן יש ברירה אבל אילו היה דאורייתא לא היה יכול להתנ נ ת  וילמדני: ך, [אות לג] תוי״ט דיה מ
ב גט לפלונית אשתי אם תצא בפתה תתלה וכן האומר אם בא הכם למזרח יהא עירובי עירוב ואם לאו יהא בסל. לא היה  ברירה דהתם מתנה על דבר א׳ כגון האימר כחו
 דברים כגון האומר לאיזו שתצא בפתח חחלח וכוי וכן אש בא חכמ למזרח עירוב• למזרח למערב עירובי למערב זה תליא בברירה.
ה על ב׳ דברים דהא חינה אס עירוב אי היה קונה או למזרח או למערב אבל  עני בדעת איני מבין דברי_קדשם במה נקרא הך דהכא מתנ
 דכשמנ־ח במזרח ואומר אם כא למזרח יהא
. וכיון דב־א י נ ח  ואם לאי יהא בטל זהו ג״כ מ

 וצע־ג ;

 תלוי בברירה . אבל המתנה על שנ
 הדי] בשס הדטב״ן פ׳ כל הגט , יאנ

ל א׳ הוי מתנה לדבר אחד ך. וכל א׳ הוי מלחיא כם״ע ולגבי כ  כיון דכאמת אין עירוב המזרח פועל כלל למערב וכן בהיפו
. וכשמניח אח״כ למערב ואיפר אם בא למערב יהא עירובי למער: י נ ד  עירובי זה עירוב ובאם לאו ירא עירובי זה בטל . זה מ

 כפני עצמו מהני למה ינרע סה שמערב בכ׳ מקומות ובבל חד מהנה תנאי בחד מלתא

ד ט? ע ו  מ
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, אלפים מעירי לכל רוח ואיני צריך להשתכר אס בא הלט י עירי מ ם: הריני כ  ^ ״״ fl־;,y* וכ״כ המגיד בפ״ח מה״עוב״י םימן תי״ג ועיין בפ״ה מדרי
״ואס היו שניהם רבותיו. איצטריך לאשמועינן אפי׳ אחד רבו לכאן ולהפסיד מכאן: אס בא חכם למזרח. חון לתחום עירי ] 
ן. מוקמינן בגמרא ורוצה אני ללמוד מפיו ועכשיו איני יודע לאיזה צד יבא ולמחר ב אדם כטעירובי ר ע  מובהק.תום׳]: ן מ
 כגון דמנת ליה בסוף אלף אמה לכאן ובסוף אלף אמה לכאן אשמע מבני אדם הבאים משם לכאן ע״י עירוב: רי״א אם
. ואחד מהם ן א כ מ  באו מכאן ו
 רבו ילך אצל רבו ולא אצל האחר
 דקים לן בגויה דבשעת קניית ערוב
 בין השמשות דעתיה דלקני ליה ההוא
 ערוב דלצד רביה ואין הלכה כליי
 זמנין דניחא ליה לאינש בחבריה עפי
 מרביה : ן מערב אדם שגי
. אם היה צריך לילך יום ן  עירובי
 ראשון לכאן ויום שני לכאן יכול
 לערב למזרח ולמערב ערב יום
 הראשון ואומר עירובי של מזרח יקנה
 לי היום לצורך מחר ועירובי של מערב
 יקנה לי בין השמשות דלמחר לצורך יום
 שני דקסבר ר״א שבת ויו״ט לאו כחד
 יומא אריכא נינהו אלא ב' קדושות [הן]
 ובין השמשות דקמא לדדיה הוא לקני
 ולא ליום שני: ערובי בראשון
. כלומר ואס לא  ובשני כבני עירי
 היה צריך לילך אלא ביום ראשון ובכני
 א״צ לזוז ממקומו ואינו רוצה להפסיד

 כוכבים מי) מן המזרח ערובי למערבמה) מן
 המערב ערובי למזרח אם באו מכאן ומכאן
ו לא מבא! א ב א ל 0  למקום שארצה אלך מ
 ולא מכאן הריני כבני עירי«).אס בא
 חכם p המזרח מח)ערובי למזרח מט) מן
 המערב עירובי למערב בא לכאן ולכאן
 למקום שארצה אלך נ) לא לבאן ולא
 לכאן הריני כבני עירי רבי יהודה אומר
ה אחד מהן רבו הולך אצל רבו ואם י  אס ה
 היו שניהם רבותיו למקום שירצה ילך נא);
 ך ר״א אומר יום טוב הסמוך לשבת בין
 מלפניה ובין מלאחריה מערב אדם שני
 עירוביףב) ואומר ערובי הראשרף) למזרח
 והשני למערב ני) הראשון למערב והשני
 למזרח ני) ערובי הראשון והשני ני) כבני
 עירי״) ערובי השני והראשון בבני עירינז).

f מיי׳ a ן ריא אומר. לייז 
 «״ח *הי׳ עירובי! היה סמ״ג
 «שץ א׳ מושיע אי״יז הי׳ חשי׳ז
׳  ש״א: כיצד יעשה , 9
 ל״ג »״נ יעי׳ ל״ס ע״א:

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 א) • הםןהםזרח.ככי״א

 דאלת״ה אלא למנח ליה לסוף אלפים
 לכאן. נמצא שהפסיל כל האלפים
? של צל אחרת והרי אינו יכול לילך ביום י י  ונל״שילטורח."וכיס נ
J הראשון אל מקים הערוב של יוס השני « • ב ^ מ  י
 ואס גאו מ״ס מ־איש ואנן בעינן שיהא הוא וערובו במקום
* אחד בשעה שיקנה הערוב וכדתנן ° £ ?  £ י
 גוים וכיס מ־י״ף. p במשנה לי. ומ״ש הרי׳ב שיערב ערב
 ץס הראשון משום יו״מ שחל להיות
ל החר השבת נקע ליה שאי אפשר לו ו א  ומ־א׳ש. (אס) ג
; ביום השבח להוליך הערוב אבל ביו״ע א ח י ״ > ׳  נכי״ס מכי

 נכי א וגי ש ואם באו י- -
 וכיס כיי״ף • מכאן

 ומכאן.
 ום־כ!;

 רפיח ונד׳ האחרונים לכאן
 !לכאן. (לא) מכאן מלא) לקמן בד״ה ובשני

J עצמו לא הוי כמכין מירמלשבח.ואץ ^ ^ V ^ 
 נראה לחלק0 בין מוליכו לאותו רוח
 שכבר היה שם מאחמול.או מוליכו לרוח
 אחרת.שכיון שנקרא עליו שם עירוב תו
 מצי לאנוהיה בשתיקה ולא הוי הכנה.

 שלפני השבת יכול ליעול אוהו הפח
 נמשנייי מיק, עצמו שכבר נקרא עליו שם ערוב
 ולהוליכו לרוח האחרת להא מפרש
 ובשני כו׳ לבאותו ערוב

 וכ״כ בעור ט׳ הי״ו בהדיא לעטן

 ככיימ ליסא וכן ליתא כס
 העתים; במשניב נקנס
 רפו׳ לא לכאן ולא לכאן
ף. וכשכ הרנ ׳  וכיה נרי
 נעל דיס זיל: ,נרייף ד׳
 קוששא ליתא לא לכאן ולא
 לבאן למקום שארצח
י  אלך [וצ״ל הריני כבנ

 עירי] ואוליך jw נזיל עירוב שחי רוחות. [״ומ״ש הר״ב להל׳ כר״א. גמ']: ובשני כבני לא אלפים של תחומו מכאן ולא אלפים של'תחומו מכאן יערב ערוב
^ עדי.כתב הר״ב ואינו רוצה להפסיד לא אלפים של תחומו מכאן אחד לצל שהוא רוצה לילך בו ביום ראשון ואומר עירובי זה יקנה לי ת « י י ה  גדס: 5׳ כ
. או אם היה  יהיסיףגבאזובמתני׳ ועי׳ ולא ־לצורך מחר ובשני הריני כבני עירי שלא ערבו
י צריך לילך בשני ולא בראשון יאמר ערוב זה יקנה לי בין השמשוששל מחר ובראשון אטה כבני עירי: או מערב לשני הימים. הייט ״נסס  «־שאע-0ט)2י
 «־;V ואס..;r נימים לרוח אחת לאמרי לעיל והא סו למה לי אלא הכי קאמרי ליה רבנן לרבי אליעזר אי אתה מודה ליום אחל דאו מערב לרוח
ת או אינו מערב כל עיקר שאינו יכול לומר חצי יום מרוני למזרח וחצי יום עירובי למערב. לבני הימים נמירהייע לשבת ויום ח א f ] ^ ̂ )v^ 
 המזרח. נכי-א ינד״ש טוב או מערב כמו ליום אחל או אינו מערב כל עיהרדספיחא להו לרבנןשבת ויום סוב* אי טומא אריכא דמו אי לאועבליהכא

ן י כ ן ישראל י י כ  י
 צריך לילך בכל יוס לצד אהר. ומיירי במניח עיהביו לסוף אלף אמה למערב לסוף אלפיים מעירו: מד) גובי

 מהעיר, דאי במניין צסיף אלפיים , הרי שהפסיד כל האלפיים שלצד
 אמרת מעירו, וא־נו יכול לבוא ביה״ש ה־ני למקום עירובו: נג) ליום
 ראשון: נ0ר"ל וליום שני למערב: נה) מיהו אס יום ראשון יו״ט ,
 יכיל ליטול אותי עירוב שעירב בו ביום ראשון, מוליכו למקום שרוני;
 לערב בשבת. ואס יום ראשון סבת, שא״א לו להוליכו למקים השני,
 צריך להניח ב׳ עירובין מע״ש: נו) ר״ל אהיה כבני עירי שלא עירט,
 ויהיה לי אלפיים לכל רוח: נו) דס׳׳ל לרייא ירט ישבת ב׳ קדושות

 תוספות רע״ק ק
ה ב  ו [אות לד] הרע״ב ד׳׳ה או מערב לשני ימים . דספיקא להו לרבנן ש
יפ. וחמוה לי דבסוניין איחא א״ל לר׳׳א אי אחה מודה שאין מערבי; ו י  ו
 בחחלה מיו״ט לשבח איל אבל הא לאי קדושה אחה היא ור״א החם
 ב׳ קדושות הם דא״י לערב מזה לזה םש-ם הבנה דהרי בס־גימ
 דף ל׳׳פ ע״א דייקי׳ ממתני׳ דכיצד הוא ע־שה וכוי ונוטלו וכו׳ דד:קא באותו פח . ויקשה אמאי בפת אהד לא הא במסנ׳׳פ אם חדא קדושה היא ל׳׳צ כלד
 לעירוב ליום השני ואי ב׳ קדושות יהא הדין דסערכים מזה לזד. אע״כ דמ״מ אין מערכים מזה לזה מטיס הכנה ופת אהד היי כמ־;יב לבתחלה א״כ כאי
 הקשו לר״א ואף לתרוצא ב׳ רתום; ר״ה וד״א החס וכו׳ דרבנן הקשו לר״א גם מעירובי חצירות . הא מימ מעשע מדבריהם דקוש •חם לר״א גס על ע׳ ח
 יבפרמ למ׳׳ש חודי׳ה משום הכנה דס־גיא דאלו עובר^ ס״ל דרייא ליח ליה הכנה ובאמת מערבים ע׳׳ח לר׳״א מיו״ט לשבת א״כ מח דקאמר ר׳־א &בל
 היינו בעיית ועלה הקשו b• הא לאו קדושה אחת היא ויקשה בנ״ל הא לרבנן לנפשייהו ס״ל ג״כ הבי דאף לפי הצד דב״ק הס אין מערבים מזה לוה וצע״ג :
׳ רותיח אסור דמיד שנטלו ממקום הראשון כיו׳ם ב באמת לחלק כן דבב ת . בפרישה כ ק ל ח ] תוי״ט דייה מערב , ואין :ראה ל ה ל ח י א ] 

 ורוצה
 וכיה נרא״ש; נדנו׳יפ ונכי״ק וכריש ילך לו.. יכיה כרי״ף. (ואם היו) שניהם. ככייק
ס וכל׳• כנייר שהוא ספול-ובץ םלאהדי׳.נד׳נ ובמשנייר גי1״ מערב י ןוךלשבת. נמו  .,ם שידצח.ו הכנ
י וכיה נרי׳ף . הראשון למזרח וכ״ה ניגויס ריווא וםביונינהובגישגיבי׳ פיזרו וויניצא לפ״ג ב  אם עדו
; במשייב נדשו׳ החי יבשני.. וכיה במשביכ . . י  ־נויס וככל הספרים מזכרים נרנור הקודם; כרי״ף השנ
; נכיימ ונכייא עירובי בראש־ן.. ; ברייף ואם ערוכי ח נ  . ובשני וכיה בד" ו ל
 כמשנ״ב ..בראשון ובשני וכן נסמוך בשני ובראשון; נרייףואפ ערובי בראשון
׳  ועיי לקמן - כבני עירי. ־ככי׳׳א ונד׳׳ש הריני כבני.. וכן כסמוך וכיס בריף - (ערובי) השני והראשון. נכי־ר, ונמשני׳ר ליהא; ניייף י

 קושטא ליתא למל' ואם ערובי בשני ובראשין הריני כבני עירי ומ־י׳ף כיי איזא (ל״ם;,

 למזרח וכיה נרי״ףונרא׳ש
 ועי׳ ל״ס ודבריו שם אינם
 מיכניס לי; ככי״מ חסרה
 כל הנבא דחכסעד רייא
 ואיתא נגליון(ושם ליתא
 למל׳ אם) • מן המערב .
; : .  נד״נינמשבי״נ־ בא מן
 נכי״ה ונד״ש ואס בא
 למערב וכיה נרי״ף
 ונישא למל' אם .
 בא לכא; ולכאן. כנליון
 כיימ ובמשדיס וכאו״ז..
 מכאן ומכאןוכ״ה נמשדינ
וכן כסמוך לא . .  (ושס גאו
 באו..ו>כוןהוא כאןונםמוך
 אינו גחון) וכיה נכי״ק
 ונמשני׳ר • למקום
vh שארצה. וכיה 
׳  יננישני׳ל ונמשנ׳נ י
 ראכ; נמשנינ נק5ח דשו׳
 ינכי״י. במקום..לא לכאן
 ולא לכאז. וכיה 5כי׳א
ונ:כלאבא״)וכ"ס  ונז״כ;
 כ.־שכ״כ; נרי״ף וניא״ש
נ 0 ן וי כאן; נ־י  לא בא ל
 לא באו לא מכאן ולא
 מכאן וכי: נמשד&(ושס

א; ומכאן. הולך אצל רבו. יכי׳׳מויכי״א וכנשנייר ילך א באמנ ל ); כגליו; ט מ .  לא בא.

 תפארת
 המס : מה) לברוח
 מפניהם לסוף ר' א1פים אמה: פו) ואע״ג דלא אחו עד למרר.
 בתתומץ דרבנן אמרינן יש ברירה: טז) לילך א$פים מעירי לכל רוח,
' אלפים  ואינו צריך להשתכר לכאן, ולהפסיד ע״י זה לכהן: טח}ד
 אמה מעירי: מט) לילך לשמוע דרשתו: נ)וקמ״ל גם בבא למכס,
 לאשמעינן דבי! בבריחה ובין בהקרבוח אמרינן ים ברירה בחזומין
 אי נמי נקע סיפא לאשמעינן פלונהא דר״י: נא)אפי׳ א' מקרבו
 מובהק. וקיי״צ כתיק, דאפי׳ א׳ מהן רבו ילך למי שירצה: גב) אם

 תייספות חדשים
אכל כשני ימיה טוניש לק4• ן יכול ל. עכ׳ ׳  [חיייט] דיה מערב כוי. ויםון־אלף כו
 להניחו לסוף אלשיס כיון דארוד מהן חול איכ ממה ?ס:ך אס הרר.שון חול יכול לילך

 לערונו
, והא אינהו לנפשייהו ע״כ נ״פ ס״ל יסיד זה דאף אס ה נ כ  משים ה

ס ש־רצד. ילך. בדיייס ילך לו ־ ק כ  ׳ר ליהא וכן ליתאנר׳ג(ושס שנים). ל
נ ורפיה וקיש׳ וו טר ערובי. במשנינ ד׳ פיזרו ודני5יא רס׳ או נ ליהא• ו  נל׳

 זנרש
טר ערובי. כמשנינ ד׳ פיזרו וויכיכייז רסינ ורפ־ה וקושי ואומר אם או  (ארס . נל ־ נ גילזלז• ו

ד החדשים ביאשין״ והשני לסערב וכיה נד נ  (בכי*י, ונמשני״ר; כששביב ד״ו רפיח ו
פ וכו׳; במשכ׳״נ גדפו׳ הה׳ בראשון ׳ ו מ . וכיס נ י ו רפיח (וכס בשני..) . הראשון למערב והשנ  ל

. וכיה נלמ׳יפ ונו י ןודשנ  הראשון.. השני ננייק לי.:א כטעות המל׳ הראשון לבערג.ערובי הראשי
 ובשני וכן נסמוך לאש ערובו בשני ובראשון



נים ו  ר #בדיח מברטנורה בכל מערבי] פרלן ג עיתבין תוספת יום טוב סא ־צי

tft !יא מ״א וגי׳ מוששמא גא* 
 ך רייא ריח , ליס ע״א

^ ז \ £ ™ ו R ל ^ K י ? נ י ב ^ ר י פ ח ש י  לחומרא לאין יכול לערב לשחי רוחות רלמא חרא קדושה היא. ולא אלפים של תחומו מכאן. כלומר לאיזה ר
m rwi 65 ופכא לחומרא לאמרי לקמן נאכל בראשון אין ערוב לשני ללמא רוצה להפסיל האלפים שכנגלה בין שעירב מכאן בין שעירכ 

. השליח ערב מכאן. אבל לעולם אין כאן הפסל אצא פעם אתת אלפים  שתי קלושות הן. ולא כיומא חריכא רמו: מוליכו
ל אותו שעירב בה־ ועי׳ ל׳ ג  יום סוב שלפני שבת ומחשיך עליו על שיקנה הערוב וטנןל והייט אותן אלפים שברוח שהיא מ
 ובא לו שמא יאבל ישיב אין לו עירוב הר״ב במכנה ללעיל בל׳׳ה הריני כו׳:
. פי׳הר״ב השליח וכ; סי׳ ו כ י ל ו  לשני כלקתט נאכל ערובו בראשון וחכמים אומרים מערב לרוח אחת או אינו מ
 מערב בל עיקר או מערב לשני ימים או רש״י. וטעמייהו לאילו ע״י עצמו הא

 שגויי נוסחאות
א מערב וכיה י חכ  ו
 כמשני׳ל* נד׳נ וגמשנינ
ד צ י  וחכ״א או םערג • כ
 קי״ל כמשנה ט' פ״ז לעיקר ערוב יעשה. בכייא.. היא
ש ^ \ י ר 5 ץ ? \ ? ״ י . ״ ר ט׳ כ ת ש  ברגל ואין צריך פת: מ

 ״)וכי׳ש לרבי אליעזר בעינן שיהא קיים ונוטלו. גי־נ
 בין השמשות לשני כמו שכתב הרמב״ם בשנינו׳ ואובלוונטזיא.
י ופיהכמש׳ ריוואונמשכיב י ״  י _
ר ת ו ״ וויניצ' רס׳ג וכיה ו מ ה ה ע ו P ח מ ^ 3 

 שאס איט קיים אין כאן עירונ ליום נמשב״ב י׳ ל!ושעא(ושם..
j £ M S יייל־ו • א  שני רהא קרישה אחייתא י
 האי משתכר כו׳ לא אמרו חכמים ו;״& כמשכיל (ישס
r i ^ S 5 א * ת ל ׳ אלי״׳!• אלא ״ י י  לאפיקי ״
לא הורו לו חכמים. יפי׳(ושםבעני״ונטצא;.  אורחא קאמד: ז ו
. כ׳הכמשב׳כנכצ ל ^ ת ק נ ז י  פי׳ הרי׳ב לקשברי קלושה א
 , 1 ״ י , 1 הכ׳ הישנים וככל המשניות
ם וכי וככי״קוכמשגייל;כמ:ביכ ד  דאתקון משוס רשמא באו ע
 עיין זה בארוכה במ״ל פרק ר׳ לרי׳ה, נקצר! דפוסי׳ נאכל לרובו.
; ׳ ו נ ^ י י ד . . ^ ״  מיש הרי׳ב לחכמים האמורים כא! ?
 הוא ר׳ יוסי. האמת בא להודיענו אבל (ושם ערוב לראשון.. כמו

 אינו מערב כל עיקר »)• כיצד יעשה נש)
 מוליכו בראשון ומחשיך עליוס) ונוטלו ובא
 לוס״). בשני מחשיך עליו ואוכלו ונמצא
 משתכר בהליכתו ומשתכר בערובו «) •
 נאכל בראשון ערובו לראשון ואינו ערוב
 לשני. אמר להם רבי אליעזר מודים אתם
 לי שהן שתי קדושות >יי): ז רבי יהודה
 אומר ראש השנה שתה ירא שמא
 תתעבר«״׳) מערב אדם שני עירובין ואומר
 ערובי בראשון ננ) למזרח ובשני למערב
 בראשון למערב ובשני למזרח עירובי
 בראשון ובשניני) כבני עיריני) עירובי בשני
 יבראשון כבני עירי.ולא הודו לו חכמים סו):

 ערוב לראשון ואין ערוב לשני
 ובשני. חוזר ומוליכו בשני« לקיימא
 לן המערב בפס בראשון ורוצה לערב
 בפת בשני צריך שיערב כאותו ערוב
 עצמו שקרא עליו שם מאתמול ועתה
 שותק אבל לא בפת אחרת רבעי
 למיקל־א עליה השתא שם עירוב והוי
 מנין מיום טוב לשבת: נמצא משתכר
 בהליכתו . כלומר קונה לו הליכה
 ליום מחר: ומשתכר בערובו .
 שאוכלו רו״ט אחר השבת ללא אפשר
 בהכי מיליט בראשון ואינו אוכלו
 וחוזר והולך שם בשני לראות אם
 קיים הערוב מחשיך עליו ואם רוצה
 יאכלנו אחרי כן: מודים אתם לי

a - G U S S א ל א איכפח לי י  ל־נטן פי׳ המש» ל
 מיד להא אפשר להיות לחכמים ללעיל למספקא להו ביו״ט ושבת דיש מיניצא לפיס ונמשכי׳יל

ת. לאמריתו נאכל  שהן שתי קדושו
 עירוב בראשון אין עירוב לשני ואי

 חדא קרושה נינהו הוה ליה כחל יומא אריכתא ויקנה בין השמשות
ו לסיי ׳  של ראשון לשניהם כיון לשתי קלושות כינהו יכול לערב נמי לשתי לאינהו גועייהו סבירא להי 3ש>י ימים לראש השנה מדאי כיומא ונלייף);כמשכ׳נ י
 רוחות ורבנן אזלי הכא לחומרא והכא לחומראכראמרן משום אריכתאהן. אלאלבגמ׳ מייתינן ברייתא דמתני בהליא לחכמים וסמומ׳״ואץ ערוב לעט;
 רמספקא להו והלכה כרבי אליעזר לכבתויוס טוב שתי קלושות לרבי אליעזר מורו ליהבב׳ ימים לר״ה ליכול לערב שני עירובין כמש כ״נ ד׳ לאש ..ואץ
א " כ נ ? ^ כ י נ % ע " ' ל * י ן ב׳ימים.וחלמנייהוחיל כ  הן־ ?שמא תתעבר. שמא יעשו ב״ל הגלולאנול מעובר ויהיו וטעמייהולס״ל למשוםספק עבדנ
• הר״ב אי אחם מודים שת! וכיה ם ס ג " י  ב׳ ימים טובים יום ל' של אלול ויום ל״א והוא צריך לילך בראשון *) י
"כלי״ף7ז י שהואס ו מ י כ ר ב ם ק ־ י ם י מ כ י לי ח ד ו א ה ל : י / י כ י ו מ ו א ה לכייז י ז א! ו ה לכ  לצל אחל ובשני לצל אחר מערב שני ערובין ומניחן בערב יו״ט '
 קלושה אחת הן והלכה כחכמים כשני ימים טובים של ראש השנה ללאו משום םפיקא בלבד אתקן שמא קדשו ב״ל אח יום ו בראשון.. ובשני.!
׳ ^ כ י ב ש ^ י ם ^ ^ מ י ה ה י ר ר ה ש ו ל ז ר י מ ח ל י

ם י1יש  ו י ו ה ה ' ^ו י ג ה ו נ ה ע ל ע מ ל ה י ח נ מ ה 1 ם מ ד  שלשים או יום צ״א ואחל מהם חול אלא משים לשמאנאי ע
 קלושה אחת אבל בשאר ימים טובים של גליות ללא אתקוןאלא מספיקא ללא ילעינן מתי קלשו בית ליו הגדול את החלש מודם לאם; גכיימ ונדיש ככל
 חכמים המשנה בשני.. בראשו(
 (נצי ו־״ו המכור); גטיא
 אם עירוני בראש-ן
 למזדח בעני למערב
 אם עירובי בראשו!
רח־אמ ( מ ל י בבמנ  השמשות: סא)שלא יאגד עירובו; סב) לבשני שהוא שבת, ^ לטעי
ם ן ״ ^ י ^ נ ב כ י נ א ל ר  אפשר שיביאו לביתו. מיהו אם חל שבת תחלה, ע״כ ישאל &ם מ
 העירוב בשבת ובודק בבין השמשות הכני אם העירוב קייס: סג) לאס עיייכי כעני בדאשין
 היה נאבד עירובו בראשון, היה מפסיד עירובו, ונם הליכתו שביום חריני כבני עירי. וכיס
״בי / עי ד י נלי״ף j נ 0 ב = . דבפת אחר א״א שיערב לשני, דהוי׳צ כמכין «y״tt ל  ב׳

 יכין חפארת ישראל יבין
, ולא קנה ביה״ש של הראשון נם ליום השני, ולפיכך יכול לערב  ק

 לו לרוח אמר:

 ומצ״מ ג״כ בביה״ש הבי כשממח־העירוב לא יאמר כלום, דגם EES למערב
 האמירה שיהיה זה (עירוני למחר, מחשכ כמכין מיו׳ ט לשבת־ והשני למזרח עירובי
י יכילהו מתני׳ מייד כמערכ עיי שלימ , דאי עיי עצמי, א״5 לפת הצל, הראשון וחשני כבני  (אב״
ו עירי. (עירובי) השני  היון שמחשיך שם הרי עירכ גלגליו וכאיח תימ מ״ז): סל! בנאכל עירו3
י?'!! יי "/״י  בראשון, א׳׳כ הייה כשעירב לב׳ הימים . ולרבנן רק משום ספיקא ^י*!״;!כ

כ 9 מ נ ר י ש מ  מחמרינן. וקיי׳יל כרי׳א (י׳מ״י): םה)ר״ל שמא יעשו ב״ר אלול ל׳ ב
 יום, ויהיה ב׳ ימים ר״ה, צ׳ דאלונ וא׳ דתשרי, והוא צרץ לילך
 בכל יום לצד אחר: סו) דסיייצ ב' ימים דר״ה קרושה א׳ הן. והכי

 י,ימ
 תוספות רע״ק

ן שאינו עושה שוס הנחח ולא מדבר שוס דיבור לא חוי י  ורוצה להניחו למקום אחר נתעקר שס סירוכ ראש ן והוי פםניח עירוב למקיט אחר מותיי כ
 0חדש משא׳כ כשמניהי על מקים חר*שין,ומ־ט כשמערב ברנליו אפשר דאעי׳ מעשח חכנה עיש, ומדברי הטיו רס״י חטיז משמע דאף לערב ברגליו אסור

 לרוח
 השיע העתיק לשון הלמכים דנם נזה צריך להניח סוף אלן) דוקא וכ׳ המ׳א הכועס כיון דמשוס ספק אימ ראר לילך שם ולאכול מבעוד יום. וצ׳ע מגיל ומיש המ״א דנלמד ממה שאמלו ננמרא
/ הלכה כליא  ואין מערכין נספק תרומה ממאה או אחת מהולה ואתת כןמאס ואינה מכירה. לכאורה יש לחלק י:א1 הוי ממ׳ג גס הוא םפיקא לרמן. (ממהולש׳מ זצ׳ל): [תריב] ד״ח טורים כו

 עכיל. וכ״ס סי׳ תי׳׳ו :

ם י ש ד ת ח ו ע ס ו  ת
 לערובו ואם השני חול
 א״צ עילוכ וכן דעת
 סלאכ׳ד כהשגות כפ״ה
 מהל׳ עירוני! וכינ דעת
 המול נסי׳ חייו איל

 נח) הא דנפלו רבנן דבריהם, דהרי מאי דקאמלו
 מערב צביימים, על כרחך נמי לרוח א׳ קאמרו. ה״ק רבנןלר״א,
, ולא חצי יום , שצריך לערב לחח א׳  הרי מודת במערב ליום א׳
 למזרת וחצי יום למערב. ה״נ במערב לבי ימים צריך שיערב בהם
. לרבנן מספקא להו אי יו״גו ושבח ההמוכין, קדושה א׳  לחח א׳
 הן, ושניהן כיומא אדיכחא נינהו, או ב׳ קדושוח הן, להט מחמדנן
/ דשמא קדושה א'  כצריך שיערב עירוב א׳ לבי הימים לרוח א
, ושלהן טומא אריכהא נינהו, ומחמרינן נמי בסיפא כשנאכל  הן
 עירובו בראשון, דשמא ב׳ קדושות הן: נט) מיירי במערכ ב׳ הימים
 לרוח א', הד צדרהו צריך שיהיה העירוב במקימי נס בבין השמשות
; קליפות הן, ושמא יאבד העירוב ביום א׳ להט  השני, דבמא ב
 טעל לביתו אחר הבין השמשות: ס) שיקנה העירוב שם שביתה בי!
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 חכמים לרבי יהולה לשתי קלושות הן וחכמים האמורים כאן
. סל שיש בו פיתה ה ל ב ל ב ה אדם על ח נ ת  הוא רבי יוסי: ח ם
ס ו  טבלים מחנה פליו ביום נןוב ראשון של ר״ה ואומר אם ט
ל תהא זו תרומה על אלו ואם היום קלש אין בדברי כלום  מ
 שאין מגביהי! הרומית ביום טוב
א אומר אם אתמול קלש  ולמחר. ס
 והיום חול תהא זו שאמרתי אתמול
 חרומה על אצו ואם היום הלש
 ואתמול חול כבר היא תרומה ואוכל
 כלכלה המתוקנת ומשייר החרומה:
ם. הלא ר' יוםי  ולא הודו לו חכמי
 כראמרן לסבר קדושה אחת הן ואין
 מגביהים בהם תרומות ורוקא בשני
 ימים טובים של ראש השנה כדפרישנא
 לעיל: ובן ביצה שנולדה ביאשון.
ל בשני . כ א  של ראש השנה: ת
 ראם הראשון קדש השני חול וביצה
 שטללה ביויט מותרת בחול לאין הכנה לחול ואם הראשון חול
 והשני קלש נמצא כחול מכין ליו״ט ושפיר למי: ולא הודו לו
ס. בשני י״טשל ר״ה בלבל לקלושה אחת הן אבל בשני  הכמי
. זרזנו ו  ימים טובים של גליות מודם לו : ט והחליצנ

 ח ועוד אמר רבי יהודה מתנה אדם על
 הכלכלה*) ביום טוב ראשק ואוכלה
 בשני ם״) וכן ביצה שנולדה בראשון תאכל
 בשני «) . ולא הודו לו חכמים ע) :
 ט רבי דוסא בן הרכינס אומר העובר
 לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה

ד אמר ר״י עו : ח ו ם . ור״י חולק ש  >׳״ סר״ב במשנה דלקמן
 כוי. וצריכא ראי אשמעינן״ בערוב בהא קאמר ר״י משום ללא
 קעביל מילי אבל כלכלה רמחד כמתקן טיבלא אימא מולהלהו
 לרבנן ואי אשמעינן תני תרתי משום לליכא למגזר עלייהו אבל

 ביצה ראיכא למגזר בה משום פירות

י •  ח ו«יד אמר ר׳
h ' t נ׳ M־J »״r 

 ט ר׳ דוסא . >׳t ני* ־•

 אומר החליצנו >*< ה׳ אלהינו את יום ראש
 חדש הזה אם היום אם למחר w) ולמרד
 הוא אומר אם היום אם אמש. ולא הורו

 לו חכמים «) :

 הטשריס ומשום משקין שזבו(כלאיתא
 בשמעתאקמייתא לביצה) אימא מורה
 להו לרבנן צריכא. גמ׳. [״ועיין בפ״ב
ה אלם נ ת  מ״ה מ״ש שם בס״ל]: מ
/ כתב הר״ב ולמחר הוא אומר  כו
 כ>׳ ואם היוים קלש כוי. הכי תניא
 בגמ' וכתב הר״ר יונתן שלא הוצרכו
 לומר ביום שני אם היום קלש כו,
 אלא כדי שיתן אל לבו שהיום קולש
ד היה לו  ולא יזלזל במלאכה ל
 שיאמר אם היום חול תהא זו תרומה
 על זו: וכן ביצה שנוללת בראשון

 שנויי נוסחאות
 (ועם ליתא) . ח וץיד
אימי .  אמר . ננ־ינ .
ט ראשון. גד״נ ״ ו י  ב

 וכמשבי׳ר.. חראשין .
. בכי״מ י ה כשנ ל כ ו א  ו

 תאכ^שנולדהברא^יז.
 בדנן״ש וככי׳׳מ,. כיו״ט
 הראשון. תאכלבמשנייר
 תיאכל (זתי׳״ו כציר״ה) ;
( ב  בכי׳א אוכלח •־ ט (
 ה״כינם)ימש1־-ש ונמשני׳ר
 ארכינם; ככייא ליתא וכן
 ליהא בלייף כ״י וגשי׳
מ, א*)  יירר״י ובבבלי (

ו (ה׳ אלקינו) ג צ י ל ח  ה

 ככיי׳מ ובשי׳ ל״ח ליתא.
ת  כד׳נ יש כאן נוטות • א
ח;  יומ ראש החדש חו

 בכיית

 והחליצנו*) כח כמו נחלץ חושים(במלבר צ^פ״א הצילנו ומלטט
ס מחר. ם היום א  כמו חלצני ה' מאלם רע (תהצים קמ): א
 אם היום הוא החליצנו היום. ואם מחר הוא החליצנו מחר: ולא
ס. לא להזכיר של ראש תולש בר״ה ולא להתמה  הודו לו הכםי
 אס היום ואם מחר אלא אומר והחליצט םתמא בשני הימים
 ואיט מזכיר של ראש חולש כל עיקר והלכה כחכמים:

. ח  #) בלע״כ ל״ל והחליפנו כ

ה לחול. מ  תאכל בשני. פי׳ הר״ב הראשון קרש כו׳ לאין ה
לא הורו כו׳. פירש הר״ב לבב׳  עיין בפירושו לריש מס׳ ביצה: ו
 ימים טובים של גליות מורס וליכא למימרמיגו לאתקצאי* לבין
 השמשות אתקצאי לכולה יומא כדפסקינן בסון) פרק ג׳ לשבת
 דהתם ההיא יומאדשבתאדאסריגן ביה ודאי קדש. ובין השמשות
 הוא הסשק אחרינן מיגו כוי. אבל הכא יום השני שבו ניקום
ם : ט א ׳ ט  ונאסר הוא עצמו הספק הלכך ליכא למימר מגו ו
 היום אם למחר. כרי שלא יראה בתפלתו כשקרן. הרב רביט
לא הודו לו חכמים. פי׳ הר״ב לא להזכיר של רי׳ח  יונתן: ו
 בר״ה ועעמא בנמרא לזכרון אחד עולה לכאן ולכאן. פירשו
) זכרון תרועה ובראש חלש כתיב  בתום׳ רבר״ה כתיב (ויקרא מ

 ..ראש החדש
 החדש;?) חזח ; גדינ
. בלאיש  ..ראש חדש.
 ובכיי ביוט ראש.. ועיי
ס  הגהות הלשיש• א

 בפ׳ בהעלוחך גבי חצוצרות(נמדבר י׳) והיה לכם לזכרון ונו׳ ובראשי חרשיכם והלכך כשיאמר בתפלה יום הוכרון הזה עולה לו לשניהם. ומ״ש
: ת ח ׳ ראתו לזלזולי ביה בשני אי מחויקינן ליה בספק אבל כי אמרינן סתמא מחזיקינן להו בקלושה א מ  הר״ב ולא להתנות מפרש מ

ז ע ו ן תפארת ישראל ב  כי

 למהר.. אם אמש. כנייק
 ואם.. ואם לאמש וכיה
 לאםשנם בלנו׳יפ וביישכייל
. ; ככי״מ אם סחר. בד:  ו

 תוספות רע״ק
 לדוח אהדת: ־[אות לו]
 הוי׳ם ד׳יח ועוד אמד
 ד״י . וצריכא דאי
 אשמועינן. ראש השנה
 (היינו מתני׳ שלפני זו)
 בהא קאטר דיי משום
 דלא קעביד ,מידי אבל
 כלכלה דםחזי כמתקן
 טיכלא אימא טורה לחו
 לרבנן וא־ אשמעינן הני
 מיתי משים רליבא
 למנזר עלייתו אבל ביצה
 דאיכא למנזר בה משים
 פירות הנושרין ומשימ
 משקיןשזבו אימא מזדה
 להר לרבנן צריבא. נמ׳.
 וקשה לי דהתינה לר׳
 יוסף ולדי יצחק ריש
 ביצה דפעמא דביצה
 משים שירות הנישרין
 ומשים משקין שזבו. אבל
 לאינך טעמי דאיסרא
 וביצה משום מוקצה
 בבא רביצה מיותר.. וי״ל
 דלאעך סעמא אשמעינן
 כבבא דביצח דל״א
 מיקצה מהמת יוםשעבר

ב . וא׳׳ת א״כ למה לא עביר בגט׳ האי צריכיתא ותו קשה הא מכלכלה נטי נשמע m דל״א מוקצה מחמת  רא־א דאםרינן ליה ניםא הכא נמ־ טגו דאתקצאי כז׳ עיין חיס׳ סיכה י׳ ע׳
בקע. לא נשמע מכלכלה . י״ל רלמיר בפ׳׳נ דניטין דטעמא דר׳י דאזםר בלוקח יין מבין הכיתים הוא מטעם שמא י  יו• שעבר דאל׳יב טי. מהני התנאי מ״מ ליתסר טש־ם מגו דאתקצאי
 רי־ל די;'"כ ל״ח לשטא יבמע אלא בדאירייתא אבל בכלכלה כיין דתרומות סירות דרבנן ואפילו של זיתים וענבים להרטב״ן הוי דרבנן דדוקא יין הוא דאורייתא כמ״ש הב״י או״ח כשמו
 ליה לשמא יבקע וא׳׳ב לא אתקצאי בד״׳׳ש רי.כל לתקן ולומר סה שאגי עתיד להפריש. ומימ לא עביר בנסי האי צריכותא נבי ביגר. םשיט דללב משרשיא בנימין שס דטעםא

 בליקח

 (fl ונ״ל מתפלל כן במס הממחה, מלנותן לישראל לעטלת ס׳ ולעסוק
, והתורה ה*א מק ' , אלה מועדי ה  בתורתו, כמ׳יש סכת הוא לה׳
/ כמ״ש וחרכ פיפיות בידם, כי ע״י עתק התורה יוהבס  שלנו כמלחמה ה
 היצר כמ״ש חז״ל אם אבן הוא נמוח (סוכה נ״ב נ׳) וגם בחרב הזה נלחם
 ונרוו׳ח גם כל ה5לחת הארצי׳, לכן נתפלל שהקב״ה יריק חניכיו ביום זה
. ולאידך פירושא נתפלל להקנ״ה שיצילנו ביום יזה ' ת  ףחזיקנו לעבודתו י
 בפרסות שצא נצערך לחלל שבת ויו״ט. או ג״ל ע'׳& מ״ש חז״ל(ב״מ ע"!
, טון דלא עבלי חלשי, לכן נתפלל שיצילנו  א׳) דבני מחוזא דענירא לעבדו
 ה' מחוצשא ויחזקנו ניום המנוחה. וזהו לסע״ל מ״ש מז״צ(יבמות קייב בי)
 ועצמותיך ׳חלין,11 מעולה שבברכות. ל״צ מדנכלל בה השפעת טובה וחוזק 1
י לזה: מ ר  והצלה מחולשה 1רע.יבני הרב המאה״ג מהו' ברוך יצחק שליס״א ש

 קיי״ל(שם): סז)םל סירות סבל: סח) שחומר כך בא׳ דר״ה, ״אס
 היום קודש, איייא ;הפריש תרומות ומעשרות, ואם היוס חול, יהיו
 אצו תרומה על השאר׳׳. ולמחר יחזור ויאמר/,אם היום קודש כבר
 הפרשתי מאתמול, ואם היום חיל, הריני תורמן היום״. ולהכי צ״ל
 ,אם היום קודש/ כדי שלא יזלזלו בו: םט)דבין אם יוס ראשון
 קידש או שני קודש, מותר בשני. וקמ׳צ כלכלה אף דמחזי כמתקן
 טבל, וקמיל ביצה, לאשמעינן דלא נזרינן משוס סירות הנושרין או
 משקץ שזבו: ע) מטעם הנ׳צ. וכ׳כ ביום טוב ובשבח הסמוכין זה
 לזה, מהאי טעמא נולדה בזה אסורה בזה. אבל בני ירט של גליות,
 מידוישרי. והכי קיי״ל(תקיינ): עא)לשין חלוני צבא (בעווהסנפ)
 וחזקנו. או ריל הצילנו(ל): עב) אס היום דייה חלצינו היום, ואם

 מחר חלצינו למחר. וטעמו שלא יראה כשקרן בחפלחו: עג)שלא יזכיר ר״חבר״ה, גס לא יחכה אם היום אס מחר, והכיקיי׳׳ל(תקצ״א)

 דר׳י בליקח יין משים דאין ברירה •עי׳ עירובין דף ל״י עיכ דמההיא דאיו משמיה די״י מוכה דאפי׳ בדרבנן אין ברירה איכ בבר נשמע מכלכלה דליא מוקצה מחמת יוס שעבר
ח בראשון ובשני יעמוד בבה״ש שבץ מ ח ה ל ך ר ו  והנס׳ נקט הצריכיחא בא פן ריספיק לכל האמוראים . וא״ת א״א דר״י ס׳ י׳יב ובכלכלה כיון דהוא דרבנן ל״ח לשמא יבקע איכ למה צ
 ב׳ הימים ויאמר מה שאני עתיד להפריש אחר יו״ט דהא אמ יוש א׳ הוא יו״ט בח״ש זר׳ הוי בה״ש. דאפיקי יומא ואי י־ם ב׳ יו״ט הוי בה״ש דעיולי יומא. ייל רמה דלית כדרבנן לשמא
 תשש איסור כלל. אך עב"פ מינו דאתקצאיי ל״ש ביה דהא אלו צריך לאוכלו בה״ש היה מותר עיי שיאמר
 :רבינא סוברים במעמא דר׳י דרכא בביצה דתאכל בשני אבל בראשין לא משום משקין שזבו. והיקשח

 אחר אבל לכתחילה בידאי טיב לתקיני שלא יהא
 ולפ״ז אתי שפיר הא דקשיא ליה בביצה דף

 יבקע , היינו בא־א :עני
 מה שאגי עתיד להפריש • ולפ־־ז אתי שפיר הא דקשיא ליה בביצה דף גי

ולת חעומדח נ  להם דר׳י»דר״י והוצרכו לרחיק לתי״ן דמותלפת השיטה או דלדבריהם דרבנן קאמר עי־יש וקשה וכי כעורה איקיטתא דעולא שם דטעסיה דר״י דכא מש ם דמיירי כתרנ
 לגדל ביצה ורויחא טובא ועל מה מיאנו בדעולא . גם קישיות מהרש״א שם בתום׳ דייה מוחלפת דתקשה דרבנן דר״י אדרבנן רר״י קשיא מאד . ולדברינו אתי שסיד דר״י ודבינא נדו
 מאוקיסתא רעילא די״ל דםבירא להו דטעסא דריי בלוקה יין משום דאין ברירה (ואף דריי סבר דאין'חילוק בין תולה בד״ע או לא מדפריך לאיו מ״ש לכאן ולכאן כוי א״כ מיכח
ר כלל דאפשר דלא יפרוש בזה אמרי׳ א״ב וכפי דמהלקי החיס׳ בנימין ד״ח ר״י) ר ב  י דר״י דםהיום אס מתי דס׳׳ל לר״י יש ברירה מ״מ י״ל דכלוקח יין כיון דאפשר דלא י
ע מכלכלה דלא אמרינן. אבל דרגנן אדרבנן לא קשיא דשפיר י״ל מ » ח יום שעבד כפר נ » ח  ה לא ניחא לה־ איקיכלתא דעולא דא״כ אייתרא בבא רביצה הבא דמוקצה מ
ת יוס שעבר: מ ח  •קיגזהא דע־לא דחס יכולים לסגור יש ברירה ולא נשמע מכלכלה דהא יש תקנה נד״ש לומר מה שאני עתיד ואצטרי׳ בפא דבי^ז להשמיענו דל״א טיקצה מ
ג » , יליכא למיטר מנו יאתקצאי דברי התוייט פתומי8 וכאמת בתים׳ םיגה דף יי ע־׳ב דיה עד , מביאר ד־הקושיא נם בפי ייט של נליות דל^תפר פ דו  ת לוז ת-ייט דיה ו״א הו

 רהא
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ת חליק ו ספ  ״*י* בכל מערכין פרק ג עיתבין גבירתא תו
י  דהא בבד•'* אפו
 דשטא יו״ם חרא ולתפוי
׳ דשמא היום יו״ט ב  ב
 ואשור משום מוקצה
 דבה״ש והוכיהו טוה
ת יומ מ ה  דמוקצה מ
 שעבר לא אמרינן עיש .
 ולפיו יש לי לדון בפסקא
 דהש״ע א״ה סי׳ תקמיו
 ס״א בעובד כוכבים
 שהביא דורן לישראל
 כיויט א' דמוהר לערב
 יו״פ ב׳ ככדי שיעש׳ ,
 הא לפסקא דהמחבר סי׳
 חציה ס״ד דביו״ט קי״ל
 כדיי דשוקצה אסיר,
 ואיכ ניטא דאתקצא*
ה מ ח  וזהו לא מקרי מ
 יום שעבר דהא *)סילו
 היא לילה אסור בשיעור
 כד״ש. ובזה יש ליישב
 דברי רש״י בההיא
 דעיבד כוכבים שהביא
ב דטוקצה ה כ  דורן ד
 דמהובר אפיי ריש
 מודה והיינו דהיה קשה
 לרש״י ראם איהא דר״ס
 סבר כדיי אמאי לערב
 מוהר אחר שיעוד כדיש
 דלערב משמע דלערכ
 דמהובר נם לר״ש אסור:

 ועירובו ברה" או איפכא,מיהא כריה וכרמלימ הוי עירוב; נמנו כריה רחוק ה׳
 אמות משביתתו, אין מתידין לו להביאו פחות פחות מדיא דאפשר לבא לידי
, ובן בנותנו בראש הקנה או הקונדס הצומחים םאד׳ן אינו עירוב, ת א ט  ח
ב; רו , ובתלושויס ונעוצים ה״ז עי ת א ט  דרכים ונוהים לקטום ויתחייב ה
ל אינו , או שנפל עליו נ י  נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתה מבעי
; כל המגיח עירובו כמקום, ׳ , אא״כ יכול להוציאו בלא מלאכה דאו ב רו  עי
 יש לו במקום עירובו ד׳׳א, לפיכך בנתנלגל העירוב חוץ לתחום ועדיין
 תוך ד״א ואפי׳ נלנלו במזיד הוי עירוב; אבד עירובו או נשרף, או תרומה
 ונטמאה, או|נחנלנלה חוץ לד׳׳א אינו עירוב אאיב שנעשה זד. משחשיכה
 דוקא, ובספק אס היה מבע״י או משהשיבה כשרי; משא״כ ספק אמזזונח
ח מלפניו ב ש ת ו׳ ז׳ ב׳ י״פ של כליות, או י״פ הסמוך ל '  בלל < ילא : 0
, יכול לערב ב׳ עירובין לשתי רוחות וסומך על איזה מחם  או לאחריו
, או מערב עירוב אחד ' , וער העירוב שברוח השני ליוש ב ׳  שירצה ליום א
ר; י העי  לרוה אחת וסומך עליו לאחד מב׳ הימים,1 וביום ב׳ יהיה כבנ
 משא״ב בשני י״ס דר״ה, דהן כיום א׳ [ואפילו נאכל בראשון יוצא בשגי].
 המערב לבי י״מ של גליות או לשבת ויו״פ, אעטיי שעירב עירוב אחד
׳ ב ו י  לרוח אחת לב׳ הימים, צריך שיהיה העירוב במקומו מצוי בליל א
ל ביח׳׳ש , ולכן מוליכו בעי״פ או ע״ש ומחשיך עליו וניטלו ומחזירו לביתו  כ
 אם הי׳ ליל י״פ, ולמחר מוליכו לאותו מקום [וא״צ לומר כלום רק חושב
 בלבו לקנות שם שביתה] ומניחו שס עד שתחשך ואוכלו אם היה שבת,
; י ; נאכל העירוב בראשון קנה לראשון ולא לשנ ו ת י ב  ובייט יבול לחחוירו ל
ר כיוס א׳ ואפי׳ בדיעבד לא ב ת שלא עירב בו כ פ  ואין יכול לערכ ב
, ויחשוב ם , יכול לערב דהיינו שילך ויעמוד באותו םקו ו  [וברנלי
; ובעירב ב ו ר י רה, ואם אסר חזי ע  בלבו שיקנה שם שביתה בלי אמי
; וא״א לערב ב׳ עירובין  בא׳ כרנל אז ביום ב׳ צריך דוקא ברגל]
ט עירובו בריתוק אלף ות״ק , אלא בהניח ד׳ ל י ע ל ׳ רוהות כ  בב
, ועירוב שני למערב במוך תייק אמה ליום ׳  מביתו במזרה ליום א
 ב׳ , דאז אפשר שיגיע לו ביום א׳ , והוי סעודה הראויה לו

 *ובעוד יום:

 יו״ט ראשון ונימא מנו דאתקצאי אע״כ דסבר הר״ש וולת דמוקצה

ה א ב דין איך מניהין עירוב תחומין עי׳ דפיה; בבל מיני נ ש  ל£רס ג ם
ת, חוץ מן או . ,ועושין שתופי מבו ן  1 מאבל מערכין ערובי תחוטי

, [ואם עירבן ביהד משתתפי[ ולי״א צריך עוד ליתן בהם ה ל מ  המים ומן ה
 מעט שמן]וכמהין ופטריות, דהנילאו מזון נינהו וכן לא בנודנרניות שהיקשו
, ובפניות ת ר  לזרע , ותבלין ופולין יבשים, ועלי בצלים שלא נדלו אורך ז
ת דידן מערכין ו ת פ ל  ועדשים וחסים ושעורים וירק שהוא בשיל ולא בשיל ו
 בהן היין!; ושיעור ערובי חחומין אם במאכל כרי ו׳ ביצים, ובםשקין צריך
ך ; אבל עיובי ׳ ביצים, ובמערב לרבים צריך לכל א׳ כ ות שהוא נ  ב׳ רגעי
 הצירות או שתופי מבואות סגי בשיעור וה אפי׳ לרבים ואפי׳ מכי מינים
ת שלם ; משתתפים אפילו באוכל  מצטרפים, רק רבערובי הצירות צריך פ
, אם ראוי לשום ישראל הגון לנזיר ביין ולישראל בתרומה , ו  שאינו דאוי ל
; ולי״א בנדר או נשבע שלא נהנה  ובן הנודר מיאובל,או נשבע שלא יאבלנו
, אין י , ולכ׳׳ע באמר קונם הנאתו או אכילתו על ו , אין טשתתפין ב  המגו
ת הפרס חי* עירוב ואפי'לכהן, י ב ; עירוב תהומין, שגתנו ב ו  משתתמץ ב
, דהרי רוצה בקיום העירוב , ב רו ת אינו עי ת הקברו י ב ו ב  טשא״ב בנתנ
, אעפ׳׳י , ובמע״ר שנטלה תרומתו  ובהיק אסור בהנאה ; מערכין בדמאי
, ולא ה ד פ נ ם, ובמעיש והקדש ש  שהקדים לוי לכהן ונטל המעשר בשבלי
 נתן עדיין החומש , ובחלה ובתרומה אפי׳ לישראל; אבל לא בסבל אפי׳
, כזרוע בעציץ שאינו נקוב, או בםע״ר אעפ׳־י שהפריש ממנו תמעיש ן  דדבנ
, שהקדים הלוי ולקה המעשר קורפ הפרשת תייג אהד מידות ; או נ י  ולא ת
 במע״ש שנפדה על מטבע שאין עליו צורה , והקדש שסדאו על קרקע ; אם
א שם״ו סק׳׳כ] ואומר ל ה  רוצה אדם ישלח העירוב ע״י שליה והשליה מברך [
ני, או בני עיר סלוגי  בזה חעירוב יהא פלוני מותר [או יהיו פלוני ופלו
ה או אהד כבי ו  מותרים] לילך , ובלבד שלא יהא השליח חשו״ק או עובד כ
 שאינו מודה בעירוב ; או פיל או קוף, דאז צריך לומר לאחר לקבלו מהם,
ב, אעפ״י שלא ראה רו  ואז בכולן אם ראה שמסרו לשליה האהר הוי עי
 שהניח חשליח האחר, דהזקה שליה עושה שליחותו [ואפי׳ באיסור דאוריי׳
 ביש מכשול למשלח בלא יעשח שליחותו]: מ״נ, ד . צריך שיהא הוא ועירובו
 במקום אהד בדי שיהא אפשר לו לאכלו ביח׳׳ש, משא״כ בנתכוין לשבות בר׳׳ה

 m מברטנורי׳ מי שהוציאוהו פרק ד עירובק תוספת יויט ציונים
;iB

T f i! ק ד א [״אין לו אלא ארבע אמות. במשנה ה' ממצא בפירוש 22:;3 ר ק י א מי שהוציאוהו עובדי כוכבים. לאנסו חון לתחום: פ י  פ

I ״ ^ M ׳ * " r t V . שנכנס בו שר ונטרפה לעתו ויצא 1 הר׳יב הכי ארבע אמות מאי עבירתייהי]: ^ ה ע ר ה  או מ
. לפי שדרך הוא *׳״ שי׳ פיי! מעיו >: סהר  חון לתחום וחזר ונשתפה והרי הוא חון לתחום: החזירוהו לתוך הוליכוהו לעיר אחרת אונתנוהו לדר ו

. והרי כל העיר לו כארבע אמות ככמוליכץ את האדם םמוליטן אותי אל עיר הלכך קחני הוליכו נבי א צ ם כאילו לא י  התהו
 כאשר בהחלה וחוצה לה אלפים אמה

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
. :י׳ש הו ו חנ ד אנ 1 פ י כ י צ ו מ ש : א ש? ו T ה  לעיר• אכל אי! "
 פרמ ד א מי שהוציאוהו עובדי כוכבים*) את האדם שמוליכין אותו אצ תוך או נתנוחו יכיה
& ס 3 : מ ע פ - £2£3£Sאו רוחרעה־) אין לו אלא דר וסהר. אצאשיאיץ ל

״ נכי־מוככי־חונתנוהווהמן ׳ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ - • י — י ׳ ״ י ן ״ ׳  1 ״ ״ v ״ י י

 ארבע אמות. החזירוהו ג) כאילו לא יצאי), שכשמוציפין אותו ולח יוכלו >בח תל כמואוטוממכמ׳ש ישיי
^ J T ^ J S ה אי ™ * 1&$$< ^ י י י ת הוליכוהולעיר אחרת נתנות ב י י ר י ע  שיתנוהו לאותו אלה למקום אחר בפי׳ הוליכוהו ל
ר או סהר לכך תגי נבייהו ונתטהו כלומר וגמממשםמילו0סי«ה ד  המשתמר כמו ב

 שההולכה
 מהלך אס כל העיר(ויס).

 לכל רוח ורוקא כשהוציאוהו והחזירוהו
 בע״כ אבצ יצא ללעתו אע״פ
 שהחזירוהו בע״כ או הוציאוהו בע״כ
 וחור ללעתי אץ לו אלא ר' אמות :
ת . והרי היא ר ח  הוליכוהו לעיר א

ר או בסהר שהן מוקפץ והקיפן ד  מוקפת מתיצות או שנתנוהו ב
 גלול

ל ו ד ר ג ו  א
 פרק ד א אץ לי אלא
. הנח ת ו מ  י ד׳ א
 שיטת רש״י בסיניין ינ״א
א שם שבו י נ ת ד א ח ב ׳  א
 איש תחתיו אלו ארבע
 אמות פידש״י ליוצא חו׳ן

ז תפארת ישראל י  כ
T א). לאונסו חוץ צתחוס;ב)שנמרסה לעתו ויצא,ונשתפה חון לתחום: אין לו כשחזר רק ל׳ אמות. אמנם אם מזר:העיר שהיה בם בערב S 
 ג) לתוך החחוס:ד) והרי הוא כבתחילה אף שיצא ביני ביני(כמי״א) כבח בץ הכמשוח, והעיר מוקפת חומה או חוטי עירוב, אז כל העיר
: ה) נררפםביב  להכא שאני דיצא לאונסו. מיס כשהיה היציאה אוהחזרהשלא באונס, לו כד׳ המות / ואסור רק לצהת לחון לעיר (ת״ס)

 לתחום. וכן פי׳ לחדיא בבח״ג סי׳ י׳ ריש הלבות עירובין המתחיל פ׳ מי שהוציאוהו וכן שם אח״ו בס׳ כיצד טשתתפין הביא חנט׳ דסוגין (ט״ח א׳) על ארבץ אמות דתוץ לתהום יעויש .
, וכן נראח מוכרח נ״ב. דהנה לר״מ (מיח אי) דריש םשבואיש תחתיו ח׳ אמות ואפ״ה אמר רב* ש ׳ מ ל י ׳ נ  וכן מבואר משאלתות (פ׳ בשלח שאילתא טיח) על הא דפדקין(נ״א *׳} ח
ץ m לוח. ועוד  (שם) דמחלוקת לחלךאבל לטלטל ד״ח ארבע אמות אין טסי לא. ואי תדווייחו מחד קרא נפקי דנם לטלטל ילפינן מתחתיו םח״ת ורבנן אסטכו ניכ על הילוך לא חילקי נ
ל בנופו ובאבי־יו מ  רמםקינן שם) באמה דיריה יחבינןליח יעיב מלך הבשן יהבינן ליה אמות דידי׳. והדברים מתמיהים מאד לחלק כן בענין ד׳ אמות ברה״י דאיכא חיוב סקילה דיחא לאדם נ
 מותר לכתחלה דחוי אצלו פחות מד׳ אמות ולננס חיוב סקילה ולא מציגו כח־נ, דאינו דומה לכל מילי דאזלינן בתר דידיח דהתש יש שייכות לנופו משאיכ חכא דאף ברתוק מטנו הרין

 אבות כר״ה הויל האי דינא] וכיה להדיא באור ורוע הלי עידובין (סי׳ קניב) בשם רבעו שמואלמהאי חבריחא נופיה דלענין טלטול נמרא נטירי לח יעויש באו"* [דיש שם טיס הניכר וכוונתו
א ברהיר ת׳ז תולדת , אמנם מח שמתמיתאותי מאד מאד דברי הסמ״נ לאוין סיד. במנותו שם האבות מלאכית באב דהמוציא מרשות לרשות כתב שם וכן הזורק או המושיט ד׳ [ ש י מ  כ
 ה-וציא־יחייבדדרשינן בעירובץשבו איש תחתיו שלא יטלטל הרן לריאברח־ר אלאבת־ךריבועזהשלד״א על ר״א יש לו לטלטל שהוא כמדח אורך אדם בינוני בשיפשומ ידיו ורנליו ובאפה
 שלו מודדי[ לו ואם היה ננס באבריו מתנין לו בד״א בינונית של אדם לפיכך מותר כו׳ יעו״ש בלשונו.וא"כ מבואר דפ" ל דתאי דרשא דשבו איש תחתיו חוא לענין םלטול ניכ ונם בזד.
 לבל אחד בדידיה משערינן והדברים מחמיהין מאד וכנ״ל. ובדברי הספ״נ מבואר ברמביםהל׳ שבת (פי״ב הל׳ ט״ו) וגצטערתי מאד כוח ולא וביתי להבינם בלל ואפם.ועוד כתב (שם
 בהל׳ סיו) חיו שנים מקצת ד״א של זח לתוך דיא של וה מביאין ואוכלין באמצע . והוא הדין דטנואר בפרקין משנה וי. אמנם רשיי מפרש שפ דקאי דוקא על ארבע אמות דיוצא
 חיץ לתחום והוא מטעם דחפציו כרגליו או דרהיי הוא יעו״ש ברש״י ורשיל ורש״א. אבל בטלטול תוך ד״ ברה״ר אף ברחוק ממני יש לו לטלטל בתוך די. וכן מבואר להריא באו׳׳ו שב.
 וכן ברשיי בסוניין (צ״ח בי) במשנה ברש׳י ד־ח ובלבד שלא יוציאנו מארבע אמותיו דקדק רש״י לפרש אמותיו על nnn ולא על האדם דאפילו חוץ לארבע אמות של האדם מיתר
. וכ״נ ו . אמנם בדםב״ם שם מבואר(בהל' ט׳ו) דםפרש לה על ד״א של •לטול בעלפא לכל ארם דאינו מותר דק כד׳ אמותיו ולא היין לד׳ אמותי « ח ז ל י 8 א ׳ " ל ' י ץ ח 6 ח ח ל פ ל ט ^ 

 מדבריו



masrtsb ן ר״ע י תב לן י עי  124 תוספת יי* מי שהוציאוהו פי
 שההולכה לא היתה לשם כך אלא שכתבוהו ועעמא דדר וםהר גדול: מהלך את כולה. להואיל ומוקפת מחיצות הרי היא
 שרם לעיר בדק זה עיין בפי׳ [הר״ב] פ״ב משנה נ׳: רבי יהושע כדי אמות: ר׳ יהושע ור׳ עקיבא אומרים אין לו אלא ארבע
ת. דכיון דלא שבת באויר מחיצות מבעוד יום לא מהני  ור׳׳ע אומרים אין לו אלא ארבע אמות. מ״ש הר״ב רמתי אמו
 פירשו משום דגזרו וכוי. ממי עצמה ליה מחיצות. ורבותי פירשו משום
 נסתפקו בשני הפירושים. אלא בסהרי). רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה מזרי דר וסהר אטו בקעה שאין לה
ת כולדףז).רבי יהושע ורבי מחיצות ובבקעה כולי כלמא מוח ך א ל ה  שהרמב״ם החדק בזה הפירוש לכן אומרים מ
א ארבע אמות״), דאין לו אלא ארבע אמות : ל בא אומרים אמ לו א  כתב על זה הפירוש ורבותי פירשו. עקי

 ואע״ג מקנוי משום מזרי דיר וסהר 1 מפרנל־סין
 כו׳ וכן הלשון בגמ׳ מסתברא דאין הכי נמי דבעיר כמי גזרו להא ודאי משמע דאכל מה שהוזכר בדברי ר' נמליאל ור״א בן עזריה
 קא מפלגי והא ללא נקעי נמי עיר משום לאף ברברי ח״ק לא הוזכרו בהלד ונקעי אינהו חרא מתרחי בבי לתנא קעא וה״ה לאידך:

י 5 י  . ם

ן י כ  י כי ז תפאית ישראל י
, ועמג׳-א ש$״ח סי) ו)מדמוקפת מחיצות: ח) מילא ז  הצאן, שחבלו השלה במקיק: ו) ר״ל כמו סוהר. והיינו גדר שסביב ולילה (>ביי מי
 הצאן לשמרן שלא יברחו. ודוקא כשהשומר, דר בדיר וסהר ביום היי בין המחיצות מע״ש. וי״א רה״מ, דנזרו אכף שאין להן מחיצות;

 שם אור גדול

 ויעוי׳ רטבים (*י״ג משבתחי״א). עיכ נראה דלא רוקא הא דעירובין (טיח
 א׳) וספי חרא טקטי טיבאדםבואר בכל דוכחא דדיא הייב. אבל לענ־ן היליך
 פשיטא דד״א שרי טפי לא. [ושיטת רש״י דאף מקום עמידת רגליו איני מן
ספת שנת]. וא״כ נם מוחחויגן ש הדיט (סי׳ שצ״ו) ויעו״ש בתו מ כ  מחשבון ו
 דד״א ברח״רלא ילפינן מתאי קרא דאליכ רק דלענין טלטול ילפינן מתאי קרא
 מדאורייתא ולענין תהומין מדרבנן אין שום סברא להלק ביניהם כ״כ ובפרט
 דר״ט ס״ל תהומין דאורייתא וא׳׳כ לדידיה ע״כ הלימוד דתחתיו לענין הילוך
 מדאורייתא וכיב באו״ז. [וב׳׳כ במנחת חינוך (פ׳ בשלח) יעו׳ש־] וא״כ אטא•
 מחלק בין הילוך לטלטול דהא ר״מ אית ליח ה׳ אמות לענין חילוך וע׳כ לדידי'
׳ וא׳״ב ממילא נטי לעני! טלטול ואיך סכינא חריסא  דרשא נמורח חיא על ח
. והיד. אפשר ליישב א ר  אפסקא קראי וע׳יצ דלענין פלטיל לא ילפינןטהאי ק
 בזה קושיית חריטב״א דמאי קמ״ל רבא (שם) לענין טלטול לא, דפובא קשיל
ק . וכיז לא כתבתי י א ר  לאפוקי מסברת תרסב״ם דנם טלסיל ילפינן סחאי ק
 לפמפיטיא בעלמא להוציא מ| הרעיון ולא זכיתי לחבין שיטת חי־מב״ס וצ״״ג.
 ותמיחני על כלהאחרוניס שלא מצאתי מי שידקדק בזה ולעשות מחלוקת בין
 חרמב״ם לרש׳׳י. שוב אחר כתבי כל הגיל מצאתי בנחל איתן עלהרםכ׳־ם
 שחעיר דרש״י מפרש ד״א דילסינן משכו איש תחתיו על חוץ לתחום ורכבים
 בפרש לח על טלטול והביא כן גם בשש הקרבן עדת ועיינתי בקרבן ע־ח והוא
 בתוספותיו שירי קרבן(ר״פ טי שהוציאוהו) אמנם מה שהעיד הקרבן עדת
 שם נם על רו״ת (ס׳ ה!ורק' דפי׳ כן לא מצאתי בדבריו שם. ומה שהימב
 בעיני הקרבן עדה וחנחלאיתן סי' חרכיביס ייתר . כבר נתבאר ככזה דוהקיס
 צריכים אגו לסבול לשי׳חרםבים ושי׳ רשיי מרווח יאתי׳ בפשיפית:דזי:ה במיש
 לעיל לדקדק בםוגיין {דף מיה) דקאסר רענין פ־יטול דיא אין טפי לא הא דיא
 גטי אסור וכדאיחא בבלדיכתא דמעביר דיא הייב. שוב ראיתי דישלי־שב
 עפיי דברי חרמב״ם (סוףפי״ב משבת) ויעו״ש בלח״מ דד״א מיתר פסי מר״א
 עד ח* ונ׳ חומשים פפור אבל אסוד וחי וני תיםשיפ חייב והא דאטר בסולת•
 דוכחי דמעביר וזורק דיא הייב היינו הן ואלכסמן דהיינו ח׳ ונ׳ חומשין יא כ
נתו בלא אלכסין ולענין לטלטל לכתחלה  איש היטב דבסוניין (דף מיה) דמו
. ולחנ״ל ם י ב מ ר  ואשהיט . ויעויש בכימ שם שתמה דאין שוס מקור לדברי ה
 שפיר ממור מקומו מהיר מעירובץ(דף ס״ה) חג"ל . וחמדככת המשנה שם
 חש*נ עי הלהיט ח:'ל וסוכר דדיא דינו כיותר מדיא ו»סור יעויש ולהנ״ל
n דברי חלח׳מ גכוגים מאד• עור ראיתי להעיר מדי «יונ- בענין וח דהנח רזי 
 בסרקין דסוסק כר״מ דיש לו ד״א לכל רוח כתב דהיח לענין ד׳א שקונות לו
 לאדם נ״ב נראה לו דהרין כן ומעתח יש להקיר ליתי הפ־סקיס איך הדין
 דד״א דרח״ר אם יש לו ח׳ על ח׳ דהיינו ד׳ ככל צר כע״ש הרזיה. והנראח
 חיה דבוה כ׳ע מידים להרזיה וכמי ש לעיל דבאדם דעלמא לביע יש לי ריא
 לכל צד. וכפי שמצאתי במרכבת המשנה נ״כ . והינ דכוותיח. ופליאה בעיני
 על שלא הובא דברי הרזיה והרא־׳ש ע רובין שזזהיאו בתו*ס(סי רס״ח)לענין
ויק דקניי הוי  ד״א. עוד נסתפקתי לסי מאי דמעסע מרדי. בפרק! ופי חו
 כעין רשות דשבת יא׳כ יש לעיין לפי מאי דפסקינן בשבח דברידיח סשערינן
 ה״ג לעגין קני׳ לפי מאי דנראח םרז״ה דמרמ• להו וח־נ לענץ זה.אי א6שר
. ולא מצאתי כלל לטי שיעורר בזה לעני; דיני קניה .  דלענין קגי' לא הלקו
 ויש לעיין נכי! לעת הפנאי כי לא כתבתי רק להוציא מהרעיון. וכנ'ל..ים עצי
 אלמונים אין בידי לעיין בו אולי העיר גאיוח דבר מכל הנ׳׳ל. שוב ראיתי
יאר יסיל  בד״ש ורא׳ש(*יין דבלים טיס) דפירשי לענין כעביר דיא בר־־ר בנ
ר (סי׳ שסיט) ס  נ״ב דלאו לכל אחד בדידיה מש־;רינן. ומעתהתיםא על ח
א על חדמביס ש ך אהד דעת הדפב״ם ודלא כאביו הרא״ש ז״ל. ועוד ק ש מ  מ
 מהא דאמר בפרקיו (דף נ״א) דהמעכיר דיא ברח״ר איני חייב עד שיעביר
 הן יאלכסונן דבשלםא אי שיעורא נסירי א״ש דבעינן אלכסון אבל אי לא
 נמירי שיעורא רק כתחתיו וכדי שיפיל מתתת מראשותיו ויניח תחת מרגלותיו
 וכל חד וחר כפי מאי רבעי לוח איכ איך שייך לוח אלכסון כיק דםני ל־ת
 בפחית, ועוד תמוה לי הבסוניין(דף מ״ח! בננס בפירש־י בנדול בנופי וננפ
 באיבריו דקטן בגופו סני ריח באמות דידית אמנם לפי״ז תמוה אסאי רכתבו
 דנותנין לו באמח קודש כדפירשיי וכיב הרסב־ם וסמ״נ יטוש״ל דהא נצרך
ח y חדרא קי׳ לדוכחיח ליתני חבל לפי ג א  ליתן לו לפי גודל נופו . ואי ד
 שהוא ארס עכיפחא נופית תיקשי דאטאי לא נחיל בתר דיריה.זננ ז מ"1

 מדבריו בפיח״ט בפרקין שם. ונ״ז תמוה מאד דחנח לעני! דאורייתא
 פשיטא דאין קפידא דוקא תי־ך ד' אמותיו רק דאפילו חוץ לד׳ אמותיו של
 האדם כל שאינו מעביר לחפץ נופי׳ ד״א ל״ל בח והוא פיגיזוד שבת
 (צ״ז בי) הזורק מרח׳יי לרח״ר ועבר ד״א בדחיר דריי מהייב שתים משים
א ובן ״ בעיד ח\  מוציא ומשוס מעביד והתם הרח״ר איננו סמוך לו וא£י
א חייב מבואר נ״ב בניל  שם הזורק מרשות חרבים לרח״י ורח״י באמצע ד׳

 ועוד מבואר כן בכמ״ר ואין צורך לתאריך ונצטרך לומר דמדרבנן אסרו בחיץ
 לר״א מנוסי. ואיכ היח לו להרמבים לבאר זח וטרטב״ס גראח דחלכח ט״זקא׳
 על הלכה ט״ו שם דכתב ומפי הקבלה אמרו כו׳. וזה בורא* תימא מאד וכנ״ל.
. וכלשון ה  ומלבד זה חוא דחוק מאד לחלק. בין דאורייתא לדרבנן לענין ז
 חרמבים מבואר בטיש״ע (סי' שט״ט} שנמשכו אחד לשין הרמביס חנ׳׳ל. ובן
 בכלבו(הלי שבת)כתב ממש לשון חרמב״םחנ״ל. וחרבריס מתמיה־מ אצלי .
 ואילי יש לדתיק דחכדנח שלא יוציא מתיך שלו לתוך של חבירו היינו םשלו
 לחוד לשל חבירו לתור כדחוק דהיינו ד״א ממש אבל משל שיתשית לשל
 חבירו סותר אף שרהוק טמנו ודלא כפירש״י ולפי״ז יתיישב הא דחל׳ מי!
. אמנם כיז צע״ג. עוד תפוח לי ה ל ב ק  דקאי על חל' ט״ו על חא דכתב מפי ה
ו דחקד בדעת חרמב״מ אי כוונתי דיא לכל צד  דברי המגיד שם בחל׳ פי
 וכתב מתחלה דכוונתו דיא לכל צד ושוב הדר ביחממ״ש בפכ׳־ו מחל׳ שבת
 יעו״ש . ולא הבנתי כלל איך היכיב דברים שאינם דומ־ם כלל. דהנה לענץ
. וא״כ הא ו  טלטול פשיםא דבכל מקום שהולך יכיל לטלטל בד׳ אמותי
 דמבואר שם דר'י אומר דאם בירר לצד אהד אינו יכיל לחוזר בי פשיטא דלא
 קאי רק אחילוך חוץ לתחום. דלענין טלטול פשיפא דל״ש זה דהא בכל מקום
 שחולך יש לו ד״א וא״כ שוב שפיר יש לומר דחכא לענין טלטול יש לו ד״א
 לבל רוח לכ״ע דלייש למלוני כלל בזח . וא״כ אין לדברי המגיד חבנח כמובן.
 שוב אתר כתבי מצאתי במרכבת הםשנה שדהה לדברי הפגיד מטעם זה יעו״ש.
 ונם במנ״א (שם םיק ה׳) הקשח דברי רמ״א אהדדי והרכיב נ״כ הא
. ולהג״ל אינס ענין זה לזה. והראיה ס  דטלטול עם חא דיוצא חוץ לתחי
 דלענין ארבע אמות של ארס קינות נם כן גדאח דלכ״ע קונה בתיך
 ארבע אמות ולא אמרינן הוא באמצען והכא נטי לענין טלטול אפשר
 דכו־תיה. [אף דתרווייהו ילפינן משכו איש תתתיו לדעת הרמכ״ס
 מ״מ חא כדאיתא וחא כדאיתא דביוצא חוץ לתחום א־ן לו אלא ארבע
. עוד [ ה ז . וחכא יש לו דיא בכל מקום שירצה ואיכ אינם ענין ות ל ת ו מ  א
 רא־תי דבר תפוח בתיסשית שבת (שם ס״ק חי) דבתב אםעי' ד׳ ובלבד שלא
 יוציא דקיי״ל הבהמה וחכליס כרגלי חבעלימ.והוא חמיה מאד דחרכיב פירשיי
 אדברי הרסב׳׳ם .רברש״י דפירש אהוץ לתחום שפיר קאמר דחחסציס כרגלי
 הבעלים. אבל חרסב״ס דםשרש לח אאדמ דעלמא דבירו לחלך בכל מקומ
 שירצה ואש״ה איני יכול לפלפל חוץ מדי אמותיו שעומד בחן א״כ איך חשה
 יכול לדבר ולהזכיר חא דחפצם כרגלי חבעליפ. דנם הבעלים הא יכוליפ
 לחליך ואינו אלא איסירא בעלטא לטלטל בהוץ מד׳ אמותיו ואיכ דבריו המוחין
ך בכ״ו ודי יאיר עיני ולא כתבתי אלא להוציא מהרעיון. בו  וםאד אני נ
̂י ד״א  והגד, יעויין עוד בי־ושלמי(בר״פ מי שהוציאוהו הל׳ אי) ד״י בן סוי ב־־
 שאמרו תחיס הן או א־ג! תחום כו׳ ארי! םתניתא אטרח כן ד״א שאמרו
. וכן שס ו ר י ב  תחום הן והתנ׳נן ובלבד שלא יוציא מתוך שלי לתוך של ח
 בסוף הל׳ אי. וחמ^רש־ם פירשו בוה דברים שאין להם שחר גמחיכ.אמנם בנועם
 ירו׳ סי׳ בזה קצת לנכ־ן. והדברים מנוא־ים כסירש״י דדטעס משום הפצים
 ביגלי הבעלים. ונס מבואר דאין נותנים לו בב׳ מקומית וד״א ברהיר טבואר
 בשבת (דף צ״ז) דבי רהיר מצטרפים אלמא דניתניס לו בבי מקומית .
 עוד ראיתי להעיר קצת כרהיטא רהנה מכל דוכתא נראה דםעביר ד״אהייב
 ואיננו סותר רק פחות מדי אבל ד׳ אסור והייב. והכא לענין הילוך ד״א שרי
 ספי לא . ואיכ נמ מור. מוכה דלאו חרא נינהו. ולא ילפי תרווייחו מחר קרא.
 אמנם בסוגיין (סית א׳) אמד רבא מחלוקת לחלך אבל לטלטל דיה ד״א אין
 ספי לא משמע דדיא עכ״פ שרי לפלפל דק טפי םד׳א אסיר ותוא גחיפך
 מרמשםע בבל דוכתי דד״א חייב דק פחות מד״א מותר . והנראה בזה דד״א
 חס חוץ כסקוס החפץ רק חחעברת בעצמה איכ ממילא עד מקים החפץ הוי
. וא־כ הא דקאפר ד׳׳א אין טפי לא היינו עם מקום החפץ. והוא  יותר מדי
ק מובא דאס החפץ ארוך טובא א״כ «ם סק׳ס החפץ הוי טובא יותר מד׳ חו  י

 ציונים

 0ח־׳ך. מיי׳ >e ממינ «8
 מ«י׳ ו׳:

י נוסחאות י ו נ  ש
 בסהר. בכי/־ז ונמשניכ
 ד׳שיורובסתר-אלעזרב״ע.
 וכ״̂ר כמשגינןכמשכיב ליש
ס. ׳ מו  אליעזר ביע וכ״ה נ
ך את כילח. כרי״ף ל ה  מ
 3ולוו^וצהלה),אונרי׳ן
 כיי וכדי קוש«אליסא;דים).

ק ״ ע ת ר ו ס ס ו  ת
[ ח T א [אווז ל S 
 במשנת דיה
. ווחו ח ל ו  ביהלך את צ
 אף אס יצא לשם במזיד
 ביון דכל העיר נחשב
 בד׳ אמות דנם במזיד
 יש לו ד׳א. כ״כ תום׳
 לעיל דף כיפ ע״א דית
 והושיבו !בוי . ובב״י
 דקדק כן מדברי תיס׳
 0״נ עיא דיה הלבה
 וכוי ולא ידעתי אמאי
 לא הביא דברי תיס׳
 הנ״ל המפורשים אולם
 דעת הרמב״ם והרמב״ן
 דביצא לדעת אינו
ב ת כ  מהלך אח כולה ו
 הה״מ שנראה לו עיקר
 כדבריהם מדקתני
 היליבוהו לעיר אהרת
 דמשמע דהוליבוהו
 באונס ולא נקט כחד.
 דהחירא בהלך מעצמו
 אלא ע׳כ דבאמת בהלך

 במזיד אסור:

ם י ט ו ה  ל

 פרס ד משנה א
 חוי״ט דיה ד״י ור״ע וכו׳
/ דנעיר ונו׳ כך ה א  ד
ה ל מ  הוא האממ וראיס נ
 מההוא ע ו נ ל א דמי
׳ מ  מנרכתא דאמרי׳ מ
 דף מיז לכל העיר כד׳
 אמות ומוסרים לקנות
 גיוס מוג הנהו דכריס
 שהובאו ממיז להמום וסי׳
 רש׳י וד״י דיוי ממגוהו
 גדר או בסזר למחני׳

 וע״ש י (קול הרמ״י) י



ט £ *יונים ת י פ ס ו ק ד עירובין ת י ? מי שהוציאוהו פ ת ו נ ט ו ב ע מ  ר

ם ע פ  ד
י שיצא . מ ^ : ג י  מיא ע
׳ «כ*< מה״ע ״ ז >נ'נ, « י  מ
 הייו סמ״נ *אוץ שיו מוע*«

״ 8״r סעי׳ ני:  איימ ס

S w V ־ s J 1 ' ! ח 1 כ ל ה מ ב ב ל ״ ר ב ה ז י רי כ ז א לג מ ע ך ט ה ר טי. ל י מ ח ה ו ל צ ר ח ש פ ש ת מ ק ח ר ת . כשהיא מ ה ג י ל פ ה : ו ם ו ק ס מ . ש  מנמדםין
. ו : ע א » ה ע ^ » ן ב י ^ ה ס ה ^ ן מ ן ל ה נ י £ ^ ש ךן ן ן ; ן ( ס א , ג ה ת ם ( י י מ ג ל ה pgj ע ג ^ ס י ה ר DWPfl D באמצען ק O 

ר ק ו ע ש ת כ כ ל ה מ ' ה נ י פ ס ה ש כ י כפירוש רש״י ר מ ם אי נ ״ ב מ ר ה ב ח כ ה ש נ י פ ס ה פ ש ״ ע א ה ו נ י פ ס ל ה כ . היו מהלכץ ב ה ל ו ת כ ו א כ ל  ה
ו תי ע אמו ב ר א ה מ נ י פ ס ם שיניחהו מוליאתו ה ד ו ו ק ם רגלי ל א יתן ה נ ם ו ו ח ת ן ל ו י שיצא ח מ ם הוי כ ו ח ת ן ל ו ת ויצאו ח ב ש ה ב כ ל  ה
ו ח ר ל כ ת ע ו ר ח ת א ו מ ע א ב ר א ס ב נ כ נ ת ו פ ק ו ה מ נ י פ ס ה ר ש ה ם  בדר או ב

ל מעשה שבאו מפרנדיסץ ״) והפליגה ר ע י מ ח ה ו ל צ ר ת : ש צו  מחי
ר ספיגתם ביםי). רבן גמליאל ורבי אלעזר רי ד ז י לג מ ו נ ה ל ד ל . ל ן מ צ  ע
ל *P בן עזריה הלכו את טלה י*). רבי יהושע ה כ נ י פ ס ה ב ע ק ר ב ס ר א ה ס  ו
ו f ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות שרצו ל ה ר ל ת ו ה מ י ת ה כ ל ה  שהיא מ
״ L . , י י י ^ ״ • uM ״ L ״ ״ - L ר מחיצות י ו א ר שהרי שבתו ב ו מ ה ו ל  ס
ב פעם אחת לא , ( ד מ צ , להחמיר• על ע ר י מ ח ה ן ל צ ר א ש ל ם א ן ל י ן ע 3  מ

ו . נכנסו לנמל יה עד שחשיבה. אמרו ל ה י י ן ן ע א 3 ״ ל כ ל י א י ל מ , ג ר ה כ כ ל ס  ן

ה לרבן גמליאל. מה אנו לירד יי). אמר להן ו נ ו ח ח ו נ י פ ס ה ם ש ו ק  בלנםל. מ
ו מותר אתם. שכבר הייתי מסתכלםי) והיינו ג ה א : ס ו ת פ ם אל ש י  כשיוצאות מן ה

: ^ מי ך התחוס עד שלא חשיבה• ו ת ם ב ו ל ר כ י ע ך ה ה לתו נ י פ ס . מן ה ד ר י  ל

ל שיצא«) ברשות י0. ואמרו לו כבר נעשה מ י נ א ה ם משחשיכה ו ו ח ת ן ל ו ח ו מ  באנ

 מעשה יח). יש לו אלפים אמה לכל רוח ים),
א יצא י).  אם היה בתוך התחום כ). כאילו ל
: ( ב ב ן מ ו ק מ  שכל היוצאים להציל בא) חוזרין ל

 שנויי נוסחאות
. ח * ע ט ו מ י י מ , ה ש ע  והוי כמי שהוציאוהו ׳עובדי כוכבים מ
ע מ ג ש מפרנדיסין. ״ ו מ  ומתני! אותו תדיר בארבמ א
5 י ג ש מ ג ש י V 5 ץ ם ד ר פ  אחרות שטחנין לו לעולם ארבע אמות מ
ן ; בכייא ק לעולם ע״כ. וטעמא דרצו להחמיר מפלנדרסי  ו

ס ו א ת ה פ י מ  כדאיתא בגמיאילמא ע
 ולאו אלעתייהו. ולעעמא דשכחו מפרניין־הלכואתכולח.
^ נ ו T t3'S ל צ ר א ד ה ל ז א ר ־ נ ׳ ו  באררמחיצוה כ
 להתמיר טעמא מכום להואיל ויצאה בכי״ק ללמץ-שהשיכה•
• א״י , ה ב ש ח  חון לתחום רצו להחמיר שלא תטעה ש
ג . בכי״מ א־ל י ד  L 1 11 ^*~י ל
. אטר לח! ג ״ ר ל ן נ ב  ולא תחלק בין יוצא חון לתחום ושבת ר
ה במש׳ י כ . ו ( ם ת א ) ר ת ו ה מ ע פ ס ן 3 מ  במחיצות ההן מבעול יוס כ

ר ו0הי • ד  להיכא ללא שבת כמו ב
ושם )< ׳ ו ב ם אתם; י ר ת ו מ ה אט לירד. >w' ״ מ ב ־ : ל כ  ותתיי ה
, י ^ במעות לו) וסיורו ובכייק י . ״ . «  1ח ד י
! כ חאו ״מלי בכי רו ׳ י במשג : ג מי ו ב נתוך העיר ועיין במ ד ר  ה
; א ׳ כ ו כ י ר נ  שיצא ברכות־ פי׳ הר״ב כגון לעדות ליחא כרי״ף ו

ה ו ה דאי ה ו ת ה צו ף מחי ק ו  לאו מ
ן גמליאל ב ר ר מ א א ק ה מתיצות ה ק ו  ח
ך ל ה מ ר ד ה ס ר או ב ד ו ב ה ט מ נ ב י ע  ל
. ל כ ת ס י מ ת י י ר ה ב כ : ש ה ל ו ת כ  א

 פי׳ מזכים
, ומסי׳ ל״ח ן ירעי^וףמ׳ ה ד ח ש א ן ר ו ף א ל , ס ש י ב י ו ח ם ה ה א ירגישו ב מ ש א מ ע ט ' ו מ ג  ב

1 ד מ

ע

3 . ח כ ^ 2 ל » ° ד ם ע ה ו ל נ ת נ ם כ ו ק מ ט ל י ק הי ת ם להציל־ ולמקומן ל ד י  ואין כלי דין ב

־ גכי׳ממ^כלו^פרח 1 מ י 1 י מ ל : ה נ ש ש ה א ר ׳ ד ק ב ר ה ה' פ נ ש מ י עיין ב לש כו ם החו י פ ל ת צפיית א ד מ ת ל נ ק ו ה ה חלול שהיתה מ נ ת של ק ר פ ו פ ש  ב
ם שלי) וע י ש ר פ י מ כ ה . ן מ ו ק מ ן ל נ ם כלי די ם לחזור ע ה ו ל ר י ת ב ה ״ ר ה ש ר י ש או להציל פ ד ת ת ה ו ל ע ן ל ו . כג ת ו ש ר א ב צ י י ש : J מ ה מ  א

ה . ש ע ה מ ש ע ר ג ב : ב ר ה נ ן ה ם או מ י ב כ ו ד כ ב ו ע  ק ה
ם ו ק מ . מ ח ו ל ד כ ה ל מ ם א י פ ל ו א ש ל : י ך ל י ך ל ך צרי נ י א  ו

ה אין בין יוצא וכד׳ש ונכייא. שלא כ י ל ר ה ת י ר ה עו ה דבשי מ ם א י פ ל ד א א ע ם שהו י מ כ ם ת י פ ל תן א ו או ם הי ר א מ א ט ק א . ה צ א י ו ל ל י א : כ ו ר ל מ א נ  ש

! . ו ^ 5 כ ש 0 נ ! ח ? ל מ ו י ע י 5 י * ה י מ • ו ל י צ ה א ל צ ! ץ י ב ל א ט צ ץ כ פ ו י ח ת ה ו ל ע ת ל ו ש ר ם ב י פ ל י א ו ת ת ל ו ס נ כ ר לו נ מ א נ ם ש ו ק מ ת מ ו ת לו לכל ר ט ו ת נ ה ה מ  ח
ס חיה. כריב ואם.'! ם א י א ש ם ר ס לשבות ש ד ח פ מ ם ו בי י ם נצחו האו א א ד ר מ ג א ב ת מ י ק ו י א ר ה ו ו ת י ד ב לך ע הו ו דמי ו מ ו ח ת ם ביתו כאלו לא יצא מ ו ח  של ת
ל כ ש S T I E S ? 5 - ו ה י י ו ר ת ם ל ן ר ס ו פ ו ה ק ס פ . ו ש מ מן מ מל למקו ן נ י י י ז ל ר בכ ו י לחז כ . ה ן מ ו ק מ ן ל י ר ז ו ל ח י צ ה ן ל י א צ ו י ל ה כ : ש ה ל י ח ת ב א כ ו  ה
׳ הי״נאיז״חתרי). נמשנ׳ג ד ועי ב ו ע ל היוצאי; להציל מן ה כ ת ב ר ח א א ל ו ט ק ר שכן מצי מ א  ק
: . . ל כ w כל״ : מי-מ ו y j ן ל י ק י W ה כ ן ה נ י י ו ן ל ח כ ט ה ם ל ט י ר צ לא ה ם ו מ ו ק מ ן ל נ ר בכלי ד ו ם לחז ה ו ל ר י ח ת ה ו ש ר י שיצאו ב ת שמפנ ל ו פ מ ם ומן ה י ב כ ו  כ

 בכי״ק. .וחוזרין״וגף' ניד. ״) כלעיכ ריר לאלו שיצאו ולסייז יש לי.ר!ן כסוף ג'כ י$או.
ת רע׳׳ק ו פ ס ו  ת

 [אות יב] בסמנה ד״ח
 מחון לתחום והרי נהסוננו ביהי׳ש רק לקעח שביתה במקומט: שרצו להחמיר. םייר1
) לק בספינה שהולכת גרקמ ן : ט ה מ  טו) עי׳י(כערשפעקטיף) מכוונת לראיית אלפים א
מ^היקמי׳ ) יא,?־ אמטתחימ̂י ח  לתחום בשבת: יו) כגון לעדות החודש, או להציל כפשיח: י
 צדך לילך וכ״ש בלא נעשה עדיין מעשה, ובא זה ועשה מעשד, אטאי חנו להחמיר. וכן
 י ש לו אלפיים לכל רוח: יט)סביב מעמדו במקום כנאמר צו: כ) ר״ל במתני׳ דבסמוך מיידי
ה בחכי. דאליכ אף אם מ ק א , ר י פ ן f א י י ל ע ס : י ם } ך א ו ה ץ ל ס מ ו >ו׳ נ נ ח נ ס כ , ס ם ^  א
י פייה מיכ1 סירס יהשיכהוימא"ה° ס א ו ש מ ׳ ׳ כ ו  א^: כא) נ״ל לו״ל כמו ״וכל היומין״ יכ
 דש ביצה (אב״י במשנס שבכמ׳ הגי׳ 4כל״, ובציון שכגמ' על סמש:ם הגי׳ הא אין תחומי! למעלה
ל במלח #כל", לאפי׳ הכלי זיין שיצא, מוהר להחזירו מי׳. גמ׳. וחיכא דהיה ״  וכל): כב)ר

 , ולטלטלו
 גדול

 עד שחשכה, יעויי[ בהגהות אשריי בריש הפרק דסליגי בנמל א־ שוה
 לעיר. ועיין בירושלמי כאן והדברים מבוארים רנמל שור, לעיר אך ביותר
 מבית סאתים לא חואיל ואינו מוקף לדירח ובט״ש התוס׳ בסוניין(מיו בי)
 דיה מכרכתא ובעינן נטי מוקף מחיצות יעו״ש בירושלמי, (ואגב אכתוב
 דשם בירושלמי (הל׳ א׳) דאיחא נתנוחו באמצע הדיד וידיר מקצתו תוך
 התהום ומקצתו הוין לתהום דהוא מהלוקת ר״נ עמ ר׳ע. ועיי״ש בקיע
 דטירש לעניין טילטול . והוא תמוה ומה עניןלמתלוקת. אמנם נראה דהדבר־ם
 פשוטים ׳,עיין רש״י (מ״ב אי) דיה מהלך בה אלפים איב פשוט דלר׳נביון
 דא־נו אלא כד״א הויל כלא יצא pn לתחום ומותר לודור לביתו אבר

 לר״ע אין לו אלא ר״א. והוא פשוט] .

ן תפארת ישראל י כ  י
 ט) שם מקים: י) םהיתה מששת בנמל וקט שביתה, ובשבת סוערת' רוח
 לחון לתחום: יא) בכל הספינה, מיאימ לה מחיצות, אף שיצא: בשבת
 חון לתחום: יב^ולאע״ג דלדילהו גס בחצר קבוע אסור, וכלעיל עכ״פ
 בספינה היי ראוי להן להתיר, דמדהולבת הדיר, כל שעה כשעיקר
 רגלי קולס שיניחו, כבד הוציאהו הספינה לתוך ד אמות אחרות,
 והו״ל כהו5יאוהו עובד כוכבים ונתטהותדירלתוךד׳ אמוח אקרוש,
 לבכה׳׳ג מולו, ליש לו לעולם ל' אמות, ואפייה החמירו שמא עמדה
 פעם א׳ ולא הרגישו. וקיי״לבכולהו כרי׳נ(ש0 ס״ו ח׳): יג)(האפען)
 והוא חוף שבשפת הים: יד) מהספינה לתוך העיר, כלום באנו

 אור
 שם כמשנה החזירוהו כאלו לא יצא . יעויץ בירושלמי דמוק• מתני׳ כרבי
 נחמיה דסובר כפירות שיצאו חוץ לתחום דלעולם אסורין ער שיתורו
 למקומן שוגגין. ווח דלא כסברת רב פפאבגמ' ריק רפידות שאני דאנוסים
 נינתו, אלאז־פ,*בר הירושלמי רפידות ואדם שוץ ולרבנן דםובריס כפירות
 דאפילו הוחזרו במויד למקומן מותרין ה״ה באדמ אפילו יצא והזר לדעת
 גסי באלו לא יצא. והנה מהירושלמי הוה ראיה לשיטת התוס׳ באן דיה
 לא הפס דו דלמאן דסיל בסירות דאפילו הוחורו במזיד למקומן מותרין
 הסירות מותרים אפילו לאותו שההזירם במזיד, ודלא כשי* דאיז בהנהות
 אשר״י (סי* בי) עיי״ש, דאי ס״ד דלאותו שחחזירם במזיד לכ״ע אסור א״כ
: ב פעם אחת לא נכנסו לנמל ׳ ם ו ת ח ב ב ' מ 1 י נ ב ר א אפ'^י כ י ח ' א י נ ת  מ

 זזיה pn לתחומן וקנו
 שביתה בתהלת שבת בעיר ההיא כההיא דלקמן בפרהץ מ׳׳ד ראם חוא בתוך החח ם של עיר כשחשיכח ודעתו לשבית בעיר דקנה שם והוא כבני העיר, אבל בעלמא אם היה
 התלת שבת למעלה טי׳ כשבא בשבת תוך י׳ אין לו אלא ד׳׳א משם דבשבת לא קנה שביתה כמו בגשמים שירדו בשבת. וכן בישן לקמן מ׳׳ה . עיש, וזה דין הדש שלא הובא
 באחרונים : [אית c] בהרעיבד״ה שרצו. ועוד שהרי שבחי באויר מחיצות. מסוגיין לא משמע בן אלא דלרע״ק בעומדת מדינא אסוד ובמהלכת התמיר על עצמו שמא תעמוד
 ולאו אדעתיה והא דבאמח בעמדה אסור מדינא אף דטשמע היבא דשבת באויר מחיצות גס רע״ק מודח דחוי כדי אמות כתבי תיס׳ דבספיגח ס״ל לרע״ק דלא מקרי מיקף מחיצ־ח
 והמחיצות להבריח מים עשויות. נמצא דפליני בתרתי דגריר וסהר סליגי היבא דלא שבת באויר מחיצות , ובספינה פליגי אף בשבת אם נקרא מוקף מחיצות ובמהלכה כ׳ע סיל
 רמוחר מדינא ע׳יש ומה״ט גם דברי התוייט ד״ח שרצו וכו׳ דהיאיל ויצאו pn לתהום רצו לההמיר וכו׳. ימלא בעיני שנטה מדברי תוס׳ אל• ובחר לו דרך לעצמו ווהו דלא כססקנא
 דפוגיין וכליל !ב [אוח מא] במשנה ד״ה עד שלא השיכה , ואמ אמרינן איי החופי! למעלה מיי מיידי פתני׳ בספינה שהולכת ברקק נמ׳. אבל גלא״ה לא קנו שכיתה בשום מקום

 יבכחיג

 מי׳
 למעלה סי' כמקים
 שבאו בשבת חוך י׳
 שם קני השביתה ויש
 להם משם אלפים אמה
 לכל רוח . תים׳ דף
 ס״ה ע״ב דיה ליקנו,
 ועיין במהרש״א שס
 דהיינו הכא כיון שראו
 העיר סרחוק על הים
 והיה דעתם לקנות
 שכיחה בעיר. וכיון
 דאין תהוטין למעלה
 מעשרה הרי העיר לא
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. לטח ך ר ד  ועיין מכנה ז׳ פרק וי דיומא: ך לא יכנום. ל הר״ב אלא ממקום ברכות להיוח כאילו לא יצא: ף מי שישב ב
 שחשיכה לו ימדוד אלפים אמה וכו׳ וכתב הר״ר יונתן וא״ת במה ולא היה יודע שהיה בתחום העיר וחשכה לו שם וכשעמד
 ימדוד אלפים אמה מפרש בברייתא מהלך אלפים פסיעות ביטנית ראה שהוא סמוך לעיר ובתחומה: לא יכנס. לעיר להיות כאנשי
 ועד מקום שיכלו יכנום ולא יותר. פסיעות בינונית שלא ירחיב העיר אלא ממקום שחשכה לו ימדוד אלפים אמה ועל מקום

 רגליו וירתיקם זו מזו כדרך שהוא רן
 אלא כמהלך בינוני וזה שיעור אמה ד מי שישב בדרך «) ועמד כי) וראה
 והרי הוא סמוך לעיר כח) הואיל ולא היתה
 כוונתו לכך»<.לא יכנםכ«).דברי רבי מאיר.רי
 יהודה אוסר יכנסב^אמר רבי יהודה מעשה
) * ה מי ט כ  היה ונכנס ר׳ טרפון בלא מתכק
 שישן בדרך «) ולא ידע שחשיכה יש לו
 אלפים אמה לכל תחל). דברי ר׳ יוחנן בן
 גורי. וחכמים אומרים אין לו אלא ארבע
 אמותלא/ר׳ אליעזר אומר.והוא באמצעןלב).
 ר׳ יהודה אומד. לאיזה רוח שירצה ילךלג).
 ומודה ר׳ יהודה שאם בירר לו שאינו יכול

 שיכלו ילך בעיר ותו לא: ר״י אוסר
 יכנס. וילך כל העיר וחוצה לה אלפים
ד יהודה:  אמה כבני העיר והלכה כ
. שלא ידעכשחשיכה לו ן י  כלאמתכו
 שהוא בתחום העיר ולא נתכוין להיות
 שביתתו בעיר אלא במקומו: ף, יש
. דסיר ה  לו אלפים אמה לכל ה
 ר' יוחנן בן טרי תפצי הפקר שאין
 להם דעת כעלים קונים שביתה
 במקומן ויש להם חלשים אמה לכל
 רוח והישן שאין לו דעת בשעה שקונין
 שביתה דיט כחפצי הסקר ויש לו אלפים
 אמה לכל רוח ורבנן סברי חפצי
 הפקר אין קוטן שביתה• במקומן אלא
 הזוכה בהן מוליכן למקום שהוא יטל לילך ה׳׳נ הישן אינו קונה
 שטחה ואין לו אלא ארבע אמ ח בלבד והלכה כר׳יי בן טרי
 שהישן קונה שביחה במקומו ויש לו אלפים חמה לכל רוח חבל
 בנכסי הפקר הלכה כחכמים שהן כרגלי כל אדם ואין קוטן
 שביתה במקומן אלא הזוכה בהן מוליכן למקום שהוא יכול לילך:
. הואיל ובשעה שקדש ת ו ם א י ד א ל  וחכמים אומרים אין לו א
 היום היה ישן לא קנה שביתה ואין לו אלא ארבע אמות שזכתה
 לו תורה דכתיב (שמוח סי) שבו איש תחתיו וקומתו של אדם
 בינוני ג׳ אמות ואמה אתת לפשוט ידיו ורגליו: ר׳ אליעזר
. ח:מים סברי יהבינן ליה ארבע אמות  אוטר והוא באמצען
 לכל רוח ור' אליעזר סבר כי יהטק ליה ארבע אמות היינו
רצה. יטול ארבמ  ב׳ אמות לכל צייו: לאיזה רוח שי

 אמות

. כיון ס נ כ  אחת בין רגל לרגל: י
 שאילו היה יודע שהעיר תוך תחומו לא
 היה קונה שביתה אלא עם בני העיר
 הרי הוא כמי שקנה שביתה עמהס.ב״י
י ר״י בן כורי ר ב : ה ד ׳  םימן ת
 וחכמים אומרים כוי. הא דפסק הר״ב
 הלכה כרי יוחנן בן טרי בישן וכחכמים
 בנכסי הפקר בגמרא פסקינן הכי ולא
 הוי תרי קולי דסתרי אהדדי דקי׳׳ל
 כרבנן מכסי הפקר אין קוטן שביתה.
 וישן היינו טעמא הואיל וניעור קנה
 ישן נמי קני כדפי׳ רש״י: אין לו

 אלא ד׳ אמות. כתב הר״ב דקומתו של ארם בינוני ג' אמות כו׳
 גמרא. ומפרשינןבתוספות דהייטבלא ראשו ובפשוטידים נכנס
 הראש. דאיתימא ג׳ אמות עם הראש אמאי בעינן במשנת ל׳
 בפ״ק דב״ב ד׳׳א להיזק ראיה אלא ודאי דמלבדהראש שיעוריה
 ג׳ אמות ואעי׳ג דאין בראש כיעור אמה מכל מקים מפני
 הגבשושית שסביב לכותל לפעמים . ופעמים נמי שמגביה
 עקבו ועומד על אצבעות רגליו הצריכו חדל עוד אמה :
 [״רבי אליעזר אומר והוא באמצען. נטר עד הכא וה׳׳ה לבתרי בבי
ה ר״י כוי. והיינו דאיכא בינייהו ד ו מ  דבמשנה קמייתא. לל]: ו
 דרי יהודה וחכמים [״דרבנן סברי ד׳ לכל צדדיו היינו ח׳על ח׳ ור'
 יהודה סבר לחד רוח ותו לא כדקתני ומורה ר״י לר׳ אליעזר
 שאס בירר לו שתים לכאן ושתים לכאן שאין יכול לחזור בו וכן אם

 כילל

ן י כ  ישראל י
 סביב : לא) דס״ל והשקר אינו קונה שביתה, רק הוא כרנלי המוצאו י
 ולהט הישן אין לו רק ל׳ אמות, דדינו כיוצא חון לתחום. וקיי״ל
 בישן כריב״נ. דהואיל וניעור קנה (כמ׳יל) ישן נמי קנה, וכחפצי
 הפקר קיי״ל כחכמים. מיהו חפצי עובד טבביס קונץ שביחה
 במקומן, ובהביאן לעיר מהון לתסוס / והעיר מתוקנת בצורת הסתת,
 מוהר לטלטלן בכל העיר כר׳ אמות« אבל אשור להוציאן חון לעיר
 (תיא): לב)דחכמי' ס״ל ד׳ אמית לכל רוח ורייא ס״ל ב' אמות לכל
 רוח: לג) אותן ד׳ אמות. ולרמ״א קיי״ל כר״א, ולמג״א קיי״ל כרי

 יהודה

 גדול
ך ריבוע זה של ד״א על דיא יש  שלא יטלטל הוץ לדיא ברה׳ד אלא בתו
 לו לטלטל שהוא במרת א־רך אדם בינוני בשיפשוט ידיו ורגליו ובאמת
 שלו מודדין לו ואם הי׳ ננם באבריו מתנין לו בר״א בינונית של אדם לפיכך
. וא׳׳כ מבואר דס״ל דהאי דרשא ד־נהו^ו הוא ו נ  מותר כי׳ יעו׳׳ש בלשו
 לתנין טלטול ג״כ ונס כזה לכל אחד כדיריי משערינן. והדברים מתמיהים
, ו ת הטי ב . ובדברי הסט״נ כיכיאר ברמב״ם פי״ב מהל׳ ש ״ל כנ  מאוד ו
 ונצטערתי מאוד בזה ילא זכיתי להכינם כלל ואמם . ועיד ב׳ שם בהל' טין
 היו שנים מקצת ר״א של וה לתוך ד־׳א של זה מביאץ ואוכלץ באמצע ,
, אמנם רש"־ מפרש רקאי דוקא על ר״א ן א  והוא הדין ומבואר במשנה ו־ כ
א, יעו׳ש  ריוצא חוץ לתחום והיא מטעם דהפציו כרגליו או דרה׳׳י הו
 ברש׳׳י ורש״ל ורש״א . אבל בטלטול תיך ד׳ ברה״ר אף ברחוק ממנו
. וכן מבואר להדיא באו״ו שם . ובן לקמן פ״י ,  יש לו לטלטל בתוך ד
 משנה ד׳ ובלבד שלא יוציאנו מארגע אמותיו . עיין ברע״ג שהוא טפירש״י
 דרש־׳י דקדק לפרש אמותיו על החפ׳ן ולא על האדם ואפילו pn לד׳׳א של
 האדם מותר לטלטל החפץ תוך ד״א של החפץ , יאטגם ברטבים הנ״ל
 מבואר דמפרש להמשגה ו׳ הניל על ד׳א של טלטול בעלמא לכל אדב
. וכ׳׳נ מדבריו במיה׳מ ו  דאינו מותר רק בדי אמותיו ולא הוץ לד׳ אמותי
 וג״ז תמוה מאד . דהנה לעני[ דאורייחא טשיטא דאין קפידה דוקא תוך ד״

 אמותיו
 בבל העיר :

ן תפארת י ב  י
 ולטלטלו לביתם אס ק תוך אלפים מביתן (תי0: מ)בע״ש:
ל מוך 0י1מה: כו) ר״ל שלא התטון לקנות  כד)משחשיכה: כה) ד
 שביתה בעיר, דהרי לא ירע ביה׳׳ש שהוא תוך היזומה: כז)להיות
 חחומו כבני עיר, רק תחומו הוא סביב למקום שביתתו, ואינו
 רשאי לילך בכל המיר , רק עד מקום שיבלו אלפים שממקום שביתתו:
 כח)דדינו כבני עיר והט קיי״ל (הי): כט) ר״ל בהי׳ בא בדרך,
 ולא התכוון לקנות שגיהה בעיר, ואעפ״כ נכנס: ל) דשן מראץ בו
 דעת הו״ל כחפצי הפקר שקונין שביתה במקומן להיות להם אלפים

 אור
. הנה שיטת רש״י בנמ׳ נ״א א׳ בהא י ו  ה וחכיא אין לו אלא דיא כ
 דתניא שבו איש תחתיו אלו ד״א , םירש׳י ליוצא חוץ לתחום . וכן פי׳
 להדיא בבה׳׳נ ריש הל׳ ע רובין וכן שש אחיו בפי כיצד םשתחםין הביא
 הגנו׳ דעירובין ט״ח א׳ על ד״א דח:ץ לתהום יעויש . וכן מביאר משאלתוח
 •׳ בשלח שאילתא מ״ח יעו״ש על הא דגם׳ נ״א הנ״ל. וב׳־נ סוברת
 גיכ . דחנה לד״מ דריש מתהתיו ה׳ אמות ואפיה אמר רבא דמחלוקת
, ואי חרווייהו מחד קרא נפקי א  להלך אבל לטלטל דייה ר״א אין טפי ל
 דנם לטלטל ילפינן מתהתיו מהיח ורבנן אסמכו גיב על הילוך אייך
 חילקו בין זל״!. ועור רמסקינן באמה דירי׳ יהבינן ליי ועוג מלך הכשן
, והרכרים מתטיחין מאוד לחלק כן בענין ד׳יא ׳  יחבינן לי׳ אמות דירי
 ברה״ר דא־כא היו ב סקילח דיהא לאדם גדול בנופו ובאיבריו מותר לכתחלח
. ונם הא ג ת מד׳ ולגגם חיוב סקילה , ולא מציגו כה״  דהוי אצלו פחו
ת צ״ו ב׳ חקר שם וקאמר דגטרא גמירי לה ולא אדבר כלל מהאי ב ש  ב
ס רבינו שמואל 1  קרא . וביה להד־א באור !רוע הלי עירובין םי׳ קג״ב ב
 מהאי הכריחא גופי׳ דלענין מלטול גמרא גמירי לה יעו״ש . אטנס מה
 שמתמיה אותי מאיד מאוד דברי דשמ׳ינ לאוין סיה במגותו שם האבות
 מלאכות באב דהטיציא מרשות לרשות כ׳ שם וכן הזורק או המושיט ר״א
 ברה׳יר ה׳׳ז חולדת המוציא וחייב . דרשיגן בעירובין שבו איש תחתיו

 אהוד לטלטלם ביו׳י׳ט מחוץ לד״א אא״כ חוא בעיר שמוקף מחיצות םטל«לי0

ם י נ ו י * 

:tt's ז &י שישב בדרך-מיה 
ש -,*ס י ה  יכגם - פ•״ פכ״ו מ
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 «י׳ פ׳: ד, מי שישן בדרך.
 מיה f<*0 מ״׳ 5ה היי הושיע

: M& א״מ ג״ 

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 ד מי שישב בדרך .
 >ריי» כ״י מי שישן״וכ״ה
 כשחלתות וכסי׳ ר״ח.
 (וראה). ככייק ונניימ
 זגכי״א ונמפבי״ר זכמשכ״כ
 דש וליש ליתא וכן ליתא

 גראשוגיס.
 והרי הוא ממוך ל״זיר.
 נד״ג וככי״ק וככיימ״קרוב
 לעיר; במשניכ הרי זה
 הוא••?. (הואיל). וכ״ה
 נמו׳ש וכמשכיכ דיו רס״ח
 ובמשכי״ר'; נמשב׳כ יפוס
 וויכיצ׳ רפ״נ ועוד לסויי
 ליתא וכן השמיעו׳: כמשי
 שעם סי׳ הרט״כ ד״ל וכד׳
 ריווא וםכיונימא זכלסוםי©
 החדשים ככו והכניסוה כסי
 מה שמ5או כדיו רה״ח
 זשפדימ (לים) • מעש1ו
. כמשכייל ליחא. ה)  (חי
 ונכנס ר׳ טרסון. כי׳ש
 ונכנסו ר׳ עקיבא ור׳
 מרפון ונוסח של>י הוא
 הנכון כלמהיש עלה
. (לים) . ׳ ז נ ג  כנרייתא נ
 ה שחשיבה. גני״ק
 וכמשטיר עד שחשיבת
 וכיה נכי״מ וכליש זכ׳ה
 כד"נ(ושש..שחשכה)וכ׳ה
 ככי״א (ושם.. לו) וכיה
 גרי״ף וכוא״ש ונרינוכיא.
 ר׳ אליעזר אומר והוא .
; ככי׳ק ר׳ / ד  וכיה ג
ר. . הוא וכיה  לעז
 גמשכי״ר ע׳׳ש-לאיוהרות
 שירצת(ילך). זכי: כד״נ
 ומישכיכ; ככייק וגכיימ
 זככי״אזכמפגי״ל ליהאוכן
 לייזא כמשב״ג דיש וםיזרו
 ויגי^א רפ״ב ורפיח וקישת׳
 1:וסיפו:ו כד׳ יושגייניאן
 מהנישניות שנש־זנש שם
 מהא דלעיל(ככלי לו, כ׳).
 וכן ליתא כריי״ף וגראיש
 ונאויו. (ל״ס). וצורה .
 ככי׳יקמורח. לחוור. עיי

 מבכי״ל

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
 ה [במשנה] רייא

 עי׳ יסל׳מ:

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 ובכהיג בםקימ שבאו
 בשבת תוך י׳ שם קנו
 שביתה ויש להם משם
 אלפים אמה לכל ד.יח .
 תום׳ דף מיה עיא
 דיה ליקגי וכוי ז
ב דיה ' ע ר ח [ ב ט ח ־ א ] ,  ר
ו אלפים חפצי  ויין ל
 הפקר אין קונין שביתה,
 ומ״מ חפצי א י קונה
 שביתה במקום שהי׳
 החפץ כשקדש היום.
 אףרא״י לאו בר שביתה
 והוי כהפקר נזרו הזיל
 בעלים א׳׳י אפו בעלים
 ישראל. נמ׳. ואם הביאם
 *'י םחוץלתחוםשביתתן
 *̂ף מי שלא באו בשכילו



ע מביטנורי׳ מי שהוציאוהו פרק ד עירובין חוטפת יי* סד ציונים  י
 • מיי* פי

/ גי)ו'ז, sp 
 ן היו שנים
f'eP מהיש 

 סיה נזוןיע א ״ח ה*
ז סיד : ובלבד . מ״ה  ממי
נ : א״ר שטעון . מיו ע״ נ  עי

א צ״א כ״א : % א '  ע
 ז טי שבא בדרך. מ׳׳8 עינ
t מה׳ צנילוגץ סיד ' t מיי׳ 
 ופיה היי מושיע א״ח ס"
!V*s ש«/ז פמי׳א׳ וסיימנו 

 שנויי נוסחאות
. ו י ת ו מ ך א ו ת . ב ן . ר י י  משנ
. . ך ו ת / ל י ב ש מ ב  בכייק ו
בכי״אשל . ן אי ה מבי ו ל  ש
ו של תי ת אמו צ ק מ ו  זה ;
(m ו של י ת ו מ ך א י ת  זח ב
ה ברי״ף מיש כי י אין ו  מב
. ( ס ״ י  אך ברי״ף היי ליתא (
ל ״ י במשג . רו  לתוךשל חבי
״ ך ו ת ב / ל ; ב רו ל הכי ש  ל

1 ו י כ ע צ מ א ה ה ו ש ל  הין ש
ו י אם ה . בכייא ו ן ה י נ י  ב
. . / ד ; ג . . י ע צ מ א ו ה ש ל  ש
ק וככי״מ ״ ט ם וכיה ב י ת נ  ב
ק מ . ע ( י ע צ מ א  (ובהם ה
הם , ם ו ה ס נ ע ׳ ד . ב ן ה  ו
ר ב ד , ה ר ס  ונכון היא . ל
ל ש ה . בכייא מ מ ו  ד
 למח״ד . וכיה בלימב׳׳א .
ה י כ . ו ת ו ח ו ת פ  חצרות ה
/ ובמשכי״ר ד ; ב ב י ב ש מ  כ
ן ה י ת ת • ערבו ש ו ח ו ת  פ
 וכ׳׳ה נל״נ ובמשבי ר
. . ב י  וגמשכיכ ל״ש; במשג
.שתיים.עמתס ;  בשארדפו
/ ובמשבי״ל ד . כ ם ה  ו
. א ו  עמהן והן ונכון ה
נ י ד . ג ת ו נ ו צ י ח  ושתים ה
 בספות ושגיס-ז(והשכה
. וכים ר י כ ה מ י ה  לו) ו
 במשכ׳ב(עי׳ רש״י);גכי״א
 ליתא וכןליתא בהי׳ר״ח(ושם
; גכי׳׳ק ונכי״מ ( ר י כ מ  ו
א מ ה ירא ש י ח / ו י ב ש מ ב  ו
ה בדט״פנו־ס. ״ כ ו . . ך ש ה  ת
ג י ל ה ) וכ״ה ג רא. י  מתי
ר ו מו  ובלאיש ד׳ וויני5יא ו
 (ת״נ0זכתבו בתורייל וגאויז
א ס ר י ג  (קנ׳׳ה)שכ*ה עיקר כ
 ועי׳ במראה הפגים (ד״ס)
 ועי׳ בקול הרמז. ואמר
א ה . בכי״א . . ת י ת ת י ב  ש
. ף י י ר י וכ״ה ב ת ת י ב  ש

ת הרשים ספו  תו
] ו עירבו שתיהן ה נ ש מ ב ] 
ן ו  כו׳ בש״ס מוקי לה מ
ה האמצעית עילובהכזו מ נ  ש
 ועירוגה בזו או שנתנו
 החיצונות עירובן באמצעית
׳ בתים חבל אם נתנו ב  ג
 עירובן באמצעית בבית
 אחת שלשתן מותרות זע״ז
 וכ״פ בש״ע ר׳״ם שעיח וקי
ב ותיו׳ש שלא  על הרי

 שירשו כן(ש״ל) :

 ראשו; לציון
 ז ברע׳׳ב דיר׳ לא אמל
ד ׳ ותהה האילן מ  כלום כו
׳ זהו ו  לא קנה שביתה כ
 כדעת רב בסוגיין מנן:אמל
 רב לא אמר כלוכ כל עיקר
 דאסילו להמחיז של אילן לא
 מיי אזיל . אכן שמואל
 פליג עליה לרב ואמר
 לההתיו של אילן מ5י א!יל

 ועיין
י י ב ' . ?הו ד א ד ל ו א  ין ל

 בירר ארבעה! לרוח אחח. רש״י דףמ״ח]: ן ובלבד פלא יוציא
 וכו׳. פירש הר״ב פחו או חפציו ומסיים רש״י דחפציו כרגליו כלחנן
 (פייה רביצה מ״ג) הבהמה והכלים כרגלי הבעלים: [״אמר דיש
. ו : ז וחשכה ל  כו׳. כשב הר״ב להלכה כר״ש. גמרא]
 ה״ג רש״י ומפרשים בגמרא דחשיכה
 לו אם ירצה לילך לביתו אבל לעקרו של
 אילן אזיל ויש הר׳׳ב כיכול להגיע שם
 כויואיכאדאמרי בגמ׳ דחשיכה לו.
 אם ילך מעט מעע אבל כי רהיט ממי
 להתם וכן הסכמת הפוסקים וכ״כ
א אמר כלום. : ל  הר״ב במשנהט׳
ל וכוי ואין לו אלא ל׳  [פי׳ הר״ב מאי
 אמות] והא לבפ״ג משנה ד׳ אפיי
 למ״ל לספק ערוב איט ערוב מ״מ יש
 לו אלפים שמניחו כלפי' הר״ב שם
 ולא אמרינן שלא יזוז ממקומו אומר
 ר״י להתם לעומד בעירו לא עקר
 לעתיה מעירו ולעתוישאם לא יקנה שם
 שביתה שיהיה לו תחום ביתו. תוספות
 ועייןפ״המשנה!׳:ומעיקרו ועד ביתו
 אלפים אמה.דהא עיקר ערוב ברגל

 אמית ואחר שבירר צד אחד אין יכול לחזור ולברור צד
 אחר: ן היו שנים. עומרים רחוק זה מזה שש אמות דמבלען ב׳
 אמות של כל אחד לחרך של חבירו מביאין ואוכלי! בחוך שתי
 אמות ובלבד שלא יפשוט זה ימ לשוך שתים החיצוטת שאין לו

 בהם כלום ויוציא לשם פתו או חפציו:
 לחזור בו: ן היו שניםלי0מקצת אמותיו של
 .זה בתוך אמותיו של זחל*). מביאין ואוכלין
 באמצעלי) ובלבד שלא יוציא זה מתוך שלו
 לתוך של חבירו. היו שלשה והאמצעי
 מובלע ביניהן ל!). הוא מותר עמהן• והן
 מותריןעמו. ושנים החיצונים אסורים זה
 עם זה. אמר ר׳ שמעון למה הדבר דומה
 לשלש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות
 לרשות הרבים ל״). עירבו שתיהן עם
 האמצעית. היא מותרת עמהם. והס
 מותרות עמה . ושתים החיצונות •
ז * ץ מי שבא בדרך כ0 פ ל ו  אסורות זו עם ז
. והיה מכיר אילן. או גדרם). ו  וחשכה ל
 ואמר שביתתי תחתיו. לא אמר כלום מא).

 ואמאי קמפלניתו עלי בגי חצירות ואמרי ליה רבנן התם בשלש כדמםקינן במ״טוהכא דדחוק הוא דחשיכה לו שרינן ליה״) [כאומר]
יקיאקא 3 • שביתתי ג א ר ה נכי- פ י ם ג  חצירות מתוך שמרובים הם ״)שהים החיצונות האסורות זו בזו *) 1n1"vיאי״י' ו

 יבואו להוציא מזו לזו. והאמצעית לאיהבהאדעתה ולא מדכרא להו לאמרי שמא אחד מדיירי האמצעית שמותר בזו ובזו הוא שמוציא.
 אבל הכא בג׳ אנשים אי אתי חל משני החיצוני׳ לאפוקי לתוך ב' אמות של החיצון האחר האמצעי יהיב אדעתיה ומדכר ליה והלכה כר״ש
 בשלש חצירוש שב׳החיצוטת בלבל אסורות זו עם זו: ץ והיה מכיר אילן או גדר. שיכול להגיע שם קולס שתחשך אלא שהוא עיף
. הואיל ולא פי׳ איזה ר״א בחר לו מחחתיו של אילן לאו שביתה היא ואין לו אלא ל״א* ם ו ל  וריצה לנוח במקומו: לא אמר כ

ם ן ר מ א . 3 . האמצעית. ונכון הו ו ז  ״) ביע״ב ד״ל אם שתים.״ מזו ל

יהם. שתי נ  והאמצעי מובלע בי
 אמותיו בתיך של זה ושתי אמותיו
 בתוך שלזה הוא מותר מם כל אחל.
 פונה לכאן ומשתמש עם זה ופונה
 לכאן ומשתמש עם וה: לנ׳ חצרות.
ת לרשות חו  והס זו אצל זו: פתו
 הרבים. דכל אחת רשות לעצמה ואין
 להם דריסת הרגל* זו על זו דהשתא
 אינן אוסרות זו על זו: ערבו שתיהן
תרת עסהן  עם האמצעית היא מו
 וכוי. ורבנן אפליגו עליה דר״ש בהא
 ואמרי כולן אסורות זו בזו השתא
 וקאמר להו ר״ש והלא זה הדבר
 שהיו ג׳ והאמצעי מובלע בינתיים
ק מ  ואתם מודים שהוא מותר ע
 והם מותרים עמו דומה לנ, חצרות

ז ע ו  יכין תפארת ישראל ב
, אבל ( ן ג  יהודה • ויי׳א דלטלטל אין לו רק ל׳ אמוס (וייא גם אלכסו
 להילוך יש לו ו׳ אמות לכל צד(שירע וש$יו): לד) ב׳ אנשים: לה) מון
 שרחוקים מהדרי 1' אמוח , נמצא שבי אמות אמצעיוח שניהן מוחרין
׳ אמות: לו) ולא נזרינן  בהן, ולר״א לעיל מיירי שרחוקים מהדדי נ
 שיאכלו זה מזה אפי׳ לבייש (סוכה שיג מיז) דהכא רק מדרבנן הוא:
 א) ויש בין ב׳ החיצונים ח׳ חמות, ולר״א לעיל ר׳ אמות:
 לה) דמדפתוחה כל א' לר״ה אין להן דריסת רגל זה על זה (א):
 לט)ולמה אחם אוסרים החס ב׳ החיצונים לאמצעית, ורבנן ס״ל,

 החס מדרביםנינהו החיצונים / חיישי׳ שיוציא א' מחיצונה זו לחיצונה חברתה, והדר באמצעי׳ לא יזכירו כשיראהו מוציא, שלא ידע
 מר\זה חיצונית היא, אבל הכא האמצעי יזכיר לכל א' שלא יוציא (אנ״י ואילס״ק כי רכים כינסו נ«י , מ״ש מיי בנ״א דמסתפגין כאליגמית
, למי חד , להכי יזכירו זל״ז , משא׳כ הכא אינן משתמשין בי חל / י״ל התם מסתשנין כי / ה י ס מלרבים גינהו מלכרי אהללי (כשבת שכינ מ מ ל א  א׳ ל
. וקיי״ל כר״ש, מיהו הקא בנתנו ב׳ חצרות החיצוניות ( ה ׳ רץ, מלאין א׳ מלגיש כשיבעיל תכירו, כאיח רה׳ע ס  למלורה דאסי׳ כיושכין ביחל אץ קו
, כולן מוהרין  עירובן בבי בתים באמצעית, או שנמנה אמצעית עירובה בזו ובזו / אבל בנחט ב׳ החצוניות עירובן באמצעי׳ בבית א'
- אלפים ממקומו, ואם ירוץ יגיע לשם קודם שתחשך, אבל רוצה לנוח : סא)ודוקא שיש החת  or מס זה ם) והוא תץ ב

ל מהו׳ עקינא שציס״א Y (א) וכ״כ הר״ב. וכ׳ עלה הגאון מלו S 
. והקשה הדרישה(שע״לז) אפ" כלא פתוחות י  וזי׳ל. וכי׳כ רט״
 לר״ה. כיון לכל א' ערבה לעצמה. הו״ל רגל המותרת במקומה ואינה אוסרת
 (כהר״ב פ״ו מי׳ח) ונ״ל מ־אמרען בסוניין להא דב׳ חיצונים אסורים מיירי
׳ בחצר ק לתםרי כולן כמו ה נ ר פ  אף בהניחו עירובי[ באמצעי׳ נב' בתים. ו
. ושכח א' ולא עירב • ומשנינן אס אמרו ליורין להקל יאמרו דיורין ׳  א
 להחמיר. ולזה ס״ל רש״י לבסחוחות זל״ז ולא לר״ה. כיון ללדסת רגל להן
 זע״ז. וגס עירובן מינח באמצעי׳. הו״ל כלרי׳ ממש שם. ואיסדן על האמצעי':

 אור גדול האילן
ר א ו ב . והוא מ ה ׳ ד״א ל״ל ב פי ו ן נ ׳ ד להפ י ב ע ו מ נ י א ל ש ק ב ו ר י ת ו מ  א
ם י ת ב ש י י ה ר דר׳׳י מ ״ ה ד ר ר״א ב ב ע ר ו ״ ה ר ק מרה״י ל ר ו ז ׳ ה ח ציז ב ב  ש
. א י י ד ע ה ב י פ א ו ו ך ל ו מ ו ס נ נ ר אי י ה ד ם ה ת ח ר ו י ב ע ם מ ו ש מ  משוש מוציא ו
. ו פ ו ג א מ י ד ן ל ד ה ן אסרו ב נ ב ד ד מ ר ד מ ו ך ל ר ט צ נ . ו ר ״ מ כ ר כן ב א ו ב ד מ עו  ו
׳ ל ל ה ׳ ט״ז קאי ע ל ה ה ד א ר ים נ ה ומרמב׳ ר ז א ב ם ל ״ ב מ ר ה ׳ לו ל  וא״כ הי
ל ״ נ כ ד ו א מאו מ י י ה א ד ו ה ב ז ׳ • ו ו ו כ ר מ ה א ל ב ק י ה פ מ ׳ ו ב ם ד  ט״ו ש
. י ל צ ם א י ה י מ ת ם מ י ר ב ד ה ע טי׳ שמ״ט . ו ״ ו ש ט ר ב א ו ב ס מ ״ ב ם ר ן ה כלשו  ו
ו ר ב ו ז ח ל ל כו ו י נ ר לו שאי ר י ם ב א ה ד״י ש ד ו מ ׳ ו י נ ת מ י ב נ ת ק » ד ה ה נ ה  ו
ח ל פש־טא דל״ש ז ו ט ל ן ט י ם , דלענ ו ה ת ך חוץ ל ו ל י ה ק א י ד א א ק ל א ד ט י ש  פ
ד שם י ג מ י ה ר ב ן ד י ה ו מ , ולפי״ז ה א ״ ו ר ך יש ל ל ו ה ם ש ו ק ל מ כ א כ ה  ד
גם ם יעויש . ו ו ה ת p ל n א ד־וצא ל עם ה ו ט ל ט א ל ב ה י כ ר ה ו ד י ׳ פ ל ה  ב
. ולהג׳יל י ד ד ה א א י מ ר י ה ר ב ה ד ש ק א סי׳ שמ״מ םק״ה וסי׳ שצ״ו ה ״ נ מ  ב
ע י כ ל ה ד א ר כ נ י ת ג ו נ ו ל אדם ק ן ד״א ש י ג ע ל ׳ ד י א ר ה . ו / ל ם ענין ז נ  אי

 קונה
. יא ד ט א א ה ל י ב ד ׳ ע ד ] ב ד ת מ ו א : ז ו ע ״ צ א דהש״ם ו ת מ י ק ו ל א ל א ב י ב א ה ל ב ש ״ ע ל ר ק ע ו מםםי נ ה אי ז ו ' י עיש . ע צ מ א ל ה ם ע י ר מ א ש ו מ רי מ י  די

ש • י י ה&י59יפ ע ר ב ו ד ב ל ר א י ט ש א ד ש ו ר י » ג ו ה , י ת ו ו א כ י נ ת ל ד א ו מ ש ו כ ק ס ם פ י ק ס ו פ ל ה ל ב ג ן א י י נ , בסו ב  ר

 תוספות רע׳ק
כ רש״י ״ כ ו . ל נ ר ת ה פ י ד ם ר ה ה פתוחות . ואין ל י ב ד ״ מ ר ת מג] כ ו א  ו [
ל ג י ר ו ה ה מ צ ע ה ל ב ר י ת ע ה ל א כ ד ן ו י א כ . ה ה ז ה ב מ ח ת ״ ע ה טי׳ ש ש י ר ד ב  ו
ץ ר י ת ט) ו ו מי י ן פ מ ק ב ל י ע ר ק ח ס פ ו ש מ ב ת ( ד ב ו ח א ג י א ה ד מ ו ק מ ת ב ר ת ו מ  ה
ה נ ת נ די ש י ם אסורין מי י ג צו ׳ ההי ב א ר ח ן ד י י נ ן בסו ג י ר מ א ה ד מ י ל י ש ת ר ג ו כ  ד
ת י ס צ מ א בן ב ם עירו י נ צו ו החי ה י נ ה ל ב ב . א ו ז ב[ ב רו עי ו ו בן בז רו ת עי י ע צ מ  א
. א־ א ד י הו״ל ה ע צ מ י א ד ה ם ב י נ ו צ י ה ו ה ב ר ע ה ביון ד ז ה ב ן ז י ר ת ו ם מ ל ו  כ
. י ד ד ה ת ב י נ ו צ י ן ה ר ב ח א לא מ ת ש ה ד ) . ם י ת ב ׳ ב ב ת ו י ע צ מ א ו ב נ ת נ י ש ר י י ט  ד
ו ר ם ת ת ל י ע צ מ א ן ב ב ו ר י ו ע נ ת נ ן ד ו י ן פ ל ו כו ר ס ת ל ן ד נ י ב ר ה פ ל ע ש י) ו  ר
ת ח ר א צ ח ין ב י ה ששרו ש מ ח י כ ו ח ו ד ה ל ו כ ר ס ת ל י ו ד ד ה ם א י נ ו צ י ח ם ה י נ  ש
ן רי ו ו די ר מ ס א י א נ ש מ . ו י ד ד ה ב דא2רי א ר י א ע ל ד מיין ו ח ח א כ ש  ו
י ד ה כ ב ו ח ן ל די ו א הדי י ב ב מ ו ר י ע ה יאמר ש ר ( י מ ה ה ו ל י י ו י ו ד ר י א ל י ק ה  ל
ה י ש מ ה ס״ל לרש״י ד ז ל ה . רש״י) ו ו נ ש ב מ רי מ י א די א ל ם ה ר י ר ד ע ־ ס א  ל
ש י ש ד ה א ה מ ז ם m ל י ח ו ת ו פ ל י א ם ד י נ מ ת ה ו ש ר ת ל ו ח י ת פ ׳ ו י ג ח מ ט ב ק  נ
ו ל י א י כ ו ת ה י ע צ מ א ח ב נ ו בן מ רו גם עי ל «ת ע'« ו ג י ת ח ס י ר ם ד ה  ל

א ין ״ ד ח ע ו  מ
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. וקמי׳ל שאין במקום שהוא שם שהרי לא קנה שביתה במקומו כיון שעקר ' מי וכה ס  שביתתי כוי • ח ואמר שביתתי מקי
/ לטעמו באילו דעתו מלשבות כאן ותחת האילן נמי לא קנה שביתה וה״מ  נקרא זה שביתה בטעות. כדאמר ר״י במשנה ד
 היה יודע כו׳ כמ״ש שם בס״ד. דלא דמי מי שהוא סמוך לעיר כשיש תחתיו של אילן ח' אמות או יותר דחיכא למימר רהאי
 ולא ידע דניכר לכל ומפורסם ששביתתו כטעות מה שאינו ניכר גיסא בחר או דהאי גיסא בחר ולא הוי סיום אבל ז׳ אמות

 ח אמ איני מכיר. מ״ש מ״נ:
ז ״ כ . מיי' 8 ו ז ל  מי

 מה'£ כ״נ «ג״נ לאון
 בישיפאוייזסי׳נג״ו&עי׳א':
נ ז פי ג ם - גמזנל ל י * ל  א
 לקיש

 על כרחך מחצת ביתו טכר באמה
 אמצעית דא״ח שלא בררה דאי
 באמצע האילן בירר לו ל״א הרי
 היא מהן ואי מהאי ניםא או מהאי
 גיסא הרי היא מהן הילכך קנה שם
 [שביתה]: אסר שביתתי בעיקרו,
 הואיל וסיים מקומו אותה שביחה
 קונה לו אלפים לצל רגליו ואלפים לצר
ר. אילן.  ביתו: ךן זאם אינו מכי
 או גדר: או שאינו בקי בהלכה.
 ואיט יודע שיועיל לו כשיאמר שביתתי
 במקום פלוני. ואמר שביתתי במקומו.
 זכה לו מקומו: עגולות. דבערי מקלט
 דמינייהו ילפינן אלפים אמה כל תחוס
 שכת כתיב׳׳) (במדבר לה) [זה יהיה
 להם מגרשי הערים]. לזה אתה נותן
. ורבנן ה ב  פאות. דהיינו זרות ואי אתת טחן סאות לבובתי ס
ה יהיו כל שובתי כבת והלכה  דנעו מרובעות דרשי זה לרבויי ס
. כתב הרמב״ם לפי שא״א לעשות ת ע ב ו ר  כחכמים: כטבלא ס
 מרובע מצומצם בכיון תנא כטבלא מרובעת. כלומר כדרך
 שבני אדם רגיליםלרבע. אע״פשאיטמרובע בצמצום: נשכר
ת הזויות. ארבע הפיאות שבאלכסוט של מרובע העודפות על  א
. כגון זה שהוא בדרך ואין ו ר מ א  העגול שבתוכו: זהו ש
. דהשתא עני הוא . לו התיה חכמים לערב ברגליו ת  עמו פ
 דסבירא ליה לרבי מאיר עיקר ערוב בפת וקולא היאדאקילו נבי
 עט או מי שבא בדרך ואין עמו פת לערב ברגליו. ור' יהודה
 סבר עיקר ערוב ברגל וקולא היא דאקילו לעשיר שאינו יטל לילך
 ברגליו לשלוח מרובו ע״י שליח והלכה כר״י. ובין ר״מ ובין ר׳
 יהודה בוים הם שהאומר שביתתי במקום פלוני אינו קונה שביתה
 באותו מקום שאמר. אא״כ הוא עני או בא בדרך שאין עמו פת אבל
 עביר צריך שישלח פת במקום שביתתו והאומר שביתתי במקים

 שביתתי בעיקרו מהלך ממקום רגליו ועד
ם אמה. ומעירךו ועד ביתו י פ ל  עיק־־ו א
 אלפים אמה. נמצא מהלך משחשיכה
. ( ב מ ר י כ  ארבעת אלפים אמה-״ ח אם אינו מ
 או שאינו בקי בהלכה«). ואמר שביתתי
 במרומי. זכה לו מקומו אלפים אמה לכל
 רוח עגולות. דברי רבי חנינא בן אנטיגנוס.
 וחכמים אומתם מרובעות . כטבלא
 מייובעת כדי שיהא נשכר לזרות מי):
 ט וזו היאשאמרו.העני מערב ברגליוטה).
. ( י ם י נ  אמר רבי מאיר. אנגאין לנו אלא ע
 רבי יהודה אומר. אחד עני. ואחד עשיר.
 לא אמרו מערבין בפת. אלא להקל על

ד 0 נ ז ד  מנלוומא ג
 «הן׳י«« •ר8״ד:בדומות.מיי׳
נ שם &וש*« אויח מיי י מ פ  ו
: ט יזי ד\א ׳ ׳ י י ע ° 
 שאסרי. «'« *'נ מיז
" יריש>«י  «״א: אלר דם• ע

 מירינ־ן פיה ה״«:

 לומר דאילו היה יודע האילן־. או
 הגדר. לא היה אומר תהא שביתתי
 במקומי. כ״כ הר״ר יונתן. ולא קשיא
ת הא אפי׳ לר״מ רלא יכנום מ״מ רשאי ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש

ד לילך אלפים אמה כמ״ש הר״ב שם. ע ו . . ו ו ק י  רגליו ™ ע
 גיתו.5כי׳מ.עד.פד. וכ״ה ואע״ג דלא אמר. והכא משמכנדבעינן

 מיהא שיאמר כו׳הרי כבר הוכית
 בתום' דה״נ לא בעינן שיאמר אלא
 איילי דרישא דהתני ואמר שביתתי

 במקום פלוני. נקט נמי הנא שיאמר
. פי׳ הר״ב דבערי מקלט ת ו ל י נ  ע
 דמינייהו ילפינן אלפים אמה כו׳
 כדילפינן בגמרא ול״ק אמ״ש בפ״נ
/ דתחומין דרבנן. שהרי כתב  משנה ה
 הטור סי' שצ״ז לקראי אסמכתא
 בעלמא אבל במשנה ג' פ׳יה לסוטה

 משמע דלד׳ עקיבא דדריש אלפים מקראי דס״ל דהן לאורייתא להא
 אמרינן התם בגמרא ללרי׳ע תחומין דאורייתא ועיין מה שאכתוב
ת נשכר הזויות. עיין לקמן רפ״ה ומייל פי׳ו ו ע ב ו ר  שם בם״ד: מ
ן דיומא: ט וזי היא שאמרו העני וכר. אתאןלר״מ וכלומר בזו אמרו ה ב י 1 נ  י״״י״י ח
! העני כו׳ אבל עיקר ערוב בפת והכי מפור׳ בגמ' וטעמיה דר״מ פי' ^ ; ל ^ ^ ״ ^ 
 גל׳-; י ונמשיייר ונ״ל־ און הר״ר יונתן דפיון שמביא פת גילה דעתו וניכר שרצוט לשבות שס.אבל

ד אינשי אם ת״ח הוא שמעתיה משכתיה. ואס מ  ".™J - ״ m כשמערב ברגליו א

 «ד עיקרו גס כדנ גס
.(  נכי״ק (וכאחרון רגלו
. כדג , ר כ י ש ח ש  כ
 ממחשבה • ח או
 מאינו נקי בהלכה. וכ״ה
נ וכמשכינ; כדיש ד  נ
 ונמשנייר או אינו בקי״
 ככייא או אש א־נו בקי..
׳ ריח (ושם..  וכיה כפ,
 בהלכות),כתנ נש׳העתיס
 ואיש מרסי בהולכה'
 (דיס׳. ואסר שביתתי..
 (מקומו) אלפים אמה.
 נכי׳׳א ״תהא שביתתי..
 מקימו ויש לו אלפים
ו ד  אמח; נד״ש לילזא; נ
 רפ״וז.. ממקומו; ככי״מ
 ליהא אלפים אמה ננויס.
 הנינאבןאנ8ענ־ס.ככי״ק

 חנניה

 ל׳ס ;׳צ ו
 משמע ללא יהגינן מיה יק ע״ה חמרו אחבר ליה והולך לבקרו שם ור׳ יהודה סובר כיון כטורח

. ומיש הר׳׳ב ת  הוא בעצמו יש הכירא יותר.מפשולח שם ובילו פ
 לטיס באומר שביתתי במקום פלוני כו/ כלומר ופלוגתייהו באומר
 שביתתי במקומי ואינו עני שיש לו פת.ומ״ש הד״ב או בא בדרך שאין
 עמו פת הכי קאמר או בא בדרך אע״פ שיש עמו פת. הוי כמי
. הואיל ובדרך הוא וחשכה לו כדמסיק שהיה צריך ת  שאץ עמו פ
. וכ״פ הרמב״ס בפירושו וחבורו וכן נראה בטורסי'ס״כו. ן ח  ל

 ואם

 לתוע עול8 ועי׳ היסי
 לקמן (רא, א')/ *ו אין
 המשרשח ה-ןאח מכמזת ,
 ועי׳ חכ-אלת ישיאל .
 ט וזו היא שאמרי. נדינ
 וכמגני״ר זהו..; נפי׳ ריח
 וזהו,. אמי־ ר׳ מאיר .
 בזנרה ונמשכ״ג דש
 וניזשיי״ר ר׳ מאיר אוםר
 וכ״ה נרי׳ן: ונראיש ונסי׳

 כול לרוץ ולהגיע כם קולם שחחשך ואם אין כל כך שהות ביום בשעה
 כסי׳ רניגו ייונהן כיי . כאומר

 ל׳מ.(אנffiW כלוט אינו קונה שם שביתה אא״כ יש כהות ביום שהיה יכול לרו
, וכ״ס כ ג ר וריווא די גירינטא יממות הה יהיה לנש פאת נ א *) כרע׳׳כ די 4 , _ #  ר

ן י  ישראל כ
 הריבוע, ולא פליג אח״ק בשיעור הליכתו, רק בשטה הליכהו (או
ח הליכתו ס נ  אישכא דס׳ל דכפי שיעור הריכוע יהי׳ העגול, ולא סלינ את׳ק נ
 רק כשיעור הליכתי) קמ״ל רבתרהי פליג בשיעור ובתואר הנט־ז.
 ודייק רמ״מ (פכי! משכת) מלנקט תו ״שיהא נככר הזויות״, ולא
 קאמר ״האלכסוני׳", ש״מ לאינו נשכר האלכסוני׳ רק בזויח, ודלא
 כיש פוסקים ריש לו ב' אלפים ות״ה רמות לכל רוח. וטכ״נ־מכיר
 בתבו' נודע ביהורה (מיא) למדוד באופן שיהי׳ רבוע התחום שלא
 כנגד רבוע העולם, כרי שיגיע קרן התחום שהוא ת״ת אמות יותר
 מאלפיים, למקום שרוצה לילך (יעי׳ פתיחה): סה)דמדהוא בדרך,
 שהוא עיף־, הו״ל כעני שמערב ברגליו, והרי כבר החזיק בדרך,
 ויכול להגיע שס, ולהכי יםגי כשיאמר שביתתי במקום פלוני:
, או לבא בדרך־ ת  ש) דעיקר עירוב בפת , רק לפני מי שאץ לו פ

 שהוא

 י ב י ז תפארת
' אמוח או יותר , דהואיל ולא טרפ איזה ד׳ אמות בחר,  האיל; ח
 לאו שביתה הוא, ובמקומו נמי לא התכוון לקמת שביהה, ולהט
 חין לו רק ד׳ אמות, נמצא את עצמו חון להחיס כלעילריש פרקן,
 הבל ביש החת האילן ז׳ רמוה, הרי אמה האמצעית ודאי מביררת
 צשכיתהו, בין שקבע הדי אמות מהאי גיסא או מהאי גיסא (כ״ס
: ( א י י ף ורמכ״ס. ולשאר סוסיןיס לרך אתר נזה כסי׳ ת*ט ס י ד  דעת ה
 כב) אילן או גדר: כג)ש;א ידע שיועיל לו אמירהו: סד) נ״ל דר׳
 חנינא רק הכא פליג וס״צדמכערין איתן עגולות מדשבת בשדה שאין
 שם היכר מחיצות / משא״כ לקמן רפי׳ה דפבת בעיר אפיי היא
 עגולה עכ״פ יש לה היכר ל׳ רוחות להט מודה דפגי בטבלא
 מרובעת. ועוד נ״ל דלהכי נקט בכפל, מרובשח, כטבלא מרובעת,
 דאי נקע מרובעות לחוד, סד״א דה״ק דכפי שיעור העגיל יהיה

 סערבין (בפת). כרטיס
 ונכיימ ונרשני״ר שלא..
 וכי:י:כ״ק(ושמ לייזא וכן
 ליי״א נסייר׳מ).להקל על

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
 ועייןנשי׳היז::יותלהרמכ״ס
 כה בידו פ״! יה׳ עירונין
׳ ובהרב המגיד ו  דיןהיודן
ק ס י דהזמכיס פ א ט  ח
 כשז־ואל וכן לעח הדי
 ומור כ׳ע הימן הי׳ע
 ןבעי מעויא שלא ההעורר
 מורי דוד זקני המירע

 פוס דכר מכל)? :
ל ו ד ר ג ו  א

ך ד״א ולא  קונה כתו
 אמרינן באמצען

 והינ לקנין טלטול א0«ר רכיות•
 אשעי׳ ד׳ יבלבר שלא יוציא דקי״ל

. עוד ראיתי דבר תמיד. בתוספות עיבת שם סיק ח׳ דכ׳ ת המשנה שרתה לדברי הסגיר ד!נ׳ל מסעם דנ״ל] ב כ ר מ  • [עיוב מצאתי ב
 הבהמה והכלים כרנלי הבעלים , והוא תמזמ מאוד דהרביב פירשיי אדכרי הרמבים . דברשיי דפי׳ אחו״ן לתהומ >זפיר מאמר דהדופ-צים כרגלי
ל מקום שירצה ואפיה איי לטלטל הו^ מד׳ אמותיו שעומד בהן א״כ איך הפה יכול לדבר ולהוכיר הא ג  הבעלים . אבל הרמב׳פ דמםרש לה א ארס דעלמא דבירו להלך ב
 דהפציס כרגלי הבעלים דנם הבעלים הא יכולים להלוך ואינו אלא אסירא ב7למא לטלמל בהו^ לד׳ אמות ו וא״כ דבריו תמוהין למאוד . אני נבוך בכיו וד׳ יאיר עיגי ילא,

י אלא להוציא מהרעיון־ שוב אחר כתבי כל הנ׳ל מצאתי בנחל איתן על הרפכ׳מ סהעיר יהחילוק שבין פירשיי וכין הרמכ״ם בפי׳ דדרשה דטובו איש תחתיו ת ב ת  כ
 דהרמיגים מפרש לה על מלמול. ודיכ־א כן בשם הקרבן עדה והוא בתוספותיו בשירי קרבן ר״פ מי שהוציאוהו ומת שיהומב בעיני הקרבן עדה והנחל איתן פי׳ הרמב״ם יוחל

י מרווח ואח• בפשיםיח: ת רעי מ י י ר נתבאר כמה דוחקים צריכימ אמ לס;*ל לעיי׳ הרמכ״ה ו ג  ב



 ציונים
 שלא י«א וינירב. «״
נ הית :  ייי€למי עיליני! פ׳
 י טי שיצא . >׳ג עי*
 >״א עינ גלי״ פ״ז מה׳
 עייווין ה״יז עומיע איוו ש״
: דרי זר. ׳  מי׳ שעי׳ ג
ץ זה 3ילו:>«י  דמר נמל. »
א פי  סרימופ «״נ היא : י
 שיצא pn לתחום. ג*נ עיג
 «״׳ שב"! «ה*8 הייא שע׳נ
 !איין ס ״ו 9יש*ע או׳ח 0" פי**
 פעי׳ ני:ר'איי.ובר.מ*5 ע״א;
 מי ?;החשיך״ כיב עינ ק׳ה
 ע'א מיי׳ שס oc s'ps שעי׳ ג:

 שנויי נוסחאות
ר. וכ״ה כמשכ״כ  העשי
 וכמשבייל; ככי״מ ובכי׳׳א..
 על עשיר; בד*כ ״לעשיר;
 נרי״ףנדי לחקל-ישלא
 יצא. כלינ ונבי״ק שמא
 יצא • י בעיר שמערכץ
 בה. כרטיס ונכי׳ק ומיימ
 וכמשכי׳ר לעיר., וכיד
 בבבלי(;״א, נ׳)וכ״ס כשי׳
 ריח זכ׳׳ה כל״ש (ובס ..
 שםערבין לו בח);כמשנ׳ג
 ד׳ פיןלו ״שטערגין לזה
 וכל׳ וויניציא׳ רפיח לא
 והגיה המיילש״ל לה וכמו
 שהוא לעיל שם. והחזירו
 הבירו. כגליון טימ הוגה
 וחחזירוחו חביריו וכחכ
 הלכ כעל דיס זיל ״ואיר
 יודע מה לאו להגיה שוג
 ראיתי בסי׳ רבעו «סו«ן
 ר״ה וכל כני העיר אסולין
 כלומר וכל אותן חנרים
 כו׳ משמע קצת שכן היה
 כגרסתו״ מכיל•• וכל
 כני העיר. כדיש.. עירי
 וכ״ה כאו״ז (קנית). חמ*
 גמל. בד"> ריווא וסביונ׳
 ..ונמל . יא אפילו
 אטה. ככייא ליתא י ר׳
 אליעור . וכיה כד״ג
 וכמשב״נ ; ככי׳ק ד׳
 לעור וכיה כמשכי״ר
 (ושם ר׳ שמעון אומר(!)
 ד׳ אלעזר״) ועי׳
 מגדל עו סכ״ן מהלי
נ ושלש. ׳  שבח. שלש מ
י שהחשיך, כדיש..  ס
 שהחשיך עליו; ככי״א,

 לו וכ״הבריי,־;3מ:דפ יכ•
 «י שהחשיך. ט יו אמותן
. ח מ א .  כד״(וב:יש;י׳ר .

 תוספות רע״ק
 י ואות מה] ברעיב ריח
 רמ׳א. הר״ז חמר נמל,
 והא דלא אמריי דלא
 יזוו ממקומו דשמא לאו
 פני הוא ולא קנה
 שביתה שם וממקומו
 עקר דעהו ואין לו אלא
א יכדלעיל במשנה י  ד
 וי. ציל ג״כ ביון דעומד
 בעירו לא עקר דעתו
ייפ  מעירו וכמ״ש התו
 שם בשם התופי ועיין
 במהרשיא : יא [אות
ה אפילו י  טו] ברעיב ד

m מי שהוציאוהו פרק ד עירובין תוםפת ירט סה a m ר״ע 
ה דכחב אבל עשיר וכו׳ ד ד  ואם לא תפרש כן תקשה דליה א
 ש״מ לאפי׳ בא בררך צריך העשיר שישלח פת וכו׳ והיד כחב
 האומר שביתתי כוי אא״כ יש שהות כו׳ ומשמע ללא בעינן שירוץ
. ודוחק לומר ללוקא בעט או ך  ויניע שס אלא שיהיה שהות כל כ
 מי שאין לו פת קאמר להך • ועור
 לא״כ בדש משנה ז׳ ה״ל להתנות
 בזהלדוקא במי שאץ לו פתאיירינן:
. פי' הר״ב ׳ ירו חבירו כו  י והחז
 שכיון שהחזיק בלרך כלי לקנות שביתה
 כו/כלומר ללא אמרינן נמלך הוא שלא
 לקנות שביתה אלא אמרינן לבלעתו

 ויערב ברגליו •0 :
. ( ח פ ה  ימי שיצא לילך בעיר שמערבין ב
. הוא מותר לילך נ) וכל  והחזירו חבית«)
 בני העיר אסודי? ג»). דברי רבי יהודה. רבי
 מאיר אומר • כל שהוא יכול לערב • ולא
א מי שיצא  עירב. הרי זה חמר גמלגי): י
 חוץ לתחום. אפילו אמה אחת, לא יבנסנג).
) יכנס״?). י  רבי אליעזר אומר'. שתיםנ
 שלש״) לא יכנס״)• מי שהחשיך הרן
. ( ט  לתחוס נח). אפילו אמה אחת. לא יכנס נ
 רבי שמעק אומר.אפילו חמש עשרה אמות

 עומד וזוהי לעת הרמב״ם. ויש
 לעות אחרות לפוסקים. ומ״ש לא״ל
 עש צינה כו׳.. וחזר בו מללכת היום.
ם י ת א ש  אבל לעתו לילך למחר: י
. פי' הר״ב חס ס נ כ  יכנס שלש לא י
 עומד באמה השנייה כו׳ ולכוותיה שלש
 לא יכנס אסיעומל באמה השלישית׳
 והכי איתא בגמרא: מי שהחשיך כוי. כתב הרב לבמקומו לא
 קנה שביתה כוי הלכך אין לו אלא ל׳ אמות כוי. קיצור לבון אט
 רואה בכאן ח״ל הרב רביט יהונתן לא יכנס אס אמר שביתתי
א חין למקום שסיים יותר י  בעיר לא אמר הלום שהיי ה
 מאלפים אמה ובמקומו נמי לא קנה שביתה כו׳ ע״כ. אבל
 לוחק הוא לפרש משנתיט באומר שביתתי כו׳לוקא. ואם נאמר
 שמפני כן לא כתב כן הר״ב נבא לרוחק יותר נלול לאמאי לא
 קנה שביתה במקומו ויהיה לו אלפים אמה שהד מבואר במ״ז
 שאין צריך שיאמר 0: ואספר שהר״ב סובר למתט' בהחשיך
 בלרך וסובר שיש לו רק אלפים מיידי ולמחר רואה סי׳ החחום
 והרי הוא אמה חוצה לה. והשתא סבירא ליה להואיל וסבור
 היה שיש לו רק אלפים הוי כגלוי לעת שאינו רוצה לקנות שביתה
 במקומו ונם בזה יש חמק לפרש p מתניילמיירי לוקא בטועה וסובר
 שיש לו רק אלפים לעיר. ועוד ללשון הליב שכתב שהרי גילה לעהו
 משמע תלוי דעת ממש הוי הלכך יותר נכון לומר שנתכוון ללשון
 הרברבינו יונתן וטעות נפל בהעחק. אבל הרמב״ם בחבורו פכ״ז
 מה״ש לא נכנס לאי מן הדחוקים הללו וכתב לא יכנס אלא מהלך
 ממקום שנכנס עליו השבת והוא עומד בו אלפים אמה בלבד וכ״כ הטור בסי׳ת״ה: ער חמש עשרה אמה. פירש הר״ב לאו דוקא.
 אלא כלומר לסי סברת האדם שיוכל לשער עד ט״ו אמה ולא יותר אבל אפשר לפחות ולשער שא״א שיטעו כל כך וזה לפי מטן
 המקום ההוא אם הוא מישור או שיש בו גאיות או הרים וכיוצא בזה ומה שכתב עודואית דמפרשי חמש עשרה דוקא ולא ידעתי
 לישבו יפה. לא ראה בזה דברי רש״י והרי׳ר יונתן שכתבו.וזה לשונם. אמרינן לקמן בפרק כיצד מעברץ אין מודדן אלא בחבל
 של חמשים אחה ארבעים חבלים יש לאלפים וכל חבל וחבל מתמעט שתי אחיזוה שזה תופס מכאן. וזה תופס מכאן. והאחיזה
 טפח וחצי אצבכגהד פ' טפחים. וארבעים אצבעות העולין לעשר טפחים. הרי תשעים [טפחים] שהן ט״ו אמות. עכ״ל. ומ״ש

 הר׳כ

 שאומר שביתתי במקום פלוני לא קנה שם שביתה: י מי שיצא.
 מעירו שפלחוהו אנשי עירו להוליך להם ערוב כדי שיוכלו לילך
 מחר לעיר שמערבין לה שהיא סמוכה להם שני תחומי שבת
. דאמר ליה : והחזירו חבירו ב ח  ויכולין לילך מזו לזו ע״י ע

 עח חמה היא עת צנה היא: הוא
 מותר לילך . למחר לאותה עיר העשיר. שלא יצא

 אחרת שכיון שהחזיק בדרך כלי לקטת
 שביתה לסוף אלפים אמה רחוק מן
 העיר הוי כעני שאומר שביתתי
 במקום פלוני וקנה לשם שביתה:
 וכל בני עירו אסורין. שלא החזיקו
 בדרך ואין להם אלא אלפים אמה
 לכל רוח מעירם: דמ״א כוי. ר״מ
 מספקא ליה אי עני הוא הואיל ויצא
 מביתו והחדק בדרך או דלמא כיון
 שהיה יכול לערב בפת ולא עירב לאו
 פט הוא הילק־ הרי זה חמר נמלי שאין
 לו אלפים אמה לכל רוח מעירו שמא

 שביתתו במקום שהיה הולך להוליך שם הערוב בסוף אלפים
 מעירו ולסוף האלפים מעירו נמי לא קנה אלפים לצד עיר האחרת
א אפילו  שמא לא קנה שביתה אלא בביתו והלכה כרבי יהודה: י
ס. ואין לו אלא ל׳ אמות מכאן ודי אמות כנ ת לא י ח  אמח א
 מכאן ואע׳׳פ שמובלעות אלו ארבע אמות בתוך תחום העיר לא
 אמרינן כיון דעל על.דסבירא ליה הבלעת תחומים* לאו מלתא היא:
 שתים יכנס י ר' אליעזר לטעמיה דאמר והוא באמצען שבסוף
 האלפים יש לו ארבע אמות שתים מצד וה בתיך התחום ושתים
 מצד זה לסוף התחום הילכך אם הוא עומד באמה השניה יכנס
 דהבלעת תחומץ מלתא היא ואץ הלכה כר״א: מי שהחשיך.
 שהיה בא מן הדרך וחשכה לו חון לתחום: לא יכנס. דבמקומו
 לא קנה שביתה שהרי גלה לעתו שאינו רוצה לקנוח שביתה
 במקומו. ובעיר לא קנה שביתה שיש בינו ובין העיר
 יותר מאלפים אמה הילכך אין לו אלא ארבע אמות כרין מי שיצא
. לאו לוקא להוא הלין פחות ה מ  מחוץ לחחום: עד ט״ו א
. ואית דמפרשי ט״ו דוקא ולא ידעתי ציפבו יפה:  או יותר מעט

 המשוחות

ן תפארת ישראל  יבי

 לקוטים
ד וכו׳ לא  הייט י׳יי ע
 ראה וכו׳ כחכ הכיד לא
 כי אלא ראה רלע והגיד
 המשוחות מלינין וכו מסנ*

 שהוא טיף הקילו לערב גלגליו: טו) רעיקור עירוב במל וקונהשס
 שביתה , והכי קיי״ל. מיהו היושב בביחו ואומר שביתחי במקום
 פלוני, לכ״ע לא מהני(ת״מ י״ג): מח)ר״ל שיצא להניח שם פח
 צעירוכ לצורך בט עירו: מט)לא״ל עח חמה או צינה היום: נ) למחר
 למקום פרצה לערב, דמרהחזיקבדרך. הו״צ כבאבררך לעיל. מיהו
 באינו עני והתטון מהחלה לילך להחזיק בדרך ולחזור, לכ״ע לא
: נא) ואץ להם רק אלפים מהעיר סביב: נהר״ל ( ׳  ממי (ת״י א
 כגמל שרוצה לילך, וחמור החלש האסור עמו מושכו לאחוריו ומעכבי
 וה״ג קאמר לפיל מ״ד. וה״נ מספקא לי׳ אי דנו כעשיר וההומו

 לס׳!
 שלא יומ ליישכ ולש׳י גופיה כהכ על ל׳ ולא שמעתיו כלומר ולא סברגא ליה ונימוקו עמו וכו* דאערא ולהאי סי׳ הטועין הם המשוחות כמיש רשיי עצמו והיק שאין

 כבני עיר, או דנו כעני וכביתחו •במקום שרצה לערב, להכי אין
 לו רק אלפים שבין ביתו למקום שרצה למרב. וקיי״ל כר״י(חיי ג׳):
 ננ) ואין לו רק ד׳ אמוח: נד) ר״ל אם עומד באמה שניי׳: נה) אזיל
 לטעמיה וכמים) - דסי׳ל רהוא באמצען, וס״ל נמי הבלעח חהומץ
 מלתא היא, וכיון דאמה ב׳ שלו מובלעת בחחומו, טון דעל על:
: נז) דהרי אינן מונלעץ בתחומו. וקיי״צ  נו) אס עומד באמה גי
 דבשכח ויצא חין לתחום הבלעה החומץ מלתא ואפי' עומד באמה ל׳
: נח) של העיר : גט) רק ממקום שביחחו יש לו ( ׳  (תיה מג״א א

 אלפים לכל רוח:



ק ד עידובין מברטנורה י ו פ ה ו א י צ ו ה 1 רבעו עובדיה מי ו 3 ת 0 ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש

 המשוחות... מולד התחומים לעיירות ומושין סימן לסוף התחום. אין ממלין את המרות למשוח הסימן בסון! אלפיס ממש אלא
 כונםיןאוחן לתוך אלפים מפני הטועץ שאין מכירי! הסימן ופעמים שיוצאים להלן ממנו וחוזריןולאואדעתייהו מכוס הזי מילין תמיד
 לכנוס בתוך אלפים ונמצא שאלו ט״ו
 יכנס ם). שאין המשוחות =<*) ממצין «) את אמות בתוך התחום הן וכיין שהיה זה
 המתת מפני המועין«} : אטס שרינן ליה לימס ולא מחמירינן
 ליה כי היכי למחמירינן למי שיצא חוץ
 לתחום רהתס הוה ליה ליזהר ולתת בלעתו שלא יצא ואין הלכ׳ כר״ש:

 כיצד

 תוספת יום טוב
׳ עיין בסוף  הר״ג ולא מתמיד! ט
 מכילתי!: המשוחות. פי; הר״ב
 מולד התחומין כלמתרגמינן ומדוחם

 היו
 מתון לעיר ומשחתו! מברא לקרתא(במדבר ל״ה):

ן י כ  תפארת ישראל י
 םב) ר״ל אין מ5מצמץ:פג) שיוצאין בטעוח,ואין נזכרין עד שעברו להלאה
:U״P מסיק התחום.מיהו ברישא שיצא במזיד מולה ר״ש׳וקייי׳ל כח״ק;שס 

 הלכתא גבירתא כללא דפרק ד

ן י כ  י
 ס) דט״ו אמה הוא בקירוב השיעור מה שכחמעע מדידת אלפים ע״י ב
 אחיזות שבכל חבל, נשתופסין בו למדוד התחום: סא) מורדי החחומץ

3 מ  ד

ג י  מ

ת . ו ד פ את) ה  מסצין (
 ככי״ממטצעין.זכ״ה בבבלי
ה גר״כ(ושם כי ) ו 7 א ^ י ק ) 
 ליתא׳! זכ׳ה גלא״ש ד״ו
ו ו א .  וכ׳יה' בכי״א (ושם .
. (ט5ני הט״נין). ( ה ד מ  ח

 בכיי א ליתא .

 תוספות רעי׳ק
. ם מי ת תחו ע ל ב ה ה מ  א
מ ו ש ר ו לזיכוי ה נ י  הי
, דו ה מו ר מצו ב ד ל ל ב  א
ר י פ י ש ת ה א י ש מ  ו
ם ה ה א דפרקיןמ״ג ד י ה  ה
. ה ו צ ר מ ב ד  יצא ל
ה ע״א : י ף מ א ד ר מ  ג

 לקוטים
, ם י ב כ ו ד כ ב ו ׳ ע״י ע ם אפי ו ה ת 1 פרס ד משנה א ב. ג. מי שיצא הוין ל 5 u * י ע י J מ O i 

( ת ח ה א מ ׳ א ג ויצא (אפי ג ש , או ש ס נ ו ר א א ה , יאו ש ע ה ר ו  1ה מיושב כלל על הלשין 1 או ר
ו י ל ת רנ ד י מ ע , ואין א אלא ד״א מ ר י י ע נ ב ת ב ו י ה ם ל ו נ כ ׳ ם׳׳ט), לא י ע (עי מ ש ה מ ג ש , 1 מ מ ד י 1 ע  ו

ם ואין לו מקים י נ ט ק ' ל ם ד׳יא אמי י ל ו ד ג ו ייא ל י ב ק נ ך ל ר צ ו ה ב ו ] , ן נ ו ח ל ם ו ת ה מ ו ש  דטונגין ו מ
ב ר ק ת י א ש ה הו ב ו עצה ט , ו ע נ צ ו ם מ ו ק מצא מ ד שי ך ע ל ה ל ל בו ע י ^ מ־צנ י ן מ ז ע ו

 אנשיה מלוקים 
ה נ פ נ ד ש ה ע א י ג ה ת או ל ו נ פ ע ל צנ ם מו ו שאם לא ימצא מקו מ ו ה ר ה צ ת ותו ק' על החי ב  הטעו
ו ל ג ר ב , ו [ א צ א י ו ל ל י א ה כ ו , ה ם ו ה ת ס ל נ כ נ ד ש ח ע י ר ה ה ל כ ם ש ו ק מ ז ל  פי׳ מאן פסיק לידהאלדז
א ל ם ש ו ה ת ; וביצא יזו״ן ל ס נ כ , י ם ו ח ת p ל n י ב רגלו ה ם ו ו ח ת ך ה ו ת ת ח ח וחצי אצבע ושלא היו א פ  ט
ו נ י , דהי ח ו ו ר ת ו א ו ל ב ר י ע א ש ׳ ל בל ה ש צ י ה ת לו מ ו ש ע ר ל ה ו ת מ ע ד א ל ב ר ד א '  אחוזים אלא כיד ח
ם ת ו א ידעו א ל א ש הו ם ו ה י נ י ס ב כנ י ה ו צ י ח מ ו ב י ב ם ויעשו סב־ ש ו ל כ ל י כמה ש ך פ״ג דמ״ק ו  ש״םערו
ך ו ת ה ל ע ה ר ו ר ם או ה י ב כ ו ד כ ב ו ע ז ה ר י ז ח ה ב ; ו ו א ר ק ך נ ם כ ש ל א ש י נ ב י ה עי  גדי אחיזה מפח ו
ת אין לו ע ד ר ל ז ו ח ל ב ב , א ר י י ע נ ר ב א ש כ א יצא ו ו ל ל א כאי ם הו ו ח ת י ה ח ל כ כ ח ב ו ת מ ^ T^p 
ו ה ו ר ־ ז ה ה ב א, ו ׳ ם אין לו אלא ד׳ י ב כ ו י כ ד ב ו ו ע ה ו ר י ז ח ה ת ו ע ד  אלא ר״א ; יצא ל
ת ע ד ׳ יצא ל , אפי ת ו צ י ח מ ר ה י ו א ת ב ב ש ל ו אי יצות הו ו ף מי ק ו מ ו ה ר  לעי
ה ג ג ם או אונם או ש י ב כ ו י כ ד ב ו ; ובהוצ״או ע ה ל ו ת כ ך א ל ה ת מ ע ד ר ל ו ח  ו
ה ר ו ב י ך ע ו ק ת ׳ ר ה אפי מ ו ת ה פ ק ו ר מ ת , או לעי ר ע , מ , סהר ר י ד ו ב ה ו נ ת נ  ו
א ל ת דאין לו א ע ד א ונכנש לשם ל צ י כ ב י א ש , מ ו ל ו כ ת • ך א ל ה , מ ר י ע  ד
ה מ ו ד כ ר ו ע ם ע״י ס ו ה ת p ל n ה נ י פ ס ה ויצאה ה נ י פ ס ס ל נ כ  ד׳׳א ; וכן אם נ

ם י ב כ ו ד כ ב ו ו ע א י צ ו ה י זה ב ר , ה ם ש ה מ ג י ל פ ה ל ש מ נ ה ל י ר ו ח א ה ל ר ז ח  ו
ת ב ש , ד ה ל ו ך כ ל ה ם מ ו בי ת נ י פ נ ס י ל פ ה ב , ו א צ לו לא י ו וכאי ר י החז  ו
ך ר ח ת מ כ ל ה ת אם היא מ ב ש ה ב נ י פ ס י ה נ פ ו ו ד ת ה פ נ ב , ו ת ו צ י ח ר מ י  באו
ת ולא ו צ י ת י מ ע צ מ א ק ה ל ח ק ד׳׳א ואם יש ל ר ר ת ו ת מ ד ס ו ע ב ה , ו ל ו ת כ  א
ק י׳ ק ח ו ל ש ב י ק ב , ר ל ל ן לו כ ׳ באי ר אמצעי • ואפי ת , אזלינן ב ו ש א ר  ב
, והיוצאים ד ל י ה ל א כ ה ה ס כ ת כ ה ו ש ר ם ; היוצא ב י ל ש ה ן ל ׳ חיקקי י ר מ  א
ם ה , יש ל ח ל ו פ מ ר או מ ה נ ם או מ י ב כ ו י כ ד ב ו ע ל מ א ר ש ת י ו ש פ ל נ י צ ח  ל
, ר י י ע ש נ א ם כ י ה ר ; ואם הוא עיר ה ו ל י צ ה ם ש ו ק מ ח מ ו ל ר כ ה ל מ ם א  אלפי
, חוזרים ו ל י צ ה ם ש ו ק מ ת ב ו ב ש ם ל י ד ח פ ו מ הי ה ו פ י ק ם ת י ב כ ו י כ ד ב ו ר ע י ב  ו
ר ב ם כ ה אמר ל ך ו ר ד ם ב י כ ל ו ה ו יוצאים ו גם; הי י י י ז ל כ ב ת ו ב ש ם ב מ ו ק מ  ל
ך ו ת ת צ ע ק ל ב ו מ ב ח, ו ל רו כ ם ל י ם אלפי ה ם ש ו ק מ ם מ ח ה יש ל ל צ ה ה ה ש ע  נ
א ׳ ב . הי ׳ : 0״ר ה׳, ו י א צ א י ו ל ל באי , ו ם ר י ע ן ל , החרי ם ר י ם ע ו ח  ת
ם ו ה ת א ב ע שהו ד דא י , ו ו ה ל כ ש ח ה ו ו נ ב ל ש י , ו ר י ע ס ל נ כ י ך ל ר ד  בע׳׳ש ב
ת ב ש ה ב כ ו ת ס ל נ כ נ ר ו י ע ה ב ת י ב ה ש נ ו ק ם ו ה ת א עצמו ב צ , ואחייב מ ר י ע  ה
ר י ע ם ל נ ב י ו ל ת ע ׳ ר י א ה ל ב ח ; ו ו ל ר כ ם ל ח אלפי צה ל חו ה ו ל ו ת כ ך א ל ה מ  ו
, ו מ ו ק מ ה ב ת י ב ה ש נ י ק מ ו ק מ י ב ת ת י ב ר ביה״ש ש מ א ס ו נ כ י ו ל ת ע ׳ ד י ה  שמא י5או מעט לחון שלא או ש
ו ת ת י ב ם ש ו ק מ ם אכ*ה מ ם אלפי י ל , ואם כ ח י ל ר כ ם ל י ם יש לו אלפ ש מ  יזהרו יפה להתחיל חבל ו
ל , כ ר י ע ף ה ו ס ו כ ת ד ה מ ה ל כ ב ה ; ו י צ ח ר ס ת ו ך י ל ה ה מ נ י ר א י ע י ה צ ה  הבי תכף כמקום שכלתה ב
ו ויש מ ו ק מ ה ב ת י ב ה ש נ ח לו ק כ ש ת ך ו ר ד ; ישן ב . ר ו ט ׳ א ר ת כ ב ש ה ר נ י ע  האי ולפי' אמרו שימעיטו ה
ם , ה ם י ל א כ ה י ; מ ן ש ה י י ה ה נ ו ׳ ק י ר ה ע י ם נ א , ד ח ו ל ר כ ה ל מ ם א ס האחיוה לו אלפי ל מקו  ככל חנ
' בנ׳׳א ו ב ו ב כ ז ב ה , ו כ ו ז י ה ל ג ר הם כ , ו ה ת י ב ים ש נ ם קו נ , שאי ר ק פ י ה צ פ ח  ובהכי אף אם יצאו מענו כ
ר ת ו מ ם ש ו אלא למקו כ י ל ר להו ת ו , אינו מ ב ר ע מ ח וא׳ ל ר ז מ , א׳ ל ׳ ם א ע פ ן לגבול אכתי הס תוך ב  חו
ד ב ו , ובהוציאן ע ס מ ו ק מ ה ב ת י ב נים ש ם קו י ב כ ו ר כ כ י חפצי ע ; ו ם ה י נ ש ס ומ״ש דמאן פסיק ל ו ח ־  ה
ת ו א ו ב מ ו ה נ ק ת ה או ש ר י ד ת ל פ ק ו מ ר ש אן לעי הבי ן ו מ ו ה ת ם חיץ ל י ב כ ו  וכולי לא דק דמ׳ש דכ־י כ
ה כד׳יא ; ל ו כ , ש ה ל ו כ ל ב ט ל ס ם ל לי כו ה י ר י ד ף ל ק ו מ י כ , דהו פ ״ ה צ ן ב נ י ד  אחיזה היינו טפח אהינ כ
ת ו מ ל א כן כ ו ם [ ו ה ת p ל n o ׳ יצא ק אפי ״ מ כ , ב א ׳ ׳ ם ד ד ל א כ א דיש ל  ומיהו איכא טפח עצב ה
ו ת מ א ב ו ו ע של ו ר ז ו ב נ י ה דהי מ א ל אדם ב כ ם ל דדי כה] מו םו ס ו י א ל כ ד ת ו ב ש  ןאיכא טפ־1 שוחק דהיינו ד
, [ ב ח ר ם ה ו ק מ ׳ גזדלים ב ב ב ה ו א ד ו ה ה פ ב ז ס [ י ה פ ת זי״ו ט ה ב מ א ה ב נ ט  עאין מחבל יפה האצבעזת ק
ל ג ר ב ה צ ם מ ו ק מ ל א׳ ל ע ג ו מ נ י , דהי ת ו ע י ס ׳ פ , או ב ם י ל ע נ ׳ מ ך ב ר ו א א ו ה  זו אצל זו ואז הוא טפח ו
ן , ומודדי ה מ כ הצי א י א נ ו ה , ש ל ג ר ל ל ג ן ר י ב י ל ל ב ע ג מ ה , ו מ  ומשהו דהיינו חצי אצבע שהוא הצי א
ה ז ל צד, ו כ , ולרמג״א ר״א ל ן ע צ מ א א ב ו ה ם ש ת ; ולרמ״א הד״א ה ה ו ו ר . שכל האוחזים לו מ ר ו ר  זזה ב
; [ ן י ש מ ו א וגי ה י א ה ו ה ד ן [ ג ק ר״א עם אלכסו ר ר ת ו ל מ ט ל ט ל ל ב , א ך ו ל  כחבל אינם נזהרים בעת להי
ת ד י ד מ ׳א , הן ל ב כד׳ ו ש ו דיורין ח ׳ אין ב , אפי ה ר י ד ף ל ק ו ה ק ש ״ מ כ ב ׳ ו  האחיזה לחכריפההאצכמז

ק ף והוא ר ק ו ו ה נ י א ב ; ו מ ו ה ת p ל א ה צ י , הן ב ן ל ה ל ו ו נ מ ם מ י ם אלפ ו ה  ת
ה פ ק ב , ו פ ״ ק י ו מ ע ע ק נ , או ב ה ו כ ל נ ת ת ב ב ש , כגון כ א ״ ד ב כ ש ח ם נ י ת א  ס
ה ואין לו ד ש ו כ נ י ם ד י ת א ם ר מ ת ו ם י ה ב ה , ו ה ו ת א ו פ י ק ם מ י ל ב ש ה ו ר ו צ  ק
ן י נ , כ ה ל ז ו ש י ת ו מ ך א ו ת ה ב ו של ז י ת ו מ ת א צ ק ם מ י ו שנ  אלא ד״א ; הי
ך שלו י ת , ולא יוציא זה מ ע צ מ א ן ב ן ואוכלי אי , םבי ת ו מ ו א ׳ י ם ו ה י נ י  שיש ב
ם י נ צו ׳ החי ן ב יהן בגון שבי נ ע בי ל ב ו ו ג׳ ואמצעי מ ; הי ו ר י ב ל ה ך ש י ת  ל
ם אסורים י נ צו ׳ ההי ב , ו ו מ [ ע תרי , והן מו ן ה מ ר ע ת ו . הוא מ ת ו מ ה א נ מ  ש
ק ו ח ו ר נ ד ו ע ׳ ב י , שאפ ו ל צ ו א ל י ק ך ה ר ד א ב ב ם זה : 0"\» ה < ט , ה  זה. ע
ף ים בםו ר מסו ב ל ד ר אי ב ד ר אילן או ג י כ ׳ מ הי ה ו מ ם א ׳ אלפי ר ד י ע  מן ה
ת ו מ י א אמר בד מו ד״מ שי , ויסיים מקו ם ׳ ש י ה י ת ת ת י ב ר ש מ א , י ם י פ ל  א
ם י פ ל י א ד ל ה ׳ כ י ך אפ ל ה ר ל ת ו , ואז מ ם . ש ד ח י ב ה ש נ , זאז ק ת ו י ח ר ז מ  ה
׳ ר ואפי י ב ו מ נ ר זה שאי י כ ו מ נ ד אי ח א , ו ר י כ מ ד ח ו שנים א , הי ך ש ה ת ש  מ
ר ת ו ם י ו מקו ת י י א , הי ל י ע ל ר כ מ ו א א הו ר ו י כ מ ה , ל ן ח ת י ב ם מוסרין ש י ב  ר
ה ; מידדין נ א ק ו ושם ל ת ע ר ד ק ן ע א כ מ , ד ו מ ו ק מ ר לווו מ ם אסו י פ ל א  מ
ה י ש ם ב ד אלפי ד ו מ ו ש נ י ת , דהי ע ב ו ר א מ ל ב ט ע שלמ כ ו ב י ר ן ב י מ י ח ת  ה
א ל ב ו הוא ט ל י א , כ ת י ו ז ן ב י א כ ח י ח א , ו ב ר ע מ , ו ם ו ר , ד ן ו פ צ , וכן ל ח ר ז מ  ל
ם י ם על אלפ י פ ל ת א י ן ח ר ק ם ב ו ח ת א ה ה י ו ש נ י י , דה ן ר ק א ה ל מ ת ל ע ב ו ר  מ
ם מקרן "התחו ר. הי א די צ מ , נ י ו כ ן ו ו ח ובן שבצפ ר ז מ ב ם ש י פ ל א ת ה ו א ל מ  ל
ת י ב ר ע מ ת ל י מ ו ר ת ד י ה ר ז מ ם , ז ת י מ ו ר ת ד י ב ר ע מ ת ל י ה ד ז ת מ י נ ו פ ית צ ו  ז
ן י חומשי א ושנ ת ס ע , א ו ב י ר א ב ת מ א ה , ד מ ת א ״ ת ם ו י ן אלפ ו ת האלכס י נ ו פ  צ
ח ע ש ב ן ד י ב רו ה לעי ח י ת פ מ זצוק״ל ב ״ כ ר אאמ״ו ה ח עי ל ע ח ; ו ן ו ס כ ל א  ב
ל כ ן ל ו ס כ ל א יח ה ו רו י שי ד ם ב ל ו ע ע ה ו ב ר א כ ל ע ש ו ב ר ח ה י ש ע ל ל כו ק י ח ד  ה
׳ ל צר אפי כ ה ל מ ם ת״ת א י פ ל ׳ א ך כ ל ו א ה צ מ , נ ם ש ך ל ל י ה ל צ ר י  צד ש
א ו ׳ ה ת א ו א א כ ו ז ה מ י ק ם מ א , ד׳׳מ ב ן ו ס ב ל א א ב ו ל י ר פנ כ ל ע ך א ל ו  ה
ת א־^פים ות״ח י מ ו ר ת ד י ח ר ז ת לקרן מ י נ י פ ת צ י ב ר ע ן מ ד מקר ב א ל ך ל ל ו  ה

/ ׳ א ר ( ו י צ ב ן כ ו ס כ ל א ת ב ו מ  א
ב ר ע ח אי מ ר ז ד מ צ ס ל א נ ל ׳ א י י 1  >א< 0
ך ל ה ל ל ו כ ם י ו ר י או צפון או ד  י
א ו ו ה ל ת כאי י ח ם ו י  אלפ
, י ב ר י ו י צ ב ע מעויין כ ו ב  ר
ן נ ׳ אלכס־ ר ב מ כ ר ו  מ
/ ואם ק ע ר י ס פ ע נ ב א ש ר ע פ  ן
ח ״ ת ם ו י ף אלפ ו ס ח ב י ג  ה
א ב הו ו ר י ת ע ו צ ר מ ק י ח ; ע י ת ם ו י ד משם ולהלן אלפ ו ך ע ל ה ל ל ו כ ב י ו ר י  ע
ד ה גיד.״ש ע ת י ב ת שם ש ו נ ק ל , ו ה ת י ב ם ש ו ק מ ו ל מ צ ע ך ב ל ה ל ל ו ג ר ב ב ר ע  ל
ב ר ע ל ל ו כ ת י פ ב ב ר ע מ ל ה ב ; א ת ו ש ר ר ה ב ד ׳ ל י ר אפ ת ו , וזה מ ך ש ח ת  ש
רו עו ושי י [ ׳ ׳ חו מבעו י ק מנ , ד ם ך ש י ש ח ה ח ל י נ מ ח , וא״צ ה י ל ו ע״י ש ל י פ  א
ל י ח או לטי ר מצו ב ד ק ל ו אז ר ר י ת א ה א ל ח י , מ [ א ״ , מ ג ״ ב פ ״ נ ה ׳ ב  עי
, ואז ו ת י ב ך ל ל י ך ל צרי ה pn לעירו ו י ה ה , אן ש ח מ ו ש ם שיש ב ד ר פ  ב
י מ ו ק מ • ב ת ת י ב ר ש מ א ך ו ר ד א ב ב קא ב ת • דו ו ש ר ר ה ב ד ף ל לך א ר לי ת ו  מ
ה ת י ב ת ש ו נ ק ך ל ל ה ת ו ו ד ו ע ׳ ס ן ב ו ב סז ר ע א עני שא״א לו ל , ווו שהו ל י ע ל  כ
, ך לשם] ל י ה ל נ מ ׳ וירד מ י ל ע ר ב ד ו [או ב ת י ח ב ת פ א מ צ י ש כ ע ו דו ם י ו ק מ  ב
ר ו ח ו ללון עמו או ש ר י כ ו ה ר י ז ח ה ן ש ו , כג ך ל א ה ל ה ש ר ק רע לו מ  אי
ו ממנ ם ו ו מקו ת ו א ך ל ל ה תר לו ל , מו ב ו כ י , או שאר ע ו ת י ב ו ללון ב מ צ ע  מ
כ ״ א ש ; מ [ ל י ע ו ה מ ר י ס י א ל ו ב ב ל ר ב מ נ ו ל [ י ע ל ח כ ו ל ר ב ם ל י ׳ אלפ ן ב ל ה  ל
י נ ו ל ה במקדם פ ת י ב ה לו ש נ ק י ר ש מ ו א ל ך אפי ל י ק ל י ז ח ו עגי ולא ה נ י א  ב
ו ל י פ ת א ו ש ר ר ה ב ד ל ד ו י ם במז ו ה ת ץ ל א ביצא ה ק ו א . ד ׳ י ; מ י ג ה א מ  ל
ר מצוד. ב ד ך ל ל ו ה ם או ש נ ל באי ב ; א ל י ע ל א ר״א כ ל , אין לו א ת ר ה א מ  א
ו ל ג ר א עדיין ב ו ה , ו ׳ ה ד מ ת וגס א ו מ ׳ א ר נ ב ו יצא כ ל , אפי ה ב ש  או ש
ת ע ל ב ה , ד ה ל ת ת ב ו כ מ ו ה ל ה ר ע א ש נ ר ו ו ז ח ל ל ו כ , י ׳ ה ד מ א ת ב ה  א

: א ה ל י ן מ מי  תהו
 ואז הוי טפח ומשהו ומ*ש

ת ויציב: (ש״() מ י התיימ א ר ׳ הם מילי בעלמא שא״צ אפי׳ להשיכ ואס אין לו כח למתוח כילו א׳ יוכל להשים ידו א' מל ידו האחרת וכדכי ימתח יפה יפה ובודאי מ ת יפה גיד א מ  8לא יוהלו ל

ה כ מ  וצריך שהי ידיו ע׳
 מ׳ש דרש״י ליל לא סכרנא
 ליה אין זה דרכו של רש׳י
 זיל כידוע לבקיאים בדבריו
 אלא רציל שלא שמעה
 מרבותיו אלא דמדידיה
ר י  הוא ואדרכא הוא עי
י ה ל ש  בעיניו ותדע מ
 מכילתין עשאו עיקר
ו ׳  לפירוש זה וכתב ט
 אמוח כדפרישית במי
 שהוציאוהו עיש הלי להכי
 ס״ל עיקר דט״1 דוקא .
ר שאין הל׳  ומ׳ש הבי
 מיושב ומהו הטעות וכו׳
 אמת הוא שלא נתיישב לו
 לפי שלא הכינו דריל
ן שלא יהיו מ  דהקינו ר
 המשוחות ממצעיןאה המדות
 מפני הטועין במשיחה
 דהיינו כמדידה וחששו



ם י נ ו י  צ

*  א כיצד מעכרץ . >׳נ ע
 ייוש>«י גרכוה ס״יז י.׳ו
 עין מייאהינ מי״וכ׳יממהיפ
»1B״t ה״י סמ׳׳נ לאויו ס״ז 
: ׳  או״ח סי׳ :!צ״נז שעי׳ ו

 ונשרים . >ינ «׳א :
 ב נותנין. ני! ע׳א נימ
 ע*נ נל״׳ «*ח מהל׳ 5ג0
r'tic היא סמ׳נ לאיין ס'י 
:  אית 0י׳ 6צ״ח כעי׳ ה׳
 ג וכן נ׳ כפרים. >׳ז«״6:

 שנויי נ ומהאות

ם ו ג פ ״ א ג ו י ת י ב א ה ׳  פ
 יוצא. נמי׳׳ס ובית
 יוצא., והגיש יוצא. וכיה
 כלש'י(ושס או פגום נכנס
 כמו שהוא בלע׳ב).
 (גבוהות). כמשני״ר
 גבוהין; ככי״מ ליתא .
 ונשרים.כו״נובכי״ק וכן
 גשרים ונפשות שיש בהן
 בית דירה. וכיה כמשכ׳יכ
 וכמשבי״ר; בטיק ובמשל״ג
 ..שיש לחן.. וכיה בט׳ימ
 וכי׳׳ש ועי׳ הוס'; בכייא
 שיש י בהן בית רירה
 ונפשות.כחוש׳ ר״ה וגשרים
 ״הא רקתני שיש להן ביד לא
 קאי אגששות כדמוכח
" עיש (את)  בברייתא ט
. בכי״א ליתא. ה ר ס  ה
 בנגדן.במשבייר כנגדה.
 אותר,(כםין)סכלא. וכ״ה
 במשב״ב; בכי" ק ובמשטיר
 א־תה כםבלהוכ״ה במו״ש
 (ושם אותם); כטימ אותו
 כטבלא . ועי׳ חוי״ט
 ובהגהות הרש״ש־ שיהא
 נשכר , בנ־׳ינ שיהיה.. ;
. ר ב ש  בכי״ק בטעות נ
 ב לא אשרו קרסף.וה״ה
 כמשכ״בןכמשדיפ זבמשניינ־
 ..בקרפףוכיה כבי׳קןבדינ
 ובכי״א אין נותנין קרפןו
 וכיה גפי׳ ריח וברי׳ף
 ובלאיש . בין שתי .
 במשד׳ס ובמשבי׳׳ר בבין״;
 בד׳נ ובכי׳מ לשתי,וביה
 גפי׳ ריח וגרי׳ף וברא״ש.
 עיירות. ככי׳מ ובכי׳א
 ובמשביכ דיו לשימ עיירות
 גלבד.וכ״ם ברי״ףוברא״ש.
ו עי (אמה) ולזו 3•  לז
 (אמה) . בד/ ליתא .
 ושירים. במשביג דיש
 ככל המסכת שיירים(ל׳ס).
. ף פ ר ק ה ש ו  ונכון הוא• ע
 כרטיס ובמשכי׳ר עשה״

ע סברפנזדה כיצד מעברק פרלן ה עיתבין תוספת יום טוב ע  ד

. לשון הר״ב לאמה הקרטח ׳ ן שם גדודיות כו י ד מעברין. לשון אשה מעוברת שכריסם בולט. פרק ה א ה צ י  מרק ה א כ
 והכי קאמר כיצד יש לה עבור לעיר. אס וכן לשון רס״י.ואכולהו קאי ולאו דוקא בקרנות
. כשבא לציין סימן תחום העיר. ובא שהן קרן זרות אלא ה״ה באמצע. וכן נראה דעת הפוסקים. , ו כ  בית נכנם בית יוצא ו
.  למדוד אלפים חוצה לה אם לא היתת תומתה חלקה. אלא בתיס ושיעור ושירים רקאמר. ארבעה טפחים כמי׳ש בפ״במככה ה׳
 ונ״ל דלאו דוקא ועיין במכנה דלקמן:
 וגשרים. לשון הר״ר יהונתן שהן
 מכוסין מלמעלה. ויש לו כוחלים מלי
 רוחותיו אצא שהכיפה חלולה. ויש
 בכותלים פילוש שהמיס יעברו תחתיו.
 או בני אדם־ ויש תחתיו דירה למוכס
 ע״כ: ועושץ אותה כמין טבלא כו׳;
 גירסת הר״ב אותן וכן נירםת רש״י
 יקשיא לי לגירםתם דהא חנינא חדא
 זימכא בפרק דלעיל משנה ח׳ ולוחק
 לומר משום לסתם לן הכא כרבנן
 דלעיל ולומר דהלכה כמותם. להוה
. דהא בלאו ם ת  מחלוקת ואח״כ ס
 הכי יחיד ורצים הלכה כרבים. וכ״ש
 דחכמים מקילין והלכה כדברי המיקל
. ופירש ה ת ו א ס ר  בערוב. הלכך נראה יותר נרםת הסופר מ
 הרמב׳ים וז״ל ליל כשתהיה המדינה עגולה שיעשו בה מרובע
 דבק לה ואז ימדדו חון למרובע אלפים אמה לכל רוח ומרויחים
 אנשי המלינת אותן התוספות שיוסיף המרובע על העגולה
 שבתוכו ע״כ: כמין טבלא מרובעת. כתב רש״י בעיר מרובעת
 עסקינן שאין בה אלא אלפים על אלפים . להוי נמי תחומין
 מרובעי!. ואם אינה מרובעת כמן שהיא יתירה על אלפים
 לארכה או פתוחה מאלפים. לא הוו מרובעים. לתחומי! מרובעים
 לאו לוקא שיהא ארכן כרחבן. שהרי רחב! למלת העיר היא. אם
 קטנה אס נלזלה. וארק אלפים אלא מרובעים לקחני למעוטי
 עגולים ע״כ. ופירש הב״י סימן שצ״ט להא לכתב אם קטנה
 ר״ל בת אלפים. לאי בפחות מאלפים היאך כתב שרחק למלת
 העיר מלאי שהוא יותר מכן ללעולם ישלו אלפים לכל רוח
 מרוחות העיר דמי גרע ממי ששבת בבקעה דמ״ח פרק ללעיל:
 כדי שיהא נשכר הזויות. כתב הרב ולא עגולים הו׳. ובצדדין
 מתמעטים כוי וכ״כ רש״י וכתב על זה בית יוסף אין לומר
 כפשוטה שהרי אם לצד אחד מהעיר אט טתטן לו אלפים אמה
 כשנעגל כל סביבות העיר ממקום שכלו אותן אלפים אין ספק
 שלכל צדדי העיר יהיו אלפים אלא היינו לומר שכסאנו נותנין

ך מעברין את תערים ») . צ י ק ה א כ ר  פ

 בית נכנס.בית יוצא ב)׳,
. היו שם גדודיותי) (  פגום נכנס. פגום יוצא ג
 גבוהות י׳ טפחים. וגשרים״) ונפשותי) שיש
 בהן בית דירהז). מוציאין את המרה
 כנגדן״). ועושין אותה״) כמין טבלא
ד שיהא נשכר את הזויותיא):  מרובעתי). כ
 בנותנין רףפףיב)לעיריג). דבריר׳מ.וחכ״א.
 לא אמרו קרפף. אלא בין שתי עיירות יי).
 אם יש לזו שבעים אמה ושירים ולזו שבעים
. עושה קרפף לשתיהן 0  אמה ושירים =
): ג וכן שלשה כפרים ז  להיות כאחתט

 סמוכין ומחוברים רש בית נכנס לתוך
 העיר יוחר מחברו ונראית כניסתו
ומת. ויש בית בולט ויוצא לחון  פנ
 יותר מחברו: או פנום נכנס פגום
. שיש מנדציס בולטים בחומה א צ ו  י
 פעמים בולטים לפטם פעמים לחון:
 או שהיו שם . לאחת הקרנות של
ר: גדודיות גבוהות. שברי חומה  עי
 של חרבות בתים וישנן תוך שבעים
. ת ו ש פ  אמה ושירים לעיר: או נ
 בנין שעושין על הקבר והוא שיהא בהן
 בית דירה: מוציאין את הפרה
. אם הבליטות הללו אצל קרן ! ד  מנ
 מזרחית צפונית . רואים כאילו יש
 עוד בליטה אחרת כנגדה בקרן

 מזרחית דרומית וחוט מתוח מזו לזו ומודד מן החוט ולחון.
 כדי שיהא התחום כוה לשתי הקרנות ולא יהיה כאן ארוך וכאן
 קצר: ועושי! אותן, התחומין. מרובעים. שיהא אלפים לצדדים
 כבאמצע. ולא ענולים. שיהא להן אלפים באמצע ובצדדים הם
. כל ר : ב נותנים קרפף לעי ל ו ג  מתמעטים כדרך דבי ע
 הבא למדוד תחומין מניח לעיר אויר של שבעים אמה ושירים
 שהן שבעים אמה ושני שלישי אמה ומכס מתחיל למדוד אלפים אמה
 שנאמר(נמדנר לה) מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב אמרה
 תורה שן חוצה ואחר כך מדוד כלומר תן לה קרפףפל שבעים
לא אמרו קר6ף אלא  אמה ושירים ואח״כ מלוד משם והלאה: י
ירות. שתי עיירות הסמוכות זו לזונותנין ע׳ אמה  גין שתי עי
ד לחברן ע״י קרפיפות הללו להיות כעיר אחת  ושירים לכל אחת כ
 והבא ללכת מ^וחת מהן [לרך] חברתה מוללים לו אלפים אמה
 מחוץ לחברתה מפני ששחיהן כעיר אחת על ילי קרפיפות הללו
 שמחברין ביניהן והלכה כחכמים. שאין נותני! קרפף לעיר אחת אלא
 בין שתי עיירות בלבל: JJ וכן שלשת כפרים משולשים. לא
 משולשים ממש אלא שלישי עומל מרחוק כנגל בין החיצונים וכל
 שאילו מכנים אמצעי לביניהן ואין בין זה לזה אלא קמ״א אמה

 ושליש
 לו אלפים אמה לכל סביבות העיר עגולות הוא מפסיל הזויות וכשהן מרובעות נשכר הזויות רכל אמתא ברבוע אמתא ותל

 חומשי באלכסון נמצא כשיוצא מהעיר כנגד הזויות ללכת באלכסון מהלך אלפים ות״ת ואם היו עגולות לא היה יכול להלך בשום צד
״ ^ י ס ^ ' ^ ת 1 ^ . לשון הרמב״ם הוא ״)צלע מצלעות מרובעות מדתו בית סאתיס והוא נ ף פ ר  יותר מאלפים. ע״כ. עיין משנה ד' פ״ו ליומא: ב ק

.כלבד הר׳׳ב שם. ונלמד מענינו: אם יש לזו ׳ פרק ב׳ פי '  שבעים ושירים עכ״ל. משאו שם משותף או מושאל. דלעיל משנה ג
. וכן במשנה ללקמן מאה וארבעים ואחר וכליש וכן העתיקו הרמבי׳ם בפ׳ כ״ח מהי׳ש והטור סימן כצ״ח וזה  שבעים אמה ושירים כו׳
 סותר לפסק הרמב״ס והריב בפרק ב׳ משנה ה׳ דפסקו דלא כר״ע רםבירא ליה הכי אלא כחכמים לסבירא להו עול לבר מועט

 *) בסי׳ הרמג״פ ד׳ נאפולי סלע. המשלים

 ובכי׳׳ק וכמשני״ל . כהיימ
 לשניהם..; במשביכ א*
 שתיהן להיות אהד. וכיה
 את שתיהן בליש וברי׳ף
 וכיה אהד במש׳ מנס
 סי* הרעיב ליר .

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 בד״ב דיה או נפשות כו׳
 והוא שיהיו כוי עכ׳ל אב>
 המוס׳ כתבו דהא לקמי
 שיש לסן ניי! דירה לא קאי
 אנפשות כלמוכח בברייתא
 לנפש גופיה סתמיה לדירת
 שומל קבר עכיד הלפןאע״ג
 דלא דיר בה דירה היא
 לגפש מין שעל הקבר
 כלפירש הקונטרס בגמרא
 אלא אגשריס קאי כו׳ עיש־

ן י  ישראל כ
 על פני כל אותו הרוח, ער הבית לירה ההוא, ויחזור ויתןלהעילע'
 אמה ולי טפחים אחרים מהבית וצהלאה, ומולד התחום שבת מפס
 ולהלאה(ש1'ח ה׳ זי): ט) את העיר: י) אס העיר עגולה או משולםח
 או בעלת צלעות הרבה, יראוה כאילו היא מרובעח: יא) ר״לזויות
 של העיר, שימרח הסחומין מהמרובע שעשו סביב העיר(כפ״ד מ״ח):
 יב) רוו& כמו חצר: ינ) ר״ל שלא יחחיל לממד התחום רק אחר ע' אמה
 ווי טפחים מהעיר, שנמשכים במו חצר להשמיפי בני העיר (עס״ר
 רביצה;: יד) השמוטה: טו) ברחוקות זו מזו קמ״א אמה ובי טפחים,

ן תפארת י כ  י
ה א) ר״ל שיעשו העירכאשה מעוברת, למדוד תחומה מהעיבור י  פ
 ולהלן, אם היה בית וכוי. ב) שאין הבתים שבחומת העיר עומרין
 בשוה בשורה, או שהיה פגום וכוי: ג) ר״ל שהחומה בעצמה עקומה,
 בולט כאן ושוקע כאז, או היו שם וכוי: ד) להייט ב׳ נוחלים מקוריו
 יחד, או נ׳ טתלים אף שאינן מקורין, עומדין סמיך לעיר: ח) גשר
 מקורה, וב׳ כוחלים לה לצלעות, והמוכס דר בה: ו) בניין שעל הקבר,

 למדוד תחוס כל א' חץ
 לחברתה

7 כעיר אחת  כשיעור ב׳ קרפיפין: טו) ר

 ושומר הקברות רר בז, וכל דירה אינה פחותה מד׳ אמות על ל' אמות
, פ״ר. ר): ה) שכל שא׳ מאלו חוך  מרובעים: ז) אף שאין דרים בס(עי
 ע׳ אמה ודי טפחים סמוך לעיר, הרל כמעיר, ורוחץ כאילו חוט מתוח
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 וכליש שהן ע׳ אמה ושני כליכים לזו וע׳ אמה וכני שלישים לזו וכן
 לצד העיר החיצונה האחרת אי; בין האמצעית לבינה אלא מאה
 וארבעים ואחד אמה ושליש הרי שלשתן נחשבות כאמת והיוצא
 מאחת מהן לילך דרך חברותיה מונה מחומת חברתה החיצונה
 וכמה יהא בין האמצעית לחיצונית
 אלפים אמה להואיל ויכולה לבא
 אמצעית לחיצונה וחיצונה לאמצעית
 בלא ערוב אמרינן רואין כאילו
 אמצעית נחונה ביניהן אבל אס
 רחוקה יותר מאלפים לא אמרינן
 ייאי! • ך אין םודדין . אלפים
 אמה של תחום שבת אלא בחבל של

 המשלים לבית סאתים ממש. ובתוספות פ״ב דף כ״נ ע״ב
 כחבו אמתניתין למאה וארבעים ואחל ושליש דלקמן. דאתיאכר״ע
 א״נ לא חש לצמצם ע״כ. אךהרמב״ס בפט״ז מה״ש כתב לשיעור
 של בית סאתים שהוא ע' ושירים על מ׳ ושירים והיינו הא רר'

ק שצ״ח. נראה י  עקיבא ו:״כ בעור ם
 שחזר בו הרמב״ם ופסק כרי עקיבא המשולשיןיז). אם יש בין שנים החיצוניים,
. עשה ( ח  משום להנך סתמי להכא משמע מאה וארבעים ואחד ושליש י

; ( ט  אמצעי את שלשתן להיותן באחד י
 ף אין מודדין ־0. אלא בחבל של תמשיס
 אמה . לא פחות ולא יותר כא) לא פחות ולא יותר כ*). ולא
. היה מודד והגיע ( ב כ ם  ימדוד אלא כנגד ל

' ת ו ^ א ל י י ^ ע ש מ י ך ו ^  לגיא״) או לגדר כי). מבליעו»). וחוזר ^
 למדתו. הגיע להר מבליעו*) וחוזר למדחו שכשהחבל קצר נמתח הרבה ומאריך
. ר ת ו  (האמה) [צ׳׳ל המרה]: ולא י
 שכשהוא ארוך הרבה טבלו מכפילו באמצעיתו ומחקצר: אלא
. קבעו לו חכמים מקום לשוס ראש החבל כל אחל ו ד לכ נ  מ
 נגל לבו שאם ית! זה כנגל צוארו וזה כנגר רגליו החבל
 מתקצר והתחומין מהמעטין: לגדר . חומת אבנים שנפלה
. אם איט רחב נ׳ אמה עו  ונעשית נל גבוה ומשופע : מבלי
 משפתו אל שפתו מלמעלה אע׳׳פ שיש במלרונו הלוך יותר
 מאלף אין אומרים תעלה מלת מלרוט למלת התחום אלא זה
 יעמול על שפחו מכאן וזה יעמול על שפתו מכאן ויבליעו
 מדרונו בחיל אחל: וחוזר למדתו. מלקחני חוזר למלתו
ר העיר יותר מחמשים ואינו יכול נ  משמע שאס היה רחבו מ
 להבליע בם בחבל ובאחד מראשיו כלא כנגל המיר יכול להבליעו
 הולך ומבליעו שם ומולל והולך שם משפחו והלאה ער כנגר
ל ג  המקום שכלה בו רוחכ הניא כננד העיר וחוזר למלחו מ
. והוא ו ע י ל ב יע להר מ  העיר ומכלים את מדת תחומיו: חנ
 שלח יהיה הר זקוף הרבה אלא משופע שבהליך חמש אמות ממט

 לא
 שהוא כעומדים על שני שפחי הניא מזה ומזה שנמצא שנמדד השטח הרחב ולא השטח הקצר שהרי בכל גיא שהוא כמשולש יש
 בו שטח קצר והוא בתחתיתו ושטח רחב והוא בעליונו . ואנו מודדן בעליוט בשפתיו כהוא שטחו הרחב. ודטותיה
 בהר כשמבליעו והרי הוא כמו כן כמשולש שיש בו שטח רחב ושטח קצר אלא שבהר שטחו הרחב בתחתיתו ומעמדו. ושכחו
א. דמאי שנא. כיצד נעשה. וזה ביארו החוסכות י  הקצר בעליוט. ואס להבליעו נמדדהו בשטחו הרחב כמו בהבלטת הג
 והרא״ש והטור בסי׳ שצ״ט שזוקף עןנבוה בשפתו מזה וען אחר כנגדו בכפחו מזה ומותח החבל מזה לזה ע״כ. ודלא כהר״ר
ר בעולה זה על כפתו מכאן וזה על שפחו מכאן ומבליע באותו חבל ע״כ. דהכתא אי; ההבלעה ד  יונחן בכהב בהבלעה מ
 דנדר פוה להכלעה דגיא. וכתבו בתום׳ דהא דלא טיל בהדי הדדי הגיע להר או לגדר מבליעו היינו מכוס סיפא דתט
 שמעתי שמקדרין בהרים לכך תני הר בפני עצמו אע״ג דקידור שייך נמי בגיא וגדר ע״כ ור״מ מה ששמע מרבו אמר
 ורבו לעטן הרים נשאלה השאלה לפניו . ומ״ש הר״ב והוא שלא יהיה הר זקוף הרבה אלא מכופע שבהלוך ה׳׳א ממנו לא
 יגבה אלא י״ט . נמרא. וכתב הר״ר יונה! טעם בזה משוס דניחא תשמישתיה לעלות במדרונו שהרי יש במדרונו ה׳ אמות
 שהם ל׳ טפחים קודם שיגבה ההר י' טפחים וכזה השיעור היה כבש המזבח שהיה ל׳ אמה לגובה ט׳ אמות של מזבח בלאקרטת
ם איברי העולות והאימוריס נמצא שכשיש במדרון ג׳ חלקים יותר על חלק הגבוה ניחא  המזבח והיו עולין בו במשא כבד ע

 תשמישתיה

 טותיה: ל אם יש בין שנים
 החיצונים מאה וארבעים ואחד ושליש.
 פירש הר״ב לא משולשים ממש וכוי.
 ודקתני בין שטם החיצונים הכי קחמר
ד  אם יש אדר בין שני החיצונים כ
 להתמלאות אמצעי ולעמוד אויר
 הנשאר בין אמצעי ולהיצוניס מכאן
 ומכאן על קח״א ושליש לכאן וקמ״א

 ושליש לכאן דהיינו ב׳ קרפיפות לשניהן רואין וכו׳ אבל אם רבה
 אויר יותר מכאן לא אמרינן רואין. ל׳ רש״י: מאה וארבעים ואחל
 ושליש. עיין מ״ש במשנה דלעיל: ך״ של חמשים אמה.בגמ׳ אסמכוהו
 אקרא דכתיב בחצר המשכן(שמות לו) ורוחב חמשיס בחמשים ומדלא
. הן  אמר חמכים חמשים ואמר חמשים בחמשים ילפינן מיניה תרתי
 דהכא והא דמ״ה פ״ב: והגיע לגיא או לגדר מבליעו. כ׳ הר״ב אס
 אינו רחב נ׳ אמה. וכן ל׳ רש״י והמכק אם איט רחב ט אס נ'
 אמה. וז״להרמב״ס מבליעו. וזה יתכן ר״ל שיהיה רחב הגיא נ׳
 אחה או פחות שהוא שיעור תחבל וכמו כן נובה הגדר ואם לא יתכן
 ימדוד אותו כאשר נפרש לקמן ע״כ. ומ״ש הר״ב אע״פ שיש במדרוט
 יותר מאלף וכן לשץהר״ר יונתן. וקשיח מספר אלף דנקטי. אלא
 פרוצה לומר עד אלפים. דהכי איתא בנמרא וכמה עומקו של גיא
 אמר רב יוסף עד אלפים. וכתב הר״ר יונתן ואס רצה לירד
 בשבח במדרון הגיא; יכול לירד כס ואח״כ יוצא משם ומפלים
 חחומו כאילו לא ירד בגיא."והרי׳ב לאפי' בהבלעה הגדר היאך
 ועיין בסמוך: הניע להר מבליעו. מסתבר לכמו שבהבלעת הגיא

 ישראל יבין
 מלבר רוחב בפר א׳ בעצמו: יט) והוא שכפר א׳ אינו רחוק מכפר ב'
 או מכפר ג'יותר מאלפיים(שס סי׳ח): כ)אחההחום:כא)שכגארוך
 יוחר מכביד באמצע ומתקצר החבל, וככהחבל קצר מזה, הוא נמתח
 יותר מדאי: בב) ר״ל כל א׳ מהמודדץ יחזיק ההבל נגד לבו לאפיק•
 שלא יחן א' החבל כעד לבו ואי כנגד ראשו ויתקצר החבל. וקבעו חכמים
 מקום הלב, מכוס שמשם נוח למול: כג) עמק: כד) גל של חומה
 נפולה: כה) ר״ל מבליע מדרונו ע״י שמוחח חבל המרה למעלה מהעמק
 משפתו לפפחו, ואינו מולד מדרון העמק, אפיי עמוק אלפים. מיהו
 בעמוק יותר מאלפים, מודד מררמיו כראוי: כו) שמטמיר כלונס ברגלי
 אמה ממוח מראש כלונס לראש

 כלוט
 ההר, וכלונס ברגליו מצר השט וחבל

 י כ י ז תפארת
 לחברחה. וקיי״צ דגם לעיר א' נוהנין קרפף אי, ואם יש בית א' היך ע'
 אמה ושירים מהעיר ואפי׳ הבית ההוא הוא מן הצר ממקום המדידה,
 כגון שמודד מאמצע מזרח העיר, והבית ההיא בקצה מזרח דרומית
 מהעיר, מותח מוס מגל כל צד מזרח, ומודד ע׳ אמה ושיריים ממקום
 שמול הבית אף במקום שאין שם הבית בכל צר המזרחיכרמ״א סי' כצ״ח/

 ונ״ל ראיה מעירובי! (פייה מ׳׳ד) דבהניע לגדר מבלי.עו
/Q! וחוזר למדתי ודו״ק. מיהו בית א, אין דינו כעיר (שס 

 ד׳ וזי): יז) שעומק כמשולש כזה: ית) ר״ל אלו היו
י ® , היו קמ״א אמה ובי מ , : ׳ ו  מכניסין כפר א בין כפר נ

 ספחים מאי לני, וקמ׳׳א אמה וב׳ ספחים מא׳ לגי

 ציונים

 ד אץ מודדץ. ניז עי>
 יי" פניה מכ׳מ היי א פמינ
"D צאוין היו מושיע אג״ח 
: ולא ימדוד.  !*•גו שעי׳ א׳
 מיי׳ w מימ״ע שס תני' נ'!

 שנויי נוסחאות
 ג הםשולשין . גכייק
ם י נ  וצמולשיס(?) . ש
 ההיצ־נים. כדייש «נ«..;
 כמשכייר מגיחן״ןבמשגיג
 ..חיצונים.. וארבעים
 ואחד.כדנובכי״ק ונמשכ׳נ
 ומלשנייר״ואחח; ככי׳א.,
 ואחוז אטח וכיה גשי׳ ריח.
 עשה אמצעי. זכיה
 כמשכ׳י; בכי״ק ונמשני׳ר
 ..האמצעי; כדינ וכד׳׳ש
 ״האמצעית וכיה במשד״פ
 ושש עושח כמו שלוא
 בכי׳מ (ושש כטעות
 א מצע יהה /(את)של ?ותן.
 כיי? וככי׳מ ליהא ;
 כמשי״ס לשלשתן .
. ככייק ד ח א תן כ ו  להי
 וכמשר״ס לחיות כאחד ;
כאחת וכ״ה כדיש . . נ ״ ז  נ
 (ושם לחיות) ; כמשביכ
 וכמשני״ר להי׳ית אחד .
 ד לא פחות ולא יותר
.לא יתר וכ׳־ה  כלישכי׳ר .
 בכי״ק (ושש ולא פחות״)
ק סי נ  ולא ימדוד. כדג ו
 וכמשכי״ר ולא ימוד .
א. כמשכייר י נ ע ל י ג ה  ו
 דגי*״ ; גט״ק ״לגיי .
 למדתו ככי״מ ונמשכ״כ
לך הו ו ) תו  ד״ו רפ״ח לםי
 לו) וכיה כרי׳ף, אך כרי׳ף
. .  כיי ליתא• (הגיע לחי
) . כ׳ז ליתא  לפדתו

 כמשני״ל.

 לקוטים
 *וייס י״ה הגיע להר
. וממימי כ ׳  וכולי וגזר ע
 הימכףואם נאמר מ״א וגדר
 שרן לגמרי וכר חלוק
 קצת מהן הוה ניחא ופירש
 הכיר דהם מפרשי גדר
 לממני' כפשושו כותל גדול
 וגיא וגדר שרןלגמרי וכמו
 להנלעת הגיא עומד על
 שני כפתיה ואייו מודד
 העומק ה״נ להנלעת הגדר
 עומד על שגי ק5ותמ וכו׳
 עיש ול/שאס התום׳ הכינו
ו לא ס ו נ  גדר דמתניתין מ
 הוה שייך לכתוכ ואם
 נאמר לגיא וגדר וכוי
 לכזדאי(אמר כן כיון דפי׳
 גדר היינו כותל כאמור
 ועוד דהתוס׳ עצמם כריה
 אץ אומריפ וכוי נר׳ שהיי
 הנלעה לגרר עיי כלונשוח
,  «״ש איכ אץ לט נפי
 לנריהם אלא מיש הרמ״ו
 ז׳ל והוא האמת וכיונו
 למה שפי׳ ריח גדיה אנל
 מחלקכו וכולי לחלה נץ הר
 ז כידי שמים לגיא וגדר

 ובידי אדם ועישן
 (ש ׳ל)



ט ft ציונים  ר*ע מביטנייח כיצד מעבריין פרק ה עיתבין תוספת י

^ י ד ו . ואע׳׳פ שני פעמים ט׳ עולים רק ל׳ז. ובכבש יש "0י *$• ם  לא עבה אלא י׳ טפחים אבל אס הוא זקיף עד שבפחוח מהליך תשמישתיה. ע״כ
r-vSS Kr״VASחמש אמות זקיף עפרה מפחים אינו מבליעו אלא אומרו בלבל עול ג' יהירים • לא קפיר. אבל בלאו הכי. אין הנלון לומה ממש >״ 
; ^ ^ V ' ^ מ^ע ׳ =־ '  והולך: והוא שלא יצא חוץ לתחום. כשהולך המולר להבליע לראיה שהביא. כי זה שחמר שהכבש ל, אמה זהו במשך שטחה ס״

ז שהיה מחויק ל׳ אמה מהעזרה על המזבח וכדחנן בסוף י א ל ל  ההר או הניא לא יצא חון לחחוס למקום שראשי הגיא קצרים שיכיל ע
 להבליטם שם כדי שיחזור אח״כ למלתו מדות המזבח והכבש ס״ב• והייט >«יייי

נ " 3 ° ד י ב ^  מנד העיר גדרה מפני שהרואה אותו ובלבד שלא יצא חוץ לתחום «). אם אינו דמזבח עצמו מחזיק על הארן ל״ב ן
/ אבל מדרון םפועו הבן התם וגמשני׳ר יוציא(!). יעי׳  מודד והולך שם יאמר שמדח תחומים יכול להבליעו כ״) . בזו אבד רבי דוסתאי והכבש ל
^ % ר \ ג ל « ת ם ו ד ?  של צדי העיר באה עד כאן; בזו אמי בר רבי ינאי משום רבי מאיר שמעתי בפ״ג שהוא ל״ב אמה. ואם נשוה המדות ר
i1־־wi =2 (ו)ה ״־״פ ׳ כ  רבי דוסתאי. בזו למעוטי עירמקלכו שתהח״י{ בהרימי•י ד* אי{ מורדי? אלא מ* היה צריך שיהיה ג' חלקים ומחצה ו
״ נכי׳ק א נ ר י ב ״ ב ל פ מ ״ י במדרון יותר מן הנובה כי ג״פ כו׳עילים ב L J - , L ״ L י י ״ . , L L - L ל שאי! ™ ל ח ה אל ה ב ו י ק ה ה פ ו י ה ע ל ג ע  י
_ . . - (ושם דוםתי) ובט״א , י . * , -L המומחהל).ריבה למקוםאחהוסיעטלמקום , י י - , ד י ו ד ד ד !  ו
: י א נ , _<״ י * כ ז נשארו מול ה׳ לתשלום ל״ב שהיא ובמשל׳פ ״כלי י ״ * ״ ״ ך ! ״ י י י 1 י ב ו י י ז ־ ט ד ? : ט ו ה י ו ב י ח 5 

חסתי בי י׳ . . י ״ י ב במשנ ״ ר ש ה ״ מ י ו ח ה מחצית הט׳ ויותר הצ ב ״ ~ ( ב ע ]למקום ׳עריבה ל מ ד . ע ( ״ י ר ח 3 א ק ; ה ך ר ס ד ך ך ן מ ו ן ח ן א ן י ב ק  ט

? א 7 & « ״ פ ו ; ד א ׳ ׳ לאחד. ומיעט לאחרלג),שומעין למרובה*). שאם היא זקוף יותר מזה אומדי ט' ר מ ן מ נ י י  למעט מדת מדרונו כדאמ
״דושתאבר י ׳ ׳ ףכ ־ י ד הייט טעמא לפי שקשה לעלות עליו ולמדה על גבו כפירוש אךבר נ  שמודדין אותו בחבל של ד׳ אמות והתחתון מניח את החבל מ
־ £ • ^ ^  לבו והעליון כנגד רגליו וכן מודדי[ אותו טלו ד׳ אמות ד׳ אמות הר״ר יונתן. וכ׳׳שלפי' התום׳ שהקילו בו ולא הטריחו להבליעו ^
י 'כט׳׳ק / ן  ומתמעט מדרון של כל ד אמות חצי קומת אדם והלכה כרבי בחבל של נ' אמה ע״י קירות אלא אומרין אותו וכתב בטור שמקדרי
• י ־ ע י ז י ן י

כ
ק
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מ ' ^ ר " י י ׳ ״ ס כל ( י ל ב ה א ע ל ב ' ה א ד י ה ה ש מ ' א ד נ א ע ו ל ה מ י א ה מ

א  ק ו י י ד ! י ב ה
ם  י א מן המומחה־ א ל ן מודדין א י א  דומתאי: ה

! ס ד כ ׳ ע יערוך עי קד י ת יש בו יוהר מני אמה מקדרין כדלקמן•: חוץ לתחום. פי׳ ו ר  כמלילה. וגאון פי, מומחה לשון ומחה על [כתף] ים מ
 (גמלכר צל) כלומר שמתכונים למלול התחומין לכתחלת מן לתהומי הצלדין וכדמסיים הר״ב תמימים של צלי העיר: אס ה (מן ה:סוסחה .

Pi37n ל ר. וקאי נמי אגיא ״׳י ר נה אינו יכול להבליע. בחבל של נ׳ אמה. טו  !׳׳1Srהמקום השיה והישר כדי שלא יהא צריך לקרר : רי

ץ א . שנמצאו סימני תחוס זו וגדר וכדכתבתי לעיל בכם התוספות דקיחר שייך נמי בהואע״ג והיז >הו5יא לישי׳ מ ר ח  למקום אחד ומיעט למקום א
ח וגחוש׳ ״ א ? JTE2׳ %י ת פ כ י { א י א ל י ג ו ב ה י מ * ו י " ע ב

ת  ו פ ס ו י ח כ ר י ל פ ו כ י י נ י ם א א א י ה ם ד י ק מ ד סימני חחום קרן שמגדה: שוטעי! ל ג מ  ארוכין ובולטין מ
 שריבה. ומוציאי! מלת הקצרה כנגרה מפני שלא מתח מתחלה בין מתלקט י׳ מתוך ה׳ למחוך פחות כדכהב בטור: בזו אמר רבי כאן/כלומל שאי! מהחילין
C

J S M « ^ S B ש ר ו פ  החבל כל צרכה ותניא בתוספתא שהוא צדך למתחה בכלכחו: דוסתאי כו׳. כתב הר״ב למעוטי עיר מקלט ומ׳ וכיעמא מ
 ריבה לאחד ומיעט לאחר. הכי קאמרריבה אחד ומיעט אחר בגמימפני שהן של תורה ואע״ג דבמשנה ד׳ פ״ג כתבתי דר״מ ולא ניערך להניח יקים
- 0י!י\?אקנם*5ל ל ?  שמדדו ס״ל חחומין דאורייתא.הא פריך לה בגמ׳ דלעיל דף ל״ה ע״כ 5
ל /^מלששלל׳ י ו י ב : [*שמקדרין. פי׳ הר״ב טקבין רואיןכאלו נוקבין אותן 2 לא  ומשני להא ללעיל לידיה והא להכא לרביה ודקא נמי דקתני כמעה׳
ה מןית נמרוד משם נדון נהם כדץ  ומוללין לרך הנקב ט׳ והוא לשון רש״י ובפרק בכל מערכין לף ל׳׳ה ע״ב כהברש״יוז׳יל ולבון מקלרין כמו נוקבין למשו
w ס » » ן ה ו ־ ל ב ^  ההר כאילו הוא נקוב במקום מעמד רגלי העליון. ונמצא לבו במקום שרגליו עומדות עכשיו. וכשנותן החבל עכשיו מגל מ
! ד לכו בקרקע חלקה כדרך כל המודדיןעד כאן]: ה [״דמומחה. כתב הר״ב אדם הנקי גירושלמי~אימ "נראה נ נ  מרגלותיו הוה ליה כאילו נותן אותו מ
ן ^ ן ^ ף ^ ^ ׳ פלהרמכ  במרדה וכ״פ הרמב״ס ובירושלמי אמתנייאמרינ; ההדיוט שריבה איןשומעין לו משמע כמי כפירוש הר״ב והרמב׳י׳ם ותיובתא צהגאי! 1
נקי כוי ואץ  z™z אלא מן י

/ המשי״ י  ן 5ריך למחוק ג
״עץ ק אין שו י  י כ י I ת£ארת יעףאל י כ י I [כרש״•] מ
ז במדידה׳ י י ק ן נחנל די) רוקא אם פפיע המליונים איני המומחה « י ' שמודד כל המדמנ  כלונס האחר למעלה מההר, ואינו מודד מדרוניו אפילו גביה מחר בחבל נ
. ח י ו ח . ועי׳ נ א) י ריטנ  מאלפים: בז) כשמודד ההר והגי לא יצא חין לתחום, למקום כיכול זקוף(שט״ל) בל״א, שכשיושיבו כלי שבו חוט המשקולת(זענקבלייא׳ מראש (
. ר ח  צהכליעס כמכל נ׳, אף כרוצה לחזור אח״כ למלמו כנגד העיר, אסור/ המדרון לתתמיחו, שכשיעמיד ר:ל א' מהכלי בראש ההר, ורגל השט ומיעט ^ למקום א
, ר ח א ל ^ י ^ ו ^ ד ת א י 3 ת ו מ ! ׳ י' י ה ט מ ל ד מ י כ * ש נ ר ה י י ע 5 מ א ב כ

מ  ו ח ק ה ח ר < ר  שהרואים יחככו שתחום העיר מניע לשם: כח) הגי וההר בחבל נ׳, בתחתיתו/ י
? ובכיימ ב ש ר ג ו י י מ ״ ט כ 1 n p ו ל , ר י ש כ י זקופים (שטייל) בל״א, ש  מדרחביס ייחר מני אמה : כפ) ר״ל טקבים, דהיימ שמודד מדרוני הני אבל אס שפוע ההר או מ
. י י חבל של ד׳ אמות, שהעליון מכימו נגד רגליו והתחתון נגד המשקלות בראש המדרון אל תחתיתו, לא יטה קצה התחתון בל החוט .'לאהד וכ׳ה כרש״ ״  וההר ע
ה וכ׳״ה ב ו ר מ  לבו, דרואין כאלו היו המדרוטס מלחים נקבים, וכאילו העליון עומר מכנגד קצה רגל התחתון, ד' אמות, בכה״ג אין המדרון כוח להליך, עזוטעין ל

ל [במשב/ב1 י

/ מבליעו וכלעיל, אבלאסרחביוחר ג  כל פעם במומא, נמצא שיהיה לבי במקום שרגליו עומדות עכשיו ולהכיאס יכול להבליעו בחבל נ
ג ירפ׳מ י פ 3 ר א ^ י י ר ו״ למעועי מדידת מקלע ועצלה ערופה, שאץ מקלרין כהן מזה, אינו מודד המדרוניס , רק ביש מישור ברחשו מודד המישיר ו  (והא דקאמר ,כז
 מדאורייתא/ פיהו כל זה(אב״י שכיכיל להכליפ, שצריך להבליעו ולמלל! כמכל שבראש ההר והמישור כבני למטה, אפי׳ עמוק אי גביה ייתר מאלפים וקושנו/.. למדנה וכיה
: ל) בקי בדיני מדידה נמשכי׳ר (ושם ליתא ( ׳  של נ׳ אמה׳ אם בכל ה' אמות כל שפיע אין הכר מגביה א״ע י, טפ־יס, (אב׳יי וכאץ מישזר איט מודל כלל; (שצ״מ א׳ על י
ץ למקום שריבח ע מ ו ע השיפוע י׳ טפחים, (שם ס״ז). ולרי״ף ריל רמודדין במקוס הישר והשוה בלי הרים ובקעות: « ״  אבל אס בכל ה' אמות של שפיט כבר הגביה א
! ^ ! 0 * - ^ ל נ ל ? ? , "  אז אס משער שרחוקים רגלי ההר זה מזה בכטיזשוה, ער נ'אמה, לא)והרבוי והמועט בצר א׳ של עיר: לב) ומוציאץ מדת הקצר ^
ן ו מ ׳ ו כ , מודד המדרונים בחבל ר וכלעיל. להאריכו ג״כ כמו המקים שריבה: לג) אס מורד א' ריבה ואי מועט י לפי׳ הגמ׳ רינה א׳ ׳  משערו ודיו, ובמשערו יוחר מנ

א י : י ( ו , ואב״י שנאי! יטל להבליע לד) רק שאין המרובה רב על כמיעיע הק״ף אמה (שם מג״א סק״  אולם כל הדינים הליל בין בהר ובין בני

 ראשון לציון י תוספות חדשים
׳ המומחה י ט די ״ י ח ילרשייה״; אין כלום. דמוסח הגי׳ דלפירשיי ורנע״ם והר׳״כ לאגרסיץ מ! ולפירוש הגאון הגומזא ה ז י במדידה ו ק  משנה ה ת־י״ט י*" יטוסחד, כתג הריב אלס מ
י ש^פרש  מודדין אלא מומחה בקי במדידה עיכ. נראה להדיא דלפי' בקי אץ לגרוש חיבת מן שלפנינו אלי* נ־ן המומחה היא אליהי יכיכ הב׳י בסי^־ן שציע דיה לא ימדוד אלא כוי וותיוגהח כו
ר קדמו ל כי ' ג אין מודדין אלא בע״א ע: ה׳ י ברש׳ טז ה אדם מומחה משנה שכ אין מודדי! אלא מ! המומחה ו 1  והשימה על הריב שגורם מ[ ואפילו הכי פי׳ כפירשיי וד.ד1ש שלא הערה ההוייט מ
 מומה? בוה הרא״ש וההימ בפי
י שי׳ כן והעור בסימן שניט פשק לשני הפירושים ובודאי הם ראו הירושלמי ואם היה להם לגר לדחותו  >rf מה״ש אבל 5ריכץ ליישב לברי הגאון שגס הריח ייליי״ף ותום׳ וראיש והגמ׳
 מההלכה היו כותבים . אלא ניל שסיל דהירוש׳ קאי אכיפא ריבה לאחד ומימנו לאחד שומעים למרובה וק06ר אגל להדייכו שריבה אין שומעין נגד המומחה שמיעט אבל נלא־ה שומעין גם
« כן אץ שומעץ לו הליל ההליונו שטדד וקיל גס רש״י שכתב שגיסי׳ אלא מומחה אגל לגיםתנידחן  (:דיוט וחלע לאש טונה הירוש׳ נהתוייט למה אמר ההדיוט שרעה אפילו לא ריגה ;
רס מן המומחה !עול קשה ל»ירש׳י למבחיל בלשון לניס אץ מוזלין זשייס בלשון יחיי א״א : » על הל׳ב עפ רע כר:״׳ ן ק  «ממרא אלא מן המומחז א׳א לפרש אצא פזגרי הגאון מ״ל ז

: £ ל * } ז ר .  ממחה והציל לא ימדוד כ
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/ ומדאורייתא לא מחסרי  שמהרש בע״א]: שלא אמרו חכמים כו
 מירי ואינהו גזור הלכך אזלינן בהו לקולא כן לשון רש״י בגמי.
 ומיהו איכא דסבירא ליה דעד ג' פרסאוח מדאורייתא וכמ״ש פ'
 דלעיל משנה ח׳ ועיין ספ״ב לכתובות:( אץ מערכין את טלה.

 כתב הר״ב שלא תשתכח תורת רכות
 הרבים דהכא בעיר שיש לה שני אפילו עבד. אפילו שפחה. נאמניןלומר
 עד כאן תחום שבתליי). שלא אמרו חכמים
 את הדבר להחמיר• אלא להקל לי) נ
 ן עיר של יחיד, ונעשית של רבים ל0,
 מערכין לח) את כולה לט).ושל רבים ונעשית
 של יחיד. אין מערבין את כולה°). אלא אס
. כעיר חדשהםג) ( ב  בן עשה «0 חוצה לה ס
 שביהודה שיש בה ב׳ דיורים. דברי רבי

 שמדדו שני בני אדם מומחים זה ריבה וזה ידעכו: ןי עיר של
ן שאדם אחד קנה כולה והוא משכיר כל בתיה לבני ד. מו  יחי
. ה ל ו כ ת  אלם הררים בה ואח״כ נעשית של רבים: מערכין א
 כדרך שהיו מערבי! כשהיתה של יחיד שלא היתה צריכה שיור:
ת כולה . שאסור  אין טערגין א
 לערב עיר של רבים אס אי; משייר
 בה בתים ידועים בלא ערוב דההוא
 שיור הוי היכר לטעמא מכוס ערוב
 הוא ולא תשתכח תורת רשות הרבים
 וזו הואיל והיתה של רבים והיתה
 צריכה שיור אע׳יג דהשהא הויא של

 יהודה. רבי שמעון אומר ג׳ חצרות של

 שערים שיכנסו בה בני אדם על
 האחת ויצאו פל השניה כדכתב
 הרמב״ס בפירושו וז״ש הר״ב בסון*
 מתניתי! ועיר שאין לה אלא פתח אחד
 כוי. וכתב רש״י התעם ואע״ג
 דעכשיו היא של יחיד הואיל ותחלתה
 של רבים ללמא הלרה ומתעברת של
 רבים ואתו לערובי כולה : כעיר
 חלשה. פירש הר״ב ששמה חלפה.הט
 תניא ובס׳ יהושע (מו) היא כתובה
 בנחלת יהולה. תוספות. [*ובירושלמי
 כעיר חלשה שביהולה כגון צנן וחלשה
. מבעול ו  ומגדל גד]*- ז ואמרלבנ
ם. רש״י: מותר לביתו. ודמיא ו  י
 לדתנן בפ״במשנהד׳ ולא דמי לרתק
 בפ״ד מ״ז וכעין שחלקתי שם בין אותן
 המשניות בשם התום' כ״כ רש״י בכאן
 ח״ש הר׳יב ומסתמא בביתו ניחא ליה
 דכל שיודע ביתו ניחא לי׳ כו׳ :
תו יותר מכאן. ובגמ׳ פריך לבי  ו

 היפי משכחת לה שיהיה קרוב ממקום מרובו ויהיה רחוק יותר
 מביתו

 אין ערובו ערוב כיון שאינו יכול לילך וליטלו הויא ליה שביתתו בביתו שהרי בתחום ביתו הוא עומד ומסחמא בביתו ניחא ליה
. באחד מן הבתים ר י . למנות .מביתו אלפים לכל רוח: בעיבורה של ע תו ב: אסור לבי  שתהא שביתתו כשאין ערובו ערו
ם. שהרי בלא ערוב נמי יש לו מן העיר אלפים לכל רות וכל העיר עם ו , אמה ושירים: לא עשה ולא כל  העומדים בתוך ע
ד והכי מפרש לה בגמ׳ : ו חוץ לתחום . חון לעיבורה של מ  עיבורה נחשבים לו כארבע אמות : נתנ

 מה

 יחיד נדונית כבתחלה : אלא אם
. שיור שלא ה  כן עשה חוצה ל
 ערבו עם שאר העיר ורבותא קמ״ל
 שאפילו שיור של חוצה לה מועיל
 לשאר העיר : כעיר הדשה
 שביהודה. עיר היתה ביהודה ושמה
 חדשה ולא היו בה אלא ל דיורים והיא
 העיר היותר קטנה שבכל ארן יהודה
 והיא היתה שיור לעיר גדולה הסמוכה
 לה והוא שיעור השיור שצריך לשייר
 בעיר שלא יערבו עם האחרים מכום
 הכירא: רבי שמעון אומר שלש
. ופסק ההלכה אפילו ׳  הצירות ט
 בית אחד בחצר אחד הוי שיור ועיר
 שאין לה אלא פתח אחד ־בלבד אפי׳
 היתה של רבים א״צ שיור : ץ מי שהיה במזרח. בשדה.
 וקדש עליו שם היום והוא רחוק מערובו יותר מאלפים והרי

 שני בתים מי): ץ מי שהיהםי0 במזרח/
. במערב (  ואמר לבנו. ערב לי במערב םי
 ואמר לבנו. ערב לי במזרח. אם יש הימנו
 ולבית אלפים אמות. ולערובויותר מכאן.
 מותר לביתו י ואסור לערובו»). לערובו
. אסור ( י י  אלפים אמה. ולביתו יותר מכאן ©
 לביתו. ומותר לערובומס). הנותן את ערובו
. לא עשה ולא כלוםנ*). (  בעיבורה של עיר נ
 נתנו חוץ לתחום ») . אפילו אמה אחת.

ן כי  ישראל י
. (r«סיי)ולפיכך מסתמא ניחא צי׳ שביתתו בביתו. ולא דמי לאילן 
יחא לי׳ שביתתו בשדה (הי״א). והא  דלא יזוז ממקומו דהתס ודאי לא נ
 דאי׳צ שיגיע.גשם כשירון אפי׳ הוא מוך אלפים, כי התם, ה׳׳ט רהכא
 הא מניח שס עירוב: פח) כגון שעומד בקרן דרומיח מזרחית מבית/
 ועירובו כבקרן דרומית מערבית מביתו, אינו רחוק ממקום עמידתו

ח י ז  רק אלפי׳ ואלפי' או פחות מביתו ס! מ
 מט) מיהו אסור דקתני אין ר״ל
, א  לאסור לילך לביתו ראלמה ל
 הרי עכ״פ ביתו הוא תוך ב׳
 אלפיס מעירוב/ אלא ר״ל שאסור
 מדן ביתו ודחשבינן ב׳ אלפים לכל

 נד ממקום עירובו וצא ממקום מערצ
 ביתו. וה׳יה דאפי, היו ביתו ועירובו תוך אלפיים ממקומו נמי דעא
, דכיון דרצה שיקנה מקום עירובו, נתבטל חחומיו שסביב  הכי
 לביתו, רפ נקט בסיפא ולביתו יותר מכאן אגב רישא (עי׳ לא״ש):
 נ) תוך ע׳ חמה וד׳ט: נא) דבצ״ז העיר ועיבורה חינו מולין במרת
 התחום, בין שדר כאן או בעיר; נב)ל״צ חון לעיבור העיר:

 ראשון לציון
 מומחה בקי במדידה וכך הם דכרי םרמב״ם זיל אכל הרי׳׳ף גורם אין מוה־ץ אלא יין
 מומחה ופירוש מומחה מל׳ ומחה כלומר מקום שוה ומישור ורטט המיר כהבלעיל
 כפירוש הרי״ף וכרן כתב כשירש** והרמב״ס למימרא דיש לחוש לדברי שמהם עכ״ל
 (וראיתי במוסף הערוך כהב על פירש״י ולא נהירא ראם כן היה לו לומר אין מודדןו

ן תפארת י כ  י
 לה)1אבל קטן בעודו קטן לא (שם סי״א): לו) ־הין י״ב מיל, קיי״ל
 שהוא דרבנן(מגיא רס״ו סק״!). מיהו חיץ לי״ב מיל, י״א דהוה דאו'
 (ת״ל): לו)שהיתהשייכהלאדם א' והוא משכיר כל בתיה להדרים בה
 ומכרה לרבים : לח) ערובי חצרות: לט) דנרונת כבהחלה, שלא
 הימה צריכה שיור (ונ״ל דאף דמשנה א׳ ומשנה «׳ מייד גתחזמין, מפסיק
 לסו כמשנה ו׳ דמיירי בערוכי ח5רות, לקמיל לאף בסך דמשנה ו׳ 7היא
 עכשיו של רכים , אסיה נאמנין עבד ושפחה לומר שסיתה של יחיד, וכלאמרי'
ס כ׳) כמחא לכי ל׳ חייא^: ם) נ״כ כמקודם, דעיר של רבים י ס (לנ ״  מ
, אסיר לערב עלובי חצרות שלה כולה יחד בצי  שיש לה יותר מבער א׳
 שיור מקים א׳ בעיר, כד שלא ישכחו שרק ע״י העירוב הותרו לטלטל
; ן מ ן מ  מיהו הלריס באותו שיור , יוכלו לערב לעצמן כרי לטלטל נ
 מא) שיור: מג) קמ״ל אפי׳ חוצה לה ממי שיור: מג) כך שמה .
 מד) וקייי׳ל לאפי' בית א׳ הוה שיור. מיהו אץ נזהרין בזה עכשיו,
 להרי אינה של רבים רק בחושביה סי רבוא, והרי לא שכיחה. או
: ( י ג  רקיי״ל כרץ לעובד כוכבים נמי הוה שיור (שצ״ב מגיא סקיפ ו
ל וכבר אמר מבעו״י לבט שיערב לו במערב  מה) בין השמשוח: כו) ד
 שלצד ביתו; ID) למלאי אפשר לביא ביה׳יש לעירובו, אינו עירוב,

 תוספות חדשים
 משנה ו עיר של יחיד כו׳. צ״ע למה סידר ר׳ האי משמי לא״לי בעירובי
 חממת כאן נין ריני החומץ עדיין ה״ל לסדר בפרק שאח״ז גס למה לא התחיל
 בעיקר הדן דאין מערכין עיר של רבים אפשר משוס לקמני הוגד ושפחה נאמנין על
 ההמום ולא אמרי׳ שמא שכחו הדבר בלוב הזמן ה״ה הקילו בעיר שליחידכו׳ילאחיישיגן

 שישכח

ה ״ ד . מיי׳ ממ ה נ ״ ע פ  א
ר י א : ך ע ׳ ״ י ע  גןופיע » ש
ג י ע ו י נ . >ft's pr נ ד י ח  של י
״ מיה ההל׳ עילונין היימ י  ג
p'rio ן א׳ נ נ ל  שמ״נ פ:י1 ז
: ׳ ' א ׳ is'3 סעי י  או״וו ס
׳ . ס ח ר ז מ ה ב י ה צ  ץ ם •
ע הייה «11P״« י ס  ti'o ניי«" *ו מ

':*"a שי׳ r<״fr1 

 שנויי נוסחאות
 הואץד׳ם).אפילןבמשנ״ב
 ואפילו וכ״ה בד״ש־(את)
יס  הדבר.בט׳׳מ ליתא; גמו
 ובמשבי״רבדברוכיס בריין!
 ובראיש אן ברי ״ף היי
ש.  כנוםחתמ ועיי לי
. ס י ב  ו ונעשית על ר
 וכיה במשב׳׳ב וכן בסמוך;
/ ובכייק וכמשבי״ר ד  ב
 שנעשית. .וכןבסמון. ושל
 רבים. ככי׳א של״ עשה
. וכיה בד״נ  (חוצה לה)
 ובמשב״ב; בט״ק ובליש
 יכמשבי׳יר ליתא וכן ליתא
 ברייףד' קושט׳ וברא״ש
 ובאגודה (ושם עשו לה
 שייר}; בכייא. חוצה לה
 שיור וכ״ם ברי״ף
 ואולי כן הוא גס
 ברש״י וכרעיג . כעיר
 חדשה. בטיק כעיר(?)..
 של שני בתים . וכיס
 בטיק ובמשב׳ב ; בד׳נ
 גכי׳׳א ובמשבייר של
. וכ״ה ברי״ף.  שני שני .
 T במורה.בטימ במזרה
. וכיה י  ביתו• ערב ל
 במשכ״ב; במשדיפ ובכי׳ק
 ובכי״מ ובד׳ש ובמשני׳ל
 לערב לו וכן כסמוך וכיה
 במכד׳נ ובסמוך גסתרסז
 כמלים. ואמר לו ייבנו
 לערב במזרח וכיה בבייא
 (ושם ליהא למל׳ לו) ואולי
 גס ברש׳י יש להציג נקודת
 ההפסקה אחר המלה לקרב
 ועי׳פיר׳ח-במערבואטר
 בכי׳ג! או במערב״היםנו
. ,  ולביתו. במשבייר םסגו
 וה״ה בל׳נ ובכי״ק (ובהם
. אמות. בד׳־כ (  לביתו
 וגהייק ובמשביב ובמשטיר
 אטה. יותר מכאן. בלינ
 «תר.. וכיה בטיק (ישם..
 מיכן). לעוזבואלפים.
 בד/מנינז ללעחכי״אסור
.  לביתו ומותר לערובו
 וכי0הסדר במשב׳בוברי׳ף
 כיי; בדטיפ וגט״ר,
 ובמשיי׳ר הסדר טותר
 לערובו ואסיר לביתו וכיה
 כדייףיבואיש-הנור־^את)
 ?רובו.3ט'מ ובריש ליהא.
0 וכיה א עשח;יל>כלו  ל
 במשב׳ב; גלנזיפ ובכייק
 וכמשני׳ר ליייא• (אפילו
 אפהאהת).וכ'ה במשגיכ;
 גלמיפ ובטיק ובכי״מ
 ובט׳א ובמשבייר ליתא וכן
 ליתא בד״ש וברי״ף ובראיש
 ובהרבה מן הראשונים ועי׳
 הגהות הישיש כאן.



נים ו ן הוספת ידט fiD •צי י ב ה י ק י! ע ר ] פ י ר ב ע ד מ צ י ע מנרבנורה כ  ד

 ה אנשי עיר. h'o ע״צ ה׳
 עינ : ט א״ל ר״ע. ס׳א
 עיא: ו למודד. ("ג «״ב:

 שנויי נוםתאות
 ח (כל) עיר קטנה .
 בט׳מ להא יוכן ליתא
 בסמוך, אבל שם נגמ׳
 (ם, ב) איתא. ואין
 אנשי ע״ק מהלכין.וכ״ה

 בד׳׳נ ובריש וכ׳׳ה ברי׳יף;
 במש־׳יס ואנשי ע״ק א־ן
 מהלנין; כנייק ונמשב״ב
 ובמשט־ר ואנשי.. וליתא
 למל׳ אירועי׳ בגליוןהנמ'.
 וממי ,מאן ותני אנשי
 לא משתבש ומאן דתני
 אין אנשי לא משתבש
״ ועיי בגמיהירושלמי.  ט
׳ מ ) . מ צד כי ) 
, ליי ד טנ  הירושלמי אמרו ,
 כאן כי5ד' ועיש לעיל מד
 וכן ליהא בדיש (ד״ם).0

 שהיה בעיר . גכי״ק..
 טעיר.. וכיה ברעיב דיר
 וכיה בכייא וכיה
 במו׳פ(ושס טישהוא..).
 ונתן אתערובו. בטי א
 וניתן ערובייבעירקטנח
 ונתן. כמשט׳׳ר או בעיר.;
;.  במויה וכטיקאו מעיר.
 בטימ ופי שהיה בעיר
 קטנה ; בטיא מי שררת
 טעיר.־ונחן(את)ערובו.
 בדנ ליתא. וריע. בל״נ
 ובמשביג ר״ע. אלא
 מסקים ערוכו אלפיט
 אמה. בד׳נ ובכי׳ק ובכי׳מ
 ובט״א ובמשבי״ר ובמש:״•:
 דש ווינינ' רפיח ממקום
 ערובו אלא אלפים. וכיה
 ברי״ף וברא״ש• ט אמר
. בדינ ובריש . להט.  להן
 אי אתם מודים (לי).
 בט״מ ליתא ; בד׳נ אין
 אתם״ בניתן ערובו
. וכיה במשב׳ב ה ר ע ס  כ
 ונלון הוא; בכי״ק ובד׳נ
 ובמשבי/־״ (את) ערובו
 עפיי המערה . וכיה
 בט״א (ושט ליתא) .
ו אל» נ ו  ממקום עי
 א״א ; במשב׳ב אלא
ם ערובו א״א ; ק מ  מ
 כפיי המשניות שעם פי׳
 הרעיכ דיר אלא ממקום
 ערובו אלא א״א. והד
 אלא טיט הוא . אבל
 יש בה דיורין. במו׳ס
 ובטיגנ ובמשבי״ר אבל
; בט׳ק . . ה  בזמן שיש ב
 אכל אם יש בה.. קי
 תיכה מעל גבה. בכיימ
מגבה ן במשבי״ר • . . 
. וכיה ככי״ק כה.  בתו
 (ושם.. אי (I) טע־ג).

 נותנין (לי) .במשביב
 ליתא. אלפים. בד׳׳נ
 ובכייק וגכי׳מ ובמשב״ב
. ת ם  ובמשבייר אלפים א
 שאפי' סוף מדתי. וכיס
 ב־״נ ובכייק ובמשביב;
 בטיא אפילו״וכ׳׳ה נ־״ש
 ובבבלי (נכ, כ) וכיה
 בראיש ; ברייף ואפילו..
 בט״מ אפילו לפוף ״

 מדכשב ומשלימין ר״ל שנחשוב אומן
 הד, אמות. וכ״כ הרמב״ס והמור

 ט ולטודד שאמרו. במ״דפרקל׳

. לרוח שמגדה שהרי מונה מביתו ומתרץ כגון לקאי ביחו באלכסונו שראובן עומד כמזרח ד י  מה שנשכר. לרוח זה: מפס
 מן הערוב אלפים לכל רוח ואס נהנו בסוף אלן* למדה נמצא ביתווערובו מושך למערב יותר מביתו ואעפ׳כ פעמים שהאלכסון
 שכלות אלפים של מזרח בסון! כלשה אלפים לעיר ונשתכר אלך. רב והוי ביתו רחוק ממנו יותר מערובו: מה שנשכר. ל' הר״ב
ןאת * ח מהלכי ו  ואלפים של מערב כלות בסוף אלף של מערב העד והפסיד אלף שמן הערוב לצד העיר כלומר למערב העי
ל אמות ה. פי׳ הד״ב כ  וקמ״ל דאין העיר עולה בחשבון כל עיר קטנ
ר ומשלימין מדתן חוצה לה. כלומר על  מה שנשכר הוא מפסיד & : ח אנשי ד
. הדי חמות אצו משלים. דלא כהר״ר ( ה ג ה נ ט  גדולהני). מהלכין אה כל עיר ק
ל יונתן שכת'דאע״ג לאמרי׳ כלי אמות  ואין אנשי עיר קטנה . מהלכין את כ
ר למיא לא שנחשוב אותן פלל. אלא י ^ ה ב י ה י ^ ) מ ד מ צ י ) 4 כ ו ה נ ^ ן ד  יןיך ^

 גדולה. ונח] את ערובו בעיר קטנה. בעיר
. ( ח  קטנה. ונתן את ערובו בעיר גדולה נ
 מהלך את כולה. והוצה לה אלפים אמה.

ט אמר להן ר׳ ) ז ט  וד עקיבא אומר אין לו אלא ממקום ערובו אלפים אמה י
 עקיבא אי אתם מודים לי בנותן ערובו במערה • שאין לו ממר^ם ערובו
 אלא אלפים אמה. אמרו לו אימתי. בזמן שאין בהדיוריןס). אבל
 יש בה דיורין. מהלך את כולה. וחוצה לה אלפים אמה. נמצא קל
. שאפילו סוף ( ב  הוכה מעל גבה «•< . ולמודו• שאמרו נוהנין לו אלפים ס

 מדתו כלה במערה «) :
 הגדולה. כולה יכל אמות לפי שמדת תחומין כלה באמצע עיר גלולה לפיכך אין עיר גדולה נחשבח להם כלי אמות ואין הולכים בה אלא
 על סוף הממן: כיצד מי שהיה מעיר גדולה. מתניהין חסורי מחסרא והכי קחני אנשי עיר גלולה מהלכין את כל עיר קטנה ואין אנשי
 עיר קטנהמהלכין את כל עיר גדולה במה לברים אמורים במולד חלפים אמה חבל הנותן ערובו בתוך העיר בץ נתנו אנשי עיר
 גלולה ערובן בקטנה בין נתנו אנשי עיר קטנה ערזבן בגדולה מהלכין כל העיר שהערוב מונח בה כדי אמות כיצל מי שהיה
. חולק על תייק וםבר שאין הערוב עושה העיר שהוא מונח בה כל׳ א ב י ק  מעיר נחלה ונתן את ערובו בעיר קטנה כו׳: ודי ע
' ט אימתי בזמן שאין בה דיורים. שנפרצו מחיצותיה ואינה ע ״ ר  אמות ואין מוטס אלפים אלא ממקום הערוב ואין הלכה כ
 ראויה לדיורי; כאם ראויה לריורין אע״פ שאין כה עכביו דורין אינה נחשבת טלה אלא כר׳ אמות ללבד חכמים וקן עיר שאין יושב בה
 ויש לה חומה סביב שנתן בה מרובו כחשבת כד׳ אמות ואפי׳ היא גלולה כאנמוכיא: נמצא קל תוכה מעל גבה. דאילו גבה של מערב אם
 נתן שם ערובו אין לו אלא אלפים אמה ממקום ערובו דגבה אינו ראוי לדיורי; והוכה מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה: ולמודד
. אע״פ שחלוקים חכמים על ר״ע בנותן ערובו בעיר לומר שכל העיר לו כד״א מודם הן כהבא ממקום שביתתו ו ר מ א  ש

דן שאיט נכנס להלן ממדחו כלום : ו  וכלתה מדתו של אלפים אמה אפילו במערה שיש בה ד

 האלפים שלמערב אלא כולה כד׳
 אמות* והבי מילי כשאין כלות האלפים
 במן הערוב לצל העיר אלא בסוף
ד או תוצה לה אבל אס כלות ע  ה
 באמצע העיר או באיזה מקום בתוכה
 אינו יכול לילך בתוך העיר״ אלא
 על מקום שכלות האלפים אמה כל
 ערוב וחו לא כדתנן בכמוך :
 ח אנשי עיר גדולה. כהיתה להן
 עיר קטנה בתוך אלפים ויוצאים
 מעירן ומונין והולכים דרך הקטנה
 [הסמוכה] מהלכין חת כל העיר
 הקטנה הסמוכה להן כארבע אמות
 ומשלימים מלתן חוצה לה: ואי;
ת ה מהלכין א  אנשי עיר קטנ

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
) וכ״כ הריי׳ב. והק:ה רבינו מאין אאמ״ו זצוק״צ. למה א יה ( ה שנשכר לרוח א' מפסיד לחח שכנגדה,־הרי יש לו מעירובו פי  נג) ר״ל מ
 אלפים לכל רוח, ה״כ במיה עירובו אלף אמה מביתו למזרח / יש לו בחהומץ כל הנית כלי׳א ובצואה בבית סגי כמרחיק ל״א. ואת״ל

 ה:זימו, אבל כשכלו האלפיים מוך העיר, אינו רשאי לילך רק עד שס : נד) שיש הוך תחומן עיר קטנה: נד,) ואינה נחשבח רק כדי אמוח ,
 מדכל העיר הקטנה מובלעת כוך מחומן: ני) בשכלה תחומן מוך העיר: נו) חסוד מחסרא וה׳׳ק, אכל הגוחן עירובו תוך העיר, כולה
 כדי חמות, כיצד וכו׳: נה) ונ״ל דעיר נזולי: היינו כיש ממקום עירזט אלפיים אמה ויותר הכל הון העיר, ועיר קטנה היינו שכל העיר
 מובלע תוך האלפיים כמהעירוב ולהלן: נט) דס״צ דאין נתינת העירוב בעיר עושה אותה כד׳ המוח, מדבאמת אין דר שס: ס) שנפרצו
 מחיצוהיה ולח חזי לדירה : םא) דבנהן בתוכה טלה נחשבה כד״א, ובכהן ע״ג , אין לו רק אלפים מעירובי(א): סב׳\ר״ל אע׳יג דפליגי
 בנות; עירוני במערה, עכ״פ במוך־ תחומי, וכלו לי באמצע מערה, מודו דאין לו רק אלפיים: סג) אינו נכנס משם ולהלן, רק עד סוף

 הממו ואפי' יש שם בתוכה למדן:

 הוספות חדשים ראשון.לציון
ו כו׳ יתכן ל י פ א ל להם : ש ׳ צ ן ה ל י צ א ל): משנה ט ׳  שישכח הדברשהיה שליתי־ ויאמרו דעיר של רגיש א״צ שיור משוט דדבריסכאל: נזכרים אלא מומח: ע:

 הרבה >ק״ל (ממהורש׳מ Vst) : לגריט איתא לעיל נב: ונרייך• איתא ואפילו ; תפילו וכן

 תוספות רע׳ק
 פרקה ז [אות טח ברעיב ד״ה מה שנשכר אלא כלח בד׳ אמות. שמפסיד דהושכין דעיר לחשבון ד״א נגד זה במקום מרובו יש לו ה׳
. ר ] באייר אינו יבול לילך בתוך העי ה  י ונגד זה במקום שניתן עדו בו נותנים לו ד״א ותיצה להן אמות. תוס׳ וריםביא: [אות ט
מ אינו ה אבל מ׳ ל . דאילו להבמ־ם וכתבו חוס׳ רמיט אם לן באותו העיר מהלך את ג ה י  אלפים לכל רוה ומתני׳ רהכא כדיי רמתני׳ פ״ר מ

: ה  דשם דס״ל דיש לנ ד׳א לכל רוח. א״כ הלא נשבר ר״א דד,א עתה מה נחשב לד״א להלך הוצה ל

 לקוטים
טי כעיר השובה לו כדי אמות ומשוש והאי ולמודר קאי ישלו; fir דריע ורבנן כמ״ש  ח ט כיצר וכזי. ולמולד שאמרו וכו׳ זה הוא פירושה דא::י עיר גדול: ו
 דכשסוף מדתו כלה בחמנע אימ מהלך את כולה ייכלל דאיש;א הר איש:א ככל הריב שנה התנא באמצע ליא מחה לגמר כוונתו לפרש רעא דמהלתין באיזה ענין

 איירי

א י ח ״ ר ח ע ו  פ



ם 136 הלכתא כיצד מעברין פרק ה עירובי? גבירתא י ט י ן כ  ל

, וכל ו  והםודדיט.משימים החבל תמיד התחתון ננד לבו והעליון גגד רגלי
 זה באם שפוע המדרוגים אינו זקוף (שטייל) עד שכשיורידו חוט המשקולת
 מראש המדרון לטטה יתרחק התוט ברוחב מכנגד נקודת טצב רגל ההר
, הא במתרהק פחות מזה , ורחב יותר טחמשים עד ת  והגיא וכדומה ד׳ אמו
 שאינו יכול להבליעו, טודד רק המישור שבראש ההד או שבגיא למטה, ובאין
 מישור אינו צריך למדוד כלל* אש מודד ד׳מ במזרח העיר ולפניו הר
 וגיא וכדומה , ושם אינו יכול להבליע , ררחבים יותר מחמשימ, והם
, וד\א בתוך אלפימ תם  מתעקטים לצפון או דרום ושם יכול להבליע או
רה, אבל אם אינו  של צד צפון או דרום , מבליעו שט וחוזר למדתו בטו
 יכול להבליע בתוך אלפים של צד העיר לא יתרחק יותר , והוי כאינו
. אין סומכין אלא על טדירת מומחה ה י ל: מ  יכול להבליע ודינו כלעי

 שיודע ובס

1™1 

ת; היה לנו תחומי שבת מוחזקין , ובא  במדידת קרקעו
, ואפילו ם ו ח ת  מוטחה וטרד אותם שנית שומתין לו להתמיד באם מיעט ב
 להקל בריבה ; ובטדד וטצא שד-החום בנקודת יא׳ דעיר יתירה מטה
 שהוחזק כנגדה באותה צד בנקודה ב׳ מותה החוט של סימן התהום מא׳

, כזה א שוה ה ב ר  לב׳ באלכסון , ולי׳׳א בשוה כפי המקום ש
 ובבי מומהים שמדדו התחום, ואחד ריבה והב׳ מיעט ,
, והוא שאין המרובה רב על המיעוט ה ב ר מ  שומעין ל
 תק״פ אמה ; הקילו חכמים להאמין אפ־לו עבד או שפתה
 לומר עד כאן תחום שבת, וקטן אינו נאמן וי־ק נדול נאמן
 לוטר זכור אני שבקטנות־ היד, עד כאן חתום שבת:

ו . היה : מי ו . דין יעיר של יחיד ושל רבים לענין ע״ת עיי פי ן י  מ
 בע״ש ביה״ש בטקום נקודת א' הרחוק מביתו אלפים למזרח ואמר
 לשליחו מבעו״י שיערב לו למערב מביתו בנקודת ב' וב׳ הוא תוך אלפים
ה מזרה מערב , מ ׳  דביתו , וייתר מאלפים םמקים נקודת א

ם. ותשבינן ב׳ אלפים מכל צד מםקים  העירוב אינו כלו
, ובאם העירוב בנקירת ג׳ , לא ממקים עירובו ו ת י  ב

ת, בנקודת רחי  בדרומית מערבית והוא עומר עתה כננדו בדרומית מז
 ב׳ תוך אלפים מעירובי וביתו בעבר השני במערבית צפונית יותר מאלפים

 ממקומו ושביתתז בנקודת ד׳כוה
 השבינן ב׳ אלפימ מכל צד
 מטקים עירובו דקנה שפ
; המניה ו ת י ב  שביתח ולא מ
 עירובו תוך העיר ששבת בה
 או אפילו תוך עיבורה של עיר
ם, והוא כשאר  לא עשה בלו
 בני העיר שיש להם אלפימ

ט, ונשאר  לכל רות מהו׳ן לעיר , וכן בנתן עירובי לתחוט אינו כלו
; הניה עירובו בטוף אלף אמה לט1רה העיר יש לו עד ג׳ ו ת י ב  לו תחים ד
, וכנגדו מפסיד אלף ת ר ז מ  אלפים אמה למזרח נמצא שהרויח אלף אמה ל
, ר ע ר; ובכלתה מדת תחימו טטקים עירובו בתיך ה  עי׳׳ז לטערב העי
; אבל בכלתה לגמרי ו ת ד  אין לו מן העיר אלא עד מקים שכלתה מ
 מחוץ לעירו [ולצ.ירך אפילו מסש בסוף העיר] בגון שמעירובו עד תחלת
ל  העיר אלף וטשם עד םוף העיר אלף אפילו פת־ת אמה אחת , אז כ
, ו ש לו טהעיר ולהלן תתקציו אטה לתשלום אלפים [ולרמ׳׳א, א ׳  העיר כד
 אפילו בכלתה מדתו בת־ך העיר , כיון שא־ננה עיר אחרת שהגיע בה
, רק עיר שלן בה ששם ביתו . מהלך את כולה אבל ו ת ת י ב  ממק ם ש
 לא חוצה לה] ״ מיהא דוקא לצד שעירב בו דהיינו במשל דלעיל מזרח
, שהוא לאורך דרכו נחשב לו כל העיר כד״א, ויש לו עוד מערב  ו
 מחוץ לעיר תתקצ׳יו אטה , אבל לרוחב , דהיינו לצפון ודרום , אף על
 פי דנט שט כל העיר לו כד׳א , ויכול להל ך את כולה ברהבה כמה
 אלפימ , מכל מקיט אסיר לזוז עב׳׳פ מחוץ לעיר כשכלתה מדתו בתוך העיד
ה מדתו טחיץ לעיר], ת ל  ברוחב העיר [אף על פי שלאורך העיר כ
ת ד  ובכלתה נם ברחבה היין לעיר איני מותר לחלך חוץ לעיר רק כרוחב מ
 התח־ם לפי נקודת מצב עירובו, בי אלפים לצפ־ן וכ* אלפים לדרום בצירוף
 עוד דיא, ד״מ באם העיר רהבה מצפון לדרום ב׳׳כ עד שאינו חסר מדי
 אלפים וד׳׳א , אלא אמה מחוץ לעיר לצפי! ואמה טחוץ לדרים , אינו
. ט . המניח ח י : מ ת ה  מיתר להלך מהו ין לעיר לכל צד רק אמה א
, אפילו עיר ת י ב  עירובו בעיר אחרת הרחוק מעירו אלפים או ב
, או מערד. הראויה לדיויין מהלך את כולה וחוצה לה אלפים, ה ב ר  ח
, או מערח שנפרצו מתיצותיה ח ד ש ב  אבל במקום שאינו מוקף כ
 שאינה ראויה לדיורין ctuch| למקום העירוב ד״א ולכל רוח אלפים
 ברוחב ד'א ; היד. מודד תחומו וכלה לו באמצע עיר או טקום המיקף
, כלעיל בהני׳ב פי׳ד מ״ד• ה ל כ ו אלא אלפים עד מסןם ש ל ן חאי צו  מהי

(P) (ח) 0 (0) 

ה א ב ג הבא לטדוד אלפים של תחום העיר ) אם נ ש  פרמ ה מ
 1 היתד• העיר ארוכה ואינה רחבה כארבה כציור (א) טניחין

 אותרו כטות שהיא [שאין עושין טבלא מרובעת במדידה שרהבה
; משא״כ בהיא עמלה עושין ה ו  כארבה] ומודדין אלפימ אמה לכל ד
, בציור (צ) ומודדין בע ו  לה זרות ורואין אותה כאילו היא בתוך המר
 הרן טצלעות אותו טרובע אלפיט לכל דוח , ונמצא משתכר הזויות ,
 וכשהוא מרבע אינו מרבע באלכסון כציור (ג) אלא מרבע לריבוע
 עולם [עי׳ מ״ש לעיל פ״ד], ריל שתהא כל רוה ממנה משוכה כנגד
 רוח טרוחות העולט ומכוונת כנגדה ; מיהא באינה מרובע באמת לריבוע
, ( ד ר( ו ברחבה מצד אחד בצי א; ו  עולמ מניהין אותה במדידה כמו שהי
 רואין אותה כאילו כולה רהכה כציור (ה) ובעשרה כדלת כציור (1) או
 כקשת כציור (ז) נותנין לה זויות ומרבעימ אותה לריבועו עולם כציור (ח)
 בהיה כדלת וכצמר (ט) בבקשת , והולכין כל אותו ההלל וכל ריבוע
 הקשת , ועינולו דרך הבתים עד ראשי הקשת , ומשם טודדין אלפים
 כאילו דר בראשי הקשת כצוור (י); מיהא ברצה לילך דרך היתר ,
, בציור (יא) ולא דרך הבתיט , דוקא באין  שהוא הרוהב שבין א , ב
, ה ט , טרוהקים m מזה יותר מארבע אלפים א  ב׳ ראשי הקשת א , ב
; משא״כ בביניהט  מודדיט התחוט ג״כ מהיתר [לא לבד מהקשה]
) ולי״א נם מהיתר בטקוט ת ש ק ה  יותר טארבע אלפים, םודדין רק ט
, ער שלא נשאר ד׳ אלפים , ד  שנתקצר שם כמו בין ראשי הקשת ג
 כציור (יב) מיהא באין הרוהק ו׳ ז׳ שמן הקשת ליתר יותר מאלפים
ן כציור (יג), מודרין בכל ענין מהיתר , אפילו הוא יותר מארבע אלפים ן 3 ן ר י  (למר אין לו ממקוס ע
כ אם בצד האחד מהעיר יוצאים בתים , ובצד השני לאו כציור (יל) אז אם ׳  אלא אלפים אמה א
 רישא למתטתי! לא מתוקמא רוחב העיר בשטח א׳ ב׳ אינו יותר מאלפים, אף על םי שמשך אלו הבתים

 איירי דהיינו במודל ליקא
 :מי דלא קהל רע׳א
 רהוה משמע לעיקר טונתו
 היא לאשמועינן שלוגתא
 זו ושזה יהיה פירישא
 לרישא לזה אינו אלא
 קתני ורע״א בוא״ו למשמע
 דקא חשיב ואןיל עטן זה
 לבא עמו לגמל כוונתו
 לקתני סיפא שאפילו
 למשמע דפירושא
 אחר הוא והיינו
 לאנשי עיר גלולה
 וה״ם אנשי עיר
 גדולה מהלכי! וכוי ט5ד
 ימ5א לץ זה מי ש;יה
 כעיר גדולה ונהן עירובו
 וכוי ס(יגי בה ר׳ע ורבנן
 ולכ״ע אין הפרש בין
 גזולה לק:וגה אלא למר
 לעולם מהלך אש כלה

 והיש
 בשין

 ירבר
 רישא
 וכו׳

 שבשטח א׳ נ׳ חס יותר טאלפים, רואי! כאילו חוט ישר מתוח מ!
, •  נקודת ג׳ עד הצר של בי וכאילו נתארך השטת טב׳ עד נקודת ד

 המכוון נגד נקודת ג׳ כציור(סו) וכאילו כולו טלא בתים ,
ק מנקודת ם, ר  בנקודת ב׳ , אינו צריך למדוד התהו

כ באיזה  כמכין זה ואי
 ענין ימנא השיש זה אינו

 ולהכי אפילו דר אלא
; בתים אלו ׳ ם, רמ מנקודת ד  ב׳ , אינו צריך למדוד התהו
, דהיינו נ׳ מחיצות רה  שאמרנו אפי׳ אין בהם דיורין אלא שראויין לדי
, ודוקא שבין המחיצות רוהב ד' ה ר ק ת  ואפי׳ בלי תקרה או ב׳ מהיצות ו
נ , ובהכ׳ [ , יש להקל א ׳  אמות [ובארובה , וצרה ברחבה , ויש בה לרבע ד
ט ביש בהם בית דירה לאדט ל  ובית דע׳׳ז והאוצרות והגשר והקבר מ
, וביוצא ה ב ר ע ה; משא״כ יושגו צריפין שעושין ט  ולאשמועינן למאן לגריכ מחשיב בית לענין ז
, ובנינים רביט כאלו אין להם ה ר י  ברישא בשני הבבות אנשי בזה שאץ לו קביעית לא מקרי בית ד
 במקום אין אנשי ולא לחיק דין עיר באין לחם היקף מחיצה י׳ או תריץ יי, ואין מורדין אלא מפתח

 במולל שמודים
 חכמים לריע שאפילו טוף
 מלתו כלה במערה הראויה
 לליורין אינו מהלך את
 כלה מכלל לאיפכא הוי
ר ש ח י  איפנא ו כ ד פ

 ביתם ; עיר אפילו אינה מוקפת הוטה , בבתים םםוב־ם זה לזה עד שאין
 כין בית לבית ע׳ אמה וד׳׳ם , אפילו עד מהלך במה ימים נחשב לעיר ,
 וממקום שבלה הבית האחרון מרהיק עוד ע׳ אמה וד״ט לעיבורה של עיר
 [וכן הדין בכל המשלים דלעיל שעושי! טבלא מרובעת , שמרחיק מכל צד
 של הטבלא וכן בהמשל האחרון שמאריכין צר הב׳ עד נקודת ד׳ שמרהיק
 מנקודת ד׳ ע׳ אמה וד״פ] ומשם מודד אלפים ; מיהא זח דוקא בעיר
, אפילו ׳ ת א ש בים כעיר , אבל בבי ח  מטש , או בבתים השמוכ־ם ןל״ז ת
 נרול חרבה אין לו עיבור רק מודד מקיר חבית והוצת מיד התחום , ואין
 טוותרין לו אפי׳ פסיעה אחת ; ובשבת בשרה טתהיל למרור מעמידת
 דבליו די אטות ואח״ב ב׳ אלפים; היו ב' עיירות סמוכות זל״ז , אט אין
, וכן בני ת ח  ביניהמ רק קם״א אטה ושליש , שניהם נחשבין לעיר א
, רס״ג  אט יש בין ב׳ החיצונים ב׳ גי
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 כפרים משולשיט כזה
 אמות פהוח שליש,
 אינו יותר מאלפים
, וטודדין להש ת ה  א
 דלאמצעי אין לה קולא

 וכין האמצעי א׳ לכל אחד מהחיצונים
 [לבד מריחב הכפר] אז שלשתן כעיר
, וי״א  אלפים לכל רוח חוץ משלשתן
 זו וטודדין התחום שלה, רק טחומותיה:
. אין מודדי! אלא בחבל של פשתן ארוך המשים אמה דוקא , וישים ד י  מ
ל כ ר לבו וכן השני כנגדו וימתחנו ב נ  האחד טהמודדין ראש ההבל כנ
; — לא ימדוד אלא כנגד העיר דרך ישרה ימכוונת ואם ה ה הר ו ח  כ
 או גיא או גדר מפסיק , אם בכל ה׳ אמות של שפ! ע הדבר הוה המפסיק ,
ם, מעמיד כלונם מצד זה וכלונס מצד י  הוא מנכיה או מעמ־ק עצמו רק •
חבל חםשים אמה מתוח מראש כלונס לשני ומבליע , ו ו ד נ נ  שני שב
 בתחום [ואין צריך למדוד מדרון העומק בהר אפילו הוא יותר מאגפים
 ובניא ונדר דוקא באינו רק אלפים, הא ביותר מאלפים צריך לטורדו
 בחבל של ד׳ וכמבואר בסמוך]; מד. שאין כן אם בכל ה׳ אמות משפוע,
, רק ס נ ו ם, א״צ הטרחה דחעמדח כל י  מגביה או מעמיק עצמו יותר מי
, אם רהב ההר מצדו לצד_שכנגדו המשיט אמות ת ע  משערו באומר ד
ב ח , אם הדבר חםשםיק ר א מ ל ע  ודיו; מיחא אפילו היבא שדי באומד ב
ל של די אמות , ב ת  : יותר מחמשים אטה ״ מורד כל םדרונו כראוי ב

 (א) 00 (י) (ה)

3 י A 4 ׳•׳ •  • ₪ ^־פד כנם י
 (טו)

י  ז

 (יא) (ע) (יג)

. ;קיל הרמי!): ; ;  כוי׳ נזה שאפי׳ במערה כו!־ מלחו כלה וזהו שעור מלות כ

 ע5מו לפרש מתגיתין כאילו
 חסורי מחםדא אלא
 לסלוגתא דריע היא
 פירושא לרישא לווקא לא
 משתבש כלאיתא בש״ם
 סתם רבי דברי זה התנא
 בלשון כיצד זה רלכאורה
 מכריח לשנות כן ובזה
 יוכן החסרון וטעמו
,י): ט תוי׳ט P עשי r) 
־ על בס־ר ח ו מ ל ה ו י  ד
 ואני אומר לק* אכל מקום
 דתנן במתני' יש לו אלפים
 אמה ולא ידעתי מי הכריחו
 לתוייט לאסמוט לההיא
 דש״ר רהיא לר״מ דלית
 הלכתא כוותיה ושמא
 כוונת התוייט לזמר ש̂ש

 כאותה משנה לפיד מפרש
 אופן המדלה דהויא
ת הבינוניות ו ע י ס פ  ב
 כרכתב שש הרר״י אבל
 מאי לצריך להבין מאי
 קמיל האי סיפא לכבד
 אשמועינן בעיר קטנה
 לעיר גלולה ושמא י׳ל
 דמצינו דהקילו רבנן
 להולט ררכים יותר מבני

 העיר וכגון לטרג גס
 כדלעיל סיד מ׳יז וא״כ
 סליא לדוקא ממיר לעיר
 הוא לאמור שתכלה המלה
 גח5י העיר משום דיש
 להם מטח מישס אבל
ס בשרה י מ  נסתם ש
 לטתכיס להט אלפים היא
 מקל למ ליתן להם המערה
 כל״א כלי שיוכלו לילן
 משש לאיזה יישוב הסמוך
 לה או משום לאפשר
 שתכלה מלתם באמה
 ראשונה שעפ׳י המערה
 זשש קשה ללון משני
 הרוח והחיות ולכו אימא
 דקל להו קץיל ממוללים
 לכל סתם מולל שאמרו

ל  גוסנים לו אלסיס מ



ם י נ ו י  צ

ג* י  yfi א הדר• ה״א ע׳
 םי שאיני טידר. ליא
 ע״ג : לע לש - ה••׳ ש״נ
ן h' טור י נ עי ע ~י'0 כ2' י נ  ה
׳ א׳: י ע  6ו*עאי״נז סי׳ ^ז״ג פ
 כ אטר ר״נ • ש״א ע״צ:

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
י שאינו מ ס ע ( ו א ) א ו ״  פ
א ועממי..  מודה.כט׳
ו י״מ). ופ״ה בד״נ ר ב ד ) 
 ובנייא וכד׳ש וכיה בראלי ן
 וגריטב״א; במשיימונפי״ת
 ובמכביכ(ימשני״ר ליתא..
 וכשב נסיקילהרמ׳יו״גגמ'
 מוכח בהזיא דגרסינן ר׳מ
 דקאמר בשלמאר׳מכראלא
״ עכ׳ל וע״ז ו  ראב״י כ
 העיר הרב בעלד׳םז׳ל״אבל
 יכול להיות דקאמר ככי
 משני שסתם ישנה רימ׳
 עכיל. ובירושלמי מהעין
 רבנן ללאכיי״מהיב לאגיי
ם ל ו ע ל  לרבנן כי׳ ע׳ש- (
 אינו אוסר). בכייא ליתא
 כיז וכן ליתא בראבץ
 ונסמיק סי׳ רפ״ב ומלת
ם בהל״ג  לעולם ליתא ;
 וכשמי; ע׳ דרבנן א׳ ועיי
 בתורת חייש וביד דוד(ד'ס).
. בטיק שיהוא , ו ה י  ש
י נ  בדינ שיהיו . ש
 ישראלים גט׳ק״ישראל;
, ריח עניים ישראלים.  גפי
ר רבן גמליאל', מ  ב א
 בכי׳מ..רשב׳ג. וע׳ ברוסי
. ם י ל ש ו ר י  (רישסיכ). ב
 בד׳נובמשגי׳׳רכירושלס.
ר לנו אבא. גד׳׳נ מ א  ו
 ובמשבי״ר אמר.וה'הבט׳ק
 (ושה..אבר׳)-(כל)חכליס.
 במשביב ליהא וכן ליתא
 בטי׳ ח(ושש והוציאו כלים/
 ונוסח זה (בחברון מל׳כל}
 פליף דאפילו כלי אחד מהני
 דלא נעינן רק חוקה בעלמא
 כמיש התיש׳(ס״ח כ) ר׳׳ה

 והוציאו

ם י י ש ד ת ה ו פ ס ו  ת
 עיו טעינה א [הריב
ם כו׳ ל ו ע  , י״י;] ל
 הלכה כראכ׳י וכיס בש׳ע
 ריש סימן שש״ב. והא
 דכהב ושוכרים אפילו כו׳
 עכיל וכיש בשימן הנ׳ל
 ס׳ה 1כתב הט׳׳ז דהוי
 כמתנה להתיר טלטול

 כשבת:

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
 (£״ן משנה א בריב
ר עם מי ד  ד״ח ה
 מאינו מודה בערוב כותי
 עיכ לפיל שינ מ״ב שיי
 הריב מי שאינו רודז
 בערוב כנין כותי ^

 צדוקי עכ׳ל:

 ר״ע ™ma הדר עם הנכרי פרק ו עירובי] םספת יייט כט

ו מודה בערוב. דדבר הודה מותר למלכול כלא נ י א  פרק ו א ש
 ערוב ובלמה ובית דנו תקנו דבר זה כדי
 שלא ינועו העס ויאמרו כשם שמותר להוציא מן החצירוח לרחוב
 המדינה ושוקיה ולהכניס מהם לחצירות כך מותר להוציא מ;
 המדינה לפדה ולהכניס כו׳ ויחשב
 שהשוקים והרחובות הואיל והן רשות
 לכל הרי ה; כשדות ויאמרו שחצרות
 בלבד הן רשות• היחיד וידמו שאין
 הוצאה מלאכה ושמותר להוציא ולהכניס
 מרשות היחיד לרשות הרבים לפיכך
 תיקן שכל רשות היחיד שתחלק בריורין
 ויאחז כל אחד והחד בה רשות לעצמו

 ויבאר ממט מקום ברשות כולן ויד
ן חצר לבתים כולז וה בו  מו

 שנחשוב אותו המקום כאילו הוא
 רשות לרבים ונחשוב כל מקום ומקום שאחז כל אחד מן
 השכנים וחלקו לעצמו כהוא בלבד רשות היחיד ויהיה אס׳יר
 להוציא מרשות כחלק לעצמו לרבות שיד כולם שות בו וכוי עד
 שיערבו מע״ש כלומר שכלנו מעורבים ואוכל אחד לכולט וכמו
 שאנו שווים במקום זה שנשאר לכולנו כך כולנו שוים בכל
 מקום שאחז כל אחד לעצמו והרי כולנו רשות אחל ובמעשה זה
 לא יבואו למעות ולדמות שמותר להוציא מרשות היחיד לרה״ר עכ״ד
 הרמב״ס פ״א מה״מ. ועיין מ״ש ר״פ דלקמן: הי־י זה אוסר. כרב
 הר״ב דאין ערוב ולא ביטול רשות מועיל כו׳ עד שישכיר והעכו״ס
 לא ישכיר דהייש לכשפים. בנמרא. ופירש הרב רבינו יונתן שיאמר
 בלבו אני רוצה לתת לו חלקי שבחצר מתנה ועם כל זה אינו רוצה
 למלמל בו עד שאשכיר לו בפחות מש״פ בודאי לכשפים הוא
ב ושוכרה מן העובד כוכבים אפילו (  מתכוין עכ״ל. ומ״ש הר/
. וטעמאלפי שפחות מש׳יפ חשוב להם מחמת  בפחות מש״פ. ממי
ל פחות מש״פ משוס דלא מחיל ע מ ה  קמצנותם כדאמרי׳לבןנח נ

. כותי״): הרי ב ו ר ע * מי שאינו מודה ב ר ד  פרק י א ה
. למלמל מביתו לחצר עד ו  זה אוסר עלי
 שישכור ממנו רשות שיש לו בחצר: לעולם אינו אוסר עד שיהיו
 שני ישראלים. בין לתנא קמא בין לרבי אליעזר בן יעקב דירת

 עובד טכבים לאו שמה דירה ובדין
ם ף עם הנכרי בחצר או ע ד ק ו א ה י  הוא שלא תאסור אלא מזור רבנן כדי פ
 שלא ידור ישראל עם העובד כוכבים מי שאינו מודה בערוב^הרי
 שלא ילמד ממעשיו תייק סבר אע׳׳ג זה אוסר עליוב) דברי ר׳ מאיר. ר׳ אליעזר

 דטס״ס חשיד אשפיכת דמים ואסור
 לישראל להתיחד עמו זמנין דמקרי
 ודייר ישראל עם העובד כוכבים
 ואמור רבנן אין ערוב מועיל במקום
 עכו״ס ואי; במול רשות מועיל
 במקום עכו״ם עד שישכיר והעכו״ם
 לא ישטר דחייש לכשפים ומתוך

 כך לא יבא ישראל לדור עס העכו״ם ולא ילמוד ממעשיו.
 ורי׳א בן יעקב סבר טון דעכו״ס חשוד אשי׳ד מרי דשכיחי
. חד דלא שטח דדייר שאסור להתיהד ן נ  לדיירי נזרו בהו רב

 עקב אומר. לעולם אינו אוסר עדשיהו
 שני ישראלים אוסדין זה על זדינ<: ב אמר
 רבן גמליאלי) מעשה בצדוקי אחד שהיה
 דר עמנו במבוי בירושלים י׳). ואמר לנו
 אבא. מהרו והוציאו את כל הכלים

. והלכה כראב״י ושוכרים ן  עם העט״ם לא נזרו ביה רבנ
 מן העובל כוכבים אפי׳ בפחות משו״פ ואפי׳ בשבת ואע׳׳פ שאין
 המכו״ם מבמל רשותו פל שישכור ממנו ישראל יכול לבטל רשות
 ואפי׳ בשבת והוא שיאמר לחברו כשלא ערבו רשותי מבומלת
 לך ויהיה הוא אסור למלמל בחצר וחברו מושר ואם ירצו אחר
 שהשלים חברו למלמל מה שצריך לו יטל חברו לחזור ולבמל לו רשותו
 ויהיה הוא מותר וחברו אסור: ב מעשה בצדוקי. מתני׳ חסודי
 מחסראוה״ק צדוקי הרי הוא כעכו״םד״נאומר אינו כעכו״םומעשה
 בצדוקי אחד כו׳ ואמר לנו אבא מהרו ועשו צרכיכם עד שלא
 יוציא ויאסד עליכם ש״מדכישראל הוא ויכול לבמל רשות ומפני
 שהמבמל רשותו וחזר והוציא בין בשוננ בין במזיד אוסר כדלקמן

 משום
 אפיי אפחות "מש׳יפ והוי גזל לדידהו. ונזל מזי ־מצות בני נח ונהרנין עליהם וכן כתב הר״ר יונתן. והרמב״ם נתן מעם אחר
 כבסמוך. ומה שכתב הר״ב ואפי׳ בשבח שהשטרות כבכול רכות היא שאינה שטרות ודאית אלא היכר בלבד ולפיכך שוכרים ממנו
ה דר עמנו ז ר  אפיי בפחות מש׳׳פ כן כתב הרמב״ס בפי׳ב מה״ע. ומי׳ש בדין ישראל שיכול לבמל וכוי עיין במשנה י' ״׳ ב ש
 במבוי. ובימל לנו רשותו. רש׳׳י ורמב״ם: והוציאו את הכלים. והחזיקו בו ושוב אע״פ שיוציא הוא לא יוכל לחזור מבטולו כיון
. ואע״פ שאץ זו החזקה כשאר חזקות שקרקע נקנה בה (כדתנן ומפורש במשנה ה׳  שכבר החזקתם בו. והכי איתא בהדיא בגמ׳
 פ״ק לקדושין) אפילו הכי הקילו חכמים בה ותקט כשאר חזקות כ״כ הר״ד יונתן. ולהט אתי שפיר דבדברי ת״ק נקמ והוציאו הכלים
 משוס דלא בעינן אלא חזקה בעלמא משא״כ בדברי ר״י דנרם ועשו צרכיכם. דלדידיה כל צרטהם הצריכו לעשות. והר״ב שכתב

1 • בדברי א  *) ברע׳ב דיר כותי או נמקי ונשמט הדבר בדהיר של התוי״ט ועי׳ במלאיש וכראל״׳ כ

ן י כ  ישראל י
 מכבים הב׳ תוך זמנו, אבל אחי׳כ גם עובד כוכבים כפכר מטובד
 כוכבים אוסר. אבל בשכר עובד כוכבים מישראל, אינו אוסר אפי,
 על ישראל אחר, שלא השכיר היכראל לעובד כוכבים על רמת
 שיאסר על ישראל. ובאין העובד כוכבים רוצה להשכיר, יתקרי לו
/ עד םיכי' לו רשות להניח בביהו שוס דבר, ויהי׳  ישראל א
 הישראלעי״ז נחשב כשטרו ולקיטו שיוכל להשכיר כלא מדעתו(שש״ב).
 וישראל מומר לע׳׳ז, או מומר להלל שבת בכרהסיא, אט' רק
 באיסור דרבנן, כגון להוציא חון לעירוב, או לטלטל מעות או שאר
, א כ  מוקצה בשבת, בעשה דבר זה בפרהכד' נ׳ פעמים(כ״כ רמגיא ה
, וכ״כ ( ה י פ ש , דינו כעובד כוכבים ( ( י ב  זלשיך ייל כ׳ סקי*1 כפ״א ס
 אפיקורס שמלגלג בדחז״ל ריט כעובד כוכבים , אף שלא חילל שבת
 בפרהסי׳. מיהו כל זה להוציא ולהכניס מבתיהן לחצר, אבל להוציא
 ולהכניס מפתח של ישראל לרחוב, מותר, דטון כבתחילה כשנתיישבו
 ישראל בעיר, שכרו הרחוב משר העיר, אין מומר או אפיקורס
 ועובד טכביס אושרי' שוב אישראל (שצ״א): ד)ר״ג ס״ל לצדוקי
 דינו כישראל, וא״צ להשכיר, ומבטל רשותו ודיו: ה) וביטל רשותו,
, רק דהמנסל רשותו אם חזר והוציא מביתו למנוי ט  וסני בה

ן תפארת י כ  י
 פץ א) כותי או צדוקי ואפיקורס שכופרים בתורה שגעי׳פ, מרובי
 חצרות וכדומה : ב) יאסור ישראל למלמל מבית לחצר עד שישכור
 מעובד טכבים רשותו שבחצר, אכל ישראל שלא עירב עם בני החצר,
 סגי במבמל להן רשותו: ג) לכ״ע דירת עובד כוכבים אינו אוסר
, דעובד כוכבים  מדינא, רק ר״מ ס״ל אע״ג דבל״ז לא ידור עמו
 חשוד אשפיכות דמים, אפ״ה חייש למיעוטא דמקרי ודייד , ישמא
 ילמד ממעשיו, להט נזרו רבנן שיאםד עליו הטלטול עד שישכור
 מעובר כוכבים רשותו, ועובד כוכבים מדחייש לכשפים לא ישכירו
 בנקלית, יע״י כן לא ידור ישראל עמו, וראב״י ס׳צ ב' רשכיחי דריירי
 נזרו רבנן, חד דלא שטח דדייר מדאשור להתייחד עמו מחשש שפיכות
 דמים, ל״נ רבנן. וקיי״ל דדיקא ב׳ ישראלים הדרים בבי בתים עם
 עובד כוכבים בחצר, אוסר עובד כוכבים עליהם, אס יש לו דרישת
 רנצ בחצר, ואינו מועיל שיבטל להם רשותו, עד שישכרו רשותו
 ממנו או מאשתו או ממשרתו ואפילו ממשרת משרתו, ואפי' בע״כ
 של בעה״ב, רק שיהי׳ ברצון המשכיר, ואפי׳ בשבת רשאי לשטר.
 ובשכרו לזמן, לאחד הזמן צריך לשכור מחדש, ובשכר לזמן, והשטר
 העובד כוכבים דירתו או מכרו א״צ הישראל לחזור ולשכרו מעובד



ם 138 תוספת יו״ט החד עם הנכרי פרק ו עירובין ר״ע מברטגויה י נ ו י  ע

 ברברי ת״ק ועשו צרכיכם שיטפא ללישנא נקכויה ולא לק . משום הט קאמר ר״נ מהרו ועשו צרכיכם על שלא יוציא הוא
 ובעצמו כתב בלברי ר״י שאמר לת״ק ולא על שיוציא כליו כליו לחצר ויחזור ויזכה ברשותו שבטל ויאםר עליכם אבל אי
 כרקאמרתש״מ לה״ג נמיבלברי תייק. ומ״ש הר״ב וחזר והוציא כעכו״ס הוא וחין העכו״ם יכול לבטל על שישכור היכי הוי מצי
. לא ר מ ו  בי; בשוגנ וכוי רישא נקט וכמ״ש בס״ד לעיל ספ״ב : רבי למיסר עלייהו מאחר דאניר לתו ושקיל למי: ור״י א
 כך אמר ר״נ רלעולם צלוקי הרי הוא
 כעכו״ס ס״ל לר׳׳נ ואותה מעשה אינה
 ראיה דר\ק להו ר״נ מהרו ועשו
י  צרכיכם בע״ש קולס שתחשך ולא ע
 שלא יוציא כליו כראמרת אלת ער
 שלא יצא היום ויאסר עליכם. ופסק
 ההלכה שכל ישראל שמחלל שבת
 בפרהסיא הרי הוא כעובר כוכבים
 ואין מערבין עמו ואינו מבטל רשות
 אלא שוכרים ממנו כדרך ששוכרים
 מן תעכו״ם והמשמר שבת בפרהסיא
 אע״פ שפעמים מחלל אותו בצנעא
 ואינו מודה בתורת ערוב כגון הצדוקים
 בזמן הזה שמשמרים כבת ואינם מודים
 בתורת ערוב ה״ז אין מערבי; עמו

 יהולה אומר כוי על שלא יוציא. פי
 הר׳יב על שלא יצא היום״. בנמ׳
 בברייתא על שלא תחשך ופרכינן והא
 עד שלא יוציא תנן כלומר ופלי: לומר
 דחזקה לא מהני ויוכל לבטל בטולו
 הראשון כשיוציא. ומשני אימא על
 שלא יצא היום: ג ביתו אסור כוי.
 כתב הר״ב לסבר האי תנא כוי כלומר
 לאפוקי מדרי אילעי שאמר שמעתי
הר"ב וכן]  מר״א דםפ״ב. ופסק [#
 הרמב״ם כהאי תנא דהכא: שאחד
גמרא הא תו למה לי ומשני  נותן ט/
 משום שנים נותנים רשות לאינטריך
.  לאשמעי׳ דלא גזרינן ללמא יעלו נמי
 ואין נוטלין רשות דמשנה יתירה היא
 שמעינן מינה לאע״ג לא״ל קני על

 לסבר עד שלא יוציא ויאסר עליכס 0 .
ו ר ה . בלשון אחר. מ (  רבי יהודה אומרי
 ועשו צרביכם במבוי ח). עד שלא יוציא ^
 ראסר עליכם ג ג אנשי חצר ששכח אחד
ס י נ כ ה ל  מרט ולא עירב י). ביתו אסור מ
. ושלהם ע) א יא) לו ולהם יב) י צ ו ה ל מ  ו
ו ולהם נתנו לו רשותן. הוא  מוחרקיי) ל
 מותרט׳), והן אסוריף). היו שניםיח). אוסי־ץ
. ונוטל  זה על זהיפ). שאחד נותן רשות ל)
 רשות»0. שנים נותנים רשות הב) ואין
 נוטלין רשות יג< ״' ד מאימתי נותנין רשות
 בש׳יא מבעוד יום כי).ובה״א משהשיכהכה).

 מי שנת; רשותו והוציא. p בשוגג בי! אבל יכול לבטל רשות וא׳׳צ לשטר
 מנת להקנות לפני רמס דתימא שליח שריה יןמ״ל כיוןדלא קנה ממט-והוא שלא יהי' עובל עכו״ס^כיתו אסור להכניס ולהוציא.
 איהו מביתו לחצר בין הוא בין אנשי החצר. וכנון שבטל להם רשות חצירו
 כלומר החלק שיש לו עמהס בחצר ולא בטל להם ביתו דסבר האי תנא מה שבטל בטל ומה שלא בטל לא בטל הלכך הוה ליה בית רשיתא
 לידיה וחצר רשותא דילהו: ושלהס. בתים שלהן מותרן להוציא מהן לחצר בין הוא בין הם דהא בתים שלהם וחצר רכות אחת
ו לו. הם רשות חצירן הוא מותר להוציא  היא והוא אע״נ ללא עירב הוי כאורח גבייתו שאורח מטלטל ברשות אכסניא שלו: נתנ
 מביתו לחצר שהכל כרשותו והן אסורים אפיי לטלטל מביתו לחצר ולא הוי אורחים נביה. לחל לגבי רבים הוי אורח. רבים לנכי
. שלא ערבו ושאר בני חצר בטלו להם רשותם שניתם אוסרים זה על זה מפני שהחצר היא של ם י נ  יחיד לא הוו אורחים: היו ש
. ואעי׳ג להדר חד מטיהו ובטיל  שניהם והבתים מיוחדים כל בית לבעליו ואין מוציא מרשות המיוחדת לו לרשות שלו ושל חברו
 ליה לחבריה אינו מועיל. הואיל ובשעה שבטלו בני החצר רשותם לאלו השנים,שלא ערבו היו אוסרים זה על זה אשתכח לבטול קמאי
 לא מהני וט הדר מבטל לא מצי לאקנויי רשותא דידהו להא צא קנייה הלכך בני חצר שקצתן ערבו וקצתן לא ערבו אותן שלא ערבו
 מבטלין רשותן לאותן שערט ואין אותן שערבו מבטלין רשותן לאותן שלא ערבו דאסרי אהדדי כלאמרן והמבטל רשותו לבני
: ד ב״ש אומרים מבעוד יום. דםברי ביטול רשות מקנת רשותא הוא ומקנה י ח א  חצר צריך שיפרש שמבטל לכל אחד ו
. סברי ביטול לאו אקנויי רשותא הוא אלא אסתלוקי מרשותא ואסתלוין ך ש ה ת ש  רשות בשבת אסור : וב״ה אומרים אף מ
 מרשותא בשבת שפיר דמי. ובברייתא פירשו דבכל דוכתא אמרינן טון שנאסר למקצת שבת נאסר לכולה חיץ ממבטל רשות:
ר. לקניסשוגג אמו מזיל ואין הלכה כר״מ: י א, שחזר ונ:תמש ברשות שבטל: אהד שוגג ואהד מז צי הו  מי שנתן רשותו ו

 שהוא

ן י כ  ישראל י
 מביתו להצר, דרבים לגבי יחיד לא מחשבו אורחים. מיהו פשוט
 דזהו דוקא בשרבים הם הדרים בחצר, אבל אורחים גמורין שבאו
 לביתו/ אעי׳ג שהן רבים ובעה״ב יחיד, מותרי! להכניס ולהוציא
 מביתו לחצר: יה) שלא ערבו, ושאר בני חצר שערבו בעלו להן
 רשותן, תו הו״ל כחצר של אלו הבנים: יט) לעכ״פ אלו הב׳ לא
 ערבו, ואעי׳גדחזר אחד מהן וביעל שובי לחבית, לא מהני,
, ואיך יבעל זה י מ  רמז־אוסרים זע״ז, ש״מ לביטול קמא לא מ
 רשות שאינו שלו: כ) ר״ל מבטל לאות; סלח עירב עמם: כא) שיבעלו
 הם צו: בב) ולא גזרי׳ טתניז אטו נוטצין: כנ) אפיי באייל בביטול
 קמא קני על מנח להקנות, לא אמריי שליח שוויי׳: כד) דם״ל ביטול
 הקנאה רשות הוא, ואשור בשבת: כה) ס״ל ביטול סילוק רשות

 י.!א

 רע״ק
ב ועשו צרכיכם במבוי מבעוד ידם דבמובת לא מחני ת  ורש״י במתני׳ כ
 לכו ראי ביטול שמא יוציא ויאסור עליכם דקסבר ד״י אעינ דהחזיקו בני
 מבוי במבוי תחלה מצי לאהרורי ביה עכ״ל. ותמוה לי מובא דמאי
 בעי רש׳׳י בזה רעשו צרכיכש היינו מבע׳יי ולא כפשוטו דלר״מ הזהיר
 שיראו לזרז דמיד כשקידש היום יעשו איזה שימוש במבוי , ובזה םני
. ולר׳י הזהיר שימהו״ו במהדאפשר. ו  דאחר החזקה א״י לחזיר ולזבות ב
. וברייתא דקחני ת ו נ ז  לעשות כל תשמישם בנחיצה קודם שיוציא ויחזור ל
 עד שלא חהשף היינו דהברייתא בקט הטעם דהוי כעויג ולא מהני ריטולו

 אבל

ן תפארת י כ  י
, להכי אמר אבא וכו׳: ו) דכשהוצאתם החזקתם  במזיד, אוסר(ש״פ)
 ברשותו, ולא יכול הצדוקי לחזור מבטולו, ועכ״ש ש״מ דבטולו
 מועיל, כמו ישראל: ז) ר״י ס״ל צדוקי כעובד כוכבים, ואביו דר״ג
: ה)מע״ש : ט) עד שלא יצא מס ע״ש: י) עירובי טי  ה״ק מהרו ו
 חצרות עם בני החצר, וביטל להם חלק חצירו וצא ביהו, ואע״נ
 דהנא סתמא גקט היינו מרכך מצוי לבלי לבטל ביתו, וכמשיזז׳׳צ
 מנע רבים מתוך ביתך: יא) להוציא מביתו לחצר: יב)דביתו לא
 ביטל להם: ינ) בתים שלהן: יד) להכניס ולהוציא מבתיהן לחצר:
 טו)זכשביטל להן חלקו, החצר ובתיק רשות א׳ הן, והוא הוי׳ צ
 כאורח דרשאי לטלטל באכסכיא שלו: טז) להכניס ולהוציא מביתו
 לחצר, אבל מבתיהן לא והרי לא בטלו רק חלקם בחצר: יז)אט׳

 תוספות
 פיו ב [אות י-ט] תוי״ט ד״ה ר״י אומר עד שלא יצא היוש , ולוו׳׳ז בם ר׳י
 ס״ל לענין דין ביטול דאחר שהחזיק זה א״י הטבטל להזוד מביטול
 ופליני רק אם צדוקי כעויג וזה כוונת התוי׳׳ט במתני׳ ד׳ דיה די״א ובש״ס
ת ; בצינעא באן במומר  איכא עוד שינויי ואב״א כאן במוםר לחלל שבתו
 לחלל שבתות בפרהסיא היינו דמתני׳ מיידי בצינעא דאינו כעו״נ ועד שלא יוציא
 היינו כפשטא וטעמא דר״י דם״ל דאף אחר שהחזיק יכול לחזור מביטולו
ה ב י ה כתב הרא״ש דחאי שינוי׳ עיקר דאיצ להניח המשנה ומימ אפשר ד  ו
 כרים דא״י לחזור מביטולו אחד שהחזיק דקייל הלבה כדברי המיקל בעירוב,

, סיפ ע׳א ר צ  נ אנשי ה
 ניי ננייא מיי' פ״נ מהיעה״א
 0מ'נ ננש*h 1' טוי כויע או״יז
 ש״ :״פ סעיף אי: נתנו
 לו • מיי׳ oc היג מושיע
' ל׳ י• ד מאימתי. י ע  cc ס
 ס״פ עינ: בשחש״בה. מי״
 שס כינ שיש״ע מס סגנ״ 6' :
 בין בשוגנ בין במזיד.
 יל1=צ0* עייעץ פיו סיג :

ת ו א ת ס ו י נ י ו ג  ש

ד שלא  והזניחו (דים)• ע
 יוציא. בכיימ עד שלא

# מ ;  יצא . וכיה כדיש נ
 וכרש״י וטו; לגרום כן נם
 בלכרי ר׳ יהודה וזה דאמר
 לקמן (םט,א') אימא עד
 שצא יונח היום, אכל נ ו״ש
 הנזםח שם תני עד כוי
 ועיש נרא״ש ם״סי׳ג(ד״ם)
ר ו ס א י ו ־ ח י כ  ועי׳ הגהות ה
 עליכם. ככי״א ואוםר..וכן
. ר״ו אומר בלשון ך י מ ס  ב

 אחר.ופיה כמשייכ; גדיש
 ר״י אומיה בלשון אחרת.
 >כ״ה בכייק ושם (לשון)
 וכיה גמש־״נ(ושם אמרח);
 ככי״מ דיי אומר אומרה
 [אולי 5*ל אסרה] בלשון
 אחרת. ופיה אחרת ככייא
 ןכמ״״פ וכמשכי״ר וכרייף
• ם כ י כ ר  וברא״ש ע״ש• צ
 בד׳׳נ (את) כל ציכיכמ
 וכ־״ה מליון כיימ ולי-זא.
. כדיש במבוי י ו ב מ  ב
י ש נ ט • ג א

י י•  י  מבס
. החצר . . נ י ־  חצר . נ

 מלהכניס ומלהוציא.
 כדי: ובמשכייל..ולהוציא;
 ככי׳א לתכנים ולהוציא.
 וכ״ה כפריה וכרש׳י וגריג.
ן לוולחם.ימשדש י ר ת ו  מ
 ובטימ וככייא טזתר-וכ׳ה
 נרא״ש וכריטכ״א וכ־ה
 גרש'י(נו, א׳) והיה נכון.
ם נוחנין.ככי*ק וכר״נ י נ  ש
. ן י א  וכמשבייר ושנים.. ו
 כנייק וכמשני׳ר ואינן .
א משחשיכה. ״ ה ב  ד ו
 כדמ״ס וככי״מ ובמשכייר..
 פיטתחשך*.; בדיש״ אף
 משתחשך-״וכיה כרעיכ
. כנייק א י צ ו ה ו י ה ו  ונכין ה
ן בשוגג בץ י  להיציא. ב
 כמדד

ם י ש ד ת ה ו פ ס ו  ת

י אומר י ד  הר״ב ד״די ו
 ופשק הל׳ כוי עכ״ל וכ״ם
 נשיע םיייין שטיה :

ד שוגנ כו׳ ה  ך בהר״ב א
 דקניס vS\ מייד
 כוי ע;״ל וכתבו התום׳
 דף ם׳ח ע׳כ דלא שייך
 הכא הנשא לכלאו הכי
 אטור צדידיה אלא כלומר
ה לשי ש  גזרו כו/ומ״מ ק
 דכריהם אמאי פשקו
 הסוםקים כליי והא ק״״ל
 כר׳ימ נגזרזהיו ושמא משוט
 וקי׳להלכז הדכרי המיקל
 בעירוב ואפשר דמש״ה נקט
 חלמולא כלשון קנשא כי
 היכי דלא תינועי לפשוק
 מ־ימ דכקנס ליש הלכתא

 כוותייי: (שיל) :



 ציונים

VJ< ה בעה״ב.ע'£ «'ג 
 גי" שיה מהיע היא עיר אויי)
/ 05״ו ושיע סי׳ שפ״ו י  ס
, נ' נהנ״ה ־. צריכי!  סעי׳

 לערב . שם ושם :
ש חבורות. עינ«״#: ס  ך ח
. מיי׳ ה״ד מהי • ד ח  עירב א
נ M׳ft 1׳ מושיע ' » r 0 ' ׳ * 
: ׳  איח 0י' מ״ע העי׳ נ
 ן האחי;. ע״נ עינ מיי׳ ין״ל
 מי.״« ה״ו 0מ*נ עשי! א׳ 0וש'ע
; ׳  אי״ח סי' ש'« שעי' ה

 שגויי נופחאות
ק ובמשבי׳ר ' י בכ . ד י  במו
; ר י ז נ בין מ ג ו ן ש  בי
ע בין ו  כד׳״נ. בין ש
, ( ר ט י י זה א ד ר ) • ד ד מ  ב
ד כי׳ י ז מ  כבי׳׳א לישא. ב
פ ׳ ו מ . כ סר ו או נ ג אי ג ו ש  ב
ר ״ י ק וכמשבי׳ר מז ׳  וככי
ה ׳ כ ו . ם י נ כ ש ל ה - נ ג ־  ש
; ר ״ י י ש מ כ נ וככי״ק ו  כדי
; בכי׳ננ ו י נ כ ש  במשכ׳יב ל
ו . י נ  ובכי״א עם שכ
ה ברש״י וברא׳יש וכן י כ  ו
 הוא ברעיב עיש .
. כמשכיב ת ו ר ו ב ש ח מ ח  ל
- ואינו נכון . . ה ש מ  ח
ן . במשכי׳ר י ל ק ר ט  ב
ב ו ר ן . ע  בטריקלי
ב ו י . גד׳׳ש ע ה ר ו ב  לכל ח
א ״ ה ב ו • ׳ י ר ו ב ד לכל ח ח  א
; . . א ׳ ח נ ב . כר׳ ד ח  כוי א
( ן ט ז ב ] # ת ח א . . ר ״ י נ ש מ  ג
. ככייק לישא; ן ת צ ק מ  ש
א ׳ י ככ  כדט׳׳ס וככי׳־מ ו
ו מקצתן ; ם הי א  ש
ו א . ן ת צ ק ם מ א  כמשני״ר ש
ת שהן צריכין.וכ״ה ו י ל ע  ב
; בכיימ : ׳ ד כ ק ו י י נ  כ
^ כ ו ז ( י כ י ר ת צ י י ל ע ב  ו

א וכדי׳ש) ׳ ת ככי ו י ל ע  ב
ן ציייכין ה ה בתום׳• ש י כ  ו
ש שצריכין ד ב . ב  ערו
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ת חדשים ספו  תו
ב ד״ח איצ כוי י ר  ה ה
ל ׳ כ  במקום עירוכ ע
 יימ״א סימן שש״ו הניא
 ייא דסומכין השיתוף
 במקום עירוב אפילו לא
ק  נשתתפו רילא ביין ו
ם  סומכין אעירוכ במקו
ז האהין כוי י  שיתוף: מ
׳ ע״כ  לפיכך כוי מבטל כו
יע מאי קמ״ל צ1ה נ  ו
 פשיטא כיון דצריטם לערב

 דאם

 ראשון לציון
ן השותסין האהי הז  טשנ
 במשכ״ג אישא האחין
 שהיו אוכלי( וזיל רש׳י
 סשותפין לא גרסינן מכיל
 אכן בפי׳ המש>יות
 להרמבים איתא ופירש
 כמו שפירש הריע

 מברטנורה :

 ל עובייה mam הדר עם הנכרי פרק ו עירובין תוספת יו״ט
 ף, שהוא שותף עם שכניו. שבמבוי לבם שותפות בעלמא ולא איהו לאשתרויי לא מצי צאקטיי: ד ר״י אומר במזיד אוסר .
. והוא שיהיו כולן בותפין בכלי אחד הייט בדלא החזיקו בו כבר שאס החזיקו והוציאו מבתיהם לתצר ב ר ע  לשם ערוב : א״צ ל
 ודוקא שתופי מבואות הוו ביין כדתנן בכל מערטן ומשתתפץ שוב אינו יכול לאסור כדפירש הר״ב במשנה ב׳ ואפילו לריי
האין צריכיןלערב. כתבהר״ב ודוקא שתופי מבואות  אבל ערובי חצירות אין מערבץ אלא בפת דערוב משוס דירה [״דההם]:
 כו׳. ופי׳ לערב לשתף. המגיד רפ״ה
 מה״ע וכיוצא בזה ספ״ט . ועיין מ״ש
. .ומ״פ הר״ב דערוב י ״  בס״דפ״ז מ
 משום רירה הוא בפ״ה בגמ' דמ״ט
 וכלומ' לערב דרתן לעשותן אחת אבל
 שתופי מבואות אינו אלא לשתף רשות
 החצרות שבמבוי ולא רשות הבתים
 וחצר לאו בת דירה היא. רש״י. ומ״ש
 הר״ב אבל אם נשתתפי ביין כו׳ ואין
 ס! מכין על השתוףיכרי שלא תשתכח
 תורת ערוב טי • ז״ל הרמל׳ם
 בחבורו שהרי אין התיטקות מנידן
 מה נעשה במבוי לפיכך אס נשתתפו
 במבוי בפת סומכין עליו ואין

. דברי ר״מ • רבי ( י  במזיד. הרי זה אוסר י
 יהודה אומר. במזיד אוסר מ). בשוגג אינו
 אוסרגךן בעל הבית שהיהשותףלשכניםבח)
 לזה ביין. ולזה ביין. אינם צריכים לערבכט)
 לזה ביין ולזה בשמן. צריכים לערב. רש׳יא
 אחד זה ואחד זה. אינם צריכים לערב•*:
 ן חמש הבורות ששבתו בטרקלין אחדלא).
 בש׳יא ערוב לכל חבורה וחבורהלכ).ובהיא
 ערוב.אחד לכולןלנ). ומודים בזמן שמקצתן
 שרוק בחדרים. או בעליות לי) שהן
 צריכין ערוב לכל חבורה וחבורה: ז האחין

 הוא ודירה של אדם אין לבו נמסך
 אלא בפת ואס שחף שתופי מבואות
 בפת כ״ש דחשיב טפי וםומטן על
 אותו שתוף של פת במקום ערוב
 וא״צ לערב ערובי חצירות אבל אם
 נשתתפו ביין או בשאר דברים צריכים
 לערב עירובי חצירות ואין םומכין
ד שלא תשתכח תורת  על השתוף כ
 ערוב מן התינוקות: ר״ש אומר כו׳־.
 ואין הל׳כד׳ש: ןבטרקלין.ביתנדול
 ורחב מושב מלכים וחלקוהו לחמשה
 וכולן יש להן פתח מן הטרקלין לחצר
 וצריכים לערב עם שאר בני החצר:
 בית שמאי אומרים . רשותיהן

 חלוקים וצריך שכל חבורת וחבורה תתן פת לעמב החנר : צריך לערב בחציתת שהרי התיטקות מטרין בפת עכ״ל כלומר
 וב״ה אומרים. אין מחיצה זו חלוק רטת. ובזמן שחלקו הטרקלין ויודעים כמשוס השתוף של פת מטלטלין בחצרות ולא יבואו
 למחיצות גדולות המניעות לתקרה כולי עלמא לא פליגי דהוי חלוק לטלטל בחצרות בלא שתוף הפת אבל ליין ושאר דברים אין
 רשות משום דהוי כשרוים בחדרים ובעליות. כי פליגי דחלקו לתינוקות הכירא ט אין משגיחי! בדברים שנעכהבהס דבר מה
. ו  במחיצות נמוכות שאינן מגיעות לתקרה ב״ש סברי מחיצה כזו ט אם אל הפת עיניהם תלויות ומשגיחי! לדעת מה יעשה ב
ן וא״ת ותיפוק ליי בלא תשתכח כוי היאך נסמוך על שתוף מבואות י ה א ה  הויא חלוק רשות וב״ה םברילא הרא חלוק רשות: ן
. הא מלתא ת פ  השותעין. הכי קאמר האחי] שאוכלין על שלחן אביהם והשותפים שלא בפת במקום עירובי חצירות שאינו אלא ב
׳ דאה״נ דסומטן על שתוף בלא כפת כו׳. מ  האוכלים ל״ק דתא איכא דס׳יל מ
 וכתב רש׳׳י ואע״ג דיין בחצר לא חזי מגו דחד למלתיה בשתוף סמטנן עליה בחצר ע״כומ״ש הר״ב והוא שיהיו טל! שותפים
 בכלי אחד. גמ׳. ודהני סיפא לזה ביין ולזה בשמן צריטן לערב ה״ה יין ויין בשני כלים אלא אורחא דמלתא נקט. ועוד דלא הוצרך

ש חבורות ששבתו בטרקלין. [״כתבהר״ב] וכולן יש להם פתח פתוח לחצר מ  התנא לפרש דסתם יץ ושמן בשני כלים. תוספות: ן ה
 וכ״כ רש״י ובתום׳ כתבו הטעם דאל״כ לא היו צריטן לתת ערוב אלא ב׳ הפנימים משום לאינך כולהו החיצונים הוו כבית שער
 שלהם ותק במשנה ד׳ פ״ח דבית שער אינו אוסר. ומיהו אותו שלפני הפנימי לא מקרי ביתשערכר״י דס׳יפבגמ/ומ״שעור הר״ב
 וצדטן לערב עם שאר בני החצר משוס דאלי׳השאין כאן עוד דיורץ בחצר אינןצריטן ערוב כלל דע״כ לא אמרינן בהן חלוקץ לבייש
' ש״ע. ועי׳ כמכנה דלקמן דבעינן נמי שאין  כדאית ליה ולבי׳ה כדאית ליה אלא כשיש דיורין אחרים בחצר. וכן מסיק בטור ס
 נותנין הערוב בטרקלין זה והכי תניא אמתני' דהכא: ומודים בזמן שמקצתן שרויין בחדרים או בעליות. בגמ׳ מאי חדרים ומאי
 עליות אילימא חדרים ממש ועליות ממש. פירש״י שלא היו מחוברים מעולם. פשיטא. אלא לאו כעין חדרים כעין עליות ומאי

 ניהו

 יכין תטארת ישראל יכין
 הוא: כו)דקניס שוגנ אעו מזיד: כז)מיהו בהחזיקו בבר אימ אוסר ל״ל פתחים סגורים, דדירת בני ארמון אינו נותלכטס שש כמו א£ל הדיוט.
 כסי' ו׳: כח) שדרים במבוי, והי׳ להס ביחד יין, ולא התכוונו לשם וכמו p נקרא מה״ס בל״א (שלאסס). אח״כ מ$אתי קצת מוה כתשו׳ מהרמ״ע
. ומיידי שיש בין כל חבורה וחבורה מחיצה שאינה מניעה ( ס  שיתוף ממאות: כמ) כיתוף מבואות דאילו ערובי מצירות צריך פת סי׳ מ״
 שלם חקא . ולרמי׳א (שפי!) דבדיעבר שומטן אשיהוף תחת עירוב לתקרה, .וכל חדר פתוח לחצר , וצריכין לערב עס פאר בכי החצר:
 אפיינשחתפו רק ביין, י״ל רא״צ לערב ערובי חצירות קאמרתכא, לב) כל א' ואי תתן קמחלהפת: לג) למחשבו כאילי דרין כולן בבית
, ולי בשיתן א׳ בעד כולן, וא״צ לזכות להן, דכיון דביניהןא״צ ׳ , א  דסומכין אשיתוף דין: ל)וקיי"ל כר״ש, והוא שיהי׳ הכל בכלי א'
 ואפי׳ בלזה ביין ולזה ביין(טור שס״ו. וומ־א שפ״ו סייג): לא) ארמון עירוב, הוי׳ל א׳ מהן ממילא כשליח בער טלן: לד)ה"ק בזמן
/ שדרים בחלרים שהן כעין עליות נפרדים, שחלוקים במחיצות ח י נ  ?יש בו חדרים הרבה (ונ״ל דערקלץ הוא טטריקן ערוקו גלין (ע־ז ז

 המגיעות
 תוספות רע״ק

׳ בתים טש״ה לא מהני לתיצונות אבל  מיירי שהגיהו העירוב באמצע בב
 הכא במונח בתצר שלשתן מותרות זו בזו. אבל ביין ושמן דלא הוי עירוב
. ורב יוםף • ה מ  להדדי וההיצונות אשורות זה בזה גם האמצעי אסור ע
 מוקי פלוגתייהו דר״ש ורבנן בפלונהא דרבנן ור׳׳י בן נורי דר״ש סיל
 כריב׳׳ן דיין ושטן טהוברים «ה לזה וטקרי יבול לערב זה בזה והך תירוצא
׳  דר״י לא שייך רק אליבא דאביי דמוקי מתגי׳ דהכא דיין ביין גט בב
 כלים מהני ויין ושמן לא דלא ח1י לעירובי טש״ה ריש רם׳׳ל בריב״נ טקרי
 חזי לערובי אבל לרבא דמוקי מתני׳ ריין ביין מהני רק בכלי א׳ והא דנקט
 ביין ושמן משום דאודחא דמלחא דהם בב׳ כלים א״כ מה בכך דר״ש
. וע׳׳ב י נ ח  ס״ל כריב״נ רהזי לערובי הא אפילו יין כיין בבי כלים לא מ
. והרע״ב קיצר ת או  דרבא ס״ל כאוקימתא דרכה דמיירי בהצר שבין ב׳ מבו

 מאד

 אבל למה דנקם רש״י הטעמ דמצי לאהדורי ביה למאי צריך לפרש
א הביא בשם הירושלמי דאף לשינויא ב׳ ״ ב ט י ר ב  ההזיקו מבע״י • וצ״ע: ו
 הנ״ל דפעמא דר״י דיהזוד מביפולו זהו רק בצדוקי דאע״ג דמבטל כישראל
 לא אלים ביטוליה ולא נמר ומבטל אבל בישראל גמור אליט ביטוליה וכיון
 דאחויקו בני מבוי כטבוי תו לא מצי למיהדר ביה : ה [אות נ] במשנה
. בםוניין מוקי רבה בחצר שבין ב׳ ב ר ע ד זה אינם צריכים ל ח א  דיה ו
 מבואות וערבו עם מבוי זה ועב מבוי זה והניחו העירוב בחצר כדין
 שיתופי מבואות ואין צריכין לערב דקאםר ר״ש , היינו דחהצר מוהר עס
 הטבואת והם עטה, אבל המבואות אסורות זו לזו. וריש לטעמיה דם״להכי
 לעיל פ״ד מ״ו בג׳ הצירות. ורבנן לפעםייהו דס׳׳ל דחאמצעית נ״ב אסורה
ם שגיהם משום הכי אילו ערבו ביין היו בולם מותרים זה בזה דלעיל 1 
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 האוכלים על שלחן אחד. והוכלין על כלחן אניהס לאו דוקא אלא
 נוטלי; מזונותיהן מבית אביהן ואוכלץ אוהם כל אחד בביתו. וכ;
 הפותפין עושים מלאכה אצל בעל הבית אחד בשותפות וטטצץ
ם י שנ  מזוטתיהס מבעל הבית ומוליטז לאכול בבתיהם: ו
 בבתיהם . והם ואביהם [ואחדים]
 דרים בחצר אחד : צריכין ערוב
 לבל אהד ואחד. אם רוצים לערב עם
. תו ת רשו  אנכי חצרן: מבטל א
 צריך לבטל את רשותו: אימתי בזמן
ת ערוב;. לחתו לאחד  שמוליביין א
 מבתי שאר בני החצר להואיל והוזקקו
 לערוב ושאר מורץ אסרי אינהו נמי
 אסרי וצריכין כולן לית; פת כערוב
 ׳-11 הואיל וחלוקין דיוריה! בלינה וגם אין
 אוכלץ עצ:לחן אביה; ממש אלא כל
 אחר נוטל פרנסתו ואוכל בביתו :
. כל החצר בא ב ו ר  אבל אם היה ע
 לבית אביהן שלא הוזקקי לעירוב
 שבית שמניחין בו הערוב א״צ ליתן
 פת : או שאין עמהן דיורין .
ן מזקיקים אותם ד ו  אחרים. שחין ד
 לערוב א״צ לערב דכיחידיס דמו״:
. בנמ׳ מוכח דלא תנינן י ת זו לזו ופתוחות למבו  ח פתוחו
 במתניתין פתוחות זו לזו מכוס דקיי״ל שאי; ממי ניתר בלחי
 או קורה עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכה כלומר שני
ך נ  בתים פתוחים לכל חצר ושתי חצרות פתוחות למבוי ה
 כיון דכול; פתוחות זו לזו ומעורבות יחד דרך פתחיהן חדא
 חשיב להו ולא תניק אלא חמש חצרות פתוחות למבוי: ערבו
. מותרי! כל ת ו . כל אחת לעצמה: מותרים בחצר ת ו ר צ ח  ה
 בני חצר לעצמן ואסורי; במבוי דאין סומכין על ערוב במקום
. נמי במבוי לאחר שערבו בחצרות מוהרי! ו אםבשחתפ  שתוף: ו
. בחצרו להתיר ב ר י י חצר ולא ע  כאן וכאן: ושבה אחד מבנ
. דטעמא ן א כ  חצרו אבל בשתוף היה לו חלק: מותרין כאן ו

 מאי

 השותפיםשהיואוכלין על שולהןאביהםליז).
 רשרםבבתיהםלי).צריכין עירוי לכל ארד
 ואחדלב). לפיכך אס שכח אהד מהם ולא
 עירב. מבטל אתרשותול׳). אימתי בזמן
 שמוליבק ערובן במ־וס אחרלח). אבל אס
 היה ערוב בא אצלןלט).או שאי; עמחן דיורין
 בחצרמ)אינןצריכיןלערבט^ח חמש הצרות
 פתוחות זו לזו«). ופתוחות למכר. ערבו
 בחצדות«). ולא נשתחפובמבוי.מותרי;
 בחצרות«) ואסורין בטבויםי), ואם נשתתפו
 במבויםיי).מותרק כאןוכאןםי).ערבו בחצרות
 ונשתתפו במברושכח אחד מבני חצר. ולא
 עירב מוחרין כאן ובאן**).מבני מבויפח!ולא
 נשתתף מוחרין בחצרוחיואםורק במבויםט)

י ו ב מ ה  ש

 ניהו מתינות המגיעות לתקרה ש״מ דנמתיצוח כאלו לא פליגי
 וכדכתב הר״ב: ז וישנים בבתיהם. כתב הר׳׳ב הוחיל וחלוקים
 דיוריה; בלינה וגם אין אוכלין כוי. משמע דתרתי בעינן שיהיו
 חלוקים בלינה ושלא יאכלו כוי ממש אבל אם חסר אחת משתיהן

 או שאוכלין משולחן אחד ממש אע״פ
 שחלוקים בלינה או שאין חלוקים
 בלינה אע׳יפ שאין אוכלין מכלחן
 אחר ממש לעולם א״צ לערב הואיל
 ובדבר אחד אינן חלוקים או בלינה
 או בפת. ומשמע מיהת דכשאץ
 חלוקים בלינה דבע* קבלת פרס
 וצריך טעם לחלק בין פת ללינה .
 וממי פלי גי אי מקום פיתא נורם
 אי מקום לינה גורס. ומשמע דלמ״ר
 דלינה גורם אי; צדך כלל לקבלת
 פרס כמו שאין צריך שום שתוף בלינה
 למ״ד מקום פיתא גורס. ועוד כל
 הפוסקים פסקודמקום פיתאגורס.
 ולהר״ב משמע דמקוס לינת וקבלת
. ובטור סימן כ״ע בתר  פרס סגי
ם ולא ד  דפסק כמ״ד מקום פיתא ג
 אזצינן כלל בתר מקום לינת כתב

 הלכך האיון שאוכלין בבית אביהם ושנים בבתיהם אינן אוסרין
 וחם נותן להם פרס וחוכלין בבתיהם אוסרין וכוי ע״כ. והוא
 משנתינו זאת ולמדנו מדבריו דהא דתנן וישנים בבתיהם לאו
 למימרא דמקוס לינה מעכב אלא משום דמסתמא בבית שיכניס
 שם הס אוכלין הלכך תני וישנים בבתיהם לנלויי ולפרושי דהא
 דתני שהיו אוכלי; על שלחן אביהם ללאו משולחן ממש הוא
 שהרי ישנים בבתיהם ומסתמא שם אוכלין אלא דמקבליןפרס ה;.
 והשתא עיקרא דמלתא הואיל ואינם אוכלץ על שלחן אביהם ממש
 אלא אוכלי! בבתיהם הלכך צריכץ ערוב וקבלת פרס זהמהני להו
 בסיפא רמתניהין דאבל אס היה ערוב כוי וכך הוי ליה להר״ב
דהן בלינה והלכך אין אוכלין כוי:  לכתוב הואיל והן חלוקים דו
 ח מרתרין כאן וכאן. כתבהר״בדטעמא מאי אין סומכיןכו'

 עי נ ע״נ :

 ומידי בנשמהפו ביין דאילו בפת סומכין לעולם כדפי' הר״ב לעיל במשנה ה': מבני מבר ולא נשתתף כו׳. ואסורץ במבוי
 ואין אומרים שיועיל הערוב במקום שתוף טון שהרוב נשתהפו. דהכא טעמת אחרינא• איכא מה שאין םומכין מל ערוב במקום

 שתיף

י כ  תפארת ישראל י
 חצרות פתוחות לה: מנ) כל חצר לעצמה: מד) דאין שומטן אעירוב תחת
 שיתוף: מד.) ר״ל גס במבוי: סו)(אב״י ק׳ פשיטאונ״ללסד״א דצריך
 לסשתתף ואח״כ לערכ לא! אין העירוב סותר לשיתוף, משא״נ כשעירבה
 חתילה כל תצר בפיע הרי ססרילו א״ע ןמ״«, ונשישתתפו אחיה סותר סשיתוף
 לעירוב, סד״א מתבשל העירוב מיין קמ״ל. או נ״ל לקמ׳׳ל. לאף ללא
 עירב! דרך פתחים. רק כ״א לעצמה , אש׳ה סומכין לעניו זה אש־תוף שיטלטלו
 דרך פתחים (כא״ח שפ׳«:עכ*0: פז) אף שאהד שכח ולא עירב, הרי
 יש לו עכ׳׳ש תלק בהכיתיף דהא דהמשתהפין במבוי צריטן עירוב
 בחצר, ה״ט שלא ישתכח הורת עירוב מתינוקות שאין רואין מה
 בנעשה במבוי, והכא הרי ראו שרוב בני החצר עירבו. ומיידי
, דאל״כ אפי׳ roc מלס סומכין אשיתוף תחה ת פ  בלא שתפו ב
 עירוב. מיהו מתני' ר״מ היא (ש״ס דעיא בי) ואלן קיי״ל כרבנו
 דסומט; השיתוף תחת עירוב אפי׳ נפתתפו ביין כלעיל כ״ע: מה) ר״ל
 א׳ מבני חצר של אותו מבוי: כמ) דאין שומטן אעירוב תחת שיתוף,

̂.שי׳  ו

 תוספות רע׳יק

 המגיעות לחקרה: לה) היק אדם שאוכלין מזונותיהם כל א׳ לבד,
 משולחן אביהס, או שוהפין שאוכלי; יחד על שולחן אהד(אב״י כלו׳
, ס ר  ניטלין פרס משולח! אחד שעושין מלאכה אצל בעס׳כ וממנו מקבלין פ
 אכל באמש כל אחל אוכל בחדרו); לו) וכולן לריס עס אחדים והכל
ל דכופין  בחצר א' (אב״י זס״ה באין עמהם דיורים אחרי׳): לי) קמ״
 על מדת סדום, מדבל״ז אינו יטל להוציא: לה) שמניחין העירוב
 בבית אחר שבחצר: לט) שכילן מניחין העירוב בבית אביהן,
, אעפ״י שהוא מחזן לבית אביה©  (אב״י או בבית שהם אוכלין בחלד אחד
 וישנים נל אחל גתלרו) והרי הבית שמניחין כס העירוב, א״צ ליתן
י מ  פה: מ) שאין דר בהצר רק הס: םא)מדאוכלץ יחד: מב) מ
 קאמר דל״נ פתוחות זל״ז, דאע״ג דלעיל(פ״ל ל״ח) אמריי דבתתוחו'
 זל״זונם לר׳׳ה, אין להס דריסת רגל זעי׳ז, עכ״פ הכא כשפתוחות
 זל״ו ומעורבת יתד, הו״ל בחד הצר, ובכה״ג אניפ״י שעירבו אכור
 לטלטל(בחצר) [במבוי], דהרי אין מבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהי׳ ב׳

CM ממעונה ד״י! או שאין. לערב דכיהידיט דמו עב״ל ומבואר בסוניין דאף 
 מערבי׳ עם חצר אחרת אינם *ריבים ליו/ן רק עירוב א׳ ורק אס יש דיורים
 באותו חצר ביון דאםרי אהדדי וטוליכיט עירובם לאחד מבתי חצר בזר.
י ] בתוי׳׳ם ד׳׳ה מבני םטי ב  צריכים לערב כל הבורה וחבורה : ה [אורי נ

 ובו׳

. וביותר דלפי מה דנקפ כרבא דטיירי ׳ י  טאד ולא ביאר פירושא דטחנ
ב דאין ב הדע׳ ת , איכ האיך כ ה ב ר ד  בכלי א׳ א״כ •צריביט לאוקיטחא י
 הלכה בר״ש והא קי״ל לעיל פיר נבי שלש הצירות דהלכה בר׳יש כמ״ש
 זזרע״ב שם וא׳כ נם הבא הלבד כדיש וציע 1 ו [אור. נא] ברעיב בסוף

ת ו ר צ ש ח ד ־  ה י
. • פ ת ח י ג י  יאש נ

׳ ע״ה ״ ת . מ י ר צ ח י י ב י י  ל
י י צ tr־1 א׳ מ י -  י־לינז ׳״'> כ
׳ דפיז: כיבנ* י  3־*t הו״ח כ
ג שס מוע׳« ׳ ז ב " ו . מי י י : 1 ? 
י : א ס־׳ג" א ׳ צ : "D או״מ 

 שנויי נוסחאות
 ימשדיי׳ש וחשיתסין ;
 במשכיב וככי״מ ובכי״א
 ליתא וכן ליהא כרי״ף
 וכרא״ש ובטור; ברש״י
 (חשותפין ליינ) אך כרשיי
 ט״מ לישא וכן ליתאגרש״י
 שכרי״ף וכן הריטב״א לא
 מייתי ליהנזשם רש״י(ד״ס).
 ועי׳גמאור.שהיואוכלץ.
 גני״מ ויני״א שא־בלץ.
 וכיה גרי״ףוברא״ש; בד׳׳נ
 היו א־בלין. לפיכך(אם)
'א ליתא וכןליתא י נ נ  שכה.
 במ״מ . מבטל (את)
 דשי־תו. וכיה נמשב״ב ;
 בד״נ ליהא וכן ליהת
 נמשל״פ ו׳־־ט״ק וגנושבי״ר
ן י נ י ל ו מ  (,*בהה ביטל). ש
 ערובן בטקום אחר .

 גמש־״ס ובכי״מ יטה;
 מוליכיןאת ערובם למקים
 אחר. וכיה נכייא ונ־יש
 ובכי״ק וגמשביי־ר (יג׳דן
 עטוליכין) וכיה גרא״ש ׳
 כל״נ.. למקום אחי• אם
 (היה; ערוב.3כי׳א ליטא.
 דיורין(בחצר). גהשב׳ג
 דפ׳ ז1יני;ירפ'ב וקושט׳
 ליתא וכן ליתא בט״מ(אן
 מליון שם איתא)וכן ליתא
א׳.ל'ה ה״>  גריעניא(ע*;׳
 מםתכרא) וכן משמע מרש״י
 ומסי' ר׳ יונתן שלא היה
 לפניהם (לים). וכן משמע
 מהרע״ב • ה פתוחות
. גכי״מ ובכי׳׳א ה ו  1ה ל
ו ב ר  שפתוחות • ע
 בחצרות, 3י״ש כגמרא
 וכרש׳י ועירבו. ושבה
 כוי חצר:במרפ ובל״ש..
 החצר וכ״ה בט״ק
 ובמשכי׳ר(ובהם שכח) ,
י  םרזרין(כאן וכאן טבנ
 מבוי ולא נשתתף
ז ׳ ת. נ  מותרין) בחצרו
י מ  לישא בכי׳ק בטיס. מ
 מבוי ילא נמתתף. בלנו״ס
 ונמשכי״ר מבני המנוי.;
 בט״מ ואט שבח אחד
 טחן ולא נשתתף; בד״ש
 ואם שכה אחד מבני
 המבוי . וכיה ברי'ף
 ובראיש (ובהם ליתא
 למל׳ ואש); במשליב ל״ו

 תוספות חדשים
ך לבטלו י י  לאה לא ע־רנ 5
 וא׳׳ל דהיא דנדיעגד אס
 שכח א 5 לבטל אט כן
 ה״ל לאשמעיגן זה נ״כ
 כמשניות ר.׳ ןי״ו הקודמים
 ויפבד משוס דדקילו כאן
 כשעירוי בא אצלן נו׳ היא
 לבדיעבר גם ברישא א״צ:

 (ממהורש׳ח ז5״ל):
ב ד״הואם י ר ח ח ה נ ש  ה
 נשתתסז הו׳ בח5רוה כו״
י יקשה מ  מכיל כן הוא מ
 מאי קמיל וניל אליבא
 ןסלנתא כמיד אס שתשו

 כמבוי



 ־)ייונימ

נ י . ה״ו פ ת ת צ ה י ל  שהמבו
. ft״j׳r h*1 jvr» יזתלמ׳ 
ffs .ט שת־ הצירות. עיי 
׳ פיל מהיננ הי״ס כושי* י י  מ

1 ־ ' ר /  tf״n כ" שעיח v»D נ
ל׳ עירוב־ן פיו ל״ח. : לו  אוסר'
 י שבח אחד «'ה ע׳יא מיי׳
 פיל מהיע היכ פושיע אי״יז
 סי׳ שעייז סעי1 נ׳. נחנו־
. ואם היו נ  עירי:! פיו עי
׳ פיל ממיע הכ״נ מומי• י י  כ

׳ ג  אי״מ סי* שע״ח כעין ז

 שנויי נוסחאות
לא י ו י מבו נ ב  רפ״ח ואם ס
. ם י ת ב . כחצר ל ף ת ת ש  נ
. ם ־ ת ב ת ל ו ר צ ח  כ כי" לו ב
. ׳ ה כדיש בגמרא ובישי כי  ו
נ ככל י ד ה . ג ב ר י  מ ע
. הפנימית ה ב י  הישנה ע
מ ' י . י נ ח נ צי החי ת ו ר ת י  מ
ה נ ו צ י ת . ו . ת מי י נ  ובכי״א פ
ה י גמשנה הסמוכה י כ  ו
ה שדריהת.נמו'ש נ ו צ י ח  ה
ת ר א י י  ובהי״ק ומנשנ
מ י ט . וכ׳׳ה ב ה נ י צ י ח  ה
בהם משני ו כריש(  ובכי׳א ו
ת כמו שדוח כד״ו ס י ר ד  ש
ה ח ר ם ו  רס״יז) י וחכ״א א
ת ־ ס ו . א ק ובמשגי״ר. י ט  ב
. א ״ מ . י ערובן ב ן י כ נ  ו
״ בן ת ערו א א י ט ב מ ו ׳  בכי
ק ובמשבי׳ר י ט ה ב ׳ כ  ז
) - . ושכח א י ט  (ובהה ל
ד בד״נ וכמשב׳ב ה  א
. ואש . ח כ  זבמשכי׳ר ש

. . ם ק א ׳ . ככי ו  חי

ת חדשים ספו  תו
 במבוי גפת אין נריכץ
ב הרי3 ת כ  לערב מ
« ואם ׳  במשנה ה* א״כ ה
) ׳  נשהתפו במבוי ל
:חצרות  במה ראיירי ערבו
 שהוא דוקא בפת רלא
 מדני למבוי אנל להיסוך
 ממבוי לחצר מהני 1ה
 והא דבנמרא לא מוקי
ג משום רבעי לאוקמי ׳ ה  כ
ס לאידך מיד דלא מהני  ג
י לחצר דלא ו נ מ ת מ פ  אשי׳ נ
 כמ׳ש התוסיכאן בזה ע״פ.
ה ואש י ט ד י י ו ת : י ל י מ  מ
 כוי אפילו בחיצונה כו׳עכ׳־ל.
 והיינו כרב יוסף אב ל שמואל
ל לעולם מותרת טד שיהיו ׳  ס
׳ בפנימית ואחד בחיצונה  ב
ס בש״ע סימן שע״ח: כי  ו

ק ׳ ׳ ע ת ר ו פ ס ו  ת
א ס ע א ט ב ה י ד כו  ו
ו נ א . עדיין אי נ י ר ח  א
׳ י ר ם א ה ד ץ מ ר ו ת  מ
י כו ה ר״מ ו ל ו א כ י נ ו ם  ב
ירםא י הג פ ו ל נ י הי  ו
ו ת זו לו ו ה ו ח פ ' ר י נ ת מ  ב
א ביון ת ע י צ מ א ד מ ע ט  ו
א א ל ב ר ה ע ב ו ר  ד
א ס י ב ח > ה״נ נ כ ת ש  מ
א ל ד ו ח ח א כ ש א ד פ י ס  ו
ס י מ ף וצ״ע . ו ת ת ש  נ
ף ע״א ׳ ד ם ו ת ב  היויי״ט ו
י ר״עניי כ נ . א ה ז ו ב ק ח ד  נ
nto י ת א צ א מ  ל

ש : ה י ר ב ר  ב

 לקוטים
 י כמקום אחד סי׳ הר״כ
 החצו*׳ ו5& ךלא קתוי

 גהייא

ק ו עיתבין תוספת ירט עא ר י פ ר כ נ ר עם ה ד  רע מט־מודח ה
 שחוף ולא מכוס כלא הכחכח כוי אלא כדכתב ב״י סי' כפ׳יז
 ללא שייך למימר בנסמוך על הערוב במקום שסוף יערוב
 שעירב כל חצר לעצמו (דבהכי איירינ; הכא במתני׳ דהא לא הנן
 פתוחותזו לזו)היאך יתיר לעלעל במבוי והרי אפי׳ מחצר לחצי שלא
 דרך מבוי אסור לטלטל עכ״ל. ובתוס'

 מאי אין סומכין על שתוף במקום ערוב כדי שלא תשתכח תורת
 ערוב מן התיטקות והכת דרוב בני חצר ערבו אלא ששכח אחד
 מהס ולא עירב לא משתכחא תורת ערוב : שהמבוי לחצרות
. כ:ס שאסור להוציא מבתים לחצר בלא ערוב ם י ת ב  כתצר ל

 דף ע״א נדחקו מאד בזה עיין שם
 והר״ר יונת; פי׳ אחד מבני מטי כוי.
 כלומר ששכחו כל בני חצר אחת ולא
 נתנו חלק ביי; השתוף אבל בערוב
 הפת נחנו חלקן אסורים כמבוי דאין
 סומכין כו׳. אבל אם לא שכחו כל בני
 החצר להשתתף אלא אחד לבדו היה
 מותר נס השוכת במבוי כדאמרינ;
 בערוב דתו לא אתי לאשתכוחי שתוף
 טון דרובא שתפו ע״כומיין מזה בפרק
 ז, משנה ט׳ מ״ש שם בס״ד: שהמבוי
 לחצרות כחצר לבתים. פירש הר״ב
 כשם כו׳ ולא־תימא לא דמי כויוכ״כ
 רש״י ונטר לה עד הכא אע״נדכולה
 מתניתין ה' דלעיל מתנייה לענק שתוף
 מבואות ותק נמי רפ״נ בכל מערכין
 ומשתתפין ״ מכל מקום מבואות
 ב< • בהדיא לא תנן עד הכת : י שכח

 אחד מן החיצונה כוי. משנה שאינה
 צריכת היא דהא תנא ליה רישא פנימית ולא חיצונה פנימית
 חותרת . וכן שכח אחד ק הפנימית ט' נמי משנה שאינה
 צריכה היא. ויי׳ל דפסקהלכתא כדברי האומר דרגל האסורה
 אוסרת ושאינה אסורה אינה אוסרת הר״ר יונה;: נתנו
 ערוב; במקום אחד. פי' הר״ב בחיצונה כוי אבל בפנימית כו׳
 דהא אחדא לדשא ומשתמשא וחין לעכב בידה מחמת כנשתתפה
 עם בני החיצונה דיכולה לומר להן לתקוני שתפותיך ולא לעוותי
 נמ': ואס היו שליחידם. ל׳ הר״ב שאין בפנימית אלא אחד
 ובחיצונה אחד וכ״כ רש׳׳י ומסיים ואם היו שנים אפילו בחיצונה
. כ ״  נזרינן דלמא אתי למכרי שנים בפנימית ואחד בחיצונה ע
 ונפי׳ אחד כ׳ הרמב״ס בפי׳ ר״ל הוא וכל אנשי ביתו שהם כמו

 אדם אחד כמו שבארט ע״כ:

 שהמבוי לחצרות. כחצר לבתיסמ ט שתי
/ ב נ ת י מ י נ פ  חצרות.* לפגים מזו»0, עירבה ה
 ולא עירבה החיצונה. הפנימית מותרת»)
 והחיצונה אסורה. החיצונה ולא הפנימית־
 שתיהן אסורותני). עירבה זולעצמה. וזו
 לעצמה. זו מותרת בפני עצמד״וזו מותרת
) . רבי עקיבא אוסר « ה מ צ  בפני ע
. שדריסת הרגל אוסרתה • ( י  התצוגה נ
 וחכ׳א אין דריסת הרגל אוסרחה «) ;
 י שכח אחר מן התצוגד״ולא עירב.הפגימית
 מותרת והחיצונה אסורה. מן הפגימית. ולא
. נתנו עירובן ( ח  עירב. שתיהן אסורות נ
 במקום אחד »). ושכח אחד בין מן
 הפנימית. בין מן התצוגה. ולא עירב.
. ואם היו של יחידים ם״). (  שתיהן אסורות ם

: > ב  אינן צריכק לערב ס

 כך אסיר להוציא מן החצר למבוי
 בנא שתוף . ולא תימאלא דמודביח
 וחצר זו רה״י וזו רה״ר אבל חצר
 ומבוי שניהן רשויות של רבים הן :
. פטמית פתוחה ו ז  ט זו לפנים מ
 לחיצונה וחיצונה לרה״ר ודריסת רנליה
 של פנימית על חיצונה לצאתלרה״ר:
ת. בעצמה לטלטל מי י נ  עירבה פ
ת. דהויא רו  בחצרה : שתיהן אסו
 פנימית בעצמה רנל האסורה במקומה
 שהרי לא עירבה לעצמה ואוסרת
 בדריסת רנליה על החיצונה: זו
תרת לעצמה וכוי, דרנל המותרת  מו
 במקומה אינה אוסרת : ר״ע אוסר.
 דקא סבר אף רגל המותרת אוסרת
: וחכמים אומרים ס  כשלא ערבה כ
. דקסברי אפילו רגל האסורה  כו׳
 במקומה כגון כשלא ערבה הפנימית
 לעצמה אינה אוסרת על החיצונה והל'
 כת״ק: י שכח אחד מן הפנימית כוי.

 דהויא פנימית רגל האסורה ואוסרת : נתנו ערובן במקום
 אחד . שערבו שתיהן זו עם זו ונתנו הערוב בחיצונה וקרי לה
 מקום אחד לפי ששתי החצירות משתמשות בה כאחד ושכח
 אפי׳ אחד מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות דפכימית נמי
 אסורה לטלטל בחצרה שהרי אינה יכולה להסתלק מן החיצונה
 ולהשתמש באנפי נפכה דהא ליתא לערובה גבה לאותו ערוב
 המתירה בחצר הוליכוהו לחיצונה אבל נתנו הערוב בפנימית
 חיצונה מתסרא בשכחה לפנימית ופנימית לח מתסרא בשכחה
 לחיצונה דהא אחדא לדשא ומשתמשא: ואם היו של יהירים. שאין
 בפנימית אלא א' ובחיצונהאחד אין צריטן לערב זה עס זה משום
 ־לריסתהרגל דטו; דיחירהוא בפנימית הויא רגל המותרת ואינה
 אוסרת וסתם מתני׳ כת״ק דלעיל דסבר רגל המותרת אינה אוסרת:

ן י כ  תפארת ישראל י
 החצרות יחד, ונתנו עירובן בחיצונה, שהיא נקראת מקום אחד,
 מלשתיהן משתמכין בה ביהד: ס) אפיי פנימית, מדאיגה יכולה
 לסגור פתחה ולהסתלק מהחיצונה, להרי אץ עידונה גבה / אבל
 בנתנו שתיהן עירובן בפנימית , חיצונה מהסרא בשכחה לפנימית ,
 ופנימית לא מהשר׳ בשכחה דחיצונה, ליטלה פנימית לסגור פתחה
 ומשתמשא, דהרי ערובן אצלן: סא) שדר בפנימית רק א/ ובחיצונה רק
 אי: סב) זה עם זה, רפנימי רגל המותר במקומו ואינו אוסר,וכתי׳ק
 אתי' והכי קיי״ל. מיט במפסיק ר״ה או כרמליה בין פנימית
 לחיצונה, שנא היו יכולי[ לערב , אז אפי׳ תצ האסור אינו אוסר

 (מ״י ליט):

.  הלבתא גבירתא כללא דפרס ו

 ואפי' נשהתפו רובן לא מהני, דהעירוב שעירב כל חצר לעצמה,
 איך יועיל להמיר עלעול במבוי, והרי אפי׳ מחצר להצר שלא דרך
 מבוי אסיר לטלטל: נ) דכשס שמבתים לחצר אסור להוציא בלי עירוב,
 כ״כ מחצר למביי אסיר להוציא בלי שיתוף: נא) חיצונה פתוחה
 לר״ה, ולפגימיח יש דריסת רגל דרך חיצונה לר״ה: נב) לעצמה
 לטלטל בחצרה: ננ) לטלטל בחצרה: נד) דפנימי' שלא עירבה במקומה,
 הו״צ רגל האסורה במקומה , ואוסרת בדריסת רגליה אחינונה:
 נה) לרגל המוהר במקימו אינו אוסר: נו) דס״ל אף רגל המותר
 אוסר: נו) אט׳ בשלא עירבהפנימי' דהוי׳נ רגל האסור, ס״ל דאינו
 אוסר: נח)יהו״ל פנימי רגל האסור, ואוסר,: נט) ר״ל שעירבו בי

ם אץ י ב כ ו ד כ ב ו ע ו ל ת י ר ב י כ ש ל או ה י א ש ל ה א ר ש י ם ה א ב ו ר [ צ ח ל ב ג  ד
ו ת ו ש י ר כ ש י ד ש ת ע ו ש ל ר ט ב י א טהניי ש ל ] ו ו סר עלי ם או י ב כ ו ר כ ב ו ע  ד
ו ט י ק ל ] או מ ה נ ש ל ה ת כ ד ו ב ע ר ל ב ש נ ש ו [ ר י כ ש ' מ י פ א ו ו ת ש א ו או מ נ מ  מ
, ר י כ ש ט ן ה ה לרצו י ה י ק ש ב ר ' . ־ ע ב ל ט ש י ע " ב פ א / ו ר י צ ק ת ה ו מ י ר ל כ ש נ ש ] 
ן ל ואשי׳ פלפלי ב א ת מ ו ר י ב ש ד ה ע ן ב י ותנ נ ר ו י כ ש ה ר ל ת ו ת מ ב ש ׳ ב י פ א  ו
, ך ר ב ן ש ת ר א ח מ ר ל מ א י , או ש י ל ה או כ ק ש ה איו מ ט ו ר פ ת מ ו ח  פ
ם י י ת נ ב ו לזמן ו ר כ ש ב , ו ש ד ה ר מ י כ ש ך ל מן צרי ר הז ח א , ל ן מ ז ו ל ר כ ש ב ו ] 
ד ב ו ע ה ו מ ר כ ו ש ל ל א ר ש י , א״צ ה ו ת י ם ב י ב כ י ד ב ב ו ע ר ה כ ר או ש כ  ב

ב ם ב ו " כ  י

ק ׳ ר י אפ , ו ו כ ו ת ם ל י ח ו ת ט פ י ת ה ב ב ר י ס ו משנה א ב. הצר ש ר  פ
ת י ב ר או מ צ ח ם ל ה י ת ב ל מ ט ל ט , אסרו ל ם י ר ד ׳ ה ב ׳ ב״ב ב  י ב
י ת ו ם א י נ ת מ ת ו י ל ב כ ם מ ל ת ש ט פ י ב מ ו ש נ י י , דה ו ב ר י ע ד ש ת ע י ב  ל

, ר ד ס כ ר א ע ת ש י קי ב ו לאפ ה [ ר י ד י ל י א ר ם ה י ת ב ה ד מ ח א , ב ד ח י א ל כ  ב
נ י כ ה י ב חן ב י ג להנ ה נ מ ז ה ׳ ׳ ה ז ב ו ] ת ן ס ת י ן בו א״צ ל הי י ת שמנ י ב ה ] ו ת ס פ ר מ  ו
ן י נ בענ י כ ה י ב ם ה א ב . ו ת ו א ו ב י מ ם י ת ם ע ו ק מ ו ב , ופוטכיין עלי ז ״ ן פ מ ק ל  כ
ד ב י ר ע ד ב ; ו [ ם ו ל ו כ נ , אי ב ו ר י ע א הוץ ל י ה ן ש ו נ ל שם ב ט ל ט ר ל ו ס א  ש
ת ס י ר ם יש לו ד א ם ב ה י ל ם אוסר ע י ת ׳ ב ב ם ב י ם ב ישראל ר ע צ ה ם ב י ב כ י  ג

 [סדר מועד ח״א]
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 לטלטל במבוי רק דיא : 0"ו. בית גדול שיש כו הדרים הרבי. וכל
׳ של פ  הדר פתוח להצר או לבית שער הפתוח להצר, והטחיצות א
, ועומדים ה ר ק ת ל סמיך ל  סדינים או יריעות, ומניעית עכ״פ בפחות ס
, שנותנים העירוב  בדוה מצויה דיבשה ויש עוד דיורין אחרים בהצר
, אז ביצטרפות בל אלו התנאים ן  כאהד משאר בתי ו־חצר , לא בדארמו
 צריך בל הדר ליתן ע־דוב ; ובדרים בעליות׳ ממש, אפי׳ בנתנו בני
ך בל הדר לתת עירוב; ובאם אין מהיציח ר  החצר העירוב בהארמון צ
 מגיעות לתקרה , וני־חנ־ן העירוב כאהד משאר בתי החצר די בע־רוב
 אהד לכל החבורות שדט־־יקיי!; מירא מלמד יסופר וכל המקבל פרט
, אעש׳׳י שיש ו ב ר  ואפי׳ רק מטון מבעה״ב כבנו ואשתו ועבדו ותלמיד מ
 לו חדר מיוהד לעולם, אין אושר עליי: מ״,׳. מי שאוכל במקום אהד
, מקום פיתו שהוא מקום אכילתו עיקר ושם הוא ־ ח  וישן במקים א
 איםד, הלכך אהין שאיכלי; בבית אביהט וישנים בבתיהם אינם איברים,
 *(א״ב באוכלים בבתיה:] שלא בבית אביהם , דאי אפיי כולם דרים בב־ת
, כיון שבל אחד יש ש מ  אחר ומדברים פרם מבית אביהם אפי׳ מזן מ
ת דיורים אחרים ניהם, ואפ־׳ אין בבי  לו חדד מיוחד צר ב־ ם לערב בי
 לבד :להם , והיה בשגתפ׳־ס שעושים מלאכה אצל בעה׳׳ב אהד וניםלין
ק מביתו בהדר מיותר; מיהא אפי׳  מ!ונות־הש ממנו ואוכלי; כלי אחד ה
 יש עטם דיורים אחרים מבית אהד שבאותו החצר , אם חעירוב בא אצ־ים
ת עירוב ; ואפי׳ הרבה בעלי בת-־ש יטאינם ת  איצ האהין והשותפין ל
 אחים ושותפים שאוכלים בהדר אהד , בל אהד על שולחנו , אע׳יפ ש־שן
, וביש עמהש דיורים אחרים אוח; הביב ב ר ע , א״צ ל  כל אהד בחדרו
ת אהד : כי.*ח . קי •יל ברמ״א , דסימכין אשיתיף כמקים ק פ ת ר ח  א״צ ל
 עירוב אפי׳ נעיתתפו ביין , ועירוב שלנו בבהב׳ינ במצה בבל ע׳׳פ יש לו
. ב׳ הצירות, אפי׳ פתה או הלון ביניהם  דין שיתוף כלעיל מ״ח: ט״:־, י
, *;א״כ שהפתח או החילון רהבים ר״מ וקצתם  םערב־ן כל אהד לעצמו
 עכ״פ בתוך י' טפחים הםמוכיש לארץ שאז רצו מערכין יהד , ואם רצו
 כל א׳ ־"עצמו, ע״ רפ׳׳ז; ובי הצירות זו לפנים מזו ופנימית פתוחה

 לחיצו
, ויש לפנימית דריסת רגל על החיצונה, עירבו. פנימי י  .׳החיצונה למבו

•b לעצמה ולא החיצונה או בל ארח לעצמה, ושכח אחד 

 החיצונה לבדה , או בעירבה כל א' לעצמה ושבה אחד מהפנימית ;
 שתיהן אבירות; ובעירבה כל אהת לעצמה, כל איית מיתרת בהצירה \
 עורבו ב' החצירוח ביהד ונתנו עירוב; בחיצונה , ושבה אהד אפי׳ מן
 ההיצינים לערב שתיהן אש־רות עד שיבטל: משא״ב בהניחו בפנימית
 רק בשבח אחד מן הפנימית א־בר ; אבל מ; החיצונים, מותרים

 עכ״פ הםנימים :

]; ובאין העובד כוכבים רוצה להשכיר ישתדל ו ך ומנ  כוכבים הב׳ חו
 ישראל אחד להיות לו רשות להניה שום דבר וטיתר ; וישראל מומר
ח בפרדס־א, אפי׳ רק לאיסיר דרבנן כנון להוציא ב  לע״ז או לחלל ש
, או לשאר מוקצה, ועושה ןה בפרהסיא ת י ע  pn לעירוב , או לטלטל ט
׳ פעמים, דינו כעובד כוכבים, וכן אפיקורס המלגלג י י׳ ישראליט ג ג פ  ב

ל, כעובד כוכבים אפי׳ לא חלל; מיהא כל זה להכניס ולהוציא ׳  בדחז
 טבתיהן לחצר ; אבל מפתח ישראל לרחוב מותר, דבתחלה כשנתיישבו,
, אפיקורס, ועובר כוכבים ר ט ו , ושיב אין ט ר  שכרו הרחוב משר העי
, אינו כמומר ומבטל דו  א־סרים ; וצדוקי דאנום הוא רמעשה אבותיו בי
 רשות כישראל , משאיב עירובו דאינו מועיל דאינו מודח בעירוב:
 ט״ג . בשבח אהד מבני הצר ולא עירב עם האחרים יבטל רשותו שיאמר
 רשותי טבוטלת או קנויה לבם ואפי׳ משההשך, וא׳׳צ קנין סודר, וב־שנם
 ד׳ או ה׳ צריך לבטל לבל אחד בפ׳׳ע, ולי״א די באומר רשותי מבוטלת
 לכולכם, וצריך נ״כ לבטל להם רש־ת ביתו בפירוש, ומשביטל להם
י כנ־ס מבתיהם להצר ולטלטל בתוכו כאורח , י  גם הוא מותר להוציא ו
, וכשרוצה  ורק מביתו להצר אסיר לו ולהם, וי־׳א דצריך לנע־ל ביתו
 לצאת ולבא ינעלנו מיד אהד צאתו ובואו , כדי שלא יבואו להוציא
׳ רשות ביתי א ל  באיסור ; ואם ר טלו כילם רש־הם לא׳ [דהיינו שיאמר כ
, אז הוא מותר והם אפורים, דאין רבים  וחצרי קנייה או מבוטלת לך]
, וכן לא רבים אצר רבים, אי אהד אצל אחד ד ח  נעשים אורחים אצל א
 בחיו שנים; שכהו' ב׳ ולא עירבי יבולים לבטל רשיחם, ובאם מבטלים
ך בל אהד מהב׳ לבטל לבל א׳ מהרבים ; אבל אין מבטלים י ר  לרביט צ
, הוא אשתלקית רשות ושרי אפיי ל טי : ג״ר. בי רבו  לבי שלא עי
 משתהשך; המבטל רשותו יעבד והוציא דוקא במויד אוסר , וה״ה בעבר
; ובהחזיקו כבר שהוציאו מבתיהם ו ת י  והכניס כשביטל להם רשות ב
, ולרש"• רוקא בהחזיקו לו  לחצר או שהכניסו אינו יבול להדור טביטו
 משחשיבה לא מבעו״י: מ״ר,, אשרו לטלטל מ; התצירות למבוי רק ע״י
 שיתיף שנובין פת או דבר אהר מאכל ׳מכל הצר והצר (ועי׳ שיעורו
 לעיל רפ״נ) ונו ועין בא׳ מהתצירות, ואפי׳ באויר החצר בטקום המשתמר,
; ואם היו שיתפין ואפי׳ לזה ביין ולזה בשמן, א״צ י ו  משא״כ כאויר מב
 לשיתיף מביאות עוד והוא שיהיה בבל־ אתי ; מיהא אפיי השתתפו
 במבוי צרי ב ין לערב בחצירות , אא״ב שנשתתפו בפת ויש חולק״ אפי׳
 בפת ול־מ״א סימבין אשיתוף כמקים ע ריכ אפיי ביי; >עי׳ לקבזן מ״ח);
 ומהנין עתה לכתחילה שלא לעשות רק שיתוף א.קד בקמה ׳במצה
 שבבהכ״נ) דחוה כעירוב _ וש תוף יהד , ואי עבד יותר הוי ברבה לבטלה ;

 במבוי
 אשור

 לקיטים

 גהליא גחצונה לא׳כהוש
 משמע שנתנוהו בח5ר ממש
 וחייה פשיטא תיטוק ליס
 ואשור מפני כלא נתנו
 עירובן כבית דירה משיה
 קחני במקום א׳ לרמוז
 דמאי א׳ מיוחד דהיינו
 בפיח והרמ״ז רל כתב
 געיא עיין עליו . (ש״ל):
ח וכוי נ  נחוי״ט דיה! ש
 וי״ל וכולי והרמ״ז תי׳
 דלהכי תנייה הנא לאוכותי
 דלאו ר״ע היא נו׳ מתני
 למדכא הואדמותיב רבינא
 גנמ׳ ע״ש ולע׳׳ד דאי
 להא בלחוד הוה ס;י
 למיתני חדושא דםיפא
 בלבד ץאם היו של יחידיב
 איצ לערב לשפיר שמעי׳
 ללאו ל׳ע היא כדמוהיג
 רב ביבי בר אביי טעמא
 דיחידים הא של רבים
 צריפים לערב אלמא רגל
 המותרת אינה אוסרה רגל
 אסורה אוסרת ואכתי
 הך רישא משנה שאינה
 צריכה היא ואין לנו אלא
 וכרי הרר׳׳י דאתא
 למסתס כת׳קוכ״מ מדברי
 רש״י שכתב אמת;־׳
 וסחמא כרבנן עיש נש״ל):

 ובלא עירבו בחצר ונם לא נשתתפו במבוי , עכ״פ מותר לטלטל
 כלים ששבתו בתוכה , ולרמב״ם בעירבו החציר: ת עם ה בתי

 הלון פרק \ עירובי] רבעו עובדיה מברטנורה תוספת ירט
/ ךי וחפיימשהובהו ו ״זאחלמ.בתוךעשרה.שיהאקצתממנ • פ ' ו ק ז א בתוך עשרה. פי׳ הר״ב שיהא קצת ממט כ ר  פ
. שני מרובין ־ ם י נ  r •v י דמש״ההדר תני פתותמד׳ על ד' הו למעלה ׳ כמוך לקרקע: מ־כרבין ש
 אלו לעצמן ואלו לענמ; ואהודים זו עם זו: ואם רצו מערכין
. ערוב אהד שיתנו אלו ערובן בהתרת ויערכו עמהן ויהיו ד ה  א
. לאו פתח הוא ואין ד  אחד: פחות מ
 ראוי לעבור מזו לזו ולמעלה מיי כמי

 לא ניחא חשמישתיה הילכך אין'
 מע־בין אחד הזקא בחצר שאינו
 מקידה אבל בבית המקורה אפילו
 למעלה מי׳ מערבי! אחד שדרך לבום
 ספסלים ותיבות סביבות הבית וניחא

 תשמיבתיה

 פרק ז א חלון״) שבין שתי הצרות.
 1 ארבעה על ארבעהב)

 בתוך עשרהנ). מערבין שניבי). ואם רצו
. פחות מארבעה על (  כוערבין אהד ה
. (  ארבעה 0 . או למעלה מעשרה ז
: (  מערבין שנים . ואין מערבין אהד ח

 הרמב״ם בפירושו לר' שמעון דמיקל מסלהו שאומר כי החלוק וההפרש במקום הדירה בלבד אבל חצרות והגגות וכוי אבל מה
 שהוא אסור להוציא לבר ממה שיש בבית חל הבית האחר כו׳אלא חם עשו ערוב בין שני הבתים ענ״צ. הרי ללר׳ שמעון דמיקל

 מנולהו

 מי׳ והא מרישא במעי׳ לה אלא לאשמעינן דחפי׳ קצת כוי גמ׳:
ב ודוקא בחצר כוי אבל בבית ״  למעלה מיי מערכין שנים. פי' הר

 המקורה אפי׳ למעלה מי׳ וכוי הכי
 איתא בגמ׳ . ונראה מזה. דשני
 בתים בלא חצר נמי אינן יכולין
 לטלכול מזה לזה בלא ערוב וכן מוכח
 רפ״כן דלני׳ע אפי׳ לר״ש דמיקל
 בגגות חצרות וקרפיפות שא״צ לערב.
 מ:מע דדיורץ שתחת הגגות דהיינו
 הבתים שצריכין ערוב. וכן כתב שם

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 פיז(א) וכ״כ הרי׳ג. וכ׳ עלה רביכו הגאון אאט״ו ןצוקי׳ל, וזיי-צ
 משמע דגס בבית מקורה / אם חרר מיוחד לכיייא בש״ע,

: ג) ר״ל שקצת החלון תוך ס י ת פ ט (  פץ א) חור מפולש בכוהל: ב
: ד) כל חצר לטצמה, ואשוריס לעלעל מזל״ז: ן ד א  י״ע סמוך ל
: ז) דאו א ו  ה) שיערבו יחד ויהא מותר לעלעל מזצ״ז: ו< דלסו פתח ה
, אפיי למעלה י ר ו ק  לא ניחא השמישתא: ח) מיהי בחצר או בית מ
ן א' (א), דניחא תשמיסהא ע״י ספסלי׳ שדרך  מיי טפקיס מערכי

 (כמג״א תפ״ה) וע״ח כגרוגרת לכל אי (כמ״ח), ועירוב׳ החומץ כ' סעודות לכל א' (כס״ח)?י ואה״ל ע״ת להתיר כרכי אכילה, וכיעור אכילה בכזית
 (ורק שיעור שביעה כביצה (כברכות זמ׳׳ד), ואכילת קבע נ׳ ביצים לרמב״ס ולי ביצים לרש״׳ וזהו אכילת פרס(כאייח חרי״כ), וציהובי זע־זא שלא יהי׳ בעניי
 ליו״כ, פחות מכותבי), משח׳יכ ע״מ כבא להתיר הוצא׳ להכי צרי־ שיעור הוצא/ דהיינו כנחנרת (כש״ז לשבת) והוא שליש ביצה, מלדו״צ י״ת גרוגרות בליש
; א״־כ לא יצא בלילה,  (כמ״ח): משא״כ לתחימין צריך ב״ס כחיוב אכילה ליומו. עכ״פ ק״ל הרי לשבת ג״ם בעינן ף ונ״ל מזיצא בכי טוב(כרפ״א לפסריה)

ו והצמידו נראה כיון ללסעולה ג׳ שגי במעט יותר מכביצה כסי' רצ״א, וכיון ללא צריך פעולה שלימה צא תקנו לה במירוב: נ ב ל  עכלה״מ. ו

 ! עירובי חנדות ומבוי,
 וכיש ערובי הצירות א״צ
; ) עכ״פ ק״צ למה r ״ c  ן׳(כא״׳ח 5
 כותבת. לכותבת כתות מכביצה מעט

 צריכין לערב כרתויי׳ס, וק״צ א״כ למה נזכר רק
 ולא ערובי בתים? ואת״ל בית וחצר שוין בלינ

 מרובי בהיס d משא״כ למבוי אפיי ביי
 עירוב תבשילי! בכזית, דהיינו חצ

 ציונים

 Q״f א הלו;ע׳׳וע״א פ״געיג:

 שנויי נוסחאות
. ד ח  פיז א פערבין א
. ואין ת ח  גדי כ.. א

 מערבי; בכ־׳יק אין. .
 תוספות חדשים

 פ״ן א תויי׳ם ד״ר,
. ׳ ו  למעלה כ
 עיין שו׳׳ת דביש ס״קס־׳ב
 שהאריך בזה. ובספר ש׳יל

 חולק עליו ע״ש ־
ם י ט ו ק  ל

 הריב ד״ה פחות וכו׳
 לא ניחא וכו׳ לא ידענא
 מהיכן הוניא הריב טעם
 זה לרש״י לא פי׳ כן אלא
 הטעסדכיון שהוא ל־:עלה
 מי׳ צא חשיב פתח דהרי
 אילו כל הכותל אינו נבוה
 יותר מי׳ כוי מחיצה
 מעלייהא וכן סי׳ הרמג׳ם
 וי-״נ מיש הר״ב לבבית
 המקורה אפי׳ למעלה מיי
 מערכין א' משו׳ הספשלי'
 >א משמע הכי בגמ׳ אלא
 מכוס לביתא כמאן דמליא
 למי וכלשירש״י בריש שבת
 דף ה׳ דלכר סתום מכל
 נד הוי כמלא חפצים עד
ו לאין אוירה חשוב נ  נ
 אויר. ושוב ראיתי שהעיח
 הביא בשם הרר׳׳י כפי׳
 והקשה עליו כדלעיל הריב
 מנמרא מוכח ללא

: {Yz) :  נויתיה עי



 ציונים
<'% I'B ב נוחל עיו 
! '6א a'1i '3 ע״א מי־׳פ׳׳נ ^ 
 מה״ע זיג שיל שו׳׳ע או״י] שי'
 :!עינשעי׳ י׳.נפרצה ה:.תל
 מי" שש ה״, פתי׳ע שס סע־1

ו  זי• נ חריץ :נ״ח «״נ פ״נע׳
»*C1» מ•״ פ*ג מהיגג הי״ג 
 *ו׳ח שע־ף ש'*: ד נתן מ״יז
 ג״נ עי׳ מונה e״fi מ״י דגי ׳'ל
 מיג מיי׳ שם היינ סושיע ״ם
 שעין ׳״):וכן ב׳ נזוזפראות.
 מי" עם הייל tip'! אויח הי׳
 s'sc : ה מתבן . 8נ״ע ע״א
 ע׳ת עינ מיי' פ*ג מזיע היג
 מימיע או״ח פי׳ שע״כ כייס :

 שנויי נוסחאות
 ר ורוחב ד׳ , כמשניות
 החדשים ורהב״ ככאן.
 מכאן בטיק וכמשבי׳יר
 מיכן״ מיכן וכן כסמוך .
ג י י . כמ: ה ט פ  ל
 וגמשט׳׳ר למםןנפי־צה.
 וכיה במשביב; בדנו״ס
 ובכיי׳ק וככי״מ ובכייא
 ונמשבייר ובריש נפרץ
 וכיה ברי״ף וברא״ש ונכון
 הוא. עד י׳ אמות. בדינ
.  בטעות אח׳ עשר .
 ג ורוחב. במשדינורחב.
. ן ב  אפילו.. קש או ת
 בד׳,( ואפילו.. וכ״ה בפי'

 ריח ; בכי״מ ונכייא .
 תבן או קש וכיה בראיש
 וכאו׳ז(ק״ה) וכ׳הברש״י,
 אך ביש ״י כ״י הוא

 כנוסחתנו (דיס) ; נד״ש'
א ל  ואפילו.. קש ותבן. פ
 עפר. במשכ״כ ד״ו רפ״ח
 אבל מלא.ך שהוא רחב.
 וכ׳ה בכי״ק ובליש; בד״נ
 ובכיימ ובמשב״ב דיו רפיח
; במשב״ב בקצת  שרהב
חב; כמשבי״ר  דהוט׳ שרו
 כל שהוא רחב • שתי
 נזחטראות . בד״נ שני
 כצוצריות וכיה במשבי״ר
 (ושם שתי); בכי״ק ׳•תי
 כצצריות; ברש״י כיי
 כצוצטראות וכיה באו״ו.
, . ם  ואם רצו״גכייק א
 ואיו מערכין. בכי7ק אין.,
 ועי׳ ברייף ובראיש ,

 תוספות חדשים
 רתוי״טד־ה םערבין כו׳
 ומה שתמהו התוס' כויעכ׳׳ל
 תמיהתם היא דכיון דטיי
 נסר רחב ד׳ איירי ביט
 וייק בגמרא זו כננד זו
 איןכו׳ אפילו מפליט טובא
 לישתרי על ידי נסר ד׳
 גלאמרינן לעיל נבי כותל:

ת רעי׳ק ו ספ  תו
ץ ג [אות נג] חוי־פ  פ
 ד*ה טלא. והך
 מלא סני. מתנית־ן ודאי
א ה  דוקא מלא קאמר י
 קתני מערבץ אחד ואץ
 מערכין שנים וחיינו
 דוקא במלא הוא דאין
 מערכין דהוי נפרצה
 במלואה למקומ האסור
 וכן במלא במשך יותר
 מעשר אמות.אבל במלא
 משך ד״ט רוהב רצו
 מערכין אהד ורצו
 מערכין ב' דחוי כפתת;

 ר״ע מברטטדה חלון פרק ז עידובץ תוספת ירט עב
 מכולהו אפי׳ הט ס״ל דבבתיס צריכין לערב ולא השנה שיהא
 שם חצר. וזה ממה שיקשה על דברי הרמב״ם שהעתקתי בר״פ
 דלעיל דמוכח שלא תקנו שלמה וב״ד אלא כשיש דורי! חלוקים
 אצל מקום שיד כולן שוות בו דהוו הדורי! רשות היתיד והמקום
 שיד כולן שוות בו כעין רשות הרבים
 דאיכא למיגזר דלמא יחליפו בין
 אלו הרשויות לרשות היחיד ורשות

. אבל ם ת  הרבים ממש כדאיתא ה
 שתי רשויות ששתיהן כל אחד רשות
 היחיד ממש אין נראה מדבריו שגזרו
 עליו שלמהובי׳ד. ואולי שזה שכתב
 לעיל היינו גזירת שלמה ובית
 דיט. והך דהכא מגדרת תכמיס:
ד שלא יורידו למעה. פירש ב ל ב  ב ו
 הר״ב בבתים אבל בחצר שרי כדר״ש
 ריש פרק מ׳ דהלכתא כוותיה והכי
 מוקיס בגמרא. ולפי זה הא דכתב
 לכשהיא רוחב פחות מדי דמותריס
 להוריל היינו אפילו לבתים כמו שכתב
ה הכותל על עשר צ ר פ  הרמב״ס : נ
 אמות. ונשאר מןהטתל משהו מכאן
 ומשהו מכאן או מצל אחל לבלו שהרי
 לא נפרצה במלואה ואותה פירצה אינה
 נחשבת אלא כפתח. הר״ר יונתן:
רחב ארבעה״) גרסינן.וכן פירש ״ו  ג [

תל שבין שתי חצרות. גבוה עשרה  בכו
 ורוחב ארבעה »• מערבי]שנים. ואין
 מערבין אחד. היו בראשו פירות. אלו
 עולין מכאן ואוכלין. ואלו עולין מכאן
 ואוכלין. ובלבד שלא יורידו למטה י<.
 נפרצה הכותל עד י׳ אמות. מערכין שנים.
 ואם רצו מערכין אחד. מפני שהוא כפתח.
 יותר מכאן. מערכין ארד. ואין מערכין
 שניםיא<:j חריץ שבין שתי חצירותיב<עמוק
 עשרה ורוחב ארבעי» מערכין שנים. ואין
, >r מערכין אחד. אפילו מלא קש או תבן 
 מלא עפר או צרורות. מערכין אחד ואין
 מערכין שנים: ך נתן עליו נסר >*< . שהוא
 רחב ארבעה טפחים. וכן שתי גזוזטראותט״
 זו כנגד זוי». מערכין שנים. ואם רצו
 מערכין אחד. פתת מכאן״). מערכין
 שנים. ואין מערכין אחד * ח מתבן שבין

 חשמישחיה ל ב כותל שבין שתי חצרות • האי מקנו רחב
 ד׳ לאו משום לצדך רוחב די למיהר סתימה דמחיצת ברוחב
 כל דהו הויא סתימה אלא משום דבעי למיתני סיפא היו
 [בראשו] פירות אלו פולין מכאן ואוכלין ובלבד שלא יורידו

 למטה רחשיב רשות באנפי נפשה ולהאי
 לינא צריך שיהיה רוחב ל׳ דפחוש מדי
 הוי מקום פעור ומותרין אלו ואלו
 להוריד למעה: ובלבד שלא יורידו
 למטה.לדיורין בבתים אבל בחצר שרי:
 יתר מכאן. הוי פירצה. והויא כולה
 כחצר אחת ואם עירבה כל אתת לעצמה
 'הוי כאילו חולקץ את עירובן ואומרץ
ץ. ארוך הוא  אלו על אלו: % חרי
 ומפסיק על פני כל החצר כולה:ורחב
. דפחות מכן נוח לפסעו משפתו '  ד
 לשפתו: ואפי׳ מלא תבן וקש. לאו
 סתימה היא ללא מבעל ליה להתם
. ר ס  לסוסו לימלי: ף נתן עליו נ
 משפתו לשפתו כעי! גשר הוי כמו פתח:
 שתי גזוזטראות. כמין תקרה בולעת
 מרה״י מל רה״ר ונתן נסר רחב ד מזו
ת מכאן. שאין  לזו הוי נמי פתח: פחו
 הנסר רחב ד׳ אדם ירא לעבור מליו
. ן ב ת  ולא ניחא תשמישתיה: ח מ

 גדיש
לו מלא קש ותבן. פירש הר״ב דסופו ליטלו. ופירשו התוספות דבקש ותבן הניטלין בשבת איירי לאפיקי  רשיי ורחב ד' טפמים]: אפי
א עפר כוי־ שסתם עפר וצרורות בחרין ל : מ  שהקצוהו ללבן בו לבנים או לגבל בו טיט דאין ניטלין בשבת ועיין משנה ה'
. ועיי באהלות פרק ט״ו משנה ז׳ [״ופרק ל׳ למקואות משנה ג']. והך מלא סגי״ במשך ר׳ טפחים לרוחב במכ״ש  מבוטלין הן. גמ'
ן שנים. שמשני צלי הנסר הוא חריץ כמ״ש הר״ר יונתן בפירושו. ומה שתמהו התוספות  לנסר דבסמיך. ב״י סי' שמ״נ: ד [*מערכי

 *) וכ׳׳ה ארבעה בד״נ. על

ז ע ו  ישראל ב
׳ הר״ן מימר׳ לר״נ בש״ס. לעי״1 ניחא תשמישתא.וק״ל  (ב) אב״י כךפי
 מססחיץל״ת א׳) לאמרי׳ הא בעלאי לאין נות חשמישהן והביא הטור(א״ח
 תל׳׳ג) בשם הירישצ' ללמעל׳ מיי לא ניחא תשמישתא ? ואת׳ ל דהירושל'
 להתם פליג אד": להכא, ויהי' נאמת סישתא מהכא לשור התם לסלי;
 אירושצ׳; עכ״פ ק״ל אמאי כ' המור דבמקום שאין יל האדם מגעת א״צ
 בליק', מסתמי הכוונה מבלי שצריך לעמול אםפסל, זק' הרי הנא משמע
 דאסי' גבוה הרבה טחא תשמישתא מקרי ? ונ״ל דלוקא בגליקת חמץ למשערין
 בתשמיש ללעבר , אס כבר השתמש שם חוף ימות השנה, וכיון שא״א
 שישתמש שם מבלי ספסל או סולם , אינו מצר שישתמש שם, ולהכי א״צ
); משא״כ הנא  בליקה,לכל שאינו רגיל א״צ בדיקה (כרמנ״א תל״ג סק״ז
 אין משערץ על זמן העבר, רק על להבא, והרי יכול להשתמש כך.
 א״צ אפיי כולם ארעי להתירן; ובחמץ לוקא ביש ודאי כבר בשמי קורה

 ע׳׳ב) אבל ודאי לא ס״ל שיצטרך לבדוק בשמי קורה):

ן תפארת י כ  י
 לשום סמוך לכתלים(Q: ה) אפי׳ בפחות מרוחב ד'הוה מחיצ/רק
 משוס סיפא נקע רחב ד׳ טפחי/ רבפחוה מדינן הוה מקום פטור/
 ומיתרי׳ להוריד ממנו לבתיס: י) לבתים, אבל לחצר שרי: יא) ובעירבו
 שנים, הו״ל כחולקי׳ עירובן ואושרי׳ אהדדי: יב) שמפסיק ביניהן
 ע״פ סלו: יג) עפחיס, דאז, אין טח לפסוע משפתו לשפתו:
 יד) לאו סתימה היא, דלא מבעל ליי, לבקש הכיעל בסבת מיירי,
 דחזי לבהמה (ועיי בבת פ״כ סי' מי): טו) >ברעטס) כעין גשר׳
 דהוה כפתח: טו)(נאללעריא), כעין הקרה בולעת מאמצעית הכותל
 לרי׳ה: יו) וכהן נסר מזו לזו: יח) דאז ירא לעבור על נסר קצר

 (ונ״ל ראי' לבכי הרב המאהי׳ג שצימי׳א דהרי ליל שבעליי׳ בש״ס [לע״ו בי]
 צריך להורידו דדלמא נפל ואתא למיכלי׳, (כסכחיס ד/׳י

 אור גדול
נ ליכא איסורא. אמנט אט  אבל אינו מוציא חפירות חוץ לתחומן ואיכ בכהי
 כן כוונחו נראה דבבר נזהר רש׳׳י מזה דפי׳ נבי חא דנוב שבין ב׳ תחומי
ת דביו״ט מיידי וא׳׳כ שפיר אפשר דמטטי חפירות לביתיה דהיינו מוציא ב  ש
 הפירות חוץ לתהומן ושפיר איבא איםורא לר׳׳ע מתר מלרבנן ולקיט על
 רש״י. ולומר לכוונתו דבכלים וכל דבר לדה״כ תהומי[ דרבנן אף לר״ע
 וליכא איפורא לר״ע יותר מלרבנן וכמו שהביא המניא שם בשפ מהרלבית
 וזה אינו מביאר בדבריו כלל ועיקר ואדרבא ההיפך מבואר מדד-יק תוך
. ואפשר דלא משמע לי׳ לאוקמא ב־ו״ט אלא בשבר. דומיא ן ב ו מ  ד׳ כ
נת  דרישא ולבך הקשה על רש׳׳י כנ״ל . או אפשר לפי מה שראיתי בכתו
 פסים פי המוציא תפילין דהידש בשם זקינו דלשי׳ ר־ב״א בפסהים (ה׳ בי)
 ע׳׳ש אין תהומין ביו״מ מהיח אף לר״ע וא״כ אפשר דהריטב׳׳א הכי ס״ל
ת איירי ולכך הקשה . ואכתי צ״ע דלבאורה ב ש ך הי׳ לו הכרח דע״כ ב כ  ל
וב שבין ב׳ תהומי שבח כל אחד קנו שביתת העיר עיין לעיל{מ׳׳! בי)  בנ
 בתוד״ה חרס וי׳׳ל דהכא דמיםשכי כוי והבא ל״ש םברא זו וא״כ קנו שביתת
 העיר וא״כ אפילו מוציא אמה אתת הוי מוציא חוץ לתחום וא׳׳ש אפילו
. וזה יש לדקדק ת ב ש ת וא״כ לק״מ קו' הריטב״א אפילו אי מיירי ב ב ש  ב

 על

 £V ה מתבן שבין שתי חצירוח . ובברייתא איחא וכן אתה אומד
ת . וקאמר בנם׳ רלא צריכא ב ב של תבן שבין ב׳ תחומי ש ו נ  ב
 לר״ע דאמר תחומין דאורייתא מהו דתימא לינזור דלמא אתי לאיחלוטי
 קמ׳׳ל . מזה נראה ראי׳ למ״ש המניא (סי׳ ת״ר ס״ק א׳) בשם מהר״מ אלשקר
 דאף בכליו שייך תחומין דאורייתא , ועיין ברש״י כאן דיה מהו רתימא
 ודו״ק. ואי״ל דהנזירה דכאן דלמא שקיל מהוץ לתהום וילך נם הוא הוץ
 לתחום דזיא דזה ודאי ל״נ רהא פשיטא דלכל ארס שרינן לילך ער סוף
 תחומו ולא גזרינן דלמא ילך חוץ לתחום אלא ע״כ מוכה כהרי׳מ אלשקר
 ודו׳׳ק . שוב ראיתי בריטב׳׳א דחשינ על סי׳ רש׳׳י ופירש דדלמא שקיל
 מהוץ לתהום ויצא נ״כ ולפי׳׳ו אין ראי׳ . ועיין בריטב״א מה ׳.צהשינ על
 פירשיי ודבריו אינם מובנים קצת וצריכים ביאור , וזיל על פרש״י וק׳׳ל
 דאפילו לר׳׳ע ליכא א־םורא דאורייתא אלא לכשיוצא תוץ לתהום אבל
 לעוטד תוך התהימ ולהביא מחוץ לתחוט תוך דיא אין בו איסור לר״ע
 יותר מלרבנן עכ״ל ולבך פי׳ דלא ברש׳׳י כנ׳׳ל . ולכאורה נראה דק״ל הא
ח אף בפהות ב ש  הבא אינו טוציא הטירות חוץ לתהומן דדא אסור לטלטלן ב
, וע״כ דאינו מטלטל אייא מחוץ לתהומו לתוך תחומו בתוך ד׳ ת מר ו ח • 

 סועד יט
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. ן לי  כ1צ פירש״י בגזוזטרא והוא פי' הר״ב כתבתי ישוב בספר מעמי גדיש של תבן ומפסיק על פני כל רוחב החצרות: אלו מאכי
: ה מאכילי(. כתב הר״ב מניחין בהמתן כו׳ מניחין בהמתן לאכול מן התבן ולא לדישינן דלמא ממעיט התבן [  מלך בס״י
 אבל בידים לא* כדאיתא בגמ, ומפרש רש״י דאי משקיל בידים מיי והוי׳ל חדא רשיסא ואסרי אהדדי ומטלטלי בחצר וצא מסקי
 חיישינן דשקיל טובא וממעיט וכו׳ אבל בהמה לא תמעיט באכילתה אדעתייהו להא לא חיישינן להא אפי׳ אמעיט אי לא הוי המ עוט
 על סט עבר אמות ויותר לא אסרי
 דהא עשר אמות סתחא הוי ואין
 בהמה ממעטת כ״כ באכילתה [בשבת
ט התבן מייטפיויס. ע מ ת  אחד]: נ
 על פני כל אורך החצר או במבךי׳
. אם ד ה  אמות [ועור]: מערבין א
 נתמעט בתול לפני הכבה: ו מניח
. משלו אם ירצה ואז ת י ב ח ת ה  א
 צדך לזכות לאילו משלהם אין צריך
 לזכות: ומזכה להם ע״י בנו ובתו

 אומר להם קבלו חבית זו וזכו בה
 לשם כל בני המבוי והזוכה מגביה
 העירוב ביח טפח מן הק־קע דכל
 היכא דמנחא ברשותיה לא הויא

 [כ״כ] בשבת אחד וכדכתב הר״ב.
 וקשה דלקמן פ״ט משנה ג׳ מפרש
 דמחיצה שנפרצה בשבת לא בטיל
׳ כרפי׳ שם הר״ב. ומצאתי  עירוב ט
 בהרא׳׳ש שמפני קושיא זו מפרש
 למתניתין דבתול קאמר ואסור בידים
 דלמא ממעט ליה בערב שבת סמוך
 לחשכ: ולאואדעתיה ומטלטל בשבת
 בחצר האסורה וכן מוכח לשנא דמתני׳
 מתמעט דמידי בהול כדפי׳ הר׳׳ב.
 ובגמרא פריך ממתני' דהכא דחשיב
 למתבן למחיצה אדלעיל מתני׳ ג'
 דמלא קש ותבן לא חיין ומשני לענין
 מחיצה חשביק ליה למחיצה(מידי להוה

 שתי חצירותי*< . גבוה עשרה טפחים .
 מערכין שנים. ואין מערכין אחד כ<. אלו
 מאכילין מכאן. ואלו מאכילין מכאן >=»<.
 נתמעט התבן מעשרה טפחים מערכין
 אחד ואין מערכין שנים: ן כיצד משתתפין
 במבוי״). מניח את החביתכי)•. ואומר הרי
 זו לכל בני מבוי. ומזכה להףח) על ידי בנו
 ובתו הגדוליםכי). ועל ידי עברו ושפחתו
 העכריםכ«).ועל ידי אשתוכח).אבלאינו מזכה
 לא על ידי בנו ובתו הקטניםכט). ולא על ידי
 עבדו ושפהתו הכנענים. מפני שידן בידול):

. ולאו זכיה היא : ו ד י  אעביט ואוכפותוכלי בהמה דפ׳י׳קמשנה ח׳) אבל לענין חציצה וכיה ואומר זכיתי להם : שידן כ
 לחון מפני אויר החרין ולדון כסתום דמשוית ליה כארעא אי נתמעט

 במליה בהדא אין אי לא לא. ועיין מ״ג פ״ח: ן ומזכה. כתב הר״ב והזוכה מגביה העירוב בידו טפח. גמ'. ועיין מ״ש במייל
כה לו ע״י בנו ובתו הגדולים כוי. הכא לא פירש הר״ב והרמב״ס כדפי׳ במשנה ה׳ פיק מז  פיי׳ק דקלושין ומשנה נ׳ פ״ג דב״ק: ו
 למציעא. דגרולים שאינן סמוכין על שלחן אביהם ואפילו קטנים כו׳ לשאט התם דלעכין מציאה דטעמא דהאב זוכה במציאת בנו
 אינו אלא משום איבה והלכך תלוי בסמוך על שלחנו ראיכא איבה אבל מה שהאב רוצה לזכות לאחדם ע״י בניו זוכים הס לאחרים
 כאיניש דעלמא כן מסיק בב״י הימן שס״ו בבס תשובת הרמב״ן סי׳ רי״ג דאתי׳ ר׳ יוחנן דמפרש במציאה כמו שכתבתי סבירא
 ליה הכא קטן קטן ממש מהטעם שתתבאר כ״כ התוספות במכילתין רפ״ח דן) פ״ב ע״ב לעני; אחר רמודה רבי יוחנן: ושפחתו
ה אלא קטנה ד ב  העברים. בפ״ק דקידושיןמשנהב' תנןדאמה העבריה קונה את עצמהבסימטן. והשתא לא משכחת לה שפחה ע
 והכי מוקי לה בגמרא פ״ו דגיטין דן) ס׳יז מ״ב. ובפתופי מבואות דרבנן אמרו שתזכה אפי׳ לאחרים ושאני שפחה מבתו הקטנה
 דחפי׳ תימא ידו כידה [נ״ל שצ״צ ידה כידו] היינו כיד אביה אבל לא כיד רבה שאין קנינו בה קנין גמור. והט נמי מסיק בגמרא
על ידי אשתו. בפרק  פ״ק רמציעא דף י״ב. דהא דתנן התם מציאת כפחה עבריה שלה היינו של אביה לאפיקי של רבה דלא: ו
 בתרא דנדדם משנה ח׳ תנן סתמא כר״מ דיד אשה כיד בעלה כמו שכתבתי שם. ומכוס הכי מסיק הרא״ש דהכא כשאינו זנה
 ולפיכך מעכה ידיה שלה ואין ידה כידו אבל הרמב״ם המתיק המשכת כצורתה בפרק א' מה״ע . וכתב הכסף משנה דטעמו
 דאגן קיי״ל דלא כר״מ אלא כרבנן דםברי דש קנין לאשה בלא בעלה ע״כ. ותמיהני דהא מבואר שתרמבי׳ם פוסק כר״מ בנדרים
 כמו שכתבתי שם בכול דאי סבירא ליה כרבנן לא היה מצדך התם לומר שתי לשיטת על מנת שאין לבעליך רשות בהן ומת
 שתרצי בה עשיאלאבחדא לסגי. ואין לומר לתלק בנדרים לשאר דברים שכן פםקבהדיא בסן) פ״ג מהל׳ זנייה ועול סתם וכתב
 בפי ט׳ מהלכות נזירות שמתנת שאין לבעלה רשות בהן כיאמר על מנת שאין כו׳ אלא מה שתרצי תעשי בהן. ואע״פ שבם בגמ׳
. ועוד תימה דאפילו לרבנן אין קני; לאשי: בלא בעלה אלא באומר ע״מ באין  לא הוזכר אלא על מנת שאין לבעליך רבות בהן
 לבעליך רשות בהן מיהת. ולפי מ״ש בנדרים להרמב״ם לא ממי לרבנן אלא באומר ג״כ ומה שתרצי בהן תעשי. וכן עיין מ״ש
י שידן כידו. ולקמן ריש פ״ח [בברייתא ממ׳] איתא מערב ע״י עבדו וכו׳ פירוש בשביל נ פ  במ״ג פ״ג דקידישין. ומ״ש במ״ב פ׳׳ח דפסתים: מ
ה.  ועי׳׳י בנו ובתוכו׳. מפני שידן וכוי וכתבו התוספות [אעבלו !שפחתו קאי] כדאמדנן בריש הזורק בנימין דיד עבד קני ליה רבי
 ע״כ. ונראה דה״נ לא קאי אלא אעבדו כו׳ ועעמא לבנו ובתו הקטנים אע״נ דיש להן יד לזכות כשהגיע לכלל אגוז ונטלו. צרור

 ווורקו

 ישראל י כ י!
 מבואו׳ דשדי׳א דאין לו קירוב הדעת עם בכי חצר אחרת, ווראי
 קפיר שלא יאכלוהו ילא הווה עירוב וכסשס״ו ס״ה), קמיל: כד) אם
 שלו היא דאם משלהס א״צ לזכות להן: כדי) שאומר להזוכה, זכה
 בה לבכי המבוי, והזוכה מגביה החבית עפח לשמן: כי) לכתתיל'
 דוקא באיכן סמיכין על שלחמ, ובדיעבד אפי׳ סמיכין על שלחנו;
 לאע״ג דמציאת; לאביהן, אפיה לאחריכי מצי מזכה על ידן. מיהו
 ביש לבנו אשה, אז אפי׳ המוך אשולחנו, מומר לכתחיצ׳: כו) אע״ג
 דפפחה עברית ודאי קעכה היא / דהרי נערה יוצאה בשימנין, וא״כ
 קטנה איך תזכה לאחרים? בעירובין דרבנן מזכה ע״י קטן; רירה
 טד אביה ולא כיד רבה: כח) אס לכחחיל׳ דוקא באינו מעל׳ לה
 מזונות, ובדעבד אפי׳ במעל, לה מזוגות: כט) אפי׳ איק סמוטי

 אשולחמ: ל) ולאו זטי׳ היא (כל זהשס״וס״י):
 &ייזי

ז תפאית י כ  י
 בזה, ולא הו״ל בפתח: יט) גדיש של תבן מפסיק ביניהן ע׳יפ כל
 החצר: כ) דאע״ג דתבן לא מבטל(כמ׳יג)? היינו ;•להוי כסתימ/
 אבל הכא מחיצה הוה: בא) מכיהין בהמתן לאכול; אבל להעמידה
/ בע״ש סמוך לחשיכ׳ ער יותר  שם בידים לא, דלמא ממעיט צי
 מרוחב י׳ ולא אדעתי׳ ויטלטלי בשבת בחצר האסורה (אבל באכלה
 בהמה בעצמ׳, לא אכלה כל כך ביוס א׳ ומדאסור להאכיל׳ בידים,
 אית לה הכיר׳ ולא יעמיד׳ מע״ם). מיהו לא גזרי׳ שיתמעט בשבת
 דדוקא מחיצ׳ שנפרצה בשבת לר״ה או לכרמלי׳ אסור; אבל מחצר
 לחצר, אמרי׳ שבת שהותר׳ הותר׳(תוס׳ לי״ז, וראי׳ש כאן, וא״ח
 שעיר): בב) בגובה, וברוחב של יותר מי׳ אמות. ונתמעט בחייל,
 דהלו בשבת מדהיחר' הותר' כלפיל: כג)שתופי מבואו׳ ונ״ל דקמי׳ל
 ללא מבעי מרובי חצירוח ודאי מהני זכוי לשכניו: אלא אפי׳ שתוסי

 ציונים

 נתמעט התבן - ע" ירושלמי
 ע־רונ־ן פ״ז הייה : ן כיצד
. ע״פ ע״נ עיג ן י  מיטתתפ
נ גינוין  עיג נזיכיס פ״יז עי
ח . מיי׳ פיא י נ  סיד ע״ב: מ
 מזיע ה**ז טמיג עשי! א׳
׳ ,  סיעייע אייי P'״ שסיו פע
. מיי׳ ו נ : על ידי ב ׳  פ
:  עג היכ טושיע שס סע«׳ ׳ ׳
ו מזבה . ייושלמי נ  אבל אי
 הע־שפ׳יל ה״י גיסי! פ׳יהה״מ:

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
. י ו ב ט י נ  1הרי זו לכל ב
ה נדיכ ' כ ז . . . נ ״ ב ש מ נ ־ ה ״  כ
( י ו ב מ י ה  זכמשכי״ר(ושמ בנ
ו נ אי חיאבל(  ובד״ח הרי ו
,מזכה להם; . כל״ש.  מזכה)
 במשדיס וגכי״א (יהא וכן
יף וכרא״ש .  ליהא גרי

ק ׳ י ע ת ר ו פ ס ו  ת
ח נד] תוי׳׳ט ד׳׳ה ו א  ה [
ם לא, די ל בי ב ; א לי  מאכי
ה מ ה ב ד ה י מ ע ה ו ל ל אפי  ו
ן נ רי ז ר דנ ם אסו י ד י  שם ב
ם י ד י ה ב ן ל ח א י מ  ש
נו ה ואי ב ר יחסר ה  ו
ה ט ל י א ק א ב ל ר א ת ו  ט
ה מ צ ע מ ן ש \ ה בענ פ א  ב
קא דו ך לשם. ו ל  ה
ת רו ׳ הצי ן ב ן שבי ב ת מ  ב
ת י ב ב ן ש ב ת מ ל ב ב  א
י ה א ר ק ו ת ש ל י ן ד ו  כי
ר ת ו מ ר ו כ י ת נ י ח פ  מ
; ו ת פ ו ך ק ו ת ׳ ליתן ל י פ  א
ה . נ ש מ ת גה] ב ו א  ו [
י ו ת ב י ב ת ת ה  מגיח א
׳ י בסוניין ד ו ה כ כ ז מ  ו
׳ י נ ת מ ו מ ש ק ב ה ״  ע״נ ע
א ם ע ט ב יוסף ב ל ר  זו ע
ו נ ף שאי תו ב דשי ר  ד
ך ר ו ומוציאו ד ס י נ  מכ
, ף תו ה שי י מ ש א ל מ י ח ת  פ
ח יע־יליח, י ק פ א ד י נ ש ט  ו
ם׳ ד. לי טם׳׳ש תו  ותמי
ה ר ו ב י ה נ ם ד״ה כ  ש
נו ה אי א צ ו ה ה ו ס נ כ ה  ד
ל ל אמ אינו ש י ע ו  מ
ח ע ו ש ת ו א ם ב י פ ת ו ש  ה
ל וא״כ י מעי ק ו י פ מ  ד
א ב ה ׳ ד י נ ת מ ך שי־ך ב י  א
א ליה ה י עי ה ו י ק פ א  ד
ת י ב ח ה ה ד ז ם ל ד ו ק  מ
ב ק־דם ״ ה ע ל ב ו ש ל ו  כ
ת להש ו נ ק ה ה ל צ ר  ש
א ט ה נ י , וע״כ  ל
ד ה ה ועיילי׳ א י ק פ א  ד
ט א״כ ה כה ל י ז ף ו ו ת י ש  ה
ת להש ו כ ז ך ל י י צר א מ  א
ל י א כיון דעי ר ה ה  ע״י א
ל ב ו י והצר י צ ל ה כ  ל

ת ו צ ק ה  ל

ל ו ד ר ג ו  א
ל י ל י נ׳׳כ ד ל דשי  ע
לו א אפי ש ביז׳׳ט ה ר פ  ל
ר ש פ א ת איש. ו ב ש  ב
׳ ס ו ת ה ר ב ב  דרש״י לא ס
א ׳ ל הריטב׳ ב  הנ׳׳ל א
ר כתוש׳ א״כ מאי ב ו ם  ד
א וצ״ע , ב ה ה ש ק  ה
ר א ב ת ר נ ב ׳פ כ  עכ׳
י רש־׳י ר ב ד ח ט ב ו מ  ד
מ הוי י ל [ כ י ף לענ א  ד
א ״ ב ט י ר ה א ו ת י י ר ו א  ד
ם ע ט ו לא ט ג עלי י ש ה  ד
ר ב ה ס ז ב ל ד ל כ ה מ  ז
ם ״ ר ה מ ח כ כ ו מ ׳ ו י ח ו ו  כ

״ק ; ו י ר ו ק ש ל  א



ם י נ ו י  צ

 ז נתמעט. 9' «״ג :
 נתוספ־.>b*t עיג מי" 9*9
 מזיע היו פמ״ג עמי! אי.
 סושיע או׳יח ס״ שסי״וז &עי׳
: ח כמה פ׳ ע״נ מיי'  ג׳
 פ״א מי1'ע היפ שמ׳נ
: '  שם פור שו'ע כס קע•' נ
 ט א״ר יוסי. עיו ע׳׳נ המיג
 משין א׳ סושיע שס פע" 7׳ :

ת ו א ח ם ו י נ י ו נ  ש
ץ צריך , בדי; א  ן ו
״ ם כ ה • " י א  ובמשיי״נ־ ו
 (הוא) שעורו.בכי/י! ליתר;
ז ם ז  במשביב.. שעירן. ב
 שהן0וע!2ין.בכי*מ וכהי״א
 ובמשבי״ר ובזמן.. י וכ׳יה
 כנייק (ושם ממועמין) .
ת שכת). בד״נ א צ ו ה ל ) 

 להוצאית בכי׳מ ובכי׳׳א
 כהוצאת. . ; במשב״ב
ה מ  ובמשני״ל ליתא• ט ב
ב ו ר י א מייד, במי. ע  ד׳
. עירוב . בכייק  •אבל.
. . ב רו  ובמשגי״ר העי
א אמרו . ל  העירוב , ן
 בישד״פ ובכי׳יק זבכי״מ
 ובמשבי׳׳ר לא .. ועיי
 תויינו במשגה הסמוכז
 םד״ה ככר באיסר ;
 בכי״א וגדיש שלא אסרו.
י שלא לשכח.גמשני״ר ד  כ
 ליתא וכן ליתא בכי׳׳מ
.  ובכייא (ובדם ישכח)
) התינוקית . בד״כ ת א ) 
 ליתא ; יל׳׳ש לתינוקות;
 בכייא חורת עירוב את

 התינוקות .
ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת

 להקצות לכל א׳ כשבא
 לחצירו בקנין חצר
 דחצירו יקנה לו חלקו.
 וגם כעומעייל לחצר
 ראשון יבול בעל ההצר
י ע  לזכות בקנין חצר ב
 כולם , ואף בחצר שא־נו
 משתמד זהו חשליח
 דעייל ואםקי׳יהי׳ שליח
 לשמור ההצר על ידו
 והוי משתמר לדעת
 בעלים עיי שלו הם וצ״״ע:

 ר*ע מברטנורה חלון פרק f עיתבי] תוםפת ירט עג

ם י ט ו ק  ל
. ן י ב ן שהן מרו מ ז  ח ב
 ביס דמתני' בזמן
 שהאנשים הם כ״כ שאש
 יהנו כל אהד כגרוגרת
 ונצרף הגרוגרת ונמצא
 שהן מרובי,׳ יותר על מזון
 ביס דהיינו שהם יותר
 מי״ח אז לא יתנו אלא
 בים ובזמן שהם מתי
 מעט שאם יתנו כיא
ת לא יניעו לכיס י נ ו ר  ג
א  אז יתנו כגרוגרת כי
 ומינה שאם הם י׳ח אנשים
 ממינ יתנו ביס ובזהאיצ
 למה שנדחק בה׳״ע זיל
 דמרובין הם י׳ח כמו
 לא ירבה לו נשים ע״ש
 וכמו שכתגהי כן נראה
 כוונת הרמביס שסי׳
מ  מוענףן הס סתות מי ״
 אדם ויתר על ייח הם
ם הס י  מרובין כי מזון ב
 י׳ח גרוגרת ע״כ ומדלא
 פי׳ דמרובץ הש מי״ח
 ולמעלה שלא סי׳ יתר טל
 ייח ש״מ דסי' המשנ׳ד

 כדכתיבנא. (שיל):

 | נתמעט האוכל . משעורו המפורש לקמן במתניתין: מוסיף וזורקו כדאיתא בנימין. ופסקו הרמב״ם פ״ר מהל׳ זכייה ומור
. אס בא להוסיף משלו אפי׳ ממין אחר שאינו ממי; ח״מ סימןרמ״ג. ומסהמא בהט מיירי דאלת׳׳ה פפחה העבריה ת ב ז ע  ו
 השתוףהראשון מוסיף ומזכה ואינו צריך להודיען כיו! שנשאר דקטנה היא ואס לא הגיע לכלל זה למה תזכה וכ״ש לאחרים.
 קצת מן המין הראשון אינו נראה כמערב בתחלה אבל אם נותן אלא היינו טעמאדהכא דלענץ עירוב כיון שיכול לערב בשבילם
 שהן סמוכים עליו כדלקמן בנמרא
 הלכך אמרו שאין יכול לזכות על
 ידיהם. ולענין כנעני נמי הוה סגי
 בהאי טעמא אלא נקמ מעם מרווח
 מפי. ועי״ל דודאי לגבי עבדים
 כנענים ידן כידו ממש. מיהו לגבי
 הקטנים אע״ג דליתי כידו ממש הוא
 מ״מ כיון שאין הקטנים יכולים לזכות
 לאחרים הרי כאינו העירוב עדיין ביד
 המזכה. וכלפי הא הוי כידו ולתכי
 כללינתו לגבי הא מלתא דידן כידו:

 ץ נתמעט האוכללא).מיסיף ומזכה,ואין צריך
 להוריעלנ/נתוספו עליהםלג). מוסיף ומזכה
 וצריך להודיע לי) t ח כמה הוא שעורו ליי)
 בזמן שהן מרובין לי). מזון שתי סעודות לז)
 לכולם. בזמן שהן מועטץ לי< כנמגרות.
 להוצאת שבת לכל אהד ואהד^ ט אמר
ל בשירי ב  רבי יוסי בד״א בתהילת עירוב א
 עירוב כל שהוא *0. ולא אמרו לערב
 בהצתת אלא כדי שלא לשיה את

 ממין השתוף הראשון אפילו כלה
 לגמרי מביא מאותו המין ומזכה ואיט
 צדך להודען: נתוספו עליהם
 דיורים מוסיף ומזכה וצריך
 להודיע. ודוקא בזמן שיש לחצר ב׳
 פתחים לב׳ מבואות שכשעושה עירוב
 עם אנשי מבוי זה אסור להשתמש
 במבוי אחר לפיכך צריך להודיע
 דלמא לא ניחא להו לקנות ברוח זו
 ולהניח יד ברוח שפעלה. אבל אם
 אין לו פתח אלא למבוי זה שנשתתפו
 בו תחלה אינו צריך להודיע .

 למין לאדם שלא בפניו ואי; חבין לארס אלא בפניו: ח מרובין.

 י״ח בט אדם ולמעלה: מועטין. פחות מי״ח: מזון שתי סעודות.
. שיעור של הוצאת שבת כי ת ב  הן י״ח גרוגרות: להוצאת ש
 המוציא אוכלים בשבת אינו חייב בפחות מכגרוגרת: ט בשירי
. אחר ת ת צ ה ב. שנתמעט משיעורו: לא אמרו לערב ב רו  העי

 שנשתהפו

ט האוכל• מע״ש השני. ע מ ת  ? נ
 הר״ר יונתן: גדםיף ומזכה כוי. כתב הר״ב כיון שנשאר כוי
 אינו נראה כמערב מתחלה. דכל המערב לאחרים בתחלה צריך
 להודיע משום דלמא חובה הוא לו כדמפרפ הר״ב בסיפא :
 [״וצריך להודיע . כתב הר״ב ודוקא בזמן שיש לחצר כני
 פתחים לשני מבואות שכשעושה כר אסור כו׳ והיא חוקימתא
 בגמרא בסוף פרקין דמתניתין דהכא בחצר שבין ב׳ מביאית ומפרש
 הרמב׳/ש כמ״ש הר״ב והשיגו הראב״ל בפ׳יה מה״ע לאיזו חובה היא לו שהרי יוכל להשתתף גם עם האחרת למאידפסקינן הלכה
 כר״ש בג׳ חצרות שבפ״ד מ״ו ותירץ המגיד לאה״נ ללא מבוס שיהא אסור באחרת נגעו בה אלא דחובה לו ואינו רוצה להשתתף
ה הוא שיעורו. לכאורה אשתופי מבואות קאי דביה אנן קיימין. וכן פי׳ מ כ : ח ו [  בשתיהן וכמ״ש לשונו לקמן בסוף הפרק בס״ל
 הר״ר יהונתן וכתב להוא הדן לעירובי חצרות והר״ב כתב שתי דעות בעירובי תצרות במשנה י׳ ועיי; נמי במשנה דלקמן:מרובין.
 פירש הר״ב י״ח בני אדם. ליפנא דגמרא נקט. ופירש הר״ר יונתן י״ח בעלי חצירות למבוי או בעלי בתים לחצר ולא קפדינן אגולגלתא
 לכל בני בית של כל אחד ע״כ. כלומר אלא למתחייבים לתת חלק לעירוב: מזון שתי םעולות. כתבהר״ר יונתן כיון דדבר חשיב
 הוא סגי להו בהכי ע״כ. ונ״ל למזון ב׳ סעודות להכי הר דבר חשוב שק עיקרי העולות שבת כתיס הן כמ!, שאפר ש במשנה ב׳ פרק
: ט אמי• ר' יוסי כו׳. כתב הר״ב דאין הלכה כר׳ [ א ״ י ה נ 2 ס מ י ל כ "ז י ז י י י פ ה ב ז י ב ת נ ה ת כ ו ר ג ו י ח ג ! י״ ה ב ״ ״ י  דלקמן [*ועל מ״ש ה
 יוסיוכ״פ הרמב״ם וחסכן חלוקין עליו חביריו דהלכה מכלל דפליגי. וכן נראה דתנא דמתניתין ז׳הואדפליגדלל׳י אין אנו צריכין
 להוסיף ואין לומר דר״י מיירי שנתמעט קידם שנכנס בבת ראשון דהא ודאי שאם עדיין לא בא שבת כצא נעשה בו מצוהר שלא
 יקרא שיור. וכן פי׳ הר״ר יונתן בהדיא בדר׳ יוסי שנתמעט משעורו משנכנס שבת ראשון. ואי! צריך להוסיף עליו אפילו לשבת
 הבאת. ולעיל פי׳ נמי הכי וכמ״ש שם . ולא קשיא לישנא דאר;'י ולא ר׳ יוסי אומר דלפי האמת הרי הוא חולק ותייק לא ס״ל כותיה.
 מ״מ איהו דקאמר בד״א כו׳ בלשון פירוש הוא אומר כאילו הוא בא לפרש ולא לחלוק וזה לפי שסבור הואדת״ק יודה לו לפירוש זה
 שבדבריו., וכאומר דבריך בכך אמורים הלכך תני ליה המסדר נמי בלישנא דלאו לאפלוגי ולא רבי יוסי אומר אבל לפי החמהפציגי.

 ועיין בסיף פירקין. [״ובמשנה ו׳ פ״ח דעדיות] ובטור סי׳ שם׳׳ח פוסק כר״י ונראה דסבירא ליה דלפרושיאתא ולא לאפלוגי כדתנן
 אר״י. אבל קשה דלמאי תנן לעיל דמוסיף דלמאי ירצה להוסיף. וי׳׳צ דירצה להוסיף כדי שאס יכלה גם זה הנשאר שיהיה לתוספת זה דין
. וכ״כ ׳  עירוב כבראשונה. וקמ״לדרשאי להוסיף ודנו דין עירוב הראשון וא״צ להודיע: ולא אמרו ט׳. כתב הר״ב הלכך מקילינן ט
 רש״י והייט לשעורו לתנן קאי אתרוריהו אמבואות ואחצרות וכדפירשתי לעיל בשם הר״ר יונתן. וכתב עוד היר״י ות״ה
 כשיורי שיתוף כשהעירוב קיים ע״כ. ולטעמיה אזיל לס׳׳ל לטעמא לאין סומטן על עירוב במקום שתוף נמי משום שלא תשתכח הוא
. אבל לפירוש הב״י שכתבתי שס לוקא קאמרר׳ עסי בעירובי חצירות אבל לא בביורי שתוף והיינו ׳  וכמ׳׳ש בשמו פרק דלעיל משנה ח
ט עירוב והא אנ; בשתוף קיימינן אע״ג דהוא הדין לעירוב מ״מ עיקר משנתינו בשתוף. אלא לבשתוף אין הרין כ; הלכך ק  מ

 איצגוריך

 ישראל יכין
 דסני שליש ביצה לכל א׳. אלא אי אמרת ללי״ט מ״א צריך ח׳ ביצים
 א״כ יניע לכל א׳ ד׳ תשעיו' ביצה בקירוב היכא סייד שכשה״ י״ט
 נחמיר גבייהו טפי מאילו היו פחות מי״ח שהיה סגי בשליש ביצה
 לכל אחד, והרי חזינן ש כשהן מרוכי; קיצ מאילו הי מעוטץ:
 לח) הוא כשליש ביצה לכל א׳; ר״ל כשיעור הוצאות אוכל בשבת,
 דאינו חייב רק בכגרוגרת, כך שיעור העירוב להתיר ההוצא׳:
 לט) והכי קיי״ל. ודוקא בנתמעט אחר שנכנס שכת ראשון, והיי
 שם גם שיתוף, אז כשר גס לפאר :כתות; אבל מתמעט קורס
 שבת ראשון, או אח״כ ולא היה שם גם שיתוף, פסול לשאר שבתות
 (מג״א פס״ח גי). אבל לאותו שכת אפי׳ לכתחילה מותר לאכלו

 כשודאי

 תפארת
 לא) משיעור המפורש במ׳יח: לב) דדוקא בתלתא לריעותא, שמערב
 משלהן, וממין אחר, וכבר כלה הראשון, אז צריך להודיע. מיהו באותו
 שבת שנתקלקל, א״צ תיקון משתייר כ״ש (שס״ח): לג) דיורין:
 לד) מ״רי שהדיורין שנתוספו דריס בבית שפתוח לבי חצרות להט
י החצר לערב עס אלו ששייט׳  אף כמוסיף משלו, שמא ימאנו מ
 גס לחצר תחרת: לה) של ערובי חצירו׳ וה׳יה של שיתוף ממאות:
 לו) מי״ח כני אדם: לו) הוא שיעיר ו׳ ביצים לרמב״ס וח׳ ביצים
 לטור. ונ״ל לכאור׳ ראי׳ לרמב׳יס , דבשלומ' אי נימא דבי שעודו׳
 היינו ו' ביציס א״כ בי״ח מ״א דסגי בו׳ ביציי יגיע לכל א׳ שליש
 ביצה כ״כ לי״ט מ״א לכל א׳ שליש ביצה בקירוב כמו בפחות מי״ח

 סדר מועד יט
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 איצטדך למנקנן מאי דמייתינן בה״ה ועיין במשנה דלקמן מה שנשחתפו במבוי אלא שלא תשתכח תורת עירובי חצירות מתינוקות
 שאכתוב שם בסייר: י בכל מערכין טי. עיין דש פ״ג מ״ש שם: שאינן יורעין שנשתתפז במבוי הלכך מקיליקביה וחע׳׳ג דמעמא
. רש״י-פי' כמרת איםר. וכן נראה פירוש דמערבץ עירובי חצרות לאחר שנשתתפו במבוי הוי כדי בלא י  ככר באיסר כו
 הרמב״ם שהביא הר״ב ובלשון פירושו כתב ואפילו תהיה שעור תשתכח תורת עירוב מן התינוקות מ״מ אין הלכה כר״י בשירי
:  עירוב ללא מקילינן ביה כולי האי
. עירובי תחומין ן  י בכל מערכי
 דאילו עירובי חצרות אין מערבי; אלא
 בפת ומיהו בכל מערכין דאמר ר׳
 אליעזר הכא לאתוי־ עירובי חצירות
 שמערבין בפת פרוסה וחי׳צ ככר
 שלימה ופליג עליה ר״י ואמר דוקא
 ככר שלם הוא עירוב והלכה כר״י:
. ועעמא משוס ה  אי; מערכין ב
 איבה שבאים בני החצר לידי מחלוקת
 לומר אני נותן שלימה והוא נותן פרוסה: ככר באיסר
 והוא שלם מערבי! בו. נותנין אותו בערוב עם שאר ככרות
 של בני חצר ובלבד שיהיה בץ טלם כגרוגרת לכל אחד ואחד.
 ורמב״ם פירש דככר שלם כאיסר מערבין בו לבדו לכל בני
 החצר ואין צריך שיעור : יא ניתן אדם מעה לחנוגי .
. המוכר כנרות ם ו ת ח נ  המוכר יין ודר עמו במבוי : או ל
 ודר עמו בחצר* שיזכה לו בערוב עם חברל, אס יבואו בני

 התינוקותט):י בכל מערבין«א)ומשתתפיןמב/
 חוץ מן המים ומן המלה. דברי ר׳ אליעזר.
 ר׳ יהושע אומר בכר הוא עירובםנ).אפילו
 מאפה סאה והיא פרוסה. אין מערכין בה.
 ככרבאיסר והוא שלם. מערכין בומי<:
 יא נותן אדם מעה לחנוני ולנחתום. כדי
ו עירוב«ה. דברי רבי אליעזר.  שיזכה ל
 וחכמים אומרים לא זבו לו מעותיו מי).

 מיעט. ועיין מה שכתבתי פ״ל משנה
 ג׳ במסכת מעשר שני. ומ׳׳ש הר״ב
 שנותנין אותו עם שאר ככרות כו׳
 ובלבד כו׳ וכן דעת רשי׳י והיינו
 לסבירא ליה דהא דתנן לעיל בשיעור
 קאי גס אעירובי חצרות וכמ״ש לעיל.
 אבל להרמב״ם הא ללעיצ לא קאי
 אלא אשתוף. וח״כר׳ יוסי דלעיל לא
 קאי אלא אשתוף דהא עד השתא לא
 איירי בעירובי חצרות כלל. והיאך

 יאמר בד״א ולא קשיא דקרי ליה עירוב דהכי נמי משכחת לה בפ״ו
 מ״ה ובסוף פ״ט. אבל קשה הא דקאמר ולא אמרו לערב בחצרות
 כו׳ דהוי ליה למנקט ולא אמרו לערב במבואות. [״ומיהו
 בפרק ד דף מ״ו ע״ב מפרש רש״י דבשלא תשתכת תורת

 מבוי
 שיהיה ל

 עירוב תחומין קאמר ולפ״ז דעתו נמי דבשתוף מבואות קאמר
 ר״י וכן הסכימו התוס' שם בשס ר״י וכתבו דקרי שתוף מבוי
 עירובי חצרות בכמה רוכהי. ולעיל מינה באותו דבור כתבו ראיה
 לפירפ״י דהכא..הברייתא שכתב הר״בבפ״ו מ״ה] ועודשמ״ש
 בפ׳ דלעיל מ״ח בשם ב״י הכי מסיק לתרמב״ס ושתוף מבואות לית
 ביה האי טעמא רשלא תשתכח כו׳. ונראה לי ללהרמב״ם הא דתנן
י הוא כפירש״י והר״ב. אלא  לעיל ולא אמרו ט׳ לאו טעמיה דר״
 מלתא באפי נפשה היא. דהשתא לסליק משיעורא לשתיף מבואות

 ובעילמימר שיעורא דעירובי חצירוה מקדים התנא ושונה דאע׳׳פ שישתתפו צריטן לעירוב חצירות אבל לא אמרו כוי ובגמרא ורי״ף
ותן אדם מעה  לא גרסי׳ ולא בוי״!־ וניחא טפי ואי נמי גרסי׳ אתי שפיר. ועיין מ״ש לקמן במשנה הסמוכה בשם הרא״ש: יא נ
 כו׳. בגמרא פריך מאי טעמא דר״א הא לא משך ומכני עשאו כארבעה פרקים בשנה לתכן (בפרק ה׳ דחולין משנה די) שהעמידו
 דבריהם על דין תורה שמעות קונות כמו שפי׳ הר״ב שם. הכא נמי מפני חקון שבת העמידו דבריהם על דין תורה:
ב הרי׳ב . כי י א זכו לו מעותיו ט  [״ולנחתים. והר״ב העתיק או לנחתום וכ; בפירש״י וכן הגירסא במשנה שבסדר ירושלמי]: ל
 ואפילו עירב כו׳ וזכה גם לזה כוי• בדבד רש״י כתיב וזיכה ביו״ד ו:ן משמע דר״ל שזיכה לו ע״י אתר ממה שכתב שהרי
 לא נתכוין לזטת לו במתנת חנם כשאר המזכים ואי איתא דלא זיכהו ע״י אחר מאי קאמר שלא נתטין. שלא דנה הל״ל ללאו
ה אלא מעשה הוא דחסריה. הלכך מסתבר דזיכה ע״י אחר קאמר ואפייה לא מהני ליה לפי שזה שזיכה לי־ ע״י אחר ד ס ס כוונה ח י , ש ד ת ה ספו  תו
 י תי״ב י״ח בכל מערכין לא כיון לזכותו במתנת חנם כדרך המזטן. אלא טנתו היתה שיקנה במעות ומעות אינן קונות. ומה שזיכה ע״י אחר היה זה

־ י  כו׳ והלכה כל״י ייייז ־ ־ ־ ־ ־ ־

 לקנות ממך יין לשתיף. או בני חצר לקנות ככר לעירוב
. שאץ מעות קוטת עד ו תי  חלק בו: לא זכו לו מעו
 שימשוך ואפילו עירב זה החטט לכל האחרים וזכה גס לזהאיט
 עירוב שהרי לא נתטין לזטת לו במתנת חנם כשאר המיט! בעירוב

 אלא

 ציונים
3  י בכל םערבין, t ע״
 ילישלמי עייויץ פינ היא י•
, מימכ־ן פ״י a i c i v .אפילו 
 ה׳״ז מ״׳ מיא מה*5נ ה/ז
 ממ״נ משין א' הוש^נ *יייח
 «" מסיו סעי׳ ו׳ :
א נותן אדם . ש״א 5נ״א:  י
. מיי׳ פיו מה״ע  m זני
 •*נ סמיג משין א׳ סוש״ע

 אויימ ש״ ששיפ :

 שנויי נוסחאות
 י דברי רבי אליעור,
 וכ״ה נדי׳נ וככי׳ק
 וגכי״מ וגכי׳א וגמשבייר
 וגדיש וכ׳כ גרי׳׳ף וכרא״ש
 וגהראשוניס וכים נכון
 מראקרמי׳לר' יהושע(ד״ס).
 גמשניב ומזה כמש׳ ל׳
 ריוואוםביונינו׳הדברי ר׳
 »לע«ר• ככרחוא עירוב,
 נכי״מ בבכר חעידוב;
 ביי״ף ד' קושע׳ ככר
 העירוב; בכי״ח כבר והוא
 עירוב-אפילו. כדיש אבל.
. נ.  והיא פדוםח.בה.בד'
 פרושה; במשב׳ג והוא
י • (ככר) באיםר -  ב

 בדנו׳ס וככי״י! עמשג״ג
 ובמשבי'ר..כאיסר . 1י׳ה
 נכון דבאיםד משמע הנלקח
 נאיפר והוא ודאי ליהא
 להוא שעור סעודה שלמה
 של שלש ביצים ואישר ח*
 פונדיון(ד־ס); בכי׳יא לילזא.
 ועיי הוי׳מ• יא מעה ;
 בד׳נ ונשי' ר״ח מעיח .
 במשכי״רטעיו־ולנהחום.
 גכיי׳קובכי״מובכי׳׳אובד״ש
 וגמשבי״ר או לנחתום .
 וכ״ה כרש״, וברי״ף וברא״ש
 וברע״ג ועי׳ הוייט .
 עירוב. גמשדיס ובמשב־ג
 ד״ש ובמשיי״ר בעירוב
 וכיהברא״ש; נכיימ ובכי״א
 בעירובו וכיה ברי*ף.לא
 זכי לו.גכי׳מ ובכי״א אין

 ובין

 בשביל אחרים שאליהם נתטי; בחנם כדרך המכין, חבל לפי זה כי לא עירב החטנ• לאחרים אלא לזה לבדו וזיכה ע״י אחר
ט ק  משמע דמהט. וקשה דמרנקט ואפילו עירב זה החטני לכל האחרים דמשמע וכ״ש אם עירב לזה לבדו. ר״ל דהא מ
ט הכי. וה״ק לא מיבעיא כשלא עירב הוא בשביל האחרים אלא כל אחד הביא עירובו דהשתא ק  אפילו כו׳ משום וזיכה הוא מ
 ודאי אינו מזכה העירוב בשביל זה שנתן המעה אלא מניח חלקו ומערב עם האחרים. רפשיטא דלא זכה בעירוב משום דמעות
 אינן קונות. אלא אפילו עירב בשביל האחרים דהשתא ודאי שזיכה ע״י אחר בשבילם שהם לא נתנו לו כלום ונמצא בכל העירוב
 שהניח בשביל האחרים ובשביל זה שנת; המעה שזיכה עיי אחר דמסתמא טון כבא לכלל זכייה ע״י אחר שמזכהו לכל העירוב
׳ אלא  דלמה יזכה הרוב ויניח המעט. אפ״ה קאמר דלא מהני לזה כנת; המעה משוס דחע״ג חיכה ע״י אחר לא נתכוין ט
 שיקנה במעה. ואע״ג דודאי דבעלמא לא בעינן לקונה במשיכה שימשוך הוא דוקא אלא שלוחו כמותו ומהט כשימשוך ע״י שלית.
 וזה פשוט. מ״מ הנא לא עשאו בעל המעה שליח לזה האחד שעל ידו מזכה בעל החטני אלא כל כוונתו לתנות מהחטני במעות .

 וזהו

ן י  ישראל כ
 מעורבין יוצא כו לתחומי; וצמבואו׳(שפיץ וה״ט); וי׳יא שצריך גס מעט
 שמן, ויי׳א מעט תבלין. אמנס שיעור מאכל לעירוב, ב׳ סעורו/ ושיעור
 משקה ב רבעיו/ ובראוי לטבל בו פה, סגי במשקה כדי ללכת בו ב׳
 סעודות פה; רק לבעירוב הצירות או שיתוף דצריך שיהיו ניעורגי׳ שלא
 יאסר א' על הכירו, סגי בשיעור א׳ לכולן; ובתחומי; צריך השיעור לכל
: מג) לערויי הצרות :  א'ואי (שש״-ח ותיי׳ג): מב) ששופי מביאו,
 מד) והוא שיהי' כשיעור הנ״ל, והכי קיי׳יל(שס״ו): מה) שא״ל כשיבואו
 בכי חצירי לקטה ממך פת לעירוב/ הן להסמעט יותר בשבילי:
 מו) דמעות אינן קונות עד שימשוך. ואע״נ דלצירך מציה מעות קונות,

 כת״מ

ן תפארת י כ  י
 כשודאי חשיכה(:צ״ר). ובכתעסש העירוב עד שאינו ראיילכלב,
 הו״ל כאילו אינו; ולבן מהגין לערב במצה שאינה מתעפשת מהר .
 ואפייה ראוי שגדל העיר יזכה לעירו ע״ח חדש בכל שבה בלי ברכה;
 וטא שלא יקפיד אס יאכלוהו (כסי׳ שס״ו): מ) בפ״ו סי׳ מי׳ז;
 להט מקליכן בי׳ בזה. ולפ״ז לדידן, שהעחבי חצירו׳ הוה נמי שיתוף
, עירוב שנתמעט פסול (מג״א שס״ח): מא) ג״צ דה׳יק כל ׳  מטאו
 מין מאכל ראוי לעירוב; יש שרחוי גס לחצרו׳, כפה אפיי אינו שלם,
 ויש שאינו ראוי רק לתחומיו ולשהופי מבואו/ כגון שאר אוכלי

 ומשקין; חיץ ממים ומלח רלא חזי לשוס עירוב. מיהו במים ומלח

 מכיל
 וכ־פ בשו״ע סימן שמיו
 סיי ורמ״א כחג שיש
 ששירשו הא דאין מערגין
 אלא גפ: שלם היינו שכל

res העירוב ביחד יהיה 
 שלם ולכן גה» לקבן מכל
 ביש מעט קמח כו׳ עי״ש :

 תוספות רע״ק
א [אות נו] חרע״ב  י
 ד״ה נותן . ודר עמו
 בחצר . עי׳ בריטביא
 שהקשה דבדר עמו
 .בחצר קיייל רשעות
 קונות כדאטרינן מיד

 דמציעא

 אור גדול
ו מאפה סאה  י יאפי 1
 והיא פרושה אין מערכין
ה . יעייין באי׳׳ה (סי׳  ב
 שס״י ס״וו דאש אהד
 מ!כה לכדים יכול לערב
 בפרוסה . ובב״י שם לא
 הובא בזה שום חולק .
 ולהעיד סהנחוח א־1ר״י



ד *יונים ק תוספת יום טוב ע ב ת י T |Tf ע f i ק ל  ר״ע מברטנורה ח

B S / S i £ M ־ £ E ז ר כ ח א ג ל ° ' י  אלא שיקנה במעה והרי אינה קונה לו למעות אינן קונות ונמצא וזהו שפירש׳׳י והר״ב לקמן בדבור שאיבמטרכיו כ
ה >*: "י׳ ?נ ??״ ע ע י . בעל הבית אלא לקנות וכוי ולא סמך עליו שיעשה שלותו. כלומר ע ם ד  מערב לו במעותיו: ומודים בשאר כל א
f V ' s V J ״ y B ׳ ׳ D שאמר לו חבית הילך מעה זו וזכה לי בעירוב והלך וזיכה לו לזה שמזכה על ירו שיהיה שלוחו. והואיל ולא נתכוין שיהיה זה 

מ י * ״ ^  שקנה עירוב להואיל ואין בעל הבית רגיל למכור ככרות לא הזוכה שלוחו. וגס החנוט לא נתכרןס' א״כ במה יקנה במעות «mw י
£ י כמל ומודם כ י י נ י ע 5 ב * י ־ P" י P W P ! נ י ת א ו ע מ  נתכוין זה אלא לעשותו שליח ונעשה , . ו

A S : : שאין מערבין ומודים בשאר כל אדם . שזבו לו רעת רש״י ז״ל. וללא כמו שכתבי •ייי^כל ™  כאומר לו ערבלי
4iא נתכוי1?1כי ל י ש ״ ש ר י ם פ נ ז י ב ת ד ו פ ס ו ת . כשממרבין לו משלו׳ אלא מעותיו*ח) שאין*) »מערכין לאדם • אלא ה ס ר א  ל
 מדעתו כו׳ ראפילו דכה ע״י אחר או קנה משרוח גמעות מןיםעותי?
ןמעיבץ  מן השוק כיון שהנותן מעת נתכוין לקנות במעה מתחנוני ומעות אינן קונות כל הזכיות שעשה החט ט שלא מרעת בעל הביש עד מעותיי שאי
: . י ^ ם ע מ ? א ש ש ׳ ר ש ח ^ י י מ ת ש מ א ב  קעביר ואין מערכין אלא מלעתו וכתבו ללשון הקונטרס דלקמן נמי מוטח כן. ור״צ זה הלשון שהבאתי בסמוך ־ ו
 מתוכו לבכוונת הטחן תלי רש״י אבל על הדרך שכתבתי למיירי שזיכה ע״י אחר ולכך אם היתה כוונת הנותן שיזכה ע״י האחר * וש׳ה גרי־ף וירח׳: וכיה
ס ' י 2 ת < י 8 ל ל א י ^ ו ל ת ט ת ע ז ט מ מ ב י ב ח ז ג פ ז  ושהאחר יזכה לו הוי מהני להר כאילו עשאו הוא שליח לקבלה כלומר למשוך. לאטו מי שמקגה י
; . ח' פי  ואח״כ נותן החפץ ליל הקונה בלא כוונה שימשוך כדי לקנות. וזה זכה ומשכו מי לא הוי משיכה מעלייתא לטון שמושך בפניו אין במשגיי׳ר: 3ד״ז י
fttnW?-» ה נ ו ז ה ה ה ז ו י ה  צריך שיאמר לו לך משוך וקני כמו שכתיב בטור ח״מ סי' קצ״ז. וכתבתי ג״כ במשנה ד׳ פ״ק לקלושין יהכא נמי א
w3 .^y»»כשלוחו של זה הגותן מעת היה זוכה בשבילו אע״פ שזה לא נתכוון כררך המזכץ. מכל מקום זכה זה מפני הלברים שאמרנו 
ה מאכמהיזהרש׳׳מדס).  וזהו שהוצרך רש״י להוציא ג״כ מכוונת מותן מעהשלאהיתהעל סמך שיעשה שלוחו וכרפירשתי אבל מ״מ לא לחנם כתב מתחל

ת רע״י* ספו ת תו י י ^ ח י י כ נ ט ח ' ה י ט ה ו נ ל י א ־ ו י ת ש י י פ ד כ ר י ז י י א " ה ע כ ד כ 1 ב נ ד י י א ב P ^ ל ת ת כ נ ו ו נ ה מ נ ו ו כ  שלא צתכוין החנוט ט׳ אלא כ
ל  העירוב וכמשפטו גס לזה למה יגרע ואע״פ שהנותן מעת לא בקש למתנת חנם כאחרים אלא נתן לו מעה מכל מקום לא מפני דמציעא בעליי׳ ע
 כן נאמר שהיא מתנה בעל כרתו ושלא רצה לקבל במתנה ושמפני כן לא יזכה בעירוב ולפיכך הוצרך לומר שלא נשמין החטני לוקח מומיברח ביד
ח ^ ל ד ^ י ל ע 1 ל י ד ט ־ ׳ לתרווייהו בעינן שלא יתטין החנוט וכן הנותן. לאילו נתכוין החנוט זכה זה ככל שאר הזוכים ולא גרע מעה שבהן • ואילו נתכוון ח  ט
ח ומציל ועי•  הנותן מעה לזכות ככל חקת העירוב וכמשפטו אע״פ שהחנוני לאנתכוץמכל מקים היה קונה במשיכת שלוחו ו כל כתבתי. אבל כיסיה טי
! מ ׳ ב ב ד ב י ג ד י מ מ ־ ־ ת ת ב ו נ ק ה ן ^ י ט ה ש -י מ ר י פ ם נ ח ב ו ״ ו ב ת כ  התוס׳טסשאותם בפירש״יהיתה וזכה בלא יו״ר כמו שהעתיקו וכנראה מלשונם ש

 לו בחנם ואפילו זיכה לו ע״י אחר על כאן. ומלהדדו וכתבו ואפילו דכה וכוי. שמע מינה להא דמתטין להקנות בלא זיכה ע״י אחי אוד גדול
ב דב-צה סי׳ ד) ״ 6  מיירי ואס כן זה שכתב רש״י שלא נתכוין כו׳ מייד בלא זיכה ע״י אחר. ומפני כן כתבו מה שכתבו. אבל לסי עניית רעתי הקלושה (
 והרטושה. נראה להוכיח מלשון נתכוון שנוםחא העיקרית בלברי רש״י כנוסחאות ספרינו וזיכה בי ו״ל. ומול יש לי הוכחה גלולה יעו׳ עי בשם ארו מבו»ר
ח כ ל מ ב ה י ־ : י י ה  מזו דלעיל מייד שהיה העירוב ע״י אחר שזיכה על ילו להאחרים ממה למפרש לקמן כשאומר לחטט ערב עלי קנה עירוב. ואי מדעתו ב

. ה מ י ל 3 ו»8׳ה ש ר ע מ  בלא שום זטיה ע״י אחר מאי עדיפא בלישנא דערב מלישנא דזכה דודאי דלא יקנה אלא ע״י זכייה דע״י אחר כמשתכן ה
ם י ט ו  לאחרים. אבל א0 נאמר דאיירינן שלהאחרים היתה זכייה ע״י אחר נוכל לומר שטון שאייל ערב עלי הרי בקש מידו זאת שיעשה ^

ה [מוכח] יא שאץ מערכין ופו״. ל ז כ לקמ? מ י י ו ב ד י ב " ס ש ב ר פ א ו ש מ כ ס לי ו ה ג ל ע ו ם מ י ר ח א  עמו משפט העירוב ואמר־נן שהזכייה שע״י אחר המועלת ל
ק למה *המתין — . ואעי׳פ ללכאורה בטור יש מקום יש ל  שהנוסח וזיכה ביו״ד והב״י שהגיה בסימן שם״ט שצ״ל בלבד רש/זי וזכה בלא י' וגם בטור הגיה ק
? " ן ^ ^ ^ י אחר מ י י  להגהתו לפי שהוא כתב אח״כ שאס זיכה לו הנחתום ע״י אחר שקנה עירוב. ומשמע לכאורה דעדהשהא לאו בזיכה ע׳
 איירינן. ואפילו לפיזהנראה בעיט שאין להגיה גם בדברי הטור מהטעם שאוטת בדבור הסמוך לקמן. וזהו כדעת אביו הרא״ש מראה'דהו־, שפיר״שש"
א ? < ס 5 * ו י י ס ו מ » מ י ו § י י י צ ' ג ע מ ט ב ן י נ ת י מ | ־  ז״ל שחעתיקהו לקמן בסמוך וכל שכן בדברי רשי׳י עצמן דפשיטא שהנוסח ביו״ד ממה שהתבאר וה׳אלהים ג
יח? א בזה ?כללם ר »  ואמת אמן: ומודים בשאר כל אדם כוי. פירש הר״ב מעשה כאומר לו ערב עלי. כ״כרש״י ומסיים וגבי חטט גופיה אי א״ל ערב פ
^ הכחחום-ושאר כל א־ש ן ע ן ט ץ -:ץע,$ ן נ ע  עלי אמרינן בגמרא דקני ע״כ וכבר מבואר טעמוממ׳יש לעיל וזה לשון הטור שהרי עשאו שליחלפר3 ^ 3
שלא לער3י ם טהי שייךה  להיות לו עירוב אלא אם כן יזכה לו כמו לאחרים הוי כאילו אומר לו שיזכה לו כמו לאחרים ע״כ. ועוד כתב וכן אם דכה לו מ״י לא ר
״י אהך מדעת כגון דא׳ל ערג לי ה ע י י פ  אחר קנה וכמי׳ש לעיל בשמו. ואט שמעתי ולא אבין אילו היהה כוונת הטור לעל הכא לח איירינן שהיתה כאן שום ז

• £ ו ו ? לשליח מ  וכנראה מדבריו וכאשר פירשו הבית יוסף. א״כ אחרים נמי במה יזכו אלא על כרחך לומר שהאחרים נתנו עירובן בעצמם והיא ארם 7
א והביאי ל מ  עירב להם כלומר שהוא התעסק לקבן עירובם ליחד. ואי הט מאי אהט ליה אפילו יאמר לו בפירוש שיזכה לו כמו לאחדים כדאמיען ״
3 ח כ ־ \ ל י ש ) מ ר א ׳ ע ס ג י י ח  אכתי במה יקנה זה העירוב שמניח זה בשבילו כיון שאין כאן אחר הזוכה בעבורו. ומפני כן הוצרך המגיד לכתוב למיירי ככח״ל ה

 מרב עלי שקונה פת מאחר ומערב לו אבל בפת עצמו לא שאין שליח קונה ומקנה ע״כ. אבל אס נפרש כמ״ש אני בדברי רשי׳י
 ללעולס זיכה לאחרים על ירי אחר. אלא שלזה לא נתכוון בזכייה זו להקנות לו כמן שנתן מעה וםמך על המעה כדוקא. אתי ודאי
 שפיר לכשא״צ ערב עלי ה1י כאילו א״צ שיזכה לו כמו לאחרים כלומר כמו שמזכה האחרים על ילי אחר. כ! יזכה לו ע״י האחר
 ושתעלה לו זכייתו זאת כזכיית כל חקת משפט עירוב. ואם זאת היתה כוונת בעל הטורי' כנראה מלשונו זה שבא לבאר למה מהני
* אלא לעולם לבריו אמורים  לשון ערב עלי ולא הועילנו כלום אלא מל הדרן שכתבתי״ אף אט אומר שאין צריך הגהה בלכריו כ
ד אחר בכוונת ד אחר. ר״ל או שיזכה לו על י  בשדכה לאחרים על ילי אחר וכלברי רש״י. ומ״ש אח״כ או שיזכה לו הנחתום על י
. כתב הר״ב הלכך גבי חנוט כו׳ נמצא מערב לו שלא מלעתו. ׳  זכייה כדין זכיית עירוב לא שלא במתכוון כללעיל:שאיןמערבין כו
 כל זה דברי רש״י. וביאור תחלת הלשון כתכתי למעלה בס״ד. אבל זה שכתב נמצא מערב לו שלא מרעתו קשיא למיד הוא
 טעמא דשאי[ מערבי! שלא מדעתו משום שאין חבין כו׳ כדתנן במתניתין. והכא שבקש מידו זאת לערב בעבורו היאך שייך לומר

 שהוא

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
, אבל מו) ר״ל באמר ק לאדם שאינו נחתם: מח) מדאין דרך בע״ה,  (כח״מ קצ״ט). ניל להיינו רק שאין המוכר יוכל לחזור בו
, למהט אפיי בנחתס (שם);  עכ״פ אינו שלו עדיין, כרצדן לגבי עירוב. מיהו בזיכה לו נחתם למכור פחו, הו״ל כאמר ערב לי
 ע״י אחר, מהני. דהרי עשתו שליה למשוך עבורו(א״ח שס״ט): מט) ר״ל גם בהא מודם שאין מערכין וכוי; במו שאפר כירה מוק

 פ״א



ב ד פ ט ח חלון פרקן עירובין ו פ ס  148 ת
ד מעוה כדפירש לעיל ומש״ה לא קנאו ניחא. אבל  שהוא שלא מדעתו דבשלמא דמעות לא קנאו וזה לא נתכוון לזכות לו כ״א על י
ד אחר לא  הךמעמא לא אתי שפיר. ומצאתי שהרא״ש תמה בזה על דברי רש״י אלא דתמהמוד על התוספות שכתבו דרכה לו על י
 מהני דאמאי לא. כיון שגילה בדעתו שחפן בעירוב שהרי נתן מעות לחטט ומאתר שאין קונה לו המעה ודכה לוהחנוניאמאי
 לא זכה. ומפט ק כתב רפירוש המשנה כמשמעה דאס נתן לו לחס בלא זיכוי לא זכו לו מטותיו דמעות אינן קוטת ולא סבירא

 ליה כת׳יק דהוי כמו בד׳ פרקים כו
ד  כמ״ש לעיל אבל אם זיכה צו מל י

 עירוב
 אמר
 לקנות

 ר״ע מברמנורה
. הלכך גבי חנוני כ  מרעתו
 לו זכה לי לא נתכוין אלא

 ממט ולא סמך עליו שימשה שלוחו
 ומעיה אינן קונות ולא סמטה
 דעתיה נמצא מערב לו שלא מדעתו:
, חוב הוא שמשכיר ן  עירובי תחומי
 טת לו והלכה כר׳ יהודה :

 מדעחו. אפר רבי יהודה. במה דברים
. אבל בעירובי ( ן נ טי ם בעירובי תהי י ר ו מ  אחר מורו רבנן דהוי עירוב. והא א
. ת ע ד ן לדעתו. ושלא ל י ב ר ע , מ ה ו ר צ ׳ מלתא גאפי ה  דקתני שאין מערבי! ט

.cw ג ו פ א ב ל ם ״ ר א ס טוב(כמשנה ל -וכה״ג בפרקקמא דו
 בי) שאפר כידה מוכן הוא תדע דאי קאי אנות! מעות לחנוט ה״ל לצד האחר ושמא אין

 למתניה קידם הך דתט ומודם חכמים עכ״ל. ולפי מיש אני
ד אחרים לא  לעיל תמיהתו השניה לח סלקא אלא טעמא רבה איכא דאמ״ג שגילה בדעתו שחפן בעירוב ורכה לאחרים על י
 מהט לו כמו שהארכתי. מ״מ מפני תמיה הראשונה נכון לקיים פי׳ דשאין מערכין ט׳מלתאבאפי נפשת היא. וכהאיפי׳צריכיןג״כ
 לומר בדש פ״ד דנדה ומשנה ה׳ פ״ה דפרה ועיין משנהז׳ פ״ה דאהלות[*ומשנה ב׳פ״ב להוריות]: אבל בעירוביחצירותכו׳.
 והא דתנן במשנה ז׳ צריך להודיע הוא בשתוף חביתות וכדפירש הר״ב בחצר שבץ שתי מבואות והכי מוקים בגמרא ור״י לאו
 לאפלוגא אתא וא״נפליג איפסק בגמרא הלכה כניותו להט שפיר פירש לעיל דוקא בכה״ג. ובטעמא דת״ק דהכא כתב הרא״ש
 דאפילו במבוי אחד חשבינן ליה קצת חובה אולי ינ: קצת טעס למה אינו רוצה לערב ע'זכ . ויש למצוא טעם על הדרך שכתב המגיד
 בפ״המה״ע דאפילו לדס״ל בחצר שבץ שתי מבואות שיכולה להשתתף עם שתיהן אפ״ה אץ אומרים זטת הואילו ושמא אינה חפצה
 בשתוף שט מבואות לאוושי לה אינשישבט המבואות יהיה להם מקום מיוחד יוכלו מיהם לשוס כו כליהם ולהתחבר שם ביחד.
 ע״כ. וה״נ בחצר אחד בעצמו אפשר דלא ניחא ליה שיתערבו בני החצר משוס אוושאדבט החצר עצמו. שאם לא יוכלו לטלטל
 כליהם בחצר ישבתו איש איש בביתו ולא יהיהאוושי דאינשיבחצר. ולמאי יאמרן דפליגלא קשיא דקתטאמר ר״י ולא ליי אומר

 כמו שכתבתי במשנה ט׳ בסי׳ד : מניח

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 (פ״א רביצה)(אב״י והכי פירושו ומודים שאין, עי׳ מש״כ ע״ר נא) ואע׳׳ג יימ״ז צריך להודיע, התם פתוח לבי הצירות,

 זצוקי׳ל שם בביצה): ג) רחוב הוא לו, שמפשיר לצד האחר: משא״כהכא:

 הלכתא גבירתא כללא דפרמ ז
, גמ יכיל לשמרה בימי פסח ומניחין אוחה בבי״הגנ (עי* ש פ ע ת ח  ממהר ל
, וא״צ בית דירה, וראוי שנרול העיר יוכה לעירו ו  סיפ) דדין שיתוף יש ל
 ק״ה הדש בבל שבת בלי ברכה והוא שלא יסשיד אס יאכלוהו; ובנאכל
ת . ואפי׳ ב  העירוב או השיתיף אחר שנכנס שבת שרי לפלפל באיתו ש
; ולשבתזת אחרות לכתחילה יעשה ת ב  לכתחילה דשאי לאכלו משנכנס ש
; משא״כ נתעשש ונפסל מלאכול י ת אחר , ובדיעבד ונשתייר בל שהוא מהנ  פ
; ובשנתמעט ורצה להוסיף אפי׳ ממין אחר א״צ להודיע,  הוא ככלה לגמרי
 ורק בג׳ לריעותא שמערב משלחן וממין אחר וכבר כלה הראשון, או
ת מופתית לב׳ הצירות, דאז אפי׳ בםושיף משלו  בנתושפו עליהן דיורין בבי
ת בשביל כולמ, ייבנו  צריך להודיע; ואש אחד מבני החצר רוצה ליתן פ
, מ ובתו הגדולים אפיי סמוכים על שולהנו , ואפי׳ עיי ב ר ח  לחם עיי א
 וע״י עבדו ושפחתו העברים ואפי׳ קטנים, ועיי אשתו ואפי׳יהוא מעלה לה
א : ש ו ח ב ב  מזונות נייש חולקים בבנו ובתו השמזבים על שולחנו אמי' גדולים ו
, ובאשתי שמעלה לה מדנית, או שאמר ו  בנדה אפיי אינה םמוכה על שולחנ
ב,  לה צאי מעשה ידיך כמזיינוחיך ואפי׳ יש לה בית בהער ראיצ עירו
 ומתידין בבני אשי׳ קטן, כשאינו כמוך על שולחני ועיי בתו שבגרה ואינה
, ובדיעבד הם י  סמוכה ועיי אשתו שאינה מעלה לה , ולכתחלה יחמיר כשנ
, ת ב י וא״צ להודיע לאזהם שויכה להם קידם ש ו ר י ע  סומבין כהמיקל ב
׳ ח פ ; וינבי' האחר בשווכה להם העירוב מן הכרקע מ י  דאשילו בשבח ד
 ויזכה לכל בני החצר או המבוי 1לכל מי שיתוסף מיום זה ואילך, ולייא
 אפי׳ לא זיבה בפירוש למחוסשי', לב ב״ר מתנה עליהם, ועכ״ש בנתוספו
ת ל ח , דלדידהו הזי ת  דיורין לאחר שנתמעט העירוב צריך להוסיף מחמתן
 עירוב, אין מערכין רק כשלימה אפי׳ קםגה וחואשהיא כשיעור המפורש
 לעיל רפ״ג, ובפרוםה רק כשאחד מזכה לכולם ובנפרסה וחיברה בקיסמ
ת שלם היינו שבל העירוב פ  עד שאינו ניכר כשר, ויימ דהא דאין מערבין רק ב
ת אהד שלם, ובן מנהנינו שנובח השמש מכל בעלי בתים  ביחד יהיה פ
ת אז ע׳־י  מעות או כיעים ואפיי עיי קפן ועובד כוכבים ודוקא כשניכין פ
ית, הרי השמש נ  עובד כוכבים לא] והוא ניתן ימצה , ואע״ג דמעות אינן קו
ו הון שיזכה לבל בני עיר, וזבי׳ ע״י אחר סדיני; ובגבו קמר א ב ר ה  ניי1; ל
 למצת, אף על פי שנשתייר מהקמח ולא נעשה מכולו חלה אפיה הר
. נתן מעות לנחתום או הנ־גי, יא״ל שכשיבוא א  עירוב: משנה י
 בני ההצר לקנות ממנו ככר לעירוב שיזכה לו בעירוב שיהא ל,
, והיה בזכו י , אא״כ איל ערב ל י נ ה  חלק עמהם במעה לא מ
ח קבין, או שזיכה לו הנחתי. י ו ח  לי ולא נתן מעות רק בלי כ
, דאין דרך בעה״כ לםבור משלו ב י ח ע ב , או בנתן סעה ל ר ח  ע״י א

:  וכערב לי דמי

, שבין ב׳ תצירות עי׳ לעיל ה ת פ ן הלון ו י ד ! ב  פרק \ משגת א
 r פ׳׳ו מ״מ ; אעיש שבכותר נביה ייט שבין ב׳ חצירות מערכין

 שנים, עכ״פ ביש בראשה כלים ופירות בני ב׳ החצירות מותרים להורידם
; ובאין ( ת י כ , וכ; להעלותם, בשבחו בחצר (לא ב ( ת י ב  לחצר (ולא ל
בלבד ש־יא יחליפו , ו תר , ומבית מו ת י ב  הכותל רחב דיים, אפי׳ ל
 מחצר לחצר; ובנכוה הכותל י״מ רק לחצר שמצד אהד, למי שאין נבוה
ת, ולמי  לו [כמן שקרקעה גבוה מההצר הא׳1 מותר אפיי לבית , ומבי
 שגבוה לו אסיר לחשתמש אפי׳ מחצר לתצד; ובאין הכותל רחב ד״פ
 מותרים שניהם, אף מן חבתים אפי׳ עירבו כל אחת מה חצירו ת לעצמה ;
ל עד י׳ אמות ולא נפרצה במליאה, שנשאר מכל צד משהו, ת מ  נפרצה ה
 או פם ד״ט בצד אי, הוא כפתה מערביי! א׳ או שנים; אבל באין המחיצה
; ובהעמיד נולם ד ח , אז מערכין רק א ׳  נבוח יי או שנפרץ יותר מי
, ויש לו עכיפ ד׳ שליבות , ׳ ב  רהב דיט אצל הכותל וכן כנגדו בהצד ה
א שהסולמית י ח ו ח ת פ ה, והסולם עב יכבד שקבוע עי״ז דינו כ  או פחות מז
 אינם מושמים זה מכננד זה נ״פ או אפיי םיפלנים והכותל רחב ד״ם ובכותל
ר להשתמש ח ז  שהיא רק י״פ וזוקף םילס אצלי נכוה זיט ומשהו במשך דיט , 0
: ־ ח ח שיכולים ב׳ החצירות לערב י ת פ ת, והוי כ לבי , ו ת י ב  אפי׳ מ
0 יכולים לערב נ ק שבין ב׳ הצירות עמוק י״ט זדהב ד״ט אי ר . ח  מיג, ד׳
, או בתבן וקש ובטלו כפירוש, ם ת  יחד אאיב שמלאהי בעשר וציורית אשיי ס
 ולא םהני כימזל לשבח אחד ; ובנתן נסי• רוחב ד״ט עליו כנשר משפתו
, או שמלאו ברוחב דים בדבר שמבטלו שם, אי שנת; נסר לאורך  לששחו
 החריץ במשך ד״ט, עד שמיעט החריץ מרוחב ד״ט, אפי׳ אין בנסר אלא
; ובאם מיעט רוחב החריץ באורך ׳  כ״ש, דינו כפתה שמערבין אהד או ב
 ניוחר מי׳] אמוח ע״י נסר שהניח לארכו דוקא מערכין א׳; וכן ב׳ נזוזםרא־ת
, בדהיר והניח ו ד ז נ  (גאזילעריע) בולמיח כתקרות מכותלי חבחים וו כנ
ת דינו כפתח; ב ש  נסר רחב ד״ט מות לוח וקבעו במסמר, שלא יכיל לסלו ב
, ובאין המרחק שביניהם ד׳׳ס, ד ה  משאיכ בשהות מד״ט, דאין מעיבין א
 אפי׳ בלא נסר ד ני בפתח ; ובזו שלא בנגד זו אי באחת גבוה מחברתה
 ואינם תוך נ׳ בגובה או בריחוק סעיבין רק שנים: כ׳״•״,. גדיש של תבן
/ וכנתמעט בחול מייט,  שבין ב׳ חצרות גכודי עשרח טפחים אין מערכין א
, יכל זמן שנתמעט אס:ר כל א׳ ליתן מן התבן לבהמה י ח  מערבי* דוק* א
ל1 ורק לעמוד בפניה  ואפי׳ להעמידה שם שהאבל מעצמה !ילראיש אפי׳ בחו
 כרי שתהיי מוכרחת לנטות דוקא לשם מותר; משא״כ נדיש שבין ב׳ בתים מותר
, עי׳ לעיל רשיג שיעור ׳ , י ׳ . ט ׳  להאכיל לבהמתו בידיט : פיו, ז׳ ח
, ועי׳ לעיל פ״ו מ״ה דאנן  עירוב ושיתיף, ומאיזה מין יבול לערב ולשתף
 סומגי! אשיתו!* במקום עירוב, וםנהנימ לעשות העירוב הלת מצה שאין

 ציונים

 •ו״ר יהודה. מיו 5*3 9׳
: מערבין . א י  «'א 5״ה ע
 מי" שיא מה*« היכ 0מ״נ
 ממין א׳ מ ש'« או׳׳>ז סי׳
 מפיו XB" י' ונהנ׳ה ישי׳
 «*נ סעי' ווי : שוכין
 לאדם. ינמוט ק־ייז «*נ
 נעובומ if*h'9 מלים ליו
נ עי׳ לשי׳ וסוס׳ גישין  פי
 י״א «'ג קדופין ל״ג פ*א'
'« י*> ע״א  «*נ ffs נ

 ״ילי! עינ «״א:

 שנויי נוםהאית
 בפה ד״א. בכי״ק גמי
 י״א• בעירוביתחומי!..

m הגרות.בכי״ק ובמשני׳ר 
 התחומין. . החצרות .
.  לדעתו ושלא לד?תי
; גכי״מ . ,  בליש לו לדעתו
 בין מדעתו ובין שלא
 מדעתו י. וכיה כיי״ף ;
 בכיי׳־א נין לדעתו בק
/ ל  שאינו לדעתו; נ
 לדעתן ושלא לדעתן-לפי
 שזכין לאדש• ני״ש.. לי
 לאדם וכ״ס כויש3י'ר.ו\,ץ
 חבין(לאדם שלא בפניו).
 3ד"; וגני ק ו:כי'מ ואי!

 הבין לו וליתא וכיה נא
 ועיש; בכיי6 ואין תבין ל

 שלא כפניו ; גד״ש ואין
״ י לו לאדם אלא כפניו  ח.
ו י ׳ .  וכ״ה נרייףוכיה :
 (ושס לימא למל׳ לאים)
 ונ׳ה בדא׳יש וכתב לאו״ז
 1ל"ג אלא [כפניו. כ5"3]
 וסייגו משזס דהאי לישנח
 משמע דבסניו חכין לו אף
 שאינו רוצה ווה אינו .

. ם י  מני׳ ד

ת חדשים ספו  תו
 יא חד״ב דיה עירובי
 תחומין כוי והלכה כריי
 וכיס בשויע סימן תי״ד
 ולענין טירוני חצלות עיין
 נש״ע סי' שם׳ו נאיזה
 אוסן מעלני( שלא לדעתו:

 לקוטים
ן זכו'  תוי״ט ד׳יי שאי
 תמיהתו השניה לא סלקא
. איבלא ד:גי .׳•א  וט׳
 לדעת התופר דדעח שגיהם
 בעיא מיהו הוא ז״ל טצמו
 הוכית לעיל דלא כהתוס׳
 וח׳יכ מאי האי עעגוא
. ן  ר3א וגס הגיד הק׳ כ
 וראיתי צהרמ׳1 רל שרינד
 לתרן קו' הרח״ש על
 ההוס׳ באתרו דכיון ד:הן
 כתעות גלי לטהיה :חינו
 רוצה לימוון ר:ג חחדיס
 דכםינא ליה הל־.א וכזי
 ע״כ ולךל כסיז דא׳כ
 נבאר כל• אדס נמי נימא
ב זיכה לו ע״י אחר א 5 
 ללא קנה דכיון שנלזן לו
 המעות ;לי לעתיס ללא
 ניחא ליה גימוע משל
 אחרים וא׳כ מאי ומודם
 לקתני הא לא הוי לימיא
 לרישא מרישא איירי ט״י
 *כי־ה זאע׳ס לא קנה(לס״
 התו׳) ומאיקאמר ומורים
 נשאי כל אדם וכו׳ דוקא
 שלא ע״י זטה. (ש׳ל):



 עייונים

. ץ פ ת ת ש ח א כיצד מ י  פ
ה פ ב •י ב כ '  ש

נ . i פי ' s .ה*א שיעירו 
 כמוניס סיד כציס פי״ז מי׳א־
 ע״ יי¥מ>מ• עילונץ פיג &'א
 סאה פייזה׳ד. מיי׳ פיו מהצי
נ עשץ א׳  עילונין ה'« סמי
 ?וש״ע ^ו״ח סי' פ*0 סעי׳!׳!:

 שנויי נוסחאו״.
 פיח א מניח. גי״ש
ה »דם.הדי זח. י נ  מ
י . לכל פ ו י ז ר  נכיייק ה
ל . 3ניימ זנן״ש ב ך ל י  ש
 מי: . וכיה בשאלתות פ׳
׳ מ ג , ומוכח מ ח ל כ 3 
 ראמר מאי קמ׳ל תטגא
עעת א מו ח ס ו  לכל כ1' מ
מ ׳ ט ס כ  היא 31גמ' ג
/ ם י ל ס ( ש כבדסו ד׳ ס נ  ג
ה . ח ש מ ת ה י ב ו ל  א
ה י כ . ו ת , י כ ל  3ד׳ש ו
׳ יי-וגסן. וכל  גסי׳ י
. גכי״מ ו י ל ל ע ב ק  ש
; בדנו״ס . ל . ב י ק ל ש  ב
ל מי כ  ובמשבייר ו
ו רס״ח . ; בדי ל . ב י ק  ש
; ו י ל ל ע ב ק י ל ש כ  ו
; . . ל ב ק י י ש ל מ  בדיש כ
ל . ב ק מ ל מי ש כ  ברש״י ו
פ י ל ב מ  גשההע־ך. כ
; ח מ ח ש מ בד כ או י י בכ  ז

v ; ׳ ה כ ש ה ש ם  בד״נ ו
ה . כ י ש ה ש  ונמש3י'ר ם
מ ׳ . בכי , א י ה ה ( מ כ  ב
ה מ כ ׳ א ובד׳ש ו נכי  ו
ד . ה  וליהא . לכל א
/ ובמשביב ובמשבי׳ל ל  ג
. ד ח א ד ו ח ל א כ  ל

א ל ל ו ו ח  (מזונו) ל
ת . בכיימ ליהא ב ש  ל
 וכן לימא בד״נ (ושם
; ( ח ב ש * ל ל ל ב  . . א
א ל ל ו ו ח  צל״ש. . ל
א י ז ת - ף ב ש ו ל נ ו  מז
. ל ו ה א ל ל ת ו ב ש  ל
ל ב . . א ר י י נ נ «מ ש י ר  נ
ה . ז ה ו . ז ל ו ה א ל  ל
 גלנויש זבמשני״ר אלו
ה בכלים(יז, יא) כי  ואלו ו
כ ׳ ע ר ׳ ה י ס ב ו ( ז פ ק ) ז י ו א ג  ו
פ כאן. ת הרשי  ועי׳ הגהו
יל ס ז י  וכתב הרב געל ד
זה)  ונוסח שלגו (זה ו
 ולא דמי לכציס
ם 0ליגי ג , יא) ל ז ״ כ ) 
. ל ״ כ  חכמים ור״י ע
. בכי״מ ן ו י ד נ ו פ  מכבר ב

 ראשון לעיון
ט ד״ה1 י י תו  פיח ב נ
א לשנת כוי כ״ש ״  ח
׳ כלאיתא בחום׳  לר״ת כו
: מ י נ . ל״ה ה ה  פסחים ק
 כא״ד לשי שבשכת למלא
 במט מהגשיצ עיין יסל״מ:

ח רע׳יק  תובבו
מ ׳ י ] תו ו נ ת ו א ח א [ י  פ
ך ל י ה לבל מי ש י  ד
ס י כ ר מ יעתא ל ה  וסי
ל ם סי ״ ב מ ר ר< ה  והטו
ת ו ש ר ד ב ד ב ל ר י ס ע א  ד
כן ב ו ו ר י ו ע ב ו ר ד ע ב ע י  ד
. ו ״ מ ׳ ח א בש״ע סי ו  ה
א ח י ׳ה נ  וא׳״כ בלא׳
ץ ב ר ע א דאין מ נ ש י  ל
א י ב ה מ ד ״ ה ה  ועי׳ ב
ל ם דםי י ק ל ו ה ת ה ע  ד
* ו ר י ד אין ע ב ע ף ד א  ד

; ב ו ר י  ע

, 3 T O ד  ר״עכברטנורה כיצד משתתפי] פיק ח p הוספת י־ו׳ט ע

ק ח א מניח אה החביח ואומר הרי זה לכל בגי פירי. ואי ר / מדלי פ ו כ  פרק ח א כיצד. לכל סי שילך לבית האבל ו
ד ארור  למצוהנינהווקי״ל אין מפרטן ערובי תחומי[ משלו בלמבמע. צריך לזכות טל י
. לסמיך על עירוב זה וכדתנן משנה ו' פרק דלעיל. והכי אתימסקנתא לגמרא לעיל לןן ו י ל ר מצוה: וכל מי שקבל ע מ  אלא ל
. והגי מילי כשלא הודיעוהו מבעוד פ׳ אמר רב נחמן אחד עירובי תחומים אחד עירובי חצרות אחד ר ו ס : ומשחשיבה א ר ח  מ
ל מי כ  שתופי מבואות צריך לזכות: ל
תה.  שילך לבית האבל או לבית המנ
 כתב הר״ב דמיצי דמצוה כינהו. דלביח
 המפתה סהמא היינו כדאמר
 בעלמא למכתה בנו ור״ל משתה
ג ׳  לחתן וכלה . ועיין מכנה ז' פ/

 לפסחים. ומה ויךל איו
 מערכין עירובי תחומין אלא ללבר
 מצוה. לישנא דגמרא ומלקאמר אין
 מערבין שמע מינה דקפדינן שלא
 לערב. ומאי איסורא איכא בעירוב
 הכי הוה ליה למימר אין עירובי
. אלא אית לן ה ט  תתומין אלא לדבר מ
 למימר משוס דכשמערב חייב לברך עליה כשםכמברכיןעל כל

 פרק ח א כיצד משתתפין בתחומיז מניח
 את החבית ואומר הרי זה
 לכל בני עיריא/לכל מי שילך לבית האבל
 או לבית המשתה נ< י וכל שקבל עליו
 מבעוד יוםג) מותר. משתחשךי) אסור. שאין
 מערכין משתחשך״): ב כמה הוא שיעורו.
) לכל אחד0. מזונו לחול  מזון שתי סעודות י
 ולא לשבת. דברי רבי מאיר. רבי יהודה
. וזה וזה מהבוונין ל ת  אומר לשבת. ולא ל
 להקלח). ר׳ יוחנן p ברוקה אומר. מבכר

 סאין חמין לסלע ול׳

 יוס אבל הודיעוהו מבעוד יום אפילו
 לא קיבל עליו לסמוך על עירוב זה
 בולאי אלא משחשיכה מותר :
. ד ה  1י מזון שתי סעודות לכל א
 מתוך שרץנה שביתתו שם צריך
 להניח שם מזון שצריך לו לשבת :
. רבי ל ק ה  אלו ואלו מתכוונים ל
 מאיר סבר בשבח אכיל אינש טפי
 משוס לבסיס תבשיליה . ודי יהודה
 סבר טון לבשבת אטל שלש סעולות
 אינו מרבה לאכול בכל סעורה ובי
 מגולות של חול הוי עפי מב׳
 סעודות של שבח : ככר כפונדיון.

 ככר הלקוח בפונלמן ככמוכדן
ר. והלכך קאמר אין מערבי! כוי כל  סאין מצות דרבנן מלאו ללא תסו

 שלא לברך ברכה לבטלה• וסייפתא להרמב״ם והטור* שכתבו לברך. אבל רש״י פירש אין מערכין לא התירו חכמים לצאת חון
׳ מהלכות עירוביןשלח לברך על עירוב  לתחום פל ידי עירוב אלא ללבר מצוה עכ״ל. אפשר שדעתו'כדעת הראב״דסון! פרקו
 תחומין. דבשלמא פירוט חצרות ושחופי מבואות יש בהן היכר לשבת שלא להוציא לרפות הרבים אלא הכא קולא נפקא מינה
 לשבת ולא חומראוהמצוה שבשבילה ממרבץ אינה מגעת לעירוב. והמגיד כתב ראדרבהיותר ראוי לברך מל התרומין דמלאורייחא
 על שלשה פרסאות וחכמים אסרו וקבעו תחומים אלפים אמה• ועל ידי עירוב עדין גזרתי ומצוהן קיימת שלא ללכת יותר מאלפים
 לכל רוח אלא שהעתיק כביחתו ממקומו למקום עירובו. ומה כנבכרמזה. מפסיד לצל האחר. ובעירובי חצרות וכהופי מבואות
 הוחרה גזירחן לגמרי. מאי אמרת לוצומהייט שככנרצת לטלטל מבית לחצר ומיצר למבוי ־כגערכ וכל ככן בהחומין לעדין גזירתן
 קיימת כמו שאמרנו. והר״ב בריש פרק ב'לביצה כתב [ומברכין] על פירוט תבכילין כררך שמברכין על עירובי כציות אפשר
כל שקבל עליו וכו׳. ן״זהר״בהעתיק וכל מיוכוי. וכן הואבכלר המשנהשבירושלמי]  למשמע מזה לסטרא ליה כהראב״ר: ו
 ומפרש הרי׳ב כשהודעוהו ואפילו לא קיבל הכי מיפרשא בגמרא משום לקיימא לן יש ברירה בהחומין נפי שהן לרבנן וכלאיהא
ר למפרע אבל אם לא הודיעוהו מאי ברירה איכא הא לא ר ב  במשנה ה׳ פרק ג׳ והלכך כשהודעוהו כשקבל משחחשך אמרינן מ
: ב מזון שתי סעודות. פירש הר״ב מזון שצריך לו לכבת. ואס תאמר דבמשנה ז׳ פרק ח׳ ה י ל  ידע דאיכא עירוב לדעתיה ע
 דפאה. וכן במשנה ב׳ פרק י״ו דשבת משמע בהדיא דחייב בשלש סעודות וכדכתב הר״ב הכא בדרבי יהודה ולימא מסייע להו
ן עליהם בטור י עי  לפוסקים שפסקו דוצאיס לסעודה שלישית במיני חרגימאותיהיי היובהא לאותן הפוסק ם כפכקו דבעיק נמי פת.
 סי׳ רציא. ויש לומר דאע׳׳ג למצות שבת היא כצריכה בלפ כעזדות מכל מקזס אכילת אדם דבר יום ביומו אינו אלא ב׳
 סלודות. כדתנ; בסוף פרק בתרא דפיה רהייט בלילה אחת וביום אחד. ולא אמרו הדבר להחמיר אלא להקלכדמשכחתנמיבשיעורא
 לרבי שמעון כלפירש הר׳׳ב לקמן. מיד להוי לרבי מאיר למשפר מזוט לחול וכדי להקל. והטנמי לא הצריכו סעודות יותר מבחול
. וכ״כ רש״י. ואעיג לבכאריומיכי אכיל ׳ י יהודה אומר לשבת. פירש הר״ככיון לבכבת אכיל ג׳ סעולוח כו ב  ולטליעלמא: ר
ס סעודת שחרית אוכל לערב סעודת פרביח. בשבח שאני שצריך שיאכל סעודת הערב שהיא השלישית מבעוד יום ולפיכך  טו
 ממעט בשל שחרית כל שק לר׳־ת שהנהיג שלא לאכול בשבת בין מנחה למעריב ע״פ המדרש שהל השותה מים בשבת בין הכמהות
 כאילו גוזל מתים שאז צריך שיאכלנה קודם תפלת מנחה שהוא בעוד היוס גדול. והריר יונתן כתב טעם אחר בדברי רי׳י לפי
 שבשבת ממלא בטט מתבשיל ומיני מתיקה וכ״כהרמב״ם בפירושו למסכת כלים פי״זמשנה י״א וז״ל שבשבת יאכל פחות מפני מציאות
י יוחנן בן ברוקה אומר מככר כוי. אע״פ במשנה וו בטיה על עירובי תחומין ב  המשתה והיין וירפה האסטומכא וימעיט האכילה: ר
 טין כלקתני מניח את החבית פתח בחבית וסיים בפת. ונ״ל דלא תימא דבפת שהוא חשוב דלא הצריכו שיעור כל כך קמ״ל.
ר בפונדק ב כ ם מפורש בברייתא בפרק בכל מערטן והביאה הרמב״ס בפ״א מהלכות עירובין והטור סימן שפי׳ו: מ ד ב  ושימור שאר ל

 כוי

ן י כ  ישראל י
 דא׳ שלא עירב אוסר על כולן, משא״כ הכא, וסה״ט נמי ההם
 משערין בסעור' קבוע ו' או ח׳ ביציס מלא״א לשער כל אחד כפי
 מומו מדתלויין זב״ז והרי יש אוכל מרובה ויש מועט להכי משערי(
 בכעורמ בינוני משא״כ הכא דאין חלויץ זב״ז משערין לכל א' לפי
 מזוט הצריך לו לפי שבעו. ח) ר״מ ס״ל בשבת דבסיס תבשיל׳,
 אכיל טפי, ור׳׳י סי׳ל בשבת יאכיל נ׳ סעומ' אינו מרבה לאכול
 בכל סעודה: אמנם לכאור' קשה וכי פליגי במציאות ובפרט
לי ל״ז כ׳]. ותו דכיון דשטהן  ומסתבר כר״מ דרוויח׳ לבסימ׳ [?מגי
 מקילין לשער בסעודה קטנה מה לי אס נאמר שהיא מסעודת

 שבת

ן תפארת י כ  י
: ( ו ־ ׳  ^״ח א) ואם משלו, צריך לזכות ע״י אחר (כלעיל פ״! מ
 ב) של נשואין, דלכתחיל' אין מערכין רק למצוה >* לטיול
ט >קס י>ן ה ל ו  לי׳יונג, או משוס יראה, אבל לא לדבר רפות (תס׳יו) [
 הכא ק ולא כס׳יז מ״ו]: גז ר״ל שנודע לו מבעדי שהלחי העירוב,
 אפי׳ לא קבל עליו לסמוך על העירוב עד משיל, מעירוב דרבנן
 יש ברירה (תייג): ד) ר״ל אם לא נודע לו עדשתחסן: ה) משא״כ
 גערובי חצירוה אס מערב מבלו א״צ להודע לק כצל(שס״ח):
 ו) כל א׳ כפי מזוט: ז) ואף דלעיל(ft מי׳ת) סגי לכולן טחד כהך
 שיעור / ההם בעירוב חצרות כולן תלויץ זב״ז בהיתר הוצא׳ לחצר,



 *יונים 150 תוספת ירט כיצד משתתפץ פרק ח עירובין י״ע מביטנורמ

/ ופסק הר״ב כמוהו. וכן פסק הרמב״ס והכי סתם לן תנא בסוף סאין הן כייר קבין והסלע ליל מעין נמצא קב לכל מעה והמעה  כו
 פ׳ בתראדפאה. ובכריתות פ״ג משנה ה׳ כתב הר״ב גס דעת שני פונליונין הרי ככר הנמכר בשוקבפונליון הוא חצי קב והמוני
 רש״י דפסקכר״ש. אבל בנגעים פ' י״ג [״כתב דעת שניהם ועיין לוקח החצי לשכר האפיה והטחינה נמצא ככר הלקוח מן החנוט
 בריש פרה] ובפ״ק דטהרות וכלים פי״זםתם כהרמבים: [״ל״ש בפונדון הוא רובע קב שהם ו' ביצים שהקב ליד ביצים והם
 אומר שתי ירות כוי. כתב הר״בה״מ שיעור ב׳ סעודות של עירוב לדברי
 בעירוב ס׳. אבל בכל שאר דוכתי בפונדיון.מד׳ סאון בסלע•). ר״ שמעון אומר רבי יוחנן ב! ברוקא והל׳ כמותו: רבי
. ממעט בשיעור ואומר. שדי ן  ס״ל לר״ש שאין סעודה פחותה מחצי שתי ירות לבכר משלש לקבי).הצייה לבית שמעו
 ככר כו׳ והקשה לימהר׳׳ר יצחלו הםנוגעיא). וחצי חציה לפסול את הנרהימ לעירוב בשתי ידות של ככר של.ג'
א ככרות לקב. וככר שלם של ת׳ ביצים ל ו ו ח ־ י ש א י אנשי חצר ואנשי מרפסת־״ ש ה א י ו א ה ל ל י כ א ל  מדלי חליי י
, הוא שלישית הקב ושתי ימתיהשהם י מ ? י י ח מ - מ ״ ״ ״ . ׳ . ץ - ^ ?  במשרה אשתו דפ׳ ה׳ דכתובות מ״ח י
י ה׳ ביצים ויותר הוו ב׳ סעודות : ( י ל עירבו-). כל שגבוה עשרה טפחים ט מ ן א ם ^ ן ש ש י מ ק מ י  א

ם מתני׳ היא והכי קאמר חצי ככר ת . ס ע נ ו נ ט  אנידרש״י נשמר מזה שלא כתב אבל בכל שאר מכתי וכתב אבל חציה לבית ה
 שיעור סעודה קים להו לרבנן הכי ובעי׳ שישהה בכדי אכילת שלם ששיערו בו בין למר ובין למר הוא שיעור לשהיית בית
 החטגע שהנכנס לבית שיש בו עי* צרעת אע״פ שהוא טמא מיל
 איט טעון כבוס בגדים עד שיש.\, כדי אכילת וחצי ככר זו
ד אכילה. ולרבי יוחנן בן ברוקה דאמר ככר שלם הוי  הוי כ
 רובע קב שהם ששה ביצים נמצא חציה ג׳ ביצים והוא פרס דבכולי
 תלמודא. ולר׳ שמעון דאמר ככר בלס הואכל שלישית הקב שהם
 ח׳ ביצים הוי חציה ד׳ ביציס והיא פרס דבכולי תלמודא אליבא
 לר' שמעון ואע״ג דר״ש סבר דבככר שנס יש נ׳ סעודות דהא
 שתי ילותיה קאמר ר״ש להוי שתי סעודות ה״מ בעירוב לנתכוונו
 בו להקל וא״צ שתי סעודות שלימות חבל בכל כאר דוכתי סבירא
ד שמעון דאי; סעודה פחותה מחצי ככר של שלישית הקב  ליה ל
 ובעינן שישהה כרי אכילת חני ככר זו שהם ד׳ ביצים: חצי חציה
ת הגויה. דהאוכל אוכלים טמאים כחצי פרס נפסל  לפסול א
 גופו מדרבנן מלאכול בתרומה וחצי פרם הוו ביצה ומחצה לר׳׳י
 בן ברוקה וב׳ ביציס לר״ש : J מרפסת, מקום גבוה בחצר הבית
 והרבה פתחי עליות פתוחין לה וכיצס יוצאין בסולם א׳ למצר
 וממנו לרשות הרבים ואעפ״כ אץ אוסרץ הואיל ומפרסת גבוה י׳
 ובלבד שיערבו בני מרפסת לעצמן במרפסת דהויא רגל המותרת
. אלו עם אלו ו נ ר י סרת: ולא ע  במקומה ואינה או
. אם יש ׳  אבל עירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן: כל שגבוה י
 בחצר תל או עמוד גבוהי׳ סמוך למרפסת ואין מרפסת גבוה מן
 העמול עשרה דניתא תשמישתיה דפמוד לבני המרפסת רשות

 מרפסת

 הג*ת. 0יי׳ «0*ז מהלט«
: וחגי ו  אימאש צלעו! 3י
Dftmo דה׳ T'P 'מיי . ־ י ג  ח
ו : ג *נ־שי חצר. ׳ 1 1 * 
׳ 8'ד י י f מ t ft״s פיג עיב 
« המיו »ש׳ע אוימ ׳ « 
 9n מעיה •מיי ג:'

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
״ וכיס ר כ  וגכי׳אוגליש כ
 גשאלתות וגרש׳, וברא״ש
 וגרינוגיא וכן הגיס
 כמכרשיל ועי׳ בהגהות
 כרש״ש (דים)• טדי
. גכי׳ק  (סאין) כסלע
 ומארבע בסלע וליתא.
. ר כ כ  שתי ירות ל
 ללגויש ובכי"ק ובמשבייר
 ובכלים(י?], י״א) משתי
 חני ככר זו והוא פרס כו׳. ע״כ. אם כן לא בא אלא לפרש פרס ידויי. • טשלשלקב •

״ ל«=:ל לאמרי׳ בכל דוכתי: משלש להב. ולא אמר מי׳יח לסאה • י £ ? ^ ' " 
 את . במש־ ש !במשבי״ר
 כדי ל«םול את; כדינ
. ה  וגו״ש לשפול ב
אנשי מר^סת) . ו ) J 
ק ליתא וכן ליתא  גט'
מ יעי' רשיי י  בשי׳ י

 וריגוביא

. ת ק פ ר מ י ש נ א ו  כדמפרש בןעזאיבריש פרקקמא לפרה]: ג
 פי׳ הר׳׳ב שפתחי עליות פתוחץ לה והדר התנה כדבור כל שגבוה
. וצריכין אט ׳ ו  כו׳ שלא תהא המרפסת גבוה י, מן העמוד כ
 לפרש באחד מב׳ פנים־ או שליל שהעליות הפתוחות למרפסת
י העליות.  אינם גבוהים י׳ כו׳ והוי שריותא דלאותה גובה לכל מ
 או שז״ש שפתחי עליות כו׳ לאו למימרא שוס שריותא לעליות אלא
 פירושי קא מפרש למרפסת מאי היא. ולעולם העליות גבוהות
׳ ט כן דרך העליות להיות  הרבה יותר מי׳ טפחים מן העמוד ס
 גבוהות הרבה ושריותא דמתני' לבני מרפסת עצמן ר״ל לאותן
 הדרים במרפסת כגון שהמרפסת עצמה מוקפת במין ודדן בה
 ואע״ג דפשטא דלישניה להריב מוכח יותר כפי׳ קמא. מ״מ זה
 הפי' השני עולה יותר ע״פ שיטת הגמ׳ דסברה דמסתמא העליות
 גבוהות יותר מי׳ טפחים מהעמוד ומוקמינן|_״ללאוהם הדרים]
 במרפסת קאמרינן והכי נמי מפרש הרמב״ם בפירוש המכנה :
ו וצא עירבו. קצת קשה דליתני בקצרה שלא עירבו ולמאי ח כ ש  ש
 קתני ששכחו. ונראה לי דלמאי דמיירי דוקא שעירבו אלו לעצמן
 ואלו לעצמן אלא שלא עירבו ביחד וכדכתב הר״ב אחי שפיר
 דמשום הכי קתני שככחו לאשמועינן הא. רמיירי־דוקא בכהאי
 גוונא שעירבו לעצמן דהשתא דעירבו לעצמן אלא שלא עירבו גס
 ביחד שייך לומר ששכחו כלומר שהיו עסוקיסבענין עירוב ושכחו

 מלערב עור גם ביחד. ואילו לא עירבו כלל לא הוה שייך למימר ששכחו. דמאי ששכחו שייכאכיו; שלא נתעסקו כלל בדבר. דומה
 לזה שנאמר בכתוב(כראשית מ) ולא זכר שר המשקים וגו׳ וישכחהו. אמר שמתחלה לא ז;רו כלל. ואחי׳כ כשזכה הדר וישכחהו. וכן
 נאמר (דנרים כה) זכור את אשר משה לך עמלק וגו׳ אל תשכח. דפכוטו לומר שכשתזכור אל תשכח הרי ששכחה הוא מאמר על

 הד3ר

ן י כ  ישראל י
 כעד העדין, ורובע הקב היא כשיעור ו׳ בציס: י) ר׳יל ב׳ שליטם
 של ככר בנעשה משלישית הקב, דקב הוא ד' ליגץ ולוג ו׳ ביציס,
 הוה ליה קב ארבעה ועשרים ביצים, ושלישית הקב שמנה ביציס,
ל חלקי ככר כזה , הס ה' ביצים ושליש . וקיייל בסכס בני אדם  ו
 כר״ש, וברעבחן כר״י כן ברוקא D״P־׳; יא) ר״ל חצי ככר כנ׳־ל
 למר או למר, שיעורו צנית המטגע, שהנכנס בו אף שנעמי מיד,
 אין נכדיו שלובש טמאין, עד שישהה בכרי שיאכל ככר כזה, והוא
ס י ל פ כ נ י  שיעיר פרס זטלה גמ׳, לריל׳ב ל ביציס ולר;׳ש ד׳ בינים (
כ י ג י ר ו ג ה ל ו כ ד ו מ ג ד ו ר י ע כ ל מ ב , ל ׳ ש ר ר כ י ע י ו ׳ י ש ר ג ו י ־ ב י ר ס כ ״ ב מ ר , ה י ס  פ

: יב) באכל אוכלץ שמאים חצי הרס, נפסל גוט ( ם י צ י י ו ב ר ו ע י ש  ש

 מלרבכן מצאכל תרומה עד שיטבול, שיעורו לדב״ב ביצה ומחצה,
 ולר״ש ל ביצים: יג) הוא (גאללעריא) שבחצר, שהרבה התחי
 עליות פתוחין לה וממנו יורדים לחצר, ומשס לר״ה: יד) אלו עם
 אצו, רק כל א' לעצמי, ואפ״ס לא אסרו אהדדי, דמדמרפסת גבוה
 י״ע, הו׳יל רשות לנפשה, והו״ל כחצר פנימי׳ והיצונה כשעירל כל
: טו) כל תל ועמוד שגבוה י׳ טפחים, ועומד בחצר ( ע י י  א׳ (פי׳1 מ

ך ו מ  ס

ן תפארת י כ  י
 שכה או של חול והרי בץ כך וכך בסעודה קטנה משערינן.
 נ״ל דלטולס הרווי׳ ס״ל כיון דטיקר טעמא שבשבת אוכל ארם טפי,
 מסוס 0אז אוכל מעדנים, א״כ עני שאין לו מעדנים אוכל בשבת
 פחות מכחול, מדאוננ ל סעודות, וא״כ מדמשערין בכל אדם לפי
 מאכלו א״כ אס הוא עשיר לרימ קולא שישערו בסעודתו לחול,
 וצר׳יי חומר§ שישערו בסעודתו ישבת, ואס הוא עני אז לד׳י קולא
 שישערו נסעידתו לשבה, ולר״מ יהי׳ ע״י זה חומרא. והיינו דקאמר
 זה וזה מהכוונין להקל, ולא קאמר זה וזה מקילין, דבאמת יש
 לזה מזה קולא וחומרא וכדאמרן, רק כ״א ואי מתכוון להר!ל, ר״מ
 מקיל לעשיר ורי׳י מקיל לעני, אבל עיקר הלוגתחן, דלרי׳מ מדמניח
 עירובו בחול להכי משערין בסעודת חול כסי שעה שמניח בו העירוב,
 ולר׳יי כיון דלמרך שבת מניחו משערין בסעודת שבת : ט) ר״ל כשיעור
 ככר שנלקח בהינדין כשמוכרין ד׳ סאיןבסלט,דד' ס&ץ הן כ״ד קבין.
, ודינר ו׳ מעין, ומעה ל פונדין, נמצא סלע ן  וסלע הוא ד' מרי
 הוא מ״ח פונדין, ומניע חצי קב לשונדן, והנחתם מרוויח החצי
 בעד טחינה ואשיי׳ וטרח׳, ולכך אינו נותן רק ככר כרובע קב

ם י ש ר ת ח ו פ ס ו  ת
ח משנה ב [הריב י  פ
ר גפו״־־ון כ  ד״י•) כ
י ת ו מ  כוי והלנה כ
 עכיל וכי• בשו״ע םע׳ן
 חינו ft : !תוי׳׳ט
 ד״ה! וו" שמעין אומר
 שח* ידוח כו׳ והקשה כו׳
׳ עכ׳׳ל ו  איכ לא גא נ
 ועדיין איוו מיושב כיון
 דנחע האוכל בכית כו׳
 ש׳מ שוה שיעור םעורה
 א׳ למה לא (אמר גם
 העירוב כן מכיש גמשלה
 אשתו כוי אלא רל דבשת
 לבל שיעור מזון סעודה
 אחח חצי ככר אנל אס
 אוכל עמו מרים אחדים
 שיעולו שליש כבר יבעילובין
 שיעדו חז׳ל כל דבר
 שמלפפין גו שיעירו כדי
 ללסת שתי םע1דות כדאי׳
 ממרא זנ] אין דרך ב״א
 לאכול 9ת לנד וכן ?משרה
 ח:הו *רץ ליין לה גס
 שאי וגרים כדאיתא שם
 וחיק ט >כון הוא:

 (ממהורשיח ז5״ל) :



ם י נ ו י * כיצד משתתפין פרק ח עירובין תוספת יו־״ט עו צ m m  י״ע *

 מבלה׳ עילוגי! פ'« שיף ה״ה
 ועי׳ «״t ניפה עיניס באן י

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
ם . י ה ו ב . ג א ׳ ל ס י ל  ו
ז י ה ו ב נ  צכי׳׳מ וגדיש ש

p 2 ־״גj r . ת מכאן לחצר. והוא הלין אם והמותן ו ח ת הדבר שהוא מוזכר ונשכח: פ י החצר: פחו  מרפסת שולמה בו ומשחמשין הן בו ולא מ
 מכאן לחצר. ין* לחצי קחמר ששתי הרשויות שולמין בו המרפסת המרפסת גבוה עשרה מפחים מהעמוד דהשתא נמי לא ניחא מהo^w״^זfiר^אי
? פ

^ ט 0 - 7 / ר ד ה ו ע ? ׳  והחצר ואס לח עירבו זה עם זה שניהם אסורים בו: חולית תשמישתה דמי מרפסת. ומת שכתב הר״ב דלחצר אן* לחצר הכי נ
? < * ' ™ M \ ? S * W I שפת הבור של מעלה אס גבוה עשרה מן החצר רשות איתא בגמ׳ ומעמא דטון דצשניהם תשמישן קשה ואין לזה נחת . ר ו ב  ה
׳ • ? ל » ־ ל & 7 ? ה ! ם י י̂י ״ י ר ו ס ם א ה ט ה הליר ש ז . והוא שיהיה . מ  מרפסת שילמת בו

 הבור מלא עד שפתו העליונה למרפסתטי). פחות מכאן לחצרי*). חוליית דאסורים פירש הרמב״ם והמגיד
 הבוריח) והסלע גבוהים עשרה טפחים יט) בפ״ד רלעניןכלים ששבתו בבית הוא

 למרפסתל) פחות מבאן לחצר״). במה
 דברים אמורים בסמוכה. אבלבמרפלגתנא)
 אפילו גבוה עשרה טפחים לחצרי׳). ואיזו
 היא סמוכה. כל שאינה רחוקהכא) ארבעה
 טפחים: ך הנותן את עירובו«) בבית
 שער״). אכסדרהכי). ומרפסת אינו עירוב.
 והדר שסכה) אינו אוסר עליו*). בבית התבן
 ובבית הבקר ובבית העצים. ובבית
 האוצרות. דרי זה עירוב. והדר שם אוסר
 עליו. רבי יהודה אומר. אם יש שם תפיסת
מ ה המניח כי ו  יד של בע״הט) אינו אוסר עלי
 ביתו והלך לשבות בעיר אחרת. אחד נכרי

ת ואי׳ת ומאי שנא ממשנה ה׳ דפרק ז׳ ללא חייפינן שיתמענן ובמרפסת; גמשבי״י י ב ב . ם  שלא יכנסו בני רשות הרבים לחצר: והדר ש
. ר״ל להתס מחיצה איכא ו נ מ  שער שבחצר אינו אוסר על בעל החצר ואינו צריך ציתן את המתק בשבת ומניחץ לאכול מ

. אם השאיל בעל ומכללת וחולקת התצרות לשתים והלכך מערבץ שנים ולא ובד7ש ו  הפת ללאו לירה היא: והדר שם אוסר עלי
 הבית בית התבן שלו לדורשם אוסר עליו הואיל ופתוח לחצר: אחד ולא חיישינן לשמא יהמעמ. אבל הנא דיד שניהם

גכ"מ נמחק . שיש לבעל הביש שוים להשתמש בבור זו אלא שאס הבור במלואה אז יד בני (עליו)'. י ת י ב ת יד של בעל ה ס י פ  אם יש שם ת
^ ׳ . » א ה ^ ט ו ^ ר ג ד 1  מקום בדירתו של זה שעתן שם כליו להצניען אינו אוסר עליו המרפסת נותה יותר בתשמישה ממי החצר ואם תתמעט אז גס י
 ודוקא כשאין שם דיורין אחרים אבל אם יש שם דיורין אחריס המרפסת לא תהיה נוחה בתשמישה יותר מבני החצר. אמרינן -הונה; יעי׳ שי״גו %ס
 אוסר עליהן דיקא נמי לקחני אינו אוסר עליו עליו איט אוסר הואיל ולמי החצר ג״כ תשמיש בבור זו אלא שאינו נוח כמו למרפסת אינו איסייעליו ולמםמ
 אבל על דיורים אתרים אוסר ואע״פ שבעל הבית עירב עמהן. צריך שהשאר נית זה לכל היום. ועיין משנה ז׳ פרק בתרא ־• [במשב״ג^ טי״יצקמן?
. ס) ׳ . דמאי ודאי שכיס ישי (די ה דברים אמורים. ארישא נמי קאי כל שנטה 0 מ  י ואם ב

' ^ ד ב ג ת ^ ״ ב ל ? מ ס כגו1 3 י ח פ ז ת יי כ ו ב ג ל ש י כ נ ת א ו נ ה ל ה י י י לא כ א מ ת א צ ק • י ה ״ ע ' ש י ר ס ו ן כ  שנא וכן כתב הרמב״ם פ״ד מהלכות עירובי1 י
| ־ ח ״ ה י ב ת שער. מסיק בבית יוסף סייפע״ה דכל בית שער בין דיחיד בין דרבים כפשטא דמתניתין. ומיהו וגמ שגייר ב י ב  חוליית הבור כו׳: ף ב
״ וכן נכלם כלי " . . . . 
 אוסר (עליו).

 דאילו לכלים ששבתו בחצר אפילו לא
 עירבו כלל מותר למלמל מן החצר
 למרפסת והרי הס בכלל גגות ומצירות

ה וכיה ביי״ף וכלאים; ו ן - ל ך כ  יריש פרק ןךלקמן ה
 , 1 י י כמו פ וככי׳׳ק ובכי א
 אחת חון משני בתיסוכמו שהעתקתי שה! גבוהין וכ״ה לק«ן
׳ (פיל, א), מ ; : ב  לשון הרמב״ס בזה בר״פ דלעיל
S ' r ^ y S S  חוליית הבור והסלע. פי׳ הר״נ !
ה. וכיה גכייק . גבו ׳ מ  והוא שיהיה הבור מלא כוי. מ
S w 8 ! ״ ״ . S 9 S דאי לאו הכי אלא בבור שדילין מים 
 אפשר דחסר בשבת. ובגמ׳ ולמה לי דחוקה ד׳ ב&חים.

• E S למיתט ביר-יצמה לי ל״יהט 
 צדכא דאי אשמעינן סלע דליכא העתיס ועי׳ גפי׳ לי

 למגזר אבל בור לגזור זמנין דמליא
 פירות הראוין למלמל בשבת צריכא

 (ל״ס) .

 ד אכסדרה ומרפסת.
ס ד ר ח  גמשל״פ ב א ב

 מדברים שאסור למלמלם בשבת
 דהפתא אי אפשר שתחסר מגבהה
 דומיא דסלע שאינו חסר והרי הוא
 שוה לקרקעית המרפסת אבל אם אין
 הבור מלא או אפילו מלא מדברים
 שאפשר ליקח מהם בשבת ולמסרו
 כיון דכי חסרא אסירא כי לא חסרא
 נמי אסירא. ואם לא ערבו המרפסת
 והחצר זה עם זה שניהם אסורים בו ־.
 אפי׳ גבוהה עשרה טפחים לחצר.
 אף לחצר״ כמו למרפסת ופניהם
 אסורים בו אם לא עירבו זה עם זה:
 ף הנותן עירובו. עירובי חצרות:
. מקום סמוך לשער ר ע  בבית ש
 החצר ורגילין להושיב שם שומר

 באכסדרה ומרפסת
. נכיימ ב ו ר  אינו עי
 וייטמא רפ׳׳ח אי!
ב. וכיה  עירובו עירו
. אינו אוסר ף ׳ י י  ג

. צריכים לחלק בין מרפסת להכא למרפסת ־?" ת ס פ ר מ  בהרבה בתים זה לפנים מזה בעינן שיהא דרבים כמו שכתבתי במ״ופ״ו: ו
 דלעיל לפי הפירוש השני שכתבתי שם דהרי לעיל בעינן שבני המרפסת עירבו. אלא דלעיל מייד במרפסת העשויה לדירה . גמשי״נובמשג׳ב־ליתא׳

ק לשק ד״י אומד. גכי׳׳א»מו ו / !  והכאבמרפסת שאינו עשוי לדירה.אלא דבדרךא״עי אירע שדר שם: תפיסת היד. פי׳ הד״ב שיש לבעל־הבית מקום >
׳ ־ וגמישד? וגד7' 5לפ״5  רש״י ולפי זה מ״ש לקמן דאי בעי שקיצ.להו. וגם זה ל׳ רש״י צריך לפרש דמחמת איסור שבת שאין כאן הילכך אי בעי ט
. שהרי מקום יש לו למשכיר להניח שם חפציו. ואע״ג דלכאורה דוחק לפרש כן ולומר ולפיח וקישט׳ ובמשכ-יי יז ח  אבל לא שיהא רשאי מן הדין להשליכם ל
י ^ י

ו נ ^ ; י \  לאע״ג שמן הדין אינו רשאי להשליכם חוצה הואיל אי עבר והשליכם חיץ ויכול לעשות כן ואין איסור שבה מונעו למכוס הכי צא הוה ^
 תפיסת יד לבעל הבית אלא טפי מסתבר לפרש לאף מצד הדין רשאי להשליכם ובעינן גמי כלא יהא כאן איסור שבת אבל אי ובכי״ק י וגבי״מ *וגדיש
 לא היה רשאי להוציא מצד הדין אעפ״י שמצד איסור שבת יכול הוא להוציא מכל מקום הואיל מצד הדין חי אפשר שיוציא מקרי ווייא״ןןנר1״?^.^^
׳ היינו שעכשיו יש לו מקום לפי שעד עכשיו לא הקפיד עליו השוכר לישא וכ! השלנימוהיכמש׳  ודאי תפיסת יד לבעל הבית. ומה שכתב שיש לבעל הבית מקום ט
ך י ^ י י ״ ? , א י ו י י ס ו ו ח י צ פ ח ח ט ה ל ל נ ץ  או השואל. כך היה נראה יותר לפרש אלא שראיתי בבית יוסף בל׳ מהר״ר יוסף קולן שהביא שכ׳ דכייי ש
 בשנה. וכן משמע מל׳ ב״י עצמו דתרתי בעינן שיהו כליו שם ושיהיה לו פנה מיוחדת. הלכך תפסתי עיקר פי׳ הראשון: אינו ה הנ׳ניח ביתו'.
 אוסר עליו. וכתב הר״ב ודוקא כשאין שם דיורין אחרים כו׳ כי׳כהרר״י וכ׳ עוד לכשיש ליורין אחרים שאוסר היינו כשמןליכין במרסוכנ־שכיירובל״ש.

 עילוגן

 י כ י י תוספות רע״ק

ו בהרע׳׳ג ח  י ג נאות נ
3 דיה! אפילו גבוה וכו׳ ץ ע  וחתדחק מהמרפסת י״ע: בא) המרפסת מהבור וסלע: כב) ע
™ ר , צ ח ^ א ט ^ ץ א״צ להניחו בבית דרה (כפ׳ג מ״ג): א מ ו ח  חצירות אבל עירוב ה
ו ה י י ו ר ה א ד ״ ן מ י ד א מ  בג) ר״ל בחדר קען שסמוך לשער החצר או הבית, שיושב שם א
 שומר הפתח(פארעיע): כר) חדר מקורה בלי מידצי',(זאממערהויז): הוא אלא מאי להצר אף
. גמרא ותםיהני  כה) (בגאללעריא) גופה , ולא בחדרי העליות שפתותיי למרפסת: להצר
ח מה מקשה רשוהא י מ ר ל 5 ת ל ה ע ב י שרבות 5  בו) על בעל החצר שלא עירב עמו: מ
ס להצר י הוי י בזרימה ש א[ מ י 5 ו 6 לה  שס כליו; בח) ודוקא בכליס שאין נעלין בשבי* 9 יא״
ת ס פ ד מ ה ל , להוד ו דבס  בשבת וגם שאין בחצר דיורץ אחריי שאץ להם תפיסת י

 דאל״כ זריקת

ן תפארת ישראל י ב  י

 סמוך למרפסת: טז) בני עליי׳ מותרין להוציא לשס ולא בני חצר,
 והוא שאין התחי עליות גכוהיס מתל י״ע, דאז ניחא השמישת׳ לכס
 מעליי׳ מפי מלבני חצר, ואס יש ב׳ מרפסת כך משתמשין שס שניהם
 (כפ״* מיג): יו) ר״ל אף לחצר, ומדלא עירבו זה עם זה, שניהן
, ומשרש כיצד, חיליית וט׳: יח) שפה גבוה שסביב לבור:  אסורין בו
 יט) מתחתית החצר: ב) מיהו בור צריך שיהי׳ מלא מנ־בריס שאסור
 לטלטלן בשבת, דאז א״א שתתרחק קרקעית הטר י' טשחיס מגיבה
 המרפסת בשבת, דאל״כ שניהן אסורי׳ בה, שמא יעלו ממנה בשבת,

ף  שועד ח״א כ
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 עירובן אצל אתרים וכדתנן במ״ז פ״ו. ומה שכתב דיקא מד דקתני ואם הכלים הללו שטתן שם בעל הביח הם דברים הנמלים נשבש
 אינו אוסר עציו כוי. גם הוא מדברי הר״ר יונתן. וקכיא לי אין זו תפיסת יד ואוסר עליו דאיבעישקיל להו ושדילהואבראי

 בגוה דאי הכי אם ק ברישא נמי בבית שער דתנן נמי אינו
 אוסר עליו דיקא מינה דאי חיכאדיורץ אחרים דאוסר. ובמ״ו

 ft בחמשה ששבתו בטרקלין אחד
 כוי דפירש הר״ב דמיירי שיש דיורין ואתר ישראל. הרי זה אוסר כ«), דברי רבי

 והלכה כר״י
 אינו אוסר

. דדירה בלא בעלים* כמת רירה: סר  ך, הרי זה או
 ללאו שמה דירה: די׳ יוסי. נמי ס״ל דלאו שמה
 לירה מיהו נכרי אוסר שמא יבא
. ו ת  בשבת והלכה כרבי יוסי: אצל ב
 דוקא בתו לעביל אינש דלייר עם
 חתט אכל בנו אין אלם מסיח לעתו
 מביתו לדור אצל בנו. שמא תתקיטט
 כלתו עמו ויצא והלכה כר״ש :
. חציו בזה ת ו  ף בור שבין שתי חצר
 וחציו בזה אין ממלאי! ממנו שזה ממלא
 מרשות חברו ואסור אס לא ערבו
 החצרות זועם זו: בין מלמעלה.
 שהיו ט׳ טפחים של מחיצה למעלה
 מן המיס וטפח אחד משוקע במים:
 בין מלמטה • שהיה תשעת טפחים
 משוקעים בתוך המים יטפח אחד
 נראה למעלה : בין מתוך אגנו •
 אע״פ שאין המחיצה נוגעת במים
 כלל דקולא היא שהקלו חכמים במים
 דאמרינן גור אחית מחיצתה ובלבל
 שתהא בתוך אוגן הבור שתראה
יהם. נ  כהפסקת: מן הכותל שבי
( בין מלמעלה. הכי גרסינן שמפסקת בין החצרות ומפסקת על פני הבור ואף על פי : 

 עיונים

 ישראל אינו אוסר - מי"
נ שמ״נ ע2ין ״ מ ה ׳ ל י מ י  פ
 א׳ tw*« אויה סי׳ 5'ע
: ו בור . עיו פיא  פ>נ״ א׳
דה. ר יהו  סיכ־י מ" ו עיא: אי
 ירו:לנלי עילמין פ״ע ה״ה:
 ז אמח המיס. b'» 1*1 מי"
 «׳יו מהי:! הי״אסמיג משין א׳
 •ישיפ א׳וז p" שג״י שיא :

 מאיר ר׳ יהודה אומר. אינו אוסר ל). ר׳ יוסי
 אומר נכרי אוסרי•״) ישראל אינו אוסר.שאין
 דרך ישראל לבא בשבת,רבי שמעון אומר.
 אפילו הגיח ביתו והלך לשבות אצל׳ בתו
 באותה העיר. אינו אוסר. שכבר הסיע
 מלבו לי): ן בור שבין שתי הצרות לג) אין
 ממלאין ממנו בשבת. אלא אס כן עשו לו
 מחיצה גבוה עשרה מפתם בין מלמעלהלי)
 בין מלמטהלה)בין מתוךאוגנולי<רי שמעון
 בן גמליאל אומר• בית שמאי אומרים
 מלמטה ל*) ובית הלל אומרים מלמעלהלי)
p אמר ד יהודה לא תהא מחיצה גדולה 
 הכותל שביניהם לז<: ן אמת המיםלח) שהיא
 עוברת בחצר אין ממלאין הימנה בשבתלט)•
 אלא אם כן עשה לה מחיצה גבוה י׳ טפחים

 אמרים בחצר. ופירש נמי שיש לכל
 אחד פתח לחצר דאי לאו הכי מלבד
 שנים הפנימים הוו כולהו החיצונים
 מהם כבית שער להם ופטורץ כמו
 שכתבתי שם בשם התוספות. והשתא
 , , . קשיא להא הכא איכא למידק דעד
ק ביה שנגר אלא כל ר מ ; נא! לא פ י ^ ״ ^ י ״  י
; דעציו אינו אוסר הא איכא דיורין ( ה י נ מ  גי״שליתא(וש= ה

״ •• אחרים אוסר ואס כן התם אמאי י ך ־ ״ ־ י י -
ה בעינן שיש לכל אחד פתח בחצר. ועוד כי ו ו ת י ת ב ה א י נ מ  ה

 ב:;׳ףוכרא*ש.אצל ™• בגמ' דמומים מתניתין לר׳׳י בביש
)WB2Jiה מאי עלץ. שער לרבים י ד ד ל ? : T O « 
 לקתני. אלא ללאו דוקא אם כן
 בסיפא נמי מגלן למידק [״ומה שכתב
 הר״ב להלכה כרי יהודה וכן כתב
 הרמב״ס ומשום לאמוראי מפרשי

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
. (הרי זה) ו ת י ת ב  א
סר . בכיימ ליהא וכן  או
י וגרש׳י מ  ליתא גדיש מ
ש י א מ  וכן ליתא כיי״ף ו
, נ). ב ; ס / א מ ) י ל כ כ  ו
. נכי״מ ך ר  שאין ד

. 3 מ ש 3 י ־ ר ר י ש  ה
. הסיע . ( ז ) ו ת ו א  ב
, . ה ר י ט . בכיימ ה ו ב ל  מ
. ו ת ע ד ה מ ה י ס  כר״ש ה
. ו נ מ ן מ י א ל ט  ו מ
ק ו כ מ ש נ י י ר ״ ט  כ

., , , . . ח י : כסי׳ ל . . ן י ל מ  מ

ו למילתיה הכסף משנה פרק ל' מהצי ש ה וכן בסמוך ק נ מ  מ

י שמעון אומר שי. ב  p™p;5״5 עירובי!: ה ר
. וכיה בכי״א ( ה ל ע מ ל  מ

 וברי״ף וברע״ב

 עירובין
 כתב הר״ב והלכה כר״ש. גמ׳

ם. אפיי , t י*׳ בספרים אחרים וכן גרס הר״ב וכן הועתק בסוגיא לפרק קמא שאיט נכנסת תוך אגנו ואין הלכה כר״י; ץ אמת המי י  ר

. בתוך אוגנה על ה צ י ח נ לסוכה לף ט"1. אכן בתוספות דהכא ולהתם מוכח ללא גרסינן ברשות היחיר כרמלית היא: עשו לה מ £ מ : ג י מ  מ

 פני
 הרמב״ס שכתב

 [ליה] דפירשו דמתוך א.יגט [דת״ק] היינו מלמעלה לבלרבי שמעון
ו מ  ליתא כ

ק ובלי״ף ך׳קושנו ׳ י כ ג  ו

 ™*™%^^[׳1 בן גמליאל וכן הנוסח הכא במשנה דסוגיא]: אוננו. עיי הפי׳ שכתבתי במ״ב סייח דמסכת ברכות. ובפי׳
ק חוליות הבורקאי אאוגנו וצריך להגיה מלת אוננו קורם חוליות. כן נראה לי. ולא כמו בספרים אחרים שנדפס מלמטן בתחתיות י ט . אוננו. ב ק י ט  ב

 ־™׳Kffi{^ הבור דלפי זה מאי והסמיך לו דקאמר. ולעני! הלכה בין תנא קמא לרשב״ג עיין במפנה דלקמן: ץ אמת המיס. פירשהר״ב
 אפילו ברשות היחיד כרמלית היא כיון שבאה מכח כרמלית לזהו הנהר שנמשכת ממנו. הר״ר יונתן: אלא אם כן עכו לה

 מקיצה

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י ב  י
א ב י ק ׳ ע ו ה ל מ ן מלו כ הריי׳ב. וכתב פלה מאו ״ כ ) ו א ת ( י  פ
 שלימי׳א וז״צ וכ״כ רש״י. ותמהני לכר״פ הדר מסקיק לר״מ
רה, רק ישראל לכי איתא א.יסר,  ס״ל לירה בלא כעליה לאו שמה לי
 נזרו ציתא אכוו איתא, ומתני׳ לאף בליתא איסר מוקי לה דאזיל ואהא
ר קמין הריך שקא רנבוש הבהבוח באהבות לרוכב מ א  ביומי׳, וצי׳יע; [
י ישע בסי׳ כ״ע להצליק דברי שלשה הרועים ל  נערכות, כי הצבשני ע
 הרואים באמונתם, הם רבותינו רש״י ורבינו יונתן ור״ב, ויצא כנוגה
/ כדנקע כגאון ׳ תא  צדקם, לבש״ס שם לא קאמר ״גזרו ליתא אשו אי
 סנ״צ, רק זי׳ל הש״ס, ישראל דכי איתא אסור, כי ליתא גזרו ביה רבנן.
 ר״ל לפע״ל גזרו שיה" שמה ליר׳ מלרבנן, לשמא יטאמע״ש וצאו אלעתי׳,
 משא״כ בעובד כוכבים אס נמי יבוא סכיקא הוה שמא יצמול ממעשיו;

 והו״צ כעין ספק ספיקא, וכנזירה לנזרה דצ״ג רבנן]:

: לו) ר״ל שכל ס י מ ה טפח למעלה מ ס, ו ס מהמחיצה תוך המי : לה) שהיו מ' טפחי ם י מ טפח במוך ה ם, ו ס מהמחיצה למעלה מהמי  טפחי
, ר ח ת ן מ צה, אעפ״י שהמיס מעירבי , אמרינן גיד אתית מחי ם י מ גע ב ו ג שאין המחיצה. נ  המחיצה למטה משפת האיגן שסביב לבור, אע״
י מהז רבק, ם כטלם מעו נ דלעיל(ה״ז מ״כ) כבפירוה בראש הכוהל שרינן שיורידו אלי ואלו לחצרם, פירות שאני באינן מעורביו, אבל מי ״  אע
ה קממלא (כסזף ביצה) י ד ד / דאז בדרבנן אמרינן בדירה, מר מלידי׳ קממלא ומר מ ח כ ו ם שבחצר אחרת אם לא שעשו ה  טפי כאלו שואבת כ״א מהמי
ף , ממרה א ר ו ב פ ה ״ ' בראש הכוהל לעיל: לז) רכותנ שמפסיק בין ב' חצרות ועוברת פ ' סירות בבור, דינו כמונחי ה שאס היו מונחי הו מנ  מי
, ר ה : לט) מ ן ט : לח) כחל ק ת ר ב ו ע , והגי ב תל ף שאינה חזקה ועבה ככו , א צה ו ק לא נחמיר במחי ו כצל, כמ מ ו א סת ב כנ  שאינה נ

ף  תוספות רע׳ק א

 דאל״כ אוסר: כט) על בני חצרו, דרירהבלי בעלי׳ שמה דירה (א)
 היכא לאפשר שיבוא היום אי לאו שבת. מיהו במרוחק מהלך יום
 אחד, כא׳יא שיבואהיום, בישדאל אסור, משוס דכי איתא אסור
 מדינא , ט ליתא נמי גזרי׳ שיהי׳ שמה דירה מדרבנן, אכל עובד
 כוכבים דכי איתא אונו אוש׳ רק משום גזירה שילמור ממעשיו,
: ל1 לדירה בלי בעלי׳ לא שמה דירה: ( ׳  כי ליהי׳ לא נזרי׳ 0״ס ש״כ כ
 לא) אס מרוחק תוך מהלך יוס, דשמא יבוא בשבת, ומיירי שדרי׳
 בהחנר ב' ישראלים (?לעיל רפ״ו): לב) אבל אצל בנו אינו מסיח
 דעתי מדירתו, למנוי קטע כלתו עמו ויצא, משא״כ חתנו אין דרך
 שיתקוטני. והכי קיי״ל דאצל בהו בין עוכל כוכבים בין ישראל אינו
: לנ) חצי׳ בזו וחצי׳ בזו ולא עירבו: לד) שהיו ט' ( א י ע ש  אוסר (

 הוגנו
 ככי׳ק ליתא ן י במו

מ ובכי׳א ולד״ש גט'  ו
 וגמשבי״ר אמר רשבינ
 וכיה ברייף וברא׳׳ש
. . ה ט מ ל  ובריכוכ״א. מ
. כדמיס ה ל ע מ ל  מ
. . ן ל מ מ  ובמשבי״ר מ
א תהא  מלמעלן. ל
 מחיצה גדולה. בכי״ק
. גבוהה  ומישדיס ולא .
 ואיני נכי! • ז (שהיא)
 עוברת . כל״נ ובטיא
 המיברת: לדיש שעוברת.
. בה צי ן ממלאין הי  אי
; בכי״ק ו . הימנ . נ ׳ ד  ג
 ובמשכי״ר אין םמליךם
ן >לה< ש ה. ע  ממנ
ה. בד";  מחיצה גבו

 ליתא

 תוספות הרשים
ה אם יש שם י ב ד י ר  ד ה
 והלכה כר״י וכיש

 כש״ע סי׳ ש׳נ1:
 כוי

ה ב ו ג ר מ ת ה מ ש ה ק ג ל פ ה ה ב ר ד א ל ר ר דסי א ו ב ל מ י א ר מ ו ה ב י מ׳ ד  בתי
כ י ה א ג ל פ ה ד מ ח ו ה י ש ה אינו ק ב ו ל מ״מ ג ב . א ם י ו ם ש ה ו ד ח כ ד אחי  ו
ב ד״ר• הרי זה ״ ע ר ה ח נט1 ב ו א ני : ה 1 ל וצע״ג ודי יאיר עי ׳ נ ה כ ש  ק
ט י ר א ב ה ה לי ד ו מ ת ש רש״י ו ו ר י פ ם וב״ב ג״כ ב י ל ע א ב ל ה ב ר י ד סר ד  או
ר ז נ א ד ל ה א ר י ה ד מ ם לאו ש י ל ע א ב ל ה ב ר י ד ר מסמי• דר׳׳מ ס״ל ד ד  ה
ק ה אינו א־סר ר י ת י א ם ב נ ן ד ו ג כי י ה ועו י ת י א ה אסו ר י י מ ל ן ב נ ב  ר

ם ע ט  מ

ב ר א ל נ מ ס מ ל י ו ב ת ׳ כ ם ו ז ו ה ד ף ר א צ ח ל ם י נ ה ו ה ג י ש מ . ל ו ש ל ש ה ו ג ל פ ה ה ק י ר  ז
א אולינן ר ב ד ר ו ל נ י הם שוים, הי י ל שנ ו ש ל ש ד ב - א ל ל ו ו ש ל ש ה ו ק י ר ז ד ב ח א  ל
ל י ש ל ש ט לזה ב י ה מ ת יותר ד ח ר נ ת ל ב ז א ל ד א ו מ ש ל ל ב ר א ת ו ת י ה  בתו־ נ
ה ק י ר ז ה ב ז י ל תר דהו ו ת י ה ר נ צ ה ג ל י ל ה ו ש ל ש ב ה ש ם לז י תנ ו ה נ ק י ר ז ה ב ז ל  ו
קת רי ו ז מ ה כ ש י ק א הו ה ל ג ל מ ת ה ק י ר ז ׳ רש״י ד מל ריקה . ו ז ל ו ו ש ל ש ה ב ז ל  ו
ל ב א , ד ו ח ה ל ב ו ת ג ק י ר ה עס ז ו ש י כ ל הו ו ש ל ס ש ה ע ג ל פ ת ה ק י ר ה ז י ש ה מ ב  ט

 ראשון לציון
א מלנ:טה י ש  ו ב
: איתא בשיא ׳  בסוכה ט
 מלמעלה ובהי׳א מלמנו׳:
 ועיש תוספוש דיה ביש :



 דע «m!»t כיצד משתתפין פרק ח עיחבין תוספת ירט עז ציוניים
«A'S »זמר^י ל  פני רחבה שהוא ניכר שבשביל המיס נעשית: באמה שלאבל. מחיצה. פירש הר״ב בתוך אוגניה וכך כחנו רש׳יי יםר״ריונח! "ש>כיי
j j y ׳ r ;  שם העיר והיתה עוברת בתוך החצרות וממלאין ממנה בחצרות והייט כתנא קמא דמתני׳ ללעיל אבל הרמב״ס בפרק גו״ו מהלכות «
א וכפיו פסקו כבית שי׳' נגיה סעי׳ >f׳ י  למהניא לה מחיצת כותל החצר התלוי׳ עליה ור״י לטעמיה דפלינ שבת ופ״נ מהלכות עירובין והטור בסי׳ ש

 נמי אבור ואץ הלכה כמותו: שלא היה שיעוד; כרמלית שלא הלל אליביה דר״ש בן גמליאל. והכי מסתבר להא מייי׳ל כל מקום
ו M ״ v^3 ונמשבי׳י נ י ת נ ; מ ל ב 1 י י ל מ י ג  היה עמוק עשרה או לא היה רחב ששנה י״ש ב

. ומיהו אמוראי נינהו נביהה ממן/ בכניסה תו  ל' שאין המים נעשין רשות לעצמן בכניסה וביציאןיןס). רבי יהודה אומר כותל הלכת כמו
r J w B a » ״ S א י ד ה א ב ת י א י א ה ל ל י כ א ה י ה ת ל י ל ) י׳ י א ה ט צ י ד ם מ ו ש ח מ ד ה ת ב יז שעל ג ו מ כ ע ״ א ת א י ל מ י ב כ ש ח ה  ל

! פסקו ש0 (רי־איכי^שוע׳נתדו, כ ־ ו י י י מ ר בגמ׳ שלהי פרק ה י ה . ע ( ב ט ל ב א ל . עשו לה בכטםה יהודה מעשה באמה ש  משרה ורחב לי
? w ' i v ™ ״ " R ש " ר א כ ל ב י ״ ר ה ל פי זקגיס בשבת. אמרו ^ ו י יהא ממלאין ממנה ע י  ולא ביציאה לא מהגי מ
, • גמליאל ושם רב נחמן פשק ללא וככי׳מ יינכי־א י^״יל נ מ ר ו ע י ש ח כ ה ך י א ה ל J ש M JL מחוברת למים שחון לחצר ביציאתו 
• כר״ש בן גמליא בשם רבי יוהק וכ״שדפ ליתא וק ליתא ' ״ י י * ^ 3 " ! ד י נ ^ פ ר מ (א)״מ» לה ד  ונעשית הכל כרמליח [
; : ^ / * < I ומשום ל^לכה כרב נתמן בלינא כתב י * f ט ח גזוזטרא שהיא למעלה מן המים ״ ה  ביציאה ולא בכניסה מד לא מ

ן ממלאין הימנה בשבת. אלא אם p עשו הרי״ן* דאין הלכה כרי׳ש בן גמליאל,  להא מחוברת למים שלמעלה מ
$ ? k J ה מחיצה מי•) גבוה עשרה טפחים. ^  לחצרזו אבל עשו לה בכניסה וביציאה ל
ד . בין מלמטה m) והר״ב ללא כרשב״ג. והרמב״ס עצמו ויפיח owt* נ ( י  מהני שנראה] כאילו מתחילי! בחצר זו: בין מלמעלה מ
v r ח גזוזטרא . כעין דף או מקום וכן הר״ב לא פסקו כר״ש בן גמליאל יישמילאן »ע1ת 
י אבל ל £ ו באסה " ׳ / מ  מקורה היוצא מרשות היחיד• ובולט על גבי המים: אא״כ עשו רישפי״בדשבת. וכן בפרק יי׳ז ובמ״ו פרק ד' דגיכדן ועוד ב

ק ר׳ בכי׳יא באסת המים ר  מהיצה. כל סביבות הגזוזטרא או סביב נקב ד׳ על ד׳ החקוק פרק ז׳ דגיטין ועי׳ שם מ״ד ובמי׳ג פ״ב דפסחים. ומ״ז פ
5 שמא ? י כ ' £ ל 2 . נם הרי״ו< לא סבירא ליה האי כללא י  באמצעיתה דאמרינן גוד אחיתמחיצתא: בין מלמעלה. למעלה לתענית. [״ועוד רבים]
. מחוברת לגזוזטרא מתחתיה. בדוקא כמו שכתב הרב רביט אשר* בשמו בפרק הפרה. ויש גד״ש ומא״ש ובמאור). ה ט מ ל  מן נקב הגזוזטרא: בין מ

ק " כ ב

ז מלי י מ ט ה 35שטי1 מ מ י מ כ ה ה י א ל י י ב  ורמב״ם פירש מלמטה על המיס כנגר נקב הגזוזטרא לאמרינן שם הוכחה בדברי הרא׳יש דאיהו נמי לא ס
־.. הימנה. עפ״י ה פי׳ד כד; ו  גוד אסיק כאילו הניע המחיצה לנקב שבגזוזערא שממלאי! ממנו: שכתב דמי ולדות שמין בשפחה. ואין להאריך. ועי, י
י זקנימ בשבת. מי״מ ת ב ת כ ה ע מ ל ״ן ״ ן א י מ ש  זו דפסחיס מה שכתבתי שם בסייעחא ר
* £ בשב״ * ק אז  לעיל לבאוגנו לבלברי תנא קמא היינו למעלה לר״ש בן גמליאל לא קשיא ולא מירי: רבי יהודה אומר כותל שעל גבה כוי ־ ^כי;
 מתוך פירוש הר״ב ללקמן שכתב ור״י לטעמיה לפליגנמיאבור והוא מצ׳ רש״י כשממיכהו ללא נרסינן הכא להא וכן נראה מלבד מזקנים וכ׳׳ס בד׳׳ש
. ר:רררש^(תה0 לזקנים). א ת י , w ל מ < 3 ץ ג ה ד נ ש מ ר ה ד ס  התוספות שאכתוב לקמן בסמוך וכן הרב רבינו אשר לא גרס במשנה ולא בברייתא ךאן* ב
 אמר רבי יהולה מעשה כוי. וכתבו התוספות אי! זה מעשה לסתור לאמילתא ללמיל •קחי ללא בעי מחיצה לשם מים על כאן משמ ראיה מפני ועיי
י ^ ש מ ב ז ^ כ מ ״  וכבר כתבתי לעיל ללי׳ג במתניתין להכא רבי יהולה אומר כותל שעל גבה כוי. אק נ״ל דאפ׳׳ה קושיא זו למעשה לסתור לא קשיא מ
' במשד״פ ; ! ו י צ ו צ . אם כן את׳יק קאי והוה מעשה לסתור. לליתא לתשתא בלשון קושיא הוא למקשה כ ׳ ו  וצא מילי ואע״נ לטון לל׳׳ג ריי׳א כותל כ
^ ? ב ו ^ נ - ג ג ? * *  על הת״ק מהך מעשה ולא קא״ל בניחותא . ותדע דהא רבנן להייט תנא קמא מהדרו ליה וא״למפני שלא היה בה כשיעור]: כ
ן הימ״וכ־ה ככל היי  שלא היה בת כשיעור. כתב הר״ב שאץ נעשין רשות לעצמן וכו׳ אא״כ וכו׳ ומסיים רש״י באם עוברת ברשות הרבים הויין ס
£ p t ׳ > י ש " ש ו י * י  רה״ר כדתנן בפי״א דשבת משנה ד׳ רקק מים ורה״ר מהלכת בו חייב וכמה הוא רקק פחות מעכרה טפחים אלמא מיס שאינן ה
 עמוקים עשרה אינן רשות לעצמן וכי הוו נמי בחצר הוו להו רה״י עכ״ל׳ ומשמע מיהו לאם אין בה כשיעור למולו רבנן לרבי יסדה (פיר!f) וכיי׳ף^״י
 לכותל שעל גבה תלון משוס מחיצה. וזה לשון הרמב״ס בפרק ט״ו מהלכות שבת ואם אין בגובהה עשרה או שאין ברחבה ל׳ ממצאין וכהוש׳ וגרמנים תמ״מ
. ואם כן כי באו מי האמה מזהמים . ולמאי דאמרן לכשאין בה כשיעור שיש להן הלין של המקום שהם עוברים בו  ממנה בלא מחיצה ע״כ
 הזאת מכדמלית או ממבוי או מרשות הרבים אמאי תםגי לה ככותל שעל גבה טפי מבור שבין שתי מצירות דמתניסץ דלעיל דאעו (ליס). ממלאק הימה.
S7^]

r

niV^ ד! אלא: כיין1חמירא טלטול שמחצר לחצר מטלטול שממבוי לחצר וכל שק מכרמלית ואין צריך לומר מרפות הרבים. וצרי 
 אם כן עשו לה מחיצה. פי׳ הל׳ב כל סביבות הגזוזטרא או סביב נקב ל' על ל׳ כו׳ יכן כתב רש״י. והתנאי לדי עלד׳ קאי פחיצה גבוה בכי״ק
י ־ ״ '2; ד כ

י

י ה גיו־ה'5 * נ מ י א ל ה ע ע ב י ת א ו ל י ח מ ל ה ל ח א ב ? י ד ש י ל  נמי אגזוזטרא עצמה ״ למיד הוא טעמא לבעינן בנקב שיהא ל׳ על ל׳ הוא משיס 2
 לכלאו הכי לא הוו מחיצות. כלפירש״י בגמרא דף פ״ו ע״א וה״נבעשויה בגזוזטרא עצמה: בין מלמטה. פירש הר״ב מחוברת מלמטה. כטיקונמשבי^
 לגזוזנולא מלמי*£ - . מלמטן;
 (א) המגנלימ בשני ח5אי מרובע הוא מוןןן התויינו ובלע״ב ד״ל היה השמין מגומגם וזיל כלמלית (ונראה כאלו מתחילין כחצר זו ולא במיסה מיובלת כמו״פ למעלן. .מלטטן,

 למיס שלמעלה חץ לחצר זו):' ומה שהניא הרע׳ג הפירוש של בכניסה וביציאה כשוף המשגה ולא במקומן כתי הגלייב גרם לו ז״ל שהע־ןק מפירש״י והיה חש,־
• הוספות חלשים ל ' כ ש ע ' ש ע י מ ע ' פ ש כ ' י מ ח ץ ם מ י כ ה כ י ג ה יל ^ ס 5 ש

ס  ; ׳ י ש ' ש I מ w p l ו נ י נ ר ' כ י  להנץ תיבת גמ/ ורשיי פי' בן טלהברייי.א עיש ותכי! • יע
 ז תיו״ט ד״ה א*א איפ
 גי׳ ועוד רבמשנה 1׳ פ׳1
ן לגימין כוי עכיל ושם י כ  כ י ן תפארת ישראל י
^l׳Z2? ה «3שוהיכ-*מ י ל ל ע ת ט ע מ ל ו ב ה ש י ' ד ^ ת ד : ט י י י מ ג ה " ע ל ש ה ם ט ו ש ^ מ י / ת י ל מ י  אף ברהיי דינו ככרמלית : ט) וטפח מהיו״ד טפחים משוקע כמיס כ
 או למעלה מהמים כלעיצ: מא)כ״ל מקט בור במשנה ו׳ לרמת׳ לת׳יק, למעלה מהמים שבר״ה, ועליו עומדין בני עליה ושואבי! דרך מקב בא״ד כמ״ש הר״כ רבימ
 לאפי׳ עשה המחיצה להתיר המים, ספ״ה לא ממי רק תוך אינני t שבאמצע התקרה: מה.) סביב התקרה הנ״ל או סביב כפתמקב,רעי״ז אשר גשמו כסלק לפרה
 ונקט נהר במשנה \' צרבות׳ לר״י לאפי' לא נעשה הטתל להמיר, אמרינ! נול אפיה מחיצחא:מו)עצ חקרה מ״ל:מז) מחוברת בהתקיה כי׳ עכ״ל ובסוף;ט פשוט

,|א ילל2 כ

כ

׳ להאי ה ק ד כ ג נ . ס י מ ל ה  מהגי: סב) שם מקום: מג) שלא היה הנחל עמוק י׳ ורחב ד/ למחשב מלמטה, ולרמב״ס זהו פי׳ מלמעלה, ומצמכו׳ ר״ל ע

 pJWTI לצי!) % ^PV^ WfiD ^ ?איכא^מאגםלאהלא״ש
 ז נהוי״ט דיה! אאיכ כוי שלהי פרק שמדיר דףע׳ו. בא״ד ושם רב נחמן כו׳ מטעם גזירה שמא ילמד ממעשיו לא נורי׳ליתיה אמו איתיה והא דקחני הכא העתיק שם דבריו
 צ״ל וגס : גאיד ועי כמשנה ס׳ פ׳ד דפשחי5 כוי ועיע תוי׳ינן בכורות פ״ג אחד עו״נ היינו דאתי כיומיה עיש מ״ע: [ן אות ם] תוי׳טייה אא׳כ. (ממהורש־ח ז5"ל):

 מיכ ובמ׳ג ש״ג מי; : •מ״ש הרב רביגו אשר ועי׳ בתוי׳ט 6'א מיה דג״ב ובפיה מ״י ישמ:
S \  סדר מועד ח״א 2



 ציונים 154 תוספת ירט כיצד משתתפי] פרק ח עיתבין ר׳ע מברטנורה

ב ק ד נ ג נ ה מכוון כ נ ו י ו בעל נ מ ב שממלאין מ ק נ . ו ו ז ת מ ל ע מ ו ל  ז
י נ ם ב ה ע נ ו ת ח ת י ה נ . שגשתתפו ב ה נ ו י ל ע ו ל ש : ע ה נ ו ת ח ת  ה
ת ו ר ו ס ה שתיהן א נ ו ת ח ת ה ולא עשו ב נ ו י ה ליעשות מחיצה בעל נ ץ ל ע  ה
ה נ ו י ה שותשין במחיצה זו של על נ ו ת ח ת . שביו; שבני ה ד שיערבו  ע
לא ה ו נ ו ת ח ת ם עשו ל א ו . ם ה י ל ן ע סדי  או
נה ו פ שאין לעלי ״ ע ונה א  עשו לעלי
ה . נ ו ת ח ת במחיצה של ת ו פ ת ו  ש
ה ר ו ס ה א נ ו י ת . העל ו ר ו ס  שתיהן א
ה הואיל נ ו ת ת ת ה ה מחיצה ו  שהרי אין ל

 וכ] שתי גזוזטראות זו למעלה מזו«»/ עשו
») ולא עשו לתחתונה • שתיהן  לעליונה נ
 אסורות עד שיערבו נ)* ט חצר שהיא

ד אמות. אין שופכין בתוכה מים ־. ו ו ,  פחותה מ
ס היא ג ה ש י ל נה ע ו ך לעלי ר - ויש ד ״ L . L U . M W . י ^ ״ ״  ״
ד ה ע ת עלי ר ס ו ם א ש ם מ י ת מ א ל מ ת מ ק ז ח ) מ ב ׳ נ י ^

ה  ל 5 א כ ע ' א ( א ת נ ב ש  ב

זטראות ו ז ה וה״מ כששתי הג מ ערבו ע י rra* P שי ( י  סאתים »< מן הנקב ולמטי׳ נ
ם י ח פ ׳ ט ה י ו ב ת זו מזו שיש ג ו ג ל פ ו  בין מבפניםנה). אלא שמבתין צריך לקמור״ מ
ם שתיהן ל א ב ר בין זו לזו א ת ו  מבפנים אין צריך לקמור ני): ו ר׳ אליעזר או י
ק מתיצה י ת י עשו ש ; אפי ך י ו ת  ב
ה כ ו ת ן ל י ב פ ו ן ש י : £J א י ב ר ע י ד כ ל זו ע ת זו ע ר ס ו ם א ל ו ע  ל
ל כ ם עשוי להשתמש בהן ב ד א ם ש י מ ת ה ו מ ' א ד ב . ד ת ב ש ם ב י  מ

ת מד״א א ו ח ר פ ״ ה ר ם ואין יוצאין ל מ ו ק מ ם ב ם ש י ע ל ב ם נ ו  י

ב ״ ר ב ה ת כ ס ש ״ ב מ ר ה ל ג ד ״ ע ח . ו י ״ ש ר י ן פ ה כ י ת ח ת זטרא מ ו ז ג  ל
ב ק תו נ ת או ת ת ה מ ל ע מ ל מ ם הוי [*פירש ו י מ ל ה ה ע ט מ ל  דפירש מ
ם ז״ל והוי ה'ך ״ ב מ ר רוש ה א בפי י ד ה א ב י ה וכן ה ט מ ל ׳ רש׳׳י ב  כדפי
ת ו פ ס ו ת ו ה ב ת ה ו׳ כ ל משנ ] לומיא דלעי א כ ה ה ד ט מ ל ? - ! ה ל ע מ ל מ  ד

׳ ל ד ׳ ע ב עשוי ד ק  דרש״י ס״ל מ
ר : כ י א ה כ י ה א ל ע מ ת ל צו ׳ במחי  אפי
ב ״ ד ע ״ ף פ ד . ב ת ו א ר ט ז ו ז ן ב' נ ב  ו
ה נ ו ב רש״י דל״ג וכן: [״עשו לעלי ת  כ
. י כו ת ו ו ר ו ס ה שתיהן א נ ו ת ח ת  ולא עשו ל
ה שבירושלמי נ ש מ ר ה ד ס א ב ם ר י ג  וכן ה
א הכנ׳־ה לעשו ב ב ת ה י  ולא נשנ
ב ולשון ״ ר ב ה ת כ ד ׳ כ ו ה כ נ ו ת ת ת  ל
ליש עשו שתיהן ׳ שנ״ה ו ר סי ו ט  ה
׳ הב״י ת ופי ו ר ו ס ק א י ת ה ש נ ו ת ח ת  ל
ה אעפ״י שאין נ ו ת ח ת ר לכיון ד מ ו ל  כ

ה ״ פ ה א ה שזורקים הדלי ל ק י ר ז א ב ל ה א נ ו י ך על ר  יכולה להשתמש ד

p :מאתים. מפני שהאדם עשוי להסתפק םחתים מיס בכל יום 
 הנקב ולמטה. שיהיה החלל של העוקת מחזיק סאתים קודם
 שיגיעו המיס חל הנקכ שעל שפתה שבו מקלחין לרה״ר: בין
ץ. בין שעש$ העוקה בחצר בין שעישאה  מבפנים בין מבחו
 ברשות הרבים : צריך לקמור ״ לעשות עליה כמין כפה

ה ס ט  מ

ת ח נ ה ב נ ו ת ח ך ת ר ת ד ש מ ת ש נה שהיא מ ו ה וכ״ש עלי ל ה ע ר ס  א
ו נה שנשתתפ ו ] [*עשו לעלי ב ״ ר ה שפירש ה מ ל. ו ׳ ה עכ׳ ל ה ע ר ס א  ל

ת ק ז ה א : פ מ ו ה . ג ק ו ם ויוצאין לרה״ר: ע מ ו ק מ ם ב י ע ל ב ה נ ב מ ״ ר ב ה ת ה לא כ נ ו ת ח ת ס ב ה ג ת ש ׳ ואי ע ה וכו נ ו ת ח ת י ה נ  ב
א נ א ׳ ר ת ע ו דגלויי גליא ד ב ר י י צא ע י ׳ דשרו אפ מ ג . [איתא] ב ן ג  ד
ת ח כל א ת ו נ ו י ל ע ת מ ק ל ו ס ה מ נ ו ת ח ת ה א לי נמצא ש ח י ך צא נ ד ה  ב
ם שתיהן א ב ל ׳ ׳ ר . ומי׳ש ה ת ר ח מ ה מחיצה ה ה ויש ל מ צ ע ת ל  רשו
ן בי רו ת עי ו כ ל ה ם בפי׳ד מ ׳ י ב מ ר . זהו שיטת ה ת ר ס ו ם א ל ו ע ׳ ל ך י ו ת  ב
ע לשיטת ו י דומה לי ס . ו ת ח י שהן כצוצרא א נ פ א מ מ ע  ויהיב ט
: ך י ר א ה ב ואין ל ״ ד ע ״ ״ ל׳ פ ב א א ל ח מ י ק ו ץ א ק ר י פ ם ב ״ ב מ ר  ה

ר וכיון מ ו ל ר • כ ״ ה ר ם ויוצאין ל י ע ל ב ׳ אין נ ת כו ו ח ם פ מ ו ק מ ם ב ם ש י ע ל ב ׳ נ ב דבדי׳א וכו ״ ר ׳ ה י . פ ת ב ש ם ב י ה מ כ ו ת  p אץ שופכין ל
א מ ל ם ד י ב ר ת ה ו ש ר ו ב ת ל כ גזרו ע ו ו ת ב ש ת ה מ מ י י ק ת כי יוצאים נ ן ו ע שיצאו לחו ד ר י צ ח ך ט שפיך ב כ ל ע ה ל ב ה  דחין ראויין ל
ב ת ת כ ו מ ק ד׳ א ח א ד ה . ו ו ת ב ש ח ה מ מ י י ק ר לא מ ב י ל ק פ י נ מ י נ ן כ מ ו ק מ ם ב י ע ל ב נ פ ל כ ב ר . א ״ ה ר א ל י ד ה קה ב רי י ז ר פ מ י ל ת  א
כא לי ת משהו ו ב ח ׳ ר י ע אפ מ ש מ ם ו י ל ש כ ר ו פ ר מ ו ע ד ; ן א י לפותיא אין כ מ רא נ עו ב שי הי ע לאי לא י מ ש ב מ ח ו ר ך ו ר ו א ב  רש״י ד
ם ו ק י יש מ ר ל ד׳ ה ׳ ע ע ד ב ר ה כדי ל . כל שיש ב ת ר ח ה א נ ו מ ל ת ' או ע ל ב ה ע נ א שמו ׳ הי . ומיהו אפי כ ״ א ע מ ע ה ט  לאוקמי ב
י ל ל' דאי תכי הכ ׳ ע ה ד י חצר שאין ב נ ת א ק ט ל ה ל ׳ ד מ נ ר ב מ א ק רא ו י ׳ ז ר א ד ת מ י ק ו ך א בא ה ׳ אלי מ ג א ב ת י א ד ע ושרי כ  לבלו
תו לזלף נ ו כו ן ו ב ר ל ד ו ב כ ל י לזלף ו ב שהוא ראו ר ר מ א א ד נ י ר ח ת א מ ע ב והוי ט ט ר ח צ א ח הו ע ו ב ו ר א מ ה א ט א הו ד י פ ק א ד נ י מ  הוי א
א ו ה ר ו ע י ר כ ס ח ע ש מ כ מ ע ד ב ר א ה מ ת ו ח י שהיא פ נ ט ת ה . ל ד ו ב ך כ ר ו ד ן ב ה מכתמשי ע כז ב ו ר ר שהוא מ צ ח ב ן ד לא שיצאו לחו  ו
ב ת ם כ ו ק מ . ושיעור ה ס י ה א ת ס ק ז ח : מ ן מ ק ל ה ד נ ש מ ן שרי ועיין ב ך וקטי י ר א ע ולא שנא ב ו ב ר ע לא שנא ב ב ר ל א ע ע ב ר  יש שיעור א
. י ק כו פ ת ס ה ם עשוי ל ל א י ש נ פ ׳ ב מ ר ב ה ת כ . ו כ ״ . ע ה מ ם שלש חומשי א ו ר ה ב מ ל חצי א ה ע מ ת שבת שהוא חצי א ו כ ל ה ו מ ״ ט פ ם ב ״ ב מ ר  ה
ם שרי ל ו ע ל ע ד מ ש ך מ ק כ י ט מחז א ו ״ ב ט י ר ם ה ש ׳ שנ״ז ב י ה ב״י ס י א ולא גזרינן ב ו א דלא שכיחא ה ת ל י מ פ ק ט פ ת ס ט מ . ו א ר מ  ג
נתן ר יהו ׳ ׳ ר ב ה ת ו כ ד שכיוצא ב ״ ם ה דלקמן ב נ ש מ ק ב י ת ע א ׳ בלשון רש״י ש . ועי ם ו ד י ו ע ב מ ם ד פכי ו ג״כ מהשו קן או יש ב א רי ו  בין ה
. וז״ל ם י ב ר ת ה ק שעשאה ברשו ל ב ב מ ׳ ' הר׳ י . פ ר ו מ ק ך ל ד ן צ ו ח ב מ א כ ל . א י ן כו ו ח ב ן מ י : ב ד ״ ה י נ ש מ ד ב ו , ע י ע . ו א כ ה ד  א

 הרמכ״ם

ן י כ  ישראל י
. מיהי באין י״ט מזו לזו, הו״ל  ותחתונה כפגימה לחיצונה (סיי מ״ס)
 שתיהן כנזווטר׳ א׳ וצריכין לערב (כ״כ הלמכ׳ס ועי׳ בא״ת ססי׳ שנייה
: נא) דבפחות מל׳ אמות אין מי תשמישו ראויין להבלע (  דלא פסק כן
 במקומן, והן יוצאץ לר׳יה, יגזרינן כחואטו זריקה לר״ה: נב)ממא:
 ננ) כך שיעור מי תשמיש ארס בכל יום: גד) ר״ל שהגומא שהיא
 סמוך להנקב שבו מקלחין המיס לר״ה, תהיה הנומ' מחזקת סאתים
 מהקת למקב כדי שלא יזובו הסאתיסמים.דרך הנקכ לר״ה: בה) ר״ל
 בין שהגומ׳ בחצר או ברייה סמוך לכותל החצר: נו)(וועלבען),

 גדול שיכפה
 אמיגא דדוקא מרובע א״כ מבואר דלשון ד״א על ד״א דוקא מרובע
נת פסים בעצמו שם על  משמע ברברי הרא׳׳ש . אמנם עוד הקשה הכתו
 הנמ׳ דהבא ממתניתן דאהלית (סיג מ״ז) יעו״ש . ונראה ליישב חרא
 בחבידתא דהנה קו' ־על הנמ׳ נראה דאין אגו יהולין לדקדק מלשון ד׳יא
 על ד״א אלא כגון הבא דאף אי לא הוי תני ד׳א על ד״א הוי ידעינן
 דפותיא נמי ד׳׳א דאיל־׳ה איזה שיעיר ניתן לשותיא ועיין רשו״י ר׳׳ה דאריך
 וקטין וא׳׳ב כיון דבלא״ה הוי ידעינן דהוי טיעורא כדי ד״א על ר״א וא״כ
 למה קתני ד״א על דיא לא הו״ל למתני אלא הצר שאין בה ד׳יא ואנן

 מני

ן תפארת י כ  י
 הגזוזטרא, דאמרי׳ נול אפיק מחיצתא: פה)ד2עשו עליונ׳ ותחתוני,
 שתיהן מותרי׳, אם נקב העליונ׳ מכוון נגד נקב התחתונ׳:
 מט) ר״ל שעשו כולן בני עליונה ותחתונה, מחיצה בפותפות
 לעליונה: נ) לתחתונה אין לה מחיצה, ועליונה כיון שמחיצה'
 בשותפות נעשה, אוסרה החתונה עליה, וכ״ש בעשו לתחתונה
 ולא לעליונה, אפי׳ אין לה שוהט', שניהן אכורים, מדיש לעליונה
 רשות לשאוב דרך תחתונה, אוכרת עליה, ובעשו שתיהן, שתיהן
 מותרי׳ כנ״ל, דגלי דעתיייהו להסתלק משותפות, והו׳יל עליונה

 אור
 פיח ט חצר שהיא פחותה מדי אמית, עיין בתוי׳׳ט דיה אין שופכין
נת פסים (פ׳ חלון) דהקשה מבאן על הב׳׳י יו״ד  כוי , ויעויין בכתו
ב לענין מזוזה דקייל כהרמב׳ם דפםק ׳ז־־בית אריך וקפין ת כ  ׳'5י* דפיו) ר
 ויש בו ב־י לרבע ארבע אמות על ארבע אמות חייב במזוזה ומה שהקשה
 הרא״ש דלשון ארבע אמות על ארבע אמות משמע דבעינן מרובע אין
ת נ  הברח רכל שיש לרבע בכלל ר״א על ד׳׳א הוא . והקשה על m הכתו
 פסים דהא הבא מבואר בנמ׳ דלהבי תני במחני׳ חצר שהיא פחותה
 מד״א דאפילו אריך וקטין ואי הוי תני חצר שאי! בה ר״א על ד״א הוי

ע י ה * מ י " פ י . מ  וכ[ שתי
: ׳  3כ׳ד מושיע cs סעי׳ ה
 Q חצר שהיא פחוהה .
פ ׳ ה י מ ' א היי׳ « י ה ע י  פ
פ י ש ו ה פ יב לאיין שי נ  ה«״« פי
ז סע־י&׳׳ י ר״א י  *״ת הי׳ מ

 שנויי נוסחאות
 גזוזטראית. נכי״ק
 כצצריות; במשבייר
 כצוצריות. ולא עשו
 לתחתונה שתיהן אםורו'
 ער שיערבו . גמשנייר..
 עד שיעריכו; בד״נ
 ליווא ושנעלנוה ולא
 עשו לתהתינ׳ התחתונה
 מותרת והעליונה אסורה
 עשו לתחתונה ולא עשו
. וכתב  לעליונה שת״א .
 ע׳׳) הרב געל ד״ם זיל
 וזיל והוא ודאי שבוש
 דהתתתונה שלא עשה
 מותרת והעליונה שעשה
 ההא אסורה ובי״ם
 הדפיסו ולא עשו לתחתונה
 העליונה מותרת והתחתונה
 אסורה עשו לתחתונה ולא
 כו׳ וכן הניה כת׳ הרמיע
 בכיי׳ P' מדגפשיה ופירשוה
 וחכם עדיף מגכיא.
 ונראה שמפירוש הרמכ״ם
 מיהו כן המופנים
 כמשניות. שוב ראיתי
 כת׳ הגאונים שם שכן
 היה גגירהתס העליונה
 מותרת והחתונה אסורה
 והא לשניהם הסורי! מ״הו
 לה שש מברייתא ומדברי
 ה;מי לקמן (פיני/ אי)
 ל׳ש אצא כסמוכה אנל
 כו׳ מוכח שטבח הדפוס
 היא הנכון אבל עי׳ לקמן
 אות ה׳ (בד׳׳ם) ראיכא
 דלא גרסו לה עכ״ל.
 ועי׳ רע״י ותוייכו .
 ט (שהיא) פחותה .
 מ״ש שפהותת.בהובה•
 במויפ ונכי ׳׳מ ובד׳׳ש
. ה כ ו ת  ונמשבייל ל
 ולמטה. ככייק ולממן.
 במשבי׳ר מלםטן • בול
 מבחוין בין מבפנים'.
 בדנויפ ונכייק ובכי׳מ
 ובכייא ובי״ש וגמשבי״ר
 בין מבפנים בין מבתוין
 וכ״ה בלש״י וברי״ן־
 ו כ ר א * ש וגרע׳ג ,
 מבפנים אין צריך
ר . כמז׳ם ו מ ק  ל
 זכמשגי״ל ומבפנים , .

 ראשון לציון
 ח [תוייט ר״ה] וכן שתי
. כתב י  גזוזטראות כו
 לשיי זל״ג וכן ע״כ אשגם
 חום׳ פ״ד. סד*ה תיש
 יתבו כשם ל״ת דגרסי׳

 וכן עיש:



ם י נ ו ט ^ י » כיצד משתתפי] פרק ח עירובי] תוספת י ־ m » ע ׳  י

^ ״ ״ \ י י י א ו ר ( ש י ב ^ ם ב י צ ב 1 י ם נ י מ ו ה י ה י ד ש ר כ צ ח ד ה צ 0 ב ' 5 י ד שתהא חלוקה מרכות הרביס: י ביב. חריץ הרמב״ם בחבורו ברשות ה  מכוסה מלמעלה כ
ה ־׳;״"'•ןי׳״׳י ד שתהא חלוקה מרשוש 3*סי ד שיקלחו המיס [ששופכין] בחצר לרה״ר והוא קמור בתוכה ע״כ. וצריך לקמור פירש הר״ב כ  העשוי כ
^1JD4«״S5״«״ ISבמשך ר' אמית לרה״ר לבד׳ אמות יש שיעור לבלוע בהן סאתיס הרבים והאי טעמא הרמב״ם כתבו בפירושו ובחבורו. וכתב 

ת ו א ח ס ו ו נ י ן נ . לתיימי מיא ואין הב״י לרבריו להיינו משום ללא מיתסר אלא משום חשדא ע״כ. ש ו כ  מים שארס מסתפק בכל יום: שופכין לתו

. מייא ר ו מ ^ י שהוא ק כ י ה א ר י מ ה ? ו א ה * ל י י מ י ל ד כ ו פ ש א י י ל • ם ט ר ת ה י  יוצאין ליש

י ל׳פיןלו מ ׳ אמות חשלא. שהרואים עוקה מלאה מים שמסיר; מ . לכיון לבנייה שפיך בן יעקב אומר ביב״) שהוא קמור ד ב י ב י ה פ ל  ע
י ש ר נ ו י * מ ע ס  מקלחי להליא ונפקי לרשות הרבים ברשות הרביםנ״) שופכין לתוכו מים בצל חצרו יאמרו שהוציאם מחצי הפיח ה
, לקםיד י ו ם ׳ ק ם מו . ו ם  והרואה אומר ששפכן סמוך ליציאתי בשבת. וחכמים אומרים אפילו גג או חצר ושפכםבעוקה זו שברשות הרבי
fi!*'rwס : מאה אמה ״). לא ישפוך על פי הביב ס י מ כ ח  ^ ).לרשות הרבים והלכה כ
נ כתוכו י כ ״ ש ' ( ? )  מצטרפין 1 י לאהלות]: י ביב שהוא קמור ל׳ ^
* £ ם * ) ' כ 5 " ו הל״ג ? מ ' כ ל י ' ע ו י ל ש י ב ש י ב י ב ר ד ה מ ^ י ר  אמות. כתב הרי׳ב לבל׳ אמות יש שיעור לבלוע כוי וכפירש״י וכתב הרא״ש ללפירושי נ
אפיל"גמ מיש  בחצר ללעיל. וכתב רשי׳י לכשיש השיעור לתיימי מיא שופכים מים בשבת ואי נמי לא תיימי ליש בו מים מבעול יום כיון לרוכ והב״אע
ף וכתג א וחב׳א אפילו כ ר ו ם י ן לא א י ן כ ס י ךא>*׳ מ י  ימות השנת משרץ לבלוע ה״נ כי נפקי לבדאי לאו להט איכוון. וכיון ללא נתקיימה מחשבחו ש
ס היא ס ו ה מ ו  דאורייתא איכא הכאלהא לאו ברה״ר זריק להו איהו נופיה אלא מאליהן יוצאין הלכך כי לא מיכוון שרי לכתחילה . ועי׳ במשנה !ומסמא ?
: וחכמים אומרים אפי׳ גג או חצר מאה אמה כוי. לשון הר׳יב לטון לבנייה שפיך מקלחי להליא ונפקי צרה״ר והרואה אומר ששפכן אצא שלא מצאתי״לה חגי א ״  י

^ פ ו נכי״מ'' א ק ב . 4 ד ח ב ד ב ז ו  סמוך ליציאתו לרה״רוכ״כרש״י ומסיים ובעילליפקו. ע״כ. וכלומר ונתקיימה מחשבתו. ובלשון זה שאמרו מקלחי להדא ט
. ני־ו ב יתבי עפ׳ '  רש״י ובכח כל זה לחלק באו מה בין ביב לעוקה לעוקה העשויה ברשות הרבים אס היא קמורה דתיימי מיא לא פליגי רבנן חצר.
. ת ב ש ב ב י ב . ה ס ראץ מרח. ט פ ש א נ מ ו ג ס ל ן 1 ר ך י ר ם ד ש  במתניתיןדלעיל והכא פליני אלא היינוטעמאדעוקה שהיא גומא עמוקה כשנשפכים ל
א תוספות חדשים^ כ ה ם ד ו ש ץ מ י ה ו ס א מי  כלל. אבל בביב שהוא חרן ארוך אע״גדקמורה בד׳ אמות ובד׳ אמות הא חמרן דתיימי מיא מ״מ חנ
ע 5 ג ^ - ג ע ל מ מ ל מ " ל £ י ו ת כ י פ  השפיכה שבה היא מקלחת להדיא והמיס הולכים ונזחלין דרך החריץ חיכא טפי למיחש דלא היימי ויצאו לרה׳׳ר מכח ש
 והרואה יאמר כו׳.ודוקא בביב שהוא חרץ חיישי׳ להט דמפני שהוא תרץ לא יוכלו המים להתפשט אנה ואנה ומקלחי להדיא אבל סימן מ״! הניא בי לעית
• ש ^ ; מ ^ י ה א ו ה ל ו נ ׳ ה ר ס ה ט פ ש ם נ י מ ג י " ע 1 י  בלאו הכי לא הלכך במתני׳ דלעיל לא בעינן עוקה אלא בחצר הפחות מד׳ אבל כשיש בה ר׳ לא בעינן עוקה־ ו

 על שטח קרקע החצר שלא כדרך ירידה לגומא. מ״מ הואיל ואין כאן חריץ יטלין המים להתפשט אנה ואנה ותיימי מיא קודם פיצאי ״ אור גדול
ד ליישב סתם מתני׳ דלעיל אליבא דחכמים. כ״ש שהר״ב והדמב״ס פסקו כחכמים ולא הוי ידעינן דדי על ר׳  לחון. כל זה ראיתי ונתון אל לבי כ
^ ו ד ד ל כ " ^ י r"S א כ ״ ד פ ״ מ וכ1 ב

ס ־  ו 1 י ל מ כ א ל ו א ה ל ל ו כ א ל ל ד " ס י ם ו ש  השגיחו למשנתו של ראב״י דקב ונקי כדאמרינן בפרק החיל! יו* ״״3י מ
^ ה ל ב א ל ע ע ב ב מ  לסוטה פסקו הרמב״ם והר״בדלאכראב״ילגבי ר״ע. ותדע להא הד״ף בפ״ק דמ״קדפסקכראבי׳י יהיבטעמאמשום דאמוראי מ
א צא באהלות אי לא הוי ו א ה ל ל כ . ואי איתא ד  טותיה אזלי. והרח״ש נמי כתב כראב״י אע״ג דלרש״י לא אזלי כוותיה מ״מ הירושלמי מוטח ק
« ^ ל ע ח י פ  היו צריט! לראיה אחרת . והרז״ה פסק כם דלא כראב״י ולפיכך ראוי לפרש משנה דלעיל כרבנן. אבל כי לייקיכן במלת א לא מלשון מ
1 הוי מצינן למירק דרוקא מ כ נ ט  מתקיימת שפיר החי פירושא ומאי דקא מפליגינן בין ביב הקמור בד״א לחצר שהיא ד״א. דהא כתבינן לעיל בשם הרא״ש ל
? א י י א ^ ל פ ל ו ' ? י ״ * ל 7 ' ע י ר ו ח  רקמור ד׳ על ד׳ הוא ותט ודאי מזכחא מל־א. והשתא טון כהוא ד׳ על ד׳ כמו החצר הרי המים מהפשטיו ב
ד מ״מ יטלץ לא ליתני אלא טפח ן באמצעו ה ד  ונבלעים. וממ״נ אם כל הל׳יא הם בשפוע א״כ יש כאןנמי כעין גומא ונבלעים כמו בעוקהואם רק מ
ה nm־ גמי^טםח דיאל״ה ל ע ה ^ מ ז ז י י ח י י " ה ר  להתפשט בביב עצמו שהוא ד׳ על ד׳ ונבלעים קודם צאתם לדת״ר כמו הנבלעים בחצר קודם צאתם ל
 וצא מוריד כולי האי. אלא עיקרן שצ הדברים דלפום האי פילושא דפי׳ הר״ב במתני׳ דלעיל דשריותא תליא במקוסשהוא איות" שיעור נותן'
 שיעול לבלוע המים לא אתיא מתני׳ דלעיל כרבנן דהכא. דלרבנן דהכא לא שרו ליה משום שיעור מקום בליעת המים שהד הנא לפוחיא יא דהוי^אמינא
א ט ע ט ב ^ « ב ל ח ה א ^ ם  דש שיעור לביב כדאמרן ואס״האסרי והכי מוקיס בהדיא בגמ׳דלהאיפירושאסלהמתני׳ראב׳׳י היאוחסויי מחסרא וה״ק מצר ב
א ל  שהיא פתותה כו׳ הא ד״א הופכין שראב׳׳י אומר ביב הקמור כוי. ועל רש״י אין כאן מקום תלונה כלל דברישא לא פי׳ כלום אלא תליא מילתא א
ח \טסר לא״ר א בכ ה ד ם י ת . ואיכאפילושא אחלינא בגמ׳ כרבעינן למימר לקמן לסלקאמתני׳ רלעיל כרבנן. ועול דרש״י שפירושו בסדר ל  כתבכדמפרש בגמ׳
 הגמ׳לא הוצרך לפרש דדשא דלא כרבנן דבנמ׳ קחזית ליה. וגם על הרמב״ם אין מקום להתלונן דבפירושו למשנה דלעיל כתב כשיש על טפח אין חשוב

ום ו מ" פ \ אמרימ בכ א מגי ל ד ה א ב ט ה י כ ' ו ל ל ' ט ל ה מ ת י ז י ט פ י י ' ה נ ת ש ™' ל י פ מ ׳ ל מ ג ב ב מ י א ל מ ע מ ה ל ז א ב " ל ל א ע ״ ל m מ V בחצי 
ה בטומאה י  בגמ' וכלומר כי פחותה מהריבוע כזה אע״ג שהוא ארוך ח׳ אמות ברוחב ב׳ שיש לרבע בה ד׳ על ד׳ כל שאין ברוחב גס כן ד אין לבוד ו
ט משים ^דהלכתא גסירי ן ן ו ח , ל א ר אלא ^ צ ח ו לזלף ה ה נ  החצר ראוי להשתמש בו דרך כבוד לזולפו ולרבצו ולכבדו ונמצא שכל המים ששופכין שס אין מ
! ר י ע " • ? ( י 1 ב ׳  נפקא הא מתקיימת מחשבתו הלכך גזור רבנן עליה דלמא אתי למשלי זריקה בהדיא לרה״ר ועי׳י עוקה שרינן שהמים אינם מקלחים לעילאי
ט נפיק לא מתקיימת מחשבתן וכיו! דלאו בטעמא  ללה׳יל אצא מתקבצין בנומא אבל כשישבו ד' על ר׳ ברבוע דרגיליןלזלף מסתמא לזלף הוא שופך ו
" י פ ל פח ע טת  וליכא למיגד. ובביב סבילא להו לבנן דטון ששופך ע״פ הביב מגלי דעתיה לשפיך ולא לדלוף ואיכאלמגזל משוס זליקה בלה״ל• הוי תנלי
כ י ו ר  ומיהו כי שופך על הגג עצמו או בחצר פלא על פי הביב לאין יורדן מכחו ללה״ל לא גזלו אבל כששיפך ע״פ הביב שהמים אינם לא יוי ייעינן י
£ ו א " רבעי * ? ל ל ה י י ו ע י פ ד ב י ה מ נ י א מ ה פ ' ^ ^ ג י פ ל א ^ ל ע ה ו ל ב י ל י ג נ י ש & ש י ג ל ״ ע י א ז ג מ ם ^ ל י א צ ו ץ ח נ מ (V^° י

י  י ל ם א י ^ ק ת  מ
^ טפח וברותב אפילו כל 3  , , ה

^rbrrן ״״ י כ ן תפארת ישראל י י ב  י
סמ? א ע47 ע ל שעלל^דב כ ; והוא מכוסה, אפשר שיבצעו כס סאתייס מיס שמסתפק ב ז)(רעננע)  שיכסה הגומי, לאל׳יכ הו״ל הגומ׳ כר״ה (בר!): נ
 נח) ופיה בתוך החצר שאין בה ל׳ אמות. ונקט קמור / לבחינה יום וצא יצאו לר״ה , ואס גס יצאו לא אתעביל מחשבתו. יריקא ביון דהלשון לאו
, גס צריך מיותר לכך איצמריר ה , שאין המים ראויין להבלע ב p קמור אשי׳ הכיב אריך הרבה אשור לשפוך מים דרך פיה שבחצר; שלא יהא סילון של 
א מרובע ־ י ה למתני בחי מ ב ק׳ א י ב ש 3 י ) ש ט ) . נ j . J B ס ( י ז ל פ / ט ל ך ׳ ע 5 ר  דהו״ל כשופך מיס לר״ה כסי׳ כ״ו , מיהו אפי׳ אם הביב מכוסה , שיהי' הכיב רח

" הרמי׳׳מ וכמו י י ד ג ׳ י ( מ ״ מ נ ) ' מ ו נ ג ל י י ב מ א י ל ) ל : ם ס י נ פ ו 3 ע ל ב י י א י י י ׳ ^ י צ ה ' ב מ ו ג ע מ ר ג ס ׳ י ש ם ׳ י ר מ ו ס ת א י מ ט י' א ר ! י  אם איי ב
ל ל  לעיל, רבגומ׳ המיס מפשטם נשארים שם , משא״כ הכא המים דהכאיוצאץ לר״ה להליא.ומייד הכא שיש חריץ בחצר במקום השפיכ׳ שכתב הבי״י ה
. אבל ביש ב'לטיטת׳ שהביב ארוך ל׳ כמוש, עד פה הביב, משא״כ לעיל (מ״ש) מדאון מרין, יכוצץ המים דיש לומר גבי בית ה ד  זוחלי: מהביב ל

 !התפשט נמי



ץ ר״ע מברט^רה ב ת י ק ח ע י ן פ י פ ת ת ש ד מ צ י  156 תוספת ייט כ

. אם יש בתצר פס האכסדרה ד׳ אמות ת ו מ  מצטרפין לד׳ א
 על ד׳ אמות מצמרסין ומותר לשפוך לתוכה מים ואין צריך
ת. עליות זו כנגד זו וחצר פחותה מד׳ טו ו א די  עוקת: י
 אמות לפניהן ששופכיןבה מימיהן: מקצתן. בני הדיוטא האחת
י האחרת לא מ  עפו עוקה בחצר. ו

 הבליעה. אלא להר״נ לפוסק כחכמים ומפרש למתניתין דלעיל
 בטעמא דלא סלקא אליביה דרבנן ולא פירש דאתיא כראב״י יש
 מקום תלונה בדבריו. והטור מפרש מתניתין דלעיל כהר״ב.
ל שופך מגג ב א י  אבל פסק כראב״י משום דמשנתו קב ונקי: [

/ שנ״ז כתב י  לגג. והטור סוף ס
: 'ואת שלא עשו עוקה ו פ . והב״י העתיק שופך אבל שופך מגג לגג. והמים יורדין רביב. ע ג ג  שופך על ה
 הוא לגג ע״כ. ובמשנה שבסדר ההצר והאכסדרה מצטרפין לארבע אסורין. כל זמן שלא עירבו דאי
. ך נ ה ד ה ק ו ע ד ו שריית להו להני על י ) ז ב ס ת ו א ט ו י , י ד ת ן ש כ א ו : י תסא) : אמו [ ג נ ל ה א ע י  ירושלמי אבל שיי? ה

f כנגדזו^כ^צתן^^עוקד״ומקצתן^ אתו לאפוקימאני עם השופכים מן v
י  י • ה ת ו א ו כ ו ד י ת 1 ש כ י א  י

״ י י הבתים ולהוריד להצר בהדא עד ' 11״״; י _ ״ י ״ , ^ ״ ״ L מפרש דכי גרסינן וכן לקתי אצירוף 
' שפת העוקה ברגליהם. וקא מטלטל ( ח ס 1 ר ח ר ׳ מ י * ץ * ש ? ת ש ו א ש א ע  דתנן חצר ואכסדרא מצטרפין ותאמר ל

 בחצר ללא עירב בה ואת שלא עשו עוקה אסוריןסי):
ן^  דתנן חצר וחכסדרח מנטרפי

 דכמו כן שתי דיוטאות שלפני עליה
 ויש עליהן תקרה מעזיבה [רבה](נ״א

 רכה) שמתבצע בהן מים כמו בחצר והן זו כננל זו. ולא זה למעלה מזה ואינן רחוקות ד׳ מפחים זהמזתקאמר מתניתין למצטרפין
 לל׳יאושופטן בהן מים בשבת אבל אס אינן זו כנגד זו אלא זה למעלה מזה או רחוקות ל״ט זו מזו שאין תשמישן נוחי! וה לזה
 חיישינן כשיצא אל הדיוטא האחת לשפוך שופטו ויראה שמתקלקל בכאן לא יעבור אל האחרת לשפוך לה מפני הטורח וישפכם לרשות
 הרבים וצריטן לעוקה כגון עריבה מעץ או חבית שנשברה ועושק לעוקה ומחזקת סאתים. ומקצתן עשו עוקהכו׳ חוזר לחצר שהיא
ם. פירש הר״ב כל רי ת שלא עשו עוקה אסו א ג וכן וכפירושו מפרשים רש״י והרמבי׳ם: ו  פחותה מד״אכו׳ עכ״ד. ולפי׳ הר״ב ל״
. עם השופכים כו׳ ט יחוש על קלקול הדיוטא ולא ישפכם בדיוטא שיתנלגלו ׳  זמן שלא עירבו דאי כריית כו׳ אתנ לאפוקי מאני ט
׳ וט תימא ט נמי ערבו אמאי שרי הרי נמצא ששני בעלי בתים שלכל אחד שיעור  וירדו לעוקת תבירו אלא יוציאם עם הכלי ט
 סאתים שופכין בעיקת אחת שאינה מחזקת רק סאתים הא מילתא מפרשא בנמ׳ דלא איכפת בנפישי דמיא וכדפרישית לעיל בשם
. והלכך כשהופך יותר מסאתים נמי ליח לן בה דלא קבעו חכמים אלא שיהא כאן ה  רש״י דאפילו נתמלאת מבעוד יום לית לן ב
 גומא המחזקת שיעור לבעל הבית אחד ליומא דהשתא כוונתו לשפוך בגומא ולא שילכו לרשות הרבים וכדפרישית לעיל. וכתבו
 התוספות ואי מיירי בלא עירבו תרוייהו ליתסרו. ויש לומר דאינס שופטם ממש בתוך העוקה שבחצר אלא שופט! על הדיוטא

 הן יורדן על העוקה הסמוכה לה. ואע״ג להוי חצר שאינה מעורבת לא אסרו בה :

 ישראל י די י
 שיזונו •למטה אשור, דחיישינן מדהעוקה רחוקה מהן, לא ירצו לקלקל
 החצר בהשופכין, ויטלטלו השופטן למטה להעוקה שבחצר שאינה
, ולפעל״ג מלסיוס הש״ס משמע אשיי קרוגס לה& סמוקה ׳ ס ז  מעורבת (כ״כ ת
 ג״כ אסימזשאט אינך דעשז פוקס, למתוך כך יוכרו לכלי לעלמל ולהוריד לממס).
 וצהכי נקט דיוטאות, דקמ״ל ואפילו בעליות דעריחא מלתא להוריד
 למטה הכלי להחצר, אפ׳׳ה חיישינן, וכ״ש בב׳ בתים שבחצר קטנה:

.  כללא דפרק ה
י והאוצר ק ב , אבל הדד בבית תבן או ביתיהעצים, ובית ה ר צ  על בני ח
 אוםר, פיהא בששייכיס לבעיהב אהד בקני׳ או בשכירות כמה בתיש
ל אחד דברים שאינם כ , והשאילן או השכירן לאחרים ויש לי כ ר צ ה  ב
ת מחמת כבדן [ורמג״א דוקא דברים המוקצים לטלטל אפי׳ ב ש  נמלים ב
 לצורך מקומו]. כולם באורחים אצלו והיא והן מיתרים בלא עירוב ; מיהא
 כשיש עוד דיורים אחדים בהצר ומוליבין עירובן אצלן, יש מחמירים
י כוכבים והשכיר אחד מן ב ; ובשכר בית מן העו ד ח  שיערבו כל א

 הבירה לחבירו דוקא כלא שכרה מתחלה אדעתא דחבירו הוי כאילו כל
י חצר שהלך , ישראל אחד סבנ  הבירה שלו ״ וחבירו אורח אצלו: ס״ר.
 ושבת בחצי אחרת אפי׳ סמוכה ואין דעתו לחזור בשבת אינו אוסר ,
 משא־כ עובר כוכבים ראוםר אפיי בשובח בעיר אחרת תוך מהלך יוס,
 ורסיא פוסק דאפי׳ עובד כוכביש בחצר אחרת אינו אוםר ן מיהא אפי׳
 ישראל כשנםלך בשבת וחזר אוסר; אפיי קטן אוסר, ואפי' גוסס, עד
 שיזכו לו כפת ויערגו עליו וכשמת בשבת אז אוסר ; ואחד מן השוק
ת מ י מבני החצר , דוקא ב  שהי׳ לו בית בהצר ומת והניח רשותו לאר
: שירש : מ , גמ ל  מבעו״י מהני העירוב שמערב הזוכה על ביתו
. בור שבין ב׳ הצירות ואין ביניהם פתח או חלון (עי׳ שיו סיפ) ו ׳  ט
: ת כ ש , אין ממלאין ממנה ב רבו , או שיש. ולא עי י ח  שיערבו י
פוח ת, ובעשו מחיצה נ  מיהא ממלאין בכליס דחצר ולא יכניסו המים לבי
ם, *ו ט׳ בתוך ואי למעלה ממימ, או  י״ט, ט׳ למערה' ואי בתיך המי
. מותר אפיי בכלים של כיח ונם ר ו ב  בקורה רחבה ד״פ על פי ה
 להכניס , דלא ילך הדלי לרשות חבירו דמינכר; ובבאר שבאמצע השביל
ת, ו נ ו  שבין ב' כותלי הצירות ואין התצירות פתיחות לשביל רק בחל
יר, ולי׳א באין מופלגים  ממלאין ממנת כלא זיזים דאין אדם אוסר דרך או
ן בי בתים שלא עירבו ב ה; וכן בית הכסא ש  דיפ אוסרים זה על ז
. אמח רמים עמוקח ז ״ ת: ט ו ד הברי ל כבו ו י  אסורים, ובדיעבי מותי רנ
, אלא ע״י ת ב ש  י״ט ורחבה ד״ט, העוברת בחצר אין מםלאין ממנה ב
, ואפי׳ אם המחיצות ר ו ב  מחיצה נכוה י״ט בכניסה וביציאה, וכלעיל ב
. ;זוזט-א : מיד! י י ב ל , תוך נ״פ הוי ב ו  נעשות מנסרים פרודות זו מז

 שהוא

ן תפארת  יכי
 להתפכט אנה ואנה ויבלעו במקימן, ולהט לא פליני התם רבנן:
 סא) אריכא קאי, דביש בחצר עס האכסדר' ד'אמות, א״צ פוקה:
 סב) נ״ל שהוא נוטריקון דיו תא, ר״ל חדר זוגיי,דהיינו עליי׳:«) בבי
 צדרי החצר שלפניהן ביניהן, ולא עירבו יחד.*החצרפחות׳ מד׳א:
 סד) ר״ל בני עליי׳ א׳:סו!) לשכון מימיהן בדיוטא שיזונו למטה להעוקה
 שבחצר,דהעוקה סמוכה לדוטא שלהן: סו) אפילו לשפכן בדיוטא שלהן

 הלכתא גבירתא
. שיעור עירוב ושיתוף חחומין עי׳ לעיל ימ׳ג; ן ה משגה א ב  פרי
, כשיעוי ב ו י י ע  "י וילך מבעו״י למקום שיועה לקנות ויניח שם ה
ו או י  הראוי; ואין מערכין אי׳יא לרבי מצוה ואפי׳ רק לשאול בשלום חבי
ת; ובן  לטייל בשבת וי״ם, או מפני יראה, ובדיעבד אפי׳ לדבר הרשו
 מהני בדיעבד בעירב כיה״ש ויש הולקים, ובמערב לאחרים צריך לזכות
 להם ע״י אחר וצריך להודיעם מבעו״י אעפ״י שלא גמרו בלבו לסמוך
, pn מבנו ובתו הקטנים אפי׳ אינם םמובים על ך ש ח ת  עלי! עד ש
, או שעירבו עירוב ו  שולחנו , ועבדו ושפחתי הכנענים, ואפי׳ מיהו ב
י עירובו; ובנו ובתו הנתלים אפי׳ סמוכים על ח , נגררים ממילא א ד ה  א
ים ואשתו צייך דעתם , מיהו בשמעו  שולחנו ועבדו ושפחתו העבי
ב אמו בלי מזון ב׳ סעודות ו י ע  ושתקו יי; וקטן כשעדיין בן שש יוצא ב
, איני יוצא בעירוב ׳  לעצמו; ולרםנ׳א כשהוא חריף וא״צ לאמו אפי׳ בן ה
ל כני עירי: ; ובשמזכה לרבים אומר ד״מ הרי עירוב 1ח לכ  אמו
. אנשי חצר ואנשי מדפסת שעולים לה בסולם דהוי כפתה  מיג, ד
ל בני מרפסת לעצמן שתהא רגל  מערכין אחד או שניי!; ויערכו כ
, ויש בחצר תל או עמודי המשותף בין ׳  המותרת במקומה ; ובעירבו ב
, אעיפ פ י  שניחם, אס אינם נכוחים ייפ ונם המרפסת אינה גבות י
ם; פ מן המדפסת שניהם אסורים להוציא שם בלים שבבתי  שרהוקיס ד׳
 ואם הם גבוהים מקרקעית החצר ייפ ובתוך עשרה למרפסת גם תוך דיפ
, וברהוקים ד״פ ממרפסת אפיי חם ת ס פ י  לה מותרים רק לתשמיש בני מ
, הם בכלל חצר ומרפסת, ושניהם אסורים להוציא שם כלים ה  תוך ייט ל
 שבבתים עד שיערבו ; וה׳׳ה דבור שבחצר תשוב למרפסת אם ה־ח מלא
 מרבריש שאסוי לטלטלן בשבת וחוליתה גבוה ייפ מההצר והוא תוך י״פ
, משא״כ במלא דברים הראוים לטלטל, דשניהם אסורים בה , ת ס פ ר מ  ל
ת דירה , לאפוקי בית שער אבסדדה ומרפסת,  אין טניהין העירוב אלא בכי
, וברגילים ן , אפי׳ יש בו רק לרבע כ ת  וצריך שיהיה בו י״א על י׳ אמו
י בבית ידוע אין לשנותו וליתנו לבית אהד, אפי׳ יש קצת טעם,  ליתנו תמי
ת י בבי י , ואפי׳ נמכר חבית לאתי ; ה ותו  אם לא שיש טעם גרול לשנ
 שער אע״פ שיש ד׳ מחיצות, או אכסדרה ומרפסת שבחצר, אינו איסי

 ציונים
 החצר והאכסדרה. מיי׳
: 'h העי׳ cr טיש״ע pn cc'1 
א יכן שתי דיוטאות ,  י
 «"יז ע*6 מיי׳ ש״י! מהיננ
 הכ״ו המ״נ לאדן כיה שישיע
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 כמשכ׳ג איהא שופך
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ל ו ד ר ג ו  א
 נפי אי לא הוי תני
 ד׳א על דיא לא הוי
 ידעינן רבעי נמי רוחכ
 ר״א ואפשר דהוי
 אמרינן רסני ברוחב
 דימ בכל שיעורי רשות
 לענין שבת דבציר
 מד׳ טפחים לאו
 רשיתא הוא כלל וגם
 אין מחיצות לפחות
 מד׳ טפחים ולא הוי
 ידעינן דבעי ד׳ אמית.
 וכה׳ינ אשכחן לעני[
 מבוי דהוי אורך ד׳
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 א׳) ועיייש גרא״ש
 ורי״ף וביה (סי׳ שם״ג
 סיק ח״י), ואיכ שוב
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 ארבע אמות על ארבע
 אמות דבעיגן מרובע
 וקא » ודוק היטב בזה:

ם י ט ו ק  ל
 תוי״פ ד״ח וכן

׳ ולשי הריכ ל׳ג  ט
 וכולי הלמ׳יז כהכ דאסי׳
 לפי׳ הר״כ ששיר גרסי׳
nro וכן וקאי אחצר 
 מד׳א דלעיל ו5ריכא
 צמיהנ׳ וכן לאליה היא

 דפצר



 י-לכתא כיצד משתתפין פרק ח עירוביץ גבירחא ay לקיטיט
 שהוא דף או בנין בולט לבתים והוא למעלה מהמים וחלון פתוח אמה ברום שלשה חומש* אמה להחזיק האחים בשנים החצר, ואט מבחיץ לחצר דלעיל איירי דוקא
 לה מהבית אין םמלאין ממנו, אא״ה עיי מחיצה עשוי׳ להתיר איסור צריך שיהי' כסוי׳ בנסרים, ואז מותר ל־עפוך בהחצר מים בשבח כשאין שב אלא כיי) א׳ אכצ
 שבת, נבוח י׳מ סביב הנקב שדולין דרך שם למטה או למעלה, בימות החמה; טיהא בחצר דע״ד, אפי׳ אריך ח׳ אמות ורוחב בי. אי אס יהיו ב׳ כתיס אימא
̂פי׳ ׳ « :לא סגי ל׳ אמו־ז וש ד יעיי א ח  ויהא הנקב שבין המחיצות ד׳ על ד״ט; ומותר ניב לשפוך דרך נסב בחצר ב״ש ובימות הגשמים, או הצי ואפסדרח שבינייין י
 זד.; וההולך בספינה עושה דף דים על ד׳ט ועושה בו נקב וממלא בלא או ב׳ דיוטאות שלפני עליות ועליהם מעזיבה רבה , כדי שיחי׳ למים בחצר ז' אמות לי;ע:יכו
 סתיגה, וממחים דושני הספינה יימ מעל המים בזיז כל שהוא נקוב נוח לבלוע סמוכית בתוך דיט והם יתד רע״ד, או חצר ביש שאינה עוקה המיל ע״כ ולדבריו
י איש לתני וכן ןקמ״ל ר א י ע יץ ^ ח  םני; ולשפוך מותר דרך דומני ספינה לים ; וביהכ״ס שעל המים מותר סמוכה לריה רק לכרמליח [ויש אוסרים; ורק בברמלית ד
 ע״י מחיצה תלוי׳ עשוי׳ להתיר איסור שבת ״ בנון למטה סביב , לא בחצר שאינה מעורבת מתירי׳] מותר כלא גומא: ט״י . חריץ לקלח רבותא ואף כנ׳ שני כדי
י אמות מיהו ק׳ל, דהיכי ת ו  לצניעות בעלמא לפעלה , מיהא בדף או קנה פהות מגיס שתפול הצואה שושבין שבחצר, ,דעד״ט והוא מכוסה במשך ד׳ אמות בר״י׳. מ
 עליו קודם למים [ואפי׳ נשבר בשבת], או בנופלת על צירי הכותל לשפוך אפי׳ ע״פ הביב, אעפיי שהמים יוצאים מיד מידו לחוץ באין הוה סילילפ׳ חצר דלעיל
׳ לבב׳ כתים "לא למ״נו לא י ר י  תחלה , א׳יצ מחיצה ; וי״א דכביהכים למעלה מיו׳ד, [וי׳״א דבצואה שם הסילון דעץ דאז אין המים ראוי לבלוע; מיהא ברצפה דאבנים ש
ב > אי משוס משישי מיא י ם לב י ד ר י ם י ה ץ לביב ׳ י י ה ח מ ח ת ה ו מ י ד ב ו פ ו ע ד ^ ר  מבעו״י] שרי בכל ענין; ב׳ נזוזפראות זו למעלה מזו אפי׳ משוכה זו ולרמבימ צ
ר י י^י'* והרי מכהמיות-המשנה ת ו  מכנגד וו מעט, אם עשו לעליונה מחיצה בשוחשת משל שניהמ ולא וכשמים אינם י־צאיס לר״ה אלא לכרמלית, אפי׳ ביהח'ם ם
ר דלעיל שמעינן לאס״ י י ע  לתחתונה וכיש בהיפוך, ואפי׳ יש ביניהן נובח יותר מי״ט , שניהן דלעיל דוקא בכרמליח דחוץ לעיר, או בחצר שאינה מעורבת א
ם יי!" המוקה היא מליא: עדין י ט  אסורות ער שיערבו, אא׳׳ב רחוקות זו מזו ד״פ; או אפי׳ אינן רחוקות, המוקפת חוסה, או בצמר למעלה מייפ שעוברים ה
ד משופכים לאתמול אפיה נ נ 1 כ ר 1 צ ה  והעליונה או התחחונת עשתה מהיצח לכדה כשלה לא בשותפת, או מקום פטור לכרמלית.מותר: מייא . ב׳ עליות הפתוחות ^
" י? שרי כמ״ש שס התיכו פ א א ס י ש ג  שעשו בשתיחן בשותפות , [ביון דכל א׳ משמש בשלו וסילק נפשו להדיא זו ועירבו יחד, ויש בחצר יותר מר׳׳א , או פחות r ד
י יי׳ב' וא׳כ הה״ג בכי בתים ד מ צ ע  מחבירתה] אין האחת אוסרת על הבירתה : מ״ט . חצר שפחותה מד׳ לאחת , שניהן מותרת, ובלא עירבו יחד, והאחת עירבי* ל
 אמות על ז*א, וסמוכה לריח צריך שיהי׳ לה נומא חצי אמח על חצי Kvb רק אותה שעירבה מותרת לשפוך עיי עליה לנומא : למ׳ש ועוד דאי קאי
 אההיח מתני׳ ר,מאי הפשילו
 ניניהם כננא לביב שהוא קמור וכיח משום לכולה מתני׳ ראכ״י היא כלאמל" כגמ׳ מ״מ לעלבינהו וליתנינהו גרישא חצר שהיא סהותה מד׳א וכן כ׳ ליושאות וכף אלא יותר נראה הלכתי,

 המי׳ס ללפי׳ הר״ב ליג וכן אבל לסי׳ הלי׳י איש וקמיל נמי רבותא לאף מל גג דאיגס סמוכים ממש כמו הח5ר והאכשדלה אפילו הכי מיננןרסין(ש״ל):

ב צייגים ו ת יום ט פ ס ו ה כל גגות פרלן ט עיחבין ת ר ו נ ב ר ב מ ע  ר

. ואפ׳יפ שדוריס פרק ט א שלא יהא [גג] גבוה כוי. כתב הר״ב גזירה פיט ד ח  פרק ט א כל גנות העיר רשות א

, !fj״ ס־׳ ״״, ע^״י ם י ב ר ת ה ו ש ר ' ב ב י ח ר ' ר ה י י ב ^ ג ס ח ו ג ח מ י ג ג מ ה " ם מ ד י ^ נ ט ב ה ^ ו כ מ ם ^ ? *  ח

 תשמישן תדיר אין בהן חלוקת רשות. וכלים ששבתו בגג זה מותר להוי רשות היריד כלפדש בריש פי״א דשבת. ומה בכתבתרמב״ם i!״51%BiV»y^׳״״׳
rtVj״p»?4״BwJi דתם כגון עמודכו׳ ברשות היחיד הוא שגזר ר״מ משום תל כוי ברבות . ׳ ה מחבירו י מ נ נ  להוציאן לזה: ובלבד שלא יהא נ

 הצוק מהן בגובה י׳ אסור לכולנזל ממט . הרבים. וה״ה לגנים למתט׳ דהוי
ק שנויי נוסחאות ד ז ג ל ד ד ע ת ה ו כ ר ב י ת »). כמו עמול ט ח ת א ו ש ר ר י ע ת ה ו ג ל ג כ ט א ק ר  לגגיןגזרה משום תל גבוה י׳ ורחב ד' פ

ה כנ^ממד"״: ו ב ה משום תלכו׳ ברשות הרבים: ג ו ב ג ג א ג ה א י ל ד ש ב ל ב  ברה״ר א) להוי רה״יללא ליתי לכתף ו
, עשרה או נמוך עשרה. אע״ג דהייט אחי. גג גבוה. נגליזן ר י א י מ ב י ר ר ב . ד ( ב ה ר ש ך ע ו מ ה או נ ר ש י ־ ע 0 * ת ^ ו ש ד י ח : ^ א ו י ל  ע

W W > VI י הך דאם האחד נבוה מהשני עשרה ״ נ פ ת ב ו ש ך ^ ר ח ל א ם כ ם ^ ן כ ב ח  ואם לא ערבו דיורים שלמטה אסור ן
— בהכרח השני נמוך ממנו עשרה וכן ועי׳ לש״י. עשרה. ״ י ת ו י ו — w ^ w w w f « , « , י י ~ ״  לטלטל מזהלזה:ר״ש. מיקלמכולן ״

. משום דלפע״ים ע ת ™ להפך. נקט הכי ו ג ג ד ה י א 0 * ! י ״ ״ י ב י ר (  וקאמר גנות וחצרות וקרפיפית שאינן נ
: בכ-ק יב:נו;ג ״ " ת י). nwp™ שסי הבת^ם השמוכין בנגוהיהן אין ^ ו פ י פ ר ד ק ח א ת ו ו ר צ ׳ ח ל ו כ ל ן ו א ן ה

 1 . ם י ת א פ ס י  יותר מב
£ £י , י : , ץ ״ . ק גבוה יותר מחבית ־ ״ ם שוס אחד מ י ל כ א ל ל * י ק י ת ו ל ח ב ש ) ש ״ ם י ל כ ת ל ו ש ר ר ד ת ד ו ח ו י ן מ ש י מ ש  אץ ה
 אחת הן ומטלטלי; מזה לזה בלא עירוב ואפילו היו הגגות גבוהות אלא בבית האחד נבנה בעמק לפי שאין קרקע שתי הבתים "׳׳ע• בליש'!, לעצם!
 יותר מעשרה או נמוכות יותר מעשרה. דלית ליה לר״ש עירובי שיה ואז לא שייך לומר שזה גבוה. אלא שייך לומר שזה ונ*הגלמ״ש.קרפיפ־תן
"ל"פ עט? א אחד)?י ל ב . פי, הר״ב שאינן יותר מבית סאתיס־ ו ת י פ י פ ר . כלים נמיך: ק ן כ  הצירות אלא מפום כצי הבית: לכלים ששבתו כתו
 ששבתו באתת מהן. מוציאים אותן מזה לזה: אבל לא לכלים הוקףלדירה״ וכר״עבפ״במ״ה דהלכהכמותו. ואיהוקן*לדירה וכט׳מזככי״א ובישבי׳,־
ו יכ^ףיביכל לד ה1יכםי ל י פ א י ד ו ב ע ת כ 1 ^ ו מ י  ששבתו אפי׳ ביתר נמי וכלאיהא גמור ס
 לא הוקף לדירה והוא יתר מביתסאתים אע״נ דאסור לטלטל ט יותר מד׳ אמות כדלעיל מכל מקום הוי לר״ש רשות אחת לגבי .וליש;א^יעהוא-׳(ד;ס)׳

 נמשב״ברשות אחת ה
 והתקין אחת כוש
 י6,״• ;וכן.

 חבירו או לגבי חצר לטלטל ב׳ אמות בזה וב׳ אמות בזה להוציא ולהכניס מזה לזה כדפרש״י ריש פרק י״ט דבבת דף ק״ל: לכלים
. פ״ג מהמהלש׳ל  שכבתי בתוכן. פי׳ הר״ב מוציאין מזה לזה מסיים הרמב״ם ובלבד פלא יכנס בכלי זה לבית מן הבתים אלא א״כ ערבו

PS!\ ™'h*]lllJ ה ״ פ י ^ צ ח ם ב י ת ב י י נ א מ י ח י כ ח ש מ 5 ה ג ל ״ ע ז י ו י ב ר י ע י ע ד ל י ר ע צ 1 י ו ל ח ו ב ת ב ש ם ש י ל כ א ל ל ״ פי1מה"ע : ו ת י ב  1הי"ב והביא' ה
 כלים ששבתו לתוכן פרי לטלטולי ולא נזרינן ללמא אתי לאפוקימאני לבתים לחצר. וליכא למימר יאמרו שני כלים בחצר א׳ מוהר בתיכין.יכולאי5לכלי^
ג : בדי .  ואי בטיק לא .
 (א) כ״ה ברע׳׳כ דיר ואח״כ השמימו המלסיסיס המלים ״דהוי רה״י* כי גם כדי וויניציא (שם״ו) אשר לפנינו ציתא ואולי לא היו גס לפני ההויינו והוםיסן ונכי׳א אבל לא לכלים
.  בלבלי הרעייב אשל הביא ליהר כאור כ• גס כרע״כ הנדסם עיי בפראג וקלאקא ליתא. וכיה בגש׳י וניע ב

 ראשון לציון כין תפארת ישראל יכין
 פיט משני׳ א ששבתו
 פייט א) אף שלא עירבו הדורין פתחתיה!/ מותר להוציא מגג לעמוד, רק הגג הנמוד גדמה לגומא ברה״י דלא גזור בה ר״מ אטו לתוכן כהוץ
 לגב כליס ששבתו שם, דמדאין תשמישן תדר כבתים, ל״נ נומא ברי׳ה, קמי׳ל דלא פלוג, אמנס טעמא דלא גזיר בטמא לל ^יימוכ^איתאב^״י3

 בה רבנן: ב) מגנ האחר, רבכה״ג גזרינן משום חל ברייה י״ט משוס לגומא בר״ה ל״ש בלא יככלו שס בג״א: ג) וצריכין לערב. 1
, דלא ליתא לכתף עליו מחבירו. 1נ״ל דמה״ט נקט ר״מ ובחצירות וקרפיפות מורו ר״מ ורבנן למוהר להוציא מחצר לחצר ע  ורהב ד
 היה אחל גבוה ואחד נמוך, והרי היינו הך דהרי כשאחד גבוה, ומקרפף לקרפף כלים כשבהו שם, אבל מחצר לקרפף או איפכא
 בהכרח שהשני נמוך כקיםי' רבתוי״ט, אבל כיון דכל עיקר טעמת לא, רק דבמגג לגג מחמדי חכמים טפי מר״מ, ובמנג לחצר מקילי
ע מוכח משיס צ״א ע״א): ד) חצר שאחורי  דרי׳׳מ משום דגזור אטו עמוד בר״ה א״כ סדא דוקא בשרק גג חכמים טפי מר״מ (
 אחד גבוה ג!יר, דרמי שפיר הבית הגבוה לעמוד, אבל בשכל שורת הבתים: ה) נ״ל דהך ״לכלים" וכוי, אכולה בכאי קאי, ור״ל, הא

 הבתים גבוה ורק אחד מהן נמוך, הו״א דשורה שלימה 3א דמי דפליגי ר״מ ורבנן ור״ש, דוקא לכלים וכו׳:
 יי.כיא!
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. והביאן לחצר ע״י שערבו* מי*החצר ת י ב  ששבתו בתוך ה
 אסור להוציאן מחצר זו לחצר אחרת אס לא ערבו שהי החצרות
 יחד והלכה כר״ש: ב הגדול מותר. להוציא לו כלי בית שלמטה
 ואין בני הקטן אוסרץעליו. דלגבי גדולהך פרצה פתחאהיא
 ושרי באותן גפופים העודפים מעט
 מכאן 1מעט מכאן. כמעקה שסביב
 הגגות וחשיבה סתימה. וכגון שאין
 הפרצה יותר מעשר. חבל קטן אסור
 להוציא לו כלי הבית דמי גדול אסרי
 פליה שהרי נפיץ לו במלואו :
. בשביל הגפופין ת ר ת ו ה מ ל ת נ  ה
 שנשארו לה מכאן ומכאן הוי הך הרצה
רה. שהרי  כפתח: והקטנה אסו
 נפרצה במלואה . ודוקא כשגפרצה
 קודם הכבת אבל אם נפרצה בשבת
 אפילו הקטנה מותרת . שכיון שהותרה
 למקצת שבת קודם שנפרצה הותרה
 לכולה כבת: הער שנפרצה לרה״ר.
. ב י  שנפל הכותל הפונה לרה״ר במלואו או ביותרמעשר: חי
 דכרה״ר היא: פטור . אבל אסור דלאו רה״ר היא אלא כרמלית
ה. מרוח אחת שתופסת שתי  והל' כחכמים: J משתי רוחותי
 רוחותיה. כגון שנפרצה בקרן זרת. אפי׳ אץ בפרצה י'אמות.
 הכא בקרן זרת לא חשיב כפתח דפתחא בקרן זוית לא עבדי
 אימי.ופרצה ביותר מי׳ אפי׳ מרוח אחת אוסרת: וכ; בית שגפרץ

 מב׳

 במ״ו פ״ד.

 ששבתו בתוך הביתי): ב גג גדול סמוך
 לקטן ז). הגדול מוהר ח) והקטן אסור פ) חצר
 גדולה שנפרצה לקטנה. גדולה מותרת*
 וקטנה אסורה. מפני שהיא בפתחה של
. ( . חצר שנפרצה לרשות הרבים י (  גדולה ט
 המכניס מתוכה לרשות היתד. או מרשות
 היחיד לתוכה חייב יא) דברי ר׳ אליעזר
 וחכמים אומרים מחובה לרשות הרבים או
 מרשות הרבים לתוכה פטור מפני שהיא
 ככרמליתע): $ הצר שנפרצה לרשות
 הרבים משתי רוחותיה *) . וכן בית שנפרץ

 ואי אסור לרבי שמעון לטעמי׳ דלת גור בכי הא.
 גמרא. [״ומה שכתב והלכה כר׳ שמעון. גמרא]: ב גג גדול כו׳.
 פי׳ הרמבי׳ם כשיש כותל מקיף בגגות. וכן נראה דבריהר״ב..
 [*אלא של* פי' בהדיא לפי שאין צריך להיות כותציס ממש. אלא

 אמריגן גול אסיק מחיצתא. ומיהו
 דוקא כשאין הגג בולט מהכותל
 דמינכרא מחיצתא] וכדרב בגמ׳ .
. דלהכי תנא  ולדיריה מפרש בגמ׳
 גג וחצר דגנ דומיא דחצר מה חצר
 מינכרא מחיצתא אף גג מינכרא
 מחיצתא. דאי לא. לא אמרינן נוד

 וגדול נמי אסור: הגדול אסיק
 מותר. פי׳ הר״ב להוציא לו כלי
 בית שלמטה . לאילו כלים ששבתו
] מותרין בשתיהן. כרקי״ל ק ו ת ב  ף
 לר״ש. ומ״פ הר״ב ושרי באותן גפופץ.
 כלומר בשביל אותן גפופין כרי
 בכלהגגוכלישטהגבי חצר: הגדולה

 מותרת. אם עירבה לעצמה רש׳־׳י. ועיין במשנה דלקמן :
. טעמא ׳  והקטנה אסורה. כתב הריב דאם נפרצה בשבת כו
 מפורש במשנה דלקמן: חצר שנפרצה לרה׳׳ר. אפילו בשבת.
J?\FT% 5 >^ טור סי׳ שע׳׳ד ועיץ במשנה דלקמן: וחכ״א מתוכה לרה״ר. ב

י  מ
ח יביי״ף וגיא־ש, וכתב רש״י וה״ה נמי מתוכה לרה״י. וקשיא אמאי לא קאמרי מתוכה ״ י  י

 ועי׳ חום׳ ל״ה מיש כסופי״ לרה״י דמכדי לאפלוני. אדל׳א קאתי הל״ל בלישני׳-ולמםקנא דגמרא
 ניחא דמסקינן לבתוכה כ״ע לא פליגי רכרמציפ היא. הי פליגי
in.•< *o^ - •  ff.» -sי ;-׳׳-*« <

 ציונים

b'» 3'3 . ב ננ נדול 
, א י [ פיט ה ׳ נ ו ל י י נ  ירושלמי נ
?'its "מור צויע או׳׳ח ס 
 כעי׳ ל׳: חצר גדולה .
 פש ח' פ״א מ׳ ע״ג 5״ב עינ
 ירושלמי עייונין שיא ס׳ו.
 מיי־ פינ ממ*;נ גכ״ל סמ׳ג
 צארן P״P ועע־ן א׳ נץש״ע
 א־׳׳ח סי׳ 2ע'ז סנניו ג׳ :
 חצר שנפרצה . 5*ד
ח י י  ע״א: פטור. טישיע א
 D ׳ שע׳׳ד תעי׳ כ׳ וס״ שכ'א
 פע" נ׳ ־• ג הצר שנפרצה
 לרהיר . ג״ל ע״א "t ע״א:

 שנויי נוסחאות
, ככי׳׳מ  ב סכוך לקטן
; , . ך ו מ ס  ובכי״א ה
. לנג קטן וכ״ה  בד׳׳ש .
, א ״ ב ט י ר ב  רראיש ו
, והקטן. יד״ש  הגדול.
. וקטן. גדולה . ל ו ד  נ
ה, ע׳  שנפרצה לקטנ
 הוש' ראליצ וגג ליון רגמ׳
 ד׳ ראם. נתלה מותרת
 וקטנה. במויס וככי״מ
, , ה ל ו ד ג  וכמשבי״ר ה
 והקטנת וכיה כרע״ב .
 (אי) מדה״י. בכיימ
 וטרה־י,׳ (או) מדהיר .
 בכי״מ ו מדהיר .
ס ר מ  ג (לרה׳ר). ב
 וככי״ק ובכי״מ ובמשבי״ר
 (יהא וכו ליחא

 רוחותיה. במשבייר
. p פ ג ק בית ש ו . ת ו ח ו  ר
 בכי״א או בית שנפרץ;
 כמשכיב בקצת דפו׳
 . שנפרצה ואינו נכון.

 הוספות חדשים
Q משנה א [הריב ׳ g 

 במקום מחיצה . דר׳־א סבר צדי רהיר כרה״ר ומקום מחיצה זר צדי רהיר היא ורבנן סברי לצדי רה״ר לאו כרה״ר. ור״א
 דקאמר מתוכה לאו דוקא אלא מתוך מקום מחיצתה קאמר. ומשום דרבנן נקטי מתוכהנקיט איהו נמי מתוכה. ורבנן ה״ק מי
 לא קא מוריה לן היכאי דטלטל מתוכה לרה״ר דפטור דכרמליפ היא צדי נמי ל״ש. ור״א התם לא קדרסי לה רבים והכא דרסי לה
 רבים והשתא רבנן אמרו לר׳׳א מתוכה לרה״ר קא מודית ומשום הכי קאמר ר״א נמי מתוכה והוא לא יכול לומר מתוכה לרה׳יר
 'ד־ה^בלולכלים חייב דלדידה מתוכה מתוך מקום מחיצחה והוארה״ר לדידה. ומסדר המשנה הקדים דברי ר״א לחכמים שכך דרכו לכנות דברי
. ועיין משנה דלקמן: » כי;ש«יל;גף חכמים באחרונה ועי׳ משנה ג׳ פ״ז דיומא ופ״ד דביצה מ״י: ג משתי רוחותיה. פי׳ הר״ב בקרן זוית. גמ׳ 3 « ׳  ט
׳ הר״ב ואין התקרה פרושה ומתוחה על מקום הפרצה. אע׳׳נ דלפנים במקום שכלתה הפרצה מהכתלים משם והילך י פ f ן ר פ נ . וכי בית ש 3 w V וכליה ״ימו 

 תוספות. וא״ש דצא תנ; בית גבי רוח אחת במתני׳
 אמרי, פי [תקרה] יורד כו׳ . ובפירוש הרמב״ם וזה
 ונהרס זוית מזויותיו ונפל קצת מזה הכותל ולא תהיה

a ה ז  לטלטל מחצר לקיפף שלא יש הקרה לא אמרי׳ יורד וסותם הואיל ובאלכסון הוא כ

; דלעיל דהכא מסתמא שנפרץ גם התקרה קמ״ל דבאלכםון לא • ; S ^ 
 הבית שחמרנו [שנפרץ משתי רוחותיו] הוא שנפגם סדרם

ן תפארת ישראל י  כ

 גדול

ז י  כ
 לא בן נס קטנה מותר בגפופיס שבגדולה (ש״ס ד״ש כי). מיהו
: ( א י  מפרצה בשבת, מותר, מדהזתר למקצת שבת (כלעיל ה"! ל
 י) שנפרץ כל הטתל שבינה לר״ה, ולא נשאר פצימין (דייל מזוזות
 ועודף ניכאן ומכהן), או שהפרצה יותר מיי אמות: יא) אפיי נפרץ
 בשבח: יב) וה׳׳ה מרה״י לתוכה פטור מה״ט [רק כקש ר״ה לרבותא
. והא דלא נקבו רכגן רם״י כרי׳א. נ״ל  אף שקודם שנפרץ היס חייכ עלה
 משום לכש״ס אמלינן, לתוך החצר כ״ע מוזיו דלינו ככלמלית, וסליגי רק
, ל״א ס״ל כר״ס הוה, ורבנן ה י  כמקום המחיצה שנפרצה, להרל צדי ל
 ס״ל כרה״י הוה , והא לקאמר ר׳א תוכה לאו לוקא, לק ר״ל מקום המחי5׳)
ה מודית לפסול להרי כרמלית היא, ד  ולכנן הכי קאיצ, כמו מתוכה ממש ל
 כמו כן מקום מחיצה, ללילן, כלמלית היא ,.א״כ שפיר לא מצו לכנן למנקנ!
 מתוכה ללה״י t להרי מתוכה ממש לרה־י אפשר דתייב לכ׳יע. כדקאמר בש״ס,
 כשנאכל לרבים לרך כאותו חצר י אכל מתוכה לר״ה לכ־׳ע פטור / דאשילו
 כשנאכל לרכיס דרך שם, הרי הו״ל כמשלטל פחות מד׳יא כרייה (ותוס׳ י*"נ
: יג) אפי׳ מרוח א' שתופס ב' רוחות, דהיינו [  כ׳ ת״ כאופן אתל)
 בקרן זוית, דאז אפיי אין בפרצה י׳ המות, פתחא בקרן זויה לא

י ל י  ע

ת והוציאן לחצר דרך מלבוש דש״0 ותמוה לי על דבדי רש״י שבת  מאני דבתים בחצר ומשני בבוטהא וםודרא (ששבתו בתוך הבי

 ו) והביאן להצר ע״י שערבו בני החצר, אסור צכ״ע להוציאן לחצר
 אחרת שלא ערס עס חצר זו. והלכה כר״ש (שע״ב): ז) כזה:

 ח) מוהר להעלות לשם • כלי הבית
 שלמטה, ודוקא שאין הבית הגדול
 מחובר לבתיס אחרים, גס שאין
 קרקעית גג הגדול מהפשט להלן
 ממעל למחיצות הבית שתחתיו, דעי׳יז
 מחיצות הבית ניכרות לעומד על הגג
 הגדול, ואמריגן גור אסיק מחיצהא
 (תוס׳ דפ״ש א׳ וא״ח שפ״ד). ומיידי

׳ 1 

ף ו ז ־  נ

 ב הריב ד׳׳ד• פטור כו
. ל ׳  והלכה מהמים עכ
 וכ״פ נשיע סי׳ שם׳א
 סיב . דהיינו מקום
 המחיצה (ידון ככרמלית.
 אם נפרץ בקלן :ויח אפי׳
 כפחות יעשר א:1ל וכן
 בית שמיץ בקרן זוית

 יפיז
 ראשון לציון

 ב גחלהביפלצה לקטנה
 הגי׳ בהלא״ש קטנה
 ש:פרצה לגדולה וכן אי׳
 לעיל ח.ט : ועי׳ יסל׳מ .
א ״ כ ח  נתוייה ד׳ה1 ו
 כו׳ וש׳ד רביצה מיו

ף ו ב  נ
ף (ל׳ל עודף מכאן ו פ ל ג״כ דאית לגדול נ ו ט ע " ת א ה י ב ם ה ש  י
מ וכמה גקוממ ע ש ־ ומכאן, והוא מלשון I ן־ וכנף) לכל צד  מ

 דהו״צ הפרנה כפתח ,
 שאץ בפרצה יי אמות ,

 מהפרצה
 גס מיירי

ת רע׳׳ק ספו  תו
ט א נאות י  פ

, גס גדול אסור: ט) ודוקא בנכנסים כותלי קטנה ל ה ] וכחסר חד מ ה « ב ד  ןבהרע׳
ל לא לכלים כו׳עי׳י בגדולה (אב״י ומופלגים ג' טפהיס מכותליי אורך הנמלה), לאם  אי

 שערבו בנטרא דף צ א
ת בשלא עירבו היכי משבחת לו - מ  ע׳א אלא אי א

 ד׳ ק׳ל ע״ב דיה מותר לט־׳טי1 בבולה כו׳ או בגדיו שה־עיא; מן הבית לתוכן דרך מלבו׳ט עכ״ל והרי הכא מבואר דבהוציאן לחצר דרך מלבוש אסור להוציאם משם לחצר חבירו
 וא״כ חינ במכש״כ דאסורים לטלטל בהצ־רו שלא עירב וכ״ב לחדיא בהריטב״א תירובין ע״ז דמה״ט אמריי שם אין בו ד״א רשות שניהם שולטת בו ולא יזיזנו ממקומו וכ ה
. וא״כ דברי רש״י חג׳יל ציע •ד׳ ן נ דת הקודש להרשב״א, אלא דשם אשיר רק לבלעול,ד״א . ונראה לי ראיה לדבריי םסוניא דעירובין ד׳ פ״ן ע״ב ולא ד״י ברשויות דרב  בעבו

, גמןא בםסכתיי דף הי ע׳׳ב ולרבה דאמר «ה כנגד«ה ח : ב! אוח 120 נתלה מותרת ולא פיבעי׳ לזרוק אלא אמי' לטלטל נמי ח ו א מ  י^יר #יני העורות והי׳ ל
 אסור הא



 ציונים

: ftף הבונה ־ 5״ה «׳ 
r:1< איםרין מי" פי״ז 
 ה׳״יו שמינ עשין ft׳ מהי*
 אייח סי' פסייי סעי1 א׳:

 שנויי נוסחאות
. י נ ש  משתי, בכי״מ מ
ו  שנטלו קורותיו *
 לחייוי. גמויס וככייק
ת ל ט נ  ונמשבי־ל ש
; כט״מ . . ו ת ר ו  ק
 שניטל קורתו או לחיו
 ועי׳ תוי״מ. באותו
4 ככי״מ לאותה ת ב  ש
 שבת ככל המשנה וכיה
 בכי״א ובריש וכיה גרי־ף
 וגרא״ש; במויפ באותה
 שבת בכל המשנה -
 בכייק באותה השבת
 וכן בסוף י.משנה (וכס
 נשמט מן ״לעתיד לבוא״
 הראשון עד לעיל השני
 וכן נשמש כ״ז כד״ש)«

D פרקט p31"TJ7 תוספת יום טוב © ) t i ר' עובדהמברטנורה כל 

I I 

 קורה
 אלא

ת ב  מותרי! לאותה ש

 םפי״ז מה ש
 כתב ביה או חצר שנפרץ קרן זרת
 שלה כוי אין עושין פתח בקרן זרת

 פרוסה על מקום הפרצה
 אשר יהיה מושב הקורות
 בקירותיו על. זאת הצורה .
 ולפיכך הוא אסור. אבל כשנפרץ

 על זאת הצורה
 משתי רוחותיו יי). וכן מבר שנטלו קורותיו.
 או לחייו טי). מותרין באותו שבת >») ואםורין
 לעתיד לבא יי) דברי רבי יהודה. רבי יוסי
 אומר אם מותרין לאותו שבת מוחרין
 לעתיד לבא. ואם אסורין לעתיד לבא
: ף הבונה עליה על ( ח  אסורין לאותו שבת י
 גבי שני בתים י«) וכן גשרים המפולשים כ)
 מטלטלי; תחתיהן בשבת. דברי רבי
 יהודה ») . וחכמים אוסרין«) . ועוד אמ

 הרי הוא מותר
 כי העיקר
ו פי נ ל צ  א
 תיקרה יורד

 וסותם ע״כ ובחבורו

 תוספות חדשים
 ושרן גם הקירוי עד
 שנשאר באלכסון אסור.
 אבל פירנה שאינה כקרן
 זוית אמרינן סי הקרה
 יורד וסותם אפילו יוהר
 מעשר ועיש ברמ״א :
 ג הר־ב ד״ח רי״א כו׳
׳ יוסי כו׳ עכ׳ל  והל׳ כי
 וכיש בשיט סימן שס׳ס
 0״ו וסיים שם כין פתוה
 ליהיר כין לכלמלית וייא
 דמי מילי כעיר שאינה
 מוקפת חומה. וכיש למ׳א
 וסייס שם דכל זה שהיה
 לעמוד כל השכת
 אבל רם היה עומד
 לסתור מע״ש אסור לאתר
 שנסתר ואס ספק מותר :

. שנפרץ בקרן זוית ונפל קצת מכותל זה וקצת ו תי חו  גזב׳ רו
 מכותל זה.ואין התקרה פריפה ומתוחה על מקום הפרצה אבל
 אם התקרה פרושה על מקום הפרצה אין הפרצה אוסרת בבית

 דאמרי׳ פי. תקרה יורד וסותם:
 הואיל והותר מקצתו: לעתיד לבא .
 לשבת הבאה : רי״א אם מותרין
. כלומר כשם שאסורין לעתיד ׳  בו
 לבא כך אםורין לאותה שבת והל' כר1
 יוסי ולא אמרינן הותרה מקצת כבת
 הותרה כלה אלא לענין עירוב
 שדבר שהותר ע״י עירוב למקצת שנת
 ונולד באותה שבת דבר שהיה ראוי
 בעל ידו יהבכזל העירוב אין העירוב
 בעל שכיון שהותרה מקצת שבת
 הותרה כלה אבל מקום שהיו בו
 מחיצות קודם השבת ונפרצו מחיצותיו

 בשבת לא אמדנן ביה הואיל והותרה מקצת שבת הותרה כלה:
 ך על גבי שני בתים. והם בב׳ צדי רה״ר מטלטלין תחת העליה
 דפי הקרת מכאן ומכאן יורד וסותם: וכן גשרים המפולשים.

 ויש

ת רע״ק ספו  תו
 הא דרב במאי םוקי לת
 כו׳ אי מהתם הוה
 אמ-נא ה״מ דזורק אבל
 לטלטל אימא לא קמל״ן.
 ועיי שם דף זיין ע״כ
 בתוס׳ דיה בעירבו בוי
 הער מותרת ומבוי
 אסורה השתא ם׳׳ד
 אםור כוי וסי׳ בחידושי
 מהריש איידלס שכתב
 אין זה מדוקדק דהא
 לתירוצא דםוקי לה בלא
 מירכו מצי קאי כולה
 מלתא כדם״ד עכ״ל
 היינו בפשוטו דםימרא
 דרב קאי במסקנא
 כדס״ד בצדי הצד או
 זה בננד זה ואסור
 משום תרתי משום
 מפולש ומשום לא עירבו
 אלא דהתרצן חידש
 כדרב ששת דכאן
ן ה  בעירבו היינו ד
 דריי דמתיר בנפרץ
 לרחבה מיידי בעירבו
 ודר׳ בלא עירבו ולענץ
ב מיירי כצדו  מפולש ר
 או זה פנגד זה אמנם
 תמוה לי איך פרכיגן
ד נ נ  ולרבה דאםר זה כ
 משום מפולש ומיידי וזן

 ואס היתה פס קורה מלמעלה על
 אורך הפרצה וכו׳ מותר וכו׳ והוא
 שלא תהיה באלכסון. עכ״ל. והמגיד
 כתב שכוונתו אינה מבוארת ובכי׳מ
 מדקדק מדלא כתב בקרן זוית וכתב קרן זרת שנראה שאינו
 מפורש שאוכל בשתי רוחות אלא שנפרץ'מן הצד קרי לה קרןזוית
 ואמר שאס מונחת הקורה על אורך הפרצה אמרינן פי תקרה
 וכו׳. אבל אם הקורה מונחת לאורך הפרצה באלכסון לא אמרינן
 פי וכו׳ עכ״ד. וזהו כפירושו שבפירוש המשנה. ולהרמבי׳סצ׳׳ל דהכא תכן בית לאפמעינן לאן! בבית אמרינן פתחא בקרן זוית לא
 עבדי אינשי: וכךמבוי שנטלו קורותיו או לחייו. כתב רש׳׳י דגרסינן שניטלה קורתו או לחיו. ע״כ. כלומר להא הכשירו בלחי א׳
 או קורה א׳ כדלעילמי׳בפ״ק. והמס׳ דן) י״ז כתבו עוד דאע״נ דאליבא לר׳׳י קיימינן ואשכח ליה לדדי׳ מבוי ניתר בבי קורות או
 שני לחיים [כמובמס1צש]מ״מ למה לילמנקט קורותיו כיון דבקורה אחת או בלחי אחד נאסר המבוי ע״כ. [*והנדסת רש׳׳י הוא
. וכתב סר״ר יונתן ואע׳יפ . פי׳ הר״ב כלומר כפם שאסולין וסי בגמ׳  במכנה שבסדר הירושלמי]: ר״י אומר אם מותרין כו׳
 שמצינוכהאי גוונא מותר לשבת אחרת כגון שיורי עירוב (וצר׳ יופי עצמופ״ז מ״ט) שאפילו לשבת אחרת מועיל בכל שהוא. אע״ג
 ללכתחילה בעינן כיעור. ע״כ: אסירים לאותה שבת. כתבהר״בולא חמרינן הותרה כו׳ כלומר דלעיל בקטנה שנפרצה לנדולה

ן הרבה אלא שערבו ולזה נתכוון לאו ד ו  אמרינןדהותרה כו׳ ומסתמא לאו בחצר שאין בת אלא אחד מייד אלא בסתם חצר שיש בה ד
 רש״י ז״ל כמו שכתבתי לעיל בשמו דהא דנדולה מותרת כשעירבה לעצמה ומאי קא משמע לן פשיטא דאי בלא עירבה היאך תהא
 מותרת אלא משום דבגמרא מוקמינין למתניתין דלעיל שנפרצה מע״ש וכדכתב הר״ב. ושאם נפרצה בשבת אף הקטנה מותרת.
 להכי נקט שעירבה . לומר דמתניתין בעירבה כל אחת לעצמה מיירי וטעמא דקטנה אסורה משוס שנפרצה מערב שבת אבל
 כשנפרצת בשבת אף הקטנה מותרת הואיל ועירבה. וקא משמע לן דאין צריך שתהא שליחיד-וקחמר הר״ב דאפילו הכי לא דמי
 הכא לדלעיל. ודבריו דברי הרמב״ס הן בפירושו. והב׳׳י שכתב בסימן שע׳יר ח״ל שאני התם פלא נפרץ אלא לחצר אחר שהוא
 רה״י כמוהו ואין ביניהם אלא שזה של יחיד אחד הוא וזה של יחיד אחר אבלכשנפרץ לרשות אמרת ממש דהיינו לרשות הרבים או
. צריך לפרש דבריו ג״כ דמ״ש של יחיד הייט אף אם ע״י עירוב נעכה כשל יחיד ותדע  לכרמלית לא אמרינן הואיל כו׳ ע״כ
דן הרבה. ומתוך מה שכתבנו אתה למד טוב טעם למה  דאל״כ אדמחלק בסיפא ברה״רוכרמלית לחלק בחצר עצמה שיש בה דו
ם חכמי  שכתבתי לעיל בשם הטור בחצר שנפרצה לר״ה דמייד אפי׳ בשבת. דהתם נמי לאו לעני! עירוב הוה כמתניתין דהכא: ך ו
 אוסרים. הואיל ומפולש לא אמרי׳ פי תקרה יורד וסותם (ולק מהכא אפירש״י בגמרא באכסדרה בבקעה. דהכא מפולש לרה״ר
 והתם בבקעה דכרמלית. תוס׳ לסוכה ד׳ י״ח) וא״ת במתני׳ דלעיל דמוקמינן בקרן זוית לוקמה בב׳ רוחות זו כנגד זו דהוה
 מפולש וכרבנן. כתבו התום׳ בד׳ צ״ל סד״ה משתי רוחות. דניחא ליה לאוקמיה בכל ענין. ע״כ: ועוד אמר ר״י. כלומר ועיד זו

 מתי

ז ן תפארת ישראל י י כ  י

 (שס״ס ס״ז). וכל חוט עירוב שניתק בשבת, מוהר לומר לעובד
 כוכבים בשבת לתקנו(יע״ו). אבל כנפסק בחול והקנו עובד כוכבים
א שם״ב ה׳): י ג מ ) י מ , לא מ ה  בשבת על דעת ישראל שיטלטל ב
ל שיכול לעבור  יט) שק בב׳ צדי ר״ה, ובנה עליי׳ מזלי׳ז: כ) ד
 תחתיהן / ויש לגשר ב׳ מחיצות תחתיה, בראכה ובסופה. ונ״ל
 מקט בתים לרבותא דר״י, דאף דמחיצות הבתים לגוואי עבידן
, אפייה מהני לטלטל תחת העליי', וקתני גשר ( ׳  (כסוכל י״ס א
 לרבותא דרבנן, אף שבי המחיצות לגשר נעשו, אפ״ה לא מהני
 לרבנן: בא) דס״ל דהלכה לממי׳ס דב׳ מחיצית הוה רה״י: כב) דסי׳ל

 שבדי איכשי. מיהו צורת הפתח, דהיינו קנה מכאן וקנה מכאן
 וקנה ע׳׳ג, אפי׳ באלכסון שרי(שס״ג ס״ל): יד) בקרן זרת כלעיל.
 ומיידי שאין תקרה פרוסה על זויה הפרוץ, דאל״כ פי הקרה יורד
 וסותם: טו) קורתו או לחיו גרסינן, דבחד קורה ובחר צחי סגי:
, מדהותר למקצת שבת; יז) ר״ל בשבת הבא:  טז) שנפרץ בו
, אסור, והכי קיי״ל. וכ״כ בחוט העירוב  יח) דאף בשבת שנפרץ בו
 שניתק בסבת. מיהו בעד שמוקפת חומה ויש בקצה רחוב היהודים
 חוט העירוב וניתק בשבח , ולא היה קרוב לוודאי שינתקוהו עובדי
 כוכבי' בסבת, הואיל ומחיצות הצונוח קיימות, שבת שהותרה הותרה

-הלכה
9 ה קאי על דיי כגפרצה לרחב׳ דםתיר רםיירי דוקא בזה שלא כנגד זה אבל מלתא דר ב ייל דקיים כדס״ד דאוסר ג ב ׳ הא דברי ר  «ה אסור גו

ד זה ובד^אמר ונפרצה חצר כנגדו וש&יר אשמעינ! ראפי׳ זה בנגד 1ה החצר מותר וצעי׳ג : נ נ  ג

א ד צ ע ו  ט



 שגרי נוסחאות 160 חושפת יימ כל גנות פללן ט ^ילובי{ ר״ע מברפצורח

 מתיר אע״נדליכא פי תקרה. נמ'. ומכלל הא כ״שהך דלעיל דאיכא ויש להם מחיצות מלמטה בבני הצדדים: פערבין למבוי
לש. הואיל ואיכא ב׳ מחיצות דקסבר מבוי שיפ לו כתי  נמי פי תקרה. אלא דאמר ד״י להא דלעיל דקסבר דרבנן יודו לו המפו
 בההוא ויומי׳ מ״ש בס״ל פ״ד]: , , מחיצות דאורייתא הוי רה״י ואין

1ר רבי יהודה מערכין *< למבוי המפולש ^ הלכה כר׳ יהודה: ך . ה ץ פ ת ת ש ר מ מ ו ל  מ ^ כ

מ וחכמים אוסרין «} : ״ י מ ״ ה פ ז א ב צ ו י ח כ י א  יונתן.וכבר ר

ן י כ ל י א ר ש  י
 מחיצות: כה) דס״ל, דכמפולש לא מהני קורה מכאן ומכאן, לק
 צריך צורת הפתח ברחש האי ועי״ז הו״ל כאילו יש לה ג' מחי$\ת,
, רק ה  דצורת הפתח נ״כ כמחיצה רמי, ואז מוהר מדאו׳ לטלטל ב
 מדרבנן אשיר מדדמי עדיין לר״ה, וממי הקורה ברוח השני להכירא.

/ ורכותינו ק*רו כאן בשירושן):  (ועי׳ עירוכץ דיו א

 כללא דפרק ט
ת במילואה לגדולת כ תרת; וחצר קטנה שנפרצה קודם ש ת בכיע מו ב ש  ב
, גדולה מותרת להוציא כלים שעבתו ת  ואין בפירצה יותר מיי אמו
, ודוקא ד ה ת לחצירות בעירכה לעצמה , ולא קסנה אאיכ עירבו י  כבי
 כשכותלי קטנת נכנסים לגדולה ומופלגים ג״ט מכותלי אורך הגדולה ,
ג . חצר שנפי^ '  דאליכ נם קמצה נתרת !והציורים עי בפירושז י £
 כםילואח או ביותר םי״מ לר׳׳ה, או אפי׳ בפחות מי׳ ובקרן זוית, וכן
 בית שנפרץ אפילו פתות םי״ט בקרן «וית ונפרץ נם הקרוי עד שנשאר
ל שאץ  באלכסון אםור, משא״ב באינה בקרן זויח אפילו יותר מייט כ
 פי התקרה משופע אמרי׳ פי תקרה יורד וסותם ומותר [וייא דבעינן
יב ברוחב הקרוי ד״ט] ופי׳ תקרת שייך אפיי בב׳ מהיצות שלימות  נ
 דבוקות זו בזו [לא ןו כנגד זו]; ובביתל בין ב׳ הצירות ועירבה
ת !שלא נפרץ ב ש  כל אחת לעצמה ונפרץ הכותל מחצר לחצר ב
ה ד . עליה נ ש  לר־ח או לברטלית1 מותרים כ״א למלמל בחצירו • ם
י המפולש בשני  שעל ב' בתים וכן נשרים המפולשים הוא כמבו
ת, או אחד לר״ה וא׳  ראשיו, דב^וניהם םתית־ם לר״ה או לכדםלי
, ולהי או קורה מכאן םשאיב באי פתוה  לכרמלית צר^ך צה׳׳פ מכאן
, והבי לחצר, א־צ רק לחי או קורה בבי ראשיו זלב״ח דוקא להי  לד* ה

 בצד ההצר ;

ן י כ  י
 בג)

 והניח
 מחיצות

 דהלכה לממ״ס ג׳ מחיצות בעינן
 «׳ה): כד) שיש לה ב' מחיצות ,

 בראשה ובסופה, הו״ל משוס הנך ב
 ומשתתסין לטלניל בה,

 למימר פי תקרה יורד ושוחס

 תפארת
 ר״ל משהתפין (כסי׳ו
 קורה מכאן ומכאן
 של הימים כרה״י /
 וקמ״ל הא, אף דבמבוי שאינו מקורה ליכא
 שיחס כעלייה וגשר לעיל, אפ״ה סגי בבי

 הלכתא גבירתא
. גנין חצרות וקי־פיפות רשות אחד לכלים , ב  נ£י״ק ט משגת א
 י ששבתו בתוכה [לאפוקי ששבתו בבית דאסור לםלטלם מחצר
 לקרפף שלא היקף לדירה אפילו דאדם אין, אפילו דבעלים הרבה שלא
, או לראש כותל ג ג , ומותר לט^טל מהצד. לחצר , או ל ד ח  עירבו י
, ולקרפף שאינו יותר ה ב ר  שביניהם, ומגג לבג הסמוך אפי׳ נבוח ה
 מסאתים או יותר והיקף לדירה, או למבוי שמתוקן בלחי או קורה אפילו
, יאעפ״י שעירבו בני חצר לעצמן דשכיחי כלי בתים לחצר, ו  לא עירבו ב
; קרפף יותר מסאתים שלא הוקף ם י ת ב  ל״ח שיטלטל גם כלים ששבתו ב
 לדירה אסור לטלטל ממנו לקרפף אחד רק ב׳ אמות בזה וב״א בזח ;
ת , די  וברוצ־ם ב׳ הצירות לערב יחד להתיר אף כלים ששבתו בבי
, בשביל כולם, וניתנו ר ב  באם מוליך אחד מבני חצר העירוב שעשו כ
, או שיוליך א' מבני חצר שעירבו בני חצרו י כ  באחד מבתי חחצר ה
A לחצר הב׳ , וחוא שעירבו בני חצר הב׳ בכר t ת א׳ ט  עסו תתלה פ
 לעצמה ; גנ קטן שנפרץ קודם שבת במילואו לגג גדול אסור להעלות
, וגדול כשאין קרקעיתו מתפש• להלן ממחיצות ת י ב  עליו כלים ששבתו ב
ת ויש לו עודף מבאן ומכאן לכל צד מהפרעה ואין בפרצה י' אמית  הבי
 מותר ; וזד, דוקא בנכנסים כותלי קטנה בגדולה ומופלגים ג״מ מכותלי
לה; ובנפרצד. דו  אורך הגדולה , דאלי׳כ נם קטנה מותר ע׳יי העודף דנ

, ש ל י ם מ  ד למבוי ה
 בכי״מוכמשכייר במבוי.,
ה גיי״ו וכ״ה י  מ

 כסמוך בגמ׳.

 תוספות הדשים
 דהרי׳בדיה שערביןכו׳
 5תי מחיצות מדאוריי׳ ואין
 הלכ- כר״י עכיל וכיס כ5
 תפ־סמיס דלא כר י ועיין
 מ״ש ־ שנ־ א׳ פיק פלוגה׳
 &|:ראשונים אי ג׳ מח־5׳£
 ראיל־ייתא אי ד׳ דיכא;

mo™ תוספת ירט המוצא תפילין פרק י עירובין ר״ע 

. בשדה במקום גזאיק משתמרים פרק ן ק י א המוצא תפילי י  א המוצא תפילין וכו׳. הך פירקא במסכת שבת פ
 הוה ליה למיתני נבי הוצאות אלא משום זוג זוג. א׳ בראש ואי בזרוע כדרך שלובשן
 לקתני (במשנה בי) רי״א כו׳ ואפי׳ חון לתחום ועול משום לקחני בחול והיינו זוג וחוזר תמיד ומכניס זוג זוג עד שיכניס יחת
 בס״פ רש״א מקים שהתירו כו׳ ומפרשי׳ לקאי אס״פ [מי שהוציאוהו]. כלן קסבר שבת זמן תפילין הוא אלא שחכמים גזרו עליהן נדרה
^ שמא תפסק רצופה ויביאם בילו ואס . M _ ׳ w ״ ״ ״ ^  תומי: המוצא תפילין. פי׳ הד״נ ״ ^
 בשדה במקום שאין משתמד[ ר״ל ויש פ״י א המוצא תפילין •) מכניסן» זוג*• ילבש יותר מזוג איכא בל תוסיף ואתי
 לחוש שיפבזו וכדכתב בדבור ביכטה רבן גמליאל אומר שנים איסור בל תוסיף ומשוי להו עליה
 ואשור להניחן במקום בזיון. וכן אוכיח מדברי רש״י בסוף כמשאויור״ג סבר שבת לאו זמן תפילין הוא והייט טעמאדשרו
 המכנה ומיייפ רש* בכאן במקום בנאבדים לשון אבול ועלייה הוא ליה רבנן בהצלה משום לתכשיט הוא הילכך מכניסן שני זונות
 תדע דלא כתב שיגנבו דמכוס גנבי לא התירו וכן כתבו השוס׳ שגי זוגות. דב׳ זוגות הוי תכשיט לפי שכנינו מקים יש בראש
 כסוף פ״ק דביצה. ולשון הטור סי' ש״א בבדון במקום שאין להניח בו שני תפילין וכל כמת דהוי תכשיט שד ומשום בל תוסיף
 מכהמריןהט נמי קאמר בבזיון דהיינו במקום כו׳ כיש לחוש ליכאהכא דאין כאן מצות תפילין כלל אלא כשאר מלבוש דפלמא

 לבזיון ואפילו דעד עכשיו לא גתבזו.[״ושם תפילין פירשתי ברפ״ד ואץ
 דמנתות]: מכניק זוג זוג. פי׳ הר״ב קסבר שבת זמן תפילין הוא. והכימסקנא דנמ׳ דמחוורתא כדשנינן דבהא פליגי הנא
 קמה ורב; גמליאל. ותימא דהכא פסק הר״ב וכל הפוסקים כתי׳ק לזוג זוג מכניסן. וא״כ סבירא לן לבבת זמן תפילין,. ובמשנה
 ג׳ פ״ג דברכות מפרש הר״ב דשבתלאו זמן תפילין וכן הסכמת כל הפוסקים. ונמצאו שתי הלכות פסוקות דםתרן אהדדי. ואפי׳
 אס נתרן דברי הפוסקים ונאמר דהך מחוורהא דקאמר בגמרא היינו לשנויי מאי דס״ד דפליגי בדרב שמואל בר רב יצחק ראמרמקום
 יש בראש שראוי להניח בו שני תפילין וכו׳ דת״ק לית ליה דרב שמואל בר ר״י ור״ג אית ליה ומכני דכ״ע אית להר ובשבת זמן תפילין פליגי
 וקאמרי׳ הוואב״א כו׳ ואב׳יא כו׳ ולדתות כל הכי שנויי אמדנן מחוורתא ט׳ אבל אה״נ דלפי האמת האי כנרא גופיא כטיא בעלמא היא.
 ?פכוגתייהו בדרב שמואל בר רב יצחק ולכ״פ שבת לאו זמן תפילין הוא. הנה מלבד דכל זה דוחק ואין זה במשמע. גס בתום' בדף
י השיא צי מ  ציו ע״ב ב ל״ה לא ס״ל. נראה מדבריהם דאץ סברא לומר כן דתנאקמאלית ליה לרב שמואל. ואפי'ס טמא הפי א

 הלכה

1 י  כ
ק א0יי ר ו  אבל ללבוש ב' זונ ביחד אסור, דשבת זמן תפילין [

 ללטש

ן תפארת ישראל י כ  י
 פ״י א) בשדה במקוס שאפשר כיהבזו: ב) שלובש א׳ בזרוע ואי בראש

 ציונים

 פ״י א המוצא תפילין .
 $״? נניא 5נמ פ״ג
. ניסן  "עיא ביצ: כי׳י ע׳א : סנ
0 י.נ״נ  מ״/םי׳״מ ככ(גול1 «
 0.>׳ג נאד! כ״ה הול בי׳׳ע
״ ס״א סע" ננינ :  אויח 5

 שגויי נוסחאות
 פ״י א ש:ים(שנים).

 ככייה ליתא.



 ציונים

ש איכ׳ר. (״ה מיג.- י  ב ר
t ' z v 5׳׳t מיי׳ . • ד  נותן א
»'c!9 ה י  ה״ו שגניג צאו ן ס
 או״וז סי' 8מ'« «־ני1 ג׳ •

 שנויי נוסחאות
, . י מ  במת די*. בטיק ב
. ו ו בו  צבתים ווו כרי
. כרוכווו . ש י ז נ  בכי״מ ו
 וכיה בראיש וכיה כרייף
 אך ברי״ןג כיי כנוסחתנו;
 כמשכיכ ד׳ פיזרו וויניצ׳
ת : ברע״ב . כרכו . ח י  רפ
. כרוכים ונכון . ם תי ו  צב
. בכי״מ ן נ ת מ  היא״ ב
 נותן וכ ה בסי העתים.
ד שמגיע. נדנויפ  ע
 וגכי׳ק וכמשט״ר עד
 שהוא מגיע. בדתנו
. . ן ת ו . ככי״מ נ ו ר י  להכ
 וכיה כס׳ העזים .
־פ ו מאד. ימו ל ו ה  א
 ובכייק וככיימ ובייש
 ופיזרו ו3ל:שכי׳ר אפילז
 הן מאה וכיס ברי ף
 וכרא״ש ובהום' (ציי/ ב) •

ת חדשים ספו  תו
 פ״י משנה א [חר״כ
׳  ד־ח] זוג זוג ט
 ואי! הלכה כרנן גמליאל
 עכ׳ל וכיש כש־ע סי׳ ש״א
 סמ״א. מיכגיסן זוג <וג
 ואם היו רבים שלא יספיק
 ללובשן יחשיך עליכם עד
 הליל: ויביאם ואס ירא
 להחשיך ויפני לסנףם
 מוליכם פחות פחות
 מל׳א כו׳ עיש . ועיש
 במ׳א מפ שתר! על
 קישית התמו לענין אס
 שבת זמן תפילין עיש .
 ועיין גס במהרשיא יישוכ
 עיז דאסילו למיד שבה
 לאו זמן תפילין אסור
 ללבוש יותר מזוג אתר ולא
 שרי ליה יותר ממלבושו
 בחול כדאיתא פגמ׳ וכ־כ
 הדין והא דאוקימנא
 כמ״ר שנה זמן תפילין
 הוא משום דמתניתא כיימ
 היא דםיל כן מיש :

 ראשון לציון
 תוייט מד״ה צכניק
 זוג זוג כו׳ שיובל להניח
 ב׳ »גות מד דרש׳י

 כו׳ עיין יסל׳׳מ:

ל ד  אור ג
. ר מ כ  פיי ב וכן כ
 עיין בתוי׳׳ט בשם,
 סוזר׳יר יונתן , הנח
 רבינו יונתן הורונו כוח
 דבר הדש דת״ק נמי
 מתיר בבנו אלא דטליני
 אמ פתות מד׳ עדיף או
 גוחנו לתבירו עדיף ,
 והנה לכאורה משמע כן
 דעת דרי׳ף וראיש ניכ
 מדהביאוהברייתידתנא
 דבי שמואל שילדתו אמו
 בשרה . ותימא על

 שהשמיטוהו

 ר״ע מברבנורה המוצא תפילי] פיק י עיתבק תוספת יום טוב פא
ת. שניכר הקשר לודאי תפילין הלכה פסוקה אחרת מהראיש כהביא בטור א״יז סי׳ ל״ר לפסק י שנ י  ואין הלכה כרבן גמליאל; ג
 p ויש בהן קדושה ואסור להניחן במקום בדון אבל בחדשות אין להא דרב שמואל שיוכל להניח ב׳ זוגות חד דרש״י וחדרר״תוהא
 מחללין כבת עליהן להכניסן דלמא קמיע בעלמא נינהו ואין הכא פסק־ינן כת״ק דלית ליה דרב שמואל וצ״פ ועול שאר ג״כ
ם. קשורים כל זונ בתימה מה שהקשיתי על הטור במשנה ב׳ פיו דשבת. ועיין תי  קדושה אלא בעשויין כהלכתן לשמן: צבו
 וזוג לפצמו: כרוכים• הרבה ביחד: סן* פ״ק דביצה : בישנית . פי׳
. *שב ומשמרם שם שנים נ:, במה דברים אפורים בישנות י). הר״ב שניכר הקשר כו׳ ואע״ג להשתא  .מחשיך עליהן
 פד שימשך ומפחביכה מכניסן כולם אבל בחדשות פטורי-). מצאן צבתים 0 אי אין בו יןשר רשאי ללובשו דאפי׳ה הר

L ביחד וכגון שהם מרובים.שאם י 
 יביאם'זוג זונ לא תכלה הבאתן קולם
 הלילה שאם הם בענין שתכלת
 הכנסתן לבית קודם הלילה מכניסן
 זוג זונ כדחמר!: ובסכנה . שנזרו
 כמל שלא להניח תפילין . ומתגיתין
 מסורי מחםרא והפי קהני בל׳׳א
 בסכנה של שמד אבל אס מתיירא
 לשהות שם מפני הלסטים מוליכן פחות

 בריכות0. מחשיד עליהןח) ומביאי דרך מלבוש א״נ רעונבו. תוספות:
ב רבי שמעק אבל בחדשותפטור. פי׳ סר•* אין : ו  יבסבנה*)מבקי< והולך ל
י יי מחללי דאיסור נמי איכא והכי תניא ״ ״ ״ » ״ ״ י ^ י L י י ״ י ^ י ,  ״
ד בברייתא ק<נ"ז ד״י אוסר בחדשות ' ע ו י ב ח י ל ד י ב ח ב ח י ח P ל ™ ' י ״ * 
 שמגיע לחצר החיצונה וכן בנדיב). נותבו וכ-כ בתוספות: ובסכנה מכסן

. ר׳ והולך לו. סי' הר״ב בסכנה של  לחבית וחבית להכירו אפילו מאהע)
 יהודה אומר נותן אדם חבית יי) לחבית שמדופירש״י אכולה מתני׳ קאי בין
 וחבית לחבית אפילו חוץ לתהום*) . מעט בין צבתים מכסן בטליתו(והר״ר
 יונתן כתב בקב ותבן וניחא טפי דאץ
. ואינו מוליכן כאן הרגש) שלא יוטלו כל כך• בבדון ומניחן שם והולך ולא ו ר  פחות מדיאמות: ב ר״ש אומר נותנן לחבי
יחס] משם שמא ירגישו בו ויתחייב למלכות אבל סכנה דלככרם  פחות [פחות ]מד״א כשמתיירא מפני לסטים גדרה שמא יעבירם [
 מתחלה ד׳ לסוף ד׳ והלכה כר״ש: וכן בנו. שילדתו אמו בשדה נכרים קאי אמחשיך דאי איכא סכנה .להחשיך מפני הלסטיס
ד מוליכן וכוי ולא יניחם שם שלא יזלזלו בהם הלסטים. וינהנו  בשבת טתנו לחבירו והא עדיפא מלטלטלו פחות פחות מ
. בחבית של הפקר נדרי דאי יש לה בהם מנהג בזיון ע״כ. דקדק רש״י לכתוב לסטים נכרים משום ס ו ת ת ל ץ ו  אמות: אפילו ח
 בעלים ד3םון) פ״ק דביצה אמרינן דלסטים ישראל לא חתי לזלזולי בהו
. ומכוס ר״פ דפלינ במשנה  והרי לא התירו אלא משוס חשש בזיון כמ׳׳ש לעיל. ומ׳׳ש הר״ב דחסורי מחסרא והכי קתני. גמ׳
 דלקמן איצטרך למחסדא. [*ונ״לדרביט הקדוש הוכרח להחסיר למשנתינו דהא חכמי המפנה לא רצו לגלות הא דפחות פחות
 מד׳ אמות כמ׳יפ בר״פ אחרון דמסכת ב רבי שמעון אומר נותק לחבירו וכו׳ ות״ק סבר פחות מד׳ אמות מדיף
 דאי אמרת טתנו לחבירו וחבירו לחבירו אוושא מלתא דשבת. גמרא . פי׳ הר״ר יהונתן ויש חילול השם בעיני עמי הארץ
. כדכהב הר״ב והרמב״ם. ושמעת מהך דפליגי. ותימה על הרמב״ס  השומעים . שסוברים דאיכא חיליל שבת. וטעמא דר״ש בגמ'
 דמזכי פטרי לכי תרי דפסק כרבי כמעון וכדכתב הר״ב. וכתב ג״כ שמותר להוליך [פחות] פחות מד״א. וכן בחיבורו פרקי״ט
 מהלכות שבת וכן קשה בטור סייס ש״א ואם נוכל לפרש דבריהם דלצדדין קאמרי ניחא. דזה שאמר מוליכו פחות [פחות] מד״א
 באי; עמו חברים. וכך כתבו התום׳ דמודה ר״ש בכך דלא גרע מכיס דדיש פ׳ בתרא דשבת כמו שכתבתי שם. וזה:אמר
ס נמי נותנו להכירו כו׳ דהא הכי עדיפא ליה .  טהט לחטרו בשיש שם חברים. והשתא כולה פסקא כר״ש. ולפי פסק זה. נבי ט
 וכן כתבו התום׳. וזה היה להרמב״ס ולטורלפרש בפ״ומהלכות שבת וסי׳ רס״ו ואולי כסמכו על מה שכתבו לדר״ש במקומו.
. דאיכא גמי דבר מצוה דצריך הוא להרחיצו ולסוס ביום הולדו ואליבא דת״ק ו : וכן כנ ס העתיקו כמוזכר כמקומו בגמ׳ ט  ודץ ה
 שרי בהולכת פתות [פחות] מד׳יא. הר״ר יונתן: אפיא מאה . דאע״ג דקשיא ליה ידא כלומר מה שמטלטלין אותו מיד ציד.
לו חיץ לתחום. פי׳ הר״ב בחבית של הפקר. גמ/ א עדפא מש ולימה פחות [פחות] מד״א נדרה וכו/ נמרא: אפי ה ט  אפילו ה

 ופירשו בתוס׳ [ל״ז ע״ב די׳ה הכא כחטת] דחון לתחום דתבית 6בל לא מחוץ לתחום של הזוכה בו כדתנן משנה ה׳ פרק בתרא'
 לביצה דכרנלי הממלא. א״נ שלא נתכוון שום אחד שיזכה לא לו ולא לאחרים אלא כל אחד למה שבוהה. ומ״ש הר״ב האקיל״ן
ק פי׳ הרמבי׳ם ולכאורה היינו לאפוקי מדאי ל. אבל במאי דפליג אר״ש  הבהמה וכוי במשנה נ׳ פרק הנזכר. ופסק הר״ב כר״י ו
 ומתיר אפילו לדבר הרשות לית הלכתא כר״י אלא כר״פ וכתנא קמא דלא התירו אלא לדבר מצוה ואין זה כננד הכלל דר״י ור״ש

 הלכה

 ישראל י כי ז
 דכריכי זוגי זוגי, ור״ל דשטהן אינו יכול להכניסן דרך לבישה מדהן
 מרובץ. וק׳׳ל א״כ למה נקט כלל צבתי׳ וכריכות, מה לי צבתים מה
 לי כריכות, וטפי הו״ל לש׳יס לומר דצבתיס היינו כריכות שאינן
 קשורין, ואינו יכול להכניסן מדק מרובין, וכריכוח היינו שהן
 מועטין אבל קשורין ואינו רכאי להתיר הקשר בשבת וכדאמרינן
 כה״ג (מנחות דעיא א׳) לא היה עושה אותן כריכית רקיצכהיס,
. אי נמי צבתיס נמי היינו מועטים , רק מדאינן  זעי׳ רש/׳י כס
 קשורין כלל אינו יכול ללבשן עד שיעשה להן קשר דאסור בשבת
 וצי׳ע]: ח) ר״ל ממהין שס עד מוצאי שבת ובמהירא להשהות פס
 מלסטיס, מוליכן פהות פחות מר׳ אמות [כס]: ט) שגזרו שמד
 על שמירת המצות, ומתירא להכניס־: י) כקש: יא) שסמוך לעיר,
 כשם משתמרין כראוי: יב) שנולד בשדה: יגן ר״ל אע״ג שצריך
 להחליפו ק׳ פעמים ד׳ אמות, וקשה לי, ידא לילד לטלטלו הרבה:

 יד) שמצא: טו) אס אוהו שמצאה, עירב לשם:
ד ח״א ר״ל ע ו  סדר מ

ן תפארת י כ  י
, [ ס י ר  ללטש תפילין כשבת שמא תנתק הרצועה, ויביאם בילו ויוציאם ל
, זוג עבר על בל תוסיף: ג) דס״ל שבת לאו זמן  ולהט ככילביש ב
 תפילין, וליכא בל תוסיף, דק תכשיט הוה, ומריש מקום בראש
 למיח ב׳ תפילין, להט שניהן תכשיט הוו. וקיי׳׳ל כת״ק [ש״א מ״ב],
, וליכא בל תוסיף,  דאף דק־י׳ל שבת לאו זמן תפילין [א״ח ל״ל]
 אפ״ה לא מחבב תכשיט רק כשלובש במקום תפילין, ושמא אין
 בראש מקים להניח ב' תפילין [ט״ו ש0 ומג״א ש׳א]: ד) שניכר
 ברצועות שהן תפילין קדושות: ח) פטור, אבל אסור להכניסן דשמא
 קמיע הן, ובשיס מסקינן דחדשוה היינו שאין הרצועות עדיין
 מקושרות וא״כ א״א ללבשן בשבת. ואת״ל א״כ עכ״פ יחשיך עליהן,
 י״ל טץ דלא חזו למצוה, עדין אין כאן בזוי כשיניחן וילך [ופתוס׳
 לצ״ח א׳]: ו) הרבה זונות, כל זוג קשור לעצמו: ו) הרבה כרוכות
 ביחד, שכש־ביאס זוג זוג, לא יוכל להכניס היוס כולן [והיינו
 מןאמרינו בש״ס דהיינו צבתים הייט כריכות. אצא דצבתיים, היינו
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$ הלכה כר״י להכא תנא קמאסביראליה בהכר״ש ונמצ; דד בעלים הא קי״ל הבהמה והכלים כרגלי הבעלים וסבר ר״י 1 / ^ \ * י ^ ^ ^ 
. ריב״ןהוא דאמר לה ו ס סתם מבנה הוא חולק וההוכחה שק הוא. דאי אמרי׳ נכסי הפקר לא קנו שביתה: אמרו ל <VDV*: יהודה• פ S

W V£A 
 י8?* דפסק כר׳ יהודה דשד אף לדבר הרכות אם כן הלכה כר״פ דשמפינן ליה דאמר נכסי הפקר קוטן שביתה במקומן: לא תהלך
ה. כלומר אם היו לה בעלים ולא ערבו '״^־ לקאמרי. למאי מיבעילהו כלל• אלא שראיתי להרמב״םבפי״ב זו יותר פרנלי בעלי  1״׳

צ מה״שדפסק כרי יהולה אפי׳ לדבר ^ ל * ? 2 
 ™. ־»״•יי*׳י הרשות ומ פסק בטור סייס ש״א.

* שמ׳ינ CB מימי• ,,, , \ 1 <. • ״ 3 
ס 5׳נ««•׳ א׳: וצי ע למאי כתב כלל הלכה כר ש. י  *״מ ס

 לא היתה מהלכת אלא אלפים אמת
 השתא נמילאתלך אצא אלפים אמה
ד יהודה:  ממקום שביתתה והלכה כ
ל ספרים שלהם כ . ר פ ס  J הקורא ב
 היו נגלליס כם״ת שלט: האסקו&ה.
 כעין אצטבא שלפני פתח הבית
 וכרמצית היא*: גוללו אצלו. הואיל
 וראשו אחד בידו: לעשרה טפחים.
 התחתונים הסמוכים לקרקע של רה״ר
 לאם אין אגדו בידו הר אסיר
 דאורייתא ונזריגן אגדו בידו אמו
 שאין אגדו בידו וממי פריך והא לא
 נח. כלומר אפי׳פ שהגיע לעשרה
 טפתים התחתונים אץ כאן איסורא
 דאורייתא אפי׳ לא היה אגדו בידו
 שהרי לא נח ברה״ר ומשני כגון

 אמרו לו לא תהלך זו יותר מרגלי בעליהטי):
 $ היה קורא בספריי) על האסקופהיח)
 נתגלגל הספר מידו. נוללו אצלו י«). היה
 קורא בראש הגג כ) ונתגלגל הספר מידו.
 עד שלא הגיע לעשרה מפחים cw גוללו
 אצלו. משהגיע לעשרה טפחים״) הופכו
 על הכתב «) . רבי יהודה אומר יי). אפילו
 אין מסולק מן הארץ אלא כמלא מחט
 גוללו אצלו. רבי שמעון אומר אפילו
 בארץ עצמו גוללו אצלו. שאין לך דבר
 משום שבותני•) עימד בפני כתביהקודשכי):
 ף זיז כי) שלפני חלק נותנין עליו ונוטלין
 ממנו בשבת צח). עומד אדם ברשות היחיד
 ומטלטל ברשותי הרבים״). ברשות

 ואפשר משוס בנו לאעי׳גירקשה ליה
 ידחמיהר באיישאולאבהול־ה' ,בהא
, וכמשבי׳ר לא איירי רבי יהודה ומיהו הר״ב י ׳ כי  גל:רש ו
 אפשר שסובר י־מ־מנ״ן שהביא ב״י
ל והמגיד לס״ל דלא פסקינן הלכתא ׳ ^ מ . ג ה 5 ו ק ה א  ה
 חאיסקיפה . נתגלגל כר״י אלא לגבי דא״ל וכמו שכתבתי:
£ א'׳ל.פי׳ הרי׳ב ריב"! הואלשמעינן  מ

̂ז ליה לעיל ג&״דמשגהה׳:י גוללו  יבד׳ח גס כ >
^ אצלו. פי׳ הר״ב הואיל וראשו אחד ™ ; £ & 5 
 ליתא וכן ליי!א כיי-ג-׳ן. בילו. לאן! ע״ג רמרכות הרבים
 לכרמלית לאו איסור דאורייתא איכא.

 מפחים התחתונים גוללו , .
 וכ״ה משהגיע מיהת הכאבנח ברשות הרבים מיירי

׳ ץ: ואיכאמשוס שבות וריפא רי׳י היא: { ^ T t a \ ^ 
א משהגיע לי׳ וכו/ מ״שהר״בוממ׳ 4 ; ב  ««שט^לליש6)י

 שהיה שם כותל משופע. ונת הספר
 על בליטת הכותל של עשרה טפחים התחתונים דהוי כאילו
 נח ברה׳׳ר ואם לא היה אגדו בידו הוי חיובא דאורייתא אס
 ליהא. אלא כמלא מחמ. תכי תנן לה במשנה. נ' פרק הנזכר: ך J״נותנין עליו. פירש היה מביאו אצלו ומתניתץ מסורי מחסרא והכי קחט. הגיע
־ הר״ב בני עליה והוא מלשון רש״י ז״ל. ותמימי מי שייך עליה לעשרה טפחים מן האדן הופכו על הכתב במה דברים אמורים ; ר ץ ה

נ ^ ^ ה

8 ' י ־

ל " 
 וכיא״ש וכמוס׳'(פ, א) לכאן שאין חלון סמוך לקרקע עליה ואף אס היה כן מי שכיח
^ בית שאינו גבוה רק י׳ טפחים ומי דחקו לפרש כן. וסרמב״ם 1 י " ' ^ י ^ 
 ומיי* וככיימ*ו>£4 לא הזכיר בני עליה ולשון העור סי' שנ״ג וחלון הבית פתוח לו.

 בכותל משופע* דנח אבל בכותל שאינו משופע גוללו אצלו דברי
 רבי יהודה שרבי יהודה אומר אפי׳ אינו מסולק מן הארץ אלא
 מלא התוט גוללו אצלו דבעינ! הנחה ע״ג מםהו: הופכו על
. האותיות כלפי הכותל שלא יהא מוטל כלי כך בבדון כ ת כ  ז

. אין מסולק(מן פריך והא לא נח. כלומר וקייי׳ל רפי״אדכבת דקלוטה לאו כמי . ע י ג  ח

| שהונחה רמיא. ומ״ש דנח עצ הכותל הוי כאילו נח [נרה״ר] £ £  "^בי׳לאע!"!. ו

 ״ק וככי״מ ונכי׳:
 וגמשבי״ר וכד׳יש ליהא

ן ומניחו שם עד שתחשך: דבר משום שבות. כגון זה שאנדו בידו וליכא כי אם שבות דרבנן אם בא לגוללו אצלו שאין חייב מן ^ י א ט %  ^ ל
ן פ ו ד שלפני התורה אלא ח״כ יצא הספד כולו מידו ונח ברה״רובא לעקרו מרה״ר ולהניחו ברה״י ואין הלכה כר״ש: ך זיז. אבן א , • י י ט מ י * 

ר גבוה עפרה טפחים מהקרקע של רשות הרבים: נותנין עליו. בני עלית ונוטלים ממנו שאויר ^ הבולט מן הכותל מל אויר רל׳ כ ל ״ ו ל ח  ה
! רשות הרבים אינה הולכת אלא עד עשרה ודוקא כלים הנשברים כגון כוסות וצלוחית הוא מותנים עליו. אבל כלים שאינם ח ב ש כ ו נ מ  ונוטלי! ט
נ וניטל חפן כאן ומניח כאן ברה״ר ואפפ׳׳י . בבית או על הנ p™ ^ p*{ ״™ נשכרים לא. דלמא נפלו ברה״ר ואתי לאתויינהו: עומד אדם ברה״י ™ 

 ־אין
ן  תפארת ישראל יכי

נ1לץ הימנו בשכת) ו  אין נ
 ומחקו המהרשיל בד׳
 הראשץ וכן מוכח מדלא

, עכ״פ זה בזיון [ ׳ ] טז) ר״ל אילו היה לה בעלים שלא ערבו, לא היה לה רק אלפיים זה בזיון ואסור בכל ספרי קודש [טיל רםיכ ס \ # י ן % v ^ n t l 

 טפי והכא ללא אפכר שרי. אבל לא יגללו אצלו, דנזרינן אטו אין
 אגדו בידו, דאז הו׳יצ כמוציא מד׳ה לגג רה״י, משאי׳כ אסקופה
 כרמלית היא: כד) כולה ר״י היא, וחסורי מחסרא וה׳׳ק, ואם אין
: כה) כי הכא שאגדו בידו: כו) וקיי׳׳ל  הכותל ממופע ר״י אומר וט׳
 פר׳׳י: בו) דף הבולט מכותל למעלה מי״ט, בר״ה: כת) ר״ל בני
 הבית שבו הזיז, נונןלין ומהנין דרך החלון כלים על הזיז. ודוקא
 כליס הנשבריס דאל״כ חייכי' שמא יפלו לר״ה ויכניסם : כט) ואף
 שאין ראשו ורובו בר׳'ה; לא גזרי' שמא ימים הכלים דלא דמי לזיז,

 אור גדול
 כריש דאלו ^ר°ש הא אית לי* תקנתא בנוחנו להכירו כדאיתא כחםו1א
ן נ  תפילי! עיי״ש בבעהמ״א . ואי ניםא דתיק נסי מתיר בבנו איכ כרנ
ת פהות מד׳ אלא ע״כ  נמי לא אתיא דהא לרבנן נמי איבא חקגתא בפהו
 ס״ל דת״ק לא מתיר בבנו בהויטב״א. ומעתה קשה לי מובא דרכינו יונחן
ב דת׳־ק בבנו ת  בעצמו לע־ל פ׳ בכל מערבי! גרס ופירש כבעהמ״א וכאן כ

 נמי מתיר והס דברים סותרים לכאורה וצ״ע:

 ברהיי ומטלטל ברה׳ר, ממקומה. ה״נ זו הסצי הפקר קונץ שביתה במקומן. ועי׳ לעיל פ״ד סי'
ם ל״א: יז) שעכוי בגלילה,ולאו דיקאס״ח: יח) [שוועלע] שרחבה ד י ש ד ת ה ו פ ס ו  ת

א טפחים ואינה גבוה י־ טפחים, דהו״ל כרמלית: יט) דמראגדו כידו 1 , [ ה ״ ב ד ״ ר ה  ג ו

. ואי״ל ניחש  ההלך כ1י והלכי מ״י עיכיל הו״ל מרהי׳ר לכרמלית תרי דרבנן [ועי׳ שכת ס״י מ״ב]
׳ שמינו ס׳כ שיפול מידו וישכת ויביאנה לרה״י, י״ל דמיירי באסקופה רחבה י  וגש״ט 0
: כ) והרי [ ס ׳ ש ף כדבי הרבה הודס שהכנס לרה״י, דארהכי והכי מוכר [  הכיאשני דעות כ
 גג רה״י הוא : בא) הסמוטן לארץ: ככ) מיירי בטתל משופע.
 דכשנח עליו הו״ל כנח ברייה: כנ) שלא יוטל כבזיון. ואע״ג שגם

 * ^ שהשמיטוהו הפוםקים. ובריפב״א לא משמע מן רכתב סל הא דילרתו
: אמו בשדה דצריבין לח יאו כעיר ולא משום דאיא לעשות לו בשדה ת ׳  כ

 דברים האמורים 'בפרשת תוכחה דהא קי׳׳ל שמחללין עליהם את השבת
. וכן בן , מששע דת״ק לא מתיר כלל בבנו כמו א ה  וחיכי פלינ תיק א
 6גו נראח מוכח שיטת המאור לעיל פ׳ בבל מערכין גבי נחנו במגדל ונאבד
. [כן נרם בעהמ״א/ ופירש ודלא ן  "יה המפתח כשדה אין עירובו עירוב כרבג

 הרכוש. ום־ים ובלבד :לא
 יוציאנו חו; מהחום כלו
 אבל בחפצי הפקר שרי:
 ג [הר״ב ד״ה] דבר
 משוס כו׳ ואין הלכה

 כריש וכיס ב
 כנ״כ ס׳ א

 תוספות רע״ק
 פ״י ג ואות
 בהדע״כ

 האסקופה. וכרטלית
, י ״ ה ר  היא . בסוני׳ פרכי׳ דילמא מעייל מרה׳׳ר לרהיי(דלמא נפל בוליה מידו ואזיל ושקיל ליה ברה״ר ומייתי לי׳ ברגלי׳ בתוך הבית דרך האסקופה וקא מעייל מרה״ר ל
ך מילתא דבעינן דוסא אסקופה ארובה : [אותסד] שש בהרע״ב ר״ה לעשרה.  רשיי) ומשני באסקופה ארוכה אדהכי ורבי מידבר ובבר תמה חפ׳ז סי' שניב על השמטת הרמב׳׳ם ה
י בשבת ד׳ ח' ע״א ״ ע  1£ר״א בכותל משופע) בשבת ד׳ ה׳ ע״ב בחום׳ דייה בכותל גדטופע כתבו וז״ל אומר ד״י ראיירי כגון שרבים מכתפיי עליו דהוי רח״ר עכ״ל ואולם לפמ״ש ר
׳ ורבים םבתפים עליו דהוי רחיר דרוקא ט׳ לא נבוה ולא נמוך .א״כ הכא דקתני משהגיע ליי טפחים משמע למשהו בתוך ייפ התחתונים הופכי  עהדיא דינא דעמוד גבוה ט
י רה״ר , וצ*ל דרשיי ס״ל דטשופע נו שרוחה פני הקרקע דהוי רהיד כדאיתא במתגי׳ פי״א מיו ו ב . והא בכה״נ הכותל גבוה יותר מט׳ לא מקרי רבי׳ מכתפי׳ ולא ה ת :  על ה



 *יוניפ

. «״מ ד ו מ ע  ה לא י
 >נ*נ , r״ ילומ*»י •ילזגץ
 פיי היה פיפ*« *'ח 0״
 t״> «!׳ ב׳: אף משנחלש.
 M ««׳ נ': ן לא יעמוד
 אדם נרח״י • גימ «*A כ׳
 MB'ft • «'א 9ייפ״ו•'
 מהימ הי׳נ שמ״ג לאיוין ש*ה
 מגמ״ע «•׳ 8": פג*׳ ft׳ :
 נדי׳ cc ה* נ 80׳ג » ק׳לט אדם. 5׳מ fc״>
 מו«*מ מש פימן שיי* :׳

 שנויי נוסחאות
. י ׳  ברה״ר ומטלטל בדח
 ברסיר
 כרהיי
 וכיה
 פט׳יו
 הסדר
 ובלבד

ע mam המוצא תפילין פרק י עידובץ תום&ת יוזם טוב פב  ד
׳ עיין מה שכתבתיבס״ד . ולא גזרינןשמא ומ״ש הר״ב ודווקא כלים הנכבריס 0  שאין ראשו ורובו עומד ברה״ר צמקוםהחפן
. מד׳ אמותיו שהיה מונח בסוף מ״ו פ״ג דב״ב: ומטלטל ברשות הרבים. עיי במשנה ו  יביאטאצלו: ובלבד שלא יוציאנ
: ה וישתין בי־ה״ר. דמפיק ברה״י לרה״רואם השתין חייב דלקמן]: ובלבד שלא יוציא כוי. אעומד אדם ברשות היחיד  ט
. וממלמל ברה״ר קאי ועיין מ״ו. [״והרבה דקדוקים יש ליבבבאזו  חטאת ואמ״ג דבעינן עקירה מט״ג מקום שיש בו ד, על לי

 בכי׳מ ׳יסדר
 וממלמל :רה״י,

 ומעלנול נרה׳יר,
 הסדר ברמב׳ם
 מהליש הליא וכן
 הישר לסמיך ליה

 שלא יוציא מון מדיא לקאי
 «ומד ברה״ ומסלנול
 ברה־ר וכיה ברי׳ף אכל
 גרי׳ף כ׳י הוא כלםגינו
 ובמכלל עוז הביא את שתי
 הנוסחאות וכיה ברוקח
 סי׳ צ״ס אכל בסי׳ םיח
 הוא כלסכיכו; בכייא
 ויטלטל בשתי הפעמים
 וכ״ה ברוקח (דים),
 חוץ םד״א. גרנויפ
 וכליש ובמשגי׳ר..לד*א^
 ה ברה׳י וישתין
 כרח׳׳ר, היחיד וישתין
 ברה׳׳י. ככיימ ובריש
 הסדר ברחיר וישתין
 ברה״י, כדח׳יי וישתין
 ברה׳׳ר ו?'ה כראיש
 וברזקח (ציה) ובסי׳ ק״מ
 הוא כלפנינו (ז׳ס).
. קו  (אף) םשנתלש רו
 כמו״פ גכי״ק וכריש
 ובמשבייר אף מי
; וכיה בכיימ חלש.  שנ
 (ושם טתח וכן ליתא
 בראיש). בםיו. כדינ
 וכמשבי״ר מפיו (ן) ;
 כמשביב דפיזר׳ו גשמכוה
 במטות כל המשנה הזאת.
ש ת ח י  ו ם־היי ו
י וישתה ״ ה י  כרה׳יי, ב
. ככי״מ וככי־א י  ברהי
 ובד׳ש הסדר ברה׳׳י
 וישתה ברח״י, ברה״י
 וישתה ברה׳׳ר וכיה
 בראיש. אלא א״ב
. א. ׳ , בכי ס י נ כ  ה
ם שהוא ו ק מ  מכניס. ל
/ כמקים״ : ר . ב חח  שו
 גכי״־א וגדיש למקום
. קולט אדם חח  ששו
 מן המזהילה, בפיימ
ואיט , . .  וככי׳אוקולט טן
 נכון ומילתא באשי גסשי׳
, / י ; כ פ) י י  היא׳ (
 חמוחלח וכיה כרע׳ב;
לח, חי . המו . ק  בכי י
 וציל המוחילה. לכעת
 מי״ט. כרייף למעלה
 םי׳׳ט וניס כסי׳ ריח
. ועי׳ לקמן ו י  ובראיש ד
 בוכרי םרימביא שמתיק

 וכרע׳ב.

 בספר מעדני מלך פרק עושין פסין
א  סי׳ ב׳ ואין להאריך ככא!]: ה ל
. פי' הר״ב ׳ ׳ וישתין כו  יעמוד מ
 לשתן ורוק הוו כמונחין במקום ד׳
. בנמ׳ דמחשבתו שהוא צריך '  על ל
 לכך משויא ליה מקום ועי׳ רפ״ק
. ש רוקו ל ח נ ש : מ ה  דשבת לענק י
 [*והר״ב העתיק שנתלש אולי גירסתו
 היתה כמו שהיא במשנה שבסדר ירוש׳
 מי שנתלש וכן נראה שתיתה נירסת
 הרמב״ס שכתב בפירושו ט משנתלש
 וט׳] ומה שאפירש הר״ב והוא שנתענל
 ונתהפך בפיו וכ׳׳פהרמב״םוכגירסת
 מתניתין דכלים פ״ח משנה י׳ רבי
 יהודה אומר אם היפך וכוי וכדאיתא
 בגמ׳ ופירשו למשנתיט כרבריו דהתם אע״ג דהכא לא חילק
 כמו התם ובגמ' מסקי• דקשיין אהדדי. סברי להו לשיטתו
 רהתם עיקרית. ומדהכא הוא דחזר בו ופירשו לפי האמת ולא
 לפי משמעות המשנה אבל רש״י פי' כמשמעה וכתב מפנתעגל

 הרבים ומטלטל ברשות היחיד. ובלבד
 שלא יוציא חוץ מד״ אמות ל<:ה לא יעמוד
 אדם ברשות היחיד. וישתין ברשות
. ברשות הרבים וישתין ברשות  הרבים0
 היחיד. וכן לא ירוק לא) ר׳ יהודה אומד.
 אף משנתלש רוקו בפיו לב) לא יהלך ד׳
 אמות עד שירוקי): ן לא יעמוד אדם
 ברשות היתד. וישתה ברשות הרבים •
 ברשות הרבים. וישתה ברשות היתד לי)
 אלא אם כן הכניס ראשו ורובו. למקום
 שהוא שותה. וכן בגתליי). קולטלי) אדם
. ( ח  מן המזחילה ל0 למטה מעשרה טפחים ל

ק הרוק הוו כמונחים במקום  השתן ו
. קו  שיש בו ד' מל ד׳: שנתלש רו
ל ונתהפך בפיו ואין  והוא מתעג
 הלכה כר״י: ( וישתה ברה״ר.
 וה״מ בכלים שהם צריטן לו לגזרינן
 ללמא אתי לאתויינהו אבל בכלים שאין
 צריטן לו מותר ואפי׳ לא הכניס
. לעני! ת נ  ראשו ורובו ברה״ר: וכן ב
 מעשר* שאס המיס ראשו ורובו
 בנה שותה בלא מעשר להיי שתיית
 פראי וחון לנת אינו רשאי לשתות בלא
. ט ל ו  מעשר להוי שתיית קבע: ק
 תופס כלומר מקבל מן המים
 המחלים ושותה: המזחלת . כמין
 בני; מדרון עשוי סמוך לכותל שזוחלין

 בו המים. ולהט נקראת מזחלה שכל דבר המהלך ורוחש ע״ג
 הכותל או ע׳׳נ קרקע נקרא זוחל כד״א (דברים לב) זוחלי עפר :
. נרםי׳ וה״ק עומד אדם ברשות ם י ח פ  למטה מעשרה ט
 הרבים וקולט בכלי למטה ממשרה נופחים מן המיס היורדיןמן

א יעמוד  המזחלה וקולע דוקא כדמפרש בנמרא אבל לא יצרף ויחבר פיו ונאסף לצאת ועיי מוד מזה במם׳ כלים בס״ד: (י ל
 או הכלי למזחלה שהיא בפחות משלשה סמוך לננ ואפ׳׳פ שהיא אדם ברה״י וישתה ברה״ר. פירש הר״ב בכלים דהס צריטן
 למטה מעשרה מ״מ הואיל ומוטלת לאורך הכותל ובתוך שלשה לו הכי איתא בגמ' לא תקשה מסתמא דמשנה ד׳ דמותר
 לגג לעמול ברה״י ולטלטל [ברהי׳ר] אלא דלעיל בכלים שאינן
 צריכין לו והכא בצריטן לו. וכתב רש׳׳י והא ליכא למימר דשתיית המים תיהוי הכנסה כמשתין ורוק דלא* דמי להתם קא עקר
 מרשות זו וקעביד הנחה לרשות זו אבל שותה' עביד עקירה והנחה בחד רשות דהא ברשות שהוא שותה בה פיו עומד ובפיו נחין מיד
ת. עי׳ במשנה ל׳  פ״כ. וכתב הרא״שואע״פ שהן תוזדץ ונבלעים במפץ אין חפש הואיל ונחו בפיו• כהוא מקום פטור ע״כ: וכן בג
ה מי׳׳ט. פי׳ הר״ב וה״ק עומד כו׳ וקולט בכלי למטה מיי טפחים מן המים היורדים מן המזחילה. לשון ט מ  פ״ד דמעשרות: ל
. וקולט בכלי מן המיס היורדים מן המזחילה שהיא ך  מסורס הוא דמ׳׳ש למטה מי״ט קאי אמזחילה דמסייס. וסרםהו פרבהו כ
 ולמטה מי״ט. וכתב רש״י דהה״נ אם המזחילה למעלה מפשרה דפרי לקלוט כל שחינו מצרף ומחבר הכלי והא דתני ביןתניתק
 למטה משום שריוחא דצינור במצרף כמ״ש לקמן בסמוך, ומ״ש הר״באבל יצרף כוי למזחילה שהוא בפחות מגי כוי כלומר לבהט
 עסקינן דסתם מזחילה היא בפחות מגי. ומ״ש הר״ב ואע״פ שהיא למטה מי׳. כלומר דאילו למעלה מיי לא משכחת שום צל

 היתר

ן י כ  תפארת ישראל י
 דלא דמי למשתין ורק דאסור לעיל סי' ל״א. דהתם עוקר ברשות
, והרי פיו מקום  זה משא״כ הכא העקירה וההנחה שניהן ברשות א׳
 פטור הוא: לה) דדוקא בהכניס ראשו ורובו לנח, שומה וח״צ
 לעשר, דארעי היא, משא״כ חון לגת קבוע הוא: לו) [אויפפאעען]:
, כדי ג  לו) הוא דף שמונח בששוע על ראש הכותל שבקצה הג
 שיזובו מעליו הגשמים למעה: לח;׳ ר״ל העומד בדיה מוהר לקלוט
, ט  בכלי מים פזוחצץ מהמזחילה, אף שאין פיה בולט מהגג ג

 דאז

 תוספות רע־ק

ן י כ  י
 דההם תשמישי הבית הם, חיישינן שפיר שימיסס, משא״כ הכא מיירי
 בכלים שא׳יצ בפניה, וכ״ש לעומד ברייה מוהר לטלטל בר״הולאחיישינן
 שיעבירנו דייא ברה״ר דקל יותר המסה מהליכה ד״א, וכן מוכח
 ממשנה א׳ ווו״ק: ל) אעומד ברה״י ומטלטל בר׳הקאי: לא)ובהשתץ
 ורק תייב חטאת, דכעוקרן ממקום שהוא ד׳ על ד דמי: לב) ומתעגל
 ומתהפך בפיו [ועי׳ סס״מ לכלים]: לג) ולא קייי׳ל בן: לי) ה״נ
 מיירי בשותה בכלי הצריך לו בפנים כסי׳ טיט. דאל״כ שרי.

 תוספות חדשים
 ה [הריב ר״ה] שנתלש כו׳ ואין הלכה כר״י עכ״ל. ובש׳׳ע הי׳ ש״נ הביא
 לעת ר׳י בשם יש מי שאומר לאסור . ולענין ל:שתין או לרוק אפילו עומד
 ברהיר ולהשתין ככרמלית או אימכא אסור אפילו אס הוציא פיו ואמתו לחון:

ב הריטב־א עיייש: ה [איה סח! וישתין ברה״ר. ח כ ח וכמו ש ב ש  ד
 והיוו לבדמלית, ואם חתייא אמתו לחו״ן ונופו בפנימ מבעיא בנמ*
: ן  ולא אפשט וקייל לחומדא כוח אפשר דבכדםלית. הוי ספק דרכנ
 ו [אוח סו] בהיע״ב דיה וכן בנת לענין מעשר . דליכא למימד דקאי
 על שבת ובגת כרמלית דניכ אסור אאיכ הכנים ראשו ורובו דככדמלית ל׳ג דלמא אתי לאמשובי דהוי גזירה לגזירה כך מפורש בסוגיץ והיינו
 דבמעשר לא ישתה (לר׳׳מ בהמים וכצונן ולרבנן בצונן) אא״כ שהבנים ראשו ורובו לגת . וקשה לי הא ג״ז הוי גזירה לגדרה דהא אף אתי
 לאתויי וישתח מחוץ לגת דהוי קבע אםור רק מדרבנן דהא לא ננמר מלאכתו וצ׳׳ע והרמב״ם השמיט זה בפיה ממעשר שני ונראה דם׳׳ל כפי׳
: [אוח סז! שס בתוי״ט נ י  דיה שהביא הרשביא כחי׳ בפירוש חסוגיא עיייש וא״כ קיימא דלענין מעשר לא בעינן שיכניס ראשו ורובו דבדרבנן ל
. היינו דפשמ ידו לפנים . ותמוה לי 0הא דאמרינן ריש מםבתין עקירת נופו בעקידת הפץ דמי ואינו דומה לידו ו  דיה לא יעמוד הואיל ונחו בפי
 ונתן הבעהי׳ב לתוכה והוציא תעני דאמאי פטור ולא אמרינן דהוצאת ידו הוי כעקירת חפץ והא מ מ מיד שהניחו הבעה״ב על ידו של עני שאינו
 קם גופו במקום אחד הוי מונה במקום פטור ואח״כ כשמוציא ידו הוי עקירה ממקום פטור. ובן קשה בהיפוך למה דמשני שם שאינו דומה לידו לא נייח

 הרי ביון דאין גופו וידו במקיא לא מקרי נייח ואבאי בפיו מקרי נייח ומה הפרש בין יד לפה בזה וצע״נ:



] ©T| י עיד1בין ר״ע מברטנורה 1 6 א תפילי 4 צ ו מ  חוספת יו״ט ה
 לגג הויא כגנ והוי כמוציא מן הגג שהוא רה״י לרה״ר: ומן
גורא)כרם. כלומר בין קולנו בין מצרף משום דציטר למולם  הצי
 בולע הוא ויוצא לרה״ר ובגמרא מונן לה כשאין בצינור ד'על ד
 שאיט חולק רשות לעצמו: ץ וחולייתו י׳ חלון שעל נכה םמלאין
. כיון דחולייהו שהיא השפה ה נ מ  ס
 אשר סביבותיה גטהה י״ט וקי״ל
 דאין רה״ר למעלה מי״ט אלא מקום
 פטור לפיכך ממלאין מחלון שעל נבה
 בשבת דהוו מוציאין מרה״י לרה״ידרך
 מקום פטור* ואפי׳ הבור מופלגת
 מן הכותל של חלון ד׳ טפחים ממלאין
 ממנה שאין כאן רה״ר מפסקת מן
 הבור לחלון בשעה שממלאי; מים
 אלא מקום סטור בלבד: וכן
ה ברשות הרבים גבוהה י׳ פ ש  א
. רשות היחיד היא ולא חיישינן שמא תנטל אשפה ותעמוד ם י ח פ  ט
 על פחות מעשרת ואתי כ)למשרי כדמפיקרא ודוקא באשפה של
 רבים שאינה עשויה להפטת אבל אפפה של יחיד העשויה לתפטת
 אין זורקין לה בשבת דחיישינן דלמא מפנה לה והרא לה רה״ר:
סך. שטפו נוטה למטה מכל צדדיו סביב: מטלטלין  ח המי
. דכיון דאין נופו נבוה מן הארן שלשה טפחים הוי להו ו י ת ח  ת

י כלבוריס ד ש מ י * * י כ ״ ע ר • $ כ נ ' ' ש י ע מ ו * מ 5 י״י ו * ע י  $ ג

 ומן הצינור לט) מכל מקום שותה«0: ן במד
 ברשות הרבים«0. וחולייתו*:) גבוהה
 עשרה טפחים. חלון שעל גביו ממלאין
 הימנו בשבת «/ אשפה ברשות הרבים**)
 גבוהה עשרה טפחים חלון שעל גביו.
 שופכין לתוכה מים בשבת«י): ח אילן
 שהוא מיסך על הארץ אס אין נופו
 גבוה מן הארץ שלשה טפחים«0.מטלטלין
 תחתיו») . שרשיו גבוהק מן הארץ שלשה

 היתר. בצירוף כמ״ש לקמן בסמוך: ומן הציטר מ״מ שותה. כתב
. ׳  הר״ב כלומר בין קולט בין מצרף משום דציטר לפולם טלמ הוא ס
p ומשום דםתם ציטר . ג ג  כלומר ג' טפחים דלא הוי כלבוד ל
 הוא הלכך נקט תנא דמתניתץ הך שריותא בצינור אבל ה״ה

.  למזחילה הבולטת ג״ט דדינא הכי
 ומ*ש דכשאץ בה ל׳ פל ל׳ כוי דאפ״ג
 דמתניתין בלמטה מי׳ ולבוד נמי

 ציונים
 מיי' » ה״מ פמינ שס פוש״מ ך בור נרת״ד. t'i •ינ
ו * : י נ  ח אילן. 5'* «׳נ מ׳ו כס פ״ עגיל שנ
 «*א פוכה כ׳ל «'i «״'
 הי׳ משיג העין א׳ :

 שגויי נוםחאות
 ומן הצינור מפל מקום
 שותה. בד׳נ וכהי יק

ח ליכאכדאמק אפ״הל' פל ד׳ למטה * י  :וי ימי* ש

 ™ מי׳ כרמלית הוי וכדפי׳ ברפי״א

י  מן הגינו
 וכיה כמשבי

 בכי״מ (ושם כטעות וכן

 הצינור): במשל״פובכייא דכבת] ומפיק מכרמלית לרתי׳ר ק

 ^ פירשי׳י. ומש״ה נמי לא שרינן צירוף
/ אפ״נ דאי! בה ד פל ל׳ ולא לבוד ו  ובמהט׳נמי שמעחי פ

 % ^ אלא בלממה מי׳ מ־ים דאי למעלה
 מי׳־ו ואף לגי׳ ׳ו ה״ה מי׳ אף פל גב דאין בה ל' פל ד'
 ow ולא לטל אסור לצרף גזירה משים

י דש בה ל׳ פל ד׳ דהוי רשות היחיד נ ה ת מ ,fo ד ל ו  הוא ק
 כשהוא למעלה מפשרה
 כזיז דמשנה ד' כדפי' הרי׳ב שם אבל למטה מעשרה ליכא למגור
 דאי נמי הוי ארבפ פל ארבע אכתי כרמלית היא נמצאת למל
ן  דאין בה מזחילה לצנור אלא שדברו חכמים בהווה: ז ממלאי
 הימט בשבת. כתב הריב ואפילו הבור מופלגת מן הכותל

. דאי בסמוכה בפחות מארבעה ם. בגמ׳  של חלון ארבעה טפחי
 למה לי חולייתו גבוהה עשרה דטר גופה רה״י דעמוקה עשרה

י כ$'מ1 ואין כאן רה״ר מפסקת דכיון שאיןל״ט מן החוליא לכותל הבית לא דרסי ליה רבים כלל והוי מקום פטור ומינה שמעת דכשהיא » ל ע  להשמידה ״
א סמוכה דא״צ שתהא חולייתו י׳ וזהו פירוש השני שכתב הרמב״ם למתניתין דקמי׳ל דבורוחולייתו מצטרפין ליה ובסמוכהונםזה י ה \ £ ג 1 ( ^ ו י 5 
. תירצו התום׳ שם דרגילות כך ומרש ׳ . ץ״ואפ״ג דכבר הנן לה במסכת שבת בפי״א כמ״ש בפי׳ הר״ב דהתם סוף משנה ב  יה״י ממצא שמביא מלס״, בגמ׳
• כבר בשמם בריש מסכת ברכות. עוד תירצו דהתם קמ״ל צירוף ד' כשהחוליא עצמה גבוהה י' והניח דף מליהובפרק חלון דף י «fa ««י ט ' ה י  ל

? S^?SwU פ*ח מסיימי ואי לאו דהכא. מדשבת לא הוי יליף מידי דדלמא חול־א נקט אגב סלע דבכל דוכתא רגיל להזכיר חוליא בהד סלע ם י 3 
 מי״ט ואף לסי ני׳ ׳י כי ע״כ. והתירוץ הב׳ מוכח בהדיא בסוגיא לפי חלון] והא למפנה ג' פ״ח דבעינן שתהא הבור מצאה לא דמי להכא דהתס אין מקום
: [״שופכץ. מליהר״ב שכתב ודוקא באשפה של רבים וט׳ אבל באשפה של יחיד אין  $ פטור ביניהם .אלא מקום שלא עירבו בי

w דקתנ ! 
 למעה מעשרה משוס
 דיוקא דאמרו בשים קולנו
 אי; מצרף לא, כלומר
 שאסור לחבר הכלי שמחכר
 בו המיס כפי המזחילה
 מטעמא דמםרש בשים
 לאט׳׳נ דסתם מזחילה
 אינה רחבה יד׳ ומקוס
 פטור הוא מ״מ דרכס

 תפארת ישראל יכין
 מהבור ר טפחים, עכ״פ כל אויר שבר״ה למעלה מיי מקום פטור
, והשם מדמרוחק ד' שיין [ ג י  הוה. ולא דמי להן־ דלעיל [פ״ח מ
 לחצר והרי לא עירבו עמם, משאי׳כ הכא אף ששייך לר״ה, עכ״פ
 מקום פטור הוא ומותר לטלטל לשם ומשס לרה״י, ומה״ט גם
) מטעם מ״ל, ודוקא אשפת רבים, י  מחיצה א״צ כלעיל [פ״ת מ״מ]: מ
 אבל אשפת יחיד, עשוי לפנות, ושמא יפנה אותה ולאו אדעתיה:
 מה) וענפיו סביב שהן למעלה מי׳, ממין למטה סביב עד פחות
) ומ״מ צריך לקשור הענפים שלא ז  מגי לארן: כו; דהוי׳צ כלבוד: ס
 יזיזם הרוח, דמחיצה כמכילה ברוח, אינה מחיצה בשום מקום,

 תוספות רע׳ק
ד. אבל למטה טי״ ך מקום פטו י ב ד״ח וחולייתו. ד  ז [אוה סח] בהדע׳
. ו ד נת בי ר דאםוד אפילו או ן רהי ד י לרהיי י  אסור דהוי מוציא טיה׳
 והא דלעיל במשנה ג׳ דאסוי רק בכותל משופע דנח קצת אבל בלא״ח
, שנ״ד. ומ״מ מאויר כרמלית. מותר להכניס באגדו בידו אפי׳ ב׳8אר דכייש. מ;״א  פיו וטניא סי

 סי׳ >טג״ב סק״ד :

 הצרוף למשוש דמזחילה
־ ג חשיכא אף במזחילה ־  מ

 שאינה גבוהה עשרה איתיה
 לאנן כתר גג אזלינן שהיא

 מן« למעלה *Jcft^ דאז דינו כהגג להיות רה״י, וא£י׳ עומד וקולס למטה מיי טפחים,
 לטתא לקליטה ואעס״^ דשם ר״ה היא אש״ה שרי. ודוקא קולט, אבל לא יחבר הבלי לפה

 כין

 המזחיל׳, רמדאין פיה בולט ג׳ טפ״חיס , הו״צ כמוציא מגג רה״י
 צר״ה: לט) [דאכרטנכע] שבולט פיה נ׳ טפחי׳ מהגג, ואינה רחבה
) ר״ל אפילו מחבר הכלי לפיהצטר פרי,  ד׳ על ד׳ טפחים: 0
 דמדבוצע, דין הצבור בר״ה: סא) אפי׳ מופלג ד טפחים מכותל
 שבו החלון למעלה: סב) שפה גבוה שסביב לבור: מג) דבור עמוק
ה מקום פטור הוה, והו״נ ד  י׳ רה״י הוה, ושפה שנטה י' ב
 במוציא מרה״י לרה״י דרך מקום פטור, ואפילו מופלג הכותל

 תוספות חדשים
 ח במשנזז אילן כו׳ מטלטלין תחתיו וכיש בש״ע רםי׳ שס׳ב ובחנאי שעיקרן
 כמקום שמחוברים לאילן גבוה י׳ ושצריך למלאות האויר שבין הטף לארץ כעצי׳

 וקש
י הקדש מתירו ב ת כ  מותר כיון יאגדו בידו התם ב

 שאין מס רבוהא כ״כ דהא
 השימא רלגבי קליטה
 שעורא כן הוא למעלה
 כלמטה ולפיכך גי׳ רש״י
 זיל יותר נכונה. יש
 גורסין ומן הצינור ומימ
 שוהה כלומר כשס שקולט
 מן המ!חילה כך קולט מן
 ה!יטר ומימ המקלח(מקלח)
 [קולט] וכלכל שלא יצרף
 ולא נהיר׳ דא״כ מאי
 קמ׳ל םשיטא ועזר לכהא
 שיסקא קתני כהריא כי מן
 הצימר מותר לצרף. לפיכך
 הגי׳ מכונה כמו שהכריע
 רש״י רל רהינ ומן הציבור
 (ומ׳מ) [מ״מ] ושוהה כלה

 חדא והיק כי מן הצינור מותר ליטול מים כמי שירצה ואפילו לצרן כ׳ז שאין הצינור רחכ ריט שהוא מקום פטור הטעם ט המזחילס שהיא נתונה כנגד כל הגג נעשית טפלה לגג כיון שהיא סמוכה לו
 כתוך ג׳ אכל הצימר שהוא נחון מן הצל האחד של הג; כעומר לעצמו ולא עול אלא שמרחיקין פיו מן הגג יותר מג׳ כרי שיקלח כלפי חון הרבה ולא יפסיד את הכתלים אבל כשהוא רחכ לע״ד אן אסור לצרף
 דהאמרה״יאו מכרמליתקא שקי ל כדאיתא בברייתא . עכ׳ל הריעכ״א. ן ותולייתו. בל״נ וככי׳ק תלייתו; כמשבייר והלייתו; כליש והולייתה. ואיט נכון ועי׳ברע״ב סגנון הרישא . גביהר.
ת. והוא לשון יחיד . ממנה וכיה ברי׳ף ובראיש דיו וברע״כ ואיט נכון. אשפה. בכייק וכמשבי׳ר אשפו . . בר . בטיא ובליש נ ו  כמשביב ובמשכי׳ר גבוה ואינו נכון. גביו ממלאין הימנ
א. שוסכין לתוכה . בכי״א וכמשבייר., גבה וכ־״ה נכייק משם וחלוף וכיה ברי״ף וגראיש ונטן הו ו ת והרכף אשפתות; ככי׳א ואשפה וכיה ברי׳ף ונרא״ש * חלון שעל גבי  המו עבו
א מיסך ו ה ת י ח ש ב ש ת וכיה כרייף וכרא״ש וכיה בבבלי (ח׳ א ועי׳ חוס׳ שם) ועיי ריטביא ובתוייט כאן; כריש מזיקין לה ב ב ש  >מים) כשבת, גכייק ..בתוכה..; ככי׳א וורקין לה ב

. וכיס כרש׳י וכרע׳ ־ ״ י . ך ם י ם ; כטימ ובליש ה . . , ד י ה  עלהאי^,במשב־כ ש
. שרשיו נבוהי ן ה. כמשניות ריווא וםביוניטה גופו גבוהה ואינו נכו בו  נופו ג

 גכייא

. ; במשט״ר שהוא טיםב>?), ץ י א . על ה . י י א (ושם הטםיך); ברייה המסיך לאי׳ן וגרייף כ  'ב וכיה בט׳
ס היו ברי׳ף כיי ונרא׳ש וכיס שישין בדיש (ושס שנבוהין כמו שהוא י כ ו , . ן י » י , בגליון כי׳מ היי « ן  :והי



ם י נ ו י  צ

. ft'p «יי ת ל ד  ה
 מביו מהיפ היח שמיו >*ז
j"s מיה סיש׳ע שס סי׳ 
. ד ו נ ע א •  סע״ ג־ ט ל
 D ft'p״A •משלמי עילונץ «״״
 ה״ה. שהיו ממלין . מיי'
 מהיי שס פיא סננ״ג פס פון'•

! * ש׳/ העי׳ * p שם 

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 ככי׳א); ברייף ד׳ ראם
; ן  ואם שרשיו נבוחי
 בטיק שרשיו אם נכוהין.
. ת ל ת . ככייא ד ל ד  ה

. ברישבי׳ר ן י ק ד ח  ו
 והחדקין; במשכיב ר'
 פחרז ומיצי רפיח והרקין
 וכיה שסברש׳י ובראיש;
 בדיו רפ׳ב והורקין;
 בכי׳ק והתריקים;
 במשב׳כ בקצת דפוסים
 וחודקין; בכיימ והדקין
 וכ״ס במשדיס ובתום׳
 (קא, ב) ר׳ה כי פליגי
. ת ו ל צ ח מ  ובאגודה. ו
פ ונכי׳מ וגדיש י  גמו
. ת ל צ ח מ  ובמשבי״ר ו
. / י א ן ה  גבוהים מ
 כמויפ ובכיימ ובמשבי/•
, וכיה . ם י ה ו ב  היו ג
א אם ל  ביא׳ש• ט א
 >p< עשה מחיצה,
. עשו מחיצה;  בכיימ,
 ברמייה וכני״א וכמשני׳ר
. וכיה , ו  עשו ל
 ככי׳ק (ושה ליתא) וכיה
, עשו  ברי׳ף; כדיש,
. וכיה ברשיי . ה  ל
. מ ״  וכלא׳ש. (נכוה) י
 וכיה בל״נ ובכי׳יד
 ובמשבי״ר; בכיימ ליחא
ה. בו  ונוסף בגליון ג
 שהיה בירושלים, ברינ
• שהיו נועלין. . ו י ה  ש
 במשב׳ג ד׳ו רפ״ה שהיו
ה ין וגיעלין. ת  פ ו
, ת ת פ ) מ ה ת א  ומגיהי! (

 נכ^א ליתא,

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 וקש ויקשור העי.פי׳ שלא
 יזיזש הרוח ודוקא-נמי ביה
 םאתיס כיון שאינו עשוי
 לדור בתוכו אלא להסתופף
ת ל ד  בצלו : במשנה ח
 שבמוקצה כו׳ וכיס בש׳ע
 סי׳ שי״ג סעי׳ ג׳ אלא א׳״כ
 היה להם ציר אשילו אש
 נגררים נאיז רק שקשרם
Dm ותלאס למול בהם 
 סעשיי לכניסה ויציאה תדיר
 מעלים בו אפילו לא היה
 לו ציר מעולם והוא נגרר ״

p תוספת יו׳ט ^ n t W י ק ר ן פ י ל י פ א ת צ מ  ^עמברטניה ה
 כלטליםלארץ ונמצאו כמחיצות. לפיכך מותר לטלטליתחתיוומכל וזי׳ש רש״י והרי יש כאן מחיצה י׳ ע״כ משוס דמסתמא נוסי'
. מחוברי! לעיקרן בגובה י״ט. ומ״ש הל׳ב ומכל מקום צריך למלאות  מקום צריך למלא• ת אותו אויר שבין הטף לארץ בתבן וקש וכיוצא ט

 וכוי שבק הנוף לארץ וכו׳ מלתא לתמיהה הוא לכל לבודלאמרינן ולקשור הטפות שלא יזיזם הרוח דכל מחצה שאינה יכולה לעמוד
 בכולי לוכתי לא אשכחן שיהא ממולא ולי הרמב״ם בפירושו שימלא
 חלל הענפים ובפרק ט״ז מהי׳ש ממלא
 בין בדיו ועליו וכתב וקושרן בארץ על
 שיעמול ברוח מצויה ולא הביטתי
 היאך קושרן בארץ ואולי שמלשון הזה
 יצא לו להר״ב מ״ש שבין הטף לארץ
 ורוצה לומר לרברי הרמב״ם שממלא
 בין בדו ועליו וקושרן עם מה שמילא
 מתחתיה! ולארץ דאז לא ישב הרוח
 אפילו מתחת. וכל זה דוחק. גם הר״ב
 בעצמו לא פי' כן 'במשנה די פ״ב
 לסוכה ומשם למדו למכנתיט דהכא
 ובהלכות סוכה פרק ד' כתב הרמבי׳ס
 וקושר אותן. ולכן נ״ל כי מלת בארץ
 שכתב הוא מ״סיוצ״ל כאחת וטעות כזה
 מצוי שהיה כתוב כאחת והחליף כ״ף בבי״ת וחיית ברי״ש. ומ״ש
 הר״ב כשיעור בית סאתיס עיי במפנה ה׳ פ״ב: שרשיו.
 שיוצאין שרשיו מן הקרקע ונראין כמו באילנות הזקנים. ר'יונתן:
 שבמוקצה. עיי במ״נ פ״ב: וחרקים. פי׳ הר״ב קוצים ומסיים
: אץ נועלין בהן. ואי ( ו  הרמב״ס כמו כמשוכת חלק (משלי ס
 קשיא לך הא דפסקינן במ״ז פי״ז דשבת דפקק החלון שרי מכוס
 דהוספת אהל עראי שרי בשבת התם בחלון הוי אהל עראי שעשוי
 לפתות ולסגור תמיד. אבל הכא במוקצה ופרצה קבע הוא שאין
 פשר לפתוח אלא לזמנים רחוקים לפי שאין דרך כניסתו ויציאתו
. אע״פ ם  פליהם. ואם היה פתח קבוע לכנס ולצאת דרך כ
 שאין גבוהין מן הארץ טעלין בהם כן כתב הרח״ש בשם הראב״ד.
אם היה בו ציר] צדך שלא יחזור הציר למקומה משוס #  ומיהו [
 שמא יתקע. כתנא קמאדמשנה י״ב: גבוהים מן הארץ. באיזה
 שיעור שיהיה. הרמבי׳ס. והכי תנאבגמ׳ אפיי מלאנימא. ובפי׳
 הר״ר יונתן שלשה טפחים וטעות הוא כמו בטור א׳׳ח סי' שי״ג
 רש״י פירש דאסיפא קאי. והר״ר יונתן פירש דבין אסיפא בין

 ט אלא בבית סאתים

ן ו י צ  ראשון ל
ק ש> ו ש ! ב ה נ ש ס ב  ט נ
 פטמין בערוך סי׳ מוכרי
 עושו ז ועיין רש״י ביצה
ס פטם : י : ר ט ״  כ

. הדלת ( ח  טפחים• לא ישב עליהן ם
( ) והדקים שבפרצה נ ם  שבמוקצה מ
& אלא אם  ומחצלות «*) . אין נועלק בהן נ
 כן גבוהים מן הארץ נג<: ט לא יעמוד אדם
. : ( י  ברשות היחיד • ויפתח ברשות הרבים נ
 ברשות הרבים. רפתה ברשות היחיד.
 אלא אם כן עשה מחיצה גבוהה עשרה
. דברי רבי מאיר. אמרו לו מעשה ( ״  טפחים נ
 בשוק של פטמיףי) שהיה בירושלים״).
) ומניחין את המפתח בחלק ח  שהיו נועלין נ
 שעל גבי הפתח״). רבי יוסי אומר שוק

 ברוח מצויה אינה מחיצה. ואין מטלטל
 שהם שבעים אמה ושירים שכל
 מחיצה שתשמישה לאדר כלומר
 לשמור אדר השדות והכרמים ולא
 לדור בה אין מטלטלין בה אלא בבית
. שאסור  באחים : לא ישב עליהן
 להשתמש באילן גזירה שמא יתלוש
 ואי לא גביהי שלשה הרי הן כקרקע
ת ל ד  ומותר לישב עליק ; ה
קצה. רחבה שאחורי הבתים  שבמו
 והדלת שלה אינה קבועה בציר כשאר
 דלתות אלא זקופת כנגל הפתח
 וכשהוא פותח מטיל הדלת על הארץ:
 והדקים. קוצים שהתקינן כדי לסתום
. של ת ו ל צ ח ק מ  בהם פרצה. ו

 קנים כל אלו אינם קשורק ואינן קבועין במקומן אלא כשבאין
 לפתוח מטילין אותן פל הארץ לפיכך אין טעלין בהם דמיחד
 כבנין אא״כ גבוהים מן הארץ דאז לא מיחזי כבנין ונועלין בהן:
. ויטיל מפתח המונח ד י ח י  ט לא יעמוד אדם ברשות ה
 ברה״ר ויפתח בו פתח החטת המונח ברה״ר ואף פל פי
 שאין ממקום המפתח פד הפתח ארבפ אמות גזירה שמא
. ויפמוד בתוכה ה צ י ח  יכטס המפתח אצלו: אא״כ עשו לו מ
. ם  ויפתח ולנעול: אמרו לו והלא מעשה בשוק של פטמי
 שמעוה רבנן לר' מאיר דט היכי דאמר לא יעמוד ברה״י ויפתח
 ברה״ר וכוי ת״נ קאמר לא יעמוד אדם בכרמלית ויפתח ^[ברהי׳י.
 ברה׳׳י] ויפתח בכרמלית ומשום הכי קא מותבי ליה משוק של
 פטמים שהיה בירושלים דכרמליה היא כיון שדלתותיה נעולות
 בלילה לא מקריא רה׳יר והחלון שמניחין בו המפתח היה רהי׳י
. טבחים שמפטמים ן  והיו פומדל; בכרמלית ופותחין ברה״י: פטמי

ט בהמות י : ש ל מ כ ' , ת י ותי& ה ' ה ר ב י • ו ' ה ר ב ייי ב ״ ע ר  *) ב
כ עשו מחיצה גבוהה פשרה טפחים ״ א : ט א י ״ ב ס ב ב ש ת כ י  כ

י רבי מחיר. וסתם מייל לעומד כוי ומטלטל ר ב  ארישא קאי. שאם יעשה מחיצה סמוך לפתח מבחוץ מרה״י לרה״י קא מטלטל: ד
 ללא כר״מ כדאיתא התם בנמ' ואע״ג דבמבנה ו׳ פירש הר״ב דבחפציס הכריכים לו אסור לטלטלן וכמ״ש שם הך מפתח נמי
ה בירושלים.פי'הר״ב דכרמלית היא כיון שדלתותיה י ה  אינו צריך אליו באותו רבות שהוא עומד בו בטור סי׳ ש״ן וכפי־ הריי: ש
 נעולות בלילה לא מקריא רה״ר דעיר של רבים היא האוכלוסין הרבה באין לה. אבל עכשיו דדצתותיה נעולות לאו רה״ר שאינה
. והאי כרמלית לאו דוקא כרמלית אלא כדן כרמלית שאסור  כדגלי מדבר שהוא דרך פתוח כל פעה כדפירש רש׳׳י בגמ'
 לשלפל ממט לרה״י ומרה׳׳י לה. למי עיר של רבים שאסור לערב וכוי וכמ״ש הרמבי׳ס לפי שהיא עיר של רבים וכוי. לא
 היתה מעורבת וכוי. ועל העיקרים שבארנו בפרק ה׳ מ״ו. ורפ״י שפירש למערבץ כולה אלא שלא עירבו. הייט לפי פירושו
 בפייה למפרש עיר של רבים לרבים בוקעים בה. ואם רלתותיה נעולות מערכין כולה. וחמק לומר שאם היתה ירושלים יכולה
. לתנן יצתה כת ט ילהרמביםלחאלאיט יכולה להתערב כילה. ובסוף פ״ה לפסחים נמי משמע ס רט טלה.  לערב כולה שלא פי

 הראשונה

ן י כ  י
 ולא מחזי כבונה מחדש: נר) במפתח המונח שם בר״ה, אע״נ לא״צ
 צהמפתח ברה״י דאז ציכא למיחש שיכניסנו. ופלנ אמ״ד סי' כ״ט,
 ותפיצי במונח בכרמציח מחמיר: נד.) גר״ה סביב מקום המפתח
 והפתיחה, כ3 שהמפתח ברייה, או סביב מקום עמידתו, כשהמפתח
]: נו) דמדדלתות ירוכציס נפולות  ברה״י: נו) מוכרי בשר [יש״י
. ונ״ל משוס דהרכס ה  בלילה, כרמלית היא. [ותמוה האיך לא עירכו כ
 צדוקי׳ ובייתוסים היו כה שאסרו מל השאר, וכמעשה *ד״ג פ״ו, ולפעמי'
, ולא רצו ( ׳  גם סמלן בעצמו צדוקי הי׳ (כקדושץ דס״ו א׳ זכרכות כיס א
/ והמנעול ה  לבטל רשותן אל הפרושים]: נח) חנוק : גט) אף דהחלון ר
 שלמעלה מיי טפחי׳ מקום פעור/ והרי עומדים בשוק כרמלית,

 ומטלטלו

ן תפארת ישראל י כ  י
 גס אין מטלטלין תחתיו יותר מעי אמה וד״ט על ע' אמה וד״ט,
 דהיינו בית סאתיים. רכל מחיצה ט הך שאינה למדור רק עשוי
 לשמור השמת מתוכי/ אין מטלטלין בה יותר מבית שאהיי׳:
 טח) ראסול להשתמש. באילן שמא יכלש, ובנמוך מני הרי הוא
 כקרקע: פט) חצר שאחורי הבתי׳, אין לדלתה צירים, רק זוקפה
ק פרצת החצר: נא) אריג מ  נגד הפתח: נ) קוצים שיחדם לסמוס ע
 מקנים, ןמאטטע] שיחדה לסתום עמה פתח ההצר: נב< רמדאין
 רגיל למס לשם / וגם אינן קבועים בהפהח, אם לוקחן וסותם בהן
 מרמי כמנה. מפא״כ פקק החלון [שכת פי׳•* מיז], רגיל לפתיח ולסתום
: גג) משהו, שאינן מונחין על"הארץ, דאז ניכר דעשוין להפר.(/ ו  נ
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 הראשונה וישבה לה בהר הבית לפי שלא היו יכולין להוליך פסחיהם בהמוה לשחוט ואין הלכה כרי׳מ לא ברה״ר ולא בכרמלית: של
. מוכרי צמר: י גנר - כעין בריח שתוחבים בכותלים ם י  בשית כדפירש רש״י בעצמו. ואמאי לא עירבו מערב שבת כדי צמר
 שיוכלו להוליך. אלא ודאישא״א לערב כולה ומפני ק אפשר שלא או באסקופה לנעול בו הדלת: ״)גלוםטרא. שראשו עבה
 עירבו כלל. כרי כלא יבואו להוליך אפילו במקום שאינו מעורב ועגול כמין רמון ועשוי כבוכנא שראוי למך בופלפלץ. ואע״ג
 וע׳׳ש רפ״ו. ומעתה מפירוש הרמב״ם דתורת כלי עליו אוסר ר' אליעזר

 של צמרים ס) היה: י נגר ם») שיש בראשו
 נלוסמראםב).ר אליעזר אוסר»cורבי יוסי
 מתיר ״־) . אמר ר׳ אליעזר מעשה בבנסת
 שבטבריא שהיו נוהגין בו היתר. עד שבא
 רבן גמליאל והזקנים ואסרו להן. רבי יוסי
 אומר איסור נהגו בה. בא רבן גמליאל
: יא נגר הנגרר טי) 0  והזמנים והתירו לדק *

 נועלים בו במקדש שז). אבל לא במדינה סח). גועלים בו במקדש. רבבות בעלמא
 והמונח«0 באן וכאן אסור ע):. רבי יהודה
 אומר. המונח מותר במקדש. והנגרר
 במדינח: יב מחזירין ציר התחתון עא)
 במקדש >״). אבל לא במדינה עב). והעליון
 בא; וכאן אסור «) . רבי יהודה אומר העליון
 במסדש עי). והתחתון במדינה עה<:

 אא״כ קשור ותלוי בדלת ור״י מתיר
 והל׳ כרי־י: יא נגר הנגרר. ברית
 הקשור בדלת אבל איט תלוי בו
 שהחבל הקשור בו ארוך והבריח
 נגרר פ״ג קרקע ובנגר שאי; בראבו
 גלוסטרא עסקינן. דביש בראשו
 גלוסטרא הא שרי ליה רבי יוסי
 לעיל אע״פ שאינו קשור והלכה כמותו:

 הוא ואינו בונת ממש הואיל וקשור
 הוא אלא מפני כנגרר מיחזי כבונה
 ואין שבות במקדש: והמונח. שאינו
 קשור כלל הוי בנין ממש.ור׳ יהודה
 סבר לא הוי בנין ממש אלא מיחזי
 כבנין. ובמקדש לא גזרו משום
 שבות. והנגרר אן! במדינה מותר
 הואיל וקשור אע״פ כאינו תלוי.
 והלכה כרי יהודה: יב מחזירי־ן ציר התחתון - של דלת שכל
 זמן שלא יצא העלק נוח ;החזירו ואין כאן בנין: אבל לא
ה. גזירה שמא יתקע דהויא מלאכה: והעליון כאן וכאן נ  במדי
. דכיון ריצא עליון כולו טפל והוה ליה כבונה: רבי ר ו ס  א
 יהודה אומר כר. דס״ל אין בנין בכלים וליכא אצא שבות ובמקדש

fjj . פ ׳  *) ברע׳׳ב י״ר גלוצנורא וכן בסמוך כ

 בו כדפי׳ הר״ב משנה י׳ דומה טפי לבנין והלכך בעי קשירה מיהת. כ״כ הטור. והמגיד בפכ״ו מה״ש מדקדק מלי הרמב״ס

 מתיר לא איכפת

 עצמו מתיישב מה שהקשה כ״מ פי״ד
 וב״י סי׳שמ׳׳ה. אמאי קרי לירושלים
 כרמלית:רבי יוסי אומר. ולא פליג
 ר״י וא״ל אלא שניהם חולקים עם
 רבי מאיר . הר״ר יונתן : י ורבי
 יוסי מתיר. כיון שישלו תורת כלי
 עליו ואע״פ שמלאכתו לאיסור. לצורך
 גופו שרי לטלטל. כדפי׳ הרי׳ב משנה
 ד׳ פי״ז דפבת ועי׳ עוד במפנה
 דלקמן: יא נגר הנגרר. כתב הר״ב
 שאין בראשו גלוסטרא דאי יש הא
 שרי ליה רבי יוסי לעיל כלומר והכא
 רבי יהודה ממי הלכת כמותו. לא
 התיר אלא בנגרר ולא ניחא ליה
 לפרש דלעיל נמי לא התיר רבי
 יוסי אלא בנגרר ור׳׳א דפליג בעי
 קשור ותלוי כדפי' הר״ב שם .

 דס״לדהואיל ורייוסי משוס דיש עליו תורת כל
 לן אפיי אס אינו קשור כצל. וזו היא סברת הרמבי׳ם גס הטור
ר אן)במדינה. פי׳הר״ב ר נ נ ה  סי׳ שי״גלטסח שכתב הב׳׳י: ו
/ ולא קשיא הלכתא ר  הואיל וקשור אע׳׳פ שאינו תלוי והלכה כ
 אהלכתא דבמשנה ז' פי״ז דשבת פסק כחכמים דפקק התלון אפי׳
ר שאני שהוא בריח כתוחבין ג  אינו קשור ותלוי פוקקיס בו. מ

 דמחלק דפקק החלון שהוא מתוקן ומוכן לכך מאתמול ויש לו תורת נצי מליו: יב מחזירין צד התחתון כוי. הר״ב סתם וכתב של
 דלת ואיכא למטעי דדלת בית וכל המחובר כמו בור ודוח נמי בכלל. וליתא וכדמפרש טעמא דר״ידס״ל דאין בנין בכלי ש״מ
 דלאו בדלת שבדבר המחובר מיירי והכי הניא בגמ׳ ציר דלת שירה תיבה ומגדל במקדש מחזירין כוי ואל תטעה בלשון רשי׳י
 שכתב ציר התחתון של דלת חלון שידה תיבה כוי. דהכי פירושו חלון של שידה וכו׳. לפי שאין פתח לשידה וכו׳ דפתח שם הונח
ל לא ב  לפתיחה המשמשת לכניסה ויציאה להט אסברא וקרי לה חלון. וציר כ׳ הרמב״ס מגזרת הסוב על צירה (משליכי): א
 במדינה . פי' הריב גזרה שמא יתקע מסיים רש״י בגרזן או במקבת דהוי מלאכה וברפי״ז דפבת כתב דהוא גמר מלאכה וחייב
ר. פירש הר״ב דה״ל כבונה ומסיים רש״י וקסבר יש בנין בכלים ומלאכה לא  משים מכה בפטיש ע״כ: והעליון כאן וכאן אסו
 הותרה אפי׳ במקדש ע״כ. ועי׳ במשנה י״ד מ״ש שם בס״ד. ומ״ש הוה כבונה הקשו ע׳׳ז התום׳ מב״ה דמשנה ו' פ״א דביצה
 דסיייל דאין בנין בכלים [והרי׳ב פוםקהכא כת״ק] ופירשו דהכא טעמא משום דשבית גדולה כזו לא התירו במחדש ומובא אשכחן
 במי״ג וט׳יו דפירקין ומשנה ח׳ וט׳ דפ״ה

 דפסחיס
 דלא תתירו כגון סדור קנים וכו׳ דמשנה ו׳ פי״א דמנתות ע״כ. [״ועי׳ עוד שם] וכן

ן י כ « תפארת ישראל י כ ו  י
: [ ד ׳ י  שהוא מוהר והחמירו ע׳׳ע משא״כ בשמעו בדן [כי״ל ר
 סו) סהנגר קשור בחבל שבדלת, ונגרר בארן. ומיירן שאין בראשו
 בליסטרא: םז) דאין שבות במקדש: סח) דמדאינו תלו* מחזי כבונה:
גרע טפי מסקק  סט) שאינו קשור כלל, רק מונח בארן: ע) מנר׳
, ונבונה ממש הוא: עא) [אנגעל] התחהון [ ׳  החלון [שבס פי׳״ז סי' נ
 שבדלת שבכלי שנשמט ממקומו: עב) אף מוח להחזירו, עכ״פ כמא
 יתקעהו במקבת וגרזן, והו״ל מלאכת מכה בפטיש: עג)דמדיצא
 הציר העליון, יפול הדלת , והו׳ ל כבונה, דס״ל יש בנין בכלים ;
 עד) ס״ל אין בנין בכלים, וליכא רק כבות כשיתקע, ובמקדש לא
 גזרו: עה) דבתחתון א״צ צהקעו כמקבת [ולתוס׳ גס ת״ק ס״ל אין כנץ

 בכליס

 חדשים
 אס אימ קשור רק גבריה הדלת ואפי׳ כולו מונח באד; ואס אין בראשו
 גלוססרא אם הוא קשור בדלת ע5מו סכי בחבל דק. ואפילו בולו מונח בארז ואס
 אינו קשור רק בבריח גרץ קשר אמין שאץ איסור אלא כששזמנזו ומניחו בקרז *ויש:

 ומטלטלו ברה״י, וקא״ל לר״מ למה סלבית עלינו בכרמלית, אמנם
 באמת לרבנן אפילו בר״ה שרי, כסי׳ כ״ע: ס) מוכרי צמר. ונ״ל
, ככניסת  דקמ״ל אף להכניסה ויציאה לפס אינה לצורך שבת כל כך
, אפייה [ ו ״  חנות הפסמין, שהיו מוכרי[ ג״כ בשר מבושל [ככלים פ״ה מ
 לא גזריק : םא) [ריעגעל]: סב) [קנאפף], דתורת כלי עליו לדוך
 עמו פלפלין דאילובלי גלוסטרא היינו נגר המונח דלכ״ע אסור [כמי״א]:
, אא״כ קשור ותלוי [כשכת פי״> מיז]: םד)מדחורת  סג)לנעול ט
 כלי עליו, אף שמלאכתו לאיסור, שרי לטלטלו לצורך גופו להתיר,
 כגון לנעול בו: סח) ואע״ג דדבריס המותרים ואחרים נהגו בו
 איסור אי אהה רשאי להתיר בפניהן [כפסחיס מ״א א׳] הייט בידעו

 תוספות
 ט [הר״ב ר״ה] פטמים ט׳ ואין הלכה כר״מ כו׳ וכ״פ בשיע רסי' ש׳נ:
 י [הריב ד׳יז] גלוסטרא כו׳ והלכה כר״י עכ״ל וכ״ס גש״מ רסי' שי׳׳;
 רק 5ריך לקשור ואפילו בחבל דק שאינו ראוי להיות נועל בו . אפילו

ם י נ ו י  צ

 י ננר • fi'p ע״> יימגמ׳
 פקצים «'נ היו: ור׳׳י•
 מתיר • מ״' פניי מה״5
 0'׳ המ״נ טס מוש״פ שם
 שימן שי״ב פעי1 6׳ :
ר הנגרר - קיג  יא מ
 ע״א שננו קביו מיא; עי־
 ירושלמי שנמ פי״) ה״ו :
ב מחז־רץ ציר. ד,״3 עיג:  י

 שנויי״ נוסחאות
ל צמרים היה. במשכ״ב  ש
, הוה' • י גלזסטרא. . 
 בדמ״פ ובכי״י, וגמשבייר
 קלוםסרא; ברע׳ב ד׳ר
 גלוצטרא. ך אליעזר
 אוסר. כד׳נ ובכי׳ק
 ובמשנייר ר׳ אלסזר וכן
 כסמוך וכיה כרייף כ״י
 ובפי׳ ר׳ יהונהן כיי
 וברש׳׳, כיי וטא הנומזא
 כאמתית כדאי׳ ביבמות
 (5ו, ב) שנחלקו בו ר׳א
 ור׳ יוסי עד שקרעו סית
 וריא בן הורקגס ור׳ יוסי
 תלמיי ריע לא איסלגו
 בהדדי, וכיה במשד״פ
 כא! ולא בסמוך וכיה
 בראיש דיו בסמוך ולא
.  כאן(ל״ס). ור׳ יופי
 בכי״ק ובד״נ ר׳ יוסי;
 בכי״א ור׳ יהודה ובסמוך
 ר׳ יופי • וכתב הרב בעל
 דים 'יל ,ונוסח הדפוס
 עדיף ד:׳ יהודה מתיר גס
 בנגר הנגרר בלא ;לוסכורא
 ועי׳ תוס׳ דיה כי פליגי
 ועי׳ כפיי ר׳ יהזמזן דבלא
 נישל כאונדו חשיכ לי׳
 כמונח זאסור לכ״ט'

 טנ׳ל יציעי בכנסת
ה. נדינ בבית  שבטברי
. וכיה בכייק . ח ס נ  ב
 (ושם שבטיבריה) וכיה
 ככי״מ וברי׳ף ובראיש
 (ובארבעתם הכנסת)
 וכ׳ה בכי״א ובר״ש
, הכנסת סול . ס ס ג ו ) 
 טבייא׳); במשבי׳ר עול
 בית הכנסת בטיבריה ,
 והזקנים. בי״ש וזקנים.
. במויפ ן ה  ואסרו ל
 זבכי׳ק וגד״ש ואםרוהי.,
. ה  איסור נהגו ב
; גדנו״פ ו  גמשב״ב,. ב
, ו . היו נוהגין ב . 
 (בא ר׳ג והזקנים)
. במשב״כ ן  והתירו לה
, ; צמשכי״ר . . . א ב  ו
: במו״ס  והתירוהו להן
 ובכי׳ק ובכיי א ובדיש
 ליתא(ובכלסוהתירוהו״);
, '  נכיימ עד שבא ריג,
. כד״נ  יא כאן וכאן
 כן וכן וכן נמשכות
* המונח ת ו כ ו מ ס  ה
. בכיימ אף  גמותד)
 המונה וליתא וכן ליתא
 גד׳נ וככי״ק זכמשכייר
ק ליתא בסי׳ ר״ח»  ו
 יב והעליון. ככי״ק
 ובמשנייר התליון .
. . ן ו י ל ע  (רי׳א ה
 בםדינד.). וכיה במשב׳ג
 ובדינ ובכייק; במשכ׳ב
 וד״פ ובמשבי׳ר ליתא כיו
 והוםיפוהו במשב׳כ דיו
 מן הרא״ש ומרש׳י שלא
 הזכיר במילת׳ דר״׳ בלום
 משמע שלא היה לפניו

 ו״ס



. המוצא תפילין פרק י עירובין תופפת יו״ט פד ציונים י ר ט ע ו ב  n ט
ח. דפסחיס. ועיין במ״ה פ׳׳ק דביצה. [*ובירושלמי אמתניתץללקמז יג מהדרי! ימיה t ?׳נ  לא גזרי על השטה. ואין הלכה כר״י: מחזירץ רטי
5K*M״V^5»'1* 5כהן שהוצרך לעבוד עבודה בשבת ונמל רעיה שהיתה על גבי אר״י בר בון לא כל שבוה התירו במקדש] : יג מחזירי[ רטיה 
ה " Dאו׳׳ח £.»..* י-, : י ׳ כ י ע ת ס כ ש . _ « . # • » .»..1U ״ , - ״ - t * *.-»« lu- .V».£* «,-,M £  היש־׳ נ־מא *

י ע  ן ר
ד שלא תהא תוצצת כוי. ד שלא ההא חוצצת בין בשרו לעבודה מהזירה במקדש. פירש הר״ב כהן שהוצרך וכו׳ כ  מכה שעל ידו כ
 ע״ג מכתו לאחר העבודה דאי לא שריית לי׳ להחזירה ממנע ומסיים רש״י דחציצה פוסלת בה דבעינ; ולקח הכהן וכיון דתיין

 במקרע.
 ט״׳ '1'י מז״ש הי* :
b'D חותכין יבלת. קינ 
 מי" «'ס מה׳מ ה״יז

נ . אבל לא דאי לא שריית ליה יכו׳ הכי איתא $ 0  ע מתזירק רטיחעי) במקדש ״
. ומ״ש הריב  לא הוי לקיחה בכהן

וסחאות  שנויי נ
 (ד׳׳ס), והרמכ״ם בסי'
 אומר ואין הלכה כר״י.
 יג אם בתתלה , בבי״ק
 כתחלה וכן בסמוך:
, לכתחלה וכ״ה . א י ט  ב

 אלא חהא

) * ניםא, בד׳כ . . ם א  ו
 נימה ; נמשט״ל נימין.
. במשב״כ ה ל ה ת  אם ב
. יבלת. . ם א  ובד׳נ ו

 במדינה עח). אם בהחלה מ«) באן וכאן בגמ׳ פ״ק דביצה tp י״א ע״ב דטעמא
. לאו משום שאין שבות במקדשואפי׳ ( ב ה במקדש פ ״ א מ י  אסור״). קושרין נ

 אבל לא במדינה. אם בתחילה «) כאן
 וכאן אסור >יי<. חותכין יבלת ״י.) במקדש ״י).
 אבל א במדינה. ואס בכלי כאן וכאן

 ומחזירין רעיה כו׳ שאין

 ההן ללאו בר עבודה
 כהן דבר עבודה הוא שהתירו לו
 סופו משום תחילתו ולפיכך אני תמה

: (ובסמוך בתהלה) ׳  על מ״ש סרמג״ם בפכ״א מה״ש מ
א ונדיש וברא׳ש (ובכלס ל ל ב י ^ . א ן ס י  א

 במדינה. פי׳ הר״ב גזירה שמא ימרח וכפיר; ופירש
 שיחליק גומות שברטייה ע״כ . אבל לשחיקת סממנים ליכא

 למיחש כיון דמאתמול הוי עליה. והא דמ״ה פ״ו דשבת טעמא בר׳נ'וביטון'יבולת ועי

' י ל כ ב ם « ם ר ^ ב י מ ב מ ' י י ס ת ו ש ש מ י 5 ה מ צ י ב י ב ״ ש י י ה י מ ' ־ ו D V 0 ש 2 " מ א כ נ י י ח  א

 שחיקת סממנים. ופירושו דהכא עיקר.־ כי כאן מקום המשנה: י ™"
ת חדשים ספו ם בתחלה כו׳. פי׳ הר׳יב שלא הימה קשורה מבעוד יום תו א  ו

־ י י * ־ r ״ י ״ 
ן 1 י ^ ר נ [ ^ מ ^ ט ם ר ו ע י ^ מ א ל ל " ס • י י ״ ש כ ר ״ כ ' ו א ס 1 מ ל ה כ  ו

 עמדה אע״ג דמאתמול הוא דסלקה מ״מ הואיל משום עבודה אני"חמה" 15׳ שבוה
_ במקדש עכ׳צ ונ״צ ד>ק־« ש ד ק מ א 3 מ . קף^ךץ ט ׳ D , J 0 ת י י ר א ש י ל ה א ק ל ס א ש ו  ה

 פי׳ הר״ב דקסבר מכשירי מצוה כוי ודוק א שנפסק באמצע כו׳ דטעמא״היי מפוםדס״רו
. סופן מץס תחלקן לא ס״ל ן ת כ ר ץ ״ ך ב ה ת ר. וכן כ  אבל כו׳ דהוי קשר של קיימא אסו
ה לאו״כלמההה?ח?«^ש י י ח ז  ותמיהני דכיון דס״ל דמכשירי מצוה בא״א לעכותן מע״ש דוחין מה לי שאינו של קיימא מה לי של קיימא דכיון דאדחייה א

 ולא עביד עבודה:אכל לא במדינה
 גדרה שמא ימרח הרעייה וחייב
. שלא ח ל ח ת  משום ממחק : ־ואם ב
 היתה קשורה מבעוד יום וכה! זה לא
 סלקה לצורך עבודה: כאן וכאן
. ולא אמרינן הכא אין שבות ר ו ס  א
 במקדש דלאו צורך גבוה הוא אלא
 צורך עצמו והא דאסרי רבנן החזרת

 הרעיה אינו אלא כפפירשה ע״ג קרקע אבל אם לקחה בידו כל זמן
 שהיא בידו או אפילו נתנה ע״ג כלי ולא שרשה ע״ג קרקע מותר
. נימת כנור של שיר הלויס א מ י  להחזירה בכל מקום: קושרין נ
 שנפסקה בשבת דקסבר מכשירי מצוה שלא יכול לעשותם מאתמול
 דהא היום נפסקה דוחין את השבת. ודוקא כשנפסקה באמצע
 שאינו קושרה אלא לפי שעה אבל סמוך ליתדות דהוי קשר של
. שלא היסה שם מעולם דיכול ה ל ח ת  קיימא אסור: ואם ב
. היא מום בקדשים שנאמר ת ל ב  לעשותה מאתמול אסור: י
 (ויקרא כב) או יבלת וחותכים אותה במקדש ביד דאין בזה אלא
 משוס שבות דכלאחר יד הוא אבל לא בכלי דמלאכה גמורה
 היא שכך עושים בחול ומחותך מב״ח הוי תולדה דגזזז את

 הצמר

 דהא הכי איתא לר״א דסי׳ל הכי כדאיתא בשבת פי״ט. וכ״ש למ״ש הר״ר יונתן דקסבר האי תנא עיקר כירה בכלי. ורש״י יותל הא יכיל להנייחש
^ ר " י ר 0 ו ל י ח ? ל ׳ ה מ מ מ י1 1ועי' ב ע י1ייי א י ר ת  מפרש במכנה דקושרין ואע״פ דקשר אב מלאכה היא ורש״יס״ל עיקר שירה בכלי כמו שאוכיח בר״פ ב

 דלקמן לתרץ מהכא אדלעיל ואדלקמן] והא דמפלגינן בגמ' בין באמצע למן הצד מפרש רש״י באמצע ככנפסקה באמצע קושרה י 1
 שאלמלא עונבה לא תשמע קולה ונככפסקה מן הצל דשם אינה צריכה חזוק כל כך עונבה ועי׳ בסון* פירקין. ומדברי
 הרמב״ס בפ״י מה״ש נראה דס״לדמייריב־ןשר שאינו של קיימא לסמיך להך מתניתין להכא לההוא דסון* מסכת שבתדמדבריהם
 למדנו וכוי שקושרין ובאינו של קיימא. ונראה דלטעמיה אזיל דס״ל אין עיקר פירה אלא בפה כדפסק בפ״ג מהלכות כלי
 המקדש. וכן משמע דעת הר׳׳ב במשנה ד' פ״ב דערכין ועיי ברפ״ה דסוכה. ומפירוש הר״ב דהכא שמענו ודאי דס״ל כמי דלא

 הותר קשר שאינו של קיימא כלא במקום מצוה. ואפי׳ ללברי רש״י למלכו דס״ל ללא הותר וכו׳ להא מן הצד דפונבו משמע כתבתי' לדעה הטור וב״
^ י ל כ ל ל י א ל ־ ־ ו ס ל קלקע א ו כ נ י ^ ה ש ר י ש ה ? י ח ו א ה ע ל " כ ל ה ד ב ת ש כ ס * מ l m ש " מ ' ל  נמידלא הותר אלא במקדש דאמקדש תנא לה בברייתא. מםייעי
ס'לרעתהמ״מ ן יבלת במקדש. ברפ״ו ופסחים מפרש הר״ב דדוקא ביבשה דמפרך פרכה. ופי׳ נמידבכליאסור גם'להרמב;  קיימא שלא לדבר מצוה: הותכי
ש , * א י \ ת ^ X ? i כתב הר״ב שנאמר או יבלת ואע״פ שלפי לשון המקרא מלת יבלת שם תואר הוא . ת ל ב  משום שאפשר לעשות מערב שבת : י
ג קרקע כרי ג כ , . , ״ , , . לגפ ע . . 
 לבהמה שבה המום כמו שהתחיל עורת חו כבור ולא חמר עורון או בבר שיהיה שם דבר מ״מ בלשון המשנה אי חפשר לומר כן יש ל־.ר! בדרך זהדלדידהו

1 ׳ י  1 1 י

ג הכלי לפירשה ע־כ  פ׳
 קרקע גיל דס״ל דהתירו
 במקדש משוש דאין שבות
 במקדש כמו באינך דחשיב
 באן במהניהין ולכך פסק
 הרמב׳ס כר׳א וכ״פ כל
5 ״  הפוסקים ודו״ק. כל מ
 יי

א צריךלחל׳קבץפדשלשנפלה ו ה ס ן ן מ ן ת ו ^ ר ב ם ך ת » ^ ב י ה נ ש מ ן ה ן כ ^ ב ך ) ^ ע ן ן י ח ה י / ״ , פ א ת ^ ^ ב ת י ^ י ק נ ה ן ך א ו ה מ ה ה מ ה 3 ך ה ו ת ז מ י ש מ א ך , א , ה  ל

ין^שרי ודו״קקש ענ ח  נקרא בלשון אשכנ״ז מארץ וקאמר שיתתכנה. כ״פ רש״י. ולא ישתנה משקלו כי נמצא שם דבר על זה המשקל כמו אדרת צמרה מל
: [ ,  יבשה. ואל התמה כי לשון חכמים לחוד ולשון מקרא לחוד. ועיי מה שכתבתי בריש מסכת תרומות. [״ובפ״ק ופסחים משנה ב

 כורך
 (ממהורש״ח ז$״ל)

 שם יבלת במקדש אכל לא
 כמדינה וכ״פ בש״ע כי׳
 ש״מ . וסיים בין לו גץ

 לאחר:
ן ו י צ ן ל ו ש א  ר

 יג נתוי״מ סד׳׳ה]

ן י כ  תפארת ישראל י
 ולא על הארץ, אז מותר להחזירה, וע״י עובד כוכבים דוקאבמצטער
, אבל למרה רעייה ע״י [  הרבה מוהר להגיח רטייה [ט״ז שם סק״כ

לא מדוזיךין רטיה כו׳ מ״ש ) כ ט : ע [ ט ׳ כ ק 0 ס א ש ׳ נ מ י [ ר י ש פ ו ל ג ה כ ל ח קא 3 ו  עובד כוכבים f ד
ך הרמב ם כהכ א מה ש ר ן ן צ א ל ש ^ ך ל ק מ ק ב ט ן ש י ך א י י א ש ל ) ן . ע י ״ ׳ ן ע ב ו מ י ל  הרמבי׳ם כהכ״א ^ ע

 דין ב;:
 גבוה הוא: פא) [זאייטע] שבמור שניתק בשבת: פב) לשיר אור נדול

משרי' ע יג י 5 מ א א ב ק ו ד ־ ו י ר ׳ ש ה " א ^ ר ב ש פ י א א י מ י ׳ ו ^ כ ה ב ר י י ש * ר י ל ע ״ ש  ד

. מיין בתויימ 1  שאי אפשר לעונבהשס, בע״י העניבה יפםד קולה, אבל סמוך במקדש
׳ י  ליתדורל. הרי יכול לעונבה שם ולא יפסל הקול, להט אכור לקשור: מה שתמה על ט

י  פג) שניתק מאתמול: פד) מדהיה יכול לקשרה.מדאהמול. וחייב יזרע״כ ש
Jff י י י  מלה בי משוס קושר ומשוס מכה בפטיש: פת) [ווארצע] שהוא י

 פיי
 ועיין
ת פסים שיש הוא נ  , ״ בכתו
. ש . י ה י ו 5 ח ף ל י ם ו  מום בקדשים: פו) ומיידי ביבשה שמנרכה בידו, ו&פ״ה במדינה ה
׳ הרעש  אפור [כך משמע כא״ח ש״מ ס״כ , ועיש]: ולא ידעת• מ
. י רבע י  דהו״ל בזה הא ד
. וד יגו ייגח! ו ת ט י  יונה! סכוארין דפי' בגמ׳ באוקימתא ־־ד א והא רבנן באן באמצע כאן מן הצר דמאי סברא להלק בין באמצע בין מן הצר ועיין ברשיי דשי׳ לפי מ

 מפרש

ן י כ  י
:  ככלים, רק ס״ל שכות גלולה כזו שמא יתקע לא התירו במקדש]
 עי) נפפלאסעער] בעל המכה: עו) כהן שעיבד ולוקח הרטיי' מעל
, מותר להחזירה [ ׳  מכתו בלא תמצוץ בין בשרו לבגדו [כזכחיס י״ס א
 לאחר עבודתו על מכתו, דבכהן שאינו עובד אסור, אע״גשהיא
 רק שטה, הרי אינו צורך עטרה, והרי אפילו לצורך עטרה גזרו
/ ותום׳ פסחים לפיה  על כמה שבותין במקדש [כתום׳ שכת דצ״ס א
, וכמו כן לא התירו לטלטל נרות במקדש [כרתויי׳נן תמיד פ״א מ״נ], [ ׳  א
 וכינו כן בנהלים בם שנתפזרו לא התירו לכבותן, אף דהוה מלאכה
, רק בכהן העובד הכא, התירו סופן [ ה י  שא״צ לגופה [כלשס פ״ה מ
 משוס החלתן, דאי לא שרית לי׳ להחזירה / לא יסירנה: עח) גזירה
 שמא ימרח רעייתו, רהוא תולדת ממחק. וקיי״ל [שכ״ח סכ״ס] דדוקא
 בתרתי לטיבותא שנפצה הרטייה מעצמה, ולא נפלה רק ע״ג כלי,

3 D מועד 



ה ר ו ח ב  168 תוספת יום טוב המוצא תפילין פרק י עירובין י׳ע מ
. ואעפיי כהגמי מרפא את המכה ף כורך עליה גטי  הצמר: י
 הואיל והשתא מיהא צורך עבודה הוא דלאו אורח ארעא כתהא
נה. : אבל לא במדי י מ ס העבודה ומכסה אותה מ  מכתו נראית ע
. שמהדקה ם  לרפואת בשבת כבות היא ואסור: ואם להוציא ד
י כרי להוציא למה: כאן ובאן מ  מ
. להוה ליה חובל ואב מלאכה ר ו ס  א
 לא אשתרי במקלש: בוזקים מלח.
 סתתים ומפזרים מלח על גבי הכבש
 פעולים בו למזבח מפני שחלק הוא
 ופעמים נופלים ממנו שמחליקים
. בוזקים. לשק כתיתה:  רגליהםבו
 אבל לא במדינה, מפני שהוא מתקן:
ל־ ומגור ו  במלאים מים מבור הג
 הגדול. כך שמן ושניהם היו בלשכות
 העזרה:כגלגל. העשוי להעלות בו
 הללי על יד חבנים ומשני בורות
 הללו בלבד התירו למלאות מים בגלגל בשבת אבל בשאר בורות
 אסור גזירה שמא ימלא לגנתו ולחורבתו מתוך כממלאין בלא
 טורח אתי להשקות בו נגהו וחורבתו בשבת ובמקום דליכא
 למיגזר כמאישקה מיםלננתו ולחורבתו מותר למלאות בגלגל.
 ולא חיישינן מפני שמשמיע קול שלא אסרו אלא קול בל שיר
 בלבד. והכי נמי כרי למיטרף אבבא וחיקש על תרעא בשבת
. על שס שהיה באר מים חיים ר ק  ואין בכך כלום: וםבור ה
 קורא ליה בור הקר לשון מקור. ובור זה היה צריך לבני הגולה
 ברגל והתירו להם נביאים שביניהם חגי זכריה [ומלאכי] למלאות
 ממנו בגלגל ברגל ונבאר בהתירו שממלאים ממט ביו״ט בגלגל
י כהן מוציאו ן  אף במדינה מה שאי! כן בשאר בארות הנובעים: ט
 בהמייגו. בשבת ולא חייש לטלטול דאין שבות במקדש: בהמייגו,

 באבנטו

 ח״צרש״י אסור שאין זה צורך עבודה.

 T כירך עליו גמי. [וא״ה] והא הויא חציצה ולעיל מפרש דלא
 ההא חציצה. מוקים בגמ׳ דהכא בשמאל דעבודת כהן בימין
 כדתנן כריש פרק שני דזבחים וא״נ בימין כלא במקום עבודה
 ופירש רש״י כגון על נב האצבע: ואם להוציא דם וכוי. לשון

 הר״ב אסור דהוה ליה חובל כו׳
ף כהן שלקח באצבעו«0 כורך  וקשה דהיפוק לי׳ שאין זה צורך עבודה. אסור «) : י
 עליו גמי«*) במקדש. אבל לא במדינה»).
 אם להוציא דם*א) כאן וכאן אסור צב).
 בוזקקענ) מלה על גבי כבש*־) בשביל שלא
 יחליקו ציי). וממלאים מבור הגולה ומבור
 הגדול צי) בגלגל בשבת »/ ומבאר הלך«ח)
 ביום טוב צט< * טן שרץ ק) שנמצא במקדשי
 כהן מוציאו בהמיינו ק*) שלא לשהות את
 הטומאה קב) • דברי רבי יוחנן בן ברוקה.

 ועוד דהוה ליה חובל וכוי ע״כ. והא
 דלא שרינן הכא אב מלאכה כמו גבי
 קשירת נימא לפירש״י דלעיל משוס
 יאפי׳ כי תימא דצורך עבודה הוא
ד שלא יצא הדם ממנו בשעת  כ
 עבודה ולאו אורח ארעא כו׳ ולכך
 ירצה להיציאקודם לכן. מ״מ הואיל
 ואין זה אלא משוס דלאו אורח ארעא
 כו׳ לא הוי צורך עבודה כולי האי ולא

 התירו אב מלאכה וכ״ש שמתיישב ג״כ הא למשנה י״ב מה שכתבתי
 שם בשם רש״י: בוזקץ. פי׳ הר׳יב לשון כתיתה ומסיים רכ׳יי
 כלאמר ברפ״ב ליומא ממאי להאי ויפקדס בבזק (ש0ואליייא)
 מיד למיבזק הוא ועור כמראה הבזק (יחזקאל א) מפרש בחגיגה
 כאור היוצא מן החרסים פצורפיס בהם זהב והם נקובים וסלוקים
 ולהב היוצא בנקב יש בו כמראה ירקרק או אדמלם: על גבי כבש.
 והא דתנ; ברפ׳יב דזבחיס שלא יעמוד ברגליו על גבי כלי כוי
 משום חציצה. מפרש בגמ' דהכא דלא הר להך כזיקה ט אם
 בהולכת עצים למערכה ללא הוי עבודה . ומ׳׳ש הר״ב אבל לא
 במדנה מפני שהוא מתקןי לשון הר״ר יהונתן כמתקן חצירו כרי
 להלך כו יהד הוא כבונה: סבור הגולה ומבור הגדול. פירש
 הר״ב כך שמם ושניהם היו בלשכת העזרה. בסוף מדות תגן
 לשכת הגולה שבו בור וע״פ בפירוש הריב ומ״ש עליו בס״ד. וכתב

 הר״ר יונתן דבור הגדול לא מציט לו עיקר בעזרת חין ממקום זה ואפשר שבו היו משיעין את מי הכיור כדתנן ביומא [מ״י פ״ג]
 ולפי שלא יתכן לשקפו אלא בבור ארוך מאד אפשר צימר שבזה בור הגדול היו משקעין. ועי׳ כס ביומא: בגלגל. כתבהר״ב
 אבל בשאר בורות אסור גדרה שמא ימלאלגנתו או לחורבתו. פירגש וחייב משוס זורע שכמו שהזורע כוונתו להצמיח הפרי כן כוונת
 המשקה צמחים ואילנות כדפסק הרמב׳׳ס בפ׳ ה׳ מהל׳ כבת. ומ״ש הר״ב במקום דליכא למגזר. להרמב״ס חפי׳ בחצר כל שאין פס
ר הקר. כתב הר״ב על שם שהיה באר מיס חיים קורא לו א ב מ  גינת-ולר״ת דוקא בגלגל קטן כאותן שבבתים. טור א״ח הי׳ שליח: ו
. ולא זהו היתרו משוס שהיה קר אלא היתרו  בור הקר. הכי משרשבנמ׳ וכולהובורות הטבעיס מיס חיים נמי נקראים כך
. הדייר יהונתן: בחמייינו. פי׳הליב באבנטו.  מפני הצורך היה כדמפרש ואזיל: טל שרץ שנמצא במקדש. כלומר שמצאוהו מת

 מר גוש

י ז תפארת ישראל  י כ
 פו) דהו״ל תולדה דגוזז: פה) ואינו ראוי שיעבוד ומכהו נראית:
 פט) [באסט],אע"ג כמרפא, לצורך עי ודה כרי. וחציצה ליכא, דמיירי
 שלקה שלא במקום עבודה: צ) לרפואה שבות, משוס שחיקה סממני׳:
 צא) שמהדק הגמי על החבורה: צב) דהו״ל אב מלאכה שהובל,
 ותו דהידק א״צ לעבודה: צג1 בזק לשון שיירה הוא [טומא ל׳כ גי],
 וה״כ ר״ל טהתין ומפזרץ: צד) פל מזבח: צה1 בשעת הליכת
, הרי מוסיף על ש מ  כמים עליו. ומיהו אי מבטל ליי למלח ב
 הבניין ביהמ״ק, דאסיר אף בחול, אלא מיירי כשלא מבטל לי׳
 להמלח בכבש, ואס״יה צא הוה חציצה בין רגלי כהניס לרצפה, דאין
 בוזקין המצה רק בכעת הולכת עציס, דלאו עבודה היא.
 ובמדינה אף דלא מבטל לדבר שפיר אסור לעשות כן בלי שינוי,
 ואי מבטל ליי בחצרו, אף בשינוי אסור (א): צו) כך פס ב' בארות
 שהיה בעזרה: זיז) ובמדינה אסור אס יש המון לו גינה, דחיישינן
 כמא ישקנה, או במצוי שס מקיס שריית פשהן חיישינן שמא ישאב

 לשרותו. ויי׳א דבדלי א׳ בגלגל, שרי למלאות לכ׳יע [של״ח]: צח) כך כס בהר א' שהיה במדינ׳ בדרך לעולי רגלים: צט) דמדהותר ע״י
 נביאים , הניחוהו בהיתירו: ?) שרץ מת מח׳ שרצים שמגימאיס: קא) באבנטו, ־:יוקצה ליכא דאין שבות במקדש. מיהא אבנט שנטמא מהשרץ
 וגעשה ראסץ לטומאה, אינו מטמא לכהן במקדש , דחדס וכל־ ס אי: מקב־י״ץ טומאה רק מאב הטומאה: קב) דאע״ג דמטמא לאבנט, הכי

, משישהנו עד שיזזפש אחר צבת ללקק בו השרן:  עדיף טפי
 שימט׳א

עז  בו
ך נ״ל דבמשקנא הדר ביי הש״ס, ונמקי למפני׳ בלא מנטל  2"י (א) כ
 והא דתני בברייתא דמותר לרזל כתבן, היינו בשנוי וכדרבי;
ם ק״ל טון לכל עיקר ג מ יד בלא שינוי/ עי׳ש ולו״ק. — א  ומתניחץ מי
 האיסור במדינה/ הוא משום אשייי גומות כמ״ש רט״י בנמ׳ כל״ס ללא,
/ ובמדוגף  וכ״כ ;מי רמג'׳א(שי״ג סקי״ז), א״כ הרי ככבש מרוצף באבניה הי
 אף במדינה ליכא משוס א״ויי כימו/ כאמימר דברי זילחא (ר״ל לרק העיר)
 במחוזא, מדהי׳ רצפה בכל העיר (פשית דצ״ס א׳)? וכמו ק שרינן לכבד
 בית מרוצף (כאו׳׳ח שצ״ז בי), ואמאי אהרינן הנא במדינה היכא להוה
, דדמ• למדיה , דאסור אף במרוצף, רע  דומיא דמש ? ואי״צ דביזיק מלח ג
 משוס שלכנםין המים בין אבן צאבן, ויש השש אשייי גומות (כהוס׳ שבת
 הנ״ל דיי׳ה שרא), וה״נ המצח שנכזק נכנם בהרי־נין שבין אבן לאבן; ציתא
 דא״כ גם במקדש לתסר, דאף שאינו מתכוון עכי׳פ פ״ר הוה, למ״ש מהדחת
)? ונ״ל למזבח  עזרה נש״פ דשלא ברצון חכמים עשו (כפסדס דס״ד א׳
, והרי הכבש (  שהיה בנוי מתערובת סיד וקורא ואבנים (כזבחיס דנ״ד א׳
 בכל דבר דמי בבניינו למזבח (כמדות פ״ג מ״ז) גס נקרא על שם המזבח

 ציוגים

נ מ׳׳נ ׳  ף כר; עלקה. ק
 ינחיס ׳*כ ע*נ מיי׳ פ״י מ׳׳ה
נ en* ן י מ  בלי כ׳־|ד8 ה׳׳5 ס
 ?:״נ: אבל ניא בהדינה .
? י כ  כיי׳ פנייא הה׳ כנמ ד
 3מ״נ לאיין כ"ה :ץב״פ
׳ שכייז סע•׳ נ״ה  י)ו׳׳וז סי
. T'p «יא ן י ק ז ־ ״ה; ב  בהנ
׳ פיו מה׳ המילין ליב : ״ » 
 מב־ר הנולה . שיו
 ייייי׳ : טו יפיץ שנמצא
 במקדש . קיז גנ״נ :

ת ו א ח ב ו  שנויי נ
 יר כורך עליו. גדנו׳פ
 וגכייק ובילםביב,. עליה
 .וב״ה נפי׳ר׳יתתרש״י וכתב
 הרג נעל ד״ס )״ל ,וקאי
 טל המכה', אך יוכר
 נ־ון דקל,י על.ה56במ ול׳
. . ן י ק ז ו  ;קנה היא* ב
; במו"ס ש ב  ע׳׳ג כ
 יני׳בבי״ר.. הכבש
 וכיה מכלי (קס) וגרי״ף
 וגראיש וכיה בטיק(ושם
 ובוזקץ)>בשייל) שלא
 יחליקו. גמש־יפ ונכייל]
 •מושבי׳יר.. יחליק ;
 :כיימ ליתה, וממלאים,
 נד״; וגכי׳ק וגמשבי׳ר
 ו מ ם ל י 0-ן ; גכי׳מ
 וגמכביכ דיו רס׳יב
 ורפיח וגדיש וממלא :
 גכ״א ממלאין: נפי׳
ם.  ריח ממלאין מי
ד הגולה ומכור ו ב  מ
, ת ב ש  הביול בגלגל ב
 בכי״א מבור הגדול
 ומבור הגולה בגלגל״ ;
 ככי׳ק מביר הגולה
 בגלגל בשבת וסבור
 הגדיל וכיה נכי'מ
 וינשכי׳יר (1יה0 מבור
 הגדול ומשמע דקל., דוקא
 אללינן: ועי׳ קול הרמז)
 וכיה בדכו״פ (ובהן ליתא
 ר ל׳ בגלגל) ועי׳ פי׳
ר א ב מ  המ::ה לרמביס. ו
. , ר ו כ מ , גכי׳מ ו ר ק  ה
 וכ״ה כס׳ העדס הל׳
 ע׳׳ח ובראיש וכיה לקמן
 בג:.'(ע״כ) לא כל הגורות
 הקרות ומשיי שם וכיה
 בלי״ף אגל כרי״ף כ״י
/ ד  ומבאר (דיס); ג
 ובכי״ק ומבאר חקר
 והמסחא הזאת היתה גס
 לפני רמנ׳כ (עי׳ פירושו)
 וכפי׳ ריח מאי גור הקר
 [אולי גיל הקר] כו׳ נור
ט׳  כהקדו עלי״ נביאים !

 ע״ש .
ל ו ד ר ג ו  א

 מפרס ההילוק דבאמצע
 הוי קשר עאינו של
 קיימא ומן הצד הוי
 קשר של קיימא . וא״כ
 לש"ז דבריו מ וארים
 בגמ' לפי שיטתו דד. א
 כל הסברא לחלק בין
 באמצע ובין מן הצד
 הוא רק בקשר של
 ק״לא . ואי דבאנית
 קשר, מא־ טעמא דרבנן
 הקשר של קיימא אסור.
 ע••; ^רש״י בכונייז
} ד׳׳ה אילימא ' נ 1 ל ) 
א שם ׳ ש ר ה מ ב ן ו נ ב  ר
 ואיש . וכיו ששוט ולא
: א י ש ו ת ק ל ה ת י ה ת נ ב  ה



 ציונים

t to  בצבת. מיי׳«'נ s?׳
 מקדש היה: כל מק ם .
 עיי׳ cu : ושאר בל
t ת. פסיז גינ  המגמו

 שנויי נוםחאות
, ת ו ב ר  שלא ל
ת ו ב ר ה  במשכייל שלא ל
 מהיכן ככי״ק ובמשכי׳ר
. מוציאין  מ א י כ ן
 גזרתו). גכי״מ םיצ־אי

 וליהא. מן ההיכל (ומן
 האולם) ומבין האולם
. מן , } ׳ 7 , ג בה למז  ו
; . , ן י ב . ם , ם ל י א  ה

 גד״ש מהיכל האולם•
 ולמזבח וכן ליתא לדל׳
 ומן האולםנכיימ (ימסכו
 כגליון שם) וכן ליתא
; גכי־א ו  גיא יש די
 מהיכל ומאולם ומבין
 אולם ולמזבח; בכייק
. (ף״ע . מבין האולם . . 
 אומד). כמשניג דיפ
 ליתא מועוש. מקום
. גהייא וכריש ן ה י י ח  ש
 ממקום ג גמשכ״כ כל
 מקום. (חטאת).גכי׳מ
 ליתא וגגליון שם אשם
 ״ושמש הוא דבחטאת
. ס) (די אי ת הו  שאינו קג
 כל המקומות. בכיימ
 כל המקום ואינו נכון.
ו ך ר ע . ג ר ת כ ם  פ

 שםקמו־; מקוש שהתירו.
 בכי״מ כל מקום, וכ״ה
 ככי׳א; כד״ש בל שהתירו
 וכ״ה כרי״ף ובראיש,
, משום . בטיק  שלא.

. ם ש , מ , א ל ש  ו

 לקוטים
 תוי׳׳ט דיח רש״א וכוי
 זה לשון התו׳ והיק
 ידש לתיק אע&׳י שמקיל
ז לתחום ו  אני כממשיך ח
 (מחמיר) אני בנימת הכנור
 דהתם לאי קולא הוא אלא
 משלך כתפו לך וגם כאן
 לא נתנו לן אלא מפלך
 יהייגו ענינה דהוא דגר
 המותר ע״כ. וכוונתם
 למענו פרשיי שכתג אעשיי
 שהקלתי גמחשיך חון
 לתחוס מחמיר אני מימיו
 ההנור דהתס משלך נתנו
 לך אכל כאן לא התירו
 אלח משוס שגוח ע״כ
 והוא עצמו תמצית פי׳
 הר״ג. וק׳ יזדא דהתם
 אמרו אכל כאן וכו׳
 וגמתני׳ תנן שלא סחירו
 אלא «שום שנות ומלח
 שלא היא נתינת נןעס ולא
 יצדק (הפליגו ולומר אגל
 כאן ותו דהא ריש קאמר
 הכי בהדיא לעיל ספיד
 שאין המשוחות ממצין וכוי
 וא״כ למה לו לחזור
 ולהזכירו ככאן הוה םגי
 דלימא לא התירו אלא
 משוס שבות ולתז׳ א׳׳ש
 למאי דקאמל ריש משלך
 נתנו לך אינו על ההיא
 מד׳שיך חון לתחום גלכד
 אלא כלל כולל אן־ לרהכא
 דהכא נמי מקרי משלך
 שהוא דכי מותר והיינו
̂צ  משום כלא התירו א

 עניבה

 יע 0כי*מ״ המוצא תפילין פרק י עירובין תוספת ירט פה
 באבנטו ואף על גב דמטמא ליה לאבנט שהוא קדוש הכי הרגום אבגמ המיינא. הרמב״ס: ומבין האולם ולמזבח. דמכם
 עדיף שלא להשהות את הטומאה בעזרה לחד אחר הצבת של ולהלן קדושה.יתירה משל עזרה כדתנן לה בםוףיפי׳ק דכלים.
 עץ ובידיו לא נגע ביה דלא נטמי כהן גופיה הלכך בהמיינו ובמשנה ה' פ״ה דתמיד פי' הר״ב דעל שבות כזה גזרו ואפי׳
 אוחזו דלא נגע ושרץ אינו מטמא במשא והאבנט שמיטמא כשרן במקדש. ועי׳ לעיל משנה י״ב: ושאר כל המקומות. סתמא
 דמתניתין למר כדאית ליה ולמר
 כדאית ליה. רש״י. וכן פירש הר״ב
. פירש ר ת נ ס נס: פ  בדברי בן נ
 הר״ב סיר וכוי ועי׳ במשנה ה׳ פ״ה
 דתמיד: ר״ש אומר. כתב הר׳יב
 ר״ש פליג את״ק דלעיל דאמר קופרין
ר עד הכא משוס ט  נימא כו, והא מ
 דבעי לאסוקי מילי דבמקדש אבל צא
 במדינת. תוספות. ומ״ש הר״ב אבל
 לא קושרין בקשר שאפשר לבא בו
 ליד חיובא דאורייתא . כפירושו
 דלעיל שם דלת״ק עצמו לא התירו
 אלא שאינו של קיימא . וכדכתב
 לקמן בסמוך שלא התירו במקדש
 ורש״י מפרש כאן לאתיא לידי חיוב
 חטאת במדינה כפירושו דלעיל דאפילו אב מלאכה הותרה במקדש
 במכשירין דא״א לעשותן מערב שבח. ומ״ש הר״ב ואייל ר״ש
. זה לשון הר״ר  לתייק אל תתמה וכוי וגבי תחומין אני מיקל טפי
 יונתן לתחומין איכא מייד דאית בה דררא דאיסור דאורייתא.
 דכתיב (שמות עז) אל יצא איש ממקומו וכתיב (ישעיה נמ) אם
 חשיב משבת רגליך. וכאן שאנו מחמירין דאפי׳ שבות הקל אין
 מתירין במדינה. ר״ש מחמיר יותר מהם שאפי' במקדש איט
. ומ״ש הר״ב  מתיר שבות שאפשר לבא בו לידי חיוב חטאת ע״כ
 דאפיייצאחון לתחום. כפירוש הרמב׳ים הוא. ולעיל בסוף פ״ד
, אלא דמתיר דוקא בממשיך דאטס הוא.והן דברי ן  לא פירש כ

 הר״ר יהונתן שלשם: סליקא לה מסכת עירובי!.

 רבי יהודה אומר בצבת של עץ שלא
 לרבות את הטומאה ק>). מהיכן מוציאין
 אותוקיז. הן ההיכל. ומן האולם. ומבין
. 'דברי רבי שמעק בן ( -  האולם ולמזבח קי
 ננס. רבי עקיבא אומר מקום שחייבין על
 זדונו כרת. ועל שגגתו חטאת קי). משם
 מוציאין אותו. ושאר כל המקומות כופי;
 עליו פסנתר יד). רבי שמעון אומר מקום
 שהתירו לך חכמים. משלך נתנו לך. שלא

: ( ח  התירו לך אלא משום שבות ק
 סליק מסכת עירובין

 כוי לא חיובא דאוריתא

 אינו מטמא אתהכהןכשאוחזו דהוה
 ליה אבנט רחשון לטומאה וחין
 אדם וכלים מקבלין טומאה אלא
. ץ ת של ע ב  מאב הטומאה: צ
 שהיא פשוטי כלי ען ואין מקבלים
ת הטומאה.  טומאה: שלא לרבות א
 לטמא אבנט הטהור ונוח לו
 להשהותה שם ולחזר אחר הצבת
 מלהבות את הטומאה. והלכה כר״-י:
. בשבת: םן ו ת ו  מהיכן מוציאין א
. אבל בעזרה ם ל ו א  ההיכל ומן ה
 אם נמצא שם מכסה אותו בפסכתר
 ומניחו עד שתחשך : כל מקום
. אם יכנס ת ר  שחייבין על זדונו כ

 לו בטומאה דהיינו כל העזרה משם מוציאין אותו ושאר כל המקומות
 כופין עליו פסכחר סיר של כחשת. תרגום של סירותיו פםכתרוותיה
 לכסותו עד שתחשך והלכה כר״ע: ר״ש אומד מקום שהתירו
 לך חכמים וכוי. ר׳יש פליג את״ק דלעיל דאמר קושרים טמא
 במקדש וסבר דאין קושרים נימת כטר שנפסקה אלא בעניבה
 שהיא אסורה משום שבות בלבד וא״א שיבא בה לידי חיובא
 דאורייתא אבל לא קושרין בקשר שאפשר לבא בו לידי חיובא
 דאורייתא ואמר ליה ר״ש לת״ק אל תתמה עלי שאני מחמיר
. ואומר שאפילו יצא חון לתחום  כאן וגבי תחומין אני מיקל טפי
 ט׳יו אמה יכנס. דגבי תתומין משלך נתנו לך משוס דידעינן
 שאותם ט״ו אמה אינם חון לתחום שמודד התחומין הקובעין
 סימנין בסוף התחום קיס לן בגווייהו שאין קובעי! התחום בסוף
 אלפים ממש אלא כונסין לתוך התחום מפני הטועץ שאין מכירי

מ לקשור טמא במקדש שלא התירו  הסימן ופעמים יוצאים להלן ממנו מעט וחוזרין. ומשים הכי חני מיקל בתחומים. ח
 במקדש אלא איסור שבות לא חיובא דאורייתא . אני מחמיר ואומר דדוקא עניבה שיש בת איסור שבות התירו אבל לקשור קשר

ת עירובין כ ס  ממש שפעמים יש בו תיובא דאורייתא לא. ואין הלכה כרבי שמען: סליקא לה מ

ז ע ו  ישראל ב
, לפיכך נם אופן בניינו היי משיד וקוניא כגופו של (  (כזבחיס דכ״ב אי
 מזבח, ולהכי צא הוי כרצפה; ומה״מ כל דלא מכשל ליי להדבר שסזר
 במקום שפזרו, שרי / ורק במדינה משום גזירה דמחזי כבונה לא שרי

 רק בשינוי:

ן תפארת י כ  י
 קג) שיטמא האבכע : קד) בשבת: קר.) אבל בעזרה כופה עליו
 פסנתר עד שתחשך: op כשנכנסשס בטומאה, דהיינו מכל עזרה:
 קו) סיר גדול של נחושת : קח) דיש קאי אקישיץ כימא במקדש
 [מי״ג], רק נשר ליי לתייק עד שסיים כל מיצי שבין מקדש למדנה,

 ולבתר הכי חולק עליו, וס״ל דאסור לקשור נימת כטר במקדש, מדמתחייב אקשר במדינה, וה״ק ריש, אל תתמה שכאן התמדתי
 בדיני שבת במקדש, ולעיל [סוף פ״ד] הקלתי בדיני שבת במדינה, שאמרתי דאפילו יצא ט״ו אמה יכנס, על זה קאמר, מקים שהתירו
 לך חכמים, משלך נתנו לך, ואותן טי׳ו אמה שהתרתי פלך הס, ואינן חון לתחום , רק מפני הטועים, כדקאמר התם, וכמו כן ה״נ אני

 אומר שלא התירו לך לחכמים במקדש רק דבר שהוא משום שטת, דהיינו עניבה, ולא קשירה:

 הלכתא נבירתא כללאדפרקי •
 מירא בכותל עאיגו דשבת לאי ז«ז תפילין, וכעלובש

 דף הבולט מכותל
כ ; ח כ  משופע וגה עליו אסור ,- דק םהטכו על ה
 משופע כמן שלא הניע לארץ מחזירו: מיד ח. 1

 לריה למעלה מי״ט, ויש בו ד״ט על ד״ט , ותלין הבית הסמוך לו בתוך
, משתמשי! עליו ; ובבי דפים דבי אנשים זח למטה ו  ניט פתוח ל
 מזה , אפילו שניהם למעלה מי״ט, אינו מותר , אלא כששניהם בלתי
, ואפי׳ ת י ב  רחבים דע״ד , דבלאיה אוסרים זע׳ז ובענין כלים ששבתו ב
, ובתחתון ד׳ ולא בעליון, העליון משתמש רק בנגד ׳  אין התחתון ד
, לא בצדדי החלון; וטיהא רק כלים המשתברים כחרס וזכוכית ו ג ו  הל
, י ל כ  מותרים; מיחא בדבר רחב >לא דף), שהמשתמש שמ עומד עם ה
, ויוצא על אייר ברמלית וגבוה י״ט מותר בכל הכלים; ף ד  או אפילו ב
 עומר כרה״י ומטלטל בר״ה, ובלבד שלא יעבירם ד״א או מרהיי לר״ה ,
ב, ולא יעמוד ברה״י ויוציא ראשו לר״ה וישתה שם או איפכא, י  דתי
ח, או  אא״כ יבגים ראש:, ורובו למקום ששותה, משא׳׳כ לשתות בכרמלי
 איפבא מותר ; ויש מתירים בכלים שאינם נאים לשתות אפי בהושטת

 עואר

. כיון דשבת דאו זמן . ב ה משגה א ר  פ
ת ב ש ף, לפיכך המוצא תפילין ב סי ׳ זוב ביחד ליכא בל תו  י כ
, ויש בהם רצועות , וקשורות , דידוע ן  כבזמן במקום שאין משתםרי
, ימתין ם , וכשהם רבי ג ו , ויכול ללבשם, מכניסן זונ ז ת עו  שאינם קמי
ת פחות מד״א, או נותנם  עד הלילה ויכניסם, ובמחירא מוליכם פהו
, וחבירו לחבירו עד שמניע לחצר החיצונה ; ום׳׳ת ממחין ער ו ר י  לחב
, ומכסה אוחח ונכנס, ר  הלילה ומביאה; ובנסומים יורדים, מתעטף בעו
 וה׳׳ה דמטלטלה כלעיל פחות פחות מדיא, או שבותנו לחבירו והכירו
ך; וכן הרין בבנו שנולד בשדח ובחבית  להכירו וכו׳ כמתירא להחשי
( ו ד י ג . הקורא בספר על האסקופה ונתגלנל ראש האחד מ  שמצא : מי
 גוללו אצלו בראש השני שבידו אפילו נתגלגל חוץ לד״א ובר׳׳ה,
, ודוקא כתבי קודש, משא״כ שאר דברים דאפילו  והאסקופה ברה״י
 מכרמלית אסור להחזירם; היה קורא על גב רה״י, ינתגלנל ראש האחד
ר, אלא עד שלא הגיע לי׳׳מ לארץ, ובהגיע וחכוהל י  אינו מותר להחז

 סדר ם: עד ח״א י
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, ואפילו נגררים  כשהציר למעלה ולמטה, ורק כשהוא באמצע מוהל]
. ובאין להם ציר ולא היה להם ציד ם ה  בארץ , בקשרם ותלאם לנעול ב
 !והיד. בפקק החלון שאינו עשוי לפתות אלא לעתים רחוקים], אין נועלים
ה ס נ כ , אלא אם כן היו נכוחים מן הארץ, מיהא בפתח העשוי־ ל  בחס
ר , נועלים בו אפילו לא היה לו צ־ר מעולם וננרר : י  ויציאה תי
 מ׳׳ט . מותר לעמוד בר״ה , וליטול מפתח ברה״י ולפתוח שס, ולהיפוך ,
. דין ב י י ח פיי׳ז מ׳׳ז: ט ב . ע׳ ש ר ג . י״א . דין נ י  כלעיל מיד : מ״
 החזרת ציר, עי׳ שבת פי״ב מ״א , ויש למחות לסלק החלון ע׳׳י עובד
ת, כרט״ז: ו , ובעובד כוכבים שב ת א ס  כוכבים בשבת דבישראל חייב ח
 מי״ג. י£ך, דמיה שנשלה מע׳׳כ מכה אינה מותר רק כשנפלה ע־ג כלי
, ולא המירה במזיד ועיי עובד ביכבים במקצת חולי מותר [ ע ק י  נלאפוקי ק
 להניהה לכתחילה ז ולעזרת רטיה ע״י עובד כוכבים, דוקא בחלה כל מפו
. מגלה קצת רטיה ומקנח פ* המכה , וחוזר ר ב  או שיש סכגת א
, ולא יקנח רודפיה עצמה , מכה שנתרפא, ח מקנ  ומכלה מקצתה השני ו
 נו^נץ עליה רטיה שאינה אלא משמרה ואינו בהול לשחיקת סממנים
 וודוקא ברסיה עשויה , רלעשות ע י עובד כוכבים הדין מבואר לעיל].
, ביד או בכלי [ודחה בכלי הייב ר ח א  אסור לחתוך יבלת לו או ל
. הגוזז בין מן הבהמה וחיה ואפילו מן השלח [כלומר מהעור  חטאת
 הגפשטז והתולש מכנף העוף חייב , משא׳׳כ טוה מחי דפטור , דאין
, ובא״צ לצמר או לשער הוי מלאכה ך כ  דרך גזיזה , ניפוץ וטויה ב
 שאצלג׳׳ו. ובתולש צמר מבהמה לרמב״ם פטור , ולרא״ש הייב משום
 עוקר דבר מנדולו וכן לרט״ו סיי של״ו בתלעו אדם מעורו

. נותנים עלה ע״ג מכח בשבת חוץ מעל ו  קצת
 עלים המרפאים ולא גמי דמרפא. ומותר לקשור

 של קיימא לדבר מצוח , כלקשור למדוד שישיר משיעור
 בנור רק כנפסק !לאפוקי לכתחילה] מותר לקש־ר במקדש

 נפנים וכל
 קשר שאינו
 תורה , נימת
 לא במדינה :

 עואר לבד ; .ולהשתין או לרוק אסור אפילו לכרמלית , ואפילו הוציא
 אמתו ופיו לחוץ*; ורוק שנחלש ומיכן לרוק יש אזשרים להלוך בו ד״א
 בר״ה; מזחילה, שהוא צנור ארוך לאורך חגג תוך ל־ט, אשור לאדם
 שבר׳׳ה לחבר ירו לחמזחילה למעלה או למטה מי׳׳ט לקבל המים
 הניטפים, אא״ב המזחילח בולטת נ׳ זוסחס צנור בולט ג'1 ואין בו דע״ד,
 או אפילו דע" ד ולמעלת מי׳יט, ולקלוט מאויר אפילו למטה מי״ט ואשי׳
. בור ברייה וחוליא ו י  ידו תוך ג׳ למזח־לה ואינה בולטת סותר : ס
 סביבו רה״י שהוא בתיך ד״ט מותר למלאות מטנו / וברחוק ד׳׳ט רוקא
ה י״ם ורחבה ד׳ מיתד כו  בחוליא נכיה י׳׳ט; אשפה של רבים ברייה נ
: מ״רן, כל מחיצה שאינה ד י ח י ל  לזרוק לה מרה״י, משאיכ בחיא ש
ר, אלא לצניעות או לשמור מה שבתוכה , או לישב בה כרי לשמור  לדו
 השדות דאינו לדור בח יומם ולילה , היא מהיצה לטלטל מה שכתובה
 עד בית סאתים ; אבל אינו מחיצח לעשות שבתוכה מוקף לדירה ולהתיר
 הטלטול בו בהוא יותר מבית םאתיס , ואילן שענפיו יורדים למטח תיך
 נ״ט לארץ, ועיקרן במקום שמחוברים לאילן גבוה י״מ נאו שגבוה
, ורחבים במקום שגבוה י״ט ד״ט, [ ת ש ק  י״ט רק באמצע, שעשוים כ
 ומילא הענפים בעצים או בקש וקשרם, שלא מידם הרוח מותר לטלטל
, אלא ם ה  בתוכו יעד בית ס אתים ; שרשי אילן אינו מותר להשתמש ב
, הכיש ה ט מ  באין בבוחין מארץ גייט , ואש באים למעלד. ויורדים ל
 במקום שגבוהים ל׳ט אסורים ; הי׳ גבוחיס שלשח וחלל חחתיחם , אפיי
 בצד שאין חלל ומוח לארץ אסור ; רחבה שאחורי בתים ותלה בח
ק פרצה שגדרה בקוצים כעין דלת] או שעשה בח ו  מחצלת מקנים נ
 דלת !העשוי מקרשים חרבה ויש לח אשקופח לאפוקי בלוח אי. או באין לח
, «ז , אעש״י דאין נכנסים ויוצאים בח תדיר דםחזי [ ה נ  אסקופה התחתו
, נועלין בהן בניכר שהיה להם ציר, אפי׳ אין להם עתה ;ובייש ה נ ו ב  כ
זהר, שלא להחזיר ציר למקומי , מיהא אז צריך לי ה ת  ביש לחם ע

 לקוטים

 ענינה שאינה מלאכה כלל
 אלא שבות ס״ כמדינה
 אסורה משום שבח וכיין
 לאין שבות במקדש הו׳ל
 לנר כמוהר ומשלך נתנו לך
 ונ״ל דאיברא דמאי דקאמר
 ריש שלא התירו לך וכו׳
 הומתו לחלוק את׳ ק
 לקושרי׳ נימא איל מעמו
 הוא כולל בבל הגמ׳
 לשרו כמקדש ולא כמדינה
 לאינם אלא מ!לי דשבות
 והיק ר״ש כי היכי
 לבמחשיו חוץ לתחום נחנו
 לך משלך הינ מימת
 מור שהרי לא התירו לך
 שוס דבר במקדש אלא
 משום שבות ומש״ה אע״ג
 דר׳ש קאמר כן לח״ר, כסר
 ליה ר׳ עד הכא משוס
 דכולל לכל מאי לתנן

 לטיל. (קול הרמ״ז);

 תוספת ירט איר לארבעה עשי פילן א ר״ע מברטנורה

. כי היא מצוה שניה לשבת בפי המועדות והיא תחלת המצות ת ועירובין ב  כתב חרטב״מ שסידר פסחים אחר ש
נות על ידי משה ע״כ :  הנתו

. מפני שיש פסת ראשון ושט. מסכים לפי׳ ב׳ לתוספות בר׳׳פ בתרא. ואילו לפי' א' [*ערג ששוחכוין ן ו  פסחיס בא השם בקנ
 בו פםתים. הכא לאו על שם קרבנוח קרי לה אלא ע״ש המועד. וא״ה קרי לה פסחים כלומר] פסחים דעלמא והרי שבת
 סוכה וחגיגה ור״ה. והרבה שלא נקראו על שם דעלמא אלא ר״ל דמסכת זו מפורשים פסח ראשון עד פרק מי שהיה טמא ואותו
 פרק כולו בפסח שני. ובדפוס הגמ׳ קרי פסח ראשון לארבעה פרקים ראשונים דמיירי בדיני חמן ומצהדנהגי בכל זמן ופסח

: ח ס  שני קרי מפ״ה עד פ' בתרא דמיירי בדיני הקרבן של פ

. ליל שלמחרתו יהיה י״ר וקורא ר ש  פ״א א אןך לארבעה ע
 התנא ללילה אור כדרך שקורן לעור םגי נהור
ת החמץ. אית דמפרשי טעמא  ולישנא מעליא נקט: בודקין א
 דבדקה כרי שלא יעבור על בל יראה ובל ימצא אם יהיה חמן
 בביתו בפסח. ואע״ג דבבטול בעלמא
D םגי חיישי' שמא ימצא גלוסקא יפיפיה  £ PI D י
 וימלך על ביטולו ויחשוב עליה לאכלה

ק א א אור לארבעה עשר. כתב הר״ב ליל וכוי ולישנא ר  פ
 מעליא נקט.מסיים הרמב״ס שלא תהיה פתיחת
 הספר בשם ההעדר. והרז״ה והר"! כתבו עוד על שם פתת
. כתבהר״ב ואע״ג  דברך יאיר(תהלים קיט): בודקין את תחמז

 דבביטול בעלמא םגי דלפי' מדכתיב
] ™ D D 12 תשביתו ולא כתיב תבערו והשבתה 

. .  דלב היא השבתה. כדפירש״י דף ד׳ .
ם ויעבור עליו על בל יראה ובל ימצא י ק ד ו ה עשר א) ב ע ב ר א ך פרק א א אןך ל ל מ ׳ ר ו כ א ו צ מ א י מ  ע״ב. ומ׳יש ש
ד לבערו  על במולי רחכב כו׳. כלומר רכחו הילכך בודקים את החמן כ
 שבביטול בעלמא דהייט בלב שיחשוב בלבו כאילו הוא עפר סגי מן העולם ואית דאמרי טעמא ובדיקה גוירה שמא ימצא חמן

 בכך בביתו

ן י כ  יכ תפארת ישראל י
 ומשוס הכי נקע אוי מלעייין אור היום קצת. ולרימה א׳ ניל למה דקי״ל
 דאול כוכבים כמי אור (כסםחים דיב א׳), להבי נקע אור, >״Y משעת יציאת

 איר
 גדול

 לומר בלשון נקי׳ דוקא , והיכי דנפישין מילי משתעי בלשון קצרה
 דוקא. וחיינו דבתיב טמא בדאורייחא . וניחא בזח מאוד לשון הגמ׳
 משחעי בלשון קצרת דחוי דוקא , דלשי׳ רשיי צ״ל דכוונת הגמ׳ אף
 בלשו; קצרה . כמ׳ש המהרש׳א . ולא הוי דומיא דמעיקרא דקאמר משתעי
א דפריך הגמ׳ ובראורייתא קא. וגם ניחא מאוד י  בלשון נקי׳ דפירושו דו
ב םמא לבתר דהביא תני דבי ר׳ ישמעאל ולא הקשח מיד  מי לא כתי
 על ריביל דעל ריב״ל לקימ דטמא אינו לשון מגונה בחני דבתיב באורייתא.
 אבל על תני רר׳׳י מקשה שפיר דקאמר דצריךלספר בלשון נקי׳ אף היכא
 דאינו מגונה וא״ש הםוגיא ברווהא» ובן גדא־; דעת רבינו יונה בספרו
 המוסר שערי חשובה (סי׳ ר״ל<_םמוך לשער הרביעי בחלוקי הכפרה עיי״ש.

 והארכתי

 5״א א) ליל שנמחרתו יהיה י״ד בניסן, אחר צאת הטכבים [א״ח
 תל״נ מר!א׳];וי״אביה״ש[ש״מ.אי״יכ׳כ הד״ן בשם הראב״ל,

ר ו  א
. בנמ׳ (ג׳ אי) ותנא דידן מאי ר ש ק א משנה א׳ אור לארבעה ע ף £ 
 1 מעמא לא תני לילי לישנא מעליא נקט וכדריב״ל דאמר ריב׳׳ל

 לעולם אל יוציא אדם דבר מגונח מפיו כוי חני דבי ר׳ ישמעאל לעולם
 יספר אדם בלשון נקיי כו׳ ומשקינן בנמ׳ דכל היכא דכי הדדי נינהו
 משתעי בלשון נקי׳ וכל היבא דנפישין מילי משתעי בלשון קצרה . ועיין
. ובלל דבריו ת ר ח  פירש״•־ שם. ועיין כבעחמיא דיש לו שיטח א
. דחיכא דהלשון מנונח אפילו נפישין ה ז  לחמעיין הוא דיש ג׳ דרכים ב
ב ו ת כ  םילי של לשון אהר לא ישנה בקצרה לשון מנונח וחיינו דעיקם ה
 דההם הוי לשין מגוגה. אבל היכא דאינו מגונה רק ראינו לשון נקיי
. בזה יש חילוק ביז כי הדדי גינהו דאז צריך ׳  ג״כ ויש לשון אחר נקי

 ציונים

׳א א איר לארבעה.  פ׳
׳ ננ״א, ילקוט ם נ  שסחי
י ה י c'spon, מיי׳ מ״נ מ מ  י
 גזסז ומצה מיג שמנ «ין ל*מ
 נישיע אוייז סי' פליא פ*י׳ א:

 שנויי נוסחאות
א א אור לי״י י  פ
 רש׳׳י כתב איר
 לי׳׳ר נרסינן ואולי היתה
 לסגיו נוםחא אור י׳ד
/ עיש  כמו במשגה ג
 גשינ ובקול הרמ׳־ז.

 תוספות חדשים
 בשם כבוד אדונינו
 מו׳יר כרב הגאון
ל בוצינא קדישא ו  מל
 ננוהר׳ר לוי יצחק זצ׳ל
 אגיד דקיק ברדימשוב.

 פרק א משגה א

 מעם למה קראו החכמים
 שס המס׳ פסחים וגס אנו
 קוראים את החג בשס
 פסח 1ככל התורה קורא
 אוחו בשם ח; המצות
 וצריך ליד-ין למה שינו
 חכמים מל׳ התורה. ונ״ל
 כעזר אדון כל ע׳ס מ״ש
 רש׳י זיל סרשת בהמלוהך
 על פסוק ויעשו בני ישראל
 את הפסח גמועדו ודל
 ולמה לא פתח כוו מפני
 שהיא מותן של ישראל
 שהל מ׳ שנה שהיו ישראל
 ;מדבר לא הקריבו אלא
;  הסח זה בלבר עכ״ל עי
! יבח על נכון דלהה• ,  ועפ,
 צא קראו התורה בשם שסח
 כי השיית אוהב את ׳::אל
 ומאהבתו אותן ובחמלתו
 עליהן לא רצה לספר
 בגנותן כי במדבר שם

 פסח



ר לארבעה עשר p"fi א פסחי• חוםפת יו״ט £ןי שנויי נוסחאות 1  ר״ע מברטנורד׳ א
 אץ צדיך נדי; ובמשבייר
• ולמה במשייג . י נ י  א

. ה פ ג  ובמשבייל ו

 תוספות חדשים
 פשח מורס גטשן שלא
 הקלעוהו שם וההורה
 נהנה במיכל ועיכ קורא
 אוהו גמולה מג המצות
 אכל אחר שעמו המי שכה
̂ל פשח־ס א!  והקרינו ישר
 נקרא גס הח; בשם פסח
 כי פשח מורה עיש הנם
 שפסח על כתי כני ישראל
 והנס היה ביינו בליל ט׳׳ו
 וגס מעתה אינו מולה• על
 גנותן כיון שייקייבו
 פסהיהם ומטעס זה קראו
 החכמים מס׳ 1ו פסחים
 וטפ״״ז ישתנק קושית
 הראב׳יע מוכא בהוני
 במס׳ ליה דף >״ג דיה
 דאקריבו ו!׳ל הקשה
 הראב־עהא ממחרת הפסח
 היינו ט״ו כניס! שהוא
 מחרת שמיכות הפסח הנשמע
 בייל כדכתיב בפרשת
 מסעי ממחרת הפסח יצאו
 בכי ישראל ביד דמיי חה
 היה כעי! עניל עיש ועיש
 דברינו לקימ כיון דבימי
 יהושע כבר מלו בני ישראל
 והקריבו פכהיס ואז נקרא
 גש הייט 3:ם פסח וע״כ
 כתיב (יאכלו בני ישראל
 מעבול הארץ ממחרת
 הפסח דאז הי׳ע עצמו
 נקרא פסח וממחרת הפסח
 הייכו ט״ז שהוא מחרת
 הי׳ט שנקרא פסח ואקריבו
 עומר והדר אכיל והא
 דכתיב בס׳ מסעי ממחרת
 הפסח התם קאי בולאי על
 עשייח השסמ דאז בזמן
 יימ לא היה עדיין יו״ע
 וחמוצו אינו נוהג אלא
 יום א׳ כמאמל מדל :
 ובאופן אחר יש לפ־ש
 ע״פ מה שנודע בכמה
 מקומות ובפרט ברש״י
 בשיר השירים שהקב׳ם
 משתבח ומהסאר א״ע
ל א ר ש  בעמו בית י
 וכמאמרם חז״ל דהסילין
 ד::ארי טלמא מה כתיב
 בהו חי כעמך ישראל גוי
, ותענוג של p f o החד 
 ישראל לומר שבח של
 השס יתברך ביה וכיש
 שמע ישראל ה׳ אלהיט
 ה׳ אחד עיש והנה הקרבן
 שנקרא סםת הוא לשון
 חנינה כמאמר הכתוב
 ואמרתם זבח פסח כו׳
 פסח על כתי כני ישראל
 וכפירשיי זיל שס ומבואר
 בשס ןה שבח של השם
 יתברך ב׳ה שחמל על
 עמו ב״י ונשם היו׳ע
 שנקרא חג המצות מבואר
 העעס בכתיב עוגות מצות
 כי לא ח^ז כי גורשו כו׳
 ומהימ נקרא חי המצית
 שיצאו מיד שלא־׳ז, היו
 מהעככיפ כלל ואדרבה
 היו מזורזים נדיצות ה׳ עד
 שלא היה באפשרי להתחמן

 העיסה

ל להיות בדל ממנו כל שאר בכך. אע״פ שלא הוציא בשפתיו כלום ה״נ במחשבה בעלמא חוזר  בביתו בפסח ויאכלנו כיון שאין מי
ל מקום שאין ׳ ילין) לבדיקת חמן צריכה שתהא מביטולו וזוכה בה דמחשבה מבטלת מתשבה: כ מ . מ ר נ  ימות השנה : לאור ה
 מכטסין בו חמןימפרש בגמ׳ לחתויי הא דת״ר חורי הבית העליונים
 והתחתונים וגג היציע וגג המגדל [מכום דמשופעין] ורפת בקר
 ומתבן ולולין ואוצרות יין ואוצרות
 הנר •ב). כל מסוס שמן א״צ בדיקה.ואהא מהדר ומקשה

 חמץ נ) אי

 לאור הנרמדכתיב הכא(שמות ע) שאור לא ימצא. וכהי׳ הסם
 (בראשית מד) וימצא הגביע. מה מציאה האמורה שם ע״י מפוש.

 שנא׳ ויחפש וכו׳ וימצא . אן*
 מציאה האמורה כאן על ידי חפוש. את החמץ לאור

) שאי! מכניסי] בו ׳ דהא אוצרות •־) וחפוש הוי בנר דכתיב (משלי ל  צריך ולמה אמרו ט
יפש כל בדיקה ולמה' אמרו י) 'שתי 'שורות ואוצרות שמן אין צריך בדיקה .  נר אלתים נשמת ארם ח

 חדרי בטן. ותקט הבדיקה בלילה ומשני
 מפט שבלילה כל העם מצויין בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום דשרגא בטיהרא למאי מהניא. ומיהו אם לא
: שתי שורות של חביות הסדורות  בדק ליל י״ר ובודק בי״ד שחרית צריך שיבדוק נמי לאור הנר: ולמח אמרו. לקמן במתני׳0
 זו ע״ג זו במרתף של יין צריך לבדוק ביניהן. אחר שאמרנו כל מקום שאין מכניסין בו חמן א״צ לבדוק. למה הצריכו לבדקן.
 ומשני לא אמרו אלא במרתף שמכניסין בו חמץ. כמו מרתף שמסתפק ממנו ייןלשלחט ופעמי׳ שהשמש עומד למזוג ופתו בידו וכשתיין

 כלה

ז ע ו  ישראל ב
 (א) אבייי ואף להמשהה כדי לבער אינו שבר ך ככר תי׳ ע״ר פי׳א

ס לרמג״א (רכץ׳ תמ״נ) מ . א ג  אאמ״ו הנכי׳י לקמן סיף ס״
; וכן ר  אינו עובר על ב״י על הצילה / ולמנדל עוז מו׳ שעוח ולמעלה עכ
 הוכיח ח״י (רתמ״ג) מרשי" ב״ק לכ״ס בי. ואני הוכחתי כן מרש״י פסח"
 ג״כ(ל״ו ב׳) ל״ה לאר״א וכוי להתחייב עליהן / ול״ז ל״ה כיון וכוי עבר
 עליה, עכ״ל. ואני תמה על רנינו מהרש״א(ל״י ע״ב) ברש״י ל״ה לאחד
י ת נ ש  המועל, ללרש״י אינו •עובד על הלילה, והרי רש״י כ' בהיפוך. ה

, יש ליישב לצענין עשה לתשביתו כ׳ רשי למי הרב המאה״ג שליכו״א, י . ״ ׳ -
 לחייב ועבר, וכן צריך נמ׳ לפרש כש״ס דעשאן כברשזתו:

 לבדוק אתריו ולבערו לגמרי. מיהו בבדיקה לחוד לא סכי, שמא
 ואי משהי ליי פורתא, עובר עליו בבל יראה. (א) ואף שיבטלה
 אסורה לו , להט אחר הבדיקה יבטלו מיד: ג) כל השנה: ד) במשנה

 לקמן

 תוספות רעק
. ובסי הכריתות כ׳ ׳ י  א נאות א] בחרע׳יב ד״ר• ולמה אסרו לקמן במתנ
ת (עמ״ש בגליון סוף טס׳ בלים* ושם חי׳ עוינים  פיקודם ר׳ היי סדרי מענ

; ף ח ד מ  , ב׳ שורות ב

 גדול
 דחתם דבעת באו לנזור ועד אותו חיום היו בוצדין ומוסקין בטומאה א״כ
 לא שייך למפ־יך ממעשים בבל יום רמוםקין כטומאה דהא מעשים בכל
. ואי משום דברי שמאי הא לא אמר דמיםקין רה  יום היה נם בבעי
, רק רמקשה על הא גופיי דמזכיר ל ל  כטומאת דחא לא חזכיר מזיתים כ
 ענבים ואינו מזכיר זיתים . איכ שייך הלשון מפני מה קאמרת בוצרין
, וזהו דקאמר מפני מה נאת גוזר] ה ר ה ט  בטהרה . ולא קאמרת מוסקין ב
. סשא״כ חנהו הרי תלמידי ה ר ה ט  ביצרין בפ־.רה ואץ [את גוזר] מוסקין ב
 דהוו זמן רב בתר הכי דמקשה ממעשים בכל יום דמוםקים בטומאה .
 ואשה׳׳ט . ויתיישב נ״ב הא דשינה מלשין רבו דאין הביאור שוד. ובליל:
 ובהא דתני במשנתנו אור הביא הר״ן בשם הראב״ד עוד טעם דהחנא
 בא לומר שמתחילת הלילה שיש בו אור עדיין ראוי לבדוק . והבי
 פסקינן בש׳׳ע {ריש סי׳ תל יא). ונ״ל להביא םמך לזה מהירושלמי גריש
 פסחים< ר׳ מנא לא אמר כן ושמרתם בו׳ שיהא היום והלילה משומרין
 ויבדוק בייג ויהא היום והלילה משומרין אף הוא צריך להא דר״י
 שאין בדיקת הנר יסד. אלא בלילה יעושהי׳ט. וא״כ לראי מיד פשיטא
 שצריך לבדוק בתהלת הלילה בכרי שיהא בל היום והלילה טשומרין.
״ צריך לבדוק בכדי שיהא משוטר חיכף בכניסת ליל ייד  ואף מקודם ה
 לולא הא דאין הבדיקה יפה אבל בתהלת הלילה ת־כף מחוייב לבדוק.
 ואף דבגמ׳ דידן לא םבר להאי טעמא מים לא מציני שנחלקו לדינא ולא
 נחלקו אלא בטעמא וכמ״ש הראשונים בעין זד. בכמ״ד : שם במשנה
ב יהורא אמר רב הבודק  בודקי[ את החמין. בגמ׳ גו׳ בי) אמר ר
 צריך שיבטל. ועיין בר״ן שראריך לערש מהו ענין ביטול . ובדברי
 הר״ן שם יש מקים עיון. דמ״ש דמוכה בנמ׳ דביטול מדין הפקר
 והיינו דמייתינן עלה ההיא דםופי תנאים כוי לכאורה ליכא ראי׳ מזה
 דלא מייתי לה רק דלא חשיבא הא דםינטרא אנב ביתא . וממילא דלא
. ומיש י  הוי קשיא בל מה שהקשה הר״ן על הא דביטול . ויש לעי
 עוד שם שמא תאמר למפרע עבר עליי ליחא כוי וא׳יא לפרש בו׳ שא״כ
. דבריו תמוה־ן דא״ב יש לנו לומר י ו  אפילו בדק מחוייב מה״ת לבטל כ
 דםראירייחא אין לנו לחוש משום דםומכין על החזקה, ואמיד. בל שמצא
. ב ו ר . והוי בכל מילי דסוםכין על החזקה ו ג נ  אח״כ עבר למפרע בשו
 ואפ״ה כל שנשתכח אהיכ מהמיעוט עבר למפרע . דאפילו היבא ראיכא
. רק הבי הויל לאקשויי דהא מדרבנן ר ר ב  לברורי מדאורייתא אי׳׳צ ל
 כל היכא דאיכא לברורי אין סומכין על החזקה ורוב , וא׳׳כ מדרבנן
. ודברי ה ל ט ב  מחוייב לבשל שלא יעבור למפרע ומאי פריך כי משכחת ל

 הר״ן צ״ע.

ן תפארת י כ  י
 אור הכוכבים]: ב) בנר של שעוה יחיד, אבל בנר של חלב או
 שומן שירא שיטפטף ואינו בודק יפה לא יבדוק לכתחילה. ואס בדק
 באבוקה דמקעף קטיף כהוריה. או בשל שמן שאינו יכול להכניסו
 בחורין ובסדקין, אפיי בדיעבד לא מהני. ואפילו בדק ביוס י״ג
 צריך לחזור ולבדוק בלילה, וכן כשלא בדק בליל י״ג ובודק ביום
. והנה מדאוריי'חמן יג]  י״ד צריך לבדוק בנר שעוה כלעיל [תל׳
 בביטול ס:י ליה דמדמפקירו גלב שוב אינו עובר עליו בפסח בבל
 יראה, ואפייה הצריכו חכמיס בדיקה, שמא יבא לאכלו, דלא דמי
 לשאר אסורים, דחמ׳ן צא בדיל מיניה כולא שתא, ותו, רחמיר
̂ו בבל יראה, להט הצריט ח״ל  כמי משאר אסורים, שעובר על

 ימצא אחר זמן איסורו חתיכת תמץ גלולה , שאינה בעלה מאליה,
 מיד כשימצאנה, בזמן אסירו לא מהני בטול, מראינו ברשותו דהרי

 ראשון לציון
ר הנר כו׳ 1חפיש הוי בגר דכתיב נר ה׳ כו׳  פרס א משנה א [הריב ד״ר] לאו
 1 כ;*ל גס בגמרא זו הועתק פשוק זה כמה פעמיס צ״ל גיל נר ה׳ כי

 כמשלי כ׳^ויתא נל ס׳ בשם הוי״ה ביה;

 אור
 והארכתי בזה לסי שראיתי להמהרש״א שכתב דהפוגיא ק״ק להולמו
 לשי' בעהמ״א ולא ידעתי מה קושי יש בה אדרבא דחס־גיא ברווהא מאוד.
 וגם א״ש לשיטתם בנס׳ שם בחני תרי תלמידי דאמר מובטחני בזה שמורח
 הוראה בישראל היינו ע״ז שאסר ומוםקין בטומאה. דכיון דדכרו לסכין
 הדין שוב אין טמא לשון עגינה וא׳׳כ ש־ב צריך דווקא לתפוס לשון
. ואפשר שזה דעת התום׳ שהביא הר״ן דפירשו על האי דאטר ר צ ק  ה
 ומופקין בטומאה ולכאורה אין טעם לרברידם ובמ״ש א״ש . ועיין בחוס'
 (גי בי) דיה כל היכא . ועיין מהדש־א על רש׳׳י ר״ה וכל היכי וקו׳
. וברש״י י״ל. כמ״ש מהרש״א י ג  עצומה דבל הגי קראי ל״ל בחד הוי ס
. אבל בתום׳ נהו י ב בתרווייהו ללמדך וי״ל לכוונתו דבי הדדי נ ת  דרש׳׳י כ
ה  א״א לפרש כן דא׳ב מה שכתבי ואם לא היה עוקם כו׳ אין להם הבנ
 כלל דאין צורך לזה כמובן אלא ע״כ דלא מפרשי בהמהרשיא אלא
 בנפ־שין מילי לשון קצרה דוקא . וא״ב קו׳ מהרש״א עצומה . ולגודל
 החומד גראה ליישב עי־ן בר׳׳ן שכתב ג״כ כתום׳ רק שכתב תחלה ואפ״ה
ב ת  עקם בקרא דאשר איננה טהורה ושבק כל הנ׳ אחריני ומקודם לכן כ
 טשתעי בלשון קצר כלומר אעס״י שאינו לשון נקי. ועשה כלומר בזה .
ר ש א ב ד ב ת כ  ונראה דסברי כבעחמ״א הנ״ל אך בזה לא ס״ל כהבעהמ״א ד
 איננה טהורה בזה היי הטסאה לשון מגונה . והם ס״ל דבל לשון טמא
ב כמה פעמים בא־רייחא . רק במקרה לילח ת כ -  איגו לשון מגונה כ
 בזה הוי טמא לשון מגונה סש־ם דלא נשמר בדכתב בעהמיא עיייש .
 והשתא א״ש הא דכתב הר״ן כלומר אעפ״י שאינו לשון נקי כוונתו דלא
 נפרש א£ילו לשון מגינה וזה באמת אינו כשי׳ בעהמ״א הנ׳׳ל דק אעס״י
. וא״ב בקרא דמקרח לילח הוצרך לדבר בן בדווקא י ק  שאיני לשון נ
 אך בקרא דאשר איננה טהורה דאף הטמאה אינו לשון מגונה לכך עקם
. וממיש לעיל במ״ש הרין בשם ם׳ ב ללמדך כם׳ש הר״ן והתו  הכתי
 המיס׳ בהני תרי תלמידי סיוע קצת לזה • ובהני תר י תלמידי דטייתי
 הריין ב׳ פירושים היה נראה לפרש דקאי אהא דאמד אין מוסקין בטהרה
 משום לדקדק לומר בלשון רבו כמו דקאמר הלל לשמאי שבת (ייז א׳< .
 ומדוקדק בזה הא דקאמר מובטחני בזה שמורה הוראה כישראל.
 היינו משום ררקדק לומר בלשין רבו שריו מקפידים מאיד ע׳־ז כדאמרו
. ברבות >מ״ז א׳< ושבת גטו א׳) ובבורות ו ב  ?!חייב ארם לומר בלשון ר
 m, א׳<. ויעויין סנהדרין >ה׳ ב׳) דמשום הלשון אין נוחנין לו רשות
ת. וכיון שזה דקדק בלשון רבו.הוא יסוד גדול להוראה. ולכאורה רו  להו
. א״כ ר צ  יש לתמוה על הנ׳ רמפרשי מובטחני על זה שאמר לשון ק
 יקשה מהלל שבח >י׳׳ז »׳) הני׳ל ראםאי לא אמר לשון קצר. והנראה
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י [כל]  ומכני במרתף כוי: שתי שורות על פני [כל] המרתף. ז״ש כלה נכנס במרתף להכיא יין: שתי שורות על פנ
. דרך אוצרי יין לסדר מטותיהן שורות כורות עד ף ת ר מ  הר״ב עד שמי קורה פירש״י עד התקרה והוא כמו שמיהכמיס. ה
 ומ״ש וחוזר ובודק וכו׳ וע״פ ארכו ורחבו כו׳ וכן ל׳ רש״י וכלומר שממלאין כל קרקעית המרתף וחוזרי! ומניחין חבית על חבית
 דהייט עי׳פ ארכו ורחבו דאיכו הוא שאמר כבודק שורה חיצונה נשורות התחתונות כך שורות העליונות עד שמי הקורה ושתי
 שורות שאמרו ב״ש הם פורה חיצונה
 מן הארץ עד שמי קורה וחוזר ובודק
 החביות העליונות על פכי ארכו
 ורחבו של מרתף נמצאו שתי בורות
 כמין גח״ם יונית כורה אתת בזקיפת
 ושורה אחת בשכיבה: כ' שורות
 החיצונות. השורה העליונה הסמוכה
 לכמי קורה הרואה פני הפתח
 ושלמטה הימנה ואותן שלפנים אינו
 בודק כלל. ומן החיצונות אינו בודק
: ב אין  אלא פתי העליונות בלבי
 חוששין. כשבדק הבית בזוית זו
 ובא לבדוק זוית זו, אין חוששין שמא
 בתוך שבאתי לזו גררה חולדה
 למקום הבדוק וצריך אני לחזור
 שאם באת לי מ לכך הרי גם מחצר לחצר י״ל כן אני

 במרתף ח). מקום שמכניםין בו חמץ י).
 בית שמאי אומרים שתי שורות על פני
 כל המרתף״). ובית הלל אומרים שתי
 שורות החיצונות שהן העליונות ״) ! ב אין
 חוששץ שמא גררה תלדה מבית לבית.
 וממקום למקוםט). ראם בן מחצר לחצר.
 ומעיר לעיר אין לדבר סוף י): ג רבי יהודה
 אומר בודקין אור ארבעה עשר. ובארבעה
 עשר שחרית ובשעת הביעור יא). וחכמים
 אומרים לא בדק אור ארבעה עשר. יבדוק
 בארבעה עשר. לא בדק בארבעה עשר.
. לא בדק בתוך ב)  יבדוק בתוך המועד י

 ולבמת
 בדקתי קודם לחברי וצחחר בדיקתי הביאה חולדה חמן מחצר
 חברי לחצרי ואין לדבר סיף: ג בודקים אור י״ד ובי״ד שחרית.
 ה״ק באי מג׳ פרקים הללו בלבד בודקים. ולאחר ג׳ פרקים
. בשעה ד ע ו מ  הללו אס לא בדק שוב אינו בודק: בתיך ה
 ששית שהוא מועד הביעור: לאחר המועד. עד שתחשך. ואיה
 רמפרשי בתוך המועד. בתוך הפסח. לאחר המועד. לאתר
ז כעבר עלץ הפסת שהוא מ י ח ל ו ב ר ג ב ת א י ל ד ע ־ כ ח ס פ  ה

 אסור בהנאת בתמן של היתר שנפשה לאחר הפסח. ור׳ יהודה
 סבר לאחר הביעור דהייט לאחר זמן איסורו של חמן לא
 יבדוק כלל דלמא אתי למיכל מיני׳ ורבנן אמ^י יבדוק לאחר
 זמן איסורו ולא חיישינן דלמא אתי למיכל מיניה כיון שכל
 עצמו מחזר עליו לשורפו . ואין הלכה כרבי יהודה :

 ושורפץ
 כדכתיב (ייקרא יא) החלד והצב. ה״נ במ״ב פי״א דחולין תגן
 רחלות וכתיב (בראשית לב) רחלים מאתים. וקאמר ר׳/ יוחנן בגמ' [dp.] ולשון תורה לעצמה ולשון תכמים לעצמן ועי׳ ריש
י יהודה אומר וכו׳ ובשעת הביעור. כתבהר״ב דטעמיה ולאחר ב ר  מסכת תרומות [״ועי׳ בפרק אחרון. דעירובץ מכנה י״ג]: ג
 הייעור לא יבדוק דלמא אתי למיכל מיניה וגבי שמן במפנה ד' פ״ב דשבת לא גזר דלמא יסתפק מנר הדולק דמשוס חומרא
/ במשנה דלקמן] לאתר המועד י . פירש הר״ב בשעה שכית שהוא מועד הביעור [ע ד ע ו מ ה ך י ת  דפבת מבדילבדיל. גמרא: ב
 עד התחכך כך פירש רפ״י וכתב הר״ן ואיכא למידק ומפתחשך ואילך למה לא יבדוק. ואפשר דהייט טעמא מפום דאפי' רבנן
 מודו דכל היכא דענופ כרת אפיי מחזר עליו לשורפו חיישינן דלמא אתי למיכל מיניה .־ולא סמכינן אהאי טעמא אלא עד
 שתחשך דליכא כרת עכ״ל. והא דלא רצה רש״י לפרש כאית דמפרשי כתבו התוספות דלטעמיה אזיל שהוא מפרש כפירוש קמא
 במתניתין א׳ שכתב הרי׳ב דטעמא דבדיקה שלא יעבור על בל יראה ולאחר פסח ליכא בל יראה. והר״ן כתב דאפי׳ הכי ניחא

 מן הארן כוי. ורחבו היא שאמר
 וחוזר ובודק החביות העליוטת. וכתב
 רש״י שאף היא נקראת שורה אם
 באת למטת מלמעלה למטה. J *ומ״ש
 הר״ב ועשויה כמין גא״ם יונית כו׳
 מסיים רש״י ועשויה כמין כ׳׳ף שלנו
 פתוחה [ועיי בפ״ג דמדות מ״מ] כורה
 אחת כמין גאים היינו שורה בזקיפה
 ושורה עליונה בשפיכה כאדם הבודק
 כותל הבית מבחוץ והגג הרואה את
 הקורה דהיינו כל גג השורות עכ״ל.
 ולפי׳ קורא החיצונה אורך והעליונות
 רוחב שאותה של שכיבה ראויה להקרא
 רוחב ושל זקיפה ראויה להקרא אורך.
 עוד יש לפרש פעל פני ארכו ורחבו

 חוזר על כל הבי שורות(ששתיהן) הן על החיצונה הן על העליונה
 ששתיהן בודק לאורך ולרוחב של כל המרתף. אבל לפרש שעל
 פני ארכו ורחבו קאי על העליונה דסמיך ליה לתור אין נראה
 דהא אף בחיצונה בודק על פני כל המרתף ולמה יפרש כך רק
י שורות החיצונות שהן העליונות פירש הר״ב שורה ת  בעליונות]: ש
 העליונה הרואה פני הפתח ומסיים רש״י והאי פתח לאו כנגדו ממש
 קאמר אצא הכותל שהפתת בו קרי הט. ומ״ש הר״ב ושלמטה הימנה
. ודייק מדתנן ברישא חיצונות ש״מ דתרוייהו  הכי מפרש רב בגמ׳
 חיצונית בעינן. ודתנן בתר הכי עליוטת למעוטי תתאי דתתאייתי.
 כלומר שלישית ושתחתיה. ואע״ג דבםפרי גמ׳ גרסינ! והלכתא
 כוותיה דכמואל דמפרש עליונה ושלפנים הימנה אל תתמה על
. דגירסא זו דידן לא נמצאת  החפץ להר״ב לפרש אליבא דרב
 להפוסקים . שכן הרמב״ם והרא״פ והטור פוסקים נמי כרב ומשום
ק מצאתי בכ״מ ועיי לקמן פ״ד מ״ג:  דהלכתא כרב באיסורי ו

 ב חולדה. אע״פ שבל׳ הכתוב נקרא שם המין בלי זכר.

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 העליונה שלצד הפתח, הסמוכה לקורה, והשורה שלמטה ממנה
 לצד הפתח: ט) כשבודק אינו חושש שמא ביני ביני, הביא חולדה
 pn :בכאן לבית הסמוך, או לזוית שבחדר זה, שברקן ככר:
 י) דבפלומ׳ באותו בית מחדר לחדר יש לדבר סוף שהיה יכול לתקן
, אבל א״כ נחוש כמי שתביא  סיבדקו כמה בנ״א כל החדלים ברגע א׳
 מבית שבחצר זה לבית כבחצר אחר וכוי ואין לדבר סוף. ואע״נ
, נקט חולדה לרבותא, אף דמצוייה שם חולדה  דעכבר מצוי טפי
 דמעיזה טפי לבוא מיד אחר הבודק, אפייה לא חיישיכן ן יא) או
 או קתני, אבל אח״כ לא יבדוק, שמא יאכלנו: יב) בפסה, רהוא

 עצמו מחזר עליו לשרפו ואיך יטעה לאכלו:
 אמילו

, ור״ל דאמריכן לקמן שצריך לבדוק חמן בין [  לקמן: ה)!קעללעי
 החביות כבשתי שורות שבמרתף: ו) כל השנה. ואפילו ברגיל רק
 ללכת ל:ס תוך הסעודה להביא משם דבר, חייב לבדוק, דשמא
 שכח שס פת לחס שבידו. מיהו במקים דפכיחי עופות או בהמות,
 כרפת או חצר שאינו מקורה, אפילו בודאי היה שס חכ5ץ א״צ
 בדיקה דידאי אכליהו כס: ו) שבמרתף מעחיס חביות שורות שורות
 בכל רצפת המרחף, ושוב מהדרין עליהן בורות, וכן מסדר וההר
 ומסדר עד הקידה, וקימר ב״ש שבודק כל החביות סלצד הפתח
 על פני טלה לארכה ולרחבה כל השירות כבאותה דופן טד הקורה,
 וכמו כן כל החביות העליונות הרואות הקורה: ח) ר״ל הכורה

 ציונים

. מ!!זיס ץ מ ש ו  ב אץ ה
 8' מ' א מיי׳ פ*כ מיה
נ מבין  חיימ ה״ז כמ׳
' קל״ל  >״פמושיע אוייז פי
 «״ ׳ * • ג ר' יחורת
 איניר . י׳ עיב< ג׳ ע״נ
 ממז־מ סיז עיי , ׳לובלמי
 &סיויס ס׳א •-'>f מכילמא נ6
. מיי׳ פיג ק ר  פ־ייז: לא ב
 מ״ה וזוינד ה״נ • פמינ «s׳\
 >׳׳פ שי:'ע או׳׳ח כיי חל״ה,
 (ע־׳ נעריו בשצם עלך ה71
: (rrtt נ על משגה ׳ :» 

 שנויי נוסחאות
. ם ו ק מ ק ב י י נ  מקום כ
 ב גררה במשגיכ
נ ׳ ד כ ג י א . ד ה ד ל י  ג
. אין ב ״  ונמשבי״ר א
, . ץ א  לדיש בכי״מ ו
 וכיה ברשיי • ג אור
ר ו יק א  י״ד כד״נ ובט׳
. ר ״ ר י ו א  לי׳׳ד ; בכי״מ ל
ק בדינ CK לא ד  לא ב
א . וכן הוא אם ל ק ד  ב
. ת ו כ ו מ ס ק גס בכיס ה ד  ב
; וככי״ק  אור י״ד בד׳

ר לי״ד .  או

 תוספות חדשים
 העיסה וזה הוא שבח
 ישרדל וכמאמר הכתוב
י  זכרתי לך חשד נעוריך כו
 לכתך אחרי כמדבר וכו׳
 זבשירש״י שם הש״י זוכד
 להס זה הזכות שיצאו מיד
 ז לא הכינו להם צידה .
רה הוא רן זהתו  ולפיז מתו
 מפי הקביה קרא זה היו״ט
 ה; המצות דחי המצות
ח ישראל וכש״י י  מרומז פ
 אמר תמיד שבח של ישראל
 ותזיל ואנחנו קוראים זה
 היו״ט פסח דשס זה מורה
ח של הש״י ביה כנ״ל נ  כ
 ואני אומרים חמיד שכח
ת וכבר נדפס  המקוס בי
 פ!ין וה •אצלנו בענץ זכירת

 מצרים 1:ס הארכנו גזה ־

 בס״ד ע׳׳ש:
ה בתוך י ב ד ׳ ׳ ר  ג ה
ה נ ל ׳ ואץ ה  המועד ט
, וכ״פ בשו״ע סי׳ י ״ ר  כ
ה וסיים דעל הבדיקה י  תל
. ך ר ב  כלאחר פסח לא י
 והם מגא חמ; בפסח צ׳ע
 c יברך עליו כיון דכבר6

: ו ל ט  ב

 ראשון לציון
] ברוך ה י ט ד י י ו ח  ג [
 ה:ל! עד כוי אלא עד
ל ׳ כ  ש:חשך דליכא כרת ע
 מיהו רש׳י בעצמו במנחות
: כתב בדיה זבשעת ז  ם
׳ ורבנן סליני  הביעור כו
 עליה לאמרי לא בדק
 בתוך המועד כלומר
 במועד שרישתו דהיינו
 גש: יבדוק לאחר המועד
 בתוך הפסח עצמו ולא
 גזרען דילמא אתי למיכל
ור נ  מיניה וקצ׳ע ועיין תי

 יסצ׳מ :



 ציונים

. 0׳ «"נ ר י י ש ם  ומה ע
נ שס מושיע  מי" ש: הינ כמי
: ״ י1נ*׳ל פעי׳ א׳  או׳׳יז ס
 ד רים אומר , י״א ע* נ ז׳
 ע׳׳נ נ״א ע׳׳א עי׳ דישלמי
 פהחיס «״כ ה״א ועי׳ קדושיו
: א־בלין כל א \  פיא י

 ארבע . מיי׳ פ*א מה׳ מוי3
נ לאוין עיי כיוש׳׳ע ז המי י  ה
: ״ המיג 13•׳ א׳  אויח ס
. יירו י ״  ת ועוד אסר ד
לר . כ״א ע״א  עיכ : ר״נ או
 עי׳ ירושלמי «rp׳o פ״נ היו:

וסחאות  שנויי נ
ר 3ד״נ י י ש מ  ש
א ו ה  וברשיי״ר ש
 משייר. (כדי). בכי/מ
 לי״א. ה (ועוד) אריי
 בכי״מ ליהח ובציון המכנה
 שם איתא. של ת*דה
. ה ד ו ת ב  בכי׳׳ר, ש
 ומונחות. בין־נשמשניות
. גג  מונחות ועיי רש*,
, . ב  חאיצטבא כששגיב ב
 ועי׳תוי״ט : בד״נ ובכי״ק
ה. ועיי בגבל* . האסטו . 
. כל זמ1 ( , ג ג י ) 
נחות. בכיימ ובבייא  שמו
ת. חו נ  בזמן שהן מו
. ל ט י  ניטלה ככי׳מ נ
 אחת גר״נ ובמשבי׳ר
 אחת מהן . התחילו

 ככי״מ לישא .

 תוספות חדשים
 ד בהרעיב ד״ח
ן כו׳ וי-לכה כר״י לו  תו
 עכיל וכיש גש׳ע רסיי
 תמ״ג •דאינו אוכל רק
 עד שליש היום ורמיא
 הגיא •יא עד ג' שעות
 קודם חצות ע״ש :
 ה במשנה ועוד אמר
 ר׳י כו׳ וקשר מאי ועוד
 דהוא הדבר הקדום רק
 שהוא כמכיא ראיה ממעשה
 לדבריו גם למה הניחו
 *ם דוקא תודה וניל שריי
 גא לומר לא מגעיא
 בחולין יש להחמיר שמא
 יטעו אלא אפילו נקרשים
 ובמקום זריזים הע
 מחמירים ולכך סץ מניחץ
 של תודה להורות דאפיא
 חודה לא יאכל בשעה ה׳
 אבל שאר מנחי׳ ראות מצ׳ז־

 (ממהורשיח !*ל):

 רע מברמנירי. אור לארבעה עשר פרק א פסחים תוספח ייט פז
ד דכי היכי דקנסוהו רבנן מכוס דעבר על ב ס  לאיש דמפרשי ד
 בל יראה לאסרו בהנאה עשו חזוק לדבריהם כפל תירה. להצריכו
 אף בדיקה ע״כ. אבל הכריח פירוש דאית מפרשי מכח קיפיית

. ואע״ג דכל שעה ו׳ מדאורייתא ש ת ש ל ח ת  ף ושורפין ב
 שריא. גזרו רבנן עליה דלמא טעו וסבור על הזי שהיא ו' אבל
 הה' לא מעו למימר על הזי שהיא ה׳ ומותר: תולין כל ה׳

 ואיט אוכל גזרה משום יום המעונן דטעי וסבור על הז׳שהיא התוספות רלר׳ יהודה ק:י שעת הביעור. ולמה שינה לשונו
 למקרי ליה מועד. ואני אומר דרשי׳י
 מפרש מועד שעת הביעור משום
 דהט איתא בפ׳ הגוזל עצים ד׳ צ״ח
 ע״ב אמר רבה גזל חמן לפני הפסח
 ובא אחר ושרפו במועד פטור שהכל
 מצווין עליו לבערו. לאחר הפסח
. והתם  מחלוקת ר״ש ורבנן וכו׳
 מועד הייט משעה ששית שמועדו
 לבערו. ולהט לא קאמר התס לאחר
 המועד אלא לאחר הפסח. מכוס
 דלאחר המועד היינו אחר הביעור עד
 שתחשך. ואילו ההם כל עוד ימי
 הפסח מצווים עליו לשרפי ולבערו.
 הלכך הכא דתנ! מועד ולאחר המועד
 ודאי פירושו כמועד דהתס דהיינו שעת
 הביעור. ולענץ קושיית התום׳ יש
 לומר מכוס דחייב אדם לומר בלשון רבו כדתנן פ״ק דעדיות ור'
 קבל הלשון מר׳ יהודה ששנה לתלמידיו בלשון ביעור וקבל מהתכמיס
 ששנאו בלי מועד וקבען במשנתו כלשון איש וחיש: ומהשמשייר.
י בלא יהא ד . הר״ן: כ  בלילה לצרכו שיאכל בלילה נם בבקר
. אבל ק פ ס . דהא דתנן לעיל דאין חוכשין היינו מ ה ק ד  צריך ב
 הכא איכא למיחשפמא תטול חולדה בפנינו ויהא צריך בדיקה.
: ך ושורפים בתחלח ו׳. כתב הר״ב ואע״ג ב ״ ע

 גמרא ד״ט 
 דכל שעה ששית מדאורייתא שריא שנאמר (שמות י״ב) אך ביום
 הראשון תשביתו שתור מבתיכם. ומפי השמועה למדו שהראשון
 זהו י״ד. ראייה לדבר זה מה שכתב בתורה (דברים ט״ז) לא האכל

 המועד יבדוק לאחר המועד ינ) ומת
. כדי שלא ( י ט א ע נ י צ  שמשייר יי) יניהנו י
 יהא צריך בדיקה אחריו«<: ך רבי מאיר
 אומר אוכלי] כל חמש ושורפין בתחלת
 ששי0. ורבי יהודח אומד אוכליןכלד,
) ושורפין בהחלת שש: ״ י י  וחוליןיה) כל ה
 ךן ועוד אמר רבי יהודה שתי חלות של
 תודה כ) פסולות בא) ומונחות על גג
. כל זמן שמונחות בל העש ( ב כ א ב ט צ י א  ה

 אוכלים. ניטלה אחת ») חולין. לאאוכלין.
). התחילו כל  ולא שורפין. ניטלו שתיהן בי
 העםשורפין.דג אומד תלין נאכלים כל די.
 ותרומה בל ח׳ כיי)»ושורפיז בתחילת ששכי):

 חמישית. ומיהו לשחף אינו צריך
 !מאכיל לבהמתו. אבל ששית אף
 בהנאה אסור מדרבנן גזירה משום ז'
ת. של ו  והלכת כרי׳י: ה שתי חל
ת. שנפסלו לו  חמן של הודה: פסו
 בלינה שמתוך שהן מרובות לחמי
 הודה בי״ג בניסן שכל מי שיש לו
 תודה להביא מביאה בי״נ נפסלות
. לחמי תודה ד ״  בלינה לבוקר של י
 ארבעים חלות עכרה מהן חמן ותודה
 נאכלת ליום ולילה. ואם היו מביאים
 אותה בי״ד אין נאכלות כל כמן אלא
 עד שש שעות ואסור להביא קרבן
 ביום שיתמעט זמן אכילתו שאין
 מביאין קדשים לבית הפסול הילכך כל
 מי שהיה עליו קרבן תודה מביאה

 בי״ג דבי״ד לא יוכל להביאה וכל שכן בפסח ונפסלו בלינה ליום
 י״ד לפי שלא היו להם אוכלים כ״כ ומשוס ה:י דפסולות היו נתונות
 פס שאם היו כפרות לא היו נותנים אותם בם לפסלם בידם :
. א ב ט צ א נחות. שם עד זמן הביעור ונשרפות: על גג ה  שמו
ת ח  שהיה בהר הבית כדי שיראו אותם שם לסימן: גיטלד, א
. בתחלת שעה ה' בא שליח ביד ונוטל האחת. וכל העם ן ה  מ
. דאסור ש מ  מכירים שהגיע שעה חמישית וחולין: ותרומה כל ח
 להפסיד קדשים בידים כל זמן שיכול לאכלס: ושורפין בחחלת
. ואין הלכה כר״ג: ; לז׳ . דהשתא ודאי רובא טעו בין ו ש  ש

 מימיהם
. כלומר על קרבן הפסח. כך למדו מפי השמועה בפירוש דבר זה. לא תאכל חמן משעה שראויה לשחיטת הפסח  עליו תמן
. פירש הר״ב גדרה משום יום המעונן. עי׳ מי׳ג  שהוא בין הערבים והוא חצי יום. הרמב״ם בפרק א' וב׳ מהל׳ חמן: תילץ כל ה׳
 פרק ה׳ מסנהדרין: ה של הודה פסולות. פי' הר״ב כל מי שהיה עליו קרבן תודה מביאה בי״ג וכו׳ דלפהוייעדאחר הפסח
 עובר בעשה דובאת שמה והבאתם שמה (דבריס י״ב) כמ״ש הר׳יב בריש מסכת ר״ה: על גג האיצטבא. הכי גרסי'. ועי׳ פ״ר

 דסוכה

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 יג) אפילו לאחר יו׳ט. מיהו בבודק אחר יו״ע אינו מברך על ביעיר,
 דאז אין בדיקתו מנוה קבוע, רק בלא יכשל ברמן שעבר עליו
 הפשה שאשור בהנאה [תליה] (ב): יד) ר״ל חמן שמשייר אחר
 בדיקתו בליל י״ד: טו)ר״ל יצניענוהיטב. ולהט המתין הנא

f ב) כך הוא מסקנת הש׳׳ס. ואעס״כ ק׳ הלשון במתני/ללמה נקש ר״ז ציסכ ) 
 כי הך, למשמע ששי שבודק נאמת ג״פ ף ותו למה הדרו ונקטו תו רבנן לא
ר כדק אור וכו׳ הרי בכה״ג גם ר״י מודה ? ולא הו'זל למימר רק וחכ״א אף ח  יד) ר״ל חמד' שמשייך א
* בתוך המועל ולאחר המועל טלק אם צא בלק מקולס? ונ״ל דלמסקנא נ ״ ר ר מ \ ה כ ^  יצניענו היעד ץ

?י  מלהשמיענו זה עד השתא , משוס שלא רצהילהפסיק עד ש^ים כל M חמ
£ \ נא1ד'כאן %

סימצא^«r ^א פ
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 בדוק ולבטל מחדש, אם לא שהניח במקום שא״א לשין או לתיניק לעכי׳פ עפי רמי עליה חיוב בליקה בולאי חמ־ן, והרי שמא יאכלנו אינו
 ל טלו [תל״ד]: יז) דאע׳יג דחמן אינו חסור בהנאה מדאו' רק qra רק הסק, ולהכי קמ״ל לאפילו בכה״ג לא אמד׳ אין השק אכילה מוציא
, דבשעהח' מיליודאי חיוב בדיקה; ורבנן קמ״ל להפילו מחשש ספק המן/ כגון שלא '  ו' שעות ולמעלה, אפ״ה מדרבנן אסור ממחלת ו

 פוע: ארס: יח) לא אוכלין ולא שורפין [בדבר החלוי, שאינו לא בשמים בדק אור י״ד, אפייה מותר לבלוק אחר זמן הביעור — ודו״ק:
 ולא בארן], ומותר בהנאה : יט) דכיוס מעונן טועה אדם ב'

, וכל א׳ היתה בגודל משרון  שעות, משא״כ לענין איסור הנאה, דאיכא הפסד מרובה, לא חיישינן רק לטעות שעה אי: כ) של חמן
 שהוא מ״ג ביצה וחומש, דחלוח תודה הס ל׳ מצה וי׳ חמן: כא) ר״ל מדמונהים שס עד אחר זמן איסורו, להט לקחו לחמי הודה
 שנפסלו, שמצדי׳ אז בעזרה, דכל החייט תודה , מביאין בי״ג בכיסן, דבי׳יר אסור להביאן, דא׳׳א לאכלן רק קודם חצות, והרי תודה
 נאכלס ליוס ולילה, ואיןמביאין קדשיס לבית הפסול, ומדרכו המביאין בי״ג, שטחי ג״כ פהולין בבוקר של י״ד: בב) [בעכקע] כבהר
 הבית לישב העס עליהן, והיו גגות עליהן מפני הגשמים, ומניחין החלות על הגנות, להיות סימן להמאיס: בג) דבפעה ה׳ נטלו אי:
, וקמ׳צ דאף דכהניס זריזים חיישינן לטעות ולא סגי בחלה א׳ ליעלה בשעה וי. וזה לחומר איסיר חמן, וה״ה [באוהד]: ׳  כד) בשעה ו
, וחשבען היום מעלות השחר עד צאת הכוכבים, אמ;ס שעה א׳ ס ו  כה) שלא להפסיד הרומי: כו) וקיי״ל ומוהר לאכול חמן עד שליש ט
 מנייה קורס חצות יום זה, אסור בהנאה מדרבק. ומסוף פעה ו׳ ולמעל? אסור בהנאה מדאו׳, מיהו בגל יראה אינו עובר מן

 הלילה [תמ״ג]:
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. משום ובעי למתני סיפא עו ם לא נמנ י הנ  ן מימיהם של נ
 מדבריהם למדנו ששורפין תרומה עהורה עם הכומאה •[נקט] לה
. בוולד מאה ת הבשר שנטמא בוולד הטו  הבא: מלשרוף א
 של וולדקאמר. כלומר הבשר שהוא שלישי שנטמא בשני לטומאה
 שהוא וולד של וולד לא נמנעו מלשרפו
 עם הבכר שנטמא באב הטומאה
 שהוא ראשון לטומאה. וכשטגע זה
 הבשר שהיה מתחלתו שלישי בבשר

 שנטמא באב הטומאה חוזר להיות,
 שני שהרי נגע בראשון ונעשה שני
 ונמצא שהוסיפו לו טומא' על טומאתו
 דמעיקר' שלישי והשתא שני ואעפי׳כ
 לא נמנעו מלפורפו עם חמור ממט
 דהואיל ואף זה הקל לשריפה עומד
 לא חשו חס מטמאין אותו יותר ממה
 שהיה. ואע״פ שאי; אוכל מטמא אוכל
 מן התורה שנאמר בטומאת אוכלים
 (מריס י״ד) עמאהוא.הואטמא. ואינו מטמא אוכל כיוצא בו. מ״מ
 רבנן גזרו שיהיה אוכל מטמא אוכל: השמן של תרומה שנפסל
 בטבול יום. הוא שלישי לטומאה רטבול יום פוסל את התרומה מ;
 ההורה ועושה אותה שלישי לעולם. לא שנא אוכלץ ולא שנא
. האי נר של מתכת הוא. ת  משקין: בגר שנטמא בטמא מ
-וכל כלים חון מכלי חרס שנגעו בטומאת מת נעשו כמותם.
. אס ראשון. ראשון. דכתיב(כמדנר י״פ) בחלל ב  אס אב, א
 חרב ודרשיק חרב הרי הוא כחלל שהחרב שמע במת נעשה
 אבי אבוה כמת עצמו. וכשנגע בטמא מה שהוא אב נעשה
. ס ר  ג״כ החרב אב והוא הדין לכל שאר כלים חון מכלי ח
. נעשה הב הטומאה. ת  נמצא הנר של מתכת שנגע בטמא מ
 והשתא הוסיף ר״ע טל דברי ר' חנניה סנן הכהנים־ שרי
 חנניה לא התיר אלא להחזיר הגי שני ור' עקיבא התיר להחזיר
 הגי ראשון. שהשמן שנפסל בטבול יום שהוא שלישי כשמדליקין
. שהנר עצמו נעשה אב כמו ת  אותו בנר שנטמא בטמא מ
 שאמרנו. נמצא שחוזר השלישי להיות ראשון ואעפ׳יכ לא נמנעו.
 דהואיל ויש שם טומאה עליו לא חיישינן ליה ומותר להוסיף בידים:
. בין רבי מאיר בין רבי יוסי תרווייהו ו נ ד מ  ן מדבריהם ל
 סבירא להו ד3שר שנטמא בולד הטומאה דאמר רבי חנניה.
 מידי בבשר שנטמא במשקים שנטמאו בכלי שנטמא בשרן. ורבי
 מאיר סבר טומאת משקים לטמא אחרים לאו דאורייתא שאץ

 משקין

 והשתא הר״ב שפי' לעיל אליבא דמאן דס״ל דאין אוכל מטמא
 אוכל

. פי׳הר״ב ן מ ש  דסוכה מיד [״ובמשנה ח׳ פ״ג דתענית]: ל ה
 של תרומה מדקתני מלהדליקבנר. דאילושמן של קודשכשנפסל
 נשרף בקדש בבית הדשן ואין לכהנים היתר בהם אבל שמן
 תרומה כהניס מדליקין בו לכתי' (במלכר י״ח) ואני נתתי לך משמרת

 תרומותי בשתי תרומות הכתוב מדבר
ר . מ ו ם א י נ ה נ ה ן , ג א ס נ י נ י ח ב  ן ר
ו ע נ מ א נ ם ל י נ ה ל כ ם ש ה י מ י  מ
ד ל ו ו ב א ׳ מ ט נ ר ש ש ב ת ה ף א ת ש ל  מ
ב א א ב מ ט נ ר ש ש ב ם ה ה כי<. ע א מ ו ט  ה
ל ה ע א מ ו ן ט פי םי יי שמו . אעפ׳ ה א מ ו ט  ה
ם ה י מ י ר מ מ א א ו ב י ק ׳ ע ף ר סי  טומאתו>נח<. הו
ת ק א י ל ד ה ל ו מ ע נ מ א נ • ל ם י ג ד ל כ  ש
ר ל») נ ל יום ל<. ב ו ב ט ל ב ס פ נ ן כ« ש ט ש  ה
ה א מ ו ן ט פי סי ע שמו ע א י ת א מ מ ט א ב מ ט נ  ש
' נ הםל ר מדברי י א ׳ מ ר ר מ ל טומאתולב): ן א  ע

 שנטמח
 משקץ

 אחת טהורה ואחת טמאת ואמר
 רחמנא שלך ההא להסיק תחת
ר שנטמא בטמא נ  תבשילך. רש״י: ב
ה נ ע . איל כשנטמא בשרן מ ת  מ
 ראשון אע״ג דעושין לשמן שהם משקין
 להיות תחילה ללעולם משקין נעשין
 תחילה כדפי' הר״ב בי״ח דבר דריש
 משי שבת ונמצא שהוסיף אדרבי
 חנינא שנעשה שלישי ראשון מאי
 אמרה דהאי דנעשין החילה מדרבנן
 היא. הא הך דאוכל מטמא אוכל
 נמי מדרבנן היא. ועי׳ במשנה ב'

. אלא היינו טעמא דדייק לומר ה נ ו ס  פרק ה׳ ד
 בטמא מת. משוס דאיהו סבירא ליה דמן התורה

 מטמאין אוכלין ואשמעינן השתא דכשנטמאו בנר שנטמא בטמא
 מת. הוסיפו על טומאתן שנעשה ראשון ומטמחין אוכלין מדאורייתא
 גמרא. והביאו הרמב״ם בפירושו. ועי׳ בסמוך לקמן. והא
 דמפרש הר״ב דר״ע הוסיף להחזיר הגי ראשון לישנא דגמרא
 נקט ובכלל זה דלר״ח לא נעשה [שני]*) אלא מדרבנן ע״י אוכל
 ולר״פ נעשה ראשון מדאורייתא ע״י כלי ומה שכתב הר״ב דכל
 הכלים דינם כויס לכלי מתכת וכן כתב הרמביס עיי בריש מסכת
ם למדנו. מ״ש הר״ב שנטמא במשקי! שנטמאו ה י ר ב ד  אהלות: ז מ
 בכלי שנטמא בשרן דהא אוקמינן לעיל שנטמא בולד וצד וכ״כ
 רש״י והקשה דסוף סוף כמן דאין אוכל מטמא אוכל אלא מדרבנן
 [כדפי׳ הר״ב לעיל] מה קח מהני ליה האי בשר לבשר שלישי
 אי לשויה שני מדרבנן מעיקרא נמי בני מדרבנן הוה דאילו משקים
 שננעבהן תחלה היו מדרבנן דהא נגע בראשון. ואפי׳ ע״י שני
 ק נעכין תחלה [כמ״ש לעיל]. אלא על כרחך להאי פינוייא
 סביראליה אוכל מטמא אוכל בקדשים מדאורייתא. ואשמעינן
 ר״ת דשני דרבנן עבדיק ליה שני דאורייתא ולרבי מאיר ש״מ
 שני דרבנן טהור מעליא דאורייתא מותר לעשותו שני דאורייתא.
 והוא הדין לתרומה טהורה הנשרפת עם הטמאה ולר״י אשמעינן
ק שני דאורייתא. הלכך ד ב  דשני דרבנן והוא שלישי דאורייתא מ
 אינה היא המרה. ולמ״ד אי; אוכל מטמא אוכל א״צ לאוהמא

 בנכ־מא במשקים וכו׳ ומדבריהם מדריא ורבי

 *) גדש׳ המישוניס ,ראשון׳ והגיד הגיהו כלפנינו .
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, נפשה כמוהו חון מכלי הרס:  שמגע באב הטומאה שע״י מת
 לב) דמת הוא אבי אבית, ומטמא בו הוא אב; ומר כשנגע
 בהטמא מת, נע:ה אב כמוהו, וכשנגע עכשיו השמן שהוא שלישי
 בנר זה, נעשה זה השמן השלישי ראשון, וקמ״ל ר״ע טפי מר׳
 חניכא , דאפילו ראשון מותר לפשות את השלישי! [והא ללא נקש >י
 שנטמא כשרץ, או נר חרס שנטמא גשמא מת, דבשניהן מייל הנר רק ראשון,
 והשמן כשנוגע כו, כעשה ג״כ ראשון, דהרי משקין נסשין תחלה ככל טומאה
 שיגעו, ואף דזסו רק מדרכנן, אס״ה יוסיף אדרי חכינא , דהרי ר׳ חנינא
 גמי לק מדרכנן קמ״ל, דמותד להוסיף טומאה לרנ>ן, דהלי מס שנעשה
 השלישי שני, גמי עועאר לרגנן היא, דאוכל מטמא אוכל רק מזרככן, י״ל
 .לנאמת ר״ע ס״> לאפילו טימאה לאו׳ מותר להוסיף, ולהכי קמ״ל דאפילו
 לעשות להשמן ראשון דאו׳ מיתר]: לנ) של ר״ח ור״ע, דמודו בבבא

 דבשר שנטמא;
 *מ

ת ר א פ ן ת י כ  י
 בז) ר״ל אף כשנטמא בשר הקודש רק בשני לטומאה : כה) דבשר
 שנטמא בשני, נעשה שלישי/ וכשנוגע עכשיו זה השלישי בבשר שנטמא
 באב, שהוא ראשון, נעשה השלישי שני, דאף דאין אוכל מטמא
 איכל מראו׳, עכ״פ מדרבנן מטמאו, ואפייה שרי, מדבל״ז שניהן
 כריכי; שריפה. ונקט הך מלהא הכא, לאשמעי׳ סיפא דמלתא,
 דמדבריהם למדנו וכו׳: כט) שמן של תרומה, דאי של קודש הרי
 אשור במאה כשנטמא, וככרף בבית הדשן בעזרה, ולא להדליקו
 בנר להאיר: ל) ר״ל בארס או בכלי שכעמא ונטבל ולא העריב
 שמפו עדיין, דאז דנו כשני לטומאה, והשמן שנגע בו אז כעשה
 שלישי. יהא דנקט שמן כנטמא בשבויייי ולא שנעמא בשני, ה״ע
 משוס דחכמים יזרו בכל ז׳ משקין שנגעו אפילי בשני שיהיו תחלה
 (כשכת י״כ 3'} הון מבטט״י ולהכי נקט הכא טכו״י לרבותא (1עי׳
 ומכ״ס ס״י מאל׳מ סיג) : לא) [לאמפעז שאינה של חרס, דכציכצי

 , ר״ח סלן הכהני־ם.
 י״ד עיא , עדיום ye מיא,
 >• ייישלמי מרומומ פ״ח
 היל , פסחים פיא הייז :
 מיפיהש של נהנים. מ״׳
: ו ״  פי״מ מ״ה פהול׳ מוקמין ה
: cr הוסיף ר״ע . עדיומ 
 ז אטד ר״ט. יי? ע״א
ז ה״ל: י ״  עי׳ •רמלמ׳ פלומוש פ

 שנויי נוסחאות
 1 ר׳ חגינא בי׳
 אומר גכי׳מ אמר
 ר׳ חנינא ; גמשכי״ר ר׳
. הבשר . ה י נ נ  ח
. ר ש  כחשבי״ר ב
 שםוסיפיןכד״נוכמשני׳ר
 שמוסיפין לו וכן
 כסמוך; נכי״ק צוםיפין
 לו וכן גסמיך. (וא^ר)
 נ־״נ וכמשבי״ר וכטדיות

, א) ליתא.  (פ״ג

 ראשון לציון
] בנר ה  ו [הריב ר
 שנטמא כו׳ נעשו כמותה
 אס אי אכ כו׳ עיץ יסלימ:

 אור גדול
א נמגעו  ממינה ו ל
 מלהדליק אח השמן
. עיין רש״י בגטי י ו  כ
 ויד ב׳< בד״ה נוקמא
י של חרס דרי נ  ב
 עקיבא ביטמן של
 תרומה קאי דאדיו שמן

 קיד׳ש אינו אלא של
 מנח־ת ונאכל הוא
 ואינו ראוי להדליק נר
 ואס נטמא קודם שנתנו
 במנחה משקדש בבלי
 א־ן לו היתר למהנים
 בו׳, דברי רש׳׳י תמוהין
 מאוד •דלפי הנראה
 מדברי רש יי מבואר
 רכוונתו רשמן של
 קודש שיהא לו היתר
ת ח ב ש  לכהנים לא מ
 בלל שיהא ראוי להדלקה
 דאיםת יש לו היחד
 לנהנים לאתר שקרב
 הקומץ וא״כ אז הוא
 נ*לע במנחות בקמח
 ובסולת וכיוצא דאינו
 אלא דבר מאכל דאיננו
 ראוי בלל מצד עצמו
 להדלקה אף לולא שום
ת ח כ ש  איסור. ולא מ
 כלל שיהא שמן של
 קודש בעין בפני עצמו
 שיהא ראוי להדליק
 ממנו רק קודס שנתנודו
 למנחה ואז עדיין אין
 לו היתר לכהנים והוא
, ור1א תמוה נ  מאיהי
 מאוד דד׳א איבא לוג
 שמן של מצורע
 שמתחלק לכהגיפ כדאי׳
ה ס״פ  בזבחים בממנ
. «  כל התמיד >דף צ
 וגם מותר רקיקי מנחת
 ישראל >שם ומנחות
 >׳ר בי) לריש, ונם
דב עומן >שס  במתנ
 בזבחים דבמ:חות:<.וא״כ
 איכא שמן מובא בעינא
 ד קודש דניתר לכהניס ,

 it מגם

 דברי הגמ׳
 אתיין



. =•־•' ה ד מ ה יזיא ה נ י  א
 פ״נ מ"ה וזו׳׳מ הי׳יד ־
להלמ• . י י ״  ומ־ידים ר/יא ד
. ף י ע י : ת ל ״  קרומיי! c״n ה

 מיי׳ שש ושם ־.

D תוספת יי׳ט פה T K ריע -מברטנורר׳ אור לארבעה עשי פילן א 

ק קביא להרמב״ס  משקין מטמאין אחרים ואפילו אוכלי! אלא מדרבנן. ומשום הכי אוכל מדאורייתא הררא קושיתרש״י לרומא. ו
ל כמ״ש התוספות ו  ומפרש לעיל והכא כפירוש הר״ב וצ״ל מ
 בדף ט״ו בד״ה ולד מומאה כוי לאומר ר״י דאכתי לא נגזרה
 גדרה דכל הפוסל התרומה מעמא משקין להיות תחלה ע״כ. ולפי
 זה הן סוגיא שהבאתי לעיל דדייק
י אדר״ע ממשקים כנעכו לעולם מ  תרומה טהורה עם מ

,  קאמר מדברי רבי חמיה דאמר כשורפי! בפר שנממא במש,
א. עם  דהוי ליה טמא מדרבנן. דמדאורייתא טהור מעליא הו
 בכר שנטמא באב הטומאה שהוא טמא דאורייתא: למדנו

 ששויפין תרופה טדוורה עם
, משהגיע שעה ששית שהיא למדנו. ששורפין ה א מ ט  ה

 אסורה מדרבנן כמו ששורפין בשר הטמאה• בפסח לי/ אמר לו רבי יוסי אינה תחלה אתיא אליבא

 שנויי נוסחאות
 [ מהירה עמ הטמאה.
er עכי״כנ טמאה 
. ׳  או^ הטהורה וכ״ה כרש'

ד?א^דהבט^ י מטמא אוכל בקדשים מדאורייתא ללא גי?א. ב ר ם רבי אליעזר ו י ר ו כ  שנטמא במכקין שהוא טהור גמור P היא הפרה לי-/ ו
א מ! המרי־ י וטורים מ ן ב ״ * י צריך לאוקמי למתניחין מ  . • . ״

^ ־ וימ4ג;;י מ
 במשקין וכוי דמדבריהם אדרי אליעזר ככיייא 

. לעצמה ייו ה ד ו  ור״יתאי וה״ג. ס״ל דלאחר גזירה מ
 לעצמה בכיימ בעצמה
י בפנ נ  וזו• בעצמה : גדי
 עצמה וזו בפגי עצמה

 ובסמוך כנו סמכנו.

ת רעי׳ק ספו  תו
ץ פ ר ו ש ] ש  ז [אוח ב
 חרוטה מהורה עם
. בשער המלך ה א מ ט  ה
 פ ר ה״ב מהל׳ גירושי;
 הקשה הא בת׳׳ט דקאי
 לשריפה הוי כ תותי
• ריה(כמי עו ת שי ת כ  מ
 חתוייט ס״נ ם׳ ת דםוכה
 בשם תיק׳ שם) וממילא
 אין הת״ט מטמא
 לטהורה דכיון דבתותי
כתת שיעוריה הוי  מי
ת מכביצח  במו פחו
 דאיגו בטמא ועיי״ש:
 [אוי! ג] בחויימ
. נפי ן י פ ר ו ש  ד״יז ש
 מוסיף אדרבי עק־בא,
 לא *מבעי׳ לט׳׳ד אוכל
 מטמא *יכל מדאורייתא
ע מדברי ד׳׳ח סגן מ ש  ת
 חכהניס דטמא דרבנן
 מותר לעשותו טסא
 דאורייתא. אלא אפילו
 למ״ר אין אוכל מםםא
 אובל דאורייתא ם׳מ
 הוי חידוש י. תר מת
 דשרי להוסיף בדרבנן
 םמה דשרי להוםין*

 מדאורייתא

 אור גדול
 אתיין בפשוט דשםן
 של קודש שנטמאו אף
 שיש לו היתר לכהנים
 עב״ז אמור (להדלקה)
 בדאמר שבת נביה א׳<
 ויבמות >ענ ב׳<. אמנם
 כוונת רש״י בוודאי
 נראה מבואר דלא ביון
 לוה מצר הדין מדכתב
 דאינו אלא של מנחות.
 וגם מדכתב ונאכל הוא

 וגם

 לקוטים
 בתוייט דיה מדבריהם
 כוי וצ״ל דס־ל וכוי. כחג
 הניד תמימי מגמרא
 שהביא הוא עצמו לעיל
 מוכח דלמ׳ד אץ אוכל
 וכו׳ נמי כנר נגזרה גזרה
 דהא קאמר מהי אמרה
 דהאי מעשין וכו׳ מיהו
 על ההו' ל״ק משוש
 דנהר הכי מייפו תי׳אחד
 ואיכא למימר דהיינו מכוס
 שהרגישו בזה אכל להכי״ע

 ודאי

 דאליביה קודם מגזרה

 אמרו לדבריהם שהרי היו לאחר
 ב״ש וב״ה שגזרו לגזירה זו. וקשיא
 להרמב״ם שהביאם בפירושו ומפרש
 אליבא דמי׳ד אין אוכל מטמא אוכל.
 מיירי ['דחי לאחר כך לא צריך
 לאוקמי למתניתץ דנטמא במשקים וכו׳ דמדבריהם אדר״א ור״י
 קאי] ומיהו אשכחנח בתום׳ דף י״ד ע׳י־א בד״ה עם בשר וכוי .
 הקשו בסוגיא דההם דהוי מצי לדקדק נמי בדרבי כני נא מהא
 ומשקים נעשים לעולם תחלה כמו דדיק לר״ע. ותירצו משוס
 דרבי חנינא קאמר מימיהם של כתנים משמע כמעולם כך הוא
 אף קודם י״ח דבר דגזרו על המשקים להיות תחלה. ע״כ. הרי
 שלא חלקו בין הסוגיות כמו שחלקנו אלא כולה טגי׳ כמתן דאמר

ב יהושע ששורפיןלו) זו לעצמה.וזו לעצמה.על י י ^ ״ ם , ב ? ע י י ת  ה

י *4 ^ - י ^ ^ י י 1 י « ־ י ^ ^ ^ א מד»נהלקועלהתלרה^ועלהטמאה.שר הטומחה שהוא טמא דאורייתא : » י ה ה נ י י א ב ן י י ג ו ו ף ל ז י  א

. רבי יוסי לטעמיה דסבירא אליעזר אומר תשרף זו לעצמה. הו ה ד ס  ח
 ליה.טומאת משקין לטמא אחרים לעצפה.לח<. ורבי יהושע אומר שתיהן

 דאורייתא ובשר הנטמא במשקי! טמא כאהתלט<:
 מדאורייתא הלכך אמר ליה אינה

 היא המדת כלומר אי אתת יכול ללמוד זאת מדבריהם אס התרת
 לשרוף טמא טומאה קלה עם טמא טומא׳ חמורה. תתיר לשרוף
 טהורה עם טמא׳. והלכה כרבי יוסי שאי! שורפים תרומה טהורה
 עם הטמאה בפסח וטומאת משקין לטמא אחרים אינה מדאורייתא
 אלא מדרבנן כר׳ מאיר: ומודים רבי אליעזר ורבי יהושע.
 רבי יוסי קאמר לה דאף על גב דרבי אליעזר ורבי יהושע
 אפליגו בפריפת תרומה בהא מודים ששורפים זו לעצמה וזו
. רבי אליעזר סבר דמוזהר ה א מ ט  לעצמת: על התלויה ועל ה
 על שמירתה של תלויה לכתיב(כמדבר ייו) את מכמרת תרומות,
 בשתי תרומות הכתיב מדבר אחת תרומה תלויה ואחת החמה
. כיון רתלוית ת ח א  טהורה:. ורבי יהושע אומר שתיהן כ
 היא אי אתה מוזהר על שמירתה. ועל התלויה והטהורה לא נחלקו
 כשורפי! דהואיל ולא הוחזקה טומאה אין נראי׳ כמטמא בידים:

 אין אוכל מטמא אוכל. וצ״ל דלא גרסי בדברי רבי עקיבא מימיהם
 של נהנים ור׳׳ע לאחר גזירה מיירי ולהט מדקדק תלמודא בדבריו:
 ששורפץ תרומה טהורה כו׳. כתב הריב דרבי מאיר סכר
V בפירוש  טומאת משקים לטמא אחרים ייאו דאורייתא וכו׳ [
 הר׳׳ב במ״י פ״ד לטהרות] וכתבו התוספות בדבור המתחיל התם
 פסול וכו׳ ואם תאמר א״כ ר״ת נמי מוסיף אדרבי עקיבא*
 ומדרבי עקיבא ואמר דפסול מדאורייתא מותר לעשות ראשון לא שמעינן שיהא שלישי דרבנן מותר לעשות שני, ובירושלמי
 פריך לה וקאמר למ״ד בולד טומאה דרבנן לא בא רבי עקיבא אלא לפתות תפתר בטבול יום דבית הפרס שהוא מדבריהם ע״כ.
 והכתאהתי שפיר לישנא ומדבריהם. דמדבריו כובעי ליה [כרפריך בגמ׳ למאן דמוקי מדרבי אליעזר ורבי יהושע] והא רבי עקיבא
 לא קאמר אלא בשלישי דאורייתא. אלא ודחי רבי עקיבא נמי בשלישי דרבנן מיירי : התלויה. פי׳ הר״ב דכתיב משמרת

 תרומותי כו׳־. עיי מכנה ח׳ פרק שמיני דתרומות:

ז ע ו ן תפארת *םראל ב י כ  י
 (ג) מ״ו. כ׳ הגאון הגדול מהו׳ עקיבא שליס׳יא, ח״ל, כשער המלך פ״ד ה״ב
 מגירושין הקשה, האבתי׳ט לקאי לשרפה כתותי מכתת שעוריה, ו:וה כפחות
 מכביגה לאינו מסמא/ וכמו שהקשה תוס' [סימה כי׳ה ב׳] מערלה וכלאי כרס
 למשמאין?ונ״ל לטון לת״ט רק מזרכק ב״ריפה [כתו׳ שנת כי׳ה ל.' דיה כך/
 א״כ לגבי דאי׳ לא מכתת כעורייןיהא להקשו תופי [סיכה ל״ה ל.׳]ל״ל כתרומה
 ממאה לאסור לאתרוג מציה מדא־ן בו היתר אכילה , נימא כתותי וכוי ף
 י״ל לכוונתם להא גם טעם היתר אכילה רק מדרבנן, להרי תרומת פיחת
 מדרבנן, ומן התורה יש בו היתר אכילה, ומשו׳׳ה הקשו שפיר הרי בלא
. אך ק״ל למייל אין אוכל משמא אוכל מה״ר,  )0 פסול מלרבק משוס כתות,
 שפיר ק׳ ק!׳ שעה״מ, להרי לנכי לרבנן מכתת שעוריה. ולא יטמא
 להתרומה העהורה עכצה״ט. והגה קול לממה, מאפסרוזא :אלמה, מה
 שהקשה הגאון, הנ״ל לשפתיה, ללהכי תחמה ממאה מטמאה, לצנט
 שיטמא לאוכל אחר / להוה לאו׳ לא מכתת שעוריה, מדא״נ לשרש רק
 מלרבנן , והקשה מתוכי סוכה הנ׳יל שהקשו לנימא כתותי מכתת, ואמאי
 הרי לגבי דאורייתא לא מכתת * נ״ל לשיטתו, דה״ק ת01׳, לקא פסיק
 ותנא חרומה טמאה פסול ל״ש יו׳׳ט ס׳ או ב׳, והרי מטמם היתר אכילה
/ והו״ל צש״ס למנקט כמי משוס כתות/  משוס לכם לא פ0צ רק ביום א
 לאע״ג לאינו רק מלרכק , עכ״פ פסול מס״ס גם ביום 3׳ ; לאתא רבנן
 ומפקע לרבנן. אולם כל עיקר תיריז הגאון מ״ל תמוה, לתמך יתדותיו
 אתוס׳ שכת מ״ל, והרי מעתו׳ שם לא החלימו לפריפת תרומה טמאה
0, ודק מסופקים שם כזה, ע״ש , ומה נענה להך תי׳ שם שכתבו ׳  מל/
 דמלאודיתא צריכים החמה סמאה שריפה, מלאיקרי קולש ו [אב״י מלכל

 לד)(ג) אע״ג דלא רמי, דגבי הך דר׳ חנינא טמא ועמא, משא׳׳כ
 הך דרבי מאיר טהור וטמא, י״ל וסבירא ליה לריימ דמדסתם
, משמע ודאי אפי׳ נטמא [ י  ר׳ הטנא וקאמר בשר שנשמא בולד [שנ
 הבשר בולד הטומאה דרבנן כגון כנטמא הבשר במשקי! שהיו שני,
 והרי ס״ל לר׳׳מ דמשקין מטמאין אחריס רק מדרבנן, ולפיכך הך
 בשר שנטמא מהמשקין, טהור גמור הוא מלאו/ ולא די שגזרו
 שיטמאו המשקין להבשר, אלא נזרו ג״כ שיהיו המשקין תחלה,
 נמצא הך בשר שהיה שני רק מתלי דרבנן, לדי חנינא מותר לעשותו
 שני דחד לרבנן, כשישרפו עם הבשר שהוא ראשון, דאוכל מטמא
 אוכל ג״כ דרבנן. לפיכך קאמר שפיר ר״מ, דכמו בבשר כנטמא
 במשקין הטמאים, דמואו' טהור גמור הוא, אפייה מדאסרוכו
 חכמים שרי להוסיף לו טומאה דרבנן , לשרפו בהד בפר שיעשוהו
, ׳  שני דרבנן, כמו כן מוהר לשרוף חמץ טהור משהגיע שעה ו
 דאסור רק מדרבנן, עס חמץ טמא(ד;: לה) דס״ל דמשקין מטמאין
 לבשר מלאו', וכבר קודם שישרפנו עם הבשר הראשון טמא היא,
, שהוא מוהר מראו׳: לו) ר״ל ׳  ואיך ילפת מנה לחמן מתחלת ו
/ בהא מורו: לו) רי׳ל תרומת י  ואפי׳ ר״א ור״י שנחלקו לקמן במתנ
 חמץ שטמא׳ מספק: לח) דס״ל דהייב בשמירת התלויה: לט) דס״ל

 דאינו חייב בשמירתה:

 זם היי הגאון נ׳׳י לחוק כמח״כ דמה יענה לרמב״ם רפ״ב לתרומות, לספק לתרומות פיחת מלאוחיתא ו וכ״מ מתום׳ ר״פ' כיצל מברכין ל״ה דבר
׳D ללוקא בלנר המפורש כתורה שמצותה בשריפה אמרי׳ כתוחי/ככגןל נוהר 1ע״ז, וצא בערלה וכלאי כרם ותרומה,  ע״ש). נם מה שתי׳ PW»׳

 שלא

 מעי כג



יה 176 בועז תפארת ישראל פול! א D*ITO הלבתא גבידתא כללאדפרקא ת רעי ו פ ס ו  ת

ק א משנת א ב • רבוך לכניסת הלילה דייר ניסן ןולחיי דוק** ר  פ
 r אהד צ״הכ, לא ביה״ש], בודקין החמין בחורין ובםדקין

 [והביםימ ובתי ידים של בגדים למי שרגיל ליחן בהם חמץ לפעמ־םז
י , לאור הגר דשעוה [לאםוקי או ק מ  בכל המקומית שדרך להכניס שס ח
ה או אור החמה בשבח ובודק ביום י״ד. ורק אכסדרה שאורח רב נ ב ל  ה
 או כנגד ארובה שבחדר יכול לבדוק לאור החסה \ ולאפוקי אור אבוקה
/ אוצרות ה ק ו ב א . וב׳ נרות קלועים דיגם כ  ואור הנר דחלב ודשומ; ושמן
. ן ב ת  יין דוקא במסתפק בהם צריך בדיקה וה״ה כל אוצריה ואפילו" מ
 מיהא ביש לו קבע שניטל בפעם א׳ מה שצריך לסעודה א״צ בדיקה :
ת וזח ין הבולטים מכתלים בנבוהים שאין יד האדם מגעת שם \  חורי הבי
/ אם אין מיניקות מצויים, א״צ בדיקה וכן ץ י א  והנמוכים שחות מג״ט ל
. מ־הא לול תרגגולים ואמצע ר ק  גג היציע ומגדל שמשופע. וכן רפת ב
, שאפשר ת ו ט מ , כגון תחת ה ם ת, שהתר נגזלים ש  ה הצר וקרקע בי
ד; ובאץ תרנגולים בו , די בכי  שגררו שם התיכה גדולה שלא אבלו
 צריך לבדוק תחת דספםלים . מרתף שמהדרין בו שורות של חבית זו
, ואה״ב שורות עליהם עד הקורה , א״צ לבדוס אלא שורה ו  אצל ז
, דהיינו שורת עיפ ה נ מ  העליונה הרואה קורה ופתה ואחרת שלמטה מ
. בתי כנסיות ובחי מדרשות ף ת ר מ , לא על כל שטת ה ף ת ר מ  רוחב ה
 צריכים בדיקה בליל י״ד נמיחא בשבח די בבדיקה לאוד החמה ביים
 ייד כאכסדרה; והמגהג לכבדם בעלמא ביום!. אף המכבד חדרו בי״כ
. וצריך ד '  ניסן בכונת בדיקה ונזהר עוד מחםץ, צריך לבדוק בליל ;
 לכבד חדריו קודם הבדיקה . ולא יתחיל בשום מלאכה ואכילה ואפיל,
 לימוד שיעור קבוע עד שבדק מבהתחיל הצי שעה סמוך לערב דהתחיל
 באיסור פוסק! ויברך קודם הבדיקה לבער המץ ולא ידבר בדברים אחרים
 שאינם מצרכי הבדיקה עד גמר כל הבדיקה וברכה אהת די לבדיקת
, ה כ ר . והיה שבעה״ב יכול להעמיד מבי ב אצלו בשעת ב ם י ת ה ב מ  כ
. ואחר הבדיקה,  ויתבהרו לבדוק איש במקומו על סמך ברכתו דבעה״ב
 אף דאין חיששין שמא גררה הולדה מבית לבית וממקים למקום לחזור
 ולבדוק במק־ם שבדק , מכל טקום יצניע הרמץ ששייר, דשמא יטלנו עכבר
 לפניו א•׳ יחסר להם מהמנויין ויצטרך בדיקה !ובכסה עליו כלי ולא מצאו
 ובמקום שמצויין תינוקית (דוקא במונח בגובה שאין מגיע לשם התינוק)
. ויבטל ויאמר כל תמירא ובו׳ דלא חזיתי' ודלא ביערתי׳  א״צ בדיקה]
, ויאמר דהזיתי׳ ודלא חזיתי', ׳  וטוב להזור ולבטלו ביום י״ד בסוף שעה ה
, ואפילו שליה יכיל לבטלו ובאין הבעל בביתו ׳  דבערתי׳ ודלא ביערתי
y . לא בדק j : ו ת י ב  יבטל במקום שהוא, וטיב שגם אשתו תבטל ב
 ליל י׳ד יבדוק ביום י״ד באיזה שעה שיזכור ובלא בדק אז , יבדוק עד
, ולערב בחה״מ יבערנו י ל , ובמצא בי״ט יכסח עליו כ ן  סוף י״ט אחרו
 ויברך על ביעור חמץ וכיב הרמג״א ברםי׳ תמ״ו, ובסי׳ תל״ה הניח
, וכ״ש בנחחמץ לו עיסה  בצ״ע אם יברך כיון שבבר במלו קודם פסח]
ל דאינו מברך ; , ודוקא כחמץ במור [לאפוקי במצא חמה בתבשי ח ס פ  ב
 ובמצא חטה בתבשיל ביום וי דססח יבערגו מיד ע״י עיבד כיכבים;
 ובמצא בחי ישהנו עד מוצי״ט ומותר"! ובלא בדק ) אפילו לאחר פסח
. חמץ מוי שעות ולמעלה הייב במ״ע ד י : ב ה כ י  צריך לבדוק ב^א ב
בבל יראח עובר רק מלילה ו , ואמור בהנאה מדאורייתא [ תו  דתשבי
, ואפילו המצו דעיבד כוכבים אסור בהנאה ומתחלת ה׳ אסור [  ולהלן
וקשה, ימכ״ש חמץ גמור ע״י תערובת]  מדרבנן באכילה [ואפילו חמץ נ
, או להאכילו לבחמה ה ב ר  ומותר בהנאה ולמוכרו לעובד כיכבים אפילו ה
, ויבער מה ששיירו, ומתחלת  היה ועוף כשיעמוד עליהם שלא יצגעו
, ובשנת העיבור שהיום ארוך , אלו ה א נ ה  ששית אסרוהו חבמים גם ב
 הארבע שעות לשי ענין אורך דיים [ולאו דוקא שעה של ס׳ מינוטען]
 וחולקין היום מע׳יה עד צ־יהכ לי״ב הלקים, הנקראים שעות זמניות,
 ומותר לאכול עד ד׳ שעות מאייו השעית זמניות, שחו א שליש היום
, יש יסמוך אי״א ויבול למכרו אם עדיין  [ואם שכה ולא סכר המצו
. וביש בידו חםצו דישראל אחר בפקדון ולא  יותר משעה עד חצות]
, ימכרנו לעובד ביגביםיןאו קו־ם לכן בלא ימצא בה׳ ׳  באו בעלים עד ה
 קונים וביכול למכרו לעובד כוכבים שמדע שיחזיר לא ימכרנו במוחלט] ,
 ובלא מכרו חייב לבערו כו׳ * ובקנה שפחתו עיבד׳ כוכבים או אפילו
 אחד מב״ב שום דבר בהמץ אחר וי בלי ידיעחו דבעח״ב אז מותי
ה, ולרטיז ססי׳ חמ׳׳ג דומא בקנה , לא מי שקנ ו  הבעה״ב ליהנות ממנ

 עיבד כוכבים לא ישראל דעביר איםורא [ועי׳ מניא שם] י:

 שלא כמנה מצות שריפחן במניין המצית לרמב״ם וכן משמע קצת מתו' [נ״ק
 דע״ז ב׳ ד״ה והלא]; ותמהני א״כ מה מקשה הש״ס [יבמות ק״נ בי]
 אהא לקאמרי׳ בחלנה בסנדל מנוגע , לחציצה פסולה משוס כתות׳ / א״כ
 למה הנא לבית ממנע נשמא בביאה > והרי בעינן והבא אל הבית וליכי/
; ומה מקשה, בנעל כ׳ ושרף, משא״כ בבית ? ותו ק׳ מהתם תי וכ1׳  מתו
 לשעה״מ, הרי סנדל ממנע ג״כ לא נמנה מצות כריכתו במניין המצות
ל ונתיצה  לרמב״ם? ואת״צ ללהט לא מכאן הרמב״ס, משום ששריפה מ
 בית המניגעין, הוא רק חלק מחלקי המצוות שנזכרו בכללן בששין [ק״ב
, ובכה״נ כבר כתב הרמב״ם בספר המצות [בשורש ׳״א] לאין למנות [  וק״נ
 כל תלקי המציה בכלל מניין המצות, מ״ש; א״כ שריפת ערלה וכלאי כרם
 ותרומה טמאה כמי י״ל משו״ה לא מכאן הרמב״ם, מלשריסתן הוא חלק
 מחלקי מנותן , שכבר נמנו מצותן בכללן [בלא העשה קצ״ב וקצ״ג] ?
 והדדא קושיתי ללוכחא. נס אין לתרץ קו׳ של שעה״מ לרק להחמיר,אמרינן
 כתותי וצא להקל, כי הכא לע״י לנימא כתותי לא תממא התרומה הטמאה
 למאכל אחר, ליתא, להרי עיקר המעס לכתותיהוא משוס לכל העומד
 לשריף כשרוף למי [כאה״ע קכ״ר ס״א וח״מ ובייש שם], א״כ מ״ש להקל
 או להחמיר? וכ[מוכח, דהרי בבית מנינע ה״ל ביבמות לאמרינן כתותי,
 לולא שמיעטו קרא / אף להוה להקל ? אמנם נ״ל לוקא באס מנוסו
 בהשהת שרוף וכלה , לאסור בהנאה, אמרינן כתותי , משא׳׳כ ת״ס לרשחי
; וכן משמע בתום׳ [ה־טה נ״ה [ ׳  להסיקו החת תבשילו [כפסח׳ס ל״ב א
/ ט  ב/1, בכתבו לרק באסור הנאה מולו רבנן לכל העומד לשרוף ו
 ועל כן לא מצאו תוס׳ שם מקום להקשות על זה רק מכ״ה לאסור בהנאה
. ואי״ל א״כ האיר יליף ר״מ שמותר [ !  נם :לכל״הנ [כפסחיס כ״ה א
 לשריף ת״ס עם ממאה, משריפת קדשים שנטמא, הרי בקלשיס אסור בהנאה,
, ומטמא שפיר  ואערינז כתופי, משא״כ תרומה טמאה ליכא גבה כזותי
 להטהורה. בשלמא לרבי חנינא נופי׳ ל״ח היכא מוסיפי! טימא׳ על טומאתו,
 הרי יש בו כתותי. די״ל דלמא ר״ח צא ס״ל כל העומד לשרוף כשרוף דמי•
 אלא ר״מ לשפתיה דס״ל כ3 העומד וכו/ מנ׳יל למילף לשרוף תרומה טהורה
, ללמאמש״הלא נמנעוהכהניםמלשרוף קדשים מדהוה כתות,  עםהטמאה
 וכו׳ ? נ״ל לתןץ כדתירץ הש״ס [מנחות קייב בי] אדמקשי התם אי נימא
 כתותי, פרה ונותר איך מטמאי סו״א. ומשני חיבת הקודש מככרתן לטמא
 אף ללית בהו שעורא. לאף לרק לטמויי גופא, הוה דאורייתא [כחולין
, היינו שהספק הוה אי לאורייתא ה ו  ל״ו א׳] אבל שיטמא אחרים ספיקא ה

 או דרבנן, אבל מדרבנן ודאי חיבת הקולש מהני אף לטמא אחרים,
 מ־בואר בסוגיות הכ״צ. אבל אין להקשות האיך משכח״ל כרת אאכילת
 כגיל ונוהר לחמץ בפסח, הרי כל כעומל לשרוף כשרוף למי [כמנוזות
 הנ״ל] ו וליכא למימר לכוונת ה:"ס להו״ל כמפורר שאיכי מסמא מללית
/ שעורא בכל הדור, אבל לעניין אכילה, הרי אפילו באוכל פרורי ז  ב
 איסור כזית בכלא״פ חייב [הכריתות י״ב ב׳]• ליתא, לולאי פשמותא לסוייא
 למנחות מ׳׳ל לקאמר עפרא בעלמא הוא, משמע ולאי לכפרוף ממש מינן
 ליה, וא״כ אוכל פיגול וכי׳ אמאי חייב עפרא בעלמא קאכיצ ? נ״ל לי״ל
ל הנפה [כחולין צ״ב בי] י  לעפרא הוא ואעפ״כ תורה חייב עליו, לומיא מ
 וצא גרע ממתעסק בחלבים ועריות שחייב שכן נהנה. ה״נ עכ״פ נהנה
: ובהא מתירן קו־ית העולם היכא אפשר שיעביר [  [בכריתות לי״מ ב׳
 על בל יראה, הרי עפרא בעלמא הוא ? לי״ל לעפרא הוא ותירה חייב עליו
, הרי יכרוריס מכונס ם.  וכ״ש אס רק נאמר כל העומל לשרוף המפורר למי
 חייב עליהן בבל יראה [כפכחי׳ למ״ה ב׳] ורה פרודי׳ מפוזרי׳ לא תשיט
׳ ל״ו נ׳]: (ד) כך ליל פי׳ משנה'המורה זאת. ועי׳ מ״ש  [כנסת׳
 רש״י (שי׳ס לם״ו ב' ל״ה ור׳ יוסי). ואייל א״כ לר׳ חנינא מיידי אפילו
 בבשר שנטמא רק מב׳ לרבנן, שמותר להוסיף בטומאתו, א״כ ולאי קולא
 היא טפי מהך לר״ע. לשמן לר״ע טמא ממש היה קולס שישרפו בנר,
 ומה מוה־ף ר״ע על הך לר׳ חנינא. כבר תירץ לירושלמי לר״ע נמי מיירי
 שהשמן נטמא בטבול יוי1 מטומאה דרבנן, וא״כ השמן ג״כ היה טהור
), וביצה . אמנם א״כ צ״ע לע״ל צרש״י שבת (לי״נ ב׳ ׳  גמור מלאו
ב״ה/ ׳ ), שכל טימאה לרבק א״צ הערב שמש (ועי׳ מ״ש פ״חםי  (לי״ח א׳

. א, ולא משני הב״ע בסמל יום ממומאז גויי׳ וכלומה טומאה לרבן  וכן מוכח לענ״ל מש״ס לילן(שבת לי״ל בי), ילמקשי סבול י1ס דאי, הו
ן למלאי' ל להבבלי ס״ל טי י  ש״מ לבטומאה דרבן ליכא סביל יום, להרי א״צ הערב שמש. א״כ מה יתרן הבבלי לכושית הירושלמי הנ״ל. נ
 אין אוכל מטמא איכל, א״כ גדר׳ הכ־נא אין מוסיף טומאה על טומאתו כל כך, רמה לי'טומאה שע״: הרי לרבנן או טימאה לחד דרבנן משא״כ
: [ א מ ר שיגדיל עי״ז טימאה לאו׳, א״כ שפיר מוסיף ר״ע אהךילר׳ ח  הך דר״ע, ודאי שפיר מוסיף על טומאתו מדאורייתא כשישרפמ מ

 להוטים
 ליכא הוכחה דהא אתיא אליבא דמאן דס״ל אין אוכל מטמא והו׳ כזכ־!ב הב׳׳י
 ו־ידרכא מדגרי התו' שם •יש לי להוכיח כםברח התי״ט דהך סוגיא לא אתיא
 אלא אליבא דמ׳ד אוכל רטמא וכוי דהתבו שם דף ייד על מאי דסריך הש״ם
 על דברי ר״מ מאי קמיל וכו׳ דלמאן דאמר אין אוכל וכוי לא פריו כלכתיכנא
 למיל. ומעתה ניג:א להינ כל מך עינויי למשני' בלר׳ע גהך םוגיא והך דיוקא
 דמשקין נעשים החלה כמי כלהו אזלי למיד אוכל מעמא וכו׳ דוקא. ומ״ש
 הגיד דעל ההר לא הוה לךל דמכח קושייתו מייתו הי׳ אחל בהא נמ• לא דק
 דאיכרא דהתס באותו דיור כתהו א״נ דאותו שלישי נכומא געציס ולגונה וכו׳ מיהו
 אח״כ גדיה ולד טומ׳ דאורייתא מל קו' אחריתי חזרו וקיימו דכריהם הראשונים
 שכתבו וצ״ל ללא נגזרה־ עדיין גזרה דכל הפוסל ונו׳ ועי׳ עצים ולבוכה
 לי:א לאוקמס וכו׳ הרי שהטיחו דגי־יהס להכא ליכא לתדזצי אוחו

 הילז; אחר. (כיל) :

 ודאי ק׳ וכו׳ ע׳כ. ואל תמה באמת עליו איך מלאו לגו להשיג השגה נמנצת
 כזו על רביכו החייט לומר שיש לפניו שכחה מצויה כתוך כדי דכור מאין שנות
 החלה, למקור הש״ס דאילו עיין יסז היה רואה דאין מהגמרא הוכתה רלמיד
 אין אוכל וכו׳ נמי כיד גנזיה גזרה ודברי התי״ט לעיל דקאמר מאי אמרת
 וכו׳ לאו דירי הגמרא הן אלאיהתי״ט הןא *שהסגיר פנים ^פי פי׳ הר׳׳ג דההס
 דאין אוכל וכו׳ אמחי לא תנן פנעמא בשרץ ןע•! קאמר מאי אמרת וכו׳ הא הך
 דר וכל נמי וכו׳ ומאי למסיים שש התייע בסיף דבריו שים וכו׳ לאו למימרא
 להשיס קזמר הכי מ״ע צא תגן כשינימא יכשר: למזה אין רמז כצל לא בש״ס
 ולא גסי׳ הרמב׳״ם ולא ר,אי הא דכהב ש״ס וכז׳ אכלהו מילי דקאמר מעיקרא
 אלא אמאי לסליק לר׳׳ע ס״ל לטומאת משקין לטמא אחרים רדאורייתא והיינו
 להוסיף וכו׳ כנראה למעיין בש״ס ואיברא למהש״ס איכא יוכחה ללאחר גזרה
 מיידי מדאמר׳׳ מאי איריא באב אפילו כראשון נשי לתנן כל הפוסל וכוי מיהו

 מדאורייתא דאל״ב
 יקשה הא־ך אמר דיי
 איגח היא המדד, הא
 הא בסה שעוורפין
 3הירה עם הטמאה לא
 נעשה טמא מדא דייתא
 ביון דד׳׳ת א ן אוכל
 מטמא אוכל וא״כ נלמד
 מ־־רע״ק בי היבי
ק פסיל דאורייתא ״ ר ל  ד
. לעשותו ראשון י  מ־
 דאורייתא ה״נ אם-־ר
 דרבנן מיתר לעשותו
. אלא ע״כ ן נ ב ר  שני ד
 היבי דטמא מדאירייתא
 הוי יותר מקולקל
. וא״כ ן  מטומאה דרבנ
 שפיר הוסיף רהס״ה על
 רי:״ק . עיין בתוסי
א. ונם ל״ל  ומחרשי
י ס״ל דאין  דדוקא ר״
 לדם יר.ו להדדי ולדידיה
 בלא״ה לקימ דהא
 רחם׳׳ה מיידי בטמא
 דאורייתא אכל ר״מ
 ס״ל דיש לדמית הוספה
ה פ ס ו ה  בדרבנן ל
 בדאירייהא דא־כ מנ״ל
 להעו״ס לא־קסי לר״מ
 בולד חסומאה דרבנן
 הא בלא״ה י״ל דר״מ
 למד מדרע״ק בדמיון
 הוספה בדרבנן להוספה
 דא־רי-יתא . אלא עיכ
 ד־ סברא פשוטה דאין
 לדמותו . ואיכ ממילא
 הוי רהםיה מוסיף
 אדרע״ק לענין הוספה

; ן  בדרבנ

 איר גדול
 וגם מדכחב ואינו ראוי
 להדליק . וגם מדלא
 הביא הדין ונם מצד
 הדין בהא לחוד סגי
 ב •ן קידם ההיתר בין
. וגם מצד ר ת י ה  אחר ה
 הלשון מבואר לכל
 מע־ין בלתי מתעקש
 דברנחו כג״ל ע׳׳ב
nil . דבריו צע״נ 
ב ת  ביבמות מ!״ג בי) כ
 רש׳׳י על שמן קודש
 שהוקדש למנחות נראה
 כוינתו קודם שנתנוהו
 לההנהה דלא היה לו
ם. י  שעת היתר לכהנ
 ונם תמות דלזה ל״צ
א יכמש״כ הבא רק י  כ
 לא־זר שניתר ובנ״ל .
 ובכ״ז צע״נ לעמוד על
 כוונתו ודי יאיר עיני.
 ויעויין שבת >כ״ה אי)
ה מבוא״ להדיא א ר  ת
 רמפרש ג״כ על ניתר
 למינים מרהקשת על
 מעילה עיי״ש וביבמות
 לא דקדק כן דלפירושו

 דה תם לק״ט:



ב פט ציוני* ו  ד״ע מבועטדה כל ש^ה פרק ב פסחי• תוספת יום ט
h ' y א כל שעה . 3 $ 
, '*ג ע א, 0י" א *  ע
נ י פ , פ ' ׳ וזמן ה א «:  פי
ו מועיע אויה י  לאוין ע
 סימן «מ״ג &«ין A׳ :

 שנויי נוסחאות
 פיב א שמותר.
 בד״נ וגמשבי״ר
 שהוא טותר ןצ׳׳עבליוקא
 דנמ׳ וכרש״י וברעיב
 כאן. מאכיל בט״מ
 מאכילין. לר!יה גלינ
, ! ד י מ ל  ונמשכי״ר ו
 ומוכרו. במשג״ב ומוכר;
,  בכי״מ ב' מוכרו
 ומותר ככי׳׳׳מ ב׳ מותר
 ולפי נוסחתו מוכרו 5'ל
 ומוזר (ל״ם). ולא יסיק
.  בל״נ ונמשגייר לא .

 תוספות חדשים
ב א [חוייט ד׳ה] י  פ
 כל שעה כי׳
 לריוקא כו׳ לזאכיצ טכ׳ל.
 תימא ררשיי פירש כן
 במתני׳ להס״ל בגמרא
 אבל להמסקנא
 כר׳ג כדפ־רש
 א״כ איגנוריך
 דיש־אל מאכיל

 כל זמן פכי.־ן

 כדרכו
 ראתיא
 הר׳ב

 לגופיה
 לבהמתו

 אוכלואיכ קשה עליהתוייט
 למה העתיק דברי רש״י
ל לייבב קישית  ונוס ל
 חום׳ ריש דף י״ל דלימא
/ כיון דסתס ר  הלכה כ
 תנא כוותיה והירוצם שש
 לתיק ועזל קשה למה לא
 הקש: רבא לרינ כן כמו
 שלקשה תחלה אליבא דרי
 מאיר ליססוק כיי והו משוס
 הסתם כן הליל גס לר״ג
 ולמה קאמר לה׳ל מפריע,
 ואיל למכריע סברא יותר
 עובה מסתמא א״כ היאך
 הקשה תח:ה דלימא הלכה
 כר״מ ועוד דהל״ל יעול
ל גשלמא מי  כו׳ אלא מי
 אתיא כר״מ איכ לא
 איצעריך אלא לדיוקא
 לאפיקי מדר״י ור״ג ד-־׳ שעה
 לאסור לאכיל אינו ינאכיל
 א״כ ה״ל סתמא לאליכ
 לא איצעריך אבל אי אתיא
 כר׳ג א״כ איצכוריך
 לאשמועינן וישראל רש.;י
 להאכיל לבהמה כל שעת
 שכהן אוכל ך;ה עדיין
 לא שמענו מדברי דיג
 לא הוי סהמא הה מדייק
 ר״נ שס ההיא לאו סתמא
א משוס דקשיא לן  ה
 מותר כיי ובסברא זו
 יתיישב לך כמה פעמים
 ש,זני:ו שלא הגקו כמחלוק׳

 ואחר כך סתם :
 (ממהורש״ח וצ׳ל):

ק ב א כל שעה שמותר לאכול מאכיל. לזיוקא איצסריך י  פ
 דתידוק הא משעה שאינו מותר לאכול אינו מותר
 להאכיל. רש״י: מאכיל לבהמה ולחיה ולעופות. כתב הר״ב צריט
ן וכו׳ וחולדה וכן לשו! רש״י. ונראה דרוצה לומר  כו׳ אבל חיה מו
ה.  בחולדה חולדת הסניים שהיא חי
 כתנא קמא למשנה ה׳ פ״ח דכלאים
 אלא שאץ זה מדרך רש׳יי לסתום אלא
 לפרש הלכך נר^ת יותר לומר דכלל
 שרן בהדי חיה הואיל ולאו בהמה
 היא. ובתוס׳ הקשו היכי שרי הכא
 להאכיל כוי הא תנן פרק קמא משנה גי ומה שמשייר יטחנו
 בצנעא ומפרש [*רשי׳י] דשמא המול הולדה וכוי. ותירצו
 דש לחלק בין חיה לחולדה המגדלים בבתים [דהחיה] לא
 מצנעא כולי האי כמו חולדה העומנת בחורים ובסדקים
 ע״כ. משמע דליוילדה אינו רשאי להאכיל. והיינו דבהמה חיה
 ועין) הכן ואילו לפרץ לא תנן. אבל הרא״ש כתב דהפייוש הנכון
 ומאכיל כוי והוא עומד עליהם עד שיאכלוס ולא יעלים עיניו מהם
 עד שיאכלו ויבער המשוייר ומתטתין היקר הנאה אתי לאשמעיק.
 ולעולם צריך ליזהר שלא יצניע וה״פ דאי תני בהמה דאי משיירא
 קא חזי ליה דאף אם מחמת מרדא יעלים עיניו יחזור ויבער
 המשרד דהא קא חזי ליה ע״כ. ומ״ש הר״ב ועבר עליה בל
 יראה. כתבו התוס׳ פירוש אס לא בעלו וה״ה דהמ״ל דלמא
 אכיל מיטה: עבר זמנו. פירש הר״ב משהגיע שעה ו׳ פירוש
 משמתחלת כוי ומ״ש אין חוכשין לקידושיו כתב רש״י בפרק קמא
 ד״ז ע״א ואע״ג דאתי איסר הנאת חמן דרבנן דשש ומפקע
 קדושי תורה ושרי א״א לעלמא הא מתרנינן בכמה דוכתין כל
 המקדש אדעתא דרבנן מקדש. והפקר ב״ד הפקר והם הפקירו
 ממונו: אסור בהנאתו. פירש הר״ב כאילו הי׳ מאיסורי הנאה

. מדלא קאמר ל ו כ א  פרק ב א כל שעה שסותר ל
 כל שעה שאוכל מאכיל ונקע לה בתרי
 לישני משמע לאתרי גברי קאי. והכי קאמר כל שעה
 שמותר לכהן לאכול בתרומה מאכיל ישראל חולין לבהמתו

 ומתניתין רבן גמליאל היא שרבן , . .
 גמליאל אומר חולין נאכלין כל ארבע פרק ב א כל שעה שמותר לאכול *<
 ותרומה כל חמש וליה הלכתא כותיה מאכיל ב) לבהמה לתה
 אלא בין בתחמת בין בחילי! אינלי: ולעופותג/ומוכרולנכרייץמותרבהגאתוי•).
! עבר זמנוי). אסור בהנאתו!). ולא יסיק * י י  כל ארבע וחולין כל חמש *
 בתחלתשש: מאכיל לבהמה ולחיה 1

ת. צריכי. דאי תנא בהמה הוי אמינא בהמה דתי פו  ולעו
 מכיירא חזי לה ומבער ליה אין. אבל חיה כגון נמיה וגזחול
 וחולדה דאורחה להצניע אימא לא. ואי תנא חיה. [ה״א] חיה
 דאי משיירא מצנעה ליה ולא עבר עליה על בל יראה אימא
 אין. אבל בהמה זימנין דמש״רא (לאו אלעתיה לבערו ועבר
 עליה מל בל יראה אימא לא קמ״ל. ועופות. איידי דתנא
. לאפוקי מבית  בהמת וחיה תנא נמי עופות: ומוכרו לגכרי
 שמאי דאמרי לא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא אס ק יורע
 בו שיכלה קודם הפסח דקסכרי מצווה אני לבערו מן העולם
. בהנאת אפרו כגון אס ו ת א נ ה  ולא שיהיה קייס: ומותר ב
 חרכו באור קודם זמן איסורו מותר ליהנות באפרו אפי׳
 לאחר זמן איסורו ־. עכר זמגל. משהגיע שעה ששית אן* על פי
 שאין איסורו אלא מדברי כופרים אסור בהנאתו 8כאילו היה
 מאיסורי הנאה של תורה. שאס קדש בו אשה אין חוששין לקרישיו
 ואפי׳ בחמן מקשה . כגון דגן שנפל עליו דלף וכיוצא בו שבפסח
 עצמו אין איסורו אלא מדברי סופרים אם קדש בו אשה ביום
 י״ד משהגיע שעה ששית אין חוששין לקדושין: ולא יסיק בו

 תנור
 של תורת כלומר כאילו היה בשעה ש״1סיר בהנאה מ; התורה לחמץ בפסח אסזר בהנאה מן התורה. שנאמר(שמות יג) לא

 יאכל

ב ז י  תפארת ישראל י
, י א) ר״ל כל שעה שאפשר בבום אופ; שיהי' מותר לאכל חמן  פ״
 דהיינו בשעה ה׳ שמותר בה הכהן לאכול תרומה: ב) מותר
, בדמה אע״ג שכשישתייר ט ט : ג) צ י כו  כל אדם להאכיל חולין לבהמה ו
 לא הצניעו, ושמא ישכח לבערו ויאכלכו, וחיה קמ״צ אף על גב
 לכשמשייר׳ מצנע', עכ״פ סד״א שעי״ז ישכח לבערו זליטלו ויעבור
 על בל ימצא, ואיירי מקט בהמת וחיה, נקע כמי עיפית [ונ״ל
 לנקע עופות לשון רבים, למכלל עוף בייתי ופורבין שמצויין בחצרו, ולאשמעינן
 דאח״כ, לכל מופות אפיי של הפקר אסור להאכיל. ועי׳ רתוייע פ״ה לנזיר

, ולרק]. מיהו במ5א אתר זמן איסורו שלאאכלוהו, א י ה  מיה ל״ה כ
: ד) אפיי [ ה י מ  חייב לבערו, מלמובח חמן הפקר בחצירו [ססי׳ ח
 לא יאכלכו עט״ם קורס פסח ושם]: ה) ר״ל בששרפו אז בשעה הי,
 ואפי' רק חרט אז עד שאינו ראוי לכלב, מותר למות ממנו אח״כ
 אפי׳ בפסח! י כ״ש שמוהר ליהנות ממנו בשעה שישרפנו בשטה ה/
 מיהו טיב שלא ליהנות ממנו בשעה שריפה! אפיי קילס זמן איסורו
 [תמ°ח מגיא לי]: ו) תהלת שש: ז) ועי׳ בקיפח הרוכלין

 בכללא דחמן:

 אור גדול
. עיין ברע״ב. ועיין ברו״־ז ר זשנו אסור בהנאתו ב  פרס ב משנה א ל
 ורמבין סוגתלקו אס לר״ש משש שעות ולמעלה אסיר מדאורייתא
ב דאסור כתשביתודהוא שלא כדרך אהילה . נ״ל ראי׳ מירר׳ ח  ו־רמב״ן כ
ל ע ת ׳ ל ו ה ש דאיתא שם ר״י איתלי׳ ע ' ג  פסחים ישיא ה״ר וסנהדרין (שיה ה׳
 אכילתו עשר. ול״ת על ביעורו. ומפרשי חייו׳ נדחקו בזה*ז ונראה פשוט
 דבוונתי לבאר אליבא דריי דס׳ל דתשביתו מעיש מחצות, ואית ליי ל״ת עליו
 חמץ היינו על עשייתו, אי ת ליה ניכ דאיכא עשה ולית על אכילתו וביעורו
 מחצות ואילך םשא״כ לר״מ. וזהו ד גז פרש דכיזו דעליו יאכילת המץ םיל רק»י
 על עשייתו ה נ עליו רני ימים תאכל עליו מצית ־דייק-נן ולא חמין קאי ג״כ על
 עשייתו ונכלל בות נםע׳־פ משש שעותיא־לך. ;'והאדלא השיב שמונה משום
 דלא הו• מעליעכעין דאמר בשבת לענץ פריש־; יעויש]. והוא דלא כמ״ש
 התיס׳ לשים דיל; {כ״ח ב' יעו׳׳ש . וו.׳׳ג על ביעירו הל׳ת דדי שאור לא
 ימצא קאי גם על ער״פ ומבואר להדיא מזה כשיטת הרמבים רע־בר גם
 על ביי משש ואילך. [והיינו משום דנמרינן שאור שאור כמיש האחרונים
 או דהאי ז״י דלא ימצא ילטינן מז״־ תאכל עליו מצות דקאי נם על ער״ש
. אמנ: לפי״ן לא יהא זה אלא לה־רו׳ משאיכ לגמי דידן(כ״ח ב׳) ל י נ כ  ו
י א-נו עיבר, אמנם לשמיש האחרונים הנ״ל אין לעשות מחלוקת . ואף דלםייז גם לר׳כו י  דרי תאבל עליו מצות לכיע לא קאי על עשייתו א״כ גס בנ
 ילפינן לדשבתה שעת א׳ מקודם י״ל דש״ה דא־נו מבואר בקרא להדיא רק מריבוי׳ דאך לחכי לא ילפינן מיני׳ משאיכ לריי דמביאר להדיא
 בקרא מש״־ז שפיר ילפ־נן בגזיש . עוד אפשר דא^ינ דגם rpw או מקודם עוכר משאיכ לריי מחצות ואילך. ואיך שיהי' מוכח מחירו' דקאי על
, [ ל ׳ ג כ  י.־־־יש דמש״ה דוקא לר׳יי איח לי׳ עשה ול״ת םשא׳׳כ לרימ אבל אי קאי על תוך הפסח לב״ע הב* הוא והדברים מוברתין כשי׳ הרמב״ם ו

 כדר מועד ח״א ־־ לאיה

 תוספות רע״ק
, בסוגיין  פיב א [אות ד] בהרע״ב דיה עבר זםגו מד׳ס אסור בהנאתו
 אמרינן עבר זמנו א״ב םשיטא ל״צ לשעות דרבנן דאר׳ג המקדש
ו להסכים  מוי שעות ולמעלה אפי׳ בחיק א״ה לקידושין. ובתוס׳ כתל
 עס פירש״י דליג פשיטא, דהא ריה״נ ס״ל דשרי בהנאה כל שבעה ואי
. ועוד דעיז לא ו י ל דבר  משוס דמוכח כן מרישא דהא דרך התנא לכפו
 הוי משני מידי עיש: ולדידי ציע דעדיין אף דליג פשיטא מ״מ יסשח
 מהא דאמרינן ל״צ אלא שעות דרבנן דאריג וכו׳ דמאי ראייה
 מייתי מדר״ג הא בלא״ה ידעינן הדין דטשש ולמעלה אסור בהנאח
 מד־וקא דרישא . ולענין דינא דקידושין הא מזה לא מיירי מתניתין ,
 וביותר למה דבתב תוס' בש״ק ודף ו׳ עיב^ דמו׳ שעות ולמעלה דנקט
 ר״נ מיידי כסוף שש ועיקר החידוש דאפילו היק דהוי רק חמץ דרבנן
 א״ח לקידושין. א״ב לא נשמע מדר״ג אסור בהנאה מהחלת שש וא״כ
ה היה גראח לעניד דקושייתש ו ל : ו ן  היאך שייך דינא דר״ג עלה דמתניתי
. דיל דאשמעינן ן נ ב ר  ב' רתום׳ לק״מ דה*'ס משני ל״צ אלא לשעות ד
. כלומר ודינו ממש כמו איסורי הנאד. דאורייתא לענין  דאסיר בהנאתו

 דא״ח
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ירים. לרבי יהודה איצכודך דאמר אץ ביעור חמן נ ר ו ו  תנ
 אלא שריפה. מהו דסימא בהד דקא שריף ליה לתהני מיניה
ט מעא  קמ״ל דלא. דאפילו כדרך ביעורו אשור ליהנות ממנו מ
. דיליף ה פ י ר  זמ! איסוריה: ד״י אומר אין ביעור חמץ אלא ש
 מנותר דאםיר0 בהכאה ומעש כרת
 כתמן ומצותו בשריפה ולא בדבר
. ורבנן לא ילפי מנותר דחלב  אתר
 של שור הנסקל יוכיח שאסור

 באכילה

 בו תנור וניריםח). רפי יהודה אומר אין
 ביעור חמץ אלא שריפה•). וחכמים אומרים
 אף מפרר וזורה לרוח או מטיל ליםי):

[ דקרינן בצירי ולא בחולם. משמע לא יהא בו היתר W יאכל 
 אכילת וסתס הכאות ליד אטלה הס באות שלוקח בדמים דבר
 מאכל. ואיכא כןעמא אחריכא. ובהך כ״ע מודו: וחכמים
 אומרים. בסון) מסכת תמורה פסק הר״ב כמותם: או מעיל לים.

 פירוש שאינו ים המלח דבים המלח
 אין ספינה עוברת וא״צ פירור אלא
 מיידי בשאר ימים והי׳ה בכל
 נהרות והט קחני מפרר וזורה לרוח

 מפרר

ז ע ו  יכין תפארת ישראל ב
 ח) אפיי לר״י דמצריכו שריפה אסור ליהנות מבריפתו*):
 ט) דליף [ג״ש] מנותר, שאסור באכילה ובהנאה, וענוש כלת כמו
: י) ר״ל או מפרר ( א ) ן מ , ומציתי בשריפה, א״כ ה״ה ח  חמן
 ומעיל ליס אף שאינו יס המלח, דס״ל חלב שור הנשקל יוכיח,
 שג״כאסור בהכאה והאוכלו בכרת, ואפייה א״צ לשרפו מכת הילפותא
 מנותר, על כרחך משום דלא דמי צטתר בכל הותירו, א״כ ה״נ
 בחמץ. וקייי׳ל כרבנן, אבל ממין לשרפו. מיהו אחד זמן איסורו

 *< עיי בועז כ ׳ מורו

ר עקיבא שליס״א, ה ן מלול מ  פ״ב (א) וכי׳כ הר״ב. וכ׳ פצה מאו
 וז״ל. ק״ל הא מסקינן למכח פרכא דחלנ שור הנסקל יוכיח
 חזר ר״י ולן לין אחר, ליליף מה מצעו חיין מנותר, לשניהן בבל
 תותירו וה״נ ישוו בשריפה. ורבנן השיבו אשם חלו׳ וחמאת עוף ששק
, שהן ג״כ גבל תותירו, ואפ״ה ס״ל צר״י בסרק נתרא דתמור׳ וטחו  י
ב נשם א״ל הגאון מהד״ל זצ״ל. ובההיא  דיקברו? אח״ו מצאתי קו׳ זו מ״
 להשיבו רבנן חמאת עיף ספק יוכיח, ק״צ מה לחמאת עוף שאין ט מצות
 ביעור מהעולם, והקבורה הוא מחשש חקלה , אבל בחמן כ׳ תשביתו,
 לצריך לבערו מהעולם, ״וילפעף מה מצינו להבעיר יהי' בשריפה, וצע״נ,
 עכצה״ש. ויקרא האזוב בקיר, לא אובין קושי׳ זו, וכי השריפה והבשר הא בהא תליי/אלרבה הנשרפים אפרן מותר, ואיכן מתנערין מהעולם?
, הרי נותר ללא כ' גבי׳ תשביתו ואפ״ה צריך שריפה, ולמה לא נימא כה״ג באשם תלוי ? אמנם גס בל״ז '  ותו, אפי׳ נימא לתליא זה בזה, ק
 אחמ״כ הגאון הנ״ל אין ממשות בקו' זו רק אם נימא ל״צסותא לר׳ יולא הוא ״מה מצימ", נוכל לומר הפרכא הנ״ל מה לחמאת עוף בתי: לי בעור ,
 אבצ הרי רש״׳ [לכ״ז 3׳ ל״ה ולנו] כ׳ לילפותא לר״י היא מכח ג״ש, ללא כתוס׳ [שם ל״ס אין] שכתבו דהילפוהא הוא מה מצינו , וא״כ מנ״ל לר״ב
, והרי מסתבר כרש״י, להרי אי נימא כתוס׳ להילפותא היא מה מצעו, ק׳ כהלרו ליה רבנן כל לין שאתה רן תהלתו להחמיר ושופו  ס״ל כתיס׳
, כלהלרו ליה בקלמית׳ כשלמל בק״ו, כ״ש שיש להשיב כן כליציף במה מצינו ? וכבר רמז רש״י לנו כן בלנריו הקלופי' [עיים] , ן  להקל אינו לי
ד יצחק מ ׳ ב ו ה  לעל כרחך הילפות׳ היא ג״ש, וגמרינן בין לקולא בין לחומרא [ויפת אגרי בי נירא בזה בני הרב המאה״ג חרב פיפיות מ
] רי׳י ס״ל מכל הי״י מלות לא ניתן לדרוש רק ק״ו . א״כ ן  שצימ״א ח״ל לא זכיתי להבין / לעכ״ס לרש״י לשמת*' [סוכה לל״א א׳ ל״ה לא מקטנ

 נם מה מצימ היא בקבלם/ ולא מצו רמן למהלרלי׳ כל לין וכו/ לאיהו לשפתי׳ אזיל? ואףלתוס׳ שם לחו לברי רש״י, עכ״פ לרשי׳י אין הוכח׳
ו ק׳ לאי נימא לילפ^תא לרי׳י מה מצינו היא/ א״כ ת  בזה? חשבתי למי ה;״ל. עכ״ס מני׳ל לר״ב ס״ל כרשי׳י התם, כדי שנקשה עליו] . ו
ק הקשו תוס׳ [ל״ה  מה מהלרו ליי רבנן צר״י רס״ל אשס תלוי בקבורה , עכ״ס קשיא ללילהו לס״ל אשם תליי בשריפה, אין פרכתס פרכא, ו
]! הנותר בשריפה ואין כל אסורים שבתורה בשריפה . עכי׳פ ק׳ האיר שבקו . ואפילו נימא כתרוצם, לרבנן ס״ל מעיש׳ ללעיל [לכ״ר א׳ [  אמרו
י. אע״כ ליצפותא לר״י היא ג״ש ולהט לא חשו להשיב עצ (  רבנן להשיב תשובה זו שהיא אציבא לנפשייהו, והשיבו תשיבה שהיא רק אליבא לר/
 לבריו אציבא לנפשייהו, כיון מ״ש אין אלם לן מעצמו והס לא קבלוה מרבם/ והשיבו רק לר״י אליבא לנפשיה לס״ל הך נ״ש ־ ותו הרי צר״ב
, לחמן א״צ שריפה, וכמ״ש רתוי׳׳ס כאן ן מ ר ה אליליה, לאיהו פסק בשלהי תמורה כ ד י ל י ק כ ״ ל א  ע״כ צ״ל לס״ל לילפותא לר״ינ״ש היא, ל
 בשמו, ופסק נמי שס בסוף המסנתא כרבנן לאשם תלוי בשריפה. ואי נימא לילהותא לר״י מה מצינו היא, א״כ מה סרבא יפרכוהו רב« על

, ורבנן לא קבלוה מרבם , ולתכי קיי״ל שסיר א י  המה מצינו מאשם תלוי לשמתייהו, וכדקיי״ל לאשם תלוי בשריפה. אע״כ לילפותא דר״י ג״ש ה
ודא, עכ״פ נגמרו אינהו לחמץ  כוותיסו לחמץ א״צ שריפה, ואש״ה איפשר שפיר למפסק לחשם תצף בשריפה. ואת׳יל אף דצא קבלו מרבם הך ג״ש לר׳ ׳

 , בשליפ:
 תוספות רע״ק

 דא״ה לקידושין דזה לא נשמע מדיוקא דרישא, ועל «ח מייתי שפיר
 ראיח מדר״ג כי ?הימי דחמץ דרבנן בשעות דאורייתא איח לקידושי׳ ה״נ
. כנלע״ד: ב , וחכי דייקא לישנא דחרעי ן נ ח דרב ש ש  חמין דאורייתא כ
 [אוח ח] בהרע״ב ריח ריי דיליף מנוחר דאםור, חמחני חא מסקינץ
 בפוניין » דמכח הפירכא דחלב של שור הנסקל יוכיח חזר ד״י ודן דין
 אחר דילפינן במה מצינו מנותר דנותר ישנו בבל תותירו וחמין בבל
 תותירו מה נותר כשריפה אף חמץ בשריפה ורבנן השיבו דחפאת עיף
.  הבא על הםפק יוכיח למה דםיל לר־י בפי בחרא דתמורה יקברו
ר שחקי לו נ ן רב מצאתי בתשובת נודע ביחודה ח׳ יו״ד סי׳ ל י  אח
 כן מסרפי ארי׳ דבי עילאה הרב הגאון מו״ה יהודה ליב אינר זע״ל
 אבד״ק האלברשםאט, ובעל נ״ב כתב לתרץ דהא באמת קשה לר״י
 לשיטתיה נימא חםאח עוף וכו׳ אלא דייל דר״י מחזיק בלימוד דמה נותר
 אסור באכילה וכו׳ ולא תש לפירכת חכמים דחלפ של שחנ״ס יוכיח
לל וכוי עי׳ש. לענ״ד דבריו תמוהים  דייל דר׳יי ס״ל דאין אחע״א אפיי בכו
 דמ׳׳ש דר׳י מחזיק בלימוד דמה נותר וכוי הא עדיין קשה דנימא חטאת
, הא מ״מ א ׳ ע ח א עח״ס יוכיח. וגם מ״ש דד״י ס״ל דאין א  עוף ה:
 מעום זה אינו חייב על ההלב משוש אכילת שור הנסקל אבל עכ״פ
 אסור בהנאה משום שחנ״ס ועי׳ ברמב״ם בפי' המשניות דכדיתוח וכמו
 דאמרינן שם אקדשיה מנו דאתוםף איסור הנאה t הרי דאיסור הנאה
 ודאי ה־יל ויהא השעם כסברת הרמב״ם שם כיון דההקדש חל על כללות
ה בודאי החלב אסור בהנאה, ה׳׳נ בחלב שהניס וא״כ עדיין שייך חלב מ ה ב  ה
 שהניס יוכיח דאשור באכילה משום חלב ובהנאה משוס שהנ״ם וחייב כרת :

 אור גדול
 וא״כ מדחשיב עשה על אכילתו מקרא לבד ועשח על ביעורו מקרא אחדינא
 מוכח ע״כ דטתשביתו לא נפקא איסור אכילח דאל״כ יחשוב אכילח וביעו.יי
 מחד עשת ומהד קרא דמוכח עשה לתרוויירו, ואי׳׳ל דםתשביתו לא נפיק
ל  איסור אכילח רק לחמץ דידי׳ שמחוייב לבער משא״כ על חמץ ס
 אחרים , ז״א דהא הוכיחו m ם־,א דאמד ומסעד. שאסור באכילה
 אסור בדנאה אתאן לח״ק מכלל דר״ש ג״כ מודה באיסור אכילה כמבואר
ל אהרים נאסר מהאי קרא דאל״כ הדרא  בתום׳ (כיה בי) ועי׳ב דגםהמץ ע
 קו' לדוכחי׳ דאתיא אף לריש ומשעח שנאסר באכילה היינו אף חמץ
 דאחריני וע״כ דנם חמץ דאהריני נאםד מחשביתו באכילה . ואפשר שהטעם
. אמנם (  משום דבאכילה לא משכחת דאחריני כמ״ש התום׳ (כים אי
לח. ומוכח מות דבאכילה  יותר נראה דתשכיחו היינו שלא כדרך אבי
 אסור דאל״כ אמאי לא ציוותה התורח לבער באכילה , וכיון דמוכה דאסור
 לעגין אכילה אין לחלק כין דידי׳ לאחריגי, ואיך שיהיה מוכח לשי׳
 דאף חמץ דאחריני נאסר מחשביתו וקשיא מ־\רו׳ הנ״ל. ומוכח כשי׳
 הרזיה, שוב ראיתי בירו' (פיב הפסחים) גבי חמץ של עכו״ם שעבר עליו
 הפסח דם״ל דאף לריי אינו אסור רק חמץ של ישראל והוא בר׳ אחא ב״י
 בנמ׳ דידן וא״כ פשיםא דלפייז חו״ל למנקם העשה דחשבייחו. ביון דסוף
ב דגם ריש ת כ . אמנם יעויש בירו׳ ד ״ל  סוף אינו אלא של ישראל וע״כ כנ
 מודה ש־וא אסור וחד אמר איסורו דית ורד אמר איסורו דבריהם ויעוי׳
 ברזיה דפי' רקאי על לפני הפסח אחר שש. וא׳כ אפשר דבהא פליני
 אש מתשביתו נאסר. [אף דלכאורה נראת מה־רו׳ באן דתליא זכיו דאי!
 תשביתו קאי על לאחר שש גם הלאו עובר דלא תאכל עליו חמין. אששר
 דז״א אלא למיד איסורו מדבריהם אבל למיד איסורו דית פלינ עיז ואשחיט
 הא דל״ק מתשביתו משוםדלמ״ד איסורו מדבריהם קאי הבא דלדידי מחשביתו לא נפיק איסור משא׳כ הר.וס׳ רהש״ם דידן אפשר דיםברו כמ״ר איסורו

. אמנם הדמבין במלחמות מפרש לה לענין אחר הפסה אבל קודם הפסח לביע דאורייתא וקשי׳ מ־דו׳ הנ״ל .  ר״ת]
. ופשיטא דלאו דוקא חמצו אלא אפילו חםץ מיל אחד ר ק פ  בירושלמי הובא בשו״ע או״ח (סי׳ תם״ח סעיף וי) דאסור להאכיל חמץ לבהמת ה
 דאםיד ג״כ בהנאה ׳ ובירר מפיק לי׳ מלא יאכל אף דאיגו גהגה כלל וציע במג״א (סי׳ ת״נ סיק ט׳) דמותר לומר לפועל נכרי צא
 ואכול חמץ ואני פורע כמו ביין גםך. וקשח כיון דאסור להאכיל חמץ לבהמת הפקר איכ אמאי מותר לומר צא ואכול חמץ ועיין במגיא (שמסיק ייב)
. ומחירו׳ הג״ל. נראה דרוקא בחמץ, ויעויין במקור היים על המניא םיק י״ב הנ״ל ר ק פ  דנראה דאף כשאר איסורי הגאה אסור להאכיל לבהמת ה

 יבמי׳

 ציונים
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: '  פמ״ה &ע י א

 שנויי נוסחאות
 (אף) םפרר גכי׳ק
 ^משנייר ליתא ועיי תויח.

 תוספות חדשים

 בשם כבוד אדונינו מו׳ל
 כרב הגאון הגדול
 בוצינא קדישא מוהר׳ר
 לוי יעהק זנ״ל 6ב״ר

 דק״ק ברדיעשיב:
 נשם במשנה! וחכיא
 אף מסדר !זורה לרוח. כן
 הגירסא בשים דידן.
 למשמע דודאי שליפז
 עדיף אלא דאף מסרר
. וגירםת מ־י״ף ו י  ד
 והרא״פ ותכ״א מפיר
 חזרה לרוח ומשמע דזקא
 ליפלר מהני אכל שליפ:
 לא .מהגי ואסור לעשות
 כן וכ״כ הביח והניאו
 הנזייא בסימן תמ״ה סק״א.
 וקשה צגירסא דיצן דכא
 קייל בסוף תמורה דכל
 מקברי! גא ישרפו וכיון
 ללתכמיס היל מן מקברין
 היאך מתירין לשורפו וכן
 דקשס המ׳״א על הרמביה
 מ״ש ונ״ל לתרן בעזים
 דהת העעם רכל הנקכרין
 לח ישרפו אפילו אס לונה
 שלא ליהנות באפרו. הוא
 משוס רסכקברין אפרן
 אכול והנשלפין אפר

 מותר וחיישינן שמא יבח
 לידי תקלה ליהנות באפלן
 ולפ״ז שפיר יש לחלק בי!
 המן בפסח לשאר כקבדץ
 דכל כנקברין אפ־ן אסור
 איסור עולב ושייך כפיר
 למיחש לתקלה הואיל
 דאיסורו הוא לזמן מרוכז
ס  חיישינן דבזמן מרובה ט
 שלא יבא לדי הקלה
 משא״כ חמן בפסח אף
 שהוא מן הנקברים ואפרו
 אסור מכל מקוס אץ
 איסורו אלא לזמן מועע
 ב;׳ ימי הפסת וע״כ סברי
 חכמים דהותר לשורפו
 ג״ה והיינו שלא ליהנות
 ב^פלו ואין לחוש להקלת
ה לא  דבומן מועע ט
 חייש־גן להקלה . וכמבואר
 נש״ם בסיס דלעיל ונכמה
 דוכתי מזמן נ!ועע לא
 חשכו לתקלה וכן פשקו
 הפוסקים וע׳ 3ש»ע י״
 ס' נ״ז ובש״ן סיק מ״ו
 ואיכ לפ״ז הגירסא הנכונה
. ן ו  כמו שהוא בשים די
 ובזה יסולק קושיח המ׳א
 מעל הרמב״ס זיל ודבר•
 הרמבים נהירין וברירין

 אף

 ראשון לציון
 חר״ב ד״ח רי״א אין
 כו׳ ולא בדבר אתל כו׳

 עיין יסלימ :



 רי׳ע מברטנורה כל שעה פרק ב פסחים תוספת ירט צ ציונים

 באכילה ובהנאה וענום כרת ואינו טעון שריפה: ד מותר מפרר ומטיל ליס כרבה בגמרא. ועיי במכנה ג׳ פרה ג׳ ב חי׳ן ״ל גביי.ל״!!
י >t»Bu&ם״־ס*,י״־לה . לאו למימרא דבחכילה אשור. אלא איידי דבעי לע״ז: ב מיתר בהנחה. כהב הר׳׳ב משים דאיכא מהנ ה א נ ה  כ
> ״־ M V S  למתנא סיפח ושל ישראל אסור בהנאה. הגא גבי נכרי מותר איסורא בפת נל נכרי פירוש בשל פלטר דאילו בבל בה״ב לא %
;%ז׳:^»י  בהנאה. אי נמי משום דאיכא דנהגי איסורא בפת של הותר בשום מקום. והרי׳ב במ״ו פ״ב דעבודת כוכבים מפרש ^י!'נ
K י ™"™»״7 ?5־ר ג ה נ  נכרי. משוס הט לא תט בהדא לאיתה משנה כפי המקומות י

י י־ " ב ב ב > ל ' י י ס " י ב ' ר ע ח י  חמן של נכרי מותר באכילה : ב חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר ה
& 7U^J;7;5׳ ״ כרי שהלוה את ישראל וכו/פי  משום שנאמר לא יראה לך ־ בהנאה*). ושל ישראל אסור בהנאה. ג נ
J C K X ״ , S W ן הר״ב ואמר ליה הישראל אם לא ' ( ב  כלומר קנסא קנסינןליה הואיל ועבר שנאמר (שמית ע) לא יראה -לך שאור י

ת ו ל פ ו « שנויי נ , לך [פעמו] פד מס פלוט ק ל א ) מ ג ו י צ ם  על לא יראה לך אי נמי ארישא ,קאי י נכרי שהלוה את ישראל על ח
ת ו ח ס ו u מעכשיו וכגון שהלהיט ־אצלו. לאע״ג שנו נ ״ M ׳ ״ י י ד . ו ף _ ף ד מותר משוס כנתמר ״ כ  חמז של נ

. ב אכור (בהנאה M a ; ״ m w 1 ״ > ; > « . ׳ אחר הפסח מותר בהנאה יי) וישראל ^ V H -v 
 נח ירחה לך ולרשיק שנך קי דהרהינו המו. קי צ נכרי מיכרחל מיני כנייק ונכי״מ ל הא.
 אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים״: J נכרי שהלוה קונה משכון וצריך שיאמר מעכשיו. ואע״גדאמרליה מעכשיו אס שנאג׳ר. מיימסשום
חלי-2  לישראל. מעות על המט קודם הפסח ואמר לו הישראל לא הרהיט אצלו לא גרע מחמצו של נכרי ברשות ישראל והאחריות (שאיר) *3מ5!י7א
 אס לא הבאתי לך מעות עד יום פלוט קנה מעכשיו וכגון שהלהיט על ישראל דקי״ל דחייב לבערו. כדאיתא במור [אז״ח] סי׳ ת״מ. וכ; ליהא'נכי״ל, (ישם
את'ישראל חמעי'׳ א ס גל ו ד י ב ע " י ש ה " ז כ ־ ו " ח מ ח ע ח י " ה  אצלו בביתו ושהה אצל הנכד כל ימי הפסח. לאחר הפסח ומלת הרהינו מפורשת ב
 מותר בהנאתו. דכיון דמטא זמניה ולא פרעיה לא הוי מחוסר פלוני הוה ליה לפרש אי סבר לקביעות זמן לוקא קודם הפסח רעיני.' חמצו כט״ק
ן ץ י מ ה וגמשכי׳י ח ד היה אגלאי מילתא למפרע דמשעה הוא. ואחר הפסחדתנןאזמן ההיתר קאי(לא אזמן פדעון. ״ כ  גוביינא דברשותו של נ
 שהרהיט אצלי הוה דידה: וישראל שהלוה לנכרי כוי, אגלאי כדעת הרמב״ס וסיעתו בפ״ד מהלכות' חמן. או דסובר דאפי' ^'Vn™1(^-^ נח?
א , ייגי!1? כ . ל י צ ; S ־ ח ה פ  מלתא לח הגיע הזמן שקבע עד אחר הפסח והיינו דתנן אחי ה
י הפסח גכי״ר, c ה אחר ו  וקאי אזמן הפרעון וכדעת הראב״ד והטור בסי׳ תמ׳׳א ומדסתם ולא פי, נראה סברתו דקביעות זמן אחר הפסח קאמר דאי לא ס״ל הט ה
 ליה לפרש דלא ליתי למיכןעי ולהקל. ועי׳ במ״ג פ״ג: וישראל שהלוה כוי- כתב הרא״ש דמיירי נמי שהרהינו אצלו ואייל מעכשיו. דאל״ה וגמשגייל לאחר.. ו:!
 לא גסמיו״ינכריט׳מוחר
 י י בהנאה וישראל בו׳

; ־ י י ר ב ? ™
ע ז  ן תפארת ישראל ב ו י כ  י

 מולו להשבתתו בכל דבר [תירה]: יא) ואפי' באכילה שרי, רק נקע בשריפה כמה מצינו במחר. י״ל ללהכי לא לנו מה מ5יכו זה, משום להוה בחנייה וישראל..
ה מוהר בחנייה וץסחא ך מ ה א א כ ר ו ס ה ת 3 . א ם ד ו ש / מ ף י  מאה משוס סיפא: יב) ומועבר על לחו קנסיטלי' [הכי מסיקהש״ס־ן: תהילתו להחמיר וסופו להקל. א, נ
^ ? r f t w ^ w f t ה מ ׳ ד £ ר מ '11ה א ם ו ה ה " י ' ב א לכ") נ כ ע ה ש ו ־ 1 י מ ש ה ? כ ו [ : י צ  יג1 והניח החמד ביר מכרם למשכון, ואייל אס לח אשלס ער,יום 1
w w V t t t ^ ״ ' t e ׳ ה א נ ה  פלוני, יהי׳ שלך מניכשיו רדוקא בב׳ לגרטסא מי״־ ב
, ע׳ש ; *״שלפי ק ^ J  להלהיט ואמר !מי מטכשיו, לאס לא הרהיט לא נרע מחמץ עכו׳ים ^
, וטנא ר̂צ אמר ממיא י>שיי־ קמ1. [ .  ברשות ואחריות ישראל, לאסור במאה [מי
, מראי בחיסולי׳ קאי: כתנ הפני יהושע הנ״ל בל״ה מייל], יע״כ צ״ל נמי להך ג״ש םל צא תודפות ״ד״ייח ם י ט  מעכשיו, הו״ל jara ישראל בבית ע

. « , J i t ti«! 1 יד) אפיי לא הגיע זמן מדמון ער אהר פסח, כשלא שילם, מותר תותיר מופנה הוא עכ״פ מצל אחל, דאל״כ לכ׳יע לא ילפינז מנה כלל 
3 ' ™' מ׳מ מוחל ל׳׳וייםי ל  הה״ץ [כנלה לכ״ב בי], והרי כמופנה מגל א' ק״צ לר״מ [מיי י״״״ ב
ה איסו־ו אלא לזמן מריט ״ ש א ׳ ו [ א " י  םם ר׳׳ה ולאחותו] ללמדן ואין משיבץ, והרי ריי״צ כר״ע מחבירו, והכילו על רבו, להרי ר' אליעזר רבו כל ר׳־ע הוה [כססלויס ד
 הלכה כר״ע בסלונתתיה עס רבו רייא כברכות [לצ״ו א־׳]. וא״כ כ״ש בהך פלוגתא אי נילף ממקנה מצל א׳ [בנזיר שם] לנעל פלוגתא הוא ר׳ ישמעאל / לז׳ 'ימי הפסח ויו״י־צ
 להכירו לר״ע היה [כםנהלרין מ״א בי], א״כ הלכההר״פ לבמופנה מצ״א צמד; ואין משיבץ, בין כשהצמול מופנה כנזיר שס, וכין כשהמלמל מופנה/ ליזהר שלא לימות באשלו
 כיבמות [ל״ע ע״א]/ לפכח הוא המלמל, וכמו ק ביומא [לפ׳׳א אי] להמלאכה היא המלמלה ואפיה אמרינן נבייהו להוה להו מופנה ללמדן ואין משיבין. ולזדן מועע לא חיישינן
 אי׳ככיון להוכחנו לילפותא לרבנן נ״פ היא. והוכחנו ג״כ לעכ״פ על כרחך מופנה מצל אי היה . והוכחנו שלישית לבמופנה מנל א' למלין ואין משיבין לתקלה וכדמענא והיל:
 אפילו כשסמצמל מופנה [וללא כרבינופרץ בשישה לנזיר הנ״ל]. א״כ במח״כ הגאי[' ה:״ל מפח בילן, לאזצא לה צע״נ שהקשה, לאיןלפרך שוש פרכא ובאופן אחר נלאה לקיים
 אג״ש זאת. אטנם גם קו׳ הראשונה של הגאון הנ״צ לפע״ל מתורצת בפשימות ללהכי לא נקט הר״ב הך יצפותא בתרייתא לר״י, מלהוה שריף ר' יולא גילסא דדן דכא טעמא
׳ דכל הנקבר,[ לא ישלפו 0 ו ק  כה חרדלא, ושתיק, שתיקותיה כהודאה למיא שחזר מ מהך ג״ש, ליש כמה ג״ש בש״ס ללא נאמרו הל״מס, ורק כעין ילמל הת!ם מהמפורש f כ
ל אסור ומ^סץ^פץמןיל ע ־ ו ף כ י ר י מ ח ה ו ג ת צ ח ה P ה י« א ו 3 , ל י י ב ה פ י י  [קדושין ד״כ ע״ב ל״ה גאולתו]. וכמו ק צא נקט ילפותא קלמיחא לר״« מכק״ו! מלהסיט ל

Et^'ii 1"תוספות רע׳ק אור גליל י 
 ב [אוח ו] בהרע״ב ד׳׳ח ע־נאמר, אבל אתה רואה של אהרים. וילשינן ובסי׳ חמיה סעיף וי. והנראה דנכון הוא בזה ליישב דעת השויע (סי׳ בסוף מסכה מיל כטעם
 שאור דאכילה משאור דר אייה ובדין הוא דאפילו חון הפסח שרי אלא ח״נ סעי׳ וי) בדיעה קמייחא דאםור בצא ואכול ואני פורע. דתםהו בולם על זה וזיל רנשלפץ כיון
 לאשםעמן דשל ישראל אפילו אחר הפסח אפור. זחו אוקימהא דראב״י םיויד׳םי׳ קל־ב) ומנסי דעיז. ולחנ״ליחיישב ברווחא דחמץ שאני ונם ברינא שצוה ההתוכ לשורפו אתר
̂ותו  ומסקינן דהדר ביה וא״כ העיקר כפירוש א' דהרע״ב ומחניחין אתיא כריש : דהרמ׳יא שם בשם הריביש להנ״ל בלא״ח אסור משום דםאכיל לעכו״ם חמץ. שעש: כאלו :עשיח מ
 וצ״ע בכ'«. [אביה. יעייי[ גתשג״ן (חג שי׳ רצ״ג)דג*כ מבואר דאף נשיר ואי! לך־נל שנעשית נינוחו
 אימלי הנאה אשול ל:א;יל לבהמת הפלך. וכן משמע מהג״מ (סי; מהלי חמן ומצה סי' כי) זבלג׳א פפח־ס (פ״ב 0״ג) דנכל א׳םזיי מאה זכעי קבילה אסול זמועלין ני יי״נ כיין
 להאכיל לכהמח הפקל יעו'ש. ונ״ל לסייז דהא דמייתי הילו׳ גני חמן מלא יאכל היינו למלא יאכל ידעי:! לחמץ אישור כהנאה וממילא אשור להאכיל לנהמה הסק־ שנעשי׳ מצוהו הלך איפולן
 פשאלי איסולי ׳:נא: מעי קבורה. ונלאה דלפי הטעם דנעי קבורה. א״כ דוקא כפלו אסול להאכיל לבהמת הפקל. אכל כשאינו פלו דלא שיין זה העטם מוהל אבל הנקברץ דלא הטעין
 להאכיל לבהמת הפקר. ומשיה באמת ביין נסך מותל לומר לפועליו נכרים צאי ושחו ואני פורע והיה בחמןוכמיש המגי״א מ׳ל. אמנם כב״יגטאו״ח (שביי המ״ח) הכתונ לשורשן משוך
 הביא 5שס מצאתי כהוב ואשור להאכיל לבהמת הפקר אף חמן שאינו כלו אלא מוצאו בתוך הפפח ומביא לאיי מהירו׳ הניל יעו׳פ. ולפי׳ז ע״כ אין העעם משום איסוליי׳־ו לעולם עכ׳ל
 דכעיקיורה. דהא זה לא שייך נשאינושלו. רק הטעם עיככמנואל לעיל דהילו' מפיק ליי נ לא יאכל אף דאינו נהנה כלל ומשיה אף בשאיכו פלו ג׳כ אסור. אמנם עיש כלומר בנקירין דאין
 אס כ! דוקא גחמן דכתיב בי׳ לא יאכל הרין הוא כן, משא״כ כשאל איסורי הנאה אין חיסול גהה/. ואיש דעת השו׳'ע(סי/ תינ סעי׳ ו׳) בדישה קמייתא כנ״ל דחמן הקבורה מציה אלא קוגדץ
 שאני. וממילא לפי׳ז השמע דג; אל איסורי הנאה אף כשלו מוחל להאכיל לבהמת מקר כיון דלח כתיב בהו לא יאכל. וכזה נלאה להא לפסק בשו׳ע (סי' תמיה אותו בלא לבא לידי תקלה
 סעי׳ גי) ואס מצאו אחר זמן אישורו שלא אכלוה! העורבים אפפ״י שהמקום הפקר לא יניחנו שם אלא יבעלנו. דכולס נהחכטו בזה פיייש. ולהכיל נלאה לייזאמכא לכך אף אחר הקבורה
 •הגיא הב״י בשם מצאתי כתיב הנ״ל דאף נחמן כאינו פלו אלא מוצאו כתוך הםכח אסול להאכיל לנהמת הסקר. ומשיה אף כאן כיון שהוא הוציא התנין. אף אסרן אסור. ילא נעשית
 שהוציאו קודס זמן איסורו. מ״מ כיון שהוא הוציאו ועתה בידו לבערו אס יניחנו שם הוי כייאכיל לבהמת הסקל. משא׳כ במוכר לנכרי קולס זמ[ איסורו דלאחל זמן מצותו נזה. ונמצא למי
 איסורו אין בידו >בער1 לא שיין בזה לומר להוי כמאהיל לעכויכ]: לבלי הוס' מיל אין
 . , , , . , אפרן אסור אלא גנקגלע
 «אין מצותו בקבורה אלא מחמת דזיישיגן לתקלה אמרו רו״ל לקוברן כגון בור הנסקל וכיוצא גו אבל גחמן בספח לרבנן דסברי והשגיחו השנתתו גכ׳ד איכ קבורתו זו היא מצותו למקיים
 מ׳ע רתןביהו. וכיון שנצותו בכף אפץ מוהר אף אחר קבורה לאי( לך דגל שנעשית מצוהו ומומלץ בו. וכיו[ לאסלו מותר אין חילוק בי,־ פלס: לקבורה ואיכ הגי׳ כנכונה כמו
 כהוא בש׳ס דדן ורוק סינוב: ג גבמשנה! נכרי כו׳ וכ״פ בפ׳ע כמוהו משנה בסימן המיא ונישלאל שהלוה יסור אפילו אין אחריותו עליו איל אס לא אמל ליה מעכשיו ואין

 אחריושז



ם ר״ע מברטגורה י ח ס פ ק ב ל ל ש^ר! פ ם טיב כ ו 1 חומי* י 8 ם 0 י נ ו י  צ

. וחף על ער ; לא קני ישראל דם״ל לישראל מנכרי לא קט מבטן ומיירי כאין מלתא למפרע דכל ישראל הוה: הרי הוא כמבו ״ , ף / * , ״ י ל פ נ  יי׳ו ״
נ אחריות המשטן עליו דאס אחריות המשכון עליו[אבלא משכון פי כן צריך לבטלו שמא יפקח הגל במועל ונמצא עובר עליו: ל 4  J״« מ
. וכמה תפישת הכלב ג׳ ו . כתב המוכים לא בא לחלוק בל שאין הכלב יכול לחפש אחרי ׳ ? עובר] כדלעיל: רשב״נ וכו ג י  ^די^ל^/
 שנוייי נוסחאות אבל ביאר דין המפולת איך הוא ע״כ. ואע״ג דהנן בלישגא לפליג מפחים: ך בשוגג. ששננ בתרומת אפילו הדל בחמץ משלס
ג א:כחן טובא כה״ג וכתבתים במ״ו קרן וחומש. ואמ״ג דחמן בפסח אסיר ״ נ

״

ש מ , נ י ר ה ג ת ה  א

ח בהנאה ולא שוה מידי משים דבאוכל ס פ ו טי) אחר ה צ פ ל ח י ע ר כ נ ה את ה ו ל ה ; פ״ג לבכורים. ונם מכאן ראיה למייש ש ? • ^ א ן ״ י ד ל ג ־ ב ש  ר
 ״ב) ונתן
 להיות
 פירות
״ והחםלומיס נמשים תרומה הלכך לאו ״ , ׳ / ̂ י־ ״ ״ ! ״ l ^ u J l l 1 ^ ו כ י א ב ע י ת כ  תוכחות הרשים למה לו להרמב״ם ל
ד. שהזיר י * בתר דמים אזליכן: במז ח ם פ ות ף האוכל חרומתחכיז ב : אחרי ו ח ו ן מ  חולק. הא אפילועוצוקהצכה.

ב בשוגג *<משלם קרן ותעש כ). במדי >*< בתרומה ״ ר ה ב ת כ . >  כלשאין הכלב 0
: ד [*בשוגג. פי' הר״ב פשנג בתהמה ז מ ח ג ד ״ : »ם וכמת חפישח הכלב כוי. פירושו כמה יהא מכוסה ולא נחוש בו לחפיבפ הכלב. כ״מ פ י . ״ ף י ״ ;  ש

י י%פ/4ע תל׳5 אפילו הזיד בחמץ וכפירש״י ועיי. בפירוש הר״בבמ״ב פ״ג לכתובות וכן מיין בדבור דלקמן]: במזיד. פייהר״ב אפי׳ בגג ברמץ.  כו
 פ׳ח דהיינו שיש עליי וכ״כרש״י. דהכחא אינו לוקה. וליכאנמימר כל הלוקה אינו משלם ומיהו בלאו הכי מדד דתרומהנמי צריך לאוקמא בענין דאינו לוקה
ו^^חל^ח דהיינו בלא התראה וטדיס לאליה בלא׳יה פטור מתכלומין משוס דאינו לוקה ומשלם וכ״פ הרי׳ב והר״מ ברפ״ז דתרומות. וא״כ י י ודי!ס  3ליוג
 בין הפוסקים "ליש״״ בחנם כתבו אפילו שגג כוי. ולהרמב״ם יש צי תמיהת גדולה מזאת שכתב בפירוש המבנה דנןעמא ט כל אוכל חמן בפסח לוקה ואין
 יי5,,.* אדם לוקה ומשלם משמע דאל״ה מכלם. והא ליתא לכיון דלפ׳ דמים משלם ודאי דפטור*. ו׳; א משים האיטעמא פסקבפ״ימהל׳
מ לייכא 7 תרומות לאפי׳ בשוגג פטור דלא כמשנתינו. ועודדלדבריו דמזיד דמשנתיט בעני! דלוקה א״כ בלא״ה פטור משום מלקות דוכלזר לא  גמ׳א־ 1 מ׳

ן , יאכל ו י צ ן ל ו ש א  ר
׳ א) בד׳ח הגיהו שלו הוא המשכו! ועובר וברא׳׳ש. ,אפילו לא היה המשכו; פלו עוגריי ועי׳ קרב; נתנאל, ג ט ״ ב ש  תוי־ט ר״ה ר

 ללל.יךלכ:ה«א כללאנו'
ן י כ ן תפארת ישראל י י כ = י מ ׳ ל ה ו י י  י

, כרהך עיקר ילפותיה לר״י מנ״ש מנעיתא. היא, לשניהן אכוריס במאה ו תא, רהרהינו ואייל מעכשי עו ) מיירי ג״כ בבי לרי ו ה החמץ: ט ט ך״ ,״ ו ת -  ד ואותי] .
ואע״נ שהשיבו לו חכמים הלב כל כור מסקל יוכיח, אפכרלר״י , ת קונות וענוש כרי רע מאילו קנהו מעכויי׳כ , דאין מעו ד וכוי" והא ליחא ובלא הרהינו לא ג י  בטז
ב לא תשיב לה סרכא, מלאי! אישר ההנאה ,׳הכרת שנחצב של שור הנסקל, י י ן ח נ י נ א ״ ה כ , הרי ב ו ם [כחימ קצ״ל], ובלא אמר מעכשי י ט ע  ובז׳ וודאי דפבוד. ונש מ
/ להכרת הוא מכחהתלב, והמאה שנו הוא .מטעם - מכח איסיר א מ ה y כ ׳ 1 כ ? ״ א ״ ן ג י כ כ ה ב י ס ן ״ ט י ע נ ד ^ ב י פ מ א ץ ר ח א  בהיפוך קשה כיון דנקט 3

t X C ^ ת ^ ו י ר ת ה ה ל א ר ש י ה ו ^ ל כ א עבר טליו כשלא ק צ 7 / ל א ר ש ם ביל י ר כ u פ £ £ ™ 
ו * _״ , י ה כ כיו! !ר יורה קבנ ג״ש מרבותיי; נמה פרכינהו כרמן החגה מק ו . u , .*-v• 1 « , א ם ע ט  ובל*,., ם ל צ ל
ט ותו מה סרט ל" אק״ו ליליף מדההצתו להחמיר. ושיש להקל, כרי י 0 אפ » : י ד ו ה ם לה קנו משכון מ י ט ס , לישוא, ו דה י אג ם גניבה ו ג . ו ה א נ ה  דאה־ר ב
י י ׳ אע״כלר ; ך א ו ״ צ , ואפילו. א־הו ס״ל לאפילו כה״ג נמרינן קי־׳ו !בסיכה ל ר י ס , כשנח שינס ה ה ס פ  היא אוקימחא חרשה לא הגיע זמן הפרעון רק סחר ה
קי לא היה המשכון באהריוח ישראל ןל/מ׳א]. מיהו צב״ח ומג״א 5ס ני׳ש נקס בקלמיתא, וסי׳ק צהו לרבנן, בשלומא ג״ש לא גמריהו, דאין י  דה» הש״ס מ
: יו) וא״צ להוציאו אלנו דן ג״ש מעצמה אלא ק״ו איבעי לכו למיק, כלקאמרי׳ כה״נ [פסחי׳ ח ס פ , ולחיי תי ב לבערו ב ח כ פ K אינו חייב לבערו ב Z L ~™ 
, ואמרו ליי ק״ו פריכא היא. ואיהו ס״ל לאמי ק״ו ואהני נ״ש [ , והכי קיי״ל, מיהו צריך ס״ו אי ם י ח פ ' ט סה ג ו : יח) דהיינו במנ ם כ ד מ ד מ ב  וע״־ משום ד
ך [כבי׳ק ד״י בי], אהניק״ו, ללא טמא חלב שור נסקל יוכיח, ואמי ג״ש י ע ל ט ס לא ב א . ו ׳ ר ו א ו , ולהמ״ק מ ן , לרש״י ור״נ מדרבנ  אף בלא אחרו כלל לבעלו
ה ללא טמא כל לין שתחלתו להחמיר וכי/ אינו לין. מלבל מה דאיכא למינני א ר ל י 3 ר 3 ן 3 ע 5א ו מ 2 ו כ ר ע ב ל ל ו ג ח ה ק פ 3 ל , י ו מ ר ו ס י ן א מ  זא׳ב איך לקה לו ז
א יסיק בו תכיר וכיריים, ל ] ו י ן & מלתת דאתיאמק״ו סרת וכ׳ ליי קרא: [ מ ך ן ח ן א ל . ״ ״ &

״

ר  ן י א ״ : 1 ״ , ״ מ י ה  היםביס דרך עצמו: י
ן זצוק״ל, ח״ל, משקנא, ללר׳׳י אישר? דהל״א י וכ׳ אאט׳׳ו רבעו מאי , נקחר פ^ח >ך שבטטי החר^זמן ק מ ח יסגנ ג ק ^ ח מ , ב ו י ר ב D ף ׳ 1 m s r , r 

כר. 'והמוהכאיר תלי הא בהא?  הרמב׳ס מ״ש בעשירי מדלרי׳י מצותה בשריכה יתמה מנה ו
ט ותלמידו, לאין לומר משום רכל הנשרפץ אפרן מוהר, כשלהי ב ר מ א ר [ ה , ועגהפסח א ח ס ו אפיי קולם פ  יתרוםותהאוכלתממה מכל אלם , צכ ע & כ צבע,
. דעכ״פ צמה נקמ הש״ס לסל״א בהלי לשריף צתהני מנה ft ונ״ל ס ר מ ן מ נ י , למלהיה אבוד לגמרי לא קי ו ל ט ת מותר לאכלו אף שלא ב ס  בי! במזיד בין השוננ פ
' כיי שלך, ובגל שמסופק בפסח אם יפנהו כלל/ אס נתחרט ופינה ממ״שהר״ן 0״1 לתולין בסוגיא לריחא, דכשאינו מתכוון לא נאסר נסיק " ! ! ^ 1 ; ™ , , ^ 
. תלע מלשר• ה א , רישא, רק מאסר מצל מלאכה, וצא מאסר מ5ל מ ׳ מ ו ר ה נ ב ) כפג ט , מותר [רע״ז שם סקי״ח]: י ח ס תו לאתר ה ז  מלי- ,תרומת םעי1 א
ן להריח רק לבלקו. א״כ ה": , דאל״כ הרי להריח כבת תיהא [ע״ז ס״ו] מללא מטו ץ מ , רק כלא הפרי ט משוס ח ן מ ד  עי״ל מע-תע דם׳ל אף שהזיר ב
; שרי הנאתו בחימם, לפסיק רישא בהנאה ; סד׳א דבהל׳ למהיקו בתנור י ך י ה מ ו ) רף דחמז בפסח לא -  דררשא דו:תן לכהן את חייב מלקות ומיי״צ קלב״ם : כ
, נם בשרנו ר ; להשבתתו ככצ מ ן ה שלי t קמי׳ל. ואך א״כ גם לרבנן כ מ ו ר ה ד 3 י ז ה ) ש א . כ ם י מ ר ך ד ן 3 נ י ל ן א א צ \ m  י-ידשדבר הלא״ ^ ״ «5 , ?
? י״ל דקמ״ל לר׳יי אף דא״א זולת טריפה שפיר סד״א לשרי קמ״צ, ק • J י• ־ 1 י ׳ ן מזיל ע  קדסנםכתסאמ־
׳ הקדושים ק שליט״א, וז״ל אבי׳י, בעווניתי לא זכיתי צירל לעמקן של לבד ח צ ך י ׳ כרו ו ה צא כירק חצו של בני הרב המאה״ג מ י ו  היא. א״כ ממילא צייר טכ״ל אאננ״ן ז־וק״ל. [
, הייני אליבא י אצו, חדת הרי הכת מבוץ להחס ומאי ראי׳ מבת תיהא לשם אינו מהכוון כלל להנאה. שנית; הא לכ׳ רר״ן לפ״ר מותר באיסור הנא' ש ׳ ׳^ט'י ל י ' : י י ג : ' ם ע  ל

, בני בבת עיני שליט״א, מה יקחך לבך, הכי הרצה להתגרות גס באריה לבי י ת ב ש ז לר״ש, וכמ״ש מפירש בריין שם והרי כאן אליבא לר״י קיימיגן. ה ש כ ם א ל ט ה מ ד  מ

; ל יצאת בחרבך ובקשתך. אולס יושב בשמים ישחק^ לצי׳ק כלל ׳ , אלא נס על עי׳ל *קי  יקשה משיניי־ז י«=יינו עלא׳ דנזרא לחילא ? לא לי לך שלא תחמול ולא תכסה עצי
, לי״ל כסברת עפרת ראייני זצוק״ל ללא חמיר שאינו מתכוון צר״י יותר מפ״ר לר״ש , לכמו לפ״ר לר״ש מותר באיסור הנא'/ ה״נ םא-ינו מתכוון לר״י ™ I 
ד 3הנא׳ שרי. ואם בשביל קושיהך הראשינה להכא מתכוון הוא ליהטה. ג״כ לא ידעתי לך עוונות שלא תבין צוף לבש אמרי נועס של ע״ר זצוקי׳ל, לה״ק 1 

׳ף לעכ״פ כנדצריך לשרפו לר״י הי״ל כלא אפשר ומתכוון דלאביי אליבא לר״י שרי [כסח־ם כ״ה בי] סלי׳א כאביי/ קמ״ל כרכא. וצאביי יש לחלק להתם  יחטיהווהש״ל׳ וניע׳

־ לי״ל כסברת עפרת ראשינו זצוק״ל ללא חמיר שאינו מתכוון צר״י יותר מפ״ר לר״ש , לכמו לפ״ר לל׳ש מותר באיסור הנא'/ ה״נ םא-ינו מתכוון לר׳ h S 

 ;א מהכוון הוא ליהטה. ג״כ לא ידעתי לך עוונות שלא תבין צוף לבש אמרי נועס של ע״ר זצוק״ל, לה״
 מתכוון דלאביי אליבא לר״י שרי [כסח־ם כ״ה בי] סל״א כאביי / קמ״ל כרכא. וצאביי יש לחלק להתי

לם לולא מסתאסינ׳ אמינא לתרץ  דהנה""דעת" י השאול לא אפשר צהפרל מההנא' בילית. משא״כ הכא אינו רק לא אפשר לבלי לגרום החמוס, אבל אפשר שיצא. ודו״ק. או
כ שינגים הקו ש( ע״ר זציר״ל ממ״ד [המור׳ ל״ל א׳] דנשרכין אפרן מיתר . א״כ סד״א מדמקיל ר״י שישרפני טמא כמי שיקיצ בהא לבהלי שישרפט יהנה ממנו  דלרנב׳׳ד, ח׳

 פטורים . וההיא דאיכל למקצי קצי אסיר, כביצה [רי׳׳ל בי], וכרמן לשרו אפיי באייקה כננלה פסתיס [כ״ז בי], קמי׳ל להכא אסור :
 תלוםת המ׳ן בשוונג , , _ •

. דהרמב ן בםלהפוח הקשה דא כ יקשה לרבא דם״ל רבמיחה ביד״ש לי־בא ב הוא בתרומה דמיתה דידיה לא םסרתו הינ ברת דהםץ לא פטרהו  הסע• כיון דגןירת הכתו
י ו ע ״ י  מלבימ ללילית ליכא נזרח הכתוב בחלומה . ולזה הוכיח דלרנבהיק אף דכרת פוםר מתשלומים מ׳מ לא הוי כמו מיתת ב״ר. דשוגג כרת אינו פוטר וכשיט׳ לש״י ע
 ולכאורה תמוה כיין לפותר להשאור מכח מימרא דרבא הרי דס׳ל להחלט דאוקימתא דה״ט קאי גס לרכא א״ב יש»ר הקושיא להרטב׳ן דלרבא למה לי לנקט מתניהיץ כלל
 תרומה לתני האוכל הסץ לחול ובקושית לש״י, ורש״־ תירץ והוכיח מ«ה דאפילו ה1יד בתרומה ושגג בחס׳ן דסטור ואשמעיגן דאשילו מיתה בידי ממים פוטר וחיינו דבאמת
. א״כ יקשה בואת ;ואפשר לומר בזה דהרמבין ם־ל ג״כ י . ולרבא מוכת באמת דלפי מרה משלם. אבל להרמב״ן דלא ניחא ליה בכך להסוגיא אזלא רק לאכי י  אזלא רק לאבי
 ויש הברא לומר דתשלימי חרוטה דכסרה הס לא אםרינן בהו קלבים אלא לוחו נסחר דאיכ גם בחמ׳ן של הקדש אמאי לא מע: דגם שם חלי כפרה אפ ה פטור כדויד בחט׳ו)
 וי״ל לטל, דאיתא במתניחין ספ׳יזן לבכורות השוהם אח הפרה ומכרה ונידע שהוא טריפה מה שאכלו אכלו והכי קיי״ל בחוה״מ סי׳ רל״ד י ייש להסוסקים בזח ב׳ טעמים אי

 משום



ם י נ ו י ע מברטצורה כל njftP פרק ב פסחים תוספיז ירט צא ע  ד

 יאכל קדש שכן פי' הוא בעצמו ברפ״ז ממס׳ התמוה. ועי׳ בפי' ה אלו יבריש. ליה ־-*״
יה-א ״י ד ״י  הר״ב והרמב״ם מ״ב פ״ג דכתובות: ומדמי עצם . כחב הנ־״נ ,12 מ

% Y ה % י ו ה ^ ט י י ם ^ י ש ' ־ מ " 0 ' י ^ ל י 5 ה > א מ ה ט מ י ר ס ת  א

 אסורה להסקה דלא ניתנה אלא לאכילה ושתייה ולסיכה כדהנן פע• ע
" י  גמשכה ב׳ פ״ח דשביעית, משא״כ "

 טמאה דנתנה להסקה כדתנן בסון!
?!$י ב  תרומות. הלכך נקטי תרומה טמאה־ !5ן.

. א־ י נ  א׳ : יוצא ן בד
: ; ה ז  מיי׳ פיו מה׳ ח־
:למי מנילה ו ר ׳ י  והכילניס, ן
 t״b *־'נ ה־־׳ 5'י «־•׳
ח : לא בטבל כי׳ ׳  ה

״ 2ם  , כי
. מיי׳ ה ד ו  ת

 בתרומה אפילו שגג בחמן פטור מן התשלומין: ומדמי עצים. אם
 תרומה טמאה היא אין משלם דמי עצים שהיתה ראויה להסיק תחת
 תבשילו משוס דמדר בתרומה אינו אלא כשארנזלן דעלמא. ומעות
 משלם לפי דמים ולא לפי מדה. וחמן בפסח לאו בר רמים הוא שהרי

מ י.'מ ״ י  מ

 שנויי נוסחאות
 מתשלומים ומימי
 עצים בכי׳ק וימ:;י"י
 מן התשלוטין. .
 העצים. ך, אלו גנייא
 ואל־. יוצא(בהן! נד־׳נ
 ליהא. בשעורים
 בכוםמין בד״נ ומוכגי״ר
 וגשעורים ובכוסמין .
 ב*״;יפון ובש״ש לדיכ
 ובכיי־ין וכמשט״ל ובש״ש

 ד~לו בטהורה לא שייך לומר כלל «״י
ץ וכו מ ס ו כ  דיד עצים : ה ב

 עי, פירושם בריש מסכת כלאים :
 והבהניס בחלה ובתרומה. פירש
 הר׳׳בדמהו דתימאמצה השוה כוי קא
 משמע לן. מצות מצותריבה. גמרא.
 וכתב רשי׳י בפירוש המשנה אבל
 ישראל בתרומה לא. כדיליף לקמן*
 לא האכל עליו חמן שבעת ימים
סל מי שאינו  תאכל עליו מצות(לברי

 פטור מתצלומי•») ומדמי עציסלנ):
 ךן אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי הובתו
 בפםחיי)בחיטים. בשעורים. בבוסםיןפה)
 ובשיפוןכי). ובשגולת שועלכי). ויוצאין
. ובמעשר ראשון שנטלה ( ח  בדמאי פ
 תרומתו. ובמעשר שני והקדש שנפדו.
 והכהגיס בחלה ובתרומה כט). אבל לא
 בטבלל^ולא במע׳ד שלא נטלה תרומתו^
 ולא במע״ש לב) והקדש שלא נפדו להחלות
 חודה ורקקי נדה עשא; לעצמו אין יוצאין

 אסור בהנאה ואף להיסק לא חז
. ו ת ב ו  ולא מידי אפסדיה: ף, ידי ח
 משוס חובת מצה לילה הראשון שהוא
 מחויב לאכול מצה דכתיב (שמוח ע)
 בערב תאכלו מצות : בחטים
 וכשעירים וכו׳. אבל אורז ודוחן
 ושאר מינים לא. דכתיב (דנריספז)
 לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים
 האכל עליו מצות. דברים הבאים
 לידי חמוץ אדם יוצא בהן ידי חובת
 מצה. יצאו אורז ודוחן ושאר מינים
 שאין באץ לידי יומון אלא ־לידי
 סרחון: ובדמאי ובמעשר ראשון

 דה ורקיקי נזיד אין יוצאין בהן. חף ענ פי־ שק מנה בירושנים הרי שס מקומו (אוכלו כלא פ^יון [*ואע
 גמורה. דכתיב (שמזתיכ) ושמרתם את המצוי! מצה המבהמדה דפניטא הוא הוצרך לש״י לפרש] משום דאיכא תנא דפלע התיןד. עשאןלמצמו
א[!לנ\(מו* סבדא ליה דאפי' בירושלים איט יוצא במצת מעשר שטוילי1» !? ?ע»ןש  לשם ו

 ליה מדכתיב (שם) להם עוני מה שנאכל באנינות. יצא זה
ן וחימ גנון מ צ ע . ל  ף .

 אינו נאכל אלא בשמחה. לכתיב במעשר שני(שם כו) לא אכלתי באוני אין יוצאין(בהן) בט״ת
 וליתא

 יוצא
 יוצא

 אינו
 ממט. ותנא דדן מצות מצות ריבה״. ולחם עוני פרט לעיסה שנילושה ביין וכר: חלות.תודה ורקיקי נזיר. עי׳ מת שכתבתי אין

 3מ״ו
 (א) גדפזס פלאג היה הדגול ממהיל ״ובמעשר שניי ומקומו קולס דיה והכהנים וכמקום המלים בדכור זה המגכלומ גשני מ5* מרובע היה כפוכ שס רק

 הוספות רע״ק «צה אחת ״ואיצנוריך' וכדפיכ קראקא הקן ההיי׳־ט כלסניני.
 משוט קנסא אי מעוט
 J | דאכ־לת איסור לא מקרי

ג ל ־ א

, י א ל י ת י ל ל  כד) _ןרינקנ1ל]: כו)[האפער]: כז) ןראגנען], וכיהכץ בחיטי! ליה" א
 ומעתה י׳ל דבחמק
 להודיה לא הו״מ למנקמ
 משום דממניפ היב*
ן מדאנביה קניא י  דמי
 גט במזיד הייב וכט׳יש
ת בו  תוס׳ להדיא בכתו
 דנט במתני׳ דתרימת

ן תפארת ישראל י ב  י
, ואף שבגג ב־זמן: בב) דמזיד לתרומה פטור  אף שלא ההיו בו
 מקרן וחומש שחייב האוכל הרומה, ורק מדן מזיק חייב כקרן,
 והרי חמן בפסח אינו כוה כלוס, ולא הזיקו כלום: בנ) רייל דבאכל
 הדומה טמאה דחייב בדמי עציס לבעלים, מדעכ״פ היתה ראויי'
 להסקה, ובאפלה חמן בפסח במזיד, פטור מהדמי עצים, רחמן
 בפסח אינו ראוי להסקה: כד) ידי חיבה אכילת מצה בצילה ראשונה:

] ונ״ל משוס דשרירין וחזקי', שאינן מתחמצות כל כך מה ג י  [תנ
: כיו) דעי בעי מפקיר נכסי׳ וחזי ליי. [ועיי מש״?  [כססחים לימ ע־א]
. וכל הנהו צריכי׳ [עי׳ שגת שי״ח מ״$]; [ ל עירזנין 0״ג הי׳ י״ג ׳ ס  ג
 כסי) אף דאינן ראוין לזר : ל) אפילו טבל דרבנן: לא) רהיה נמי
 טבל: לב) חון לירושלים: לג) טעם טלהו מדהו״ל מצוה הבא

 בעיירה
ב לו חבירו היכי דאינו הייב משעם מזיק רק מפעם טה שנהנה נט בשוגג פטור כיון דלא מקיי ה ת . ואי ב ב לו הבירו ה ה בות ב  המין עי׳כ סיירי כאזקיטתא דכחו
ב לו הבירו באינם עד מקים דאיא לאהדורי כ־ אם עיי הרחק דבמזיד דההיב ממון אז ם־־לא אהד־־ ח ח ת (דף ל׳ ע״ב< משכחת לה ד בו  נהנה (זולת לשיטת הריצב״א כתו
 קנהו בפיו מ׳מ כיון דמיד אח״כ בא היוב מיתה היי מיתה ותשלומים באים כאחד ובשוגג חייב מטעם קנין פיו יבעגץ דלא נמאס הרבה והוא שים) משיה נקש בתרונ׳ה
זמת כשר מיט ח  דהייכ בשוגג מצי אכיל׳ ולא משוט שנהנה . ודש'• לשיטתו דנראה דס׳ל בבכורות דחטעס משוב קנםא וע־ין ש" ך יו ד דדוקא במוכר במזיד מריסה בי
ה משלם גס במזיד י ׳ ס בסיי מהלי תרומית. רשסיר י״ל ראם לשי מ טב , ובהכי יתישבו דברי הי ה ל א  הכי שפיר הקשה דליתני חםין להודיה אבל להרטב״ן י״ל כדברים ה
ט דוקא בתרומה הייני בפש־טי דבדמין להודיה לא ק , והכי אמרינן אא ב לפי מדד. סשלם י״ל דבמדד פטור דמיירי באתרו ביה ומטעם דאין לוקה ומשלם, והא מ א ו  כן ה
 משכחת שוננ חייב דלאו בר דמים הוא אבל למ״ד לסי דמים משלם וע״כ מתני׳ כריה״ג דרם־ן מותר בהנאה שפיר קשה א״ה במייר נמי ואי באתרו ביה ומצעם ראינו
ב הכירו ובשוננ ח״יב דבעיינא ח  לוקה ומשלם ליתני בחמין גרידא ואי רב חמץ גרידא לא משכחת דשוגג חייב דלא מקרי נהנה כיון דהוא אכילת איס־ר ־וכנ״ל, הא משכחת בלא ת
 דאגביה קניא במזיד פטור באתרו ביה גם על לאו דבל יראה דגם על הגבהה אינו לוקה ומשלמ כיון דלקח חמין ח ב ירו ועשה בו קנין הוי כקנה המין דםקרי- מעסה
ק וא״ב מזיד מיירי בלא את1ו ביה והא דפטוד היינו בהזיד בחמין, ובשוגג תייב דחייבי כריתיח שוננ־ם חייבים י ה ב נ י  והייב מלקות לשיטת הרמב״ם. ומשני דאתי כ
ן , והא דלא נקט המץ להודית היינו דרוצה למנקט מזיד אף דלא אתרו וזהו ל״ש בחמין לחורי׳ רהיכי דאנביה מעיין ׳דאנביח הייב בתשלומץ  וכדעת רש־י והימבי
ת פוטר ורק בתרומה הייב כיון דנלי גלי ודויק. ומעתה דברי הרמב׳׳ם בסירושי ר  ואט בענ־ן דל״ש טראנבי׳ גט בש־גנ פטיר דלא מק^י נהנה או כשיטת תיס׳ דנם שגגת כ
 להמשגה מדוקדקיט היטב דהא דנקט הטעם דחמץ לאו בר דמים הייגו דנקט האמת דאןש בלא אתרו ביה למלקות על לאו דבל יראח ט״מ ל'א מראנב־ה קניא כיון ילאו
י ליכא למסטרי׳ דמ׳׳מ לחייב על האכילה דנם במויד לפי סדר. מש-ימ לזה נקט הטעם ראתרו Lp האכילה ומטעם דאינו לוקה ומשלש  בר דמים הוא . ואן משוט הא לחי
 והיינו ממש כפירוש הסוגיא דנקט 'אא־ב לפי מ־ה משלם וכפי פירושינו הנזכר ואשברה לח הרמב״ם בלא אתרו על לאו דב״י ומשוש דלאו בר דמימ דלא תקשי דלנקט
ת: . ועי ס ש סל משנה זו בריש פיז מתרימי ק ר י - דלא• בר דמיט הוא . ו ט  בחמין לחודיה והיכא דאנביה יאתרו ביה משוט ביי פטור לזה ביאר דמ״מ גם בשוגג פ
 אהרי זאת לאיתי לבני חרב הגאיץ מיהר״ר ש־מה אינר ג״י רשום בהידושיו בזהיל ואשר השיג הראב״ד בששי לעשירי מתרומות על הרמב״ם דפםק דגם באבל בשונג
. ונזיר ששגג ושתה יין של תרומה בו׳ משלמים את הק־ן ולא החומש א י . יראה למד, דכ׳ הרמב׳׳ם הלבה י ר . ובנט׳ אמדו אא״ב לפי מרח משלם שפי  פטור םהתשלומ־ן
פ״ז יחוייב התעיררות במתגי׳ נימא ניכ כיון דהיה אםור בחמץ אף אש . ע״כ ו; א  ובכ״מ שט כ׳ והטעם משום דכיון דחית אסיר ביין אף אמ היה מילין לאו שתיה הו
 היה חולין לאו אכילה. הוא והנראה דדין זה שכתב בהלכה י״א תלוי במי ש בהלכה שקידם לה , דחמאכיל את פועליו תרומה משלם להם דמי סעודתן כו׳ שדבי האסור
ת ;דף ל״ז א׳) דלאו בכל האס־רים נפשו של אדם קצה בהם . רו . ע״כ יסבור כרשביא בבכו ו  נפשו של האדם חיחה מטנו ע״כ . ור׳ מאיד דפליג בהאי דהמאביל את פועלי
, נם אם לפיט משלם פטיר ן  ואיכ י״ל מה דקאמר בגמ׳ אא״ב ייפי מדה משלט שפיר . היינו דבאםת ניטא מחני׳ רימ היא ככל סתם מתני׳ אבל חרםב״ם דפםק ברבג
. ם י ל ה נ ה  דלאו אכילה היא כיון דבל ז אסיר מטעם המץ. והראב׳ר שהשיג לשיטתו אזיל שהשיג נם על דינו שבהלכה י״א הנזכר . עב״ל: ד, נאות ה1 בתוי׳־ט ד״ה ו
" ומסקי׳ דריש היא דם ל אץ איסור חל ע״א ואינו חייב . בך קחני בברייתא לעגין דאינו יוצא י*ח במעת של טבל . ובסונייא פריך עלה מידי בלבד קחנ  בדיליף לקמן
. וא׳־כ לדידן דקיי׳׳ל איסור חע׳׳א וגם בתרומה היי איסור מוסיף דהא המין נאסר אף לכהן והייב עלה ניכ אף משים ל״ח חמין ליתא ל ב  סשום בית המין רק משום ב״ת ט
י : ב ל ן טעמא. וליכא טעמא כי אם משים םה״ב א־ב לא הוי להתוייפ להעתיק דברי רש״י אלו דת־א רק לס״ד דדרש־גן מי שאינו מיוהר רק משוס ל״ת המין ב ה  ל
, ומה ראית לרבות מ״ש ולהוציא בכורים . מרבה אני מיש שיש לו היחד בכל מושבית ה ב י , ותנא דידן מצות מצות ר י לא במעשר שנ  !אות כ־1 שם נבתוי״מ דיה! ו
. ובדף ל״ה בעי רשב״ל מהו שיצא אדם יד״ח.בחלה של מ״ש בירושלים . בחולין הוא דנפיק דאי מטמו יש להן היתר במושבות כוי א״ד אטרינן הואיל ו י  כיי גמרא דף ל

 ואילו



ע טברטנורה  חיוגים 182 הוספת יו״ט בל שעה פרה בפסחים ר

 ^*?׳\f:.y^?T במ״ו פ״ק־דחלה: ו ידי חובתו. כהכ הרמב׳ים דאנילת מיוד לשםמצה. יצאו אלו שאינן משתמרות לשם ,מצה אלא לשם
. רכל למכור בשוק אמר אי ם ה  1 מצות עשה בזמן שהכבש נאכל כדכתיב (במדבר ס) על מצות זבת: למכור בשוק יוצא ב

. ומיהו מדבריהם אף בזמן הז: חייבים מולבנא מזדבנא. ואי לא אכילנא לה אנא למצה של מצוה:  ומחרים יאכלוהו ע״כ
ר. וכרכתב סוף פ״ז מהלכות חמץ: [״יבתםכה. ן בחזרת. בערבי חם״א לכןונ״א בלע״ז א): ובעולשים .  באכילת מרו
 בערבי הנלב״י ובלעי׳ז אנליבי׳יא ב)
 והערוך פירש שהוא ירק כקירץ
. ה כ מ ת ב : ו  לו בלע״ז קרשפי״ל ג)
 סיב הנדל סביבות הדקל :
א. אלקרצעינ״א בערבי: נ  ובחרחבי
 ובמדור . מין כוסברתא הוא מר
 ביותר: בין לחים בין יבשים•
 הקא בקלח שלהן. כדאמרינן בסיפא.
 ויוצאים בקלח שלהן. אבל עלין לחים
 אין יבשים לא: שלוקים. מבובלין
ם.  יותר מדחי עד שנמוחים: בכושי
. כדרך בשול: ן י  בחומן: מבושל
ד חובת ת. לצאת י י ז ר2ין לכ  ומצגז
 מרור והוא הדין בחמשת מיני דגן
 שמצטרפין בכזית לצאת ידי חובת
 מצה ואתרווייהו קאי: f אין שורין
. במים קרים וכל שק ת המורסן  א
ד לתת לפני התרנגולים:  פישרין כ
. שכל זמן ן  אבל חולטין ברותחי

. ודבר י ו  פי׳ הר״ב סיב הגדל כ
 תימה הוא. דבגמ׳ אמר רבה בר
 בר הנא תמכתא שמיה ועל הרמטנא
 אמר ריש לקיש אצווא דדיקלא וכן
 העתיק הרי״ף. ואי איתא דתמכא
 הוא מעטן הדקל כדפי' הר״ב הוה
 לרבה בר בר חנא נמי לפתרו על
 שם מה שהוא בדקל. ואנו רגילים
 לפתרו לתמכא שהוא מה שקורין
 בלי׳א קד"!. וכן הוא מפורסם בדברי
 האחרונים זצה׳׳ה:(בכושין)[שלוקין]
 וכו׳ . עיי במשנה ע' פרק ששי
 מזיר: ובדמאי. וכו׳ אבל בעבל
 לא. ואע״ג דמעשר ירק דרבנן הויא
 ליה מצוההבאה בעבירה לשון רש״י:
 ז האמה לא תשרה וכו׳ אבל שפה
 וכוי. וכתב הר״ב אע׳׳ג שהמים
. וכן כתב רש״י. ופי׳  כוופחיסוכו,
 הרא״ש ררוצה לומר הדעה אבל איל

 דר״ל מים ממש והיינו אחר שנשתטפה בחמין או בטנן דהאגראת שהמים רותחים אינו יטל להחמיץ והאירנא נהוגעלמא איסורא
ת המורםן. לשרף נו  ודאי אסור ע״כ. וע״פ זה נראהצילתרן מאי לקשיח לכאורה אפי׳ בחליטה ברותחים: לא תשרה א
רק על . מו א י  דלמאי תנא כלל לא תשרה וכו׳ לא הוי ליה צמתני אלא האשה בשרה מפני שמחמין בברייתו: אבל שפה ה
א ילעוס. ל  שפה מורסן בבשרה יבש במרחן דאיסורא דלא תשרה מרישא בשרה יבש אף על גב שמיס עופחיס על בכרה :

 כמעת לה. אלא דהכי קאמר רכל שריי׳ דמים אפי׳ לצורך האדם לא
 אסור. ואם כן ממינא ודאי רהא דכפה היינו בלא מים וקא משמע לן דדעת אדם אינה מחמצת: ףבבשרה. והר׳יב העתיק
ס וכו׳. מפני כהן מחמיצות. שהרוק מחמין. עור[א״ח]פי׳ תס״ונ  על בשרת וכןהגירסא בסדר המשנה שבירושלמי]: לאילעו

 לתוך
 א) לכי;״ע ס־.לאט קרויכו. א״ה עיין בהל׳ פסח סי, העיא מניף נו׳ ובמ׳א ס״ק >ו׳1: כ) אנדיביא ^מ־יכית קרויע , ג) קרשמייל קערבל קרויט :

 בהן לי) עשאן למכור בשוק יוצאין
 בהן לה): ן' ואלו ירקות שאדם י יוצא

. בחזרת (  בהן ידי חובתו בפסחלי
 ובעולשין ח). ובחמבאלט). ובחרחבינהט).
 ובמרור **x יוצאין בהן. בק לחין םב)
 בין יבשין«) . אבל לא בבושין מי) ולא
 שלוקק ™c. ולא מבושלין. ומצטרפיןסי)

 לכרת טי) ויוצאין בקלח שלהן. ובדמאי
 ובמעשר ראשון שנטלה תרומחו.ובמעשר
 שני והקדש שנפדו מם): ן אין שורין את
. ( ג  המורסן ־) לתרנגולים נא) אבל הולטין נ
 האשה לא תשרה את המורסן שתוליך
 בידה למרחץ »). אבל שפה היא בבשרה
 יבש ני) לא ילעוס ניי) אדם חיטין ויניה-על
 מבתו בפסח. מפני שה! מחמיצותני):

ז ע ו  תפארת ישראל ב
 (ב) ונ״ל לא״צ תנא לפרש כן הנא במרור, מלככר ת:א לכולהו לעיל
׳ במרור בז״הז,  במצה ללא יצא מלהו״ל מהב״גע, א״כ ה״כ במרור. ואפ,
 לג״כ איני רק מלרננן [כפסחי7 ק״כ ע״א], והרי במצוה לרבנן שרי מנב״נע,
 כלעיצ. עכ״פ מצה ומרור הוקשו אהללי להפובל בזה פיסל באידך [כפסהים
 צ״מ ב׳]. והגה באמת בש״ש קאמר נו־נמא ללא יצא בשכל מלכתיב לא
 חאכל עליו חמן ו׳׳י תאכל עליו מצות , ודרשינן סמוכיןדלא ינא ילי׳ח מצה
 רק בשיש נו איפר המן, וצא בשיש בו איהור אחר. רק לאנן לא מצען
 למימל הנ« ; להרי הך סעמא מקש תנא לברייתא אימ רק לר״ש רס׳יצ

 אין איסור חצ עצ איטר כצל! וכראוקמוה בש״פ. אבל ללילן לקיי״ל לאיסור
 חל על איסיר/ כשהאיסור הבי כולל או מוסיף או בת אחת [כרמב״ס פ״ד
 משנגות] א״כ שפיר חל איסור חמץ עצ איסור שבל, מלהו״ל חמן איסור
; לחמץ חל גמי על שאר מאכלי׳ שאינן סבל, א״כ ע״כ הטעס במהני'  סלל
 לאינו יזנא יל׳׳ח בסבל היינו מלהו״ל מהכ״בע, זכר״ן הליל סי׳ ל׳׳ג. ולן
 משמע נמי מסוגיא דש״ס, לאהא לתני במתני׳ ולא במכל 4 מקשי בש״ס לעיל
 פשיסא. ואצטרך לתרץ לקמי׳צ לאפי' סבל לרבנן. ואי שעמא לאיסור
 סבל אינו רק מקרא ללא האכל עציו חמץ) ק׳ מאי פששוחא. וכי כ״ע כר״ש
 ס״ל לאין איסור חל על איסור. אע׳׳כ לרק תנא לבדיתא מקש קרא
 ללא מאכל עליו תמץ, ע״כ ללא מחשב למצת שבצ מהב״כע , מלתין מציה
 בא ע״י מבירה. אבל צחנא למתני' ששיר מצינן למימר לשעמיה משום
 מ5וההב"כע וכדאמרן ומקשי שניר סשישא. ואי להק לא״כ נלרש סמוכץ
 איפכא, לכל שיש כו איסור חמץ יש בו עשה למצה ואפי׳ בשבצ, להרי
 אפי׳ ר׳ ׳ולא לצא לריש סמוכין, במשנה הורס לריש [כיכמוש ל״ל א׳
 וכרכות כ״א בי]. י״ל דהיינו בלא אס:ר למלרש הסמוכין למלתא אחריתי
 משא״כ הכא מלהו״צ מהכ״נע לרשיק להא* סמיכץ לכל שישנו ככל תאכל

 בעבירה [ר״ן. ואילה׳יק הרי במכל לרכנן >מי לא נפק, והרי בכל לרבנן
 שרי מהככ״ע, כלולב גזול כיוס כ' [כסוכה ל״ל מ׳׳א]. רל זהו כשהמצוה
 לרבנן, אבל כשהעבירה מלרבגן לעולם שייך מהכנ״ע]: לד.) מדאינן משתמרות
 ל;ס מצה רק לכם זבח: לה) דבעשאן למטר, אומר בלבו שנכלא
 ימכרם יהיו למצות כל פסח.ואי"ל דהו׳׳ל עכ״פ מצה עשירה[דהא נילושה
 ב־מן] רמדהוא רק מעט, דרבימית הוא ומהחלק לכמה חלת [כשייס
 לל״ח כ׳], לא הו׳יל כמצה סשיר׳: לו) ירי מרור: ל0 [לאעיגע], ויש
 אימריכ [קאפף זאללאט]: לח)[קירבעל] : לט)[מאאר רעשטיך]:
 מ) [אינדיווע] ר״א [פסעפפער קיייט]: כא) [ווערמוט קרויש]:
 מכ) [פריס]: מג) בעצין יוצאין רק בלחיס, ונקלהין אנ־י׳ ביבשי':
 פד) במים מעה לעת, ובחומץ וציר י״ח [מימשען] [י״ל ק״ה]:
 מד,) מבושל ביותר [כך מוכת כעוקצין פ״כ מייו] וע״ש: סו) מהרבה
 מינין, וק נמי ה׳ מיני רגן מצטרף למצה: כז) הוא כחצי ביצת
. והאוכל פחות מזה, לא יברך  תרנגולת, אחר שידחק המלין יחדו
 [ח׳׳י תע״ג סק״כ]: מה) עי׳ סי׳ כ״ח: כ־ט) אבל בטבל ואחרינהו
 מקט לעיל [מיס] לא יצא•(ב): נ)[קלייע]: נא) ואפי׳ אינו
 שוהה בישר מיל: נב) לשפוך עליהן רותחין דבכה׳׳ג לא יחמיץ.
 מיהו אין אנו בקיאץ בחליטה, ולהכי רק לרפואה כרי, ואז יתן הקמח
 או הגרעיני; לתוך הרותחין / או יעשט ממי פירות שאין מחמיצין
 [חיי הס״ה]: נג) לנקות את עצמה בהן: נד) וקיי״ל דאסיר,
 רשמא יתלהלת [פס]: נר) [קויען]: נו) מן הרוק [מיהו מחמן של

 ה חמץ ישנו בקום אכול מצה [כשסחי7 למ״נב׳]. ואי״ללכמו לאמרי' אין הקש למחצה [כרית!׳ כ״ג ני] כ״נ אומרי' אין סמוכין למחצה; ליהא, להח
 תוספות רע׳p ואילו לא קרא מליח שם ואיפמי איתא נה דויתר כוי השתא נםי נפיק. וכתב בתוס׳ ד־ה אכל חלתו זו ושגיא כמ״ד מחיצת

 ל^לופ

נ משין מיא סוכ״ע  גמי
: ' ת סיי מעינ xz*' ס י ו  א

ח ׳ פ צ ר ו ן . ז , ד ן ב י א צ י  ׳

 גינ: א: ל לא כםועי;.
׳ נלניש *״ו ג״א: P i n r 
 J *-ין ׳ם־רין. צימ ביב
" «׳? נזה׳ חמן הי׳׳ו  מ
 כמינ לא• i עיס סי;׳־« או״וו
׳ נ' וסי' ע  סי׳ חג׳׳ד ס
ה . ש א : ר ׳  פשיה כצי׳ א
cc ם היימ שיניע : " י  מ
. ס ע : לא ל ׳  כ־1" נ
 למיניח קינ עיא * מ-י׳
 ובג* נ cc שש״קנ א׳ייז
 גילן סס״\ ק«ו א׳ :

 שנויי נוסחאות
 (עשאן) נרינ וגכיימ
 ליזזא - בשוק נמ:כי״ר
 לשוק * יוצאין בהן
; .  כל*> ונכיימ יוצא .
 גכייק ליהא מן עשאן
 לרכור נגר סוף המשנה.
, ו ל . 3כי׳ק א  ן ואלו
 (ירי חובתו) גכי״א ליתא.
 ובעולשין ובתמכא
נא נלישנ״ב גחרחבי  ו
 בחמכא ובחרחבינא
 ובעולשין ועי׳ בכבלי
 זנייזבלמי- יבשין בטיק
 כפשים \ ב מ ש ב י ״ ר
א כגושין . ל ן  כמושי
 גני״מ לא כמוש־ן ועי'
 בכבלי(לכו, ר.) ובירושלמי
 בץ כמזשין חיח הניא
 הנא אבל לא כמושץ כר
גצגרפץ  ע״ש ויניע. ו

 לבזית בטיק מצםרפין
ת נס ד כ  בב! ח וכיה ב
י״ר; בל״כ וכול[ נ  3ד:
 מצפרפין ב כ 1 י ת .
 ובדמאי בכיימ כ׳
 בימאי.וב-עישמ.ש;״ג
 וםע"׳»• זלתתגזליש
 גכי״ק, לתרננלימ ,
 ש־וליך כ־דה למרחץ
 בכי״מ ותזליך גידה
 לבית חטיחץ בבשרה
ק ובמשבייר יט׳  בר נ ו
 על בשרה . וע ׳תוי״נו.
לא.  לא ילעופ בכי״מ ו
 ויגיח על מכתו יבפםת)
 בנשניכ ציתל) וכ; ליחא
 בכי״מ (ו:ס קל גבי
 כיכתו! וכן ליתא בכי״ק
) וכן ליתח . . ן ת  גוש; ו
 ב:׳ שצי ר (ושס ויחן עינ
. וכיה ע״ג בכי א ;  מכתו
 וכיה ויתן בל׳ינ ,

ם ת הדשי ססו  תו
 משנה ו ואלו ינקוה כוי
 וכיש בש׳׳ע כאוט מבנז
 סי׳ הע״ג סיה ונענין
 שמכאעיץ מיש בעייובץ
 5׳ב י;;נז ו״: ולא
 שליקץ מילשיי מכועלק
 הלבה ער שגימומין וכן
 פי׳ היע״כ כאן ובעיקצץ
 שיי מ״ה ופסי נרריש
 ריש פיו אך הי^ סי׳
 לשש דממ־ים הלך ייחר
 צ׳ ב׳ א ושלוק בשיל ולא
'ח):  בשיל עיש י (פ.
 משנה ז אין שורץ כו׳
 אבל חול;י! איל בש׳ע
 0י:ין הס״ה אופר גיכ
 להחליט וכל מיני מליט:

 «זסור : שם לא ילעיש
׳  ט



ע םברטנורה כל ש fly פלק ב פםהים תוספת יום טוב צב ציונים  ד

S35"y*/,V "55i ש י סת. דגר עיש פו הימן ומים יעטיי ח לתוךהחרוםה או להון החרדל. ז״ש הר״כ נכי חרוסת ע  לא ימס בשיניו: ח בחרו
. לתוך החרדל יאכל מיד. שהחרדל בומים. קאי נמילחרדל וכ״כהרא״ש והר״ן. וכועמא דמי פירות «״בק״«&״וס«ינלאיוןמ ן ת  למבל בו בשר: ואם נ
: מ י . »ב po .«־׳׳ שם ה ו ^  חל ואינו.ממהר להחמיץ כמו החרוסת. אבל בחרוסת מודה אינן מחמיצין כרכתב הריייב ריש פרק דלקמן: אץ מב5צץ ן

 תנאקמא לרבי מאיר דאסור: רבי מאיר אוסר . אף אם נתן תימה למה כנאן כאן אי מכוס דתנא ירקות שלוקות ומבושלות שנויי נוסחאות
מ י י ה ליה לבנות בסמוך ח אין גומגין. מ  לתוך החרדל דסבר חרדל לאלתר אם כן מיד הו
! ח ם ^ ק ״ א

ז ד ׳ ט ש א

מ ב  מחמין כמו החרוסת ואין הלכה כר״מ: ח אין נותק קמח לתוך חרוסת״). או אחריה. תוספות: לא במשקי! . י
/ י . אע״ג דכתיב במים. ל' רש״י. ומ״ש לתיך חרוסת ב ̂). ואם נתן יאכל מיד נט) . לתוך החרדל  ת ו ר י  לא במשקין ולא במי פ
^ ^ ) י ר ל י ג ש ״ ה הר׳יב דכתיב ובשל מבושל. ודשא ג ס פ ת ה ק א ל ש ב » מ • א י ר ס ו  דכהיב(שמות ע) ובשל מבושל מכל ורבי מאיר א
t דקרא לא תאכלו ומי• מיש מכל או לתיך החרדל ״ , ״ א ם ח ו ' ר י י ה - ל י ״ * ,  מקום: אבל סכין ומטבילין.לאחר *

f ׳ ״ ו כ פ ש ה ת׳־משיו. י ו ד , פ מ ' שבא לרמוז לאסור פשולך 3 ״ ן י צ י מ ה ד של נחתוםםי) ישפכוסי0 מפני &הן מ צ ט 3 ( ן י מ ט י ה . י p m י > מ ח ב ס פ  ה

? קצה מי! נ : מ ככה יאחר הרמבי׳ם שמשמש נ # ת כהנים יאכלו: מי תשמישיו ע״כ. כי המקור המשמש לכל זמן [ ר ט  צולין סכו בכמן תרומה אם ח
ן י צ . פחמי ו נ כ פ » ם. שמצנן בהן ידו בשעה שמקעף את המצה: ישפכו. עם מעט ועס הרבה כמו שהעתקתי לשונו בפ״ב דב״מ משנה י חתו  של נ

: : נכי׳ק מחמיצות. מ ן ח , ה י פ ל ^ ב ן י ע ת ^ מ ג ן ״ - ״ ועוד פיי׳ב לירורצין מ  במקום מדרון שלא ישארו מכונסים במקום אחד ויחמיצו : ט

מ י ש ר ״סייג דכי5ל צולין כו׳ אס חבורת! טי״ וכזה גבין לכרי המלאי׳יש. להרמב״ן פרשת וארא בפסוק וידבר ה׳ אל משה לאמר דמסיק ד  ״) כרעיג ד

T סימן c ^ l ^ ם % י י מ ו 1 י ו מ  לאמר הוא אמירה גמורה לא אמירה מסופקת ולא-ברמז דבר וכו׳ כי המקור לברור הענין פעם מוקדם פעם מאוחר כ
. וכתב המ׳יא משמע ו ׳ ס  אמור למנאצי(ירמיה«) ע״כ ולכך] ירמוז שהמלה הזאת משמשת לכל פעל מפעולותיה באיות אופ! שיהיה הבישול והיינו דאמרי׳ ה
ר מ"ל? ת י ־ 1 י ט ל ס ב : א [ י ו ב ר  מכל מקום ולא אמרינן בלשון רבוי כראמר לעיל מצות מצות ריבה אלא שהמלה עצמה הרמוז ה
^ א מ ׳ ר ה ׳ ד 1 מ ׳ ר ה ב : ח  ומטבילין. סכין בשעת צלייסו ומכובילין בשעת אכילתו. רש״י
 ו . ואין הלכה כד/מ עכ׳ל

 L וכיש בשיע סימן חסיד
ז ורמ״א סייס לסמנסג שלא ע ו  י כ | תפארת ישראל ב

י 0 0 0 5 5 ' ר י ח כ ם שהשאיל לישראל מומר לעשות מלוגמ׳ [תס״ו מגייא סיךב]]. ר׳ יולא ללריש סמיכין כמשנה תירה, ואפ״ה צא לרש סמוכץ כל שעה ' ר כ  מ
ק למחצה. י ^ ״ ו מ , אע״כ לאמרי' יש ס [ ׳ , ב ח ״ , שישנו ופו׳ [כססחיש דף כ , לכן נוהגי! לבער הנותר ממאכלה ן י מ ח מ  וה״ה רוק בהמה ש

ת ר״ג ק ו פ ס ו ם אמנם ק״צ לטעמי לצא יצא בהכך מלהו״ל מהב׳ינע, נית; עשה למצה ת ר ת מ ו ד ל ו צ ת ה כ ״ ה ; ו מ 1 ב ט מ נ ב ס ל4 מ ו כ א • ב ש  ולכתחילה *לא ,
ל כמ״ש תוס' קדושין [ללייח אי] שהקשו כשם לקלומ דאורייתא דאי י י א ״ ונלחי לי׳ת למכל. ו ר ״ ״ י ז י ו י ה ט א ו u f i 5 י חויוס מ  חיוחמי$י• י
: יש לה היתד ״ ר ד ה מ ש ׳ הירושלמי לללחי עשה למצהילל״ת לחלש ומרצו משוה למצה הר1> ע ר ״ ״ ™ rLN2׳ ™ ' * י י ד £ v ' t i ^ n 
, במושבות דאי יצאה ח א ל ס ל * ה נ מ ״ כ ה ״ י א ר ו ע ל ר ה ח א מ ש ״ צ 3 , ח א ל ל ר ן ו ב י ד י ה נ פ ל ׳ ל ן מ שו , וחלב ו ה ר , וכמו כן מי מ ה מ ה  בין שק של אדם או ב
ת י ד ר 3 חוץ למחיצה ״ י ע ד 0 ה ל ן ק . ה כ ע צ ד ״ ס צ ד ד ״ א n P S < , מ ל ש ח , כ ״ ע א ל ת , . ל ל 3 ט ו כמי פירות ל נ ד , ר״א ל ן י מ ח  אינן מחמיצין. וצואה רכה י״א ראינו מ

Z ?2 ״ ^ , י ל ד , אבל לשי ש״ס לצ ! [ ג , ולבהמה וכמ״ש חוס׳ כשמו [מ״ק ל״כ ע״א בדי׳ה מה ח ן י מ ח . ומי רגלים לאלם, מ [ ר ״ א  ליsחמיז מהר עס מים [
, כלמוכח [חנינה ל״ו א׳] לקאמרינן התס ש-יה 116 חשיב!נאכל ר רחמי זיעת כותל, הוללה רטיבות מצום ללסני הלכו . ו ״ל]  י״א דהוה כמי פירוה [ת״י תס״ו סקי
י בכ״מ ע״כ יקשה לי ׳ פ ה ל ? , ועדיפא מעולת ראיי׳ נהא t משוס לחגיגה יש ) הוא משקה חמוץ עשוי לטבל בו הבשר: לחגיגהכ' כסף ז ן [שס]: נ  הוא ומ־מי
] לט:ה שלפני הלכור הא רבא י אמר הבא . וכמו ק אמריי כהליא [כיכמות ד״ס כ׳ ר מ ל , מדההרדל ה ן ף] מעורב כמיס : נט) ודוקא בחרדל ס״צ כ ענ ז ] ( ח  נ
. ואי׳׳ל נמי כאילן הי׳ ההייס' שם, לכחלש מה״נו לא לחי עשה מסתברא שום מעשר הד ר ו מ ת היוצא מפירוח ח ט י ט ז ההמח: ם) כל ר  חד וחרין< מתעכב מלהחמי
א לאצריך ב ר ל א ה ו א ו . והרי הך גזירה ה ׳ ת ראשון אמו כזית כ י ז כ ' י ר L r למצה לל׳ית לחדש, מז ״ M ״ n E n א ר ה ש נ ד ד  mr־ri%r״%i יוווואה כימ שיי, ו
^ ל ן לכל יה דח» ב מ ה א נ ו ^ ^ נם ש״ס ללן ס״ל כלמוכח [יכמוח לי׳כ' ע״כ] לגזרי׳ כיאה ר כ מ מ י X % 1 ^ 
ט טומאה נאכל בכל ר נ / כיא׳ שטי' א״כ ה״נ מה״ש לא לחי ל״ח לטכל. ליתא, ראינו ץ<א י ' \ כ ט ״ ח ה ׳ ש ״ י ד כ ס י ו ? ] 7 ? ?  ט

ד מושביתדהא הוא סובר ' ע י ד א 3 צ א י ל , א ' מ ס א ר ד ס ג ו 0 1 י א ן ן ־ , ׳ 3 ל , ג מ כ ע ן מ ש ד מ 3 ע ד ) בשעת אכילתו, ב נ : סב) אפי קולס צציתו 1 ס ת״ רו מי פי  נקרא ״
ה לקלוט דרבנן צ י ח מ 3 , , א י ן ב מ ^ א A l h l , א י 3 > ר , ( נ n ; j - 7 r 3 ״ 1 M ס , ״ 7 ^ 5 , ה n 1 p ״ ע ו י פסח, מראיירי לעיצ בחרוסה ן נ  ובחרוסח וחרדל(ולוח) ונקט הכא ד
י ^ א ל י « ו ד ג י 0 מ ל ? ״ : סד) שידיו מלוכלכות בבצק: נמי אם כעלה קנה [זכש״ס יכמו׳ שם]. ומח״ט אי אפשר נמי לומר ד ח ס פ  וחרדל שעשוי להטביל בהן ב
ה ללוחסגץ ™ י ח א ה ל ש ' ע ח א י נ ל ״ ה כ נ ה אהרתי י צ מ , ונהכי אף שהפקירן מקודם להכא מידי נאפשר לטיס מניה1 ג ו תחמצ , לכשיהככסו י ן ו ר ד ) במקום מ ה  ס
. לליהא, לאינו יוצא משמע ככל גווכא ואפי* במ־׳ע עצמה והיא חלה [ , ודוקא בלש בפסח לצ״ח [כשבת קצ״ג א׳ ר ת י  אס״ה אשור לכתהלה מלאפשר באופן ה
מ r0״7 : כליעבד וכלאמרן, לכל מלתא לאמר רחמנא צא העביל אי עכיל לא לא צריך לאילו לא ׳ י ? ת  ן
 ממ• [כתמורה ל״נ], ואי״ל נמי ללהכי בכל הנהו למתנ״ צא לחי קרא שם דאף כשהיא
בל מושבות ל חלד. נאכל ג ״  משה לצ״יז, משוס לכולהו לנקט חנא טנל וכו׳ ומעשר שני אפשר להם כתקין להרי סבל וכו׳ אפשר שיעשר, ונמע״ש וכוי אפשר שיפלו} לפיכך מ
1 כ ז שלא נטמא יכיל ר י .  כאפשר לקיים שניהן [כשכר. לפיל] לככה״ג לא לחי עשה לל״ת. ליתא, למלקפסיק והנא משמע לככל גווני מיירי, לבמע״ש והקלש, מי לא מ5י מ

 כזית מצימצם מאבי אמו כהן, למפריש כל מעשרותיו והן שלו ואעס״כ אסור לאכלן / [כככורות די״א בי] וא״כ כל הכזילז הוא שצו, ואעס׳יכ אין בילו מושבות הואיל ואילו
 להפרישו מלנצר לי' שעור/ וא׳׳כ לא הוה אפשר לקיים שכיהן, ואפ״ה לא נפיק, ואמאי, נית׳ עשה וללחי ל״ח. ואי״ל להא לעשה לוחה ל״ח היינו נטמא, ולמיד מחיצה
 רקבציכא איסור לחצי שיעור, כגון כלא" בציצית וכלומה. מ:א'׳׳כ במאכלות הרי קיי״צ ח״ש אסור מן התורה [כיומא לעייל א׳]וא״כ בעילנא לקעביל לקלוט דרבנן הא ע״כ
. ליתא להא תינח צר׳ יוחנן אצא לריש צקיש לס״צ ח״ש מותר מן התורה לא אתי קרא להבי | ׳ ן לא קיים המצוה, ובכה״ג לא לחי עשה צל״ת [כביצה ל״ח ב  אסור׳ עדי
י דהא בלא״ה נאכל מ ה א ״ פ א ע f ו ר פ  מאי איכא למימר. ותו גם צר׳ יוחנן ק׳ להרי גם כמילה כצרעת כעילנא למיעקר לאו לקצץ הבהרת עליין צא קיים המצוה על ש
. ת ו ב ש ו ן מה ת בבל מ ־ י ן ח ה מ ז נ א f ו מ י ע ק ג י ע , ס״ש], לכצהיכא ללא אפשר לקיים העשה מבצי שיעטר על הלאו, לא 3 ׳ ס  רחמנא לנלחי. וע״כצ׳יל כפסקי תוס׳ זבחים [
ן ו י כ , מ מ ל ד י ן ואף ד ר ת מ ׳ ן / כ ל 1 ע ה נ ן א ה כ ל ״ / א ה נ ו ש א ה ר «א ב  קו׳ הר״[ קילושין [ללי״א ב׳] שכ׳ לאף לפיקר ביאת יבמה להקים זרע הוא, הרי אין אשה מתעברח מ

f ן במיעל באצבע. ועי׳ כתוס׳ יכמות[ל״כ ע״כ] שתרצו באופן אחר. ולפסקי־חוס' הנ״ל ל״ק כלל, למלצא אפשר בלא׳׳ה/ T.7״  לעכ״ס אפשר שתתעבר מו
י ^ בבל 'מ־וש וכדמשממ ׳ מ ו ת ' • ו י ; ת מ י ל 5 0 3 ? " ה ה ״ "יי׳ א ו ' יל י כ ת י ב ה ש ח ' מ"1 ^יהמ"י« מ ז ? ל י י כ "י ע"א] י ת ל ו מ ב י ד א נ ' נ ׳ מסי . וכן נ״ל רא; י מ  ככעילג׳ ל
, דבכה״ג בעילגא למעיקר לאו קייס העשה, וללחי ללאו. ואי״ל כמי לאין עשה לוח״ מדברי תיס׳ לעיל ד״ה [  איירי לכצע הכזית בכת א׳ ליצא [הפסחים קש״ו כי
 ל״ת לכרת, מללא למי לל״ת לכלאים בציצית [כיגמומ ל״ג 3׳] . כ״כ מה״ט אין עשה לוחה ל״ת שצ שבל שהיא במיתה [כסנהלרץ לפי׳נ]. ציתא להרי דאר״א םדצייגו עצמם
, וכן פסק באמת הרמב״ס [פ״ו ממצה ה״ז], ואמאי, על זה ולא הקשי בן י נ  מדנקט מתני׳ סתם סבל, כלל בה כל טבצ שבעולם, להיינו בטבול למעשר ראשון או שני או ע

 והרי מהגדה

ד י כ נ » 



1 בועז תפארת ישלאל פרס ב פסחים הלכוזאגבידחאכללאדפתןב 8 ק 4 ״ ע ת י ו פ ס ו  ת

n היתר להאכיל התמץ לבהמה חיה ושף בשעת . ס ב מעינח א ר  פ
: ובשרפו בה׳ ואםילו רק חרכו עד שאינו ד י  י עיי בפ״א, מ
, וב״ש בשעת שריפה בהי, וטוב ה ם פ  ראוי לכלב מיתר ליהנות ממנו י
ד שבישל כ ע ד  שלא ליהנות. ובשרפו בתתלת שש אסור בהנאה , ואפילו ב
 או אפה בו אסור הפת והתבשיל בהנאה ואפילו היה שם נ כ עצים דהתירא

ד כוכבים חוץ מדמי איסור רק בהפסד מרובה אפשר דשרי ב ש  נולמוכרו ל
, ובן הפחמין דחמץ אסור בהנאה,  בפרט בזוז״ג, ברמג׳א תמ״ה םקיא]
מ, ובחמץ  מצות כישר המץ בשריפה או מפררו ווורה לרוח או זרקו לי
, וטוב לשורפו  קשה כהיטין צריך פירור קודם זריקה לים> והמנהג לשרפו
, ויכול ניכ לשורפו בערכ אהר הבדיקה, ואסור בכל תד ו נ  ביום דומיא ד
 מלאכות כשיגיע זמן שריפה בוי . ובלא מצא המין כשבדק ישרוף הכלי
ב, חמץ דעובד כוכבים שעבר עליו הפפח מותר  שלקה לבדיקה : מי
, ה א נ ה , ודישדאל אפילו הניחו שוגג או אנוס אסור ב לה י  אפילו באכ
 ובנתערב כטל כששים , ו1פחות מששים סגי ליה בהשלכת הנאת איכור
 לים המלה !ואופן היתר מבירת חמץ קודם פסח לעובד כוכבים שיודע ,
 שישמרנו לו עד אהר הפסח , עי׳ באהרמיבה נ מיג. עובד כוכבים
, אמ לא ך  שהלוה לישראל על חמצו ומשכנו בידו י א״ל מעכשיו יהא ל
 אפרע לך עד זמן פלוני והניע הזשן אפילו לאהד הפסח ולא פרש נואם
. וישראל שהלוה ר ת ו  הגיע הזמן קודם פסח , אפילו לא אמר לו מעכשיו] מ
 לעובד כוכבים על המצו ומשכנו בידו ואיל מעכשיו נולרמגיא באיל מעכשיו,
 אפילו אין משכנו בידח והניע הזמן אפילו לאדר פסח , אפילו אין אחריותו
, דשמא יפדנו], ו  עליו אסור נועכ״פ בפסח אין הישראל מהוייב לבער
תל שנשתמש כו חמץ . כו ר ת ו  ובלא איל מעכשיו ואין אחריותו עליו מ
ל אפילו אינו נבוה ; ט כדי חפישת הכלב במק־ם  כהורין שנפל ונעשה נ
ק , טכמ׳׳ק בידוע שיש תחתיו חמץ באין  שיש סבבת עקרב א־צ לנדו
 עליו נובה ג״ט צריך להוציאו במרא וחצינא , ובג״ט מבסלו בלבו ודיו;
 ט״ד* האוכל תרומת חמץ בפסח פטור מתשלומין ואפילו מרמי עצים :
 יפית, יוצא ידי מצה בה׳ מיני דבן נמ־הא לא בסובין ומורסין שלתן ורק
 בלש העיסה בסובין ובמורםין שבה יצא], משא״כ באורו ושאר מיני קטניות

 והרי לרמב״ם [ה״י ממאכלות אסורות ה״כ] אימ חייב מיתה רק אשבול
 צתי׳ג. ואפי' לרש״׳ שם וצר f [נדריס לפ״ל בי] לעצ כל טבל חייב מיתה ,
 וכ״כ תופי שם ביבמות שנראים כמסתפקים בזה. עכ״פ הרי בש״ס קאמר
 למתני׳ קמ״ל אפי׳ טבל לרבנן.־״ ואי״ל לאעי׳ג לבכל עשה וציית לאור״/
 עשה לוחה ל״ת, עכ״פ בתל מנייהו לרבנן, הלין איפכא, ליש כח ביל
 חכמים לעקור לבר מהתורה בשב וא״ת ולא בקום ועשה [כיבמות פייט א'].
 עכ״פ קי׳ל הרי נקש במתני' מעשר שני והקלש שלא נפלו, שאינן רק
 נלאו לחולא, ואפ״ה אינן נלחץ מהעשה למצה. [אחר איזה שני' ראיתי
 מהגאון בעל ש״א נגע בכמה לברים שדברנו בזה, והלך בלרך אחרת ,
 וגם פה כתב שמע״ש בנבוצין הוה עשה וציית, לכתיב לא תוכל צאכל
 בשעריך הרי צ״ת, וסיפא לקרא כי אם לפני ל״א תאכלט, לפני ל' אין,
 כמקום אחר לא, והז״ל לאו הבא מכלל עשה עשה. עכ״ל. ונמח״כ
 הגלול מלכל שהרמכ״ס כספר המצות [ל״ח קמ״א] לא מנה רק הלאו ואפי׳
 העשה כעצמה שיאכל כירושלי׳ לא מנה, מדהוה רק חלק מהמצוה כמו
 שהשריש לנו שס כשורש «' שאין למנות כל חלק מחלקי המצוה לעשה או
 לצ״ת, וכ״כ ג״כ מאין מגילת אסתר [שם לע״כו בי] ואיך נמנה הלאו
 הבא מכלל העשה. ותו כגר כ׳ הגאון מגי״א הנ״צ במצוה ב' שתמה
 הרמב׳׳ן על הרמבי׳ם שהשמיט לאו הבא מכלל ששה בתרומה שמאה [שם].
 ומיי שכל לאו הבא מכלל עשה אינו ממש עשה, רק לקמ״ל לאין לוקין על
 צאו כזה. וכן מסחבר לפע״ל, לא״כ השב תשיבם נמי לאו הבא מכלל
 ע: ם כשמתעלם, וכלומה לרוב, וא״כ נפישו להו עשה שלא מכאן הרמב״ם.
 אמנם נ״ל לטעמי ללא נפיקיבטבל ואינך משום למצה הראוי.' לז' בעינן
 [כפסחים לל״ח בי] וזאת אינה ראו״׳לז'מצל איסור טבל שיו, ואפי׳ טבל
 לרבנן, עכ״פ מלקאמרהתורה שצריך שיהי׳ ראוי לז׳, והך מלאינו ראוי
 מצל איסור לרכנן, לא נפיק כה.. וכהא מתורן קו׳ רלח״מ לרמג״ם כפ״ו

 ממצה ה״ז יע״ש. ועיי מ״ש בס״ל כפ״ג לסוכה.

 מקודם אההיא ריכול
 שאני מוציא אף מ״ש
 ונם יקשה על האמת
 •למ״ד מחיצה לקלוט
 דרבנן איך יתרץ
 הברייתא הנ״ל דקתני
 יכול שאני מוציא אע׳יכ
 דמ״מ בלא פדייה אינו
ל מושבות כ  נאכל ב
 וצריך לזה ריבוי דקרא
 והקשה רק אהר שאמר
 ומה ראית כו׳ דאר׳׳א
 הוי ליה לומר דטשבחת
 לה שיוציא ויפדה .
 מ׳מ עדיין קשה אימא
ת י ב ידק במה ש כו  דהרי
 לפדות בחוץ אבל
 הסברא דמשכחת לה
 אם נטמא לא שמעינן,
 וא׳׳כ לבתר דאחז׳יל
 דמחיצה לקליט מנ״ל
 דמבח דאלו נטמא
ל כ  מקרי נאכל ב
 מושבות וצ״ע. וה׳
: ו ת ר ו ת  יפתח לבבי כ

r 
ם, ולעשות מהן תבשיל בפסח  וטאטרקי נהיידעננריטץ! דאינם מחמיצי
 מנהנינו לאסור, ובדיעבד בנפלו לתבשיל מותר, וכן מותר ליהנות מהם, וכן להשהותם בבית !ופשוט דם-ני ריפות כהאפערגריםץ ונערסעעננרויפען
, כזית מרור שתייב לאכול ו ד  שסלהלחין קודם כתישה אסור להשהותן] ואינו יוצא במצה שנזל, משאיכ בגזל חטים או קמח ועשה מצה דיוצא: כ
, ת ר ז , דהיינו ח ה נ ש מ  בבי לילות ראשונות והוא מ״ע מדרבנן בזה״ז, מעוה בחזרת ובאין לו יחזור אחר ראשון ראשון כפי הסדר השנוי ב
, משא׳כ שרשים ח ל , הוא בכלל ק רק נא, מרור , ויוצא בעלין לחין שלהן ובקלהן אפילו יבשין והשורש הגדול שבו עומד הי , תמבא , חרחבי ן  שלשי
, כמושים ושלוקיס , ומנהגינו , וכולם מצטרפים לכזית , ואינו יוצא בככושים מע״ל !אפילו במים] ם ה  הקטנים והמתפצלים לכאן ולכאן אין יוצא ב
, שהוא חזרת] או , ליקח הייפל שלאטטין נבח" צ ו  ליקח מאהררעטטיך נהריין] ובאין לו יקח לענה או שאר ירק מר, נם יכול כחושש שמא יזיק ל
 קרעסםע: ס׳׳ז . אין שורין מורםין לתרננולין ולא חולטין ברותחין, דאין אנו בקיאין בחליטת , וכשנותנים להם שעורים או חטים , יזהר לבלי להשליכם
ב, !ובשפשפו מורסין באווז מנהגינו לאסור גם אין אנו מהבהבין עופות ןאשהשפה מורםין על בשרה אפילו יבש דשמא יתלחלח אהי אי . ו ה  במקום ל
, לא ילעוס אדם חיטין ליתן ע׳׳ג מכתו שרוק מחמיץ 1וכן בנתן ששרים לבהמתו ומצא בהם ריר צריך ביעור, ויש מחמירין  בקשין, ובדיעבד מותרן
, ם , וחומם ועין, ואוזן, משא׳כ ד ( , ויזהר ליתן מעט מעט , שלא ישיירו] ובן סל ומי רנלים , >וםי פרי ר י  לבער כל הנוחר , אעפיי שאין רואה עליו ר
ר, ויזהר שלא לחניה שק מה, כשק מלא קמת שנתלחלה , יש לאסור נוזיעת בהמה בדיעבד אין לאסו  חלב , וויעת אדם דאיננ מחמיץ, וזיעת תו
ם יאכל מיד בלי שהיה י  קמח של הבהמה , בלי אוכף או עור מפסיק!: מ״ח, חרדל ושאר מיני טיבול שבו מים אין נותנין בהם קמח ובדיעבד בחי
, ואפילו נתערב ודינו בקטניות לעיל מ*ד,עי״ש, ח ס פ  שיהטיץ, ובא־נם חדים צריך לשורפו בהוא אתר זמן איסור , ומנהכינו שלא לאכול חרדל כלל ב
 בלש אחר זמן איסור גולםיז אפילו קודם זמן איסור!, המים שטחה בהם פני ההדרה ואותם שמצננת בהם ידים !דצריך מים מיוחדים לזה לצנן קודם
 שטהה1 עם השאר שרוחצים בהם עריבות ישפך במקום מדרון שלא יתקבצו ויחמצו מהכלים שמתקנים בהם המצות והסכין שחותכין בו העיסה
פ, לא צפים ת הטי ח  יגרד תמיר בשעת עשיד,, ואהר העשיה מרדן וידיהן וביים יעשה ע־י עכו״ם, ובאין עבו׳ם יפילם לצונן עד שיהיו ת
, או יתנם לתנור לאפית !והבצק הנאפה *סור1 וחעריבות ידיח ושאר דיני לישה עיין באחרונים!: מבושל ראסור בפסה אפילו במשקין ומי ו  עלי

i טירות. משא״כ לסוך אותו אפילו קודם צלייה מותר , ודוקא ביין שמן ודבש , ומשקין ומי פירות 

ב אלו עוברי] פרלן ג פפהים ר״ע םברמנורד. ציונים ר  תוספת יום ט
. פירש הר״ב אלומתבעריןמן פ״ג א אלו עוברי!. אלו מתנערים מן העולם. לאע״ג ח ס פ ב ן ד ב ;; פרק ג א אלן ש יי ;,ב ע

 פ׳ג א $ מ
« £יו העולם. דאע״ג דאין עובדן עליהן על בל יראה דאין עוברים עליהם על בל יראה. מדרבנן מיהא y ־ ־ ^ n ^ 
p D וכו/ דהכי תנן וכו׳. ולעיל במיב ס׳׳ק דחלה פי' דעובריס עליה; צריכי ביעור . דהכי תנן לקמן כיאור ישרן) ואע״נ דהאוכלו פטור: : * V s ?״מ  ב

. עשוי מפת מעופש וחלב. ורגילים למבל בו י  בבל יראה.תתס כפי׳ הרמב״ס נקיטלשמעתית וכפירש״י בכאן. כותח הבבל
. שכר י  שנויי נוסחאות ודבריו דהכא מרברי הר״ן הן. וטעמיה . אה המאכל: שכר המר
ותח שהיו עושין במדי מחטים או נ  פ״ג א אלו «!5ב״ג דהא לאיסור אכילה בעינן לקרא פיק נ א אי־ן עוברין בפסח״״) י
י • לרבו״נהו כדלקמן א״כ בל יראה מנא ח ב נ ל י ב) ושנר שעורים שרויים במים : ל א י י ' י נ £ מ נ  י

 לן. ומכל מקום קשיא דעוכרין שהוא וחומץ
 מהקל מפרש ליה מתנערים כהוא מההתפעל וללא צורך. שהד היה יכול לומר אלו עוברים מן העולם. וכ״כ בתוספות בשם
 ריב״א אלו עובדן מן העולם . ואין להקשות ההיגח לטעמא דכתב הר״ב ברפ״ק דבדיקת חמן משום דלא בדילי אינשי
 כו׳ שפיר דהני אע״ג לאין בהם בל יראה מתבעדן מן העולם להא נמי לא בדילי כוי וכ״כ הר״ן בכאן דהצריכו לבער
 הכל אפי׳ נוקשה דילמאאתי למיכל מיניה. משמע דמכוס ה״ט דוקא הצריכו לבערן. אבל לטעמאקמא שכתב הר״ב לעיל דבדיקה
 הוא כדי שלח יעבור על בל יראת כו׳ הני דלית בהו בל יראה אמאי הצריכו חכמים לבערם מן העולם. וכ״כ הרא״ש דלאותו

OBP _ ן 

י ז כ ן י י  תפארת ישראל י נ
 מנה, ו;

 דאהי׳ הוא בעיניה לא עכר עליה בבל יראה, עכ״פ בלהזי לאכילה מן [מאצקען] ומלח מעורבין עם פת
ג א) מתבערין מן העוצס מרעיבר עלה; בבל יראה ואפי׳ נוקשה חיישיכן לילמא אתא למיכל מנה, ובהט איירי ירק [תמ״ג]: ב) §שוי ״  פ
 פת שנעפש הצת שנא נפסל מאכילת



ע ממעמדה אלו pQty פרק ג פסחים תוספת יום טוב צ; ציונים  ד

X **L׳:'V״i! « בדם דתנןהייט כפירוש רביטתם י  טעם מותר להשהותם. ואלו עו
 למפרש עוברי! מעל השלח! דלאו בני מיכל נכהו. והר״ב מסתם

י ר  ר
ב בצק.  חמז ה*י ג

 עיא מיי׳ ע״כ מה׳ חליז
 השיו סמינ עשי! ליש :!ופ׳ננ
 אייח שיי ממ׳יי סעי׳ זי;

 שנויי נוסחאות
 מיתוס בכי׳ק וזימם;
׳ וככי׳׳א וזיהום.  בכיימ ג
 וזומן בכי״מ 3׳ ונכי״א
 יזומא; 3ו'כ וזימא ;
. ועמילן י מ  גני׳־ק ״
 גט׳י! ואמל[ (?) . ר־
׳ אלע!ד  אליעזר . י״ג י
 ועי׳ 3ם׳ קול הרמז .
 תכשיטי נסיים בד׳;
. בבבלי . י ל ו פ  ובכייק ט
 (מנ נ) תכשינוי נשים
 אלא הימא אף טפולי
 כו׳ ובירוכלמי אית
 תני תככינוי ואיה
 תני טשולי מ״ו
 הככינוי כוי
 הרמכ״ם ,
 3ד*נ וככי״ק
. . ן י  מ

. חומץ כעשוי בארן אלום שנותנים שעודם מי  וחומץ האדו
. תלתא  א)[ביין] ומשהין אותם שם כדי שיממיצו: וזיהום המצרי

 שעד ותלתא קורטמי הוא כרכום מדברי ונקרא בערבי קרטום סתם משמע דלכולתו טעמי מתבעדם מן העולם. לא קשיאולא
 ותלתא מלחא ועושין אותו לרפואה. ע*כ ממן הראוי לאכילה מילי דאין הכי נמי להט סבירא ליה ושמו שכתב המוס׳ ברפ״ק
 מ״י תערובת מכאן ואילך חמן טקשה בשם הרשב״א דאפי' לאותו טעם
, ההמיה בכל . מים המרי נ). וחומץ האדומי י). וזיתוסהמצריי־). דמשום בל יראה ס ם  בעיטה: וזומן של צבעי
/ •ועמילן של טבחים!), חמץ אפי, טקשה ודייק מדתנן שיאור  מותנים בהם סובין ומשתמשים בהם וזומן של צבעים י
w .״״^t. ^ . , ״ Li* ״u , ו 1 i u ם י ע ב צ  ה

 טבח
 שלא

j-׳w את 
 של סופדים

 כ ש
 בפי׳

ד  ס
 נשים
 הניא
 הניא
 שפול
 ועי׳

ק פירשי׳י. ומומן סתם ק ביין כוי ו צ ב ב ^ ת ר כ ם ו ^ ן ה ב ק א ו > ^ ד ז א  ב

ו דנן י פ  ט
 וכמשגי׳ר

ת רע״ק פפו  חו
J א [אות י] בתויים ״ £ 
ו ל  סוף דייה א
 עיברין ודייק םרתנן
 שיאור יעדוף,במתניתין
 דפרק־ן משנה דו׳ חנן
 מיאור ישרוף והאוכלו
ר, ובאמת התום׳  פטו
 לא דייק• מרך מתני׳
 אלא מברייד.׳ בדף מיי
 דשיאור ישרף והתוי״ט
 ל.* דקדק בוה כיון'דנם
 ממשנה יש לדייק אך
 צריך להבין למח באמת
 שבקו דחוס' טתניחין
 והביאו ראיה מהברייתא
י ישוב ת ב ת  ובתשובה כ
 לוה 1 [אות יאז שם
 במשנה וזוטן של
ם. לכאורה ה*ד.  צבעי
 אפשר לובי־, דדוקא
 מוי •שעות ולמעלה .
 דכיון דבאותו זמן חמץ
 נמוד אבוד מראירייהא
 נזרו נוקשה אטו חםץ
, אבל בשעה ו׳ ר ו ט  נ
 דחנז״ן גמור נמי עדיין
 מותר מדאורייתא ורבנן
 הוא דגזרו לאסור י״ל
 דנוקשה לא גזרו דהיי
 כעין מירד. לנזירה
 ובתכי היה מתיישב
 מאד האי דרב נידל
 בריש מםכתץ דאמי־
 המקדש מי׳ שעות
 ולמעלה אפילו בחיטי
 קורדניתא איח לקדושי׳
 דסשיד. אטד מי׳ שעית
 ולמעלה, משום דבתוך
 ו׳ אין איסור כלל בחיטי־
 קורדניתא אך התום׳
 דדייקי טוד. דאמר משש
 ולמעלה דבשעית דרבנן
 והמ>ן דרבנן מקודשת
 ע״כ לא ניחא להו בכך,
 ולא ידענא למה מיאנו
 לומר כן וד׳ יאיר עיני:

 לקוטים
י ב  א במשנה ר
 אליעזר הרז״ה
 יכרית לגרה" ר׳ אלע1ר

 וכימ

 הייט דיין. וכתב הד״ף מנמרא דבני מערבא לכולהו ע״י
ם ו ת ד  מוי דמי פירות אינן מחמיצים כדכתב הר׳׳ב לקמן: ו
. פי' הר״ב תלתא שערי כו׳ ובגמרא תרו להו וז״ש  המצד
 הרמב״ם ולשין אותו במים: וזומן של צבעים. פי׳ הרמבי׳ם
 צבעי הלכא . בגמרא . ובפרק ב׳ דחולין [כת.] פירש׳יי
 צבע עוראדום: זה הכלל כל שהוא מין דנן כוי. תנאקמאלית
 ליה האיכללא רהא איכא תכשיטי נשים שהן ממן נוקשה דהיינו
 מין דגן ואין עובר בפסח אלא ר״א הוא דקאמר ליה. תוספות
י אלו באזהרה כו׳. כתב הר״ב ואינו ר : ה ,  בר״ה למה מנו ט
 ענוש כרת על התערובות אבל לוקה אס אכל כזית כו׳ ואי׳ת
 ומאי שנא משאר איסורי כרת כמו תלב ודם דתנן בהו במ״נ
 פ״ג דכדתות דיש בהן עונש כרת האוכל[ כזית בכד אכילת
. ואפשר דשאני התם שאכל האיסור בלא תערובות. אבל ס ר  פ
 הכא שהוא ע״י תערובות פטור מכרת וכן כתב הכסף משנה
 בפ״א מהלכות חמן והביא ראיה לחלק בכך ממשמע שכתב
 הרמב״ס בפט״ו מהמ״א שאם נתערב כדת חלב בכשלכ ביצים
 גריסין האוכלן לוקה ע״כ מכמע לכרת אינו חייב אבל דחה זה
 הפירוש משוס דבגמ' להכא איתא בהךא הנח לכותח הבבלי כו׳

 עפרתרחים מגבלין
. ר עז  אוחו במים וסופרים מדבקים בו טירותיהם: רבי אלי
 מוסיף ראילו תנא קמת לית ליה אלא חמן דגן נמיר על ידי
 תערובת או המן נוקבה בעיניה ור׳ אליעזר מוסיף אף תכשיטי
 נשים שהן חמן נוקשה על ידי תערובת סממנים אחרים.
ך תכשיטי נשים כרד אלא אימא אף טפולי נשים ד  ובנמרא פ
 םולת שנשים טופלות ומחברות על בשרן עם סממנין אחרים
 להשיר את השער או להלבין ולעדן את הבשר. ואין הלכה
. מחמשת •המינים ומעורבין בהן ן נ  כר״א: בל שהוא מין ד
 מים דאי אץ בהם מים אלא מי פירות קיימא לן רמי פירות
. אם אכלן עובר בלאו: ה ר ה ז א  אין מחמיצי;: הרי אלו כ
. לעל חמן גמור עטש כרת ואינו ענוש כרת ת ר  ואין בהם כ
 מל התערובת אבל לוקה על אכילתו אס אכל כזית חמן בתוך
ד אכילת פרס אבל אם לא אכל כזית חמן בתוך כ  התערובת ב
 התערובת בכד אכילת פרס אינו לוקה מן התורה, מיהו
 איסורא מיהא איכא רחמן בפסח אוסר כתערובת! בכל שהוא:
. ועשוי לחזק שבריה וםרקיה אם ה ב י ר  ב בצק שבסידקי ע
 יש כדת במקום אחר חייב לבער. פחות מכאן בטל במיעוט

 ואם
 לאי מפטר שטר ליה פירוש מטבל־ בתוכו כדרכו לית ביה כזית בכדי אכילת פרס למשמע בתדא דאי הוה ביה כדת בכרי אכילת
ס הוו מחייבי. ומפרש דהכא דכתב רחמנא כל מחמצת לריבויא ואי אפשר לומר דאתא לחייב באין בו כדת בכרי אכילת פרס י  פ
 לכיון דלית ביה שיעורא אין לחייבו אלא כי אחא קרא לא אתא [אלא] ליש בו לומר ראע״ג דבכאר איםורין כרת נמי חייב .
ח פטור מכרת וטעמא מלכתב גבי אוכל חמן ונכרתה וגבי מחמצת שהוא תערובות חמן לא כתב ונכרתה ואי אפכר לומר : פ  נ
 למחמצת מייד באין בו דא״א לחייבו כלל כמ״ש הילכך ע״כ לומר דאהא לפוטרו מכרת אע״פ שיש בו וגזירת התורה היא
 להקל בו בכך מבשאר איסורץ ע״כ וכתב עול תידון אחר ואינו עולה כפיי לברי הר״ב לכך לא כתבתיו והשתא אתי שפיר מה
 שכתב הר״ב אבל אם לא אכל וכו׳ אינו לוקה מן התורה מיהו איסורא איכא כו׳ אוסר בתערוכתו כו׳ למשמע למן התורה אינו
 לוקה אבל איסורא מן התורה מיהא איכא וכרכתב במפנה ב׳ פרק שמיני דיומא דקיימא לן לחצי שיעור אסור מן התורה. ואעי׳ג

ס והתויינ! הגי״ כלפנינו ונכון הוא בסגנון לשון הרעיב ועי׳ במלא״ש ותיי. דבהערוכח ר  א) ברע׳3 דיר מ

ן י כ  ישראל י

 פ״ג

 כדי לשלשל למי שנעצר, או לעצור להמשלשל: ו) ר״ל מי שובי!
 שנצרכים להצובעים: ז) עיפץ עיסה מחבואה, שלא הביאה םליש,
 ומכסץ בה הקדרה לשאוב !והמת התבשיל: ח) [קליישטמר]:
 ט) דסיפרין מדבקין בו ניירותיהן: י) היא עיסה מעורבת עם
 סממנים/שהנשים מדבקץ אותו על בשרן להשירהשער, וכל הנהו
 מקט תייק, הם או נוקשה בעין או חמן גמור ע״י הערובות,
 ור״א אוסר אפיי נוקשה ע״י תערובות: יא) ר״ל כל חמן שהוא
 ממין דגן, דיש חמון שאינו ממין דגן, כגון עיסת אורז שהחמיץ,
 אבל לא נקרא חמוץ רק סרחון [כססחיס ל״ה אי]: יב,< ורק באכל
 החמן בעינא חייב כרת, אבל בתערובית , אס יש כזית בכדי אכילת
 פרס לוקה, אבל בבל יראה עובר אפילו אי; כזית בכדא״פ, כל
 שאץ ששים נגד החמץ. וכל זה בשאיט מינו, אבל מץ במינו אס
 התערובות לח בלח קודם פסח, מותר להשהותו, ואס נתערב קידם
 פסח יבש ביבש, אפיי מין במינו חוזר וניער בפסח מדרבנן [רמג׳א

: יג) וקיי״ל דלא לקי אמקשה [תמי׳כ ותמי׳1!]: [  לתמ״כ

 שמחזק

 יכין תפארת
 כלב, וסובלין בו פת כשיאכלוהו: ג) עשוי משכר ממרים שברו
 בהם ששורים, דהו״ל נמי חמן נמיר שע״י תערובות. אבל שכר
 שלט שכל עיקרו משעורים, לרוב פוסקים חייב כרת על שהייחי
, ומ״י תמ״ב סקמ׳׳ו, ואשל רסתמ״כ] וא״כ האיך סיים כאן  [מאיש כאן
ל לשכר שלנו אף שמעורכ עם הרכה מים, ״ נ ו  במשנה ואץ בהם כרת [
 לא מחשכי קרמי חמץ שכו כחלזן שע״י תערובות, דנ*ל דכל המיס שנצרכים
ר,  לחימוצו, הן הן כסחמן ממש, ודומה לכוי׳ח דכל חדא וכר ובהדלי אסו
 וה״נ הנרפיגין והמים ולרק . ואעפ' כ צ״ע לפיד כשכר שלנו אס הוא גכרת ,
 כשאין כו שום ממשות מהשמריס, ועי׳ באשל רםתמ״כ ולו״ק]: ד) באמם
 נותנין שעורים ביין מעורב במים כד שיחמיץ. ומיידי שנתערב
. [ ו י  כס מים מרובים, דאלי׳כ בטלו מיס ביין [כרמג׳ א סתסי־ב סק
, מיירי ששרו י מיהו לתוס' [פסחים ליה כ׳ דיה מי סירות] ׳ ׳ אב ] 
 השעורים במים קודם ששמום בהיין. ונ״ל דא״כ נם שכר המד
 מיירי הט ששרו והחמיצו הגרעינים במים קורס ששמים בהשכר,
 ימי׳ק]: ה) במצרים מערבי!שעורין [וזאפראן] ומלח ומיס, ישותק

א ־־׳ ׳  סדר מועד ח/
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 דבתערובת מיידי הכא אלא ודאי דלא שנא לן בין אוכל האיסור ואם אינו עשוי לחזק אפי׳ פיזות מכזית חייב לנער לסי שאיט
 בעין ושוהה בכדי אכילת פרם לאוכל ע״י תערובות: ב [*ואם מבטלו שם ואפשר שימלך וימלט משם: וכן לעניין הטומאה.
 לא בטל במיעוטו. והר״ב העתיק פחות מכאן בטל במיעוט. וכן אם ננע שרן בהאי בצק בפסח שאיסורו חושכו אם יש בו
 הוא בסדר המכנה שבירושלמי]: בצק החרש. כתב הר״ב שמכין כזית חוצן בפני הטומאה ולא הוי כעריכה ולא נחתא לה טומאה
 עליו ביד ואיט משמיע קול. כתב לעריבה ובפחות מכדת אם איט
 סרמב״ם בפירושו וביאר בחבורו שבסדקי עריבהיי) יאם יש כזית במקום מקפיד עליו בטל לגבי עריבה והוי
׳ שהבצק המשמיע קול בזמן אחד חייב לבער. ואם לא בטל במיעוטו•). כאילו נגע השרן בעריבה עצמה ה ק ר  פ

. אם מקפיד ו וכן לענין הטומאה «0 כ י  שאדם מכה עליו כבר החמיז ילפ
א עלז י0 חוצץ ואם רוצה בקיומו הדי הוא * ש 5 י  הבצק שאינו מףי« *ל ו
,^SJJ כעףבחי״).בצקהחרע»אםישביוצא בו 3^^ 
 הרי זה אסור״) ן ג כיצד
( ב כ ב ו  בטומאה ביזם ט

 [כדלקמן במ״ה] קולה משתקע כחרש והחדשות גס הוא סימן
 להמון והוא אם יש כיוצא בו וכו׳ ע״כ ולכולי עלמא משנתינו

 והיא טמאה : אם הקפיד עליו
 הוצץ . הכי קאמר ובשאר ימות
 השנת שאץ איסורו חושבו אין הדבר
 תלוי בשיעור אם יש בו כדת אם
 לאו אלא בקפידא חליא מלתא. אם
 הקפיד עליו ועתיד ליטלו משם
 חוצץ בפני הטומאה בי; יש בו כזית בין אין בו כזית ולא נחתא
 טומאת לעריבה ואם לא הקפיד עליו ורוצה בקיומו אפי׳ יש
 בו כמה זיתים הרי הוא כעריכה. וכשטגע השרץ בבצק הוי
. שמטן מליו ביד ש ר ח  כאילו נגע בעריבת ממש: בצק ה
 ואינו משמיע קול ודומה לחרש שקוראי! לו ואיט משיב. שירוש
 אחר בצק החרס י שהוא קשה כחרם ואינו ניכר אם החמין:
 אס יש כיוצא כו שהחמיץ. אם יש עיסה אחרת שנלושה
 בשעה שזו נלושה וכבר החמיצה. אסור. ואם אין שם כיוצא בו
 הוי שיעורה כדי שיהלך אדם מיל בהליכה בינונית ושיעור זה
. שנטמאת העיסה ה א מ ו ט  כזמן שט חומשי שעה: J חלה ב
 ושוב אין החלה הניטלת ממנה ראויה לאטלת כהן. כיצד
 מפרישין אותה בי״ט של פסח הרי אין יכול לאפותה בפסח מאחר
 שאינה ראויה לאכילה. ולשהותת ולשורפה בערב א״א שמא
 תתמין. ולהאכילה לכלבים א״א שאין מבעדן קדשים בי״ט:

 רבי

 בו וכו
 זמן שתעיסה

 ציונים

 כ צק החרש. 0״י
׳ מיה מהי י׳מז סייג י  מי
נ לארן ע״ה כוש״! ״ מ 0 

 לוי״יז שיי מניע סעי׳ ג'.
 ועי׳ יליזלמי עילינץ ס*«
 ה׳ל (למי׳ הפ״מ) :
 נ ביעד טפר״טין ׳ מיו
י ייי׳׳ד: *  ft'u ילועוי׳ עייוגין «

 שנויי נוסחאות
 יב שבסדקי במשבינ
 שבסירקי בדינ וכמשבי׳ר
 שבסדיקי וכיה גרע״נ ד״ר.
 עריבה ככייק עמשני׳ר
 •זעריכה. ואס לא ככי׳מ

;( פ שהחטיץפ). ר (ואם לאי ״ ע א ת צ מ ח מ א י י : כ ל 3 א ה י ל ע ע י י ן מ  יי" »
ה מפרישין חלה ט ו פ פ י ם כ ם !צא ה י ק ד ° שאין בה ס f }  הטומאה

 שהגביה ידו ולא נתעסק בבצק וכן כתבו [המשקים] בהדאדכל
ם יש שם  ומן שעוסק בו אינו בא לידי חמוץ כדחנן במ׳׳ד: א
. כתב הרי׳ב ואם אין שם וכו׳ כיי שיהלך אדם מיל  כיוצא בו
. וכ״כ הרמב״ס וביאר שזה משעות  ושיעור זה כזמן שני חומשי פעה
 ההשריה ודייל שלא נחשב כפי שעות הזמניות שהזטר במ״ב פי׳א
 דברכות כי אלו השעות שבכאן הם השווים בשיעוריהן כל אחד
 חלק מכ׳יד מהיום ולילה בכוה. אבל זה השיעור שכתבו כהוא
 כזמן שני חומשי שעה קשה לי להבין שאם כן שיעור מהלך ליום
 שהוא י״ב שעות שהם ששים חומשי שעה לא יגיעו רק לשלשים
 מילין שהם שבעה פרסאוס וחצי. וכבר כתבתי*) בריש מסכת
 ברכות שתז״ל שיערו עפרה פרסאות ליום ועמוד למטן תגיע

 טומאד׳ • אם מקפיד
 (עליו) >ד'ג ובכי׳ק
, . ד י  ונמשכייר אם הקפ
׳ וליהא ,  וכיה ככיימ נ
 ואם רועד! בקיוטו .
 נכי״קובכי׳מ נ׳ובמשבי׳׳ר
י ר א. ה  אם רוצה הי
 הוא . בכי׳א הרי זה .
 כיוצא(גי) מי׳׳ר, ליתא.
 ג חלה :־טומאה כט׳לן
( י מ  וימשגי״ר (עיש מ
 'הלוז טומאה; נכי״מ נ׳
 חלית טומאה ׳ ביו״ט
ל  נכי׳ימ א' ביו׳׳מ ע

 ספח .

 אור גדול
 פרק במשנה י כיצד
 י י מפרישץ חלה
 בטומאה ביו״ט . דמה
 רש י י דהרומה טמאה

 חומש וחצי חומש למיל. והב׳יי בשם תרומת הדשן פי׳ קכ״ג.
 כתב שיעור מיל רביעית שעה וחלק עשרים מן השעה לפי חשבון

ד ה /  מותר לי״ךלבהמה מהלך [אלם] בינוני עשרה פרסאות ביום שהוא י״ב שעותע״כ. וזה גם כן מבואר שכשתחלק הי׳ שעות לרביעות יהיו מ
״ רביעית למיל ותשתי שעות חחלקם למ׳ חלקים נמצא שהשעה אחת מתחלקת לעשרים חלקים. ויצא לנו כי לכל מיל רביעית ף ע ״ ף ^ " ' 8 " ^ 
ן החמה עד שקיעתה ולפיכך צריכין לנכות מהיו״ד פרסאות מ כ [וחלק] עשרים משעה [״והנכון שהרמב״ם מחשב הי״ב שעות רק מ י כ ט ו י י  קדשימ ב
^ עשרת מילין שה׳ מהן מעלות השחר עד הנן החמה וה׳ מהן מפקיעתהעד צאת הכוכבים פשו להו תלתין מילין לאלו הי״ב שעות . " ^ ד צ י כ ח * י  ד;
ג וכן נראה נכון ממשנתינו דמסכת מגילה פ״ב משנה ד׳ דעיקר היום מהנן החמה. ועי׳ במ״ש הר״ב לקמן בפ׳׳ט מ״ב ובספר £ « ה ט ^ צ י ב ת ע ד  ו
] • ג כיצד מפרישץ חלה בטומאה. כתב הר״ב שאין יטל לאפותה מאחר י י  מעדני מלך פ״ק דברכות סי׳ י׳ הארכתי בזה מ
 שאינה ראויה לאכילה • ולהסיקה תחת תבשילו נמי א״א כרכתב טעמא גבי להאכילה לכלבים דקדשים אין מתבעריס ביו״מ כדפי׳
 ברפ״ב דשבת לעגין כמן שריפה. ואע״ג ללהדלקת הנר ביו״ט צורך אכילת הוא ומותרת. כל שכן היסק לצורך בישול ואפ״ה אין
ס ביו״ט דרחמנא אחשבה להבפרתו דכתיב ד ע ב ת  שורפין שמן טמא והיינו טעמא משום דגזירת הכתוב הוא דאין קדשים טמאים מ
 (ויקרא ז) באש ישרן) הילכך מלאכה היא כ״כ רש״י בפ״ג רביצה. והקשו התוספות שם דהא יש לחלק בין שדפת קדשים דאין בהן
רך הדיוט נמי. וכתבו דתרומה אין שורפים גזירה אטו קדשים ע״כ.  י״פ^!!״ יי££ צורך הדיוט לנריפת תרומה והסיקה תחת תבשילו שיש מצו

 לא משמע כן לפ° ומ״ש רש״י שם וכאן ולשרפה או להאכילה וכוי וכ׳׳כ הר״ב עצמו בפ״ג דביצה מ״ה. ומיהו בענין אכילה לכלבים תמהתי דלא
ק ראויין לאדם. ואי טמאה נמימותרה א  הנוסהאשהיבאבילקים: אשתמיט תנא בשום דוכתא למתט דרשאי להאכיל לבהמה אלא כרשיני תרומה משום ד
0 לבהמה הואיל ואינו ראויה לאדם הוה ליה לאשמעינן. ותו תגן במ״ה פרק בתרא דתמורה דתחמה טמאה בשריפה ומדליקין י ט ן ^ 
י ^ אלא בפת ושמן של תרומה. ופי׳ הר׳׳ב לאשמועינן דמותר בהנאה. ולכאורה הוי רבותא טפי למיתני רמותר להאכילה לבהמתו . ח  וכ׳* נ
י°" ובתוספות רפ״ג דביצה דף כ״ז הביאו ראיה לפייש״י מדאמדנן בגמ׳ פסחים גבי תרומת חמן ומריצה לפני כלבו ודחי הראיה  שתו׳ כת» דל״א ג

״ ») עיי שם בהליריס המוגבלים בשני ח»י מרובע גילוצאיזנו . דהתם ־ ת י י ר כ י £ 3 \ י נ ' ד מ מ ? 
 יי) צ

 דאםור ליתן תרומה
 טמאה לבהמה . והגה
 מתנא רבי אלי׳ פ' יי׳ג
 הובא בילקוט פ' לך
 על פסוק הן לי לא
ת זרע משמע דאםור ת  נ
. ז  יעושה׳׳ט וכדעת הר׳

ן י כ  ישראל י
 עם זו בשעה אי, ובה ניכר כבר סימני חימוך אף ששניהן לא שהו שיעור
 מימון [ע״ן תנ״ש נקע]: בא) ובאין כיוצא בה, אם מתעסק בה אז אפי׳
 שהתה יום םצס אינו מחמין / ואפייה לכתחילה ימהר לאפות כל עיסה
 כל מה שיטל, די״א דשטות שבץ העסק לעסק מצטרפות. אמנם
 אם שהה עיסה בלי עסק שיעור מיל ןוהוא י״ח [מינוטען]. ולחי׳י
 שיעור מיל הוא כמעט כ״ג מינוטען במליחה , וה״ה בחמן] אשרה.
 ומתעסק כבר העיסה ונתחממה בין הידיס, או בנילוש בבית שיש
 בו אש, בשהוי מועמת מתחמץ [ת״י שם]: כב)ז ר״ל הלש עיסה
 טמאה ביו׳׳ט, כיצד יפריש חלתו, ללשרוף החלה ביו״ט אסור / גזירה

 יכין תפארת
 יד) שמחזק שבריה: טו) ובאיי עשוי לחזק, אפי׳ בפחות מסית חייב
 לבער,ויוקא בראוי לאכילה [שה סלי]: טו) בנגע שרן נבצקשבעריבה,
 אם היה בפסח שאיסורו מחשיבו, אז אם הוא כדת, חוצן, ולא
ת, אז אם אינו מקפיד. הדיל  נטמא העריבה, ואם הוא פחות מסי
 מגע הטומאה בעריבה עצמה. אבל בשאר ימות השנה, לא תלי
 בשיעור הבצק / אלא אס מקפיד וכו׳ והיינו רקאמר וכן, דביש סית
̂ שיפלו משם: יח) ונטמא העריבה אפי׳ הבצק  ודאי מקפיד עליו: יז
 גדול: יט) כחרש שלא ניכר בו שאץ בו הדבור, כמו כן הבצק הזה
 לא ניכר ט סימני חמיצותו: נ) ר״ל אם יש כאן עיסה אחרת םנילש

 או במתני' וין״ל דבגמרא
 סלעי מאן חיק י״א ר׳מ
 וייא ל' אליעזר יהשחא
 הו׳ ולא מיאן למי מ׳ק
 ר״מ סשי' דר* אלעזר
 הוא החולק עליו שהיה
 נזמנו ומדקאמר אף
 חכשיטי נשים מוכח רקאי
 עליה ואי p'n ר׳ אליעזר
 ודאי דרי אלעור :בא
 אח״כ הוא החילק עליו:

 (קול הלמיו)



* אלו עוברץ פרק ג פסחים ילם טוב צד *״״ 0 * 
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א  ל ה ו ס י ר ש ה ב מ י צ • מ י י ט ח ה ע ר מ ה א ר ו ת ה ה ש א » ה מ מ ו ר  להתם משום [ביעור] חמץ הורם איסורו אמרו לבערו כיו• אגל ה
ן ^ bk מ ? ״ 9 ש ? ו ר י פ י ב " ש ר י « פ כ ' ה ט י א ל י ז א ח ל ז י א י ל ל ח י אליעזר אומר לא תקרא לה שם. פי׳ הר״ב [*לאכתי כ ב  להאכילה לכלבים: ר
5r? ״ 5!׳ מ ו ה ז י א ו י ג ם א מ ע ט ד ת ק הוא במוגיא ולקמן אפרש ל ״ ] / ו  המשנה ומ״ש לקמן לטעמיה דרבי אליעזר] לס״ל הואיל.איבעי מתשיל כ

מ י ״ י י י י י  העיקר ובאי בעי מתשיל כו׳ טעמא] דהא לא מחסרא אלא ליבורא בעלמא. אבל לעיל בנכרי שתלוה ליבראל מל חמצו לא תשבינן _
ך נוסחאות^ ר ש מ י מ א ל כ י א נ ד ״ ע י א ל א ר ש ל י ץ ע מ ח ה כ ד ו נ ט ר כ ע מ  ד
ר לא תקרא לה הואיל בידו לפדותו. משום דהתם ב״ ליתא. שתאפה מ ו ר א ז ע י ל  רבי אליעזר אוםר לא יקרא לה רבי א
וג«לי? ־ ב-^כמ«״ב״ ל י א ו ה ה י ב ק י ר מ א א ל א נ ו מ . לאכתי כל שם») עד שתאפה צי) . רבי יהודה מחסר מ ה פ א ת ח עד ש ל ח פ  ש
. אמר כן כתב הר״ןלעיל, ובתכי מתייפכ ליתא. תטיל בצונן ל בצונן כח) י ט א אומר ת ר י ת  חדא וחלאחזיאליה.רמכל תלאיחיא בן ב
 מפריש פורתא ולאחר אפייתה אם 1 קופית התוספות בדבור המתחיצ נ-דג..ל:נונז^כמשכי״ר
״פיל^ח גט^כ  רצה יפריש חלה שלימה על הכל. דקםבר ר״א הרודה מן התנור הואיל וכוי מסוף פי״א למנחות ונס הם ישבו כך בלבור הכי ל»גיהי
׳ עד  ונותן ושם אכתוב בס״ד. והקשה רש״י יקרא לה שם זאח״כ תאפה לצונן \ נט״מ ב
ן • נ י ה צ  מטעם הואיל. ואליי כיו! שיכול לעשות בלא הואיל אין לנו לעשות ע״י הואיל. וא׳ית א״כ אמאי שרי [ר״א] לאפות [״משוס הואיל לכל w ל
ת חדשים ספו  מלא וחלא חזיא ציה כדלקמן] בלא הואיל יכול לעשות ע״י הטלה לצונן [דבסברא זו [*ראינה] מחמצת בתוך המים ודאי לא פליגי] תו

 ואור״י דהכי מלין* טפי מהטלה לצונן דאיכא למיחש שלא הזהר יפה בהטלתה לצונן ויבוא לידי חימון. תוספות [*וו״ש הל׳ב הוי מחידושי הנאון הגדול
^ מהוד? ר 8 » מ ו 1 " ש ס י ר א דם״ל דהקדש טעות הוי הקדש גמ״ש הר״ב עצמו ב ל  הקדש טעות ואינה הקדש אגב ריהטא לא דקדהא בהדא שמעינן ל

 דערכץ. ועוד דאין ענין הקדש בטעות לדמתני׳דמייריבחלהדחצה אינה הקדש אלא מכי אמדנן הואיל. הוה כאלו אתשילעליו שאול זצ״ל:
& י צלה מ»- ג כ̂י י פ א יאיל ו  והררא לטבלה ושלו היא וכן פי׳ רש״י בסוגיא. והשתא דאמרן דר׳ אליעזר ס״ל הקדש בטעות שמיה הקדש. א״כ אין שייר ה
 בעימתשיל בהקדש להא דשיפ״ו לערכין כתב הר״ב לר״א לס״ל להקדש בטעות שמיה ר,קדש. סובר.דמשום הכי אין נשאלק לטעם לאכתי' כליחיא
י יןא ש » ל • ף ״ » א ץ ה הואיל אי בעי כוי השני שהקנו לא״כ לר״א הקדש ח ד ת בדף מ״ו ע״ב ב ו פ ס ו  על ההקלש. ונתחדש לי בזה תירון על קושיית מ
ילא«! י' 5מ־ להא וד*ג  אמאי אינו חייב עליו בבל יראה הא אי בעי מתשל וכו׳ ותרצו מה שתרצו. וללילי מעיקרא ל״ק לר״א לסבירא ציה צהיאיל כ
 ס״ל לאין נשאליןעלההקלש. ומש״ה נמי נ״ל לרש״י בלףמ״ח ללחה לנירסאזו להואיל אי בעי מתשיל משום לא״כ הוה ליה לליא כלא! הר מעייאלאנתי כל
ה לאשזת^ו׳^6םהלאק־א י פ ו ה מה1 ג ש ? א מ י ל א מ י א " ש ל י ק ע ל י מ א ל כ י א • ו ה ד י ד ו ה ה ו י ה ל י י י פ ע י ב א א ה ש ־ ל ל ז י ל ה ה ש א ו  לסלוג על ואתה ר
 לאי בעי מתשיל. אלא רש׳׳י ידע להא ללל׳א אין נשאלין על ההקלש. ומשום הכי אתי עלה מכח אי בעי פריק ליה . אלא שס והיי לנעי־[ הנ! תלי

ר אס* 13" 6ס אםיימר£ ל ל נ ל כ ע ל ל י ש ת י מ ע י ב א ל י י א ו ה ה י א ל ר י ב ר ס ז ע י ל י א ב ר ל ב א מ ' ש י ב ו מ י ע ״ 1 מ א י י ג י ס ת ה ל י ח ת י ב ״ ש ר י פ ה ש י מ  ליייי! ל
 והקדש ותרומה הקדוש באמירת פה יכול לשאול לחכם ולעקור דבורו הילכך ממונו הוא ע״כ ובלי ספק דמזה הלשון יצא לו להר״ב שם ויניח העיסה כמות

$» ! ה1סל $ מ * ל א * ש ש ר פ א מ א ד נ פ י ל י ל " ש ה ר ר ל ת א ה ל י ת כ א א ל כ ה ־ ד ה " ה ל ב ז " י ה ו ל י י א ב ו מ ה י ע ס מ ר ש ב ל 1 י מ ה י ת א ו ע ו ש מ ל ק ה א ל ״ ר י  במ״ש כ
 לה דאכולי מילי דהוקדש בפה כשאלי! עליו ובסוף השיטה דמסיקדאין לגרום כן אלא גרסינן הואיל םהס וה״פ הואיל וכל חדא השתא גמיימשיג כשלו
 וחדא חד׳ ליה למכל חלא וחלא מפריש פורתא ואזלא לה הך לישנא לגמרי. וגם מה שפירש עליו לטל כל כלר והקלשוכו/ לעבוד כגל יראה. ולענין
י טו״מ/דם תקריאת שס ב ר ל ם י ו ע  וכמסקנא זו למפרש הואיל וכל חלא כו׳ הנה דקלק רש״י להקשות מהואיל אי פריק/ ולא מקשה מהואיל אי מתכל מ
 אליעזר אין נשאלין בהקדש כדכתבתי. הנה מתוך מה שכתבתי הנך רואה שהליב ארכיב אתרי רכשי דמהחילה פי׳ דאכתי כל אמלינ! הואיל וכל חלא

1 מושרש*?כל מ ה ב ל " י ב ה ה י כ ר כ ז ר א ־ י ל י ש ת י מ ע י ב א ל ו י א ו  חדא כו׳. והוא לשון רש״י שבפי׳ המשנה והוא כפי מסקנתו ילצ״ג ה
 לאי בעי מתשיל. ולזה הטעם אין צדך לטעמא דאכתי כל חדא וחרא כוי. אלא גם בזה צא דק הל׳ב כמ״ש״) ומבואר*כסיגיין כסילש׳י

& ה ר ש ח י ש ו ^ r S ש ל 1 י כ ה ״ א * ל י מ ח י מ ג י מ א ל ו י א ו ה א י ס י י ג ל ה י ע " ש * ר " ^ « י י ט י י נ י ע ה ב א י 1*• נ ד ם ע י מ ע מ י ה 1 י ש ה מ ז י  ולעני1 א

 נמי הא אי בעי פריק מתרצים התוספות בתחילת הסוגיאבדבור הואיל שני. לל״ק לכי פריק א״כ היה קונה אותו ואמו נחשב אהך לאתה רואה של
^שאל^צ איוי ו לכ ה ל"ה מ ל ו ת מ י י ק א ו ר י ר ן של נכרי השלו הואיל ואי בעי קט ליה. ועוד כיון שנתחמן שוס אדם לא יפדנו ע״כ. ולפיכךהגירסא ש  מז
 נזוז מינה. וגם על פירוש רש״י דאכתי כל חדא כו׳. הקשו בתום׳ בדיבור הואיל כו׳ קמא . ב׳ קושיות. ואע״פ שתירצום ההקדש אי! מ מספיר,
 מכל מקום נחד אנן לפי גירסתינו שנתקיימה אמאי לא אמרה הסוגיא הואיל ואכתי כל חדא כו׳ - אלא דלא סברה לתני תירוצים לאנ; מה ההד עלן
 ואיך שיהיה הנה הר״ב טעה בתרתי במאי דפירששני פירושים בטעמו דר׳ אליעזר ואינם עולים בקנה אחד. וגס במה שכתכ דמחני׳ וקי״ל ננלינשאלץ
י יהודה בן בתירא אומר הטיל לצונן. סבירא ליה כרבי יהושע לצא אמרי״ על ההקלש א׳נ הקשי ב  לר׳ אליעזר ס״ל דהקדש בטעות איט הקדש]: ר
ל לדידן הא ליריל אהה | א י ״, ה ב מ. 0 קלאק6 ״ ו  ״) מוי״מ מ
י י רואה של גבוה הלכך על — • — • : — 

te^Sf« ז ע י ן תפארת ישיאל ב י כ  י
״א חש הריב ללקלק נלשומ ר  משום פריפת קדשים ביו״ט לאסור מלאורייהא, ולהניח החלה כך / פ״ג (א) [מ״ג וכ׳ אאמ״ו רביע מאון זצוק״צ ״ ״״> אף ל
ל התם>**י דה״ ?30* להאי אלר׳ , מתלמילי ב״ש "׳״ל מאגי1 ע ן ל ה ש נ  גם כן אי אפשר, דכשהחמין עבר בבל יראה, אע״נ לאי
י S דס׳ל ממיש״עוש ב י ו ע נ י א י ע ב י ל ה מ ^ מ כ ולא גמקצ ושאלני מהו׳ מאיי «" ב  הואיל ואי בעי מחשיצ עלה כדלי׳ למי, (א) ולאפות החלה נ״
ח הראיה יטו,־ לח , ש פ  אסיר לחצה טמאה אסור באכילה, וטרח ביו׳יט שלא לצורך אוכל נ
״ , !*י הנלרסחתחתעפרוחקלשושצע׳ראאמ׳ו מאו •צוקיצ, ולא זנית*נהגי! לנרי 1ה של ל׳א השנוי במשנתימ עו  %*?+ דמיי״צ דאמרי'מהוד ״ עכ״פ צורר יו׳׳ט סצחי
̂ ולב״ב שיניחנה הוא אליבא דהלכתא נקנו £ ׳ \״ > קדשו של ע״ר«5זרy , לממ דהכא לר״א מחשב תקנה שיאפנה . י ״ י " L י י ה " 1 ^ ?  ? ל
׳ בצוכז וימכעכה שלאתחמין. כ״כ התם נמי אין לך הקנה גדולה /m1 שימנע הריב מעש העולה אלעא  לומר יהי׳ רשאי צאפוח דהומי( והי בעי מחשיצ עצה m צ
 כליך׳ דמי, הואיל לקוצא צא,אמריי [ותו דאע״ג דכדיד׳ דמי עכ״פ מצפלותה. וכמו לשרי התם לפחת החמץ שיהיה שצו על הסמך שלא דאמת וק״ל הקלש עשת
) ואע״ג יעמר בב״י מללעתו לבערו, ה״נ וכ״ש ללשתרי הכא שאינו עושה דבר, אינו הקדש ושיין אי  צא רמי לאכילתו]: כג) ר״נ לא יקרא לה שם חנה: כי
. בעי מיחשיל בכל לבר ע / נ  דצריד בא״י להפריש מן המוקף, ר״א ס״ל רמה שיצרפן אחל אשיי׳ רק מניחה צהחצה צהלזמץ, עצ סמך שלא יעבור בב״י מטעם ס

ר u :שהוא ע׳י קרושת פה ח ק כ מ ן m ן ־ א ״ ה Dj,׳ פ י ר ת א ג א ש ׳ י ו ן 3 ת ת נ ר כ ז ר נ , מ ף ׳ ז ( ס ל נ מ א א ה א י א ל מ ר ׳ ש ו ן כ ״א א ר ל ) ן ן ך . כ ף ק ב ^ י ש ש ח י ר פ ה , ל 5j 
ז אור גדול ל" ב ׳ ד ב ש י י  5ונן ואחרוה שם לוחה לברי התוס׳ סנ׳׳צ מההלכה. ולפעד׳׳נ ל

א במשנה ר״» אומר לא ״ מ י ז י ז ל ו ח כ ה [ ש ע ' נ'תי1 צ מ נ ל י ז ג  ל,׳ צתוש' שם שכתבו דלהכי המשהה כד לבערו אינו עובר, משום לבל יראה ניתק לעשה. ותמהני וכי צאי ד
°1 ׳ תמרא לה עיפ בו׳  t׳\t זכי מה״ס מזחר לגזול במתטץ להשיב, למי גרע מגניבה ע״מ לשלם כסל/ דאס־יר [כב״מ לס״א ב׳], וה״נ נגזל אף למחזיר לבסו

'fk קףא, , ׳ ־  צערא בשעתא מי לית ליי [כסנהלרין מ"! א׳] וכי מותר לקח האס על הבנים מה״נו מלמתכוון לשלות האם אח״כ, כי הכא ללתוש׳ מותר לפלות והקשח ר
 הממן מההקדש על לעת שיבערנו לבסוף. והרי כל לאו הניתק לעשה, מהגי רק ללא לצקי עלה, אבל לא שיעבור עליו לכתחילה. אצא ע״כ הגי שמ ואהיה תאפה מטעפ
 כוונת חוסי. דלריה״ג לס"( חמה ע׳׳ע האיד חמז אסור בהנאה כל מבעה, לתשנימו היינו באופן שיהנה ממ>ו • ח״5 מלשון זה משמע מואיל. ותירץ דכל

 למותר כםח



 188 תספח ירט אלו עוברי] פרק ג פסחים ר״ע מברטנורה
ה ממון. והלכך הויא הך ומהן לשל. הסל מצרפן לחלה: לא זהו חמץ שםוזהריס א  הואיל. וםבירא ליה נמי דטובח מ
. ללאו דדיה הוא לאחר בחרא עליה כס וקרא כתיב ו  חלה כלידה שהרי יש לו בה טובת הנאה לתתה לכל כהן שירצה* עלי
 וכ״פ הלין. והיינו דבגמ׳ לא קאמר לימא בטובת הנאה קמפלגי (שמות ע) לא יראה לך. שלך אי אתה רואה אבל אתת רואה
ל יהושע. ומסיק דל״פ אלא םברי ראינה ממין. של אחרים ושל גבוה. וזה איט פלך ולא של חברך לאכתי לא  אלא בלל׳א ו

 אבל בן בתירא ולאי פליג בהכי .
א זה הלא המין שמוזהרים  רבי יהושע ל
 עליו בבל יראה ובבל ימצא.אלא מפרשתה
 ומנחתה עד הערב. ואם החמיצה .
 החמיצהגי): ד רבן גמליאל אומר שלש
 נשים;לשוח כאחת?0 ואופות בתנור אחד
. וחכמים אומדים שלש נשים ( ח  זו אחי- זו כ
) ארח לשה• ואחת ט כ ק צ ב  עוסקות ב
א ב י ק . ואהת אופהלי0 דבי ע  עורכת א
א כל העצים. ל  אומר לא כל הנשים. ו
 ולא כל התנורים שדן לב) זה הכלל תפחלנ)
 תלטוש בצונןלי): ה שיאורלה) ישרף ל>)
 והאוכלו פטור לי)• סידוק ל״) י שרף. והאוכלו
 חייב כרת. איזהושיאור. כקרני הגביסלט/
 סירוק שנתערבו סדקיו זה בזה. דברי
 רבי יהודה. וחכמים אומרים זה וזה.
 האוכלו תיב כרת. ואיזהו שיאיר. כל
 שהכסיפו פניו*) כאדם שעמדו שערותיןס*):

 מטא ליל כהן ור׳ אליעזר סבר
 הואיל אי בעי מתשיל עלה• הויא
 הקלש בטעות ואיט הקלש. וחזיא
 ליה לאכילה. נמצא דשלו היא וחמן
 של יכראל הוא. ורבי יהושע םבר
 לא אמרינן הואיל והלכה כרבי
 אליעזר! ד שלש נשים לשות
ת . כל אחת תנור מלא ואין ח א  כ
 כאן חמוץ. אן) על פי [שהאמת]
 ממתנת עד שיאפו השתים: וחב״א .
 אין להקל כל כך שיהו לשות כאחת.
 אלא שלש נשים עוסקות כל אחת
. האהרונה ה ש  בבצק שלה: ארת ל
 לשה. כשחצרתההאמצעית מקטפת.
 א)והשלישית שלפה תחלה אופה, נמצאו
 שלשתן עוסקות בבת אחת. כל אחת
 בבצק שלה אחה לשה שלה. ואחת
 מקטפת שלה. ואחת אופה שלה :
 לא כל הנשים • רבי עקיבא
 אמלתיה לרבן גמליאל קא מהדר

 ואמר שאין ראוי לעשות כלבריו

 ציונים

: ג . מ״מ ע׳ ל א י ל מ  ד רבו נ
ן זה י ס . מ י » ל מ א כ  ל
. ח פ מ ק׳יכ עינ: ת ו מ  ע
א יגתא נ נ מנ ׳  •משלמי פ&ן ה
ר ייטרף . ו א י מ : ה ׳ י 5 ״ * 
מ מ״5 ילופלמי שעמים ׳  מ
: מ ׳  «׳*נ ס׳׳א t מכיל3* גא פ
ה : ז * ״ ; ע ״ ־ . « ל כ ו א ה  ו
 וזח• פישיע n'ift סי«1

' ג': י ע יס ט : פג׳ ם י ר ז  ועי׳ מ״ש במשגה ג' פי״א מ
 [״לא זהו חמן שמוזהרים עליו. פי,
 הליב דלאו דליה הוא וכוי אבל אתה
 ליחיא. שמויהריס כיי> רואה של אחרים. בפרק קמא דן*
: [ כרי י ה׳ עמיר ב׳ ופירש רש* נ ב ב . • ™ 
ב דלא ל א מפרשתה. פי׳ ה ל  א
 אמרי׳ הואיל. ומסיים רש״י הילכך
 על חימוצה אינה עיבר. אבל על
 אפייתה עובר. דאיכא חדא דלא

ר יפרן! והאוכלו  חזיא ליה : ח שיאו
ר. פי׳ רש׳׳י בגמ׳ בין ממלקות ׳קעםיקיתיבבצק פטו  ובכי
ו מ י ץ י , ד . ״  במשב״ב בבצק באחת ״
ל בין מכרת ובריש פרקין כתבתי כ  והמלה כאחי׳ ליי,״ 3
 היפוסי׳ ישני ממש׳ומגי־, הטעם שצריך ביעור : זה וזה
ב ל  האוכלו חייב כרת . כתב ה
 דקרני חגבים נמי הוא פירוק .
 ובגמרא אמר רבא משום דאין
 לך סלק וסדק מלמעלה שאין לו

 שגויי נוסחאות
א זה (הוא) בכי״מ כ׳  ל

 יראת יכל . מפרשתה
 ומנחתה וכיה בכי״ק
 ובמשכי׳ר; בד׳נ ובמשכ׳ב
יחתח, םנ  ומפרישתה ו
 ד זו אדוי «ו בד׳נ
 ובכי״א זו אחר זו וזו
 אחר זי י ;זוסקות בד״נ

 ובכל הכ״י לק בד ורניצ׳
 ר״פ ובאסיל׳. בבצק
 אחת אחת לשח והגיה
 המהרשיל כלפנינו ובאמת
 רק מעות סופר היא שכתב
 המלה אחת פעמים(י*סי.

ם שעמדו ד א י•; כמהיסדקים מלמטה: כ פ א ׳ יז מ 5 ״ י כ  הפח ג
. שפניו מכסיפין. רש׳׳י : ו j שעהתי ^ X & S 

 בכייק יבמשבי*ר..בצונין. מן

. אלא כדברי חכמים . ויש עצים שאין נבערים מהר ^ לפי שיש נשים עצלניות ומחמיצות אם שוהות כל כך ויש תנור שאינו תם מהר ^ ? ״ ^ י ו א  ״
. הבצק שבידה מרואה ח פ  בכי׳יק בכלי המשנה סימיי ראוי כ) לעשות לעסוק תמיד בבצק. שכל זמן שעוסקין בבצק. אינו בא לידי חמון. וכן הלנה: זה הכלל ת
. ידה במים צוננין ותקטפנה ותצטנן: ה שיאור. שלא החמין כל צרכו: ג) [סידוק] דרך הבצקכשמחמין ש ו ט ל י שרוצת לתפוח: ת 8 ב 6 א י ' ל  י ה
 נעשה סדקים סדקים: כקרני הגבים. סדק לכאן וסדק לכאן: זה וזה האוכלו חייב כי־ת. דקרני חגבים נמי הוא סדוק
 ואיזהו שיאור שפטור זה כאין בו שום סדוק אבל הכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו מתוך פחד ל)[שפטו מכסיפין] והלכה כחכמים:
 א) בד״ו שסיו והראשונה. כ) כזעיב ליי לימשות. ג) כדנניכ זיל ליתא ושש ודדן הב<ק והוסיפה התזיינו כמו שהוא ברםיי. ל) כריב דיי לישא לכ׳ תיבות אלו והוסיפם ההר״גו.

עז  כין תפארת ישראל בו
. א״כ ע3 כרמך הא לכתגם חורה ו  למותר לקיימו כל ז' כלי ליהנות ממנ
 לא יראה לך, היינו באינו מבערו לבסוף אבל כשדעתו לבערו 33סין<
ד  ע״ז ציכא לאו דבל יראה. א״כ צהכי שפיר מותר לקנותו לכתחילה כ
. אגל ללילן לס״צ לבצ יראה היינו אפיי , להרי ע״ז ליכא לאו  לנערו
 בשלעתו לבערו / אע׳׳נ דולאי ניתק לעשה [כצקמן צ״ח אי] עכ״פ היינו
י וצתי׳ פייר מחורץ  דוקא ללא ללק* עציו / אבל אשרא ולאי איבא [אב״
 צי מה לק״ל מחוש׳ [פסחים דייו ב׳] ל״ה ולעתי, עצוי׳ למאנו במה שפי׳
 רש״י שדעתי' עלו״ וחש עציה מצשורפה, וקי היכא •שתח דברי ענמן
, ניתא, להתם צרים״נ ׳  לבמשהה כלי לבערן אינו עובר. ולפי ע״ר נ׳
ק המשהה ממן ד  והכא לרבנן ולו״ק]. ואפי׳ צרמנ׳יא [תמ׳׳ו] דגם צ
, נ״ל להיינו ולאי לוקא בכבר נולמן ברשותו ו  כדי לבערו אימ עובר עצי
 וכמ״ש שם המג״א בדש סקי׳ב לאינו עובר משום לשנס הוא • אבצ שישתדל
, והרי הכא שלש הבצק ויודע ולאי ר ; וודאי אסו  לקנותו כלי לבערו
ד צבערו לבסוף לולא* אסור אפיי צרי יהושע.  שיחמץ הו״צ כקונה ממ׳ן כ
׳ ע״ר הגאון זצוק׳׳צ ד כ ו  צולא טעמו שאין החמין שצו. כך נלפע״ד]. ע
 ח״צ, אך ת״צ אם כל צונן מעכב חימיץ, למה 5דך מים שלט / בשאר צונני'
, עכ׳׳פ צמה נאסר י פ . ואתי׳צ ננחחמז בשפשוף ילי' בציש׳ צריך צונן ט י  סג
. ואף דתיי הטור שם צחצקבין עיסה  ארבא לטבע בחישתא [כא״ח תס״ח]
 לדגן, הולי׳צ להתם נתחמץ משהעלה מהמים. ואת״ל לכוונת הטור להו״צ
. עכ״פ מלבד קו' התוספות  להשהות החמין במים על אחר הפהח
ד עי״ז יעבור, ק״צ גמ• לנדור ע״ד הרבים ללא ה  דמהכ״ת יתשיצ ו
, ולן״ז גם רץשית ח״י שם ציתא, ע״ש. ואף למהני הפקר וביטל, אף דבידו לחזור י מ י ד ד ד  *תשיל. ונ״ל לנהי שלא יתשיל, עכ״פ מדמהני בדיעבד, כ
או נראה לבו״ח לכצ שמחוסר מעשה צא אמרי׳ הואיל רק נלשכיח. . שאני הכא בח£ה דאנילא ביה לתקן אכילתו [ ׳ , ולא אמרי׳ הואיל וכו ו  ולזכות ב

. אבצ הואיל ואי בעי מתשיצ, דיבור אינו מעשה]:  שיבואו [כתו' דייה רבה]

 ובירוש
 זה שיעור כוי • כרת
 בהי״ק ובר״נ מיתח •
 וכן בסמוך בכי׳מ׳ ב׳
 חטאת ובסמוך מיתח
 והוגה z5 כנוסמתנו .
ו בכי׳׳ק ובמשב׳׳ב י ק ד  כ
 סדקץ-וחבטין אומרים

׳ הוא, ולא ס״ל הואיל הנ״ל. מיהו דוקא ) ללאו דד י ™I צונו כראוי: מ ! ? '  י
נ ?במשבי? בהלת א״י, אבל בחלת ח״ל טון דרק מדרבנן צריך להפריש/ לכ״ע ^  שיאיר נ
; בבי״ק אי«ד. כלילי׳ למי. וקיי״ל לכתחילה כר״א, ובעבר ולש והפריפ׳ יטיל בצונן . . ו ח ז י  א
: כז1 שיעיר עיסה לכל אחת: כח) אף שעיסה אחת [ ז ״  היא הסיעוד; נכי׳מ [מ״י תנ
י י ממתנת עד שיאפו השתים: כט) ס״ל דוקא כשעוסקה בבצק רשאין י ח ז י ' א"* א  ב

 ^ להמתין: ל) עירכח לחמה, דהיינו שמגלגלת עיסה לעשותו עוגות
ם לקוח, ומושחתן במים: לא) ר״ל בשעה שזו אופה, אז ב׳ חברותיה, י ש ד ת ח  תוספו
$ אחת לשה שלה והשניי׳ ניורכח שלה, ורזזרת חלילה: לב) אדר״ג * " J % SL a ' 3 
: קאי, וקאמר דיש נשים עצלניות, ויש עציס לחים שאינן מתבערץ פ , ס א ^  סי׳ Vwס״ג ד
 מצות ביו״נו ל6 יקיא לה מהר, ויש תנור שאינו מתחמם מהר, להכי ערף טפי כחכמים,
 שם על שתאפה ואם שכח דכל זמן שעוסקת בבצק אינו מחמין: לג) כשרואה שהבצק רוצה
 וקרא לה שם ינוילנז לתפוח: לד) ר״ל תקטוף וממשך העיסה במים צוננים, כדי שהתקרר
: העיסה שלא חחמין [ולשץ ליטש הוא כמו לוטש נחושת, והוא V ™ ש > י 1 * 
 בעשטרייכטן], שמוליך ומביא ידו המלוחלחח במים עלהלחס,
 כלוטש סטן על האבן: לה) עיסה שלא החמין כל צרכה: לו) אף
 ע״נ דאינו רק נוקשה: לז) ממלקות וכרה: לח) עיסה שע״י חמיצותו
 נעשו ט סדקין הרבה: לט) שסדקיו דקץ כקרני חגבים: מ) שנמלכו
 מציניות העיסה: מא) מפני פחד, שפניו מכסיפין, והכי קיי״נ

 תניע

 אור גדול
ה דאפשר למיעכד מ  כ
 בלא הואיל אין לעשות
 ?נל ידי הואיל . והתום׳
 תירצו דאין להתיר
 משום הואיל משום דלא
 שכיח כדמוכח נכי לחם
 הפנים ושתי הלחם
 דאין אפייתן דוחח

 יו״מ אע״נ דאיכא הואיל ואי בעי פריק , ועיין בשעה׳ט חל' יו״ט פ״נ ח״ם דהקשח על חתום' איך ידחה אפייתן יו״ט משום אי במי פריק דהא אין טודין פיו״ה ואי דאי
 שבור. ככיקדש . חא אינו צורך נבוה . ולי לקימ ביון דטחית נאפה גיויט משום הואיל . וכמ״ש בעצמו על הואיל ואי ב םתשיל לענין בל יראה , והינ הבא אפיי'
ה, גם טח שהקשה חשעה״ם שם על קושיית רש״י דיקרא לח  מדאורייתא . רק מדרבנן יש להיות אםוד האפיי' שונ שייך עין אין שגות במקדש דהא האפיי' הוי צורך גבו
י לצייר יויס שלא יעבור על בל יראה, וכיון דמותר לשאול י ק י יגם יה מ ש ש * * • ה ז ש ב  שם ואחיב תאפה הואיל ואייב מתשיל דחא אין נשאלין ביו״ט דמח צורך יי״ט '

. ועי;; ל  שוב אף קודם שאלה מותר לאפות טטעם חיאיל ואי בקי טתשי



יכ» נ ו  צי

 ן ארבןה עשר. «'מ ע׳#
 י״* ע״א כ' ע׳נ / מיי' פ״נ
f t s מהי חמן הינ סמ״ב 
 ל״מ. מ^״עאו׳וז ה" ממיז
 סעי, א׳: f ההולך
 לשחוט. מיס ע״א מיי׳
 «׳נ מהי חמן היס מוש״מ
 אייח שי' מעיי ס״ז :
ק סי שיצא. מ״מ  ח ו
 ע״א פיא ע״נ מ־טמ מ׳מ
 מ׳׳נ מיי׳ 6''מ נמ' «סו1י

 המוקדש׳! הייז:
 שנויי נוסחאות

י ר ב ח ד ב ש  ו טלפני ה
י ר ב ד . כ . י נ פ נ ל ״ ד ם ב י  ד

m אלו עוברק פרק ג פסחים ודספת יו׳ט יצר. m  ימנ *
בד כוכבים. וכן הגירסא בפירוש רש׳׳י. ולפ״ז אפשר ד אכילתו ז מן עו כ . בין חולין בין הרומה חוץ מ ל ב ת ה  ו מבערים א
. שאין יכול להאטלה לא לזרם דגרסינן לסמים כגרסה הספר ולסמים ישראלים קאמר אבל ת כ ש  'לשבת: תרומה מלפני ח
 <לא לבהמה ולהשהותה א״א אבל חולין א״צ לבער אלא בזמט בס״א״) גרסינן מן הגיים וכגירסת הר״ב ול״ג ולסמים . וכן
 שיכול למצוא להם אוכלים הרבה והלכה כר׳׳א ברבי צמק: הרמבים העתיק בפ״ג מהלטת חמן מיל הגייס ולא כתב

ת שביתת הרשות לשבו  ללסכדם: ו
 פירש הר״ב לדבר הרשות כו׳ אבל
 לקנות כו׳. כ״כ רש״י *׳*והקשו בתום׳
 מהא דאמר בריש פ״ח דעירובין דאין
 מערבין אלא לדבר מצוה [וכתבו

 הר״ב שם] ונראה לר״י דה׳׳פ לשבות ר׳מ״בוטנן/״יכמשנ״ב

ח & ס ״ » י מ ש ל ו ל י ה , ש ח ו ש ר  שביתת ה
. ותגן כל׳נר׳אליעזד-תרוטה ל  בבית אוהבו או קרובו על׳
 במפנה ב׳ פרק בתרא דביצה !אל!־ גכי־קה״רום׳.ז ולאכול
. שיש ל ו  t / 1 ׳ בלינ או לאכ

ה (לי) גכיימ א׳ ליתא ו צ מ י ד ל י י מ ו ה ו ו נ W י ם . ו ש  P מ
 ועיי בפרק ו׳ משנה ב' לקמ בחוך ביתו כל״נ בתוך
־ ״ ד ג ( ^ ל ה ^ ם פירש הר״ב שם.מקום ל י פ ו צ  ח
 שמשם האין וכו׳ וכפירש״י . ונט״י, ונמשני״ל ליתא.

™ ־ " , t t ס י צ 5 י י ' ־ י י 5 « « א ״ י * ס  י
 במקום שרואץ אותה היה נקרא יבטל. כן הנכרים כלינ

 צופים. אלא שהיה לכל אתד שם לויי
 להבדלו מזולתו. והמשנה לא חש
 להזכיר שם לויי שלהם רק שם
 הסוג. ומשם ה!ה .אתה למד שרוצה

 ך ארבעה עשר שחל להיות בשבת.
 מבערים את הכל מלפני השבתמב)

 דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים בזמנן.
 רבי אלעזר בר צדוק אומד, תיומה מלפני
 השבת*) ותלין בזמנן*י): ץ ההולךמ״)
 לשחוט את פסחו*) ולמול את בנופי).
 ׳ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו•״).
 ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו. אם יכול
 לחזור ולבער ולחזור למצותופח). יחזור
 ויבער. *ואם לאו. מבטלו בלבו«=) להציל
 מן הנכרים נ•׳* הגייסמ. ומן הנהר. ומן
 הלסטיס. ומן הדליקה. ומן המפולת.
 יבטל בלבו״•). ולשבות שביתת הרשותנב)
 יחזור מיד״): ח וכן מי שיצא מירושלם.
 ונזיר שיש בידו בשר קודש ני). אם עבר
 צופים»). שורפו במקומו״). ואם לאו•

לך. בי״ד קאי: אם יכול  \ ההו
יס.  גיפ שהות ביום: לחציל מן חגי
. ו ב ל  את ישראל הנרדפים: יבטל ב
 ולא יחזור ואפילו יש שהות .
 דמדאורייתא בבעול בעלמא סיגי:
. שהיה ת ו ש ר ת ה ת י ב  'לשבות ש
 הולך להחשיך על התחום ולקנות
 שביתה להלך משם והלאה אלפים
. אבל ד  אמה לדבר הרשות יחזור מי
 לקטת שביתת מצוה כגון שצריך
 לילך למחר לבית האבל או לבית
 המשתה. היינו כהולך לכחוע את
ש בידו בשר קודש. י ש : ח w » 
 .שנפסל ביוצא. שחומת ירושלים היא
 זמחיצה לקדשים [קלים]: אם עבר

 'צופים . שם מקום שמשם רואים
 בית המקדש: שורפו במקומו

 וכט״ק וניישכי״ר סיד

5 ומ׳ש " £ D נעלה ב « S ולא יחזור מיד״): ח וכן מי שיצא מירושלם. להבדילו מזולתו. והמשנה לא חש 
י « ל ה 0 מ ^ ע ״ מ ם ^ ם יי* ש ה ל י ש ר ס ל י ש י כ ז ה  המריחוהו לחוור: ואם לאו חוזר ונזיר שיש בידו בשר קודש ני). אם עבר צ
 ושורפו. דכתיב(ויקרא וי) בקדש [לא צופים »). שורפו במקומו״). ואש לאך, הסוג. ומשם הזה .אתה למד שרוצה זוגויםעכ״ל'ולפלא כי לא
 יאכל לומר בכל מקום שרואי{ באיזה צד לאס שיקפיא; וקיאיןא
ם יתגPiSn*ro«5 1׳ גרמ? ת ה ה יי] י נ : ס מ י ל ס ש  שתהיה. והשתא ל״ק מה שהקשו בתום׳ דהוה ליה למתני וכמדתןלכל רוח כדתנןברפ״ש [יבס"ז ד
 מן המודעים או ממגדל עדר לאו שמא גרים לומר שכן לכל רוח. הלכך איצכוריך למתט בהדיא ועי׳ מפנה ה' פ״ג דחגיגה; ומן הנהר;ומןהליםטים)
^ טלו נ ח ״ ד ^ י מ ם ו י פ ו צ י י ת י מ א ה ש מ ש י פ  והמס'שהביאו דתניא איזהו צופים הרואה ואין מפסיק אינה מוכחת שאין מקום הנקרא כן. אלא באה ל
ק ת בפ״ו מה שהזכירו חכמים ז״לצופים מסחברא שהוא ממקום הדליקה טיד *י.א ו ר פ ר ו ו ת פ  דמתניתין שם כולל הוא לכל הצדדין. וז״ל בעל כ
ה _ ליהא כמשכי״ל(ושם וטיד ע  שיכול אדם לראות ירושלים שהרי מאשר ירושלים הרים סביב לה אינה נראית מרטה מאיזה צד שתבא אליה יותר מחצי ש

 *< כיה גמיי״ט פראי. וקראקא וכיפוסים התזשיס ,כגמרא גרסינן* עי׳ שנוי נוסחיה וחין וה נכון. והמקום
. וטי׳ הוי׳ט) , . ר ה נ  ה
 ולשבות ברינ לשבות.
 הצופים נד/וכמשגי״ר

 חצופים .
 תוספות חדשים

 ז נבמשנה! ההולך וכוי
 מנטל כלבו כר וכ׳פ
. ן / תמ׳ל סי י  כש״ע 0
 וכשב המ׳א למשעה

 ששיה
ת רע״ק ו פ ס ו  ת

 ז נאות יב1 בביה חמיו.
 משמע דוקא החתן דאי
 של טצוח בנון סעודת
 לאפוסי

ן תפארת י  נ
ד צורך אכילתו לשבת ב׳ סעודי:  [«׳p] : מב) אפיי חולין, ומ:ייר כ
 פג) מלאין לה אוכלי! מרובין, וגס לבהמה אימ יכול להאכילה,
 לכן מהשתא יבערנה: מד) דכשלא חלמנו לה אוכלי! יאכילן לכלבים
 בכבת, וקיי״ל דמבער הכל בע״ש קודם חצות [שלא יעעה בשאר
 שנים לבער ג״כ אחר חצות] ומשייר ב' סעודות נטבת, וסעודה ג׳
, ובשבת בשעה ה׳ יבער הנשאר ע ע  יעשה בפירוש או בבשר מ
 ויבעל [תמ׳יל]; מה) בערב פסח: מ0 או או: מז) דכולה מצוה כינסו:

 אפשר לקיים הטצוה
 אירוסין וגשואין ובו׳

 ישראל יכין
 םח) דש לו שהות ביום: מט) אבל אס הולך להציל וטי: נ) ישראל
 הנרדפים מחיל אויבים: נא) אפי׳ יש שהות, ספק נפשות עדיף,
: גב) ר״ל אבל בהולך לשבות ביוי׳מ אצל אוהבו וריעו: ל ו ט  וסגי מ
 נג) אשיי אין לו שהות לילך אח׳׳ב לאוהבו: נד) והרי קדשיס קליס
 נפסלו ביוצא חוץ לחומת ירושלים: נה) הוא בכל סביבות העיר,
 כל שיכול לראות משם הפיר, לירושלים הרים סביב לה: נו) ולא

 הטריחוהו לחזור:
 לילפינן

ב מיל משיצא לעשות מציה או לאכול סעודה ת י *חריש אבל אחד ההולך לסעודת מצוד. יחזור אבל הרטבים כ  על י
׳ לבית חמיו טשום דההיא בכל גוונא איכא טצוה י ב דהא דנקט במתנ ת . מגיא סי׳ תמיד . והפריח כ ן  םשטע דאפי׳ באחר הדין ב

! שם בטשנח ואם לאו מבטיחו ת ת״ה לעיה ־ ואות ע ב ת בהן לישראל ו  אחדים' דאטרינן' בסוף פרקין כל סעודה שאינה של מצוד. אין חיח רשאי להנוח ממנה בנון מאי אד״י כנון ב
׳ ראם הוא מוי שעות ולמעלה דאין יכיל לבטל והולך למול בנו יחזור מיד משום דהאי עשה והאי עשה ועשה דתשביתו חמור טסי דברל . המניא בם״ תמיר סקייא כ ו ב ל  ב
 שעתא עובר עליו משא״ב בטילה ובאבן העזר שט השיג דהרי בהולך לשהוט פסחי בודאי דינא דמתני׳ נם טו׳ שעות ולמעלה דאינו הוור לבער דהא עשה דפסח הוי עשה
ת ודחי לעשה דחשביתו (נ״ל דכוונתו אף דלא הוי בעידנא ט״מ דחי כט״ש חוס׳ פסחימ דף ג״ט א׳ גבי עשה דהשלמה} וממילא היה בהולך למול בנו כיון ר  שיש בו כ
 דמתני׳ בייל ליה בחד בבא והטעם דמשהה הנדן ע״ט לבערו אינו עובר בעשה כמיש תום׳ פסר־ם רף ביט עיייש. ובחידושי צליח פסחיט הביא בשם חכם א׳ השגה
 גדולה על האי.*ע . דבלשחוט פסחו בודאי דינא דהמניא אמת דהא א״א לו לשחוט פסחו כשיש לו חמ׳ן בביתו דעובר על לאו דלא תשחט על חמ״ן, ולא שייך דעשח
. (והייגו דעשה דחשביתו לא עבר במיש האהיע כיון דמשהה ע״מ לבערו) דל״א כן בדבר שהלאו הזה בעצמותו דמצוה שהתורה אמרח ט ח ש  דפסח ירתה ללאו דלא ת
 דהעשה דשחיטת פסח לא יחיה על חמץ. ואף דאיכא לאוקמי קרא ביש לו פגאי לבער חמצו תחלה מים לא שייך בדבר וה עצמו לומר רעשה דוחה לא תעשה שאין זה
ל״ת. וביון שכן אדרבא הוא סייעחא להםגיא כיון דבלשחוט פסחו בודאי לאחר שש ת על דבר m רק שאירע דטזדלנים יחד העשת ו  דוםת לשארי מקומות שלא נאמר הל׳
. עביר : והנד, ביסוד חזה דהיכא דלית בדבר m עצמו ל״ש לומר דעשה דוחה ל׳ית מצאנו לקדוש א׳ מדבר ו ה  ולא ביטל דהוזר לבער הכי נמי בלמול בט דהד דינא אית ל
 כהיפוך היה הגאון שאגת אריה בספר מורי אבן בהגיגה דף ד׳ דיה אצטריך קרא . הקשה דנימא דעשה דראייח פנים ידהה לל״ת דלא יראה פני ריקם דהא ממניט אם הוא נקבה לא
ר בלאו דליי ואט הוא זכר מקיים העשה דראיית פנימ ודחי ללאו דליי עייי׳ש. הרי אף דהלאו הוא באותו דבר עצמו דהזהיר התורה דראיית פנים לא יקיימ רק להביא עמו קרבן ב  ק
 מ״מ אטרינן דזהו רק באששר לחביא קרבן, רעבד אלאו אם אין מביא והוי כמו לאו דעלמא ואם אי אששר להביא קרבן דוחה העשה לל״ת נוהנה מ״מ גדחיטדברי האה״ע דהרי הטיא
 תירץ על קושיתו הגיל דאין עשה דוחה לל״ת שבמקדש. וא׳יכ מה״ט נתקיים השנת החכם הניל על האחיע דבלשחוט פםחו בוראי צריך לחזור לבער דהעשה דפסח אינו דוחה ללאו
ת רוחה לל׳ח שבטקדש כדמוכח בפסחים דף נ״ט רעשה דפםח דוחה להשלמה אף דהיא עשה ר כ  דלא תשחט דאין עשה דוחח ללית שבמקדש. אמנם בזה רעשה דםסח שהוא ב
 שבמקדש . ה״נ ייל ללי׳ח וראיה מסוגיא דזבחים דף ליג דדחי עשה דפסח ללאו דלא חבא אל המקדש . וא׳ב יש מקום לדברי האה״ע] ולעני ד נראה לקיים דברי האהיע !
, ו׳א י נ ח נ כלמול בנו כיון דבחד כבא ק . מ״מ מה שרן ריש ראיה להמנ׳א דה׳ ט ח ש ל דבפםח כודאי יחזור ויבער משום לאו דלא ת י בתהלה נאמר דאף לדעת החכם הנ  ו
. אלא דאין בידו לעשות פסה דאף אם אינו יכול לחזור כלל ולבער דפםקי׳ מברא ניכ א״י לשחוט פסח תו  כיון דבטסח אין הטעם רםוטל עליו יותר לקיים עשה דתשבי
. וא״כ ל״ש לומר למול דוטיא דלשהוט, דבטםח אינו הולך לשחוט דכ״ז שיש חמץ כביתו אין שייכית לשחיטת פסהו ומעתה אני אומר בהיפוך דראיית ח ב ז  משוט לאו דלא ת
ת דוחה לעשה ר  האהיע לנכון. והיינו דלריל דסייל בפסחים דף סיג, דלאו דלא תשחט הוא רק באפ ההמץ עמו בעזרה. ולדידיה מיידי לשחוט פסחו אף אחר שש רעשה דפסח שיש בו כ
. ובזה לא מציט דפליג ר״י דאף דלר״י לשחוט פסהו לא מיידי «ן לאחר שש  דתשביתו ודונדא דחכי מיירי למול נם כן אף אחר שש. ומוכת באמת הטעם דכדעתו לבערו א׳ע על תשביתו
ה ולשבות . והקשו בתוספות , י ד ט ״ י ו ת ב ס  הייגו מטעם אחד דלאו כר שחיטת פסח כ״! שהתם? כביתו אבל לעני! למול בגו הדיי לד״י כמו לדיל. ובתשובה הארכתי בעזיה; [אות יד! ש

 והמנ״«



ע טברמנורה  190 תוספת יום טוב אלו עוברין פרק נ פסחים י
. חמן ה ז  והמקום אשר תראהו משם נקרא צופים: חוזר ושורפו וכוי. תאכל] כאש תשרף. כמקום אכילתו. שריפתו: וח ו
 פירש הר״ב דכתיב בקדש באש תשרף כו׳ כ״פ רש״י. ואע״נ דאמרינן לעיל ונזכר שיש לו חמן בתוך ביתו [וכו׳] ובשר קדש
 דקרא גבי חטאת כתיב בפרשת צו ולעני! הובא דמה בפנים שעמו: כביצה י אבל בפחות. חמן מבטל בלבו. ובשר קדש שורפו
 לפינ! מיניה בפרק כל שעה דףכ״ד שכל שריפת הפסולין בקדש. במקומו וסבר ר' מאיר חזרתו כטומאתו מה טומאת אוכלי!
 בכביצה שאי! אוכל מטמא בפחות
 מכביצה כך אינו חוזר על פחויז
 מכביצה: רבי יהודה אומר זה וזח
ת. סבר תזרתו כאיסורי מה י  בכז
 איסורו בכזית שעל כדת חמן או בשר
 קדפחייכ כך על כזיתחוזר: בשד
 קדש.״משום חומרא דקדשים חוזר אף

 החד. ושורפו לפגי הבירה״) מעצי
 המערכהנ״)יוערכמה הן חוזרץ רבי מאיר

 וכרכהב הכא במקום אכילתו וכוי
 ע״ש ברש״י. וכתבו התום' דקשה
 לרבינו יצחק אי מדאורייתא מה לי
 עבר צופים ומת לי לא עבר צופים.
 וי״ל דמבקדש באש תשרן£ לא מרבינן
 אלא בכר קדשי קדשים ואימורי
 הקלים כדאיתא בפרק כל שעת אבל

 אומר זה o«nn בכביצהס). רבי יהודה
 אומר זה וזה בכזית־*) והכמים אומרים
 בשר קודש בכזיתטב). וחמץבכביצה:

 שאר קדשים שנאכלים לזרים לא מרבינן וחכמים נזרי אמו קדשי על כדת חמן דחולין אינו חוור אלא על כביצה והלכה כחכמים
 קדשים ע״כ ולמכקנא ממי בפ׳יז דף פ״ב עי׳ב דל״ש קדשים קלים מקום

 ל״ש קדשי קדשים לאומץרא מרבינן אלא גמרא גמירי לה לא קשיא ולא מידי דהכי נמירי לה: לפני הבירה. מעגי המערכה
 עי׳ בפי׳ז מ״ח: [״רבי מאד אומר זה וזה בכביצה וכו׳. עי׳ במשנה ב׳ פ׳׳ז דברכוח]:

 טד

ן י כ  ישראל י
ס, שמא ישתייר ׳ אפיי יש לו ע5י  לא נטרימוהו: נח) ולא מעצי ע5מו
 וישיבן לביתו וייזשיווהו שלקח מעצי הקדש: גט) חמן ובשר קדש

 ם) דס״ל חזרתו בטומאתו, דאין אוכל מטמא אוכל בשחות מכביצה:
 סא) ס״ל חזרתו כאיסור אכילתו: סב) משוב חומרא דקושים:

ג . ק ר פ ד א ל ל  כ
, בידוע שהחמיצה גם השנית ת ח א , 1החמיצר, ה ת ח א  שהתחיל בהם ב

 אפילו אין רואץ בה םימני חימוץ ואפילו לא גשתהא מיל נשהוא ח״י
 מינוטען ולח״י במליחה וחמץ שיעור מיל כ״ג מיגופען!: מיג . הלש
, לא יקיא שם לחלה עד שתאפה , ובשבח וקרא שם  עיסה בי״ט בפסח
ת יחליפם כפר״ח]  יטילנה למים צוגנימ [ובמתחממיס קצת כשעומדים בבי
 וביש כהן קטן פחות מט׳ שנים, דםחמא לא ראה קרי [דבראה אפילו
, ו ל  בן יוםא טמא] או גדול שטבל לקריו מותר לאפות החלה בשבי
, שאין מחזיקץ ככהן ודאי ה ז  דאף דבכל השנה אץ נוהנין ליחן לכהן כ
 דדלמא נתחלל מב״מק בפסח נוהגין כשייך י״ד [ולח׳׳י אף בפסח אץ
, וביים אינו קורא שם עד  נוהבין, אלא לשרוף בלש בע״פ או בח״המ
, ה ל ח  אחר אפיי׳!, ולי״א מותר ללוש בפסה פחית מכשיעור לפטור מ
 ואף דלרמ״ז לא יל;ש עוד עיסה אחרת פחות מבשיעור דשמא יצטרפו
. • ה ד י ר כ׳ החיי רהוא חששה רתוקה יי 0 ב , ב ל ב  אח״כ בבלי ויאכל פ
, !בהניחו בלא עסק שיעור ׳  לא יניהו העיסה בלא עסק אפילו רגע א
 מיל [עי׳ לעיל] הוי חמץ, ואחר שנתעסקו בבצק ונתחטט בידים, או
 בנילוש בבית שיש בו אש , בשהוי טועטת בלא עסק מהמיץ , וכל זמן
 שמתעסק בו אפילו כל היום מוהר [ולב״ח בהשהה מתחילת לישה כדי
 הילוך די מילין אע״ס שלא לש יותר משיעור ולא הגביח ידו מהעיסה
 אסור, ויש להחמיר לעצמו לא לאחרים]. ואם הניצה כבר עשויה , ו״רא
י לבטל עיי העסק חחימוץ, י  שלא תבא לידי הימוץ , משברה לעשותה כ
 וטוב ליזהר לכתחילה , ולמהר בענין עשית המצה , די׳א דהשהיות שבין
ת. וביש בעיסה בבר סדקים אפילו לא נתערבו זה  עסק לעסק מצטרפו
, ואפילו הוא רק במקצת העיסה, ה נ  בזה , אלא א׳ הולך הנה ואי ה
. ובלא סדק ורק נשתנה מראיתו ללובן , ת ר כ  היא חמץ גמור והאובלו ב
. ע״פ בשבת ו י  שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו הא וכלו פטור : מ
 בייקץ ליל י״ג ומבערץ לפני שבת הוץ ממזון ב׳ סעודות. וסעודה נ׳
 יעשה כפירות או בשר ודגים ולשל״ה בשם הזוהר יוצא בת־רה [ובשבח
 להפריש הלח בשבח זו ואין לו לחם אחד מיהר להפריש בפה וידים
ב ל לאכול או מבטלו ברו  בלי ברכה ויתננו לכהן קטן או לגדול שםנ
, ועי׳ רמנ׳׳א סי׳ תקיו]. וטוב לבער אל תנ ר, כקרבן נ  ומותר אפילו לז
 בע״ש קודם הצית כבשאר שניט, ובשבת אחר סעודת שחרית וניער
, וטמנה מעץ עם שאר כלי  המפה שאכל בה וקנה הקערה באצבעו
, יבטלנה, אף דאין מפקירץ בשבת , בחמץ שאינו אלא גלוי ץ מ  ח
 דעת , התירו בשבת , וצריך ביטול אע־פי שלא נשאר חמץ , ובנשאר
 חמץ נולא חיה עבו״ם ליחנו לו דרך הערמה , ע״מ שלא להוציא לר״ה
! ו ר ע ב מ  שטותר בדבר מועט! מבטלו וכופה עליו כלי עד מוצ-׳׳ט ו
, או לאכול סעודת אירוםץ ו נ  ס״ז , ההולך בע״ס לדבר מציה כלמול כ
 בבית המיו נבאירם בע״פ , דבלא״ה אסור לעשות סעודה בבע׳יש] וכן
״ , וגזבר שחמץ בביחו ל י  אחר שאינו החתן בעצמו שהולך לסעודת מציה בג
, יבטלנו בלבו , , ובאץ שהות לחזור ולבער ולחזור למצותו יבער  יחזור ו
 ובאם הוא אחר יזמן איסור, חוזד ומבער [ולאבן העוזר א־נו חיזר],
* יש י פ , דליקה ומפולת ומעכו״ם, לא יחזור א ר ה נ  ובהולך להציל מ
ר, וביצא לצורך עצמו אפילו אצל רבו , ואפילו לאתר זמן ביעו ת ו ה  ש
) ובפחות מכלית אפילו ו ל ט ב ת מככיצה לעולב מ  ללמוד חוזר , מיהא בפחו
י י מ׳׳ח . וכ; הדין בבשר קודש כזית שנמצא  לאהד זמן א־פור א״צ לחזו
, ואם לאו  אצל מי » צא מיהי שלים , דב עבר צופים שירפו במקומו

, ה כ ר ע מ  חיזר ושירמו ל&גי הכירה םעצ• ה

ן תפארת י כ  י
ק מהפאת דגלי קרא ככשיפסל ישרפוהו במקום אכילתו, פ ל  גז) ד
 וה״נ ראוי שישרפיהו בירושלים שהוא מקום אכילתן, רק מדאכסנאי
 הוא, שאין לו עציס להט ישרפו כעזרה. מיהו הן ילפותא רק מדרבנן
 הוא, דקדשים קליס מק״ק לא גמרינן במה מצינו, דאל׳יכ ברישא למה

 הלכתא גבירהא
ף תערובת חמץ כםוריים וכותה הבבלי וכו׳ ה א] א מענ ] j פרמ 
 1 ואפילו ליח ביה כזית בבדי אכילת פרס יהוא ד׳ ביציש] עובר

. משא"כ בט׳־במ ה א נ ה ל יראה במין בשא״מ ובעבר ושהה אבור כ ב  ב
,  דמיאורייתא ברובא בטל ומותר לאבלו , ורק מדרבנן צריך לבערו
 בעבר ושהה מותר לאהד פסח , וה׳׳ה מבשאימ ואיבא ם׳ או בליכא
, ת, רק טעם ממשות דחמץ, ובכל הני שמדרבנן אסור להשהותו  ממשי
. ובשנתבשל רק בכלי ר ת י  דתלך הפסח ישרף עכ׳׳ס, בקבר ושהה מ
, דאינו רק משוס פליטת כלים או אם הוא תערוכת חמץ מו ו  חמץ בן י
 ואינו ראיי לאכילה , כעריכת העבדנין שנתן לתוכה קמח ועורות, אפילו
ר. או בלא נתן עורות ונחן הקסת נ' ימים  נחנן שעה אחת קודם הכיעו
 קודם שעת הביעור , ובן חקילור והרטיה והאספלנית שמעורב בתוכן
 חמץ, או פח עצמה שעפשה ונפסלה מאכילת כלב קודם זמן אישורו או
, או שיחדו לישיבה וטחו בטיט ב ל כ  שחרבו קורט זמנו עד שאינו ראוי ל
 ומלונמא שנסרח קודם זמן איסור [דלאחר זמן איסור חייב לבערו] ובגדים
 שכבסו בהלב הטה ןולא יציע אותן בפסח על השולחןז, וניירות שדבק
 בחמץ , דאין צורת החמץ עומדת נולהכי מותר לדבק ניירות בחלון ל׳ יוט
, ולי׳׳א צריך לבער בנראה מבחוץ, ובפחות מבזית דעשוי ח ס פ  קורם ל
, שלא יהא ממשוח ק , וילרטיו צריך שיהא רבצק ד ר ע ב  לחזק לכ״ע איצ ל
, או טיח מבחוץ בטיט] תר  כלל כשיתיבש, ואז אפילו נראה מבחוץ מו
, ורכר שנתערב בו חמץ גמור ח ס פ  הכל מותר להשחיתו לכתחילה ב
 משובח אפילו משהו אעפ׳׳י שאינו מאכל. אדם כלל או אינו םאבל כל
, אסור לאכלו בפסח נוודי מתיר לאבלו], שכד  אדם ומותר להשהותו
, דטכ״ע  שעושים מחטים ושעירים 1ע'י תפארת ישראל! חייב לבערו
, וכן גבינות שהעמיד בחלא  דאירייתא , ובנתעדב באחר אוסר כפסח
 משכר או שנהן גבינה ביי! שרף או עיםח שנתחמצה בשמרי שכר וכן
, יאפ-לו ה ס פ  מי דבש [מעד] שהעמיד כשמרים של שכר אסור כל הטעד ב
 העמידו בשםרי דבש ) והרביעי והחמישי ממנו העמיד בשמרי שכר אס־ר,
 ובהעמידו נם בשמיי׳ שאינם חמץ, הו״ל זוז״נ ומותר , ודיו שבישלו בשכר
, יאם בשלו נכרי בפסח , אסור לקנותו ממגו ו  קודם פסח מותר לכתיב ב
. בצק שבסדיקי עריבה וכזית במקום ב "  נובגשל לתבשיל אינו אוסר!: 2
, ואס לאו דוקא בעשוי לחזק שברי עריבה , או לסודם ר ע ב  אהד חייב ל
, נמיהא כשלא נשאר בין הכל בזית אפילו אץ  בו הנקב אז בטל במיעוטו
, ואפילו להתולקי', טכמ׳׳ק במטינף קצת ופחות , איצ לבער ק  עשוי להז
, ובב* חצאי זיתי' והדם של בצק ביניהם , דוקא  מכזית , לכ״ע א״צ לבער]
, ר ע ב  באם ינםל החוט ניסלץ עמו חייב לבער , הא לאיה ועשוי לחוק א״צ ל
, אא׳כ חם בב׳ חדרים בבית ועליה, או בית ־ ע ב ת לעולם חייב ל בבי  ו
 ואכסדרה וכדומה , ודבוקים בכותלים [ולרא״ש אפיי אינם דבוקים] ומבטלו
, ועריבות שלשין בהן חמץ, וכן בצק [  בלבו 1דבלא במלם, חייבי לבער
יח , לא מהני רחיצה ן אלא א צירוף חמץ בכו ב י נסרים רבקל א ל  «בכ
רה, ואחר המסה  ימכרם קודם פסח לעכיים, או יתנם לו במתנה גמו
 יטלם ממנו !ובעריכה שאין בה סדק, מהני רהיצה הימי בז וה״ה ככלים
ח נולדייב וםמנם בהדר  שמניחץ בהן קמח , וסלים נצרים שטניהין בהם פ
 שאין רכיל בו! ושק קמח אסור להשתמש בו לצורך פסה עד שיתיר
, ואפילו שק  התפירות וכל הטלאים, ויבבםנו בלויגע [מים עם אפר]
, צריך להתיר ו  חרש שנותנץ בו קמה רפ0ח , ברוצ־, לחזור וליתן ב
 חפירות וכביסה !ובדיעבד שנתן בו קמח בפסח בלי היתר תפירות ,
ר, וב״ח ספ•'־ יזנ׳״כ אופר], כ׳ עיםיו־ן  עיי א״ז כשם אב״? זבינו דמח־

 ציונים
 וחמץ ככביצה. «»׳ «״!
 סה' חי ז ביס r'cip או״ח

ל שעי׳ וי: ׳ ׳ נ נ  D׳׳ מ

 שגרי נוסחאות
ו במשבי׳י פ ר י  ש
. לפני. במשבייר ו פ י י  י
/ ד  בפני • ועד כמח ב
( ה מ  ובמשגי׳ר עד כ
 רס׳א כוי בכביצה כו׳
. . פ י  בכזית במשניות ד
; ת י ז . כ ה 1 צ י ב  ב
. . א ״ מ  במשבי״ר להפך ר
. בבביצה וכיה , ת י ז כ  כ
.  גכי״ק (ושם*. כזית .
 כביצה). ועל אדות התלוף
 הזה עיי במסקנות הבבלי
 והירוש' * • והביא כו׳
 בכזית כוי בכביצה
. , ת י ז . כ  בד׳נ וגכי״ק .

 כביצה .

 תוספות חדשים
 ששיח!למעלה דאין ברשותו
 לכמל יחזור מיל ו:ימ
 ברמנים משוס להאי
 עשה והאי עשה׳ עש־
 דתשניתו המיר טסי שכל
 בעתו עובר עליו :
 ח הריב ד־ה בשר קודש
 כוי והלכה כחכמים עכ״ל
 וכ׳0 נש״ע סימן תמיל
 ס״ז !סייס שס התות
 מככי5ה מבטלו בלכו ודיו*
 וכתכ המ׳א אכל בסתות
 מכזית אפילו הוא לאתר זמן
 אשורו אסיה א״צ לחזוי
 כן משמע בהוספות:

ת רע״ק ספו  תו
ב דלפמ׳ש ת  זהמגיא כ
 הב׳׳י א״ה סי׳ תט״ו
 דדוקא במערב בפת
 הוא דאין מערכין אלא
 לדבר מצוי. אבל לערב
 ברגליו ולקנות שם
 שביתה מותר אפי׳
 לדבר הרשות. איכ ליתא
 ממילא לקושיית תום':
] כהרע״ב ו  ח 1אות ט
־ קודש, משום ש  ד׳־ה ב
 חומרא דקדשיס. ובתום׳
ו אומר ריב״א ב ת  כ
 דמפורש כירושלמי
 ם־טוס יבשר קודש לית
 לי־, תקנה כביטול
יתאבל המץ  חהמירו בכז
 דאית ליי. תקנה בביטול
 לא החמירו עד כביצה :



 ביונים
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 90׳ שמיממ ויזנצ היינ:

 שנויי נוסחאות
ן י ש  פיך א אין *

™ מקום שנהגו פרק ד פסחים חופפת ירט צו r  דע «

. י  גט׳
 בכל המשגה

. . ן נ י  א
 חומרי
׳ מקום גכי׳ק  מקום כו
.  ובמשני׳ר . . המקום .
ו א ב צ ו י  המקום • ב כ
, ו א ב צ ו י כ נ ו ׳ ל  נ
) בכי׳י!  (אוסרים לו
 ובמשגיג וכמשבי׳ר ליתא.

ת חדשים ספו  תו
 פ״ד משנה א מקום
ו לעשות ג ה נ  ש
׳ וכתב רמ״א  מלאכה כו
 כסימן תסיא דלדידןמקוס
 שנהנו שלא לעשות וסיים
 שם דוקא מלאכות גמורות

 אסורות :

 לקוטים
 פיך ב חוי״ט די*
 ממקום. וכוי
 ומיהו וכוי והרמ״ז כתנ
 דעטן הכיעור לדעת ההו'
 אינו לגר מפורסם לכל
 אלא מניחו פל סתת טהו
 ואומר מי שירצה ינוול
 וכמיש דף ניכ דיה
ק וכו׳ ולפי") ליכא ר מ ת  מ
 קו׳ התו' ע״כ ואחר המחיל׳
 לא קאימנא שפיר כהך
 מלתא דגשצמא לדעת
 רש׳י שנותנים אותם למרמס
 חיה ונהמה ליכא פרסום
כ והבהמות הן נביתו  כ׳
 והחיות ניער מקום שאין
 הרגל מצוי אבל לתום'
 דפי׳ שמוציא על פתח
 גיסו ואומר אחינו בית
 ישראל מי שצריך לישול
 ימול אין פרסום גלול מזה
 שכשמכריז כ׳ע שמעי ליה
ר על מ  דאל׳כ עש מי מ
 העצים או על האכניס(ש׳ל)ו

ף חצות. פירוש עד חצוה חולין במנהגא אכל מחצות ז ק ד א ן ר . ער חצי היום: שלא פ ת ו צ . עד ח ו נ ח נ ם ש ל ק ד א מ  &״
ד שלא יהא ערוד במלאכה וישכח י ולמעלה איכא איסורא. ולדברי הר״ב דיהיב . כ ת ו ש ע  י ל
. טעמא ספי׳ רש״י משום ביעור וכו׳ ותקון [מ5ה של] מצוה. נראה ם ד  ביעור חמץ ושחיטת פסח ותקרן מצה של מצוה: ואל ישנח א
 הכיקאמר ההולך ממקום שאץ עושי[ למקום שעושין נותנין עליו לאף בזמן הזה קאמרינן. והקשה המגיד בפ״ח מהי״מ דאס ק
 ערבי חג הסוכות נמי הרי י ש לו
 לטרוח בסוכתו אלא הטעם כדאיתא
 בירושל׳ דמחצות שחיטת הפסח ואינו
 בדין שתהא עסוק במלאכה וקרבנך
. ותמיר שאני דרחמנא אמר ב ר  ק
 (דברים י״ס א) ואספת דגנך והאימא
 אע״ג דבטל הטעס לא בטלה הגדרה
 טכ״ל. ולי נראה ליישב דשאני צרכי
 מצת מעשיית סוכה דסוכה רגילין
 להקדים לעשותה וזרידן מקדימין
 ממוצאי יום הכפורים . ולפיכך אין
 בה טרדה בערב ירט שכבר הכינה
 אבל מצה הרי אמרו בירושלמי [ר׳
 עסה] אוסר מצה ישנה ונהוג כולי
 עלמא שלא לאפותה קודם ו׳ שעות
 כזמן שחיטה כראיתא בטור סי׳ תנ׳׳ח ומשום כך איכא טרדה
 בע״פ. ועיי במשנה ה׳ מ״ש שםיבס״ד. [״ועי׳ מ״ש במשנה ג׳
א לעכות. כתבהר״ב כדי שלא יהא ל  פרק ה'דחולין]: ש
׳ ותקוץ מצה של מצוה ומסיייס רש״י דמצוה לטרוח  טרוד ט
 מבע״י כדי להסב מהר כדאמר בפ׳ בתרא חוטפין מצה
אל יבנה אדם מפני  בלילי פסחים בשביל תיטקות שלא יכט: ו
ם שכלו למקום שלא ו ק מ  המתלוקת. עי׳ במשנה דלקמן: ב מ
 כלו חייב לבער. תימה לר״י והלא אסור לשטת מפני המחלוקת
' אלא משום  ועד כאן לא שרינן בהולך ממקום שלא לעפות ס
 דאמר כמה בטלני איכ א בשוקא הא אי לאו האי טעמא הוה
 אסור לשנות. ומיהו י״ל אי מדאורייתא תייב לנער משום מחלוקת
 לא יעבור על דברי תורה. ועוד אור״י ללא שייך מחלוקת בפירות
ב לבער. פי' הריב י . תוספות: חי  דאתרינן ממקום שכלו באו
 בכובש ג׳ מיני ירק כוי אוכל כו׳ הואיל כו׳. ומעמאפי׳ הר״ב
א והבא לך אן} אתה. ל' הר׳׳ב  במ״ה פ״ט דשביעית ע״ש: צ
 מאותו המין שכלה כמו שהביא זה האיש ולא תמצא. כלומר דהא

 חומרי מקום שיצא משם ולא יעשה
ם שנהגו לעשות מלאכה ו ק ק י א מ י ג פ ה נ מ ם מ ל ה א נ ש ל י ל א ״ י  דהא י>ז
 הפיר אינו אצא מפני המחלוקת יעאן בערבי פסחים עד חצות
5 עושין. מקום שנהגו שלא לעשות א) אין * י י ה ת ר מ א א 1 י י א מ ת ד ! י ו ל ח  אי1 מ

ב עושין & . ההולך ממקום שעושין למקום * י ז . י ל ו מ ש ר מ . מ י י *יל א ״ * 

א שעושין, נותנין עליו חומרי מקום שיצא כ ם ^ ט ל ן ה מ מ ד כ ה ה ש כ א ל  מ

 בשוקא כל ימות השנה. והא דהנן משם. וחומרי מקום שהלך לשםג). ואל
י כיוצא ב : (  טחני׳ עליו חומרי מקום שיצא משם ישנה אדם מפני המחלוקת י
 איט אלא בזמן שדעתו לחזור למקומי•׳ בו המוליך פירות שביעית ממקום שכלןה).
ג למקום שלא כלו. או ממקום שלא כלו ה  אבל אין לעתו לחזור למקימי מ
 למקום שכלו הייב לבערי). רבי יהודה
 אומר אומרים לו צא והבא לך אף אתהי):

 מקומו לבערן מן הבית

 כמנהג אנשי מקום שהלך לשם. בין
 .קולא בין לחומרא : ב המוליך
. ו  פירות שביעית ממקום שכל
 לחיה מן השדה ״) וחייבו עליו בנ

. ובני אותו מקום עדיין'אוכלין הן ו  והולען זה למקום שלא כל
 מן המכונסים לבית חייב לבער משום חומרי המקום שיצא
א וחבא לך אף  משם: רבי יהודה אומר אומרים לו צ
 אתה.פלוגתא דרבי יהודה ות״ק בכובש שלשה מיני ירק בחומן
 או בציר להתקיים ושנים מהם כלו לחיה מן השדה והשלישי
 לא כלה ת״ק סבר אוכל מאותן שכלו על סמך אותו שלא
 כלה הואיל והן בחבית אחת . והכי משתמע למלתיה ממקום
 שלא כצו למקום שכלו לגמרי חייבץ לבער . אבל לא כלו
 כולן אלא מקצתן אוכל אף ממי! הכלה כל זמן שלא כלו כולן
 דאיכלין על סמך האחרון . ורבי יהודה אומר אומרים לו צא
 והנא לך אף אתה מאותו המין שכלה כמו שהביא זה האיש
 ולא תמלא הילכך אינו אוכל אלא מהמין שלא כלה דאין אוכלי;
 מהמינין שכלו על סמך המין שלא כלה וחייב לבער המינין שכלו
 ץהלכהכרבי יהודה דקאיבשיטתיה דרבן גמליאל שהלכה כמותו

 במסכת
 דשרי תי׳ק משום שהמין הכלה בלוע מטעם מין שלא כלה כדמפרש בשביעית. וקא״ל רי׳י דאין להתיר משוס כך שהרי אם יאמרו
ס הוא מזה המין שהביא זה האיש לא יוכל למיוא כי המין בעצמו כבר חלף הלך לו וכלה, ומין זה הבלוע  לאדם אחר שיביא נ
 ממין שאינו כלה כמו שהביא זה האיש ג״כ לא ימצא דמילתא דלא שכיחא הוא שימצא כבוש כיוצא בזה והואיל וא״א למצוא אץ
 להתיר שלא לבער. ולשון רש״י צא והבא לך אף אתה מאותו המין מן השדה והרי לא תמצא ואסור ע״כ. והר״ב נמשך אחר

. י ^ לשון ׳ ו כ  *) בדיה הגיהו וחייבץ ולי רש״י וחייבין בני המקום ו

ז ע ו  ישראל ב
נ  פ״ד (א) א־כ״י ולפעד״נ לתרץ למי מה שדחו חופ׳ לברי רש״י [מ״
 ב׳ ל״ה מיזבעדץ. ואיננו ברש״י לפנינו] לביעור היימ
 שיתנם למרמס לחיה ולבהמה, אלא ר״ל שטמן לעניים, א״כ נס בזה
 ציכא שנוי מחלוקת , דפוק הזי כמה נותר מתנות כעולם, והרי זס ששוט
 שא״צ לומר להם שמחמת הביעור הוא נוחן, כדי שלא יחזיקו לו מונה,

 לליתא, דהרי אוכלץ במונה [השביעית ס״ל]:

ן תפארת י כ  י
 פ״ד א) דנזרו שמא ע״י עסקו ישכח לבער חמן ולשחיט הפסח:
 ב) ואנו נוהגין לעשות מלאכה עד חצוח [תס״ח מג״א סק״ו].
 מיהו לאחר חצות אסור בכל מקים אפי׳ בעושה בחנם, מדהוה זמן
 שחיטת הפסח, ואף דהשתאליכא שסח, הרי נאשר במניין, ולהט
 נשאר באיסורו אף שנסתלק הטעס. ולא רמי למשקין מגולץ, דשרו
״ד קע״ז], התם מתחלה גזרו רק  השתא מרליכא נחשים מצויץ [כי

 במקום שמצויין נחשים . אמנם כל מלאכה המותרת בחה״מ, שרי בעי׳ש לאחר חצות, ומותר לכתוב םפריס דרך למודו. ולהסתפר עצ
: נ) מיהו חומרי מקום שהלך לשם, אם דעתולחזור,  ידי עט״ס, מתיר רש׳׳ל. ובשכח ליטל צפרניו, מותר לכולן אחר חצוה [ח״י שה]
 הקא ביישוב אסור אבל חון לתחום שרי, ואס הוא עדיין הון לתחום, אפילו אין רעתו לחזור מוחר: ד) כשהולך למקום שאין עושץ, אבל
א דליח ליי. מיהו כשנוהג חומר  כשהולך למקום שעושץ, אין בהשכוי משוס חשש מחלוקת דלאיהשדוהו למחמיר, רק יאמרו מלאכה מ
 מקום שיצא משס בדבר הנראה משיס פדעמו לחזור, אל יתראה בפני הצטר: ר.) לחיה מן השדה בשביעית, דאז חייב לבער מהבית

 כל מה שאסף מאותו המין מהמופקר: ו) ואי״ל הרי אל יפנה מפני המחלוקת, י״ל בביעור דאורייתא לא חיישינן למחלוקת. אי נמיבפירומ
 ידעו בהמהום גורם שיתבערו, ולא תליא במנהגאלא): ו) ר״י אדוק דת״ק קאי , דמת״ק משמע, דדוקא במוליך ממקום שלא כלו
 למקום שמו או איפכא, חייב לבער אבל בטבש נ' מינץ בחבית אחת , וכלו ב׳ מימן/ ס״ל לת״ק דאוכל טל! על סמך אותו שלא

 כלה

 םיעי כה
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ר. : ג מקום שנהגו שלא למכו * ™ v F לשון הגמרא שבאוקימתות האחרות גס לשון אף דחקהו לפרש במסכת שביעית פרק הפיגם f £ V V > ׳ 2 
f דאאתרים קאי: J מקום שנהגו שלא למכור. פירש הר״ב. *להחמירו מל עצמן דלמא אתי למכור גסה: ובכל מקום אין ^ ^ ^ X V t Z 

. לגזור רבנן כמא ישאיל או ישטר ה ס  להחמירו דלמא אתי למטר גסה ומקשה בגמרא פרק קמא רעבודת מןברין להם בהמה ג
 # ?״%i™״f׳/"£ כוכבים למימרא דאיסוראליכאמגהגאהוא דאיכא. והאתנן אין בהמתו לעובד כוכבים ואדם מצווה על שביתת בהמתו. אי נמי
 «׳•׳•»*״«: מעמידן בהמה בפונדקאות [של פעמים שמוכרה לו ע׳׳שעם חשיכה
ר בהמה רקה לעובד וצועק לה הישראל כדי שתלך לפני ו ב ט ת עטי׳ס] מפני שתשורים על הרביעה % מקום שנהגו ל ו א ח ס ו  שגויי נ
ר הקונה והיא מכרת קולו והולכת ו כ מ ו ל ג ה ם שלא נ ו ק . מ ן י בר ם מו י ב כ ו א בריש פרק בי דע׳יז. ומסיק דעוכל־ כ ל ) ש ו נ ה נ ש ם ו ק מ )  ג
. מחמתו ונמצא מחמר אחר בהמתו ן ו שלא למכורח))איז מוכרי ג ה נ י לי&,י כוכבים חס על בהמתו פלא תיעקר (ס״א יייישלסי ש 5 2 
י קטנים י * ייי־־יי* יייייייי י / 6t w *̂י ^ י- י ״ ן ז י ^ - ^ י ^ י י י י \ א ^ י ׳ ש י v 6 \ 3 . 

 נינהו
 בורים
 . . רבי
רה. דאינה בת מלאכה לעולם אבל ל כוכבים מלאכת בשבת . וכן לשונו בפרק קמא דעבודת יהודה מתיר בשבו ^ ^ ל ו ג ר מ א ל ח ן א ל " 
ם מפנה ו׳ ומת שכתב א״נ פעמים שמוכרה לו [ע״ש] בעגלים וסייחים מודה כיוןדלט גדלי הוו בני מלאכה ואין הלכה י ב כ ו כ - n % \>?\f לאכול מכלל 
. הואיל ולרטבה עומד והחי ס ו . וא״ה כר״י: בן בתידא מתיר בכ ׳ כו א עס חשיכה וצועק לה הישראל כו׳ ונמצא מחמרו ^ י י ו א ל  >5מ? כד* ־
 כאוכלי ירשים בחון H והרי כתב הר״ב כריש פ' בחרא דשבת דחיובא דמחמר נושא את עצמו. ואין הלכה" כבן בתירא. וע״י סרסור שרי
Jofii, לאi?12 כשסעונה מיהת כל שהוא. וא״כ תיפוק ליה מטעם הקדום למטר בהמה לעובד כוכבים בזמן שאין הבעלים מצויץ פס בעת

 ^1 מ 
^ דאדםמצווה על שביתת בהמתו. ותירצו בתוספות פרק קמא המכירה. דליכא למיחש כמא ישאילנה וישטרנה שהרי אינה J J \ w t t n » * t t 
 ך קהני מקוםשגעושלא דעבודת כוכבים דמשום שביתת בהמתו לחוד לא הוה אסרינן שלו. ושמא תלך מחמת קולו ונמצא מהמר להאנמיליכא למיחש

י מכירה דלית בה איסור כי אם לפי שעה בכעת מכירת לסמוך שאינה * י *  ש« לם7צ״י;^
ו להדליק לחשיפה ודוקא שאלה ושכירה אסרינן משוס שביתת בהמתו משום דעושה כל השבת אבל משוס שעת המכירה דלפי שעה לא אסרינן  מקים שלא «ג
. ע״כ. וכלומר שהוא לאו דבנופיה. ולי היה נראה דהכא מיידי שאחר הקנייה שכבר קנה ?£י J? אי לאו.טעמא דמחמר דחמיר טפי א ל י ע לא  מ

, העובד כוכבים יחמר הישראל לפי שירא פן יחזור העובד כוכבים ממקחו ויבא עמי לפחות לילי מחלוקת. אי נמי שלח יהא לו תרעומות ( י

ס  להיתר עכיל (ד״
ם דמסהמא ט פרקבתרא דשבת מ ובמשבי׳י מן העט״ס מיד. ודכתב למחמד אחר בהמתו לישנאדדינא דמחחר נקט דאיהמר בהאי לישנא בגמ׳ נ י-  אץב^י^ב
n בהמתו הואדמחמר שהיא מכרת בקולו אבל ודאידאיסור דמהמר איתא בפאר בהמה נמי למאי שנא דאיסורא דגופיה הוא ובחד i p i r o i r ™ m« 
א. נמצא שאץ זו בהמתו שיהא /במש׳ עי׳(ht,v לישנאבנמרא איתא המהמר אחר בהמה בשבת כוי והשתא אתי שפיר דכיון שאחר הקנייה הו עי  ו
מ מליט מצווה עליה בשביתתה אבל משוס מחמר עביר איסורא אפילו כשאינה בהמתו כדאמרן. ויש לדקדק קצת מלכו; הרמבים שכתב , ; כ ץ ה י ^ 
 ועגלים ואשנרת לשנא בפירושו שמא ימכרנה ע״ש ולא תיטב בעיניו ויחמר אותה בעליה וכוי ואי איתא דקודם הקנייה מיירי. לא היה צריך לכתוב אלא
• שמחמרה כדי שיקנה אותה אלא ודאי שכבר קנאה ומשוס שלא ייטב בעיניו ורוצה לחזור ממקחו או להתרעם עליו הילכך מחמרה ט ת ח ם מ מ י *  יי' מ
 וכו׳ והואיל והמקח נגמר ונעשה ואין יכול לחזור בדין אץ כאן איסור שביתת בהמתו. ומשום מחמראיכאכדאמרן. אלא שנראה
ם קצת דדוקא בבהמתו אסר רחמנא דהא איסור דמחמר נמימהך קרא דאיסור דשביתה הוא מפיק לן וכתיב ביה ובהמתך. ושוב י ש י ™ ה D W 

£ מצאתי בהר״ן דפרק קמא דעבודת כוכבים דמפלע נמי בין מחמר לשביתת בהמה כמי שכתבתי והפריז עוד דמיירי שיוכל לחזור בדין י £ מ
כ  * 5 ? ' * * ג 1 ו ג ה 5  ש

א הוי בהמתו הואיל ל ט  יירה דעז םי׳יקניא סיד אם נמצא טעות במקהו ככן דרכן של בני אלם לקנות בהמה ואס יהיה טעות במקחו שיחזור ואפילו ה
. פירש הריב מחלפי וטי ם י ר ו ב ש ל ^'?!%% והקניית נעשית ונגמרה והביא ראיה לדבריו: )"וסייחים. מפורש במ״גפי׳הלבבא בתרא]: ו  היתר ״
י יהודה מתיר בשבורה. פירש הר״ב דאינה בת ב  הטעם ילא שייר האימא וכן פירש״י. ובמסכת עבודת כוכבים לא פירש הר״ב כן ושם אפרש בס״ד: ר
י 3ירא;! מלאכה לעולם. והלכך מסתמא לשחיטה זבנה ולא משהי לה ולא חזי לה ישראל בי עובד כוכבים דתיפוק חורבה מינה לזבוני * 
 יי«ו למאיל ולהשטר כלימה. רשי׳י: בן בתירא מתיר בסוס. פירש הדי׳ב הואיל ולרכיבה עומד והחי טשאאתעצמו. וכן פירש רש״י כאן ובמסכת עבודת
«ה«ה מהירה א-ל כוכבים. ושס לא פירש כן הר״ב אלא בעומד לרכיבה לטלי עלמא פרי וט פליגי במיוחד לעופות דבן בידראסבר כל חי נושא ו י 5ר !< 
 אש עצמו ורבנן סברי דוקא אדס. וכן כתבו התוספות דרש״י צא דק בפירושו זה דבפרק המצניע [צד.] אמרינן דכולי עלמא
 סברי דאדם נושא את עצמו וכפירוש הר״בכם משנה ה׳ . מכל מקום נראה לי לישב פירוש רש״י על הדרך שכתבו התום׳ בפרק
סדרטבה ס המיוחד לעופית דלא חלקו חכמים בסוסים ע״כ. ולפיכך נקט רש״י סו ם ס ט ק המצניע כחכמים אוסרים בכל הסוסים מ ל  הוספות ח
ת מזז מכוס דרבנן דאסרי אפילו בסוס דרכיבה וניחא ליה לאשמעינןכח דרבנן דהלכה כחותם מלאשמעינןכח דרבייהידה אע״נדכח ? י ג ו " 2 

ו דה״םל" דהחירא הוא. וזה מחזיק לפסק הד״ב והרמב״ם בכאן ובמסכת ע״ז שכתבו דאין הלכת כבן בתירא ובגמ' דפבודת כוכבים ג ־ " t » p D 

 מל עצמן כי׳ • יאילי ־אמר רבי יוחנן הלכה כגן בתירא אלא ודאי דלא הוה בגירסתס וכמו שכתבתי בהיוצא בזה בריש מטלתץ • ותמה אני על הרב
: המגיד בפי׳כ מהלכות שבת שכתב הרמב״ס ומותר למטר להם סוס שאין הסוס עומד אלא לרכיבת אדם לא למשי והחיטשא י ^ ב

ז ל ע ד

ש 

ב ׳ פ

ח

י ל ב £ £ 
י ק ם בהמה את עצמו. וכתב ה״ה כבן בתירא ובגמ׳ וכוי אמר ר״י הלכה כבן בתירא ע״כ. ורי׳י גופיה קאמר בפי המצניע דר7 י ד י מ ע  מ
^ בתירא סבירא ליה לאפי' עופות חי משא את עצמו ומתיר אפי׳ במיוחד לעופות וכן פי׳ הרמב״ם במשנתיט רהכא ורעבודת ב י ?5ש ״ ק  סשיםי

א במכירה אכזרינן , _. ייפ3'ס כ י  ד

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  S י
^ כלה, דמוסלן בלונין מהללי, השיבי כחל מין שלא כלה טלו אף דאסור מדינא: מ) דיזרי' שמא ישכימה לו לשבת, והרי אדם מצווה1 ה ל ל א מ נ ם  n4» ב
 לכ ע אפיי * מ־!ש?ז דרמי למביא פירות שביעית ממקום שכלו ב' המימן למקוס שלא על כביתה בהמתו, אי נמי גזרינן שמא ימכרנה לי בעי׳פ סמוך
ה כלו, להשתא כלקח מת׳כן המין הנ׳ הרי הוא צא כלה ואפייה מותר ליזשיכה, וכשיטעננה עכו״ס ויוציאנה מבית ישראל בשבת, יצעק ר י כ מ ל 3 ב , א ׳ " ע י ב  י
ד לעשות נחה רוח למכרם במקחו, , להט קאמר ר״י לת׳׳ק 5א והבא לן אף לה ישראל שמכרה קולו, שהלך, כ [ ה י א [יעי׳ שכ־עית פי׳ט מ י ל ת י , ^ ט י י ב ״ . ° "  י
* אתה מהשדה מין הבלוע מההיתר, כאותו מין שתרצה לאכול מהחבית, והרי הו״צ מחמר: י) [פיללען]: יא) אף יסיח וענלשבורין לא חזו כלל מ ^ י ב ״ ^  ו
 שלא למבור משום אעו והרי לא תמצאנו כשרה, להט יבערו: ח) לגזרו שמא ימכר לו גסה למלאכה , גזרינן שבירין חטי שלמין, וקטנים אמו גדולים: יב)דצא

W בימה 



ע מברטגורה מקום שנהגו פרק ד פסחים תוספת err צן ציוני*  ד

* ״ ? . י ̂ ־ ף ?J5״5 ר 3̂. מ י * ר ש ס ^ " ^ י ' ה ם כ ^ ז ו " ' ע ש מ ב ת ל פ ס ו ת ' ה י פ ו כ נ י י ה ׳ ו ס י ב כ ו ה כ ^ י נ ל ־ ש י כ א א ^ ל ו ש ג ה נ ט ש ו ק ד מ : י ל י ס ת ת ^ י כ ה מ ג י ^  ש

V / * ת הנר ביום לפוסק כבן בתירא אצא כמ״ש בפי׳ המשנה דאין הלכה כבן בתירא. £  כאוכל פסחים בחוצה לאדן: שנהגו להדליק א
; pV,nf ?ח נ  הספורים. מפני שיום הכפוריסאסור בתשמיש המטה וכל זמן ול״ג בגמרא אמר ר״י הלכה כבן בתירא. ועוד בפרק המצניע «ז%"״
^ * ״ ש « ז ״ ה ל ^  שהנר דולק לא ישמש שאפר לאדם לשמש מטתו לאור הנר: שנהט אמרו ר' יהודה בן בתירא ור״נאמרו דבר אחדואיכאמ״ד לכל »
. ן א ל י מ  כה״ג שיטה היא ואין הלי כחד מינייהו. סי״ תי״יש*׳ 6׳: ו
׳ גי: ה מ״ש לעשית ס »׳  , י 5
. ־׳׳י «״נ ניכ״ י  מיהו הרין חולק בזה בפיק דסוכה. מלא־
^ ^ ™ w  מכל מקום הואיל ולא אפסק הלכתא £

א לאכול. לפון ל ק ־ ד ע " ת ק כ ם  פ

 הר״ב שנראה כאוכל פסחים בחוצה
ק לשון הר״ן. ולא ידענא  לארץ ו
 מאי קאמרי דהא מקים אכילת פסחים

 בכל העיר ולא בכל הארץ כלסנן ד אין אוכלי־! נכי״ק
י ״  בסוף פרק איזהו מקימן• יל»1 י

ז [״ומיהו בר״פ נכי״מ א׳ נר ביופ י ח ל הסח ב  כי״כ
יים וכ׳ה כפי/י״ח ם הכפו - / ט ת מ י ל ת י י מ  טצל צולין [ע״ה] ד
־ י מ ג  בסוגיא שם כתב ג״כ רש״י בחוצה ש נ

 לאי! ונ״ל שמאיזה תלמיד טועה
 הוגה כן ואין צ״ל אלא בחון] :
 הרשב״ג אומר לעולם יעשה אדם
 עצמו ח״ח. פירש הר״ב ולא מחד
 טוהרא ותא לבסוף פ״ב דברטת
 לענין התן שלא יקרא קיש איפכא
 שמעינן להו דרפב״ג חייש ליוהרא

 ה"־ שמ״נ
) שי:"ע >rJhf ס״ ׳  משין נ
 מקג״ד הע״ ?/'כ: לעולם.
 מיי' שם np"׳cc 1 סי1י' 5׳ •
 ו ־׳נ״א . ג״ה t>"v ׳
 הלילה . יגכו0 י״נ ע/ינ:

 שנויי נוסחאות

 ררפב׳יג חייש
 ורבנן לא חיישי מהרן בגמרא דרבנן
 סברי הכא כיון דכ״ע עבדי מלאכה ואיהי לא עביד מחד טוהרא.
ד ואיהו נמי קרי לא מחזי כיוהרא ורשב״ג  אבל התם טון דכי׳ע ק

 כסוסיי): ף מקום שנהגו־ לאכול צלי גלילי
 פסהים אוכלין. מקום שנהגו שלא לאכוליי)
 אין אוכליןסי). מpם שנהגו להדליק את
 הנר בלילי יום הבפורעטתמדליקין • מקיס
 שנהגו שלא להדליק יה. אין מדליקין.
 ומדליקין בבתי כנסיות. ובבתי מדרשות.
 ובמבואות האפלים. ועל גבי החולים״):
 ך מקים שנהגו לעשות מלאכה בתשעה
 באב עושק. מקום שנהגו שלא לעשות
 מלאכה אין עושין י=0. ובכל מקום תלמידי
 הכפים בטלים. רבן שמעון בן גמליאל
 אומר לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד
 חכם ב). וחכמים אומרים ביהודה היו עושין
 מלאכה בערבי פסחים עדחצות. ובגליל
. בית ( ב כ ה ל י ל ה . ו א)  לא היו עושין כל עיקר י
 שמאי אוסרין«) . ובית הלל מתירין עד

ק. שמא יראה אשתו  שלא להדלי
 ותשא חן בעיניו וישמש: ומדליקין
. ובכל מקום שאין ת ו י ס נ  בבתי כ
 איש ואשתו מתייחדס שם: ח תלמידי
ם. ממלאכתן כל אותו  הבמים בטלי
 היום. כדי שלא יסיחו דעתם
 מאבילות : לעולם יעשה אדם
. ולא מחזי ם כ  עצמו כתלמיד ה
 כיוהרא שהרואה אותו בטל אומר אין
 לו מלאכה לעשות ולא מפני שטהג
 בו איסור: והבםיס אומרים ביהודה
, חכמים םבירא להו דעשיית י ט  ו
 מלאכת בערבי פסחים. לאו במנהגא
 תליא מלתא.אלא ביהודה היו מתירים.
 ובגליל אוסרים איסור גמור ולא מכח
. ליל י״ד לאנשי גליל ה ל י ל  מנהג: ה
 שאוסרים לעשות מלאכה בערבי
 פסחים: ב״ש אוסרים. להם ככל שאר
 ימים טובים שאסורים בעשיית
 מלאכה שהלילה הולך אחר היום: וב״ה

ה אתענית שהיום אמר באכילה והלילה מותר: מ ם. מירי ל רי  מתי
 כל

ן בכי״י, י ק י ל ד מ  ו
 וכמשיי״ר מרליקין.
 ובמבואות האפלים
 כדינ ומבואות . . :
 גמשבייר ובכי׳׳ק..אשלים.
 ה (מקום שמזנו, שלא
 לעשות ;מלאכה) 3ט*מ
, ליתא זכן ליתא למל׳  ג
 מלאכת 5י״נ וכמשכי״ר
 וכן ליתא בכי״י, (ושם
/ ת ו ש ע  מקובשלא נחוץ ל
 בטלים. נכי״מ אין
 עישיו • רשב״כ אומד
 גכייא אמד רשבינ ויש
 גירסא רבן גמליאל מי׳
לם) כד״י • (לעו ס ׳  י
 וגטיק וימשכי׳יר ליהח,
 יעשה אדם עצמי
/ ונט״בן ל  תלמיד הכס ג
 ומגשטיל ובנייני ב׳
 יעשו כל אדם עצמן
 כתלמידי הכמים;-:כי*מ
 א׳ - . כל אדם עצמו
 כתלמיד חכם וכגליון
 מסף כדי שיתי1נו. יעי׳
̂יח (דף ל׳}  כריס לתע
 אות לי׳ (היו) מושין
 13־׳׳נ ובכייק ליתא.
 לא היו עישין בדינ

'J1 מ ש ב י ג  פבוט דהדן כללא דכל מקום ששנה רכב״ג כו׳ ילאו דוקא הלא ללא אמרו הלכה כרשב״ג אלא עד דאיכא טעמא. וכי׳כ הר״ן והלילה א
׳מ מי לה. ״רהלי י נמשנ  במשנה ד' פ״ו דכתובות דגאוניס פסקוכם כרשב״ג שבמשנתינו לפי שאינו חולק ע״כ. ואי איתא דכללא הוא אפיי אתא לאשלי^ ו

r11t.,r . .... 5 ובלילה ,  , . •. ו

 תוספות הרשים
מ מקים ג נ מ ט  ד נ
 שנהגו לאכול בלי כוי
 וגאלו הארצות אין נוהגין
 לאכול צלי (לכוש) וכתב
 המ״א ס" הע׳ו דצלאו
. איל תי  ואח״כ בשלי מו
 גנשלו ואחר כך משאו
 צלי קדר יש לאסור משני
 מראית עין: ה גבמשנה!
 לעולם יעשה אלם ענמו
 ת׳ח כו׳ וכיס בש״ע סימן

 הקניד

 ראשון לציון
ה ה [ברע*. ר מענ י  פ
ה הר*ריס י ב  ד״ה] ו
 כו׳והלילהמותר עייףסל״מ:

 תוספית רע״ק
 בהמה נש־:. ולא ניחא
 להו לפרשדמקיכ שנהנו

 סבר התם דבעינן כוונה ואכן םהדי דלא מצי כווני דעתיה מחזי כיוהרא אבל הכא לא מחזי כיוהרא אמרי מלאכה הוא דלית ליה
 פוקחזיסמ: בטלניאיכאבשוקא. ואיכאשינויאאחדנא דמותלפת השיטה. וכתב הב״י בטי ע' גבי קיייש דהרמב״ם פוסק דרשאי
י שיטיא דמוחלפת השיטה (א״כ קמה לה סברת תי׳ק אליביה דרכב״ג וקי״ל כל מקום ששנת רשב״ג במשנתינו א  משים לס״ל מ
 הלכה כמותו ומהיט נמי פסק הרא״ש דאינו רשאי מכוס דסובר כאידך שיטיאוסבר רשב״ג דאינו רשאי והלכה כמוהו בכל מקום
, אלו דבריו ז״ל. ואני תמה עליהם להרי הרמב״ס בפייה מהלכות תענית לא הביא דברי רשב״נ דמפנתינו דהכא ואילו ט  ו
 כדבריו ז״ל ה״ל לפסוק דלא חיישינן ליוהרא ושכל אדם רכאי לעשות עצמו כתלמיד חכם. וכ';כ בהדיא בפירוש המכנה דאין
 הלכה כרשב״ג בכאן ובברכות אלא נ״ל דלא זו הדרך ולא זו הסברא של הימבי׳ס אלא סבירא ליה נמי כאידך שינריא ללא
. אי נמי מכוס דרב שיכא בר אידי דמשני ליה בתראה הוא כדכתב הב״י להרא״ש ובתרתי  מוחלפת השיטה כלל דהכי ניחא טפי
 מתני׳ פסק כת״ק ולא כרשב״ג והאי כללא דקאמר כל מקום ששנה וכו׳ אמוראי פציגי ביה והרמב״ם סבירא ליה כמאןדפליג
 וכבר כתבתי בזה במ׳יז פ״ח דערובין. והרא״ש פסק כרכב״ג מכוס דמסתבר ליה טעמיה דרכב״ג וכ״כ בשם הרי״ף בכיף סרק נט

/ מ״שהרי׳ב י . פייהר״ב חכמים םבירא להו דעשיית מלאכה כוי איסור גמור כוי ע י  הלכה כמותו: וחכמים אומרים ביהודה ט
ת הלל מתירין. פירש הר״ב מידי רהוה אתענית וכוי־ ולכאורה סברא י ב  בסוף פ״ק דבמות מאידפריך בגמרא מלאתתגודדו: ו

 לניש

ן י כ  ישראל י
 ר״מ סי׳א] ויזכיר א״ע: יז) הס לא חששו לשכחה, רק חששו שמא
 כשיראה אשתו לאור הנר, יהקפנו יצרו וישמש במזיד. ואנן נוהגי;

ן תפארת כי  י
 חזי כצל למלאכה, כשיהגדלו : יג) במיוחד לרכיבה כ״ע מורו
 רשרי , דהרי חי טפא את עצמו, להט רכיבתו אינו מלאכה, כי
 פציגי בסוס המיוחד להושיב עליו עוף חי סצדין בו [כעוף שקורץ
 פאלקע], לתיק דוקא אדם חי נושא את עצמו, ולריב״ב כל חי
 משא א״ע . ואנן קיימא לן [י״ד קג״א] ומותר למכור כל גסה
 לעט״ס, דהשחא אין מצויץ כל כך הרבה ישראלים במקום אחד
 שימכרו זה לזה , ואם לא ימכר לעט״ם יפסיד . ואי׳׳צ הרי
 נאסר במניין, נ״ל דמיד בשחלה לא גזה במקום פסידא, וזה בכל

 להדליק [תרי׳י]: יה) דמצוה להדליק אף בכל מקום שאין לחוש לתשמיש
 המטה, משום כבוד היום או בשאר מקום הצורך: יט) שלא יסיח
, אסור עד רצות,  דעתו מאכילות. וקיי״ל דכל מלאכה שיש בה שסי
: כ) ולא ד]  אבל דבר האבוד מיתר, וטוב לעשות ע״י עט״ס [חקל׳
 מחזי כיוהרא, דיאמרו מלאכה הוא דלית ליי וסי׳ל כאביו [כרכות
w ס״ב מ״ס] דבשאר מילי אטר; כא) חכמים הוא מערו לי׳ לח״ק V w י ״ - ! w . ׳ . , , ״ / <״־) ^ ־ v ״ j !uw 
ות ל״ס טי׳א]: יד) דנראה כאוכל פם־ז חון לירושלים: עדדסיים כל ה:ך מקום שנהגו, והשתא פליני טליה בהך דקאמד נ  גזירה שגזרו [כנתו
 טי) ואנן נוהגין לאסור אפיי צלי קדר, ואפי׳ מעופות. וירי מתיר מקום שנהגו במלאכי בע״פ וכוי. וקאמרי אינהו, דלאו במנהגא
 כל צלי קרר [תע״ו]: טו) דיו״כ אסור בחשמיש המעה, ושמא ישכח הליא, רק פלונהא היא, דחכמי יהודה מתירין וחכמי נליל אוסרין

 וישמש , אבל כשהנר דולק, הרי בל״ז אסור לשמש לאור הנר [?שיי מדנא: כב) בגליל: כג) כשאריו״פ, דלילה כיום:
 ככתעלת

ך םקוסות יהא הדין דאין לוקחין מהם בהמה לקרבן דהא חושש ן אףילרביעה . דייל יקשה להו קושית תוםפת בע״ג דף כ״ג דא״ב בהנ ס  חוששים אף לבהמתו דלמא לא ח
 [סדר סועד ח״א] אע״כ
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 ן כל מלאכה. שהיא לצורך המועד והתחיל בה קודם י״ר גומרה
 בי״ר ואפי'• במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה חבל מלאכה שחינה
 לצורך המועד במקום שנהגו לעשות מלאכה עושץ. ומקום שנהגו
 שלא לעשות אפיי התתיל בה קורס י״ד אינה גומרה: חייטים. שרי
 יד בכל מקום שכן מצינו בהן בחולו

 דבית שמאי עדיפא דלפי איסור מלאכה מאיסור מלאכה. ונראה לי
 דלחכמים דהכא דםברי איסורא איכא טעמא דאיסור כדאמר
 בירושלמי משוס שחיטת הפסח כמ״ש בריש פירקין וקאמרי בית
 הלל דכיון דאיסור מלאכה משום שחיטת הפסח הוא הוי איסור

 בי״ן
 של מועד קולח יותר משאר אומניות
 שהדיוט שחינו אומן בכך תופר כדרכו
 הלכך בי״ר דקיל מחול המועד אפילו
 אומן נמי שרי: והספרים והכובסין.
 שכן הבא ממדנת הים ומוצא מבית
 האסורים מספרים ומכבסים בחול
ק צד היתר  המועד וכיון דאשכחן ב
 בחול המועד בי״ד דקיל שרי לכולי
ם. שכן עולי י  עלמא : אף הרצענ
 רגלים מתקטן מנעליהן בחול המועד
 וחכמים סברי אין למדין תחלת
 מלאכת רצענים שעושי[ מנעלים חדשים
 תתלה מסוף מלאכה תיקון מנעלים

 הנץ ההמהכי): ן ד מאיר אומר כל מלאכה
 שהתהיל בה קודם לארבעה עשר גומרה
 בארבעה עשר כי). אבל לא יהתל בה
 בתהילה בארבעה עשר. או* על פי שיכול
 לגומרה. וחכ״א שלש" אומניות עושק
 מלאכה בערבי פסחים עד הצות־גי).ואלו הן.
 החייטיםמ). הספריםכ״). והכובסיןה»
 ר׳ יוסי בר יהודה אומר אף הרצענים ל):
 ז מושיבין שובכין לתרנגולים בארבעה
 עשרלא). ותרנגולת שברחה ^). מהדרין
 אותה למקומהלנ). ואם מתה מושיבין

 מלאכה דידה כאיסור אכילה דתעטת
 שהדי הקרבן והתענית שוים הם
 דשניהם לכפרה באים. ובקרבן עצמו
 הלילה הולך אחר היום ולא היום אחר
 הלילה. אלא להכא איסור דלילה
 שאחריו לאו משוס לתא דיריה אלא
 מפום עצמו. ולפיכך יליף מתענית
 רמצינו שאיסורו ביום בלבל ולא
 בלילה כלל. ק איסור מלאכה דמחמת
 קרבן החמה לו כמ״ש לא נאסר
 הלילה שלפניו. וא״ת ומאי לוחקיה
 דרש״י והר״ב לפירשו לעיל ללא
 כהירושלמי והרי בכאן לחכמים על
 כרחיך צריך לההוא טעמא. ויש לומר

. שובכי ן ן שובכי  דבירושלמי עצמו פריך א״כ יהא כל היום אסור כמו יחיל שמביא של עולי רגלים והלכה כחכמים: זמושיבי
 קרבן לאסור בכל היום ומפרש התם משום לראוי להקריב משחרית יונים שיהיו יושבים לגדל אפרוחים מושיבי[ אותם לכתחלה בי״ר:
. בחולו של מועד. דאילו ביי׳ד השתא אותובי ה ה ר ב  אבל פסח אינו יכול להקריבו אלא עד חצות כדאיחא בריש פרק ותרנגולת ש
 דלקמן כמ״ש התוספות בריש פרקין והאי שנויא ס״ל לדוחק דכיון שובכין לכתחלה אמרת דשרי אהדורי מיבעיא אלא התרנגולת
 דמשום שהוא יום קרבן אסדנן לא שייך לחלק היום בעצמו. שברחה בחולו של מועד קאמר דמחדרין. והוא שישבה על
 וביהודה נמי שעושין מלאכה לסברת רש״י והר״ב ליח להו טעמא הבצים ג' ימים קודם שברחה דפוב אין הביצים ראויים לאכילת
 דירושלמי באחר חצות אלא כפירושם: הנץ. עיין מ״ש במ״ב ודבר האבד הוא. הלכך אם מתה מושיב אחרת תחתיה משום

 פ״ק דברכות: ו נומרה בי״ד. דהיינו עד חצות דוקא דאין לך הפסד
 לצורך המועד יותר מלספר ולכבס ולכך התירו חכמים ואפילו להתחיל ואפילו הכי לא התירו אלא ער תצות. הרא״ש: וחכמים
 אומרים שלש אומניות עושין. כבר כתבתי לשון הרא״ש דאפילו להתחיל שרי וטעמו כמ״ש הראב״ל בהשגה סוף הלכות י״ט
 דמדאמרינן ג' אומניות עושי! ש״מ דלתתיר באו ולאו לאסור באחרים שלא לגומרן דהוה ליה למימר וחכמים אומרים אין עושין
 אלא ג' אומניות: ? מושיבי{ שוככים. לשון הר״ב שובכי יונים וכו׳. נראה דגריס במשנה כלישנא אחרינא שכתב רש״י ה״ל ל״א
 הכי כתב בסדר משנה מושיבין שוככין ותרנגולת כלומר שובטן ליונים ותרנגולת היו מישיבין להתחמם לגדל אפרוחים והט
 מםתברא דשובך לא שייך אלא ביונים מכייל. והר״ב מפרש דישיבת שוככים ליונים נמי לגדל אפרוחי יונים ולגירסת הספרים אע״ג
 דרש״י מפרש לה נמי לענין ישיבת ביצים נראה יותר כדברי המגיד בסוף הלכות י״ט כדסי׳ד בדעת הרמב״ם דמושיבין שובכין
 מלשון שובך ורוצה לומר מקום שיעמדו ההרנגולין והתרנגולת. וכן נראה מן הערוך. וקושיא דהשתא אותובי הו, ממ״ש ואם
 מתה מושיבין אחרת תחתיה כ״ש שמחדרין אותה כשברחה ע״כ: בארבעה עשר. בסיפא דמוליכים כלים מבית האומן מסקי
 המגיד והב״י דהיינו כל היוס דלאו מלאכה הוא ולא אסרו במועד אלא שמא יאמרו תקנן במועד. והלכך ט״ד כל היום שרי. וכתבו
 שק מצאו במקצת ספרי הרמב״ם ומדהרמב״ם התחיל בסיפא וביאר בה דכל היום קאמר והדר כתב לכל הני דרישא ש״מ
 דהני נמי לאו מלאכות הן אלא טרחא אבל הטור הקדים וכתב לכל הני סתמא והדר כתב לסיפא דמוליכין כוי וביאר בה לכל
 היום שרי משמע דס״ל דאינך לא מכתרו אלא עד חצות: מחזירין וכו׳ ואם מתה. פירש הר״ב והוא שישבה 0' דשוב כוי הלכך

 אם

עז ו כ תפארת ישראל ב  י
 (ב) כך כ' מג״א ורמ״ז, לפסקו כרמנ״ם. ואין להקשות לרמכ׳׳ם להאי
 מושיבין שובכץ צאו בביצים מיירי, אי׳כ מה מקשה הש״ס לצמה צי סיפא
 השתא אותובי מוחביכן אהדורי מבעי׳, ומאי קושי/ הרי האי מחזירין
 דסיפא על כרתן בביצים מ״רי, כלמוכח סוגיין , ורישא כתרנגול

 ותרנגולת. ינ״צ ללרמכ״ס האי השתא אותוט מותכינן לקאמר הש״ס, לאו
 ארישא קאי, רק אסיפא לשיפא, דקאמר תנא אם מתה מושיבין אחרת
 וכו׳, והכי מקשי השתא אותובי וכוי שמחזיר אחרת, אפייה שרי.
 אהדור׳ וכוי שברחה ומחזיר לה נופה כ״ש לשרי. אמנם עכ״פ לס״ז
 לחיק לן מה למשני הש״ס סיפא מ״ר, בחזה״מ. הרי בבא לאם מתה

 משיכין

 כד) כבתענית, דלילה מותר באכילה ויום אפור. [ודמי מפי לתענית,
/ וחענית וקרבן  משוה לאיסור מלאכה כע״ש, כלי שלא יתבשל משחיטת פסתו,כסי׳ א
 שדן, לשניהן לכפרה, כך כתכ רתזי״ט, ודוחק כעיני, דעכ״ס פסת אינו לכפרה
 ולפעלי׳נ, להבי מדמינן מרב פסח לתפנית, משום דשניהן מלכרי סופרים,
, משא״כ יו״מ לאו']:*כה) עד חצות , ואפילו במקום ד ד ה  למינן להו א
 שנהגו שלא לעשות, ודוקא לצורך המועד, דאל״כ אטלו המחול מקידס
) מדלא קל;כי ״רק שלש אומניות טושין וט/״ ש״מ  תלוי במנהגא: מ
 דלהמיר טפי מת״ק קאתי, דאלו ג' אפי׳ צא התחיל שרי / אבל רק
רט, אבל שאר אומניות, רק בהתחיל בהן קודם  עד חצות ולצורך י

: בז) מדמציט קולא במלאכתו, שההדיוט שאינו אומן מותר לחפור [ ח תסי  לי״ד, שרי לגמור עד חצוח לצורך המועד כר״מ, והכי היייל [
 בחוה״מ, להט בי״ד דקיל מדטא מדרבנן, שרינן אפילו לאומן לתפור: כה) [שעערער]: כט) שכן הקילו לבא ממדנת הים או
 מבית האסורים ולא היה אפשר להם להספר ולכבס מקודם מסתפר ומכבס בחוה״מ [תקל־א] ולהט בי״ד שרי לכל : ל) [שוהמאכפר]:
 שכן הקילו במלאכתו לעולי רגלים, שמותרים לתקן מנעליהן בחוה״מ . אמנם רבנן צא ילפי עשיית מנעל חדש מתיקון מנעלים, וקייי׳ל
 כחכמים [שם]: לא) ד׳ל מוהר לתקן מקום להושיב יחד תרנגול ותרנגולת, אבל להושיב תמנולת לחמם ביצים [אויסצובריטגין],
 אסיר(ב): לב) מעל הביצים, ובחוהי׳מ מיירי בבא זו, לאסור להושיבה לכתחילה, קמ״ל רלהחזירה מותר; לג) ולוקח תוך ג׳ ימים

 לציתס

ftו ר״מ אומר. 1יה «״ 
 מיי׳ «״מ מהי י1*« מ׳ י״ש
 המ״נ צאוין עיה Vtfip או״ח
 סי׳ השיח סע" הי: שלש
 אומניות מז״ן י״ג ע׳א .
 מיי׳ מס ומ8: ך מושיבק •
 >׳ס «נ'נ מיי׳ «״ח מהי
' הכ״א »1rr« או״ח סי' v * 1 
: ואס מתה. ׳  ססייז סגני׳ !
 מ״׳ שם p״t"« שס סע״ r׳ :

 שגויי נוסתאות
ץ.  הנץ במשבייר שתנ
 ל בל וטלאבה) גכי״ק
״נ י״ד ועיי דבז ׳  ליתא. לי
. בתהלה. בכי״ק נ י ע  י
 כתהלה; בד׳׳נ לכתחלח.
 שיכול בכי״ק שהוא
 יכיל • (עד חצות) בו״נ
 «ככי'ק ובמשבייר ליתא.
/ ונכי״ק ד  (ואלו הן) ב

 ו 5 מ ש כ י ״ ר ליתא ,,
 הספרים בד׳נ ותספרין."
ן גדי; י ס ב ו כ ה  ו
 הבובסץ • ר׳ יוסי
 בר יהודה במשניות
דה. הו  ד׳ ריווא די י
 הדצענץ. -בכי״י,
 ובמשבייר הרוצענין;
ם . י נ ע צ  במשב׳ג ר
 ז לתרנגולין בכייק
י ן; בבייא ל ר נ ג  ל ת
 לתרנגולת • ותרנגולת

 3י״נ תרנגולת.

ת חדשים ספו  תו
 תקנ״י מרף כיב וסיים
 רמ״א ולא נהגו באפור
 מלאכה כי אם עז חצות.
 ומלאכת לגר האגור מותר
 כדרך שאמרו בחיה שס
 כשם רשב״א בתשובה:
 ו הר״ב ד״ה אף הרצענים
׳ והלכה ההנמיס עכ׳׳ל  ט
 ובשיע סימן תס״מ סיה
א וזיל ויש מקילין  כשב ר«׳
 ששלשה אומניות הנזכרים
 מתחילי! ועושץ עז חצות
 אפילו במקום שנהגו שלא
 לעשות ואם התחיל מבעיי
 בשאר אומניות והוא לצורך
 המועל טישיו על חצות

 והכי נהוג:

 תוספות רע״ק
 אע״כ דאין חושעיי!
. אלא דנהגו ה ז  כלל ל
 שלא למכור אטו בהםד!
 נסה וחוס׳ שהקסו בן ע״כ
 דם״ל דטעמא דםנהגא
 דחושעיץ אף לבהמתו
. והנה מתום׳ עח  לרבי
 ע״ו דף י״ד מ״ב ר״ה
 אמד רב בו׳ נראה ד0"ל
 כדש״י והרע״ב , והיינו
 ממה דכתב ולמאי דהדר
 ביה רב ניחא. ובפשוטא
 חמיה דעדיין תקשה
 הא מכל מקום טעם
 דנחנו שלא למכור משוט
. ואםאי ו ת מ ה  רביעח ב
 נהגו בכוחי שלא למכור
 הא כותי •אינו חשוד
. ולזה ה ע י ב ר  על ה
 נראה למת דהקשה
 המדרש״א על קושית
 חוס׳ הא אטרינן דאין

 ״מוכרי!



רע צח *יונים  י״ע מכרטנורה מקום שנהנו פרק ד פסחים תו£0ת י
 הפסד דביצים : נידפת. משליכי! לחון: ובמועד. שחמור
 יוחד אין משליכי! לחוץ אלא מסלקץ לצדדן: מוליכין ומביאי ן
 בלים מבית האומן. בארבעה עשר. ואע״פ שאינו ״ לצורך

1 שיד. ״ » ת ב ש ו  המימי: ח עשו אנשי יריחו• היו נוהגץ לעשות אנשי יריחו: אלו,הביצים מעולםאיכא מרחא יתירה להושיבה. שאיכה י
 מרכיבין דקלים. ענף רך של יקל על ביצים שהוחמו מאחרת אלא כקישי שנויי נוסחאות

; ץ מ י י ת רגלי ומתי׳כוסבירא להו הרמב׳׳ם w גורםץ גי׳5 מ ח ת ה לי) י גורפיןל״) מ  זכר מרכיבו מקל נקבה שהזכר עושה אחרת תחתי
W P X ^ ל " ו ז י א ב ל י י א ז א י * י י ד ר ״ ה ט ת מ י י ה ד

ז  ^ ל ם ט 0 ה בארבעח עשר. ובמועד ל מ ה  פירות והנקבה אינה עושה פימת: ב
ת המיעד הואיל ואיכא מרחא יתירה גכיימ הבייט*. מסלקין י ב מ מ י ל : לצדדין ל«) מוליכי: ומביאי? י ל היום. כלומר בארבעה עשי  נ
i f t , . ^ ה ^ » ל פ°ימ כ

 f י ״ ׳ י ^ * ? : י עד ל פי שאינם לצורך המו *0 אף ע מן  ונורכין את שמע. שלא היו אומרים האו

S *?£2 25» ל £5 נחי • ע ^ י ח י י אנשי י ה ד^רים עשו ש ש ? ח ב11י ?

 י

ם נ י א l י דהשתח חיכח נמי נחקשרי השחא יטגיאיז• ש l U . ״ » . . . L ™ ״ t a . « . ״ ^ f c M u L ח שנח הי  וער בקריאת שמע. פ
U T ? . ר אושובי שובכי! לכתחילה אמרחדשיי ח ח י א מ ' ל ה מיהו בידם. ועל שלשי ש ל ך ש י ר צ י ש ת 3 ה א ן ל צ ח ן א י 3 ' ן י ק י ס פ  מ

! אם בי בידם.מרכי חו שלא מי . ן ה ו אל ו . ם ד י  להאריך באחד ולהפסיק בין מלכות ב
א (ותצרמ)4מ ל  שמים לדברים אחרים; וקוצרין דקליםם)בלהיוםם»).וכורכיןאתשמעםב). לבכמהדוכתי אמדנן זו ואין צריך "
 ונודשץ. עושין גדיש מן החדש וקוצרין וגודשין לפגי העומר «) . ולא מיהו לומר זו קתני אלא דהנך תלת בבי א׳ ליתא ^ רש׳י ועיי
| 1 I- F I

( 5

ס  ^׳  לפני העומר ולא חיישינן דלמא אתי לאו מחני בחדא םיגיא לרישא !
 למיכל מיניה: ולא מיהו בידם. כל הששת דברים שעשו כלם ומציעתא מתני בזו וא״צ לומר זו ומציעתא וסיפא מתני בלא זו אף דכ״שנה לא היה כהוגזה
׳ ץ מ ז והא ג ש ?  שלא ברצון חכמים היו עושי! אלא שעל אלו הג, לא מיחו. ועל זוהוהקשיא ליה וכיון לאוקימכא מציעתא בחה״מ קמו להו רישא ״דלא מ
 ג־׳ וסיפא דסיפא דמיירי ביי׳ד בזו וא״צ לומר זו ותו לא קשיא ימק:ה ויפם£ם
™ (עא, א) ; p i ה אסתמא י ה י  מידי כן כתב בית יוסף סי' תקל״ו ולפיכך כמי כמו שאפשר להגיה בדברי הר״ב מלת אפילו. כן אפשר להגיה מלת בי״ל. ו
$ $ £ ר ^ י  הלשון הילכך בי״ד אם מתה וכוי ומתישכגם כןמהשהקשתי. ועוד שיהיו דבריו מסכימים לפסקו של הרמב״ם והעור ע״כ צא $
. (ולא . י « ל ס. פי' הר״ב שהזכר עושה פדות והנקיבה אינה ו3כי׳מ מ : ח מרכיבין דקלים כל טו י בח  הגהתי והנחתי הלשין שקול למעיין והבוחר י
מ א מ ה ' נ א ח " י ג ״ נ ש ב » כ ו ר ז ו י ע א נ ו ה  מושה פירות וכ״כ רש״י וכ״כהסוס׳ בפרק רבי ישמעאל במנחות דף ע״א וצריך לומר שנקרא זכר על שם ש
ם) גכי׳ק י  באילן והאילן שהוא נעיז בו ורכוב עליו נקרא נקבה לפי שהוא נקוב ומקבל הזכר וכל זה איני מספיק להסכמת השמות כי יותר היה שטיחו כי

• M ראוי שיקרא העושה פירות נקבה והבלתי עושה זכר ומצאתי בערוך ערך נסן [ע״ש] שכתב שיש בדקלים זכר ונקבה ופירותהזכר 
 אין בהם מתיקות כתמרים אלא טעם אכילה בלבד ובעודם קמניס. וכשיגדלו לזמן מוענו יופסדו מלאכול אבל מהנים לדרך אחרת תוספות רע׳יכ־

ז ידה טיכיין לכותי שט* עק  שבהגיע זמן הדקלהנקכה ומשלחת המכבדות שלה עם תמריה ועדיין התמרים ק כעדשים מביאי; פרי הזכר ומסביבי! נ
ד יחזור וישכיר לישראל ח ס א ן ק אפיי י מ ר ז ח א  מהן ומהמין אותן לכורטם לה אגד והמכבדות של תמרה מצליחות ומוציאין פירות נאים ובלבל שלא ח
ל נ פ ל א ^ ק ם י ה ו5דמ» ח  שאם תשהא הרכנת לקל יום אתדיפסדו פירותהדקל. ואותן התמרים שאמרו בלא הרכבה לא יצליחו ובהניע התור יום י״ד בניסן י
. ולזה ששיר י  על זה אמרו מרכיבין דקלים כל היום מפני ההפסד: וכירכץאתשמע. כתבהר״ב שני פירושים. ותנאי נינהו טצד היוכורטן דלפנ
 את שמע אומרים שמע ישראל ה' אלהיט ה׳ אחד ולא היו מפסיקין דברי ר״מ. ר״י אומר מפסיקין היו אלא שלא היו אומרים רב^ניחא^ ה״עו יוח
 ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. נמצאת למד שפירוש הראשון דברירי׳יהן. ופירוש השני דברי רבי מאיר הן. וכן פדשם רש״י. הטעם משום' רכיעח
^ ש ט ו ש ס ר ו ס ^ ח ם י ג ז ל בי1 אי ל כ

ג  י 1 י י ס ם ץ מ א ה ל ת י"ל ש ב ה א י ד ל ז י א ! r ט p ^ *  ובפרק היה קורא מפרש הר״ר יונה לדבריו חה שכתב בדר״מ שלא היו *
 לואהבת שלא היו אומרם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וגם לא היו מאריטן בדל׳ית. ור״י אמר מפםיקין היו בדל׳׳ת . ונשיוני, וזח שייך גם
ט p בהותי דיטכור למרנ . אלא ה ! י  אלא שלא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וקשה על זה שלא ה״ל לומר לפון מפסיקין אלא מאריטן ה

: 1 p-?J,*Jlv>n,mפירושו. אומרים שמע ישראל ולא היו מפסיקין. כלומר שלא היו קוראים אותה בנחת עם המעמיס שלה כמו שאנו מהנים היום 
 שעיקר מצות קריאת שמע הוא לקרות עם המעמיס שלה. ר' יהודה אומר מפסיקים היו. כלומר אומרים היו שמע ישראל בנחת

 אצא הכריכה היתה שהיו כורכים שמע עם ואהבת ולא היו אומרים ברוך שם כטד מלכותו לעולם ועד.ע״כ. אבל מצאתי לפירש״י. אור גדול
^ , ׳ " D , 3 f ן 3 \ ר " ח  בירושלמי, דהט איחא התם אמר רב אחא וכוי שמע ישראל וגו׳. אלא פלא היו מססיקין בין תיבה לתיבה. ר' יוסי וטי שמע מ
. ר י כ י  ישראל וגו׳. אלא שלא היו מפסיקין בין אחד לברוך ע״כ ונראה לולאי לרש״י מפרש מהירושלמי הזה וגירסתו היתה בין אחל הלשון הילבך בי
ז ל י ! ל^אנ מי י י ׳ ג כ י  לואהבת וראיה לדברי דבפ״ו דמנחות דף ע״א מפרש ולא היו מפסיקים ליתן דוח בין תיבה לתיבה ע״כ. הרי שכתב סי'הראשי! ישבח
^ י צ  ליחכלמי ומכל מקום בירושלמי אין למחוק הגירסא דנ״ל דהרוקח גירםתו כך היתה שכתב ב״י בסמן פי׳א בשמו להפסק בין אחד ליכא פסייא י
ה ן י ל פ חז  לכרוך ונ״ל שע׳׳ס הירושלמי כתב כן: וקוצרין וגודשין לפני העומר. בגמרא פריך והתנן פ״י למנחות מכנה ח'קוצרים בביח דאפילו ל

ל ^ ^ ^ «ושיבין ן ם ^ ^ ^ ^ ^ ע י מ : ן י ^ ^ ^ ^ י ע ^ ^ ך ן א ג ם ^ ל י ק מ ע ב . ש י ח ל ש  ה

 ל׳ הוו אלא סמי מכאן קצירה : וקיצרץ לפני העומר. כאית תטי לתני מלפני העומר בירושלמי ריש מסכת חלה כמ״ש שם
 דלאידך

ז ע ו  יכין תפארת ישראל ב
) [אזיסשיםפען], מזשינין וכו׳ עד סיפא היא, זהול״ל מציעתא מייד נחוה״מ. ונ״ל למשו״ה ה  לבריחה, דאין ערמה בזת כל כד [תקל״ו]; לד) בי״ד: ל
״ג בחוה״מ: לו) אבל לא יזרקנו לחון: כמה רש״י מפי׳ זה ופירש למושינין שובכץ, ר׳׳ל תרננולח על ביצים, וכן  שזורקין הזבל לחיז: לו) י
ו פסק רח״י שם כרש״י. ולפ״ו ישוב קו' הש״ס וכן תרוצו סכל על נכון] : ש מ ס י קל; ד 3 ( ם . ט י ט כ צץ ח ר א ב ל לן ש ו ו כ מ נ ) ״ ט  לח) בי״ד: ל

 בכל האילנות ב' מינים הזכר עושה תמרים גרועים, והנקיבה אינה
 עושה כלל, ולכן נועצין ענף מהזכר בנקב שעושין בהנקבה , ועי״ז הנקיבה עושה תמרים יפיס, והמעשה זו נקרא הרכבה [איינאימשפען]:
 טא) של י״ד, ושעמס מדחששו להפסד אם לא ירכיבו ביום זה: מב) למצזה לקרות ססוק ראשון של ק״ש בכוונה יתירה, ולהפסיק
 בין חיבה לתיבה כדי לכוון יפה, והם קראוהו בנחיצה וכרטהו יחד כדי שלא להפסיק בין המלות, וי״א כלא היו אומרץ ברוך שס כבוד
 מל״ו• םג) שעשו גדש מהתנוחה חדשה לשני הבאת העומר, ולא חששו שמא יאכלו קודם העומר. ובגמ׳ אמריי סמי מכאן קצירה ,

 ליק
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רק לאכול נמזיות של הקדש יהפסח. הכינמי הויליהלמהני ג׳ האחרונים מיחו : מתי  ללאירך תניי לתני החם מלפנ

י מתדר גמלים שגדלו באילן של הקדש לקסברי אין אסיר אלא הפרי ץ נמזיות. לאית ספרים מרס ר י ת  הכא לפני הפסח: מ
. כלומר חותכים ( י מתדר # ס ר  כמ״ש הר״ב הוא מלשון דרין דארזא בנמרא דסיף שבת אמתנ* עצמו שהוקדש. ואית ספרים מ
 ולא את הדרין ראיכא למפרש לה בגמרת דרי לארזי והן ענפי וכורתים ענפי אילנות של הקרש שצמחו אחר שהקדישו האילן.
/ [*ועי׳ מ״ש מ״ו פ״ג ליהנות מהן: ואוכלי! • בשבת ויום ו  אילמת כ

 למעילה]: ונותנים פאת לירק. פירש בירםםי). ואלו שמית בידם. מתירין
 הר׳׳ב דקי״ל לכל לבר שאין מכניסו גמזיותמח) של הקדש סי). ואוכלין מתחת
. ( ח י דאינהי הנשרים ישבת ונותנים פאה לירק ס מ . ואמרינן מ ׳  לקיום כו

 ומיחו בידם חכמים ״ ט ששה דברים עשה
ה המלך. על שלשה הודו לו. ועל י ק ז  ח
דר עצמות אביו:על י  שלשה לא הודו לו. ג
 מטה של חבליפטס) ׳והורו w• כיתת נהש
 הנהשח והודו לו»). גנז ספר רפואות «0

 טוב פירות שנמצאו תחת האילן ולא
 נודע אם נשרו מאמש והם מותרים.
 או נשרו היום ואסורים : ונוחניש
רק. ואגן קיימא לן רכל  פאה לי
 דבר שאין אדם מכניסו לקיום
 חייב בפאה וירק דבר כאץ
 מכניסי לקיום הוא. ונדחו בידם
 חכמים. משום דקא מפקעי לה מן
 המעשר והעניים אוכלים אותה
. וסאה  בטבלה כסבורין שהוא פאה
א : ט גירד עצמות י י ה ק פ ה ם ד ו ש י מ ש ע מ ה מ1 ה י ו ט  פ
. משום כפרה ולא קברו לפי כבודו על מעה נאה כדי ו י ב  א
 כית:נה על רבעו רוםרו הרשעים: בתת נחש הנחשת .
 כדכתיב בדברי הימים לפי שהיו כמעין אחריו: וגנז ספר
 רפואות . לפי שלא היה לבם נכנע עצ חציים אלא מתרפאים

 מיד

 וכן כתב הרמב״ם זאת

 כמי ס״ל להך כללא כדתנן סתמא
 במ״ד פרק קמח דפאת . והכח בעלי
 הלפת שמכטסץ אותן לקיום ע״י
 האמתות עסקינן מר סבר מכניסו
 לקיום ע״י ד״א שמיה קיום. ומר
 סבר לא שמיה קיום: ט [#ששה
 דברים כו׳. בגמ=' שלמ זו אינה מן

 ציונים

 םוזירץ . •יו=צ«י rfo «״«
: ט שעה רכריס . ז י  מ
,  גיו עיא נרכיפ ״ פי נ
̂ן s׳« r״h נלרי«  ייי*$מי כ
ן פ״^ה׳יג : ־ ר ל ז נ  «'י ה״יו ה
: h"s ( ׳ R נירר. ה;ה7רין 

 שנויי נוסחאות
 מתירין גבמיווו שיל
 וזקדש גד״נ וגכי׳ק
 ובמשבי׳״ר.. בנפ1יות,. 1
ל . ע  נכי״מ וככי״א .
ג ושל  הגןיש של חרי
 שקמה כבכרייחא (>ו, א).
 ועיי רע׳כ ותויינו.
 ד.;שריס(בשבת)גכי״מ
; בבייא . . ר ש נ ׳ ה 6 
; גנ־״ו וככי״ק . ם. נושרי ז  ז
 ובכי״מ ב׳ ליתא. וכן
 ליתא כישיי • ט ששה
 רבדים כוי כל המשג:

 המשנה. חלא תט רבנן ששה וכו׳
 ההלכה היא תוספתא. אבל ראיתי לפרשה לפי שיש בה תועלת
) ויבככ  ע׳׳נ]: גירר עצמות אביו. כדכתיב בדברי הימים(ב׳ «
י ירוכליס כי לא הביאוהו לקברי  אחז עם אבותיו ויקבר בעי
 מלכי ישראל ומדחנן נירר עצמות אביו והוה ליה למתני כשמת
 אביו גררו אצא שמע מינה שהיה זה אחד עיכול הבכר ט כן

 היה מנהגם לקבור מתחילה. ואחר זמן כשנתעכל הבשר מקלעים. העצמית וקוברץ בארזים כדאיתא כסוף כרי׳ד. אבל לפי המעס
 לגררו משום שיתגנה וכוי כדפי׳ הר״ב וכפירוש רש״י לא יתכן לומר לבלקיט עצמות גירד דמשמע שמתחילה בקברו הוציאו
 במטה נאה וכבולה. אלא נ״ל שלא היה כאן כי אס קבורה אחת . כי לא כן יעשה למל;יס לקיברס בתחילה ואח״כ ללקט עצמותיהן.
ם ממנטין אותן ועל ידי התניטה שהיא הוצאת כל האיברים הפנימיס וממלא במקומן בשמים ומשיחת הנוף מבית ת ד ב  אלא קודם- ק
 ומחון לא יתעפש ולא יסרח ויותכו העור והבשר מעט מעט עד שישארו העצמות לבר כדברי האברבנאל בפרכת ויחי. וכה
 תמצא בשאול (שמואל א לא) רקחו את גוית שאול ואת גוית בניו וגו׳ וישרפו אותם שם רקחו עצמותיהם ויקברו וגוי קדאוהחנטה
 בשם שריפה. והרד״ק כתב שהוא על שם הבשמים ששירפין ע״כ . ולי נראה שהשריפה מישב על הגויות לפי שבכמ׳ הינעה שורפים
 אותם. והנה העיד הכתיב בלא קברו אחר השריפה צ״א העצמות ואין זה כ״א בהבריפה הזאת שריפת החניטה היא ולא נבחרו
 כ״א עצמותיהם ואין עלי תשובה ממאמרם ז״ל בפרק קמא דע״ז דף י״א שאמרו כורפין ענ המלכים וכו׳ ומה בורפין מטותיהן
. וגבי שריפה לשאול האמורה ת״י וקלו עליהן כמי לקנן על מלכיא. לא ׳ ט  וכלי תשמיכן. ש״מ רשריפת מלכים הייט מטותיהן ו
 קשיא כלל. כזה שאמרו רז״ל מטותיהן כו׳ היינו לאשמעינן שאין בהן משוס ררכי האמורי רמהא איירי התם לה״א כיון כאין תועלת
ר. אבל בשרפת המנטה שיש דשרי. ועוד דאילו לשאר אלם אסי  מגיע משרפה זו שאין זה אלא מדרכי האמורי ואסור קמ׳'צי
 בה תועלת גדול שלא יתעפש ולא יסרח ורימה לא תשלוט בו ולא יתרחקו ממט בני אדם לא איצטריך צאכמעינ;. והחכם יונתן
 בתרגומו ג״כ לא בא אלא לבאר ולהוסיף כלא מלבד שכרפו אותם ע״י חנטה וכיוצא בזה לתועלת האמור כזה •?בואר בכתוב
 עצמו מדאמר אותם גס מרהתיב בתר הכי ויקחו עצמותיהן כמ״ש אלא ביאר שבכלל וישרפו הימה כל ענין שרפת המלכים כמו
 דקלן על מלטא ואולי הוציא זה ממלת שם שהיא מיותר לכאורה אלא שאמר הכתוב ששרפו אותם ע״י החגטה וגם כרפי כם
ר עצמות שאמר קבורה זו היתה לו ולא אחרת. ט כן דרכן בל ד  שרפה אחרת והיא מטותיהן וכלי תשמישן. ויצא לנו כי ג
 מלטם וכבוד צא נעשה לו בכוס קטרה כצל: וגנז ספר רפואות. פירש הר״ב לפי שלא היה לבס נכנע כפירשי׳י. והקשה הרמב׳׳ם
 דאם כן כשירעב האדם וילך אל הלחם ויאכל ממנו בלי ספק שיבריא מאותו חולי החזק חולי הרעב אם כן כבר מאש ולא

 ״) כיה ברע׳ב ל׳ ריווא אך ברעיב דיר מת1י' וכדיו (שםיו) בפירוש מהמין . ועי׳ מלא״ש . ישען

ז ע ו  ישראל ב
 (ג) היינו כרמ׳יא נשם י״א כש" ר״מ סי״ח. מיהו לרמב״ם; זלרב״י שם דש״
 כרמב״ם לחייב בכטלו ובמוראו אף שאניו רשע גמור. נ״ל דהייע לוקא בחייו
 אגל לי.חר מיתה כיון לאפי׳ באינו רשע הו״ל לפעיל רק מלרננן והא ראי׳ להר
( ׳  אפי׳ מקלל לאחר מיתה לא סי׳ חייג אי לאו לרביא קרא [ס;הזרין רפ״ה נ
 להכי ברשע צא גזרו. [אב״י ואין לתרץ בזה קו׳ הכויר כם ארמב״כ

ק [$״ל בי] בהניח לק אביהס גדלה ישוימת, מחזירין משים כבול  מב״
 אביק, ומקשי הש״ם קרי נ•׳ ונשיא בעמך ל״ת בעושה מעכה עמך וכו/
 הרי לברשע גמור מותר למותו. עכ״ל הסיר, ומה קו׳ הרי הרמב״ס
 רק מחייג קאמר. ליתא, לקי׳ העור רק מקרא דוכשיא בעמך, למשמע
 מדאי לאף בחיים נסור מכבילו. ולפע״ד בצ״ז יש לחלק נין :ב וא״ת

 לקום ועשה כי הכא ולו׳ק]:

) דמדלא עשה מעשה עמך אינו חייב  וגררו בה לקברות: נ
 רפואות / שבו נכתב קמיעות עם צורות ומזל\ס, וכד פלא יטעו

ן תפארת י כ  י
, נ״ל דקמ״צ דאף  דרק לנדוש אשיר: בד) הא דהדר תני שלא מיחו
, מרהיה ם ם, לא מיחו ב  לאחר שראוס נוהנין כן הרבה פעמי
, ומדאין הקלקיצ גדול כל כך כרבה; ס מ  פנים לומר שהדין ע
 מה) ענפים יבשים שכורחין לעצים: בו) אבוהם הקדישו הנזפין,
 והס התירו הענפים שנדלואח״כ [ועי׳ ס״גלמעילה מ״ס]: סז) פימת
 כנמיאו הקת האילנות בבבת, שיש ספק אס כשרו בשבח; םח)דירק
 אין מכניםין אוהו לקיום ופטור מפאה / והם ס׳ינ דבמכניס הירק
 לקיום ע״י דבר אחל כירק שמתקיים אם מכניסו לקיום כשהוא כראשי
, שמיה קיום , וחייב בפאה. וחכמים ס״ל דאסיר , דעי״ז ח ו ת פ  מ
 יטעו לסעדו ממעשר, כשאר פאה והפקר, והרי ירק עכי׳פ חייב
 במעשר מדרבנן: מש) דנהגו לקטר המלך במעה יפה ונאה משוס

 כבודו, לפי שהי׳ אביו אהז רשע / ביזהו והניח גופו במעה מהבלים
; גב) שהיה להם סע־ Q : גא) שעעו ז> לעשותו ע״ז  לכבדו (

 האחרונה הזאה ליתא
 גמשבי׳ר וכ! ליתאבמהב״ג
מ וכי׳א  אך במשב׳ב טי
 איתא וכן אימא בכייק
 ועי׳ דיש ובהוייגו .
ך בד״נ ל ם  חזקיה ה
. ח ד ו ח ן י ל  חזקיהו ם
. נירר ו  לא חודו ל
 גד׳נ יבכי׳ק ובכייא ל»
 הודו לו אלו שהודו לו
. גירד . כיתת , ר י י  ג
. ו נ  ננז כרי; הסדר . . נ
. ו נ ; בטיק נ ת ת י  כ
ל םםח  כיתת . נירר . ע
; ככי״מ ח ט מ  כדינ על ה

. ne»3 א׳ 

 לקוטים
ם דיה גירד וכוי י ר  ת
 ע״: הבשמים ששייסיש
 זכו׳ הרמ׳ז תרה עליו
 דחליל? מלהאמין שהיו
 חונטים מלכי ישראל לקיימן
 רב שיש בזה צער
 גדול לנפש ואין ראיה
 מיאע׳ה שהשעה היתה
 גריכה לכך ועוז שיאע׳ה
 ־לא מח ואש כדבריו למה
 שאל רוו מהי אף 3שר«
 ישכון וכו׳ עיכ ואחריו
 מושך הניד והקשה עוד
 דא׳כ הוו חרהי דשתרן
 אהדדי לתנוכו אוהו כדרך
 השרים ולגרור אחר כן
 העילגות בררך הח::וריס
 החו: והשלך ע״כ ואני
 ישבתי משומם ולא ידענא
 מאי קושיא דהרי הצער
 שיש לגשש הוא עד שיהעכל
 הגשר וכבשנ־ים האלו נשי׳
 כתב התוי״ט שגורסים
 הגוף דהיינו הבשר ואש
 כן אריגה התנעה היא
 הנאה ונחה לנשמה ונשרף
 ונענל הגשר ע״י גדש מהר
 יותר משאה יקיר בארן.
 ?מ״ש סהר ם׳& ויחי
 וב;ין לקיימא נופא עברי
 דא וכו׳ ואשהאיב במעו׳
 וקאים ליה לנושא מגו
 ומברא לוימנין סגיאץ וכוי
 עיכ י׳ל לר״ל לקיימא
 גנין והטנת הגוף מנס
 אל ע<מו אנל לעולה
 דהנשר נשרף מיד ע״י
 קדומ הבשמים יכדאמק,

1 % 



 דעמברגעודה ממום שנהגו פרלן ד פסחי• תוספת יום טוב צט שנויי נוסחאות
 (על שלשה לא
 הודו לו) גד *נ זבכי׳ק
 ונכי׳׳א ואלו שלא הודו
. ץ צ י  לו נכי׳מ לימא • ק
. עיבר נכי׳ק ם ת  ס
• קיצין. קיבל. מ ת י ס ד ס  ה

( / קצץ. (של ד ץ נ צ י  ק
 היכל גד״נ ההיכל

 (ושיגרן לטלד אשור)
 גכי״ק ליהא. (ולא הורו
) בכייא ליתאייהעליון  מ
 בד׳נליהאוק (יהא כנייק
י • י) וכן ליהא ט י  (ושם מ
 ככיימ א׳ במשגה (ושם
 ונכי"א את מוצא טי
 גיחיז). (ולא הודו לו)
יכן בניסן  בכייא ליתא • נ
 בכי׳ק ניסן וניסן(?).

ס י ט ו ק  ל
 ומיש הב׳ד דמו הרשי
 דסהין אהדדי כסי האייור
 לקימ דכי![ שהמטה היא
 הנאה לנשמה שנעכל הכשר
 במהרה לא רצה למונעו
 ממט מאחר רכבר הויא
 ליה ככרה בגרירה זהא
 לא הימה כוונהו דרך
 נקמה אדמא מילןא ליה
 עגד ליה ומלכד זה יש
 לחלק נין כזיון דגרירה
 שהוא לשעה אבל למנוע
 ממנו התנעה כשאר
 המלכים הוא בזיון חדירי
 ולא מלאו לבו לעשות
. ומ׳׳ש הרמי! דאץ  כן
 לאיה מיאעיה וכולי אף
 אנו נניח יעקב ונביא
 ראיה מיוסף כצדיק דכיזינ
 ביה ויחנטו אוהו. ומה
ד הוא על קיום  ששאל ח
 הבשר« ואמנם ראיחי
 לה׳ה המניח זיל נס׳ לקט
 הקמח םכחנ דאינו משכים
 בזה עם התוי״ט מנח ההיא
 דס׳ הזהר הגז׳ ע״ש וניכ
 כה׳ע זיל ואיברא דדכי
 מוכח שם שלא היחס הח:נוה
 אנא נשמן מכישה ואינה

 שריש: עיין שמ •
 (שושנים ליוד):

 מיד. והרמב״ם פירש ספר רפואות ספר מודיע מעטני צורות ישען באלהיו נאמר להם הר שוטים כאשר נודה לשם בעת
 הטכבים והטלכמאות כצורה פלונית העשויה בזמן ועת ידוע האכילה שהמציא לי מה שישביע אותי ויסיר רעבתנותי ואחיה
 מרפאת מחולי פלוני. וזה היה קרוב להטעות הבריות אחר עבודת ואתקיים כן אודה לו שהמציא לי רפואה ירפא חוליי כשאתרפא
. לאחר שנכנס ניסן נמלך ממט ומפני כן פירש פירושו שכתב הר״ב בשמו. והוקשה לו סן י  כוכבים ולכך גנזו: עיבר ניסן בנ
 ועשה אדר שני והכתוב אומר (שמוח גם כן על פירושו דמעיקרא למה
 ע) החדש הזה לכם . זה ניסן. ואין והודו לו. על שלשה לא הודו לו. >ךצץ נפשה זה הספר על הצורות [דכיון
 אחר ניסן. ולא מיבר חוקיה לאחר דלתות של היכל ושיגרן למלך אשור״) שהיה מפורסם בין ישראל עד
ש של ולא הודו לו גי). סתם מי ניתן העליון גת) שהוצרך לגונזו יתכן לומר שנתחבר י : ; ל ם = ו א י ל ׳ א ש מ  שנכנס ניס! מ
א מחכמי ישראל. ועור דהיה ליה ל ן ר ס ר ן ב ם י 4 עיבר נ ( ו ג ו ו ל ד ו א ה ל  אדר עיבר את השנה וחנן קי״ל אין ר
ד ׳ 1 לשורפו] [*ובהקדמת הרמב״ן לפירוש » י ר דודו ל י ל א ע ם י ש ל ע ה ב נ ש ח ה  מעגייז א
: החומש כתב ששלמה כתב ספר ק י  הואיל וראוי לקבעו נ
 רפואות הזה] ואמר כלא עשאו
ד לעשות מעשה אלא על דרך החכמה בטבע המציאות וכדרך שאמרו זי־ל [שבתע״הא׳]לא תלמד לעשות אבל אתה למד  המחבר כ
ב במלכים (בי)יח (סז) בעת ההיא קצן חזקיהאת דלתות היכלה׳ וגו, ויתנם למלך  להכין ולהורות: קיצץ ללתזת היכל. מכתי
 אשור ולא הודו לו כהיה לו לבטוח בהקב״ה : סתם מי גיחון. בדברי הימים(ב, לב ל׳) כתיב והוא יחזקיה סתם את מוצא מימי
 גיחון העליון. ולעיל מיניה כתיב ויסתמו את כל המעינות וגוי למה יבואו מלט אשור ומצאו מים רבים. וגיחון דהכא לאו היינו
 גיחון דפרשת בראשית הוא הסובב את כל הארן כוש. אלא מעין היה בירושלים שנקרא כן. מכתיב. בחחלת ספר מלכים
 והרכבתם את שלמה וגו׳ והורדתם אותו אל גיחון ומשח אותו שם. כפירש״י כפרק קמא דברכוח וך י׳: עיבר ניסן בניסן. כמו

 שנאמר בדברי הימים [ב ל ב] ויומן המלך וגוי לעכות הפסח בחדש השני:

ן תפארת ישראל י כ  י
 טמאים שלא יוכלו להטהר לעשות הפסח בזמן קצר כזה, ואעפ״כ
 לא מיחו בו, משום אימת המלטה, ואין כאן חשש איסיר כרס
 מחמן בפסח, מדקיי״ל אהס ואפילו מזידין [כליה >׳ה א']. עוד
 נ״ל דהא דביריהו כלל הנא כל ג׳ דרישא בחד ולא מיהו, וכ׳יכ כלל
 כל ג׳ רסיפא בחד ומיחו, והכא אמר בכל בבא הודו, ולא הודו,
 דההם כל הנ' לרישא בלא מיחו היינו מחד טעמא מלאין איסורן
 חמור והיה קבה להפריכן. וכ׳יכ אימן ג' שמיחו, היינו מחד טטמא
 מחשש שיטברו איטר דאורייה' הא אטו הא, אנל הכא בין בהודו

 או לא הידו, איכא בכל חרא מטמא אחרינא:

 ׳1
 במקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסהים אוכלים, ולדידן מנהג לאסור
ק ואפי׳ בשלו ואח׳׳כ עלאו מדוקא בהולה קצת ת  שנראה כאוכל קדשים ב
 אי בצלאו ואח״ב בשלו םותר1 ואשי׳ בשד ע;ל ועוף אסוד םשא״כ דגים ,
 יכן לעדן הדלקת נר לכבוד ליל י״רכ ןבלא חל בשבת דחייב להדליק!
, שלא יבא לידי תשמיש המטת נורק בבתי כנסיות ובתי ג ה נ מ  תלוי ב
, ומרבים נרות ר ת ו  מדרשות ובמבואות האפלים ואצל הולים בכימק מ
ק, [ואפי יש לו  ומציעים בגדים נאיס בב״הכנ] ולדידן המנהג להדלי
כב] ומ־-גיעין ם»ד. לבנה ע׳ג השולתן  נר בבית צריך נר כחדר שעו
 ומעמידין נרות עליה כבע'ש ומברכין להדליק נד של יה׳כ , ובשבת
, איםיד מלאכה במ״ב [היכא שאינו דבר ה  םברכין של שבת וי־״כ: י
, ג״כ תליא במנהג מקומות ם י ח ות וביש למכור כדרך ה ד דםיתרלקנ  ואבו
, ופרקמטיא להרויח  ןיע׳׳י עכו׳׳ם אשי׳ במרום שנהגו איסור. מותר!
ה זזאגילז במקום שנהנו היתר מב׳׳מק בבד משנכנס כ א ל מ  ולהשתכר . כ
 אב מטעסין במיומז , ובכימק חית בטלים שלא להסיח דעתם מאבילות ,
 וי1ול לעשות עצמו בזה חיח , ולא דוי -הודא , ומנחנינו לאסור עד תצות
 בכל מלאכה שיש בו שהוי קצת אפילו מעשה הדיוט, משא׳כ הדלקת
. ולחיום פרות , אעיג דהוי דכר אבוד, ר  נרות או קשירה וכדומה דמ ת
ם, ובאיא מותר לעעותה בעצמו וכל העושה׳ ׳  טוב לעשותה עיי עכו
t מלאכה בטיב אפילו במקים שנהנו היתר, אינו רואה סימן ברבה 
• קורם , אספיי דייא דאפילו במקום שנהנו היתר במלאכה בעי ו ״  ג
 חצות מכימק אמיד לדתהיל בתחלת מלאכת אפילו ביכול לנומרה קידם
. אנו ים]  חצות ורק כחייטים, סשרים וכובשים מות־ [וי״א אף הרצענ
 מקל גן דתיר״ר דג׳ מלאכות אלו אפילי במקום שנהגי איפור, ולפ״ו לדידן
f ־ t t i n דנוהנין היתר במלאכה, מותר אפילו להתחיל כל מלאכה עד 
. כל אלו מותרין אפי׳ להתחיל ואפילו כל היום , לתקן מקום שיעמדו ו י  ס
 דתיגגוליס והתרנגולות ואפילו לרוש־ב קל רביעים [ולט־ז ולםג״א אסוד
 להושיב רק באופן דבםמוך] ותרנגולת שישבה על הביצים לפחות ג״י

, וזב ה מ ה , מושיבי! אחרת תחת-ה , ונורםין זבל מתחת רגלי ב מתה  ו
, דבלא׳ה יסלקנו םז . רק בנתרבה יוציאנו לאשפה נדייר קיל מחהי  שבחצר
, ומוליכים ומביאים כלים מבית האומן אפילו באינם לצורך המוע״; ם  אדרי

ד  בהן לע״ז, גנזו פלא יהיה מצוי ביד ההמון, אבל לא שרפו כ
 להשתמש בו במקום סבנה: גנ) חהך טסי זהב שעל ללחות ההיכל
 [חיי זרדק]: נד) מפני מוי המקדש והיה לו לשחדו בדברים אחרים,
 חף שיהיה לו דחק עי״ז, או היה לו לסמיך על נס: נה) נחל יפה
 שבירושלים, וכשצרו האויבים על ירושלים, סתמו,, כדי שלא יהיה
 להם לשחות: נו) מדהבטיחו הנביא בלא יכבשו ירושלים, ונס היה
 בם מעין אחר כלא יטל לסתמו, אף שאין מימיו יפין כאלו, לא
/ מפני יינוב א״י: נז) בל׳ של אדר שהוא  היה לו להשחית נחלת ה
 כבר ר״ח ניסן, עיבר השנה ועשה אדר שני מפני שהיו הרבה

 הלכתא גבירתא כללא דפרס ד
 פרס ד םשנה א. אפילו נימקו־ס שנהנו שלא >עשות היינו דוקא
ק , אבל בלילה עד ה נ ״הה מותר ואין אסור ר ה ם ה  * מהנין ה
v בשאר מלאכות ואנו נוהגים היתר אפי׳ במלאכה h במלאכות גמורות 
, ומחצות ולמעלה שחיה בזמן המקדש זמן שהימת ת ו צ רה, עד ח  גמו
, לכ״ע אסור (והעושה משמת־ן ואיגו רואה סימן ברכה:! בשבר או  מסח
 אפיי בחנם והוא מלאכה גמורה בלת&ור בגדים [ורק בדבר האבוד או
 שאין לו מד יאכל מותר בקיו מח״המ, וכן מותר לתקן כליו ליים, או
כ סירים לעצכו דרך לימודו], דהוי דבר שנאסר במגין מלא יתן  לכתו
, ונוהנים כיהםתסר עיי עבו״ם אחר חצות לא ת]  בגדים לכובס אחר חצי
 ע״י ישראל, וכיש דאסור לנלח לעכוים, ובשכח מותר בנטילת צשרנים
, ומהדי״ו ומחרי״ל מחמירים , ומכימק יבול לנקר הצואה  אחד חצות כא״ו
 שתחת צפרניס מחמת קפידה דנפ״י ונוהגים שלא להקיז דם בכל עי״מ
, ושדע^פיז וקאפפזעםצען בערב שבועות ח נ ־ ס  1מעזס ערב שבועית ד
, חוץ מהושענא רבה, ר י ת  אסור, ובשאר ע-׳׳ט מהדייו אוסר, ומהרייל מ
, וההולך ממקום שעושין למקום שאין ז  ובעי״ט האחרון של פסח שרי
 עושין נוהג חומרי מקום שהלך לשם בישוב !ראע־ג דשאר רבריס ומידי
 ראבילה סותרים כשדעתו לחזור בצנעה , במלאכה ליכא צנעה! ואינו
 מותר רק במרבד, או כשהוא עדיין הדן לתחום [ואז אשי׳ אץ דעתו לתזור
. וההולך ממקום שאין עישין למקום שעושין ודעתו לתזור נוהג  מותר!
, ולא יתראה  חומרי מקום שיצא משם [ורק באין דעתו להזור מותר!
, וכן הדין במוליך ב י  שהוא בטל מהמת איסור מפני המחלוקת: כ
, למקום שלא ו ר ע ב ה מינו בשרה דתי־ב ל ל כ  פירות שביעית ממקום ע
ת אחת . והכובש נ׳ כבשים בחבי ר ע ב ך, חייב ל פו ה עדיין, או להי ל  כ
 בל שכלה מינו מן השדה יבער מינו מן חהבית : סיג, מקום שנהגו
, ובכל מקום ן  שלא למכור בהמה דקה שחשודין על הרביעה אין מוכרי
, אטו שאלה ושכירות לעובד כוכבים שעושה ה ס ה נ מ ה ב  אסור ב
 בת מלאכה בשבח , ורק על ירי סרסור או בקנאו לשחיטה
ל ואפילו לקנות כדי לחרוית ולמוכרן ב  נו־גים ד יהד . ועכשיו נחנו היתר ב
 ובעל נפש ימעט בבהמה ממאה, רליכא למימר דלשחיטה לוקחה ,
: סיר , רק תר  ובשאלת נולרמ׳ז נם בשכירות! מוחין ביד הנוהגים הי



ב בשמנה ומחצה. בין ר ^ ומחצה״)• ק : : ; : ^ / K ת י א ח ס ו י נ י י נ  ש
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. תמיד של בין הערבים כשחכו כצ ט ח ש נ ך י ט ^ ט פרק ח א ן ב חמן שחיטת תמיר מ ״ ר ה ב ת כ - ט ח ש נ ך י מ ת ; פרק ה א ״ ן י ״ י ח  פיה א
 ניניה •״ז סי* / «׳•' «״6 ינפו צללי ערב וכו׳ ואין צל טעה אלא צל כל שאר ימות השנה בשמנה ומחצה. דזמ; שחיטת
ה לומר ואין לו כעייה לא למזרח ולא למערב התמיד מכי ינעו צללי ערב שהוא משש שעות ומחצה ולמעלה; אדם תחתיוC״ צ ו ר . 2 ™ r ! \ V » 
™ אבל שיהיה תחתיו ממש זהו דבר שהחוש מכחישו ככל אלו הארצות שחמה טעה למערב.שחצי שש וחצי שבע היא עומדת באמצע , , i ,4*̂ *2 
 £\£«ע7^.״^ ואן) בארץ ישראל. לפי שאין צל כל הרקיע. ואין צל טעה אצא צל כל אדם
: אלם תחתיו אף באמצע היום . אלא פרפ ה א תמיד א) נשחט כ) בשכנה תחתיו ומאחרין שמיעתו שתי שעות « ע י " .  ״־ד ^
* להשוכניס בין עגול סרטן לעגיל ומחצה*). וקרב בתשע אחר זמט מפני נדרים ונדבות שא״א * ח ^ ו » * » » » נ ״ - • 

ע להקריבם אחר תמיד של בין הערבים ח ומחצה י). בערבי פסחים נשחטבשי כ ש ט מ ש א ה  גדי. ואחת בשנהנ) תנ
מ דכתיכ (וקראו׳) והקעיל עליה חלבי . י ה * ח מ ה י נ מ ש ר ב ד ה  הראש לקצתם קצתם איש איש ביומי י*ח*ד־ m . י
 השלמים על עולת הבקר השלם כל
 הקרבטת כולן שלא יהא דבר מאוחר
f ^ אבל לשוכנים חוצה לעגולים האמורים בערב שבת 0 . נשחט בשש ומחצה ״וקרב לתמיד של בין הערבים. ואפי׳ בשבת U *  יוק :
ב לעולם השמש דרומית או צפונית להם בשבע ומחצה. והפסח אחריו ח< : שאץ קרבים נדרים ונדבות מאחדם י ע ב ׳ יב?י*א' י  ב

* ב הפסח ששחטו שלא לשמו ם). וקבל זמן שחיטת תמיד של ביןהערבים משום 1 S D צפי> ועיסה צל בהכרח הטמה*?W• 5יב 
ק ישראל והלך וזרק י) שלא לשמו יא). או לשמו סרך נדרים ונדבות דחול. ובערב פסח / בערב לדרום אפיי בצהרים והנה א ל  הפסח־, נ
) שהפסח קרב אחר תמיד של ביןהערבי' מ ו מ ש ל ו ף מ ש א ל ל ו ש ) t א ב , ^ ש ל א ל ש  ™ t י2£!־ג ™ ידעט ט היא כמו שמנה מעלות לצפון ו
. ולשון הרמב״ם משיאריך מקדמינן ליה שעה אחת ועבלינן ליה  «•״> עכי״ק ומישגי׳ל עגול סרטן
. ב יקבל הצל ויראה לכל שהאריך; בשמנה ומחצה. פירש הר״ב ומאחדן בשכע ומחצה: חל להיות בע״ש. לאיכא נחי צליית הפסח דלא ן י  ערב «
; וכו׳ שאי אפשר להקריבם וכוי השלם כל הקדמות כולן דחיא שבת וצריך לצלותו מבעוד יום מקדמינן ליה ומוחבינ! ליה נ  !הי1ך.
. גמר מחצה ע ו כ ש ב ב ר ק * ודל רש״י ולא תפליק על תמיד הערב דלאחר תמיד הערב אדניה שיהיה נשחט בו׳ ומחצה: ו 3 ״ ע ' י י  ייייליד״ יע
 לא הקריב קרבן ועיי מכנה ד׳ פ״ד דר׳׳ה: בערב פסח נשחט הקרבתו בכבע ומחצת ששוהין שעה אחת בעשייתו׳ ב ששחטו
 ראשון לציון בשבע ומחצה. פירש הר״ב שהפסח קרב אחר התמיד וכו׳ [שלא לשמו]. כגון ששחטו לשם שלמים. או קבל הדס במזרק. או
 פ׳ה א הר״ב סד׳י* מפורש במ״ג ע״ש: חל להיות בערב כבת הוי. כתב הרי׳ב הוליך הדםלמזבח, או זרק הדם על גבי המזבח : שלא לשמו.
j דאיכא נמי צליית הפסח כו׳ וצריך לצלותו מבעוד יום. וכן לשון שבארבע עבודות הללו המחשבה פיסלמ הזבח: או לשמו ושלא ! F J . c / 0 

 עיין ינ׳לימ: ב חוי״ט רשי׳יבכאן. גם ביומא דף כ׳׳ח אבל רוצה לומר קודם הלילה לשמו. כגון ששחט לכמו וקבל הדם שלא לשמו: או שלא לשמוא).
א תנןבסוף פרק קמא דשבת מכלשליןאת הפסחבתטרעם הך ה ד < "5F אלא 

 ט׳ חידוש ק5ה "שלא חשיכה ולשון הרמב״ם לפי שא״א לצלותו בליל שבת [*ומי׳ש הר״ב] ומותבינן ליה אדניה עי׳ מ״ש בפ״ט משנה ב׳ בס״ד]:
; הר״ב בארבע עבודות הללו המחשבה פוסלת. זה יתבאר בארוכה במקומו ריש $ ב ששחטו שלא לשמו וקבל והלך וכו׳. פי א ג ״ ? ל

י מ ק ג ש

ם * י ע  ה

ת זבחים. אבל מ״ש מחשבת ר״ל הדבור שחושב ואומר שלא לשמו וזהו שכתב לקמן בסמיך כגון דאמר הדני שומט לכמו כוי וכ״כ ט י »״י!״• 3 מ מ*כ י מ ? 
. פי׳ הר״ב כגון ששחט לשמו וקבל הדם שלא ׳ ט : התום׳ סוף פ״ג דבבא מציפא• ואעתיקם כס בם׳׳ד: או לשמו ושלא לשמו ו ה ל י י , ד׳ה מנחה ג *י  ג
. לדבריו סוגיא דמתניתץ דתנא והדר מפרש דהא לתנא דשא  לשמו. או שלא לשמו ולשמו. פירש הך סיפא אכמעינן כו׳
ת יע״ק הפסח ששחטו כלא לשמו או קיבל. או הלך. או זרק. מפרש לה דל״ש לן אם. הקדם לשמו. או הקדים שלא לשמו א״נ רישא ו פ ס ו  ת
* 5£ שכחע בסתם וקבל שלא לפמו וה׳׳א כי מפרש לשמו לא עקר ליה שלא לשמו דבעבולה אחרת קמל״ן או לשמו ושלא לשמו. » י " ב J S 3 3 ' י '  פ

ת ל׳יכאמ׳ניוהיר ובי! כך ובין כך קשיא ליה דהשתא כשהקדם לשמו אמרת דאתא שלא לשמו דבתדה ופסלית כשהקלים שלא לשמו שנפסל ועומד ב ש ב  י
 הוא מיבעיאדמהיכי תיתילן שיחזור ויוכשר. וניחא ליה רהך סיפא אשמעינן דמחשבין מעבודה לעבודה כגון דאמר הדני שוחט

/ . • י ׳״ , י ,, ,,  במה דאפשר משום פסח ז . , ו « ״ 1 / * \ / ׳״ 1
. הוצרך לפרש כן הע״ג דלישנא דהך סיפא איפכא הוחשלא לשמו ולשמו. מ״מ אף מעבודה לעבודה נמי לא אלטריך . מיס כיו! לשמו כו׳ ו  עאחרי
״ לאשמעינן כשהקדים שלא לשמו הלכך מפרש לה הכי ומבבא יתירא הוא דדיק דלהט אתא כךנראין דבריו. אבל לא ידעתי 7 ^ C T ^ N ^ 
. י קתנ . מי הכניסו לכל הדוחקים הללו. דבהדא אמדנן בגמרא דבבא דלשמו ושלא לשמו לא צדכא דהא היינו דשא לאו או ה צ ח מ ו \ 1 
ן וכתבו התוספות דאין לפרש הא בסתם והא במפרש דסברא הוא דבב׳ עבודות אינו מועיל מפרש יותר מבםתם ע״כ. ומוקיסלה ה ח י י « 1 _  גמרא: ג
^ לביא זו דלשמו ושלא לשמו למחשב בפת* עבודות כגון דאמר הריני שוחט לשמו וכוי. ורקתני תו או שלא לשמו ולשמו פסול נ ^ ו ״ י י נ ׳ ^ ׳  מ
ף סיג ע־» בדן הוא דלא איצטריך ליה ואיידי דתנא לשמו ושלא לשמו. תנא נמי שלא לשמו ולשמו. וטון דהתלמוד ניחא ליה לפרש דתנא  ובמסכת־! י
. ה '־ איידי לא הוי ליה לבחור דרך לעצמו וסובל בזה גס כן דותק גדול דמאי דאשמעינן כסיפא לא הוה כלישנא דמתנייה ב י כ י ו כ ר ם י א י מ ב ה י '  י
 ועור משום הט דלא ניחא לפרש איילי בחר בפירושו הואיל ומדנא לא נפקא לן מידי. אכתי לא הוה ליה לבחור פירוש

_ מלכו _ _ י אי _ י ה ״ , א) גיע״ג י ו ט ̂ $:מן (ע B 

ן  ־^״־fe יכין תפארת ישראל יכי
ה ״״יי* TYH א) של בין העיביס: כ) כל השנה: ג) דהיינו ב׳ שעוח ומחצה אחר והפסחים רבים, להט הקדמו להחמיר פעה א׳: ו) קאי גס ארישא, נ : א , . ה ׳ " n n " 
£ , חצות, אף חמן שחיטתו מראורייחא אתר ו׳ ומחצה, שאז עמו אף דבשבפ ליכא נדריס ונדבות, משוס לא פלונ תקנו שיהיה נשחט  ״,״לי ר
£ צללימיב, אפייהאמרוהוב׳ שמוה, כד שיהי׳להס פנאי להקריב קודם החמיר בשבח לכחול: ו) ואז הרי צריך לצלות הפסח קורס כבת: " v ;4וגל » - » 
ג לעשייתו נדרים ונדבות, שאסור להקריבה אח״כ. אבל לא רצו לאחרו יותר ח) כד שיהיה לו שעה א' יתירה לנלייתו: ט) שאמר בשעת שחיטה, ׳  אחת מן קו המשוה כ
 י־ י '~' הריני שומטו לשם שלמיס: י) או או: יא) אכולה קאי, דבאלו הר׳
 מחשכתו פישלת הזבח, בשחיטה, בקבלת הדם במזרק מצואר הבהמה,
: י ^ א׳לעשייתו, וני שעוח ומחצה לפני עטיתי ובי שעות ומחצה לאחר בהולכת הדס למזבח, ובזריקה הדס במזבח: יב)בעבודה א ' ^ t ^ S ^ l 
ה עשייתו: ד)ר*צ גמר הקרבה היה בש׳ ומחצה, דשעה א'שוהה יג) אי״ל טון דכבר אשמעינן דלשמו ושלא לשמו פסול, מכל שכן י ה \ י  «;ו3*הה8ן ^
 זה ביום חקיסז המוז בעשייתו: ה) משום שהפסח נשחט אחר חמיד של בין הערבים, שלא לשמו ולשמו, דאפסיל כבר מעמדה קמייתא, י״ל דשד״א טעמא

 וצשומיס בקצה גבול עגול לדשא
, ביוש הי\סח טבת. אן לאלה השוכנים ביו שה׳ ל,5וח המנולים האלה הבא השמש נכחש שתים 5שכה. י ל  ההסך ג



 ציונים

'  ג שחמד ס• 15 גיא 0
' פ'כ מה׳ p״>t ה״ה:  ע״א מ״
ת . ונהי•  שחשו קו>ס חצו
 ג׳יא ע׳־א , מיי׳ פ־א מי.'
 קימ ה״ד יפש״ו מהי זפיגי
 מוקדשץ הייג : ך הים־חט

נ י . ס ח ם פ  א׳ן ה
 ממזוח ע״ח עיינ, «־*'
 פ׳יא «ה׳ י,'פ ה״ה *.

 שנויי נוםהאות
 שלמים ולשם פסח
 בד״נ ובמשביי׳ר., הפסה.
( ו י י ו נ מ  J (ושלא ל
 בכי׳יק ליתח בנו״ס.
 לטמאים ולטהורים
 (לסייס בדכי נןוכ)ג:י"מ
 ב׳ לטהורים ולטמאיט
. ע י ר  כשלל ללעיל ועי׳ ת
 חצות כדינ ובמשבי״ר
. (כשום) שני ת ו צ ח  ל
 כין:דיג ובכי׳קונמשב׳׳יר
 שנ׳ בו בין וליתח.
 (שחטו) קורט לתמיד
נ ובמשבי׳(־ ליתא ו־ן ״  מ
 ליחא בכי״ק(ושס וקודם)
 וכן ליתא בכי־מ ב' (ושש
( ד ב ל ב ו ) . ( ד  התמי
 3ט'מ נ׳ זנכייא לי׳־״ח
. אחד  (ובהה ויהא)
, . ר ה  מטרם במשב": א
 (דם) התמיד וכיה בכל
 מקום במשב״ב ליר,א.
 ך אף התמיד נניייק
 אף על התמיד (?) .
 רשיא הפסח בכי׳א.*
. *ף ; במשבי״ר . ח ס » 

 השהה .

 תוספות חדשים
ה שחטו ה ג בםשנ י  פ
 כר שד שיזרק דם
 התמיד ואם נזרק כשר
 ע״כ בזבחים רף צ׳א
 מפרש דאיירי ששמנו גס
 התמיר תיכף אחר הפשח
 ודייק ליה מדקתנ• עד
 שיזרק דם התמיר ולא
 קחני עי שימוש רזרק אבל
 אס לא שחנו עדין התמיד
 •ורוק דס הפסח לכתחלה
 והרמב׳ם בחבורו העתק
 המשגה כלשונה ולא
 ביאר כלוה מזה :

 (ממהורש׳ח ז5"ל):
 ד כמשנה השוחט א:
 הפסח כו׳ עיין גשו״ת
 שאגח אריה פלפול ארוך
 על אותה משיה ;
ם ד״ה על החמן ״ י ו ו  ו
 כוי בירושלמי מפ׳ דזבח

 ראשון לציון
ו ש ו ר י פ ס ר מ מ ה ג ש מ ב  ג
 של ממרס תמצא בו״ויינו
 לקמן גמ״ג פ״ד דיומא
 דיה ממרס וקצת חידוש
 שלא הקדיס התוייט פירושו
 דלקמן אזהכא זגס הריב
 דגיו/ר לקמן פירושו ולא
 אדהכא צריך נועמא :
 תוייפ מדיח שהטו
 וש״בדיכמות>;נ/י<ועמ״ש
 התריע במקומות אלו
ן ט  ממ!א דברים משוקיט מ
 דרשיין טעמא דקרא .
 ד במשנה רש״א ע'
 תוס׳ יומא כנו ד״ה אלא:
 מוי״ט םי״ה השוחע 1
t'p כוי כ׳׳מ ס׳״א מהלי 

 עיין ישל׳מ:

 ר״ע מברטנורה תמיד נשחט פרק fl ©סחים תוספת יום טוב ק

 הךסיפאאשמעינן דמחכבים מעבודה לעבודה שאם תשב בשעת מלט שהיה לו לפרש כאידך אוקמתא בגמרא ללכמו ושלא לשמו
 עבודה זו על חברתה לעשותה ״)במחשבה פסולה כגון דאמר מיירי בעבודה אתת ואפמעינן דאף בגמר דבריו נתפס והנא
 הריני שוחט לשמו ע״מ לזרוק דמו שלא לשמו נפסל הזבח מיד תו שלא לשמו ולשמו לאכמעינן דהא דבגמר דבריו נתפס היינו
 ואפי' לא עשת הפניה במחשבה פסולה כמו שחשבוהט משמעותא כר׳ יוסי דפרק ה׳ דתמורה מפנה ג' דאף בגמר דבריו נתפס
 אמרינ; ולתרוייהו איכוין. לאפוקי מבן
 ננס בפרק ז' דב״ב מ״נ לחמר תפוס
 לפון אחרון דווקא והוי כשר . וכן
 הלכה כרבי יוסי במסכת תמורה .
 והר״ב בעצמו מפרש כך לבבות
 הללו בפרק קמא דזבחיס מ״ר ובריש
 מנחות. [*ועיי מ״ש במ״ח פ״ח
 דב״מומה שכתב הר״בכגון דאמר
 כוי עיי בזה משנה י״ב פ״ג דב׳׳מ]:
 פסול. פי׳ הר״ב נפקא לן מקרא
 לכתיב ואמרתם וגוי ועיין בריש
 זבחים כפייישי ־• ג ושלא למעיו.
 דמ׳׳ר במכסת מלמד שאין הפסח
 נשחט אלאלמנוייו. גמ': לטמאים
 ולטהורים . כן הטסח בכל הספרים
 שראיתי [״וכןכתט [החוסשות] ריש
 דף סי] ובסוף פ' דלקמן נמצא בסדר
 המשנה בירושלמי לטהורים ולטמאים:
ו קודם לתמיד כשר . ט ח  ש
 ףללכתחלה פסח מאוחר לתמיד] מפום דכתיב ביה בערב
 ובין הערבים כרכתב הר״ב שנאמר (לברים טז) תזבח את
 הפסח בערב ושימו אותו וגוי בין הערבים. ואילו בתמיד
 לא כתיב אלא (מנדבר כל) ואת הכבש השני תמשה בין
ו והרמב״ם בפרק א' מהלי תמידין  הערבים. בגמרא דף לנ
 כתב טעם לפי שאי אפשר שיקריבו כל ישראל פסחיהן
 בשתי שעות. ועי׳ מה שכתבתי ריש פרק ב׳ דסוטה ופרק
ט . עיי בדרבי יהודה לקמן ח ו ש ת : ד ה ו מ ב י  שט ד
. מ״ש הר׳׳ב שהיה ברשות אחד מבני  בסמוך: על החמן
 חבורה דאמר קרא לא תשחט ולא ילין לא תשחט על חמן
 הנך דעבר עליה משום לא ילין גמרא. ומ״ש הר״ב דאפילו
*ן לעזרה. מפרש בגמ׳ דאן» ע״ג דכתיב על חמן לא ז 5 מ ח  ה

 בעינן על בסמוך ועי׳ משנה ה׳ פי״א דמגחות מה שאכתוב שם
 בסייר. ומ״ש הר״ב דאין הזבח נפסל. בירושלמי מפרש דזבח

 פסול. כיצד לשמו ושלא לשמו.לשם פסת
 ולשםשלמיםיי). שלא לשמו ולשמו, לשם
 שלמים ולשם פסה: j שהטו שלא
 לאוכליו«י) ושלא למנוייו •«) לערלים יי)
. לאוכליו ושלא ( ״  ךלטמאים פסול י
 לאוכליו. למנוייו ושלא למנוייו • למולים
 ולערלים. לטמאים ולטהורים. כשר .
 שחטו קודם חצות פסול. משום שנאמר
 (יקי* לנ) בין הערבים ים). שחטו קודם
 לתמיד כשר • וכלבד שיהא אחד ממרס
 בדמו כ) עד שיזרק דם התמיד. ואם
 נזרקבא) כשר: ך השוחט את הפסח על
. רבי  החמץ עובר בלא תעשה״)
 יהודה אומר אף התמיד כי) ״ רבי שמעון
 אומר הפסח בארבעה עשר לשמהחייבכח).

 דמתניתין או שחשב בשעת שחיטה
 לזרוק הרם שלא לשמו ושחט לשמו
 פסול. ופסח דפםול שלא לשמו
 נפקא לן מקרא ךכתיב (שמות יב)
 ואמרתם זבח פסח הוא עד שיהיה
 הזבח לשם פסת והוא משמע לעכב:
 J שחטו שלא לארפליו. חולה וזקן
 וקטן שאין יכולץ לאכול כזית בשר
 ואין בו מנויין אחרים אלא הן פסול
 דלפי אכלו כתיב (שם) הראוי לאכול:
 שלא למנוייו. נמט עליו חבורה זו
 ושחטו לשם חבורה אחרת : לערלים.
 לישראלים שמתו אחיהם מחמת מילה
. דכתיב ח ס מי פסולים לאכול פ  ו
 (שס) וכל ערל לא יאכל בו. וטמאים
 כמי אםורין בקדשים ובכרה הן על
 אכילתן: לאובליו ושלא לאוכליו
. ולא דמי לשמו ושלא לשמו ר ש  כ
 דפסל דהתס הסולו בנופו .

 שהמחשבה שפיסלהו היתה בגופו של קרבן אבל לאוהליו ופלא
 (אוכליו אק המחשבה הפוסלת בגופו של קרבן אלא בדבר שהוא
. שלא יקרוש כדי שיהא ראוי  חון ממנו: ממרס בדמו
. דאע״ג דפסח מאוחר ר ש  לזריקה: ואם זרק קודם לתמיד כ
 לתמיד מכוס דכתיב ביה בערב ובין הערביס לא מפסל
ת הפסח על החמץ. כלומר ובשעת  בהכי: ך השוהט א
 שחוטה היה חמן ברשות השוחט או אחל מכני חבורה אפילו לא
 היה החמן בעזרה: עובר כלא תעשה. ללא תשחצו על חמן
ר. של בין  דם זבחי(שמות לד) ואין הזבח נפסל: אף התמי
[ ברשות w ז שהיה מ ל ח  הערבים דערבי פסחים ששחנוי ע
 השוחט או המקריב עובר בלאו. דדרישובחי המיוחד לי והוא
 התמיד וחין הלכה כרבי יהודה: רבי שמעין איטר הפסח
 בארבעה עשר. ששחטו על חמן לשמו חייב משום לא תשחט על

ן ק ר במחשבת הסול וכן בטמון ח ׳  •) בריב ז

 קרייה רחמנא. כ״מ פ״אמהלכות קרבן פסח : רבי יהודה אומר אף התמיד. פירש הר״ב שהיה החמן ברשות השוחט או המקריב
 ר״ל זורק הדם או מקטיר האמורי! חריקת דם פירש״י דאיתרבייא במכילתא מדם זבחי ומקטיר ילפיק בגמרא מרסמכיה לא תכחט
 ללא ילין חלב כל שישנו בעבורה שלהן באזהרת הלנה ישנו נמי באזהרת חמץ ולכ״ע ינפיק הכי והיל להר״ב לפרש כן בתנא

 , קמא

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 JYS (א) ולא ש״ר בהא אי עביד לא מהני, לכל שחטאו מצד דבר
 אחר, ולא בהמעשה גופ", צא אמרינו ללא מהני כמו השוחנו
 בשבח ויו״כ לשחיטתו כשירה [ועיי ח״מ ר״ח בסמי׳ע ורס״ז שם].
 אבי׳י כיוון ע״ר שליט״א למהרייע בתשו׳ [ח״א ס׳יט]. אולם הוש׳ כאן
 כהנו ללהכי כשר הסהח מללא שינה עליו הכי לעכב . אולם תמהני איך
 נשמט מרבותינו הירושלמי שהביא רמל״מ [ש״א מק״פ ה״ה], שכ׳ לכשר
 משום לזבחי קריא רחמגא. והרי מהן ירושל׳ מוכח לסברא למהרי״ס
 ליתא, לא׳׳כ ל״ל קרא לזבחי. וגם לרבעחוס׳ ק׳ דעי׳כ בכהי׳ג א״צ דלשני
 עליו הכתוב, לאל״כ ל״ל קרא. וצ״ע: העבתי לבני המאה״ג החרזן
, בעל מפיה כנץ, מתחת פמישך זה יצא גץ, ז ח ל ה ע  שציס״א > אחה ב
 שלא יבעירני ולא יזיקגי וסרחי נץ וגס הנה העץ. לא צלילי ק׳ ולא
 לרנעתוס׳ וצמהרי״ט ק׳ נררושל' זה שהבאת. להן אמת שרמ״ל פי׳
 הירושל' כמו שכתבת. אולם, לחולימ הדרה בעקרי הבתים כמוני, דרך
 אחרת בירושלמי הנ״ל. לעונת חזקי/ דלשלם הפסח פמל, ללא כרב
 מקרי לצלקי עלה. ועמס נגפח ביק לאזלה לה קושיחך כאזלא גירש

י ש י ר י פ נ  ו

ל הבא ז  ררישא דפסול משום דרק בגמר דבריו אדם נחפס, קמ;
 דבתחלת דבריו נמי נתפס: יד) קמ״ל דאפילו שלמים מחשב פלא
 לשמה אע׳׳ג דשסח בשאר ימות השנה שלמיס כינהו: טו) למולה או
 לזקן או לקטן, שאין יכולין לאכול כזית: טו) רסבור של חבורה
 אחרת הוא: יז)(ישראלים שלא מלו: יח< ודוקא כשאמר כ; בשעת
 שחיטה, אבל אץ מחשבת אוכלין פיסל בשאר עבודות [כ״כ תוס׳
 הכא ד־ה שחסו]: יט) הא דנקט הבא קרא טפי מכזלהו דלעיל, נ״ל
: כ) מנער ובוחש [ ׳ ס י״כ א  מפום דאיכא מאן יפליג בהא [טכחי
 בלם שלא יקרוש: כא) קודם לתמיד: בב) שהיה חמץ ברשות השוחט
 או המקריב או לאי מהחבורה, אף שאין החמץ בעזרה: כג) לגופה
 לא צריכה רק דיוקא קמ״ל דהא תמיד לא. והפסח כשר (א):
, עוכר:  כד) שבין ערבים שבערב פסח: כה) אם שחט על חמן

 שמואל, ואפ״ה לקה מלקראו הכ׳ זבח/ למימרא לאף שנפסל/ זבחי

ד מ ע ו  ס
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. וצריך חמץ דפםח כשר הוא ושחיטה ראוייה היא ושמה שחיטה: שלא  קמא ומה שכתב הר״ב דדליש זבחי המיוחד לי. בגמ׳
. לפסול הוא ושחיטת שאינה ראויה היא ולאו שמה ר ו ט  לומר דהכי יליף זבח זבחי כלומר זבח היינו פסח וכתיכ נמי לשמו פ
ן  ביוי׳ד להביא התמיד. דהא ר״י אף התמיד קאמר ש״מ ללהוסין* בא: שחיטה: ושאר בל הזבחים. שנשחטו בי״ד אחר חצוח על המז
. ואע״פ שכשרים הן. כדתנן כל ר ר כל הזבחים. גמ'. דכתיב זבחי ובחי תרי זמני קרי בית בין לשמן בין שלא לשמן פטו א ש  ו

. יזיליז ל׳ י ע ו ם ב  ז
מ ח ע ח נ ס פ  ה ה

 הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים
 וכו׳. אע״פ ק פטור דכתיב זבחי*
 זבחי שני פעמים לא תשחט על חמן
 דם זבחי ולא תזבח על חמן דם זבחי
 (שם גג) ולמאי הלנתא פלגינהו רחמנא
 ולא כתב זבידי בחד קרא. והכל
 במשמע בין פסח בי! שאר זבחים.
 לומר לך בזמן דאיכא זבח דהיינו בי״ר
 דאינא פסח לא מחייב אשאר זבחים
 ובזמן דליכא זבח כגון בתוך הפסח
 מחייב אשאר זבחים אס שחטן על
 חמן: ובמועד . בתוך הפסח. אם
 לשמו שחטו לפסח על החמן פטור
 מלא תשחט דפסח שלא בזמנו לשמו
 פסול. והויא לה שחיטה שאינה
 ראויה: שלא לשמו . אלא לכם
 שלמים חייב ללהכי קאי והויא לה
 שחיטה ראויה. וחייב מכוס לא תשחט. בהד לאו ללא יראה ולא
 ימצא : ושאר כל הזבחים. שנזבחו בתוך המועד על חמן בין
 לשמן. בין פלא לשמן. חייב. דקרא אשאר זבחים נמי אזהר: חוץ

 ושלא לשמו פטור »<. ושאר כל הזבחים
 בין לשמן ובין שלא לשמן») פטורכח).
 ובמועד «a לשמו פטור. שלא לשמו
. ושאר כלהזבתםלא) בין לשמן (  חייב ל
. חוץ מן החטאת ( *  בין שלא לשמן חייב ל
 ששחט שלא לשמה *0 : ףןהפסח נשחט
 בשלש כתותלי). שנאמר >שם״ יב)ושחטו
 אות כל קהל עדת ישראל. קהל. וערה.
 וישראלי נכנסה כת הר אשונה נתמלאת
 העזרה. נעלו דלתות העזרה לי) תקעו
 הריעו ותקעו. הכהנים עומדים שורות
 שורות ובידיהם בזיכי ל«) כסף ובדכי זהב.
 שורה שכולה כסף כסף. ושורה שכולה
. לא היו מעורבין לפ) ולא היו ( ח  זהב זהב ל

 זבח זבחיי. פי׳ רש׳׳י שקיל י׳ דחד
 מינייהו שדי אאידך קרי ביה זבח
 דהיינו פסח וקרי ביה זבחיי לשאר
 זבחים: ובמועד וכוי. שלא לשמו.
ב אלא לכס שלמים חייב ״  פי׳ הר
. כדפי' ברפ״ק דזבחים  דלהכי קאי
 דקיי׳צ פסח בשאר ימות השנה
 שלמים הוי וכל דינו כשלמים, וקשה
 דאפילו לשמו יהא חייב דהא שלמים
 ששחטן פלא לשמן דהייט לשם פסח
 חייב ומרקים בגמ' דהכא כגון שהיו
 הבעלים טמא מת ונדחי; לפסח
 כני דסתמיה לכם פסח קאי. ועיי
 עוד מה שכתבתי שם בזבחים :
 חייב. כתב הר״במשוס לא תשחט
 בהדי לאו דלא יראה וכ״כ רש״י .
 א:ל ברישא לא פירשו ק ־ משום

 דלאו ללא יראה איט בי״ד דכל שבעה כתיב גבי לא יראה
 וכדמסיק המגיד בפרק ג' מהלכות חמן : ך, בזיכי .

 פירש
. דפסולה היא משום דכתיב בשחיטתה חטאת היא. היא ולא הנשחטה שלא לשמה ה מ ש  מן החטאת ששחטה שלא ל

. [בין שהצבור מרובים] בין שהצבור מועטים. ויכולים סלן לשחוט בבת אחת. מצוה ליחלק לשלש ת ו ת  ה הפסה נשחט בשלש כ
. י פ י ז . ועדה. וישראל. הרי שלש כתות: ב ל ה  כתות . זו אחר זו: שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. ק
לים. רחבים היו מלמעלה . דהכישפיר טפי: ולא היולבזיכים שו ף ס  כפות גדולות לקבל בהם הדם: שורה שכולה כסף כ

 ותחתיהם

עז ו  ישראל ב
, לשניה א נ ד שיהיו לברי חזקי׳ כדברי ר׳ מ  וכפירוש׳ זה מסתבר. כ

הן אמח שנס רגעתוס׳ בתמורה ל״ל ב' סי׳ הירושלמ(  ס״ל שפסול. ו
ד רבעתוס' בכל דובחי ב  ברמ׳יל הנ״צ. אוצס נבר ׳לעינן ללאו כל ל
ר מדלאי  נחלא מחתי מחתינהו. ואולם תירוץ ריב״א בכאן. ללהט מ
 שינה עציו הכתיב לעכב צא אכחל ממך בני בבת עיני שליט״א, שאוני
ם ה י ר  כנלי מסנקא, צר כקוסא דמחעא מלמיעל פילא לחמן, הן מ
 הקלושים חצו. ללפע״ד נראה ללוקא בכל עשה שבקלפים צריך הכחוג
 לשכיח דלעכב [כתוס' מנחות ל״ח אי] משא׳־׳כ בלא תעשה א״צ הכתוב
 לשנות, דבל״ו מעכב , לבל מילי דאמר רחמנא, ל״ת אי עביל לא
, והכא הרי ל״ח הוא • ואגב אודיעך, לצפי סברתינו במלתא לא״ר י נ  מה
 לי׳ת מתורץ א',5י קישיא עצומה במנחות [ב״נ אי] למקשי רבינא , ואימא
 לא תאפה חמץ למיקם גברא עלי׳ כלאו ואיפסזלי לא מפסיל עכלה״נ,
 ורמוה הרי קיי״ל כרבא, לכל מלתא דא״ר זכו׳ לא מהני. ולפי דרכינו
 ניחא, דביון דהיכא ללא מפסל מצל המעשה בעצמה, רק מ*ל ל״א
 צא הוה בכצצ כל מלתא לא״ר וכוי, א״נ מכ״ש החם ללא צוהה חורה
 כלצ שלא נקריב מנחה מחומצת, רק שלא נחמיננה, א״כ הו׳׳ל כלאו ללא
ז שיפסלו מהקרבה עי״ז:  חעבול בבכור שורך ולא תגוז ב״צ, דלא ס״
ן הגדול םד1' שאר כל הזבחים/ כ׳ הר״ב דכתיב זבחי. וכ׳ עלה מאו ) ו ב ) 
א כליע״א ח״ל. מוס׳ יומא [כ״כו א׳] הקשו, הא בצח״־: הסור, ב י ק  ע
 דהקרבן כסוצ מדשחסו בז;.ן פסח דהוא אחר חמיל הערבים. ומיי
 לעשה להשלמה רק לכתחילה ובליעבל כשר הקרבן. זחמיהני הרי זמן
, ׳ , א״כ מה קו ר פ  פסח לאחר חצית ובשחס הפסח קולם ההמיל כ
 הרי י״ל דמיירי לאם שחע שאר זבחים אחר חצוח דודם התמיר על
 חמץ אצטדך קרא צפסרז. ו5״ע, פכלה״ט. אמד המחבר גם אני
 ח״ל כבר הרגשתי זה כפירושי לעיצ כ״ז. אמנם צפע״ל יש לעצליק
fci ,ד , דס״ל לבשחט שאר זבחים אחר חצות קולם התמי  רבעתוס'
 אצטריך הנא לאשמע׳׳ לפטור, דהרי אפי׳ תמיד ששהמ אחריהם $צ
 החמץ ציכא למחייב רק ר י1לא, ורק משוס יכתיב זבחי המיוחל. אע״כ
 למיירי בשחק לאחר התמיל / יסד״א לחייב מדכחטן בזמן פסח j לחייב

 השורות לא היו מעורבץ , שתהיה שורה של זהב עומדת בין ב׳ שורומ

ן תפארת י כ  י
 כי) משום דאז הפסח פסול, להט סטור כששהעו על המן:
 כו) ששחטן בערב פסח אחר חצות על חמן: כח) אפילו שחטן קורס
,  החמיר של ערביי/ דאז כשדין הס, אפ״ה סטור כבשחען על חמן
: כט) בשחט ( ב ) ח ס  דרחמנא מענףנהו מלאו כששחטן בערב פ
 הפסח, בפסח על החמן: ל) אף שנטמאו בעלים שלו בי״ד, דאז
 סחמיהלשם פסח שני קאי, והוא שחטו לשם שלמים, עכ״סמדראוי
 גס לשצמיס והוא הקריבו לכס כך , כשר הוא, וחייב: לא) ששחטן
 בפסח על חמן: לב) דטלן כשרים אף שלא לשמן: לג) רחטאת
 פסול׳ כששחט׳ שלי׳ש להכי סטו׳ כששחט׳ על חמץ: לד) [אבסהיילוננמן],
 וצא שחטו כל הקהל בשעה אחת: לה) וכל כר. צריך שיהיה לכל
 הפחות י׳ בני אדם ומספקינן אי 5ריך גי כתות ביחד או בזה אחר
 זה, להבי בעינן ג' כיתות של ל׳ ל׳ בני אדם: לו) ר׳׳ל לא היה
 תלוי ברצונםלהכנס כמה שירצו, אלא נכנסו לעזרה, עד שנתמלאת,
 ואת״כ נועלין העזרה/ וכן בפעם בי. [ונ״ל דלא נועלים רק להיכר
 כדי שלא יככסי יותר, ויהי׳ נשחט בג׳ כתית, אבל בשעת
 שחיטת הפסחיס פתחו השערים מיד, דאל״כ הרי כל הזבחים שנזבחו
ז מ׳׳ז], ואפי׳  כששערי העזרה נעולים פסולים [כרתויייע ס׳יג לחמי
 למ״ש בס״ד בחומר בקודש [ס״ד סי׳ י׳] דכשאר קרבלית בשחטוס
 כשהשעריס נעולים כשריס בדיעבד, עכ״פ בפסח דלכהחילה מנ״ל,
 ואת׳׳ל דבפסח היה קבלה בידם שיהיו השערים נעוליס בשעת שחיטתו,
], במסיפק אם חייב בפסח,  וא״כ ק״ל למה דאמרינן בפסחים [דש״ח ג׳
 מיתי קרבן וכחני, דאס מחוייב בפסח יהיה זה פסח, ואם לאו יהיה זה
 שלמים. וקשה והיכי אפשר,והרי בפסח צריך שיהיו השערים נטולים,
 ובשלמים ששחטן כשהםערים נעולים פסולים [כעילובין ד״פ א׳],
 אע״כ או שכשהשער פתוח בזמן שחיעח הפסח כשר בדיעבד, או
 שאפילו לכתחילה צריך לפיתתו גם בשחיעת הפסח ולא נעלו רק להיכר
 וכדאמרן, וכך מסתבר רנל׳׳ז לא ידענא מנ״ל לרבותינו נעילה זו
 בשעת שחיטת הססחז ־ לז) כפות: לח) משוס נוי: לט) ר״ל;ס

 סין
 ע״א מנ(ר.א זא ש״ה מיי

 8״א מהי נן״1 י.״פ: נכנם־!.
oc - ם הייא: תקעו* 
ים . ש• הי״נ:  הי״נ: הבחנ

 שנויי נוסחאות
 (מן) החטאת בכי״א
 מחטאת . ששחט
 לד״נ וכפי׳׳ק וכמשבי״ר
 ששהטה וכיה גרע״ב;
ו , ט ח ש  במשכיב ש
 ה כתות נד׳נ בתים ;
 צכי״ק כיחים. עדת
 ישראל נכייק וגכי״מ נ׳
 ונ־י״א עדת ישראל בין
ם. נתמלאת י  מערב
 בכי״מ 3׳ ונתמלאה 3ד״>
ת בכי״ק א ל מ ת נ  ו
ת ו דלתו על . נ ת ל מ ח ב  ו
 בתורי": ננעלו ״ ; נכי׳מ
 3'וננעלו • הי־יעו כד״ג
 ובכי״ק ומגשבייר ותריעו.
 הברגים גנ־״מ ב׳
 וככי׳אוד,בחניטישורות
 (שורות) בדיג ליהא
 כניעות• ובידיר׳פ גכייא
. בזימ נכייק ם ד י ב  ו
 כוכי וכן בזכי זהב *
 לא היו מעורבין

 בי׳שבייל ולא.«

 תוספות חדשים
 קרייה רחצזנא כו׳ עכ״ל
 ותום' כהנו דהא לא שנה
 עליז הכתזג לט־כ וכהכ
 מהרשיא והא דכתיכ לא
׳ לא הזבח  תשחט ט
׳ מוקמילן לטנור  ט
 עליו גכ׳ לאוין ע״כ :

 (ממהורש׳ח ז5״ל) :

 ראשון לציון
 במ׳ענח ושלא לשמו
 פטור עי׳ מו0' חולץ פ״ה,
׳ מה ה ואין דנין ט  ד
 שהניחו גתימא: תוי״מ
׳ אצל  דיה חייב ט
 ברישא לא שירשו כן
 כו׳ עיין יסל״מ :
 ח במעונח נתמלאת
 העזרה , מן עזרה בכרוה
 כלומר ששם מתשללין לאל
 ושומטן ועוזרן כשביל
 כ! ןקראת עזרה ערוך )

 תוספות דע״ ק
 ד ואות יט) כהדעיב
 ד״י׳ ושאר כל הזבחים.
ב זבח/ביומא י ת נ  םט•׳ ד
 רף כ״ט ע״א בתים׳ דיה
 אלא וכו׳ הקשו דלמה
 לי קרא להכי הא
 בראייה פטור דהקיבן
 פסול כיון דשחטו בוםן
n שהוא אחר התמיד t t 
 ש^ הערביים . והוכיחו
 מזה דבדיי׳נבד אף דעבר
 על העשהדעליה השלם.
 מים הקרבן לא מפסיל
תי  בכך עיי״ש. ולא הבנ
 קישיי' דהא באמת זמן
 פסח מחצות ואילך ואש
 שהטו להמס* קודם תמיד
ר וממילא אם שחש ש  ג
 או לזבחים על החמץ
 פטורואעטדיך קרא להבי
 להיכא דשהט שלמיש
 בייז־ אהד חצות קודם

״ חנ״ע : י י ה ח  מ



ewt א ם תוספת ירט ה ט פרלן ה פסחי ח ש ע מברטנורה תמיד נ  ר
. מ ישראל ח  ו ע

 מיא זניזים י״ל ע'3 ,
: ו יצתה . י ״ י  מ״' :a ה
 ס״ל u׳h יטש(מי סימיו
 מיז ה״ו , מיי׳ שם מעיו :
EB ׳ י י ת ההלל . מ  קראו א
 י\״א; טיטיהם . כינ־.
י מעגיע ס ל 5 ו ל  נ״ל ע״נ , י
. י ח ע ע ט  ״״נ ח כ

t״ps E P ״ י א • מ ״ ד ע י  ס

 שנויי נוסחאות
. ר ב ח ל  ו וחברו (
, ל בל״ג ובמשבייר. נ ק מ (  ו

 מ י ׳'מ
 בכי״א
ל ב ק  ו
ו ר ב ח  ל

 0קבל וכיה
 ככי׳׳ק וליתא ;
; ל ב  ב׳ . , ק
 שחט ישראל

 כתן נתנו כהן . ._..
ת המלא) א  כו׳ מקבל. (
ר י ז ח מ  בכייק ליהא. ו
 את הריקן. כהן ככי״מ
. . ק י ט ; ב .  ג' והחזיר .
קפ; בעיי הראשון  הרי
 את הריקן מיד הכהן
 וכיה הכהן בל׳נ; בטיק
. ן ה כ ה : במשל״פ ו כהן  ו
ר יצאת; ׳  ז יצההבמשבי
ה נ ו ש א ר . ח ת א ע י ק ׳ ׳ י כ  נ
 בכי׳ק ו ג מ ש 5 י י ר
 הראשונה יכיה גסבכיימ
ה במשגי׳ר ס נ כ נ . ו י  כ
 נכנסה ן בכי״א נכנסת .
ק ) שניה בדיכ וגט׳ מ כ ) 
 השניה וליתא וכן ליתא
ה שניה ת צ  כמשבייר. י
 נכנסה שלישית בכייק
 יצאתח השגיח ונכנטה
 השלישית: בכי״איצתה
ת שניה נכנסת כת  כ
ה ש ע מ  שלישית. כ
 הראשונה כך מעשה
ה וחשלי־שיר י נ ש  ה
ת י ג , ש  מישצי׳ר .
 ושלישית; בלינ כמעשה
, שניה . ן  ראשונה כ
ו ש ל  והשלישית. ש
 ככי״ק שלישו (הץ׳ד
 לצירה ונקודה השיץ
 גחירק הל׳ בצירה) וכן
 בםמוך. וכיה במשבי״ר,
י אומר נכיימ וגכי״מ ״  ר
ס ח י מ י י • מ י  ב׳ אמר ד
ת שלישית וכיה  של כ
 כמשב״ב; בדז> ויני״ק
ת השלישית  מימיה של כ
כ במ:בי'ר,  וכ״ה מימיה;
א הגיע לאה תי בל׳נ  ל
 וככייק לא הניעה וביה
 במשטיר ; ג:::כ*ב יא
; יכי/־ג ב׳לא . . ו ע י ג  ה
 הגיעה אהבתי וכפי
 סכרהה יש כאןחס־ון״לה
 לומר כמו שהוא בט״א
. (  ומכלי (סגכה נל כ
י ישמע הי) בטי* כ ) 
 ליחא: במשבי״ר כי
. י ל  ישמע ה׳ את קו
ן נד״נ ובט׳ק י ט ו ׳  מ
ם י ל ת כ ה  ממיעטין־ח ש
 בכי״מ ב׳ שהיו כהני:'.
 ברצוןבמשנ״ב וגמשנייר
 ברצון ועי׳ ד״ס .

ן ו י צ ! ל ו ש א  ר
 ח חי י״פ ד״ה

 ברצון חכמים כו׳ איל
. ׳ : ז י ד  נהכ׳יה מה״עט׳

ס י ח ב ז ׳ ד ק ה ר ף פ ו ס ב ב ״ ר 0 ויקדש פירשו ה י לבדכין שוליים מ) שמא יניחום « ו להבייו. שהר : נתנ ה נ ו ה  כ

א מ ע . ט ל ל ה ת ה ו א א ר ו הרס »<: ך שחט ישראל ») וקבל הבהימי). מיש: ז ק ר ב ח ו ל ר ב ח : ו ם י ד מ ו ה הן ע ר ו ש  כ

ץ י ף ק א ד ר מ ג א ב ר ת ק ב ר פ א ב ת י א ל . וחבירו לחבית. ומקבל כ ח) ו מ ר ת מלו: נותנו לחבי ר ד ם ה ב ע ו ר ב ל ד ״ מ א ק  ה

ק לישראל ו ל נ ק ם ת ה י נ י ב ש ^ ס י א ט 0 נ ן «fi את המלא. ומחזיר את הריקן מ ת ט ד ה י . מ א ל מ ל ה ב ק  ו
ק ר פ ק ו ר ל כל פ ם אותו ע י ר מ ו ל יי י שיהו ח כ ק א י ר ת ה ר א י ז ח ך מ ר כ ח א  ו
א עליהן ב ה וצרה שלא ת ר ל צ ל כ ע ) ו ״ נ ת ח ה א ו י י ר ' ז ח ב ז מ ה

ל  צ א לא הקרוב א ש ' ר ן ב ק י ר ת ה יר א א מחז כ פ י  א
] ולכשנגאלים ט ק א נ י ל ע ה כת ראשוני׳ [לישנא מ ת צ י ץ : י בנגד היסוד ^ ל ט ק י ל ע ד ב י ט מושיט ליה האי מ מ  ל
ל גאולתן [כלומר תו ע ם או י ר מ ו ה ונכנסה כת שניה. יצתה שניה נכנסה א ק י ר : ז ת ו צ מ ל ה ן ע י ר י ב ע  דאין מ
: אעפ״ישלא שלשו. לא [ ם י ל א ג נ ש כ ע שלישית. כמעשה הראשונה כך מעשה ל ב צ א ה ב נ ת ך מצמו ולא מ ז ב  אחת. ב
ק ר פ ם שלישית כפירש״י ב ע ו פ ר מ א השניה והשלישית. קראו את ההלל 0מ) ג ל ע א נ צ ן א ו ע מ ן כ ב ר ך ק  שאץ ל
ד ׳ ׳ ס ו ב ה ק י ת ע א ו ש מ . כ ה כ ו ס א ד ר ת ) ב א ו נ נ ם ש א ) ו נ ו נ ן ש ר ^ ש ג ד א מ : ב ו ע ב צ א ב ב י ת כ ה ד ד ב ת ל א מ  מ

: ח אלא [ *׳ / 5 י נ ״ ם מ . רבי ש ( ם י אף על״פי שלא שלשו מימיהם נ ו ס י ה ח ש ? מ ב p ס ״  יי״י• ™
ל ו ח ו ב ה ש ע מ ק כ ״ / ה ו כ ם ו י נ ה כ ה J ש L הוא ח ו ב ז רק לזקיפתו של מ ו ז ן ו ה י ת ח  ח
ת ם א י ח י ד ' מ י מ כ ה ת ש ב ש ך מעשהו ב א כ ת ל ^ י ל ש

ת  י יהודה אומר מימיהם של כ י ן ג ר מ ו ס י [ ה י א י >ןלפ\ ש ו ס י ל ל פ ו  נ

. ם י מ כ א שהיה שלא כרצון ח ל ה א ר ז ע ת ^ הגיע לאהבתי כי ישמע ה״.מפני שעמה ה א א ל ח א ב ז מ ל ה  כ
ם י ח י ד א היו מ ם ל י מ כ ת מועטין ע<5 ח כמעשהו בתל כך מעשהו דאילו לרצון ח מ ה א מ ם א ו ר ד ב ואוכל ב ר ע מ  ה
ו מ ת כ ב ש ו ב ה ש ע ה מ י נמצא שלא ה ו שמפורש בשבת. אלא שהכהנים מדיחים את ו מ ת כ ח ה א מ ח א ר ז מ ב  ו
ן : שלא כרצו ם ״ ב מ ר פ ה ״ ל כ ה בחו ד ו ה , י , ר ( ה נ ם י מ כ ל העזרהני) שלא כרצון ח ג ר כ מ ו ך ל ר צ ו ך ה כ ת ל ו ד ת מ כ ס מ  ב
א ל ה א י ׳ דלית ב מ ג ק ב י ס . מ ם י מ כ ל י ח . כ ל ל ה : ץ קראו את ה ד ו ס י  ה
ת ו ב פ . ד ם י מ כ א ברצון ח ל . ואפייה כ ת מו ו ס אפוויי ג ו ש ס שבות מ ו ש . היו מ ט ו ח ש ם ל י ל י ח ת . כשהיו מ ו ג ו ש ר מ : אס ג ת ו ת  השלש כ
ה ר ז ע א ב ה ד י ו ת והקשו ב . רו א התי כה ל . שבות שאינ׳ צרי ו ר י ת ' ה כ ד ו צ ד שגמר ך זמן שחיטתן ע ע מ ם ו י ח ס פ ו ה כ ם ר א ת ו ו ר ק ם ל י ל י ח ת  מ

ן לא י ד ע ו שניה ו א ר ם ק א ! שניה ו רי קו ם ו רי ז ם לשחוט חו י ב  ועדיין ר
ם י נ ה כ ה . ש ו ש ל א ש ם ל ל ו ע מ פ ש ״ ע ת שניה ושלישית : א ת חוזרין וקורין שלישית וכן כ כ תו ה ם של או י ח ס פ טת ה ו שתי ר מ א ג  ל
ם י ב ו ר ם מ י שהדמי נ פ ה . מ ר ז ע ת ה ן א י ת י ד ו מ י ם ה י נ ה כ ה ה : ך| ש נ ם ראשו ע . אפילו פ י ת ב ה א ו ל ע י נ ם וזריזין: לא ה י ב ו ר  הי
ל ם ע י ט ש ו ם פ י מ ה ב יציאתה ו ק ת נ ם א י ק ק ו ח פ י ד ה ם ל צי ה וכשהן רו ר ז ע ת ב כ ל ה ה מ ת י ם ה י מ ת ה מ א ת ש ב ש ת ב ת ו ו מדיחין א  הי

 כל

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 ג״כ עליו כשחסו על כחמץ. וכן משמע מלפונס, שכחנו בזמן פסח.
 וצהכי מקשו שסיר הרי בל״ז סמור מלפסולין משוס עשה להשלמה.
י אמנם חמהגי ארנעחו׳ ללמא מייד במחוסרי כהורים ״ ב  ול״ל זבחי. א
י לנני םציס״א ת ב ש . ה [ י  שמקריבין גם אחר התמיד [כפסחי׳ מ״ס א

 זה אין במשמע בשאר כצ הזבחים שאמרה המשנה :

א ל  ש

 נסף אלא כל שורות שלכסף עומדת לבד ושורות של זהב לבד והכל
 משום נוי: מ) רחבים במקיס מושבן, רק היו' במין [טריכטער]
 סתום מלמטה : מא) שמא יושיבים על הקרקע וישכחוהו: מב) והרי
 קרוש לא חזי לזריקה: מנ) אם ירצה לשחיטה כשירה נזר בכל קרבן:
 מד) את הדם בבזך מצואר הבהמה, דמקבלה ואילך מצות כהונה:

, דבלא הליכה לא נקרא הולכה : מו) כשמושיט לו המלא, מקבלו מיד, ו  מה) להכהן שעומד אצלו בשורה, והיה קצת הולך ומושיט ל
 דאין מעבירין על המצות, ואח״כ מחזיר הריקן: (אב״י ולא מח«י כמשא, משום למיד מקנל אחר גלומה לו [תום׳ יומא כ׳ז א׳ ל״ה מקום] :
 מז) שזורק מתיך הבזך עצמו, דא״צ נתינת דס באצבע רק בחמאת: מת) כך צורח המזבח, מרובע התחתון עשוי מאבנים וסיד ועופרת,
 ל״ב טל ל״ב אמה בגובה אמה , והוא נקרא יסור, ועליו מרובע השני ל' על ל׳ אמה בגובה ה' אמות, והוא מקרא סיבב, ועליו
׳ אמות, וטא הנקרא מזבח , ובראש המזבח היה טלט בכל זוית, מרובע חלול של אמה על אמה  מרובע ני, כ״ח על כ״ח אמה בגובה ג
, אבל המרובע התחמון שעל א]. ולפ״ז היה כל מרובע תחתון בולט אמה לכל צד ממרובע שממעל לו  מיכה אמה [ועי מלות פיג מ׳
 האין שהוא היסוד, לא היה ארוך ורחב ל״ב אמה , בכל שטחו, רק אמה אחת בכל פעח מערב , ואמה אחת בכל שטח צפי׳, ולפיכן
 היה היסוד בולט אמה סביב רק מערב וצפון, ועוד אמה אחת לצד מזרח בקרן מזרחית צפונית, ואמה אחת בדרום בקר; דרומית
 מערבית, לפ״ז היה לכל הזויות יסוד, חון מקרן מזרחית דרומית. והנה מקום זריקת הרם רק בחטאת היה בחצי העליון של גובה
, אבל בכל שאר הקרבנות שנזרק דמן מחצי נובה המזבח ולמטה , יכול לזרוק למן ן  המזבןו, ממימן רמו באצבע בחורו טל קר
 בכל זוית שירצה רק שיהיה יסוד תחתיו, ולא בזוית מזרחית דרומית ששם לא היה יסד כלעיל, וקאמר הכא דנם בפסח הדין כן. וקיי״ל
 דבטר מעפר ופסח אין נותנין בזריקה דהיינו מרחוק, רק סומך שפת המזרק אל זוית המזבח , ושופך הדס בנחת במחן אחה [רמכ״ם
, והקהל עונץ ראשי פרקים : ג) חזרו וקראו הלל, דכשהיו ת  •״א מפסח]: מט) הלויים שררו ההלל בשעת הקרבת הפסח של כל כ
 פסחים רבים, לא הספיקו הכת לעשות פסחיהן כשכבר גמרו הלוים ההלל, להכי חזרו הלוייס וקראוהו: נא)דכשעדיץ לא גמרו פסחיהס,
 חזרו וקראוהו: נב) דהנהניס רבים וזריזין : נג) דכל ישראל זריזין להקדים למצוה: גד) שפקקו הנקב שבו היה יוצא הנחל שעובר
 בעזרה, ועי״ז התפשטו המים בכל העזרה, והודחה הרצפה של שיש מדס הנשפך, ואח״כ פתחו הנקב והמיס יוצאים: נה) ורצון חכמים

 תוספות חדשים
 ז בחר׳ב דיה קראו אח ההלל כל הג׳ התות עה״ל וחוט׳ כתכו יאיתא ההלל כל העם ערכין אחריהם ראשי פרקים משיה קאמר הריב להכתות קורין:
א מהק״ע וי־ל כיון כשקודן תוי״ט ריח שלא גר$ון כו׳ משום שבות כוי עכ״ל והא ללא מיחו בילש מסני  גתיםשהא שהלוים קוראים ההלל וכ׳פ הרמנ״פ נ6'

 פדר מועד ח״א י גהיה
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 כל גדותיה ומדיחין כל העזרה [שהעזרה רצפה של שיש הימם
 כולה״)] ואח״כפותחין הנקב והמים יוצאים: מדסהתערוכות
: ט אונקליות. ה ד ו ה  המוטל על הרצפה ואין הלכה כרגי י
 מסמרים שראשיהן כפופים למעלה : ובעמודים. שהיו קבועץ
 בבית המטבחים בעזרה ממורים
 קטנים נקראים ננסים: חלקים.
 מפוצלות קליפתן: שחל להיות
 בשבת. ואין יטל לטלטל המקלות :
ל כתף הכירו. ותולה אות1 ע מ  י
 בגידי ארכבותיו בזרועו. ואין הלכה
 כר״א שמותר לטלטל אותן המקלות
 דאין שבות במקלש: י אימוריו.
 החלבים הקרבים ע״ג המזבח :
 במניס. בקערה. תרגום קערותיו
ת.  מגיסוהי: ישבה לח בהד הבי
 בשבת קאמר שאין יכולין להוליך
 פסחיהן: בחיל. בין הסורג לחומת
 העזרה של נשים בתחלת עליית
 הבית: חשיבת יצאו וצלו את
 שאין צליית הפסח לוחה

 את השבת:

 אח פסחיהן

 אומר כוס היה ממלא מדם התערובות ני).
 זרקו זריקה אחת על גבי המזבח «< ולא
: ט כיצד חולין ( ח  הודו לו חכמים נ
) של ברזל היו ט  ומפשיטין. אונקליות נ
) ובעמודים סא).שבהן  קבועים בכתלים ס
 חולין ומפשיטין. וכל מי שאין לו מקום
 לתלות ולהפשיט. מקלות דקיםחלקיםפכ)
 היו שם ומניח «) על כתפו ועל כתף
 חבירו ותולה ומפשיט. ר׳ אליעזר אומר
 ארבעה עשר שחל להיות בשבת מניח ידו
 על כתף חברו «c. ויד חברו על כתפו •
 ותולה םיי) ומפשיט : י קרעו והוציא
 אימוריו&י). נחנו• במגיס «)• והקטירן על
 גבי המזבח יצתה כת ראשונה וישבה
 לה בהר הבית«) שניהבחילע)והשלישית

. חשיבה יצאו וצלו ( *  במקומה עומדת״ ע

 פתחיהן

 לא שייך אשורי גומות שהיה לה רצפת אבנים. ותירצו דבין רובד
 לרובד היו גומות אבל א״ל שגזרו בעזרה אמו כבוד דעלמא
 [״דכמהשבות אשכחן במקדש בפרקבתרא דעירובץ משנה י״ב]
 דהא בעלמא נמי ליכא אלא שבות אלו דבריהם ז״ל. ועי׳ במ״ז

 פרק ב׳ דביצה. אבל בפכ״א מהלכות
 שבת להרמב״ם כתוב דאיןמדיחין
 הקרקע ואפי' היה רצון) באבנים שלא
 יעשה כדרך שהוא מושה בחול. ויבא
 להשוות גומות בזמן שהוא עושה כן
 במקום שאיט רצוף ע״כ. והמגיד
 כתב שיצא לו מפרק כירה [«;] מעשה
 בתלמידו של רבי מאיר שנכנס אחריו
 למרחן וביקש להדיח לו קרקע א״ל
 אין מדיחין כו׳. ע״כ. וזו הראיה יש
 לדחות דדלמא קרקע עולם היתה*
 ולא רצופה. לכך נראה בעיני דמהך
 מתניתין יצא לו. והפי דייק לישניה
 שלא יעשה כלרך שהוא עושת בחול
 כמתניתין לתכן כמעשהו בחול וכוי:
 מדם התערובות. פירש הר״ב המוטל
 על הרצפה ומפרש טעמא בגמרא
 שאם ישפך דמו של אחר מהן לאחר
 שנתקבל בכלי דכהנים זריזי! הם
- v עבדי הבלה בכלי שרת ואגב t j o ובודאי 

 זריזותייהו משתפך נמצא זה מכשירו ואי משום דם התמצית שמעורב בו. הא קםבר רבי יהודה אין דם מבטל דם במ״ו פ״ח
 דזבחים: ט מניח ידו על כחף חברו. פירש ראובן מניח יד שמאלו על כחף ימין חברו. ויד שמעון השמאלית מניח על כתפו
 הימנית ונמצא ששניהם יכולים להפשיט כל אחד ביד ימינו. והא דרבי אליעזר אסר במקלות לאו משוס דאית ליה שבות במקדש.
 דא״כלפלונ בכולהו שבות דבמקדש . אלא כדמסיק ממי פרק י״ז דשבת דף קכילדבהאישבותסבירא ליה דאסרו אף במקדש
 הואיל ואפשר בלאו הט: י והוציא אמוריו. פי' הר״ב חלטו ונקראו אימורין שאלו הן הן הדבדם האמורים בתורה להקטיר!
 כן פי׳ הרמב״ם בהקדמתו לסדר קדשים וכיוצא בזה אימורי הרגלים במ״ז פ״ה לסוכה. והר״ב שכתב מלביו ר״ל ושעמהן. ובפסח
 נאמר האליה והכליות ויותרת הכבד מלבד חלב שעל הקרב וחלב הכליות. וה״נ בר׳׳פ דלקמן תנן והקטר חלביו. ור״ל ודעמהך.
 נתנו ב מגיס והקטירן. מפרש בגמרא אימא להקטירן. דהרי הפשט כשירה בזר כדפי׳ הר״ב בספ״ב דיומא נמצא שהמפשיט
 זר הוא דלמהלו לכהן להפשיט פסחי הזרים. והיאך תני והקטירן דמשמע המפשיט הוא המקטיר: ישבה לה בהר הבית. פירש

 הר״ב שאין יכולין להוליך פסהיהן. עי׳ מ״ש במשנה ט' פרקבתרא דעירובין טעמא למה לא עירבו ועיי ר״פ דלקמן:
ן הוא . ט נ ו י י ש י ש מ י ם כאן עסיי פ ו ק מ ם ה ל ן ח ייט כ ה מדס התערוכות אמד מלת הרצפה והחו ׳ ד ם המגכלים לקמן נ י ר מ  *) גרעיב ד״ל היה מקים ה

 יבין תפארת ישראל בועז
ו לטעמי" לרבנן מ ך כ׳ רחוי״ט לרמצ״ם, וכף נ״ל. וחוס׳ כ  (ג) כ
 משוס הסלקין שבץ החבל׳ן דאשווי ממוח; וק״ל א״כ דאו׳ היא [כשבח
 דע״ג בי] ופייר הוא, ולמה באמח הקילו הכהנים ו ולמה לא מימו בילם
 חכמים? אע״כ שהחבלין ישבו סמוט׳ יחל במחק בלי סלק בין זל״ו .
 מיהו אי״ל לרלוס׳ לעכ״פ הו״ל פ״ר ללא לחא ליה דלערוך גזרי אפי׳
 לכתחילה(כמג״א שי״ל ס״קה׳) לא״כ למה באמחשלא ברצון חכמים היה?
 אע״כ הוה ניחא 3הו בהס״ר כלי שיתנקו הדמים שם יפה. ואילה׳׳מ
 בין למר או למר הרי אמימר שרי זילחא במחוזא מלהי׳ העיר מרוצף באבנים
 [כשבח לצ״ה א']? י׳׳ל לכבר תירצו חוס׳ שם ויש לחלק בץ מרכז הבית
 כי החם, למליח נרבוי מים לוודאי עביל גומא T ועי׳ מ״ש בס״ד

 עירוגין פ״י צ״ה]:

 היה שלא יהיה מעשט בשבת כבחול להדיח העזרה, דחיישיק שמא
 ידח גם מקום אחר שאין בו רצפה, ואתי לאשורי׳ גומות(ג) ואף
 שאין שבות במקדש, היינו רק לצורך עבודה: נו) מרס שעל הרצפה:
 נ1) ראם מעורב בו דם שנשפך אחר שנתקבל בכלי, נתכשר בזריקה
 זו: נח) דעכי׳פ מעורב הוא עס דם התמציח שפסול לזריקה, ונתבטל,
 ולר״י אין דם מבטל דם: נט) [האקען]: ס) כוחלי העזרה:
 סא)[פפיילער] שבביח המטבחיים שבעזרה: סב)[גלאטטע], ור״ל
 מקולפים: סג) המקל: כד) ולא במקל מוקצה, ולרבנן כיון דצורך
 עטרה הוא, אין כבות במקדש: םה)מידי ארכבות הבהמה:
נים על שאר  סו) [איינגעוויידע] [ונקראו אימיריס, על שהם מורים ואלו

״ «*-, כך כ׳ הערוך איכרים להקרינם לריח mm לה׳, כך כ׳ הערוך. ולפעל״נ, לאימולים הוא ״ n ״ ־  ״
, או ם ט ג ותל משמחים שבבהמה לם>ןרעס ל ם סי ו כן אלו המלקים ה מ , שהוא ראש האילן ששם הסירות יותר משובחים מחום השמש, נ ר י מ  לשין ראש א
. אב״י צל״י 8י §KT י״ל מלק ו ״ ב ס״ה מ י ר ה להקריבם, וכך ה׳ קצת מזם ה ר ו ת ן כ ס , ול״ל אותן חלקי הבהמה שנאמר ג ל ו ב י רה ו  שאמורים לשון אמי
: סז) קערה : סח) ר7צ נוהנן לאחר להקטיר! המזבח, דלא איהו גופיה מקטירן: סט) בשבת מיירי, שאינן יטלין להוליך פסחיהן [ ב ו  ס
: ע) הוא הרווח שמוקף סורג, [ניטטעי], סביב לחומת עזרת [* ׳ ׳ י סי׳ נ י ץ פ ב מ י ׳ מ״ש ע עי י  לבחיהם מרצח ע.־בוערובי חצרות בירושלים [
: עא) דוקא נקט עומדת, דאין ישיבה בעזרה רק למלט ביפ דוד, משא״כ ב׳ כתות הראשונים ושאין לישב [ ג י ת מ״ב מ ו ל  נשים [«עי׳ א״ש מ

: [ א ׳ ס י ל ק ש י ע ר ס ב הגאון הגדול מ ״ , נ ׳ ה «׳'« סוף הלכה ז ס ו י ירושלמי ס  במקומן [ועי

 הוספות רעיק
ם םיחל!* ׳ » « ו • ת י נ ב ת א פ צ ן ר נ דטרחי ם אעי ף פירש״י ש ל ח י ע ם ק ר ק ת ב ל י ח מ . ב ה ו ו י לם ה ע עו ק ר א דדל&א ק ל ! ש ה י ף ד ו מ מ ״ י ו ת ג ו ז ת כ ו א  ח נ
* ח כ י י ל שוגי׳ ע תל£ו ע א י ל י ד כ ם׳ טיל ה ס תו ג ד ד ׳ נ ע ל ד . ו ח ע א ק ר ק ע ב ק ר א ק י ה ה ה ד ל א ע״ב ע ׳ נ ף ק ת ד ב ש ה ב כ ו ר ׳ ע י נ ו ם ה י ת מ י ם ח ש ק א י ח ת  ב

ו ו סושי  ו

 ציונים
 בום • wf׳o ל״ל >נ'נ ממוויו
: ט כיצד. ס״ל ג "  *״« ע
 b't מ״' M ה' י״ל:
ת . his י,נ׳ג עינ : י 1 ק  מ
. שיל עי׳ג: י קרעו . ל ח * 
ה . «־׳׳ ת צ  פ״ד ע׳׳ג: י
יג, ירושלמי פימה  מם הי׳
ישגה . עי' ; ו ו  פ׳׳ז ה׳
 מילJftmc 6 &כ״ז: חעיכדי..
ft״a פ׳יא t»s לישלמי• 
: » \  ירושלמי כא! «"\ י

 שגויי נוסחאות
א י ל / פ ר  מטלא נ
י י י ב פ מ  התערובות כ
. זרקו  ח ת ע ר ו ב ת
נ ובכי״ק ובכייימ ־ ל  ג
; ו ק ר ו א ז י גבי  ב׳ ו
ע . ע ו ק ר ו ז  גמשבייר ו
ח בכי״א פ״ג ב ז מ  מ
. ר ו ס י ר ח נ נ ת כ ב ז מ  ה
ם חי נ ז ה נ כי ם ישר ו כי  ו
, ps) ח נמגסו ) ו  (לד, נ
. ( ס ״ י  3) וע״ש (
) ׳ ד  ט אונקליות נ
. קבועים ח ו י ל ק ג י  א
; ת ו ע מ ׳ ק מ ג ׳ י כ  נ
* . ם י ע ב ו  בכי״א ק
׳ק  (ולהפשיט)כל״נ וככי
. חלקים הא ר לי  ובמשט׳
, ם י ק ל ת ב ו י  גדי? ובמשנ
ק ׳ י כ נ  ומניח במפב״כ ו
. ועל ח י נ  ובמשבייר מ
. ף ת כ ף ככי״א ו ת  כ
מ ב' ליהא. ״ ט  (ותולה) נ
נ ובט׳״מ י ד ר כ ז ע י ל  ד א
א י ט ר ; כ ז ע ל ׳ ר׳ א  ג
ק . ו ד ׳ צ ר בר ז ע ל  ד׳ א
ו ע ר  י קרעו. הנקוד ק
ן והעיין נחולם, מ ק  הרי״ש נ
נ ׳ נ ש מ ב נ ו  איםוריו בדי
« ו י ד ו מ י ת א ייר א  ובמשנ
ג ס כד׳ י נ ס  נתמ ב
. ס ג מ ן ב ״ ם נ ת ר נ ׳ י  וב^שנ
; ה א צ ד״נ י  יצתה נ
, ת א צ  גבייין ובמשבייר י
ק ׳ י בכ נ ו  שניה בדי
. ה י נ ש ה ־ בכייא ו י נ ש  ה
ר י י  והשלישית נמשנ
; בכי״א ת י ש י ל ש  ה
, (עומדת) ת י ש י : . ש  ו
מ ב׳ י י כ נ ק ו י כי נ ״נ ו  בי
א ליתא ועיי ׳ י כ נ  ו
. חשיכד,  כירושלמי
. ח כ ש  נבי״מ כ׳ ה

 תוספות חדשים
 שהיה להם במה לסמוך
 דאינהו סבלי דלא כר׳
 נתן דאין חילוק בין שבות
 צריכה כ!׳. ודמי להרככת
י  דקלים ודומיו של מ

:  ירימו וין״ ל

 ראשון לציון
׳ד דדילמא קרקע  בא׳
 עולם היתה ולא רצופה
כ המעיין בהמגיד יראה י  ע
ה מ ל  זרו5׳ להראות מקזס ע
ם אין סכין ׳ ב מ ר  שכתב ה
טנ :  אח הקרקע ועיש הי
״מ ד״י• והוציא י  י תו
׳ ונקראו אימורין ו  אמוריו כ
ך ערך מר ב׳ ו ר ע ה ו . י ו  ג
ל למה נקראו י ה ו  כתכ נ
 החלבים אימוריס שהן
 מורים (אדונים על כל
ג ׳ ר״ם ופוליס ע  גאנ
״בח לחלק אדון העוצם ־,  סנ



D כללא דפדק תוספות רע״ק T I M ) ק ה ר  הלכתאגבירתא פ

 וקישיי׳ תישי דבעזרה
 ל״ש אשוויי גומות מיינו
 למה דםידלאוקמי מחני׳
 בריא דצרבין הוי טלאכח
 דאורייתא דאילו לרבנן
 דהוי רק שנות תא ל״ג
 שעות במקדש ועיי*
 תקשו רהא מים כיון
 דהיה מרוצף ליכ* איסור
 דאורייתא דד,א ליכא
 אשויי גומות ואץ אסור
 רק מגזירה דטחליף
. והמעיין ר ה  בקרקע א
 בתומי יראה להדיא
 דלא הקשו בלל על
 המסקנא לרבנן דק לסיד.
 ובמחדש״א בנו״י דשכת
 נרתק בדבריהם 0ה
 דלא הקשו להם לטסקנא
 לרבנן ולפט״ש ניהא
 דהא באמת אסור נם
 במרוצף, ודלא כנראה
 מהתי״םדחום' והרמבים
 מחולקים בזה . כנלע־ר
: י גאות כא1 ר ו ר  ב
ת במקומה י ש י ל ש ה  ו

 עומדת. רמז בזה דנבי
 הראשוגת נקט וישבה
 לה בהר הכית ועלה
. ל י ח  קאמר ׳עניה ב
 אבל השלישית שתיחה
j 'דסוטת םוף הלכה ז 

 (תל׳ ק׳יפ פ״א , ה׳; דתטת על םח דבתב הרטב׳׳ס דלקה , דהרי הרטבים
 כ׳ בסנהדרין דהתראת ססק לא שטה התראת וכאן הוי התראת ספק וכ׳
 ע״ר זצוק״ל בגליון חרמב״ם עלו ותמוה מא*, דאדרבה כפכיו מסנהדרין
, (ועי׳ דמב״ם שבועית ה א ר ת  היד , כ׳ הרמב־מ דסמק התראה שמה ה
, וכל ת ו ת , י. הפסח נשחט בג׳ כ . ט , ח , ז  פיה ה״ב) f : מיה, ו
, ונועלין רה ת לפהות מל׳ בנ״א , נכנסה הכת תא׳ עד שתתמלא העז  כ
 דלתותיה ושוחםין פסתיהן ומקריבין ותוך זמן השתיטה והקרבה ,
, ואם נטרו שונים, וכן משלשים אם עדיין לא שלמה ל ל  ד׳לוים קוראים ה
, על כל קריאה וקריאת תוקעין ב, ומעולם לא שלשו  הכת מלהקרי
 תקיעת תרועת תקיעה בחצוצרות, דאין לו גסבים לתקוע בשעת ניסוך
. הכהניס עומדים שורות שורות, שורה כולת  ולפיכך תוקעין בשחיטתו
, ושורה כולה שבידיהן טזרקי זהב ולא היו מעורבים ף ס  שבידיהן מזרקי כ
. ם ד , ולא היו למורקיס שולים , שלא יניחי ויקדש ה ה פ  כדי שיהיח י
ו לחבירו והכירו  אפי׳ ישראל שוהט, והכהן שאצלו מקבל הרם * מחנ
 לחפירו כדי שיתעסקו רבים במצות עד שיניע הדם אצל הכהן הקרוב
, שופכו ׳גסיסת אתת כנגד תיםוד, ומקבל מזרק א' מלא, ואח״כ ח ב ז ם  ל
 מהזיר הריקן, ותולים הפסח ומפשיטים[את כולו וקורעו וממחה את קרביו,
 עד שמסיר הצואה ותפרש. ומוציא *את חאימורין ומתנן בכלי ומולה!
, וחתלי׳ והפשטה חיה במסמרות ברזל שחיו ה ב ז ט  ומקטירן הכהן ע״ג ה
ה, שבהן תולין, ומפשיטץ, ובל טי שלא מצא די ה ובעםו  קבועין ככתלי
, לקח ממקלים דקים שחיו שם והניחו על כתפו וכתף חבירו ת ו ל ת  מקום ל
ת ראשונת פותתין דלתית העורה  ותולה ומפשיט . שלמו מלהקריב כ
 ויוצאת וכל אחד ואחד מוליך אח פסחו בעוד שלו ונכנסה השנייה ועושה
 כמעשה ראשונה וכן שלישית. יצאתת תשלישית רותצין העזרה
 ואפילו בשבת שאין איסור שבות בטקדש. אפילו בדבר שאין
דה. מי הא בשבת אין כל א׳ וא׳ מוליך את פסתו בעור  צורך עבו
ת הראשונה יוצאין בפסחיהן ויושבין בהר , אלא כ תו  שלו לבי
, והשלישית עומדיז ל , והשני' יועאץ בפסחיהן ויושבין בתי ת י ב  ה
ל , והולך כ ת ב  בטקומן בעזרה ושוחים הכל עד מוצאי ש

 אחד בפסתו לביתו י

! משנה א תסיר לבין הערבים נשחט טשיאדיך תעל ויראה  &רק ל
ך, שהוא משש ומחצה עד סוף היום, ולא היו , לבל שהארי  י
, כדי ה צ ח מ א כשמנה ומחצה וקרב בטי ו ל  שוהטין אותו בכל יום א
, שאין ע ׳ ב ד  שיהיה להם זמן להקריב כל קרבנות בין תמיר של שהר ל
 קרבן נשחט אחר תב״ע, pn מ&םח. ובע״פ בין בחול בין בשבו! התמיד
ר ומחצה וקרכ כשמנח ומחצה ) כדי שיהיה להם פנאי לשחוט  נשחט ב
 פסחיחס. ובע״ם בע׳׳ש, נשחט בשש ומחצה וקרב בז׳ ומחצה , שיהיה
: ג־,״ב, אעפיי דשאר זבחים דגיה ח ב  להם פנאי לעלות ד.5הח קודם ש
 אסיר לחשב בדם םהשכה שאמת נכונה , בדיעבד שנשחטו במחשבת
 שנוי שם או שלא לשם בעלים בקרבגות צבור או יחיד כשרים רק שלא
 עלו לבעלים לשם חובה ) אפ ה חטאת ופסח פסולים אפיי בדיעבד בשינה
 במחשבה שמו נבגון לשם שלמים! או שש בעלי׳ [ששחטו לשם אחר* בא׳
ת דם במזרק מצואר הבהמה , הולכת הדם ל ב פה, ק ת, כשהי דו  מד׳ עבו
, ובפסח בח , שנאי בחטאת ושחט אותה לחטאת , וזריקתו במז ח ב ז מ  ל
, אלמא דצריך שיהיה ׳ ה ב ואמרתם זבח פסח ל  ועשית פסת לה׳א , נכתי
, ובן הדין במנחת ביחתו ו , וכן בפסח עשייתו ו ת א ט  עשיית חטאת לשם ח
 חוטא דהתיב טנחח היא ) ובמנחת סוטח כי מנחת קנאית היא , דגריך
ל מעשיהן לשטן ובדיעבד פסולות, ואפי׳ לשמח ושלא לשמה ששחט  כ
, או איפכא , או ששחט לשם פסח וחשב ח ס  לשם פסח ושלא לשם פ
. שהט ע  בשעת העבודה לזרוק דמה שלא לשמה, או איפכא פםיג": ם
, או למי שאין כל א׳ יכול לאכול ממנו בז־ת או ו י ו  הפסח שלא למנ
, משאיכ לאובליו ושלא לאיכליו, למנוייו ושלא ל ו ס  לערלים או לטמאים פ
. 1טיהא בזרק הדם ר ש  למנוייו, למולים ולערלים, לטהורים ולטמאין כ
 לשם מולים וערלים ובן כשחט לשם מוליס לזרוק דמו לשם ערלים פסו>
 ורק בשלא לאוכליו כשר ואין אדם יוצא בו ידי הו בתו דאין מחשבת
ל, משא׳כ קודם תמיד של . שחטו קודם חצות פסו ריקה]  אוכלים בז
ד, ואח״כ יזרוק , ויהיה א׳ מטרם בדם עד שיזרק דם התמי ר ש  ביהע כ
 דם הפסח , ואפילו בורק דפםח תחלה כשר : מיד . אחד השוהמ את
 חפסח בזמנו או זורק דמו או מקטיר אימוריו והיה לו כזית חמין ברשותו
׳ מבני חבורה ה׳יז לוקח וחפםח כשר [ועי׳ לח׳יט ברמב״פ  או ברשות א

 בטקומה לא חיה ישיבה אלא עמידה דאין ישיבת בעזרה אלא למלכי ביר בלבד עיין בירושלמי פיו

ם י נ ו י ם תוספת ירט צ • פרלן 1 פ0הי י ר ב ו ד ל  ר״ע מברטנורה א
ץ א אלו דניים. פ׳״ ח פ ס פ ו ב ד ע ו ר מ מ א ב מ ״ ר ׳ ה י . פ ת ב ש ת ה ה פרק י א דוחים א ח ו ח ד ס . פ ת ב ש ת ה ן א י ה ו ח ד ס פ ם ב י ר ב  פרק ו א ןאלן ד
; ״ ? י ת פ ה ׳ א מ י ס י " ׳ י י : ־ ן מ ק ל ה ד נ ש מ ׳ ב י . ע ׳ ו ג י ישראל ו נ ) רעשו ב , ח (במדבר ס ס פ ו ב ד ע ו ר מ מ א ת מ ב ש ת ה  א
מ ״*1 "״• " קה ה רי א ז ה ב שחיטתו ד ג א א נ ת ת ד פ ס ו ת ו ה ב ת . כ ו מ ד וזריקת ד י מ ת ו ב ד ע ו ר מ מ א נ . ו ו ד ע ו מ ח ב ס פ ת ה ו מי ישראל א ש ע  ר

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ ו ש ט ש פ ה ו י נ ת י מ ך ל א איצטרי ל ד ד ו ו ע ב ת כ . ו ה ר ו ס א א ה ם מאי ת ו ש ד מ י מ ת ר ב ו מ א ו ה ד ע ו ה מ . מ ו ד ע ו מ ב לי ב י ר ק ה ו ל ר מ ש  (שם פח) ת
ז חי דו ׳ ו ו כ ל ט פץ א א י א ו ד ר חלבי ט ק ל ה ל כ ס דהוי ב ו ש ל י מ ר (שם) ע מ א נ ח ש ב ש ת ה ה א א ו  ד

^מסתמ^ ז תי י ״די מ ע ש פ ל ידי ה א ע ל ק ו א אל(י דברים בפסח מחין את יכול להוציאם א ר ח פ ס פ ר ב ו מ א ה ו ״ ד ע ו ף מ ד א י מ ת ה ה ל ו  ע

׳מ ת. וםיחוימי וריקו ט ו י ש פ ס נימין ואח״כ מ ו ש ה מ ז ח , וזריקת ה ת השבח.שחיטתו ק י ר ז ו ו ת ט י ח : ש ת ב ש ת ה ה א ח ו  ד

נ 5 י ^ ב י ט ו י כ ל י ת ו ע י ם ש ה ת דאי! ב ו נ ט ת ק ו כ י ת . והקטר חלבץ ^ ח ( נ דמו *) . ומיחד קרביו ג י ת כ א לעשותן בלילה ד ״  2Fדמו. א
ם והקטרת. ש ו ז ׳ י י ק ת ל כ ק כ ר פ ב א ת י א ד ר כ ו ם ע ו י ב ב י ר ק ה ם צוותו ל ו י  (ויקרא *׳) ב

ר ת ו א מ ק ו ר י בן ב ט של ר״ גי אר״י ב ן דפלי נ ב ר ד מ ו ו ע ב ת י כ ה פיה(משלי ל׳) מחו ת ח מ ה ו ל כ ו א מ ח כ ט : מחוי. ק ה ל י ל  ולא ב
ן ו י צ ז ל ו ש א א חשיב ליה י ל א ד ה ה ו ל י ב נ א מושלכת כ ה י שלא ה ר מ ג ט ל ו להפשי י ב ר  ק

כר י למו פ י וזריקת' כ ה ת ל ב ה ש ח ו ה י כ י ה א א ז ה 1 י נ י פ ל א י י ה ה מ ע ל " י א ו " י י א ת ג ו ל פ י ב ר י י מ א ל ה י י
י  ר י י מ א א ח א ל ח ג ו ל פ ב ת י״ל ד ב א גבי דחיית ש נ  ה

לק בי״ד שחל ולא חילק כי׳ל שמל לא חי . ו ו ל ו ח כ ן א י ט י כ פ מ ב ד ח כ ח ש ס ן פ ב ר ת ק ו כ ל ה א מ ״ פ ם ב ׳ י ב מ ר ת ה ע ה ד א ר ן נ ו ר ח א ן ה ו ר י ת כ . ו ה י ל נ ת  ק
? ש ש ^ ' ל ^ מ ר ה ' ת ח : והקטר " א ת פ ס ו ת ן ה ן מ נ ב ר י ישמעאל ו ב ר א ד ת נ ו ל פ י ת י י מ ע ד ד ת . ו י ב ת ל כ כ א ד ה כר ל ה ואחשוב שלא ז ז ר ב י ע א ה מ ל ׳ ׳ כ ה ו . ת ב ש  ב
י ב (ויקרא ו׳) בא׳ד והכ׳מלאהעי י ת כ ד ם כל הלילה ופירש״י כ י ר ד פ ם ו י ר ב י ה שהרי א ת ע ש ה מצוה ב ב י ב ה ת מ ה כ א ר א ו א אר״ש ב י נ א ת ר מ ג . ב ו י ב ל  ח
 על בזה ואחשוב שלא זכר
לא ידעתי  ־ הא לכל כהב• ט/

ז י כ ן תפארת ישראל י י כ  ־
ף דאמרינן [שכת לפ״ם כ׳]/ וסכא אימ מפשיסו בשבת רק כדי שלא יהא מוסל כנבילה [כשבת קי'׳ו], שני סעמיס בשבח קנח : ת , א נ ה דחי ש ק י ר ״ן א) נ״ל דקמ״ל ח | ) 
: ב : ובמנחות ס ^ וקלג ״ י א י ו ת ב י ש ח 7 ן ל ג י ע מ ש א ן ל י ר ע צ א א ל ה t י פ ו ג ,$ ל א , חייב בשחיטה משום א״כ םרל מלאכה ש ם ד  דמתכוון דלתווס בשר בית השחיטה ב
TrwST יי״״ל הש״ס״גהך ° ת ל ה " > ס י ל נ י ^ ה ת ט , מי גרע ממחוי קרביו לאינו רק ש ר ס ת ן בזריקה ללתיוס מזבח בדס ל ו ט ח מ ד , א״כ ה״כ סד״א מ ע ב ו  צ
, לדמי אע׳׳ג ל5ורך הליומ הוא וגס חפש רחוק שבשעות מיעסזת ׳סליחו ואפי׳ סכי דרגי ישמעאל ורבנן ת ו ב , והוא ש ה א ו צ ה ו מ י ב ר ח ק ו נ ) ק : ב ת ב  קמ״צ דדחי ש
, ואמנם יהיה!ה מהתימה ו י ב ל ר ת מ ק ה , ו ב ר ע י אי אפשר להמתין עד ה . שלי]: ג) דבכל הנ ם י ע מ , שלא יסריחו ה ת ב , ואפ״ה דוחה ש ל כ א מ ת מ ל ו ס  לדש פ
* ל ״ \ כ ש A ? Jfc ר מ 1 י / ה ת ג ש ה ל מ י ת ר ס ב ה כ ח ח ר ד , אפ״ה מ ה ל י ל ף דכשר כל ה t לספשע אימ חייב רק במפשימ מלגריו לשר, א  [ונ״ל ללהט לא והר הפשע
̂שה  חניס נו ח׳ד יפי! ש
ה אלו נפלאים ממנו ובמופלא ד ח ת ו ! י ם ו  ת
* -J שבערכין ערך ברז א׳ I11 R ו N S U . י . ^ FC 

ת ואינו בטל בשביל בתבסי סעס נכון בם״ד ב ש ם, חאמור כפסח הכי נמרי׳ מה להלן בתמיד בונועדו ואפילו ב ו דברי אל ] בהרע״ב ד״ח ו ב  פרק ו א [אות כ
. ואף חיכא דרוב חציבור זבי! ומיעוט עושים שהוא שבח אף פפת לא יתפמל בשבח ואס היו בל ישראל ובין חוץ והוכרח הכימ לאתויי ת ב ש  דוחה את ה
ח ביחיד מן התוספחא חקא « ב  אח הפסח מ״מ דחי שכת ולא אסרי׳ דיו לבא מן הרין להיות כנדון סח מאדם אחד או שנים וחל ע״ם בשבת אי אמרת לא דחי ש

. תוס' יומא דף נ״א ע״א דיה דוחה וצו' : י ל ישראל אף כא! כל ישראל אלא כיון דגמרינן בנזיש פתטיד הרי הוא בטל לגמר  בתמיד כ
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 קרביו דוחה את השבח שלא יסריחו: צלייתו והדחת קרביו
. מל כתפו להביאו ו ת ב כ ר . דאפשר משתחשך: ה ן  אין דוחי
 דרך רה״ר לעזרה. אע״פ שאין בו אלא איסיר שבות* שהחי
 טשא את עצמו אץ דוחה. דה״ל למעבדה מאתמול וכן הבאתו
 מתון לתחום וחתיכת יבלתו של קרב!
 פסח להסיר מומו אע״פ שאין בו
 אלא אסור שבות שחותכה בשיניו או
 בידו אינן חחים • והא דתנן
 בשלהי עירובי[ חותכין יבלת במקדש.
 ההיא ביבשה דמפרך פרכה .
 ומתניחי! דהכא בלחה . ואעפ״כ
 כשחותכה בשיניו או בידו כלאחר יד
 הוא ואפילו הכי אסור בלחה דהוה
 ליה למעבדה מאתמול: ר״א אומר
 דוחין. דסבר מכשיד מצוה דוחים את
ה ט י ח ש  השבת במם׳ שנש : ב
 שהיא. אסורה בחולין בשבת משום
 איסור מלאכה גמורה אעפ״כ דוחה
 את השבת בפסח: אלו שהם משום
. בתמיה: יום ת לא ידחו  שבו
 טוב יוכיח . שתתירו בו שחיטה ובישול שהוא אב מלאכה
 ומותרין להדיוט ואסרו בו להביא דבר מחון לתחום ולאכלו
 הואיל והיה אפשר לו מחתמיל. ואעיג דתחומיס מדרבנן:
 מה ראיה רשות למצות. אכילת הדיוט רשות הוא וצורך
 גבוה מצוה היא ואם העמידו חכמים איסור שבות שלהן
 במקום רשות יעמידוהו אף במקום מנוה ורבי יהושע סבר כל

 שמחת יום טוב מצוה היא. ואפי׳ הכי אינה דוחה שבות: הזאה
. בטמא מת שחל שביעי שלו להיות בשבת ה ו צ  תוכיח שהיא מ

 ערב

 על מוקדה על המזבת כל הלילה [ועי׳ בדש ברכות] ואין ממתינין
 להם עד שתחשך. ע״כ. וטעמא דמקדימין שהרי דחתה שחיטה
 את השבת. כדאיתא בסוף פ״ו דמנחות בנמרא דף ע״ב מ״ב.
 והייט טעמא שהוצרך הר״ב לפרש גבי שחיטה שא״א לעשות וסי

 ציונים

 »רכבחו • סימ עינ עיר״ין
 קינ עי* : וחתיכת .
 יל»1«י מייייי) &"י הייג!
 ב א״ר א^־עז־. ה״ה עינ
 0׳׳פ ע׳נ עירוני) p"1 ע״א :

תן ו ו י). אינן ד בי הדחת רן  אבל צלייתו ו
ת י הרכבתו״) והבאתו מחוץ ב ש ת ה  א
ת  לחחוםי). וחתיכת יכלהו•). איןדוחין א
ן &): ת ״). רבי אליעזר אומר תהי ב ש  ה
ה . מ א  ב אמר רבי אליעזר והלא דין הו
ה דוחה כ א ל טה שהיא משום מ  אם שחי
א ת ל ו ב ת י). אלו שהן משום ש ב ש ת ה  א
. אמר לו רבי יהושע יום ת ב ש ת ה  ידהו א
ה יא) כ א ל ב יוכיח שהתירו בו משום מ  טו
ת י&. אמר לו רבי ס שבו  ואסור בו משו
ה ראיה רשות יה ה זה יהושע מ  אליעזר. מ
ב רבי עקיבא ואמר הזאה  למצות יי). השי
א מעדה «0 והיא משום  חוביח«י). שהי

 דאי לאו ההוא קרא לא דחינן לשבת
ו על כתפו. פירש ת ב כ ר  כלל: ה
 הר״ב להביאו דרך ר״ה לעזרה וכ״כ
 רש׳׳י ומשמע מלשונם דירושלים רה״ר
 היא. דאל״כ ה״ל למימר. להביאו
 דרך רה״ר לירושלים . ועור דלא
 הוו צריכי לטעמא דחי נושא את
 ובמכנה ט׳ פרק בהרא
 לעירובי! פ1׳ הריב דירושלים כרמליח
 היא. וראיתי בסוסי [לףס״ו] בר״ה
 תוחב לו בצמרו שכתבו דבגמרא
 ידחו בשמעתין משמע דיש איסור רה״ר
 ופירשו דהכא לאחר

 שנויי נוסחאות
 (אבל) בכי׳מ ב׳
 לי׳׳א. (את משבח)
 צד/ ובכייק וג::פבי־ר
 ליהאוק ליתא גס כסמוך.
 הרכבתו בדינובמשבי׳ר
 הרכבו; נכי׳מ ג'
 הרכיבו (היו׳ד ל־זיר׳כ)
 וכיה::•פב״בד״ו ובאסיל'
 והמהרש״ל תקן(ללא צרך)

 כ>וסחח>י• אי יי״י! מ$מו
 בל/אינה• ב (והלא ו

 דק הוא) מה בד/ וככי״ק
̂א במשנייר  ליהא וין לי
 (ושש.. ומה) י שהן
 משוס מי״מ אי ונכי״א

 שמשום.. לא
 ככי׳ימ 3' אינו דין

ן 3 רו&? ס ן ב ף י ת ה ן  שירתו. ע
׳ ואשיי בי מי״ק שנפרצו בה פרצות וכהיג משני בפי « 
• .בתרא דערובין אמילתא אחריתי ע״כ ; - ™ £ ״ * 2 S 

 (ואמי) בכי׳יק ובמשבי/־ ומ״ש הר״ב שהחי נושא אח עצמו.
י אליעזר אומר ב : ר ׳ ^ אתיא כבן בתירא דלעיל פ״ד משנה ג / " א ' י ל י ^ י ש  ח
 גמשב> שתיא משוו" חתי! שבת. פי׳ הר״ב דסבר מכשירי וכו׳ במסכת שבתרפי״ט
ה ראיה מ ם : ב ת  ואפילו מלאכה גמורה ס״ל דשרי כלאיים ה
 רשות למצוה. משמע דרבי אליעזר מודה דברשות העמידו דבריהם
ר ובריש פ״כדשית ס״ל דטתנין לתלויה בשבת. ובתום׳ תירצו דלא ט 1  י ~רNI י ^
יאי לאו ההיא שרי אלא דוקא במשמרת דלא הוי מלאכה טלי האי. ע״כ .  חלניי סי
^ ואפשר נמי לומר דלדבריו דרבי יהושע קאמר וליה לא ס״ל. ״ ^ ^  ?כ י
 לומיא דתמיד כמיש תום׳ ואפי' הכי קאמר ר״י משוס דסבירא ליה דכל שמחת יום טוב

 מנחות ע״ב . ד״ה אמאי
 עיש ואסשר לומר ממועדו
 יורה יאהיא כטומאה :

 תוספות רע״ק
 [אוח כג] בהרעיב ד׳׳ה

 מצוח

 ראשון לציון

 מציה. ואע״ג דהלכה כרבי יהושע מ״מ לעני! עירובי תחומין מקרי
ה תוכיח שהיא מצוה. פי׳ הר״ב בטמא מת שחל שביעי פלו להיומ בשבת ערב הפסה. א ז  רכות. כמ״ש במכנה ז' פ״ג: ה
 שאס לא יזה לא יעשה פסחו. [״וק לשון רש״י] ולדבדהס אם יזה ויטבול יעשה פסחו. והא דכתיב באנשים שהיו טמאים לנפש
 אדם ולא יכלו להקריב ביום ההוא. קודם טבילה הוי וא״ל משה שאם לא יטבלו שיהיו נדחים. כ״כ התום׳ פ״ח דף צי מ״ב.
א והימא דמה שאלה היתה זאת להם. מדאי אי אפשר להם לאכול קודם הדה וטבילה וא״כיזו ויטבלו קודם לכן וצמה ישאלו• ומחק ^ י ח ה  הרכבתו. ש
^ לומר דמבעוד יום לא היו יכולים ואחר כך יהיו יכולים. ואין ספק אצלי שמפני כן הלך לו הראבי׳ד לפרש דההוא מעשה הפי הוי ע י ר  את עצמו. עיין ב
ו5יע ששחטו וזררץ עליהם קודם טבילה והזיה. ושאלו אם יעלה להם והושבו כנדחו כדכתב בהשגותיו פרק ו׳ מהק״פ. וכתב עלץ  שםל
 בטי׳ כתב דהרבבתו הכסף משנה וז״ל דבר תימה למה לא שאלו קודם מעשה. וכי בתר דעבדין מתמלכין. ועוד למה נדחו. הוה ליה למימר שיזו
S ויטבלו וישחטו פסח אחר . ועוד כתיב (במדנר פ׳) למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה׳ ואס כדבריו כבר הקריבו אח ^ ^ J J ^ n S ' n 
ב הייגו ד ק ר חחומין דאורייתא קרבן ה' ולא היתה השאלה אלא אם יעלה להם הקרב! שכבר הקדבו קודם הד: וטבילה. ודוחק לפרש דלבלתי ה ב  מ
. ועוד מאי קאמרי אנחט טמאים והיו יכולים ליטהר בטבילה והזיה מכיל. ולקמן בפרק ח' משנה ה׳ חזר בו ׳ ט ץ שיעלה ו ^ ״ ^ ^ ! " [ ,  ״
י הר״ב ופי׳ כדעת הרמב״ם דאס חל שביעי [שלו] בארבעה עשר ערב הפסח דאפילו הוזה וטבל נדחה משום גזירת ן י  *־לו בהמה כ
. ובהא כ״ע מולו והכא׳בשביעי שחל להיות בשבת י״ג בניסן םבירא ליה לר״ע לאפיה אין מזין ם  בת־-־אלפיכךרם!הולם הכתוב כדלקמן ב
: עליו והטעם כתוב בחבורו פ״ו שהעמידו דבריהם בכרת מפני שביום שהוא אסור בהזיה משום שבות איט יזמן הקרבן י כ ל ת ו כ ע ם י ש מ י - ג ״ ' 
ם שחייבין עליו כרת לפיכך העמידו דבריהם במקומם אף על פי שהדבר גורס לעתיד לבא לעמוד במקום כרת'ע״כ. ומיהו י ט מ  ל
, בגמרא השיב רבי עקיבא ואמר הזאת טמא מת תוכיח שחל ז׳ שלו להעת בשבח ובערב הפסח שהיא מצוה והיא משום שבות ן כ ה ן א ז ^ ה  n,,.6 ד

 ולדבריהם אם' יי!.01׳ ואיט רוחה את השבת . משמע דמהזאת טמא מת בערב פסח השיט. וצ״ל דבע״פ דקאמר לאו דוקא אלא לפי שהוצרך

ן י כ  י
 שבות משוס מחקן, אבל במחתכה בידו , 6 יבישה אפיי בכלי,
 שר/ אף תמי הו״ל פטה כאפשר מאחמול. שטת קל הוא, והתירוהו
 במקדש ועי׳ במלאכת גוזז: ח) דכוצהו אפשר מאתמול. ומה׳׳ט לא
ך דרישא, משוס דהמם טעמא אחרינא  טרביכהו בחד בבא עם מ
 איכא, מדאפשרי׳ לכשחחפן: מ) דס׳׳ל דלמכשירי מצוה אפיי מלאכה
 גמורה שריי: י.) בקרבן פשח: יא) כשחיטה ובישול דמומרי' אשיי

 כלומר אשיי בשבת לאע׳ג
, _  דאסור להווה כיון ראינו —

ל א ר ש ת י ר א פ ן ת י כ  י
 להפרשת תממוח ומעשרות נמי דחי שבח דחביבה מצוה בשעתה: הדאעשריס כשחחשך:
K ה) להרכיבו על כתיט דרך ר״ה לעזרה . ואף חס רק שבוה, דחי % R T ״ F * ?™, 
ש נופא את עצמו אפייה לא דחי שבת. [מיהו זהו צרי נתן [שכת לציל], א ' ש ' ח נ  סבל מוכן'א״ל ש
 עבר ותקנו מתוקן וכמיש אבל אגן קיי״ל דדוקא אדם חי נושא את עצמו [ועי, ש״ל סי' י״ג]:
 הב׳ד «ל לבור ןה : ו) מיהו משמע מהכא דדוקא הבאתו אסורה, הא שילך הוא עצמו
 חון לחחוס כדי להקריב פסח שרי דל״ל לשופר [עי׳ ר״ה ס״ל סי׳ נ׳]

 דשסח שאני דאיסור כרש ואפייה מסתבר רגס הלוך מוז לתהום אסור להדוט:יב) שאסרו להביא בהמה מחוץ לתחום לצורך אכילת יו״ט,א0
 מדהי׳ אפשר למשוח מאחמול [ועי׳ מ״ש לקמן סי׳ כ״ב^ ז){ווארצע] דחחומין מדרבנן: 'ע) צרכי הדוט ביו״נמ יד) דקרבן צורך גביה הוא:
 היא מום בקרבן, ודוקא לחה שאינו יטצ לחתכה רק בכלי, דהו״ג טו) להזות ענ טמא מת בזי שלו שחל בערב פסח בשבמ: טי) שאם
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f «פ« t ,נה רוחה מ״  ואי
/  ק״« ה׳׳ו : א״ל ר״ע ס
 ע׳א «׳t מ״י ע״נ: כלל
b'a J*< ״נ שנש» P'D עיא ג״ו 3*6 ייושלמ׳ מנילה-נמיס '*ז עיא מנחימ «'נ או״ע 
: ג אימתי ס״מ י *  עיג סי" «"י פה׳ ק״פהייג: >*ג ה
ת ע" «*ו ב׳ «׳6 «ט« כ מ  כ
ה נ י : ד תנ י י < א נ 3  י

ג: ונאכ^־ז מיי'  מס הי•ג : הימ ע׳
 שנויי נוסחאות

 ח)שבת גד״נ
 שהן מצוח
 במשב׳כ שהן משום
א ׳  מצו ה • אפר (לו) ר
מ ליתא • ומה(אמ) ׳  ככי
. א ה י  בכי״מ א׳ ובכי׳יא (
ת ה א ה ת  (אינו דין) ש
ר י ט כ מ ב ת גכי״ק ו ב ש  ה
* ת ב ש ת ה ה א ח ד א ת  ל
ה שבת ח ד א ת  בדינ ל
, ה ח ד ת  נכי״א אינו דין ש
ף בד״נ ליהא ; ו ל  (או) ה
ף ו ל א או ח ׳ ט י ו ס ״ י ש מ  כ
ם • מר! (אם) י ר ב ד  ה
ה בכי׳׳א ליתא . א ז  ה
ק וכמשכי׳ל ׳  שחיטה ככי
ח • (אינו יץ מ י ה ף ש  א
ק י ט ה ב ה ד ̂לא ת  ש
 ו כ מ ש ב י י ר לישא .
. א ה י ק ל י ט  (בתורה) כ
נ ה גדי י כ ) ו ם י ב ר ע ץ ה ב ) 
מ ונמשבייר ״ ט ק כ י כי נ  ו
־  וביישב״ב בדסו״י ע
ם שמחקו המהרי  הרשיל ו
 המלות האלה ועיי תוי״מ
נ . א״ל(דבי) בדי ( ס י ד ) 
; א ח י  וככי׳ק ובמשבי׳ר ל
. א ב י ק ׳ ע ל ר ״ א ' מ א י ט  ב
י ה ס ת ו ש ע ר ל ש פ א  מ
׳ ובכי״א מ כ ׳ י כ  ג
ח ר ל ש פ א  וכמשכי׳ר ש
ח ת .. שא׳׳א ל ו ש ע י  ל
ת • ג כביא ו ש ע י  ל
ה עמו בד״נ ובכי״מ ג י ג  ה
ן אי ק ובמשני״ר מבי י ט ב  ו
ה והיה ברשיי ג י  עמו הג
. שהוא בא נ ״ ע י כ  ו
מ א׳ שבא וכן ׳ י  ככ
ק י י נ ו • ובפועט כ י מ ס  כ

 ו ב מ מ ו ע ם • ובזמן
/ ר ; כ ן מ ז  במשבי״ר ב

מן • במרובה ל בז ב  א
ה ככי״מ ובכי״א א מ ו ם ב  ו
. ה א מ ו ט ה או ב ב ו ר מ  או ב
ו . י ו בפי׳מ ח׳ על מ  ע
ר ק ב  ך p הצאן מן ה
 כוי בד״נ וככי*ק הסדר
. ן א צ ר מן ה ק ב  מן ה
. . ן ר זוגי ;וגי מ ׳ י  כמשנ
י  ומן ככל המשנה« מ
ק * י כ  ה כ ב ש י פ ב

ם י ר כ ו ם . . p ח י ב ש כ  ה
ן ת בכי״א מ ו ב ק נ מן ה  ו
. ה ב ק נ מן ה ר ו כ ז  ה
נ ובכי׳יק ד בדי ח  ולילה א
 ליהא בכמ: משניות ישנים
ת וכן היתה ח לה א לי  ו
ם ׳מ ג י ׳ לפני השו ס ט  ה

. ש ׳  גמשביב ע

 ראשון לציון
ה בין הערבים נ ש מ  ב ב
ג ועיין י ב ב מ  ליחא ב
: עדו ה במו י ט ד ׳ ם׳ י  תו
ה הזאה תוכיח י ב ד י ר  ה
 כו׳ דמחזי גמאן ־מתקן
 ;ברא כו׳ ע׳ ישלימ •

. ואפי' הכי איט לפרש שהוכיח מהזאה דפסח ולאפוקי מהזאה דתרומה להט קאמר  מרכ הפסח. שאם לא יזה לא יעשה פסחו
 חחה להט קים ליה לרבי עקיבא ולא דחיא. והזאה שבות ובעי׳פ כלומר שיזה משום פסח ולא מפוםחרומה אבל לאו הקא
. וגם על ההזאה בע״פעצמו אלא לצורך ע״פ קאמר א״נ ערב הפסח דהכא. ן  היא למיחזיכמאן למתקן גברא: ועליה אני ד
 אני חולק ואומר שתדחה ולא יעכבהו מפסח מק״ו זה בעצמו: מרב של יום שמקריבין בו הפסח. והיינו יום י״ג שהוא ערב
 לי״ר שבו שוחטי! הפסח. וכיוצא בזה
 בלשון הכתוב בפ׳ מסעי ממחרת
 הפסח יצאו בני ישראל וגוי שפירושו
 ממחרת יום הקרבת הפסח :
. לשון הר״ב יעשו בני ו ד ע ו מ  ב
ק ל׳  ישראל את הפסח במועלו ו
 רש"י> ואין ספק ללא גרסינן במכנה
 בין הערבים במועדו והכי כתיבי
 קראי ויעשו בני ישראל את הפסח
 במועדו בארבעה פשר יום בחדש
 הזה בין הערבים תעשו אותו במועדו.
 ומצאתי בספרי דמבמועדו קמא יליף
 בגדרה שוה מתמיד דרחי כבת
 כדפירש הריב• ר״פ ומבמועדו בתרא
 יליף דדוחה את הטומאה לכך נראה
 ללח גרםינן בין הערבים במשנה:
ל מלאכה וכו׳. וכן פרק י׳׳ע לשבת  ב
 ופרק י״א למנחות ועיין במשנה ח'
ד ובמהרה. ו ח  פ׳ בחרא לר״ה: ג ב
 ז״ש הר״ב חגיגה לא לחיא שבת.
 לשון רש״י הוא . ואפשר ללהכי לא
 נקטי נמי וטומאה ללא ליתי למטעי
 לתרווייהו כי הללי הוא ללא דחיא
 להכי לא נקטי אלא חלא וה״ה לאינך:
. כתב הר׳׳ב ואוכלי! החנינה ט ע ו מ ב  ו
 החלה כדי שיהיה הפסח גמר שביעתן
 מסיים רש״י ותחשב להן אכילה ועיין
ה ב ו ר מ  במשנה ח׳ פ' בתרא : ב
ה ד ל  ובטומאה.לא ידענא אמאי שני ס

 שבות יי) ואינה דוחה את השבת. אף
 אתה אל תתמה על אלו. שאף על פי
 שהן מצדה. והן משום שבות. לא ידחו
 את השבת. אמר לו רבי אליעזר ועליה
 אני דן יה). ומה אם שחיטה שהיא משום
 מלאכה דוחה את השבת. הזאה שהיא
 משום שבות אינו דין שדוחה את השבח.
 אמר לו רבי עקיבא• או חלוף י»). מד. אם
 הזאה שהיא משום שבות אינה דוחה את
 השבת. שחיטה שהיא משום מלאכה
 אינו דין שלא תדחה את השבת. אמר לו
 רבי אליעזר. עקיבא עקרת מה שכתוב
 בתורה. בין הערבים במועדו כ/בין בחול.
 בין בשבת. אמר לו רבי הבא לי מועד
 לאלו»). כמועד לשחיטה ״) . כלל אמר
 רבי עקיבא. כל מלאכה שאפשר לעשותה
 מערב שבת אינה דוחה את השבת.
 שחיטה שאי אפשר לעשותה מערב
 שבת. החח את השבת ע אימתי מביא
 חגיגה עמו»). בזמן שהוא בא בחול
 בטהרה כי)ובמועט כ״). ובזמן שהוא בא
 בשבת במרובה ובטומאה כ0 אין מביאי!

. או אנ ף ו ל  א״ל ר' עקיבא או ח
. דפשיטא ליה ן ד  אחליף את ה
 דהזאה מעכבא״). וילפינן בק״ו מינה
.  לשחיטה [שתעכב]: במועדו
 רעשו בני ישראל את הפסח
 במועדו (במדבר ט׳): הבא לי
. שיהא להם זמן קבוע ו ל א  מועד ל
 כמו שקבע לשחיטה. הילכך כיון שלא
 קבע להם זמן ומצי למעבד מאתמול
 לא דחייא והזאה נמי לאו מגופיה
 לפסח היא ולא כתיב ביה במועדו.
ע: |J אימתי מביאים ׳  והלכה כל
ה. עם הפסח בי׳יר בניסן: נ י  עמו חנ
בטהרה. דאע״נ  בזמן שהוא בחול ו
 לפסח דחי שבת וטומאה. חגיגה לא
 לחייא שבת: ובמועט . שהיה פסח
 מועט לאכילת בני חבורה. ואוכלין
 החגיגה תחלה כלי שיהיה הפסח
בה. שהיתה ו  גמר שביעחן: במר
 החבורה מועמת ודי להן בפסח לבלו:
 ובטומאת. שרוב צבור טמאי!: אין
 מביאין עמו חגיגה . שחגיגת יום
 י״ר רשות היא ולא חובה: ך ומן
 הבקר , משא״כ בפסח שאיט בא
 לא מן הבקר ולא מן הנקבות :

 הפסח

 עפו חגיגה: ף חגיגה היתה באה מן הצאן. מן הבקר. מן הכבשים ומן
. ונאכלת לשני ימים ולילה אחד ») : ( י  העזים. מן העזים. מן הזכרים. ומן הנקבות י

. וכבר כתבתי בזה במ״ה פ״ב דברכוח: ם ק בספרים נקמן מ״ז פ׳ חמישי חבחי ט גרסינן בירושלמי. ו  לרישא: ד ולילה אחל ג ה
׳ שחיטה שלא תעכב והחוי'>1 הוא שהגיה כלסניגו וטי׳ מלאיש ; שחטו נ ד״ר לא מעכבא כו ׳ ע ר  •) ג

ן י כ  ישראל י
 מהדרי / אבל הכא אדרבה מסהברא דלא נלשינהו מהדד וכדמסיק
 כלל ארי׳ע וטי דבמיטה א״א מאתמול ולהט דתי שבה, אבל חחיכח
 יבלתו היה אפשר מאתמול, וכ״ש הזאה דאע״; דא״א לעשותה מאתמול,
 אבל הרי אינה בנוף הפסח כלל, וכי סייד שיטה רשאי לעשות שוס
 איסור לאו' או דרבנן כרי שיהיה יוכל ילהקריג פסחו, דבטידנא
 שמיעקר לאי לא מקיים הע:ה: כנ) חנינת י״ד שנאכלה קודם הפסח.
ד שיהיה הפסח נאכל אחריו על השובע: כד) דחגינה לא דחי  כ
 שבת או טימאה: בה) ר״ל כשהפסח מיעט לאכילת החבורה, אז
 אוכלין החגיגה תחלה , ואח״כ הפסח על השובע: כו) או או [ונ״ל
, דברישא נקם חול א ש י ר א ד ר ד ס , שלא כ ע צ מ א בה כ  ללהכי נקמ הכא במרו
, משא״כ בסיפא ו ל ע ו מ ב , משוס קרא ד י ד ד ה ה נכי הדדי מלשייכ* א ר ה ע  ו
, ו א י ב ה פ רשאי ל ׳ כ ה , אבל מ נ י א חג ט ה כ א״צ ל כ ו ר מ ב ל זלא תימא ד י מ  ק
, ו א י ב ה ר ל ך אסו ו דבהנ מ כ , לאשמעיק ד ס א מ ו ס  להכי פרביגהז למרובה בי! שכת ל
: כו) משא״כ [ ו ר ח י ־ ת כ תר [ ו , מחשש שמא יבא לילי נ ה ב ו ר מ  כמו כן כ
 פסח אינו בא מבקר או מנקיבוח: כח) יום י״ד וע״ו ולילה פבינמיס:

 בערב

 רע־ק
א ה א ו ע ר ח א ר ו ר לאו א כ א . ס י ד ה ו ל ר ל מ א א ל א ד ה ] ו ו ד ל מ ל ה ש  יזכור מ
ף ר א ״ ה ר ו ד׳יא ב נ ר י ב ע א י מ ס ש ו ש ה מ ח ו ו ד נ ה אי א ז א ה ׳ ר ת ל ס א ב  ד
ר ב י רר״א ס ח א ד ר ל י ה ר א ב י ה ר ר ב ע ה מ ה ׳ ת מ ב ם דחי־ ש י ר י ש כ א מ י ר ל  ד
פ י ע י שלו ב ע י ב ל ש ה ת ש א מ מ ט א שר^ ובן ב מ ל מ ם ע רקי ו ז ם ו  שוחטי

ר ג ם  ו

ן תפארת י כ  י
 לא יזה צא יקריב פסח: יז) גזירה שמא יעברנה ד' אמות
׳ משוס מתקן בכלא , וצ״ע, אב״י י י כ׳ במתנ ן הוא בשי׳ס זרש׳ כ  בר״ה [
, היינו היכא לגברא ! י ח ו , לר״ל אף ללריא מכשירי מצוה ל י י ש ל להצדיק ר י ) 
כלקאמר , ו י ז י בההזאה ללהוי ת רק מתקנ , משא־כ סכא גברא לא חזי ו י ו  ח
 >ש״0]: יח) ר״ל גס על הזאה אני חילק: יט) ר״ל שמא להיפך,
 ולא דס״ל באמת דשחיטה אינו דוחה שבח , רק משום דר״א שכח
ע לומר לרבו ששכח,  שלימד לר״ע דהזאה אימ רוחה שבח, ולא רצה ד
 להט דן כך לפניו, כרי שיהיה נזכר מעצמו דהכי אנמריה: כ) ויעשו
 בני ישראל את הפסח במועדו: כא) להדכבתו וכוי: ככ) ר״נ שיהיה
 להן זמן קניע כשחיטה, דהרי אפשר לעשותן מאתמול ולהט לא
 ילפינל כהו במה מצעו מסחיטה, והזאה נמי אף דאי אפשר מאתמול
 עכ״סטוזדלאו מגופא דפשח הוא, צא קאי עליה במועדו. ואי׳ת
ד דוכחא דכד הוא ח  מ״ש מכל ק״ו שבעולם דהיכא דפרע קרא ב
, אמריק דילמוד סתום מן המפורש, וצא אמרינזהביא לי קרא ן ד  ה
 בלמוד כמו שמפורש במלמד, י״ל דה״מ היכא דמסהבר דנלפינהו

 תוספות
א י ר א ד י ג ו ׳ בס . מסקי ף ו ל * כד! אמר לו רע״ק או ח אי ה נ נ ש מ  ב ב
ק ׳ ע א ר ב ת ו י ד ל ק ע ת א א ר מ ג א ר ל ת א ב ח ש ת ו ו ר נ ה אי א ז ה ׳ לרע״ק ד י ר מ ג  א
א ב י ש ר ח ו א ב ל ל ם א י שישי ד ו כ י נ פ ו זה ל ן קי ה ,ילפ־כר ד י י ל ר ו כ ר א  ל
ך ך כ ו ת י מ ח א ד ל ה ד י א ל ט י ש ה פ א ז ה ב ל ד ל כ ה מ א ז ה ה מ ט י ח ד ש ו מ ל  n ל



ע מברטנודה * אלו דברים ו פסחי• ד  206 תיםפח י

ת ב ש . ביי׳ד שחל להיוח ב ו מ ש א ל ל ו ש ט ח ש ח ש ס פ ל ה ה ״ י פ ר ן ב נ י ק ם מ ר למאי ל מ א ם ת א . ו ב י י Sra? ה שחטו שלא לשמו ח iTta 'nSTiAi 
ת שחלל א ט ר שלא לשמו. חייב ח ת ו ר מ ר לשמו כ ת ו מ ם ש ש ר כ ו ב ס ל ו ח ל ח ט מ ס דאי לאו ה ל ך ל י ר צ א ב ל יב א ו חי נ ל אי ב ו ח ת ל ב ש י פליי־״ •״ן ל >ט פ  :•׳'ייו

ל או חיל בן ג ן ע ח כגו ס פ . ל ן י ו א ן ר נ י ם א : א ג ג ו ש ־ ב ־  ״

ת ב ו ש נ מ ה מ מ ל ע ת ם נ ת א א ט ו ח יב עלי ה חי ב ק  שנים או נ

ט [זבחים] ר לשחו ת ו מ ר ב ו ב  או ס

ו א ל י א ה . ל ת ב ש ח ב ס ם לשם פ י ר ח ם בשבת כט). א ש  ח הפסח ששחטו* שלא ל
 חייב עליו חטאת ל) . ושאר כל הזבחים
 ששחטן לשום פסח. אם אינן ראוייןל״)
 תיב לב) ואם רארין הן. רבי אליעזר
. אמר ( נ  מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר ל
 רבי אליעזר מה אם הפסח שהוא מותר
 לשמולד). כששינה את שמו חייב. זבחיםלה)
. ( י . כששינה את שמן ל  שהן אסורין לשק
 אינו דין שיהא חייב. אמר לו רבי יהושע
 לא. אם אמרת בפסח ששינהו לדבר
 אסור. תאמר* בזבחים ששינן לדבר
 המותר. אמר ליה רבי אליעזר אימורי
 _ ל ציבור יוכיחו לי) שהן מותרין לשמן. והשוחט לשמן ל») חייב. אמר לו רבי
ל יהושע לא אם אמרת באימרי ציבור שיש להן קצבה לט) תאמר בפסח ״ « מ ע '  «'« שיג" כ

ם שאין י ע ל ו ל י כ ה ר מצוה ל ב ד ה ב ע ו  ט
. ן ן ה י י ו א ם ר א : ו ח ס פ ר ל ש  זה כ
ה של שלמים ששחטו  כגון שה בן שנ
ל בהו ד ו ו ר ך שהוא ט ו ת מ ח ד ס  לשם פ
ר זה וצא ב ד ה ב ע ו ט ח ס  לשחוט פ
א ״ : ר ר ח ח א ב ז ר שהקדישו ל כ ז  נ
ר ב ד ה ב ע ט י ש ״ פ ע . א ת א ט ב ח י י ח  מ
ה ע ט ר * כ ס ק . ד ר ט ו ה : ור״י פ  מצו
א ו ה ל ד ה כ ת מצו ש ע ה ו ר מצו ב ד  ב
ה ש ה וזה מ ב ת כ א ט ב ח ו י ח ר מ ו ט  פ
ם י ח ב ז ל ה כ . ד ן ב ר ב ק י ר ק ה  מצוה ש
ף א ם ו י  שנזבחו שלא לשמן כשר
ר להר ריי י ש כ ח מ ס ם לשם פ י ט ח ש נ  ה
. ח ס ם פ ה א : מ ט ח ש ד נ י מ ק ת ר פ  ב
ת לשמר. שינה ב ש ר לשחטו ב ת ו מ  ש
ת א ט א דחייב ח ה י פ מ י ד ו ת שמו א  א
ר ב ד ו ל ה נ י ש י לעיל : ש נ ת ק ד  כ
ת ו נ ב ר . ששחטו לשם׳ ק ר ו ס א  ה
ת : ב כ ן ב ט ח כ ם ל י ר ו ס א ם ש י ר ח  א
ת חנ ר - שבו ת ו מ ר ה ב ד ו ל ה נ י ש ש (  ״
: ת ב ש ר לשוחטו ב ת ו מ ר ה ב ס ד פ  ל

ת ב ן ש מ ק ל ה ד נ ש מ ך לה ב י ר ׳ פ מ ג ב . ו א ו ל ה ק ל ק י מ ר א נמי ה כ ה א ו ו ״ *יי; יפי ה » ׳ »  •ינ »

ך שתי י ר פ ו לא ירדו ו ם על י תיקן ומשני א א ו שלא לאוכליו מ ט ח כ T א " p - . * « W : J ׳ S 
. ר ו ט ר פ ת ס ה ב פ י ר נמצא ט , שחטו ו ^ ף ! ״ 2 

ן להוציא ק י ת . ן ק י ה ת יב מ י חי ו ל א מ & ה * ; ן ^ ך « 
ך לה י ר א פ ל . ־ותימא ד ה ל י ב ד נ י  לאיכלץ. ע׳א מ
ר י צבו ר מו ת באי ר מ ם א : א ״ א ש י ר ^ : ב f ״ * S 

ך לה ד א פ ר מ ג . ב ה ב צ : שיש להן ק , ׳ ס ה ׳ ש ״ 9 

ת ב ש ט ד ״ י ׳ פ ה ל נ ש מ ת ל ו ק ו נ י י ת הר ת ו ו א ה ס ו י נ י ו נ  ש
. ע ש ו ה י י ב ר ר ט ו פ ה ו ב צ ׳ דיש להן ק ב מ ״ ט ב ( ו י ל ע ; ב י י ח  ה
נהו ם ושחטי ד ק ן ש א כגו כ ה נ ומשני ד ״ י ^ ס  ם

מי ם נ ת ה . ו א ש י ר ר ב ד צבו ו מ י א  ראוין (הן) גמשני״י ל

. * ש ״ ע ת ב ב מל של ש ם ו ד ' אי ה ' " " ׳ ר י מ \ א M 

* w _ * ונכי ק ובמשביב אמר 
י ת ב ת ר כ ב כ ב . ו י ה ר״י דחי ד ו א מותר מ ו ה . ש א ׳  לו ד
. ב י י : ו ח ד ״ ס ת ב ב ת ש כ ס ; בריש מ י « » י  בכיימ י״״׳א ״
י ת ב ת כ ה ש ה דלעיל . מ נ ש מ ' עיין ב ק ׳ ט ב

מ ' ס ^  ״
: ד ״ ס ם ב ו ש ח ב י ש ם. ש  הזבחי

 במשבי׳ר ששינה את
. לדבר אפור ו ט  ש

מ ונכי׳א האסור י  מי

 המותר* p^T?i שאין לו קצבהס). רבי מאיר אומר אף השוחט *יא) לשם אימוריצבור
י ' י ׳ י י ר ׳ ת ו  \במשבי'ר מ

 מותרין לשמן כגיל
 פטור: ך שחטו שלאלאוכליוטנ) ושלאמי)למנריומח). לערליןולטמאץמי)
״' בכ7״'יקי= •י חייב. לאוכליו ושלא לאוכליו. למנוייו ושלא למנוייו. למולין ולערלין  "כ'ה
*Mnwt r** ^«תמזי ויי ייa<# 11 ממורי nivfWtt ̂דמדיוו-וח ' י י כ  והשוחט־ יש*',ג

ם י ר ו מ ח ת ה ט ב ר . ק ר ו ב י צ ר ו ם י  א

 לטהורים ולטמאים פטור «). שחטו ונמצא בעל מום חייב טי) שחטו והשוחט אחרימ
׳ו «י״״ ״5:״א ונמצא טריפה בסתר»0 פט!ד ממ) שחטו ונודע שמשכו הבעלים את ד  שיש ל

בה  שכן יש ל״ן • ס!

 ככי׳־י, ?עיבה ?כיי׳ל ידםנ). או שמתו. או שנטמאו פטור. מפני ששחט ברשית נא):
 לצירה עימ גורה או .

. ה ב צ ק ן ח ש ל י ת חייב: ש ב ש ן ב מ ב ם ל י ח ב ר ז א ט ש ח ו ש ה . ו ן מ ש ם לשוחטן ל י ר ת ו מ ו ש ח ט ו ם י י פ ס ו מ ם ו י ד י מ ן ח ו ת כג ב ש ר ב ט צ . (אף) ב ן ו  צחירי,) וכןבסי
א ל , ד גג א שו ל ה א ע ו ה ט לכך אין ז . הי ד ו ט ע א שאין צריך לשחו ו דע ה ו ר י י מ ת ו וכיון שנשחט ה ת ט י ח ש ן ב י ק ו ס ם ע י ר ח ה א א ו ט ר 1 שאי 2 2 2 / ט 7 ח א ״ ;  י
א ו ד ה ו ר ט ך ו כ ם ב י ק ו ס ה ע ב ר ם ה י ר ח ה א א ו א ר ו י ה ר ה ך ו כ ל צריכין ל כ ה . ד ה ב צ ו ק ן ל י א ח ש ס פ ר ב מ א : ת ר ב ד ת ב ו ע ט ה לו ל י ר ה . , 3  ולטמאים וכ״ס גמש
ה ע ו . ט א ו ה ח ושחטו לשם מי ש ס ר שהוא פ ו ב ס כ ה ו ר ז ע ד ב מ ו ח זה ע ב ר ומצא ז ב ח כ ס א פ ו ' שחט ה . ואפי ה ו צ מ ק ב ס ע ת ה ונמשכ״כ ל נ נלי  ובטימ ל;

 לטמאים ולטהורים ועיי > , , r ,t • י
י יהושע ב ר ה כ כ ל ה ר ו ו ט ר פ י צבו ר ה לשם אמו נ כ ת ה מו ם כל י י ר ח ם א י ח ב ת ז ב ש ט ב ח ו ש . ה ר מ ו ר א י א י מ ב : ר א ו ר מצוה ה ב ד ו ב ג פ מ ) , ה ׳ ג פ  לעיל מ׳
ם י ל ו ס פ ט ל ח ו ש ה ט ד ח ש ד נ י מ ק ת ר ן פ נ י ר מ א א ד ו ח כשר ה ס א פ ה . ד י ו כ ר ו ו ט פ ו י ל כ ו א א ל ל ש ו ו י ל כ ו א : ן ל ר י א י מ ב ר ה כ כ ל ף ג׳ ואין ה כ  ששהט ברשות) כ
ם . ד ת י ם א י ל ע ו ב כ ש מ : ש [ ו ר ק ב ל ס שהיה לו [ ו נ א ולא א ו גג ה ב . דשו י י ם ח ו ל מ ע א ב צ מ נ ו ו ט ח : ש ל ס ס לא פ ד ש כ ל • ו M * י י 5 ;  ״י״י״י ־ ־
ע ד ו ה י י א ה ל * ד א ו ס ה ו נ א ר ש ו ט ת אצלם פ ו מ ד ת ל ב ה ש נ ת ו לא נ ו דעכשי א מ ט נ ר או שמתו או ש ח ל א ו ע נ מ נ ה ו ט י ח ם ש ד ו ט ק מ ם מ י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת

ך : ל כ ק ע ו ד ב ה לו ל \ א ולא ר ו £ שכך ה » י י ט ח  ו במשנח ש
 בסל מום חייב. ובגמרא י י ׳

 מאי תיקן תיקן מזקין •) בקצת משניות מן דסוס אמשטרדה (תקליה) והלאה נשמטו הדברים מן ששינהו לדבל המותר עד לשותשו בשבת ואמזט מאלט אח ההשלשה למקומה כפי
 הנמצא ברע״ב דיר ונזויגיציא (שם״ו) ובפראג קראקא (טי' ההוייט) ובאמשנורדס (חסיו) וברמ״ב שעם הפאיי ועי7 לשיי.

ן תפארת ישראל י כ י ז י כ ח ה י ס : לו) ששחטן לשם פ ם י ח ב ) ר״ל שאר ז ה : ל ת ב ש ח ב ס ב פ ר ע  ב
דץ , כתמי ר ו ב צ ם שיקריבום ה רי מ האמו ו נ ב ר ) ק ו : ל ת ב  שרוחה ש
) דבראה שכבר שחטו החמידין ט : ל ם י ח ב ר ז א ) פ ח : ל כיחו ו ן י  ומוספי
ם ט חייב בשהט אחרי ה , ל ר ח ד א , יודע שא״צ לשחוט עו ן י ש ס ו מ  או ה
, אפשר שיטעה ח ס פ ) דבראה מין שראוי ל : פ א נ ו י ע , דהו״ל צ ק ש  ל
: ר ו מ ה נ ע ו , והו״ל ט א ו ה , ושוחטו לשם מי ש א ו ח ה ס  שמא פ
: ח ס ב פ ר ע ב ח בשבת כ ס פ ) שחט ה ב : מ ח ב ש ) זבחים אחריס ב א  מ
) או ד : מ ת י ז ל כ ט א , שאינן יכוצין ל ן ט ) דהיינו זקן או חולה או ק  מג
ח כשר [ועי׳ ס פ ) דהרי ה י : מ ו י צ ו ע מנ : מה^ לחבורה 'שלא נ ו  א
: י נ ו י ) דהו״ל לע ו  לפיל ס״ה מיג לשם הדין איפכא והא בהא תליי]: ס
: נ ג ו א ולא ם ו ס ה ו ) ראנ ט : מ ץ ו ח ב ה מ א ר ם שאינו נ ו ק מ ) ב ח  מ
: ה ר על ז ) לא׳יצ לחקו א : נ ר ח ח א ס ט על פ מ נ ס שחיטה ו ר ו ) ק  נ

r׳« j w w י ו;גו . w e i v ; w57 ע םחין ג  ומ״שגו וכסשזגת n חי WWJ nJWb ר
: לא: ד ר ו מעשיו ראם עלה לא י מ ' דהרי הקרבן פשול, עכ״ש א נ 6 * י י י ״  קנינו משיג *
, והוא ם י נ ׳ ש ה או איל זכר בן ב ב ק י שהוא עכל או כבשה נ י ^ ^ ^ 

ד שמו ושחטו לשם ק ע , ו ח ס , שהיה יודע שהוא פ ח ס ב פ ר ע ) ב ט א כ י ש ^  ב־ישא ע״כ ה
ר שנס שלא לשמו דוחה שבח, ט חו היה שהיה ס ג ק פשנ , ר ר ח ן א  הקשה ג׳כ קושיא v קרב
, ל ק ל ק : ל) ולא מחשב מ ש ב ע שאין היום ש ג תו ר ר באו  ומיישבו ובתשובת חיצסי׳ או שסבו
ן ו ) מ א י * ״ ל  ״ י

 * טעה
, או שסבור שמותר ת ב , או שאץ היום ש ח ס ר שזה פ ו ב ה ס ט  ש
, ולא מחשב י נ ו י , רהו״ל לע ע ש פ ) ד ב : ל ח ס ם לשם פ  לשחוט אחרי
ך טרדתו במין זה, ו ח ר מצוה מ ב י ה ב ע מ ) ל נ : ל ה י צ ה בדבר מ ע ו  ט
ט ה ל , ו ן י ר ש  והרי עשה מצוה דכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כ
ח ס פ ח לא מחלקינן בין ראויין לאינן ראויין וכנון ששחט ה ס פ ב . ו ר ו ט  , פ
ם , ליחא, דהרי ג ף ס י ת מ א ט כר לשם חמיר או לשס שעיר ח ^ : שהוא ז ^ » י א " 
) לשחטו ד ק: ל נ חייב מריש להן קצבה, והיינו אימורי צבור וכדמסי  צורך להזאה ולא מקרי בכה״

 שלא לאו כליו

א כו׳ ״ מ ח ר ״  מריב י
 והלכה כר׳ יהושע הו׳

 עיין יסל׳מ :

ק ׳ ת רעי ו פ ס ו  ת

י י ,  נשחט _
, מוקמי׳ בש׳׳ס דמיירי בעוקד אבל בטועה דסבר שהיא שלמים הפסה כשר דעקירה בטעות ליש ח ב ש א לשמו ב ל  כיון דמחזי״חזי'תקונייהוא דלא מחקן : ה [אוח כה] ע
. ולפ״ז המוחים דברי הרע׳׳ב [וכ׳כ רשיי] בם״ש ל הזבח־ם ששחטן לשם פסה מיירי במועד. דםבר שהוא פסח. אבל כעוקר לא מקרי טעה ברבר מצוד,  עקירה וסיפא דשאר כ
ת הא מיידי בטועה והו״ל להרעיב ורשיי לפרש בפשוטו רהוא שוגג רטעח וסבור דפסחדיואוהמ״ש ב ש  וא0 איגן ראיין וכוי או סבור שמותר לשחוט זכחיש אחרים לשם פסח ב
. והא דלא םחלק ר״ ׳ ו  מרעיב ורשיי כאמת אח׳׳כ ואט ראויין כו׳ ולא נזכר שהקדישו לזבה אחר : [אוח כן] ברע׳׳ב יידי ור״י פוטר כו׳ טעה ברבר מעיה ועשה מצוי• כ

 דבפסח



ת הדשימ ספו ך תו ו ל פסחים כללא דפוק ו מ ל ל  הלכתא גבירתא אלו דברים פ
ו , י״ל ת ב כ ר ה ע מ ״ א כ ו ה , ר ו ת ל ב ן י ו כ י ת כ ל״ל ה ׳ ל א ידי ד ו מי ת ב כ ר ה  ד
א ל , א א ת י י ר ו א א ד י ה י ד ת ל כ ת י כ י ת א זו ה י , ל נ ת ף זו ק א זו א ת ל מ א ב  ד
י נ ר ו בין ק נ ת י ן נ א סכי י ב ח ולא ת ב ש ב , ו [ ת ו ב א ש ו ה י ד ת ב כ ר  אשי׳ ה
ר ת י ר יד פ ח א ל ר כ מ ה מ , ד ה ר ז ע ו ל א י ב מ ד ש ו ע ש י כ מ ו ו ר מ צ ש או ב ב  כ
ש י ד ק ה ר ל ת ו ע לו זמן מ ו ב ק ל ו י א ו ח ה מקדישו ד ר ז ע ב , ו , ד י צ מ מ י ק מ  ב
א י ב ר לא י ב ו כ ש י ד ק ה תו בי׳יט , משא״ב ב ג י ם חנ ד ש א י ד ק , וכן מ ת ב ש  ב
ה ר ה ט ב ל ו ו ח ה ב ם פ א ה ב ש : מיג ד׳ . כ ם י ש ד ק ד ב ב ו א ע ו ח ו ד ן עלי  סכי
ם או לי דו ר או צאן או עזים ג ק ב , מ ה נ י נ ח ה ס פ מ ה ץ ע א י ב , מ ט ע ו מ ב  ו
׳ ה ח ל ס ת פ ח ב ז אי ו , וזהו שנ ם י מ ל ל ש ב , כ ת ו ב ק ם או נ כרי , ז ם י נ ט  ק
, ן י ב ו ר ם מ י ח ס ו פ , או שהי ה א מ ו ט ת או ב ב ש ; משא״כ ב ר ק ב ך צאן ו י ח ל  א
ם , י מ ל ש ת כ ל כ א נ ה , ו ב ו לא ח ת ו ו ש ה ר נ י נ ח ה ; ו נ י נ ו ח מ ן ע י א י ב  דאין ם
ר : ת ו נ , אלא יעורף ה ח ק ו ר אינו ל י ת ו מ ה , ו ד ת לה א לי ם ו י ימי  לשנ
ד שמו ק ע ח ו ס א ס ו ה ע ש ד י ת ש ב ש ו ב מ ע א ל ל ו ש ט ח ש ח ש ס פ  ם״ה, ה
, ת ב ה ש ח ו ו ד מ ש א ל ל , שנם ש ר ב ס , ושגג ש ד ח ן א ב ר מ ק ש ו ל ט ח ש  ו
, ר ו ט ח פ ס א פ י ה ע ש ד , שלא י ת ו ע ט ו ב מ ש א ל ל , משא׳־ב ש ת א ט ב ה י י  ח

 שבעי[ ואליבא דר״ע דא5יר
 אס עלו לא ירדו . . עוד
 שם ונמצא טליכה רכלד
 סטור הא בגלוי הייב מאי
 תיקן היקן להוציא מידי

 נבילה :

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
ת ה א נ י ש ח ש ם פ ב  ד
ה ש א ע ל ב ד י י ו ה מ  ש
ם י ח ב ו ל ב ב ה א י צ  מ
ה ש ת שמן ע ה א נ י ש  ש
י י ר ב ד ל י ד נ י , הי ה ו צ  ט
א י ר ה ל ל י ם ד ר מ א ק א י ר  ד

מ ח ו ש ב ד א ׳ ׳ ף י ם ד י ח ב ז ת ב ו ע מ ח ב ס ם פ ש ם ל י ר ח ם א י ח ב ם ז ח ה ; ש ר י ק ו ע נ ת אי ו ע ט ח שמו ב ר ך כ ע  ד
, ת א ט ב ח י י ם ח ן שתי ר ב כ , או ז ה ב ק ח כגון נ ס ן פ ב ר ק י ל ו ראו נ א באי ק ו  ד
א ל ת ש ב ש ו ב ט ה , ש ו ״ : מ ת ו ש ר ם ב ח ש , ר ר ו צ ה מ ס פ י ל ו א ר כ ב ״ א ש  מ
כ ״ א ש ת מ א ט ב ר י י ם ח י א מ ט ם או ל י ל ר ע ו או ל י י ו א למנ ל ו או ש י ל כ ו א  ל
ם י ר ו ה ט , ל ם י ל ר ע ל ם ו לי , למו ו י י ו א למנ ל ש ו ו י י ו מ , למנ ל כ ו א א ל ל ש ו ו  לאוהלי
ו כ ש מ דע ש ו נ ו ו ט ח ; ש ח ז א ב צ ו י ל כ כ ר ו ש ח כ ס פ ה ר , ד ו ט , פ ם י א מ ט ל  ו
ר ת ס ה ב פ י ר א ט צ מ נ ו ו ט ח ו , או ש א מ ט נ , או ש ו ת מ ם או ש ד ת י ם א י ל ע ב  ה

: ג נ ו ש ב ד י י ם ה ו ל מ ע א ב צ מ נ , משא״כ ב ם ו ג א ר , ד ו ט  פ

ח ס ם פ ש ם ל י ר ח ם א י ח ב  ז
מ הו א ז . ו ׳ ס ו . ת ל ו ס  פ
ת ו ע ט ת ב ר י ק ׳ ע י ר מ  א
ה מ ל ל ב . א ה ר י ק ה ע מ  ש
ה ר י ק ש ע ״ ל . ד ׳ י מ י י ק  ד
י בט.־עת ר י א דםי פ י כ ס י  א
א ' ד נם ל ם ו י מ ל י ש  הו
ה וצ״ע ועיין ו צ ה מ ש  ע
ת ב ל ש מל ש ם ו ד  אי ק
i א ס הו ו נ א ר ש ו ט  ושבו פ
ף א ת ר ו ק ו נ י ת א ב י ד ה  דס״ל ל

ר ט ק ה ו ו י ב ר י ק מהו ו ו מ ת ד ק י ר ז ח ו ס פ ת ה ט י ה ה א ש ג ש  פרק ו מ
כ י א ש ; מ ו ד ע ו מ ר ב מ א נ ע לו זמן ש ו ב ק ת ד ב ן ש חי ו דו י ב ל  י ה
ת ב ש ת ה י אין דותין א ל כ ו ב ת ל ב ת י כ י ת ח ס ו י ת ת ו מחוץ ל ת א ב ה ו ו ת ב כ ר  ה
ה אפי׳ ש ב , או י ח ח ׳ ל י פ ד א י א ב ח י , מ ת ב ם ש ד ו תן ק ר לעשו ש פ א  ד
ב ״ ו ט פ ה ׳ ס פ״א מהק׳ ״ ב מ ר כ ה ״ כ ש נ ד ק מ ת ב ו ב ה דאין ש ב ת ו , ה י ל כ  ב
ה ח ד , נ , א נ ־ ס ן ד י ב ו ר י ע י ב ד ם דש׳ח . וק־ל ח י ח ס פ ׳ ב ב ץ ה ו ר י ת ו ב ח ו  ו
א , ה ם ף ש ס ו י י ב ץ ר ו ר י ת ק כ ו ס פ ו ל נ י ב ר ׳ ל ה חי ר ו א כ ל , ו ה ז ץ ה ו ר י ת  ה
א ה ל ז ץ ה רו י התי ר ה , ד ו ר י ת א ה ה ל נ י ד מ ט ב ד ק מ ת ד ו ב ש ד ו י א ב ה  ו
׳ ו , וחי ר י ת ה ה ו נ י ד מ ת ב ו ב , דנ״ב ש ה ס פ ן ה י ל ש ל ש מ א ד י ש ו ק ק מ ה ר ח ד  נ
ק ס ת מ ב ש ו ד נ הטי ״ ו פ ג י ב י ר ר ה י ו י ב ה א ח ה זריזין ד ר ו ב י ח נ ב וסף ר ב י  ר
ן מ הדי ש , ד ב ״ ת ד ב ש ה ד ט י ט ש ו ש ו מ מ ע ט ל ד י נ ו ה זריזין נ ד ו ב י ה נ ב  ד
/ ר״ה , א " ה י פ ט ד י ח ם ; ועי׳ תיס׳ פ ח ו ם מ ע ט א ה ר מ ג ה ה ר מ א , ו ו מ י ק מ  ב
ה ר ו י ת נ מ ב ל ו כ , ד ן י ז רי ה ז ר ו ב י ח נ ׳ ב כ ם ד ת ש ב , ורש״י ש ה ר מ ־ ה נ ב  ד
, ן י ב ו ר י ע י ב ב רשי י ב ך , ו ש ח ת ש י מ י א לחתו ת לא א ם ו כרי ז נ מ ו י ד ר ה  י
ה נ י ה ש י מ נ פ , וצ״ע מ ח ת ז ה א ן ו י ז י מז ם ו י ב ׳ רש״י• שיש ר ם כ י ח ס פ ב  ו
ך י ר , דאין צ י ו ת ח א ב מ ל ש ב ת וצ״ל ד ו מ ו ק מ ׳ ה ב ו ב ש ו ר י פ ו ב מ ע ו ט נ י ב  ר
י נ ב ם ד ע ט ו ל נ י ב ך ר י ר ה צ ל ו צ ד ה ה א א ה ל ד , א ת י ה ב ר ו ב ת ם ה ת ש ו י ה  ל
ו נ ב ׳ ר ר ב י פ ם ש י ב א ר כ י ה ושם א ל י כ ת א ע ש א ב ו ה כ יוצא ד ״ א ש , מ ה ר ו  ת
ם י ת ם פ ׳ ד ב ץ ה ו ר י ת ם ב י ב מ ר ק ה ס ת פ ז מ ב נ ר ד ש פ א ] ו ו ה נ י ם נ י ב ר ם ד ע  ט
א ר מ נ ת ה ם קושי ו ש , ואי מ א ר מ נ ה ב ה ד , ולא נ ן י ד ם ה ו ק א מ ו ם ח ש ן ד ו  דכי
י ל כ ו ב א ם ל י ח ס פ א ד י ה ה א ר מ ל , א ת ו ב ם ש ו ש מ ו ש ל ר ר״א א מ א ן ד י ב ו ר י ע  ב
, ת ו ב ם ש ו ש מ ו ד ל א , י״ל ד ה כ א ל ב מ ה הוי א ח ל י ו ל כ , דא״כ ב י ד י י  מ
י ע״כ דומי.״ , הר ״ל אי , ו ם ו ח ת ץ ל ו מחו ת א ב ה ו ו ת ב כ ר ה , א ־ א ר ק א ש  א

ת ר מ ה אש א י י״ט ד ת כח] בתו ו א ל עיי״ש : [ ״ ש ר ח ה מ ש ק ך ה . כ א ש י ר ה ב ך ל י ר א פ ל א ד ט י ת . ו ״ט ד״הז שחטו י בתו ם נ ת כו] ש ו א ] : ל ״ ש ר ח  מ
ב ר׳׳ה ש ׳ ׳ ע ר ה ת כט] ב ו א א : נ [ ש י ר ר ב ו ב י צ ר ו ס י א ט ל ח ש ם ו ד ו ק מ ב כ י י כ ח ׳ נ ת ד ב ש ת ב ב ל ש ל ש מ ם ו ד ף אם ק א ם ד ק נ מ ר הו״ל ל ת ו י < , ש ״ ע  ב

א י מ ה י י ר ר ב ד ה מ ל ו כ ה צ״ל ד ו צ ה ם ש א ע ל ף ד א ה ו י צ ר מ ב ד ת ב ע ט ם ד ו ש א מ ל ס הוא א ו ם אנ ו ש ם מ ע ט ן ה ו מסוניין דאי ה י ב ו ת ה ו פ ס ו ת ב  ו
ר * ו ט ה פ י צ ה מ ש א ע ל  ב

 ציונים

 פ״ץ א כיצד צולין.
r<מיי' 9׳ b'a ?עי 
 מ?׳ p'« הי* : כמ־ן בשיל.
 מיי׳ w • ב אין צולין.
ע נחיסית. נ  מיי' שס &״«: נ
' פימ מזי ק'« , ,  ע״ה מ*נ מ
 הי׳א : נטף על החרס כוי

 שנויי נוסחאות
 פ׳ז א צולין בכייה
. ( ז ) ן ל י ו  ח
 (מביאין) שפוד תוחבו
. ותוחבו ;  במשב׳ב .
 בד׳נ ובכי׳ק ובכי׳מ
 ובכי״א ובמשבי״ר ליתא .
 מתוך פיו במשב״ב
 בהג־ת הרש״ל לתוך פיו.
 ונותן בכי״מא׳ונותנין;
. בשול  בכי״א נותנין
 הוא(זה) כמשכייר ליתא ;
. חולי  גכי׳א מבשל .
 הועה בד״נ ובכי׳ק

. וכיה ן ל  ובהיימ תו
 בריב דיר ונכון
 הוא; בט׳א חולהו
ב (אתה) פסח ־ להי צו  ו
 בכי׳א ליתא. לא על
 השסוד ולא על האסכלא
 בד״נ וככי׳ק זמישבייר
 לא בשפוד ולא באםבלה
; ״א.  (עי׳ דיס); בכי
. . ת ו כ ת  בשפוד של מ
 וכיה בסמ׳ג - וצלה לנו
. בהרסו . י ל צ  בכי׳ק ו
 בכי״מ ב׳ בהרםית .
/ ובכי״ק ד  יקלף ב
ר ״  ובמשביב ו ג מ ש ב י
. וחזר קליז ף ו קל  י
»  במשב״ב ובמשבי״ל .

. ו  אלי

 רש״י

ח יום טוכ פ ס  ת

 רימון. כחב הר״ב של מהנח צא
 מקצהו רם כולו. מסיים

. ו  קצהו החיצון: תוחבו מהוך פי
 לפי שנותן הגס שבשפוד למטה
 שלא יפול הפסח ואז הוה בית
 השחיטה למטה וקדיב דמא לרך
 שם. תוספות. [״ועיין לקמן בסמוך]:
. פירש הר״ב  [*אלא הולין הוצת לו
 הוחבין בשפוד למעלה מפיו כל טלה.
 וכן לשח רש״י. ובברייתא בסוגיא
 חני רבי טרפון קוראהו נדי מקולס
 ופרש״י [מקולש לשון כובע] נחשה
 למתרגמינן קולסא דנחשא דס״ל
 תולין למעלה מראשו ונראין ככובע
 נחשת על ראש נבור. ע״כ. וצ״ל
 שהם מסובבים וכרוכים בענין כלא
 יפלו מעל הראש שהרי לדברי החוס׳
 שכתבתי לעיל פי הטלה למטה .
 מיהו הר״ב ורש״י עצמם לא פירשו

m כיצד צולק פרק ז פסחים u m ע  ד
. ולא שאר עצים ן  פרק ז א כיצד צולין. שפוד של דמו
 דמפקי מיא והוה ליה בשל מבושל במים
 ורמו; לא מפיק מיא. ובשפוד של מתכת לא כדלקמן דחם מקצתו
 חם כולו ונצלה מחמת שפוד ורחמנא אמר צלי אש ולא צלי דבר

 אחר: כמין בשול הוא זה .
 שמתבשלין בני מעיו לתוכו כבתוך
. תוחבן ו  הקדרה: תולין חוצה ל
 בשפוד למעלה מפיו של טלה. והלכה
 כי״ט י ב אמר רבי צדוק כו׳.
 מתניתין חסורי מחםרא וה״ק ואם
 אסכלה מנוקבת היא כפרה. ואי׳ר
ע נ . והל׳ כרבי צדוק: נ י ט  צדוק ו
. ף ל ק ור י  הפסח בחרסו של תנ
 מן הפסח מקום הנוגע בתמר
 שנצלה פס מחום חרס התנור ולא

 פרק ז א שפוד של
 דחם
ד  פהפנימי מתחמם על י

 אור״י מש״ה תוחבו דרך פיו
 כד

 פיק ז א כיצד צוליןאתהפסתמביאין
 שפוד של רימון *)
. ונותן  תוחבו מתוך פיו עד בית נקובתו ב)
 את כרעיו ואת בני מעיו לתוכו• דברי
 רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר כמין
 בשול הוא זה 0 . אלא תולין י) חוצה לו:
 ב אין צולין אח הפסח לא על השפוד ״)
לא על האסכלא י). אמר רבי צדוק 0  ל

 מעשה ברבן גמליאל שאמר לטבי עבדו
 צא וצלה לנו את הפסח על האסכלא.
 נגע ח) בהרסו של תנור יקלף את מקומות
 נטףמרוטבו על החרס י) וחזר עליו יא)

 וצלה לט את הפסת על האסכלה. מסיים בגמרא מנוקבת ופירש״, עשויה כבריחים כעי
 ונותן השפוד לרחכו וכל הטלה נצלה בארר שבין שני בריחים שאין בשרו טגע בברזל

 ע״כ

ף מרוטבו על מ  צלי אש הוא: נ
. שחזר שומן ו י  החרם וחזר אל
 שנתחמם מן החרס ונבלע.בפסח :

 יטול
, ע״פ]: ב  p בפי׳ב רביצה משנה ז
 שלנו ויש חלל גדול בין בריח לברית

ן י כ  ישראל י
 ההנור: ג) שמתבשלין הכרעיס בחללו כבקדירה: ד) כרעיו ומעיו
 בשפוד: ה) של מתכות: ו) [רשסט], והוא כעין טס ברזל: ז) ההורי
 מחסרא וה״ק, ואס האשכלא מנוקב, מוחר, דעשוי ככריחיס
 וחולה הכסח בחלל שבין הבריחים שלא ינע בברזל ולא חיישינן שמא
 יגע כבריח שבינתיים, ואמר ר' צדוק וכוי: ח) הפסה; ט) ר״ל
 יקלף הפסח במקום שנגע בחרס, דשס לאו צלי אש הוא רק צלי
 חרם. ומיירי באין רוטב רב במקיס מגיעה: י) אפיי בחרסו של
 תנור וכברישא: יא) דהרוטב הנצלה מחרס החס, הוזר ונבלע

מ ש פ ה  ג

 יכ י I תפארת
T א) ל״צ מטה ארוך של [גראנאטאפפעל ביים], אבל של S 
 מתכות לא, דמחחמס הפנימי מחמה החיצון, ונצלה הפסח
 במקוס נגיעת השפוד בפגים מחמה דבר אהד, ולא הרל צלי אש,
 נם לא יקח שפוד של שאר עצים, שיש בהם ענפים , דכשחותכן
 מהכפור, מוציאין מיס במקים החתך, אבל טן הרימון חלק הוא:
 ב) ולא איפכא מנקובתו לפיו, משוס דצריך שיתלהו בתנור עם בית
 השחישה למשה, והרי צריך שיתן נס הנס שבשפוד למטה בתנור
 שלא ישמט, ואש יהחכ מנר^בתו לפיו! ישמט הפסח ממנו להוך

ן א כ ״ י ה ע ו  ם
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. ולא םגי בקליפה אלא בנטילהכפובי אצבע מו ת מקו  ע״כ. ומיהו־ השפוד דכתב ר״ל של דמון: יטול את מקומו. יטול א
 פירש הר״ב דפומן נבלע כו׳. ואם תאמר נגע בתרסו של דשומן נבלע בתוכו הרבה ואותו שומן צלי מן החרם הוא : נטף
. *והסולת רותחת דמצלי רוטב מחמת ת ל ו ס  תנור אמאי סגי ליה בקליפה הלא הרוטב שיש באותו כדי מיוטבו על ה
 קליפה נבלע בפסח עד כדי שימול את מקומו. ואיכא לאוקמי סולת וההוא רוטב שכתוך הסולת אסור למיכליה דהוה ליה צלי
 מתמת דבר אחר הלכך יקמון את
 ימול את מקומו יב). נטף מרוטבו על מקומו וישרף אוהו קומן כשאר קדשים
. ה מ ו ר  הסולת *). יקמרן את מקומו יי) ג ג סכו הפסולים: ג סכו כשמן ת

 בשמן תרומה. אס הבורת כהנים יאבלועי).
 אם ישראל אם חי הוא ידיחנו«). ואם צלי
 הוא יקלוף את החיצון ח). סכו בשמן של
 מעשר שני. לא יעשנו דמים על בני
 חבורה ית). שאין פודין מעשר שני
 בירושלם ים): ך חמשה דברים' באין
 בטומאה. ואינן נאכלין בטומאה. העומהל).

 בשאין רוטב כי אס מעט ומעט
 רוטב אינו אוסר כ״כ כדלקמן גבי
: יקמוץ את מקומו. ס׳  סיכה. תו
 כתב הר״ב וישרוף אותו קומן כו/
 כן כתב רש״י ואין צ״ל [נכי] קליפה
 ונטילת שאץ בהן תערובות חולין
 והרמב״ם בחבורו פי׳ח מהלי קרבן

 דמשהו בעלמא הוא
 •״!

 פסח לא הזכיר כלום בקליפה ונעילה.
 ובקמיצה כתב וישציכט ועיין לקמן
 משנה י״ב: J ידיחנו. וינגב.
 רמב״ם פרק ח' מהלכות קרבן פסח:
 יקלוף . וא״ת ומאי שנא מרוטב
 דלעיל דיטול מקומו ובגמ' שאני (

 שמותר לסוך הפסח במי פירות:
 אם חי ידיחנו . דלא בלע:
. בעי קליפה מכוס א ו  ואם צלי ה
 דבלע: שאין פודים . מוכרים :
 מעשר שני בירושלים. ואפי׳ לאנלו
 בטהרה*) דכתיב (דברים יל) ונתת
 בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל
ם. אין לך  המקום: ך המשה דברי
 בצבור קרבן נאכל אלא אלו וקרבן
 צבור דוחה את הטומאה דילפינן מפסח דכתיב ביה במועדו.
ן פודם מעשר שני בירושלים. פירש הר״ב ודוחה את הטומאה כשרוב הקהל טמאים. דהכיאמריק(זישכי  דעבידי: שאי
 מוכרין וכו׳ לכתיב ונתת בכסף וגו׳ והלכת אל המקום. וכן יהיה טמא וכו׳ יחיד נדחה ואין צבור נדחין ובקרבנות צבור כתיב
] ונתת בכסף. (במלנר כמ) אלה תעשו לה׳ במועדיכס כמו שנאמר בפסח במועדו  כתב רש״י. א) דכי ירבה ממך הדרך [וגו׳
. והקשו בתוספת להא קרא בפדיון ואשמעינן מהניהין דאע״ג דקרבין בטומאה. לאפוקי צבור ירי א ר  כתיב לעיל מהך ק
 מייד שמוציאתו מקדושתו ומחללו על דבר אחר •אבל הכא חובתן. אי! נאכלים בטומאה. והא דהני חמשה דברים ולא תני
 אפילו לאוכלו בקדושתו כדפירש בקונטרס נופיה. והכי נמי קרבנות צבור וכו׳ מנינא למעוטי חגיגת הרגלים כולם. דדמו
ם שכתיב לקרבן צבור משום דאתו בכטפיא באסיפת חברים לרגל ואינם ר פ  משמע לישנא דמוכרין מדלא קתני מחללי! . ויש ס

ם י ח ו ב •) כרע״ב ריר m שם בטהרה. ד ״ ך ש ה " מ נ ו ן [ י ך : ו ן מ י א - 3 ת ו כ ״ ש ל ל ב ן י א ד ו ן פ י א ן - ה 3 

] ונראה לר״י דבירושליס גזרו מדרבנן מכירה אטו פדיה דאםור מן התורה. ולרשב״א נראה דלא אסרו ח כ ו  שפירש פודין מ
 מטרה אלא משום בזיו; מצוה כדתנן בריש מסכת מע״ש שאין מוכרין אותו וכוי. ענ״ר. והתם פי׳ הר״ב טעמא דקי״ל מעשר
 שני ממון גבוה. והר׳׳ש פי׳ פס דמתטתין דהכא נמי מהאי טעמאהוא. ולדבריו בירושלים דתנן לרבותא נקט וכ״ש חוןלירושלים.
 והרמב״ם העתיק המשנה שאי! פולין כו׳ בפ״ח מהק״פ ועיין משנה ביפ״ב דשקלים. [*ובסדר המשנה כבירו' שאין מוכרי!
 ואמרינן עלה כיני מתניתין אין פודין]: ך חמשה דברים באין בטומאה. עיין במשנה ד' פ״ג דמנחות ופי׳ הרי׳ב לבקרבנות
 צבור כתיב אלה תעשו לה׳ במועדיהם. ובברייתא מנין לעומר ושתי לחם האמורים בת״כ ואינן אמורים בפרשת פנתם ת״ל בשלהי
 ההיא פרשתא דשור או כשב וידבר משה את מועדי ה׳ הכתוב קבעו מועד אחד לכולן. ובגמרא עביד צריכותא דתמיד ופסח
. וקרבנות צבור ה״א רוקא הבאין לכפר ואי אשמעינן עומר וכתי  דפי׳ הר״ב רפ״ו צייני דתמיד תדיר וכליל. ופסת ענוש כרת
 הלחם ה׳יא משום לבאין להתיר אלימי. *ונראה ללחם הפנים א״צ קרא כלל לכתיב ביום השבת ביום השבת חד לגופי׳ וחד
 לטומאה א״נ דאתיא במה הצד מבינייהו ומ״ש הר״ב דמנינא למעוטי חגיגת רגלים כו׳ כדרך שאינה דוחה את השבה כדנפקא לן

 בגמרא
 ״) בתף׳ט דהוס פראג וקראקא ,דכתיב והי ירבה ממך הדרך ונתת בכסף וכתיב לעיל מק־ קרא׳. והלשון מגומגם גם שם גס כהן ועיי רש״י .

ן תפארת ישראל יכין י כ  י

״ DS הל׳ י . מ ת ל י ס ל ה  ע
ן . מ ע ו ב כ : J ם נ ׳ נ ׳ ״  י
. ע״ה ׳ ש ל בעי ׳ ש י  י
ל : ״ י " BE ה«״א ו י ג , מ ׳  ע
׳ ילי:3מי , r ־ ע T S ן י א  ש
ה ש מ & ה'ב• ך ח ״ ו פ ס ״ ע » 
נ , ירושלמי י ן כ • ם . • י ר ב  ד
׳ 9*1 י י א מ י ל ה י  שק>יס פ
: א ״ י « ה ק פ מ א י  0ס׳ נ

 שנויי נוסחאות
ה מ ו ר  '״ ptta ת
ר . . של ״ י ב ש מ ב ק ו ׳ י כ  ב
' מ א ׳ י כ ה ; ג מ ו ר  ת
. ן של. מ א ש י י כ ב  ו
נ ׳ ר ם ב י נ ח  חבורת ב
ה י ב ט ו י נ ה ן כ ת ר ו ב  ח
. כ ׳ ף & ו ר כ ״ ב ד ׳ ע ר  ב
נ ׳ ד ל ג א ר ש  אס י
ם ר א ״ י ב ש מ ב ב ו י ב ש מ ב  ו
א . . ״ י כ ל ; ב א ר ש ל י  ש
. ( א ו ה ) י א ־ ח י ל ה א ר ש  י
ק ׳ י כ ב ב ו ״ ל ) ב א ו ה י ( ל  צ
. בשמן א ה י ר ל ־ י ג ש מ ב  ו

׳ מ א ׳ י כ ש ב ״ ע ל מ  ש
. . לא ן מ א ש ׳ י כ ב  ו
. ה ש ע א י ה ל ש ם ו ו ש נ ש ע  י
נ ׳ ד ח ב ר ו ב ) ה י נ ב  על (
ק י ט ה ; ב ר ו ב ה . ה . 
א ׳ י כ ־ ב , א ה י ' ל מ ב י י כ ב  ו
נ י שאין ״ א . ו . י נ ם ב  ע

א ״ י כ ב ׳ ו מ ח י י כ ן כ י ד י  פ
ן י א י ש פ ר ל ׳ י ב כ מ ב  ו
׳ ב ד ״ ג ש מ ה ג י כ ן ו י ר כ ו  מ
י מ ו ׳ ת י ע ) ו ו ׳ ס ש ן ( י ל ב ו  ל

. ם י ׳ ד י ע  ו

 ראשון לציון
ה ״ מ ד ״ י ו ן ב ת ״ ^ 

ו מ ו ק ת מ  יקפוץ א
ן צ״ל י א י ו ׳ נ רש׳ י ׳ כ ו  כ

י ע א ב נ ם ה א ׳ ד ׳ שי ו  כ

ה י ת כ י א ג ד ׳ ע ה א ש ר  ש

ו נ י י ה ן ד י ל ו ת ח כ ו ר ע  ת

ה פ י ל ק ש ב י כ . מ ת ל ו ס  ה

ע ; ך נ ו מ ס ל ב י ע ל ה ד ל י ע נ  ו

ב ט ו ר ף מ ט ׳ נ ו ו כ ס ר ח  ב

ן נ י ר מ א י ד ו ם כ ר ח ל ה  ע

ה י ל ה ד ל י ט ו נ ה א פ י ל  ק

ל ל ן כ י ל ו ת ח ב ו ר ע ה ת י  ב

ה : פ י ר ׳ ש י ע ב  כיש ד

 ונעילה דרישא דישרפו: טו) נ״ל דמיירי שסט אחר שננמר צלייתו,
 דאל״כ מי גרע מנטף רוטבו על החרם וחזר אליו, ויש לחלק [ועיי
: כו) ומגבו, רהי לא בלע מהתרומה: יו) ומותר [ ס ״ ב מ ״  לעיל ס
 השאר לזרים , וא״צ נטילה כברוטב לעיל, דסיכה משהו בעלמא
 הוא: יה) ר״ל יאסור לתבוע דמי השמן מהחבורה: ימ) וגזירה

ת יעי ק  תוספו
* r 1 , ר £*. i ב ״ ע ר ה ב [ ל » ח א נ נ ז ״  פ

ת בהפסיז: יב) והוא כעובי אצבע [י״ל *־v] , מפא ׳כ קליפה הוא כדי ל ו ס ה  י״ח נטף ו
י שינטצ בבה ארח, וגרידה היינו באינו ניטל כאחת, רק גורד בסכין ב ם נ ר י ק ם מ . נ ת ח ת ו  ר

, נטילה הוא רק טב קצת יותר [ י ט מטט מעט. ולדן [חולין ירצ׳ל א ר ח ל ה ו ע = ט ו י 1/ מ ט  נ

ו י \ , - . , , B™ t י״י״י ":;יי מקליפה יכן משמע מרש״י הכא: יג) והסולת רותח, מצלה הרוטב נ י ר מ א ד ח ב ת ו ס ר ר ח  ב

; מהסולה: יד) וישרוף אותו קומץ בהול, מדבלע מרוטב שנאסר, נ י י ח . ו ן י י ג ו ס א ב י ד ה  ל

ם ודינו כקדשים שנפשט, אף דהכא יש תערובות חולין, וכ״ש הקליפה מכירה אמו פדיה בירושלים דאםור מדאורייתא: כ) שמקריבין בט״ז ה א ש ק א מ ר מ נ ב  ד

ן ס י נ ן ב נ ו ם צ ר ח ו ה ת א ל ו ס  ה
ל פ ת נ ל ו ס ה א ו מ ו ה ג ש ע י ו ל כ ת ה ו ע ק ר ד ק ד ע ר ב י ט ו ר ה ן ש ו נ י ב מ ק ו ר ל ק י א מ י ק ר ו ק א א מ י ת נ נ נ ו ת צ ל ו ס ה ב ש ק ה מ ת מ ״ א . ו ל א ו מ ש כ ר ו ב ה נ א ת ת ר ד ק י א מ י ק ר ו ק א א מ י  ג
ס נ כ ב נ מ ו ר ה ו ו מ ו ק מ א ב ו ה ן ד ו י ה כ א ח ת ת ל ו ס י ה ר ק מ מ ״ מ ר ד ק י א ע ו ה ל ו ״ י י מ י נ ת א ל ו ס ך ה ו ת י ב נ ת מ ל ל ׳ ו ה ן ד ע כ מ ש א מ ת ל ל ו ס ל ה ק ע ש ל ל ד י י . ז ה א ל י י ע ו ה ה ו כ ו ת  ל
ל פ נ ח ש ח ו ר ר ש * ב ן ר י א א י נ ה ח ו י ־ ן מ נ ו ך צ ו ת ם ל ׳ ה ו ם כ א ח י נ ת א ד ד ת ה ו ח י י ר י ב ת י ש ת י י מ ל ו א ו מ ש ה ד י ח ו ו א כ י נ א ת ה י א א ד י נ ו ס ת ה ב ש י י ת י מ כ ר ב ר ו ק י מ ר ו ב ו א נ ו ו ה ל ו ב ג  ל
ץ י ר ע ת ו ו ב י ת ׳ ה ב י ב ר י י מ ר ר מ ו י א ת י י א ה ת י י ם א ק ת י י ר ק ב א ר י ב ו ה ל י א א ד ח י ש נ ״ מ ל א ו ת י י ר ך ב ד י א א י ב ה י ל ה ל מ ׳ ל ם י ת ב ו • ה מ ת ח ו י ד ן מ נ ו ך צ ו ת ם ל ׳ ח ו ב כ ל ך ח ו ת  ל
א ת י י ר א ב י ב מ ת ד מ ה : ו א ל י ה ע כ י ת ח י ה ר ק נ מ י ׳ ־ ־ כ ף ב א ן ר נ י נ ־ מ ש א ך ל ד י א א י ב ה מ ז ו ל ה ב ע י ק ש ן ד ו י ׳ כ ר א ת י ת ר ק מ א ר ״ ד ׳ ס ד ק ש ו מ ת א ל ־ ם ח כ ר ל ב ר ל ל פ נ ה ש כ י ת ח  ב
ן י א ן ד ו י ע כ ל ה ב י ר ל ק י מ ד ת א ו ש ק ה ך ל י י א ש ת י י ר ך ב ד י ל א ק ע ר ר ד ׳ ם ל ד ׳ ־ י ה ד ש א ק ה ל ם ז נ ד ד ״ ע ל ל נ ב ׳ א ס ו ת ה ם ד ג ו ר ת ם ל ה ג ש ו ק ה ד ז ו ה ל ה ב י נ ש א ה ל ה ו נ ־ ש א  ד
י ו ר כ ק י מ ד ן א נ י ר מ ה א ז ם ב נ ר ד א ב ה ל נ ו ש א א ר ת י י ר א ב י ב ה מ ז ע ל י ל ב ס ם ו י ל פ ה מ י ר ל ק י ז כ ־ א א י י ל א י ה ל י ב ל ד י ם י י י ש ו י נ נ ש ל ב ב י א כ י ח ב ב ל ח ע ה י ל ב ה ק ל ט ר י ל פ ה ך ל י ר  צ
י א א מ ל ע ש ב ש ק ה א ר ו ם ה ף א א ם ר ו ש ׳ מ ו ד כ ק י ם ד ן א נ י ר ם ה א נ ו ש א א ר ת י י ר ב ק ב ר א ד ״ ד ס ך ד ו פ י ה ם ל ל נ י י ל ד ״ נ ׳ ה ם ו ת ת ה י מ ב ת ש י י ב ל ״ ש נ ח י ך ז ר ד ב ת ו פ י ל י ק ע ב  ו
א ן ל נ ב י ר ב ב ל א ו ת י י ר ו א ד ת מ ״ ב ר ב ם ת ם א ל ו ל ה ו ש י ך ב ר ו ד א מ ל ׳ א מ ה א ד ת י י ר ו א א ד כ י ע ל ל ם ב ף א א א ד ת י י ר ך ב ד י א ל ב ב א א ת י י ר ו א ש ד ש י ה ו ה ן ד ו י ר כ ו ס מ א ״ ע מ ל  ב
ב ת כ א ש ׳ ׳ ב ש ר ל ה י ע נ ה מ פ ת י כ ע . ו ן ־ ב ר נ ת ו ן י ו ש א ר ב ה ו ש י . ו ע ל ה ב י ר ל ק י ם ד ה א י ל ך ש ר פ מ א ל ת י י ר ך ב ד י ס א א נ י ב ה מ ז ע ל ל ה ב י ר ל ק ־ מ ד ר א מ ו • ל א י ה ל ו ן כ נ ־ ש י י  ח
. א ק ו ם ר י ח ל צ . ב ד נ ו ו כ ה ה ד פ י ל י ק ע א ב ו י ה ל י צ א א ו ח מ כ א ד ר ב ל ל פ נ ה ד נ ו ר י ב ו ב ר מ א ה ש מ י ב ״ ש ת ר מ י ל ש ה ע ב ו ש ת א ב ״ ש כ ר ב ה ת ה כ ׳ ׳ א ר י ׳ צ י ד ס י ו י י ׳ ׳ ב א ב ב ו מ  ו
ך נ י א ם ל א ג י ה ״ ש ש ר ו ר י פ ו ב א ז י ש ו ה ק ל ך ת י ן א י ב ה ־ ל ת י כ א ז ל ׳ ו ו מ כ ך ח ו ת ; ל : ו צ ו כ נ י ׳ א ו ה כ ל ע מ ל ו מ י ל ף ע א צ ח מ כ ה ע ו ו ק ה ש נ ו ר י ב ה פ ש ׳ י ע ל א ״ א ח י ב ש ר ו ה י ל ב ע ת כ  ו
ס ח ל ה ד א ר נ . ו ה ש מ ה ח י ט ד ׳ ׳ י ו ] ת א ת ר ו א : ד [ י נ י ר ע י א ׳ י ה נ ו י ע צ ה י א ת י ת ו ה ה ו ע ו ק ר ש ש ב א ה ה ה ש ק י ב ו ל ך ח י ת ל ל פ נ ם ש ר ח ש א ב כ ה א ד ת י י ר ב ה מ ש ק י י ש ו ר י  פ

: א ׳ ש ר ה ם ן ב י י ע ת ו ב ש ו ב ל י פ א ה ד ן ל נ י פ ל ד י י מ ב ת י ת כ ד מ א ד ״ ב י ם ר ש ב ב ת ן כ י י נ י ס ס ב ו ח . ב ס י נ פ  ד



ה ציונים ם תוספת יום טוב ק י ח ס ן T פ ל ר ן פ י ל ו ר צ צ י  רעמברמנורה כ

 מונןלגי
. עיש  הצ׳ ליד: ך נטניא קחל
 מיא, מיי׳ «"ו מהי p*« היא
 ופ״ז פס׳ גיאנו מקל6 הייג :

 שגויי נוסחאות
 והחלב
. ב ל ה  ו

 :אן נחגיגה שחינה דוחה תת השבת: ושע
ב דצריכא צמתני משום דצא כתיב ביה מועד. ואע״נ  הל׳
 דכס׳ פנחס כתיב נמי ר״ח ה״א
 לאלה תעשו לה׳ במועדיכס דכתיב

ח אלא ה הבשר  בסוף פ׳ פנחס לא קאי אר״
י ש ו כמשגיב ב ר ק א ה ד  אשאר י״ט דכתיבי בתרי

4ד ״"לב ב ל  רגל לה״נ לא קאי אשבת ותמיד ^
. (אלא) אע״פ ר ש ב  דמצריכין להו קראי כדלעיל כ׳׳כ ו

. מגמרא קמ׳יל דר״ת אקרי $  התום׳
 מועד כראביי דאמר אביי קרא עלי הבשר והחלב בט״מ
־ ג ^ ח י י ^ ך ^ ה ס  מועד לכבור בחורי(איכס א) ופרש״י ן
 תמוז דפלוח מרגלים מלויי מליוה וכלו הכהנים טמאיפיוהקהל
ת טהורים בטיק ובמשבי׳ר י נ ע ה א ל ר ה ׳ ב פ y ב / p ן 3 ה י / ך  מ

. והקהל טהור! ב״ י . . • 
קהל טהור; ו . . ם י  והוקבע להס בו בכייה לדורות ויום בחבה!
ו נט״מ א׳ בחנים טמאין ב ת נ  עבור החודש קרוי מועד ע״כ. ו
. יעשה ו רי ח יק״ל מהו 9 י ך ד ע י כ ; ת ל א ן

1

מ י ח ת ן פ ה ן ת  ה

ן קדשי במי : ה ו ר י י  ולא לתני א
פי׳ הר״ב שאפילו נטמא  אינו כן. [א

 וכו׳ וכל זה נשנה במשנה ולא פי׳
 כלום נ) אבל רש״י מסיים שהדס מתיר אמורים למזבח ולכן
ל שיש כאן הכמטת יד סופר] עיין במשנה ד׳ פ״ג דמנחות:  ל
א הקהל. פי׳ הר״ב בטומאת מת שאץ פסה נדחה כוי מ ט  ן נ
 ולי תמוה הוא להרי נרחה ג״כ בטומאת זיבה וכיוצא בזה

 ושתי הלחש כ•)• ולחם הפנים״). וזבחי
 שלמי צבור״). ושעירי ראשי חדשיםכי).
 הפסח שבא בטומאה נאכל בטומאה •
 שלא בא מתחלתו אלא לאכילה כ״<:
. והחלב קיים. אימי ( י  ך נטמא הבשרי
. נטמא החלב. והבשר (  זורק את הדם מ
 קיים. זורק את הדם. ובמוקדשין אינו כן.
אף על פי שנטמא הבשר וחחלב  אלא 8
 קיים. זורק את הדם כי0: ן נטמא קהל או
 רובו. או שהיו הכהנים טמאים והקהל
. *:טמא ( ט  בטומאה כ
 הטהור!ן עושין את
 עושין את השני :

 בטומאה כ מ ש ב ׳ כ
. וכיה . ו ש ע  ובמשבייר י
 ברשיי בכל בדפו״י בדינ
. . ועיי מזיינו. ו  יעשנ
 והטטאין(עושי1)כט׳מ

׳ גי שא.  נ
 תוספות חדשים

 פ״ז ד תוי״ט ד״ח
 ושעירי ר״מכו׳
 ונחנו החוש׳ תימא דלהני
 ׳< r / ! שעירי ריח ולא לתני איגד
 כרהיתא במשנה ת׳ פרק דלקמן ובמשנה ד׳ פייט ושם ג״כ כתב ע״כ פ״ עחישלמיצגור.

 ולשון הרמב״ם כי טומאת מת בלבד היא שתדחה בצבור: שהיו הכתנים

 יון דחכמעינן
 שהן מיני דמים ואין נאכלין בטומאה. הוא הדין לכל שאר מיני

 למים. ולא איצטריך למתני שעירי
 ראשי חדשים אלא משום דלא כתיב
 בהו מועד. וסלקא דעתך אמינא לא
 לדחו את הטומאה דהא כל קרבטת
 צבור ממועד נפקא לן. דכתיב
 בכולהו אלה תעשו לה׳ במועדכם :
 שלא בא מתהלתו אלא לאכילה .
 שכשכצטוה עיקר מצות פסח. לאכילה
 נצטוה. דכתיב (שמות ינ) לפי אכלו.
 וכי שרייה רחמנא לאתרי בטומאה
 מאיש נדחה ואין צבור נרחץ. אדעתא
 למיכלה שרייה־: ה נטמא בשר
. ם ד ת ה  וחלב קיים אינו זורק א
 דעיקר פסח לאכילת אדם אתי:
 ובמוקדשים אינו כן. שאפילו נטמא

 בשר ותצב קייס זורק את הדם
. בטומאז מת שאין ל ת ק  ן נטמא ה

: יעשו בטומאה . ת  פסח נדחה מפני הטומאה אלא מטומאת מ
 ואפי׳ טמאים יחידים דהא [השח] טהורים גופייתו בטומאה אתו
ם א)שאץ קרבן צבור הבא בטומאה חלוק מאחר  משום כמי
 שקרבן רובם בא בטומאה יאף היחידים עושים בטומאה :

 ואח׳׳כ

 טהורים. יעשה
 מיעוט הקהל .
 דדאשון והטמאין

ס ול׳כ ליישב דגמרא לף ה לי א מ ם ד  טמאים. דהיינו צבור טמאי
ffiJZ,ג״פ שיטלין ליזהר *שלא יגעו בבשר היו! דלאכ?:א 
 צץ מרצה על אכילות.
 ובעי הנמ' לומר דר׳ יוסי
 ם׳ל כר׳א דם אע׳סשאי!
 בשר כו׳ ופריך בשלמא
 זבחים איכא דם כוי אלא
 שתי הלחם מאיל וכיח
 עמו היינו שלמי

 כלשון הז>
 האוכלין טמאים. מה לי אס המקריבים טמאים שא״א בלא כהניס. וכתבו התוס׳ אע

 דאשתראי טומאת אימורים אשתראי נמי טומאת בשר. והביאו ראיה לדבריהם: [״יעשה בטומאה. ולשון הר״ב יעשו בטומאה
. וכן . . 

י ז  ישראל י כ
י  נאכלין הן ובבאו בטומאה. אץ נאכלין: כה) דכחיב לפי אכלו: ?ה

 כו) כל פסח: בז) דעיקר הפסח לאכילה ואילה״ק האין אפשר קורס 5$" והיל איבע ?א״
 זריקת הדם שנטמא הבשר. והחלב יהיה טהור. הרי הרס נזרק מיד תמשה חנן ע׳כ' ואיכ אי
 קורס שנפתח הבטן. י״ל מרירי שהיה ממרס ברם עד אחר שהוציא לא חנן במתני׳ )בחי שלמי
ס פי׳ ח ו י מ ; צבור היא ש ת 3 ז מ ) ן י ר ו מ י א ר ה י ה ה : כח) והזריקה הועיל צ [ ג י  החלב [כפייה מ
: ו^ילאלכתז^ג״שתי  כט) ואץ הפסח דוחה טומאה בצבור, רק בטומאת ™
מ הלחם דהא איצטריך כיון ׳ « ח ף ו פ ם ו  ת
 m־ * r׳n1 u דבאים רק להתיר הדהכיא

ת ר׳י היינו לענין היסוד ראם אץ דם אין בשר פסולה אבל דיי החוי׳ט ואי משופ דחני ר מ  ב
 לנסשיהסבר דטרצה על האוכלין ומדרבנן לא יזרוק ובדיעבד כשר ודו״ק עומר ובא להתיר בלאיה
, הא דנקט ברישא עיכ צ׳ל דלא דמי חה בא ל ה ק  היטב: ו במשנה [אוו* לג] נטמא מיעוט ה
 נטמא הקהל או רובו ובסיפא נקם נטמא מיעוט הקהל היינו דבנטמא להתיר כמדינה וזה במקדש
 רובו אף הטחורים עושים בטומאה ובנטמא מיעוט הקהל הטמאים נדהים וכהיג איתא במנחות פרק
 לפסח שני אבל במחצה ע״מ כולן עושים בראשון הטהורים בטהרה *׳ דף מיו לעומר בא
 והטמאים בטומאה: [אות לד] בתוי׳יט דייה שהיו הכהנים טמאים, שלא להתיר במדינה גם במקדש

 יגעו בבשר . דבריהם הקדושים לא זכיתי להבין רהא אין ההיתר בלל בדיעבד וק״ל 1
 משום טימאת בשר כמבואר בסוגיין דבבהנים טהוריט והסכין נטמא (ממהורשיח ;ציל):

 בםמא שרץ דאף דמטםא לבשר טמאים לא עביר מוטב יאכל טומאת
 בשר בלאו ואל יאכל בטומאת הנוף שהוא בכרת ואם כן כל עיקר תלוי
 בכהנים טמאים כיון דדחינן ברת דנכנסים לעזרה בטומאת הגוף ונם
 מ״ש תום׳ כיון דאשתדילטומאות איםורין תמוה הא מבואר בסוניין בכהנים
 טהורים והסכין טמא מת כיון דהסב ן מטמא לגברי עושים בטומאה והא
 בזה רק השוחט נטמא והזריקה והקטרת אמורים אפשר בבהן טחור אלא
 עיכ העיקר כיון ררהינן הכרח ליכנס בטומאה בעזרה וצע׳׳ג, ובתוספות
רה.  הקשו דבםבין טמא מת ישחוט בהבין ארוכה ולא יצטרך לכנס לעז
 (והיינו דהעבודה בטומאה ליבא דהא שחיטח מותר בםמאין וזריקה
, ע ״  והקטרה אפשר בבחנים טהורים), אי נטי י»חו« הסכין בפשוטי כ

ן תפארת י כ  י
 בניסן: בא) שמקריבין בעצרת: כב) שמתנין טצ השולחן משבת
 לשבש. בג) הן ב׳ כבשי עצרת הבאץ עס ב׳ הלחס; כד) שעיר
 אחד חטאת שבר״ח. ואע״נ שזה נכלל כבר בזבחי שלמי צבור, דהרי
 זה נמי מין דמיס הוא, כמו שנכלל בהא שעירי רגליס, אפי׳ה הדר
 ותני שעיר ר״ח, כיון דרק מדכתיב במועדו ילפינז דדחו שבת
 וטומאה/ סד״א ר״ח לא אקרי מועד, קמ״ל. וכל אלו הקרבנוח,

 א) הרעיב העתיק לפון
 רש׳י. אגל לפנינו נדפס
 ברש', לפני התיבות שאץ
 קרבן צבור ציון גמרא.
 שיורה שהדברים האלו
 שייכים אכרייתא דאיוןא
 התם שאין קרבן צבור חלוק.
 וע״ז מפרש רש׳י שאין קרבן
 צבור הבא בסומא: כו׳
 ריל דקאי אנא דישראל

החלב קיים , משמע דבנטמא ט אע״פ שנטמא הבשר ו  ה במשנה [אוח ל
 שניהמ אינו זורק והיינו כר״י בפרק ג׳׳ משנה ד׳ דמנחות והא דקתני
׳ דמקודם המשה דברים באין בטומאה היינו דבציבור מודה ד״י י  במתנ
 כדמםקינן בסוניין ואף למיד דםומאה דחוייה בעיבור ובעי ריצוי ציץ מ״מ
 מרינא ציין מרצה על האוכלין ורק מדרבנן לא יזרוק ולא אמרי׳ דק ביחיד
. אבל באבוד ושרוף אף בציבור לא יזרוק ואף דיעבד ׳ ם  ולא בציבור תו
 פסול כמבואר בסוגיין.- ובזה מיושב מח ראמרינן בםוניא חרא דפפולח
 דיעבד משמע ועוד המשה דברים באין לכתחילה משמע ומשני הא ביחיד
 הא בציבור ועיין מהרש״א דלא יחש להשיב על קושיא הראשונה ופסולה
. ולענ״ר י״ל דבתחלה דמשני כי קאםר ר׳י לכתחילה לה  היינו לכתחי
 אבל דיעבד לא חיינו דשדש הדין דאם אין דפ אין בשר הוא לכתהילה
ב לעכב ואף כשרוף ואבוד כן(וכדם״ל לר׳ יוסי באמת) ו ת כ  דלא שינה ה
 אפילו בעיבור אסור לכתחילה כיון רדינא דאורייתא הוא רלבחחילה ליי,
 ומשיה פרכינן רהא פסילה קתגי אבל למה דמשגי כאן ביחיד באן
ק בטומאה די״ל דצי׳ן  בעיבוד דבציבור אפי׳ לכתחילה שרי וע״כ זהו ר
 מרעה על אכילות ורק מדרבנן ליי ובציבור התירו לבתחילח . וממילא
 י״ל דבאבוד ושרוף אפילו דיעבד לא ראם אין דפ אץ בשר הוא לעכב
 וכדאיתא כן להדיא בסוף סוגיין. וא׳׳ב י״ל דלשון פסולה נקם םשום
. וביותר דייל דמתני׳ ס״ל דציין אינו מרעה על אכילות וקאםר ף ר ש  נ

 ותירצו . , .
 ממאי[ ונהנים טהורין שגם הנהנים הטהורים אין פושין לעצמם במהרה שאין קרבן צבור כר אבל בהא דטמאיפ יחיויס אין נדחין לפםת שני א״צ לטעמא דאין קרבן צבור כו׳ דהתורה לא דחתה
 את הטמאים לפסח שני אלא כשטומאהן גרמה להם שלא יוכלו לעשות את הראשון במהרה. משא״כ כשהכהנים טמאים כאז אשיי הץ הימידיס הללו עהוריס לא היו יכולים לעשות את הראשון בטהרה
 (א דחתה התורה אותם לשני וצ״ע. ועי׳ מלאכ׳ש : כ)ברע'ב דיר הדברים: ,ובמזקדשין א״כ וכו" הס המכך להדבור הקודם: נטמא בשר (ולא דבור נש״ע) ויוכל היות כי הרעיב מביא במרוצת

 דבריו את לשון סיפא דמחניתץ ולא נחית לסישה .
 נסדר מועד ח׳׳א]
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. הפסח או *הדס הצין מרצה ופטור א מ  f ואח״כ נודע שהוא ט
 מפסח כני: נטמא. בעציו טומאת הגון) במת: אין הציץ מרצה,
 וחייב בפסח כני דהא בשעת זריקה לאו בר מעבד פסח הוא
יר. דכתיב (במדבר י׳) וכי ימות מת עליו ז  דרחמנא דחייה: הנ
 והימים הראשונים יפצו דאס נטמא
 במת קודם הבאת קרבנותיו סותר:
.  הציץ מרצה על טומאת הדם'
 ותגלחתו ככרה ומותר לכתות יין
 וליטמא למתים: ואין הציץ מרצה
. ואם [טמא]*) ף ו ג  על טומאת ה
 בשעת הנאת קרבטהיו סותר הכל:
. גופו בטומאת התהום. א מ ט  נ
 כל טומאת מת כלא ידע בה אדם
 קודם לכן נקראת טומאה התהום:
. להלכה למשה מסיני ח צ ר  הציץ מ
 שהותר טומאת התהום להם. כיון
 שלא הכיר בה אדם בטומאה זו
 מעוצם. ואס נודע לו בטומאה זו
 אחר *שהקריב פסחו אין צדך לעבות
 פסח שני. וכן נזיר שנודע לו בטומאת
 התהום לאחר שהביא קרבנותיו אין

 ץ הפםח שנזרק דמו ואחר בך נודע שהוא
. נטמא הגוף לב) ( א . הציץ מרצה ל (  טמא ל
. מפני שאמרו. הנדרלר) ( נ  אין הציץ מרצה ל
 ועושח פסח. הציץ מרצה על טומאת
 הרעל״). ואין הציץ מרצה על טומאת הגוף.
 גטטא טומאת התהום לי) הציץ מרצה ל0:
 ח בטמא שלם או רובו. שורפין אוהו
. ( ט  לפני הבירה לח) מעצי המערכה ל
 נטמא מיעוטו. והנותר סאשורפין אוהו
 בחצרותיהן. או על גגותיהן מעציעצמןטא).
 הציקנין«c שורפין אותו לפגי הבירה.
 בשביל ליהנות מעצי המערכה: ט הפסח
 שיצא מנ) או שנטמא. ישרף מיד. נטמאו

 וכן ל׳ רש״י־ולגירםא שלנו קריאת המלה היו״ד בציר* והמיץ
ר כך ח א  קמוצה ובסדר המשנה שבירושלמי הגי' יעשו]: ן ו
 טדע שהוא טמא. פירש הר״ב הפסת או הדם וכן לשון רש״י.
 ואפי׳ לרבי יהושע דמשנה ד׳ פ״ג דמנחוח דס״ל דביחיד אין

 הציץ מרצה עצ הטומאה שנגע בדבר
. ס*מ לכתחלה  הנאכל כגון בשר
 אבל בדיעבד מרצה כדפירשי׳י דף
 ע״ח וליס הרמב״ם בפ״א מהלכות
 פסה״מ ובפ״ד מהק״פ אע״פ שבפ״ד
 מזי ביאת מקדש סתם וכתב שאינו
 מרצה על טומאת הנאכלין. ולא חילק
 בין לכתחלה ודיעבד. והא דמרצה
 צא שיהא בשר טמא נאכל דאין ציץ
 מטהר ודוחה לא תעשה דוהבשר אשר
 יגע בכל טמא לא יאכל אצא למרצה
 להתיר דם לזריקה. כפירשי׳י בפ״ק
 דף י"ו. ומ״ש הר׳׳ב או הדם עיין
 במשנה ד' פרק בתרא רעדות:
 הציץ מרצה. עיין ספ״ח דזבחיס:
. פירש הר׳יב ראם נטמא במת ר י ז נ  ה
 קידם הבאת קרבנותיו סותר. והדר

 פירש בדבור ואץ הצץ וכוי שאם נטמא בשעת הבאתקרבנותיו צריך להביא קלבן טומאה ולא אמרו טומאת התהום אלא בטומאת
, כל המקדש כולו קרוי בירה ה ר י ב . וכל זה מלשון רש״י. ונ״ל להגיה שצ״ל ואם טמא מת בלבל נ ח לפני ה ל * סותר ה; ב

ש  י ק מ ( ה ה כ ל י כ  ה

ס י ט ו י  ע

: נ י ק «׳ « ר ז נ ח ע ס פ  , ה
ף . מי ׳ «"1 מה׳ ו נ א ה ם ו פ  נ
 ק׳& ס״נ י&״ו *י״ג 1פ״ד
פ rrpa הלי ו״! א  גזה׳ נ
י נ פ  ופיו מהי נדלומ היין: מ
א : ״ , זנמיפ כ״ג ע ו ד ב א  ש
נ י ם . שיא פ ל  ח נט־-יא ע
 מיי' ש׳ז מזי קיש היג P1c׳״
 מ?'׳משולי המוקדש,[ ה׳ג זי:
, פינ א צ י ח ש ס פ  ט ה
ן «ה׳ קיפ י א מי" פ י  מ
 מ׳׳נ ו*י*מ מה׳ פסילי
ו א מ ט  מוקלפץ ה׳נ : נ

 שנויי גוסהאות
( ת א ק ( ׳ י כ  T דמו ב
ך י א י ש ר ה ב ׳ כ ו ן מ  ד
ת ל מ תא ל י לי י י כ ׳ ש ר  ב
ת • הנוף כ י ״ נ  א
. ף ו נ ת ה א מ ו ר ט ׳ י נ ש מ ב  ו
ב (הנזיר ״ ע י ה כ י כ  ו
ר ׳ י ג ש מ ) כ ו ־ ס ה פ ש ו ע  ו
׳ ת ל ו י נ ש מ ; כ . . ר י ז  נ
. הציץ א ת ו ל ר ז י  פ

א ״ י נ כ ' ו מ א י י כ ה נ צ ר  מ
י ח מעצי ה צ י ה מ י ז י י  י
ל י • (או) ע ע ע מ נ י ׳ ר  נ
' מ כ י י כ ב ק ו ״ י כ ן כ ה י ח ו ג  נ
. הציקנמ ן ה י ת ו ג ל ג ע  י

ם . י ק נ י צ ק ו ה י י נ  כ

 ראשון לציון
 ח הרעיב דייה לפני

 ושורפים אותו שם כדי לביישן. שיזהרו שלא יבואו עוד לירי
. כלא לבייש את מי שאץלל עצים: ה כ ר ע מ  טומאה: מעצי ה

ר משנזרק עליו א׳ מן הדמים יביא שאר ד  בשעת.דהא תנן בספ״ו ת
 קרבנותיו כו׳ כרבנן דהלכה כמותם. ואפילו כי תימא תטמא

ר: הציקנין. העצרנין . וכן נותר. של פסחטהו  גרס ור״ל בשעת הבאת קרבטתץ וקודם שנזרק כוס אחד מ; נטמא מיעוטו
 הדמים. אכתי צריך לפרש דדוקא כשהביא קרבטתיו ביום צרי עץ פורפץ אוהו מיעוט שנטמא. והנותר מפסח טהור לפני
 מלאת שאילו הביא אחר יום מלאת תנן במשנה ד׳ פ״ג לנזיר הבירה י ט הפסח שיצא. חון לחומה: ישרף מיד, בי״ד ולא

* צמיך ו ; י : פ ל ל *) נרע׳׳י ד״י ״׳ש״י׳״ יהרייי״מ ™ כ : ר ה ח ו  ראינו סותר אלא שלשים אפי׳ לרבנן דמחמרי. ובצי ס
 שכתבו רש״י והר״ב משמע כל ימי נזרו אפיי נזיר בק׳ יום. ועוד דוחק למסתמא אינו מביא קרבנותיו אלא אחר יום מלאת שק הדין
ת התהום. פי׳ הר״ב שלא הכיר בה א מ ו  לכתחלה. כדתנן ברפ״ג מזיר . הלכך נראה ומסתברא יותר להגיה כצריך להיות טמא: ט
יר: הציץ מרצה. פירש הר״ב נזיר שנודע לו מטומאת התהום לאחר שהביא קרבנותיו  אדם. ועיין בפירושו למשנה ב׳ פייט מז
ר ושם אפרש בה־יעתא דשמיא: ת  משמע אפי׳ קורם הגילוח אינו סותר במשנה ב' פרק בתרא מזיר כתב דנולע קודם הגילוח ס
ף פ״ג מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קדש דחוזר על כזית ושורפו לפני הבירה  ח או רובו. בגמ׳ רמי לה אדתנן ס
 מעצי המערכה. ופליגי אמוראי. והרמב״ם כתב לאוקחתא דמוקי לה באכסנאי שמפני שאין לו בית עשאוהו כציקנין. ק כ׳ בסון)
. כתבהר״ב כל המקדש ה ר י ב  הלכות פסה״מ. ומפני כן לא הוצרך לכותבו בפ״רמהק״פ ולא השמיטו כמו שחשב בכסף מכנה: ה
 כולו קרוי בירת וכפירש״י. וזוהי דברי ריש לקיש בריש יומא ובפי טבול יום בזבחים דף ק״ד וכי׳ פ בריש תמיד ובסוף פ״ק דממת.
י המערכה. וכתבו המוס׳ נראה הטעם משום ללב ב״ר מתנה עליהם לפי צ ע  ובריש פ״ג לפרה כתב גם כן דברי רבי יוחנן: מ
 כהזקיקוהו לשורפו לפני הבירה כדי לביישו לא הטריחוהו להביא עצים משלו ויכול ליהנות משל הקדש וכן בציקנין התנו כמו כ;
 דמתוך ציקנותן היו נמנעים מלשרפו ואתו לידי עבירה ע״כ. ח״ש הר״ב שלא לבייש מי שאין לו אמר רב יוסף בנמ׳ אהאדת״ר
ח שיצא. פירש ס פ  שאם בא לשרפו לפני הבירה מעצי עצמו אץ שומעין צו וכתב הר״ב לומר דמעצי המערכה בדוקא מיתטא• ט ה
 הר״ב חון לחומה. כדין קדשים קלים שמחיצתן חומת ירושלים כדתנן במ׳׳ח פ' בתרא דזבחים.ומפרשו הר״ב לקמן במי״ב. והרמב״ם
 שפירש שיצא מן הבית שנאכל בו צ״ע חה שנפסל ביוצא מ; הבית הוא בליל ט״ו בזמן אכילתו כמ״ש בפ״ט מהלי קרבן פסח אבל אק
 קיימי[ בי״ד דלא נפסל ביוצא כי אם כשאר קדשים קלים.וכ״כ בהליהנזכרת פ״ד הפס׳ שיצא מירושלי׳ או שנטמא בי״ד וכו׳:ישרף מיהעיין

ש ״  מ

ד י  ישראל י
 שנטמאו הן עצמן קודם הקרבה, בטומאת מת שהיתה נעלמת מכל
 חדס: לז)כך הוא הלנה למשה מסיני: לה) בעזרה כדי לביישן שלא
 נהרו מהטומאה: לט) שלא לבייש העני שאץ לו עצים, א״נ להכי
 לא יביא עצים משלו לעזרה שמא יחזיר הנוהר, ויחשדוהו שמב
 עצים מהקדש. ואיי׳ל עכ״פ הרי נהנה מהקדש, י״ל לב ב״ד מתנה
 כשהקדישו העצים שיהיה מיתר להם להנות כך: מ) ד״ל או הנוהר
 מפסה טהור: מא) והא דתנן [ספ״ג] דאפי' כביצה כורסה למי
 הבירה, החם באורח, והבא ביעה״ב: פב) הקמצנין: מג) שיצא
 ביום י״ד חון לחומת ירושלים [ואי אפשר לא«ממי מתני׳ שיצא בלי{ מ״י

 מהבית

ז תפארת י כ  י

] דמשקין ביח ן י ל כ ו א ס שיי מ ״ כ מ ר  ל) הפשח או הדם ולשי מה דקייל׳ין [
 מטבתיא דכיין מיידי הכא רק כשנטמא הבשר ורק תנא דדן ע״כ לס״ל
 דדם מקט״ו דהרי מסיק דצין מרצה על טומאת הדס וכ״ש דמרצה על
 טומאת בפר: לא) ואף דאץ הכסח נאכל, פטור מפשח שני: לב) ר״ל
 שנודע אתר וריק׳/ שנטמאו הבעלים: לו.) דבשעת זריקה, גברא לאו בר
 מעבד פסח ראשון הוה: לד) רבנטמא במח קודם הבאש קרבט,
 סותר הכל: לה) וחגלחת הנזיר כשירה, ומותר לשתות יין ונהטמא
 למתים, והעושה פסח, הציץ מרצה וא״צ פסח שני: לו) נזיר אחר
 שהביא קרבכותיו, והעושה פשח אחר שעשה פסחו, כשנודע להם

 קרוי בירה עיין יסל״מ :

 תוספות רע״ק
 ותירצו דאין פנאי לכל
 הפסחים לשהוט בענין
 זה ואף להביא סכינים
 אחרים אין פנאי עכ״ל:
 ז [אות לה] בהרע׳׳ב
 ר״ה וארו״כ מרצי ופטור,
 וכן פירש רש״י והיינו
 לשיםתייהו ד פ י ר ש ו
 דמיירי נם בנטמא
כ רק לענין י  הכשר ווה ע
 הפטור מפסח שני רהא
 אין הציץ מרצה להתיר
לה. אבל י  בשר באכ
 תופ׳ הקשו ע׳׳{ רהא
 הגמרא מדייק דוקא
 נזרק ואחייב נודע שהוא
 טמא אכל נודע ואחייב
 נזרק לא , וע״כ זהו רק
 מדרבנן ואיב היכי
 מחייבינן ליה בפסח
 שני ביון דמדאורייחא
 פמיר הוי חול ן בעזרה.
 ולזה פיי הריב׳־א דמי־רי
 בנטמא הים. וע״ז קאי
 הדיוקא דנודע ואחיכ
 נזרק לא הותר הבשר
 באכילה אבל מ״מ םמור
 מםיש . וכתב עור מיהו
 יש ליישב פי׳ רשיי
 דחצי״ן מרצה היינו
 להקסיר אימורי׳ ובנודע
 ואחייב נזרק איני מדצה
 לחקםיר אימורימ ומ״מ
ש: [אות לו]  פטור מפ׳
 בהרעיב דיה הציץ
.  סדצה . שהקריב פסחו
 ואפילו בין שתיפח

 לזריקה :



 ציונים
 הבעלים. פ׳נ פ״ג פיי׳
 פיל מה׳ ק״פ היג :
 י דיעצכות. פ״ג ע״א המולה
 ד' ע*נ t מיי' פ׳״מ מהי
א -ל  משולי המוקדפ 1 ה׳׳ה: י
 הנאכל, פיל ע״א : ח׳עיבר.
j מיי׳ *״י פי,' ק״פ ה״א 
 אבל. «*נ ע״א מנוש ׳*ו
 עיא מבוכוס נ' פ״ג, מיי׳ ש0
ב אבר עיצא, שיה  ה״א1 י
 ע״נ פיי׳ פ״* פה' ק״פ הינ :

ת ו א ח ס ו  שנויי נ
מ א׳ ם כט׳ י ל ע ב  ט ה
ר ב ו ע  ובכייא בעלים. ת
ף ר ש י . ו ר ב ע  גט״-, ת
 (בט׳׳ז) כמשניות ד' פ׳זלו
 ובכי״א ובמשכי׳ר ויונא
. וליתא .  לגית ה:רה:
/ ר ) שאין לו נ י פ ל ) 
 ובט׳׳ק וכמבכי־׳ר ל*ד.א.
ן נסמוך בי״ז) כ ו ) ן י ט  י ב
 בכיימ א׳ ובטיא לם״ו
ק בסמוך ליין) וכיה ו ) 
 כרעיכ לפיס םניונינו: .
״ ט״ז במשיי׳׳ר ואס  ה
ן ) שאינן תהי י פ ל ) . ל  ח
 בל״נ זבמשבי/י ליהא .
ח ולא ב א (את ה) ש  ל
.  (את) יויפ בכי *מ א׳ .
 ח־וים; בפי׳ ריח ליי,א.
י כנסימ ש א ר  יא ו
. ונכון ייוא; . נראשי  בלי
 בטיק וכ־-י״מ מ׳ וכ׳
. . ועיי  ובכייא ובראשי
, ך ו מ ס  ב ל ב ו ר ה
ם בכי״מ א׳ י ם ו ו ־ י ס ה  ו
 הםחוהים (עי׳ בדבור
 הקודש) ועיי תוי׳נז וכ״ה
 בפי׳ ר׳ה ונרש״י כיי
ר ו ה ט  ובל׳ כראשוטב. ה
ש י ע ב ר א , ר ו ה  במשבי/־ ט
 בכיימ א׳ ונכי'א את
( ר ו ה ט ב ) . ם  הארבעי
ת א  בבי ־יק ליתא• (
/ ד ב ם בטיק ו י ע ב ר א  ל
ד שמניע  צישא • יד ע
 בלינ עד שהוא מגיע .

 תוספות רע״ק
] בהרע״ב דיה ו  י [אות ל
. וטע ו ן שריפה. ת ו מ צ ע ה • 
 ואף אחר שניחיתר א׳׳י
 לשברמ ולהוציא המוח
 לשורפו -דכיון דהיה לו
 שעת הכושר יש בו
 משומ שכירת עצם וגש
 אף בעבד ושכרם ולקח
 מחט המיה או בפסח
 הבא בטומאה ריגול
 לשברם מ מ העצמות
 טעונים שריפה דכיון
 ששימשו לגותר ה ש
תר: י נ  גיכ רעש ב
! בהרעיב ח א [אוח ל  י
ל . אין נמנץ  ד״י• ב
 עליו בפסח. והרמב״ס
 בפ״י מהלכות קרבן
 פסח פירש למשנתינו
 דעצסוח הנאכלין בשור
 נדול אחר שליקה מותר
 לאכלן בנדי הרך היינו
 דאין בהם משוש שכירת
 עצמות עיייש: [אות לט1
ר י ת ו ם  בחוי׳־ט סד״ח ח
בפסח שבא בטומאה. ׳  כו
 דנס ודי ממעט מקרא
 בו בבשר ולא בפסול
 דמקרי נעשה בפסול כיו«

 דמו מאת

 רעמברטנורה כיצד צללין פרק T פסחים הוספת יום טוב הו
 מ״ש סוף פ״ג בס״ל: י בי״ו. פירש הריב לפריפת קדשיס עפה.
 וי״ט עשה ולא תעשה. משוס לכתיב ביום סוב שבתון רהוא
 פשה למשמע שבות. וכתיב לא העשת מלאכה. ופירוש־ רהנא
 רב אשי אמרת בגמרא. ובפרק ב' לשבת פי׳ הר״ב כדתני
ל ט״ז להיות בשבת.  רבי קזקיה: ח
 ללא תימא ללא לדחו לשריפתם כולי
 האי. קמ״ל ומפי ניחא לפירוש
 הר״ב ברפ״ב לשבת דעעמא מקרא
 לוהגותר וגוי על בקר כני וכוי.
 אבל לפירושו להכא. אלרבה מכ״ש
 שבת דאיכא עשה וציית ומיתת ב׳׳ד.
 ולשון הרמב׳׳ם פי״ט מהלכות פסולי
 המוקרכין ואין שריפת וכוי לוחה את
 י״ט ואין צריך לומר את השבת:
. פירש הר״ב בן י הרך ד  יא בג
 שמונה ימים. וכן ל׳ רש״י. והייט
 לבציר מסכי לא סגי לכתיב (ויקרא
) שור הו כשב וגוי ומיום השמיני  מ
 והלאה ירצה לקרבן: וראשי כנכים
 והסחוסים. לשון הר״כ ראשי כנפים
 הסחוס פקורין טנרו׳ים בלע״ז שבראש
 כף הכתף ושאר סהוסים כגון תנוך
 האוזן וכוי. וכן לפון רש״י ולפירושסראשי כנפים עצמם נקראים
 סחוסים. ועוד כריש פרק ו' לבכורות מפרש לסחוס אזן תמך
 אק כקורין טנרוי׳ס. וכפירש״י בתנוך דקרא פרש? הצוה וצריך
 לומר שכם טנרו״ס שקורץ בלע״ז שלו לראשי כנפיס הכריחו לפרש
ס היינו ראשי הכתפיס. והרמב״ם מפרש . וס״ל דרהשי מפי  ק
 הסחוסים מיני עצמות רכים כאותן שבראש הכתף אבל מפרש
 ראשי כנפים הס אותם הנידיס הקשים שהם סביבות הפרקים
 באדם ובבהמה ובעוף, ונקשר־־ם אותן הפרקים באותן הגידי!:
ר בטהור. לשון רש״י אנ־יצו בטהור ע״כ. כלומר ואצ״ל י ת ו מ  ה
 בפסת הבא בטומאה וכן השובר בטמא פירש הרמבי׳ם פ״י
ר שיצא. כבד כתבתי ב בפסח שבא בטומאה: יב א  בהק״פ 9
 במשנה ט׳ דבי״ד מחיצתו חומת ירושלים ובגיל ט״ו מחיצתו הבית
 שנאכל בו ה״ש הרמב׳ים בכאן והפסח בחבורתו כי השם צוה
 (שמות יב) בבית אחד יאכל לא הוציא מן הבית וזה בליל ט״ו בלבד.

 הבעלים או שמתו. תעובר צורתו טי)
י). רבי יוהנן בן  רשרף בששה עשר מי
 ברוקה אומר אף זה ישרף מיד לפי שאין
. ( ח  לו אוכלין מי): י העצמות «) . והגידין מ
 והנותר. ישרפו בששה עשר. הל ששה
 עשר להיות בשבת . ישרפו בשבעה
 עשר. לפי שאינן דוהין לא את השבת
ל הנאכל בשור ב א  ולא את יום טוב: י
 הגדולה) יאכל בגדי דדךנ). וראשי
 כנפים נא). והסחוסים נה). השובר את העצם
 בפסח הטהור. הרי זה לוקה ארבעים .
 אבל המותיר בטהור״). והשובר בטמאנד)
 אינו לוקה את הארבעים: יב אבר שיצא
 מקצוע נה) חותך״) עד שמגיע לעצם.

 צריך לאשהויי עד הבקר של ט״ו כדי שתעובר צורתו דהיינו שיבא
 ליד נותר. ומיהו ביום טוב לא מצי שריף ליה דאין שורפין
. אין פםולו בנופו ו ת מ  קדשים ביו״ט: נטמאו בעליפ או ש
. ימתין עד כיבא לילי ו ת ר ו  אלא מחמת לבר אחר: תעובר צ

ף זה ישרף  טתר. ואת״כ יפרפנו: א
. ר״י בן ברוקא לא פליג את״ק ד י  מ
 אלא כשנטמאו הבעלים או מהו קורס
 זריקת הדם דלא איחד בשר באכילה
 והרה- ציה כפסולו בגופו ואין הלכה
 כר״י בן ברוקא: י העצמות. שאינו
 יכול לשברן מפני שנאסרה שבירת
 עצם וטתר בהן מוח *וטעון שריפה:
 והנידין. שהן אסורין באכילת״) ואין
 חייבץ עליהן מן התורה כגץ שומנו
 של גיר הנשה שהוא מותר אלא
 שישראל קרישים נהגו בו איסור. אי
 נמי אגיד החיצון הסמוך לבשר שהוא
 אסור ואין חייבץ עליו. ומן התירה
 הוי נותר ולאכלו אי אפשר דרבנן־
 אסרוהו: והנותר. בשר פסח שנתעצלו
. ר ש  באכילתו ונתוהר: בששה ע
 שהוא חולו של מועד אע״פ שנפסל

 בבקר ראשון אין רשאי לשורפו ביו״ט דשריפת קדשים עשה.
ל כ א  דו״טעשהולא תעשה. ואץ עשה דוחה את ציית ועבת: י
: ל. שכבר הוקשה כל העתי-ד להקשות בו  הנאכל בשור הגדו
. ראוי לאכילה בפסח בן שמונה ימים.אבל ך ר  יאכל בגדי ה
 מה שאין נאכל בשור הגדול *אין נמנץ עליו בפ=ח אף על פי
 שענפיו הוא רך הואיל וסופו להקשות: וראשי כנפים והסחוסים.
 הכי קאמר ומהו הנאכל בשור הגדול רחשי מפיס הסחוס שקורץ
ן הכוך  טנרום א) בלע״ז שבראש כף הכתף ושאר סחוסיס מו
 האזן וסחוסי החזה והצלעות הקטנות שבסוף השלרת הואיל ובשור
 הגלול נאכלים ע״י שליקה. יאכלו בגלי הרך. צלי: אבל
/ לכתיב(שמות >נ) לא תותירו ממנו על ו  חמותיר בטהור כ
 בקר והנותר ממנו מלבקר באש חשרופו בא הכתוב ליתן עשה
 אחר לא תעשה לומר אם עברת על לאו. קייס עשה שבו ואינך
 לוקה. אי נמי להוי לאו שאץ בו מעשה וכל לאו שאין בו מעשה.
 אין לוקין עליו: והשובר בטמא כו׳. לכתיב (שם) ועצם לא

 כמי׳׳ש
 ר מוזהר על שבירת עצם ואינו מוזהר על שבירת עצם בפסול: יב אבר. מן הפסח: שיצא מקצתו־ יזין למחיצתו וצריך
 לחתיך חת היוצא דכתיב (שמוח כב) ובשר בשדה טריפת לא תאכלו ודרשינן ביה כל בשר שיצא בשדה כלומר שיצא מון למחיצתו.
 כגון קדשי קדשים שיצא חון לעזרה וקדשים קלים שיצאו חון לירושלים.אותו בשר היוצא טריפת הוא. ולא תאכלו: הותך. את הבשר

 א) קנא־6על ארשיגער קנפכעל. ב) ברע׳ב ד״ר שהן אשווץ כאכילה(ואץ חיעץ באכילה) ואץ חייבי; עליהם והתוי״נו הגיה כלפנינו ועי׳ מלא׳יש . היוצא

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
, וריל מחשב  הוקשה בו כל הנאכל בו כבר כשהיה עגל: ג) של פסח
 אכילה ונמנין עליו, ומהו, ראשי וכוי, והיינו דקמי׳ל תנא דאפילו
 הנהו מחשבו ל!כילה, ולהט [לא] נקט איפכא כל שאינו נאכל בשור
 וטי: נא) הס קצוות [השוניטער בלעטטער]: גב) [קנארפעל] שבאוזן
 ופבחזה וכדומה, ואלה נאכלין בשור גדול אם יבשלוס הרבה:
 ננ) אינו לוקה, דניהק לעשה, דכתיב לא תותירו ונו׳ והנותר
 באש ישרף, מרסמיך שריפה ללא הותירו, ש״מ דהשריפה הוא
 הקון ללא תותירו. וי״א משוס דלא תותירו הוא לאו שאין בו מעשה:
 נד) דרק בטהור חייבו רחמנא להכובר: נה) חון מהבית או

 החומה כלעיל סי׳ מ״ג. מאסר מה שיצא, והפנימי כשר
 ואיך יעשה, כרי עצם כים עליו כזית בשר. אע״ג שיצא אשור

 לשברו חפי' במקום שאין בשר: גו) הבשר היוצא:
 הבכר

 מהנית שנאכל שם , דהלי גם כזה נפסל הפסת, ליתא t דהרי קתני שנשלף
 מיל, ואי בלילה, הרי אץ שורפי! קדשים כיו״מ]: מד) דמדאין פסילו
 בגופו, צריך שיפשל בלינה קודם שריפה: טה) יבע״ו לא, דאין שורפין
 קרשים ביו׳ייט: מו) ודוקא בנעמאו בעלים או מתו קודם זריקה,
 דלא אהחזי בשר לאכילה, והו״ל כפסולי בגוף הכסח: כז) שאשור
 לשברם, להוציא מהם המוח, והמוח נעשה נוחר וטעון שריפה:
 מח) מיידי בגיד משה החיצון, או מיילי בשמנו בל גיד אפילו של
 פנימי, דאצו אינן אשוריס מדאורייתא / ונעשה נותר מדאורייתא
 ומער שריפה, משאי׳כ גיד הנשה הטמון בפנימיות הירך, מדאורייתא
 אסיר, ויכיל לזרקו מיד. ואילח״ק לישי עשה דפשח ולדחי ל״ה דגיד,
 בקושיה גיסי הרב המאה״נ מו׳י־ה אלהנן שליט׳יא, דנ״ל כל שצורתו
: כט) שכבר [ ׳  גרמה אישורו, אין בו עשה כלל [ועי׳ זגתים ד5׳ו כ
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 כמ״ש לעיל בם״ר: וחותך. שהעצם:היה עליו כזית כשר ושברו היוצא סביב עד כמגיע לעצם: וקולף. [אש] הבשר שלא יצא לחיץ
 שלא במקום הבשר חייב. אף על פי שהמקום ששבר פטי מבשרו עד שמגיע לפרק שמתחברים שם שני עצמות ואוכל את הבשר שקלף
 כדפסק הרמב״ם בפ״י מהק״פ. ומ״ש הר״ב ומשליך כל העצם שיצא שהרי לא יצא וחותך את הפרק ומשליך כל העצם שיצא מקצתו:
 מקנתו וכ״כ רש״י וז׳׳ל הרמב״ם ומשליך העצם כולו שלם ומה שעליו ובמוקדשים. בשאר קדשים חון מהפסח קוצן בקופיץ אותו מקצת
 מן הבשר מה שיצא ממנו חון ע״כ. והא האבר שיצא. ובפסי אינו יכול לעשות כן
ף ני) עד שמגיע לפרק נח) וחותך גט). מפני שהוא מוזהר על שבירת עצם: מן ל ו ק  ודאי דבשר שיצא טעון שריפה כבמ״נן, ו
ים. אגף קרי  מיהו העצם רשאי להשליך. וז״ש ובמוקרשיןם). קוצץ סא) בקופיץ«) שאין האגף ולפנים בלפנ
 בו משום שבירת העצם. מן האגף «< כל מקום הגפת הדלתות שהוא חופף
ניקףשםכשסוגח זהיינואןךמשפח י ו ץ ו ח ל ף ו ג א ן ם י p ך ר פ ל ם כ י נ פ ל  ן

^ T ( r ״ ; 4 ™ ל נ י ע ־־'• י ת י נ י ל  ־*יי•׳•י״
ם. ואוכלים שם קדשים י  כלפנים: ע שתי היורות שהיו אוכלות ממש: כלפנ
 בבית אחד״). אלו הופכין•״< את פניהם קלים: מן האגף ולחוץ. דהיינו
 הילך ואובלין; ואלו הופכין את פניהם. ממקום הנקישה ולחת כלחוץ:
. שבחומתירושלים. ועובי ת ו נ ו ל ח  הילך ואוכלק סט). והמיחם באמצע ע) ה
 כשהשמש ע») עומד למזוג קופץ את ראש החומה. בנגה כלפנים :
. ת כלו  ע שתי חבורות שהיו או

 עיונים

. מיי׳ שם ה*«: ף נ ע  p ה
. וניזיפ נ״ו ע״א : ת י נ ו ל ח  ה
1*» . ת ו ר י ב  ינ שתי ה

' *  ע״א > ט־ ו

 הרמב״ם בחבורו פ°ס מהק״פ וקולף
 אח הבכר כר וכל שבר7ן ישרף כוי
 האבר שיצא כו׳ ומשליכו לחוץ. הרי
 שאע״פ שהבשר שיצא כתב לשורפו
 אפ״ה כתב באבר שמשליכממיהו ודאי
 דרוקא באין בו מות עסקינן׳ דאי ביש
ח. הא מפורש במשנה י'לטעון  בומו
 שריפה.ונראה דמש״ה פירשו למשנתינו
 בעצם שאין בו מוח. לאשמעינן דהך
 איסור שבירה לאו משום מוח הוא

 כדמוקים רבינא בגמרא דף פ״ה אליבא דר״ל דס״ל דאין משוס
 שבירת במקום שאין בו בשר.ומתני' דמצריכה לפרק במקום הפרק
 משוס מוח שבו. אלא מתני' משוס שהיה עליו בשר אסרה לשבור.
 וכרכתבתי וכר״י. והילכךכתכו דמשליכיםהעצס לומר דבאין
 בו מ־ח עסקינן ואפי׳ הכי אי; לשבור: מן האגף ולפנים
 כלפנים. *הא האגף עצמו נעשה כמן האגף ו-לחון לכלחוץ
. דוגמתו יניפו ף ג א  כך פסק הרמב״ם בפרק ט' מהק״פ: ה
 הדלתות בעזרא ג)(נחמיה ז) כ״כ הר״ב פ״זדנדרים: החלוגות.
 פי׳ הר״ב שבחומות ירושלים. וה״ה לקי׳ק בעזרה , ולאכילת
 הפסח בבית. וכ״פ הרמב״ם לכל השנוי במשנתיט שכתב
 ואלו הנדרים שנתן כלפנים וכו׳ כוללים העדה והמדינה וחבורת
י חבורות. פירש הר״ב דבבית אחד יאכל כאין ת ג ש י : ח ש  פ

 אחד אוכל בב׳ בתים בגמ׳ דיש אם למסורת יאכל כתיב משמע

 פסח א': אלו הופכים פניהם אילך ואלו הופכים פניהם
. ואפילו נראים כשתי חבורות על פסח אחד לא אכפת ך ל י  א
. דרחמנא אמר(שם ע) על הבתים אפר יאכלו אותו. דמשמע  לן
 שני בני ארס אוכלין פסח אחד בשני בתים דכתיב יאכלוב)
. [בתים] פנים. אבל אדם אחד איט  [שנים] אותו חד פסח
 אוכל בב׳ מקומות. ולהכי מוקי בבית אחד יאכל. שאין אחד
 אוכל בבי בתים ושתי חבורות ההופכות פניהם כשני בתים דמי:
 והמיחם. שמחממין בו את התמין שמוזגים בו היין רשאי ליתן
. ואע״פ  באמצע כדי שיהא נוח לשתיהן למזוג לכאן ולכאן
. המשמש ש מ ש ה ש כ  שמפסיק בין החבורות צא אכפת לן: ו
 לשתיהן. עומד מחבורה אתת שהתחיל לאכול הפסח עמה ומוזג
גרוטלס את פיו ומחזיר . סו ו י ת פ  לחבורת האחרת: קופץ א

 את
ת אחד אלו הופכים כוי. פי, הר״ב ואפילו נראה כשתי חבורות וכוי י ב  אדם אחד [״ועיין מ״ש במשנה ב' פייק רסוכה]: ב
 שני בני אלם אוכלים [פסח אחל] בשני בתים. וכן פי׳ נבי מיחס ואעי׳פ שמפסיק וכו׳ לא איכפת לן וכפדש״י. וקשה
 ללאשמעינן רבותא טפי ולתני שתי חבורות אוכלין בשני בתים ר״ל לבכת״ג ניחא ליה למנקט עלה לינא לשמש לקמ״ל ללא
 חיישינן שמא לא יקפיץ את פיו וכן לינא לכלה. ומיהו להרמב״ם בפ״ט מהק״פ נראה פירוש אחר במשנתינו ואתי שפיר דתנן
 בבית -אחד. וה״ק שתי חבורות שהיו אוכלים בבית אחד אלו הופכים כו׳ כלומר צדטן להפוך רוקא ואינן רשאי! לישב אלו
 כנגד אלו שאז נראין כחבורה אחת ורחמנא אמר (שמוח יב) מן הבשר חוצה. ומפי השמועה למדו שצריך לישן לה מוצה
 למקים אכילתו והשתא בשני בתים אצ״ל דאיכא חוצה. אלא בבית אחד קמיל דבעינן חוצה ודסגי בהפיכת פנים דמקד חוצה.
 וכפירוש האחרץ שכתב כ״מ בדברי הרמב״ם שם. ורש״י לא גרס ?ך ברייתא דחוצה תן חוצה דף פייה ריש ע״ב ומש״ה לא
. וגם מה שפירש רש״י בריש אותה ברייתא למחבורה לחבורה. חבורות של שני פסחים ליתא להרמב״ם אלא פסח  פירש כן
 אחד ובו שתי חבורות. דהאמתניתין דהכא איתא עלה בגמרא דבפסח אחד ובה שתי חבורות מיירי וכתבה הרמבי׳ם על דרך
 אותה ברייתא כמ׳׳ש. והיה נראה דלהרמב״ס דוהסיחם באמצע דתנן נמי חיובא הוא כדי שיהא הפסק והיכר חציצה. וכן מצאתי
 בתוספית פרק בתרא ד' קי״ט ע״ב אלא שאין נראה כן מלשונו שם שכתב היו המיס שמוזגים בו יינם באמצע כוי. הלכך נראה
 לפרש לדדיה דסגי בהפיכת פנים ואיצ דוקא שיהא המיחם באמצע. ולא קתני לה אלא לאשתעינן דרשאי להיית המיחם
 באמצע וכשהשמש עומד למזוג קופץ וכו׳ ולא חיישינן שמא לא יקפון: [״למזוג. עיין בפרק אחרון מ״ש במשנה בי]:

 והכלה

ן י כ  ישראל י
 סח) ר״ל מוהרין להפיך: סט) דדוקא אדס אחד אשור לאכול בב׳
 חבורות, אבל הפסח מוחר לאכלו בב׳ חבורוה: ע) [הקעססעל] עם
 מים חמץ שמוזגין ממט יינם, רשאץ לחנו בץב׳ החבורות-ולא אכפת
 לן הפסק החבורות. ולרמב׳׳ס ה״פ, ב' חכורות שאוכלים פסח א׳ או
/ צריכין להתהפך, שלא יראו כחבורה אחת, ולפ״1  ב׳ פסחים בבית א
 נס צריכין להפסיק מה׳׳ט עם המיתם. ורבינו תוסי״ט כתב שלשון
 הרמב׳׳ם לא משמע כן ור״ל מדכתב היו המים וכו׳ ע״ש. אולם לפע״ד
 משם ראיה להיפך , רהרמב״ס דמצריך היקף במקצת [עיי רכ״מ
 שם] אהא קאמר- שטר היו המיס ט' רצונו לומר אס זהו ההיקף
 במקצת שעשו: עא) כהוא מחבורה א׳ ומשמש גם לחבורה הב׳*•

ן תפארת י כ  י
 נז) הבשר שבאותו עצם בחלק שלא יצא: נח) [געלענקע], מקום
 שמחוברין שס העצם שבפנים עם העצם שיצא מקצתו: נט) ומשליך
 העצם היוצא אס אין בו מוח : ס) שאר מוקדשים שנפסלו ביוצא:
 סא) מה שיצא: םב)[האקקע]: סג) הוא במזוזה המקום שמקיש
 פס הדלת; סד) ואגף עצמו ג״כ כצחון, וביצא לשם נפסל ביוצא:
 סה)חלל החלון שבכותל הכיס, לעניין אכילת פשח, ושבחומת
 העיר שאסור לקדשים קלים להוציאן מירושלים, ושבחומח עזרה
 לקרשי קדשים. ואותן החלונות אין להן דלת ואגף: סו) ננ החומה.
 ואע׳׳נ דתנן במשכת מעשר שני [פ״ג ה״ח] דגגין לא נתקדשו, הכא
 מיירי בחומי נמוכה, ששוה גגה לגובה קרקע העזרה: סו) פסח אחר:

0 סיל: 6 : והמיחפ . נ י  ה

 שנויי נוסחאות
 בקופיץ כמשד׳ש וכטימ
 כ' ב p ו פ ו ם; ככי״ק
 בקופים (צ׳ל,בקושיה).
ן בו;משום} כט״ק  שאי
 ליתא; בט״אשאין בהן..,
ת כט־ק ו נ ו ל ח  ה
 והתכונות • יג שהיו
. . כ י ת כמשנ ו ל כ ו  א
 אובלין. (את) פניהם
 הילך במשבייר אילר
 וליתא וכן נסמוך; גד נ
• חלד וכשהשמש . 
 גמשכיב כשהשסש .

ת חדשים ו פ ס ו  ת
 יג תוי׳׳ט ד׳יח שתי
׳ ועיין מישכו׳  חבורות ט
 פכי ל ושייכו דההם כחכ
 דלא הליכי •אלא כמכחשי
 המטרת והמקרא אהדדי:

ת רעי׳ק ספו  תו
 דמומאת יחוייד, היא
 בציבור . פירש״י :
ב נאות כ,] בת־ייט  י
 דיה טן,ה*נף.הא האגף
 עצמו נעשה, ודיוקא
 דםת:י׳ לענין אגף עצמו
 מ;קמי׳ בטוגיא כאן
 בשערי ירושליפ דאנף
ק באן ה ל  עצמו כ
 בשערי עזרה דאף אגן*
 עצמו כלפנים תוץ

; ר מ ק  משער נ

 א) הוספת הכית דוד
 סיפ סי׳ רש׳י. ב) כדיר לשו(
 סלע׳ב יאכלו אוהו מ־
 פשח בכתיב שטם, והתרינו
 הגיה כלפנינו. ;) רגילים
 הראשוניס לכמת את הכפר
 גחמיה כשם עזרא כמו
 שהוא בתלמוד, ויש שיןירין
 אותו עזרא כ' כלומר החלק
 הכני ועי׳ עול כמ״ד שיכ

 לשקלים :

 לקיטים
 תוי״ט ר״ה בבית וכו׳
 וייל דבההינ וטלי. הרמי]
 היין בחופן אחר ־אשמיעי׳
 רנו־א ל;ט הפמששאעש״י
 שהם כבית אי מ׳מ לגני
 השמש הויין כ׳ מקומות
 עיכ ולעלינ דאלאשמועק
 רבותא לגט השמש לחודיה
 טסי הו״ללאשמועי׳ רבותא
 לגבי כל בכי החבורה לאפי׳
 כ:׳ גתים שיו ולפי דרכו
 של התוי׳״מ א׳ש דאי >ק:1
 ככ׳ בתיס לא הוה מצי
 למיהני דין השמש כלל לגב׳
 בתיה סשינוא :לא יוכל שמש
 א׳ לש:;ש לשתיהן שמא
 יחש־והו ולא מהני בבי
 כתיש קפיצת פ־ והזרת
 «ים למחיצה מפשקת ומאן
 חמי ליה והשתא רושמועיכן
 והא מיהא בכית א' שפיר
 מצי 1לא ש־ישיק שמא לא

! ו ע  י



 חופפת כיצד צולק פרק ז (tflW יום טוב tp שנויי נוסחאות•

ר את פניו) נל׳; י ז ח מ ו . פירוש (  והכלה י לשון הר״ב שהיא גושה. גמרא . ופירש״י שהיא בישה לאכול לעיני האגפים ע״י כמסתכלין כה עד כאן
! 2 ״ , דהא לית הילכתא כווהיה דמאן דאמר מותר להסתכל בפני כלה בפי׳ב לכתובות דף י״ז T1,;?י;״״ית ל , , ך פ ו ה  ,״ , , . והוזר ו

 וכדמםיקהעור בשם הרא״ש בא״ה סימןס״ה: הופכת את פניה. פירש הר״ב רשאה להפוך וכן כתב הרמבים התירו וצ״ל כפירוש ליתא נואיתא נגליון)
 ר״ע מנרטנורה

, ומחזיר את פניו «). עד שמטע  את פניו לצד חבורתו שלאיחשדוהו פיו«)
 בהוא אוכל עם החבורה האחרת אצל חבורתו ואוכל. והכלהסי) הופכת

 דאין אדם אחד אוכל בבי חבורות את פניה ואוכלת עה):
 כדאמרן: והכלה . שהיא בושה

. ע״כ ן  רשאה להפוך פניה לצד אחר ולאכול דפסח נאכל בשתי חבורות : חנ

 בתכשיטים פעליה או בפריעת שערה

1 ש־־צעד .22" יד״ינ נ ר לאכמעי י ר מ צ י א ד
ת  ו פ ס ו ש א י מ »  י

ע. י  דלא חשבינן כשני מקומות אע״פ וגיכייל,.. שהוא מג
 הופכת (אח) פניה
 נכי״מ וככי״א ליתא .

 שאכלה מקצת סעודה בלא הפיכת
 פנים. וכתבו עוד א״נ קמ״ל דחייבת
 להפוך פניה כדאמר בגמרא כלה

 כלומר מכום צניעות״־

 ישראל

ם י ט ו ק  ל
 ׳קפיז היו. עוד היי:
׳  הרב ו״ל דכיון דהן ממי
 ר״י היא כלמוקמינן בגמרא
 ולדידה פשיגיא ליה לנאכל
 רוצה נומר מריושב ואחוריו אל החבורה האחרת, כשרוצה למזוג בכ׳ המרוח כפשוטו של
 להס , סוגר פיו ואחר כך מחזיר פניו אליהם, ומוזג להס: ;fr3p ול=ולאנעילמיגט

«ו .  ער) שמשה לאכול לעיני כל: עח) ולא חיישען שמא שוב מי
 מח״כ ותאכל קצת שלא בהחזרת פנים, ונמצהת אוכלת הפסח בב שהיו אוכלות בניה א׳ וכו׳
 מקומות, ליהא, דהרי מתביישת לאכל לעיני החבורה, משאי׳כ אבל עיקרו דתנא לאשמועי׳
; לאינו נאכל ע׳ ייקומוף י׳ל ך נ  אדם אהר אסור להתהפך מ&״כן כ
 1 וכיני יע״ש ולא ידענא מאי

4SU,־^i הלכתא גבירתא כללא יפיק ז• 
 ואפילו בדיעבד לא הורצה] כיון דלא נודע לו קורט, הורצה, שדונים אותו הא איכא שפיר
 בומן שהוא על מצהו מרצה על שגגת הבשר שנטמא [לא על הזדון]; לפרושי כריש לפליג ומפרש
ק לא הורצה וחייבין יאכלו כלאי וא׳ מהאוכלין ר מ  ובנטמא גוף הבעלים אחר שנשהט לא יזרק הדם ו
, דאין הציין מרצה על טומאת הגוף, אלא בנטמא טומאת אוהו לחל השח בכ׳ בתים י  בפסח שנ
ם, דיל טומאה שאין אדם מכירה אפילו בסוף העולם והוא שיהיה דלא קפיד קרא אלא  התהו
, שהרי יודע בו זה שהרגו: 0'ח. נטמא שלש דמעיקרא בהחלת אכילה ג ו , לא הר ת  טומאת מ
 או רובו שורפין אותו לפני הבירה והמקדש קרוי בירה! בפגי הכל כרי תהא בחבורה א׳ וכסשכףה
, שלא יחשדו אותן דקרא בכית אחר יאכל ה כ ר ע מ . ושורפין אותו מעצי ה ו  לביישן עד שיזהרו ב
, כדקרינן למסורת ל״יש , ואם רצו לשרפו בקש ובקנים ומשל עצמן ו ב נ  ויאמרו מעצי המערכה ג

ז תפארת כי  י
, ואינו אוכל מה שכבר בפיו, דאל״כ אוכל ו  עב) סוגר פי
 פסחו בב׳ מקומות: ענ) לצד חבורתו, שלא יחשדוהו שאוכל
/ שמש עניא_מה קעניד דלחשדוהו, וכי י  בחבורה האחרת [ותםהנ
 המולר מלאכול משל הכירו, אשור לשמשו כשיאכל, שמא יחשלוהו שאוכל
], ולולא מסתאפינא לל דר״ל דאחר שסגר את פיו שלא  עמו
 יטעה ללעוס ולאכול מה שבפיו בחבורה האחרת, מחזיר פניו,

, שורפין בתצדותיהן העצי עצמן: ר׳י לא אזיל כשי השוכיו ר ת ו נ  שורפין ; ובנטמא מיעוטו, או ה
י < לאי יאכל לא קאי אפסח  מיט . הפםה שיצא מירושלים או שנטמא, באם הוא בי״ד שורפי[ מי
 ואייצ לתשחותו עד הבוקר של ששה עשר שתעובר צורתו [דהיינו לילה כריש אלא אגברא כר״י
 אחת וממילא כיון שאסור לשורפו בייט דאין שורפין קדשיט בי״ט, צריך הול״ל תאכל כ־ההיב בתריה
 להשהותו ער בוקר ששה עשר] ; משא׳ב בנטמאו הבעלים או מתו לא הוציא מן הכית וכולי
, א״כ אמאי לאליי,־ למימני׳. רתו  אפילו קודם זריקת דם או משכו ידיהם, דאין פםולו בגוף, תעובר צו
 ורק בשחטו אהר שנודע שמשכו הבעלים יריהם או שמתו או נטמאו ונדתו ומה שדחה הרמ״ז לפירש
, ישרף מיד בלי עיבור צורה ; שריפת הבשר כיצד , אם געמאו התוייש בלברי הרמביככבר ׳  לפסת ב
 כל החבורה נשרף בל הפסח, נטמאו מקצתן דוקא בהתחילו כולן לאכול השיב הביל זיפה כיון עיש:
ה והכלה ׳ , וחלק הטמאים או (ש״ל): עם ד ן ק , הטהוריט אוכלים חל  ונטמאו מקצתן או מתו
, ^  המתים ישרף; רא בלא התהיייו לאבל או בהתחילו מקצתן אעפיי שאותן וכוי סי' בתכשיכןץ י
, זכו הטהורים שלא התחילו גם בחלק הטמאים; כהב הדמיז האי בורכא  שהתחילו נטמאו
. אעפיי שעצמות הקדשים שאין בהם מוח א״צ שריפה, עצמות הפסה היאדהאיפור הוא להסתכל י  ט״
 צריכין שריפה , וכן גיר הנשה החיצון ושמנו דגיד אפילו פנימי נדאילי א גן ניפיה אבל ההסתכלות זה
 אםורין מראו׳ ונעשים נותר , הא ניד הנשר הטמון בפנימית הירך םיאו׳ הוא לרן עראי אבל הראייה
> בתכשיכויה אין לה שייכות ת כ ש י ב ח ב י ׳ ו ש ה ע ע ש ו ג פ ר ש ר י ת י נ ! ד 1 ׳ ו ד י י ט ? י ז ^ ל ו כ י י ׳ ו י ם  א

, לא יאבל אותן, עה פיה שאוכלת ט וג״יכ' ם י . היה הפשה גדי קטן ורך שעצמותיו רכ א ״ י : מ ו י  בי
, ורק כל שנאכל בשור הנדול אחר הכ״ד כ׳כ ואני בעניי לא ח  שזה שובר עצם והייב מלקו
א 3 0 ך ה ^ י ה כ ^ ו אי ב  ־שיתבשל חוא שמותר לאבל כנגדו מן הגדי הרך אחר צלייתו, כגון ראשי ירעכא מ
ו נ י י ה ן א ' ת י מ ר מ  כנפים נרם קצוות השולטערבלעטםער] והסחוסים נקנארפעל]; השובר כיל ד
עי"י • או דאיכא למידה כדכרי רש״י ב ו מ *י ׳ א ^ ם ו ב י ׳ ב י נ ו ש 1 א י ע * ח י ם פ י ב י ה פ ח ה ם ש ש ב צ  ע

 אחר כמה ימים, לוקה , משא״כ בשובר בטמא או המותיר בטהור מהטעם שכתב נושה לאכול לפיני
ה ב . י 3 ב _ ס - י ש י ׳ ס ע י ש ג א , דלא תותירו נבראשון] ולא ישאירו 1בשני] ה  במותיר דאינו לוקה דהוי לאו
ר ולישנא לפ״י אינו'מלריה ש  לאו הנתק לעשה , שנאמר והנותר ממנו באש ישרםי]: מי״ב ־ ב

yrj ? ה , ר ן א כ  הפסח שיצא חו׳ן להבורתו בזדון או בשגגה הוא כבשר ק״ק שיצא pn • ל
ה צ ר א ד ^ ' ה לץ ב כ מ ם י שמ ב *  לעזרה או קדשים קלים pn להומה ירושלים דליקי! ^ אגילחי י י
ל רשיי זיל בוה ליישבימאי , ב  שיצא מקצחו חותך הבשר ויורד קד שמגיע לעצם וקולף הבשר
, ושבחק ישרף והעצם גשא״א להתך בקופיץ כבמיאי יקי לייאןי מסתכלים בפ־י  שבפגים יאכל
 מרשים, דאסור לשבור עצם! קולף עד הפרק ומפרקו מן הפרק ומשליכי הכלה שאוכלת מד -׳ייננווד
אץ י להחזיר פניה ןרא הי׳״יל ך ״ , בליל ט ה  pnb : והמוציא כזית מן הבשר מן ההבורה שיאכל ב
-לא 1 ־ יהאו  והניהה pnn [שהוצאה בחובה בה כשבת לא תוציא מן הבשר חוצה] מסתכליו כסנ
« לביישו ולכן אייר עליידי ץ ו ח ל * ו ו נ א ה ת, והוא שהוציא מ  כשעשה עקירה והנחה הייב מלקו
י שמסתכלין כה תדיר מפני ב ו 1 ? , הוא כלחוץ; ורק החלונוי* י ח ת פ  והאגף עצמו שהוא עובי ה
ג . ב׳ הבורות שהיא כלה ומותר להסה־ל י ם, והגנים והעליות אינם בכלל בית : מי י  הכתלים כלפנ
ל נהינמי כ ח ס ה ר P כה אסור ל מ א נ ׳ ש 1 ק י ה ה ת ^ ו ש מ ה ^ ר ו ב ^ ח י כ ד כ י ר ' צ ת א י ב ת ב ^ כ ו  טייזיי א
י כשהמאכל בסיד זוהי'כוונת " מ ר ׳ ו ט ׳ צה, תן חוצה למקום אכילה נכ״כ הרמב׳׳ם בפ״טטק  הבשר חו
 בפסחים דצ׳ו לא גרם לי׳1 וכל אחת הופכת את פניה לצד מיוחד ואוכלי* • רש׳י ומפתה ר״ל להרף ים
-,'א;א  והשמש העומד למזוג ק ופין את פיו ומחזיר את פניו [שלא יחשדיהי זיל להא לא קי״ל ה
 אסור להסתכל הרבה כהני
 ; הכלה והיכי קאמר עיי

 שמסתהלין כה אתו נמי
 בפיה . (ש׳ל} :

 :חבורה ב׳1 עד שמניע אצל חבורתו ואח״כ אזבל מה
רתה, ואוכלת  מותרת לההזיר פניה מבושה, מפני חבו

 שאוכל מפסח
 שבפיו . וכלה

ך פיו עד בית  פרס T משנה א . כיצד עזלין הפסח , תוחבו מחו
 י נקובתו בשפוד דע׳ן, ותולהו לתוך החנור והאש למטה ותולה
, שזה כמין בשול ו כ , ולא יתנם בתו ו  כרעיו ובני מעיו בתנור חוצה ל
 הוא , ושפוד של דמון היו בוררין לצלייתו כדי שלא יזרוק את מימיו
, דצלי אש ת כ ת . אין צולין אותו ע״ג כלי אבן או מ ב  ויבשלהו: טי
, דשפוד פילו ת כ ת ט , לא צלי דבר אהד ״ ובן לא בששור ד ב י ת  כ
; ובכלי מנוקב דמתכת כדי שתשלוט בו האור מותר  חם וצולה מקומו
ר שתחתיו יקלוף מקומו קליפה דקת מ  לצלות ; גגע הבשר בהרסו של ת
ת אתת רהוא צלי הרס * נטף מרומבו על החרס ב  כ״ש, כדי שינטל ב
 וחזר עליו יטול מקומו כדי נטילה, שהוא כעובי אצבע אגודל; נטף
 םרוטבו על הסולת יקמוץ מקומו וישליכנו, נב״כ הרםב׳ט בפ׳ז פקיפ
, רלמה לא כ׳ רביגו דישרפנו לקומץ כקדשים ן  הי״ג, ולא זכיתי להבי
, , אם החבורה דכהנים יאכלו ה מ ו ר ג. סכו בשמן ת  שנפסלו!: 0״
, סכו בשטן ן נגב, ובצלי קולף החיצו י ) אם הי הוא ידיחנו ו  ודישראל
, אסור לתבוע דמי השמן מבני ההבורה , שאין פודין מע״ש י  דמעשר שנ
, אינו דוהה שבת או טומאה,  בירושלים : מ״ר. קרבן שאין קבוע לו זמן
: ת ת וטומאת מ ב  משא׳׳כ קרבן צבור או יחיד שקבוע לו זמן דוחה ש
לה, והן חמשה , עומד בט״ז ר, ששייך בחן אכי  מיהו באלו קרבנוד. צבו
, ושתי הלחם בעצרת, זלהה״פ שנותנין על השולחן משבת  בניסן
, וזבחי שלמי צבור דהיינו ב׳ כבשי עצרת הבאין עם ב׳ הלחם, ת ב ש  ל
ל אלו כשבאו בטומאה עכ״פ אינם נאכלין, אלא  ישעיד חטאת דר״ח, כ
והשאר הראוי לאכילה נשרף '  מקטירין םמגו דברים חדאויין להקטרה,
; ופסח שנשחט בטומאה נאכל דהיינו שנטמא  כשאר קדשים שנטמאו
, ואח״כ קודם זריקה נטמא ה ר ה ט  הצבור קודם זריקת הדט [ובשחםו ב
, גזירה שמא יטמא אהר זריקה] שמתהלתו לא בא ל כ א  רוב הצבור אינו נ
: ע ג  אלא לאכילה , ודוקא לטמא טח וכיוצא מהטמאים שנטמאו עיי מ
, כזבים וזבות ויולדות ומצורעים ,  םשא״כ בשהטימאה יוצא עליהן מגופן
ר, דדוקא , ואפילו אכלו ממאי מת מהאימורין שלו פטו ו  ואם אכלו ממנ
 הנאכל לטהורים חייבים עליו משוש טומאה: מיה, אעפ״י שכל הזבחים
 של יהיר בין שנטמא בשר והחלב קיים או איפבא, כשלא גטמאו שניהם,
, מכםיק בבשר פסח ח ב ז מ  זורק הדם , דזריקה מועיל להתיר האמורי[ ל
ב ל ח  שנטמא ונודע לו קורם זריקה אינו ?ורק הדם , ורק כשנטמא ח
. כיצד חיחה אח ו  והבשר קיים זורק הדם, דעיקר הפסה לאכילה : מי
 הטומאה הניע זמנו של הקרבן והיו רוב הקהל טמאין למת ואפי' עודפין
 הטמאים על הטהורים רק אהד, או בקהל טהורים והכהנים המקריבין
, היז יעשו ן , או באלו ואלו טחורין וכלי השרת םמאי ת מ  טמאים ל
 בטומאה אפילו בהמיעוט טתורין דאין קרבן צבור חלוק ויתעסקו בו
 הטמאים והטהורים כאחד ויכנסו כולן לעזרה; משא״ב בהי׳ הקהל
 מחצה טהורים וםהצה טמאי מת דאז הטהורים עושים לעצמן בטהרה,
 והטמאין לעצמן בטומאה, ואוכלי! בטומאה [ובהיו מחצה על מחצה,
 באופן ש הטהורים עכ״פ רוב ע״י נשים שנמנו עמם , הטהורים עושים
, דדאשון לא מפגי שהן מיעוט, ושני ל ל  הראשון והטמא־ן אין עושין כ
 לא דעכ׳׳פ הוה מחצר, על מחצה , וכן הדין ברוב הקהל זבים ומצורעים
, שטמאי מת אין עושי! כלל לא ראשון ח , ומיעוט טמאי מ ח דו  ובועלי נ
, אלא בזמן שרוב הקהל עשו הראשון, ובן י , דאין עושין שנ י שנ  ו
, זה , ומיעוט טמאין בטומאה שיוצאת מגופן ת  להיפוך ברוב טמאי מ
, הטהורין עושין ת , ובמיעוט הציבור טמאי מ ! ל ל  המיעוט אין עושין ב
 את הראשון ) והטמאין גדהין לפסח שגי: מיז, בשר הפטה שנטמא ונודע
 לו אהר שנזרק הדם [אעפיי דבהי' נודע לו קודם אינו זורק כלעיל ם״ה

 להסתכל כשמכלת ולכך סירש כתכשישיה ולא רתוקה היא לעלי יד ההסתכלות כהכשינוין שעל גב* ראשה אתו להסתכל ?מי



ע מברטנורד.  214 הוספת ירט האשה פרק ft פסחים ר
. כל זמן שלא ה ל ע ת *יק ח א האשה. תאכל משל ב ח מ  פרק ח א ל^שות בבית אביה. פירוש לעשוח ש
: תאכל במקום שהיא רוצה. פירשה שדעתה בכל אביה דמסתמא  החג
. שלאתר נשואיה שכך ן  מוקים בגמרא שבררה בשעת שחיכוה לאיזה מקום היא רוצה דעתה למנות על של בעלה: רגל הראשו
 דאם לא כן אין ברירה לומר שהוברר הדבר דשחיכוה וזריקה דרך הנשואות ללכת לבית אביהן: תאכל במקום שהיא רוצה.
 דהאי פסת שפיר אזדריק עלה דההיא וכגון שאינה רדופה עד הנה לילך
. הילכך מספקא לן ר  לבית אביה תדי
 בהי ניחא לה: אפמרופין . יתום
 שהיו לו שני אפכורופין והמטהו זה
: לא יאכל  על פסחו וזה על פסחו
. לא מפסחו של זה. ם ה י נ  משל ש
ק רשות  ולא מפסחו של זה. דמי נ
 לחלק האחד להמנות עם זה ואין לו
 תקנה אלא אם כן רצו שניהם שימנה
. ו  עם האחד: לא יאכל משל רב
 אבל משל עצמו אוכל. רכיון דדנא
 הוי דכופין את רבו וכותב לו גכו
 שחרור אע״פ שעדין לא נשתחרר
 הרי הוא כבן חורין הילכך אוכל משל
. רבו ל כ א  עצמי: ב שחט גדי י
 ממנו ואע״ג דכל שאר פסחים רגיל
 תדיר במלה כיון דלא פירש לו עליה

 פרק ח א האשה בזמן שהיא בבית
 בעלה. עוזם עליה
 בעלה. ושחט עליה אביה *0 . תאבל משל
 בעלה ב). הלכה רגל ראשון לעשות בבית
 אביהנ). שחט עליה אביה. ושחט עליה
 בעלה. תאכל במקום שהיא רוצה י).
 יתום ח) ששחטו עליו אפטרופסין י) יאכל
 במקום שהוא רוצהז). עבר של שני
 שותפין. לאיאכלמשלשניהןת). מי שחציו
 עבד. וחציו בן חורין. לא יאכל משל רבו*) ג
 ב האומר לעבדו י) צא ושחוט עלי את
 הפסח. שחט גדי. יאכל י*). שחט טלה
 יאכליא). שחט גדי וטלה. יאכל מן
 הראשון יג). שכח מה אמר לו רבו ע).

 אתתא. ועיין במשנהדלקמן. ועיין
. ואייה אי בררה ם ד י  בפרק ה׳ מ
 בשעת שחימה פשיטא מאי למימרא.
 וי״ל דקמ״ל דאי לא בררה תינה
 אוכלת כלל אן) על גב דס״ד דבתר
 בעלת גרירת נזפי.כך כתבו התוספית:
8 בלשון יו; לדם . אבי י ן י ם פ ו ר ט פ  א
 פנררא פיריאה. ערוך: יאכל במקום
 שהוא רוצה. הכא לא שייך לומר שברר
 בשעת שחיטת דפשיטא ומאי קמי׳ל
 הלכך אמרינן בגמרא אף על גב דלא
 בירר וילין] מדכתיב שה לבית מכל
 מקום וא״צ מדעתו של בני ביתו:
. פירש רש״י ו ב א יא:ל.משל ר  ל
 דמסתמא שלא היה דעת רבו

 ציונים

ז מ״א ה א האיצה. מי י  פ
נ מהלכיה ק״פ ״ ׳ פ ״  מ
 ה׳ ׳׳א: עבד מיי׳ שם יי"נ:מי
 שחצע.מי״:ס היינגבהאונף
׳ שינ מי,׳ ״  ל?בדו.ש"ח ע*נ, מ
 p״e היא: >2ב־ כי«'».ה״נ:

 שנויי נוסחאות
. ככי״מ ן מ ז  פיח א ב
. שחט  א׳ בל זמן
 עליה בעלה כו׳ אביה
 בדיכ ובכי״ת ובמשבי״ר
. בעלה , ה י ב . א  הסדר .
ל  וכיס כפ־׳ ר׳ח . ת
 ראשון בי״נ וככי׳ק
 וכמשכי״ר.. הראשון;
 במכניות ר׳ פיזרו ברגל
( ת ו ש ע ל  י׳יא״יז • (
ת י ב ת גכייא ל  בבי
 וליתא . ועיי הוס׳ םדיה
 כאן ובהוי־ט דיה לעשות 4
. ה צ ו ם שהיא ר ו ק מ  ב
 בכי״ק ובמשבי׳ר ממקום;
.  כד״נ ממקוט שתרצה
ק י ׳ ן כ כ י ס פ ו י ט פ  א
ם ו ק מ  אפטרופין י ב
 שהוא רועה ככי׳ק
ם. . ;  ונמשכי״ר ממקו

 ממה

. והשני ן  סמיך: יאכל מן הראשו
 שרן!. ובגמ' מוקי לה דוקא במלך ומלכה. איה דאמרי משוס שלום

 להמנות חלק החירות על פסחו. ע״כ.
 ומ״ש הר״ב אבל משל עצמו יאכל כיון

 דדנאהוי דכופין כוי וכפירש״י בגמרא. ומהלפה שיטתיה ברפ״ק
 לחגיגה דאדרבהלמאי דכופין לשחרר לא יאכל אן) משל עצמו מלכות.ואית לאמרי מפני שסומכין על עבדיהם ואץ מקפידים
ד שרבו ימהר לשחררו יוסר כדי שיוכל העבד לקיים המצוה. על סעודתן אם גדים, אם טלאים. הילכך יאכל מן הראשון טון  כ
 והיא פירושו של הרמב״ם במשנתיני: ב יאכל מן הראשון. דליכאקפידא. דבראשון יצאו ידי חובתן. אבל אינשידעלמא דקפד
 כתב הר״ב במלך ומלכה ומשום שלום מלכות. כ״כ הרמב״ם לא יאכל. לאמן הראשון ולא מן השני. דקי״ל אץ נמנץ על ב'
 בפ״ג מהק״פ וכתב עלץ כ״מ וז׳ילדבגמ' דדעהןקלה. ומפרש פסחים כאחד לאטל איזה מהם שירצה דאין ברירה. וכי בעי
. דלמא בשעת שתיטת לא הוה דעהיה עליה: א ה  רביט דהיינו לומר כאס נאמר למלך שלא יאכל כלל יכעוס על למיכל מ
ד או טלה וזה שכת :  עבדו ויהרגנו או שמא יכעוס על החכמים שאמרו דלא יאכל כלל שכח מה שאמר . שפירש לו ג

 משוס דאין ברירה. שיעלה על דעהו של מלך דיש ברירה מן וטלה
 הדן אלא שלהקניטו אמרו כן. ודברי רבינו בפי' המשנה אינם מובנים לי. עכיל. וז״ל הרמב״ם בפירוש המשנה ווה לחסרון דעת
 העברים ומיעוט התעסקם במצות. ע״כ. ונראה בעיני שהוא מפרש שדעתן קלה ירצה שדעת עבדהם קלה עליהן. ואע׳יפ
 שלא הוזכרו במאמר אצא אמר מלך ומלכה דרעתן קלה עליהן. מכל מקום הענין מובן ור״ל עבדיהם ומתקני סעודתם. והיינו
ה. יבואו ליד מחלוקת עם  שלום מלכות שאמר בחבורו דהואיל ועבריהן קלי הדעת ואינם מתעסקין במצות. וע״יכן נעשה מכשול ז
ה בדאורייתא כמ״ש בזה בס״ה דנדרים בס״ד שזה ר ד  עבדיהם ויהרנום. ונ״ל דמהך דתכא איכא למידק דהא דאמרינן דאין ב
 עצמו מחומרת החכמים להחמיר בשל תורה אבל מדאורייתא יש ברירה דאלת״ה אלא דמדאורייהא אין ברירה א״כ היאך

 נאכיל

 ישראל בועז
ט כי לאפי' נימא למלאו׳ אין נדיר׳ בלאוריי׳, אשי׳ה ״ י ו ת ר  פ״ךן(א) ו
 כמו לאמרי׳ כל למקלש אלעתא דרבנן מקדש, כמו. נ ן כצ
, סמיך לאיזה ח ס  המ5וה לשלוחו לעשות מצוה, כי הכא שנוהו לשחומ ה
, בקדושין שאני, לאמר בשעת קלושין למקדש׳ י נ ה מ ת . ו  שירצה ב״ל
, [ י  כלת משה וישראל, דהיינו כדעת ב״ל כרש״י וחיש׳ ןניסץ ד״לנ א
 ומנ״ל בלוכת׳ אחריתי. ולרמב״ם כל ארם שאינו מקפיד איוה יאכל,

: ד]  דינו כמלך, והא לאוקמ׳ השי׳ס במלך למסתמא לא קפי

! תפארת  יכי
ח א) ולא אמרה תחילה אנה תאכל: ב) דמסתמא דעתה על ״  פ
 של בעלה: ג) שכך נהגו אחר משואין, לילך ולעשות שמחת
 ירט אצל אביה: ד) ר״ל במקים שהיתה רוצה בשעת שחיטה, דאל״כ
 אין ברירה בראו׳, ואסור' מלאכול בשתיהן. וקמ״ל דבלא ביררה,
 לא אמרינן דמסהמא ניחא לה בשל בעצה. ומיירי נמי באינה רגילה
 לילך לבית אביה, ראם רגילה מסתמא מתא לה בשל אביה. ונ״ל
 דמה״ט נקע נמי התנא סתמי, דהאכל במקיס שהיא רוצה, ר״ל

 במקום שיש הוכחה מבוררת שרוצה שם , דהיינו בין שהחליטה מתחילה לאכל שם, או ברגילה לילך לשס או לא: ה) יתום קטן: ו) ר״ל
 ב׳ אפטרופשין: ז) אף שלא בירר בשעת שחיטה , דמן התורה א״צ קטנים להמנות כלל על הפסח ואעפ״כ אוכלין, מרש תורה שה לבית
 אבות , משמע מכל מקום, שיאכלו אף שלא נמנו [פי׳.p מרים לרא]: ח) לא מזה ולא מזה, רק כשהתרצו יחל מאחה יאנל: ט) ללא
 ניחא לרבו שיאכיל פסחו להצר חירוח שבו: י) נ״ל דהא דלא נקט שלוחו, דקמ״ל חף בעבד, דרניל להכיר טפי בהי ניחא לרבו לא
, אלא אמרינן מרלא שיי ההרצה בכל מה שיעשה העבד: ל י  אמרינן דלהכי לא פי' רבו דעתו, מדסמך אה עצמו שעבדו מכיר באיזה מ
 יא) אף דרגיל במין האחר: יב) מהניהן מיירי במלך שאמר לעברו, אבל באדם אחר, דוקא ברישא שלא שחט רק אחד, יש לומר מרלא
 פי׳ איזה ישחט, על העבר סמיך, משא״כ בשחט עבד ב׳ פסחים, ליכא למימר הכי, ומדאין ברירה אשיר בשתיהן. אבל במלך, מריש
 לו רוב מעדנים, אינו מקפיד איזה יאכל ולא סמך כלל על לעת העבד, רק על איזה שיזרמן לשחוט ראשון, להכי יאכל מהראשון,
 אף שהעבד מסופק היה. או י״ל דמשו״ה הקילו גבי מלך, כיון רהא דבדאורייתא אץ ברירה מדרבנן הוא, להכי משוס שלום מלטה,

 שלא יכעס, לא גזרו בי׳ רבק (א): יג) אם גדי או טלה :

 כד נ
 ממה שירצה י (פי
 ש^הציו עבד בטיק
 ובכיימא׳ובמשבי״ר ליתא.
 ב מה אמר בד״נ מה
 שאמר וכן בסמוך .

 ראשון לציון
 פיח א תיי־ט םדיה
 לא יאכל כו׳ והוא
 פירושו של הרמכים
. עיי׳ מ״ל י  כמכנתינו עי
 ס״כ מהל׳ ק״פ דן י״ג דיה
 הנן התם!:ניישב דמההר״ג
 להציל מתמיהת ההוייס:

 תוספות רע״ק
ה א נאות מא! י  פ
 בתוייט דיה
 *יפטרופסין אבי
ב ״ ע ר ה ב א ו ה ן  ילדים, כ
 פ״א סיד, דבכורים :

 לקופים
 ב במשגה האומר
 לעבדו האדלאתני לכלווזו
 משוה דרנה לרמוז כסיפא
 דשכח מי־ איל דיש זכייה
 לערד לפעמיס וכמיש הריב
 זאעיג דככר נשנה 3ש£ר
 מקומות אורחיה דתנא
 גהט ועיין מיש המדים
 כרפ״, דשכח . והרמיז
א. ולפי׳ התוי׳נו  כהכ כע׳
 נדכרי הרמכיס על דעהן
 קלה עליהן איש דנקמ
 עכח משוס סיפא דמלך
 דמיירי דוקא כענד(שיל):
 חוי״ט ד״י- יאכל וכולי
 שדעת עבדיהן וכו׳ כ׳
 הרמ״ז יותר נכון לומר
 דדוקא מלך ומלכה דעתן
 קלה שאין זהירים כמצות
 כיון שסמוכין על עבריהן
 שאינס זהירים 3הס
 מיכ ואץ להק׳ דמיי!
 העיקר חסר מן הספר
 דהיכן למימ עדיין שעבדיהן
 אינם זהירים על שנאמר
 שמפני כן ועת המצווים

 עליהם



ם י נ ו י  צ

 ג האומד לבניו. r״«
 ע״א (לריס ל״ו ע״א ני9ין
" י  נ״ה «*א : לעולם . מ
 «"כ «:׳ קיפ הי׳׳ז: נכינק.
נ גיסי! י  ס׳ מי׳כ יומא מ׳מ ע
ה *'יי: ך הממנה. פ״מ "  ג

 «'> «"׳ פ״נ מז׳ B'p ה«'«:

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 ישחט טלה וגדי בדינ
 ובמשבי״ר.. גדי וטלה :
ח א׳ יקה גדי וטלה; ׳ ט  ב
, כד׳נ ו  הטלה של
* ג על • ה ל  וכמשבי׳ר ט
 סי שיעלה במשבי׳ר על
, ה ל ע י  מנה מי ש
 ראשון לירושלים נט״א
ם ראשון. י ל ש ו ר י  ל
 שהבנים הראשון בד׳נ
. ראשין. ומזכה יאת) . 
 אהיו ככי״א ליהא ;
 כד״נ את כל אהיו ;
 מגש׳ סיורו וככי״ק וזיכה
ת אחיי״ לעולם  א

;  נימנין עליו בר״נ., עמו
 במשבי*(־.. אץ נימנין״
 (בו) כזית בכי׳׳א ליהח,
 (את) ידיהן כו׳ שישתט;
 גד״נ שישרוט וליתא .
 רבי שמעון בכי׳יא ר׳
 ישמעאל. שיזרוק עליו
 את הדם במשב״ב שיזרוק
; בט׳מ א׳ ם ד  את ה
; ס ד  שיזרוק עליו ה
 כ ט״מ נ׳ ובכייא שיזרק
 הדם וכיה גרע״י ,
 ד(עמו) אחרים בחלקו
 במשניכ., אהר ״ ; בכי״מ
 א' זבט׳׳א אחרים על
 הלקו וליקא וכיה גרע׳כ
 וכיה על הלקו oj נריכ
,. על  ובמשב*'ר; כרש',
 םםהו י רשאין (בני
 חבורה) בד״כ ובכי־ק

 ובמשבי״ר ליתא,

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 ב נאות מב1 בהרע״פ
 סדיה ופטורים. דקםי
 יעמיא גליא, ודוקא
 בשבח רבו אחר הזריקה
 דבעידן זריקה היה
 עומר לברר אבל שכח
 קודם זריקה דכי אזדרק
 לא הוי חזי לאכילה
 חייבים לעשות פסח שני
 מימרא דאביי בלישגא
 קמא וספקו הרםב״מ פ*נ
 מהל׳ ק״פ: ג במשנה
 נאות מג] רשיא עד
 שי;רק, יש לעיין הא
 ר״ש ס״ל דבל העומד
 לזרוק כזרוק דמי
 בדאיתא במנחות דקיב!

ם י ט ו ק  ל
 עליהם קלה על שמ5וי6
 להם דאין זה כלוס שזה
 דבר ששונו דבכמה חכתי
 גוזיט דחשידי עבדי דלא
 מעלי וסתס עבדים אינם
 והידם במצות : (שיל)
 ד במשנה הממנה עמו
 אחרים האי מקנו בלי
 רבים ולא תני אחר דאי
 הוה אמר הכי לא הוה
 מששמע לנועמא דרשאץ
 ליתן לי אה שלו הוא

 משוס

 ריע מברטנורה הא שה פרק ח פסחים תוספת ירט סח

 וטלה שלי. בגמ' מוקילה כגון שהלך העבד אצל רועה הרגיל נאכיל למלך ומלכה קרש העומד לשריפה משום פלוס טתם.
ד אמר לך רבך גדי אבל יותר נ״ל דלעולם למ״ד אין ברירה בדאורייתא היינו  אצל רבו ורוצה כחקנתו ואמר לו אם ג
. מדאורייתא. ואפילו הכי מסדין לאכול הראשון משום שלום  שלו ועלה שלך ע״מ שאין לרבך רפות בודכה״ג קנה העבד

: מלכות כדאמרינן בעלמא כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש ו  דאי לאו הכי מה שקנה עבד קנה רבו ונמצאו שניהם של רב
 וה״נ דכוותיה דאמרינן כל שיהיה ספק
 לארס בפכחו נתלה בדעת החכמיס.
 והחכמים קבעו לראשון אלא שלא רצו
 חכמים לתלות בדעתם לכל אדם לפי
 שאין בו צורך כמו גבי קדושי! דבכל
 עת וזמן והרבה עקרי דנים מיתקנים
. חבל פסח רפעס אחת בשנה  בכך
 הניחו לכל אדם על דעת עצמו. ולא
 רצו לומר כל הנמנה על פסחו על
 דעת רבנן נמנה. ובמלך ומלכה מפני
 שלום מלכות אמרו כן. רש לי כדמות
 ראיה על זה דבברייתא רתני מעשה
 במלך ומלכה.וכוי וקחכוו שני פסחים
 ושאלו למלך אמ׳ להו שאלו למלל [שאצו
 למלכה] א״ל שאלו לר״ג ושוב פעם אח׳
 נמצאת הלטאה וכו׳ ושאלו וכו׳ כרלעיל
 נמצא מלך תלוי במלכה ונמצאת מלכה
 תלויה בר״ג נמצאת כל הסעודה
 תלרה בר״ג. ע״כ. ואין נראה שלא בא אלא לומר רבותיה דר״ג
 שהמלך והמלכה לא יוכלו להורות בדין איסור והיתר דפכח ולא

 כיצד יעשה. ישחט טלה וגדי ויאמר. אם
 גדי אמר לי רבי. גרי שלו. וטלה שלייי)
 ואם טלה אמר לי חכי. הטלה שלו וגדי
 שלי. שכח רבו מה אמר לו. שניהם
 יצאו לבית השריפה. ופטורין מלעשות
 פסה שניםי): j האומר לבנץ«0 הריני
 שוחט את הפסח על מי שיעלה מכס
 ראשון לירושלם1י0. כיון שהכניס הראשק
 ראשו ורובו זכה בחלקו ומזכה את אתו
 עמו י״). לעולם נימנין עליו עד שיהא בו
 כזית לכל אהד ואחד. נימנין ומושכי; את
 ידיהן ממנו עד שישחט. רבי שמעון אומר.
 •עד שיזרוק עליו את הדםיט): ף הממנה
 עמו אחרים בחלקוכ). רשאין בני חבורה

ז ת י  ל

 ופטורים מלעשות פסה שני.דאע״ג
 לפניהם יוצאים לבית השריפה ואינן
 נאכלין מפני שאין המנויין ניכרים.
 מיהו פחיעה וזריקה מעלייתא היא.
 חראאהאי. ומדאאהאי. *רקמישמיא
 גליא : J על מי שיעלה ראשון
 לירושלם. כדי לזרזן קאמר שיזדרז
 כל אחד להיות ראשון ומיהו כל בניו
 המנה על הפסח אלא שאותו ביעלה
 ראשון יזכה ראשון. וכל אחיו יזכו
 אחריו על ידו: עד שי זרק הדם .
/ אחר שחיכית י  לעולם יכול לימשך אפ
. ומודה רבי שמעון ס ד  עד שיזרק ה
 דאין כמכין אלא עד שישחט . ואין
: ף הממנה אחרים ! ו ע מ  הלכה כרי 2
 על חלקי. אחד מבני חבורה שהמנה
 אחרים על חלקו בלא דעת חבורה :
. עול ו  דשאין בני חבורה לומר ל

 את שלך וצא. ואסל אתה וחבריך שאין בני חבורה מתרצים
 להיות

 בדין טומאה ומהרה דהלטאה אלא מפי ר״ג. דמאי רבותיה ודאי דחכם עדיף ממלך ומלכת. בדיני התורה - אלא שבא לומר ג״כ
 טעם אמעשה דשל פסח דהתד להם לאכול מהראשון דהיינו טעמא דכל סעודת מלך ומלכה תלויה כדעת ר״ג וחכם דור ודור
 ומכל מקום אי לאו דדעתן קלה לא היו אומרים לתלות סעודתן בדעת רבן גמליאל. ומשוס כך אנן לא נאכל לא מן הראשון ולא
 מן השני. ואית דאמרי שכתב הר״ב משוס דאין מקפידין כוי. כ״כ רפי׳י. ולשון התוספות שיש להם רוב מערנים ולא קפדי
 אם נדי אם טלה אם שמן אם כחוש. ומ״ש הר״ב דקי״ל דאין נמנים וכו׳ דאין ברירה היינו בדאור״תא. וכמ״ש במ״ר פ״ז
ה שלי. כתב הר •ב שהרועה א״ל אס גרי כוי וכן להפך אמר לו ג״כ והוא פשוט. ומ׳יש הר׳׳ב על מנת שאין לרבך ל ט  דדמאי: ו
 רשות ט זה לסברתו כמו שכתבתי במשנה ג' פרק קמא דקרושין. אבל לפי דברי הרמל׳ס שכתבתי במשנה ח׳ פרק בתרא
 דנדרים צריך שיאמר ג״כ ומה שתרצה בו תעשה ואי כמי כשיאמר על מנת שתצא בו ידי פסח בלחוד כגי לפי סברתי בדברי
 הרמבי׳ם ובפ׳ ג׳ מהלכיה קרבן פםת העתיק הרמב׳׳ס על מנת שלא יהא לרבך בו כלום . וכתב עליו הכסף משנה שכן הוא
. כתב לישנא דגמרא ו^מך על ו  בגמרא. ואן* על פי שיבינו כתב בפ׳ ג׳ מהלכות זכייה דלא מהני האי לישנא לכלא יקנה רב
 מ״ש בהלכה הנזכרת ע״כ. וכיוצא בזה נמצא ז: הלשון בגמרא והוסיף עליו הרמב׳יםומה כתרצה כו׳ בפרק ט׳ מהלכות נזירות
 והזכרתיו במשנה ו׳ פרק ז׳ דעירובי!: ג על מי שיעלה מכס ראשון. פי׳ הר״ב שיזדרז להיות ראשון ומסיים רש״י ויהיה הוא
י שמעון אומר עד שיזרק. כתב הר״ב ומודה ר״ש דאין נמנץ [אלא] עד שישחט דאמר קרא (שמות ב  ראש לאחיו שיזכו על ידו: ר
 יב) במכסת נפשות והרי תכוסו ומחלוקת לימשך דרבנן סברי מהיות משה מחיותיהדכה. ור״פ סבר מהזיותית דש: קודם גמר
ץ בני חבורה כוי. כתב הר״ב ואית ליה להאי תנא פסח נאכל בשתי חבורות כן לשון רש״י. ומיהו הר׳יב לא א ש  עבודותיו: ד ר

 ו הוצרך

ז ע ו  שראל ב
 (ב) הקשה הגאון. הגדול מהו׳ עקיבא שלימ״א, הרי רני שמעין ש״ל כל
 העומד לזרוק טרוק דמי [כמ:חות קייב נ׳]. טכלהי׳מ. אמרה נקי ,
ק ע״ו בי],  במיוכ״ת הגאון הכלול הנ״ל, אשחמיטחי' גמרא ערוכה [לי
 דלר״ש דוקא משנראה לזריקה, דהיינו משנתקבל כל הדם בכוס [כחוקי
 שם ר״ה כל] אז הו"צ כזרוק, א״כ בהא סליג את״ק t לצה״ק כמכין על
 שישחע , וצרי׳ש ע־ שיתקבל בכוס. ואאמ״ו רכינו הגאון הגדול זצוק״ל
 הקשה לרמג״ס, לס׳׳ל דהא לאמרי׳ במשנה א' דחציו עבד אימ אוכל כלל/
 היינו כמשנה אחרונה למחוייב לשחררו [ללא כרש״י לסי' איפכא]. וקי
 עכ״ס נימא כצ העימד לשחרר כמשוהרר למי, ויאכל מפל עצמו. עכלה״ט.
ן הצל, צולא לאימת ארי על המפגיע, אכשר י״ל לרמכי׳ם ס״ל ע  ר
 כסוסי [ב״ק ע״ו ב׳ ל״ה והלא]. ללא אמריי לר״ש כל העומל לעשות

 כעשוי
ס ולא טשה נ א ח שני סד״א דהו״ל מ ס  על אהר [כמי׳ע פ״ע] אבצ פ
טח  ! ונתט.ץ האב לזרזן למצוה , שיכבד הזריז לעשותו ראש, לז
, דאל״כ ו י , דעכ״פ צריך האב לזכות לכולן בתחילה על  הכי פירושי

:  עליו מידה רטר שישחט (ב): כ) בחלק שיש לו בהפשח

ן תפארת י י כ  י
 יד) ואין בזה ענין לברירה,מרכבר מטרר הדבר אלא שהוא אעויודע
 וכדאמרינ• [ביצה ליתא׳] וכבר בא חכם, ובש״ס אמרינן, שהילך הצל
 מוכר בהמות שרבו רגיל אצלו, ורוצה בתקנת רבו, ויאמר המיכר
, גדי שני וטלה שלך[על מנח שאץ לרבך רשות ך  אס נרי אמר מ
, דאל״כ מה שקנה עבד קנה רבו] , וכן יאמר נם כן לכיסך:  ט
 טי) דשניהן כשרין הן רק אגן לא ידעיכן מי לזר, ומי לזה [וניל דמדלא
 קאמר כחס ופטורי( מלעשות פסח, אין לדייק דרוקא מפסק פני
 פטורי]/ הא בפסח ראשון רשאין להביא אחר כשיש עוד פנאי להביאו,
 דמ״ש דכיון מפטר כל אחר מהן בחד מהנך, ואכילת פסחים אינו
 מעכב [כש״ס ע״ח ב׳] איכ אינו יכול להביא אחד מחשש חולין בעזרה,
 א־א לרבותא נקט פסח שנ , דלא מבעייי׳ פסח ראשון אחר דאסיר

 להביא דהרי משנשחכר ב׳ הספיקית חסירץ למשוך ידן מהם ולהמנות
 הראשון יעשה שני כלקמן רפ״ט קמ״ל: טז! קייס עלותו לירושלים: יז
, [ ה י כ  לאחיו על ירו: יח)נ״ל דלמ״ד שה לביש אבות דאורייתא [כגיעין ל
 הרי נאכל שלא למנוייו: יט) דוקא להמשך ממנו, אבל להמנות

 מועד כח
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 הוצרך לפרש דהא כבר סתם לן תנא הכי בס״פ דלעיל; ורש״י להיות כל אצו הרעיה בחבורת;. ואיח ליה להאי חנא פסח נאכל
. שטמא טומאת ז׳ ת ו י א  שפירש כן משום דלעיל אמרינן הכי בגמרא אההיא מתגיתין בב׳ חבורות : ך, זב שראה שתי ר
. ואע״פ שלא העריב שמפו ו  והלכך פירש ליה הכא נמי אהך מהטסין *• ה שוחטי] עליו ואין מעון קרבן: שוחטי! עלי
 בשביעי. פירש הר״ב והוא שטבל בשעת השחיטה דדילמא פשע והוא שטבל בשעת השחיטה דהא חד למיכל לאורחא דווקא
 ולא טביל. גמרא. ומ״ש טמא מת טמא מת שחל שביעי פלו בייל נדחה
W • לפסח שט אע״ג דחד למיכל לאו־תא D שחל שביעי שלו בי׳׳ד נדחהוכו׳ כבר ליתן לו •את שלו והוא אוכל 
׳ לזוהישמת והן אוכלי; משלהן; ןק זב שראה שתי ללכתיב(במדבר מ) ויהי אנשים אשר  כתבתי במשנהב׳ פרקו
 הרמב״ס וקרא כוותיהדייקא ולא יכלו ראיות »). שוחטין עליו ב שביעי«<. ראה היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו
) שוחטי? עליו בשמיני שלן־כח) לעשות הפסח טוס ההוא . ביום  לעשוי הפס׳ ביום ההוא הא לערב וטי• שלש כי
 ואלו לשטתהראב״ד וסייעתו שכתבתי 1 ההוא לא היו יכולים. הא לערב היו

 יכולים לאכול בפסח ונדחו לפסח שני. אכל שאר טומאות אי חזי לעיל דבטבילה תליא. הלא כך היו יכולין ביום ההוא כמו למחר אס
 למיכל לאורתא שוחטים עליו ואע״פ שלא העריב שמשו: ראה
. אם ו  שלש. לא חזי למיכל עד דמייתי כפרה: שוהטין עלי
. והוא שנת;  חל שמיני פלו בערב פסח אפילו לא הביא כפרתו

_ לןימותי! _ _ _ 

 יטבלו ביום ההוא. ואם לא יטבלו גם למחר לא יהיו יכולין לעשות.
 כן כתב בכ״מ. ועוד הארכתי בשמו לעיל: ראה שלש שוחטין
 עליו. כתב הר״ב והוא שנתן קרבנותיו לבית דין, וליכא למיחש

 דלמא

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י ב * 
 כא) ר״ל דרשאין לומר לו טול חלקך וצא, דאין אנו רוצים שיתערב
 זר בינינו, דהרי פסח מותר צאכלו בבי חבורות: כב) דצריך ז׳
 נקיים וא׳יצ קרבן: כג) של ז״כ שלו ורוקא בטבל כבר ולא העריב
 שמשו, אבל בלא טבל , לא, דשמא יסשע ולא יטבול ומה״ט לא
 נקט נמי כדת, דהרי טבילתה בלילה ושמא לא תטבול. מיהו טמא
 מת, אפיי טבל והוזה, כל שלא העריב שמשו, נדחה לפסח שני:
 כד) דאז חייב נסכן להטא קרבן בחי שלו: כה) אף שתולה בדעת

ם מאן נ מ , רק נדאיכא מצוה דאורייתא לעשות, יע״ש , א  כעשוי למי
 יהיב לן מעפרא קלישא שתחא כפות רגלי קדשו של ע״ר זצוק״ל ונמלא
; להבין דברי ר״פ ם י מ ל  לעיינן, להלבר צריך תלמוד לפניס, ולפני ו
ו ג י ד ו י נ י צ א מ / א״כ ל  לס״ל בכל לוכתא כל השימד לעשות כעשוי למי
, לבכצ מקוס שתלתה תורה ה ש ו ד ק ה ה ר ו ת י ה נ י ל ר כ ו ב נ  ורגלי
 פעולה, שלח תעשה על שיעשה פעולה אחרח, נימא אס אין מניעה
 לפעול׳ המסבנת להתיר הפעולה האחרת, דהו״ל לוגמת לם זריקה
 שנתקבל כבר בכיס [כמ״ש לעיל נשם חוס׳ ב״ק], הו״ל כעשוי. למשצ
, וכ״כ כל טמא לא יאכל קודש, הכי  החורה אמרה כל ערל לא יאכל בו
, ויהי' מותר לאכ\צ קדש״. !אף אס ת״ל לר״ש לא קאמר רק  נימא בשאץ מניעה צהמוצו וצהשביצו , לכצ העומד למול ולטבול / כמל וכסמל למי
]. עכ״פ ה״נ נימא הכא כשהתחיל למוצ אף שצא סרע עדיין, או כשירל  בשהתחיצ נ;ר בפעולת הזריקה, כש״ס ב״ק הנ״ל [ומנחות ע״ט אי
. עכ״פ ק״ל בזריקה גופה, לאמרי'  ככר למיס למבול, יהיה מותר צאכול פסח וקלשי׳. ואת״ל בערל וממא ליש ריעוחא בגוף לא כעשוי דמי
, האס כימא למשנתקבל הדם בכיס מותרים לאכוצ הבשר . ואף לבתר  [פסחים נ״ש ני] לכהנים אסורים לאכול קדשים קודם זריקת דמן
, וצא בשאין מצוה, וכ״ש כשאסור ן  מ״ש חוסי [חולין ל״פ ע״ב ל״ה לכמה וב״ק הנ״צ], דאף ר״ש לא ס״ל כל העימד וכו׳ רק בשיש מ5וה לעשות כ
ס לא מצי אכיל  לעשות. עכ״פ כל הנהו שהבאנו לעיל מציה כינהו. ומה מקשי בפסחים [נ״ע ב׳] והא כל כמה ללא מתקטרי אימורין, כמי
 בשר. הרי עכ״פ כיון לכבר העלה האימירין לראש המזבח ולא מחסרא מלתא , כימא להו״ל כאילו כבר נתקשרו, ויהיו הכהנים מומרים לאכול
, ובקדשי קרשים רק קולם זריקה. וכי ס״ל לצר״ש ן  בשר. וכמו כן אמרינן [מעילה ד״ז בי] דבקלשיס קלים אין מעילה רק אחר זריקת למ
; כגון גנב בהמה והקדישה ושחשה תמימה בפנים, י מ , יהיה הלין בהיפוך. ואת״ל לוקא לחומרא אמר ר״ש כזרוק ד  לכל העומד לזרוק כזרוק למי
, וצא מהשב שחיטה שאינה ראו׳יה, וחייב בלי והי [כב״ק  אע״ג דבשעת שחיטה לא הותרה עדיין עד שיוזרק דמה אפייה כל העומד לזרוק כזרוק למי
 ע״ו ב׳] וכמו כן בחטאת שנאכלה והפריש אחרת תחתיה , ונמצאת הראשונה אחר שכבר נתקבל דם השני׳׳ בכוס, אמרי׳ כל העימל לזרוק כזרוק דמי,
, אבל לקולא שיהי' הבשר י מ , בכל אלו לחומרא אמר ר״ש כזרוק ד [  וכאילו נמצאת החטאת הראשונה אחר זריקת דמיה ותמות [כתמורה כ״ב ב׳
. ליתא דהרי בנסכים שאין מתקלשי! רק בשחיטת הזבח וזריקתו / ואם שחט הזבח וקבצ  מותר באכילה קולס הזריקה , לא אמרינן כזרוק דמי
 למו בכוס, ואח״כ נשפך דם הזבח אמרי׳ כזרוק למי משעה שנתקבל הלם בכוס, ומותר לנסך הנסכים [מנחות לעייש ני] הרי דאפי׳ לקולא אמריי
, אבל צהקל בנוף הקרבן בעצמו, י . ואי״ל לוקא להקל בנוף אחר אמרי׳ כזרוק למי , כדמקצינן בנסכים משום דלס הקרבן כזרוק למ  כזרוק למי
. ליתא , דהרי בשר פרה האדומה ובפר נוהר, שעומלץ להשרף שיתבטל אז מהז קבלת טומאת  לאכול הנשר קולם זריקה. צא אמרי׳ כזרוק למי
, ואינן מקבלין טומאת אוכצין [כמנחות ק״ב 3']. הרי דאפי׳ לקולא ואפי'באותו גוף י מ  אוכלין, אמר" לאפי' צא נשרפו עדיין, כשרופ•ן ד
. ואת״צ אף לענין קבלת טומאה מחשב כנוף אחר, ה״מ כיון למגוף אחר  בעצמו כמחוסר בו המעשה, אמרינן כל העומל להעשות כעשוי למי
, ולא אמרי׳ כזרוק למי. ליתא, מדאמרינן [פסחים לי״ג ב']. ף ו  מתפמא, להכי אמר" לכשרוף למ" אבל לאכול הבשר נופי' הו״ל טפי באותו ג
 לתודה שנתקבל דמה בכוס ונשפך, מתקדש הלחם למפסצ כשנשפך הלם מח״כ, לאף דאין הלחם מקודש רק בזריקת הלם, עכ״פכיון שנתקבל
 בכוס כזרוק דמי לערן שיפסל, וכי שם רש״י [דייה סרוק] דאבל לאשהרויי לא משתרי על דזריק, הרי לאפי׳ בנוף אחר, צענין אכילה ל״א כזרוק
. ואדרבה מתוס׳ שם [ל״ה כל] משמע דטפי מסתבר למימר בגופי׳ לזבח דכזרוקדמי/ טפי מלנימאבן בנוף אחר . ואין לחלק בין אכילות  דמי
. ציתא, דהרי אשם חלו׳ שנתקבצ דמו בכיס/ ונודע לו שלא חטא/  לדבר אחר , דצענין לאכול הבשר או הלחם שבגלל תודה לא אמריי כזרוק דמי
 אמרי! [בכריתות לכייל ב׳] דצולא שבשעת שחיטה כבר הי׳ עומד להוודע שלא חטא [ור״ל דמהי׳ט לא דמי צנשפך הדס לעיל/ שבשעת שחיטה לא
, ויהיה מותר לאכול האפס תלוי ההיא כאילו נודע אחר זריקה, ׳ גניי משנתקבל בכוס דכזרוק דמי ד מ 7 הוה ח  הי׳ עדיין עימד צהשפך אח״כ]
 א״כ ק׳ שפיר מה״ט גופיי יהיה מותר לאכול כל קרבן קודם זריקת דמו ושי׳ כש״נ בנליון הרי״ף ב״מ לקל״נ א׳ שכתב להיכא לחסר מעשה באותו
| זב״ק [צ״ה ב׳] וכ׳יב . ובמחכ״ר עדיין צא נתרפאו בזה כל קושיותימ. גם רבעתו״ס [סוטה כ״ה ב'  ענין ואין כילו לעשותו לא אמרינן דכעשוי דמי
, דהיכא דפירשה תורה דלא, ך צ״ל ללא לכל אמר ר׳יש כל העומד צהעשות כעשוי דמי ה ר ל כ  [מ״ב ב׳] הניחו מקצוע דבר זה בש״ס בצ״ע . ע
, וכמו כן לענין שיאכלו הבשר קולם זריקה / הרי כתיב ולס זבחיך ישפך והדר והבשר תאכל ן כצ ערל לא יאכל בו וכל טמא לא יאכל בו  מו
, וכמו ק הקטרת אימורין קודם אכילת בשר , בפירוש אמרה תורה והקטיר הכהן ואח״כ והי׳ החוה לאהרן [כפסחים לנ״ט ב׳] [  [כפסחיס דע״ו בי
, הו״ל שפי מג׳ כתובים ן , וכיון לאיכא מיל׳ טונא דגלי בהו קרא כ  בכל הנהו אמריי, שאני הנהו לגצ׳ בהו קרא ללא אמרי׳ כזרוק דמי
כ מחורז קו׳ חוס׳ [פסחים י״ג 3׳ ל״ה כל] שהקשו בזרק למן שצא לשמן, נימא ״ . א [ ׳  הבאים כאחל ללכ״ע לא גמרי׳ מנייהו [כקידושין לצ״ה ב
כ מתורן ״ כ ו כזרוק דמי [כזבחים ד״ל אי] א״כ ה״ה לענין הלחם שהוא גצצ תולה. ו א . נ״צ דהתס נצי קרא לענין הזבח גופיה מ  נמי כזרוק דמי
. ואח״צ עכ״פ  קושיתם [חולין דפ״א ב׳ ר״ה הואיל] שהקשו לנימא לר״ש לכל הקדשים יקבצו טומאה מחיים מדמצוה לשחטן נימא כשחוטין דמו
. ולפי דרכנו  צריך שיקונל הלם בכוש, וכ״ש כשלא נשחטו עדיין עכ״פ שעיר המשתלח יק״נו אוכלין בחייו מדמצוס לדחותו לצוק נימא כדהוי דמי
 גס הא לא ק׳ / לצבתר שאמרה תורה כצ מאכצ אשר יאכל, לאמק״ט רק הראוי למאכל אלם/ ומה״מ כל בע״ח אמק״ט [כחולין דע״ה א׳]
, עכ׳׳פ לא חזי עדיין צהקרא מאכל , ולא עדיפי מפירות מחיברין דאמק״ט מללא מחשבו מאכל, וכ״צ  א״כ הנך אע״ג לכשחוטין ולהויין לצוק למי
ק נ״י הכ״צ מתורצת שהקשה ״ ע ר ה כ גם קו׳ הגאון הגדול מ ״ א  >א עליף משליל חולין [דע׳יז אי] דאע״ג דודא* שחוס הוא אפייה אמק״ש מדאינו מאכל. ו
 צר״ש דנימא הכא כל העומד ציזרק כזרוק דמי ,• ואתמכ״לו ציתא, דעכ״פ מזדה ר״ש דצריך לזרוק והרי א״כ יש הרתה לפה עול / והכא בפסח
ק״ל מתורצת לכיון למן הדין של תורה עבלו צו ז . ואי׳־כ נם קו׳ ע״ר הג  נצי קרא לכל עוד שיש הרתה דשה כמכין עליו , כדאמרי׳ בש״ס הכא
 הוא ואינו אוכל משום פסח רק כפימנהו רבו [כרכ״מ פ״ב מפסח הי״ג ורמל״מ שם} ורק צמשנה אמרוכה אפקעיכהו רבנן צשעבזליה, ונמשכה ראשונה צא אפקט

 לשעבגדי'

' ה » ו " ׳ » י י  ך זב • J׳ מ
: ד י נ ש •ן ל ג ע י מ ג ה י  «s'j ה

ת ו א ה פ ו י נ י ו נ  ש
 והוא אובל בכייק ובכי׳מ
 ״' ה1א״• ה בשביעי
 גגליין ט״מ וככי׳א
 בעיביעישלו.. בשמיני
 (שלו) בל״נ וגכי׳׳ק

 ובנזשבי׳ר ליתא.

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 ד במשנה [אות ניד]
ת טילו. ואף בלא  א
 ממנה אחרים אם דרך
 א' נוהם למהר ולאכול
 הרבה יכולים לומר טול
 הלקך וצא אלא דנקט
 ממנה יבזה אפילו היכי
ד ח  דבחרזייהו אכלי כ
 מבני חבורה שצי אמרי
 ליה לא ניחא לן
. גמרא : ן ב  אינשי נכרי ג

ם י ט ו ק  ל
 יישום דיעוח כדפי' הר׳כ
 אלא הוה אמיגא כדס׳ד
 גשיס משוס והו׳ל כיליס
ק יפוש כלומר  של א׳ מ
 שאוכל הרגה משיה נקט
 אחרים -השתא א• משום
 יוסי הידים סשינוא צריכא
 למימר ליפים וטובים
 השנים מן הא׳ אלא מוכרח
 דהמעםמשוס דיעוח. ועם
 מה שכהבחי קימ טל מאי
 דרייק הרמי! מלישנא לחלקו
 ללא הימנהו אלא בחלקו
 ממש כלומר אמה או
 השוק בלבל וכיוצא רא״כ
 היכי 0׳ל בתלמודא
 לטעמא משום דהו״ל
 בידיס •י6וה הא יוחר ממה
 שהמנה זה אותם (שהיא
 חלקו) לא יאכלו איו
 דליתא להא ומה שהכריח
 מימין משים דאל׳כ הו׳ל
 ככירה לליל לחברים
 הנימניס דהכא כיון דקסדי
 בני חבורה אינס מזכיכ
 לאותם האחרים שוס חלק
 ע׳כ אעי מוצא לעיר
 הכרח דא׳נ לא מזבו
 לאחרים מה ככך כיון
 למזכו לדליה להא קבלוהו
 מרקרא אדם רשאי נשלו
 ליחט למי שירצה ואין
 כאן אלא משוס דיעות
 דלכך נוהניס לו אח

 שלו: (ש״ל)



 ר״ע כנרטנורה האשה פרה ח פסחי• תוספת יום טוב הט ציוני•

. !׳« 1 n p » w ; w ס טומדים משש ו ויואינן  הרבנותיו לב״ר: שומרת יום כנגד יום. הרואה תוך י״א דלמ6 פשעי מזוהה שאין בית דן של כמי
י עהבט־חיהו. » ׳ : ׳  יום שבץ נדה לנדה דבעיא לשפוד יום המחרת. שוחעין עליה שיכלו כל מעות שבשופרות. *גמרא: והזבה וטי בשמיני. «׳ י

w ל «״׳ ס ז ם ר ״ ב מ ך ש ה ו ר י פ נ ל ן ״ ב . ואע״פ היינו נמי כשמסרה קרבטסיה ל  ביום הספירה. לטון שספרה מקצת היום מיתרת לפטל
 שמחוסרההערב שמש שוחטיןעליה: והזבח. שראתה ג׳ ימים וכצ׳׳ל וטובל בשביעי וכשראה שלש ראיות סופר שבעה ימים בלא שנויי נוסחאות

 רצופים בתוך יז׳א יום. וצריכה לספור
 עליה

 ראיה וטובל בחי [צ״ל בז׳] ומביא שומרת יום צכי׳י!;
 קרבן בחי: ן האונן. פירש הר״ב

׳ ולאחר שנקבר יבכי׳ק ו3משנייר ליתא.  כל זמן שלא נקבר ט

$ ? י מ א 1X7 2 ג ל 1 מ ל ז  כל יום המיתה. ה״מ כ
׳ וחפי׳ לחחר שנקבר קרוי כ־״מ כשלישי שלה וכן  נקבר מ
• ה ל ׳ ש י ג ה בסמוך ץ ך ט ס ק ן ו ה ק ה י מ ם ה ט כ> ץ י י ה ן ן ; ו  א

וק הוי! . דאילו יום קבורה וכמשכי׳%בנל! ה ל ט  ולאחר ק
ה והזקן. ל ו ח ה ן אצא ברעיב. ו נ ו ו א נ י  שאיט יום המיתה א
f f t V n n ^ S מדבריהם ובלילה שלאחריו אין אכיטה 
 כלל אפיי מדבריהם כראיתא בהק״פ שהן יבולין בכי׳מ
י שיכולין ועיי כרכור ״ ח ' ר ררו״ירי ה ״ ר ד ה ח רז ר ו #  יו״ו 1
ה ה ס ג י^יה (שוחטמ עליהן נ - מ י ב ב  ס ו J ו׳״ן ^ ה
 להוריות], ועיין לקמן בסמוך : על כולו). ככי״מא׳ליתא
S5והמפקח את הגל עת צףשלז 
: כיי״ אי! שוחטין״ ק נ ר ח ו  אבנים (קהלת נ) מתרגמינן עידן בחיר.לפקתא מ
. על כולו ן ל ^ מ ע ן ו ה ן >;מ נ ן א א מ ו כ א ו מ 3 ש ״ ר י ה י  שמא יביאוהו לילי פסול. פ
^ ח ס ^ י כ ת א ) ו א י ב  מתוך טררו וכפירב״יוקשיא דהתינח כל זמ! שלא נקבר. אבל י
א יביאו״; ל ״  לאחר שנקבר מאי איכא למימר. ורש״י פירש ברישא האןנן כדינ ״
א ויליהאיוילש־'! י י כ ב י ס ק טבול יום " י  שמתו מוטל לפניו. כראמרינן בשחיטת קדשים פ
 איזהו אונן כ״ז שלא נקבר. ואס כן איכא למימר דניחא לדדיה וליתא(וכהס שמא}'וכן

' f c ^ M w f f * ! א >יאה כ ל א ש ל • א י י א ' ל ל ע א כ ל כ1 א י או ^  דהא לא מ
 בגמרא שהזכיר דאיתא התם רבי אומר כל זמן שלא נקבר הא (ושם שלא יבאו ליידי
א פסול אבל שוחטין עליתן מ ל א ר ד מ ס ן י ה כ ת ד ח ] איכא ללית ליה א י מ ו  VMp אשתלי ליה [
 י ! /7 , . ״ J עם אדירים וכן ליתאי
״ s  מרירות יום שלם הוא]ומסחינןללחומראהחמר לרבנן סברייום בט״ת (ישם ״

 שומרת יום כנגד יוםיי). שוחטין
 בשני שלהם). ראתה שני ימים. שוחטין
 עליה בשלישי י־0 והזבה בי0 שוהטין
 עליה בשמיני «0 : ו האונן ל) והמפקח את
 הגל ל*). ובן מ שהבטיחוהו להוציאו
 מבית האסורים. והתלה. והזקן. שהן
 יכולין לאכול כזית שוחטין עליהן לג). על
 כולן אין שוחטין עליהן בפני עצמן. שמא
. לפיכך 0 ל ל ו ס  יביאו את הפסח לידי פ
 אם אירע בהן פסול לי). פטורין מלעשות

 ז׳ נקיים ולהביא קרבן כוחטץ עליה
. כל זמן שלא ן נ  בשמיני: ן האו
 נקבר המת קרר אינן ולאחר שנקבר
 כל יום המיתה הוא קרוי אונן. ולילה
 שלאחריו הוא אוק מלרבנן. ולא
ס במקום כרת גבי ה ד ב  העמידו ל
. הלכך שוחטץ עליו דלאורתא ח ס  פ
. שנפל על אלם ל  חד: והמפקח בג
 ואין ילוע אם ימצאט חי או מת
 כוחטין עליו דבחזקת טהרה עומד
 עד שיולמ כנטמא: שוחטין עליהם.
 בחבורת אחרים: שמא יביאוהו

. שמא יטמא אונן למהו מתוך טרדו. ומפקח גל שמא ל ו ס  לידי פ
. ונמצא שהאהיל על הטומאה. והחבוש שמא לא יצא ת  ימצאט מ
 ובחמש בבית האסורים של עובדי כוכבים מיידי. שאף ע״פ
 שהבטיחוהו שמא לא יוציאוהו אשר פיהם דבי שוא. אבל
 חבוש ע״י ישראל כגון לטפו להוציא אשה פסולה. או לשלם
. פוחטין עליהם אפילו בפני עצמן. אם הבטיחו להוציאן. ן  ממי
 לשארית ישראל לא ידברו כוב. ואם בית האסורים בתוך ירושלים
 אפי׳ ביד עובד כוכבים שוחטין עליהם בפני עצמן לאפשר למעיילי
. וחולה וזקן אין שוחטין ם ת  לפסח לבית האסורים ואכלי ליה ה
 עליהן בפני עצמן שמא יכבר עליהם החולי ולא יוכלו לאכול כזיח:
. הואיל ובשעת שחיטה ראויין הוו ונזרק הלם עליהם אם ך כ י פ  ל

 אירע שלא נקבר תפוס לילו ואע״ג דיוס קבורה עצמו מדרבנן חכמים ראשון לציון
ט סד״ה והונה ״ י י ת ם מיתת מדאורייתא לא תפס לילו מדאורייתא. ועוד קשיא לרש״י למה ה  פשו חיזוק לדבריהם יותר ממה שעשתה תירה לדבריה דו
 ליה לממזט לישנא דרי דלא אריא לפי המסקנא אלא ביום הבודה כהוא מדרבנן ומתניתין ודאי במדאורייתא האי דלא העמידו דבריהם כו׳ ממגל(כשמיני)ומייא
; ״ קרנן נשמיני ע׳־כ נ״ ר מ ! י ו ו ו  ו ו
p יציל וטובל כשכיעי כי 

א ל ס ב ט״י, (ושם ש ו י י ר ג  לס הוא] ומסקינן דלתומרא קאמר דרבנן ש
ן יביאום,.) מ ל ו ר כ מ ו  קבורה מתאונן עליו כל אותו היום בלא צילה ורכי א

ז ע ו  האמת לאין חילוק כין זכ ישראל ב
 סלואה שת* ראיות לרואה
לי ללזמ5א שלש אלא מרבן כדאיתא  לשעבודים להט ביון דמדאור״תא אינו איכל בלי המצאת רבו, הלי ג

י ״ כמגילה פ*מ מיז אבל;. מ ר ל ר ן ר ו ש 5 מ  צהריא שיהיה הפסח נאכל למגויו לוקא, ובכה״ג לא אמרי׳ ל
ה מי שניהם , 0 ^ >ענין ע ; ! ל ם שחנניה/דמצימ ג׳ מעי פ י ר ת ת ם ל י ג מ ר א' מ מ ע פה נ ש נ כ ג א  ו

* 3ל£ ד ריר ו ח ר ו • י ו « r 1 ״  י- ״ r ״

 והמחוסר
 דדוקא

° ד "  ל״ה לכמה].' ור׳ זירא ס״ל כ5 הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו [המנחות אחרישיהביא״קרנט ק
 ק״נ ותולץ פ״ג ב׳], הייני רק באותו ענין דא״צ לבלילה משא״כ לר״ש אפ" לענץ למן מעלה ד5ליך(מחוסל:
ע אכל ׳ ן כפילים) לנוטל א אי  אחר למותר לאכול הבשר בנודע לי שחסא קולם שנזרק באשס תלוי]: (ג) ו
 להקשות עכ״פ הרי כל מחוסר כסורי' צריך סבילה לאכילת קרשיס אחר שקרנו גלא״ה לא מצינו רמז
ף שמוסר קרכנותיו לבייל ניחש שמא לטבילה כיום השמיני וכן  קרבנותיו [כחגיגה כ״א א׳], וא״כ א
ג א מבואר בהרמב׳ס פ׳ , ן ה מ ר ל ק מ ו ר ה ז ) , נ ש ן ל ו j ט ״ , < ח ס פ  יפ:ע מלתבול קולס הער^ ה

׳ יי׳ ־ ׳ ־ ׳ ״ ׳ כ ייי ייי׳ י ' צד־ן א״ . p א« ש פ ״ מ כ ש [ מ - 3 ך ע  וא״נ הערב שמש, לכל סבילה מלרמן א״צ ה
 יכול לסבול גם בלילה קולם שיאכל [מוס׳] ואף שכבר קרב תמיל של בין
ס חסחת העוף שחייב, למלאין למזבח ו  הערביים/מותרים הבי׳ל להקריב ה
 אלא למה, ליכא גבי׳ עשה להשלמה. ואפי' מצורע שהוא מחוסר כפורים, שמביא
 בהמות, אפ״ה עשה לפסח שהוא בכרת לוחה עשה להשלמה שאינה בכרת:

ן תפארת י כ  י
ר לב״ל, אף שלא  אחרים שיקריבו קרבנו. ודוקא שמסר קרבנותיו ע
< כו) עיי בהקדמתי  היקרבו עדיין, חזקה שיקריבוס הב״ר פור היום ע
, דברוא׳יוס א׳ או ב׳ בי״א יוס שבין נדה לנד, ׳  J 1הרות סי' כ״ז והי׳ ע
 טובלת למחר וסופרת יום ההוא בטהרה, וכשתעריג שמשה, טהורה:
 כז)אף שהוחזקה קצת לראיח, טפי מזב: כח)ר״ל בראתהג׳ימים
 בי״א יום הנ״ל, שאז זבה היא וצריכה ז' נקיים, וחייבת להביא קרבן
 ביום החי: כט) נ״ל דמדקהני סתמה משמע גם בפסת שני, ולפ״ז
 קמ״ל הכא גס באשה, אף דבשני, נשים רשות [כרמכ״ס re סיג
, או נ״ל דקמ״ל אף דבליצ שאחר שמיני שלה, יתחילו ימי פ]  מקי
 גרמה, והרי אז רגילה לראות דם, רמדאמרה תורה על ימי זיבה
 שהן נלא עמ נדחה, ש״מ ח׳ ימי נדה הן עת נדחה ורגילה לראות
 בהן, אפ״ה שוחטין עליה. [אבי׳י טונחרביכו הנמל בפי' האי היא
 שיכולה לעשות אסי' בפסח שני חבורה שכולה נשים, ועל זה הראה
 על הרמב״ם עייש , ועי, צח״מ שם פ״ה ה״ח]: ל) כל יום המיתה
, בנו ובחו,  של א' מזי קרובי האדם, אביו ואמו, אחיו וא^חו
 ואשתו, הוא אונן דאו' ואשור לאכול קדשיס, ולילה של אחריו הוא

ש ל ש ה א ר ה ׳ ל מי שפתח נל אבנים ד  אונן מדרבנן, ויוס קטרה שאינו יוס מיתה, נמי מדרבנן, ולילה שלאחריו מותר [זכחים דק מ״ב]: לא) ד
/ רסב  שנפל על אדם, שיש לחוש שימצאנו מת. ויהי׳ הפותח טמא למפרע: לב) דאונן טון לאנינות לילה רק מדרבגן, במקום כרת לא וכ׳׳כ דו

ס שכן הוא י כ t עלה ה א מ מ נ , ומפקחנל, נמי חזקת טהרה ישלו: לג)דאוכן שמא בטרדחויטמא למתו, ואף לאחר קבורה, שמא יזכיר א״ע אלזי׳כ ש  נזרו
. ואני בעניי לא םרא י ^ הנ ך י י ן מ י ל ו ס ה א י 3 5 ב ש ו / ף ת י ן  ומפקח גל שמא ימצאטמת, ויטמא למפרע, וחולה וזקן שמא יתחלש! ולא יאכלן כ
t ׳ . . ידעתי הא השעם שכתב _ i t.»_» i _ ׳ L ״ . _^ ״ . • . 
 קודם דק ו דם
 וין שוחטים
 שזכרנו דחיישינן דלמא פשע
ד [ושי׳ רש׳י דאש חטעמ ע ומשנינן דמשרוםלכהנים אבל למאי דפרבינז עלה ורב סבר מדאורייתא םיחזי ח ש פ א ט ל ד י מ  זהו פ״ד דהע׳ס ולאותו ם׳ד מדכי׳ איה םחוםר כפורים נ
ע הוי דק גדרה ומדרבנן] ובו׳ ומסקינן דרב מקרא יליף עיש , ועיכ החילוק בין קורם טבילה לקידם כפרה היינו דאה׳ב קליש טומאה ולא מצינו כלל בדרב החשש ע  זילמא פ

 ׳ [סדר מועד] תיא דשטא

 מהלכות ממושלי כפלה די;
 א׳ כל *מים כו׳ ומובל
 כשכיעי ומעריב שמשו.
 ונשמיל מביא קרבנו :

ת רעי׳ק ספו  תו
 ה [אות מה] בחוי״פ
 גמרא.
כתב  ים ו

ד א ד י ת פ ד ת י , וחונה וזקן שמח יי«יזנ6ו י ״ י מ ע ד מ מ , ויעמח ; ח  ומפקח גנ שחח ימכחט מ
jfro b'Mnn אסוריןשצ עכו״ם, דאפשר דמשקריבהבטיזתם, ומיידי נמי כהאסורין הוא חון לירושלים, שאי אפשר להוציא הבשר לשם, אבל באשיריו 
 שלישראל, והם הבטיחוהו להוציאו בערב, או שהאטרין של עבו״ם אבל הוא תוך ירושלים, אפיי לשחוט עליהן.בפ״ע שד: לד) הפסולים טבילה אין
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 אירע בהם פשול כמו שאמרט פעורים מלעשות פהח שני: חוץ
 מן המפקח הגיל. ונמצא מת תחתיו שצריך לעשות פסל, ש;י
 שהיה טמא מתחילתו קולס שחיעה שהרי,האהיל על הטומא:
 משעה שהתחיל לפקח. והוא שהיה הנל עגול לודאי האהיל עליו
 מתחלה אבל אס היה הגל ארוך.
 שמא בשעת שידמה מליין לא האהיל
 על המומחה ופעור מלעשות פסח
ת הפסח  שני: ץ אין שוהטין א
 ביחיד • לכתיב (לגרים מז) לא תוכל
 לזבוח את הפסח *)וכו׳ כלומר ביחיל:
. ר' יוסי ח א  אפילו חבורה של מ
 קאמר לה. כלומר לא תליא מילתא
 אלא באכילה. יחיל ויכול לאכול
 כלת שיחמין עליו. מאה ואין כל אחל
 מהם יכולין לאכול כזית. אין שוחכרן
 עליהם והלכה כר׳ יוסי: אין עושין
 חבורת נשים ועבדים. לשחונו פסח. נשים ועבדם בחבורה אחת
 משום הרגל עבירה. ולא קטנים ועבדים בחבורה אחת . משום
 פריצותאלמשכב זכור. אבלנשים. ועבדים. כלחדאבאנפינפשה
 עושין: ך) אונן טובל ואוכל פסחו לערב. דאין אנינות מן התורה
 אלא ביום. שנאמר (ויקרא יי) ואכלתי חטאת היום. יום אסור.
. מתוך שנאסר עד עכשיובקדשים.  לילה מותר ־ *וטבילה בעי
 אצרכוהו רבנן טבילה. אבל לא אכיל אונן בפאר קדשים לערב.
 דאנינות לילה אסורה מדרבנן ולגבי פסח לא העמידו דבריהם
 במקוםכרת. אבל אכילת שאר קדשים עשת בעלמא הוא.ואכלו
. יום שמועה ו  אותם אשר כופריבהם(שמות כש): השומע על מת
 הוי אונן דרבנן. וכן מי שלקטו לו עצמות אביו ואמו אמרינן
 במ״ק מתאבל עליהם כל אותו היום ולערב אין מתאבל עליהם:
. דאפי׳ יום גופיה מדרבנן הוא: ב ר ע  טובל ואוכל בקדשים ל

. כ5ןךש ר מ ו ל ר הפסח כאתר כ נ די י ר  *) כ

 פסח שני לי0. חוץ מן המפקח בגל שהוא
 טמא מתחלתולי): ן אין שוחטין את הפסח
 על היחיד. דברי רבי יהודה. ורבי יוסי
 מתיר. אפילו חבורה של מאה שאין יכולין
 לאכול כזית. אין שוחטין עליהן. ואין

 עושין חבורת נשים ועבדם וקטנים
 ךן אונן טובל ואוכל את פסחי לערב

. ( ם  אבל לא בקדשים. השומע על מתו ל
 והמלקט לו עצמות «0 . סובל ואובל

; ועוד דאין הלכה כרבי מחביריו. אלא מחוורתא ת ר  במקום כ
 כפירוש הר״ב דמתניתין אן} לאחר קבורה והדרא קושיין לדוכתא
 דלא שייך שמא יטמא. והרמב״ס פירש דאין שוחטין על האונן
 לכתחילה שמא לא יאכל דבר לגודל אבלוחו ואנחט שחטנו עציו

 וחשבנו על אכילתו ויותר הבכר ישרן*
: שהוא טמא מתחילתו.  עד כאן
 תימה לרבינו יצחק מפקח הגל נמי
 טמא חי הוה כשתתחיל לפקח. ויש

. *׳* ן ן שיזמי י  ׳ א
t'i2 >'f ה עי׳ין ״ ״ 5 ft» 
 •ו«א גיא גניא קדושין מיג
ר נו׳ וא״ן  ••ft : מתי
t»״P עושק • מי־׳ פ״ג מהי 
 °י יי *׳ 1' •י ה אונן •
 A'5 ע״ב זנח׳ ס ג״מ «"נ
 מיי׳ מיו «וה׳ ק״פ ס'«
 ומ״ג מהי 3יאח mpjt ה״י
 יג אל6& גרטצ פ״נ גי״ב
 וניא״ש כס הי׳ פיי ונעגמ
es ע״ג יני6"ש 't f<'9 

: מ  סי׳ ר
^ לומרלכיון דמצאומתאיתלןלמימר שנויי נוסחאות ח ב ן 5 פ מ ז ן י  ט

. שכל הטומאות ת א ובכי״ק שמתחלתו היה מ י ה  ש

 כשעת מציאתן. תוספות. ומה
 שכתב הר״ב והוא שיהיה ענול וכוי
. כלומר אבל ארוך ׳ ט  אבל ארוך ו
 אך ע״פ שהוא בעגול. כל שהוא
 ארוך עד שאפשר שלא האהיל על כל
 הגל מפני ארכו ארוך קרי ליה. וזה

 שכתב הרמב״ס וגל עגול הוא שיהיה כמו עגול העומד :
 ץ אין כוחטין אח הפסח ביחיד. פירש הר״ב דכתיב לא
 תוכל לזכוח את הפסח וכו׳ כלומר ביחיד. מבאחר שעריך לריש
. דהא כתיב (שמות ר י ת  ליה באחד ביחיד [״וכלקמן]: ור׳ יוסי מ
 יב) איש לפי אכלו. ובאחד דריש ליה. לזבוח את פסחו בבמת
 יחיד שאינו חייב אלא בשעת איסור במות. לכתיב (דברים ט״ז)
 באחד שעריך. בשעה שכל ישראל נכנסין בפער אחד. גמרא:
 ואין עובין חבורות נשים ועבדם וקטנים. פירש הר״ב נשים
 עם עבדים. וכן עבדים עם קטנים. והכי איתא בגמרא.
 ומשמע ודאי דלחברן עם אנשים שד . וקשיא מאי שנא מדמון

 9 שביעי דברכות. דתנן נשים ועבדים וקטנים אין מזמני! דפרק

 עליהן. והבית יוסף סימן קצ״ט כתב בשם הר״ן פרק כני דמגילה
 דלא אסרו אלא כשהזימון נעשה על ידיהן דהשהא איכא הכירא
 דשיטי במטבע דכרכת המזון. וכיון שניכר צירופן עם האנשים

ק כלל • מ  איכא למיחש לפריצותא אבל היכא דאיכא תלתא בר מנשים מצטרפין אך הנשים עמהס. משוס דהשתא אין צירופן ניכר ע
 ער כאן לשונו. והשתא הכא נמי אין צירופן ניכר כלל. ונראה לי שמבנתינו ראיה גמורה לדברי הר״ן זלה״ה. ומה שכתב הר״ב
 אבל נשים ועבדם כל חרא באפי נפשה עושין. איל חבורה שכולה קטנים אין עושין כמה שכתב הרמב״ס בפרק שני מהלכות ק״פ
 ויהיב טעמא שאינן בני דעת . וכתב הכסך משנה דמאיפ אי אפשר למעוטי. דא״כ אפילו עם בני חבורה לא היו נמגין. ובהדא
 תניא סיף פרק לולב הגזול דשוחטין על הקטן שיכול לאכול כדת הילכך איצטריך לפרש שאינן' בני דעת. ואפשר דטעמא
 לומר דהכי קאמר דוקא כשאינם בני דעת. כלומר דוקא כשלא הגיעו
 זנת הנדרים שהקדישן הקדש שפיר דמי. עד כאן לשוט. אבל אין לומר

 שאינן בני דעת ויבואו ליד נותר דאם כן אס עברו ושחטו היה כשר. ואין נראה ק מלשון הרמב״ס שאחר כך כתב
 וכן אין עופין כו, חולים או זקנים כוי • ואם עברו ושחטו על חבורה זו
 טובל. כתב הר׳׳ב מתוך שנאסר כו׳ והסיח דעתו ושמא נטמא והוא לא

 משמע הא לכולה קטנים איט כשרי־ ח אונן
 כן כתב הרמב״ם ©tj פרק י״ב

 כשר
 מהלכות אבות ידע.

 לו עצמות. לי הר״ב וכן מי שלקטו לו וכוי בגמרא דאי מלקט עצמו האי בעי הזיית שלישי ושביעי
 דכל גר צדך טבילת כדאשכחן במתן תורה (שמוח יס) וקדשתס היום ומחר וכבסו שמלותס כדאיתח ברפ״ב דכריתות

 בפולש

 ישראל יכין
 דאונן, ייל כיון דאיןאכילח פסח מעכבת הו״ל כאכילת שאר קדשים
 ממי מצוה ואפ״ה גלי רחמנא דאינה דחה לאניטת. אמנם טבילה
 צריך, דנמא השיח דעחו ונטמא בשאר טומאות. חבל אם וודאי
 הסיח דעחו צריך כל ארס הזאה ג' וזי [כיומא ד״ל עיג] מיהו לערב
 דקסני אטטלה נמי קאי, דאי יטבול ביום, הרי עדין נשא־ באנינותו
 ושמא יסיח לעמו אתר שטבל ויתטמא בטומאת ערב: לט)ששמע
 שמח לו מח שחייב להתאבל עליו, והו״ל ביום שמוע׳ אונן לרבנן:
 מ) רגילים היו לקטר חחלה בקרקע לחה, כדי שיתעכל הבשר מהר,

 וארי״כ
« ל כ«י ו כ א ן ל י ל ו כ י ב ל ר ל כ ם מ י נ ט ל ק קאי ימי ע ל ו ו ס ד פ ב ע י ד ף ב א ו ד ת נ ו ו כ הן ו ן עלי ת אין שוהטי י ז ל ב ו כ א  יכול ל
ה ל ו ן ק«ן או וקן או ח י נ צ כ ׳ ר י פ ו ד י ל כ ו א א ל ל ה מיג שחשו ש י ל פ י ע ם ל ׳ ב מ ר ה ת ל ו י נ ש מ ׳ ה ז טפי י כ ה ל ר ו ר , וראי' ב ב ט י ץ ה י ע ם ה ן ל ב ו מ ן כ מ ע י ע נ פ ם מיידי ב ת ה י ו ש ם ב י נ ט ק ף ב  א
ו י י ת הי ע י ד נ ן ב נ ׳ שאי י פ ה ה ד ר כ ו ה מ ב ר ד ם וא״ב א ב ע ״ ע ר ש ה ר י ר וכן פ ע ד ב ב ן ל ט ק ת אף ב י ז ל כ ו כ א ל ל כו ל אם י ב ת א י ז כ ל ו כ א ן שאיי ל ט ק ד א״כ דוקא ב ב ו ל י ל כ ו א א ל ל נו ש י ם הי ת ה  ו

־ נה. כו ה נ י נ ע ה ה י א ר ל ה ב ל א ׳ נ ל מדיל׳ ב׳ ה י ע י ל ת ח כ ו ה ר מד, ש ת ס ו נ י ר ב ד ל י ו ש כפירש״ ר פ ו מ נ נ ם אי ״ ב מ ר ה ר שט ד א י כ ׳ ד ׳ ב ל ה ם ב ט ש י ב י ב ח ־ א ב ר ו . ש ר ת י רי נ או לי בו  שי

ה י כ ח ו י ה . ש  ונמשכ״״ל.
( ח ק פ מ ב׳ (ושש מ י י נ  כ
ח ק פ מ  וכיה ככי״א(ושם מ
) ז אפילו״ זבל- ת י  א
ג י נ ש מ ן כ י ל כו ן י  שאי
. ואין . ן נ ״ שאי ו ל י פ א  ו
ק י ט ת ב ר ו ב  עושין ח
, . ר ׳ י נ ש מ נ  וככיימ ב׳ ו
ה בריב כי ה ו ר ו ב  ה
ר ; גפי״א ואין  רי
. ת ר ו כ ל ה ן ע  שוחטי
מ א׳ וככ־יא ׳ י  ח אונן ככ
ו ח ס ן . את פ מ א  ה
 ככי״ק ובמשכייר ליקא ;
/ ד  והמלקט (לי1 ב
; ו ט ל ק ל ת מ ה  וככי״ק ו
ו ט ק ל ח נ  במשיי״ל ומי ש
נכי״א ליהא. ו  לו; בכי״מ ב׳
ם וככי״מ י ש ד ק  ואוכל ב
ב ; ר ע ם ל י ש ד ק  ג׳ ״ ב
ה מ ו ר ת ל ב כ ו א  כט׳״א ו
. ( ? ) ם י ש ד ק ל לא ב ב  א

 תוספות הרשים
י אבל לא ד  ח במשנ
ו נ  כקרשיס בשים ס׳
׳ די רגו מוזמי' דה״י! י ח נ  ה
 אכל לא כקדשים של כל
 ימוש הש>ה אכל כסשח
 איידי לאכיל הסח אכיל

 למי

 הוספות רע״ק
׳ י ו ח ע וכיו) ד ש פ א י מ »  ד
ל ר שויו ע ב ס לא ד  דמו
א ש ש « ס״ל ה ש ל י  ט
ת ל״צ י ר י ר ל ע ז ש פ י  ד
ם ל כ ה נ י ם ת ר י ס מ  ל
ו נ י כן מע א וו הי ר ב ס ב  ו
א מ ע ט ן ד ו ב כי ג ד י ל פ  י
ף לי  דאין שו׳׳ו עפ״ש די
א , וצע״ג : ר ק ה מ  ל
ה י ב ד י ר ] ה ו ת פ ו א  ח [
. י ע ה ב ל י ב ט  אונן ו
׳ ה נ נ ש א פ״ג מ ת י א ד  כ

ד. : נ י  דחנ

 אור גדול
ח ״ ט ד י י ו ת ח ז ב י  פ
! כו״  ואין עושי
ה ל ו כ א ד ע ה מ ש  מ
. ר ש ס אינו כ י נ ט  מ
ו ר ב ם ע א ד ר ׳ נ ע פ  ל
ל י ע פ ו קאי נ ט ח ש  ו
ם י נ ט ה ק ל ו כ ה ש ר ו ב  ה
ב ת כ ד ה מ נ י ל מ י ע ל  ד
א נ י ד ד ח ע ד מ ש ן מ כ  ו
ח א ר בן נ , ו ו ה ת ל י  א
ה כ ל ה ב שם ב ת כ א ד ה  מ
׳ דקטן או זקן אי  ב
ל ו כ א ס איי ל ה א ל ו  ח

ם ה ר מ ח ל א ה ואין כ א ה של מ ר ו ב ו ה ל ! וסיים אפי ת אין שוחטי י י  ב

 משוס שאיט בן דעת אין הקדשו
. אבל אם הם בני ס ד ד נ  לעונת ה

 הטומאה והמלהט
 טובל

 יכין תפארת
: לו) דמדמצאוהו מת, לא ה  שזכרנו: לה) דבשעת זריקה כשר ט
 חיישינן שמא בשעח שחיטה חי היה. מיהו בגל ארוך כל כך עד
 שאפשר שלא האהיל אז עדיין עליו, פטור: לז.) לאכילת פסח, משים
 וטבדס יחד לא, משום זנוח, ועבדים וקטנים יחד לא, משוס
 משכבזכור, וקטנים לחודאנמי לא, דמדאינן בנידעח שמא יפםצוהו,
 אבל ביש בהן דעת והגיעו'לעונת נדרים, וכמו כן נשים או עבדם
 כל חד לתודיהו שרי: לה) דאנינות לילה דרבנן, ובמקום כרת לא
 גזרו וא״ת.ויהיה נמי דאורייתא ניתא עשה דאכיצת פסח ונדחי ל״ת



ה חאשה פרס ח פסחים תוספת יימ ציונים 1 » » ע ״  י

ב פסח כד׳ג ר ע  ב
 וכמשכי׳ר ערב משת ;
 ככי׳ק וככיימ א׳ ערב
 פסתים; נכי״א ערבי

• ׳ » * ו י * t י שנתגייר. ן נ « ע ׳ ןען׳ ף n י ה ג א ן . פירש הר״ב יצסיך ה ר ב ק . וצריך הזאה שלישי ושבימי ולא נחלקו ב״ש כ*ורש מן ה ר ב ק  כפורש מן ה
ט׳ ראמר אשחקי שנויי נוסחאות  וביה הלל אלא בערל נכרי שמל ביוס י״ד דב״ה סברי גזירה מ״ש במשנה ה׳ פרק י״א דפרה] נדרה ו

 שמא יטמא לשנה הבאה ויאמר אשתקד לא טהרתי מכל כוומאה לא טהרתי מכל מומחה וכתב רש״י ואף מיג דמשום דבה בעי
 עד יום ערב פסח שטכלתי ואכלתי. השתא נמי אטבול ואוכל. שמנה משום כפרה כיון דאי אפשר דלייתי כפרה דהא לא קיבל
 ולא ידע דאשתקד נכרי הוה ולא טומאה בגיותו אי אמרת נגזר לא

ח פ ד ע , לא m •סחים וכיה ג א , ה ל ן כ ח ו ס ם פ ל ו נ כ 0 גר שנתגייר בערב פסח » מיישי ל  מקבל טומאה עכשיו ישראל הוא בקדשים «
! א א " ׳ ט  ומקבל טומאה. ובית שמאי סכרי בית שמאי אומרים טובל ואוכל את פסחו ע״כ. וכתב הרמב״ם בפרק ו' מהק״פ *pK ע

ת חדשים ספו נן. אבל ערל ישראל כמן לערב. ובית הלל אומדים הפורש מן והלא גזירה זו מדבריהם והפסח תו  לאגזרי
K L ^ S f S 0 ז > מ י « ״ מ ל ו ז י מ » * י « מ ו ה  שמתו אחיו ^ מילה דברי הערלה כפורש מן הקבר״ב): 3
י ^  הכל טובל וחוכל פסחו לערב ־ * r 1 כרת ביום הקרבה [לאפיקי ממ״ש כפורש ט
: במשנה ב׳ פ״ו] שהוא יום י״ד. מפני שאין הגר מתחייב במצוה לריגיא כו׳ עכיל שמעתי  ולא גזרינן ערל ישראל אמו ערל נכרי
ג 35 ? ס ג ״ £ א « $ P ד »  עד שימול ויטבול ואינו טובל עד שירפא כמו שנאמו 3
 [הגרות] ['והוא בפי״ד מהא״ב] לפיכך העמידו דבריהם במקום זה שהרי זה המל יש לו שלא יטבול עד שיבריא ולא יבא לידי חיוב הא״! ומחום^ כפולים
ט 5ריכי! סבילה לקדש והגועש ר 3 א ש ל כ 3 ק ו מ ת ל ר ב כ אף 3 ה ש ר ב ה א מ ו ה ה א מ ו ץ מ ש כ ש לי ע ם , א ׳<י ש ש יר אל פ ר ש ל י ר  כלל ענ״ל - ומ״ש הר״ב אכל ע
מ דעהם י ם ה ו f o S t e w ומי׳ש הר״ב לברי הכל טובל ואוכל כוי הט איתא בגמרא ובברייתא. וכתבו . כ ״  אדם ליכא למיגזר ביה משום שנה הבאה ע
 התוספות תימה לריב״אדלאמצינו בשום מקום טבילה בישראל כמל אפילו מדרבנן עכ״ל. והרמב״ם בחבורו פ״ו כתב ישראל ערל ושמא נעמא«יש בתויינז
MW^.ה כלל ל י ב ו  S*CW! כוי שוחטי! עליו אחר שמל ולא הזכיר וטבל. וצי נראה ליישב לשון הברייתא והגמרא דאע״ג דלעטן מילה אי! צייר כ
צה. והוי אמינא רזה שמל <טבל. לגזור אטו ערל נכרי דמל כמי וטבל: כמעלוש'פאינ: בהלומם דבי  מ״מ לטהרתהרגל צריך טבילה כדתנן במ״ב פרקב׳
 וערל ג״כ כתרומה אפור
 ולינ ללא דמי ראם ענדו
 רמן מעלות במידי
 דשכימ לא •לפיכן מיטה

 מידי ללא שכימי :
 (ממהולשימ י5״ל):
 ראשון לעיון

ן י כ  תפארת ישראל י
, ופירש מלהיות ירי ר מי מ  ולא קאמר כל שספרלס שרשה ממ>ו , לאשמע־נן ל
, דלוקא כגר , [כגלרים פ״ג מי״א]  שונ ערל, לעכו״ם אפילו נמול כקרא ערל
 תיישינן שמא יסמא לשגה הכאה, וישכור כמו שאשתקד הועיל לו השכילה לכל

^ ? 3 מ ^ כ י ל כ ר ם י מי ה י י ו 0 י ? י ע 1 י ת ש א ע ש י י ה י י ס א י ל ׳ י א ת ש 1 ה י 5 מ ס י כ ל י ן י מ י ש י ת ו א מ ו  מ

^ י*ת כרגיליכו׳ עיי! יסל׳מ: מ  שאיגו מקנל שומאה, והשתא נתגייר ומקכל טומאה, אכל ישראל ש
 עצמו, אף על גכ שצרין ג״כ מכילה, ככל ישראל שצריכים טנילה קודם לרגל
, ולא גזרינן ישראל אטו עכז״ם: ׳ ת דע״ק [כניצה פ״כ מ״ב] אפ״ס א״צ סואת ג' ח ו ספ  תו

 שם [אות סו] בתוי״ם
 י״ת כפורש בו׳ במקום
. בגם׳ אמר רבא ת ר  כ
 ערל הזאה ואיזטל
 העמידו דבריהן במקום
 בדת אונן ומצורע ובית
 הפרס לא העמידו
ת ד  דבריהן במקום כ
 בו׳ מצורע מאי היא
 דתניא מצורע שחל
 שסיני שלו בערב הפטח
 וראה קרי בו ביום
בל ואוכל כו׳ יבא  פו
ת כן׳ ר  עשה שיש בו כ
 ואמר ר״י דבר תודח
 אפילו עשה אין בו
 ובחיס׳ ד״ר. ואמר ד״י

ן י כ  י
 ואח״כקוברי! העצמות אצל האבות במקוםנכבד, אי ממלין העצמות
 לא״י, וביום שלוקטין אחרים העצמות של אביו ואמו, חייב להחאבל
 כל היום ההוא מדרכנן; מא) לערב, דאפילו ביוס שרי מדאורייתא:
 מב) וצריך הזאת ני וזי. וא״ת הרי הו״צ מקולי ב״ש ומחומרי ב״ה
 ואיך לא נמנה בפ״ד דעדיומ, י״ל כיון דאית בה נמי קולא לב״ה
 דפעור מכרת כשלא עשה פסח ראשון א״כ י״ל כדאיתשילבבהמ׳׳ד
 בכס״נ איתשיל [כחולין כ״ג כי] [וניל דלהכי קאמר ״כל הפורש מערלה״,

, ן , שהוא יום ח׳ שלח ם נ ב י  שמשן ובאם י״ד ניסן הוא ביום הבאת ק
ת קרבגותיהן א ב  ומסרו קרבנותיהן ביד ב״ר ככל מחוסרי כפרה שהל יום ה
,  בי״ד ; וזב או זבה שראו שתי ראיות וספרו שבעה ימים וסבלו בשביעי
, וכן שומרת יום כנגד יום ב ר ע ר ביום ז׳ , ואוכלץ ב ג  שוהטין עליהן כ
 טובלת ביופ השמור ושוחטץ עליי ואוכלת לערב [ובראה הזב זוב אהר
ה דם אחר הזריקה פטוריפ ת א ד , וכן שוטרת יום כננד יום כ  זריקת הדם
, שהרי אינה מובלת ה ל  מפסח שני1 , ואין שוחמ־ן על הנדה אלא כת׳ ש
, ואינח ׳ , שיחי׳ לח הערב שמש אח״כ אלא טובלת ,־יוקא כליל ח ׳  ביום ז
, האונן !דהיינו ביום ו י  ראויה לאכול קדשים אלא עד ליל תשיעי: מ
ת אחר חצות !משא״כ בקידם  המיתה של א׳ מז׳ מתי מ!נוה1 במת לו מ
 חצות דנדחה לפסח שני] כיון שכבר נתחייב בפסח אין שוחטין עליו אלא
 עם אחרים [לא בפני עצמו שמא בפרדתו יטמא למת] וטובל ואיכל,
ת בי׳ינ, וקברו ביום י״ד ת לו מ מ ינות לילה רק מדבריהן , וה׳׳ח ב  ואנ
 דאנינוח דיומ חקבורה מדרבנן ואינו תופש לילח נואפי׳ בשאר קדשים

 הוא מותר] ויום שמועה ויום ליקוט עצמות דינו כיום קבורה ; מי שחופר כוי ריי לא טליג אבריי׳
, אלא עם דלאו תנא הוא כו׳ אלא ו  בגל לבקש בתוכו מת אם הוא חפור שם , אין שוחטי! עלי
, ובנמצא פרועי קא מפרש לה ב ר ע ת אוכל ל , ולא נמצא מ ד ב ל  אחרים , ובשהטו על עצמו ב
 אחר זריקת הרם , אז דוקא בנודע שהי׳ בודאי ממא בשעת זריקה , בנון נדמה דקחני וידחה
, משא״כ בספק אס הי׳ עומד בשעת זריקה לעשה שאין בו ברח י  שגל עגול, חייב בפסח שנ
 על הטומאה; מי שחבוש ביד ישראל חוץ לחומת ירושלים וחבטיחוחו לאו דוקא אלא איסור
 לצאת לערב , שוחטין עליו אפיי בפני עצמו [ולירושלמי דוקא עם אחרים] דרבנן הוא! וכן מיכה
יאכל, ובחבוש ביד קכו״ם אין שוחםין עליו עד דנבי יולדת כוי עיש  וכשיצא יכנס לירושלים ו

) ולבבלי ם פית טקיפ ח״ט וצ״ע שהוא מירושלמי  שיצא נכ״ב הרםב׳
, כל  בהבטיחוהו שוחטין עליו עם אחרים] ובשחפו עליו בדיעבד ויצא או
; חולה וזקן שיכולין לאכול כזית אין שוהטין י  ובלא יצא פטור מפסח שנ
; י  עליהן אלא עם אתרים , ובשחטו ואינם יכולים לאכול פטורים משסח שנ
 וביבלו לאכול ושחטו בדיעבד עליהם בפ״ע אוכלי[ •י מיו. משתדלין

 הלכתא גבירתא כללא דפרק ח
, חאשה שבבימ בעלת , ושחט עליה אבית , ושחט  D"lfi ח משנה א
 1 עליה בעלת תאכל משל בעלה ורק ברגל א׳ הסמוך לנישואין

 כשהיא רדופה ודיל משתדלת ונחפזת ללכת לבית אביה) תאכל משל

 וכן ביבמות האריכו
 להוכיח דרק פרושי קא
 מפרש וקשת לי הא
 כששוטי מוכח כן ראם
 איתא דהברייתא ם׳ל
 דהוי דאורייתא איכ

, וכן טת  אביה ומכאן ואילך ממקום שהיא רוצה ומבררת בשעת שחי
 יתום קטן ששחטו עליו אפוטרופסי!, יאכל ממקום שרועה נמשא׳ב בגדול
 נעשה כממנח עצמו על כ׳ פסחים ואינו אובל אלא טהנשחמ ראשון];
׳ שותפין כאין טקפידין זעיז יאבל ממקום שרוצח [דאילו  וכן עבד של כ
 מקשירין שלא ימנה עם חבירו לא יאבל משל שניהן!: וטי שחציו עבר
 וחציו בית לא יאכל משל רבו או בדעצםו [ולראב״ד הלכה כמשנה
 אחרונה דאובל משל עצמו] עד שיעשח בולו כיח : טיב. חאומר לעבדו
; ועבדו שחט טלה , די  צא ושחום עלי את דטסח , אעם״י שדרכו לשחוט נ
 כיון דלא מי׳ המין יאכל ממנו : ובשתט גדי וטלה, שניהם יוצאין לבית
פה, שאין נמנים על ב׳ פסחים וובמלך יאכל מהראשון עי׳ תשארתז:  השרי
, אמ גדי ה נ ת מ , שוהט גדי וטלה ו ו ב , ושכח מה אמר לו ר ץ מ  ובטי' ח
, ואם טלה א״ל, טלה שלו וגרי שלי, נוחוא י  א״ל, גדי שלו וטלה של
 שיתן לו רועה של רבו גדי וטלה ויאמר לו שחוט שניהן כדי שתשחט
, ע״מ שאין לרבך רשות ך ל , והרי האחד מהן ש ך ב  כמו שאומר לך ר
יןעל חפסח עד , ובשליח שאינו עבד א״צ לזריז: מיג. עד כמה נמנ ו  ב
 שיהא בו כזית לכל אהד ויכולי׳ למנות ולמשוך ידיהן ממנו עד שישחט :

, הראשונים שיש להם כזית אוכלים ו  גמגו עליו וחזרו ונמנו עלי
 והאחרונים שאץ לחם כזית אינם אוכלין וחייבין בפסח שני: מ״ר . דסמנה
m אהר שנצלה יבולין בני רה ,  אחרים עמו על חלקו בלי ידיעת בני חבו
, שיאכל הוא בפני עצטו״עם הםנויין שלו בחבורח  חבורת להפריד הלקו
, וליהיד אינם רשאים להוציא מחבורתט שיאכל בטני עצמו , רק באם ׳  ב
, בכל י נ  הוא גרגרן 1 מיה . ובים וזבות נדות ויולדות נדהים לפסח ש
 מי שאינו יכול לאכול בליל טיו מפני טומאתו , ואין שוחטין על הזב
ת, רק אחר שספרו «׳ ימים וטבלו בשביעי והערב ו  וובח שראו נ׳ ראי

. ו  ט׳
 שלא

. םה ראיה דגחי דר״י לנפשיח סבר דאטילו עשח אץ בו באמון ת דוהה לעשה דאורייתא . א״כ היאך חשיב מצורע בהא דלא העמידו דבריהן ר  מוכח רעשה דפסח דיש בו כ
 אבל מ״מ מעי סובר ג״כ דאפילו הי׳ בו עשח חיה נדחה מפני הפסה דהא הברייתא סובר כן וא׳יכ ל״ש לומר לא העמידו דהא אף אלו העמידו שיהא כשל תורה הא נם
 דאורייתא ממש נרתח מפני חפפח אע״כ מוכח דר״י פירושי מפרש וס׳ל לםוניא מסברא רעשה דאורייתא לא היה ראוי להיות נדחים מפני תפסח אלא כיון דטדרבנן הוא נדחיוו
 ולא העמידו דבריהן לעשות כש״ת: אמנם מ׳מ קשה לי הא האםת כן הוא דאף אם חוא דאורייתא ראוי שידח־־. מפני פסח דכן מוכח בזבחים דן» ליג ע״כ דאמרינן רבינא
א ותירצו דעשה שיש בו כרת עדיף הרי דאף ל״ח ועשה מ י ע  אמר למלקות אתמר וע׳ בתוס׳ שם דהא עדיין איבא לאקשויי דאין עשה דוחה לית ועשה ועוד הא בעי ב
 דאורייתא נדהים מפגי רפסה וא״כ איך השיב מצורע בכללא רלא העמידו הא אף אם יעמידו דבריהם יהי׳ גדחח םפני פסח וצלעיג הבינני ד׳ ואלםדה תורת־ך יי ובהרא״ש
. אבל אינו נוהג אבילות והבי קאמר אע״ם שחכמים עשו חיזוק לדבריהם כש״ח והעמידו במקום עשה כאן לא התמידו עליו ואתי עש־ דרבים ודחי עשת '  0'נ דט״ק סי׳ ג
 דיחיד דדבריחם ואע״ם שלא עשו בן לענין שופד כו׳ תמות לי מאד למאי צריך. הרא״ש לכנוס בפרצה דחוקה לחלק בין שופר דעשו חיזוק, ובין אבילות דלא עשו חיזוק. הא
 חזינ; דלפי מה דהביא חראיש תחלה שיטת הרי״ף וחראב״ד דדייקי מסוג־א דחכא ראיכא אבילות דאורייתא, מוכח דאף בדאורייתא אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחיד אלא דריי

כית  הו
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׳ דע׳׳* ב־ דיר. «6א , ת זזתי ה י מ ל ת ו ד ג ו ה ג י ב ח תירץ ע״ר אאמ״ו ר ז ב ו  נ
רושלמי י י פשו־ ל ד י הו ל או בי י ו ו ו ב ק ד ק ד ה שומא י ר ט א א ד ר ט נ ל ה ו ע ב ת ב  ד
ביא־דר לידי י ן ו י ק ד ק ר ם אץ מ י ל ק ל ו ק מ מ ה ך ש ו ח מ , ש ך ו פ י ה מר ב  או
ח ת מ ע א ד י ו ל ק ך כ ר א י ל י דד״ל ש מ ל ש ו ר י ת ה נ ו ו 1 ופי׳ ע״ר זצוק״ל כ ,  פסו
י רו ב יהמי ו ו ק ד ק ד ל י ב , א א נ י ל טי ד א ע ר ח ש ת כ ט א ב ! ש  הדי
ה גי1 ר י ת י ואין ס ל ב ב ר ה ט א ק ד ו ד ס ש ד ט ו ם נ י הי י , ו א ד  יותר מ
ל ר ל ע א ר ש ה ח . י נ ש הו לידי םשיל : ש או בי י ] ו י מ ל ש ו ר י י ל ל ב ב  ה
ה ס ב פ ר ע ר ב י י ג ת נ ר ש ל נ ב ל ; א מ ר ש ח ו א ן עלי ט שוחטי י ע ל ב ט  ש
ר ב ק ש מ ר ו פ ב , וה״ז כ ר ע ל ל כ ו ו א נ , שאי ו י ל ן ע חסי ל אין שו כ מ ל ו ט  ו

: ר ה ט כ י י ח א ט ו י ס ך ז׳ י י ר צ  ש

א ת י י ר ו א לו חי" ד א אף אי ה ת ד י ש ט כ ה י ר ב ו ד ר י ט ע ח ת ל״ש ד ו ל י ב א ל ב ב  א
ם כש ר י י נ פ ה מ ת ד א ג ת י י ר י א ת ד ו ל י ב ה א י א ח ת אלו ל ם א כ ק ד י ת מ ח  יינו ל
ח ה ד מ נ ׳ פ מ ה י ר ב ו ד ד י ם ע ם י ף א ה א י ש מ ד ו י ח י ה ד ש ה ע ח ו ם ד י ב ר  ד

ר ש ד כ ב ע י ד ב , ו ו ת ו ר יעשו א מ א נ , ש ד י ח ל י ה ע ל י ח ת כ ט ל ח ש  שלא י
, ת ר ל כ ו כ א י ל ה ראו ר ו ב י ח נ ב ל א׳ מ ך כ י ר צ , ו ו ל ו ת ב א ל ' ו כ א ; ל ו א ר ש  כ
ל ו כ א ל ל ו ב ל א׳ י ה ואין כ א ל מ רר. ש , ואפי׳ הבו ו ל ב ר איש לפי א מ א נ  ש
ם י נ ט ם או ק י ־ ב ע ם ו י ש ת נ ר ו ב הן ; אין עושין ח ן עלי , אין שוחםי ת י ז  כ
ם י ש ה נ ל ו ה כ ר ו ב ל מושיט ה ב ם , א ה י נ י ש ב א ת ר ו ל ה ק י ה ם -ולא ת י ד ב ע  ו
ל ם ע י ט ח ו ש ט ו י ד ב ה ע ל ו ז א1 כ ת ו ש י ר נ ש ם ב י ש נ ף ד א י נ ה שנ ס פ לו ב  אפי
ם נ י א ם ש י ה קטנ ל י ה כ ר ו ב ' ח י מ ת א ש , ל ת ר ו ב י ח נ ב ו מ ם שיהי י נ ט ק  ה
, אעפ״י ם י נ צ ו ם אי א י קנ ם אי ו י ל ו ה ח ל ו א הבורדו כ , יכן ל ת ע י ר נ  ב
ד ב ע י ד ב , ו ו ר י א ש ן מע־מה ש:יא י ת ל י כ א ל ו י א י ל , ח ו כ א ן ל י ל כו  שחן י
י א ד ו יותר מ ו ב ק ד ק ד ם שניא י י ר ; ג ל ו כ ה ש ר י ב ן לא ה כ ר , ו ש ו כ ט ח ש  ש

ח ״ ׳ ש ו חי ל ם כאי ה י ר ב ו ד ד י מ ע ה . ו ה ד י ל ח ש ם ב ה י ר ב ל ד ת ש ו ב ו ש ש  ע
ה ׳ ו ו ם כ י ב ר ה ד ש י ע ת א א ד נ ש י תר ל י ב י ש ו י מ . ו ם י י ם ד י ב ר ה ד ש  ע

ה ש ע ם ר ע ט ט יסוד ה ק  נ
י יו״ט וצע״נ נ פ ת מ ו ל י ב  א

ל ל ׳ כ ו ל י א אב כ י ל ׳ ד כי  הו
א ר ב ס ל ה כ תא א י רי  מדאו
ת מ י י ת ק ו י ה ה ל ל ו כ  י
א ת י י ר ו א ף א־־י־׳ו הי׳ ד א  ד
ה ש ה ע ה ד נ ׳ ה״יץ ר  הי
י נ פ ר מ חי ת די ו ל י ב  א
ם דיו ט . י ב ר ה ד ש  ע
א ת ע ש א ש ת ו ו  וא״כ ר
ר ביון פ ו י ש ב ג ר ד י פ  ש
א ת י י ר ו א ה ד כ א ל מ ב  ד
ר דוח״! פ ו ש ה ר ש  אין ע
נ י יט ה ו ה די ש ע  ל״ת ו
י נ פ ה מ ח ד ה נ י ש ה מ  מ

ת לזה י ש ם כ ה י ר ב ם ד י ד י מ ע ו מ ה דהי ח ד ה נ י ן ל*י ה נ ב ר ת ד ו ל י ב  א

 תוספת יום טוב מי שהיה פרק ט פסחים ר״ע מברטנורה
. t שאלו פטורין מן הה. ד . א מ  פ״ט א שגג ומ׳ יעשה את השני. נראה דילין* צה מאיש איש פרק ט א מי שהיה ט
 דכתיב בפסח שני כדיליף מיניה בברייתא לובי! הטמא או נהיה בדרך רחוקה פטר! הכתוב
ה [*ושוב ראיתי בירושלמי טמא לנפש אץ לי מלענות פסח ראשון ועיקר כרת בפסח ראשון הוא. לפיכך אם ד  ומצורעים ובועלי נ
י לא עשו פסח שני פטודס מן ההנרת: ואלו הייבין בהכרת.  אלא טמא לנפש אנוסים או שוגגין מנין. ת״ל איש איש ריבה • ע
 כדון כרבי עקיבא [כלומר דדריש השיגג או האנוס חייבין היו בפסח
ח ראשון אלא שהשננה והאונס עכבתן ק ו ח  כפל לשין שבא צרבות]. דרבי ישמעאל פרק ט א מי שהיה טמא או בדרך ר
 [כלומר רסבירא ליה דברה תורה ולאעשהאתהראשץא)יעשה וכשהדדו ולא עשו פסח שני חייבין
 כלבון בגי אדם] הני דבי רבי יכמטאל את השני.שגג או נאנס ולא עשה אח בהכרת. כדכתיב (נמלנר ס! והאיש
ה ^ אשר היא טהור ובדרך לא היה וחי מ ש p ל א / ג ש ת ה ה א ש ע ן י ו ש א י  לא טמא לנפש כהרי דרך רחוקה. ד

1 ״ לעפות הפסח ונכרתה מנמע רעל ' . * ' • י-״י^• י ־ י י ״ * ד י י . - ״ . L ולא דרך רחוקה כהרי טמא נפש־ 
ת טמא או ש, ,יה ב! רך רחוקה שאל^ כל שאד כגגית ואונסין שאירעו ה א ש א ע ל ך ^ ^ ש צ  ה

 הראשי! יעשה את הכני אן* אני מרבה פטודין מהכרתי). ואלו״) חייבין בהברתם בראשון מץ מטמא ודרך רחוקה חייבין
 אטסין או שוגגין שצא עשו אה הראשון ב איזו היא דרך רחוקה • מן המודיעים כרת אס לא עכו פגת שני: ב מן
. שם מקים רחוק מירושלים ת י ע ד ו ם  יעפו את השני]: אם כן למה נאמר ולחוץ«). וכמדתה לבל רותדברי ר׳ ערדבא. ה
ך הא ר׳ אליעזר אומר מאיסקופת^העזרהולה^י. מהלך טי׳ו מילין והוא שיעור מהלך ד  טמא. כתב רש׳יי בגמרא פ
ח יוסי לפיכך נקוד ע•־4 ה׳ ט) לומר לא ארם ביטני בימי ניסן וימי ת:רי ר מ ו א י ש א ר ד ב ב ע י מ י ל ע  איצכוריד י^י ב
ה שהימים והלילית בוים ממץ החמה . אלא [ק* א]דיר מפנישרתקהידאי.אלאמאיסקופתהעזר י ט  צא מצי ע
 רחוקה דאטס הוי דלא מצי עביר ואי 1 1 * עד בין הערבים שהוא שעת הקרבת
רה. אפילו היה קרוב לירושלים  בעי למיעבד על ידי שליחו מצי פביד מיחס הוא רחם רחמנא הקרבן: הוץ לאשקופת העז
 עליו ואי עביר תבא עליו ברכה והילכך הואיל ושאר אונסים וחלת ונתעכב ולא הגיע לאסקיפת העזרה ער סין) שעת הקרבת
 ארחי לכני אונס דדרך רחוקה למת לי דאדמיא רחמנא טפי הקרבן נדון בדין דרך רחוקה. ור׳ עקיבא סובר שאין לו אלא
 מאונס אתדינא: אלו פטורין מהכרת. כתב הר״ב דעיקר כרת דן נאנס אבל לא דין דרך רחוק:. הואיל והיה מן המודעיח ולפנים.
 בפסח ראשון. ומיהו בפסח שני נמי כתיב ביה (במדבר מ) והלכה כר״ע : לפיכך נקוד על הי. של רחוקה. אני שמעתי ללדיש

 חטאי ישא. לרבי דילין! ממגדף שהוא מברך ה' דכתיב נביה רחוק
 (ייקרא כר) ונשא חטאו והוא בכרת כדתנן בריש מסכת כריתות. ודקדוק מלה מהכרת כתבתי במשנה ב׳ פרק קמא דחלה:
 ב [*מן המוריעים ולחון. כתב הריב מהלך ט״ו מילין והוא שיעור כו׳ מהנן החמה עד בין הערבים שהוא כעת הקרבת
 הקרבן. דבין הערבים כתיב ביה כתמיד. ותמיד אעפ״י שנשחט מכס ומחצה זמנו רק התורה משחלת שבע ואילך. שמתחצת
, צל-יהיה דאברהם [תפלת הערב שלו]  החמה לההע־ןם כלפי מערב קצת ומשחרי טתלי דהכי אמרינן ביומא. [ריש] פרק ג
 מכי משחרי כותלי דהייט מחצות היום ולהלן. ופרכינן עלה מהא דתנן תמיד נשחט בשש ומחצה. ומפני שאני כותלי בית המקדש
 דלא מיכווני רחבים מתחתיהן ולא משחד בעיקום פורתא עד חצי כבע ומיהו זמן שחיטה מתחלה שבע ואילך ונמשך ער
 שתשקע החמה. ומשתשקע החמה לא. דרס נפסל בשקיעת החמה. באיזהו מקומן. כך לשק רש״י. ועיי! פ״ג משנת ב':
. כתב הר״ב אני שמעתי לדרוש רחוק ה׳ וכוי. ובירושלמי ה׳׳א שברחוקה נקוד איש רחוק וחין דרך , ו כ ך נקוד על ה' ו כ י  לפ

_ ימוקה _ _ _ _ _ _ _ _ 

 ציונים

ן י כ  ישראל י
 ה) שאר אנוסים ; ו) בהזידו ולא משי השני: ז) מודעים היא עיר
p .  שרחוקה מירושלים ט״ו מיל, דכך שיעור מהלך אלם בינוני מ
 החמה עד זמן שחיטת הפסח בין הערביים: ה) [שוועללט]: ט) שבמלה

 , רחוקה

 גדול
 נ , ו י ש ת ע ע מ ץ ב ב כ ע ו מ כרי ת ז ל א מ ׳ ה י קו ת נ ב א ה ל . ו י ז א ה חז י םי א  ה
א״כ איאלע־ג-י . ו א י ו ה ת זברי ל י ל מ ל כ ב ע ו ר א ג ל ד א מ י ש ו פ מ צ ת ע ל י  ט
לא הרגיש ת ו צ יש ק א שהרג ׳ י במהרש׳ ת י א ה ד ל ת ל ת ו ם י ד ש ח ע ס פ  ה

 בולו

י ז תפארת  י כ
ט א) פסח ראשון: ב) דלכתוב רחמנא איש אשר לא יכיל לעשות ״  פ
 פסח ראשון יעשה השני, והכל בכלל: נ) טמא ודרך רחוקה:
 ד) בהזידו ולא עשו השני, פעורץ, דהרי הכתוב פטר! מראשון:

 אור
א ה א י ל ל ו ב ' גס״ט ב׳< י מ נ ב , ו ת ר ב ה ו חייבץ• ב י ה א ואי נ ש  פרק ט מ
ל ר ה ע ק ו ח ך ר ר ד א הי׳ ב ל ש ר ו ו ה ׳ ט א שהי ל ח א ר ש ב ו נ  ע
ה י ם׳ ד ם בתו . ועיין ש ש י א ה ן מנין ח״ל ו ל רטטאי א שרץ ושאר כ מ ט  ו

. גיג ה י ה  פייט א טי ש
 ע״נמיי׳ ו״ה מ:׳
. ; ? E : ו פטורי ל א ש " f i ״ P 
באי«ו היא דרך  מיי׳ שם ה״ג:
 ריזיקח . ג״נ ע׳! •לו:למי
 שהחי© פ״ו היג r״׳ p'fc מהי
 ק"6 י\יי: מן המודיעים .
 ספל* כהעלוינך P" ס״ס ע' :
 לפיבך . איל׳ינ מ׳ ל־׳ד מש׳
 &ו&ליס «'ו ג״י us״n נמל״ל
 פ״נ כ».־י נה>נ>י0ל כי׳ t'o •גי:

 שנויי נוסהאות
׳ נטמא]  פ״ט א א״כ בו
ך ר ד ה ב י ה  או ש
ה נכי״מ ב׳ וככי״א ק ו ח  ר
א או ט . ט  ובמשגי׳ר .
ח וכ״ה ק ו ח ך ר ר ד  ב
ה א׳ (ושש ליתר) ׳ י כ  נ
: א ועי׳ שר״ט; ט  למל' ט
ך ר ד א ו מ . ט . נ י ־ נ  כ
. שאלו בדינ ה ק ו ח  ד
, ו ל א א ש ל מ א' א ׳ י כ נ  ו
ק י כ- י  מהכרת ?די: ו
ת ; ר כ ח ר מן ה ׳ י  ובמשנ
ח . ר כ מ ב׳ מן ה ׳ י כ  נ
א במשכי׳ר י  ב איוו ה
׳ המודיעים א  יאי זו הי
; בר׳כ ם י ע ד ו מ  ככי״מ ה
ר י י כ י ש מ ג ק ו י גכי  ו
ה נ י ת ועיי חנ י ע י ד ו ם  ה
ה כי  סרק ג' מ׳יה ו
 נרע״כ • מאיסקופת
רח . עז ה ןמשבייר. ר ז ע  ה

. ת , פ ו ק ס א  בכי״ק מ
( אפילו די  וכן בסמיך : נ
ת • אמר ר ז ת ע פ ו ק ס א  מ
 ד״י גהשביב ד׳ האחרונים
. י ר לי׳ די מ ויא א רי  ומזש׳
ל חי  על ח׳ בד״נ ע
; י ה ושי׳ רשי ק ו ח ר ב  ש
ה ; י ל  גכי״ק ובכי״מ כ' ע

ל  באגדות ההלמוד ע
. לומר גכי״א ה ק ו ח  ד
ר ; מיג וגכיימ א׳ מ ו ל  ב
י . לא משנ ך ר ל מ ו  ל
י נדיינ א ד ה ו ק ו ח ר  ש
א י ה . ש י ״ י ג ש מ ב  ובכייק ו
א ; בא;ז*ת ל , , ח ק ו ח  ר
; ש מ ה מ ק ו ח א ר  שהי
י נ פ א ט 3 ל ז ש ג ׳ נ  ג

ק • סאיםק־פת י ח ר  מ
. ת פ ו ק ס א ו מ ל נ אפי ׳ ד  נ

 תוםעות הרשים
ה י ב ד י ע ר ט א ה י  פ
ר  שאלו פטורים כ
׳  לפיכך הס לא עשו כו
ש י כ מ ר ה ׳ ו ד ם ל א ו י י ז ל י כ  ע
א לכאורה x: הננ׳־רא ו :  ו
 ועי׳ מיש סרמ״ו ז״ל :



 ־ציוני•

 ג טה בין
8 הי>׳יי . ״  «"׳ מי.׳ ק
r'D ך הנוכח . ג״ה •ו׳נ 
 ע״א נניייפ ״ ע*מ נרימימ
 >״נ ע״א «״׳ t*7 מ5׳ ניאס
t•;. קזש היינ ז>*ז מה׳» 
i ' i . י״ח : ד, מה בין 
 נ״א מי" «'י יה׳ הטיו:
. בכילמא ר ו ש ע : ו מ ח ק  פ
 גא פ״ג ועי׳ כוגפמא ע'0 !

 שנויי נוסחאית
. ן  ג (פסח) הראשו
 נדיג ונכייק ליהא .
. ל ב ל יראה ו ב  אסור ב
; , . ל ב  בכי׳מ א׳ ישנו כ
 נדי: ובט׳ק ובמשטיר
בבל • מצה והמין , ו . 
 עמו במשנ״ג ובהשבייר
 חם׳ן ומצדי••(באכילתו
 זה וזה םעון הלל)
 בעשייתן. בט״ק ליהא
 כמיס; בכיימ ובכי״א
; . . ן י נ ו ע . ט  ונמשגי׳ר.
. מעון.. בעשייתו, , / ר  ג
 על מצה ומרורים
 במשמויס ונטינו א׳ וכ״
; בכי״א על . . ת ו צ  על מ
ר. ד שבא סדו  מצה ו
 גכי״מ ב׳ הבא. (מכית)
 גדינ ובט׳ק ונכייא
 ובמשבי׳ר ליתא. ר׳
 אליעזר שוטר. כיישבייר
; בכי״מ א׳ . , ד ז ע ל  ר׳ א
 ר׳ אליעזר אומר, אןש
 (על) ביאת מקדש .
. המקדש . ׳  בכי׳׳מ א

 וליתא • ה פבעשור
 3ד־נ בעשור- הזאה
 באנודה אזוב בדיו
 הזאת אזוב ; נכיימ א׳
. ואמדת ד. ׳  ובמשבי
 אזוב . ועיי רש*י.
/ וכט״ק ד  מזווית ב
. ת ו ז ו  ובנישבי׳ר ה ט ז
 בלילה אהד בד׳נ
 ובט״א לילה אהת; בט׳«ן
 ובמשבי״ר לילה אהד
 והיה כמשביב בדפויי;
 בכיימ ב׳ ללילה אחד .

 ראשון לציון
 פיט ג חוי׳ט ד׳׳ה מה
 בין סס־1 כו׳ כדתניא
 בתוספת׳ כו׳ עיין יסלימ :

 תוספות רע׳יק
( ה  פיט ג ואות כ
ה כה. טדי ׳ י  בחו
 כדאיתא בגנלרא דף צ״ו
 תוספות בתיסבות כתבו
 עוד דבתוםפחא דלא
 קתני ביקור י׳ל דלא
ך  קחשיב אלא הנ
 שנוחגין בפסח לבדו

 וביקור

 אור גדול
. גט יש ל ״ נ כ  כולו ו
 לעי׳ לכא־רח ל״ל הלאו
 הערל לא יאכל הא איי
 להמנות על הפסח
 מטעם מילת זבריו
 דמעכב לעשי׳ א׳־כ הוי
 שלא למנוייו . ואי
 בדיעבד כשר ואיננו
ת זבריו מ  מעכב מ

 בעשי׳

א י D הוספת יום טוב ק T M ק ט ר י tTTlSP פ  ריעמברטגורה 0

 רחוק חמש אמות מאסקופת העזרה. שאפילו אינו רחוק אלא רחוקה]: ג מה בין פסח ראשון לשני. שייר דראשון נשיוכו
 חמש אמות בלבד כסוף שעת [הקרבת] הקרבן נדון בדין דרך בנ׳ כתות כדתנן משנה ה׳ פ״ס וחין הב׳ נכחט בשלש כתות
. דכתיב(במדבר ט) כדתניא בתוספתא ושייר נמי ביקור ד׳ ימים דליתיה בשני כדאיתא ת י ב  רחוקה: J והשני חמץ ומצה עמו ב
. תוספות*. [״ועיין לקמן במשנה ה׳ בד״המקחו [ ו  ככל תקת הפסת יעשו אותו א)משמע מצות שמופו מון צלי בנמ' [דף ל

 ולחוץ י): j מה בין פסח הראשון לשני •
 הראשון אסור בבל יראה ובל ימצא. והשני
 מצה וחמץ עמו בבית. הראשון טעון הלל
 באכילתגוהשני אינו טעון הלל באכילתויא)
 זה וזה טעון הלל בעשייתן • ונאכלין צלי
 על מצר. ומרורים, ודוחי] את השבתיב):
 ף הפסח שבא בטומאה לא יאכלו ממנו
 זבין וזבותע). נדות ויולדות. ואם אכלו
 פטורים מכרת. רבי אליעזר פוטר אף על
 ביאת מקדשיי): ף) מה בין פסח מצרים
 לפסהחדותפסח מצרים מקחומבעשור״י)
 וטעון הזאה באגודת אזוב על המשקוף
 ועל שתי מזוזות. ונאכל בחפזון בלילה

 ועל מצות ומרורים יאכלוהו עושין
 אותו ככל חקת הפסח אבל מצות
 פעל נופו ממקום אחר כגון תשביתו
 שאור ולא תשחט על חמן אין עושין
 אותו ככל חקת הפסח: הראשון
. דכתיב ׳ ט  טעון הלל באכילתו ו
 (ישעיה ל׳) השיר יהיה לכם כליל
 התקדש חג ליל המקודש לחג שהוא
 פסח ראשון טעון הלל. ושאיט מקודש
 לחג אינו טעון הלל: זה וזה טעונים
. דלילה מיעט קרא  הלל בעשייתן
 משיר. יום לא מיעט: ך לא יאכלו
. דגבי טמא לנפש כתיב ו זבי ן  סמנ
 איש דדרשינן מיטה איש נדחה ואין
 צבור נלחץ ב)(אבצ גט זיבה אף צינור
. ת ר כ  נילחץ): ואם אבלו פטורים מ

 דאוכל קדשים בטומאת הגוף לכתיב(ויקרא ו) כל טהור יאכל כשר.

 וסמיך ליה והנפש אשר תאכל בשר כו, וטומאתו עליו ונכרתה.
 בשר הנאכל לטהורים. טמאים חייבין עליו משום טומאה. ופאיט
 נאכל לטהורים כגון פסא הבא בטומאה אין טמאין חייבין עליו משום
. פוטר הזבין והזבות אס ש ר ק  טומאה: אף על ביאת מ
 נכנסו למקדש פטורות כשפסח נדחה מפני הטומאה. דכהיב
 (במדבר ח) וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש בזמן
 ששמאי מתים משתלחין זבין ומצורעים משתלחין אין טמאי מחים
 משתלחין, אין זבין ומצורעים משתלחין. ותנא קמא לא לריש לקרא
 להט דטלתו אצטריכו לחלקם ממחנותיהם ואין הל׳ כר״א: ך לילה

• אחד י ' ש ה מ " כ ו
 • י * 5 ( 5 • ע 1 י = י מ מ י י א ת ו ר א י ג ר י ר  6) נ

ו מבעשור כוי. דכתיב(שמות ע) בעשור לחדש הזה ויקחו. זה מקחו מבעשור ואין פסח ח ק מ : ה  במכנה ח' פרק קמא דכלים
 דורות מקחו מבעשור. [״ואף על גב דמהך קרא ימקחומבעשור שמעינן לביקור ממום הרבעה ימים לענץ תמיד כמ״ש הר״ב
 במשנת ה' פרק ב' דערכין. ולעיל במשנה ג׳ כתבתי דפסח דורות צריך [כמי] ביקור ארבעה ימים. ובגמרא יליף לה דף צ״ו
 מדכתיב (שם ינ) ועבדת את העבודה הזאת בחדש הזה כיהו כל עבודות החדש זה כזה. כבר כתב רש״י שם דמיהו לעני! מקחו
 מבעשור חמעיטובאץ צדך שיפריש מבעשור, אלא יקח שנים שלשה טלאים מבעשור ועקרים. ובשעת שחיטה [יפריש] אחר מהן.
י ביקיר. דריש ליה למלתא אחריתא הייט למעוטי פסח שני. ועיין עורמה שכתבתי במסכת ערני; שס] וכתיב  והאי הזה מב
. וטעון הזאה וכו׳ א״צ לימוד דמכום ולא יהן  (שמוח ע) ואכלתם אותו גחפזון. אותו נאכל בחפזון ואי; אחר נאכל בחפזון. בגמ׳
ה אחד. פירש רפ״י בגמרא וה״ה פסח דורות נמי לילה אחד עד כאן ל י ל  המשחית בעבר גליליההואנצטוו להזאה כמפורש בכתוב: ב
 וכדמייתינן בזה הכלל במשנה דסיף פרק ב׳ דמנילה כמ״ש הר״ב שם. ונהי נמי דחכמים גזרו ואמרו עד חצות. אין לפרש לתנא
 דדן בא לחלק בין של מצרים לשל דורות ברבר שמדבריהם. חדא דכל מצרים מד היה ראוי לגזירה זו. ועוד כמה פסחי דורות
 נעשו קודם גדרת חכמים כי כן הסברא נותנת. ואף על נב דבסף מכילתין תנן עד חצות ומראורייתא כמו שמפרש כס
 הר״ב. אפילו הכי ליכא לפרושי למתניתין דהכא דאתיא כי ההוא הנא ומחלק בהט בין של מצרים לשל דורות. רלאוהו
 תנא אף פסח מצרים אינו נאכל אלא עד חצות. דהא הנהו קראי דקא יליף מינייהו בפסח מצרים כתיבי. אלא מתניתין
 דהכא כרבי עקיבא דבגמרא דסוף מכילתין. דסבירא ליה מן התורה נאכל כל הלילה. אלא כחכמים עשו סייג. וכוותיה
 מתניחין דסוף פרק שני דמגילה. וכתבו התוספות ואס תאמר א״כ אמאי תנייה כלל במתניתין טון דשויס בזה. וי״ל דתנייה

 אגב

. כתב : והשני מצה וחמן עמו [ ט׳  ו
 הר״ב מצוות שבגופו כגון צלי ועל
 מצות ומרורים אף על גב רעל מצות
 ומרורים מקרא מלא הוא בפסח שני
 הכי קאמר דכללח דככל חקת וגו׳
 מרבה צלי דדומיא דפרטא דעל מצות
ן את השבת. פי׳ י ה ה  ומרורים: ו
 רש״י דשני כתיב ביה במועדו למ״ד
 קרבן ה׳ לא הקריב במועדו בשני
 ע״כ. ופלוגתא דתנאי בגמרא דף
 צ״ג ע״ב. וכתבו ההוספות במסכת
 יומא פרק ה׳ דף נ״א דלמ״ד דהך
 במועדו אראכק קאי יליף ליה מככל
 תקת הפסח. ועוד האריט לפרש
 ע׳יש. ובנמרא. שבת אין טומאה לא
 מאי טעמא. מפט טומאה דחיתיו
 יחדד רעשה בטומאהע״כ. ותניא נמיהט בספרי: ך לא
 יאכלו ממנו זבין • כתב הר״ב דגבי טמא לנפש כו׳ ואין צבור
. ואם תאמר [ ן לחי  נלחין. [ומשיים רש״י אבל גבי זיבה אף צבור נ
 אמאי תנן זבין כו׳ לאשמועינן טמאי מנע טי־מאית והיה נראה
 לי לומר דמשום רבותא דאם אכלו פטורים מכרת נקטינהו למך
. אלא שהרמב׳׳ם כתב דן  דמימאה יוצא מגופן ואפילו הכי פטו
ד אלו אוכלי; כמו טמאי  בפ״ז מהק״פ דטמאי מגע טומאות ה
ף על ביאת מקרש. לשין  מת והכ״מ הביא ראיה לדבריו: א
 הר׳יב כבפסח נדחה מפני הטומאה. כבר כתב ג״כ זה הלשין
. ולשון הברייתא בפסח שבא בטומאה. ומ״ש '  במפנה ו׳ פרק ז
׳ איצטדכו לחלקם ממחטתיהם כדפירש  הר״ב ותנא קמא ט

ן י כ  ישראל י
 דוחה טומאה: יב)אבל טומאה אינה נדחה מהשבי, למפני טומאה
 רחיתו ואיך יחזר ויעשהו בטומאה מיהו שייר גה בבבא זי שבירת
 ענם ונותר, לשייך בהרווייהו: יג< דבזיבה אפילו צבור נדחי! לפסח
 שני. [וכתב אאם״ו ע״ר הגאון זצוקיל משמע כמשנתינו מצורע, מלנל״ו
: יד! בנטשו  אי אפשר שיאכל, דהרי פסת נאכל רק לספים, ומ5ורע אסור לכנס]
 זבי! וזבות וכו׳ למקדש בשעת הקרבח ססה הבא בטומאה פטורין:
 0נו) בי׳ לחודש. ואף דפסח רורות נמי טעץ בקור ר' ימים, עכ״פ

ן תפארת י כ  י
 רחוקה שכתוב בפרשה זו: י) רכל ניקוד למעט בא, כלומר סמי
 מכא; האי תיבה. וי״א מרבתב רבה על הנקודה ררסינן הכתב,
 כאילו כתיב ״רר.וק״, לר״צ איש רחוק ואין דרך רחוק, ר״ל שמרוחק
 ע״י טרדותיו או ע״״י חולשתו שא״י לרוץ לבוא לשס קידס שקיעת
 החמה, אמרה תורה שא׳׳צ שישלח אחר לכם ע״י סוס להקדים לשחוט
 הפסח בעבורו: יא) תנא ושייר ביקור, שיהיה מוכן ד׳ ימים קורס
 w שסיסה, ושנשחט בל כחוח, דשניהן אינן רק בראשון ורק ראשון



ע מברטנורח 9 הוספת יו״ט מי שתה פרלו ט פסחים ד 9 ם 0 י נ ו י  צ

 אגב דבעי למיתני וחתולו כל היום ופסח דורות טהנ כל שבעה: אחד ופסח דורות נוהג בל שבעה. מהניהץ חסורימחסדח
 אהד. עיין מ״ש במשנה ד'פרק ששי [ומשנה ס׳ פרק ב׳ מרכות]: והכי קתט ונאכל בחפזון בלילה אחד וחתולו כל היום ופסח
 J״ופסח דורות טהג כל כבמה. וא״ת שלשה כתות שנשחט דורות חמוצו נוהג כל שבעה דבפסח מצרים כתיב (שמות ׳״נ)
 פסח דורות היאך אתה מוצא בשל מצרים וראיתי ירושלמי בפיק ולא יאכל חמן היום אתם יוצאים קרי ביה ולא יאכל חמן היום.

 כאתם יוצאים בלבד: ן שמעת
 מרבותי: שתמורת הפסח • הריבה
 שלמים אחר הפסח: ותמורת הפסח
 אינה קריבה. ויש תמורת פסח
 שאינה קריבה תיא עצמה שלמים אלא
 הרעת עד שתפול בה מום והמכר
 ויביא בדמיה פלמים. דמותר הפסח
 קרב שלמים: ואין לי לפרש.
 שכחתי על איזו שמעתי תקרב. וטל
 איזו תרעה ער שתסתאב: הפסת.
 שאבד והפריש אחר תחתיו ונמצא
 פסח ראשון קודם שחיטת השני שהיה
 עומד לפניט בשעת שחיט׳ הרי קבעתו
 שעת שחיטה בשם פסח וזה שלא הקריבו דחהו בידים ולא יקרב הוא
 עצמו שלמים: עד שיסתאב. שיפול בו מום שלא יהיה ראוי
: p לקרבן: וכן תמורתו״). אס המד בו בהמת חולין אחרי 
 לאחר הפסת. כלומר ואם לאחר שחיטת השני נמצא הרי לא
 קבעתי שעת שחיטה בשם פסח ולא נדחה בידים ויקרב הוא עצמו
 שלמים: וכן תמורתו. וה״ה דמצי ר' יהושע למיתני בפסח עצמו
 יש פסח קרב ויש פסח שאינו קרב : ץ ויפלו דמיו לנדבה.
 נותנים א:יתם המעות לתיבת שבמקדש ומקריב,! מהן עולות נדבה:

 לא

 תמיד נשחט [משנה הי] אדתנן התם
 הפסח נשחט בשלפ כתות ר׳ יעקב אחד. ופסחחחתנוהגכלשבעה*): ן אמר
 ר׳ יהושע שמעתי שתשרת הפסח קריבה.
 ותמורת הפסח אינה קריבה יי). ואין לי
. אמר רבי עקיבא אני אפרש. ( ״  לפרש י
 הפסח: שנמצא קודם שחיטת הפסח י״).
 ירעה עד שיסתאב רמכר. ויקח בדמיו
 שלמיםכ). ובן תמורתו״). אחר שחיטת
 הפסח »< . קרב שלמים «) וכן תמורתו:
 ץ המפריש נקבה לפסחו. או זכר בן שתי
 שנים כי) ירעה עד שיסתאב וימכר. ויפלו

 בר אחא בשסרייסאניתן כח בקולו
 של משה והיה קולו מהלך בכל ארץ
 מצרים מהלך מ׳ יום ומה היה אומר
 ממקום פלוני עד מקום פלוני כת
 אחת. וממקום פלוני עד מקום פלוני
 כת אחת. ואל תתמה ומה אם אבק
 שאין דרכו להלך אתמר (שמות מ) והיה
 לאבק בכל מצרים. קול כדרכו להלך
 לא כל ככן. ע״כ. ואע״נ דלא קאמר
 אלא שתי כתות קיצר במובן דמהיכי
 תיתי כצל לומר שהיה קולו של משה

 מהלך טי. אלא ממה פשטנו דפסח [נשחע] בשלש כתות ח״כ הכי נמי
 שלש כתות עשה משה הרי דלא ־התוספות. אלא אף בפסח מצרים
 היה שלש כתות]: ו שתמורת הפסח קריבה. פירש הר״ב
 שלמים אחר הפסח. וכן לשון רש״י. ולכאורה רוצה לומר
 דקריבה דוקא אחר הפסח, ולא ידעתי למה דהא שלמים קרבים
 במועד ואפילו בחג עצמו אס הס שלמי חגיגה. כדחנן בפרק
 שני דחניגה. ואפילו אם נפרש אחר ארבעה עשר בניסן דהייט
 אחר זמן קרבן פסח. מ״מ קכיא. למה צא יוכל להקריבו
 בארבעה עשר עצמו כפאר שלמי חגיגת ארבעה עשר דתנן

 במשנה ג׳ מפרק ששי. וכברייתא. חמורח פכח אחר הפסח קריבה שלמים. והכי פירושו שאם המיר אחר שתיטת הפסח.
 ואם לכך נתכוונו רש״י והר״ב וכאילו אמרו תמורת הפסח אחר הפכח קריבה שלמים. אכתי לא טחא דלא היו צריכים לפרש
 כן בדרי יהושע. שהרי הוא אמר אין לי לפרש: ירעה. פירש הר״ב דדחייה בידים. וכתבו •ההוספות -הפיט למאן דאמר ריש פרק
 ו׳ דיומא דאין בעלי חיים נדחים ועיין שס הייט דוקא כגון ללא דחייה בידים כגון נטמאו בעלים או שמשכו ידיהם עד
 כאן ודלא כרש״י שכתב בגמרא דף צ״ח דמשנתינו סברה בעלי חיים נדחים. וניחא השתא דהר״ב והרמב״סלא כתבו דמפנתיט
 ללא כהלכתח. דהא תנא קמא הוא דס״ל הכי טומא. ובהדא פסק שס הרמב״ם כוותיה. ודלא כפירוש השני שכתב בכ״מ
 בפרק ד׳ מהק״פ בדברי הרמב״ם שם דםבירא ליה רמשנה זו ללא כהלכה ואי־יצ שתרעה אלא הקרב שלמים מכוס דאין בעלי
 חייס נלחים. ועוד אוכיח בב״ל במשנה דלקמן ללהרמבייס ירעה אפילו למ״ר חין ב״ח נדחים: שיסתאב. פי' הר׳׳ב שיפול בו
 מום. עיין בפירושו למשנה ט׳ פרק בתרא למנחות: ויקח בדמיו שלמים. פירש הר״ב דמותר הפסח קרב פלמים. בסיף פרק ב׳
 דשקליס. כלומר וכל ככן תמורתו: וכן תמורתו. כתב הר״ב ה״ה דמצי ר״י למיתני בפסח עצמו וכוי. ובגמרא הא קמ״ל דאיכא
 תמורת הפסח ללא קרבה ופירש״י ולא אמרינן מתחלתה שלמים היא. ואפילו המיר קודס שחיטה לא קבעתה זק השחיטה בשם
 פסח ואין בה דיחוי. אלא אף היא נקבעת בפסח ונדחית: ז המפריש נקבה לפסחו או זכר ב; שתי שנים. ואינם ראויים לפסח
 דכתיב (שמות ינ). שה תמים זכר בן שנה: ירעה עד שיסתאב. במשנת ג' פ״ג דתמורה מפרש הר״ב אמאי לא המכר בלא
 מום דזהומומו. הואיל ולא חדא למלתיה. והתוספות כתבו דהכא מודה ר״ש דהתם הואיל והיא ראויה לשלמים. והפסח אחר פסח
 קרב שלמים הלכך לא היי מום ע״כ ואפי'הכי אינו קרב שלמים אלא ירעה וכו, כדפירפ רש׳׳י לקבפתו ההפרשה והרי הוא כקבוע
 כנדחה שאין הוא עצמו קרב אלא למיו: ויפלו למיולנלבה. פירש הר״ב לתיבה וכוי וכן כתב הרמב״ם. ומה בין עולת נלבה
 לעולת עצמו תטנן פ״ג לתמורה משנה לי. וא״ת ומאי שנא מאשם לתנן בחמורה פ״ג הפריש נקבה וכוי ליביא מדמיו אשם. ר״ל

 למתני׳
ר אחד ו , והכל מ י  «) כרע׳נ ל״ר גא לגור זה ,וכן תמורתו כו׳״ כפוף ליה הקורם הפסח שאכל כו׳ הוא טצמו שלמים וכן תמורתו אם המיר גו כו

 ורק התריס שינה את ליקום הרנור הוה לאחר הד׳־ה על שי0הא3.

ן י כ  ישראל י
 דאפי׳ תמורה איכא ללא קרבה, ולא אמרינן תמורה מחחלתה
 שלמים היתה: יח) שכחתי איזה שאמרו שדנו כך ואיזה כך:
 יט) שאבד הכסח, והפריש אחר תחתיו, ונמצא הראשון קודם
 שחיטה השני: כ) דמדעומדין שניהן לפניו בשעת שחיטה,
 הו״ל אותו שלא שחטו, כדחהו בידם, ולהט לא יקריבנו עוד:
 בא) בהמיר כפסח זה אחי׳כ נס כך דנו: בב) ר״ל אס נמצא הנאבד
 אחר שחיטת השני: כג) דהרי לא נדחה ביריס: כי) והתורה אמרי

 זכר ובן שנה:
 שיכוילו

ן תפארת י כ  י
 א״צ ללקחו ד'-ימים קורם שחיטה, ובבקרו מוכר שני: טז)ה״ק
, ופסח דולות אהור בחמין כל זי.  יחמיצו חינו נוהג רק *ום א,
 והא מקט טלהי בפסח מצרים, ורק לעניין ־חמ! נקט פסח דוחק,
 ולמה לא נקט כולהו בפסח מצריס, או סלט בפסח דורות . נ״ל
 מקט בכל חד מה שכתוב בו בפירוש ודו״ק: יו) ר״ל שמעתי מרטהי,
 שיש חמירה הפסח סנקרבת היא עצמה שלמים, ויש חמורת פסח
 שאינה קריבה, רק תרעה עד שחומס, ויביא אז בדמיה שלמים.
 וה״ה להוה מצי למימר יש פשח קרב שלמים ויש פסח וכו/ רק קמ״ל

 ו א״ר יהי«ע . i'1 עיג
מ לי] שי! : הפסח . י ז י  ע

ו : ״ ׳ ק'6 ה ה ׳ פ״ד 8 ״  מ

 קרב מלסים . מ•׳«י»נג•
נ י P פ ' M א י א ה י ה פ י מ י ל  ״

נ מקל־ס ״ ה ה י ב פ י 1 י ה נ פ " 3 

מ ו מ נ ו . י ״ ד 0 ״ ד ) ״ « ה "  פ

ע י ר פ : f מ ג ׳ ה ג י  פ
נ מי" ״  נקבה . i״r מ
׳ t'p ?'ד ; ה ׳ « ? ל ל  ״

 שנויי נוסחאות
 וקודם שחיטחגמשנייר
 . . לשחיטת . וימה
 בדמיו נדי( וגמשכינ
 וצייש״יר ויביא. • אחר
 (שחיטת' בדיג וככי׳ק
׳ה :  ונכי״מ לאחר זליהא ו
 נרע״ב. קרב מילםיט
יק ונהייה תכייא  נדי? ומי
א י • T שתי שניט י ב  י

ים,  ג נייק שחים שנ
 ויטב ר כוי לנדבר,
ה ב ד נ . ל . ב י  גמשנ
 לשלמיס עיש ; גכי׳א
 וימכר ויביא בדמיו
 שלמים וכ״ה גיש׳«
 ותום' ועי׳ הויינו .

 ראשון לציון
 ך חוי׳ט סד'ה ופסח
 דורות כו׳ אלא אף גפסח
 מצרים היה שלש: כתות
׳ י0צ*מ : ו חוייט דיה י  ע
 ירעה סי׳ הר׳כ כו׳

 עיין יסלימ :

 תוספות רע״ק
 וביקיר נוהנ נטי בתמיד
 נוקשה לי דמים אמאי
 לא חשיב מקחומבעשור
 דנוהנ רק בפסח לבד
 ואפשר כיון דזה החילוק
 הוא רק בפסח מצרים
 ל* חשיב לה1: וביוסא
 דף כימ בתום דיה אלא
 אמילו כו׳ בסוף דבריהם
 כתבו דאפשד לומר
 ג״כ דפסח ראשון זמנו

 אחו

 אור גדול
 געשי׳ א״כ םאי פריך
 יבמות (ע״א א׳} הא
ב קרא • ח  לאיםורא ב
 וע״כ דמעכב וא״כ קשיא
 דהוי שלא למנוייו .
 ואי למתי אחיו מהמה
 מילה התינחלדשיי אבל
 לר״ת דמתז אחיו ממילה
 לא הוי ערל קשיא .
 אמנם יעויין (דף ם״ב)
 דמחלק בערלים לענין
 זריקה בין מנויין לאינן
 טנויין יעו׳ש ברשיי
 ותום׳ משמע דחל
 המינוי דערל וצ״ע
 מיבמות (ע״א א׳;!וכנ״ל.
 ו־־יא כתבתי כ״ז אלא
 להעיר ברהימא לעיין
ת הפנאי . ולמה ע  ב
 שכתבתי יש להעיר נמי
 (בדף 0״0 דלבאורה
 שש שפיר היי רבותא
 בשחפו לערלים דהא
 מבואר ביבםית (רף
 ע'א< דהיכא דאיא לו
 למולו איננו מעכב



ע טברטנורר׳ טי שהיה פלס ט פסחים תוספת יום טוב סיב ציוניו*  ד
 המפריש $״ח ע״א מי•׳ פ״ד
׳ ס״י־י: ח הפסח. •  ה

 ע״א מ״׳ פ״ד מ;' י!*«
נ ה . n"l עי י ו ב  ה״יז : ט ח
 ?ייש ן מ״א ביב . מי״ 1״ג

. ד י  מה׳ p'p ס

 שנויי נוסחאות
 ח (כוין) ירקו בדינ
 וכ־י״ק ליהא - וישכיר
 המותר מביתו ככי״מ א'
. וכיה . ר ה ו מ  ויפריש ה
 בכל הד׳ נישני׳ש; בכיימ
, תו  נ׳ הפסיד מוהר מבי
 ט שאברח פ ם ה ה
 ככייק ובלשב׳כ ובמשכי״ר
 שאבד . ונכון הוא ,
 דהפועל הזה הוא עומד
 גש כלשון המשגה כיו
 ואירה דרך שדהו כתובית
 סייג מיז ובבואו יוצא
 הוא ביזיד (ס־על) כ.י1
 איבד את מטותיו (שם

 מ״ב)• ואמרה לאחד
;.  בלינונמשב״כ ואמרו,
. , ו ר מ  גכייק ובמ־־י״ר א
 אוכלים עסו (משלו]
מ  גל׳נ ובכי״ק ובכי 4
 ונכייא וכמשבייל לימא .

ת הרשים ספו  תו
 ז בםשנח לא יביאנו
 כנו אמריו כשיס ״וקי לה
 ליא שמח אביו יחל המת
 וריש היא דסיל כיח
 אינם גדמים עיש וכים
 הרמבים בסיל מיילנות

 דמתני׳ דהכא סברה כמ״ד ב״ח נדחים כדאיתא בנמרא אמתני׳
 דהנא ש״מ ב״ח נדחי;. דאץ לפרש־ הכא כמ״ש התוספות
 לעיל בדחייה בידים להכא כיו! לדרך הקדש דחי לה לא מקרי

 כ״כ דחף בידים הלכך מיד אין ב״ח נדהים לא .מודה בכה״נ
 לעיל לעני! אחר.
 הר״ב והרמב׳׳ם כהי׳

 וכמ״ש התוס׳
ס ותמיהני על י פ ת מ  דמיו לנדבה פח). המפריש פסחו ו

 לא יביאנו בנו אחריו לשם פסח. אלא לשס
 שלמים: ח הפסח שנתערב בזבחים בז).
 כולן ידעו עד שיסתאבו. רמירו ויביא
 בדמי היפה שבהן ממין זה. ובדמי היפה
. ויפסיד המותר מביתו. 0  שבהן ממין זה »
 נתערב כט) בבכורות ל) רבי שמעון אומד
 אם חבורת כהנים יאכלו ט חבורה
 שאבדה פסחה. ואמרה לאחד צא ובקש
 ושחוט עלינולב). והלך ומצא ושחט, והם
 לקחו ושחטו.as שלו נשחט ראשון הוא
 אוכל משלו. והם אוכליםעמומשלולג). ואם
 שלחן נשחט ראשון. הםאובלין משלהןלי)

 והוא

. דהוה ליה פסח שמתו ח ס  לא יביאנו בנו אחריו לשם פ
. שלשה טלאים. ב ר ע ת נ  בעליו ואין כאן ממיין: ךן הפסח ש
. ואחד של אשם. ואחד של עולה שנתערבו. כולן  אחד של פסח
. עולתדשמח  ירעו עד שיסתאבו: ויביא בדמי היפה שבהן

 היפה עולה היה

 ין׳ס כר׳א:

 תוספות רע״ק
 אחר תמיד של הערביים
 כדחניא יאוחר דבר
 שנאמר כו בערב ובין
 הערכיים לדבר שלא
 נאמר בו אלא בין
 הערביים לבד אבל פסח
 שני הי מיניי׳ דבעי קדים
 ועביד ברישא והא רלא
 חשיב לה כםתני' דהבא
 ייל תנא ושייר : ז נאות
] בתוי׳ט ריח ט  מ
. וביוה ראיה ו ל פ י  ו
ח ו ־  גמירה) עיין תשו
j הכם צבי סימן מיה 

ל ו ד ר ב ו  א

 מילת זכריו דהנ־ול לו
ב ילאו בר מהילא  כתי
ת ב ש  הוא ^ וסעתה ב
 דמילה שלביו אינה
ת איכ לאו ב  דוחה ש
 כר מהילא הוא ואיננו
 מעכב בשעת עשי׳ א״כ
 הוי שפיר סיד דהפשת
 כשר דהא יכיל למול
 בלילה בשעת אכילה
 ואף בל״ו ששיר ייל
 כקו׳ החום׳ הניל (םיט
 בי] דנברא בר אבילח
 הוא וחקוני הוא דלא
. ואיכ שט*ר ן תק  נ
 איעטריך לאשמועינן
 דאף בשבת פסול דלא
 מוכח מטחני׳ רחמיד
. ו י כ . וצ״ע ב ט ח ש  נ

 להם לכתוב דמתניתין דנא כהלכתא
ת פ״ד מהק״פ כתב מ ח ב  כמ״ש לעיל. ו
 ירעה וכו׳ ויביא בדמיו פסח ואם לא
 נפל בו מום עד שהקריב פסחו יביא
 בדמיו כלמיס והיינו כמתניתין דתמורה
 נבי אשם. *ומזה ראיה גמורה
 צמ״ש לעיל. דהרמב״ס ס״ל ירעה אף
 למ״ד אין ב״ח נדחים. דהא הכא
 דכתבתי עי׳פ התום' דמ״ד דסבר אין
 נדחין ס״ל ה״נ דאין נדתי! ואפייה כתב
 הרמב״ס ירעה אלא ודאי ראיס ס״ל
 דירפ& דהכא לאו דחייה היא. אלא
 יפלו לנדבה הוא דהוי דחייה. וכ״ש
 דס״ל בירעה ללעיל ללאו לחייה היא.
 ומיהו נירסת רש״י וכן התוספות
 ויביא בדמיה שלמיה ועיין במכנה דלקמן. ולרש״י הא דקאמר בעלי
 חיים נדחים. היינו מדלא קרב עצמו בלמים אלא ירעה. וכדפי׳
ת עליה קדושת ח  רש״י בגמרא. ולהרמב״םמכום הא לא איריא מ
 מוףדליבעי מום כלפי' בפ״ג דתמורהמפנהגיאלאמדתנןיפלו
. פירש הר״ב דאין א יביאנו בנו אחריו לכס פסח  דמיו לנדבה: ל
 כאן מכרן וצריך שלא יהיה בלא בעליס. עיין במשנה י׳ ר״א
: ח [״וימכרו א י מ ג  והכא מיירי שלא נתמנה בנו עמו כדאיתא ב
 ויביא כו׳. פירבהר״ב וכיצד הוא עושה כו׳ מביא ג׳ סלעים
 מביתו כו׳ ואומר כל מקוס שהיא העולה כוי וכפירוש רש״י ויהיב
 טעמא למילתיה דאל״ה הרי הוא מחלין!. שמביא שלמים בדמי
 האשם או בדמי העולה. והרי קדוכת הבהמה חלתה על מעות
 דמיה ואין מכנין מקלושה לקדושה ע״כ. וקשיח לפי זה מאי ימכרו
 דתנןובפ״ח חבחיס דן! ע״א ע״ב פירש״י וימכרו נמצאו דמי עולה. עולה. דמי כלמים. פלמים. ואיט יורע אילו׳עולה ואילו
. ומ״מ מסיק דנ״ל דל״ג וימכרו כוי מנח ׳  שלמים. הלכך יכול מעות כננד דמי היפה ויאמר כל מקום פהס מעות פולה כו
ביא י  הסיפא והעתקתי דבריו שם מפנה ב׳ בי־״ה ירעו כוי. ועוד עיין כם בד״ה וימכרו כוי מ״ש בזה בשם הרמבי׳ס ו״ל]: ו
 בדמי היפה שבהן ממין זה. ולא אמרינן דיפלו דמיו לנדבה כדלעיל דמתני׳ דהכא כח״ד אין בעלי חיים נדחים והיינו נמ׳ דפירש
. ואילו לעיל חנן יפלו לנדבה. ולפי זה ה״נ סליה פירקא דהתערובוח פ״ח לזבחים דתנן בהו יביא ח ס  הר״ב ביביא בלמיו פ
 במד היפה שבהן ממין זה וכוי. ולגירםת רשי׳י ותוספות ללעיל לא קשה כלל. ויש לי ראיה לדבדהם דבפ״ח דזבחיס לן) ע״ג
 מ״ב אמתניפין לזבחים שנתערבו מין בשאינו מינו ריביא מדמי היפה שבהן ממי! זה וכוי אמר רבא השתא לאמור רבנן לא
 נקריב אי אקריב לא ארצי. ומסיק דכמחן דאמר בעלי חיים נדחים חמר לכמעתיה. מכמע דהנך דיני! כמ״ד ב״ח נלחיס נמי
 את־י; ואפילו הכי יקריב מאותי מין ולא חמרינן יפיל לנדבה. א״כ משמע ודאי דלעיל נמי לא גרסינן יפלו לנד3ה אלא יביא שלמים.
יפסיד המותר. דברי הרמב״ם בפירושו אינם מובנים  וצריך לדחוק להרמב״םלומר דרבא דינא בעלמא קאמרולא מהדר המתני׳: ו
י שמעו; ב ב פסח בבכורות. פירש הר״ב רמתן דמס שוה. ומסיים רש״י ואין מעונין תנופה חזה ושוק ולא סמיכה. ולא נסכים: ר ר ע ת  לי: נ
 אומר אם חבורת כהניס יאכלו. כהבהר״ב ורבנן אמרי ירעו כו׳ ויביא בדמי כו׳ והתערובות אוכל כולם בתורת בכור בעל מוס

_ וכדםירש _ _ _ . 

 ובדמי היפה שבהן
 אשם דשמא היפה אשם היה. ובדמי
. אס קודם הפסח ח ס  היפה שבהן פ
 נסזאבו כולן. ואם לאחר הפסח
 נסתאבו יביאם לשלמים רשמא היפה
 פסח היה. ואותו מותר שצריך למסי!*
 על הב׳ עד שיגיעו לדמי היפה יפסיד
 משלו. וכיצד עושה. אם היפה שבהן
 שיה סלע מביא ג' סלעים מביתו וטכןל
 הסלע האחד ואומר. כל מקום שהיא
 העולה הרי היא מחוללת על סלע זו.
 ויביא ממנו עולה. ונוטל הסלע הב׳
 ואומר. כל מקום שהוא אשם הרי
 הוא מחולל על סלע זו. ויביא בו
 אבם וכן לשלמים: נתערב הפ^ח
ת. שמתן דמם ודם הפסח רו ו  בבכ
 ביה: ר׳ שמעון אומר אם הבורת

. כולן בו בלילה שהבכור נאכל לכהנים ףקרב פסח ו  כהנים יאכל
 לכם פסח בכ״מ שהוא. ובכורות לשם בכורות בכל מקום שק
 ואף ע״פ שהן ממעטין בזמן אכילת הבכור. שהבכור נאכל לשני
 ימים ולילה אחד ועכשיו אין אוכלין אותו אלא עד חצות כזמן הפסח
 ונמצאו מביאי,׳ קדשים לבית הפסול. ר״ש סבר שיטצין להביא
 קדכים לבית הפסול ורבנן פליגי עליה ואמרי ירעו כולן עד
 שיסתאבו ויביא מעות בדמי היפה שבת; כראמרן בפסח שנתערב
בקש. את האטד ושחוכו  בזבחים ואין הלכה כר״ש : ט צא ו
. הואיל והם אמרו לו שחומ ן  עלינו: אם שלו נשחט ראשו
 עלינו על שלו הם נמנים ושלהן ישרן* דפסח בלא בעלים הוא
. הוא אוכל משלו. ן  ואוכלי; טל! משלו: ואם שלהן נשחט ראשו

 שהרי

 תפארת ישראל כי
, ועכשו נפסל מחצוח. ר״ש ס״ל מביאין  כה) שיטילו דמיו לתיבה שהית בעזרה. להקריב מעות שבתוכו עולות ־;אכל לב׳ ימים ולילה א׳
 נרבה, רשהמזבח, מוי; כו) ונבאר פסח בלי בעלים: בז) ר״ל שנתערב קרשים לפסול. מיהו לרבנן דינו בפסח שנתערב בזבתיס לעיל שירעו
 עם אשם ועולה יחד: כח) רכמא היפה עולה היה, או פסח, או וסכ־ייממו מביא כדמי היפה שבק ב'.בהמות לשלמים, והבהמות
 אטם [ולהבי לא הזכירה המשנה שיכיא־כלמי היסה, רק כ׳ סממיס, משוס םהוממו גיסייהי, אוכלן בתורת בכור בעל מום • ונ״ל דכ״ש במעשר
 דא׳ מהנ׳ שהיה וודאי יפה, פש־מא שצריך להביאו ישהככתתילה, ולא שייך רק נקט בסר לרבותא דל׳׳נ בכהניס אעו ישראל. ענ״ל דלרי׳ש צריך
ג] דאל״כ : כט) הפסח: ל) דמחן רס לשחוע כולם, קידם לתמיד וימרס בדמן עד אח׳׳כ [כפית מי [ תו  י-גיה הא לתני כסיפא שיפסיד המיתר מכי
 rr יבכו־ סייז, ושניהן א״צ תנופת חזה ושוק / וסמיכה ונסכים: הרי עובר על עשה דהשלמ׳: לב) את האבוד כשהמצחנו: לג) מדעשוהו
 הפערמוה בליל פסח/ יאעפ״י שממע* זמן אכילת בטר שליח, ושלהן ישרף מרנשחר בלי בעלים: לד) דהרי חזרו מהשליחות

 עדם

 מחגי כ©
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h ק  שמרי לא נמנה פל שלהן והן אוכלי; משלהן שהרי חזרו ב
 האבוד ומשכו ידיה! ממנו: והן אינן אוכלין עמו. :מא שלהן
 נשחט ראשון ומשכו ידיהן מזה: ושלהן יצא לבית השריפה •
 שמא שלו נכחט ראשון וחין נמנין על השני: ופטורין מפשח
. דממ״נ א)בראשון נמט ואכילה י נ  ש
. אוחו היחיד ן ה ל ר מ  לאמעכבת: א
 שהלך לבקש את האבוד אם אחרתי
 המנוני עמכם ושחטו עלי. והן לא
 אמרו לו שחוט עלינו: הוא איכל
. ושלו ישר!*. טון שהמנותו ן ה מ  ע
 על שלהן הרי נמשך מן הראשון וחזר
 בו משליחותו: ושלו יצא לבית
פה. כמא שלהן נשחט ראשו!  השרי
 ונמשך [משלו כהרי] עשא! שלוחי;:
. דממה נפ:ך י נ  ופטור מפסח ש
 בראשון נמנה ואכילת לא מעכבת:
. שחטו עלי אס אחרתי:  אמר להן
. בקש ושחוט עליט: ו  ואסרו ל
. דהוא ן ו ש א ר  יאכלו כולם מן ה
 שלוחם והס שלוחיו: ואם אין ידוע
. ו  איזה ראשו! שניהם ישרפ
 ופטורים מפסח שני: אינן חייבין
ה. אץ להם טענה  באחריות זה לז
 זה על זה. אין חוששץ איזה ראשון.
 אלא הוא אוכל משלו.והן אוכלי! משלהן:
. מן ד ח  י אלו מושכין להם א
 הפםלדס. ואלו מושכין להם אחד:
. מבני חבורה זו בא לו אצל בני ד ח  א
 חבורה זו. ואחד מזו בא לו אצל זו:
ם. לאותו יחיד הבא  וכך הם אומרי
. אותו הפסח א ו  אצלם: אם שלנו ה
 שמשכנו אלינו יפה בררנו את כלנו.
 המכך ידך משלך והמנה עמנו על
ה. הרי  שלנו: אם שלך הוא פסח ז
 אתה עליו וידינו משוכות משלנו ויהא

 והיא אוכל משלו ואם אינו ידוע איזה
 מהן נשרט ראשון • או ששחטו שניהן
 כאחד. הוא אוכל משלג והם אינם אוכלים
 עמו. ושלהן יצא לבית השריפה לי). ופטירין
 מלעשות פסח שנילי). אמר להן לח) אם
 אדרתי. צאו ושחטו עלי. הלך ומצאו ושחט
p לקחו ושחטו. אם שלהן נשחטראשוז. \ 
 הן אוכלין משלהן. ותא אוכל עמהן. ואם
 שלו נשחט ראשון. הוא אוכל משלו. והן
 אוכלין משלהן. ואם אינו ידוע איזה מהם
 נשחט ראשון. או ששחטו שניהם כאחד.
 הן אוילין משלהן ל*/ .והוא אינו אוכל
 עטהןם). ושלו יצא לבית השריפה»*) ופטור
 מלעשות פסה שני ל>). אמר להן מא) ואמרו
 לו«ב< אוכלין כולם מן הראשון. ואם אין
 ידוע איזה מהן נשחט ראשון שניהן יוצאין
 לבית השריפה «). לא אמר להן. ולא אמרו
 לו. אינן אחראין זר! לוה״־): י שתי חבורות
 שנתערבו פסהיהןט״). אלו משכין להן
 אהד״) ואלו מושכין להן אחדטי). אחד
 מאלו בא לו אצל אלו״). ואחד מאלו בא
 לו אצל אלו. וכך הם אומדים מח). אם שלנו
. ידיך משוכות משלך. 0  הוא הפסה הזה «
 ונמנית על שלנו. ואם שלך הוא הפסח
 הזה ידינו משוכות משלנו ונמנינו על שלך
 וכן חמש חבורות של המשה המשה ושל
 עשרה עשרהנ). מושכין להן אחד מכל

 וכדפירש הר״ב במפנה ב' פ״ח דזבחים ע״ש: ט [״הוא אוכל
. אתאן כרבי יוסי בפרק דלעיל משנה  משלו והם אינם אוכלים עמו
 ז׳ לס״ל דכוחטין פסח על היחיד והלכה כמותו וא״נ אפ־לו כרבי
 יודא דאמר אין פוחטין פסח על היחיד וכגון שהמנה עליו

 אחרים וכדהחסבמשנהד׳ ועיין מ״ש
 לקמן במשנת י״א]: ופטודין מפסח
 שני. פירש הר״ב דממ״נ בראשון
 נמנו וכן לשון רש״י רוצה לומר בזה
 שנשחט ראשון. וא״נ באחד מן
 הנשחטים כאחד אלא שאין ידוע איזהו
 כדי שיהיו רשאים לאכול ממט: לא
. כתב ׳  אמר להן כו׳ אין אתראין מ
 הרמב״ם אף ע״פ כהיה בלבם שישמוט
 כל אחד מהן על חבירו או שהיו שם
 רמיזות ודברים שאומדין הרעת בהן
 שכל אחד שימצא ישחוטעל חבירו.
 וכתב בכסף משנה דנ״ל דמיתורא
. דאל״כ מאי ן  דמתניתין למל כ
 קמל״ן. פשיטא. ע״כ. ולי נראה
 לו עוד ראיהדבברייתא אמרו מכאן
 אמרו חכמים יפת שתיקה לחכמים
 קל וחומר לטפשים • שנאמר(משצי יב)
 אייל מחריש חכם יחשב ואי איתא
 דבכה״ג דברים שבלב הוו דברים
 שתיקותיה מאי. תהכיא ליה:
ו פםחיהן. ברור הוא ב ר ע ת נ  י ש
 ט זה התערובות לא נפל אלא קולם
 שישחט הפסח. הרמב״ם: אחד
 מאלו בא לו אצל אלו. כתב הרי׳ב
 לאמרינן בברייתא בגמ' לאסור
 למשוך כל בני החבורה מן הפסח
 ולהניחו בלא בעלים . וילין* מ־כתיב
 (שמות יב) ואם ימעט הבית מהיות
 משה. משמע אס רצו מתמעטין
 ונמשכין. ובלבד שיהא אחל מבני
 לבני חבורה האררת.ונמנינו על זה חבורה קייס דאם ימעט משמע שיש

 שיור. ועיין לקמן: של חמשה חמשה ושל עשרה עשרה. פירש שלך. נמצא אם החליפו הרי נמשכו כל החבורה משלהם ונמנו
 הר״ב על אותו שבררו. וכך אומרים בני חבורה השנייה ליחיד הבא
 אצלם. ועל כרחם צדך אחד מאלו לבא אצל אלו ולמנות עמהן ולא אמרינן ימשכו אלו משלהן בכל מקום שהוא ואלו משלהן ויחזרו
י החבורה מן הפסח ולהניחו בלא בעלים. ושמא  וימנו אלו על אחד ואלו על אחד משים לאמרינ; בברייתא בנמ׳ ראסור לימשךכל מ
 החליפו. ורוצים למשוך מפסחס ולמטת על אתר כשאמרו הרי ידיט משוכות משלנו. הרי נותר פסמ בלא בעלים מיד וזה אסור .
 ועכשיו כשאחד מחבורה זו בא אצל האחרת ממה נפשך אין כאן פסח בלא בעלים. אם יפה בררו להם הרי כל בני חבורתו
 עליו חון מן האחד שפירש מהן ומשך ידו. ואם החליפו הרי הלך אחד מהם עם פסחו. וכשמשכו הטתריס ידיהם הימנו נשאר
. בני אדם שנתערבו פסחיהן כל חבורה וחבורה מושכי; להם אחד מן ה ש ם  הוא עליו: וכן חמש חבורות של חמשה ח

 הפסחים
ק לשון רש׳י ז  א) כיה ברע״ב ליל וכרעיי שכדפוס פראג וקראקא שעש החוי״מ(דפוסים ראשונים) וכיה שם בשוי׳נו בלשון הריב שהניא, ושייך שפיר לומר ,
 ט כ״ה גרש׳י ,בראש1ן', וע׳ז גחנ כתריס רוצה לומר כזה שגשחע ראשון, והב״ל כתב על פירוש התוי׳ס כי לו נראה להגיה בלע׳כ ,באחל' במר^ס כראשון,

 והמדפיסים אח׳כ על היום תקנו גם ברע׳׳ב גם בתויימ ,באחו׳ וב!ה קלקלו את לברי התוי׳ט הבלתי מובנים כ״כ לפי״ז.

ן י כ  ישראל י
 מפסח שני: מר) אין משניחיןאחה נשחט ראשיו, והוא ^כל משלו והן
 משלה;:מ־) קודם שחיטה, והרי אין פסח נאכל הלא למנוייו: כו) מן ב'
 הפשחיס: מז) ר״ל א׳ מחבורה זו בא אצל הבורה האחרת, משום
 שאסור להמשך כל החבורה מפסחס: םח) ר״ל כל חבורה אומרי׳
 להיחיל שיא אצלם אם וט׳: סט) שמשכנו לנו: נ) שנתערבו פסחיהן,
 אז י' בני אדם שבכל חבורה וחבורה מתחלקין ליי הפסחים, ונעשו

ן תפארת י כ  י
 קודם שחיטת האבוד: לה) מדלא עשאן שלוחים לשחוט עליו: לו) דשמא
 נשחט אחר שחיטת האטהלז) דממ״נ באותו שנשחט ראשץ יצאי, ואכילה
 לא מעכב: לח) אחד מבני החבורה אמר להחבורה בשעה שיצא לבקש,
 אס וכו/ והס לא עשאוהו שליח: לט) דהרי לא עשאוהו שליח שישחוט:
 מ) דשמא שלו נשחט ראשו;: מ״)דשמא שלהן נשחט ראשו;: מא) אס
 אחרחי וכוי: סב) כשתמצא האביר שחטהו עלינו; מנ) וממ״נ פטוריס

ל מ״׳ :ס ז״ה. אגיד  *י
ק ני' לא א״ל . מי•׳ ש•  ל
. ת ת י ב  י•^ : י עתי ח

 צ׳יח ע׳׳נ נ י' שה הין :

 שגויי נוסחאות
 (ואס) אינו ידוש בל״נ
 וגמשכי״ר ליתא; בכי״א
ודע. שניהן  איני י
 כאחד בכי ק וגטשבי״ר

א אוכל ו . ה ת ח א  . . ב
׳ ופטורץ  משלו ט
 מלעשות ה״ש במשני״ר
 גאו כלן הדברים בשעות
 כפי מה שראוי להיות
 בסיפא גגי אמר להן כו׳
, י  ואם מינו ידוע כו
 ובסיפא באו הדברים
 הראויה להיום באן עיש .
) ושחטו בדיכ  (צאו
 וגטיק ובמשבי׳ר ליתא ,
 אם שלהן כוי עמיון,
 ואם שלו כוי משלחן
,.  בד׳׳נ הסדר . .אם שלו,
. עםהן . ן ה ל  ואם ש
 לונזיא דרישד; בכייא חן
 אוכלי! משלהן וחוא
 איבל עמהן1שלו יוצא
 לבית השריפה! • (ואם)
 א״י בכי״ק ליתא• שניהם
 כאחד בד׳נ זגט׳ק
 וכמשבייר,. כאחח .
ר להן ואמרו לו כו׳ מ  א
 טל םו^ הלשנה ליהא
 בכי׳מ א' (ובצה׳מ שם
ן י ל כ ו א ק ק  איייא)«עי׳ ל
 (כולם) כד׳: ובכייה

 ל־הא . (ואם אין ידוע
 איזה מהם נשחט ראשון
 שניהן כו׳ לביה״ש) .
 נמש׳ד סיזרז זבכי׳א
 ובמשבי״ר ליתא כ׳ז וכן
 ציהא גם בצה׳מ בכיימ
 א' ועי׳ לעיל; בד׳נ אם
 אינו ידוע שניהם וליהא
 ליל׳ איזה מהן נשחט
. וה לזה בדינ ן  ראשו
 ויכי״ק ובמשבי״(־ זח
 בזה : י וכך הם גכיימ
. היו וכן בסמוך במשנה . 
א (לו) כו״ בא  v . ב
 (לו) בטימ ב' ליזא.
 אם שלנו (הוא׳ הפסח
;. , ו . משלנ . ״נ  ה׳ה בז
 בכי׳ק לישא ; בכי״מ ב׳
. שלנו פסח זה ידינו , 
. שלנו ך ל ש  משונות מ
 אם שלך פסח זה ידיך
 משובית משלנו ונמניתח
־ שלך וכי: נפי׳ ר״ח  ע
 (•:ה וננ־נינו על שלך)
: ו־ינו הגון ע -  וינון ד
 הוא (ל״ס). ונמנית
 ביישני״ר ונמניחה ,
. בט״מ ה ש מ  דמשה ה
. בני אדם ועיי  א' ,
י. מושכן להן  רש׳
נטימ  אחד גל״נ ו

 נמשכין לוזן.

ם י ט ־ ק  ל
 חוי״ט ד״ח הוא וכוי
 וכגון שלמגה זכו׳ רצ׳ל
 ואליבא דר׳ ילודה צריך
 לס יש דדאי דקתני בהאי
 בבא הוא אוכל משלו
 1־:ס אינם אוכלים עמו
 :;הו לוקא אה היה במכין

 שזמנה



m מי שהיה פרס ט פפחים תוספת יו״ט סיג ציונים a m ע 
* 1 נ , ״ n ע ׳ i . ם י נ א ש  י

: ס ׳  שם ה

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 וכן הם אומרים ב־״נ
ך כ יר ו  ובכייק וברשני
א שנתערבו • י . ו י  ה
, זה ׳  פםהיהם בכיימ א
. זה בא אצל ה  מם ז
ה. (בא) אצל זה ז  זה ו
ו בא . בא ל . : י ד  ב
ו . ; בכי״נג א' בא  ל
, וזה אצל זה . ה  ז
 וליחא. הס אומרים
 בכייק וכ^פבייר הוא
י והוא' פםח ל . ע ר מ ו  א
 זח בכי/־: נ׳ •לילזא;
נ ויכי״ק ובישבייר  בלי
. הפסח הזח וכן . 

ך.  בסמו

 לקוטים
 שהמנה פליז אחרים שאליל
 הינ שלו יונא לבית
 השריפה מהטעם שנשחט
 טל היחיד דהא כיון ולר׳
 יהודה מדאורייתא הוא
 שאין שוחסי! על היתיד
 למפיק ליה מקרא דלא
 תוכל לאיה באחד א׳כ אס
 שחטו על היחיד ודאי דלא
 מצי אכיל ועובר עליו משום
 לא שאכל כל הוענה כל
 שתיעבתי לך ה״ה בגל
י גמי י  האכל ראיל דלי
 אסמכתא כפלמא הוא
י ע ב ד ר א י  ולעולם דרבנן ד
 סתם בשיס מ־' יוסי האי
 באחד מאי עגיד ליה
 משמע דדרשא נמורה כיא
 א״כ החי בבא דהר1, או;ל
 וכולי צריך לאוקמה בהמה
 אחרים אבל אין ר״ל לנר׳
 יהודה כולה מתני* כשהמכה
 אחרים רגבא דאם אץ
 ידוע דסיסא לקחני ושלו
 יצא לבית השרישה בע״כ
 לא מחוקמא בשהמנה
 אחרים דאש כן למה נשרף
 יאכלוהו אחרים אלא
 כדכשיכ, והשתא לא היקשי
 מה שהק׳ הרמי) ון״ל
 חימא רא׳כ לא משכחת

 לה שלו יצא לבהיש דליכא־
כ דגם  ססח כלא בעלים עי
 התוי׳נו ידע זם זאין
 כוונתו אלא כדאמרן וגם
 מ״ש הרמי! עוד דילמא
ג  דגם ר'יהודה מודה גכה׳
 נד׳ דא־א לומר כן כיון
 מידאורייתמ הוא לדידיס

 כדהיכחנו: (שיל) שש
' : ׳ ולי נ א כי  דיה ל
ז אין זו ר ט־נ סרמ׳ כ  ו
 ראיה דהיכי מוכח מכאן
 דאפילו אס היו רמי!1ת
ד י ק כלום וכיב גס הג  א
 ולא ידטנא מאי קושיא
 דששיר נרי לראיה חותכת
 היא לאם איי דלמיזות
ו ליה מאי קא:יר מ  מ
 השים יפה שתיקה הרי זה
 ששתק ואסיה יוצא לבהיש
 מפני הרמי!ות שרמז ומה
 טובו ומה יופיו א״ו
 דאסילו קורץ בעיניו מולל
 כרגליו וכולי לא איכפת

די  מי

 הר״ב שאם החליפו לא יהא כאן פסח שאין אחל מבעליו
 הראשונים עליו. לאפיקי אם חבורה אחס שבהן של ארבעה

 הפסחים. וחמשה אנשיס כבכל חבורה וחבורה מתחלקין [לחמשה]
 פסחים שאם החליפו לא יהא כאן פס׳ שאין אחד מבעליו הראשונים

 עליו: וכך הם אומרים. כשנעשו עתה החבורות החדשים אומרים אפשר שיתחלף פסח שלהן לחבורה חדשה שנתחדשה מהארבעה
 הדי לאחד אם כלך הוא פסת זה. הרי ידיט ארבעתנו מסולקות מדי שבאו מ! ארבע חבורות של חמשת ונמצא שאין עליו כוס אחד
 מבעליו הראשונים. והא אמרן בלבד
 שיהא אחד מבני חבורה קיים. ועיין
 לקמן: יא זה ממנה עמו אחד מ;
 השוק. פירש הר״ב שאס בא להתטת
 כשהן יחידים כו׳ הרי מטח את פסחו
 בלא בעלים אבל ככממנה עמו אחד
 מן השוק קודם לכן הרי יש כאן
 בעלים. ואע״נ דליכא אחר מבני
 חבורה הראבונים. ולעיל אמרינן
 דדוקא של ה׳ ה' אבל של ה׳ וד׳
 לא. משוס דאין אחד מבני חבורה
 ולא אמרינן שימנו עמהן א׳
 יהיו נס כן של חמשה. מפרכינן
 בנמרא י דמחניהין דלעיל כר״י דם״ל דבעינן דוקא אחד של
 בני חבורה יהא קיים עליו. ולהכי 'לא מהני לעיל. שימט
 עליו אחד מן השוק. והא דמהני הכא משום דליי לטעמיה דש״ל
 בפרק דלעיל משנה ז' דאין כוחטין את הנסח על היחיד הלכך
 מעיקרא לאמנויי אחריני בהריה קאי. וכאחד מבני חבורה
 דמי. ולא קשיא דמתניתין דהכא דלא כהלכתא דפסקינן לעיל
 כר׳ יוסי דלא כר׳ יהורה. דלר׳ יוסי נמי דינא הכי דמפורש
 בברייתא דאיהו ס״ל דאין צריך שיהא אחד מבני חבורה דוקא
 אלא שלא יהא בלא בעליס כלל. ולא עוד אלא דבמחני' דלעיל

 הבורה וחבורה. וכן הם אומדיםנ»):
 יא שנים שנתערבו פםחיהס »). זה מושך
 לו אחד «). וזה מושך לו אחד ״). זה ממנה
 עמו אהד מן השוק נד). וזה ממנה עמו אחד
. וזה בא  מן השוקני). זה בא אצל זה נה)
 אצל זה »•<׳). וכך הם אומריםני) אס שלי הוא
 פסח זה. ידיך משוכות משלך ונמנית על
 שלי. ואם שלך הוא פסח זה.ידי משוכות

 משלי. ונמניתי על שלך:

 מן השוק קודם שיתנו

 פסחינו בכל מקום שהם ונמנינו עמך
 וכן הוא וני חודין ואומרין לשני וכן
 הד׳ לכל אחד שבחבורה. וכל חבורה
 וחבורה כן: יא שנים שנתערבו
. ראובן ושמעון שנתערבו הן  פסחי
 פסחיהן ראובן מושך לו אחד. ושמעק
 מושך לו אחד. ראובן הולך וממנה עמו
 אחד מן השוק. ואומר כל מקום שהוא
ד אתה נמנה עליו.  פסח שלי. ה
 וראובן בא לו אצל פסח שמשך לו
 שמעון. ושמעון בא לו אצל פסח
 שמשך לו ראובן וכך אומר לו ראובן

 ליהודה הנשאר על פסח שמשך לו שמעון. אם שלך הוא פסח
. שיפה בירר לו שמעון תחלה הרי ידי משוכות משלי והריני :  ז
. ואס שלי הוא פסח זה. שלא כוונתי מתחלה ה ז ל  נמנה עמך ע
 לברור יפה ואין זה פסח כנמנית עליו עם כמעון. הרי ידיך
 מסולקות מכלך . והמנה עמי על זה. ולכך הוצרך כל אחד
ות עמו אחד מן השוק. באם באו להתנות כשהן יחידים  ממנ
 ולומר אס שלי הוא פסח זה וכלך כלך. הרי יפה בררנו.
 ואס לאו. הרי אני נדבך ידי משלי. ונמנה על שלך. נמצא כשהוא
 מושך מבלו. הרי הוא מניח את פסחו בלא בעלים. שעדיין לא
 נמנה עליו אחד. והא ליכא למימר שימנה כל אחד על של
 חבירו קודס שימשוך ידו משלו. דאין נמנין על שני פסחים

 כאחד. ואין זה מנוייו:
 אפי׳ שלה׳ ודיאיכא נמי תקנתא למטת אחד מן השוק. ומ״מ
 הרמב׳׳ם בפ״ג מהק״פ העתיק מתני׳ דלעיל כלשונה מכוס דהך
 פלונתא דבלא בעלים לא הניא בפלונתאידפרק דלעיל כלל.
. ומ״ש הר״ב והא ציכא למימר שימנה וכו׳ קודס שימשוך. וכי׳כ רש׳יי בכאן. ם ת כ  והויא מחלוקת בברייתא וסתס במשנה דהלכה כ
 וקאי נמי אמתניתין דלעיל ונערו לה עד הכח. מכוס דהכא הוה אמינא דלא מטרחינן ליה שימנה אחד מן השוק: אם שלי כוי.

 וכמו כן יאמר השני לחבירו. הרמב״ם:

ן י כ  ישראל י
 שלנו הוא הפסח הזה וכו/וחוזר הוא ונ׳ מהחבורה ואומרים להאחר
 כך,וכן לכל הה׳ וכן בכל חבורה וחבורה:נב) ראובן ושמעין:ננ) פסח אי:
 נד) שאומר להאירה כל מקים שהוא פסח שלי תהא נמנה עליו, ולהט
 צריך לאורח, כדי שכשימשוך ידיו מפםהו אח״כ, לא ישאר פסחו בלי
 בעליס:נד.) ראובן נלווה על האורח שבירר לו שמעון: נה״ץשמעון נלווה
 אל האורח שבירר לו ראוכן:גי;ראובן ושמעין כל אחד להאורח שבא אצלו:

ן תפארת י כ  י
 י' חבורו' חדשו/ובכה״ג כל סס־ז ופסח ישאר עכ״פ א' מבעליו הראשוני'
 עליו. אבל אס אנשי חבורה אחת פקוחה ממניין הפסחים, כנץ
 שנתערבו ה׳פסחים, וחבירה אחת מהן של ל׳ בני אדם, אי אפשר
 להם בתקון זה, ואז צריכה אותה החבורה הקשנה להמנות עמס א׳
 מהשוק, כדי שיהיו מספר אנשיה כמניין הפסחים: נא) כשמשט
, אומרי' ר׳ שבכל חבורה להחמישי, אם  כל חבורה חדשה פשח א'

 הלכתא גבירתא כללא דפי־ק ט
 שהיה הולה ברגליו , והוא בירושלים ולא הניע לעזרה עד שיעבוד זמן
, ולראביד בנתעבב י נ ש , ה״ו אנוס, וחייב כרת בהזיד ולא עשה ה ן  הקרב
 סדוחק הבהמות הוא בדרך רחוקה ממש ופטור!; הזיד ולא הקריב
, ובכלל מזיז• ח ר , ולא הקריב בשני אפי׳ מחמח שוננ חייב ב ן  בראשו
 נ״כ טמא שיבול לטהר בפסח ראשון, שלא טבל וישב בטומאתו יכן
, הוא דהראשון אסור י . הנפקותא בין ראשון לשנ ג י  ערל שלא מל: מ
ל יראה ובל ימצא, ואינ־ נשחט על חמץ, ואין מוציא־ן ממנו ב  בחם׳ן ב
 pn לחבורה , ומעון הלל באכילתו , וסביאין עמו הגינה , ואפשר שיבא
, או הבחנים או כלי שרת; משאיכ ן  בטומאה , כשרוב הקהל ממאי
; ושניהם דוחין את השבת ומעונין הלל בעשייתן, ונאכלין י  בפסח שנ
, ואין שוברין בהם עצם,  צלי בבית אחד על מצה וט־ור, ואץ מוחירין מהן
 שאין השני שוד. לראשון אלא ברברים שנתפרשו והן המצות שבנושו, ועליו
. פסח שבא במיםאה נאכל בטומאה, ר ״ ל הוקת הפסח יעשו: מ כ  נאמר כ
, לא הטמאים שהטומאה ע נ , וכיוצא בהן מטמאי מ ת  דהיינו לטמאי מ
מ ובנבנםו י  יוצאת מגופן כזבים ובו׳ ובאכלו פטור ניעי׳ לעיל •״ז ם
, ובעשו עבודה חייבין ח ר  לעורח אעפ״י שנעשה הפסח בטומאה הייבין פ

ה ח י  למודיעים ויכול לכנס בסוסים ובהלויס יכול יהא חייג, תיל ובדרך לא היה. מ

. מי שהיה טמא בשעת שחיטת פסח נמחטומאה , ב  פרס ט משנה א
, דהיינו שאינו יכול לאכול םםחו בליל ו י  י" י שאין שוהםיו על
־ד.  ט׳׳ו מחמת טומאה , לאפיקי הנוגע בנבלח ושרץ וביוצא בהן בי
, וטמא מת שחל שביעי , ובשיעריב שמשו יאבל ו  דמובל ושוחטין עלי
, ב ר ע ד, אעפ״י שטבל והוזה עליו , דראוי לאכול קדשים ב י  שלו בי
, שהיח בינו ובין חומח ה ק ו ח  נדחה לפסח שני] או שהיח אז בדרך ר
, דאז אינו יכול ד י  ירושלים ט״ו מיל או •יותר בעלייח השמש דיום י
 להגיע לירושלים אחר הצוח בשחיטת הפסח , כשיהלך ברגליו בנחת
, שהמציאו התחבולה להלך ו נ י  זובשנזבה לעשות הפסח אייה בזמנ
ל, אייזענבאהן ויהי׳ שם אייזענבאהן, אזי  במהירות עיי שבילי ברז
, על פי ב״ר ה נ ש מ  יהיה דין דרך רחוקה משונה ממה שקבעה ה
ל שיהיה' אז אייה בירושלים תוב׳׳ב*)] או נאנס באונם אהר או ת נ  ה
ן י  ששגנ ילא הקריב בראשון, הרי זה מביא פסח בי״ד להדש אייר נ
 וזע.* כייס ודוחה שבת שאין תשלומי; לראשון אלא רנל בט״ע . ובלא
, משאיכ באונס ח ר כ  עשה השני במזיד בטמא או בדרך רחוקה פטור מ
ח בדחקס או ו בהםו ה ו ב כ ע  אחר חייב ברח נו בהלך ולא הניע מפני •

א פסחים (דף ציד א׳) ת״ר היה עומד חוץ ר מ  ־׳< עתל הדרנא בי מפר שנזלרהי מ
סדר מועד ח״א] ] 
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 נשחט ראשון. או בנשחטו «טניהן כאחת היא אוכל מפילי, והן אינן אופלץ
ל זה ברק אמר׳ ההבורח להשליח .  עמו, ושלדן נשרף ופטורי; מפסח שני. כ
, הלך ומצא , , ל , אפ איחרחי שחטי ק ה ר ו ב ה ה  משא״כ באמר נ״ב השליח ל
, אם שלהן נשהט ראשון הוא נגרר עםהם על  ושחט , והם לקחו ושחטו
, , והן משלהן ו , והשני נשרף, ואם שלו נשחט ראשון הוא אוכל משל  פסהן
, והוא אינו אוכל ושלו  ובאין ידוע או שנשחטו כאחת דן אוכלין משלהן
, ד״ד. זעטודין דכתבו דלא ׳  נשרף ופטיר מפסח שני נועי׳ תו׳ דע״ח, ב
, דבשבח לפני  דמי לפ׳ח מ״ב , כשבח רבו מה אמר לו אם גדי או טלה
, ותמה רבינו מהרש״א דאםאי לא דמי י  זריקה .הייבין לעשות פסח שנ
 דכמו רשם , כי אזדריק לא הזי לאכילה ה״נ הכא כי אזדריק לא הזי לאכילה
/ וזיל ושיהא דמרן לא ידענא , רהתם  וע״ר זצוק״ל בגי׳ השים שלו כ
, כיון דשכח באוהד. שעה ואם גם היה י  בשעת זריקה ודאי לא הוי חז
, משאיב הכא חי  רבו שם בשעת שחיטה, לא היה יורע על איזה צוה או
 אולי באותה שעה עדיין לא נשחט שלהם, ואילו היה שם בשעת שחיטה
. ב׳ הבורות י  היו יורע־ן שזה או זה נשחט ראשון והוי הזי להן ודייק] י י •
ש אהד מן התערו בח, ב  שנחערבו פםחיהן קודם,שישחטו חבורה זו לוקחץ כ
, ואחד מבני השנייה , ואי מבני הבורח בא •אצל אלו י  והשניה לוקחי! הב
 אצל הראשונה , וכל הבורה אומרת לזה האחד שבא אצלם, אמ שלנו
, ח ז , ואם שלך הפסח ה ו  הפסח הזה , ידיך משוכות משלך ונמנית על שלנ
, וכן חמש חבורות מהי ה׳ בני  ידינו משיכות משלנו ונמנינו על שלך
, מושכין להן אהד מכל חבורה לחבורח ׳ , אי עשר חבורות מיי י ם ד  א
, שנים שנתערבו א י כך הם מתני׳ ואומרים, ושוהטין: מ , ו ת ר ח א  ה
, זה ממנה על פסחו ד ח א בת וזד׳ לוקח ה , זה לוקח אחד מהתערו  פסחיהן
n ב, v v אחד מהשוק, והאחר ממנה עמו אחד מהשוק, כדי 
, ויביא שוב א׳ מאלו אצל ת, ואה״ב יביא אחד משניהם אצל אלו  חבורו
 חאהר , ומתנה כל א׳ עם חבירו שכא אצלו מחבורה שנייה, כלעיל ,
, ואם שלך הוא ידי י  אם שלי הפסח זה ידיך משוכות משלך ונמנית על של
: ם ו ל , ונמצאו שלא הפסידו כ ך  משוכה מפסח שלי ונמניתי על של

 מיחה בידי שמים, מירא טמאי מת שדחקו ונכנסו להיכל בפםח שבא
 בטומאה פטור אעפיי שלא הותרו אלא לעזרה , הואיל ואין אגי קורא
ל בין פסח מצרים לפסח י ב ה  בהן אל מרוץ למחנה - תשלחום; rfc 4 ה
ר, וטעון חגעת דם באנודה אזוכ  דורוח, שממ״צ, לקיחת; מבעשו
, י  למשקוף ובי מזוזות, ושיאגל בחשזון, םשאיכ פ״ד, וכיש הסת שנ
ל חוקת הפסת יעשו אותו: והמוצו של פמיצ לא כ  אעפ״י שנאמר בו כ
. מי שאבד ו י : מ ׳  חיח נוהג רק יומ א׳ ואיסור חמץ מפסח דורות כל ז
, והרי שניהן עומרין ר ה  פסחו ומצאו ל2םח אהד שהפריש בבר פסה א
, והב׳ שלמימ , ובמצאו אחר ששחט ה ס  יקריב איוה מד.[ שירצה לשם פ
, א צ מ נ ה ה ז ב - ה ר ו מ  פסחו הרי זה יקריב שלמים, ואם המיר ועשה ח
 אז דק בנמצא אחר שח־ניה , רהוא שלמים תמורתו ג״כ חקריב שלמים,
 משא״כ בנמצא קורס שחיטה, דראוי ניכ להקריבו לפסח , אפי׳ המיר אחד
 השחיטה, אין תמורתו קרי1ה, אלא תרעה עד שיפול בו מום ויביא בדמ־ו
 שלמים: כ״ז, המפריש נקבה לפםהו או זכר בן שתי שנים, ירעה עד
 ש־פול בו מום וימבר ויביא בדמיו פסח, ובאם לא נפל מומ ער שהקריב
ח, אין בנו מביאו , יביא בדמיו שלמיש , הפרי* פסחי ומת אחר הצו  פסחו
 לפסח, אאיכ הי* נמנה עם אביו דזולת זה מביאו שלטים, ובמת קורם
, םםה שנתערב בשלמים , דהוא אונן, לפסה שגי: מ״ר ו נ  חצות נדהה ב
 יקריבו בילן שלמים; ובזבהים אחרים ירעו עד שיפול בהם מוס ויביא בדמי
, באם נסחאבו ח ס  היפה שבהן ממין זה דזבח־ם , ובימי היפה שבהן פ
, יביא בדמי היפה שבהן שלמים ה ס  עדיין קודם פסח , ובנםתאבו לאחר פ
ת פסח , ויפסיד המותר מביתי; ובנתערב בבכורות ירעה הכל עד שיסתאב ח  ח
פח שבתערובת, ו־אםר ם, ויביא בהמה שיפה כי  ויאכלו בבכור כעל מו
 כימק שהוא הפסח תחול קדושיו על זו ויקריב נח שלמים , באם קרב כבר
, ו נ  פםהי: מ״ט . חבורה שאבד פסח׳ ואמרו לאחד צא ובקש ושחוט עלי
, והם לקחו פסה אחר ושחטוהו, אם  הלך ומצא פסח שאבד ושחט אותו
, והשני ישרף, ואס ו , הוא אוכל משלו והן אוכלין עמ ן  שלו נשחט ראשו
 שלהן נשחט ראשון הן אוכלין משלהן, והוא אובל משלו, ובאין ידוע , איזהו

 *יליכל זמן שלא דיבר וגזה
 יפ: כח השתיקה: (ש״ל):
 בא׳ד מכאן א^־ו וכוי
 ניר שי* לפני דבר כ)ה
 אמרו וכזי ונראה רכוונתו
 ליישב דהיכי קא::ר דבר
 כללי יפה שמיקי; לחכמים
 כלי השהקס כד׳ח היא
 גרועה וכ־איתא בירוש'
 לברכות כל פשטיא בישין
 ופטסיא דאורייתא מבין
 ומשוס הט קאמר מס;י
 דבר כזה לוקא הוא
׳:  גאמרו יפה שתיקה וכו

 (שיל)

 הוספת יום טוב ערבי פסחים פרק י פסחים ר״ע מברטנורה
חה. קורם למנחה מעכו. ס סמוך למנ פסחי  פרין י א סמוך למנחה. פירש הר׳יב בהחלה פעה פיק יא^רבי
 ׳ עשירית. ומנחה דהכא מנחה קמנה כמו חצי שעה. בתחלת שעה עשירית. דחמיד
 היא דלא כמשנה ב׳ דפ״ק דשבת דתכאטעמא משום הדור מצוה קרב בתפע ומחצה והוא א) זמן המנחה וקודם למנחה חצי שעה.
. כדי שיאכל מצה ם ד ד שתחשך. הויבתחלת שעה עשירית: לא יאכל א  וסני בהט. וטעם לשם מנחה כתבתי ברפ״דדברכוח: ע
 לתאבון משום הדור מלוה. ולחם
 סשיטא דלא מצי אכיל. דחמן אסור
 משש שעות ולמעלה. ומכה נמי הא
 אמרינן בירושלמי האוכל מצה בערב
 פסח כבא על ארוסתו בבית חמיו.
 ולא נצרכה אלא לשאר אוכלץ שלא ימלא
 כריסו מהן: עד שיסב. במטה\ועל ב)

 וטעמא משום דכתיב (שמוח יכ) ואכלו
 את הישר בלילה הזה . ומצה ומרור
 אתקשו לפסח. תוספות: ואפילו
. דסיל דהסיבת עני לא , ו  עני כ
 חשיבא הסיבה דאין לו על מ: להם-:

 דאז זמן אכילת מצה כדתניא בתוספחא
ק י א ?{רבי פסחים ־ סמוך למנחה א). י  הפסח ומצה ומרור מצוחן משתחרר פ
 לא יאכל אדם ב) עד
 שתחשךנ). ואפילו עני שבישראלי) לא
 יאכל עד שיסב ״). ולא יפרחו לו י) מארבע
. ואפילו מן התמחוי״): ה ן י  כוסות של י

. נבאי צדקה המפרנסים ו ל ו ת ה פ  ואין זה דרך חירות. וי״מ דאדלעיל קאי •עד שתחשך ואפילו הכלחן כדרך בני חורין: ולא י
. דהיינו עני י ס מן התמחו  עני בביכראל. פירוש עני שלא אכל כמה יחים לא יאכל עד את העניים: ואפילו היא מתפרנ
 שתחשך. תוספות: ואפילו מן התמחוי. גמרא פשיטא. לא שבעניים דתנן במסכת פאה מי שיש לו מזון [כתי סעודות] לא
. כנגד ד לשונות של גאילה שיש ת ו ס ו  נצרכה אלא אפילו לר״ע דאמר פשה שבתך חול ואל תצטרך יטול מן התמחוי: ד׳ כ

 לבריות בפל שרז
. י ל ר ,או ע 'ס הראשונים (סראג וקראקא) ציתא למלה חחלח. ג) ופל ברעיב די י ' המנחה ודפוסי הו מן  א) ,ברעיכ דיר והוא ,החלת ז

ן תפארת י כ  י
 פ״י א) ר״ל קודם למנחה קטנה, והיא בט׳ שעות ומחכה, וסמיך
 לה היינו בהחלת שעה י', שהוא חחלח רביעית האחרון של
 יום: ב.) מנה עשירה, אבל פאר מצה אסור אפילו מהבוקר ץ ופירות
 ובכר וכדומה, מותר כל היום רק לח ימצא כריסו מהן [תעי׳א]:
 נ) כרי שיאכל מצה לתיאבון, ומסייע אסור נמי במצה כל היום,
 דבמצה שיוכל לצאת בה בלילה החמירו טפי כדי שיאכלנה בלילה
 לתיאבון. מיהי מצה שנתבשלה עד שנממעבה וממוחה, [כמצה ברייא],
 או [מצה קלעסכען], מותר לאכלן בע״פ, אבל מצה מטוגן, [כמצה
 לאקשען, וקיגעל] או [פאנקיכען] שנעשה ממצה [רייביכס] או ממצה
 שי־יייה, אסורים בע״ס [פרי מגלים שם]. מיהו מרור מדס״ל בזה״ז
 בלילה רק מדרבנן, שרי ביום, ויש אוסרים. ויין מעט אסיר,
 ומרובה שרי דמרובהגריר האוח ה:!אכצ [;ם]: ד) כאץ דרכו להסב,
: ה) ישב על מעה אי ספסל, [ ג ״ ע ח  נס אין לו כרים להסב עליהן [
 ויסמוך על צד שמאל בכעת אכילת מצה ובחייה ד׳ כוסות, אבל
. ומי שהוא אבל, צריר הסיבה, וישנה [ ה ׳ ע ת  ממר א׳זצ הסיבה [

 ציונים

 3*י א ערבי «פחי0 .

. ה ח נ ס  נ״פ ע״א: סכ׳וך ל
ג י מ י פה׳ ד5ה ?־'נ ה '  «יי׳ «
 עמיו מיה na*« או״וז סי'
 h'sa סעי׳ אי: עד 3•ת״ישך.
 מיי' ns or'« אייח כן•'
 געיכ סע•׳ ח׳: אפילי «ננ* 1
 •מייל פ׳ ג׳ מיי׳ «יז מהי
\ מיא t נ « ' ז » » n'r אצה 
 מושיע או *יו פי׳ שעי'ב סי1י'
. ו ת ח פ  ג הגיה י

ן  ישראל יכי
 מעט, וילבש קיטל בלי בסף [ח״י תעיב סק״ס ולמג״א וגו״ז ש0 פטור
 מהסיבה]. ובן אצל אביו, י״א צריך וי״א א״צ הסיבה. ותלמיד אצל
 רבו א״צ הסיבה. ואפה א״צ הסיבה, חוץ מאשה חשובה, ולריק
, ואפייה אין נוהגות להסב, [ ב ״  כולן חפובוח [ונ״ל ראיה מחי׳מ סי׳ ם
 דסומכין על ראבי״ה דבזהי׳ז אין חיוב להסב. וכל הצריך הסיבה
 ואכל או שהה בלא הסיבה, לדידן שאין דרכנו בהסיבה א״צ לחזור
 לאכול ולשתות בהסיבה, דיי׳א דבאדנימ פטורים מה״ט מהסיבה ,
: 0 אפילו לאשה  ואף דלא קיי״ל כן, עכ״פ בדיעבד יצא [תע־ע]
 [שם]; ז) כנגד ד' לסינית שנזכרו בגאולת מצרים, והוצאתי, והצלת/
 וגאלתי, ולקחתי, [ינ״ל שמרמזיס לל׳ תסדיס ש>משו להס בגאולת מצרים,
, והצלחי כ:גל ,ממינם׳ שנצלו ממצרים חחת ל סבל סרך ״הגוף׳ ג  והוצאחי, מ
 עמלתם שם רד״ו שנים, וגאלתי תחת ,ככולם״ שנתגדל כשנעגשו מצרים מל
 ידן וי5או סם כיל רמה, ולקחתי כנגד רווח ״הרוחני" שהשיגו כשלקחם י!קג״ס
 לו לעס ונתן להס התה' ק , זלכן ראוי שישאו כיס ישועות מל כל חסל וחסר
: ח) ר״נ אפילו עני שבעניים שמתפרנס מהתמחוי, אם לא  לבל]

 מיי׳ 3ס ה״ז מישימ פס
: נ " " I D 

 שנויי נוסחאות
 פ״י א ערבי פסחים
 בכי״ין וכמשג״ב
 ובמשבי״ר ערב פסחים
 (ועיי חוסי) וכיה גסי׳
ו ל י פ א  ר׳ח וברש׳י. ו
 *גי בכייק ובמשביב

 אפילו

 הוספות חדשים
א  3״•״ א במשנה ל

 יאכל כו׳וכיסכש״ע
 סי׳ חעיח, וסיים ויורם
 טעה י׳ מותר לאכול מצה
 עשירה אבל מנה שיוצאין

 כה
 תוספות רע׳׳ק

י א [אות נ] בחוי״מ ׳ £ 
. י נ  ד״ה ואמילו ע
 עד שתחשך t יבסשר
 בריח שלום על התורה
 כ׳ בפרשח בא בשם
, יעקב וע״ל  החכם מוח
 ריש לפרש לפי מה דאי׳
 ריש בי־ כוח משעה
 שעני נבנם לאבול פתי.
 ופירש׳י ׳ עני שאין לו
 נר אוכל מבעי׳י. ולוה
 קאמר הכא דאפילו עני
 שבישראל שאין לו
 לקנות נר ובבל השנה
 אובל מבעיי אפ״ה בליל
ח לא יאכל עד ם • 

: ך ש ח ת * 

 נתנו



 ד״ע מברמנורד• 7רבי פסחי• פרק י פסחים תספוז ירט קיף זיימימ
 ב כזדני. ?ייד «*« :
 כ״ע איכיר־ם. עיי כרכימ ניא
 3*נ סיכה נ׳׳ו ע״א היספמא
לו::הי יומא  נלבות $׳ה ונ-
 9״ז ה׳נ ו־להלמ* גזיר פ״ז
 היא : מברך על היץ. מיי׳
 פיח בה' מצה ה״א המינ
! מ״א 8י5״« או׳׳י! הי' ׳ » 
 מ!״ נ סע" א׳ : J הביאו
. קייד ע״א מיי' פיין ו י נ פ  ל
 מה׳ מגה י־״א כיל׳׳נ ע:ץ
 מיא מוש״ע אייז שי' מעיב

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
ו לפניו מטבל א י ב  J ה
 בחזרת במשניות דפוש
. ח ובמבבייר . ו ו י  ר
 ירקות וחזרת מטבל
 בחזרת ועי׳ הוש׳ ותוייע.
ת במשיד פ ת ה ר פ ר פ  ל
. ולפת;?)ברע״ב . זרו  פי
 לפרפר את רפת ועיי

 חריש .

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 כה בלילה אהוד כל היום.
 ויין מעע לא יש־,ה אבל
 הרבה מ;יר תאות המאכל
 וכתבו האחריניס ולא
 ישתה כ׳כ הרבה עד שיהיה
 שנע ביותר כו׳ דודמי
 מקלקל תאוש המאכל ומצה
 שנאפה כתקנה ואחר כך
 נתפררה ונלושה ביין ושמן
 אשורה לאכול בעיס ולענין
 הסיבה בש״ע סי' תעיב
 סיה בן אצל אביו צריך
 הסיבה . והכיח פסק אינו
 מיסב אא׳כ נתן לו אביו
 רשות. ותלמיד לפני רבו
 אינו מיסב. אפילו אינו
 רבו מובהק ושאר כל אדם

ס 6 

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
 פ״י א הריב דיה
ע כוסות כוי ב ר  א
ר עיין  והוצאתי והצלתי כ

 יסל״מ :

ם י ט ו ק  ל
ו א י ב ו -  ג הרעיה ריח ו
 לפניו הירקות וכו׳ התו׳
 פי׳ הבלו לפניו השלחן
 וכן מוכרח לאי ל״ל הביא>
 הירקות מאי קאמרי׳ בגמ׳
 א״כ לישדונר׳ שאר ירקות
 ומתיז דלא אש^עי׳ שהר
 ירקות ללמד שאס אין לו
 ירקות מנובל בחזרת גס
 סיגול ראשון: (קול הרמי!)
ד שהגיע וכו׳  שם דיה ע
 סילש״י ורשב״ס קודם
 שיגיע לאותה חזרח שאוכל
 אחר מצה וניל דקרא אותה
ם סיפרת לרגו! שאין » 
 צריך ברכת בפה׳יא על
 הטיול הב׳ לפי שברכת
 הסת פוערת זמביה קרייה
 סיפרת הפת והתו׳ כתבו
 שקראה סיפרת הפת
 לרייז דמיה קודמת למרור
 ואיכ הוי מרור פיפר•

 לידה מ׳כ : (שם)

 לבריות הכח משום פרסומי ניסא מודה: ב מזגו. ושחו ביין
 מסכתי (משלי ס) תרגומו ואשתו בחמרא דמזגית: בש״א כוי•
ו לפניו א י ב : ג ה  עיין ברפ״ח דברנות וכן בטעמייהו דכ״ה
 מעבל בחזרת. כן גירסת ספרים מתייקים. וכן גי׳ התום׳ והר״ן
 ועל כרחיט גי' הר״ב נמי הכיהוא.
 ראשון י). בית שמאי דאי גרם בהדיא הביאו לפניו הירקות
 א״כ מאי בחזרת דקתני וברישא

 בפרשתוארא. והוצאתי. והצלתי. וגאלתי. ולקחתי: ר מברך
ם. בהחלה קדוש המס ואח״כ בפה״ג. שהמצה קדש ו  על הי
 היום. ואח״כ בא היין. וכשם שקדס לכניסה. כך קורס לברכה:
 מברך על היין. תחלה. וה״ה למקדש על הפת • שהיין או

 הפת גורמים לקדוש היום. שאם אין
פ) כוס  לו יין או פת לא יקדש: ג הביאו ב מזגו לו

. הירקות. כדי שיכיר תינוק ו י  אומרים מברך על היוםיא). וארוב מברך לפנ
ך ^ל קתני מעבל בחזרת ולא פי' בהביאו ר ב . ובית הלל אומרים מ א  וישאל. לפי שאין דרך להביא ירקולז על היין י
) . לפניו מהו. ובסיפא מפרש הביאו ג י ש ץ , ״ לאי היין. ואחר כר מפי־ך ך ח ר ז ה ב ל ב ט  קודם סעודה: מ
' ״ 'L / , י לפניו מנה כו׳ ולא פי' שאוכל או ״ ״ L דוקא חזרת . דטבול ראכון זה הוי י 
 מסבל שמה שחסר זה. נילה זה:
ל בחזרת. כתב הר״ב לפי ב ט  מ
 שאכילתן ע״י מבול היתת קרי לאכילה
 מבול. והליל מנובל החזרת וכתבו
 התוספות לבקרא נמי משתעי הכי (ירמיה לי) כי תקרעי בפוך
 עיניך. שמנחת הפוך בעינים. וכוש הרי׳ב דמבול זה לאו
 בחרוסת. מדקתני לקמן הביאו כוי אבל חזרת שנאו לעיל כמ״ש
 דמנלל רתק מטבל בחזרת ש״מ שהביאו וחלו היתה בכלל ההבאה
 החרוסת כמו כן הל״ל מעבל חזרת בחרוסת ומה שהקשו בתום'
 דאין מסיפא ראיה דהא קתכי הנא חזרת. וחנייה נמי בסיפא.
 לא קכיא ולא מידי משום דחזרת דרישא לא פסיקא ליה. דהא
 טיבול ראשון הוי בשאר ירקות. ועדיף טפי בשאר ירקות. דרב

 j הביאו לפדויי) מטבל בחזרת פי)
 עד שמגיע לפרפרת הפת הביאו
. ( פ . וחרוסת י ( ״ ) וחזרת י י  לפגיו מצה י

 לוקא
 בשאר ירקות. אלא אם אין לו שאר
 ירקות מטבל בחזרת במקום שאר
 ירקות. ולשון מטבל אוכל. ולפי שכל
 אכילתן ע״י טבול היהה. קרי לאכילה

 טבול. ומיהו טבול זה לאו בחרוסת הוא. מדקתני לקמן הביאו
 לפניו מצה וחזרה וחרוסת. מכלל דעדיין לא הובאו: עד שמגיע
. לאכילת מצה והא קמ״ל שאין אכילה אחרת ת פ ת ה  לפרפר א
 מפסקת בין אכילת ירקות לאכילת מצה. דקודם שיגיע לאותו
 חזרת של מצוה שמברך עליו על אכילת מרור אוכל מצה תחלה.
 כדכתיב(נממר פ) על מצות ומרורים. מצות ברישא והדר מרורים:
סת. שעושים מתאנים ולוזיס. ובטנים. ושקרם, וכמה מיני חרו  ו

 פיחת
 אחא ברי׳ לרבא מהלר אשאר ירקות לאפוקי נפשיה מפלונתא לאמוראי אימתי מברך על אכילת מרור או בטבול ראשון או
 בטכול שני. הלכך הדר תנייה בסיפא לומר דבהבאה שניה א״א אלא בחזרת ודומיו. דתנן במשנה ו׳ פ״ב . ולא בכל ירקות
 דעלמא. ומ״ש תוס' דלת״ק דס״ל דחרוסת בא לבטל הארס שבחזרת יהא צריך ג״כ בטבול ראשון כשהוא בחזרת. תי׳הרא״ש
 בכס הר״ר יונה ז״ל משוס דטבול ראשון אינו לחיוב אלא להכירא בעלמא. ורגילין כל השנה שאוכלין חזרת בלא חרוסת ואינם
 חוששים לארס. גם עתה נמי לא חשו חכמים אם יאכלוהו בלא תרוםת נמו שעושין בשאר ימות השנה אבל טבול כני שהוא של
ק נראה לשון הר״ב ונראה  מציה הזהירו חכמים שלא יהא בו חשש סכנה ע״כ: לפרפרת הפת. הגי' בספר מדויק לפרפר ו
 דמפרש פרפר מלשון שלו הייתי ויפרפרני [איוב יו] ופרש׳יי ל׳ פירורים וכת״י ודעדקינני ומיהו אפי׳ אי גרסינן פרפרת ניחא ולא
 קשיא אפירושו למשנה ב׳ פ״ו דברכות כדכתב הר״ן בשם הרמב״ן דמצה גופה קרי הכי לפי כהיא עשויה רקיקים וה״ק עד שמגיע
 לפרפרת להייט פת שהיא מצה עכ״ל. והערוך גורס ג״כ. פרפרת הפת. ומפרש עת אכילת מצה: וחרוסת. פירש תר״ב

ן תפארת ישראל יכין  יכי
, י  מד&ימ נאכל חי / וטיבול פני יאכל בלא ברכה [מגיא תע־׳׳ם סקי
 ולחיי, אעיכול ראשון ערך בפה׳-יא ועל אכילת מרור]. מיהו אס יש לו שאר
 ירקות, עדיף טפי שיאכל בטיבול ראשון פאר ירקות. ושיעור אכילת
 מצה, כזית, דהיינו כחצי ביצה, וכמו ק במרור, וימטך ההלל
 שטרק, כד לשער יפה [תפ׳ו]. וכשישתה מעט מיס חמין אחר
, , יסיר הריפת המרור מפיו כרגע [פסחים קמ״ן א׳  אכילת המחר
 וכן אני רגיל לעשות]. וחולה או זקן שאינו יטללאטל מרור כשיעור,
 לא יברך עליו. ובהינו יכול לאטל מצה קשה, יט־ון המצה ויאכל פרורים
 כשיעור זית [קס׳ח ס״י], וטיב יותר לשרותה שלימה במים, ויאכלנה
: טז)נ״ל דמלת ״ערי׳ לשון טרם [ ד  קודם שתהיה נמוחה [תס״א סי
 הוא, כמו מד שאתה מזהירני על בני, הזהיר בני עלי [ספרי פרשת
 פנחס]וכ"כ ער שהשאלני וכוי[ביק ל״ם א׳],וה"נ בבא אחריתא הוא,
 וה״ק טרם וסמוך שיגיע לפרפר את הפת [כך הגירסה נכונה],
 ר״ל קודם שרוצה לשבר הפת, כמו שנוהגין לשבר מנה האמצעית
, אז [ ׳  מדנקראה לחם עוני, ודרכו של עט בפרוסה [כפשתים קנח ב
 הביאו לעניו וט׳ ־. יו) גי מצות, דהיינו ב׳ ללהס משנה שצריך בשבת
 ויו״ע [כשנת קי״! כ׳] שיברך על העליונה המוציא, ואחד פרוסה מנית
 באמצע בין השכים, שיברן עליה על אכילת מצה והא דקאמר
 הביאו לפניו. ה׳׳טמשוס שעקרו השולחן אחר הקיחש וסלקוהו מלפני
 בעל הבית כד שישאל התינוק, לק קאמר דהשתא לאמירת הגדה
: יח) [מעעררעטעיג], וי״א [לאנרך], ולח׳׳י [קאפף ם]  החזירוהו [תמי
 זאנאט]: יט) שעושין מתאנים או תפוחים מרוסקים זכר לעיסה
 ומשימין בתוכו קנמון חתוך לפתילות דקות זכר לתבן, ואגוז זכר

 לישראל

 נתנו לו מהצדקה מחוייב לעשוח מלאכה, או למכור מלבושו לצורך
 ד׳ טהות [שם]. ותמחוי הוא קערה שרגילין היו לחזור בה בכל
 יוס ומתני! בה הבעלי בתים כל ס׳ מעט הבשיל מקדרתו, לפרנם
 בה העניים: מ) [איינשענקען] [ומלת מזג לומה בקריאתו למלת מסך
 שפירושו [עיכען], מפני שערבו מים כיינס כשעת שתייה . ונ״ל ללהכי קאמר
 מזגו למשמע שאחרים מוזגים, לקמ״ל דלא ימזוג הב״ב בעצמו, רק אחר,
 דרך חירות [כלמי׳א תע״ג]: י) ושיעור כל כוש צדך שיחזיק רביעית
 הלוג, שהוא כשיעור ביצה ומחצה. וישערנו כך, יטול קדירה מצא
ם, ויריקנו לתוך כצי אחר, ויתן להיך הקדירה הרקכית ג' ביצים,  מי
 ויחזיר המים עליהן, נמצא שהנותר מהמים בכלי האחר, הוא כשיעור
 גי ביצים, וכשיחלוק המיס, יהיה כל חלק רביעית. וי״א שממלא
 ב׳ קליפות ביניס בינוניס, טא ג״כ שיעור רביעית. מיהו טעימת
 כל כוס, של ג׳ הראשונים סני ברוט של רביעית, חון מכוס ד׳
: יא) ר״ל [ ג  צריך לשתות רביעית שלם, מדצריך ברכה אחרונה [תפי
 אומר קידוש: יב) בורא פה״ג, משום דההלה בא היום ואח״כ היין,
 ותו דיום גורס ליין שיבא: יג) דהדיר קודם לשאינו תדיר, והו דיין
 גורם לקידוש שיאמר י ובמקדש על הפת ג״כ פליגי מה״ט, יבטלהו
 קייי׳ל כב״ה: יד) לא פי׳ התנא מה הביאו, וםייך על מה דסיים,
 מטבל בחזרת, ור״ל הביאו לפניו מיני ירקות, כד שישאל התינוק,
 מדאין דרך להביא ירקות קודם בציעת הפת והבע״ב מטבל וטי:
 טו) ר״ל אפילו אץ לו ירק אחר רק חזרת שיאכלכו אח׳יכ לשם מציה
 עם המנה, אש״ה יטבלמ ויאכלנו השתא ג״כ להיכירא דתנ-וקח וכצעיל,
 ואז, על אכילה דהשהא, יעבל ויברך על אכילת מרור אבל לא בפהי׳א
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 שעושי[ מתאנים וכוי ודכין הכל במדוכה. ומ״ש זה נקרת חרוסת פדות ומשימין בה המוחים ודכין הכל במדוכה ומערבין בחומן
 מלשון חרס בגמרא דף קי״ו בברייתא חרס זכר לעיט ופירש וטתנין עליה תבלין קנה וקנמון כעין פתילות דקות ארוכות זכר
, ה  רש״י חרס פכותשין ט הדק זכר לטיט. ומ״פ הר״ב ומשימין בה לקש וצריך שתהיה עבה זכר לטיט: שאין חרוסת מצו
 תפוחים משמע דאף לת״ק משימין בה השוחים על הל פנים אלא לרפואה לבטל שרף החזרת. שרע וקשה לגוף כארס: ר״א
. זכר ח ו מ  ברבי צדוס אומר ב

 ושני תבשיליןכ). אף עד פי שאין חרוסת
. רבי אליעזר בר צדוק אומר. 0  מצוה »
 מצוד,כב).ובמקדשכנ). היו מביאים לפניו גופו
 של פסהיד); ך מזגו לו כוס שני. וכאן הבן
 שואל אביו״). ואס אין רעת בבן. אביו
 מלמדו. מה נשתנה הלילה הזה מכל
 הלילות. שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ
 ומצה• הלילה הזה כולו מצה. שבבל
 הלילות. אנו אוכלין שאר ירקות. הלילה
 הזה מרור. שבכל הלילות. אנואוכלק
 בשר צלי. שלוק. ומבושל. הלילה הזה
 כולו צלי יי). שבכל הלילות. אנו ממבילין
. הלילה הזה שתי פעמים כח^ (  פעם אהתכז

 ולפי דעתו של בן. אביו מלמדו. מהחיל בגנות «) . ומסיים י בשבח ל).
 ודורש s»< מארמי אובד אבי. עד שיגמור כל הפרשה כולה: ח רבן גמליאל
. לא יצא ידי חובתו*).  היה אומר. כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסהלב)
 ואלו הן. פסח. מצה. ומרור. פסח. על שום שפסח המקום על בתי אבותינו

 לתפוח שטו יולדות שם בניהם בלא
 עצב. וזכר לטיט: ך וכן הבן
 שואל. בכל הספרים אין כתוב וכאן
ת צלפחד דוברות ו  אלא וכן. כמו כן מ
 (במדבר כז) כלומר ודן הוא שבמזיגת
ם שני יהיה הבן שואל מה נשתנה:  מ
. בזמן שבית י ל  והלילה הזה כולו צ
:  המקדש קיים היה הבן שואל כך
 מתחיל בגגות . מהתלה עוברי
 ע״ז היו אבותיט ועבדים היינו:
. שקרבט המקוס ח ב ש  ומסיים ב
 לעבודתו ונאל את אבותיט ממצרים:
. ו ל  ה כל שלא אמר נ׳ דברים א
/ טעמן של שלשה דברים סללו: י  שלא פ

 וחותם

 מדלא כלצינהו בהד תאנים ולידם
ס  וט׳ וזו לא ידעתי מנין לו. נ
 הרמב״ם לא הזכיר כן בפירושו:
 ושני תבשילי!. רב יוסף אמר
 צריך שני מיני בשר. אחד זכר
 לפסח. ואחד זכר לחגיגה: רבי
 אליעזר בר צדוק אומר מצוה. כתב
 הר״ב זכר לתפוח שהיו יולדות שם

 בניהם בלא עצב. מסיים רפ״י ולאי
 יכירו בהן מצדם לכתיב (שיה ח)
 תתת התפוח עוררתיך: מצור., כתב
 הרמב״ם לדעתו שחייב אדם לברך
 אשר קדשנו במצותיו וצוט על אכילת
 חרוסת ואינה הלכה ע״כ. אבל
 בחבורו פסק כמותו בפ׳׳ז מהלכות
 קרבן פסח משום דפליגי אמוראי
 אליביה וכדכתב המגיד ומ׳׳מ בפ״ח
 לא כתב שם ברכה שמברכין עליו
 וטעמא כרכתב הטור סימן תע׳׳ה
 שאין מברטן על החרוסת אעי׳פ
 שהוא מצוה לפי שהוא טפל למרור:

ס שני קודם אכילה. רש״י: הלילה  ך* וכאן הבן שואל. פייהר״ב במזינת כוס שני יהיה הבן שואל מה נשתנה עכשיו שמתנין ט
הא ללא אמר כולו מרור משום [לאכציק] שאר ירקי בטטל ראשון. תוספות. ולפי שבמשנתינו נשנה גם בטבול ראשון ר. ו  הזה מר
 חזרת הוצרכו לפרש כן: הלילה הזה כולו צלי. מוקי לה בפי אלו לברים [ע:] כבן תימא לאמי, חגיגה הבאה עם הפסח הרי
י להט קתני שבכל הלילות מ . מסיק מ ת ח  היא כפסת ואינה נאכלת אלא צלי. תוספות: שבכל הלילות אט מטבילין פעם א
 אין אנו מטבילי! אפילו פעם אחת לאטו כולי יומי לא סגי ללא מטבלא חרא זימנא: ה כל שלא אמר שלש־ לברים אלו כו׳.
 לכתיב (שמוח יכ) ואמרתם זבח פסח הוא. פי׳ באמירה פצ״ל פסח זה שאט אוכלים ואחקוש מצה ומרור לפסח. וצ״ל
 נמי מצה זו ומרור זה: לא יצא י״ח . כלומר לא יצא י״ח כראוי אבל לא יצא י״ח כלל לא קאמי ורכותה בסוכה [פרק ב׳
ה מימיך לאו הקא להא לא הוי טעמא אלא משום ללמא אתי לאמשיכי כ  משנה ז׳] א״כ היית נוהנ לא קיימת מנות מ

 בפרק ב׳ לסוכה בתר שולחנו וכל היכא ללא אמשיך לא סגי ללא יצא אלא ולאי כלאמרינן. הר״ן. ועיין מ״ש
 מ5ה

 ישראל יכין
, מלכר הכוונה ספשומם דיבאיגו חכם אשתו שואלתו, ם כ  אם היה הכן ח
, וגם מסידור שאלחו בהשכל, שמוה בפה חכם, שבת־צה ס]  כשי
 שהל על מצה, מרור, וכולו צלי, וזה כסדר שהביאום לפניו, וכסדר
, וחחי׳כשוחל על הטפלים, כטיבול והסיבה: [ כמ״ג ו  אכילתן אח׳׳כ [
, ומתניתין כבן מימא דס״ל דגם חגיגה  כו) בזמן המקדש שאל כך
 נאכלת צלי: כו) בגמ' קאמרי דה״ק שבכל הלילות אין אנו מטבילין
 אפילו פעם אחת: כח) א' קידם הסעודה ואי במרור: כט) גנות
 של ישראל, דהיינו עבדם היינו וכו/ מתחלה עובדי ע״ז היו אבותינו
 וטי: ל) שבחם של ישראל, דהיינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו,
 ולבסיף ברכח השבח, אשר גאלנו וכו׳: לא) ר״ל מפרש הפרשה :
 לב) ר״ל שלא אמר פירוש של ג׳ דברים אלו: לנ) ר״ל צא יצא ידי

 חובת הגדה, ולא קיים מצוה מהמובחר:

 ראשק לציון
* כל שלא אמר כוי מצה זו ומרור w •כל 1ה כתבו חוס׳ ד  ה חוייפ ס

 במשנה דהכא דיה ואמרתם:

 פעם אחת ומעות נפל ככל מפרי משמות ולא רציתי לשלוח נו יד להגיה גפנים:

 יכין תפארת
: כ) כנגד [  לישראל שנמשלו לאגוז, שנתרסקו בתוך הטיט [תע״ג
 פסח וחגיגה. ונהגו בעצם של זרוע, וכזית בשר בראשו צלי, וביצה
: בא) דאינו בא רק לבעל טעם חריף שבמדור במזיק ם] י  צלויה [
 לגוף: כב) שנעשה מחפיחים, זכר לעיט וזכר לאילני חפוח, שהיו
 יולדות שם בניהם בשדה מיראת המצריים, ויולדות שם בניהם בלי
 עצב, ולר״א בר צדוק צריך לברך עליו אקבו׳יצ על אכילת חרוסת.
qu ולא קיי״ל כן: בג. כלומר ובזמן שביהמ״ק קייס : כד) ר״ל גם 
 הפסח צלוי הביאו אז לפניו: כח) ניל דמצת ״כאן״, ר״ל אע״ג
 שכבר היה יכוצ לשאל כשאכלו ירק קודם הסעודה, חכם באחור יכבחנה,
 להמתין בשאלתו, דאולי יפרשו לו השנוי, או אילי יראה עוד שנויים
 וישאל על הכל ביחד, וכשרואה שמוזגץ כבר הכוס לשתות ולא
 פרשו לו. אז שואל על הכל מה נשתנה [ואולי גס לזס רמז רש׳י גמיש

 תוספות חדשים
 אם שותה בדיעבד גלא הסיכה יצא סמן הזה. וגם משים חייבות בארבע
 כוסות ובכזיתמצה ושיעור הכוס רכיעיח וישתה .לכתחלה מלו ובדיעבד ברובו:
 ד תוי״פ ד״ה שבכל כוי מסיק בגמ׳ כו׳ עיש, אמר המגיה בגמ׳ מסיק כן
 על הברייתא. א:ל במשנה ב:״ם גריס כהדיא אין אנו חייגימ לסבל אפילו

 (ס׳ז הליה ופיח הל״ד). הפסוקים לכל אחד המובאים כמשג׳״ב ליתא בכל המשניות ומישבי״ר ובמשב׳ב בדפוסי• הישגים, ובדפוסים החושים הוסי«ום עפ״י
. ס י  סמהרשיא שהגיה אחר דיו (ש׳ח]. ד

 ציונים

ה . מיי׳ >"r מהי מ5ה  *צו
n מה׳ ' t '  הי״אגיבמקרש. 0״
sp'1 • מצה היא : ך פזני 
 מיא מ*־' מיז מה׳ מצד. ס״נ
ע סי׳  0מ'ג עשי[ מיא מפי
. נ ״ : ח ר ׳  העיג מע" י
. ר פ  pp׳׳r ע״א: כל שלא א
 מ״׳ ש״ז מה׳ מ3ה היה ופיח

 cs ה״ל:

 שנויי נוסחאות
 (ושני תבשלין) כדינ
 ובכי׳ק ובמשבי״ר ליחא
 ועי׳ רעיב . רבי
 אליעזר בר צדוק במשביב
 דפוס ססד׳־מ ר׳ אלעזר
 בן צדוק וכיה ר׳
 אלע>ר ;ס במשבייר .
 סצוה. בכי׳מ א׳ לעולם
נ םצוזז י  מציה ; מ
 בחרוסת. (היו) מביאים
 כנייק ובמשב״ר לי־א.
 (גופו של) םםח בכי׳מ
. .  א' ליתא • ד וכאז
 עוואל (אביו) בכי״מ א׳
; ככי״א ו . אח אבי . 
; ו . >מואל לאבי . ן כ  ו
 כד״ג ובמשבייר ליתא ועיי
 רשיי ורשייס ורעיב .
 בכן במשבי״ר בבן
 לפיאול. מה נשתנה
 כו׳ נוסחאות שונות יש
 מלספר השאלות ובס־וון.
 לפנינו ד׳ שאלות בסדר זה
, י ל , מרור , צ ה צ  מ
 מגדל ופ״ה במשב״ב ;
 בד״נ מצה, מרור, טבול,
; ככייא מצה, טבול,  צלי
, מרור ; בכייק  גלי
 ובמשבי׳׳ר ג׳ ritz בסדר
, מצה , צלי ל ו ב  זה ט
 וציתא למרוד ופן ליתא
 בכי״מ א׳ (ושש הסדר
 מצח , מבול , צלי,}
 וכן ליתא נרי״ף וברא׳יש .
ץ ומצה יד״נ המין מ  ח
. הלילה הזה ה צ  או מ
 מישבייר בכל המשנ:
לה, (אנו) אוכלין הלי  ו
 בשר בהשבייר לי-א .
 אבו מפבילין פעם אחות
 בטיק ומישני׳רםפבלין:
 בכיימ אין אנו סמבילין
 £״א וכיה כרייף (ושם ...
 «פילו ט״א); גשפביפ
 *p אגו חייבים לטבל
 *פיכו פ״א . ועי׳ בנה״מ
 ג־בל* ובגמ׳ שה , ולפי
 דעתו של (בן) בכי״ק
: בכי״מ א' . . . י פ  ל
 ליתא • שיגדור כל

 הפרשה(כילה) ימ:בי׳ר
 שהיא נוסר בל הפרשה
 וליהא וכן לי:א בד׳נ
 וככייק (ובהם שהוא
.  גומר י את כל הפרשה)
 ה (יהיה) אומר בכי״ק
 ובכייא ליהא . (ואלו הן)
 בד״נ וככייק ובמשבי׳יר
 ליתא ופן ליתא כיהביס
 בסדר ההגדה . מצר,
 ומרוד בכי׳ין ובמשבי׳ר
 ומרורים וכיה ברמכיס
 שם • השקום בדיג
 וזקב״ה. כד׳נ ובכי׳ק
 ובמשבי״ר הסדר כאן פסח
. מצה וכיה , ר ו ר  ,« מ
 וברא׳ש וברמב׳ם



ם י נ ו י  צ

t׳ 9׳ י י ר ודור . מ  בבל דו
׳ מצה סיו: ל.־יכך . ל ז  מ
ח מהל׳ מצה היה : י  מיי׳ פ

 לטי עעיטה. בל.וס נ׳ ע׳א

י פכהים פרה י פסחים יום טוב סטו י ־ י ז  י

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
 על (מום) שנגאלו בד״נ
׳ נ י ־ א .  וגכיימ 6
, ( ם י  (אבותינו במצר
. נכי ק  ככייא ישראל
 וצכי״מ ח׳ ליהא גד״נ
 למצרים. פרור יכי ק
 וככי׳׳מ ב׳ מרורים .
 (המצרייה בכייא גיתח.
ל ד,־ר כו׳ע־ לפיכך כ  ב
ת ו א ר  לי*ז כנייק. ל
ס ט  כנו׳׳א להראות ו
 כשמיג עשי! (מא) ועיי
 אבודרהם. (הו*) יצא
 ככיימ איליהא-;שנא.ר
 בוי ממצרים^נמש׳״ד פי1,־ו
 וככי׳׳מ ב׳ ליתא וכן גיסא
 נרהב׳׳ס כסדר ה־יגדה .
 ועי׳ אכודיהם • בי,ים
 ההוא (לאםר כוי
 ממצרים) ככי״מ א' ביום
 ההוא וגו׳ ועי׳ ד״ס .
 אנחנו בדיג ונכייק אנו.
 להודות להלל לעובה
 לפאר לרומם להדר
 לברך לעלה ולקלס למי
 (נ1') כמשני״ר ,! לשבה
ט לנצה מ  לפאר ל ר ו
 ולגדל למי ;זי); בכי״מ
. לשבח להדר . ׳  כ
 לרומם לנדל ולנצח לטי
. לשבח . נ ״ ד  (ז׳); נ
 לרומם לפאר ולהדר למי
. . ו ר ז ; במש"ל סי ( , ו ) 
 לשבח לרומם ולפאר
 ולהדר לגדל ולנצח למי
. לשבח  (ר,׳); בכי״א.
 לפאר לרומם להדר
 ולקלס לסי(ז׳1 וכןליתא
 לברך ולעלה נסרע״ג
 וכאגודרכס; ברייף כ״י״
 לשבח לפאר לרומם
 לגדל ולברך למי 0׳)
 ועי׳ תוי׳ט.( לאבותינו
 ו<לנו כנייק ומ:ש:ייר
 ליחא , הוציאנו ככי׳ק
 וכמשכי״ר והוציאנו .
ן לשמחה כו׳ ו ג  (ם י
 ומשעבוד לגאולה)
 כנייק ו ב נ י ״ מ ב׳
 ובמשכי׳ר ליתאוכ[ ליהא
 ברייף ; כד׳נ' ל י ת א
 ומשעבוד לנאולח; בכ׳ימ
. לאור , ן ו ג  א' ליתת מי
 גדיל. הללויה נ טימ א'
 שיי־ חרמי רללייז! ועי׳
. י כ ד ר מ  בתום׳ . כ

 והיו יכולין לאפותו לצורך מחרתו של אחר יוס היציאה. חיש
. דאי י  הלין ולמחר היו מותרי] במלאכה ובחמץ. איט מובן ל
 לראות חמץ אף בלילה לא נאסרו וכן במלאכת. ואי לאכול גם
 ביום נאסרו: להודות להלל כוי. כתבו התוספות י״א
 ז' הודאות ולא יותר כנגד שבעה
 רקיעים עכ׳׳ל ואי משום הא יש
 לי לקיים גירסת הספר דתכעה
׳ רקיעים לז׳ כוכבי  הוו רקיעים ח
 לכת ושמיני למזלות ותשיעי המקיף
 ומסבבם בכח בוראו •תברך בכל
 יום ממזרח למערב הפך תנועתם
 שממערב למזרח והוא כקרא רקיע

 כמ״ש הרמב״ם כל זה היומי
 בפרק ג׳ מהלכות יסודי התורה
 והוא, הנקרא ערבות ובעשירי הוא
 אומר למי שעשה וכוי שהוא רוכב
 ערבות ית׳ זכרו לנצח נצחים.
 [״ובסדר המשנה לירושלמי לא נשנו
 אלא שבעה הני חמשה דהכא עד
 לרומם ועוד שנים לנצח ולגדל]:

 במצריםלד). מצה. על שום שנגאלו אבוודנו
 במצריםלי־).מרור.עלשום שמררו המצריים
 as חיי אבותינו במצרים לי). בכל דור ודור
 חייב אדם לראות את עצמו. כאילו הוא
 יצא ממצרים. שנאמר(שמות ע) והגדת לבנך
 ביום ההוא לאמר. בעבור זה עשה ה׳ לי
 בצאתי ממצרים. לפיכך אנחנו ודיבין

 להודות. לחלל. לשבח. לפאר. לרומם
 להדר. לברך. לעלה ולקלסל«). למי שעשה
 לאבותינו ולנו את כל הניםים האלו.
 הוציאנו מעבדות לדורות. מיגון לשמחה.
 ומאבל ליום טוב. ומאפילה לאור גדול
 ומשעבוד לגאולה ונאמר לפניו הללויהלח):

^ X  תוספו* ¥
 מצה על שוס שנגאלו. אבותינו ממצרים. לשון הרמב״ם בסוף
 הלכות חמן ומצה. על שם שלא הספיק בצקת של אבותינו
 להחמיץ עד שנגלה עליהם הקב״ה וגאלם מיד שנאמר (שם)
 ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וכן גירסתהרא״ש במשנת.

 וברי״ף גורס כגירסתנו אבל גורס
 כמי שנאמר ויאפו וגו׳ וכתב הר״ן
 שנא, ויאפו את הבצק וגוי ולא יכלו
 להתמהמה שאילו יכלו להתמהמה היו
 מחמיצין אותו דפסח מצדם לא נהג
 אלא לילה ויום [כדכתב הר״ב במ״ה
 סדק דלעיל] ולמחר היו מותרין
 במלאכה ובחמן ולפיכך אילו יכלו
 להתמהמה החמיצו עיסותיהם לצורך
 מחר שלא הוזהרו בבל יראה אלא
ה להם פנאי אפאוהו ך שלא ט ס  מ
 מצה וזכר לאותה גאולה נצטוו באכילת
 מצהעכ״ל. דקראדצא יראה בפרשת
 והיה כי יביאך ה׳ אל ארן כתיב(שם
 •ג) ואע״ג דכל יום ט׳יו היו אסורים
 לאסל חמץ כדאמר לילה ויום. מ״מ

 במלאכה היו מותרין שלא נצטוו במצרים על שביתת יום טוב ונאכר לפניו הללויה• טעמא כתבתי לעיל במשנה ז' פרק ה׳
 והיו ניח

ז ע ו  ב
י (א) נ״ל משום דביציאח מצרים היו ג׳ מניעיה שלא יגאלו. הא׳  פ״
 מצד עצמן, שהיו רעים וחטאים לה׳ מאוד כמו המצריים,
 כמ״ש חז״ל [ש״ר] שאמרו המלאכים, הללו עובדי עטדה זרה והללו עובדי
 עבודה זרה מה נשתנו אלו מאלו. ואמרי:) [סנהדרין ק״ג בי] ועכר בים
 צרה שמיכה עבר ביס נין חימות המיס וכשצו בזרועי. ומלבל זה להן ואבירם
 ואביזדיהו כולן היו שם, וכולן היו ממוכפים ומגואצין בכל תועבוח מצרים.
 כמו שכתוב [דברים ל׳] להוציא נוי מקרב גוי, לנראה לי דרצונו לומר
 מהקרביים ממש, שהיו ישראל במצרים כעצמים בבשן המלאה, וכעובר
, למבע א׳ לאם ולעובר. ומפני מניעה זו לא היו ראוים להגאל.  ירך אמו
׳ מצל הזמן ״ שהיתה גזירה קדומה שישארו במצרים ת׳ שנה,  מניעה נ
, מצל השבע / שהיו ׳  ועליין לא היו שם רק רד״ו שנים. מרעה הנ
 שנושים ורלוייס תחת יד מצרים אומה חזקה וקשה, ומרח חייהם על

ן תפארת ישראל י כ  י
, על שפסח מל בתי ישראל, שהיו ראויים להדרס ח ס  לד)(א) פ
, ס ח ו מ ז כ ז '  תחת כפות רגלי מדת הדין כמו המצריים מדהיו טע
) ומצה על פלא הספיק בצקם להחמיץ ה  ואפייה הקב״ה פשח עליהם: ל
ו ראויים ט ר ע, מ  [כך הנירסא ברא״ש] כמו שנגאלו קודם הזמן הקבו
, כמו כן נצטוו במצה ו ד , ונגאלו בשנח ר ה נ  נהשאר במצרים ת׳ ש
, הם י י : לו) ומרור ע״ש וימררו את ח י  שיאכלו לחמם קודם זמנו הראו
 שגם על המרירות שנתמרר חיי אבותינו צריכין אנו לשבח לשמו
: לז) תשעה מיני ה , דקישי השעבוד השלים מניין הת׳ שנ ת׳  י
, לומר ם י נ ו מ ד גד תשעה הגלגלים שחשבהו ק , נ ן א  שבחים נאמרו כ
, אשר ו מ אה, בעבור ישראל ע  שהפך הקב״ה טבעם וטבע כל הברי
) רצונו לומר ההלל ח ת כפת רגלם : ל ח  שת כל העולם והטבע ת

 צמאול, על שלא היו יכולים להגביה ראשם, ואיך יקווה לאיש שעם
ם הקבי׳ה ברוב רחמיו הסך הגי מניעות הנ״ל שאדרבה יהיו כולן סבות למהר גאולתם נ מ  נווי וששוי כזאת יצאו כשה מתחת סרסוח ארי טורף. א
 זכל מניעה ומניעה לחתה חבירתה. לאלרבס מפני שהיו ישראל רעים וחטאים הוצרכו להגאל קודם זמנם, לצולי נשארו כשי זמן הקבוע t היו
 נשחתים ומתועבים עד אין מרפא, ולבלי צהגאצ עול, לכן היצרכו להגאל קורס ומן הקבוע. ומפני שהיי גאולתן קודם זמן הראיי, להט היו צריכים
ן ציתה התורה הקדושה . לכ ׳ ז זמן החסר מהראוי. נמצא שגם מרירות השעבוד חסל גדול סי  המצריים למרר חייהם! כלי שישלים קושי שעבוד א
 לעשות זכר לג׳ ענייטם אלו ע״י ג׳ דברים שהן שויס לג׳ העניינים ה:״ל בג׳ מיני ההשתוות. דהיינו פשח מל שם שפסח וכו/ הוא השתוות השם עם מניעה האי.
 מפני שאז כשהיה הקב״ה עובר בגלגלי הופה בתוך מצרים ומרוף זרוע אף קלקר, וסייכיו נסערה מאיד, היו ישראל ראויים להיות מיכים ונרמסים, תחת שענוש
 פרסות אביריו ואעפי׳כ הוא בחסלו ובחמלתו פרס מסי רחמיו עציהם גנון והמליט. לנבור בוסס במלחמה, ותוצעה מתעקמת לפני רגליו, והוא בחן ובחסד
, שהוא השתוות כתואר עם מניעה הבי. שגם ׳ כו ד צותנו תה״ר4 לאכל מצה, על שום שלא הספיק ו ו  חס עליו מללורסו, ופוסח עליו ברחמים רבים. ע
 המצה נעשית נחסזון, שהרי לא הספיק בצקם שצ אבותינו להתמיץ, ער שנגלה עציהם הקב״ה לגאלם, ועי׳, שנתגרשו ממצרים יטלטלו הע׳ס' נשכת
י טלטולם וסרלהס בלי מנוח מעטדת הסרך, לא זקן ׳  החימוץ, והוצרך לסאפת מצה, דהיינו קולס זמן הראוי למימון עיסה. כמו כן ישראל ע/
 עיסתם כראוי לעבודת ה' [ עי׳ ברכות י״ז א] ומהחשש שלא יתסנפו ויתקלקלו כיותר, הוצרך הקב״ה לאפות עיסתם מהר ולהוציאם קודם זמן הגזירה .
ד נצטוו לאכל מרור עצ שום שמרח המצריים חיי אבותינו t והוא השתוות הטעם עם מניעה הגי t שכמו המחר בתחלתו חריפותו יימר לחיך אוכלו, ו  ע
/ נשיות י , ואעפ״כ אכילתו טוב לבריאות הנוף ולעכל מהר מזונות קשים שבמעיים. כמו כן קושי השעבוד ודאי רע ומר ה  וכנחש ישך לשון הטועמו
 הנדחים ההם, אבל טכ״פ הי׳ לטוב להם לעכל מהר הגזירה הקשה להשאר שסח׳ שנים / וע״י קושי השעבול מהרו ויצאו קולם זמנן. או נ״ל דגי
ק נמהר גאולת ישראל ממצרים. האי מצל הקבי׳ה ורחמיו יתברך ומשמרו הבריח , מרמזים צג' לברים שעל י ר ח מ  מיני השתוות הללו של פסח, מצה, ו
 וההבטחה אשר נשבע לאאע״ה, נגד זה נצטוו לעשות פסח שהוא שוה בשם עם מה שפסח הקב״ה ברחמיו על בתי ישראל במצרים. הב׳ מצל ישראל,
מק חזי מה עלתה  דאע״ג שהיו רעים אז כמו שאמרנו, עכ״ס עליין לא החמיץ עיסתם לגמרי, והיו רק כחולה מסוכן שיש עליין תחפה למכתו. ו
, וראתה שפחה על הים יותר ממה שראה יחזקאל י נ , שהרי זכו לומר זה אלי, ולראות גלוי שכינה בהר סי ר ו , שהרי זכו למה שלא זכה שום ד  בהן
 [סיטה ל״צ ע״ב] ולק על שם זה נצטוו במצה, שהוא שוה בתיאר עם מעמל ישראל אז. דהרי ידוע לעיסה ובצק סן משל לגוף, שנלוש גם הוא
, ר״ל השאור ׳ כו , וכמו שאחז״ל [ברכות י״ז אי] רבש״ט גלוי יידוע וכוי ומי מעכב שאור שבעיסה ו ו  מכמה מינים יחד, !השאור הוא משל סיצ״ה שג
 שכגוף. וצק קאמר שכמו שמימן המצה לא החמיצה y כך לא הספיק בצקם של אטתינו במצרים להחמיץ ב־«ועבות מצרים, עד שנגלה עליהן הקב״ה.
 וכן במצה כתיב ויאפו את הבצק, שנגאלו קולס שהחמיץ גם הוא. הג׳ מצד פרעה ברשעתו משוס שמרח המצרים חיי אבותינו יותר מהנגזר
, שגם אס לא היה הקב״ה מבשיש לאאעי׳ה לעמוד לימין בניו, עכ״ס ן ח , ואיך יהיה צדק מט לפני רשע, ולק היה הלין מ  עציהן ועל לא לבר
 שופט כל הארץ ראוי שיעמול לימין אביון להושיעו משופטי נפשו. ועל שם זה נצטוו. במחר שהוא שויי במרירות עם כאבם, שאין בני אדם
ח ישראל תחת מריחת עבודת מצריים ומנויים, על כעס עינים מלאות דמעות  יכולים לאכצו מבלי שיוריד דמעות מעיני טועמיו. כמו כן קצרה ח
 צעקו אל ה׳ מושיעם . או נ״ל לפרש באופן אחר. דידוע דכל מה שיארע לו לאדם תלוי בג׳ דברים. במיל/ בצדקתו, ובעשייתו. ובמצרים היו
, בא וראה מה שאמר סרעה, ראו כי ד א / 1עי׳ בפדישיט סוף קדושין"! סי׳ גרוע מ ה ר ת ס  ?ולס (ריעותא, דמז>3, היא תעודה העליונה מ

 רעה
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. נ״ל דכ״ע ן יהותמ בגאולה , כלומר מסיים אס ההגדה בברכה גאולה ׳  ( [״מת שמאי אומרים כו׳ ובית הלל אומריס ס
 סברי רוב הלל אחר מזונו וכדתטא [דף ק״טעי׳א] רבי אליעזר ולא פירש תנא קמא למלהיה. היאך מברכי! אותה. ואתו ר׳
 אומר חוטפין [אוכלין מהר] מצות בלילי פסחים בשביל תיטקות מרפק ור' עקיבא לפרושי למלתיה. ר׳ כורפון אומר פותח בה
פ היה אומר הגיע עת לעמוד מבית בברוך ואיט חוחם בברוך מידי דהוה אברכת הפירות וברבוה ״  לא ייפנו ותניא ר׳ עקיבא בע
ח - * "׳־יי י המצות לכולה חדא הודאה היא - י ץ " י י ״ י־־״־״1 * ־ ״  י

 ן עד היכן הוא אומר*•)• בית שמאי
ד אם הבנים שמחה. ובית הלל  אומרים. ע
 אומרים עד חלמיש למעינו מים ס) וחותם
 בגאולה ט»), רבי טרפון אומר. אשר נאלנו.
 וגאל את אבותינו ממצרים. ולא היה
 חותם «). רבי עקיבא אומר. כן ה׳ אלהינו
 ואלהי אבותינו יגיענו למועדים ולרגלים
 אחרים הבאים לקראתינו. לשלום. שמחים
 בבנין עירך וששים בעבודתך. ונאכל שם
 מן הזבחים >*) ומן הפסחים בו׳ מי) עד ברוך

 אתה ה׳ גאל ישראל ^): ץ מזגו לו בוס שלישי מברך על מזונו.מילרביע
 גומד עליו את ההלל*0. ואומר ־עליו ברכת השיר «< . בין הכוסות הללו
: (  אם־ רוצה לשתות ישתה־*«) . בין שלישי לרביעי. לא ישתה ג

 וצר״ע חותמין בה בברוך צפי שמוסיף
 בה דברי רצוי ובקשה כן יגיענו וט׳
. אית ר י ש  והלכה כר״ע: ץ ברכת ה
. ואיה דרימרי  דאמרי נשמח כל חי
 יהללוך ה' כל מעשיך ונהגו למימרינהו
 לתרוייהו: בין שלישי לרביעי
. שלא ישתכר ושוב לא ה ת ש  לא י
 יוכל לגמור את ההלל ואס תאמר
 כבר משוכר הוא שהרי שהה כל
 רצונו בתוך הסעודה. יין שבתוך
 המזון איט משכר. ושלאחר המזון

 משכר

 אין

 המדרש בשביל תינוקות שלא יישנו
 וקסברי בית שמאי דיש למהר ולא
 לומר קודם המזון רק מזמור א׳ וב׳׳ה
 םברי כיון.דכמזמור הראשק צא נזכר
 קריעת ים סוף צריך שיאמר גם
 הכני שיש בו הזכרת קריעת ים סוף
 כיון שאומר אח״כ ברכת° הגאונה
 ט צא נושעו ישראל מיד מצרים עד
 שנקרע להם הים ונטבעו המצרים
 ושם נאמר רושע וגו׳. ולא בייכא
 פלוגהא זו לכנותה אצל קולי ב״ש
 וחומרי ב״ה במס׳ עדיות דקולייהו
 דב״ש לפני המזון חומרא היא לאחר
 המזון שאדם כבד בטבעו וצריך
 שיחטוף [נ״ל שצ״ל שיטרוף] שינה
 שלו]: ולא היה חותם. דר׳ טרפון
 לא הוסיף להאריך בדברי בקשה ולא

 היה אומר אלא הודאה. הוספות: ז ברכת השיר• כתב הר״ב אית דאמרי נשמת כלתי וכתט הסוס׳ דקוראו ברכת השיר לפי
 שבשבתות אומרים אותו אחר פסוקי לזמרה. ולאית לאמרי יהללוך. פי׳ הרשב׳ים לברכת השיר כלומר ברכת השבח דגומרץ
ן הכוסות הללו. בין [ב׳] ראשונים לשנים אחרונים אם רצה לשתות ישתה. [רשב״ם]]: י ג #  בו בא״י מלך מהולל בתשבחות: [
. וא״ת כבר משוכר כו׳ יין שבתוך המזון אינו משכר. בירושלמי ׳  בין שלישי לרביעי לא יכתה. פי׳ הר״ב שלא ישתכר כו
 הביאו הרי״ף וכתב ב״י סי' תע״ג לאפשר לומר לאף בין ראשק לשני לא יפתה כלי שלא ישתכר וימנע מעשות הסלר וקריאת

 ההגדה

ן תפארת ישראל  יכי
 של יה(ב): לט) ההצל; מ) הרווייהו ס״ל שאין לומר רוב ההלל רק אחר
 המזון כדהניא מיעעין מצי בליצי ססחיס, בשביל תינוקות שלא ישנו, רק
 לבייש מטנ1ס זה, לא יאמרו מההנצ רק מזמור א' קודם הסעודה,
 ונב״ה מדלא נזכר במזמור ראשץ יציסש מצרים וקריעת ים סיף, להט
 ס״ל שיאמר ג״כ בצאת ישראל. [ואילה״ק הרי «״ל הנא מקולי ב״ש
. י״ל לקולא לאתא לילי חומרא ל]  ומחומרי כ״ס, ולמס לא נשנה בעליות [סי
 הוא, שע״י שלא אמר בצאת מקולס. יצסרך לאמרו אח׳יכ, כשיכנל גופו עליו
 מחמת אכילה ושינה]: מא) ר״ל וחומר חח״כ ברכת הגאולה, ופליגי
 ר״ט ור״ע בנוסחתה; מב) ר״ל פותה בברוך ואינו חותס בברוך,
 רדמי לברכת המנוח והפירוה, רכל הנוסח חרא הולאה היא:
 מג) חגינה: סר) דנאכל לבסוף על השובע: מה,< רמדטסיף דברי
 רצוי, הו״ל ברכה ארוכה, שצריך לחתום בה בברוך ואח״כ נוטל
) ואומר אח״כ : פו מ )בה״ ו  ידיו לאכול מצה ומרור וסועד כדרכו: מ
, שנקרא ברכת הכיר  נס הלל הגדול: מה) י״ח דרי׳צ נשמת כל חי
 מדמיוחד לשורר אוהו בשבת וביו׳׳ע אחר פסוקי חמרה. וי״א דר״צ
 יהללוך, שנקרח ברכת השיר, מדהוא הברכה שאחר ההלל. ואגו
 נוהגין לומר הרוזייהו, רק לא יסייס מלך מהולל אחר יהללוך,
 מדיסייס אחר ישתבח באותה ברכה עצמה [תי,*]. ואחר יהללוך,
 מיד ישתה כוס ד׳ ויברך ברכה אחרונה, ואחי׳כ יאמר שאר הפיוטים
 [רעי׳ז שם]: סט} ולא חיישינן שישתכר, ולא יאמר הגדה, דשהיים
 שבתוך אכילה אינו משכר [אמנם נ״ל כמו דמחלקינן בעלמא נין שתוי לשכור
 [כא״ח צ״ע] כמו נן מחלקינן הנא, דרוקא שתייה, קצת יותר מרכיעית, אם
 הוא כתוך האנילס אינו משנר. אכל שכרות, דסייט שתיים מרובה, ולאי

ז ע ו  ב
, שהכוכב שבתאי המורה ה  רעה נגד פניכם, וידוע מה שדרשו חז״ל על ז
 על כליון והשבתה רעה הרב הרג ואבדון׳, הי׳ מכונן נגדם ממהר חציו
 השנונים, ואם לא נתקיים כולו נתקיים קצתו, שבמדבר הזה נפצו פגריהם
ם ר  וימותו. ולא לי בזה, אלא שמזל מצרים אז היי לפי מחשבתם מ
 המעלות, שחשבו להם לפטראן מזל מצה [וצק עבדוהו] והוא הי׳ אז
, והקניה [ ׳  עולה. שבניסן בכל יום מזל פצה מתחיל לעלות [כרייה י״א ב
 הפך כל המערכה, שמפלתה הגדולה אז היה בא בחצי החודש ממש בחצי
, בשעה שחשבו שמזלם בתקפו וחזקתו, ולכן היו אצטגניני פרעה ו  ליל ס״
 מציצין אם תהיה מכת בכורות בחצות או אחר חצות, [ברכות ל״ט אי].
 וצהכי צוה הקנייה לשחוט שלה הפסח, להורותם שאין ממש במזל
 לכשירצה האדון הזה ית׳ לדל; על ההרים, ואס משוס צדקת ישראל גם
ע, וצא יכול להכריע כף המאזניים לטובתם. לכבגל  הוא הי׳ משקל גרו
 עידיס היה צדקתם, רעים וחטאים מגואלין בכל תועבות וכמשיייל. ולכן
 נצטוו לאכול מצה שהיא דומה למעמדם אז, שאין צם טעם וריח , ולח
 תואר לחם וצא הדר לה. ואם משום כח ידם ומעשיהם, להשתדל
 בכחס לצאת, כבר היה מטה ידם ורל על מאוד. ואדרבה יל מצרים
 היתה הלוך ותעוז על ישראל, כדכתיב וימררו את חייהם. והקב״ה
 בחב רחמיו וחסדיו ית' לא חשש לכל הכרעות האלו, ונאלם נכח ידו
 החזקה וברצונו הפשוט, וינטלם רנשאם, וכדכתיב ובני ישראל יוצאים
 ביד רמה [והארכתי בזה בדרשותי]: (ב) ונ״ל על פי מה שכתבו חז״ל
], דאומריס הצצ זה מפני שיש בו המשה לברים הללו,  [פסחים קיית אי
, ם  יציאת מצרים, קריעת ים םוף, מתן תורה, תהיית המתי
 ביאת המשיח . והן לסע״ל מכוונים נגד חמשה הצלחות הישראלי, אשר
: א) שלימות הגוף, ן ה  בהן נכללות כצ הצצחות האנושי האפשרות, ו
 בבריאותו וחזקו ועינוגו: כ) שלימות הקניין, בממון ובעושר ובנכסים.

 . שלימומ
) שלא ישתכר ולא יהיה יטל לגמור ההלל *  אסילו כתוך אכילס משכרת, וכאשר יעיד הנסיזן, מיהו לא חיישיק לס שישתה כל נך גתוך הסעולס]: נ
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 B'SIB סי' םגניפ:

 שנויי נוסחאות
 ו אם הבנים שמחה
. שמתה , '  גכי״מ ח
 הללויה ונגמ׳* משמע
 דט'& היא (דים) .
א עד חלמיש בכי״ק בהי  ו
 בה׳׳א עד חלמישו;?) ,
 אשר גאלנו בכי נז א׳
 כטעוח עד אשר נאלנו:
' ברוך אשר נאי.  ככי׳׳מ נ
 (וגאל א״א ממצרים)
 ככיימ א׳ ליהא. ולא
 היה ח ו ח ם נכי"א
 והניענו הלילה הזה
 לאכול בו מעה ומרוד
 ולא היה חותפ וכ׳׳ה
 גד״נ וברי׳ף וכרא׳ש
 (וכסס ואינו חותם);
 כמשנייר והגיענו הלילה
 הזה ואינו חותם ; ככי״ק
 ו־גיענו ללי;'ה..וםרורים
 ואינו חותם. ר״ע אומר
ע מוסיף  כמש״ד פיזרו ר
. אימר מוסיף .  ככייא.
'b כן ה׳ אלהינו בכי׳מ 
 בטעח עד ק.. (יאלתי
 אבותינו) בכי׳מ א׳
 וכמשבי׳ר ליתא. יגיענו
 ככייא חגיעני.לפתדים
 ולרגלים אחרים כד״נ
 ליהא למל׳ ולרנלים;כ:י׳ק
 יייחא למל׳ אחרים (ושם
 הםנ־ר לרגלי׳ ולמועדי׳);
 בי׳שביינ־ ליתא ג״כ למל'
 אחרים ולמל״ ולמועדים.
 לשלום בכי׳׳ק בשלום.
ן עירך בכי״א בעיון י  בבנ
 עירך.וששים בעבודתך
. ל בלישני״ר . כ  ,י נ א
 בעבודתך ובחידוש בית
 מקדשך ושם נאכל .
מ ו)סן י ח ב ז  (p ה
 הפסחים בכי״מ א' (יהא;
 גמשב״ב וינישני׳ר להפך
 מן הססה־ם ומן הזבהים
 גכייק מן הפסחים ומן
 זבחי שלמים . כיי עד
ם י ל ג ר ל  נכי״מ כ7 ו
 אחרים בוי וחותם ברוך;
 כייש׳ד פי;רו אחרים כי׳
 עד שיגיע דמם ברוך
. דיס!; י  [וציל דמם וכו
 גכי״מ א׳ אשר יניע דמם
 על קיר מזבחך לרצון ;
; . . ן מ  גכייק שיגיע ד
;  כהבכי׳ר אשר הגיע .
 נכייאעד שיניע דמןכו׳.
 ככיימ h׳ ונורה לך(שיר
 חדש^ על גאולתנו (ועל
 מדות נפשנו) ני־שני״ל
 (יהא!כן ליתא ככייקסמל׳
 ועל 0דית נמשנו .
ך על מןונו ר ב  ז מ
 בכי יק וברך. . !אולי 5־ל

 יברך! ; כד׳ג ונכי׳א
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•״ ש־יה א מ י . קיינ ע ו נ ש  י
 מהלכות מ!ה הלכה י״ד ופ״יז
 מהלכיה קרבן פכי! הלכה י״ל
 פמינ עשין רכ״ו 5וש״ע אי״ת
: רי״א ׳  שיי «r׳׳n סמי1 ג
. ק׳נ עיג מי״ שם ו מ נ מ נ ת  נ
ס : ט דשסיז אהר ; נ נ ׳ מ  ס
ת . ?'כ מ׳׳נ , יטעל8י  חצו

 נרמס מיא היא:

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
רץ במשכיג מפטי ן אי  חו
 ובכי״ק וכהשבי״ר אין
 מפטירין . אפיקומן

 כנייק אפיקמון.

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 בפירקץ ריש ד׳ קימ ועיש
 וחיק סר״לז : ח הריב
 ד״ה ד״י וכו׳ והל׳ כדיי.
 וכ״פ נש״ע סי׳ מניח
 ם״ב ולא יאכל אפיקומן
 כשני מקומות אפילו גח־ר
 אחד. והסכמת אחרונים
 דלכסחלה יאכל כשני )יתיס,
 ואם שכח ולא אכל
 אפיקומן ולא נזכר מד
 שנמל ידיו או אחר הב
 ונכרך אוכל בלא ברכת
 המוציא . ואס לא נזכר מד
 לאחר בסימ אס קורם
 שברך בפ־\; יטול ידיו
 ויביך נה״מ ובסה״גויששה
 הכום, ואס לא נ!כר עד
 אח״כ לא יאכלנו ומיא
 פסק דאכל אוהו ויברך

 גהימ בלי כוס »
 (כסימן תעיז)

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
ן י ר  ח הר״ב ר״ה מפמי
 כו׳ ורבהי פירשו כוי

 ברכות סד :

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
 ח [אות נא] כהרעיב
. אפיקומן ן  ד״רו מפ^ירי
 אפיקו מיני מתיקה) בם׳
ב ותמוה לי ת  תשבי כ
 איך לא ידעו שהוא
 לשון יון ממש אפיקיםם
 נקרא סעידה גדולה .
 ומה שאוכלימ אתי־
 הסעודה נקרא א«יקוסן:

־ם טי  לקו
ן • מ ו ק י פ  ח במשנה א
 המוסף הערוך פי׳ שמלת
 אפיקומן גל׳ יוני גיא
 סירוה ומנדים מאכלים
 בקינוח סעודה ולפ״ן
 מפטירין לא היא ל׳ יסעירו
 כיון כאינו אלא בס דיר
 כשלמא אם הוא רורכב
 ור״ל הסיקו מין אי(קנא)
 ינון לו׳ חין אומרים
 הו5יאו מין ודוק הלא
 הוא לשון נפטר כסירכיי
 ולא נצטרך לה וסין כ׳
 כלפי׳ הר״ב אלא סוא
 יוצא לב׳ פעולים דוג* ת
 מפקידים שר״ל בים סבה
ן א  שפלוני יהי׳ נסקל וכן מ

 3א

ע מבוטנורה ערבי פסחים פרלן י פסחים תוספת יום טוב קטץ  ד
. אט שמטתי לשון יפטירו בשפה (תהלים ההגדה. והא מקנו דבין ג׳ לדי ולא ביאר בין ראשון לשני ן  משכר: ףן מפטירי
 ככ) כלומר פותחין ואומרים ורבותי פירשו לשון הנפטר מחבירו משוס דמלתא דלת שטמא היא להיות אדם שוהה כ״כ קורס
 כשנפטרין מן הסעודה אין מסיימין אותה באפיקומן באפיקו אכילה והר״ר יהונתן כתב דין שלפני המזון אינו משכר ע״כ
: ח ואין ' ד ' ל א אלא P ג נ  מנייט כלומר תוציאו כליכם מכאן ונלך ונאכל במקום אחר וכך כי הרשב״ס מדלא ממעט ת
 לא פת ולא שוס דבר גזירה דלמא מפטירין אחר הפסח. וכתב הרי׳ב
 אתי למיכל ק הפסח בשני מקומות ךן ואין מפטידיןארד הפסח אפיקומן»)\שנו וכך אין מפטירין אחר מצה אפיקומן.
׳ יוסי שצריך שיאכל כוי. משום דעבידי ר ו ל כ א  אבל לאכול דברים אחרים במקומו מקצתן יאכלו״)* מלן לא י
. יאכלו. נרדמו לא זכר לפסח בזמן שבית המקדש קייס. ( י  הראשון שרי ובלבד שלא יעקל אומר. נתנמנמו נ
ן ת רשב״ס. [ולא מינעי (לתנא למתטתי א א מ ט י מ ת ן צ ח ^ ח ס פ : Q ה ( ה נ ן ל כ א  מחבורה זו לאכלס עם חבורה אחרת. י
 ואית בגמרא מאן דפירש אין מפטירין ״ לאשמעינן אין מפפירין) אחר מצה כיון
 אחר הפסח אפיקומן. *אפיקו מיני מתיקה ללאתר שאכלו ללא נפיש סעמייהו(בקל יכול עבוריה שעם מצה) אבל פסח לנפיש מעמיה
. גמרא] נ ישנו מקצתן ל י אמינא) ליח לן בה. קמ״ ו ה דה(  ולא מצו עבו

. פירש ו מ נ מ נ ת  יאכלו. פירוש אותן שישנו יאכלו לכשיקיצו. ר״ן: נ
 הר״ב שלא נשקעו בשינה הכי איתא בגמרא כגון לקרי ליה ועני ולא
ט מלכרו ליה מלכר. ופירש הרשב״ס  ילע לאהלורי סברא ו
 לאהלורי סברא מילתא רצריכא סברא כגון כשואלין אוהו היכן
 הנחת כלי זה וכי מדכרו ליה הנחתו במקום פלוני מילכר ואומר
 הן או לאו. ובפ״ב דמגילת דף י״ח כתב רש״י אהדורי סברא
 דבר הבא מבינת הלב [*ומ״ש הר״ב והלכה כריי הכי מוכח
 בגמרא] • ט הפסח אחר חצות מטמא חת הידיס. פירש
 הר״ב דהא טתר הוא. ובגמרא דמתניתין ר״א בן עזריה היא
 דסבירא ליה דמן התורה איט נאכל אלא עד חצות כדיליף להו
 מקראי דאל״ה אלא מגזירת חכמים דאינו נאכל אלא עד חצות
פ ברכוה ד  כמ״ש במשנה ה׳ פרק דלעיל לא הוי טהר כמ״ש ב
 בכס תוספתא דפרק שני דמגילה. ומתניהין דלעיל רבי עקיבא
 כמ״ש שס והכי נמי מתניתץ דסוף פרק בני דמגילה. וטעמו

 דנאמר

 את הפסח אין נפטרין מן הסעודה באכילת מיני מתיקה
 ופירות שרגילין לאכול לקנוח סעודה ואפילו במקומן שלא
 יאבד טעם הפסח מפיו וכן עיקר. וכשם שאין מפטירין
 אחר הפסח אפיקומן. כך אין מפטירין אהר מצה אפיקומן.
 שצריך שיאכל כזית מצה באחרונה בזמן שאין פסח ואחר
 אותה מצה אין נפטרין ממנת באטלת דבראחר: ישנו כולם
. אם התחילו לאכול פסחיהן וישנו כולן שוב לא  לא יאכלו
 יאכלו לנראה כאוכל בשני מקומות דמאחר שישט הסיחו
 דעתם מלאכול עוד וחשיב ליה כאכילת שתי מקומות ומומרא
 בעלמא הוא והוא הלין נמי למצה בזמן הזה: רבי יוםי
. ארישא קאי לאמר תנא קמא ו  אומר נתנמנמו יאכל
י מילי אם  ישנו מקצתן יאכלו ואהא רבי יוסי למימר מ
 נתנמנמו שלא גשקעו בשינה. אבל אם פרלמו מקצתן לא יאכלו
 אלו הנרלמיס לכשיעורו משנתם. והלכה כר״י: ט הפכח אחר
ת הידים. רהא נותר הוא מחצות ואילן.  חצות מטמא א

 ומגן

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 נ) שלימוח החכמה, אכר הורתינו הקדושה עומדת לכל החכמות בראש
 פינה, כחמה בין הכוכבים, וכמ״ש, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני
 העמים. ד) שלימות ככר הרוחני, להנשמה , וזהו שנקרא תחיית
 המתים [ועי׳ מ״ש בפירושי בריש פרק הלק במאמר ״אור החיים״].
 ה) שלימות הכבול האמיתי. והנה כיציאת מצרים זכו לבל היקרות
.  והעסרות הצלו. זכו לשלמות הגוף שנשתחררו מלעבוד עוד בחמת פרך
 אח״כ יזכו ע״י קריעת ים סוף לשצימוה העושר, לכלול היה ביזת
 הים יותר מהשלל שהביאו אתם ממצרים [תנחומא כשלח£. חח״כ זכו
 לשלימות החכמה, כשניתן להם הכלי חמלה היא תה״ק. אח״כ יזכו ע״י
 זכיות מלרינות הראשונים לשלימות שכר הרוחני שנכלל בשם תחיית
 המתים. ובקץ ימים יזכו גם לשלמות הכבול בביאת המשיח, שיראו
 עילמס בחייהם, וכמ״ש, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נירא עליך
 ויראו ממך , היינו ידאה הכבול . ונאמר קומי אורי ט בא אורך וכבול
ו לקאמר הנא הכא. למשום להקב״ה הוציאנו נ י הי  ה׳ עציך זרח. ו
 מע:לות לחירות/ ר״ל היציאה מעבלות הנוף שבמצרים לחירות .
, די  ומיגון ועוני שחששו צו אצל הים סוף, כשאמר פרעה הורישמו י
י אל ה' נהפך להם לשמחה, שפרו  וזמם לשלול ממינם, ומשצעקו מ״
 השירה מתוך עושר ששללו מאויביהם, ומתוך שמחה ורוחב צב. ומאבל
 שהיה להם כשהשליכו בניהם ליאור, נהפך להם ציוי׳ט כחג העצרת,
 שקבלו בו הה״ק / ופסק מהם כח המות [לולא שחסאו אח״כ בעגל כע״ז
 ל״ה אי]. ומאפילה בל קבר שהיו מוכנים להם במצרים שלפי לרך
 מובע תתס הנפש הבהמי בקבר האפול. אבל להם נהפך האפילה הזאת לאור גלול, כי שם בעה״ב לא ישקע שמשס לעוצם, ולא תחשך אורם ע״י ענני
 הקריות כבעה״ז, והוא תחיית המתים. זמשעבול שמשועבלים לשלס המיל הפשר חיב הישן, שחתם א״ע אאע״ה עליו להיות בניו גרים גרורים בארץ כל
 ימי עוצם/ כמ״ש ילועיתלע כי גר יהי׳ זרעיך בארץ לא צהם [לר״ל צע״ל], שא״ל הקב״הבזמן שכרת עמו הברית, פלא יחשוב אאע״ה מחמה שכרת
, רק לנסיון הובא האלם  הקב״ה עמו ברית להיות לו ולזרעו אחריו לאלהיס, יחיו זרעו בעולמם תמיד בהנצחה וששר וכבול . לכן אמר לו הקב״ה , לא ק
ב ימיהם בעולס כלו בנער , שאינה שלהם, לא לבד שיהיה ה ז  לעוצם/ וביותר צריכים אומה זו נהתנסות. וצק ילוע תלע כי נר יהיה זרע־ על האר
 שהם לחיכים וסחופים אצא גם מצות הה״ק תעשה איחכ כנרים בארץ ואינם רשאין לאכול בל מה שירצו ואינן דשאי; לעשות מה שירצו, ומהי שירצו, רק מה
, וצריך כל א' לעמיד כמלאך אש על הארז / וראשו בשמיה, ולא־ישוב מפד כל. ולכן ם מ ש ׳ה3 ית׳ ואינם בכצצ עם הארץ, כי הס עם ה  שירשה להן בע;
לבל אצו זכו  באמת עברו עליהם רוב ימי עולם בצער וגירות. ולא זכו לגאולה שלימה כל ימיהם עול]. אבל אז בביאת המשיח יזכו שיפסוק השעבול הנ׳׳צ. ו
 מ״י יציאת מצרים, לכן נאמר לפניו ההלל שנזכר בו ה׳ לברים היקרים הללו, להודות לה' על מתנותיו המפוארות אלו שנתן לנו: (ג) ונ״ל לאעי׳ג
 לנראה שהמצות נסחרסי הרבה ממה שהן במקורם בלשון יון.אבל חז״ל שהם הם נעלי לשון הקדש כרמב׳יםריש תרומות כך לרכס בקדש.שכשקבצו מלה
 יונית לתוך לשונינו הקלושה. הכריחוה לההיהד תחלה, לכן שבשו המלה במקורה ככוונה, והסבו לקרותה באופן אתר, דהיינו כפ* הנאות לפרשה
, מהכילתא מתי תכלא לא. וכמו מ אסימן רפ״ל לבי׳מ, ביונית נקרא  ע״פ דרך לשונו הקלושה, כלאמר" [שבת דע״ז ב׳] לרגא דרך גג

 אסימייאם

, ששני המלות מפטירין  נא) כתב לביני אליעזר אשכנזי במעשה ה׳
 ואפיקומן/ יווניה הם/ [אפטיר] טעימה בלשון יון,[ואפא קומן] ר״ל אחר
 השומן, של פסח, כדי לקמזו מהפה. ואני שמעתי דבלשוןיון [פטיירא]
 הוא אכילה [ועפי פאגאן] ר״ל אחר הסעירה ובלשונינו הוא [דעסהער],
 או [נאכטיס], והן פירות ומגדים פאוכלין אחר הסעודה (ג) וקאמר
 התנא הכא דאשור לאכל שוס דבר אחר אכילח הפסח. והיה בזה״!
 אסור לאכול שום דבר אחר הכזית מצה שאוכל בסוף הסעודה, וכמו
 כן אסור לשתות שוס משקין אחר הדי כוסות מה״ט. וי/)א דטעם
 אסור השהייה, כדי שלא להעביר טעס המצה [ותמהני הרי כבר
 עיר פ״י ב' כסי כמראי]. אמנם עיקר טעם חיסור השתייה כדי
 שלא ישתכר וימנע מלספר ביציאה מצרים עד שתחטפנו שנה,
 לפ״ז משקה שאינה משכרת רשאי לשתות: נב) הו עצמן כשיקיצו:
 ננ) מראה כאוכלץ הפסח בבי מקומות ואע״ג דחכילת פסח מצוה
צ י  דאו׳, יש כת ביד חכמים לעקור דבר מ״ה בשב וא״ח [כיבמות ל
 אי], נד) [שלוממערן], דקרי ליה ועני ולא ידע לאהדורי סירא,
 דהיינו ככשואלין אותו חיה הנחת כלי זה. לא ידע להשיב, ואס שואלץ
: נה) ד יוסי ארישא נמי קאי,  חיתו הנההו במקום פלוני, משיב ק
 דגם במקצתן דוקא בנתנמנמו יאכלו, אבל בישנו, שנשתקעו בשינה

 לא

ד מ  טיעי ל
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ד כלא יחעצלו  מאמר חפזון עד שעה חפזו! שהפזו לצאה והייט עמוד השחר ורכנן גזרו על הטהר שיטמא אש הידס כ
 כדכתיב (שמות יב) לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר ור״א באכילתו ומנלן דפסח לאחר חצות הוי נוהר דכתיב בפסח
 סבר עד כעת חפזו[ מצרים בכעת מכת בכורות שעל ידיה (שמות ע) ואכלו את הבשר בלילה הזה וכתיב התם ועברתי
 נחפזו למהר לשלחם מן הארץ וכוי בארן מצרים בלילה הזה מה להלן
 ומתניתץ דסון£ פרק איזהו מקומן הירי•«י<. הפגול״) והנותר ״).הטמאין את פד חצות אן) כאן עד חצות:
. אפר קדשנו במצותיו ח ס פ  נמי כרבי אליעזר בן עזריה כמ״ש היחס. בירך ברכת הפשרןנח). פטר את של ברכת ה
ש זבה״). בירר את של זבח ס). לא פטר את וצונו לאכול הפסח. ברכת הזבח י ר  שם בס״ד והכי נמי מתנייח י
א אשר קדשנו במצוהיו וצונו לאטל ב י מ ן , י ל ר א ז ^ ש י י ! ב ו ר ר ב ם של פסח ךי י ח ה ת פ ל י כ י א מ ' נ נ א ת ל ד ת מ ו כ ר  ב

י , הזבח. וזבה האמור כאן הוא חגיגת ״ ״ י w בהדי דמני שמצותן עד שיעלה עמוד 
א אומר. לא זו פוטרת זג ולא זו פוטרת זו • ר מ ג ש 3 ר פ < מ ל ן ג פ : ה ר ח :  יום ארבעה עשר והלכת כר״ע: ה

ק מסבת פסחים • סלים מסבת פסחים. ל  משום חשדי כהונה שלא יפגלוהו ברצי! ס
^ י ח ' ט מ ו י 7 ו .עליו 1 ט ד  להפסיד את הבעלים נ

ך ברכת הפסת פטר את של זבח וכו׳ י טעמא מפרש בגמרא דכולי עלמא סבירי ר י : ב [ ם ד  טומאה. [״ועיין מ״ש בספ״ג ד
 להו דמתנה אחת דפסח כדהנן בסון! איזהו מקומן [ט:] בשפיכה היא דהיינו שעומד על היסוד או בקרוב ושופך בנחת כדי שיפלו
 על היסוד ומתנות דפאר קרבטת בזריקה מרחוק דגבי כל הקרבנות כתיב זריקה ובפסח ובמעשר ובבכור כתיב (לנדםיכ) ודם
 זבחיך ישפך ובהא פליגי דליי סבר זריקה בכלל כפיפה ואם נתן הנזרקים בשפיכה יצא. [*דמה לי זריקה מרחוק מה לי שפיפה
 מקרוב. תוספות] ואי! שפיכה בכלל זריקת ואם נתן הפסח בזריקה לא יצא [*מדאי דברחוקלא עדיפא כמו בקרוב] ונמצא דחגיגה
 דבזריקה בכלל פסח:בשפיכה ולפיכך ברכת הפסח פוטרת חת של זבח. ופל זבח אינה פוטרת של פסח. שאין מתן דמו דפכח
ם. . ורבי עקיבא םבר לבין ששפך הנזרקים. או זרק הנשפכים לא יצא, ולפיכך לא זו פוטרת !כוי: סליק מסכתפםחי ת ב  בכלל ח

עז  ישראל בו
 אסימייאס, וקראוהו אסימן נוסריקן אי שימן כדברי בני הרב המופלג
י שליט״א, וכמו כן המסס, נקרא בלשון צסינא הומסס, כ ד ר ה מ ש  מהורר מ
, ן ס, על שם העבד כמסוס נוסס, וכמו כן ארמו  והסבו לקרותו המסי
 שנקרה בלשון יון טראכלוס, הסבו שמו לקרותו טרקלין, נוטריקון פרוק
 גלי, ר״ל פתח סתום [ועי׳ מ״ש עירונין פ״ו בפרושי ס" לא]. וכמו כן הכא
 קרבו מלת פטיירא / ועשו ממנו הפעיל בעברית ואמרו אין מפטירין, כדי

 יכין תפארת
 לא יאכלו הישנים כשיקיצו, וה״ה בנתגמנמו כולן יאכלו, והכי קיי״ל
 מיהו דוקא כנשהקעו בשינה אחר שהתחיל לאכול אפיקומן / אבל
 שינה שקודם לכן לית לן בה [תע״ח]: נו) מדהו״ל עתר גזרו שיטמא
 את הידיס, כד שלא יתעצלו באכילתו: נז) באמר השוחט הקרנן
 בשעה ששוחט, ששוחט על מנש לזרוק דמו לאחר זמן הראוי לזריקתו,
/ לפרשו על דרך מפטר מחבירו, ומצאנוהו גם בלשון הקודש, כי לא פטר או על מנת להקטיר ממנו חון למקדש, או חון לזמן הראוי להקטרהו, ו » י י י ^ ו ח י י1 ״«! ה  חו ענ מנת גהקטיר ממנו חוץ כמקדש, חי ח

 דבר הראוי להקטיר מסכו, או על מנת לאכול ממנו חין למקום יהוילע [ל״ה ב כ:1 וכמו כן מצות עפ׳ פיינאן הסיבוהו לקחתה אפיקומן, כדי

 הנוגע בככיצה ממנו, יהיו ידיו טמאות עד הסרק, ויהיה צריך לטבול ידיו קודם שיגע בקודש. ומדגזרו עליו טומאה לא יסגלו, דפהרות
ע ב׳]: נח) והיא אשר קדשנו במו״צ על אכילת פסת: נט) א״צ לברך באכילת הגיגה:  חמירא להו טפי משפיכות דמים [כיומא כ
 ם) והיא אשר קדשנו במוי׳צ על אכילת חגיגה: סא)כ״ע ס״ל דדם פסח בשפיכה, שמסמיך המזרק לקיר המזבח ושופך הדס להקיר בנחת,
ת, שעומד עם מזרק הדס מרחוק ממזבח, וזורק הדס מרחוק למרבה, רק ר״י ס׳יל חריקה  ודם חגיגי: בזריקה, דהיינו ככל כקדמו
 בכלל שפיכה, ואס שפך אותו שאמרה תורה לזרוק,יצא. אבל אם זרק הנשפך, לא יצא, להט ברכת הפסח שעבודתי כשירה גם בהגיגה,

 סוטרת ברכש החגיגה, ולא איפכא: ור״ע ס׳׳ל ובכל אחד אס שינה עבודתו לא יצא, להכי אץ אחת פוטרת חביתה:

 ו הלכתא נבירתא כללא דפרק י
ר ת ו ם י י ב ו ר ם ק ח , ו ת ס ו ר ח ר ו ו ר מ ר מ ת ו ם י י ב ו ר ישראל ק ן לוי ו ה ת כ ו צ מ ה  ו
( ז ד « ה של יום י ג י ג ר ה ש ב ח ו ס פ ש ה ב ש גופו של כ ד ק מ מן ה בז ו ה [ צ י ב ר ו ש ב  מ
ה נ ת ש ה נ ד מ א ע י נ א ע מ ה א ל ד ה ר ק ר ב מ א י ת ו ו ע מ ה ה ה שיש ב ר ע ק ה ה י ב ג י  ו
ן י נ ת כ מ ״ ח א , ו ז י ר ד נ ו י ל ׳ ר כ ה ד נ ה ל ה כן כ ן ו י ב מ ן ש תו בלשו ם או נ ר ת י ו  ו
ן ו ב ה , ואם אי! ל נ ת ש ה נ ם , מ ת , ואומרי ק ו נ י ת ו ה ל א ש י י ש ד , כ י נ ס ש  לו כו
ת ל א א ו ם לאו הוא ש א , ו . ד ת ז ם זח א י ל א ו לו ח״ה ש אפי , ו ד ח ל א ו  אשתו ש
ך י ר ה זו צ ע מ ע ל י ג י ש כ ה ו ד ג ל ה רא כ קו ו ו נ י ם הי י ד ב ר ע מ ו  עצמו ואח״ב א
י , ו ג ע ם ה ח ה ל ס ו ר פ ה ויכביד. ה י ל ה ע ב ב ח ן ל י ב ה למסו ת ו א ־ י ה ה ל י ב ג ה  ל
ם ת ו ה ד ש ס ע ל א׳ הבו ה כ י ב ג ך מ ב י פ ל ע ל י ג כשי , ו ה ד ז ו ר מ ע ל י ג י ש  וכן כ
ב ״ ח א , עד״ש , ב ך י צ ד ת עשן ו ו ר מ ת . ואש ו ם ד ע ל י ג מ ש כ ל ; ו א ר ש ל י א  נ
ם י ג ה נ מ ל ע ! ב צ א ס ב ו ב ט מן ה ע ם , יזרוק מ י מ ע ל י״ז פ כ , ה ט ר פ ב ל ו ל כ  ב
ת פ ה ה הי י ; ו ! ע ב צ א , ולד״מ ב ה צ י מ ק לםנ״א ב , ו ת ר ה ז נ פ ק ע ה ב צ א  ב
j ה צ מ ה ה ס כ חז הכוצו שא? י ך שאו כ י פ ד ל ה ע ד ג ר ה מ ו א ה ש ע ש ה ב ל ו ג  מ
ל , פסח. ע ו ת ב ו ו לא יצא ידי ח ל ט׳ י ל ו ב ל ל ם ה י ר ב ר ג׳ ד מ א א ל ל ש כ  ו
ו ר ר מ ל שם ש , מתר ע ם י ר צ מ ו ב נ י ת ו ב י א ת ל ב ם ע ו ק מ ח ה ס פ  שום ש
ו א ר ק ם אלו נ י ר ב ד , ו ו ל א ג נ ם ש ל שו « מצה, ע ם י ר צ מ ו ב ג י ת ו ב ת חיי א  א
ו מ צ ע א ב ו הו ל א ת עצמו ב ת א ו א ר ה ם ל ד ב א י י ר ח ו ד ר ו ו ל ד כ ב ה ו ד ג  ה
ר זה ב על ד ם , ו ש ו היציא מ תנ או ר ו מ א נ , ש ם י ר צ ד מ ו ב ע ש ה מ ת  יצא ע
ד ב ת ע י י ך ח מ צ ע ח ב ת ו א ל י א ד ב מ ו ל ת ב י י ד ה ב י ע ת כ ר כ ז ה ו ר ו ת ה ה ת ו  ע
ך ר ב מ ה ו ב י ס ה י ב ם שנ ו ה ב ת ו ל ש א ר ש ל י א ג ע ל י ג ה ב . ו ת ו ר י ח צאת ל י  ו
ך ר ב י ו ו ] וימול ידי ן ו ר ח א ר ה ח ר א ה ע נ ו ר ח ה א כ ר ך ב ר ב ג נולא י ׳ ה פ  ב
ת ל י כ על א א ו י צ ו מ ך ה ר ב י ת ו ו מ י ל ש ה בין ב׳ ה ס ו ר פ ת ה ו צ מ ה ה ק י  ענט״י ו
ל כ א י ד ו ח ל א כ ת מ י ז ד ב ח י ה ב ס ו ר פ ה מ ה ו נ ו י ל ע ה ה ט י ל ש ה ע מ צ ב י ה ו צ  מ
י ו ה י ש ל ו ב ר ע נ מ ת ו ס ו ר ח ו ב ל ״ ע ק ש מ ד ו ו ת מר י ז קח כ ב י י ח א ; ו ה ב י ס ה  ב

ך ר ב י  ו

ה צ מ ) , ה ר י ש ה ע צ ו מ נ י ת נדהי ל פ ו כ א ר ל י ס p י משנה א . א " © 
פ י״ד ו ל י ר כ ו ס ה א ל י ל ה ב ה שיוצא ב צ ם ) ד ת ל ש ו ב מ ת ו ר ר ו פ  r מ

ל ב א י ל ד ח כ ס פ ם א׳ ד ו י ת וזח גם ב ו ר פ־ ת י ר ז ל ח ו ה א א ל ל ג ש ה נ מ בן ה  ו
, ן ו ב א י ת ה ל צ ל מ כ א י י ש ד ה כ ל ע מ ל ת ו י ר י ש ה ע ע ש ] מ ן ו ב א י ת ת ל ם ו ר ה ת ו ר ז  ה
ם מזיקו ס ׳ מ י פ א ם ש י נ ס ם י א ב ר , ו ת ו ט מ ע ת מ ו ק ר ת או י רו ב טי ׳ א ש  מ
ת ו א ר ת ר ו נ ר ד ת ו ה מ ב ר ה ך ש ו פ י ה ן ל ר , וביין הדי ׳ זה אסו י , אפ ה ל י כ א  ב
ר ; ד אסו ע ד ס ע ס י מ ט ד ע מ ז ו ע ב א ש ו ה ד ש ה כ״כ ע ת ש א י ל ו ל ! כ ו א  ה
, ת ו ק ו נ י ת ו ה א ישנ ל ד ימ־ור ויקים ש ׳ מ ה ב ב ־ - א ו ׳ ה ד ואפי ל מי כ א ך י ש ח ת ש ב  ו
, ו ת ם נאים כשי כ י ל כ ה ב פ ו י נ ה ל ו סדר ש י , ו ך ש ה ת ש א מ ק ו ש ד ו ד י ק ה  ו
ר ו כ מ ה י ק ד צ ס מ נ ר פ ת מ י ה ׳ ענ י פ א ל ו א מ ת ש ב ם ר ת ב ו ר י ך ח ר ד ב ב ש י  ו
ס ו כ ר ה ת ושיעו ו ס ו ל יין לד׳ כ י ב ש ו ב מ צ ר ע ה או ישכי ו ל , או י ו ש ו ב ל  מ
ש ד ק מ : מ׳׳ב( מוזגין לו בום ראשון ו ה ז ת ב ו ב י י ם ח י ש ׳ נ י אפ ת ו י ע י ב  ר
ח ח ו ש ו , ( " ה נ ק ש י ״ מ ב , ו ו ל ו ב י ר ו מ ו ת א ב ש ב , ו ו נ י י ח ה ך ש ר ב מ ו ו  עלי
ה ד ג ה ם ה ה ישלי ד נ ל ה י ח ת ה ד ש ר ע ב לא מ ל ו י ד ב ה ח ל כ ם ש א ה ו ב י ס ה  ב
ל , י ד ב ר י ב ז ה אם נ ד ו ע ע ס צ מ א ו ב ל י פ א , ו ל י ד ב , ואח״כ י ל א ר ש ל י א ד ג  ע
ל י ד ב י ך ש ת צרי ו ס ו כ ל ה ף ע סי ר להו ו פ א ה דביון ד ד ו ע ס ר ה ח ן א לא ימתי  ו
ן י ה דענ ל ד ב ה ש ו ו ד י ק ק ר , ו ׳ ס א ו ל כ ת ע ו ש ו ד ׳ ק א ב י א ו ל , ל ה ס ד ו כ ל ה  ע
ס ו ל כ ל ע ל ה ה ו ל ד ב לו ה ז , אסי י מ ה ר ב ח ד א ר ע כ ז א בלא נ ה י , מ י ר ׳ ש  א
ה ש ל ו ש ת שיש ב ר ע ב ק ׳ ׳ ה ע י ב נ פ ם ל י א י ב . מ ׳ ׳ ה׳ ו : מיג ד י ד  א׳ ש
ב ו ט ר ש ח ק א ר ס או י פ ר כ ר לטיט ו כ ן ז נ ב ר ד ה מ ו צ מ ת ל ס ו ר ח ר ו ו ר מ ת ו י צ  מ
ע וחומץ או י ל י ז ר ט ע ת פ ק י ן ל י מהנ , ו א ״ ה פ ו ב ן עלי י כ ר ב מ 1 ש שי מבו  חי ו
י ת מ ו ש ע ר ל ת ו ד מ ב ע י ד ב , ו ש ״ ע ח מ ל מ ח יעשה מי ה ב ש ב ו ח [ ל  מי מ
ן י ה בענ ר ע ק יסדר ה ה , ו נ י נ ח ל ח ו ס פ ר ל כ ה ז צ י ב ר צלי ו ש ב , ו ז ט ס ח ם ל  מ
, ה צ מ ה ר מ ת ו ך לו י ו מ ץ ס מ ו ח ה ה ו ל ע מ ס ל פ ר כ , ה , ד ו צ מ ל ה י » ו ב ע צ ל ׳ א  ש
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, ס ו י כ ז בל ך בחמי ר ב י דח, ולהאחרונימ יאכל ו ך הסעו ו  חמצה שאבל ת
ך בהמ״ו ר ב י ור ו ו וי,ברך חמוציא ויחז די ל יטול י ל  ובשבח. עד אחר ח
ית אחד סמצד. אבד אפיקומן יאכל כז בנ , ו ס ו כ ל ה ל ע ו ר  ויאמר הלל הנ
ר אחד , רה אחרת] ואין לאכול אפיקומן בבי מקומות אפילו בחד  שמו
רה ונעורי אינם י החבו נרדמו בל בנ ר אפיקומן ו ב ל כ  ובהחחילו לאכו
ו כולם מ ד ר לו נ ם, משא״כ נרדמו מקצתם או נתנמנמו כולם או אפי כלי  או
ך כלום , כ דה, אין ב ך הסעו  והוא קודם שהתהילו אפיקומן אפילו היה תו
ר ו ך לתז י ר בדיעבד אם אוכל אין צ ו  ואתר אפיקומן לא יאבל שום דבר [
ן . ומהני ר ת ו , ולרח״י מ ת ו ת ש ן ל ל אפיקומן] ולרמג׳א אסור נם כ  ולאכו
ך שטיפה והדחה] ומצוה י ר ז [ובאין הכום נקי צ ו כום שלישי לבהמי  ל
ז ך בהס״ ר ב מ ו אורח ו ש ל י ך אפילו ב ר ב ב מ בעהי , ו ן ו מ י ור אחר ז  לחז
ך חמתך ואח״כ ו פ ן הפתח ואומר ש  ובפה״נ ושוחה בהסיבה . נותחי
ל ויהללוך נוהגדול שבהן ל ־ מר ה ו נ עי ומתחיל לא לנו ו ן כוס רבי  מהני
, אבל אנא מותר] ו ד ו פ קטן לא יאמר לכתחלה ה לכהי , ו ו ד ו  אומר ה
ת ופיוטים דואמרתס ך מחולל בתשבחו ל ישתבח עד מ ת ו מ ש  וחלל הגדול, נ
ה אחרונה , ולא ב ר ו ב , בחסיבח , ואחרי ח ב ר ב ׳ ושוחח ב ו  זבח פסח כ
ם, ן ושאר משקי י לא ישחח אחר רביע* י , ו י ע י ב ר שי ל ן שלי  ישתח בי
בתאב הרבה , ו ר ת ו דאי מ ו , ולאקריצען וטהע ו ם י ר ב ש מ א ה ק  ולחיי ח
ר על ב ל [בלא אמרו כ ו הלל חנדו ת כוס חמישי ויאמר עלי ל לשתו ו כ  י
ו עליו טומאח ר מ תר ד ו ר נ א ש ט הפסח אחר חצית הו״ל כ י  כוס ד׳1: פ
ם, ובן י ד א בכיצח מטמא י כך כשהו י לפ , שלא יתעצלו ו ן ו ש א  שהוא ר
י אט״ח ך באי ר ב ר החנינה י״ד היה מ ש ב ל, בזמן המקדש כשאכל מ ו נ  הסי
ך על הפסח בא״י ר ב ך היח מ , ואוכל , ואחר כ ח ב ז לת ה  אקב״ו על אכי
ת האלו ו כ ר ץ ב א , ו ל כ ו א לת הפסח / ו  אמ״ה אקב״ו על אכי

: ו ת ז ו » טרת ז  פו

וטל המצה ר ואובל בלי הסיבה : ואחייב נ ו ר ל אכילת מ ב ע ך אחי ר ב י  ו
כר למקדש ר !חריין] ואומד ו ו כה עם מר י צע ממנה לכר בו ת ו שי  השלי
ר מרו ך פסח מעה ו ר ו  בהלל בן עשה הלל בזמן שבהם״ק קיים היה ב
שראל זצוק״ל ל י ן ש ב ן ר ׳ר, מר ׳ [כן שמעתי מפה קדוש של ע׳ ו כ כל ו או  ו
כן ראיתי שבשעה שבצע מצה האמצעית  בשעה שנתן הסדר וברט״ז ו
, ואמר, לקיים מה שנאמר ל שכמו  לשתים, היה משלשלה במפח לאחוריו ע
ע לפסוק שדים י ן ראיתי כשהג כ רות בשמלותם על שכמם , ו  משארוחם צרו
ר את ערום ועריה , היה גומר הפסוק ואמר , ואעבו ך צמת ו ר ע ש ו ו נ  נכו
ך חיי מי ך בד י ואומר ל ך חי ך בדמי ך, ואומד ל ך ואראך מתבוססות בדמי  עלי
, ולא היה בידם זכות לגאול ת ו צ מ ה ו ערומים מ  [כי ערום ועדיה היא שהי
ו לקערת. ׳ ל ן ראיתי שהי ב , ו ת דם מילה ופסח] תן ח׳ להם ב׳ מצו נ  ו
ם ובהם ת תחתיים, שניים , שלישי ו י י לתלפ ו  הסדר ארגז יפה מאד קטן בנ
ך בתו ב , ו ן גנ עם מעקה סבי , ולמעלה היה כעי ת ו צ  היו מונחים חג׳ מ
י בסף ל ל כ ד כ כן היה מעמי ן ו ל כ ו קבועים כמה כנים ועל ב מ הי  ה
ר , ו באחת המר , ו ס פ ר כ ן באחת ה ׳ נתו , והי ר ד ס ש בהם ל מ ת ש ה , ל ו ל  ש
, ת י ב י ה ל כשף היח מושיט הכרפס והשאר לבנ ף ש כ ב , ו ר א ש  וכן ה
ת גדולה , ו דרשה לאומדה בהתלהב , ו י ר ד נ ו י ל י ר ל הנדה כ  והי׳ מתרגם כ
אה א רפו תת צנצנת מים חמין שהי בריכה היה שו ר ו ו ר  ואחד אכילת מ
, והביא ץ י ר ח ה ר ו ו ף החד והקשה של המר ר ד ש ר מי י  בדוקה להעב
ל ׳ ואחר כ ! ח י  דאיה סהנםרא פסחים קם״ו א׳ קפא דבולהו חמימי] ! ס
כר לפםח הנאכל ת ז י  הסעודה אוכל ממצת אפיקומן השמורה תחת הכסת כז
, ונם הלל ת ו צ ר לאכלו קודם ח בע בהסבה בלי ברכה ויהיה והי ל השו  ע
ך יאכל לאפיקומן בלא ר ב נ ב לן ו ובשבת אפילו אמר ה  יקרא קודם חצות [
ך ר ב י ר ו ו יחז ך המוציא ו ר ב י אבל ו א, משא״כ לאחד בהמ״ו די צי ת המו ב ר  ב
ל י לא יאכל אפיקומן ויסמוך ע י ב ך בפה״ג לר ר י ר כ ב כ ב , ו ן ו ז ת המ כ ר  ב

 נשלמה מסבת פסחים

 ר״ע מברטנורה באחד באדר פרק א שקלים תספח יום טוב ציוניים

. ר ד א א א באחד. נ  הרמב״ם דשקלים םדר רבינו הקדוש אחד פםחים שכן גסדרו בתורה ע״כ. ונ״ל שר״ל שפרשת שקלים בכי פ׳
4C*"*fi"'׳ *f"wא קודם לפרשת המועדות שבפרשת אמור וזה הטעם ג״כ ביומא שהקדים לסוכה כם״ששם בם״ד. אלא «׳ ש  ת
: יעל מ ־ ס ה ^ ׳ ש ־ י ה %>* מ ש ו מ ך ה ^ י נ ו ש א ה ר ו צ ם ם ג ת ועירובין מפני קדימתו במעלה וכו׳ ופסחים הואיל והיא סמוכה לשבתו ב  שתקדים ש

ש רגלים תחוג לי שנויי נוסחאות ל ש ב י ת כ ] ואף על פי ד א ש  רבינו עליו השלום כמ״ש שם.בס״ד [״והיא בפרשת בא הקדומה לכי ת
א א משטיעין י ב השביתה פ ר. ששם ביאר הכתו ת מועדות דאמו ש ר א הלך רכיגו הקדוש אחר פ ש  בפרשת משפטים קידם לכי ת
ב ו ת כ ה מ כ ו ד ״ ? ג ן י ע מ ש י מ י נ פ ל ר פסחים תנינן שקלים שהוא מ ת ב ת. ובספר יוחסין. בשם רב שרירא גאון ד ו נ  ממלאכה וחקרבת הקרב
: וישמע שאול וגי׳(ש״א ו י נ י  וכאהד מענ

 ט״י).
ת רע״ק ספו  8'א א באחד באדר משמיעין על השקלים. ב״ד שולחים פרלן א א השסלים. הם אותם שאמר הכתוב עליהם תו

א א י נאומ א] ׳ ל פ ר ע 3 ו ע  בכל ערי ישראל ומפרידן שיביאו שקליהן. י י (שמוח צ) זה יתנו כצ ה
ד תימה י ע ו ׳ ^ ם י א ל כ  לפי שבאחד בניסן צריך להביא קרבנות צבור מתרומה חדשה הפקודים וגוי. רמב״ם: ועל הכלאים. מה של הר״ב דכל ה
ל י י . נ״ל ד ה נ ש מ  דכתיב (במדבר כס) זאת עולת חדש בחדשו לחדשי השנה. חדש תרי מילי דכל חד לחודיה שרי ונאסרו על ירי המרוטל! ft ד
ו מאסר? ה ו ר ס א  והבא קרבן מתרומה חדשה וילפינן . שייך בהו ביעול [*וכך מצאתי ״

: ו ת ו ] מלקיים א א ״ ף ס ה ד ד נ ן ך D^D'DO^p»W D פ״נ ^ א ^ / כ ה מ ל ב י ה ש ד  ח

ל לרוטים מי־״י ל ח כ ב י ל ח י ב פ י ב ר ה י ו ה ל י מ ס י י י כ ל י * ה מ ע י מ ש ה ^ כ ש י ה ש ר ח ס ל כ  ל

: . משכזעין על לחודיה שרי והוא בנותן מעם כדתק י י ר ד א אבאד1ד ב א יק ד פ ח א מ מ י י ה ם ל ו ם י י ש ל  מקיימי' ש
ה ״ מ י 1 י ל בגמרא פ״ח דחולין ועול 8 ע , ן םא)  באדר להכריז שיביאו שקליהם: ^ השסלי

ל ע ״ ע - ש  הכלאים 1 דמשנה שלימה היא בדש פי׳ח ק מ
ץ ת ר . בי מ י ל ק ש ה ה א ) ה ר 3 ו פ א ׳ דב״ב [צ״ל.]שכתבהרשב״ם צ ו ה ל פ  דכלאים כלאי זרעים אסורים מלזרוע. ומלקיים. ומותריןבאכילת. ומצאהי כ

שראל י י ל ער כ ! ב י שולחי א ל כ
 1 

ו א י ב י ץ ש ז י מכר ( ו ״ ד ד י  ר
בי באחד בניסן , הן  J- ן שקלי

ת ו נ ב י אי ק בי ן שי א זצוק״ל ממשפחת הענוים: צריבי פ ו ר ו יהודה בן בנימין ה נ  פירוש רגי
מה חדשה ו ר מתר ו ב * י צ  י
׳ בחרא פ ב ן ״ נ י ח כדאמר ס ח פ ן כ 3 ה  (|"א א באחד באיר משמיעין על השקלים. לפי שצריך להביא בא׳ ניסן נקנין משקלים חדשים וצמה באחדבאלר כדחניא לורשץ 3
״ דמגילה גכ ט כ׳1 טנא נ ת ל ו ש ל ן י א ן ת ה ן ת ב / ש ר 3 מ א ג ל ״ ב ש ר / ל י פ א ס ן ס ץ י ש ל ח ש ס פ ם ל ד ו ת ק 3 י ת ע א ט .־ן , ״ ף כ ל ] - , ע ר ^ מ א ל ה כ ש ד ה ח מ ו ר ת ן מ ס ט 3 

ז ב ׳ לד פ ׳ יאשי ו אמר ר מ ! כ י ז י י כ  מלש בחדשו חדש והבא קרבן מחרומה חדשה חמילץ ומוספין הבאץ בר״ח יושכיס במדינה במ״ו באדר מקדימין מאי באדר: משמיעץ ־ מ
ע ד — י קרא ואת עולת ח . • • - — — — _ 

׳ P T » ״ £ 5 S ן י ב  יכין תפארתישראל י
ה " ר * י א מ  פרמ א א) בי׳ד מכריזין בכל גבול ישראל שיביא כל אחד מחצית החדשים מקריבין מא׳ בניסן ולמעלה חמירין ומוספים עד א׳ בניסן ™DV" פ
; ש ד ח 1 ף , | ז י ׳ £ . ז  1 השקל שחייב למקדש כל שנה ושנה, ומהשקליס הללו בשנה הבאה [ולרמב״ם שיא משקלים, היה מחצית השקל מעכעמכסף נקי, ג

ן הוא לבם  שהיה השגה מראשו
ת הפסת שתי שבתות לפני הפסח, ומשני , דאיהו אמר דשואלין כהלכו ג ״ ב ש ר , דלא כ ן א מ ד דייק כ ו . ע חן י ר שיביאו שקל ד א ז באחד ב י ן להכר ך מקדימי כ ל י העונה, ה » ד ח * 

, ועל דעת המויל היה המח3י כסזף^אלף החמישי ו ׳ כ  *) הלקומים האצה נדפסו ע״י רשד׳יל ב,ביה או$רו' (לשכה ראשונה), מכיי קדמוני בלי שם מחברו שנכתב בשנת ק
/ מ״א לקמן.  ובתחלת אלף הששי או קולם לזה כמו כן הביע המו׳ל דעתו כי הפי׳ הזה היה לעני הרע״ב. עיש וצ״ע. ודע דהלקועי8 האלה היו לפני כעלי מסר8י הים כנראה מהגהמה לריש פ

 [סדר מועד ח״א]



 עיונים £34 חלספת יזם טוב באחד בארל פרס א שלולים ר״ע מירפטדח

 הכלאים.מכריזין שימעטו הזרע האחר פד שלא ישאר בו רובע קב
 לסאהכדהנן בפי׳ב לכלאים כל סאה שיש בו רובע קב ממין אחר
 ימעע ורבוחינו פירשו דלאחר שגדלו הזרעים אפי׳ אחד באלף צריך
ד מילי דכל חד לחודיה שרי ונאסרו על ידי  לעקור הכל דכל ח
 תערובת לא שייך בהו ביטול דדוקא
 כפמין אחר מעורב בשעח הזרע א״צ
 כי אם למעט למדאורייהא חד בהרי
 בטיל ולא מקרי זורע כלאים אלא
 מפני מראית העץ בעלמא צריך
 למעט. אבל לאחר שנדלו לא שייך
 וצריך לעקור את הכל ולא ישייר אלא אחד
ת המגילה ו קורין א  מן המינים : בחמשה עשר נ
. המוקפין חומה מימות יהושע בן נון אייד רבעי למתני ן  בכרבי
 מחמשה משד באדר שלחנות יוכבין במדינת תני נמי כל מה
ת הדרכיםא) ואת הרחובות.  שהיו עופיןט ביום: ומתקנים א
 והשווקים שנתקלקלו בגשמים בימות החורן* מתקנים אותם בשביל
 עולי רגלים. ואית דמפרשי בשביל הרוצחים המכים נפש בשגגת
 שיוכלו לנוס מפני גואל הדם כדכתיב (דברים יש) תכין לך הדרך:
. אם נתרבה בהן• טיט מנקין אותן ואס ם י מ  ואת מקואות ה
 נחסר שיעורן ממשיכי! לתם מים שאוטם ומשצימין אותן לכשיעור
 אם היה שם רוב ארבעים סאה מן הכשר: ועושים כל צרכי
. כגון דיני ממוטת ודיני נפשות ודיני מכות ופדיית ערכים ם י ב  ר
 וחרמים והקדשות והשקאת סוטה וכריפת פרה ורציעת עבד
ד וטהרת מצורע ושולטן לפתוח בורות כל מים מכונסים ב  ע
ד שיהיו מצויץ לעם לשתות מהן בימות החמה דכל הנך צרכי  כ
. שלא יאהילו עליהם ת ו ר ב ק ת ה  רבים נינהו: ומציינין א
 הכהניםועושים טהרות. והציון הואשממחים סיד ושופכים אותו

 סביב

p את p הכלאים ב). בחמשה עשר בו 
 המגילה בכרבין 0 ומתקנין את הדרכים י).
 ואת הרחובות י). ואת מקואות המים י0.
 ועושין כל צרכי הרביםי). ומציעין את

 בחלב וניחא לי דליכא בהו ביטול

 כלאי זרעים י. ודחו התוספות את דבריו מפרק כל הבשר
 בגמרא לן) קט״ו. דילפינן דכלאי זרעים מותרי! באכילה
 מבהמה דהיוצא ממנה מותר מדאיצטריך לאסור כלאים לגבוה
 פ*מ דלהדיוט שרי אן* שדך כן [״וברוך ה' שראיתי קישיתי

 דמבשר בחלב בתוספות פרק אחרון
] ותרצוה ל מ  דע״ז [ס״ה : ל״ה ה
 דשאני בשר בחלב דגלי קרא בתדא
 דבטל כדאמרינן התם דרן־ בישול
 אסרה תורה ע״כ ור״ל כמו שפירש
 הלין דרך בישול דאיכא נתינת טעם

 ע״כ ואכתי קשיא לי דנילן* מבשר
 למילף מפום דחדוש הוא דלא נאסר בכר בחלב אלא
 דוקא במבושל ולא בכביש וכי הא דכחב הרח״ש בפרק ה'
 דעכו״ם בההוא עכברא לנפל לגו חביתא וכוי] : בחטשה
 עשר בו קורץ את המגילה בכרכץ . פירש הר״ב איידי
 וכו׳ כלומר להכי לא תנא לבארבעה עשר בו קורץ שאר
 עיירות וכן כתבו התוספות בפרק קמא דמ״ק דן* ו׳ ומשום
 הכי לא הוצרך לפרש לעיל בכלאים דתט איידי דשקליס דמילתא
 דפשיטא הוא. אבל הכא דתני דץ דמגילה הי׳א דהוה ליה
. משוס הכי  לנדתני נמי דבארבעה עשר בו קורין גם כן
 הוצרך לפרש דאיידי כו׳: ועושים כל צרכי רבים. [פירש הרי׳ב]
. בירושלמי. וכתב הרמב״ם והכוונה כי ׳  כגון דיני ממונות כו
 נל מה שהיה מאלו הדברים תלוי ומסוגר ולא נתעסקו בו
 פמזרזין וממהרין להשלימו ולהגיעו לתכליתו מחצי חודש אדר.
 ע״כ. דודאי מי שהיה זריז והקרים לעשות משכר והרי הוא
 משובח אלא הכי במי שהוא תלוי וכו׳ ובפרק ד׳ מהלכות סוטה
 כתב בתמשה עשר באדר נפנין בית דן על צרכי הרבים ובודקים
 על הראוייה לכתות להשקותה ועל הראויה לקנא לה ולהוציאה בלא

 כתובת ובכל זמן משקין את הסוטה וכתב הכ״מ דמשמע ליה דהא קאמר ומשקין את הסוטה דהיינו לומר דבודקיס על הראויה
 לשתות וכו׳ דאילו להשקותה לא היו מאחרים אותה עד חמשה עשר באדר אלא בכל יום היו משקין אותה וזה שאמר ובכל
. אלא לזרוזי בלבד ועל ההשקאה עצמה נמי. וטעמא מסתבר ן  זמן משקין את הסוטות עד כאן אבל מלשונו שבפירושו אין נראה כ
 הואיל ובהך דמנא מתעסקים בלאו הכי בתקון רחובות וציון הקברות ושאר דברים שהם צרכי רבים הלכך נפנין ג״כ לעשות
 כל צרכי רבים הללו. וז״ל הרמב״ם בריש פרק ח׳ מה׳ ערכין בט״ו באדר בית דין נפט! לחפש ולבדוק על צרכי צבור ועל

 עניני

ב ב״ן י  ר
] אבוה לשמואל עביל למחיה מקוה כיומי ניסן ומפצי  ויעבירו קול ניהולה וכן וישמע שאול אש העם ומכרידן [על הכלאים] לפי אשה [שבת סה.
 כיומי תשרי. אי מד צפי שמע׳ינוח מתמעסין בקין ששין מקוה ממי גשמים
 בחורף לצורך הקיץ כדאיתא בתוספתא מ1״ק כל מקוה שאין בו ארבעים
 סאה מושכין לו אמת המים ומשלימין צו ארבעים סאה כלי שיהא כשר להקוות
ן על הקברות. בריש מו״ק ת:ן מתקנץ את הדרכים ואת י ע י צ  עליו: ם
 הרחובות ואת מקוות המים ועושין כל צרכי הרבים ומציינין על הקברות
 זיוצאין על הכלאים משמע שבחילו של מועל היו יוצאין קשיא ציין אציץ קשיא

 כלאיס

 שצמחין ניכרין ואעפ״כ צא היו עוקרין ומפקירין לאחר תקנה על ש״ו באזר
. המוקסין חומה מימית יההע ן י כ ר כ  שיהא גדול קצת שיוכל לעוקרו: ב
ח מקוות א ן את הדרכים. לסי שנתקלקלו מתמת המיס: ו י נ מתק : ו ן  בן נו
 המים. שמא ירבו הנוטפין על הזוחלין והסובל שם לא עלתה [צו] סבילה
 מדתניא בםסרא אך מעין וביר מקוה מיס מעין מסהר בזוחצין ואין המקוה
 מסהר בזוהלין אצא באשבורן פי׳ נוספץ מ׳ גשמים כראמרינן בפי במה

ן י ב  ישראל י
 שרי. מיהו קולם וריעה, כיון לכשמה שנתכסלו ליכא עדיין איסורא כלל,
 מ7אר ברובא בעל, ומדרבנן צריך שלא יהיה חלק הכ׳יד מהורע כך ניל סי,
 הר״כ שנראה תמוה. אמנם לפעז׳נ דלסכי כשנזרע צריך לעקור מין א׳ כולו
 זלאבסיל, דכל מתובל סו׳ל קנוט ולא בעיל [הרשיי גיעין דנ״דגי]:ג)הם
 המוקפין חומה מימות יהושע. ונקע מגילה ואינך הכא, דכולהו
 בט״ו, איידי דבעו למתני נמ״ג דבט״ו שולחנוח יושבץ: ד) שנתקלקלו
 בימות הגשמים, מתקנין אותם לעולי רגלים שיעלו בניס!/ או למי שנס
 לעיר מקלע, ־בקין שטחי אינשי טפי יחד, ואפשר טפי שיהרג אחד
 בשוג;:ד.;לנקוהן מרפש ולהמשיך לק שאובין אם נתמעטו ממ׳ סאה, כלי
 להתטהר לפשה: 0 שגומרין דיני ממומת ונפשות וחייבי מלקיות,
, ושריפת פרה, ה ע  ופדית ערכין וחרמץ, והקדשות, והשקאה ט
 ורציעת עבד, וסהרח מצורע. ופותחין בורות לשתיית הקין. וכל הדברים
 הללו אס היו תלויין ־, ב״ר מזררזין להשלימן עד אותו יום מדקרוב

 לסו*

 יכין תפארת
 שהיה משקלו ק׳ס מעולות בימי משרע״ס, איא שאח׳כ הוסיפו הסנהדרין שיתן
 כל אתל כסף :קי במשקל קצ״ב שעולות . ול׳יויך [׳״ל שיה] שיעור השקל לפי
 מעות שלנו ששה או תשעה [זילבערגראשען]. אמנם להכי מכרחין ל׳ יום
 מקודם, חהו זמן ב״ר, שמתנין לאותו שאין לו, שישתדל לו בתוך
 הזמן מעות לשלם השקל: ב) משום דאז זמן זריעה, לכן מכריזין
 להזהיר הזורעים שיבררו התערובות מהזרעים. כדחנן כל סאה שיש
 בה תבע [הקב] ממין אחר ימעט, ררי׳ל אם יש בהזרע הערובות
 חלק כייר, צריך למעט אוחו שנתערב משיעור הזה, ואח׳׳כ יזרע. מיהו
 זרעים שצמחו כבר בתערובות, צדך לחלוש מין האי כולו דאע׳׳ג וכלאי
 זרעים מותרים באכילה אסור לקיימן במחובר. [ולא בסל ברובו, ה״מ
 משום לכל דבר שכל חל זחל לחודיה שרי, ורק ע״י תערובות נאסרו; ככלאי
 זרעים או בגליס לנאסרו משוס תערובות ממשות אף לליכא סעמא, לא כעלי
 זה בזה, משא״? בשר כחלב לצריך ג״כ שיתן מפס, כל היכא לליכא מעמא

 הכלאים. מיי׳ ס'3 מה׳
0 המ״ו: ובפ״ו בו. * )  נ
 מיי' פ*א מה׳ ענילה ה״ל
 cw״« 6ו'ח סי' הלפ״ח
 pp•1 א׳. ומתקנים את

 הדרכים. מ״ סיספמא כאן
: b*s 

 שנויי נוסחאות
. בדינ ובכי׳ק ו בו  בט״
 ובמשבי׳ר ובט״ו בו ,
ן »ת הדרכים י  ומתסנ
י מו׳ק (ו׳ אי) ל כ ב נ  כוי \
א הזאה גשמי מ  באה ה
 וביתר כאור ,ויוצאין
 לקווץ אח הדרבים
 ולתקן הרחובוח • ולמוד
 חטקוואות' ואולי לשון
 ברייתא היא; בד׳׳נ ובט״ק
. מקוות .  ובמכבי״ל .
. ם י ב  הריבים גכי״מ ר
ת הקברות בדיכ  א
; . . ל  ובכי״ר, וכמשכי״ר ע
 בכיימ את הקברים .

 לקוטים סליי
 קדמוני

 אפילו חימא רעוב״ג־
 כיון דאמד כזר בט׳׳ו
 בי שולחנית יושבות
 במדינה, משום פוילחנוח
 מ ק ד י מ י ן וקריגן.
 ירושלמי,מהו משמיעי ן
 מכריזין , כמה דאת
 אמר ויתנו קול ביהודה
 וירושלים להביא לה׳
 משאת משה . עבד
ב הרב ח כ  האלהים. ו
 אליעור טגרמייזא *)
ב  דליג הכי דלא כתי
, אלא ה״ג ה ע מ ש  כי׳ ה
 ואשר ישמיעו ויעבירו
ל עריהם  קול בכ
 ובירושלם לאמר צאו
 ההר והביאו עלי זית.
 ולי נראה דאין צריך
 למהוק הגידםא, דלא
 מייתי ראיה על השמעה
 שהוא לשון הכרזה ,
 אלא מייחי ראיה שצריך
 לזרו את ישראל להביא
,  חובות המוטלין עליהן
 ואין םומכין לאםר

 שיביאוס מעצמם,
 *! עיי בהגהות הגיח
 שגם הוא הגיה כן ומניא
 גשש הראיש שאין 5ריך
 לממק הגי׳ כמו שכתב
 המחכר, ויש לתקן בו
 את לשון היא״ש בסופה

 כסי הכהוב באן,

 ראשון לציון
 (£*א א חוי״ט םד״ח
ל הכלאיה כף ע  ו
 נה׳לוא ע:3רא דכפל כו׳

 עיין יםל״מ :

 א) בר׳ב דיר ליהא
 מלת ואת. והנראה מלשוט
 שלא היי כגירםתו במשנתנו
 ,ואת הרחובות׳ ומיש
 הרחובות והשווקים הוא
 באור לדרכים. וכ׳מ מל׳
 שיי הרלזבים שכן הי׳
 הגירסא לפניו שכתב ואמרו
 ומתקנים את הדרכים הוא
 תקון הדרכים והרחובות

. ׳ ו  להשוות אותם כ



 י״ע UD•™. באחד באדר פרס א שסלים תספתיו״ט היח צייגים
 ויוצא'[ : מיי׳ פיג «*
: ב אמר ר״י. י ' ס ^ '^  כ

 מי"? ו׳ ע״3 מי" פ״נ מיי'
. ו  כלחיס הנו׳׳ז: ג בם״ו ב
 מגילה כיפ נ׳ , מיי׳ פ״א
 מה׳ שקלים היש : את טי
. מיי' עם ה*«: ן י נ כ ש ם  ם

 שנויי גובתאות
 (אס) על הכלאים כמזיק
 שש ליתא ועי׳ הוי״מ .
 ב (עוקרין ו;םשייכין
 גד״נ ונכייק ובמשבי״ר
 ליחא. על הדרכים שם
ו נ י ק ת  ושם לדרכים. ה
 כמשכ״כ דפו״י והתקינו.
ק י י נ י ן כ ד י ק  מ פ
 ומושבי״ר םבק־רין. כל
 השדה (כולה) יד״נ
 ליתא. בכי״ק את הסרה ;
ח כל השרה:  כלי-שכייר א
ת  גמשב׳ב וככי׳א א
ל השדה בולה .  כ
 ג שולחנות (היי)
 יושבין כנייק ונמשכי״ר
 ליתא וכן ליהא . בד״נ
 ובכי״א ושם יושבות
ן, כי שולחנות  ואינו נכו
 הוא תואר למקומות
 ישיבת חלפנים וניל גל׳ זכר
 אף כי בא בסמןיות וכיו
 לקוחות הרב כעל ד״ם
 לא כוון יפה עיש .
 בעשרים ותמשח בדיג
מ י ר ש ע  וכמשיי״ר ב
; בכי״א ללפך ו  והמשה ב
, ם י ר ש ע  בחמשה ו
 (ישבו) בםקדש בד״נ
; בכי״מ ליתא . . ן י ב ש ו  י
 אך בגליון שם איתא.
 לוים (וישראלים) גכי׳׳ק
. וישראל; גד״נ (יהא. . 
 ועבדים וקטני0 כד׳נ
 ובמשבייר ולא עבדים
ט נ יש ועיי  ולא ק

 רע׳כ.

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
 ג הריב ר״ה ישבו
 במקדש. וכעשריםןת::שה
 כו היו כו׳ ע' יסלימ:

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 ג חיי׳יט ר״ה במדי,ה
׳ מתיה דרש׳י ותנינא  ט
 כותיה להרמב״ם. מתיה
 דרש׳יי כו׳ עכ״ל ועוד יש
 יותר מבואר בבכורות פיו
 משנה י׳כ אלו מומין שאין
 שוחנןין עליהן לא במקדש
 וצא במדינה עיש לשם
 עיכ מיירי מקדש ממש
 דמקריבין כו קרב[ גם
 הרמב׳ס בחיבורו צא כתב
 לישגא למתני׳ שם כ־רכו
 ועוד אני תמה על
 הרמב״ס דא״כ כל הדברים
׳  להתירו במקדש במה;,
 סוף עירוני[ שיו ג״כ
 בירושלים לקושרין נינא
׳ לשרי אפילו  סכרא ימי
 אכ מלאכה וזה לא שיין
 וק משוס דנוא צורך
 ענודה ועוד בגמ:4
 (ממהורש״מ זצ״>£ :

I 
ד נימוח. וצריך לחזור עניני ההקדשות וכוי ופורס וכו׳ ונובים וכוי כד! שיהיה כל העם פ . ובימות הגשמים היה ה ר ב ק  סביב ה
ם. ואף עתיד ליתן תרומת השקלים לחזק את בית אלהיט: ויוצאים אף על ף על הכלאי  ולצייט: ויוצאים. שלוחי בית דין: א
 ע״פ שכבר הכריזו עליהם באחד באדר לא היו סומכים על ההכרזה הכלאים. החי אף קאי ארישא דמשמיעין על הכלאים ותני השתא
 דשמא לא עקרום בעלים והיו הם יוצאים ועוקרים אותם: דאעפ״כיוצאין גס כן וכמ״ש הר״כ: ב שיחו מפקירי!. פירש
 ב היו עוקרים ומשליכים לפניהם. הר״ב דהפקר. בית דין הפקר. דכתיב
 לפני בעלי הפדות כדי שיתבייש והיו הקברות ז). ויוצאין אף על הבדאים״)t (עזרא י) כל אשר לא יבא [לשלשת

 ב אמר רבי יהודה. בראשונה ט) היו
 עוקרין ומשליבין לפניהם 0 . משרבו עוברי
 עברה יא) • היו עוקרין ומשליבין על
 הדרכים יב). התקינו שיהו מפקירין כל
 השדה כולה: j בהמשה עשר בו שולהנות
 היו יושביןע) במדינה יי). בעשרים וחמשה
 ישבו במקדש. משישבו במקדש התחילו
 למשקפי). את מי ממשכנין לרם.
 וישראלים. גרים ועבדים משוחררים. אבל
 לא נשים. ועבדים«< וקטניםיי). כל קטן

 ימים בעצת השרים והזקנים] יחרם [כל
 רכושו]. בירושלמי דהכא ובבלי ריש
 פרק עשירי דיבמות [שפ:] :
 ג שלחנות. שלחן שם לשולחן שלפני
 השולחני שמקבל עליו וכך קורץ
 החלפני שולחני בכל המפנה. רמב״ם:
 במדינה. פי׳ הר״ב בירושלים וכן
 פירש רש״י בריש פ״ד דר״ה. ושם
, הפירושים וכן  כתב הר״ב גם כן ב
 ברפי׳ב דמכילתין אבל בפ״ג דסוכה
 משנה י״ב ומ״.ח פרק ו' דנזיר השמיט

 ותנינא

 בעלי שדות שמחים י שמנכשים להם
 שדותיהם ועוד שהיו נותנים אותן
 לפני בהמתן התקינו שיהיו משליכים
 אותן בדרכים ועדיין היו בעלי פדות
ו נ  שמתים שהיו מנכשים להן: התקי
 שיהו מפכץרין בל השדה .
 דהפקר בית די! הפקר: J במדינה.
 בירושלים והיו מחליפין מחצית השקל
 לאנשים כמביאים כל אחד ממטבע
 מדינתו ואיט יודע כמה מהם

 פירוש הרמב״ם. ותטנת כוותיה
 דרש״י ותנינא כוותיה דהרמב״ם. כוותיה דרשי׳י במטה פ״ז
 מפנה ו׳ ברכת כתנים כיצד במרינה אומרים אותת ג' ברכות

 יוצאים למחצית השקל:ישבו במקדש.
 צפי שהיה הזמן מתקרב היו יושבים

 במקדש כדי שימהרו להביא. ורמב״ם פי׳ שכל ערי ישראל
 קחיין מדינה ובעשרים וחמשת בו היו יושבים במקדש בירושלים

ת מי םמשכנין לרם. ובמקדש ברכה אתת וכו׳ והרעת מכרעת דמקדש דוקא דאין מי שלא הביא שקלו: א . לו למשכן  התחי
 לאפוקי ממ״ד שאין ממשכנין את הלוים דכתיב (שמות ל׳) כל סברא לומר דלענין נשיאות כפים חלוק ירושלים משאר עיירות.
 העובר על הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה ולדם לא היו ותנינא כוותיה דהרמב״ם בפ״ג דמעשר כני משנה ד׳ פירות
ר נפשו בירושלים ומעות במדינה. ולרש״י יש להרן דשאני התם דפורט פ . ונתנו איש ס ם  נמנים מבן עשרים: אבל לא נשי
ם. דאין עבדים חייבין אלא ירופציס בהדיא אבל היכא דתנן מדינה ולא הוציא ירושלים  (שם) כתיב ולא אפה: ולא עבדי
. כלומר שמוציאין ן ים. אפילו הביא שתי שערות מן הכלל נשאר ירושלים בכלל מרינה: למשכ  במצות שנשים חייבות: וקטנ
 והוא העבוט מביתו תרגום אס חבול תחבול(שמות ככ) אם משכנא
. הרמב״ם. ומה שכתב מביתו כך כתב גם ק בפרק א' מהלכות שקלים שלוקחים בעל כרחו ואפילו כסותו ואין כאן ב ס  ת
 משום בחוץ תעמוד דהכא מצות גבוה עלץ מפא״כ פריעת ב״ח אף על גב ממי מצוה היא אי! למדין ממנה למצות גבוה:
 לוים. כתב הר״ב לאפוקי ממ״ר ט' דכתיב כל העובר וגומר עיין במשנה דלקמן: וקטנים. פירש הר״ב אפילו הביא שתי

 שערות

ן ״ ב ב י  ר
 מעותיהם לצורך השקלים: [בכייה] ישנו במקדש. שמי הנפרץ שהיו שמוכין
. ליכנס לביתו וליקח ן כ ש מ . הגכאץ : ל ו ל י ח ת  (ירושלים מתליפין שם: ה
 משכון על שיתן לו חצי השקל שהיו ממנץ בכל עיר ועיר נבאין ממינין על
 כך ושופרות היו במדינה לקנן שם הכסף כמו שהיו במקדש כדתנן לקמן:
ס וישראלים. אבל כהנים 3א כלפרישית לקמן שלא היו רוצין ליתן משום י ו  ל
א קסניס. משכון לא היו לוקחין אבל לתבוע תזבעין ל  שירי העומר: ו
 ומפי בירושלמי כשהביא ב׳ שערות הקסן א) תובעי; ממט אבצ לא ממשכנין
 וכל קנון שהתחיל אביו צשקוצ עצ ידו אע״פ שצא היה מחויב אימ פוהק
א בתוספתא פ״ק נתמשכנו ישראצ עצ שקליק י נ  מעתה וממשכנין עציו: ת
. משצ צמי שעלתה צו נימא ברגלו הרופא  כלי שיהיו קרבטת צמר מהן
 כיפתו ומחתך בבשרו נשכיל צרפאותו כך אמר הקב״ה ׳תמשכנו ישראל על
 שקליהן [כלי] שיהא קרבנות צמר קרבין מהן מפני שקימות מכפרץ ומרצין
 בין ישראל לאביהן שכשמים שק מצינו בתרומת שקלים ששקלו ישראל כמדבר

 שנאמר

 כלאים אכלאים ציון אציון צ״ק כלמפרש בירושלמי חפתר שירדו גשמים
 אחר שציינוהו בס״ו באדר ושטפו הציון וגם יש להקשות דרכים ורחובות
 אליכים ורחובות ויש לתרץ שירלו גשמים וחזרו וקלקלו כלאמר בפ״ק לר״ה
ק נמי שכיתי קמרי כלאים אכלאים ל״ק [כדמתרץ] בירושלמי כאן בבכיי י  מ
 כאן באפיל ובבבצי עוד מתרצין כאן בזרעים כאן בירקות. נרסמן במ״ק
] ועל כמה ק יוצאין כאותה ששנינו כל סאה שיש בה רובע זרע .  [דף ו
ה היו עוקיין נ ו ש א ר  ממין אתר ימעט ובמסכת מאים היא שנויה: ב ב
 הכלאים ומשליכין(פני בהמתן משרבו עוברי עבירה שלא היו נמנעין לזרוע
 כלאים והיו שמחין שתי שמחות אחת שמנכשין שדותיהן ועור שמשליטן
 צפני בהמתן התקינו שיהיו משליכין בלרכים ולא לפני בהמות ועליין היו
 שמחין שמתה אתת שמנכשין שדותיהן התקינו שיהיו מפקירין אח כצ השלה
 והפקר ב״ל הפקר כלפתע וכל אשר צא יבא לשצשת הימים יחרם כצ
 רכושי: ג בפ״ו בו שולחנות יושבות במלינה. בכל מקומות ישראצ צהחציף

 ישראל יכין
 , והתקינו וטי: יג) כדי לתביע בנחת, וכל מי שיתן יקבלו ממנו,
 אבל אין כופץ עדיין: יד) ר״ל בירושלים, וי״ח דר׳׳ל בכל ערי
 ישראל: טו) את מי שלא נחן שקלו עדיין: טו) היינו עבד כנעני
 דחייב רק במצות שהאשה חייבת, אפה נתמעטה מרכתיב איש,
 ולפיכך אפילו יש להן נעורים, אבל עבז־ עברי כשיש לו חייב,
 ובאין לו הרי הוא כשאר עני שבישראל. ובפבד כנעני, היינו אפי׳
 ביש לו שנתן לו אקד מתנה ע״מ שאין לרט רשות בו: יו) כל שהוא
 פחות מבן עשרים קרוי קטן, ואפילו הביא ב׳ שערות. וכל אלו לא

 משכמם, משוס דפטורים מן הסויה:
 ליצ

5 כג3רא ־מוכח שד כיאה ׳  קאי כירושלים דאל״כ נפסל ביוצא ט

ן תפארת י כ  י
 לסוף שנת התורה: ז) שסופכין סיד במוח סביב הקבר, שיהיה
 לסימן שלא יאהילו עליו, דמשום דבימות הנשמיס נמוש הסימן שעשו
 אשתקד, להכי צריך לחזור ולתקנו: ח) נקט אף, דרי׳ל אף שכבר
 הזהירו על הכלאים בר׳יח, אפ״ה יצאו השתא לראות אס נזהרו
 העס בהכרזה: ט) [עהעדעם], אם מצאו הפלוחין כלאים בע״ו אדר,
 פלא נזהרו העם בזריעה, היו וטי: י) לפני בעלי השדות, כרי
 לביישן: יא) שהיו מלעיבין בהשלוחין ושמחין; שאחר שהלכו השלוחין
 סיו מחנק העשב הנעקר לבהמתן, להט היועוקרין וכוי: יב) ועדיין
 היו שמחין, מרניכשו השלוחין שדותיהן ממין האחר, להט חזרו

 op דף קיג עיא קרי צנליימ הפסח שבות דמדינה ועל כרחך
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. אביו משהתחיל. ק ס ו  שערות וכו׳ עיין מה שכתבתי במשנה דלקמן בס״ד: שוב איט והוא פחות מבן עשרים: שוב אינו פ
ת  סוס f. כמנ הרמב׳׳ם שאומדן לו מאחר שנתת עליו השנה שעברה ואס מת אביו הוא שוקל על יד עצמו: ואין ממשכנין א
י דרכי . ואף על פי שחייבי! במתצית השקל: ספנ פ י נ ה כ  והעמדת עליו זאת המצוה תן עליו תמיד עד שיגיע ולא תפסוק ה
ם. לפי שעבודת הקרבנות עליהם חולקים להם כבוד ו . ולדבריו נראה דאם מת אביו ועדיין הוא קטן דאין של  עד כאן
כ בפ״א וסומכים עליהם שלא יעכבו את  חיוב עליו דלא כהר״ב וכע
 מהלכות שקלים עד שיגדיל דחן על שהתתלאביו לשקול עלית יח). שוב אינו שקליהםואי נמי יעכבו ולא יתנו בית

. ואין ממשכנין את הכהניסכ) ( ״ י ק ס ו  עצמו. ובאמת שלא ידעתי מעם פ
: ף אמי־ רבי יהירה ( א כ ם ו ל ו מפני דרכי ש ? א ה

# ן

ל כ ו ץ א י ה ב ל " ר ת ה ר ב ס  ל

ז } י*״ העיר בן בוכרי ביבנה כל כהן ששוקל ו ב י1  ה

 דן מתנה עליהם שיהיה להם חלף
 עבודתם כמו שנותנים מתרומת
 הלשכה לשאר עושי מלאכת הקדש
 כדמפרש לקמן : ך כל כהן
 ששוקל אינו חוטא . ואף על פי
 שאיט חייב לשקול ״ וסר״ח אם
 שוקל נמצא קרבן צבור קרב משל
 יחיד קמשמע לן דאינו חוטא לפי
 שהוא מוסר אותו מתצית השקל
 לצבור לגמרי • ולא חיישינן שמא לא יגמור למסרו יפה: כל
. וקרא דכל העובר על הפקידים טא  כחן שאינו שוקל חו
. הל העובר בים סוף דהייט כהנים לוים וישראלים ט  דריש ליה ה
 שכולן עברו את הים מל הפקודס בין אותן שנמנו לבדן בין
 אות! פנמט עם ישראל יתן תרומת ה׳ ואף על נב דבפרשת
 אצה פקוד כתיב וכסף פקודי העדה מאת ככר וגו׳ לשש מאוח
. ההוא בתרומת האדנים הוא דכהיב. ׳ ט  אלף ושלשת אלפים ו
 ובאותה תרומה לא היה שבט לוי אבל בתרומה של קרבנות
. להנאתן. ולאו  צבור הושוו בה כהנים לויס וישראלים: לעצםן
 לדשא היא דדוקא במנחת כ:ן לבדו אמר קרא כליל תהיה
 ולא באותה שיש צו בשותפות עם הצבור. והלכה שכהנים חייבים

 ליתן

 להעמיד חובת על
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 שם רפין] [ועי בסס״ג לסוטה מ״ש שם] אלא שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמן.
 ואילי כשירש מאביו קאמר וס״ל (ייקלא ר) כל מנחת כהן כליל תהיה לא

 דחיבה חל על הנכסים: [*מפני
 דרכי שלום. פירש הר׳׳בלפי שעבודתהקרבטת עליהם חולקים
 להם.כבוד כוי דבירושלמי כיני מתניתין אין ממשכנין את הכהנים
 מפני דרך הכבוד אלא מיהתמשמע דהירושלמי משכה הגירםא
 והר״ב חיט מכנה אלא פירזשא קא מפרש. ונראה צי דהיינו
 דרט בלום שאם לא נחלוק להם כבוד אתו לאנצויי ולפי שאין
 כאן דרכי שלום אלא א״כ שנקדם מסברא שראוי לחלוק להם
 כבור הלכך לא נשנה בפרק ה׳ דגיטין גבי הנהו דקחני התם
 דמפני דרכי שלום]: ך כל כהן שהוקל אינו חוטא. פירש
 הריב ואף על פי שאינו חייב לשקול לדמפיש טעמא בירושלמי
 רכתיב כל העובר על הפקודים כל דעבר על פיקוריא יתן
 וכרפירש הר״ב במשנה דלעיל גבי לדם ואותו מ׳יד שזכר לעיל
ט התום׳ בפ׳ הקומץ רבה ת  הוא ניהו בן בוכרי דהכא. וכך כ

 ד׳ כ״א דלבן בוכרי לויס פעורים כמו כהטס וכן נראה לשון רש״י שם. וכתבו החום׳ בפ״ק דפרכין דף ד׳ דה״נ דמצי
 למימר כל לוי ששוקל אלא משום דלא מצי למימר שדורשין מקרא זה לעצמן. ע״כ. וקצת דוחק לומר כן דבן בוכרי לא נקט לוי
. ומ״ש הר״ב לפי שהוא מוסר מתצית ׳  משום בר פלוגתיה. ועיין משנה ב׳ פרק ט' (דערכין) [לעירוכין] ופרק ד׳ דביצה משנת ו
 השקל לצבור לגמרי. עיין משנה א׳ פרק ד׳ דמכילתין: כל כהן שאימ שוקל חוטא. כתב הר״ב וקרא דכל העובר כו׳ כל העובר
ק רבה והרי בני אהרן התפקח אף על י ק  בים ©ף וכו׳ פל הפקודים בין אותן שנמט לבדן כז׳ כ״כ התוספות בפרק ה
 גב דלאכתיב בהז לשון פקידה כמו גבי ישראל ולדם מכל מקום נמט באותו פקידה כדכמיב (במדבר נ׳) ואלה שמות בני אהרן.
 ועוד דהא אמרן דכהנים ולדם בחדא מחתא כינהו. והא דהוצרך לומר דעובר בים סוף וכן הוא בירושלמי משום דאות! פנמט
 לבדן לא שייך בהו העברה שלא עברו לפני משה אלא היה הולך ועומד על הפתח כמ״ש רשי׳י בפירוש הממש ועיבר בימא ר״ל
 לרבות כל שעבר בים כלומר אף פבמ לוי אף על גב דכמה תיטקות נולדו אחר העברת הים לא בא אלא צרבות שבט
 שעבר ג״כ. כ״כ בעל יפת מראה. ולדברי הר״ב שכתב ית! תרומת ה׳ משמע דקרא תניין דכתיב ביה הכי דריש ליה לתרומת
 הקרבנות דאלת״ה הוה ליה למימר יתט כדכתיב בקרא קמא. אלא דס״ל דקמא מיירי באדנים ותנין בקרבנות והיינו טעמא
 דכ׳ במשנה דלעיל דאינו שוקל עד בן עשרים שכ״כ בהך קרא מבן עשרים שנה ומעלי אבל לא דעתי מי הכריחו לכך

 דמתגיתין
ן ־ ב ב י  ר

 צבור נמי מתה. ובהקומץ רבה פריך ולבן נוכרי כיון דלכתחילה לא מחייב
 לאתויי כי מייתי חומא [הוא] דקא מייתי חולין בעזרה וה״ה דיש להקשות
 והלא אוכל שירי העומר ושתי הלחם ולחם הכניס ומתר! למייתי ומסדי
 להו לצבור ומנחת צבור אינה קריבה כליל וחין כאן חולי! לעזרה . ירושגמי
 כתיב כל העובר עצ הפקודים ר' יולה ור׳ נחמי׳ ת״א כל דעבר בימא יתן
 וחרנא אמר כל לעבר על סקוליא יתן מ״ל כצ לעבר בימא יתן מסייע
ק מסייע לבן מכרי לכהנים צא נמנו  צריב״ז ומייל כצ לעבר על סקוליא י

 ^ במנין

ן ממשמין אח מכהנים מפני דרכי אי  שנאמר ולקחת את כסף הכסורים: ו
ר רבי יהולה]. ד יהודה מפרש צמה מ א  שצום. אבל לתבוע תובעי!: ד [
 אין ממשכנין לפי שהיו סבורין שאין חייבץ בשקצים שכצ כהן שאינו שוקצ
 אינו ח-יסא וא״צ ריב״ז אם אינו שוקל חוטא אלא שהכהנים לורשין מקרא
 וה ושועין הם ומפרש בירזשצמי אמר ר' מבי בשם רב המנונא משיבין
 חכמים צרי יהודה חטאת יחיד מתה אין חטאת צבור מתה. מנחת יחיל
 קריבה כציצ ואין מנתת צבור קריבה כליל. אע״ג לצרבי יהולה פ״צ חטאת

ל א ו  ש

 שלהן בקרא לכתיב איש, ולפיכך וראי ימסרו לנביר יפה, משאלכ
 כהן

י נהי לפעילי יזסלי ל5נ1ר י*ה יםז כו׳ ע׳ש :  ישלאצ מביאי! שקלים איגהו ג.

 ציונים
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ו : ׳ שנז הי י י • 

 שנויי נוסחאות
 (שוב) אינו פושק בד'נ
 ובבי׳ק וככי׳״א וכמשבייר
 ליתא • (את) מבהניט
 בד׳נ ליתאןבטיא למחנים,
 ד בן בוכרי (ביבנה)
 בטיק ובמשבי־ר בן
. וכיה בד״; ושם . י ר כ ו  ב
 ליתא ביבנח וביה ביוחסין
 אות כ׳ ומ״ש בשמו הקול

 הרמי! בן בוכרי על שם
 שזיה עופ: ככרות עעות
 הוא ולא נמצא זאת כיוחסין
 בבוס דפוס (דים). ובאמת
 טעות הדפוס היא וצ׳׳ל
 כקול הרמי! ״בן כובדי
. וזיל היוחסין ־ ת ו ר ב כ . . 
ס אדס עונה  ,פי׳ בעריך :
 ככרה ובפ׳ התכלת נעיד
 בוכרי נ:רי.;א׳ ויוכל
 היות כי המלים עושה
ת וכו׳ הן הוספת ר ב  כ
 היוחסין כי בערוך לא
 נמנא כן ו1׳ל,בן כובדי
 בריש שקלים אריי העיד
/ שם י  כן טבלי בימה פ
 אדם׳ ועיי בסה״ד ובערוך
 ישלם ; ומה שמביא
 גתוראל״צ בשם הערוך
 מוםחא כובדי כיה בערוך
 ד׳ וויניצייא לצ״א ;
ו פ' חכא  בילקוט ד
 בן נוכרי בכל המקומות
 שמביא מן סגמ/ ככיימ
 בן כוברין ״וניכר הרושם
 שהיה כתוב כובנין ונתקן״
 (דים) • כל כחן ששוקל
 בני׳ק וגכי״א זכמשבייר
 שבל בהן שחוא שוקל
 כיה שהוא שוקל גס
א כל כהן ל . א / ד  נ
. שכל . רו ז  במשיד פי

א ל א ) /  כהן והוא עפ׳י ד
 שבד/הוא בטעות הדפיס
 כנראה מן סוף השורה
 הקודמת , שם); ככייק
 אלא שכהן • מקרא זה
; m בטיק אח המקרא 
 גכייא אח המקרא הזה .
 בל מנחת בטיק ובמשג׳כ
. כמו  ובמשבי/ וכל .
/ ד  שהוא בקרא וכיס כ
 טשם ולא חאכל) .

ן לציון ו ש א  ר
 ד בטשגלי העיד ג!
 בוכרי. בערוך גרס בן
 כובדי: חוי״ט דיח כל
. ו י  כהן כו׳ ופיל דגיצה מ
 ושם כתב החוי״ט למצעו
 הכי בכמה לוכתא : שפ
 בסה׳ל עיין מיא פ׳ד
 למכילתין ועיין תום׳ יומא
 לה : דיה ניחוש כו׳ כתבו
 דאסילו אי ס״ל לבן
 בוכרי כרמן לפליגי על
 ליי כשומרי ספיחים
 (לקיין ריש פיל) מפרש
 הש״ס ככ״מ קי״ח .
 «ט2ייהו דרמן יידיישין!



 ציונים

 ה הנכרי. מיי׳ *״fi מהי
 olpc ה״]: ן ואלו שחייבין.
; ג ׳ ׳  מיי׳ ש״נ מה׳ שקגיס מ

 שנויי נוסחאות
 ועומר כר״? ובכי־ק
 ובמשגייר והעוםי.האיך
 נאכלים נד'> ובכיי ק
.  וגמשטיר האיך דם .
ם שקלויבד״כ ובכי׳ק א  ה
 ובמשטר אבל אם שקלו.
. ן ה  סידן כמשכ׳כ מ
 (ואין מקבלין מידן)
 קיני והין ככיימ ליתא
 וכתב הרב בעל דים !יל
 ,משמט נסעו־.׳; וכן ליתא
 ככייק ואיהא בסוף קיני
. חמאי־ח ואשמתו • ן י ב  ו
 אין מקבלין מידן עיי
 בסמוך ; כקצה דפו״י ליתא

 למלה מיין • ו(קיגי)
 יולדות גכיימ ליתא .
 וחטאות בד׳נ ושיזרו
 ובכי״ק ובכייא ובמשכי׳ר
 חטאות ועיי בדבור הס״וך.
 (אבל נדרים ונדבות
 מקבלין מידן) זח הכלל
 בכי״ק ובכי״מ וכמשבי׳ל
 ליתא וק ליהא בגזשכ׳ב
 דפו״י וכן ליתא בכייא
 (ושש חטאות ואשמות
ק זה י  אין מקבלין מ
, וכתכ הרכ כעל ל ל כ  ה
 דיס זיל ״ולשון שאינו הגון
 ומיותר הואי משום דבטש
 ס3בא כחוב ואין מקבלין
 מידן. ועי׳ לעיל ד״ה ואין
 מקבליו דכ״ה נוסחת כי׳יק
 יש־ הוא נכו! דבריש הככא
 ליתח למל׳ ואין טקבלץ
 מידן) ; במש׳ד שיורו
 חםויא מקבלין מידן וח
 הכלל ועי׳ תוי״ט; בד״נ
. חטו׳׳א, מקבלין מידן . 
 נדרים ונדבות זה הכלל;
 במשביב דיו רפיז.וקיני
 יולדות אבל נדרים
נדבות וחטאות ואשמוח  ו
 מקבלין מחן• כל שנידר
 ונידב מקכלין מירן
. שהוא  בכי״א ובמשבי״ר .
. וכיה בד״נ (ושם . ר ד י  ג
 נדר . נדב וכן בסמיך ;
; . מקבלי! מחן  בט״מ .
 בטיק בטעות כל שהוא
 גידר ונידב אין מקבלי!
. ׳ ו  מידן וכ״ה םפרש כ
 כל שאין גידר ונידב
 כדינ וככי״א וכמשני״ר כל
 שאינו לא נידר ולא
 נידב ועי׳ בדבור הקודם,
. ש ר ו פ  וכן (הוא) מ
 במשבי? ליתא; במשב״ג
 דפו״י ליתא למל׳ וכיח
 ושם שמפויטי. (שנאמר)
 גד״נ ובכייק וכמשל׳ד
 ליתא. (את) בית אלהיגו
 וכיה כמשכ׳ב ד׳ו רפ״כ;
 בטיק ליתא (ושם בית ח׳
: נ ׳  אלהינו) וכן ליהא כד
 במשב״ב בית לאייהינו
 (כבקו6)ו:'ה במש'דפי;רו
,  נכי״א בית לד׳ אלחינו
 ן ואלו שחייבין בקלבון
 בכי״קאלו חייבין בקולבון
 וכיה חייבין בד׳נ וכ׳׳ה
 גט״א ובמשכייו (ובהם
 בקולבון).לויםיישראלים
ם לוים.. ועי׳ י הנ  בכי־ א נ
^ ט ״ י ו ת ג  ןלנו׳ הסמוך ו

ט י ם תוספת ירט ק י ל ק | א ש T י © י א י ב ח א  ר״עמברטנויד׳ ב

רעד בן י״ג פגה הוא ככל  למתניתין דתנן קטנים משתבר! 8
 קטנים דעלמא. וכ״פ הרמב״ם בפירושו ובחבורו. והרמב״ן
ק בהדא בירושלמי ולפי זה קרא תניץ  בפירוש החומש. ו
 בתרומת אדנים וקרא קמא דלא כתיב ביה מבן כ׳ מיירי בתרומת
. ואולי דעת הריב לפרש  הקרבטת
 הרא המא באדנים. משוס דתרומת
 אדנים קדמה בזמן לתרומת הקרבנות.
 אבל לא ידעתי האיך יפרש הירושלמי.
 ומ״ש הרמב״ם לפיכך אם רצו לתת
 שקציהן מותר כמו שהעיד מליו בן
 בוכרי. יש לתמוה דכיון דלר״י בן
 זכאי חייבי! מאי האי דקאמר לפיכך
. ובחבורו רי נ  אם רצו כו׳ כבן בו
 כחב דחייבין אלא שאין ממשכטן
 כמתניתין ילעיל ! ה אבל נדרים
 ונדבות מקבלים מידם. כן הוא
 בס״א וזוהי גירסת הר״ב. אבל נירסת
 הרמב״םנראה דלא גרס אבל ולפיכך
 כתב דמכותים מקבלי! חטאות
 ואשמות. וה״ג וחטאות ואשמות נדרים
 ונדבות מקבלין מידן. [*וכ׳ הרמב״ס'
 וז״ל ולפיכך מקבלין מהן חטאות

 תאבל. הואיל ועומר ושתי הלחם ולחם
 הפנים שלגו״) האיך נאכליםלי): ה אף
 על פי שאמרו אין ממשכנין נשים. ועבדים.
 וקטנים. אם שקלו מקבלין מיקכח). העובד
 כוכבים והכותי ששקלו אין מקבלין מיקבי),
 ואין מקבלין מיידן«c קיני זבין. וקיני
. וקיני יולדות. וחטאות ואשמות.  זבות כח)
 אבל «0 נדרים ונדבות מקבלין מידן. זה
 הכלל כל שנידר ונידבל) מקבלין מירן.
 כל שאין נידר ונידב ל»)» אין מקבלין מידן.
 וכן הוא מפורש על ידי עזרא. שנאמר
 (*יא י) לא לכם ולנו לבנות את בית
 אלהינולכ): ן ואלו שחייבין בקלבוןלנ).
 לוים וישראלים. ונרים. ועבדם משוחררים

 ליתן מחצית השקל ואין ממשכנין אותן מפני דרכי שלום: ה מקבלין
. ובתנאי שימסרום לצבור לגמרי כי היכי דלא להוי קרבן ם ד י  מ
זבות. תורים ובני יונה  צבור קרב משל יתיר: קיני זבים ו
 שזבים וזבות מביאות ובכותים בלבד ידירי דאין זבים וזבות

 בעובד כוכבים כל שהוא גידר
. להניא ם ד י  וגידב מקבלין מ
 [מנחות «:] איש איש לרבות את
 הגוים שנודרים נדרים ונדבות
 טשראל. ואין לי אלא עולה כדכתיב
 (ויקרא כ״נ) אשר יקריבו לה'עולה.
 שלמים מנין.תלמוד לומר לכל נדריהם.
 מנין לרבות העופות והמנחות. היין.
 והלבונה . והעצים. תלמוד לומר
 לכל נדריהם ולכל נדבותס: ובן
רא. כפרצו  הוא מפורש על ידי עז
 הכותים לסייען ושלחו לתם נבנה
 עמכם ט ככס נדרוש לאלהיכם מה
 השיבו להם לא לכם ולנו לבנות בית
 בשותפות לאלהינו ולכם אין חלק
ן.  וצדקה וזכרון בירושלים: ( קולבו
 קל בץ. כלומר דבר קל ומועט

 שמוסיפין
 ואשמות. לפי שהוא כיון שנשסין בכפרה אוליישוב]: זההכלל.״ נראה דלאתויי כל הנך דמרבינן בברייתא שהביא הר׳׳ב וסתמא
, למנחות משנה ג׳ וסי וליש פרק וי] דתנן בהו מנחת גרם והרמב״ם שפסק לאין מקבלין אלא פולה  דמתניהץ דהכא כסתם [״פרק ה
 בלבד כר״ע דפליג. וטעמיה דלא פסק כסתם כתב בכסף משנה בפ״ג מהלכות מעשה הקרבטת משום דרב הונא לא סבר כוותיה.
ל שאין נידר ונילב,  ע״כ. דאמר התם דש פרק ז׳ דמנחות [עג:] שלמי נוי עולות וילין) לה מקרא דיליף ליה רבי עקיבא: כ
. פירש הר״ב ן ו ב ל ק הוא מפורש וכר וכן נראה בירושלמי: ן ק  פי׳ למזבח אעי׳ג שנידר ונידב לבדק הבית אין מקבלין מידן. ו
 דבר קל וכוי. להכריע ביניהם. כלומר כמ״פ הרמב׳׳ם קוצמן מה שיש בין ערך השקל ובין מחצית השקל. שחציי השקלים
 הכל צדטן כרי שיתן כל אחד ואחד חצי שקל שהוא חייב. לפיכך כשהיה אדם הולך אצל שולחני ומצרף שקל בשני חצאי; יתן לו

א לכם ולנו. כלומר אין לכם עמנו למות בית אלא אנחנו  כישראל: ל
 לבל. גרסינן בערכץ ש״ק תני חדא נכרי שהתנדב נדבה לבדק הכית מקבלין
 אותה ממט ותניא אידך אין מקכלין אותה ממנו אמר ר׳ אילא אמר רבי
 יוחנן ל״ק הא לכתחלה הא לבסוף דאמר ד אשי אמר רבי יוחנן בתחלה
 אפילו מים ומלח אין מקבלין מהס פירוש ־משום רפיון שמא יתכוונו לרפות
 יל* עושי המלאכה. לבסוף לאחר שממר בנין הבית לבר מהוייס חין מקבלץ
 מהן דבר שאינו מסויים מקבלץ מהן היכי דמי לבר המסויים אמר רב יוסף
׳ כל לבר הנראה למקדש אין מקנצין מהן לפי ן זו אמה כליא עורב ט ו  מ
 שלא יהיה להם חלק וזכרון בבית כדכתיב ולכם אין חלק חכרין בירושלים:
] ע״׳ העבד ל ק ו ש ה ו חייבים נקלבון לוים וישראלים אכל כהניס צא: [ ל  ן א

ן ׳ ב ב י  ר
דם.  במבין ישראל מבן כ׳ שנה ולמעלה: ה אבל אש שקצו מקבלין מי
 ירושלמי הא לתבוע אץ תובעין הכא אח אמר תונעץ והכא את אמר אין
 תוגעין כאן כשהביא ב׳ שערות כאן בשלא הביא ב׳ שערוח: הנכרי והכותי
: ואין ד כ נ . ירושלמי תיפתר כמאן דאמר כותי כ ק י  ששקלו מקבלין מ

p וזבות בנכרים אלא r מקבלץ מידן קני זבי! וכר. ירושלמ* וכי יש קני 
 רישא בנכרים וסיפא בכותים. הא לתני אין מקבלין אכזתיס קאי ואצטריך
 לאשמעינן משום דכותיס עומלץ בין ישראל ומקיימץ מקצת מן המצות
 אף עצ שי כן אק מקבצי ן מהן ואע״נ דרבנן גזור שיהיו כזבי; לכל
 דבריהם כלי שיהיו ישראל פרושין מהן ואין מקבצין מהן אצא דבר
לר והנילב לכתיב איש איש מצמל שהנכרים נולריס נדרים ונדבות  מי

י  עי

 יכין תפארת ישראל יכין
 ובני יונה שזבץ או זבות מביאין: כט) לא נרסינן אבל, וקאי הך
ק, מקט בסוף, גס אחטאתואשס, רמשום דאתו לכפרה  מקבלין מי
 אולי ישובו עי״ז הכותיים. וכך כ' הרמב״ם: ל) למזבח כעולה ושלמי/
א ניוד וכירב ס  וכ״ש חטאת ואשם שבאין לכפרה: לא) למזבח, אף כ
 לבדר! הבית: לב) ואע״ג דהאי קרא רק בבדק הביש כתיב י׳ל דאסיפא
 דקרחסמיך, דכחיבולכס אין חלק, דהיינו בחיובי צבור שנקריב,
/ ג ״ פ  וה״ה כל חיובים שאינן לכפרה על חטא ידוע: לג) [אזשיא] [ועי׳ ל
 דמשום דלפעמיס יצטרכו הגבאים להחליף חצי השקלים על שקלים
 שלמים, או איפכא, וכדי שלא יפסיד ההקדש עי״ז, להט הקנו דבין
 שיתן חצי שקל או שקל שלם, יתן דבר מועט יותר מחצי שקלו [אמנם
 ללש״י חולין זכיה ב׳ עיקר לין קלכץ סיס רק בנותן מצי שקל, רק משוש

 לא
 תוספות רע״ק

 כהן סד״א שיטעה לומר שהוא בר חייב, ולא ימסור יפה: כנ) והרי
 גס הנהו מנחה מקרי [כמצתות דמ״ו ב׳ תום׳ מנחות דק״ב ב׳ דיה
: כד) ש״מ לאין אנו חייבץ בשקל, אבל באמח מטו, דכליל  בל)
 תהיה הייט בקרבן יחיד, אבל לא בשקרב קרבן כהניס בשוחהות
 עס הצבור: כה) מיהו צריטן למסור לצטר יפה, כדי פלא יבוא
 קרבן צביר משל יחיד. ואף דמדאורייתא אין ממש בנתינת קטן, וא״כ
 מה מהני בשימסור יפה, עכי׳פ כמן דמדרבנן פעוטות, מתנתן מחנה,
, ומהני אפי׳ לעניין דאו׳: כו) דאינו [ ל ט י  הסקר ב״ל הפקר [כיבמות פ
 נאמן למסור יפה יפה: בז) מכותים, שלא להתחבר עמן, אבל
 בעט״ם ליכא קרבבות זבין וזבות כוי והו״ל חולין בעזרה דאפילו
 בדיעבד פסול, והיכא תני אין מקבלין דמשמע רק לכתחילה: כה) תוריס

 ראשק לציון
ל כהן שאינו. דעד בן יינ שנה הוא . ולפ״ן ך! בםשנד. את בית אלהינו צ״ל גית לאלהימ ועיין יסל׳׳מ: ] בחוי״ט ד״י כ  ד [אות ב

 «"ל הא דקתני במחגיי שאחר זה דאמ שקלו מקבלימ מידם אף
 דמדאורייתא אין ממש במחנת קטן וא׳׳כ קרבן צבור קרב משל יחיד מ״מ כיון רחזיל תקנו דמתנוח ק«ן בפעוטוח מהני הד ממון גמור אפילו לענץ

ב בע״פ ע״י קנץ מעמר שלשחן מקודשת גמורה מדאורייחא , קצ^ת החש! יי׳ דליה •  דאורייי וכדעת הםובריפ רבקירש אשה בחו
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 שמוסיפין על מחצית העקל להכריע ניניהם : השוקל ע״י
 אשת [כוי] פטור. כגון שהלוה להם דכיון דפטורים הן לא מחייבי
 כתב. קלבון הכרע ר״א חליף שאין ב׳ חצאי סלע יוצאין בסלע בקלבון ואי לא הלוה להם אלא שפורע בשבילם אפיי שוקל
 בלא חילוף מועע ע״כ. משמע דפי' להכרע היינו הכרע ותוספת בשביל בר חיובא פעור מן הקלבון כדלקמן: אם שקל על

 תוספת על השקל. ע״כ בפירושו וחבורו רפ״נ מהלכות שקלים.
 אבל הוא לא הזכיר לשון הכרע. ובפירש״י דסוף בכורות

. בפהלוהו מיירי  ידו ועל יד חבירו
 אבל לא כהנים ונשים ועבדים וקטנים. ושוקל שקל שלם מחצית השקל בשבילו
 השוקל על ידי כהן. על ידי אשה. על ידי ומחצית השקל שמלוה לחבירו: הייב
. לסבר הטתן מחצית ד ח ל קולכון א < י ם ע א ר ל״) י ן ו ט ) 4 פ ד ן ל ט י ר ד  עבד. על י
ן השקל הקצובבתורהפעורמן הקלבון ו ב ל ק ב ב י י ) ח ן ו ל ר ו י  על ידו ועל יד ח
י י 1 דכתיבזה יתנו. כזה יתנו ולא יותר. ״ ״ ״ . ״ _ ״ ״ ״ , י . . 
י ובי ששקלו שקל שלם אין נותנין אלא

ת  י נ ו ב ל W ק
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ר שני מ ו א ן ר י א  הנותן סלע ונוטל שקל ל*) תיב שני קלבון איחד: ר׳ מ
ת. ר״מ סבר השוקל מחצית ו נ  קלבונותל*): ז השוקל על ידי עני• ועל קלבו
 ידי שכנו. ועל ידי בן עירו לי) פטור מ). ואס השקל חייב בקלבון הלכך שנים ששקלו
 שקל שלם חייבין בי קלבונות ואין
 לדקדק כן מל׳ הר״ב שכתב השוקל ע״י אשה. ואי איתא הלכה כר״מ: הנותן סלע . דהיינו שקל שלם לשולחני של הקדש
. ושקל האמור כאן היינו  דגרס ע״י ההן ה״ל לכתוב השוקל ע״י כהן. דלמה דלג אלא ונוטל ממט מחציתו שנשאר לו עמו
ת. בהא מודה ת״ק מותן ב' ו : ל ע״י מחצית השקל: נותן כ' קלבו ק ו ש ה -  דל״ג ליה. אבל לא מצאתי נוסחת זו בספר: [
 כהן. עיין במשנה דלקמן]: ואס שקל ע״י וע״י חברו חייב קלבוטת. ח׳ קלבון להכרע מחצית השקל שהוא נוטל מן ההקדש.
ר. וא׳ דטון כלא שקל מחצית השקל כמו שקצוב בתורה נתחייב  בקלבון אחד, פי׳ הר״ב דסבר הנותן ממצית השקל כוי פטו
. כיון שטחן ר ו ט . בשביל עני: פ י נ  ודשא דתנן ואלו שחייבין כוי הייט כשבאין שנים ונותנין שקל בקלבון: ץ השוקל ע״י ע

 בעלמא כעין וחייב להכריע בסוף
 פ״ו דב״ב. וכ״כ בספ׳׳ק דחולין לשון
 הכרע שחייבי! להכריע שקליהן. וכן
 לשון הר״ב כס ובמשנה ג׳ פייט
 דבכורות וכאן ארכביה אתרי רכשי.
 [*וכמה הוא הקלבון במשנת סוף
ל צא כהטם. כיון שאין ב  פרקי!]: א
 ממשכנים אותם. כי׳מ פ״ג מה׳
 שקלים ונ״א ל״ג כהנים ואינה עקרית.
ר.  דהא תנן השוקל ע״י כהן פטו
 אס לא שנאמר דל״נ נמי. ואפשר

ד כהן כוי הייט נמי כששוהל להם  שלם ומציעתא השוקל על י
 על ידו וע״י כהן. וכן פי׳ המזב״ם: הנותן סלע ונוטל שקל. כתב הר״ב שקל האמור כאן הוא מחנית השקל. וטעם זה
 מפני שהעם קורין שקלים לחצי הסלעים שהיו שוקלין בכל שנה. ושקל של משה קיראין סלע כתרגומו. רמב״ן בפי' החומש
. ועיין במסכת יומא פ״ג מכנה ד׳]: י . פי' הר״ב בשביל ענ י : ן [״השוקל ע״י ענ [ ח לברכות [צ״ל לבכורות] ״  [״ועיין במז' פ

 האמין
ן י ב ב י  ר

 קולבון עכשיו שחצר\ תייב אמ״פ שחזרו ונשתתפו לא אמרינן חזרה לתפוסת
 הבית כבתחלה. ופטורין ממעשר בהמה לתייר בבכורות בפי נתרא (37
 נר.) יהיה לך וצא של שותפות יכול אפילו מחפוסח הבית ת״ל יהיה [פיי
, מתפיסת הבית יהיו פשוריס ממעשר בהמה לכשותפות דמי ת״ל  יכול] אפי
 יהיה ופריך התם והא בבכור כתיב אם אינו ענץ לבכור לאיתייה בשותפות
 לכתיב ובכורות בקרכם תנהו לענין מעשר בהלה. אמר ר׳ ירמיה פעמים
 שחייבין כזה ובזה ופעמים שפטורין בזה ובזה. פעמים שחייבין בקולבון
 ופטורים ממעשר ופעמים שחייכין במעשר ופשורין מן הקילבון. חייבין כזה
 ובזה שחלקו בכספים וצא חלקו בבהמה פשורין בזה ובזה שחלקו בבהמה
 (פי׳ שם רש״י וחזרו ונשתתפו) ולא חצקו בכספים חייבין בקלבון ופטירין
 ממעשר בהמה שחלקו בכספים וחלקו בבהמה חייבין בננעשר בהמה ופטורי!
 בקולבון. (מצאתי שס שלא חלקו לא בזה וצא בזה). שחלקו בכספים ולא
 חלקו בבהמה. ירושלמי אמר ר' מ;א הדא לתימא כשלא היחס בהמה רוב
 אבל אס היתה בהמה רוב הן הן עיקר נכסיו וחייכי; בקולבון הי׳ רוב נכסיו
 הן בהמה . ר׳ אבץ אמר ר׳ שמי בעי מפני שעשיתן כאלם אחל אכל מעשר
 בהמה את פוטרו מן הקוצבון. פ" מתפיסת הכית מחייבתן במעשר בהמה
 (ככומר) [כמי] שצא חלקו כלל אתה פוטרו מקולטן א״ל צא שניא היא שהוא
 נותן סלע אחת שצמה. משמע מ־זכא לפטורין ק הקוצבון לגמרי דאפילו
 קולבין אחל אינו נותן. אצא מעתה אפילו חלקו וחזרו ונשתתפו שפשורין ממעשר
 בהמה פטורין מן הקולבון סי' יפטרו מן הקולבון דהא סצע שלמה נותן
 ר׳ בא בשם ד אבא בר הונא היא שני אחי! שירשו את אכיהן היא שני
 גיסין שירשו את חמיהן פי' הואיל וחלקו כבי כני אלם שירשו ממון ארס

:  אחר מעצמא ללא הוי חפיסת הבית חשיבא להו
 כמה

 ע״י הקטן פמיר הואיל שהן עצמן פטורין אס אחרים שקצו על ידיהן במי
ל ילו ועל ילי  כטורין אע״פ שבאו מיל אלם המחויינ בקצבין לעצמו: ע
מ ״  חגירו ח״ב נקלבון אחד על עצמו וצא במה שנתן חצי שק: חכירו: ר
י אע״פ שאין שקלו הורה קצבנו תורה כלומר שלמ רו  אומר ב׳ קוצבנין. י
 אעפ״׳ שצא נתחייב ציתן השקל עצ חנירו הואיצ שנותן יתן נם הקצבון
 סבר (כר׳) [ר״מ] בנותן שקצו שלם שפטור מן הקלבון פי׳ אם נתן שקל
 שלם ולא נתן בהירת קלכון ההוספה אפיצו הכי פטור כקלבון. אמר רבי
 מאיר כמין מסכע אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כסא הכבול והראהו
ן סלע צימוצ שקל חייב ב׳ קולבנות. ת  למפה ואייר •ה יתנו כזה «תט: נ
 ירושלמי אמר ר׳ אצעזר לר' מאיר דאמר לאחד שקל כהוא מתן ואחל
א. אחד שקל שהוא נוטל ואחל ללבר  שקל שהוא נוטל רב אמר ל״ה הי
 תורה. הנותן סלע פי׳ בינו ובין חבירו הואיל שחבירו ישלם צו חייב ב׳
ל ע״י ק ו ש  קוצכטת פ״א נתן סלע להקדש כדי ליטול שקל מן ההקדש: ז ה
 עני ע״י שכנו משלו שנותן לו מתנה פטור מקולבון אעפ׳יי שצא צירפו(נ״א
 שצירפו) עם שקצו ונתן ס!ע שלם אבצ אם הלוון לו חייב דהוי כאיצו הוא
 נתן צפי' יתתייב נם הוא בק^צבין להצוות צו. ולת״ק דפציג צעיצ על ר״מ
 אצטריך לאמרי לעיצ עצ ידו וע״י חבירו חייב בקוצבון אחר התם נתן לו
ן השותפין טחייבין בקולבון פטורין י ח א  מתנה אבצ הכא שמלוהו חייב: ה
 ממעשר בהמה אס חלקו ממון אביהם אע״פ שחזרו ונשתתפו חייביןכל

ק צ ו י  אחל ואחל בקיצבון אעפ׳׳י שהיה אביהן שוקל עצ ידן ופטור מן ה
 אס היו קסניס פטורים דתנן לעיל על יל הקטן פטור ואס היו נדוציס נמי
 פטור דתנן ע״י שכנו ע״י בן עירו פטור ובנו גדול כבן עירו למי שצא היה
 אביו חייב עציו ואע״פ שעד עתה מתפיסת הכית צא פרע מהם אביהם

ן - . ׳ w י ״  ואש שקל. ט
! : ץ השוקל ע״י , י כ נ  ו

׳ cr ה״נ : י י  עני . מ

 שנויי נוסחאות
 אבל לא (כהניט
נשיט ועברים וקטנים,  ןי
 בכייא ליתא ועיי ברבור
 הקודכ; כמ:•;,״.־ אכל לא
 כהנים ולא נשים ולא
 עכדים ולא קטנים וכ׳ה
 כד נ ;ושם ציתא ל:!ל׳
 בחנים) וכיה 3כייק(וגם
 שם לי־א); נכי׳מ ובמשכ׳יב
 ד״ו לפיב לישא למל׳
 עבדים וכן ליתא במשב׳׳נ
 ככל הדפי״י. השוקל
 כבי״מ וחשוקל . על ירי
 כחן על ידי אשד. על
 ידי עבר על ידי קטן .
 ככייק הסדר על ידי עכר
 על יד מעד. על יד
 כחן על יר קטן וכ׳ה
 הגדל כד״נ ככייא (ושם
 העבד״ האשח. .חכחן.,
 הקסן) זכ״ה על יד
ס במשכי״ר..  באיכעזס נ
 (ואש שקל) על ידו בדייג
 ובכי׳ק וככיייא ובמשבייר
 ליתא.(חייב בקלבון אחד
 רמ׳א) בכיימ ליתא בטעות
 וכן ליתא כילקוט הפא(ושם
 איתא למל' חייב) ועיי
 דיס כאן ולדף ג' ע״כ אות
ן דבריו מכוונים .  רי״ש דד
 הנותן סלע ונוטל שקל
 בד׳נ !כנייק ובמשני׳־ר
 נתן סלע ליפול שקל
 וכ ה כשי׳ הרמב״כ ,
 ז ועל (ירי) שכנו ועל
 (ילי) במשב״ב ל״ו רע׳ב
 ליתא; בכי׳ק וגמשכייר
: בד״כ ד  בכולם על י

 יכ תפארת ישראל כי?
ע כפילושי מ ס  ההקדש כשיתליף הסלע על חצאי שקלים [ומכאן מ
ח דלעיל]: לה) הוא מחציה השקל שבחורה דמנה של קודש כפיל מ  ק
: לט) א' בשביל חצי שקלו, דמדבחן שקל שלם, הפילו לא ה י  ה
, והקלטן הבי ן ו  היה מחזיר לו ההקדש כצום היה צר־ך לתת קצב
, מדכתן להס ן ) מקלבו ה שנטל מההקדש לחזרה: ט  חייב בשביל מ

 מתנה
 ש והוא דכרסיק בה נתן סלע זנטל בקל חייב שני קצבונות אמר ר׳א דר׳מ היא (סי׳ דלעיל מיניה אמרק דס׳ל דהשוקצ שקלי שלם פנוור מן הקלנו!) דר׳מ אמר

 המ

) ר״ל ד  לא מלוג תקנו שאפילו שנים שנותנין שקל שלם יתגוכ׳ קלבומת): ל
, דאילו במחנה אשינו בעד בר חיובא  בשבילן: לה) אפיי הלוה להן
, רו  פטור מקלבין: לו) ר״ל ששקל שקל שלם, בשביל עצמו ובשביל חבי
^ דס׳׳ל דהנות׳ חצי שקלו פטור מקלבון : ל רו י  ומיירי שהלוהו לחי
, ולהט בנתנו שקל שלם חייבין רק קלבון א׳ שלא יפסיד ה ר ו ת  מן ה

ו על ידי שכנו ,  א

 לקוטים
ן כז׳ ת ו  ן הריב דיה נ

 בהא מודה תיק וכוי ח׳
 קולכון להכרע מח'.ית השקל
 שהוא מטל;;ן ההקדש וכו׳
 מי׳ לפירושו על כי ע״י
 ממציע עקל זה יכול לפעור
 אדם אחר מהקלבון לחיק
 לסיל דהשוקל מח£ית ממש
 פעור ולר״מ רםיל דחייכ
 כפי מיש הדיג ניל דחייב
 לםלס על השקל שנטל מן
 ההקדש על כי נחליף סלעו
 כשקלים של פולחני שהיה
 משל־ לו קלכון על כל
 עקל אכל קשה דא׳כ
 ליחייב שלש: קלמות שנים
 משוס חילוף הםלע וההד
 משוס חיוב התורה נ//י
 גריע ההקדש מאילו הלך
 א:ל שלחני שהיה צריך
 יתח-לה להוציא על הסלע
 שני קלכונות להחלישו כשני
 שקלים וממיכ היה 5יין
 ליק קולבון אתר להקדש
 כשמכיא המחצית השקל
: מ י  בלו לשי דנרי ר
 והנח ראיתי המרי רוחי
 לשון אחד של ירושלמי
 וכמדומה לי שזה הוא
 כוונתו אע׳ג דעדיין לא

 יגאט ידי חובת ביאורו כמ



 יע באחד באדר פרק א שקלים הוספת יו״ט קב ציונים
ן . ני5* י פ ת י ש ה ן ו י ח א  ה
ה ז י ו ' מ ה ג נ חו>ין כי ׳  >״p ע׳
י ׳יושלמ׳ דמ*« נ עי ״  נ״ו ע
» r p וןץ 1״א ׳ « קז י י  פ״י ת
פ י ר ט ג ׳ ה ו מ כ ו ל י  מ־י׳ מס ה
* 9 ' י י י . מ צ : ח י ״  ה

: 1 ״  מהי שקלי© ה

 האחיןוהשותפין. נירםתהר״ב האחין השותפין וכן ני' הספר
 בספ״ק דחולין ומכנה ג' [*פ״כו] לבכורות. ומ״מ אץ למחוק
 לפי שגי׳ הרמב״ם היא והכותפין וה״ג בחולין ובבכורות לפירושו.
 וה״פ האחי! שחלקו ככספים שהניח אביק וכ! הכותפין שנשתתפו
 בממון וערבו הממון ועדי; הוא במין

ה שנויי נוסחאות מ ה ר 3 ש ע מ ס מ י ר ן ן כ פ ! ן ן קצ3 ין ב יי3 ב. האחין והשותפין **) שהייבין ח  הלוום תי
? « ׳ ד ח P ועי׳ נ r K בקלבון ») פטורין ממעשר בהמה םג) כגון שנשתתפו בבהמות לפעמן אכל 
ן אס נשאו ונתנו בממון ומכרו ולקחו וכשחייבין נל׳נ וגכ״י, ) פטורי! מ  ובשחייביז במ7זשר בהמה מי

י -׳יו״ ft י־־תרווז חדירח.וכמשכי׳־ר ושחייבין ו י ו  T1 L י

. * וחכ-אחציגמשט״י) : ח ד פיהת הממון שבידם כ ע B . המלבה מה) וכמה הוא קלבון. מעה כסף 1  חצי סעד,

ן לציון ו ש א  ר
ן י ח א ה ה  ו חיי ״ט ר׳
 ןסשותפין כו׳ ומ׳ג סיט
 דבכורות עיכ פליאה שלא
 זכר הכא וגם בסמוך
 שכתב וה׳ג בחולין ובכורות
 סוגיא דביצה צ״ע דמייתי
 משנה וו האחין השותסין
 כו׳ ולפירוש הרמביכ (דיך
 להגיה כמי שם בביצה.
 ודע דבםדל המשגה
 שבירושלמי איתא האמין
 והשותסין אמנם בגמרא
 ירושלמי לא משמע הכי

 עיש היטב:

ם י ט ו ק  ל
 אתד שקל שהוא נותן ואחז
 שקל שהוא נועל ואחד
 דבר תורה על דעתיה דרב
 ג' קלגומת אימן אתא ר׳
 ירמיה ר' שמואל בר לב
 יצחק גשם רב שלשה קלבונו׳
 איכון אחד שקל שהוא מתן
 ואחד שקל שהוא מעל ואחד
 לדכר תורה עיכ ואע״ג
 דהאי דקאמר לרי׳מ שיל
 דהשוקל שקלו שלם •עור
 צ״ע דמן המשני והתוספתא
 שאכחוכ לקמן משמע להפך
 מ״מ מכלל דנריו למדנו
 דלמאן דם״ל דחייב יהיפ
 מי שיהיה יתחייב בנוחן סלפ
 ונועל שקל שלשה קולגומם
 שנים משום חלופיו כאילו
 הולך אצל שלחני ואחד
 משוס דבר תורה ולמאן
 לאמר פטור בשוקל שקל
 שלם דהיינו מחצית השקל

 איט חייב אלא

 הוא דבר טלר אחר השותפות
 פטורין מן הקלבון. וכן מה שירשו
 בעצמן לפי שאין אחד מהן מכיר חלקו. וחייבי! במעשר
ן ממעשר בהמה . כתב הר״ב דדרשינן רי  בהמה : פטו
׳ ואן) מל גבי דבבכור כתיב. עיין בפירושו למשנה ג'  מ

 פרק ט' דבכורות ל

״ !. ״ י־• ^, ._ון. מעה כסף w ! ^ !  ״
 דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים הצי«) :

. אתים ן  להם במתנה: האחין השותפין שחייבין בקלכו
 שהס שותפים שחלקו וחזרו ונשתתפו שאז הן חייכין בקלבון כשאר
. כל הבהמות ה מ ה  ב׳ אנשים ששקלו סלעים: פטורים ממעשר ב
 הטלרות להם כל ימי שותפותן אינן צריטן לעשרן. דדרשינן

 בפרק [בתרא] דבכורות יהיה לך
 ולא של שותפות. ומוקמינן להאי
 קרא במעשר . ואע״ג דבבכור
. ה מ ה  כתיב: וכשחייבים במעשר ב
 הייט כשלא חלקו שאז חייבים
 במעשר. כדדרשינן יכול אפילו קנו
 בתפוסת הבית ת״ל יהיה מ״מ :

 פטורים סן הקלבון. שממון אביהם בחזקתו עומד. והוי כאב ששוקל
 מ״י בניו וע״י שכניו דפטור: מעה כסף. אחד מעשרים וארבעה
. אחד משמנה ה ע  בסלע. ומשקלה ששה עשר שעורות: חצי מ

 וארבעים . ומשקלה שמנה שעירות והלכה החכמים:

 ף״א להוצאת דרכים
 ובתוסנתא אינו מביא

ן ״ ב ב י  ר
ה הוא קולבי! מעה. ירושלמי להיכן הקולבי; הוצכין רבי מאיר בן עואי אומר שוצחנין היו נוטלין אותן בשכרן מ  נ
נץ אותם מעירן למקדש  אומר לשקלים כלומר יתערבו רני אלעזר אומר לנדבה נדבת קין פי' לאותו שהיו מלי

 למזבח ר׳ שמעון שזורי אומר ריקועי זהב ציפוי לבית קודש הקדשים לגרי ״׳א כלל:

ן תפארת ישראל י ב  י
 ממנה: מא) בעזבון אביהם: טב) דהיינו כשחלקו וחזרו ונשחתפו: ששוקל בשביל בניו, דפמור מקלבון: טו) הוא אחד מעשרים
 מג) דהרי הן כשאר שותפין דפשירי ממעשר בהבהמות שנולדו להן וארבעה בסלע, שהוא אחד משנים עשר ממחצית השקל שבחורה,

 נפוחשות: 0ד) דהיינו בלא חלקו חפותת הבית: מה) דהו״ל כאב והוא מעה: פו! ר״ל הצי מצה:

 הלכתא גבירתא כללא דפרס א
. זכותי אעפ״י שנותן  מטשכנין מפני דרכי שלום, אלא תוכעין עד שיתנו
 אין טקכלין חימנו וכן כל שאיננו נידר ולא נידב אין טקבלין םםנו שנאמר
 לא לכם ולנו לבנות כיח לאלהינו. וקטן שהתחיל אביו ליחן עליו מחשיק,
, כדי שיתן כל ן ה . חצאי השקלים הכל עדיכין ל  שוב אינו פוס? י ט״ו ז
 א' ואי הצי שקל שהוא חייב דכשהולך אצל השולחני דהקדש [עי׳ פיב]
, ושנים ן  ומצרף שקל בשני חצאין יהן b• חוםפח על השקל הנקרא קלבו
 שנתנו שקל שניהם חייבין בקלבץ ) והפטורים משקלים בכי נשים או עברים
, אפי׳ כשנחן ההייב בעד הפסור באיש שנתן שקל בעדו ן  פטורין מקלבו
, הניחן שקל רן יפ ששקלו או ששקל אחד על י . וכן הבהנ  ובעד אשתו
ה שגנבה מהאחרים ט  להקדש כדי שיחשבו לו מחש״ק ייטול הצי שקל מ
/ אם ר  הייב ב׳ קלבונוח, רנוחן שקל עליו ועל העני או על שכנו או על בן עי
 נתנו להם במתנה פטור םקלבזן, םשא־׳כ דרך הלואה, חייב. חאחץ שעדיין לא
 חלקויהשותפין נזלראכ״ר רק האהין השותפין! שנתנו שקל על ידי שניחם
 פטורין, ודוקא בשותפין שנשאו ונתנו במעות השותפות ונשתנה עין המפיח,
 משא״כ כהביא זה מעותיו וזה מעותיו וערבום ועדיין לא נשתנו המעות ולא
 הוציאום דחייבין בקלבון, ושיעור קלבון בזמן שהיו נותנין במחצית השקל ב׳
 דינרין אז הקלבון חצי מעה שהוא אהד מי״ב בדינר, ומעולם אינו פחות מזה :

! א משנה א מצות עשה מן התורה ליחן כל איש ישראל אפי׳ עני ל ר  פ
 י המתפרנס מהצדקה מחצית השקל [כלומר מחצית מטבע של
 אותו זמן אפיי גדול משקל הקודש, םיהא לא פחות מחצי שקל ימשח שמשקלו
 קיס שעורה וחכמיט הוסיפו שיתן כל א׳ כסף נקי במשקל קציב שעורה,
 והיש׳ך ייד סי׳ שיח השקל הוא בששה או תשעה דלבערנראשען] וצריך
 אפי״ לשאול מאחרים או למכור כסות שעל כתיפו כדי ליתן, העשיר לא
 ירבה וחדל לא ימעיט, ונוחנו בפעם א׳ ולא היום מעט ולמחר מעט]
 ומהנים רק נ01ן בהט״ק ונותנין אפיי בחייל, משא׳׳ב בשעת חורבן אפילו
ל ר, ובאחד באדר םשםיעין זמכריזין בכל גבול ישראל שיכין כ  כאיי פטו
, ומחשקליט הללו החדשים מקריבין בא׳ ו מנ י  א׳ מחצית השקל שלו ל
. בט׳׳ו . ר  בניסן ולמעלה תמידין וטוםפין עד א׳ בניסן בשגה הבאה יי מ׳׳נ. ד
חת וכל מי ש־רצה  בו יושבין השולחנים בבל מדינה ומדינה לתבוע בנ
, ו , בעשרים וחמשה ב ל טי שלא נתן אין כופ־ן ג , ו ו נ מ  שיתן יקבלו ט
 ישבו במקדש, לנבוח, וכוסין טי שלא נתן ומםשבנין ולוקחין עבוט־ בע״כ
, ורוקא מי שחייב בשקלים בלויים וישראלים ונדים ועבדים תו  ואפילו כסו
ים, אעפ״י  משוחררים מטשבנין , לא מי שאינו חייב כנשים ועבדים וקטנ
, ובהנים אעט״י שחייבין בטחש׳׳ק, אין ן ח י  שדרבן ליתן או עחידין ל

 ..יט חייב חנח השני
 קולבונות אשד היה נותן צשנהני וחו לח והא דק6 קרו לה שקל שלם היא צאסויןי שוקל שני דינרים ממש דשוויו נמי הוא חצי •לע דהיינו ממצית השקל הכתוכ בתורה דאפי׳ צמיד פעור בשקל
 שלם כשמבי? דינרים חייב כראיחא בתוספתא ופי׳ צישנא דמתניתין פיס מחלוקת וה הוא דדשני קולבונות הנזכרות במתניתץ למ״ד דאתיא כמיל פטור הם דווקא ילמ״ר דאתיא אף כמאן ראמר
 חייב הם לאו דווקא ט לא זכר התנא אלא מה שנתחייכ כדין מחליף סלע אצל שלחני ועל הקולגון של דבר הודה לא קמיירי כי אפלונתא דרישא סמיך דחנן ואס שקל על ידו ועל יר מכירו חייב
 נקולבון אחד ר׳מ אומר שני קולבוטח דהוא מהאי סעמא דלת״ק אין הנותן מחצית השקל שלם חייב כלום וזה הקוצכו! אינו מחן אצא מפני שנתן סלע והתורה לא פיטרה מהקולכון אלא הנותן
 מחצית כ«קל ממש ולר׳מ חייכ שני קולממת שהם דבר תורה שיתן כל אחד מחצית השקל וקולגון כמיש הל־כ ועל היותו סלע ולא שני חצאי שקלים אינו חייב כלום ולא דמי לסיפא דחייב
 להקדש שני קולבונות כדן המחליף מהשלחני מלבד מה שחייב דבר הורה דהתס• כעל כרחו היה צריך להחליף שאץ לו חבר להצטרף עמו ואין בידו מחצית השקל לישן להקדש והוא חייב
 לצאת ידי חובתו ולשלם חגי שקלו ולכן ההקדש עושה עמו כדין שולחני שנוק לו שני שקלים בשביל סלעו והוא מתחייב אז בשני קלבומת ובאחד מהם הוא פורע חוכו להקדש ולמיד דחייב
 גקולנון מן החורס הלי הוא נשאר בל ארם דצריך ליתן עם מצי שקלו קולבון אחר אגל הכא הואיל ונתחיל עם חבירו ונתחייבו שניכם כאחד לשלם םלע והנה הסלע כידם לא היו צריכין

 לילך אכל שולחני כדי לשלם הקדש ז« כלל ולק איכס חייכים לשלם אלא מה שחייגס התורה ןהיימ מחצית השקל וקלבון לכל אחד וליכא למי:!ר רלת״ק נמי יתחייבו כל אחד מהשנים קולבון
 אחד הואיל ושים אחד מסס לא שקל ממצית השקל דלדיריה לא גילה למ התורה חומר הגלת• מביא חצאי שקצים אלא קולת המביא אותם שאינו צריך להוסיף עליהמ כלל כמ״ש הריב והוא
 מסילושלמי זה יתנו לזה יחנו ולא יוחל א5א ללז״ל הוא דהחמילו שאס לא יחט כזה שיוסיפו על המטבע דגל מועע והוא קולטן מל סלע ומכל זה למדנו דרימ הוא דס״ל דמולכר! לכל
 מחצית השקל דגל הורמ הפך ;ירסת הירושלמי ובע״ב צריכים אנו לומר דכל לימ מזכר על וה בירושלמי טעות הוא ושצריך להיות שם חכש אחר והוא הוא התיק ללרימ דבר תולה חייג
 ואפשר ד«שוס הכי חולק התם בירושלמי אריא ודיש וב״ע זי״א וקאמר דאלו הקזלכוטת הס לשקלים דווקא» והבי איתא נמי בתוספתא פ״א השוקל שקל חייב בקולבון דבר• ל״מ וחכ״א
 ישיקל מקל פטור מן הקלבון השוקל שני דינרין חייב בקלבון מותן סלע ונוטל שקל חייג שגי קלכנות דכלי ר״מ וחכ״א קלכון אחד ע־כ ואף כי לכאורה נראה דסיפא זו חולקת עם
 הירזמלמי יש לישכה על פי דרכו בגמץ שלא תחלוק והוא דתרוייהו על הנתינה קמ״לי דעל השקל שמטל מן ההקדש סשיטא שחייב ליתן הקלבון דלא גריע מאילו לקחו מהשלחני והיק ר״מ
 «צ «>נ שמתן חייב ששים אחד משום דבל תורה ואחד מפני שנתן סלע ולא מחצית השקל ממש שהרויח הקלכון שהיה צרין ליתן לשלחני בשנילו וחכיא אחד לבד משום הרויח דהא אפילו
ן ש׳זימ שוקל על ידו ועל יד חבירו דנחחייב ליתן להקדש סלע אחד הרי הוא חייכ כקלגון מתקנת לז׳ל כמ׳׳ש כיש הכא להרויח אבל על דכל תורה אימ חייב כלום  אם (א היויח כלום מו
 »ל העקל שמקבל מן ההקדש כיע מורו דמייב מהטעס שאמרתי ואיתא >מי בתוספתא הצי מחלוקת הנזכר בירושלמי דלר״מ הקלבונות נופלים לשקלים וריא אומר לנדנה וריש השזורי אומר
rn אומר סןלחנין באץ ונועלין אותן בשכלן ובילושלמי יש עור וי׳א להוצאת דלכים מור׳מ הוא דאמר לשקלים ש׳מ והוא הוא דס״ל רדבר תורה i>m pi ?'1>וג ציפוי לבקס 

 גהם כשןלים t (הון עשיר).

א ד ל ע ו  ס
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י העיר ת. מ ו ג ו לדרנ ק כ א מצלפיי שקיים א) ר  פ

 שקבצו שקליהס יכולים להחליפם
 בדרבונות והוא מעבע של זהב כדכתיב בעזרא לרכמוני זהב
ת. תיבות שפיהן צר למעלה פרו  להקל מעליהם מבאר הדרך: שו
 כעין שופר שפיו צר מלמעלה והולך
ד שלא יוכלו ליעול מה;  ומרחיב כ
 כלום כההיא לכתיב ביהוידע
 ג) ויעשו ארון אחד ויתנוהו בהיכל
 וכו׳ רקוב חור בדלתו. והיו עומדים
 בעזרה. וכל אחד מביא שקלו וכוהן
נה. צירוכלים  בו: כך היו במדי
 ולדברי רמבי׳ם בשאר ערי ישראל:
 בני העיר ששלחו שקליהם. ביר
 שליח להוליכם ללשכה: אם נתרסח
 התרופה ׳ שהיו רגילים לתרום
 מהקופות לצורךהקרבטת והיו תורמים
 על הנסי ועל העתיר לגבות כלי שיהיה חלק בקרבנות אף
. הדלוחים לגזברים דהואיל ן  לאותם שעדיין לא־שקלו: נשבעי
 ונתרמה תרומה מל המעות הללו קודם שנאבדו הרי נעכו כאילו
 היו ברשות הגזברים משעה שנתרמה תרומה עליהן וכשנגניו
 או אברו ברכות הגזברים נגנבו או אבדו הלכך נשבעים השלוחים
 לגזברים ונפטרים. ואע׳׳ג דאין נשבעין על ההקדשות שבועה
. ו א  זו תקנח חכמים היא כדי שלא יזלזלו בהקדשות: ואם ל
 שבשעה שאבדו עדיין לא נתרמה תרומה ולא הוציאו מעות
 מן הקופות על העתיד לגבות. ברשות הבעלים אבדו. הלכך
 נשבעים השלוחים לאנשי העיר ונפערים ואנשי העיר חוזרין
ם תחתיהן שהשקלים הראשונים שאבדו ד ח  ושוקלים שקלים א

 לח

 פרק ב אמצרפץ שקלים לדרכונות-)
 ׳ כפני משוי הדרך.
 כשס שהיו שופרותב) במקדש. כך היו
. בני העיר ששלחו את (  שופרות במדינה נ
 שקליק ונגנבו, או שאבדו. אם נתרמה
 התרומה י) נשבעיןי•) לגיזבריםי). ואם
 לאו ה נשבעין לבני העיר. ובני העיר
. נמצאו. או שהחזירום  שוקלין תחתיהן ח)
 הגנבים. אלו ואלו שקלים. ואין עולין להן

 פרק ב א שופרות. פירש הר״ב כעין שופר שפיו צר
 וכוי. ועיין רפ״ו: כך היו שופרות
 במרינה. פירוש שתי שופרות להקצין חדתי! ולתקלץ עתיקין
. הרמב׳׳ס פ״ב מהלכות שקלים. [״ולא  לתנן במשנה ה׳ פ״ו

 ידע הכ״מ מקומו איה . ונ״ל
 דאפשר דלייק משופרות יתירא
 שכלום היה חסרה המשכה אילו שנאה
 כך היו במדינה אלא לומר ששתי
 שנפרות היו בכל עיר ועיר לפירוש
 הרמב״ם ואי נמי בירושלים חוץ למקדש

 ציונים

. D»Sat? ב א גלצרפין י  פ
,*  אולומ ניא עי
 מי" &״ג מה׳ cipB ה״ל:
 כך היו. «׳" oc היא :
 בני העיר. יימא סיה ע״א
 גיפ >״f פי א מיי' מינ
 «ה׳ שקליפ הלי יו' * :

 לפירוש הר׳׳ב אך אין זה מדרך

 ורישא הניא למ5נהב׳ להמם למפריש מעות לחמאת
 זאכדו

ן ־ ב ב י  ר
 מנינה ואכילה והכי נהי ללא משלמי לשומר שכר פעור לשלם להקדש
 דכי יהן איש אל רעהו כתיב ולא הקדש אגרייהו מיהא לפסול אמר רבא

 הרמב״ם לחדש דין מתוך איזה לקלוק
 שבמשנה אלא מעתיקה כמות שהיא
 או כותב עלה ויראה לי כוי ותו קשיא
 לבדושלמי מתניתין בתקלין חדתץ אבל
 בתקלץ עתיקין לא בדא ותני כן

 עתיקין במקדש אין עתיקין במדינה ע״כ. ומפני ק לבי אומר
 לי שהגירסא שבירושלמי ה״ל להרמב״ס כאשר כתב בחבורו]:
ם נתרמה כו׳. [כתי הר״ב שהיו  במדינה. עי, מ״ג פי׳ק: א
 מילים לתרום מהקופות] עיין םפ״ג: נשבעין. כתב הר״ב ואע״ג
 דאין נשבעי! להקדשות כדתנן בפיל דב״מ מ״ע ובמיה פ״ו דשבועות
ו ואלו כקליס. ואין עולי! לשנה הבאת אלא  ושם פי' הרי׳ב: אל
 הראשונים יפלו לשקלי השנה־ והאחרונים יפלו לשקלי. שנה
 שעברה. כדאמר ר׳ בירושלמי ופליגי אמוראי. חד אמר הראשונים
 הן אותן שנגנבו או שאבדו. וחד אמר הראשונים הם שהגיעו ליד
 הנובר תחלה והרי ה! דומין במקצת למפריש מעות לחכואתו
 ואבדו והפריש מעות אחרים תחתיהם רמ״ג פ״ר דתמורה דיביא
 מאלו ואלו. והמותר יפלו לנדבה. והכא א״ל יביא מאלו ואלו דאין

וסחאות  שנויי נ
 פ־ב א לדרכונות
 נדיג ונני׳ק יכמשבי׳ו
ת; ככל הדשו״י ו נ ו  דרכ
 לדרבונוח וכיה בילקוט
;  תשא וכבכורוח גיא א׳
נות זעי׳  ככייא ררבו
 כערוך השלס־פשוי גכי״ק
 וכמשנייר מ׳טאוי. כך
 היו (שוברות) בכי-ק
 ונכי״א וכמשכי״ר ליהא .
ו  ששלחו במשי׳יג ד
. ונגנבו ו ל ק י  רס׳ג ע
 או שאבדו גכיי׳ק נגנבו,.;
 ככייא ונאבדו או נננבו
 דומיא בשיפא נמצאו אז
 שההזירום. לגיזבריס
 כמשכ־ב דיו רפ׳ב לגיזדר,
 לבני העיד כד׳׳נ לאנשי
 העיר־ שוקלין חהתיהן
. אהרים  ככי״מ הונה ,
 תהחיהןוהוא עפ״י הבומזא
׳ יומא וכ׳מ עיש, מ  מ
,  ואלו שקלים נכי״א ,
 שקלים הם וכיה ביומא

. מ י ב  ו

 תוספות חדשים
 פ״ב א תוי״ט דיה בך
 כו׳ אלו שנאה כך
 וכוי עכ׳ל וקשה א״כ היא
/ שופרות כמי  שהיו י

. . 1 / .  כמקדשכמיש נסיו מיה _! /
: מביאי! אלא ממעורב מכל שקלי ישראל הלכך עדין* לחלקן בין חדתי! ועתיקי ל) י  (ממהויש׳ח ״׳

 נגנבו בלסטים מזוין אבלו כמבעה ספינתו בים דהוי אונס ושומר שכר נמור
 באונסץ רבי יוחנן אמר הא מני רבי שמעון היא לאמר קדשים שחייבין

. כמו לממוני«לב בספר עזרא: מפני משד הדרך. ת ו נ ו ב ר ד  פ״ב כ
 להקל מעליהן. ירושלמי ויעשו אוחןמתציח כלומר מכל השקלים
 יקנו מרגלית ויקלו ממשואות יותר. ושני שמא תזוצ המרגלית ונמצא ההקדש
 מפסיד אבל הלרכונוח אץ לחוש שמא יוזלו מהן המטבעות היוצאץ בירושלים

 מתניתא בתקצץ חדתיז אבל בתקלין עתיקין לא נדא כלומר בתקלין עתיקין באחריותן נשבע עליהן בפרק מרובה אמר רבי שמשן קדשים שח״ב
 באחריותן חייב שאינו חייב באחריותן פטור צענין תשלומי כפל ומלח״ב מוהר לקנות מרגלית וצא חיישינן שמא חזול באין באיו אלא לחומת העיר באחריותן חייב שאינו חייב באחריותן פשור לעניו תשלומי כפל ומלח״

 הגנב כפל כממונו דמי. הכי נמי לענין שטעה. התיכח עד שלא נתרמה
 התרומה משנתרמה החרימה קדשים שאין חייב 3אחרי;תן נינהו לתנן תורמין
 על האנול ועל מטי כוי אמר ר' אלעזר שבועה זו תקנח חכמים היא שלא
 יזלזלו בהקדשות פ" שלא יזלזלו בשמירתן כשבעין לבל העיר הואיל שלא נתרמה
 התרומה וההפסד לבני העיר: אלו ואלו שקלים. ירושלמי חני הראשונים כופלין
 להקצין חלתין והשניים נופלין לתקלץ עתיקין אלו ק ראשונים אלו הן שניים רבי
 פינחס זר׳ חנא ק״א אלו ששלחו בני העיר תחצה וחתה אמר א(ז שהניע
 ליל הגזבר תחצה: ואין עולה להן לשנה הנאה מפרש ביומא בפרק שני
 שעירי טעם צפי שאין חובות שנה זו קרבין צשנה הבאה מתני, לצא כרי

 •הודה

-  ין נהי! .
 ומגדלותיה: בגי העיר ששלחו את שקציהן. אם נתרמה התרומה מן הכסף
 שבשלכה ונתנוהו בקופות לתניא בתוספתא פרק ב׳ תורמין על המשכון
 ועל הגבוי ועל העתיד לגבות נמצא שאותןיהשקלים ברשות הקולש איתינהו
 ונגנבו או נאבדו נשבעין לגזברין שההפסל לקלש ואם תאמר והתנן בשבועות
 אין נשבעין על ההקדשות לרעהו אמר רחמנא ולא הקלש אמרי׳ בפרק
 הזהב אמר שמואצ הכא בנושא שכר עסקינן ונשבעץ ליטול שכרן אי הכי
 כשבעין לנזנרין כשבעין לבני העיר מבעי ליה אמר דבא כשבפי] למי העיר
 במעמד הנזברין כי היט לצא ניחשלינהו שלא הפרישו שקלים אי נמי כי
 היכי ללא ייקרינהו פושעים והא נגננו או אבלו קחני ושומר שכר חייב

 ישראל ב יעז
 שישליכו לשם: נ) בירושלים, ויי׳א בכל ערי ישראל היו השופרות
 פהגבאין ממילין לתוכן המעות שגבו. ומדנקע שופרות, משמע דט
 שופרות היה בכל עיר לתקלין חדתין ותקצין עתיקי!/ כמו במקדש
: ד) דבכל ערב ר״ח ניסן תורמין מהשקלים שהביאו [ ה י  לקמן [פיו מ
 כבר בשנה זו למקדש / כדי לקנות מהרומה ההיא קרבטת צבור
, ומפני שהמדנות הרחוקות מירושלים לא הביאו אז עדיי; [ ; י פ ר כ ] 
 שקליהן, מתנין ב״ד שיהיה המרומה נם על מה שיגבו עדיין, כדי
 שיהיה חלק לכל ישראל בהקיבנות: ה) השלוחים נשבעץ שביעת
 השומרין: ו) דאף דאין נשבעץ להקדש מן התורה, אפ״ה תקנו
 חכמים שישבעו, כדי שלא יזלזלו בהקדש: ז) דבשעה שנאכלו עדיין

 לא נתרמה תרומה: ה) דברשותן נאבדו :
 אלא

י ז תפארת  י כ
 פרס ב א) ר״ל בני עירשקבצו שקליהן רשאין להחליפו בדרכוטת
 ולא חיישיק שיפסיד ההקדש עי״ז [כפ״א היי ל״ב], וטא
 ממנע זהב מדיית, גדלו [כלואידר] שלט, והיה שוויו ב׳ סלעי!
 [ונקרא בלשון יון לאלייקאס , אלא נחדל הכריחו ג» למלה הזאת להתיהד,
, וכמו כן , להכי קראוה דרכן , קמצן, נזל[  שיהיה כמשקל עברית, וותרן
 עשו במלת קולבן, שהיס נקרא בגיגתו בלשון יון קאליבאס, ועי׳ מיש פיי
 לסשחיס פי׳ א׳]. וקט״ל ראע״ג מבאי מקדש ויראי שהיו מוצרכים
 לחזור ולהחליפו על חצי שקלית; דאל״כ א״א להרוס יפה בקופה
 ונמצא יפשיר ההקדש קלבון שיצטרכו לית! עי״ז / אס״ה אין חוששץ
 לזה , מלאפשר שיפסלו הן במשא הדרך : ב) היינו תיבות שפיהן צר,
 ימתמזב וכולן כשופר, כדי שלא יהא אפשר ליעל כלום מהשקלים

 ראשון לציון
 פרק ב א במשנה
 1 לדרכונות.

 כככורות (רא.) איתא
 לדרכונות וע״שפדש״יוכן
ג ופירש הרמנים ׳  כמפנ
 דרכון היו גו שני ס5עיס
 כן׳ אבל נערוך ערך
 דרכון איתא כמו שלפניגו
: נמשכה  וע׳ ביב קם:
 סי׳ הרשבים וע׳ חוי׳מ

 שם ד׳ה דרכונות :

 לקוטים
 (£ףק ד א בםשנה
 י נמצאו. או
 שהחזירום הגנבים ביישא
 הקדיס הגנבה לאבדה כי
 לא שכיח שיאכדו ט המעות
 משמרים אותם וכיש אלו
 שהס להקדש בענין שלא
 ילמ לאבוד כ״כ כקל
 ונםיפא הקדים נמינאו
 להחי״ירום הגננים כי לא
 מטח כ׳כ שיחזירום כמו

 נמצאו (הון עשיר):

 א) ביה כרע׳ב דפוס
 ראשון ועי׳ ש״נ. כ) הרכינ
 שני כתובים: ויעשו ארון
 אחד ויתנוהו (בהיכל) ננ״ל
 כבעל כית ה׳£ כו׳ הוא
, ח), ויקזנ ד י כ ) ׳  בדיה נ
 חזר בדלתו היא כמלכים

, י) נ ׳ ' ) ׳  כ



 1ז$טברםנורי־ מצרפין שקלים פרק ב שקלים תוספת ייפ קכא ציונים

׳ t׳1 -ה י י » • ן ת י נ ם ב ה ו ש ס מ ת ה # ן ח צ מ . ואבה והחריב חטאת תחתיהן דילכו לים ה דו  לא מלן להן: ד הנותן שמלו לחבירו לשקול על י
< ״ » ׳ י י . מ « , י־•^: ח*ן ה התרומה. לאי הרא חטאת הויא מתה מכאי׳כ בשאר קרבנות: 2 מעל מ י ה  בשבילו והלך השליח ושקל בכביל עצמו: אם נ
;^ ה

פ

ג ״ל*פ״ ש ' ל ^ . זה ששקל בשביל עצמו למיד פי׳ הר״ב כנהנה טי שהיו ממשכנין אותו. אבל זה שעשההמצוה ?ז ל ע  קודם שנתן השקל לגזבר: מ
 שנתרמה התרומה על העתיד לגבות היה זה השקל שנתן לו לא מיקרי הטיה. דמצות לאו ליהנות נתנו. כ״כ הרמב״ם: שב%סאה־י>לשאביא.«.?
. ה ׳ ת הקרש. פייהרי׳ב שהיקדשו «׳ ««•, ה ו ע מ  חברו לשקול פליו ברשות הקדש מ

וסחאות ) ז ב הנותן שקלו לתברו לבדק הבית. דאילו מעות שהופרשי שנויי נ  !כשנתנו על עצמו נהנה מן ההקדש . לשנה הבאה ם
 שהד אם לא היה טתן שקל זה בשביל לשקול על ירוי). ושקלו על ידי עצמו יא), לקרשי מזבח לא פסיקא ליה. רהא ב ממעות הקרש

^ ״ ™ \ C £ r r ש £ ד פ מ ה י ל י ע מ ' ד נ ן מ ב ס " מ ק ב  מצמו היו ממשכנין אותו כלמנןלמיל אם נתרמה תחשה י*) מעליי). השוקל ה
 בפ׳׳ק משישבו במץלש התחילו למשק שקלו ממעות הסדש יי) אם נתרמה תרומה מעית לנדי־הי לא נהנין ולא מיעלי[ אם' נהימה ״לומה
. ^ דרחיין לשלמים. ואין מועלין בקדשים וקיבה man ככי׳ק.. J . י .  ונמצא נהנה מן ההקדש וחייב קרבן -
» S y ! S S S ס • '?"י! ד״מילי־ • 3 ^ קלים כל שיזיק י . ״ ^ ^ ? ^ ^ ' p ש י ק ה  מפילה: חשוק^ שקלי ה
- &ני הרמי שביעית״) יאבל כנגדן״): ומי׳ש וכסבור שהס של חולין משוס ־כ-׳אונתל־•״ הת״סה ד ב ן ל ש י ק ו ה ס ש ו ג נ ו ^ ו י V ב P B 

f י ^ , , " ^  הביין וכםטר שהם של חולין ושקל ג המכנס מעות־״) ואמרי*) הרי אלו לשקלי. לשומ במעילה מפורש בקרא בפ׳ ^
v V w 1מהם שקלו ונתרמה החממה וקט בית שמאי אוטרים מותרן נדבה =). ובית ויקרא. אבל הזיל במעילה לא אחפרש מדמי 

^ » מ י ) י ל ־ ? ש » י ר ס ב " ב מ י ה , ש " מ א כ ר ק א כ י ה . שאביא מהן 5 ןט0  בהמה באוחה החמה והקריבוה אי הלל אומרים מותרן תלי
ת ה׳ מעילה: ג ['אלו לחטאה כי׳ . נוי; וננייק ו5«6ני״>• א ט ח 1 , £ ן י א י ל ;  . ח

ל ^ לשקלי. שרן שמותר 3 ה ^ ל י ע ק מ י  נתחייב השוקל ק
ש ממע«ל שני ^ ומר׳ט; ר ו פ I מ I I ש י ל ק ר ה א ש ש נ ד ק ה מ ה , ש ם ל ו  ק

ק ״ ט נ ו T w 0 **ה כנגדן נ ו ק איל ה כ ש ע ה נ כ ש ל  כמו שהיה בכל מקום שהוא ולא נשתנה. וכשנקרבה הבהמה והוא נתכוין שהיא מממון כל מי ששקל בתרומת י ה
 בהמה באותן מעות של הקדש והקריבה ונהנה שלא משכטהו בשביל שקלו ונתחייב בקרבן מעילה. וריפא נמי דקתני כשנתן לו חבית ובמשבר כמדי ועיי פי׳
6 ( £ § נ  לשקול על ידו ושקל על עצמו דמעל. היינו נמי שקרבה בהמה אחר שנתרמה התרומה. והאי דלא תנייה ברישא משום דסמיך ^
 אםיפא שמפרש בה מעילת שניהם. והיינו טעמא שאינו מועל מיד אע״פ שנהנה כבר לפי כאין מעילה אלא במוציא מן ההקדש (בית) שימאי אומדניה)
TOTW^ ל ב א : י י מ ל ש ו ר י ח ב כ ו 1 מ כ • ו י נ ש  לחולין. אבל המוציא מהקדש להקדש אעפ״י שנהנה אינו מועל אלא אחר שעשה מעשה בהקדש ה

ה. דכביעית תופסת דמיה כהקדש ויאכל ובהיא כ׳ה״גכי׳מ;־!׳׳ . יביא שקל ויאמר כל מקום שהם מעשר שני או שביעית יהיו מחוללים על שקל ז דן ג  כנ
? P ^ V ?•?ל וכ י ־ כ ת י ג ; ס מ נ כ מ ״ ה י ת : י נ נ י ב ו ש י ת ה ו ר י פ ם ה ה ^ י נ נ י ב ת ש ש ו י ק ם ב ל כ א י * י נ י ש ש ג כ ד מ ם כ שלי  פירות שיקנה באותו שקל בירו
ywnv מנם מעט מעט פרוטה אחר פרוטה לשקלו ואמר כשהתחיל לכנס הרי אלו לשקלי. וכשבא לחשוב מה שכנס מצא שהותירו שקלי. שורן 
 על שקלו: ב״ש אומרים מותרן נדבה. יפלו לשופרות שבמקדש. שעומדים להקריב בדמיהן עולות קין למזבח. ובייש למעמייהו חולין ככי״מ בכל המש»
נ מ? ^ ו ם ? ק חולץ. דלאנתכרן זה להקדש אלא עד כדי שקלו: שאביא מהן שקלי "ש?ל^ ס ת ו  דאית להו הקדש במעות שמיה הקדש: ובה״א מ
. ואם המשנל.להטאת״להטאת י ת א ט ח  שויז שהמותר חולץ• דהוי כאומר בפירוש אם אכניס יותר משתל אביא מהם שקל והמותר יהא תולין: אלו ל
- כדינ ובט־ק ובמשבי׳׳ר ס נ  כ
. . . הטאתי  ף !• ^ ^ • ן לחטאתי.

1 להוטים י ע מ 0 ל״י ש ע מ ה 1 מ ה ו ג ש כיו1 שלי1ח ד ק ה ץ מ1 ה ח ל ש"א השיי<ל שיול' ז  ״הולה לאמר החס עולין לשנה הבאה: ב הנותן שקלו למטח לשקיצ ע
ח1 ב כמשיח' דנות5 ׳״רלו ם נ ־ א ו ד ג ; ל כ כ א ט י  ילו ושקלו ע״י עצמו מעל. ממה מן ההקדש הואיל שמר נחרמה התרומה וחכ״א לא משל עד שיזרקו הדמים: ממעשי ש
' כו׳ אס/תרמה התרומה מ  וכל היכא לאיתינהו בי גזא דרחמנא איתינהו וזה נתטץ לשקול לצאת השקל ממעופ מעשר שני יחללמ עצ מעוח שביזו ויאכלם כירושלים יכ1 ד
הא פשינוא לי דלא  חיבתו כסביר שלא נחכה לו חטח. מעל. חייב קרבן מעילות כדין הנהנה מן שביעים יחללם במעות אחרים וינהיג בהן קדושח שביעיח: ג המכנס מעות. מעל\
 סהקדש שוגג: מן ההקדש. היו מעות הקדש בילו [וקסטר] חולין הן בפרוסממ מותרן נדבה לקיץ המזבח . אם אמר שאביא מהן שקלי לא הקדיש הדר 'נשלח אשליח ולא
 ונתנן לשקלו וקרבה בהמה מעל סתמא ללא כר׳ שמעון דתניא בתוספתא אלא מה ש5ריךלשקלו. ירושל׳ לשעם דב״ה המפריש שקצו סטר שהוא חייב משתעי לינא כי:דיה. להא
 ונמצא משנתרמה תרומה * נפיק
 : משלח י״ח. ותו לאו דיליה
ז היא. אלא שלגזכריםהוי ע ו ל ב א ר ש ת י ר א פ ז ת י כ  י
/ י דמה׳נומעל. לסי שהורמין 1 ״ y מ 1 1 

א) ואילהי׳ק ל״צ להירושלמי לומר דסי׳ל דיש מעיצה כשיריים גם על העתיד לגמה(והיל ב ( ״  מ) אלא שהראשונים יפצו לשקלי השנה, והאחרונים יפלו לשקלי שנה פ
 שעברה.ומסשקא לן אם ד״ל ראשונים לשילוח, או ראשונים לביאת ליד הול״צ דצהכי מעל משום דבדא!׳ אין ברירה ואת״ל הרי סתם דבל העומד לגבות כגכר

JSE ? S i (:א״ ? ר י ר ש נ , י י א י ב , ף ן מתני׳ ר״מ וכדאוקמא הירושלמי נאמת, והיי ^ >יל א מ ר ל ש מ ף כ ה ו ו ע ט ש 3 ל ק ״ל ה ו י ה ר ל ה ״ ק ה ד ן מ ר ח ה ,J ל ן ב , ו ר 3 ( ג  ה

^ T « T « - S S S f t ^ f t י ס א ר ^ י י ^ U 2^ 2£ ^ ״ ׳ 7  סי' כ״א, אע״כ הכא שאני מ!פשר שהחליט שאס ימצאו הנאבלים יהיי ^
^ ״שלם ע י « ^ ו ^ M ^ ' i S אצי תחתיהן וד״ק:0 ד״ל בשביל המשלח:יא) ר״ל ששקלו כשליח בשוגג 

׳ בשקל אחל ומומשו. או J f t c » 1 י 1 ו 1 ה י ם . ן ה ל י ע מ א כ י ד ל י ז מ  בשביל עצמו, דהיה סבור שלו הוא, דאי ב
? ה יי** שניני כש י מ ל י ע י [מ ' ש ר ב א'] י ' ם מ י ן  אשכחנא נמי מעילה לרמן, וריל לעביד אסורא, כאלו ואלו מתערבין באמם וכו׳ ומומלץ בק [יומא דנ״ח],1עי' תו0׳ [פסי
תט הנאת שלאי כש^מה!  יב)ר״ל אם ב:עה ששקלו בשביל עצמו, כבר נחרמה התרומה: יג)דאף רבשביל הנאת המצוה שנה! שקלו, לא מעל, למצות לאו להכות נ
 עכ׳יס מדהיו ממשכנין מי שלא נתן שקלו, נמצא נהנה ממעות הקדש, דכשנתרמה תרומה על העתיד לגבות, ברשות הקדש קאי השקל בכל וחומשו. שלפי דמים משלם
 מקום שהוא. ואף שי׳יל שזה השקל יהיה נשאר בשירי הלשכה, והרי קיי״ל דאין מעילה בש>ריים; ואיך יביא חולין לעזרה, מתני׳ ר״מ היא שמין כמה אלם נותן פלא
ם ;שכינוהו. דא;כא לדמויי 1 ש ד ל ק 3 , א א ו ן ה לי ו ה של בדק הבית או של קדשי קדשים שהיו חתה ידו / ושגג דסבר של ח v ס* ה דמעי לי ודו״ר דיכא דס״ל יש מעילה בפירייס (ירושלמי)(א): י ״ l ״ • " * ״ ' '1׳, י I J V U ו ׳•׳׳•)״•ו ע י ^ - ׳ י . u • ״!!.י tjsu J 1 ׳ ׳ u ׳ ^ W T U J \ ׳ J ׳ J \ • U J J *VIJ \ \J ,וע־^׳יי A W w v » u ^ j ( ׳ ו  wtp ע

 שהפרישו, דאל״ב לא מעל, דהמוציא מעות מהקדש להקדש, לא מעל עד שיעשה מעשה בהקדש השני. ולא דמי לדצעיל סי׳ י״ב, לא״צ נמי' לא נה:ה זולת יזה
 שיקריבו כבר־הקרבן, דהתם צא בא השקל בתחלה לבי גזא דרהמנא כי הכא, להט תיכף כשהוציאו מעל, משא״כ הכא מהקדש להקדש ולא הוציאו בחפ:יו. דאע׳ג
 הוציא[ולתוי׳ש רישא מייריכשיפא וזסללא כרמב״ם פ״ג משקלים]: טו) אם הביא מהן שקלו, והרי מעשר שני צריך לאכלו בירושלים, ושביעית דבסצע אין ^מיעל אחר
א מ«ט אלא גשיט»«ל?2 י נ י י ש ג י י ה י ( י : י ם ^ ^ ? י ס י 1כ ו כ מ י ל ה י ת ס ח ו ע ס ' י נ ד  צריך צאכנו קודם זמן הביעור, ואע״ג דשביעיח אסור לסחורה [השביעית כ
ו כשנהגה ה  שקל חולין, ויאמר שקל שנתתי ממעשר או משביעית יהיה מחולל על זה ויאכל לזה השקל כשאר מעשר שני או כשאר שביעיח: יח) שכינס כולו לחולין ז
ק לשופרות נדבה שבמקדש, עיי שהוציאו בחפציו. אכל  פרוטה פרועה, כדי לצרפן לשלם שקלו בזמנו: יט) כשהתחיל לכנס: כ) מה שימצא לבסוף יתר משקל, י
 להקריב מהן עולת נרבה לצבור כשהמזבח עומד בטל, והוא הנקרא קץ המזבח, דקין היימ האניס יבשיס שרגילין היו לאוכלן אחר מא: דהכא לדכלי שרת
 הסעודה הקבועה, הי׳נ העולות הללו קרבות אחר קרבנוח החובה הקבועות בבל יום: כא) דלא התכוון להקדש רק שקל, ומה שצימף דמיא עשי. וווו מססקא

סדר מועד ח״א] יותר ] 
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רבה: ם מעיה ואמר הרי אלו לחטאתי. מורו ב״ה שהמומר נ  מפורש במשנה דלקמן: ל וחטאת אין לה קצבה. פירש מ
. מאי שנא שקלים דממס מעול} ת א ט ח  הר״ב אם ירצה יביא חעאת במעה כסף ולהלן בד״ה אעפ׳יי ף מה בין שקלים ל
 ימ״ש כוי שזה מביא בסלע ט׳ ־ ולשון הרמבי׳ם בפירושו והחנואח קונים ואמר הרי אלו [לשקלי] אמרי ב״ה להוי המוהר חולין *י״•׳
 אוחו בדינר כו, וידוע שהדנר ו׳ מעה כסף]: היו שוקלים חמאה למודו לביש דהוי נדבה: שקלים יש להן קצבת .
 דכתיב (שמוח ל׳) העשיר לא ירבה
 והדל לא ימעיט. הלכך בודאי לא
 נתכוץ זה אלא לשקל. והמושר הוי
 הקדש טעויז. אבל חמאת אין לה
 קצבה. אם ירצה יביא חטאח במעה
 כסף . ואם ירצה יביא בדמיס
 מרובים. הלכך נתפסו הדמים ומותק
. ת ו נ ו כ ר  נדבה: היו שוקלים ד
 מטבע של מלכות מדי שעלה עמהן
 מן הגולה ושל זהב היה . והוא שוה
 שני סלעים. ורגילים לישא וליתן
 באותו מכובע. וכמו שבזמן בית
 ראשון שהיה מטבע שלהן שקל היו

. שאביא מהן 0  שוין שהמותר נדבה *
 לחטאת. שרן שהמותר תלין: ף אמר
 רבי שמעון מה בין שקלים. לחטאת«).
 שקלים יש להם קצבה כי). וחטאת אין לה
 קצבה »< רבי יהודה אומר אף לשקלים אין
 להםקצבה. שכשעלו ישראל מן הגולה.
 היו שוקלים דרכונותיי)• חזרו לשקול
 סלעים *0 חזרו לשקול טבעין כ״). ובקשו
 לשקול דינרים *0 . אמר ד שמעון אף על
 פי כן יד כולן שוה. אבל חטאת. זה מביא
 בסלע. וזה מביא בשתים. וזה מביא

 דרכוטת. פירש הר״ב והיא שיה שני
 סלעים וכ״כהרמב״ס. וקרא דכתיב
) י׳ והעמדנו עלינו מצות  בעזרא ב׳#
 לתת עלינו שלישית השקל בשנה
 לעבודת בית אלהיט. ללחם המערכת
 וגו/ דרשוהו בירושלמי דפרקין שאדם
 חייב באחריות שקלו ג׳ פעמים בשנה
 ועוד דרשות אתרות. ובבבלי פרק
 קמא דב״ב [ל״ט] דאין פוחתין לצדקה
 בשנה פחות משלישית השקל. והרמבי׳ן
 בפירוש החומש מוקי לקרא דעורא
 במצות שקלים כמשמעו. וכתב שבימי

 עזרא
ם עתה •< סמר נחמיה נקרא *זרא ב׳ .  טתנים מחצית השקל. נ

ד נתבטל מטבע דרכון. . אחר שעברה מלכות מ ם י ע ל  שהיה מטבע שלהן לרכון היו טתנים חצי דרכון: חזרו לשקול ס
 חזרו להיות נושאים וטתנים בסלעים שהוא מטבע ראשון שהיה יוצא בזמן בית ראשון ונתט מחצית השקל כבחחלה: חזרו לשקול
ר אחד. שהסלע נ  טבעין.חזר ממבע היוצא בהוצאה להיות מבעין. דהייט מחצית השקל בקשו לישן חצי אותו המעבע דהייט ד
 ד׳ דנרין ולא קבלו מהן דרפאים להוסיף אשקל דאורייתא לפי שטי המכובעות היוצאות באותו זמן ולא לפחות ממנו אלמא
 לשקלים נמי אין להם קצבה דלפטמים השקלים גדולים ולפעמים קטנים. שהרי לא היו טתניס לעולם אלא מחצית השקל היוצא
. כלומר אכתי לא דמי שקלים לחעאת. דבהל זמן וזמן היה מחצית השקל שוה לכל. ה ו  באותה שעה: אעפ״כ יד כולן ש
 זה שוקל «13ו זה הל אחד מחצית השקל היוצא בזמן ההוא. אבל חעאת לעולם אימשוה שזה מביא בסלע וזה מביא בב׳ או בג׳

 סלעים

ן י ב ב י  ר
 (י ונמצא שאינו חייב לא קילש המפריש שנים סבור שהוא חייב שטס ונמצא לשקלים אין להם קצבה כלמפרש: שכשעלו מי ישראל מן מוצה. מסדר

 שאיגו חייב אלא אחד אוחו השני מה אח עבד ליה נישמעיניה מן הדא
, מיכן מוכיח  המפריש חמאתו כסבור שהוא חייג וכמצא שאינו ח״ב א)
 שאם הסק ליתן צדקה כשכור שלא נחן וגמצא שנתן אפיי אס נחנן ליד הגבאי
 יכול ציקמם וה״ה אס סבור שנדר ב׳ זוזין והפרישן ואמרו לו שלא נדר
 אלא אחד יכול ליקחס מיד הגנאי: ד מה בין שקצים לחמאת. לבשקצים
 אמח בית הלל מותרן חולין וכחטאח מולי למוחק נדבה. שקצים יש להם
 קצבה ולא הקדש אלא מה שצריך לשקלו אבל חשאת אין לה קצבה בלמיה
 ודעתו היה בבהמה שמינה אפי' אם היו לו ה' בהמות הכל הקדיש: אף

 א)'ח0ר כאן וציל לא קדשה . הפריש שתים וסבור שהוא חיינ שתים ונמצא שאינו חייב אלא אחת, אותה שניה רועה הנא מאי את עביל ליה וכוי פמיר לחוליו
. ב ׳ י ג משקלים ה ׳  הינ לחולין מיכן וכוי ועיי כימ פ

 לפרש שהשקלים אין להם קצבה שכשעלו שקלו דרטנוח לפי שהעם מועמ
 לא היה די חצי שקל ליקח מה; תמילין וכל דברים הבאים מתרומח הלשכה
̂לו דרבונוח חזרו לאחר שנחרבה העם ושקלו סלע ועוד חזרו  על ק ש
 אחר שהעם רב יותר שקלו מבעים ומפרש בירושלמי פלגי םצעא בקשו
 לשקול דינרין לאחר שהעם רג מאד וצא קבלו מהן משום דכתיג והעמדנו
 עלינו מ5וה לתת שלישית השקל ר7 חלקיה בשם ר׳ אחא מכאן שאדם צריך
 לשלש שקלו ג' שעמים בשנה שאין ממריחין על הצמר יותר משלש פעמים
 בשנה ומלהביאו תחלה דרכונזנזת «טצ להקדיש מתחלה ונמצא שהכל

עז ו  ישראל ב
 שאני, להד איסור לנדרה היינו דק משוס ספק [כרכי׳מ פ״ג מגירושין
 ה״א] וא״כ כשנתחבר אליו עול ספק הלר הו׳׳ל כעין ס״ס ואף למחמריק
 נ3ה הו׳׳ל רק מדרבנן, ואפי׳ למה שהוכחנו כם״ל [סוף פ״נ לניצה | ללא כרכ״מ
 עכי׳פ דלמא הירושלמי ס״ל כרמב״ם לספק לאורי רק מדרבנן אסור כמ״ש
 רפ״ח בריש כללי ס״ס כי״ל ס" קי" עכ״פ ל״ל לירושלמי לאוקמי למחניתין
 כל׳ימ ללמא כרבנן דס״ל כלק״״ל בכל דוכחי לכלאו' אין ברירה/ ונ״ל
 למכאן מוכח כמ״ש בס״ל בדוכתא אחריתי לאף לקי״׳ל בלאו' אין ברירה,
 היינו מררבנן אמריק בלאו' אין ברירה: (ב) ואילדדק לכ״ה עכי׳ש להוי
 כפרוטה בכיס זה הקלש. ללא במל ברובא, משוס לפרושה לבר שבמנץ
 [כמעילה כ״א ב' ותוס׳ שם, ועיי רמל״מ שם] נס בל״ז מנ״ל דהכא מיירי
 כרוב היתר. ואי״ל להתס שכבר ההקדש מבורר, לא שייך לומר על פרוטה
 אחת להיא הפרושה שהקדש, לכל שנחברר כבר האיסור צא שיד ברירה
 [כתום׳ תמורה ד׳׳לעי׳א], והרי כל שנתברר האיסיר אכילו היה איסור
 לרבנן אס לא הי׳ בתערובות, לא אמריק אותו שאבל הוא שנמצמ, כדאשכחן
 נקבר, ללא אמרי׳ קבר שאבל הוא קבר שנמצא [כשסחים ל״י ע״א],
 משא״כ הבא לא נתברר האיסור קולס שנתערב, ליתא, להרי קיי״צ לבלאו'
 אין נדירה [ביומא לנ״ל בי וביצה לל״ח אי], ותו הרי הכא נמי נתברר
 האיסור כשכינס כבר כלי שקל קילס שהוסיף המותר רק שהוא לא נודע
 לו כרירת האיסור , וא״כ למה מתיר ב״ה כאן המותר, ודוחק לומר למיירי
 במכיר הפרושות שצירף כסוף, או דבאמת יתן המותר בשביל אדם אחר
 שחייב שקל t ליתא t דטשי משמע שהמותר עצמו חולין גמורים. זנ״ל ע״ש
ה דברי ר״מ, דהיכא לפירש מתחלה שלא  מ״ש תום׳ [נימין דכ״ה כי] ד
 היה םקדש על שי9רי»נו, ככהי׳נ יש נדירה אפילו נלאו׳, א״כ הפא על כרחן בלא הקדש השקל עדין מיידי פולה פרקא דאל״ב אמאי לעיל במ״נ

ן תפארת י כ  י
 יוסר הקדש עעומ היה, וב״ש לטעמייהו דס׳׳ל הקרש עעות הוה
: בכ) מטעם דלקמן: בג) רבחעאת מורו ( ב ) [ א  הקדש [כנזיר מים מ״
 ב״ה כלעיל: כד) שאץ ליחן רק מחצית השקל: כה) וכשירצה יביא
 חעאח ביוקר יוחר ממעה הקצובה: כ0 ר״ל אז היה דרכון שקל
 שלהן, והיו נותנין חצי דרטן: כו) ר״ל אח״כ היו סלעיס שקלים
 שלהן, דסלע היה המטכע העוברת לסוחר, ונתנו חצי סלע [ואו
ה, דשקל של תורה הוא סלע  היה ממש כבימי משה, למגה של קידש כפול הי
 של מלינה, ולהכי נתנו חצי שלע שהוא מחצית השקל של הורה]: כח) ר״ל
 אח״כ היה עובר לסוחר אותן מטבעות פטכע שלהן להיות מחצית
 השקל, דהיינו [נאטירניכע אונדווירקליכע] מחציח השקל: כט) דמדהיס
 מחצית השקל מטבע העוברת לסוחר אצלן, להט בקשו ליחן חצי
, שהוא החצי של מחנית השקל t ולא ר נ  אותה מטבע, דהייט ד
 רצו הביר לקבל כן ראסור למעט ממחצית השקל, אבל רשאי להוסיף
 עליו, אמנם לולא מסתפינא מרבותי היה נ״ל דה״ק וכשעלו מהגולה
ה מספיק  מדהיו עמה מועעין כל הקהל כאחד ר' ריבוא, לא ט
 מחצית השקל של כל א'לתמידין ומוסשין, להט שקלו דרכינוה,
 אח״כ כשנתרבו והספיקו בסלעים, נתנו סלעים, חזרו ונתרבו יוחר,
 נתנו טבעין, דהיינו כטבע החיוב שבתורה, דהיינו מחציס השקל,
 וכשחזרו ונחרבו בקשו ליהן דינר מלהססיקו בזה, וצא רצו החכמים:

 עיונים

מ ׳ ׳ י ו ־ ו  ד אריש •ל\מל«ף ג
h1׳ « י ו # : שכשעלו. ג ״ 8 

 שנויי נוסחאות
 ד שקלים ׳r לת8
; . » 0 י ל ק «  כדיו רפ״ב ל
 בטיק ובכי׳א אלא
 *השוקלים, * ; גד־׳נ אלא
; כמשכי׳ר . ס. קלי  שבעי
. ם י ל ק  אלא של מ
 והטאת אין לח בדיו
 רסייכ לחטאת אין לה&;
 ככי׳׳י! *כמשבייר ולחטאת
 אין לה וכיה בדיג ושם..
׳ יהודה  להם ואינו נכון. ר
 אומר בכי״א ד׳ מאיר
. שכשעלו בד״נ מי  אי
; כליו  ובטימ כשעלו
 יס׳ב דכעועליידרכונות
נות; נל״ו  נכי״א דרכו
 רפ״ב ד ר ב ו נ ו נ ו ח .
ד סלעיה)  (חזרו לעקו
 בכי״א ליחא ונכי׳׳ק
 מכשל הדבור הזה ובמעות.
 טבעין גכי״ק מובעין.
 ובקשי לשקול רינרין
 נד״נ ובכי׳ק וביישבייר
 בקשו..; במשב״כ.. דינדין
ו פהם . ק ב ל  ולא ׳
ע וזח מביא) ל ס ב ) 
. כעילש ככי׳א  בעיתים .
 ליתא ועי׳ דיס; גד׳ינ
 וגכי׳׳קסלע״עיתי׳״עלש.

 לקוטים
 לי אם יצא זה המועל ידי
 חובתו* כשישלם מה שמעל
 אס נשקל אחר . או
 הנאת המעילה לפי מה
 שהיא שוה. דלכשתמצי
 לזמר שקל אחר בעי שלומי.
י תינפי לך אם צריך מ  א
 לשקול עוד שקל אחר
 כשביל חוכת עצמו . דהא
 קמא לא נסיק טה לשל
 משלח הוא שעליו נתרמה
 תרומה. ותשלומי מעילה
 אין עולין לו לחובתו. או
 >א צריך. וכיש אי אמריק
 דלפי הנאה שכה בלכד
 השלם. פשינזא שאי אפשר
. ח ׳  לומר שיוצא נ/ם י
 וצמיג . שוב עיינתי
 כרמכ״ם הלי שקלים ומשמע
 שאס מעל יצא המועל *׳ח.
 וצ׳״ל דס׳׳ל דשקל אחר הוא
 משלם. לסי שהראשון יצא
« ושפיר  לחולין משמעל ט
 מצי נסיק בי: י׳ח .
מ עדיין לא נחיישנ לי ׳  ם
 היטב היאך פנים יכולים
 לצאת כשקל .אחד. דהרי
 ע״כ משלח מיפער ביה.
 דעליו נתרמה הרומה «)'.
. ו  והיאך יחזור זה ויצא ב
 ,ובשקל שמשלם אינו יכול
א.  .לצאת שדמי גזלו הו
 ,ץצ׳ל רמשחשב לשלוח כה
ש.  \ר היא כשלו כבי
 ושליחות יד אינה צריכ*
 ^חםרון, והרי הוא עומד
 !ברשותו . ונעשה חולין
 אצלו. אחד שכבר היה
 ,'הקדש בידו. דכל היכא
 :דאיתים בי גזא דרחמנא
 ׳איתיפ• וזכו בו גזכרין

 מ5עה



 ציונים

 ה סותר שקלים.
 ק׳ח גיא י «׳' ילומלמ־ כאן
 ה״נ מ״׳ מ״צ מס׳ מקליס
: מותד *שיריח ג ׳ י  ה
׳ t״c משי י  האיפה. מ
 מפילי המוקסין ה״יו: מיתר
D ומ״מ E 6*8 מיי׳ . י  קנ
 מהי מילוט ה'*: מיתי פסח.
נ ״  «" יליעלמ* משחיה «״8 8
 מי׳ טלומומ «׳א, •נמו•
: ז י  מייג ם״ב ולקמן מ״ד ה
 מותר מידים. ירושלמי וויי
 פ״־ג מיז; מתי־ שבוים.
 מיי׳ פימ מהי מסגוש «יי6
 ה**ת יה״ז 0י6"ע יו*ד ש״
ו יי יפ״ א״י פמ«' י ג פ י  מ
ם . מכהללץ תר הםתי  א׳: כו
 מ׳מ ע״* נ״ר מ׳ מיג,

 פוש«א כאן פ״נ :

 שנויי נוסאחות
 ה האיפה גכי״מ בדיו
 רפ״ב האיפה חולין
 וכיה במשכייר ועיי פימ .
 (סיני ובין) בל׳נ ליתא
) יולרומ  כטעות. (מעי
 בכיימ ליתא ; כ משגיב
 וקיני. . וחטאות כד׳נ
 ובכייק ובמשבייר חטאות.
 מותריהן נדבה בכייק
 ונמשבי״ר מותרן..; כד״נ
ל • (וה הכלל כ י ת ו  מ
 כו׳ נדבה) בכי׳מ ובד׳ו
 לפ״ב ליתא כ';; במשביר..
 לשם הפא״ גדינ.. משם
 חמאת ומשם אשמה
; בכי״א משוט  מותרו ״
. . ה מ ש  הפא ומשום א
 מותר עולה לעולה כוי
 כסלר נוסחתנו: עים שיף
 ניע ש״ם כ". בדיו רם״כ;
 בל״נ ובכי׳׳ק ובמשב״ר
 ע״ם שיף נ׳ש עיס וכ׳־ה
 בעיי; גכי״א ע״ס ש׳ף
 שץ ע׳ס • מותר פסח
 בטיק וגמשני׳ר.. הפסח,
 נזיר כליכ הנזיר .
 השתים גמש;יות ד׳

 פיזרו מתים .

 ראשון לציון
 משנת ה ובמשנה] זה
 הכלל עיי חוי״מ תרומות
 פיז מיד דיס זה הכלל:

 לקיטים
 משעה ראשונ״ שניתן המעות
 על ידו. ויצא נו המשלח
 י״ח . וכשנמלן זה אח׳כ
 לשקלו כעד עצמו. נעשה
 כשלו והרי הוא מלץ בידו.
 ויוצא בו יימ. אלא שצריך
 לשלם שקל אחר עד זה
 שגזל מן ההקלש • אשנס
 יש כזה קצת דחוקים. וגם
 5׳ע לפיז הא דמסרשי
 טעמא דמחני׳ למעל משום
 לנהנה במה שלא השכינוהו,
 ותיפוק צהו בלאו הך הנאה
 נמי מעל ומפיק ליה
 לחולין. עיי ששילם ט
 חובו ממצוה המונולת עליו.
 אלא ודאי משוס לסי(
 לכה״ג צא מיקרי כנאה .
 מאחר שלא הו5יאה גחפציו
 ומצות לאו ליהנות ניתנו.
 אבל לסברא השניה פ1כמו
 דאינו מחוייב לבלם אלא
 לפי אומד דמי ההנאה שיו.
 ניחא מקנוי גוממא למעילה
 ונהנה במס שלא השכינוהו

 וכלנמיבג*

 רבינו עובדיה מצרפין שקלים פרק ב שקלים מברטנודי׳ קכב

ד אלו לשקלי. וכשבא תר שקלים חולין. המכנס מעות ואמר ה  סלעים. והס מסקינן לכועמייהו לבית הלל כר״ש: ה פו
 לחשב מה שכנס מצא שהותירו המותר חולין וסתמא כב״ה: עשירית האיפדז. שמקריבץ בדלי דלות אם הפדש מעות
 ונתותרו באות' נדבה דכל מותר תעאת ואשם המעות - נדלה לקנות בהן עולות לקין המזבח כמדרשו של יהוידע הכהן ועשירית
. אם הפריש מעות לקטת עולה ונתותח. יביא באותו המותר פולה אחרת : ה ל ו  האיפה במקום חמאת היא: מותר עולה ע

ר הפסה לשלמים . דכתיב ת  מו
 בשלש! ה מותר שקלים תלין ל<. מותר
 עשירית האיפה י*). מותר קיני זבין. קיני
 זבות יקיני יולדות. וחטאות ואשמות לב)
 מיתריהן נדבה*) זה הכלל. כל שהוא בא
 לשם חטאת. ולשם אשמה. מותרן נדבה.
. מותר מנחה  מותר עולה לעולהלי)
 למנחה. מותר שלמים לשלמים. מותר
.  פסח לשלמים. מותר נזירים לנזירים לח)
 מותר נזיר לי) לנדבה לנ) מותר עניים
 לעניים לי) מותר עני ל״) לאותו עני. מותר
 שבוים לשברם לס) מותר שבוי לאותו

 שבוי. מותר המתים*) למתים. מותר המת ליורשיו. רבי מאיר אומר
. אם ם  המתים למתי
 לאחולי אחיל המת

ת יום טוב ו פ ס ו  ת
 ע1רא הוסיפו עליהם והיה שלישית
 השקל עשר גרה. ולדבריו דרכון
 םלע ומחצה. או שאותה שבימי עזרא
 לא הוזכרה במשנה. וזה דוחק :
הן נדבת. כתב הר״ב תרי  ה מו
 כמדרשו של יהוידע. לקמן תכן ליה
 בסוף. פרק ששי: [*מותר נזירים.
 פירש הר׳׳ב אם נבו מעות לקרבנות
 נדרים ונ״ל דר״ל לסתם נזירים.
 דאילו לנזירים ידועים מה לי לרבים.
 מה לי ליחיל. ולהוי כמותר עני

 ושבוי

 גבו לצורך קבורת מת
 זילותיה לגבי יורשיו :

 יהא

) וזבחת פסת לה' אלהיך  (לכדים א
. והי פסח מן הבקר הוא בקר  צאן ו
 בא אלא מותר פסח יהא ללבר-הבא
 מצאן בקר והיינו שלמים: ״) מותר
 נזירים• אם גבו מעות לקרבנות
 נזירים ונתותרו ישמרום עד שיתנו
 מהם קרבטת נזירים אחרים. וחס
 נזיר אחד הפריש מעות לקרבנותיו
 ונתותרו המותר לנדבה לקין המזבח:
. אם גבו מעות לקנות לו י נ  מותר ע
 מלבוש מסותרו טתנין המותר לאותו
ם. אם גבו צדקה י י שבו ת ו  עני: מ
 לצורך פדיון שברם ונתותר מהם .
 ישמרום עד שיפדו בהם שבוים

 אחרים אבל אם פירשו לשבוי זה זכה אותו שבוי במותר: מותר
 סתם המותר לקבורת מתים אחרים . למת זה המותר ליורשיו

א בש׳נ , י ר הסדר אחר פפח. שבויים נזירים עני מתים מופחת ט י  #) בר״כ ל

ן ״ ב ב י  ר
 ר' אבא בר כהנא דבר שבא מכל הצאן יצא אשם שאיט בא אלא מן האילים
 ככל אתר אח אמר p למעע והכא חת אמר מן לרבות אמר ר׳ מנא הכא
א נקכה וגכי  נמי מן למענו מיעוס שאינו בא גן כ׳ שנים מיעומ שאינו נ
 אשם נמי מן למעש הוא שאינו כא אצא מן האילים בלכד. התיכון והא
 בחיכ ואם מן הצאן קרמו מן הבשבים או מן העזים לעולה מעתה מותר
 השםח בא עולה אמר ר׳ אבין משוין דבר שהוא לאכילה לדבר שהיא לאכילה
 ואין משוין דבר שהוא לאכילה לדבר שאינו לאכילה אמר ר' יוסי משוין
 קדשים קצים לשם קדשים קלים ואין משוין קדשים קלים לשם קדשי קדשים
 ובפ״ק לזבחים (דף מ.) אמר רב נחמן אמר רבה בר אביה מנין למותר
 הכסח שקרב שלמים שנאמר וזבחת שסח לה׳ אלהיך צאן ובקר וכי פסח בא
ר ת ו  מן הבקר אלא מיתרו בא לדבר הבא מן הבקר והיינו שלמים: מ
 נזירים. הפריש מעות לצורך נזירין ולא פירש למי [שיהא המותר לנזירים]:
ו שבוי דצצרכו ת ו א ר שבוים וצא פירש למי שיהא המותר לשברן: ל ת ו  מ
ר המת לתכריכין ולהוצאת קבורתו ליורשיו ת ו  נדר אפילו אס ישארו: מ
(ד׳ מת) אביי ורנא פירשו שעמייהו דהני תנאי אבי׳ מתרץ ן  בסרק נגמר הדי
 צשעמיה דכי׳ע הזמנה לאו מלתא היא ת״ק סבר ני מיבזו ליה יורשין אחיל
 זילותיה גכי יורשין ורי׳מ מסשקא ליה אי מחיל אי לא הלכך יםא מונח
ד נתן פשישא ליה ללא מחיל הלכך יעשה נפש על  על שיבא אליהו ו
 קברו נקש פי׳ מצבה על קברו לזכר פלוני. ירושלמי גבו כחזקת שאץ

 לו ונמצא שיש לו סבר רבי ירמיה למימר מותר המת ליורשיו אייל
 רכי אמי לחזשרי הגע עצמך ללא כוונן אלא ליה ואינו חייב ליתן
 וספור מנמיו מיכן הוכיח אס נלר צלקה לאחל ונמצא שהוא רמאי ויש

 לו אינו ח״ב ציחן צו:

ר שקלים ת ו  הקדש: אעפ׳כ יל כולן שוה ולא הקדיש יותר משאר העם: ה מ
׳נ שאמר שאביא מהן שקלי דללברי הכל מותרן  חולין. סתמא כב״ם א;
 חוליז:מותר עשידת האיפה. של מנחת תומא ישראל לל הרי הוא כשאר מותרי
 חסאת לאזלי לנלנה אבל מותר עשירית האיפה של כהן [גלול] שמביא כל
 יום רום אע״פ שבנדבה מביאה גם היא נקראת חמאת כראמר כפ׳ ואלו
 •מנלחין [דף נח] יקריב חעאתו זה עשירית האיפה שצו סליגי בירושלמי
ט לים המצח ור׳ אלעזר אמר יפצו לנדבה . וקשה דבסרק  ר׳ יוחנן אמר ע
 כתרא דמנחות [דף קח.] פליני ר׳ יוחנן אמר ׳סלו לנדבה זר׳ אלעזר אמר
 תרקב: כל שהוא משום חמא ומשום אשמה המחוייכ חמאת או אשם והפריש
 מעות לחטאתו וניתותרו מהן או הפריש אשמו ונאבד והביא אחר ונמצא
 החבול ירעה ויפלו דמיו לנדבה צגכי אשם לא תוכל לפרש שהפריש מעות
 וניתותרו שלמיו ב' שקלים ואם יוזלו האילים אין לו תקנה לבעי ר׳ אלעזר
 כסיף כריתות הוזלו מלאים בעולם מהו מבחר נדריך בעינן והאיכא או
 ללמא שתי שקלים בעינן וליכא ופשמו לאמר ר' יוחנן משוס ר״ש כן יוחאי
 מפני מה לא נתנה חורה סצנה במחוסרי כפרה שמא יוזלו עלאיס ואין
 להם תקנה לאכול בקדשים אצמא מחוייבי אשם שאינן מחוסרי כפרה כגון
 אשם גזלות אשם מעילות, אשם חלו, אשם שפחה חרזסה אינן מתכפרים
ר עיצה. אס הפריש מעות לעולתו וניתותרו אם ת ו  בפחות מב׳ שקלים: מ
 סן שיטל לקנות מהן תור או בן יונה לעולה יקנה ואם לאו יסו בילו על
 שיביא שלה אחרת ויצרף המותר ויקנה בהמה שמינה וכן מוהר מנחה למנחה:
ח נלשלמיס] ירושלמי לכתיב אם מן הצאן קרבנו לזבח שצמים ס פ ה . ר ת ו  מ
 לבר שהוא בא מן הצאן קרב שלמים התיכון הרי עולה באה מן הצאן לבר
ן יצאת עולה שבאה נם מן הבקר התיכון הלי אשם אמר א  שאינו אלא מן מ

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
ל, אע״כ לכלא הקדישו עליין מיירי,  צריך שיהיה נתרמה התרומה, למעל מי
 הכא כמי על כרחך הא לקאמרי׳ הקלש מעות, לאו לוקא, אלא לבר
Q [כך נ״ל לעת רתוייי׳ש. לצלילי׳ נכיכס לנזירים  שהכין להקדיש]: (
 ׳לועיס הרי ׳פזל צנלבה, כבסיפא. ע״כ להכא מידי ככינס לנזירים לעצמא
 ואס״ה שייך לשון מותר, למ״רי שקיצכ מניין הנזירים לעלמא / או שאין

 בהמעות כשיעור קרבן נזיר]:

: ה ״ ב סתמא כ , שלעיל, ו ת ח א ) אם כינס לצורך שקל אחת ל  ל
, או בטומאת מקדש ם  לא) מי שחטא בשמיעת קול או בביטוי שפתי
י רק ב' תורים/ ודלי דלות מביא ענ / עשיר מביא בהמה לחטאת, ו  וקדשי
, ועני שכנס פרוטות לעשירית איפה שחייב, [ ׳  עשירית איפה [ויקרא ה
, זה מביא ת א ט ח , דאף בעשירית איפה י״ל כמו ב ת ו ר ת ו מ ו  ונמצא ל

ס נ ט : לב) ב תר ו י ץ שהסולר. נקי ב , כנ ם י ת ש  בסלע וזה מביא ב
: א נ ט ת ק לט מ , פו י ) יביא מהמותרות עולה אחרת, וכך הוא פ ; לד ׳ : לג) שישליכס לתוך שופרות נלבה כסי׳ כ נתותרו ת לאלו ו ו ע  מ
ת אינו כשיעור קרבן, יצרפיס למעות נזירים אחרים. או נ״ל ו ע מ ה ת לצורך קרבנות נזירות עצייס דעלמא, והמותר שנתושר ו ו  לד.) בגבו מע
, יתנום לנזירים אחרים (ג) וצפטד״נ ע ו ד י ת יותר מהנצרך למספר ה ו ע מ ה ת למססר ידוע של נזירים דעלמא ונתוחר מ ו ע , דבגבו מ ק ״ ה  ד
: ר ח א ר י ז ן לצירך נ ו , דוודאי לא התט דבה , מיהו סיפא מיירי בנזיר שכינס לצורך עצמו וצהכי התס יפלו לנ ם י ע ו ד  דמיירי בגבו לנזירים י
/ להלבישם או להאכילם / ועשו כן א מ ל ע ים ד י ר ידוע של ענ פ ס ת לצורך מ בו מעו בג ( ו , וכדאמרן: לז ת לצורך קרבטתי ו  לו) בטכס מע
, ישמרוס לשבויים א מ ל ע ) שגבו לפדות מניין ידוע של שבויים ד ט ע: ל ו ד ) י ח ג ס״ו]: ל ד , יתנום לעניים אחרים [י״ל ל ת ו ע מ ה  ונסותר מ

ס דעלמא : ר ידוע של עניים מתי פ ס ) שגבו צנורך קבורת מ ם: מ  אחרי



 שנויי משתאות 244 תוספת יוע מצרפץ שקלים פרק ב שקלים ר״ע םטחטמדמ

^ ושבוי ואינך דלקמן: רבי p אומר מותר המת בונץ לו יהא מונח עד שייבא אליהו. מםסקא ליה אי מחיל המת דלוחים * ״ ^ ' ח $י נ  >י

׳ נפש מל קברו• ולא פירש אם יש עוד מותר אי םבירא ליה לנבי יורשיו אי לא. הלכך יהא מונחעדשיבא אליהו: בינים לו י ״ ; נ 7  ב־י-מ״ציתא ^

ם ליצ כת״ק או כר״מ. ומצאתי בירושלמי חני בשם רבי נתן מותר נפש על קברו. ספיטא ליה לדי נתן דלא מחיל. הלכך מנים  תנא «

ת ימה לו נפש על קברו. ויעשה לו מצבה על קברו מאותו מותר מ ה w ,4״p.,r^6W זלוף 

ם אץ יאים דליהא לו דציף על גבי מעתו. ע״כ. ונ״ל מותר המת יהא מונח עד שיבא אליהו»») שכבר זכה בו המת. והלכה •כת״ק. ש מ  ו

; רלזילון* אין שיעור ויכול לעשיחי רבי נתז אומר מוחר המת• ביגין לו נפש והיכא דגבו ללרט קבורת המת מפני • \ ף ^ ג £ ל ״ ד $ £ 
י שהיו סבורים שלא היה לו ואחיכ >  כברייתא. בממון הרבה]: י על סברו «

 ראשון לציון י נמצא שהיה לו לא אמרינן בכה״ג מותר
׳ המתליורשיו. כיון שהגבייה בבועות היחה. והכי מוכח בירושלמי. ועוד מוטח בירושלמי ובגמרא שלנו דהיכא דאיכאשבעה ט ™ J ף ^ ב ר ״ « * 
א נןובי הפיר או חבר פיר שכל פסקי צבור נתתטן על פיו• ונראה בעיניו לשנות מותר שבוים או מותר עניים או מותר מתים ! 4 . ( ח ! (מ׳ י ל ד ה  מ

י למת שיראה בעיניו יכול לשטח ולהוציא במה כיראה בעיניו שהוא צורך שעה ואין מוחין בידו. וכן מורץ תמיד הלכה למעשה: ^ ^ ^ ״ ^  5§, ל
 הערה התוי״ט מגירסא r y ־

ן כ ן תפארת ישראל י י כ י ומ$אתי נילוש׳י״• י מ  ו
א פא) דמספקא ליה אי מחיל מת זלוחא דדי לצורך יורשים, וקיי״ל לצדקה [שם], ולכשינבו להמצוה אחרח, ישלמו לצדקה הראשונה, ^ ב

ט " א י פ פ י ם י ל ק  ש
: מב) מצבה: [ ׳  בת״ק. מיהו בראו הגבאים שיש צורך שעה, מותרי' לשנות מצדקה אם אפשר [לנ*« ש׳ך ס

^ הלכתא גבירתא בללא דפרק ב ^ 3 ^ 
ית, אלו ואלו שקליע ואין מילין לחן לשנה הבאה : * י*י־ייי! שנשבעו ונבו מקלים שנ י H די*!1 **י ^ N M מ י י * ל ו » ט ח י ג ו ד! u ויידוי ג  ולאי א* אפשר לומר שי$א הדמ ר* משו
ב חנות! חצי עקלו להכירו להוליכו לשולחני לשקול על ידו ושקלו  סי
ר בנהנח ב  לעצמו שלא ימשכנו אוחו בשוננ דיקא בנתרמה התרוימה כ
, ל ק , ולעולם חייב להכירו החצי ש תרמה  מהקדש פעל , משא׳כ בלא נ
ר חייב ב ח בנוזל אי נונב חצי שקל ושקלו בשוגג רק דוח בנתדם כ ׳ ה ו . , . ״ . _ ״ _ . . . , . r . . _ r . 
 שמינו יכוצ צפנוור עצמו אי) לשקלי שנח זו. ב; לשקלי שנה שעברה. ג) לכל טי שחייב בב׳ חוריפ או חומש להקדש כדין גונב, ובלא גתרם עדיין, חייב כפל לחבירו, וכן השוקל
לה. והשיקל םמעוח ר יצא וחייב במעי ב נחים כ ח וחציח םמעוח הקדש בשוגג ו ו  בהם. עור לפעמים אץ ב׳ בני יונה א׳ לחטאת ואי לעילה. והדמים ׳!ובתוכה חציה של
 בהם כשיעור וק צ. והמשנה חטאות. ד) למי שהייפ בעולת עוף. ד•} למי שהתנדב מעות לעצים למערכה. םע״ש יאכל כננדו בירושלים, ומדמי שביעית יאכל כננדו בקדושת שביעית,
 סתמית ו-ריכא רבה 1 ו) למי שחתנדב טעות ללבונה. ו) לסי שהתנדב טעות לכפורת. ח) למי היה של עיר הנדחה לא יצא : מיג ד׳ ה׳ הלוקח מעות בידו ואמר
 וצריך (לעת שבין (דרך שהפריש מעות לחטאת ולקח חטאת והותיר מן המעות ישליך שם המותר. הרי אלו לשקלים או שהיה םלקפ מעה מעה , פרופה פרופה ואמר בהתחלה
, אפילו ליקט מלא כיס נותן מהן חצי השקל י ות נזיר, הריני ם־יקמ טעות לשקל  ראשו! וכין לדרך שני a) למותר אשם י) למותר קני ובים וזבות ויולדות. יא) למותר קרכנ
ת, שאין לדמיהן מעבה, דימ בהםריש ו נ * והמותר חולין נמשא״ב מותר קרב ב דב מעות לעולת בחםח. י5־ כל י  שזכרנו. מ׳מ וראי 5רין יב) למותר אשם מצורע. יג) למי שהתנ
, אאיכ אמר ה ב ד נ  (הטח אשם מעילה בגי שיהיו מעותיו בתוך התיבה,כחוב על התיבה מבחוץ [ותנאי ביר שכל הטעית מעות לק־גי זכין ויולדות וחטאות ואשמות מיתריהן ל
שהוא דמותרע;, לעולת בהמה ועורותיהם לכהניםז, שאביא מהן לחטאת , דהמותר חולין. מותר עולה לעולה , וכן דמנחה  מפיס .!מלכד למי המעילה שבשש התיבות האתרונוח)
, ולשלמים לשלמים, מותר םםח לשלמים , מותר נזירים לנזירים, ה ח נ מ  שמשלם להקדש. ואץ בוה ובכל מדינה כשגבו השקלים משלהין איתן ביד שלוחים למקדש . ויש ל
, המותר נד״ה , מותר מעות חנגבזו ת לעצמו ע , ומתקבצין במקדש משא״כ נזיר שהפריש מ ך ר ד  ספק (ועיי פ״ו דכריתוח) לחם לצרף אותן כדינרי זהב ספני משאוי ח
, לשבויים אתרים, ת ו , ובן דשבויים לפר • י ת. שלחו שקליהס ביר למספר ידופ מעניים , לעניים אחי תטי חו ת ו  ודוק. ולסברא סבי שאמרנו בלשכה אחת וסינרין רלתותיח במפתחו
ע , שהםיחר רק לאותו עגי ושבוי. ת  במשנתימדכה׳נ דלא סו5יא ש״ש דחייב בגגיבח ואבידח , ונאבדו ממנו באונפ בלפטים פזויין שהוא משאיב בגנבה לעני ידוע, או לשבוי י
, ורמת ם ם, למתי , דוקא בנאנס אתר שנתרמו התרומה מהשקלים !כדלקמן פ״ג] נשבע מותר מעות שנגבו לצורך קבורת מספר ידוע של מחי ר  הדעות לצרכיי לא נפקי פטו
 לחילץ . ויש בהם מועל השליח לנזברים ובני חעיד פטורים, טשא״כ בקודם זח , השליח נשבע ידוע ליורשיו . ובדואים הגבאים שיש צורך שעה , מותר לשגות מצדקת
: ן ר ש פ א , ישלטו לצדק* הראשונה ב ת ר ח א , וכשינבו לצדהח ה ה ק ד צ . לב״ע, והם חייבין שנית במחש״ט, וכחחזירו הלסטים השקלים אחר ל ה  אחר מועל באופן ז

 לפ׳ז יתיישנ יותר םיפא
ה טעשא רבה לפלוני  למחט׳. לנמעות הקלש לא מעל פר שי»רכה הבהמה. ולא סגי ממרמה פרומה בלמוד כמו ברישא. רדווקא חנן סכי כסיפא. אבל ברישא לא בעינן קינה הנהמה . ואםינא נ
 ביגייכו. רנרישא אפיג ללא אפקיה לחולץ לפום מאי לפרישנא. מ׳מ ל:כי מוקמינ; ליה ברשוהיה (התחייב בכדי הנאה כללעיל. רהא כרשותיה«ןאי לענץ עליחות יל. וסיפא הנא במאי עסקינן במעות
. לאפילו גמתכוץ להשתמש בהם ב5רכי חולץ לא מעל. כלתנן במעילה ער שידור תחתיה. כ״ש גמוגיא מהקדש להקל&. ואץ כאן שינוי לשות ולא קע  הקדש המסורות לגזבר. דאורחא דמילתא הוא ז
 שינר מעשל• ולא שייכא ביה שליחות יל כמ״ש התום' שם. משויה לא שייכא ביה מעילה אצא אחל הקרנת הנהמה. להוי במעשה מו5יא מרשות הקדש, אכל נלא׳ה אפילו מעילת הנאה אין לו מאמר
. ואין מחשגין עמהפ כי נאמנים נחשבו כאמור בקכלה. להט צריך מעפה רב כסיפא .  שרשותו רשות הקדש היא. או דילמא בזכרים ליתינהו במשכון. והסברא נותנת כן מאחר שהם ממוני! פל בך

 ולא כפיי הרע״ב דהיה לרישא * ובאמת זה בעיני לבל הגון מאל בהיר והמעיין המשכיל יבחר. (,לחם שמים) :

ע כברטנורת  ציוניס תוספח בשלשה פרקים פרק ג שלןלים ד

״ ״י?״• פרק ג א בשלשה פרקים כוי. כתב הר״ב לפי שהרחוקים *דק ג א בשלשה פרקים בשנה תירםין אתהלשבח. * * *  *׳נ א
׳ לח הביאו וכו׳ אבל כנסום בעיירותיהם כל השקלים היו נותנים לתוך לשכה ק !׳ » י  ה׳א ״״׳ /

. ומיהו אסילר לא שקלו כלל יש אחת שבמקדש ושלכה פעמים בשנת נוכולין ממנה וטתטם לתוך ם בראש חדש ניק כדאיתא בפ״ק י י " : י 9 ' '" י i p t ! 

 שנויי נוסהאות להןחלקבקרבטת. כדפירש םר״ב בסוןן פרקץ: תורםץ. דקדוק שלש רץפוחשכל קופה הימה מגי סאיןכדי לקנות מהן קרבטת
 פיג א בפרוס בל׳> המלה כתבתי בריש מסכת תרומות t צבור ולא היו טטליס הכל בפטם
א בשלשה פרקים בשנה תורמין אחת לצורך כל השנה לפי שהרחוקים  בס״ד: בפרוס הפסח. פי׳ הר״ב *יק ג
 הפעמים ^וכיה בבכורות ט״ו יום קודם רש לפרש ויום החנ את הלשכה*) בפרוס לא הביאו עדין כל בקליהם: בפרוס

״ בכלל אלו הט״ו. אבל בפרום החג יחול הפסח c' 5 r s ) 

י בא׳ בתשרי ואי אפשר לתרום כמו שאי אפשר לעשר כדלקמן במתניחין. ולפיכך כתב הרמב״ם ובראש חדש תשרי קודם יום עוב ״ ב ם מ י ט ^ 
ן * ״ ב ב י י ר נ ו מ ד  r ר

, קופות וכל קינה ד א בשלשה פ״ג א כשלשה פרקים חורמין את הלשכה. תחלה היו מנייק השקלים מניחין כל הכסף בלשכה ומ׳ פרקים הללו תורמי/ מ  פ
ה בשופרות שהיו במקלש כלתנן לפררץן דלעיל נתמלאו השופרות מחזקת נ' סאין והיה נקראת תרומה: בפרום הפסח. ירושלמי א״ר אמו  •רקיס בשנ
 חורםין אתחלשכח. כל t . . 2ל י

 השקלי׳ היו נותנין לתוך ^ •
כ י ? תפארת ישראל יבין י

 לשכה אחת ושלש פעסי׳ 
 בשנה נוטלי! ממנה

׳ פרמגא)דכל השקליסכשנגבי; אחת לאחת מהערים, נחנין ללשכת [ציממערבל״א] שבעזרה. וקאמרהכאדע' זמנים בשמ י נ ק ל ה פ י ק ך ו ת ל ץ נ ת י  מ
 מחג י חולמי!



 *יונים

 המפח . גגפולופ «*פ a״•
 יו("ו ע״נ: והם נמות.
 גויי' «׳׳r מה׳ נטיופ ה״מ:
 ואי אפשר. פ«׳ **ז מי.״
 ׳ויש הניו ו8'נ מהי מגיגה היש:
 ב בשלש כץפית. יימא סיג
 >נ״א ס״ז ע״א מנינה כ״א
׳ ייו£4למי c01 «״ח היא * 
 «ס0ים «׳י• היא מיי׳ «׳׳ג

 סה׳ עקליפ הינ:

ע בשלשה פרקים פרק נ שקלים תוספת ל* קכג  י
 הפסח. ט״ו יום קודם המועד קרי פרום המועד. לפי של׳ יום קולס או אחריו. וכתבבכ״מ דם׳׳ל רהקדמוהו להק לאו דוקא ע״כ.
 הרגל שואלים ודורשים בהלכות הרגל. ופרוס הוא ל' פרוסה דהייט ומיהו טכל לפרש דס׳׳ו יום קודם החנ ממש ויהיה יום אחרון
גרטת של של אדרול״ה לספירת העומר ויום אחרון של אלול• וכן כתב ' . שלשה פרקים הללו הן ג  חצי: והן גרנות של מעשר
 מעבר בהמה בזמנים אלו קבעו חכמים לעשר בהמות שטלדו. הרמב״םלמנין מעשר בפ״ז מהלכות בכורות וזה ממה שצ״עעליו

 שנויי נוםהאות
 עצרת גד׳׳נ ובט״ק
. ת ר צ ע  וננזשט״ר ה
 בפרום החג נלינ ויכי״ק
ה מ ה  ובפרס-למעשר ב
 ודינ ובט׳׳ק ובמשבי׳ר פול
 טע״ב וכים בבכורות שם .
 ובאחד בפיון ובכיס
. , ד ח א  בכי־א ובמשצי׳ר ב
 בביט; כדי; בטעות
. ט י ב  ובאחד בגיפן ב
רכדנ ר ׳אליעזר.  ריאלפז
 באחד בפיון בב׳יט
ט. . ובכ׳ , ד ח א ב  בטיק ו
 מפני טה אמרו בביט
נט־א / ונכי׳ק ו ד  ולא כ
 ובמשטיר ולמה אמרו
 בביט באלול וכיה
 בבכורות שש. (ואי אפשר
 לעשר ביו״ט) כט׳מ ליהא
 כ") וטםף כגליון שם;
• לכ״ט . ר » £ י א  כט׳׳ק ו
 נד״נ ונט״ק וימשני׳ר
 בכ״ט וכיה בגבורות שס.
 ב שלש (שלש) האין
 בט״א ליהא אן כמקומות
 שמונאה המש׳ 3גמ' (עי׳
 ציונים) איתא גס בכי־א זה

 (י׳ס)*

 לקוטים מכ״י
 קדמוני

 מהן קרבנות צבור, ולא
 היו נוטלין בפעפ אחת
ה, לפי  לעורך כל השנ
 ,שהרהוקימ לא הביאו
 עדייןשקליהן • כפיוט
 חפפה . פירוש הצי
 חומן, כמו פרופת לחש
 דשלשי׳ יום לפני המועד
ת המועד,  דורשין בהלכו
 והששה עשר יום קרוי
 פרוס . והרמב״ם פי'
 מקבצי! כל הממון הגבוי
 מן השקלים ומגיחין אותו
 בלשכה ומוציאי[ ממנה
 שלש קופות גדולות
 שמכילות הרבה , ולא
 גזבר להן שיעור קצוב
, אבל בעיא ה נ ש מ  ב
 היא בירושלמי במת
 שיעורן של קושות,
 והשיבו ילמד סתום מן
 המפורש פירוש ממה
 שמפורש אהיכ שתירםץ
 נ' פעמים כשנה ובכל
 טעם תורמין בנ׳ קופית
.  של שלש ג׳ ס א י ן
 אחת למד ששלש קוםית
 הראשונות היו מחזיקות
 עשרים ושבעת סאין
 וםהןתודטין לתוך קומו״
 קטנות של ג' ג' סאיןא).
 ולא ידעתי מה צורך
 היו בקופות הראשונות,
 ולא הבין יפה הירושלמי
ך נדחק לפרש כן כ  ל
 וזהו לשון הירושלמי ר׳

 שבהלכות בכורות מפרש יום ט״ו ואין
 יום החג בכלל ובשקלים מפרש בראש
 חדש ניסן ובר״ח תשרי קודם י״ס או
. ואי איתא דס״ל דאין יום  אחריו כו,
 החג בכלל וריח מקנו לאו דוקא
 אע״ג דזה בעצמו דוחק. אפ״ה. אי
 הכי לא היה צריך לפרש כלל. או
ץ מ״ש במשנה ב׳  אחריו: [*ההג. ע
 פ׳׳ק דרי׳ה] : והן גרטת למעשר
 בהמת. פירש הרי׳ב אבל קודם הפרק
 מותר לאכול כו׳ דמצוה בעלמא הוא
 לעשר בהמותיו דתעשירי קדש מאחר
 שקרא עליה שם. אבל הרשות בידו
 לאכלו בלא מעשר - לשון רפי׳י בסוף
 בכורות. ומ״ש אפילו הכי לא שחטי להו אינשי עד דמעכרן.
 וכתבו התוספות ואע״ג דלפניהזמן יכול לעשר ולשחוטולמכור.
ק דרך הוא להמתין עד הזמן ולעשר הכל  כיון שקכעו חכמים ז
׳ בדבר שאין חסר לו כלום. קשה  חד. ע״כ. ומ״ש ניתא ליה ט

 הפסה ב) בפרוס עצרת. בפרוס החג *). והן
 גרנות למעשר בהמה ד). דברי רבי ערןבא.
 בןעזאי אומד בעשרים ותשעה באדר
 ובאר! בסיק ובעשרים ותשעה באב ח)
 רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד
 בניסן. באחד בסידן. בעשרים ותשעה
 באלול. מפני מה אמרו בעשרים בתשעה
. מפני (  ולא אמרו באחד בתשרי י
 שהוא יום טוב. ואי אפשר לעשר ביום
 טוב. לפיכך הקדימוהו לעשרים ותשעה
ב בשלש קופות של שלש שלש : ל ו ל א  ב

 וכמו שהגורן קובעת למעשר דגן. כך
 זמטס אלו קובעים לאסור הבהמות
 בטלה באכילה עד שיעשר. אבל
 קודם הפרק מיתר לאכול אע״פ שלא
 עשר וקבעו תכמיס הנך תלתא זמני
ד שיהיו בהמות  למעשר בהמה כ
 מצויות לעולי רגלים. דאע״ג דמותר
 למכור ולשחוט ולאכול כל זמן שלא
 הגיע מועד הגורן חפי' הכי לא שחטי
 להו אינשי עד דמעשרן דניחא ליה
 לאיניש לקיומי׳ מצוה בממוטה בדבר
 שאין חסר בו כלום כגון מעשר בהמה
 שהוא עצמו מביא מפשר ואוכלו
 שלמים. אם לא היו מעשרים בשלשה

 פרקים הללו היו הרבה נמנעים למכור לפי פלא עשרו ולא היו
. ר ד א  בהמות מצויות לעולי רגלים: בן עזאי אומר בכ״מ ב
 מעמייהו דכל הניתנאי ומחלוקהן מפורש פרק בתרא דבכורות:

 תורמין
 קצת להא ודאי חסר ליה האמורים שמקטירין על המזבח דבמלין הותרו לכל מלאכה. [״כל שק האליה ויותרת הכבד דראוי אן1
 צחטלה]. ובגמרא ליתא אלא ניחא ליה דליתעבד מצוה בממונית. ויש לפרש בדבר שאין חסר בו טלי האי: ב של שלש שלש
 סאין. כתב הר״ב שהימב״ם כתב שממלאים פלש קופות גדולות של כ״ז מאין וכו׳ ובחנם דחק לומר כן [ע״כ] ואני אומר לא בחנם
 אלא על פי הירושלמי אמר ק דהכי איתא התם רבי זעירא שאל את רבי יאשיה כמה הוא שיעורן של שלש קופות אמר ליה כלמוד
 סתום מן המפורש תני ג׳ קופות כל ג׳ ג׳ מאין כל כ״ז סאין. ופי' הוא לשלש קופות לעליהן שאלו כמה הוא שמורן. על כרחך
 לאו אלו הנזכרים במשנה הן. רהאישעוק מפורש במשנה. אלא שלש קופות אחרות היו מלבד אלו ועליהן שאל. והשיב ילמל
 סתום מן המפורש לכיו! להני למפורשין מחזיקין כל אחל ג׳ סאין ושלש פעמים תורמין מ־י כ״ז מאין הלכך ולאי שלש קופות
; ולהרמב׳׳ם תורמים את הלשכה למתניתין על נטילת ן  הראשונות מחדקין כל כך שיוכלו לסרוס מכולם כל הג״פ. ועיין בס^פרקי
. וכן פירש במשנה לצעיל. [״ועיין במפנה ל׳] ובתוספות לפ״בלקלושין לן* נ״ל לא הזכירו  ממון מן הקופות הגלולות אומר כן

 אלא
ן ״ ב ב י  ר

 כל הן לתני ן פרס סלגא דהיינו ט״ו יום קול0 צסשח שהן חצי מל׳ יום ר״ה למעשר בהמה וסדיך ליעשרינהו גיוס ל׳ באב זמנין למחסרי
י ־ ליה לאב ובעינן למעבד היטרא לחדש ולישן כלכתיב עשר תעשר את — ״ ־ ^ 1 '  "־
 כל חבואת זרעך אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דנן וכו, שכה שנה כל
 אחד ואחד בתוך שנתו: רבי אלעזר וליש אומרים באחד בניסן .
 דס׳יל ברשב׳׳ג לאמר שתי שנתות דורשין קודם לתל: בא׳ בסיון. כדא:?ר
 גן עזאי לעיל: בכ׳׳ט באציל. ר׳ אלעזר ור״ש לשעמ׳׳ דאמרי באחד בתשרי
 ר׳׳ה למעשר בהמה: וא׳׳א לעשר ביו״ס. וכריך ותיפוק ליה לבעינן צמיעבד
 היכרא לחדש ולישן חדא ושד קאמר הלא דבעינן למיעבד היכרא
 לחדש ולישן ועוד מפני שהוא יו״ש וא״א לעשר ביו׳ימ מ״ש [משוס]
 סקרתא שנובע בעשירי כראש הכבש ואסור לנבוע ניו״מ וקשה נלא״ה נמי
 אין מעשרין ניו״ט דתנן בניצה נפי בתרא אין מקדישין וכו׳ ויש לתרץ הואיל
 לזמנן קב!ע הוא מותר לעשר בשבת דאמר ר' יוחנן מקדיש אדם את פסחו
 בשבת וחגיגתו ניו׳׳ס ומפרש שעם לסי שקבוע להם זמן בסרק השואל:

 וכתוב

ן גרנות למעשר בהמה. שנתחייב ה  שדורשין בהלכות פסח קידם לנסח: ו
. ירושלמי א״ר  לעשרן כתטאה שנתחיינה בנורן בהרימה לאחר שנעשה כרי
 יוחנן מפני שהם סרקי לידה יש מהן שמבבירות סמוך לפסח ויש מהן
 שמאוחרות אחר כסש ר׳ אחא ור׳ תנחום נשם רינ״ל כדי שתהא בהמה
ן עזאי אומר בכ״ט  מצויה לעולי רגלים והכי איתא מכורות בס׳ נתרא: ב
׳ נמאי קא מפלגי ר״ע סבר אלר סמוך לניסן זמנין חשר זמנין  נאדר ט
 מלא ומכין למקלע ביזם ל׳ וזמנץ דמקלע ביום כ״ס מש״ה צא קבע ליה
 זמן ובן עזאי סבר אדר סמיך לניסן לעולם חסר והלכך קבע ליה נכ״נן
ד נסמן. איילי לצא נפישי בהמות לעשר שרובן ח א  שהן ש״ו יום קולס לרגל: ב
 יולדות באדר ונתעשרו כנר א׳ אמרת ליקדום ש״ו קודם התל אדממי רגל

. בן עזאי צמעמיםידאמר האלילים מתעשרין לעצמן נ א ט נ ״ כ  שלמי: ב
 דמסשקא ליה א* אחד באלול ר״ה למעשר נהמה אי אחד בתשרי

ן י כ  ישראל י
 שנולדו בעדר קודם שימשרוס, אפייה רגילין הבעלי בתים לבלי למסר
 ולבלי לשחוט מהס עד שיעשרוס, משוס לאין להס הפסד כל כך
 בהפרשת המעשר, דהרי מעשר בהמה נאכל טלו לבעלים ואין לכהטם
 בו כלום ואין קרב ממט רק האימירין. מיהו כשיגיע זמן המעשר,
 אסור לאכל מהנולדים עד שיעשר, ומה״ט נקרא גורן, דאז דינו
 כגורן שקובע איסור אכילה לתבואה עד שיעשר. ולהט קבעו זמנים
 הללו למעשר, משום דאז מצויץ עולי רגלי/ דהרי היותר רחוק מירושלים
 היה רק כד הלוך ע״ו יום [כתענית ל״י ע״א], וע״י זה יהיה מצוי להן
 בהמות לקנות, ומה״ע קבעום ג״כ לתרומת הלשכה: ה) וטעם
 פלוגתיי׳ בפ״ט דבסמת: ו) ר״ל לשעתי׳ דס״ל א, בניק א״כ א״צ רק
 ב' שבפית קולם י״ע א״כ ה״נ הוה שגי לומר א' בתשרי מהוא ל

 וכהגהת ציע ירושלמי לבעלי מפרשי הים . שנתות

ן תפארת כי  י
 סורמץ מהשקלים בכל שעם קופה של ג׳ סאין כדי לקטת קרבנוח
 צבור מהתרומה. ולא היו מורמין הכל בפעם אחד, משום הרחוקים
 שכבר כינסו שקליק באתד בטסן ולא הביאום עדיין. ואף שכבר
, נ״ל דאפ״ה ניחא להו בהט, (  חרמו על העתיר לגבות [כפ״ג סי׳ ד
 באופן שאפשר שיזדמנו שקליק עצמן לתרומה [כלקמן מ״ג]: ב) בלשון
 יון פרוס הפסח היינו קורם הפסח, אבל חז״ל הסבו המלה לשרשה
 על דרך לשון הקדושה לשון פרוסח לחם, דל׳ יום קולס הרגל שואצין
 ודורשין בדיני הרגל / צטכך ט״ו יום קידם החג, דהיינו חצי זמן
 הדרישה נקרא פרוס הפסח: ג) סוכות/ ור״ל א ־ג־ ר״ה מיד: ד) ר״ל
 להט קבעו זמנים אלו לתרומת השקלים, משום דאז. הוא גור! למעשר
 בהמה לעשרן, ומצויין בהמות למטר. ראף שמותרין לאכול וולדות

 א) ועי׳ ממי במשנת אליהו בשפ הגל״א זיל ג״כ ששארע גזה,
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. מפריסין השקלים מן הלשכה שהיו ה כ ש ל ת ה  ב חורמין א
 השקלים מונחים שם וטטלץ מהן כשלש קופות כל קופה מהן
 של שלש סאיןורמב״ם כתב שממלחין תחלה שלש קופות גדולות
 של שבעה ועשרים סאין ומהן תורמץ לגי קופות קטטת של מ'

 וכתוב סאין. ובחנם דחק לזמר כן
'לידע איזו נתרמה .  עליהן א׳ ג' ג׳
 תחלה. וממנה היו קוטם קרבטת
 צבור ראשונה. ואח״כ מן השניה.
ב  ואח״כ מן השלישית: יוגית כתו
 עליהן. היו רגילים ביונית משים
 דכתיב(כראשית פ) יפת אלהים ליפת
 וישכון באהלי שם. יפיפותו של יפת
 ישכון באהלי שם [מטלה ס] ואין לך
 לשון יפה בבני יפת כמו לשון יונית:
ת . כשהמלבוש ארוך  פרגוד הפו
 וטפלי! אותו מלממה. °אותה השפה
 הכפולה קרויה פרגוד חפות. ואין
 התורם נכנם עם השפה כפולה ההיא
 במלבושו שלא יחשדוהו שנתן לתוכה
 ממעות הלשכה: ולא בתפילין ולא
ע. שלא יאמרו התיל התפר  בקמי
ת: J וזורקו  ונתן בתוכן מעו
. מתכוונים היו שיפלו ם ר ו ת  לפגי ה
 שקליהם לתוך הקופה ויקנו מהם
 קרבטת צבור. ולא יהיו משירי
 על כל פעם ופעם היה אומר אתרום
 וכן דרך לשון חכמים להיות משולש

 סאק תורמין יאת הלשכה י) וכתוב בהן
 אל״ף ביית גימ״ל ח). רבי ישמעאל אומר
 יונית כתוב בהן אלפ״א בית״א גמל׳־א ט) אק
 התורם נכנס לא בפרגוד חפות c. ולא
. ולא בתפילין. ולא א)  במנעל ולא בסנדל י
 בקמיע יב) שמא יעני ויאמרו טעון הלשכה
 העני. או שמא'יעשיר ויאמרו מתרומת
 הלשכה העשיר, לפי שאדם צריך לצאת
 ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ירי
 המקום. שנאמר (במדבר ליב< והייתם נקיים
 מהי• ומישראל. ואומר(*ילי ־׳) ומצא חן
: j של  ושכל טוב בעיני אלהיס ואדם ע)
 בית רבן גמליאל היה נכנס ושקלו בק
 אצבעותיו. וזורים לפני התורםיי). והתורם
 מתכוין ודוחפו לקופה. אק התורם תורם.
 עד שיאמר להם אתרום. והן אומרים לו.
: ( י  תרום. תרום. תרום • שלש פעמים ט

 אלא שלש קופות בלבד כפשטא דמתניתין וכפירוש הר״ב:
ק אל״ף בי״ת גימ״ל. פירש הר״ב לידע איזה נתרמת ב ב ו ת כ  י
 תחלה. וממנה היו קונים כוי שמצוה בראשון. כלומר שהראשון
לא במנעל  משובח. וכדאיתא במגילה בגמרא דף כ״אע״כ: ו

 ולא בסנדל. בגמרא פרק י״ב ליבמות
 דף ק״ב מייתי לה ומסיים בה לפי
 2אין נכנסין במנעל וסנדל לעזרה.
 [כדתנן סוף ברכות] ופירש״י כתיב
 (ישעיה אי) מי בקש זאת מידכם
. ׳ גו  רמוס חצרי: ואומר ומצא חן ו
 מאי ואומר. ועוד דיהודה ועוד
 לקרא. ונראה לי דאי מקרא דמרע׳׳ה
 הוי אמינא לדרך עצה עובה הוא
 לקאמר לבני גל ולבני ראובן. ואנן
 שצריך תנן . ואילו אינו אלא עצה
 סובה הל״ל שראוי. ת׳יש ומצא וגו׳
 שהוא לשון צווי. ואיכא נמי קרא שלישי
 והוא מוקלם לשל שהע״ה ביהושע
 (כ״ב) אלתיםה׳ [הוא] יודע וישראל
. ובירושלמי הביאו ונראה לפ  הוא י
 לי למתניתין לא הביאו לפי לאין
 ללמול ממנו כלל אלא שבני גל וראובן
 הוצרכו בעל כרחם לברר רבריהם
ד שיחללו מלעלות  לפט בני ישראל כ

 וכתוב בהן. מיי' 08ה״ז:
 אין התירס נכנס. עמיה ק״ב
, ׳ ׳ נ״א ס•' נ , שמיר פ  «*ג

 יצקונו ye זי רמז (1י״ן
: שנאמר. ע• י ״  05 ה
ע״א: ג על

 r״< 
 1*ימת

 בית
 ר״נ. יי1ש׳ לעיל פ׳׳גה״נ:אץ
 התורם. מיי׳ p״MB 1׳
 ipc׳o ה״ה י. תרום תרום.
ל י  נעין pt נימחוה «'י מ
 וממי ממווה זו ק׳״ה «״א:

 עליהם לצבא כאשר אמרו.־והירושלמי
 לא הביאו אלא לומרלמציט כן בתורה. בנכיאים. וכהתוכים. הלשכה: שלש פעמים
 והא לקאמר בירושלמי איזהו חמור שבכולם והייתם נקיים. והם אומרים לו תרום

 היינו דאפילו נקיון בעלמא קאמר. שהוא פחות ממצא חן ושכל ודוגמתו מציט במומר מגל זו מגל זו"מגל זו אקציר אקצור
 מוכי• נ [״שלש פעמים. פירש הר״ב וכן לרך לשין חכמים אקצור . וכן חלון הגעל חלון הנעל חלון הנעל ג' פעמים

 י ועיין הרם

ן ׳ ב ב י  ר
: תניא בתוספתא בס״ב הנכנס לתרום את הלשכה מפשפשין ר ע  ב וכתוב עליהן אל״ף ט״ת גימ׳׳ל. מפרש ביומא בסוף הוציאו לו אמר ההקדש ה
 בו כמישה וביציאה ומדברין עמו משעה שנכנס ועד שעה שיוצא ופריך
 בירושלמי וימצא פומיה מוי סי׳ שלא יופל להניח בסף בפיו אמר ר' תנתומא
 מפני הברכה שצריך לברך בשעה שמפריש תרומה בקופות להפריש חרומה
 ואס היה בשיו מוי לא היה יבול לברך משוס :נאמר ימלא פ׳ תהלתך :
/ היו בודקין בשער ראשו שמא י י הגןברין היו מפספסץ בקלקצין פ נ  ת
 הצניע שם כסף. תני ר״ש אומר קיוץ לא יתחס מפני החשד פי׳ קיון
 מל׳ קווצותיו תלתלים: ג זורקו לפני התורם. השקלים שלהן והתורם מתכוון

 ורחפו

 ר' יוסי למה כתג עליהן אב״ג לידע איזה נתרמה ראשון שמצוה בראשון
 לקנות ממנה המילין ימוספין ובתוספתא כמי תניא מפני שמתחילין ומוציאין

 מן הראשונה: אלפא ביתא גמ״א. לשון יונית לפי;לאתר שמלך אלכסנדוס
 מלך יון על ירושלים הכיח ישראל בלשון יונית וכתט באותו הלשון שלא ישעו
 בקופות איזו ראשונה א) ואין מסתפקים מן הראשונה קודם השניה ולא
 שניה קודם שלישית: לא בפרגוד חפות. לשון חפת חלוקו מלבוש שיש לו
ן הלשכה - שנהנה מ! ו  ששה שמא יחשדוהו שמצניע שם מכסף הלשכה: מע
 א) כ״ה גי״ כמ׳מ וסגריא וטי בתקלץ חדתץ ונמשנת אליהו.

 ישראל יכין
 [ונ״ל ללהכי נקע מנמל והנללסכא, לאשמעינן. דבדכוותייהו נמיאיכא תשלא,
 ונימ אס הם של בנד, דאז מותר ללבוש בעזרה [כיבמות ק״ב בי], עכ״«
 משוס חשדא אסורים]: יג) נ״ל דלהכי נקט קרא בתרא. דאי מקרא
 קמא, הו״א דוקא בגורם שיחשדוהו אסור, כבני גד שמאכו לעמר
 לא״י, ועי״ז גרמו׳ שיחשדוס כאילו מתפחדין מכנענייס / להט היו
. אבל ן ו ל ח  צריכים להכריע דעת הרואה כשיראו הם עוברים לפני ה
 הכא לא עשה ההורס דבר שיגרום שיחשדוהז, דהרי כל אדם נמי
 לובש פרגוד חפות, סד״א דשרי, קמ״ל ומצא חן, דמשמע דלא לבד
 להנקות מחשד, אלא צריך שישתדל שימצא חן [וזה לשעיר סי׳ הירושלמי
 כאן, לקאמר, איזהו חמור. והייתם נקיים . ר״ל מדגרס שיחשלוהו]:
 יד) מחטינין היו שיפלו שקליק, לקופה לקנות משקליהן הקרבנות,
, ג״כ כדי לפרסם  ולא יהיו שקליק לשירי הלשכה; מו) נ״ל שעשה כן

 . שברשות
 לקוטים מביי קדמוני

 יכין תפארת
 שבתית קורס סיכוח: ז) כל פעם בקופה אחרת: ח) לידע איוה
 נתרם ראשון, דמצוה לקנות ממנה תחלה, ואף דכשהגיע זמן תרומה
 שנייה, עדיין נשאר מעות בקופה שתרם ראשונה, קונה קרבנות
/  הצבור מקיפה השנייה, וכן שלישית. וכשתושלם מעות שבקופה ג
 ועדיין צריכים לקרבנוח, אז חוזר לשיור שבקופה א׳ קודם שיחזור
 לשיור שבקופה בי: ט) דבבית שני היו ישראל רגילין יוחר בכתב
, אין חוששיןצקיושח הכתב ה  יוונית מבעבריח. וקמ״ל דביש טעם מ
 בבית הקדוש: י) תרגום של כתונת פרגוד, וחפות ר״ל מחופה.
 ור״ל שהבגד שלבש התורם, 3א היה תחתיו [פועטער]: יא) הס ב'
 מיני מנעלים, ויש כמה ריעות מהו מנעל ומהו סנדל [עיי ביי כעור
 אה״ס קס״מ]: יב) יבטלהו טעמא שלא יחפרוהו שנתן לתוכה ממעות
 שבלשכה. מיהו מנעל וסנדל בלא״ה אסורים ללבוש בעזרה [כ&יף ברכות],

 תוספות רעיק
. אותה השפה כו ׳ ו ג ר״ה פרגוד כ ׳ ע ו ה  פרק ג ג [אות ג] ב

j ת דיה כשפת חלוקו כ ש  1 עיין בתוי״ט פיי מ״ג ד

p זסירא שאל את ר' יוסי כמה הוא שיעורן של קופות *״ל ילמד סתום 
ל עשרים ושבע מאין,  המפורש , תגי ג׳ קופות של ל נ׳ סאין על תשע סאין ע
 ופי' הרםב׳׳ם כווה שיעורן של קופות הגדולות ואין פירו׳ נכון דקופות גדולות
ל אותן קופות,  מאן דבר שמייהו שישאל על שיעורן.וראיתי גירוש׳ דשבת, דסוגיא v ישנה נם בפ׳ מפגין ארבע והמש קופות, ועלה קא בעי ר״ז כמה שיעורן ע
 והשיב לו דגלםור קופות סתומות דוזמט מקופות וה«א שמפורש שיעורן של שלש [שלש] מאץ שהן תשעסאין כתרומה אחת, עשרים ושבק כשלש הרומזות

ת ו א ח מ י ב י ו ג  ש
ן בדינ ב ג ה ו ת כ  ו
 וגכי׳׳ק ונמשבייר סליה[
ת ך. אלף כי ק נסמו  ו
 גימ״ל בכי״מ א׳ ב׳ ג׳ .
 1כפי כנראה לדעת תיק
 היה כהוג טליהן אניג
 אותיות ענריות לתליונותיהן
 ולדעת ר׳י אותיות יוניות
 לתמונוחיהן זאתיכ השמיעו
 מהמשנה את תמונות
 האותיות היוניות ונקראו
 רק בשמותיהן היוניימ .
י ישמעאל נכי״מ ר' ב  ר
 שמעין ועי׳ מיג ס׳א
ב בהן ו ת  דסיה . כ
. . ב ו ת  גכ״מ היה כ
א גמל־א נד״נ תי  בי
 וגכי״ק זכמשבי״ר ביט׳יא
 גטיא וביה נמ״א גם
. א ו ן ה ו כ נ  גכייא ו
א כפרגוד (הפות)  ל
ת; גל?ש׳  גמשדש״ ההפו
׳ ריווא ליתא; גמשניב  ז
ו ד נ  דיו רם'!,.האפוד ו
 רפ״ב האפו׳ (״בקו על
 הויו) ; גכיימ אלא
 בפרגוד האפות(!) ועיי
 ערוך השלם ע׳ חסת .
. . א  ולא במנעל ככי׳ק ל
 (ולא בסנדל) בכי״,־! ליתא
 ואיתא גגליון; בדיו רס׳׳ב
 ולא בסנדל המסומר(?)
ן נד״נ ונכי׳ק לי  בתעי
 וכמשנייר בתפילה .
י ויאמרו משין  ששא(יענ
 הלשכה העני או שמא)
 יעשיר כד״ו רס״כ ליהא
. ויאמרו . מ י י ); בכ  כי
א מ  בעין הלשכה ש
 יעשיר ועי׳ בסליוך .
 (העשיר) בכי״מ ליי,א
 אך איתא בגליו!. (לפי)
 שאדם בל״נ וככי״ק
 ובמשגי׳ר ליתא.הבריות
פ נר׳ז ו ק ס  כו׳ ה
ם. .  רש״כ הסדר המקו
 הבריות ואינו נכון .
ס גד׳ו רס״נ כנ נ ה) הי )  ג
 ל• תא ושקלונכיימשקלו.
.  וזורקו במשבייר זורקו
 אץ התירס ככי־־ק ואין..
ד שיאמר נוינ ובכי״ק  ע
 ובמשגי״ר עד שהוא אימד,
ם (תרום) ו ם תי ה  ה
 ככי׳׳ק ליתא וכסגמ;
 לשון מ״י סיג דסרה עיש.
ש פ ע ם י ס כיה ל  ש
 במפב״כ ד׳ ראש ונכון
 כוא (ולא שלשה).

ן ו י צ ן ל ו ש א  ר
 j במשנה אין התורם.
. ועיש הינוכ  יבמות קב
 ומ״ש בחיבורי יש פדר

 (משנה כס״ד,



ט הכד ציונים י » י « ™ בשלשה פרקים פרק ג שקלים ח n  יי? «
: ? ? ״ • נ מ?׳ 5 ? ת ׳ ם י ו ר ת י ח ו כ ש א י מ : ל ש [ ה ל פ ת. תרומה ראשונה ועיין מ״ש בס״ד במשנה יי פ״ג י ת הראשונה ומהפה בקטבלאו  ד תרם א

 פהיחה בפרום הפסח לאחר שתרם אותה היה מכסה כל השקלים כוי. לא קאי אדסמיך ציה לא היה מחפה אלא אריפא קאי ״
ה ^ ם יי* ד ומרופד מ" ו ' ' ב מ ר ש ה ר י פ ל ל ב ב א " י ש ה ר י פ ד ד שיתנו עליו ומחפה בקנובלאות כ  הנשארים בלשכה בקעבלאוה דהיינו עור שלוק כ
ך ככי׳־ר, ו מ ס  השקלים שיביאו ממדיטת שסביב ארן ישראל שלא יכלו להביא אדסמיך ליה לא היה מחפה. שהוא מפרש על פי דרכו שהיו י:! נ

 קודם הפסח ומביאים מפסה ועד
 עצרת ונותנים אותם על גבי הקכובלא ף תרם את הראשונה״)• ומחפה
 כדי שיתרום מהן בפרוס העצרת ולא ב ק ט ב ל א ו ת יי) י שניר, יי0 ומחפה
 יתרום מן הדבר שתרם כבר בפרוס בקטבלאותיי), שלישית לא היה מהפהיט)
ה שמא ישכח ויתרום י) מן הדבר החתם כ). ר צ ע ס ה י ר פ ם ב י ת י ש ח א ח ו ס פ  ה

 תרם את הראשונה לשם ארץ ישראלכא).

. ( ב  ושניה לשום כרכים המוקפין לה כ

.  והשלישית לשום בבל. ולשום מדי

ס וכמשכי׳ר וחיפה וכן ש ה ש ו ל ו ד ת ג ו פ ו ה ק ש ל ל ש ו ס ע  ש

ק י ״ ? א ל £ ק  כנסו בהחלה בכל א׳ ע׳ םאי! כדלכניל. גני־״י ב
 וקאמר התנא דכשתורם השלש קופות בסמוך. שניה שלישית
^ * ^ בד״נ ונמשכי״ר השניה ״ ^ ^ ,  י ״
 קענות תורם הקמנה החי מהגדולה השלישית. שמא ישכח
 האי ומחפה הגדולה ותורם בכי׳׳א ובמשבי״־ ולמה

ה י א ה ה ל מ ל  מחפה ותורם הקמנה הגי מהגדולה וככי״י, ו
ה י ה ת י ש ל ה כ פ ח ה מ י א ה ל  «׳ י

ה  ניכרת שבה סיים ויתחיל ממנה ויתרום במשכ״ג א
. מן ם ו ר ת י • ו ו ר ת  בתחילה בפעם שכייה כשיכנס קודם ה
5

ת 

ש ; ד

י ת י ב ד

י ב ״  עצרת ולא יתרום בתחילה בפעם ההיא ;
 ולשום מדינות הרחוקות י

 חור וכסה כל המעות שבלשכה
 בקנובלאות ונותנין עליהם כל השקלים
 המביאים מבבל וממדי ומן המדינות
 הרתוקות. ותורמין מהן בפרוס החג.
 ועוד לא היה מחפה שאץ עוד תרומה
 אחריה : הראשונה לשם ארץ

; ה י נ ש ה ו ע ב ש מ ב ה י נ ש  ישראל. שהם שלחושקליהס תחצה שהאחרים עדיין לאהביאו: מאותה שתרם כבר בתחלה בפעם הראשונה.. וכתב בחבורו ו
" TwS?i״ ^ ז ״  לשם הכרכים המוקפים, הסמוכים כמו עמוז ומואב וכיוצא שבעצרת מתחיל בשלישית. ומסיים בשניה ואינו מחפה אותה י

ש ? ס ״ מ ד ל ה ' א ־ י פ א ל ו ' ה א ב ' ל י ד ע ף ש ב ג ל ה ע ה ו כ ש ל ש ב י ל ש נ י נ ו ב ג ה - ל ' ע י פ ת ו ו ב נ י ל פ ו ל ל ם א ? י  מקומות הללו אלא להודיעך שתקנו שלשה פ
ק י י נ : והשלישית כ ש ״ ז  שאז יתקבצו כל שקלי ישראל: הגיע ללשכה ועל העתיד וט׳. רמב״סספ״כ מ

 בהן ודוגמתו לתרום ש
' . ומ, [ : 1  בבועי [חולין- מ
 כל ישראל. על הגבוי

 חלוקי

 השלישית.
ר לכןוטים מכ״י מ א י יאיי ותוויו י״ייה. ילרת י־ת ה^יחית ו י י י ץ^יץי י י ׳ - י י י \ י ״ י 3 י ר ר ת א מ ה 3א • י ש א לפ ן  וזחפו לקופה שיהא שקלו בחרומה והנחת רוה ה

ם את הראשונה באחד מן הקופות וחיפה בקטבצאות ר  אלא משלהן תחלה: ד ת
 מכסה הקופות בעור לסימן. השלישית לא היה צריך לכהות שבבר נתרמו
 האחרות וצמה היה מכסה הראשונה שמא ישכח ויחחם מן הכסף שבקופה
 ויניח בקופה האחרת אבל אם היה מכוסה אין לחוש. תניא בתוספתא פ״ב
 הרס את הראשונה לשם ארץ ישראל ועל כל ישראל וחיפה נקטכליות מפני

 שבני סוריא באין ושוקלין עליה. תרם את השניה ואמר הרי זה לשם עמון ושוקל ר״מ אזמר חיזר לשירים סי׳ לוקחץתמיזין מכסף הנשאר בצשכה צאתך שבהן כל הממון שבארנו
? ת י י י י ע י 5 ש ' י : ש ^ ו ס ס כ ה י ל כ ר ס צ א ' מ ס ש ' י י ש ! ל י ל ע ו ר מ מ א ה ד ' מ ע ט  ומואב סי׳ ישראל שדרים בעמון ומואב ומכרכין המוקסין לארץ ישראל והיפה שתרם בקופות יריימ ל

ן ׳ ב ב י  ר
V י שאנשי בבל באין ושוקצין עליה. הרם את השלישית ואמר מ  בקסכליות מ

 הרי זו מבבצ וממדינות הרחוקות ועל כל ישראל וצא היה מחפה וזו היתה קדמוני
ס את ר ה ת נ ש מ  עשירה שבכוצן שהיו בה דרכונות שצ זהב םהמא כר׳ יהודה לאמר לעיל ד ב
ה פ ה ה ו נ ו ש א ר  בה״ב אף לשקלים אין להס קצבה. ירושלמי נשל את הראשונה אע״פ שיש ה
׳ הרמב״ם;  בראשונה נוטל מן השניה נמצ מן השניה אע״פ שיש בשניה כושל מן השלישית בקטבליות. פי
ש קופות הגדולות ל ך ש ״  שלמה השלישית חוזר לשניה שלמה שניה חוזר לראשונה שצמו שלשק ח

 ישראל יכין
ת ו ה פ ם ׳ מ ג ת ב ו ס ו כ  מ

י ג ס התורש ב נ כ נ ש כ  ו
ת ו ל י כ מ ת ש ו נ ט ק ת ה ו פ ו  ק
א הקישה ל מ  ט׳ מאץ מ
ת ח א ׳ מ ה א י ל ב ע ו ת כ  ישכח ולא יקה הדומה שניי׳ מן השקלים העליונות, והרי מהתחהונומ ש
י «-״ד^יתד ד ק ה l ^ ד f t 5 C ° ' J P C T כ ׳ " י ע פ צ ] * י י ת י ב ו י ב י  כבי VI פ
ח ל ג ב מ ־ ת א ה ו ת ח פ ט מ ס ב ר ת , וכל פעס כשהדם היה מכסה התיבה ש ת ר ח  השליכו לתיבה א
ת י נ ש ה ה פ ו ק " ה ת , שמא ישכח א ה ח כ  ממנה, לסימן שכבר נהרס ממנה [ולפ״« מיין שפיר ש
ת ו ל ו ד ג ת ה ו פ ו ׳ ק נ , הרי בל״י הכל מן ה ה ח כ , ליל ש ו נ י ת ו ב , משא״כ לסי׳ ר ו בה « ם מתי ר  שככר ת
ח פ ו ק ה ה נ מ א ט ל מ מ : כא) דיל משקלים שהביאו מא״י, אבל כוונה התורם ו [ ל ׳ י . ו ן י כ ר ו ע  מ
% * ^ Z * n Z היה שהתרומה תהיה גם בעד העחיד לגבות מכל ישראל: כב< י״ל 
ה פ ו ק ה ה ל נ כ מ ־ ח א  מהסמיכין לאי׳י כעמין ומואב שהביאו שקליהס באיחור זמן י ו

ן י כ  תפארת י
 שברשות חורם, ולא יחשדוהו שתרם מדעת עצמו כדי ליקש מהמעוח.
 ועוד דכשאמר לו הרוס, ידע שיובל להשגיח עליו בשעה שתורם:
 טז) חרומה ראשונה: יז) הוא לשון יון/ [איבארוואורף] בלי׳א, שהמעות
 הנשאר היה מכסה בעורות רכים, כדי ליה! על הקעבלאוה, השקלים
 שיביאו אח״כ, ולא יתרום תרומה השניי' מהמעות שכבר תרם מהם:
 יח) כשהגיע סריסעצרת, תורם קופה ב׳ מהמעות שעל הקעבלא,
 אעי׳ג שיש עדיין מעות בקופה ראשונה: יט) א״צ לכסית, משום
 דאין עוד תרומה אחריה: כ} ר״ל להבי צריך לכסות כל פעם, שמא

S ?  הלכתא גבידתא כללא דפי־ק ג. ^ ;
ב י ל פ י ע ל , כ ה כ ש ל ן ב י צ ב ו ק מ ם ה י ׳ גי ד׳ השקל ה א ב נ ש ס נ מ ר , פ ה ת ו ה א ס כ , ואינו מ ׳ ד נ ה ע נ ו ש א ר ו מן ה ק פ ת ס י י ש ד ת גיט״ל, כ י י ף ב ״ ל ב א ו ת ה כ י ת ה ו נ ט ק  ה

ן שאם ת לסי ישאנו הוששי ה א ה ה פ ו ק ׳ מן ה א ם ה ר ו ה , ו ׳ ג כ מן ה ״ ה א ׳ ו ב כ מן ה ״ ח א ה ו ל כ ת  ש
א •וציא מ ה ש ת ו ה א ס כ ת י ו א ל ב מ ק ה ל תן ע י לי ד ם כ י כ ת ר ו ד ו ע ת [ ו א ל ב ט ק ה ב ל ו ד ג ה ה פ ה מ ה ו ל ת נ  ה
ה פ ו ק ׳ מן ה י ה שנ א צ ו ה פ ב ר ר ת ב כ ת ש ו ע מ ה ה מ י נ ש ה ה מ ו ר ם ת ו ר ת א י ל ו אח״כ ו א י ב י ם ש י ל ק ש  ה
ה נ מ א מ צי ה שהו ל ו ד נ ה ה י נ ש ם ה ר ו ת ] ו ת ח פ ט מ ח ב פ ו ק ת ה ח א פ ח מ ב ש ת כ ם ש ״ ב מ ם , ועי׳ ר ה  מ
ה א צ ו ה ה ב ת ח ל ה ב פ ו ק ת מן ה י ש י ל ש ם ה ר ו ה , ו ה ל ו ד ג ה ה פ ה מ ׳ ו ב ה ה ל ו ד ג ה ה פ ו ק ה  מ
א מ ם ש ע ו ט ה , ת ה נ ו ש א ה ר ל ח ת ל ממגד. ב י ה ת י ה לסימן ש ת ו ה א פ ה ה מ נ י א ׳ ו נ ה ה ל ו ד ג  ה
ם , ו ר ת ם מן ה ו ר ת ם י ר ת ה ש ל ו ד ג ח מן ה י י ג ש ם ה ר ו , וא> ת ת ר צ ם ע ד ו ס ק נ כ י ש ׳ כ ם ב ע פ  ב
ה ל ו ג ה מ ח י ג מ ש ו ב י ש כ ע ה ו נ י א ו ׳ ׳ ה אז שניי י ה ה ש ל ו ד ג ת מן ה י ש י ל ש ה , ו ה ל ה ה ת נ ו ש א ר  ממגד. ב
ס נ ב ־ ש כ ת , ל ר כ י א נ ה ה ת י י נ ה ש נ ו ש א ם ר ר ו ת ר ש י ע ר ש ת ם ג׳ ב ע פ ל ממגד. ב י ה ת ה , ל ה ת ו ה א פ ח  מ
ל י ח ת ת י י נ ם ש ע , פ ו ת אל ו פ ו ׳ ק ם נ ר ו ת ש כ , ו ת ו ל ו ד ג ה ת מ ח א ת ו ח ל א כ ת מ ו נ ט ק ת ה י ש י ל ש  ו
י ש־וציא ד ה , כ נ מ ׳ מ י ׳ ל א לשם ב ן ו י פ ק ו מ ן ה י כ ר ם כ ש ה ל י י נ ש ה , ו י ״ ם א ש ה ל נ ו ש א ר ם ה ר ו  ת
י ג ה מן ה פ ו ל ק כ ל # מ א ר ש ל י ר כ א ם ש ש ל ת ו ו ק ו ה ר ת ה ו נ י ד י ולשם מ ד ם מ ש ת ל י ש י ל ש ה  ו
ת מן ח ל א ת כ ו ל ו ד ג א ה ץ ל י ד ע י ש ו ל הכב ע ה ו כ ש ל י שיש ב ו ב ג ל ה ם ע ו ר ת ן ל י ו ו ם מתכ ר ו ת ה  ו
ב עליה: ו ת כ ת ש ו פ ו ׳ ק נ ק ה פ ת ס ה ם להוציאן ל י ל ק ש ו ה ו אל י שיהי ד ת כ ו כ נ ד ל י ת ע ל ה ע ה ו כ ש ל ע ל י ג  ה
ל כ ו מ ב י ר ק י י ש ד ג כ ״ ב ל : א א ר ש ל י ל כ ה ע ר פ ן כ ה » 
ל ל כ י ב ש ן ב ה ה מ פ ו  ק

, ן ׳ םאי ת ט ה ב פ ו ל ק כ , ו ת ו ל מ ת ג ו פ ו ׳ ק ן ג ה ן מ י א ל מ , מ א ״  מ
ר א ש ג ה , ו ה כ ש ל ת ה מ ו ר א ת ר ק ת נ ו פ ו ק ך ה ו ת ב ה ש , ח ה כ ש ל ן ב חי י ר מנ א ש ה  ו
ח י ר ב , ו ן ס י ח נ י ר , ב ן י מ ר ו ח ת נ ש ם ב י ק ר ה , ובג׳ פ כ ש ל א שירי ה ר ק  נ
ם י נ פ ם ל כנ ם נ ר י ת ה , ו ת ר צ דם ע , וט״ו יום קו ו י ר ח דם י״ט , או א י קו ר ש  ת
ל ו ע נ מ לא ב , ו ף ס ו כ ת ב ו ב ח ה ו ל ר ב ש פ א ד ש ג ב ס ב כנ לא י , ו ה כ ש ל  ב
י או מי ס ענ כנ לא י ם , ו י ל ק ש ב מ נ נ ו ש ד ש ח א י ל , ש ע י מ ק ן ו י ל י תפ ל ו ד נ ס  ו
ה ע ש ו מ מ ם ע י ר ב ד מ ץ ו ו ח ב ם מ י ד מ ו ם ע י ר מ ו ש ה . ו ד ש י ח נ פ ן מ ל להו ה ב נ  ש
ם מרי הן או ם, ו ם אתרו ה ר ל מ ו א א ו ה , ו ו י פ א ימן ל ל י ש ד א , כ צ י ד ש ס ע נ כ י  ש
ת ו ל ו ד ג ת ה ו פ ו ק ה א מ ל מ כ מ ״ ח א ת ו ו ל ו ד ת ג ו פ ו ם ג׳ ק ר ו ת , ו ם ו ר ם, ת , תרו ם ו ר  ת
ה ב־־׳יח ניסן ומוציאין להוץ ו ץ ו א ׳ ס ת נ ה ב פ ו ל ק , כ ת ו נ ט ת ק ו פ ו ׳ ק  ג
ת מן ג׳ ו נ ט ת ק ו פ ו ׳ ק נ ן ה ת ו א א ל מ מ ר ו ״ ן ח כ , ו ו ל ב י ד ש ן ע ה ק מ פ ת ס ה  ל
א ל מ , וכן מ ו ל כ י ד ש ן ע ה ן מ י ק ס ת ס מ ת ו ר צ ם ע ד ו ׳ ק י י ת פעם שנ ו ל ו ד ג  ה
, ובר״ח ניסן ן ס י ד ר״ה נ ו ע ל כ י ד ש ן ^מהן ע י ק ס ח ס מ י ו ר ש ת ׳ ב ם ג ע פ  ב

ת ו ל ו ד ג ת ה ו פ ו  ק
ת ו פ ו ק ׳ ה ל ג ע  ו

ם שבבי י ל ק ש ו להן ה ק י פ ס א ה ל ב , ו ה ש ד ה ה מ ו ר ת ץ מ מ ר ו  ח
ה כ ש ל רי ה ן משי י מ ד ו ת ר ו ז , הו ן ס י ע נ י ג ד שלא ה ו ע בל  ו

א חוץ ל א ש ד , ה ו ל צ י א מ ל ש ו ר י ש ה ב ת ש נ ה ש י מ א לפ ש הו ב ו ש רוש מ פי ל . ו א ר ש ד מאי נ״מ מאי זו י עו , ו ת י ש י ל ש ה ו י נ ה ש ג ו ש א הו ר י י א על מ י ל ה ד נ ש מ ת ב ו ל ו ד ג ת ה ו פ ו ק ׳ ה  ־ו ג
ה פ י ח ח , ו ס פ ם ה ו ר פ ה ב נ ו ש א ה ר מ ו ר ׳ ת י ה , פ נ ו ש א ר  ה
ת , ל צ עד ע ח ו ס פ ן מ אי ה ומבי ס פ דם ה א קו י ב ה ו ל בל ו  !א י
ץ נ ח ו נ ת ו ו י ל ב ש ק ה ב כ ש ל ב ת ש ו ע ל מ ה כ פ י ם ה ר ת ר ש ח א  . ו

i ה י ר ת ה א מ ו ר ד ת ו ה שאין ע פ ה ה מ י א ה , ואז ל ג ח ס ה ר פ ן ב ה ן מ י מ ר ו ת ת ו ו ק ו ת ר ת ה ו נ י ד מ מ ל ו כ ב מ י ו ד מ ן מ י א י ב מ ם ש י ל ק ש ל ה ו כ  עלי

ת ם א ר ו ה ת ש ו ר י י פ כ א ה ל ה ; א ל ח ה נ פ ו ק ה מ נ ט ת ק פ ו ת ק ו ל ו ד נ ת ה ו פ ו ל ק ב ם מ ר ו ם ת ע ל פ כ ב ה , ביון ש ל ח ם ת תרו ן י ה  מ
ת א״י של] ו ב י ב ס ת ש ו נ י ד מ ו מ א י ב י ם ש י ל ק ש ו ה ו עלי נ ת י י ש ד ק , כ ו ל ר ש ו עו נ י , דחי ד ו י ל ב ט ק ש ב ה ב ל ת ב ו ר א ש נ ת ה ו ע ל מ  כ
, ו* ח ס פ ם ה ר ^ ר ב ב ס ב ר ת ר ש ב ר ם מן ה ו ר ת לא י ת ו ר צ ע ס ה ו ר פ ם מך!ן ב ו י ת י י ש ד ק ^ ו ל ש ר ה ו ע י ה ב ל נ תו ע ן או י תנ ו נ  ו

 טוער לב
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ל קרבנות הצבור. כהב הר״ב לאהויי קמורה. ע ק ד א ן ר  פ

 ועיץ משגה ה' סרק שביעי: שימרי ספיחים.
 הקשו התוספות בסון* יבמות דן* קכ׳יב דהא דבר השמור אסור
 [כדתנן בפרק ע׳ דשביעית]. ואין להקריב למזבח אלא דבר

 המותר לישראל [כדאיתא בגמרא
 פרק אלו עובדן] [״וכחבתיז במשנה פרק י א התרומה מה היו.עושן בה,
 ו׳ פרק י׳ מונחות וריש פרק ז' לוקחין בה תמידין
א וטעפמ. ונסכיהם. העובד • ושתי הלחם. ל ו א ת י « א יי מ ו א ע ל  י״לי1)] יחי15 ש
י ר מ ו ש ר. , » ולחם הפנים ובל קרבנות הצבו ™ » 1S t S ^ 
; ספיחים בשביעיתב). נוטלין שכרן מתרומת ה ם נ ש מ 3 » י ת ב ת ם כ י ח י פ M ס S F ] 

. הלשכה נ) ר׳ יוסי אומר אף הרוצה מתנדב ׳ ו כ ן ו י : גומלין שכ  פ״ב מלאים]
). אמרו לו אף אתה . שומר הנסי  פירש הר״ב"לצורך קרבן כקרבן
. אומר שאינן באין *אלא משל צבורח): ם כ  ועיין משנה ה׳: מתנדב שומר ח

 פירש הר״ב ואע״ג דקנה אותם מן

. מה שנתנו ת  פרה י א התרומה מה היו עושין ב
 לתוך הקופות מה פושק בהן: וכל
ם. תבואה העולה הי . לאתר קערת: םפי ר ו ב צ ת ה ו מ ד  ק
 מאליה ממה שנשר בקציר ונותנים שכר לשומרים שלא ילקטום
 עניים בשביעית. ומביאים מהם
 פומר-^פסח. ושתי הלחםבעצרת.
 שאינם באים אלא מן החדש ומן
. ונוחנים שכרם מן התרומה  האדן
 לצורך קרבן כקרב! דמי: שומר
. ואן* ע״ג דקנה אותם מן ם  הנ
 ההפקר כששחרם חנם והביאם והרי
 הן שלו. רבי יוסי סבר לקרבן
 יחיל משתנה לקרבן צבור: אף
 אתה אומר בוי. כלומר אי אתה
 מודה שאינן באין אלא מכל צבור.
 ההפקר כששמרם חנם והביאם וכוי. ויש להקשות דיתנדב ואם שמרם חנם והביאם וזכה בהם. נמצא שאינם באין מכל
 לשמיר ושלוחי ביס דין יביאום והשתא לא קנה להם מעולם. צבור רסברי רבנן קרבן יחיד אינו משתנה לשל צבור והלכה

 ואפשר דםבירא ליה להר״ב כלישכא דבגמרא בטן! ב״מ [ל׳ כחכמים
 קי״ח] דהבעה בהפקר קניא ואפי׳ לסוגיא דריש ב״מ שדקדקו שם'התוספות דהא דההבמה קניא היינו שעשה מעשה כל דהו
 כגון שגדר גדר קנון ע״כ. ס״ל להר״ב שא״א לשומר שצא יעשה מעשה כל דהו. ור״י ס״ל לא חיישינן שמא לא ימסרם
. והתו׳ בב״ק פ״ג לן! כ״ע ע״ב כתבו בד״ה כשהפכה למעה ׳  יפה יפה ולפיכך קרבן יחיד משתנה. וחכמים ס״ל דחיישינ! כו
 מג׳ אין ראיה מכאן דהגבהה בפחות מנ׳ קניא דהפקר שאני דהבנןה קני משמע נמי דס״ל כהך לישנא *וא״ת ומ״ש הכא
. ואפשר לשאט ׳  דחיישינן שמא לא ימסרם יפה משקלים דמקבלין מנשים ועבדים וקנונים דתנן במשנה ה׳ פ״ק ולא חיישינן כו
 שקלים כאי; גופן קרב וכשמשהנין שיקנו בהן דבר הקרב נשתנה נמי לשל צבור. מיהו לשון הר״ב דלעיל שם דבעיכן שימסרו יפת
 יפת. ואי׳כ כולה מלתא בדידהו חליא. ר״ל באותן המוסרים. ואפשר לחלק בפ״אדהכא דעומר ושתי הלחם אחת בשנה איכא
 למיחש שלא ימסרו יפת אלא נוח להם שיקריבו משלהם ככן פירשי׳י הנועם כגמ׳ דבבא מציעא. אבל שקלים דלקרבנות
 דכולה שתא. ליכא למימר נוח להם כוי. ואתא שפיר נמי ללישנא בתרא דב״מ דהבכוה בהפקר לא קניא. ולאותו לשון טעמייהו
 דרבנן שתקנו שכר כדי שיהיה קול ולא יבואו בעלי זרוע ליטול משם ונשמותלין נמצא שישלכומרין אותן מעות כתרומה ואין לצבור
. והרמכ״ם בחבורו כתב כהך ליפנא. וכן פסק בהבעה דלא קכיא בהפקר ב ר  חלק בהן. ולפי זה אין לחלק משוס שאין גופן ק
כ. נם הראי׳ש פסק כלישנא בתרא. וחן£ ע״ג דכתב בפרק המניח  בסון) פ״ב מהלכות נדרים אן£ פ״ג דבפירושו פירש כתרי
 דבר; התוספות. ונ״ל לפרש דהכי קאמרי התוספות דהפקר כאני דהא איכא לישנאדס״ל דהבטה קנייא. ובירושלמי פריך מעצי
 המערכה דמשנה ה׳. פרק ד׳ דתענית דיחירים מתנדבים [והנן נמי סוף פ׳יו דמכילתין האומר הרי [עלי] עצים וכו׳] ומשני דר׳ יוסי
 היא. א״נ ד״ה היא דכי פליגי בגופו של קרבן אבל במכשירי קרבן כולי עלמא מודו שהוא משתנה מקרבן יחיד לשל צבור:

 כבש
ז ־ ב ב י  ר

 תיבעל ליחי משל אשתקד בעיגא כרמל וליכא שכנר יגש דליתי כרמל
 משל אשתקד בעינן כרמל בשעת הקרנה וליכא דר׳ יוחנן אמר
 [כרמל] תקריב ור׳ אלעזר אמר ראשית קצירך ולא סוף קצירך בשעח
 הבאתה תהא פתלת קצירה שצאיתה תבואה שבאתה ולא סוף קצירך [ואם
 מיית׳] מלאשתקד הויא לה שעת הבאתה סיף קצירך כך פירש רבינו
י יוסי אמר אף הרוצה מתנדב ושומר חנס אמרו לו אם אתה  שלמה: רב
 אומר ק אינן באין משל צבור בפי הבית והעליה(דף קית) מסרש נןעמייהו
 ומסיק דכ״ע הבשה בהפקר לא קני פי׳ מה שאדס שומר בראיה' בעלמא
 בלא זכייה אחרת או חזקה לא קני והכא בחוששין לבעלי זרועות קמפלני
 ת״ק הבר תקינו רבנן ד׳ וזז׳ למיחב לה! מלשכה כי היכי ד(א ליתו נעלי
 זריעות ילשקלו מינייהו ור׳ יושי הבר לא חיישינן לבעלי זרועות ומאי אתה
׳ קאמרי ציה מדבריו שאתה אןמר מתנדב ושומר חנם לדברינו  אומר הנ
 דחיישינן(יבעל׳ זריעות אין חמילין ומוסשק באין משל צבור דאחר גס כן
 יטל לידור תמילין ומוספין א״נ אותן ל' m׳ שהייט מתנין לשומרין אט

P P _ _ . 

 פ״ד א התרומה. שנתרמה בקופות: שומרי ספיחים בשביעית. לפי שכל
 השמח היו מזסקרין בשביעית ביהודה היו שומרים במקום אחד
 הספיחין להביא מהן העומר ושתי הלחם וצא היו מביאין צכתחלה אלא
 מיהודה משוס לכתיב כרמל ואם היה מביאץ מרחוק היה הרוח מיבשו
 וצא היה כרמצ ואם לא מצא מן הקרוב לירושלים מביא׳[ מן הרחוק ודוקא
 מא״י דס״ל להאי תנא אין עומר ושתי הלחם באין מחוץ לארץ וללא כר׳
 יוסי בר יהודה לאמל במנחות בפרק כל קרכנות(לף שד) עומר בא מחוץ
 לארץ מאי מעמא דמאן דאמר אינה באה מחוץ לארץ לכתיב
 ממושבותיכם וצא מח״ל . ור׳ יוסי בר יהולה האי ממושבותיכם
 לריש ליה מכל מקום שאתם יושבים לחלש נוהג בחו״ל. ועוד אמרינן
 בפרק כל קרבנות רמי ליה רמי בר חמא לרב חסלא הנן שומרי ספיחים
 נושלין שכרן מתרומת הלשכה אצמא עומר בא מהן בשביעית והכתיב והימם
 שבת הארץ לכס לאפלה לאכלה ולא לשריפה וקומץ העומר מתירו אמר ליה
 רחמנא אמר לדורותיכם ואת אמרת תיבמצ אמר ליה ומי קאמינא [אנא]

ז ע ו ן תפארת ישראל . ב י כ  י
 פרמד א) לאתויי קטורת. ושייר הנא בגדיכהונה, ועוד טובא פ״ד (א)[ואי"לאף שקנה הנלקנו ימסרנו לצבור יפה יפה, כלאמרינן
 ׳ [ככתובות לק׳׳ו]: ב) דבשביעית אי אפשר להקריב עומר וכ׳ בשקלי נשים [ס״א מ״ה]. לני׳ל פ״ יפה יפה, לר״נ מה שירצו
י ב״ר יעשו, ואי׳כ הא תינח בשקליש, שאין הן עצמן קרבים, רק שקונים כ ה  לחם [שבאין ג״כ מתרומת הלשכה] רק מספיחין סל הפקר ל
ם בעדס הנהמות , ואפשר נמי שיזדמנו אותן השקלים לשיד הלשכה, שייך ר י א נ ב ע ^ ד ו ה  היו שוכרין שומרים למנוע רגלי בהמה מש^ ^ ל
 דלצורך גבוה הם, וממילא ימנעו מליטלן והיה קצת נס בדבר שיהיה סמוך לירושלים במקום א׳ ספיח כ״כ כשיעור העומד: ג) לצורך קרבן
 כקרבן דמי: ד) לשמור הסשיחין: ה)ואיךיקנדבשומרחנס,דסבירא להו הבעה בהפקר קונה, כשעושה מעשה כל דהו [כב׳׳מ לקי״ח, וחוס׳
 כ״מ ד״ב א/ ולא קיייל ק, שי׳ ת/)מ רע״ג ש״א], והרי חי אפשר לשומר כלא יעשה מעשה כלי דהו, וא׳יכ נמצא בא עומר משל יחיד(א):

 «3ה

 rfi־ א לוקחץ בה . מיי׳
 שיל מהי שקלים היא :
 שומרי ספיחץ . נ׳מ נן־ייו
 «*ft ממזמז מיד מיא: מי"
 ש0 ביה: ר׳ יוסי אומר אף
tt'9 הרוצה. ירושלמי מגילה 
 ה״י םענ־מ פ׳ד היל :
. מ•״ שס ה״ו:  אסרו לי

 שנויי נוסהאות
 פ״ד א התרומה כל״ו
 ל&״ב בתרומת
 והוא סגנות. העומר
 בכי׳מ והעומר • ולחם
 הפנים וכל ככי׳׳ס ולהפ
 הפנים [חבתי שלמי
 צבור] וכל והוא מיותר .
 רי״א (אף הרוצה;׳
 מתנדב שיח ככל הדפויי
 ליתא; כבי׳מ רי׳א רצת.,;
. אף הרוצה . נ י ד  ב
 להתנדב שיח • אסרו
 (לו אף) אתה בכי׳מ ליתא
 שאינן באין (אלא)
,  במשכיבומישני״ל שאץ.
 בניימ אינן באיםוליתא.

 ראשון לציון
 פץ״ א חוי׳ט דיה
 שומרי סשיתיס
, ומודיעים (בני אדם ' ו  כ
 שהם לצורך ע'ב.זע׳ע תוס׳
. דיה לשמור ח  בימ נ
 ותום׳ סוכה ליש: ר׳׳ה
 בל׳א וחוםהומ ממות &ד.
 דיה שומרי כוי האריכו

 עובא ע״ש:

 תוספות רע״ה
ך א [אית ד]  פ׳
 במשנה אלא
, היינו ר ו ב  משל צ
 דחיישינן שמא לא
 ימשרם לצבור יפה ימה
 ובמל״מ פינ דשקלים
 הקשה הא מ״מ כיון
פ נ ת נ  שאומר בפיו ס
 להקדש אף אם בלבו
 אינו מםביםלמתגה מ״מ
 הוי רק דבריט שבלב
ה מעליא נ ת  והוי פ
 עיי״ש: [איה ד<] שם
. דב  כתוי׳׳ט ד׳׳ה מתנ
 וא״ת ומ״ש הבא
 דחיישינן . במהכת״ה
 לפי שעה אישתמיטתיה
 דברי תום׳ יומא דף ל״ה
 ע״ב וזיל ובן לבן כיכרי
 (בפיק מיד) דכהן א״צ
 לשקול ומ׳׳מ אם שוקל
 אינו הוטא איכא לםיסר
 אפילו את״ל דס״ל
ן דהבא טימ טודו  כרבנ
 כיון דבל ישראל מביאי׳
 שקלים אינהו נמי מסרי
 יפה ועוד כיון שכל
 ריות הקרבנוח הבאים
 מן השקליפ שלהם הוא
 גמרי ומסרו יפה עכיל .
 הרי דלא ני הא להו
 בסברת תילוקו של
 התוי׳ם : ובתירוצה
 א׳ של התוס' מתיישב
 גפ ההיא דגשים ועבדים
 אולם לתירוצם ב׳ קשה
 לי מת יענו בההיא
 דנשים ועבדים. אתיב
 מצאתי שהקשה כן
 גטל״מ ס'4 רשקלים :



ע מברטנורה התתמה פרלן י שלןלי• תוספת יו״ט TO- ציונים  ד
. פ«י ר י ע ע  ב שרה ו
 חוקפ סי׳ ק;׳ג t's , מיי
ש כ  פיל מה׳ B(ipt ה״א : כ
ת .  שרה • מי" שם ה׳!ז : א
חומת העיר. בסוביש  המים ו
, קדושין גיל ע״א  קיו ע״ג
 ירוש>מ־ התה פיא היו :
ח . ftpp'pp דליכ ר  כבש פ
תר •טירי : ג מי  הימקא פיי׳
 לינ1כה. כמ־נול) ק״ו שיא :
 אף לא משל עניים . 9וש״«
מ פעי' א׳ נהניה: ׳  יויל סי' מ

וסחאות  שנויי נ
 ב פרה (ו ש ע י ד
ל ) ולשון ש ח ל ת ש מ  ה
ת בכי׳׳מ שרה ולשון י ר י ה  ז
ש א ר ב ת ש י ר ו ה  של ז
ח לשון ל ת ש מ ר ה י ע  ש
ו וליתא , וכן י נ ן קר י  שב
 ליהא בי!קונן (ושם רי,
ת י ר ו ה  ה:!לוי;) ולשון של ז
ח ל ת ש מ ר ה ש שעי א ר ב  ש
ן  וליתא ג״כ ה::לות לשו
. עי׳ ר״0 ו י נ ר ן ק  שבי
 שהאריך כבישול הנוסחא
 הזאה ועיין כסמוך ,
ן קרניו׳) י  (ולשון שב
ם במש׳ ד׳ י מ ת ה מ א  ו
ם י  סי1רו ליתא ועי׳ ברמנ
 פ״ד מהל׳ שקצים ה׳׳א
 ובמשנה למלך שם .

ו ד לים) ב דו נ  כ־־זנים (
נ ליתא . עושי[  רפ ׳
; ן ה ו . א ו במשכ׳ב . ת ו  א
. . ן י ש ו ו ע  ככיי׳מ הי
; ן ה ן ב קהי  ג בהן לו
ן מהן ; . לוקחי . ג ׳ ־ ו  כ
. ה . ב ה .  במ׳׳ש רפי״ז ב
. ם י נ מ ש  שמנים ככי״ק ו
ל ש ן מ י ר ב ת ש ן מ  אי
ם. י י ל ענ ש ש ולא מ ד ק  ה
, ש , ד ק ל ה ש  במשב״ב ב
. בשל*» , / ר : ב . ל . ש  ב
, , מישכי״ר. ל . ש ף ב  א
: , ל ש א ב ף ל 1 א ל . ש  ב
א גסככי״ק(ושם ל $  וכ״ה »
) ובכי׳׳מ, , : ל ש . מ , ל ש מ . . 
. נ ״  ואולי נ״ל כן גס כד׳
ה נד״נ מ ו ר  ד מותר ח
, ה מ ו ר ת ה ר י י נ ש מ ב  ובכי ׳יק ו
י ככי״מ ו ב צפ ה  רקועי ז

י ו פ ם צ י ח י פ ע ו ק  ר
׳ק ם בכי י ש ד ק  קרעי ה
. . ש ד  ובמשבייר ק

ל ובר״ו רפ״כ א ע מ ש  ר׳ י
י ,דד שמעון מ  לקש ן מ
י ישמעאל ר ד , ם ו ק מ  היא' ב
 היא* הכתוב לפנינו וניע .
ת בדיי ו ד י מ  מיתר ה
. ח ב ז מ . לקיץ ה ת ו ר י  פ
ב קיץ י ו רס  בנייק ובדי
יר קיץ י ; במשנ ה כ ז מ  ל

ח . ב ז מ  ה

 תוספות תרשים
ת י T ב תוי״ט ד S 
 ולשון כוי ואיכא
ל ולא ׳ ׳ ענ  לספוקי כו
 ידעתי מאי קמשפקא ליס
 כיו! שבין קרניו ליש לו

 , יי'
 ראשון לציון

ץ י ק ה ל י ם ד ׳ י ו  ך ת
ן , מלשון כקי ו  המזכח כ
 ובחורף יהיה ופירוש הקין
א איתא זכריה  כו׳ הן קי
ח ולא ידעתי אמאי י  ייד פ
 לא מייתי מכמה פסיקים
״ב.  הקודמים כראשי׳ מ׳ פ;
ד פייז קין ׳ יתהיצים ע  ו

 וחד!

. עיין מכנה ו׳ פ״ג לפרה וכבש פמיר עיין ה י  ב כבש פ
 [*במשנה ד׳ פרק ו׳ דיומא. ועיין] בפירוש הר״ב מכנה ז'
 דמנחות פי״א: ולשון שבין קרניו. דאסמכינהו אקרא כמ״פ
 בפ״ד ליומא בס״ד *ואיכא לספוקי בלשן כבשעיר הנעשה בפנים
 כלתנן התם ובלשון פקישרץ בפתחו
 פל היכל כדתנן התם ספ״ו: וחומת

 כחכמים: ב . פרה אדומה ושעיר המשתלה. לעזאזל
 באין מתרומת הלככה. אף על גב דפרה אינה נשחטת בעזרה
 באה מתרומת הלפכה לתנוחת קרייה רחמנא. וכעיר המשתלח
 לפי כצריך ליסח שני שעירים ואין ילוע על איזה מהם יעלה

: ולשון של זהורית ,  הגורל לה

 העיר וטי. כאי; משירי הלשנה. עיין
 מ״ס במשנה ה7 פייה דנלריס: ג אין
 מכתכרין בשל הקדב. פי׳ הרי׳ב
 שאי; עניות כוי הכי איתא בפרק כני
 דייני דף ק״ו ע״כ. ועיין עוד מעם
 אחר בסיף פ״י דערכין ע״פ הירושלמי:
 ד לקיץ המזבח. פי׳ הר״ב כמו
 שדרך בני הרס כו׳ • ח״ל הרמב״ם
 וקין שם לימו׳ חמת [מל׳]בקין ובחורף
 [יהיה] ופירות*) הקץ"ר״ל התאנים

. ושעיר המשתלח. ולשון של  ב פרה ה
 זהירית«)באין מתרומת הלשכד״כבש פרה״£
 וכבש שעיר המשתלהפ;, ולשון שבין
. ( ה  קרניו י) ואמת המים יא) וחומת העיר י
 ומגדלותיה. וכל צורכי העיר יה באין משירי
 הלשכה. אבא שאול אומר כבש פרה
 כהנים גדולים עושין אותו משל עצמן:
) מה היו עושק י  ג מותר שירי הלשכה י
 בהן. לוקחין בהן יינות שמנים וסלתות =־י).
 והשכר להקדש. דברי רבי ישמעאל י

 רבי עקיבא אומר אין משתכרין משל הקדש*י). ולא משל עניים י0:
 ף מותר תרומהיח) מה היו עושין בה רקרעי זהבים־) צפוי לבית קדשי
י ( =  הקדשיםכ). רבי ישמעאל אומר מותר חפירותכא) לקיץ המזכה כ

 ומותר
ס. העוברת בעדה אס  באין מתרומה'שהופרשה לכס קרבטת אלא ממה שנשתייר בלשכה אחר הפרשת התרומות: ואמת המי
א שאול אומר ב . לחפור בורות שיחין ומערות. ותקין רחובותיה ועמקיה ושמירת העיר: א ד  צריכת סקון: וכל צרכי העי
. מה שנשאר אחר שנעשה מהן תקון צרכי העיר: לוקחים מהן ה כ ש ל . ואין הלכה כאבא שאול: J מותר שירי ה ׳  כו
. שאין ש ד ק . ומישרים אותן למי שצריך יין לנסכים ושמנים וסלתות למנחות: אין משתכרין בשל ה ת ו ת ל ס  יינות שמנים ו
 עניות במקום עשירות. וגנאי הוא להקדש: ואף לא בשל עניים . דלמא מתרמי עני וליכא למיתב ליה . והלכה כר״ע: ך מיתר
. היינו מה שנשאר בקופות בראש חדש ניסן־. שאז מביחין קרבטת מתרומה חלשת: צפוי לבית קדש הקדשים. ה מ ו ר ת  ה
. רבי ישמעאל לטעמיה י דאמר לעיל מותר שירי הלשכה קונים מהן יינות במטס וסלתות והשכר ת ו ר י  לרצפה ולכהלים: מותר פ
 שמשתכרים בהן קרוי מותר פירות. כלומר מה שהותירו ונשתברו בפדות שקנו: קיץ למזבח• כשהמזבת במל מביאים מהן עולות

מ ד׳ פראג זקראקא כמו שתקן בראל״צ את המלה ופירוש שכדפוסיש החלשים . כמו י י ו ת  א) כיה נ

ן ׳ ב ב י  ר

ך שריפת  שני תולעת שמשליכין אל ס
 הפרה. והייה לען חרז ואזוב. אלא
 נקמ לבון של" זהורית לבר לחלק בץ
 לבון של זהורית זה. ללשון של הורית
. ה ר  של שפד המשתלח: כבש פ
 שהיו עושים שני גשרים זה ע״ג זה
 מפני קבר התהום מהר הבית להר
 המשחה ועליהן היו מוציאין את
. שהיוטושין ר]  הפרה: וכבש [שעי
 כמין גשר עד חון לעיר. ועליו היה
 הולך המכלח את השעיר מפני
 הבבליים שהיו תולשים שערו ואומרים
 כיול ונא שלא תכהה עונותינו:
. לידע אם ו י  ולשון שבין קרנ
 הלבין ונתכפרו עונותיהן של ישראל.
 והט אינם צורך קרבן. לפיכך אינן

 התקינו שהיו מניחץ בין קרניו ובסלע . כל הראוי לפניס ואף פרה אדומה
 ושעיר המשתלח באין מתרומת הלשכה אבצ כבש השעיר אע״פ שהיה בפנים
 הואיל שלא הוצרך לעשותו אצא מפני הבבליים לא היה בא מתרומת הלשכה
ז :עשה משירי הלשכה צפי כלא היה בי מעילה לד ו  וכל שהוא צורו ח
 יהזלה אבל צרי מאיר יש מעילה נם בשירי הלשכה צפי שלפעמים כשהיה
 נחשר תרומת הלשכה לקנות קרבנות צבור מביא־ן לי מ; השירים: ג שיר*
 לשכה. הכסף שנשאר שם שלא בא בקופות: לוקחין בהן יינות. כדי להשתכר:
 אין משתכרין בשל הקדש. מפרש במסכת כתובות בפרק בחרא (זף קו)
 לשי שאין עניות במקום עשירות יאף לא בשל עניים מפני שפעמים היו צריכין
 מעית לעניים ואין בידם י ד מותר תרומה. הכשף שנשאר בקופיח: מותר

 פירות

 קונין תמידין זנמצא שהן של שומרים: ב פרה אדומה ושעיר המשתלת .
 כרה אדומה עצ שנקראת חטאת באה מתרומת הלשכה ושעיר המשתלח
 ממקום שבא שעיר הנעשה בפגים כדתניא בפי שני שעירי(לף סב) ולקח
 את שני השעירים שיהיו שניהן שרן במראה ובקימה [ובדמים] ולקיחתן
 כאתת: ולשון שצ זהורית. נעיד שהיה מלבין ונותנין אותו באולם כדאמר
 ביומא בפי ש;׳ שעירי [דף סז]: כבש סרה. שהיו עישין מידושציס להר
 המשחה כיפה מול אועם מפני קבר התהום כדאמר נמסכת פרה פ״ג:
 וכבש שעיר המשתצח. דתנן ביומא בפי שני שעירי(עזים) יכבש היו עונים
 מפני הבבליים שהיו מתצכץ בשערו ואומרים לו פול ונא: ולשון שבין קרניו.
 צאחר שמח שמעון הצדיק שראו שלפעמים היה מלבין ופעם צא היה מלבין

ז ע ו  יכין תפארת ישראל ב
 ו) נרה אדמה: ז) צמר פרוקכלשץ בצבע קחרמזין שמשליכץ לתוך שפיר גבייהו מסירה יפה יפה/ אבצ הכא השומר יודע שאין להם חביתה
, א׳ אפשר •שיני׳סדה יפה יפה. וטה״ט בבגדי ו  שריפת הפרה״ וה״ה העץ ארז ואזוב שמשציכין לשריפהה רק מדכרוטן אחרת אם לא יקריבו ז

 הוך כזהורית להט כלל צכולהו ע״ש הזהוריח. וי״ח דהכא מיידי כל; כהונה
 זהורית שבראש שעיר שעלה גורלו לה׳ [ת״י יומא דס״ז ד״ס חולק]: ח) שטשו ב׳ נשרים זה ע״ג זה מהר הכית להר המשחה, ועל העליונה
 הוציאו הפרה וכל מסעדיה כלא יחטמחו בקבר התהוס [כפרם 9״ג מ״י]: ט) שעכו נשר מהעזרה שהייתה בקצה העיר, עד חין לעיר ,
 שיעבור עליו המשלח השעיר ביו״כ, מפני עס ההרן שהיו רוחפין אותו למהר הליכתו לצוק, דכשיגיע לשס הושלם הכפרה , ויהלבן לשין
 של זהורית שעל פתח ההיכל: י) ומכ״ש לשון של זהורית הקשור ברחש שעיר הנעשה בפנים, ולשון כתלו בירכ ממעל לפחת ההיכל [כספ״ו
 ליומא}, דלא רמיזי כל כך בקרא, דהרי עיקר רמז הלבנות העוונות בשעיר המשתלח כתיבי [כשבת פיט]: יא) לצורך תקין נחל העובר
 בעזרה: יב)הומת ירושלים: יג) החפירות בארות, ותקון רחובות ושמירת העיר: יד) ר״ל מה בנשאר משירי הלשכה אחר שנעשה הקוני
 העיר: טי) ומוכרץ צהצריכיס מנחות ונשכיס: טז)דגנאי להקדש להקפיד אשכר, דאין עניות במקום עשירות , ועוד שמח יפסיד, אלא
 נחוהי בער עצמו שקנו הנסכים מבעלי שמנים ויינות [כהי' כ״ד] באותו פער עצמו יחזרו וימכרו צהצריכיס נסכיס: יז)דלמא מחרמי ליה
 עני וציכא למיתב ליי [י״ד רנ״ש א׳]: יח) ר״ל מה שנשא״ מהתרומה הישנה מהג״פ שתרמו כשהגיע ח׳ בניס[/ והרי אז מקריבץ מתרומה חדשה:
 יט)[גאצד בלעכען]: כ) על הכתלים והתקרה והרצפה: כא) ר״ל מה שהרוויחו במעות שירי הצשפה , כמשנה גי: כב)דכשהמזבח

 עומד
ו ו ׳ דלשין של זהורי י נ מ מ ם כן ל ר דמפרי א ו ב ף סייד עיא מ מא ד ו ב י י נ ש ' י ם ו ת . ב י ק ו פ ס א ל כ י א ן ו ו ש ל ה ו ״ י״ט י ת ו] בתי ו א  תוספות רע״ק ב [

ם : י נ פ ם ב ו קושרי י ה ה ש ו פ נ י א הי כ ה  י ד

 [סדר מו;ד ח״א] ^3
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 :ועתי! ומי־בשין אות! ואוכלי! כר: מותר תרומה כמו שדרך בני אדם להעלוש מיני משיקה על השלחן בגמד
 לכלי שרת. כתב הר״ב מקרא דריש ליה דכתיב ואת פאר סעודתן כך אחר שגמרו להביא חובת היום מביאים עולות
ת והמזבח בטל: מותר תרומה״) מו נ  וכו׳ ואיזהו כסך שיש לו שיריים הוי אומר זו תרומת הלשכה. הללו. כשאין נדרים ו
. מקרא דריש ליה רכתיב(ל״ה ב׳ כ״ד) ואת שאר ת ר  ואע״ג ראיכא שירי הלשכה עצמה ואימא אותן שיריים, משני לכלי ש
 לה בגמ׳ דפרק שני דייני דדריש ה׳ הכסף ויעשהו כלים לבית ה׳ איזהו

 ומ\תר התרומה לכלי שרת. רבי עקיבא
 אומר מותר התרומה לקיץ המזבח «)•
 ומותר נסכיםכד) לכלי שרת. רבי תניה
 סגן הכהנים אומר מותר נסכים לקיץ
 המזבח ומותר התרומה לכלי שרת. זה
 וזה כ״) לא היו מודים כפירות. ןן מותר
. מפרישין  הקטרת לי) מה היו עושין בה«!
) . ומחללין  ממנה שכר האומנין מ

 כסף שיש לו שיריים הוי אומר
 תרומת הלשכה: מותר תרומה לקיץ
. שלצורך קרבגות הופרשה. ח ב ז מ  ה
ם. גזברי ההקדש היו סבי  מותר נ
 ממציאים מעות לבעלי יינות. ושמנים
 וסלתות. לספק למנחות ונסכים כל
 השנה• ואם קבל עליו לספק גיםאים
 בסלע ועמדו ארבעה כאיס בסלע
 צריך שיתן ארבע סאין ואותה סאה
 היא מושר כס:יס.וכן כשמודדין להקדש
 היו מודדין במרת מבורצת וגדושה. והגזבר היה מוחק המדה
 הברון נקרא מותר נסכים ועושי! מהן כלי שרת שהנסטם מתקדשים
בח. שהנסכים כליל.  בכלי שרת: מותר נסכים לקיץ המז
. רבי עקיבא ורבי חנינא: לא היו ה ז  והעולה כליל: זה ו
׳ע לעיל שאי! משתכרים בשל הקדש. ת. כדאמר ר; רו  מודים כפי
 ומסקנא דתנאי ב״ר הוא על המותרות שיהיו כולן קרבים עולות
. הכותר בכל פנה: מה היו ת ר ו ט ק : ה מותר ה  וכן הלכה
. להקעירה לשנה הבאה. שאין לך שנה שאין בה ח  עושי ן ב
 מותר שהקטורת היתה נעשית שס״ח מנים שס״ה מנים כמנין
 שס״ה ימות החמה וגי מטן שמהם כ״ג מכניס מלא חפטו
 ביום הכפירים ולא היו נכנסים סלן בחפניו. ועוד בכל שנה
. ה פמג ן  פשוטה היה מותר ששנה פשוטה ימיה שנ״ד: מפרישי
. מפטמי הקטרת שהן נוטלים שכרן ן י מנ  מןהלשכה: שכרהאו

, נ  א} ברעיב דיר קדמו ב׳ דיה מותר נסכים לכי דיה מותר חרומה ומיי כש׳

 דהכסף כסך הראשון. כלומר שנתרם
 ולוקח ראשון מה יהיה שאר ממנו
 יהיה לכלי שרת ולעיל מהך פריך
 בגמרא דהא כתיב במלטס (ני יב)
 אך לא יעשה ביש ה׳ ספות וגו׳ כי
 לעושי המלאכה יתנוהו. קשו קראי
 אהדדי ל״ק כאן שגבו לבדק הבית
 והותירו. לב ב״ד מתנה עליהן
 לעשות מהמותר כלי שרת. כאן שגבו
. פירש ם ט ס ר נ ת ו  ולא הותירו: מ

׳ ואם קבל עלץ כו׳  הר״ב גזברי ההקדש היו ממציאין ס
 כדתכן בסוף פרקין. וע״ש. ואין זה משתכר בשל הקדש. אלא
. והראב״ד כתב בפ״ז מה׳  שההקדש קרוב לבכר ואין לו הפסד
 כלי המקדש. ואע״פ שאמרו אין משתכרין בשל הקדש. ה״מ
 פירות שהוא כעין גטת והוא דרך עטות. אבל נסכים שהן
ר ת ו  צרכי צבור לוקחין ואם הותירו מוכרי! ליתיליס • ה ם
ד להקטירה כוי . פירש הר״ב להקטירה. כלומר כ  הקטורת כו׳
ב ״ . ומ״ש הר / מ״ב  ול׳ רש״י להכשירה בפ״ק דשבועות דף י
 שהיתה נעשית שס״ח מנים צא וחשוב בסרר פטום הקטורת.
. ופירש הרמב״ם בריש כרישוש  וברייתא היא פ״ק דכריתות דף ר
 דהלכה למשה מסיני הם משקל הסממנים. ומ״ש הר״ב דבכל
 שנה פשוטה היה מותר. ואף על פי שהיו צריכין למלאות מה!
 לשנים מעוברות מכל מקום צריכין היו לחדש בר״ח ניסן כדי
ץ ש י ר פ  שיהיו מתרומה חדשת. תוספות פ״ק דשבועות: מ

 ממנה שכר האומנים. פירש הרי׳ב [*ומזכין המעות כו׳] והרי הן חולין. דבלא חולי! א״א לפדותה ממעות תרומה החדשה
. ומי׳שהרי׳ב ואע״פ שאין הקדש כד דבי׳ד ם ת  שאין הקדש מהחלל על הקדש כ״כ רש״י בשבועות לעיל מהך מתניתין דמייתי ה
 מתנה כו׳ הכי איתא בגמרא דשבועות. ובריש פרקין פירש טעם אחר: ומחללץ אותה על פכר האומנין. פי׳ על המעות שהופרשו

 לנכר

ן י ב ב י  ר
 מארבע דמעות קונות דכתב רחמנא ונתן הכסף וקם לו קיבל משלש
 ועמדו מארבע יספק מארבע שיד הקיש על העליונה ולא יהיה כח הלי״יט
ה וזה לא : ח  חמור מן ההקדש להדיוט כל זמן שלא משך יכול לחזור בי
. שס״ח ת ר ו ט ק  היו מילין בפדות. להשתכר לאין עניות במקום עשירות: ה ה
׳ ו ;  מנין היו כדתניא בכריתות ש״ק פיטום הקטרת כיצד הצרי והצפורן ;
 כל המנץ דהנהו סממנין דחשיבי התם הם שס״ח מנין מקשירץ כל
 השנה בין פנים פשוטות ומעובדות חצי מנה בבקר וחצי מנה בערב [משום
 דכחיב] בבוקר בטקר בהטיבו את הנרות יקטירנה וכתיב ובהעלות אהרן
 את הנרות ביי הערבים יקשירנה נשארו שלשה מטן ומהן היה סימיר כ״נ
ה ת ו א ץ ל ל ח : מ ׳  ביוהי׳כ צפני ולפנים כלכתיב ומלא חפניו קטרת סמים ובי
 על מעות האומנץ. לאומני בית אבשינס היו פורעין אותןממשת חולין ואח״כ

 1 1 האומנין'

 פירות. ר׳ ישמעאל לטעמיה דאמר לעיל שהיו לוקתין יינות ושמנים וסלתות
ץ המזבח. בשעה שהמזבח בשל שאין בו מה להקריב לוקחין י  להשתכר: ק
 עולות ומקריבין ונקראין קין המזבח כאדם שאוכל פירות בקינוח סעודה
י שרת. דס״ל צהאי ל ׳ בשבועית פ״ק [יב] כבנות שבע לאלם: לכ  כלאמד
 תנא מכשירי קרבן כקרבן לפיכך באין ממקום שהקרבנות באין ובכתובות
 פ' בתרא מפרש טעמא דכתיב את שאר הכסף איזהו כסף שיש בו שירים
 הוי אומר זו תרומה ואימא שירים טפ״הו כדאמר רבא העולה עולה ראשונה
ק שתי־ מלות י ר נסכים מפרש במנחות פ ת ו  ה״נ הכסף כסף ראשון: מ
 ר׳ חייא בר יוסף אמר בירוצי המרות פי' שהיה הגזבר לוקח סולת ויין
 ושמן במדה טפופה וגדושה ומחדר צקונין ממנו לצורך מזבח במדה מחוקה
 ר' יוחנן אמד כאוחה ששנינו המספק הלחות מארבע ועמדו משלש יספק

ז ע ו ן תפארת ישראל ב כי  י
 עומר בטל מטאין עולות מזה המעוח; בג) שלצורך קרבכוס
 גחנום: כחשהגזברים היו טתנין מעות לבעלי יינות זסלתוה
 בעת הקציר , שאז הכל בזול, ופוסקי! עמהן שיספקו צצרט צבור
 כשער הזול, שאפי׳ ישיקרו, יםפקי כשער שהיה בעת הקציר, ואס
, ובקבלו לספק ג׳ שאין בסלע ,  יוזלו, יחנו כשער הזול שיהי' אז
 ועמד אח״כ ד׳ בסלע , אז סאה היתירה נקרא מותר נשכים. ואילהי׳ק

 הרי ר״ע ס״ל לעיל אץ משתכרין בשל הקדש. הכא שאני / דממילא קאתי, וכ״ש דליכא הכא חשש הפסד. וי״א דהמספקץ להנזברין
 כוחגין מדה נדושה, ומקרבין רק מרה מחוקה, והגולש הוא מומר הנסבים [מנחות ל״צ]: כה)ר"עור׳חנינא: כו) דאין משתכרין בהקדש.
, קרבין לעולות: 0)דהלכה למשה מפיני שהקמורת יהיה במשקל שס״ח מנין, ואפייה אין מקריטן ממנה רק ל ל  וקיי״צ רכל מותרות ה
 שני׳ד מנין, דהיינו לשנ״ד ימים של שנת הלבנה, מנה לכל יוס, ועור ג׳ מנין שמקעירין לפני ולפנים ביו׳יכ. נשארו י״א מטן, והן מיתר
 הקטורת לשנה; כה) להכשירו לשנה הבאס דהרי כשהגיע א' בטש; לא היי רשאי להקטיר מהקטורש דאשתקד: כט)ר״צ מפריש ממותר

, ובעצי כהנים [  בהונם [יומא דל״ה בי] 4 ובילות הכלים [שם לל״ו א׳
 [תענית לכי׳ח אי] t סגי בשימסרו יפה יפה לצבור, מלהיה להם אחרות,
 חו י״ל דהנך שאינן רק מכשירי קרבן. ואי׳צ מלאו׳ שיהיו משל צביר, ומרהוה
 רק מלרבנן להכי 3א חיישינן שלא יעסרוס יפה יפה. ועיי חוסי יומא
, שתרצו, לבכתונת של־ כוה״ג שאני, לכוה״נ שנלול בחורה [ י  [דליית נ

, וק״צ ידות הכלים ועצי כהרס שהבאנו לעיל]: פה  יודע למהיר י

 ף רע׳יא מוחי תרימה.
:p's יי' פיל מיי׳ שקליס• 
 מיתי נסכים. פי״ פ״ז
m»»1 ווה׳ כלי המקיש ה״נ 
 וג״מ: קי*] המונח . נהוגות
 f*\ «״fi מנחוה H עיא:
 ה מייתר תקשורת. פנועוש
' פ'5 מעילה פ ו ו פ י ל נ ב י  •י ע
, ירושלמי יומא פ״ד נ ״  י׳ד ע
 היה, מיי׳ >׳ד מה׳ מקלים הייג:

 שנויי גוסחאות
 ומיתר התרומה לכ״מ
 גדי: ובמשבייר סוחר
. בכי׳א וםותר  תרומת .
. אבל לפי״ז הא  נסבים,
 דאמר ר׳ עקיבא מותר
 נסכים לכיש הוא מיותר
 טון דיא אפליג עליה ותו
 מיט אייהי לדר״י ה:א כיון
 דלא איירי כתרומה אלא
 דטיס הוא (דים) ועי׳
ר הםמיו • (רע״א  במו
 מותר התרומה לק״ן
 המזבח) נד׳נ ליתא
 כי; בטעות, מדאמר אחיכ
 וה וזה לא היו מודים
 בפדות (דים) וכן ליתא
 בטיק (זשס ליהא גם
ס י כ  ומותר התרומה ל
 דריי) ועי׳ בלמר הקודם ;
 בכיימ גאו דברי ר״ע אחרי
 דברי ריח סגהיפ ולהפך
 דע׳׳א מותר נסכים
 לקה״מ מותר חרוטה
 לכיש וזה וזה ועי׳
 עור כדבור הסמוך.
 רבי הנניה כט׳מ ר׳
 חגינא וכיה כמש׳ ד'
 פיילו י מותר נסבים
 לקיץ המובח ומותר
 התרומה לכ״ש בטיק..
. בכיימ  קיץ למזבח .
 כטעית מותר תרומה
 לקיץ המזבח מותר

. . ל צי ה לכיש ו מ ת  ח
 פותר נסכים לביש
 ועיי כרכור הקודם.
 ה מפרישק (ממנה)
 בכיימ ליתא, וכן מחקוה
 התום׳ שבועות(״ נ) ד׳ם.
 האומגין בטיק האםנין
ם הב׳ מ ק כסמוך אך כ  ו

 לאו&נין .

ת חדשים ספו  תו
 (רק) סמן מקרח בא משירי
 הלשכה מכיש מך ואיל דגם
 משירי הלשכה לא יגאו דלא
 גרעו מחומות הע-ר וכל
 כרכי צבור נאים משירי
 לשכה כדאי׳ בר״פ שני
 יייני גזירות בכתובות עיש:

 (ממהורש״ח זניל):

 ראשון לעיון
 1מורף אתה יצרתם וכן
 נמ<או הרבה וזע דבפי׳
 הרמב״ס ליתא מלת יהיה
 אלא כך כתכ ביויז שם
 לימות החמה בקין ובחורף
 וסירות כקין ר׳ל התאנים
׳ ואוכלי! אותם  והעננים ט
 בני אדם תוספת על
 סעודתן ומפני זה. נקראו
 הקרבנות כר ע״ש ואתה
 תח1ה כי טעות נפל בדפוס
 ש־-מתיק תויינו (ופירוש)
 תקין ונ״ל ושירות הקין:



 ר״עמברטנורה התרומה פרס י שהלים תוספת יויט w ציונים
*nittv . א0 בא החדש 
׳ה «״נ ׳ י מ״א י י !נפ פ י  שנ
 >;״א «ןליס פיו הייז טנהדרץ
 פ״א ה׳ע : ן המקדיש
ft's ׳  נכסיו . גלימוש ו
, א '  ילו:צמי יומא פ״ה ?
: ינתני נ י י ה י ם מ י ג ק  פ

 לאוטנין . «׳•׳ 1'ה «ה׳
י :  עמי ן הי

וסחאות  שנויי נ
 על שכר בדיג ויכי״ק
 וככיימ ובמשכיירעל מעיי.
 ונותנין(אותה) לאומנץ
 בשכרן במש׳ ד׳ נאסיציאה
 ליתח; בכי״מ ונותנין אות׳
 בשכרן. ולוקחי[ אותת
. ן ה . אותה מ  בכי״מ .
 אם בא בדיג ובמשיייר
 ואם בא׳החדש במשבייר
 חדש.ואם לאו מן הישנה
 ככיימ ואם לאו לוקתין
פה ישנה .  אוהד. מתרו
 ו לסרבנות הצביר
 גד׳נ.. צבור. אינה היא
ך היא  המדד. בד׳׳נ לא כ

 ה מ ד ח . מפרישין
 (מהן) בכיימ ליתא .
 ומחלליו אותן במש״
 ד׳ באסיליאס,. אותה »
 לאומנין גכייא ליתא.
 אותן מתרומה הדשה
 במשביכ ד׳ לאס אותה״;
 ככי״מ אותן מה; מתרומת

 הלשכה .

ת דע״ק ספו  תו
 ה [אות ן] במשנה אס
 בא החדש בזמנו. בספר
 טורי אבן בהידושיץ
 לר״ה דף ן׳ ר״ה ואם
ב ת  הביא מן הישן כוי כ
 דמדברי הירושלמי פינ
 דדיה מבואר דמפרש
 לטתגי׳ דהבא דאם בא
 החדש בזמנו אקידוש
 החודש קאי והיפ אם
ה  באו עדים שראו הלבנ
 ביום ל׳ לחדש אדר
 וקדשו החדש בו ביום
 [ולקידוש בו ביום קרי
 במנו] בא מן החדשה
 פיזרוש בא הקטורת ביום
 ל׳ מן החדשה דהו״ל
 ר״ה ניסן דמצותו להביא
 מן החדש , ואם לאו
 שלא קידשו ר״ה אלא
 ביום ר״א בא מן הישן
 ביום ל׳ לאדר דבתד
 שנה שעברה נרירת
 ולא נתחדש השנת
 חדשה עד יום ל״א .

 ועיייש:

1• 
 מתרומת הלשכה ומזכין המעות לאומנין על יר אתר מן הגזברים לפנר האומנים ובנ״א גרס בהליא מעות האומנין [״וכן היא
 והרי הן חולין. ואע״פ שאין הקרש יוצא לחולין. אס לא שיכנס הגירסא שלט לקמן במשנה ו׳]: ולוקהץ אותה מתרומה חדשה.
. יתנו הקטורת מתחלה  לבר אחר תחתיו לקדושה. תרומת הלשכה שאני. דב״ד מתנה וכתבו התוספות וא׳׳תלמה לי כולי האי
ק עזאי דלקמן דאמר אין הקדש מהחלל  עליהם ליתנס לכמה דברים. ואתרי שזכו במעות לצורך האומנין לאומנין בשכרן. ומיהו ל
 מהללי[ הקטורת על אותן המעוח. / על המלאכה ניחא. ואפילו לרבי

 אותה ל) על שכר האומניןל*) וגיתנין אותה ל)
 לאומנין בשכרן. וחוזרין ולוקחין אותה ל)
 מתרומה חדשהלב) *אם בא החדש בזמנולג)
 לוקחין אותה מתרומה חדשה לי) ואם לאו
 מן הישנה לי־): ן המקדיש נכסיו ל0. והיו
 בהן דברים ראוין לקרבנות הצבור ל0. עתנו
 לאומנין בשכרן לח) דברי רבי אמר
 לו בן עזאי אינה היא המדהלט) אלא
 מפרישין מה; ם) שכר האומנין ומחללק
 אותן מא) על מעות האומנין לא). ונותנין אותן
 לא^מנין בשכרן. וחוזרין ולוקחץ אותן טא)

 עקיבא כמי דאמר [הקדש] מתחלל על
 המלאכה ה״מ בקטורת דיחיד כגון
 במקדיש נכסיו כו׳ כדלקמן אבל

 בקטורת של צבור החמירו ספי א״נ
 הכא איירי בשכר פטום אומני הקכורת
 של שנה חדשת וצדך לתן להם מתרומה
ש נכסיו והיו י ד ק מ  מרשה ע״כ: ן ה
 בהם כו׳. וה״ה למקדיש הדברים
יר:  עצמן כמ״ש במשנה ב׳ פי׳ה מז
 והיו בהן דברים ראויין לקרבנות
 צבור. פירש הר״ב כגון קנורס או
 יינות שמנים וסלתות. ותימה דבמשנה
 ח׳ תנן לשיש'בהן יינות שמנים כו׳

 והמעות קדושים לתרומה ישנה
 וטתנים הקמורה לאומנים בשכרם
ק במעות  וחוזרין וקוטן אותה מ
 של תרומהחדשה. והכי צטעאמלתא
 טפי ולא למכרה ולחזור ולקנות::
. שהביאו  אם בא החדש בזמגו
 שקלים חדשים קולס ר״ח ניםן שהוא
 זמן התרומה החדשה. לוקחים מוהר
 הקטרת מתרומה חדשה ע״י חלול
. שלא  כ;פרעינן לעיל: ואם לאו
 הביאו שקלים חרשים עדיין. לוקחים
 אותה מן התרומה ישנה אם חללות
. ואם לא חללוה מקנןירין אותה ר ב  כ

. שימכרו כוי. ובגמרא פ״ק דכריתות דף ו׳ מייתי למתני׳ דהכא ו  לכיון שלא בא החדש צריך להביא מן הישנה:ןחמקדיש נכסי
ם הראויים ואמרינן מאי נינהו. אי בהמה תנא לה [במפנה זי] אי יינות ^ ב הם ד  וסתם הקדש לבדק הבית: וחיו נ
. ה . כגון קטרת או יינות כמנים וסלתות: ינתנו שמנים וסצתות [עיין במשנה ח' ומ״ש שם בס״ד ] תני ל ר  לקרבגות צבו
 לאומני[ בשכרן. ויוצאץ לחולין אף על פי שאין דבר אתר נכנס ומסיק בסממני הקטרת דאי קכורת עצמה לא נעשית בתין.
 תחתיו. דקסבר הקדש מתחלל על המלאכה דכתיב (שמוח כי׳ה) ובמותר הקטרת שניתן לאומן בשכר ולא הספיקו ללקחו ממט
 ועשו לי מקדש שתהה המלאכה נעשית מן התקדש: אינח מן עד שהקדישה לא מוקים לה משים דלי׳ג במשנתיט. וחוזרין
. כלומר חיןמדה זו שאתה אומרכמדה האמורה לעיל ולוקחי! אותת מתרומה חדשה־ אבל לגי׳ הספרים נוכל לפרש ה ר מ  ה
 בקטרח מותר הקטרת. וכן בירושלמי מורך למתניתין במותר הקטורת.
ר לו בן עזאי וכו׳ כתכ הר״ב והלכת מ  וככ״מ פייה מה׳ ערכין נשמט מראה מקום על מתניתין דהכא. וגמ׳ פי׳ק דכריתות: א
 כבן עזאי. וז״ל הרמב״ם ומאמר בן עזאי פוה למאמר הנקדם בקטרח. ולפיכך אני אומר הלכה כבן עזחי עכ״ל. דאל״ה
. אתיא ׳  הא קי״ל הלכה כר״ע מחברו. אבל לדברי התוס׳ דלעיל אין לפסוק כבן עזאי מהאי טעמא: וחוזרין ולוקחי; כו

 ככיע

ן * ב ב \  ר
ן לקדמות י י  האומנין היו קונין מותר הקסורת מן המבר וחוזרין וצוקחין אותה מהן להניא מן החלש ואם הביא ק הי:ן יצא אצא שחסר מצוה: ו ראו
 מתרומה חדשה וחם לאו קונין מן הישנה, כדאיתא במסי ר״ה ס״ק מצוה צבור.מפרש בירוש׳ קמורת:יגתגו לאומרן בשכרן. לאומני בית אבמינס: בן עזאי.

 לא

ן י כ  ישראל י
 הוא זלזול להקרש, והא ללא נתנו הקטורת לאומנין להדיא בשכרן, מאין זל!ול
 כשיתנוהו להם בשכר פיטום. ה״ע משום לתקשורת אינו מתתלל על המלאכה,
 ולמ״ל [במשנהו׳] מתחלל, מיירי הכא בשכר פימום של שנה החלשה, לצריך
רת.  ליתן שהרן מתרומה חדשה, ומשם יפרישו המעות לחללו על מותר הקעו
 א״נ דוקא לקמן במשנה ו׳ להו״ל הקדש יחיד ס׳יל למתתלל על מלאכה משאי׳כ
: לג) ר/׳צ אם כבר הביאו פקליס ליד הגזבר ר]  הכא הקלש צבור תמי
 בר״ח ניסן, שזהו זמנן של שקלים: לד) כלעיל: לה) ראם לא הובאו
 עדין שקניס חדשים ליד הגזכר בראש חודש ניסן/ יקטרו הקטורת
 שהיא מתרומה הישנה כמות שהיא. מיהו בירושלמי [פ״ג לר״ה לי׳׳ס א׳]
 נראה, דאם בא החודש גרסי', ור״ל, אם חל ר״ח ניסן בזמנו,
 דהיינו ביום ל' של אדר, אז לוקחין הקטורת מתרומה החדשה, וכלעיל,
 וחם לאו7 שלא קידשו אז החודש, רק ביום ל״א, אז בא הקטורת
 ביום למד מן הישן: לו) סתם הקדש לבדק הבית, דמראינו קרוש
 בקדושת הגוף, יש לו פדיון, לי:כי מיקל בה ר״ע: לז)ר"ל אף ע״נ
 שהיי בהן וכוי. מיהו אי בהמה, תני לה [במ״ז], ואי יינות ג״כ
 תני לה [במי׳ח], אלא מייד בסממני', הר&ויץ לקטורת, וה״ה בהקדש
 הקטורת לבד לבדק הבית, רק נקט נכשיס לרטתא, דאמ״ג דשאר
 הנכסים קדשי לבדק הבית אפ״ה הקטורת חל עליו קדושת הגוף. ול״מ
 נ״ל דה״ק ״המקדש נכסיו והיו בהן דברים פראויין רק לקרבנות צטר,
 והרי אין לך דבר שראוי רק לצבור וצא ליחיד אלא קטורת: לח) אף
 לאומני בדק הבית, ועי׳יז יוצאין הדבריס שמתנין להן לחולי[, דס״ל הקדש
 מתחלל על המלאכה: לט) ר״ל מדת דן זה אינו שוה לדן מויןר הקמורמ
 [במ״ה] וראוי להשוות דנס: מ) מסממני הקמורה שהקדש: «א) סממני

 הקנויש

ן תפארת י כ  י
 הקטורת כשיעור הראוי לשכר האומנץ של מפטמי הקטורת דאשתקד,
 כהן ראיין לימל שכרן מתרומת הלשכה, וחע׳ינ דהקדש שוה מנה
 שחללו על שוה פרוטה מחולל [ב״מ מ״«], א״כ למה יפרישו דוקא
 כשיעור שכרן. י״ל דה״מ בדיעבד, או בשעת הדחק דגם לכתחילה
 כדעבד דמי [שיך י״ל ל״ג סקי״א ורע״! י׳ל ציא סק׳ינ] אבצ הכא דלכתחילה
 צריך שיהיה כשיעור שכרן דוקא . [ולתכי נקט ״ממנה״ ולא נקנו מפרישץ
. כך נ׳ל. וללבות, שסירבו דהך ממנה מקנן מתני׳ ר״ל מפרישין מתרומת ה ת ו  א
 הלשכה וקי קו' התיס' [שבועות ד״י ע׳׳ב], דהרי תרומת הלשכה אכתי לא
. ותזס׳ התם כתבו לל״נ הכא מלת ממנה  נזכרת במשנה, ומה ,ממנה* שייך כאן
ו לקאמר מפרישין מהן, לוודאי ר  ולפעיל אפשר לקיים גי' הספר, זכמווכח מ
: ל) ר״ל מותר הקשורח כהפדשו: לא) יחללוה [  אקםולת קאי, ה״נ ק
 על ככר מפטמי הקטורת שהפרישו ממעוח תרומה הישנה,ואע״נ דקודש
 על קודש אי אפשר שיתחלל, לב ב״ד מתנה אז כשהקדשו המעות,
 כהיכף כשיפרישוס לשכר האומנים יהיו חולין כאילו כבר זכו בהן
, יאי״ל פכ״ס כל קדושת [  האומנין [תוס׳ שבועות שס ל״ה מפרישין שכר
 •הגוף אינו מתתלל, והרי קטורת קדושת הגוף ניהו. י״ל שגס בקטורת
 לב ב״ר מתנה מתחלה כשקונהי, שאותן י״א מנין היתרין, לא יקדשו
 קדושת הגוף [שי׳ס oc]. ולפיכך אפשר שפיר לחלל הקמורה על המעות
 שהן חילי; ) וכשיחללום יהי׳ הקטורת ח לין והמעות יהי׳ אחר החלול
 קדוש לתרומה הישנה [ובירושלמי הכא אמרינן דמחללין הקטורת על
 שכר הבונין במקדש]: לב) ר״ל הקטורת שנעשה חולין ביד האומנץ,
, ה  חוורין ולוקחץ אותה ממעות תרימה חדשה. [והא לה$1רכו לכל ז
 ולמה לא מכרו הקנ1ורת, ויחזרו ויקנום מתרומה חלשה t $׳p מעוס למכירה



 *יונים 252 רבעו עובדיה דחתמה פרס ל שסלים מבחטנורד-

. הלכך מפרישים מהן שכר האומנים כו׳ כראמרינ; לעיל גבי מותר הקטרה שהין הקדש ך  בקערת ואין ראוי אלא שתשוה מחתי
 מהחלל על המלאכה.והלכה כבן עזאי: ץ זכרים ימכרו לצרכי עולות ט׳ ודמיהם יפלו עם שאר הנכסים לבדק הבית. לסבר
 מהם הקדש לבדק הכית ואפילו במידי דחד למזבח. אבל הראוי למזבח מינו יוצא מידי מזבח שהמקדיש תמימים לבדק הבית
ת. קסברמידי דחזי למזבח מסתמא למ:בח אקדשינהוהלכך לו  אין נפדים אלא למזבח והדמים יפלו לבדק הבית: ויביא בדמיה; עו
 זכרים עצמן יקרבו עולות. ונקבות
 ימכרו לצרכי שלמים ויביא בדמיהן
 עולוק אבל הן עצמן אין קרבי; שלמים
 להמהדש נכסיו דעתו שיהיו כולם

 תוספות יום טוב
 ככ״ע [״וכן ה״נ ואם לאו כוי כללעיל.
 אלא שהמשנה קיצרה]: ח יינות

 לגבוה הלכך בהמות שראויות לקרב
 עולות יקרבו עולות. ונקבות ימכרו
 לכרכי שלמים ויביא בדמיהן עולות.
 דכיון דראויות למזבח חלה עליה;
 קרושה מוכת. ואטלו על הנקבות
 שאין גופן ראוי למה שדעתו להקדישן.
 כיו; ללבם קרבן מיהא חדק לא גזל
 עליהן קרובת בדק הבית ויביא
 בדמיהם עילית:שהמקדיש בפירוש.
 שאמד בהמה ונכסי להקדש לטון

 יינות
 בגמ'

 הריב
 איתא

 שמנים ועופות. ול
 שמנים וסלתות והכי

 שהר״ב כתב גם !
 הרמב״ם כתב יינות

 ועופות
 [*ועיי

 בסים
 במשנה

 וכ׳כ
 מ״ש

 ילן זו מזו. וחעפ׳
 לא

 שהפרישן והב?

 במק קדכי מזבת יעביד קדשי בדק הבית להכי זכרים הן עצמן יקרבו
 עולות אבל נקבות אינו יכול הוא להקריבן שיאכל הבשר והעור שצו כשאר
 שלמים שהכל הקדש לפיכך ימכרו והה •קריבום (ודמיהן צבד״ה)ב) ונם
 עור הזכרים שהן עולות לבד״ה והכי מסיק בפי מבול יום הנ״מ בשר דלא
 תפיס לקדשי בדק הבית אבל עור תפיס אע״ג דאמר ר׳ יהושע אדם חולק
 הקדשו מה שראוי למזבח ושאינו רחף למזבח לבדק הבית לא שיהו כשאר
 קדשי מזנה שעורותיהן לנהנים דמודה הוא שהעור לבדק הבית כשאר נכסים
 אפיי עור העילה וכך פירש רניני שלמה זנ״ל: ירושלמי אמר ריש לקיש
 טעמא דרי יהושע לכתיב דבר אל אהרן ואל בניו ומ׳ אשר יקרע לה׳ לעולה

 מתרומה חדשה *0 : ץ המקדיש נכסיו לי;
 והיתה בהן בהמה ראויה לגבי המזבח.
 זכרים ונקבות רבי אליעזר אומר זכרים
 ימכרו לצרכי עולות. ונקבות ימכרו
 ק קמא לכריתות ק*. י' [*אלא לצרכי זבחי שלמים. ודמיהן יפלו עם שאר

 נכסים לבדק הבית ם:) רבי יהושע אומר
) ונקבות  זכרים עצמן יקרבו עולות מי
 ימכרו לצרכי זבחי שלמים ויביא בדמיהן
 עולות««) ושאר נכסים יפלו לבדק הבית.
 רבי עקיבא אומר רואה אני את דברי רבי אליעזר מדברי ר יהושע. שרי
. ור יהושע חלק מי) אמר רבי פפייס שמעתי ( י  אליעזר השוה את מדתו ל
 כדברי שניהן. שהמקדיש בפירוש«״) כדברי ר אליעזר «0 והמקדיש סתם
ע נ)* ח המקדיש נכסים לי) והיו בהן דברים ראוין על ^ ו ה  כדברי רבי י

ן ״ ב ב י  ר
 צא סכירא ליה ציתן הקטורת צאומנין ושעמא מפרש בתוספתא ובירושלמי
 צפי שאין ההקדש מהחלל על המלאכה ומתני׳ דלעיל פתמא כבן עזאי:
 ז המקדיש נכסיו. סתם : זכרים ימכרי לצרכי עולזת. אע״פ כאץ פולין
 תמימין דוקא קדשי מזבח אבל קדשי בדק הבית נפדין תמימין דקי״ל בתמורה
 ׳ נפלין אצא למזבח שכל הראוי

 ועופות וכן]
 שמנים סלתות
 מהל, ערכי!
 ו׳ בסי׳ל] :

 רבי

 המחפים תמימים לבדק הבית כשה־! ^•4
 למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם וכן מפרש בירושלמי ר' חזקיהו בשם
 המימי; יצאו לחילין אין חימר לא יצאו
 בדק הניח לש״ל לר' אליעזר
 דשתם הקדשות'לבדק הבית ואי/ אדם חולק הקדשו לקדש׳ מזבח ולקדש

 ר׳ יופי קדשי כדק הבית
 לחולין היאך קדשי מזבת הלין יעל ?ד;

נ ״  t המכךיש נכסיו. כ
א ״ ב ע י ס ק י ז י א ע י א פ י נ ן ! 

: נ י נ א נ י א צ ״ ה נ׳ ע י ו מ  ת

ה י י  זביימ יסברו. מיי' פ
: חיזטקדיש ז י ה ץ כ י ׳ ע ה  מ

c ׳ M f b'z א ״ ג ב ק ״  נכסיו. ב
: א ״  ק״נ ע

ופהאות  שנויי נ
 ז והיתה בהן בהמה
 ראויה לנכי בכיימ
 והיו בהמ׳ הראוי' לגבי
 ועיי זבהים (ק׳נ׳ א);
 כד׳נ וככייק.. על גבי
 [ומה . שמניא כד״ס בשם
 ד״נ מוסתא ראויה
 [ליקרבז על גבי הוא
 שלא גלקלוק ולא נמצאת
 שם המלה למךב ויק
 כיה כמש׳ הסמוכה (עיי
 בסגוך)] וכיה מל גבי גם
 במשב׳׳בדיראםובמשבייר,
י בכייק ובמכבייר  לצרכ
 לצדיכי בכל המש׳ כלו:!ד
 לאותם הצליכין נעולות או
 ל: למים; (זבהי) שלמים
 בכי״מ ליתא. (ודמיהן
 ישלוכו׳רייא כו׳ בדמיהן
 .עולות) בט׳מ ליתא כיז
 בטעות; כמשביב ד׳ ראם..
 נכסיו..; במשבייר ויביא
 בדמיהן עולות ושאר
 נבכ־ם יפלו לביד,(?)
 רי״א-י ויביא בדמיהן
 עולות ושאר נכשים
 יפלו לב״ה כד״נ ומי״א
 ודמיהן ישלו עס שאר
 נכסיםלביה ומוכח מלקמן
 בגמ׳ לד׳י הכל לעולה אפי׳
 ;קלו־ כוי למסת מוטעה
 הוא דיס). ר׳ עקיבא
 אומר בד׳נ ובכייק ובכי״מ

שלמי אמר ר' יוחנן מ״ס דרי אליעזר ואיש כי יקדיש את ביתו קדש יהושע דאמר זכרים עצמן יקרבו עילות ש״מ לקדושת הגוף אקלשינהו נקבות  רו
 י י ״ י היכ׳ קרבי שלמים הני מכת קדושה דחוייא אחיין פ״ דהא אינו ראוי להקריבן
 הוא אלא דמיהן נבעי רעייא א״ל׳ ר׳ יהישע ס״ל כר׳ שמעון דאחר כל מיני
 דלא חזו להקרבה לא נתתא קדושה לבושיה דתנן התם המפריש נקבה
 לאשם תרעה עד שתסתאב והמכר (יביא בדמיה אשם אס קרב אשמו יפלו
ה:  דמיו לנדבה ר״ש אומר תמכר שלא במום אלמא לא קדוש אלא דמי
ק הגית ואינו חילק הקדישו ור' [יהושע] חלק מ  השווה את מדתו הכל ל
. שפירש 3בדק הבית: ש ו ר י פ  מזבח ולבדק הבית: ב

 רבי
 הקדישו לקדשי

 לה׳ מה חנן קיימי; אס בבית דירה כבר כתב אם המקדיש ינחל את ביתו
 אלא כך אנן קיימין במקדיש נכסיו(כצ עמא מודו) [מכאן ששתס הקדשות]
 שהוא לילק הבית ר' זעירא בשם רב מה פליק במקדיש נכסיו אבל במקדיש
 עלרו כל עמא מולו דלמזנח ר' נא בר הונא בשם רב מה פלינן במקדיש
 עלרו אבל במקליש נכסו כל עמא מולו. לבלק הבית ר׳ יוחנן אמר היא
 המקדיש נכסיו היא המקדיש עלרו היא המחלוקת: נקבות ימכרו לצרכי
 זבח שלמי'. שעמא דר׳ יהושע לפי(שאין אדם) [שהאדם] חולק הקדשו ולא

 א) הדבל רע דלר׳א דםיל ד^ין אדם חולק הקדישו א״כ ע״כ ילא שיל הך סברא דלא שביק איניש וכו׳ ויולי צ׳ל ולא אמי,:! ללא שבק וכו׳ כ) הדבר
 ציע דהא יהדיא מן דמגיא בדמיהן עילות ואולי דנ1ס״ה וצ׳ל ויביא בדמי הבשר עולות ודמי העור לכליה וגם עור הזכרים כוי.

 יכ ו * תפארת ישראל

 »מר ^ר׳ עקיבא וכים בדק הבית והכי מ־כח בזיתים בפרק טכיל יום דרי אליעזר סבר אין אלם הכל קרב עולה . לרצונכם תמים זכר מנין אפילו נקבות ת״ל בבקר לרבות
' חולק הקדשו א) דלא שביק אינש קדשי מזבח ועביד קדשי בדק הבית: את הנקבות ובתמורה פי׳נ [en כ׳] א״ל ר׳ חייא בר אבא לר׳יוחנן לר׳ ;  ׳•מככיל (ישם ™ מ

* • ־* ׳ י > י ׳ ׳ . . _ , , } t .< . 1 / .\ / ד  בש צי• (את) מדתו ב
ו י ת ו ל  ובמשבי׳׳ר. . מ
 ו:'ה ככי״מ וליתא .
 פפייס בדיו רפ׳ב
 פפיס; בכי׳א פפיאס .
 כדברי שניתן בדינ
 ו־ני״ק ובכי״א ובמשבי״ר.
 את דברי שניהם ועי׳
 נסמוך; בכי״מ מדברי
 שנידי׳-שהטקדיש בל״ו
 רש׳ב ובמשבי״ר המקדיש;
. והמקדיש . , .  כדברי
 כדברי בכיימ המקדש.,;
. . י ר ב / ובני״ק ד  בד
י ועי׳ לעיל . ר ב  ד
 ח נכסים גכי׳מ נכסיו
 וכ״ה בד׳נ ובדיו רס׳ז
 ובמש׳ פיזרו ונמש־י׳ר
 ראוין על גבי המזבח
 יינויו בדי: שהן ראוין
 לקרב על גבי המזבח
 ו: יה לקרב גם בכי׳ק :
 גכיימ הראוין לגבי
 מזבח כגון יינות .

 תוספות הדשימ
 ו ב ה ר ׳ ב דיה
ש בפירוש כר י ד ק מ ה  ש
 אבל ה;:קדש כו׳ והלכה
 בר״ע עיכ ולא פי׳ למה
 וגשהרמב״ם בחבורו בפיס
 מהל׳ ערכין פסק כן והכ׳מ
 לא העיר כזה ואיל משוס
 דריע הכריע כי״א הא
 איתא בשבת דף גינו עיב
 דריע הר כתלמיד ;בייהו

Hi 

 מה) דמדאין עולות נקיות, על כרחך שיהיה דמיק לעולות נתכוון,
 וטכ״פ הן גופ; כיין דעכייפ לשס קרבן שלמים הזיץ, לא חל עלייהו קדושת
 בדק הבית ולא דמי כלל להך רפסחיס [פ״ע מ״ז]: מו) שכל הנכסים
 כולן יבואו, הן עצמן או דמיהן לכדק הבית: מו)שאר נכסים לברק
 הבית, ובהמה למזבח: מה) שפירש ואמר בהמתי ונכסי קדושים, או
 ר׳יל שפירש ביניהן בדבריו: מט)דמדסירש והפרישן בדבריו זמ״ז, היה
 לו לפרש ג״כ ולומר בהמה למזבח ונכסים לבדק הבית, ומרלא קאמר
,  הכי, שי׳מ דטונתו שיקרשו כולן בקדושה א': נ) דמדהקריש סתס

 רעתו שיהיה כל א' למה שראוי:
 , לראויין

 לקוטים מכ׳י קדמוני

 הקעורה שהקדיש
 הקטורת

ק ך ו במשנה א״ר פפיים שמעתי את דברי שניהם מהמקדיש ך £ 
 בפיר יש וכי׳ . פי' הרמב״ם שהקדיש לבדק הבית בפירוש.
 ולא נהירא הא• פירושא, דמלחא דשש־שא היא כיון שפירש בפירוש
, ולא הו״ל למימר א־יא שמעתי כדברי ר' יהושע . ונראה ת י ב  לבדק ה
ת הכל  המה ונכסים . מדהפריש זה מזה ולא אמר בהבח למזבח ונכס־ לבדק הבי

 מב) היינו אפי׳ לר״ע לעיל, דס״ל שנותנין
 להדיא לאומנין, מודה שפורץ מותו מהן במעות
 בליהרומה החדשה, כרי להקעירו, א״נ החס שאני דהו״ל הקדש
 צבור: מנ) קסבר דאף דתקדש לברק הבית חל אפילו על
 הראויין למזבח, אפ״ה חינו יוצא מידי מזבח, להט ימכרוס ננרט
 קרינות מזבח, והרמים יהיו לבדק הבית/ אבל לא יחנום לאומני
 בדק הבית והם ימכרום לצרט קרבנות וכלעיל בהקדש קטורת ,
 דהכא דראויין למזבח חמיר גס לר״א: מד) דסי׳ל דכל הראוי למזבח,
 הקדשו להיות עולות, לכן הראוי לעולות, יקריב עצמן עוצוס :

 ראשון לציון
 כיב קנא. עופות איקרי נכסי לחנן המקדיש נכסיו
 מזבח יינות שמנים ועושות ועיין ברמכ׳״ם ובתום׳

ג: ג כתנ גיכ ועופות ויע׳  אלא :הר׳

ש י ד ק מ  ה במשנה ה
 והיה כהן דברים ראויין לגב
ה יינות כז ׳  : יו״נן ו

ב ר׳ אליעזר מנרמייזא שהממדיש בפירוש שפירש ר  כפירוש ה
יר אל מקי3 אחד  הי
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. מיי׳ פ״*  י^נרו לגרכי
ח : ט אחת -  מי.׳ ערכי! ה
*  לשלשיט יום. מיי׳ פ
 מ?׳ גלי כמיןדע םי״ן
 ונה:נומ : ועמדו םארבזנ •

: נ י  ירושלמי נ*1 «״ד ה

 שנויי נוסחאות
 ועופות - גר״ג סלחות
 וקופות וכ״ה נסי׳ הרמבים
 וברע״ב ועיי תזי׳ט .
׳ אלע«ד וכ״ה נכייק  ך
 ובכי׳מ ר* אליעזר ועי״
 רע׳ב ותוי״כו; בריכ ר״
 יהושע ועי׳ בראכ״ד פיה
 מהל׳ ערכין ונכ״מ פם.
 לצרכי בכי׳ק ובמשכייר
. ויביא בטימ י כ י ר צ  ל
. ושאר נכסים  ויביאו
 יפלו לביה בכי׳מ כתיב
 כמקום הרמי׳ האלה בשר
 לשם ועורות לכהנים
 וכיה בדיו רפיב ומוכת
)דנ1סחא  מזבחים(קיג, א,
 מוטעת היא דלכ׳ע כעור
 נתפס צב׳׳ה (דיס) וליד
 דשאני הכאשבשע׳ש־זקדש
 לא הי׳ העור שיהא ;תשם

י טטשערי[בד׳גהי : ה , ג  ל
 משערין - (בל) המקבל
 בכיימ ליתא. מארבעה
 בדינ ובכייק ובמשנייר
 מארבע בכל המשנה .
 עמדו משלש וכיה בד״נ;
 (זל r כהד׳ם) נכי׳מ
 ועמדו.. משלש ועמדו
. שיד ו . עמד  ככייק .
 הקדש על העליונה
 בכי״ק..ההקדש לעליונה.
 ואם התליעה (סולת)
 בכיימ אם.. וליתא בכייק
. הסולת וכיה אם  אם .
 גה בםמון . ואינו מקבל
ק ובמשבי׳ר ׳ ט נ  גד׳נ ו
. הםזבה מרצח . ו נ י  א
. ה ע ר ת  בכי״מ מזבח ם

ת חדשים ספו  תו
 ולא יכזל להכריע אלא
 דבתמורה רף צ״א מוקי
 רבי יוחנן סתם מתני׳
 .בריא גם כתוייע הביאו
 שס בשיו משנה ב' ואע״נ
 דרב פליג שם הלכה כר״י
 נגד רב וגבי יינות שמנים
 ועופית פסק כר״א ואף
 ע״ג דלכאורה סיל כרכי
 יסישע וכיכ הראב״ד אגל
 הרמב״ס שם פי״ הטעם לפי
 שהבהמה כקדושה למזבח
 אס ישול בה מום יש לה
 שזיון משא״כ אלו אי! לנע
 שדיון כדאיתא במנחות דף
 קיא ומכיא שם הל״ג
 ותוי״נן ברפייב עיש :

 (ממהורש׳ח זצ״ל}:

 תוספות רע״ק
ג ׳ ע ר ה  ט [אוח ה] כ
. ו  ד׳׳ח המקבל עלי
 דלא גרע מהדיוט . עיץ
 קידושין דף ביט ע׳א
 דאמרינן שם דאם קנח
 פן הקדש במנה ולא
 הספיק למשכו עד שעמד
 במאתיים אינו נותן אלא
 מנה ולא אמרי׳ בזה לא
 יהא כה הדיוט וכו׳
 דאטו הדיוט לאו כמי
 שפרע קאי עיש ואיכ
 קשה סתני׳ דהבא ועיין

 כ ר^גי׳פ

י אלפזר.ה"ג הר״ב ר׳ אלעזרבלא יו״ד וכתב בכי־׳מ שהוא ב  לא אמר בתמה למזבח ונכסי לבדק הבית - ש״מ דדעתו היה ר
ץ .פי׳ הר״ב פוסקי! שער. וכתב ר ע ש  שבין בהמה ובין נכסיו הכל ילך אל מקום אחד. אבל המקדיש ר״א בן שמוט • ט מ
 סתם כל נכסיו דעתו להקדיש כל דבר למה שהוא ראוי. והלכה הרמב״ם שהוא מלה עברית. כמו שער בנפשו. [משלי ב״נ זי]
ל עליו. פי' הר״ב ב ן נ ם ת. שהן ראוים למנתות ועניט בטתנין שעור לאותו דבר: ד : ח יינות שמנים וםלתו ע " ר  כ

 ולנסכים: עופות, תורים ובני יונה: ר׳
 גבי המזבח. יינות שמנים ועופותנב)
 רבי אלעזר אומר ימכרו לצרבי אותו
 המין»). ויביא בדמיהן עולות ני) ושאר
 נכסים יפלו לבדק הבית ט אחת לשלשיס
 יום משערין אח הלשכה נ״) כל המקבל
 עליו לספק סלתות מארבעה ני) • עמדו
 משלש״). יספק מארבעהנח). משלש ועמדו
 מארבעה. יספק מארבעה. שיד הקרש
 על העליונה») ואם התליעה סולת
 התליעה לו ס); ואם החמיץ יין החמיץ לו
 ואינו מקבל את מעותיו«0 עד שיהא

 המזבח מרצה:

 הגזברים היו מקדימים מעות לחטני
 והיה התנוני מקבל עליו וכוי. עיי;
 בפרק דלקמן במשנה ד׳: לספק.
 לשון הרמב״ם ומנין לספק שימכור
ד צרטנו וספוק הוא השלמת  לט כ
 הצורך תרגום ומצא להם היספקון
 להון. ועברי ממש אם ישפק עפר
 שומרון (מלכים א׳ כ׳) במלאת שפקו
ת ו ת ל  (איוב כי) וחס הוא בשי״ן: ס
 פדש הר״ב יינות שמנים וסלתות
 ותנאחדא נקט. אי נמי לפי נהסולת
 עיקר והשק טפל שהוא נבלל בתוך
 הסלת. וכן יין נמי טפל לאכילה
 הלכך נקראו כולם בשם סלתות ע״ד
 מאמרם כל סעודה נקרא ע״ש הלחם.
ו משלש יספק מארבע. עיין מ״ש  ועיין ר״פ דלקמן: עמד

 אלעזר. נרסי' ולא ר׳ אליעזר.וטעמא
 לד״א מפורש בירושלמי דכתיב (ויקרא
 כ״נ) לכל נדריהם ולכלנדבותס אשר
 יקריבו לה' לעולה כל מה שהם נודדם
 ומתנדבים מדברים אשר יקריבו לה'
 אפילו ייטת שמנים וסלתות יהיה
 לעולה יכול יקריב בדמיהן עולת
 הגנון) או אם הקדש עון» יקריבנו
 עולה. ח״ל (שם) בבקר בכשביס
בעדם. הא איט מקריב בכל מה  ו
 שהתנדב אלא עולת בהמה בלבד:
. פוסקים ה כ ש ל ה ת א ן י ר ע ש ם  ט
 שער ליינות שמנים וסלתות שיעמוד

ל פירש הר״ב : כמלש ועמדו מד׳ יספק מ  במשנה ד'
 דלא גרע מהויוט דלא קני אלא במשיכה. ואמי קשיא
 אמאי יספק מד׳ דתינח שהגזברין אינם מחוייבץ לקבל ממט מגי
 לפי פלא משכו אבל שיהא מחוייב לספק בד׳ לאו טעמא קאמר
 אלא נראה שכך הוא תנאי ב״ר שיהא מחויב לספק בדי כפי
 השער ושלא יצטרכו הגזברק לטרוח ולילך למוכרים אחרים

 והייט כמי טעמא דאחריות ההתלעה והמימון על המס
 ואפילו משך הגזבר כמ״פ הר״ב לקמ! ויש ראיה

 דתנאי ב״ר הוא מ״ש בפירוש הר״ב: ואש החמץ יין
 וכוי . עיין מ״ש בריש דמאי בס״ד ולא ידעתי למה
 לא זכרה הרמב״ם בפרק ז' מהלכות כלי המקדש כי שם
 מקומה וגם לא ראיתיה בשום מקום מחבורו. ובפירושו ספ״ז

 דמטלתין כתבה:

 מספ״ז

 זה השער שלשים יום. ולוקחים בכל
 יום ממוכרי ייטת שמנים וסלתות מה שק צריטן באותו הסטס
 שפסקי. ואם נתייקר המקח אין מוסיפי; דמים ואם הוזל לוקחים לפי
. בימות קציר חטים ובצירת ת ו ת ל  הזול: המקבל עליו לספק ס
 מכבים ומסיקת דתים היו הגזברים מקדמים מעות לחניכי והיה
 התטט מקבל עליו לספק יינות שמנים וסלתומ כל השנה. ואם
, סאין בסלע וסוקרו ועמדו ג' סאין בסלע  היו אז נמכרים ד
 צריך ליתן ד' סאין. דהקדש קונה בכסף דכתיב ונתן הכםן*
 וקם לו. ואם קבל לספק ג׳ סאין בסלע והוזלו ועמדו ד' בסלע.
 נותן ד׳ בסלע דלא גרע מסדוכו* דלא קני אלא במשיכה:
, ואפי' משך הגזבר ונתן מעות אחריותם על החנוט: ו  התליע ל
. כלומר אינם נחשבים מעותיו של ו תי ת מעו  אינו מקבל א
. ואע״ס פקבלם מן הגזבר: עד שיהיה  חנוני ולא זכה בהם
. שיעלה לרצון על המזבח. הלכך אס החמין ה צ ר  המזבח מ

 היין או התליעה הסלת אחריותם על החנוט:

ב ב י  ר
 אחה לל׳ יום משמרין את הלשכה. כל מי שמכר להן ״נוח ושמנים יסנימות
ן לו א) אלא הולך אצל גזבר ונובר מעמידו  ואמר תנו לי ממוחי אץ ממעי
 אצל שולהני:שיד ההקדש על העצי1נה.אש נחיקרו אינו מכסיד ההקדש שהמעוח
 קינות כדכתיב וניתן הכסף וקםלוי. החלו אץ ההפסד להקדש לשי שאין כח
 הדיוט חמור מן ההקדש שאינה קונה אלא במשיכה: התליעה סולח התליעה
 לו. למוכר ואסיר למזבח דתט רבנן במנחות בפרק כל קרבנות סולת שהתליעה
ק אם נשפך היין נשפך למוכר  רובה פסילה חסין שהתליעו רובן סכולות ו
 כלהניא בתוספתא פ״ב איט מקבל את מעותיו עד שיהא המזבח מרצה .

:  ירושלמי תני רבי שמעין אומר מיל םיה מקבל מעותיו והנהנים זריזין הן

 ח רבי אליעזר אומר ימכרו לצרכי אותו המין ויביא בלמיהן עולות-ירושלמי אמר
 ר׳ אבהו בשם ריש לקיש בועמא דר׳ אליעזר לכתיב לבר אל אהרן ואל
 בניו ובו׳ אשר יקריב לה׳ לעולה. הכל קרב לעולה בבקר ולא עופות פי'
ח  אין מקרינין הן עצמן. להקריבו אין אח יכול לכתיב בבקר ולא מרפי
 לפדותו אין את יכול שאין לעוף פדיון לפום כן צרך למימר לא קלשה אלא
 קלושת למים ועוף לאין לו פדיון מנא לן דתניא בפרק המנתות והנסכים
 העופות והעצים והלבונה וכלי שרת אץ להם פדיון שלא נאמר אלא בבהמה
 כלכתיכ אם בבהמה הסמאה ופלה בערכך ובבהמה בעלת מום משתעי
ן את הלשכה לפרוע את חובת ההקלש כלתניא כתוספתא י : ט םשער  קרא

 6) עי׳ בתוספתא נשיב דליתא שם כהך לישנא ונראה כחסר כאן בהעתקת לשון התוםשתא ועיש הישיב

ן י כ  ישראל י
 אי אפשר, דהרי כבר קבל לספק. [ולר״ן *״קלקדושין, באמתבמתני/
 אם רצה חנווני לחוור יחזיר, מעמא משום דלא היו ססלתות במין בשעת מטרם,
 ולא קנה ההקדש קנין גמור, אבל היכא דיהיב גזבר מעות על שירות בעץ
, ול״א נכי הא לא יהא כח הקיש חמור מהדיוע ו  והוזלו, איי גזבר לחזור ב
 דהא ההליוע בעי לקבולי מי שפרע]: ם) אפי׳ משך הגזיה וגס נתן כבר
 מעות: כא) ר״ל אין המעות שקיבל בעת הקציר והבציר נחשבים
 כשלו, עד וכוי. ונ״ל חהו דוקא לעניין אחריות שחייב החנווני עד
 שיקרבוס, אבל עכ״פ אין מעילה במעות שהוציאן החנווני אם אלז״כ
) הרי אפשר  התליע השלת ; דאלי׳כ לענין מה כחנו צו המעות מקודם

 שיתלע, וימעוצ למפרע:
 מתרומת

ן תפארת י כ  י
 נא) דראויין למנחות ונסכים: נב) תוריס ובני יונה: גג) למי
 שנצרך זה או זה; נד) עולות בהמה, מגזירת הכתוב: נה)ר״צ
 אף שכבר נתנו ממות להחנוונים משעת הקציר והבציר, שיספקו
 סולת ונסכים כל השנה, אפייה כל צ׳ יום קבעו מבאים שער
 למנחות ראם נתיקר באותה שעה / קובעין לספק ל׳ יוס הבאים
, מספק ל׳ יום דלהבא  כבשעת הבציר והקציר, ואם הוזל אז
 כדהשתא: נו) דיל כשפסקו לספק להגזברין ד׳ סאין בסלע:
 נז) שנתיקרו עד ג׳ סאין בסלע: נה) דלקולא להקדש, אמרי, דכסף
 קונה: גט) דכלהיכא דאיכא פסירא להקדש אמרינן דלאגרע מהדיוט,
, ואת״ל ח״כ יתבטל המקח, ן ד  לקני רק במשיכה, והרי לא משך פ
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ר, ובלא הספיקו השקלים לכל קרבנוח ציבור מוציאין אח הראוי להם בו  לעי
ח לא איפכא לקדשי בד״הב סקדשי מזבח . וכשיגיע ר״ה  מקדשי בדק הבי
ות צבור אלא ם חרוטה חדשה וובלא באה החדשה  ניסן אץ מקריבץ קרבנ
 לוקהין מהישנה] ותנאי ביר על כל הבהמות שלוקהין לתמידין שאם לא
( שהניע ר׳׳ה ניסן וישנם בהמות לתמידין מחריפה הישנה ו נ כ , ץ כ י ר  יהי צ
. ודמיהן לתרומה ישנה ן , אעפ״י שהן תמימי ן  שפודין אותן ויוצאין לחולי
, וכן הדין במותר הקטורת משיגיע ריח ניסן מחללין ה כ ז מ  שמקיצין בה ה
, והוזרין מעות השכר לקיץ המזבח ונוטלין האומנין ן  אותה על שכר האומני
, ה ש ד , מתרומה ה  מיתר הקטורת בשכרן ותוזרין ולוקהין הקטורת מהן
 ובאין חרוםה חדשה מקטירין אותה מתרומה ישנה: מיו זי, ד,׳. הקדיש
ת התמימות הראוים למזבח זכרים ימכרו לצרכי  נכסיו סתם רואין בל הבהמו
, ועל זח  עולות ונקבות לערבי שלמים ויקרבו שלמים, והדמים לבד״הב
אט׳ ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה׳ כל אשד יתן. ממנו לה׳ יהיר,  נ
 קודש, כלומר בל הראוי למזכה ימרב . ובהיו בנכסיו יינות שמנים וםלתוח
 ועופות הראויות למזבח ימכרו לערבי אותו המין ויקריבו אותן והדמים
ה דשייך בה העמדה מ ה ב  ילקה בהן זכרים לעולות, דכיון דאין להם פדיון כ
 והערבה, כם׳׳ש והעמיד את הבהמה, לפיכך לא יפול לבד״הב , רמ לוקח
ת. ובהיה בנכסיו קטורת או אחת מסממני קטורת נותנין לאוםנץ לו  בהן עו
 בשכרן וחוזרין ולוקחין מהן כלעיל במותר קטורת: מ״מ, מלי יום ללי
 יום סוםקין שעי היין והסולת עם הממונה על הנסכים , אם חוקרו מספיק
ל, והשכר שמשתכר ו , ואם הוזלו'מספק כשער הז ו ט  להן כמו שפסקו ע
 ההקדש בשערים אלו הוא הנקרא מותר הנסכים ולוקחין בו עולות לקיץ
ל, ואם התליע הסולת או שההטי״ן  המזכה ודוקא בהמה לא עוטות כלעי
ת, ההשםד לטיכר , לא להקדש  היין אפילו משך הגזבר, ובבר נתן הטעו
, עד שיהא המזבח מרעה, ו  ואין המעות שקיבל בעת הקציר והבעיר , של
 והייב החנווני באחריותן. מיהא אין מעילה במעות שהוציאן החנווני

: ת ר א ט ח  כשהתליע הסולת כ״כ אאמ״ו עיר זצוק״ל ב

, מתרומת הלשכה לוקהין תטידין ׳ , ה , גי, ד ,  פרס ד משנה א׳, ב
 י של כל יום והםוםםין ובל קרבנית צבור ונסביהס והמלח לקרבנות
ת פיד מ׳׳ה] וצייר ללוקחן בדמים, י  והעצים בלא הביאו עצים למערבה !כתענ
 והקטרת ושבר עשיי׳ ולהח׳־פ ושבר העושה, והעומר ושתי הלהם ופרה אדומה
, וכן פרוכת של שערים ו י  ושעיר המשתלה ולשון של זהורית שקושרין בין קרנ
 וכן בגדי כהונה שעובדים בהם במקדש , של כה׳ג ובהן הדיוט, והמנורה
 וכלי שדה כשלא היה מותר נסכים [עי׳ לקמן ם׳׳ט] מביאין מתרומת הלשכה.
 וכן הנסכים שטביאין לבהמות הנמצאות בירושלים או בחוצח לה בקרוב
 ממנה דבאות עולות , ובן הנסכים לעולה ששלח עהוים ממדינה אחרת בלא
ם, וכן הנסבים לזבה־ם שהגיה נר שמת בלא נסכים, וכן ההביתיץ  נסבי
, וכן שכר המבקרי מומים ו י ת ה  שמקריבין אחר מיחת כה׳׳נ ולא מנו אחר ת
 שבירושלים ושל הה״ה המלמדים לבהנים הלכות שחיפה וקמיעה ושכר
 הנשים המגדלות בניהן ל£רה אדומה ושכרן כבו שיססקו להן הב׳יד . וכן
, שישמרו ר ק פ ד בשנת השמבח שהיא ה '  שכר השומרק שמעמידים ה:
 מקעתספיהץ שצמהו לחב?• ח עומר ושתי הלחם שאין באים אלא מהחדש,
, משום בעלי זרוע שי2רשו [ ו  [ואשילו התנדב לשמיר בחנם אי! שומעין ל
ם עומרים שש, ובן שכר מניהי ספרים ר מ  הכל מאותו מקום שאלו ש
 שבירושלים ודיינץ שדנץ אח הגזלנים בירושלים ושכרן צ׳ מנה בבל שנה
; משאיכ י צרכן ונשיהם ובניהם ובני ביתן י , כ ו ע , אעפ״י שלא ר תר ו  או י
 כבש שבוגין מהר הבית להר המשחה להוציא עליו הפרה אדומה וכבש
 שהוצ-א עליו שעיר המשתלח ומזבח העולה וההיכל והעורות וכן אמת המים
 שבירושלים והומה ירושלים וכל מגדלותיה ובל צרכי העיר באין משירי
. ועבי׳׳ם שהתנדב מעזת לדברים האלו או לעשות עמהם בחנם ה כ ש ל  ה
ות ובו" ונאמר  אין מקבלין ממנו ואפילו גר חושב שנאמר לא לכם ולנו לבנ
. ומותר תרומת הלשכה ושירי הלשכה לוקחין בו זכרים  ולכם אין הלק
 ויקרבו בולן עילות, כשמזכחעוםד בטל ונקראות קיץ המזכה שתנאי ב״ד
 הוא על בל המותרות שיקרבו עולות בהמה, לא עולות עוף שאין קרבנות עוף

 בה־־םבים פיט ממלכות
 מבירה ה״ב דמחלק
 דדוקא במכר הקדש
 ־כההיא דקידושין אבל
 הקדש שקינה בכסף
. ו  יכו* ההקדש לחזור ב
 והשבים שם הראב׳׳ד
 בהשגות והביא ראיה
. אבל א כ ה  מםשנחינו ד
 דעת הרין בפרק קמא
 דקידושין דהיבי דיהיב
 ג1בר מעות על שירות
 ידועים והוזלו לא מצי
 לחזור דלא אטרינן בזה
 לא יהא בה הקדש נרע
 מהדיום דהא הדיוט בעי
 לקבולי עלה מי שפרע,
 ומתני׳ דהכא שאני כיון
 שלא היה הסלתות בע־ן
 לא קנה הקדש ק נין
 נמוד ולפיכך אם רצה
 לחזור חוזר עיי״עי,
 ומלשין הרע״ב משמע
 בהרמב״ס. וכדברי הרין
 דאיחישכחב נ״כ בשיטה
 מקובצת בכימ בדף כ״ז

 ע״כ בשם הרא׳ש:

 הוספת ירט אלו הן הממונין פרק ה שקלים רעמברטנורה

ם. חמשה מפר מינים של פקידות פרק ה י נ ו  פרק ח א אלן הן הספ
 ומינוי של שררת דמשיב במתטתין היו תמיד
 במקדש. מיהו הנך גברי דחשיב לא בזמן אחד היו. 'אלא החסידים
 והכשרים שבכל דור ודור הוא מונה. ורבותי פירכו על שם
 שהממוטם הראשונים שכתמט על כך.
 *״ה א אלן* הן הממונין שהיו במקדש»). כך היה שמם. לפיכך נקראו הבאים
ן בן פינחס ב) על אחריהם על שמם: על החותמות חנ ו  י
ל הסלתות.מפרש לקמן במתטתין) : ע ו 5 T m ס י י י כ ס נ  החותמות נ). אהיה על ה
ל על הפייסות. להורות סדר הגורל ה ע ת ת , פ ( י ת סו י  בן שמואל על הפי

VSSZVSZi י ס ־ ׳ א ד ־ ״ ־ ל . י ־ י י ־ ״ - י ״ ־ > ז ־ ^ 
 כפרה כגון זב וזבה ויולדת כמביאים קיט חובה דהיינו
 סורים ובני יונה נותנין מעותיהן לשופרות שבמקדש. והממונים

 על
 אחשורוש. וכתבו התוספות דתימה הוא לומר שהאריך ימים כל כך ונראה על שם מרדכי הראשון היו נקראים הממוטס על במו
 לפ׳ שאינם [ממנים] אלא בקיאים בעלי שכל ומדע עכ״ל ולמד הרב לומר כן על כולם. ויש לתמוה שאף שכתב פירוש הירושלמי
 תפס ג״כ פירוש רבותיו. ולמה לא תפס ג״כ לאידך פירוש לבירושלמי דחד אמר מי שהיה באותו דור מנה מה שבדורו •
 ועוד הסברא הפשוטה היא נוטה כך יותר משט הפירושים האלודמסהמא המונה מונה אותם שבדורו]: על הנסכים • הר׳׳ב

 א אלו הן הממונים וכו׳. פירש הר׳יב [״דהנך
 גברי דחשיב לא בזמן אחד היו אלא]
 החסידים והכשרים שבכל דור הוא מונה שא״א שאלו הנזכרים שהיו
 ממונים בכל זמן הבית. דבכל דור ודור הד משתנים הממונים

 ועיין בספ״ג דיומא. [״אבל מ״ש
 הרי׳ב.דלא בזמן אחל היו שכן לשק
 הירושלמי חד אמר כשירי דור ודור
 הוא מינה וסברא בעלמא הוא.
 שמכיון שמונה כל הכשרים שכמעט
 נמנע הוא לומר ככל היותר כשדם
 היו הכל בדוי אחד] יכתב עוד ורבותי

׳ [״אפשר שנתכוין לכעלי התוספות דמסכתא מנחות  פירשו פ
 פרק רבי ישמעאל סוף דף ס״ר אדה/־ כ:צרו מלכות בית חשמונאי
 זה על זה כו, א״ל מרדכי כו׳ דפירש עי שהיה בימי

נים ו  צי

 פייה א אלו הן הממונים.
 ירהצמ׳ יומא מינ
, מיי' פ•! מה׳ פלי כ י כ  מ
 במקד! מ״א: פתה־ה על
נ 1 ק . מנחות ס׳״ה עי נ ק  ה

 שנויי נוסתאות
ו כד״נ ואלו. י  פיה א א
 הנסכים ול״נ
 ונכ״ק וכט״מ המלחות
 וכיה מ־ע״ג ועיי הוי״נו .
 םהתיה בכי׳ק וככי׳מ
ה , י ת  וגמשכי״ר מ
 (פתהיה זה מרדכי)
 כד״כ ונכייק ליתא .
 למה מ׳׳נ ובכי״ק ולמה .

 ראשון לציון
ל ע ה י ד ב ״ ע ר  פ״ך,א ה
 החותמות כו׳ עיץ

 יסל׳מ:

ם מכ״י י מ ס  ל
 קדמוני

 כתב

 והשמן
r3 בו שם היום ושם המשמר ואחיה היה מתן צו הסולח והיין 
 על הפייסות כלמסרש ביומא פ״ב כשהיו באין(הכיס וקן ויושב
 במערכה בלשכה חציה בנויה בקולש וחציה בנויה בחול ומלמל להם לרך
 הש׳יש א״נ הוא כיה נופל מצנפת מראשו של אחד מהן וממנו היה מתחע
ה זה מרלכי בלשן ולמה נקרא שמו פתחיה  המנין כלמפרש התם: פתחי

ן ״ ב ב י  . ר
ה א אלו ק הממונים. ירושלמי רבי חזקיה ורמן ח אמר כשירי לקק י י  פ

 כל דיר ודור בא למנות מזרנא אמר מי שהיה באותו הלור מנה
 מה שבדורו: על החותמות. שהיה נותן חותם למי שרוצה סולת (״ן ושמן
 מן הנזבר לדמיהן ידועין לכל ומי שבא לקנות מן ההקדש נותן מעות ליוחנן
 והוא נותן לו חותם והיה כתיב בו למי נסכי כבש אן איל רו פר כלמ:רש

 פ־ה
 לפרש
ה נ ש  מ

ז ע ו  ב
 פ״ה (א) [וזהו לע״ד כוונת הירושלמי. ועי׳ מוס' מנחות ס״ל ב׳ ל״ה
ח שנקראו כך, וק״ל ו  אמר. וי״א דהתנא מנה אותן שהיו מ
 פתח״ זם מרדכי. ואת״צ להמשכה באמת כנר פיתה מזמן מרלכי, וכך

 כ'

 תפארת ישראל
 הראשונים ל:;רוא

כ  י

ן ל  א במשנה א
 הן המטמין. יש
 בשעה שנשנית
 זו היו אלו
 הנזכרין במשנה םמונין,
 אי נטי הםםונין
ו על נ  הראשונים שנתי
ך  בך היה שמותם כ
 ונקראו הבאים אחריהם

. ם מ  על ש

 לקוטי־ם
• נד ׳ ה א ב ם י v ״1 פ , ל פרק ה א) על נרו מיני פקידה ושררה: ב) דרך ה  3 פתחיה ע

 הק־נין. *יל הימנים כס׳ז כל המלכים פל פס מלך הראשון, ככל מלכי מצריס פרעה,
,  מה׳ כלי המקיש המגמה וכל מלכי פלשתים אבימלך, וכן כל מלכי יםראלדור [יחזקאל ל״ל ג״ל]
( כמו כן כ! הפקידים הללו נקראו על שס הראשונים שנתמנו כשעלו ' א ^ ,  פעל *!׳ס ה

ל הגורלות ) הוא היה שר המשגיח ע  J^^m^v^ מהגולה , אשר מסתמא ממהמנו מכנסת הגדולה, וראי גס כשירי הדור היו(א): ג) מפורש במ״ר: ד
! שעשו בכל יום מי יזכה בעבורה זו ומי בזו: ה) דיני קנין שרגילי; להתערב בהעזרה מדרכו מביאיהן, ודי! התערובת עמוקים מאוד, מ \ :  "שוי» i ש

 יונה \היה

P 
 מיינ



ה ציונים ב ם תוספת ירט ק י ל ק ) ה ש T © p ^ D D H p א  ר.עמברטנורה א
 p בבי. יומא כ״נ ע״א ילו:׳
 פא: סייז ?״ו יומא מיג היא:
 שנויי גוהחאות

ם) ה פותח(ברברי י ה  ש
 בכיימ ובמשכי״ר שהוא
 פותח דברים ; וניס
 דברים נס ככי״ק; ככי׳מ
 על שפותח וליתא מו״ם
ן ככי׳׳מ לשונות .  לשו
א חופר בכי״מ י נ  נחו
 נתוניה איש חופר .
י וכיה במשבי״ר ב  ב
 (ובקרא) ; בדיו רפ׳ג
; ; נכי״מ ביבאי י בי  בי
. י ב  בכי׳־ק בבי ו5׳ל ב
ל הפקיע במשכי״ר  ע
 ממונה על הפקיע ,

 ראשון לציון
. י נ  תוייט סד״ה ק כ
 ומ׳ש הריב הי׳ אלא נכי
 לויס במ״ב פיק רמיות
 ואפשר דהראיה ממדות
 שכתכ הריב קיזי על הלוים
 אכל נהנים מצינו כלוקץ
 מן הממונה גפייש כשמו״ י
 מלל כדאי׳ להדיא ביומא
. עיש והתוי׳ט שכתכ  מ
 על הל׳ב דלא רק היינו
 להריב לא מ״תי אלא
 כדאמרן נמסכת מדות,
 ושם כמדות לא מכר אלא

 נכי לוי:

 לקוטים
 יונה יכיא דמיהם למקדש
 חה הממונה נותן הקינין
 ל:עלי הקרכנות ועושה
 תשכון עם הנזכרים ונותנים
 לו טכ״לונזה אתישפדדלא
 היה יחיד ממונה על לבר
 שנממין ט הוא דומה
 לאחיה שעל הנסכים שהיה
 צריך לחש כ עם יוחנן 5ן
 פנחס שעל החותמות ונזה
 נתה תמיהת התייע שתמה
 כמשנה ללקמן נליה היץ
 ללפי׳ הריכ סלקא
 בתימא (הון עשי:־) :
 בן אחיה על חולי מעיה סי׳
 הריב לומר לכהניס איוש
 הסם טונלמעיס והכיחי־,א
 בירושלמי ויש לתמוה דמאי
 לבר שבממון שייך כיה
 לקחשיכ ליה בדדי רלעזי
 שעל הפיכות להוי יתיל
 ממונה על דבר שבהמון
 במשנה ללקק אבל הרמכיש
 בחבורו כתכ מבקר אותם
 ומרפא כל תחלואיהן עכיל
 דמשמע דהיה ממניא להם
 הסמןים ההליכים לרפואתם
 ועמל הוצאותיו או משירי
 הלשכה על כי לכ ביל מתנה
 עליה ביטלו צורך רמותתם
 מן החולי הבא להם מרוב
 עבודת הקדש או מהכהנים
 בלי שיאמר להם מה הם
 הסמים אלא שיאמר לדם
 כך הו;אתי ובזה אתי שפיר
ר  שהיה ממונה על מ
 שבממון אבל מ״מ תמהני
 ללא ניכר דבר זה כירושלמי
ק התם עיי שהיו ס ל נ  ל
 רכהטם הולכים יחפים וגזי
 באין לילי רזולי מטים זהוה
 ידנו אי לין חמר טכ לל:כייי'
 ואי לין חמר עכר מעייש

 ותו לא: (ש:)

 על הכופרות לוקחים המעות ומביאין בהן הקינים והיה צריך כתבהםלתותוהיינוהךכמ״פבס״פ דלעיל. ונ״כהרמב׳׳םבפ״ז
 שיתמנה על זה יחכם גדול ובקי. כדאמרינן במסכת אבות מהלכות כלי המקדש לזה פעל הנסכים היינו על היין והסולת.
 קינים ופתחי נרה הן הן גופי הלכות: שהיה פותח דברים וזה שלא כתב שמן לפי שהשמן נבלל בסלתיכמ״ש בלול בשמן.
 כוי. והוא מרדכי בלשן שעלה מן הגולה ונקרא כן שהיה בולל וכך פשה ברפ״ב מהלכות מעשה הקרבנות שכתב היין והסלת
 לשוטת הרבה: על חולי מעים. םמביאין עם הקרבן הם הנקראים
 לפי שהכהטם הולכים יחפים על פתחיה. שהיה פותח בדברים והדשן ויודע נסכים והסלת לבדה נקראת מנחת
 הרצפה ואוכלין בשר הרבה ושישי! מים שבעים לשון p .0 אחיה על חולי מעיים*). נסכים ולא הזכיר שמן וזי׳ל בהקדמתו
ד נתניאחופרשיחיןמ).גביניברוזט).בןגבר למסכת מנחות והדבר הנקרא מנחת י מ ו ת ט י י צ  היו מעיהן מתקלקלי! י
ס הוא סולת בלול בשמן זית. ט ס ^ נ ע מ ^ ד ל ב על נעילת שערים^מבכי ע י ו ס כ ס ה ה ם ז י " מ ו א ל פ ו ר  ל

. היה ממונה 1 ״ והנסכים הוא היין שמקריבין עם ן  למעים: חופר שיחי
ד שיהיו מים מצויין לשתות העולה או השלמים ג״כ והוא מה שנאמר ויין לנסך ולפעמים  לחפור בורות שיחין ומערות כ
. כך שמו של האיש המכריז בכל קוראין לכל ר״ל הסולת בלול והיין נסכים דרך העברה ז  לעולי רגלים: גביני כרו
 בשמות לפי שאין היין בלא סלה ולא סלה בלא יין. וכולן
 תכסיסי קרבן ר״ל העולה והשלמים ע״כ ועיין [״משנה ה׳
 פ״ז דלקמן וכן] משנה ד׳ פ״ט דמנחות: [״שחיה שתת
 בדברים ודורשן. כדמפרש בגמרא פרק ר' ישמעאל דמסכת
 מנחות דף סייד דהוה עובדא בתלת נשים דאייתו ג׳ קינין
 חרא אמרה לזיבתי וחרא אמרה לימתי־ וחדא אמרה לעונתי
 סבור מיכה זיבתה דבה ממש וכו׳ וכלומר דכולהו חדא חטאת
 וחרא עולה. א״ל מרדט שמא בזוב סיכנה״) [שהיסה שופעי

 בקר בבית המקדש עמדו כהטס לעבודתכם ושומעים קולו
. לנעול השערים בערב ולפתחן ם  מיריחו: על נעילת שערי
. להלקות הכהנים והלוים שנמצאו ישכים ע י ק פ  בבקר: על ה
 על משמרותיהם שהיו שומרים את המקדש בלילה כדאמרן במסכת
 [מדות] מי שהיו מוצאים אותו ישן היו חובטים אותו ושורפים
 את כסותו. ובירושלמי מפרש הפקיע הפתילות של מטרה ושל
 ביה השואבה כראמרינן בפרק החליל [נא:] מבלאי מכנסי כהניס

 ומהמייניהם
ה שמא בעינה סיכנה ברוק ואשכח. ומ״ש הר״ב שהיה נ כ  דם יותר מהתכנה למות ונדבה להביא עולת נדבה] שמא ביס ס
 בולל כוי,מפרש החם כאותו ששנינו שם שהביאו מעין סוכר ומגטת [צ״ל ומגגות] צריפין דאילו רידע ע' לשון כולהו
/ הר׳׳ב להלקות הכהניס והלוים כוי והרצועה פמלקין בה נקראת פקיעה. י  סנהדרין נמי ידעי ע׳ לשון]: בן בבי על הפקיע. פ
ד שירגיש בה יותר.  ולכך נקראת פקיעה שאינה רחבה בראשה כשאר רצועות מלקות אלא מפסקת בראשה לרצועות דקות כ
 ופקיעה לשון פיסוק וסדקים כמו מבלאי מכנסי הכהנים [היו] מפקיעין לשון קריעה. כ״פ רש״י בפ״ב דיומא דף כ״ג. ואיתא התם
 אמר אביי מריש ה״א הא דתנן בן ביבאי ממונה על הפקיע אמינא פתילתא כדתנן מבלאי וכו׳ כיון דשמענא ולא עוד אלא
גדא. וכיון דבגמרא דדן דחי לה לפירוש דבירושלמי יש לתמוה על הר״ב שהביאו אחר שפירש  שלוקה וכו׳ אמינא מאי פקיע נ
 פהשא דגמ׳ דיר!. ואולי מפני שראה שהשיג הראב״ד בפ״ז מהלכות כלי המקרש והקשה על שלא מנה הרמב״ם הממונה
 על הפתילות ה״ל הר״ב דקסבר הראכ״ד דאביי ה״ק מריש ה״א מירושלמי כיון דשמענא אמינא וכו׳ כלומר ואיכא למימר
 הט ובמסתפק בפי׳ הוא אומר כן וזוהי השגתו של הראב״ד דכיון דאטי לא הכריע בפי׳ פקיע מאי היא. ה״ל להרמב״ס
 לכתוב ב׳ הפירושים. [ומי׳ש הר״ב להלקות הנהנים והלוים לא דק דלא מצינו להא אלא גבי לוים במשגה ב׳ פ״ק דמדות]:

. ועיי במשנת אליהו, טל  ״) ובירושלמי מפרש לזיבהי—זאב בא ליטול את בנה. ואולי גס בכבלי ציל שמא בזאב סכנה ולא כפדפ״י

׳ ב ב י  ר
 חדא להעאת וחדא לשלה אמר להר מרדכי שמא בזוב סיכנה ביס סיכנה
 בעינא סיכנה וכולן עולות דבנדר הביאום בדוק ואשכח ליינו דתנן פתחיה
ל חולי מעיים.  על הקנין שהיה עומד לפרש כיצד מביאות הנכים קניהם: ע
 ירושלמי על ידי שהכהניס הולכין יחסין ע3 הרצפה ואוכלין בשר ושיחין מיס
 שאסולין לשחות יין כדכתיב ״ן וככר אל חשת זכו׳ הוו כאין לידי חוצי
א חופר שיחין שיהיו מצויץ י נ ו ח  מעיים!הוו ידע הידין חמר פב צמעיא : נ
י כרוז היה משטס ואומר עמדו הכהנים צעמלתנס נ י ב ם: ג י  מים לעולי מל
ע. ירושלמי שהיה ה על הפקי נ ו מ : מ (  כו׳ כדאיחא ביומא פרק א' (דף כ:
ס זמהמיניהן היו מפקיעין ובהן י מ ס כ ן מבלאי מכנ נ ח  מזזיג את הפתילות מ
! לשמחת בית השואנה וקשה דבבבצי ביומא [דף כנ] מפרש  היו מדליק,
 מאי פקיע אמר רב יהודה א) מרעתרא מאי מרעתרא אמר רב פפא לתירקא

 שהיה פותח דברים ודורשן ויודע בשבעים לשון היכי דמי פותח דברים ודורשן
 כלאמר במנחות בפרק ר׳ ישמעאל (דף סד:) מעשה שבא העומר ממות
 צריפץ ושתי הלחה מבקעת עין סוכר מעא עומר לא הוו ידעי מהיכא אייתו״
 חכרו! אתא ההוא חרשא אוחיב חדא ידיה אאיגרא וחדא ידיה אצריפא
 אמר >הו מרדכי מ׳ איכא דוכתא דשמיה נמת צריפין או צריפין גגות
 בדוק ואשכח ממא לאחו״ שתי הלחם לא סוו ידעי מהיכא אייתויי מפרש
ז ישראל אכרוז אתא  בירושלמי לני שכל התבואות נשדפו באותה שנה כאי
 ההוא חרשא אזתיב חדא ידיה אעיניה וחלא ידיה אסכרא אמר להו מרדכי
 מ׳ איכא חכתיה רשמיה עין סוכר או סוכר עין בדוק ואשכח הנהו נ' נשים
 דאתיין ג' קנין חדא אמרה לזיבתי וחדא אמרה צימתי וחדא אמרה לעינת׳.
 סבור זיבת׳ זיכה ממש צימתי ששפעה כיס לעינתי שופעת כמעין דכלהו

 דעייע*
 אי) לפנינו ביומא שם איתא א״ר מלרא מאי מלרא אמר רב ספא מטרקי לנדעי וכו״

עז ן תפארת ישראל בו י ב  י
 כ' חוה׳ ב״ק [לצ״ל ב׳] לכמה משניות היו קולס רבי / רק רבי סדרם,
 וכן מוכח לע״ל במ״ק [די״א אי] דאמרינן כאן קולס נזירה, א״כ נשנת
. א״כ  המשנה קולס יוחנן כהי׳ג שנזר הנזירה, והוא חי זמן רב קודם רבי
, היו הראשונים שנתמנו, והרי  זהו ממש כדברינו הנ״ל, שבימי מרדכי
 אז נשנת המשנה. ומחורץ ג״כ בזה קו׳ תיש׳ מנחות הנ״צ, לתימה שהאריך

, וליתא, דהרי בימיו נשנת המשנה]:  מרדכי ימים כל כך

: ו) להבין ן ה ה שיארע ב  והיה צריך חכם גדול לטרות הדינין בכל מ
ם משתנה  דברי השואל עצמו על בוריין, בכל לשון שישאל, דבמה פעמי
ק מלשון ת ע ר המלות, [קאנשטרוקציאן בל״א]חה אינו נ י ן ע׳יי סי י  הענ
, אבל ם ל ו ע ' לשו,/ חף שיש לשונות רבות מזה ב  אל לשון והמר ע
, ואח״כ ׳ היו מעי אומות שנמנו בבראשית פ״י  לשונת הראשיות ע
 ברור הפלגה נתבלבל מלשון א׳ במה לשונות: ז) הרופא, לרפואת

) הוא היה מורה איזה מקום ראוי למטר בארות ומערות ושיחין לעולי , מדהלכו יחף על הרצפה: ה ס י ע ס פעלולים בחולי מ י  הכהנ
, ן ס לעבודתכם : י) לתק י מ , עמדו כ ד ק ו מ , בכל בוקר בעזרה לפני בית ה ו י ה להכריז הוא או משרתיו על פ נ ) הוא היה ממו  רגלים : ט
, והיה ת ו מ ו ק , והלוויים בכ״ד מ ק ״ מ ה י ב : יא) דבג׳ מקוננות הכהנים שומרים ב ו י , ולחזור ולפמחן בבוקר על פ ב ר ע ב ש ד ק מ  ולנעול שערי ה
ע [קאנשוק בלי׳א]. ונ״ל רהא דכרחה בש׳יס [יומא כ״ג]  הוא או אנשיו חוזרים טל המשמורת בלילה, וכשמצאו להשומר ישן, היי מלקהו בסקי

ג ר ל ע י  מ



 256 תספח ירט אלו הן הממוני] פלק ה שקלים ר״ע מברטגודד!
, צימבל״ו בלע״ז וכן כהכ ומהממיהם היו מפקיעים פתילות: צלצל. כלי שיר שיש לו  על הצלצל. פי' הר״ב כלי שיר [יכו
 במשגה ג' פרק ו׳ דתמיד ועיש גם] עיין במשגה ה׳ פ״ב דערכין: קול גדול לפון הצילנה אזניו צימבל״ו בלע״ז. וכשהיו שומעין קילו
. להתחיל את הפיר, ר י ש נרס בן לוי על הפיר. פי' השיר שבפהרמב״ס פ״ז מהלכות היו הלויס מתתילין כשיר: על ה  הו
. שם משפחה:  כלי המקדש. וביומא סוף פרק נ' קורהו הגרוס וכס פירש״י וכשהיה מסיים היו כולן מסיימין: בית גרמו
. שהיה עשוי כמין ם י נ פ  בן לוי כלומר מן הלויס: [*ופנחס על לחם ה

 י בן ארזה על הצלצל יג). הוגרס בן לוי
 על השיר ע)• בית גרמו על מעשה
 לחס הפנים יי) בית אבטינס על מעשה
 הקטורת טי) אלעזר על הפרוכת «). ופנחש
 על המלבושיי). ב אין פוחחין משלשה
 גזברין י״). ומשבעה אמרבלין י0< ואין עושין
 שררה על הציבור בממון פחות משנים.
 חוץ מבן אהיה. שעל חולי מעיים כ). ואלעזר
 שעל הפרכותבא). שאותן קיבלו רוב

 תיבה פרוצה והיו אומנים בעשייתו
 ובאפייתו לרדותו מן התנור בלא
 ישבר ולמשותו פלא יתעפש: בית
ס. שם משפחה שהיו בקיאים נ  אבטי
 לפטם הקשורה ומנירין בעשב ששמו
 מעלה עשן וכשהיו מערכין אוהו עם
 סממני הקטרת היה עשן הקטרת
 מתמר ועולה כמין מקל: על הפרכות.
 לעשות פרכות חדשות כשהיו צריכים:
 המלביש. היה ממונה להלביש
 הכהטס בשעת עבודה ולהפשיטם
 אחר עבודה ולשמור בגדי כהונה בלשכות העשויות לכך:
 ב גזברים. הן שממון ההקדש תחת ידם והן פודים הערכי!
 והחרמין וההקדשות וכל מלאכת הקדש בהם נעשית: אמרכלין.
 למעלה מן הגזברים. ונשא נשיאי הלוי (במזכר גי) מתרגמינן
 ואמרכליא דממנא ולשון אמרכל אמר על כל ובערבי קורים
 לגדול אמיר. מה היו ז׳ אמרכלי! עושי! שבעה מפתחות העזרה
 בידם רצה אחד מהן לפתוח אינו יכול עד שיכנסו כולם ויפתחו
 והגזברים נכנסים אחריהם ומוציאים מה שהן צריכין. ועוד מעלה
 האחרת למעלה מן האמרכלים היתה שם שלא נזכרה במשנה
 ומייתי לה בתוספתא והן שני קתילוקי! ונמצאו שם ה׳ מדרגות.
 כ״ג. סגן. קתילוקין. אמרכלין. גזברים: אין עושק שררה
ם. דכתיב(שמוח כ״ת) והם יקחו את הזהב מיעוט י  פחות משנ

 רבים

 על המלבוש. והר״ב העתיק המלביש
 וכן בסדר המשנה שבירושלמי ופנחס
 המלביש]: ב אץ פוחתי; מגי
 גזברים ומזי אמרכלין. וכתב הר״ב
 דאיכא נמי ב׳ קתילוקץ וכולהו יליף
 בירושלמי מן •הכתוב פבד״ה ב'
 צ״א ויחיאל ועזזיתו ונחת [גיזברין]
 ועשהאל וירימות רוזבד ואליאל
 ויסמכיהו ומחת ובניהו [מרכולין]
 פקידים מיד כונניהו ושמעי אחיו
 [קתילוקין] במפקד יחזקיהו המלך

 ועזריהו נגיד בית האלהים ופירש ביפה מראה דאע״ג דבקרא לא
 נזכר כמה מהם הגזברים ומי מהן המרכולין הא פשיטא דתגזבריס
 גי שהרי הגזברים ממונים על דבר שבממון ואם ק בעינן ג׳ כדתנן
 בסוף פאה הלכך פסקיה לקרא דג׳ מיטיהו הס הגזברין והשאר
 הס המרכוליןוהם זיובמטי הקתילוקלאאתפרשאלא דבירושלמי
 איתא המלך וכהן גדול כשהוא חותם הגזבר חותם ונוהטלאמרכל
 אמרכל חותם וטתנו לקתליק קתילוקין חותם ונותט לכ״ג כ״ג
 חותם ונותנו למלך כו, ובערוך כתב ממונה על האוצרות אבל
 רש״י בסון) הוריות פירש כן על הגזבר ונראה דודאי כולן
 ממונים על האוצרות אלא שזה למעלת מזה. והקתילוק שהוא
 למעלה מהאמרכל לא היה לו שום טורת כי אס לתתום כמו
 המלך וכ״ג ומחשיבות הכי׳ג שלא ימסור לו האמרכל לחתום
 אלא ע״י חשוב ממנו והוא הקתילוק ולשון הרמב״ם בפרק

 ד׳ מהלכות כלי המקדש. ועוד ממנין קתילוקין להיות לסנן כמו הסגן לכ״ג: נזברץ. פי' הר״ב והם פודים הערכים כוי
 כן לשון התוספתא וכלומר פודים את הנפדה מתן ומוציאין אותם הדברים הראוים להן להוציאן. הרמב״ס בחבורו שם. ועיין

 סוף פ״ח דערכין: חוץ מבן אהיה כו׳. ותימא דפתחיה שעל הקיטן ונחוניא חופר שיחין ג״כ בדבר שבממון היו ויחידים הם
 וארמית

ן - ב ב י  ר
: ב מד מרטלין ל "  שהיה מלבישן לכהן גדול ומתקנן שיעמלו נאין 3ו ואיט נ
 תניא בתוספתא פ״ב גזברין מה הן עושין הזדין את כערכין ואת ההרמין
 ואת ההקדשות וכל מלאכות הקדש בידן מרכולין מה הן עושין זי׳ מפתחות
 עזרה בידן רצה אחד מהן לפתוח איט יכול עד שיכנסו כולן מרכולין פותחין
 וגזברין נכנסין ויוצאין ולפי כבוד הנכנסין היו יוצאין אמר ר׳ יהודה למה
 נקרא שמו מרטל מפני שהוא מר על הכל פי' מר אדון לשון מרות ירושלמי
 תנא אין פוחתץ מב׳ כתילקין סדא הוא לכתיב ויחיאל ועז!יהו ונחת נזברין
 ועשהאל וירימית ייוזבד ואליאל זיסמכיהו ומחת ובניהו מרטלין פקידים מיל
בר ניתנו לאמרטל מרכול  מניהו ושמעי אתיז כחילקין כשה,א חותס עז
 חותם ומתנו לקתלקום וקתלקום לכ״נ וכי׳ג למלך ואין עושין שררה פחות

 מכניס

 למייעי לפסיק ריכיה כדתליא ולא עוד אלא שלוקה מן הממונה בפקיע:
 הצלצל מלשון בצלצלי שמע כצי שיר: על השיר נעימה יתירה היה ץלע
 אמרו עליו על הונרוס בן צו׳ שהיה מנעים את קוצו בזמר וכשהיה נועץ
 גוללו לתוך פיו היה מוציא כמה מיני זמר והיו אחיו הכהנים נוקדן בבת
 ראש: על מעשה לחם הפנים שאין אלם יולע לרדות כמותם כלאמר
: ובית אבמינס על מעשה הקטורת שאין אדס יודע כמותן  ביומא פ״ג
 שיהא מתמר ועולה כמקל: על הפרוכת שהיה ממונה על אומי פרוכת:
 פינחס המלביש שהיה מלביש בנלי כהונה גדולה לכהן גדול בשעת עבודה.
 ירישלמי מעשה בכהן אחל שהלביש להרדיזס אחל ממן לו ח׳ זהובים ותיקנו
 שיהיה נאמן ממונה עליהן שלח יהא כהן רשאי צהלבישן לאחר ויש מפרשים

ן י כ  ישראל י
0 די״ג  כמקל, ומתקפל מהתקרה על הכתלים [כיומא מיג א׳]: ט
 פרוכת היו במקדש לי״ג שערים [כיומא מ״ד] והיי הוא המכניס ומוציא
 צרכי הנשים האורגות הפרוכות, ומלמדן עשייתן, ומשגיח אס
 עשוהס יפה [ככתיכויז לקץ א׳]: יז)על פיו נעשו בגרי כהונה,
 וברשותו נמסרים לכהן העובד, וברשותו מחזירץ אושןאח״כ:
 יה) [אייננעהמער] , לגבות מעות הקדם ערכין וחרמין:
, ואץ ׳  יט) [אבמרבעסעהלסהאבער], הממינין על אוצרות בית ה
 הנזכר מכניס הו מוציא .בלי רשותן. ועוד היי למעלה מהן ב׳
ק סגן  קתוליקץ [בלשון יו; קאעוציקאס, ר״ל שר הכללי], למעלה מ
 וכוה״נ: כ) אף שהי׳ ממונה ג״כ על עסק ממון [לאפאטעק] לסממני
 רפואה: כא)שהי׳ ג״כ עסק ממון לקנות הצמר והשש הנצרך לפרוכת:

 אבל

ן תפארת י כ  י
 מלפרש דפקיע היינופתילות, משוס דא״צ בכל לילה רק ז׳ פתילות
 וכל הדיוט יכול לתקנן, לא מצאו הדבר שקול כל כך בכדי למנות
 עליו ממונה לבד: יב) [צימבעל]/ שהיה לו קול גדול, וכשהקיש עליה
ה סימן ללוייס לפתוח בשיר, והוא היה השר הממונה על המזמרים:  ט
 יג) הוא היי השר המנצח בשיר על המשוררים להתחיל או לסיים ,
 ועל פיו נתבררו כל יום המשוררים לעמוד על הדוכן וגס הוא היה
 המלמדן השיר : יד) אומנות גדולה היי באפייסה, שלא השבר בשעת
 אפייתה, ושלא תתעפש. ונ״ל דמשוס דלא רצי ללמדה לשוס אדס
 [טומא ל״ח אי], להט היה נשאר מנוי זה במשפתהס תמיד, לפיכך
 קאמר התנא בית גרמו וכן קאמר מה״ט בית אבעיגוס: טו)שהיו
 יודעין מין עשב שנוהנין בקטורת, שעל ידו העשן מהמר מהקטורת

 יונים

 החורפ בן לוי 0׳ בית נרמו.
 גו׳ בית אנטינוס . יו&א
 ל״מ ע״א יל!עצמ־ י«זא פיג
 ליה, שהיפ רנה פ״נ פסןר, מ׳

 זאמ עילה , פופ:מא יומא פינ
: ב אין פוחתי; . י " " 
 ממ־ד כ״ז ע״א עי׳ ירומגמ׳
 פאה פית ה״ו מי״ פ״ד מה׳
 גל• המקדפ הי׳׳ח: ואין
. נ״צ !T «׳ג ה י ר  ע.׳ שי[ ע
׳ >״ft חגחימא פקידי  שכיר פ
, פיי׳ פ* מ פה' ממנופ '  a׳׳ נ

 נגייס ה׳ה:

 שנויי נוסחאות
 הוגרס במשבי* חונדם
 ככי״ק הוגרם; כמשי ד'
 סי.׳ חגדס• גרכו בכי״ק
. (מעשה) לחם  גירםו
 בכיימ ליתא. על מעשוה
 הקטורת נכי״ק בטעות
 הסופר לא רצח ללמד(?)
. רח  על מעשה חקמו
 (על) המלכושנר״נ עכי׳א
 ובמשבייר המלביש וליתא
 וכיה גיעיכ ועיי תוי״ע .
 ב מג׳ גזברין ומזי
 אמרבלין כמשבי״ר מזי
 םרכולין וגי נזברין
 (ובצי\מ שש כמסתתנו);
. מרק ולין .  גכי״ר! .
. ד ) ח ר ר  שררה גכי׳׳ק צ
 (בממון) במשבי״ר ליתא
 בטעות• שעל חולי נכיימ
 על • . (ואלעזר שעל
 הפרכוח) שאותן נט״מ
 עאוחו וליתא; בו״ורס־ב
. . ד ז ע ל  בטעות רבי א
 (רוב;הצבור בד׳ינ ומי׳יר,
 וככי׳׳מ ובמשבי׳ר ליתא,

 ראשון לציון
 #ם ברע״כ י״ח צלצל
 לשון תנילנה אזניו כיי
 בירמיה יינו ג' איתא
 ת;יל;ה לז-ניו וכששאל א׳
 ג' י' א כתיב תצילנז שתי
 א־ניו: שש חוי׳׳ט ריח
 ופנחס כו׳ ושנתם המלביש
 עיין סוף מ״ד פיא דמדות:
 ב חוי״ט דייח חוץ מכן
 אחיה כוי ותימה דסתחיה
 כו׳עי׳ בסוף קונטי׳ אתרון
 מבן המתבר בתשובת כער
 ובפריס מה שזיין טל זה

 ועיין ניסל׳מ :

 לקוטים
 בחוי״פ דיה רוץ כוי
 ותימה דסההיה. ;'כ
 י״ל דשתחיה לא היה רק
 מורה להם הדינין כמו
 כשירש בהרע׳פ לעיל ריס.
 ונחוניא י׳ל שחפר משלו
 ממשמע כיגמות ודויק
 p״c• (נייזקי ה;רי׳ב):



מ י ג ר י ע *mam אלו הן המטונין פרק ה שקלים תוספת יו״ט קכט צ  ד

?י ! נ r 5 % * 5 v 7 ׳ J . ג' חותמות לג׳ נסכין ג וארמית כתוב עליהן. לפי שהחוהמות היו טתנין לכל' ד ש ד ק מ r חותמות היי ב . J ) : ס ט  רבים כ
\*< ^ ב י ; י ^ - ש ^ ב ד ו ד ש ש ץ מ ' א ה י ל ב ע ' ת א כ ה י י ש , £ ) ז מ י  חליקיס של בהמות. חותם ראשון לנסכי בקר והן ג׳ משרונים הבא מן העם הצליל ב
: ו י ה י ״ ׳ ^ י ה ל נ ' ׳  סלת בלול בחצי ההין שמן ויין לנסך חצי ההין וחותמ! עגל. דבורן בלשון ארמית היה כמ״ש הר״ב, וכרי שהלוקח החותם פ״׳ »

ת שנויי נוסחאות י ח ס פ ת י ו ח ' ל ת י ל ש ש ז ' י א * כ י א פ ש ״ ^ ע ח ו 1 ר ו ה ל ע מ ד ם י י ; ו  והבי זכר לנסכי איל שתרגום איל דכרא ונסכיו שתי עשר
י בארבעה פט׳תארב* ל ו | ס י ו 1 ר ל מ כ ח מ ו ע • מ ת נ ה ש מ  מ

. ה ש מ  בטעות יתן כך ועל ירי זה שיטל אך כםייוך ח

5מ»ה״4^!א ל ל כ ל
א  ב א י ם ל ת י ח ח ה י ר ק ח ל ! י ו ל  ה

ת גטימ . וארמי ס ׳ ט  טעות. אבל במשנה ב׳ פ״ג לא פליג ב

% ' 7 f r w T א י היnw11?ופות ל נ מ י ס ם ד משי .*  בן עז
 כיילל
 ל
 ;ם) נסכי בקר

 סולת בלול בשמן שלישי׳ ההין ויין לנסך
 שלישית ההין. והג׳ גדי לנסכי כבש הצבור עליהן״): ג ארבעה חותמות היו
 בן שנתו והן משרון סולת׳ גליל במקדש ״)•וכתוב עליהן. עגל כי). זכר מ*),
ת גדי כי). חוטא ני) • מ עזאי אומר המשה י ע י ב  ברביעית ההין שמ! ויק לנסך ר

k u u .עגל.זכר . ( כ״ הן  ההין. והדי חוטא והס נסטו של היו.וארמית כתוב עלי
ק 5י3מי״ק;»״ ו י ) י L M נמסר אלא לממונים מל כך והם היו מ ט כ ל ד א ט ו  מצורע עשיר שמביא ג׳ בהמות יצייר גדי ח
ר כסי מלאה צ ב ז עניל ד ^ ב ! י י י כ ל מגדולי וחשובי העם והין מ ג • ע י ש ע א ט ו ה ̂ י ר א דל כ ט ו . ח ד ד ג ח א 0 י י ש 3 ׳ כ  עפ^ה לוגי! שמן מ׳ לג

א משמש עם נסכי בקר גדולים וקטנים הקדש ואף רבי ישמעאל דס-ל י מ ו ה ח י ד ל ק ת ו ו נ ן ה ב ך ו ן נ  למת! ת
ם נסכי צאן היה כתוב עליהן לא מפני ש־ ה זכרים וגקבותל).גדיי»< משמש ע ע ב ל ש ן ע ט ר ע ן 3 כ ו י מ א ס ד ו ש  מ

 ליהא (יכן בס. וך ב טימ
 מלס בזכר וחיטא ובבא דגדי לית'
ן לי-.א במש׳ כ ו ( ס ר  3ט׳;נ מ
 ־ סיו׳ (וכס לנסכי) ועיי

ר משט׳& בל״: ובט״ק כ  tows ז
ק וככי'^ ובמשבייר *יל מ ע ו  ב

 (עם) נסכי

 גדולים וקטנים זכריםונקבות. חוץ משל
 אילים ^). זכר משמש עם נסכי אילים
 בלבד. חוטא משמש עם נסכי שלש
 בהמות של מצויעק: ד מי שהוא מבקש

 מגדולס ועד קטנס היו מורגלי
 בכך. אלא שהיו רגילין בו כמו בלשון מ נ ח ו ח (צ׳׳ב, י א)

& £ ^ ם 3  הקדש. והר״בנתנ לעיל היי יגילי! 2
. ת ו ב ק  ביונית ולא כתב שרוב דבורם 0' וכריס ושל נ

 כמו שכתב• בכאן. אלא
 טתטם למצורע עני [שלש] עשרונית ותייק סבר למצורע עני דרגילין היו בו כמו שהיו רגילים בלשון הקדש. וכך כתב משמשי

/ >יה?.: י מ ם , ה ב סרמב״ם ברפ״ב למגילה ללשן יוני היה מובן אצלם מפני פ  נותנים לו חותם גלי והלכה כתנא קמא: וארמית כתו
פט״ר סצורע! נ ^י בכי ת. בין פירשו את התורה בלשון יון לתלמי המלך ונתפרסמה אצלם אותת ! נקבו  עליהן. שרוב דבורם בלשון ארמי היה: זכרים ו
 שהוא מבקש
 מי שמבקש

. ו  דברים נגעים באין: חמשה הי
 שט חותמות היו למצורע: חוטא דל
. לפי במצורע עט ר י ש  וחוטא ע
 חינו מביא אלא בהמת אחת ואס לא
 היה למצורע אלא חותם אחד היו

מ י י וכני ח ו ׳ / יי ׳-**!ן !! ׳.׳«w -^i-v! »-v ^ ׳•ו׳*׳^ ׳״׳*׳ ׳ • ׳ י • י ׳ !  ־- י י״׳ ׳

י \ ט , ' ד ה ה נ 1 מש י י ע ם ו נ ו : ; ל ו מ ל-י1 כ ו ה ת ו  העתקה עד שהיתה אצצם א
, יכי׳מ כל ה ל נ ש מ ה ב  פרק דלקמן: זכר. פירש הר״ב איל כו׳ והכי קרי לי

 פ״ג דר״ה״): גדי משמש עם נסכי הצאן גדולים וקטנים. ר״ל

 לנסכי עולות שאינן באות אלא זכרים בין לנסכי שלמים שבחים
 זכרים או נקבות. ועולות ושלמים הן שטעונין נסכים כדכתיב

 במדבר
 עדם מן הצאן כדכתיב בפרשת ויקרא ואם מן הצאן קרבנו מן הכשביס או מן העזים [״וכן עור בפרשת נסכים שבסדר פלח לך]
 קאמר תנא דשוים מסכיהם גדולים וקטנים וכן בכבכה בין גדולה וקטנה אבל בכבש רוקח בן שנתו דאילו גדול נסכי איל מביא והיינו
 דתנן חוץ מן האילים ולפי דחותם גדי מרובה מפל זכר וכולל יותר וכמו שכולל חותם עגל הלכך בפדושא מפרש לה התנא קודםזכ.־־
א משמש עם נסכי ג׳ בהמות. שנםכיהם נ' עפרונות ט ו  ובתזכרתו לשחות החותמות הקדים זכר לפי שהוא גדול יותר מגדי: ח

 בלול
 •) וכמו בחולין;ניא א׳) זפריס סמנגחין וסיר3יי_איצים בי גס בלשון הקודש היו קודאין את הא-ל היינו הזכר של רמלים כשם וכר 0תפ כמו בארמית זכר, והתמא״י גרחלן בזה.

ן ׳ ב ב י  ר
 לחטאה ואפס זה הכבש שהיה לריר לנסכים אבל מצורע עשיר מביא ג'
 בהמות חמאת ועילה ואשם ואין חמאת ואשם מעונין נסכים אלא חטאתו
 ואשמו של מצורע לסי שאינן באין על חטא דבננעיה איכסר ליה חטאיה
 והקרמות אינן באין אלא להכשירו בקדשים: גדולים וקטנים. שאין חילוק
 מסכים בין עגל לשור ולמה היה חוחס לאשם ולחטאת של מצורע והלא

 כספיהן

ה חותמו׳. ע ב ר  משנים מפור׳ בבבא בחרא פ״א לכתיב והם קחו את הזהב: ג א
 וכתיב עליהן עגל זכר גלי חוטא. מפרש ואזיל למה הוצרכו לסי שנסכיהן
א ט ו . לסי שמלומלץ בלשון כשדים בגלות בבל: ח ת י מ ר  חלוקין זה מזה: א
 דל וחוטא עשיר. מצורע עני מצורע עשיר וחנן בערכין על ז' לברים הנגעים
י יונס אהל לעולה ואחז  באין לסיכך נקרא חיטא. עני מביא ת1רין או מ

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
ד נ״ל דלהכי כתבו עגל ולא כתבו שור, שלא יטעי לומר לוקא ו ע ] ( ב ) 
 בשור אמרה חורה שיעור זה מלכתבה תורה גבי נשכים מלת שור אבל
 בעגל ימנו פתוח, או שיטעו לומר שענל אינו ראוי להקרבה כלל, והרי שור
כר, שלא יטעו לקרותו  בן יומו קראוי שיר [כנייק לם״ה 3׳] . ובאיל כתבו ז
ככחד ני ל״א].  איל בקמין שהא חיה, מללא היו מורגלים בהברת הנקולות [
, שלא יטעו כיששכר מכפר ברקאי לכבש מעולה טפי  וכמו כן בכבש כתבו גלי
 מעז [כבססח־ס לנ״ז בי]. ולמצורע המתמכר קראו חוטא, כלי לעוררו

 לתשובה, לעל ז׳ לברי׳ נגעים באים [כעירכין לטי׳ז אי]:

 בב) אבל הממונה לחותמות והממונה לנסכים, הרי היו ב' ממומן
, ופייסומ וקינין&״צ ב', דאינו עסק , לחשוב יחד כל ערב  לדבר א'
 ממון, רק מורה ומלמד המנהג והדינין, וחפירות שיחין, ג״כ היי רק
 מורה איה מקום הראוי לחפור, וכן השאר לא היו ממוני! על דבר
 שבממון, רק על חכמה או מלאכה, והקטורת הרי בפנים נעשית
 ולא בא ממנה ליד הממונה ברשות הדיוט, ובן בגרי כהונה, ולהם
 הפנים אף דלישתן ועריכתן בחון [כפיייא למנחות מיג], על׳פ הס לא
 היו ממונים על ממון רב, רק טל המלאכה, שבכל שבוע ושבוע בערב

 סבת מסרו להן י״ב עשרוניס, ואופי! אותן [קי נ״ל]: כג) ר״ל ו׳ מיני [מארקען] והוא חתיכת קלף קטן מחוחס בחומם הנזבר שכותבו
/ סימן לנסכי י  להקונה לסימן: כד) ר״ל סימן לנסכי בקר, והן ג׳ עשרונים סולת בלול בחצי הץ שמן, ויין לנסך חצי ההין: כה) הוא ה
 חיל, שהיו ב' עשרוניס סולת בלול בשמן שלישית ההין, ויין לנסך שלישית ההין: כו) הוא הסימן לנסכי כבש, שהיו עשרו! סולת בלול ברביעית
, ור״ל שהי, סימן לנסכי מצורע [ ל ׳  ההין שמן ורביעית הטן יין לנסך • כז)נ'׳לדהאי חוטא ר״ל המתטהר, כמו וחיטא את הבית [ויקרא י
 עשיר המתטהר, מביא ג׳ עשרונים, וטי לוגי שמן לג׳ כבשין שמביא, א' לאשם וא׳ לחטאת וא׳ לעולה, דהיינו רביעית הי! לכל כבש, ונ׳
 רביעית הין יין, ועוד לוג שמן למתן תנוך ובהמות, ששידיו לכהנים(ב): כה) שהחותם נמסר לכל העם, שהיו רגילין בארמית טפי מבלשון
, לא יוכל לבוא כל כך בנקל לידי טעות: כט) ר״ל מצורע עני שאינו מביא רק כבש א׳ לאשם שטעון נסכים,  הקודש, וכשיבין מה נמסר לו
, והלוג שצריך ד  אבל החטאת ועולה שמביא, היו ב׳ חורים או בי מי יונה , שאין טעונים נסכים. ולח״ק לעני יהבינן ליה חותם ג
 לבהונות, מדאינו קרב עיג המזבח לא חיישינן כל כך שיעשה בטהרה יהירה, להט יביאנו מביתו: ל) ר״ל בין כשליד נכסים לעולה
 שאינו רק זכר, ובין כשצריך לגסכיס של שלמים שכשר כשהיא זכר או נקיבה: לא) והא דאקדים הכא ותנא גדי קידם לזכר , דלא כסדר
, ה״ט משוס דעגל וגדי שוי׳ בדינייהו, דשניהן בין גדולים או קטגיס וכו׳, להט נקט להד גבי הדדי: לב) איל ד  דרישא מקט זכר קודם לג

 בסדר מועד ח״א] כשר
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. כפי הנםטם ת ו ע מ ו ׳ וני רביעית ההין יין כדתנן במשנהו' פי׳ט (מנמרמ״י) עולה אל זבח: ד נותן ל  בלול בעילוגי! 0
. לקנות נסכים ה נ ו מ  למנתות וע״ש. והר״ב קיצר וסמך שילמוד סתום מן המפורש. שהוא צריך: בא לי אצל אהיה שהיה מ
 ומ״ש הר״ב ללת׳׳ק נותנין למצורע עני חותם גדי וכ״כ הרמב״ם יינות. שמנים. וסלתות. כלי שלא יהא צריך כל מביא קרבן
 הקשה ל מנשקן מפן לוג שמן דלמתן בהונות [ושיריו נאכל לכהטם לחזר אחד נסכים העשויין על טהרת הקלש: ואם הותירו
 הותירו להקדש . ולא אמריק שמא
 מעותיו של יוחנן הם שנתערבו במעות
 של נסכים: ך, מםתינין לו עד
. שיזדווגו יחד יוחנן ואחיה ב י ע  ה
 אם נמצאו מעות יתרים ביד יוחנן
 כנגד החותם שאומר זה שנאבד
. ב וםכתו  ממנוטתנים לו: ושם הי
 על החותם. יום פלוני ותדש פלוני:
 מפני הרמאין - שמא מצא חותם
 שנפל ממכרו או מאחיה או מיוחנן
 ובא עכשיו ליקח. וביום שמצאו
 אינו רשאי להוציאו שהאובד מחזר
 אחריו. יעוד יש לח!־ש שמא לקח
 חותם כשער הזול והצביעו עד
ס.  שנתייקר השער: ך לשכת חשאי
 על שם שהטתנים בתוכה מעות
 נותנים בסתר והמתפרנסים ממנה
 נוטלים בסתר : ללשכת בדק
. ללשכה שנותנים בה כל קדשי ת י ב  ה

 בדק הביס:

. הולך לו אצל יוחנן. שהוא (  נסכיםלנ
( י  ממונה על החותמות. נותן לו מעורו ל
 ומקבל ממנו חותם • בא לו אצל אהיה
) ונותן לו ח  שהוא ממונה על תסכים ל
 חותם ומקבל ממנו נסכים. ולערב באין
 זה אצל זה. ואחיה מוציא את החותמות
 ומקבל כנגדן מעות. ואם הותירו. הותירו
 להקדש. ואם פחתו. היה משלם יותן
 מביתו. שיד הקדש על העליונהל0:
 ח מי שאבד ממנו חותמו. ממתינין לו עד
) נותנין ח ) אם מצאו לו כדי חותמו ל י  הערב ל
 לו. ואם לאו לא היה לו ושם היום כתוב
 עליהן ל*1 מפני הרמאיןמ): ן שתי לשכות
 היובמקדש. אחת לשכת חשאים. ואחת
 לשכת הכלים• לשכחחשאים. יראי חטא
. ועניים בני 0 » י א ש ח  נותנים לתוכה ב
 טובים מתפרנסים מתוכה בחשאי. לשכת

 הכלים. כל מי שהוא מתנדב כלי. זורקו לתוכה. ואחד לשלשים יום גזירין
 פותחין אותה. וכל כלי שמצאו בו צורך לבדק הבית מניחיןאותו והשאר

 נמכריןבדמיהן ונופלין ללשכת בדק הבית:
ת ש ל  ש

 בעל הבית דהייט החטט לקבל עליו לספק וכו׳. וכן נראה לשון הרי׳ב בפירושו אשעלהקיטן שכתב כלשון הראב״ר ולאכל׳הרמב״ם
 שהוא שפוסקים עמו שימגור הקינים לקרבטתוכו׳ דאילו להראב״ד זה שעל הקינים מקבל המעות ופוסק עם בעל הבית שיספק וכוי.
 ועיין סיף פרק ז׳ בפי' הר׳יב. והשתא ז״ש בכאן שהוא ממונה לקנות וכו׳ רוצה לומר שיקנה מחטני שמקבל עליו וטי שזכרו לעיל.
 ולפי זה המותר רתק הכאלאו אותו שזכר בפירוש משנה ד' פרק דלעיל אלא כשהותירו אמרינן דלמאזה שנתן מעות נתן יותר ממה
 שהית צריך ליתן ונתנוין שיהא להקדש. ומ״מ ודאי שדן זה המותר הוא ככלל מותר נסכים דתנן התם אף מ״ג שלא הזכירו הר״ב בפירושו
 שם: ף, מפני הרמאין. פירש הר״ב שמא מצא חותם שנפל מחברו וכו׳ ועוד יש לחוש וכו׳. שני הפירושיס־כתב הרמגיס אבל בחבדו
 פרק הג׳יל לא כתב אלא האחרון. וכתב בכ״מ דפירוש ראשון אינו נכון כל כך משום דאס ק למה להם לכתוב שם היום יכתבו שס בעליו
. ע״כ. דלתרי יוסף בן שמעון לא חיישינן. כדמוכח במשגה ג' פרק ג׳ דגיטי!. עיין במשנת ג' פרק בתרא דבבא בתרא: ( לשכת י ו  ו

 תשאים. פי׳הר״ב שתיו נותנים בסתר וכוי וכדמתרגמינן קול לממה [דקה](מלכים א י״פ) קל דמשבחין בתשאי:

 כדין קדשי קדשים. כמי׳ש הרמבי׳ס
 בספ״דמהלכות מחוסריכפרה. ואם
 כן צריכין להיות מל מהרת הקדש]
 מאין היה מביאו. והשבתיו דזהו שאמר
 בירושלמי בזה הלשון וכבן עזאיחוטא
 דל למת היה מביא לוגו עמו ברם
 כרבנן מביאגדי. ע״כ. נראה ללבן
 עזאי קאמר דלא צריך להביא עמו
 מביתו הלוג. אבל לרבנן שהיה
 מביא גדי היה מביא לוגו עמו מביתו
 ונעשה מל טהרה הקדש: ך בא לו
. ס ט ס נ  אצל אחיה שהוא ממונה על ה
 פירש הר״ב שהיה ממונה לקנות
 ;סכים וא׳׳כ הוא ניתו החטני שמקבל
 עלץ לספק וכו׳ לכי הר״ב בסוף פרק
 דלעיל. וז״ש הרמבי׳ם בכאן ללזה
 המותר דהכא רמזו בפרק הנקדס
 באמרו מותר נםטס והיינו התם
 במשנה ד׳ כמ״ש הר״ב בפירושו.
 וכ״כ גם כן בפרק ז׳ מהלכות כלי
 המקדש דזת בעל הנסכים הוא שמוכר
 הנסכים. ואי נמי י/זל ח״ש הר״ב
 לעיל חטט היינו שסובר כפירוש
 הראב״ד דהביראליהדזה שעל הנסכים
 גזברות בעלמא הוא. והוא מתנה עם

 ריבב ״ן ששם
 נסכיהן כשאר כבשין שבאיןנדיה לשניהן היו כבסים שאטם מצורע כבש הוא אלא כתוב עליי הגע עצמך שזיוג אותו המשמר שם היום שם שבת שם חדש כהוב
 לכי שאשם מצירע מעין לוג שמן ליתן לבהונו׳ לבל שמן שבא מן הנסכים:דלערב עליהן: ן לשבות. חלרים. חשאיס על שם שעניים בני מובים מתסתס־ן
 באין זה א:ל זה.יוחק אכל אחיה וכננל החותמות שקיבל אחיה נותן [צו] יוחנן ממנה בחשאי בצנעא שלא יתביישו: כלי שמצאו בו צורך בדק הבית מטחי?
 מעות אס פחתו שחתו ליוח׳ן אם הותירו הותירו להקל״ ה מי כאיל חיממו איתי. לבד״ה: ירושלמי תני קלשי מ־בח מוציאין את הראוי להן מקדשי
 ממתיניי לו על הערב. שיבוא יוחנן אצל אחיה ויראה אם מצאו מעות יתירין כלי בלק הבית [ואין קדשי בה״ב] מוציאי[ את הראוי להן מקדשי מזבח. וההנימ
 חיתמו של זה שאבל נותן לו הנסכים: ושם של היום. פירוש שס של היום היה כלי שמצאו בו צורך לבדק הביש מניחין אותו והשאר נמברין ודמיהן נופלי!
 כתו' ביום פ׳ נעשה חותם זה:מפני. הרמאין.שמא ימצאנו אד׳ אתר זמן וילך אצל ללשכת בלק הבית ס״ל אותן שהקליטו לקלשי מזבח הקלישו וקתנ׳ ודמיה!
 אחיה ויחן לו סיל־: ירושלמי הגע עצמך שזיונ אותו היום שם המשמר היה ניפלין ללשכת בד״ה א) כלומר בשעה שהקדישו עיקר קלושתן לב״ה.

 א) נראה מזסי כאן >יל ומשני כיני ממרהין ל5ויך כדק הבית כלומר כשעה שהקדשו יכו' ??'ל ור*ל והירושלמי משני ומתני, מידי שעיקר קדושתן היי לבה״ג:
 ישראל יכין

׳ לדלעיל הי׳ ה״כ]: לו)דאילובהדיוט נה״ג אףדכסחתו  שבממון צדך נ
 הי׳ צריך יוחנן לשלם, עכ׳יפ בהותירו, למה יתנום להקדש/ ולא נימא
: לו) שיזדווגו אז יוחנן ואחיה לבוא  שמסתמא מעות יוחנן נתערב פס
 יחדיו: לח) ר״ל אס נמצא אצל יוחנן מעות יהירים משיעור החותמות
 שאצל אחיה, והיתר הוא כשיעור מותם שאמר זה שאבדו: לט)על
 החותם היה בחוב יום וחודש: מ)בכשישמע שיסיקו השפר, יקנה
 מוחם קורס שיצטרך, או שמא מאחר נפל וירא המונאו להוציאו מיד
 בעד האחר מחזר אחריו, להט כתבו -יום בחותם: מא) בסתר:

 יכין תפארת
 כשר משיכנס ל״א ייס בשנת ב׳ שלו, ורק על שיהי׳ בן ב' שנים שלימות:
) דכד שלא יצטרך להטריח לבקש נסכים שנעשו על טהרת קודש,  מ
 להט הולך וכו׳: לד) כפי הנסכים שצריך: לה) שהי׳ ממונה ליקח
 הנסכים מהחטוני שפסקו עמו לספקן להקדש [וזה כראב״ל פ׳ז מכל•
 המקדש אכל אייל כרתוי״ע הכא, שאחיה סוא החנווני, לא״כ למה יתנו לו
ז י מ מ ״ נ  לעלנ מפות, הרי ככר קבל מעותיו בעת הקציר והבציר [כר־נהשיד ו
 אי], ואייל שלא קנל לספק רק לצרט נסכי צבור, דעכ״ש למה צריך הקונה
 לחותש כלל, ילך א£ל אלזיה ויקי׳ נסכיס, אע"5 כלימון ומשו* פכל מגוי שררה

׳ ;ס הי״נ י י . מ  ואש פחתו
J I : ך ׳מתי לשנות.?:MJ 

 מ״׳ «״ג מהי ערכין הי״נ
מ ה" א : ׳ ׳ מ ה  \t"< מ

 שנויי נוסהאות
 יוחנן שהוא ממונה
 נכי׳׳;! יוחנן בן ־פנהש
? י ט  שממונה • נותן נ
. חותם גכי׳׳מ תן ו ג  ו
 חותמו וכן בסמוך •
 שהוא מטונה על
:כי0 גכי׳מ המשונה  דנ
J וגו־ . ת  על המלחו
 בט״ק נו הן . ואהיה
. דויד, מוציא. .  מוציא כל/
 ואם הותירו כו׳ ואם
 פחתו כו׳ כ:;שבי*ר הסדר
 אם שחתו בו׳ ואס הותירו
; נכי״ק אם הותירו.. י  כי
 (היה) משלם בכי׳׳ק,.
 ישלם; בכי״א השלים .
ל העליונה כל״נ  ע
 וננ^נייר לעליונה וכ"?
 בכי״ק (ושס ההקדש .
 ה מי שאבד !ממנו)
 נהי־׳מ ובמשט ל כל מי
 שאבד וליי,א וכן ליהא
 בכי״ק • אם מצאו לו
 כ׳ה גכל מקוש ; במש׳
 ל״ח (הפ׳ו) אס מוצאין
 לו; כמשכי״ר ואם מצאו
; יכי״מ אםנמצ׳ לו. ו  ל
. ן ת ו  נותגין נניי׳מ נ
 לא דירה לו במשגי״ר
 לא היו נותנין לו; כני׳א
 לא היה נוח! לו -
 ושם היום בד״ג ונכי״ק
 ומייא ושום כל היום.
י .  וכן הוא 3רע״> ד
 כתוב בכיי א כותבין .
 הרמאים בכי׳׳ק הרמיין,
 ו חשאין בוינ תשץ
 וכ; כשמך ככי״ק השייכ,
 (ושהבחשיי בכל המשנה)
ו רפ״ב חםאים וכן ד  נ
 כסמוך; בכי״מ החטאות
 וכן נס״וך ואינו נכון.
 (וארח לשכת הכלים
 לשבי חשאים;ליחא ככייק
 כמיס. נותנים לתוכה
 נכי"מ משליבץ לתוכה 4
 ו ועניים כו׳ כחשאי)
 בכי/ז ליתא כ״ז, שהוא
דב כלי זורקו  מתנ
. רק ו  בכיימ שמתנדב ז
 ואחד לשלשים בכי׳׳ק
נ . נזברין גל׳ אהת  ו
. (וכל)  ובכי׳׳ק הנזברין
 כלי גר״נ כל.,; ככי״ק
 וכני״א וכמשכי׳׳ר ליתא ,
 שמצאו כלינ וגכי״ק
 ובכי׳׳א שנמצא; וי״ג
ר א ש ה  שמוצאי!. ו
 נטברין בדמיהן ונופלי!
נ ונכייק  ללשכת ב״ה נל׳
 ובמשכי״ר.. נםכרין
 ודמיהן נופלים״ וכ״ה
 בכי״איו״ם ללשב׳ לבידים
 גכי׳ימוהעא׳ ימכרו ויפלו
ה ועי' ריס .  דמיה לבי

 ראשון לעיון
 ה תוי׳׳מ דיה מפגי
 הרמאין כו׳, וכתב כנ״מ

 כו׳ עיין יסל״מ :

 תוספות חדשים
 ד, תיי־ט דיה מפני
 הרמאין כו׳ וכזב בכימ



 תוספות חדשים

ד  כו׳ יכהבו שם גמליו ו
כ ול״נ דזה אינו דא״א  עי
 לטרוח כל פעם לכהוב
 כשיבואו ליקח רק הכינו
 כהמזמוש מבערג - ויש
 פירוש שלישי כלשכות
 הראג״ד שמא יצניע החוח ם
 ויאמר שנאבד ממנו ובערב
 ימצאו מעות יתירים רחנו
 לו מעותיו ואח׳׳כ יוציאו
י מ כ לא מ א׳  ביזם אחי ו
ז הפי' ז  בזה שם בעליו ו
 נכון ל׳כולס ולפירוש
ש י ו כ ׳  הרמל״םאין חשש כ
 למוש ג״כ שיפחות השעד
 ועיר יכתוב עליו סכום
 המעות שנתן וכ״מ מסיום
 לשון המפנה גם סתימות
 הלשון. (ממהורש׳ח זייל):

J ה שקלים כללא דפרק ה קל T  הלכתאגבירתא אלו הן הממנים ©
א י צ ו ד זח מ ח ם י י כ ס נ ל ה מ ב ת ו ו מ ת ו ה ל ה ש ם כ י א ב ב ר ע ל , ו ו י ה ו נ ב ר ק ך ל ר צ נ  ה
ו ח ח ם פ א , ו ש ד ק ה ו ל ר י ת ו ת ה ו ע מ ו ה ר י ת ו , ואם ה ת ו ע ן מ ד נ נ ל כ ב ק מ ת ו ו מ ת ו ח  ה
ו א צ ב אם מ ר ע ר ה ו ע ן ל י נ י ם םמת ת ו ח ד ה ב א ב , ו ו ת י כ ת מ ו מ ת ו ח ל ה ע  יסשד ב
י ם מטנ ת ו ח ל ה ב ע ו ת ום כ ל הי ם ש # ן לן, ו י תנ ו ם שטען נ ת ו י ח ד ר כ ת ת י ו ע מ  ב
ל ע ם , 1ה ש י כ ס נ ה ת ו ו נ ב ר ק ד שיוקרו ה ו ע ם אצל ת ו ח א ה ח ש ם שליא י י א מ ר  ה
ה ר ה ק פ צ ר ן על ה י שעומדי נ פ מ , ש ו ל ח נ ם ש י נ ח ב ר ה ק ב ה מ י ן ה י ל ו ח  ה
ה אלא ד ו ב ע ת ה ע ש ם ב י ד ג ן ב ה י ל ה ואין ע ב ר ר ה ש ן ב כלי ד ואו י מ ף ת ח  י
[ ט נ ב א ת ו פ נ צ ה מ נ ו ה י כ ד נ י ב ב ף ה ו ר צ ב ם ( י ס נ כ מ ל ל ע ש מ ד ש ח ק א ו ל  ח
ל ה ע נ ו מ מ ה . ו ן א פ ר ן ל לי םק עם החו ו עו א ואנשי הו , ו ן ה י ע מ ן ב ו חולי  הי
ט י ס ו ה הי י שי ד ם ב י ב ל ר ת ש ו ר ו ב ת ושיהין ומתקן ה ו ר ו ר ב פ ו ה ח י ם ה י מ  ה
ה ש ע ל מ ע זה ש ס . ו י ל נ לי ר ל עו כ ל ה ו י ב ש ו י ל א׳ מ כ ם ל רושלי ן בי י י  מעו
ה ששל בן ז , ו ו ת כ א ל ל מ ן כ ק ת א מ הו פ ו י ה ח י ל ל אומנ ל כ ה ע ע ט פ מ ״ ה ח  ל
, ן ח ן ב קמי ת והרו כ ו ר פ ל אורגי ה ה ע נ ו ט ת מ כ ו ר פ ל ה ע בן זה ש ת ו ר ו ט ק  ה
ל י ד ב ה ה ל נ ל ש כ ו עושי[ ב ת הי ו כ ו ר ׳ פ ב ם ו י ר ע ש ל ל ו כ י ה ת ל ו נ ו כ ו מ י ה  ש
ש ה ש ו ב ם הי י נ ה ודי מי ש ה ש ש ן ש י ל ו פ ת כ כ ו ר פ טי ה ק והו י ק ל ל ב י  בין ה
, ן י ט ו י כ״ד ה ה הר ש ל ש ו פ ן כ ה ד ט ח ל א כ ת שני ו ע ל ו ת ארגמן ו ת ו ל כ  ת
, ה מ ה כ* א ב ח ר ה מ׳ ו כ ר ת א ג ר א ב נירין היתד. נ ׳ ל ע ע ה ו י ב י ה ע י ה ה פ ט  ו
ם ל ־ א ח ד ת ל פ ת ע ח א ח ו ר ז י ק ר ע ל ז׳ ש , (׳ ע י נ ש ש ד ק מ ת היו ב ו כ ו ר  וי״ג פ
ן ד ג נ ם כ י ת ש ה , ו מ יהן א נ בי ק ו ״ ק ל ל כ י ם בין ה ל ושתי כ י ה ה ה ת ל פ אי ע  ו
, ם י ט ו י ד ם ה י נ ח י ב ד נ ת ב נ כ ה ה עוסק ב נ ו ה כ י ה ד נ ה ב ש ע ל מ ע ה ש ה , ת י ל ע  ב
ת ו כ ל ה ז ד י פ ס ם ״ ב מ ר ל 1כ״כ ה כ ה ה ש ע ת ידו נ ח ת מ ן ו ת נ י ר א ב נ ו ׳ ה י ב ד נ ב  ו
ה מ ת , ו ש י ב ל מ ם ה ה נ א פ י שהו ר אנ מ ו ו א ׳ עלי ד ב ״ ב א ר ה ש ו ד ק י מ ל  כ
ה עוםק י ד ה ב א ל י ר ש מ ו א ל ב יל ד נ , ו ו נ ד מ ל ה מ דע מ ו ו י נ ׳מ דאי  רכ׳
לי , ואו ל א ר ש ת י ר א פ ת ב ב כאן ו ״ ע ׳ ר , עי ; ת ש ב ל ה כ ב י ן אלא ג ת י י ש ע  ב
ן י ת ח ו ] ואין פ ל כ ה ה ש ע ת ידו נ ה ת מ ם ו ״ ב ס י ר ה מ א ה ש מ ז ב מ ר  זהו נ
ת ופודין ו ש ד ק ל ה כ ז ו י ס ר ח ן ו י כ ר ש ע י ק ת ה ו ע ת מ ו כ נ ן ל ברי ז ה נ ש ל ש  מ
ת ו ר צ ו ל א ן ע י נ ן המטו י ל כ ר מ ן וז׳ א י ם הראו י ר ב ד ה מה; וםוציאין ב ד פ נ ת ה  א
, ו י ר ב י ח ל ח ב ת פ ל ל בו ד י ה ם ואין א ד י ה ב ר ז ע ת ה ו ח ת פ מ ת ה׳ ו י  ב
ן ת ו ש י ר ל ם או מוציא כ י נ ר מכ ב ז ג ן ואין ה י ר ב מ ל ה  וכולן ממונין ע
ו מ הם לשנן כ י ו ל ל כ ר ה ן ר״ל ש קי י ל ׳ קתו ן ב י ל כ ר מ א ה  ולמעל.־־. מ
, ך ל מ ה ל נ ש מ ג כ ״ ה ב ה ל הי ן א' שי ה ן סגן כ ה ה מ ל ע מ , ל ג ״ ה ב  הס־ן ל
א ו ה , ש ה ל ו ד ן ג י ר ד ה נ ס ג אלא מ ״ ה ן כ י ד , ואין מעמי ג ״ ה ן כ ה ה • ל ע מ  ל
ם י ד ג ב ה ב כ ר ח נ ום וכן ב א בי ל ו א ת ו ן א ל של עיא ואין מושחי דו ד הג י  ב
ת ח ש א ד ק מ ו ב ת הי ו כ ש י ל ת ו . ש ׳ ם : 0 ו א בי ל ן איתי א י כ ר  אין מ
ם י כ י י ם נ ימ ב י ענ י ו א ש ח ו ב ב ו ת ן כ י ותג א נ ט י ח א ר י ם ש ת חשאי כ ש  ל
ב ד נ ת ה י ש מ ל ם ב י ל כ ת ה כ ש ת ל ח י א א ש ח ה ב נ מ ם מ י ס נ ר פ ת  מ
י ל ל כ ה כ ת ו ן שותחין א י ר ב ז ג ת לל׳ יום ה ח א ח ו כ ו ת י זורקו ל ל  ב
ן הן נופלי דמי ן ו י ר ב מ ר נ א ש ה י ו ת ו ן א תי י ה מנ ״ ד ב ך ל ר ו ו צ א כ צ מ נ  ש

: ח ד 1 ת ב כ ש ל  ל

ש ד ק מ ו ב ן הי י נ ר ממו מ , חמשה ע  פרק ה משנה א׳, ב: ג/ ד׳, ה׳
: ד ח ו י ה מ נ ו מ ו מ ר םמ״ו אל ב ל ד ל כ ם ע ל ו ע ם ל י נ מ  1 ובן מ

. ם י ר ר ו ש מ ל ה ) ע . ד ם י ר מ ו ש ל ה , ג) ע ם י ר ע ת ש ל י ע ל נ ) ע , ב ם י נ מ ז ל ה  א) ע
. ת ו מ ת ו ח ל ה ם ח ע י נ י ק ל ה ) ע ז . ת ו פ י י פ ל ה ו) ע י שיר. ל ד כ א ל עם ש צ ל צ ל ה ע (  ה
ה ש ע ל מ ) ע ב , י ( ם י מ , יא) על ה ו ל ה נ ם ש י ל ו ח ל ה , י) ע ם י כ ס נ ל ה  ט) ע
ה ש ע ל מ . מו) ע ת כ ו ר פ ת ה ש ע ל מ ת . יד) ע ר ו ט ק ה ה ש ע ל מ פ . ינ) ע ״ ה ח  ל
ם, י מנ ל הז ע ה , זה ש ב ר ו אנשים ה י ת ה ם , ת י ג ו מ מ ה ל א׳ מ כ ה , ו נ ו ה כ י ה ד ג  ב
ד ה ז הוא או א י ר כ , מ ן ב ר ת ק ון שיגיע ע ם , כי י נ מ ז ם ה י ר מ ש ו מ י ש נ א א ו ו  ה
ים לו ה ו ד ו ב ע ם ל י נ ה ו כ ד מ מר , ע או ד ו ק ו מ י ביר. ה נ פ ו ל ת ו ש ר ב ו ש י ש נ א  מ
. ו ת כ א ל מ ד ל ח ל א א כ י ב ו קולו י ע מ ש י ן ש ו י כ , ו ד מ ע מ ל ל א ר ש י ן ו כ ו ד  ל
ן קעי ן תו י ע ק ו ה ן ואין ה י תח ל פיו פו ע ן ו י על ו ל פיו נ ם ע ת שערי ל י ע נ . ל ע  זה ש
. ו ת ו ש ר א ב ל ת א ״ ר ת ת ו ר צ ו צ ה ת ב ו ע י ק ׳ ת נ ם ה י ר ע ח ש ה י ח ס ום ל ל י כ  ב
ל ב ע ב ס מ ] ש ן נ א מ ט פ י ו ה ס א ל ש ת נ י ב ד ה א איש ה ו ם ה י ר ט ו ש ל ה ע  זזז ש
רף ו ושו ל ק מ ה אוהו ב ק ל ו מ ר ט ש ל מ ל מי שישן ס ב , ו ה ל י ל ל ב ם ב י ו ל  ה
ל ם ע מדי ו ם של י ר ר ו ש מ ם ה ו ל י ב ר ב ר ו ם ב י ר ר ו ש מ ל ה ע ה ש . ז ו ת ו ס  כ
, ף ס ת כ ו ר צ ו צ ח ת ב ו נ ב ר ק ל ה ן ע קעי ו חו י ל פ ע , ו ה ש ה ב ר י ר ש מ ו ן ל כ ו ד  ה
ן ב ר ביש ק ם ו י ב ר ע ן ה י ב ד ) וט׳ ל ח י ד ם ת י מ ע ר >שלשה פ ח ש ד ד י מ ת  ט׳ ל
ם ג׳ ת דישנ ב ש ה ב נ ש ש ה א ט או ר ׳ ו ש או י ד ו ש ח א ר ב , ו ף ס ו מ סף ט׳ ל  מו
ל ן תדקעין ע כ , ו ע ״ פ סף ב ל מו כ א ל , ל ן י ס ם י מ ל ה כ ׳ ל ן ם קעי , תו ן י פ ם ו  ם
ר ב כ ת ד כ ש י ב ו ה למל ע י ק ן [ואין ת י כ ס ג מ ם ש י מ י ה ו ר מ ג ל ח ת ב י ר ת  שיו ה
, ם י מ ן ה י כ פ נ מ ח ש ב ז י מ ב ל נ ע ח ד י ר ת ת ו ע י ק ת כן ח , ו [ ש ״ ע א מ ל מ ת  נ
ם מדי י שיר שעו ל ל פי כ מ ע י ר מ ז מ ל ח ד כ י מ ע מ ל הוא ה צ ל צ ל ה ע  זח ש
ל כ ם ב י נ ח ב ס ביין ה י פ ת הוא מ ו ם י י פ ל ה ע . זה ש ם י ר ר ו ש מ מ ה י ל הלו צ  א
. זח ם י י פ ה ב ה ב כ ז ו ש ת כ א ל ה מ ש ו ל איש ע ה ב י ה י ד ש ם ע י מ ע ום ד׳ פ  י
ק ר ל ס י ע ר געי׳ ל ע ש ם יום ה י ש ל ש ם יום ל י ש ל ש ן מ סקי ם עמו סו י נ י ק ל ה ע  ש
ם או רי ב תו י י ח מ ה , ו ע ל ם ך ב כ ך ו ת כ ו נ ב ר ק ם ל י נ י ק ר ה ו כ מ י  ד׳ מ״מ) ש
ת ו נ ב ר ק ל ה ע ב ם ל י נ י ק ה נותן ה נ ו מ מ ש ו ד ק ה ם ל ה י מ א ד י ב י יוגה מ נ ׳ ב  ב
ם ד ו ל ק ס פ נ ל או ש א פסו צ מ נ קן ש , ו ו ן ל י חנ ו נ ן ו י ר ב ז נ ם ה ן ע ו ב ש ה ח ש ו ע  ו
י ב י י ו ה מ ה ם מ י כ ס נ י ה מ ל ד ב ק ת מ ו מ ת ו ח ל ה ע . זה ש ו י ת ח ר ת ח תן א ו ב נ ר ק י  ש
ד ח א ל ה ע מינין, ע ב ר ו א ת שהי ו מ ח ו תן להן ת ו נ קראו נסכים] ו  נסכים 1סולת ויין נ
ן שמן ויין י הי צ ח ל ב ו ל ח ב ל ו מ ס י ג ו ג׳ עשרו י כ ס ג ב עגל, ולסימן ש ו ת  כ
ם י נ ו ר ש ו בי ע נ י י ל , דה י א ו ד י כ ס נ י זכר [לסימן ש על חשג ך הצי ה־ין1: ו ס נ  ל
י גדי ש י ל ש ל ה ע . ו [ ן י ה ת ה י ש י ל ך ש ס נ ת הין שמן ויין ל י ש י ל ש ל ב ו ל ת ב ל ו  ס
ת י ע י ב ך ר ס נ ן שמן ויין ל ת ההי י ע י ב ר ל ב ו ל ה , עשר׳ין כ ג ן ש ש ב ב י כ כ ס נ כ ) 
׳ א נ י ב מ ר , ש י ש ע ע ר ו צ ל מ ו ש סב־ י הוטא [לסימן שנ ע י ב ר על ה . ו [ ן י ה  ה
ת י ע י כ ת וגי ר ו נ ו ה ב ך ו ו נ ; ת ת מ , וא׳ ל ם י ש ב י כ , ט' לג ן מ גי ש ה לו ר ש ע ת ו ו מ ה  ב
ה נ ו מ מ ה ת ל ו ע ן ליתן מ ב ר ק ב ב י י ו ה מ ך ה ת צרי ו נ ב ר ק י ה כ ס ן נ י נ מ כ ן יין] ו  ההי
ם ת ו תן לו ה ו ר נ ע עשי ר ו צ א מ ו ה ש כ , ו ו מ ת ו ן לו ה ת ו א נ הו , ו ת י מ ת ו ח ל ח  ע
ל ל כ ב ק מ ם ו י כ ס נ ל ה ה ע ג ו מ ם ה ת ל ו מ ת ו ח א ה י ב ב עליו חוטא, והוא מ ו ת כ  ש

 ציונים

ה עיטר ש ל ץ א ש  ע
. סי יי «׳> . ד י ר פ י  ש
נ י נ : י י י שק(י• ה ה  מ
: ג י ת 1'נ מ . מדו ת ו י ו ה ת ש  ה
ן אחד • דו ה בנ ש ע  ב מ

: fi'a ד '  יומא ;

 שנויי נוסחאות
Y א (בית ר׳;חנניי1 D 
א; נ י ׳ חנ  בכי/מ ר
ן י י ח ת ש א ליתא • מ ׳ י  ככ
ה במשבי׳יר ר ש ע ע ב ר  א
ה י כ ה ו ר ש ע ע ב ר א  ב
י יא^. יתרה  בנמרמ י
ר גכי״מ היתידדו ד די ג נ  כ
ר . ת די כ ש ד ל ג נ  כ
 נגנו וכיה גד״ג (ולא
 כמ״ש גדים) ן גכי״ק
. ז ו נ ל ג ״ ט מ נ נ ׳א ו  ובכי
( ד ח א ) ן ה כ ה ב ש ע  ב מ
/ ! ו ] ולי ה כ ע ב ע ט ז מ ״ י כ  ב

ם פברטנורה ת jTfi 1 שקלי ת פ ו ר ש ש ה ע ש ל  רבינו עובדיי׳ ש

ת. תיבית צרות מלמעלה ורחבות מלמנןה עקומות כעין כופר מפני הרמאים שלא יוכלו פרו ו א שלשה עשר שו
 1 ר ר  פ

 להכניס יק לתוכן להראות עצמן כאילו מתנין לתוכן וטטלין מתוכן. ולקמן מפרש למה פלשת עשר כופרות
ם. לשכה ששם ת. לקמן מפרש היכן היו: כנגד דיר העצי ו י  ושלשה עשר שלחנות ובאיזה מקום מונתים: שלש עשרה השתהו
; נגנז • פיאשיהו המלך צוה ת א ת נשים: ששם ה ד  היו אוצרם כל עצי המערכה והיא היתה במקצוע מזרחית צפונית של ע

ב ו ת יום מ ו פ ס ו  וגנזוהו לממה במנןמוניות עקומות ת
. ז ק י א דששם הארון נגנ ר א שלשה עשר שופרות *) שלשה פ ק ו ד  פ

 עשר שולחנות שלש ויראה לי דאינך
) היו בטקרעג), של שלא השתחוו היתירה משים דסבירא  עשרה השתהויות ב
ה להו דארון גלה לבבל. וכדדייקינן י נ נ י ח ב ת ר י ל ^ ב א י ל מ ן ג ב ת ף י  ב

 סגן הנהנים היו משתחוין ארבע עשרה. והיכן הייתה יתרה. כנגד
ב מעשה : ( ז י נ ג  דיר העצים שבן מסורת בידם מאבותיהם ששם האיח נ

ן י ב ב י  ר
 ן£״ן א י׳׳נ שזפרות י״נ שולחנות. כלס מפרה למאי אצסדכז: כנגד ליד הוא עמכם לבבל אין עוד אתס מחוירין אותו למקומו אלא ענדו את ה' אלהיכם
 העצים. מקום שהיו העצים לצורך הנוזבח: ששם הארון נגנז. שגנזו ואת עמו ישראל. תניא גתישסתא ד יהודה אומר י״ג השתהויות כנגד י״ג
ד נ  יאשיהו המלך כדאיתא טומא(פ״ד) [פ״ה](ד׳ ני״ג) לכתיב(לה״ב לה) ויל/מר פרצות. ירושלמי מתנ" אבא יוסי בר מכין היא לאמר [אבא] •ושי בר סטן מ
ק היו  ללוים המבינים לכל ישראל הקלושים נה' תנו את ארון הקולש בבית אשר בנה י״ג שערים ברם לרבנן ז׳ שערים הם בעזרה. עצ לעתיהון לרבנן הי
 שלמם בן לול מלך ישראל אין לכם משא בכתף: ירושלמי אמר להם אס גולה השתתויות הצלו כהדא לתניק שלש עשרה פרצות היו ט שפרצום מלכי יון וחזרו

 ועקלקלות שבנה כלמה בזמן שבנה
 את הבית וידע שסופו ליתרב. והיינו
 דכתיב בדברי הימים(ב׳ רה) ביאכיהו
] תנו את טי ו  ויאמר ללוים המבינים [
 ארון הקודכ בבית אשר בנה שלמה וכו׳
 ועמו נגנז מעה אהרן. וצנצנת

 המן

 וגורום

 הללו וכל השתחויה היה בפישופ ידים ורגלים [כמגילה >׳> כ׳1:
: ( א  האכילהו דלעיל קאי: ד) שיאשיהו המלר נמו שם/ •נימיו כבר ידעו על פי נביא מהוחלמה הגזירה שיחרב המקדש (

 במלאכתו



ח ירט י״ג שופתת פלס 1 שסלים ר״ע מברטנורה פ ס  ציונים 260 ת

. ק ס ע ת  המן. וצלוחית של שמן המשחה: ב שהיח מ
 במלאכתו מתליע את העצים ובעל מום היה ומלאכת! בל בעלי
 מופץ להכין עצים למערכת וכל ען שנמצא בו תולעת פסול
ה. לא היתה האבן שום לפאר אבני נ  למזבח: שהיא משו
 הרצפה. והבין שנסתלקה משם
 והוחזרה: כיחוד. בבירור: J והיכן
 היו השתחויותישלש עשרה-השתחויות
 דתנן לעיל היכן היו עושי! אותן:
 שער העליון. הר הבית היה
 משופע ועולה ממזרח למערב והשער
 הסמיך למערב הוא שער העליון.
 ואחריו כער הדלק הוא שער של
 לשכת הפץ שהיתה בדרום העזרה
 ועל שם שמכניסין דרך שם עצי
 המעיכה שדולקים על המזבח נקרא
 שער הדלק: שער הבכורות.
 שמכטסין שם הבכורות הנשחעים
ם. כרסשיב  בדרום: המים מפכי
 ביחזקאל (מ״ז) והנה מים מפכים
 מן הכתן) הימנית והיינו דרום שקרוי
 ימין. כדכתיב צפון וימין. וראה
 יחזקאל בנבואה שהיו יוצאים מבית
 קדש הקדשים דקים כקרני חגבים.
 וכשמגיעים לשער זה מתגברים ונעשים כמלוא פי פך קנון והיינו
. שם מכניסים קדשי ן נ ר ק  דקרי להו מים מפכים: שער ה
ת  קדשים ששח־נותן בצפון: שער הנשים• שבו הנשים נמסו

 לסמוך
 כו׳ מזרחית צפונית היא הייתה לשכת העצים כוי ובפרק קמא דמדות כתב הר״ב שער הדלק על שם שתיו מכניסין דרך שם
 עצים של מערכה הדולקים על המזבח נקרא שער הדלק[*וכדמסיים הכא]: שער הבכורות. פי׳ הר״ב שמכניסים שם הבכורות
 משמעים בדרום פי' א!? בדרום עיין פ״החבחים [״ומ״ש במשנה ד׳ פרק קמא דממת]: שער נשים, פירש הר״ב שבו הנשים

 נכנסות

 בכהן אחר שהיה מתעסק ה) וראה הרצפה
 שהיא משונה מחברותיה י) בא ואמר
 לחברו לא הספיק לגמור את הדבר עד
 שיצתה נשמתו י) וידעו ביחודח) ששם
 הארון נגנז; j והיכן היו משתחויםט).
 ארבע בצפון, וארבע בדרום. שלש במזרח.
 ושתים במערב כנגד שלשה עשר שעריפי).
 שערים דרומיים סמוכין למערב יא) שער
 העליון שער הדלק & שער הבכורותיי/
 שער המים. ולמה נקרא שמו שער המיסטי)
 שבו מכניסץ צלוחית ») של מים של נסוך
 בחג. רבי אליעזר בן יעקב אומר בו המים
 הפכים. ועתידין להיות יוצאין מתחת מפתן
 הכיתי׳) לעומתן בצפון םמוכין למערב.
. שער נשיםיט) ( ״  שער יכניה. שער רךבן י

: ב שהיה מהעסק כוי. [ ם ת ה ' י  בגמרא רומא ס״ה ממשנה ב
 לשון הר״ב מתליע את העצים כו׳ [״כלומר בודק העצים
 המתולעיס ומשליכם] ובעל מוס כוי מרלא אמר עובד. רמב׳׳ם.
ה הרצפה שהיא מפינה. כתב הר״ב א ר  ועיין פ״ב דמדוה: ו

 והבין.שנסתלקה משם והוחזרה וכפי'
ד ומוקים  רשיי ביומא פרק ה' דף ל
 התם דבבית שני היה וכן הסברא ולא
 תנן בסוף תענית אלא ונחרשה העיר
 ועוד אפילו אם נאמר שהבית גס בכלל
, ק בגמ  זה אפפ' שלא היה אלא בשניה ו
 אההוא מתניתין תניא כשחרב [״לל
 שצ״ל כשתרש] כןורטסחפס הרשע
 את ההיכל כו׳ וכן הרמב״ם בס״ה
 [מהי תענית ה״ב] לא כתב אלא שחרש
 כןורטסרופס ההיכל ואת סביביו לקיים
 ציון שדה תחרש (ירמיה כי׳1) וכן
 במזמור קל״ז נאמר על אדום האומרים
 עדו ערו עד היסוד בה ועיין בגמרא
ד י״ג  תענית דף כ״ע: J מנ
 שערים. שהיו משתחויס ומודים על
 טי הבטן כ״כ הר״ר שמעיה בספ׳׳ב
 דמדות: שער העליון. לא אתפרש
 מה היה משמש: שערהדלק. מ״ש

 הר׳׳ב הוא שער לשכת הען שהיתה בדרום העזרה א״א לכוונו שהרי
 בר״פ כתב בעצמו שלככת הפן במקצוע מזרחית צפונית ועוד
 שאלו הנערים בעזרת ישראל ולעיל פי׳ דהלככה בעזרת נשים
 וכפירושו דלעיל תנן כפרק ב׳ דמדוה [ד׳ צסכות] היו בע״נ

ן  בבי
 היה צו להראותו מקום הארון שמא ירגישו האומות:ביהוד. כבירור כלאי׳
 בביצה פ״ב גבי אין אוסין פת עבה טי״פ: ג א) (עד ד' צלוחית שלימה)
 שהיתה מחזקת ג׳ צונין כדאמר בסוכה בפי בתרא שהיו מנסק בתמיד שצ
 שחר בחג בשעת ניסוך היץ שהוא רביעית ההין דהיינו ג' לוגין: מים מסכין
 עתילין להיות יוצאין מבית קדש הקדשים. כדאיתא ביומא פרק בחרא אמר
 ר' מנחם משוס ר׳ חנא ציסוראז מעין היוצא מבית קלש הקדשים בתחלה
 סלעם עד שמגיע לפתח ההיכל כיון שמניע לפתח ההיכל

 נעשה
 רומה לקר;

 וגדרום וכמרן גורו י״ג השתחויות: ב שהיה מתעסק. מפרש כיומא פ׳ הוציאו
 לו(די ג״ל) מאי הוס עביד אמר ר׳ חלבו מתעסק בקרדומו הוה. תנא דר״י
̂ל א' מהן ויצאתה  נהנים בעלי מומין היו מהליעין בעצים ונשממה קרדומו ׳
 האש ואכלתו וחנן במס׳ מלות (פ״ב מ״ה) ואיתא בפ׳־׳א לץמא (דף ס״ז) ופי
 כל קרבנות(לף פ״ה) כצ ען שנמצא בו תולעת פסול ומפרש(שם) בפי כל
 קרבנות ל״ש אצא לח אבל יבש גורלו ובשר: משונה מחברותיה. שהיתה
 גבוהה אותה שבלא שצ שיש שהיתה ברצפה והארון תחתיה ומת לפי שלא

 ח) >ראה דצ׳ל עד שער המיס שנו מכניסין צלוחית של מים.

 ישראל בועז
 היה רק נשאל להם׳?מבס אחר, ט לא הבשילו אשכלוח שבנו יהודה
 עדיין/ ופרשת אשימה עלי מלך אכלוהו ישראל פגה, כי קודם לימן הראוי
 שאלוהו. דוד ע׳׳ש דודיו ואהבתו לעמו, כאמרו תהי ידך בי ובבית אבי,
 לא כשאול שהתאנזר להרוג עיר ואם בישראל מנער ועד זקן. שלמה ע״ש
 השלום שהיה בימיו. ירבעם ירב עם, שעשו ריב ומרידה על ידו. רחבעם
; או רחב עם, שנתרחבו מתחת צמצום אחדות מלבות בית דוד,  רע הב עם
 אסא; ע״ש הרופאים אשר דרש [דיה נ׳ מ״ז]. יהישפט ע״ש משפטי ם׳
 אשר העמיל בכל עיר, ויאמר להשופטיס אשר העמיד ראו מה אתם עושים
 כי לה׳ חשמטו [ל״ה ג׳ י׳׳נן]. אחזיהו, אחזו יםוא כי נשבה מיהוא,
 יואש, שכיר היה מיואש זרע בית לוד, לסברו כולם כי השמידה אותם
 עתליה. אמציהו, כי אמצו ה' נגד אדום [ל״ה ב׳ ליה]. עזריה, ע״ש
 שעזרו אלהים [ל״ה נ׳ כ״ו ז׳], ונקרא ג״כ עוזיה, ע״ש עז יה, כי היה

 שחזקהו ד׳ כגל סנחריב ומחליו. מנשה / כי הרעש בימיו. ע״ש
 נשה ממקומו לשוני [שם ל״נ פי״ג] . יהויקים/ כ׳ הקים ה' אויביו עליו
 להשחית. צלקיהו , כי צדיק היה [כערכין לי״ז אי], והצדיק לין שמיס עלץ
 לומר צדק הוא ה׳ כי פיהו מרימי. וכפי הנראה נקרא שם המלכים ביום צלתם
 על שי נביא, והארכתי קצת מה כאן אף שאינו מקומו, צבעבור ט שלא הוא]:

 [והא זאמרינן בסוס
 פ״א

 דאינן סימכוח עכיפ מציה שיעמדו על קרבנן

ן תפאית י כ  י
 ה) במלאכתו במקדפ,דבעל מום היה שעסקו במקדש לחטוב עציס לבדקן
 ובההליע בלח פסול למז3ח,ובהתליע גיבש גוררו וכשר [כמ?תות פי׳ה ג׳]:
 0 ש:יתה טבלא ארית שברצפה בולטת משאר הרצפה, והבין שהיא היא
 שנסתלקה משם כבגנזו הארון והוחזרה: ז) שלא רצה הקבי׳ס שיתגלה
 מקום גניזתו בצמצום ממש, ומהון שלא נמר דבריו לא ירעו היכן בריר
 העצים הוא גנוז: ה) ר״ל בבירור: ט) י״ג השתהויות דלעיל דרך
 הקסחן: י) שהיו משתחוץ ומודים לה' מל נוי הקשוטים שבכותל
 סביב לשטר: יא) ןאלו הן / שטר וט׳: יב) הר הבית היה משפע
 ומולה ממזרח למערב, לפ״ז שער הסמוך למערב הוא שער העליון •
 ולא אתסרש מה היה משמש: יג) משם מכניסין עצים למערכה:
 יד) משם מכניסין הבכורות. וניל דעשו לו שער מיוחד כד בלא
 ינועו לומר שהוא קדשי קרשים, מדגם הוא טלו לכהנים, להט
 יחדו לו שער בדרום על שמו, לומר שקדשיס קלים הוא בשחיטתן
 בדרוס: טו) דאעך ידועים מדמורגליס בכל יום: טז) [קריגכען]:
 יו) ר״ל המעין שעתיד לצאת מתחת מפתן בית ק״ק כקרני חגכיס,
 ואצל שער זה כבר נתרחב כמלא פ• פך: יה) שם מכניסין קדשים

 ששחיעתן בצפון: יט) שבו נכנסות הנשים לסמיך על קרבן, ולמ׳׳ד

»  נ יי׳נ עערים . מדו6 >
 1״ו: בצפר; . מלות «*נ
: מפ 0 ו ד  0V : ולצה נקיא, מ

 שנויי נופהאות
 וראה הרצםח שהיא
 משוגה בדיכ ובכייק
. אח  וככייא ובמשכי׳ר .
.; גכיימ וראה  הרצפה.
 רצפה משובה וכיה ביומא
 (גכ, א) • בא (ואמר)
 לחברו בכי מ להכיר׳
 וליהא ונתקן לומר י
 בד״נ ובכי׳׳ק.. לחבריו .
. א ל  לא הספיק ככי׳מ ו
 (את הדבר) ככי״מ ליתא.
 נינו כד׳;יככי׳קוכמ=כי״ל
ז וכי: בגמ' ־' ראפ .  מי
 ג דר־יבן היו משתחוים
בן חיו השתחומ׳ ואי  כד/
 האלו זפ׳ה בכי״מ
 ובמשגי״ר (ונהם היכן..)
 וכ׳יה גכי׳ק (ושם הללו).
. ם י י ע  כנגד (יינ) מ
 שערי& דרומיים סםובין
 גמכנ״נ בגגד י״ג שערים
 דרומיים סמוכים\ כדינ
 וככייק בנגר השערים
. וכיה  שעדים דרומים .
 ככי׳א (ושס הדרומי•);
 ככי״מ כשעות כנגד שלש
 שערים הסםובץ עי׳
 במתת פ״כ מיו נוסחאות
. ם ה ש נ פ מ  כל ה
 (שמו) שער המים שבו
 מכניםין ככיימ עפר
. וליהא. . ו  המיס שבו הי
 של מים של נסוך
 ונמשני״ר של נסוך המים
 וכ״ה במפנ״כ אולם
 כמפנ׳יכד״ולס׳׳בכניפחהנו.
. כנייק בן ב ק ע  בן י
 עקיבא >?). בו המים
ץ ועתידי[ להיוון «  מ
 בכי״מ בו מים מפכים
 עתידין להיות וכיה
 קחידין גם גמ:גי'ר ;
 במשי ד' &י;יו ובו המים
; ׳ ו  הםפכים עתידים ב
. ) המפכים ו  בכייק ב
 ועתירי! • בצפון םטוכין
 למערב.נכי׳מהסמובץ,.;
. במערב .  במשני:׳ר .
 קרבן שער נשים נדיג
 ובכי׳מ ונמפנייר הקרבן
 ..הנשים וכיה ככי״ק
 (ו:ם ג״כ משיד) .



 ציונים

מ ו ז י נ  ד יינ שולחנית. מ
 *׳*ס 3' 4 מהיי ל״א עינ •
 שפנה של שי־פ, מ׳־׳ פ״ג
ה הנחירה הי״ל: י  מ:׳ נ
S ״ B בסערב. מי״ שס 
 ?מיי ן וב׳ באולם . מי״

 שם פ״נ המיז:

 שנויי נוסחאות
 יכניה בגלותו בד־״נ
; ככיימ וככי״א.. . .  יכניהו
 וגלותו ואינו נכון .
 במזרח נד״נ ונכיימ
 ו3מ:כי"ר שבמזרח כני״ק
 לשבםזרח. נמש׳ ד׳ פי1רו
 ושנים במזרח ואולי צ״ל
 ושלשח . . היינו הכעי
ן. ושהי  עס הפ:ס:י
 פשפשץ ב־ינ ובכי״ק
. יכיה . י נ ש  יבכייא ו
 כמפטיר *zz1 פשיפש ן.
ו בו׳ בשמאלו נ י מ י  ב
. ו נ י מ י  נמשבי״ר מ
ב שלא ר ע מ  משמאלי. ב
 בכי׳ק. ובמ:3י׳ר.. ולא
. ב ר ע מ  וכיה י ד"נ יש: מ
ב הכבש מ״: ר ע מ  ד ב
: ככי׳׳מ במערבו ש ב כ . . 
( ׳  של כבש, כה^יד;ל״א ג
 במערבה של כבש .
ל של שיש !,היו)  ע
 נותנים,3כי״ק לית6.כט״מ
. ו י  של שיש נוחנין על
ל של כסף כ״ש כז״נ  ע
 ויכי״ק וככי׳׳א וכמשבייר
 ועל של כסף ״ ; ככי׳מ
 של כסף נותנין עליו
 את כלי שרת. מבפנים
 וכ״ה כל׳יג ובמפבי׳׳נ־
 ובהמיי שם ובמנחות צי־ש;
 בז־״ו רסיב מבחוץ .
ח הביתככי״מ ת  (על) פ
 לי;6; כד״נ כנועות.. הר
ת . אחד של שיש י  הב
.  בני״ק וגכי״מ ונכי״א.
 כםף וכיה כסמוך גמנחוז
 שס נועי׳ ברשיי וכחוש'
 (zt עיכ) ובתמיד ועיי

 שינ שם.

 ראשון לציון
ל ל :  ד בריב דית ע
 שיש כי׳ פלא הסריח ?1׳

 עיין יסל״מ :

ק ( שקלים הוספת ירט קלא י  דע מבוטטדה י ג שופרות פ
: ושתי פשפשין היו ה ט מ  לסמוך טל קרבנן לדברי רבי יוסי יאמר נכים סומכות רבות נכנסות כו׳ ועיין במכנה ה׳ פ״ק ל
. לו. [״פיי הר״ב שערים קטנים בתוך השערים הגדולים ח״ל ר י ש  ולדברי רבי יהווה ורבי שמעון לעמוד על קרבנן: שער ה
. הרמב״ם פשפשי! דלתות קטנות שעושים בבתים הגדולים בעצם  דרך שם היו מכניסין כלי שיר: שבו יצא יכניה־ בגלותו
 שנכנס לבית המקדש להשתפות וליטול רשות כשהלך בגולה לבבל דלתות השערים הגדולים כדי שיהיו נוחי! לפתוח ככל עת שירצו
 עכ״ל] ומ״ש הריב ראן* על גב דגם
 לשער בית המוקד היה לו פכפש
 וכו׳ דשער בית המוקד הוא אחד
 משערי הצפון דרבנן קחשבי להו
 מהנך שלשה דס״ל דבצפון בפרק קמא
 דמדות ולא פליגי אאבא יוסי אלא
 דמחסרי ליה חד יצפין וכן בדרום
 מחסרי שער העליון ואינך ניקבו
 בשמותן ובסידרן אבל בצפון מחסרי
 חד ושינו בשמות! שקראום ניצוץ
 וקרבן ומוקד. ועוד דהתוס׳ כתבו בפ׳
 שגי דייני דף ק׳׳ו דלנולי עלמא היו
 י״ג שערים.וזי היו גדולים ושכה היו
 קטנים ובהא פליגי. דאבא יוכי
 סבירא ליה דכיון דבץ כולם היו
 השערים י״ג הלכך כנגדם היו הי״ג השתחויות. ורבנן ס״ל דכיון
 דהגדוליסלאהיוי״גלאהיוהשלש עשרה השתהויות כנגד הכמרים
 אלא כנגד הי״ג פרצות ועיין בסוטה: ושנים במערב שלא היה להם
ח בפרקו׳ שעל שער האולם ר פ ר ו ו ת פ  שם. ונתב בעל כ
 ושער ההיכל הוא דקאמר שזולתם שהזכיר יש להם שם על ידי
 מעשת שנעשה בהם ואלו. השתים כלומר שער האולס ושער ההיכל
 לא היה שס על ידי מעשה שלא נעכו אלא לכניסה ויציאה ע״כ.

 שער השירכ). ולמה נקרא שמו יניער
 יכביר, טי<. שבו יצא יבניה בגלותו. במזרח
 שער ניקנור בא) ושתי פשפשין «) חיו לו.
 אהד בימינו ואחד בשמאלו ושנים במערב
 שלא היה להן שם«<: ך שלשה עשר
 שלחנות היו במקדשכי) שמנה של שיש כה)
 בבית המטבחים שעליהן מדיחין את
 הקרבים. ושנים במערב הכבש אחד של
 שיש. ואחד של כסף. על של שיש היו
 נותנים את האברים. על של כסף ברי
. ושנים באולם מבפנים על פתח  שרתכי)
 הבית. אהד של שיש ואחד של זהב.

 ויצא דרך אותו שער: שער ניקנור.
 מפורש ביומא [לח.] פרק אמר להם
. שערים קטנים ן  הממונה: פשפשי
 בתוך השערים הגדולים ואף הם
 ממנין שלש עשרה שערים ואף על גב
 דגם לשער בית המוקד היה לו פשפש
 לא חביב ליה לפי שהיה קטן ביותר.
 אבל אלו היו גדולים קצת. והך
 מהניתין דשלש עפרה כערים מוקמינן
 לה בגמרא בירושלמי כאבא יוסי בן
 חנן. אבל חכמים אומרים שבעה
 שערים היו לעזרה ואינהו סברי
 דהנך שלש עשרה השתחויות כנגד
 שלפ עשרה פרצות שפרצו מלכי יון
 בעזרה וכשגברו מלכי חשמונאי

 ונצחום וגדרו אותם פרצות. הקט שלש עברה השתחויות כנגד
ת  כל פרצה גדורה הכתחויה : ך על של שיש מניחין א
 האברים . אחר מתוח מסדרין אותן על השלחן עד שיעלום
 הנהנים ולא עשאום של כסף או של זהב דהא אין עניות במקום
 עשירות לפי שהזהב והכסף מרתיתים ומסריחים והשיש מצנן וכומר
 הבשר כלא יסריח ולא היו סומכין על הנס כלא הסריח בשר
. פמוציאין בכל בקר ת ר  הקדש מעולם: ועל של כסף כלי ש

 ועוד כתב פירוש אחר ודחהו אבל דבריו הללו ג״כ אינם נראים
 כ;ל דהאיך אפשר לומר שיהיו שער האולם וההיכל בכלל שעדי העזרה. ועוד הרי שעל־ העליון גם כן זה שמו לא נקרא על כס שום
 מעשה אלא על שם מקומו. ואם נן אלו ב׳ השערים לפי דבריו יקראו בשמם על שם מקומם. ועוד לרבנן אמאי קא ממעטי אלו שני
 השערים. ואפשר לומר משוס טעמא דכתיבנן דס״ל כאינס בכלל העזרה אבל להתוספות דלעיל שכתבו דבמנינא כולי עלמא לא פליגי. וכן
מו במסכת מלות פרק ב׳ ופ״ג ופ״ד. אלא נראה לי דאלוב׳ השערים  במספר הגדולים והרי אלו ב'השערים גדולים היו כאשר נ
 בכותל מערבי של העזרה המקפת בית המקדש היו וקטנים היו ולא היו משמשין כלום אלא לעת הצורך הגדול כגון מפני האויבים
 וכיוצא בזה וטעמא פלא היו משמפין כלום לפי שמעוטו של העזרה היה במערב כדתנן בפ״ב דמדות ותנן התם מקום שהיה רוב
ל ב' טעמים אחרים האחד א נ ב ר ב  מדתו שם היה רוב תשמישו ויחזקאל הנביא לא ראה שום שער במערב ופירש הר״י א
ח ישתחוה בהמםו ננחו ר ז מ  לפי שלא יכנסו אלא כנגד ההיכל להשתחות ולראות שם. וזה איטבמערב. והשני שהבא אל ה
 ואס יבא במערב ישתחוה במזרח נגד השמש והשם יתברך ירחיקס מתועבות העובד כוכבים ומזלות ע״כ. והארכתי עוד בספר
ם בספר המלחמות ספר י י מ ו ר ן ל ו פ י ס ו י  צורת הבית בחברתי על בניינא ליחזקאל בכ״ד בסימן י״ב.[״ואף על פי שראיתי ב
 חמישי פרק י״ד שכתב שלא היה שער כלל'למערב ט אם רומה סתומה לגמרי. ע״כ. ומטין שבבנינא דיהזקל לא היו שערים
 במערב ובהרבה דברים בנו בבית שני מעין בנין של יחזקאל כמ״ש הרמבי׳ם בפ״ח מהלכות בית הבחירה היה קרוב לשמוע
 להיומיפוןאלא שאין לט לזוז מקבלת חכמי המשנה]: ד שעליהן מדיחין את הקרבים. עיין מ״ש בם״ד במשנה ג׳ פרק בתרא

 למדות

ז ־ ב ב י  ר
ת: ן שערים קטנים שלא היו גבוהין ורחבין פשאר שערי הכי י ש פ ש  פ
 לא היה להם שם. מה היה משמש״ ד י״ג שולחנות. אינו מונה י׳
 שולחנות שעשה שלמה כדכתיב במשכן לשלמה כמלכים וסלר הנחתן
 מביא בפי שתי הלחם במנחות אלא .בבית שני עסקינן שלא היו שם
 אותן שלחנות: אהד שצ שיש . שמניחין שם האברים: ירושלמי

 נעשה כחונו של טפי על שמגיע לפתח האולם נעשה כחוט של
 ערב על שמגיע לפתח העזרה כפי פך קטן היינו לתכן ר' אליעזר
 בן יעקב אומר מיס משפץ עתילין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית
ר נקנור . על שם נקטר שנעשו נסים לדלתותיו ע  מפכים לשין פך: ש
 כלאי׳ בי,-מא פ״ג (לף לו.) נקנור שם אלם ומזכירין אותו לשבת :

ן י ב  ישראל י
 לכל המקיפים המקדש, כשיגיעו למקום תיקון הפרצה ישתחוו:
 כג) המה בתוי״ט דבבית שני לא היו כלל. ולאאט״ו הגאון זצוק״ל
/ ורי׳ל אותן ב' השערים שהיו במקדש ראשון י a גרפ  לא היה להן ?
 במערבהעזרה, לא היו בבית שט, ואפייה השתחוו כשהגיעולשם:
 כד) תנא מפרש מלמטה למעלה, דהיינו תחלה מפרש השתהויות,
 ואלז״כ פלתנות, ואח״כ שופרות: כה) [מארמאר], כדי שיקרר
 הבשר שיניחו עניו, וצא יסריח: כי) צ״ג כצי שרת שנצטרפו גכצ

 יום במקדש ן

ן תפארת י כ  י
 פ*א מ״ה, לשער המזרח של חומת הר הבית היה מיוחל ליולדות לעמול על
 קרבגן היינו נשים טמאות ליולדות וזכה ומצורעת, שאינן רשאות לכנס לעזרה,
 משא״כ הכא בטהורות מיירי]: כ) שבו מכניסן כלי שיר: כא) הוא
 הביא דלתותיו ממ5רימ [כיומא ל״ת א׳], ונקראו על שמו: כב) שפרים
 קטנים היו בתוך דלתות השער הגדול, כד שיהיה נוח לפתוה
, ואף ק היו מממן י״ג השערים. מיהו כל זה לאבא ת  ולכנס בכל פ
 יוסי בן הנן. אבל חכמים אומרים דיי׳נ השתחויות כנגד י״ג פרצות
 שפרצו יווני© בחומת העזרה, וכשגברו ישראל גדרו הפרצות, וחקמ
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 למדות: על של שיש נותנין לחם הפנים בכניסתו. פי׳ הר״ב צ״נ כלי שרת כדתנן במסכת המיל: נותנים לחם הפגים
. אחר שנאפה עד שיסדרוהו על השלחן: ועל של יסתי  אחר שנאפה עד שיסדרוהו ס' ולפי ששהו זמן רב שאין אטיתן בכנ
. והיה מונח שם עד זמן חלוקו: שמעלין  דוחה שבת כדסתםתנא בספי״א דמנחות. וכ״פ הרמבי׳סבפי׳ה זהב ביציאתו
 מהלכות תמידיןהלכך לאעשאו של כסף אע״פ שאין עניות כוי בקדש ולא מורידין. רכיון כסלקוהו מעל השלחן של זהב
ד פלא יתעפש אין מורידן אותו להניחו בשל כסף:  היינו נמי טעמא כ

 [*וכמ״ש] במנחות פי״א משנת ז׳ [ועל על של שיש נותנין להם הפנים בכניםתומ).
. שמעלין בקדש ו ת א י צ י  מה שפירש הר״ב שם] שמיד שהניחו ועל של זהב ב
' ולא מורידיןכ*). ואחד של זהב מבפנים י י ™ י n S * י י ד  ^ ™ ״•יי ״

.כדמפרש במתניתין ן  חתקליןהדתי
 שט מתנין שקלי שנה זו. וכשמגיע זמן
 התרומה הגזבר מוציא כל שקלים
ד שיתרמו  שבשופר ונותנס ללשכה כ
 מהם. והשני כתוב עליו תקלין
 עתיקים ומי שלא הביא שקלו באותה
 שנה מביאו בשנה שאחר. כך ונותנו
 באותו שופר והגזבר נוכולס ונותנם
 בשירי הלשכה. והגי כתוב עליוקינין
 והם תורים גדולים. והדי גוזלי עולה
 בני יונה קטנים וכולן עולות. אבל הממאיס קיני חובה
 טתגים המעות או העופות ליד הכהן ולא היו נותנים מעות
 לשופר. ומפרש כועמא בירושלמי מפני התערובות שמא
 ימות אחד מבעלי קינין. ונמצא דמי חמאת שמתו בעליה דאזלא
 למיתה מעורבת בה;. אבל רבנן לא חיישי לתכי. וסברי דבשופר
 של קינין משימין דמי קיט חובה ובכל המעות הנמצאים בו
 מקריבי; קן אחד חטאת. ואחד עולה. והשני כולן נדבה וקרבים
 עולות. והלכת כחכמים: עציפ-. והמתנדב עצים למערכה נותן
. המתנדב לבונה נותן דמים לתוכו. ה נ ו ב  דמיהן לתוכו: ל
 והגזברים לוקחים המעות שבשופר וקונים מהן לבונה ומקטירים
. המתנדב זהב טתנו שם או דמי שויו והוא ב ה  על המזבח: ז
 לכפורת כלומר לכלי שרת. שהמזרקות נקראו כפורי זהב בעזרא
 ובדברי הימים לפי שהכהן מקנח אצבעו בהם בין הזאה להזאה.
 ובין מתנות של חטאת. שהשירים שבאצבע פסולים: ששה
. ששה שופרות הנותרות הן לנדבה. הא׳ כתוב עליו ה ב ד נ  ל
 מותר חטאת. הבי מותר אשם . הגי מותר היני זבים וזבות

 על של שיש הסירו והביאו לפנים וכו׳
שלשהעשר יש להחשות עליו כמ״ש שם בס״ד ה  , שעליולהםהפניםתמיד:

ה וכתוב עליהם ש ד ק מ  שופרות היו ב
^ תקליןחרתין.ותקליןעתיקי!.־קיבץ.וגוזלי ה ש מ ס ק י ו { מ ת י מ ש ) ב י ת כ י ש ו ק 3 

ל עולה. עצים. ולבונה. זהב לכפורת לא). ו ך ה ג , ה ה פ ש מ  המשק בצלאלעשהו
 הימנו הקימו. ולא מורידן. דכתיב ששה לנדבה לב). תקלין הדתי] שבכל שנה

 (כמדבר י׳׳ו) את מחתות החטאים
 האלה בנפשותם ועשו אותם רקועי פחים ציפוי למזבח ט
 הקריבום לפני ה׳ ויקדשו וגוי טון שהוקדשו הוקדשו - ע״כ.
 ופי' הר״ב אין מורידן אותו להניחו בשל כסף כלומר ולכך לא
 עשאו הכלחן השני שבאולם משל כסף ויהיו השנים שבאולם כמו
 אותן שבכבש האחד של שיש והאחד של כק* י• ה וכתוב עליהן
. כטעמו של בן עזאי במשנה ג' פרק דלעיל י  תקצץ חדתין וכו
ד שכל הבא לתת  והכא כ״ע סבירא להו דארמית כתוב עליהן כ
 מעות שידע להיכן יטילנו. אבל לעיל ת״ק סובר דהממונה נאמן
 שיתן לו חותם הראוי לו ולמטעי לא חיישיק: זהב לכפורת.
. ׳ כו  כתב הר״ב כלומר לכלי שרה בהמזרקות נקראו כפוד ו
 לפי שהכהן מקנח וכו׳ כמאן דמכפר ידה בגלימא דחבריה.
 רש״י בעזרא א׳ ודברי הימים א' כ״ח ות״י על אכלה ומחתה
 את פיה [במשלי לי] אכלה ומכפרה פומהא: ששה לנדבה. פירש
 הר״ב מותר חטאת ומותר כוי וכולן לנדבה. כדתנן טעמא במהניתין
 דלקמן. וכתב רשי׳י בסוף מנחות דף ק״ח וז״ל ואשם סתם היינו
ה בהד ד  אשם גדלות. אשם מעילות. וצא מערב מוהר ד
 חטאת. ואשם נזיר ומצורע לא מערב בהד אשם סתם דזה

 בן שתי שנים
 מדמו לבהוטת

 ציונים

. מ-י׳ שס ב ה  יעל של ו
 כי״נ: שמעל*ן בקידש .
 נלטמ כיי! ע״א בנמ כ״א
 «׳׳א יומא ""נ ע־ינ מיג ע׳א
 מגילה מ׳ ע״נ כ״א ע״א הונ־יופ
 י״ג ע״כ הגיעת צ׳יג מ״א 5*0
 כיב run ל״א ע׳יב . ילובלמי
 גכויים פ״נ הינ יומא פיג
 ה׳יז מניצה פ״י סיו הי״נ
 טנועומ מיא ה״ה־• ה י״כ
 ?:ופחית. יומא ג״ה עינ
! מיי' ש״כ נ י  ממורה כיג ב
 יה׳ ripe ס׳ינ : ששה
ה . מנמומ p״7 ע״א ב ד נ  ל
 קין ננינ ממילה כ״נ ע״א :

 שנויי נוסחאות
ל של שיש נותנין  ע
 לחם כמשניות רפוס
 פי;רו. . היו נותנין;
 בכי״מ של כסף נותנין
סתו י נ  עליו לחם• בכ
 ועל של זהב ביציאתו
 ככי״מ בכניסת׳ ושל זהב
 ביציאתן וכתכ הרכ כעל
 ד׳׳ס ״וכיה ישר מאד״
ו ת ס י נ כ  אכל גם ב
 וביציאתו לא משתכש .
 ה במקדש כמככי׳ר
 בקדש וצ״ל במקדש .
ן ככי׳יק תיקלין וכן י  תקל
 בם-־זוך . קינץ כד׳נ
 ככל המשנה יןניפ .

 ויולדות
. דאשם נזיר בא להכשירו לנזירות טהורה. ואין טתנין ר ד  ואילו בן שנה• ואשם מצורע לא מערב בהדי אשם נ
 ואין טעון נסכים. ואשם מצורע נוהנין מדמו לבהונות וטעון נסכים ובא להתירו במחנה. ע״כ. ובמותר

 קמין
ן י ב ב י  ר

 בנסשותס ועשו אוחם רקועי סחים צפוי למזבח במחילה תשמישי מזבח
 ולב&זף גופו של מזבא: ולא מודדין מנל; אמר ר' אח׳ דאמר קרא נייקם
 משה את המשק ייתן את אדניו וישס את קרשיו ויתן את בריחיו זי?0
 את עמודיו רישיה וסיפיה לשון הקמה ולא כתיב ירידה ועוד שלא סייעו
 אחר אצא הוא עשהו שהוא גדול. כך פירש רטנו שלמה: ח יי׳ג שופרות
 היו במקדש וכוצז פיהן צר כדי שלא יוכל אדם להכניס ידו בפנים ולגנוב
ם ולבונה. גרסי׳ וברוב ספרים י צ  מן הכסף וכולהו מפרש למאי אצטריכו: ע
 כתוב ללבונה וטעות הוא דהא כל אחל ואחד יש לו שופר בפני עצמו ולבונה
ב לכפורת. לשון בסורי זהב פי' מזרקים ה ז  לבד ועצים לבד כדתני ואזיל: ו
 וצמה נקרא שמס כפירי מ״ש שמקנחין ידיהם מן הדם כדאמרי' בגיטין
ה לנדבה ש  [דף נ״ו] בענץ ב) נבוזראק בעי לכפורי ידיה כההוא גברא: ש

 לקץ המזבח:
 קייין

 ב) לפנינו שם איתא לשון 01 גבי נירון דשלריה טיטוס לצור את ירושלים ועי״ רש׳׳ כהנחות ד'

, יוחנן לית כאן של כסף מפני  ר׳ יוסי בשפ ר׳ שמואל בר יצחק בשם ר
 בהוא מרתיח יתחממו האברים ויסריחו ולפי שבקרבנות יחיד כהן א׳ יכול
 להוליך כל האברים ומניחן שם כדי לנוח והא דחק בפ״ב דיומא המיד קרב
ק התם(דכי׳ו:) ר מ  באיזד עשר וכו׳ ומונה.םם לכך הולכת אכרין למזבח הא ה
 בד״א בקרבנות צבור אבל בקרבטת יחיד כל שרוצה להקריב מקריב אפילו
ל של שיש נותנין לחם הפנים בכניסחו. כדי לטח ועל של זהב  אחד: ע
 ביציאתו עדשיוקסרו בזיט לבונה הבאין עם הלחם כך פירש רבינו שלמה
 בפי שתי הלחם הבא חנן אחל של שיש וסי שחי הלחם (דצ׳׳נן.) תניא ר׳ יוסי
 בר יהודה אומר שנים שהיו באולם אחל של כסף ואחד של זהב ופירש
 רבינו שלמה אותו של כסף על שהוא לבן כשיש נקרא של שיש ולי נראה
ן בקודש. מכלן בסרק שתי י ל ע מ : ש  דתכאי היא דההיא ר יום׳ היא א)
י - ׳  עקב אמר קרא אח מחתות החמאים האלה הלחם אמר רב אחא בר ׳ יי ׳ • ־

 א) ועי׳ כתום׳ שם עמוד כי דיה אחד דכתבי כן^שס הקונטרס
 1׳ ע׳ב ובהגהות מהרי׳ב ז״ל שס :

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
/ וששה היו לנדבה ת. הרי ז רו  לכלי שרה, שהמזרקות נקראו כהו
ש ש מ ה שנהוהר לאדם מ , וכולהו מפרש ואזיל: לב) ר״ל מ ג ״  הרי י
, להקריב מהן ' אלו  שהפריש ליזטאת או לאשם, מעיל לשופרות ו
. והיו לכל א׳ מפכה בחי א״ות שבשבוע, שופד ח ב ז מ  עולות לקק ה
ת , אבל לשבת א״צ / דמעו [ י  מיוחד [כמנחות לק״ז ג׳ ורש״י יומא נ״ה כ

 מועצה

) אחר שנאפו בע״ש קידם ביסדרוס על השולחן שבהיכל,  מ
ס איזה ימיס קורס שיסלדום על השולחן  דצפעמיס שוהה כ
: ש פ ע ת ט וצא י ע  [כמנחות ל״ק], להכי צריך שיש שיתקרר מיד מ
) ר״ל מללקחיהו משולחן זהב ט יס: כ ) עד שעה שיחלקוס לכהנ ח  כ
) ר״ל א : ל ה ר ז ע ; ל) ר״ל ב ב ה ט היה זה ג״כ של ז ה  שבהיכל, ל

 תוספות הדשים
]  ר תוי״ט ד״ח שמעלי
 כקוד: . כוי ףקש משה
 כו׳ עכ״ל כש״ס דמנחות
 רף ניט מפיק ליס איפכא
 והביאו כהיע וז׳׳ל הגמרא
 שם מנ״ל דאין מורידן כו׳
 דאיקויקם משד את המשכן
. ׳  כו׳ זיתן את אדניו כו
 וע׳ז סי' רש״י ג׳ פירושים
 מכיל דאין מורידן דאמר
 קרא את מחהוש החטאים
 האלה וגו׳ נתחלה תשמישי
 מזכה ועכשיו גופו כל
: ה הריב י  מ;כח ט
 ד״ח תקל: חרתין כו׳
הד גוזלי עולה כו׳ ומפרש  ו
 טעמא כירושלמי כו׳ עכ׳׳ל
 וכן חיתא כיומא דף כיה
 ע׳ב ומשרש בירושלמי
 וכגמרא שם לא משוס
 דתייפקשמאמתא׳ מנעלי
 קי;ין אלא שמת בודאי
 ופריך ונכרור ד׳ זוזי ונשדי
 ביס והנך נשהרו ומשני

 ר׳׳י

 ראשון לציון
ן  מוי־פ דיה שםעלי
 כוי כסירש׳י במגילה ר׳ס
. כתבתי ׳ ו  כני העיר כ
 בתיקוני כלי שרת רבמגחוה
 5ט. יליף השים דאין
 מורידן לכתיב ויקס משה
 את המשכן כו׳ ומלן
 דמעלין דכתיב את מחתות
 גמטאיס כוי ועיש בפי׳

 לש׳י* וקצימ.

 לקוטים
 ה במשנה שמעלין
 בקדש ולא מוריד! במנחות
 דף ירט ע״א גרבינן ומנא
 ק דאין מורידי!־ אמר רבי
קם משה את  דאמר קרא ו
 המשכן ומן את אדניו

 דשש



 ציונים
 ו האיטר. מנזות ?״ו «״נ
 ממי1ה •״מ ע״ג ייומלפ׳
ri'e יעיס עינו ה״ז נולים« 
M m ה"? תו״כ דנילא 
׳ פגיו מזי מגשון ״ p ' D 0 זהב. מיי׳ : ״נ מ ה׳ ו נ 1 ל ן י  ה

 פ׳׳נ מה׳ עלפין סימיבנ״מ:
 אקת־ס. מיי׳ סיה מה׳
 פשילי המוקדשץ כ״ש : 1ת
א ״  מדרע . מחים ק״ג ע
נ «׳נ נ1״נ ויקלא '  «ניריז ?
1 מ ק ל < b'y 'דנילא דמיני. ש 
א מלו ק;נ"מ ועיי לנ״י ר ? *  ו

א דיה א:ש ״  פשיויס ע׳׳נ ע
 וי»ת׳ נזיר כ״ו ע*א ד״מ

: א נ  אמל ל

ת ו א ח ס ו י נ י ו  שנ
ן מי גכי״מ קי  ועהי
 חיקלין עתיקין מי .
 שלא שקלכמשבי״רשלא
 הביא • שוקל (לשנה
 הבאה) מי״מ שוקל
 שנים ו>יהא • דבריר״י
 בד״נ כדברי ד״י ,
 ו גי־רין בכי־ק נןירין.
 מקוצץ גכי״מ מקימץ
. וששה  לבמה־ששהבד/
 (נרבה) מה היו בטייק
 לנדבה ..; בכי״מ ליתא.
 לוקחין בהנכי״מ ילקהו
 מהן - הבשר לשם
 וד׳זודותנכיימבשרלשט
 ועורות זה מדרש כמשי
 ד׳ פיזרו זה המדרש ,
ל ככי׳מ ת  יהוירע כהן נ
 יהוירע הכדזן ; בכי״ק
. הכהן . י ז י  ומשי ל׳ פ

. ל ו ד  הג

 תוספות הרשים
 ל״י לית ליס ברירה וא״כ
ס רבנן חיישי לשמא  י״ל מ
 ימות רק דםברי דיש ברירה
 ואיכ יש תקנה ודלא כהו׳ב
 וצ׳ל דהר״נ ס״ל אליבא
 דהלכתא אין לה תקנה
 משוס דכדאורייתא קיס לן

 דאין ברירה:
 (ממהורשיח ז5״>):

 ה תוי״ט דיד! ששת
 לנדנה כוי אלא ג׳ל
 דהרמביס כוי מתוספתא
 כו׳ עב׳ל וקפה דהא רבי
 אישמיא תגי התם בכרייתא
. נם דף קיד הגיא  כן
 כהס אגיי כדברי ר״א
 ועור אם שני הגמרות לא
 הניאו התוס' מד דבלי
 האמוראים היאך תפש
 הרמב׳ס אותה לעיקר:

 (מהנ־ל) :

 לקיטים
 רשם את קרשיו ויתן את
 בריחיו ויקס את עמודיו
 (ועל זה פי׳ רש״, שלשה
 פירושין) ומנא לן דמעלין
 אמר ר' אתא בר יעקב
 לאמר קרא את מחתות
 החטאים כאלה וכוי
 בתחילה תשמישי מזבח
 ועכשיו גופו של מזבח
 ע״כ ותמהני מהתוייט שלא
 הגיא גמרא ערובה זו
 והביא תוספת הכתוב בלשון
 רשיי דמגילה שהוא השן
 שמעתין לשס למל מעלין
 מרקם וכוי ואין מורידן
 מומחשות וכוי הפך םלמוד
 דשממתין הלל דהוא גס כן
 מתישכ יותר דבתחלה למד
 אץ מורידן ממששה המשק

 נאמ׳כ

ע מברטנירי׳ י״ג שופרות פרק ו שקלים תוספת ירט קלב  ר

. הה׳ מותר אכם מצורע. קינין אין צריך טעם להן עופות ואלו בהמות. ומ״ש באפם ר ד  ויולדות - והל׳ מותר קרבנות נ
, ומי שהפריש מעות לחטאת וקנה חמאתו סתם מסתברדלא אתא אלא לאפוקימדר ומצורע אבל רשסחת ם ת  הששי נדבה ס
 ונתותרו מן המעות. משליך המותר לשופר שכתוב בו מותר חטאת. חרופה ואשם תלוי נמי מותרן לשופר שכתוב עליו מותר אשם.
 וכן מותר אשם משליך לשופר שכתוב בי מותר אשם. וכן כולם. ומאי דקכיא ממותר חטאת דלנדבה ממשנה ח׳ פ״ו דכריתות
 מפורש שם בסיייד. ומה שכתב הר״ב

 ד
). קינין הם הורים ליי),  שוקל לשנה הבאה לי
 וגוזלי עולה הן בני יונה לי). וכולן עולות י*)•
 דברי ח יהודה. והכמים אומרים קינין אהד
. וגוזלי עולה כולן  חטאת ואחד עולה לח)
 עולות : ן האומר הרי עלי עצים. לא
 יפחות משני גיזרין לפ). לבונה. לא יפחות
 מקומץמ). זהב. לא יפתת מדינר זהב*א).
 ששה לנדבחפב). נדבה מה היו עושין בה.
 לוקוזן בה עולות. הבשר לשם. והעורות
 לכהנים. זה מדרש דרש יהוידע כהן
 גמל (ויקרא י׳׳) אשם הוא אשום אשם

 דששי נדבה סתם אע׳ינ דבגמרא
 דמנחות אין גם אחד מתנהו אמוראי
 ללימא הכי. דברי הר״ב כהרמב״ס;
 וכבר הקשה עליו בכ״מ פ״ב מהלכות
 שקלים מהירושלמי וכתב לבתוספתא
 מכוון כדבריו. ונראה שבירושלמי
 יש ס״ס עכ״ד. ואילו זכר הכ״מ דברי
 הבבלי לא היה אומר שהירושלמי
. אלאלל דהדמבי׳ם תופס ס ״  הוא ס
 עיקר התוספתא לפי שהיא ברייתא.
 והט לישנא לבנמרא אמוראי קאמרי
 להו: [*אשתקד פירשתיו במשנה
 ג׳ פ״ו לבי׳ב]: וחכמים אומרים

. כל ם ת  ושופר שכתוב בו נלבה ס

ץ ̂ מי שלא שקל אשת . ועתי ( נ  מי שמתנלב לבר למזבח נותן לתוכו: ושנה ל
 ן לא יפהות מב׳ גזרים. המתנלב
 עצים סתם לא יפתות מב׳ גזרים.
 כאותם שמסדרים על המערכה וידוע
 היה שיעורן. ודווקא המתנדב עצים
 סתם אבל הרוצה להביא אפילו ען
 אהד יביא : לא יפהות מן קומץ.
 שזהו פעור הלבונה הבאה עם
 המנחה דכהיב (ויקרא יי) והרים
 ממנו בקמצו מסולת המנחה ומשמנה
תה. מה הרמה דמנחה  ואת כל למנ
 קומץ. אף לבונה קומץ. ודוקא
. אבל אם רצה להביא ם ת  המתנדב כ

 קינין אחד חטאת וכו׳. פירש הר׳יב
 דסברי דבשופר של קיט! משימים דמי קיני חובה וכו׳ ואין הפרש
 ביניהן בי; תורים או בני יונה. הרמב״ס: ן משני נזירים.
 פי׳ הר״ב אבל הרוצה להביא אפי׳ ען אחד יביא. ירושלמי
 מתניתין אמרה כן שזה קרבן בפני עצמו. וזה קרבן בפני עצמו.
 דתנן [יומא פ״ב] ושנים בידם שני נזירים. [״ועיין במשנת נ׳ ודי

 פרק

ן י ב ב י  ר

 אפילו קומו של לבונה מביא
 והמתנדב זהב סתם לא יפחות מדינר זהב. והוא שהזכיר נורת
 ממבע. אבל אס לא הזכיר ממבע אלא זהב סתם.מביא אפילו
. ׳ ה  צטרא שהוא כמין מזלגקטן: אשם הוא אשום אשם ל
 וקשה קרא רישיה לסיפי׳ דאשם הוא משמע כהווייתו וכהלכתו
 היא שהוא נאכל לכהנים ואשם לה' משמע שכולו לה׳. ודרש יהרלע

 עבדי אינשי. תניא בתוספתא בה' בתרא [למכילתין] האומר הרי עלי לבונה
 מביא למי מלא קומץ לבונה ונוחן לשופר והכהנים מקבלין אוהו ולוקחין
 מהן לבונה ומקריבין אותו ע״נ המזבח. האומר הרי עלי והב מביא דמי
 לינר זהב ונותן לשופר זהכהנים מקבלין אזתז זלוקחין בהן זהב ושבין אותן
 רקועי סחיס צפוי למזבח: ששה לנרבה. מפרש בפרק בחרא למנחות ששה
ד מי אמר ר׳ חזקיה כנגד ששה בתי איות הנהנים שיהא להם שלום נ  מ
 זה עם זה. ר׳ יוחנן אמר מתוך שהנלבה מרובה תקנו להם שופרות מרובין
 כדי שלא ׳תעפשו המעות. זעיר* אמר כנגל פר ועגל ואיל וכבש ונלי כולן
 הן נדבה ודמיהן ילועץ פר מביא מנה פנל מביא חמשה סלעיס איל מביא
 ב׳ סלעים כבש מביא סלע הט איתא בפרק בתרא למנחות אבל לגלי
 ושעיר לא מציכו למיהן ושמא למיק כאיל וכבש ור׳ היא לאמר קטן והביא
 גדול לא יצא אם נרר להביא עגל והביא פר לא יצא להכ׳ אצטריך לכל אחל
 ואחד שופר כשני עצמו שאם מערבן והביא פרים מכל המעות לא יצא ילי
 נדרו מי שנדר עגל בר. פדא אמר כננד פריס אילים וכבשים ושעירים ומותרות
 והמעה דהיינו קולכון פרים פר חטאת של צבור שאבדו והפריש אחריה תחתיהן
 ירעועדשיסתאיו וימכרו ויפלו דמיולאוחו שופר אילים אשם גזלות ומעילות
 שעירים שעיר הרגלים כבשים אשם נזיר ואשם מצורע ואהכי לא מערבו עם
 מותר גזילות ומעיצית דאצו בני שנה ואלי בני שתים ואלו באים לכפר ואלו
 באין להכשיר וכולן אס אבלו והפריש אחרים תחתיהן ירעו עד שיסתאבו וימכרו
 ויפצו למיהן כל א' ואי לשופרו.והמותרות כגון הפריש מעות לכל אצו ונותרו כגון
 שהוזצו הבהמות. ושמואל אמר כנגד מותר חמאח ומותר אשם ומותר אשם נזיר
 ומותר אשם מצורע ומותר מנחת חוטא ומותר עשירית האיפה של כ״ג שגם
 היא נקראת חטאת שנאמר יביא חטאתו זו עשירית האיפה. ר׳ חושעיא אמר
 כנגד מותר חטאת ומותר אשם ומותר אשם נזיר ומותר אשם מצורע ומותר

 קיח

 קינין הן חורין נוזצי עולה הן בני יונה. אבצ שופר לקיט חובה לא
(לף נה) דשמא ימות א'  געי ר' יהודה והטעם כלאיתא בה׳ הוציאו לו
 מהן נמצאו כל המעות שבשופר הולכות לים המלח כי היכי דאמרינן בחסאת
 סמחו בעליה דאזלא למיתה הכי נמי מעזת שהופרשו לחטאת ומתו בעליהן
 הולכות לים• המלח ופריך התס ונכרורד׳זוזי ובשדי במיא והנך צישתח
 ר׳ יהודה לטעמיה דלית ליה ברירה כדאמר געירובץ [דף לז] מדתני איו:
 וחכ״א קינין. הן קיט חובה אחד לעולה ואתד לחטאת ורבנן לא חיישי למיתה:
 גוזלי עולה. בין חורין בין בני יונה כולן עולות נדבה: ו שני גזירין. מפורש
 ביומא פ׳יב(דף כו) תניא ר״ש בן יוחאי אומר מנין לתמיד של בין הערבים
 ששעון שני גזרי עצ׳ס בשני נהנים שנאמר וערכו עצים על החש וערכו שנים
ק עצים י  אכ אינו ענין לחמיד של שחר שהרי כבר נאמר ובער טליה ה
 בבקר תנהו ענין לתמיד של בין הערבים ואמרינן בפרק בתרא דמנח־ת
 (דף קו) ת״ר קרבן מלמד שמתכדביז עצים וכמה שני גזירין וכן הוא אומר
 והגורלות הפלנו על קרבן העציס ותניא בתוספתא בפרק [ג׳ למכילתין] האומר
 הרי עצי עצים מביא דמי שני גזרין ונותן לשופר והנהנים מקבלין אותן
 ולוקחין בהן עצים ומקריבין אותן ע״ג המזבח ונאותין בהן ואין מועלין ואם
 הקריבן בחון פסור אבל אם אומר ש;י גזירין שצ עצים אלו לגט מזבח
 הכהנים מקבלין אותן ממנו ומקריבין אותן ע״ג המזבח ואין נאותין בהן
 ומיעציןנהן ואם הקריבן נחוץ חייב דברי רבי וחכ״א אם הקריבן בחוץ פטור
 ואלו ואלו הולכין ללשכת העצים: קומץ לבונה כלתנן במרק בתרא למנחות
. האומר הרי עלי לבונה לא יפחות מקומץ. המתנדב מנחה  הי קמצין ק
 יביא עמה קומץ לבובה. המעצה את הקומץ בחוץ חייב. שני בזיכ׳ לבונה
 מעונין שני קומצין: זהב לא יפחות מדינר זהב. ופריך בפרק בתרא למנחות
 ודצמא נסכא א״ר אלעזר לאמר ממבע ולצמא פריטי פריטי ללהבא לא

 ישראל יכין
 למיתה אזלה כחטאת שמת בעליה, ומעות יוליכו לים המלח, וכשיתערב
 במעות שבשופר, יפסלו כל.המעות שבשופר, דבדאורייחא אין
 ברירה:לה)דס״צ יש ברירה או דס״ל ולא חיישיגן למיתה; לט) כל

 גזרה הוא חתיכת מן אמה על אמה, שעביו כמחוקות [שצורייכהאלן]
. והנודר שויין, נותק לשופר: [ י  של סאה גדושה [זבחים ה״כ ב
נה. מיהו אם פירש להביא  מ) ונותן דמיו לשופר שכתוב עליו לבו
רת. ודוקא  פחות סגי בקורט אי: מא) ׳שיתנו לשופר שכ׳ עציו כפו
, אפילו בצנורא דקת ס ה  באמר מטבע זהב, אבל באמר זהב ס
וע: מג) המיה מה שייכות יש ) לוי בתי אבות שבכל שנ ב : מ י ג  ס

 לדרנכ

ן תפארת י כ  י
א, כאחי הגאון via' אליעור זצוק״ל: לג) הגזבר נותן  מוקצה הו
 לשם השקלים, ונותן חותם למביאו שלאימשכננו. וככל ערב
) וטחנן : לד [ ג  מריק השופר הזה אל האוצר שבלשכה [כש׳יג «״
 הגזבר לתיבת תקלין עחיקין, כרי שידעו שהן לשירי הלשכה
0 יוניס רבים : לד.) מץ יונים גדולים : ל [ נ  [כלעיל פ׳ל מ״
, מהן לתיבה זו או ים: לו) מי שהתנדב לאי משני אלו  קטנ
 לזו כסי מה שנדר, והגזבר לוקח המעות ומקריב כל כך קינין כפי
לה, לא יטילו  מה שמצא בשופר, אבל קני חיבה שא׳ חטאת וא׳ עו
 לשם, דשמא יוורע אח״כ שמת א' מהמטילץ לשם, והרי חטאת

 ממי לד



ת פרלן 1 שקליים דע מכרטנוררו פרו ב י"11- שו ו  264 תוספת יום ט
מר כסף חטאת וכסף אכם [וגו׳] לכהנים הכהן אשום אשם לה'. כל שהוא בא משום חטא ומשום אשמה או  פרק י״ג למנחות]: ו
 יהיו. כתב הריב וא״א לומר לכסף שקלש וכו׳ יהנו ממט הכהנים. כגון הפריש מפות לחטאת ואשם ונתותר מהם. ילקח כאותו
. והייט עולות זט׳ לאין המותר עולות. הבשל לה' והעורות לכהנים ונמצאו שט המקראות  אלא על כרמן ה״ק יעשו ממנו לבר כז׳

 לומר שיביאו חטאות ואשמות עצמן. כלומר שימכרו לצרכי קיימים אשם לה' הבשר. ואשם לנהנים העורות והיכן מציט מררש
 חטאות יאשמות והוו נמי לכהניס זה ביהרלע לכתיב- במלכים ביהוידע
 שנהנים בבשרם שאוכלים. לאם כן לה׳ מי), זה הכלל כל שהוא בא משוב כסף אשם וכסף חטאת לא יובא בית
 מאי למהנים לחטאות ואשם יהיו חטא ומשום אשמה ילקח בו עולות, ה׳ לכהנים יהיו. וא״א לומר לכסף

 מבעי ליה וליכא למטעי דה״אדבכסף הבשר לשם. והעורות לכהנים. נמצאו שני שקלש לשם חטאת ולשם אפםיהנו

< ממנו הכהנים אלא על כרמך ה״ק ם י נ ה כ ^ ל א ׳ ן ה ם ל ש - א ם ד ב ד י י* כתוביס כ י י י י י מ ת י מ א ב ל  חמאת משוה י
מ יעשו ממנו לבר שיהט בו הכהכים ו ״ ^ ה ח י ו ח ^ ה ח ר ^ ׳ י ט 1 ו י ט מאי למימרא. ומללא קאמר ^  ה

י לאיובא בית הי. לכהניםיהיןמ״): לחטאםיאשםבמאי אייריאלאבעולה "f1n^2 והיינו עולות שהמורות לכהטם: א ד ר ן ב ת ס א מ צ ם ר י ; ה כ  M ל

 דקאמר לכהניס יהיו כולה. מאיל והחלת הקלש הכסף למזבח נמי כלכתב הר״ב וא״א לומר כו׳ והא דכהיב לא יובא בית ה׳

 כלומר לבלק הבית:

ן ׳  ר״יב ב
 אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה לרבנן דפליגי עליה דרי בתמורה פ״ר
 תרעה על שתסתאב ויפלו למיה לנלבה ולא אזלא למיתה אלא אס נמצאת
 לאחר כפרה ולר' דאמר אפילו נמצאת לאחר הפרשה אזלא למיתה

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש

 !? שהפריש שתי נהמות לאחריות האחת תרעה. ולר'
 שמעון דאמר מ אבולץ מחין אפילו הפרישן לאחריות לא משכחת לה
 אלא כלאמר ר׳ אמי הפריש ש;י צבור* מעות מתכפר באחד מהן והשני
 *פלו לנדבה ומוקי לה בתמירה פ״ד אליבא דרי שמעון. א״נ הפריש מעות

 לכל אלו ונותרו מותרן נלבה:

 קינין אלו קיני חובה ומוהר מנחת חוטא מכל אלו לוקחין עולות
 הבשר לשם והעורות לכהניס כשאר שצות שנאמר עור העולה אשר
 הקריב לכהן לו יהיה. כתוב אתל אומר אשם הוא אשוס אשם לה׳ וכתיב
 בפרשת נשא האשם המושב לה׳ לכהן הא טצל כל פהוא בא משום
 חמא ומשום אשמה שהיה חייב אשם כגון אשם גזלות אשם מעילות
 אשם תלוי אשם שפחה חרופה אשם נזיר אשם מצורע אם הפריש אשמו
 ונאבד והביא אחר תחתיו ונמצא הראשון ירעה מל שיסתאב וימכר
 ויפצו דמיו לנדבה. מותר חמאת מי שהפריש חסאתו ואבדה והביא

 יבין תפאית ישראל יכין
 דנם חטאת מרבה קרא וה׳יק קרא, מה שנחוחר מימי חטאת ואשם,
/ והיינו עולות והיינו דקאמר קרא, אשם לה׳ הבשר, ה  יהיה כולו ל
 ואשם לכהניס העורות, ככל עולה: טה,) זהו המקרא שכתוב נבי
 יהוידע, לחי אפשר לפרשו כפשוטו, דדמי חטאת ואשם ינתנו לנהנים,
 והרי קרבים ע׳׳נ המזבח. אלא מדקאמר כסף אשם ה״פ דמי מוהר
 חטאה ואשם לא יבוא לבית ה׳ לבדק הבית, רק יהט הנהנים ממנו,
 ואי אפשר לומר שיקריבום לחטאת ואשם ויהנו הכהנים מבשל)/ לא״כ
 לחטאת ואשם מבע׳׳ל. ותו דהרי הוה חולין בעזרה, דכבר נתכפרו

 הבעלים. אע״כ שיקריטם עולות, ויהמ הכהניס בטוק;

 לדרוש יהוידע כאן, הרי התם לא איירי רק ממותר חטאת ואשס,
 משא״נ הכא שנירב מעיקרא עולה, והרי בו מפורש בקרא [ויקרא ן׳]
 עור העילה אשר הקריב, לכהן יהיה, ומנה דרשינן נמי 1זכחיפ כיב
 נ׳] רגם בשארקרבנות כאשם וחטאת כך הרין. ובשצומא לאינך מ״ר
ך ר שופרות למותרות ה? ששיר מייתי דרוש של  [מנחות ק״ז כ׳] מנ
 יהוירע, דכמו במותר של חטאת ואשם, כ״כ למותרות שארקרבטת,
 אלא לבר פדא שס קשה וצ״ע: מד) דקשיא קרא, דמלכתיב משם הוא,
 משמע שיהיה בהוויה/ שיהיה נאכל לכהניס ככל אשם, והדר קאמר אשם
 לה' ומשמע שיהיה טלו לה׳. ותו ל״ל הכפל אשוס אשם. אלא ע״כ

 הלבתא גבירתא כללא דפי־ס ו.
, pn משער מורחי וזנקרא שקד ב ה ׳ אמה ודלתותיו םחופות ז  וגובהו כ
, [והרםב״ט ב ח ז  עלען והוא שער הניקנור שהיי מצופת נחושת דוםה ל
ות, כאילו איגו הלכה רק י ל דין דהשתחו  בהל׳ בית הבהירה השמים כ
 כםעשה שהי׳ ודויק]; אבן היי בקיק במערבו שעלי׳ הארון מוגה
ת ידע שסופו  ולפניו הצנצנת דמן ומטה אהרן, ובעת שבנה שלטה הבי
 ליחרב ובנד! בו מקום לגנוו האדון למטה במטמוניוח עמוקות ועקלקלות
 ויאשיהו המלך צוד- וגנזוהו לארון במקום הניל כםיש ויאמר ללויס
ת אשר  הםביניס לכל ישראל הקדושים לה׳ תנו את ארון הקודש בבי
 בנה שלמח וכו׳ וגנזו עמו מסה אהרן והצנענח ושמן המשחה, וכל אלו
, שהתליע ם ו , ונודע הדבר עיי כהן אהד בעל מ י  לא ה«רו בבית שנ
 ובדק העצים למערכה בדיר העצים, אם התליע בלה ופסול, אי ביבש
 שגררו וכשר, וראה אבן אתת משונה ובולמת משאר הרצפה ותבין
, והיה המחילה מושבת עצמה מ!־יר ן  שנסתלקה האבן בשעת ננזיח הארו
 העצים ער תחת מקום הארון בקיק , ולא הספיק לגמור הדבר עד שיצאתת
. האימר הרי עלי עצ-ם לא יפחות משני גזרים עביין ו י ! מ  נשמתו
 כמחוקות גודש [וכובהים דס־ב ב׳]וארכן ורחבןאמה [ובאמר הרי עלי עץ
 םביא נזר אהד ארבו ורחבו אמה וברצה ייהביא דפ* עצים יביא ; הרי
 עלי לבונה לא יפחות מקומץ, משבע והב או כסף לא יפחות מדינר
 והב או מדינר כסף מטבע נחושת לא יפחות םםעח כסף [ובאומר
, יביא לשון והב או כם^ ע ב ט  כסף וזהב סתם ולא הזכיר מ
, וכן בפירש המשקל תי נ ו ו תכ  שמשקלה כ״כ עד שיאמר לא לכך נ
, וברזל לא יפתח מאמה על אםח לכלח עירב שהי1 ה מ  ושבה כ

:  למעלה בגג ההיכל]

ב מ״א ששלשה ״ 0 ו ב נ ב ת , ד הי. כבר כ ׳  פרס ו משנה א ב׳ ג
 1 עשר שופרות היו במסדש; וכן היו י״ג שולחנות במקדש ,

 שטנה בבית המטבהים !והוא מקום בצפון בוחל העזרה ומרוחק ממנה
 לצד המזכה ה׳ אמות ומקום בית המטבהים י״כ אמות וםהצה ושם תולין
ת, ושל שיש  ומפשיט, ן את הקדשים ומקום השולחנות רשם שטנה אמו
, ובצד מקום השולחנות מקום ו  היו לקרר הבשר שיניחו וידיחו עלי
, ובין ם  הטבעות כ״ד אמות להכניס בתוכן צואר הקרבנות שנשחטו ש
 הטבעות והמובה שמנה אמות]: ושנים כשערב הכבש שהי׳ בנוי לדרומו
, והשולחנות אחד דשיש שנותנין ה מ  של מזבח ארכו ל״ב על רוחב י״ו א
 עליו האיברים ואחד דכסף שנותנץ עליו ציג כלי השרת שנצטרכו בכל

ת אחד של שיש  יום במקדש : ושנים היו באולם מבפנים על פתח הבי
 נותנין עליו לחם הפנים בכניסתו שיתקרר ולא יתעפש , ואחד של זהב
 שנוחנין עליו ביציאתו עד שעה שיחלקם לכהנים שסעלין בקודש , ושולחן
ד; ם, ארכו ייב מפה ודהבו וים שעליו להה״פ תמי י  דזהב בהיכל בפנ
ת הולבין דרך ימין ומקישין  וכן היו ייג השתהויות כשנכנסו להר הבי
כ אאמין זצוק־ל בתפארת• היו ' כ  ויוצאין דרך שמאל ובדרך הקפתן |
 משתחוין י״ג השתהויות הללו כנגד י״ג פרצות שפרצו מלכי יון בםורנ
, והסורנ , לשנים םההוטה האי ת י ב  נוהוא החומה השני׳ שמקיף ד״ר ה
 גובהו י״ט, ולפנים מחםורג עוד חומה ג׳ גובהו עשר אמות! וחזרו וגדרום,
 ונורו כנגדן י״ג השתחויות , בן הוא םתם משנה דמדוח פ״ב מיג, והמשנה
 דכא! דאמר בנגד י״ג שעריס אחיא כאבא יוסי בן חנן שם , דלחבמים היו
, וג׳ סן הדרום םטוכין ב ר ע מ ק ז׳ שערים ג׳ מן הצפון הםמוכין ל  ר
, ואי במזרח כנגד בית קיק באםצע , וכל שער רחבו י׳ אסיח ב ר ע מ  ל

 (זד, הבלל)גכי״מ ליתא
 וכן ליתא נם כזבמים
 ק״ג וכחמודה כ״ג ונכון
; כ ר ת  הוא ועי׳ עוד כ
 בטיק מהחלה כאן מ^נה
 נפ׳׳ע ואינו נכין . כל
 שהוא (בא) משום חטא
 ומשוס אשמה ילקח בו
 עולות הבשר נכי׳׳א ליתא:
ל שבא מחמת  ככי״מ פ
 חטא׳ ומהמת אשמו׳
 בשר. והעורות לכהניט
 בני־מ ועזרות. ;נמצאו)
 בכי־מ ליתא. ואשם
ים כד״נ ובכי׳ק  לבהנ
 ובכי״מ וכמשבי׳׳ר ואשם

 לכהן .

ם י פ ו ק  ל
 ואת׳כ בקש טעם על
 מעלים ומצאו כמעשה דקרח
 דה«ה אחיכ דמאין מורידץ
ק ע מ  לא הוה שמעינן ד
 דהוה אמינא הורדה היא
 דאסירא אכל אין מנוה
 כהעלאה אלא דדי לט שלא
 נורידט אכל אחר שלמדנו
 מעלין כקודש תו לא הוצרך
 לבקש ראיס על אין מורידין
 דמכיש אתי דאס להעלותו
 אגו חייבי; כיש שלא (הא
 רשאים להורידו 1א*כ
 קשה למה הוצרכה השים
 לבקש ראיה על אין מורידין
 מאתר דכבר למדנו דמעלין
 ועל לישנא דמתניתין
!  להקדים מעלי; למוריד,
 אע׳ג דמורידין אתיא
 גמכ״ש אין לתמוה דהא
 טיקד מילתא דקמל״ן
 מתניהין היא מעלין דכזס
 מציא ראיה על השני
 שלחנות למה לא הי1 ממין
 אחד אלא אחד של שיש
 להניח מליו לתם הסניס
 בכניסתו ואחד של והב
 להניחו עליו כיציאתו ואין
 מולידן אגב נשנה (הזן
 עשיר): ה במשנה ששה
 לנדבה זכו׳ מ״ש התיייט
 להרמג׳ם תופש עיקר
 מהתוספתא לפי שהיא
 גרייתא והר לישני דנגמרא
 אלנוראי קאמרי להו ע״כ
 לא נהירא לי כלל ללא מן
 השם הוא זה שיחלוק
 הרמכים עם המפורש
 בשים לחוש לכרייתא דלא
 חשה הט״ס עלה אשר ידעה
 אותה כלי ספק אלא הנכון
 הוא מיש הכ׳מ רס׳ל
 להרמב׳ס דטעוח סושר
 נפל בש״ס וכמו כנסל
 בירושלמי כן הועתק בבבלי
 כטעות אעיג דצריך ראיה
 ברורה לומר טה מ׳מ טוב
 לתסוס טעם זה יותר
 מהטעם פכתכ התוי׳ט
 דאיכא למיחש לתקלה

 (ייו; עשיר):



 ציונים

 6יז א טעות שנמצאו.
B'Spc ׳ >*צ «ה׳ • 3 
 &*״« : כץ עצים . מי" שז
 ימיו: בין חולי;. מ״׳
 פיו מה׳ מעןר בג• הי״ג :
 ב מעות שנמצאו. ספחים
 ו׳ ע״א נ״מ כיו ע׳׳א מיי'
 פ״ו מהי מעמל עני היי:

 שנויי נוסחאות
 א בין השקלימ
 בד״נ ובכי׳ק וככי״מ
 ובמשבי״ר כין שקלים.
 לשקלים יפלו לשקלים
׳ בכיימ לשקלים  מ
לבה ב לנ  שקלים קלו
 מחצה על מחצה לנדבה
 בין קיינץ כו׳ קרוב
 לקינין קינין לנוזלי עול׳
 מחצה על מחצה לנוזלי
 עולה בין עצים כוי
ב לעצים לעצים ו י  ק
 קלוב ללבונה' לבונה
 מחצה על מחצה ללבונ'
 בין חולין למעשל
 קלוב לחולין חולין קרוב
 למעשר מעשר מחעמ״ה
 למעשר וכיה סדר הכבות
. ( ס י ד  גסי׳ הרמב״ס (

 הכלל דזולכין. גנליון
. ן י כ ל ו  כי׳׳מ חבל ח
 (להקל)כדיו רש״ב ובכי״מ
 ולמשבייר ליתא . ומיי
 תזיינו. למחצה להחמיר
. . ח צ ח  גכי׳׳מ על מ

 ר״ע מברטנורה מעות שנמצאו פרק ז שקלים תוםפת יו״ט קלג
ק ז א מעות שנמצאו. קרוב לשקלים יפלו לשקלים. פרק ז א מלוב לשקלים יפלו לשקלים. כתב הר״ב והאומר י * 
 דבתר קרוב אזליגן דכתיב (דברים כיא) י רוב וקרוב וכו׳ דרוב נמי דאודיתא לכתיב
 נהימה העיר הקרובה אל החלל והאומר רוב וקרוב הלך אחר (שמות כ״נ) אחרי רבים למוות והתם דאמר קרא ותעיר הקרובה
 הרוב מוקי מתניתין כגון ששקלים ונדבה שדן: מחצה על בדליכא דנפישא מינה. ולרובא דעלמא כמי ליכא למיחש כגון
. דחמירא , שיושבת בין ההרים דאין דרך רוצחים ה ב ד נ  מהצה יפלו ל
ס לכאן. נמ׳ ד ח  א
 כ״ג. ועיי! במשנה

 לבא ממקומות
 פ׳יב דב׳יב ד׳

ה על מחצת צ ח מ  ד׳ פ״ק דביצה: ל
 יפלו לנוזלי פולה. מ״ש הר״ב בשם
 הירושלמי דב״ד הממונים כו׳ עיין
 בסוף פרקי[ מה שכתבתי שם בדיה
ק: אחר הקרוב להקל.  ועל הקי
 ואציל להחמיר. ובסדר המשנה
 דירושלמי ל״ג להקל. וכן הושבחה שם
י סוחרי בהמה. נ : ב לפ  בגמיא]
לם  ר״ל בירושלים. רמכ״ם: לעו
 מעשר. כתב הר׳׳ב לפי שעולי רגלים
 כו׳ ומניחין אותן לקרוביהן פו׳ לאכול
 אותן כו׳ פי׳, רשי׳י פ״ק לפסחים
 ד׳ ז' בנוובת הנאה ונימוקו עמו
 דהא קי״ל מתנה כמכר לעט! מעפר
 שני ואסור. ועיין בריש מסכת מעשר
 שני. ותרמב״ם כתב לפי שבני ארס
 עוצין שם במעות מעשר פני לקנות בהן בהמות על הרוב. ומ׳יש
 הר״ב שהרי כמת אנשים לוקחים מתגר אתד. וז״ל התוס' שם דהמת

 בני

 פרק ז א מעות שנמצאו בין השקלים
 י לנדבה */קרוב לשקלים
. ( ב ה ב ד נ  יפלו לשקלים. לנדבה יפלו ל
. בין עצים ( דבהנ  מחצה למחצה יפלו לנ
 ללבונהי). קרוב לעצים יפלו לעצים.
 ללבונה יפלו ללבונה. מחצה למחצה יפלו
 ללבונה״). בין קינין לגוזלי עולהי) קרוב
 לקינין יפלו לקינין. לגוזלי עולה יפלו
 לגוזלי עולה. מחצה למחצה יפלו לגוזלי
 עולהי). בין תלין למעשר שני, קרוב
 לחולין יפלו לחולין. למעשר שני יפלו
 למעשר שני. מחצה למחצה יפלו למעשר
 שני. זה הכלל הילכין אדר הקרוב להקל >).
 מחצה למחצה להחמיר: ב מעוות שנמצאו
. . לעולם מעשרט) ( ח ה מ ה  לפני סוחרי ב

 מכהלים דכולה עולות אבל שקלים
 מביחץ מהן פעמים חמאות שנאכלים
 לכמים. ועוד דשירי שקלים לחומות
 העיר ומגדלותיה: מהצה על מהצה
נה. דלכונה היא עצמה  •פלו ללבו
 קרבן ועצים מכשירי קרבן: מחצה
לה.  על מחצה יפלו לגוזלי עו
 בירושלמי פריך בשלמא קרוב לגוזלי
 טולה טון דמדאורייתא אזלינן בתר
 קורבה הוי כאילו ודאי הן מנוזלי עולה.
 אלא מחצה על מחצה דמספיקא שדינן
 להו לנוזלי עילה לחומרא האשה
 שהביאה המעות הללו במה תתכפר.
 שמא מקיני חובה נפלו וכשאתה מקריב
 מהן גוזלי עולה. במה מתכפרת
 החבה. ומשני ב״ל הממונים על
 הקינין לוקחים מכל צבור כפי אותן
 מעיית שנמצאו ומקני! אותן לבעלי

 המעות שנמצאו ומקריבין מהן קינין על הספק והחכואת
. אפיי כל השנה כולה. ר ש ע  לא ההא נאכלת: ב לעולם מ
 לפי שעולי רגלים אינן מספיקין להוציא כל מפשר פני שלהן

 ברגלים ומניחין אותן לקרוביה; או לאהוביהן לאכול אותן כל השבה בירושלים. ועיקר מצות אכילת מעשר שט היא שלמים.
 לפיכך רוב בהמות הנמכרות בירושלים בכל ימות השנה הן נקחות בכסף מעשר ואע״ג לאיכא למימר שמא מן המוכרים

 י ה! נפלו ונתחללו כבר כיון ללוקחים הוו רובא שהרי כמה אנשים לוקחים מתגר אחד אמרינן ללוקחים הן ולא נתתללו והר
 מעשר

ב ב י  ר
 בהמה. בירושלים לעולם מעשר שני צפי שרוב מעות מעשר שני לשלמים אזלא
 לאתיא שש שם כתיב הכא ואכלת לפני ה׳ אלהיך מעשר לננך ותירושך וגו׳
 עד ואכלת שס וגוי יהתס [כתיב] וזבחת שלמים ואכלא שם [דברים 0]
 לא שאינו רשאי לאוכלן בתורת חולין כלל אפילו בירושלים דאפילו בהתפכה
 לשלמים לא תפסי דאמרינן בפרק התודה א״ר אמי המתפיס מעות מעשר
 לשלמים לא קנו שלמים ואס רצה ליקח בהן חטין או דבר אתר רשאי ותניא
 החם הלוקח חיה לזבחי שלמים ובהמה לבשר תאוה לא יצא העור לחולין
 כגון שלקחה ממעות מעשר שני ומפרש דאשיצו העור אינו בתורת לצאת
 העור לתוצין כשאר שלמים שהעור לחולין ואפי׳ של מע״ש דאמריכן בעירובין
 פ״ג בבקר מצמד שלוקחין בקר אגב עורו דפשישא שהעור חולין גמור:

 ובהר

 א מעות שנמצאו. בין שופר שקלים לשופר נדבה הולכין אחר הקרוב
 ביו להקל בין להחמיר: מהצה על מחצה יפלו לנדבה. דנדבה חמורה
 לכולה עולה אבל שקלים שיריהן קילי קדושת״הו דניתנין לחומת העיר
 ומגדלותיה : לבונה חמירא דצבונה היא עצמה קריבה אבל עצים הן מכשירי
 קרבן: בץ קינין לגוזל׳ עולה. יפלו למזלי עוצה סתמן כרבנן דקיני תובה
 ק ואחד לעולה ואי לחמאת וחמאת הבשר נאכל לכהנים ומיד שיש לו שעת
 היתר לכהנים אין בו מעילה והעולה כליל וחמירא טפי: בין חולין למעשר
 שני צאו במקדש עסקינן אלא אם היו שני צבורי מעות בתיבתו: מחצה למחצה
 יפלו למע״פ. ויאכלם בירושלים כגון שנשתמש בהן כאחד דאי צא הוה אזלינן
ת שנמצאו לפני סוהרי ו ע מ  בתרבתרא כלמוכח בפסחים בפ״ק(לף ז): ב

ז ע ו ל ב א ר ש ת י ר א פ ן ת י כ  י
f (א) [בך ב' הר״נ. אמנם בעניותן לא ילענא מנ״ל. *אדרבה מדסתם S 
 הירושלמי ונם הרמב״ם בס״ג משקלים, שכתב סתם קרוב וכו׳
 יפצו לנדנה / ש׳׳מדבכל גזונא מיירי. ולפעד״נ דאשילו השתא איכא רובא
 כחד שופר, ולפי׳ז איכא למימר דמדחמן לרוב המעות שהובאו היום,
 שקלים או נדבה הוו, גם זה הנמצא היה מהם, עכ״פ כיון דאין הר
 הבית עשוי להתכבד [רש,׳, פהחים ד״ז אי] להכי אטיינן שמא בשטה

f א) ר״ל בין שופרות של שקלים ושופרות של נדבה [כס־־ו מיה]: ״ £ 
 ב) ומייד שמניין המעו׳ שבשני השופרו׳ שרן, דאצ״כ רוב וקרוב
 הלך אחר רוב וא): ג) דחמירי רכולן עולות, מכא״כ שקלים שמא
 יזדמנו לפירי הלשכה, שהס לצרכי העיר [כש״ל מ־ב]: ד) ר״ל בין
 שופר זה לכופר האחר: ה)דלבונה עצמה קרבן, משא״כ טציס הן
 רק מכשירי קרבן. והא דלא נקט נמי בין לבובה לזהב. י״ל משוס

 דכל שנדר זהב מסתמא מביא דינר זהב ממש וצא פרועות בשווי דינר זהב, ועי״ז לא מחלף עס רמי לבונה. מיהו מדלא נקט נמי
 בין גוזלי לעצים, ש״מ והנך שופרות זוגי זוגי הוו קיימי בעזרה, רהיינו חרתין ועתיקין, קינין וגוזלין, עצים ולבונה, וזהב כל חד
גיה, וכן משתבר רהרי השופרות של השקלים, הרי נגנים ו  וחד במקום אחר בפינה אחרת, באופן דליכא לספוקי בכל חד רק בברז
 מהגבאים, וע״כ שבצשכה היו מומדיס [כלעיל ש״ג] משא״כ שאר השופרות שכל מי שירצה נותן לתוכן מסתמא במקום גלוי עמדו:
 ו) היינו כחכמים לעיל [פ״ו ירה], דקינין הן א׳ חטאת ואי עולה, להט יפלו לטזגי עולה ותמידי וכולן עולות. מיהו כדי שמתכפר האשה
 שאפבר שכבי&ה זה המעות להיות קינין, דהיינו א׳ חטאת ואי עולה, להט מקנין לה משל צבור, ומקריבין בעוה חעאת עוף על הספק
 שאינו נאכל: ז) אפילו להקל: ה) ריל בשוק של מוכרי בהמות בירושלים : ט) אפילו שלא בזמן הרגל, משום ורוב בהמות הנמכרות
 שס, נמכרות במעות מעשר, דמואין מנולי רגלים מספיקים לאכול מעות מעשר שהביאו כשעלו לרגל, אע״ג ומעות מעשר שני שנכנס
, וגם מריחא ל5» מלהא, להט מתנין ן  (ירושלים מותר לחזור ולהוציאן [«״ג למע״ש], עכ״פ מהיראים להחזירן סן יבשלו בהם לאכלן בלו

עד ח״א! *ותן  [סדר מו
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ר הביח חולין. מעשר: ובהר הבית חולין. ואפילו ברגל שרוב מעות שביל ה  בני אדם עומדם על בהמה אחח לקמת: ב
 וא״ת לפי' הראשון שפירש הר״ב בסוף ברטת דאסונרהו אזור בני אדם אז הן של מעשר אפ״ה הוו חולין דא1לינן בחר רובא
 חלול שמתנין בו מעות ותק שלא יכנס בו להר הבית וא״כ מסתמא דשתא. ואימור מקמי הרגל נפול: בירושלס. שלא בשוק
ת הרגל הכל מעשי. ולא חוליגן בתר רוב ע ש  של הקדש הן ונפלו מן המביאים שקליהם ללשכה. כבר כתבו הבהמות: ב
 בתום׳ בב״מד׳ כי׳ו [ובפסחים לףל] שתא לפי ששוקי ירושלים עשויים
. בירושלם י=) בשעת להתכבד בכל יום ואי בפול מקודם ( * י ק ל  דאין אסור ליכנס אלא במעות •בדד הבית י) ת
 דדגל מעשר ע). ובשאר כל ימית השנה כבר נמצאו. אבל הר הבית לא היה
ן עשוי להתכבד לפי שהוא גבוה והרוח י ר ב  חולין: ג בשר שנמצא בעזרה יי) א
) מכבד ומסיר כל האבק וגם איןארם י ס ^ל ו ר י ב י ( ,  עולות *)וחתיכות *׳) חטאות י
ffn^?T^r>S זבחישלמים.זהוזהיח)תעוברצודתיייצא 
• ג אברים עולות. כיון שממתת כדרך f t

 ! י ל ט נ  לבית השריפה-). נמצא ב
 תשלמי דחזקה דאין כהן מוציא מעות מתרומת הלשכה עד שהוא הנתוח המפורש בעולות. בידוע שה! של עולות: חתיכות חטאות.
 מחללן על הבהמה וכל מה שיפול ממנו ״)חולץ הוא מה שאחר כך דאין אוכלים בעזרה אלא מבואות ואשמות : ובירושלים זבחי
ת חטאות. הר״ב כתב ג״כ שלמים.דרוב בשר הנאכל בירושלים הוי שלמים:זה וזה. בין שנמצא כו חתי  הוציאוהו מן הלשכה: J ו

 הצרורים לו בסדינו מראה שמשא
 אותם לסחורה וגנאי הוא ובענין זה
 אפי׳ של הקרש אסור. אבל בידו
 אפי׳ הם. של חולין מותר ליכנס.
 ע״כ. וא״ת אכתי נימא דשל תרומת
 הלשכה הן כבר כתב הרמב״ם ע׳׳פ

 הי

. לפי שנפסלו ן ת ר ו  בעזרה. בין שנמצא בירושלים: תעובר צ
 בהיסח הדעת ואסורין באכילה ואין לזלזל בהן ולפרפן ער
 שיפסלו בוודאי, הלכך בעו עבור צורה היינו שיפסלו בנותר
 ועבור צורה דשלמיס היינו ער יום שלישי: נמצאו בגבולים.

ד ע  ב

 אשמות. לפי שדין אכילת שניהם שרם כלתנן בפרק איזהו מקומן:
 זה וזה תעובר צורתו. מ״ש הר״ב לפי שנפסלו בהיסח הרעת
 ואסורים באכילה ואס הוא עולה [״א״צ לזה שהוא כולו כליל לאישים
 כדתנן באיזהו מקומן. ואם הוא חמאת] בפסלו בלאו הכי שמא לנו.
 [*והרמב״םלא כתב אלא מפני חשש שמא עבר זמנו וכתב עוד]

מ לאם עבר ארס ואכלו. אם אכל מה שנמצא בירושלים אינו חייב כלום לסי שהוא שלמים . ואס אכל כהן החתיכות  ומיהו ל
 הנמצאות בעזרה אינו חייב כלום. עד כאן: תעובר צורתו. מ״ש הר״ב ועבור צורתו דשלמים היינו עד יום שלישי. כלומר אן* ע״פ
 שהשלמים אסורים באכילה מתחלת ליל גיכמ׳׳ש במשנה ז׳ פרק חמישי דזבחים. עבור צורתו אימ אלא במם ג׳ כריליף, בזבחים

, דף ' ן . ובתף־יע ד' היאכוכים לילוא ומקנו אח׳כ ,מס שאחל ב '  *) ברמכ״פ: חולי! הוא (לסי שכבל נתחלל) ואחיצ מ

ן ׳ ב ב י  ר
 ובהר הבית חולין. יהש׳ אמר רבא בר ח״א בשם ר׳ יוחלן חזק׳ שאין בהן מוציא ולילה ולוקא בשזרה איבא לספוק׳ בחמאת אבל בירושלים צא ראינה נאכלח

 מעות מן הלשכה עד שמתתצלת על הבהמה:[ובירושליס] בשאר מ ימות השנה חוץ לעזרה: בירושלים. בין אברי[ בי

 הואיל ושוקי ירושלים עשוין להחכבד בכל יום וקמאי קמאי אזלו להו: מתני' ללא
 כרי יוסי דתניא [תוספתא פ״ג] א״ר יוסי אצו דברי בית שמאי אבל ב״ה אומרים

 חתיכות זבחי שלמים וה״ה לאיכא
 לסיפוקי בתולה ובמעשר בהמה ומידי דשכיחא נקט: זה חה תעובר צורתו
 ויצא לבית השריפה. ירושלמי אמר ר' יוסי יאות לאוכלו אי את יכוצ שמא
 נתקלקלה צורתו כירש שמא הוא מחר. לשורפו אי את יכול שמא
. למס כן צריך  לא נתקלקלה צורתו כלומר שמא עדיין צא בא צילי מחר
 מימר תעובר למחר ויצא לבית השריפה ולזבחי שצמים *ריר אתה לפרש
 תעובר צורתו עד יום ג/שמא היום נשמש ואינו מתר עד יום ג' לשחיטתו;

 אגרין

 לעולם מעשר חוץ מהנמצאין בהר הבית בשאר ימות השנה שה: חוצץ
ן עולות. ודווקא שמטתחיןבמפור' במסי יומא ע״נ־.וחתיכות חטאות.  ג אברי
 וה״ה דאיכא לספוק׳ באשם אבל חמאת שכיחא טפי מ״מ אכילתן שוה ליום

 בועז
 שנאבד היה הב נתיבה האחרת]: (ב) ואיין להקשות עכ״פ שמא נאבד
 מהשקלים כשהכניסוס צצשבה. י״ל ביון לחייב באחריותן כלעיל פ׳יב / מזהר
 זהיר בהו שלא •אבלו על שיבואו לצשכה. וב״כ אין צהקשות ניחוש שהן ממעות
 שהכניסו להמילן לשופרות 0צ קירן 4 שהיןלישום בעטם מיל כשההרישום,
 י״ל דמעות הלשכה רובא כינהו מפי ממעות הקינץ. ואין להקשות עול
 אמאי דאמרינן לעיל במ׳׳א לחצה נין נמצא קרונ לשופר זה או לשופר זה, הרי
 מעות הלשכה חבא הוה ומזל בתרי׳. נ״ל למיידי להשופרות הנ״ל עמלו
ל בני אלם המוציאין המעות מהלשכה, ונכה״ג  במקום שצא היו מצוי ת
׳ די׳ם  כ״ע מודו דצא אזצינן בתר מבא רק בתר קרוב [וכתישי ב״ב לכ״ג נ
 ביושבת]. אמנם לתוס' [פסחים ד״ז א׳ ובי׳מ לכ״ו א׳] 4 תציגן סכא שהן
 מעות חולין ממש, שהכרסום הבאים בעזרה, ואפיצו נמצא שם ברגל שרוב
 המעות שבירושלים מעשר, עכ״פ אזלינן בתר חבא יומי דשתא 4 ואמריק
 למקמי הרגל נאבל שם מעות חולין, ואעיג לאסור להכניס מעות חולץ
 לעזרה, הייט בפרהסיא דמחוי כמוליכן שם לסחורה, אבצ בצנעא שד.
 וצפי דבריהם צ״ל להא דצא תלינן שהן ממעות שצ צשכה, משום למעות
 חולין רובא ניהו על מעות הלשכה. אמנם ק"3 צלבריהם א״כ מה מקשי
, עכ״מ מעות חולין שהכניסו הבא ן  הירושלמי, להרי מעות שקלים קודש ה
 געהי]: (ג) [ולתום׳ חגיגה לכ״א א׳ ל״ה האוק 4 שגתגו למשמע מהכא

 שפולה

ז תפארת ישראל י ר  י

 אותן לקרוביהם שיאכלו הם אותן אחר הרגל, ומליגן שמהם נאבד.
 והא דחצינן במעות של לוקחץ טסי מבמעות של מוכרי!. הי׳ט משום
 דלוקחין מרובים ממוכריס, ובממון לאסורא איליק בתר רובא:
 י) אם נמצא שס: יא) אין ר״ל שהן מעות חולין ממש, דהרי אסור
. אלא ר״ל שהן משקלי' [ ׳ ב ב ״ ס  להכניס מעות מלין לעזרה [כברכות ד
 שבלשכה, דאע״ג שהן קודש, עכ״פ אין מוציאין מעות מהלשכה
 עד שהוא מחללה כבר על הבהמה, וא״כ כשנאבלה, חולין גמורים
 היא [ירושלמי כאן, ורמב״ם ש״ג משקלים ופ׳־ו ««ע״ש](ב): יב) שלא
 בשוק הבהמות: יג) דאז מצוי טפי מעשר / ואף דמסתמא לא הביאו
 כל כך דמי מעשר לירושלים שיהיה יותר מדמי עשירי ירושלים מקדימון
 בן גוריון וכר. י״ל רוב מעות המטולטל ברחובות מעשר היה, ואיי׳ל

 עכ״פ שאר ימות השנה רובא הוה, ובהן חולין מצוי. י״ל שוקי
 ירושלים מתכבדין בכל יום ואם אז נפל, כבר מצאוהו. משא7כ הר
 הבית אינו מתכבד, דאין אבק מצוי שם, דאסור לכנס לשם באבק
 שברגליו, ומדהמקים גבוה, כיבד החח האבק המעט והמעות
 נשאר במקומו: יד) אגב דתנא בריש פרקן מעות שנמצאו סמוך
 לשקלים, נקט נמי כל דיני מציאה ער פ״ח סוף מ׳׳ג, אף דאין להם

 ציונים

׳ יפיוזמאם . מס ליע: ״ ד שנמצא. מ ש  ב ב
ץ ע ו ו י  «י״ס מהי שסי>י ה
ו י ל  סיד: נ6צא מכילי!. *

 5׳׳ה א׳ :

 שגויי נוסחאות
 ב בהר הבית חולין
 גירושליפ כדי; ובכי״א
ת י ב  ובמשכי׳ר ובהר ה
 חולין ובירושלים וכיה
 בטיק• בשעת הרנל
 «>!שר ובשאר(כל) ימות
ח חולין נרינ ובכי׳׳ק נ מ  ה
 ובמשבי״ל הסדר בשאר
 הל ימות השנה חולין
 ובשעת חרגל הכל

 משמד וכיה גטימ ובנימ
 (כיו א׳) (ישם ליחא),
ו רש׳ב  ג והתיבות בד
 חתיכות וכ! גםמוך.
נ וככי״לן ״  בירושלים מ
 ז נ כ י ׳׳ א ובמשבי״ל
 ובירושלים. תעובר
 בכי׳׳קחעבר-צורתו ויצא
 ?כי׳׳מ צורח! ויועאין.

 ראשון לציון
 פ״זבחיי׳ט ד׳חבהר
 הניח כר וכענין יה
 אפילו של הקיש אשור כוי
 בחום׳ שלפני נדפס בצדו
 פיא אבל בצנעה בכיסו
 אשילו הם של חולין מותר
 ליכנס ע׳כ וקצח לאיה
 לנרסת 0״א שכן כתבו
כ כפםחיס זי.  חום׳ ג׳
יה גהר הכית כויעיש:  ו
 ג הריב דיה זה וזה
 כיי ואסורין באכילה כו׳

 עיי; יסל״מ :

 תוספות רע״ק
] במשנה  פיז ב [אות ט
 בהר הכית .
 והא רלא זכה ההקדש
 מההפקר מדין הצר דהר
ת הוי חצירו ההקדש  חבי
 עיין מ״ש בזח בסי ׳ןעוח
, ׳  ההושן רפ״י ד
 וכתשובה הארכתי

 בעזה״י:

 שייכות עם שקלים:טו)מדמנותת אברים כדרך עולה: טו)ר״ל אם מצא שם חתיכית קטנוהץו) ר״ל וודאי הן קרבן שבא על חטא דהיינו או חטאת
א [כמחים >רה «׳ה] משח״כ חטאת בא על רוב החטאים. ט  או אשם, שדן אכילה שניהם שוה. או נ״ל דחטאת דוקא, דאשס אינו בא רק על ו׳ מיני ח
 אבל לקדשים קליס לא חיישינ! דאין דרך לנתחן בעזרה מדאין נאכלין שס: יח) בין מה שנמצא בעזרה או בירושלים: יט)דהרי הוסח הדעת מהן
 מלשמרן כשנאבדו והו״ל מדרבנן כנטמאו(כ«כחי0 לציע א׳), ואפייה קאמר דניה כחטאת או שלמים, ומאי נ״מ והרי ק כך וכך נשרף • אלא אפ״ס
 *״מ מתי ישרפנו, דאין לזלזל בהן ולשרפן מיד, ע: אחר עיבור צורה, דהיינו אחר זמן אכילתן, דחטאת נאכל יום ח׳ וצילה שלאחריו, ושלמים
) ר״ל בעד ישראל: / מפקא לן מקרא [בזבחים o] דרק ביום שרסינן ליה(j<: נ  יום ולילה ויום, ואפ״ה שלמים אינו נשרף רק ביום נ

ן י  ש



 רע מבר&טדה מעלת שנמצאו fi־T p שקלים תוספת יי״ט לןלף ציונים
0K.^J^JSS^, ם השלישי באש ישרן*. ביום אתה ו י ב ( י ו א ר ק י ו ן  ( מלכתיבft* בערי ישראל: אבריס נבלות. שכן לרך שחותטן הנבלות י
/ » , > «.״ י ץ ה » 3 ״ ר  לאברים ומשליכין ברחובות שיאכלום הכלבים: חתיכות מותרים. שורפו. ואי אתה שורפו בלילה ׳• חתיכות מותרות. כתב ה
 שאין מילין לחתוך הנבלות לחתיכות אלא הכשרות רגילין אפל פגצמ שיש 3ם כפרים אפילו חשיכוש א0ודי0.ו«0תפמא ך^^^ פשו י המ״ןד־ח מיי! ו

 לחתוך לחתיכות קטטת למכרן לישראל או לתת אותת בתוך מיעוט נכרים קאמר. וכן כתב הרמב׳׳ס בפירושו ראפילו שנויי נוסחאות
ו בציי«  הקדרה\ודיןזהבעיר שכולהישראל. נכרי. ויהיבטפמא כי העקל אצלנו, .אברין״ מיתרי
J D J W ^ 1 . .בשר שנתעלם מן העין אסור. על כאן. ^ 0  אבל בעיר שיש בה נכרים אפילו אברין נבילות >*). תתיכות פותרות *
; מירושלים ימי  חתוכות אסורים: שהבשר מרובה. ובשעת הרגל שהבשר מרובה«) אף ורב אמר הכי בפרק גיר משה ד
^ ו ״ ״ ^ ת ו ב ס • נ ה נ ש מ י ה י !: ד בהמה שנמצאת ולהחמיר קאמר ולא מ  ואין חותכי! הבשר לחתיכות קטנות אברי! מותרי

א . ב ר ל ת ב ק ל ז א א י ל כ ? ה י ש מ  אלא מבשלים אותי אבדם: ף זכרים מיהשלם וער מגדל עדר כי).'וכמידתה י
I S .'״? D״E לבל רות זכרים עולות-). נקבות זבת ^ A ^ ^ ^ 
. ל ג ר . ה . נ ׳ ד  ורוב זכרים שבירושלים ק עולות. t ״ « ללרבאפי׳ אי כא ככרי אלא הניחו לרכל כ

י יךאי במקום שעופו' או שרצים יכולים להביא ? ה * ד ר ב ה • י ( י  ורוב נקבות זבחי שלמים: הראוי שלמים כ
ד תוספות הדשים מ 3 ר א ו ב מ כ ן . ר ו ס  לפסהימ. זכר ב! שנה מן הכשטם לפסתיםלי) פסתס. קורס לרגל שלשים אחרת במקומה א

ה״נ במומן י 5׳ י י  אי מן העזים: פסחים. והמוצאו מותר יום »<: ה בראשונה היו ממשכנין את הרמב׳ים עצמו בפ״ח מהלכות מאכלות 2לומ
׳ ?ים 3 כו׳ גמלא קמשיו ז « מ פ ״ מ 3  לו להקריבו לפסחו. ואם יבא בעליו אםורו׳.וצריך עיון.[״ועוך ך
ג « ״ 4 ן לו את דמיו: קודם לרגל שלשים יום. משעה דמכשירין כתב הר״ב לאין הלכה כרכ]: ד זכרים עולות. ודלמא נא/ר מ?ל־ת א ת  אחר כך י
 שמתחילין לדרוש בהלכות הפסח ואדם מפריש את פסחו. ואץ זבחי שלמים הן והאיך מקריב האברים ומסיק דממתין לה עד שתומם דעולומ ושלמים שכיחים
5 נ 5 מ מ ״ ״ א מ י י ^  הלכה כרבי יהודה: ה היו ממשכנין את מוצאיה. המוצא ומייתי שתי בהמות ומתנה. ודלמא תודה היא. דמייתי נמי תודה • י
ו על שיביא כסכיהמשלו. שלשה והא בעיא לחם למייתי נמי לחם. ודלמא אשם הוא אשם בן גל׳ש מירושלמי מתלז ת ו  עולה או שלמים היו ממשמין א
פ ^ ש ו מ ג י ש י מ כ מ ם ם כ ' א א י ע ה י ו צ ם מ 5 א א מ ל י ־ ו W C י ח 3 כ ת ש א י W י ת ס ש י ג ו י ש  ע

. ורלמא בכור ומעשר הוא למאי לשלמים מחל! דיחללי א ו  נזיל הוא. לא שכיחי. וללמא פסח הוא. פסח בזמנו מזהיר זהירי ביה. ושלא בזמנו שלמים ה
ם ממי > אות׳ ויקרעה עולה ו ה ד ן ז 5 , ת ד ,א מ ה ה ד ו א ת מ צ ת זבחי שלמים. ל קבו ' נ״ה: נ  הלכמא למיכלינהו במומן. הכי נמי במומן מתאכלי. גמרא פרק שני לקדושין ל
אמל  והא בעי לחם. למייתי נמי לחם. וללמא חטאת היא. חטאת בת שנתה ואשתכח בת שתי שנים. וללמא חמאת שעברה שנתה. לא חמימה אי! 55מהחלל כ
. ן י ף י  שכיח. אשתכח בת שגתה מאי אמר אביי בת שגתה כחטאת ולאי כונסה לכיפה והיא מתה מאליה , גמרא שם. ופסקה הרמב״ם שהוא מנאי ג
ת ףביא" ש5 ס ? ץ  בפרק ו' מהלכות פסולי המוקדשים ועיין שם : רבי יהולה אומר הראוי לפסחים פסחים. .כתב הליב והמוצאו מותר לו להקריט « מ
 לססחו ואם יבא בעציו אחר כך ית! לו למיו. ואין להשהותה אצלו על שיבא רהוידכר שאי! עושה ואוהל לימכר כלתנן במשנה גהמול! וממנה וכל הקושי׳
׳ל  !« שהקשו שם בגמלא י
 לקאי אליבא ללבי אושעי'
! למוקי לה בגא לחוג י ב ב י  ר
כ^לושל«!^ל^1ר״א י ' ג׳ ת י ש י י י י ם י מ ו ת י ש ה ע ממתי1 צ

 1 נ ח ו ' י י י מ א א ל שחת. שמזכה בהקרבחה א  אברין נב3וח.והאוכלן לוקה לפישנחנבלה השליכום אברין: חתיכות מו
ל ה ע ש ה ק ׳ א י ו ג , צ : ס קה י ת משום נבילה שאין בהמית אחל לעולה ואחל לשלמים ומסיק למל מילי א) ליכא לספ ח ת ו  ירושלמי חתיכות מותרות לא ממש מותרות אלא מ
ם אלא אם רוב זכרים הלמג״ס שססמ לכל י מ ק ׳ יוחנן אומר לאלם צא ומעול ב ן נבילות וצוקין עליהן משום נבילות: ירושלמי אמר ר ד ב  לוקין עליהן אבל אסור באכילה א
 ובשעת סרגל שהבשר מרובה אפילו אברין מותרין. וליקא מותר משום עולות ואם רוב נקבות זברד שלמים זאין תשצמים באין מן הזכרים ומן הנקבות האקימהות הגמ׳ כלכתג
' זעירא אמר התייע ןה־ל לפסוק כריי  נבילה אבל באכילה אשור ואע״נ דאמרינן ש׳ חנויות כולן מוכרות בשר שחופה כיצל עושה מוציאן לחולין ע״י מום וחוזר ועושה אותן עולות ר

ל יציע : י מ י ו י נ ת א כ ן אומר ה ל על המותרות שיקרבו עולות כ ] לקח ססיר\ אסור כמו לאתמר תמן תניי ב״  ואי נשר נבילה ולקח מאחל מהן ואינו יולע מאיזו [מהן
יל (ממהולש־ח זצ׳ל): ׳ יוסי לר׳ יעקב אין זה מז ן על האוכלות שיקרבו עולות אמר ר ב ומותר באכילה. התם חתיכות ולח הרגיש כשנפל אבל בית לי ח  ובנמצא הלך אחר ה

ן זכר ו : הראוי לפסח. מ ל י ז ה מ ״ ב״ל אץ ז ו .שמא נתנבצה והשליכוה וצא כפלה מילו למתוך בובלה• היה מרגיש לפיכך בתמיה א״ל מפיון שהוא תנ  אבדן
א הנמצא וסמוך לכסח שלשים יום ושמא לקוטים ו ח ה ס  השליכום לאברי(: ד בהמה שנמצאת וכוי. בפ״ב לקדושין מייתי להא זכרים ובן שנה ויש לספק שמא פ

; ר מ ח ועדיין איכא צספוקי באשם נזיר ובאשם מצורע שהן בני ג תיי״פ דיר. ד ס ׳ הושעיא בבא קנאו לצורך פ ר ר מ  עולות ופריך זכרים עולות הוא להיו ושלמים לא הוו א
ה משלן וגו׳ ומיהו ק״ וכו׳ ג.!נם ט ס • ה סמשבגין את מוצאיה. שיביא נ ן ח י כ א ש ל ג 5 א

ה  נ י ש מ א מ ^ ל " ר ן וה״ק חיישינן שמא עולות נינהי י נ  לחוב בלמיהן עסקי
: מזו הייל להקי לבש״ם ו ח ר וחמ וכי אומרים צו לאלם חמא בשביל בעל כ ׳ י לל. תהי בה ר ש כמזיל חי מ  ה
י לחוליו ק< ציה מוקמי׳ ר כ ג

 י 1 
ג ר . נהדילו למחני׳ אליבא ז  א) לנרי בגינו המחבר מעולבגין וכצ״ל ומסיק לנפל מילי לאיכא לספוק׳ מס&קען ומביא נמי שולה ולחמה ועליי! איכא לפסוקי באשם כוי אגל צא םכיחן
ן t י m מותרות משום ננילם ללא ח ט א ש ) ד ו ע , ן כ ״ ד ע ן ז ק 0 ו מ מ  וכלים הראוי לפסח צלין ל
 מיטמתי ומי חכי; לח נקי
 « ״ רםשק הוא ומיהו באכילה

: כיו! למלגלי י א עז אסולץ. ו  י כ תפארת ישראל בו
 הריב נר׳ למפרשו (מתני'
. ודבריהם תמוהים להרי. מפורש שיצאו צביח אליבא דרג אמאי פי׳ ל ב א . שעולה תקרב וחמאת ת ר י ע ם ב י ר כ ן נ י א פ ר כ ת ו ן לכלבים: בכ) מצד הדין מ כ ת ו ח  כא) שבן דרך נ
. ונ״ל ללתוס' אין מומרים באכילה ללא כהשיס ל ״ נה ז . וכבר הקשו לי כן משם הגאון עלי כהו פה ס השרי ן $״ י ל ז ח כ ן [ י ע ה ם מ ל ע ת נ ם בשר ש ן משו נ ר מדרב י ס ג א ״ ה כ ו אפילו ב ה י  מ
ע וגס בירוש׳ יהכא אמרו ל . ת ק משים שמא עבר זמן אכילתן , ר ן י מ ז סח ה ן השעם שישרפו משום הי מ י ו ס ש 3 ו ט ו א ח ר ה ם ש ו ק מ ר ב ש א 3 5 מ ב ף לדידן דקיי׳יל ר א , ו [  אי
, ונימא בשר חטאת ועולה שנאבל בעזרה כן איכרי נכילות לוקי' י פ ׳ רבותא ס 1 מללא נקמה מתני י מ ר י ר כ ״ ׳ ג , ״ F T ״ 1 _ ״ מ ״ ו , ״ מ ג ש

ם י 1  I י ו U 
׳ עליהן וחתיכות מותרות ש ש , לאף לליכא ח י ס / להו״ל רבותא ע ו כ ם שנמצאו הרי הן עולות ו י ר ב א ; I S ^ \ ^ ^ % ^ ( ^ J ״ - S ה . ± ? L l f L ™3* 

. (שיל): ש מ . לא מ ה ע ל w ה ^ ^ 3 י ש , פ כ ו ה ל . פ ל א ׳ ב א , נ ת ד J»T מ ה ט ל מ ר ׳ כ ע ( ש , מדמוכרי ל א ר ש ם י י ח ב ט ל ה כ ר אפילו ב , אשו א מ ל ע  שמצא בשר ב
ם ל״י ע״א] בקבר א [פסחי ג פלונתא לרשב״נ ורבנן הו ת שהכיאי ואי״ל משום לכה״ ו פ ו ע , ותו דחיישינו ל [ ח י ק ג ס ת [שיך ייל ה; ו פ י ר ם ט י מ ע פ  ל

ס שאנל ) ס ד : כ ם י ר ב ן לבשל ח : כג) ורגילי [ א י מ ח מ , [כרמב״ס פי א מ ל ע  מ
ט ק , אלא נ א ק / לאו ה י נ ת אמר מ ן נ ת ד לו עו , ו ן ת ה ו נ ב ר ת ק ו מ ה ב ב ה ו ם ר ש , ו א צ ם י י ל ש ו ר ר : כה) דחליכן מ ם י של רו ה י ב י ב ס ר ב י  ע
. דבאשס ת א ה ומחללן על ז ד ו ת אי ל לה ואי לשלמים ו ו , א׳ לע ם י ר כ א ג׳ ז י ב מ , ו ם מ ו י ד ש ן ע י ת מ ט מ ה , ל ר כ ת ז ו ת שיכולין להי ו נ ב ר ק ה ד מ ח  א
, ללא י ק ו פ ס כא ל ה לי י שנ נזיר שהן בנ רע ו , ובאשם מצו ה נ כר שי\א בן ש י רי שנ י א מי כ ה , ו א ו ים ה ן ב׳ שנ , ראשם ב י ק ו ס פ כא ל  לי
י גס זה הר , ו ו מ ו מ ל ב כ א י נ ר ה , ד ן נ שי י י לא חי מ ר נ לכפו . ו א ו ו שלמים ה מנ , ושלא בז ה י ר זהיר ב ה ז ו מ מנ י לא, דבז מ ח נ ס פ ב , ו י ח ט  ש
ת א' לשלמים ו מ ה ו ב' ב ת י י מ , ו ם מ ו ת ד ש ן ע י ת מ מ , ו ט ק ה נ ב י ק ן להיות נ י י ו ד מהרא ח י א מ א נ כ ) ה ו אלא שהכהן הממע״ה: בו מ ו מ אכל ב  נ
. א י ה ה ת נ ה ש ר ב ע ת ש א ט א ח מ ל , ואי״ל ד ם י נ די לזו בת ב׳ ש י מי ה ו ת נ ת בת ש א ט ח י ד ק ו ס ס ל א כ י ת ל א ט ח ב . ד ה י ל , ומחללן ע ה ד ו ת  וא, ל
ם ססמ, ד ו ) ק ה : כ ה נ ר ובן פ כ א ז ) שהו ו : כ ת ו מ ח ה עד ש ס י כ ה ל ס נ ו כ , ו א י ת ה א ט ק ח פ , ס א י ה ה ס נ ת גת ש מ א ו אם ב ה י . מ א ח י כ  לא ש
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ל T שלולים יום טוב י  268 תוספת מעות שנמצאו פ
 ז׳פ״בדב״מ ובקדשים אי אפשר להמפר: הנסכיח. פי׳ הריב שלפה עשרונים וכוי והה״נ הכמן והיין הראוי להן ["ועץ מה
 שכתבתי ברפ׳׳ה]: משל צבור. ובכל מקום שאומר משל צבורהכווגה מ שיביא מתחמת הלשכה רמב״ם. סו!* פרקין. וכן
 כתב הר״ב לקמן גבי קיניןורש״י פרק ל׳ למנחות לענין חביתין וכתבבכ״מ בפרק ל׳ מהלכות שקלים לפי שאלו בכלל מה ששגינו
זה אחל מהן. וזה שאמרנו אחל מהן והלר מפרש לאינך שפ נכרי  בריש פרק ר' שכל קרבנות צבור באין מתרומת הלשכה: ן ו

 ר״ע מברטנויה
 עשרונים לפר ושכי ט שרונים לאיל
 ועשרון לכבש: מגיחין אותה
 ובורחים. כדי פלא להתחייב בנסכיה:
 ( שבעה דברים. וקחשיב להו ואזיל:
. דדרבינן איש  נכרי ששלה עולתו
 איש מלמד שהנכרים נודרים נדרים
. חתו א מנ ה ת  ונדבות כישראל: ש
 עשירית האיפה שכהן גדול מקריב בכל
 יום מחציתה בבוקר ומחציתה בערב :
 קריבה משל צבור. דכתיב(ויקרא וי)
 חק עולם.חק זה יהיה מכל עילם כלומר
 משל צבורדהייט מתרומת הלשכה:
 רבי יהודה אומר משל יורשים .

 דכתיב

 כו׳ רש״י פרק ר' למנחות דן* ניא
 ועל המלח ועל העצים שנים כ״כ
 רש׳׳י פרק ג׳ דמנחות דן* כ״א. [״וזה
 נראה סותר לדבריו דבפרק ד' דא״כ
 יהיו ז׳ בלאו הא דלעיל. ולפי שלשון
 משנתינו וזה אחד מהן אין לו טעם
 אנא כרפירש רשי׳יבפרקד׳לכך צ״ל
 ח״כ שנים לאו למימרא פלענין חשבון
 השבעה הם שמם אלא^חושבנא בעלמא
כרי בשלח עולתו.  קחמר אלו שנים]: נ
 כרבי עקיבא דס׳׳ל דאין מקבלין מהן
 אלא עולה כמ״פ במשנה ה' ריש
 פ״ק. ותנן הכא דנםכין קרבין משלו
 הא דקאמר רבי עקיבא עולה. עולה

 וכל חברתה קאמר דהיינו נסכים

0 עד שהוא מביא נסכיהל) תזרו  מוצאיה *
 להיות מניחין אותה ובורהין. התקינו בית
 דין שיהו.בסביה באין משל צבור ל*):
 ןי אמר רבי שמעון שבעה דברים התקינו
 בית דין. וזה אהד מהן לב) נכרי ששלח
 עולתו ממדינת היפלנ) ושלח עמה נסכיסלי)
 קריבין משלו. ואם לאו קריבין משל
 צבור. וכן גר שמח והניח זבחים• אם יש
 לו נסכים לה) קריבין משלו. ואם לאו קריבין
 משל צבור לי). ותנאי ביית דין הוא על כהן
 גדול שמתלז) שתהא מנחותי*!) כךיבה
 משיי צבור, רבי יהודה אומר משל יורשין.

 אבל נסכים לתודיהו לא. כדאיתא בגמ' דמנחוה פרק ז׳ דן* ע״ג: ממדינת הים. דברו חכמים בהווה דבאי׳י בזמן הבית לא
 שכיחי נכרים כולי האי. ועיין ריש פרק דלקמן. והרמב״ם בפ״ד מהלכות שקלים העתיק ממדינה אחרת אפשר דבא לומר שאס הוא
. [ועיין ימסה נלי׳ה ר׳ יהודה]: וכן גר שמת וכוי. דאילו ישראל שמת הוי מקרבי יורשיו נסכיו ה ט ס  עמנו במרינה אומרים צו הבא נ
 כן כתב רש׳׳י במנחות דן* נ״א והכי הנן בסוף פרק ט' דמנחות. ועיין בם ולקמן בסמוך: [״אס יש לו נסכים. שהפרישן בחייו
 דצאחר מיתה הוי הכל הפקד סוסי דמנחות פרק ד׳ דן* נ״א]: ותנאי בית דין הוא. הואיל וזה אינו תנאי בית דין ממש. אלא דאיקמוהו
 אדאורייחא כדפירש הר״ב דקדק התנא לחזיר ולכנות ותנאי בית דן אלא דקכיא מאפר פרה דלקמן דה״ל גמי למתני הט
 וט תימא דמשוס פלוגתא דליי תנא הכי קשיא מקינין דלקמן; [״ומיהו י״ל דלתכי תנא הכא ותנאי ב״ד הואיל ואיתא לתרתי
 דאוקמוה אדאורייתא וגם פליג ר״י משא״כ פרה דלקמן דאע״ג דאוקמוה אראורייתא כי הכא אבל לית ב־ה פלוגתא. וקינין
ה משל צבור. כתבהר׳׳ב כיון שראו דקא מדחקאלפכה ב י ר  אן* על גב דאית ביה פלוגתא לית ביה אוקמתא אדאורייתא]: ק
 תתקעו דנגבו מיורשים. ויכולים לתקן כן לפי דאדעתא דהט ממני! כהן גדול שיהיו נכסיו משועבדים שאם ימות שיורשיו
 יתט מנכסיו החכיתין דודאי מסתברא דאם לא ירשו שלא י:יו מחריבין להביא מביתם ולהט קרו להו יורשים: רבי יהודה
 אומר וכוי. הר״ב פסק והלכה כרבי יהודה והדין עמו דדיי ור״ש הלכה כר׳ יהודה כדאיתא בפרק מי שהוציאוהו ימו:]

 חשיא

ן ־ ב ב י  ר
 ן נכרי ששלח עולתו. מרסינן בחולין ס״ק איש מה ה״ל איש איש
 מלמל שהנכרים טלריס נדרים וכרבות כישראל: על כהן גלול שמת שתהא
 מנחתו דהיינו עשירית האיפה שצו קריבה משל 35ור ואמרק בפרק התכצח
 [לך. נ״ב] א״ר אבהו ב׳ תקנות היו לאורייתא משל צבור כיון דחזו למילחקא
 לשכה תהינו מגבו מיורשין כיון לחזו לקא פשעי בה אוקומוה אלאודיתא:

 א) 5״ל אם נייכה ש;י קמצים או דסגי בקיכיז אחד.

 ר' יהודה אומר משל יורבץ באה ושלימה הית:-קרינה ותניא בפיהתכצת
 שלימה שהרית ושלימה בין הערבים ובקומ׳ן לבונה הבא עש החביתין א)[פצ־גי
נ שמת ולא מינו כה״נ אחר תחתיו מנין  אמוראי התם] ועוד תניא התם כה׳;
 שתהא מנחתו קריבה משל יורשין ת״ל והכהן המשית תחתיו מבניו יעשה
 אותה יכוצ •קריבנת חציי; ת״ל אותה אותה שלמה ולי חכרה דברי ר' יהודה

עז ו  ב
 שאבל הוא קבר שנמצא. ליתא להכא שאני לצורתו מוכחת לאותו שאבד
 הוא אותו שנמצא שמכירו. אע״כ לטעם הפסול הכא משום חשש עבר זמנו,
 איל היסת הלעת אינו פסול רק ביפנו בילו ואינו משמרו [כפסחים ל״ל אי],
 וצא מאבד וכן משמע נמי בירושלמי הכא ורמב״ס [פ׳"מ מפהמ״ק], לסעם
 דמהני׳ לפםוצ משום תסש עבור זמן אכילתו, יע״ש. א״כ יפה כהנו
 חוס׳ דמשמע מהכא דבדליכא הך תששא אינו נששל משום היסח הלעת,

 מזלא נקט רבותא ספי]:

ן תפארת י#ראל י כ  . י
, ויקרבנו לפסחו ולכשיטא בעליו ישלם לו. י  דאז מצרין םסתיס טפ
 אכל לא ישמו עד אתר פסח שמא יטא בעליו ויקרבס לשלמים.
 דמשסיד לבעליו מדאיט עושה ואוכל [כפ״ב דב׳מ] ועוד דמשלמים
 צריך ליתן לכהן חזה ושיק, וצריך נסכים משא״כ פסח [ועי׳ תיס׳ קידושין
 דני ה ב׳ ד״ה וללמא הראשון]: כט)את המוצא קרבן: ל) דהיינו ל
 עשרוניס לפר, ובי לאיל וחי לכבש, והשמן והיין הראוי לה; [כפ״ס
 שיי מירכיו]: לא) כל משל צבור דפרקן, ר״ל מתרומה הלשכה. וקי

 א״כ לעיל במשנה ד דאמדנן שיביאג' בהמות, למה לא חששו שיניחום ויברחו כיהכא. ואת״לרהאי דאוקילה רבי יוחנן [קידושין נ״ה בי]
 שיביא ג' נהמות [עיי סי' כיה] סמך א״ע על דברי ר׳ אושעי' שם [מ״א] דמיקי לה בבא לסב בימיה, ופרש״י שהתרצה מעצמו להחליף
 בהמה שמצא על ג׳ בהמות אחרות, כדי לתקן הכל, א״פ קשה אם אין עינו צרה מלהפריש לבהמות לבי גזא דרחמנא איך ש״ר שיצמצם
 בעבור הנסכים ויניח הקרבן לברוח לאיטר. יאפשר דה״ק דאם לאחר שהביא הג׳בהמות חמדו לו שהקרבטת הללו צריכים נמי נסכים
 ולא רצה להביאן, היו ממשכנין אותו בראשונה, אלא שכשראו שאין תקנה לבהמה זו שנמצאת רק כשיתנרב כנגדה ל בהמות .׳נם ל
 נסכים, היה קשה להם לנדור כל כך הרבה, והיו מניחץ להבהמות, הנמצאות, והיו הבהמית בודחין והולטן, ער שהשקיט שיביאו נסכים
 משל צביר: לב) דהיינו הך דלעיל, ואינך ו׳ מפרש ואזיל: לג)ר״ל ממדינה אתרש, ראילי היה מכרי כאן. הוה חמרינן ליה הביא
. וה״ה ישראל רק נקט נכרי מדרגיל לבלי לידע כצריך נסכים: לר<ר׳ל דמי נסכים, דאילו נסכים ממש הרי נטמאי בידיו:  נסטס
 לה) שהפריש בחייו: ל0אבל ישראל שמת, יורשיו מביאין מסכים מנכסיי, אבל גר אפילו הניח נכסים כפי שוויי נסט כל שלא יחדן
, שנעשית  ממש לנסכים הרי השאר הפקר j לז) ולא מינו עדיין אחר תחתיו: לח) הוא העשירית האיפה שמקריבין משל טהי׳ג בכל ם

נ  •׳

 ציונים

 1 אר״ש. מגיזימ נ״א «״ג
י פינ ״ ן  ועימ מיג ע״ נ ר
: נכרי ו י ״ 8׳ חלא׳ל פ  ס
 ששלח • ספלי nlc פיסק*
 ?'f יליןיג שליו סין* ימז
 הממ״ו, פיי' פיג מהי מעהיק
י מזי 8קל*ם ה״נ :  היה זפי
ר «trs . מיי׳ ,זיר מה׳  נ
ת - מ נ ש  £5ליש ה״ד: כת׳
ל ע מ > " » 1S : t מ•׳ סו״נ פ׳ 
 יורשין. מיי׳ פ״נ מהי

 שמיידי! יזנ״נ;

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש

ה י ב ס א נ י ב  ה שהוא מ
ח; ת נסכי א - א ״ י נ ב נ ו  בדי
ה סכ־ ה נ ט . ע . ק י י כ  ב
ם . סבי א נ י ב מ  בכי״מ ש
ן הי י ת מנ ו י ה  חורו ל
ו י ה ) בכ״מ מי ש ה ת ו א ) 
ן יהי ] מנ ו  [צ״ל משהי
. ן ו י ל  וציתא אך איתא מ
. ן י ב י ר ק מ י ! ט ו  באין מלי
ק י ט׳ ה י ל ש  ו גברי ש
ה ופן ל י ט  וכמשבי״ר., ש
. ה ל ע ה  בסמוך; בכי״מ.. ש
ם י כ ס ה נ מ  ושלח ע
; גל״נ אם . . ח ל  בכי׳׳מ ש
; בכי׳ק ןבכי״א , . ח ל  ש
ה . י כ ם . נ , ר ״ י כ ש מ ג  ו
( ר ו ב ל צ ש ׳ מ ו ד כ  (וכן נ
ב ליהא כ״) ועי׳ ״ פ ר ו ״ ל  כ
ה וזה אחד . יט ד י  תו
) יש £ גשכים ם א ) 

. ותנאי א ת י  בכיימ ל
. שטת י י נ  במשבייר ת
 בל"> ליתא בטעיח .

 תוספית חדשים
] ושלח עמה ה נ ש מ ב  ו [
ס פירוש למי נסכים י כ  מ
 שיי למנחות דף לאי)
 :א הוא מ^מו שמא

 ומטמא ז

 לקוטיים
מ ד״ה ווה וכ1' י י  ו תו
 מ־אה סותר וכוי כ' גה״ע
 ללעולס לא סתרי אלא
ל ויוי תשיג א׳  לרש״י ג
. ולא ש י  והאריך ע׳׳ז ע
 (הירא דמאי נןעמא איכא
 למנותם כאהד אי משום
ר וגוי הלווייהז חד ג  ל
ר . הרי בעיה ג ו ה  מינא מ
 דמן:ו מתני' לאו דוקא
 אלא כמ׳ש ההןי׳נו לקמן
 לנקט גר לאילי ישראל

 שמה היו מקריגין יורשיו
נ . אך לעולם לההי ן י סכ  נ
 ישראל שמת היכא דלא
 שייך לומר שיקרעו יורשיו
 כגון שלא ירשו ובאין משל
. א״כ גר לאו לוקא ר מ  צ
 אלא אורחת למלתא נקט
 ואי משום דתרווייהו נסכים
 הבאים משל צבור . א״כ
 ניחשוכ נמי לתל ההוא
 למש׳ ה׳ ואינלא לטפי
 איכא 5ז למימר להן דגל•
 שמה (והיה ישראל היכא
י יורשים) וההיא  דלא מקרנ
ג •שמת שכל אלו י כ  ל
 במותם באין כסכיהן משל
. ד ח א  צבור אלו תשויין ל
 ועם כי יש להסגיר קצת
 פנים לזה מן המשנה מכל
: ח  מקום גם נזה לא נ

: ל) . (שי י ת ע  ל



ם י י נ ו י  צ

h*3 מגוזומ . ח ל מ ל ה  ן ע
' פ״נז מיז׳ מעיל? ״ , מ ג י  ע
' עה י י ה . מ ר פ ל ה ע : ו ו י  ה
. ר פ ו ׳ יוסי א : ר ה י  *״נ ה
ז מהי כלי המקד£ ה״מ: י ״ פ י  מ

 שנויי נוסחאות
ת ו ל ו ס פ ן ה י נ ל הקי ע  ץ ו
. וכן בסמוך: , ם י נ ק  נדינ ה
ל ע  גט״ק ובכייא ו
. ת ו ל י ם פ ו ל ד ע ם ו י נ י ק  ה
 ואולי היא נוסחא ישרה
 והכינה קינים שאבדו או
ג  שנפסלו וכהו שסי' הרעי
 מ״ע כדברי ר׳ יוסי ועי*
כ  ירושל׳ כאן הניאו הרע׳
. ן י ק ר י  ובירושלמי ריש ה
מ ״ ט ג ; ס י א נ ב י ד ב ת ו א  ב
׳ ז . הסמפק כ ת ו ב י ר  ק
א . הו ק ; במשני׳ר, פ ס  מ
, ק י פ ס מ  מ0פק;במשב'ב ה
; בט׳׳מ ק י פ ס  בוי מ
( ז י ק י ס פ מ א ו ח . . ק י 0 פ ם  ה
ס שכחב שאולי י  ועי׳ ל
 הוא מן לשון אין פוסקיו׳
, ב י  > הפילוח (ג״מ ע

. ן ו כ ) ואינו נ  ב׳

 תוספות חדשים
ב י״ח י ר ה  שם ב
ה ע ל  ושלימה היתה ק
׳ ו ׳ דקא מדיוקא לשכה נ ו  כ
 עכ״ל לפי שבכל שנה היו
 נריכין לכך כדאמרינן
 ביומא שנות רשעים
 תקצורנה זה מקדש שני
 שעמלו יוחר משלש מאות
ם דכל א׳ לא הוציא י מ  כ
 שנתו עכ״ל לשיי במנחות
ן ו  לף נ״א פיב ועוד ניל ט
 ש>י,מנ1 עיי ממון משי
 המלכות היו שוהין הרבה.
ש ד ק מ  על שנתמנו מ
 ראשו[ היו רואי[ מי
ה  שגדול במעלות ממנ
 אוחו היכף באותו יום
 משאייכ במקדש שני על
 דרך אתא חמרא ז בעש

.  לשרגא וקי ל
; ( ל ״ נ  (ממהורש״מ ו

, ו ה שלא כ י ב ד ״ ר  ו ה
ל י ׳ ענ  מאפר הזאות ט
 לשו[ השים למנחות דקא
 פרשי מספק הזאות ופירש'*
ק טמא פ ס  כגון שנט^א ב
 מת כגון סככות ופרעות
 ופירשו להיות משום מעילה
 וכך נראה להגיה בדברי
 הר״ב כי מאסראץלו הגנה!
ט ד״ה ועל הקמין י י ו  ח
 הפסולות כו׳ לאל־ה האיך
ל י כ ג כיי ע ׳ ר ע מ  כי׳ ש
נ דאין צריך לזה דאי* ל׳  ו
י ׳ ע אל  כנדרים דף ל״ח ע
ן  הכל צריט( דעת חו
 ממחוסרי כשרה שאין נריכין
 לעת בעלים שהרי אדם
 מביא קרב[ על בניו ובנותיו
 הקנונים ומאכילן בזבחים
ל וכיס הרמב״ם בה״א י  עכ
 מהמ״כ א׳כ אם מקריבן
 בלא רשתם מכיש שאין
 צריכץ להיות שם וסן ניל

כ על הא דאי' ב פ״ג י  ג
, השולח  רגיטין משנה ג
ם הים ג ד מ  חטאתו מ
גס קשה ׳ ו  מקריבין אותו כו
 שהתוייט מרמה לןיממלזנן

* א  ג

 ר״עמברטנורה מעות שנמצאו פרלן t שלןלים תוספת ירט קלה
 וקשיא טל הרמב׳יס שכתב ואין הלכה כרי יהודה. וכן בפ׳
 רביעי מהלכות שקלים כתב כר׳ שמעון. אבל בפרק ג׳ מהלכוח
 תמיד! פסק כר׳ יהודה. וכן בפירושו לסוף פרק ד׳ דמנתות
 כתב הלכה כרבי יהודה וכתב בכסף משנה מהלכות שקלים
 דמ״ש בשקלים לאו לוקא אלא אנב

 לכתיב (שם) והכהן המשיח תחתיו מבניו והט משמע והכהן
 המשיח שמת. תחתיו אחד מבניו יעשה אותה: ושלימה
בה. כשהיא באה משל צבור לר״ש או משל יורשים  היתה קרי
 לרבי יהודה. עשרון שלם היתהקריבה ולא חצי משרון. ר' שמעון

 מפיק ליה מכליל מקמר שלא יקמירוה
: ץ על המלח. גרראדאינך שהם תנאי בית דין נקטה. ( ט ל ה ב י ר ה ק ת י  לחצאין אלא כולה כשהיא באה משל ושלימה ה
 >טר. ורבי •הולה מפיק ליה מלכתיב ועל העציבם) שיהו הנהנים נאותים בהיםא), עד כאן. והדן עמו שק צריך לומר

 מבניו יעשה אותה
 מקריב לאחר שמת

^ ^ ר ר - י י ^ ״ ^ ׳ י ׳ ״ ד , צבור רבי יוסי אומר המשפה את ה?נין טה< י ' י : י ״ ך ״ ' " א ' ל ? ו ח ו ה א 5 ע  י

׳ ובפ ג מהלכות מע^ההקרבנות פסק _ י  יהודה שמשל יורשים היא באה. והא ״
 דתנן במתניתין דתנאי בית דן הוא נ׳ספק את הפס!לות. מכרים אין מביאין נסכים אלא
 לדברי ר׳ שמעין שתהא באה מן הצבור. ולא מן התורה. מפרש דבכקלים אגב גררא נקטה ובלשון הר״יקורקוס שהביא כי׳מבמעס

) על כחן. והלין עמו שק כריך כומר 0 » ן ה ם ב י ת ו א ו הנהנים נ ה ל העציבם) שי ע  c מפיק(יה מזכתיב ו
. שהעתיק נמי י ר כ ה גם כן לעיל מהך מ ר פ א א יהו מרעלי? ב ל ש / = ה * ר פ ל ה ע . כשהאחר מבטי ו  ה
^ מכנתינו דלא שלת עמה למי נסכים. ש ח ם ו א ) w ב י ת ם ו ל ו ס 2 ן ה י ״ י ל ה ע  1 אביו דהייט היורשי׳ ך
י דמשמע הא שלת מביאין [מה] ששלח. ח ו  חציה והלכה כרבי י י י

 להרמב״סשפסק דלא כמשנתיט ראיתי שערוריה שכתב שסמך
 אמשנה וברייתא שבריש תמורה וכתב שבמשנה אמרו ואיןמביאין
 עליהן נסכים. ושינה ושילש פעמים רבות להזכיר המכנה
 ובמתילה מכבודו שהמדפיס הטעהו שהדפיס מהניסין על פיסקא
 דברייתא ולאו מכנה היא כלל: ושלימה היתה קריבה.
 ל' דמנחות דבין בבקר בין בערב וחין
 כמו שכתב הרמב״ם בפרק ג׳ מהלכות

. ר ט  בגמרא לשתי תקנות הוו בתחצה מלאורייתא קריבה משל צ
 מדכתיב חק עולם כדאמרינן.טון שראו לקא מדחקא לשכה התקינו
 מיגבו מיורשים. טון דחזו דקא פשעו בה אוקמוה אדאורייתא.
ת דין דאוקמוה  ונמצאת עכשיו קריבה מן הצבור בתנאי ט
. דוקא לאכילת ן ה  אדר^רייתא: ץ שיהיו הכהנים נאותים ב
 הקרבנות. אבל לאטלת חולין אפילו למלוח חולין הנאכלין בעזרה
 עםהקרבטת כדי שיהו הקרבנות נאכלים על השובע אין נאותים
. דמן התורה אין מועצין ה ר פ א  בהן: שלא יהו םועלין ב
 באפרה. לכתיב (כמדבר י״ס) חטאת היא בה מועלין ואין
 מועלין באפרה טון לחזו לקא מזלזלי בה גזרו באפרה מעילה
 טון דחזו דקא פרשי [מאפר]") הזאות אוקמוה אדאורייתא: ועל
ת. המחויטן קיטן מביאי! מעות וטתניס לשופר לו  הקינין הפסו
 ובית דן לוקתין המעות וקונים בהן קינין והבעלים הולכים להם
 וסומכים על בית לין שיקריבו קיניהן ואס פרחו הקינין או נמצאו
 פסולים תנאי בית דין הוא שיקחו אחרים מדמי הלשכה ומקטם
. אותו ר ס ו  אותם לבעלים ויוצאין בהן ילי חובת;: דבי יוסי א
 שהוא רגיל לספק את הקינין שפסק למים עם הגזברים למכור
 לי;ם כל הקיט! הצריטם. הוא חייב להחליף כל שימצא בהן
 פסול כלתנן לעיל סרק התחמה אינו מקבל מעותיו ער שיהיה
 המזבח מרצה ואם החמין היין או התליע הסולת מחזירי! אותו
 למוכר כך אם בפסל העוף אחר לקיחתו מחדרו לו והוא מחזיר

 אח הרמים והלכה מ־״י דהכי אמרינן בירושלמי תנאי בית דין הוא המספק את הקיטן מספק את האובדות ואת הפסולות:
' וצ׳ל ,מספקי כמ׳ש בהו׳׳ח . הל י פ י מ  *1 גרע״ב לסוס ראשון נדפס גטעות ,,מספר״ מתק בטעות ,

ן י ב ב י  ר
 יי שמעון אומר חק עוצס חקה משל עולם תהא כלומר מכל צבור: ז על
ם באותין בהן. אמרי' בהקומץ רבה [דף כ״א] י מ נ  המלת ועל העצים שיהו ה
 אמר שמואל־יל״ש אצא לקרבן איל לאכילה לא ואשיר, [לקרבן] לאכילת קרננן
 ומאי אכילה אכילה לחולין יאע״ג דאמר מר יאכלו אותה שיאכלו עמה חולץ
ס קדשים בפיו ע  ותרומה כדי שתהא החטאת נאכלת על השובע ויהא ס
 ףאכל חון לעזרה חולין ותרומה לנעזרה אסור דאין יכול להביא חולין
 בעזרה ואעפ׳׳י שבאכילת חילין לצורך אכילת קדשים הן מלח של הקרש לא

. בפ׳ התכלת פריך וכי ה ר פ א : ועל הפרה שלא יהיו מועלץ ב ק מ  יאכל ע
. ה  תקנה לרבנן היא מדאורייתא היא לכתיב חמאת היא מלמד שמועלין ב
ת הזו דאורייתא בה מועלין ט ק  בה מועצין ולא באפרה. אמר רב אשי שתי ת

 מסקיק בגמ׳ סוף פרק
 כופלין שמנה ולבונתה

 תמידן: f שיהו הכהנים גאותין בהן. פי' הר״כ אבל לאכילת
 חולין כו׳ כדי שיהו הקרינות נאכלין על השבע. בתי׳כ.
 ומייתי לה במנחות פרק ג' דף כ״א והטתרת ממנה יאכלו אהרן
 ובניו וגו׳. ובסיפא כתיב יאכלוה רישא בזמן שהיא מעוטה
 יאכלו עמה חולין ותרומה וסיפא יאכלוה לבדה בזמן שהיא
 מרובה: שלא יהו מועצין באפרה. מ״ש הר״ב כיון רמזו
ד מינית ב , דף נ״ב וקא ע מ  דקא מזלזלוכה בפרק ד׳ דמכחות מ
 למכחןפירש״י דאפר מרפא מכה וז״ש בפי׳ הרמב״ס בחברותיהן
 צ״ל בחבורתיהך): ועל הקינין הפסולות. פירש הרי׳ב המחריבים
 קינין מביאים כו׳ והולכין להן כו׳ וצריך לומר דהקנת נביאים
 ראשונים במעמדות קאי נמי אקרבטת יחיד כגוןהקינין דאל״ה
 היאך קרבנו של אלם קרב והוא איט עומד על גטו כדתנן

 כל זה במכנה ב׳ פרק ד׳ דתעכית:
. י ל ו פ א  *) וכ״ז גחיורוהיהש במש* ר' נ

 באפרה אין מועלין ביון דהזו לקא מזלזלץ וקא עברי מינה למכתן נזרו
 בה מעילה כיון 7קא חזו דקא כישו מספק הזאה אוקמוה אדאור״תא:
ל הקינין הפסולות. קיני חובה שנכשלו והיא אינה יודעת ואוכלת בקדשים ע  ו
 לערב והיא מחוסרת כפרה ובכרת היא תיקנו ב״ל שיהו באות משל צבור:
ק את הקינין שהגזבר לוקח את הקינין מאחד בדמים קצונין וקצבה פ ס מ  ה
ף פרק קמא דכריתות אמר רשנ״נ המעץהזה אס אלץ בלילה ט  שלהן כדמפורש ב
ו בדינרין נכנש ודרש ולימד האשה שיש עליה חמש לידות ודאות ה  עד ט
 מביאה קרבן ואוכלת בזבחים ואין השאר עציהן חובה ועמדו קינין בו ביום
 ברבעתיס ומייתי לה נמי בב״ב פרק נתרא(דקש"ו) וה׳׳נ אמרינן בכריתות בפי

נר:  ב׳ נכרי שנתגייר בזמן הזה צריך שיפריש רובע א) שקל לקיט דהיינו די

 א) [>ראה רכן היה גורס שם בגמ׳ רוגע שקל אבל לפנינו הגיר' שם רוגע סתמא ופירש״י רגע הרינר זעי׳ היטב בתוס׳ ביב ל׳ קיו עיב דיה ריבמחים:)

ן י כ  ישראל י
 מהאפר על מכה, גזרו בה רבנן מפילה, ומדחזו דפרשו מספק
 הזאה, מחשש מעילה, הדר אקמוה אדאוריי': טד) שהמחוייבין
 קיני; נותנין מעות לשופר / וב״ד קונץ את הקינין באותו יום [כס׳׳ו
 שי׳ ל״ח] ואם נפסלו או פרחו, קריבות משל צבור, ודוקא אם נפסלו
 מאותן בקנו הבי׳ד, אבל אם הביאו הן עצמן קניהן, ופרחו מזל״ז
 ונפסלו, הן עצמן צריכות להביא אהרוח כמפורש בכל מסכת קינין:
 מה) אותו שפסק עם הגבאין להספיק בשער ידוע כל הקינץ הצריטן:

ן תפארת י כ  י
 י״ב חלות,ומקריבין מחציתן בבוקר ומתציתן בערב: לט)יכפבא מצמר
 ל)ו מיורשין, מקריטן י״ב חלות מעשירית האיפה בבקר, וי׳׳ב חלות
 מעשירית איפה במרב,אבלהשמן של החלוח והלבונה,לא היה כפול,רק
 מתנין לי״ב חלות שבבוקר לוג ומחצה שמן, ומקריבין עמק הצי קומן
 לבונה,וכמו p לי״ב חלות שמקריבין בערב [רמב״ס שיג מהמילין]: מ) חר
 הקנה הוא: מא) כשצריטן להן לאכילת קדשים, י?ף דמיוחרין למזבח:
 »ב)פרה אדומה: טנ)מדאו׳ אי; מועלין בה, רק מדמה מזלזלובה,להת



 הלכתאגביי־תא מעלת שנמצאו פרק T 270 שקלים כללאדקפר
 בעיר או בשעת הדנל דהבשר מרובה אפי׳ איברים מצד הדין מומי

. בהמה שנמצאו*  ומדרבנן אסיר משום בשר שנתעלם מעין: מ״ר , ך

 מירושלים וער מגדל עדר [שם עיר] ובסדתה לכל רות אם נקבה בת שנתה.

 כונסה לכיפה ע־ שתמות שמא הםאת היא; היתד, בת שתים, יכיאנה

 שלמים ויביא עמה להם שמא תודה היא [כלו׳ דמתנה עליה ואומר , אם

 שלמים הריני מקריבה לשם שלמים , ואם י תודה הריני מקריבה לשם

 תודה דתרוייהו קדשים קלים נינהו ומתנותיהם שוה ותאכל כחמור שבהם

̂: מצא זכר בן שתי שנה אין לו תקנה, שמא אשם  ליום ולילה עד חצות

 ועדיין לא כפרו בעליו; מצא זכר בן שנה מניחו עד שיפול בו מום

 ומביא ב׳ בהמות תחתיו ומתנה, אם עולה הוא , 1ה עולה תחתיו, ואס

 שלמים, זה שלמים תחתיו, ומקריב האחת עולה ונסכים משל צבור

 והאחר שלמים [ומתנה עליה שמא חורה היא כלעיל] עם הלחם שמא תודה

 היא , והנמצא יאכל במומו דאפי׳ היה בבור או מעשר נאכל במומו, ואייל

 שמא פםח הוא, דבזמנו הכל נזהרין, ולאהר זמנו היז שלמים ונאכל

) כבי  במומו, ולאשם רנזיר או דמצורע דלא שכיה ליכא למיחש: טין, ן

 הוכרנו הנסכים שמביאין מתרומת הלשכה דקרבן הנמצא, ודנברים,

 ודנר וחביתץ בכה׳׳נ שמת והוא מן׳ דברים שהתקינו הביר ועוד תיקנו

 על המלה ועצים בשצריכין לאכילת קדשים שיהו הבהב ם נאותין א!»

 דמיוחדין למזבח; ועל פרה אדומה שלא יהו מועלין באפרה אףדמדרבנן

 גזרו ביה מעילה ; ועל המחוייבין קינין שנחנו מעות לשופר וב״ר קונין

 את הקינץ באותו יום, ואם נפסלו או פרחו קריבות משל ציבור :

 פרס t משנה א משת שנמצא בין שופרות של שקלים לשופרות של
 1 נדבה [עי׳ הלב רם״ב] קרוב לשקלים יפלו לשקלים לנדבה יפלו

 לנדבה, מחצה על מחצה יפלו לנדבה, דנדבה כולה עילה, משא״כ

 שקלים מםתפקין מהן לעולות ולדברים אחרים, ובן כל המעות הנמצאות

 בין כל שופר לשופר יפוללקלוב, ובמחצ־ז למחצה אם בין עצים ללבונה ,

 ללבונה; כין קנים לגוזלי עולה, לגוזלי עולה , וכן בין חולין למע״ש. ולעולם

 במחצה למחצה תמיד להחמיר ; וכל המעות הנמצאות בהר הבית חולין,

 שאין הנזכר מוציא מעות מתרומת הלשכה ער שהוא מחלל על הבהמות

 שלוקח לקרבנות: I'D• מעות הנמצאות לפני סוחרי בהמה בירושלים

 לעולם מעשר, שחזקת רוב העם מביאין מעות מעשר וקינין בו בהמות;

 והנמצאות בירושלים^אפי׳ דינרי זהב עם הכםף ועם המעות הרי אלו חולין

 הואיל ושוקי ירושלים מחכבדין בכל יום , ובמצא ברגל הכל מעשר:

 0'ג . בשר הנמצא• בעורה איברים עולות , דעולה מנתה לנתהים ולא

 חותכין לחתיכות דכולה כליל, ותתיכות הטאת. והנמצא בירושלים שלמים

 והכל חעיבר צורתן [כלו׳ שטניחין עד שנפסל בלינה] וישרף שמא נוחר

 הוא , וחזקת עולה וחטאת מועיל רק, למי שעבר ואבל. דבאכל ישראל

 הנמצא בירושלים.אינו מביא קרבן מעילות דשלמים הוא , ובן לא באוכל

 כהן התיבות הנמצאות כעזרה דחםאת הוא, משאיב באבל אברים

 הנמצאים כעזרה דמביא קרבן מעילה ; ואעפיי דאין חייב על םסק מעילות

 אשם תלוי בכריתות דב׳׳ב אי, באן הוא בוודאי; נמצא בגבולין בערי

 ישראל איברים נבילות דדרך לחתכן לכלבים, חתיכות כשאין נכרים

 וןוספות תרשים

 60>• החס שהיה לכל

 ישראל חלה נהם שפיר ייל

 מקצת כעלים ככל בעלים

 נזשא׳׳כ כאן וטיק איכ כיו

 אנשי מעמד צריכין לעמוד

 כל היו' בכיי המקדש בשביל

 קרבן יחידים ואין נרא: ק

 ממשנה ד, שיד דשטניח

 מיש וכ׳נ מלי הרמביס

 בחגורו והביאו החוייט שם

 קינוגן לכל תפלה מד׳

 הסלויז כוי נקרא מעמד

 שיכ משמע שלא היו

 שמדין שם כל כיום:

 (ממהורש״ח ו5׳ל):

 חוספת יום טוב

 כזבין
 דבריהן ורוקן טמא. ואיח דאמרי לפי
ל ת  ששוק העציץ לא היתה דריסת ה
 מצויה שם וזבץ וזבות שמתבולדץ
 ומתרחקין מבכי אדם היו מצרין שם:
ם. משום הבין  שבאמצע טמאי
 וזבות שכילד ומהלכים באמצע דרכים
 והטהורים מסתלקים לצדי הדרכים

 מקום שאין

• כל התקין פרק ח שקלים ™ r a ע  י

ם. רי ל הרוקין הנמצאים בירושלם טהו כ ק ח א כל הרוקי! הנמצאים בירושלים מהורין. דאילו פרק ח א ר $ 
ן ולא מחדקינן להו ברוקו של זב וזבה שהן  חון לירושלים גזרו על ספק רוקין. מתנ
ק ו ש ל ש מ ץ ו  במשנה ה׳ פרק לי לטהרות: ובשעת הרגל. פירש הר״ב מטמאי! אדסובלים משום דאזלק בתררובה: ה
ם היו מצוין שם וחכמים נזרו ד כ . לפי שכובסן נ ן ו  שרוב ישראל טהורין כי העיקר אצליט כל ישראל חברים ברגל. העלי
״ על הנכרים שיהיו כזבין לכל  ״

ל התקין הנמצאין בירושלם ה אכ ק ר  פ
 טהוריןא) חוץ משל שוק
 העליון ב) דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר
 בשאר ימות השנה 0 שבאמצע טמאון.
 ושבצדרין טהוריןי). ובשעת היגל.
 שבאמצע טהורין. ושבצדדין טמאין.
 שמפני שהן מועטין מסתלקין לצדדיי«):
ל הכלים הנמצאין בירושלםי). דרך כ  ב
 ירידה לבית הטבילה. טמאין. דרך עלייה
 טהורץ. שלא בדרך ירידתן עלייתן 0. דברי

 טהורין כי העיקר אצל
 הרמב״ם. וכתבו הר״ב במשנה ו
ל הכלים  פרק ג' לחגיגה: ב כ
 הנמצאים בירושלים כו׳. לחון
 לירושלים גזרו כלתבן פרק ל׳
ך ירידה כו׳ טמאים. ר  דטהרות: ד
 הא דכל העיר סהורץ ולחנן דרך
ט הא דגדיתא  עליה טהורים דייק ה
] פירוש מבואות קטטת שהיו ם  [טמאי
 סמוך לדרך ירידה ועלייה ופעמים
 שתיו יורדי[ דרך אותם מבואות

 דריסת הרגל מצויה
 ^ ומזהירץלכל טמא שלאיגע בהן אבל
יז• ירידה לבית הטבילה. טמאין. ודד עלייה בשעה• הרגל שרוב ישראל טהודן פ ס l מ t o ו ה נ ה ו

 1 י ל ו ם ע י מ ע ס  ו

*™*lה הטמאים מסתלקים לצדדים שלא. טהורץ ב א בדרך ירידתן עלייתו). ד ל ש ^ 1 f f l 
 בדרך ירידתן עלייתן. והריב 1 1 1 י יטמאו את העם והטהורים הולכים
 העתיק שלא טרידהן עלייתן וכן הוא במשנה שבסדר ירושלמי]: באמצע הררטם הלכך בשעת הרגל רוקי[ הנמצאים
 רבי באמצע טהורים ושבצדדים טמאץ והלכה כרכי יוסי י ב דרך
. שני דרכים היו למקוה באחד יורדים ובאחד עולים שלא יגעו הטמאים בטהורים ושל דרך ירידה ה ל י ב ט  ירידה לבית ה
 ודאי טמאים לפי שנפלו מיד המביאם לטבילה: שלא כירידתן עלייתן. דבירידת! ולאי טמאים היו לכך היה מורידן לבית

בב"ז מובילה  ר י

 צינגיפ

 פ׳ח א כל הרוקין.
: נ ׳ ׳  rapt ״״p ע
 בשאר ימות השנה. «*׳׳
 •׳״ג מ?׳ אג ה8י«אה כיה :
 ב נל חבליםימסייה •׳(![ע׳ינ:

וסהאות  שגויי נ
 פיח א ר׳ יוסי אומר
 גמשכיב וחכמי׳

 אומרים ועי׳ הי׳ כרמבים.

 בשאר יטוח בדינ
 ונכייק ו ב כ י י מ

 ובמשגי״י.. כל ימות.

ע בכיימ צ מ א ב  ש
 באמצע וכן כסמוך .

 ש8£ני שהן מועטים
 מסתלקים״ בד״נ מפני..

 וכיה גכי׳א יי (ישם

 וםסתלקין) j במשבייר

 מפני מ ה ס ו ע ט י ן

 מםתלקין ; גכייק מפני

 שהן םעופין ומםחלקין.

 ד כל הכלים גל׳׳נ ובל..

 דרך עלייח מ״נ ובכי״א

. ל ר י  ובמשבייר י

 שלא בדרך ירידתן
 נד״צ זגטיק זבכי״א

 1ג:-שגי'ר שלא כירידתן;

 נכי׳יושלא כדרך ירידתן

 קליתן טמאין ויפה העיר

 גרס ני הפסחים (יע, ג)

 9וכה ׳־מיס היא .

 ועליה ופעמים שהיו יורדין דרך אוהן מבואות ופעמים היו עוצין כהנהו
ק פ ק נפלו בירייה ס פ ק שהרי תחלתן טמאין היו ס פ ס  מבואות טמאים מ
 נפלו בעליה ומספיקא צא נפקי מטומאתן אבל שאר כלים לספק נטמאו הפק
א כירירתן עלייתן שנלרך אתל היו ל : ש ק פ ס  לא נממאו לא גזרו עליהן מ

 יורדי!

, ״ ״ ״ ן ״ ו  ח

, w ׳ יהושע בן לוי קצרן  נומאין: ירושלמי ר׳ אבין בשם ר
 בשאר ימית השני הסמאין מהלכין שיבולת פי׳ באמצ׳ הדרך לשון םביצ והטהורין
 הולכין מן הלל והמהורין הולכין סתם והממאץ אומרים להס פחשו בשעת הרגנ
 הסהורי׳ הולכין שיבולת והטמאין הולכין מן הצל והטמאין הזלכץ סתם והסהורין
ל הכלים הנמצאים בירושלים לרך ירילה לבית  אומרים להם פרושי: ב כ

ז ע ו ז ישראל ב י כ  תפארת י
 פרק ח א) לא מחזקינן להו ברוקו של זב, שהוא מטמא ארס וכלים
 י דבירושלים זבין מיעוטא דלא שכיח, אבל בשאר דוכתי
 גזרו / למעועא רסטח הוא [«״ל לעםרות] ואף נשים דשטשי בזיבה

 מיעוטא נינהו עד רוק זכרים, דכבורה בת מלן פנימה, ובפרט
 למטמאין כזבין, וגס זכץ ממש מתרחקין לסם: ג) דמצויין טמאין:

_ r , ., , _ הסהורים לצדרין שברחוב שאין דריסת הרגל מ$וי שם: ד.) דהרי 
 (ירושלים, כל הכלים הנמצאים בכל פ*קום טמאץ מספק [שם]: ז) דבי לרטס היו למקוה, כד כלא יתנןמאו העולין מהיורדן (א)

613 

 פ״ח (א) [ואילה״ק הרי רישא וסיפא סתרי אהלל׳ למנבא מדרך
 ירידה טמא, משמע משאר דוכתי לליכא הוכח׳ צטומ' סהור,
 ומסיפא נלרך עליי, טהור, משמע לוקא נאיכא הוכחה לטהרה טהור / הא
 בימי טומאתן היו נסתרות בחדרן: ב) לשם מצויין בובסי נכרים
 ד) דמדרבו הטמאין, וביניהן מעוט המצוי זבץ, לפיכך מתרחקץ
 רוב ישראל מטהרין ברגל, והטמאין מחרחקין לצדדיה: ו) לחון



 עיונים

•«M מיי׳ •ם . ן י ר ן טחו ל ו  כ
ת . שס!דם א צ מ נ  ג סכי; ש
׳ שס ונהשגופ : י ׳ ט״ג מי r 

" שם היו י  בי״נ. מ

m כל התקין פרק ח שקלים תספת ירט סלו a m ?ר 

 שנויי נוסחאות
 הסל כד׳ג הסלע (?) .
 והמגריפה (והמריצה}
 חמיוחדין בל״ו רש״ג ומן
; ?משנייר ,  המנריפה .
 (יתא בטעות ני p מוכת
. ; בכי״מ . ׳ מ  ס מ
 והמרהצ׳ והטיוחדיןוכיה
 והמיוחדין גם־בל״נ עיש
 ««'• ג וקופיץ בין
 כזה ובין כזה כל׳נ
 ובמשבייר קופיץ בזה
 ובזה וכיה בכי״א (ושם
 קופים) וכים בטיק (ושם

 קופים) .

 תוספות הרשים
י׳פ ד״ה  פיח נ תו
 שונה וממני( כז׳
 טעמו כו׳ קדמה לה כודאי
 עכיל וצ״ע איל גס בהואה
 הוי סהק אס היה כלי
 טמא כמת אלא ניל שי׳
 למלת שוגה מיוחר דהל״ל
 מעגילה וכ״מ למעיין שם
 בכימ עיש: (ממהוישיח
ל ב ד״ה ח י ר ה  זצ׳ל): ב
 י׳ר להיות בשבת ט׳ שלא
 במקום מטס לו׳ מכיל
 וכיה הרמב׳ים וקשה דה׳ל
 להתגא לאחיז דרך קצים
 ולשנות ברישא אפינו בשבת
 ולמה תנא בבא יתירא ועוד
 לה״ל לשנות דיני סטן
 בהדדי ודיני קופין בהדדי:

 (ממיל) : .

 אור גדול
 פיח ג בפשניי שוחט
. עיין ד י ה מ  ב
 בתוי״מ. צעיק ברהיפא
 על הא דמפרמ פעש
 אחר מדנפשי׳ מסאי
 רמפרש השים בפסחים
 ז׳ א׳ ובב״ם ב׳יו על חא
 דחנןלעיל פ״ז מ״ב לענין
 םעו׳שנמעאו דכירושלי׳
 בשעת הרגל מעשר ולא
 אזלינן בתר רוב שתזו
 מטעם דשוקי ירושלים
ל כ  עשויין להתכבד ב
 יום יעו״ש . שוב ראיתי
 דהוכרח רש׳׳י לזה דאיכ
 קשיא במצא בארבעת
 עשר בבוקר קודם
 הכיבוד אכרל ניחוש
 דלמא נפל מאתמול
. ונס הא ד בו  אחר הכי
 בנט׳ בעי לאוקמי
 למתני׳ כהל י״ד בשבו*
 ובשבת בוודאי אין
 מבבדין בירושלי׳דעכ״•
 שבות הוא לפחות אף
 לרבנן כדאיתא בפםח־ב
 דף ם״ד• ובשבת ואיב
 אבתי יש לחוש שנפ?
 כיופ ו׳ אחר הכיבוד ו

, י ׳ ש  ועיכ כטעם ר

 לקדטים
 ג תוי״ם דיה שוהם
 ושי כעס לב וכו׳ תימא
 דמאי צריך להאי טעמא
 תיפזק לי לשוקי ילוש׳

 ע»יע£

'  הטבילהוכטלייחן מהרו לאחר שהכובילן: רבי יוסי אוסר כולן רבי יוסי אומר כולן טהורים. פירש הר״ב ללא גזרו ט
 טהורין. ללא גזרו על ספק כלים בירושלים והלכה כרבי יוסי: וצריך לומר לירידה לבית הסבילה לא הוי הוכחה כולי האי
פה. כלי שגורפים וכונסים בו עצמות המתים כשהם כמו אמצע הלרך לענין זבים ללעיל למורה ר׳ יוסי לגזרו:  מגרי
 מפוזרים: מריצה. כלי שמוצצים ומשברים בו עצמות המת מריצה. פירש הר״ב שרוצצים ט׳ וזה השם מגזרת וסרן את
) הרמבים*): ' ע  כשרוצים להכניסם בסל להוליכן גולגלתו (שופטים ט
ן ״) ״ ג שוחט בה מיל. פירש הר׳׳ב רוראי רי . רבי מאיר. ר׳ יוסי אומר כולן טהו ד j שוהם בה מי ם:  ממר\ם למקו

ה >־0 והמריצה י) הנוטלות בעליה מאתמול והא לא 5 פ י ר ג מ ה ץ מן הסל ו  מלאי הטבילוה בעליה מאתמול כלי חו
ה המיוחדיז להברות: ו סכין שנמצאת חיישיק שמא אבדה לו זה ימים ש, י ו א ^ י ה ת ש ו מ ב ש ר ע ה ה ה ל י ה י  ש

ח rtSm יומרו וז ו י ח _ ד\ד6י ד י ד . . ד ^ MM**. 1 * ״V* י ״ ״ י . . -  רבים . לודאי היום נפלה ממנו 1
 לשחוט בה היום בערב הפסח בארבעה עשריא). שוחט בה מיריב). למתוך שבשעת הרגל העם רב אין

. ל י מטב ג קין בשלשה עשר שונה ו נ המס ר ג ) דמקוך שנ-שעמ סי ו י ״ י פ ו י ) ו נ ל י י ד » מ ו - ו ו ד ^ ^ ז ־ י ^ » ל• ו  בשלשה עשר שונה ומטבי
 כלומר אע״ג לאיכא למימר כבר שוהה שם במקום נפילתו שלא תמצא.
׳ לפסחים דף עי: שונה לה חל רש״י פרקו ה בין בזה ובין מהםי). שונה ומטבי א צ ן מ ך ה ד ה צ י 3 ע ה ב ן ל י 3 ן כ  ה

ב והרמב״ספירש ׳ ה ארבעה עשר להיות בשבת שוחט בה ומטביל. כתבהל ו ל ט ן כ א ה א ל מ ש ה 7 ל י ב ן כ ה  ל

 בעלים רהיה להם שהות להמתין עד מיד שונה להזות כו׳ ופי״ג מהלכות אבות
 הטומאות כתב בכ״מ דלפירושו לפון כונה ניחא מפי ע״כ. טעמו לפי
 שאין ראוי לקרוא לזו הטבילה שניה כיו! שלא ידעמ שראשונה
 קלמה לה בולאי: וקופיץ בין בזה ובין בזה שונה ומטביל.
 כתב הר״ב ובגמרא ט׳ שהיה הנשיא גוסס וכו׳ יהיו כל הצבור
. רש׳׳י. וטעמא כתב  טמאין. למצוה לכל ישראל להתעסק בו
 המגיל פ״ב מהצמה אבל צפי כאץ כבור הנשיא ביורשים וקרובים
 אלא בכל אלס שיתעסקו בו הכל כקרובים ויטמאו לו. ומ״ש
 הלכך סטן כו׳ מטבילין אותו פירש״י למטביל לה בעליה מאתמול:
ל ארבעה עשר להיות בשבת שוחט בה מיד. כתב הר״ב  ח
. עיין מ״ש לקמן ומ״ש לעיל  ורבותי פירשו לבקופץ קאמר
 לקופיץ עשף לחתוך בשר כו׳ מכל מקום יטצ ג״כ לשחוט בו
 אם ירצה. ולשון רש׳׳י לעיל ורובן אינן לשחיטה אלא לחתוך

 *} בילוש׳ שהיא מליצה את האבן לביה״ק. ן^ן׳

 סמוך לחשיכה ואע״פ שלא גזרו על ספק כלים בירושלים משוס
 חומרא לקלשיס הצריכות טבילה ורמב״ם פי' שונה להזות עליה
 לשמא נטמאה במת והזה עליה בשלישי ועתה שונה ומזה עליה
 ואחר כך מטבילה: קופיץ. סכין גלול עשוי לחתוך בשר ולשבר בו
. בין בי״ג בין ט״ל שונה ומטביל לפי שאין ה ז ב  עצמות: בזה ו
 הקופץ ראוי אלא לחגיגה ששבירת עצם מותר בה ובגמ׳ בפסחים
 (לי עי) מוקי מתני׳ בזמן שהיה הנשיא גוסס בשלשה עשר שאם ימות
 יהיו כל הציבור טמאים ויקרב הפסח כטומאה ולא יהיו צריטס
 לסהר הכלים הלכך סכין שצריך לשחיטת הפסח לחל םפיקא
 הוא שמא לא ימות הנשיא ויעשו את הפסח בטהרה מטבילי[
 אותו וחזקה פטהרוהו ביום י״ג כלי לשחוט בו את הפסח בי״ר
 אבל קופץ לסלי ספיקי שמא ימות משיא ויעשו פסח בטומאה
 ואז אין מביאין חגיגה וא״צ לקופץ ואן) אם לא ימות שמא

ת שוחט בה ב ש  יהיו הפסחים מרובים ולא יעשו חגיגה בי״ל הלכך לא מטבלי ליה וחזקתו פלא טהרוהו: הל י״ד להיות ב
. ולא אמרינן כיון לשבת הוא לא נשחוט בה מספיקא שמא טמאה היא ונמצא הפסח טמא ומחלל את השבת פלא במקום ד י  מ
 מציה. ומבושי פירשו שוחט בה מיל בקופיץ קאמל לאף על גב לאין חגיגה בשבת מכל מקום חזקת שהטבילה מערב כבת

 לטי.
ן י ב ב י  ר

 בעליס עדיין: קופיץ בין כזה ובין נזה. ביןבי״ג ובין בי״ד: שוגה ומטביל
 שמא עדיין לא הסביאה נעלים אפילו מצאה בי״ל שמא אין דעתו לעשית
 חניגה בי׳׳ל שבא במרובה ואפי' בתול וכ״ש בשבת ובטומאה ללא טבלינן
 תייגה כלל: הל י״ד להיות בשבת. אפילו קופץ שותט מיל לפי שהטבילה
 בי״ג שאין מטבילים כלים בשבת כדאיתא בביצה פי׳ב לסי שנראה כמתקן

 1 כלי

 ׳ורדיץ לבית הטבילה ובדרך אחר היו עולין: והמריצה המיותלין לקברות
 סי׳ כלי בחל שבראשו חד וראוי לחפור בו ארץ קשס ובלע״ז סזבזצזנ"׳
 ובירושלמי קורא אותה צהוק שדומה לצפורן מאן דאמר מריצה שהיא מריצה
ט בה מיד. הפסח. שהפגילוהו ח ו ג םכין שנמצאת בי״ד. בניסן. ש : ק א  את ה
 בעלים ט״נ שיהא לה הערב שמש: ביי׳ג שונה ומטביל. שמא לא הטבילה

ז ע ו ל ב א ר ש ן תפארת י י כ  י
) רלא גזרו טל ספק כלים בירושלים / ובדרך ירידה נמי ספק הוה, בשאר דוכתי טמאי׳. ׳״ל דסיפא ממעט רק מביאות קטנות, שעולין ונס  ח
ס טהיריס מצויין שם:ט)[שויפטל1: י) הר״בפיישהוא כליפמרצצין יורדין דרך שם, במצאן שם טמאין, משא״כ בשאר העיר טהורין [ססתיס  ת
ה י״ס ב׳]. והא מקט בסיפא דרך עלי/ והרי אפילו בכל דוכתא דציכא ו מ צ  ומשברץ בו העצמות, ולא ירענא מנא ליי שיהא מותר לבזוס ע

 ס מיירי
 רבים כאבד

 יוסי לעיל מירושלים כולן טהוריס [מ״ב]. אפ״ה בקרשים גזרו [למב״ס פיינ מהא״ע]. ולולא מסתאפינא נ״ל דהכא בנמצא חוןלירוכלי
 יב) דאפילו אס היה טמא, ווראי כבר הטבילוה בעלים מאתמול, כרי שיערב שמשן, וישחטו בה היום. יאי״ל שמא מימים רב

 מזמן ר3/ אילו כן כבר מצאוהו אחמול: יג) ר״ל אעי׳נ שי״ל שמי שאבדה כבר טבלה, אפי׳ה חו!ר ומטבילה, דמדיש שהות להטבילה
 עד לפני ערב, אמרינן שמא לא טבלה עדיין. וי׳׳א לשינה, ר״ל מזה עליה הזאה שנייה / רשמא נטמאה ממת, וכבר הוזה עליה בג׳ כד
 שיוכל להשתמש בה בערב פסח , אך שמא חסר עליץ הזאת של ז׳, להכי מזה ומטביל. אבל לא חיישינן שמא נטמ' היום במת,
ח במצא [פליישהאקקע]: טו) בין בי׳יג בין בי״ד: טז) ר״ל אפשר שיהיה שונה ומטבל, דקוסן  לסמוך לפסח דצרין לו, מזהיר זהיר ביי: י
 אינו רמי רק ,חגיגה/ שמותר לשטר בה עצם, ולהט לא הטבילה, והיינו כשהיה המלך גוסס בי״ג, שאס ימות מציה על כל ישראל להטמאות
 (ו משוס כבוד המלך, ואם יהיה כן יקריבו הפסח בטומאה ולא יצטרכו לטהר כליהן, ואז אין מביאין חגיגה, להכי סכין דחד כפיקח
, שמא צא ימות מטבילו בי״נ כלעיל, משא״כ קוסן, דמלעעי רק לחגיגת י״ד שאינו בא בטומאה, ואיכא ספק ספיקא, דא:ילו ״ ה  מ

 ימות המל , שמא יהיו בני החטרה שעל הפשח מועטים, ויהיה די להס בפסח, ילא יצטרכו לחגיגה יייר שאינו בא רק כרי שיהיה ה
 לא
 הפסה

 מועד ל#1
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 לצורך חגיגת חמשה עשר: בהמשה עשר שוהט בה מיד.
 לסי שכל העם יודעים שהזאה וטבילה אסורה במם טוב ומטבילין
. הקיפי! קשורה לסכץ. ת א צ מ  אס הכל מלפני יום טוב: נ
 אמדנן ודאי הטבילוה עם הסכין. אבל רמב״ס פירש נמצאת
 סכין סתמא קשורה עם סכין אחרת
ד היא כסכין הידוע אם  הידוע ידועה ה
 טמאה טמאה ואם טהורה טהורה:
ת שנטמאת בולד הטומא'. כ ו ר פ  ך
 שנגעה במפקין טמאים שחכמים
 נזרו על המשקין שמטמאין כלים
 גדרה מפום משקה דזב וזבה כגון
 רוקו ושכבת זרעו שהם אב הטומאה
 ומטמאין אדם וכלים מדאורייתא:
ם. ואינה י  טטבילין אותה בפנ
 טעונה שלוח מחיץ למחנה שכינה
 כיון שלא נטמאת אלא בילד הטומאה:
ד. שאינה טעונת  ומכניסין אותה מי
. מאה ת באב הטו א מ ט  המרב שמש: נ
 בשרן או ׳בנבלה מטבילין אותה בחוץ.

 וכו׳: •בחששה עשר שוחט בה מיד• כתב הר״ב לסי שכל
. כך כתב ב  העם יודעים שהזאה וטבילה אסורה ביום טו
 הרמבי׳ס אע״ג דמטעמא דבעי הפרג ׳שמש נמי ודאי טבלה
 מאתמול וזה הטעם כתבו הר״ב ברישא בנמצאת ביי׳ר. והתם

 א״א לומר טעם להזאה וטבילה להא
 שריא בי״ל. מ״מ הכא נקטי טעמא
 לרויחא טפי ללא אתי לילי הערב
 שמש לאפי׳ טבילה והזאה אסורה.
 ורש״י לא כתב טעמא להזאה וטבילה:
. הרמב״ם פירש בסטן ה  שוחט ב
 וקצת קשה להוי זו ואצ״ל זו להשתא
 נמצאת בי״ר שרי. בט״ו מבעיא. אבל
 אס נפרש להכא בקופין ניחא לבי״ל
 שאינו חל בשבת שונה ומטביל. קמ״ל
 לבט״ו שוחט בה מיל ונ״ל שמשום
 זה הוכרח לרש״י [להיינו רבותי
 שכתב הר״ב] לפרש בבא לחל י״ל
 וכו׳ רבקופיץ מיירי: ד פרוכת
 שנטמאת בולל הטומאה. ואס תאמר

.  מידי•). בחמשה עשרי״) שוחט בה מיד ים)
 נמצאת כ) קשורה לסכין. דדי זו כסכין בא):
 ך פרוכת שנטמאת בולד הטומאה כב)
 מטבילי! אותה בפנים «) ומכניםין אותה
 מידיי). ואת שנטמאת באב הטומאה ״).
 מטבילין אותה בחוץכי). ושוטרדן אותה
 בחיל »)• ואם היתהחדשה שוטחין אותה
) כדי שיראו העם אח ח כ א ב ט צ י א  על גג ה
• רבן שמעון  מלאכתן שהיא נאה »): ן
 בן גמליאל אומר. משום רבי שמעון בן
 הסגן. פרוכת עביה טפח. ועל שבעים
 ושנים נימין ל) נארגת. ועל כל נימא ונימא

 לבמשנה י״ג. פרק כ״ד מכלים פי׳ הר״ב דוילון מקבל טומאה לטעונה כלוח כלאמרינןבפ' בתרא לעירובין המכניס טמא שרן
ל. חון לעזרה: ך! נימין  לפי שהשמש מתעטף וטי ומתחמם בו והאי פרוכת ליכא למיחפ במקלש חייב: ושוטחין אותה בתי

. תירצו בתוספות לפרק קמא ליצי״ש ט מ  שיתחממו בו לאסור להטת מ
 לביצה דף י״ד דטון לאמרינן [בפ״ק לסוכה מוסטת על הארון] לכייף ליה מיכף עילויה לארון והוי אוהל הלכך יש לו תורת כלי ומטמא
 אף בולל הטומאה א״נ כשהיו נושאים הפרוכת ממקום למקום נותן הכלים לתוכה ח״כ יש תורת כלי עליהם ע״כ. ולתירוץ
 בתרא ניחא טפי לפירוש הר״ב במפנה ללקמן למפרש לפרוכת בפרוכת האולם. ומשמע להיינו נמי פרוכת לאיירינן ביה הכא. ועיי; מ״ש
. י  לקמן בס״ל ועול לאנן פרוכת םתמא תנן ואמרינן ביומא בסרק הוציאו לו דף נ״דובפ' :ני דייני לף ק״ו די״ג פרוטת היו במקדש כנ
 ז׳ טל ז'שערי העזרה ואחל על פתח האולם ואתל על פתח ההיכל ושתים לדביר ושתים כננלן בעלייה וכתבה הרמב״ס בפרק ז׳
 מהלכות כלי המקלפ וטלה כתכ למתניתין לפרוכת שנטמאה וכי, ובטלהו פרוכת ללאו ללביר לא שייך תירוצא קמא: נטמאת באב
. בגמרא דף ק״ל ע״ב: על גג האיצעבא. עיין במשנה ל׳ פ״ל לסוכה. J*ועיין  הטומאה. כ׳ הר׳׳ב כלאמר בפרק בתרא לעירוב!

ה כ ש מ  נ

ן ־ ב ב י  ר
 כלי א״נ גזרה שמא ישהה ועל ברחו הסבילה בע״ש שצריך לו לטבילת כו״ו
 שהוא ׳ו״ט : נמצאת קשורה הקוכ־ץ בסכין אפילו נמצאת בחול ביי׳ד אינו
 צריך להטבילה הואיל לה״א קשירה עמו הסבילן יתל והסכין צריך לי ב״׳ל
 לשחוט הפסח והטבילה בי׳׳נ שיהא להם הערב שמש: ר בולד הטומאה
 ראשון לטומאה [מטבילין אותה] אפילו בפנים לסי שאין טומאתה מלאור"
 שאין אדם וכלים מקבלין טומאה אלא מאב הטומאה ואס הטבילוה בחון
 מכנישין אותה מיד שאינה צריכה הערב שמש דטומאתן מדרבנן: ושנטמאת
 באב הטומאה מטבילי; אותה בחוזן.לפי שאסור להשהותה בפנים וחייב להוליאה

 ציונים

 וטצאת קשורה . מ־י' )י״ג
 «ה' &ג הטומאה היז :
 ד פרוכת, מי״ ס׳׳ז מהי
 גלי המקדש י־*״: ה 3רו:ת
 עובייה . מליו $׳ פ״ג תמו
 לימ ע״א up*{• ן׳ >« קי׳ ך1
ומא  נמדיל סיד הי״ג ח>1ז
p פ׳׳׳ ׳ נ « י ׳ נ  bp't סי' ז׳ א

 פס ה״ט :

 שנויי נוסחאות
 (בהפשה עשר עיוחט
ה מ־ד) גכיימ ליתא  ג
 וכן ליתא ככ״י זה גס
ע, א) עיש  בפסחים (

 כד״ס. וכפי'
 יאן אינו
 לדבול זה
 ד ו(אה)

 נל״נ ובמ
 יליתא:

 סרמגיס
ש ר פ  מ
 (ליס) .
 ענטמאת
 טיל ומונטמאת
 ככי׳א נטמאת
; בכייק ת א  וליתא למל׳ ו
 ואס « נ ט ט א ת .
 (בהוץ) ככי״יו ליתא .־
 בחיל גדייו לפ׳׳ב בהול
 הגם?); ובכייא וגנזשני׳ר
 בחיל מפניי שהיא צריבה
 הערב שמש ונייה ככי״ק
מ בהול מפני  ומ׳ינ; גט׳
 עערי־כה • ואם היהה
 גדינ וככייק וכמשנייר
 אם.,על נג גדינ וכט״מ
 על גב .מלאכתן בכי׳׳א
 מלאכתה וכ״ה ברי?
 ובמשכייר וברמלה. גאה
 גט״ק וככי״מ נאוה ,
ז ן(בן)הסנ  ה ר' ׳1םעו
 ככיימ ליחא וכן ליתא
 כחולי! (צ, ב) ובהמיל(כ'כו,
; בט״קליתאלמל׳ר׳. (  ג
 נימין נאדנח בדינ ונכי״ק
 נירץ..וכ*ה כט׳מ (ושם..
 היתד. נאדגח) וכיה

 הרע׳
 ניל

 בחולין ועי׳
 ע״ז ו כעיון־

 בחוץ הואיל לטומאתה מדאורייתא לאמרינן בעירובין בפרק בתרא מזכר
 עד נקבה תשלחו פרט לכלי חרס דברי ר׳ •וסי הגלילי ומפרט טעמא צפי
 שאין ט טהרה במקוה א״נ לפי שאינו נטשה אב הטומאה אבל הפרכה יש
 לה טהרה במקוה ונעשית אב הטומאה חייב לשלחה ולהוציאה בחוץ: ושוטהין
 אותה בחיל. במקום שנירא חיל לפנים מכר הבית ומקודש ממנו כדאיתא

 בריש מסכת כלים: אש היתה תלשה ונטמאת מטבילין אותה בחיל ישיטחין
 אותה שם בלי לנונבה ובין כך ובין כך יראו העם מלאכתה שהיא נאה;
 ה על כל נומה ונימה כ״ר תוטין. כדא׳י.א ביומא סרק בא לו הפרכת

 כיל

ז ישראל ע ו  ב
 בדרך זר/ וקודם :טכל נאבד, קמ״ל דהכא שאני להי״ל מיעיטא למיע מא,

 ובכה״נ גם ר״מ מזדה [כע״ז דל״ד בי]. והיינו נמ« מה דסיים תנא וקאמר
, ור״ל למהי׳ט לא חיישינן שטעה בהליכתו, ולפיכך הו״ל ׳ ו נ  ״שלא כדיך" ו

 מיעוט א

 יכין תפארת
 נאכל על הכובע, הלכך לא מטביל ליה: יז) ומשתמש אפילו בקונץ,
, כבל טבלו מאתמול. ואע״ג דבשבת א״צ ם ו  דמלאיני י30 לטבול ט
 לקופץ לחגיגת י״ד, שהרי אינו בא בשבת׳ אפ״ה אמרינן לטבלה
. ונקט ״שוחט", אמינ דרוב משמיש קופץ נקצב ו ״  לצורך חגיגת ט

 בפר, כלעיל, מ״מ ראוי ג״כ לשחוט בה לכשירצה. וי״א דאסטן קאי! ואפ״ה קמ״ל, לאפי' ב:בת שוחט בה מיד בלי טבילה, ולא
: יט) דהרי אסור להטבילה ביו״ט, וכבר טבלה מאתמול: כ) הקופץ:  חיישינן שהוא טמא ונמצא שמחלל שבת: יה) במנא קופץ בט״ו
 בא) לוודאי הטבילה עם הסכין, דאל״כ האיך קשרם יחד, הרי כלי מטמא כלי ע״י משקין, והו״ל למיחש במא יתלחלח [כך כ' רטנו
 הגאון אאמי׳ו זצוק״ל]: כב) אע״נ דאץ כלי מקבל טומאה רק מאב הטומאה. הכא בנטמא ממשקין טמאין מיירי רמטמאין לכלי מכ״ס
 מדרבנן, לגזרי' אטו רוקי ושי׳ז ומימי רגליו של זב וזבה, שהן אב הטומאה דמטמאין לכלים מדאוריי'. ואף דשאר ווילן איני מקבל מומי
 רק משום לשמש מתעטף בו, והכא בפרוכת ק״ק אסור בהנאה . הכא בלא זה מקבל טומאה, מל־מונת כפוף על הארץ [הסוכהז״ו ני]
 להט תורת כלי עליו [כ״כ תוס׳ ביצה לי׳׳ל בי]: כנ) בים של שלמה שבעזרה ואי׳צ להוציאה כשנטמאה: כד) לתוך ההיכל, לטומאה לרבנן
 א״צ הערב שמש [עי׳ פסחיס סיא סי׳ ל״י]. וה״ה בשאר כצי המקדש, רק נקט פרוכת, מרבעי לאשמעינן סיפא. דכשהיתה חדשה וכוי.
pzz (ונסט הן רינא הכא, אגב טומאה וטבילה מקט לעיל מינה בסטן וקופץ, ואנב זה נקט נמי אח״כ טומא' בשר הקדשים: כה 
 או נבילה וכדומה: כו) לצריך להוציאה מהעזרה כשנטמאה: כז) הוא מקום פנוי בהר הבית סביב לעזרה מבחוץ אבל לא בעזרת נשים,
 דאין טבול יוס נכנס לשם [כליס פ״א ירח]: כח) להר הבית עשוי אצטבאית מקורין [ועי׳ פסיןיס ה־א סי׳ ?•ב]: כט) כד שגס העומל
 מרחוק יהיה יכול לראות אותו הא אם שטתוהו בחיל לא יכלו לראות יטו לק העומרים בסמול לו: ל) הן נירין שנזכרו במס׳ שבת [מי״נ

 הי], שממתין בהן חוטי השתי [ובך כ׳ הרמב״ם בפ״ז ממי מקרש]:
 מורן

 תוספות הרשים
ת כ ו ר ׳ פ י ט ד״ י י י  ד ת
 כנטמאת כו׳ א׳נ כו׳ איכ
 הולת כלי עליהם כו׳ עכי״ל
 וקי ההיגח במשכן אנל
 מהניסין איילי כמקדש.
 גם הרמל׳ס בחבורו כהב
 כן על ערוכה המקוש ול£
 שייך סנרא זו: באיר
 ומשמע להיינו נמי פריצת
 כוי עכיל אין צליך לזה
 להא קחני לקמן מטבילין
 אוהה, (למהןרשיח זציל):

 לקוטים
 עשוייזת להתככד ככל יוס
 נדכשנ הר״כ כמשנה כ׳
 סרק ולעיל והוא ש״ס
 ערוך בריש פסחים נושיה
 ושליא לא כל השווקין
 *::וייות להתכנל אלא
 קום שהל^ל מצוי שהרי
. היה אלא מפני הנוהרות , 
 כלכתיבנא לעיל בבס התו׳
 ומתניהין נקטה סתם
 שימגאת ומשמע ככל מקום
 מיה פילשיי וממוך שהעם
 לב והיו מתהשטין בכל
 המהומות וא׳׳חשלא ימצא.
ע ״  (ש״ל): ה בסשנה ר
 הס;ן גרםי' וצא גרסי׳ כן

1 *0 



 ציונים

 ו בשר קיק שנםס8,
 DBD!C£ שקצים 6*נ:

 שנויי נוסחאות
בוא  ומשמוגים ושתי י
 נעשית בט׳מ.» ושתיפ
א וגמשכי׳ר.. ׳ ט נ ; , ׳ ו ג  ר
 מיתה נעשיוו זכ׳ה כ־׳נ
 ובט׳ק(ושם ובשמונים}.
 בכל שנד. בטיא
 בכל שנה ושנה .
 ן קדשי קדשים בדיו
 רס״ב קיש הקדשים *
 בין בתו^ בד״נ בין

. ק ת ב  מ

 לקיטים
 הנגן לעל א־זס סגן מדכי
 וכיה בהליא בחולין דף
 5׳ ובתמיד דף כ׳ע וללא
 כהביל שכתב לנראה
 לו שוס ריש הוא בנו של
 ר׳ י1ני;א הנן הנהנים ולא
 ידעתי מי הגיד לו הנבואה
 כזאת. (ש״ל: הר׳״ב דיח
 ושלש מאות וכוי גוזמא
 וכו׳ בהיע נרחק להמציא
 רמ«למרץ1ה בפרוכת. ולא
 ילעתי מה יענה בתפוח
 וגפן לאישא השם בתולין
 ותמיר ובכולן נזכר סן

 שלש מאות. (ש״ל):

™ כל הרוקין פרק ח שקלים תוספת ירט קלז n » n 
 במשנהח׳ פ״ג לתענית]: העשרים וארבמה חומץ. כתב
.  הר״ב כלאיתא ביומא. פי׳ז tp ט״א: ארכה מ׳ ורחבת ף
 פי׳ הר״ב כמלת פתח האולם כו׳ כלתנן במפנה ו׳ פרת ג'
 למלוח. ומיהו בפי׳ל משנה ו׳ תנן לגובהו של היכל נמי מ׳ אמה
 ובמשנה וי לרחבו ך׳ ונמצא לרוחב
 קלשי קלשים ך׳ אמה וגבהו מ׳
 אמה. ופי׳ שם הר״ב והכי חנן
 ברפ״ה ליומא לפתי פרוכות היו כס
 המבדלות בין הקלש ובי! קלש
 הקלפים. ואם כן יש לפרש מתני׳
 לבסרוכת הלביר מייד ובפ״ז לחולץ
 tp צ׳ כתב רש״י לפירוש הרי׳ב שכך
 שמע וכתב ללו נראה פאן* פרוכת
 הלביר כך מלתו רחבו לרמבו של

. לפי בהיא עשויה ן  ציצי״םא) בלע״ז: עשרים וארבעה הוטי
ק ותולעת שני ושש וכל מין ומין חומו כפול ו'  מתכלת וארנ
. כמלת פתח האולם ׳  כלאיתא ביומא: ארכה ס׳ ורחבה כ
. א ו ב ): ושמונים ושתים ר  שהיה גבהו ארבעים ורחבו עשרים #

 כך היה מנין החוטים שהיא נעשית
ד זהב שהיו נ  מהן. פ׳׳א מטן ל
 מוציאי! עליה ויש ספרים שכתוב
 בהן ובשמונים ושתים ריבות כלומר
 לשמונים ושתים נערות בתולות היו
ת  מתעסקות בעשייתה: ושלש מאו
. לכלים ה ת ו  בהגים היו מטבילין א
 הנגמדם אע״פ כננמרו בטהרה
 צרידס טבילת לקרש כלאיתא במסכת
ס לתנ! י מ  חגיגה. ושלש מאות כ

 עשרים וארבעה תטין ל») ארכה ארבעים
 אמה ורחבה עשרים אמתלה) • ומשמנים
 ושתירבוא נעשית*)• ושתיםעושין בכל
 שנה לי). ושלש מאות כהנים. טטבילין
 אוחהלי^: ך בשר קדשי קדשים שנטמא!
 בין באב הטומאה, בין בולד הטומאה.
. בית שמאי אומרים  בין בפנים. בין בחק

 הכל
 במתניחין לשון גוזמא והבאי הוא ללא היה צריך כל כך כהטם היכל שהוא ך' אמה וגובהו לגובהו מן העליה ועל הרצפה
 א)איי«יא>-עז *r יי««ו־ להטבילה ובפירוש למס׳ תמיד פ״ב מפרש לה נמי שזה הפרוכת להבדל
 בין ההיכל לקרשי קדשים כרכתיב (שממן כ״ז) והבלילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קודש הקלשים וכלמוכח בתוספתא לנאותה
 פרוכת ששרוס שמה מייד וחלל ההיכל כלומר גובהו היה מ׳ אמה כדמוכח במסכת מדות שגובה ההיכל מ' ורחבו ף ע״כ ואתי
 שפיר תירוצא קמא לתום' ללעיל ואתי נמי שפיר לתנן ושתים עושין בכל פנה. לפי ששתים היו שם ־בלביר כלתנן ביומא כמו
 שכתבתי וק הוא בפי׳ למסכת תמיר וז״ל הרמב״ם בפ״זמהל' כלי המקרש ושתי פרוכת היו עופין בכל שנה להבדל בין קרש לקדש
 הקדשים: רבוא. הר״ב כתב דיש ספרים שכתוב ריבות כלומר נערות בתולות וז״ל הפי' דמםכת תמיד נערות שלא באו עדיין לכלל
. תה או ן י ל י  נלות מתעסקות בו שרוצים לעסוק בו בטהרה וכלאמרינ! [בר״פ שני דייני קז.] נשים האורגות בפרוכת כוי: מטב

 *) כרע׳כ ל״ר גבהו עשרים ורחבו ארבעים ןהחויינו תקן כמו שהוא לפנינו. כתב

ן י ב ב י  ר
 כ״ל ח־טין ארכה מ׳ ורחבה כ' כנגד פתח האולם כלאיתא נמסכת מלות: במקוה־ ואינו נעשה אב הטומאה אין חייבין עליו ואוכלין ומשקין לא מציט
 להם טהרה במקוה כלל אלא למים דרך זריעה ונם אינן נעשין אב הטומאה
 דכתיב וכל אשר יגע בו הטמא יטמא וכתיב לעיל מיניה וחטאי ציום השביעי
 כל היכא דקרינא ביה וחטאו דראוי לחיטוי (מ׳ שראוי לחיטוי ראוי)
ה והנסש הטנעת בו תטמא וכל היכא דלא קרען ביה  א) לטבילה וקרינן ט
 וחטאו לא קרען ביה והנפש הנוגעת יטמא לאפוק׳ כלי חרס ואוכלי! ומשקין
 [ואינו] חייב להוציאו מיד'לחון(ליכא) כדפרישית לעיל דכצ שאין לו טהרה הואיל ואין להם טהרה במקום אינן נעשין אב הטומאה כפירש׳׳י בסוף

 א) דל והיינו שיש לו עהרה בטבילה קרען ביה והנפש וכו׳ וכיה בפירש״י ו׳ל שם . עילוטן

ם ושתים ריבוא. חיטין נארגת ויש נורסין ריבות פירוש נערות י נ ו משם  ו
ש מאית כהניס מטיילין אותה. אמרינן בחולין ל ש  האורגות בפרוכת: ו
 סרק ניד הנשה אמר רכא גוזמא דלא צריכ׳ כ״כ כהנים להטבילה ואמרינן
 התם מ׳ מקומות לברו חכמים בלשון הבאי נפן תפוח ופרוכת ומפורשים
ר שנטמא בץ באב הטומאה וכוי ב״ש אומר ישרף בפנים הבל ש  התם: ו ב

ז ע ו י תפארת ישראל ב  כ
 מיעיטא דמיעוטא. ומליש במצא בעיר לטהור]: (ב)!ותטיהני שאם נחלק
 כ' אמה לע״ב נימין, כיון שכל אמת כלים בת ה׳ טפחים [כמנחות צ״ז א׳]
, וא״כ איך אפשר שיהיה הפרוכת ח פ  יגיע לכל חוט שתי שבנימא 18/ד1 ט
 עביה טפח. וכייש למה דאמרינז בכתובות [דס״ל] דחוט ערב כפול מהשתי,
 א״כ איך אפשר דחוט שתי שהיא 18V1 טפח, והערב שעניו לפ״ז 28י/
ב ״ . וכמו כן ק' לי״א דלקמן דעל פ  יהיה משניהן יחד אריג שעביו טפח
 רביא חוטי שתי נארגת, על כרחך הא דאמרען לעיל דעל ע׳׳ב נימץ
 נארגת, היינו שהיה נבל נימא אחת מונחים יותר מרבוא חוטין, א״כ כיון
 ואיך יהיה עובי הפרוכת טפח טון שחוטי השתי דק כל בך. ואת״ל שהיו

, מתכלת וארגמן ותולעת שני ושש, רמכל ׳  לא) פזורין יחד לחוט א
: לג) כך ( י ) ם י ש ד ) כאורך ורוחב סתת קדשי ק ב יסץ: ל ז ק ו׳ ו  מין מ
, ב ה י ז ר מ . וייא כך מניין ה ו ב  היו מניין כל כללות חוטי השתי כ
ב הםס״ נ י , ור״ל שהוצרכו לאר ׳ י ס ר ת י ט י ר , וי״א ד ה י  שהוציאו על
, פלא יהיה שם חשש נרות: לד) דבי פרוכת  נערות שלח הגיעו לוסתן
]({) : לה) דאע״ג דהיה נגמר בטהרה,  היו בסתת ק״ק [טימא מ״א ב׳

 היה
 שיש בכל 18/ד1 מפח יותר מרבוא חוטי), מ״כ שהיו חוטי השתי לקין מאוד

, א״כ יהיה הפרוכת בעביו יותר מטפח וכלעיל. ונ׳ילידעשוהו חתיכות 'ארוכות, ובכל חתיבה '  כל הרבואחיטין שמונחיןבכל כימא שוורץ יחד לחוט א
, ח פ , וחוט הערב היה עטו ב׳ שלישי ט ח פ , על שכל נימת השתי היו בעוני שליש ט ד ח  היו ע״ב נימין באריגה כנ״ל והחיטים היו דקץ מאול ושזורין י
ך פירשתי לפי דעת רבותינו המפרשים, אמנם תמהני מאל,  כלי שכשיאתים יחד יהיה עובי הפרוכת טפח, וחוח ותפרו החתיכות לארק יחד]: (ג) כ
. או שלא להקפיד על הפסד מועט! כדאמדנן [  לאע׳׳ג לקיי״ל אין עניות במקום עשירות) היינו שלא להקפיד על הרווחה דהקדש [ככתובות ק״ז א׳
. וכמו כן מה״ט היו מתנין שמן בנרות [ י  דפי ניחת המנורה נמי היה נרי־ זהב טהור, אף לאשחורי משחיר, מטעם אין עניות וט׳ [כמנחות דפ״ח ג
, אין מכבסין אותו [כזבחים פ׳יח ב']. ומה״ט נמי הכינו צבע לנבוע יריעות . כתונת שנטשטש מאד י מ ]. ומה״ט נ  מעט יותר מהראוי [כמנחות פייט א'
, לבטלן אינו רק הפשד מועט, דלא חששו לו במקלש; מטעם דאין עניות במקום עשירות, ונם בהא «ט [  המשכן מעט יותר מהנצרך [כשבת ק״ב ב׳
; ההורה חסה על ממון ישראל [כהכתית דפ״ט-א'], רנ״ל דסליגי אי ילפי״ץ הקדש משל םדיוט׳, דבהדיוט לכ״ט אפילו להפסד ט ע ו  מ״־ל דנם בהפסד מ
ת המנוגע, שאינו רק הפסד מועט; רק היכא שיצטרך לעשות עי״ז חטא, לא ט  מועט חששו [כרש״י חולין דמ״ט 3׳ וב״ק קי״ז], דילפיכן מפנוי פכין מונים מ
 חששו להפסד מועט [כשבת קנ״ד ב/ופסחים דט״ו ב׳ ול״כ ע״ב]. חבל בהפסד מרובה לכ״ע נס במקדש חששו לי, דתורה חסה על ממונם של ישראל,
] דמה״ט בכל יום חותה בשל מחתה כסף, ולא בשל זהב, שלא יתתרך השל זהב באש. ומה״ט לחם הפנים א״צ סולת נקי, מלבאץ בכל  כדאמרינן [יומא מ״ל ל
 שבת ליד עשרוניסץה״ה היצאה מרובה [כמנחות P׳V בי] ומה״ט לא היה צריך שמן כחית למנחות [כמנחות פ״ו בי] לבטלן ט״י רבויין יחשב כהפסד מרו3ה,מכ״ש
י זהב יננזום בכל שנה על לא דבר, שהרי שם במקום הקלושה והטהרם והנקיות המופלגת, p ב׳ פרוכת שנקנו בעד קס״ר רבוא מר o הפסל מרובה מאוד 
, שהפרוכת במקום פתיחתו היה נקרס גקרס זהב  לא היה מצי׳ שם שוס טשטוש ולכלוך, שאפילו הכס״ג כשנכנס לק״ק ביו״כ לא היה צריך ליגע בו
 לאחריו [כיומא פ״ה מ״א] וא״צ ליגע בו כלל, ונס אבק אינו מצוי שם מדמרוצף בשיש או זהב / והרי אפילו בהר הביח לא היה מצוי אבק / מדאין
, דהרי כשסילקום ן נ  נכנס בו במנעל [כלעיל פ״ז מ״ב] ומב״ש בהיכל וק״ק t שאין רגל אדם מצוי שם כל כך, וא״כ למה יפסידו הסך העצום הוא על מ
ץ בכל שנה, ולא קאמר תולץ, אלא ר״ל למשך זמן שנה כולה מ לא מסתאפעא מרבותי היה נ״ל/ דהא לקאמר דשתים ע לו  משם היו צריכין גניזה . ו
t מפני כהני ע״ה שנכנסו ל היו מעבירין על טהרות העזרה , לאחר כל ת [ ג  היה צדד למלאכת ב׳ פרוכת. או לר״ל לפי מאי לאמרען [חגיגה פ״
 להשתחוות ונגעו בכלים, ולפיכך כל סכלים שבמקלש היו להן שניים, קמ״ל הכא לגס בפרוכת כן, שהיו צריכין ב' לפנס כשיסירו הראשון ״ובכל שנס״
י טעמים בשני* תלו אחרת בפסח וסוכות, בעברו ימי מועד רבים t ורגלי הע״ה היו מצייץ שם, ל חולץ מ (  לקאמר כמו לכל שנה, או נ״ל ״דפישץ״ ר/
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ם. בבית הדשן הגליל שהיה י ד הטומאה. להטבילה: ו הכל ישרף בפנ ל ו  כתב הר״בכראיחא במס׳ חגיגה משנהב׳ פ״ג: ז ב
 פי' הר״ב כיון לטהור מלאורייתא כר לאו כ״ע םברי להו שהרי בעזרה שפם שורפים פסולי קלשי קלשיס שכל שפסולו בקדש
ץ.  כלל זה מסר בידט הרמב״ם בפ״י מהל׳ אבות הטומאות להאוכלין שורפין אותו בקלש: חוץ מגטמא באב הטומאה כחו
 יהיו ראשון ושני מדברי תורה שהאדם או הכלי שהוא ראשון לכיון רחמירא טומאתו ואירע פסולו בחון אין להכניסו לעזרה

 לטומאת אם נגע בחוכל עשאהו
 שני. אלא ר׳ אליעזר הוא לסי׳ל
. ולא קי׳יל כוותיה. ובירושלמי ט  ה
 פליגי בר קפרא ורבי יוחנן. בר קפרא
 ס״ל לבר תורה אב הטומאה. ולר
 הטומאה מדבריהם ור״י אומר בין
י צ ח ח ס : ה ר ו  בז־ בין בזה מדברי ת
 כבש ולמטה במזרח. וגירםת הר״ב
 במערב וכן בש> מוספים טרםת
גדסת הר״ב במזרח.  הספר במערב ו
 ומצאנום לשתי הגירסאות בפייה
 לסוכה בגמ׳ לף נ״ל. לרש״י גורם
 כגירסת הספר והכי מפרש ללהכי
 מסלרין איברי תמיל במורח לסימן

 שהן של תמיד שפעמים היו מתעכבין אברי תמיד עד המוסף והיה אלא נותנים אותן מל הכבש והולכים ללשכת הגזית לקרוא את
 צריך היכר שלא יקטירו למוספים קודם לעולת התמיד. והתוספת שמע ואח׳יכ חוזרים ומקריבים האברים על גבי המזבח וקתני
ד הכא דניתטס מחני הכבש ולמטה. שהכבש אמך ל״ב אמה י  כתבו לאין גירםת הספרים נכונה. אלא כך שטיה בשקלים א
 תמיל וכו׳ במערב ושל מוספים וכוי במזרח עכ״ל. וכן ומחציו ולמטה נותנים אותן ורוחב הכבש שש עשרה אמה וכחציו

 היא גירסת המפרש למסכת תמיל ופירש בפרק רביעי ללהט שללל

 נתנום לאברי המיל במערב לפי שהמערכה שעל המזבח היא במזרחו כמו שהוא שם בפ״ב לכך נותנים האברים במערבו
 של כבש לפנות מקום הליכותם כשיוליכום אחר כך לראש המזבח על המערכה שהיא במזרח ועיין טעם אחר בסמוך. וכתב גס
 כן טעם שהיו נותנים אותם למטה מחצי הכבש. ולא מחצי כבש ולמעלה. שלאחר הקטרת הקטורת חוורין ומוליטן האברים
 למזבח ואס היו קרובים למזבח לא תראה הולכת. על כאן. וכגירסתם זאת כתבה הרמב״ם בפרק שכי מהלכות תמילין
 ומוספים. וכן בתחנה המיוסדת לאומרה באשמורת בוקרו של עריית מיוםל אזי ים כבש־ ומלחום. אבל הר״ב בסף! פרק ל׳
 לתמיל כתב לביום שאין בו מזק* אברי תמיל במערב לצר השכינה אבל ביום שיש בו מוסף המוםשיס שהן חובת היום במערב

 ושל תמיר במזרח אפשר שהוא זי׳ל סובר לפי גירסת רש״י לתייט לוקא ביום שיש בו מוסן!. והיינו נמי

 לשרפו הואיל ולא היה פסילו בקלש:
 חוץ משנטמא בולד הטומאה
ם. לאיח ביה תרתי טומאתו י  בפג
 בפנים וקילא טומאתו אבל נטמא
 באב הטומאה אין להשהות הטומאה
 בפגים על שתשק* אלא יוציאנה מיל
ת שנטמא א  וישרפנה בחון: ן ו
 בולד הטומאה בין בחוץ בי; בפגים
 ישרף בפגים. לטון לטהור
 מדאורייתא אפילו נטמא בחון יש
 לקיים בו שריפתו בקודש: ח מהצי
. כהנים ב ר ע מ  הכבש ולםטח ב
 הזוכים בפייס באברי התמיד להעלותם
 לא היו מעלים אותם בפעם אחת

. חוץ משנטמא באב ( י  הכל ישחמ בפנים ל
 הטומאה בתץלי). ובית הלל אומרים.
 הבל ישרף בחוץ. חוץ משנטמא בולד
: ץ רבי אליעזר אומר. ( ח  הטומאה בפנים ל
 את שנטמא באב הטומאה. בין בפנים
 בץ בחוץ. ישרף בחוץ. ואת שנטמא בולד
 הטומאה. בין בפנים בין בחוץ ישרף
. רבי עקיבא אומר מקום טומאתו ( פ  בפנים ל
) נתנין א  שם שריפתו ״< : ךן אברי התמיר »
ס׳»  מחצי כבש ולמטה במזרח (
) ושל מוספין נחנין מחצי כבש ב  במערב) מ

 לבמשנה ל׳ פ״ב ליומא
 פירש

״ ב ב י  ר
 טומאתו לאו לאורייתא ואמאי מחלקין כין נטמא נאב הטומאה לנטמא סלד
, אליעזר אומר באב הטומאה לחמירא טומאתו ישרף בחון  הטומאה: ז ר
 בולד הטומאה דקילא טומאתו מכניסה בפנים ושורפה ור' עקיבא סבר מקום
 טומאתו שם תהא שריפתו בין שנטמא באב הטומאה בין שנטמא בולד
 הטומאה ישרף בפנים: ח אברי תמיד נתנץ מחצי כבש ולמטה במערב
 כשמוליכין איריס מבית המטבחיים מגיחין האברים בכבש כלחנן בפ״ב דיומא
ס  הפייס השני מ׳ שוחט מי זורק מי מעלה אברים לכבש ותניא בסיפא הטי
 הרביעי מי מעלה אברים מן הכבש למזבח ושל מוסשין ניתנין מחצי כבש
 ולמטה במזרח להיברא בעלמא ושל ראשי חלשים ניתנין על כרכוב המזבח
 ומפרש במסכת סוכה [דף נ״ה] א״ר יוחנן צירע שהוקבע ר״ת בזמנו;

 השקלים

ף בפנים במקום ששזרפין שאר פסילי ק״ק דתניא בפסחים שד  עירובין: י
 פ״ב [דף כ״ל] ר״ש אומר בקדש באש תשרף לימד על חטאת ששריפתה
 בקדש אין >׳ אלא v בלבד שאר פסולי ק״ק יאימזרי קדשים קלים מנץ
 ת״ל כל בקדש באש תשרף ואמרינן בפרק טבול יום ת״ר ג' בית הדשנין הן
 א' בעזרה ששם שורפין פסילי ק״ק ואימורי קדשים קלים וכוי: חוץ מש:טמאת
 באב הטימאה בחיץ. שלא ישרפום בפניס דהואיל ויצא י;א: ב״ה אומרים
 ישרף הכל בחוץ. והא לתניא לעיל פסולי קדשי קדשים נשרפ־ן בפנים בשאר
 פסולין כגון הלן והיוצא והנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו וכיוצא בו אכל
 פשיל טומאה לא ובירושלמי מקשה בין לבייש בין לל׳ה אידי ואידי לא דבר
 תורה היא פירש נץ שנטמאה באב הטומאה בין שנטמאה בולד הטומאה

ז ע ו  ישראל ב
. ולא היה צריכין לטבול בפסח וסוכות רק הפרוכת ׳  משא״כ עצרת רק יום א
 החיצון שכנגד עבר ההיכל, והוא אותו שתלוהו ב' פעמים בשנה / אבל אותו
 שלעבר 5ד ק״ק לא היה צריך לסלקו, מדלא נגע שם ע״ה מעולם. אהר
 כתבי זה האיר כקב״ה עיני וראיתי לברי המפרש במסכת מלות [לכ״ט בי],
 ל״ה ושתים עושי[ ובו', וז״ל שהיו מתעסקין בכל שנה, ונוטלין אותן מן
 הפתח ומגיחין אחרת כנגד הפתח, עכ״ל. כמדומה התכוון לב׳ הפירושים
, וכן צ״ל לפע״ר , שהיו מתעסקין  שזכרנו, רק שערבובי דברים יש בהן
י לבדינו פ ל  בהן שנה כולה/ או ר״ל טנוטלץ אצו מהפתח וכי׳]: (ד) ו
. שפיר נקט בתר נ׳ עושין בכל שנה, דשי כהניס טונלין [ י  הנ״ל 1 בבועז ג
 אותה, מדהץ טיבלין אותה אחר הרגל. והגאון רנינו אלי׳ זציק״ל כ' דמלאורף
 כפרוכת מ׳ ורחבה כ׳ הי״ל סביב ק״כ אמה, ואמות כלים בת ה' טפחים,

 הדל
 רחבו שלצד מערבה, והולכין לקרות שמע בלשכת הגזית, ויוצאין
 מהכבש למזבח. מיהו להט הניחום תחלה במערב, כרי להניח פנוי
 במערב, לצד השטנה. מיסי ביש מוסף, מדחביבי וקדשי מוספים

 ט«י

ת ר א פ ) ת י כ  י
ה סי׳ג מ״ב](ח: לו) בייש הדשן, ג י כחג  היה צריך טבילה לקירש [
 לכל שססולו בקודש שריפתו בקודש: לז) דהו״ל בילריעותא, דחמיר
 טומאה והוא בחון/ להט אסיר להכניסו לעזרה: לה) דהו׳יל ב' לטיבותא
 א״צ להוציאו: לט) ר״א ס״ל וצד טומאה מטמא רק מדרבנן, ולא
: ט) בין שנטמא באב או בולד: מא) לא זכיתי לידע איך  קיי״צ ק
 שייך הך דינא הכא, שאין לו המשך לא למעלה ולא למטה / וטפי
 הוה שייך למתנייה במסכת תמיד. והקב׳יה יאיר פינינו בסתרי אור
 תורתו, ואפשר הקטי' אגב הך דמי לעיל סוף משנה ד דשיטהין
י הא לאשמעי' בסיפא מ  הפרוכת בחיל כדי לפרסם יופי מלאכתה נקט נ
 דאברי מוסף ר״ח מניחין על כרטב ג״כ כרי לפרסס שר״ח היום:
 מב} הכבש ארכו ל״ב אמה ורחבו ט״ז אמה, לאחר שנתחו התמיד,
 מעלץ הכהניס הנתחים, ומניחין אותן בכבש, בחציו שלמטה, בחצי

 ומקטירין הקטורת ומטיבין הנרות, ואח״כ כמיס אחרים מעלין הנתחים
 ירך הכהניס למערכה שעל המזבח שהיה במזרח / וי״ל דלהט הניחום

 ציונים

 ן כיקיס סוצאתו. מ״׳
 שיינ• מ־ד פסולי המ־קדשיו ה׳י:
 ח א:רי תתםיד. כיה־זגיד
: ג ' : ן ־די ז ׳ «יי מ:׳ מנ ״ , מ ג ׳ » 

ת ו א ח ס ו י נ י ו נ  ש
א גליי מ ט נ ש  מ
י שנטמא וכן  רש" כ ס
א מ ט נ ה ש : מ  בסמוך; גדי
ן . ט : נ 4  וכן כםמוך וכ׳
א מ ם נ ש  ואולי יש לנקד ס
 דנוסתחנן המים בפשימ
ו  וכמו המלה משז
. ( א ו ה  סן מה ש
( ח א ו א ( מ ט נ ) ש את )  ז
א כמשבי״ר ליתא . מ ט נ  ש
ץ ו ח  בין בשגים בין ב
 ישרף בשנים כד״נ יבכייק
 יבכיי׳מ יבמשבייר הסדר
ם י נ פ  ב־ן בחוץ בין ב
ו פת . שרי ה י נ פ  ישרש ב
ו . מח א שרי ה ק ת י י  כנ
ר בכיימ י מ ת  ח איברי ה
; כסוכה ר י מ רי ת  אמו
. י י וע׳שכישי . . ב חלבי ד  נ
ח כדינ ר ז מ ה ב ט מ ל  ו
. י במער . ״ר. י :שנ י נ  תכ־״קו

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
ח ריע אומר נ ש ם  ז ב
ר עכיל  ליקים טומאתו כ
ץ שנטמא באי  כלומר נ
 בין בולד דאליכ ר״ע היינו
ם בשייט י כ ז מ נ ה י כ  ר״א ו
ע ׳ ר מ ושםק הלכה כ ׳ פ ד  מ
 והמה עליו השיל להא
. ירו  הין הל׳ כריע לוחנ
: ו י  ועיש מה פנניישב על
' א צ י ו ע ה ף ל ו ח ב י פ ר י י ו  ח
 כו׳ ובירושלמי הליגי בר
 קשרא ודיי כוי ולד הטומאה
 לדבריהם כז׳ עכ״ל אבל
 ניריש׳ איתותב רבי יוחנן
 ונתקיימו דברי בר קשרא
ה' דמדברי לדהטומא׳  ושי׳ ו
 ככלי בנטמא במשקה
 ומדאורייתא אין משקה
 מ:־מא כלי לין מדרבנן
 והכלי נגע בבשר וא״כ
ע ולא ידעתי ׳ נ  אתיא כ

 מה דחקו לפירושי:
 (ממהורשיח זצ״ל) :

י צ ח ב דיח מ י ר ה  ח ב
׳ ואחר כך חוזרים ו  כבש נ
 ומקריבים האנריס ט״
. מדבריו משמע ל ׳ ;  ע
 שאותם הכהניס עצמם
 העלוס למ1כח אבל בסיב
 ליומא אי׳ שהיו חוזרץ
 ומשייסץ מי מעלה למזבח
 וכן כשרק ה׳ דהמיד הליגי
י ושםק  בזה תיק וראב׳
 הריכ שם כתיק רכה:ים
 אחריש העלום עיש ,

 (ממהורש״גו זציל):

ם י פ ו ק  ל
ה רבי אליעזר נ ש מ  ז ב
 אזליר את בנטמא באי
 הטומאה בין בסניס בין
 בתו! ישרוף בחון ואת
 שנטמא כולל הטומאה בין
 בשנים בי; בחיז ישיף
ג כיון  בשנים . ופירפ הרע׳
ר מדאורייתא אפילו טהי  י
 נטמא גיזיז יש לקיים מצות
 שרישה בשנים כקודש .
 וכתב התייט וז׳צ לאז
ע שנירא ל״ הכי 5הרי ׳ נ  ד



 ר״ע מברטנודי׳ כל התקין פרק ח שקלים תוספת ירט קלח ציונים
*  חעקליע . מיי׳ f>'t מ
ם. רי ו הבכ  מקלים ה״מ: ו
א:  מי" מיג מה׳ נכיריש הי
 ומעשר דגן. נטרוח פ״ג מי״
:*  פי* פה׳ מלומומ הי
 ומעשר בהמת; מיי׳ «״ו
רות•  מ:' נטרופ ה״נ : והבכו

 מ״' b't B5 היה:

 שנויי נוסחאות
 ולםמה במערב במיל..
 במנרח. מתחת כו׳
 מלמשה שם ושש על,.
 מלמעלה היה גי" קט שם

 מלמעלז) ועי׳ תוי׳ט
 אין נוחגין גד/ ונניילו
 אינפ..; בל״ו רפ״ג אין
 גוחנין . והגבורות
 גודוגין(בין)., (ובין׳) כד׳נ
 ונכי׳ק וגכייא ובבירור*
 נוהגץ בפני הבית ושלא
 בפני חבית • 0ליק

 תוספות חדשים
 ח בטשנד! ריש אומי
 האומר נמרים קיש אינן
 קיש. ליחש הימנים
 המקדיש לנדר! הבית
 בכורים שהיה לו ככר יש
 לדקדק מה שייכי הך בנא
 למשני' הכא רהוה ליה
0̂׳ ערכין. ונראה  למתני׳ 3
 לתרן על סי הנועם שכתב
 התוי״ט רלכך ס״ל לר״ש
 דאינן נתפסין בקדושת בדק
 הבית משוס דהוי כמיןדיש
 לבל שאינו שלו והנה יש
 להקשות הלא ריש ס־ל
 לבר הגורם לממון כממון
 למיומקלי טלו לעיין an ץ
 ולענץ תשלומי ארבעה
 וחמשה קלינ[ ביה וגונב
 מבית האיש בקדשים שחיינ
 באחריותן והכא גכ ככורים
 חייב באחריותן עד שיביאה
 להר הבית כדאיתא במסי
 בכורים פ״א משנה ע,
 ויליף לם מתביא בית הי
 אלהיך לכך שמיך לה רבי
 האי דליש לבבא םקזרמת
 לבכורים איכן מהבין אלא
 בשני הבית כלפי״ הל׳ג
 מתביא בית ה, בזמן דאיבא
 בית ט׳ א״כ ייל לר״ש ס״ל
 באמת לאינו חייב באחריותן
 וקרא תביא אצטריך להך
 מ״ל יקיל. (לברי סמגיה):

ם י ט ו ק  ל
 הכלל 1ה מסור בילינו
 מהרמב״ם זיל רבאוכליס
 אוכל ראשון ושני מדאוריי״,
 אלא ר׳ אליעזר הוא דסובר
 הט ובירושלמי סליגי ביה
 אמוראי עיש . ודברי
 התייט תמוהץ ק להיאן
 אפשר לומר לשוס מיל
 שיהא שני טהול מדאורייתא
 שהרי מקרא מלא בתולה
 בכלי מרס בל אשר בתוכו
 יטמא וכלי חלם לעולם
 אינו אב הטומאה לק ראשון
 לטומאה וא״כ מה שבתוכו
 הוי בני וכן הוא משכה
 ערוכה במסכת בלים בפ״מ
 מיה השרן שנמלא בתנור
 הפת שנהופה שני שהתנור
 מתלה. ותו קשה מה שגתב

etc 

 פירש ג״כ מותנים במזרח לפי שהיא פנויה ביום הכפורים שיש
 בו מוםן* ועיין לקמן: ושל ר״ח כתנין מתחת כרכוב המזבח
 מלמנוה. ה״נ רש״י במסכת סוכה ופירש של ר״ח איברים של
 מוספי ר״ח נתנין היו בכבש סמוך לכרכוב המזבח למסה
 הימנו מעכו דהיינו בחצי העליון של
 הכבש שכל הכבש אורכו ל״ב ואינו
 משפע ועולה אלא מ׳ אמית השש
 אמות מן הארץ לסובב והנ׳ מ! הסובב
 ולמעלה נמצאו שני שלישי אורך הכבש
 מן הארן לסובב עד כאן רבריו. דמן
 הסובב עד הקרנות רק ג׳ אמות
 כמפורש ריש פרק ג׳ דמדות. וגירסת
 הר״ב על כרכוב המזבח מלמעלה
 וכן העתיקו התוספות דסוכה. וכך
 העתיק הרמב״ם בפרק ו׳ מהלכות
 תמייין ומוספי!. וכתב ניתנים על
 המזבח מלמעלה בין קרן לקרן במקום
 הילוך רגלי הכהניס. וכן הוא בירושלמי. איזהו כרכוב המזבח
. ונראה לי שזה ס י נ מ  אמה בין קרן לקרן מקום הלוך רגלי ה
 מחזיקגירסת ההוספות וסייעתם. דאי כגירסתרש״יא״כ מקום

 במזרח) ושל ראשי
 חדשים מג) נתנין מתחת (ס״* על) כרכוב
 המזבח מי) מלמטה (ס״א מלמעלה) מי<)
 השקלים והבכורים אין נוהגין אלא בפני
 הבית מי), אבל מעשר דגן ומעשר בהמה
 והבכורות. נוהגין בין בפני הבית. בין שלא
 בפני הביתמי).המקדיש שקלים ובכוריםטח)
 הרי זה קדש. רבי שמעון אומר. האומר

 בכורים קדש «0. אינן הדש נ):
 סליק מסבת שקלים

 שלצד מערב היו נותנים אותן: ושל ראשי חדשים. מחצידולמעלה.
 דהיינו על כרכוב המזבח שהוא הסובב וכלפי המזרח • אינן
. שקלים משוס דצורך קרבן כינהו וכיון ת י ב  נוהגים אלא בפני ה
 שאין קרבן אין שקלים. ובכורים. דכתיב (שמות כ״ג) ראשית בכורי

 אדמתך תביא בית ה' אלהיך. בזמן
 שיש לך בית יש לך בכורים. אין ולמטה במערב (סי*

 לך בית. אין לך בכורים: אבל
. נוהגים בפני  מעשר דגן ו©׳
. דקדושת ת י ב ת ושלא בפגי ה  הבי
 הארץ לא במלה. הילכך צריך להפריש
 תרומות ומעשרות ומעשר בהמה.
 צדך להפריש העשירי. ובמסכת
 בכורות אמרו שבטלו מעשר בהמה
 דלא ליתו בה לירי תקלה: המקדיש
 שקלים ובכורים. דאין נוהגים אלא
 בפני הבית. אם הפרישן שלא בפני
 הבית קדשי : בכורים אינן

. (שמות כ״ג) תביא בית ה' . כיון דבהדיא כתיב בהו ש ד  ק
 אלהיך אפי׳ הפרישן בדיעבד לא קדשי ואין שם בכורים חל

 עליהן
 הנחתם בראש הכבש ממש. ין״כ הכי הוה ליה למהט נתנין בראש הכבש ומאי מתחת וכו׳ ומלמטה. ובלי ספק שמפני זה הלשין
 שראה׳ מוי בגירסתו שלפניו נטה לפרש כרכוב על הסובב שסביב המזבח־ והר״באע״פ שהיה לו גירסת התום' והרמב׳ים החזיק
 בפירוש כרכוב כפירוש רש״י. ואפשר שסובר ראיכא היכרא במאידכולהולא מנחי אלא מחצי כבש ולמעה והבי מנחי מחציו ולמעלה.
 [״וזה שדקדק לומר מחציו ולמעלה] דהיינו כוי אך* על פי דלשק זה אינו במשנה אלא שהוא מפרש דסגי בחציו ולמעלה. ועוד דלפי
 הטעם שכתבתי לעיל בשם המפרש למסכת תמיד אי מנחי על הסובב ניחא טפי שיש עוד מקום להוליך בפעם שטת. אבל
 אי מנחי על מקום הילוך רגלי הכהנים אין כאן הולכה כלל אלא זריקה על המערכה בלבד. ולשתי הגירסאית טעמא דעבדינן
 שטי בר׳׳ח מפורש בגמ' לסופה ובירושלמי דהכא, לידע שהוקבע ר״ח בזמנו ופירש רש״י האי חשיבותא עבדינן ליה להכירא שיפרו
 דפשיטא להו לבית דן שקידשוהו כהלכתו ולא יגמגם לב אדם עליו דרוב בני אדם לא ראו חדוש הלבנה [ע״כ]: אבל מעשר
ודם כתבתי  דגן כו׳ • כתב הר״ב דקדושת הארץ לא בטלה. כמו שמפורש במשנה ו׳ פרק ח' דעדיות. ובמשנה ג׳ פרק ב׳ דבנ
 טעם אחר על פי ספרי: ומעשר בהמה. כתב הר״ב דבמסכת בכורות אמרו כוי. בריש פרק בחרא ושם אפרש בס״ד:
י שמעון אומר האומר בכורים קיש אינן קדש. כתב הר״ב דלפי' הרמב״ם שפי' דקדש לבדק הבית קאמר לא אתברר טעמא ב  ר

 לל״ש
ן י ב ב י  ר

 השקלים והבכורים אין טהגץ אצא גפני הבית, לסי שהשקצין נעשין לצורך הרי זה קודש. בכורים ירקבו ושקלים יגנזו: ריש אומר האומד בכורים קודש
 אינם קודש: ירושלמי הא שקלים קדש ר״ש בן יהודה אומר משוס ר״ט
 בין אלי יבין אלו לא קדשו. תניא בתוספתא בס׳ בתרא קיט של נר אינה
 טהגת אלא בפמ הבית ר' שמעון אומר אינו צריך להביא מפני התקלה מפני
 מה אמרו שקצים אינם נוהגים אלא בפני הבית לפי שאין תורמין מן הישנה
 מפני מה אמרו ניכורין איק טהגין אלא בפני הבית משום שנאמר ראשית
 בכורי אדמתך תביא בית הי אלהיך כל זמן שיש לך בית יש לך בכורין אץ
 בית אין בבורים: ירושלמי תני הגר בזמן הזה צריך להביא קינו ריבעת
, הגר שנתגייר בזמן ,  כסף אמר רבי שמעין ריב״ז במלה מפר החקלה פ
 הבית היה צריך להביא קרבן דוקא קינין ושתיהן של1ת ותניא בש״ב לכריתות

 יבי

 המילין ומוספי[ זבטרין בעו הנחה לפני המזבח כדכתיב והניחו לפני מזבת
 ה׳ ועכשיו אץ מזבח: מעשר דגן דהיינו מעשר שני מהנין אפילו בזמן הזה
 וצריך להעלות לירושלים כדאיתא בביצה פ״ק במעשה דרי אליעזר שהיה
 [לו] כרם רכעי והפקירו לעניים מפני שלא היה יכול לעלות הוא ונתנו
 לעניים כדי שייציכוהו שם וכרם רבעי ומעשר שני דינן שוה לילפיק קודש
 קודש ממעשר ומתני׳ דלא כרי ינמעאל דתניא בחמורה בפ״נ ר׳ ישמעאל
 מומר יכול יעלה אדם מעשר שגי בזמן הזה לירושלים ודין הוא בכיר טעון
 הבאת מקום וכו׳ ומעשר בהמה ובכורות ימתין עד שיוממו ובכורות נותני[
 צכהנים ויאכצום במומן והמעשר יאכלוהו בעלים: המקדיש שקלים ובכורים

ז ע ו ן תפארת ישראל ב כי  י
 סו״ל סביב ת״ר טפחים , ומדרצו הכל לזכות במצוה, אחזוהו ש׳ כמים
 כל א' בב׳ ידיו4 להוי׳ל נמי ת״רטפחים. אמנם המהני הרי בש״ס[חולין
 צ׳ ע״ב, ותמיד כ׳׳ט ב׳] אמריי בפירוש לג״מא הוא [אב״י ול״מ נ״ל דכונת
 הגאון רק שהמספר של ג' מאות הוא מכוון באופן נפלא אל מציאות הדבר
 וע״כ היה באפשר בפעם מן הפעמים שיה־ה כן, לא שבאמת היה תמיד כן

 כנראה מלשון המשנה שעל זה אמרה הגמרא גוזמא]:

 ויש גורסים נופי, מניחים המוספים במערב, ואברי תמיד במזרח
 ברישא דמחני׳ במזרח, ונ״ל טעמס, שיניחום מכוון נגד המערכה
 שלמעלה, ולפיכך אף שיש מוסף אין אירי תמיד משתני' ממקומן,
 דהדר קולס, רק הניחו אברי מוסף בצד שמנדו. ולהכי מניחין אברי
 התמיד בחצי כבש שלמטה, כדי שלא יהו קרובים למזבח ויהיה ניכר
 הולכהן לשם, ויהיה ניכר ג״כ אח״כ לאין יוליכוה למזבמ: מג) אברי

 מוסף ר״מ: מד) ר;זצ על הסובב שבולט אמה סביב למזבח, להליך מלי הנהנים [מחים ס׳יב א׳ ופי׳ מ״ש פסחים פ״ה פי׳ מיח], שם ממחין
 האברים, מכוון בין הקרנות שעל המזבח למענה י מה) ר״ל שמקום הנחתן בסובב, משים ששם היה למעלה מחצי ארכו של כבש, והטעם
 כדי לפרסם לפס שהיום ר״ח: מו) בזמן שביח המקדש קייס רס״ד דגם בזמן הזה ירקבו: פו).וקיי"ל, דבטלוה למעשר בהמה: םח)באין
 ביהמי׳ק קיים הקדיש הפירוח לבטריה והמעות לשקלים: מט) ר״ל שהקדיש פיחס לבכורים בזמן הזה שאין בהמ״ק קייס: נ) מדכתיב
 נהו בהדי׳ תביא ביש ה׳ אלדיך, ולהט באין בית, לא קדשי. ולרמבי׳ם ר״ל שהקדש שקלים, ובטריס שבידו, לבדק הבית, ולר״ש צא קדשי

 בכורים, דבכורים לכהניס ואין ארם מקדיש דבר שאינו שלו: נשלמה מסכת שסלים :



f פרק ח שקלים ר״ע מכרטנורה p H l לקוטים 276 תוספת יי״ט כל 
ה לר״ש. ואני למדשי טעמו מל׳ הרמב״ם בפ״ו מהל׳ ערכין שסיים עליק שלא בפני הביש. ורמב״ם פי' המקדש לבלק הביח  שיה איני אלא ליי* )

. ולפירושו צא אתבריר מטמא ד אלו קדש. שקלים ובשרים- שיש לו כבר ^ ואמר אבל אם הקדישן הכהן אחר שבאו לידו ה 3 א ד ^ ל י מ ל ש י ל י  ה

c ינ׳ה גילי הנה מטאר טעמו לסישתבטרים לכהניםהסואין אדם מקדש דר״ש אמאי שקלים קדשי. בכורים לא קדשי. והלכה כרבי ׳  אפילי :

ו דבר שאיט שלו להא הכהן כשבאו לימ והרי הם שלו יכול שמעון: סליק מסכת שקלים

ז ^ ' ט ? ף ^ ל מ י :  ן
 לאורייתא מאי איכא כי! להקדישן אבל שקלים דלמזבח יכול להקדיש כדתנן במשנה ז׳

ר פ׳׳ח דערכין למחרים אדם קדשי מזבח כו׳ ופסקה הרמב׳׳ס בפרק הנזכר לענין המקדש לבדק הביח. ולא דמי לבכור דחק ^ ; י ט ה ^ ל ^ ח כ מ  ו

 כירושלמי לאי אפשר לסל£ התםדמחרים בין תם בין בעל מום והרי הוא לכהן. רשאני בכור דכשהוא חם הר קרשים קלים. וילפינן במתניתין דהתם מכל

לי י•0;״' חרם קדש קדשים לה׳ רחל על ק״ק ועל קדשים קלים. הלכך אע״פ שהוא בעל מום אי; לחלק דהא משלחן נבוהקא זכו מה שאין י  ייו«י קסיאי
ת שקלים כ ס ק מ י ל כ ק בכורים דמתחלתן אין בהם קדושת קדשים אלא לכהן יהיו ואין אדם מקדש דבר שאיט שלו: ס י א ו ^ י ל ^ ״ א  קיש* ז

 מוכת לאף ולד הטומאה

א ולל הסזמאז ריבבין  לב׳ה מ
׳ יוסי הכאאתמר קדשו פי' ק בעא קומי ר ו ו לברית אלא במילה אמרה עבר והקדש קדשו ר׳ י ס מ ה רבי אומר ככם כנר כאבותיכם מה אנויזיכםלא נ ת ^ ס י י ״ י ו מ א א ־ פ ה י ר "  ד
ר והכא אתמר לא קדשו כי׳ בשקלים ובכירים אמר לים ה והרצאת דמים כך הס לא יכנסו לברית אלא במילה ובמבילה והרצאת ברובע שקל של נ ל י ב ט ו ט ׳  בייו־־למי'גיכ 3yD מ
 למעש־ שני לאיתא שש דמים והאי דאמר רובע שקל היינו דינר כרפרישית לעיל עמדו ט ביום תמן טמא יבנה בית המקדש וחתרם תרומת הלשכה בזמנה בארד בניסן
ן והנא מה אית לך רב אדא ורב המנונא בשם ךב אמרי הלכה כר׳ שמעין: ; דינרין. פי' אחר רובע דינר כלאמדנ  מע:ר שני שנמס לירושלים ברבעתיס ושקל היינו סלע וסלע ד

׳ שמעון ריב״ז בטלה הדא סליקא לה מסבת שקלים כס ד ר ר מ א י עבר והקדיש מן מה ד מ ל ש ו ר  ויטמא ני! כאכ הטומאה לעיל: י
 גץ כולד הטומא: פ3וגתא ,

.  יביש יביה ע״כ וסל* שם הלכתא גבידתא כללא דפי־ס ח
 גר קפרא זר׳ יותנן בפירוש 1

ל חרוקיס הנמצאים בירושלים כאפצע הדרך נזרו כדי שיהיה הפסח נאכל על השובע, ועוד ס׳ שמא ימות הג׳שיא ויקריבו . כ ה א נ ש ז פרס ח מ - ו י ם מ  ו(ד הטומאה ונם ש
, דאין מביאין הגינה כשהפסת ל ל  לר׳ •ומן לאמר וצד 1 עליהן טומאה בשאר רוקין הנמצאים בכמ״ק ובל הרוקי! הנמצאים הציבור המסד בטימאה ולא יביאו חנינה כ
 הטו;י אה דאורייתא דאי בעדדין בירושלים טחורים שהפרושים הן שטהלכץ בצדדין, כדי שלא בא בטומאה, ולהב׳ כיון דם״ס אס יצפדךלקיפיץ, אכ׳׳ל דלא הטבילו
ן טהורים, שכל ישראל ומשיה בםצא קופיץ כענין זה אפי׳ כייר םזה עליה ומטביל ומשתמש בה;  איכאגין ולד הטומאה לאב יתטמאו במנעי ע״ת, ובשעת הדבל, שבאמצע הדר
. מדוכת שהיה כפוף על האיון וחורת בלי עליו(דבלא״ה אין ׳ ה ר ״  הטומאה ומסיק גס שם טהורים ברנל ׳ ושבצדדין טמאים, שהטמאים ברנה מעטים , והן פורשין מ
, והרי פרוכת אשור ם ס ח ־ ג כל הבלים הנמצאים בירושלים טהורין אפי׳ נמצאו הוילון מקים , רק משים דשמש טת־!טף בו ל ב  כבר קפרא דולל הטומאה לצדי הדרכים: סי
 היינו לדבריהם והביא שם דרך ירידה לבית הטבילה שלא מרו טומאה על הכלים הנמצאים בירושלים בהנאה] כשנטמא מדרבנן עיי משקין שהן ולד הםיסאה » היו טובלץ אותה
ב שמע , י ע , ומבנישין אותה מיד להיכל בלי ה ת י י ע ס הטיוהריס לקברות כפל מגריפה והמריצה והשכינין לשהיטת ב־ט של שלמה ב  הרעיב בבז קפרא דולל ח־ץמןהכלי
 כטומאה היינו מדרמן הקדשים מפני חומדת הקדשים , בד״א בסכין הנמצאת בירושלים בשאר ובשנטמא באב הטומאה כשרץ ונבלה צריך להוציאה מחוץ לעורה וממבילץ
ת סביב לעזיה ה, אבל אש מצא סכין בירושלים בי״ר ניסן שוחט בה הקדשים בחוץ ושוטחין אותה בחיל שהיא המקום הפנוי כהר הבי  דהיינו פלא נטמא בטומאז ימית השנ
; זבחדשה שוטחין אותה על ננ האיצםבא להראות להעם את יופי ל , שלא גזרו על הסכינין במם זד. שהזקה שטבל אדם כלעי ת ב ש  7אולייי-.ח רק שנטמא בכלי מיד לא6י׳ בי״ר ב
) [עי׳ רבימ פי״ג מאבות הטומאה, היה נ׳׳לודו״ק]; וכן במצאו מלאכתה ואז־ד הערב שמש הכניסוה; ומלאכתה היתה בלעיל פ׳׳ה מיה ל ' נ  שנטמא במשקץ עיש ואיכ מכינו כ
 אליבא דכיע למה ש>נע בייט שוהט בה מיד שחזקת כל הבלים בי״ט טהודין: מצא הסכין ביינ מיה בחג׳׳ב : וכל הכלים שהיו במקדש היו להם שניים ושלישיים , שאש יטמאו
ל בשר קיק שנטמא נשרף . כ י ו f ז י : פ ם ־ י ת ח , מפני שעשאוהו כיוס הזה כאילו יום י־ג הראשונים יביאו השניים ת  בולד הגיועאס שלוא ראשון עליה ומטבילה ושוהט בה למחר
ן הידוע אצלו בין בייט בין בשאר כחוץ. חוץ בנטמא בולד הט־מאה כפנים : מירן, איברי התמיד ניתנין ; מצא סכין קשורה לסב ה ל  לאורייתא הוי גם השני שביעי 1
, רחו  טומא: דאדיית׳ רק לאיירי ימים הרי היא כמוה אם טהורה טהורה , ואם טמאה טמאה; ובהנשיא טחצי כבש ולמטה במע־־בו, ושל מוספין מחצי כבש ולמטה במז
 שנטמא בטומא: לרבנן או המלך נושם בי׳׳נ דמצוה על כל ישראל להשמאות כשימות משום כבוד ושל ריח נותנין על המזבח מלמעלה בין קרן לקרן במקום הילוך רגלי
ח; השקלים והביכורים אינם מהנין , לחכי דוקא כדינים , כדי לפרסמו שהוא רי , ואז יקריבו הפםח בטומאה ולא יצטרכו לטהר כליהן  היינו בכלי שנטמא במשקין המלך
ת ; םשא״ב מעשר דנן ומעשר בהמה ונבירות  דמדאור״׳ סוי טדור הכלי סכין שחוא חד ספיקא, שמא לא ימות הזקה הטבילו כי״נ ומותר לשחוט אלא בפני הבי
, וקי״ל דבטלוה למעשר בהמה ; ובהקדיש ת י ב ת, דאין אפילו שלא בזמן ה , מש איכ קופיץ שהוא כעין קרדום לשבירת עצמו ל  עיניה ירק מחלות נזילה בה םיר כלעי
, שמא יחיו בני הבורח שעל הפסה כזמן שאין המקדש קיים פידות לבכורים או טעות לשקלים , הרי ס  דמשקה הזב כמבואר בפ׳א ראיי רק לחנינה די״ד ואיכא סי

 זשבת בשממה עשר לבר מעיטים ויהיה די להם בפסח ולא יצטרכו להנינת י״ד, שאינו בא רק וה קודש:
ח לטומאה דרבנן ולר - ק  ו

 הטומאה ולטומאה לאוריי׳ אי. וא״כ גם משמט גמיבהכי יתפרש שנטמא טומא׳ דרבנן או ככלי שנטמא במשק: או אוכל באוכל שאין טימאה עושה כיוצא בו רק שטמא מדבריהם איל שגי לעויא: לאורייתא
י התמיר מתנין מחני כבש ולמטה במזרח. כך היא גירסת רש״י זיל. אבל גירםת התיס׳היא במערב כמ׳ש כחוייט משמם. ואין ספק שנירכח ר ב י  ט. א מדאוריי׳ לנולי עלמא: (משנת חנמיס): ת במשנת א
 התום'מלבד •שהיא המוסכמה, הדבר מוכרח ש;יא הנכונה מאד ולא מטעמים שהזכיר בתוי״ט משס המפרש דתמיד והרע׳ב. שהם דברים בדויים ואץ להם עיקר הלל. אש טעמו של המפרש בדי לשניה נ־ קו ש
ל הרע״כ במערב משוששיהו נ:ד שכינה.  הליכתם. שא׳כ במוספין אליבא דגירסתההוס׳ ובאיברי תמיד אליבא דרשיי איך הלכו. אלאע׳כ ל>מל שאץ האיברים מעכבים דרך הילוך הכהנים לגמרי. ואם טע״ו :
 >zr קבל־ נלןכנ. אבל לא מ5ינו לו חבר שיסכים במל ולא שירש מניין לו. וכיש שהוםין! תימה במ׳ש בסס״ד לתמיל שיצח לטעון בדבר תדש שאיברי תמיד ושל מוספי! ביום שיש בו י׳יסף
. וסויל לאנוחינהו בצל שכינס. ותו ארכבה למילתיה אתר! ריכשי דסכא קאי ליה בשטת התוס׳ לשל המי־ במערב. ולריד.ו  5מ:רת. הרי שביטל טעמו הנזכר. דהא תמידין תדירי ועדיפי טסי
 של מוסשין במזרח . והיכי קאמר איהו רל איסכא ללא כמר וללא כמר . ולא ירעינן מהיכא גמל . ואיזה הררך שמר. על כן לא נקבל דבר זה בולאי ולא תצייתינהו למי כללי. ולא כיס• מיתלי
 (הו תלי. אלא ט הא לכתיבנא (במי, לרמביס נהלי בית הגתירה) לאוכחנא בס׳ל לבר ברור שא*ן לומר בענץ אמר - אלא שעל חצי סכבש למערבו היו מעלין האיבלין לזו: קן דרך שם. על
 גבי הלול שבאותו מקום כלי לקיים בהם מצות זריקה . ומערכה גדולה היתה סמוכה לשם בחציו הארור שלצד מזרח עיין שם . ואהרי הודיע סביית אותנו כל זאת . הכל מתוקן במשנתינו עיס
. שאי אפשר באופן אחר. שאיכרי התמד ניתנין למערב הכבש. לפי שלאותו רוח בלי ספק צריך להעלותן כדי לזורקן להערכה. ובל ת נ ע  הטס׳ האמיתית שהזכירן כתוש׳ והדברים מוכרחים מ
, שלק לא היו(יתרן של מזססינ כאיתו טג  מ וכמין הניתנין במזרח. אץ צורך לבדות לזה טעמים זרים . שהרי רש״י זיל שילש לנו יפה שמשוס היכר ריח עושי! כ! וזה עולה גס לטס׳ התום׳ סי
 צד שממ3ץ אותן להקטירן על המערכה. לסי שאיברי תמיל קולמי!. ועשו היכר להניח המאוחרים מן הצל בלי שלא ישכחו ויקלימום. ו;ה נכון מאד. ואף דעת לש״י אענה זרה והיא הולכת ני:
 על דרך זה ואינה מתנגדת לדעתנו, ומתריננא לה מד צטעמא וידי. דנא ושל חמיל ניתנץ במזרח לידע שהן קודמין. ולכן נתמם מכוונים מגד מקוס המערכה. שהוא לשש מקביל נכחם כמו
 כסירשט בעוהיי. והיה גזה סיכל שהן קולמץ להקטרה ולמרק! למעלכה. אעס״י שבהעלאס שנייה לא היו מעלץ ק הכבש ולמעלה במ!רחו אלא במערבו. כלי לקייס שש מצות !ריקה •נדאמח.
 אפיה סכי ניחא למישבד היכילא להקדימן, כשיהיו ניתנין נגל המערכה ממש . שבזה יזכרו להקדים הקערתן. ושל מוסמין נמערב רחוק מעש מהמערכה לילע שהן מאוחרין והכל ישה ומתוק

 u ע3 דלן רש׳י ויל. אלא שטםת ס«ם' םיא מוסכמת. ומםייעא נמי מתי׳ לש״ל run רתנן סתם נמי נהדא במעלבו, 1הרע״ב השליג *דרך אמרת גתנם: (צח׳ש):

 נשלמה מסבת שקלים



ה מ ל ת ש כ א ל  םפר מ
 מהג״ט שלמה עדני זצ״ל תד מרבנן קעיעאי בעה״ק חברp ת״ו תלמיד הג״מ בצלאל אשכנזי זצ״ל.

. סדר ד ע ו ה כי בא מ מ ח . כי עת ל ד ע ו ל סדר מ . נתחי ד ע ו  בעזרת מי שאמר אשר לך שמח א
ף ל״א אסר ריש לקיש עתך זה ה סדליקין ד ס ת כדאיתא בפרק ג  מועד הוא הנקרא בלשון מקרא ע
ת : כ . נתחיל מסכת ש ת ב ב . עם אומתו ועדתו ב ת ב . ובעזרתו שיש לו רבת ח ד ע ו  סדר מ

' נתון ויציאות הוי מנ תוצאות לאשכחן יציאות  שני חיונין שהן ר בפנים ושני תיובץ שהן ד
 לאיקרו תוצאות לכתיב והיו תוצאותיו הימה ויציאות משמע מוצאות ומובאות להיינו רשויות
 p פי׳ ריב״א ז״ל דברי רבא. וכתבו תוס׳ ו״צ שם בשבועות דף הי להירושצמי בעי אי
 איכא לפרושי מתני׳ דהכא כמו שפ" בקונטרס או כמו שפירש שם ריב״א ז״ל. וכתבו
 בסוף לבר״הם ועוד ס לפרש שתים שהן 7' בפנים היינו חיוב שחייב ומביא קרבן עליהם
 בפנים בעזרה דהיינו שתי הוצאות ושתי הכנסות ושתים שהן ד׳ בחוץ היינו סנוור ע״כ:
. וחפץ בתוכה והשתא מפרש שתים לבחוץ וסתת לפרוש* מהיכא דו י את י נ ע  פשט ה
 לסליק מיניה וציכא קפילא במילתא. הר״נ ו״צ: ונלע״ד אני הדיוט דהכא לא איצטריכינן
 להכי דהא טעמא רבא איכא במה שכתבתי שתירץ התלמוד דתנא להכנסה קרי לה הוצאה
ל הבית שסור ומותר גמור. וממ׳ אמרינן ע ב  ולדיוק׳ הכי מפרש הכנסה לאלתר ולו״ק: ו
 אע״ג דאמר שמואל כל פטורי דשבת כמור אבל אסור בר מהני תלת דפסור ומותר צידת
 צבי וצידת נחש ומפיס מורסא כי איצסריך ליה לשמואל צאשמועינן פסורי דקעביד מעשה
 כגון הנך אבל פמורי דצא ־מביד מעשה איכא סובא. וכתב הר״ן ז״צ ומקשו הכא היאך
 מותר לכתחילה והא איכא משוס ולפני שר לא תתן מכשול זט חימא וכוי עד וי״צ לעילס
 בנכרי פני ומידי כגון שהחפץ של. מכרי שאפי׳ מכניס ומוציא כל היום כולו אין כאן
 איסור כצל טון שאין החפץ של ישראל כל זה פלפלו בתוס' וכתבתיו להתלמד בו. ומיהו
׳ דכי אמריי כנמ' להא׳ פטור י מ  עיקר קושיא ציתא דאסי' בתרווייהו ישראצ מיתוקמא מ
 פטור ומותר הוא מצד איסור שבת קאמרינן ולא דייקי' באיסור דצסני שר ובצתא דידיה
 צא קא מ״רי עכ״ל ז״ל: בפי׳ ר״ע וי׳ל והא דלא חשיב שנים צכל אחד וכו׳ פי׳ וליתני
 בכל חד שתים שהן שש: בסיף פי׳ ר״ע ז״ל למתני׳ אבל הנחות שק סיף המלאכה לא
 קא חשיב אמר המלקט כן פי׳ רש׳׳י ז״ל: וכתב הריין ו״ל ואחרים פירשו אדרבא כנחות
 קחשיב דרנחה היא דמתיא בעלמא לידי חיוב חטאת והיינו חדישיה לתנא לאשמוע" שהוא
 ססיר אע״פ שעל ידו נגמרה המלאכה אבל עקירות לא קחשיב דפשיסא לפסור ללא מידי
. והואבהיתה ן י ר ו ט הם פ י : שנ  קעביל וזה נראה מיקר בנמ׳ עכ״ל ז״ל: ועיין בתוס׳
 ירו למעלה משלשה אבל אם היתה בתוך שלשה הוי כמי שהניח לאדן וחייב הכי אוקימנא
 לה שם בפ׳ המצניע. ומתני׳ מתוקמא אפי' לר׳ עקיבא דס״ל הכא בנמ׳ וגם בר״פ הזורק
 לקליטה כמי שהונחה דמיא דלא שייך לומר קלוטה אלא בגי זריקה וכן נמצא ג״כ בתוס׳
 גפירקין דף ד׳ יזי׳ל אבל למטה ממשרה ל״ה חייב דאמרי׳ קלוטה כמי שהונחה דמיא
 כשהחפץ בידו של עני או של נעל הבית לא שייך קלוטה דהא כשנותן בעל הבית לתוך
. ע" בסי' הרמב״ם ז״ל ׳  ילו של עני והוציא לא מיח״ב ע״כ: ב לא ישב אדם וכו
ך סי' ל' שמנה י״ח דבר שגזרו נו ביום ששניים במשנתנו  לבמשנת ואלו מן ההלכות מסמו
 מריש פירקין על לא יאכל הזב עם הזבה והיא בכלל שבכולן היתה הסכמה בלתי מחלוקת
P ל' 3יזיז והס ח׳ דינים c כלל וזה מספרם יציאות שבת שתים שהן ד' בפנים ושתים 
 והכי' צא ישב אדם לפני הספר והיי צא למרחץ וה״יא ולא לבורסקי והי׳יב ולא לדין וה״׳ג
 ולא לאכול והי״ל לא יצא החייט במחטו והט״ו והלבלר בקולמוסו והי״ו ולא יפלה את
 כליו והי״ז ולא יקרא לאור הנר והי״ח לא יאכל הזב עם הזבה וזהו אמרם ואלו מן ההלכות
 ר״ל שהם אלו ההלכות שהסכימו עליהם ולא נפל בהם שוס מחלוקת והי״ח שרבו ב״ש על
. ועיין  ב״ה רובם הס אותם שכבר פירשס ר״ע ז״ל. ומטעם זה באה ג״כ משנה זו כאן
 בנמוקי יוסף דפ׳ כיצד הרנל דף י״א. וגס שם ביד (נרמב״ס) הלשון לא ישב לפני הספר
 לספור ע״כ והוא לשון מס־ריס. ואפשר לומר דהא דלא קתט לא יסתפר משום דהוי
 משמע להתחלת תספורת משיתחיל להתגלח ואיט כן דסתחלת תספורת משיניח מעס*רת
. ומלנקס במתני' סמוך למנתה כתב ר : ס  בין ברכיו ולזה נקט לשון לא ישב אדם לסני ה
ם ז״ל ומותר להסתפר ול־כנס למרחץ סמוך לשחרית מפני שלא גזח אצא סמוך  שם הרמב״
 למנחה שהוא דבר המצי׳ שרוב העס נכנסין שם ביום אבל בשחר דבר שאינו מצוי לא
. מנחה גלולה משש שעזת ומחצה ולמעלה שהוא התתלת ה ח נ מ  גזרו בו ע״כ: ססוך ל
 זמן תמיד שצ כין הערבים: (הג״ה נספר לטש תכלת שם סימן רצ״ב פסק סמוך למנחה
:  קטנה שהוא בתחלת שעה עשירית שהוא בכמו חצי שעה קודס זמן מנחה קטנה ע״כ)
רושלמי א;ן תנינן סמוך למנחה ר׳ חייא רבא תני סמוך לחשכה מתניתן צריכה למתניתיה  י
 דרי חייא ומתניתיה דר׳ חייא צריכה למתניתין אילו תנא ר׳ חייא ולא תנימ אנן הוינן
 אמרין לא אמר אלא חשכה משני שאינה אצא רשות ויבא לאכול בשעת תפלת ערבית אבל

 מנתה דחוכה ה״א לא אתי לאימשוכי פעודתיה לאחר זמן המנחה ואי תנא מנחה ה״א
 משום דחובה נזרו בה רבנן אבל ערבית דאינה מונה לא גזור רבנן צריכא ועוד דאי תנא
 ר׳ ח״א ולא תנינן אק היינן אמרי( שבבל מקום ששנה מנחה ר״ל מנחה לוקא ובכל מקום
 ששנה תשיכה ה״א חשינה דוקא להכי תנא מנחה וחשיכה לאשמעינן לבכל מקום שתמצא
 שנוי חשכה פי׳ שצו הוא מנחה והכל זמן אחד קודם המנחה. ד חנניא בן אחיי לרב
 הושעיא אמר מתני' בעמי הארץ רבהו לחוד חיישי׳ דלמא ממשכו סעולתייהו עד אחר
 מנחה אבל על החברים לא גזרו מזהרים בה הואיל והיא חובה ומתניתייז דר׳ חייא
 אפי׳ בחברים נזרו בערבית הואיל ואינה חובה. ואיכא נמי התם מאן למוק׳ מתני' כר'׳«
 ודר״ח כרבנן ע" עליו: (הנ״ה מצאתי כתוב במכ״י ישן סי׳ להר׳ יהונתן ז׳׳ל וז״צ ולקא
 נקט תפלת המנחה שאס התחילו אין מפסיקץ דכיון לקביע ליה זימנא מרתת ולא אתי

 למששע

 מסבת שבת
 פרמ א א מצאתי כתוב נפי' ספר קהלת צכחכם השלם ה״ר משה גלנטי נ״ע על
 י השוק לך אכול בשמחה שכוון רביט הקלוש לחבר כ״ל סרקים במסכת
 םנת כלי לקשט שבח מלכתא בכ״ל קשוטין וכן בחרט ראינו כמה חסירים בכל שבת ושבת
ק ראוי לעבות ע״כ: יציאות השבת.  שונים אלי הכ״ל פרקים לקשט הכלה העליונה ו
 והקשו בתוס' בשם רינ״א ז״ל לליני הוצאת שנת היה לו לשטת גני אבות מלאכות אחר
 פרק כצל גדול להתם קתני אבות מלאכות מ' חסר אתת יקתכי הוצאה לבסוף וה״ל להתחיל
 כסלר נלבריס למיירי בע״ש מבע״י כגון לא יצא החייט אין שורין ואץ צולין ואח״בבמה
מק שהן לברים הנוהגין עם חשכה ואח״כ במה בהמה ובמה  מדליקין וכירה וגמה סו
 אשה לברים הנוהגין בשבת עצמו ישיב אבות מלאכות של שבת וכן דרך התנא בכמה
 חכתי כמו שמצינו בססחים למתתיל בליל י״ל ושוב בי״ל ושוב בשחיס־; ססחיס שהוא בין
 ערבים ואח״כ שונה מאכילת פסחים שהוא בלילה וכן ביומא מתחיל בשבעת ימים קילס
 יום הכסוריס ואח״כ בפרג יום הכפירים ואח״כ ליצ יום כפור. ותירץ להוצאה חביבא
 ליה לאקדומי משוס לממשנה וו שמעינן כמה לברים הוצאה והכנסה לעני ועשיר ולבעינן
ד טפחים על ל' ספחים  עקירה והנחה ושנים שעשאוה פטורין וידו של אלם חשובה לו כ
 וידו של אלם אינה לא כרה״י ולא כרה״ר. ור״ת מפרש ללבר ההוה רגיל התלמול לשטת
 תחלה וכן במשכת ב״ק השור והבור והמבעה וההכער ולא נקט כסדר הפרשה וכן מפרש
 רב האי גאון גבי ד' צריכין להודות לבפ' הרואה לצא נקט תלמודא כסדר הפסוק מפני
 שדול גקט המסובנים תחצה !תלמולא נקט המצויין החלה ועול מפרש ר״ת לפתח ביציאות
תק ו  משום דבעי למימר לא יצא החייט במחטו זאעי׳ג ללא שנה המלבן משום אין נ
 .כלים לכובש וצא המבעיר משום במה סומנין הוצאה הוצרך לשנות ספי משום למלאכה
 גריעה היא למה לי מוציא מרה״י לרה״ר מה לי מוציא מרה״י לרה", כוי. והביאו ראיה
 למלאכה גרועה היא מלאיצטריך חדי קראי בהונאה ייכלא העם מהביא ואל יצא איש
 ממקומו וכן בכל תוללות לאבות מלאכות לא חיישי' שיהא במשכן אלא אבות בלבל ובתולדות
 להונאה בעינן שיהא במשכן לתנן היו שתיהן בליוטא אתת המושיט חייב שכך היחה
ל ומקשו הכא למה החתיל  עבודת הלוים ועול הוסיפו להביא ראיה ע״ש וזי׳ל הר״נ ז״
 התנא ביציאות השבח הא מתני' לאבות מלאכות מ׳ חסר אחת דתנן בפי כלל גדול ה״ל
 למיתני ברישא ותו דהתס קתני הוצאה לבסוף והיכא אקלמא הכא וי״ל לתנא בעי למנקט
 סלורא בלבריס האמורים בערב שבת ובתר הכי בשבת עצמה כדקהגי לא יצא החייס
 במחסו סמוך לחשכה יבתר הכי תנא כמה מדליקין שהוא יותר סמוך לחשכה ובתר הכי
 הנא במה טומנין לפי שאפי׳ ספק חשכה ספק אינה חשכה שאין מדליקין את הנרות
 סומנין את החמין והדר תני כללא דיומא נופיה וכיון שהיה יצריך להתחיל ולשנות
 צח יצא החייט במתטו הוצרך לשנות בתחלה שבהוצאה אסורה בשבת ־משים לתא
 דידה הוא דגזרינן ע״ש עם ח: כה ואע״ס ששנה ולא יקרא לאור הנר ואין שורין
 דיו ולא .הקדים לשנות אטת מלאכית שלהן הנהו אגב גררא דלא יצא הח־יט
 גקטינהו לומר שכשם שגזרו בלא יצא החייט במחטו כך גזרו בהן מד כאן לשונו ז״צ:
רושלמי מנין שההוצאה קרייה מלאכה ר״ש ב״ר נחמן בשם ר' יונתן שמע  י
 לה מן הלא ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת
 הקלש ויכלא העם מהביא כשם שנמנעו העם מלהוציא מבתיהם וליתן לגזברים כן נמנעו
 מלקבל להכניס ללשכה*) אני יוצא בתיך מצרים מלמל שההכנסה קרויה יציאה ע״כ וכסי
' הרב רב׳נו ממה אלשיך ז״ל בפירושו לירמיה י פ  הטסת שהובא בסי הרוקח סי׳ צ״ג: ו
 שיק >״r וו״ל כהיצור ומה מתק לברי! ית' בהחילו בהכנסה מרשות לרשית כאשר עשה
 במס׳ שנת שהחלה מיציאת השבת עם הייתה אחת מכל ל״ס מלאכות והבאה באמרונה
 במספרם ה!א היא בי אין הוראת ענץ השבת נרמז בשים מלאכה כאשר בזו ועל כן
 אחשוב כי אלהים חשבה למלאכה גם שאינה לומה למלאכה והוא כ* הנה ילוע כי נסשות
 עם בכי ישראל גשרלו מנפשות עובדי כוכבים מה שהן מהקלושה אשר כולה א׳ היא נל׳
' א׳ יתרומם  סירול כי גס כי ימצאו בחינות נפרדות בהם כולם מעולם האתדות חלק ה
 לעד הפך נפשות עובדי כוכבים אשר היו מעולם הפירוד החיצוני וכוי ולכן היה הרמז
 צנלתי הוציא מרה״י לרה׳׳ר ולא מרה״ר לרת״י כלומר בצ הערב קודש בחול או חול כקודש
 נמצא כי נזה נרמזו כל טעמי אישר המלאטת שהוא בל היטסל במלאכות המתיחסית אל
 עולם של מל החיצין וע״כ עשה ראשית דבר ממנה ואמר הלוך וממלת בשער וכוי ואל
 תשאו משא וכוי ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת ואח״כ כתב וכל מלאכה לא תעשו
׳ פריך מ״ש הכא דתני שתים מ נ ב  וקדשתם את יום השבת וכו׳ ע״כ בקיצור מופלג: ו
 שהן ד׳ נפנים ושתים שהן ד׳ בחוץ ומ״ש התם בשבועות לתני שהן ד׳ ותו לא ומסיק הכא
 לעיקר שבת הוא תני חיובי ופשורי ההם ללאו עיקר שבת הוא חיובי בלבד תגי דהיינו
 שתי הוצאות ושתי המסית יכוצן לחיוב ביחיד כעשאם עני לבח או בעה״ב לבלו ותנא
 אפילו להתם להכנסה קרי לה יציאה ומתני' ליקא לקתני יציאות ומפרש הכנסה לאלתר
. ורבא שני בגוונא אחרינא לוחק לשון יציאות ׳ מ  דקתני פשט העני את ידו לסנים ו
 לרשויות קחני נין הכא בין התם כלומר רה״ר ורשות היחיד שהן רשויות דשבת יש בהן

 *) ציע. אש הרנריס ,אני יוצא וכו" לגרי הירושלמי הם, ואולי כופסת הרוקת היא.



 2 מסבת מלאכת שלמה שבת
רושלמי חני רשב׳׳ג אומר החיטקוה מתקיכין להם ראשי  יסיימו פרשיותיהן ע״כ: י
 פסוקיהם לאור הנר מאי כדון (כלומר מה הפרש יש בינם לבין אתרים ומשני) אילין
 (פיי התינוקות) בעו ליטפי בוציגא (כדי שלא ללמוד) ומכ״ש שלא יבאו לתקנו אבל אחרים
א ו ל צא ב ו י  מסתמא חפצים ללמוד ולא בעו דיכוסי בוצינא וחיישינן שמא יבאו לתקנו: כ
ב ז ל ה כ א א י . עיין בפי׳ הרמב״ם ז׳׳צ שדקדק מלת כיוצא בו הפנויה כאן: ל ל ב א  י
. פי׳ רשי׳י ז״ל וכ״ש טהור עם הזבה וכתוב בספר חכמת שלמה מה שפסק ה ב ז ם ה  ע
 רש״י ז׳׳ל כ״ש איט כן בגמ׳אלא רש״י לזמן הזה פסק דאין דין מהרה נוה3 ע״כ: ובגמ'
 נם כירושלמי אמרינן תניא ר״ש בן אצעזר אומר בוא וראה עד היכן פרצה ונתחזקה
 ונתרנית טהרה בישראל ופרצה לשון ריבוי כדכתיב כי מעס אשר היה לך לפני ויפריז
 לרוב שלא שנינו לא יאכל הטהור עס הטמאה אלא לא יאכל הזב עם הזבה וכוי. ותו
 גרס" בירושלמי הא זב עם מצורעת מותר וישב מחיץ לאהלו ולא מחוז לאהלה מצורע
 עם זבה אסור מצורע טם מצורעת אסור: וכתוב במרדכי לא יאכל וכו׳ מכאן משמע
 דאס שהה הבעל תחלה מותרת אשמו לשתות אחדו דלא יאכל תק וה״ה לא ישתה ולא
ו ל א  תאכל ולא תשהה לא הנן וסעמא שיצרו של אדם מהרהר אחר שחייתה ע״כ: ד ו
, בנמ׳• פשסיק מברייתא דואלו ת:ן בר״ז וקאי אלא יפלה את כליו ׳ ו כ ת ו ו כ ל ה ן ה  מ
ו בן ה י נ נ ת ח י י ל ע  ולא יקרא לאור הנר דתנן במתני׳ דלעיל כדפי׳ ר״ע ז״ל: ב
הו בן גרון כך נ״ל. ואשכחן במכילתא אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן גרון אומר קי  חז
 זכור את יום השבת תהא זוכרו מאחד בשבת שהם נתמנה לך חס! יפה תהא מזמינו לשם
. פי׳ שהיו מביציו לבקרו ו ר ק ב ו ל ל ע ש : כ ן ח  שבה ע״כ ואיה דגרש בן חלקיה ק ג
 והוא מתעסק באותו החבור ופעם אתת בקרו אותו ונתקבץ שם קבוץ גדול מתלמידי ב״ש
 ובי׳ה. קיצור מהרמב״ם !״ל: בפי׳ ר״ע ז״ל והגזרה השביעית גזרו על סתם ידים וכוי
 אמר המלקט בנמ׳ בבבלי ונס בירושלמי פרכינן וידים תלמידי שמאי והלל גויר שמאי והלל
 גזור דתניא כוי ומשנינן במסקנא דאיכהו גזור ולא קבצו מנייהו ואתו תצמידייהו נזיר
 וקבלו מינייהו שוב מקשין בגמ׳ והא שלמה גזור ומשנינן שלמה גזור לקדשים ואתו אינהו
 נזור אף לתרומה: עוד בסי' ר׳יע ז״צ ולא גזור נמי באוכלין גזרה משום איכלין וכו׳ כך
ע ז״צ וכותים לית להו ״  צ״צ וכך הוא בפירושו ג״כ שם בסוף מסכת זבין: עוד בפי׳ ר
 מדרש זה אמר המלקט מיתורא לוי׳יו דואשה מרבינן לתינוקת בת יומה: ובירושלמי תט
 שמנה עשר דבר גזרו ובשמנה עשר רבו ובשמה עשר נחלקו יעץ בפי׳ הרמב״ם ז״ל
 שנראה שהוא ז״צ מפרש כם הירושלמי הזה שמנה שלשה פעמיה שמנה עשר וכבר כתבתי
 לעיל ריש סימן ב׳ השמנה עשר שהיו מוסכמים בלא שוס מחלוקת והשמנה עשר שרבו
 עציהן כבר פירשם ר׳יט ז״ל אלא שיש קצת שנוי כמו שאכתוב בסמוך. ואצה הם הי״ת
 שעדיין הם מחלוקת א' אין שורין דיו ב׳ סממנין נ׳ כרשינין ד׳ ארנין שצ פשתן ה׳ צמר
 ליורה ו׳ מנודות חיה ז' מצודות עופות ח׳ מצודות דגים ט׳ אין מוכרין י׳ אין סוענין
 עמו י״א אין מנביהין עליו י״ב אין נותנין עורות לעבדן י״ג ולא כליס לכובס נכרי ׳׳'ד
 לא ישאילנו ט״ו לא ימכור לו ׳״ו לא ילוהו י״ו לא יהן לו במתנה ׳׳׳ח לא ישלח אגרות:
 והתם בירוש׳ מני לי״ת שגזרו בשנוי קצת מתלמוד שלנו ואיכא מאן דמני התם לא יאכל
פ ז״ל דודא׳ שהוא מי״ח דבר דהא  הזב עם הזבה נכלל י״ח גזירות ע״ש: וכן כתבי תו
 קתני לה במתני' בהדיא ולפי זה אוכל אוכל ראשון ואוכל שני חדא חשיב להו. א״; הבא
 ראשו ורובו במים שאובין וטהור שנפל וכו׳ תשיב חדא משום טעמא דאי צא הא לא קיימא
: ועי׳ בכפר המאור ברב אלפס ז״ל דף ק׳ שכ' מניינם.של י״ח דבר בכם כ  הא ע״
 הגאונים ז״ל. בפי' ר״ע ן״ל מינה אוכלים וכלים שנטמאו במשקין(הג״ה, פי׳ שאם נטמאו
 במשקין הם פוסלין אה התרומה ואין זו משמנה עשר דבר אלא שמעיקרא האונל׳ן או
 הכלים שמקבלץ טומאה מן המשקי[ שנטמאו מכני לטומאה הם שהם מי״ח דבר וכיון
 שמקבלין טומאה ודאי שהם פוסלין את התרומה) לשתים וכן במה שמנה בנות כותים
 מכלל י״ח דבר וכן במה שמנה אין פולין ואין קורין מכלל י״ח דבר וכן במה שמנה
 סתן ושמנן ויינם זבנותיהם לחדא הוא ז״ל תפס לעיקר דעת רש״י ז׳׳צ ולא מנה המניח
 כלים תחת הצינור כדעת ר׳ יוסי שאמר עדיין מחלוקת במקומה עומדת אבל הרמב׳׳ס ז״ל
 מנה אוכצין וכלים שמקבלי[ טומאה ממשקין שנטמאו בשני לטומאה לחדא כדעת ר״מ :

 י ומנה מ׳ לצינור ולא מנה כלל אין פולין ואין קורין מן הטעם שכתבתי לעיל ריש סי' ב' וגס
 לא מנה בטת כותים אבל מנה פתן שמנן ויינן ובנותיהן צד והיא דעת הרו״ה ז״צ שם
י בבלי וירושלמי אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו מ  בשם הגאונים ועי׳ מ
 העגל: עוד בירושלמי תנא ר׳ יהושע אוניא תלמידי ב״ש עמדו להם מלמטה והיו הורגין
״ה. תני ששה מהן עלו והשאר עמדו עליהן בתרבות וברמחים: ונרבינן תו  בחלמידי נ
 התם דהא לתנן בריש עדויות אין ב״ד יכול לבטל דברי ב״ד חברו אא׳׳ב גדול ממש
 בחכמה ובמנין לא שנו אלא הון לשמנה עשרה הא בתוך י״ת אפי׳ גדול אינו מנפל מפני
. בגמ׳ בעי לאוקמי מתני׳ דוקא כרבי ו י ץ ד ר ו ן ש  שעמדה להן מסשותיהן ע״כ: ה אי
. אית דגרכז ו ר שו י שי ד א כ ל  דס״ל לנתינת :ויס לדיו זו היא שרייתן ודחי לה: א
ע זי׳ל וסברי ב״ש אדכ מוזהר על שביתת כלים. אמר ׳ ר״ י פ  שישרו השי״ן קמוצה: ב
 המלקט כפקא לן בגמ׳ מקרא דכתיב ובכל אשר אמרתי אליכם חסמת לרבות שביתת כלים;
 ונר הדולק בשבת. וקדרה שעל גבי כירה דמודי נהו ב״ש 0״ ש בגמ' בדאפקר להו
י הפקר בפני שלשה כלאיתא סיף פרק חין בין ע  וכי׳ הר״ן ז׳יצ דאע״ג דקיימא לן מ
 המודר הכא צא בעינן דכיון דלאסרושי מאיסור הוא מסתמא מפקר להו בגמר דעתו
 וכתבו בתוס׳ שאין לסמוך על זה להשאיל לג1י בהמתו וצהסקירה דהכא שאני מפני שאי
 אפשר בענין אחר זהרשב״א ז״ל כתב להא להכא משום הפקר נגעי בה ללב ב״ל מהנה
 עליהן להפריש העס מאיסורה ודוקא בנר וקדרה התנו מפני צורך שבת אכל בבהמה
 לדידן לא שייך האי טעמא ע״כ: וכחנו הוס׳ ז״ל בפ״ק דפסחים דף ד׳ גבי בטול חמץ
 דמדאורייתא אין צריך הפקר ומש״ה בטול חמץ סגי בינו לבין עצמו ע״כ : ובירוש׳ מאי
 טעמהון דנ״ש לכתיב ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך כל מלאכתך גומרה מבעוד
 יום ומ״ט דב׳׳ה ששת ימים תעשה מעשיך זביום מה מקיימין ב״ה טעמין דב״ש בעבד*
 בידן ומה מקיימין ב״ש פעמון לב״ה כהלא לתני סותקין אמת המים לגנה מע׳׳ש והיא
ה לנ״ש אי אתם מודים לנו שטוענץ בקורות בית הבז  שיתה 1הולכי>בשבת וכוי. אמרו ל
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 למסשע אבצ נתסצת ערבית ללא הביט לה זימכא צא מירתת לסבר הוא הרי הזמן ארוך
 שכצ הצילה כשר לתפלת ערבית אע׳׳ס שהתחילו מפסיקין גזרה שמא ישכח ומשנה זו לנקט
 ומפס׳ קין לקרות ק״ש ולא אמר תפלת ערנית ס״ל תפלת ערבית רשות אבל השתא לקים
. גמ׳ אפ״ להזיע ץ ח ר מ א ל ס ל כנ א י ל : ו  לן לחובה הוא מפסיקין גם לתפלה ע״כ)
. ׳.ס״א ולא לאכל הצמ״ל ל ו כ א א ל ל . אפי' צעיוגי בעלמא: ו י ק ס ר ו ב א ל ל  בעלמא: ו
: וזה צשון הרא״ש ז״צ ורב אלפס פסק כלישגא בתרא לאפילו ( א ח ת פ  בחולם והכ״ף ב
 סטולה קסגה אסורה סמוך למנחה גלולה וכ״נ לה״ר יונה לשטיא קמא שטיא לחיקא
א לומר להא לקתני במתני׳ צא ישב אלם לפני הספר בסתם לחיק ומוקי בתספורת  מ
 בן אלעשה ולא לאסל סהס מוקי בסעודה גלולה ושטייא קמא לאו רב אשי ה:א לקאמר
 ליה [אע״פ שהוא סתם שיש לומר דהוא קאמר לה שהוא הוא שסילר התלמוד] אלא
 כשנשאו ונתט נלבר בני הישיבה ועמלו בקושיא והוצרכו לתרץ בדוחק כלי שלא יצאו
. ועול דקאמר בנמ׳ אמתני׳ א ח י  חלוקים מבהמ״ל על שמצא רנ אחא בר יעקב שטיא ה
 דבמנחה לא שכיחא שכרות ואי איירי מתניתן בסעודת כל אדם ניחא אבל כנעולה
ץ . והכריח הרץ ז״ל דחפי׳ ק י ם פ ן מ ו אי ל י ח ת אם ה  גדולה שכיחא ושכיחא ע״כ: ו
 התחילו משהגיע זמן המנחה קאמר דאין מפסיקין. עול כתב ו"( להא דתק אס התחילו
 אין מפסיקין לוקא בדאיכא שהות ביום וה״נ מוקמינן לה בפי לולב הגזול ע״כ וכתבו
 כבר ר״ע ז״ל. מלת משיהעטפו הכתובה בסי׳ ר״ע ז״ל קילס לשון המתחיל זמפסיקין
 לק״ש וכו׳ נלע״ד שצריך למחוק אותה וייתר נכון היה נראה שצריך להיות כך דהכא

ן לק״ש וכזי. ופירש הר״ן ז״צ כאן ובס׳ לולב י ק מפסי  ציכא למימל משיתעספו 3) ־. ו
י שלומד מ  מזול למפסק לק״ש ולכל מידי דמדאורייתא אע״ג דאיכא שהות ע״כ: ו
 תורה לרבים אינו מפסיק אלא לפשוק ראשון בלבד ואפי׳ הם יעבור זמן ק״ש בעוד שהוא
 לומד. כן כתב רבנו ירוחם בשם התוס' וכתב הרא״ש ז״ל דמילתא דפשימא היא שצריך
 אחי׳כ לקרות את כולה אם גמר ללמד את הרבים קודם שעבר זמן הקריאה קיצור מבית
י פריך והא תני לה רישא ומשני . ממ ה ל פ ת ץ ל ק י ם פ ן מ : ואי '  יוסף א״ח ס״ס ע
 סיפא אתאן לד״ת וכו׳ כדפי׳ ר״ע ז*ל. וכתב הרץ ז״ל בשם הרז״ה ז״ל דאע״ג דאין
 מפסיקין דרישא בדאיכא שהות ביום הוא כדכתיבנא לעיל האי אין מהסיקין לאהאן
 צד״ת אפיי בדציכא שהות קאמר דלד׳׳ת אין מכסיקין כלל ועוקרין את התפלה לגמרי
 והכריח על זה ע״ש: אבצ הראב״ד ז״ל בהשגות בפי שני להל׳ ק״ש כתב דאם אין
 שהות אפי׳ לתפלה מפסיק: ובגמ' פריך והתניא כשם שאין מפסיקין לתפצה כך אין
 מפסיקין צק״ש ומשני כ׳ תניא ההיא בעיבור שגה ופירשו תוס׳ ז״ל כדי שלא יתקלקלו
 המועדות ע״כ: ובירושלמי תני כותבי ספרים תפילין ומזוזות מפסיקין צק'!ש ואין מפסיקין
 לתפלה ר׳ חנניא בן עקביאג) אומר כשם שמפסיקין לק״ש כך מפסיקין לתפלה ולתפילין

 ולשאר כל מצותיה של הורה: ור״ש בן יוחי נמי ס״ל דמפסיקין לעשות סוכה ולעשות
 לולב אלא טעמיה לר״ש זה שנון וזה שנון ואין מבשלי( שנון מפני שנון. ינלע״ד דדוקא
 הפסקה לתפלה לחולה הוא לאינו ח״ב להפסיק אבל אי בעי צמיפסק לק״ש אהי׳נ
 לאגבה דק״ש מהסלל ג״כ והדר לעבידתיה והיינו דהדר תנא למיתני ואין מכסיקין
 לתפלה וצא חני בקיצור ולא לתפלה כלומר הפסקה מיוחדת לשה התפלה הוא לאינו חייב
 אבל אגב ק״ש כולה חדא הפסקה היא ויתפלל;״כ־ קודם ויחזור ללימודו מו לסעודתו
 או למלאכתו או לדיניו» עוד אכשר לומר דאפשר למידק מינה לתפלה הוא דאינו מפסיק
 מלימודו אבל לעשות סוכה או ליטול לולב או להניח תפילין אכילו רשב״י וחביריו שתורתם
. והתימה ׳ ו כ ו ו ט ח מ ט ב י י ח א ה צ א י  אומנותם מפסיקין מן הטעם שכתגכי: ג ל
ק  מר״ע ו״ל שפי׳ כאן ואפי׳ תחובה לו בבגדו ואומן לרך אומנותו חייב שאינה הלכה י
 בשנת עצמה אבל בע״ש לא דצא גזרינן גזרה לגזרה ולי במה שפי׳ כך לקמן בפ׳ בנגה
 אשה גבי לא תצא אשה במחט נקובה אלא משום דהכא קתכי גהדיא חייט דהיינו אומן
. ועיין בשלטי הגבורים שכתבו אליבא דהרי״ף ו״ל דהכא מיירי בשמהסו  פירשה ג״כ כאן
 נידו ישכן היא בהדיא בדברי מיימון: ומה שפי׳ ר״ע ז״ל ואומן דרך אומנתו ח״כ היינו
 כרי יהודה דאשר תחובה צו בבגדו ואפילו בע״ש ודלא כר״מ ופלזנה״הו בברייתא בגמ׳
א מ  והובאה ביד(ברמב״ס) שם סימן כ״א ולקמן פ׳ במה אשה הבאתי ברייתא דזנמתה: ש
צא. אליבא דרבא דאמר לא גזרינן גזרה לגזרה אפי׳ בהוצאה אין לפרש שמא ישכת י ח ו כ ש  י
 המחט דאפילי יצא ליכא איסור דאומיתא ׳כדאמרינן בפ״ק דב״ק הכיר בה ושכחה לעניי
 שית כטור מלאכת מחשבת אסרה תורה אלא ה״פ שמא ישכח את המחש להצניעו עד
׳ זי׳ל: וק״ק אמאי נ  שיהיה שבת ולבסוף כשיזכור את המחש ישכח שהוא שבת ויצא. תו
 נא תני לא יצא החייט במחשו כמוך לחשיכה ולא הלבלר בקולמ:סו שמא ׳שכת ויצא.
 ואפשר צימר דמשום ללבלר כקולמיש אפי׳ לא ישכח איכא לחוש שמא לפעמים הקולמוס
 טבול בדיו וישכח ויכתוב ב׳ אותיות על סס ידו או על גבה או על צפרניו ואת״ל שגם
 במהט שייך לומר שמא לפעמים יש בו חוט ויבא לתפור ג׳ תפירות ויקשרם ויתחייב ב׳
 א' מש!ס תופר ואי משום קושר כבר נס זה הוא תשובה קצת דמש״ה שינה למיתני שמא
 ישכת ויצא נרישא למען תשכיל ותבין ממילא דנם שייך שעס אתר שצ שכחה בשניהם
 ואפשר דנם ביה מתורץ קצת דלא חני שמא ישכת ויוציא או אפשר שמתרץ במה שכתבתי
 בשם החוש׳ ז״ל. אכל ברישא גבי לא ישב הדס לפני הספר וכו׳ נראה שאין להקשות
 אמא׳ לא תנא מלות עד שיתנלל בסינא בתר כולהו בבי דכיון שהן בבי מובא דרך תנא
ר ר הנ ו א קרא ל א י ל  הוא צמיתני ברישא ומובן דקא׳ אכולהו בבי דכתרה כנלע״ל: ו
 בו׳. ודייקי׳ בגרג׳ חד הוא דלא ליקרי מדקת;׳ ולא יקרא הא הרי ש:-יר דמי והתניא
. ו ר מ ת א מ א  >א אחד וצא שנים ומשנינן לא קשיא כאן בענין א׳ כאן בשני עניניס: ב
. בגמ׳ פריך והאמרת רישא החזן רואה. א ר ק א י א ל ו ל ה ב  מלת אמרו ל״ג לה: א
א נזכר  ומשני לסדר ראשי פרשיותיו פי׳ רש״׳ ז״ל שמתוך שראש הסרבה שגורה בפיו מ
 בכולה צמחר ומסייע את שבעה הקורץ בנקודה וטעמים בלחש ע״כ. וזה כפי פי׳ ראשון
 שפי׳ במתני׳ דחזן היינו חזן הכנסה. ח״ל רש״׳ ז״ל בפ״ מתגיתין החזן חזו הכנסת
 המקרא את הז׳ הקוראים בתורה ופעמים שאינו יודע היכן צריכים ללןות למהר ורואה
ק קורץ התינוקות של בית רבן בשבת זו והן קורץ בסדר לאור מנר בנית הכנסת  הי
 ויזרע שהיא פרשה של שבת זו ל״א חץ מלמל חיטקות ורואה םיכן יתחילו למחר והיכן
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 מסכת מלאכת שלמה שבת
 מקד הרי״ס נקמץ. ופי' רש״י ז״ל אף פרה התחתונים ודי אליעזר צחומרא מאמר
 ובירושלמי משמע דלקולא קאמר לגרסי׳ ההם מודה ר׳ אליעזר בלחם הפנים שאינו קרוי
 להם עד שיקרמו פניה בתנור משמע ד:כא סי.י בקדימה כל דהו אבל בלחם הפנים
 בעי קדימה מעליא וקיימא לן כר׳ אליעזר בן יעקב כלאמרי׳ משנה ראבי׳י קב ונקי
 הר״ן ז״ל. משמע משירושו ו״ל דנרסי׳ ראב״י וכן מצאתי שהעתיקו לשונו ו״ל בספר
 זמנים להרמב״ם ז״ל בשש״ג דהלכות שבת: אבל בב״י או׳׳ח סי׳ מייד משמע דבדבר*
 הר״ן ׳״ל לא יש בן יעקב: וכתוב עוד שם בשם הרב המגיד דדעת הרמב״ס ז״ל ג״כ
 לפסוק הלכה כר׳ אליעזר בפ״ג להלכות שבת ואעייס שבפי' המשכה פסק ללא כרי אליעזר
 איכא למימר דהדר ביה ט״כ וכפירושו דהר׳ין ז״ל גראה שהסכים ר״ע ז״ל כהוא פי׳
 הרמב״ם ז״ל ג״כ ולקולא: ולשון הסיר שם סימן רנ״ד ואין נותכין פת בתנור ולא חררה
 ע״ג גחציס סמוך לחשיכה אלא כדי שיקרמו פניה הדבוקים בתנור או פניה שכנגד האש
 ע״כ: וכתוב שם בבית יוסף נם רבינו פסק כר׳ אליעזר ומה שכתב עד שיקרמו סניה
ה סי׳ דכיון שנקרמו פניה המדובקים בתנור כ״ש כבר נקרמו פניה ״ הג  המדובקים (
 שכלפי האור והוי אפוי כמאכל ב״ל) בתנור קאי אפת ופניה שכנגד האש קחי אתררה
 ופי׳ הרמב״ם ז״ל בס״ג דכל שנתנה בכדי שיקרמו פנית לא חיישי׳ שמא יתהה משום
 דמססיד ציה ע״כ: אחר זמן רב בא לידי ספר כ״י קלף ישן פ*׳ לה״ר יונתן ו״ל וראיתי
 שנם הוא גורס ר׳ אליעזר בן יעקב והילך כל לשון פירושו אין מתנין את הסת לתנור
י לאתתר בנחלים שיש אדם לרוב שאוכלים אותה  וכו׳ כלומר שכיון שקרמו פניה תו לא אז
 בבשול כזה ובנמ׳ מפרש דהאי פניה אותם הפנים שאינם מדובקים בתנור כלומר׳ שאינם
 אלא העליונים פממהרין לקרוס מפני האור העומד ככנדן אבל התחתון שהוא מדובק
 בתנור מתאחר מצבשצ מפני שמצטנן דופני התנור מפני הבצק הדבק בו ור׳ אליעזר בן
 יעקב פלינ עליה ומחמיר דבעי שיקרום נס הכניס התחתונים והלכתא כר׳ אליעזר בן
 יעקב כלאמרי' משנה רא״ב יעקב קב ונקי. ותנא בשר בצל ובינה ופת וחררה לאי לא

 תנא אלא בשר בצל וביצה ה״א מאי כלי שיצולו לגמרי קאמר לפיכך תנא וחררה לגלוי
 ללאו צליה גמורה אלא כמאכל בן לרוסאי ופת ותררה נמי צריכי לפי שאינם לומין לאי
 תנא פת ה׳יא בפת הוא למחמיר ר״א בן יעקב משים שהפת רחיק מהאור אבל חררה
 שמדובקת לנחלים בפניה העליונים סגי קמיע דלא סגי אלא עד דאיכא תחתון ואי תנא
 חררה ה״א בחררה הוא דקא מקיל תייק אבל בפת ליבעי גס הניס התחתונים קמ״ל ללא
. כשחל י״ד בניסןע״ש: ובירושלמי פריך ח ס פ ת ה ץ א ל ש ל ש א מ  בעי עכ״צ ז״ל: י
 חמן [ס״ס תמיל נשחט] תנינן תשכה ינאי וצלו את פסתיהן שאין צלייתו לוחה את השנת
 וכא את אמר הכין ומשני א״ר יוסי תבורות זריזות הן וכלמשני בנמרא לילן ופרכינן
 בגמ׳ לילן הא לאו האי טעמא לא והא אמר מר גדיא בין שריק בין לא שריק שסיר למי
 ומשכי התם מינתח ואם פותח פי התנור עייל ביה זיקא וקשי ליה הבא לא מינתת ואי
. כתב הרמב״ס ז׳׳ל ץ ז י ח א מ  מגלי ליה לא קשי זיקא הלכך אי לאו לזריזין הן אסור: ו
 העיקר מאחזין את האור אלא שיש להסתפק אם היתה גרסתו מחיזין בלתי אלי׳ף והוא
 באלה שמיעט שהעיקר הוא באל״ף . את״כ מצאתי שה׳׳ר יהוסף ז״צ מחק האל״ף ונקל
. נראה לגירסת הרמב״ס ז״ל כדי שיצת האור. ר ו א ז ה ו ח א ה י ש ד  המ״ס בשו׳׳א: כ
. ירושלמי כיני מתניתין אף ם י מ ח פ ף ב ר א מ ו ה א ד ו ה  וכן הגיה ה״ר יהוסף ז״ל: ד י
 בסחמין כל שהן. ומשמע מפי׳ רש"׳ ז״ל לצא הוי גריס מלת אף במילתיה לר׳ יהולה שזה
 לשונו ר׳ יהודה אומר אם ה־תה מלורת כחמים אין צריך להאחיז בה האור אלא כל
. וכן נראה מרב אצפס והרא״ש יהר״ן ז״ל: ודעת הטור שם סימן רנ״ה וגס כ  שהוא ע״
 דעת רבימ ירוחם דר׳ יהודה אינו חולק על תייק אלא מוסיף על לבריו ותנא קמא
 מזדה לו. אכן מתוך פי׳ הרמב״ם ז״ל שכתוב שם ואין הלכה כר! יהודה משמע שסובר
 שבא לחלוק וכן נראה ג״כ מדבריו שס פ״נ שלא חילק בין סתמים לעצים כן כתוב שם
לך פי' ה״ר יהונחן ז״ל שמצאתי בשכ״י ישן משל:לי; את הפסח לתנור הי  בבית יוסף: ו
 החם בשפוד והלו׳ באמצע התנור והגחלים למטה ואע״פ שאינו במאכל בן דרוסא׳ קודם
 שתשקע החמה שרי משוס דבני חבורה זריזין, הן ולא אה׳ לחחייי בגחלים וכל א' נמי
 מדכרי להדדי מה שא״כ ביתיר הצולה בשר ובצל וביצה בכל שבתות השנה. ודרך הפסח
 שרבים מהחנריס יחד כדכתיב ואם ימעט הבית מהיות משה ונוי ועיד לאיכא מייד אק
 שוחסין את הפסח על היחיד כרי שלא יביאוהו לבית הפסול כדכתיב לא תותירו ממנו היו
 רבים מתחברים יחד על טלה א : ומאהיזין את האור ועוד קולא אחרת עבדי לבכי
 חבורה במדורה ולפי שלא מנינו למדורה חבורה שיתחברו יחד עליה כמה דאשכחן בטלה
 בפסח נקט מדורת בית המוקד לשכה גדולה היתה שהכהנים מחהממים שם במדורת אש
 הנסקת בה תמיד מפני שהכהגיס הולכים יחפים על רצפה של שיש של עזרה כדתנן במס׳
 זבתיס הואיל ורצפה מקדשת כדכתיב קדש המלך את תוך התצר וכלי שרת מקדשין מה
 כלי שרה צא יהא דבר חוצץ בינו לבין כלי שרת אף רצפה לא יהא דבר חיצ׳ן בינו לבין
 הרצפה וקא מקיל במדורת בית המוקד שמאחיזין את האור מעט בעצים שצ מדורת
 בית המוקד קודם שתחשך והיא מהבערת והולכת ודולקת משהתשך ולא תיישינן שמא יהיו
 הכהניס צריכין להבעירה משתתשך משוס דכהנים זריזין הן ומזכירין זה לזה משא״כ
 בגבולין שצריך אדם להבעיר מדורתו מבעוד יום כדי שתאהוז האור בחב כל בקעת ובקעת
 ברוב עביה וברוב הקיפה כדאמריכן בגמ׳ שאם אינו כן גזרי׳ דיצמא את* להדליק משחחשך:
ן וכו׳. כלומר אף בנבולין אם היתה מדורת פחמין בבל י מ ה פ ף ב ר א מ ו ה א ד ו ה ׳ י  ר
 שהואסגי. (הגה״ד, נ״ל ולא צריך שהאחוז האור ברוב כל סהם ופתם): שהיא דולקת

ת פס חשיבה ולא יכלו להשיבן אמרו ב״ש לב״ה אי אתם מולים לנו שאין צולין  זבסגולי מ
 בשר ובצל וביצה אלא כלי שיכלו כל צרכן מבעו׳׳י ולא יבלו להשיבן ע״כ ועיין במה שכהבהי
ן וכ!'. פי׳ בערוך אונין בלשון ת ש ל פ ן ש י נ ץ או נ ת ו ן נ א אי ״ ש : ו ב נ  לקטן ספ״
 מקרא תקוה והוא חיטין כמו את תקוה חיט השני ע״כ ח״ל הר״ש ז״ל בפי״א לנגעים
 סימן א׳ והאונין של פשתן משיתלבנו טתנין היו החושי; של סשהן לתוך התנור כלי שיהבילו
ו ל״נ הבא מבעו״י וכן כתב הב״י ל י ב ה י י ש ד א כ ל  ויתלבנו כלתנן בפ״ק לשבת ע״כ: א
. יחש׳ מי מוליע אם נצולו ם ו ד י ו ע ב ו מ ד ו צ י שי ד א כ ל  ז״ל שכן מצא בספרים: א
 מבעו״י ומשני אס נתקלקלה המצודה דבר ברי הזא שכבודו מבעו״י ופריך ואפי׳ נתקלקלה
 ניחוש שמא לא נצודו מבעו"* ומכני הב״ע בפורש ביער מקום שהן מצרין תדע לך שהוא
 ק דתנן דגים בהדייהו ודגים לא במקום שהן מצוין וה׳׳נ במקום שחיה ועוף מצרין:
י כו׳. וכתבו תוס׳ ז״ל אין מוכרין לנכרי אע״נ דאי עביד כר ן לנ כרי ן מו א אי ״ ש  ז ב
 להו בשבת לא מיחייב חטאת מ״מ מאחר שהנכרי מחמר או עישה בשבת בידים דבר
 שאמר לישראל מן התורה גזרו רבנן עם חשיכה משום דמיחלף בשלוחו ע״כ: וביד פ׳
 ששי דהצכות שבת סי׳ כ׳ וז״ל שם צא ימכור וכו׳ שכל זמן שהוא בביתו אין אדם
ז ישראל בידו יראה כמו שמכרו פ ח  יידע אימתי נותן לו וכשיוצא הנכרי מביתו בשניי ו
. ומצאתי מנוקד במשנת ן וכו׳ ד ב ע ת ל רו ו ן ע ץ גותגי א א ״ ש : ח ב כ  צו בשבת ע״
ם ן ע רי ן ב״ה מתי ל ו בכ  ה״ר יהוסף ז׳׳ל לעבדן הבית בדגש והוא תימה בעיני״): ו
. כלומר שריית דיו וכל הני דהנן בהו ב״ה מתירין היינו עס השמש. וצ״ע מ״ש ש מ ש  ה
 דהכא תני עם השמש ספי מכל שאר דוכהי דקתנ׳ עם חשיכה ולשון הרמב״ם ז״ל שם
 בפ׳ ששי קודס חשיכה וכתב עליו מגיד משנה ומ״ש רבעו קודם חשיכה ובמשנה עם השמש
 לפי שכבר באר שמשתשקע החמה עד שיראו שלשה כוכבים הוא בין השמשות שהוא ספק
 חשיכהע״כ. ופירשו בתום׳ ודוקא בשקצץ וכדאמרינן בגמ׳ גבי אגרות ובייש אסרי
 אע״פ שקצץ וכתב הריין ז׳יל ומסתברא לי דכצ 1שקצץ אע״פ שעשה הנכרי מלאכה בשבת
 מותר ללבוש ישראל הכלים בשבת עצמה וצייד להא דאמרינן ס׳ כל כתבי נכרי שהדליק
 את הנר שאם בשביל ישראל אסור להשתמש לאורו דהתם משוס דנכרי אדעתא לישראל

 קעביד אבל כל שקצץ אדעתא דכפשיה קעביד ושרי לישראל להשתמש אפי׳ בשבת ע״כ:
. שהם קשים לכבס ן ב י ל ן כל י תנ ו ו נ י א שה ב ת א י ו ב ץ הי ג ה ו ר רשב׳יג נ מ  D א
 וצריך שלשה ימים ומתמירין היו על עצמם כנ״ש והא דלא קתני הא מיצתא גבי שלשה
 דברים שהיה רשב״ג מחמיר כדברי ב״ש בסי שני לי״ס משוס דהתם לא איירי אלא במיצי
: ח פ ס  די״ס אבל נמילי דחול לא איירי. הר״ן ז״ל: ומחק הר׳ יהוסף ז״ל מצת שהיו מ
. וק״ק לע״ד מ״ש דקת:׳ הכא ׳ ד וכו ב ת ה י ת ב רו ץ קו נ ע ו מ ו ש ל א ו ו ל  ושוי[ א
 תנא זשזין אלו ואלו ולא קתני ושזין שטועגין כדקתגי בם׳ יו״ס שתל תר׳ דמני ושוים ולא
 קתני מלות אלו ואצו ושמא משום דהכא קתני הרבה פלוגתית דב״ש וב״ה או שמא לרמוז
 לנו שאין מוסכם זה הושוין שהרי הוא דלא כר״ע ודלא כת״ק דר״א כמו שאכתיב בסמוך
: ובנמ׳ בעינן מאן תנא לכל מידי דאתי ממילא שפיר דמי ע ר  והוי כמו כל המוסיף מ
 א״ר יוסי בר׳ לזנינא ר׳ ישמעאל הוא דתנן בפי שני דעדייות השוס והבוסר והמלילות
 שרסק מבעו״י ר׳ ישמעאל אומר יגמור משתחשך. ר׳ אצעזר [בן שדת] אמר ר׳ אצעזר
 [בן שמוע] היא לתכן לקמן ר״פ כ״נ תלות דבש שרסקן מע״ש ויצאו מעצמן אס־רין ור'
ד אלעזר אמאי לא  אלעזר מתיר זבגמ׳ יהיב סעמא אמאי ר' יוסי צא אמר כר׳ אלעזר ו
 אמר כרי יוסי. ומשמע ללרי־ייסי ב״ר חכינא מתני׳ לקתני ושויןללא כר״עללר״ע אפי׳
ד אצעזר ור״ש לגס הוא  בזה חולקין ב״ש וב״ה וכן לר״א בן פדת מתני׳ ללא כת״ק ל
 ס״ל ברי אצעזר בן פמוע כמ״ש לקמן ר״ס חיית ודלא כר׳ ישמעאל 1ר׳ עקיבא כדמשמע
. ונציה זו היינו ע״ג נהלים ממ: וכמו שנכתוב בסמוך י ו כ ר ו ש ן ב לי ן צו : י אי ׳ מ  מ
. איה מרסי שינלו הצדי״ק קמוצה ו ל ו צ י י ש ד א כ ל  בשם הר״ן ז״ל וכן הוא בש״ע: א
 וכן נקד ה״ר יהוסף ז״ל גם מחק מלות מבעוד יום שבכל משנה זו: ונראה מדברי הרמב״ס
 ז״ל שס פ׳יט דמאכצ בן דרוסא׳ היינו חצי בישול וגס הראב״ל ז״צ הודה לו שם בפירוש
פ הר׳יז ז״צ בר״פ כירה דף קי״ג דאע״ג דביצה מצטמקת ויפה היא כדאיתא ד פ  זה: ו
, דכדי שיצולו היינו ׳  בגמ׳ ורב ס״ל דמצנימק ויפה לו אסור והכא מפרש רב עלה דמת:
 כמאכל בן דרוסאי היינו סעמא משים דמתנ" דבשר ובצל וביצה לא מפסיק ולא מידי בינ;
 לבין האש וכל שנצולו כמאכל בן דרוסא׳ מחרכי זמססד׳ ומשיה שרי אבל מקמי הכי
 שעדיין הס ח״ס לא מפסדי בחתוי גחלים ומש״ה אסירי אבל היכא דמפסקא קדרה כי
 מחתה לאחר שהגיע למאכל ב״ל לא קשי ציה אדרבא ממהר בישולו ואסור ע״כ בשיני׳
 לשון קצת: ויש מי שסובר להא דאםרינן בצל וביצה אצא כלי שיצולו בלצורך הלילה לוקא
 היא אבל לצורך מחר מותר להטמין עיין בב״י או״ח סי׳ רנ״ז. ובמקומוה אחרוה קודם
 לזה. וכתוב בכלט סי׳ ל״א והא דתנן אין נותנין פת בתנור עם ח^יכה וצא חררה ע״ג
 גחלים אלא כדי שיקרמו פניה דוקא כשאין לו מזון ג׳ סעודות אבל יש לו מזון ג' סעודות
 מותר דכשבת גופיה אסור לרדות דצאימת קבעי צה למ״ש ובלא חתוי מוי אפייה וה״צ
 כקדרה חיה ע״כ: וכתוב שם ביד פ״ג גם בטור שם סימן רכ״ד ואם נתן אותם סמוך
 לחשיכה ולא קרמו סניה אם במזיד אסור עד מ״ש בכדי שיעשו ואם בשובכ מותר לו
 לרדות ממנו מוזן ג׳ סעודות ואומר לאחרים בואו ורדו לכס לכל א' מזון ג׳ סעודות
 וכשהוא מרדה לא ירדה אלא בסכין וכיוצא בו שלא יעשה בדרך שהוא עושה בחיל ואם
 נתנו בשבת אשי׳ במזיד מותר לו לרדותה קודם שתאפה כדי שלא יבא לידי איסור סקילה
 ע״כ ועיין עוד שם בבית יוסף או בשלחן עריך: וק״ק אמאי לא תנ* אין נותכין פת לתנור
. פירשו ה י ג ו פ קרמ  ולא חררה על גבי גחלים עם חשיכה אלא כלי ובר : שי

 והולכת לפי שאין דרכה להיות כבה והולכת ואינו צריך לחתות בה א״נ אמדורת בית המוקד
 קאי כלומר כי היכ׳ לנמדורת עצים מקיצי לבית המוקד בכהנים כמו כן במדורת פחמין

 מקילינן לכצ אלם וציכא לפליג עציה והיצכתא כזותיה ע״כ. סליק עידקא:
 p*lB ב א במה מדליקץ וכו׳, סעמיס מפרש מאי לשליק מיניה ופעמים במה
 י שהתחיל תוס׳ ז״צ. וראיתי מלקלקין ששוק במה מלציקין המ״ס בנקולת

 סגול
ד את העורות) היא בב׳ רשויה ולא כמו שאנו מהגין לקרות ננ• מושה מלו״קפדן ^ ט י הנראה ס׳ל להר״ש עמי כי קריאת המואר התמיד ענדן(לאיש ה  *) אי! אנו יולעיס תמיהתו. מ
 גשהוא בא כא! ללעת הריי לע^ב־ן (בבי דגושה) אזי הוא ש0 הפועל בנו"! למי י רבים והגונה 'לעגל אותן ולנר זה אינו נ>ון מ««ם שכתב התשאיי, ואולי 3א הליי ללוציא מגושמת כי׳ק ע׳ כ•^

 תוס׳ ז״צ במנתות לף ע״ח כל שפורסה ואין חוטין נמשכיןממנה: ובירושלמי אמריגן
 זריזות הן הנשים בפת יותר מן התבשיל וליכא למיחש לשמא יתתו: תבשיצ לרכו לאוכלו
ר עז הח: ד׳ אלי  רותח ואתו לחתו״ כלי לאכצו הם אבל פח אין לרכו לאכצה רו
. ה״ר *הוסף ז״ל הגיה שיקרם ומתק הוי״ו ה ל ן ש ו ת ה ת ם ה קרו י שי ד ר כ מ ו  א

 סועד לן



 טםכת מלאכת שלמה שגת
ן האי לקחני פתילת הננל ולא התצי פתילה קע י י ד ת הבגד. ממ׳ ל י ת  בלבד: פ

׳ ה״ל י פ ל וכתבתיו במסכת בצים סכ״ח : והשונו היא לר׳ אליעזר גרסי׳ ביו״ד: ו  מ
 יהונתן ז׳יל ור״ע סבר לקסול מועיל לבשלו מתורת בנד ולא חיישינן לילמא מימלך וסשיפ
ל מ  לה מקפולה ואע״פ שלא הבהבה וכ״ש אם הבהבה שא״א שלא נשרף אחל מתוטי ה
. לאו לוקא על פי הנר סמוך לפה אסר שם הפתילה ר י הנ ל פ ה ע נ נ ת י  ע״כ: ר ו
 להה״נ על הנר באמצע חללו של הנר אלא אורתא דמיצתא נקט שמניתו סמוך למקום
. אותה שפוסרת. ל חרס א ש י ו ה ל י פ א  הפתילה כלי שתללק יפה יפה כך נלע״ל: ו
 ופי׳ ה״ר לול אבולרהס ז״ל לא יקוב אלם שפופרת של ביצה וכוי נזרה שמא לקלות
 השפופרת יסביר שלא ינענע הגר ויקת אותה ויסתפק ממנה ואפי׳ היא של חרס שהיא
 כבידה ומאוסה ולא נחוש שיקחנה שמא ינענע הנר אפייה אשור ואין צריך לומר אפי׳
. בפסחים פ״ק דף י״א רמען ר י ת ה מ ד ו ה  היתה מכסף או מזהב עכ״ל ז״ל: ור׳ י
 דר׳ יהודה אדר׳ יהודה ולרבנן אלרבנן דתניא תבל שנפסק לא יהא ר\שרו אלא עונבו
 וצא גזרינן עניבה אטו קשירה ר׳ יהודה אומר כורך עליו פונדא או פסיקא ובלבד שלא
 יעכבנו גזירה משוס קשירה היאיצ והוא עסוק בכך והכא רבנן גזרי ור' יהודה לא גזר
 ומשנינן דרבנן אדרבנן לא קשיאשמן זה בשמן לכל שנה מיחיף ואתי למיכל מיניה עניבה
ד יהודה אדר׳ יהודה נמי לא קשיא טעמא דר׳ יהודה לאו משום  בקשירה לא מיחלף ד
 דגזר עניבה אמו קשירה אלא משום דקםבר עניבה גופה קשירה היא וה״נ משנינן אההיא
 דלקמן פט״ו קישרין דלי בפסיקיא אבל לא בחבל ור׳ יהודה מתיר כדכתבינן התס: ומחק
ם. סמי י י לי ג פ ם מ י ב כ ו י כ ד ב ו י ע נ פ  ה״ר יהוסף מלת אדם מבבא ללא ימלא: ה מ
 מפר׳ בבבלי גס בירושלמי של סכנה ור׳ יוסי בעי התם אי בשל סככה כיתני מותר ומשמע
. האי חולה וכו׳ צמאי ר ו ט ישן פ ה שי ל ו ח ל ה י ב ש ם ב א  התם לאיכא לתני מותר: ו
 לסבר האי תנא למלאכה שאינה צ״ל ח״ב עליה עכ״ל ר״ע ז״צ. אמר המלקט ור' יהזלה
 היא: ובגמרא והא לתני ד אושיעא חס בשביל החולה שיישן לא יכבה ואס כבה פטור
 אבצ אסור ההוא בחולה שאין בו סכנה: ותמהתי שמצאתי בפי' ה״ר יהונתן ז״ל אהאי
 רישא למתני׳ שכתב ומיירי בחולה שאין בו סכנה וכן בשאר הנד עמו שאס היה בהם
 סכנה מותר לכתתילת וסתמא זו כר״ש לס״ל כמוציא את המת לקוברו שהיא סטור משום
 להוי מלאכה שאינה צריכה לגופה כלומר שאין המתי צריך לו כלום ברהי׳ר ללא משכחת
ן שהוציא י  הוצאה הצריכה לגופה אצא שאס הוציא כלי לרה׳׳ר והכלי עצמו צריך לו ברה״ר מ
 מרא לר״ה לחפור בו שם או שהוציא ככר לרה״ר שיהכה בו שם ברה״ר הוא או חכרו
 ע״כ. וגבי סיפא דכחס על הנר וכר כ׳ והאי סתמא קחני לה ר' יהודה למחיינחסא־!
 במוציא את המת לקוברו או אפי׳ לפנות את ביתו מטומאת מת ג״כ נוף הכבוי שבו
 נעשית המלאכה אינו מועיל לו כלום אפי׳ כשהוא חס על הפתילה לא יועיל לו כלום שאישו
 ראש הפתילה היה דולק תחלה לא ישוה לו כלום שהרי כשירצה להדליקם פעם אחרת
 יסיר ממנה ראש הפתילה תחצה ואין זה כבוי פחמין וכ״ש כשהוא חס על השמן ועל
 הנר שאין ההנאה והתועלת בגוף המלאכה עצמה דהיינו כבוי אלא זה בכה וזה בכה ולא
א  אשכחען חיוב בפתילה אצא כגון שהיתה פתילה חלפה שלא היתה מהובהבת ועכשיו ה
 מכבה אותה ומחייב אהדלקת ועל כבויה א״כ שמכבה חותה תכף שככנס שבת כגון שהדליקה
 בע״ש דלא מיחייב אהדלקה ומיתייב משוס כבוי לפי שבזה הכבוי נעשית כצי וראויה
 להדליק בה יותר משלא יעמוד א:ר אותן חוטין על ראשה עוד וזהו לשון מסני שהוא
 עובה פתס שהוא מתכיין ממש לעשות קרש עכשיו שידליק בו פעם אחרת כדרך כל עשיית
 פחש שבעולם שהוא נעשה בכבוי עכ״ל ז״צ: והוא מן התימה מה שכתב לרישא כר״ש
 לה f בגמ׳ בהדיא מכריח מנת הדייא לרישא למי ד יהודה היא דקתנ׳ סיפא ח״ב ש״מ
. גרסי׳ במסיק ה״א והסי״ן קמוצה ם ח ה פ ש ו א ע ו ה י ש נ פ : מ ( א״  ד יהולה הי
 ומשקינן בגמ׳ וכן משמע כמי גירישלמי דר יוסי כר׳ שמעון דלקמן ס׳ עשירי סי׳ ס׳
 לס״ל למלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה ובהא אפי׳ דיש מודה למש־ם דקא
 מתקן מנא וצריך לגופו הוא דיקא נמי דקתני שהוא עושה סחם ולא קתכי שנעשית פחם
 שמע מיניה: והביא בכאן תוי״ט מה שפירשו שם בתוס׳ דהיינו כשעושה מלאכה וכו׳.
׳ רש״י ז״ל בגמ׳ וז״ל ואין לך כבוי הצורך לגופו אלא כבוי של  [וכ״ה] ג״כ הכא נפי
ר מהר כשירצה ו א ה  פחמי: כשעושיז אוהו יכבו׳ של הבהוב פתילה שהכבוי נעשה להאחיז מ
. גקד הר״מ ז״ל לידתן(הלי ן ת ד ר ל ם כ ) נשי ״ * ם י ר ב ל ג׳ ד  להדליקו ע״כ: ו ע
ב וידעה עת ללהנה וכך נראה בעיני ג״כ וכדכתיב ויהי בלדתה ויתן יד.  בתיר״ק) מכתי
 אמנם ראיתי כה״ר יהוםף ז״ל כקד לדתן הלמ׳׳ל כצר״׳ והדלי״ת בקמ״ן: ירושלמי אית
 תנאי תנו ילדות והיינו כדתני ד יהודה בעון נדרים בניס מתים ואית תנאי תנו יולד ת
 והיינו משוס דאין השטן מ־טרג אלא בכעת הסככה. ובבבלי ת״ר על שלש עברות נשיס
 מתות יולדות ר׳ אליעזר אומר נשים מתות ילליה ור׳ אחא אמר שאי; מתות יללות סי׳
 בחורות אצא בעון שמכבסות את צואת בניהן בשבת: והתם תניא בשם ד יהודה הנשיא
ר. ת הנ ק ל ד ה ב ה ו ל ח ב ה ו ד נ  דבעין נדרים כניס מתים וכן ס״ל נמי לר״א בר״ש: ב
 מפרש טעמא בנמ׳ היא קלילה בחדרי בטנה לפיכך תלקה בחלרי בסנה. חנה והדלקה
 הנר כדדריש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא אמר הקב״ה רביעית דם נתתי בכם על
 עסקי דם הזהרתי אתכם ראשית קראתי אתכם על עסקי ראשית הזהרתי אתכם נשמה
 שנתתי בכם קרויה גר על עסקי כר הזהרתי אתכם אס אתם מקיימין אותם מוטב ואם
 לאו הריני נופל נשמתכם . ובירושלמי מפרש אדם הראשון דמו של עוצם דכת׳ב ואד יעצם
 מן הארז ונרמה לו חוה מיתה לפיכך מסרו מכמים מצות נדה לאשה. ונתלה ארס הראשון
ן  חצה טהורה לעולם היה דכתיב וייצר ה' אצהים את האדם עשר מן האדמה. ותניא כי
 שהאשה מקשקשת עיסתה במים היא מגנהת חצתה וגרמה לו חוה מיתה לפיכך מסרו
 חכמים מצות חצה לאשה . ובהדלקת הנר אדם הראשון נרו של עולם היה שנאמר נר
 אצהיס נ״מת אדם וגרמה צו חוה מיתה לפיכך מסרו מצות הנר לאשה ע״כ: מצאתי כתוב
 אהא דאמרינן ממרא בפירקין דף כ״ג נר ביתו ונר חנוכה נר ביתו עדיףמשוס-שלום
 ביתו זשי׳ רש״י ז״ל והכי אמרינן לקמן ותזנח משלום נפשי זו הדלקת הנר בשבח שבני
 ביתו מצטערין לישב בחושך ע״כ מצאת* •כתוב עליו ושמעתי משום שלום ביתו סי׳ שלא
 תכשל באותו ע ן כדחנן על שלשה דברים נשים מתות בשעת לדתן ואי מהן הללקמ מנ

. *״כ י  **;) גי׳ז נהל׳

 סיול ובמה אין מדליקין המ״ם בנקודת קמץ וכן במה טומני! י ובמה אין שומני( במה
 נהמה וכו׳ אבל במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה שניהם גורסין אותם בנקודת קמין
 ושמעתי שעם לדבר לפי שכל במה הכתוב במקרא הסמוך למלה המתחלת באלף נקוד
ן ן במה אדע במה אקדם וזולתם וה״נ גרסי הכא בכל שיתא סדרי משנה: אי  בקמץ מו
ן וכו׳. בברייתא בגמ׳ כל אצו שאמרו אין מדציקץ בהם בשבת אבל עושין מהן קי  מדלי
 מדורות בין להתחמם כנגדה בין להשתמש לאורה בין ע״נ קרקע בין ע״ג כירה ולא
ש וכו׳. ופירוש לכש כמין צמר שיש כ ל א ב  אסרו אלא לעשות מתס פתילה לנר בלבד: ל
ה. והקשו . כמין צמר שיש בעדנ ן ד י א ת ה ל י ת  בארז: ובערוך ;רס צגש בגימ״צ: פ
 גתוס׳ ז״ל וא״ת והא מסיפא שמעינן צה כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן
. ועיין במ״ש ן  ותרצו דיש לומר דאין למדין מן הכללות אפי׳ במקום שנאמר בהן חו
ת גרסי׳ בלא וי״ו כדמוכח בנמ׳ דאיתא פ ז א ב  בסמוך במשנה ג׳ בשם הר״א ממיץ: ל
 התם ונס בירושלמי עד כאן פסול פתילות מכאן ואילך פסול שמנים פשיטא שעוה
 איצטריכא ליה מהו דתימא נשים בתוכה פתיצה כמי לא חדא קמ״ל: תו גרסי' בגמ׳
 אייר דרא אמר רב פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן
 בחנוכה בין בתול בין בשבת דקםבר כבתה אין זקוק לה ואסיר להשתמש לאורה ולא

ע ז׳׳ל צ:ון המתחיל וצא בשמן קיק וכו׳ עד תוך הפתילה  אתי לאטויי וכן הצכה: בסי׳ ר״
ד בפירושו ז״צ ודרשינן קרא הכי והנותר וכוי. אמר המלקט ו  אצא סביב כך צ״ל: ע
 הכי דריש לה בנמ' ובירושלמי מדכתינ צא תותירו ממנו עד בקר והנותר ממט עד בקר
 שאין ת״צ עד בקר ומה ת״ל עד בקר בא הכתוב ליהן לו בקר שני לשריפתו. ועיין
. ומסקנת הגמ׳ דיכול להדליק בשבת בשמן שריפה כשלא' ׳  במ״ש בפי כיצד מלין שיי י
. הכא מזכיר שאינו פשוט ׳ ל וכו ש ו ב ד מ ח ם א י מר ם או י מ כ ה  חל ע״ש שצה בי״ט: ו
 החלה וכ; בכמה מקימות חוס׳ ז״ל. פי׳ אע׳יג דקאי אפלוגתא ועיין במ״ש ספ״ק דסוכה
ב בספר הרוקת סי׳ מ״ה ומדצא קתני אין משתמשים לאורם ש״מ אין ו ת כ  בשמם ז״ל: ו
 מדליקי! בהם מפני שאין נמשכין אחר הפתילה אבל משתמשין לאורן ע״כ: והכי תניא

 בברייתא בגמ׳ ת״ר כל אלו שאמרו אין מדליקין בהן בשבת אבל עושין מהם מדורה
ה פ י ר ן ש מ ש ן ב י ק י ן מדל י א  בשבת בין להתחמם כנגדה בין להשתמש לאורה ע״כ: ב
ן י ק י ל ן מד ד אי מ ו ל א א ע מ ש . ירושל׳ הא בכל אילץ קדמא׳ מדליקין: ר׳ י ט ״ ו י  ב
. גמ׳ מ״ס אמר רבא מתוך שריחו רע גדרה שמא יניחכו ויצא. וכתבו תום' ן ר ט ע  ב
 ז" 3 אבל נפט אין ריחו רע כ״כ כמו עטרן ע״כ: ובירושלמי מה בין עטרן מה בין
 קר בי דגים קרבי דגים כל זמן שהן דולקין אין ריחן רע כבו ריחן רע עטרן בין כבה
 בין לולק דחו רע שצא תאמר הואיל וריחו רע יהא שעין הרחק ד חמות לכוס כן
 צדך מימר אין מדליקי} בי: ומצאתי שפי' ה״ר יהונתן ז״ל וחכמים בתראי מתירין בעטרן
ו דע טון שמנהגו צהלליק בו כל השנה זאע״פ ח ד  לעשות גס ממנו פתיצה ולא ח״שי׳ ;
 ששאר •השמנים שמזכיר הס בענין שמנים וצא לעשות מהן הפתילות שעוה אבל עטרן מיירי
 בענין שהוא עשוי בפתילות שעיה. ונפש מין שמן הוא שריחו רע ויש בו ב׳ מינין האי
 שאינו צק והשכי לבן והלבן יש בו דעיתא אחד שהוא עף כלומר שהשלהבת היוצאהממנו
 מימת שמנה מהפרדת מן הבגד כשעולה ונאחזת בכותלי הבית אס שמן או חצב נדבק
 בהם או כפני האלם אי בראשו אם נמשת בשמן ונזה השמן אפי׳ בהוצ אסור לפ* שיש
. לש״י ז״ל פי׳ קרבי דגים שנימיחו ור״ת ז׳׳ל מכח קושיא ם י ג ן ד מ ש . ע״כ: ב ה נ  בי סנ
ת י ן ז מ ש א ב ל ן א י ק י ן מדל ר אי מ ו ן א ו : ר׳ טרפ  פי׳ שמן דגים שבא מעינו של דג
. עוד «ש תנחיס אחרים חולקים בברייתא בגמ׳ ויש צק סברות אחרות ור; ד ב ל  ב
 ישמעאל בנו שצ ד יוחנן בן בחקא אומר אין מדליקי] אצא בשמן היוצא'מן הפרי צאכוקי
 שמן דגים ועטרן וצרי ור׳ יומן בן טרי ס״ל דאין לך לפסול אצא מה שאמרו חכמים
/ בשק דגיס ובעטרן דיש שזורי  אין מלליקין פי׳ כגון פסולי שמ:י6 דמתניתין ומדליק,
 אומר מדליקיץ בשרן פקועות ובנפט ע״כ: ועיין בתיס׳ פ׳ בהמה המקשה דף ע״ה שכתבו
 שס לר״ש שזורי ס״ל דמדציקים בעשרן ובנפט דוקא דאי ריף בעטרן קאמר היינו ת״ק
 ע״כ פי׳ תייק לברייתא דכתבינן דהיינו• ד יוחכן בן נזרי ומשמע לבא למעט שאין להדליק
 בפרו שימשמין בשמן אגוזים בשמן צנונות ולא בשמן לגיס ובעסק אבל כמן תרצו דאי
ץ וכי׳. ע א מן ה צ ו י ל ה  גרס״ אין מלציקין במיצתיה דר״ש שזורי אתי שפיר ע״כ: ג כ
 ופי׳ ה״ר יהונתן ז״צ כל היוצא מן העץ וכו׳. כגון קונבוס קנמו בלעי׳יז שעוטים ממנו
 השקים פמוציטס בהם חטה צריחים לפי שאין דרכו שהמשך הפתילה העשויה ממנו את
 השמן שבנר ט מם הפשתן לבדו ולפי שלא חשבו למעלה נבי כסיצ פתילות עשה בכאן
 כלל יבצמר גפן שמנהג העילס להדליק צפי שהפתיצה מישכת אז השמן אליה ואיכה יוצאה
 מן העץ עצמו אצא כמין הפרי ע״כ: ורש״י ז״ל פי׳ אין מדליקין בו לפשות פתילה מקוננים
 ובנד קוניוש ומצמר גפן ע״כ. ובעצי החושי ז״ל הלקו עליו למותר להדליק בקינביס וצמר
 גפן דאינס יוצאים מן העץ אצא זרע הוא כדאמרי׳ במכחוח קונבוס וצוף אשרה חורה
 שאר זרעים לא ופשתן נמי מין זרע היא אלא לאיצטריך במתני׳ משום דאיקרי עץ כרכתי׳
ב בעל סמ״ג ז״צ במצית ל״ת סי׳ ס״ה חייל ועוד ת  ותטמנם גפכתי העז ע״כ בקיצור: כ
 ^וימר הרב ר׳ אליעזר ממיץ ־ שאינו נקרא יוצא מן העץ אצא הנקלף נגן העץ קליפה
 העליונה כעין פשתן דאי מפרשינן הנדל מן העץ לא הוצרך לפנות לכש ופתילה האילן
 דתרוזייהו גדצין בעץ כינהו עכ״ל ז״צ. ואיתה למילתיה דר׳ אליעזר ממיץ כספר יראים
ר כלבו סימן ל״ו כתיב בכם ה׳׳ר דוד בר לוי ז״ל ליקא היוצא פ ס ב  שחיבר סימן ק״ב: ו
 ק העץ שכותשין בו אה העץ עצמו ומנפץ אותי אין מדליקי; בו אבל צמר גפן ודאי מדליקי[
 בו שאינו יוצא מן העץ אלא בתוך קלינה גסה הוא נברא כמו שהוא עם גרעיני הזרע
 ,יהקונמס שהיא ג״כ מן העץ עצמו שכוהשין אותו ומנפצין אוהו כמו הפשתן אפשר לומר
 עמלליקין בו כיון דדייק ונפיץ כמו הפשתן אע״פ שאינו. בפשתן לענין כלאים. וכן העץ
 שקירין גינשטא שכוהשין איתה ומנפצין אותה כמו הפשתן אפשר לומר ג״כ שמדליקץ בה
 או בפתילת הבגד כלה אך אין ילוע אצלנו אס מושכה השמן ודולקתהשמן יפה כמו הפשתן
 ןהקינמס עכ״צ ז״ל וכדעת ר״ת ז״ל וללא כרש׳׳י ז״ל שאשר להדליק בקינביס ובצמר גפן.
רושלמי א״ר בי  !עיין עוד כפסקי הרא״ש ז״ל. ועיין עוד בספר שבולי הלקט סי׳ י״ו: ו
 שמואל בר׳ יצחק כתיב להעלות נר תמיד שיערו לומר שאין לך ע־שה שלהבת אלא פשתן

0 אך מסושמשיס הם יחיא ;'עזוז עליהם ומכל ע> דאנליג.  עוד י?5ם מרים ל,חזי0 נ



 שלמה ^ ג
 מחמם את הצונן וכל שמחמס את הצונן מוסיף הבל הוא וכיון שכן היאך אפשר דכי;תן
 את האפר דהויא נתינה כל דהו כמו שנסרש בסמוך בס״ד לא יהא מוסיף הבל ותו וכו׳
 עד אלא ודאי עיקרן של דברים כלבד רבינו האי גאון ורבינו אפרים גאון ז״ל שפירשו
 דהכא לא אשר בהממנה כלל אלא כגון שהקדרס יושבת על כסא של ברזל וכיוצא בו או
 שהיא תלויה באבנים שאץ שולי הקדרה נוגעים בנחלים ומש״ה כל שגרוף וקטום דאיכא
 הכירא שמסלק דעתו מלתתות מחלים שרי ע״כ. ועול כתב ז״ל עד שיגרוף או עד
 שיתן האפר מפר׳ בירושלמי הגורף צריך שיגרוף כל צרכו כלומ' שלא ישארו שם גחלים
 כלל וקוטם אינו צריך לקטום עד שלא ניכר שס אש כלל וה״כ משמע לערן קטימה ממי
 לילן מלאמרינן וכו׳ ומתני׳ נמי ליקא לקחני שיתן האפר ולא קתני שיטמין באפר משמע
י לן בכל להו ובנריפה געי נריפה  לבקטימה בכל שהוא שגי והיעו טעמה לבקטימה מ
 גמורה.משום למריפה א׳ נדף מקצת גחלים והרת מקצתן אין בנשארות היכר כלל אבל
 מכיון שנתן אפר ע״ג כל הנחלים הא עביד ליה היכרח בכולהו ע״כ. ובמסקנת ;*׳לתיה
 כתב לנראה לו לברי הח״ה ז״צ שכתב לגורף היינו שיגרוף כל הגחלים לצד אחר אבל
 אם גרף את הכל והוציא לחוץ אפי׳ בתנור שרי לליכא למיחש למילי ע״כ: בש״א חמין
ל. אומר רי׳י דודאי תבשיל אסרי ב״ש משים דלעולס יפה צו אע״י  אבל לא תבשי
 מתבשל כל צרכו אבל חמין שאץ יפה להן אלא ער כדי צרכן אבל מבאן יאילך רעלהס
 כלמוכח בגמ׳ צא אסרי ב״ש לליכא למיגזר שמא ׳חתה לבלא חתוי יוחמו כל צרכן ע״כ:
כר. אפי' חמין לשריכן להשהות על גבי כירה גרופה או שנת;  בש״א נוטלץ ו
. בגמ׳ אמרי׳ ן  וכו׳ כך נראה שצריך להגיה הלשון בפי׳ ר״ע ז״ל: ובח״א אף מהדרי
 למ״ד מחזירי[ מחזירין ואפי׳ כשבת מכלצ דעיקר פלוגתייהו בחול היא ועוד מדקדק
 ר״ת מדקאמר צא יתן עד שיגרוף ואי לא יתן לא יחזיר הוא איך יגרוף או יקשוס בשבת
 והל״ל אא״כ גרף וקטם אלא בחול נמי אס־ר להחזיר וכי תימא א״כ לב״ש למה לא מחזירץ
 פירשו בתום׳ ז״ל דכל שהוא סמוך לחשיכה כ״כ שכשהתבשיל צונן איט יכול להתחמם מבע״*
 צב״ש אסור וכל כה״ג מיקרייא חזרה וכי יהיב לה ע": כירה מקמי הכי מקרי שהייה
 ואפשר ג״כ שאפי׳ היה התבשיל חם כל שאילו היה צונן צא היה שהות ביום כדי להתחמם
 אסורלב״ש משום גזרת הגאון*) יב״ה שרי וכתבו בתיש׳ דמדב׳׳ש אסריכה״ג אפי׳ ממפה
 נשמע צבייה כשאינה גרופה דכצשהוא שמוך לחשיכה כ״כ אסיר ולא נ״ל כן משום לבייש
 לעעמייהו אזצי דבעו גכילהו מלאכות שאדם מתחיל מבע'!י הוא אס נעשה מקצת מעשה
 שלהן קודם צחשיכה אבצ לב״ה דמתירין בכוצן עם השמש כדאיתא בפ״ק אפי' אין שהות
 ביום בדי צהתחמס שרי ומש״ה אמרינן נגמ׳ לדברי האומר מחזירין מתזירין ואפי׳ בשבת
 משום דצהחזיר סמוך לחשיכה לא איצמריך להו לב״ה דהא בכל המלאכות כולן הן מתירין
 עם השמש אלא משום לחזרה לשבת גופיה הוא דאיצטריכו צאפליג׳ אבל אה׳׳נ לאפ״
 בשאיכה גריסה מבעול יום שרי. הרץ ז׳יל. ומצאתי בסי׳ ה״ר יהונתן!״ל כירה זי
 עשויה כעין תצי עגול ופתוחה מצד א׳ ופתוחה מלמעלה כשיעור שתי קדרות ופעמים
 שנותנין בתוכה ופעמים על גבה וכיון שהיא כ״כ פתוחה מלמעלה אינה מחזקת תמימותה
 כמין כיפה שאינה פתוחה מלמעלה הלא שיעור קדרה א' ולא פתוחה ממש אלא חצוצ כמין
 כברה וכ׳יש כמו חטר שהוא סתוח סתת קטן מלמעלה וסיור מכל צדדיו כי אם מעט.
 וגחלת קש ונבבא אינה בת קיימא ואין חמימותה רב וגדול להעלות לקדרה ההבצא מפני
 שהיא למעלה ומש״ה א״צ שיגרוף כל הגחלים מתחת הקדרה כצומר להוציאם חוץ מן הכירה
 לגמרי ומשהה קדרתו על הכירה עד.חצי הצילה או עד למהר ולא גזריץ שמא ־ימצאנה
 צוננת וירתיחנה דכיון שלא הדליק הלא בקש ובגבבא וצא הדליק אלא בתוך כירה ולה
 בתוך תנור גילה דעתו שאינו מתרצה בחמימות קדרתו. בנפת ובעצים. שנחלתם קיימה
 זמן מרובה ומוסיפין הבצא בכל עת ומבשצין הקדרה מאציהן. לא יתן. מפרש ממ׳ לה
 ישהה אפי׳ לשהות על הכירה קדרתו מבעוד יום אסיר עד שיגרוף כל הגחלים לגמרי מכל
 הכירה משים דמיסיפי׳ הבצא ונוגח זס האיש ודעתו בחמימות שהד בשל בעצים וגפה
̂יה צומת וירתיהנה בגחלים שהחתיו. או עד שיתן אפר.  ושמה ימצאנה בשליש הלילה או בח
 צונכת ע״ג גחלים לכבותן ולצננן וכיו; שגילה דעתו שאין רצונו בחמימות קדרתו צא מריק
 שמא יהתה מחצים אע״פ שה; לוחשות מההת האפר שנתן עציהן. בש״א תמין אבל לא
 תבשיל. כלומר ומה הן משהין ע״ג כירה כשהסיקזת בקש ובגבבא אע״ס שאיכה גרופה
 או כשהשיקיה בגפת ויעצ־ס כשהיא גרופה וקסומה ב״ש סבלי דוקא חמין מים חמין דלא
 צריכי לבשולי וליכא למיגזר שמא יחתה ממעט חמימות שגי ליה אבל הבשיל שאיני ממשל
 כל צרכו אע״ס שהוא מבושל כמאכל בן לרוסאי אסור לשהותו ע״נ כירה אע״פ שקטמה
 דיזרינן שמא יחתה אח״כ ואפי׳ בגריפה לגמרי גזריכן גרוסה אשי קסומה א״כ יכניס הנחלים
 לכירה שהוציא תוצה לה וב״ה ס״ל כיון שגילה לעתו מעיקרא שאינו מקפיד בחמימ ת
 הקלירה ובבשוליה שהרי גרף אותה או שקסמה מותר לשהות עצ גבה. בש״א נוסלין.
 כלומר כי היכי רפליג׳ בלשהות ו ב״ה מקיצי; בשהיית הקדרה עי!ג הכירה כ״נ פליגי
 בלהחזיר בליצ שבת או בשבת עצמו דב״ה מקילין ומחירין להחזיר הקדירה שנטל ממנה
 והשאיר ממנה לצורך מחרתו ולא נזריכן דילמא אה׳ לאחתויי כיון שריצה בתמימות קליל תו
 שהרי מהזירה ע״ג כירתו ולבייש מחמירין אפי׳ במים המין שהתירו לשהוח אשרו
 להחזיר. ע״כ י• ב תנור שהסיקו וכי׳. כתב ר״ח ו״ל וקיי״צ מתני׳ בתנור של נחתימין
ק ככירה של נחהומיןהזא הריין ז״ל!:לעייל  ותנור של נחהומיןמפורש בפ׳ צא יחפור אגל תטר ד
 פי׳ תנור לידן היינו פומי שפיהם מן הצד דביון שפיהם מן הצד צא נפיש הכצייהו ודיי;1;;
 להו ככירה ומהכי להו גריפה וכ׳ינ מב״י סי׳ רכ״ג. וכתבו תיש׳ ז״ל הי להחזיר תנן הנה
 נמי האי לא יתן ר״ל לא יחזיר אבל לשהות משהה אפיי בתנור שאינו גדף וקסום ע״כ.
 והילך פי׳ ה״ר יהונתן ז״ל תנור שקצר למעלה ורחב למטה נקלט חומו לתוכו יותר
 ויותר מכירה ומש״ה אפי׳ הוסק בקש ובנבבא הרי הוא אסור ואע׳יפ שהוא גרוף וקסום אשיר
 לשהות עליו שכיון שהוא משתמש ומבשל בתנור ומשהה בו בע״ש נמצא שדעתו נכונה ומקפיד
 בחמימות קדרתו וגזרי׳ שמא יחתה בגמלים ואע״פ שנרוף וקטום כדפרי׳.כיפה שהסיקוהו.כיפ:
 אין בו אלא שפיתת קדרה א׳ ומשמר חומו והכסוי של מקים שפיתת הקדרה עשוי חלולי! כמין
 כברה. בגפח ובעצים שחמימותס רבה שהרי מוסיפי! גזרה שמא יחתה אבצ בקש וכגמא

 לא גזדנן ע״כ. וכתב בספר לבוש החור סי׳ רנ״ג סעיף א׳ זז״צ וכוסח שהוא מקום ששיחה
 *C צ״ל הרואי!. קלרס

ת כ א ל  מסכת מ
. ופי׳ ה״ר יהונתן ו״ל עשרתס סירות האילן לסעולת שבת שאף ׳  ע״כ:־1 עשרתם כו
 אכילת עראי. שמוהר לאכול בחול מפירות שלא נגמרה מלאכתן(כלומר שלא הוקבט
 למעשר שכל מין ומין יש זמן קבוע ילוע שיקבעו למעשר שאפי׳ אכילח עראי אסור
 לאכול מהן אבל קולש לכן מותר לאכול מהן אכילת עראי בחול) אבל בשבת אסור לכל
 אכילת סירות שיאכל אדש בכבת לכבול שבת אפיי תמרה א׳ או ענבה א' אכילת קבע
 מיקרי למקיים בה וקראת לשבת עונג ע״כ: ופי׳ הרב ר׳ משה אלשיך ז״ל בס׳ ויגש
 דף ט״ט ע״א עם חשיכה הוא קודם לספק חשיכה ע״כ. ומ״מ הוא סמוך ממש לספק
 חשיכה כלקתני עם חשיכה וסשוט הוא: בפי׳ ר״ע ז״ל ונותק עליו חומרי יום וחומרי
 צילה אמר המלקט סי׳ חומרי יום א׳ מוצאי שבה הוא וחומרי לילה אי ע״ש הוא:
 וכתוב בכלט סי׳ ל״ו והא לאמרינן דאין מדליקץ את הכרות יש אומרים דאסי׳ ע״י
 א״י קאמר ואע״פ שהוא ספק חשיכה ויש מתירין ע״׳ א״י משום שבת לאין שבות
 במקום מצוה והללקה ולאי מצוה גלולה היא א״נ משים לאמירה לנוי שבות ולבר שהוא
 משום שבות^לא נזרו עליו נין השמשות. ויש שיאלץ הא לאמרי׳ בספק חשיכה אין
 מלליקץ נראה הא ולאי יום מלליקין אע״פ שהוא סמוך לחשיכה ואמאי והא צדך להוסיף
 מחול על הקודש דבר תורה וכ״ת דםפק חשיכה הוא התוספת הזה והודאי אימ שמפני
 הספק הוא נאסר וי״ל שטון שהתוספת אין לו שיעור מן התורה ובכלל זהגםספקתשיכה
 לפיכך אין מדליקין את הנרות לעת מאת עכ״ל ז׳׳ל: אין מעשרין את הודאי ואין
 מטבילץ את הכליס. פי׳ אם אינו צריך לפירות או לכלים לשבת : ובירושלמי מתני׳
 בכלים גדולים אבל קטנים מערים עליהם ומטבילן תנא רב הושעיא ממלא הוא אדם
 בכלי טמא מן הבור ומערים עליו ומטבילו: וכתוב נב״י איית ס״ס שמ״ג וז״ל ואפשר
 שרבינו יעקב ז״צ שובר למתני׳ דקתני אין מעשדן את הודאי אבל מעשדן את הדמאי
 עצ כרחך צא במעשר לצורך השבת עסקי׳ לא״כ אפי׳ ולאי הוה שרי לעשורי לולאי כל
 לצורך השבת דבר מצוה הוא וכיון לבשצא לצורך השבת עסקי׳ לא הוה לו למישרי לעשר
 אפי׳ דמאי אם צא מפני הדוחק ולכן כ׳ רבינו או שהיה טרוד והוצרך לעשר פי׳ בלומר
 שמפני הסרדא חקא שרי הא אם אינו פרוד לא ולפי זה צא התיר רנינו צעשר אצא
 דמאי דוקא ויותר נראה לומר דאפי׳ ודאי שרי לעשר ואפי׳ שלא לצורך השבת אם הוא
 סרול ונחפז ללילן לקיימא לן ללא נזרו על שבוה בין השמשות בשעת הדחק והא דתנן
 אין מעשרין את הודאי אתיא כמ״ל גזרו על שבות בין השמשות זכמו שפי׳ רש״י ז״ל

 שס עכ׳יצ ז׳׳ל : ומערבין. ערוני חצירות וכו׳. ובהט לא קשיא רישא אשיפא. ויש
 מן הפישקים מאן דס״ל דאפי׳ ערזבי תתומין לכתחילה הוא שאין מערבץ בבין השמשות
 אבל אם עבר ועירב ערובו ערוב והיא דעת הרמב״ם ז״צ שם פ׳ ששי: וטומנץ את
. נראה פי׳ מיס חמין כדפי׳ רש״י ז״ל בגמ׳ בברייתא מיס חמין למזוג בהן היץ ן  החמי
 לשתיח. וק פ״ ר״ע ז״ל לקמן בר״םטרה ואי קשיא א״כ סתם לן תנא הכא ללאכב״ה
 אפשר ללאו קושיא היא ללקמן במנעול יום עסקיי ולהט מותר חמין והבשיל אבל הכא
 בבין השמשות עסקינן ולהט לוקא מים חמין מותר. ולפירוש הרז״ה ז״ל שאכתוב בריש
 פירקץ ללקק לפי׳ ללא איירי פ׳ כירה בהסמכה כלל ניחא טפי ומ״מ הנכון בעיני להכא
 חמץ לקתני לאו לוקא לה״ה תבשיל לו״ק, ומצאתי כתוב שבע משניות בזה הפרק ככבד
 ז' שמוח הרה שבמזמור שיר ליום השבת וכנגדם תקנו ג״כ שבע ברכוש בשבת ופרשת

 שבה מהתלת בזי״ן זכור את יום השבת ע״כ: סליק פרקא
 פרס ג א כירה שהסיקוה בקש או בנבבא ובו׳. ובכירה של כלי חרס מיירי
 נ״כ מתניתין וכמו שכתבתי לקמן סוף סי׳ נ׳ בשם מהרי״ק ז״ל. וכתבו
 תוס׳ ז״ל נראה צד׳י דקש היינו זנבות השבלים שנשאר בשדה שקורין אישטובלא בלע״ז
. מע״ש להשהותו שם ל  ותבן הוא הנקצר עס השבלים ע״כ : נותנץ עליה תבשי
 בשבת עכ״צ ר״ע ז״צ. אמר המלקט פי, הר״ן ז״ל ולא חיישינן שמא יחתה בנחלים משום
 דקס וגבבא אין להס גחלת ע״כ. ובירושלמי כיני מתני מקיימי; עליה תבשיל כדפי' ר״ע
 ז״ל ובעיא היא בגמ׳ דיל[ ומתני׳ לפי זה ר׳ יהודה היא ומאי לא *תן לא ישהה דבלשהות
 פליגי בחמין ותבשיל ובגחף וסיפא פליגי בחזרה וכן מוכת מן הגמ׳ ומן הירושלמי.
 וכתבו חוס׳ ז״ל דמשום דקיימא לן כחנניא לשרי חמין ותבשיל להשהות ע״נ כירה אפי׳
 כשאינה גרופה דחיק בגמ׳ לחסידי למתני' דהכי קתכי טרה שהסיקוה בקש או מבבא
 מחזירין עליה תבשיצ בגפת או בעצים צא יתזירעד שיגרוף או עד שיתן את האפר אבל
 לשהות משהין אע׳יפ שאינו גרוף ואינו קטום ומה הן משהין בש״א חמין אבל לא תכשיל
 ובה״א חמין ותבשיל והך חזרה דאמרי לך ברישא סי׳ במלת נותנים לאו לברי הכל היא
 אצא מתלוקת ב״ש וב״ה היא שבש״א נישלץ ולא מחזידן ובה״א אף מחזירין ותנא דידן
 ס״ל כר׳ יהודה בחדא ופליג עליה בחדא דאילו תנא דידן סבר לשהות ואע״פ שאינו
 נחף וקטום ירי יהודה סבר בברייתא בלשהות נמי גרוף וקטום אין אי לא לא. ור״מ
 ס״ל בברייתא דלב״ש אפי׳ בגרוף אין משהין כצל ואפי' חמין ולב״ה בנרוף משהין חמץ
 אבל לא תבשיל וכשאינו גרוף אין משהין כלל אבל להחזיר ד״ה אם עקר צא יחזיר אפי׳
. רש״י ת פ ג  בנחף ובגמ' רמי לר״מ אדר״מ ודר׳ יהודה אדר׳ יהודה ומשני לה: ב
 והרץ ז״ל פירשו כאן פסילת של שומשמין לאחר שהוציאו שמנן ע״כ ודותק הוא לע״ר דלא
 חזי צאסוקי בהו כצל וכן בפי׳ הרמב״ם ז״צ צא תמצא שפירש רק גפת פסולת של זיתים
 ושמא ראוץ ליבשן ולהסיק בהן לומיא לגללי הבקר וזוצתם וכיון שהם מוסקים ולאי שהם
 מוסיפים הבל טסי מנפת של זיתים כשאינו מוסק* הגה״ח אכן כריש סירקא לללןל!( סי׳
 ועיין במה שכהבת* לקמן דיס במה סומנין על עכין םלמ3*ש ז״ל גסת הוא פסילת
 נסת דתנן התם: עד שיגרוף הנתלים ויוציאם ק שללחיס וכן פסילה השימשמיןעיכ:
 הכירה או שיתן האפר ע׳/ גחלים לכסותם ולצננס עכ״ל ר״ע ז״ל: אמר המלקט כך
 סי׳ רש״י ז״ל וכתב עלץ הר״ן ז״ל לסי שהוא מפרש זה הפרק אף בהסמכה לכל שנרוף
 (קטום ס״ל שאינו מוסיף הבל כו׳ וכתב הרז״ה ז״ל שהשיאו לרש״י זי׳צ לפרש כן מפני שראה
 פ׳ טרה בין שתי הטמנות סיף במה מלליקין ותחצת במה טומנין וצא :הירא דהיאך אפשר
 שכירה קטומה אינה מוספת הבל והרי רשי׳י ז״ל הוא עצמו סי׳ לעיל ס״פ במה מלציקין
 מסני מה אמרו אין טומנין נלבר המוסיף הבל מבע״׳ נזרה שמא יסמין ברמץ ורמץ היינו
 אפר המעורב בגחלים אלמא אע״פ שנתן האסר מושיף הבל הוא וק הוא ולאי שהרמן



 6 מסכת מלאכת שלמה שבת

 להן מתני' למוציאר איצשריך ללא לייגינן ליה ככלי ראשון וכלי שלא תאמר ללא מיקר*
 כלי ראשון אלא כאנמיכי שמקום המים והנחלים הכל כלי אחל סמך ליה ענין אילך מתני׳
 שהמיחם שפינהו כלומר פסיכהו מע״נ האור ויש בו מים חמין לקחני שלא יתן לתוכו צונן
 כלי שיחמו לאע״פ שלא היו הנחלים במיחם זה לעולם אפ״ה כלי ראשון מיקרי. הרץ ז״ל
 ובסור א״ח סומן חנ״ל פי' מוליאר הוא לול נמל שנחשתו עבה ותלוי על מקום האש ומים
ן לתוכו ח ו לא י ה נ י פ ם ש ח י מ  שבחוט פושרין אפיי כשאין האש חחתיו ע״כ: ה ה
. בם פה מצאתי בציר״י כחי׳י׳ה אבל הר״י נקלה בפתח וכלכתיבנא. וראיתי [עול] ן נ ו  צ
 שהגיה ה״ר יהוסף ז״ל מלת צינין בבוצהו מתניתין ביו״ל וננקולת חירק תחת הנו״ן נפל
 מקום שהוא שנוי במשנה: וכהוב בב״י(שי״מ) ואע״פ שבטי המשנה טהרמב״ס ז״ל כאוקימתא
 לאביי כבר מצינו בהרבה מקומות בחבור שחזר בו ממ״ש כפי׳ המשנה ע״כ בקיצור שהוא
ט איתא המיחס שפינהו מן האור לא יתן לתוכו.  ז״ל האריך ע״ש. ואוקימתא לאביי בגמ' ה
ס כלי להפשירן ט  מיס מועטץ בשביל שיתמו אכל נותן הוא לתוכו מיס מרובין או לתוך ה
 וכן הוא בפי' ר״ע ז״ל: ומשמע לגרס׳׳ לתוכו או לתוך הכוס וכן הוא בגמ' נם בערוך ערך
 פשר וברב אלפס ז״צ ובהר״ן ז״ל כמו שאכתוב בסמיך בס״ל, אכל בירושלמי משמע קצת
ס לגרסי, התם בכם ר׳ יוחנן לא שנו אלא ט  לעייל ללא גרס״ רק אבל נותן הוא לתוך ה
 לתוך הכוס הא לתוכו צא ע״כ . ומיחס שפינה ממנו מיס לאבי* צא יסן לתוכו מים יכל
 עיקר מפני שמצרף למתני' ר׳ יהודה היא לאחר לבר שאין מתכוין אסור ופי׳ הר״ן ז״ל
ט משום  לאע״ג ללא קיימא לן כרי יהולה בלבר שאין מתכוין מסיק אביי צמילחיה ה
 למתני׳ קשיתיה למלקתני הילחם שפינהו ולא קתני המיחם שפינה ממנו מים אלמא כשפינה
 ממנו מיס לעילם אסיר כרי יהולה עכ״ל ז״צ אבל רב אדא ס״ל בנמ׳ למיחם שפנהו
י שיחמו אבל נותן לתוכו מים מרובין  ר״ל שפינה ממנו חמין לא יתן לתוכו מיס מועטין מ
 כלי להפשירין ואע״ג למצרף לית לן בה למתני׳ ר״ש היא לאמר לבר שאין מהכק מותר
 וקיי״ל כר״ש: וכתב הר״ן ז״ל לאע״ג לבמיהם תנן במתני' שנותן לתוכו כלי להפשירן ה״מ
 מיחס שאינו חס ביותר אבל באמבט׳ לאסרו ב״ה בברייחא בנמ' צונן לתוך חמין אפי׳
 ליתן לתוכו מיס צוננין הרבה שאינו אלא להכשיר אסור לאמבכוי מחוך שמקפילין הרכה
 על חומו אסרו בו אפי׳ הפשר ובכלי שני נכוצהו גווני שרי ואפי׳ טפי מהסשר לטון לכלי
ס כלי להפשירן ט  שני אינו מבשל למאי ניחוש לה לאע״ג להק אבל :ותן לתוכו או לתיך ה
 לא הילוק מיניה לטפי מהפשר חפי׳ בכלי שני אשור דליהא אלא משום לכלי שני אינו
 מבשל חמין שלו הפשר קרי ליה א״נ משים מיחס נקט הכי אבל בכלי שני בכל ענין פרי
 עכ״ל ז״ל: ועיין בתוס׳ ז״צ ל״ה אבצ באמבטי שפלפלו בזה ומתוך לשונם היה משמע קצת
ס כלי להפשירן וליתא כלמיכחא כולה סוגיא וגםנלבריהם ט  לל״ג רק אבל נותן הוא לתוך ה
 ז״ל וז״ל בלבור הנזכר ונמתני׳ מקנו במיחם שהוא ראשון לא יתן לתוכו מיס הל״ל באמבטי
 שהיא שני לא יתן לתוכו מים אצא למתני' מייר• בשתיה ומפליג בין מיחם לכוס ע״כ: בפי'
ע ז״ל לס״ל להאי תנא לכלי שני מבשל וכו׳ ולקמן תניכן אכל וכו׳. אמר המלקט גם  ר״
 הכא בברייתא בגמ׳פליגי עליה דבכוס מותר אפיי מועניץהדא לכלי פני הוא ועול לטון
. ה״ר יהוסף ׳ ו כ ה ו ר ד ק ה ס ו פ ל א  דלשתיה קבעי להו לא ניחא ליה שייחמו הרבה: ה
ה וכוי. מהנא ליכא למידק לערר ככלי שני ר ע ק ך ה ו ת א ל ו תן ה ו ל נ ב  ז׳׳ל הגיה הלפס: א
 מדקתני לא יתן לחוכה תבלין ולא אפמעינן רבותא אפי׳ שצא יערה על הקערה שבתוכה
 תבלין דאדרבה דוק מסיפא דקהני אבל נותן הוא להוך הקערה וצא קחני מערה על
 הקערה שהבלין בתוכה. ורבינו שמואל מביא ראיה לעי־וי ככלי שני מהא דקיי״ל התאם
 גבר ולר״י נראה לערוי ככלי ראשון ומביא ראיה מפי דס חטאת וכוי. ופלוגתא היא נמי
 בירושלמי ונראה להתם מסיק לערד ככלי ראשון ונראה לערר צא הוי צא ככלי ראשון
 ולא ככלי שני אלא מבשל כלי קליפה fkn קיימא לן וכר ע״כ קוצר לשונם שצ תיס׳ ז״צ:
. פשיט בנמ׳ אפי׳ לכלי ראשון לר׳ יהודה ארישאקאיוצקוצא דחניא ר׳ א נותן ו  לכל ה
 יהולה אומר לכצ אלפסי; הזא נותן צכל הקלחת רותחות הוא כיהן חון מדבר שיש בו חומץ
 וציר אלא שבפרק כצ שעה פי׳ רש״י ז׳יל לכל הוא מהן לכל מיני מהכל הוא טחן תבלין בכלי
 שני חוץ מדבר שיש בו חומץ וניר שהחומץ מבשלן ואע״פ שקדם ע״כ. ויש לתמוה שהוא
ן . ו אי  הפך מה שפושט כאן בגמ' לגמרי ועיין עוד במ״ש לקמן פ׳ חבית סי׳ ב׳
, וממתני׳ שמעינן דאין טחנין כלי ן מ ש ת ה ל בו א ב ק ר ל נ ת ה ח י ת ן כל י תנ ו  נ
 החת הרנגוצת לקבל ביצתה דדמי צמחן כלי החת הנר לקבל כו אה השמן. וכתבו תיס׳
 ז״ל והר״; ז״ל אין כותנין בשבת כלי תהת הכר לקבל בו את השמןהמישפטף משים דשמן
 מוקצה הוא ואסיר לבטצ כצי מהיכנו כלומר להושיב כצי במקום שלא יוכל עוד ליטלו משם
 מפום דהוי כקובע לו מקום ומחברו בטיט כ; פי׳ רש״י ז״צ כאן טעמא דמבסל כלי מה־כנו
ו נ י שאי פ ו ל נ מ ן מ תי או ן נ : אי כ ״  ובפי בהרא פירש דאסיר משוס למחזי כסותר ע
. גמ׳ תניא מותר השמן שבכי ושבקערה אסור ר״ש מהיר משמע דמהני׳ דלה ן כ ו מ ן ה  מ
 כר׳׳׳ש ומוכח בגמ׳ דלא התיר ר״ש אלא בקערה שהיא קטנה לומיא דגר להסיק אדעתיה
 מבע״י שיכבו מהר וישתמש בהן אבל בקערה גדולה לא אסיק אדעהיה שיכבה כל היוס
 ואסיר: וכתבו בתוס׳ ז״ל פ״ק דביצה דף ו׳ דמיתורא דמתכי׳ דקתני לסי שאינו מן המוכן
ץ ל ט ל ט  מרבק אע״פ שכבה הכר כבר אסיר אחרי כן לפי שאינו מן המוכן ע״כ: מ
ש וכוי. ושלפה מחלוקות בלבר איכא בברייתא בגמרא לתניא מסלסלין נר חדש ד  נר ח
 אבל לא ישן לברי ר׳ יהילה ר״מ אומר כל הנרות משלטצין חוץ מן הנר שהלליקו בו
 באותה שבת ר״ש אומר כל הנחת מטלטצין חיץ ק הנר הדולק בשבת. ופי׳ הר״נ
 ז״ל טעמיה דר׳ יהודה דאית ליה מוקצה מחמת מיאיס אע״פ שלא הדליקו בו
 באותה כבת דבנר של תרס עסקינן דמאיס ור״מ מוקצה מחמת איסור אית ציה וצית ליה
 מוקצה מחמת מיאוס ר״ש אפילו מוקצה מחמת איסור לית ליה אבל מוקצה מחמת חסרון
 כיס כגון מסר הגדול ויהד של מחרישה אפילו ר״ש מודה ביה דאסור וכן כוס וקערה
 ועששית שכבו אפי׳ לר״ש לא *!יזום ממקומם דכי שרי ר׳יש בברייתא בגמ׳ מותר השמן
י דף מ  שבנר ופבקערה אוקימא לה בנמ׳ בקערה זוטרה׳ לומיא לנר זכדכהביכן: ועיי מ
 מ״ו סוף ע״ב דרמי דר״ש הלר״ש ומשני ליה. ומה דבכמה דברים קיי״ל כר״ש ללית איסורמוקצה
 אלא בגרוגרות וצמוקין בלבד ובכמה דברים קי״צ יאםוריי משוס מוקצה היינו משום לבכמס

 רנרים

נ מכילה •פחות •מתנול לפיכך אם הוסק בקש או מבבא דיט ככירה  קדרה א׳ חומה ר
״א דקש וגבבא בטפח אפי׳ נצא גריפה וקטימה הרי הוא  ומותר ע״י גריפה וקטימה. ז
 כגפת ועצים נטרה כשהוא גרוף וקטום לפיכך כופה בקש או בגבבא מיתר אפי׳ בצא גריסה
י ליה גריפה וקטימה ואסור אפי׳ מ  וקטימה ואס הוסק בעצים ובנפת דינו כתנור וצא מ
 לסמוך לה ותנורים שלנו שפיהם מן הצד דינס ככירה שאין חומם רב כ״כ כמו שהיו
 תנירים שלהם שהיי עשויים בענין אחר ע״כ: בין מעל גביו. בגמ׳ מפרש ליה אביי
ר שהסיקוהו נקש ו נ  אפי' לסמוך על דפכו ואין צריך לומר על שפסו ותניא כותיה: ת
 או בגבבא חין סימכין ואין צ״ל על גביו ואין צ׳׳צ בתוכו ואין צ״צ בגפת או בעצים. כופח
 שהסיקוהו בקש או כגבבא םומטן לו ואין מתנין על גביו בגפת ובעצים אי; סומכין לו:
. בה׳׳א היא גירםת הערוך בכל מקום שהוא מוזכר וכן הוא בס׳ כצ בו סי׳ ל״א ה פ ו  כ
 וכן מצאתיו בפי׳ הר׳ יהונתן ז״ל וכדכתיבנא. וכתב מהרי׳יק ז׳׳ל יטור סי׳ רנ״נ דאי; הפרש
 בין כוהח לזמן חכמי התלמוד לכופח דידן שאע״פ שאותם היי של חרש ושלנו הם סצ טיט אינו
ל י ב ש ד המייחס ב צ ה ב צ י ץ ב נ ת ו נ ן ,  מעלה וצא מוריל לחלק ביניהם ע״כ: ג אי
. נקל הר״מ ז״ל המ״ם והחי׳ ת בניר״ה אכן ה׳׳ר יהוסף דל נקל ההי״ה בפת״ח וכן ל ג ל ג ת ת  ש
 נראה בעיני. בגמ׳ סשטינן לאם גצנל חייב חמאה מלתנן לקמן פ׳ חבית חיץ מן המליח
 הישן וקוצייס האססנין שהדחתן זו היא נמר מלאכתן דמלקרי ליה גמר מלאכה ש״מ זהו

ך פי׳ הר׳ יהונתן ז״ל אין נותנין ביצה בצד המיחס מיחס קומקום של ל י ה  כשולי וחייב: ו
 נחשת שהוא חס מאל ומשים הביצה סכיניו ללפנ* המיחם בשביל שתתגלגל פי' שתצצה קצת על
 שההא מגולגלת כלומ׳ שתצלה מסביבותיה אע׳יס שאין תוכה צלוי ומפר׳ בגמ׳ שאם גלגל חייב
 חטאת: ולא יפקיענה בסודרה ולא יכםנה בסולרין שהוחמו אש" בחמה כלי שחצצה מחומו כל
 סידר לגזרי׳ תוצלות חמה אטו תוללות אור ור׳ יוסי מתיר ללא גזר אבל אם היו אלו
ט  הסולרין חמין מחמת האור לא הוה פציג ר׳ יוסי בהא לבולאי גזרינ; תוללות אור ה
. שהוחמו מכח החמה בשביל שתצלה וה״ה ס ט ר : וצא יטמיננה בהול ובאבק ל  מפרש בגמ׳
 בשביל שתתבלבל אלא נקט בקומקום גלגל לפי שאין בו כח כ״כ לצלותה לגמרי אבל בחול
. בחולדות ר י ת  ובאבק דרכים יש בהם נח נס לצלותה ,לגמרי. ע״כ: ור׳ יוסי מ
 חמה P׳ גזרי׳ אטו הוצדות האור אי צא סליגי אבל בחמה עצמה לכ״ע שרי וכדתק סהמא לקמן
 פ׳ חביה. ואת הציץ בחמה ב:ביל שיחמו דחמה באור צא מחלסא לצגזור הא אטו הא
, אע״ג דאמרי׳ בפ׳ לא יחפור דחול דקריר מיקרר ם י כ ר ק ד ב א ב ל ו ו ת ה ב נ נ י מ ט א י ל  ו
 לחמים מהים והכא ביצה היה קרה הכא מיידי בחול שהוחס בחמה דומיא דאכק דרכים
 תיש׳ ז״ל: וכחג״סר׳ץ ז״ל דבקמח וכיוצא מ ליכא משום גומא שאל״כ יהא אסור ליטול
 קמח ביו״ט ללוש אלא ולאי קמת וביוצא בו אין בו משום גומא והכי איתא בירושלמי לפירקין
 לגרסי׳ התם חמן אמרין חמה מותרת תוצלות חמה אסולין ורבנן להכא אמרין בין חמה
 בין תולדות חמה מותרה ופרט׳ מתני' להכא פלגא על רבנן להכא ולא יטמיננה בחול
 וכאבק דרכים ופרקיק שכיא היא שהוא עושה חריץ אילו אמר בקמת יאות. אצמא בקמח
א > ובגמ׳ י ר ב שי ט ה שעשו אנ ש ע  חין בו משום חריץ ולא משום גומא עכ״ל ז׳׳ל: ד מ
 מוקמ׳' אליבא דמ״ד לכ־עמא דלא פציג ר׳ יוסי בחיל ובאבק דרכים משום מזיז עפר
 דארישא דצא יפקיענה בסידרין דפליגי רבנן!ור׳ יוסי קאי האי מעשה ורבנן קאמרי ציה
 לסיוע צמיצתייהו והכי קאמרי ניה רבנן צר׳ יוסי הא מעשה לאנשי מבריא דתולדות חמה
 הוא ואסרי רבנן וא״צ ר׳ יוסי ההוא תולדות האור הוא דתלפי אפתחא דגיהינס וצמאן
 דמפרש סעמא דר׳ יוסי דצא פלינ בחול ובאבק דרכים משום גזירה דשמא ישמין ברמץ
 דמאן דתזי סבר מכדי האי לבשולי והאי צבשולי ותרווייהו דרך הטמנה מה צי רמץ מה
 לי תול ומש׳׳ה מודה ר׳ יוסי המעשה דטבריא אשיפא קאי לסייעתא דתול ואבק ולאורויי
 לתולדות חמה כי הא דמבריא אסירי לדברי הכ* דדמיא להשמנה שמטמין מים במים ואי
. [מצאתי מוגה צונין ביול ן נ ו ן של צ לו ו פי א י ב ה  שריק ליה אתי לאסמוני ברמץ: ו
 ובחירק]: נראה צר״, דסילון לא היה מתערב בחמין ני היה מוקף מחיצות מכל צל והיו
חק בחמי טבריא עצמן  מתחממין המים צוננין שבסילון מחמת חמי טבריא וצא היו רו
 לסי שריחן רע והשתא דמי להטמנה שמים צזננין היו נסמנין בתוך החמין להתחמם וכמי
. חוסי ז״ל: וסייס בה הר״ן ז׳יל דסילון זה היה עיבר בתוך האמה ופיו ׳  שמדמה לה ממ
ו מ ח ו ה ן ש י מ ח ם בשבת כ  יוצא למוץ והיו מימיו נ:פכין לעוקא שבקרקע ע״ב: א
גמ' בעינן מאי רחיצה ,אילימא רחיצה כל ביפו אצא נ י ה וכר. צ י ח ר ן ב  בשבת אםורי
 חמין שהוחמו בשבת הוא דאס־רץ הא חמין פהוחמו מע״ש מותרין והחניא חמין שהוחמו מ״עש
 למהר רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו אבל לא כצ גונו ומיקמינן צמהכי' אליבא דר׳ שמעון דמתיר
ך פי' ה״ר יהונתן ז״ל סילון צר וקטן הוא ל י ה  להשתטף כל נופו בשבת בחמין שהוחמו מע״ש: ו
 בחון האמה *)ולפי שחמי שבריא חמין יוחר מדאי שאין אדם יכול לרחוץ בהס היו מערכין
 בתוכו דרך הסילון מיס צי״ץ ואסרו להס חכמים דדמיי; להטמנה שמטמין מים במים שמחממין
 ואמרו אם בשבת היה המעשה הזה יהבינ; ליה כחמין שהזחמז בשבת שאסזרין צהשחמף בהן
 כל נופו כלומר לשפכן על ראשי ורובו וגם בשתיה ואם אירע זה המעשה בחמץ שהוחמו
 בי״טשהן אסירי; להשתטף בהן כל גופו שאפי' ב״ה לא התירו להחם ב״׳ט אלא
 ולרחוץ] סכיו ידי ומליו בלבד אבל להשהטף בהן כל גופו אסור ומותרץ בשתיה אפי׳
 לבייש דהא ב״ש אומרים לא יחס אדם חמין לרגליו אלא רם ראוץ לשתיה כלומ׳ לצורך
 שתיה אבל לא לצורך פניו ידיו ורגליו וביה הלל מחירין אף לרגליו ואע״פ
 שזה המעשה של אנשי טבריא מערב שבת אפ״ה אסרוה! להא הוי הטמנה
 בדבר המוסיף הבל ואסיר להטמין בדבר המוסף [הבצ] אפי׳ מבעוד יוס כדתנן בס׳ במה
 טומנץ דההוא ודאי מבע״׳ אסור דאי משחשכה היכי קחני אבל טומנץ בכסות ובכל לבר
 כאיט מוסיף היל הא ה:{ בשפ״ חשכה וספק אינה חשכה הוא לחמרי' וסימניו אח
ו בשבת. היינו נ מ ן מ תי ף שו רו ר הג א י ל ו  החמין אבל בודאי חשכה לא עכ״ל ז״ל: מ
 כמו שיחין על ידו ולומר שמותר לתת מיס בתיכו בשבת ולשתות שדרכו היה למזוג בפושרין
 ואשמעינן תנא למוליאר אע״פ שהגחלים סמוכין לקטלו הגדול אפ״ה לא מיקרי כלי ראשון
 טון שחין אותו קבול גלול ט.ימל על הנחלים שעומלין בקבול התחתון אבל אנסיכי ה״ל
 כלי רא:ין ועדיף נמי מיניה לסי שמקום המים ומקום הגחלים כלי אחל הוא ועיקר רבותא

ן האמה׳ מסופקות כי מפוכסשוס הן נכ׳יי ו , ר מ  *} מגליס ״



 מלאכת שלמה שבת
ן קאי י  סשתן א״כ כי בעינן ממי ר׳ יהולה אהיכא קאי כמו שאעתיק נסמוך נמצא מ
 אנטרח בין אכעורת הזי פצוגתא מן הקצה אצ הקצה לתייק דוקא בדקים שרי ור' יהודה
ם שרי ותו אמתי צא בעי גמי אי קאי נמי אתרוייהו אע״ג ללא קתני דקים י ס  לוקא מ
 וגסים צשון רבים ונם צפי הפשיטות דר׳ יהודה קאי אנעורת של פשתן הוי פלונתא ק
ק. אלא שלא מצאתי בהניה  הקצה אל הקצה ואכן קייי״ל לאפושי במחלוקת לא מפשינן דו
. אח״ב מצאחי שה״ר *הוסףדל מחקה יגם ל ל ולא הרב בצלאל אשכנזי ד  לא רש״ל ד
ה ד ו ה  הניה להקדים בבא של ובנעורת של פשתן קולם בבא שצ ובנסורת של חרשין: ר׳ י
י בעינן ד יהודה אנסורת של חרשי; קאי או אנעורת של פ:ת; מ . מ י ט ת ו ק ד סר ב  או
׳ ט . ץ ח ל ש ץ ב ג מ ו ט ב י קתט בהדיא בברייתא : כ  ופשטיכן דא;עורת של פשתן קא׳ מ
ד נעור בהמת נסה דחזי למיזגא אבל הא לאמרי׳ י ל נפרק כל כתני דהכא מי  רש״י ד
ד בעור נהמה דקה דצא חזי למיזגא עליה י  התם לאין מסלסלין אצא עור אגב בשר מי
 ע״כ. ולפירושו הא דביצה דנותנין עזר לפני המרסן למפ׳ התם סעמא משום להתירו
ד שישחוס לצורך י״ס למשמע אבל עור לעי״ס אסור צטצטל מידי  סופן משום תתלתן כ
 בעור בהמה לקה והא לתכן בפ׳ כל כתבי פורשין עור של נדי ע״נ התיבה צריך לומר
יד ביבשים לחזילמזגאעצייהו א מי כ  לפירושו למייד כשיחד לישיבה. זר״ת ז״ל מפרש מ
 והתם בלחיס תום׳ דל והביאוה הם דל פ׳ לס חטאת לף נ״ר וגם הרץ )״ל פירש עורות
 למתט׳ לוקא ביבשים כלפי׳ ר״ת ז׳׳ל: ובגמ׳ איכא פלוגתא לתנאי ואמוראי אי לוקא

 של בעה״ב או אפי׳ של אומן לקהיל ופסק הלכה אפי׳ של אומן להט אמר ר׳ ישמעאל
 ב״ר יוסי אבא שלחא הוה ואמר הביאו שלחין ונשב עליהן כלומר בשבת היו עושין כן
 ומעשה רב לאי לאו לקים ליה לא הוה עביל אע״ג לאיהו ר׳ יוסי ס״ל לאפי' של אומן:
הן וכר. אית לגרסי מטל את הכס־י וכן נראה הגי׳ י ו ו ס כ ת ה ער א ו ה נ ש ע ד י צ י  כ
ל  יותר כסוכה וכן הגיה רש״ל ז״ל. ומצח הכסוי מצאתי מנוקל בשב״א הכ״ף וכתנ שם המנקל ד
 כלכתיב כסוי עור תחש.אך ה״ר יהוסף ז״צ הגיה ג״כ כסוי. ופי׳ הדין דל ות״ק צא אייר• אחר
 שנטל הכסוי מה יעשה אם *קח התבשיל משם או יסלק הקדרה מן הקופה ונם״הסלינ
 ראב׳׳ע ורבנן בתראי דר׳ אצעור סבר משה הקופה ונוטל מן התבשיל מה שצריך לו
 ומניחה לערב שאם יטלנה משם לא יוכל להחזירה דשמא המוכין שמכאן ומכאן יפצי
ן ליה רבנן להסות קופה על צדה ורבנן במראי לא חייש׳ להט ט  ואתי צטלטולינהו הלכך מ
. וכן פי* ה״ר יהונתן ז״צ ג״כ לת׳יק לא פירש דבריו אם יקח הקדרה נוצה ל  עכ־־׳ל ד
 או יסנהעצ צלה רקח ממנה הצריך לו בזוהמא ליסטרין דהיינו כף זר״א בן עזריה ורבנן
 בתראי בהא פליגי וכו׳ וראב׳יע שיל מסה עצ צלה ובזוהמא ליסטרין יקח התבשיל
 מתוכה ותשאר הקדרה במקומה במה שישאר מן התבשיל למנחה שאם *טול את הקלרה
 צנמריחיישי׳ שמא יפצו p המוכין שמכאן ומכאן לתוך הגומא ואם יצטרך לחזור ולהטמין
 לא יוכל לטלטל המוכן בידם צהקן הגומא וחכמים ס״צ דיגביה הקדרה לגמרי וצא חיישי׳
 שמא התקלקל הגומא ואתי צמסשע צחקן הגומא ע״כ בקיצור. ובפי׳ זה נתקן קצת
 לוחק הלשון דקתני שמא ימול ואינו יכול להחזיר דה״ל למיתני קופה מסה עצ צדה ומפל
 שאס יטוצ שמא יפול ואינו יטצ להחזיר: וכבית יוסף א״ח סי׳ לנ״ט כתוב אבל הרמב״ס
 דל כתב בפי׳ המפנה שהטעם מפני שתצטרך הקלרה לעשות לעצמה מקום כשמחזירה
 ונמצא כמי שטומן נשנת וצפי זה אפי׳ נדברים המותרים לסלטל אסור צהתזירה אם
 נתקלקלה הגומא ע״כ משמע מפי׳ הרמנ״ם ז״ל למסי לניסל לר״א נן עזריה ג״כ לא קהי
. נלאמרי׳ בפ׳׳ק ך ש ח ת ש ו מ כסנ א י ו מבע״י ל ה ס א כ  אתבשיל אלאאקלרה: הג״ה ל
 מפני מה אמרו אין טומני! נדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה גזירה שמא ירתיח בלומר
 ימצא קלרתו צונן בשליש הלילה וירתיחנה אבל בבין השמשות לשרי:[ להטמין אע״ג לספק
 לילה הוא כלתק זטומנין את החמין התם ציכא למיגזר שמא ירתיח לסתם קלחת בבין
 השמכות רותחות הן מחמת שהרתיחן סמוך לחשכה ובשעה פורתא לא נצמכנה: כסהו
 ונתגלה וטי. כסהו מבע״י ונתגלה בלילה כשנטל קדרתו מן השמנה ט היכי לשרי ליה
 לכסותו ולא גזרי׳ בהא שמא ירתיח לפי שבי\ן שהרתיחו מבע״י משעה שכסהו היה רותח
 הרבה עודנו מחזיק חמימותו כל היום כיון שלא עמד מגולה אלא פורתא כשלקח ממני
 קצח לצורך הלילה ועור שלא הניח הקדרה ע״ג קרקע כלאמרי׳ בפ׳ כירה שמא צא
 נצטנן כלל אבצ אי שרי צכתחיצה צהטמין בחצי הצילה אס ימצאנה צוננת מה חועיצ לו
 הטמנתו אלא ודאי מבלי ספק ירתיחנה ובברייתא תני שאס כסהו מבעי׳י ולא כסהו כראוי
 יוסיף עליו כפי מה שירצה משתחשך להא נמי ליכא למיגזר שמא ירתיח דהא כסהו
ס. כלומר קיתון של מים צונן מן הבור ומטמין תחח הכר  רותח: ממלא אלם קתון של מי
 או חתת הכסת של לבדן שקורין פלטרו שאינו מחחמם כלי שלא יחמו בחום הקץ בהבל
 הבית אי נמי שהיה מתיירא שמא תנע בו הממה בחצר ויכםנו בכלים כלי שלא ירמז זראשין
 נראה יוחר ולא גזרו הטמנה כלי שלא יחם אטו הטמנה כלי שיחם וכגמ' מפר׳ ל״ש
 מיס שאין לרכן להטמינן אלא אפילו חבשיל שלרכו צהסמין לא נזרינן הא אטו הא. ה״ר
. וה״ה למותר לבלותו בידם ולחזור ו ת ו ס כ ר ל ת ו ה מ ל ג ת נ ו ו ה ס : כ צ  יהונתן ד
 לכסותו כמו שמותר ציסול הקלרה ולהחזירה והא לנקט כסהו ונתגלה משוס לנתנצה
 מבע׳׳י איירי דומיא דרישא לא כסהו מבע״• וקאמר דמותר לכסותו משחחשך אבל אם
 גצהו בילים מבע״י כלי צכס־תו משתחשך אסור לכסותו משתחשך ללמיא צתחלת הטמנה
 חוס׳ דצ: ובבית יוסף שם סי׳ רנ״ז כתב בשם רוב הסוסקים. והרמב״ם דל מכללה
 לצהכי נקט צשזן נתגצה בדיעיל צלקלק לוקא נתגצהמשתחשך אבצ נתנצהמבע״י אפי

י איתא בירושצמי וראוי צחוש צאםורע״כ: בפי׳ ר״ע מ  ממילא אשור לכסותו מפחחשך י
ת ס א ר א א ל מ  דל בסוף לש!ן המתחיל לא יכסנו וכו׳ צריך להגיה שם בדרך הטמנה: מ
. של צונן ונותן לתוך הכר שלא יחמו בחום הקיץ והחמה כגון כר וכשת של לנדן ן  הקתו
ט כדי שתסונ צנתו אשיר  שאינו מחמס כך פי׳ רש״• דצ מכצצ דס״צ דאצו עייל ה
 והגאונים דל סוברין לאפי׳ כדי שחטגצנחה שריהר״ן דל: ממצא וכו׳ בגמ׳ אמרי׳ לאני׳
. גלול מכר עכ״ל ר״ע ז״ל. אמר ת ס  לבר שדרכו להטמין כגון תבשיל נמי מותר: כ
 המלקט ממתני׳ לבפ׳ כי׳ח לכלים מוכיחין תיס׳ ז״צ לכר גלול מכסת לקתני כר שעשאי
ן וסדן שעשאו כר ואילו גבי כסת קתני כסת שעשאה מטפחת ומטסחח שמשאה כש: ד  ס
 ע״כ ולי סלי־־יט יש לי עול להוכיח נמי לכר גלול מכסת ממאי דאמר רי8 לברתיט

: והילך פי׳ הגיה פילש״י דל 5ל מלש שלא ללקו # ם אסי י״ש מולה לאסורץ הם י ר  מ
 ה״ר יהונתן דל מטצסלין נר חלש שלא ללק בו נר גו מעולם *בל לא ישן למוקצה
 מעולם וחזי צאשתמושי ביה מילי שהד אינו מאוס :!חמת מיאוס הוא ע׳כ שי׳ חדש שלא

 הוא שצ נחשת והלציקו בו בשנת או שצ חרס והדליקו ׳'
 בו בשבת לאיכא חרתי לגדעותא אפ״ה מותר לטלטלו דלית ציה לא מוקצה מחמת מיאוס
׳ לילמא א* מיטלטלא  וצא מוקצה מחמ׳ איסור חוץ מן הנר הלצוק בשבת בעול שהוא דולק מזרי
 בחצר או בביתו מחמת מהירותו תשקע הפתילה בשמן אבל אס כבה מותר לטלטלו וצית הלכתא
ר וכו׳. וכתבו שם תוס' דל אליבא לר'יצחק למוקי לה ג ת ה ח ן כלי ת י תנ ו  כוחיה. ע״כ: נ
 בצריך צמר\מו תימה לד״ מ״ש לגבי שמן הני אין נותנין וגבי ניצוצות מתנין בחרוייהו ה״מ
 למיתני מתנין בצריך למקומו או בתרדהו אין נותק באין צדך למקומו ונראה צר״י
 למעיקרא אשמעיק לאין כלי ניטל אלא ללבר הניסל בשבת וגבי ניצוצות לבתר סכי אשמעינן
ט׳ ע״ש: עול הקשו דל וא״ח מה צריך כמה משניות  לבצריך למקומו שרי א׳ נמי ו
 לאשמועימ לבצדך למקומו שד ר״ל ללגבי ניצוצות איצסדך לאשמועינן ללא תימא אפי׳
 בצדך למקומו אסור משוס לילמא אתי לכנויי וכן ההיא לטפין קערה שלא תאחח וכוי
 וההיא לקורה שנשברה נראה צרשב״א דצ לאיצסדך צאשמועינן לצא חייש״ שמא יעלה את
ן אותה וכו׳ צא שתעלה אצא שצא ט מ  הקורה להעלות כדתנן בס׳ שואל וכן קורה שנשברה ס
ט׳ בירוש' מוקי לה כרי יוסי ראסר לקמן בס׳ כל כתבי ו מים ו כ ו ת א יתן ל ל  תישיף ע״כ: ו
 בכלי חרס חלשיס מלאים מים לעשות בהן מחיצה מפני שהן מתבקעין ומכבין את הלציקה
 אבל ממי לילן מוקי צה רב אשי אפי׳ כרבנן לשאכי הכא מפני שמקרב את כבויו ־. וטי
 הר״ן דצ ול״ד צטציח שאחז בה האור לשדנן בפ׳ כצ כחבי ליתן עליה מים מצד אחד
 ואם כבתה כבתה להתם היינו טעמא צפי שאין המיס מכבין אח הלליקה אלא מונעים שצא
א ק ר ז ואסר ע״כ וכן סיר׳ תוכ1 דצ:סליק פ  יתפשט האור אנצ הכא מקרב כבז׳ טפי מגורם הי
. ל . ועי׳ במ״פ בנ״י ר״פ לא יחפור בפס ה״ר יונה ד ' בו ץ ו נ מ ו  פ״ד א כמח ט
 ובגמרא בעינן גסת של זיתים חנן אבצשצ שומשמין שפיר למי או לילמא לשומשמין
ת למתני׳ אפיי לשימשמין כיון ללעכץ החלת פ  חנן וכ״ש לזיתים ללא ומשמע לאסיקנא מ
 הטמנה מיירי ומיהו אם סמן כבר התמין בתיך קופה של מוכין ע״ג גסת של זיתים שהוא
 חם ביותר אסור להניח אותה קופה שם ע״ג הנפת אבל ע״נ גסת של שומשמין מותר
. אע״ס שכאן סי׳ נפת הוא פסולת שיוצא ו ד  להניחה. והרמב״ם דל [בחבורו] סתם לב
. ונלע״ל ללוקא כ  מתחת קורת בית הכל אחר שיצא ממנו השמן וכן פסולח השומשמץ ע״
 הבא גבי הטמנה איצטריך תלמולא למיבעו אי שצ זיתים תנן אי אפילו של שומשמין משום
 למיירי בגפת שאינו מוסק אבל בגפת לתכן לעיל גבי כירה להוי מוסק ולא* לה׳ אפי׳ שצ
ל. בגמ׳ ב״ב דף י׳יט פריך א בחו ל  שומשמין וכמו שכתבתי לעיל בשם רש׳׳י והר״ן ז״ל: ו
 למ״ש הכא גבי שבת רקתנ׳ חול ולא קתני סצעיע ימ״ש התם לעני! הרחקה רקיני סלעים
 ולח קתני חול ותירץ רבה להכא היינו טעמא ללא קת;י סצעיס משים לאין דיך להטמין
 בהן למשברין הקלרה והתם היינו טעמא לצא קתני חול משוס למחמימי מתחמכ פי׳ כגון
ל והכי נמי איחא : וכתב הר״ן ד ר ד  גבי הטמנה למתני׳ וגבי קרירי כגון טתל רהתם ק
 נירושצמי חמן חנינל ומטילין אותו על החוצ כדי שימתין הדין הלא מירתח רתת ומצנן
. בגמ׳ ץ ח ן ל ה מן ש  צנינא הרין תכן בעל פקרון כמה דאח יהיב ליה הוא יהינ לך: בז
 בעי צחים מחמת עצמן שהן מחממין יוסר מלחים מהמת משקה שנפל עציהן משיבשו או
 לילמא אסי׳ לחין מחמח משקה ודחי לה. וכתבו הפוסקים דנקסינן צקוצא ואפשר דמחנ׳׳
ק בהן כשהן *בשין לאיכא למילק לכיון דקתני דאין טומנין מ ו  נמי לייקא הט לקתני אבצ ס
 בהן כשהן צחים ממילא משתמע לטומכין בהם כשהן ׳בשין אלא ממשנה יחירה שמעינן
 דטומנ׳ן בהן כשהן יבשין אע״ס שהן צחין מחמה משקה כנלעי׳י דו״ק. אלא שמלבר׳
ל נראה שהוא ז״ל מסר׳ דלחין מהמת דבר אחר מחממין ספי ואסור ד  הרמב״ס דל שם מ
 בכל גווני שכך כתב או זגין ומוטן ועשבים בזמן ששלתן לחים ויוסי׳ מהמת עצמן ע״כ
 והוא הפך ממה שפירש בפי׳ המשנה: וכתיב בספר לטש החור סימן רג״ז ומוכין פי׳ כל
ם בלוים כל אנו קרויין  לבר רך כגון צמר גפן ותלישי צמר רך שצ בהמה וגדרת מדי
 מוכין וזגין ועשבין אצו שלשתן ג״כ מישיפין הבל כשהן צחין ע״כ והס לברי רש״י ז״ל •
 ופי׳ ה״ר יהונתן דל וכברייתא תנ* שכל אלו שאסרני בשביל שמושיטן הבל אע״פ שאינם
ל או קופה מפסקת ביניהם אסיר להטמין בהם שכ״כ  מגעים לקדרה אלא שסילר של מ
 הם מוסיפים הבל ללא למי לקטום לשנן לשהות ע״ג כירה כשהיא גרופה וקטומה להתס
 יש היכרא בדבר אבל בזה אין היכרא כלל ושל לנתליס הקסומים באפר צוננת הולכים
. בברייתא בגמ׳ קאמר ר׳ ת ו ס כ ץ ב נ מ ו  וכבים משא״כ בתוך הכזכדס במשנה ע״כ: ט
חת לחים אצא בכסות י פ  אושעיא אבל לא בכסות צחה דהיינו ממרטא דביני אטמא וצא נ
ת • ו ר י פ כ  יבשה וכפירות יבשים וכתבו בהוס׳ דל נראה דר׳ אושעיא פליג אמתני׳ ע״כ: ו
. טצה רש״י דל . והה״נ כל שאר מצות דשאר עופות: ח נ ו י י פ נ  כגון חשים וקטניות: כ
ת וכן משמע מסיי רש׳׳* והרמב״ם דל וכן ר ס ת לגרסי בבא לנעורת קודם בבא מ י  א
ל צשון המחחיצ ר׳ יהולה וכי׳ על שמצא בגמרות ג׳ שצפניו: ״  הוא בירושצמי: בפי׳ ר ע ז
ד שם ואין הגירםאית כן אלא וכו׳ ו  אמר המלקט נראה שצריך למחוק אותה הגימל: ע
: וגם הראנ״ל דל יישב ל  אמר המלקט הרמב״ס דל אזיל בשיסת גרסה רבו רב אצסס ד
 גירסא זו בפירוש לחוק מלבד ללכצ הסירושים שבגרסא זו קשה לרמץ ולאי לבר המוסיף
 הבל הוא ולגרסהם דל רמץ לנר שאימ מוסיף הבל הפך המוחש וללזחקיס עול רכים
 בתר ר״ע ז״צ בגרסת רש״י ז״צ אשר שם דף צ״ל שכתב ה״ג אמר רבא מפני מה אמרו
ל הסכימו ג״כ לגירסת רש״י ז״ל גם ״ : והרא״ש והרץ ו ל ט׳ כדכתב ר״ע ד  אין טומנין ו
. אית לל״ג ה ק ן ד ת ש ל פ ת ש ר ו ע נ ב  הרב המגיר ועיין בבית יוסף א״ח סימן רנ״ז: ו
ק נצע״ד לא* לא חימאהכי  מלח לקה וכן ברב אלפס ובהרא״ש ז״צ ובשאר פיסקיס ליחא י
 קשה לולאי נעינז למימר לכאורה להא׳ לקה קא׳ מן אנסורת של חרשי[ בין אנעורת של



 8 מספת מלאכת שלמה שבת
ד לסמוך הללין שלא יכשירו עליה כשיתמלאו חלכ והיינו לחלב  ופעמים שיץשרין אותו גריוח כ
 לאשר ר׳ יהולה משום לטון ללא מיהלק לאו מלבוש היא אלא משאף הוא ועול דאיכא
. אבל במאי ( ג ל ה נ) לשון ה״ר יסונק למיחש לילמא נפיל ואחי צאתויי עכ״ל ד ׳ ה ג  ה
 דל ופעמים (שמושי;) לקאמרי׳ בסוף שמעתתא בגמ׳ אלא מי מפיס איזו ליבש
* כיי ואיזו לחלב מצאתי בפי׳ רש״י ז״ל המועתק על רב אלפס י  שעומדת 0ממל<י1 מ

א מסנה בשם ה״ר יונה ז״ל פילחלוב אסור מפני שא ז' ה ל ו מ  9g י
. י לצאת כן בחול שתכף שהחלב רבה תולבין אותן איל בשבת כ י ע

א י א ^ ס ר ה ז  ג

 אי אפשר לחלוב וקישרין להן בנל וה״ל משאוי ע״כ: הרי
סה אינה נ  שפסק שם הרמב״ם ז״ל כר׳ יהולה הפך ממה שפסק כאן בפי׳ כת״ק: ג ו
י לינ׳ יצ־את בהמה הדר תני ובמה . תימת אמאי הכא ע ׳ ט  יוצאה לא יצא חגמל ו
מק ולא נבי במה  אינה יוצאה מאי דלא תני הכי לא נבי במה מדליקי! ולא נב* במה סו
י בכמה מעיקרא לא שייך למיתר ייצאה או אינה יוצאה ב  אשה יוצאה ודוחק לתרץ משום מ
 רק הוה שייך למיתני בה במה מוציאין הבהמה ובמה אין מוציאץ אותה אי למיתני בננה
 מניחי; הבהמה לצאת ובמה אין מניחין אותה לצאת להכ׳ הדר תנא ובמה אינה יוצאה
׳ לכלול היות י נ  להוה כמאז לתני ובמה אץ מניחין אותה לצאת כל זה לזהק אלא נלע׳׳ד ד
 ועופות בכלל אישור יציאה במשאוי להכי הדר תנא הכא ובמה איגה יוצאה והראיה למס׳
 תרנגוצין דתנן ואין התרגיוצין יוצאין בחוסין וכוי וקתנ׳ הכא נמי וכן שאר כל הבהמות
 דודאי הך מצה כוללות את כל הבהמות ספי ממלת בהמה וכדקתני בברייתא וממי חיה
 בסונר והיינו דתנן בספ״ה למשנת ב״ק אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הביר וכי׳ עד
: מטוטלת,בערוך נרס מטולטלת. וכתנ הר״ן ז״ל  ולשבת וכן חיה ועוף כיוצא בהן
 אית למפרשי מטוטלת לגמל כמרדעת לחמור ובגמ' תני לא יצא כגמל במטוטלת הקבורה
ן לקשירה בשניהם  לו בזנבו אכל יוצא הוא במסושלת הקשורה לו בזנבו ובחומרתו לטו
 לא נפלה : עקוד. שקושרין יליהס טס הרגלים כעקידת יצחק בן אברהם. וכירו:למי
 עקול בילו אחת רגול בשתי רגליו: אבל מכניס הוא הכלים לתוך ידו וימשוך
: זס״א גיסי מכנס: ובלגד שלא יכרוך. מפרי נגמ׳ ה  מצת וימשיך לא גרסי׳ ל
 ובלבל שלא יכרוך ויקשור להוי כשתי תכינות. אע״פ שאין מהכוין להתחמם דם״ל דלבר
 שאינו מחמין אסור ואינה הלכה לאפי׳ לגבי כלאים חנן מוכרי כסות מוכרין כלרכן
 לרבר שאין מתכוין מותר: ומפרש בברייתא בגמ' דחכלא דבין ידו לגמל סגי כשיגביהנה
י: שעבר וקשרה בשבת  מן הקרקע ספח : ד בזמן שאינה קשורה. מע׳יש חע;

. : בגימון - .  לנשאינה קשורה לו כלל פשיטא דיצמח נפלה לה ואתי לאתרי
ח הנא  נימון לישנא דמירף הוא כלכתיב הלכוף כאגמון ראשו ובירושלמי א

 כמו הלכוף כאגמון ראשו ואית הנא- תנו גימיל כמה דאת אמר ותעצהו עמה כאשר גמלהו:
 בעור הקופד. קופל בדצ״ה נרסינן:ומפרש בירושלמי שהוא נותן עור קיפד בין דדיה
 בשביל שלא תניק אה בנה : ולא ברצועה. בריש פירקין מייתי לה וקאמר הנן התה ולא
: והציגי עצה בדש פירקין רב ושמואל י  ברצועה וכו׳ ודוגמתה כתבתי בפ״ק לפסחים סי׳ ל
 רב אמר בין לנוי דהיינו שצובעה וקוצעה לנוי בין קרניה כמין קליעה מקרן לקרן ואיני
 אוחזה כה בין לשמור להיינו שאוחזה בה אסור לפרה מנסרא יצא אחיזה ושמא; אמר
: ד י י  לנוי אשיר לשמור מותר. ובסיר א״ח סי׳ תקכ״ב נראה רס״ל ז״צ לבי״ט נמ׳ מ
 פרתו של ר׳ אלעזר בן עזריה היתה יוצא. לא שלו הי־ה וכוי לצא יתכן לפרש
 פרתו ממש להיט קהני פרתו למשמע חלא ותו לא והא תריסל אלפי עגלים לוה מעש:־
 ר׳ אלעזר בן עזריה מעלריה בכל שחא ושהא, ובירושלמי א״ר אילי לחומריה ד) אש־זו
 הגה״ד, ה) נלע׳ל לחומריה היתה מנין שאשתו קרויה עגלה לכתיב לולא חרשתם בעגלתי
 א״ר חנניה פעם אהה יצאת והושמדו שניו מן הצומות:
 פדל. ך א במה אשה יוצאה . דהוי חכשינו וצא שייך
 בה למיגזר דילמא אהי לאהויי ד׳ המות ברה״ר
 ובמה אינה יוצאה במידי להוי משאוי א״נ דמתכשיט אלא
 לשייך צמיגזר דילמא אתי לאתויי ד׳ אמות. גס הכא נמי״הגיה
 ה״ר יהוסף דל" נקמץ יוצא. ומחק הה״א וכן בכוצהו. ונלע״ד
 דהא דלא הני במה אדם יוצא ובמה אינו יוצא והדר ציהני לא
ד מלה אדם היא כוללת ה  תנא אשה וט׳ לא יצא האיש וכו׳ ל
 איש ואישה והוי נמי לומיא דקתט בריש פירקין דלעיל במה
 בהמה למלת בהמה טללת כל מין בהמות והלר מפרש גמל
 וחמור וכוי נראה לע״ל שהטעם הוא משום לנשיס שהצניו־

 כמין עול והאי
 1י הנו גימון

 כיא עירו של ר׳
 איד* ויש מסמאות מרסי
 לםוע־יא וזיח מקום ר' אידי
׳ אירי למלת  ועתה מסר׳ ו
 פרחו לקמן* הוי מיי לאשתו
 של ל׳ &לעזר ב״ע שיציית
 כרצועה כנין קרניה ליל
 כאיזה חנשיט כראשה דומה
 לרצועה ולשי וה אתי שסיר
 מדויק סמיכות במה אשה

: ׳ ו נ  יוצאה ו

 הן לצאת ולהראות יותר מן האנשים לק תלה חחלה הכל בה ובזה מתורן ג״כ אמאי לה
 תני במה האיש יוצא יבמה אינו יוצא זהלר ליתנ׳ ליני אשה ולזה נ״ב תמצא שלבר בא־ני
 מצוי אצא מעט מזער שונה אותו באחרונה להיינו הקיטע וביצת החרגול ולו״ק: לא
 תצא אשת לא בחוטי צמר. וכתבו תוס׳ ו״ל לכי אשרינן חוטי צמר וחיטי פשתן
 ורצועה שבראשה משוה להא דטביצה היינו דוקא שלא לקלעה בהן שערה אצא שקשרה
 אוחו בהן אבל בשקלעה ליכא למיהש להכידהא אמריכן לקמן בע״פ המצניע לנודצת חייבה
ה וטון ככן סותרת קליעתה חייבת נמי משום סותר הלכך ט מתרמי:* לה  חטאת משוס מנ
. וכתבו עוד דמאי דחסדנן בכל הני למת;•'  סניצה כל מציה ליכא למיחש דעבלי הכי
 ליצמא מתיא להו ל׳ אמות ברה״ר דוקא בתכשימין קטנים שאין אדם מרגיש בהן דאצה״ה
 איכ צא תנא אשה בסרבצ וצא בחגורה שבמתניה שמא תשכמ והעבירם אנא !לאי רוקא
 בתכשיטי; קטנים הוא שחששו אבל לא בתכשיסין גחלים ולפיכך מתרח אבה חגורתה

 ברה׳יר
 ונ״ה מייק(עיי ש״נ) והוא המו: דלמה השמיעו את םה״א ועיי עוד לקמן נר״ס במה אשה. ג) הלשין מגומגם, וצ״ל שלא יעלו מל הנקיות. נ) המלים סרוקשות בהנס׳יה «ו כן

 בפי השולח כדסי ברי ואי כר הוי אוחו שמשימין חחת הראש מה משיב לה מכדסו וק
 ר\.א־׳.י שהביאו היש׳ דל גם ראיה זו נס׳ נתרא לע״ו לףס״ם וגם בערוך בערך כר
 יעיד הב־או ראיה חוש׳ ז״ל ממאי לאמרי׳ בס׳ גחרא לערובין ונעשית כר לבעלה ע״כ
ס הוכחה גמורה מתוספתא לכלים ושם נמשכת כלים ס' ששה עשר על יש לי אני הדו  י
 כהבהיה בס״ל: גם ה״ר יהוסף ז׳יל הביא ,־איה לזה ממה שאדל לאשה נעשית כר לבעלה
 וכן פי' בעל הערוך נערך כר וכן פי׳ בעל הספר עצמו בסיף מסכת מקואות ע״כ. ונקל

1 בשש נקודות. סליק פירקא  ה״ר ׳הוסף דל פ??
 פלס ה א במה בהמה עצא ובמה בהמה אינה יוצא. כך הגיה א) ה״ר
 י יהוסף ו״ל: ונלע״ד דאע״ג דשביתת בהמה נזכרה בסשוק אחר שביתת אדם
 כדכהיי לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמת־ ובהמתך מ׳ימ תנאנקסלמיתני
 דיני שביתת בהמה ברישא משום לזוטרן מילתא ועול משוס שאיסיר בהמה יוצאת טעונה קל
 ריא שחט׳ מלקות אין בו שאינו אלא בלאו הבא מכלל עשה כ־איתא ממ׳ בר״ס מי
. ירושלמי ׳  שהחשיך ופסקו להלכה הרמב״ס דל שם בר״ס עשרים: יוצא הנמל וכו

 ר.ר ד׳ ישמעאל ב״ר יוסי משים אביו ד׳ בהמות נמשכות באפסר ואצו הן הסיס והפרל.־
 ה:מצ והחמור א״ר חזקיס וסימנא וכן תהיה מגפת ה3וס הפרד ממל והחמור: ליבדקם
r תנאי תנא ליגלקס מאן לתני ציבדקסע״ש ולובים וכושים במצעדיו מאץ דחני ליגדקס f 
ט חשעים חמורים צזביס פירשו חוס׳ דיל  יכי׳ כדאיהא ההם: ובבטלזת פ״ק לף ה׳ נ
 ציב־ם ע״ש שהם ממצרים וכן כתיב כושים ולובים וכתיב בנבואת נחום האלקושי פוס ולובים
 והיינו להביס דכתיב ומצרים ילד את לודיס וגו׳ [ואת להבים] וכן מוכיח בירושלמי גבי הא
 לתני והלובדקס בפרומביא וכו׳ ע״כ אבצ רש״י ז״צ פי׳ התם צובים מעולים: והסוס
 בשר. בנקולת צר״י תחת השי׳ין חח מתרנמינן שדן וכן כמי אצעלה מתרגמי׳ שדן
 יכן בריש ספר ישעי׳ הנטיפות והשרות ואי משכחת סלרי משנה לליח בהו יו״ל בין
: יוצאין בשר. פי׳ יוצאין,כרוכין בתבל פבשרוכ״ש שנמשכין י ז לרי״ש שפיר ספ 1 1 ׳ : 
 ב:ר צלברי רב הונא אבל שמוחל ס״ל לה׳יפ יזצאין ־בשר ולוקא אס ע״י משיכה והיינו
 ינמשכין בשר דקהנ׳ אבל כרוכין צא ללאו אורחיה הוא והלכתא כרב הונא: ומזין
ן במקומן ועי במה שכתבחי שם פרק בחרא דפרה סימן ג׳: וטובלץ במקומן ה י  על
 ש״א וסובצן במקומן וכן היא בשרוך ערך רתך. ובגמ׳ פריך והאיכא חציצה שטבעת
 הקביע בשר קבוע בו בחוזק ואין המים נכנסים שם ומשני ר׳ אמי בשרתכ; פי׳ רש״י
; הכה בשמיש עד שנתפשט ונתרחב הנקב סביב סביב: במתניתא תני במחוללין פירוש  ז
 :מהחלה נעשה חצולין רחבים שיש חלל בדניקתם שנתן טבעת בתוך טבעת כמות שהוא
 רהב: ובערוך במלת רתכן יש שני פירושים שם ערך רתך עיין שם: ובירושלמי חמן
 הנינן צא תסיוצ בהם עד שתרסם וכא היא אימר הכין אמר ר׳ מנא כחן ברפים כחן
 באכי\ם: וכתבו תום׳ ז״ל הכא לא פריך טבילה מאן דכר שמה משום דמהני׳ מיירי
 ברין כצים שמהלק בין כצי צכצי איזה ;מותר לצאת נו ואיזה אסור ואגב אזרתיה אשמעי׳
ק דרך התנא כי ההוא דקישע יוצא  שאר דיני בליש ומזין עציהם וסובצין במקומן ד
 בלב שלו ואם יש לו ביה קבול כתיתין טמא אבצ בריש במה אשה למייל׳ בדיני כלים
 והבמעינן לין טבילה א:ה פריך שפיר סבילה מאן לכר שמה. ע״כ: ב הזכרים יוצאין
ל לבו והוא ג  לבובין. ומפרש בירושלמי שהוא נותן עור ממין חיה ששמה בורסינין מ
 מהרים ומגין עציו כנגד חיה: ורב נחמן בר יצחק הוא שפירש ממ׳ לבובין עור שקושרין
ד שלא יעצו על הנקבות דמדקתני סיפא והרחציס יוצאות שחוזות  צהם החה זכרותן כ
 דהיינו שאוחזות אליה :צהן למעלה כדי שיעלו עליהם הזכרים ט״מ רישא דקתני הזכרים
 יינאין למבין פירושו תיקון מה כדי שלא יעצי עציהן הזכריסכ) ולבובין צרב נהמן לישנא
 לקרובי הוא כמו לבבתיני אהוהי כלה ומיהו הכא משמש לשין ריחוק שמצימ תיבה משמשה
: ועילא פי׳ בגמרא ל  דבר והילוכו כמו ובכל הבזאהי הברש ודשנו את המזבת מהר״ן ד
ד לבביהן מפני שכשרוהין את החיות יש מנהגם לזקוף ג  דהייני שקושרין עור קפה מ
 ענמה ועומדים עצ רנליהם האחרונים ונצחמין עם החיות והחיות מכץ איתן 3הזה שלהן
 ׳־ה :עור מנין עציהן אבצ הנקנות אין דרכם צהצהס ולהתריס כנגד החיות ואין להם
 הישצת בזה העור ופי׳ זה תפס ה״ר יהונתן ז״ל-והעתקתיו כלשונו ממש: והרחלות
ת וכו׳. ומצאתי שהגיה ה״ר ׳הוסף ז״ל והרחלים: שחוזות. מפרש בגמ׳ לישנא ו א צ ו  י
 ד:צי״ היא שאוהזין אליה שלהן וקושרין אותה למעלה כדי שיעצו עליהן הזכרים ורמז
 לדיר שית זונה בית הבושת: ובירושלמי אית תנאי תט שתוזות כמה דתימר אין משחיזין
 רה הסטן ואית דתנ׳ שוזות כמה לתימר שית זוגה ונצורת לב: כבולות. ככובלין אציה
 :צהן שצא יעצו עליהם הזכרים ול־שנא ללא מביד פירי היא וכדכתיב ויקרא לק ארץ
ל כבונות מפרש בגמ׳ שקושרין'בגל  כייצ דהייט ללא עבלי §ירי. ושי* ה״ר יה־נתן ד
 בביביו ביום שנולד שצמרו נקי ומשמר צמרו כלא יטנף לעשות ממנו מילת כלומר לעפות
ד בחוזק ואינם סומכים בתפירה אלא מ  י־:מלו כלי מילת ולפי שק קושרין שני ראשי ה
ם כמין שני קרסי נתשה נקראו כבונות מלשון כבינתי לבתי. ע״כ: והעזים יוצאות י : י . ־ : 
. אם לרך העזים שחולמת ״וחי מן הרחלוח ניחא דקתני צחרות בעדם וצא ת ו ר ו ר  צ
י בטצהו תני עזים בכיס . כך נצע״ד. וה״נ בבר״תות למיית׳ ממ  ב־הצית דקא׳ בהו
 :•:דדיהן ונס נראה שדרך הרחצות צהיוה דדיהן קצריס בערך דדי העזים: אח״כ מצאתי
ב רד״ק דל כדברי וז״צ בפרש נדה ומה שאמר בחלב אמו לפי שחלב עדם ה.־א המרובה ה : : 
 «ט דבר הכתוב עצ ההוה כמו שאמר ולי חצב עדם וכן בלרז״ל דברו ט בהוה צפי
» לחלבה. מה שעזי חולבות מכור לך וכן דרך הכתוב א הנמצא יותר כמו שאמרו ה  ב
 צ־יר על ההוה כמו כאמר ויו׳ ע״ש : צרורות. לליהס צרורות פעמים ליבש החלב
. בנקורתציר״יתחתסלמ״ל וגס לנש בלמ״ל. וי״ס ב ל ח ל א הלב מכחישה: אבל ל : : 
׳ ליהצב: ומ״מקצה משמע מפי׳רש״י ז״ל לנרסינן שפי׳ פעמים שקושריןאוחו  ד:-:
 >ילב לסמור את חלבו שלא יטפטף לארץ וקושיין להן כיס בלליהן. ע״כ. וכן פי׳ הר״ן זיע
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. ס ״ 3 מ . ח.);ס כא! הכזכ ממושנוש כראשית ס : ׳ : ? י ו  מי.ל: י



 טסכת מלאכת שלמה ה
 ונראה שדעתו לומר שאין דרך האיש לצאת בשום מחכו 5א נקובה ולא כלח* כקונה ולק
 חמה דהיאך יתחייב האיש במחט שאינה נקובה הוצאה כלאחר יד הוא כלומד שמאתר
 שאין דרכו להוציא מחט שאינה נקובה הוי מוציא שלא כדרך המוציאין ושמור ומה שכח׳
 ועוד דבמחט בין נקובה בין שאינה נקובה הוי משוי לאיש ה״ס לסי דברי הרי״ף ז״ל
 דמחייב לאיש במחט שאינה נקובה משוס דכיון דאינה חכשימ לו הף משו׳ ה״ל לחייב
 גס בנקובה דגם היא אינה תכשיט לו והוי משוי אלא ודאי בין נקובה בין שאינה נקובה
 אינה תכשיט לאיש ופטור ע״כ. וכתב בסוף דבריו נמצאו שלש מחלוקת בדבר לדברי
 הרי״ף ורמב״ם ז״ל איש היוצא במחט נקובה חייב וכשאינה נקובה פטור ולדברי הרא׳יש
 ז״ל בין בנקובה בין שאינה נקובה הטור ולדברי הרב המגיד באינה נקובה ח״ב ובנקובה
. בשני כפי״ן צריך להיות וכן הוא בירושלמי וכ״ה ת ל כ ו כ  פעור כאשהע״כ*): ולא ב
. ם ו ט ל י י פ ל  בספרי כחיבת יד וכן בערוך. וכן הגיה החכם ה״ר ׳הוסף אשכנזי ו״ל: ש
 כך הגיה החכם הנ״להס״א בחירייק והצמ״ד בשו״א והיז״ד הראשונה בקמ״ן והטי״ת
י ר ב ת ד א ט ת ח ב י י ת ח א צ ם י א  בשורק ומחק הט״ן וכתב תחתיה מ״ס סתומה: ו
 ר״מ. ירושלמי חני לא יצא החייט נמחשו שבכליו ולא הלבלר בקולמוס שבאזנו ולא
 הצבט בדוגמא שבאזנו ולא השולחני בדינר שבאזנו ואס יצאו הרי חלו פמורין דברי ר״מ
 וחכמים אומרין אומן לרך אומנתו חייב הא שאר כל אדס יוצאין בכך מחלפא
 שיטתיה לר״מ להבא קסטר ליה ובמתני׳ קא מחייב א״ר אבין בשם ד יוחנן חמן דרך
 הוצאה בנשים גרם הכא אין לרך כל הפס לצאת בכך. מחלפא שישתייהו לרבנן להכא
 קאמרי אימן דרך אומנתו חייב הא שלא כדרך אומנתי פטור ובמת;׳' תנן והכמיש
 פושרין בכוכלת ובצלוחית של פיניטו; הא במחט שאינה נקובה חייב אע״ס שאינו לרך
ה ??ליי להויא לרך אומנחה לקלע בה את השיער נ ש א י ב ת פ  אומנתו א״ר יידן ח
ת וכוי. ובברייתא פליג ר׳ אליעזר אחכמים ואמר ליוצאה ל ב ו כ ן ב י ר ט ו ם פ י מ כ ח  ו
 צכתחצה בכוכלת למאן לרכה למיפק בכובלת אשה שריחה רע ולא שלפא ומתויא גנותה.
 אבל בברייתא אחרת קאמר ד אליעזר פטור וא״כ צ״ל דפטור ומותר קאמר כמו שפירשו
חן בגמרא הכא בפירקין אלא דכי קאי אר״מ דאמר  חוסי ז״צ בריש מכיצתין והוא חי
 מייב אמר איהו פטור. ואיתא נמי להאי ברייתא קמייתא בר״פ ר״א דתולין וכמו
 שכתבתי שם ראש הפרק. ואס אץ בכוכצת בושם כי׳ע מולו דחייבת חטאת דלאו תכשיט
ר ז ע י  הוא שמתוך פי׳ רש״י ז״צ משמע שהיא סברת ר׳ אליעזר בלבל ע״ש: ד ר׳ אל
ע ע5 ירך נבור הולך והלרך. ויש ר . לכתיב חגור ת ץ הן לו ט י ש ב ר ת מ ו  א
ם וכו׳ י מר ם או י מ כ ח  צהסתפק אס צר׳ אליעזר מותר צכחחצה או פטור אבצ אסור: ו
 ק׳יק דנראה דחכמיס היינו ת״ק. ונגמ׳ חניא אמרו לו צרי אליעזר וכי מאחר דתכשיטין
 הן לו מפני מה הן בטלין לימות המשיח אמר לק לפי שאינם צריכין שנאמר צא ישא

. ומשעם זה יש שמוחקים סיפיה דקרא מן המשנה מדברי חכמים  גוי אל גוי חרב ע״כ
 ואין צורך חלא לחכמים צא קשה להו מידי מסיפיה דקרא ועוד דבגמ׳ איכא דאמרי
. ועיין ת י ר י  להט השיב להן ר׳ אליעזר לחכמים אף לימות המשיח אינם בטלין: ב
ן גרסי׳. ה ן ואין יוצאיין כ י א מ ם ט י ל ב  בהר״ן ז״צ בפ׳ כל הכלים לף קמ״ז ע״ב: כ
 ותימה לע״ד א׳ בירית לא שייכא כלל באיש למה שנאה הנה גבי איש דלקמן בס״ס
ה א צ ו  גבי הנהו לקתנ׳ בהן לין שבת ודין סומאה שייך טפי למתנייה או גבי אכה: ה י
׳ ונגמ׳ תנא ובלבל שלא תצא יללה נשל זקנה וזקנה בשל יללה. ט י שער ו ט ו ח  אשה ב
ן לגנאי הוא לה סשיסא לאיכא למיחש לילמא מחייט  וילדה בשל זקנה כלי נסבה לטו
 עלה אלא אגב גררא דזקנה בשל יללה נקטית להתם אשמעינן לאע״ג לשבח הוא לה
 זימנין מחייט עלה. וע״ש במגיד משנה סי׳ ט׳ כי דבריו ז״ל שם חמוהין כמו שכתוב שם
 בכסף משנה ובריש פירקין מוקמינן לה ללא כר׳ יהולא דצדידי׳ אפי׳ בחוטי צמר נמי
 יוצאה דלדיליה לא ח״שינן שמא תתיר חוסי הצמר להא צא חייצי לענין מנילה וכדהנן
 ברפ״ט למקואות ר׳ יהודה אומר של צמר ושל שיער אינם חוצצין מסני שהמיס באין בהן
 וחכמים לא הודו לו רק בחוטי שיער ומש״ה יוצאה בהן בשבת וכבר רמזתיו לעיל בריש
. ס״א בחצר בבי׳ית. ומתני׳ דלא כר׳ ענני בר ששון דפציג עליה דרנ ר צ ח  פירקץ: ל
 בגמ׳ ואמר משוס ר׳ ישמעאל בר• יוסי הכל מוחרין בחצר ככבול. אבל חכמים ס״ל לא
 התירו לה רק דוקא שני תכשימין הללי בתצר כדי שלא תתגנה על בעלה דמדקתני לחצר
. לאו דוקא ה נ ז א ב : במוך ש ׳  דייקי׳ הא צרה״ר אסור וכן ברמב״ס שס פי״ט ס" ז
 אשה דה״ה איש כדמוכח בגמ׳ דר׳ יוחנן היה יוצא במוך שבאזנו וכן נמי ר׳ ינאי:
. באותו מקום שיבלע בו הדס עכ״ל ר״ע ז״ל. אמר ה ת ד י נ ה ל נ י ק ת ה  במוך ש
 המלקט כן פי׳ רש'׳1 ז״ל והקשה ר״י ז״ל דהא אסקינ; לעיל גפ״ק דכל לאצילי טינוף
 חשיבא הוצאה ולא מיקרי משום הכי דרך מלטש לפיכך פי׳ שר״ל שמנין על הדס שלא
״ תום' פ׳ . ע ל פ ל פ  יפוצ עצ בשרה וישרוס אוחה כשיבש ןמש״ה חשיב דרך מלבוש: ב
 המוצא תפילין דף ק״ב ופירשו רש״י והדין ז״צ פצסצ ארוך שנותנת בפיה מכני ריח הפה:
ך פיה. ו ת ל דבר שתתן ל כ ב ר מלח רש״י והר״ן ז״ל: ו מ . כמו ג ח ל  גלגל מ
 זנגביל או קנמון וט׳ רש״י ז״צ שנתנה לתוך פיה מבעוד יום ע״« משמע דהוה גדיש
 שנתנה צתוך פיה וכן הוגה בתלמודו שצ הרב בצצאצ אשכנזי ז״צ: וכתוב בשמ״ג מל״ת
 סי׳ ס״ה דיוצאין במוך שבסנדצ אפי׳ לכתחלה וסיפא זקתני ובלבד שצא תתן וכו׳ צא
 קאי אצא אפלפל וגלגל מלת שבפיה שנראה כשנותן בשבת כמי שרוצה להוליכו למקום
 אחר דרך רה״ר ומערים צהוניאו בענין זה עכ״צ ז״צ וכן בכצמ סיף סי׳ ל״א. ודומה
 שהיא מחלוקת בירושלמי ונם תוס׳ ז״ל ס״ל דקאי גם אמוך שבאזנה ושבסנדלה ושהתקעה
 לנדתה. ואיכא בפיסקים »מי מאן מיספקא להו אי לא קאי רק אגצגל מלח ואכל דבר
ת ושן של ב ת ו  שתתן אבל צא אפלפצ כמו שכתוב בבית יוסף א״ח סימן ש״ג: שן ת
. הכריח הר״ן ז״ל לולאי תרתי קתני מתני׳ כמשמעות פשטן של לבריו ובתרוייהו ב ה  ז
. ובירושלמי משמע לשן תותבת הוא שצ p ורבנן אסרי בתרוייהו למתוך רמן  פליגי רבי ו
 שהיא נכרת נין שאר השנים שיילי מינה חברותיה לאחו״ להו ומחויא אבל של כסף צא
י עכ״ל הר״ן ז״ל. ונתמעטו מ  מינכרא וצא שיילי מינה ומש״ה שריא אפי׳ לרבנן כלאיתא מ
 בפירושו שני הפירושים שכתב רש׳יי ז״ל ע״ש בגמ׳ עציהס: וז״ל הירושלמי שן תותבת
 מאי אית לה כלומר מ״מ אסרוה ומשני עול היא מבהתא מימר צכגרא עביד לי חירי ואי

 r עי׳ בלדשה ופרישה ובב״ח מ״ש שם עצ הנ»י, *פצה

 צרה״ל וחוגלח כלאמריק לקמן גבי קמיע מומחה רקושר ומתיר אפי׳ ברה״ר. עול כתבו
 בשס ל״ח ז״ל להנך חכשיסין לאסירי משום לילמא שלפא ומחויא לזקא בנשים הוא לחיישי׳
 להבי לסי שלעתן קלה עליהן להחפאר בחכשיסיהן אבל באנשים ללא עביל הכי שרי ויש
 לאיה ללבריו בירושלמי בסירקין לאמרי׳ התם תכשיטין למה הן אסורין א״ר אבא על ילי
 שהנשים שחצניות הן היא מתירתז ומראתן לחברתה והיא שכירה ומהלכת בהן ד אמות
 הרי זה מםורש כלברי ר״ת ז׳יל ואע״פ שאמרו שס במקום אחר וכו׳ על אגל לעולם
 חכשיסין סוחרין לאיש. לשון הדין׳ ז״ל, וכתוב בססר כלבו סי׳ ל״א כל הלברים שמנו
 חכמים במשנה אם יצאת ברה״ר גמורה סטורה שלא אמרו לא תצא כי אם לכתחלה בין
 משום חשש סבילה נין מפום לילמא שלפא וממויא הלכך אין החיוב כ״כ לאסור ברה״ר
 שלנו שלומה מזרה לגזרה שאין אסור לצאת אלא משוס לילמא שלפא וכי שלפא נמ׳ לא
. גרסי התי״ו בפתח והרי״ש בשו״א: ומתני׳ ט ף ^ו9  אתיא לאחו״ ברה״ר ע״כ. ע
 דלא כר׳ יהודה שהוא סובר חוטי צמרינמי אין חוצצין אבל בחוטי שיער מודים לו חכמים
א ל  כדתנן לקמן יוצאה אשה בחושי שיער וכו׳ ופלוגחייהו נרפ״מ דמסכת מקואות: ו
. בבבצ׳ וירושצמי חני רשב״א מחיר בכבוצ. בסי׳ ר״ע ז״צ צשון המתחיל לרה״ר ל ו ב כ  ב
 וכו׳ עד וכל הנזכר למעלה אסורץ אף בחצר. אמר המלקט שמא תצא בהן לרה״ר וחדא
. עול באותו הלשון ורמב״ם ז״ל פירש דלר״ה קאי אכולהו. אמר ׳  גזירה הוא לגזור וכו
 המלקט וקשה לפי פירושו למה צא חפינ אח״כ לקמן נסי׳ ה׳ רק כבול ופאה נכרית
 לחצר: והקשו חוס־ ז״ל וא״ח ואמאי לא חני נמי הכי ברישא סאה נכרית נהלי כמל
 לאין יוצאין בה לרה״ר כלקחני להו בסיפא גבי התירא וי״צ למיצתא לסשיטא היא
ל זהב. ר ש י א בע ל  לאסור לצאת בה לרה״ר לולאי משלפא משוס למחט עלה. ע״כ: ו
 ופי׳ רש״י ז״ל שהוא תכשיט עגול ומציירין נו כמין עיר ירושלים ויש באמצע לבון
 שמחברין אותו למלבוש ור״ח פי׳ שהוא כמין עטרה לראש כלאמרי׳ נפי בחרא למסה
 מאי עטרות כלות עיר של זהב. ור׳ימ פליג עצה וקאמר דחי יבש חטאת ור׳ אליעזר
ד לכתחצה בברייתא לבגמ׳ בסירקץ ובר״פ חולין גם בילוש׳ לפירקין וכן בעליות פ׳  ש
' אציעזר יוצאה אשה נעיר שצ זהב ופסק הרמב״ם  שני אמרו צפני ר׳ עקינא משוס ר
: ׳  ז"ל שם להלכתא מתיה לר׳ אליעזר היפך ממה שססק בסי״ס להלכות שבת סי׳ ו
. מפר׳ בגמ׳ קטלא מנקסא פארי פירשו רש"* והרץ ז״צ ס י מ ז נ א ב ל א ו ל ט ק א ב ל  ו
 נגל שיש 0 שנצים כעין מכנסים ומכנסת בו רצועה רחבה וקושרת סביב צוארה והבגל
ש וכוי. משמט י א א ה צ א י  תלוי על לבה והוא חשוב ומצוייר בזהב. ע״כ: ב ל
ל ד נ ס  לבסצטוצ מותר ורצא כר״ש בן אצעזר לאשר אפי׳ בשלסיל ושמא ינעלנו: כ
. ולא שנו אלא לחזק אבצ צנו׳ מותר וממי מסרש כמה הוי לנוי: וצורת ר מ ו ס מ  ה
 סנלל זה היתה ימעה להם ואין אנו בקיאין בו. ומ״מ עיין בסי׳ הר״ן ז״ל ר״ה ונקטינן
 משמעתין וכו׳ ותמהתי שמצאתי בשיי ה״ר יהונתן ז״צ סנלצר המסומר של עץ הוא

 ותוחנין מסמרין לחזק התחתון עם העליון ובצע״ז נקראין צוויקוש ע״כ. וכתוב בטיר א״ח
 סי' ש״א ומנעלים שלנו המסומרים אינם בכלל ס;לל המסומר ומותר לצאח נהן ומ״מ
. ובספר האגור סי׳ ת״נ , ״ נ . ועי׳ עול שס ב כ  נהגו בהן איסור ואין לפה; גלר ע״
ה מצאתי כתוכ נסי׳ י ה נ ע דיל ומפני שמעשה זה בשנת היה ויי׳*). ה  ושי׳ תכ״ח.בפי׳ ר
 ובגמ׳ להא ללא גזרו בתעניות שעל הגשמים וכ!, [הובא כ׳ר יהונתן ;״ל

א ועממא כלי שלא יהשך ימי א £ליכ מ י . גמ׳ אמר ל״ס לא ת ן י ל י פ ת א ב ל  בתוי״ט]. ו
ו ע נ ף ת m שמחתם ומועוס צאנל ו 3 ל ש ״ מ >׳ צ א אלא אפ 1  למ״ל שבח לאו ז״ת הוא ה
ת ממצות שנת ו^נו שהוא הונה ן מ ך ל ר 1 נ ^ ש ר כ ״ ה ל א ג ״ ״ ל ו ת א י ל ז א א מ ל י א ד צ א י  ל

״ פצ כצ ישיחצ להתענג כנם ״ * . 
 ואיכא למתני לה אסיסא ואס יצא אינו ח״ב חטאת אמר ולשמוח גבס על כל הטונה
ל א ר ״ , ם ל . - ה ״ ר ש  רב ספרא צא תימא אליבא דמ״ר שבת זמן תפילין הוא אצא ^
ש ־הכדילס "לגוי מגויי הא״לצוה " ת מ א מ ז ב י י י ו ח נ י f יזפיל,1 היי* א n r י א ת ל ב ל ש " מ " ל ס  א

ק להם דוקים ומצות עוני׳ . שתילין ושי י לנון מ ע י מ ק א ב ל  דרך מלבוש עבידא: ו
 ר׳יס ז״ל על אע״פ ללח אתמחי קמיע. אמר המלקט דיקא וימ ם ירועים לשמור רציחיו
 מר לקחני בזמן שאינו מן המומחה וצא קתני בזמן שאינו שלא •היו טדידיש ני1שקי
 מומחה להוי משמע שפיר לקחי בין אגנרא בין אקמיע כמו כעולם ולא יצא ייס א׳ מכל
 שהוטחו הוס׳ ז״ל ש״מ ופי׳ לש״' ז״ל מברייתא למיידי \י ימי השגוע פלא יסנדיהו
ן כאותו ה;ום ככל לנס ויום י ; מ ) נ י ס ש ר { ש ן ש י ר ר י ע ל ר ו ש ׳ קמיע אייו אלא ל־ץ ק מ  מ

tJ wu u;u>j/!1 ׳ • נפשו , * *׳ ן י י — ״ — ״ ־י! — - ־• ׳ ״ , - • - ־ -,- - ! ־

nr ה במהט נקובה. ויראה מפי ר׳יעי״ל וכחן לו לזכר י!ס השנת ש  ג לא תצא א
 דמחס נקיבה לכנ חשה קרוי דרך אומנתו כאפי׳ תחובה לו ט ושנת ישמח ככל מיני
 בבגלו חייב. ואי מפרשינן למיירי לוקח במוציאה בילו אתיא העולם שמצא הכל עשוי כלא

כ:  שפיר רישא נמי אליבא לר״מ. ואחר שכתבתי זה מצאתי מה יגיעה עי
ש עליה חותם. גמ׳ וחלופיהן באיש  שכתוב בסמוך בשם הירושלמי: ולא בטבעת שי
 פי׳ לטבעת שיש עליה חותם אם יצא פטור ואס אין עציה חותס ויצא חייב חטאת רש״י
 ז״ל. אבל ר״ת ז׳׳ל פי' לאחיוב חטאת לחול קאי ראם אין עציה חותם ח״ב חטאת אבל
 מבעח שיש עליה חותם האיש מ!תר לכתחלה ללא גזרו חכמים באיש לילמא שליף ומחוי

 שאינה נקומי w׳1|
 חייב חטאת ואם יצא בטבעת שיש עליה חותם ובמחט נקובה פטור אבל אסור ע״כ.
 וכתבו עליו הרא״ש וכר״ן ז״ל ללא נראו לבריו להיאך יתתייב האיש תסאת במחט שאינה
 נקובה והא הונאה כצאחר יל היא ועיל גשלמא במנעת שייך למימר וחלופיהן באיש
 לבאשה באין עליה חותם הוי תכשיט יש עציה חוחס הוי משוי ובאיש להפך וכו׳ אבל
, ופי׳ בבית יוסף א״ח סי׳ ש״א כ  נמחס נין נקובה בי; אינה נקובה הוי משא לאיש ע״
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 בפלה לה מחזרא לה ע״כ. וז״ל הנמ׳ לא שנו אלא של זהב אבל בשל כשף ל״ה מותר שמאים מדרס לפ* שטיק־ עליהן ואין יו5אין בהן בשבח לפי שיכול להלן־ בלא אותן
 מפני שלומה לשאר השנים א״נ היינו סעמא לשל זהב משום לחשיבה אתית לאחוויי ולכך שמיכות ואין נכנסין בהן לעזרה להואיל ומגינין על הרגל כמנעל הרי הם כמנעל ואשור
ן שיש ברטבת הקטע חתיכה ׳ נאון אס יש צקב בית קבול כתיתין מו י  אסור אבל של כשף לא חשיבא ולא אתי לאחזויי. גמ׳ אמר אביי רני ור׳ אליעזר זר״ש צימס בה לעזרה. פ
׳ לא אתי לאחוויי רבי הא לאמרן במתני׳ ר׳ בולטת ונחסר לה בקב מקום קטל שמניחה נו טמא הקב הסמוכות שצו שמאין במלרס  בן אלעזר כולהו ס״ל לכל מילי למיגניא ט
 אליעזר לתניא ר׳ אליעזר פוטר בכוכלח ובצלוחית של פוציטין רשב״א להניא כלל אמר הזב ויוצאין בהן בשבת שאינו משוי ונכנסין בהן לעזרה שאין ישיבה בעזרה אלא למלט
 רשבי׳א כל שהוא למשה מן השבכה יוצאה ט ללא חיישיק דילמא שלפא ומחויא למעלי בית לול והסמיכות אין מגינות אבל כסא סמוכות טמא מדרס שהוא כלי ואין •וצאץ
. בירושלמי בה בשבת שאינה תכשיט ואין נכנסין בהן לעזרה שנמצא כרוכב ואינו עומל שהיא מגעת ת י נ י צ ל ה ע ע ש ל ס ן ב וצאי : ו י  שערה למעלה מן השבכה אין ייצאה בו
' טס אבל ממי לילן מפרש ללוקאנקס סלע שהוא קשה לארץ עכ״צ ז״צ. ובגמ׳ חני תנא קמיה לר׳ יוחנן נכנסין בהן לעזרה. א״ל אני שונה  משמע ללאו לוקא סלע לה״האפי
. ס״א לוקטמין ז י מ ט ק נ  להגן על המכה מקוצים ויתלוש הלרטם וגס יש בו לחלוחית היוצא מן הכסף ונם יש בו אשה חוצצת בו ואת אמרת נכנסין תני אין נכנסין בהן לעזרה: א
 צירה דכוצהו צריכא לרפאות המכה ולמעוטי טםא דאע״ס שהוא קשה מ״מ אין בו צורה ופי׳ הרמב״ס ז״ל מנעל של עץ. ועול שם נפי״ט להלכות שבת סי׳ ט״ו ושם לא

י בס׳ מי שהיה נשוי דף צ״ג איסתירא דציניתא נב« הביא בבא דסמוטת שלו ולא בבא דכםא וסמוכות שצו'ומתוך פירושו למשנה קצת יש לי  ולא מסי למכה ואשכחן דבוותה ממ
 היחירו או פחתו ושם פי' הר״ן ז״ל וז״צ מי שיש מכה בפרשת רגלו מתחת קושר מהם שם להסתפק אס הוא מפרש בבא דכםא וסמוכות שלו על איזה כסא שיהיה אפי׳ שצ כל
ע ז״צ וקושרה לבן בשמאלו. אמר המלקט . בפירוש ר״ ם י ר ש ק ץ נרסיק אדס בריא ע״ש: ט ב מ ו ח ת ב ו א צ ו ת י ו נ ב  דמעלייא ליה חלודה דידה וצורתא דידה עכ״ל ז״ל: ה
 וכתב ה״ר יהוסף ז״צ אי צאו למסתפינא מרבותי אמינא דה״פ דמתני' הבנות יוצאות וסימנך תפילין. ופירש הרמב״ם ז״צ שהאב לוקח שרוך נעלו הימני ויקשרנו לו בזרעו
 בחזטין בלומר בכל מיני חובףן אפי׳ של צמר ושל פשתן שכראשה לליכא למיחש נהו משוס השמאלית ע״כ ובי״ל לא הביאה ו״ל אפילו כלשונה. אבל בירושלמי בקשרים בקשרי פואה
 טבילה שאין שייך בס סבילה אלא שאחל עומל ע״ג וע״כ ליכא למיחש לילמא אתי לאתויינהו לרפואה כלפרשה רב יהולהיבביבלי וכן בסוא״ח סי׳ ש״א וז׳׳צ ׳וצאין במיני עשבים שקושרין
. גמ׳ מאן תנא א״ראושעיא ם ד ל א כ ק ולא אותם בקשרים ותולין אותם לרסואה ע״כ: ו  כלאמרי׳ לקמן אבל עשרה בני אלס מסתסנין באלינטית וכו׳ ומביאץ אוחו בי

י ל״ש היא לאמר כל ישראל בני מלכים הן רבא אמר באריג בכסותו ללא אתי למישלף ואחו״  חיישינן לסחיטה לכיון לאיכא לעות מלכרי אהללי עכ״ל ז״ל. ובירושלמי משמע למ
ן צא קאי אאזניהס ומשמע גמי להוי חיטי שיער דרמי מינה עצה להא לתני ובלבד ודברי הכצ. וחוש׳ סירנו בשס דב״א לביחשצמ׳ מוקי לה בקטנים לאפי׳ ח׳ ססיק  חסי
 שלא תצא יצדה בשל זקנה וכו׳ שהבאתי לעיל דהכא קתני יוצאות בחוסין סתם ולא פציג ומייתי לה ציכא איסורא ומהו וכצ אדם דקתני במתני׳ טן קטנים עניים בין קטנים
 כלל ואייר בא נשם רב יהודה אפיי כרוך על צוארה לנוי ומשני דמתני מיירי שחוטי השער עשירים. וכתוב בבית יוסף ס״ ש״א וז״ל וכיון דאיקימנא לר״ש בשטה בס׳ מסטן צא
צ מתיה וממילא קמה לה מתני׳ אליבא דהלכתא כרבא דאוקמא גאריג ע״כ :  קצרים כ״כ שאינה יכולה לראותו שאינו מגיע מצוארה צחוטמה הלכך לא ־חיישי׳ אפי׳ ילדה קיי״
. דעבדי לשיחלא רש״י ז״ל פי׳ לכאב האזן יהר״׳ף ז״צ פי׳ לרפי!ן ל ו ג ר ח ת ח צ י ב  בשל זקנה עיין עליו. ורש״י ז״ל כתב בלשון שני וי״מ מוטים שקולעת בהן שערה דאשרי׳ י ב
. סי׳ ב ו ל צ ר ה מ ס מ ב : ו ט ר  גלולה בר״ס החס משום לשכיח בהו טבילה [אבל] קמכות ללא שכיחאבהו טבילה שרי ולשון הירך כלהק השחיל והכסיל איזש השחיל כל שנשמטה י
 ראשון הגון מזה חלא לקטטת נמי צריכות טבילה לטומאת מגע משום טהרות ואף נדות בעחך שכן לרך מי שנתחייב להחלות ממיתין אותו תחצה ואח״כפושסין אוהו וקובע׳־ן לו
• נ ״ י ת ״ . ועיין בתשובת הרשב׳יא ז׳׳ל ס  נמי שביתא בהו כדתניא מעשה היה והטבילוה קידם לאמה ועוד מלקתני אפי׳ בקסמין מסמר בעץ ותולין אתו באותו מסמר ע״כ
. כך היא סגירסא ברוב הספרים וגם ברב אצפס ׳ ל וכו ו ה ף ב א א ״ כ ה מ ו י ר״ ר ב  איכא למשמע דחוטין נמי אאזניס קיימי דאי חוטי הראש לא שייך למיתני אפי׳ בקסמין ד
, ירושלמי אבא בר בא מפקד לשמואל בריה לא תקבל עצך מתני׳ אבל בירושלמי הגי׳ דברי ר' יוסי ר״מ אומר אף בחול אסור וכך נראה שגורס ר״ע ז׳ע ן ו בקםמי ל י אפ  ע״כ: ו
 אלא אבל לא בקסמין שבאזניהם ע״כ וגס מזה משמע כמי לחוטין לא קאי אאזניהם. וגם הרב המניל כתב בפיי׳ט דהלכות שבת סי׳ י״ג דברי ר׳ יוסי ונפסקה הלכה בגמרא
 ונראה שזהו אטה לשמואל לאיתא בגמ׳ לילן ללא שביק לבנתיה לנפקי בחוטין ופריך כר׳ יוסי ע״כ: וה״ר יהוסף ז״ל הגיה לברי ר׳ יוסי ר׳ מאיר אוסר אף בחול משום דרכי
 עליה ממתני׳ ומשני חוטים לבנתיה לאבוה לשמואל לצבעוניס הוי לחייש׳׳ למשלף ואהויי: האמורי. ובירושלמי איש תנאי תני ומחליף ר׳ חנינא בשם ר' יותנן כמתני׳. וכתוב בבית
ת וכו׳. פי' ויוצאה בה בשבת. יוסף א״ח סימן ש״א ואפילו לספרים לנרסי לברי ר״מ וחכמים אוםרין אף ברול וכו׳ לא פ ר ו ת גרסי׳ מלשון והפרות והרעלות: ז פ ו ל ו ע ת ר ו י ב ר  ע
 ופי׳ רש״י ז״ל על האבן פי' אבן שהכינו מט״ש. וגירוש׳ תני ר״ש נ״א גמליאל אומר ל״ש קיימא לן כחכמים לאסרי מלאמרי׳ בגמ׳ אביי ורבא לאמרי תחייהו כל לבר שיש נו משוס
 אלא מטבע ואבן הא נאגוז מותר מפני שהיא מיטלטל ועי׳ בב״י סי' ש״א. וכ׳ הרמב״ס רפואה אץ בו משוס לרכי האמורי ע״כ ועיין במה שכתבתי בתולין ם״ה בהמה המקשה.
 זי׳צ שם פ״׳ס וכן צא הפחף עצ המטבע צכתחלה בשבת מפני שאסור צסלטצי ואם פרפה זכתב בת׳ מהר״• קילין ז״לשורש פ״חיז׳י׳ל וזה שכתוב בסמ״ג ששנה בתוספתא חוקתיהס
 יוצאה בו ע״כ וכתב בית יוסף םס סיף סי׳ ש״ג ומשמע לה״ק אס פרפה בשבה על ולרכי האמורי חוקותיהן הס לברים התמוהין ולרכי האמורי הס הניחושים הע״פ שבכוצס
 המטבע יוצאה בו וזה ולא, חדיש הוא שחדשו הרמב״ס ז״ל ונראה שטעמו משום דמאחר שנינו ה״ז מלרט האמורי פי׳ לנו הסמייג ששני לרכי האמורי יש אחל משוס ניחוש ואחד

 שנכרף המטנע נטלית אינו מטלטלתו עור למטנע אלא אגב הטלית ומה ל* נסרף מבע״י משום חוקות הגוים ע״כ בשנוי לשונו קצת:
. בגמ׳ בבלית וירוש׳ בעי מ״ס הני כצל גדול אילימאמשזסדקא ל ו ד ל ג ל ׳ £t D""l א כ  מה ליה כשרף עכשיו אלא שבספרי הרמב״ס ז״ל ההלשיס כתוב מבחוץ על ואס פרפה ט
 מע״ש ע״כ וכן כתבוהרבבעצ הטורז״לפם בשמו ז״ל וו״ל וכתב הרמב״ס ז״ל אם פרפה 1 בעי למיתג׳עול כלל אחר תני כלל גלול והא גבי מעשר לקחני כצל אהר ולא תני
ע וכו׳. בגמ׳ בעי רבא מרב נחמן היכי כלל גלול ומסיק דהיינו טעמא דדבר שנאמר בו כצל ועונשו גלול מדבר אחר שנאמר בו כל5 ט י ק  המטבע מאתמול מותר לצאת בו ע״כ: ח ה
 חנן הקיטע יוצא ור׳ יוסי אוסר או אין הקיטע יוצא ור׳ יוסי מתיר ומסיק ור' יוסי אוסר תני כיה כלל גדול וגדול עונשה שצ שבת יותר משצ שביעית לאילו כבת איתא בין בתלוש צין

 ומחנחו בה סימנא סמך סמך ודומיא דהאי בעיא בעינן בס׳ כל הנ:בעין וכמו שכתבתי במחובר ואילו שביעית בתלוש ליתה במחובר איתה וגדול עונשה של שביעית יותר משל
ס בו לעזרה ולר׳ יוסי דלא קרי מעשר דאילו שביעית איתא בין במאכל אדם בין במאכל נהמה יאיצו מעשר במאכל אדם מ . ונלע״ד דלר״מ דקרי ליה מנעל אין נ ׳  שם ס״ ד
 ליה מנעל נכנס בו לעזרה ומשוס דהא בהא תציא צא איצסרך למיתנייה היכא דאיכא איתיה במאכל בהמה ליתיה ולבר קסרא דהני כלל גדול אמרו במעשר גדיל עונשו של
 פצונתא אבצ מצאתי שכתב הר״ן ז״צ הקטע יוצא בקב שצו לברי ר״מ דקסבר ר״מדמנעל מעשר יותר משצ סאה דאיצו מעשר איהיה בתאנה וירק ואילו פאה ליחה בתאנה וירק.
 ליליה הוי ולא ח־ישי׳ לילמא מישחליף ואתי לאתויי ור' יוסי אישר לנהי לר׳ יוסי נמי וכתבו תום׳ זי׳ל ואתרים צא שנו כלל גלול אמרו במעשר צפי שאינו גלול משאה אלא מלרבנן
ל ט גזרו לילמא משתליף ואתי לאתרי ד׳ אמות ברה״ר הכי אסיק אבל כלל גדול דשבת גדול משביעית מלאור׳יתא וכן של שביעית משל מעשר ע״כ: כ  מולה למנעל הוא אפי׳ ה

. כל השכח גרסי׳ בירושלמי וכן בקצת נשח׳ כ״« ומצאתי מוגה ומנוקד כל ח כ ו ש  רנא סלוגחייהו דר״מ ור׳ יוסי בפ׳ שני דיומא ולא כן פי׳ רש״י ז״ל בכאן עכ״ל ז״ל. ובפ׳ ה
 אין צדין ברב אלפס בדף רצ״ג גבי הא דתניא התם אין הסומא יוצא כמקצו הקשה הר״ן פ׳^־יי ובידוש׳ אנן תנינן כל השוכח עיקר שבת תנאי דטה רבי. כל שאינו יודע עיקר
 ז״צ דמ״ש מקטע לקחני הכה ליוצא נסמוטת שלו יתירץ דקטע שאני לפי שאינו יטל שבת ר׳ אלעזר כמתני׳ ד יוחנן כהדא דתני בית רבי וכן הוא בת״כ פ׳ ויקרא פ״א
. אב דנקט צאו דוקא למעשי תולדות לה״ה לתולדות ב ל א ל כ ב ע י י  להלך אלא בסמיכות אבצ סימא אפשר צו בלא מקל ולפיכך קטע :אינו יכול להלך בלא דבורא דחשאות: ח
. בכריתות בה׳ אמרו לו איכא מאן ה כ א ל מ ה ו כ א ל ב מ ל א ל כ  מקלות יוצא בהן בשבת ע״כ וכתב שכן כתבו תוס־ ז״ל. וב״י בסי׳ ש״א כתב בשם רטנו וט׳ כדפי׳ ר״ע ז״צ: ע
 •רוהס שדבר פשוט הוא שאינו עושה קב זה להליך שעכי׳פ הוא צריך למקלות שמותר לצאת דמפרש דמכיון דחני חייב על כל הב מלאכה ומלאכה הה״נ דחייב עצ כל מלאכה של כל
 לפי שצורך הלוכי הן אבל כוונת עשיית קב זה כדי שלא יראה חסר רגל אלא נכה רגל שבת ושבת אף על נב דלא תני ציה בהדיא ואיכא מאן דמפרש דמדצא הנא בהליא דאינו
ן וכו/ רמב״ס חייב אלא על כל מלאכה של שבת אחת. ובגמ׳ בעי חלוק מלאכוח מנלן פי׳ לחייבו חטאת י ת י ת ל כ ו ת קב י ם יש לו ב  הלכך כיון דחינו צורך הלוכו אסור ע״כ: א
 פכ״ה מהל׳ בלים הי״ס ובגמ׳ אמר אביי טמא טומאת מת וחץ מטמא מדרס רבא אמר על כל א׳ וא׳ אע״ס שבהעלס אחד עשאן ומשני אמר שמואל אמר קרא מחלליה מות יומת
 אף טמא מדרס וכתבו חיש׳ ז״צ הי׳ הרב ר׳ פורת צרבא הא דלא קתני ברישא דמתני' התורה רבתה מיתות הרבה על חצול א' אם אינו ערן צמויד דכתיב כל העושה מלאכה
 ואס יש לי בית קבול כתיתין טמא מדרס בהליא כדקתני בסיפא משוס דהוה משמע אבל יומת הנהו לשוגג ומאי יומת יומת בממון ובברייתא נפקא להו מקראי אתרינא ומתני׳
 אס אין לו ביה קבול טהור מן המדרס אבל טמא סומחת מת ולא היא להא פשישי כלי >1ך לבסמוך למני מבעיר נכלל אבות ללא כר׳ יוסי להמר בברייתא בהריא הבערה בלאו לחול
 הוא ולהט תנא טמא סתמאדבכה״ג טמא הא אין לו בית קבול כתיתין טהור לנמרי וא״ת וחלוק מלאכוח נפקאליה לר׳יוסימדה״מ למיכחב קרא אחת וכתב מאחחזהו ה״מ למיכתב
 לכנה ליה בית קביצ כחיתין תיפוק ליה דכלהסמא מדרס טמא סמא מת וי״ל דבית קבול הנה וכתב מהנה אלא למידרש פעמים אחת שהיא הנה כלומר שבת לבדו הוא מחלל וחייב
. תטאות הרבה דאזלינן בתר מלאכוח וסעמיס הנה שהיא אחת כלומר שחייב אתת על טלו ם ר ד . ועיין נתוס׳ יומא ס׳ בתרח דף ע״ח: מ כ  כתיתין עושה אותו ראוי למדרס ע״
 מצאתי שנקל הר״מ לי לונזנו ז״ל מלרס המ״ס בחיר״ק והלל״ת נשו״א והרי׳׳ש בפתח: כגון שגגת שבת וזדון מלאכות דאזצינן בהר שבת ומ״ס יתירה דמאחת לרבות שהטתב שס
ן משמעון להיינו מקצת מהמלאכה שנחכוון חייב הואיל ושתי אותיוח הראשונות שסבמקוס אי  בפי׳ ר ע ז״ל ל:ין המתחיל כסא יש קיטע וט׳ על ולא מנחי אארעא כנ״ל : ו
פ׳ הבונה לף ק״ג . לא קא׳ רק אכמוכות שלו אבל כסא לא קתני ליה רק לאשמיעינן אחר ומ״ס דמהנה לרבות חולדות היוצאות מן האבות ואיהה נמי נ ת ב ש ן ב ה ן ב צאי ו  י

 לטמא מלרס אבל יכולין לצאת נו עיין נבית יוסף א״ח סי׳ ש״א. ופי׳ נעריך סמוכות וכתבו תוס׳ ז״ל בפי האורג לף ק״ו דר׳ יהודה אפשר דס״צ הבערה צצאו יצאה או לתלק
 שלו טמאים מדרס פי׳ סמוכות של קב סמאים מלרם שהוא כמנעל שהולכין עליו יצאת וא״נ ס״ל ללאו יצאת נפקא ליה לחלק מהיכא למפיק לה יי יוסי אבל לר״ש דפליג
 כך הולך על זה ויוצאין בהן 3:בת דאין יכול להלך אלא בהן ולא הוי משא ונכנסים בהן עליה התם וס״ל דאיצטריך למיכהב הבערה לחייב מקלקל בהבערה קשה מנא ליה דיצאת
א ליה לחלק מאחת מהנה כדמפיק ליה ר׳ יוסי דהא ק פ . סי׳ מי שנקטעו שתי רגליו עושץ לו כעין ללאו או לחלק וציכא למימר מ ו ל ת ש ו כ ו מ ס א ו ס  לעזרה דאינו מנעל: כ
 בסא שמהלך עליו ועושין צו סמוכות שמנינין על השוקיים שלא יגררו לארץ והכי נמי נהליא פליג ר״שבהליא אלר׳ יוסי ולריש ליה לדרשאחחריתא ר״ל לחלק נפקא ליה מהיכא

 דנסקא



 מסכח מלאכת שלמה עליז ו
 זורע וכדמוכח סשטא לתוספתא שהבאתי לעיל ולא פליגי אלא בזומר כדכהבינןועוז משמע
 מתוך דבריהם ז״צ דמבשל הוי תולדה הפך הירושלמי הזה ועוד קשה לע׳׳ר מאי ואפילו
 הכי צא חשיב ליה וכוי לקאמרי ז״ל אע״ג דלא השיב ליה מיבעי להו למימר ולענ״ד צ״ע.
 וכל הכי מקוצר ועל אופה שיעורן בכנרוגרה. ומלבן וכי׳ואירג שיעורן מפורש לקמ; במהרי
 בפי האירג וגם הגוזז ימיסך כיזבתי שם שעודן בשש הרמב׳׳ם ז״ל: והמנפפו בערוך
 יש ששונים המנפצו ב£ד״׳: והמיסך. וממיסך (אילך טל הקושר והמהיר שייכי ביריעות:
' המסך המ״ס בציר״י והסמ״ך בהיר״ק • והעושה שני כתי נידץ. צריך  ויש מרסי
 לפרש למה פירש כאן ובאורנובתופר ובכותב שיעור ספי מבשאר. תוס׳ ז״ל. ונראה ללא
 הזכירו בלשונם הפוצע שני חומץ משום דהוי בכלל אורג ולא הזכירו קורע להוי בכלל
 תופר ולא הזכירו מותק דהוי בכלל כותב. ונלע״ד דמשום דבכל הני היי שתי שתי ובקצור
 נזכר שיעורם תניה מפי מבשאר מלאכות שצריך להאריך. ובפי הבונה דף ק״ג בברייתא
 גרסי׳ ולא עסה אלא בית אחד בנפת אינו חייב דכתיב אחת שתהא מלאכה שלימה ופי׳
 רש״« ז״ל £ם מפום דביח א׳ אינו מתקיים ומשוס דלאו חוסי; נינהו קרי להו בית כמו
ידן שאין לה בתי נירין אחרים ע״כ: הפוצע שני חוטין. פי׳ הרא״ה ז״ל דפיצע  בתי נ
ת וקאמר לכשעשה כן א  הוא שכשחוט אחד ניתק פוצע ראשיהן ושוזרן ביד עד שיהא נ
 בשני חוטי; חייב ע״כ. ועיין בהלכות שבת ספ״ש וגסמ״נ וסמ׳יק דאיכא מאן דגריס הבוצע
 בבי״ת והיא ג״כ גירסה הרמב״ס והראב״ד ז״צ אצא שהרמב״ס ז״ל כהב בוצע הוה המפריש
 את הארוג נין שהוציא הערב מן השתי או שהעביר השתי מעל הערב ה״ז בוצע זהייב
 והוא שלא יהא מקלקל אלא יתכוין לתקן כדרך שעושין אלו שמאהין את הבגדים הקלים
 ביותר שבוצעין ואח״כ מאחין וחוזרין ואורגין חומץ שכנעו עד שיעשו שני הבגדיס או
 שני הקרעים אחד ע״כ והראב״ל ז״ל השיג עליו וזיל זה הפירוש נוטה לקורע ע׳יימ לתפור
 וכבר הוא שנוי במשנה ואנו מקובלים בוצע כמו פוצע והוא לשון חתוך שחותך שני חוטין
 שאתר שהשלים ארינתו חותך את הארנמן המשויר שבמסכת ואפי׳ לא חתך ממנו אצא שני
 חוטין חייב בחתיכה זו ע״כ' וע״ש במגיד משנה: הקושר והמתיר. כתבו חוסי ז״ל
 הקושר והמתיר צ״ע אי מחייב במחיר שלא ע״מ לקשור או לא ומדלא תני ליה כדקתני
ר ע״מ לבנות ובפ׳ במה מדליקין בהדיא ת  מוחק ע״מ לכתוב אין לדקדק דה״נ לא קתנ׳ ס
ת והא דצא תני ליה במתיר ובםותר משום דבכל שהיא מיח״ב ן דבעינן ע״מ לבנ נ  אמד
 צא איצטריך למתנייה וההס נמי לא תני ליה אלא משום דבעי למיתני שיעורא דשתי אותיות
 ושתי תפירות וכן נמי במכנה בעינן ע״מ להבעיר וכפל שהוא מיחייב ע״כ. ועיין ג״כ
 בדבריהם ז״ל שם פרק במה מדליקין דף ל״א וכן ג״כ כתב הרמב״ם ז״צ שם
׳ י״ב דמכבה או מבעיר הוי בכל שהוא. וכתב הרא״ש ז״ל מה שנסתפק  רפי״כ סי
 ר״י אי בעינן מתיר ע״מ לקשור או צא יראה דלא מיחייב אלא דומיא דשאי במשכן מתיר
 קשר של קימא ע״מ לקשור קשר של קיימא כעין נדי חלזון ע״כ. וכתוב בב״י א״ח סוף
 סימן שי״ז ונראה דלא איירי אלא לערן חיוב חטאה אבל מדרבנן אסור לההיר אפי׳ שלא
 ע״מ לקבור ע״כ: הצד צבי. גמ׳ ת״ר הצד חלזון והפוצעי איני חייב אצא אחח ר׳
 יהולה אומר ח״ב שחים שהיה ר׳ יהולה אימר פציעה בכלל לישה: והשוחטו. אע״ג
 דכצ שוחט מקלקל פירשו תיס׳ בשם ר״ת ז״ל בפי האירג דף ק״ו דכיון דשיחט בשעת
. ובירושלמי ר״ש בן צקיש כ ״  הקלקול בא לו התיקון שמוציאי מידי אבר ק החי חייב ע
 אמר לית כאן שחיטה שילדות חבורה היא ולמה תנינתה עמהון אלא בגין דתנינן סדר
 סעודה הנינהה עמהין: המפשיטו. כדי לעשות קמיעין. וכן המולתו והמעבדו שיעורו
 כדי לעשות קמיע כדאיתא בפרק המוציא דף ע״ט ודצא כר׳ שמעון דאמר בפרק הבונה
ר. וכן המותק שיעורו כדי לעשוי*  דף ק״ג דהמעכד אינו חייב עד שיעבד את כל העו
: הכותב שתי אותיות* . ט ת ה מ  הג״ה ש״א tJinfi וכן בכל המסכת קמיע וכן ג״כ ה
: כמקום אותיות אוהוח ה״י והמוהק וכוי. נראה דהכה שייך למיתר כהיבה  י
ל • ומחיקה דאיירי במלאכת תיקון העור ואהר כך עושהו ' ( 1 ס ם  י

רה בכלל אבות מלאכות ש״מ ל להב. מ ל מ  קלף אס חפץ צכתוב בו: המבעיר. נלע״ד ל
׳ יוסי דס״לצצאו יצאת דהכי דקדקו ללאכר ו נ  לס״ל לתנא לילן להבערה צחצקיצאת כר״
 רש״י ותזס׳ זיל לפרש אברייתא דמייתי בפסחים פ״ק לף ה׳ ע״נ. עול נצע״ל להא דצא

 קחני המבעיר והמכבה כדקתני הקושר והמתיר הבונה והסותר משוס דבמכבה בעינן
 ע״מ להבעיר כמו שכתבתי בשם תזס׳ ז״ל אע״פ שהם ז״ל כתבו ח״ל ללא שייך למידק
 בהא דמכבה ומבעיר כמו שמלייק ההלמול גבי תורש וזורע כמו שכתבתי לעיל בשמם ז״צ.
 בכ׳ ר״ע ז״צ מכה בפטיש הוא גמר מצאכה וכו׳ אמר המלקט כן פי רש״י ז"ל וכהב
׳ הלא עיקרן של דברים כפי ר״ה ז״צ שפי' שהאומן מכה ודכו  עליו הריין ז״ל ולא מיחז
 בפטיש עצ הכלי להשוות עקמימות! וכן על האבן שבמין להשוותה להברוהיה וכי^יג הע״ג
 דלא הייאמלאכה מצד עצמה מיחייב בה משום גמר מלאכה ע״כ: והמוציא מרשות
 לרשות. והקשה הר״ן ז״צ וא״ת ואמאי צא חשיב נמי מעביר ד׳ אמית ברה״ר וי״ל משום
 דמעביר תולדה דמוציא הוא לסי שד׳ אמות שצ אדם רשותו הן ומי שמוציא חיץ לד׳ אמות
 ה״ל מוציא מרשות לרשות וכי אמרינן לקמן בפי הזורק דמעביר ד׳ אמות ברה׳יר הלכתא
 גמירי לה היינו צהייב בה משוש מוציא ומש״ה עונשין עליה הואיל ונסמכה לתורה
 שככחב הא לאו הכי צא מיחייב עליה שאין עונשין מהלכה למשה מסיני. וא״ת עוד למה
 לא שנו מושיט מרה״י לרה״י ורשות הרבים באמצע דמיחייב כדאיחא לקמן בכ׳ הזורק
 כבר הקשו זה בירושלמי דגרס־ק התם למה לא תנינן הושטה עמהון ר׳ שמעון בשם דב״צ

ק בשם רבי יתר עציהן הישטה ולמה צא תנינן הושטה עמהון שכל המלאכות יש להן ו  ר׳ י
 תולדה זזו אין לה תולדה ומדלא חשו לאקשויי הכי בגמ׳ דילןמסתברא דס״צ דחף הושטה
 בכלל המוציא מרשות לרשות היא כיון שאינו מהחייב עציה אלא מפני כרה״ר בעתים ע״כ.
 וכתבו חוס׳ ז״ל מדקתני המוציא מרשות לרשות ולא קתני המוציא לרה״ר ש״מ דאפי מרהי׳ר
 לרה״י וא״ת ומ״ש דהני תולדה בהוצאה ולא תני שום הילדה בכל שאר אבות וי״ל דבכל
 שאר תולדוה אם היה רוצה לבניהם היה צריך להאריך בלשונו אבל הכנסה דקרויה הוצאה
 כוללה עמה בקוצר עכ״צ ז״ל ברפ״ק למכצתץ, ומצאתי כתוב בפי׳ לה״ר יהונתן ז״ל כת״י
 וז״ל והמוציא מרשות לרשות מרה״י לרה״ר כדאשכהן במשכן נקרא מצאכה כשהיו מוציאין

 נדב:!

א ליה לשמואל בפ׳ כלל גדול והשתא אתי שפיר הא דהוה קשה שמיאל דאמד כמאן ק פ  מ
 לא כר׳ נתן ולא כר׳ יוס* דהשתא כר״ש ש״ל עכ״ל ז״ל. וקשה למ״ל היכי קאמר ר׳ יושי
 למ״ס למאחת אתא צאשמועינן לאפי׳ נתכוין לכתוב שמעון וכתב שם לחייב הואיל ושתי
ה נ ט  אותיות הראשונות שם שצס במקום אחר והא ר׳ יוסי קאמר לקמן במתני׳ בפי ה
 ללא תיימ שתי אותיות אלא משוס רושם והשתא ומה אי משום רשימה בעלמא חייב משום
 להוות במשכן שם שהם שתי אותיות שלימות לא כ״ש וא״כ אמאי איצטריך מ״ס למאהח
 לתייביה משוס דהוי שם המתקיים במקום אחר ואפשר דלאו קושיא היא דדילמא כיון
 שנחפוץ לכ־וב שמעין שלם גרע שתי אותיות שכתב ממנו ספי משתי רשימות ולא הוו אלא

ת ו כ א ל ה מ ש ו ע  כרשימה אחה וצא מיהייב להכי איצסריך מ״ס דמאהת כנלע״ד: ה
. רמב״ם ספ״ז להצכוה שבת ת ח ו חייב אלא א נ י ח אחת א כ א ל ן מ י ע ח מ ב ר  ה
 והילך לשונו העישה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת בהעלם אחל איט חייב אלא חסאה
 אחה כיצד הרי שזרע ונסע והבריך והרכיב וזמר בהעלם אחל אינו חייב אלא חטאת
 א׳ שכילן אב אחל הן וכן כל כיוצא בזה ע״כ. ומתני׳ ר׳ עקיבא היא ודצא כר׳ אליעזר
׳  למחייב אהוצלה במקום אב בכריתות בפי אמרו לו ללטלהו אמוראי להתם לא קבל ר
ד אליעזר לחייב אתולדה במקום אב כלכתבי׳ התם ולליליה סך להוא׳ במשכן  עקיבא מ
 וחשיבא קרי לה אב וסך דצא הואי במשכן וצא חשיגא קרי לס תולדה ויש גירםא אחרת
ד לה תולדה וכמו  הך דהואי במשכן חשיבא קרי לה אב הך דלא הואי במשק חשיבא ק
 שכתבו חוס׳ ז״ל בר״פ הזורק וברס״ק דב״ק אלא שזה לשונם בר״ס הזורק הית דגרסי הך
 להווח במשכן חשיבא קרי לה אב והך ללא הוות במשכן חשיבא קרי לה תולדה ולפי זה
 יש מצאנוה להוו במשכן כגין מנכש ומשקה זרעים לצא חשיבי וצא הוו אבית וכן אי גרסי׳
נא וקרי לה אב י  להוות במשכן וחשיבא קרי צה אב אבל אי גרסי׳ הך להוות במשכן ח:
 הך ללא הזזת במשכן צא חשינא יקרי לה תולדה וצפי זה ההוללות לא היו במשכן ע״כ
. מן התוספות מוכח ת ו כ א ל  ובזה גצעי׳ל שיובן לשונם פברפ״ק לב״ק ע״ש: ב אבות מ
ת ט  לגרש׳׳ אצי אבית מצאכות וכן מצאתי שהגיה בתלמולו הרב בצלאל אשכנזי ז״ל. א
 מלאכות איתן מלאכית שהיו במשכן קרוי! אבות וכולהו מלאכות אחרנייתאמהנך נפקא והיו
 ת ללות ותוצלןחיהן ביוצא בהן בין לחטאת בין לסקילה ובירושלמי ד יוחנן זר״ש בן לקיש
ת על כצ חלא ד ל ו  עילין הורי בהדא סירקא תצח שנין ופלג אפקון מיניה מ׳ חסר א׳ ת
 והדא מ! לאשכחון מישמזך שמנין והן לא אשכחוןמיסמוךעידוניהמשום מכה בפטיש.
 בנוי דר׳ מ״א רבא עבדון הוויי בהדין פירקא שיתא ירחין ואפקון מיניה שיה (שכ״י
 שיהין) מצי; עצחדא זחדא בשיסח אבוהון דת:׳ ר' חייא הקוצר הבוצר המושק הנודר
. רמב״ס רפ״ז דהלטח שנה ושם ת ח ר א ס ׳ ח  התילש האירה פולהין משוס קוצר: מ
לס הנסכת המסכה ובנין וסתירה והכאת פסיש יהד קודם דיני  מנה עש׳יח הנידן קו
ט׳ ובמקום מולח מנהשרטיט וכדאיתא בנמ׳ וכמו שהעתיק כבר ר״עז״ל.  צילה ושריפה ו

ד נ ן נשם ר שמואל בר נממני מ  ובירושלמי מנין צאטת מלאכות מן התירה ר׳ יוסי בר ט
ה ומלאכה רבנן לקיסרין אמדן מן אתרה צא הסרה ל מ  מ׳ הסר >t* פעם שכתב במשכן ע
 כלום אצה הדברים אצ״ף חד למ״ד חלתי; חי״ת תמניא לא מתמנעי רבנן לרשי בין ה״א
 לחי״ת, והו איתא התם לרשי £חרי,׳ סובא גס בנמ׳ בבליח ע״ש. ובירושלמי וגם ׳בבבלי
ם בהעלם א׳ חייב על כלא׳ ל  בעינן מניינא צמה צי ומשני א״ר יוחנן לומר שאם עשאן ט
 וא׳ ןפי׳ רש׳׳י;״צ וסימנא בעלמא אשמועי׳ לילע כמה ־חטאות חייב עצ חציל שבת אחת
. ובספר אגודה מצאתי כתוב מ׳ מלאטח חסר אחת נקט האי לישנא ולא נקט שלשים כ ״  ע
ד מלאכות הכתובות בתורה ובפסוק א׳ אנו מסופקים ייבא הביתה נ  ותשע משום להם מ
. ובמה  לעשית מלאכת! ע״כ והספק הזה איתיה בנמ׳ 3פ׳ במה טומנץ דף מ״ש ע״ב
 שאכחיב בסמוך בסיף מתני׳ בשם הירוש׳ דפ׳ הזורק יתיישב ג״כ קצת. ושם בריש מכצתין
 בדף ף קאמר אישי בן יהודה דאתת מאצה המצאנות שנמנו פה אינו ח״ב עצ זדונה סקיצה
 אפי׳ בהתראה וצא ידעי׳ הי מינייהי ואמרי׳ התם מכח ברייתא דהמוציא מרשות לרשות
.  אינה בכלל הספק הזה דודאי נסקצ המוציא מרשות לרשות אפי׳ לאיס׳ אם התרו בו
 ונס בר״פ הזורק אינא מאן דצא מסתפק במעביר ד׳ אמות ברה״ר דסבירא ליה דעצ זה
 נהרג המקושש ואיכא מאן דלא מסתפק בתולש דס״ל דטל זה נהרג המקישש ואיכא מאן
ע ז״ל קודם לשון המתהיל הזורע צריך ״  דאמר דמעמר הוה וציכה צאיסתפוקי ביה. בפי׳ ר
 לכתוב שם סימן הב . עוד באותו לשין שאם היה קרקע קשה וכו׳ אמר המלקט דהאי תנא
ש בגמ׳. אך ה״ר יהושף ז״ל הגיה בספרו החירש והזורע ר ט מ י כ ה . י א  בארן ישראל ק
ס כן בירושצמי  וכתב כן מצאתי בכל המשניות התורש והזורע ע״כ והן אמת שכן הוא נ
 ותימה גדוצ הוא שהתלמוד בבלי אומר דתנא בארץ ישראל קאי והאמוראים של ארץ ישראל
. מפורש לקמן במתני׳ בפ׳ הבונה לשיעורו בכל שהוא: ש ר ו ח : ה  אומרים לתנא בח״ל קאי
. פי׳ אטלו כל שהוא. ובגמ׳ תנא הזורע והזזמר והנוטע והמבריך והמרכיב כולן ע ר ו ז  ה
 מלא:ה אחת הן פי׳ רש״י ז״ל דנפקא מינה דאי עביד להו כוצהו בהדי זורע לא מחייב
: וכו׳ וכוצהו אבות מצאנוה אלא שזרע בזרעים והני  אלא תדא דהעשה מלאכות הרב
. אבל הרמכ״ם ז״ל משמע מתוך דבריו ז׳׳ל שם ס״ז כ ״  גאיצנות אבל י מר ה יא תולדה ע
י אב ע״: וכן בסמ״נלאוין ס״ה: החורש וה־זופד והתורן כולן מלאכה אחת ה ר מ ו ז ם נ 7 
 . ביר. של;י מ:רש כולן הולדות להריסה ודלא כסמ״ג שה שפירש כולן אבות שכולן ענין
 ד הן הקוצר והבוצר והגודר:[הגה׳יה גירסת הערוך בערך גד גודד בדל״ת כמי נודו אילנא

: הלש בתי נזה ספי׳ק דשביעית סי׳ ב׳] והמוסק והאורה כולן מלאכה אתת הן  כבר כ.
. לשון ר״ע ז״ל עד משוס י ו כ ה ו פ נ ד נ ק ר מ ה : ו  והיי::! יהמנפמ כילן מלאכה אהת הן
 לשלזתן היו במשכן. המר המלקט כתבי תיש׳ ז״צ והא דלא קת;י כותש אע״ג דהואיבמשק
 גסמ:1:ין תירצו בגמ׳ שכן עני אוכל פתו בצא כתישה ומיהו ודאי אב מלאכה היא ובכצצ

. ירושצמי את חמי אפייה תולדה לבשול ואת אמר הכין אלא בנין ה פ ו א ה  דש היא ע״כ: ו
. וקשה לע״ל מה שכתבו חוס׳ ז״ל רפ״ק דב״ק ת״ל ועוד  דתנינןשדר עיסה תנינתהעמהן
 דנ טע ומבשל אץ צריך להתרותו משום הב לאם התרה משום תוללה חייב ואפי׳ הכי
 לא חשיב ליה בפ׳ כלל גדול ע״כ דמשמע מתוך לשונם ז״ל דנוטע הוי תולדה והרי בץ
 לרש״י בין צהרמב״ם וסמ״ג ז״צ ממת שכתבתי בסמוך משמע דלכולהי טטע הוי אב כמו

 לז
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ך וסינן  ישנות מותרות. וכן מצאתי אחר זמן רב שכאב נ״ב ה״ר יהוסף ז׳׳ל. וממי פד
 ומיי־סנן לא מצמרשי והתנן בפי שני לחלה תמשת רבעים קמח חייבים בחלה ק וסובן
 ומורסנן ומשני אמר אביי התם שאני שכן עני אוכל פתו בעיסה בלוסה פי׳ רש״י ז״ל
ד לחפיב י  מעורבת בסובנה ובמירסכה הלכך לחם הארץ קרינן ביה ומיהו לענין שבת מ

 בעינן וסהמייהו להני לאו אוהל מכהו: סליק פרקא
 ח א כדי מזיגת הכוס של ברכת המזון וכו/לשון ר״ע ז״ל. אמר המלקט כתבו
 1 חוס׳ ז״ל והא ללא נקט במחנ־׳ כלי מזיגת רביעית מילתא אנב אורחיה קמ״ל

 לכיס של ברכה ברביעית ועוד למהאי טעמא לחזי לכוס של ברכה חפיב ומיחייב בפחוח
) וממי לייקי׳ ממתני׳ לכוס של ברכה טעון כ ״  מרביעית לפי שיכול להוסיף עליו מיס ע
 רביעית לקחני כדי מזינת הכוס ותני עלה כלי מזיגת כוס יפה וקתני סיפא ושאר כל

 המשקין ןברביעיח] שמעי׳ מינה דאין הוצאה במשקה הראוי לשתיה בפחות מרביעית הלכך
 ע״כ כי שיעור ביין כדי מזינה שיעור הראוי לשתיית רביעית נקט והייט רובע רביעית
 דכי יהיב על רד תלת מיא כדרך המזינות הראויות לשתיה יעמוד על רביעית. ובירו:למי
 בפירקי׳ ונס׳ ערבי פסחים זבס״ג לשקלים משמע דמתני׳ ר' יהולה היא דתניא המם מים
 כדייגמיאה ר׳ יהודה אומר כלי מזיגת הכוס יין כלי גמיאה ר׳ יכולה אומר כלי מזינת
. וכתב ׳ מ  הכוס: חלב כדי גמיאה. גרסי׳ באל״ף לשון הנמיאינ׳ נא הכי פשטינן מ
 הרמכ״ן ז״ל בפ׳ כי תצא בפסוק לא תתעמר כאעפ״כ אומרים ממנו מגמע ואינו פולט אבל
 מגמע ובולע ע״כ: ובירושלמי הדא דתימא בחלב בהמה טהורה אבל בחלב בהמה ממאה
 כדי לכחול עין אחת וכן פי׳ ר״ע ז״ל והכריחו בתיס׳ בשם ר״י ז׳׳ל דכד מניאה נפיש
 מכגרונרת. והר״ן ז״לכתב שיעורא דבכדי גמיאה לא אחפרש ובודאי שהוא פחוח מרביעית
 דהא קתני סיפא ושאר כל המשקין ברביעית ש״מ דכדי גמיאה בציר מרביעית דרביעית
 להקל נאמר ולא מצינן למימר דכדי נגניאה היינו מלא צונמיו דהא וכו׳ עד אלא ודאי
 לענין שבת בשל עולם הן שמי( בבינונית עכ״ל ז״ל. וגם המגיד משנה כתב שה פי״חשהוא
 פחות אפי׳ מכדי צוגמיו של אדם בינוני ואין צ״ל מרביעית ע״כ: דבש. ירושלמי הלא
 דחימא בדבש ישן שאינו טיב כי אם ציתן על הכתית אבל חדש אינו ראוי לאכילה ולא
 לכתית ושיערו כדי לשורפו וצבשצ בו ביצה קלה: שמן כדי לסוך אבר קטן שצ תינזק
 בן יומו. כדפי׳ ר״ע ז״ל ופי׳ רש״י ז״ל אבר קטן אחד מפרקי אנבע קטנה ע״כ וכר״ש
 בן אלעזר וכן א״ר ינאי ודלא כר׳ כתן. וכצע״ד דשמן אכילתו ורפואתו הרוייהו שכיהי
י שאכתוב נסמוך: מים כדי מ  ובעינן למיזל ביה לחומרא כדבשאע׳׳פ שלא נזכר מ
 לשוף וכי׳ ואע״ג דמים שחייתו שכיחא רפואתו לא שכיחא דהא יש שפים קילור ביין וחלב
 והוה לן למיזל בתר שתייתו לקולא כדאזלינן גבי יין וחלב שהם ג״כ שתייתן שכיחא רפואת;
 צא ככיחא להא יש שפים נמים תיר׳ןאביי כגמ׳ לבגלילא מנו שהן עניים ומקפיד׳ מדבר
 מועט וחסין על יין וחלב לש!ף קיצור ואין שפים כלל אצא במים הלכך הלר ה״ל כלבש
 לרפואתו נמי שכיחא כמו אכילתו שהרי אין שום משקה אחר ראוי לכתית הכא נמי שינה
. רבא אמר אפילו תימא בשאר מקומות  במים שכיחא ובעינן למיזל לחימרא בשיעור קטן
 כדשמואל דאמר שמואל כל שקייני מסו ומסללי פי׳ מסככין על העין עד שחכלה מראיתו
 לגמרי מפני שהן עבין בר ממיא דעדיפי מכולהו דמסו וצא מעללי והוי בכל המקומות
 רפואת המיס שכיחא. ובירושלמי א״ר אלעזר הדא דאת אמר באיצין מיא דסצא ברם באילין
 דידן כדי להדיח פני מדוכה . והרמב״ס ז״ל כתב בפירוש משנתנו וזהו במימי היאור
 בלבד שהם יסין לעין. אמכם שם רפי״ח פסק כירוש׳ שכתבתי: ושאר בל המשקץ
 ברביעית. ומשמע אפי׳ דם ודצא כד״ש בן אלעזר ורשב״נ שאמרו בירייתא כדי גכחונ
ן ברביעית.כתבו י כ פ  מ עין אחת שק מחלין בדם תרנגול הבר ובדסדעטלף: וכל השו
 תוס׳ ז״ל דדוקא אברייחא קבעי בנמ׳ שופכין למאי חזו משוס דדומיח דדם קתני להו התם
 כדאיתא בגמ, דמאיש סובא ומשכי דחזו לנבל בהן את הטיט אבל שופכין דמהני' איכא
 למימר לחזו לכמה לברים לרהוץ בהן כוסות וקערות לצא מאיסי כולי האי אלא :אינם
. וגרסי׳ ׳טיפ?״ הפ׳יא מקולח קמץ: ריישאומר כולן ברביעית. כ  ראו ץ לשתיה ע״
 ירושלמי משיבין תכמיס לר״ש אפשר לומר לבש ברביעית וחומץ ברביעית והוא מותי כ לין
 כמה דאית לשן כל האוכלין מצטרכין לכגרונרת ק אוף אכן איתלן כל המשקץ מצטרפי־
. א״ר מנא למצניעיהן הן עי י ם הללו אלא למצנ י ר ו  לרביעית: לא נאמרו כל השע
 כל שהן ותני כן עצ דל״ש צא נאמרו כל השיעודיס הצצז אצא צמצניעיהם הא למוניאיהם
ן א חבלוכו׳. ובילוש׳ הלא לאת אמר בהלי/רכיכא מ־םבהדי י צ ו מ  ברביעית: ב ה

 קשיח כלי לבשל ביצה קלה: גמי כדי לעשות הלאי לנפה ולכבדה ובירוש׳ הדח
 דאת אמר בהדן גוויא ברם בהלין ברייא כלי לעשות שני בתים לנפה ולכברה: ר׳ יהודה
 אומר כדי ליטול ממנו מדת מנעל לקטן. ובלבד קטן שהוא יודע לנעיצ ע״כ:
ן תייב. איצטריך לאשמועי׳ אפי׳ כתוב על הקצף אע״ג דקתני י כס א קשר מו י צ ו מ  ה
 בסמוך דשיעור קצף כדי נכתוב עליו נרשה קטנה שבתפלין חוס׳- זי׳ל. ונראה דודאי לא
 פליגי אפירוש רש״י ז״צ שהעתיק כבר ר״ע ז״ל דהתס מידי בקלף חלק שאינו כתוב וקל
 להבין וכן מפורשים דבריהם במקומות אחרות. ופסק הרמב״ם ז״ל פס ביד כר׳ יהודה
 דאמר בגמ׳ בברייתא דהמוציא קשר מוכסין אפי׳ אחר שהראהו למוכס חייב דלעולס צריך
 הוא להראותו: נייר מחוק. מצאתי מונה נייר פסול וכתב ה״ר יהוסף ז״ל שכן הוא בכל
 הסברים וכן נראה דגריס הרמב״ם ז״צ שז״ל נייר ידוע ונייר נסול הוא שסר של כייר
 שנתבטל ואין מוציאין בו חוב ע״כ . ולשון הברייתא בגמ׳ המוציא נייר מחוק ושטר פרוע
 וכו׳ והעתיק לשון הברייתא הרמב״ם ז״ל שם ביד: נםנקד ה׳׳ר יהיסף ו״ל של סלי־טוס
 הפ״א בחיר״ק והלמ׳׳ל כשו״א והיי״ד גקמ״־ן והמי״ת בשיר׳יק מתיכרת למ״ם וכן הגיה
ת קמיע. יהיינו דקרי ליה בגמ׳ ו ש ע ר כרי ל  לעיל בס׳ ששי סי׳ ג׳כמ״ש שם: ג עו
 חיפא דמליח ולא קמיח ולא עפיץ וראוי לחפות בו קמיעים. ובילוש׳ איתא תנאי תני כדי
 ליתן על הקמיע מאן לתני כדי לעשות קמיע בהדין רכיכא ומאן דחנ׳ כדי ליתן על הקמיע
ס כדי לכתוב מזוזה. מסינית התלמול ונס מן היחש׳ מוכס ו ט ס ו ס כ ו  בהלין קשיח: ד
 לאין זו הבבא מן המשנה ולא גרס״ ליה במתני׳ וכן ג״כ ברב אלפס ובהרא״ש ז׳׳צליתים
 וגם הרמב״ם ן׳׳ל לא פירשו וגם רש״ל ז״צ מחקו: ,קלף. נראה לאפשר לגרוס קלף בשש

 נקן־ות

 נדבתן מרשותן ומביאים אותם לרה״ר למחכה לויה שהיא מחנם משה שהיה רנות לכל
 ישראל לעמול שם יומם ולילה ולבא צסניו צלין ולשאול אישור והיתר וכל ספקותיהן וקאמר
 צהו משה לישראל איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה כלומר שלא יוציאו מרשותם עיד נדבה
 נהביא למתנה לויה כדכתיב ויכלא העם מהביא נמצא שקורא הוצאה מלאכה אע״ס שאי;
 בה טורח מרובה שיש מישראל שהיה מתנדב עלה של זהב או גרגיר למלאכת המשכן וקת
 קרי ליה מלאכה ה״נ כשנכתב בשבת לא תעשה בל מלאכה הונאה בכצצ מלאכה היא
 והכנסה תולדה לה וכן זורק ד׳ אמות ברה״ר או מעביר ד׳ אמות ברה״ר ע״כ: אלה
 אבות מלאכות גרש׳׳ ומלת הרי נמחקה. ותנא תנא אלו למעוטי שאם עשה תולדותיהן
 עמהן דאינו מביא עליהן תסאת ודלא כר׳ אליעזר דמחייב על תולדה במקום אב בכריתות.
ע ףל אינן מכזונין בדקדוק: חסר אהת. ׳  וכן נראה שפירש הרמב״ם ז״ל אכן דברי ד
 להפוקי מדר׳ יהודה דתניא ר׳ יהודה מוסיף את השובמ והמדקדק אמרו לו שובט הרי
 הוא בכלל מיסך מדקדק הרי הוא בכלל אורג וסי׳ רש״י ז׳׳ל דהיינו אורג ממש ול״ד
 לזורה ובורר ומרקד דזה בקשץ וזה בצרורות וזה בקמח והקשו חוש׳ ז״ל תימה דממנייגא
 דרישא שמעינן לה וליכאצמימר תנא ושייר דהא אלו קתכי ומיהו הא ליכא לאקשויי דמאלו
 דרישא שמעי׳. לאפיקי מדר׳ יהודה דאיכא צמימר דלא תשיב אצא מלאכות משובות אבל
 שובט ומדקדק אע״נ דמלאכות הן לא קתני להו משוס דאינם מבוררות כ״כ וכה״ג משני
 בפ״ק דקדושין גבי אלו מעניקין צהס דבר שיש לו קצבה קתני דבר שאין לו
 קצבה לא קתני עכ״ל ז״צ. ובירושלמי דמכלתין פרק הזורק תני בשם ר׳ יודא
 זרק ד׳ אמות ברה״ר חייב ר׳ יודא עבד ד׳ אמות ברה״ר מלאכה בסני עצמה על לעתים
 דר׳ יודח מ'מלאכות אינון ונתכיון לא אתינןמיתני אלא מילין דכצעמא חודו בהון ע״כ.
 בלשון אתרון לפירוש הרב ר״ע ו״צ דקאמר שם יותר מארבעים חטאות חסר אחת דכולהו
 וכן׳ כך צריך להיות. ותמהתי שמצאתי כחוב בספר לבוש החור ריש סימן תק׳יווז״צ ומדידה
 אב מלאכה היא ע״כ וצ״ע מנין צו שאפי׳ אם היא תולדה אני מסתפק ואפשר בהוא תולדה
 דבו:ה כשמשים קמח ע״ג קמח בכוונה כדי למלאות המדה גדושה או מתוקה: ג כל
ממ׳ אמר ר׳ יוסי בר חנינא האי דלא כר״ש דאי כר״ש האמר  חכשד להצניע וכי׳ ו
 צא נאמרו כצ השיעורים הצלו אצא למצניעיהן: וכל שאין כשר להצניע ואין מצניעין
 כמוהו. נראה דאו או קתני ובגמ׳ א״ר אצעזר הא דצח כרי׳ש בן אצעזר דחניא כלל

 אדיש בן אצעזר כל שאינו כנר להצניע ואין מצניעין כמוהו והוכשר לזה והצניעו ובא אחר
ה. וס״פ בית שמאי רזבחים נמי פלונתא. ובחיים׳ בפירק׳׳  והוציאו נתחייב זה במחשבתו שצ ז
 דף ע״ח מוכח דדייק צה ד אלעזר מדקתני אינו חייב אצא למצניעו בלמ״ד. ומשמע
 לגס בה״א הוי כמו למייל ולא כוונו למעש רק במצניעו בב״ית כדמוכח שם. עוד פירשו
 שם תוס׳ז״צ דלכ״ע תצמיד מתחייב במחשבתו של רבו שהתלמיל עושה הכל ללעת רבו
 ע״כ. ובירושלמי איכא מאן דמפרפ דהאי שאינו כפר להצניע לע״ז איתאמרת ור׳ יוחק
 אמר לאיסורי הנאה אתאמרת ולפי זה כיון להני איסורין בכל שהוא אינו תייב אלא המצניעו
׳ מ ע  היינו בכל שהוא רבנן דקיסרין בשם ר׳ יוכו בר תנינא כגון המוך שהתקינה לנדה. ו
 דילן כל הכפר להצניע צאפוקי מאי רב פפא אמר צאכוק׳ דס נדה מר עוקבא אמר צאפוקי
 עצי אשרה מ״ל דם נדה כ״ש עצי אשרה ימ״ד עצי אשרה אבל דם נדה מצנע ליה להאכילו
 לשונרא ואידך כיון דהצשא צא מצנע ציה. ונתנו תזס׳ ז״צ וקשה לרשב״א הא לקאמ' הכא
 מ״ד דס כדה כ״ש עצי אשרה מנא ליה דיצמא סבר כר׳ יהודה דלקמן ס״ס סי׳ ז׳ דמחיינ
 בעצי אשרה שמצכיעין אותו לשריפה ע״כ ועיין במה שכתבתי ־ם ויומו דבריהם ז״ל:
 ד המוציא תבן כמלא פי פרה וכו׳. משמע לפתח לפרושי במאי להציק מיניה ועוד
 דאית ליה צפרושי בה ייחר מד׳ נרקיס עם האייל׳. ונראה למפני שהיא מלאכה גרועה
״ בערוך כמו וכעמיר מאתרי הקוצר ובח״כ פרשת  מאריך בה: עמיר כמלא פי טלה. פ
 קדושים העזנ הנת לפניהם תבואה בקשית תלתן בעמיר תמרים במכבדות מכצל דעמיר
א מצינו במקרא אותה בלשון צ ש י  קש שצ תצתן ע״כ ־ עשבים כמלא פי גדי. מלת ^
ה עע1רט רפויה דעשב הוי עצ משקל ׳ ל י ס ך נ ל ד ״ ע צ נ ס ו י ך ן $&בות ה ע > ק מ ס ר י 3  ר

 בעצב תלדי בנים ואשכחן בלשון רמס אוכלי לחם העציים שהוא רפוי הכא נמי עשבים
בדן הוא דהו״ל לתנא להתחיל בפי גמל שהוא הגדול או בפי הגדי  רפוי וזה ברול אצלי. ו
 שהוא הקםן מכצ השמים במתני׳ אצא משוס לתבן מלה כוללת לעצה ולעמירולעשביס
 נקטה ברישא א״נ שרצה לשנות בצ השמית המתחיצין בעי״ן ביחל עצה עמיר עשבים עצי
 שום וכי׳. ובנמ׳ פריך זהתניא כגרוגרת ומשכי אידי ואידי חל שיעורא היא ולקמן בס׳
ד לסוך בחכור תחת אספ:גיה וכמה שיעורה כסלע  המוציא דף ע״א תניא המוציא רבב כ
 והתניא כגרוגרת חילי ואידי חד שיעירא הוה ע״כ משמע דפי טצה וגרוגרה וסלע נולהו
 חד שיעורא מכהו. וכתבו תיס׳ ז״ל והא דנקט במתני׳ כמלא פי טלה ולא כקש כגרוגרת
 לאשמועי׳ דמשום אכילה טלה נהנו בו חכמים שיעור זה דאם נקט כגרוגרת לא הוה ידעי׳
 למה נתנו בו הנמים שיעיר זה ע״כ: מפני שלא שוו וטי. אבל אותם ששוו כגון עמיר
 ועלי שוס ועלי בצלים להים מצטרפים וכן המור לקל כגון תבן לעצה למלא סי גמל ואפי׳ לא יהא
 תבן ראוי לגמל שמא אגב העצה ראוי הוא תיס׳ ז״ל וה״נ אמרינן בנמ׳ בבלית וירושלמית אין
 מצטרפין לחמור שבהן אבצ מצטרפין לקל שבהן פי׳ תמור היינו אותו ששיעורו מועט וקל היינו
 אוהו ששיעורו מרובה: המוציא אוכלין כגרוגרת וכו׳. וכתב הרמב״ם ז״ל שם פ״ח סי׳ ה׳
 דגרונרתת׳ משלשה בביצה והכרית הרמ״ך ז״לשהוא בקירוב שיש יותר מעט משליש בינה.
 מצאה׳ שבכל מקום פשניט מלת א!כצים.הג־ה הר״מ די לונזאנו ז״ל אכלים האצ׳ףבשי״א
ש קי־־ש ה״נ ד ו הךע־^קי׳טים מן י מ י הדקלןק אכלים כ פ כ ן ל מ  קמ״ץ ומחק הוי״ו ונימוקו ע
 ק אכל אכלים וכן מצאתי ג״כ שנקל ה״ר יהוסף ז״צ בשם ס״ח ועול ראיתי שמחק מלת
 חייב והוי״י של ומצטרפין וכך הגיה המוציא $fc־c כגרוגרת מצטרפין זה עס זה וכוי:
 ונרעיניהם. ׳״ס גלעיניהן בלמ״ד והכל אחד. ובגמ׳ לקמן ר״פ המוציא איתא דנרעינץ
׳ במהני' פי׳ מ  חנן בטי״ן כמו ונגרע מערכך ולא נראינין באל״ף: וסובן ומורםנן. מ
 רש״יז״צ כדפי׳ ר״ע ז״ל אבצ בחולין דף פ״ח פירש בהפך סובין שהנפה קולפה מורסן
 קציפה היוצאה כשכוהשין במכתשת כפי׳ הרמב״ם ז״צ. ולי הדיוט יש לי להוכיח דמורםן

ו שצ חדשות אסורות ושל  היי גרוע מס בין מדתנן גפי בתרא לתרומות המורסן מוהר סבי



 מסכת מלאכת שלמה שנת
 משמוש וקנוח נראה דקרי לאבן צרור אכל הה״נ צרור קשס כאגן למותר למשמש בו
 כלאחר יד משום סכנה אלא דלפי׳ ר״ת ו״ל שהביא הרא״ש ו״ל משמע שהוא צרור ממש
. ר״ל בין בקע ן פצים לחברו  שפירש צרור למשמש בו להחליק הצרור שלא יסרט בשרה ז בי
ם וקרע לו חלוני ופצים ליה חרכין\בפ' לא יחפור דף כ׳ פי׳ רש״י ו״ל כדי ליתן בין  לחברו חמו
 פצים לחברו פנימי מלזנות שבכותל מרחיקין זה מזה ברוחב החלון ליכנס האורה וכך כל
 אחד ואחד ונוחן בחומה למטה ולמעלה חרס רחב בין זה לזה וטח בטיט והחרס עב והרי
ת• וממי בעינן שיעורא עי ו רבי מר כרי לקבל ב ׳ יוסי או  הוא שס כאבן עכ״צ ז״ל: ר
י מסתברא שיעורא דרי יוסי מ  דר״מ נפיש או שיעורא דר׳ יוסי נפיש ומתקיף עצה מ
 נפיש אבל מקרא משמע לשיעורא דר״מ נפישדאי ס״דשיעורא דרי יוסי נפיש לייטעלה
 נמכא זוטא והדר לייס עלה במנא רבא פי׳ רש״י ז' ל כלימר לפי לבריהס נראה מן הסברא
 שר״מ מחמיר דאמר צחתוח בו אור וצא פי׳ שיעירא וחרס פורתא חזי לחדא גחלת ואילו
 לקבל רביעית מיס נפיש שיע׳ילא וכי מעיינת בקרא לצתשיף מיס זוטא דאי סצקא^עתך
ט לרך  לחשוף מים נפיש ציימ עלה שלא יותר בה אפי׳ כצי קטן והזר אמר כצי גדול ו
 המקללים הוא כך ומהדר אביי מתני׳ לקאמר ר״מ כדי לחתות בו אור מיקידה גדולה קאמר
 שאפי׳ גחלח קסנה אינו ראוי לחחות בה אצא בחרס גדול מפני שהוא נכוה ופריך שסיר
 קאמר ר׳ יוסי צר׳ מאיר ור״מ לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא מידי דחשיב לאיכשי דלא
 לישתכח לה אלא אפילו מידי דלא חשיב צאינש׳ לא לישתכח ולעילם לא חשיב שיעורא אלא
 צתתות איר ע״כ. ולישנא דקרא הכי איתיה בספר ישעיה וצא ימצא במכתתו חרש לחתות

א ק ר ק פ י ל . נקוד הקוי׳ף בשורק: ס ד ו ק ש כתיב בשי״ן: מי ר  אש מיקוד: ח
ן זכו׳. כתוב בס׳ הליכות עוצם פ״ג בשער החמישי י א מנ ב י ק  פרמ ט א״ר ע
 1 מסורת בידנו וביד כל תי׳ח שכל מקום ששנינו בראש הפרק אמר ר׳ פלוני

 כנון א״ר עקיבא מנין לע״ז כך היא הלכה ובכל מקום ששנינו בראש הפרק ר׳ פלוני
ם שאזמר ט  אומר כגון ר׳ אליעזר אומר לשבת אינה הלכה וכיוצא בזה בתלמוד שכל מ
 תנא לני ר' ישמעאל כך הלכה וכל מקום שאומר לבי ר׳ ישמעאל תנא חינה הלכה
 ע״כ. אמנם אני רואה שבזו המשנה פסק הרמב״ס ז״ל נפירוש המשנה כחכמים גם ביל
ן לע׳יז. ירושלמי כתיב תועבה בנלה וכתיב י  פ״ח להלכות שאר אבות הטומאה: מנ
 תועבה נע״! מקיש ע״ז צנדה מה נדה מטמאה במשא אף ע״ז מטמאה במשא דברי ר׳
 עקיבא וחכמים אומרים כתיב תועבה בנדה וכתיב תועבה בשרצים מקיש ע״ז צ:רץ מה
 שרץ מטמא בהיסט אף ע״ז מטמאה בהיסט. (צ״ע. ועי׳ ברשי׳י ז״צ בפרקי! דף פ״ד ריש
. ומפרש בגמ' א ש מ ה ב א מ ט  ע״ב שכתב שם דהיסט אפקיה רחמנא בצ׳ נגיעה ע״כ): מ
 ללהט איתקש צנדה צומר דכשס שאין אבר שכתתך מן הנדה מטמא משים הורת נדה
 כך אין אבר של ע״ז מטמא כלל אע״ס שהוא אבר שלם כגון שהיא ע״ז של חוליות והקישה
 רחמנא לשרץ בקרא לשקץ חשקצט לומל דאינה מטמאה במשא והקישה רחמנא למת
 בקרא דוישצך חת עפרה אל קבר בני העם צומר דלא מטמאה בכעדשה ופרכינן
 ואימא לחומרא דאקשה רחמנא צנדה צטמויי באבן מסמא וצשרץ צטמויי בכעדשה
 ולמה לטמויי באהל ומשנינן טומאה ע״ז לרבנן היא לשקץ חשקצנו צאו לשון
 כרץ ממש הוא אצא עיקר קרא לכנות לה שס לבנאי אחא וקיימא לן לקולא

 וחומרח לקולא מקשינן וכן פי׳ הרמבי׳ם ז״ל. וכחב הר״מ לי לונזאנו ז״צ ס׳ימ למימר
 שנאמר והוציאו את הנדה מן הקדש בל״ה סי׳ טיט והיינו ע״ז ע״כ. ועיין בגמרא
. ונלע״ד דמעיקרא הנא מנין לע״ו מן  בתוס׳ ד״ה אמר רבה ויתורץ שפיר טפי
 הטעם שפי׳ רש׳יי ו״ל או מן הטעם שט׳ תוס׳ זי׳ל כמו שכבר העתיק שני הטעמים ר״ע
 ז״צ ובהר הכי הנא מנין לספינה שהוא ג״כ ע:ץ טומאה ומהרה לומיא לבבא דע״ז ובדין
 הוא דליחני בתר הכי מיד ג״כ בבא לפילטת שהוא נ״כ ענין טומאה וטהרה אלא משוס
 דבבא דפולטת ובבא דמרחיצין תרוייהו הוי בייס השלישי וגם דבבא דפוצטת ׳לפותה
 לילה הוי מקרא למתן תורה לאתייהיבא ביומא דשבתא מש״ה אקדים ותנא בבא דערוגה
 ובהר הכי תנא בבא לקושרין ובבא לסיכה לתרוייהו שייט ליום הכפורים ואקלים בבא
 דקשירה צבבא דסיכה משום דבעי למיהני בסיכה אמ״ס שאין ראיה לדבר כמו לתנא
 בבבא קמא גבי חרס כלי ליתן בין פצים לחברו לבסוף פירקין דלעיל ונ״ע אי כולהו
 הוי ראיה גמורה מללא תני אע״פ שאין ראיה ללבד רק בהני תרחי נבי חרס וגבי
 סיכה כדכתבינן. והרמב״ם ז״צ בנא לערוגה פי׳ סי' בעלמא הוא מלת זרועיה וזיע
ה הר״י ז״ל שמטמא (בקמץ י ג ה . ו כ ״  ואינה ראיה אלא אסמכתא תצושה כמו סימן ע
ה וכו׳. ר׳ עקיבא קאמר לה נ י פ ס ן ל י א: ב מנ  תחת המי) וכן בכולה מתני׳ מתק ההי
 כנצע״ד וכן ערוגה אע״ג דבודאי מוסכמת ודברי הכל היא. אבל מנין צפוצעת היא דצא
. בגמ׳ בברייתא יציף לה ם ב י ל ה ב י ג ך א ר ר ד מ א נ  כר״ע כמו שיתבאר בסמוך: ש
 חנניה משק מה שק מ׳סלסל מלא וריקן אף נצי עץ שהוקשו לשק בקרא דמכצ כצי עז
 או בגל או עור או שק בעינן דמיטלסל מצא וריקן לאפיקי ספינה דלא מיטלשצה מלאה
 ואיכא בינייהו ספינה של חרס שלא הוקשה לשק נההוא קרא ללחנניה טמאה אע״ג ללא
ל עץ אלא שהיא קטנה למיטלטצא מלאה  מיטלטצה מצאה אי נמי ספינת הירדן שהיא 2
 ג״כ ע״י שירים או ע״י אדם ולחנניה טמאה וצרב פפא כפי גירסת רש״י ז״ל ר׳ יוסי
 לברייתא למייתי בגמ׳ כחנניא לספינה של הרס או ספינה קטנה דהיינו ספינה הירדן
. בפי׳ ר״ע ז״ל לשון ק י  טמאה וכפי גירסת ר״ח איפכא לצר׳ יוסי טהורה כתנא ל
 המתחיל בלב ים וכוי על ואפי׳ טעניה ביבשה. אמר המלקט כגון ספינת הירק וכדכתבינ!,:
. יש אומרים לערוגה ששה נפקא לן מלכתיב ל ששה ה ע ש א ש י ה ה ש ג ו ר ע ן ל י  מנ
 לחייו כעדינה הבושם ומשמע לחייו לשון לוחות וכן היו ששה על ששה מנצל לערוגה נמי
 כן הוא. חום' ז״ל. בפי׳ ר״ע ז״צ בד״ה שזורעים צריך להגיה בסופו ערבוב*): ד׳
. פ״ק לקדושין לף ל״ס ופי׳ הליין י/זל ל׳ עצ ל׳ רוהות ה ג ו ר ע ת ה ו ה ו ׳ ר  על ד
 הערוגה כלומר באמצע כל ריח ורוח ואי באמצע כלומר באמצע הערוגה ע״כ ופי' רש״י
׳ על ל׳ רוחות הערוגה לשיעור יניקה כל זרע ספח ומחנה עם מקום הזרע הרי  ז״ל ל
 מן הזרע הנזרע מבול הערוגה כננל האמצעי ועל האמצעי שלשה ספחים ע״כ. בסי׳
 ר״ע ז״ל לבור המהחיל ארבעה וכו׳ על וציניקה״) פשיס הוא פכצ״ל. בסוף לשונו ו״ל שכהב
 ובמס׳ כלאים סירסתי הלכוה ערוגה וכו׳. אמר המלקט שמצאינו כחונ נשמו ו״ל ברפ״ג

 *) נרעינ ד״ר בטעות,ערמ״—ולינקיה • למסכת
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 ?על: "וקלף היינו דמציח וקמיח ועפיץ דאיידי דדמיו יקרים וכו׳ כלפי׳ ר״ע ו״ל: כחול
 כדי לכחול עין אחת. ירושלמי רבנן דקסרין בשם ר׳ בון בר חייא שק אשה סימא
 באחת מעיניה טחצה חברתה ויוצאה לשוק ובגמ׳ משני לברייתא לקתני בה כלי לכחול
 שתי עינים מיידי בבנות כפרים שאינן צריכות כניעות כ״נ שאין שחוק וקלות ראש מצוי
 ביניהן: זפת ונפדית כדי לעשות נקב שעוה כדי ליתן על פי נקב קטן.
 ברב אלפס והר״ן ז״צ גרס׳ להנ׳ תרתי בבי קודם בבא ללבק וכן הגיה ה״ר יהוסף ז״ל
 וכן משמע מן הירוש׳ וגרםי' תו התם שעוה כדיליחן על פי נקב־ קטן תני ר׳ חייא
 כלי ציתן על פ׳ סדק קטן אבל מן הנמ׳ שבדפוס מוכח דנרס׳׳ לנבא דשעוה כדי ליתן
ת פ  על פי נקב קטן קולס בבא ללכק כלי ליתן בראש השבשבת ובהר בבא ללבק בבא ח
 וגסדת כלי לעשות נקב ובהרה תרסית וכוי וכן הוא ג״כ בפי׳ הרמב״ם ז״ל אבל בפי׳
 רש״י ז״צ הוא כאשר הוא בפי׳ ר״ע זיל ובנמ׳ תנא ששה כלי ליתן עצ פי נקב קטן
 שצ יין וכן בזפת ונכרית נמי הכי עצה כלי ליהן ענ פי נקב קטן של יין ופי׳ רש", ו״ל

 למעישי שמן ולבש שהיין זב לרך נקב קטן יותר משמן ולבש. אבל בהלמול הרב בצצאצ
 אשכנזי ז״ל נמחקה פסקא דכעוה וגס כל התלמוד שעניה עד לבק גס פסקת זפת וגפרית
 נמחקה ונכתב במקומה שעיה וט׳ וכן הוא ג״כ מוגה ברש״ל ז״ל והכי נמי מסהברא
 דמצת קטן דאתיח התוספתא לפרשה לא נזכרה רק גבי שעוה. .ובערוך הניא שבשבת
 נערך שפכף נראה מריס במתני׳ שפשפת וכתב דיפ שונים שבשבת והן זמורות ומתרנמינן
 שבשתא וטעצן בקרקע ובראשן דבק וכשנח עליו העיף נדבק ונתפש ושפפפת כיצד עושין
 מניאין ג׳ וד׳ קנים וקושרין חותם זה ע״ג זה ובראש קנה העליון מניחין כנף אחד של

 עיף גדול וממין את הככף בדבק והיינו דקאמר ברחש השפ:ף שבראש קנה של ציידין
 ע״כ: ד השבשבת. יש גורסי׳ השפשפת ויש טרסי׳ השפשף וכן ברש״י והרא״ש ז״ל:
 חרסית וכר. וכתבו תיס׳ ו״ל חרסית כדי לעשות סי כור אע״ג דאמרי' לעיל נגמ׳ אין
 אלם טורח לגבצ טיט כלי לעשות בו פי כור חרסיח חשיב ספי מסיט למצכיעין אוחו
 לעשות פי כור של צורפי זהב א״כ הנא מיירי במגיבצ ע״כ. ועיין במ׳׳ש נרפ״ה למסכת
 מעשר שני בשם ה״ר יהוסף ז״ל: ר׳ יהודה אומר כדי לעשות פטפוט. בגמ׳פריך
 למימרא דשיעורא דר׳ יהודה נפיש והא ק״״צ לשיעירא לרבנן נפיש דתנן צעיצ בפירקין
ה אומר כדי לטול ממנו מדת מ־על צלמן ומשני אימא כדי לסוד פטפוט כירה סד  ר־ י
׳ רש״׳ ז״ל לטיח בקעים : םיד בדי הג״ה מדל לא מחק שתי מלוה הללו  קטנה*)פי

׳ וצריך למחוק מלת וגלע׳ו ש־״צכור קנון.  לסוד קטנה שבבנות גרס
׳ הוא דמפרש תנא כדי  אצבע הכתובה בספרים דממ

ות שהגיעו לפרקן מיירי. ופי׳ בערוך סיד יע קטנה שבבנות ומשמע בגמ׳ למנ  לסול ח;
 עישין אותו מן שמרים תולין אותו בתוך החבית העופרת ומתלבן. וכלע״ז יירוסא ונסולת
 הסיד מערכין בו מלח ומניחין איתו באור בנא ?;ים ימים רביס ונעשה אדום ונקרא מיניאו
 ע״כ: ר׳ יהודה אומר כדי לעשות 3לבול. כך נקד הר״י ז״ל: ר׳ נחמיה אומר כדי
 לעשות אנדיפי.[ה:״ה בגמ׳ וגהרא״ש ז״ל לסיד הכא גבי ר׳ נחמיה].בגמ׳ אמרי׳ דשיעיריה
ד יהודה ז!מר מדרבנן וכפיה מדר׳ נחמיה. ופי׳ רש׳׳י זיל אנדיט בת צדעא פי׳צמטה  ד
 מן הצדעין להסיר שיער דק. ובנמ׳ במסקנא איכא מאן דמפ׳ דאנדיפי ר״ל פדחת שסכין
 שם שצא במקיס שיער להאדים הבשר וכדממרי׳ לדיש ההיא מרבנן במעשה מרכבה
 ונפקא צלעה מן כותלא ומחתיה באנדיפי דהיינו בפדחתו וכן פי׳ הרמב״ס ז״ל. הכן בפי׳
 ה״ר יהונתן כת״י מצאתי שתפס פירושו שצ רב כהנא הראשון וז״ל ר׳ יהודה מחמיר
 מדרבנן כי היכי דחזינן דמחמיר ר' יהודה בהבל וד׳ נחמיה מחמיר מנולהו וקאמר כדי
׳ לעשית ממנו סימנין לכלי העשוי למדוד בו יין או שמן שמסמכין מ  לעשות אנדיפי מפרש מ
: ה מרצופים. "ל  ט בסיד ע״כ בדינר ומחייב ר׳ •נחמיה אפילו בסימן אהל עכ״ל ז
 שקיסשצ עור אבל רש״יז״ל סי׳ שקים העשויס מקליפת עץ גדולים שנושאי; בהן פדקמטיא
 בספינות וחזתמין אותם ע״כ: חול הגס כרי ליתן על מלא כף סיד . גמ׳ הנא כדי
 ציתן עצ פי כף של סיידין ומכת זו התוספתא יש גורסין במשנה מ;א כף סייד ואין להם
 הכרח גמור דצעולם אימא לך דגרסי׳ סיד ואף על פי שלשין המשנה דחוק התוספתא
 פירשתו וכן שיעור לשון המשכה על מלא כף סיד שמשים הסייד כנף חול עס הסיד שבה
 ועוד דהא לא אשכחן בשום ספר במשנה מצת שיד בשני יויי״ן. ובגמרא בעינן מאן תנא
 לחול מעלי ליה לסיד אמר רב הסדא ר׳ יהודה היא דתניא צא יסוד אדם את ביתו בסיד
 אצא אס כן עירב מ תבן או חוצ ר׳ יהודה אומר הבן מוהר חול אשור מפני שהוא טרכסיל
 פי׳ רש״י ז״צ סיד חזקה ומתקשה יותר משאם לא עירב בו רבא אמר אפי׳ תימא
 רבכן קלקולו •זהו תיקונו פי׳ רש״י ז״ל דאי לאו דמקלקל ליה דמשחירו לא היי מישתרי
 הלכך על כרחך הא דקשיא מעליותא היא לגביה ומשערי:! ביה:קנה כדי לעשות קולמוס.
 ובגמ׳ חנא קנה כדי לעשות קולמוס המניע לקשרי אצבעותיו ובעי רב אשי קשר העליון
 או קשר התחתון וצא אסשיט ליה. וכבר פי׳ רייע ז״ל המניע לקשרים של אמצע אצבעותיו:
° . כן נקד הר״י פ -•  ואם היה עבה או מרוסס וט׳.־גרסי׳ וכן הניה ה״ר יהיסף ז״ל: ב
 ז״ל: ו ר׳ יהודה אומר כדי לעשות חף. ושיעוריה זוטר מלרבכן אע״ג דמתני׳ מיירי
 בתרווד קש ן כמו שכתבו תיס׳ ז״ל: זכוכית. ובבמ׳ תנא סטכית כדי לפצוע בה שני נימין
 כאחת וסי׳ רש״י ו״ל בסכוכית היינו ונוכיח: וביריש׳ תמן לקמן בפ׳ כל הכלים חנן ושל זכוכית
 לצוק לתוכן שמן והנא אה אמר הטן ומשני כאן בעבה כאן בהלה פי׳ בעבה שאיכה ראויה
 לגדוד לצוק הוי שיעורה: לגרוד בה. בדצ״ת בסיף התיבה היא גירסה הערוך: ראש
 הכרבד. בדל״ת בסוף וכן בערוך. ומצאתי בסי׳ כתיבת יד על הרמב״ם ז״ל שם פי״ה
 כרכד ידוע בלע״ז טורטירו והוא הכישור ע״כ: צרור אבן כדי לזרוק בעוף ראב״י
 אומר בדי לזדוה בבהמה . והוא שמרגשת בצרור בהכאתו ושיעורו מסורש בברייתא אמר
 ראב״י משקל עשרה זוזים. ונראה שאין לגרוס או אבן רק צרור אבן דבצרור אם הוא
 פיסה דנב הואיל ומיפרכא לא חזי צקטח ואסורה צסלטצ וכן מצאתי הגירסא ג״כ בירושלמי
 זברב אלפס ובספר הרוקח סימן צייה וגס ביר שם סימן י״א וגם בהרא׳׳ש ז״צ ובנמ׳לענין
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 הנחיה ג״ע וגם לקיין 0יס אף ר״פ מילה בה ומולה ר״פ כאיסורי הנאה ע״כ*

 המצניע צריו עיין ובבבלי ג״כ ח״ר ריח רע כל שהוא שמו טוב כל שהוא ארגמן
 גס" ה׳ ויתכן שמשם ימן כל שהוא שנם הוא ראוי להריח. בתולת הורל. פי׳ ורז
מ • בחור עלה אתת: מקק. רקב הנופל ממספרים או ממטפחית ״ י ה ת י 1 ג י י  יע
 שבלו נקרא מקק לשון המק בשרו: ר׳ יהודה אומר אף המוציא ממשמשי
: ז המוציא קופת הרוכלין וכו׳. ביל ׳ דה זרה וכוי. ועיין לעיל פ״ז סי' ג ו  ענ
 ס״פ י״ח להלכות שבת וכתב שם ואפי׳ היציאן בתוך כפו אינו חייב אצא אחת ע״כ: אע £
 שיש בהמינין הרבה אינו חייב אלא אחת. תימא דמאי קמ״ל פשיטא לאפי׳
 בהוציא וחזר והוציא אינו חייב אלא אתה כמו בקנר והזר וקצר כ״ש בבת אהת ותירץ ר״ת
 דמיירי כגון שנזדע צו עצ מץ זה ונתכפר וחזר ונודע לו על מין אחר אס״ה פשור
 להוי הכל כמו לבר אחל ואפי' כפרות אין מחצקות תיס׳ ז״ל. יעיין מ״ש ההוי״ש צקמן
: זרעוני גינה פחותמכרונרות. במכלתין פ״ח לף ע״ט אלא  פרס עשירי במשנה ב׳
 שנפל סעות שם. ובגמרא רמי עלה ממהני' ללעיל ס״ח לקחני זבל וחול לק כלי לזבל
 קלח של כרוב לברי ר׳ עקיבא וחכמים אומרים כלי לזבל כרישא אלמא זרע הבא מגרעין
 אחד חשיב ומשני הא חריע הא דלא זריע כשהוא זרוע אדם טורח -בשביל אחל מהם
 אבל דלא זריע אין אדם סורח בשביל גרגיר אחד לזורעו: ר׳ יהודה בן בתירא
 אומר חמשה פי׳ חמשה גרעינין ולהחמיר אתא: זרע קשואים שנים. ה״ר! קאמר
 לה והלכתא היא: חגב הי כל שהוא גרסי׳ ופשיטא לבשהור עסק״: מת כגרוגרות
 ירושלמי הלא דאת אמר בטהור אבל בטמא כמלא פי הכלב: צפרת כרמים. בחולין
 ס' אלו טרפות מוכח למין חגב טהור הוא וכן סי׳ בערוך: שמצניעין אותה לרפואח
ק אמרין מאן לבעי נפריש  ירושלמי א״ר אחא שכן אשה ססופה מושחת ממנה והיא מתרפא ת
 מן דרך הארץ אכיל פלגא ושביק פצגא של שמאל אושר ושצ ימין מהיר אבל כל שהוא חסר
 כל שהוא אין לו תקנה עולמית כיצד הוא עושה א״ר יוסי ב״ר בין יהיב צה גו צלוחית דבש.ר״י
 אומר אף המוציא חגב(חי) טמא כל שהוא. הא טהור (צ״ע) בין חי בין מת כגרוגרת ר׳"
 כלעחיה רר״י אומר אוכצין טהוריןהץ משתקין בהן יהא כתיב התשחק בו כצנור(וכו׳)
 א״רמתניא מטון שהיא מחוסרת שהיסה נטמאה היא ע״טמפני שמצניעין אותו לקטן
 לשחק בו.לס״צ צר״י לאי מיית חיטק מיםסל ספיל ציה וצאו אורחי׳ למיכציה:סליק פירקא
ממי פריך למה ליה למיחני המצניע ציתכי ממניא  פךמ י המצניע לזרע וכו׳. ו
 י לזרע חייב דהא דבעינן שיעורא היינו טעמא שאין אדם סירת וכו׳ כלכתבינן
 בסוף סירקין לצעיצ אבצ זה שהוציא נימא א׳ לזריעה בהליא :לי דעהיה דטרח ואחשבה
 ובלא מצלע נמי חייב ושני אטי הב״׳ע כגון שהצניעו ו:כח למה הצניעו והוציאו סתם מהו
 דתימא בסנצי בטלה מחשבתו קמ״ל שעל דעת הראשונה הוציאי יהא אחשביה. יבירושצמי
 מוקי צה כר׳ יהודה דאמר אומן דרך אומנותו חייב: חייב עליו בכל שהוא. גמ'
 אמר רב יהודה אמר שמואצ מחייב היה ר״מ אף במיכיא חמא לזריעה והאי כל שהוא צא
 תימא לאפוק׳ מגרוגרת ולעולם בעינן כזית אלא דוקא הוא ושהם מתני׳ ר״מ: וכל אדם
. מהני׳ דצא כר״ש בן אצעזר כדכתבינן לעיל פ׳ ו ר ו ע י ש  אין חייבי עליו אלא כ
׳ פריך פשיטא כיון דלא מ  כלל גדול: הזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו. מ
 זרעיה בטלה מחשכתו קמייתא והו״צ ככל אדם ישני אביי הב״ע כגון שזרקו לאוצר עם
 פירותיו ומקימו כיכר מ״ל כיון למקומו כיכר במילתא קמייתא קאי קמ״ל הואיל וזרקיה לאוצר
 כסוליה נטליה ואע״ג דלא כמלך עליו בפירוש. ונלע״ד לבזה ידוקלק לשון משנתינו לקתני
 חזר והכניסו ולא קחני חזר בו והכניסו דהוה משמע דבהדיא תזר בו מלזורעו וא״כ פשיטא
 אצא ודאי צא כמצך עציו בפירוש אצא שזרקו לאוצר עם סירותיו וזהו בטול מחשבתו הראשונה
ן למקומו ניכר כמאן דאצנעיה  מללא אצנעיה צחידיה ומ״מ מקום שזרקו כיכר מ״ל מ
 לחוליה למי קמ״ל הואיל וזרקיה ומי: ב בפי׳רי׳׳ע ז״צ לשון המתחיל שלא עשה וכו׳ על
 והכית בכרמלית. אמר המלקט הא צאו הכי לא אמרינן מהלך כעומל למי ואיכא הכחת גופו
 דהוי כהנחת חפץ בכרמצית וססור אלא חייב ומתני' דצא כבן עזאי דתניא המיציא מהנות
 צפצסיא לרך סטיו דהיינו ברמצ׳ת חייכזבןעזאי טמר:ונתנח*)על האסקופא החיצונה.

 הי׳ צל החיצון של האסקופא הנושה לרה״ר ובפתותה משלשה
 הנה׳׳ה ה׳׳ר יהוסף ו״ל מיירי להוי רה״ר גמורה . ואע״נ להא כבר תני אע״פ
 נשב שמצא מל שרוב הפיחה מבחוץ אין קפידא א״כ אפשר לקחני הכא כסיפא
ה גי״י • החיצונה לרמוז דאשקופא דרישא מיידי באסקוסא כרמלית כך נ ו ז י נ ש ו י י ש ס  ה

 נראה לעייל: עד שיוציא את כל הקופה. בקופה של
׳ ממתני׳ לקתני מ  קשואים ושל דלועים מוקי לה חזקיה בנמ׳ ונס בירושלמי ופרט׳ עליה מ
 על שיוציא את כל הקופה טעמא לכל הקונה הא כל הפירות פסור אצמא קסבר אגל כלי
 שמיה אגד ומתרץ ה״ק עד שיוציא את כל הקופה בד״א בקופה מלאה קשואים ודלועין אבל
 מלאה חרדל נעשה כמי שהוציא את כל הקופה וחייב: ג שבן משא בני קהת. בכהףישאו
 וימין ושמאל והיק אורהא דארעא ובשם רבעו יצהק ב״ר יהודה מצאתי שאמר בשם רבינו
 האי שמפירש בחלמוד ירושלמי ופקודת אצעזר בן אהרן הנה; שק המאיר זקטרת הסמים
 ומנחת התמיד ושמן המשחה שמן אחד בימין ושמן אתד בשמאל והקטרת בחיקו והחביחין
 בכתף רש״, ז״ל והביאו ג״כ הוא ז״ל בפירוש החומש וכתב עליו הרמב״ן ז״ל וז׳יל ועל דעת
 הירושלמי הכתוב בפירושי רש ״י ז״ל שהוא נושא אותם יהיה משא גדול כי הקטרת שלש
 מאות וחמשה וששים מכיס ומשה רטנו לא פטמה צחצאין ושמן המאור לשנה שלימה רב
 מאל מאה ושמונים ושלשה לוגין ומנחת התמיד צא ידעכו לכמה ימים ישא ממנה ע״כ.
 ועיין ברב ה״ר אליה מזרחי ז״ל שטען בעל רש״י ז״ל שבלקלוק לשינו ז״ל
 משתמע שלא היה טוען אצא השמן והקטרה ושמן המשחה אבל מנחת התמיד אינו נושא
יתןע״טלאחרידגוצספרים י  אותה במסען אצא בעליו מושל לצוות ולזרז יצהקריב בעת חנ
 דנרסי כצאחר ידו י׳׳יצ דנרגלו הוי פירוש כלאהר ידו ומיהו נירסא קמא ניתא טפי דהט
 תניא בברייתא בנמ׳ תיס׳ זי־יל. וכן הגירםא בירושלמי ובהרי״ף ורחבי״ה אכן לקמןפי״ב
 בסימן ה׳ לכולי עלמא גרסי׳ לאחר ידו בלא כייף: בפיו ובמרפקו. והא דתנן באמרי צו
 אם היתה שבת והוציאו בפיו חייב ה״מ אוכלין שלרכן להוציאן בפיו בשעת יכילה חוס׳ ז״צ •
 באפונדתו ובחפת חלקו. בב"׳ מא״ח בסימן ש״א דף קצ״ג ע״ב בשם חשובת מהר״ס

i־״ 

 דמסכת כלאים בכלל לקי^י בחבור זה אבל פה העתיק ר״ע ז״ל לשון רש׳׳י ז״ל בקיצור.
׳ ארבעה בארבע רוחות ול״ג מלת על וכן הוא ברי״ף ז״ל: ואחד באמצע  וי׳יס מרסי
 שנא׳ כי בארץ תוציא צמחה וכגנה זרעה תצמיח לא נאמר אלא זרועיח
 תצמיה. כך הגיה ה״ר יהוסף ז״ל: ג שהיא טמאה. דצא כר׳ אצעזר בן עזריה
 להא שמעינן ציה לקאמר סהודה בפ״ח למסכת מקואות וגם בברייתא דמייתי בגמ׳ ולמאן
 למזקי כתנאי רישא לבנן יסיפא למרחיצין ר׳ אצעיר בן עזליה להזא אמל לה לקמן
 בפי״ט ימאן ללא מוקי כתנאי משבש לה ותנא ברישא טהורה וכולה ראב״ע היא.ותמצא מאן
 הוא אמורא למוקי כתנאי ומאן הוא אמורא לצא מוקי כתנאי כתוב במציעא פ״נ סי׳ ט׳ ע״ש
 בבבא לחבית. וכתבו תוס׳ ז״צ לאומר ר״׳ למאן למשבש לה ותני מהירה אימ מגיה צמתני׳
 טהורה צאוקומה אליבא דחד תנא אצא בצה״ה איבא דתני מהירה ואיכא לתני שמאה ע״כ
 וכן נראה דגריס הר״ן ז״ל שהיא טמאה אבל בהרא״ש ז״צ מצאתי הגירסא שהיא טהורה.
 ואפשר לטמאה הוה גריס אצא לפסק הלכה נקט טהורה. אכן ה״ר יהוסף ז״ל
 כתב שמצא בספרים ישנים טהורה: בסי׳ ר״ע ז״צ הראוי להזריעה צ״ל הראוי
 להזריע, עול בפי׳ ר״ע-ז״צ ומתני׳ משנשתא היא ותני מנין לפולטת ש״ז ביום הפצישי
 שהיא טהורה שנאמר היו נכונים צשלשת ימים וצשצשת ימים לאמר קרא היינו לי!ס השלישי
 לביום השלישי להפרשה ניהנה תורה אי כמי לאו משבשתא היא אלא ראב״ע היא לס״ל
 הפולשת ביום השלישי טמאה וליח הלכהא כותיה עכ״צ ו״ל. אמר המלקט לפי מה שכתבתי
 מסוגית הנמ׳ וממתני׳ לפ״ח למקואות נלע״ל להגיה פה כך ומתני׳ משבשתא היא וכו׳ על
 צהשרשה ניתנה תורה ומתני׳ ר״א בן עזריה היא א״נ צאו משבשתא אצא מתני׳ רבנן היא
 דס׳יצ הפולטת ביום השלישי טמאה וצית הצכתא כוהייהו לו״ק: וכתבו תוס׳ ז״צ וא״ת
 אכת׳ צמאן דצא מזק׳ כתנאי אכת׳ הדא מתני׳ כתנאי דרישא דמתני׳ ר׳ עקיבא הוא דקתני
 צה וסיפא לקתני פולטת טהורה היינו ללא כר׳ עקיבא רפציג אר״א בן עזריה בברייתא
 ובמתכי׳ לפ״ת למקואות וי״ל ללא קפיל צאוקומי כתנאי אצא בתרי באבי הסמוכות זו
: שנאמר כ ״  אחר זו אבצ אההיא לריש פירקין המרותקת מההיא לפולטת לא קפיל ע
 היו נבונים לשלשת ימים. אע״ס שבאותה שעה עדיין צא ניתנה תורה מ״מ מסתמא
 הקפילה הורה על לבר שעתיל להיות טומאה אחר מתן תורה ואע״ג לצא הקפיד עלזבין
 ומצורעים ובועצי נדות היינו משים דצא הוי בהו קצית ראש וכלתניא בס׳ מי שמתו אבל

 בעצי קריין אסורין למתמה קלות ראש הוא בא. חוס׳ ז״צ: מרחיצין וכו׳. ירושלמי אכן
 תנינן מרחיצין את הקטן תנאי לבי רב תכו מרתיצין את המילה ר׳ אבהו בשם ר׳ יוחנן
 הלכה כמי שהוא אומר מרחיצץ את הקטן א״ר יוסי ע״כ את אמר מרחיצץ את הקטן לתני
 שמואל לעילם אין מונעין לא שמן ולא חמין מע״ג מכה בשבת א״ר ייסא כל פעה הוה ר׳
 זעירא אומר צי תנימתניתך יצא עוד אלא שמזלפים חמין ע״ג מכה בשבח אם אומר את
 שמרחיצין את המילה מה בין מכתו של גליצ צמכתו שצ קטן ר׳ אבין בשם ר׳ אבהו טעמא
 לראב״ע ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים בהיותו כואב אין כתיב כאן אלא בהיוחס
 כואבים בשעה שכל אבריהם כואבים עציהם: בפי׳ ד־ע ז״צ וכ״ש ראשון ושני עיין במ״ש
: אם יהיו חטאיכם כשנים וכו׳. הא דצא קאמר כשני לשון יחיד ׳  לקמן בפי׳׳ט סי׳ ג
׳ דה״ק קרא אס יהיו חטאיכם כשנים הללו שסדורות מ  בלא מ׳ים דומיא לכשלג אמרי׳ מ
 ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו כבל: ילבינו ובירושלמי תני ר׳ אליעזר אומר אס
 יהיו חטאיכם כשנים שבין שמים לארץ כשצג ילבינו יוהד מכאן כצמר יהי׳׳ ר׳ יהושע אומר
 אם יהיו חטאיכם כשנים כשני אבות כשצג ילכיט יותר מכאן כצמר יהיו ור״י בן פזי אומר
 אס יהיו חטאיכם כשנים ילבינו בראשון אס יאדימו כתולע כצמר יהיו 3?5?י: ד ותבא
. מקיש סיכה לשתיה רש״׳ ז״ל. וכתט תוס׳ ז״צ ו י ת ו מ צ ע  כמים בקרבו וכשמן ב
ס לקרא ט  אע״פ כאין רא־ה לדבר שנאמר יתבא כמיס וגו׳ ומיהו ראיה גמירה לא הוי מ
 צא מישתעי בשתיה אצא ברתיצה משוס דמשמע מים דומיא דשמן מה שמן מאבראי אף
 מים מאבראי וקשה לר״י דבפ׳ בהרא דיומא קאמר דרחיצה איקר׳ עטי. מכלן אחר מר
 זוסרא מהכא ותבא כמיס בקרבו מים דומיא דשמן מה שמן מאבראי וטי ופריך והא האי
ב צה להק מנין לסיכה זמאי פריך והא הנא דמתני' קאמר שאין ראיה ס  תנא איפכא נ
 לדבר אלא זכר לדבר משום למיס לומיא לשמן כלפרישיתץאומר ר״י לפריך הכי לאי תשיבא
 ראיה גמורה לרחיצה כסיכה כדקאמרת לא ה״ל להא׳ תנא למעבד מינה אפי׳ זכר בעלמא.
 קשה לרשב״א לאמאי מייתי האי קרא שחיכו אלא זכר בעלמא ה״ל צאתו״ קרא ללחם
 חמולות לא אכלתי ובבר ויין צא בא אל פי וסיך לא סכתי להוי לרשה גמורה ומיניה כפקא
 לן בפרק בתרא דיומא לסיכה איקרי ענוי עכ״ל ז״ל. ופי׳ הרמב״ם ז״ל אין רוצה באמרו
 כשחיה שיתחייב עליה כר־ן כשהיה רק שיההייב עליה מלקות ע״כ בקיצור פי׳ מלקות
א עצים כדי לבשל ביצה קלת. והשתא הדר תנא לדיני י צ ו מ  מדרבנן: ה ה
 שיעור הוצאה דא״רי בה ואזיל מריש משנת ועוד כצל אחר אמרו וט׳ עד סוף פ׳ הזורק
. עי׳ במ״ש בפרק שני דערלה פי׳ ו' סוף סי׳ י׳:  .לזריקה הולדה דהוצאה היא: תבלין ט׳
. ופי׳ ס ם וכוי כצ״ל ומייתי לה במכלתין ס״ח לף ע״ י נ ו זים וקליפי דמ  קליפי אגו
 שס רש״י ז״ל פי שבכה קופיא נותנין בגל באמצעיתה ע״כ. ובגמ׳ פריך עלה ולמינהי המוציא
 סמנין שרו״ן כלי לצבוע בהן לאירא ומשני מתני׳ כשאינם שחין והבא לשרות אינו שורה
 פתות מכדי בגד קטן. ובירושלמי פריך תמן לקק סי״ג תנינן •שיעור המלבן והמנפץ
 והצובע והסויה שיעורי וכו׳ והכא אה אמר הכין ומשני חמן בצובע ברם הכא במוציא לצבוע:
 בגד קטן פי שבכה. ס״א בגד קסן נשכבה וכן בעחך ובהרי״ף ז״צ בסבכה. ובקצת
: מי רגלים. תכא מי רגלים עד בן מ׳ יום ותוכר ז״ל  נוסחאות כסבכה וכן הוא ביחש׳
 גרסי עד מ׳ יוספי׳ דמשלשה ימיה עד מ׳ יום מעבירין אותה על הכתם אבל תוך שלשה
. א י ל ו  ולאתר מ׳ יום אין מעבירין: נתר. הנא כתר אלכסנדרית ולא נתר אנפנטרץ: קמ
 ס״א קמוניא בכו״ן. ונתב הר״מ צוכזאנו ז״צ אבן סינא קמוליא בלע"! טירא די אשפכייא
 הוא רקוע׳ למיס מזהירים טובים בטבעם כאסוריים וממנו יש הרבה מה שאין לו וכולו
 מתפרך מהרה ע״כ. בסי׳ ר׳׳ע ו״ל צריך להגיה שלוף דיון בצלי*): ואשלנ כדי לכבס
 בהן בגד קטן כשבכה. אשלג בלשון תלמול שוכאגא שמיה ומשתכת בטקבא למרגניתא
ר על הכתם. כך צ״ל: ו פלפלת כל י ב ע ה  ומפקיליה ברמצא דהחלא: כדי ל
 שהיא. לשן נקבה וביד פלפל כל שהוא. ירושלמי תנא אף ריח רע כל שהוא וא״ר א ציא

' נרע״ב ד״ר ״שלוף jn״.  ״



» מלאכת שלמה שבח ח ס  נ
׳ אחר וגס הוא דחאוהו בכאן.וזה צשון הרמכ״ם ז״ל אכל הנונוצ שערו או צפרני  וכאן פירשו ט
 נכצי מודים חכמים דחיינ חמאת ע״כ. אמר המלקס ר׳ אלעזר אמרה בגמ׳ והא קמ״צ
 דצא תימא רבנן בכלי פטרי נמי והא דקתני זו בזו להודיעך כחו דר׳ אליעזר קמ״ל,
 עוד בצשונו ז״צ והנוטל שער ראש חברו אפי׳ ביד חייב ע״כ. אמר המצקט כן נראה
 שפי׳ הרמב״סז״צ אבל מחוך סוגית הגמ׳משמעאפכא שהוא פטור לכ״ע וז״צ הגמ׳וא״ר
 אצעזר מחלוקת לעצמו אבצ לחברו ד״ה פטור פשישא צפרניו חנן מ״ד ר׳ אליעזר אפיי
 לתברו נמי מתייב והא דקתני צפרניו להודיעך כחן דרמן קמ״צ ונס ברב חצכס והרא״ש
 ו״צהצשון כך ופירשו רש״י והר"; ז״למהציקת לעצמי בהא הלא למחייב ר׳ אליעזר שיכול
 לאמן את יליו לתקנו בלא כצי אבל לחברו אין יבול לאמן אי1 יליו ליטצו יפה בלא כלי ע״כ
 וכן הביא רש״י ז״צ סוגיא זו בס״פ המוצא תפילין דף ק״ג והוא מוכרת שם וגם הרמב״ם
ק עצ זה ויתכן שצריך צהניה אפי׳ בכלי פטור ל  ז״ל חזר בו ביל אשר עשה ולא ראיתי מ
 או שמא טסחא אמרינא נזדמנה צפני הרמב״ם ז״צ ביללותו יעיין בשלטי הגבירים. וצא
 קשה מגודצת שכחבתי לעיל בסמוך אהא דצ״ד וקל להבין יצחצק דהגודצת בוחלת ופוקהת
 הוא משעם בנין כמו שכתבתי ולתכרתה בונה יפה שרואה ועושה אבל כאן הוא גוזז
 ולחברו אין יכול צאמן את ידיו ציטצו יפת בלא כצי כמו שכתבתי בר מן דין דר׳ אצעזר
׳ צא קאי צא אגודצת וצא אטחלת ולא אפוקסת כ״ש דצית ט  האמורא דקאמר ממצוקת ו
ט׳ לעצמה פטורה לחברתה חייבת אלא כרמן  היצכתא כר״ש בן אצעזר דאמר גודלת ו
ע ז״צ או שיער שנתלש רובו ומצער  לס״צ לאפי׳ צחברתה פטורה דו״ק. עוד בפי׳ ר״
. אמר המצקט כן פי׳ הרמב״ם ז״צ כאן בפי׳ המשנה והקנה עציו כ ״  אוחו מוחר וכו׳ ע
׳ אבל מ  בשצטי הגבוריס למה שייך בתצישת השטר צומר פי׳ צמעצה או למטה דקאמר מ
ם י מ כ ח  ביל בפ״ט מהלכות שבת פירש ציצין שצ עור שפירשו רובן כפירוש רש׳*', ז״ל: ו
ן משום שבות. תימה צע״ל אמאי צא תני וחכמים פושרים להוי משמעותו נמי סרי  או
 לאסיר משום שבות ככולהו פטורי למשנת שבת. ושמא לרמז לנו שתי מימרות ר׳ אלעזר
׳ לכתיכנא להו כנר א״נ אפשר לומר שרמזו לנו בשנוי זה לאפי' ט״ט אסורין מ  לעצה מ
ט׳ עד סוף לנין ר״ע ז״צ. אמר המלקט ב חייב להוי ו ו ק ץ נ י צ ע  מררבנן: התולש מ
 צריך להגיה שם כלי שרש קטן ואיתא להאי בבא בתשובת הרשב״א ז״צ סימן תרנ׳׳ט וסי׳
ר בזה וכוח. בגמרא רמי דר״ש אלר״ש תק ר״ש פוטר ט ו  אלף וק״ט : ר״ש פ
 זה וזה אלמא נקב לר״ש כשאינו נקוב משויה ליה ורמינהי ר״ש אומר אין בין נקוב
 לשאינו נקוב אצא להכשיר זרעים לנקוב אינו מכשיר ושאינו נקוב מכשיר לתצוש הוא
 ומשכי איברא דר״ש כתלוש משיי ליה לכל מיצי ושאני טומאה להתירה רבתה טהרה אצל
 זרעים שנא׳ על כצ זרע זרוע אשר יזרע כצומר צהט אהני זריעות יתירא דקרא למעוטי מחובר
קב תלוש גמור הוא.ו3ירוש׳ יצחק בר אוריון אמר מה פליגין כשלא תלש  כצ דהו ומיהו שאינו נ
א ק ר  כננד הנקב אבל אם הלש כנגד הנקב אף ר״ש מודה ע״כ. ובעיא היא בבבצי: סליק פ
. זריקה תולדה להוצאה והוצאה נסקא לן מקרא לכתיב ויעבירו ק ר ו ז  פלמ יא ה
 י קול במחנה ומשה במחנה לויה הוה שהרי הכל היו מצוין אצל משה רביכו
 וקאמר להו לישראל לא הפיקו זתיהו מרה״י לרה״ר וקרא בשבת קאי דיצסינן ליה העברה
 העברה מיום הכפוריס כתיב הכא ויעבירו קוצ וכתיב ההם והעברת שופר מה להלן ביום
 איסור אף כאן ביום איסור והככסה כפקא לן מסברא מכדי מרשות לרשות הוא מה צי
ע ז״צ והוא : בפי׳ ר״ ׳  אפוקי מה לי עיולי. והביאוה תזס׳ ז״ל ריש מכלתין פ״ח דףפ
 שהיה רוחב הלרך י״ו אמה. אמר המלקט כעגלות שבמלבר לארבע ענצות היו שתים
ש עשר אמות וחמש אמות בין כל עגלה י ^  הולכות לפכיס ושתים לאחוריהן ורוחב כל ׳
 וענצההרי ס״ו אמות ואמה אחה לקאי בן לוי לאי משתלט קרשים זו מזו נקיש צהו.
ד בפירושו ז״ל ופירוש כרמצית יכו׳ אמר המלקט בירושלמי מפרש כרמלית כמוכרמצ ו  ע
 שפירושו רך מל שאינו לא לת ולא יבש אצא בינוני כך כרמלית אין לו לא דין רה״י וצא
 דין רה״ר. ורש״י ז״ל פי׳ בפ״ק דמכלתין דף ג׳ כרמלית לשון יער וכרמל שאינו לא הילוך
 תמיד לרבים ולא חשמיש רה״י ע״כ: וכתב הרמב״ס ז״צ בריש מכצתין ומי שיוציא מאתל
 מן הרשויות לכרמלית או מכרמלית לאחד מהם ׳החייב מצקות אס הוא מזידע״כ. ר״ל
א מחייב. ומיהו צא מחייב ר׳ עקיבא ב י ק  מלקות מדרבנן דהיינו מכת מרדות: ר׳ ע
 אלא אחת להיינו מפום הוצאה אבל משוס המשה צא להכנסה תיצדה היא ושמעמן ׳ליה
ן טרי ם פו י מ כ ח  לר״ע במסכת כריתות ללא מחייב אתוללה במקום אב. הר״ן ז״ל: ו
. בגמ׳ איכא פלוגתא על האי פלונתה לר׳ עקיבא ורבנן לאיכא למ״ל לבלמשה ׳ כו ד ו צ י  כ
 מעשרה הציגי ובהא פציני למ״ס קלוטה כמו שהונתה למיא ומ״ס לא אמרינן קלוטה
 כמי שהוכחה למיא אבל למעלה מעשרה ל״ה פטור ולא ילפינן זורק ממושיט ואיכא מאן
 לסבר לבצמעלה מעשרה פליגי ובהא פליגי למ״ס ילפינ; זורק ממושיט ומ״ס לא ילפיכן
 זורק ממושיט אבל למטה מעשרה ל״ה חייב וכתבו תום׳ ז״ל תימא למאן למוקי פלוגתא
 דר״ע ורבנן בלמטה מעשרה לא אתי שפיר כיצד דהא לא קאי אדלעיל דהכא איירי
 בגזוזטראות למעלה מעשרה דומיא דעגלות ואפי׳ ר׳׳ע נמי מודה התם ולמאן דמוקי
 פלונהייהו למעלה מעשרה אתי שפיר ומיהו יש בירושלמי איכא לתני כיצד ואיכא דלא
 תני כיצד ומפרש ההם דההוא אמורא למוקי פלונתא למעלה מעשרה תני טצל וההוא
׳ וגם בפ׳ מרובה דף  למוקי לה למטה מעשרה לא תני כיצל עכ״ל ז״ל וברפ״ק לשבת לף ד
 ע׳ מוכח ג״כ לר׳ עקיבא ס״ל קלוטה כמי שהונחה למיא ונם רט ס״ל לקלוטה כמי
 שהוכחה למיא אם הוא ברה״י מקורה כלאיתא התם פ״ק לשבת לף ה׳ וכלכתיבנא נמי
 בפ׳ הזורק לגיכיין סי׳ גי. ובברייתא בגמ׳ קתני בהדיא תוך שלשה ל״ה חייב למעלה
 מעשרה אינו אלא משום שבות משלשה ועל עשרה ר״ע מחייב וחכמים פוטרים ורבינו
 עובדיה ז״ל לבריו מוקשים קצת כמו שכתוב בתוספות יו״ט במתני׳ לבסמוך: ב שתי
ת. אית לתני גזוזטראות ואית לתני גזוזטאות ויש גזוזשריות ויש גזוזריות ויש טראו ז ו ז  ג
 גציצריות ויש נצונסריות ואית לתני כצוצריות ואית לתני כסוסטריות כן כתב בערוך:
ר. שלא מציב׳ זריקה והושטה במלאכת המשנן מרהי׳י לרה״י ורוחב רה״ר מפסיק  פטו
ת הלויס כך להושיט קרבים מעגלה צעגלה שכצלה אלא לעגלה ל מ  ביניהם שלא היתה ע
 שלפניה ושלאתריה של׳ עגלות היו לבני מררי שהיו משאין קרשי המשכן והן הולכין
 שתים כאחד זו בצד זו וכשהיו פורקים המשכן לשעון עצ העגלות היו מעמידין העגלות

ד מ  כ

: באפונלתו אזור וכו׳ לשון ר פ  ז״ל משמע ראטלו תפורים המעות באפונלתו או באבנטו א
 ר״ע ז״ל על פי׳ אחר אנונלתו בגל וכוי אמר המלקט פי׳ שני צהרמב״ס ז״צ הוא ולפי
 זה משמע לחלוק לובש אותו ע״ג האפונלא וכן מבואר ג״כ בפי׳ הרמב״ם ז״ל ובגמ׳
 מוקמי׳ למהכי׳ לקתני באפונלתז ופיה למטה כטור ללא כר׳ יהולה למחייב בה למלמי לה
 לנתכוין להוציא לאמריו ובא לו לאהריו לשמירה קצת היא ורבנן מלמו לה לאחר ׳לו ורגלו
 לצ״ל למוציא צאחריו ובא צו לאחריו להללו נופלין מאליהן ואין מיניאין כךובחפת חלוקו בחי״ת
 היא גירסה הערוך ופירושי בצשוןישמעאצ נייבוכן בירושצמי ובהרי״ף והרא״ש וראבי״ה:
 ד המתכוון להוציא. כגון שצרר מעות בסדינו כלי שיהיו תצוין לפניו רש״י והר״ן
 ז״צ: באמת גרס״ יאית לגרסי באמת אמרו: שכן ראוי להיות חוזר. ס״א שכן
 לרט להיות חיזר: וז״צ שם ביל ס״א היה חגור בסינר והשציך המשא בין בשרו לחלוקו
 בין שבא זה המשא שדרכו להוציאו בדרך הזאת לפניו בין שבא צאחריו חייב שכן לרנו
גמ׳ שק לכצרימלכות עושין כן , ן : דיי אומר אף במקבלי פתקי כ ״  צהיות חוזר ע
 כי׳ רש׳'׳׳ ז״צ בלעתו למוסרו צזה ואיט מוצאו ודבר המצך נחון ומוצא אחר ומוסרו
 לו ע״כ וכתבו התוס׳ דמפרש רבינו שמואל ז״ל שיש אדם ממונה למלך שט שא פתקין של
 מלך צידע מנין גב ריו וחייליו ובית אוצרותיו ומשאין אותן בטסיהן החצייין באזוריהן
 ואי, ן כיסין חוזרין פעמים לפניהם ופעמים לאחוריהם והוי ממש לימיא דסיכר דלעיל

 שהוא חוזר ות״ק לד׳ יהודה לא חשיב ליה חוזר חיס׳ ז״ל וכן נראה שפי׳ ב׳׳פ הריין ז״ל
 וכתב בסוף לבריו כך הוא עיקר הפירוש ואע״פ שלא פירש רש׳יי ז״ל כן עכ״ל ז׳׳צ. וז״צ
 רש״י ז״ל ר׳ יהולה אומר אף מקבלי פטקין של מלך למוסרם לרצים אף הן חייבין בהוצאתם
׳ לא נתקיימה מתנבתן כגון הוציאן ע״מ לתתן לדן זה ונתנו לזה כך לשון רבותי ולבי ט  א
: ה הוציאוהו  מגמגם ע״כ ונראה שהתיספהא שכתבתי צעיצ בסמוך הכריחתו לפרש ק
 שנים פטורין. וסתמא כר׳ יהודה וללא כר״מ ללא לריש בעשותה להכי אצא צפשור
 יחיל שעשה בהוראת ב״ל ולית ליה מיעיסא אחרינא יתירא. וכגמ׳ תנא זה יכול וזה
 יכול ר״מ מחייב ל׳ יהולה ור״ש פוטרין זה אינו יכיל וזה אינו יכול ר׳ יהולה ור״מ
 מהייבין 1ר״ש פוטר זה יכול וזה אינו יטצ ל״ה חייב היכול וכלמפ׳ בנמ׳ לכולה ברייתא
 ועיין בסשר קרבן אהרן פרשת ויקרא לבורא לחטאות סוף פרשה שביעיח: אם לא
 יכול אחד וכו׳ חוס׳ ב״ק דף מ׳ פירשו לסתמא משמע לכל חל וחל תייב חטאחאחת
 כיון דכצ חד מחייב אןלונו כרת ע״כ: המוציא אובלין(א&ת) פהות וכוי. ואיכא מ״ד
 בגמ׳ 3פ׳ במה אשה דף ס״ב ע״ב דמחנ׳׳ דלא כר׳ אליעזר דאיהו ס״צ דהמוציא טכלת
 כשאין בה בושם דהייב וכדכתיבנא התם סי׳ ג׳ וכשאין בה בושם כפחות מכשיעור דמי
 שהכלי קלט אח הריח ושיעור הוצאת בשמים בכל שהוא וכיון שאין כל שהוא הוי ריחא
 פחות מכשעור וקתני חייבת וצא אמרינן כעשה כצי טפל לרית שבתוכו ואריחא צא
 מחייב לפחות מכשיעיר הוא ורב אשי אמר בעלמא אימא לך דכ״ע ס׳יל דפטיר מפום
 טעם שהכלי מפצ ושאני הכא לציכא צמימר כעשה כצי מפל לריח להא ציתיה
ע !"צ לשון המחחיצ את החי וט׳ על אבצ בהמה 7  למכ־שא כלצ על כאן: בפי׳ ר
 חיה ועוף לא. אמר המלקט ובהט אתיא מתניתין אפילו כרבנן דפליגי
 עליה דר׳ נתן בברייחאבנמ׳ ור׳ נתן סנר דאפי׳ על יהמה חיה ועיף על שחיטיןחייב
 ועל חיים פטור: את חמת במטה חייב. נראה צר״י דמהכא קיס לן ככל דוכתא
 דאיה ציה לר׳ יהודה מצאנה שאינה צריכה צגיפה חייב עציה דמסהמא ת״ק דר״ש היינו
 ר׳ יהולה ט ההיא ללעיל זה אינו יכול ווה חינו יכול דת״ק לר״ש ר׳ יהודה כדמוכח
 בגמ׳ וכלכתכיכן לעיל ורשב״א אומר דיש להביא מדחנן לעיצ ר׳ יהודה אומר אף המוציא
 ממשמשי עבודה זרה להוי מלאכה שאנ״ל תוס׳ ז״ל. ופירוש את המת במטה חייב
 על המת ופטור על המטה שהמטה טפלה לו ואם היה צריך למטה להשתמש נה תשמיש
. וביד פ״א  אחר שם במקום שמוציאה חייב אף על המטה הכי מוכת בברייתא בגמ׳
. ובירושלמי את המת במטה חייב ד״ה לא כן תני אף ריח רע כל  להלכות שבת סי׳ ז׳
 שהוא ואייר איצא אף ר״ש מודה בה ומודה ר״ש באיסורי הנאה א״ר יודן תפתר במת
׳ אמרינן פוטר היה ר״ש אף מ  נוי ושאין בו ריה והוציאו לכלבו וט׳ ע״כ: ור״ש פוטר. מ
 במוציא את המה לקוברו לאשי׳ הוא צורך המה פטור ולא הימא דלא פטר ר״ש אלא
 במניחו לחוץ דאין צורך לא לנופו של מוציא ולא לגופה של הוצאה. ותוס' ז״צ האריכו
 לפ׳ למלאכה שאינה צריכה צנופה קרי כשעושה מלאכה ואין צריך לאותו צירך כעין שהיו
 צריכן לה במשכן אצאלענין אחר כי הצורך שהיהה המלאכה נעשית בשבילו במשכן הוא
 גוף איסור המלאכה ושרשו ועל דרך זה יישבו כל הדינים דקרו צריכה לגופה . ודמזחרין
 לגמרי כגון צידה כחש ומפיס מורסא ודחו סי׳ רש״י ז״ל שהעתיק ר״ע ז״ל דכל מלאכה
 שאינה אלא לסלקה מעציו הויא מלאכה שאיכה צ״ל וכו׳ ע״ש. ירושלמי תני חצי זית מן
 המת ותצי זית מן הכבלה ופחות מכעדשה מן השרץ ח״ב ור״ש פוטר מ״ט דר״ש כבר
 נתמעטה הטומאה מ״ט דרבנן כההיא דר׳ יודן תפהר במת נו• ושאין בו ריח רע והוציאו
 לכלבו. ועיין בבבלי סיף סונית מתני׳ דרמי האיברייתא אמתני׳ ומשר צה: ך חנוטל וכו׳.
 וצ״ע לע״ד מה שייך הכי בבי דכוטצ צסרכיו ודתולש מעציץ נקוב בין דיני יציאה. ודותק
 לומר למשוס דהכא לעיל בתרתי באיי ור״ש סיטר דר״ל נטור אבל אסיר תכי הכי תרתי
 באבי להר ברישא לרבנן פטור אבל אסור ובסיפא נמי לר״ש סשיר אבל אסור. ושמא
 משום דמתני׳ דהתוצש סימני טומאה דבפ״ז לננעיס שייכא קצת צמתני׳ לצעיל בסמוך
׳ תנינהו הכא כיין דסוף סוף מיבעי מ  דוכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה כדאיתא מ
 ליה למיתנינהו משוס דיני שבת בכל דהו דאשכה קשר לאסמוכינהו סמכינהו כך נלע״ד.
 א״נ אפשר להיות למשוס לשייך טעמא דמלאכה שאינה צריכה לגופה כמו במתני׳ במו
 שנכתוב בסמוך בשם תוס׳ ו״ל חנייה הכא לו״ק: וכן שערו, תנא הנוטל מלא פי הזוג
 חייב להיינו שתים: ר׳ אליעזר מחייב חטא•!. כוחלת משום כותבת עכ״צ ר״ע ז״ל.
׳ לחי וכי לרך  אמר המלקט וכן פי׳ הרמב״ם ז״ל וכן ביד וכן הוא בירושלמי אבל ממ
 כתיבה בכך ומהדר אצא כוחלת משום צובעת ור״ש בן אלעזר פליג בברייתא דנודלת
 כוחלת וכוקסת לעצמה פטורה שאינה יכולה לבנות יפה לתברתה חייבת שרואה ועיבה
 וכן אמר ר״ש בן אלעזר משוס ר׳ אליעזראשה לא תעביר סרק על פניה מפנישצובעת.
 יעיין גמלת פוקשת בהוס׳ פ״ק דכהובות דף ד' ששם פי׳ שני פירושים ודחו שניהם
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 אס נחה בחור שברה״ר כל כהוא כמור שחירי רה״ר איכס כרה״ר ע״כ: והזוי־ג
: ונתגלגל לתוך ד׳ אמות חייב. לא שנפל צאר: ׳  בארץ ד' אמות חייב גרסי
,  לא״כ צא צריכה צמימר אלא שהרוח גצגלהו מן האויר לתוך ד׳ אמוח רש״י ז״ל. ומ;
 בגמ' והוא שנח ועמד קצח קולם שכהגצגל ופי׳ רש״י זי׳ל וה״ה אס אחזתו הרוח בארד
 ועכבחו מפס ואח׳׳כ הככיסתו דחשיב נמי הנחה אם בחוך שצשה הוא ע״כ: ף ובמה
 יהא רקק מים 01׳, כך הגיה ה״ר יהוםף ז״צ: רקק מים ורה״ר מחלבת בו. האי
 דכפליה תנא וכו׳ עד סיף לשון ר״עז״ל* אמרהמצקש >TX מתרץ בגמ' דהא דנקמרקק
 רקק הרי זימני חד בימות החמה וחד בימית הגשמים ונדכא דאי תנא חדא ה״א ה״מ
 בימות החמה דענידי אינשי דמסגי לאקורי נפשייהו אבצ בימות הגפמיס צא יאיאשמועי'
ת הגשמים דכיון דמישנפי לא איכפת להו אבל בימות החמה אימא לא קמ״ל. עוד ו י  ב
 מחרץ בגמ' דס־״א ה״מ להוי רה״ר היכא להיי רחבו ד״א שאין לרך לסשעו אלא
 להלך בו אבל היכא ללא הוי ל׳ למיפסע פסעי לה אימא לא קמ״ל. והילוך הילוך תרי
 זימני מפרש בגמ׳ חל לאשמועי׳ דהיליך ע״י הלחק שמיה הילוך ותל לאשמועי׳ דדוקא
ן גומא ט' ברה״ר י  הילוך ע״י הדחק שמיה הילוך אבל תשמיש לרבים ע״י הדחק ע
 אע״נ דחזיא לאצנועי ביה כומתאוסידרא לא הוי תשמיש למהוי ההיא גומא רה״ר כעמוד
ם. ראיתי  ט׳ ברה״ר שהרבים מכתפין עליו דקיי״ל דהוי ר״ה: ה ומן הספינה לי
 קצת מוחקים זו הבבא ובפסקי הרא״ש 1״ל בלבד הוא שלא מצאתיה ואיני יודע טעה
 למה. .אה״כ מצאתי שגם ה׳׳ר יהוסף ז״צ מחקה וכתב שכן מצא בכצ הספרים: ואם
 אינם קשורות אע״פ שמוקפות אין מטלטלין מזו לזו. כתוב במרדכי וכגין שאין
 הספינות גבוהוה מן המיס עפרה טפחים דאי גבוהות קא מפיק מרה״י לרה״י דרך מקים
 פטור ישרי אפי׳ רה״ר בינחיס ע״כ: ופי הרמב״ם !״ל מוקפות הוא שיקיף ביניהם כצום
ק פי׳ ביד ספ״נ דהצכות ערובין: ו הזורק ובזכר.  מחיצה מיריעות וכיוצא בהם ע״כ ו
/ והזיד וקשיא אלו ירה חץ צהרונ בו את הנפש והתרו בו וחזר בו י  ירושלמי כיני מתנ
 שמא כצום הוא הוי סופך מימר והזיד: בפי׳ רייע ו״ל א׳׳נ לא נזכר וכוי. אמר המלקט
 כרבא להמר רישא מיצי מיצי קתכי: עוד בפי׳ ז״ל בל״א כשחזר ושכח וכו׳. אמר המצקט
 כרב אשי דאמר תדא קהכי. ומהרמב״ס ז״צ נראה שהעתיק ר״ע ז״צ ומ״מ ספק אצלי אם
 יש חסרון צשון בפי׳ ר״ע ז״ל והכי איבעי ציה למימר ורב אשי פי׳ מהני׳ הכי הזורק
: או ׳  וכזכר וכו׳ פטור הא נחה חייב ובד״א וכו׳ או ואיכא בגמ׳ מאן דמפרש מתני׳ וכו
 שנשרפה. בעודה באויר כגון בשלהבת אבל אס כתכוין לזרוק שת0ה בפי הכלב או
 בפי הכבשן ונשרפה אמר רבה בגמ׳ לחייב למחשבתו מ:ויא ליה מקום והכי נמי הנן
 בכריתות פ׳ אמרו לו אס היהה שבה והוציאה בפיו חייב דאע״פ הא־ן דרך להוציא בפיו
 מחשבתו שצריך לאכלה בהליכתו אחשבה להוצאה זו בפיו: עד שלא נעשה חבורה •
 ראיתי שהגיה ה״ר יהושף ז״ל עד שלח כעשתה חבורה: זה הכלל, לאת: יי נמי מעביר
 חפץ וכו׳ לשון ר״ע ז״ל. אמר המלקט הכי אוקי צה רבאבאוקימתא קמייתא דאוקי הוה
 בגמ׳ וגם לאוקימתיה כתרייהא שהביא ר״ע ז״צ וכמו שכהבהי מחוקם זה הכלל לאתרי
: וכתבו תיס׳ ז״ל וההיא דזרק לעשות חבורה מיירי בליכתא ומיתנא  מעביר חפץ שפיר טפי
 כדאוקי לה רב כהכא וכני[ שנתכוין לעשות חבורה דהאי משום זכירה הוא דמיפטרשהיה
 בידו להחזיר התבל ולעכב זריקת הלכתא שהוא עץ קטן כפוף הקשור במיחכא כהוא
 החבל ונמצא סופו זדון הוא הא לא נזכר חייב ואע״ג דאנדו בידו דתיוביה צאו משום
 זריקה הוא אלא משוס חבירה ואין ר״י יולע למה הוצרך להשמיעכו ההיא לחבורה דמה
 ליה הבורה מה ליה מעביר ע״כ. וק״קלאמאי אינטריך צהכא צמיתני החלתן טגגהוסזפ;
 זדון תחלתן זלון וכו׳ להא ס:י במאי דכבר תנא זה הכלל כל חייבי חטאות איכס חייבין

 עד שתהא תחלתן יסיפן שגגה: םליק פרקא
 פרס יב חבונהכל שהוא חייב. וצ׳יע אמהי תנא בלשון שחצה ותשובה ולא קחני
 י הבונה כצ שהוא חייב כדקתני גבי החורש ואינך. ונלע״ד ליתור לשון משנה
 בא להשמיענו דסותר חייב ג״כ בכל שהוא ובלבד שיהא ע״מ לבכות כל שהו וכדאי׳ בפ׳
 במה מדליקין וכמו שכתבתי בפ׳ כלל גדול סי׳ ב׳ בשם חוס ז״צ וכדתכן לקמן בפ׳
 האורג בדרך כצצ והמקלקל ע״מ לתקן שיעורו כמתקן וכן הוא בהדיא בהרמב״ס ז״ל
 שם בפ׳ עשירי סי׳ ס״ו. ומאי דהדר תנא הבוכה כל שהו הייב ולא הנא הבונה כמת
 יבכה ויהא חייב כל שה:יא אפשר דלאשמועי׳ דאפי׳ המשווה פכי הק־קע בביח כגון
 שהשפיל הל או מלא גיא או גומא כקרח ג״כ בוכה וחייב. וכהנו חיס׳ ז״ל צריך ליה)
 טעם אמאי תנא בונה אהר זריקה והוצאה. ע״כ נלענ״ד דאפשר לומר דמפכי ששנינו
 בס״פ הזורק עד שתהא ההצהן יסיפן שגגה סמך הבוכה כלומר גבי בונה דהוי כצ שהוא
 וכן כל הכי מסהה ומכה בפטיש ובמעצר וקולח דהוי בכל שהוא צא משכחה מזיד באמצע
ן למשבחת בהוצאה א׳ בזריקה להייב במוציא בכל שהו כגון פצפלת ו י  או אפשר לומר מ
 ועטרן וכו׳ סמך בוכה וכצ הני דדמו ציה דהוו בכל שהוא. עוד אפשר לומר לצהכי סמך
 בונה לזורק ומוציא לאשמועי׳ דלענין שבת לא בעינן בכין אומן להתחייב הבונה הטאה
 דהא דומיא דזורק ומוציא הוי דצא שייך ההם גבי זורק ומוציא מעשה אומן הכי כמי גבי
 בונה ודדמי ליה לא בעינן מעשה אומן דהא בכצ שהוא מחייב. והורש נמי תנייה הכא
 משוס להוי בכצ שהיא וצ״ד להוצאה כמו שאכתוב בסמוך בשם רש״י ז״ל. עוד י״ל דלהכי
 סמך בוכה צזורק צאשמועינן דאפי' אם בנה בזריקה חייב ואם הוא ברה״ר חייב שתים
 אחת משוס זורק ואחת משום בונה ולמי להא לתכן לעיל ס׳ הזורק הזורק ל׳ אמות בכותל
 למעלה מעשרה טפחים כזורק באויר למטה מעשרה טפחים כזורק בארץ ואוקימנא לה
 בזורק לבלה שמינה שניכו וחייב אע״פ שאין ממקום עקירת ההפץ לכותל אלא ל) אמות
 מצומצמות לא אמריכן דעובי הדבצה ממעט בד׳ אמות למון שאינו מבטל הלבלה בכוהל
׳ אמוח  אין עביה ממעט כלום ומשמע הא זרק טיט דמסתמא מבסצ שם ממעט שיעור ד
 ופטור משום זורק וחייב משום בונה אס כיון צבנין וכן מצאתי ביל סי״ד דהלכות כבת
 סי׳ י״ח שכחב כגון שזרק חלב אי בצק ונלבק בכותל ע״כ. אלא לקשה צי קצת שבפירושו
 למשנה פירש כמו הט־ט יז׳»5ז או הבצק ולימה לו ע״כ: הבונה כל שהוא שכן בעל
 הביח שיש לו נקב בבירתי וס־תמו לכוהיה גני משכן שק קרש שנפצה מ דרכא מסיף
 לתוכה אבר וסותמה. וכתבו תוס׳ז״ל לוקא הכא חיצטריך לפרושי להוה דכותיה במפלי

 משים

 כלרך הליכתן שתים זו אצל זו סמוך צמשכן ושתים זו אצל זו לפניהם לרך הליכתם
 לארך רה״ר שהיו רוצין להלך אמר עמול הענן ההולך לפניהם וכורקי המשכן היו
 מושיסץ הקרשים לאותם שעל שתי העגלות השמוכות־ למשכן והם מושיסין אותם לשלפניהם
 אבל מעגלה לעגלה שבצדה לא היו צדכין להושיט שהרי שתיהן סמוכות לפורקי המשכן
 רבי" ז׳׳ל: ולהיות כי ראיתי מי שחלק עמי בהבנת פירוש לברי לש״י ז״ל לכן ראיתי
 לצייר פה צורה זו כפי הנראה לע״ל ובהסכמת חכמים אחרים עמלי י״צ וזו

 היא הצורה:

ר י ה י ת ה ו ש א ר י ה ה ו ל ג ד ע ג נ ר כ י ה י ת ה ו ש א ר י ה ה ו ל ג  ע

 לא היו מושיפין מזו לוו שנצזה
 שוש קלש וצא אומה לזו שהל׳ אתה
 לואה ששתיהן סו.יו:ומ למשכן אלא
 כל אווי! מנת־ חנו העל׳ונוח הימה
 צליכז ל־.ושימ לעל&ניה נשכר. נכיעה
 דהיינו לשמים הנננוילות למש::

 לא היו מושימין מזו לזו שנצלה
 שום קדש ולא אופה לזו שהל׳ אמה
 לוא: בשחי:[ כמוטמ (משכן אלא
 כלאחמ משמי אלו העליהומ היתה
 צריכה להושיש לשלביה נשער. נ&יעה
 דהיינו לשמיש המצוילומ למסה:

 רשות הרבים
ת הרבים ו ש  ר

 כנלה והיא לשות rn»5 ושעל נבה
vs י\פז כושיסה לה ה>]לש מפני 
 לחוקה מ! המשכן והן שתי ענלומ
 זו אחל » וכל א׳ משמי עגלות אלו
 הנויזכוממ נשנגפ פריקה היו צלינומ
 הן להושיט למצוילות על נניהן :

ם י ב ר ת ה ו ש  ר

 עגלה והיא לטומ היחיד וש*ל נה:
 היסה מושיט: לה הקיש הפני שזו
 רחוגןה מן המשכן והן שמי פנלימ
 זו אחי זו וכל א׳ השתי עגלות אצי
 התחתונית נעעמ פריקה היו צלינומ
 הן ליושיש למצוירוגז על נניהן ־.

ל זו שהרירה״רבינתיס ג  נמצא לפי זה שהשתי עגלות המצוירות ראשונה הן נקראות זו מ
 והן כנגל שתי לנוצריות זו מגלי זו להנן בהו המושיט והזורק מזו לזו פטור שלא היה ג״כ
 עבודת הלרס להושיט מזו לזו שככגדה כנזכר לעיל ומאי לחנן היו שתיהן בדיוטא אהת
 דזורק פטור ומושיט חייב שכך היתה ענידת הצרם הנך רואה שהיו צריכין הצויס להושיט
 מעגלה לעגלה דהיינו אותן המצוירות .זו למטה מזו שבשעה טעינה הסמוכה צמשכן
 מושיטה לשצפניה ונקרא לפי זה ז1 אחר זו הסמוכה למשכן אחרי זו הרחוקה ממנו
 שבצדה ובשעת פריקה מושיטה זו הרחוקה מן המשכן לסמוכה צמשכן להקים המשכן ולפי
 זה זו אחר זו יהיה פירושו זו הרחוקה אחר זו הסמוכה למשכן ולפי זה תניכן במתני׳
 שלפה צדדין לפטור ואחד לחיוב ובזה הנדון דומה צראיה בכל אפניו כך נראה לענ״ד
 וכמו שכתבתי לפי שיטת רש״י ז״ל. אכן הרמב״ס ז״ל פי״ג דהל' שבה נראה שהיתה לו
 שטה אחרת וז״ל המושיט מרפות היהיד לרה״י ורשות הרבים באמצע תייב ואפילו הושיט
 למעלה מאויר רה״ר שכן היתה עבודת הלויס במשקמושיטין את הקרשים מעגלה לענצה
 ורה״ר בין שתי העגלות וכצ עגלה ועגלה רה״י בד״א כשהיו שתי רשויות היהיד בארך
 רה״ר כמו שהעגלות מהלכות ברה״ר זו אחר זו אבל אם היו שתי הרשויות בשני צלי
 רה״ראף המושיט מרה״י זו לרה״י שמגלה פטור ע״כ. וכתבו תזס׳ז״צ שתי גזוזטראות
 מיירי שםהוס מלמטה בשום לבר ואין גליים בוקעין תחתיהן או שיש מחיצות למעלה
 מן הגזוזטרא דתו לא חיישי לבקיעת גדיים וכן עגלות היו רה״י אע״פ שתחתיהן רה״ר
 צפי שיש מגוף העגלה עד צמעצה מן הקרשים הרבה יותר מעשרה עכ״צ ז״ל. ירושלמי
 רב אמר צית כאן פטור אצא מותר: עוד שם. המושיט חייב ר׳ אחא בשם ר׳ מיאשא
 ובלבד ע״י שנים בכצ אתר את אמר שנים שעשו פטורין והכא אח אמר שכיס שעשו
 חייבין שכייא היא שכך היתה עבודת הצויס באהל מועד שתי ענצית זו אחר זו ברה״ר
 מושיטין את הקרשים מזו לזו אבל לא זורקין תני בר קפרא פלא לנהוג בקדשים בזיון
׳ פירש ולא היוזורקין חותן  וכאן פירש רש״י ז״צ מפני מבדן אמנם בפ״קדמכלתין דף ד
 כלי כ צא יתקלקלו: וי״ס דגרסי הזורק פטור והמישיס חייב שכך היתה וכו׳. ונתב הר״מ
 דילונזאנו ז״ל רי״ף ורש״׳ ור׳׳ע ז״צ גרס׳ הזורק פטור והמושיע חייב וכן נ״ל עיקר
 אע׳׳פ שמכ״י והרא״ש ור״מ ובבבלי וירושלמי המושיט חייב והזורק פטור ע״כ: שתי
 עגלות זו אחר «. פי׳ וכן שתי עגלות אחרות זו אחר זו בצדיהן של אצו השתים
 מושיטין אלו צאצו נס ק וקצ להבין דאי לא הימה הכי הא ד׳ עגלות הוי: חולית הבור
 והסלע וכו/ לשון ר״ע ו״ל עד ואשמועי׳ דבור וחולייתו וכוי. אמר המלקט מדה״צ למיהני
 הביר .הסלע ודרך התנא להשמיענו בקוצר אע״פ שכבר שנה אותו במקום אהר בערובין
 ביר ברה״ר וחולייתו גבוהה עשרה ספחים חלץ שעל גביו ממלאין ממנו בשבת ומיקמינן
 לה סתם בסמוכה לה וקמ״ל דבור וחולייתו מצטרפי׳ לעשרה וה״נ אשכחן בברכוח דאמרי׳

 מלהא אגב אורחיה קמ״ל אע״ג דמשנה שלימה היא א״כ מיהורא למהני׳ שמעינן דמצטרפין
 לד׳ ולהשתמש עצ גבה מיירי משוס־ דמנת עליה מידי ומשתמש ואתי שפיר דקתני גיוהין
 ונקט נמ׳ עצ גבן תום׳ ז״צ ועיין במ״ש ז״צ בפי חלין דף ע״ח והביאי: הס ז״צ

 בפ״ק לסיכה לף ל׳ ובפ״ק דכנהדרין דף ט״ז: הנוטל מהן והנותן על גבן חייב.
 כתבו חוס׳ ז״ל דמשמע ליה צתלמודא למיידי בכל ענין בין בזורק בין במישיט כלמיירי
. בפ״קדשבת דף ז׳ אוקמה אביי והכריח דמתכי׳ תל  ברישא ע״ש: הזורק ד״א ככו
ק באדר מיירי בטתצ דליח ביה חור שינוח בו החפץ הנזרק. וז״ל הרב המגיד ר  לקתני מ
 סי״ד מה׳ שבח הי״ח ודזקא בלביצה שמינה! מפיון שהוא הון עשרה עצ פני הכוהצ חייב איל



 ^ מלאכת שלטה ט
. פי׳ בערוך אס הספר מכתש הממני ם י ר פ ו  כ״י וכן בראבי׳׳ם «״ל: ה ובאבק ס
 הדיו ועף מהן אבק על הקלף וכתב באצבעו על האבק פי׳ אחר אבק סופרים שמשימין
. ובגמ׳ מתני׳ דצא ב ת כ ב [אות] אחת סמוך ל ת  על הכתיבה צהשהירה ע״כ: כ
. ב ת : כתב על גבי כ ב ״  כרי אליעזר דאי כר׳ אליעזר האמר אחד על האריג ח
נתכק לכתוב יהודה  מתני׳ דלא כר׳ יהודה דתניא הרי שהיה צריך לכתוב את השם ו
 וטעה ולא הטיל בו דלי״ת מעביר עליו קולמס ומקדשו דברי ר׳ יהודה וחכמים אומרים
ב חי־י׳ת וכתב שני דיני׳׳ן פטור. גמ׳ תנא ו ת כ ן ל י ו תכ  אין השם מן המובחר: נ
 נתטין לכתוב אות אתת ועלו בידו שחים חייב ומתני׳ דקתני פטור דוקא כגון שני זייני״ן
 דאכתי בעי לזיוני ראשי הזייני״ן בתנין שלהם ותוספתא מיירי בשאר אותיות דלא בעו
 זיון ומש״ה חייב ובהכ׳ ניחא מה שהקשו תוש׳ ז״ל וא״ת מאי איריא דנקס תנא נתטין
ט נתכוין ק  לכתוב חי״ת אפי׳ נתכוין לכתוב בני זייני״ן וכתב בלא זיון סטור ותרצו מ
 לכתוב חי״ת לרבותא דדוקא כתב שני דיני״ן דבעי זיון פטור אבל כתב שתי אותיות
 אתרות ללא בעי זיון חייב ואע״ג דהשתא מיהא לאחת הוא דמתכוין עכ״ל ז״צ: על
ק ת י פנקס. וה״ה בכותל אחד או בדף אתד ר פ ד י י נ י חבית על ש ל ת ו  שגי כ
 זה מזה: פטור. אבל אסור וכן כהב הרוקח ז״ל בסימן פ״ה: כתב אות אחת
. ב י י ח א מ ר י ת ע בן ב ש ו ה : ר׳ י ן י . ובנמ׳ מפרש טטריקן מן התירה מנ ן ו ק טרי ו  נ
. בפ׳ אמרו לו ׳ ת וכו ו י ת ו ב שתי א ת ו כ  ננזסתת כ״י ר׳ יהודה וכן ברב ר.לפס: ך ה
ת י ר ה ש  איכא מאן לס״צ התם דר״א ס״ל כר״ג דאין ידיעה לחצי שיעור: אחת ב
. פי׳ בקונטרס הא דנקט אות א׳ שחרית ואות א' בין הערבים ם י ב ר ע  ואהת בין ה
 כיון דהוי שיעיר בינתיים כדי לידע חשוב כשתי העצמות. ואין נראה ר.דא להוי׳צ לפרושי
׳ כתב אות א׳ בצפורי ואות אחת בסבריא חייב מ  שיעור שהות ועוד דאמרינן לעיל מ
 אע״ג למסתמא יש שהות כדי לידע. ונראה דמיירי שידע בינתיים ואחת שחרית וא׳ בין
. ג  הערבים דנקט לרבותא דאע״ג דיש עם הידיעה הפסק ושהות גדול בינתיס מחייב ר״
 תוס׳ ז״ל. ורבינו עובדיה ז״ל ־נראה דארכבם אתרי רכשי שפי׳ פי׳ רש״י ו״צ והוס׳ ז״צ
 ואפשר לימר לרש״י ז״צ ס״ל דשתי העלמות הוי בבא בפני עצמה והדר תני אחת בשחרית
 ואחת בין הערבים דאע״ג לדמי להעצס א׳ מטריה ציה רבנן ומ״מ קישיות יוסי ז״צ
 במקומן עומדות ושמא ס״ל לרפ״י למפחדת ועד בין הערבים הוי שיעורא וחוס׳ ס״ל
 דהא לא מיקרי שיעור מפורש ולקושיא האחרת נ״כ מצפורי ועד מבריא אין השהית
. מקרבן אבל מכין אוחו מכת ן י ר ט ו ם פ י מ כ ח  הנזכר בינתים ולכך חייב ודוחק: ו

א ק ר ק פ י ל  מרדות. הרמב״ם ז״ל: ס
ר ביו״ד. ונלע״ד משוס דבפ׳ הבונה חנן כתב אות אחת סמוך עז  &רמ ע ד׳ אלי
 1 לכתב דסתמא דלא כר׳ אליעזר מש״ה סמך פ׳ האורג לדיני כתיבה ועול

; ז״ל דכמו שהכותב בסוף ספר אחד מכ״ד ספרים אפי׳  מטעם שנכתוב בסמוך בשם חוס
 אות אחח חייב כיון שהוא סוף הספר ה״נ האורג חוט אחד בסוף היריעה חייב כיון
 שעל ידו נשלמה אריגת הבגד. וכתבו רש״י והר׳׳ן ז״ל ר׳ אליעזר אתי לפרושי שיעור
 אורג שמנו חכמים באבות מלאכות. ובגמ׳ נרסי' כי אתא רב יצחק תני שתים והא אנן
. ובגמ׳ כריתוח דף י״ט אמר רב יוסף ר׳  תנן שלש צא קשיא הא באלימי הא בקטעי
 יוסי אליבא דר׳ אליעזר הכי מתני ר׳ אליעזר אומר האורג שצשה חוטין בתחלה ושנים
 על האריג חייב ופי׳ שם רש״י ז״ל ושנים על האריג כל השיעור הוא זה ונתחצה היינו
 טעמא דבעי שלשה מבוס דסתרו דשנים אינם מתקיימין ע״כ וכתבתי שם בסי׳ ב׳:
. אור״י דה״נ ול״ג בין באמצע בין בסוף ף ו ס ח בין ב ל ח ת ם בין ב י מר ם או י מ כ ח  ו
 דא״כ הוה משמע בסוף הבגד ממש והתם אפי׳ רבנן מודו דחייב אפי׳ באחד כלאמרי'
 בנמ׳ בס״פ היינה אבצ אי צ״ג באמצע אתי שפיר דבסוף לא בסוף ממש קאמר. תוס׳ ז״ל:
ם. בנקודת פתח ברי״ש ובחירק ביו״ד מצאתיו נקוד במשנת החכם ה׳׳ר י י ר י נ  ב ב
ח וכו׳. לשון הרמב״ס ז״ל בה׳יש ס״ס העושה פ נ ס ב רו  יהישף אשכנזי ז״ל גם במ״ם. בקי
 שתי בתי נידן חייב העושה כסה או כברה או סל או סבכה או שסרג מטה בחבלים ה״ז
ר שתי פ ו ת : ה כ ״  חוללת עושה נירין ומשנעשה שני בתים באחד מכל אלו חייב ע
ת וכו׳. ובגמ' פריך הא תנינא באבות מלאכות התופר שתי תפירות והקורע על ו ר י פ  ת
 מנת לתפור שתי תפירות ומסיק אלא משום לקבעי למיתני והקורע בתמתו או על מתו
 מש״ה קתני ובעי בגמרא הקורע עצ מנת לתפור היכי משכחת לה ומשני לעבילא הבנל
ל שוה ;ובולט הבנל כמין כיס וצריך מ  כי כסתא פי׳ רש״י ז״ל הולכת ומתקפלת שאין ה
ו וכו׳ גמרא ת מ ח ע ב ר ו ק ל למטה ומולל לפניו והתפירה מתישבת: ג ה מ  לקרוע ה
 ורמינהי הקורע באבלו ובתמתו ועל מתו חייב ומשני הא במת דמתאבצ עציה הא במת
 דאינו מתאבל עליה חמתו אחמתו נמי לא קשיא הא ר׳ יהודה דאמר מלאכה שאיכה
 צריכה צנופה חייב עציה הא ר״ש דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה והא*
 מוקמינן ליה בגמרא בלעביל למירמא אימתא אאינשי ביתיה למתקן הוא דאי בחמתו
 סשיטא לפמיר כך פירשו תיס׳ ז״צ. עול כתבו תוס׳ ז״ל בשם ר״ת ז״ל וקורע ע״מ
 לחפור ומוחק ע״מ לכתיב למיתייב לכ״ע אע״ג שבשעת הקלקול אינו בא התקין היינו
 משום שהקלקיל גורס תקין יותר שוב לבסוף ותקין נמיר הוא שהרי אינו יכול לעשות
ן ובגמ׳ תני ר׳ אבהי קנדה י ר ו ט ן פ י ל ק ל ק מ  התיקון אצא ע״י הקצקול ע״כ: כל ה
 לר״י כל המקצקצין סשורין חון מחובל ומבעיר ומוקיס לה ר׳ יוחנן חובצ בצריך צכלבו
 מבעיר בצריך לאסרו ופרכינן והא אכן חנן כל המקלקל1[ פסורץ ואפי׳ חובצ ומבעיר
 קשיין אהדדי ומשניכן מחני׳ ר׳ יהולה לאמר מקלקל בחבורה פטור וברייתא ר׳ שמעון
 לאמר מקלקל בחבורה חייב. וכתבו חוס׳ ז״ל דבהכרח צ״ל דפלוגתא דמקצקל בחבורה קבלה
ן וכוי. ותימא שלא ב ל מ ר ה ו ע י  היתה ביל בעצי התצמזל להא צא אתפרש היכא: ך ש
 הזכיר תנא למתכי׳ שיעור הגוזז בכלל אלו שגס הוא שיעורו כמלח רוחב הסיט כפול
 וכלאיתא בתוספתא ופסקה שם הרמב״ס ז״צ. ואפשר להיות למשום למצבן וכל הני
 שייכי בין בצמר בין בפשתן בין כמו שכתב הרמב״ס ז״ל שם לכן צא הזכיר גוזז עמהס
. נערוך יש ששונים המנפ׳ן בצל״י: מלא ם פ נ מ ה  לגוזז לא שייך אלא בצמר כנלע״ל: ו
. הרמבי׳ם ז״ל פי׳ שהוא שתות ה^רת וכתנתיו נשמו בפ״נ דמס:ת ערלה יגבי ט י ס  ה
 מלא הסיס דמתר׳ סי׳ רוחב שתי אצבעות כמו שכתב בשמו בשלטי הגמדים אשר

 העתקתיו

ק וסלפצת כל שהיא סברא הוא למיחייב ס  &שוס ללא חשיב בנין כל שהוא אבל מוציא ע
 ע״כ: והמסתת וכו׳. ובגמ׳ שמואל ול׳ יותנן לאמרי תרוייהו מסתת חייב משום מכה
׳ שבמקום שחרז חרץ זה לא יחרוץ עול וה״ק המסתת שהוא חייב משום  בפטיש פ,
 מכה בפטיש חייב בכל שהוא ורב אמר משום בונה וכן קולח ס״ל לרב לחייב משום בונה
צ לרב לאמר משוס בונה אמאי הפסיק ״  ושמואל אמר משוס מכה בפטיש והקשו חוס׳«
 מכה בפטיש בין מסתת צקידח להוי תרוייהו משום בונה ולשמואצ כמי ציתני תרוייהו
 בהלי הדלי ע״כ. ואפשר לומר למשוס דקודח כל שהוא יש בו שתי משמעות חדא שקדח
 נקב דק מפולש מעבר אל עבר ועור שקדח כל שהוא ולא עבר עובי העץ ובהאי בתרייתא
 פציג עצה ר״ש בגמ׳ בברייתא עד שיקדח את בוצו ולהכי שבקה לבסוף כך נצע״ל:
 המסתת. מרבע וכו׳ לשון ר״עז״ל עד הכצ צפי מנהג המקום. אמר המצקס דיש מקומות
. הרקכצ המנתות באות מצה דף־;״ז א ו ה ל ש ב ח ד ו ק  שרגיצין ללזרו־ן בה מריצין: ח
 ומס׳ ההם דקודח כל שהוא חזי צככא דאקצידא ותוחבו בתור התיבה ופותת: וכצ נקב
 העשוי צהתמצאות קרוי קודח בין שימצאנו ביחד או במסמר ואפשר שהוא מלשין כקדוח
 אש המסים וכן הרבה שכשקודחין ונוקבין במקדח הוא יוצא חס ביותר עד שכמעט ששורף
 היד ומטעם זה ג״כ נקרא מקדח: זה הכלל כל העושה מלאכח בשבת ומלאכתו
 מתקיימת הייב. כך היה צריך להיות אבל מתוך פי׳ הריין ז״צ משמע דגרס׳׳ כל
 העושה כלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייב שכחב וז״ל בשבת אהעושה מלאכה קאי
 כל העושה מלאכה בשבת והיא מתקיימת ע״כ: וממיאמריק דזההכלל צאתויי חקקקפיזא
 בקבא.ולעכין טומאה אינו כן שאם חקק קפיזא בקבא עדיין נקרא גולם ואינם טמאי׳ עד שיגמור
 כצ חקיקתם כלמוכח בפ״ק לחולין: על הסדין בשעת מלאכה גרםי׳ וצ׳׳ג בשעת גמר
 מצאכה: ב ואם לבהמה כמלא פי גדי וכוי. סי׳ שאינס ראיין לאכילה דאי צאו הכי
, כלל גדול המוציא תבן כמצא סי  מחייב אפיעורא זוטא כדאמרינן לעיל בגמרא ס
 סרה לגמל חייב תוס׳. אלא לקאי האי דבור אברייתא דמייתי 3נמ': ג בין בימינו בין
 בשמאלו. באדם שהוא שולט בשחי ידיו עכ״ל ר״ע ז״ל. אמר המצקט רב יעקב ברה
 לבת יעקב מוקי לה בשאר כל אדם ואפ״ה חייב דמתנ׳׳ מצה ר׳ יוסי היא דאמר צא
. ת ו י ג מ י ם נ ש  חייבו שתי איתיות אלא משוס רושם ובשמאלו מיהא רושס הוי: בין מ
. ן י ב ת ו  לשון ראפון שפירש ר״ע ז״ל והר״ן ולשון שני הוא להרמב״ם ז״ל: שכך היו כ
. וכתב הרמב״ס ז״ל בפירושו צ רו נ  ס״חרושמין. ועיין במה שכתבתי לעיל ר״פ כלל
 למשכה ור׳ יוסי אומר כי כותב שתי אותיות אינו חייב משוס כותב אצא משוס רושם
 ורושם אצלו מאבות מלאכות כיון שהיה במשכן ואפי׳ שיכתוב שתי אותיות יקרא רושם
 ואינו חייב משום כותב אלא משום רושם ותועלת היותו משום כותב או משום רושם כי
 ללעת האומר משום כותב יתחייב כשכתב כתיבה בשבת בשוגג ואח״כ כתב שתי אותיות
 בהעלם אחל אינו חייב אלא חטא׳ אתת לפי שהוא מלאכה אתת והאומר משוסרושם מונה רושם
 מאמת מלאכות ויחחייב שחים אחת משוס כוחב וא׳ משוס רושם להיינו השתי אותיות
 דאיהו סבירא ציה דמי שאינו כותב אלא שתי אותיות בלבד יקרא רושם וכשיכתוב יותר
 משהים אז יקרא כותב ויתחייב גם משום כותב עד כאן לשונו ז״ל בקיצור ובשנוי קצת
 להבנת דבריו ז״ל לפי עניות דעתי ויש לסירושו ז״ל רמז קצת מלשון ר׳ יוסי דבגמרא
 גברייחא אבל חכמים ס״ל דרושה הוי הולדת כותב: אמר רבי יהודה מצינו וכו׳
. בנמ׳ פריך מי דמי מ״ס דשם סתומה מ״ס דשמעין ל א ו מ ש מ ן ו ו ע מ ש ל: שם מ  כצמ
 פתוחה ומשכי רב חסדא זאת אומרת סתום ועשאו פתוח כשר ואותיבנח עליה מהא דתניא
 וכתבתם שתהא כהיבה המה שלא יכחוב וכו׳ מ״ס סתומה לא יעשכה פתוחה מ״ס פתוחה
 לא יעשנה סתומה ומשני הוא דאמר כר׳ יהודה בן בתירא דאמר נאמר בשני ונסניהס
 כששי ונסכיה ובשביעי כמשפטם מכאן רמז צניסיך המים מן התורה ומדפתוח ועשאו
 סתום כשר סתום כמי וכשאו פהוח כשר ואין ק הצכה ואע״ג דלעכין הכותב בשבת שם
ח : נ ׳  במ״ס פהוחה הוי חייב שכן פירשה הרמב׳ס ז״ל ;לצא כחוש אצא ללשון כו
. בגמ׳ פריך אצא ר׳ יסודה שתי אותיות והן שם ל א י ד ג ל גד מ א י נ ד  כנהוד דן מ
 א' צא מחייב והא הניא וכו׳ עד ר׳ יהודה אומר אפי׳ צא כתב אצא שתי אותיות והן
 שם אהד כנין שש משש־ תת מתהני אע״ס שהן מפס א׳ פי׳ שהן שוות ומשכי הא דידיה
 הא דרבי׳ דתניא ר׳ יהודה אומר משוס ר״ג אפי׳ לא כתב אלא שתי אותיות והן שם א׳
ן וכו׳ פי' שצריך למיעוט שיורו על דבר כגון רר שש גג חח אבצ אס השתי אותיות שוות י  חייב מ
 ולא יורו דבר ואינן תיבה כגון א״א ב״ב מודה ר״ג דאינו חייב ור׳ יוסי ס״ל דאף בזה
 חייב שהרי אין הטעם משוס כותב אצא משוס רושם שכן היו רושמין עצ קרשי המשכן
 וכו׳ ור״ש סבר בברייתא ללעיצס אינו חייב על שיכתוב כצ התיבה מצה בשלימוח וכדאמ׳
 גבי מעבד כמ״ש בפ׳ כלצ גלוצ גני בבא להמסשיטו. ונצע״ל למשום בונה ומסתח וכוי
 וכן חורש הוי בכל שהוא סמך צהס לינ׳ כתיבה לשתי אותיות הוו נמי כצ שהוא ובפרט
 צר יוסי למחייב על שתי רשימות ואפי׳ לרבנן משכחת לכרשימה כל להו חייב כגון
 נטלו צגגו של חי״ת ועשאו שני זייני״ן או נטצו לגגו שצ ל׳ ועשאו רידש אם הספר צריך
 לכך א״נ לאשמועי׳ לבשאר מלאכות כגון זורק או מוציא או בונה או חורש לככל שהוא
׳ המצניע גבי הוצאה אבל גבי כתיבה  חייב לא בעינן יל ימין במלאכה וכלתנן לעיל ס
 בא להשמיענו לכתיבת שמאל לאו כתיבה היא אלא אי בשולט בשתי יליו או כולה ר׳
 יוסי היא כלכתיבנא כך נלע״ל. ובגמ' ס״ס הזורק גבי הזורק שתי אמות בשוגג
 שתי אמות במזיל שתי אמות בשוגג רבה אמר פסזר אפילו לר״ג להכא בסיף פירקין אם
 הוא מעביר שכילו לעמול בסוף שתי אמות אמצעיות ורבא אמר חייב אפי׳ לרבנן לסוף
 פירקין אם הוא זורק שאין בידו לחזור כשנזכר ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי:
 ד כתב בדיו וכוי, ובירוש׳ כתב בדיו על עצי ירקות במשקין במי פילות על הלוח
 ססור עד שיכתוב דבר של קיימא על דבר שצ קיימא וכן ג״כ אין המוחק חייב עד
ת כנ״צ: ד אליעזר י ו  שימחוק כתב העומד מעל דבר העומד: על שני כותלי ז
 ביו״ד. ובנמ׳ בברייתא אמר להם ר׳ אליעזר לחכמים והלא מ סטדא הוציא כפסים
 ממצרים בסריסה כעל בשרו אמרו צו שוטה היה ואין מביאין ראיה מן השוטים ומתוך
י הרא״ש ז״צ ק ס ׳ בדפוס גס מ מ ׳ וחומים פושרין וכן מ י  ברייתא זו משמע קצת מרס
מ כירושלמי וכן בנוסחת ה דגרםי ור׳ יהושע סוטר ו א  ?מנם הרב אלפס והרמב״ם ז״צ ל
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 רבנן מולו והא לקחני בברייחא הצד אחד מח׳ שרצים האמורים בחורה החובל בהן חייב
 לברי ריג״נ מסקי׳ בנמ׳ לה״ק לברי ריב״כ ומחלוקוחו להיינו ר' יהולה ללא פליגי עליה
 רק בטומאה משוס ה' יחירה להסמאיס וכלכחבינן. ועיין במה שמזגתי בפ׳ העור והרוסב
׳ לייקי׳ הא ה1תן חייג מ . מ ר ו ט ן פ ה ל ב ב ו ח ם ה י ש מ ר ם ו ר שקצי א ש : ו  סי׳ ב׳
 מאן תנא א״יר ירמיה ר׳ אליעזר היא לתניא רא״א ההורג בנה בשבח כאילו הורג גמל
 ופריך עצה רב יוסף לילמא ע״כ ל״פ רבנן עליה לר׳׳א אצא בכנה לאינה פרה ורבה אבל
 שאר שקצים ורמשים לפרים ורבים ל״פ וכנה לאו פרה ורבה היא והא אמריי יושב
 הקב״ה וזן מקרני ראמים ועל ביצי כניס מינא הוא למחקר׳ ביצי כנים. והא לקאמר ר׳
 אליעזר בברייתא הצל פרעוש בשבת חייב ור׳ יהושע פוטר ופרעוש פרה ורבה הוא לחי
 לה לב אשי בגמ׳ וקאמר הכי צילה אהריגה קא רמית ע״כ ל״פ ד אליעזר ור׳ יהושע אלא
 למ״ס לבר שאין במינו ניצול חייב ומ״ס פס ר אבל לענין הריגה אפי׳ ר׳ יהושע מולה:
ח יי״שלאיצטריך ההא למיתני מפי הצלן לצולך בכל חיובי ״ א ו . ב י י רך ה ו ק לצ צ  ה
 שבת נמי לא מתייב ר״ש אלא לצורך ואומר ר״י ללהכי תנא ליה הכא לאשמועי׳ לבשאר
 שקצים ורמשים שאין להם עור צריך שיתכוין לשום צורך רסתמייהו לאו לצורך קיימי אבל
 בשמנה שרצים לרישא ליש להם עור סתמייהו נ^ולין לצורך עורן ולהט קתני צק בהלי
. ביד ס׳ עשירי סי׳ כ״א ר ו ט רך פ ו א לצ ל  דמתייג נמי מש.־ס עור. תוס׳ ז״ל: ש
 פסק לבין לצורך בין שלא בצורך או לשחק בהן ח־יב ללא בר״ש לאוקימנא מתני׳ כותים
 וע״ש במניל משנה סי׳«״! שנזן טעם לשבח לס״ל להרמב״ם ללוקא מתני׳ להכא היא
 כר״ש אבל במפיס מורשא ובצ־לת נח: סס־ למותר משוס לבהכהו אפ•׳ לר׳ יהולה לס״ל
ן ן אווזי: זתרנטלין• ב אי . עוף מו תו ף שברשו עו  שאינה צ״ל חייב עליה אתיין ע״שנחיה ו
י וכ:׳. נלע״ל למעיקרא תני שמנה שרצים כלי להשלים לפרש ליני צילה שהוא מ ל י ן ח  עושי

 אב מלאכה וקתני בה והיויבצ בהן חייב שהוא חייב משום שוחט כמו שכתבנו לעיל שהכריעו
 לפי׳ זה תוס ז״ל וכיון שפירש הצל גבי והשוחטו הנזכר באבות מלאכות אתא השתא
 לפרושי והמולתו והמעבדו לקתני באבות מלאכות בתרייהו וקתני אין עושין הילמי בשבת להוי
 טעמא משוס מטיל וכדפי׳ כבר ר״ע ז״ל: הילמי.שלמורא בלע״ז.רש״׳ ז״צ\רושצמי א״ר אבהו
 כל שנותנין לתוכה ביצה והיא שוקעת זו היא מ׳ מלח ושאינה שוקעת זו היא הילמי. ובבבלי
תן ו : נ ה וכו׳ גרס״ ל ן מי מ א אל־ ה ל  קרי לכשאין הביצה שוקעת מי מלת עזים: א
ן וכו׳ וראיתי מי שלקלק לגרוס אזוב יון י ל ב ו א ץ • V צ״ל: ג א ח ל ח ת  שמן כ
 בחוצ״סהיו״לוכוצהתיבהאחת*) וקשה הוא בעיני למ״ש ממאי לת:ן בפ׳ בתרא לנגעים
 ובפי״א דמםכת הרה לא אזוב יון וצא אזוב כחלי וכו׳ ומ״מ הערוך בכמה לוכתי משמע
ממ׳ גם ברש״י ז״ל לומה שהיא  לגדיש אזוביון מצה אתת בחול״ס או בשור״ק גם לשם. ו
 מלה אתת ורש״ל ז״ל הייה אין איכלין ארביץ בשבת כצ״ל וכן ברש״י ע״כ ולומה ששם ברש״ל
 ז״ל נפל ג״כ טעות ובמקום מלת יין צ״ל יון בוי״ו. אח״כ מצאתי שכ׳זב הרמב״ן ז״ל
 בפירוש התורה בפרשת האזינו בפסוק אמרתי אפאיהם ח״ל והנה ירמוז לגלות
 עשרת השבטים שגצו לנהר גת; הוא שהחכמים קורין אותו סמבטיון כי נקרא גוץ
 מלשין וינז שצויס אתה מזי ט היעומליש אתריו מוסרים מבני אדה וקורין אותו סמבטיון
 מפני שביתתו בשבת כי יום השבת בלשון ההוא סבט כאפר היא בע־בי ו:ה:נ בלשונם
. לשון ה ע ו ב ר ו כ  להוסיף בתאדם יון אזוייון אוריון מיליון וכן הרבה עכ״ל ז״ל: א
 הערוך וכן בפי׳ הריין ז״צ מפ׳ בגמ׳ חטרא לרעיה ע״כ אלא שאין הלשון כך ממרות
ן [עיין חוי״ט] וק״ק לע״ל להתם בפ׳ כיצל מברטן משמע ללא י ל כ ו ל הא  שבדפוס: כ
 התירו כל התוכל ין לרפואה אלא היכא לנברא צאכיצה קמכוין ורפואה ממילא קא
 הויא ובטור ונס בהדמכ״ס ז״ל מבואר למיתר אע״ס שהוא מחסין לרפואה וכמו שפי׳
. תנא חון ממי לקריס מאן לתני מי לקריס שהן לוקריו ם י ל ק י ד מ ץ מ ו  ר״ע ז״צ: ח
קה כעל חולי וכר. לשון ר״ע ז״ל על ולא יוליד. אמר רו י ן ל י שה נ פ  את האשה: מ
ך ומי שרי לאדם להעשות שריסוהתניא וכו׳ ומסיק למתני׳מייר׳ באשה ד  המלקט ובגמ׳ פ
 שאינה מצווה אפריה ורביה ולדי יותנן בן ברוקא לאמר על שניהם הוא אומר ויברך
ו י נ ש בשי ש ו ח  איתם אלהים ויאמר להם אלהיס פרו ורבו מיידי בזקנה או בעקרה: ד ה
 וכוי • וכתב הריין ז״ל בריש פירקץ דבמיחוש שאדם מתחזק נו והולך כבריא אפי׳
 דברים שהן מיתרין לבריאים אסירים לו כל היכא שמעשיו מוכיחין שצרסיאה הוא
 מתכוון וזו היא ששנינו החושש בשניו לא יגמע בהן Y.b החומץ ואמרי׳ נמי בפרק אץ
 מעמידין דאפי׳ היכא דכייבי ליה סובא חושש קא קרי לפי שדבר זה אינו חולי אלא מיחוש
. ובגמ׳ . ואית מרשי לא ינמא באצ״ף כמו הנמיאיני וכן בפסוק יגמא ארז כ  בעלמא ע״
 ונס בירת׳ רמי ליה רב אחא אריכא דהיא רב אחא בר פפא צר׳ אבהו ת:ן החי־שש
 בשניו צא יגמע בהן את החומץ למימרא דחימץ מעלי לפנים והכתיב כחומץ לשנים וכעשן
 לעיניס לא קשיא הא בקיוהא דפירי פי׳ רש״י ז״ל יין שלא נתבשל כל צרכו בענביו
 קשה לשנים הא בחצא. ואיכעית אימא האוהאבחצא הא ראיכאמכה הא דליכא מכה
ם ס . היינו אפיי ע״נ מ ן מ ש ת ה א א ו ך ה ל ס ב : א  איכא מכה מסי ליכא מכי רפי
 המכה. עיין בתוס׳ דפ׳ ר׳ אליעזר דמילה דף קל״ד ושמא בזה יתיישב קצת הא ללא
 קתני אבל סך הוא בשמן. וביד ה' שבת פכ״א נקש כלשון משנתנו לגמרי אכן שם בסור
 א״ח ריש סימן שכ״ז כתב בלשון הזה החושש במתניו לא יס־ך כמן וחומד אבל סך
 הוא שמן לבדו ואפי׳ בפמן ורד במקום שהיא מצוי שדרך בני אדם לסוך מ אפי׳ בלא
 רפואה ע״כ. משמע מתוך לשונו 1ה דמתנ׳׳ דקתני לא יסוך יין וחומץ אבל סך הוא את
 השמן ר״ל לא יסוך יין וח מץ מעירבים והה״נ שמן וחומץ מעורבים אבל סך הוא את
. והילך כל לשון  השמן לבדו וכ״ש יין או תומץ כל אחד בפני עצמו כן נראה לעניות דעתי
 התוססות אשר שם בפרק ר יא דמילה אמר רב אין מינעין חמין ושמן מע״נ מכס בשבת
 פי׳ ה״ר יוסף פורח בשם רבינו שמואצ דבמעורבין יחד מיירי דאי כל חד באפי נסשים
 מאי קמ״ל בשמן מתני׳ היא גפ״ח שרצים אבל סך הוא את השמן והיינו אפילו ע״ג
 מכה מדקתני בני מלכים סכין ע״נ מכותיהם שמן ורד מכלל לבשחר שמן מותר לאחר
ז ד י ת ו כ ן ע״ג מ י ם סכ י כ ל י מ : בנ  אפיצו ע״ג מכה ושמואל נמי היכי הוה פליג ע״כ
. כך הגיה ה״ר ׳הושף ז״ל: בסוף פי׳ ר״ע ז״ל ואי\ הלכה כר״ש־ אמר ד ר ן ו  שמ

 ״) עייג מ״ש על זה בערוך השלש ערך ח:כיו,־ .

׳ ופה כתב בסוף דבריו כפי הדפוס אשר לפגי וז״ל והמובן  העתקתיו שם בערלה פ״ג סי׳ נ
 לי מפי׳ אלו המלות שפירשו אלו הקדמינים כי מלא הסיס הוא שתות הזרת ומלא רוחב
ה נצע״ד חסרהזמל־ז י ה  הסיס״) הוא רחוק מה שיראה בין הנודל והאצבע ע״כ. הג
 אבל שם ביד כתב מלא רוחב הסיס כפול שהוא אורך לי כסיל שק מא גרא:

ן פירוטי לו״ן: ח מ ו ת מ י ל ל ן ב ר ן ע י  ספחים ועול כתוב שם דשאיט כפוצ ש
 בה? של יל על האצבע הראשונה כשיפתח ביניהם בכל כחו שהוא קרוב לשט שלישי
 הזרת על כאן כפי לשון הספרים המסיקים. משמע למלא הסיט ש זינו כפול
״ בדין הוא ט י ס א ה ל מ רו כ עו ן שי טי י חו ג שנ ר ו א ה  היינו שני ספחים: ו
 דליתני ברישא האי בבא להאורג הואיצ וביה התחיל לדבר בזה הפרק ואז״כ בבא
 דשיעור המלבן והמנפס וכו׳ שהיא למעלה הרבה גבי אבות מלאכות והגוזז את הצמר
 והמלבט והמנפשו וכו׳ אצא להתחיל באריגה מן הטעם שכתבנו בריש הירקין ושנה אחרי
 ק העושה שני בתי נירין שהיא שנויה בצלה באבות מלאכות ועול שהיא מין אדגה
 וסת״כ שנה התופר שתי תפירות כגם הם שנויים סמיכץ לאורג באבות מלאכות ואגבייהו
 שנה הקורע בחמתו כדכתבינן והמקלקל ע״מ לתקן וכיון ששנה לרך כלל להמקלקל ע״מ
 לתקן שיעורו כמתקן שנה ג״כ דיש דרך כלל ושיעור אחד במלבן וחביריו אבל אורג
 שיעורו מיוחד ופחות ממלבן וחבריו שאינו כפול ומיסך לא נזכר שיעירו במשנה אבל
 הרמב״ם ז״ל כתב שם רוחב שתי אצבעות כמו האות כך נלע״ד. אחר זמן רב מצאתי
 שכתב ר״ש לוריא ז״צ לעיל סרק שמיני דף ע״ט וז״ל בתיס׳ בדבור המתחיל אצמא כיון
. נ״ב אס אין כאן ס״ס צ״ל שהחוס׳ סוברין ששיעור ׳  דצטויה קאי הוה ליה למינקס וכו
 אריגה כשיעור טויה וכתב נמי שם סיט כפול ואפי׳ נירס׳׳ כמלא הסיס צחוד ואפי׳ הכי
 אפשר מפרשין דהה״נ גבי אריגה כפול וסמיך ארישא והא דחצקיה להרי בני מפום
 לשיעור אריגה דוקא בשני חומק משא״כ בסויה וקל להכין עכ״ל ז״ל. וכתב עוד שס בשם
 רש״י ז״ל האורו. שני חומץ של ערב כשיער רוחב הבגל, כמלא הסיט. על
ר ו פ ד צ צ ר ה מ ו ה א ד ו ה  פני כילו ע״כ. והנה זה מפורש גם ברעז״ל כבר: ה ר׳ י
ל וכו׳. וקשה צע״ד דמאי שייכות לדיני צידה בהדי הני בבי לאורג או קורע ד ג מ  ל
 !מלבן ומנפס וכו׳ ודוחק צומר דבתר דםייס הנ׳ באבי דשייכי אהדדי מטעמיה דכתבינן
 כל דבר במקומו תנא השתא דיני צידה משים דבעי למיתני בה פצוגתא דר׳ יהודה ור״ש
 דלמיא לפלונתייהו לבפ׳ המצניע כמו שנכתוב בסמוך בס״ל ואפשר למש:ס לתנא הקירע
 ע׳׳מ לתפור שתי תפירות תנא השתא ליני צילה שבאבות מלאכות ג״כ היא שנויה סמוך
 לה אצא שהוצרך לשנות קודם שיעור המלבן וכו׳ מן הטעם שכתבנו ומ״מ ק״ק אמאי לא
 התמיל ר׳ יהודה בצידה צבי שהוא שנוי במשנה באיות מלאכות אע״ס שגם צידת הצפיר
ר שדרכו לדור בבתים ואינו ניצוד לפי באינו ד  הוא אב מלאכה. ואוקימנא בגמ׳ בצסור ל
ת ונשמט מזזית לזוית הלכך בין צר׳ יהידה בין לרבנן למגדל אין לבית לא ח  מקבל מ
ם י ר מ ו ם א י מ כ ה  אבל בטף אחר כיון שהכניסו לבית ונעל בפניו חייב דניצד הוא: ו
ן כצ״ל וכן היא ברא״ש ז״ל וכן משמע י בר לבי ר ו צ ח ל ה ו ג ג י ל ב צ ל ו ד ג מ ר ל ו  צפ
 מן הירושלמי שנעתיק בסמוך בסיד וכן הגיה רפ״צ נ״כ אבל ברב אצפס ז״ל כתוב
 וצבי לבית לגנה לחצר ולביברין: יחש׳ תנן אין צדן דגים וכו׳ א״ר חינכא מתני׳ דלא
 ברי׳ יהודה לחנינן ר׳ יהודה אומר הצד צפור למגדל וצבי לבית ח״ב הא לגנה ולביברין

 פטור. מחצפא שיכתיה דר׳ יהודה דתמן תנינן אין צדין
ה נר£ה שה=ר לשון ״ ה נ . הא צננה זצביברין פטור מחצפא ה ( ״ ׳ מ  דגים מן הביברין ו
 שימתין לרמז לתנינן וחכמים אומרים צפר למגדל ו35י והן צריך לליות
ן והנא אמרי וצבי לבית ף מ ן ע ה ו , ן ח ד ל צ ב ן א מ ן ת ; , נ ה ר ו 3 ח ו , 1
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 שאינו מקורה והא תנינן גנה אית לך מימר גנה מקורה א!א כאן בגדולה
ה וכו׳ כצ״צ: ד י ר צ ס ו ח מ ל ה ל כ ל כ ה ה  כאן בקטנה ועיין בגמ׳ מצית ותבין יותר: ז
ם - סהמא כר׳ יהודה וכן נמי סתס בי י ם חי י נ ו ש על נ ל ו ו ע נ ד ל ח ל א כו א י  ו ל
 לן תנא גבי המוציא ככר לרה״ר לעיל בפ׳ המצניע ואע״ג דהא אפמועי׳ הנא פצונהא
ד יהודה ור״ש בהא. נלע״ד למצינו למימר דצריכא דאי אפמיעי׳ בנכר לחוד ה״א ל • 
 בההיא מחייב ח״ק דהיינו ר׳ יהודה משים לקעב׳ל הוצאה מצאנה גמירה בידים אבל
 בצבי ללאו מלאכה גמורה קעביל לממיצא בנעיצת דלת מהציד אימא לא ואי אשמ׳עי' בהא
 ה״א בהא פשר ר״ש משום דממילא אבל בההיא אימא מודה ליי לר׳ יהודה צריכא:
 ולא &r*1 . כך כקל ה״ר הוסף ז״צ הלמ״ד בקמץ והאצ״ף נהה וכן השתי מצות
י פטור. פשיר ומיתר קאמר מלקתני סיפא הא למה זה ל!מה לטעל השנ  אחרות: ו

א ק ר ק פ י  ביתי לשמרו ונמצא צבי שמיר בתוט ־. סל
. ומייתי לה פרק עגנה ערופה ד׳ מ״ז א:א לאצישע ' ם וכי י ה שרצ נ מ ד ש  י
. פי׳ החובל ב י י ן ח ה ל ב ב ו ח ה  * היה עוסק בפ׳ שמנה שרצים א״ל רשע וכוי: ו
 בהן עד שנצרר הדם חייב דכיון שיש להם עיר העיר מעכב הדס מלצאת ואלמלא העיר
 מעכמ היה יוצא ולפיכך חייב משוס נטילת נשמה שבאותו מקום כי הדם היא הנפש
 אבל שאר שקצים ורמשים כיון שאין להם עיר שיעכב את הדם אילו היה נעקר ממקומו
 היה יוצא לחוץ ומשום הכי כל שלא יצא לחיץ פטור ובכי האי גוונא ושאר שקצים ורמשים

 החובל בהן פטור אבל כשיצא לתוץ אף בפאר שקצים ורמשים תייב משום נטילת נשמה י
 והכי איתא בהדיא בפי אצו טרפית. הר״ן ז״ל: וז״צ רש״י ז״ל בפירוש ראשון שפירש
 והחובל בהן חייב דיש להם עור כדמפרש בנמ׳ והויא ליה חבורה שאיכה ת זרת והויא
 ליה תולדה דשוחט, לישנא אתרינא כיון דיש להם עיר נצבע העור בדם הנצבע בו וחייב
 משוס צובע ע״כ. וכתבו תוס׳ז״ל דלשין י־^שוןי עיקר וכן הכריחו הס ז״ל באורך פרק
. וצשון ראשון שהביא ר״ע ז״צ הוא פירוש הרמב״ש ז״צ. ׳  קמא דכתובית דף ה
ממי גרסי׳ מלקתני החובל בה; חייב מכלל הזיז להג עור מאן תכא אמר שמואל ר׳  ו
ב נירי אומר שמכה שרצים יש להם ״  יותנן בן נירי היא לתנן כחולין פ׳ העור והרי סב ד
 עירות רבה בר רב הונא אמר רב אפי׳ תימא רבנן ע״כ ל״פ רבנן עציה לריב״כ אלא
 צענין טומאה לכתיב אלה הטמאים לכם לרמת שערותיהם כבשרם אבל לערן שבת אפי׳



 ט:!נת מלאכת שלמה שבת
 פרלן טז כל כתבי הקדש מצילין אותן מפני הדליקה וכוי אומר ל״ש לכול״ האי
 ״ פירקא איירי בכנפלה לליקה באותו בית או באותו חצר לכיון להאש שם
 ולאי בהול הוא ואי לא שריח ליה אתי לכנויי כדמסרש בגמ׳ אבל כסלה דליקה בבית אחר
 מותר להציל הכל תום׳ ז״ל. ועיין במה שנכתב בקשר משנה זו בסיף פירקי׳ דצעיצ ועוז
 אפשר לומר דמשום לנעי למיתכי מציצץ מזון שלש סעילות וכו׳ וקתני מצילין סל מלא
 ככרות ורמינן להו ננמ׳ אהדלי ומשנינן באן בנא להציל כאן בבא לקפל בא להציל בבת
 אחת מציל את כולן. (פיי) אבל אם בא לקפל סלים הרבה למרוח ולחזור ולהוציא אינו
 מקפל אלא שלש סעולות ותו לא וקפול לסלים למי קצת לקבול לכלים לתנא בסוף פירק*'
 דלעיל להכי קתני הכא ליני הצלה אלא להתתיצ בהצלת כתבי הקדש למעלתן כלכתיננא
 לעיל כן נלע״ל: מצירץ אותן מפני הדליקה׳ משמע ללוקא להציל מפניה איל לכבות
 אה הלציקה אסור אבל ביחש' אמרו שאס אינו •כוצ צהציצ אלא בכבוי מציצ צד״ש דאמר
 מלאכה שאינה צ״ל פטור עליה ואע״פ דמ״מ איסורא לרבנן מיהא איכא אין לך לבר
 של שבות עומל בפני כתבי הקלש. ובירוש׳ מתני׳ ר״ש לאמר בפי"בחרא לעירובין אין לך
 לבר משוס שבות עומל בפני הקלש מה פליגין תמן מפני בזיונן ברם הכא כל עמא מידו
 שמצילין אותן מפני הלליקה למי נצרכא לרשבי׳ג אע״ג לרשב״נ אמר בפ״ק למנילה אף
 בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית מולה הוא הכא שמצילין אותן מפני הלליקה: בין
 שקורין בהן וכו׳. ירוש׳ מהו נין שקורי; בהן נין שאין קורין בהן בין שיש בהן שעיות
 בין שאין בהן טעיות והא תר ספר שישבו שתים שלש טעיות נכללף ולף מתקנו וקורא
 בי ל'אינו קורא בו מןמהלתכיכן מפני מה אין קורץ בהן מפני בטול בית החלרש הדת
 אמרה בין תורה (נ״ע) לנביאים וכתבי הקודש: ואע״פ שכתובים בכל לשון. כתב
 רש״י ז״ל רמתי פירשו להאי בכל לשון דאמרינן דאסור לקרות בהן אכתובים ולא אנביאים
 ולומה בעיני שמפני שראו ביהונתן בן עוזיאל שאמרו תרגום הס מפרשים כן ואני אומר
 אף בנביאים אם אמרו יונתן לא כתבו ולא ניתנו ציכתב והכי מוכח במש׳ מגלה למאן
 לאסר בכולהו אסר בר מם״ת יונית משים מעשה לתלמי המלך ולא מפלינ התם בין נביאים
 לכתובים: ואע״פ שכתובים בכל לשון. ואיכא למ״ל ללא ניתנו לקרות בהן עכ״ל
 רעז״ל. אמר המצקט פי׳ רפ״י ז״צ דהיינו רשב״נ דפלינ במתני׳ בפ״ק למגלה לאף ספרים
 לא התירו שיכתבו ופי׳ הרב ר׳ פורה דהיינו טעמא כיון דלא ניתנו ליכתב אסור לקרות
 בהן משום דדבריס שבכתב אסור לאמר; על פה וקשה דאין זה אי אתה רשאי לאמרו
 על פה כיון שאינו אומרו בלשון הקדש אלא באותו לשון כשהן כתובים דהא שרי למימר
 בעל פה תרגום כלמחרנס רב יוסףתוס׳ ז״ל: ומתני' אליבא לרבהונא לס״צ לאם היו
 כתובין בכל לשון לאין מצילין אותן מפני הלליקה וקיימא לן כיותיה מיפרשא בנמ׳ הכי
 לחסורי מתסרא וה״ק בד״א שכתובין בלשון הקדש אבל בכל לשון אין מצילי; כיון ללא
 ניתנו לקרות בהן לקיי״ל כרשב״נ ואפ״ה גניזה בעי שאסור להניחן במקום הפקר: וכתוב
 בשבצי הצקט (שבת סי׳ קט״ו) בשס בעל התרומה לבימי התנאים והאמוראים היו מציצין
 דוקא תורה נביאים וכתובים שלא היו כותבים תלמול משוס שנאמר כי על פי הלבריס
 האצה אלה אתה כותב ואי אתה כותב הלכות אבל לדידן שאנו רשאין לכתיב הכל מפני
 השכתה מצילין את הכצ הן התלמיד הן תפלות הן ברכות וכשם שמצילין אותן מפני
 הדציקה כך מציצין אותן מן המיס ומן המפוצת ומכצ דבר המאבדן עכ״צ ז״צ. ובנמ׳ בלשון
 שני אמר רב לא שנו אלא במקום ביהמ״ד אבל שלא במקום בהמ״ד קורי] ושמואל אמר
 בין במקום ביהמ״ד בין שלא במקום בית המדרש (בזמן בהמ״ד) אין קורין. שלא בזמן
 בית המדרש קורץ: ומתני' דקתניטעמא דאין קורץ מפני בסול בית המדרש דצא כר׳
 נחמיה דאמר דטעמא דאין קורין כדי שיאמרו בכתבי הקדש אין קורין כ״ש בשטרי
 הדיוטות: מצילין תיק וכוי. ומצאתי שנקל ה״ר יהוסף זי׳צ היק בציר״י: להיכן
 מצילין אותן וכי׳. כדפי׳ ר״ע ז״ל מפרש לה אבי• בנמ׳ ופירש רשי׳י ו״ל דבין רבנן
 ובין בן בחירת אפי׳ כר׳ אליעזר ס״ל דבע׳ שלש מחיצות ופני לחיים בעלמא במתני׳
 דבפ״ק דעירובץ אלא דהכא לגבי ספר אמרי רבנן מודה ר״א בלחי אחל כדמפרש בנמ'
 סעמא דדוקא צאוכצין ומשקין הוא דבעי לחייס אבל לס״ת בחד לחי םגי ובן בתירא אומר
 למולה ר׳ אליעזר אף בלא לחי: למבוי שאינומפולש. וכי׳ש דס״ת לחצר המעורבת
 אבל אוכלץ ומשקין רוקא לחצר המעורבת וכן כתוב בבית יוסף בא״ח סי׳ ש ל״ל כשם
 שבלי הלקט למשוס כתבי הקלש אפי׳ צא ערבו וצא שתפו שרי ובצבל שלא יהא מפולש
 ומפורש ג״כ שם ביד פכ״ג סי' כ׳יו. והכי מוכח בגמ׳ ועיין שם במה שכתב עול בית
 יוסף בשם גאון ז״ל שהביא שבלי הצקס והוסיף לקח טוב גס עיין בספר כלבי סי׳ ל״א: בן
 בתירא אומר אף למפולש. ידוש׳ בן בתירא כרי יהולה לחנינן חמן ספ״טדמסכת
 עירובץ גשרין המפוצשין מטצשצץ תחתיהן בשבת לברי ר׳ יהולה זחכמים אוסרין.
 וכך נראהלאוקמה רבהבגמ׳ ונדחה ע״ש:ב מזון שלש סעודות. כך נראה דגרס״
 המ״ם בנקודת שו״א מפני שהיא סמוך וכן נקל צה ג״כ ה״ר יהוסף זיל: כיצד נפלה
־  דליקה י י "
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 :מ״ס בנקודת שו״ח מפני שהיה סמוך וכן נקד נה ג״כ ה׳׳ר יהוסף ז׳ינ: כיצר נמדה
 יליקה וכוי. ירושלמי ר' בון נ״ר חייא בשם ר׳ בא בר ממצ דר׳ נתמיה היא לחמר
 ין ניטצין אלא לצורך א״ר יוסי טעמא דרבנן חמן כל מה שיש בבית מן המוכן ברם הכת
 ם אתה אומר ק אף הוא מציל מן היזם למחר מתנ" (צ״ע) דר׳ תיק״ם דאמר לעוצם

 דאכצ ובן שתים דשחריח ואתת דמנחה ומדקאמר ר׳ יוסי ג׳ סעודות וצא אמר ד' שיימ
 לית ציה דרי חילרא ומינה דת״ח ס״צ שלש דע״כ צ״פ אלא דה״ק סבר מה כעבר כבר

 גרמה להם שיכולץ לזכות מן ההפקר לאלו כבתה הוי הכל צבעה״ב ע״כ : עושין עמו
' כ ה [ ד ״ ד ש י ר א פ ר 1 ר פ ה ה מ י  חשבון אחר השבת. ממ׳ פריך חשבון מאי ע3ילת
ת ״צריך להיות״ וכתב ביני שיטי כסי אשר לשנינו ואת הזיו פל ה מ 3 ה והלכה תקן לשי׳ן—  המלו
 שיק״כ השמיעואתהו״ו של,\־.ל.;ה״ , ונאבה יוכל tro כיהנלה ״ואיך היא סמות 1:י׳ל והלכה

 המלקט*) אע״ג להוי ר״ש בשיטה במו שנכתוב בסמוך מ״מ נראה שהלכה כר״ש שכן
 הוא בפי׳ הרמב׳׳ס ו״ל וגס בפוסקים. ובלבל שתהא מצויה אותה סיכה באותה מלינה
 בין בני האדם הבריאים כלעת רב כמו שאכתוב בסמוך. ומ׳ימ עיין בספר החכם ה״ר
 מנחם עזריה נ״ע בסימן י״ג ובגמ' אמר רב הלכתא כר״ש וצאי מטעמיה לאילו ר״ש
 סבר אע״ג ללא שכיח שמן ורל במקומו של זה הסך שרי ור' יהולה אסר למוכחא מילתא
 לצרפואהקעביל כיון ללא שכיח ורב נמיכרייהולה ס״ל אלא במקומו הוא דשרא לשכיח
 החס לסכין שמן ורל ולא מוכחא מילהא. ובפ׳ מפני] לף קכ״ח ובמציעא פ׳ המקבל
 לף קי״ג אמר אבי׳ ר״ש ורשב״ג ודי ישמעאל ור׳ עקיבא כולהו ס״ל כל ישראל בני
 מלכים הםר״ש הא ראמרן רשב״ג לחנן לקמן בפ׳ מפנין רשב״נ מחיר בציף מפני שהוא
 מאכל לעורבים ר' ישמעאל זר׳ עקיבא לחניא הרי שהיו משין בי אלף זוז ולבוש אינסלא
 בת מאה מנה מפשיטין אותה ממנו ומצבישץ אותו איצטצא הראויה צו ותנא משום ר׳
 ישמעאל ומשום ר׳ עקיבא כצ ישראל ראוין לאותה אינסלא. ובלחשים שצ מורנו הרב
 האלהי כמסר״ר חיים ויטאל זצה״ה נתן טעם צשבמ ע״ד הסיד אמאי קתני כני מצכיס

 וצא קתני כל ישראצ מלכיס: סליק פרקא
 פרה טן ואלו קשרים וכר י ויש צפרש להא דאהחינ תנא באיסור קשרים מאלו
 1 מה שאין ק בשאר אבות מלאכות משום להא תנא גבי קושר ומתיר התופר

 שתי תפירות וצא משכחת חיובא בתופר שתי תפיחת אא״כ קושר וא1 יחחייב שתים משום
 היפר ומשום קושר וא״כ הרי אישור קשרים כמעט מפורש ולהכי תנא ואצו מיו מוסיף
 על ענין ראשון לאלו הס עיקר חיובי קושר ומתיר ואלו למעוטי כנין רצועה ארוכין
 טקושרין בשבעת שבחוטס נאקה וכי׳ והיינו לחנן בסמוך יש לך קשרים וכו׳ כלומ׳ מאחר
 שפירשתי צך לקשר הגמלים וקשר הספנים וכיוצא נהם הלומים אציהס בדוקא חייבץ
 עליכם ממילא חדע לאינך ליכא חיונא בהו אלא פטור אבל אסור וצא צריכנא תו צפרושיכהו
 ויש מותרוח לכהחצה כגון מפחחי חלוק וסי כלמפרש כגמ׳ ורש״י ז״ל והר״ן ז״ל כתבו
 ואצו קשרין המניין &בות מלאכות הקושר והמתיר. ומ״מ עיין בפי׳ הר״ן ז״ל פ׳ כלל
 גדוצ דף ק״ל ע״ב במה שכתב בשם ה״ר אליעזר ממיץ ז״ל. והגיה ה״ר •הוסף ז״צ על
 התירן**) ונס נקד הה״א בפתח והתי״ו בחיריק: ב יש לך. זה הלשון שצ יש לך שלא
 מצאנוהו כשום מקום במשנה מיושב כבר במה שכתבתי: קושרת אשה מפתחי. י;׳ס
 גרסי מפחח בלא יו״ל. ופי' בערוך קושרת מפתחי חלוק היינו הקרסים והצוצאית שמדבקת
 הבגל בצוארה ופעמים שאין לה קרסים אלא ציצין יוצאין מבגל עצמו וקושרת אוחן. וסבנה
 שבראשה חוטץ יוצאין ממנה וקושרת חותם לאחוריה. והכי משמע וחוטין שצפסיקיא פהיא
 חיגרת שקושרת במתניה וחוטין יוצאין מ־ני ראשיה שקושרת אותן ע״כ: ורצועות
 מנעל וסנדל. מתוך סוגית הגמ׳ מוכה למנעל למתני׳ בבני מהוזא שהם רחבי צבב
 זמקפירין עצ לבושיהן ומנעליהם להיות מכווני! וקושרין איתו במתק שחרית וצריך
 להתירו ערכית וסנדל למתני׳ נמי לנפק׳ ביה בי הרי וצריך כצ א׳ וא׳ צקשזר צפי מדת
 רגלו הצכך בכל יום קושרו ומתירו ומש״ה קושרין צכתתלה. ויש מין מנעל וסנדל אחר
 לנטור אגל אסור ויש מין מנעל וסנדל אחר דחייב על קשרו אי התרו חטאת כדאיתא
 בגמרא ולשון הרמב״ס ז״ל בה״ש פרק עשירי ורצועית מנעל וסנדל שקושרץ אוחן בשעת
 מלבוש ע״כ פי׳ ככסף משנה שאלו הן המוהרין לדעת רביכו מפני שאצו ודאי שאינם
 צאי •מעשה אומן וצא של קיימא ע״כ: ר אליעזר בן יעקב אומר קושרין לפני
 בהמה בשביל שלא תצא. ובירושלמי פשיש דציכא מאן דפליג עציה דרי אליעזר
 בן יעקב. ובגמ׳ קאמר שמואל הצנה כר׳ אליעזר בן יעקב א״ל אביי לרב יוסף הלכה
 מכלל דפציג׳ ח״ל מאי נפקא צך מינה א״ל גמרא גמור זמורתא תהא: קושרין דלי
 בפסיקיא אבל לא בחכל. האי חבצ חבצ לגרלי הוא דאי חבל לעלמא אמאי התיר
 ר׳ יהודה הא קשר שצ קיימא הוא אצא ודאי חבצ לגרלי הוא* ורבנן ס:רי גזרינן חבצ
 דגרדי אמו חבצ דעצמא ור׳ יהודה צא גזר הכי מוקמינן פצונתייהו בגמ׳ ופרכינן
 ורמינהי הבצ דלי שנפשק מאמצעיתו צא יהא קושרו הג״ה סי״ הרמב׳ם זיל -כל כלי
 אצא עונבו ור׳ יהודה אומר מחכר שני ראשי העיסק האורב מזילים והעצים
ל והקנים מותר לכולמצסעיכ. ב ל 3 שיקיא ז לא אן פ כ ו  זה עצ זה וכורך עליהם פ
 שלא יעכבני להבל קשיא דר׳ יהודה אדר׳ יהודה קשיא דרבנן אדרבנן דרבנן אדרבכן ל״ק
 חבצ בחבל מיחלף עניבה בקפידה צא מחצפא דר׳ יהודה אלר״י נמי לא קשיא ההם לאי
 משום דמחלפא עניבה בקשירה אצא עניבה גופה קשירה היא. ובסוכה פ׳ לוצנ הנזוצ דף
 צ״ג ע״ב איכא חכא בברייתא דההם דס״ל כרי יהודה בהא דעניבה קשירה מעלייחא
 היא.וכה3ו חוס׳ ז״ל דכי אסרי רבנן הייכו דוקא בדליים הקבועים בבור אבל דצי
 דעצמא שרי דכיין שאינו עשוי לעמול שם זמן מרובה צא הוי קשר של קיימא עי׳כ:
 ג םקפלין את הכלים !כו׳ כהבו חוס־• ז״צ מכאן צמדנז •לאסיר לקפל סליחות של ביח
 הכנסת לפי שהס צורך מהר ע״כ. ונראה שמכאן על סוף המסכה ריבו ככולו הוו איסורי
 דרבנן והתחיל בקפול דדמי לקשירה דעסיק בה ובהר הכי קתני דיני הצלה והתחיל בכתבי
 הקדש למפלתן על כל שאר מטלטלין: ר׳ ישמעאל אומר מקפלין את הכלים
 ומציעין וכוי• ס״א ר' ישמעאצ אומד מציעי; אה המטות וכו׳ ול״נ מקפצין את הכניס.
 זק כתב ה״ר ׳הוסף ז״ל שכך מצא ככל הספרים: ותמהני היאך נהגו הנשים השתא
 להציע המסות משנה למוצאי שבת ואין פוצה פה ומצפצף ונלאיתי למצוא דין זה בספרי
 הפוסקים ז״צ ולא ראיתיו עד הנה והדבר תמוה מאד בעיני. ובירושלמי ר״פ שני דביצה
 נרסי׳ מציעין אה המסות מיו״ט לשבת שקמציעין אותם מצילי שבת לשבת ע״כ ואפשר
 שזהו הטעם ג״כ שנהגו להציע המסות ביום השבת מפני שג״כ היא צורך השבה פרגילין
 בני אדם לכיח מעט ולישן בשבת כאשר אמרי בעצי הרמז ש׳כה ב׳שבת היעכיג ר״ת שבת:
 והלכי שבת קרבין ביום הכפורים ושל יום הספורים אינם קריבין בשבת
 ר׳ עקיבא אומר לא וכוי. ככ״ל: וכתבו תוס׳ ז״ל אור״י דכל היכא דקתניתרי שבי
 בהדי הדדי אתי כאחרים דאמרי אין בין עצרת לעצרת אצא ד' ימים בלבד והכי מפי

 חלמודא נס׳ בתרא דסוכה ע״כ ופס כתבתיו בס״ד: סליק פירקא

 *) בראשונה כתב המחבר. אמר מ: לקט צריך להיות והלכה בר״ש ואח״ה ממין יעצרו את
׳ כ" ובדפוסים  שהלל:, אך גאנ!ה יש ידים גס לזקונו הראשון הי גיע״ב;"ר כתוב. /,ואין והלכה כנ

 גד״מ מעתהריפר״םועי׳ תוי״נו. **) ע״י שי;,

 מיעל לח
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 עסקינן לאהלורי אנמי רבנן סבר־ טבילה בזמנה צאו מצוה >מהדריק ור מסי &בר טבילה
 בזמנה מנוה ולא מהלרינן: ו נכרי שבא לכבות וכזי. פי׳ בדליקה מייר«. וכתבו חוסי
 ז״ל אין אומדס צו כבה אפיי באיטרא דרבנן אמידה לגוי שבות כלאמרינן לקמן בפ׳
׳ דמוקי לה בחברו גזי וכן מוכח בפי ט  שואצ צא יאמר אדס לחברו שכור לי פועלים ו
 הדר גבי נייתי חמימא מגו ביתא ע״כ: ומצאתי כחוב בביאורי מהר״ר אייזיק שטיין ז״ל
 לבסוף סמ״נ ז״ל א־ן אומדן לו כבה ואל הכבה וכו׳ פשיטא אין אומרין לו כבה רי׳צ
 שאסור לומר לו כבה אכן ואל תכבה בזה ר״ל שאין נייכין למהות בילו ולומר צו אצ
 תכבה אבל גוי הבא לכבות נר בשביל ישראל ומישראל חינו חפן בכך מוחר למחות בידו
 ובני אדם הנוהגים איסור נמנעים מלמתוח בעבדים ושפחות לכבות מהאי מעמא סועיס
. הנה״ה במיימוני פי״ב דהלכות שבת וצשס מביא ראיה ע״כ. וצא מצאתי דברים  הם
 הללו בהגהה לא מינה ולא מקצתה. וכן כתוב בספר לבוש החור סי׳ רע׳יו סעיף ד׳ וז״ל
 ומוהר למחות ביד גוי שבא לכבות או להדליק מ־ או להוסיף שמן בנר שאין ב;ה משום
 שבות שהרי אינו מצוה לו לעפות שוס דבר אלא צישב ולא צעשות כצום ע״כ. ועיין בתשובות
 הרשב״א ז״צ סי׳ נ״ט: אבל קטן וכי/ובגמ׳ מהרצינן לה בקטן שעושה עצ דעה אביו שאין לו
 שקול הדעת ואינו עושה אצא מפני במכיר דאבוה ניחא לי׳ בהכי והלכך אסור לאדעחא
 דאבוה מיקרי הא לאו הכי הא קיי״ל כר״י דאמר התם בפ׳ חרש קטן אוכל נבילות אין ב״ד
 מצזו׳ן עציו להפרישו אבל נכרי כיון כהוא בן דעת אפי׳ כשהוא מטין להנאתו של ישראל
 אדעתיה דנפשיה מקרי לפי שהוא ש וקצ בעצמו שראוי לו לעשות כך מפני שישהכר בו הו עכשיו
 או אחר זמן הצע שרי אפי׳ שהוא לצורך ישראל ועול לכבוי דציקה מדרבק בעלמא הוא לדידן
 לקיימא לן כר״ש לאמר מלאכה שאינה נ״ל פשור עליה. ועיין בהר״ן ז״צ פ׳ חבית דף
 קס״ג ע״א. ועיין בתשובות הרשב״א ז״צ סי׳ קכ״א. וכתבו התוס׳ ז״ל דמיירי בקטן שלא
 הגיע לחנוך אכצקטן שהגיע :חניך כיון דחייב לחנכו ליש שצריך להפרישו מעבירה ועון
 ע״כ. ובירושלמי אין שומעין צו וצא כן תני ראו אותו יוצא ומלקט טפביס אין את זקוק צו
/ והוא ט ן קערה ו י פ  המן אין לו צורך בעכב־ס ברס הנא יש לו צורך בכבוי: ן כו
 שלא יכבה ועיין במה שכתבתי סיף פ״ג: ועל צואה של קטן. ובירושלמי ולאו מאכל
 תרנגיצין איכון תכתיר באיצין רקיקה שצא יבואי לידי סירוח: מעשה בא וכי׳. יחש׳
 ר׳ עולא אמר י״ח שכין עבוד הוה יתיב בהדא ערב ולא אתי קומו׳ אלא אילין תרין
 עובדייא אמר גציצ גליל שנאת התורה סופך ציעפוח סמוקים *) פי׳ שריב״ז ישב י״ח
 שנים בערב ולומה שהיתה בגליל וכיון שנכצ המשך זמן זה צא בא לפניו רק שני מעשים
 הצלו אחל הנזכר כאן והחד הנזכר לקמן בס׳ חבית אמר עצה גציצ גליל התורה שנאת
 סופך צהעשוח סמוקים שמא ר״ל עפר אדום מרוב דם חללים: ומצאתי שנקד הר״מ די
ן y/f חויעענ־ השי״ן הראשונה בצר״י והשנית בקמ״׳ן כאילו הוא שתי תיבות חושש ; א ז נ ו  צ
ק את הנר משתמש לאורו ישראל. ופירש הר״ןז״ל ואע״ג י ל ד ה : ח נכרי ש י  א:
 לאיכא רוב ישראצבההוא דוכהא דאעי׳נ דאמר׳ק בנר הדולק במסבה ובמרחץ המרהצת
 בשנת לאס רוב ישראל אסר כלאיהא בגמ׳ ה״מ היכא שלא עשה אוהו הגוי בשביצ עצמו לזלא
 בשביל העימדים שם ומשי׳ה אס רוב ישראל אסור דאדעתא דרובא קעביל אבצ כצ שהלבר
 מוכיח שהגוי עושה אותה בשביל עצמו בכה״ג חפי׳ יש בה רוב ישראל מותר ע״כ וכתבו היס׳
 ז״ל משתמש לאורה ישראל וצא גזרינן שמא ידליק כדגזרינן בפ״ק דביצה פירות הכושרין שמא
 יעלה ויתלוש ובמשקים שזבו שמא יסהוט משוס דסהיסה והליכה הס קלים לעשות וארס להוט
 אחריהם לפי שהן דבר אכילה אבצ בכצ ה,׳ דהכא אינם קלים לעפות כ״כ ואין אדס להיט
 אחריכם ע״כ: ואם בשביל ישראל אםור. נראה לאסור צכצ ישראל משוה [דאיסורא]
 דאורייתא הוא תיס׳ ז״ל. ועוד כחנו ז״ל וצ״ד להא דאמרי׳ צעיל נכרי שבא לכבות אין
 אומרים צו כבה ואל תכבה זהכא אשור כשעושה בשביל ישראל דכי אמרי׳ דנו* אדעתח דנפשיה
 קעביד ה״מ בכבוי וכיוצא בו כהיז ישראל נהנה במעשה הגוי אבל הכא שנוף ישראל נהנה
 כמעשיו של הגוי לא אמרי׳ אדעתא דנפשיה קעביד הואיל והנוי מתכוין להנאתו כך פי׳
 רבינו שמשין הזקן ז״ל. ע״כ. וכתב הר׳־ן ז״צ ואס בשביל יפראל אסר פי אע״ג דס״ל
 צר׳ מאיר דמבשל בשבת בפוגג יאכל ואפ" בו ביום ואמר" דרב מזרה לתלמידיו כר׳
 מאיר כדאיתא בפרק קמא דחולין אפ״ה מחמדי טפי במלאכת הגוי ממלאכת ישראל
 דבמלאכת ישראל בשוגג ציכא למינזר אמו מזיד שלא נתשדו ישראל על הפבתות אבל
 במלאכת הגוי איכא למינזר שמא ירגילנו בכך לשבת הבאה והיינו טעמא נמי דבמצאכת
 גוי הכטשית בשביל ישראל אפי׳ לערב אסר בכדי שיעשו ואילו במבשל בשבת בשונג לר׳
 יהודה דגזר שוגנ אטומזיד א״נ במזיד לד׳ מאיר למאן דשרי להו ההוא תבשיל במוצאי
 שבת שרי לאלתר ואין צריך להמתין בכדי שיעפו ואיכא מאן דאמר דכי תנן ואס בשביל
 ישראל אסור לולא לאותו ישראל שנעפה בשבילו אבצ ישראל אחר שרי וכדאמד׳ בפרק
 אין צדין דהבא בשביל ישראל זה מיתר לישראל אחר ואחרים חולקים ואומרים דלא

 מקילינן בהט אלא באיסורין דרבנן אבצ באישורין דאורייתא לא ולא עוד אלא אפי׳
 באיסורין דרבכן כמי איכה למימר דכי מקיליכן בהכי ה״מ באיסור תחומץ שאינו שוה
ת ק לא עכ״ל  לכל דמה שהוא חוין להחוס הוא תוף הקימו פל זה אבל בפאר איסורין ד
 ז״ל. וככר כתבתי לעת חוס׳ ז״ל: מילא מים לבהמתו. מבור רה״ר: ואם בשביל
 ישראל אסור. מדרבנן שמא יאמר לו מצא . וכתבו תוס׳ והרא״ש ז״ל ליש שהיו רוצין
 צימר ללוקא בשתיה אסור אבצ יכול ליטול ידיו ויכול לעפות שאר תשמישין ומביאין ראיה
 וכו׳ ולאו מיצתה כיא וכו׳ עד ועוד י״ל לעיקר לבריהם טעית דמה לי שתיית בהמה מה
 לי שאר תשמי:ץ ועוד דהרי כבש ונר דחס ר להשתמש בהן כשנעשו לצורך ישראל שים
 תשמיש ע״נ: וכתבו תוס׳ בשם ר״ת ז׳יל דממקט מילא מים לבהמתו ולא נקט מילה מיס
 לעצמו שיתה אהדו ישראל מפמע דבכה״ג איי׳ בשביל ישראל שותה ואינו נמנע דהא לא
 אהנו ליה מעפיו שהרי היא עצמו יכול לירד צבור ולפתות כלאמרען בפ׳ טישץ נסיו
 אבל אדם משפה ועולה משפם ויורד וליהמהו בצבד הוא שאסרו דאהנו ליה מעשיו כאי
 אפשר לה לירד לבור ואע׳׳נ דה־ בבא דמילא מים מפוס חידוש דההירה קהכי לה כדמוכח
 בנמ׳ מיהו בהמתו משוס איסורא נקט לה ,יק־ כתב הרז׳יה ז״צ בשם חנמי נרכונה ז״ל
 אבל רגינו יצחק הקפה על ר״ת ז״צ ממהני׳ וכו׳ ודחק ר״ת ז״ל להעמידה וכו׳ וכן הרז״ה
ט בהמתו  ז״ל דחק והעמידה וכו׳ וכל זה אינו מחוור כלל הלכך משמע דמתני׳ מק

׳ נענו: נ״סיק־ן. אורחא י מי ע נ  *1נ

 ה״ל צמיחני דאס היו פקחים יעצבו הבל לעצמן דהא אמר להם בואו והצילו לכם כלומר
 לעצמכם ואין צורך לכך דאפי׳ צא אמר להו הכי כיון שהוא אינו רפאי להציל הרי הוא
 מופקר לכצ. מידי דהוה אמניצ במומו של ים ומפלילות! של נהר והא דכקט ואומר לאחרים
 רגוהא נקט שאע״פ שאומר להם כן על דעה שיצילו ולא יעכבו לעצמם שרי ומשני רבא
 הכי בירא שמיס עסקינן וכר. הר״ן ז״ל: להיכן מצילין אותן לחצר המעורבת.
 ואפי׳ הכי מובא צא ציניצ כדאמרינן מתוך שבהול א׳ פרי צחיעס קי בהצלה כולי האי אתי
 לכבוי׳ ולשון הרמב״ם ז״צ שם פכ״ג סי׳ כ׳ ואס לא ערבו אף מזזכיו וכציו אינו מציל ע״כ.
 פי׳ שאש צא ערבו בני חצר זו שהלציקה בחוכה עם כני החצר האחרת שמצילין צתוכה
 אינו יכול להציל כלצ ואפי׳ אס ערבו אינו יכול להציצ אצא מזון שהוא צריך צו לאותו
 שבת וכלים שצריך להשתמש בהן בשבת נזרה שאם התיר צו יותר שמא יכבה הדליקה
 להציל כל ממונו מפני פחדם בהול על ממונו. ואי קשיא לך לרבנן דאמר׳ לעיל גבי כהבי
 הקדש דמצילין אותן{מבוי שאינו מפולש הכא באוכלין ומשקין ה״ל צמימר למבוי המפולש
 ולפלוג וליתני בדידה מתורן עם מה שנתבאר לעיל סיף סי׳ א׳ כי מעיינת שפיר כגמ׳
 במתני׳ דלעיצ: וכחוב בפוסקים י״א שכל הצלה שאמרנו היא לחצר ומבוי הסמוכים לרס״ר
 וגס אינם מקורים דדמי צלה״ר ומש״ה אין מתירין צהציצ אלא מזק ג׳ סעודות וכציס
 הנריכין אבל לבית אחר שעירב עמו יכול להוציא כל מה שירצה ואף לחצר לא אמרו אלא
 לחצר חבירו אבל לחצר שצו שאינה צריכה עירוב יכול להוציא כל מה שירצה וי״א דכיון
 דטשמא הוא משוס שמא יהא טרוד ויבבה א״כ מה לי בהצר ומה לי בבית ומה לי צחינר
 חבירו ומה צי לחצר שצו בכולן יש לחוש שמא יטרד ויכבה ע״כ: ד ולשם הוא מוציא
׳ ר״מ דהניא לובש ומוציא ופושט וחוזר ולובש ומוציא ופושט ואפי׳ כצ  יכו׳ ושתמא דמתנ,
 היום כוצו דברי ר״מ: וחוזר ולובש וכו/ אתאן לח״ק הרא״ש ז״צ ובשוא״ח ס״ס ש״א
 אנצ ניד צח הובאה וכתוב בכ״מ דס׳יצ לרביט ז״ל שהם דברי ר׳ יוסי ע״ש וגס בב״י
 א״ח סי׳ שצ״ד: וכתב הר״ן ז״צ הא דלא שרינן הכא גני אוכלין ומשקין משום דהחס
 כיון דבירו הוא מוציא מתוך שאדם בהול על ממונו אי שרית ליה אתי לכנויי אבל הכא
 כיון שאי אהה מתירו אלא דרך לבישה רמי אנפפיה ומדכר וכן ס״ל להרשב״א ו״ל: ויש
 חולקים דגם יכול להציל כל מזון שיש לו כצ שאינו מציל יותר ממזון שלש סעודות בכל דרך
 כמו שכתוב שם בביח יוסף: עוד כהב הר״ן ז״ל וטעמיה דר׳ יוסי דאמר י״ח כלים אבל
 טפי צא לפי שאין דרך בכי אדס ללבוש יוחר מאלו ואי לביש ספי ונפיק בהו לרה״ר הוי
 משוי ומש״ה אפי׳ לחצר המעורבת אסור משוס לכיון דמיסריד חיישי׳ דילמא נפיק בהו
 לרה״ר. ואפשר דע״כ צ״פרבנן עציה אצא מפום דכיון דאינו מציל אצא ברה״׳ לא חייש׳׳
ק בהו ליה״ר מודו דאםור משוס מפו׳ ולפ״ז אסור לצאת ברה״ר במלבושין  להכ׳ אבל מפי
] בשם בעל )[ק״ז (כ״ז ׳  שאיו דרך ליכא אותם כאהד ע״כ וכן כהוב בשבלי הלקט סי

 היראים מדקתכי מתני' הנא גבי דליקה ועוטף כל מה שיכול לעטיף למדנו לכלא כמקום
 דליקה אסור שני כךבלין או שני הכפיטין זה ע״נ זה אם אינו צריך אצא לאחד מהם
 ע״כ. בפי׳ ד״ע ז״צ ושני בחי שוקיים ושני בתי ידים אכן בפי׳הרמכ״ם ז״צ צא הזכיר מלת
 שני רק גבי רדידיס וגבי מכעציס וא״כ לא ידענא אם בתי שוקיים מונה לב׳ או אם בחי
 הידיס מונה לשנים כדי שיעלה החשבון מכוון לי״ח ומסתברא דנתי השוקיים מונה צא׳
 פיהק שיהיו כמו מנכסים משא״כ בבתיהידיס. ועי׳פ כ׳ מכה לבושים אחרים פלא כדרר
. שם ביד ובהרא״ש ז״ל  שכתיב בפי׳ ר״ע ז״ל: ואומר ואהרים בואו והצילו עמי
 הלשון בואו והציצו צכס וכל א' זא׳ לובש ומתעטף בעליו ומוציא והרי היא שלו כמו המאכל
 בהרי מן ההפקר הסזוכין ע״כ: וכבר הביא ר׳ ע ז״צ הטעם שנתן בגמ׳ צמה שינה לשכות
 כאן עמי ולעיל גבי אוכלין קתני לכס. ותמהתי על ה״ר יהוסף ז״ל שכתב על צשון ר״ע
 ז״ל פי׳ זה אין נ״ל דח״כ כמוני היה לו לומר או לשון אמר ומה שייך לומר עמי משוס
 דבר זה על כן נ״ל דה״פ דלעיל אמר הצילו לכס כי הוא צריך להפקיר להם כשאומר להם
 להציל כי אינם רשאים להציל בשבילו כי אינו רשאי להכיל אלא מזון ג׳ סעודות שיאכל
הם הפקר בעל כרמו שהרי האש ישרפה ולכן אומר להם הציצו לכם : ן ו י  בשבת ועל כן כ
 כצומר הציצו לאכנכם שהרי הם הולכים צאבוד והרי הן הפקר לכל אדם לאכילה כי אס
 לא היו הפקר להם היו אסורץ להצילם כיון שאינם צירך שבת שהרי הוא הציצ כסי צרכו
 ולשחר בני אדם אשורי[ בלא הפקר אבל נבי מלבישים אינו צריך להפקירם שיהיו שלהם
 כי אין מציצין אותם אלא דרך לבישה ולא הוי טלטול שאינו לצורך השבה אע״פ שאינם
 שלהם ועל כן אינו צריך להפקירן וגם אינם הסקר בע״כ כי יכול הוא להצילן ע״י שיחזור
 כעמים אחרות משא״כ לעיל גבי אכילה דהוי הפקר בע״כ כי גס אם יחזור פעם אחרת
 א ני רשאי להציל יותר ועצ כן לא אמר כאן אלא הציצו עמי כלומר סייטוכי אבל לעיל
 לא ירצו לסייעו כצום שיאכלוס ויפלמו לו כי אי;ס נריכין לכך בהרי הן הפקר בעל כרתו
ן וכוי. לס״צ לגרמת כבוי שרי ואפי׳ ן בן ננס אומר פורסי ו ע מ  עכ״ל ז״ל: ה ר׳ ש
 בחדשים המתבקעים וללא- כרי יוסי וקיימא לן כר״פ בן ננס . וכתיב בסמ׳יק בסי׳ רס״א
 ונראה ליש לחלק בין עור צח לעור יבש ללח אסור לסלסל ע״כ. אבל רשי׳י ז״צ פי׳ עור
 של גלי לח ע״כ. ועיין על פירושו במ״ש בשמו פ׳ כמה סומנין סי׳ בי: מפני שהוא
ך פי רש״י ז״צ וז״צ מפני שהוא מחיר כוון ואינו נשרף ומחוך כך הוא מגין על ר ח  מ
ל נדי להה״נ כצ לבר המנין. ומצאחי שנקל  החיבה ע״כ וספוס הוא. וצאו דוקא עור :
. בירושלמי ׳ : ר׳ יוסי אוסר בכלי הרס וכו ר < י  החכם הר״מ דילונזאט ז״ל מ
 אמרי, ללאו דוקא כשעשה שצ כלים דאפי׳ עשה מחיצה של מיס היא המחלוקת .
 ובגמ׳ סרכינן למימרא דרבנן סברי נרם כבוי מיחד ור׳ יוסי סבר גרס כבוי אסור
 והא אפכא שמעי׳ להו דהניא וכוי ומשנינן דההיא ברייתא כילה ר׳ יוסי היא והסורי
 מהפרא וכו׳ ושוב מקשינן ורמי לר״י אדר״י ורבנן אדרבנן דהכיא הרי שהיה שס כהוב לו
 עצ בפרו ה״ז לא ירהין וצא יסוך על בפרו ולא יעמוד במקום הטינופת נזדמנה לו טבילה
 ש״מ כורך עליה גמי ויורד וטובל ר״י אומר לעולם יורד וטובל כדרכו ובלבד כלא ישפשף סי'
 רש׳׳י ז׳יל כורך עליו גמי קס״ל השחא כדי שלא ״מחוק השם במים אצמא לרבנן גרם
ק אסיר וצד׳ יוסי כרי ע״כ ומסיק בגמ׳ אלא היינו סעמייהו לרבנן רקסברי אסור  מי
 לעמיד בפני השם ערום ור׳ יוסי כמי סבר אסיר לעמוד בפני השס ערום אצא למנח
 ידיה עילויה ואי בדאינא גמ׳ אפי׳ ר׳ יוסי מודה דצא סבי ציה לאנוחי ידיה מיהו הכא



 טסבת מלאכת שלמה שבת יא
: ותמהתי שמצאתי כמשניות מוגהות קנה  ועיין נהר״ן ז״צ בפירקין דף קמ״ז עמוד ב׳
 של צ״דין ושל זיתים וכוי: ך ד יוסי אומר כל הכלים וכו׳. בירושלמי צ״ג ר׳ ייהי
׳ ת״ר בראשונה היו אומרים ג׳ כלים מ  אימר. וכז בקצת סכ״י: כל הכלים ניטלין. מ
 ניטלין בשבת •מקצוע של דביצה וזוהמא ליסשרון של קדרה וככין קטנה שעי׳ג שלתן התירן
 ומזח והתירו וחזרו והתירו עד שאמרו כל הכלים ניטלין כשבת חוץ מן המסר הגדול
 ויתד של מחרישה וממי אמר ר׳ חנינא בימי נחמיה ב; חכליה נשנית משנה זו דנתיב
 בימים ההם ראיתי ביהודה דורכים גתות בשבת ומביאים להם ערימות ופי׳ רש״ו זי׳ל
 משנה זו דלעיל בראשונה היו אומרים שלשה כליס ותו לא משוס דהוו מזלזצו בשבתות
 לכתיב בימים ההם ראיתי ביהודה ונו׳ ע״כ. וכתב הריין ז״ל ומפרי בנמ׳ וחזרו והתירו
 כלי שמלאכתו להיתר אפי׳ מחמה לצל ומדלא קאמר חזרו והתירו לגמרי משמע לשלא
 לצורך כלל אסור ומיהו ספרי הקדש יאזכלין אפי׳ שלא לצורך כלל מותר דדוקא כלים שנאסרו
 מתחלה אין לנו להרציר אלא מה שפירשו חכמים אבל כתבי הקדש ואוכלין שלא נאסרו כל
 המחמיר עליו להביא ראיה עכ״ל ז״ל. וכחבו תוס׳ ז״ל גר׳׳פ הגוזל קמא דף צ״ל ע״כ
 לככל מקום שאומר בימי פלוני נשנית משנה זו דהיינו הא דהכח ובס״ס אלו מציאות
 בימי רבי נשנית משנה זו גבי הוי רץ צתלמול יוהר מן המשנה ובס״פ בחרא להוריות
 בימי רשב״ג נשנית משכה זו כשהנשיא נכנס כל העם שמדין וכו׳ ככצ מפר׳ ר׳׳ה ללא
 ישנית אלא לוקא לההוא לרא אבל לא לפניו ולא לאחריו. וכן כתוב ג״כ
: ויתד של מהרישה. להני קפיל ׳  בספר כריתות בלשון למודם שער ב
 עלייהו והוי מוקצה מחמת חסרון כיס דכ״ע מזלו ביה: כל הכלים ניטליז
 לצורך ושלא לצורך ר׳ נחמיה אומר אין ניטלין אלא לצורך. ור״אס״ל

 כותיה דר׳ נחמיה בעירובי; פיג גבי כתכו במגדל ונעל בפניו. ובנוסח כ״י כל הכלים
 הניטלין לצורך כיטצין שלא לכורך. ועיי; בבית יוסף סי׳ ש״ח שהניא כמה חילוקי דיני
 מוקצה בדרך קצרה והעתיקם שם בספר לבוש החור: ה שבריהן ניטלין עמהן. אית
 דלא גרסי מלת עמהן ונוסחא נכונה היא: שברי עריבה לצוק בתוכן מקפה ושל
אמר שמואל מחלוקת שנבברו בשבת  זכוכית לצוק בתוכן שמן. בבי״ת. ובגמ'
 למ״ס מוכן הוא כיון לראוי לשוס מצאכה ומי׳ס נוצל הוא דמאתמוצ לאו להאי מלאכה
 הוה הלכך מעין מלאכתו בעינן ור״מ הוא לפליג עליה לר׳ יהזלה ואעפ״כ הלכה כל׳
 מאיר כיון למתני׳ סתמא כוהיה. ועיין במ״ש בריש פירקין בשם תיס׳ והר״ן ז״ל:
 ו האבן שבקרויה וכוי. ה״ר יהישף ז״ל מחק היו״ל שאחרי הקיף ונם נקל פתח
. ובגמ׳ דייקי׳ קשורה אין שאינה קשורה ׳ ט  בקי״ף: זמורה שהיאקשורח בטפיח ו
 לא לימא מתני׳ דלא כרשב״ג דתניא ריריות של דקל טנדר[ לעצים ונמלך עליהם לישיבה
 צריך לקשר רשב״ג אומר אין צריך לקשר ומשני רב ששת אפיי תימא רשב״ג הב״ע במחוברת
 באביה בגפן וצאו משתמש במחובר הוא דמיירי בפחות מג׳ סמוך לקרקע וכגין לשאוב
 ממעין שאינו עמוק ומותר להשתמש באילן למסה משלשה כדחנן בפי בחרא דפירזבין היו
 שרשיו גבוהין מן הארץ שלשה טפחים לא ישב עציהם הא פחות מותר דכקרקע דמי רב
 אשי אמר אפי׳ תימא בתלושה גזרה שמא יקטום פי׳ רש״י ז״ל שמא למחר תהיה לו
 ארוכה ויקטמנה מתוך שהיא רכה וכוחה לקסום וכמצא עושה כלי וחייב משוס מכה
 בפטיש אבל בחריות בישיבה ליכא למיגזר הכי הלכך במחשבה לישב עליהם סני ומ״מ כבר
 נפסקה הלכהא כרב אסי(ס״א רב אשי עיין בתוס׳) דאמר בפ׳ במה טומנין יבב מבעוד
ם: ז ד אליעזר  יוס אע׳׳פ שלא קשר ולא חשב ואיה ציה חנא אחרינא דס״צ מוחי
 אומר פקק החלון וכו׳. ר״פ ר״א דהולין וגם שם פי׳ רש״י ז״צ פקק החלון כגון
. וי״ס פקק החלון ר״א אומר אבל בערוך רא״א פקק החלון. וכן הגיה כ  ארובוח הגג ע״
 ה״ר יהוסף ז׳׳ל. והעלו תוס׳ בכס ר״ה ז״ל ללא כרש״י ז״ל לשפיר שייך בדפנות אהל
 ועיקר סלוגתיס לר׳ אליעזר ורבנן אתמר באהל לבעשיית לופן לפקק החלון משמע
 בהלון שבכותל דאי בגג מיירי הצ״צ ארובה כמו ששנינו מש׳צין פיחת לרך ארובה ומיהו
 באהל שבגג נמי פליגי כדמוכח לקמן בפ׳ תולין דמייתי הן גבי תליית משמרת שהיא
 כעין גג וכן משמע בפ׳ בתרא דעירובין דאמרינן וכו׳ ע״ש. ועיין נ״כ נתיס׳ פיק דסוכה
ז. ועיין עוד במ״ש גפ׳ בהרא דעיריבין סי׳ י״א. ובנמ׳ אמר ר׳ יוחנן הכל מוייס ׳  דףמ׳
 שאין עשין אהל עראי ביו״מ ואין צ״ל בשבח לא נחלקו אלא להוסיף שר״א אומר אין
 מוסיפין בי״מ ואין צ״ל כשבת וחכמים אומרים מוסיפין בשבח ואצ״ל ביוי׳כו: וחכמים
 אומרים בין כך ובין כך וכו׳. דס״ל דאפי׳ קשירה,אין צדך כרשב״נ: ה כל
. רש״ל מחק מצת כל: שיש לחם בית אחיזח. ובנמ׳ ׳  כסויי חכלים וכו
 בברייתא לעיל בפירקין העיד ר׳ יוסי משוס ראב״י על כסוי תנור שאיט צריך בית יד
 והלכתא כותיה ואע״ג למשמע דהוי דצא כהכמיס דמתני׳ דהלכתא כותייהו עכ״ז הצכהה
 כות־ה מן הטעם שפירש והילק הר״ן ז״צ אליבא ררב אצפס ז״ל וכן הוא ג״כ שס ביל
 וכמו שביאר ג״כ הרב בעצ מגיד משנה ז״ל דצא נזר ה״ק אטו בור ודות אלא בחבית
 הטמינה בארץ כל נופה ואין נראה ממנה אצא פיה אבל בתנור שכוצו מגולה אע״פ
! ז י ך  ששוליו מחיברין בקרקע הפי׳ תייק מודה שאינו צריך בית אהיזה ע״כ: א״ר יוסי ב
.  בכסויי הקרקעות אבל בכסויי הכלים בין כך ובין כך ניטלין כשבת

: סליק פרקא ׳  וכתב ה״ר יהוסף ז״ל ס״א במי לברים אמירים וכו
 פיס יךן מפנץ אפי׳ ד׳ וה׳ וכו׳. והא להניא בעשר ובס״ו מיקי לה בגמ׳ לדעת
 1 רב הסדא שאכתוב נסמוך אכלין סי׳ למתכי׳ לחני ל׳ וה׳ ולא כחית

 למכיינא דכדין איירי בכדין גדולים למשחקלי חדא חדא בקופה והך דתני בעשר וכטי̂׳
 מיירי בבלי[ קינונים ובבלין קטנים: קופות. כהבו חוס׳ ז״ל לבירושלמי מפרש כמה
. והכריחו הם ן  שיעור קופוח כההיא דחנינן פ״ג לשקלים שלש קופות של שלש סאי
 לל׳ והי קופות אינם לפי האורחין אצא אפי׳ לצורך אדם אחד: מפני האורהים. אם
ם בבית ב:  כבר האורחים נתארהו אצצ א׳ ועתה מזמנם אחר לסעיד סעודה בביתו כתו
 יוסף דמסתפקא ציה לבעל הרימה הדשן אם יש לחלק: ומפני בטול בית המדרש .
 גמ׳ גדולה הכנסת אורחים יותר מהשכמת בית המדרש לקתני מפני האורחים והדר
 ומפני בטול בית המדרש: אבל לא את האוצר, כלומר ובלבד שלא יגמור דל: א
 אתי צאשוויי גומות פי׳ הר״ן ז״צ כלומר במתכו׳! שכן דרן מכבלי אוצר מפני האורהי;

 להשוותם

ה כבש לירד בו וכו׳ י כתב הרמב״ן ז״צ דדוקא ירד ש : ע  אורחא דמילתא נקט כו׳
 אחריו שאינו מסלסל! אלא שיורד בו ואינו אלא כלושב על האבן אבל לפלסלי אסיר אלא
 א״כ היו העצים תלושים מע״ש לבכי ה״ג ליכא משום מוקצה לפי שאין הגוי מקצה כלום
 ודעחו על הכל כמו שאמרו ניחש׳ לאין הכן לנוי אבצ נתלש עצים מן המחובר בשבת
 אסור לטלטלו הר״ן ז״צ וז״צ ר״י נהוס׳ שם ה״ה לישראל עצמו לאשור לסתות והחי
 לנקט בהמתי לאשמע" רבותא ללא גזר׳׳• לילמא אהי לאפוק׳ בשביל ישראל שבהמה
 מילה לשהות כרבה אבל ישראל עצמו סשיטא לכותה אחריו לליכא למיחש כולי האי
 לילמא אתי לאפ־ישי דבלצייה אחת מושך הרבה לצרכו ולצורך ישראל ולפי זה אם נמשכו
 המים לצורך ישראל זה אשור צכל ישראל אי איכא איסורא דאורייתא כגון שמביאה לרך
 רה״ר או מרה״י צרה״ר אבל בכרמליח שרי לישראל אחר ע״כ. ועיין בספר אגודה בסרק
 זה: ה׳ נ וירדו בו ר״ג וזקנים וכן הונא בבית יוסף א״ה סי׳ שכ״ה ואיח דצ״נ רק
 וירלו בו זקנים וכן הוא בספרי כתיבת ידי וגם בתוספתא דשבת פי״ד וגס בירושלמי
 וגס בערוך בערך כבש וגם בהרא״ש ז״צ ולא משמע כן מסוגית הגמ׳ למייתי בברייתא
 לקתני בה אמר להס ר׳׳ג הואיל ושלא בפנינו עשאו נרל בו ורבא מתרץ לה הכי הואיל
 ועשאו נרל בו כלומ׳ הפי׳ שעשאו בפנינו ומאן לל״ג במשנה ר״ג וזקנים. והיא ג״כ
ו לזקנים. נראה ברוצה לומר זקנים י  דעת ה״ר יהיסף ז״צ שמתק מצת ר״ג וגס ו
 ג״כ על פי רבן גמליאל. ובבבלי הלקט סי׳ (כ״ט) [קי״א] הביא לשון התוספתא וכתיב
א ק ר ג וירדו אחריו זקנים וכן ברב אלפס וירדו אחריו זקנים: םליק פ  בה וירדו ר׳
/ פכ״ה דהלכות שבת סי׳ י״ב. ובטור י כ ם ניטלין בשבת ו י ל כ  פרס י? כל ה
 י א״ח כצ דיני פרק זה בסי׳ ש׳׳ח. וכתכ הר״ן ז״צ כתבו נתוס׳ דצ״ג כל
 הכלים נימלין דאי הכי משמע שאין שום כל* אסיר בטלטול וליתא דהא איכא מסר נדוצ
 ויחד של מחרישה דלכ״ע אסיד בסלסול כדאיתא לקמן אלא ה״ג כל הכלים הניטלין וה״פ
 כל הכלים שהן ניטלים בשבת אף דלתוחיהם של אותם שיש להם דלתות ניטל,[ עמהן ולפי
 זה צריכין הם ג״כ לומר לל״ג ודלתותיהן בוי״ו דצא שייכא בהך גירסא וי״ז כלל ואין
ק שפיר משמע מ  צריך לכך לשפיר גרסי׳ כל הכלים ניטצין ב:בת דכיון דקתני ודלתותיהן ע
 דלא מייד אלא בכלים העשוין להצניע בהן שמלאכתן להיתר ועיקר חדושיה דתכא משום
 שריותא לדלתות וכך מטין דברי רש״י ז״צ שכתב בצפון זה כל הכציס שיש להם דלחוה׳
 כגון שידה תיבה ומנדל נישלין בשגה ואינם דומין לדלתות הבית לפי שדלתות הבית אינם
ו ק ר פ ת נ פ ש ״ ע  מן המוכן לטצטצ שאינם כלי אבל אלו הוו כצי ע״ג אביהם ע״כ: א
ס אע״פ שנתפרקו בשבת וז״צ שיעור ד ג  בשבת. קצת משמע מתוך פי׳ הרמב״ס ז״צ ד
 המשנה כך אע״פ שנחפרקו בחזצ ניטלין בשבת ולפי זה היה משמע קצת דלא גריס ברישא
 אלא כצ הכלים ניטלין ודלתותיהן עמהן וכו׳ כדי שלא יהא כלשון יתר במשנה אבל ברב
 האצפסי ז״צ ונם בהרא״ש ז״צ איתא בלשון המ£?ה תרי דמני בשבת וכן בירושלמי וכן
 נראה מן הגמ׳ לפי פי׳ הרמב״ם ז״ל על תירוץ אביי דאין שם אוקימתא אחריתא לזולתו
 וכן בהר״ן ז״ל וז״צ הר״ן ז״צ מקשינן בגמ׳ ואע״פ שנתפרקו בשבת ול״מ בתול וכתב רש״י
 ז״ל לקס*ל דאע״פ שנהסרקו השבה לתנן ברישא קא׳ ומשמע אע״פ שנתפרקו היום
 מוהדן וצ״מ שנתפרקו מאמש ומש״ה אקשיכן אלרב׳ מאי אע״פ שייך למיתני הכא הא
 !לאי נתפרקו בשבת איכא למישד משוס לכי קליש יומא היו מומין לטלטלן אגב אביהן
 ולפי זה נראה דצא נרים רש״י ז״ל בשבת ואע״פ צאו ארבותא לנתפרקו בשבת קאי אצת
 ארבותא לנתפרקו או בחול או בשבת ול״מ כשלא נתפרקו ע״כ. וגגמ׳ הוא דמוקמיכן לה
 בכתפרקו קודם השבת כדפי' הרמכ״ם r׳y ור״ע ז״ל וכדכתיבנא לאלרבה בשבת מוכנין
 ע״ג אביהן ומאי אע״פ לקאמר . יכתבו תיס׳ והר״ן ז״צ ומקשי הכא דמהא משמע דספי
 איכא למישרי בשברי כליס שנשברו בשבת משנ־ברו. בע״פ ואילו לקמן בפירקי׳ בגמ׳
 מסקינ; לשברי כצים שנשברו מע״ש פרו טפי משנבברו בשבת דאיצו נשברו מע״ש לכ״ע
 סני להו במעין מלאכה ואילו נשברו בשבח פלונתא דרי יהולה ורבנן לאו קושיא היא
 דהתס כיה שאינם ראוין למלאכתם הראשונה דין הוא שכשכשברו בשבת יהיו אסורין מדין
 נולד אבל דלתות הכצים שראויות לההזירן במקומם ולשמש מלאכתם כראשינה טפי תזי
 כי נתפרקו ב:3ת שהן מוככץ אגב אביהם משנתפרקו בע״ש דההם איכה למימר דכיון
 שלא החזירום מבעוד יום במליס מתורת כלי ע״כ. וביד שם פכ״ה סי׳ ו׳ כתוב לפיכך
 אס נתפרקו דלתות הבית אפי׳ נשבח אין משלטלין אוהן ע״כ. ובירושלמי שבדפוס דצתות
 הבית דרובה דלתות הכלים דרובן דלתות הבית דרובה שאע״פ שנתפרקו מע״ש אסור
 צסצטצן בשבת דלתות הכלים דרובן שאע״פ שנתפרקו בשבת ניטלין בשבת ע״כ ואי הוה
. ובגמ׳ אמר רב ס וכו׳ רנ ל אדם קו ט ו  נרסי׳ אפכא הוה אתי כש־סת הבבלי: ב נ
 י יהולה קורנס של אגוזים אבל של נפחים לא רבה אמר קורנס שצ נפחים לדבר שמלאכתו
 לאיסיר לצורך נופו מוהר אתמר ר׳ חייא בר אבא א״ר יוחנן קורנס של זהבים שנינו
 רב שמן בר אנא אמר קורנס של בשמים שנינו מ״ד דבפמים כ״ש לזהבים ומ״ל לזהביס
 אבל לבשמים קפיל עלייהו והכי הילכחא לבין של אנוזים בין של נפחים בין כל זהבים
 מותר אבל צא של בשמים. ובירושלמי לייק הא שלא לפצע בו אגוזים צא מחני׳ ד נחמיה
. לתחכו וצתצקו לפי שממהרת ה נ י ב ג ר בה את ה ו ג  לאמר אין ניסלין אצא לצורך: ל
. בערוך ג ל ז מ  לחתוך לבר עב רש׳יי ז״ל. משמע קצת לנריס לגול בללי״ת: ואת ה
 גריס הכא ואת המלגז וכן הוא בס׳ כה״י וכדאי׳ נמי בספרא בפ׳ המאח חלב של יחיל
 שנים אוחזין במלגז ולוגזין פי׳ כלי הוא עשוי כשני מסרק לטלטל התבן ע״כ ומייתי לה
 להא׳ ברייתא בפי המצניע דף צ״ב וכן ג״כ תניא בספרי לא ידבק בידך מאומה מן החרם
 מכאן אמרו נטל מקל או מצגז או כרכד או שרביט כולן אשורין בהנאה ע״כ אבל ביד
ן מזונות. ויש להסתפק אם הרי״ף ז״ל ט ק ו ל י  שם סי״נ נראה לגרים מזלג: לתת על
. בדלית בסוף וכן הוא גי׳ הערוך: מהט ד כ ר ב  היה גורס לתת עציו פת לקטן: ואת ה
 של יד. בגמ׳ מסקיכן דדוקא כקובה אבל י-יכול חרירה אי עוקצה אינה כלי אבצ אם
 היתה גולם מטלטלין אותה דזימכין דמימליך עלה ומשו׳ לה מכא כמות שהיא צנטילח קיץ.
 ואיתא בהיס׳ ס״פ 3׳ דמכילהין ובפי הבוכה דף ק״ג ובפי׳ק דכתובות דף ו׳ ובגמ׳ ס״פ
 האורג. ובר״פ הניזנקין מוקי לה אפי׳ כר״ש לאמר מקלקל בחבורה חייב להא אית ליה
ם וכוי. יתי  (ר״ע נצ מלאכה שאצ׳יל פטור עליה ואיתא בירוש׳ס״ב רע״!: ג קנה של ז
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 דילמא אפי׳ כשנת שרי והא דקתני ביו״ט משום רמתא דאין מיצרי; ע״כ. והביאה בית
 יוסף בא״ח סי׳ של״ב ושם פסק דאפיצו בשבת מסעדין והמה עליו בית יוסף כיון דר״י
ממי בבלית וירושלמית איזהו הסיוע מביא יין ונופה לתוך חוטמי וכיהן  מסתפק בדבר. ו
 ידו למטה ומקבלו ושומט דדיה וכוהן להוך פיו רשב׳ינ אומד אף מרחמין עצ הבהמה
 ביו״ט כיצד עושה כוהן גוש מלח עצ רהמה והיא רוצה להניק את בנה : ומילד*( את
. ס״א ה מ נ ת . ואין צריך לומר שמסייעין וכ״ש ביז״ט: וקורין לה ה ב ש ה ב ש א  ה
. ובנכי־ מכדי ת ב ש ה את ה י ל : ומחללי) ע ׳ מ  גרס׳׳ במככה וקורי; לחכמה ממקום ו
 תכא ליה ומיצדין את האמה וקורין צה חכמה ממקיס למקום. ומחצצין אה השבת לאתייי
 מאי לאתויי הא דתיר אס היתה צריכה לנר חברותיה מדליקות צה את הנר ואס היתה
 צריכה לשמן חברתה מביאה לה שמן ביד ואס אין ספק ביד מביאה בשערה דאין שחיטה
י  בשער ואם אין ספק בשערה מביאה לה בכלי כרוך בשערה משום שנוי ואיקימנא ממ
 להא דקתני חברתה מדלקת לה את הכר אפיי' בסימא דהשתא אשמועיק רבותא דמ׳יד
 כיון דצא חזיא אסיר קמ״ל דיהובי מיתבה דעתה דסברה אי איכא מידי חזיא חברתה
 ועבדה לה וכתבו תוס' ז״צ ואע״נ דבפ' בחרא דיומא אמרי׳ חוצה אין מאכילין אותו
 ביום הכפוריס אצא ע״פ מומחה והכא שריא משום יחובי דעתה היינו משום שיותר
 יכולה היולדת להסתכן ע״י פחד שתפחד שמא אין עיש׳ן יפה מה שהיא חצה ייתר ממה
 שישחכן החולה ברעב ע״כ: בשי, רי׳ע ז״ל ומהצצין עליה אח השבה משעה שהיא יושבה
 על המשבר ומתחיל הדס צהיוח שוחח. אמר המלקט עיין בהרי״ף ובהר׳ץ זיל: די יוסי
. גמ' אמר רב מודים חכמים לר' יוסי בטבור שצ שני תינוקות ן י כ ת ו ר אף ח מ ו  א
ל כ  האימים שחזתכין מ״מ למכתה׳ אהדדי זה אילך וזה אילך ונמצאו שניהם מסוכנים: ו
. ירוש' כיני מחני־ וכל צרכי חיה געשין בשבח: חני השליא הזאה העשירים ה ל י י מ  צרכ
 מומנין אותה בשבת והעניים טומנין אותה בתכן ובחיל חצו ואצו טומכין אותה בארן כדי
 ליהן ערבו[ לארץ ובבבלי מתניי אהכ-י אמר רשב״ג בנית מלייס טומגין בספצים של שמן

רקא י ק כ י ל  בנות עשירים בסמגין שצ צמר בטת ••עניים במומן: ס
י וכו׳. קא׳ א;לתניי דפירקין דלעיל ל א כ י ב ר אס לא ה מ ו ר א עז ׳ אלי  פרק יט ר
ל גרסי׳ ת ברז ו ש ע ל  ׳ לסליק מיכיה דקתני וכל צרכי מילה עושין בשבת: ו
׳ ובפי כצ הבשר דף קה״ז במקומו של רי-ה היו כירתין מ  ול״נ כלי ברזל ואיהה ברייתא מ
ר לה ש פ א ה ש כ א ל א כל מ ב י ה  עצים לעשות פהמים לעשות ברזל: כלל א״ר ע
ה וכו׳ ר לה לעש. ש פ ה שאי א ל י ת מ ב ש ה את ה ח ו ה ד נ י ש א ״ ע ת מ ו ש ע  ל
 כצ״ל. ומייהי לה בירוש׳ שפ״ב דמגילה. וכה״ג הנן כמי בפסהיס פ׳ אלו דברים ובמכתות
 פ׳ שהי הלהם. ובגמ׳ הכא וגט פסה קפסיק רב יהודה אמר רב הלכה כר״ע ובנמ'
 עביד צריכותא דאי אשמע׳׳ גבי מיצה ה״א ההס הוא דמכשירין דאפשר לעכיהם צא דחו
 שבת דציכא כרת כלומר מיצה בזמנה ליכא כרת דקטן לאו בר עונשין הוא אבל פסת
/ גבי פסה משוס דלא נכרתו עציה י״ג בריתות  דאיכא כרת אימא לידהי שבת ואי אשמועי
 אבל כגילה דככרחו עליה י״ג בריתות אימא לידחי שבה קמ״ל, וכתבו החום׳ ז״ל דהאי
 צריכוהא אדרב יהודה קאי דפסיק כר׳ עקיבא הכא והתה דאי אדר׳ עקיבא א״כ בפי
 שתי הלתם דקתני נמי כלל ארי׳ע הצ״ל וצריכא וכן פירש בלץכסרס עכ״ל ז״ל. ועיין ג״כ
. ונראה לה״ה לצריכותא לאמר בגמ׳ ׳  מ״ש עור בשמם ז״ל בפ׳ שתי הלחם סי׳ ג
 אססקיה לרב יהולה אמר רב מהכי כמי למשניות וצההיא לשתי הלחם נמי איכא צמימר
 דאי לא הוה אפמעי' רביכו הקלוש כלליה לר׳ עקיבא רק גבי שתי הלחם ה״א לוקא
 התם קאמר ר״ע דמבשירין אינם דוחין את השבת משום דליכא לא כרת ולא י״ג בריתות
 אבל הכא גבי פסח או גבי מילה אימא דמודה דאפי׳ מכשירין דחו ואי אשמעי׳ גבי הכי
 בלחוד ה״א דוקא הני דהיו צורך הדיוט צא דתו מכשיריהן את השבת אבל גבי שתי
 הלחם דהוו צורך גבוה ה״א דמודה דמכשיריהם נמי דחו כמו העומר קמ״צ כנלע״ד.
׳ ס״ל לר׳ אליעזר דמכשיר׳ שתי הלחם ומכשירי לולב ומכשירי סוכה מ  ובברייתא מ
 ומכשירי שופר ומכשירי מצה ומכשירי מילה הכל דוחין את השבת וממי מפרש ואזיל
 טעמא דכוצהו. ומפרש נ;מ׳ דאפי' צר׳ אליעזר אין מכשירי מילה בגון ברזל ופחמים
 רוחץ את השבת אצא דוקא היכא דקים ליה בגויה שכלו לו חדשיו כגון שפירש ממנה כל
ל וכוי. ויש ספרים דגרסי במתני׳ ל כ  ימי עבירה מתשמיש רא:ון כך פרש״י ז״ל: זה ה
. ת ב ש ה ב ל י י מ ן כל צרכ  ושאי אפשר ציעשות מע״ש פי׳ כגון מילה עצמה: ב עושי
 וממי מכלי קתני כוצהו כל צרכי מיצה לאהויי מאי לאתי״ הא דת׳׳ר המל כצ זמן שהוא
 עסוק במילה חוזר בין על ציצין המעכבין את המילה בין עצ ציצץ שאין מעכבין את המילה
 סי׳ רש״י ז״צ והיינו לקחני כל צרכי מיצה אפי׳ ציצין שאין מעכבין חוזר עליהן כל זמן
 שלא פירש. ובמסקנת מוקי צה בגמ׳ לצא ברי יוסי לאמר בפ׳ שהי הצהס אפי׳ אלו
 טשלין ואלו מניחין אף זו היתה תמיל פי׳ לחלא מיצהא היא ה״נ פירש חוזר אע״פ שאין
. את הדס ואע״פ שהוא עושה חבירה אפ״ה ן י צ צ ו מ  מעכבי; למצה נמר מיצהא היא: ו
 שרי ומשיה סכנה דדמיא דאספלכית וכמון קתכי מה אספלנית וכמון כי צא עביד סכנה
א אף הכא כי לא עביד סכנה הוא וצא אמרי׳ דם מפקד פקיל והרי היא כאילו נתון  ה
ל חבירה במציצה זאפ״ה שרי משים סכנה מ  בכצי ובמציצה צא עייל חבירה ח5א ודאי ע
. "׳ס דגרסי י-^ז. וכן הגיה ה״ר ׳הוסף ז״ל בכל מקום שהוא ן ו מ כ : ו  המ איתא בגמ׳
. אבל ביו״ט ו מ צ ע ה ב ז ו ו מ צ ע תן ב ו ן זה נ ף יין ושמ ר ס לא ט  נזכר במשנה: א
 אהילו לשרוף ולבלבל ולערב יפה יפה מוהר ומתני׳ דקתני נותן זה בעצמו וזה בעצמו
 לטרוף בלבד הוא דקאמר וצאו לוקא קתני נותן זה בעצמו ובהכי אתיא מהר׳ כר״מ
 דקאמר בברייתא בנמ׳ דטורסיז יין ושמן לחולה בשבת משוס דלא בעי לחולה עירוב
 ובלבוצ יפה יפה אבל למילה רבעי עירוב ובלבול יפה יפה אין מערב יפה יפה אלא נותן
 זה בעצמו וזה בעצמו כלומר בטירוף כל דהו וכדכתיבנא וממאי דכתיבנא משמע דטירוף
׳ ר״א דתולין לף ק״מ מוכח התס דטיחף הוי בפח ׳ פ מ  לשין עירוב כל דהו אבל מ
. וכתב הר"] ו״צ להיכא דאיכא חמימי ליחיז קידם ו  יותר מעירוב. ובטור י״ל סי׳ רס״
 ואשהפוך הנך לצאחר מילה בכה״ג איכא למילק אי אמרי׳ תדחה מילה כיון שאס נמול
 נצטרך אח״כ צחלל את השבת במכשירין או ליצמא השתא מיהח כדין מהצינן ובתר הכי
 פקוח נפש הוא לדחי את השבת והלמב״ן ז״ל כחב לשרי צמימהליה שאין למצוה אלא
 שעתה ואין לוחין את המילה מפני שנצטרך אס״כ צלחות את השבת לבחר הכי שק״ג

t \ 0 

 להשוותם אבל שלא נמתמץ ולאי לא חיישי׳ צלילן לקיימא לן בר״ש ללנר שאין מתכוין
 מותר ע״כ. אבל אחחולי באוצר חחלה מתתלינן ומני ר״ש היאללית ליה מוקצה כן פירש
 שמואל למתני' ורב חסלא אמר אבל לא את האוצר שלא יחחיל באוצר תחלה ור׳ יהולה
 היא דאית ליה מוקצה וד׳ וה׳ לוקא ל׳ מאוצר קטן והי מאוצר נלוצ וממילא כמעת מינה
 ללא יגמור אה האוצר: ומפנין תרומה טהורה. אבל טמאה לא דצשריפה קיימא:
 וכתב ה״ר יהוסף ז״צ ברוב ספרים גרסי׳ מפנין ויש ס״א לנרסי מטצסלין החמה וכו׳
 וכן נ״ל עיקר לאי גרסי׳ מפנין א״כ גבי סיפא לקתכי אבצ צא את הטבל וט׳ ר״ל אין
 מפגין אותה וקשה להל׳׳ל רבותא לאפי׳ בטלטול הזי אסיר אבל אי גרשי׳ ממלסלין אתי
 שפיר דבשצמא ברישא אתא צאשמוע׳׳ דאפי׳ הרבה מותר לטלטל ע״כ קאמר מפנין לעיקר
 אותה המשכה אינו על הטלטול כי פשוט הוא שמותר לטלטל תבן ותבואה ולא בא לומר
 אצא שמותר לפנות הבית לגמרי אע״פ שהוא הרבה אבל הכא בסיפא בא להשמיענו דין
 הטלעוצ עכ״צז"צ.ופי׳רש״י ז״צ תרומהסהורה דתזיא לבהמת כהן אבל תרומה סמאה
 לא לאשי׳ לבהמת כהן לא חזיא 3:בה דאע״ג דכחול חזיא כדתניא בפ׳ כל שעה בפסחים
 שאם רצה כהן מריצה לפני הכלב בשבת וביו״ס צא חזיא לזו היא ביעורה מן העולם או
 להיסק או לבהמה ואין מבערין תרומה טמאה וקדסיס טמאים ביו״ט כלתכן אין מדציקין
 בשמן שרסה ביוייס ע״כ. אבצ בפי׳ הר״ן ז״צ אבל תרומה ממאה אינה ראויה לבהמת
 כהן דלהיסק עומדת כלאמר רבה בס׳ במה מלליקין כשם שמצוה צשרוף את הקלשים
. וכראה דכן דעת התוס׳ בר״פ  שנטמאו כך מציה לשרוף את התרומה שכטמאת ע״כ
 אין צדין דף כ״ז דמציתה בשריפה וצא להאכילה לכלבים: ודמאי. ע׳ במ״ש במ״כ
 לפ״ג דעיחבין: והתורמוס היבש וכוי. ובגמ׳ לזקא יבש אבל לה לא מ״ס דמון
 למריר לא אכלה: מפני שהוא מאכל לעזים. כך צ״ל במשכה: אבל לא את
 הטבל . והא לאחר רב בפ׳ כירה טבצ מוכן הוא אצל שבת שאס עבר ותקנו מתוקן
 ה״מ לענין בטול כלי מהיכט שלא החמירו כמו לעכין בטלטול ביליס. תוס׳ ז״צ: ולא
 את הלוף ולא את החרדל. ובגמ׳ ת״ר מסצסצין את החצב מפני שהוא מאכל
 גנבייס ואת החרדל מפכי שהוא מאכל ליוכיס רפבג״א אף מסצסצין כברי זכוכית משני
 שהן מאכל לכעמיות ח״ל ר׳ כחן אצא מעתה חבילי זמורות יטצטלו מסכי שהן מאכל לפילי;
 ורשב״ג אמר לך נעמיות שמחי פילי! לא שכיחי: וכתבו תיס׳ ז״ל משמע דרשב״ג מודה
 צת״ק למחיר בחרדצ יהא דתק רשב״ג מתיר בלוף וכ״ש דמתיר בחרדל ע״כ: וכתב
 סר״ן ז״צ מסקנא בגמ׳ דאי אית ליה נעמיות• או פילי] או שברי זכוכית וחביצי זמורות
 מותרין צסצטל אצא לרשב׳יג מפרש טפי ואמר אע״נ לצית ציה כעמיות מטלטלין שביי
 זכוכית כיין שלרבן של בני מלכים *גדל אותן לס״ל כר״ש לאמר לעיל ספ״ח שרצים כל
י מלכים הם וכמו שכתבה׳ שסוצא קיימא לן נתחיה לאין מסצסצין לבר שהוא  *שלאל מ
 מאכל לתיה וצעוסות כל היכא דליתנ״הו ברשותיה והא דתכיא ואת החרלצ מפני שהוא
 מאכל ליוכיס פצינא אמתנ׳׳ דתכן ולא את הלוף ולא את החרדל ואעפ״כ פסקה הרב אלפס
 ז״ל וכן הרמב״ם ז״צ ומשמע דם״צ דתכא דמתכי׳ ותנא דברייתא לא פליגי אהדדי אלא
ה ומר כי אתריה באתריה דתנא דברייהא היו רגילין לגדל ׳וכים ובאתריה  מר כי אהד
ק אבל לכ״ע אין מסלטלין אצא מה שהוא לנהמה היה  לתנא דמתני׳ לא היו רנילין ב
 ועוף המצוין אצל בני אלם ע״כ: ב אם התקינן למאכל בהמה. כתב בעל המאור
 ו״ל לעיל פ׳ כל הכלים כלצו של לבר כל התקנה בלשון הפעיל אינו אלא הכנה והזמנה
 במחשבה בלבל ע״כ: ובגמ׳ בברייתא פלינ רשב״ג זקאמר לוקא חבילים הכיטצין ביד אהה
ה: ואם לאו אין  מטלטלין אותן אבל בשתי ילים אסור לטלטלן ולית הלכתא מתי
 מטלטלי] אותן. משים לסחמ״הו להיינו להיסק קיימי בעינן בהו הזמנה: תרנגולת
 וכ!׳. ביל סיף פרק כ״ס מה״ש וז״ל ההרננולת שברחה אין מללין אותה מכני שהיא
 נשמטת מן היד ונמצאו אגפיה נתצשין אבל לוחין אותה על שתכנס ע״כ אבל הראב״ל
 ז״ל פי׳ כטעם שפירש רש״י ז״צ מפני שמנבהת עצמה מן האיץ ונמצא זה מטלטלה:
 ומדדין, היא מלה עברית כמו אדדה כל שטתי וכמו אדדם עד ביה אלהים. הרמב״ם
 ז״ל: ומדדין עגלים וסייחין. ל״נ ברה״ר דהכי הניא בברייתא בנמ׳ אין עוקרין
 נהמה חיה ועוף צנמר׳ מן הארץ דסלטוצ מידי דלא חזי הוא ומדדן בהמה חיה ועיף
 במצר אבל לא לרה״ר והאשה מדדה את בנה ברה״ר ואץ צ״ל בחצר והתרנגולת אפי׳
 בחנר דוקא לוחץ אבל לא מדדין מפני שמגבהת עצמה מן הארץ ובשבת לא הזיא למיד׳
 חבל אווזין וכן שאר בהמה חיה ועוף כשהוחזץ בהן הן הולכין ברגליהן ופי׳ רש״י והר״;
 ז״ל ומיהו ברה׳יר צא משוס שמא יגביהכ מן הארץ ונמצא משאן לאיכא היסורא דאור״הה
 דסחמא כרבנן דפליגי עליה דר׳ כחן בהמככיע גבי המוציא חיה ועיף בין חיים בין שהוטיס
 חייב והאשה מדדה את בנה אפי׳ ברה״ר דאי כמי מגבהה ליה חי טשא עצמו דבאדם
 מידו רבנן צר׳ נהן ע״כ: ועול כ׳ הר״ן ז״צ ואמ״נ לחנן במתני׳ ומדלין עגלים וסייחים
 וקתכי להו דומיא דהאשה מדדה את בכה. ומפרש בגמ׳ להאשה מדדה אה בנה אשי׳
 ברה״ר ומיכה שמעינן דעגלים וסייהים נמי אפי׳ ברה״ר והכא בברייתא אמרינן ללוקא
 בהנר צא קשיא לכי גזריכן ברה״ר לוקא בקטנים שבהן למהוך שהן קשין להכהיגן
 ברגליהן תי שרית ציה לדדויי אתי לטצטולינהו אבל בגדולים שק נותין לילך
ח. אפי׳ ברשות  ברגליהן צא גזריכן ומתני׳ בגדולים: והאשה מדדה את בנ
 הרבים והכי איהא בגמרא והיינו טעמא משום דאי נמי מגבהה ציכא איכורא
 דאורייהא דבאדס מולו ליה רבנן דחי נושא עצמו: אבל אס היה גורר
 אסור. וכן הלכתא למון שהוא קטן כ״כ שאיני אלא בירר לא מודו ציה רבני צר׳ נתן
 ונמצא פסקן שצ לברים לאין עוקרי; בהמה תיה ועיף בין גלולים בין קטנים אפי׳ בהנר
 משוס לטלסוצ מילי ללא חזי הוא אבל מללין אותן אס גלולים הם חפי׳ ברה״ר ואם
 קסנים הס נתנר בלבל אבל לא ברה״ר חין מן התרנגולת שאץ מללין אוהס כצל משום
, ברה״ר בזמן שנוטל אחת ומניח אתת אבל  פמגבהה עצמה וההשה מללה אה בנה אפי
ד י  גורר אסיר ומיהו קשיא לי היאך חדלין בהמה חיה ועוף כלל ואפי׳ בחצר הא כל מ
 דלה חזי לשלטיל כפם שאין מטלטלין את כולו כך אין מסלטלין מקצה; כדמוכח בפ׳
 שואל דתנן גבי מת ובלבד שלא יזיז אבר אחל מאבריו לפיכך נ״ל להכא משום צער
״ל: ג אבל מסעדין,  ב״ה נגעו בה ודוקא כשנריכין לפך אבל כשאין צריכין צא עכ״ל'
 כר.נ ה״ר אשר ו״ל רבעו יצחק נסתשק אי הא מןתני מםעדין איו״ט קאי בדוקא או



 משכת מלאכת שלמה שנת יב
ט בסיפא אחר בלצי׳ ה.  דר׳ מייא. ומיקר הגרסא שני תינוקות בנו״ן לשון זכר וכן בתר ה
 ונ״ל דמי שהיו לו שני תינוקות קאי אאב שהוא בעצמו מל את בניו ועליה רמי חיוב־.
 וגביה שייך סרלא אבל אס המוהל איש אחר נראה דודאי דשניהם פכיורין צכ״ע האב
 פטור מפני שהוא לא עשה החבלה והאחר ג״כ פמיר מפני שהוא אנוס דלא סליק הדעתי׳
 שיטעו כדי שישאל אותם שמה עבר זמנו או שמא לא הגיע זמנו וסמך קצה יש לדיר
 מדאמרי׳ בגמ׳ פסתים פ' אלו דברים דהבא על יבמתו והיא נדה והיא לא ידע לפטור
 מחטאת שהרי ברשות עשה דהא אינו רגיל ביבמתו כדי שישאלנה אבל אס בא על אשתו
 והיא נדה חייב השאת מפני שלא שאלה ופסקה להלכה הרמב״ם ז״ל שם בהלכות שגגות
 כך נלע׳יד אע״פ שיש לחנק. ועיין בסי׳ ק״ה לשאלות ותשובות החכם ה״ר מ;הם עזריה
ו וכו׳ ה״ר יהוכף ז״ל מתק מלות הא כיצד וכתב כן דרך כ ר ד ד כ צ י  נ״ע־־ ה הא כ
 המשנה בנצ מקום דצא גרסיק כיצל לגין מגצה נקראה גי״א בי״ב בי״ג בי״ד בט״ו לא
ד בין ל ו  פתוה וצא יוהד כרכין המוקפין חומה קירין בהמשה עשר וכי׳ ע״כ: נ
ת וכו׳. ביל פ״א להלכות מילה סי׳ י״ב וכתוב שם בכסף משנה ודע שסרא״ש ו ש מ ש  ה
 ז״ל בתשובה חלק על רבינו וכתב למילה שלא בזמנה אינה לוחה אפי׳ יום טיב שני
 של נציות וממתני׳ ללא אשכח נימול לשנים עשר אלא בשני ימים סיבים של ר״ה אין ראיה
 רמתני׳ נשנית בא״י ע״כ וכתוב ברש״ל ז״ל שני ימים של ר״ה אתיא כאהרים ללית להו
ץ וכו׳ ומחק ה״ר יהוסף ז״ל צ י ו הן צ  לתיית אל׳׳ו אי נמי בה״1 קאמר ולו״ק: ו אל
 מלה הן . ובערוך בערך צץ השובה רב האי באין ז״ל ואביו רב שרירא גאון ז״ל בשר
 החופה את רוב העשרה לאמריתו אמאי אפקוה בלשון ציצין כך הוא כל הבשר החופה את
 העטרה אינו נקרא ציצין אלא אס נטל מקצהו ושייר מקצתו הנה מעט והנה מעט נקראו
א ל : מל ו כ  אותן מעט הנותרים ציצין מפני שלומין לסנפירץ ותרגום סנפיר ציצץ ע״
ו לא מל. ירושלמי הני וענוש כרה והקשו חושי ז״ל תימא ל י ה כא ל י מ ע את ה ר  פ
 אמאי איצסריך למיתני האי ?יון לכבר תנא לבשר החופה את רוב העטרה מעכב המילה
 וכי לא פרע עליין רוב עטרה מכוס; ע״כ, ונלע״ל לומר למה מעם קאמר כדמשני
 תלמודא בכמה לוכתי א״נ ממשנה יתירה שמעינן לכל זמן שהוא מתעסק במילה חותך
' רס״ד. וכתוב שם בבית  אפי׳ ציצי[ שאין מעבבין דחשיב כאילו לא מל עדיין ובטור י״ד סי
 יוסף והנה בהיות ספרד עצ תלה נסתפק להם מה נקרא עטרה אס הבשר אשר בראש
 הגיד כולו או אס הוא לבד ההוס הגבוה הסובב אשר בין אותו הבשר והגיד כי נמצאו
 המפרשים והפוסקים מתחצפים בלשונם פעם יורו כן ופעם יורו כן וראיתי קונטרס מחכם
 אתד שכתב אז עצ זה והכריע דעטרה דלגני מילה היא הבשר אשר בראש הגיד כולו
ב וגם כתב ליש ספרים ללא גרסי  ע״כ ועיין עול שם. ומחק ה״ר יהזסף ז״צ מלת ח

א ק ר ק פ י ל  מצת בשר: ס
. בגמ׳ פריך השתא ר׳ אליעזר אוסוסי ׳ ן וכו י ל ר תו מ ו ר א עז  £רמ כ ר׳ אלי
 * אאהל עראי לא מוסשינן כלכהבינן לעיל בפרק כל הכלים על ההיא לפקק
 למעבל לכתהצה שרי ומשני ר״א כר״י ס״ל להניא אין בין יו״ט לשבת אצא אוכל נפש
 ר״י מתיר אף מכשירי אוכל נפש ורר״א עדיפא מלר״י למתיר אף מכשירין שאפשר
 לעשותן מעיו״ט. ונצע״ד דלכך סמך האי פירקא לפרקין דלעיל משוס לשייכי בתל טעמא
 דכמו דר׳ אליעזר ס״ל מכשירי מילה שאפשר לעשותן מע״ש מותר לעשותן בשבת ה״נ
 ס״ל למכשיר* איכל נפש אע״נ דאפשר לעשותן מעיו״ט מותר לעשותם ביי״ס: והכ״א
ן י תנ ו ץ נ א ן וכוי. מלרבנןלחול הוא לאסור משום למחזי כמעשה חול: ו י ל  אין תו
. בגמ׳ בעינן שימר מאי ומשני רב כהנא שימר חייב חטאת והוי סלוגתא מן ה י ו ל ת  ל
 הקצה אל הקצה לר״א שרי לגמרי וחכמים מחיינין ציה חטאת ולכוותה אשכחן נמי גבי
 עיר של זהב דר״א שרי לכתחלה ור״מ מחייב חטאת אע״ג דאיכא .למידתי להתם ר׳
 אליעיר לא קאי אר״מ לאמר חייב ךק ארבכן לאמרי פטור אבל אסור וכמו שכתבתי
. וצריך לפרש ולומר ט ״ ו י ה ב י ו ל ת ן ל י תנ ו ל נ ב : א ׳  לעיל בם׳ במה אשה סי׳ ג
 שאם היה עושהו מאתמול לא היה טוב כ״כ וחזק והא לתניא בסירקי' דלעיל דאין
 מסננין את החרדל במסננת שצו ביו״ט אם היה עושהו מאתמול לא היה מתקלקל חוס׳
ם וכו׳. פי׳ הר״ן ז״ל על גבי שמרים הניתנין י ר מ י ש ב ם על ג י ן מ י תנ ו : ב נ "ל ' 
ל י ב ש : ב כ  במשמרח מבעו״י כדי שיהיו צוללין אח היין מפני הקמחין שקורין קאכאש ע״

. ת־ס׳ ן י ר ד ו ס ן ב י ן את הי י נ מסנ . הצל״י קמוצה וכן נקל ה״ר יהזסף ז״ל: ו ו ל צ י  ש
ת . (ה״ר יהוסף י ר צ ת מ פ י פ כ ב : ו  שבת^ם״פ ח׳ שרצים ובפי בתולה נשאת לף ו׳
 ז״ל נקל הס״א הראשון בצירה). לכל כה״ג הוי שנוי כיון שאינו מסננן במשמרת ומיידי
 ביין עטר ומיהו מפתתי הכי לאי ביין צצול אפי׳ במשמרת שרי כלאיתא בגמ׳ ואי ביין
 עכור לצא משתתי הכי אפיי בסולרין ובכפיפה מצרית אסור למ״מ בורר הוא אלא
 כלאמרן. וכתב הר״ן ז״ל בביצה ר״פ המביא בשם הרז״ה ז״ל למשוס לביין ליכא למיחש
 לסחיטה משוס לסחיטה מתורת כביס מיתסרא וביין כי שתיט אכתי נשאר לכלוך אדמימות
. ועול נראה שחירן הוא ז״ל שם תירז  מש״ה שרי לסנן הכא את היין בסדרי[ ע״כ
 אחר להכא בסודרין שעומדין לכך דבהנהו לא אתי ודאי למיסחט ע״כ: בפי׳ ר׳ ע
 ז״ל והוא שלא חהיה הכפיפה גבוהה וכוי עד שלא יעשה אהל עראי. אמר• המלקט וי״מ
 משום שנוי והיכר בלבד וכדפי׳ ר״ע ז״ל ג״כ בריבא נבי סולרין שלא יעשה כלרך שהוא
 עושה בחוצ והתם ברישא כיון דאיכא שכוייא אחרינא דלא עביד גומא שסיר למי•
. שהחרלל נתון לתוכה להסתנן וקולטת הפסולת ל ד ר ת של ח נ נ ס מ ה ב צ י ן ב י תנ ו נ  ו
 והחצמון שלה נוטף ומסנן עמה והוי לחררל למראה והחלבון שהוא קשור נשאר למעלה
 ושר• כליהבינן טעמא בגמ׳ לסי שאין ששין אותה אלא לנוון למראה שהחלמון יפה לגוון
 ולא החלבון הלכך אילי ואילי אוכל הוא ואין כאן ברירת פסולת מתוך האוכל. הי־״ן ז״צ ־
 וכתב רש״י ז״ל ורבינו הלוי פירש סינונה של ביכה לתוך תבשיל היא וצא לתוך חרדל
 ובמסננת של חרדל הוא דשרי משים שנוי ויורד לתוך הקערה שהוא כלי שני ומחלבו
 התבשיל ע״כ ומייתי לה בפרק ר״א דמילה דף קל״ד. ובירושלמי כיני מתני׳ מפרריז
. גרס׳׳ ונקרא נמי קוכדיסון כמו שכתבתי ריש פרס ן י ל מי ו נ י  ביצה במסנכח של חרדל: י
. בגמ׳ דייקי׳ הא בצונן ן י ר ש ו פ ת ב י ת ל ה ן את ה ן שורי  בתראלתרומות: ג אי
! ס ו  מותר ומתני׳ ר׳ יוסי היא לתניא אין שורק אח החצתיח לח בחמין ולא בצונן ד י

 אומר

 הוא ללחי צה וצא מכשירי מיצה ומחר יייקא לה הכי לקחני לא שחק כמון מע״ש
 לועס בשניו ונותן ואס צא התקין מע״ש כורך עצ אצבעו ומביא וצא קחני בשאין צו כמון
 בביתו או שאי אפשר ללעוס בשניו תלתה למלקתני תקכתא וצא קחני לחייה ש״מ כלאמרן
 ועול לכורך עצ אצבעו ומביא״) ואפיצו מחצר אחרת כשלא חגהיר, כלשון הריץ ז״צ

 נשתתפו איסירא לרבנן מיהא איכא. ואס איתא למכשירין כתוב לרן לסיר
; ובית יוסף נם׳״ של״א יישבו: ד י כ ע , ה ר ה ה ש צ י 0 מ ח ז ה ח ל י . מ מ ק מ ה כ צ י  דלאהר מ
 רבריהם במקום כרח אלא ש״מ שאין צרכי סכנה של אהר המילה דוחין אח המילה בחחצה
 אצא שמל ואח״כ מחצל צצורך הסככה עכ״ל ז״ל. ואין כן לעת הרז״ה ז׳צ שהוא ז״ל
 אמר לכל היכא לאשהפוך המימי לבהר מיצה הלחה מילה וכן לעח הרשב״א ז״צ והביא
 ראיה מלחנן בס״ק לביצה בה״א לא ישחוס אא״כ היה לו לקר נעוץ מבעו״י וב״ש מחירין
 ואס איתא שמלין מסכי שבשעת מילה אין כאן דחיית מכשירין יאח״כ סקוח נפש הוא
 שדוחה הכא נמי נ־חיס מפכי שמחת יו״ט יאחר מכאן נימא שמצות כסוי היא שלוחה
ד  אלא ש״מ כל שאנו יודעין בתחלח הדבר שיבוא לידי איסור מלאכה דוחין את המצוה כ
 שלא נבוא בסוף לידי כך ומה שהתירו לו לכרוך על אצבעו ולהביאו ולא דתו את המיצה
 בכך כשם שדחו אותה מפני הבאת איזמל ואפי׳ דרך גנות וקרפיפות היכא ששבת בתוך
 הבית איכא למימר דאי אתיידע מילחא מקמי מילה אה״כ ומחני׳ בדצא ידעי עד לאחר
 מילה ואה״ה כל כמה דאפשר לשכויימפכינן אלו דברי הרב ז״ל ואפשר הן אבל זו של דקר נעוץ
 איכה ראיה לפי דעתי שאין שחיטה ביו״ס מצוה קבועה כמילה ׳בשבת עכ״להר״ן ז׳׳ל:
. איה לל״ג ואפילו בוי״ו ומ״מ לרך רה״ר לא אע״פ שמביאו ת ר ח ר א צ ח י מ פ א  ו
. ק״קלע״ל אמאי לא חכי רוחצים דלפיס. ן ט ק ת ה ן א י צ  בדרךמלבוש: ג מרחי
 ובירוש׳ חכאי לבית רבי מרחיצין את המילה וכו׳ כללעיל פ׳ ר״ע. ויגמ׳ אמרי׳ הלכה
 כראב״ע בין בחמין שהוחמו מע״ש בין בממין שהותמי בשבת בין הרחצת מילה בין
 הרחצח כל גופי מפכי שסככה היא לו ופי׳ הר״ן ז״צ ומיהו הך רחיצה לשרי לפני מיצה
 לוקא בחמין שהיחמו מע״ש אבל בחמין שהוחמר בשבח לא לרחיצה למקמי מיצה מכשירין
 כינהו ולא לחו שבת אלא אליבא לר״א עד כא] לשונו ז״צ: בפי׳ ר״ע ז״ל האי
 מרחיצין צאו כלרכו הוא לתנא סיפא וכו׳. אמר המלקט רבא צא כיחא ליה
 בהאי אוקימתא משוס למרהיצין קתני ומתרץ איהו צמתניהין בנמרא הכי מרחיצין
 את הקטן כין לפני המילה בין לאחר המילה ביום הראשין כלרכו וביום השליש*
 שחל להיות בשבת מזלסין עציו ביל אבצ צא בכלי ר׳ הלעזר בן עזריה אומר מרתיצין
 את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמר ויהי ביים השלישי בהיותם טאביס
 וברייתא מסייעא ליה והאי קרא למייתי ראנ״ע לאו ראיה גמורה היא להכי תניא
 בהדיא בברייתא אע״פ שאין ראיה ללבר זכר ללבר והיינו טעמא כלמפרש בגמ׳ משום
 לגדול לא סציק בשרא הייא פי׳ אין מכתו מעלה ארוכה מהר אבל קטן מעלה ארוכתו
י ואמר הכי אנא בהלי תרנימנא  מהר ומתרפא מידי סכנתו ורנא נופיה קהלר ביה ממ
 דסבי דאינון רב יהודה ורבה בר אבוה למה צי לאע״ג לברייתא כוותיה דייקא בהדי׳ מתני׳
 כותייהו דייקא מדקאמר ר׳ אלעזר בן עזריה מרחיצין את הקטז וט׳ אא״ב ת״ק מזלפין
 ביום הראשון קאמר היינו דקאמר ציה ראב״ע מרחיצין אא״א ת״ק מרחיצין ביום ראשון
 קאמר (־לשון רש״י ז״צ בשני הימים ע״כ וגס בסיף השגיא כתב בימים הראשונים)

. י״מ י ש י ל ש ם ה ו  ומזצפין עצי.׳ ביום השצישי ר׳ אצעזר אףמרחיצין מיבעי ליה: בי
 דנ״ש יום ש;י כמו כסי׳ ר״ע ז״צ לעיל בפ״ט (וכמו שנראה מלשין רש״י ז״צ) והר״ן ז״צ
 פי׳ בפ״ד מדדים ד׳ ל״א דקרא לא אחא צמימר דביום השלישי כאיב ציה טפי מיומא
ד שיהיו חלושין ביותר שככאבו שלשה  קמא אלא לכך המתינו שמעון ולוי עד יום השלישי כ
מע ג״כ בפכ״ט לפרקי ר׳ אליעזר דביום השלישי הכאב היא יותר כבד.  ימים ע״כ וכן מ:
 וכן משמע מפי׳ ר״ע בפ״ל לתעניות סי' ג׳ וכן משמע ג״כ מפי׳ הרמב״ם ז״ל ללעיל
 פ׳ מ סי׳ ג׳ וגס מפירושו ז״צ אשר פירש כאן. ועיין בתשובות ה״ר איסרלן סי׳ נ״ו. גם
 בפי׳ הר״ן ז״ל כאן ונם במגיל משנה שלקלקו מלבר׳ הרמב״ם ז״ל לדוקא לאחר המילה
 ממש רוחצין א״נ בשלישי אבל לא בשני. וכתב הר״ן ז״ל עול שכן מטין לברי הרב אלפסי
. וה״ריהוסף ז״צ הגיה אנלרוגינס וגם י ט ס ו ו נ י ג ו דר אנ ק ו פ  ז״ל ועיין עיל שם: ס
 נקל פתח כ:ו״ן השניה וכן נקל בכל מקום שהוא נזכר במשנה. וכתב פה וצ״ע לתנן
. למילה בלחול ס ו נ י ג ו ר ד נ א ר ב י ת ה מ ד ו ה  אין מחלצי; עליו לשון יחיל ע״כ: ר׳ י
 הוא דמשוי ליה כזכר מרבויי דכל אבל לכל שאר הדברים כתשה מש!י ציה. ובת״כ פ״א
 לפרכת כי תזריע קאמר עיל ר׳ יהודא שאם לא נימול האנדרוגינוס ענוש כרת. ות״ק
 ערלתו כתיב מי שהוא כולו ערל יצא אדחניטס מ׳ שערצתו ערלה ודאי לוחה שבת ולא

 ספק. והאי קרא בשבת כתיב דכתיב וביים השמיני וילפי׳ מיניה אפי׳ בשבת וכתיב
ת ו ק ו נ י י ת ו לו שנ י  בסיפיה ערלתו דמשמע מיעוט ערלתו של זה ולא של אחר: ד מי שה
 וכו׳. פליגי אמוראי בגמ׳ בגרסת המשנה זהנרסא שתפסו רבות׳ מיקר כך היא וכוי עד סוף
 לשון ר״ע ז״ל: אמר המצקמ ולפי האי גירסא מתני' ר״ש בן אלעזר היא וה״נאוקי
 לגרסת מתני׳ רב הונא בירושלמי. ודלא כר״מ דמוקי סלוגתייהו אליבא דרב יהודה באחד
 בשבת ואחד לאחר שבת אבצ אהד למול ע״ש וא׳ למול בשנת ד״ה פטור ור״ח תני איפכא
 אומר היה ר״מ לא נחצקו ר״ה ור״י על שהיו לו שני תינוקות אחד למול בע״ש והחד למול
 בשבת ושכח ומל את פל ע״ש בשבת שהוא חייב על מה נחלקו על שהיו לו שני תינוקות
 א׳ למול אתר השנת ואחד למול בשבח ושכח ומל את שלאחר השבת בשבת שר״א מחייב
 חטאת ור׳ יהושע פוסר ודבי ר׳ ינאי מפרשי טעמיה בגמ׳ וגס בפסחים פ' אלו דברים
 דף ע״ב ושם בס" ה׳ כתבתיו יותר באורך ישם נתבאר החילוק שצ נתנה שבת לדחות
י ושניהם ר׳ אליעזר מ  שפירש כבר כאן הרמב״ס ז״ל. ואליבא דר״ש בז אלעזר מפרש מ
 ור׳ יהושע לא למלוה אלא מע״ז ר׳ אליעזר סבר כע״ז מה ע״ז אמר רחמנא לא תעבול
 וכי עביל מחייב הכא כמי ל״ש ור׳ יהושע החס לאו מנוה הכא מצוה. ומאי לפריך שם
 בגמ׳ פםתיס פ׳ אלו דברים דף ע״ב דר׳ יהושע אלר׳ יהושע מההיא לתכן התם א״ל
 ר׳ יהושע צא אס אמרת באימורי צבור שיש להם קצבה נכתב שם. וממי דפ׳ ספק אכל
 דף י״ס והתם הנרסא אחד למול בשבת ואחד למיל אחר השבת ושכח ומל את שלאחר
 שגת בשבת ר״א מחייב חסאת ור״י פוטר. וביל בס׳ שני להל׳ שגגות סי' ח׳ ופסק כלישנא



 «** מלאכת שלמה שבת
. גמ׳ אמר רב לא שנו אלא בשוכח אבל במניח כעשה ה ד ל צ ה ע ט  המתערב •י ב מ
 חבית בסיס לדבר האסור ואשור להטותה שאף החבית מוקצה ומתני׳ דקתני מסם על
 צלה ולא ימול האבן ממש להוי האיסור נופיה למשמע דכל היכא דאיכא איסורא
 והתירא בהתירא טרחינן באיסורא לא סרחינן רשב״ג היא לתניא על ההיא לתגן בי״ט
 פ״ק ובה״א בורר כלרכו וכו׳ אמר רשב״ג בל״א לבורר כלדכו שהאוכל מרובה על
 הפסולת לאי שקיל אוכל מסיש בסרחא אבל פסולת מרובה על האוכל לברי הכל בורר
 ואוכל ומתני׳ נמי כיון לאי בעי משקל טליה יין מן'החבית לא משתקיל ליה יין שבשוליה
 על לשקיצ ומגבה לה לחבית כפסולת מרובה למי לאי בתתלתו לא מנכה לה לחביח סוף
 סיף מיבעי לי׳ צאגבוהה חו לחבית הלכך ה״ל מפיש בשרחא וטרי לי צאגיוהה מעיקרא.
. תיס׳ שבת פ״ג דמ״ד ילפרק ר כ ל ה ע ת ש ו ע  והביאוה סיס׳ זי׳צ ס״פ במה טומני;: מ
׳ שי״א: בנקודת סגול הלמ״ד  חלון לף ע") והרח״ש פ׳ כירה דף קע״ז טוא״ח פ
ע ז״ל ריק או רעי או צואה נראה לרעי היינו ליללים  והשי״ן האחרונים: בסי׳ ר״
. ט ו ט ר מ ס ה ב ח נ ק  הקטנים וצואה לגדולים או צואה חקרא העבה ורעי הרכה: מ
ד הוא ובגל המטונף שרייתו זהו כבוסי והראיה מדאמריק בס׳ ואלו  דס־זס כר של מ
 קשרין גבי היה מהלך בשבת ופגע באמת המים היכא ציעבד ציעכר במיא מיחווסן מאניה
 במיא ואתי לידי סחיטה ומדאיצטריכא ליה למימר ואתי לידי סתיטה ולא אמרינן דשרייה
ד מטונף הוא דאמרי׳  גופא אמרה משום דשרייתו במים זהו כבושי ש״מ דדוקא מ
ר ל עו ל ש ה ע ת י . הר״ן ו״ל: ה  הכי אבל כשאינו מטונף לא. כך ראיתי בספר התחמה
. בזבחים פ׳ דם תטאת כתבתי בא רך מאי דקשה ה ל כ ת ר ש ם ע ה מי י ל ן ע י תנ ו  נ
א ״ ש  אמת:׳׳ מההיא לאחד הניד ואחד השק ואחד העיר טעונים כבוס: ה״ג ב
ה ל ו ה כ ל ב ט ת ה ק א ל ס א מ ״ ה ב ן ו פי ת וקלי ו מ צ ן ע ה ל ש ל ה ע ן מ רי  מעבי
. ובגמ' הוא דמחליף השטה ר״נ כפי׳ ר״ע ז״ל וכן היא בהר־״ף ז׳׳ל. וי״ס(גורס־ן) ה ר ע ו נ  ו
 בש׳יח מגביהין מעל השלח; והכל אחל לבין מנביהין בין מעבירין הוי ביד. וכתבו תוס׳
 ו״ל במסכת עדיות לא מתנייא בהדי קולי ב״ש וחומרי ב״ה והיינו כרב נחמן והא לצא
 מייתי סייעתא מהחם משום דמאי אילמיה דהאי מהאי ע״כ ולפי מה שאנו מהפכין הני׳
 צמו שאמר רב נחמן משוס דב״ה כר״ש אמריי בגמ׳ •שלהי מכלתין לב״ה תשיב כסתמא
. ה ר ע ו נ ה ו ל ו א כ ל ב ט ת ה ק א ל ס  והביאוה תוס׳ ז״צ בסי במה טומנין דף נ״א: מ
 חימא והלא היא בשים לדבר האסיר דהא לא הוי שכח הואיל והניחה שס מדעתו ויי׳ל
 דלפי׳ ר״ת ז״צ ניחא לפירש ללא הוי בסיס לדבר האסור אלא כשדעתו להניחם שס כל
 היזם א״נ כיון להוו שם אוכלין ה״ל בסיס ללבר האסיר וללבר המותר ושרי כדמוכת
 פי׳ נוטל ועוד לאין זה מניח בטנה להא אינו חושש היכן יפלו. י תוס׳ ז״ל במם' יו״ט.
 וכתיב בשה״נ סי׳ ל״נ פי׳ רביכו שלמה ז״צ קליפין קליפ׳ אגוזים ועצמות קשים שאין ראויץ
 לכלב וכן מצאתי למפרשים ז״לדאפי׳ אם אינם ראויץ לבהמה שרי לטצטולינהו דאי ראויין
׳ ורביט ישעיה ורבינו יצחק ז״צ כתבו כי שרי ר״ש לסלסול* ט  אפיי ר׳ יהודה מידה ו
 עצמות וקציסין כגון עצמוח דחזיין לאכילה וקליפין דחזיין למאכל בהמה איל מידי דלא
 חזי לא למאכל בהמה ולא למאכל אדם לא שרי ר״ש ע״כ. וזו היא דעת רב אלפס והרא״ש
 וגס הרמב״ם ז״ל בה״ש בפכ״ו. ח״ל חוס׳ ז״ל ג״כ עצמות וקליפין לא כפי׳ הקונם׳ דפירש
 אפי׳ קשין ואין ראויין לאכילת כלבים דהאי תנא אמרינן בגמ׳ דכר״ש ס״ל ור״ש בעי
 לכל הפחית ראויות למאכל בהמה לקחני מעבירין מעל השלחן סירורין פתות מכרת
 ושיער של אפונים ושל עדשים מפני שהוא מאכל בהמה ומוקמיגן לה בגמ׳ כותיה ע״כ
 ונראה לזה הכריחו צרש״י ז״ל לפרש שאין העצמות והקציפין ראויין למאכל כלבים מדלת
 תני ברישא בהדי פלוגחא לב״ש וב״ה פירורי; ושיער של עדשים וליפלגו נטלהו והיינו
 שפירש בתר הכי מעבירין מעל השלחן פירורין וכ׳ סתמא היא ע״כ ולפי׳ כל המפרשים
ן פירורי; ח ל ש ל ה ע ן מ רי  ז״ל צ״ע לע״ד בזה. ועיין נ״כ בהר״ן ובשה״ג ז״ל: מעבי
. לקלקו תוס׳ ז״ל מדקתני מתני׳ ה מ ה ל ב כ א א מ ו ה י ש נ פ ת וט׳ מ י מ ת מ ו ה  פ
 מפני שהוא מאכל בהמה להני׳ בלל״י למייתי עלי׳ בגמ׳ סייע־זא ממהני' הכי היא הגי׳
 במימרא שלו פרורין שאין בהן כזית מותר לאבלן ביל מלאיצסריך למיתני במתני׳ רפני
 שהוא מאכל בהמה דמשמע דלא חזי לאדם והוי כשאר מאכל בהמה ומותר לאבדן ביל ע״כ
 וכן גי׳ הרי׳יף ור״ח ז״צ אבל רש״י ז״ל גורס כאן בגמ׳ מסייע ליה לר׳ יוחנן דאמר
 סירורין שאין בהן כזית אסיר לאבדן ביד וכתבו עליו תוס׳ והריץ ז״ל ולא נהירא דמאי שייעתא
 אימשוסדקתני מעבירין ולאקתני זורקין הא תנן נמי ברישא מגביהין מעל השלחן עצמות
 וקליפין ולאקתנ׳ זורקין אע״גדהני ולאי מותר לאבדן ביד אלא ודאי הגי האחרת עיקר .
ר וכו . הרב ר׳ בצלאל ו עו ל ש ם י ג א ו פ  וכדמוכת נמי בברכות פ׳ אלו דברים ע״כ: ס
 אשכנזי ז״צ מתק מלת עור וגס מפי׳ רש״׳ מחקו אלא ה״ג בפי׳ רש״י ז״ל בית אחיזה
 של עור שיאחזנו בידו אבל רש״צ ז״צ נריס ליה וכן ברוב מקומות. ואיתא בתוס' ס״פ
. וכחב שם הרב המגיד  ח׳ שרצים ור״פ בתולה נשאת דף ו׳ וכ״ה ברמב״ס פכ״ב סי׳ ם״ו
 כתוב בהשגות קשיא לי וכי יש לו בית אחיזה מאי הוי אי אסשר לקנח בלא סחיסה ואני
 אומר כיון שיש לו בית אחיזה ה״ל כצלוחית מלאה מים שמריק ממנה עכ״ל ז״ל. וז״ל
 ספר לבוש החור שם ואע״ג שגם כשיש בו בית אחיזה א״א שלא יםחוס מ״מ כשבאה
 הסחיטה ע״י בית האחיזה אינו נקרא סחיסה אלא כמריק מים בכלי מלא שכן הוא דרכו
ו נ אי ת ו ב ש ל ב ט י ך נ ן כ ך ובי  להריק ממנה ואינו דומה למכבס ע״כ: וחכי׳א בין כ
. אית ס:ריס דגרסי בין כך ובין כך מקנחין בו ואיכא נמי מאן דגריס ה א מ ו ל ט ב ק  מ
 בין כך ובין כך אין מקנחין בו והחוש׳ ז״צ העצי והכריחו דצ״ג ליה כלל לא כך וצא כך
 והרב ר׳ בצלאל אשכנזי ו״צ מחק מן המשנה מלות וחכ״א והכי מסתברא דהא • בהא ודאי
 לא פליג ת״ק דכשהוא נגוב ניטל בשבת ושתינו מקבל טומאה. וכן ברב אצפשי ז״ל
 ליחנהו: וה״ר יהוסף ז״ל הגיה וחכ״א בין כך ובץ כך נישל בשבת וכחב ק מצאתי בכל
א ק ר ק פ  הספרים דל״ג זה ע״כ פי׳ שמחק הוא ז׳יל מלות ואינו מקבל טומאה: סלי
ה וכו׳. וכתבו התוס׳ פ׳ כל כתבי דףקי״ז בשם ר״ת דל ר ב ש נ ת ש י ב ב ה  פרס כ
 ״ דדוקא נשברה לו חבית אבל נסדקה ועושה טיף טיף מותר להביא נליס
ש ל : מזון ש כ  לקלוט ולצרף דאינו בהוצ כ״כ להביא כצ״ס דרך רה״ר ׳כמו נשברה ע״
י שהוא סמוך וכן נקד ה״ר -הוסף מ . בנקוד שבא במ״ם מצאתיו ונראה הטעם מ ת ו ד ו  סע
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 אומר בצונן מותר בחמין אסור: אבל נותן הוא לתוך ההומץ. ומטבל בו מאכלו
: אין שורי; את  הר״ן ז״צ. ובירושצמי כיני מחני׳ אבצ טחנה לפניו לתיך החומן
 הכרשיגין. נראה לרש״׳ ז״צ גרים איןשיצין בלמ״ד דהכי פי׳ מציף עליהם מים בכלי
 לברור פסולחן כלחק במס׳ ניצה אף מליח ושולה ע״כ וכ; מצאתי אח״כ שהגיהו רש״צ
 ;״ל ונס הרב ר׳ בצצאל אשכנזי ז״צ. אכן ה״ר יהוסף ז״צ כחב בכל הספרים מצאתי לגרסי׳
 שורץ ברי״ש וא״כ צריך לפרשו לשון שרייה ממש כמו ששניט לעיל בפי׳א אין שורין
 ליו סממנין וכרשינין זכו׳ ע״כ: אין כוברין את התבן בכברה. ביל פכ״א
 מה״ש סי׳ צ״א ח״ל שס ולא יניח הכברה שיש בה חבן במקום גביה בשביצ שירד המון
 מפני שהוא כמרקד ע״כ. ותימה שהמשנה נקשה לשון זכר אי קחי אכנרה וה״ר יהוסף
 ז״ל כתב ס״א וצא יחננה ש״א ולא יניחנה: אבל נותן הוא לתוך הכברה. גמרא
 מתני׳ ללא כי האי תנא לתניא ראב״י אומר אין משגיחין בכברה כל עיקר: ד נורפין.
 פי׳ גורפין האניס כלי לתת נו תבן ושעורים נקיים: וחכמים אוסרים. באבוס של
 קרקע הכצ מוליס שאין גורפין לצמא אתי לאשורי גומות וכתבו חוס׳ ז״ל אע״ג למרבץ
 שרינן לריש הכא רגיצות הוא צהתכוין נאשוויי גומות וחיישי׳ טפי שמא יתטין ע״כ.
 וסלוק צצללין אסרי רבנן משום ללא חזי שיש בו שנמאס במלרס הרגלים. ומצאתי
 מניקל ס??ש בשש כקולות וישר בעיני: נוטלץ וכו׳ סתמא אכי׳ כרבנן: ה הקש
 שעל המטה וכוי ופי׳ שס רש״י והרץ ז״צ או שהיה עציו כר או סדין ששכב עניו
 מבעוד יוס והכי מוכחא סוניא לגמי לסתם למייתו סייעתא מינה צרב אס׳ לאמר התם
 חריות של דקל שגדרן לעצים וכמלך עציהם צישיבה אם ישב עציהם מבעו״׳ אע״פ שנא חישב
 עליהן ולא קשרן מבעו״׳ גלי דעתי׳ דלישיבה קיימי ויכול לישב עציהן בשבת דומיא דהכא
 דכיון ששכב עציהם מבעו״י מוהר לנענעו בידו אע״פ שלא יחדו לכך ולא חישב עציו אבל רב
 ס״ל התם לבעינן שיקשרם מבעו״י להוכיח שלישיבה הס עומדים ואס לא קשרן מבעו״י
 אסור לטלטצן למחר ללא ה! י יחול במחשבה ושמואל ס״צ התם רסני במחשבה בעלמא
 ור׳ תנניא בן עקביא ס״ל כרנ ורשב׳ינ ם׳ל כשמיאל. ונלע״ללמחני׳ מצינ; צתרוצה אפי׳
 כר״ח בן עקביא וכרשב״ג לע״כ צא קאמר ר״ח בן עקביא לבעינן קשירה אצא גבי תריית
 שאין דרך לישב עליהם כלל יהיו כמו עצים כיו; שגדרם לעצים אבל גבי קש שדרך קצת
 צשכב עציו ביחוד בעלמא במחשבה סגי והכא הא הוי יחוד כיון שהיה עציו כר או סדין
 מבעו״י. דמי קחני ששכב עציו שהיה עציו כר או סדין קחני צאשמועי׳ דבמחשבהסני
. ש י כ . כך נלע״ד ודו״ק: מ  וכ״ש דאתיא כרשב״ג וגס צרב ושמואל צא קשי מינה מידי
 שני צווחים ארוכין וכבדים וסודרין בגדים על התחתון ומורידין העליון עציו וכובשין
 את המדים ע״י יתדות שיש עמודים קבועים מנוקבין בד׳ הפאות של התחתונה והעליונה
 מנוקבת בד׳ זויותיה ועולה ויורדת בעמודים וככל מה שהוא רוצה לכבוש מורידה ותוחב
 יתד בנקב העמוד ואינה יכוצה לעלות מתירין את המכבש שנוטל את היתד והוא ניתר
. בסיר או״ח ט׳  דהיינו צורך שבת שנזסצ אתהכציסע״כ: ד׳׳יאומר אם היה מותר ז
 סי׳ ש״ב פסק כר׳ יהודה וכתב שס הבית יייסף למשמע ליה דה״ק לא פלינ אהא אר״י
 דכיון שהוא מותר מע״ש לא מיחזי כסתירה ושכן כתב רבינו ירוחם זי׳צ בחצק י״ג ע״כ:
 ושל כובםין. כתב הר״מ די צונזאנו ז״צ בגמ׳ ורי״ף והר״ן בשי ובנכ״י ויחש׳ ורש״׳
: מתיר את כליו ושומטן. י״ג מכיר את כליו ושומט; וכן היא בהרא״ש  והרא״ש בס׳
 ו״ל ולספרים דגרסי מתיר את כילו ר״ל אם היה מותר מעט גומר להתירו ושומט כציג.
 אחר זמן רב ראיתי שה״ר ׳הוסף ז״צ הגיה מכיר את כליו ושומטן וכתב שכן מצא הגירסא
 בכצ הספרים וכן נראה צו עיקר דהא קאמר אם היה מותר מע״ש משמע שהיה טצו
 מותר מע״ש להא צא קאמר אם היה מותר קצת ופי׳ זו הגי׳ הוא כן דה״ק ושצ כובסין
א הרנה וכובשין את כוצן יחל זה ע״ג זה צא יגע ט זקאמר  שיש להס כלים הרבה שצ מ״
 ר״י שאפ״ה להוי מוקצה ואסור ליגע בי מ״מ אס היה מותר מע״ש שאינו צריך ליגע בו
 מכיר את כציו כלומר רואה איזהו כצי שצו ושימשו מבין שאר כלים ונוטל ע״כ: סליק פרקא
 פרק בא נוטל אדם את בנו וכוי. ולוקא אבן אבצ לינר אסור משזס לאבן אי
 ״ נפצה צא אתי אבוה צאתויי אבצ דינר אי נפיל אתי אבוה צאתויי. וכתב
 הר״ן ז״ל דיש מי שפירש דאס יש דינר ביד התינוק אפי׳ לאחוז בידו והוא מהלך ברגציו
 אסור דילמא אתי לידי סלסול גמור לנפיל הדינר ואתי אטה צאתויי והרמבי׳ן ז״ל חולק
ן בתוכה. ב א ה  ע״כ ומייתי לה להאי בבא ביחש דמכילתין ם״פ כירה: כלכלה ו
 ידוש׳ במכילתין פ׳ כל הכציס תנאי לבית רבי תנו האבן והאוכצין בתוכה: בפי׳ ר״ע
 זי׳׳ל אבל אס היו בו [פיחת] כגון אגוזים ושקדים מנער את הפילות והן נופלי; ע״כ. פי׳
י ומלקס הפירות ומחזירם לכלכלה: עוד בפי׳ ר״ע מ  נופלין האבן והסירות כדאיתא מ
׳ לומה שהעתיק מפי' הרמב״ס ט  ז״ל ומתני׳ מיירי כנין שנפחת מצלי הכצכצה או שולים ו
 ז״ל [שבמשנה] שפירש התירו לטלטל והאבן בתוכה בשלשה תנאים וכוי ולא משמע כן
 בנמ׳: ומטלטלין תרומה טמאה עם הטהורה. והגיה ה״ר יהוסף ז״ל תרומה
 טהורה עם הטמאה וכתב כן מצאתי בנצ הספרים וכן נ״ל עיקר להוי לומיא לרישא
 נושל אלם את בנו או הכלכלה עם האבן ה״נ מטצטצי; תחמה טהורה עם הטמאה עכ״ל
. ומתני׳ י ממ׳ אמר רב חסלא לא שנו אלא שטהורה למטה וסמאה למעלה ט  ז״ל. ו
 בצריך לגופם של סירות מ״ר׳ שרוצה לאכלס הלכך אי לאי לטהורה למטה לא שרו ליה
 לטלטולי לטמאה אצא שקול לטהורה וממס׳ לה לשלחן אבל אם הוא צריך למקומי של כלי
 אפי׳ טהורה למעלה וטמאה למטה שח ציה רבנן לטלטל האי אטו האי ומחני׳ נמי לייקא
 דבצורך גינו מיירי לקתני סיפא מעות שעל הכר מנער את הכר והן מפצות ואמר
 רבב״ח א״ר יותנן לא שט אלא לצורך נופו של סכר אבל לצורך מקימי משלשלן ועודן
 עציו ומדסיפא לכורך נופי רישא נמי לצורך גופו: רי״א אף מעלין את המדוםע
 באהד ומאה. סאה של תרומה שנפלה בקי סאץ של חילץ וצריך להרימה משום נזצ
 השבס מוהר להעצוהה כו׳ והביאוה חוס׳ ז״ל פרק כצ הגס דף צ״א ובפ׳ כל המנחות דף
 נ״ב ובס׳ מעשר בהמה ד׳ כ״ס ובתשו׳ הרשב״א ז״צ סי׳ תצ״ה. ובגמ׳ אמרי׳ דסי׳ל כרשב״א
 לאמר נותן עיניו כצל זה ואוכל בצר אחר ודר׳ יהודה עדיפא מדר״ש ק אלעזר סי׳ דמקיצ
ן ליכול ציתן עיניו נצל זה וצאכוצ בצל זה צא הו, מתקן בהעלאתו  שפי פירתא ואמר טו
 1מעצי;. והא לס״ל צר׳ יהולה בעלמא למין במינו לא בסיל פי׳ ל״י לוקא בלבד צח



 ^ מלאכת שלמה שבת יג
. ובגמ׳ יו״ס לף צ״ל מוק* רב אשי למתני׳ בחנית '  וכו׳ עמ״ש ס״נ דברבזת סי׳ ה
 שבורה שמדבקץ שבריה בשרף של עץ שעושין ממנו זסת ובלשו; ערבי קורץ אותו מוסהכי
 ומשים לרעועת היא צא חיישי׳ לתקון כצי להואיל ורעועה היא הרבה יחוש עציו דכמא
 יקצקצ החבית ועושה נקב צכה״פ שיוכל ועול פי׳ ה״ר יצחק לטון שהם מזופפין ומלובקין
 בזפת ואין החתיכות שלימות צא היי שום תיקון כלי ובהט אתיא מתני׳ כר״א להתס
 ותוס׳ ז״צ כתבו כאן לאפי' צרבכן כרבע׳ לן לאוקמה בהכי מ״ש. ור״ע ז״ל פי׳ שובר אדם
 אה החבית מפכישהוא מקלקל והוא פי׳ רש״* ז׳י׳ל וכתב עליו הר״ן ז״ל לצא כהיראלכהי
 לכל המקצקלין פטורי! איסור מיהא איכא אלא היינו סעמא לכיק דבעלמא מקלקל פטור
 אבל אסיר הכא משום צורך שבת שרי לכתחלה מיהו כי שרינן דוקא בכלי קטן ללא שייך
 ביה בנין וסתירה והראיה מלאמרי׳ בפ׳ בכל מערכין וטי וכן סי׳ רש״י ו״ל התש עכ״ל
 ז״ל והביאו הרא״ש ז״ל בסי בכל מערבין. וכתוב שם ננ׳׳י בשם תרומת הדשן שכ׳ בשם
 ח״ו להא לשובר את התנית לאכול ממנה נרונרות איירי בחבית שאינה מחזקת מ׳ סאה
 להוי כלי ואין םתירה בכלים ואפשר לצהר״ן ז״ל נמי לא מיקרי כלי בלול אא״כ הוא
. ובנמ דייק רבא אליבא דר׳ אושעיא דמדקתני לאכול ממנה  מחזיק מ׳ סאה ע״כ
 גרוגרת ולא קת:י פירות שמעי׳ לבלחסות איירי ומש״השובר את החבית ומטלטל הסייף
 לכך לאייל, למשלסל סייף לחתוך בו עגול של דבילת גרונרות חבר ב״ה כמי לחבית אבל
 מפורדות שאין צריך לחתכו לא ומתני׳ ר' נחמיה היא דאמר אין כלי ניטל אלא לצורך
 תשמישו המיוחד לו. זק״ק לע״ד א״כ הרמב״ם ז״צ ה״צ למנקט בלישניה בה״ש פכ״ג ה״ב שיבר
 אלם את החנית לאכול ממנה סירות כיון דצא קיימא לן כר׳ נתמיס ושמא דס״ל ז״צ
 לאין הלכה כר׳ אושעיה לא במאי דאמר דמיירי בדרזםית ולא בדיוקו מלצא קחני במתני׳
 פירות אלא אירחא דמילתא קתכי שהיה לרכן לשמור גרוגרותיהן בחביות ונס הוא נקט
ן מגופה של חבית דברי ר׳ י קב ו  לישנא דמתניתץ כלרט ברוב המקומות: אין נ
 יהודח ור׳יוס״ מתיר גרשי; וכן ה!א בפי׳ ר״ע ז״ל וכן הוא בירושלמי ובזוסחת כ״י
 וכן משמע מפירוש הרמב״ס ז״ל גס ה״ר יהוסף ז״ל כך הגיה אבל ברב אלפסי ז״ל כתוב
 דברי ר׳ יוסי וחכמים מתירץגם בפסקי הרא״ש ז״ל ובכל הסוגיא של הגמ׳ גריסרפ״י
 ז״ל ורבנן. נראה שה א ז״ל היה גורס במתני׳ וחכמים מתירין גם בתוספות פרק במה
 טומנין דף מ״ח גם הר״ן ז״ל תפס בפירושו ומכמי׳ מתירין נם במגיד מפנה פכ״ג סי׳
י אמר רב הונא מתלוקת למעלה בראש מ  ב׳ גם בבית יוסף א״ת סי׳ שי״ל• ולשון מ
 המנוסה אבל מצלה ל״ה אסור והיינו לקחני מצדה ואמגופה קא׳ ולי׳ה ורב חשלא אמר
 מחלוקת מן הצל אבל על גבה ל״ה מותר והא לחתני לא יקבנה מצלה החס בניסה
 לתבית והרמב״ם ז״ל סי׳ במתני׳ טותיה לרב חסלא אבל שם ביל פסק כוותיה לרב הונא.
 ומה שפי׳ ר״ע ז״ל איני רואה לו סמך בגמ׳ בפי׳ רש״י ז״ל: מפני שהוא ממרת פי׳
ן נקב בשעיה וכיוצא בה  כמא ימרח וכן ־הוא ביל שס סימן ׳״א וז״ל לפיכך אץ מהמי
 שמא ימרח והפי׳ בשומן אין סותמין את הנקב גזרה משום שעוה ועיי״ש במגיל משנה אי
 הוי נזרה צנזרה ובית יוסף כתב שם סי׳ שי״ל לאפשר לס״צ להרמב״ם ז׳׳צ לסתימת נקב
 החבית אסורה בכצ לבר משוס להוי כבונה ואס סתמו בשעיה אסור ני׳כ משים ממרח
 ע״כ: ד שיצנו גרסי הצל״י קמוצה: ואת הצונן בהמה. פי׳ בשמש כלמוכח שם
 בפ׳ כירה וכמו שכתבתי שם סי׳ נ י וכן מבואר ג״כ שם ביל. אכן ביחש׳ והרי״ף והרמב״ם
 והר״ן ז״צ נראה רגרסי בחמין: מי שנשרו וכוי. ורש״י ז״צ פי׳ בפירקי׳ מי שכשרו שנפצי
י גדסי׳ לשון נפילה ולח כפיי הקוני צעיל בפ׳ במה ר >ט נ ז  במים בשבת וכתבו חיס׳ ו״צ מי ע
 אשה שפירש &&יי במי גשמים להא אמרינן בר״פ משילין מאן לתני מנשירין לא משתבש
. והרמב״ס ז״ל גם הוא פירש  כדתנן מי שנשרו כליו בלרך אלמא לשון נפילה הוא ע״כ
י כליה ולשון משרה ושורץ וגם הר״ן ז״ל פי׳ שכשרו י ע -  כפי׳רש״יז״ל רבפ׳ במה אשה נ
 שנטבלו כליו במים: מהלך בהן ואינו הושש. שמא יבא לילי סחיטה כן הוא לשון
 הטור שם סוף סי׳ ש״א גס לשון הכל בו שהביא שם ב״י כמו שאכתוב בסמוך נם לשון
 הרמב״ס ז״ל שם סכ״ב ואין חוששץ שמא יסחוס וכתוב בתי״״ט וצריכין אט לחלק ולומר
. וצע״ר נראה לקושיא מעיקרא ליחא לההיא לאלונטית הא אוקים לה ר׳ יוחנן בנמ׳ ׳  כו
 ליחילאה היא ובן חכינאי היא וכמו שאכחוב שם בסמוך וכן רמזו ג״כ ר״ע ז״ל וצא
 קיימא לן כותיה אלא בין במלבושים בין באלונטית לא תיישי׳ שמא יסחוט ואס בא בעל
 תוי״ט לתרץ לאמאי לא הציג הכא בן חכינאי כלפצינ גבי אלונטית ניתא: וכתוב שס בבית
 יוסף בשס סכר כל בו מי שנשרו כליו בלרך מהלך בהן ואינו חושש שמא יבא לילי סחיטה אבל
 אינו מנערן מן המים שאס ינערם יהיה חייב משום סיחט שכן דרך כל בנל בלוע במים כשמנער
 אותו המיס נסחטין ממנו ולוקא בכלים חלשים לפי שמקפיד עליהם יותר לני שמתקצרין במים
ט תניא בברייתא ה  מכ״ל ז״ל: בפי׳ ר״ע ז״ל ומשנה זו לתויה היא . אמר המלקט ל
 בנמ׳ שוטחן בחמה חבל צא כנגל העם ר׳ אלעזר ור׳ כמעין אוסרין לס״ל כותיה

 לרב לאמר כצ מקום שאסרו חכמים מפר מראית
 הגייה פ׳ זהו דוקא כאיסור מלא״ העין אפי׳ בחדרי תלרים אסור ״ ואיתא נמי להאי
 דאוריי׳ כמו שוטחן מומה אגל ברייתא בפ׳ במה אשה זבפ״ק לביצה דף ט' וחוס'
g פ״ק דע״ז דף י״ב ע״ב וגירוש׳ פ׳ בתרא דכלאים מייהי » י 5 י 3 ס ,  לא כנגד העם שאס ייי׳י י
ץ ח ו ר ״ י* כלשימשניית וכלש ברייתות דפליגי אדרנ: ה ה ״ * I ^ f ״  ״
ה או במי טבריא. תום׳ רפ״קלסוט£ ר ע מ  לא™ י«י ב
 י והביאה ב״י למתני׳ בסי׳ שכ״ו. ובנמ׳ גרסינן קתני
 מי מקוה דמערה דומיא דמי טבריא מה מי טבריא חמץ אף מי מערה חמץ. הרוחץ
 דיעבד אין לכתחילה לא מכלל דלהשתסף כל גופי ללאו דרך רחיצה היא שרי לכתחילה אפי׳
 בחמין ומני ר״ש היא דתניא לא ישתטף אדם בין בחמין בין בצונן דברי ר״מ ר״ש מתיר
 ר״י אימל בחמין אסור בצונן מותר וכתבו חוס׳ ז׳יל אף מי מערה חמין שסוחמו באור דאי
 בחמי מבריא שרי לכהחלה כדאמר׳׳ בס׳ כירה והניחו להם חמי טנריא ובפי ח׳ שרצים
 הג״ךן מלה ודר±אמל ליתא בדפוס ולקאמר # ליעיל אין אמי מערה קאי ולא חנא
 בהוש׳ אלא אני הגהתיה במתני' חמי סבריא אצא צמילק אף מי מערה המין
־ *בל בלש׳ל ז״ל מוגה לקאמי ע״כ ועיין בתים׳ בס׳ ח׳ שרצים דף ק״ם. ובמה  י
ם מכתבו מי מעלה חמי: שהוחמו באול ש דעת סדא״* י 5 י ' יי ע ש ה ״ ו ע י ת 6 י י 1 י 1 

 גע׳
 בלי

 M• ובלבד ש א ׳ספיג. שלא ישים ספוג לשאוב היין ולחזור ולהטיף ןאע״ס שיש
 לס.*ונ בית אחיזה לליכא חשש סחיטה וכו לשין ר״ע ז״ל. אמר המלקט ובהכיקצ ביותר
 להבין קשר מתני׳ עם סוף סירקיןלצעיצ: ר״יאומר.ח!ס׳ בכל מערכין ל׳ ל״ס ובגמ׳
׳ רמי ר׳ יוחנן לר׳ *הודה אלרי׳י ומש,י תק אין סוחםין את הסירות צהוציא  יו״ס לף נ
 מהן משקין ואם יצאו מעצמן אסירין רי״א אם לאוכצין היוצא מהן מותר ואס צמשקין היוצא
 מהן אסור אלמא מלקאמר אם צאוכלין היוצא מה; מותר כללאוכלין אמרי׳ ברבר היוצא
 מהן אוכלא לאשרת הוא ואיכו בכלל גזירת משקין שזבו ורמיכהי לתגן בפ׳ ג׳ לערובין
 ועוד א״ר יהודה מתנה אדם על הכלכלה ביו״ס הראשון ואוכלה בשני וכן ביצה וכו׳ בשכי
 אץ בראשון לא אצמא כל מידי דזב ממקומו ביו״ט ואפי׳ אוכלא אסור ומשני ר׳ יוחנן
 מוחלפת השישה יהפך ההיא למתנה אדם אי כמי משנתנו של כאן איפיך דר׳ יהודה
 לרבנן * רבעא אמר לעולם לא תיפוך ור״י ללבריהס הג״ד, פי׳ משוס דאין סנרא לנשוך
;"cc לרבנן קאמר להו לדידי אפי׳ בראשון כמי שריא כצ מלו בגומ לתק סשס 
 דא כלא דאפרת הוא אלא לדידכו נהי דאית לס דמדונץ ומיץ פור גדנורי הי0׳ אב*

ךיא נס בעירוכין ונביצד: י ש נ ש 3 ת ד ה ו י מ ) ו ד ן , א נ ז  בביצה גזרת משקין ש
 דחד מינייהו חול הוא ואמרי ליה רבנן קדושה אחת היא פי׳ דס״צ לר׳ יהודה דלא נחלקו
 ב״ש וב״ה בלבר זה מעולם ומתני׳ לריש י״ט לצא כל׳ יהודה וההיא ברייתא דאיחא התם
 נפ״ק ר׳ יהודה אומר משיסד׳ אליעזר עדיין היא מחצוקת ג״ש ו נ״ה אפי בביצה שנוצלה
 בשנת אם תאכצ ביז״מ ההיא דרביה. רבינא בדה דרב עוצא אמר מעיקרי* דר׳ יהודה
 אדר׳ יהודה צא תיקשי דהא דאמרבשנ׳ אין בראשון צא בתרנגולת העומדת צגדצ ביצים
 קאמר ור״י לטעמיה לאית ליה מוקצה וצא משום משקין שזבו: חלות רבששרםקן
 מע״ש ויצאו מעצמן אסורין ור׳אלעזרמתיר. ר אצעזר גלשי׳ בצי יו״ל והוא ר־
עמ׳ כי אתא רב הושעיא  אלעזר ק שמיע וכן כתב רש״י ז״ל בפ״ק לשבת לף י״ס. ו
 מנהרלעא אייתי מתניתא ביליה זיתים וענבים שרסקן מערב שבת ויצאו מעצמן אסירין ר׳
 אצעזר ור״ש מתיריףהא קמי׳צ דאי ממתני׳ ה״א התם הוא דמעיקרח אוכצא ולבסוף אוכלא
 רבצ הכה דמעיקרא אוכצא וצכסוף משקה אימא צא קמ״צ וגס מהאי מתגיתא מונח דר׳
 !}לעזר גרם׳ בצתי יו״ל שהוא חברו שצר׳ שמעין: ב כל שבא בחמין מלפני
 חשבת. ופירשו רש״י והר״ן ז׳יצ שנתבשל מלפני השגת שירי; איתי בחמין בשבת כלי
 שיהא נימוח וכל שלא בא בחמין כגון בשר יבש שאוכלין אותו ע״י הדחק ע״כ. ובגמ׳ בעי
 כגון מאי הוי בא בחמין פי שחוזרץ ושורין אותו בחמין ומהדרינן כגון תרנמלתיה דר׳
 אבא שהיה מנשלה ושירה איחה בחמין במים רבים להמחית מאליה ואוכלי; אותה לרפואה.
 וכהבבב״י א״ח סי׳ שי״ח וז״צ והתום׳ כתבו בפ׳ כירה כל שבא בחמץ פי' שנהבשל
ן תרנגולת דר׳ אבא וכן כתב רבונו ירוחה בח״ג וז״ל כל ו  לגמרי כדמפרש בסי חבית מ
 שבא בחמין מערב שבת כלומר שכתבשצ כצ צרכו וכן בהגהות חלשות פ״ט אבל
 הרמב״ם ז״ל כתב בפ׳ נ״ב דבר שנהבשצ קודם השבת או נשרה בחמין מצפכי
 השבת אע״פ שהוא עכשיו צונ; מותר לשרותו בחמץ בשנת ונראה מלבריו לאפי׳ לא
 נתבשל כמאכל בן לרוסאי נמי י כיון שנשרה במים רותחין חשוב מבישל לעכין שלא יחשב
 כמבישל בשבת כששירה אותו בשבת בחמין ונ״ל-דצישנא למהר׳ קשיחיה לקחני שבא בחמין ולא
, שנתבשל ומפני כך פירשי׳י ז״ל בפ׳ כירה כל שבא בחמין כל מלוח שבא בהמין  קת:
 מע״ש חוזרץ ושורין אותו בחמין בשבת ואין בו משום תקו; שהרי נתק; כבר קצת עכ״ל

 כלומר לבא בחמין דקתני קאי בין ללבר מליח בין לשאינו מליח בלבר מלוח הוא ביאה
 לבד ובלבר שאינו מליח הוא בשול ואטו לבר מנית נקט שבא וצא נקט שנתבשל ורמב״ם
 ז״ל נא נראה לו לילחק בכך ומש״ה סתם וכתב לבר שנתבשל או נשרה ולא חילק גץ
 מליח לשאינו מלוח ע״כ. אבל הרב המניל כתב לדעת הרמב״ם ז״צ לכל שצא נתבשל כל

 צרבו אפי׳ שנחבשל כמאכל בן לרוסא׳ אם שורה אוחו בחמין בשבת חייב חטאת כמבשל
/ שי״ח ולא י  באור עצמה ע״כ בקיצור ובית יוסף עצמו הביא לברי הרב המגיל שם ס
 חצק עליהם שם. עיד כתוב שסבב׳׳י בשס לבינו ירוחם והר״ן ז״צ להא לחנן שורץ אותו
 בהמץ בשבת אפיי בכלי ראשון שרי ע״כ: וכתב עיל שם והא לתכן כצ שלא בא בחמץ
 מריחין אותו בחמין בשבת כתבו התוס' בפי כירה ל״ס א׳ לפי׳ רשב״א זערוי ככלי שני
 אתי שפיר הכה דאץ שורין אוחי בכצי ראשון חבל מדיחין אוחי מכלי ראשון לרך עירוי אבל
 לפ" ר״ת דמפרש דערוי הוי ככצי ראשון ע״כ מדיחין איחו מכלי שני קאמר וא״כ מאי איריא
 מדיחין אפי׳ שורץ נמי ואור״ידאפי׳ בכציפני אץ שורץ דהואיצ והמים חמין מיחזי כמבשל
׳ אינםכ״נ שורין אותו כיון דאיירי בכצי שני והא דנקט מדיחץ צאשמעי׳ דחפי׳  ט
. תו  הדחה הויא נמר מלאכה במצות היכן וקוצייס האספנין טכ״ל ז״צ: מדיחין או
 בשיא תחת המ״ם: ודגים מלוחים קטנים. יש ספלים דצא גרס׳ לי׳ אבל בס׳ יראים סי׳
 ק״ב משמע דגריס ציה וכתב עוד בסיף לבריו אצו וכל כיוצא בהן: אבל הטור ה״ח סי׳
 שי״ח נראה דצא גרים ליה וז״ל אבל מדיחץ איחו בחמין חיץ ממליח היכן וק לייס
 האםפנין, סי' דג קטן שאין צריכץ אלא בשול מעט הדחתן הוא גמר מלאכתן ע״כ.
 אבצ רש״י ז,״צ ס״ בפי כירה שהוא לנ שקורץ סונינא ע״כ ולשון הר״מ דילונזאט ז״ל
 קוליים האספנין פי׳ קוציוס של הספרלים הנקרא איססניולי וקיציוס הוא מ ילוע
 גקושטאנלינא ומביאין מהם משם לאלץ ישראל ולשאר ארצות ובימים הראשונים היתה
 קושסאנלינא שצ מלך איש:ניא ע״כ. וכתוב בב״י א״ח סי׳ שי״ח שכתוב בשם ס׳ הפרלס
 שי״מ מליח הישן וקילייס האספנין פניהן טרית הן ולאו מילחא היא אצא מצית הישן בשר
 מלוח הרבה וליקא נמי שאומר ישן שלא יאכל כלל אס לא יליחנו בחמין אבל מרית אני
 אומר שמותר צרחוץ במים קרים בשבת כצ דהו ואכיל ציה מידי להוה ארחיצת טשות
ד. ונס מכאן משמע דצ״ג ודגים מלוחים:  וקערות שמוהר לעשות כן בשית וכוי ע״ש עו
 שהדחת; M חיא גמר מלאכתן. ומינה דייקינן בגמ׳ דחס הדיח חייב חטאת מלקרי
ן  ליה גמר מלאכחו ש״מ זהו בשוצו וחייב: וחוס׳ פ׳ כל שעה דף מ׳ כתבו דהאי מדחי
 מייד בכלי שני דגכצי ראשון אפי׳ הדחה אסורה והא דתנן בפ׳ כירה אבל נותן הואי
יד במידי דבר  לתוך הקערה או לתוך התמחוי למשמע אפי׳ שורץ אומר ד״י דהכא מי
 בישול וכששורין אותו אפילו בכלי שני מיחז׳ כמבשל אבל תבלין עשוי, למתק הקדרה וצא
׳ לס חסאח ר׳ צ״ו: ג שובר אדם את החבית פ  מימי כמבשל ע״כ ואיתא מר נתוס׳ נ
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 אבדיל יכול לקוצצן מן המחובר בלא הבדלה והאמר ר״א בן אנטיגטס משום ראב״י אסור
 לאדם שיעשה חפציו קודם שיבדיל וכי ת׳מא דאבדיל בתפלה והא אמר רב יהודה אמר
 שמואל המבדיל בהפלה צריך שיבדיל על הכוס וכוס בשדה לא שכיה ומשנינן בין הגתות
 שנו דאיכא כוס בשדה ובמערבא אמרין המבדיל נין קודש לחול פי' בלא שם ומלכות
 ועבדין צרכיהזן וכ״ש הי אבדיל בתפלה דספי עדיף: כלל אמד אבל שאול, כל
 שאני זכאי וכו/ בגמ׳ בעי כלל לאתויי מאי ומשני לאתויי הא דת״ר אין ״ מחשיכין
ן וכן היא על התחום להביא בהמה היתה עומדת חון לההוס י  הג״ה ס״א לא גיסי כילת א
'ש '״ל קורא לה והיא באה. כלל אמר אבא שאול כל שאני א י  שס ביד וכ! הוא בה
) זכאי באמירתו רשאי אני להמשיך עליו וממשיכיו על \ ™ א «  ואס איתיה גהך1= 'יל «
» התחום לפקח על עכךן כלה ועל עסקי המת להביא ) " V / י  שהרי בשמי 1•ל >מב ה
™ J*EL צו ארון ותכריכין ואומר לו לך למקום פלוני ואם צא * ™ ^ ^ 
1 פלוני צא מצאת ם 'פלוני הבא ממקום במקו ל מצאת 1 ? ^ ״  ״
א במנה הבא במאהים ומפרש בגמ׳ דבין ת״ק ובין , ן ה כ ם ש כ 3 ח  ונם מהרייי, ;״צ כ
 הגיוסא בהלכות ג״כ ישנירסא ןןעיקל אבא שאול ש׳ ל למותר חדם־לומר לחבירו שמור לי
 טיכ והתזס׳ ז׳׳צ כתבו שכהוספשא גרסי׳ סירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות שבחחימי
 אין מחשילץ ודימו אות? גדם? מיין וקאמר ליה אבא שאול לתי׳ק מי צא מידית לי בהא
 שס ג אלמא הואיל ומותר לומר מותר להחשיך כדקאמרת
 אבל מחשיך הוא לשמור וא״כ אמאי נקט החשכה לשמור צחודא שוי כלל למילהא ואימא
 כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו דשמעת מיכה הך ונשמע מינה נמי מת
 וכלה דהא נמי זכאי באמירתו והאי סיפא אבא שאיל היא ומ״מ קשה לע״ד אמאי גבי
. משמע ן י כ י ר כ ת ן ו ו ר  אמירה חנא זכאי וגבי החשכה קחני רשאי־־ ד להביא לו א
 דה״ה חלילין ומקוננות כדאיתא בירושלמי לר״פ מי שמתו דמסייס בה חלילין ומקוננות ע״ש:
. והרא״ש ז״ל פ' אין צדין לף מ״ט אהה לאמר רב ׳ ו כ  גוי שהביא הלילי[ בשבת ו
 פפא נכרי שהביא דורון ליבראל ואין באותו מין במחובר אס הובא מחוץ לתחום אסור
ה חכמים אלא בדברי שנעשה בו  כתב דאין צריך להמתין לערב בכדי שיעשו דלא ההמי
 איםורא־ דאורייתא ואין צהוששמא הביאו הנכרי דרך רה״ר סרטיאופלטיא דלאשכית
 החידכא רה״ר דם' רבוא בוקעין בו והא דתנן נכרי שהביא הלילין לא יספוד בהן ישראל
 במ׳יש עד כדי שיבואו ממקום קרוב שאני מיצהא דמת דאוושא טפי והכל יודעין שבשביל
 מת הביאו ואחמור טפי כדתנן התם אש עשה נכרי קבר בשבת בשביל ישראל לא יקבר
 בו עוצמית ולא שרינן בכדי שיעשו ע״כ: לא יספוד בהן ישראל. בככ״י .י$£י. לרש״י
 ז״ל לעוצם לתוס׳ ז״צ היינו כדי שיבואו דסתם חלילין אין מביאץאותם לכס אדם אחל
 אלא לשם כמה בני אדם והריץ ז״ל ג״כ העלה דודאי כי קתני לא יספוד בהן צא לעולם
 קאמר אצא בכדי שיעשו והיינו דקתכי לא יספוד בהן אלא אס כן באו ממקום קרוב וצא
 קתני עולמית כדקתכי בסיכא ואין הכי כמי דבעינן שיהא בשעת הספד כדי שיבואו משם
ם הספד איכו ממש בשעה שחשכה ואס באו ממקום קרוב סתמן יש בו ת ס  אצא משים ל
 שיעיר מכוס הכי קתני לה סהמא ולא חיהשי לך מאי פנא גבי חליציז דמיתסרי בכדי

ה לפ י כגקורם כזכהינ בסמוך שיעשו ומ״ש נב׳ ארון וקבר דיקבר בו ישראל י ג  ה
. דהא פרכינז לה בנמ' ומשנינן ״ ד י י חלילי! דמכמע מ י פןכיכן מ״ש נ  מ

י קבר נעשה הארון והא דמפצגינן בסישא גבי קבר בין : ק , ח י ,fii ־ 5 א ק א ^ ל . מ ^ ו  כ

יהא שנעשה בסתם לשכעשה בשביל ישראצ וגבי חלילין צא ״ל נ  לך וכו׳ דבשלמא לפי׳ לש׳יי ז
 דכ;יהם כוי! זה לא יספור בו עולמית מפלגינן כתב הרמב״ם ז״ל דהיינו טעמא לפי שאץ
 וזה לא יקבר בו עולמית אלא לפ י דרכן כל גיים לקונן ולספוד בחליצין ולפיכך בסתם
 תום׳ והל׳ן ז״ל שהסכיס עמהם מיש ח;ז תוצין שבשביצ ישראל הביאום מה שא״כ' בחרון
, וקיר למסתמא לצורך עצמן עכאוהו ואיכא מייל דכי , ׳ וכפי פ ״  ומשני דהא סרכי׳ לס נ

״ל ן לא יספול בהן ישראל וכן נמי לח יקבר בו : ן כ ת t o 5 ' D 

 עוצמית רוקא אותו ישראל שנעשה בכבילו הא ישראל אהר שלא כעשה בשבילו מותר ולא
 בעינן אפיי בכלי שיעשו והביאו ראיה וכו׳ ואחרים חולקין ואומרים לצא מקילינן בהט
 אלא באיכורין לרבנן אבל באיסורץ לאורייתא לא דהא בפרק אין צדין ונו׳ ע״כ:
׳כ פי' רש״יז״למדלא קתני גבי חלילץ צאיססול  ובתשובות הרכב״א ז״צ סי׳ ל״ט לחהג׳
 בהן עולמית כדקתני סיפא לא יקבר בהן עילמית ועיד דא״כ מ״ש מקום רחוק אפיי
 הביאן ממקום קרוב דהא כעשית בהן מלאכה דאורייתא שהכניסן מרה״י לרה״ר. ושיעור
 כדי שיעשו היינו המתנה לערב כפי ריחוק המקום או הקירוב וכן פירש ר״ח בפרק מי
 שהוציאוהו וז׳׳ל כדי שיעשו כשיעור שילך ישראל משחשכה בנן ועוז ויביא ואחר שהיית
י ואמאי הכה נמי צימא ימתין מ נן מ . וכהי הריין ז״ל דהאדפרכי  זההכ־עיר שרי ע״כ
 בכדי שיעשו פי' רש״י ז״צ דארישא קא׳ דקתני עכו צו ארון והפרו לו קבר יקבר בו
 יכראצ כלומר מיד ומש״ה פרכיכן דאמאי(לא) ימתין בכדי שיעשו דהא איכא לספוקי שמא
 בשביל ישראל עושה ומסרקיכן בעומד באיסרטיא דבכה׳׳ג ליכא לשפוקי שנעשה בכביל
 ישראל דאין ישראל קיברין מתיהם שם ולוקא רישא הוא למיקמינן בעומד בסרמיא אבל
 סיפא לקתני אם בשביל ישראל לא יקבר בו עולמית אפיי איני עימד בסרסיא קאמר
 וכן נראה מדברי הרי״ף ז״ל שלא הביא בהצטח הא לסרטיא כך מצאתי בתלושי הרשבי׳א
 ז״ל• אבל הגאונים וי׳צ פירשו דאשיפא למהני' דקהני ואס בכביל ישראל לא יקבר בו
 עילמית פריך אמאי מחמרינן כולי האי ולא סגי לן בכדי שיעשו כי הי;י דסג׳ בהלילץ
 וסרקינן בעומד בסרטיא עסקינן שהוא מקום הרהסיא וגנאי הוא לישראל שיקבר בקבר
 מהירסם שנתחלל בו שבה. ולי נראה שאף הרי׳׳ף ז״ל כדברי הגאונים ז״ל הוא סובר וזה
 כצא הביא בהלכות בעזמל בסרשיא משום דה״פ היינו סעמא דבחציצץ סגי בכדי שיעשו
 ובקבר חמרינן לא יקבר בו עולמית מכום דההמו של קבר בסרסיא עימד דהיינו מקום
 מפורסם משא״כ בהצילין שדרכן להביא אותן בצנעא ולפיכך לח הוצרך הר״׳ף ז״צ להביא
ם משנתנו שאס צא תאמר כן תיקשי לך מתני׳ אמאי נקט בחציצין היתר בכלי ת  אלא ס

. שיעשו י ״  *)pi ליסא ברי״ף כ

 ז״ל וכן פי' הריין b"1 וללא כהרי׳׳ף זהרמב״ם ז״ל בגמ׳ דן ק״פ נברייהוש דקתני ההס
 שסיברין למי מערה מי חמי מבריא הן ומתסרי נצו רור-צ־ן במי עיריא אצא זראי

 משום לאתי צילי זיעה שהם ז״צ סיברין שהזיעה אפיי אם<גיי; דהכא קאי:
ה היא ס ט  בחמי סבריא אסור ושעמא דמי שבריא מותרין משום למגיצין הן אבצ מערה מ
 כלאיתא בפ׳ הפרה למערה מרבעא ומטצצא וכתב הריין זי׳ל ולפי זה הכי חמי טבריא דיצן
 למסצלי אשור לרחוץ בהן בשבת וצא נהירא להא משמע בפ׳ כירה ללא אסרי זיעה אפי׳
 נחמי האור אצא משוס לתא לרחיצה ונחמי טבריא לרחיצה שריא האיך נאסור הזיעה
 אצא ולאי הך מי מערה חמי התור נינהו שהוחמי מע״ש אבצ חמי מבריא פרו בין ברחיצה
[ע" בר״ן] .  בין בזיעה וכן לעת ה״ר יונה והרמב״ם ז״צ עכ׳ילהר״ן ז״ל: ונסתפנ
 וה״ר יהוסף ז״צ כתב ס״א מסתפנ. ובערוך ס״א צנטית בצא א׳ והיא אצנטיה והובאה מתני׳
 בתוס׳ כתובות לף ו' ופי׳ הרמב״ס ז״צ זאת הרחיצה אינה אלא במקום שמוהר צו לטצטל
 ממנו לביתו ומביתו לאוחו מקוס כמו שיהיה בחצר או במדינה ויהיה שם עירוב ואעפי׳כ צא
 נתיר לנ צהחזיר להניא לביתו האלוכטית שנסתפג בה שמא יסחסנה להביאה נגינה וכשנאמר
 לו כ׳ אין דרך צהוציא זה הנגד שכסתפנ בו ממקום לחיצתו יכיחכו שם וצא יחוש לו בין
י א״ר יותכן הלכה מסתפג אדם באלונטית ומביאה בידו מ ע . ו  שיהיה יבש או שרוי ע״כ
ה ר׳ יוחכן דברי בן חכיכא׳ ולאו סתמא היא: ו סכין  לתוך ביתו והאי מתני׳ מסיים נ
 וממשמשין. הוא מגזרת משה משיתיהו ועכיכו משיכה וגרירה כלומר כשמושכין וגוררין
 הידיס עצ בשר האדם בחוזק . ומצאתי שנקד הר״מ דיצוכזאכו המ״ס כראכוכה כנקודת
. וכן בהרי״ף יהרא״ש ציתא וכן נראה ם : בבני מעים. אית דצ״נ בבני מעי רק  חי
 מפי' רש״« והר״ן ו״ל וכן בנכ״י ליתא וגם ה״ר יהוםף ז״ל מחקה אבל בברייתא למייתי
 הכא בגמ׳ ובפי חלק לף ק״א נרסיכן ליה. ופי׳ רש״י ז״ל סכין וממשמשין ואין בכך
 משום רפיאה לסיכה איתקש לשתיה ע״כ. ומפרש ההם בגמ' בברייתא ובלבל שלא יעכה
 כדרך כהוא עושה בתול היכי עביל א״ר חמא ב״ר חכינא סך ואח״כ ממשמש ור׳ יוחנן
 אמר כך וממשמש בבת אחה: אין יורדין לפילומא. נרסי׳ כגי׳ רוב המקימות ובערוך
 ם״א לקירימא והוא נהר לשון מי קרמיון ע״כ נם הרמי״ש ז״ל הביא שתי הגירסאות: אין
 עושין אפיקטויזץ. ומלח אפיקטזיזץ אשכחן דכותה בברייתא בפ׳ לולב הגזול דף מ' צענין
 סירות שביעית שאין עוכין אותן אפיקטויזין וכס פירש״י אפיקעויזין להקיא והיא בנוטריקון
א י ה . הזי"( ו ן י ן י ב  אפיק טפי זיין מיון האוכל יותר מדאי מוציא ומקיא ע״כ,ואית דנרסי א^ז
 בכקידת קמץ. אכן ה״ריהוסף ז״צ נקד כן א£־ק?:.זיז: אין מעצבין וטי. דוקא בח־ליות
 ש5 כדרה הוא ומכוס למיחזי כבונה אבל לישב אבריו שצח יתעקמו שרי: ואי משזירין
 את השבר. שמוחל ס״ל דמחזירץ חכן וכן הלכה: מי שנפרקו ידו וכו/ לשון הטור
ו ממקומו לא ישפשכנה הרבה בצינין כזהו ל  בסימן ככ״ח מי שנשמט פרק ידו או מ
 רפואתו אלא רוחץ כדרכו ואס נתרפא נתרפא ומלת בחמין הכתובה בפיריש ר״ע ז״ל אם
 איכה טעות איני יודע מהיכן העתיקה אע״פ כאפכר שר״ל שהמנהג להתרפאות הוא במים

ן במתני׳ אסיר : סליק פירקא מ ד  חמין וזה אפילו בצינן כ
: ׳ . ועיין במה שכתבתי פרק ח׳ דכביעית סי׳ ד ׳ כו  סי שואל אדם םחבירו ו
 1 ובלבד שלא יאמר לו. בספר כל ט סמוך לסוף סימן צ״א אלא יאמר

 צו השאיצני ובלע״ז אל יאמר לו פישטמי אצא בלאיימי שהוא לשון שאלה ע״כ. אבל הר״ן ז״ל
 כתב בשם חוסכות ז״ל כבלשון צע״ז שאין היצוק בין השאילכי צהצוכי צריך שיאמר תן צי
: מניה טליתו אצלו. כתב '  כיוצא בו ע״כ. ועיין במה שכתבתי בפ״ח לשביעית סי׳ ד
 הרשב״א ז״ל דוקא מניחם חציו סתם אבל לא יאמר צו הילך מציתי אצלך שזהו כמעשה
 חול: וכן ערב פסח בירושלים שחל להיות בשבת. ולא כזכר מערב כבת לקנות:
 מניח טליתו אצלו. אם איכו מאמינו וצוקה אותו ומקדישו בשבת הכי קאמר ר׳ יוחנן
 בגמ׳ ומיהו מתני׳ נא מסייעא ציה דמוקמינן צה בגמ׳ בממכה אתרים עמו דמעיקרא מיקדה
 קדיש מאתמול ועתה ממנים אותו עמהם. ואיתא להאי בבא ביחש' פ׳ כל כהני: ונוטל
 את פסחו. ס״א ואוכל אה פסחו. יכן הוא בירושלמי והרי״ף והרא״ש ובנכי": לאחר
 יו״ט. יום השלישי: ב אבל לא מן הכתב. הרב רבינו יוכה ז״ל כתב דאפי׳ להסתכל
 בכתב ולמנותו במהשבתו אסור דהא ההיא ברייתא וכו׳ודלא כתוס׳ ז״ל שמתירין להסתכל
 ולמנות במחשבת הר״ן ז״ל ובגמ׳ מפרכ רב ביבי טעמא גזרה שמא ימתוק פי׳ שמא ימתוק
 מן האורחין כיראה שלא הכין להם כל צרכן ויתחרט ויכוה לשמש שלא לקרותם ע״כ:
 מטילין חלשים כו׳. ומצאתי שכקד החכם הר״מ דילונזאכו ז״ל ומטילין המ״ס בכבא.
ן כי נ  וביד כייר דהצ׳ ׳ו״ס סי' כ׳ .פי׳ הוא ז״ל מסיצי; חצשים וט׳ מכוס חבובי מצוה. ו
 בפי׳ המשכה פי׳ חלשים מין מן הנירצות. והתירו חכמים לעשות זה ביו״ס לפי שהזריזות
 באכילת קדשים וצישול מהם מכה יפה וגדלה מיוה ומה שאמרו אבל לא עצ המנוח ר״ל
 מכות שצ חולין שאץ מטילין חלכיס עציהם ביו״ס ומלח חצשיס מצה עברית חוצש על נויס
 ע״כ. ונלע״ד דחצכיס היי לשין גירל מכוס שהגורל נעכה בלחש וכדכחיב בחיק יוטל את
 הגורל וחלשים בהפיך איתיוח לחשים דוק וצפי דעת הרמב״ם ז״ל אפי׳ קדשים של חול
 דהיינו שנשחטו מעיו״ט יכילין להפיס כיו; שאינו בכר חוצץ ממש אכן ר״ע ז״ל שפי׳ אבל
ל קדביס שצ אתמול דהיינו חול כמשך אחר סי׳ רש״י ז״ל והיא דעה הראב״ד  לא על המטה :
 ז״ל בהשגוח: ג ולא יאמר אדם לחבירו וכו׳. לדיוקה נקםיה וכו׳ לשון ר״ע ו״ל
 עד אבל אומר לו הנראה ־ אמר המלקט דאלת״ה סכיטא כיון דהוא אסור חבירו נמי אסור
ן על התחום. לקרב עצמו וכוי. לשון ר״ע י כ י ש ה  אלא לדיוקא ומתני׳ ריכ״ק היה: אין מ
 ז ? עד להביא סירות דכצ דבר שאסור וכוי. המר המלקט ואוקימכא בסירות המחוברץ
/ ח״ל הר״ן ז״ל אין כו  שכיון שאסיר לקוצצן בשבת אסור להחשיך עליהם לכל דבר ו
 מחשיכץ על הההוס לקרב עצמו בשבת עד סוף התהום ולהחשיך כס כהוא קרוב למקום
חת ואוקימכא בנמ׳ כפיריה המחוברץ שכיון כאסור לקוצצן  הפועלים או לפרדס להביא פי
חת התליכין כיון כאס יש מחיצות מביא מוהר  בשבת הסיר להחשיך עליהם אבל פי
ח ב לצאת ולשמור סירותיו שהרי שמירת  להחשיך עליהן אבל מחשיך הוא לכמיר להיות ק
ת הפי' מחיברץ דדואיל ועיקר מחשבתו לא היתה לק ח י ת מותרת יכבה ומביא פ ח י  פ
־ סי' נ׳ ומכיים בה התם שהרי נמצא הלוט כשבת לעשות תפציו  שרי ע״כ. וביד בה״כ פלי
 ע״כ: א כל מחשיך הוא לשמור ומביא פירות בידו. בגמ׳מתמה ואע״ג דלא



 שבת יף

 אלא אפיי אין מלקיטין להם דהיינו שנותן לפניהם והן לוקטין מאליהם ומ״ירי ביונים
: ונותנין מים ע״נ מורסין וכוי. ומתני׳ ה ד כ  שאיןמזונותם עליך שיוצאין ואוכלין ב
 ר׳ יוסי ב״ר יהודה היא דתניא אין נותנין מים למורםין דברי רבי רבי יוסי בר״י אומר
 נותנין מים למורסין דנתינת מיס לא זהו גבולו: הרדיסאות. עיקר הגירסא רודםיות
ות.  וכן נראה שהוא בפירוש ר״ע ז״צ אלא שצריך להגיה שם במקום דורסיות רודסי
 והר״מ לילונזאנו ז״ל נקר הירידוסיות כולם כחולם הה״א והרי״ש והדלי״ת והיו״ד חוץ
. ולרב יהודה דאמר י כו  מן הסמ״ך שודאי היא בחיילו: ד מחתכין את הדלועין ו
 שוויי אוכלא משוינן מימרת לא םרחינן מוקמינן מתני' אליביה בנבלה קשה א״נ בכלבים

 מסכת מלאכת שלמה

 קשרם דכל נבילה קשה להם דומיא דדלועים שהן קשין הא לאו הכי אין מחתכין דממרח
. וכתבו המוס׳ ז״ל ביו״ט ד' א׳ מתתכין את הדלועין ואייתהיכי דמי אי ק ח ר  לא מ

 בדצועין שהיו מתוברין בין השמשות בהא ודאי מודה ר׳ שמעון גזרה שמא יעלה ויתלו
ת [ וס״ל לאסור דמשוי להו אוכלי[ לפי שהן קשין והחתוך מ  וי״ל דמיירי בחלוש,
 אותן ע״כ וכן שם בטור. עוד כתב ז״צ שם ואת הנבלה וכוי אנו צריכין לפרש שנתנבל

 יעלה ויתלוש
 מרכך
 צריכין לפרש שנתנבלה
 בשבת ומ״מ תני להו בהדי הדל* לאע־ג דבדלועין לא הוי טעמא משום מוקצה כמו
 בנבלה משום דבשניהס שייך לשון תתיכה ע״כ: ר״י אומר וכוי. ח״ק ר״ש הוא דלית ליה
 מוקצה ובריש ביצה אמרינן נבי שבת דסתם לן תנא כר״ש משמע דחשיב ליה לסתמא
 דמתני' סתמא ואר״י לאו משום סתמא קאמר לודאי לא חשיב כםתמא כיון דבמחני׳ נמי
 פציג־ ר' יהודה וסתמא לאו דוקא אלא חשיב כרבים מ״ר חוס׳ זי׳ל. אכן הרשב״א ז״צ
ם מתני' מיקרי ופסקינן כותיה ע״ש. ת ס ומחלוקת בצדו ס ת ס  בתשובותיו סי׳ קי״ד כתב ד
 והעלה הרא׳יש ז״ל דאין חילוק במוקצה בין שבת ליו״ט פי׳ דאפי׳ ביו״ט פסקינן הלכתי׳
 כר״ש ולא תימא דוקא הכא גבי שבת פסקינן הצכהא כותיה הואיל והמיר טפי שבת מיו״ט
 לא אתי לזלזולי ביה כדקאמר רב נחמן 3 ריש מסכת יו״ט. והתם בפ׳ אין צדין דף כ״ז
 הלשון כך רש״א מחתכין את הדלועין וכוי ועיין במ״ש שם פ׳ אין נלין סי׳ ה׳ ובפי המביא
׳ פ' מקוש שנהנו דף נ״ו ועיין מ מ ׳ יהודה אומר תוס׳־שבת פ' כירה דף מ״ה י  סי׳ ני: ר
 כמ״ש בפי אין צדין סי׳ ד׳ בשם הירושלמי: אם לא היתה נכלה מע״ש אסורה
 לפי שאינה מן המוכן. הקשו התוס׳ ז׳יל היכי מוכח בפסחים פ׳ מקום שנהגו בסופו
 ובס״ק דביצה מהך מתני׳ דמוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים לעולם מוכן לאדם היי מוכן
 לכלבים זהכא היינו עעמא דאסירא לכלבים משום דהוי מוקצה מתמת איסור שלא היתה
 ראויה לא לאדם ולא לכלבים בעודה חיה והעלו בשם רבינו פורש ז״ל דממשנה יהירה
 קא לייק דה״ל למיתני אם לא היהה נבלת מע״ש אשירה ותו לא דמאי צ״ל לפי שאינה מן
 המוכן אלא להכי תני לה לאיי' הוי מוכן לאדם לגמרי שלא היה מוקצה מהמת איסור צא
 הוי מוכן לכלבים ע״כ ועוד תירצו תירו; אתר שם בפ״ק דביצה דף ו׳ ועיין ג״כ בתוס׳
. נלע״ד דמשוס דקתני לעיל מינה ׳ ו כ  דבפ״ק דהולין דף י״ד: ה מפירין נדרים ו
 מחתכין את הדלועין וכוי דהוי ודאי מטעם מוקצה תנא נמי השתא מפירין נדרים וכוי
 להוי נמי משום לתא למוקצה שאסרה הככר או מה שהוא על עצמה ונעשה מוקצה והדר
 תני ופוקקין אה המאור שפירושו כמו שפירשו הרמב״ס ז״ל ור״ע ז״ל שסותמין אוהו בכלי
 מן הכלים או בלות או בכל לבר כרגילין לסתום בו פי׳ לצית בהו משוס טלטול מוקצה
 וכיין דתנא פוקקין הנא מודלין משוס להרוףיהו שמעינן צהו מן המעשה הנז' במשנה
 כך נלע״ד. וכתב הרא״ש ז׳׳ל נדרים ע״ז איבעיא להתם והאי לקחני בשבת כשנה תרי
 תרי^ומני מפר׳ מעמא בכצהי שבת• מכום לשאלה צריכה ב״ד והפרה אינה צריכה ב״ל
׳ קרי מיהו ז״צ דקתני בשבת מ  ע״כ ויש לפרש ללמאי דפלגינהו תנא לזרי בבי כדאיתא מ
 בשבת חרי זימכי ונדחקתי לפרש לכ;ני ז׳יצ לך מפני שמעולם לא ש:יפתי ולא ראיתי מאן
 דנריש מפירין נדריה בשבת ונשאלין בכבת לנדרים שהן לצורך השבת או ונשאצין לנדרים
י קתני ונכאצין ולא קתני ושואלין מאחר דצא א מ ת בשבת. וקשה קצת א נ כ  שהן לצורך ה
 קאי מלת ונשאלין אחכמיס אלא פירושו יכואצין לחכמים כמו שמפורש ברש״י ז״ל ובלשון
 הרמב״ם ז״ל ביד פכ״ד סי׳ ו' וש״ק איי׳כ דהפי׳ דמצת ונשאלין קאי אמי שנזרו אמאי
 גבי הפרת דאב או הבעל קתני משירין לקאי אמפירי הנדר דהייני האב והבעל ואילו
 גבי התרת נדרים צא תכי ומהירין דנימא לודאי דקהי אתכמים המתירין הלא קתני
. ואפ״ל דמכוס כהאנ והבעל מפירין ר ד נ  וכשאלין דקאי אשואלין צהכמיס שיתירו צהס ה
 הכדר בעל כרחה דאכה תלה הדין במפירין אבצ גבי ההרה נדרים דאין החכם מהיר
 אלא מדעת ורצין האיש השואל ההתרה לכן קהכי וכשאצין שתלה הענין בשואל ההתרה
 ואע״ה שעיקר הדין צא בא להשמיענו רק שהחכם מותר להתיר הכדר בשבת אגב אורחיה
 כונה הלשון לרמוז אותו הדין. א״נ תלה הענין בשואל לרמוז לנו דלאו דוקא מוחר
 להתיר החכם הכדר כשבת אלא מצוה על השואל להשאצ על כדר! בשבת מפני כבוד
 השבת ולא יטעה לומר השואל אם רוצה להחמיר על עצמו שלא לשאול על נדרו קמ״צ
 דמצוהלהשאל על נדרו בשבת מפני כביד השבת ומטעם זה נמי לא תנא ושואלי; דהוה
 משמע רשות אצא שינה הלשון ותנא ינשאלין צימר שהוא מצוה כך כלע״ל. ובשו״ע יו״ד
 סי׳ רל״ל סכ״ד ובחוב שם סי׳ שמ״א בב״י והובא בשו״ע שם וביו״ד סי׳ רכ״ח סעיף
 ג׳ שכתב רבינו יריחם ז״ל להא דאין מתי ר ץ בשבת אלא נלרים שהן לצורך השבת ה״מ
 נדרי יחיל אבל חרמי צבור נהגו להתיר בשבת אע״פ שאינם לצורך השבת מפני שבשבת
 כולן מקובצים ואם לא יתירו אז לא יוכלי להתירו ע״כ והובא נ״כ שם בספר הלבוש.
: ומודדין את המטלית ואת ׳ ם וכו ח ל נ  ומצאתי שכתב ה״ר יהוסף זי׳צ ס״א וכואצין ל
 המהוה גרסי׳ וכן הוא בירוכלמי ובהח״ף ז״ל ובפי׳ רש״י ז״ל וגם בפי' ר״ע ז״צ:
 שפקקו את המאור במפיח. מיירי שלא בטלוהו שם לאי בטלוהו אסיר משום
 בונה ומיידי שסיחם כל החלון לאי אינו סותם בעי בסול אע״ג להוי כלי חרס וכן פי' רבינו
 שמשו; ז״ל בפ״ו לאהלות ונס תום' ז״ל בשבת פ' כירה לף מ״ר ובבתרא ס׳ לא יחפור
ך. ובס׳׳פ על אנו מומין נרסי׳ שמא יצא מהן ספות ופירש'׳1 ז״צ  וק״קיע״ז מ״ש בכמו
. ופי׳ הרמב״ם ז״ל כ ״  שחור כקלרה וחברו בשצהי שבת ופקקו חת המאור בספיח ע
 גיגית קערה וכאן היתה הקערה של זכוכית כמו שמשיח ובאוחו זמן היה בין שני
 בתים חלון ובאותו חלון הקערה של זכוכית כמו שמשית ונשבר באותו השמשית כבר
 וקשרו לוח אחל בעץ וקשרו אוחו הלוח בגמי להניח אוחו הלוח על מקום השבר הפתוח

 נשמשית

 כיעשו ונקבר איסיר עולמית להא אפי׳ בתציצין כל שהביאן בפרהסיא אסורין
 עולמית וכמו שנראה מן התיספחא וכי' ואפי׳ קבר אי קאי במקום המוצנע
 שלי בכלי שיעשו וכיון שכן אמאי נקט שריותא בחליצין ואיסורא בקבר אצא ולאי כלאמרן
 להתם הבאת חליצין בצנעא וסתם עשיית קבר בפרהסיא כך נ״ל עכ״ל ז״ל. וכתוב בתוס׳
 יו״ס ללמאן למפרש להך אוקימתא לבעומל באיסרטיא אסיפא ללא יקבר בו עולמית
 קאי נראה לרישא לקאמר יקבר מיל מיירי להלבר ילוע שעשה לו לעצמו ואין צריך
. ונלע״ל לבזה ילוקלק מלת כ ״  הוכחה מתוך המעשה אלא שיהא נולע שעשאה לעצמו ע
ל צרכי המת. ומצאתי שנקל הר״מ ן כ שי  צו לקחני עכו לו ארון וחסרו לו קבר: ה עו
 לילונזאנו ז״ל לגש בכף צרכי. ובגמ׳ כל לאהויי מאי לאתייי הא לת״ל מביאין כלי מיקר
 כגין כלי זכוכית וכלי מתכות ומניחין על כריסו כלי שלא תפות ופוקקין את נקביו כלי
ן י ח י ד מ ן ו י כ  שלא תכנס בהן הרות ואהא כלאה לקאי לשון ופוקקין שבפי׳ ר״ע ז״ל: ס
. בנמ׳ הרכיכן היכי כריכן לסוך לבר שאסיר צטלסצ האמר רב יהידה אמר  אותו
 שמואל מששה בחלמילו של ר״מ שנככס אחריו לבית המרחץ בקש צהלית קרקע א״צ אין
 מדיחין לסוך קרקע א״ל אין סכין אלמא לבר שאסור לטלטלו אסור לסוך ומשניכן ההיא

 צאו משום טצטול הוא א'.א משום אשורי גומות ואע׳׳ג דמרחץ רצפת אבנים היא וליכא
 למיחש צאשוויי גומוח ימכנינן בגמ׳ מיח!ף מיהא בקרקע אחר אבצ מת בקרקע אחר
 צא מיחלף. וכלע״ד דצרכי המה דקחכי מתני׳ קא מני ואזיצ מצמעצה למטה והכי נקט
ה כנקד הר״מ דיצונזאכו . ומצאחי גם פ ל ו ח ל ח ן אותו ע י ל י ט מ  נמי ביד בה״ש פכ״ו: ו
. שיתלחצח המת בחוצ ולא ן י ת מ י ל ש י כ ש : ב ו ד  זי׳ל ונקילז המ״ס בשבא כמו ףדי

ה וכוי. כבת פ׳ כירה דף מ״ג ועיין מה שכתבתי שס ר כ ש נ ה ש ר ו  יסרית: וכן ק
ל וכו׳ והוא שיהיו רווחין לכל זמן שיחפוץ ׳טלם ס פ ס ה ב ת ו ן א י כ מ ו : ס ק ר פ  סוף ה
ש וכו׳ פ נ ת ה א י צ ם י ץ ע מ ע מ ה . בכ״ף: ו ת ו כ ו ר א ו ב : א ו מ י ה  כלי כלא יבטל כלי מ
 לעיל ר״פ המוציא א״ר יוחנן לגרס" המעמץ בעי״ן כמו עוצם עיניו מראות ברע וצא מאמץ
י אין מעצמין וכו׳ והמעציסוכו׳ ונראה שהכל אחד וי׳ ן בפירוש ס ר  נאל״ף. ויש ספרים מ

א ק ר י ק פ י ל : ס ל ומעמצי; עצימת העיניס וסתימתם ע״כ ד  הרמנ״ם ז
. זו היא אחת מי״ח לבר נפ״ק דמבלתין דף ׳ ך וכו ר ד ך ב י ש ח ה י ש  פיל) כד מ
 י יי׳ז. וכתוב בנמו״י בס׳ השוכר את הפועלים לף קי״ו ע״ב בכס הר״[
 ז״ל דמדאצטריך הכא התירא למי שהחשיך לו בדרך ליתן לו כיסו לפי שאין אלם מעמיל
 עצמו על ממונו שמעי׳ שאסור לומר לגוי ע״ש שיעשה לו מלאכתו בשבת והרשב״א ז״ל
ו ס י ן כ ת ו : נ  הביא ראיה אתרת לזה ולא נהירא צהרכב״ר ז״ל מן השעם שכתוב שס ע״פ
 לנכרי. במ׳ אמר רבא דוקא כיסו דכיון דטרח ביה פי׳ שעל ידי סורה הוא משתכר חייס
ט כיסו ק  עלה ואי לא שרית ליה אתי לאתויי אבל מציאה לא והא קמ״ל לצא תימא הא מ
 אורחא למילתא נקט !ה״ה מציאה קמ״צ ולצישכא קמא לאיתא בגמ׳ לוקא לצא אתי לידיה
ם אין  קולם שהחשך אבל אי אתי לידיה ככיסיה למי ולצישכא בחרא בעיא ולא אפשיסא: א
׳ לייקי׳ הא יש עמו ככרים לנכרי יהיב ליה המור מ מ . ו ר ו ס ח ל ח ו ע ח י נ  עסו נכרי מ
. חרש ושוטה ם ל מ הני אלם האי לאו א  וחש״ו לחמור מנח ליה צהש״ו לא יהיב מ׳
 לשיטה חרש וקטן בעיא בגמרא איכא לאמרי לחרש יהיב ציה וא׳כא לאמרי לקטן יהיב
ה ז״צ לבוש המיר ר ו נ ה . אין שם לא נכרי ולא המור ולא חש״ו מוליכה פחות * ה* י  ל
׳ אמות ולא רצו תכמיס לגלותה משוס כבול אלהי׳ בס כי׳ רס׳׳ו  פחות מל
א הרש וקס; כקיליס הס דכל כ ה ם ן י מ ד ש ו 3 כ ה צ ר ו ר ת 3 ר ד י ת ה ה ר 3 ח ו י מ ר כ 3 ר ד ח ק  ה

. א׳ יש לו 5ד הקדמה זה ^ ר ת כ ן מ , א , י י 1 ת א י ל ת א א ; , צ י ד / , ש ״ ח א ל ן ד ה ו 3  כ

x , ״ ' ^ w ,  וכתב רבינו ירוחם בח״ו מוליכו פחית פחות מל׳ אמות 1
ט ״ ׳ V r י ינ־וא לכלל ^  שאמרי חז״ל בכל מקים צריך לישב בכל סחיח ״

ח למי שירצה ע״כ • ו מ ל א ת מ ו ח ל פ כ ו כ ל א ה ל יל מ ע ב & פ ש ש  שאס לא י
 חייב שאע״פ שעומל הליכה א׳ היא ואפילו בכרמלית או

 בשדה חייב מלקות מלרבנ; כך כתב מר שר שלום בתשובה עכ״ל וכן כתב בכל בו ע״כ מבית
 יוסף אכן בשלחן ערוך לא הביא לברים הללו. וכתבו מוס׳ ז״ל לקטן דהכא לא מיירי כגון
. וכן כ ״  לעביל הקטן עקירה והנחה אצא כלאמרינן גבי חמור כשהיא מהלכת וכו׳ ע
 כתב הר״ן ז״ל אבל ע״ג חברו אפי׳ הבא גבי כיס לאיכא פסילא אינו יכול להניחו עליו
 בשהוא מהלך וליטול אוחו מעליו כשהוא עומל לקיימא לן כל שבגופו חייב חטאת כי עביד
 ליה איהו כוציס בחברו פטור אבל אסור כל שבחבירו פטור אבל אסור בחמורו מוחר
י ע י ק ן פ י ר י ת . י״ס לל״ג בהו מלת מאליהן: ב מ ן ה י ל א ן מ י ל פ ו ץ נ ק ש ה  לכחחלה: ו
ס אבל לא את  עמיר וכוי. וכמי שפי׳ ר״ע ז״ל מפרש לה רב יהולה בנמ׳ וכן הגירסא כ
 הזירין לפסכס אלא להתיר אבל הרי״ף ז״ל גרים אבל לא את הזירין לא לפספס וצא להתיר
י רב הונא דרב הוכא פירש איפכא דאדרבה שוויי הוכלא ר מ  גם בלברי רב יהולה כמו ב
ק דה״ל אולודי אוכל בשבת מיטרת באוכל בדבר שתחצתו אוכל קודם הקון ו  לא משו
 פרחיגן ומכשרינן ליסותו בשבת וה״ק מתירין סקיעי עמיר לפכי בהמה ומפםכסין וה״ה
ן הן  לכיפין דלדידיה הן הן פקיעין הן הן כיפין אלא פקיעין בהרי וכיפין בהלחא וז ד
 הענפים הלחים של ארז אבל לא את הזירין ר״ל לא לפספס ולא להתיר דה״ל אולודי אכל

 בשבת דהא עיקרן לאו אוכלא. ולרב יהודה מפרש בגמ׳ דקתני חרובין דומיא דשחת מה
 שחת לרכיך אף חרובין לרכיכי ומש״ס אין מחרבין דמסרח באוכל לא טרהינן ולרב
. ה״ג ה ק ד ן ל י ב ו ר ח ר ב י ת ה מ ד ו ה ׳ י  הונא מפרש איפכא שחת לומיא לחרובין: ר
. והא לאמרינן בפ׳ עושין ססין נמל שראשו ירובו בפנים ׳ ן ובו י ס ב ו  בס״א: ג אין א
 אובסין אותי בפנים כבר פירש רבינו שמואל ז״ל לההיא הלעשה היא אלא ללא דק
 בלישניה הרין ז״ל. וביל פ׳ כ׳׳א מה״ש ה׳ ל״ה וז״ל איז מאכילץ בהמה היה ועיף(בשבה)
 כלרך כהוא מאכיל בחול שמא יבא לילי כתישת קטניות או לילי לישת קמח וכייצא בו ע״׳:

ל ב ם: א  ומ״מ אין אובסין את הנמלים אבל מלעיטין אותו אע״פ שאינו כן בשום מקו
. כדפי' ר״ע ז״ל מפרש לה רב יהודה ורב חסדא פירוש דאידי ואידי למקום ן י ט י ע ל  מ
 כאינה יכילה להחזיר והמראה בכלי והלעטה ביד אבל בברייתא מםייעא ליה לרב יהודה
 ומוכח ג״כ מינה דכל זמן שאין מרביצין אותה אינו יכול כ״כ לתחוב ויכולה להחזיר:
. פי׳ דספי ציה בידיה אבל ליונים קתני בברייתא דל״מ דאין מהלקסין להם ן י ט ק ל ה מ  ו

 ממד לפ
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 בשם הר״ן ז״נ. וכתבו שם חוס׳ ז״צ ואע״ג דספיח לא מנשל ליה כמו פקק כדאמרי״
! ולא מצינו למימל נמי פקק  בפ׳ הישן גבי סלין איכא למימר למכטיל ליה ספי מסל,
 למ5וה שאני כדאמרי׳ בשלהי מכלחין גבי מלילה להחם לא הוי איסור כ״כ אלא משום
 להוי כעובלא לחיל אבל פקק דמשום חיספת אהל למר לבנין ליכא למשד משים
. מלילה של מלוה ת ב ש ן וכןושרץ ג י ד ד ו מ ״ מציה על כאן לשוט ז״צ: ו ו  ט
 וקשירה של מצוה ולוקא בכגון גמ׳ ללא הוי קשר של קיימא: סליה* פרפ*

ה מסכת שבח  וסליקא ל

 במששית ואח״כ מללו הלוח אם היה בו טפח על מפח יביא את הטומאה ואם הוא פחות
 אינו מיטמא הבית האחר בסומאת האחר ע״כ. ופירשו רש״י והר״ן ז״צ שהמת היה מוטל
 צארכו בהצקס להייינו איתו השביל חחת סדק הגיגית ואס אין בסלק פוחח ספח נמצא
 המת מוטל באהל וחור שבין שני בחים מכניס הטומאה לצד השני אם היה בו פוחח ספח
׳ע זיל וגבו צצד השביצ הגיה הר״ס ז״ל וגבו  ע״ש וגם כתום׳ בסי' ר״ח ז״ל: בפי׳ ר׳
 לצל הביח: שפוקסין. שלהי פ׳ כל הכלים וסחמא כחכמים דר׳ אליעזר דפציני עליה
 במתני׳ דהתם וס״צ שפוקקין את המאור אף בלבר שאינו קשור ותלו* וכמו שכתבתי

 מסכת עירובין
ת עירובין כ ס , נתחיל מ ן י ל חפושט ימינו לקבל שב א  בעזרת ה

 /״ל ואזיל ר׳ יהודה לטעמיה לאמר בס׳ כצ גגות ושד א״ר יהודה מסרני׳ במנוי המפוצש
 וחכמים אוסרים לס׳׳ל לאע״פ שהוא מפולש מערנין ומטצטצין בתוכו כיון ליש צו קורה
 לשני ראשיו לאמרינן פי חקרה יורל וסוחס ויש צו ל' מחיצות ורגצי הנכנסין והיוצאין
 חחתיהן אין מנטלין מחיצה. ולי הליום קשה לענ״ל לההם 'מוכח כגמ׳ למעמא לר״י
 משוס לסבירא ליה לשתי מחיצות לאורייתא וכן פי׳ הוא ז״ל שם אנל רישא להתם לקחני
 וכן גשרים המפוצשין מטצסלין תחתיהן בשבח לברי ר׳ יהולה הוי סעמא ליליה משום
 פי תקלה יורל וסותם וכן כתב הוא ז״ל שם. ונראה לאפשר לומר לאע״ג לשתי מחיצות
 לאורייתא מ״מ אי לאו משום פי תקרה יורל וסותם לא הוה שרי ר׳ יהולה לגמרי אפי׳
 מלרבנן. אח״כ מצאתי בירושלמי א״ר אבין ר׳ יהולה כלעתיה ורבנן כלעתהון להנינן
 תמן (ה׳ כל גגות) וכן גשרים המפולשין מטלטלין חחתיהן בשבת לגרי ר׳ יהולה וחכמים
 אוסרין היך מה לתימא חמן את רואה את המלתרא כילו יורלת וסותמת אף הכא את רואה
: הרחב מעשר אמות ימעט. גמ׳ אמר אביי כ  את התקרה כאילו י י! רלת וסותמת ע״
 תנא והרמג מעשר ימעט ד יהודה אומר אימ צריך למעט ובמתני׳ פציג בגובהה וה״ה
 לרחבה ואיכא בגמ׳ מאן לסבר למימר ללא התיר ל׳ יהולה ברוחב אלא עד י״ג אמה
. וצורת פתח נמי מהני  ושליש כמו בנסי ביראות: אם יש לו צורת פתח וכו׳
. וכן כתב הרמב״ם ז״ל. ואמלתרא ברחבה לא  בגובהה כלתניא בבר״חא למייתי בגמ׳
 אפשיסא בגמרא. ובנמ׳ אמר רב חסדא צורת הפתח שעשאה מן הצל לא עשה ולא
 כצום ואמר רב חסדא צורח פחח שאמרו צריכה שחהא בריאה כדי להעמיד נה דלת
 ואפי׳ ללח של קשיי אמר ליש לקיש מבוס ר׳ ינאי צורת הפחח צריכה היכר ציר פי׳
 חור שציר הלצת סובב בס ואע״ס שאינה צריכה ללח מיהו חזיא ללצת בעינן. חו נרסי׳
 בנמ׳ אחנ׳ ליה רב יהולא צחייא בר רב קמיה לרב הם יש לו צורת הפתח אין צריך
ד  למעט א״צ אתנייה צריך למעס: ועיין ברבינו יהונתן פ׳ כיצל מעברין על משנת ע
 של יחיל למשמע מפירושי אשר פס לנס על הרחב מעשר אמות קאמר רב אתנייה צריך
 למעס אצא שנפל כס טעות בלשון וקל להנץ ובעי׳ צמימר בגמ׳ לאף ר' יוחק ס״ל
 כותים לרב: ובירושלמי רב חיננא בר שלמיא הוה יתיב מיחנא לחייא נריה לרנ אפיק
: ן  רב רישיה מן כוותא א״ל לית כן ולא תתגייס כן א״ל אתניתיה ואולעיה דלית כ
. ובמבוי סתום מוקמינן ציה בגמ׳ כלמה׳ ר״ע ז״ל אבל מבוי המפולש י  ב חכשד מבו
 צר״ה תניא בגמ' בפירקין ל׳ ו׳ לעושה צורח פתח מכאן וצחי וקורה מכאן וחנניה אומר
 דבש״א ששה דלת מכאן ודלת מכת; כשהוא יוצא ונכנס נועל גה״א טשה ללת מכאן וצחי
 וקורה מכאן: ד אליעזר אומר לחיים. כתב ה״ר יהונתן ז״ל וצריך שיהיו הלחיים
 לר׳ אליעזר או הלתי לב״ה סמוך לכותל המבוי בלא הפסק ג׳ מפחים שאס היו מרוחקים
 מן הכוהל ג׳ אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטצי להו אבל בפחות משלשה אמרי׳
 לבוד וכמאן דמחכר דמי וצריך נמי שתהא הקורה עומדת ע״ג מתלי המבוי מבפנים ולא
 שיהיו יתדות יוצאות מן המבוי לחוץ ותהיה הקורה עציהם נוגעת בצד האתד אל כותלי
 המבוי משום דבעי׳ קורה ע״ג מבוי הם כותלי המבוי שהקורה שענת בהן או נכנסת
. וננמ' בעי׳ ר׳ אליעזר לחייס וקורה קאמר או כ  בתוכם בחור מכאן וחור מכאן ע״
 לחיים בלא קורה ולא אפשיסא. ובירושלמי נמי בעי מה לחיים. להייס וקורה כב״ש או

 יסחס׳
 ומה בכך: וכי מה ראיה רשות לשבה לבוא לכאן הלא אמרה שלשה כרי יוסי
 אין הימר כצ שהוא כרבנן כצ כהוא סותם ע״כ ופליגתא דר׳ יוסי ורבנן לקמן בפרקיי
׳ מודים חכמים צר״א בפסי חצר אם נפרצה למקום האסור צה מ . תו אמרינן מ ׳  סי׳ ו

 צריכה שיור משני צדיה וכתבי תים׳ ז״צ וקשה דנני מבף נקט לשץ לחי וגבי חצר נקמ
, בגמ׳ תנא עשה לח•  לשון פס בכולה כמעתא אע״ג דשניהם במשהו ע״כ: תו גרס׳
 לחצי מטי יש לו חצי מבזי פכיסא מ״ל ליחוש לילמא אתי לאשתמישיה בכיציה קמ״ל:
. מפ׳ בגמ׳ שאותו תלמיל ר״מ היה שלמל ד ח ד א י מ ל ר ת מ ל א א ע מ ש ם ר׳ י ו ש  מ
 בחחלה ביללותו לפני ר׳ ישמעאל !גמר גמרא והלר בא לפני ר׳ עקיבא וסבר סברתו
 וחלולו של ר׳ עקיבא שלא נמצא כמ־תו בתלמידי בית הלל. ובירושלמי ם׳ שני לשקצים
 כפי הנוסחא שהובאה כילקוט מוכח כה׳ה תלמיל מובהק לר׳ עקיבא ולר' ישמעאל לא
 היה תצמיד מובהק ומשו״ם היה אומר הלכות משוס ר׳ ישמעאל ולא היה צריך לאומרה
א פחות ו ה ל מבוי ש  משום ר׳ עקיבא לטלי עלמא הוו •לעי שהוא הלמילו: ע
מי בלחי או קורה אפילו לבית שמאי להא קורה משום ד אמות. כלומר ברהט י  מ

 מסיצה

׳ לפ״ק לסוכה. ועיין מ  פרמ א מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה ימעט. ע
 1 במה שכתבתי שם ליש הסרק בשם אטלרהם ז״ל. וכתבו תיס׳ ז״צ הקשה

 מהר״׳ מאורלינש ז״ל להוי ליה לאשמוע׳׳ הכשר מטי ברישא שהוא בלחי וקורה ואם
 הניח למעלה מכ׳ ימעט ותירן דחנא ניחא לי׳ להחחיל בהאי לישנא כמו שמתחלת מתני

. והילך קושית כ  (לסוכה] ולהכי פריך שפיר טפי בנמ׳ מ״ש גבי סכה לחני פסלה ע״
 הגמ׳ מ״ש גבי סוכה לתני פסולה וגבי מבזי חני תקנתא לקחני ימעט וצא תני פסול
 ומשני סוכה לאורייתא סי׳ רש״י ז״ל לכבר מימות משה נתנה מלחה ובאו חכמים לפרש
 לך כאם לא עשה כן פסולה שייך צמיתנ׳ ביה לשון פסלות ואע״ג למהניא ביה תקנתא
 כצ כמה לצא מתקן צה מקריא פסולה. אבצ מבוי לכצ עיקרו לרבנן הוא לא שייך למימר
 ביה לשון פסלות שהרי כאן ההחילו להראותך עסקי מטי ותורותיו ומאי פסול שייך
 למימר אכתי לא הוליעוך רבנן שיעוריה בהט לליתני אס לא עשה כן פסול. ואיבעית
 אימא לאורייתא נמי תני תקנתא בעלמא במיצי אהריני אצא סיכה לנפישי מיציה לקתנ׳
 התם ושאין צה שצש לפנות ושאינה גבוהה עשרה ושחמתה מרובה מצצתה פסיק ותני
 פסולה דהשתא מצי כייצ צהו בחלא לאי הוה תני תקנתא לא הוה מצי לערובינהו ולמיתנינה!
 דבשאין לה שלש דפנות בעי למיתני יעכה לה דופן וכשאינה גבוהה עשרה בעי למיתנ*
 יגביה ושחמתה מרובה מנלתה יוסיף על סככה ואמר מר לעולם ישנה אדם לתלמידו
 דרך קצרה. אבל מבוי לא נפיש; מיציה בהאי מתני׳. ותוס׳ ז״ל מכת קושיא הכריחו
 לה״ס סוכה דאורייתא תני פסולה מפום דלשון ימעט משמש חומרא בעלמא ואתי למיטעי
 ולומד לוקא צכתחצה אבצ בדיעבד שפיר למי אבצ במבוי לרבנן אין צחוש ע״כ. וז״צ עול
 בריש־(מס׳ סיכה) סוכה דאורייתא תני פסילה דאי הוי תני ימעס חיישי׳דילמא טעי אינש
 לומר ימעט לכתהלה ובדיעבד כשרה ודקדק בלשונו דלמא אתי לירי אסורא דאורייתא ותני
 פסיצה אע״ג דצא הוי צישנא מעליא כמו ימעט אבל במבוי דרבנן לא חייש וחני ימעט שהוא
 צישכא מעליא כדאשכחן בריש פסחים שעקר הכתוב כמה אותיות שלא להוציא דבר מגונה
. ס״ רבינז יהונתן הכהן ז״צ מצשון י  מסיו ובקונטרס צא פי׳ כן עכ״צ ז״צ: מבו
׳ מחיצות ואין בו כותל רביעי ומדאורייתא רה״י גמורה  מבוא העיר והוא החצצ המוקף י
 היא אבצ חכמים חששו כיון שראשו אחד צרה״ר או לכרמליח דלמא אתי למיטעי ולמיפרי
ן שנפרץ במלואו לרה״ר ו  רה״ר גמורה א״נ כי היכי ללא ציחי צסצטוצ׳ מרה״ר צמוכו מי
 ושוה הוא לרה׳׳ר אמרי דין רה״ר יש לו לפיכך הצריכו לעשות היכרא לבני רה״ר ולנני
 רה״׳ שלא יטלטלו מזה לזה ותקנו להניח קורה רחבה טפח על כותל המבוי להודיע
 ששתי רשויות הן ע״כ: ימעט. דלמעלה מעשרים לא כלטה ני עינא ולסימנא בעלמא
 אמרינן בברייתא יותר מפתחו של היכל ימעט ולר׳ יהודה נמי אמריין בגמ' ובירושלמי
 דר׳ יהודה מפתהו של אולם יליף לה ופרכינן אס מפתח האולם גמר דיו ארבעים אמה
 לתנינן המן פ״ג דמסכת מדוח פתחו של אולם גבהו ארבעים אמה אצמה תניא ר׳ יהודה
 מכשיר אפי׳ עד מ׳ וחמשיס אמה ותני בר קפרא אליבא דר׳ יהודה אפילו מאה אמה
 בשלמא צבר קפרא גוזמא אצא לר׳ יהודה מאי גוזמא ומסקיץ בבבלי אלא ר׳ יהירה
: ועיקר פלוגתייהו דרבנן כ  מכתחן של מלכים גמר שהם נבוהץ הרבה יותר מארבעים ע״
 ור׳ ׳הולה משוס סעמא להיכרא כדפי׳ ר״ע ז״צ וסוכה נמי בהא פציג׳ כדאמרינן למען
 ילעו לורוהיכם על עשרים אמה אלם יולע שלר בסוכה למעלה מעשרים אמה חין אלם
 יודע שדל כסוכה משים ללא שלטה בה עינא אלמא גבי סוכה בהא גמ« פליני. ובגמ׳
 בעינן למה לי אפצוגי בתרוייהו ומשני צריכא דאי אשמעינן גבי סוכה בהא קחמר ריי
 כיון דליכינה עבילא שלטה בה עינא אבצ מבוי ללהיצוך עביד אימא מודה להו רבנן ואי
 אשמיעי' בהא בהא קאמרי רבנ; אבל בהך אימא מודו ליה צל׳ יהודה צריכא. וקשה לע״ד
 דהמאי לא קחני מבוי שקורתו למעלה מעשרים אמה ימעט לנראה דהעיקר הסר מן
. ונלע״ר דאסשר לומר דמשוס דבעי למיחני הרחב מעשר אמות ימעט דקאי  הספר
 אמבוי גופיה חנא נמי רישא בלשון מבוי גופיה וממילא משתמע דאקורה קהי: ואם
 היתה מקצת קורה 5תוך עכרים ומקצת קורה למעלה מעברים מקצת סכך בתוך עכרים
 ומקצת סכך למעצה מעשרים קאמר רבא בגמ׳ לזה וזה כשר דחצצ סוכה הנן הצל מבוי
 תכן שלא יהי יותר מעכרים יברייתא מסייעא ליה: ימעט. בבלי וירושלמי כיצל ימעט
 עוכה איצטבא על פחח המבוי ומתיר המבוי והתם פליג׳ אמוראי בכמה יהא בה איכא
 מייד ד׳ טפחים כדי מטי ואיכא מ״ד טפח כדי קורה ונראה שר״ל לאפי׳ מלמטה מהני
 מיעי־ט. וכתב ה״ר יהונתן הכהן ז״ל שכשמיעט מלמטה שכחב הרי״ף ׳״צ שממעט ג״כ
ט קורה חו אבן והדומין לתן שאץ דרכן ליפח־ז אבל עפר אפשר ה  בקורה ל:תמיר נ
 שיכחה ט״י דריסת הרגלים ע״כ: ר׳ יהודה אומר אינו צריך. כתב רבינו יהונתן



 מסכת מלאכת שלמה עימביז טו
 וכו׳ לשון למז״צ. אמר המלקט ומיהו סתמא לא כמר לייקא ולא כמר יייקא: אבל ל־כא
 לשנויי מאי לחייס לחיים לעלמא לא״כ בדשא מר נבי קורה כיתכי קורות ונימא מא*
 קורות קורות דעלמא ומ״מ משמע קצת לל״ג לחיים היו״ד הראשונה בנקודת פתח דא כ
 משמע טפי להויסתמאכר׳ אליעזר: רחבן ועביין כל שהוא. במי וכמה כל :הוא
ר מ ו : ודי יופי א ל ׳ ע״  תני ר׳ ח״א אפי׳ בחוט הסרבל: •יעיין בסי תרומת הלשן ט
 רחבן שלשה. ואמרי׳ בנמ׳ לאין הלכה כר׳ יוסי לא בהילמי ולא בלחיים ואש"; דרי
 ׳וסי נימוקי עמו ורבנן סציגי עליה בהרווייהו אלא לרבי קאי כזתיה בלחיים: ז ור׳׳מ
 אוסר. לח״ש למיתה ואעי׳ג למתוחה באשלי מלעיל לזימנץ למתה ומוצא ולא הוי
 גביהה עשרה ולא יהיב ארעתיה יסמיך טלה: ומטמא משום גולל לכתיב וכל אשר יגע
 עצ פני השלה ולרש׳׳ צרבות גולל ור״מ למטהר מוקי להאי קרא להוציא עיבר שבמעי
 אשה: ור״מ מטהר. וכן אמר ג״כ בססס״ו למסכת אהלות: בפי׳ ר״ע ז״צ מטמא
C כתב הר״ש ז״ל / ו כ  צעוצם אס נגע בו אדם וכלים כאהצ המת אפי׳ ניטצ משם ו
 כן פי׳ רש״י ז״צ שאפי׳ ניסצ משם מטמא משוס גולל וצ״ע שהרי שניט בפט״ו מאהלית
 חבית שהיא מלאה מ:קין מהורין ומוקפת צמיד פתיל עשאה גולל לקבר הנוגע בה טמא
 טומאת ז׳ והחבית והמשקין טהורין ואם אפי׳ אחר שניטלו מסמא משוס גולל למאי
 נפקח מינה החבית טהורה מ״מ הנה היא מטמאה משום נוצל ואם היינו אומרים החבית
 טהורה היינו אחר שניטלה אתי שפיר וכן דעת הרמב׳יס ז״ל שאין מטמא מבוס ניצל
 אלא בעולו מחובר לקיר עכ״ל ז״צ: בפי׳ ר״ע ז״ל. נלע״ד שצריך להגיה והלכה כת״ק
 אם כתב לה גט וכוי. וממי תניא ל״מ אומר כל דבר שיש בו רוח חיים אין עישין
 אותו לא דופן לסיכה ולא לחי למבוי ולא בסין לביראות ולא גולל לקבר משוס ר׳ יוסי
 הגלילי אמרו אף אין כותבין עליו גיטי נשים וטעמא לר׳ יוסי למייל לספר לוקא. ואי
 צאו וכחב צה דאתי צרבו״ כצ לבר ה׳׳א ספל אין מילי אחרינא צא קמ״צ וכתב. וספר
 דרשינן הכי מה ספר שאין בו רוח חיים וכו׳ ולרבנן האי וכתב צה דרשינן בגמ׳ דמיבע־א
 צהו בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף סל״א הואיל ואיתקש יציאה להרה מה הויה
 בכסף אף;י5יאה בכסף קמ״ל.* ור׳ יוסי הגלילי נפקא ליה מספר כורתה ואין לבר אחר
 כורתה ורבנן ספר כריתות מיבעי ליה לדבר הכורת בינו לבינה דאם אמר ה״ז גיסך
 ע״מ שלא תשתי יין לעולם וכיוצא בו אין זה כריתות כל שלשים יום ה״ז כריתות ור' יוסי
 נפקא ליה מכרת כריתות ורבנן כרת כריתות לא דרשיע״כ. ומזו הברייתא משמע דנרסי׳
 ברישא דמתני׳ נמי ור״מ אוסר וכן בירושלמי ומייתי עלה נמי ברייתא חני כל דבר שיש
 בו רוח חיים עושין אוחו דופן ואיןעושין אוחו לחי דברי ר״מ וחכ׳׳א וכוי והתם משמע דמכרש
 צה לברייתא ללא תיקשי אברייתא ללעיל. וכן הגרסא דמתנ" ברב ההצכםי ז״צ ובסי׳ ה׳׳ר
. אמנם הרמב״ם דיל נראה דיר־ס  יהונתן ז״ל וכלכתכינן. וגם ה״ר יהוסף ו״ל הגיה ק
 ור׳ יוסי אובר כגירסת רבינו עובדיה ז״ל שהרי כתב ואי; הלכה לא כר׳ יוסי וצא כר׳ימ
. נרסי׳ בירושלמי ר״ש ב״ר ביסנא בשם ר׳ אחא ר״מ ור׳ יופי כ ״  ולא כר׳ יוסי הגלילי ע
 ור׳ אלעזר בן עזריה שלשתן אמרו דבר אחד ר״מ דלחייס למהני׳ דחק ומטמא משום
. ר׳ יוסי לאהלות פ״ח דתנ; ר׳ יוסי אומר הבית שבספינה אינו מביא  גולל ור״מ מטהר
ד עקיבא שהיו באין בספינה  את הטומאה. ר״א בן עזריה להניא מעשה בראב״ע ו
 ועשה ר״ע סוכה בראש הספינה ובאת הרוה והפריחתה א״צ ראב״ע עקיבא היכן סוכתך
 ע״כ וקצ צהבין: ונצע״ל עול ללמאן לגרים ברישא ר׳ יוסי פצינ ברישא והה״נ בסיפא
 ור״מ פצינ בסיפא והה״נ ברישא: ה והקיפוה בכלי בהמה. ובירושצמי ר׳ אחא
 גשם ר׳ חסדאי למי נצרכה לר׳ יוסי ב׳׳ר יהודא אע״ג דר׳ יוסי ב״ר יהורא אומר כל
. השיא ת ו צ ר  מחיצה שאינה של שתי ושל ערב אינה מחיצה מודה הוא הכא: ולא יהו פ
ה צ ר  בנקוד שבא והריש בקמץ כמו שתאמר מן מנחה מנחות ומן נבעה גבעיח: כל פ
 שהיא כעשר אמות מותרת. בגמ׳ פליגי רב פפא ורב הונא בדה דרב יהושע דלרב
 פפא פרוץ כעומד מוהר דהכי אגמריה רחמנא למשה לא תפרוץ רובא ולרב הונא אשור
 דהכי אגמדה רתמנא למשה גדור רובא ובנמ׳ פסיק כותיה דרב פפא דמתני׳ דייקא
 כותיה וצא יהו פרצות יתרות על הבנין משמע הא כבנין מותר. וכתב ה״ר יהונתן ז״ל כל
 פרצה שהיא כעשר אמות מוחרת ובלבד שיהא העומד שלה ד׳ טפחים אבל בפחות מכאן אתי
: ט מכ־ןפין  אויר הפרצה ומבטל לה אע״פ שאין יותר מעשר ע״כ והכי מכמע בנמ׳
 שלשה הבלים וכו׳. אי מ״ר׳ ביחיד ובלבד שלא יקיף אלא עד ביח םאתיס דכל מחיצה
 שהיא של ערב בלא כתי כמחיצה כל חבציס או שתי בלא ערב כגון מחיצת הקנים האמורה
 בסמוך במתני׳ אינה מחיצה להתיר יותר מבית סא־יס ליחיד ובית סאתים לשני יחידים
 או צכיירא צהתיר צהן כצ צרכן ושלשה נעשו כיירא. ומתירין להם עד שבעה סאחיס או
 ח׳ ובלבד שיהיו צריכין להם ה״ר יהונתן ז״ל ונכתב בפי׳ ר״ע ז״צ במתני׳ דבסמיך:
 י בשיירא דברו דברי ר׳ יחודא. בגמ׳ פריך שיירא אין יחיל לא והתניא ר׳ יהודה
 אומר וכוי ומשני דהא דקאמר ר׳ יהודה במחני׳ בשיירא דברו ולא ליחיל ליתן לו כל צרבו
 בהנך מחיצות גרועות כצ שתי או שצ ערב קאמר אבצ בית סאתיס ודאי יהבינן ליה בהנך
 מחיצוח גרועוח כדמוכח דיוקא דההיא ברייתא ורבנן ס״צ אפי׳ ציחיד כצ צרכו ובלב;
 במדבר אבל לא בישוב ולהט נקט שיירא דלא משכתח יחיד שילך במדבר אצא בחבורה
. ה ד ת ׳ יוסי ב״ר י  רבה: כל מחיצת שאינה של שתי ושל ערב א׳׳מדברי ר
ך ומי אמר ר' יוסי ב״ר יהודה הכי יהחניא וכו׳ ומשני הא דקאמר ר׳ יוסי ד  וננמ׳ פ
 במחני׳ דאינה מחיצה צכצ צרכן אבצ מתיצה היא צבית סאתים צאחד וצבית שש לשיירא
 צר׳ יוסי ב״ר ׳הולה ללרננן ליחיל נמ׳ כל צרט ׳הבינן. ונירושצמ׳ ר׳ אחא בכס ר׳

 חסדאי אתיא דר׳ יוסי ב״ר יהודה בשיטת אביו וחלוק עצ אביו בשיטת אביו ביחיל ייתר.
 מבית סאתים פי' לשניהם שיין שאין מתני! ציחיל אצא בית סאתים במחיצה כתות: כזו
 וחלוק עצ אביו בשיירא. פחות מביתסאתיס. והן אככחנה לר׳יולה אמר ביחיד יותר
 מבית סאתים צריך שתי וערב נשמועינה מן הלא דמר ר׳ אחא חנא ר׳ חנן ר׳ יוסי בכם
 רב ששת כשס שחלוקים כאן כך חלוקים בכצאים וכלאים צאו אפי׳ היא בית רובע. והתם
 כליגי אמוראי כמה הוא מחנה ותני בכם ר׳ יודה שניס עשר אצף כמחנה ישראצ: ד
 דברים פטרו במהנה. היוצאים למלחמה ואפי׳ למלחמת הרשות וכ׳יש למלתמת מציה
 אע״פ שהיא אסור לכל אלם ואפי׳ לשיירא ההולכת ממקום למקום אסיר ג״כ כדין

 *) גכ״י t כתג הרים. כיייא

 מחיצה נמי היא ומנכרא מחיצתא כיון שאינו רחב כל כך אבל כשהוא רחב יותר לא
 מנכרא מחיצתא על שיסייעהו הלחי לסתום וב״ה ס״ל דסגי אפי׳ בקורה ה״ר יהונתן
 הכהן ז״צ. ומוכחת הגמ׳ גם בהרי׳־ף והרא״ש ז״ל הגירסא על מבוי שהוא פחות מד׳
 אמות שהוא ניתר בצחי או בקורה. כתבו חוסי ז״צ עצ האי לאמרינן בגמ׳ ולא מסיימ׳
 א* ח״ק מחמיר אי ר׳ עקיבא ח״ל לא שייך כאן תנא בתרא לטפו״ אתא כיון לאיכא תנא
 לאפסקיה: והנא בסיף המשנה צבר שייך לגרום נחלקו הלמ״ל קמוצה מפני שהוא בהפסק
. ובגמ׳ פ׳ קמא לב״ב דף ׳ כו ו ו ר מ א  הבצ בדשא גרסינן הצמ״ל בכבא: ג קורה ש
 ג׳ לייקינן למלקת:, הכא והאריח חצי לבינה של שלשה טפחים מכלל לאיכא זוטרא
יד להוו שלשה טפחים עם סידן וכמו  והיינו דכפיסיס דתנן התם דהיינו אריחי בזוטרי מי
: רחבח כדי לקבל אריח.  ק לבנים דתנן התם מיירי בזזסרי דהוו שלשה עם סידן
 בגמ׳ סליגי במעמידי קורה לאיכא מ״ל למעמיד׳ קורה אינם.צריכין שיהיו בריאים כלי
 לקבל קורה ואריח ואיכא מ״ל אחל זה ואחר זה צריכץ שיהיו בריאין כלי לקבל קורס
 ואריח סי׳ קירה נמית בליאות לאריח ומעמיליה בעו בריאות לקורה ואריח: דיה
ה שחחא רחבה טפח. גרסי' בפ׳ המפצת דף כ״ז גמרא לשציא בבית חני ר׳ ר ו ק  ל
 הוכעיא זעירא למן חבריא המכה שיעורן ספח ואצו הן שליא שופר שלרו של צולב ולוסן
ס ספח מרובע לנספ״ג לאהצות אצא  סוכה והאזוב ואיכא נמי סכח עצ טפח עצ ח
ד בנוח טפח ברפ״ה דכצים ואיכא נמי התם מ  לטפח עצ טפח צא קאמרי ואיכא נמי ח
״ ב׳ אבן היוצא מן החניר טפח אלא לבפלונתא לא קמיירי ובתרווייהו איכא התם  ס
 פלינחא ואיכא נמי מסנרח טפח אלא לבכתיבן לא קמייד ואיכא נמי כפרת ספח אלא
 לבקרשיס לא קמיירי ואיכא נמי הא לחנן הכא ל״ה לקורה שתהא רחבה טפח אלא
 לבלרבנן בגון מבוי לכל מציתו מל״ס לא קמיירי אלא בלכחיבן ולא מפרשי שיעורייהו
 ובהכיגיחא נמי ללא מני קנה מאזנים טפח לבפרכ״ס לכלים ובהעור והרוסב כלי
. ו כ ר א : בדי לקבל אריח ל ח פ  אחיזה כמה הוא טפח וגם בטרפות ליש לביעורו ס
 פי׳ הרמב״ם ז״צ לאורך הקורה ורש״י ז״ל נראה לגרים לרחבו שפירש לרוחב האריח
 ואט״ג למחוך שוייח הגמרא משתמע ספי לגרסי׳ לרחבו נראה למאן לתני צארכו צא
 משתבש ומאן לתני לרחבו לא מכחבש להא ליכא בין הני חלי לישנא מיל, לתחוייהו
 סלקי לחל גוונא למאן לחני לרחבו ר״ל רוחב האריח לרותב הקורה ומאן לתני צארט
 ר״ל^ארך האריח לארך הקולה: יבבבצי הכא וגם בסוכה דף כ״נ בברייתא דההס גבי
 םתי קורות המתאימות ככתיב לרחבי שם הוא מוכרת במילתיה דת״ק לגרום לרחבו
 ובמילתיה דרשב״ג לגרים לארכו וכלמפרכ רמי״ ז״ל התם בסוכה. אכן ברב אלסס
 ובהרא״ש ז״ל ובכמה דוכת׳ גרסי׳ במתני׳ לרחבו אבל בירושלמי כתוב צארט וכן בבית
 יוסף יבכסף משנה וכן ג״כ בשלחן ערוך וכן בכמה דוכתי ובססר תוי״ט הכרית יותר
. כלומר אריחים הרבה ח י ר י לקבל א ר ח כ א י ר ב  לגרסח לרחבו עיין כם: ד ו
 כשיעיר לוחב פחח המבוי מדובקים שם בטיט כפי מה שצריך להם כאצ״כ צא חהא בה
 היכרא לסנורין בכי ר״ה לצפי שעה ניחנה לשם אבל כשהיא בריאה ועבה וראויה לקבל
 כנין כזה ניכר ומפורסם צכצ שצקביעות הושמה שמה ואית בה היכרא ור׳ יהולה ס״ל
 רחבה אע״ס שאינה בריאה דאזיצ לטעמיה לקורה אינה אצא מחיצה ה״ר יהונתן ז״צ.
 ובירושלמי חני ר״ש אימר בריאה אע״פ שאיכה רחבה רב הוכה ב:ם רב הלכה כר״מ
 שמואל אמר הלכה כר׳ יהודה ריב״ל אמר הלכה כר״ש ע״כ ובגמ׳ מחני ליה רב ׳הולה
 לח־יא בר רב קמיה דרב רחבה אע״פ שאינה בריאה א״ל אתנייה רחבה ובריאה והאמר
 ר׳ אלעא אמר רב רחבה ד׳ אע״ס שאינה בריאה ומכני רחבה ד׳ שאני והעלו התוס׳
 ז׳׳ל לה״פ לרב יהודה מתני ליה אמילתיה דרבנן ומהפך היה דר׳ יהודה לרבנן ואמר
 ליה רב אתנייה רחבה ובריאה כמו במתני׳ הלא שהתלמיד המתין לסדר הגמרא על
 שסיים פליגתייהו והשתא פריך מר׳ אלעא דמסהמא הוי כרבנן ולפי זה יש צהיכיח דאין
 הלכה כרב דאמר לעיל אתכייה צריך למעט דהמשנה לא ככנית כמי שהגיה וכאן נשנית
[ ם רואי י של קנ ש ו ל ק : ה היתה ש כ '  כמו שהגיה וכן פסקו הנא־ניס וה׳׳ג ז״ל ע
' רואין היינו הך דחכא ברישא . נמ' מאי קמ״צ דאמד ו היא של מתכת ל י א  אותה כ
 רחבה אע״ה כאינה בריאה מ״ר במעה שראויה להיות בו בריאה כמו קורה שצ עץ כי
 אינה בריאה נמי אמד׳ רואין אבל של קש ושל קנים דאינה בריחה במינה אימא לא
ה וכו׳. הא נמי איכא מ״ד בירושלמי דר׳ יהודה היא ואיכא מ ו ק  המרי׳ רואין קמ״צ: ע
 מ״ד התם דברי הכל היא והוא שתהא עקמומית מן הצד פי׳ עקמומית כאינה הע:בת
, הרי זה אסורה ואיזו היא שהיא מעכבת את י מ מ  את הכנביי אבצ עקמומית שהיא מעכבת את ה
 המבוי כל שאילו יגול ואין בין זו צוו ג׳ ע״כ: ומסר׳כנמ/שעקמומיתה חוץ למבוי ואפ״ה המרי׳
 לואין איחה כאילו היא פשוטה וכולה תוך המבוי עומדת וצא חיישי׳ דלמא אתי לאימשוכי בתרה
 ולרבנן דלית להו רואי; אכ היה העקמימיח חיץ למבוי ומושב הטקמימות יותר מג׳ טפחים כאם
 היה נחתך כל אותו עיך־ימות ממכה היה בין קירה לקורה ג׳ טפחי׳ המבוי פסול ור׳ יהודה דאי׳
ן אותה ה רואי ל ו ג  ציה רואין אע״ס שיש בין קורה לקורה שלשה ספחים כשר המבוי: ע
. הא נמי אמריי בירושלמי עול היא לר׳ יהילה וכן דעח ה״ר ת ע ב ו ר  כאילו היא מ
 יהונתן הכהן ז״ל אבל הרא״ש ז״ל כחב ואע*1 דרבנן פציגי עלי׳ לר׳ יהולה בהיהה של קש
 ושל קנים בהא דענולה ועקומה מודו דאמרי׳ האין וכן דעת הרמב״ס ז׳׳למה״ש פי״ז הכ״ו
 וכתב שם הרב המגיד שכן הוא דעת הרשנ״א ז״צ י ובגמ׳ הא תו צ״צ סיפא איצסריכא
 ליה כצ שיש בהקפו שלשה טפחים יש ט חחב ספח: ועוד איתא בגמ' אמר אב״ ר׳
 ייס׳ בר׳ יהודה דההיא ברייתא דמ״תי ממ׳ סבר לה כאמה בחדא יפליג עציה בחדא
 ס״ל כאכוה בחדא דאית ליה רואין כאבוה דאמר במתני׳ רואין וכו׳ ופציג עליה בהדא
 דאיצו ר׳ יהודה .סבר למעלה מעשרים נמי אמרינן האין ור׳ יוסי ב״ר יהודה סבר יתיך
ם י י ה  מכרים הין למעלה מעשרים צא והכי נמי איתא בירושלמי בפס התוספתא: 1 ל
. ליייס בנקודת חירק תחתהיו״ד הראשונה נרסי׳ ם י ח פ ה ט ר ש ו נבהן ע ר מ א  ש
 יהיו״ד השניה נחה וכן מצאתיו נ״כ במשנתו של החכם הר״ר ׳הוסף אשכנזי ז״ל. והבי
 מוכח מן הגמרא כמו שאכתוב בסמוך אבל במכלול טלה נ״ז מצאתי כתוב ולחי חמדו
 נלשון שנים ע״כ ולפי זה *היה על משקל יל ורגל שהחבור בלשון כניה ידיס ומלים
ו ק ל ה נ ם ש י י ה ו ל ר מ א  וצא מסתבר צחלק בין האי צחי ללחי דאדס ממש: לחיים ש
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 מפר, א״כ מאי כינייהו ־ ובירושלמי א״ר יוחנן מחלפא שיפתיה לר׳ יהודה לתנ/ץ חמן
 ס״ס כל גנות וכן גשרים המפולשין משצטלין חחחיהן נשכה דברי ר' יהולה וחכמים אוסרי!
 אמר ר' אלעזר אינה מוחלפח אמר ר׳ ירמיה לי סכר כרניהולה לאמך רכ יהולה הלא
. חכמים: לא ו לו ר מ  לתימא במכולשין לבקעה אבל אם היו מכולשץ לר״ה אסור: א
ו וכוי. או חצר או מוקצה כך מצאתי מונה אבל בפירוש רש״י ז״נ מפורש מוקצה ר מ  א
 קידם חצר וכן הוא ברוב המקומות והכי מסהברא דדיר וסהר ומוקצה דדמי אהדדי
 דלא שכיחי כולי האי קתני להו בהדי הדדי והדר קתני חצר אע״ג דאיככא מצינן למימר
 דתנא דרך כניסה ולהצר נכ:ס ההדס תחלה דרך הפתח־ ומן החצר לבית ומן כביה
. זו הבבא ן י ס פ ה ב כ ר י ד ש כ ל נ א ו ו ה ק בל ש י ח ר ה ר ל ת ו מ  למוקצה שאחריו: ו
 בקצת סכרים ליחא וכן היא חסרה נהלמוד ונם בפסקי הרא״ש ו״ל אבל בירושלמי איתא
 וכן ברב האלפס ז״ל וכתב ה״ר יהונתן ז״ל הא דקא מיהדר למיתני הא י״ל ללמיסתס
 הצכחא כר״מ דפליג בהדי ר׳ יהודה דשרי כל שהוא ר״ל אפי׳ ביותר מבית סאתים
. זהרמב״ם ז״ל נמי מתוך פירושו נראה  דהוי מחלוקת ואח״כ סתם הלכה כסתם ע״כ
 דגריס צה. אצא שיש צהסתסק דשמא צא הוה גרים צה ברישא והתימה מרש״צ ומהרב ר׳
ם היתה ר א ס ו ה א ד ו ה : ד די׳ י ר ק י ע לל י  בצלאל ז״צ כלא הגיהוה ונס צא דברו בט כ
. גרסי׳ צשון רבים לקאי אכסין. ובגמ׳ ר׳ יוחנן ור׳ ם ת ק ס פ ם מ י ב ר ך ה ר  ד
 אלעזר לאמרי חרוןייהו כאן הודיעוך חכמים כמה גלול כחן של מחיצות ללא מיבסצי משום
 בקיעה רבים ודי יוחנן כאן ולא ס״ל ור׳ אלעזר כאן וס״ל. ובגמ׳ רמינן לר׳ יהודה
 אדר׳ יהודה ורבנן אדרבנן דתניא יתר עצ בן א״ר יהודה מי שהיו צו שני בתים משני
 צירי ר״ה עושה לו לחי מכאן וצחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן
 באמצע א״צ אין מערבין ר״ה בכך קשיא דר׳ יהודה אדרי־ יהודה קשיא דרבנן אדרמן
 ומשני דר׳ יהודה אדר׳ יהודה לא קכיא התם דאיכא כתי מחיצות מעצייתא הכא ליכ־?
 שתי מתיצות מעצייתא לרבנן אדרבנן נמי צא קכיא הכא אינא שם ארבע מחיצות שיש
 שתי אמות היכר היקף דופן לכל רוח החם ל׳כא שם ד׳ מחיצות וכתבו תי־ס׳ ז״ל דרבנן

 אדרבנן נמי לא קשיא וכו׳ ה׳ימ לשנויי דרבנן לא פליגי על ד יהודה אצה מדרבנן אכל
ר וכו׳׳. ואית דנרסי אהד באר הרבים ובור הרבים  מדאורייתא מזדו ליה ע״כ: אחד בו
 ובאר היחיד וכו׳ וכן הגיה ה״ר יהוסףז״ל. וכגמ׳ אמר רב יוסף חמר רב יהודה המר
 שמואל הצנה כר״י בן בבא ואמר רב יוסף אמר רב ״הילה אמר שמואל צא הותרו פסי
 ביראות אצא (באד מיס חיים בצבד ונדכא לחי אשמוע" הצנה כר׳ יהולה בן בבא
 ה״א דרבים ואפי׳ מטנסין והאי דקתני באר הרבים לאמוק* מדר׳ עקיבא לאמר אפי׳
 באר היחיד כרי קאמר איהז דאפי׳ לבאר דוקא דרביס קמ׳י׳צ באר מים חיים ואי
 אשמועי׳ באר מים חיים ה״א צ״כ דרבים וצ״ש דיחיד קמ״צ הלכה כריב״ב. וכתבו
 תופ׳ ז״ל והאי דכקס באר הרבים לאפיקי מדר׳ עקיבא וא״ת א״כ הל׳יצ בור הרבים
 וע״כ באר היחיד לא דליכא צמימר דאתי למעוטי בור היחיד דוקא דא׳׳כ היינו ר׳
 עקיבא וי״צ לאורתא למיצתא למיתני מענין כממעס להיינו באר היחיד אי נמי הא
 דקאמרי׳ דרבים אפי׳ מכונסים צאו מר׳ יהודה בן בבא קאי אלא אשמואל. עול כתבו
 ז״ל ל״ש דרבים וכו׳ יכוצ להיות דהוי כר יהודה בן בבא והאי דנקט רי׳י ב״ב באל
 הרבים היינו לאסוקי בור הרביס ע״כ. הגצ ברב אצפש ז״צ כתוב ה״א ל״ש דרביס ל״ש
. סי׳ רש״י ז״ל היקף ה ר ו ג ן ח ר עושי א ש ל  דיחיד כלר״ע קמ״ל להלכה כריב׳׳ב: ו
ד איר ו ע  של הבליס וחום׳ ז״ל פירשו הגורה פי׳ מהינה וכן פי׳ ה״ר יהונתן זיל י ה ו
ה בן בבא. נמ׳ מאי חנא לקחני ועול איצימא משוס לתנא ליה הדאלחומרא ד ו ה  י
 וקתני אחריתא זכו׳ כדפי׳ רעז״ל מכוס הכי קחני ועוד הא ר׳ יהודה דהנא ליה חדא
 צתומדא דאמר עד בית סאתים אין ספי לא והדר ת;א אחריתי יסלקכה לצד־ין ולא תני
 ועוד. התם הא אפסקוה רבנן דקתני אמרו צו צא המרו ביה סאתים וכו׳ הכא נא אפסקוה
 וכל היכא דאכםקוה לא קהני ועוד והא ר׳אציעזר לסיכה דתנן התם ס׳ שני ר׳ אליעזר
דה חייב אדש לאכול בשנה והכמיס אומר ס אין לדבר קצבה ועוד א״ר  אימר י״ד סעי
 אליעזר מי כצא אכצ בציצי יום טוב הראש!ן ישלים בציצי יזם סיב האחרון אצמא משום
 דרישא וסיפא בסעודה דסוכה יבהכבינן איירי הנא ועוד אע״ג דהסשקוה וש״מ הא דלא
 תנא בדר׳ יהודה ועוד ננסים דלא דמי הוא דלאו בחדא מילתא היא דרישא איירי במרת
 היקף וסיפא איירי בבטול מחיצות וא״כ בדד יהודה בן בבא למה לי דחנא ליה ומשני
 התם במיצתיה הוא דאפסקוה דצא אהדרי ליה רבנן לד אליעזר אלא בסעודות הכא במילחא
 אתריתי אפסקוה דר׳ יהודה במתני׳ לא איירי אלא בפסי ביראות בית סאתיס ואהדרי
 רכק יגנה וקרנף ודיר וכהר וצעולם מעמיה משים הפסקה ולד יהודה בן בבא לצא
 אפסקוה הנא ועוד. וכתבו חוס־ ז״ל איצימא משוס דתנא חדא לחומרא פי׳ שייך למיתני
 ועולי 'אע״ג דצא הוו מענין אהל אבל הא סשיטא ליה לשייך למיתני ועוד היכא דהוו
 חרויייהו מעטן אחל אע״ג לצה הוו הליוייתי צח־מלא ט ו בסוכה יבפ״ל למגלה. ועיי
 מה שכתבתי בכם התיס׳ ז׳יצ פ״ג דמגלה. ועוד כחבו ז״ל הכא במיצתא אחריתי אכסקיה
 תימא לבפ׳ המביא כלי יין קתני ועול ואע״ג לאשסיק במילתא אחריתי לקתני ר׳ אליעזר
 אומר נוטל אדם קיסם מלפניו ומגבב מן החצר ומדליק וחכמים אומרים מגבב משצפניו
 ומדליק וקתני בתר הכי אין מוציאין אח האור לא מן העצים וכו׳ ומפסיק כבבא שלימה
 זקתנ׳ בחר הכי ועוד א״ר אליעזר עומד מדם עצ המוקצה זכו׳ ומיהו רש״י ז״צ מהפך
 שם המשנה והגמ׳ אך לר״ת שאומר אין צריך להפך למילתא לאור קמסייס ואזיל התם
 גבי הדדי קשה ר״ל דהתה הוו תרי קוצי ושייך למיתר ועול,אע״ג למפסיק במילתא
ם י ע ב ן ש ף שה פ ר ק ה ה ו נ ג  אהריתא דכח דההיראטליף ואצים למימר ,יעיד ע״כ: ה
. ובגמ׳ יצפינן לה מחצר המככן והקשו ם י ר י ש ה ו מ ם א י ע ב ל ש רים ע ה ושי מ  א
 תיש׳ ז״ל זא״ת וליצף מהר הבית ועזרת נשים שהיה קלייה ועזרת ישראל היה קס״ז
 וי״צ דכל מיצי לשבת ממשכן גמריק צה א״נ העזרה השיבא מוקפת צרירה שהיו שומרים
 בה כל הציצה ע״כ והאריכו ז״ל נסי׳ מתניחין וצא ראיתי להאריך. ולבינו עיבדיה ז״ל
 שכתב שומרה לאע״ג דהוקף לדירה בית סאתיס הוא דשרי טפי לא הוא לשון רש״י ו״ל
מ ר או שיח או מערה ו . פי׳ או ט ה ר ע מ ח ו י ש  ועיין עציו שש בתיס׳• *) בור ו
ך ז׳יל שאעתיק בסמיך בס״ל: בצכון ר ע ז״ל המתחיל  מפורכ בהרמב״ם ז״צ ובפי׳ הד״

 יה ר׳ יהודה כף . ונל׳ד

 שיירא בל׳ לברים אצו נלין יתיל העומד בביתו ה״ר יהונתן ו״ל. וסי׳ ר״ע ו״ל שצפני
 הסעודה אבל במים שלאחר הסעודה חייבין ע״כ: אמר המלקט כלקיי״ל מים אחרונים
 חובה. וכתבו תוס׳ ז״ל עכשיו לא נהגו במים אחרונים לאין מלח סדומיח מצויה בינינו
 א״נ לסי שאין רגילין למבל אצבעותיהם במלח אחר אכילה ע״כ. וכתב ה״ר יהונתן ז״צ
ם צאכוצ בצא רחיצת ילים וצהחפצל בקנוח יליהם בעפר לבלו ואם ד  ופסודן מרחיצת י
 הם רחוקים ממים אפי׳ מיל לליחיל היינו מצדכין צילך צמעין או צבור ומקוה מים עד
ן בשם רב כשם שבהליכתן ׳ מילין ולמחנה לא הצריכו ע״כ. ובירושלמי ר׳ יוסי ב״ר מ  ל

א ק ד ק פ י ל  פסודן מד׳ לברים כך בחזירתן סמור׳( מל׳ לברים: ס
ן וכו׳. ונלע״ד דברישת בראש פירקין דלעיל אכמעי׳ תנא לין י ן פס  פדל! ב עושי
 1 לחי וקורה להוו מתיצה מעצייתא אפי׳ הקורה וכדכתבינן לעיל סימן ב׳ בשם

 ה״ר יהונתן ז״צ ובחר הכי בסף פירקין דצעיצ אשמע׳׳ לין מחיצה של שתי בלא ערב
 או של ערב בצא שתי שהן יותר גרועות והכתא אשמע" דין פסי ביראות כהן יותר
. הא דצא קתני צבארות או צבורות נצע״ד משום דלקמן ת ו א ד י ב : ל ז ח  גרועות שרובן פ
ה ובאל הלנים ובאר היחיד עישין צהם פסץ זכו׳ ואי הוה תכח  בשרוך חנן אחד בור לי
 בארות הוה משמע בארות נובעוח בלח ל ואי הוה תני בורות הוה מכמע מכונסות לחול
 להכי תכא ביראות מלה מורכבת מבארות ומטרות וצר׳ עקיבא אתיא כפכסה כוללת
 הכל ואע״ג דבגמ׳ משכי עלה אליביה לבור לא קתני משום ללא פסיקא ציה כמו שאעתיק
 בסמוך היינו דרוצה לומר לא קתני בהדיא אבל מ״מ אפשר דבשנוי המלה רמזה וצרי
. והא ן י ד מ ו י ה ד ע ב ר  יהודה בן בבא מצינן לפרושה כדאית ציה כדאיתא בגמרא: א
 דאמרי׳ לעיל הכי אנמריה רחמנא למשה לא תפרוץ רובא היינו היכא דלינא כס ד׳
 מחיצות איל כי הכא הואיל ואיכא נכצ צד אמה מכאן ואמה מכאן חשיב פתח תיס׳ ו״ל.
 פי׳ יישבו מחני׳ אליבא דרב פפא דהצכהא כוהיה והכא אע״ג דפרו׳ן יותר מעומד כשר
. וליכא למימר ן י ט ו ש  אע״נ דבעלמא פרו! יותר מעומד פסיל לכולי עלמא: יד׳ פ
 הכא דאתי אוירא להאי גיסא ודהאי גיסא ומבסצ ליה דלגבי עולי רגלים הקלו ואוקמוה
 אדאורייתא תוס׳ ז״ל. ובגמ׳ אמרי/ לא הותרו פסי ביראות אצא לעוני רגצים בלבד
 לצורך בהמתן אבל אדם עצמי מטפס ועולה מטפס ויורד ואם היה רחב כ״כ כאינו יכיל
 לירל בחוט אף לאדם מיחר ולאי לוקא לעוני רגלים אלא ה״ה להולכים לישיבית לצמוד
. ן י ד מ ו י  תורה מעיר צעיר במקימית שאין מים מצויין התירו להם ג״כ לעכוח פשין: ד
 דו עמולין והוא עמול הנראה כשנים העשוי כמרזב וכשכיעצו בקרקע לפאת מזרחית
 צפונית שכוסה לפנו אחל למזרח ודפכו אהל לצפון והשני לפאת מזרחית לרומית שנישה
 דפכו אחד למזרח ודפנו אהל צלדם והשלישי לפאת מערבית צפונית שטטה לפנו אחל
 למערב ולפכו אחל לצפון והרביעי לפאת מערבית דרומית שלוטה צדו אחל למערב ונדו
 אחד צדחס וכשנותן ארבעתן צד׳ הפאית נמצא לכל רוח ורוח אמה אחת. ה׳׳ר יהונתן
 ז״ל. אבצ ר״ע ז״יצ תפס צפון רש״י ז״צ והכצ עיצה צסג:ון אחד וקל להבין. ובנמ׳ לימא
 מחני׳ דצא כחנניא דחניא עישין פסין לבור וחבלים לש״רא וחנניא אומר חבלים לבור
 אבל לא פסין אפי׳ תימא ח־ניא בור לחיל למים מכיםץ הן ועביד׳ לפסקי ומשו״ה אסר
 חנניא לזימנין לפסקי מיא ובסצי מחיצות ולא הותרו פסי בירא ת אצא מפני מימיהן של
 בהמת עולי רגצים. ובאר צחיד. וביראות למחר׳ מלצא קהכי בורות במים חיים קאמר
 וכתבו חוסי ז״צ וה׳׳ה דה״כנ למימר דמתני׳ ללא כתיי׳ק להכניא דבמתבי׳ קהני דוקא בי׳;ר
 וצאבור. ולליכנא בתרא נמי מוקי לה אפילוכחנניה. עוד פרכינן כבמי־ לימא מתני׳ לצא
ה ובור הרבים ובאר היחיד עונין להס י מ  כר׳ עקיבא דתנן לקמן בפירקין אחד באר ה
 פסין וכו׳ לברי ר׳ עקיבא ואלו הכא קתנ׳ לביראות לבע־אות אין לביר לא ופרקי׳ אני׳ תימא
 דיע באר מיס חיים דסשיקא ציה ל״ש דרבים זצ״ש דיחיד קתני ביר מים מטנסין דלא
 פסיקא ליה לא קתכי ופרכי׳ תו לימא מתני' דלא כר׳ יהודה בן בבא לתנן לקמן בפירקין
 ד יהולה בן בבא חומר אין עושין כשין אלא לבאר הרבים בלבד ואילו הכא קתני צבדאית
 ל״ש לרבים ול״ש ליחיל ופריק אפי׳ תימא ר׳ יהולה בן בבא מאי ביראות ביראות
. למה צנו ולעניין כי א ו ה ן בל ש י דחף קאי ולעוצם דרגים: ועבי י  לעלמא ואכל נ
. הפרות כשהן קשורות זו בזו נקראות רבקה וה״כ ת י ק ב י ד ת א ש ל מ  אס לרהב[: כ
 גרס" נס׳ כל שעה דף כ״ו הכניסה!1רבקה ודשה אלא ששם מצאתי מוגה בתלמודו כל
ת ח א ת ו ס נ כ ת נ ח  הרב בצלאל אשכנזי ז״ל לחמך׳ הד״ש בנקודת פתת והיית דגושה: א
. כלומר שלכ פרות המיכטת בעול הריצות למיס סם לשהות וימצאו שלש אחרות ה א צ ו  י
 יוצאות מכס ששתו כבר והוא שיעיר יותר נד!צ מכיכנסו ששה כולן בבת אחת וזה ה:יעור
 הוא עפר אמות לפי שרחבה שצ פרה החורשת אמה ושני שלישי אמה נמצאו לככה פרות
ד עכרה ונמצא  שש אמית וששה פעמים כני שצישיס הם י״ב שלישים והם ד׳ אמ1ח ה
 שר״מ מתיר עד עשר וצא יומר ור' יהודה מתיר כשיעור שמונה פרוח שהן ח׳ אמית וי׳׳ו
 שצישיס שהחמשה עשר מהן הן חמש ימות צרף אותם עס ח׳ אמות שהן'״ג אמות ושציש
 אחד הד״ך ז״ל. ופי' רש״י ז״צ החת נכנסה לא פרה נכנסה ופרה יוצאה דא״ב צא
 ה״ל קשורות וסיפא סהמא היא ע״כ פירש דבין עשר אמית לר״מ ובין י״ג ושליש לר׳
. ירושלמי ר׳ ירמיה בשם ר׳ ב וכו׳ י ר ק ה ר ל ת ו  יהודה צא בעינן מצומצמות כ״כ: ב מ
 שמואל בר רב יצחק והוא פיעורא פי׳ דככיעור הזה אפי׳ גמצ כולו מבחוץ מוהר פחות
 משיעור זה אפי׳ גדי כולי מבפנים יסיר ־. תני ל״ש בן אצעזר אומר מצא נמל זנמצו
 ופריך מה ופלינ אמהני׳ ומשני כל מה שהפרה פושטת צוארה הגמל עוקס צוארו וה״נ
 אמרי׳ בבבלי שאני גמל היאיל וצוהרי ארוך ופי׳ רש״י ז״ל ואע״ג דרוב נופו מבפנים אם
 יתקפנו ויעקס צזארו יגיע עד ר״ה ע״כ: ותלה ר׳ אליעזר [אוסר] בגמצ היאיל ו׳כוארו
ת בפסין עד כדי שלא יהא בין פשוט לפכיט ובין פשוט  ארוך: כסי׳ רעז״ל וצריך להמי
י מ . מ ם י ת א ת ס י מר עד ב ה או ד ו ה : ג ד י '  לדיומד •ותר מי״ג אמה ושליש וכי
י הבור עם חצצ ח  בעי בור ופסין קאמר או דילמא בור בלא ססין קאמר פי' אס היה ד
 היקף הפסין הרחוקין שתי אמות עד ביה סאתיס וגם בזה מחמיר כלא ירחיק הפסים
 יוחר אפי׳ אמה אחה או דיצמא בור לחודיה שרי בבית סאתים לבד הרחקת שתי אמות
 שצ הפסין דבהא מיקצ ומסיק דבור בלא פשין קאמר ולקולא ור״ש בן אלעזר הוא דפציג
 עליה דר׳ יהידה בגמ׳ בברייתא ור״ש בן אלעור נמי ס״ל דבור בצא שסין קאמר ובגמ׳

וד9 ל ינ ו  *} כאן שיין ל״ס ר׳ י-זודה כו׳ מ״: הממכר לתלי[. אמכם בכיי מצאני ל״ה נ



 מסכת מלאכת שלמה עירובי! טז
 גלי לא גלי ולרבנן אמרינן חצר דגלי גלי בילו ללא גצי לא גצי אכל אס שירש בהליא כל
 רשות שיש לי מיהי ובחצרי מבוסצת לכם מולו רבנן שהכל מבושל ואפי׳ הכי ביתו אסור
 לו להוציא לחצר ללא הוי כאורח לגמרי. וחמשה ששמץ בחצר אחת ושכח אחל מהן ולא
 עירב ללברי ר׳ אליעזר נמי אם בטל לאחל מהם במל צכילהו אבל לרבנן צריך לבשל
 לכל אחד ואחל. והתם בפ׳ הלר לף סייח מסיק רב אשי לרב ושמואל להתם בפלוגהא
 לר' אליעזר ורבנן קמיפליגי ופי, הרמב״ם ז״ל ואמרו אבל להם מותר כשבטל רשותו להם
 סתם.וחכמים סוברין כי אפי׳ בטל רשותו להם סתם אשר להשתמש בביתו אא״כ פירש
 צהס שבסצ צהם רשות ביתו ר״ל רפוחו בחצר והוא החצר שלפני הליורין שאינו מקורה
 ע״כ: ובן שמעתי ממנו שיוצאין בעקרבנין בפסח. ירושלמי היינן סברין מימר
 בערקבנין אשכח תני על כולהון נראה שרוצה לומר היינו סבירין לומר ללא קאי ובקשתי
 לי חבר ולא מצאתי רק אסיפא דהיינו ערקבנין לפסח אשכח חני לעל שלשתן לא מצא
. היינו דוקא בתלמידיו : ובקשתי לי חבר ולא מצאתי ׳  חבר ולפי זה הוא כמו וכו
 לתניא בס׳ כל שעה לף ל״ט על שנאתי אצל ר׳ אליעזר בן יעקב והודה לדברי אי ננ;י
ד אציעזר קאמר תוס׳ ז״ל: בפ״ ר׳ ע ז״צ. היה נראה שצריך  צא מנא חבר ששמע מ
 צהיות ובטצ רשותו שבחצר ולא בסל ביתו!כ1׳ אכן עם מה שכתבתי סי׳ הרמב״ס ז״ל
 אץ טעות ור״צ ובטל רשותו סתם וצא בטצ ביתו ר״צ חצרו לו׳׳ק: סליק פרקא
/ ומצאתי בחוב בספר שארית יוכף שחבר ט  פרלו ג בכל םערבין ומשתתפץ ו
 1 החכם השלם ה״ר יוכף׳ן וירגא ז״ל וזי׳צ ראיתי תשובה לגאון ובה הקשה על

 מה ששגינו בכל מערכין וכו׳ והכל נלקח וכו׳ והנודר ובו' למה לא שדרס רבי במקומן
 כי מה לין מעשר ונדרים גבי עירוב ולמה עקרן ממקומן הטבעי כדי להביאם בשביל

 התיחסוח מה ותירץ שרבי כשסדר המשנה כעמים מצא לברים סלורין ובאין ופעמים סלרם
 הוא כפי חכמתו איש עצ מקומו ואותם שסילרו כבר ע״י הראשונים צא נראה לו לכנות
 הסדר וזה מטעם שחייב אלם לומר בלשון רבו ומשנה זו מעירוב כן מצאה והראשונים
 צא היו שונים כסדר המסכתות אבל היו מחבדן דנריס הלומין באיזה דמיון ולא תקשה
 להם למה עשו כך כי הם היו שורן באותו סגנון לפי כהיה מועיל להם שצא לשכחם
 כדמיון הדברים אוחזין זה לזה ויזכרו עכ״ל ז״ל. וכתב ה״ר יהונתן ז׳יצזסעמא דאין
 מננרבין במים ומלת משום דטעמא דעירוגא דלעתו ודירתו במקום מזונותיו הוא וכיון
 שנתנו גני החצר כדי מזונותיהן בבית אחד נעשו כולן כאילו דרים בתוכו ונמצאו כולם
 רשות אחת וכן בעירובי תחומין נעשה המערב כאילו אוכל ושובת שם ומשם יש לו אלפיס
ד  אמה צכל רוח והלכך לבר מזון בעינן ע״כ וכן פי׳ רש״י ז״ל: ירושלמי ח״ר אחא ד
 אליעזר היא לתנינן לקמן פ״ז בכל מערנין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח לברי ר״א
 א״ר יוסי לברי הכל היא מערכין בחצרות ומשתתפץ בין בתצרות בין בחחומין (צ׳׳ע)
 מחני׳דל״מ לחני כל לבר שהוא נאכל חי כמות שהוא מערבין בו עם הפת אין מערב־ן
. תנינן תרץ כללין ולא דמיין חל  בו השום והבצלים על לעתים דר״מ אין מערבין בהן
 לחד בכל מערכין ומשתתפיןחוץ מן המים ומן המלח בין בדבר שהוא נאכל חי כמות שהוא
 בין בדבר שאינו נאכל חי כמות שהוא והכל נלקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומן המלח
ד  ובלבל לכר שהוא נאכל חי כמות שהוא רישא בין ר׳ ישמעאל בין ר׳ עקיבא סיפא כ
 עקיבא ולא כר׳ ישמעאל וכו׳ ע״כ. טול שם בירושלמי והביאי ספר הרוקח בסי׳ קצ״ב ז״ל
 חוץ מ; המיס ומן המלח ירושלמי לפי שהוא מין קללה ואין הגוף ניזון הימנה והטעם
 במדרש ויטלי בפסוק וה׳ המטיר על סדום ע״כ: חוץ מן המים ומן המלח. אין
 למדין מן הכללות אפי' כמקום שנאמר בהן חוץ והכא הא איכא נמי כמהין ופסריות
 וגודגדניות שהוקשו לזרע וכפניות וחבלין ופולין יבשין ועדשים וחטי! ושעירים מהרא״ש
׳ אלעזר ור׳ יוסי ברבי חנינא חד מתני  ו״ל. גמרא והכל נלקח בכסף מעשר חיץ וט׳ ר
 אעירוב וחד מתני׳ אמעשר האי צא פנו דבעינן למימר השתא חד מתני אעירוב לא שנו
 אצא מים בפני עצמן ומצח בפני עצמו הוא דאין מערכין אבצ במצח ומים המעירבץ מזין
 הוא לסבצ פתו בו ומערבין וכתבו חוס ז״צ בס:(וך מוקי כשנותן לתוכן שמן וקכיא
 לתיפוק ליה משוס שמן כלסריך לקמן אמעשר והכא לא שייך שנויא להתם. וי״צ דהכא
 איצטריך לאע״ג ללא הוי מן השמן מזון שתי סעולות ע״כ. וחל מתני אמעשר לא שנו אצא
א לאין ניקחין בכסף מעשר אבל מים ומלח מעורבץ  מים בפני עצמן ומלח בפני עצמו ה
 •חל ניקחין ככסף מעשר מאן דמחני אמעשר כ״ש אעירוב כדפי׳ חום׳ ז״ל ללבר שאין
 צריך תקין אם ניקח בכסף מעשר כ״ש למערבי; בו ומאן למחני אעירוב אבל אמעשר לא
 מכוס לפירא בעינן כליצפי׳ לה מכלל ופרט ולמאן למחני אמעשר מוקמינן לה בנמ׳
 להיינו לוקא כשנתן לתוכן שמן אז נקחץ ופדך צה אכיי ותיפוק ציה מכוס שמן ומשני
 צא צדכא שנחן למי מים ומצח בהבלעה לבשביל המים יהמלח קנה השמן ביוקר והבליע
 בו למיהן וכה׳יג שרי וכלתניא בברייחא בנמ׳: הנודר מן המזון וכוי. ובירושלמי ומנין
 שכל הלברים קרויץ מזון רב אחא בר עוצא אמר ועשר אתונות נושאוחבר ולחם ומזץ
ן מזון ע״כ. ואיתא נמי שם ר״פ הנולר מן  מה ח״צ מזון אצא מכאן שכל הדברים קמי
 המבושל ובפ״ג מיניך. וכתוב בתשובת מהר״י קולין שרש צ״ס וז״ל ונחזור לעיקר החירוץ
 שתירצת דצהכי לא קהני הנודר מן הבשר אסיר בכל בשר וט׳ לא״כ ה״א התירא דדגים
 לומיא לא־סורא לכצ בשר וכי היכי לאיסור לכצ בכר הוא בכצ מקום ה״נ התירא לדנים
 ואינו כן ומתוך תירוץ זה חיצק הרמב״ס בין עופות צלגים לפי לבדך. וקשיא צי חלא
 לצמה לא יוכל התנא לשנות אסור בכל מיני בכר למשמע בכל ענין מוץ מבשר לגיס
 וחגבים שאינו אסור בכל אלרבה לפ׳ הנראה לע״ל כשהוא שונה מותר בלגים וכוי טסי
 משמע בכצ ענין מגשגוחו אשור בכל בשר חון מבשר דגים וכו׳ דאז לא היה מחליט
 ההיחר של לגיס כוצי האי אלא להוה אומר לבשר לגיס וחגבים יוצאים מכצצ שאר כל
. אבצ לגיס וחגבים אינם אהולץ בכצ ענין. אכצ השתא לקחני ן ר  בשר שהוא אסור בכל ע
 מותר קא ססיק ותני בכל ענץ. ועוד למס חאמר בפרק בכל מערבין לקחני בסגנון
 הזה צח סתות ולא יוחר לחנן התם נכצ מערבין ומשתתסץ חוץ מן המיס ומן המצח
 והכל ניקח בכסף מעשר חוץ מן המיס ומן המלח הנודר מן המזון מותר כמיס ומלח
 על כאן לשון המשנה. והתם נמי איכא למילק מאי סעמא לא קחני הנולר מן המזון אסיר
 בכל חוץ מן המים ומן המצח ללהי׳ לומיא לסגנון לדשא דהחם צא שייך לשנויי בדשנים

 בבא

 ובצבל שחהא שבעים ושירים על ע׳ ושירים וכו׳ על ומאי בידהו אמרינן וכו׳ כצ״צ:
ד באותו הצשון בחצר המשכן כחוב ביה ארך החצר מאה באמה וכו׳ אמר המלקט ו  ע
ד בצשומ ז״צ. ל׳ ו  אסמכתא בעצמא הוא לבנמ׳ בעי פשעיה לקרא במאי כחיב: ע
ד בלשונו ו : ע ׳ ט  חתימת שצ עשר ושים וכו׳ אמר המצקט צריך צהיות שצ עשר ע3 עשר ושים ו
 ז״ל. צ״ל טוצ עשר עצ עשר הנותרים שהם ששים טפחים עצ ששים טפחים וכו׳. אמר
 המלקט לשון רבעו יהונתן הכהן ז״ל טול עשר עצ עשר הנותרים שהן ק׳ אמות ועשה
 אותן רצועוח של שני טפחים הרי שלשה רציעות אורך כל אחת ק׳ אמות שהן שלש מאות
 אמה חן שבעים לכצ רוח הרי שבעים אמה ולי ספחים על ע׳ אמה ולי טפחים אצא
 שהקרנות פנימי] שני טפחים עצ שני טפחים ונשארים לך עשרים אמוח מן השלש מאוח
 אמה טוצ מהם חמה ושני טפחים שהן שמנה ספחים צהשציס פגימת הקרנות נשארו בילך
 י״ט אמוח פחות שליש שהן י״ח תמות ולי טפחים עכ״צ ז״צ והכל עולה לחשבון אחל
 אלא שר״ע ז״ל תפס לשון רש״י ז״ל. ופשוט הוא לקאי מלת ששים טפחים דקחמר רש״י
 ז״ל אכל רצועה ורצועה וסייר יהונתן ז״צ הפס חשבון כל הרצועות יחל שה; ק׳ אמות:
ד בלשונו שצ ר״ע ז״צ. רצועה שצ רפ׳י׳ג אמות. אמר המלקט כך הניה רש״ל ורבינו ו  ע
 בצלאל ז״ל בתלמיל שלהם אבל בלפוס כתוב בפי׳ רש״י ז״ל רפ״ח אמות אורך יכו׳ וכן
 מצאתי ג״כ בכ״י לשון רש״י ז״ל ומ״מ נראה לעייל שאינו אלא רפ״ג אמות ונם פחות
 קרוב לשליש אמה דהיינו שני ספחים וצא חש רש׳׳י ז״ל לדקדק בכך. ובספר חוי״ס פי׳
 חשבון דברי רש״׳ ז״ל שהעחיקם ר״ע ז״ל באורך ע״ש גס האריך לבאר פי׳ הרמב״ס
ן ׳ אי י ר אפ מ ו ה א ד ו ה . ועיין ג״כ בספר לטש החור שם ס" שנ״ח: ר׳ י כ  ז״ל ע״
ה וכו׳. ירושלמי מחלסא שיטחיה דר׳ יהודה דתנינן המן במסכת יום סוב פ׳ המביא  ב

 איזהו קרפף כל שסמוך לעיר דברי ר׳ יהודה וכא הוא אומר הכין א״ר מנא כבית דירה
י אס יש בה מ  עביד לה ר׳ יהודה ע״כ. ופי׳ הר״י הכהן ז״ל ור׳ יהודה פצע ואמר ד
 בור או שיח להתקבץ בהם גכמים שנראה שלצורך אדם הוקפה ובור ושיח אחד הן אלא
 שבור בחפירה ושיח בבני] כלאמרי׳ בבור ודוח אי נטי האחד מרובע והשני עגול: או
 מערה להסתופף תחתיה מפני החמה ולהתענג בה אבל אם אין בה זו או זו אסור
ם. רי שי ה ו מ ל ע׳ א ם ע רי ה ושי מ ׳ א א ע ה ת ד ש ב ל ב  לטלטל בטלה ע״כ: ו
 איכא בין ת״ק לריע לבר מועט כלפי׳ ר״ע ז״צ. אמר המצקט מה שפי׳ ר׳יע ז״צ הוא
 פי׳ רש״י ז״צ והקשו חוס׳ ז״ל להמ״ל אריך וקטין איכא בינייהו לר׳ עקיבא אמר בהליא
 ע׳ אמה עצ ע׳ אנמ ובאמרי צו צא קאמר ומסתמא צא פציגי אר׳ יהולה בהא לאית ציה
 לעיל אפיי אריך וקמץ ועוללילמא בעי בור ושיח ומערה. ומיהו י״ל למשני שפיר ומ״מ
 נראה כפי׳ ר״ח ז״ל דהיינו ת״ק לפדך בגמ׳ הוא ר׳ יהולה בן בבא פ" כיון לר׳ יהודה
 בן בבא איירי בע׳ אמה ישירים על ע׳ אמה ושירים מה הוצרך ר׳ עקיבא תו לשנות
 ונצבל שיהא בה וכו׳ ומשני איכא בינייהי דבר מועט דצר׳ עקיבא צית ציה וצר׳ יהודה
 נן בבא אית ליס והא לקתנ׳ בסמיך בברייתא ר׳ יהולה אומר לבר מועט יש לו וצא
 נחנו בו חכמים שיעור מכמע ללית ליה לבר מועט ומשמע לכוצהו איירי בענין אתל
 אלר׳ עקיבא. י״ל להאי לא נחנו בו חכמים שיעור היינו שלא חכי לצמצם ולעילם איח
 ליה דכוצהו תנאי שהוזכרו לפני ר״ע נראה דחית להו לבר מועט עכ״ל ז״ל. וכן פי׳
 ה״ר יהונתן הכהן ז״ל וכן נראה מפי׳ הרמב׳ים ו״ל דהיינו ת״ק דקאמר בנמ׳ הוא ריב״ב
 ע״ש. ועוד כתבו תיס׳ ז״ל והא דלא חשיב ליה להתי מועט בכיצד (:עבדן לקחני נבי
 שלשה כפרים אה יש בין שנים התיצונים מאה וארבעים ואתת ומליש לא חש לצמצם א״נ
ר בצי ׳ו״ד צריך להיות: מ ו ר א  אתיא כר׳ עקיבא דלית ליה דבר מועט ע״כ: ר אלעז
. ובנמ׳ רמי והחניא ר׳ אלעזר חימר אה היה ארכה יתר על פי ׳ ט ה ז כ ר ה א י ם ה  א
 שנים ברחבה אפי׳ אמה אחת אין מטלטלי[ בחוכה הא כפנים ברחבה מטלטלץ. ומשני
 אמר רב ביבי כר אביי כי ת:ן נמי מתני׳ פי כניס ברחבה ופרנינן א״ה היינו ר׳ יוסי
 דאמר חפי׳ ארכה כשנים ברחבה מטצטלין ומשני איכא בינייהו רבועא דרנעוה רבנן
 רבי אלעזר סבר עיקרה ארכה סי שנים ברחבה כלכתיב בחצר המשכן ומיהי אי מרבעא
 צא מיתהרא בהכ׳ בדקתני אס היה חרכה יהר עצ רחבה אפיי אמה אחת אין מטצטצין
 הא בציר מהכי דהיינו פ׳ שנים מטלטלין ור׳ י^סי סבר מרובעת עיקר ולכתחלה אורויי
 מורינ; הכי ומיהו אפי׳ ארכה כשנים ברחבה שריא ומדקאמד אפיי מכלל דמעיקרא לאו
 הכי הוא. וחוסכות ז״ל פירשו בשם ר״ח ז״ל דרבועה דרבעוה רבנן היינו רבנן לס• ף
 ערק מי שהוציאוהו דפליגי אר׳ חנינא בן אנטיננוס דצר׳ אלעור אי ארכה יתר על סי כנים
 ברחבה אפי׳ באצכסין אין מסלטלין דםבירא ליה כר׳ חנינא בן אנטיגכוס דאמר בעינן
 תחום שבת סגולות ולא מרובעזח ולר׳ יוסי משח ציה ברבוע דס״צ כרבנן לאמרי
 מרובעות הלכך אם היה ארכה פי שנים ברחבה כחצר המשכן מטצטצין בחוכה ואם יתר
 על זה אין מטלטצין בתוכה ור׳ יוסי לטפו״ היתרא קאתי וקהמר דמסלטלין ע״כ. וכן
 פי׳ רב אלפס ז״ל. ועוד כתבו תוס׳ ז״ל והא תניא ד אלעזר אומר וה״ה דה׳׳מ למפרך
 לא״כ היינו ר׳ עקיבא אלא דניחא ליה למפרך דר׳ אלעזר אדר׳ אצעזר ע״כ: ד־ יוסי
, גמ׳ אמר שמואל הלכה כר׳ יוסי ץ ל ט ל ט ה מ ב ה ר ם ב י ה כשנ כ ר ׳ א י פ ר א מ ו  א
 ללא בעי מרובעת ואמר שמואל הלכה כר׳ עקיבא לצא בעי מוקפת ללירה והנך חרתי
 שמעתתא לשמואל לקולא וצריכא לאי אשמועי׳ הלכה כר׳ יוסי ה״א לשמואל לירה בעי
 כר׳ יהולה בן בבא ונארכה יחר על רחבה כר׳ יוסי ס״ל קמ״ל הלכה כר׳ עקיבא ואי
 אכמעי׳ הצכה כרי׳ע ה״א אריך וקטין צא להא ר׳ עקיבא מרובע בעי קמ״ל הלכה
י וכו׳. מחני׳ לצא כחנניא להניא חנניא אומר ת ע מ י ש א ע ל ר א  כר׳ יוסי! ו אי
 ואסי' היא ארבעים סאה כאיסטרפיא שצ מלך ושניהם מקרא אחד לרשו כנאמר ויהי
 ישעיהו צא יצא אצ חצר התיכונה פי׳ רחבה כאחורי הפלטין שצ המלך חזקיהו כתי׳ עיר
 וקרינן חצר מכאן צאיסטרטיא של מלך שהיו כעיירות בינונית במאי קמפלגי מ״ס עיירות
א י צ ו ה ל מ ס ו י נ כ ה ל ר מ ו אסו ת י  בינוניות הייין ביח כור ומ״ס ארבעים סאה הוויין: ב
. בגמ' הריך והתנן לקמן בפ׳ הדר ביתו אסור מלהכניס ר ת ו ם מ ה ל ל ב ו א  ל
 ומלהוציא לו וצהס אמר רב ששח לא קשיא מתני׳ ר׳ אליעזר כדקאמר ר׳ אלעאי שמעתי
 מר׳ אליעזר וההיא דהתס רבנן היא ע״כ וכן נראה שהרגיש ותירץ בירושלמי עיין שם.
 וגהא פציגי ליי׳ אליעזר ס״ל מבסל בעץ יפה מבטל ולא אמרינן חצר דגלי גלי בית דלא



pan* 82 מסכת מלאכת שלמה 
ן לשבות [ שמטי י ׳מוקיםצהבגמ׳ מ  יהונתן ז״לנתנו באילן למעלה מעשרה ספחים וכו
ד אמוח ששבח בהן ויוצא הרבה חוץ צדי  בר״ה והניח עירובו בראש אילן הנימה חון ל
ס מה שייצא מן האילן חוץ לדי אמות הוא פחות מעשרה ספחים א  אמות וקמ״צ מתני :
 עירובו עירוב דהוא ועירובו חשבינן ליה במקום אחד שהד יש בח ברוח לוקשי לתוך ד'
 אמית שנבח בהן שדרך הענפים שיהיה רטן בראשן עד עשרה ספחים חבל אם מה
 שיוצא חוץ לדי אמות הוי יותר מעשרה מפתיה אין כח ברוח להביאו תור(די) אמותיו מפני
 שהוא חזק וקשה ואינו מצוי שיזקיף ברוח מצויה והוא במרץס אחל ועירובו במקום תחר
 הויא אבל בפחות מעשרה ספחים עירובי עירוב אע״ג דאינו יכול ליסול מן האילן דהא
 קא משתמש במחובר דמתני' ר' היא דס״צ לבכצ דבר שאינו אלא משום שבות לא נזרו
 עליו בין השמשות אבל אם היה האילן זקיף טלו כשאר כל האילמת ליכא צאפלוני ביו
 למעלה מעשרה ללמטה מעשרה להא קיימת לן הנותן את עירובו יש לו ד' אמות והוא
 ועירובו במקום אתד הוא להא רשותו עולה טל לרקיע צענין זה עכ״צ ז״ל. ובירושלמי
ק כשרה ואין עוליו לה בי״ט והכא את נ  3פ׳ הישן ונס בפירקין רמי עלה דתמן ח
 אמר עירובי עירוי ומותר לטלטלו ומשיק דמחני׳ ר״פ כן אלעזר היא דאמר מותר להכתמש
 על צדדי בהמה בשבת היא צדדי בהמה היא צדדי אילן אבל בגמ׳ דילן אהא נמי מכני
 ללא חיישי׳ לשימוש אילן דהא מני רבי היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא נזרו
 עליו בין השמשות שהיא שעת קניית העירוב וכיון זההיא שעתא מצי שקיל ליה נמצאת
ע ז״ל היה צריך להגיה אפילו  סעודה הראויה צו באותה שעה וחו לא אכפת לן; בפ ר״
 נכוה ק׳ אמה הואיל ואין צמסה רוחב ל׳ צאו רשות היחיל הוא ויע״נ ללנ״׳גצה רחב ד׳
ץ וכוי אבל מחובר ו ע נ ש ו ו ל  להא עירוב ע״נ מקום ל׳ בעינן כשהוא למעלה מעשרה: ת
 לא הוי עירוב ולאו משום לאי בעי למשקליה משחמש באילן להא מחני' רבי היא אלא
 משום נזירה לשמא יקטום כי שקיל ציה לעירוב ואפי' לבי מולה בהא ללאו שבות היא
 אלא מלאכה נמורת דמיחייב משוס קוצר כלאמרינן זימר וצריך צעצים חייב שתים אחת
 משוס קוצר ואחת משום ניטע אבל אילן קשה הוא ואי בבין השמשית יעלה לא חיישי׳ שמא
 יתלוש והפירוש הראשון שהביא ר״ע ז״ל בשמא יקסום היא סי' רש״י ז״ל ולשון שני היא
 להרמב״ם ו״ל. ורב חשדת הוקי דמתני׳ דשא רבי וסיפא רבנן דס״צ דבר שהיא משוס שבית
 גזרו עליו בין השמשות ולהט דוקא תלוש וכעץ אבל מחובר לא הוי עירוב משום דכי
ק יע:ו  שקיל ליה אי בעי למשקליה משתמש באילן• ופי׳ הרמב״ם ו״ל קונטס היא שבס י
 ממנו הרמחים וקונסת וקונים הכל ש:ה ע״כ אלא ששם פ׳ ששי להלכות עירובין כתב
 קונדס בדלת חכ שם בהשגות הראב״ל ז״ל משמע למחלק בין קינטש נטית צקינדם בדלת
 ה״ל א:ן קונטש תץ והיא בד של עץ ארוך ויש הרבה כזה והיא טעה וכי' ע״ש: נתבו
, כך צ״ל וכתב ה״ר יהונתן ז״ל כתכו במגד1, ח ת פ מ ד ה ב א ו ו י נ ל בפ ע נ ל ו ד ג מ  ב
 וטי כלומר ונתכוין לשבות במגדל א״כ דקאי ברה״י א״נ אפי׳ קאי ברה״ר ונתט־ן לשבית
 למטה הא אמריי הניתן עירובו יש לו ד׳ אמות והוא ועירובו במקום אחד הוא
 ואם לא היה כאבד המסחח היה עירוב אע׳ייג דנתטין לשבות למט: ע״כ. ובנמ׳
 אוקימו רב ושמואל להאי מגדל בשל לבנים ר״מ היא דאמר ביו״ש פ׳ המביא אף
 שיחת לכתהלה ונוטל דמתני׳ נמי ביו״ש מיירי ובאוירא דליבכי שאין מם שוס סיט רק
 לבנים סדורות זו על זו והדפי' החס ר״ע ז״ל. ורבה ורב יוסף אוקמוה במגדל כל עץ
 ובהא קמיסלגי דמ״ס כצי הוא ואין יכין והין סתירה בכלים ואי בעי סהר ליה ומ״ס אהצ
 הוא. ואביי ורבא איקמוהו במגלצ של עץ וכנון שהמנעצ קכיר וכו׳ כלפי ר״ע ז״ל לר׳
ן כיטצין ייצא  אליעזר ס״ל כרי נחמיה דס״צ בפי כל הנצים לאפי׳ פצית אפיי תרווד א
 לצורך תשמישן. וכתנותוס׳ ו״ל ולא בעי לאולמי בפצ:גתא דאין בנין בנציס משוםלכלוגתא
 לבייש וב״ה היא בסייג דביצה ע״כ גס בירושלמי שרצי ובירי בהא מילתא והכי איתא התש
 סדא דתימא במגדל שצ הבן אבל כמגדל של עץ כעשה כשובר את החיית צאכיצ הימנה
 גרוגרות ע״כ ואיכא התם מ־.ן דמיקי לה כר׳ אציעזר בן יעקב דאמר בפק״ו לשבת
ץ ו ל ח ג ל ג ת  קושרין לפני בהמה בשביל שלא תנא והיא קשירה היא נעילה ע״כ: ד נ
ם וכוי. לשין ר״ע ז״ל עד והוא שכהגלגל שתי אמית הון לאלפים אמה. אמר המליט ו ח ת  ל
 כהב ה׳׳ר ׳הכתן ז״צ שאם לא היה חוץ להדם אצא אמה אחת או שהים צא הוה מיקרי
 חוץ לתהום כהרי בתיך החומו הוא עדיין ול״ד למי שיצא חוץ לתחיס כי׳ ושם כת־ ב פיל
 איל אי לא נתגלגל הלא כלש אמה מצי שקיל ליה דכצ נוהן עירוב תקני צי׳ הכמים ד׳
ל פ  אמי־ת מלבד האלפיס המה לכאן ולכאן ע״כ ור״ע ו״ל תפס דעת הרמב׳ים ז״צ: נ
ו גל. והוא ליעי מרא וחצינא דהוי איסורא דאורייתא כמתחייב חטא r כאם היה י  על
 יטצ ציטצו משם מבלי שיצטרך לעלי ריפילה אצא בידיו בצבל למלמל צרורות העפר זהאבנים
 שעליו הוי עירובו עירוב שהד ציכא בטצטילדבר שאינו ראוי אצא איסר שב-ת יכל :־בר
ר י ק ד״מ ו פ ם ס  שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות דמתני רבי היא: א
. [כתב ה״ר יהוסף ו״ל נ״ל לפרש דה״ק הר״ז ח״ר ימג כגמר ר גמל מ ׳ ה׳ ז ח סרי  או
 כשם שהתמר זממצ אינויכזצ לזוז מבין שביהם כך הוא אינו דכא• לזוז מנץ ייתי ונעיר,ט
 ע״כ! ס״ס מי שהוציאוהו וכתב שם רש״י ז״צ בצ״א למבעיד יוס אינו עירוב לקחני
 במחר' דמשמעוהר׳ היא כבני עירו ר׳ יהודה היא דצר״מ אפי־ מבעוד יוס הוי חמר
 נמל ללא עריב ותכי לה בהד סיפא משם לד׳ יהודה מולה בסיפא צר״מ עיי׳כ ועיין
 במה שכתבתי לקמן ס״ס מי שהוציאוהו סי׳ יי. יתנא במתני תרומה ו טמאת ל־ יד ע־
r  כחו דר״מ כדפי׳ רעז״צ יבגמ׳ פריך וסבר ר״מ ספיקא לתומרא והתנן בכ שני דמם.
; ־  מקואות טמא בירד למבול ספק סבל ספק לא סבל וכן שני מקואות יאחד יב מ־ ם
 ואי אי; בו ישבל באחד מהם זאיכו יודע באתה מהן טבל ספיקא טמא בד״ה נמימהה
דב  ממירה אבצ בש מאה קלה כגון אכל אוכלי; טמאים ושתה משקי׳ סמחי' והבא ראהו י
 במים שאיבין וכוי ספק טבל סכצ צא סבנ ספיקי טהור זר ׳!סי מסמא וקיימא צן דסתס
 משנה ר״מ וקאמר לספקו מהיר ומשני קסט־ ר' מאיר חהימין דאירייתא וכפיקא דאורייתא
ה אס תינו־יכול ק ר פ  לחימרא ופריך וכבר ר׳ מאיר החומץ דאורייתא יהת:ז לקמן נ
 להבליעו בזו ה״ר דוסתתי בר׳ ינאי משום ר״מ שמעתי כמקדדן נהריה ואי סצקא דעתך
 החומץ דאורייתא מי מקדד; והאמר רבה בר אביה אין מקדרין לא בערי מקלס וצא
 בעגלה פרופה מפני כהן של תירה ומכני לא קכיא הא דידיה הא דרניה זזיקא כמי
 דקתני משוס ר׳ מאיר שמעתי פי' שמעתי ר׳ מאיר קאמר לה ואיכא למימר שמעתי ולי
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 הכא לסשיטא להתירא דמים ומלח בכל מנין להא לא דיני כצל ומשום כך אין מערטן
 ומשתתסץ בהן כלפי׳ שם רשי׳י ז״ל. ואין לומר להתם נמי צא בעא למיחני הכי לא״כ
 הוה משמע בכצ ענין מוחל במים ומצח לומיא לאיסור לשאר מיצי ונימא למיס עם מצח
 אסירי על הנודר מן המזון חלא לצכאורה הכי הוא להטלר מן המזון מותר אפ״ במים
 עם מלח דאע״ג דלענין עירונ איקרי מזון כשהם מעורבץ החם ה״כו סעמא
 לרנילית לטבל בהן פתם ושפיר מיחזי בקבוע שם לירתו כיין שנתן בם לנר הראוי
 לאכול עס הפת ואע״ג למצל עצמו לא חזי למיל׳ אבל צענין כלר הלעת מכרעת שהיה
 מותר להא לא זייני מצל עצמו כלל ואפי׳ מעורבץ יחל ועול ק״ק לפי לכריך וט׳ ע״ש
 עול ועיין ג״כ שם בשרש קע״ו: מערכין לנזיר ביין ולישראל בתרומה. ואיתא
 בפיסקים ומערבץ לגלול ביום הכפוריםאע״פ שהוא אסור לאכול מפני;!הוא חייב להתענות
: ומתני׳ לצא כב״ש לתניא בשי׳א אין מערבין לנזיר ל ס״  ע״כ וכמו שאכתוב מן הברייתא נ
 ביי] ולישראל כתרומה ובה״א מערכין אבירו להן ב״ה לב״ש אי אתם מודם שמערבין לגלול
 ביום הכפירים כן מערכין לנזיר ביין ולישראל בתהמה וב׳׳ש סברי סתם איכא סעולה
 הראויה מבעול יום הכא ליכא העילה הראויה מבעיל יום ימיקמי׳ בגמ' להא מתניתא
 דשמעה מיכה מיהא שהיו ב״ש מידים בעירוב ללא כחככיא לחכיא חנניא אומר כל עצמן כצ
הא י ד  ב״ש לא היו מודין בעירוב עד שיוציא מטתו וכל כלי תכמישו לשם. ואיכא בגמ׳ ג
 אחרה דלא אתיא אלא כחנניא אליבא דב״ש: סומכוס אומר בחולין ולכהן בבית
ר אף בחולין לכהן בביח הפרס מעתה מ א ס ט מ י . בירושלמי מכמע קצת דנריס ס ס ר פ  ה
 אפי׳ בין הקברות ראוי הוא לעביר על שבות ולהטצ שכן הוא ראוי ליככס בכידה חיבה
 ומגדצ ולעשות לו חור פחוח מטפח ולתחוב בטש ובקיסם ולאכול ע״כ וצ׳׳ע. אחר זמן
 רב מצאתי שמיה כן ה״ר יהוסףז״ל. וכתב ברוב הספרים (מצאתי הגי׳) אף בחולין לכהן
 בנית הפרם ובקצת ספרים מצאתי (הגי׳) סומטם אומר בחילי, ולכהן בבית הפרס.
 ונ״ל שיש כאן ס״ס כי צפי הספרים דגרסי אף הכל מדברי סימכיס הוא וה״ק כמו
 שמערבין לישראל בתרומה כך מערכין אף לכהן בחולין בבית הפרס ודוקא בחולין ולא
 בתרומה כי כתרומה כיון שנכנס לבית הפרס נטמאה ואשרה באכילה אבל בחולץאע״ס
 שהין הכהן רשאי צימס צשס מ״מ כיון שצא נחכרו החולין לכם אפכר צנפח •ולילך
 לכם ודוק וכן היא הגי׳ כתלמוד ירושלמי עכ״צ ו״ל: בפי׳ ר״ע ו״ל סומסום אומר בחולין
׳ על סוף. אמר המלקט דסומכיס סבר כרבנן דאמרי כל ט  דמידי דחזי ליה בעינן ו
 דגר שהוא מכוס שבות גזלו מליו בין השמשות והקשו ת ס׳ ז״ל מהאי סעמא נמי נזיר
 צא יערב ביין טון לשבזת מ Hi צשאוצ על הנלרים בכבח כדאמדק ה׳ מ׳ שהחשיך ותרצו ו׳׳צ
 ללצורך שבת נשאלין כלאמרי׳ התם והאי הוי לצורך שבת שיהיה מיתר לשתות יין בשבת:
 ולכהן־בבית הפרס וכו׳. ביל בפ״ו הלי עירובין הי״ז ופי׳ מערכין לכהן בתרומה ומניהו
f/D במקום שנחרש בו קבר וכתב ה״ר יהונתן ז״ל למיירי בתרומה שלא הוכשרה אם 
ן נ  החמת פימת או תרומת לגן שנילושה במי פירות ואינה יכולה צקבל סומליה ואע״נ מעי
 לוכהא לליהוי איהו מצי למיזצ ולמישקציה ולמיכציה סתס וקני שביתה בההוא לוכתא
 למהוי כאילו שכב שם בבית הכרם אכרה שפיר דמי דספיקא דרבנן הוא ומותר לכהן
 ציכנס וכו׳ כדפי׳ רעז״ל: וכתבו חוס׳ ז״ל ובמצוה רבה אפי׳ בצא נפוח התירו כגון
 צצמוד תורה וצישא אשה וצלון ולערער עמהם כלי להציצ מילם כדאמד׳ בעי׳ז ובפי מי
 שהוציאוהו וכו׳ והא דאמרינן בפסחים א כן ומצורע ובית הפרס לא העמידו דבריהם
 משים דאיכא ברח אס לא •׳שה פסח והנא משמע דאפי׳ בכביל עירוב לא העמילו
 דבדהכ כיון דסימאח כהן ליכא כרת אצא לאו לא העמידו דבריהם במקום מציה דאפי׳
׳ בנ׳ כיצד  אם מערבין לדבר הלשות אורחה דמיצחא היא לערב לדבר מנוה כדאי ד
 משת־־-פין ע״כ: אפי בבית הקברות. ס״א ביןהקנרית: מפני שיכול לילך לחוץ.
 כך צ״ל. וברבי האלפסי דל הלשון כך מפני שיכיל לצאת לחיץ ולאכול. יאית דגרסי
 במקום ולאכול וליכל נס הר״מ דילונזאנו ז׳׳ל בנכ״י וירוש׳ והרא״ש שיכול לחוץ ולאכול
ב ד  והוא פיעל ומקור מלשין חציצה לחוץ בח-לם כמו לרום את הסולח ע״כ. אבל נ
 המקומות כך הלשון רסני שיכול לחוץ ולילך ולאכול אבל אי לאו הכי לא הוי עירוב אע״ג
 לחזי לישראל משוס להוי במקום אהל ועירובו במקום אהר והיינו טעמא לת״ק ללא הוי
 עירוב ולאו משים דס׳׳צ כסומכוס ומיהו ר׳ יהודה משמע לסבר כסומטס מללאמר
י ליהע׳־כ  ולאכול וכן קאמר מערכין לכה; טהור בתרומה שהורה משמע דבעי מידי דח
 וכן פי רש״י ז״ל ג״כ בכיף ססוגיא. !ה״ר יהונתן ז״ל כתב ד יהודה אומר אפי׳ בבית
 החברות וכי׳ רבנן ס״ל דאין מניחץ ערובי תתומין לכהן בבית הקברות ואפי׳ יהיה
 חונץ לפי שאינו יטל ציכנש צשס אצא ע״י שילה תיבה ומגלל וש״ל לאהל זרוק לאו שמיה
 אהל כצומר אהל:אינו קבוע במקום אחל כל הימים וכיון שאץ בין הטומאה והשילה
 והתיבה והמגלצ פיתה טפח מקריא טומאה רצוצה ובוקעת על לרקיע ור' יהולה פליג
 ולמר למערבין בבית הקירות לס״ל אהל הע״פ שהוא זרוק במיה אהל ואינה בוקעת
 ומנינה בסט הס:מאה ואייה היאך יקחנה מעל הקבר שאס מיציא ילו חיץ לשילה יהה־לכה
 על הקבר מתרץ בנמ׳ שיכול להביא בפשוטי כלי עץ שאין ברחבן מפח ללא מקבלי טומאה
 וחינם יכוצין להביא אצלו טומאה כיון שאין ברחבן טפח ואפי׳ יהיה לו רוחב מפת מצד
 אחל אם יהפכנו לאותו הצל שהוא פחות מטפח אינו מביא אח הטומאה לכהן האוח׳
 אותו בידו עכ׳יל ז״ל והרשב״א ז״צ הוא לבדו פשק הלכה כ:׳ יהודה מפני כמקיצ בעידיב
ם חלקי עציו דהלכה כחכמים: ב מערכין בדמאי וט׳. זממי דמאי סקי  אבל כל הי
ט׳ וכחבו תיס׳ ז״צ נראה ללסימטס דוקא  הא לא חזי ליה מגו דאי בעי מפקיר לנכסיה ו
 פריך דלרבנן הע״ג דלא חזי ליה הא חזי לעניים וא״ה וצסימכזס הא הזי ליה דמצי
 לאפרישי מיניה וביה אפי׳ לרבנן לדבי דספק חשיכה מעשרץ הדמאי וי׳׳צדמכמע ציה
יד בכל ענין ואי אפריש דת מצומצמות למסהמא מהני׳ מי  מתני׳ אפי׳ ליכא אלא שתי סעו
א בעי  מיניה תרומה כל להו בצר ליה שיעור עירוב ע״כ ובירושלמי ר׳ יעקב לדמי
 מתני׳ ללאכב״ש להניקס־ לולב הגזול ושל דמאי ב״ש פיס ין יב״ה מכשירין ושל מעשר
 שני טרוכצ־ם לה ׳טוצואם כשל ככר: והבהנים בחלה ובתרומה. ק־ נ״ל. מצאתי
 שכתב ה״ר יהוסף ז״צ במקום זה לא נצרך צהזכיר תרומה שירי אמרצעיצ לאפי' צידראצ
 מערבין בתרומה אבצ בפסחים פ׳ שני גרסי׳ והכהניס בחצה ובתרומה מ־־ום דשם איצסריך
׳ ופי׳ ה״ר ט  צאשרועי׳ אך בס״א גרסי׳ גם כחן ובתרומה עעי׳ל ז״צ: ג נתנו באילן ו



 משנת מלאכת שלמה ע״*!
 ור׳ יהולה ר' יוסי ור׳ כמעין אוסרין. וממ׳ רמי לר' יוסי אלר׳ יוסי ור״ש אלר׳ שממון
 ומשני לה ומסקינ; להתם ביין לאו מסעם ברירה פליגי אלא כדקתנ׳ שעמא כברייתא

 בהדיא א״ל לר״מ אי אתה מולה שמא יבקע הניל ונמצא שותה טבלין למסרע אמר להן
 לכשיבקע נעיין בלנר לאוסרו כל־מ׳ ללא חיישי׳ להכי ללא שכית לאי בעי מסר ליה
 לשומר: ן ר' אליעזר אומר י״ס וכז׳ ביל ש״ת להלכות עירובין שי׳ ה׳ ח; ס׳ ובסור
 אי׳ח ס«׳ תא: עירובי בראשון ובשני כבני עירי עירובי בשני ובראשון ככני
 עירי נרס" בבית וה״נ גרסי׳ בסמוך: מערב אדם שני עירובין מיקמינן ליס בגמ׳
 כגון במנת ליה בסיף אלף אמה לכאן ובסוף אלף אמה לכאן ללא הוה צריך למ־זל לא
 בראשון ולא בשני אלא שלשת אלסיס ונתן עיחבו בסיף אלף לכל צל הלכך ביום ראשון
 אע״ם שקנה עירובו למזרח יכול לילך אצל עירובי במערב להא ממקום עירוב שבמזרח על
 עירובו שבמערב אלסים הוא דהוה: וחכמים אומרים או מערב לרות אחת, ירושלמי
 כיני מתניתא או מערב לרוח אחת לשני ימים או אינו מערב כל עיקר מולה ר׳ אליעזר
 שאינו מערב חצי יום בלרום וחצי יום בצפון חצי יום בלרוס וחני יום בצפון לבני עירו
 א״ל כשם שלא חלקת לנו יום אחל כך לא תחליק לנו שני ימים ע״כ: כיצד יעשח בפרקין לף
 ל״ג: בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו נמצא וכו׳ כך צ״ל: ה״ג מודים אתם שהן
 שתי קדושות, וכן משמע מפי׳ רש״י ז״ל שהביא רעז״ל וגם מן הברייתא לאיתא בנמ׳ משמע
 כן: וכתב ה״ר יהונתן ז״ל אליבא לרבנן למספקא צהו אי שחי קלושות הן או אחת צ״ע אם
 הוא כבני עירו ויש לו אלפים אמה צכל רוח או לילמא כיון למשוס ספק הוא אין לו אלא
 אלפים אמה לבלן ואין לו לצאת כננל אוחו רוח שעירב אפי׳ אמה אחת. ולכאורה משמע לאין לו
 אצא אצפים אמה צבלן ונעשה חמר גמל ופצוגהא לר׳ יוסי ור׳ יהולה היא (בברייתא
 בנמ׳) דלר׳ יוסי ולאי שתי קלושות הן והרי הוא כבני עירו אע״נ לאזיל צחומרא לאין

 יכוצ צערב לשתי רוחות ול׳ יהולה ס״ל לחמר וגמל הוא ואין לו אצא אלפים אמה אבל
 ממה נפשך נהנהו אצפים משחרי עכ״צ ז״צ: ועול בסוף הברייתא תניא אמר להס ר״א
 אי אחס מודים שאס עירב ברגציו ביום ראשון מערב ברגליי ביוס שני נאכצ עירובו ביום
 ראשון אין יוצא עליו ביום שני'א״ל אבל. וכחבו חוס׳ ז״ל לאו לגמרי מולו ליה לר׳ אציעזר
 לצרי אליעזר הוי כבני עירו ולרבנן כיון למספקא להו הוי כחמר נמל ע״כ. ומסיים
/ אס י  בברייתא אמרו לו לר׳ אליעזר אי אתה מודה שאין מערבין בחחלה מיו״ס לשית פ
 לא עירב בין השמשות של עיוי׳מ והוצרך לצאת בשבת אי אתה מודה שאינו יכול לערב
 מי״ס לשבה אלמא קדושה התת הן והרי הוא כיום אחד שאינו יכול לערב בחצי היום אם
 לא עירב בין השמשות אמר להן אבל והוא סבר התם משום המה שמכין מי״ט לשבת
 ולאו משו׳ טעמא דחל יומא היא: ז ולא הודו לו חכמים נמ׳ מאן לא הודו אמר רב ר' יוכ•
 היא דתניא מודים חכמים לר׳ אליעזר בר״ה שהיה ירא שמא תתעבר מערב אדם שני עיריבין
 ואומר עירובי בראשון למזרח ושני למערב בראשון למערב ובשני למזרח עירובי בראשון יבשכי
 כבני עירי עירובי בשני ובראשו; כבני עירי ור׳ יוסי אושר. ופי׳ רש״י ז״ל ומודים חכמים
 ואע״ג דסציג׳ עציה דר׳ אליעזר בשבת וי״ש הכא מולו דשני י״ט של ר״ה שתי קדושות
 הן לחל מינייהו חול ומשום ללא ׳לעינן אי עברוה ב״ל וקדשו ירתא ביום צ״א וה״ל
 ראשון חול אי אם ביים שלשים נקבע והוי שני חול הוא דעבלי להו ור' יוסי אוסר לקסמי
 לאו משוס ספיקא דשמא באו עדים ביום שלשים ספק ביים שלשים ואחל לחוליה איחקון
 אלא משום אף שמא בהו עלים מן המנחה ולמעלה איתקון לתרוייהו קלישי והיינו דקתני
 בסיפא לברייהא א״ל ד יוסי אי אהס מוליס שאם באו עלים מן המנחה ולמעלה שנוהגין
 אוהו היום קדש ולמחר קדש ורבנן לד׳ יוסי דהיינו ר׳ יהולה ס״ל כיון לנלחה ליום
 המחרת הוי ראשון חול וצא הוי קלש אלא חל והאי לתקון לגמור היום בקדושה כי היכי
 דלא ליולולו ביום שלשים של שנה האחרת לאי שרית להו לעשות כו מלאכה מן
 המיתה ולמעלה כשיולעין שילחה אתו למעבד כיה נמי קולם המנחה ויבאו ערים קולס
 המנחה ויהא קלש ונמצא שעשו מלאכה בי״ס: ח ועוד א״ר יהודה מתנה וכו׳ וכן
 ביצה וכו׳, פ״ק דביצה דף ג׳ ימאי לקשה אמחני׳ מההיא לאין סוחסין אח הפירות
חבית נכתב כם: ולא הודו לו ספ״א דהצכזת יוס טוב: ט העובר  דבכבת ד״פנ
 לפני התיבה ביום טוב הראשון של ר׳׳ה כך מצאחי מוגה: אם היום אם מתר
 וצמחר הוא אומר אס היום אס אמש: ובנמ׳ חניא וכן היה ר׳ לוסא עושה בל״ח שצ
 כל השנה שהוא ספק אם עברוס ב״ל ומוכחינן בנמ׳ מהאי מתניתא לבלהחנות פליני
 לאי בצהזכיר שצ ר״ח בראש השנה אמאי צא הודו לו להזכיר שצ ר״ח בר״ח הא לא סני
 נצאו הט אלא ולאי לנלהתנות אם היום אם צמחר פליג* והאי לאיפליגו בחרתי בר״ה
 ונר״ח איצסריך לאי אשמועי׳ ר״ה ה׳׳א נהא קאמרי רננן לצא משוס לאתי צזצזולי בשני
 אנצ ט אמרינן סתמא מחזקינן צהו נקלושה אחת אבל נשאר חלשים לשרו נמצאכה
 וציכא צמיחש לזלזולי אימא מולו ליה ואי איתמר נהא נהא קאמר ר׳ לוסא אנל נהך
 אימא מולו להו לרבנן צליכא והלר פריך עליה מכח נרייתא לאשמעי׳ מינה לגם נאלנורי
 ר״ח בר״ה פליגי לזכרון אחל עילה לכאן ולכאן. ובערוך בעלך חלש איזהו חג שהחלש
 מחכסה בו הוי אומר זה רא: השנה פי׳ שאין אומד׳ ובראשי חלשיכם לא בחפלה ולא

 בזולתה על כאן בקיינור: סליק פרמא
 פלס ך מי שהוציאוהו ונו׳. ברמב״ס פכ״ז להלכות שבת סי׳ י״ב ובטור א״ח סי״
 . י ח״ה. ואמרי׳ בגמ׳ עלה להא מתני׳ אם זה שהוציאוהו גויס הוצרך לנקביו יכול
 לצאת חוץ צל״א לגלול כמל הבריות שלומה אח צא תעשה שבחורה סי׳ לאו ללא תסור
 וצא לאו גמור להא קיימא לן המוצא כלאיס בבבלו פושטו ואפי׳ בשוק. ותחומי! נמי לרבנן
 ואין בהן רק לאו לצא תס.־ר וממרי נהרלע׳ אי פקח הוא עייל לתחומא וכיון לעי על
 וצא נרע מהחזירוהז: ואם פירות יצאו חוץ לתחום וחזרו פלונתא לתנאי היא
 לאיכא מאן דכרי אפי׳ חזרו במזיד משוס לאנוסין היו ע״י המוציא; ואית לאמרי ללעולם
 אסולין על שיחזרו למקומן לתוך התחום שוגנין. ומאן לשד סבר כיון לאיכא חדא
 לסיבותא יאכלו או שוגג במקים שהן אס יש £ל0 שעירב לאותו הצל או מזיל במקומן
 ומ*ן לאםר סבר על לאיכה חרתי להתירא שזנג ועד שיחזרו למקומן: החזירוהי
 לתוך התחום וכר לשין ר״ע ז״ל עד ודוקא שהוציאוהו והחזירוהו בעל כרח־. ממר
א  המלקט והא קמ״צ ללא חימאמתני' צצדלין קתני וה״ק מי שהוציאוהו טיפ בין ^

 עו«ל

 צא סבירא צי ש״מ. ורמי בתר סט לאורייחא אלאודיחא לל״מ לחנן בפ״ה למסכת טהרות
 נגע נאחל בלילה ואינו •ודע אם ח« אם מת וצמחר השכים ומצא מח ר״מ מטהר לאמרי׳
 אוקמ״ה אחזקתיה ואחמול חי הוי אצמא בספיקא לאורייחא ואיכא חזקה צקיצא אזיצ ר״מ
 בחר חזקה ומתני׳ נמי ניזוצ נתר חזקה ומעיקרא ט אנחה החס טהורה הואי ואוקמוה
ה ורב יוסף לנשתי טתי עלים(מייד) אחת אימל מבעו׳ יום נטמאת ואחח אומרת  צמתני׳ ת
 משחפיכה ובהא סציגי ר׳ יוסי סבר אוקי תר׳ בהלי תרי ואוקי חממה אחזקה קמייתא
 וכי אנחה טהורה הואי ור״מ סבר כיון לאיכא כח רמפקעא לה מחזקתה לא מקיצינן
ה ;!שמע יסי׳ל צריה ורב יוסף י ג  נססיקא לאורייתא וצא אזצינן בחר חזקה אבל בנוגע ה
.׳ ליה דר״מ ס״ל ןחחומץ דאורייתא  באחד בלילה לאין כת מיציאתו מחזקתו מ1רמ
א כרי עקיבא זכתייוצא מרץ סתמא כ אי  כל ליליא בחזקחוונתר שעת מציאתו ל5) אזליכן ד
%) D f i * i U ™ ? 5 « f t ת  למימר השתא הוא למאית רבא אמר גבי נגע נאחז י

ע; המ>קמ. נ 5 , יש שני כחי עלים חלוקזחאחח אומרת קולם ק  מד אס,
ד  שנגע ט מת ואתת אומרת עכשיו מת הו* נמי ר״מ מסהר ואפ״ה לא תיקשי החם ח
 חזמי כינהו לסהר ומש״ה אזצינן צקוצא לאוקי תרי צבהלי תר׳ והעמל מת עצ חזקתו
 הרחשונה וכל הלילה חי הוי ועול העמל מגע על חזקתו הראשונה וטהור הוה.
 הכא במתני׳ חלא חזקה הוא לאינא צמימר העמל תרומה עצ חזקתה ומשוס
 חדא חזקה לא מרעינן סהדי הלכך אזלינן לחומרא. והדר רמי דרי יוסי אדר׳
 י1סי לבההיא שסק סבל ספק לא סבל הטומאה לרננן ור׳ יוסי מטמא ומתני׳ קחני
 ר׳ יוסי אומר םפק עירוב כשר ואשי׳ תחומין לרבנן תיקשי ומכני כאני טימאה הואיל
 ויש לה עיקר מן התורה אבל שנת קסבר ר׳ יוסי תחומין לרבנן וליכא צמיגיר בחח־מין
 משוס ללא ליתו לזלזולי בשאר ספיקות למלאכת שבת ללא למיימצאטת לתהומי; אבל
 סומאות למו לילדי. ואיבעית אימא הא ליליה הא לרביה ליריה מתמיר אפיי בספיקות
 דרבנן ומתני׳ דרביה אבסוצמוס הוה רנא אמר התם במקוה שלא נמדד וכולי׳ חזקה
 לממרא איכא לקולא ליכא תבל מתני׳ איכא תוקא לקולא ולתומרא העמד אדם על חזקתו
 תחוס ביתו ואימור צא עירב העמד תחמה עצ חזקתה ועירב ובדרבנן צק־צא אזצינן והתם
 אין לך צימר רק העמל טמא עצ חזקתו ומקוה צא עמל צעוצס בחזקת ככרות: ר׳ יוסי
 אומר םפפ העירוב כשר. גמרא חניא כיצל א״ר יוסי ספק עירוב כשר עירב בתרומה
 ספק מבעו״י גטמאת ספק משחשכה נטמאת וכן בפירות ססק מבע״י נלמעו ספק
 משחשכה נלמעו. סי׳ רש״י ז״ל בלשון שט נלמעו פ" שנפל לחוק טבל ללא חזי אפי׳
 לכהן וכן הסכימו החום׳ ז״צ ולא הוי כסתם למוע שבחלמזל אז ספק עירוב כשר אבצ
 מירב בתרומה ספק טמאה ספק סהורה כתבו תום׳ ז״ל כגון שהיו שתי צבורים לפניו אחר
 היה תרומה סמאה ואחד היה תרומה טהורה ועירב נאחל מהן רליכא חזקה כלל אי; זה
 ספק עיחנ כשר. ושקלא וםריא לכתיבנא איתיה נמי בקיצור בירושלמי: ר׳ יוסי וד׳
ד יהירה מצות נרי ע ז׳׳צ נחו לר' יוסי נ  ישמעאל. צריך להגיה ור׳ שמעין: נסי׳ לי
ס ו מ ל ו ט ב  יהודה סעוחסיפר וסתם ר׳ יוסי הואר׳ יוסי בר חלפתא: א׳׳ר יוסי א
ד וכוי כן לרך ר׳ ייסי לומר ללכותה אשכחן כמי בפ׳ לולב הגזול דף מ׳ א״ר יוסי  העי
 אבסולמזס העיד משוס תמכה זקנים אתרוג אחר לקיטה למעשר אבל ברב האלפסי ז״ל
 הלשון כך א״ר יוסי העיד ר׳ זכריה בן אבסיצס וכוי. יה״ר יהוכף וי׳צ הגיה העיד אבסולס
ם וכו׳ אם בא חכם וטי. צפי שדרך העילם לברות י כב ו  וכי: ה אס באו עובדי כ
 מפני עו׳ינ ומשני לסטים ולצאת לקראת חכם ללמוד תורה מפיו צפיכך נקמה במתני׳.
 ה״ר יהונתן ז׳׳צ י ירושלמי לפירקץ זלפ׳ האומר לקלושין א״ר אצעזר מא; תנא אם באו
 אם צא באו ר״מ לבעי תנאי כסוצהיילן ר״מ חברייא אמדן ר״מ לקדשין למיא וכו׳
 ר׳ יוסה אומר ר״מ לעירובי; דתנן צעיצ נס׳רקין אם ספק ר׳׳מ ור׳ יהודה אומרים ה״ז
 חמר גמצ ר׳ יוסי ור' שמעון אומרים ספק העירוב כשר ע״כ. תו גרבי׳ התם באו
 גויס מן המזרח עירובי למערב אית תנאי חט במזרח מאן למר במזרח באיצן חטמיא
 מאן למר במערב ברגיל: [בסיף פי׳ ר״ע ז״ל נראה שצריך לומר ואין הצכה כר׳ יהודה
 וסעמא לרבנן דסברי לזימרן וכו׳ וכבר אפכר צישבו בלא הג״ה וק״צ] ובגמ׳ כי אתא ר׳ י:חק
 תני איפכא פי׳ אייתי מתניתת ביליה לתני איפכא בורח מן החכם ומתנה אה נא חלם למזרח
 עירובי למערב וט׳ ולגבי גייס תנא ללההיא צל לציהו גויס ליקני ערוב׳ קכיא גוים
 אגוים קשיא חכם אחכם גויס אגוים ל״ק הא בגבאי המס וטרח מפניהם הא במד
 למתא צריך הוא לפייס או לצעוק. חכם אחכם נמי ל״ק הא במזתיב פירקי דעת האלם
 לילך ולשמוע הא לר׳ יצחק בעיקרי שמע כצומר מלמל תינוקות. ונצע״ל דהיינו נמי
 פירושא דהירושצמי לצעיל נסמוך: תו גרסי׳ נגמ׳ אמר רב הואיל ואשכחן מחרתא לחני
 איו לצא הכי הוא מתני׳ אינה עיקר פי׳ למתנ׳׳ קחני צר׳ יהולה היו שניהם רבותיו
 למקים שירצה ילך אצמא אית ליה לר׳ יהולה ברירה להא עירוב מאתמול קנה ואיהו
 השתא הוא לקא בריר ליה ואמרי׳ הוברר הלבר למאתמזל נמי לעחיה צהאי היה
נם. וממהניתא י  ובלרבנן יש ברירה לתהומי; אע״ס שיש צהם סמך מקראי לרבנן נ
 לתני איו משמע לם״צ צר׳ יהולה לאין ברירה אפי׳ בדרבנן לחני איו ר׳ יהולה אומר
 אין אלם מחנה עצ שני לברים כאתל לומר בא לבא; ולכאן למקום שארצה אלך לאין
 ברירה אצא על אחד ואינו יולע להיכן יבא יכיצ צהתמת ולומר בא חכם למזרח עירובי
 צמזרח ואם בא חכם צמערב עירובי צמערב ומעמא הוי משוס דגצוי מיצחא בעצמא
 הוא לההוא עירוב קנה דמיירי שגא חכם כבר קולם בין השמשית אבל וה חינו יולע
 צהיכן בא או אס בא או לאו ואין זה סמך עצ ברירח ספק אצא קניה ולאית שהרי אמר
 צצל החנם יקנה צי העירונ והחכם כנר נא קולס קניית הערונ וקנה. אבל על שני לבדם
 כאהל לומר אם בא מכאן ומכהן צמקוס שארצה אלך אינו יטצ צהתטה. ופרטנן אדרנא
 ציתא צלאיו למתנייעיקר וההיא ברייתא היא ומכני לא ס״ד לאפיקי ההיא לחיו להא
 שמעי׳ ציה צר׳ יהודה לציה ציה ברירה לתניא הלוקח יין מבין הכותים אומר שני ציגין
 שאני עתיל להפריש הרי הן תרומה ועשרה מעשר ראשון ותשעה מעשר שני ומיחצ

 ושומה ולאחי זמן *כריש החרימה והנעכר ואמרי' הוברר הדבר שזהו תרומה דברי ר״מ
 ר׳ יםורה ור׳ יוסי יר׳ שמעין אזסרין סי רש״י ז״צ קס״ד השתא דסעמייהו משוש לקסברי
 אין בדרה עוצא אמר ציתא צדאיו מקמי מתני׳ דבההיא ברייתא זוגי חנינז לנריר״מ
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 מתכוין כשהודיעוהו נכנה בעיר בבונה שביתתו במעות םיתה ובברייתא קאמר ר׳ יהודה
 לשתרית מצאוהו רועי בקר א״צ רבי הרי העיר לפניך הכנס נכנס ודרש כל אותו היום
 א״צ משש ראיה שמא בלבו היתה וכשישב שם היה יודע שהוא בתוך אלפים למחוס
 שביתתו או בית המדרש מובלע בתוך תחומי היה: ובירושלמי אשכת תני בשחרית זרחה
ך וט׳ ראיתי להעתיק הנה ר ד ב ב ש י י ש  חמה א״ל רבי הרי העיר לפניך הככש: ה מ
 רוב שירוש ה״ר יהונתן ז״צ יש צי אלפים אמה לכל רוח דס״צ צר״י בן כורי דנכסי
 הפקר שאין להם בעלים קונין שביתה במקומן ואדם המוצאן אשיי עירב צצד אחד אין לו
 ל״וציכן מאותו מקום שמוצאן אלא אלפים אמה לכל רוח והאדם הישן כנכסי הפקר חשוב
 ויש לו אלפים אמה צכצ רוח לריב״: מחמיר גבי כלים של הפקר ומיקצ גבי אדם היכך
. ת ו מ א ד א ל ן מ א ם אי מרי ם או י מ כ ח : ו ח  שהרי מתירו צ׳לך אצפיס צכצ ח
 דהואיל וישן בדרך וצא נתן אל ליו שמא תחשך בעוד שיישן וצח אמר שביתתי במקימי
 והרי הוא כמי שיצא pn לתחום ואין לו אלא ד׳ אמות וכלים שצ השקר שאינם בני דעה
 אץ לנו לקונסן והס כרגלי ה מוצאן זה ממל כלי אחל ומוליכו למזרח שעירב שם וחברו
 נוסצ הכצי השני ומוליכו למערב שעירב שם נמצא לחכמים מחמירין באלם הישן ומקילץ
 בחפצי הפקר ואע״ג דלא תכן במכנה זו האי סברא לרבנן בנכסי הפקר שיהיו כרגצי
 המוצאן שכינו אותה בפי המוצא תפילין ר׳ יהידה אומר ניתן אדם חבית לחברו וחברו
 לחברו ואפי׳ צתחזם א״צ צא תהצך זו יותר מרגצי בעציה ומוקמ׳' צה בגמ׳ בחבית ישצ
 הפקר ומיס שצ הפקר שאץ קונץ שביתה וחכמים דאמרו צו הוא ריב״כ דס״ל דנכסי הפקר
 קונין שביתה במקומן וכן נמי מתגי׳ דשצהי יום טוב דקתכי ושצ עוצי בבל כרנלי הממלא
 סתמא כרבנן אבצ מההיא דתניא נהיות המושכין ומעינות הטבעי; הרי אצו כרנצי כצ
 אדם אין צהביא ראיה צדעת חכמים דבההיא אפיי ר׳ יוחנן מודה ללא קני שביתה וכצ
 מידי דאינו יטצ להיות קבוע במקום אחד אלא שהוא נע וכד אינו קונה שייתה במקומו
 וכן מים בעבים נמי לא קני כביתה דהא מינד ניידי: וסברתו של ר׳ יוחנן ב״נ בכצים
 שצ הפקר נפקא צן בגמ' מהא דתכיא גשמים שירדו מעיו״ט ונתמלא מיס בור אחד יש
 לו אלפים• אמה לכל רות ש״מ דקנו שביתה במקומן ואין להוליכז לכל מקום שירצו ואי הוה
 ס״ל לריב״כ בכלים כרבנן דלא קנו שביתה וכרגלי המוצאן הם הא מני לא ריב״נ ולא רבנן
 אבל מאדם הישן ציכא צאוטחי להוינן יכלץ למימר לאע״נ לאדם הישן קני שביתה היינו
 טעמא משום דהואיל ונעור קכה ישן כמי קכה אבל כלים דלתו בכי דעת כינהו הי׳א דמודה
. ס״ל לר׳ אציעוד ן ע צ מ א א ב ו ה ר ו מ ו ר א עז  ריב״נ ללא קנו שטחה כלצ: ר׳ אלי
 כרבנן שאין לי לזוז מדי אמות שלו אבל פלינ עצייתז דרבנן קמאי לאמרי כותנץ צ׳ לכל
 צד ד׳ אמות שהן ח' אמות עצ ח' אמות ור׳ אליעזר ס״צ דצא יהבינן ציה אצא שתי אמות
 לכצ צד ור׳ יהודה ס״ל כרבנן דאמרי דאין צו אצא ד׳ אמ-ת ופציג עלייהו לליקא צריח
 אחת וצא לכל צדדיי כדעת רבנן דאמרי ח' על ח׳ וכבדי תו הדבר תלוי שיקחס לאיזה
 רוח שירצה אבל כיון שבירר אותם לצד מזרח והחדק צצכת אמה אתת מאות; ד׳ חמות
׳ שלש אמות עכ״ל ז״ל וביד שם סכני׳׳ז ס״ ד׳ י  שוב אין מניחין אותו לילך לצד מערב א:
ח . דסיר ריב״כ תפצי ו ל ר כ ה ל מ ם א י פ ל  ובסוד א״ח סי׳ שצ״ו וסי׳ ח״א: יש לו א
 הסקר שאץ להם דעת בעלים קונץ שכיתה במקומן ענ״צ רעז״ל. אמר המלקט ובדין הוא
 לליסצוג בכלים והאלקמיפצגי בארם להוליעך כחן לרבנן לאע׳־׳ג דאיכא צמימר הואיצ
א !כף בפירקי׳ דף מ״ה. ו ה ר ו מ ו ר א עז  ונעור קנה ישן כמי קכה קמ״ל ללא: ר׳ אלי
ה ז י מר לא ה או ד ו ה : ר׳ י : י  ור״מ ס״ל טתייהו דחכמים לשמ:ה על שמנה יהבינן ל
ה נרסי׳ ומלת ילך כראה דצ״ג לה דלא שייך ילך עצ ברירת ־׳ אמית וכן צ ר י ח ש ו  ר
 ננמ׳ ציתא וצא נירושלמי ולא בהד״ף וצא בהרא״ש ז״ל וגם ה״ל יהוסף ז״ל לא העתיקו ויש
 מי שכניה יטול. ופי׳ הוא ואיכא בין ת׳יק לד יהודה כו׳ עד ארבעתן לרוח אחת זו היא
ם בנירסת ד  שיטת רש״י ז״ל וגרסתו ר׳ יהודה היינו ת״ק אכל תוס׳ ז״ל כתבו דר״ח ג
 קושית הגמרא חכמים היינו ת״ק סי׳ ה״ק לריש פירקי׳ למי שהוציאוהו גויס דקאמר אין צו
 אצא ארבע אמות ואע״ג לאינם מענין אחל פריך לחכמים לפציגי על ר׳ יוחנן בן נור•
; אמות אלא אין לו אלפיס ומסתמא דיש צהם ד׳ אמית צכל ריס  צא היה להזכיר להם ל
 ע״כ. ונלע״ל דגם לפי׳ ר״מ צריך לומר להאי ומודה ל יהודה הייני לד אליעזר דאלת״ה
דה. ובירושלמי מכמע קצת כפ" ר״ח ז״ל דגרס׳' התש לא על הדא המ־ה א״א  למאן מו
 על רישא דפירקא מי שהוציאוהו גויס או רוח רעה איתאמרת עציה א״ר בון מודה ד יודה
 שאס בירר לו שאיני יכול לחזור בו ע״כ: ולערן פסק הילכה כתב הרמנ״ם ז״צ דנקטינן
ו ך של ו ת א מ צי ו א י ל י ש ב ל ב : ו ו  כקוצהודריבי׳נ וכקולא דרבנו והכי איחא בגמ׳
. פי׳ רש״י ז״ל שלא יפשוט זה ידו לתוך שהים החיצונית כאין צו ו ר ב ל ח ך ש ו ת  ל
 בהם כלום ויוציא לשס פתו או חפצו לחסציו כ־נליו לתכן הבהמה *הכלים כרגלי הבעלים
 לכל ל׳ אמות לייצא מיז לתחום לנותן את עירובו ודקינה כביתה'ברגליו שוינהו רבנ[
 לגביה כרה״י ואשיר להו מלרבנן לסלסל מתוכן צחון צהן ע״כ: ירושצמי אשי׳נ לר׳ תנינא
ן י ר ת ו הן מ  בן אנמינכוס פליג על רבנן באמות מ לה הוא הכא בעירובי עיירות ע״כ: ו
 עמו לאכול בהו־ א־בע אמותיו של אמצעי זה בשתים הסמוכות לו וזה בשתים הסמוכות צו
 וצא גזרינן שמא זה האמצעי יביא כליו ש5 זה חין לתחומו של זה שלזה שלצל מזרח יכרסם
 בתוך תחומו של זה שלצל מערב ומס׳ בגמ' למש״ה לא גזרינן שכיון ששכיס החיצונים סמה שאין
 להס לזוז משה אילך ואילך כל אתל ישמור תסציו שלא יזיזו מאצלו. ט״ד פי״ב להלכי׳ שבת ס״
ש וטי. משמע מן הגמ׳ בסירקץ לף מ״ז לח״ק ל ש ה ל מ ו ר ד ב ד ה ה מ ש ל י ד : א  ט״ז
 לר״ש היא ר׳ יהולה לאייר׳ לעיל מיניה ר׳ יהולה אומר לאיזה רוח שירצה ועצה ת:י
 היו שנים מקנת וכי׳ א״ר שמעין למה״ד כוי אלמא הנך רבכן לאייר! לעיל מינה בל׳ אמות
 דשביתה אפלוג בחצרית: יעיין בדעת חכמים לסי' רב אלפס ז״צ למשמע שהוא הסך סי׳
 רש״׳ ז״צ: ואיתא בפ׳ הדר דף ע״א ובפי כצ גנות דף צ״א וביד פ״ד דהצכות עירובין
ת לרה״ר. בטור א״ח סי׳ שע״ח כתיב ופתוחות צמבוי וצא נודע לבית ו ח ו ת פ  סימן כ״ג: ו
 יוסף ז״ל למה שינה לשון המשכה: ועיין במ״ס לקמן ש׳ ששי סי׳ ה׳ אוצי יתיישב קצת
 ואע״ס שנדחה נמ״ש שם שמא משמיענו נעצ הטור ;״צ אגב אורחיה לאדיחוייא לא
ק: וה״ר יהוסף ז׳יצ כתב כאן כרסי׳ ופת ח.ת צר״ה ול״ג צמטי כי במבוי יש היתר  םמכי
 לסלסל אע״פ שצא ערבו בחצרות ושל הן אמר צר״ה שצא יש היתר כצל כשצא ערבו שתים

 1 בחיצונית

 עימל בחוץ בין שחזר ללעת אץ לו אלא ל אמות ומי שהיה חוץ לתחום והחזירוהו
 גייס בין שהיחה יציאתו ראשונה לדעת נין שלא לדעת אלא באונס הוי כאילו לא יצא
ע ז״ל אבצ יצא לדעתו אע״ס שהחזירוהו ״  אצא סישא למתג״ ארישא מהדר: עוד בפי׳ ד
 בעצ כרחו או הוציאוהו גע״פ וחזר צלעחו כך צ״ל וכן הגיה םר״ס ז״צ: בסי׳ ר״ע ז״ל
ד וסהר אטו בקעה וכו׳. אמר המלקט כן סי׳ הרמב״ם  ורבותי סירשו משום לגזרינן ל
 ז״צ אכן מתוך פי׳ ה״ר יהונתן ז״צ משמע לפציגי נמ׳ בעיר ואפשר ל;ם הרמב׳׳ם ז״ל
 צא סציג בהא לולאי לקאי ג״כ אעיר והראיה דאפיצו בסוגית הגמרא אני רואה רצא
ו נצישנייהו עיר לכלאמר רב הלכה כר״נ בדיר וסהר וספינה לא הזכיר עיר אע״ג מ  נ
 ללשון המשנה מוכח לגם נעיר סליגי אצא מאי אית לך למימר לאו לוקא ה׳׳נ לפירוש
ר: אח״כ מצאתי שכתב כן נהדיא לש״י  מימב״ס ז״ל צאי לזקא נקס ליר וסהר לה״העי
 )׳׳ל לקמן בפירקיו לף מ״ז ע״ב וז״ל ופסקינן לעיל אמר רב הלכה כר׳ גמליאל בליר
 וסהר וספינה וה^ה לעיר שיש לה מחיצות ע״כ ומוכרח הוא מן הסוגיא אשר שם: וקרוב
 לזה בקיצור כתיב ג״כ בחום׳ ׳ו״ט ומ״מ גם הפירוש הראשץ• שהביא ר״ע ז״ל לכיון
ה ג י ל פ ה ט׳ אתמר בנמ׳ בלשון ללמא וכמו שכתוב בתייו״ס: ו  ללא שבת באויר מחיצות ו
ם וכו׳ ביל ה״ש סכ״י סי׳ י״ג:ובגמ׳ אמר רב נחמן מתני׳(נמי)לייקא לבספינה ם בי ת נ י פ  ס
 מהלכת לא הליני מלקתני מעשה וכו׳ אלא שרצו להתמיד על עצמן אי אמרת בשלמא
, צר״ע ואינהו הוא לאחמיר  במהצכת צ״ס היינו לקחני רצו להחמיר למשמע לשרי אפי
 אנסשייהו לליצמא עמלה סתאיס וצאו אלעחייהו אצא א״א כשעמלה ל״ה אמר למחיצות
 לא חשיבי לעשות ספינה כולה כל׳ אמות לצמריח מיס הן עשויות וכלאמר ר׳ זירא מאי
 רצו הא צר׳ עקיבא וצר׳ יהושע בין מהלכת בין עמלה איסירא הוא. ואמר רב אשי
 מתני' נמי ליקא לקתנ׳ ססינה לומיא לליר וסהר מה ליר וסהר לקטעי אף ספינה
 נמי לקביעה אצמא בעמלה סציגי וטעמא למהלכת לכ״ע שרי הואיל וספינה נוטצתו מתתצת
' ס" רש״י ז״ל בשם רבינו שמעון לולו ז״צ הספינה מיציאתו מל׳ שלו ונכנס נתוך  ל
 ד׳ אמזח אחרות זה״ל כמי שהוציאוהו גויס חוץ מד׳ אמותיו וכתבוהו צתוך ל׳ אמות אחרות
 שנותנין צו ל׳ אמ ת וכן צעולם ע״כ. והרמב״ס ז״צ פי׳ דצא חלקו אצא בשאינה מהלכת
ר מ ל ם״א לצמן ה״ר יהוםף ז״צ: א מ נ  שהיא בנמל מפני שאז לומה לדיר וסהר: ב ל
ל כ ת ס תי מ י י ר ה ב כ ר יש מותקי; מלת אתם יכן בירושלמי צ״ג ליה: ש ת ו ם מ ה  ל
ת שהוא קנס חצוצ וכשהוא ארוך אין צוס׳ן בו למרחוק וכשהוא קצר צופין בו ר פ ו פ ש  ב
 יותר והיחה שפופרת של ר״ג מתוקנת למלת צפייח אלפים אמה או בים או ביבשה רש״י
 ז״ל. וכתבו תום׳ ז״ל מותר שכבר הייתי מסתכל כו׳ אפי׳ צר״מ לאמר לקמן מי שישב
 נדרך ועמל וראה והרי הוא סמוך צעיר אם צא היתה כוכתו צכך צא יכנס הכא מתכונים
 היו לשבת בעיר והיי שומטן על שפופרת של ר״ג ועיין כרביכו יהונתן ז״צ וני״ל שם
ו : יש ל . שם ©פכ״ז ובטור א״ח שי׳ ת״ז ׳ א ברשוח כו צ י י ש : ג מ  סכ״ו סי׳ סי
. ירושלמי דאל״כ מה אנן אמדן יעשה במי שיצא באונס וצא ח ו ל ר כ ח ל מ ם א י פ ל  א
ם א  יהיה לו אלה ד אמות לסוס כן צריך מימר יש לו אלפים אמה לכל דוח ע״כ: ו
׳ פדך מאי כאילו לא יצא הא ולאי יצא מ א יצא. מ ו ל ל ם באי ו ח ת ך ח ו ת ח ב י  ה
 להא עדיין בתוך ה־זחוס הוא. ומפרש לה רב שימי בר חייא כמו ששי׳ ר״ע ו״ל משום
 לסבל כבלעת תחומין מיצתא היא וטון למינצען הר אלפים שנתנו לו חכמים ציוצא
 ברשות בחחימיה וממטי ליה לגו חחומיה הוו להו כחל תחומא וכמאן ללא נפיק מתתומא
 הוא. לע״כ לא סליגי רבנן עליה לר׳ אליעזר בסיף פירקין יס״ל להבלעת חחומץ לאו
 מילתא היא אצא ללבר הרשות אבצ צלבי־ מצוה כגון הנא מולו ליה. ירבה מ:רש דה״ק
 אס היה עדיין בתוך תחוס ביתו חוזר לביתו והרי הוא כאילו לא עקר רגליו ולא אמדנן
 ממשם שנאמר צו v לו אלסיס לכל רוח והאי כאילו לא יצא אביתי קאי והא קמ״ל ללא
 חימח כיון לעקר לצאת ברשוח ורבנן חקון ליה אלפים ממקום שנאמר לי לכל ריח ה״נ
ד מודד  אע״ג לקאי בתחימו לימליד ליה מהחם ואי בעי צמיפק ליפיק קמ׳יל דלא אצא מעי
ל י צ ה ן ל צאי ו ל הי ב  אע״ג ללא ניחא ליה לכאילו לא יצא מביתו למי לגמרי: ש
. גמ׳ ואפי׳ טיכא יותר מל׳ אלםיס אמה והא אמרח דשה חלפים ותו מן  חוזרין למקו
 לא ומאי קושיא לילמא להציל שאני ורישא למתני׳ איכא צאוקמה בעלות החלש ובחכמה
 הבאה לילל אבל הנא להציל מאויבים יש לחוש שמא דלפו אחריהם הלכך אפי׳ טובא
 נמי יכנסו לעיר. הלא אי קשיא הא קשיא דחנן בפי שני לר״ה בראשונה לא היו זזץ משם
נ הזקן שיהיו מהלכין אלפים אמה לכל רוח ולא אלו בלבד אלא אף  כצ היום התקין ל׳
 החכמה הבאה לילל והבא להציל מיד הנייס וכו׳ יש להם אצםים אמה לכל ריח אלפים
 אמה ותו לא והאמרת ינל היוצאים להציל חוזדן למקומן ואפי, סובא אלא אמר רב שחחרין
 בכלי זיינן כלומר היחד אחר אתא לאשמועי׳ וכדתניא בראשונה היו מניחין בלי זיינןבבית
 הסמוך לחימה כעם אתת הכירו בהן א יניס שיצאו חיץ לעיר ורדסי אחדהס ונככסי ליטול
 כצי זיינן ונמסו אחריהם אויבים ודחקו זה את זה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגי
 בהן האייבים באיתה שעה התקינו שיהיי חוזרין בכצי זיינן. ונראה מפי׳ הרמכ״ס ז״ל
׳ לא משמע לגרם" רק וכל בייו. יביד פ׳ מ  ור״ע ז״ל לגרסי׳ שכל היוצאים וכו׳ אבל מ
. מצה וראה ה א ר ד ו מ ע ך וכו׳ ו ר ד ב ב ש י  שני להלכות שבת סי׳ כ״ג: ד מי ש
ף ז״צ יש מי שפירש ואמר הואיל והיה בלעתו לילך ״  מחקה ה״ר יהוסף זיע: וכתב הד
 לזו העיר אע״פ שעכשיו לא הזכיר כלום אמר ר׳ יהודה הרי הוא כמי שיצא לילך צעיר
 שמערנין(נה) שמותר צו צילך על אותה העיר אם היתה בתיך ל׳ אלפים אמה שנמצא כאילו
 עירב ברגליו וכך נכנס ר׳ טרשין בצא מתטץ שני תחומי שבת כאילו עירב ברגציי. ויש מי
 האומר שמשנתנו במי ששבת בתוך התחום וכוי וכן ס״ רב אתא משבתא והוא פדושא
. יהפירוש השני שאמל עליי למס־בר הוא הפירוש שפי' רש״י ז״ל והרמב״ם כ  למסהבר ע״
ע זי-׳צ ו גרסי׳, בפי׳ ר״ ח נ ו ה כ ת י א ה ל ל ו י א ו  ו״ל והיינו מה שהעתיק ר״ע ז״צ: ה
: וכברייתא מפ׳ להני ׳ ט ך נ״ל יכול לילך ו ל י ׳ עד שיכלו: ל ט  לשון המתחיל לא יכנס ו
 אצפיס אמה הם מהלך אלפים ססיעוה בינונית ופי׳ ה״ר יהונתן ז״ל מי שישב בדרך לכיח
 שהיה עיף ולא היה יודע בתחום העיר ותשכה לו שם ואמר שביחד במקומי וכשעמד
ס דשביתתו בסשות היתה ע״כ. נ כ ר י מ ו ה א ד ו ה  בביקר ראה שהיא סמיך לעיר: ר׳ י
ן בלא ו פ ר ס ר׳ ט נ כ נ ה ו י ה ה ש ע : מ ׳ ת׳  בידשמ פכ״ז סי׳ ט׳ ובטור א״ח סי



 מסכת מלאכת שלמה עייני! יה
ה והיה ריצה ן שיש צו שני בתים אחל בזה(אחל מ  ואמר רב הובא הבא במאי עסקינן מו
 לילך לביתו שבעיר אחרת מע״ש ולשבות שם בשבת וצא יצא מביתו אלעתא ד קנית שבת
 בסוף החחום ולחזור אלא אלעתא למיזצ עד התם והחזירו תברו ושני תחומי כבת יש בין
פק לאורחא משום הציבה ממש זלא משום לערב ברגליו ולחזיר נ  שני הבחים איהו ביון ל
 ה״ל עני ויכול לומר שביתתי בסוף התחום ויסיים מקום הניכר לו שם ופלונתא לאמוראי
 היא לקמן איכא מ״ל לאפי׳ צא אמר נמי כיון לאנן סהלי להתם בעי צמיזצ כמ״ל דמי
 וע״כ בללא אמר מילי עסיקיק חלא לצא קתני ואמר שביתתי במקום פלוני ועול מדפלינ
 ר״מ עצה ואמר ה״ו חמר גמל ש״מ בדלא אמר שביתתי במקום פלוני עסיקינן להא ר״מ
 מולה בעני וא״ח ר״מ עשיר חשיב ליה להאי למשוס להחזיק בדרך פורתא צא משוי ציה
 עני א״כ לקאמר ה״ז חמר גמל אמאי הוי חמר גמל ולא הפסיד אלא אלפים אמה דלכצ
 רות מעירו ונס האלפים לממקוס מסוים שכיון לשבות בי ואילך הא אלפים שמעירו על
 אותו מקום מסויים שכיון צשבות בו יכול להלך ואמאי הא בביתו לא ר5ה לקנות לאמר
 שביתתי בתוך התחום ושם צא יכוצ צקנזת להא צאו עני הוא וצא יזלז ממקומו מיבעי ציה
 אלא בללא אמר עסקינן ור״מ נמי עני משוי ציה ומשוס ללא אמל כלום מספקא ציה א׳
 לעתו לקנות כביתה בסוף החחזס או שמא חזר בו לגמרי מלילך למחר לאותה העיר ודעתו
 לקנות שביתה בביתו הלכך חמר גמל היא והנך עשירים נינהו ואפי׳ אמרו שביתתנו
 במקום פלוני אסור דאי צא אמרו פשישא. אצמא כצ במקום פלוני צר׳ יהולה ער אין עשיר
 לא ולהט נקש יש לו שני בתים דאי לא הוה ליה ביתא החס לא הוה אמרי׳ כי לא אמר
א ברוב הסכרים גרס׳׳ שמא יצא ה״ר צ א י ל  כמ״ד דמי דדילמא לגמרי קא הדר ביה: ש
׳ מ' ן כה. ביד ס״ז דהלכות עירובי! ס י ב ר ע מ ר ש י ע ך ל ל י א ל צ י י ש  יהוסף ז״ל ־. י מ
: ופי׳ רש״י ז״ל מ׳ שיצא כצ דהו ובגמ׳ תניא נמי הכי דכשיש צו כני  ובטיר א״ח סי׳ ת״י
 בתיס וביניהן שני תתומי שבת כיון שהחזיק בדרך קנה עירוב דברי ר׳ יהודה יתר עצ
 כן אמר ר׳ יוסי ב״ר יהודה אפיי מצאו חברו ואמר צו צין פה עת חמה היא עת צינה
 היא למחר משכים והולך. ומפרש ר׳ יוסף בגמ׳ דלר׳ יהודה בעינן חרתי שיחזיק בדרך וגס
 שיאמר שביתתי במקום פלוני ור׳ יוסי ב״ר יהודה ס״ל אינו צריך אלא להחזיק אבל לומר
 אינו צריך כיון שגמר בצבו לשטת במקום הלוני והחזיק בדרך קנה שביתה באותו מקים
 והלכתא כר׳ יוסי נ״ר יהודה וכפי מה שפירש דעתו רב יוסף ועיין בגמ׳ בפי׳ רש״י ז״ל
 שיש לו כיסוח אחרות וזו הדרך בחרתיה מן הרב אלפס !״צ וכן היא שס גהרמב״ס ו״ל
. ורש״י ז״ל פי׳ לשון אחר איפכא ממה ם ד ק  וכבר נתבארה מחני׳ באר היטב במה ש
 שפירש צעיצ בסוף הסוניא ואצו הן סיף דבריו ז״צ ונראין הדברים דר״מ אכל מי שהוא
 עשיר פליג ובאומר שביתתי במקום כלוני מלקתני כצ שיש בילו צערב וכו׳ דר״מ ס״ל
 אפי' טלאי שאינו עירוב ה״ז חמר גמל לאי ס״ל ר״מ עני משוי ליה צהאי וטעמא משום
 למספקא לן היכא ניחא ליה הוא הואיל וצא אמר א״כ מאי כל הא לא מככתת לה הך
ר מ ו מ א ״  ספיקא אלא בהך צמידיה שיצא וחזר למקומו זהר״ז חמר גמל מינעי ליה: ר
. גמ׳ הא חנינא חדא זימנא לעיצ פ' ל מ ר ג מ ב כו ה"? ה ר ע ל ל ו כ א י ו ה ל ש  כ
 בכל מערבין ספק ר׳ מאיר ור׳ יהודה אומרים הי׳ז חמר גמל ופירש רש״י ז״ל אצמא כל
 ספיקא חמר וגמל הוא ומתני׳ נמי ססיקא הוא וללישנא בתרא הכי קא קש־א ציה תנינא
 חדא זימנא לר״מ דהיכא דעירב נמקים שאינו עירוב הוי חמר גמל ע״כ ומשני אמר רב
 ששת לא תימא טעמא דר״מ ההם הוא דספק עירב וקנה שס שביתה וספק לא עירב
 וקנה בביתו היא דהוי חמר גמל אבל היכא דודאי לא עירב כגון חוזר זה שהיה לו לומר
ק אלא לגמר* כתכוין אביתי ולא פ  שביחסי במקום פלוני לא הוי חמר גמל דאין כאן ס
 הוי עירוב ויהא כאנשי עירו אצא אפי׳ ודאי צא עירב שלא אמר שביתת* לשם נמי מחזקינן
א צ י י ש  ליה בספק משום גצוי דעהא דהה הכא ודא׳ צא עירב וקא הוי יומר גמצ: יא מ
״א. וביד פכ״ז דהלטת שבת סי׳ י״א ובטור או״ח סי' שכייה וסי׳  וכזי בפירקין דף נ
 ח״ה: ופי׳ רש״י ז״ל מי שיצא חוץ לתחום אפי׳ אמה אחת במזיד ומדעת פלא צשס מצוה
 לא יכנס להיות כבכי העיר . יה״ר יהונתן ו״ל פי׳ או בשוגג ואין לו אלא ד׳ אמות מזה
 ומיה שהם ח׳ על ח׳ ואע״ס כמובלטת צו ד׳ אמות בתוך תהום לא אמרינן כיון דעאל
 עאל ור׳ אליעזר אזיל לטעמיה דצא יהיב ליוצא חוץ לחח־ס אצא ד׳ אמות עצ ד׳ אמות
 ולא כולו לרוח אחת אלא והיא באמצען שתים מכאן ושתים מכאן ומיתי אם לא יצא חו־ן
ם אלא אמה אחת והוא עומד באמה השכית יכנס דהבצעת תהומי[ מילתא היא ע״כ: ח ת  ל
. פי' ואס עומד באמה השלישית לא יככס כמו שככתוב בס״ד מסינ״ת ס נ כ א י ש ל ל ש  ו
 הגמרא: וכתב סמ״ג במל״ת סי׳ ס״ו פיי• רביכו מכה של׳ אמות שיש לו לאדם תתצתן
 ממקיס שהוא עומל לפיכך כיון שיצא pn למקומו אמה או יתר ישב במקומו ואין צו
 להלך אצא בתוך ד׳ אמות מעמידת רגליו וצחיז ורבינו יצחק פ" לא יכנס להיות כאילו לא
 יצא אבל ל׳ אמות *ש לו כשאר יוצא חוץ לתחום ומיהר ליכנס בתוך תחומו הראשון על
 ל' אמותיו וכן מי שהחשיך לו pn לתחיס המלינה אשי׳ אמה אחת ה״ז לא יכנס לא יהלך
 ממקום שנכנס עליו השבת והוא פומל בו אצהיס אמה ואס כלתה מלתו במקצת העיר
. ובגמיבפירקי; ׳ ט ס ו נ כ ם י י ת ר ש מ ו ר א ז ע י ל ף מלתו עכ״צ ז״צ: ר׳ א  מהלך עד ס
 דף נ״ה והחניא ר׳ אליעזר אומר אתת יכנס שתים לא יכנס ל״ק מתני׳ דעקר חדא פי'
 שיצא מן האחת ועמל בשנייה וה״ק אס בשתים עומל יכנס וברייתא דקתני שתים לא
 יכנס לעקר תרתי וקס אתצתא והתניא ר׳ אליעזר אומר אפי׳ אמה אחת לא יכנס - כי
 תניא ההיא למודד פ" רש״י ז״ל כחשכה צו ואמר שביתתי במקומי ומילל אלפים פסיעות
 בינונית אוצי יכנס לתחום העיר וכלו אלפים שלו אמה אחת חוץ לתחום לא יכנס שאפי׳
 האלפים מוליכות אותו לתוכו אינו מותר לצאת מאלפים כלתנן ולמולד שאמרו נותנין לו
ן שמלל אלפים לבל  אלפים אמה אפי׳ מלתו כלה במערה צא יהלך להצן מאלפים לטו
 מקום שביתתי שהן ל׳ אינו יכול לעבור pn לאלפים. וכתבו תיס' ז״ל כי תניא ההיא
 למולל שאפי׳ כלה מלתו במערה לא יכנס אמה אתת יותר ופי' הקוכש׳ לא נראה והא
 ללא קאמר כי תניא ההיא להחשיך חוץ לתחום וכו׳ למיצתא לפשיסא היא לאין לי לצאת
: ירושלמי ר׳ אליעזר אומר שהים  יזיז לתחומו אבל בכלה במערה איצסריך לאשמועי׳ ע״כ
 יכנס ר׳ אחא בשם ר' חיננא ורב חסראי תרויהון אמרין לא מר אלא שתים הא שתים
 וכל שהוא לא יכנס דהוא (צ״ע) דר׳ אליעזר דאמר שחים יכנס שלש לא יכנס אמר י לין
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׳ ופתוחות למבוי ט שם אץ ס ר  החיצונות אבל לקמן בפי ששי גבי חמש חצרות וכו׳ ג
. רש״י וה״ר " ס ר  שייך לגרוס באופן אחר עכ״ל ׳״ל: ז מי שבא בדרך והשבה לו נ
 יהונתן ז״ל וכן מוכח מן הבבלי וכמו שאכחוב בס״ד אבל בירושלמי נראה דגריס והיה
 מתיירא שמא תתשך. ובן הגיה ה״ר יהוסף ז״צ וביל פ״ז להלכות עירובין סי׳ ה׳ ו׳ ז׳
. כתב ה״ר יהונתן ז״צ אבצ אם היה רוצה ׳ ט : והיה מכיר ו  ובסוד א״ח ס״ס ת״ס
 למרוח וצצכת היה מגיע תחת האיצן קולס שתבוא השמש והיה מכיר איצן או נלד והוא
 שסמוך צו בתוך אצפים אמה שאס היה בין רגליו ובין האילן יותר מאלפים אמה לא היה
 בלבריו כצום שהרי הוא עומל חין לתחום אלא ולאי שאין שם אצא פחות מאצפיס אמה
 וטון שכן שרינן ליה צימר תהא שביתתי בעיקרי: לא אמר כלום. כלפירשה ר״ע ז״צ
 מפר׳ לה רב בגמ׳ דאפי' לתחתיו שצ אילן צא מצי אזיל דממקים רגליו עקר לעתו וחחת
 האיצן נמי צא קנה הצכך צא יזוז ממקומו ושמואל פליג עליה דרב דצא אמר כלום היינו
 צביתו אבצ צתחתיו שצ איצן מצי אזיל ונעשה חתחיו כצ אילן תמר נמצ בא צמלוד מן הצפון
 של האילן לצד ביתו מודדין לו p הדרוס לצד רגציו בא צמדול מן הדרום שצ האיצן
 כדי שיחזור צאתזריו מודדין צו מן הצפון צצד ביתו פי׳ רש״י ז״צ ר״צ דמפסיד לבל
 מקום רוחב לאילן כמו עשרים או שלשים אמה מפני שלא פירש אבל ד׳ אלפים אמה יש
 לו ממקום לגציו לצל ביתו פחות שיעור רוחב האיל; מנוה נפשך לכל ד׳ אמות שתתן צו
 שביתה תחתיי בין שתתכם לו מצד צפון האילן בין שתתכם צו מצד לרומו אתה נותן צו עד מקום
 רגליו אלפים אמה: נמצא מהלך משחשכה ד׳ אלפים אמה. כהרי קנה לו שביתה
: ובגמ' אמר רבא  בנוף האילן ויש אלפים מרגליו על האילן עצמו ואלפים מן האילן לצל ביתו
ס בעיקרו ומצי למיזצ בנחת י ׳ אז מהכי ציה אמירה אס ס ,  והוא לכי רהיט מטי ציה פ
 א״צ אבי׳ והא חשכה לו קתנ• א״צ תככה צו לילך לביתו ואפי׳ במרוצה איל לעיקרו של
 איל; אזיל איכא לאמרי חשכה לו כי מסגי קציצ קציצ אבצ כי רהיט מטי: ובמה שפי׳ רש״י
ו יהונחן ז״צ למסשיל כל רוחב האילן כמו עשרים או שלשים אמה מצאתי נ ט  ז״צ וכן ר
ק להא מעיקרו יש אלפים אמה וא״כ לא הפסיל ל ק  כתוב כרש״ל ז״ל אנב ריהסא לא ל
 אלא רוחב חצי האילן ולו׳יק ע״כ: עול מצאתי כחוב שם נמצא מהלך מהחשכה ל' אלפים
 אמה לאו דוקא אלא ד׳ אלפים של שני החימין ודי אמות דכביחה כדלקמן בסוף הסיגיא
: ונלע״ד דאפשר דבזה ידוקדק האי נמצא מהלך וכו׳ דקתכי דנראה שהיא יתר כ ״  ע
: ח או שאינו י ט י בפ״ק בחולין כדכהיבנא התם גגי נמצא כשר בשתיטה ו מ  וכדדייק מ
 בקי בהלכה ואמר שביתתי במקומי. וכתב הרא״ש ז״ל הא דקתכי ואמר שביתתי
 במקומי לאי דוקא חמר דה״ה בלא אמירה כמי זכה לו כדאמרי׳ וכו׳ והא דקתכ׳ ואמר
 שביתתי במקומי משום דבעי מיתני סיפא זהו שאמרו העני מערב ברגליו וכוי ור׳ יהודה
 נמי דאמר אחד עני ואחד עשיר ע״כ מיירי גדאמר להכי תנא רישא נמי ואמר שביתתי
 במקומי דעשיר העומד בעירו והחשיך על התחים אינו קונה משם אלפים אמה לכל רוח
 אא״כ נתטין לקנות משס שביתתו עכ״ל ז״ל: וכן כהבו ג״כ חוסי ז״ל וכהבו דהא דנקט
 ואמר אגב רישח או אגב סיפא וכה״נ א־כא כמי בשנים איתזין ראה אותם רצין אחר צבי
 ככור אהר גוזלות שלא פרתו ואמר זכתה לי שדי זכתה לו והתם נמ׳ אפי' לא אמר קכי
ק התם בגמ׳ גבי ד׳ אמות דתקיכו ליה רבנן דליקנו ואי הקיכו ליה רבכן ט לא ר מ א ד  כ
ן כדרכו אני׳ אמר לא אמר כלום  אמר מאי הוי ונקט ואמר משים סיכא שהיה צבי ר
ה ג״כ ה״ר י ק מ יגתב הר״מ דילוכזאכי ז״ל ככ״י והריי׳ף הנכיה י נא- י : ר׳ הנ  ע״כ
 יהיכף ז״צ: עגולות. לכתי׳ אצ יצא איש ממקומו אצו אלנ-יס אמה דיצפינן מקום ממקום
 ומקום מניסה וניסה מכיסה וכיסה מגבול וגבול מתp והזן מהין דכתי׳ בערי מקלט ומדוחם
 מחיץ צעיר את פאת קדמה אלפים באמה ואת פאת ים אלפים באמה וגו׳ ופי' רש״י ז״ל
 קרא דאל יצא איש ממקומו יצפי׳ ביה ניסה מוכמתי לך מקום אשר ינוס מה להצן ניסה
ס: עם מקום והלר לנין ניסה זו שלמדכוה ולא נאמר בה גבול י  עם מקום אף כאן נ
 מניסה שנאמר בה גבול לכתי' נבול שיר מקלטו אשר יניס והלר לנין גבול זה הנלמד
 שלא כאמר בו חוץ מגבול שכאמר בו חיץ שכאמר ומצא אותו גואל הלם מחוץ לגבול עיר
 מקלטו והרי הרבינו חין מנ״ש להאי נבול לאל יצא איש ממקומי והדר לנין חוץ מחוץ
 מקרא לומלותס מהוץ לעיר וכוי ע״כ וכתב החכם ה״ר אפרים אשכנזי ז״צ וצ״ע צמה
 אמר דין זה של עגולות דוקא כאן ע״כ ונלע״ד דבמה שכתבתי לעיצ בפירקי׳ סימן ו׳ בשם
. וכו׳ הוש׳ פ' עושין פסין דף ת ו ע ב ו ר ם מ י ר מ ו ם א י מ כ ה  הירושלמי שהוא מיושב קצת: ו
. בפירקין דף מ״ז וביד רפ״ז ׳ : ט זה שאמרו וכו י ת סי' 5 ב ת ש ו כ ל ה ז ל ״ כ ל פ ו ב נ י "  כ

ר י  להלכות עירובין ובטור א״ח סי׳ חייט. ובגמ׳ אמר רב נחמן מחצוקת במקימי לר״מ ס
 עיקר עירוב בפת וכו׳ כדמפרש ר״ע ז״צ אבצ במקום פלוני וכוי. וצפום האי פירושא זהו
 שאמרו ר״מ קהני צה דאמר עיקר עירוב בפה דהכי משמע עיקר תקנתא צאו הכי הואי
 אצא קולא בעלמא היא שאמרו אצל העני לערב ברגציו וקאי ר״מ אאימ מכיר או אינו
 בקי בהלכה ואמר שביתתי במקומי לאפי׳ צהאי דקאמר במקימ׳ קולא הוא יכו׳ וצא אמרי
 לערב בפת וכו׳ דמשמע דעיקר עירוב כי איתקן ברגל איתקן ולא אמרו לערב בפת אלא
 להקל על העכיר ר׳ יהודה קהני לה והניא כותיה כרב נחמן ורב הסדא אמר מתלוקת
 נמקוס פלוני דאין כאן לא עירוב בפת ילא עירוב ברגל אלא אמירה בעלמא עלה קאמר
 ר״מ עני אין עשיר לא אבל במקומי דברי הכל אהד עני ואתד עשיר דעיקר עירונ ברגל
 צכי׳ע וזהו שאמרו על כרהין ר״מ קהני לה דלא מנינן לאוקומה כרי יהודה משוס דקתני
 בה עני ואילו לר׳ יהודה אחד עני ואחד עשיר קאמר והשתא קאי זהו אמי שבא בדרך
 וחשכה לו ואמר שביתת׳ בעיקרו דקתני קנה שם שביתתו ועלה קאמר זהו כאמרו דעני
 מערב ברגליו להא קולא לעני הוא לאקול צא שיהא עיקר עירוב אלא באומר שביתתו
. ור׳ יהודה אומר אפי׳ לעשיר שהיה יושב בביתו ואמר שביתתי בסוף אלפים  במרומי
 הקל: נמי ואע״ג לעיקר עירוב במקומי היא ולא אמרו מערבי; בפת וכי׳ דמשמע לעיקר
 עירוב אינו בפת אלא להקל על העשיר הוא לאיתקון סהמא היא ולברי הכצ ולאו מסקנא
 למילתיה לר׳ יהולס היא להא ר״מ כמי מולה בה לעיקר עירוב ברנצ במקומי. אמר רב
 אשי מחני׳ כמי דיקא כרב נחמן ללר׳ יהולה במקום פלוני עשיר לא וכי פליג אלר׳ מאיר
 במקומי הוא לפלינ דקתני במתני׳ דבהמוך מי שיצא לילך צעיר שמערנין בה והחזירו חברו
 הוא מותר לילך וכל בני העיר אסורין לברי ר׳ יהולה והוינ; בה ע״כ איהו ומ׳׳ש איכהו

 סמר מ&
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 לרב הזנא לקתני נה עשה אמצע• את שלשתן להיות אחז טעמא לאיכא אמצעי להשתא
 אץ בין עיר לעיר אלא קרסף אחד הא לאו הבי לא ומשנינן הא איתמר עלה לא משילשץ
 ממש חלא כל שאילו מכניס אמצעי וכו׳ כדפי' ר׳׳ע ז׳׳ל: וה״ר יהונתן ו״ל היי סונית
' אמה ושידס סי הא ר״מ קחני לה יכו'  המשנה כולה כהייא בר רב ח״ל אס יש לזו ע
 עד והיוצא מזו ללכת דרך חברתה חוצה לה מודד מחומת הברתה ואילי וכתב לאע״ס
ה אבל הרמב״ס ז״צ שם ביל הסק כרב הונא: וכחוכ  שהוא מחמיר בעירוב הלכתא מתי
) אשר כאן ונלאה לאפילו בית ובית בלא עיר , ח״ל(ההוס,  בתום׳ כאן וגם בריש סיכה לף ג
 נותנין להם קרפף אחל לשתיהן לאלה״ה עיר שאין לה חומה במה יתחברו הבתים ליחשב
מה ושירים לאין סברא להצריך שיגעו זה בזה  כאחת אם לא ע״י שמובלעים יחד תוך ע' י
 ולפי זה לר׳ חייא בר רב לאמר קרכף אחד לשתיהן צאי דוקא דהא לקאמרי רבנן ב׳
 עיירות הה״נ בית ובית אצא אנב מקש ר״מ עיר אחת נקטי רבנן ב' עיירות ע״כ
ן וכו׳ ביד שם פכ׳׳ח סי׳ ה׳ ובפסקי י ש ל ו ש מ ם ה י ר פ ה כ ש ל כן ש  בקיצור: ג ו
ר מ  הרא״ש ז״ל פ׳ כני דמגילה דף ל״ז. וכהב ה״ר יהוסף ז״ל ס״א וכן בשלשה וסי׳ ה
ק נשלפה כפרים אמרו  הוא לקאי אלעיל לקאמר אלא כנין שתי עיירות ועלה קאמר ו
 לץ קרפף ע״כ: וכתב ה״ר ישנתן ז״ל סיפא זו ר״מ קתני לה לס״ל לנותנין קרנף
א ד א  לכל עיר ועיר אבל תום׳ ז״ל לדעת חייא בר רב כתבו דה־ סישא אפשר ל
 כרבנן מ״ש: והקשה ה״ר יהונתן ז״ל וא״ת ולמה הוצרך להיות האמצעי ניניה:
 שלא נשאר לשתי כפרים אלא שיעור קרנף אחל ביניהן ומפרש בגמרא שקולא
 שניי בא התנא צהוליענו במלילת תחומין !הייני לקאמר וכן כמו שהקלנו במלי־ת
 הקרפפית שאנו מוסיפין אוחן על החחומין ג״כ יש קולא אחרת בלגר החומץ לרואץ
 והאי מכולכין לא מכולשין ממש קאמר וכו׳: וכמה יהא בין אמצעית צחיצונות לאמרי' רואץ
 אלפים אמה להואיל ויכולה לבא וכו׳ כלפי׳ ר״ע ז״ל: וכתנ ה״ר יכינתן ז״ל בסיף לבריו
 ומפורשת כצ המשנה צלעת חייא בר רב ואע״פ שהוא מחמיר בעירוב הלכהא מתיה ע״כ
 וכמו שכתבתי במתני' דלעיל ומשמע מפירושו ז״ל דנם לדעת חייא בר רב מוקמינן לצא
 משולשי; ממש קאמר אבל מדברי מכרכים אחרים ראיתי דלחייא בר רב *פולין להיות
'  מכוצשין ממש וכן משמע סשסא דשמעהא דנמרא: ומיץ במ״ש בשם ההוס׳ דלעיל ס
ץ ד ד ו ן מ : ועיין בספר לבוש החור כס סי' שצ״ח ותוסיף לקח טונ • ד אי '  שני סימן ה
 וכוי. ביד שם פכ״ח מסי׳ י״א עד סי׳ י״ז. ובגמ׳ אמר רב אסי אץ מודדין אלא

 בתבל של סיב פי׳ אותו שגדל ומהגלגל סביב הדקל. הניא אמר ר׳ יהושע בן חנניה אין
 לך שיסה למדידה יותר מפצשלאות של בחל אבל מה נעשה שהרי אמרה תורה ובידו
 חבצ מלה בספר זכריה והכתיב במשכן כל יחזקאל ובידי קנה המלה ההוא להרע י סי׳
. שככהחבל קצר נמתח הרבה ומארי' המזה כך צ״צ בסי׳ ת ו ה א פ  צמדת רוחב השערים: ל
. והוא שלא יהא הר זקוף וכו׳. לשין ר״ע ז״ל אמרהמצקע ו ע י ל ב ר מ ה ע ל י ג  ר״ע ז״ל: ה
 כהב ה״ר אפרים אשכנזי ז״ל הפירוש הזה היא מנומנם לכל שכן הוח שלינו להבליעו אבצ
 ה״ר יהונתן ז״ל פירש ח״ל לא שט שמבליעו לבד אס יכול ואם לא יכיל מקדיח כלומר
 שמודד אלכסונו לא אמרן אצא בהר המתלקט מכרה טפחים מחיך המש חמות כלומר
 דניהא תשמישתיה לעלות במלרונו איל הר המתלקט עשרה מחוך ד׳ אמות שק כ״ד
 טפחים שאין שלש חלקיס במדרון ייתר מן כגובה לא ניחא תשמישתיה כלל ואפי׳־ אינו
 יכול להבליעו אין מקלירו בחבצ של ל׳ אמות אלא אומדו והולך לו. ויש גזרסין מודדו
 והכל אחד שמולל עניו של הר נראשו ואומלו לפי ראות עיניו שכך עולה עוניו וחוזר
 למלתו ע״כ ועיין שם בהרי״ף ו״ל ובבעל המאור ובסי׳ רש״י וחוס' ז״ל לנגמרא: וממי
 בלישנא קמא הלשון כך ומש׳ לה למ־ני׳ להומרא צא שנו אצא בכר המתלקט עשרה מתוך
 ל׳ אבל בהר המתלקט עשרה מתיך ה מוללו מלילה יסה: הגיע להר מבליעו וא׳׳ת
 אמאי לא כייל לסו בהדי הדדי הגיע להר או לגאי או לנדר מבליעו וי״ל משום סיפא
 כו׳ ואם נאמר דגאי וגדל בוץ יינמד זהר חלוק קצת מהם הזה ניחא תום׳ ז״צ: מבליעו
 שזוקף ע׳ן גבוה בשפתו מזה ייעץ אתר כיבדו בשפתו מזה ומותח החבל מזה לזה כך מפירש
. נבול צדדי העיר כדמכ׳ ר״ע ז״ל ופיחש ם ו ח ת ץ ל ו א ח צ א י ל ד ש ב ל ב  בפוסקים: ו
 אחר יש לרש״י זיל זולת מה שפירש ר״ע ז״ל ונעלי החיתי דחו אותו הסי׳: וכתב ה״ר
ן לתחום ק מצאתי פי' שלא יוציא את מלידתו חץ לתחום י  יהוסף ו״ל יבלבל שלא יוציא י
ר. ח״ל חיס׳ ז״ל ואם טו ו נחנצ שצ חמש״ס אמה כ״כ- נ ע י ל ב ה ל ל כו ו י נ ם אי א  ע״כ: ו
 אינו יכול להבליעו פי׳ אא״כ יצא תוץ לתחום או שהיה ני מעוקם כדקתני ננרייהא בגמ׳
: בזו א׳׳ד ׳  עכ״ל ז״ל: והובאה בפ׳ בכל מערבץ דף ל״ה ועיין במ״ש שם בסימן ד
. בזו למעוטי עיר מקלס יעגלה ערופה שאין מקלרין בהן ללא מקיליכן בנץ י א ת ס ו  ד
 כ״כ אצא אנו מוללין אותם מלילה יפה וכל המלרון הוא נחשב כאילי הוא מלרון גמור
. גמ׳ אמר ם י ד ה ן ב י ה״ר יהונתן ז״ל: מקדרי מ  מפני כהן שצ הורה והכי איתא מ
 שמואל צא שט דמקדרין אצא שמטוקס כצ כך שאץ הוט המשקולת יורל כנגלו סי׳
מעמה  שכשמניח חוס משקולת הבנאים אצל שסהו והיא יורדת לעמקו מנקסת בשנועו ו
 המלרון מלרלת מגלו אלא מרחיקה מלמסה ועל ל׳ אמות קרי ליה יורל כנגדו פי׳
 שירחיק השפוע את המשקולת לקרקעיתו ארבע אמות מכנגל שסתו העליונה וכל שכן יותר
 אבצ אס היה חוט המשקולת יורל כננלו שכפתו זקופה מאל שאץ מהרחקת כהת
 תחתיתו מככנד שפת גבהו ל׳ אמות והשאר מן הגי הוא מישור ושיה אין מלת מלרונו
 ממעס מלת התחיכ ע״י קלור אלא נכ׳־ס לתוכו ומולל קרקעיתו מלילה יפה בקרקע
׳ וכמה עמקו של ני לנימא מבליעו מ  תלקה ויוצא לשפתו ומשלים מדתי והילך. לבעי מ
 כשאינו רחב המכיס אמה אמר רב יוסף חפי׳ יותר מאלפים אס חוט המשרץצת יורד
 כנגדי ואם אין חוס המכקיצת יורד כנגדו לרבנן עד מאה אמה ולאחרים עד אצסים
 אמה. ונ״ל מן הערוך דגריס כמקללין בשני ללתין שהביאו בערך'קל ולא הביאו בערך
 קדר אבל קשה לע״ד למת כל הנהו דמייח׳ בערך קד הראשון לא בנה מהם ערך בפני
 עצמו והוא ערך קדד בשני דלתין: אחר זמן רב בא לידי הגהת ה״ר יהוסף ו״ל וראיתי
 ככתב בקצה ספרים שמקדרין ברי״ש אבל בריב הספרים יש כמקדדין וכן בעריך גריס
׳ע ז״ל שמתמעט מלרון שצ כל ל׳ אמות חצי : בסוף פי׳ ר׳ כ ״  בלצי״ת ופירכו מנקבין ע
 קומת אדם. אמר המלקט כן פירשו רש״י וה״ר יהונתן ו״ל ונראה שר״צ חצי קומת סאלס

 המודל

ס הא שלש פחות כצ שהוא יכנס יוון בעין מימר מה מ  ר׳ יוסי אמרון לבתרה שלש צא י
 למר ר׳ אליעזר ביוצא הא במחשיך לא אשכח תני היא הלא היא הלא הוון נעץ מימר
 מה למר ר׳יש במתשיך הא ביוצא לא לשכת תני היא הלא היא הדא אבל בפי׳ ה״ר
 יהונתן ז״ל כתוב וז״ל ר״ש אוכנר אפי׳ מ״י אמה יכנס ולא מחמרינן עליה כמו שאנו
 מחמירין למי שיוצא חוץ לחחוס שהיה צו ליזהר ולתת דעתו כלא ינא ואפי׳ נאלסוהו
 גייס י״ל לר״ש נמי היה מחמיר נו מכום גזרה למי שיצא ללעת זי״ל שהיה מתיר לו
 ליכנס אם לא הוציאוהו אצא ארבעה עשר אמות עכ״ל ז״ל וקצתו כבר הוא נפי׳ ר״ע
 ז״ל: בפי׳ ר״ע ז״ל ואית למפרשי ט״י דוקא. אמר המלקט הוא פי' רש״י ז״ל בלשון
 שני וז״ל לכון התר ולא שמעתיו דדוקא ס״ו נקס ומ־עי המלה הן המשוחות הקובעין
 החחומין ואמרינן לקמן בכיצל מעברין כו׳ עד שהן ם״ו אמות עכ״ל ז״ל וכן פי׳ נ״כ
 ה״ר יהונתן ז״ל: ונצע״ד דנהכ׳ מתרגמינן ומדותס וחמשחץ משוס שמוללין הקרקעות
 בחבלים שנקרא־ין משיחה כמו שפי׳ בערוך בערך משיחה ניד ומשוס הכי נמי נקראו בעלי

א ק ר י ק פ י  המדה משוחות: םל
ן גמרא. רב ושמואל חד תני מעברין ותד תני מאברין מאן י ר ב ע ד מ מ  פלמ ה כ
 « דתני מאגרי; באל״ף אבר אבר שמיסיפץ לה אברים שאם יש אבר שיוצא

 מן העיר בקרן מזרחיח דרומית רואץ כאיצו אבר בקרן מזרחית צפונית ומודדין מכם
 ומאן לתני מעברץ כאשה עיברה. אמר ר• יוחנן י״ח ימים גדלתי אצל ר׳ אושיעא ברבי
 וצא למדחי ממנו אצא דבכ אחל במסכתנו ניצל מאברין את הערים באל״ף ומשלי בגמ׳
 בשנוייא דאינעית אימא בחרא דבמפנתנו קאמר אבל ברייתות וגמרות טובא גמר: ופי׳
 ה״ר יהונתן ז״ל כיצד מעברי! את הערים מפר׳ בגמ׳ שהוא לשון אשה עוברה ותכן לקמן
 הנותן את עירובו בעבורה שצ עיר וכו׳ אלמא יש עביר לעיר ומפי השתא כיצד יש צה
 עיבור אם בית נכנס וכו׳ ע״כ: ובירושלמי ר׳ יוחנן בשם ר׳ הושעיא מוסיפין לה אבר
 תלה עינוי ואסתכל ביה א״ל למה את מסתכל בי צרך לך צחק לך לא צדך לך הפלינ עציך
 חלת עשר שרן עביר עליל רומי רביה ללא צריך ר׳ שמואל בשם ר׳ זעירא אילוצי דיו
׳ מ  אצא שהיה מקבצ פני רבו שכל המקבל פני רבו כאילו מקבל פני שכינה ע״כ: ועול נרסי׳ מ
 ח״ר כיצד מעברין את הערים ארוכה כמות שהיא והא קמ״ל לאע״ג לקצרה ברחבה מסו לתימא
 ירחיבנה למזרח ולמערב עד שתהא מרובעת יפה קמ״ל ארוכה כמות שהיא. עגולה עושי; לה
 זוית מרובעת אין עושי; לה זויח והא אשמועי׳ דאע״ג דמרבעא אצא דצא מרבעא לרביעי של
 עולם שיהא צפונו לצפונו של עולם פ״ שהוא מקום ענצה ודרומה לדרומו של עולם פי׳
 דהיינו מקום עקרב אצא עומדת באלכסוט של עילם מ״ד לירבעה ברביע של עולם קמ״ל.
 היתה רחבה מצל אחל וקצרה מצד אתר רואין אותה כאילו ׳היא שיה לקולא. היה בית
 אתל יוצא כמין פגום או שני בתים יוצאין כמין שני פגומין ואפי׳ משחי רוחות רואין
 אוחם כאילו חוס מתוח עליהן ומולל ממנו ולהלן אלפים חמה היתה עשויה כמין קשת
ם במקום חבל הקשת או כמין נאם יונית :היא כמין כ״ף כפולה שלנו רואץ י ה  שאין מ
 אותה כאילו היא מצאת בתים וחצרות והלר בקשת לא יתחיל למלול מביתו ולצסון אלכיס
ד על היחר חשובה לו כד׳ אמות וכן העשויה כמין גאס היוצא מן ע  אמה אלא כצ ה
 המזרח למערב אע״ס שאין בתים במערב רואין כאילו מילא כל החלל בתים וכן מהדרום
ס סי׳ ר״ח נ כ  לצפון והיוצא מביתו אין חלל החלק של עיר עולה לו מן המלה: פגום נ
 נגוס נכנס בנין העשוי כעין שובך כדאמר׳׳ בזה בורר גבי משליחי יונים משישברו את
 פגמיה; ומיהו שובך ונמש אין מהעבר עם העיר כלאמרי׳ בגמ׳ הוס׳ ז״ל: וכתבו חוס׳
הא דקתני פי־ להם בית לירה לאקאי אנסשות רה.  ז״ל וגכריס ונכשות שיש להם בית די
 כדמיכח בברייתא בגמ׳ דנפכות גופיה סתמא לדירת ש מר קבר עבוד הלכך אע״ג דלא
 דייר בה דירה היא דכסש בנץ שעל הקבר בדפי' הקונט׳ בגמ׳ אלא אנשרים קחי לגשר
 וקבר ובית הכנסת וכל הכהו דקתני בברייתא בגמ׳ שיש להם בית דירה לאו לבית דירה
 עביל יא׳ ציח בה לירה לאו לירה היא. בעריך מפר׳ נפש ציון כלאמד׳ בירושלמי אמר
 רכב״ג אץ עושין נפשות צצדיקים אלא דבריהם הם זכרונם וכן הביא מפי כני לשקלים
. גמ׳ מאי גליליות אמר רב יהודה שלש מחיצות שאין עליהם ת ו י ד ו ד ו שם ג  ע׳׳כ: הי
ג להוו להו לירה מעצייתא ע״כ:  חקרה פי׳ רש״י ז״ל וכ״ש אם מקירוח הן מזו לזו מ
 ופתי מחיצות ויש עליהם הקלה בעיא בגמ׳ ולא אפ״יסא: ועושין אותם במ״ם נראה שהיא
 גירכת רש״י ז״ל להא אתחומין קאי: הגה יכן הגיה ה׳׳ר יהיסף ז׳׳ל איתן וכתב וכן צריך
׳ בברייתא מפרש כאס היהה עיר מ  להיות דקאי אערים דלעיל ע׳י׳כ: ומצאתי מיגה מ
 עגולה והיא הרי אלפי על הרי אלכי בעגולא מרבע אה העיר ועושין אותה כמין טבלא
 מרובעת שיהא ארכה כרחיה וחוזר ומרבע את תחומיה כמין טבלא מרובעת שיהא ארכן
 כרחבן וכן נראה כהיא נירםת הרמב״ם ו״ל חותה בה״א ובטר א״ח כצ דיני פרק זה
ה׳ ׳ סי ף וכו׳. ביד רסכ׳׳ח דהצכזת שבת ו פ ד ן ק י הנ ו  בסימן כציה !בסימן שצ״מ־־ ב נ
ם י מר ם או י מ כ ה  ובגמ׳ איתא בכירקין דף נ״ה והיש׳ דפ׳ שני דר״ה דף כ״ג: ו
. אבל אס יש בית דירה בתוך ע־ אמה ושכי ת ו ר י י י ע ן שנ א בי ל ף א פ ר ו ק ר מ א א  ל
 שלישי אמה קפי׳ רבנ; מולו דמודדין החום שבת ממט ואילך אפי׳ שהוא בסיף שבעים
 אמה ושירים ואס הוא חוצה מזה אין מודדין אלא מקיר העיר. ור׳ מאיר סבירא
 ליה לצעולם מכיחין מכל צד שבעים אמה ושירים אפילו אין שס שוס בית דירה
 ומכס מהחיל צמדול תחוס אצפיס חתה ובגמרא א־!מר רב הונא המר כותכין קרפף
 לזו וקרפף לזו ומאי קרהף דקאמרו רבנן תורת קרפף ולעילם קרפף לזו וקרפף לזו וה״נ
 מסהברא מדקתני סיכא הם יש לזו:בעיס ושירים ולזו כבעיס וכדים עושה קרפף
 לשתיהן להיות אתד ש״מ: ה״ר •מכף ז״ל הגיה עפת קרכף שתיהן להיות כאחת: וחייא
 בר רב אמר קרכף אחד לשתיהן וסיפא דמחנ״ צאו מסקכא דמיצחא דרבכ; היא אלא
״ח היא ונדכא לאכמועינן ברישא ובכיפה דאי מריכא ה״א הד לחדא וחד לתרתי  י
 קמ״ל ללהרתי -הבינן להו הרי ואי מסיכא ה״א הכא הוא לקאמר ר׳ מאיר לאע״ג דאיכא
 קרפף לכל חדא אמריכן חדא היא מכוס דדהיקא הכמישייהו לשאיל וקרובות אין להם
 כוי העיר בשתי קרפשית עד לאיכה טפי הלכך עושה קרכף את שתיהן להיות אחת אבל
 חדא דצא דתיקא חשמישהה כאץ עיר אחרת במוכה לה ויש לה אויר הרבה אימא לא
 ניהיב לה קרפף כלל קמ״ל. וממחר׳ דבסמוך דקחני וכן שלשה כפרים וכי׳ מקשינ; בגמ־



 מסכת מלאכת שלמה עירובץ
 ו״ל מי שהיה במורח וכו, הוא סרש״י ז׳׳צ וכתב של בסף לשונו והא דמשמע בשלהי מי
! לא יוח ממקומו ה״מ בבא בלרך כיון לבמקום  שהוציאוהו אמר שביחחי רחוק מאלפים ס7
 פלוני צא יטל למיס לרחוק מאלפים היה ובמקום רגליו צא הוה ניחא ליה לליקניה ליה

 אין צו שביחה כלל לפיכך לא יזוז ממקומו אבל בעומד בביתו ועירב במקום שאינו עירוב
 יש צו שביתה בביחו דמסתמא בביתו ניחא ציה דציקני כשאין עירובו עירוב כדתנן בפי
 נכל מערבין גבי נתגלגל חוץ לתחום ספק מבעוד יום סשק משחשיכה ה״ו חמר גמל וצא
 קתכי לא יזוז ממקומו שמעינן מינה לאם אינו עירוב יש לו שביתה בביתו ע״כ: ובנמ׳
 קס״ר למזרח למזרח ביתו למערב למערב ביתו נמצא שביתו עומל בינו לבין עירובו
 בשלמא הימנו ולביתו אלפים ולעירובו יותר מכאן משכחת לה למסי לביתיה שהיה יבול
 לילך לביתו כלא עירוב אבל צעירוביה לא מסי. אלא הימנו ולעירובו אלפים אמה
 ולביתו יותר מכאן היפי משכחת לה הא ולאי עירובו מרחיק ספי א״ר יצחק מי סברת למזרח
 למזרח ביתו למערב למערב ביתו לא למזרח למזרח בנו למערב למערב בנו רבא בר שיצא אמר
 אפי׳ חימא כלמעיקרא כגון לקאי ביתא באלכסונא בינו לבין עירובו משוך עירובו למערב

 יותר מביתו ואע״ס ק פעמים שהאצכסון רב
 והרי ביתו רחוק ממנו יותר מעירובו
 כוה לעירובו אצפיס אמה וצביתו יותר
 מכאן מותר לעירובו ואסור לביתו פ" הרא״ש
 ז״צ ואסיר לביתו פי׳ לדן ביתו וה״ה נמי
 אם היה בתוך חחוס ביתו אסיר ללין ביתו
 אלא אגב לנקס ברישא ולעירובו יותר מכאן
 תני נמי בסיכא ולביתו יותר מכאן ע״כ:
 הנותן את עירובו בעיבורו וכו׳. תוס׳
 פ׳ שני לר׳׳ה לף כ״ג ובטור א״ח סי׳ ת״ח:
 נתנו הוץ לתהום מה >טנשבר הוא

 מפסיד כך נ״ל. וחוץ לתחום מפרי בגמ׳ חוץ לעיבורה של עיר לאי חוץ לתחום ממש הא
 ודא• אין עירובו עירוב וכל שאין עירובו עירוב הרי הוא כתחום ביתי: ועיין בספר
 לבוש החור סימן תי״א: וכתב הרמב״ס ו״ל במתני' לבסמוך ואם על דרך דמיון בין
 מקום השביתה ובין המלעה ק' אמה ונכנסה סמלינה תוך האלפים ילך המרינה כולה
 וחוצה לה אלף ות*ת ותשעים ושש אמות ע״כ וכן משמע מפי׳ שהביא ר״ע ז״צ בסמוך אבל
 ה״ר יהונתן ז״ל כתב ואע״פ שאנו אומרים שכל העיר כד׳ אמות דמיא אין אנו רוצים
 לומר שנחשוב אותה כל׳ אמות ויפסיד מן האלף שלצד מערב אותן הד׳ אמות אלא
 כונתו לומר שאין העיר כלל מן החשבין ע״כ ועיין עול שם במה שכתב עציו שם המניה
 שצריך ללקלק בלבריו: ולשון הגמ' משלימין סתם כמו שכתב ר״ע ז״צ וביל ס׳ ששי
 להלכות עירובין סי׳ נ׳ ה׳: ח אנשי עיר גדולה מהלכין ובו׳. גמ׳ אמר רב נחמן
 מאן לתני אנשי בתחייה! לא משתבש ס" לבין אנשי עיר גלולה מהלכין את כל עיר קטנה
 ובין אנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר נלולה ומאן לתני אין אנשי עיר קטנה וכוי
 לא משתבש מאן לתני אנשי צא משתבש למוקי לה בניתן את עירובו בעיר בלמס׳ במתני׳
 בהליא כיצל מי שהיה בעיר גלולה ונתן את עירובו בעיר קטנה הסמוכה לה בתוך
 אלפים מהלך את כולה שעירוב קונה לו כל העיר כל׳ אמות כאילו שבת הוא שם ומאן

iv̂ w ww״״. «* ׳ p i w wii- ין אלף 
 הרחוקה מעירם אלף והיא עצמה אצפיס היאיל ואין כונה נבלעת באלפים שלהן עולה
 צק במלת התחום ואין נכנסין לה אצא באלף ומתני' למיפרטא זאזצא בנות; עירובו חסורא
 מחסרא וה״ק בל״א במולל וכוי וכלסי' ר״ע ז״צ וכלתני נמי בסיפא וצמולל שאמרו
 נותנין לו אצפים אמה שאפי׳ סוף מלתו כצה במערה לבההוא מולו רבנן צר׳ עקיבא.
 והן שלשה חלוקות ברבר בשובת בחוך העיר אסי׳ גלולה מולה ר״ע לחכמים למהלך את
 כולה ובמולל שכלתה מלתו בתיך העיר מולו חכמים לר׳ עקיבא שאינו יכול להלך להלן
 ממלתו כלום כי פליני במניח עירובו ר״ע מחמיר וחכמים לקולא: ורבא תני ואין אנשי

 עיר קטנה ור, אילי תני אנשי אנשי בתרוייהו

 שאמרו ניתנין לו אלפיס אמה שאפי םוף מדתו כלה במערה. והיכא דכלתה
 מלתו בסף העיר ללא תכן לה במתני׳ אשמעי׳ ריב״ל בנמ׳ להויא לה כולה כדי אמות
 ודייקי' לה לסיועיה ממתני׳ ללעיל: ובגמ׳ אמרי׳ למולה ר׳ עקיבא בשבת בעיר אפי

 היא נלולה כאנסוכיא אפי׳ היא כמערת צלקיהו מלך יהולה מהלך את כולה ומוצה לה
̂א מצאתי שנקל הר״מ  אלפים אמה: שאפי׳ סוף מדתו כלה ???יה בכאן בסי

ו ק ר  פ
 סי, שס״ב וסי׳ שפ״ה: הרי זה אוסר עליו. ל״נ לברי ר״מ במתני׳ אפי׳ שמתוך
 סיגית אגמ׳ ונם מהרי״ף ו״ל מוכח לת״ק למתני׳ הייט ר״מ וק בירושלמי ליתיה ונם
 ה׳׳ר יהוסף ז״ל מחקו: ובנמ׳ בברייתא אמרי׳ חצרו של גוי כליר של בהמה ולא אסר
 מיל׳ ורמיכן עצה ממחני׳ לקחני ה״ז אוסר עליו ומשני לא קשיא הא לליחיה לגוי אז
 לא אסר ומ״מ אם יש שם ישראל אחר לר שס אוסר על כל ישראל להוציא מביחו שצ
 גוי לחצר ואפי׳ ליתים לישראל. הא לאיתיה לגוי אסר. וישראל לכי איתיה אסר משום
 ללירתו לירה כי ליתיה נמי גורו ביה ביה רבנן אבל גוי לכי איחיה לא אסר אצא משוס
 סעם שמא יצמול כי. איתיה אסר כי ליתיה לא אסר ופרכי' וכי ציתיה לנוי לא אסר
 והתנן לקמן בפ״ח המניח את ביתו והלך לכבות בעיר אחרת אהל נכלי ואחל ישראצ
 אוסר ומשנינן התם לאתי ביומיה שהלך צמקום קרוב ויבא בו ביום ואי שרית צהו קולם

 המודל ט&וא למי אמה וחצי: ה אין מורדין אלא מן המומחה וכו/ ביל שם
 פכ״ח מתחצת ש״ י״ז על סוף אותו סרק וסי׳ רש״י ז״ל אין מודלין אלא מומתה גרסי׳
 פ«׳ אלס הבקי במלילה וכן משמע בירושלמי לקאמר התם ההדיוס שריבה אין שומעין
ע ז״צ וגאון סי' מומחה מן לשון ומחה אל כתף ים מרת. אמר המלקט הוא  לו: נסי׳ ר
 פי׳ ר״ח והרי״ף ז״צ וגרםי׳ אצא מן המומחה: שומעין למקום שריבה. גמ׳ למקום
 שריבה אין למקום שמיעט צא פי' רש״י ו״צ בחמיה והצא יש בכצצ מאתים מנה ומשני
 אימא אף למקום שריבה ויש שם סי׳ אתר לתום׳ ז״צ ע׳׳ע: ופי׳ ה״ר יהונתן ז״צ ריבה
 למקים אתל ומיעס למקום אחר כלומר כשמלל אצסים אמה צריח מזרחית ומלל ג״כ
 אלפים לרוח מערבית וניכר לכל ומפורסם למראית העין שאין חחים של מורח ארוך כמו
 אוחו החחיס שצמערבבחמשים אמות או מאה: שומעין למקום שריבה. ומוניאין
 מלת הקצרה כעלה לחולין למפני שלא מתח מתחלה החבצ כצ צרכה נתקצרה ותניא
 בזוספחא שהוא צריך צמתחה נכצ כחו ומקולי עירוב שנו כאן על כאן לשובו של
 ה״ר יהונתן ו״ל וזה לשון הרמב״ס זיע מה שאמרו שומעין צמקום שריבה פירשו
 אותו בחצמול שאם אמר שבכאן הוא תחום שבח והוא יותר ממה שהיינו
 חישבץ כמו כן לסמוך עציו שהוא יותר ממה שהיינו חושבץ .קולס צבן: דיבה
 לאחד ומיעט לאהד. נמ׳ הא תו למה היינו הך פי׳ להיינו אחל להייט למקום אחד
 ומשני ה״ק ריבה אחל ומיעט אחר שמללום שני מי אלם זה מיעמ ווה ריבה שומעין
 לזה שרינה אמר איי׳ ובלבל שצא ירבה יותר ממלח םעיר באצכסונה; ולשון הרמב״ס
 ז׳׳ל שם ס״ס ב״ח ואין מחזיקין עצ הראשץ ששעה ביותר עצ זה צפיכך אם ריבה זה
 האחרון יתר עצ הראשון אפי׳ בחמש מאית ושמונים וחמש אמה שומעין צו ביותר עצ זה
 אין שומעין צו ע״כ כפי מה שהגיה מגיל משנה. והוא כסי חשבון חכמי הגמרא כמו
 שכחוב שם בכסף משנה: ור״ח גריס ובלבל שלא ירבה ממלח העיר ואלכסון ומידי
 שמדלו שניהם מצל אחל ולא הוי לומיא לרישא וה״פ לאם האחרון הרחיק ציון שלו מן
 הראשון כמלת העד זאצכסון אין צט צימר שטעה אלא יש לנו לומר שהראיון קיצר ציון
 שצו לעיר בקרן מערבית לרומית כי באותה פעה לא היו בעיר אלא שנים או שלשה
 בתים בקרן מזרחית צפונית ומדד משם וזה מדל אחר כנחישבה העיר וצא טעה ע״כ
 וגם רש״י זי׳צ פ" מה שפירש וגמגם בצשון: אפי׳ עבד אפי׳ שפהה וכו׳. וא״ת והא
 אפי׳ על אחל אינו נאמן כדתציא בס׳ שני דכהובות אלו נאמנין להעיד בגדלן מה שראו
 בקסנן זהו כסב ילו של אבא ועל כאן הייט מהצכין בשבת ומוקי צה בנמ׳ והוא ליש
 נדוצ עמו משמע דנלוצ בפני עצמו צא מהימן וי״ל להכא נמי מיירי בגלוצ עמו וצא חש
 כאן לפרש הואיל וכבר פירש שם ושד י״צ דהא דקאמ׳ התם והוא דנדוצ עמו צא קאי
 אכוצהו דעיכ צא קאי אאיש פלוני שהיה יוצא מבית הספר לסבול ולאכול בתרומה דמוקי
 לה בתרומה דרבנן וסגי בגדוצ לחודיה בתרומה דרבנן דהא אין מעלין בתרומה דרבנן
 ליוחסין תום׳ ז״ל: שלא אמרו חכמים בדבר לההמיר אלא להקל. כלימר
 אע״פ שהצריכו חכמים ז״ל עירובי תחימין שאסרו ל:את חוץ לאצפיס אמה אע״ס שלא
 היה אסיר אצא חוץ צשצש פרסאות כמתנה ישראל שהם שנים עשר מיל ופל מיצ הוא
 אלפים אפ״ה צא החמירו עכ״פ אלא להקל פעמים כשיסתפק לנו בהם שום ספיקא ה״ר
 יהונתן ז״ל: ובנמ׳ רמי עלהלמתני' והתניא לא אמרו חכמים את הדבר להקל אלא להחמיר
 ומכני אמר רבינא צא להקל על דברי חורה אלא להחמיר על ד״ת פי׳ כל מה שנזרו חכמים
 בתחומין להחמיר על ל״ת באו דמדאדייתא לא מיתמרי מידי ואינהו גזור הילכך אזצינן בהו
 לקולא להא תחומין עצמן לרבנן. וכתבו תוס׳ ז״צ ומשמע לאי הוו לאיריית׳ צא מהימני ואע״ג
 למעשים בכל יום שמאמינים לנשים בשחיטה ונקיר ולתרום הלה היינו משום להוי בילה
 קולס שנעשיח השחיטה הוי בילה לשחוט אבל תחומין צא הוי כצל בילו ומ״מ בליקח
 חמץ אי הוי לאורייתא לא מהימני אע״ג לבילו משום לבדיקת חמץ צריך לקלוק וטורח
 גדול וחיישינן לעצצות הנשים טפי ממקום אחר וכן משמע בירושלמי דאיכא מ״ד לנשים
 אין נאמנות בבליקת חמץ מסגי שהן עצלות ובודקות כל שהיא אבל לדידן כיון דנדיקח
 המן מררבנן והוי בילו נאמנין עליו טכי מבהחומין שחינו כאמן בקומנו לומר ע׳יכ היינו
 מהלכין ע״כ: ואיתא נמי בפ״ק לכסהים לף ל׳: ו עיר של יחיד. וסי׳ בקונטרס
 שלא היו נכנסין בה תמיד ששים רטא ולא תשיב ר״ה דלי׳ד לדגלי מלבר: ונעשית של
̂;ק ם אז מערבין את כולה כבתחצתה ואין ה  ו 3 ע כ ק נ ן י ד ן » ה ל r & \ T M ( 3 . ס בי  י
 מבואותיה צריכין תקין שהרי היא כחצר אתה וכגון שאין בה ר״ה גמורה של י״ו אמה ואס
 יש בה מפל׳ בנמ׳ תקנתא לר״ה שבתנו עכ״ל הקונס׳. והדי! עמו דודאי מתר׳ לא איירי
 בר״ה גמורה מדלא קתני ור״ה עוברת בתוכה כדקתני בברייתא ממי ואתיא מחני׳ נמי
 כרבק דצית צהו תקנתא דר׳ יהודה צערב ר״ה ומיהו ממ׳ נמי לא איירי ברוחב שש עשרה
 אנזה למסי מכצש עשרה אמה ובליש צא הוה שרי ר׳ יהולה בצחי זקורה כלפרישית
 בס״ק אלא י״ל ור״ה עוברת בחוכה שאימ רחב י״ו אמה אלא יש ר״ה רחב י״ו אמה מכאן
 ומכאן וכיקעין לרך העיר מזו לזו והיי ר״ה אף לתוכה לליכא י״ו אמה חוס־ ז״ל: ושל
 רבים ונעשית של יתיד. רבותא אשמע׳׳ לאע״נ מעשית של יחיל אי; מערבין את
 כולה הואיל והחלתה של רבים ללילמא הלרא ומתעבלא של רבים ואתו לערובי כולה
 רש״י ז״ל: אא״כ עשו חוצה לה שיור כעיר חדשה וכי׳. כך מצאתי הלשין בהרי״ף
 ונהח״ה ונהרא״ש ז״ל וכן משמע ג״כ מפי׳ רש״י ורבינו יהונחן ז״ל: בעיר חדשח
 שביהודה. גמ׳ הניא א״ר יהולה עיר אחת היחה ניהולה וחלשה שמה והיו נה חמשים
 ליורין אנשים ונשים וטף וכה היו משערין חכמים והיא היחס שיור יכו׳ בלס׳׳ ר״ע ז״ל.
 וכתבו תום׳ ז״ל וחלשה שמה בספר יהושע היא כתובה ננחלת יהולה צנן וחלשה ומגלל
 גל ע״כ; וחלשה כי היכי לאיהי הויא שיור לגלולה גלולה נמי הויא שיור לקטנה יבגמ׳
 בעי כעין חלשה מהו פי׳ עד קטנה אחרת של ממשיםיליורין ואינה סמוכה צגלוצה בעיא שיור
 אי צא רב היכא ורב יהולה חד אמר נעיא שיעור וחל אמר לא בעיא שיור. ר״ש אומר
 שצפ חצרות של שני שני בתים כך צ׳׳צ: וממ׳ ר׳ יצחק אמר אפי׳ בית א׳ בחצר אחת ופסק
 הרי״ף ז״צ הלכה כר׳ יצחק וכתוב בשצסי הגבירים נ״ל שרב אצפס ו״ל סיבר לר׳ יצחק
 תנא הוא ע״כ וגי״ל סרק חמישי להלמח עדובין סימן י״ט כ' כ״א ובטור א״ח סינק
 שצ״ב: ג מי שהיה במזרח. טור א״ח סי׳ תי׳׳א: ואמר לבגו לערב וכו׳. ומ5 שסי׳ ר״ע
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 אחת יבולה לערב ב' עירובין עם ב׳ מבואות זאע״ס שלא שחסו שגי המבואות יחל הכא
 נמי אע״פ שאץ השתוף מחובר יחל ולא הותרו מבואות וה עם זה היא מותרת עם שניהם
 ולא גזרי׳ לילמא אתי לאפוקי כלים ששבתו במטי זה למבוי זה לרך חצר זו ולסעמיה
 הוי לחנן לעיצ בפ״ל אמר ר״ש צמה״ד לג׳ חצרות פתוחות זו לזו ופתוחות לרי׳ה ערבו
 שתיהן עם האמצעית היא מותרת עמהן והן מותרות עמה ושתים החיצונות אהודות זו
 פס זו ולרבנן למתני׳ אם נשתתפה ביין ובכלי אחל הוו להי שני המבואות כמו שנשתתפו
 יחל ושפיר למי אבל לזה ביין ולזה בשמן לתרי עירובי נינהו כיון לשתי המבואות אסולין
 זה עם זה היא נמי אסורה עמהם ושניהם אסורין עמה כלקחני פ׳ מי שהוציאוהו. א״ל

 אביי מי למי התם קתני שתים החיצונות אסורות הכא קתני אץ צריכין לערב כלל ומשני
 מאי אין צריכין לערב בהלי בעל הבית אבל שכנים בהלי הללי צריכי אם רוצץ בני מבוי
 זה להשתמש בזה צריכין לערב ולתת כולן פח בחצר זו ורב יוסף אמר ר״ש ורבנן לעולם
 במבוי אחד כלמעיקרא ובפצוגתא לריבי׳נ ורבנן קמיפלנ* לתכן בפי שני למסכת שב׳׳י
 שמן שהוא צף ע״ג היין ונגע ש״י בשמן לא פסל אלא השמן בלבד ר׳׳י בן נירי אומר
 שניהם חנזר זה לזה לבנן כרבנן ור״ש כריב״נ וברייתא בגמ׳ ר׳ אלעזר בן חדאי אומר
ה עיין ה ג ממ׳ ונם בירושלמי מפ׳ במאי קמיפלגי: ה  אחל זה ואחל זה צריכין לערב ו
 ברבינו יהונתן ז״צ שיש צו שיסה אחרח לר״ש מקיצ מפי לאפי׳ לזה ביין ולזה בשמן ואפי׳
 שצא לשם שיתוף למצוה אלא לשתיף לסחורה מועיל השיתוף והאמצעית מותרת להשתמש
 עם שני המבואות ורבנן מחמרי ספי לאפי׳ נשתתף האמצעי עם שני המבואות העומדים
 סביביו ביין ויין ואפי׳ לשם שתוף של מבוי לא מהני מילי ואפי׳ האמצעית אשורה
 להשתמש בשני המבואות בין בזה ובין בזה לכיון שערבו החיצונים עמה ושנים החיצונים
 צא ערבו נעשו כחמשה ששרוין בחצר אחת ושכח אחל מהן ולא עירב שכולן אסורין עכ״ל
ת וכו׳ ביל פ״ל להלכות עירובין שי׳ ז׳ וחוס' לפירקץ ו ר ו ב ש ה מ  ז׳יל בקיצור: ו ח
. פי׳ ה״ר יהונתן רל טרקלין זה בית גלול ן י ל ק ר ט  דף ע׳ ובטור א״מ סי׳ ש״ע: ב
 ורחב עשר על עשר ברום עשר ופתוח לחצר וטרקלין זה עשוי קיטוניות קיסוניות והוא
 חלוק במחיצות וכל חלק וחלק פתות לחברו ויוצאים בפתח א׳ ופעמים שאין סתזחין זה
 לזה ויוצאין כל א׳ ואי בפתחו הפתוח לו לחצר ולמעלה מהן עלייה עצ נל בני הבית אלא
 שאין אדם דר בה אבל הם עצמן משתתפין בה ביחד ועכשיו נחלקו כ״ש וב׳יה אס
 נחשוב אצו הקיטונית שלמטה כבתים חציקיס או נאמר מאחר כי מלמעלה בית א׳ הוא
 מתשמיש השוה לכולן בעליה יחד יהוא מצרפן ולא נחשוב אוחס כבתים חלוקים ב״ש סברי
ב ו ר י ן ע כי ן צרי ת שה ו י ל ע ם או ב י ר ד ח ק ב ו ר ן ש ת צ ק מ ן ש מ ם מ י ד ו מ  וכוי: ו
. שהרי אין כתן עליה שתצרף אוחן הואיל ועציה עצמה חלוקה ה ר ו ב ח ה ו ר ו ב ל ה כ  ל
 היא לדירה וצריכץ כל א׳ ואי לתת חלק בעירוב אע״פ שהעירוב בא אצלו דזהו שהוא
 מונח באתת מבתי הסרקצין ע״כ. וכתב כס הרב המניד שדקדק הרשכ״א ז״ל מלכון המשנה
י מקצתן מחיצות מגיעות לתקרה ומקצת; צא עשו אות; שעשו הס כמחולקים  שאס עי
׳ ר״ע ז״ל ובזמן שחלקו הטרקלין למחיצות גדולות י : בפ כ  ושלא עשו הס כמשוחפים ע״
 וכ!׳. אמר המלקט נגמ׳ אמר רב נחמן בר יצחק דיקח נמי דקתני ומודים בזמן שמקצתן
 שרויין בחדרים או בעליוח שהן צריכן עירוב לכל חבורה וחנורה מאי חדריה ומאי
ה פי׳ רש״י רצ חדרים ממש שצא היו מחוברים מעולם ה ג  עליות איצימא חדרים ממש ־. ה
 ע״כ. פי׳ לפירושו שלא היו הגי בני חבורה משותפין מעולם כיון שמוססקיס בתדרים
 ממש או בעליות ממש. ועליות ממש פשיטא אלא צאו כעין חדרים כעץ עליות ומאי ניהו מחיצו׳
 המניעו׳ לתקרה ש״מ: ובגמ׳ איכא מ״ד אפכא מחלוקת במחיצו' המגיעות לחקר׳ אבצבמחיצו׳
. והנ• ת ו י ל ע ם או ב י ר ד ח  שאינם מגיפות לתקרה לברי הכל עירונ אחד לכולן: שרויין ב
 חדרים ועליוח איירי כגון שכל א׳ פחיח לחצר כלפירש בקונטרס דהנך חמש חבורות ששבתו
 בטרקלין כולהו יש להן סתח מן הטרקלין לחצר דאס צא היה צכצ אחד פתח לחצר ה״א פנימ•
 נותן עירוב ודיו או שנים הפנימיים כר׳ יוחנן דס״פ בגמ׳ דצדידיה אותו שלפני הפנימי לא
ם וכד ביד פ״ד מה׳ עירובין סי׳ ו׳ ובראש הפרק ; י ח א ״ל: ז ה  מקרי בית שער מתום׳ ז
ם ל׳׳ג רש״י ז״ל נס ברב האצפסי ז״צ ליתיה גס בפי׳ ר״ח ז״ל ציתיה נם ה״ר י פ ת ו ש  ח
 יהונתן ז״ל כתב ל״נ ליה אכן בירושלמי איתיה וגם הרז״ה ז״ל כתב דאית דגרסי ליה י,
ב ר״ע ז״ל ואוכלין ת כ  ורבינו עובדיה ז״ל תפס לעיקר גירסת הרמב״ס ז״ל ופירושי: ו
 ע5 שלח; אביהם צאו דוקא אצא נוסצין מזונותיהן וכו׳. אמר המצקש כחבו חוס׳ ורבינו
 יהוכחן;׳׳צ על מאי דקאמר בנמ׳ דלא שמעינן במחני׳ דמקום לינה גורם דמקבצי פרם
 שנו ואע״פ למקוס פיתא וצינה בבתיהם אמי מה שאוכלי: משל אביהן לאס היה עירוב
 בא אצלן או שאין עמה; ליורין בחצר אינם צריכין צערב ע׳׳כ. ושל כחנ ה״ר יהונחן ז״צ
 או שאין עמהן ליורין בחצר אינם צריכין לערב אע״ג לפליגי ב״ה בחמש חבורוח לפטר׳ להו
 צכולהו בעירוב א׳ והכא באחים שהן לומין להם לגמרי ל״פ ומולו דצריכין עירוב לכל
 אחל ואחל היכא שמיליהץ ערובן למקום אחר צ״ק. לכיון שכל א' וא׳ מן החתים שמלים
 בחלרים ועליות בפני עצמן לין הוא שיאסרו כיון שהוצרך אביהן לערב שמי שיראה שגובי;
 ע־רוב מאביהן ואינו רואה שגובין מבניו שעומלין בפני עצמן באכילתן ולינתן אתי למימר
 מותר צטלסל בחצר אע״פ שלא עירבו כולם משא״כ בחמש השרויות בטרקלין דלכל השלם
. נכצ הםסרים גרס" ביעצ רשוחו ה״ר ׳הוסף תו ל רשו ט ב  ניכר לכיחילים למי ע״כ: מ
ת זו לזו וכוי. ערבו בחצרוח כצ חצר עם בני חצירה וגס החצרות מזו ו ח ו ת : ח פ  רל
. אבצ אה היו פתוחוח זו צזו ואינם י ו ב מ ת ל ו ח ו ת פ  לזו רשי׳י וה׳׳׳ר יהונתן ז״צ: ו
 פתוחות למבוי אמרינן בירושצמי לאפי ערבו אסורות דר׳ עקיבא הוא דאמר לריסת
 הרגל אוסרת: ומה שסי׳ ר״ע רל ללא תנינן נמתני׳ פתותות ז1 לזו משום לקיימא לן
 שאין מבוי ניחר בלחי או קורה על שיהיו בתים וחצרות סתוחות לתוכן ע״כ. אמר המלקט
 הכי מפרש לה רב בגמ' ושמואל אמר אפיי בית אחל וחצר אחת ור׳ יוחנן אמר אשי׳
 חורבה מכאן וחצר מכאן ואקשי ליה ר׳ אצעזר בר ביי רב לשמואל אמר מר הכי והא מר
 הוא לאמר אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתנו שהמבוי לחצרות כחצר לבתים. לייקי׳
 לישנא לחצרות ללא קחני חנר אלא נקט חצרות לשון רבים משמע לצריך ל' בעלי בתים
 בשתי התצרזת אשתיק. וממי בעי קבלה מיניה או לא קבלה מיניה ח״ש וכו׳ ומשמע
 למסיק דהדר ביה שמואל לגביה דרב וכמו שכתב הרב אלפס רל דה״ל ר׳ יוחנן חל

 גגי*

ר מ ו ב א ק ע ר בן י עז  שיביא מטצסלין נמי אחר שיבוא ולא מםקי אדעתייהו: ר׳ אלי
ל זה. משמע לאחחייהי ה ע ן ז ם אוםרי י חו ישני ישראל ד שי סר ע ו או נ ם אי ל ו ע  ל
 קחי ראב״י אנכרי ואכות׳ וא״ח והרי כותים ללא שייך נהו טעמא לחשילי א:פיכות
 למיס כלמוכח בפ״ק לע״ז וכו׳ וא״כ שכיתי לליידי וניגזור בחל ואין לומר לראב״י
 סגר לטתים נירי אריות הס והשילי להא אפילו למייל גירי אריות הס לא חשילי מדכדך
 החם נע״ז וכו׳ ואור״י לעיקר תקנה משום נכרי איתק; שמא ילמל ממעשיו ולא מכוס
י אסרו גמי בכוחי וצדוקי וכיון שלא נאכר אלא ע״י גוי לא  צדוקי וכוחי ואנב שאסרו מו
י וכוי. סתם ר״נ הוא ק ו ה בצד ש ע ר דיג מ מ : ב א ל 7 ' ׳ ם ו  החמירו בהן יותר מן הנוי ת
 ה״נ ליבנה: וביד מה׳ עירובי! סוף פי׳ב ובפ״ה סי' ט״ז ופי׳ רש״י רל דר״ג סבר צדוקי
 אינו כנוי ול״ל לכותים לגרי אריות הם ואינם גרים גמורים אבל צחק* ישראל הוא הנהפך
 נרשע ואינו מולה בתורה שבע״ס וכיון לישראל הוא יכול צבסל רשותו בלא שום
 שכירות ע״כ. ותום׳ ז״ל הקשו למשמע בהליא בפ״ק לגיטין לר״נס״ל לכותים גירי אמת
 הן וכו׳ וצספריס נמי לנרסי הכא במתני׳ רשב״ג הא שמעיק ליה בס״ק לחולין לס״ל
 לכותים גירי אמת הן זכו׳!נראה לר״י דבין צדוקי ובין כית׳ ללילה אינם כגרם ומה
 שלא הוסיף כוחי בחסורי ממסרא בגמ׳ ר״ג חומר צדוקים וכותים אינם כנוים הייני משום
 שלא בא המתת אלא לתקן שלא יהשה צדוקי מאן דכר שמיה מי קאמר תייק דבעי
 צמיגר דפציג ר׳׳ג ואמר דיכול לבטל. ועוד י״ל דאפי׳ ר״ג עצמו לאי הזכיר בדבריו
או צי הו ו ו ר ה  כשחלק עצ ת״ק אצא צדוקי לבלו לפי שלא הביא ראיה אלא מצדוק׳ ע״כ: מ
ם. פי׳ והחזיקו בז קודם שיחזור בו אבל כיון שתחזיקו אתם ראשונה קודם ל הכלי ת כ  א
 שיוציא כליו למבוי כאצו קניתם ממנו דבכל מקום חזקה מועילה לקניה ככסף ואע״פ שאין
 זו החזקה כשאר החזקות שקרקע נקנה בה אפייה הקילו תכמיס בה ותקנו כשאר חזקות
 וזו החזקה דבעינן מש קדש היזם בעינן צה. דחזקה מבע״י צא מוכחא מילחא וכיון דגבי
 צדוקי מהני חזקה כ״ש גבי ישראל דמהני צהו חזקה ושוב אינו יכול צחזיר בו ה׳׳ר יהונחן
 ׳״ל: ובברייתא חני נמי והכניסו מה שאתם מכניםין . וכחבו חוס׳ ז״ל סי' או הכניסו
 לבחל מינייהו הוי חזקה כשעישה דבר שהיה נאסר בלא בטול והא דקתני בסמיך מי שנתן
ץ שוגג בין מזיל איסל צאו דוקח הוציא אלא אפי׳ הכניס ובברייחאתנ׳  רשותו והזצ׳א נ
 נמי ר' יהודה אומר בלשון אחרת מהרו ועשו צרכיבם במבוי על שלא תחשך ויאסר עליכם
 דנדוקי כנוי ואינו יכול לבטל ופריך בגמ׳ והא אכן תנן עד שלא יוציא לר׳ יהודה אצמא
 מהני בטול כל כמה ללא הדר ביה ובחזקה הוא דפציג דקסבר לא מהכיא. ומשני אימא
 עד שלא יצא היום ואב״א לא קשיא כאן במומר לחלל שבתות בצנעא כאן במומר לחלל
 שנתות בפרהסיא. פי׳ מתני׳ דמשמע צדוקי מבטל במומר לחלל שבתות בצנעא ופשוט הוא
 ד,־׳ יהודה להחמיר בא דלא סגי בהוצאת כלים בלחוד אלא עד שיעשו ג״כ כל צרכיהם:
 ומתוך הסוגיא הזאת משמע דעיקר הגירסא במחני׳ גס בדברי ר׳ יהודה עד שלא יוציא
 להא אנן הוא דמהרצינן למיצתיה אימא עד כלא יצא(היום): וגם ה״ר יהוסף ז׳ייל לא שלח
 •ר וגס הגיה ר׳ יהודה אומרה בלשון אחרת וכתב ס״א אומרו: וכתב הרא״ש רל דשנוייא
 בחרא עיקר לפי שאין צריך להגיה המשכה וכתב עוד ונ״ל דהלכה כר״נ דקיימא לן הלכה
 כדברי המקיל בעירוב וגס מלפציג׳ ר״מ ור׳ יהולה אליבא לר״ג מכלל לס״ל כוחיה ועוד
 ראיה מרי אמי ור׳ אסי שגזרו עצ הכותים שצא לבמל רשות אצמא עד ימיהם היו
 מכסלין רכות וע״כ צריכין אנו לומר כמו כפרש״׳ ו״ל בריש פירקין שהיו סוברין כרבן
ר וכו׳ ביד ר״פ שכי דהצכות עירובין צ שי ח  גמליאל לצדוקי וכותי איכו כגוי ע״כ: ג אנ
י הצר. פי׳ ה״ר יהונתן ר לבנ ו ו אס ת י  ובפ״ה סי׳ י״ב ובחשיב׳ הרשב״א ז״צ שי׳ חרל״ח: ב
 רל שהרי לא ביטל רשוח ביתו בפירוש וכ״ש שאסור לו מפני שכבר ביטל להס ושארית
 ישראל צא יעשו עולה וכו׳ ול״ל לכאר בתים שבחצר לשד כהו דהתס הוי טעמאדאמרי׳
 להוי אורח צגבייהו אבל בביחו אין לרך לומר להוי כאורח ועול לאס היה מוציא מביחו
 היה נראה שחזר בו מבטוצו ומיחזי כי חוכא ואיטצוצא או נראה לכל שבאיסור משתמשי;
. ללא כר׳ אצעאי בשס ר״א שאמר לעיל ס״פ שני אבל ם ה ל  בני חצר בחצר ע״כ: לו ו
. להוי אורת לגבייהו פי׳ רי׳ח לאמרי׳ ביריש׳ ן ה ל ר לו ו ת ו של הן מ  להם מותר: ו
 אכסנאי אינו אוסר לעולם ואול״י לל״ל להכא כצל לסתם מייד כגון הנא לדור במבוי
ם וכו׳. ת ו ש ו לו ר נ ת  לשם אכסנאות ולא לקבוע עצמו והכי איתא וכוי חוסי ז״ל: נ
 גמ' שמעת מינה מבטצץ וחוזרץ ומבסצין למשמע נתנו לו רשותם ארישא קאי לקתני
 ושצהן מותר לי ולהן לבטני להם רשותו חזרו הס ונתנו צו רשותס הוא מותר וכו׳ ומשני
: ׳  ה׳׳ק נתנו לו רשותס מעיקרא הוא מותר והן אסורין: וביל ס׳ שני להלכות עירובי; הי׳ ג
ר בכצו להוציא מביתו לחצר. כתב ה״ר יהונתן ז״ל אבל בשלהם צא שהרי לא ת ו א מ ו  ה
 סלקו כששם מבתיהם אלא מ; החצר לבלו ע״כ: וכתב עניו בבית יוםף סימן ש״פ מכמע
ו כאס נמלו בפיר!״ רכות חצרן ורשות בתיהן שהוא מותר להוציא אף מבתיהם  ממרי
ל וכ; פי׳ רש״י . וכן בהרי״ף ר ך גרס״ ש ח ת ש א מ ״ ח ב  ושכן נראה לברי הטור: ד ו
״ל ובה״א משהחשך כלומ׳ חף מכחחשך מהני בטול. ובירושלמי כיני מתכי׳ בה״א ז ל ז  ר

ו ת ן רשו ת נ  משתחשך לאם לא כן היא מתני׳ מקולי ב״ש.ומחומרי ב״ה ע״כ: מי ש
 וכוי. בפירקין דף סייח ודף ס״ש. ובירושלמי כיני מחני׳ מי שבישל רשותו והוציא בץשוננ
 בין מזיד אינו אוכר: ובנמ׳ בפירקין דף ע״נ ובתוס׳ דס׳ מי שהוציאוהו דף מ״ס ולס׳
 כיצד משתתפין דף פ״ה. וכתבו תוס׳ ז׳׳לבפירקץ דף ס״ח והוציא צאו דוקא אלא אפי׳
 הכניס ע״כ וכתבתיו לעיל בסמוך בשי׳ בי. וביד ס׳ שני דהצכות עירובין סי׳ ב׳ וסי׳ וי:
ף ת ו ח ש י ח ת וכו׳. ביד רפ״ה דהלכות עירובין ובטור א״ח סי׳ שס״ו: ש י ב ל ה ע  ה ב
: והוא שהיו כולן שותפים בכלי אי. ל ו וט׳. צשככים ס״א לשכניו ה״ר ׳הוסף ר י נ ם שכ  ע
 הכי מפרש לה בגמ׳ ובעי רבא למידק ממחכי׳ דקתכי לזה ביין ולזה בשמן כריכי; לערב
 אא״ב רישא בכלי אי וסיפא בשני כלים שפיר אא״א רישא בשני כליס וסיפא בשני כלים
ל יין ויין ראוי לערב הלכך אע״ג דצא עירב סמכיכן ״  מה לי יץ ויין מה לי יין ושמן א
ר מ ו  עציה יין ושמן אץ ראוי לערב וכן נראה ג״כ דמפ׳ טעמא בירושלמי: ר״ש א
. גמ׳ ואס" לזה ביין ולזה בשמן בתמיה הא ב ר ע ן ל כי ם צרי נ י ר זה א ח א ד זה ו ח  א
 צא חזי לעריבי אמר רבה הנ׳יע בחצר שבץ שני מבואות ולאו בשתוף דמבוי אחד קאמר
 אצא op זה נשתתפה ביין ועם זה נכתתפה בשמן ושני עירובי; הן ור״ש לטעמיה דאמר חצר



 מסכת מלאכת שלמה עירובי! כ
 ליסלו כל כמה דהוי החם כ״ע לא פציני דהוי מחיצה אבל לענין חציצה סי׳ לחוץ במי
 אויר החריץ ילילון כסתום אי גמליה בהדיא ואמר לא שקילנא ליה מהכא במיל ואי לא
. גמ׳ ואפי׳ בסחמא דלא ידעינן אי שקיל ליה חו ת ו ר ו ר ו צ ר א פ א ע ל  לא כסיל: מ
 אי לא והתנן סט׳׳ו דמסכת אהלות בית שמלאו חבן או צרורות ובםלו בסל ואין לשון
 המשנה שם כך אלא שהתלמוד מביאה בקוצר ודייק בטלו אץ לא בטלו לא. ומשני רב
 אסי מאן תנא עירוני! ר׳ יוסי היא דפלינ אההיא משנה דהתס וסבר ספר סתם בסל
. רב הובא בריה לרב יהושע אמר הנת איסור שבת למתני׳ לטון לעפר אינו ׳ ט  לתניא ו
 ניטל בשבת סתמיה בטיל לאפי׳ ארנקי מלא מעות נמי במיל שם אבל תבן וקש נימל
 למאכל בהמה רב אשי אמר בית אחריץ קרמיח בשלמא חריז למטיימיה קאי הלכך סתם
 עפר בטיל יאפי׳ לרבנן אלא בית למטיימיה קאי בתמיה: והכי נמי איכא בירושלמי מאן
 למוקי לה ככ״ע ע״ש; וכתב ה״ר שמשון ו״ל פט״ו לאהלות והא לפשיסא ליה התם
 בעירובין לתבן ובטלו הוי מיעוסא לכ׳׳ע אע״ג להכא באהלות לא נרסי׳ בית שמלאו תבן
 אלא בית שמלאו עפר לייק לה משום להא קתני וכן כרי של תבואה למהני בים ביטיל

 וכ״ש תבן עכ״ל ז״ל: וכתוב בהגהת אשרי ואס מילא סירות אפיי סתמא בטלי להי הואיל
 ודרך צעשותמהם אוצר.׳ ומצאתי שנקל הרי׳מ טלונזאנו ו״ל קש המ״ם בשבא וכן
. ביד שס סי׳ י״ד ובטור ם י ח פ ב ד מ ח א ר ו ח סר ש ו נ י תן על  לל* עשר: ד ג
נ. ובגמ׳ אמר רנא צא שנו אצא שנתן ארכו של דף לרוחב החריץ כעין ׳  א״ח סי׳ שע׳
 נשר אז בעינן נסר ד׳ מפחים אבצ אם נתן צארכו שצ חריץ דף ד׳ ארך ע״נ יתדות
 אצל שפתו וסתם בדף קצת רוחב החריץ ומיעטו מד׳ אפי׳ שהיתה הדף קצרה שאינה
מ : ו ן  אלא אצבע הרי מיעסו לרוחב החריץ מל׳ במשך מלת הפתח ומתני׳ רחב ד׳ תנ
ד זו. נמ׳ אמר רבא הא לאמרח זו כננל זו אץ זו שלא כנגד־ ג נ ת זו כ ו י ר צ ו צ !)שתי כ  (בי
 זו לא סי׳ כגון שהיחה זו בולטח לר״ה יותר מחברתה לא סגי להו מסר ל׳ וזו למעלה
 מזו נמי לא אמרן אלא שיש בין זו לזו ג׳ ספחים אבל אין בין זו לזו ג׳ כלומ׳ שאין
 רחוקות זו מזו נ׳ אז נזוזטראית עקומה היא נקראת ושרי: ונירוש׳ איח תני מערבץ
 שנים ואין מערבין א׳ ואית תני מערבץ אחד ואין מערכין שנים. מאן למר מערנין שנים
 ואין מערבין אחד פחות מכאן בנסר מאן דמר מערבין אחד ואין מערבין שנים שחות
 מכאן בחלל• ה מתכנן. ביד שם סי׳ נ׳ והובאה בפירקין דף ע״ח ובטור א״ח סי׳
ן וכו׳ לשון ר״ע ו״ל בסופו נ״ל להגיה בשבת אחת: א כ ( מ י ל י ו מאכ ל  שע״ב: א
 ובגמ׳ אלו מאכילין מכאן וכוי. אמר רב הונא ובלבד שלא יהן לתוך קופתו ויאכיל פי׳
 רש״י ז״ל בלשון שני צא יתן לתוך קופתו ומשום דמוקצה מאתמוצ למחיצה זו ומכר׳
 בגמ׳ לגם לא *אחוז בהמתו באפסר שלה לאכול מן המתבן אלא ר״ל לקאי באפה שלא
 תפנה ללכת לצד אחר ואיהי מאליה אזלא למקום המתבן: והא לקחני בברייתא בית שבץ
 שחי חצרות ומלאהו תבן זה מתן לתוך קופתו ויאכיל וזה נותן לתוך קופתו ראכיל משנימ
 בנמ׳ בית כיון דאיכא מחיצות ותקרה כי מפחית מינכר לה מילתא שהרי ננ הנדיש
 מתרחק מן התקרה ואי מפחית מעכרה מינכר אבל מתני׳ דקאי מתבן בחצר ואין עליו
 תקרה לא מינכרא מיצתא. ובירוש׳ א״ר אלעזר כיני מתני׳ אלו ממצאץ רץפתן מכאן
. פי׳ ודאידבנתמעט ן ב ת מ ה ט ע מ ת  ומאכילין ואלו ממלאין קופתן מכאן ומאכילין ע״כ: ג
. וכבר פירשו ר״ע ז״ל וז״ל  בחול מיירי דבנתמעט בשבת לא שייך למיתני מערכין אחד
 ה״ר יהונתן ז׳יל נתמעט התבן מעשרה טפחים מערבין אחד אס נחמעע בחיל שהרי הכל
 נחשב כפרוץ וא־י' לא נתמענו מע״ש אלא בשבת אפייה נייסרין שניכם אע״פ שהותרה
 למקצת שבת משוס דלא אמרינן האי סעמא דהואיל והותרה לא בעירוב ולא במחיצה והוי
 כמבוי שנטלה קורתו או לחיו דאמריק כיון שאסולין לשבת הבאה אסורץ נמי לאותה
 שבת עכ״ל ו״ל. והרא״ש ז׳׳ל ג״כ הקשה בין לפי׳ ראשון דרש״י ז״ל בין לסי׳ שני ולפיכך
 כתב הוא ז״צ ונראה לפרש אצו מאכיצין מכאן ואלו מאכיצין מכאן דבחוצ קאמר וכן
 מוכח צישנא למתני׳ לקתני נתמעט התבן מעשרה טפחים מערכין אחל ואין מערבץ
 שנים ואי בשבת מאי מערכין איכא וקאמר רב הונא ובלבד שצא יתן צתוך קופתו צאכוצ

 ודאי אי בעי לסלוקיה בבת אחת מצי מסלק ליה אבל לא יתן לתוך קופה ויאכיל מעט
 מעט דילמא ממעט ציה בע״ש סמוך למשכה ולאו אדעתיה וקא מטלטל בשבת בחצר
 האסורה ע״כ בקיצור: בפי׳ ר״ע ז״ל או במשך עשרה אמות. אמר המלקט בפי׳ רש״י
 ז״ל הלשון או במשך עשרה אמות ועול ובע״ר איני יודע למה. ונראה משוס לעל
׳ הלר לף ע״ג. ועיין . פ ! י פ ת ת ש ד מ צ י : ן כ  עשרה היי כפתח כלתנן לעיל סי׳ ב׳
 בתוס׳ ובהרא״ש ז״ל להכא לאוקמוה למתני׳ להכא כר׳ יהולה בן בתירא להחם פ׳ הלר
 דמתיר בנשים ואוסר בעבדים אצא דלפ* המסקנא בנדרים אתי כר׳ יהולה ב״ב למחיר
. וכי׳ ביד פ״א י ו ב מ י ח נ ל ב כ סר ל ה או י ז ד  בעבדים ואוסר בנשים והאריכו ע״ש: ח
 להלכות עירובי! סי׳ כ׳ ובפ״ל להצכות זטה ומחנה סי׳ ו׳ ובס׳ שני להצכות שצוחיס
׳ ובטור א״ח סי׳ שס״ו ובח״מ סי׳ קפ״ת והונאה ס׳ ואלו נלריס לף פ״ח:  ושוחסיס סי׳ נ
 ובס׳ התקבל לף ס״ל בעי האי שפחה ה״ל אי לאתיא שתי שערות מאי בעיא גביה הרי
 היא יוצאה בסימני; אלא לאו ללא אתיא שחי שערות וקתני זוכה לאחרים ולא קשה למ״ד
 התם לקשן אינו זוכה לאחרים לשאני שתוסי מבואות לרבנן ואע״ג לכל לתקון רבנן
 כעץ לאורייתא תקון ה״מ במילתא לאית לה עיקר מן התורה אבל מילתא ללית לה עיקר
, ׳ ה לחן וכו כ ז מ : ו ׳  מן התירה צא ומון זה כתבתי בפ״ל למסכת מעשר שני סי׳ ל
 גמ׳ אתמר שתופי מבואית רב אמר אין צריך לזכות ושמואל אמר צריך לזכית ופי׳ רש״י
 ו״ל ואע״ג למתר׳ פליני עליה לרב רב תנא הוא יפליג ע״כ ואיתא בתוס׳ פ״ק לב״מ
. בנלרים פרק בתרא לף פ״ח מוקי לה רב אשי בשיש ו ת ש די א ל י ע  לף י״ב: ו
 לאשתו תצר באותו מבוי שאין חצרה זקוקה לבעלה ומגו לזכיא לנפשה לההוא תצר וכיא
 נמי לאחרינא את השיתוף אבל אם אין לה חצר קתני התם בברייתא לאינו מזכה ע״י
 אשתו אלא שהר״ן ז״ל כתב בר״ס שני לביצה לכי אוק־מנא התם הכי ה״מ אליבא דר״מ
 ראמר אין קנין לאשה בצא בעצה כלאיתא פ״ק לקלושין אבצ צרבנן לפציני עציה לר״מ
 החם לא צריכנן בעירובי חצרות שחהא לה חצר באותו מבוי הלכך מצי מזכה נ״כ אף
 עירובי תבשילין ע׳ייי אשתי ע״כ. ושס ברב אלפס בלפוס של ויניציאה נראה שיש לשון מיותר
 ונם מוסעה. וגם בירוש׳ לטרקץ זלפ״ל למעשר שני ולפ״ק לקידושין מוקי לה כר״ש

: נ*תרין כאן וכאן לסעמא מאי אין סומטן על שיתוף במקום עירוב ובו׳ ׳  לגבי חל
 לשין ר״ע ז״ל. אמר המלקט ומתני׳ כולה ר״מ היא לאמר בעינן עירוב ובעינן שיתוף
 והבא היינו טעמא משום לרוב בני החצר ערבו יכו׳: ופי׳ ה״ר יהונתן ז״ל מותרץ כאן
 וכאן וקמ״ל שאע״ס שאין לכל החצרות כולן פחח צכצ אחת ואחח בפני עצמה פתוח למבזי
 אפיים מיקרי שיתיף ט״כ: ערבו בחצרות וכו׳ ביל פ״ה להלכות עירובי; סי׳ י״ג: מבני
 מבוי ולא נשתתף. פי׳ רש״י ז״ל אתת מן החצרות צא כשתתפה עם חברתה במבוי
 מותרין בחצרות ואםורין במבוי משום ללא בטיל רשותו לר״מ סבר בטול רשות מהר במבוי
 והכי נמי מוקי למתנ׳ בירושלמי כר״מ: ואיתא בפירקין לף ס״ו ובירושלמי בפ״ק
 למכילתין יבב״י א״ח ר״ס שס״י י ט שתי חצרות וכוי שם ס״ל להלכות עירובין סי׳ י״ס
 ובירושלמי דר׳ עקיבא היא לאמר לריסת הרנצ אוסרת: ופי׳ ה״ר יהונתן ז״ל שתי
 חצרות זו צפנים מזו כצומר סנימיח פחוחה צחיצונה וחיצונה צר״ה ודריסת רגצה שצ
 פנימית בחיצונה כשרוצה ללכת בר״ה ובכל חצר וחצר יש בעצי בתים רבים שאוסרין זה על זה
 וצריכין לערב זה עם זה בחצר! של עצמן והחצר הפנימית אינה צריכה צערנ עם החיצונה
 שהרי אין דריסת חיצונה עליה ואס היא רוצה סוגרת פחחה לעצמה ומש״ה ערבה פנימית
 מותרת לעצמה עם בעצי בתים שבתוכה וצא ערבה החיצונה לענמה עם בעצי בתים שצה
 הפנימית מותרת שהרי יכולה לסגור פתחה ואין יכולץ לעכב עליה בכי תיצונה וחיצונה
 אסורה שהרי לא ערבו זה עם זה בחצר של עצמה עכ״ל ז״ל: וחכמים אומרי׳ וכו׳
 טצש מחלוקות בלבר וכמו שפי׳ ר״ע ז״ל: והא לאמרי׳ בכצ מקום לריסת הרגל אוסרח חץ
 הכמה שלריסת העברת הרגל לכדה תאסור אלא רריסת הרנצ עם עשיית חשמיש צרביהם
 באותו חצר אוסרת לבצא תשמיש בהעברה לבלה אינה איסרח: ומצאתי שהחכם הר״מ
ה ע.רב ב ר ן י ע ע ; - ס ש ן ק 3 מ כ ן 3 כ . ן ר י צ ן ב י ע  לילונזאנו ז״צ נקל בכולה מכלסץ 2ירוב ה
: י נחנו עירובן וכו׳ חוס׳ פ׳ מי שהוציאוהו דף מ״ח:ואם חיו של יחידים ם י . ? 
 שאין בפנימית אלא אחד ובחיצוגה א׳ אין צריכין לערב זה עם זה עכ״צ ר״ע ז״ל. אמר המלקט
 ומסיים רש״י ז״צ ואם היו שנים אפי׳ בחיצונה גזרינן דילמא אתי למיכרי שנים בפנימית
 ואחל בחיצונה ע״כ. ונראה שהוא מסונית הגמ׳ דעמר׳ אמרינן היו שלשה אסורין וצ׳׳מ
 שנים בפנימית להויא רגצ האסירה אלא אפי׳ שנים בחיצונה אסור על שיערבו שתיהן
 יחל גזירה משוס רבים ושמואל אמר לעוצם מותרת על שיהיו שנים בפנימית וא׳ בחיצונה
 אצא שהרי״ף ז״צ פירשו בענין אחר ע״ש. וטלה מתני׳ שם פ״ל לעירובין סי׳ כ׳ כ״א כ״ב:

 סליק פרקא
 פרמ ז חלון שבין שתי חצרות שסרפ״נ להלכות עיריביןובסורא״ח סי׳ שב״ע:
 ״ ובגמ' אמר ר׳ נחמן לא שנו אלא חצון שבין שתי חצרות אבל חצין שבין שני בתים
 אפי׳ למעלה מעשרה נמי אם רצו מערכין א׳ מ״ט דביתא כמאן דמלו למי כצומר והוי כמא; דלא
ת מדע״ד יכו׳. בגמ׳ פריך ו ה  גבוה עשרה ומ״מ בעינן כיהא דע׳׳ד וכמו שפירש ר״ע ז״ל: פ
׳ ולמעלה מעשרה  סשיטא כיון לאמר ל׳ על ד׳ בתוך עשרה ממילא אנא ׳דענא דפחות מד
 לא ומשני הא קמ׳׳יצ טעמא לטליה למעצה מעשרה אבל מקצתו בתוך עשרה מערכין שנים
 ואס רצי מערכין אחד לאי מרישא ה״א טליה בתו־ עשרה בעינן וכתבו חוס׳ ו״ל ואגב
 דהדר ותני צמעצה מעשרה תנא נמי פחות מד׳ עצ ד׳ ע״כ: עוד פריך בנמ׳ לימא חנן
 סתמא כרשב״ג דאמר בברייתא בגמ׳ בפ״ק כל פחות מד׳ כלבוד דמי פי׳ תוס׳ ז״ל
 לקס״ד השתא דלרבנן כיון דבשלש יוצא מחורת לבוד חשיב פתח ומפני אפי׳ תימא רבנן
 ע״כ ל״פ רבנו עליה לרשב״נ אלא לענין לבילין אבל לענין פתחא אפי, רבנן מולו לאי
ל שבין שתי חצרות. ביל שם סי׳ ת ו  איכא ל׳ על ד׳ חשיב ואי לא לא חשיב: ב כ
 ג׳ ובטור א״ח סי׳ שע״ב וסי׳ שע״ג והובאה בנמ׳ פ׳ כיצד משתתפין דף פ״ז ובפ׳ כל
 בנות דף צ״ב: בסי׳ רי׳׳ע ו״ל צ״ל אלא משום דבעי למיתני סיפא היו בראשו פיחת וכי׳:
 וכתט התוס׳ ז״ל ובלבד שלא יורידו למטה דוקא לפי שאין פחח ביניהם שאין.החצרות
 יכולין לערב יחד אבל אס יש פתח בכותל וערבו מותר להוריד ולהביא מן הבתים צחצר
. בגמ׳ בעינן אין בו רוחב ד׳ מאי אמר רב  ומן הבתיס מעלץ על הכותל: ורוחב ד׳
 אויר שתי רשויות שולסוח בו וכיון דלא חשיב למהוי רשותא בטיל לנכי תריייהו ורשות
 מתי התצרות שולטות ואוסרות זה על זה ואפי׳ על ראכו אסור לסלסל ואפי׳ כמלא נימא
 ור׳ יוחנן אמר אלו מעלין מנאן ואוכלין ואלו מעלין מכאן ואוכלין וה״ה דמורידין דמקום
׳ עולין אין מעלי; לא ה״ק יש ט ד׳ על ט  פישור היא ובטל לכאן ולכאן תנן אלו עולין ו
 ד׳ עולי; אין מעלין צא אין בו ד׳ על ד׳ מעלין נמי ובגמ׳ מפרש טעמייהו: וו״ל ה״ר
 יהונתן ו״ל ובלבד שלא יודדו למטה.מפר׳ בגמ׳ צמטה למטה דבתיס כלומר אותן סירות
 ש:בתו בראש הכותל אסור להכניסן בבתים משום דגני; ובתים שתי רשויות הן אבל למטה
 בקרקע החצר מותר להא גגץ וחצרות רשות אחת הן ואפי׳ ערבו חצרות עם בתים
 לשטחי מאני לבתים בחצר וצא גזרינן שמא יעצה כלים ששבתו בבתים על הכותל או
 שמא יכניס איתן הפירות ששבתו על הכותל לבתים וכ״ש היכא שלא ערבו חצרוח עם
 בתים רליכא למיגזר מירי שהרי אין מכניסין מן החצר לבתים כלל ולוקא לעולין אץ
׳ טפחים לחשיב כגג וגג ובתים שתי רשויוח הן אבל צא היה  מעלץ לא כשרוחב הכותל ל
 רוחב ל׳ אצא פחוח מל׳ לא חשיב כגג ומיתר להכניס פירותיו גס לבתים לכמקום פימיר
 הוא ואמרי׳ מקום שאין בו ד׳ על ד׳ מותר לבני ר״ה ולבני רה׳" לכתף עליי ובלבל שלא
. וכחב הרי״ף ז״ל ועדיף האי כ  יחליפו ובין עולין ובין מעלין ומורידין לבתים מותר ע״
׳ משאר מקום סיסור ללא אמרינן ביה ובלבד שלא יחליפו אלא מוחר  כותל שאים רחב ל
 לכתף בו ולהחליף כיון שאינו רשות לאורייתא כגון רה״י ור״ה אלא רשות לרבנן כלאיתא
: ג חריץ שבין ' ד ׳ 3ילשססי . ׳ ו כ תלו נפרץחכו  ס׳ טצל משתתסץ וכן הלכה ע״כ:
 שתי חצרות. ביל שם סי' י״ב ובטור א״ח סי׳ שע״ב. וכתב ה״ר יהונתן ז״ל אס לח

 נסתם מכל אותו חריץ אלא עשר אמות לבלן ונשאר חריץ מכאן ומכאן כפתח היי ואס
 רצו מערבץ א׳ ואם רצו מערכין שנים אלא משוס ללא שטח למהר כענין זה לא הוזכר
 במשנה ע״כ וכתוב עציו שם (סי׳ שע״ב) בב״י ואיני יולע למה הצריך עשר אמות וגם
 צמה כתב שלא הוזכר במשנה דכצ כה״ג מכמע לבל׳ טפחים סגי מכ״ש לנתן עציי נסר
. ובנמ׳ ותבן צא חיץ והא אנן הנן  לסגי בד׳ טפחים ע״כ: אפי מלא קש או תבן
 נסמוך מתנן שנין שתי חצרוח מערבי; שנים וכו׳ אמר אביי לענין מחיצה אע״ג לעתיד



 40 מלאכת. שלמה עייזבין
 ככר כאימי סי׳ רש׳׳י ז״ל המלח אישר: ח״צ ה״ר יהונתן ז״ל גכל מערנץ ומשתתשץ
 חייו מן המים ומן המצח שאין נקרא עירוב או שתוף אלא כשהוא מלכר חשוג אכצ מי0
ק לירה למתנת ח ם הי א  ומצח אין אלם קסיל מתח צחכח כרצונו ואין אלם קונה ב
 אבל כסירוח ויין שהן לברים החשוכים מערכין וסשתתשץ זר׳ יהושע פלינ יאמר לאץ
 מערכין אצא נככר שלם כנרינרת בכצ ככר וככר צכל בעל הבית ואח״כ משימין כולם
 בסל אחל ואס לא היה שלם אפי׳ יםיה כ״כ כלול שיש בו מאפה סאה כיון שניסצ ממנה
 שיעור חלתה שהוא אחד מארבעים ושמנה לנחתים הרגיל למטר נקרא פרוסה ואץ
 מערבץ בו וכ״ש אם ניטל ממנה שיעור חצה של בעל הבית שהוא אחל מכ״ר שאין
. וככר כאיסר לאו לוקא אצא אפי׳ כגרוגרת והוא שצם מערכין ב!: [חג ח ו  מערבץ ג
: א״כ י״צ לר׳ יהושע מקיל מצר אחל [ ׳ ט  נלע״ל צ״ל אצא לוקא כגרונרח והוא שצם י
 ללא בעי כגרוגרח אלא כשיעיר איסר, סגי ומחמיר לבעי ככר שצם וטעמו משוס איבה
 שחבריו מכניסץ שלם והוא מכניס סרוסה עכ״ל ז״ל: וכתוב בכית יוסף סיף סי׳ שס׳יח
 וז״ל ולעח רביני כרעת הראב״ל ז״ל בפ״א מה״ע שאף לעירובי חצירות בעינן שיעור כמו
 בשתוף וכתב שם הלב המגיל שבן לעת האחרונים ושלחקז עצמן בלשון המשנה שאמרה
 ככר כאיםר והוא שצם מערבץ בו להיינז כשיש שם ככרות הרבה כגרוגרת לכצ א׳ וא׳
י הרמב״ם ז״צ שם משמע פלי צכצ א׳ בכפר כאיכר ואפיצי אץ בי כנרונרת ר מ  אבל מ
רם ושכן נראה ע״כ. ומסמע מהרמג״ם ו״ל  וכתב הרב המניל להבי משמע מלבד מאו
 לכשהוא מזכה בעירובי חצרות לבני,החצר אפ" בככר כאיכר יכול לזכות לכצ בני החצר
ם מעה וכו׳ ביל פ׳ ששי ד ן א ת ו א נ  ואץ צריך שיעיר כצצ ועיקר רק שיהיה שלם: י
 דהצטת עירובין סימן כ׳ מפרשה [הל״מ] צמתכי׳ צענץ עירובי חחומין זז״צ נותן אדם
 מעה לבעל הביח כלי ליקח לו סת ויערב לו בה עירובי תשומין אכל אם נתן צחכוני או
 לנחתום וכו׳ אבל בסיר א״ח סי׳ שס״מ סירשה כפשסס צכנכין ערוב׳ חצרות והרב המכיל
ר. בנמ׳ עז ׳ אלי י י ר ב ב ד ו ר י ע ו ב ה ל כ ז י י ש ד  ז״צ כחב שלבר׳ הרמב״ם עיקר: ב
 אמרינן לאע״ג למשיכה קמה עשאו ר׳ אליעזר כל׳ סרקים בשכה לחנן בחולין ס׳ אותו
 ואת בנו בארבעה פרקים אלו משחימץ את הטבח בעל פרחי ופו׳ לםעמילו כה חכמים
 את לבדהם על לין תירה הכא נמי בעירוב העמילו לבדהם על לץ חורה למעית קונות:
 לא זכו לו מעותיו שאין מעות קוטת יכו׳ ער סיף לשון ר״ע ו״ל. אמר המלקס הוא פי׳
 רש״י ו״ל וכתבי עליו תיס׳ ז״ל ובחנם סי׳ ק לאפי' מתטין להקנות לו בחנם ואשי׳ ויכה
 ל> ע״י אחר או לקח המעה וקנה לו מן השוק אינו עירוב טץ שהניתן מתטין צקטת
 לו מן החנוני פי היה סבור שמעותיו קונות בלא משיכה וכל הזכיות שעושה החנוט שלא
 מלעת בעל הבית קעביל ואץ מערבץ אצא לרעתו ולשון הקינסרס מיטת כן בסמוך
. זכחב עליהם הרא״ש !״ל ללברים חמוהין הס להא דאמרו חכמים לאין מערכין כ  ע״
 לאלם אלא מלעתו ואפי׳ בעירובי חצרות הייני משוס לחשיבי ציה קצת חובה אי בשתי
 מבואוח מיירי ואי כמי במבוי אחל מייד חשביכן ליה קצת חיבה אילי יש קצת טעם למה
 אינו רוצה לערב לאי זכות נמיר הוא מאי הוי סעמייהו לאמרי אין מערבין לו לאלם
 אצא מדעתו וזה שגילה בדעתי שח:ץ כעירוב שהרי:תן מעה לחניכי ומאחר שאץ קונה
 לו המעה וזיכה לו החטנ׳ אמאי לא זיכה. הלכך נ״ל לסרש מתני׳ כמשמעה ואס נתן לו
 לחם בלא זכוי לא זכו לו מעיתיו דלא ס״צ ציבנן להא דר׳ אליעזר דסבר דעשאוהו כד׳
 סרקים הללו אבצ אם זיכה צו ע״י אחר מולו רבנן להוי עירוב יהא לקחני שאין מערכין
 לו לאלם אלא מלעתו מילתא באנפי נפשה היא ולא קאי אנותן מעה לחצוני וה״ק ואין
 מערטן בו וכו׳ וכה״ג בפ״ק לי״ס שאפר כירה מוכן הוא חלע לאי קאי אנוח[ מעה
 למכוני ה״ל למיחריה קולם הך לחנא ומוליס חכמים בשאר כל אלם וכו׳ עכ״ל ז״ל:
 וכפירוש רש׳׳י ז״ל פסק הטור בא״ח סי׳ שס״ס. ובגמ׳ אמר שמיאצ לא שכו ללא זט
 לו מעוחיו אלא מעה אבל כצי קוכה פי' קנין סורר ול״פ אלא לאייל זבה לי אבל אמר
א וכו׳. פ׳ מ׳ שהוציאוהו לף מ״ו ״ ד ח ב ד ו ה  ליה ערב לי שליח שויה וקני: א״ר י
. יחש׳ מתני׳ לר׳ מאיר ו ת ע ד א מ ל ם א ד א ן לו ל י כ ר ע ן מ  וס״ס כל ננוח: שאי
. ביל פ״ו להלכות ן י מ ו ח בי ת רו א בעי ״ ד  לר׳ מאיר אמר ע״י עירוב וע״י שתוף: ב
. ביל שם פ״ה ׳ ו ב ת ו ו ר צ בי ח רו ל בעי ב  עירוב״; סי׳ י״ח ובטור א״ח סי׳ תי״ל: א
 סי׳ כ״ג ומתני׳ ללעיצ סי׳ ז׳ לקתני וצריך להבליע מי־רי בשתוף מבואות בחצר שבין שתי
. ץ לו ב ן ח אי ו ו י נ פ א ב ל ס ש ד א ן לו ל י שזכי פ  מבואות כמי שכתבתי לעיל: ל
 כך הגיה ה״ר יהוסף ז״צ ימתק מצות צחלם שלא בפניו לבסיפא: בפ׳ שני לקדושין לף
 מ״ב ילפי׳ צה מלכתיב נשיא א׳ נשיא אתל ממטה תקחו צנחוצ את הארץ וקטנים נמ׳ היו
 בכותלי הארץ וקסנים כשלא בפניו למי ומי׳מ כיין לנחלת הארץ זכות הוא להם מה שעכו
 עשוי ואע״ג לזכות וחובה כמי איכת התם להא איכא לניחא ליה בהר ספי מבבקעה או
 אפכא: יכתוב בכמות׳ ייסף ס״פ האשה שלים בשם הריטב״א ז״ל שנתב ושש רבו דמילתא
א ק ר ה פ י  דהוי חובה אע׳׳ג דלט ידע אמר ניחא לי אין זכין לו למפרע ט״כ: סל
. כל סירותיהן היו ת י נ ח ת ה ה א י ג ן מ י מ ו ה ת ן ב י פ ת ת ש ד מ צ י  פרמח כ
 י רנילין להניח בחביח כדתניא לעיל מביאין את החבית שצ יין ושלש מן ושל
 גחגרות ושל שאר כצ מיני סירות חוס׳ ז״ל: הנ״ה החיס׳ והמרדכ׳ ז״צ סוברים לעיקר
 שיתוף לכתחלה לא סוי אלא ביץ משום שיהו ניכרים איזהו עירוכ ואיזהו שיתוף ודלת
. וכן ג״כ כתבי התיס׳ לשחיפי י  כרש״י ז״צ שכתנ ביין וכ״ש בפת לחשיב ספ
 המבואוח לוקא בחצר שבמביי וצא בבית משום לבחצר מינכר ספי שיתיף לשייכא סש׳
׳ ׳״צ לשיתופי מטאית בחצר ״  למבוי וקרובה חשמ׳שה דמבוי אבצ בירזש׳ משמע כפי׳ ר:
. משלו ומזכה צהן ע״י בנו ובתו הנלוציס כלאמריכן ת י ב ח ת ח ח א י ג  וכ״ש בבית ע״כ: מ
 בפירקין ללעיל גבי שתיסי מבואות י ואומר את״כ הרי זו צכל בני עירי הרוצץ לילך לנד
. גיל פ׳ ששי להלכות י ר י י ע ל בג כ  מזרח ל׳ אצפיס אמה ה״ר ילינתן ז״ל: ח״ז ל
. ופי׳ ה׳׳ר יהונתן!״צ ימשום ח ו צ ר מ ב ו ד ו ח ח ד ת ש מ ת ה י ב ו ל  עירובץ םי׳ י״ת: א
ט נקט הכי משוס לאין מערבץ עיחבי תחימין ללבר הרשית כי אס ברגל שילך וישבות  ה
י ה*לו עצ העכיל צעלב בשת ע״כ: וביל שם סי׳  שם הוא בעצמו אבל לדבל מצוה כגון מ
 ו׳ ובסיר א״ח סי׳ תי״נ. וכתוב בספר לבוש החור סימן תס״ו ח״ל לא התירו מכמיס לערב
 עירוני חחומין אלא לדנר מציה ונ״צ טעמא דנשלייא נידוני חצרות ושיתופי מטאות

 שגזרו

 גן אצעזר אליבא דר״מ לכול לר״מ עביד יל עבי כנעני כיל רגו וצא עבד יד אשם
ע מזכה ע״י אשתו ולא ע״י עבלו ושפתתו הכנענים: אבל אינו מזכה. צ  כיל בעצה ה
 •חשצמי ס״סהניזקין: לא ע״י כנו ובתו הקטנים. לעת הרשג״א והרע״ר ז״צ
 להכא קטן ממש קאמר להא ציכא הבא טעם אינה כשהאנ מזכה צאחדם משצו עצ ילו
 ואץ ק לעת ר״ת ז״ל עיין ננמוקי יוסף ס*ק לב״מ גני מתני' למציאת ננו ונתו הקטנים
 או נב״י כס סי׳ שס״ו: ז ^חמע& האוכל. גיל בס״ה להצטת עירונץ סי׳ ו׳
ן לקתני בנתמעפ! אין צריך צהוליע אילימא י  ונסור א״ח סי׳ שש״ח. ונגמ׳ נמאי עסק/
/ נתמעט נמי צא לחרא י  נמין אחל מאי איריא נתמעם אפי׳ ?לח נמי אצא נשני מינץ אס
 כצה האוכל ממין אחל אין צריך צהוליע משני מינין צריך צהוליע אינעית אימא ממין אחל
 ומאי נתמעט נתמטמט לה*ינו כלה לגמרי ואיבעית אימא משכי מינין ולוקא נקט נתמעט
 וברייתא כלה לוקא נקט אבל נתמעט אס*׳ משכי מעין אץ צריך צהוליע: נתוספו
 עליהם וכו׳. תרתי קתני מוסיף ומזכה אס משלו מערב וצדך להוליע אם משלהן
 מערנ רש״י ו״ל. אנצ שם כיל משמע למסרש מולא קתני מוסיף ומזכה משלו וצריך
 להודיע אע׳׳פ שהעירוב שלו משום דלילמא לא ניחא להו בהאי סתת: וכתב ה״ר יהונתן
ת העירוב ומשים בכלי אחל אץ צריך ו ר  ו״צ וננתוססו ליורץ אם מבלי מוסיף על מ
 צהודע צליורין הנוספים ואס משצהן צריך צהוליעם אם יתרצו בעיחנ ע״כ: ונגמ׳
 אמר רנ חסרא ואת אמרח חצוקין עליו חניריו על ר׳ יהירה לתנן נסיף פירקין א״ר
 יהולה בל״א בעירובי תחומץ אבל בעירוני חצרות מערכין צלעתי ושלא ללעתו לא
 תימא האי בל״א לסרוש׳ אתי. ופרכינן סשיםא לשמעי' מינה לחליקין להא נעירוני
דע. ומשני מהו לאימא לעולם. ר׳ יהולה בההוא  חצחת נקיס זאתי וקתנ׳ וצדך צהז
 מסרש הוא ומתני׳ להכא בחצר שבין שתי מבואות דלא ידעינן בהי ניחא ליה אבל בחצר
 שצ מטי אחל אימא לא קמ״צ רב חסלא לבמבוי אחל עסיקי׳ יכן צ״צ צר׳ יוחנן לסבר
 לכצ מקום ששנה ר׳ *הולה אימחי לפרש גא ובד״א גא לחלוק אבל צר׳ *הושע בן צוי
 לאמר כצ מקום ששנה ר׳ *הילה במשנתט אימתי ובמה אינט אצא צפרש לברי חכמים
 מוקמינן מתני׳ צליליה בחצר שבין שחי מבואות לאסשר לאיני זכות לו אלא חיבה
 זרביט עיבדה ז״צ פילש אליבא להלכתא להט פסיק שמואל כל׳ יהול& והלכה מכצצ
 לפלינ׳: ח כמה הוא ?»״m של שתופי מביאות. וה״ה לעירובי חצרות: ומצאתי
̂״יי בכל מקום בצירי: בזמן שהן מרובין. כלומר  סנקל הר״מ ליצונזאנו ז״ל 
 שהרבה בעל* חצרוח יש במבוי אי נמי הרגה בעלי בתיס יש בחצר ומפר׳ בגמ׳ מרובץ
 י״ח געצי בתים או בעצי חצרות ולא קפדיק אגיצגלתא דכל בני בית של כל אחד ובמזון
 שחי סעודוח סגי להו ואע״פ שאיצו היינו חוצקיס אותם צא היה מגיע צכצ א׳ יא׳ מן
 הבעל׳ בתים כגרוגרת אס״ה לי להם ב׳ה זה׳׳ה לעשרים וצשצשים והא לנקס רב יהולה
 בגמ׳ חושבנא לי״ח בני אלם מפר׳ בגמ׳ רמילחא אגב אורחים קמי׳ל ששמנה עשר
 גרוגרות כשיעור שתי סעולות לקתני מתני׳ ואפ״ס כיון ללבר חשוב היא סגי להו
 למרובין בהט אע״ס שאץ מגיע אפי׳ כגרוגרת לכצ בעלי הבית: [הג״ה כתוב בספר
 לטס החור סי׳ שס״ת וטעמא לשיעור שתי סעולות נ״ל כלי שיקנה א׳ מהם שם לירתו
 קבוע לשתי כעולות שבח ערביח ושחרית ו היה הוא בבעל הבית ואחרים יהיו כאילו
ם אצלו ט לא רצו להסריח יוחר וסעמא על י״ח גרוגרת כלי שיהא חצי גרוגרת ד  ל
: וכתב עול [  לאחל לסעילה א׳ שיש בה כלי להשיב נפש וסבי שלא להסריחם יותר ע״:
 שם סי׳ תי״ג וז״צ ומה שהצריכו הכא גני עירובי תחומץ ב׳ כעולות צכל אחל ואפי׳ הס
 הרבה וגבי עירובי חצרות הקצו ואמרו לבפחוח מי״ח סגי בגרוגרת לכצ א׳ ובי״ט ולמעצה
 סגי בשתי סעולות לכולן נראה צי דהיינו סעמא לעירובי חצרוח תקנו לאפרושי מאיסיר׳
 ולכך הקלו להם ללא ליתי לילי איסירא משא״כ כאן שלא התירוהו אלא ללבר
 מציה לא רצו להקל עכ״ל ז״ל יעי׳ עיד במ״ש בריש פירקין דלקמן בשמו ז״ל: ובזמן
. ואע״ס שאין בין הכל מזין שי.; סעודות ן כגרוגרת לבל א׳ וא׳ י ט ע ו  שהן מ
 ולקונא הכא והכא מה״ר יהונתן ז״ל בתוספת ביאור יותר מעט: כגרוגרת להוצאת
 שבת לכל אחד ואחד. מלות להוצאת שבת ציתנהו בגמ׳ אצא בירושלמי ולא ברי״ף
 והרא״ש זיל אכן בנוסחת כ״י איתיה גם עס״י הרמג״ם ז״ל וביד ס״א דהלכות עירובין
 סי׳ ס׳ ובטור א״ח סי׳ שס״ח: ובירושלמי רב אמר מרובץ שבטה עשר מועטין ששה
 עשר: ט א׳׳ר יוסי וכוי. הטור שם סי׳ שס״ח. נראה שסובר דלפרופי אתא מאחר
 שפסק טתיה אבל הרמב״ס ז״ל פסק ללא כותיה ובפ׳ מי שהוציאוהו לף מ״י מייתי לה
 ופי׳ שס רש״י ז״ל שלא לשכח תורת עיחב מן התינוקות אבל עיקר עירוב בתחומין
 הוא ע״כ. אבל כאן סי׳ רש״י ז״ל כמו שהעתיק כבר ר״פ ז״ל והט משמע בס׳ הלר לף
 ע״א לתניא החס מערבין בחצרות ומשתתסין במטי שלא לשכח תורת עירוב מן התינומזת
 וכן פי׳ ג״כ ה״ר יהונתן ז״ל אבצ תוס׳ ז״ל כתט שם פ׳ מי שהוציאוהו ללר״י נרחה
 לסי׳ רש״י להתם פ׳ מ* שהוציאוהו עיקר להכא בסירקץ לא איירי כלל בעירובי חצרות
ט׳ וצא אמרו לערב בחצחת  אצא אשתוסי מטאות קאי לקתכי דשא כיצר משתתסץ ו
 היינו פי׳ אכחופי מבואות וקרי תנא לשתוף מטי עדובי חצרות בכמה לוכתי ע״כ. ועיין
 במ״ש לעיל פ׳ ששי סי׳ ח׳ בשם ה״ר יהונתן ז״ל עול הי׳ שם רש״י ז״ל שירי עירוב
 כל שהוא לכל אחל ע״כ . ופי׳ ה״ר יהונתן ז״ל אבל נשירי עירוב שנתמעט משיעורו
 משנכנס שבת ראשון כל שהוא אין צריך צהוםיף עליו אפי׳ לשבת סבאה כיין שמתחלה
: ולא כ  היה בו שיטור ואם נתמעט קולס שנמס שבת ראשין חחלת עיריב קרינן ביס ע״
 אמדו לערב. אית לגרסי צא אמרו נצא וי״ו וכן הוא בהד״ף והרא״ש ז״ל: ובירוש׳
 אמר ריב״ל מפני מה אמח מערכין בחצרות מפני לרט שלום ומעשה באשה אחת שהיתה
ה עם חברתה ושלחה עירובה ביל בנה וגפפתיה ונשקתיה אתא ואמר לאימיה  לה למג
 אמרה הכין רחמץ ליה צברי מתוך כך עכו שלום הה״ל לכתיב וכל נתיבותיה שלים:
. ביר ׳ ט  י ר׳ אליעזר ביו״ר צריך להיות: ר׳ יחושע אומר ככר חוא עירוב י
.׳בטור א׳׳ח ס• כס״!: וחיא פרוסח אין מערכין בח  פ״א להלכות עירובין סי׳ ח׳
 משום איבד,. ומסיק בגמ' לאפי׳ עירבו כולם בפלוםות נמי לא כמא יחזור הלבר
ן שאחל  לקלקולי כלומר שיבואו ניתן זה פרוס וזה שלם והיכא ללא שייך טעם איבה מו
 מזכה לכולם כחכו הרא״ש וסמרלט והטור והגהות מיימיניוח ליכול צערב בפרוסה:



 מסכת מלאכת שלמה עידיבין כא
• הבתים לרין כאן הלכו אי צא  לעירוב משום לירה למערב להו צבתי לירה כאילו כצ מ
 חזי ללידה לא שרי אבל שתוף צאו משום לירה הוא להא צא בתים שייכי ביה אלא חצרות
 הלכך לאו לירה בעינן אלא מקום המשתמר כגון חצר אבל אויר למבוי לאו משתמר הוא:
ת כך צ״ל. והובאה בפ׳ ו ר צ ו א ם בבית ה י צ ע  בבית התבן בבית הבקר בכית ה
/ אין שם חב[ לצענין הנחת  הלר לף עי. וכתבו חוס׳ מ בניח החבן וכר ה״ז עירוב 1אפי
 עירוב לא בעי אצא לחזו ללירה אבל הא דקאמר וכו׳ והא לקתני הכא הלר שם אוסר
 עליו היינו לוקא כאין לבע״ה שם חבן לאם יש שם חנן הוי כאילו לר עמו שס בבית
 לל״מ לחשיבביח התבן כמקום לירה בפי הלר ולא אסרי אהללי ע״כ: והדר שם אוםי
 עליו כצ׳׳ל. וכן צ״ל בסיפא במילתיה לר׳ יהולה: בית התבן וכו׳ פי׳ ה״ר יהונתן
 ו״ל אבל אה הניח עירובי חצרות בנית שבחצר שהוא מיוחל לאצור שם תבן או בהמותיו
 היז עירוב שהרי ראויה ללירה היא ובית מיקרי והלר שם בבית העשוי לתבן והוא עשוי
 מענפי אילנות ומקנים כלומר שאינה בית של קבע אפ״ה בית מיקרי לכל לגר ומי שאוכל
 שם אוסר על בני חצר אע״פ שאינו ישן ושוכב שם למקום פתא גרים והכי הילכחא: ר׳
 יהודה אומר אם יש שם תפיסת יד של בעל הבית אינו אוסר עליו. ר״ל
 יש לך בית קבוע בל׳ מחיצות. ואין ר;צ אחת אוסרתו נ״א הורסתו ואפ״ה אינו אוסר מי שהוא
ת בחצר ומבעל הבית שבחצר ויש לו למשכיר תסיסת יד באותו בית  לר ט כנין השוכר ט
 כגון שמצניע לכם כחורתו או מסלמליו שאין ניסלין בשבת אינו אוסר עליו בחצר מסני שהוא
 נראה כאכסניא הואיל ועדיין יש לו תפיסה באותו כיח שלא עקר עצמו משם אבל אס היו לו
 לבע״ה כלים הניטצין בשבת אינה נקראת תפיסה שהרי יכול ליסצם בשבת ואין לו תפיסה
 שם כצל ונמצא שכולה לשוכר -היא ולא למשכיר ומלתיה דר׳ יהודה לברי הכל היא ואין
 חולק עליו: ויש מן הרבנים שאומרים כי מה שאמרנו שאינו אוסר ה״מ כגון חצר שהיא

 כולה שלו ומשכיר הבתים שבה לאחרים והוא שוכןבאחלמק ויש לו תסיסת יד בטלן
 שאינס אושרי; עציו משוס ללמי צאחיס הסוחפים שאוכצין על שלחן אביהם וישען בבתיק
ק ליורין אחרים בחצר אבל אם מ  שאין צריכין עירוב כל א׳ וא׳ וה״מ בזמן שאין ע
 יש שס ליורין בחצר ומוליכין צנירובן אצצ אחרים צריכין עירוב בכל א׳ וא׳ מגו לאסרי
 הני הני נמי אסרי וה״נ כך אנו לנץ בו ודקא נמי לקחני איט אוסר עליו עליו הוא
ק ונמצא שכולן צריכץ לערכ בומו מ  לאינו א סר אבצ עצ האחרים אוסר וצריך לערב ע
ן תצח של בוכייה בן בוניים לעשיר הוי  שיש שם אחרים גחצר ע״כ: ובנמ׳ ה״ל תפיסת יל מו
 ומשאיל בתים שבחצר לאחרים והיו צו כלים בכולן מתוך עושר היו לו כלים הרגה ומיני
 סחורה ופרקמסיא: וכתג הרג המגיל שם בפ״ל ומלקתני אס יש שם תסיסת יל לבע״ה
 משמע ללא חשיכ חפיסת יל אלא כשהכית שלו והוא משכירה או משאילה לאחרים אכל
 אס אין הבתים שלו לא קנויות וצא שכורות אע״ס שיש לו בהן תסיסת יל אסרי אהדלי
 ע״כ: ובקולץ שי׳ שורש מ״ז לייק מלקחני אם יש שם תפיסת יל של בע״ה ולא קתני אם
 יש לאחר תפיסת יל בביח חברו ש״מ לוקא תפיסת ילו של בע״ה אינו אוסר אבל חפיכח
P יל של אחר לא מהני ע״כ: ה המניה את ביתו וכו׳ ס״ל להצכוח עירובץ סי׳ 
 י״ל ובמור חיח סי׳ שע״א והובאה פ׳ מי שהוציאוהו לף מ״ז ובס׳ הלר לף ס״ב וחוס׳
 שם דף ס׳־ה ודף ע׳: אצל בתו. לוקא בחו לאמרי איבש* נבח כך בלבא עול נבחה בך
 גורייתא פוק, אבל הרמב״ם ז״ל שם בפ״ד לא חילק בין בחו לבנו וכחב הרב המגיד
 דס״צ ו״צ שצא אמרו כן אצא לדבר בהווה ומצוי שדרך בני אדם לשבות אצל גתו יוחר
ע לט אפי׳ הלך אצל גנו אינו אוסר וכשלא הסח אפי׳ אצצ בתו ס ט ולשלם אס ה  מאצל ג
 ה״ז אוסר ט״כ: שכבר הסיעה מלבו. געחך הגיאו גערך סא ופירש היסיאה כמו
ה כלומר העתיקם וכן נמי גריס ומפרש הסיאו לדבר אתר דתנן במתני׳ בפרק אין ע ס  ה
ת וכו: ביד פ״נ דהצכות ו ר צ  מעמיליך׳וי״ס שנורשין שכגר הסיע מלטא:ו בור שבין שני ח
 עירובץ סי׳ כ״א ובטור א״ח סי׳ שנ״ה וסי׳ שנא. והובאה בפ״ק דסוכה דף י״ו והתם קחני.
 בש״א מלמעלה יבה״א מלמטה וכמו שכתבו שם חוס ז״צ: אא״כ עשו לו מהיצר,
ם בין מלמעלה כין מלמטה בין מתוך אוגנו. כך צ״ל י ה פ  גבוהה עשרה ט
 נסי פי׳ רעז״ל: ומ״מ אין נראה כך מסי׳ רש״י ז״ל דבפ״ק דסוכה דף י״ווז״צ שם
 בין מלמטה סמוך למיס בץ מתוך אוננו כלומר בין מלמעלה רחוק מן המיס ובלבל
 כתהא בתוך אונן של בור למוכחא מילתא לנשביצ אונן המיס נעשית ע״כ. וז״ל התום'
 אשר שם נין מלמטה בין מחוך אוגנו וי״ס שכתוב בהן בין מלמטה מתוך אוגניו ולא יתכן
 רא״כ מלמעלה כיינו חין לבור ראי בתוך הבור סמוך לשפתו היינו מתוך אוננו וא״כ
 היינו כותל שביניהם לקאמר ל׳ יהולה שמפסיק בין שתי החצרות ומהלכת ע״ס הבור.
 ועול לא״כ לא הוי למעלה לת״ק כנין למעלה לרפב׳׳ג לפליני אמוראי פ׳ כיצל משחתסץ
 לרב הונא אמר למטה למסה ממש למעלה למטלה ממש ווה וזה בביר רב יהולה אמר
 למסה למסה מ; המים ע׳׳כ: וכן ג״כ נראה מפי׳ רש״י ו״ל להכא בגמ׳ למס׳ אסלוגתא
ס  לרב הונא ורב יהולה וז״ל למסה לקאמלי ג״ש למעלה לקאמרי ב״ה ע״כ. ואי ס״ל מרי
י מ  בץ מלמעלה במילתיה ל־«״ק ה״ל לפרש אמילתיה לת״ק או סתם וקאי אכולהו וכן ע
 וגם בירושלמי ציתיה וכן נרב אלפס והרא״ש ליתיס ולא נסי׳ הרמב״ס ו״ל ולא בשום
 סוםק רק בפי׳ מגיר משנה יש להסתסק א׳ גריס ליה: גם מפי׳ ה״ר יהונתן ז״צ משמע
 ללא גרים ליה ופי׳ עול ורשב׳ינ בא להשמיענו להאי מתוך אוגגיו לקשרי ת״ק בית הצצ
 הוא וצא ב״ש ובסמוך אכתוב סוף פירושו ז״צ וגס ה״רבצצאצ אשכנזי ו״ל מחק מצות
 בין מלמעלה לבמילתיה לתנא קמא לבס בפ״ק לסוכה לף י״ו: ומה שפי׳ רעז״ל הוא
 מה שפי׳ רנ יהולה. אגל רב הונא אמר למטה צמסה ממש סמוך צמים ואין צריכץ
 ראשי קנים ליגע נמים. למעלה למעלה ממש סמוך לשפתו מלמעלה אם ירצה ליו בכר:
 בין מתוך אוגניו אע״פ שאין כמחיצה נוגעת במים כלל לקל הוא שהחלו חכמים במים
 וכתבו תוס׳ והרא״ש ז״ל ועל זה סומכין העולם שיש להם בתי כסאות יעל המיס אע״ס
ה וכו׳ ל ו ד ה ג צ י ח ה לא תהא מ ד ו ה  שאין המחיצות מגיעות על המים ע״כ: א״ר י
 פי׳ ה״ר יהונתן ז״צ רשנ״ג נא צהשמיענו להאי מחוך אוגנו לקשרי ח״ק נ״ה -יא וצא
 ב״ש ור׳ יהודה פליג ואמר לכיון לסבירא צן חצויה מתרת במים לא בעינן שתכנס
 המחיצה בתוך אונני הבור ואע״פ שהיא צמעצה מחוציית הבור ואינה נוגעת כצצ בחוליית
 הגור מיעיצ לזהו כותצ המפסקת נין החצרות אע״פ שהיא גבוהה מאל מחוצייח הכיר

 יחמי

 שגירו בהם משוס ר״ה ובקל יבואו לעבור עציהם שאץ כל אלם יכולץ ליזהר כהם הצריכו
 לערב בעל מקום אפי־ שלא לצורך כלי שלא ׳טאו לשטר עליהם להליח אבל עירובי חחומין
 שאץ צריכץ לו אלא לברקים ומיעיטא למיעוטא הן לצריכין ליה וליכאלמיחש כ״כ שיעברו
 עליו במזיל לא התירו אלא לעת צורך של מצוה כגון שהיה רוצה לילך לביח האבל
 או צב״ת המשתה וכו׳ ע״כ: ולעיל פ״ל ברייתא שהבאתי לתניא באו גויס למזרח עירובי למזרח
י במרי מאתא ופי׳ כם בקונטרס שצריך לצעוק לפניו כתט חוס׳ ז״ל להוי מ  ומוקי לה ע
 נמי לבר מצוה שהולך לצורך בני עירו ומפקח על עסקי רבים. ירושלמי ולמה לא תנינן
 מזכין שמואל אמר תמן תנינן מזכץ צריך לזכות כרם הכא ללא חנינן מזכין אין צריך
 לוכוח ר׳ יוחנן אמר קל וחומר גלנר ומה אס המן שעירוני חצרות מלנריהם את אומר
: כל מי שקבל וכז׳ ניל שם כה״ע 0'  שבץ עירובי חחומין שהן לברי הורה לא כל ככן
ם: וביל שם פ״י סי׳ ז׳ : ב ליי! בשבא המי '  ששי סי׳ ח : משהשכה אסור נרסי
 ובהי״ל להלכות מאכלות אכילות סי׳ ח׳ ומיילי לה ס׳ אע״פ לף ס״ל ובסיר א״ח סי׳
 ת״ס: וכתוב כס בסכר לב ש החור נ׳ סעולות בינונית הן ששה ביצים. ואע״נ לגעלמא
 אמרינן לשיעור סעזלה התם הוי ד ביצים וגני .עירוב הקלו שגם יש הרבה בני
 אלס לכני להו בכלכה ביצים ע״כ ועיין עול במ״ש בשמו ז״צ בסירקי׳ דלעיל
: וכתב ה״ר יהיכתן ז״צ במשנה זו צא פירש אצא שיעור כשהוא מערב בשת  משנה ח׳
 אבל ביין צא פירש אע״פ שמשנה זו בנויה עצ עירובי תחומץ גיץ כלקחני מניח את
 החבית אבל בברייתא מפורש בפ׳ בכל מערבין וכו ואומר שם שבשתי רביעיות סני ומשאר
 מינץ לבר שהוא נעכה לשבוע ממנו בעינן שיעיר שתי סעילות ולבר העשוי ללפת את
 הסת בעינן ממנו שיעיר ללסת ממנו שיעור שתי סעולות ואע״פ שאין לרך לאכול
 לפת! בלא לחם אש״ה הקלו חכמים בעירובי תחומין לסגי ליה בלפתן לבלו לכיון כגלה
 לעתו ועשה מעשה סג• נכך ע״כ: אלו ואלו מתכוני; להקל. כך מצאתי מוגה בקצת
ק כתוכה המשנה בירושלמי וכן היא  משניות וגס במשנת החכם ה״ר •הוכף אשכנזי ז״ל ו
 ג״כ בסי״ז למסכת כלים וכן בפי' רעז״ל. אמנם בתלמול ובהלי״ף דל ובפסקי הרא״ש ז״ל
 ונס בה״ר יהונתן ז״ל כחוב זה וזה וכן נלע״ל עיקר אע״ס שאפשר לומר מקט בכל
 לוכתא אלו וחצי משוס סירכא ללישנת להאי לתנן בפכ״ז לכלים ר׳ יהולה אומר
 בדקה וחכמים אומרי׳ בגסה אצו ואצו מתכונץ צהקצ להתם צא מצי צמיתני זה וזה
 מכוס חכמים למסב לתלות היחיד ברבים וצא הרבים ביחיל: אחר זמן רב מצאתי
 שכתב ה״ר יהוכף ז״צ אלו ואלו כן מצאת• כאן וגם בסי״ז למסכת כלים וצסי זה
 נ״ל לה״פ אלו ואלו מתכונים להקל כלומר בין ר״מ ור׳ יהולה ללעיל בין ר״ש ורינ״ב
 כולם מתכוני; להקצ כי נ ״ש ורינ״נ סינרים לבני אלם אזכלין בשבת יוחר משיעור
: מתכוגין להקל. מה שפי׳ רעז״צ לטעמא לר״מ משוס כ  מה שאוכצין בהול ע״
 דרווהא צבסומי ככיח וצר׳ יהודה וכו׳ הוא פי׳רש״י והר״ש ז״צ והרא״ש ז״ל. אבל רבינו
 יהונתן ז״צ פי׳ לטעמיה לר׳ יהודה דכיון דמרבה צאכוצ בכגח תבשיצין ומיני מתיקה
 אינו מרבה לאכוצ צחס וכן משמע למפרש נמי הרמב״ם ז״צ כמו שכתבתי בסי״ז לכצים
 סי׳ י״א: וז״צ הירושלמי ר״מ אומר בחוצא לצית ציה מה לוכצ הוא אוכל פיתא צבחר
 בכב־א לאית ליה מה ליכל אוכל פתא סניין ר׳ •ולן אומר בחולא רצית ליה מהלוכצ
 אוכל פחא סגיין בשבתא דאת ליה מה לוכל אוכל כתא צגרר: ר׳ יוחנן בן ברוקא
 אומר מככר כפונדיון וכוי בבלי וירושלמי תנא וקרובים לבריהס דריב״ב ודר׳יש
 צהיות כ!ין לכי מכקת צרי״ב ברוקא מחצה לחנוני כשי להותמנ׳ סעילתי בקבא צריב״ב
 וצר׳׳-ש לצאחשיב חנוני הוי חשע: חציחלבית חמנוגע. וגרס׳ הצמ״ל גשג״א
 והבי׳׳ת נפח״ח והיו״ד בחיריק: וחצי חציה וכו׳. נמ׳ חכא וחצי חצי חציה צסמא
 טומאת איכלין לר׳יי ב״ב כלאית ציה דהיינו כביצה חסר רביע ולר״ש ששיער משצש לקב ככר
 שלמה ח׳ בצים חציה ל׳ חצי חציה שנים חצי הצי תניה ביצה ותנא לילן מ״ס לא תני
 סומאת אוכלין משוס ללא שוו בשיע לייהו להללי ללא הוי שיעיר סומאת אוכלי; חצי
 שיעור פסול גויה מצומצם אלא יש שאומרים פחות ויש שאמרים יותר לחניא וכו׳ וכתבו
 חוס׳ בשם ר״ת ז׳׳ל לכסיל גויה גזרת קלמ נים היחה ולא מי״ח לבר להאוכל אוכל ראשון
 ואוכל אוכל שני חלע וכו׳ ואיתא בתים׳ סרק כשם לף ל׳ וביל רפ״ל להלכות טומאת חוכלין:
 ג אנשי חצר ואנשי מרפסת וכו׳ במשנת החכם ה״ר ׳הוסף אשכנזי ז״ל נמחקו מלות

 ואנשי מרפסת ואיני יולע למה רק כתב ככן מצא: וכתב ה״ר יהונתן ז״ל ה״נ אנשי
 חצר ואנשי מרססת ששכחו כולן ולא עירבו אלו עם אלו וכו׳ אבל עירבו אלו לעצמן. פי׳
 מרססת תקרה היונאה על האכסלרא והיא ארוכה הרנה לפי העליות ויש עליה עליה
 אחרת שיוצחת לחוץ כלפי החצר כשיעור המרפסת התתתון וכו׳ מ״ש כי האריך הרנה
 הוא ו״ל, ואיתא 3פ׳ כל גגות לף צייא ברייתא: ופי׳ בערוך וזהו כל לשונו מרססת בגון
ט פחח פתוח ובאותו האויר המסובב קירות יש בתוכו בתים פתוחים  אויר מס בב ו
 בו ומעלות עולות בעליות אץ אומרים עתן לכצ ניח ל׳ אמוח נחצר אלא מתנין לפחח
 המרפסת ל׳ אמות בלבל ע״כ. ולשון הרמב׳ים ז״ל ונקרא מרפסת לפי שהוא מקים לריסה
 לאו^ העולץ לעליות ע״כ. משאו הרב ו״ל מלשון רפיסה כמו ושארה ברנלה רפסה
 ופשינוא להעליות שבמרססת גבוהות יותר מעכרה ספחים כמי שכתוב בתוס׳ יו״ס. וביר
׳ כע״ח: בד״א בםמובח. כהחוליא סמוכה  ס״ל לה׳יע ס־׳ ט״ו מ״ז י״ח ובסיר א״חםי
 למרפכת רש״י ז״ל וארי: א נמי קאי כמו כמפורש שם בהרמב״ס ובטור ז׳ע: אבל
 במופלגת בשבא הבי׳׳ת: ואיזהו סמוכה בל שאינה רחוקח ד׳ טפהים. כתב
׳ שפירש רש״י ז״צ  ה״ר םינחן ז״צ יש שגורס׳ עשרה ספחים ועיין בסוניא למחט׳ עמ
 גש.י מקומות שלא שיערו חכמים עכרה לשבח אצא בגובה ולא שיערו ד׳ אצא במשך
 ע״כ. וכן פי׳ ג״כ בדף פ״ח בסוניא לוכן כתי גזוזטראות ודצא כפי׳ הרמב״ס ז״ל שם
 בהביאו ג״כ לבינו עיבליה ז״צ: ד הגותן את עירובו בבית שער וכו׳ ביל פ״א להלכות
׳ ש״ע והובאה בנמ׳ ס״ס הלר ויפ״ק לסוכה לף ג׳ חבץ סי׳ ט״ז ובטור א״ח גי  עי
.  באכסדרא במרפסת כצ״צ: והדר שם איגו אוסר עליו. ביל שם פ״ר סי׳ח׳
 ועמי אמר רב יהודה בליה לרב שמיאל בר שיצת כצ מקום שאמה חכמים הלר שם
 אימ אוסר עציו כנותן את סירובו איט עירוב חוץ מטת שער ליחיד ומתני׳ בבית שער
׳ וכל מקום שאמרו חכמים אין מניחין נו עירוב מניחין נו שיתוף  דח':ר לרבים עסקי



 42 ^ מלאכת שלמה עירובי!
 דרכינו יעקב ז׳׳ל וכן היא בספר הרוקח סי׳ קס״ב וסי' קס״ל: והובאה ממי צסירקי׳
 דף פ״ד ג״כ כך ושם כחב רש״י ז״ל לצ״נ מלח וכן וחוס׳ ז״ל כתט שס לריח ז״לנריש
 מלח וכן לארישא קאי דקתני גזוזטרא שהיא למעלה מן הים אין ממצאין. ויש נורסץ
 עשו לעליונה ולא לתחתונה או לתחתונה וצא לעליונה שתיהן אשירות על שיעלבו וכן
 נראה לגרים רבינו עובליה ז״ל: וכבר לבר על גרסת משנה זו החכם הר״ר מנתם
: בפי׳ רעז״ל אבל אס שתיהן בתוך עשרה וטי אוסרות ׳  עזריה נ״ע בתשובותיו סי׳ ט
 כך סי׳ הרמב״ם ז״ל וגס שם ביל ס״ל לה״ע סי׳ כ״ל כ״ה ומעמא מפני שהן כצוצרא
י מצאתי שנקל החכם הר״מ לילונזאנו ז״צ הדש בצירי ונימוקו עמו 3 ד ^  אחח: ע
ל שם סי׳ ט״ז ת וכוי. ט ו מ ׳ א ר ה מ ת ו ח א פ י ה ר ש צ  מפני שהוא בהפסק: ט ה
 ובטור א״ח סימן שנ״ז וכתוב שס בספר שו״ע שיש ט הגהוח מר איסרצן!נם בס׳ צבוש החור
 שכל חצי אמה על חצי אמה בחס שלש חומשי אמה היא מחוקת סאתים מועתק מהרמב״ם
 ז״ל דבפס״ו מהלכות שבת: ובגמ׳ הא ד׳ אמות שרי מ״ט אמר רב מפני שאדם עשוי
 להסתפק שאתים מיס בכל יום בד/אמות אדם רוצה לולפן שראויה היא לזלף פי׳
 להרביץ עפרה שלא יעצה אבקה לבימות התמה מוקמינן צה צמתני׳ וכיון לרוצה לזלפן אי
 נמי שפיך להו ונפקי לא מיקיימא מחשבתו פחות מל׳ אמות אינה ראויה לזלף ושופכן
 וכי נפקי מיקיימא מחשבתו ונזור רבנן עלה ליצמא אתי למשרי זריקה בהליא בר״ה ואי
 לא עביל עוקא אסור ר' זירא אמר וכוי כ־פי' רעז״ל. ואיכא בינייהו לאריך וקטין כנין
 שישנת ח׳ אמות על ב' לאיכא קרקע כשיעור ד׳ אמות מרובעות ויש מקום להבלע סאתים
 אבל לזלף אינה ראויה לרב אסיר לשפוך בלא עוקא לר׳ זירא לא בעי עוקא ומקשינן לרב
 ממתני׳ לקחני החצר והאכסדרא מצטרסין אלמא םעמא הר כדי שיהא שם שיעור לבליעת
 המים הוא להא הכא לאו ל׳ מרובעות נינהו לליתחזי לזלף ומשני ר׳ זירא אציבא לרב
 באכסלרא מהלכת על הל החצר כגון חצר ל׳ על שתים ואכסדרא מהלכת על פני כולה
 (השלים ל׳ עצ ל׳ ומקשי׳ לר׳ זירא מהא לתגיא בהליא חצר שאין בה ל׳ אמות עצ ל׳
 אמות אצמא מרובעות בעינן'ואוקמה צההיא ברייתא אליבא ־לבנן ללא שרו משוס שיעור
 בליעת המיס כלתנן במי.ני אפיי ביב מאה אמה צא ישפוך לתוכו אלא עצ הגג או עצ
 החצר אצמא טעמא דירהו:ושום זילוף הוא ונט ביב מגלה דעתו דקא שפיך ללאו בר
 זילוף הוא ורישא דמתכי׳ ראב״י דאמר טעמא משום לתיימי מיא והוי שיעור מקום
 לבליעה כלחכן ביב שהיא קמור ל׳ אמוח ומתני׳ קשיתיה צר׳ זירא לקתני חצר שהיא
 פחותה משמע שחסר שיעורא הא יש שיעור ל׳ אמות על ל׳ אמות ל״ש ברבוע ול״פ אריך
 וקטין שרי לאלת״ה ליתני חצר שאין בה ל׳ אמות על ל' אמות למשתמע שאינה עשויה
הא מדסיסא ראב״י : ן נ  ברבוע זה ואפי׳ יש בה כשיעור אלא לאו ש״מ ראב״י היא ופרכי
 רישא לאו ראב״י ומשר כולה ראב״י וחסורי מחסרא וה״ק חצר שהיא פחותה מד׳ אמות
 אין שיפכין לתוכה מים בשבת הא ל׳ אמוח כ ושטן פראב״י אומר ביב שהוא קמור ד׳
 אמות בר״ס שופכין לתוכו מיס בכבת. ח״ל ריא״ז ביב העומד גרייה והוא קמור כדי שיהא
 מקום סיסורוראש אתד בשפת התצר אס יש בתוכו שיעור ל׳ אמות על ד׳,אמות בין
 שהיה מרובע בין שהיה ארוך וקצר שופכין לתוכו מן החצר בשבת אע״פ שראשו האחד
 פתיח לר״ה הואיל ויש בו כשיעור זה ראוין המיס להבלע בו ע״כ: ח״ל ה״ר יהונתן ז״צ
 חצר שהיא פחותה מד׳ אמות אין שופכין לתוכה מיס בשבח מפר׳ בגמ' סעמא כיון
 שהחצר כ״כ צר וקצר מתקלקלת התצר בטיט אם ישפוך לתוכה כצ אותן המיס שהוא רוחץ
 בהן ידיו וכלי חשמישו ולפי שהוא חס על קלקול חצרו גזרינן שמא ישפכם לר״ה ומש״ה
 אנו מצריכין לו שיעשה עוקא כלומר חפירה בקרקע שתחזיק סאתיס ומשליך שס כל
. כלומר כ״כ חהיה ה ט מ ל ב ו ק נ  שופכין שלו ואינו צריך להשליך מימיו לר״ה: מן ה
 גדולה שתחזיק סאתיס מיס קודם שיגיעו המים אל הנקב העשוי לה על שפתה כדי שיצאו
 ממנה המיס לר״ה ולא שיהיה הנקב לגמרי סמוך לקרקע שא״כ תיכף שישפוך לתוכה חצי
 קב מים יצא לחוץ מכחו ואנו רוצין שיחעכבו שם כל שופטו ויתבלעו במקומן או שינותו
ן שהעוקא מלאה נשאתים ונחמצאה  שם קצת מה שא״ב כשהנקב מלמטה לגמרי וא״ת טו
 מע״ש היאך ישפוך שופטו שם בשבת י״ל שבע״ש לא ישפוך שם כלל שהרי יכול להוציאן
 לר״ה ולזרקן שס נמצא םבעוקא אין שם מיס כלל ושופכין שלו יחזיק אותן העוקא שלו
 ואפי׳ את״ל שהיא מצאה אפ״ה מותר לשפוך בה ואע״פ שיצאו ממנה המים לר״ה דכיון
 שיש לו עוקא מוכנת לקבל קצת משופכיו נמצא כבשעת זריקתו שם יעשו הנתה אותן המים
ן דמילתא  תחצה געוקא קולם שיצאו לר״ה ולא משכחת לעולם לאיכא איסירא לאורייתא לטו
 ללא שכיח ה;א שתהא מצאה מע״ש כיון שיטצ צשפכם נר״ה וא״נ נתמלאה אפשר
 שנתגלעו במקומן ואי נמי שיכול להשליך קצת משופכיו בחצר וקצתם כעוקא לא נזרו
 חכמים בכך והתירו לשפוך שופטו שם בעוקא אע״פ שנתמלאה ומכ״ה נקם סאתים
 משוס דקים להו לרבנן שאדם עשוי להסתפק סאתים מים בכל יום אפי׳ אדם פחות ומי
 שדירתו כ״כ קצרה שאין לו חצר ד׳ אמות מחותן שאין להם ב״ב מרובים הוא ודי לו
 פעוקא סאתים ואותה עיקא אס ירצה יעשנה מבפנים בתוך החצר אי סמוך לר״ה ואס
 ירצה יעשנה לנמר׳ בר״ה חיץ לשער החצר וישפוך שופטו סמיך לשער והן יורדין לאותה
 עוקא עכ״ל ו״ל: ובירוש׳ כתיבת יל אמר ר׳ ׳רמי׳ ר׳ מאיר ור״א בן יעקב אמרו דבר
 אהר ר״מ דתני עוקא ד׳ אמות בר״ה שופכין לתוכה מיס בשבת דברי ר״מ וחכמים
 אוסרי׳ ראב״י דלזני סילונות שבכרכים אע״פ שהן נקובי[ שופנין לתוכן מים בשבת דברי
ר פי׳רש״י ז״צ לקמור צכסות פיה בנסרים שיפצו ך לקמו ץ צרי ו ה כ מ א ש ל  ראב״י: א
 המיס מידיו לתוך מקום פישור וכתב הריטב״א ז״צ פי׳ לפירושו כ׳ כשהוא ברייה אם
 היא מנילה פעמים שיעלה בקרקעית העוקא סיס ורפש וכיוצא בו ויתמעט גבהו מעשרה
ט זריק התם הרי הוא  ונמצא שהיא כרמלית ואילי יפתות עד פלדת משלשה שהוא ר״ה ו
 שופך מרה״י לכרמצית או לר״ה אבל כשהוא מכוסה כולו מבחיץ ויעשה פיו ברה׳יי
ט שפ־ך מרה״י לרה״י הוא שופך וזה השעם  לעילם דינו כרה״י דהורי רה׳׳י הוא ו
א3צ הרמב״ם ז״ל בפט״ו כתב וצרי־ לבנות עליה .כיפה מבחון ״ל.  בעצמו פירש הראב״ד ז
 כלי שלא תראה העוקא הזאת בר״ה משמע ללא מיחסר אצא מכוס חשדא וה״ר יהונתן
 כתב אותה עוקא לאו ר״ה נמור אצא כברמלית שהוא עמוק משלשה טפחים ורחבו ל׳
 וכיון דאיכא צמיחש נמ׳ לאיסירא לרבנן מצרכינן ציה לקמור אותה עכ״ל בית יוסף באי׳ח

 רוחב הבור יוחר מעובי הכוחל ונשאר מרוח הבור מצד זה וכן מרוח השני ומסתמא
 רוחב הכוחצ ל׳ ספחים ואמרי׳ קורה ד׳ מתרח במים אע״פ שאינה מחרח בחורבה יא״ת
 צמה צי ד׳ אפי׳ בפחות נמי תשחרי שהרי אין אנו קפלים בערבוב המים מתרץ בנמ׳
 אע״פ שאין אנו חוששין למים המחערבין צריכין אנו לחוש שלא ילך הדלי לחלק חברו
 וקים להו לרבנן דאין דלי מהלכת יותר מד׳ ספחים ובשאר מחיצות של קנים שאינם
 רחבות קבעינן בגמ׳ שצריך לשיץפ ראשי הקנים חחת המיס טפח כדי שלא יעבוד הדלי
 לחלק חברו עכ״ל ז״ל: ובגמ׳ א״ר יוחנן ר׳ יהודה בשיטת ר׳ יוסי אמרה דאמר מחיצה
 תלויה מתרח אף ביבשה הלכך במים נמי אין צריך שחראה המחיצה עשויה בשביל המיס
 ובתוך אוגני הבור דתנן בפ״ק דסוכה ר׳ יוסי אומר כשם שמלמטה למעלה עשרה טפחים
 כך מצמטצה צמטה עשרה טפחים וצא היא צא ר׳ יהודה סכר לה כר׳ יוסי ולא ר׳ יוסי
 ס״ל כר׳ יהודה (עי׳ הגירסא בגמ׳ בעירובין ובסוכה). ר׳ יהודה צא ס״צ כר׳ יוסי ע״כ
 ל״ק ר׳ יוסי אלא בסוכה דאיסור עשה אבל שבת לאיסור סקילה הוא אע״ג
 לברשויות לרבנן ליכא סקילה כצ לתקון רבנן בעין דאוריתא תקין ולא ר׳ יוסי ס״ל כר׳
 יהילה ע״כ צא קאמר ר' יוסי התם אלא בסוכה למצות ששה אבל שבת לאיסור סקילה
 לא מקילינן אפי במיל, לרבנן. ורבה בעי למימר לר׳ יהולה ור׳ חנניא p עקביא
 לברייתא שכתבתי בסמוך בסי׳ ח׳ אמרו לבר אחל והקלו הרבה במים אלא לאביי לחי
׳ בפ׳ בתרא לי״ט ר׳ יהולה פישר  ציה: וכיחש׳ מחלפא שיסחיה דר׳ יהודה חמן אמד
 במים מפני שאין בהן ממש וכאן אמר הכין אמר רב הזנא והוא שתהא מחיצה בולטת
ם וכו׳ ביד סס״ו דהלכוח שבח סי׳ י״א ובםור א״ח י מ ת ה מ  לתיך חללו של ביר: ז א
ה וכו׳ לשון רעז״ל. אמר המלקס כתב רש״י י נ ג ו ך א ו ת ה ב צ י ה ה מ ו ל ש  סי׳ שנ״ו: ע
 ז׳׳צ ומחיצת החצר התלויה ועונרת על גנה אינה מועלת לה יאע״נ דמחיצה תלייה מתרת
 במיס ה״מ היכא דנראית מחיצה שנעשית נשכיל המים כגון גזוזסראות דמחני׳ וכגון
. ה צ י ה מ ם ו ש ן מ ו ד ג תי ״ ל שע ת ו ר כ מ ו ה א ד ו ה ׳ י  מחיצה שבתוך הבור ע״כ: ר
ה מ א  ה״ר יהוסף ו״ל מחק זה מהמשנה וכתב כן מצאתי בכל הספרים דצ״ג זה ע״כ: ב
. בהרי״ף וה״ר יהונתן ז׳׳ל כתוב אובל ועיר ששמה אבצ מציט במקרא בסיף ל ב ל א  ש
 ס׳ שמואל גבי שבע בז בכרי כתי׳ שאול ישאלו כאבל וכן סתמו: וממ׳ בברייתא אמרי׳
 שהיתה האמה באה מאבל לציפורי: ומה שכתב רעז״ל עשו לה בכניסה ולא ביציאה לא
 מהני מידי להא מחוברת למים שחוץ לתצר ביציאתו ונעשה הכל כרמלית ע״כ. אמר המלקט
. וכפי מה שמצאחי נלע״ד שחסר כאן לשון וכן צ״ל  הוא לקוח מלשון הנרייחא לבגמ'
. ומה ו  אבל כי עכו בכניסה וביציאה אינה לומה כרמלית ונראה כאלו מתחלת בחצר ז
 שכתוב שס ולא בכניסה מחובר וכו׳ על לסוף נ״ל ט סעות נפל בלפוס אע״פ שכבר
ן ה מ ל ע מ א ל י ה א ש ר צ ו צ  אפשר לישבו בדוחק וכמו שכתוב בגמ' וקל להכין: ח כ
. אית דנרס מן המים. וביד שס ס״ ט״י ובטור א״ח סי׳ שנ״ה ועי׳ שם בספר ם י  ה
 לבוש החור וחיסיף לקח טוב יהביאוה חוש׳ ז״ל4שבת פ׳ הזורק דף ק׳ ודף ק״א: וכתב הר״ן
 ו״ל שם פ' הזורק דדוקא בגזוזטרא שהוא בנין קבוע וימול אדם לתקן בה כרצונו הצריכו
 מחיצה עשרה טפחים מה שא״כ בספינה ולפיכך הקילו בה בספינה אמוראי דהחם בד׳
 טפחיס או בזיז כל שהוא למר כדאיח ליה ולמר כדאיח ציה ע״כ. ומפרש בנמ' שס פרק
 הזורק דמדלא הקלו חכמים מחיצה חצויה אלא במים ואע״ג דאיכא בקיעח דגים ביס
 ש״מ בקיעת דגים לא הויא בקיעה מלבטל למ׳מר נוד אחית מתיצתא איל בחורבה ובשאר
 דוכת׳ צח מהניא מחיצה חצויה ולא אמדצן גוד אחית מחיצתא משים דבקיעת נדייס
ו ש כ ע ״ א  שמהלטן הויא בקיעה ומבטל׳ מחיצתא ואיתא בירושלמי פ״ק דסוכה: א
ה וכו׳ לשין רעז״ל. אמר המלקט ובגמ׳ מתני' ללא כחנניה בן עקביא דתניא צ י ח ח מ  ל
 חנניה בן עקביא אומר גזוזטרא שיש בה ל׳ על ל׳ חוקק כה ל׳ על ל' וממלא ואין צריך
 בה מחיצה אחרת לאמרי׳ כוף ונול הואיל ויש נה עשרה לכל רוח לנקב א״ר יוחנן
 משוס ר׳ יוסי בן זמרא לא התיר ר׳ חנניה בן עקביא אלא בימה של שבריא הואיל ויש
 לה אימים ועיירות וקר־פות מקיפוח אותה אבל בשאר מימות לא וכתבו חוס׳ ז״ל מתני׳
 לצא כחנניה אע״ג לחנניה צח אמר אלא בימה של טבריא מתני׳ נמי לא מפלנא ומיידי
 בכל מימות ע״כ. וז״ל ה״ר יהונתן ז״ל גזוזטרא שהיא למעלה מן המים גזוזטרא קורות
 שיוצאות חוץ לעליות הספינה ומסכטן אותן הקורות בנסרים ומניחין באותה התקרה נקב
 ד׳ טפחים על ד׳ טפחים שדולין בה מיס מן הים ושופכין לתוכה שוסכין וקמ״ל מתני׳
 שאין מותר לדלות דרך אותה ארובה ב:בת מן הים אע״פ שהתקרה רחבה מכל צדדי
ף וגוד אלא נוד לחודיה כגון  הארובה יותר מעשרה דס״צ לתנא למתני׳ דלא אמרי׳ ט
ף ונוד בגזוזטרא עצמה  שעשי מחיצה סביבותיה אע״פ שאינה נוגעת במים אבל שנאמר ט
 לא אמרי׳ ע״כ: ובגמ׳ אמר רבה לא שנו אלא למלאות אבל לשטך אסור משוס שהמיס
 נדחין מכחו חוץ לד׳ אמוח. והקשו חוסי׳ ז״ל דמ־מע מהכא דגזרו כחו בכרמליח ובס׳
 הזורק מסקינן לכחו בכרמלית לא גזור ותרצו ליי׳ל לגזוזטרא סעמים שהיא סמוכה למקום
 שר״ה מהלכת וגזרו כחי בכרמליח משוס כחו בר״ה אבל בססינה דלעולם הוי כחי
. למעלה ה ל ע מ ל ן מ  בכרמלית ללא שכיחא שתהלך לגמד סמוך לרקק (א גזרו ע״כ: בי
 מנקב הגזוזטרא עכ״צ רעז״ל. אמר המלקט כן סי׳ רש״י ז״ל וכתבו עליו תיס׳ ז״ל
 מתוך פי׳ הקונ׳ משמע ללמעלה היינו למעלה מן הגזוזטרא ולמטה למטה מן הגזוזטרא
 ולא רצה לפרש הכל תחת הגזוזטרא כלמעלה למטה דלעיל־ גבי בור משום לנקב עשוי ל׳
 עצ ל׳ ועושה מחיצה סביב הנקב ואפי׳ למעלה הוי היכר ע״כ: אבל הריטב׳יא ז״ל כתב
 בשם החוס׳ לצמעלה היינו שהיא מתוברת בגזוזטרא מחחתיה ולמטה היינו שהיא משוקעת
 במים ועולה כנגל הגזוזטרא וכן כתב הרמב״ם ז״ל בסי׳ המשנה ינם בהלכות שבת פט״ו:
ה נ ו ת ה ת ו ל ש א ע ל ה ו נ ו י ל ע ו ל ש ו ע ה מז ל ע מ ת זו ל זטראו ו ז י ג ה ן ש כ  ו

. כך היא עיקר הגירסא וכן היא הגירםא בכל הספרים ערבו ד שי ת ע ו י ו ם ן א ה י ת  ש
 ובירוש׳ וגם בהרי״ף ז״צ והרא״ש וכן הגיה ג״כ ה״ר יהוסף ז״ל וגס בה״ר יהונתן ז׳יל
 הגירסא כן ופי׳ אבצ אס עכו ג״כ בכי תחחוכה מחיצות לארובה כצהס שתיהן מותרות
ן כעשתה תחתוכה ג״כ נמצא לגליאת אלעתה לםצוקי סליקת נפשה  בצא עירוב לטו
 הש־תפותה עס עציונה כלומר שבטלה ומחלה זכות שהיתה לה להשתמש בעליונה עכ״צ
 ן״ג, נס בבית יוסף א״ח סיף סימן שכ״ה משמע להכי גרים לה לפי מה שט׳ שם אליבא



 מ:כת מלאכת שלמה עיתבק כב
 עירוב ג״כ אינו מועיל להם טון שיש הרנה ליורין בעלים ואי אושר על חנרו והי׳ה אס
 גם בני השניה עשו גומא ועירבו גם הה לעצמן שהיו מותרי; לשפוך באופן שירדו המים
 לתוך גומא םלהס ע״כ בקיצור. ואשכחן שם בפי המוכר את הבית דיוטא עליונה ואיה
 למפרשי כחס דיוטא עליונה היינו גג שיש לו מעקה גביה עשרה טפתים עיין בטור ח״מ

א ק ר י  ס" רי״ל ושם בספר הלבוש: סליק פ
 פלמ ט כל גגות העיר וכו׳ ביל פ״ג להלכות עירובין ס" י״ח י״ע וכו׳ ובטור א״ח
 1 סי׳ כע״ב ואיתא בירושלמי ר״פ חלון: רשות אחד בללי״ת הגיה ה׳׳ר

 יהוסף ז״ל: ובלבד שלא יהא גג גבוה מחברו עשרה. לאם חנוק מת; בטרם
 עשרה אסור לטלטל ממנו לגנין גזרה משוס תל וכו׳ לשון רעז״ל. אמר המלקט להבי אמר
 ר״מ כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות שעימלת כל אחח לבלה והן רשות אחת לשם
 אחל להם ששתיהן רה״י כגון עמול גבוה עשרה בחצר אסור לכהף עליו מן החצר ואע״ס
 שרשות חצר עולה על לרקיע גזרה משים תל גבוה עשרה והוא בר״ה להוי רה״י ללא
 ליתי לכתופי עלי! הכא נמי גזרה ובו׳ וכתבו תוס׳ ז״ל אע״ג לקיימא לן כר״מ בגזרות?
 אפיי במקוס רבים כלאמרי׳ בפ׳ אע״פ גבי משהה אלם את אשתו ב׳ שלשה שנים בלא
 כתובה הכא אור״י לאין הלכה כר״מ לפסקי׳ לקמן הלכה כר״ש לאמר כולן רשות אחת הן:
 וחכמים אומרי׳ כל אחד ואהד רשות בפני עצמו. שלש מחלוקת בלבל וללנרי
 ר״מ אמרי׳ בנמ׳ לגגין רשות לעצמן ומטצסצץ מזו לזו ואפי׳ של בעלים הרבה וחצרות
 רשות לעצמן לטלטל מזו לזו בלא עירוב כלים כשבתו בתוכן אבל לא מנגין לחצרות או
 לקרפפות ואפי׳ הן של איש אחל נזרה משום תל בר״ה וכ״ש כשהן של שנים וכן מחצר
 לקרפף אשור צר״מ ואפי׳ הוא שלו ואינו יותר על בית סאתיס לרוקא קאמר ר״מ גגות
 לתשמישן שוה וכן קרפשות ואפי׳ הן שצ שנים דבשכוי^בעציס לא מיחסרי אצא בתים לר״מ
ל. וקרפנות להיינו גנה רשות  וגגין לרבנן אבל בחלוק תשמישן ושמי שם הרשות קפי
 לעצמן. וללברי חכמים לצא גזרי משים תל גגין וחצרות רשות אחת וצא מטלטל מגג
 לגג אס חלוקים בעליהם משום לרבנן כבחים משוות להו ע״י חלוק שלמטה אכצ מחצר
 לרבים לחצר לרבים מטלטליכן כלתניא בגמ׳ בברייתא ומגג לחצר משלשלין ואעי׳ג לגג
 לשותא ליליה וחצר לשותפות כלתכיא בברייתא בגמ׳ הואיל וגג תשמיש שאיכו חליר הוא
 לא הוי ממש כביח ומסלמלין ממנו לחצר. וקרפפות רשות אתת הן ואפי׳ הן של בתים
 לכל רשוח ששמו שוה מוחר לו חוץ מן הנגין אבל מחצר לקרפף אפי׳ לחל גברא אסור
א. וללברי ר״ש טלן רשות אחת גג וחכר  ול״ל לגג וחצר לתשמישא לגג וחצר שוה הו
 וקרפף ומבוי חוץ מן הבתים. והוכיח ה״ר יהונתן ז״ל ללא שרי ר״ש אלא בקרפף בית
 מאתים לניוחר מנית סאתים כרמלית הוא למחצר המשכן גמריכן: ובנמ׳ אתמר רב
 אמר חין מטלטלין לרבנן בגג הסמוך לתנרו אלא נל׳ אמות ושמואל אמר מותר לטלטל
 בכילו שמתיצות המכלילות למטה מן הליורין אמריכן גול אסקינהו צכל מחיצה לכצ בית
 למעלה ויפרילו ביניהן במחיצות הנכרות שאין הבתים מחזברין ויש אויר ביניהן ומתינות
 הבתים נראין לעומליס על הגג כפמסתכצין תחת רגליהן כ״ע ל״פ לאמרי בהו גיל אסיק
 פי׳ משוך והעלה ט פליני כשאין המחיצוח נכרוח שהגגין מחוברין יחל ומהמין המחיצות
 שבין הליורין רב סבר צא אמרינן גול אסיק מחיצתא בכה״ג ושמואל סבר חמרינן גול
 אסיק ומתני׳ מפר׳ לה רב הכי כל א׳ רשות בפני עצמו שלא יטלטלו שתי אמות בגג
ה: דיש אומר אחד גגות. שבת ר״פ ר״א מגילה ובס׳ שני  זה ושתי אמות בגג ז
 למכילתין לףכ״ג ובפ׳ בכל מערבין לף ל״ה ובפ׳ הלר דף ע״ל וחוס׳ ר״פ חלון: לכלים
 ששבתו בתוכו. להוציא מזה לזה ובלבל שלא יכנס בכלי זה לבית מן הבתים אא״כ
 ערבו הרמב״ם ז״צ שם פ״ג להלכות עירובין. ובגמ' פריך אליבא לר״ש יאמרו שני כלים
 בחצר אחת זה מותר מפני ששבת בחצר וזה אסור מפני ששבת בבית אע״פ שע״י עירוב
 שעשו הותר לו להוציאו לחצר ומשנינן ר״ש צסעמיה לצא גזר בכי הא להא חנן לעיל פ׳
׳ ולא גזר התם הכא כמי לא ניר: ט  מי שהוציאוהו סי' ו׳ אר״ש לה״ר לשלש חצרות ו
 ב גג גדול . פי הרמב״ם ז״ל גג גלול וגג קטן כשיש כותל מקיף בגגות אבל אס אין שם
 שום היקף כולן רשות אחת הן ע״כ וכמו שיתבאר מסינית הגמרא: חגדול מוהר
 כתבו רש״יוה״ר יהונתן ז״ל ולברי הכל היא לאפי׳ ר״מ לא אמר גגין רשות אחת אצא
 לכליס ששבתו בתוכן אבל לכלים ששב־זו בבתים לא לומיא לחצר גלוצה שנפרצה לקטנה
 דלכ״ע חצרות רשות אחת הן ולעכין כלי הבתים אסדה גלולה על הקטנה ע״כ: ובטור
 א״ח סי׳ שמ״ה: חצר גדולה שגפרצה וסי. ביד פ״ג להלכות עירובין סי׳ כ״ד וניחש'
 דס״ק למכלתץ. ובבבלי שם דף ח׳ וט׳ אוקימנא למתני׳ כשנכנסי׳ כותלי קטנה לגדולה
 כלומ׳ דטון דטתלי קטנה נכנסין ובולטין לת1ך הגדולה כשניס ישלש אמות להנך גיפופי
 דפשו להו שעומד׳׳ מאחרי פרכת הקטנה כראות שלא מאותו כותל היה דאל״כ קטכה כמי
 שריא דהא אית לה פסים דאע״פ שהם שוץ מנסכים הרי הם כראין מבחוץ ומוקי צה כמי
 בשטתלי קטנה מופלגין ג׳ ספחים מכותלי ארך הגלולה לאל״כ הוה מכתריא קטנה ע״י
 לבול כלומר להוה אמריכן חזינן כאילו ראשי כניסה של כותלי קטנה סכופין לצל כותלי
 ארך הגדולה להלר הויא להו הכניסה להכך גיפופי כראין מבחוץ אע״פ שהןנמסין וקיימא
 לן נראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון משוס לחי: הגדולה מותרת. אם ערבה לעצמה
 ולא אסרי עלה בני קטנה רש״י ז״ל: ובגמ׳ למה לי למיחני חצר וגכ לרב קתכי גג דומיא
 דחצר מה חצר דמנכרא מחיצחא אף גג נמי למנכרא מחי׳נהא לאי לא מנכרא מחיצסא לא
ד ד  אמדנן נוד אסיק ולשמואל דאמר אפיי לא מנכרא אמרי׳ גוד אסיק להכי חננהי גבי ה
 למס חצר ללרסי לה רבים אף גנ האי לקחני אסור משוס לדרסי רבים מזה לזה רהויא
 מחיצה התתתוכה שביניהם מחיצה נלרסת ולא מצית למינל ואסוקה אבל אי לא לרסי בהן
 רבים אף קטן שרי לאמרי׳ גול אסיק ומפסיק המחיצה ביניהם ואע״ג למיכס־אולא
 מנכרא מפני שהיא כפתחה של גלולה. כתבו חום׳ ו״ל דמיהורא דקתכי במתני׳ מפני שהוא
 כפתחה כל גדולה משמע ליה לתלמולא ללכל מיצי הייא כפחת אף לכלאים וכו׳ כלמפ׳
 בגמ׳ שאם גפנים בגדולה אסור לזרוע את הקפנה ואס זרע זרעים אסורין וגפנים מותרץ
 ואס גפנים בקטנה מותר לזרוע את הגדולה לכחחלה דצנכי גדולה פתחא הוי וכל כתת
n לר״ה המכניס מתוכה לרה״י או מרה״י לתוכה P B  כמחיצה הוא: הצר #
 חייב דברי ר׳ אליעזר וחכמים אומרי׳ וט׳. בחשיבת הרשב״א ז״ל ס״ אלף וקנ״ב.

 ובגמ׳

ן וכו׳ סי׳ רבינו שמואל סעם י פכ : י ביב שהוא,ןמור ד׳ אמות בר״ה שו י  מי׳ של
 קמירח הביב מסגי החשל שהרואה המים שיוצאין מן הכיב אינו ניכר שמן החצר הם
 יוצאין הואיל ומזפצגין מן החצר ע״כ. ורעז״ל חפס סי׳ רש״י ז״צ וז״ל רש״י ז״ל ביב חריץ
 העשוי לקלח שופכין שבתצר צר״ה והוא קמור במשך ד׳ אמות לבל׳ אמוח יש שיעור לבלוע
ם אפי׳ גג או חצר י ר מ ו ם א י מ כ ח  וכו׳: ואיתא בתשובות הרשב״א ז״ל סי׳ תח״ט: ו
 מאה אמה לא ישפוך על פי הביב אבל שופך הוא על הגג והן יורדי! לביב
 כך צ״צ: כתב הר״ס ז״צ מפי׳ רש״י ז״ל בגמ׳ נראה שהוא גורס אפי׳ ביב מאה אמה
 וכוי ומיהו בכצ הנוסחאות יש גג או חצר וכן גורס הרמב״ם ז׳יצ ומפרש ננ ק׳ אמה בגובה
 שהיה הכוחצ שנזחלין עליו המים מן הצנור גטה ק׳ אמה. או חצר פי׳ הדרו שתחת
 הביב שבחצר עיין בפמ״ו מהצכות שבת ע״כ: והחב הרא״ש ז״צ דלפי׳ רש״י ז״צ נראה
. ילשין אפי׳ גנ דקתני מתני׳ כ  למייד בביב שיש צו ד׳ עצ ד׳ כמו בחצר דלעיל ע״
 לחוק ומתיישב סס פ" רש״י שהעתיק בקיצור רעז״ל: וביל שם פמ״ו סי׳ י״ח ח״ל ז״צ.
 ששופכין לו מיס והן נזחלין והולכץ תחת הקרקע ויוצאין צר״ה וכן צמר ששופכין על פיו
 מים והן נזחלין על הכוהל ויורלין לר״ה אפי׳ הי׳ ארך הכוחל או ארך סלרך שתחת
 הארץ מאה אמה אסור לשפוך עצ פי הביב או על פי הצינור מפני שהמים יוצאין מכחו
' פנ״זפסק ן לביב עכ״ל ז״צ: ובטור א״חסי מי ו  לר״ה אצא שופך,חוץ לביב והן י
׳ מחני׳ דקחני לרבנן אבל שופך הוא על הגג והן יורדין לביב  כראב״י: ובגמ׳ אמד
 כצומר לצ כור החקוק בו דלא כחנניה דלדידיה בחצר שרי בגג אסור דתניא חנניא אומר
 אפי׳ גג מאה אמה צא ישפוך לסי שאין עשוי לבלוע אצא לקלח ונלע״ד כי בזה יתורץ הא
׳ כדרישא דנקס הרזוי׳הו: תו ט  דלא הדר הנא אבל שופך הוא לגג או לחצר והן ו
 גרסי׳ בגמ׳ תנא בד״א דצריך עוקא בימות התמה אבל טמות הגשמים שופך ושונה ואינו
 נמנע ובנמ׳ מסרש׳ טעמא: ועיין בסמ״ג בסי׳ ס״ה דמצ״ת: החצר וכו׳ ביד שם סי׳ ע״ו
 ובסיר א״ח סי׳ שנ״ז. זז״ל ה״ר יהונתן ו״ל ראבייי אומר ביב קמור ד' אמות וכו׳ ביב
 חריץ העשוי לקלח שופכין שבחצר לר״ה והוא קמור במשך ד׳ אמות ברייה מותר לשפוך
 לתוכו בשבת דקים להו לרבנן דבד׳ אמות בחכירה יש שיעור להבלע בהן סאתיס מים
 שאדם עשוי להסתפק בכל יום דהא תיימי מיא וא״נ לא תיימי דיש בו מבע״י כיון דרוב
 השנה עשויין צהתבצע הכא כמי כי כסקי לבראי צאו להכי איכוין וכיון שלא נתקיימה
דק להי אינהונוםייהו אצא  מחשבתו שרי ואפי׳ איסורא דרבנן ציכא הכא דלאי צר״ה ז
י הביב. כצומ׳ ך על פ ו שפ  מאליהן יוצאין הלכך כי לא איכוין שרי לכחחצה:. לא י
 בתיך החריץ אע״פ שיש ארך מאה אמה עד יציאתו ויכולין לההכלע שם אסור כיון
 דבגיפיה קשסיך גלה דעתו שכונתו שיצאו לחיץ וגזריכן שמא יכפכס הוא בעצמו לר״ה
ת ו מ ן לד׳ א י פ ר ט צ א מ ר ד ם כ א ה ר ו צ ח  אצא שופכן מכחיץ והמיס יורדין לביב: ה
 ואין צריך צעוקא כלל שהרי יכול לזצפן בין החצר והאכסדרא ונבלעין השופטן במקומן ואין
 מתקצקלין במים כיון שרחק ד' אמות עכ״ל ז״ל: ובספר חוס׳ יום סיב האריך להתלונן
 עצ רעז״צ ככסק במתני' כחכמיה והוא סי׳ מתני׳ דלעיל בסעמא דלא סלקא אליבייהו
ת זו כנגד זו. ביד סס״ד דהלכות עירובין וכטור א״ח סי׳ ו א ט ו י א וכן שני ד  דרבנן: י
. וכתכ ה״ר יהונתן ז״ל למי שנורס וכן מתפרש ד  טע״ז ותוס׳ פ׳ המוכר את הבית דף ס״
 כך כי על ענץ צירוף קאי דקאמ׳ לעיל מינה התצר והאכסדרא מצטרפין וקאמ׳ כמו ק דשתי
 דיוטאות שלפני עליה ופתח אחד של עציה פתוחה אל הדיוטא האחת ופתחה השני
 כתיתה אל הדיוטא השניה ובשתיהן ד' אמות נמצא שיש לעליה ההיא ד׳ אמית ריות
 מלמטה אע״ס שאינס במקים אחד אלא בשני מקומות קמ״ל מתני׳ זו דמצטרסין טון שהם
 זו כנגד זו ואינם וו למעלה מזו והן סמוכוח זו לזו הרי הן בדיוטא אחח ושופכין בהם
 כשבת ואינם צריכין לעוקא כלל והדיוטאות הללו יש על התקרה מטזיבה רבה שמתבלע
ד זו או שהן וו למעלה מזו או שתיהן רחוקות נ  בהן המיס כמו בחצר אבל אם איכם וו מ
ח ד׳ אמימ לסי שאין תכמיכתן ו  ל' ספחים 1ו מזו אינם מצטרפות אע״פ שיש בין שתיהן ד
 נותין זו לזו ושמא כשיצא אצ הלייטא האתת לשפוך שופכיו ויראה שמתקצקצ ככאן לא
 יעבור אל האחרת לשפוך לה מפני הטורת וישפכם לר״ה ומש״ה מצריכי׳ להו עוקא כגון
א ק ו ן עשו ע ת צ ק  עריבה מעץ אי ניםטרא סי׳ חבית שנשברה מחזקת סאתיס: מ
ן לא עשו -וכו׳ עכשיו מדברת המשנה על בני החצר שהיא פחוחה מד׳ אמות ת צ ק מ  ו
 כצריכא עיקא ואס עשה אחד עוקא צתשמיש ביתו והאחר צא עשה את שעשה עוקא
 מותר ואת שלא עכה עוקא אסיר לשופכן נחצר נפתחו והן מתנצנצין ויורדין לעיקתחברו
 ולא מפני שרבו המים שהן כד׳ סאץ בין שתיהן והעוקא אינה מחזקת אלא סאתים
 דהתניא דעוקא אס״ס שנתמלאת מים מע״ש שופכין לתוכה מים בשבת וכמו שפירשנו
 למעלה אלא מש״ה אסיר אותו שלא עשה עוקא דמיירי שלא עירב עס חברו בעל העוקא
 ואי שרית לשפוך כוסכין שלו בתוך סתתו ויתגלגלו וירדו לעוקת חברו שמא יהים על
 קלקול ביתו ויוציאם עם הכלי לתצר וישפכם בעוקת חברויוקמטלסצ מאני לבתים לחצר
 שאינה מעורבת אבל עם ערבי מותר אע״ס שמסתפקץ כץ שניהם ל׳ סאין והעוקא אינה
ה למתכי׳  מחזקת אלא סאתיס טכ״ל ז״צ: וכתיב בסכר לבוש התור שם סי׳ שע״ז במ״
׳ רש״י ז״ל ט ד שהרבה בעלי בתים ררץ בכל עליה שכן היה לרכס וכן משמע מ י  מי
 בהדיא שפי׳ במשנה זו דליוסאות. ח״ל מקצהן בני עליה זו האחת עשו עוקא גחי־ר ובני
ד משמע בפירוש דמיירי שיש הרבה דיור׳; בכל עליה והחצר שלמטה  האחרת צא עשו עכ״צ. ה
 היא של שניהם וא״כ הדין תלוי בשניהם בעשיית גומא ובעירוב והכי קאמריכן אם אחת
 עשתה גומא או עירבו שתי העליות כולן יתד כולן מותרץ לשפוך מימיה; לחצר אפי׳ אותה
 בלא עשתה גומא ואע״פ שהחצר פחותה מד׳ אמות כיון שיש שס גומא יכו׳ מותרי׳ ואם
 לא עירבו כלל לא שתיהן יחד ולא וו לעצמה וזו לעצמה שתיהן אסורות אסי׳ אותה שעשתה
 גומא וזהו פי׳ לברי לא שנו דרבא וכיון דמיירי כהרבה דיורץ בעליה א׳מסיימץ הפיסקיס
 ואומרים ואם בכי העליה האחת עירבה לעצמה ר״ל שהרי כיון שיש בה ליורין הרבה
 ע״כ צריכין הס עירוב ביניהם שהרי כל אי אוסר על חברו ומייד באותם בכי העליה
 שעשו הנומא שהן עירבו מעצמן והשניה לא עירבה עמה כלל אז איחס שערבה לעצמה
 מותרת צשפ־ך המים באופן שירדו לחצר לתוך הגומא שלהן ולוקא שעשתה גומא אבל אם
 י לא עשתה גומא אע״פ שערבה לעצמה אסירה כיה שהחצר פחותה מד׳ אמות וגומא בלי
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 מסכת מלאכת שלמה עיייבין
. ל ״ כ ג ״ כ י י מ להלכות שכח ס ״ ו ט ן וטי עד וכן מ י ל י א תפ צ ו מ  פרד, י ה
 י ומיית׳ צה בגמ׳ ספ״ק לביצה וכתכ שם רש״י ז״צ המוצא נרסי' וצא גרשי;
 המוציא המוצא תפיצין בשבת ע״כ וצ״ע מה מצמדנו: וקאמר התם אביי דאי מכמרן
פק מחמת ננבי אם היו בבר מונחים בראשו יוליכם עד ביתו ולא  מחמת בצבי וצא מנ

, רוב ליסטים ישראל כינהו ולא מזצזלו בהו אבל אם מצאם במקום שהן נשמרין מ(  אמרי
 הכלבים אע״פ שאין נשמרין מן הנכבים לא יזיזם ממקומם כיון דלא הוה לביש צהו מעיקרא
טק לא מחמת בלבי ולא מחמת גנבי אפי׳ מחתן בארעא ומשכח צהו ממטו  והיכא דלא מנ
 להו דרך מלטש עד דמטי לביתיה והיינו מתני׳ דהכא ואיכא בתופ ט התכלת ל׳ מ״ג ע״כ
 ובטור א״ח סוף סי׳ ש״א: וכתבו חוס׳ ז״ל המוצא תפיצין הך פירקא במככת כבת וכו׳
 ומפרש בכמ׳ לקאי אסיף מי שהוציאוהו ע״כ: ושם נפל ט״ס או טעות דפוס שכחוב
. בסנ״ק ג ו ן זוג ז ס י נ כ  אסוף פ׳ כיצד מעברין ותימה ע״ס תי״ט שהעתיקו כטעותו: מ
 רביצה מוכח דאיירי ללא מנשרי מחמת כלבי אבל מנטרי מחמת כצבי אע״ג דלא מנשרי
 מתמת גנבי לא חושי ז״ל והוא מאי מתיככא: ולשון רש״י ז״ל בכאן בשדה מקום שנאבדין
 דמשמע נמי שנאבדין לגמרי ולכן התירו אבצ משום מנים לא התירו: וממי מטיסן זוג
 זוג דקסבר שבת זמן תפיצין הוא כדפי׳ ר״ע ז״צ ובעי בנמ' מאן שמעת ציה שבח זמן
 תפילין הוא ומסיק דהאי תכא הוא דתכיא המוצא תפילין מכניסן זוג זוג אחד האיש ואתד
 האשה אחד תדכות ואחד ישטח דברי ר״מ ר׳ יהודה איסר בתלכית ומתיר בישנות ע״כ
 ל״ש אלא בחלשות וישמח אבל באכה ל״פ ש״מ מ״ע שלה״נ הוא וכל מ״ע שלה׳׳ג נכיס
 חייבות ומתני׳ אתיא כר״מ ור׳ יהולה לתרוייהו ס״ל לאפי׳ כבת הוי זמן תפילין. ולייקי׳
 חו בנמ׳ זוג אתל אין טפי לא לימא תנן סתמא ללא כר״מ לאי ר״מ הא אמר לובש כל
 מה שיכול ללבוש ועוטף כל מה שיכול לעטוף וההיא סהמא ר״מ היא כלכתביכן התם
 בפ׳ כל כתבי ותירץ רבא אפי׳ תיכנא ר״מ התם לרך מלבושו כחול שויוה רבכן והכא
 לרך מלבושו כחול שויוה רבנן התם לבתוצ כמה לבעי לביש לעכין הצלה כמי כרו ציה רבני
ר מ ו ג א  הכא דבחוצ נמי זונ א׳ אין טפי לא לערן הצלה נמי זוג אחד אין טפי צא: ר״
ם בפי׳ ר״ע ז״ל לפי ששנינו מקום יש בראש להכיח ט שכי חשילי;. אמר י נ ם ש י נ  ש
 המלקט מימרא דרב שמואצ בר רב יצחק היא במל : וכתב הרח״ש ז״ל בסדר תקון תפילין
 שר״י דקדק דשיעור רוחב תפילין הוי לכל הפחות יותר מאצבע דאם לא היו רחבות אצא

 אצבע א״כ יש מקים בראש להכיח שלש תפילין וא״כ למה שכינו בס׳ המוצא תפילין
 שמככיסן זוג זוג ולא ג׳ ג׳ וטעמא לשמוכא רבא כיון לאמרי׳ מקום יש בראש לככיח שני
 תפילין וציץ היה רחב שתי אצבעות ומונח במקום תפילין ושערו היה נראה בין ציץ
 למצנפת ששם היה מניח תפילין מסתמא אותו מקום של תפילין היה שתי אצבעות כרותב
. ובגמ׳ אמר רבא וכי אלם טורח לעשות קמיע כמין ר ו ט ת פ ו ש ד ה ל ב ב  הציץ ע״כ: א
 תפילין לקתכי חלשות פטור לתיישי׳ לילמא קמיע כינהו ולא מחלליק׳ שבתא עצייהו אצא

 אמר רבא טרח ולא סרח תנאי היא להניא המוצא תסילין וכו׳ והיא ברייתא לכתיבנא
 לעיל בסמיך ר״מ לאמר אחד חדשות סכר שאין אדם טורח ור׳ יהולה סבר סרח אינש
 הילכך בחלשות אסיר לשמא קמיע נינהו והשתא לחני אטה לשמואל בר רב יצחק אלו
 הן ישנות כל שיש בהן רצועות ומקושרות חדשות שיש בהן רצועות ולא מקוכרות כמין
 קשר של תפילין העשוי כמין אותיות וכן הוא קטע תמיד אצמא טעמא משום קשר הוא

 דקשירה אב מלאכה ואשור לקשור קשר של קיימא בשבת ולעולם דכ״ע לא סרת אדם
 בקמיע לעשותו כמין תפילין לסעמא לחדשות לאו משום קמיע אלא משוס שצריך לעשות
 הקשר קולם לבישתם ובשבת אי אפכר ופריך וליענטנהו מיענב ומשני זאת אימרת עניבה
 פסולה בתכילין אביי אמר ר׳ יהודה לטעמיה לאמר בפ׳ ואצו קשרין עניבה קשירה
ט שכיב להו כעין קשירה לילהו לקשר של  מעלייתא היא יכדכתביכן התם הא לאו ה
. כמו שיל תשולו לה מן הצבתים: או ם י ת ב ן צ א צ  הפיצין הלכה למכה מסיני: מ
. תימא בחדשות כמי דאי אפשר לקשור אמאי לא יצטרך ן ה י ל ך ע י ש ח ת מ ו כ י ר  כ
 להחשיך עליהן מכים כזיון לתפילין זי״ל לבישכות דוקא דחזו להכניס זיג עכו תקנם
. ו ן לחבר נ ת ו א נ  אפי׳ ככהן מרובין דאין כלות קודם שקיעת התמה תום׳ ז״ל: ב רש״
 ואינו מוליכן פחות פחות מארנע אמות עכ״ל ר״ע ז״ל, אמר המלקט פי׳ דקאי רי׳ש
 אחשירי מחסרא שכתב ר״ע ו״ל במתכי' דלעיל וגיר ר״ש שלא יוליכם פחות פחות מד׳
 אמות גזרה שמא יעבירם וכו׳ כדפי׳ ר״ע ו״ל ות״ק סכר פחות פחות מד׳ אמות עדיף.
י ואשי׳ הן מאה . ולא כספרים מרס ה א ן מ ׳ ה י אפ ו ו כן בנ  וכתבו תוס׳ ו״ל ה״נ ו
׳ מוכח לאפי׳ הן מאה אכנו קאי דמפר׳ טעמא אע״ג דקשי ליה ידא מ מ  וכן בכו ד
. ׳ ט ו ו ר ב ח ת ל י ב ם ח ד תן א ו ר נ מ ו ח א ד ו ה י ;  ישמסיצאותו מיד ליד ע״כ: ר
 ביד ס׳• שכיס עשר דהלטת שבת סי׳ י״ז ובטיר א׳׳ח סי׳ כמ״ט. ופי־ ה״ר יהונתן ז״ל
 נותן אדם וכו׳ אם יש אדם צמא שיצא חוץ לתחים או שעומד בסיף תחומו ואין לו מיס
 לשתות או חילה יתקבצו הרבה בכי אדם שקנו תחומן בעיר ויבואו אחרים מתחום אותו
ך זו ל ה א ת  ההזלה או איתו הצמא ינותכין זה לזה ואין שם חלול שבת ע״כ: א״ל ל
. ריב״נ הוא לאמר לה לשמע" ליה לעיל פ״ד דאמר נכסי הפקר ה י ל ע י ב ל ג ר ותר מ  י
 קונין שביתה במקימן והוא תירץ רב אשי במסקנא דבגמ׳ פריך ולית ליה לר׳ יהודה הא
 דתכן בפי בחרא דביצה הבהמה והכלים כרגלי הבעלים דאם ערבו לצפון לא יוליכנו זה
 ללרוס ומוקי לה רבא לבתכית שקנתה שביתה ומים שלא קנו שביתה עסיקינן דבטלה
ן מיס שכתמלאו היום ממעין הנובע או מן הכהר לתכיא נהרות  חבית לגבי מים מו
 המושכים ומעינות הכובעים הרי הן כרגלי כל אלם ובטלה חבית לגבייהו מפכי שהיא
 טפלה להן כדתכן בשבת פ׳ המצניע את החי במטה פטור אף על המטה שהמטה טפלה
 לו ורבנן פציג׳ עליה למימר דצא תהלך זו דלא בסלה לגבייהו ואיתיב ליה רב יוסף מהא
מרו לתברו בשיירא אין שלא  דתניא ר׳ יהודה א־מר כשיירא נותן אדם חנית לחברו ו
 בשיירא לא ומשני רב יוסף נוסיה אלא כי חכו כמי במתני׳ בכיירא תנן ואביי תירץ
 בש״רא ואפי׳ חבית שקנתה שביתה ומים כקט'שביתה שלאבשיירא חבית שקנתה שכיתה
 ומיס שלא דנו שביתה ורב אשי מיקי לה בתבית של הפקר ומיס דהפקר כדפי׳ ר״ע ז״ל
 וכדכחיבנא וכתבו תוס׳ ז׳׳ל הכא בחבית דהפקר ומיס דהפקר עסיקינן דלא קנו כביתה
 לא לזה ולא לזה !אפי׳ חיץ לתחום היינו ממקום שביתת המים א:ל רוץ לתחום שיי הזוכה
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א שבר הר״ה למו ורבנן סכרי לאו כר״ה דמו ׳ י ר  ובגמ׳ מוקמי פלוגהייהו בצדי ר״ה ל
א ט סציגו רבנן עליה דר׳ אליעזר ה״מ היכא דאיכא ״  ואי אכליגו בצלי ר״ה לעצמא ה
 חטפי סי׳ סתס צידי ר״ה איכא חפוסי ר״ל נועצין יתדות ואבנים גדולות סמוך לכוחצ
א הוא דפציגי רבנן ״  שלא יזיקוהז קרונות וההוא אויר םביניהם קחי צדי ר״ה ובההוא ה
 ואמרי לאו ר״ה הוא ואסור לטלטל מתוכו צר״ה משום דאיכא הפסק ולא עיילי בהו רבים
 להדא אבל הכא דליכא חכופי אימא מודה ליה קמ״ל והא דקאמר ר׳ אליעזר מתוכה
 לרה״י למשמע כולה חצר ר״ה משוי לה איידי דאמור רבק מתוכה אמר איהי נמי מתוכה
 ופרכינן לרבנן אמאי נקטי מתוכה הא ר״א בתוכה מודה רכרמלית היא למקום מחיצה
א מי לא קמולית לן היכא לסלסל ״ ר  הוא דקא משוי ר״ה ומשני הכי קאמרי ציה רבנן ל
א התם ״ ר  מתוכה לר״ה ומר״ה לתוכה לפטור מפני שהוא ככרמלית צדי ר״ה נמי ל״ש ו
 לא קא לרסי לה רבים הכא קא לרסי לה רבים: פטור. אבל אסור ללאו ר״ה היא אלא
א ״  כרמלית והה״נ מתוכה לרס״י: וכתבו תוס׳ ז״ל והא רשבקי רבכן רה״י כלכקט ר
 וכקסי רפוח הרביס משום לר׳ אליעזר לבר על מקום מחיצה שיהא רשות הרבים
 וקאמר שאם הוציא מ׳יזוך החצר שהיא רשות היחיד למקום מחיצה הייב אבל רככן
 למיידי במוציא ומכניס לתוט ממש שנסלו כל מחיצותיה נקטי רשות הרבים שאצלה
 הנזכר במככה ולא רצו למכקט שאס הוציא מתוכה לתצר שאצלה משום ללא נזכר במשנתנו
נ להט נקטי ר״ה להוכיח מתוכה חלוק הרכה מר׳׳ה שאם לא היה ״  שהיה חצר אצלה א
 חלוק הרבה היה מותר להכניס מר״ה לתוכה אכל במה שפטור המוציא מרה״י לתוכה
 אין להוטח בחלוק הרבה לאפי׳ אין חלוק אלא מעט מר״ה פטיר המוציא מרה״י כיון
 שאין ר״ה ממש ע״כ: וז״צ הר״ס ז״צ חצר שנפרצה לר״ה המכניס מתוכה וכו׳ אי אפשר
׳ מתיצות  צפרש משנה זו כפשוטה שאע״פ שנפרצה צר״ה עליין היא רה״י שנשארו צה ג
 וזהו פירושה כמו שפי׳ התוס׳ ע״ס הגמ׳ וז״צ חייב לכרי ר׳ אציעזר בגמ׳ מוקי צה במקום
 מחיצה הסרוצה וכגון שבשני ראשיה לא נשאר כלצ משתי מחיצות שבצלה שמקום מחיצה
 זו שנפרצה אינו תוך מחיצות הנשארות ובלככא קמא נמקי לה כמן שאבלה להכ לרך באותו
ק שאבלו שם ור׳ ר  מקום ובררו צהס מקום מחיצות להיות שלהם• ללכת לרך ״שש בשביל ל
 אציעזר צסעמיה לאית ציה מה שבררו בררו ורבק סברי לאין להם כת לברור הלכך
 אע״ס שסוברין שם איגו ר״ה כיון ללא נמסר צרבים ואינו של •רבים כדאמרי׳ בפי שני
 שביצי בית גלגול קאמרת. ומתוכה לקאמר ר׳ אליעזר לאו לוקא מתוכה אלא משום מקמי
 רבנן מתוכה קאמר איהו נמ׳ מתוכה כלקאמ׳בגמ׳ והכי קמהלרי ליה רבכן אי אתה
 מולה שאם הוציא ממנה לד״ה שהוא פטור אבל אסור שאין לרבים כח שס ולכך חינה
׳ נפצו המחיצות סביב והויא כרמצית ה״נ מקום המחיצות קולס שיהיה כרמצית  נעשית ר״ה אט
א ופי׳ ״ ס . בםור איית סי׳ ש כ ״  שאין צהןכחמרירתן וכו׳ על׳צ למה שצריך להבכת המשכה ע
ת עיין במ׳׳ש בר״פ הזורק לשבת י ל מ ר כ א כ י ה י ש ג פ ל ופי׳ שם שנפרצה אפי׳ בככת: מ ״ ע  ש
ה בשבת לר״ה. רש״י ז״ל וכן מוכת ג״כ מתוס׳ ז״ל דלא ת ר ^ צ  בסי׳ שם כרמלית: ג ח
 נרסי׳ במתכיתין לר״ה שכתבו דהכא איירי כשנפרצה למטי או לחזר אחרת דהא לא קתכי
. פי״ז להלכות ה י ת ו ח ו י ר ת ש כ ומייתי לה ב&״ק דעירובין דף י״ז: מ ״  שכפרצה לר״ה ע
: ובנמ׳ מ״ש מרוח אחת דאמרי׳ סתחא הוא משתי א ״ ס ח סי׳ ש ״  שבת סי׳ צ״ה ובטור א
 רוחות נמי פתחא אי בעשר עסיק" ואי ביתר מעשר אפי׳ מרוח אחת כמי אסור ימוקי לה
׳ מ״ש מרוח ע ז״צ וכן אבית נמי פרט ״  רב בעשר כגון שנפרצה בקרן זוית כדפי׳ ר
 אתת למותר אפי׳ לעתיל לבוא לאמרי׳ פי תקרה יורד וסותם משתי רוחות נמי לימא
 סי תקרה יורד ושיחם ומשני דבי רב משמיה לרב כגין שנפרץ בקרן זוית וקרויו באלכסון
ע ז׳׳ל ושמואל איקי בבא לחצר ״  דאין התקרה פרושה ומהיתה על מקום הפרצה וכדפי׳ ר
 אפיי בפרצה יותר מעשר ואה׳׳־כ דאפי׳ מרוח אחת לאו סתחא הוא אלא דכקס שנפרצה
 משתי רוחותיה משום בבא לבית שנפרץ משתי רוחותיו למשתי רוחות ודאי לא אמריכן
 פי תקרה למיידי שנפרץ בקרן יוית וקרויו נפרץ בל׳ וכו׳ כמו שמפרש רש״׳ ז״ל באורך
: ורב לא אמר כשמואל לא״כ הו״צ אכסלרא פי׳ אפי׳ נפרצה שלישית ורביעית ש ״  ע
 במצואו מפרץ הקרוי עמהן ויש כאן ד׳ פיות ואפ״ה איכא למימר בטלהו יורד וסותם
 דרב לטעמיה וכי׳. שמואל לא אמר כרב אלכסון צא קחני וכתבו הוש׳ ו״ל אע״ג דצא
וה חשיב כמאן לחני ציה בהליא כיון דקתני  קחני כמי שנפרץ הקרוי כרוחב מכל מי
ה ל ט י נ : ש כ ״ ק לרפי לפרוץ באלכסון ע  שנפרצה משתי רוחותיה שאז לגיל הקרוי ציפוצ אבצ א
 קורתו או לייי גרס׳ רש״י ז״צ: כי׳ והוא כמו נקודות׳ ויחוח חקוב $*י(איוכ מ׳): וכתבו
 חוס׳ ז״ל במכלתין סכ״ק שכיטלו קורותיו או צחייו בפי׳ רש״י בכתיבת ידו נמצא כתוב
ן וכו׳. ירושלמי רב ור׳יוחנן י תר ם מו ר א מ ו  קורתו או לחיו והדין עמו: ר יוסי א
כ ועיין עוד במה שכתבתי בפ׳ חמישי ״  אמרי אשיר בין כשבת זו בין בשבת הבאה ע
: ר׳ יוסי אומר אם מותרין וכו׳ ירושלמי דכירקי׳ ידש״פ חומר בקודש ר׳ ׳  לפרה סי׳ נ
ק אמר רב ששת ג״כ בבבלי  יוחנן אמר צחימרא אסולין בין בשבת זו בין בשבת הבאה ו
ר יוסי כשם שאסורין לעתיד לבא כך אסורין לאוהה ״  גם ר׳ ייתכן נושיה ותכ״ה בהליא א
ח סוף סי׳ שב״ה: ״  שבח וכמו שפי׳ ר״ע ז״ל: ביל פי״ז להלכות שבת ס" צ״ל ובטור א
. ירושלמי ריש מכילתין וריש שבת וריש סוכה ובסי סושץ ץ ש ל ו פ מ ם ה ן גשרי כ  ד ו
. הואיל ואיכא שתי מרוצות לקסבר מבוי שיש לו ש ל ו פ מ י ה ו ב מ ן ל י ב ר ע  הסין: מ
ד ע ז׳׳ל. אמר המלקט הכי שמעינן ליה ל ״  שחי מחיצות לאורייתא הוי רה״י ענ״ל ר
 יהודה בברייתא ואמר רב אשי מתני׳ כמ* דייקא מדקתכי ועוד אייר יהולה מערכין יכו׳
ג דליכא ״ ע ל דמשמע ועוד זו א ו ע ב לקסבר שתי מתיצות לאורייתא הייכו לקתני ו ״ א  א
א מכיס דקשכר פי הקרה יירל ופיהם ״ א  פי הקרה מתיר ר׳ יהודה משוס האי סעמא א
: ח״ל ה״ר ש ״  מאי ועוד ש״מ: ופי׳ רש״י ז״צ שיש גירסא אחרת בזה וכתבה ופירשה ע
 יהונתן ז״צ ועוד א״ר יהודה מערבין במבוי המשולש אע״ג דליכא למימר כיה פי תקרה
 יורד וסותם מערכין כלומר משתתכין בי וממלסצין בכולו כיון דאיכא שתי מחיצות שלימות
 לס״צ דשתי מחיצות דאורייתא ואט׳ לטצטצ בתולי ומתוכו צרה*׳ וכ״ש צחומרא שהזודק
 מר״ה לתוכו כהוא חייב חטאת לרה״י גמורה הילו עכ״צ ז״ל: ובירושלמי וחכמים אוסרין
׳ : מהו שיהא צדך מחיצס ר  צא אמרו אלא וחכמים אוסרין הא חיוב תטאת אין כאן

א ק ר ק פ י ל  בא אמר כריך מחינה ר׳ יוסי אומר אין צריך מחיצה: ס



 מסכת מלאכת שלמה עיריביז כג
 שימחו ויצא הימנה והכי קאי במסקנא. ועיי במה שכתבתי בשם ה׳׳ר שמשין ז״צ שם פ״ח
. גרסי׳ הד״ש בשורק כמו על בלעי ו ק ו . גרסי׳ בחולם: ר ק ו ר : וכן לא י ׳  סי׳ י
. טלהו מחני׳ בפט״ו להלטת ׳ ט ה כריה ו ת ש י ד אדס בדודי ו ו מ ע  רוקי: ו לא י
 שבת סי׳ ב׳ ג׳ וגמור א״ח סי׳ ש״ו ושנ״א ומייתי לה נגמ׳ לשבח פ״ק רף י״א ויפי
. ובגמ' רישא רבנן להכי אוקימנא לעיל להא לקתני עומד אלם ברה״י ׳  עושין פסין לף כ
 ומעלעל נר״ה כלכחבינן לעיל ולא גזרי׳ שמא יכניס והכא גזר שמא ימים כר״מ א״כ
 סיפא ר״מ אמר רב יוסף בחפצים הצריכין לו אפיי רבנן מולו לנזריכן בהו למחוך שהוא
 צריך להם יכניסס אצלו הלכך מפקין הללו צריטן לו וגזר״ לילמא יכניס אצלו וקשיא
ק י  לתיפיק ליה דקא מעייל מר״ה לרה״י כמו משתין ורק מר״ה לרה״י ורש״י ז״ל ת
 לקמן לל״ל למשתי] ורק לשותה עביל עקירה והנחה בחל לשיתא למשקים נחים בתוך
 פיו שהוא מקום פטור ואע״נ לחחרין ונבלעין אין לחוש הואיל ונחו במקום פסול ואע״נ
 לבמקום שאין [בו] ל׳(אמות) על ל׳(חמות) אמרינן ובלבל שלא יחליפו התם גזרינן ליצמא
 אתי לאפיקי בהליא אבלהכא אי אפשר כלל שלא יניחו מעט בפיו קולס שיבלע אבל במשתץ
 ורק לא חשיב פיו מקם פטור טון לפיו וגוש הם במקום אחל ולפירושו זה היה מותר
 להוציא [ראשו] ברה״ר ילרוק [כיון] לפיו במקום אחר הוי מקום סטור חוס׳ ז״צ שס פ׳
 עושין פסין ועיין עול שם ויש מ!ה בפסקי הרא״ש ז״צ: ועיין בהר״ן ז׳*צ פ״ק לשבת
. אביי מוקי צה ת ג ן כ כ : ו ׳  לף ק״א ושם בשצסי הגבירים ורמזתיו בפ״ק לשבת סי׳ ג
 בגת שאינה גבוה עשרה להיא כרמלית לאי רה״, הא תנא ציה ואמר רבא היא גופא
 נזירה ואנן ניקום ונגזר נזרה לנורה אלא וכן בגת לענין מעפר כלפי׳ ר״ע ז״ל ופי׳ רש״י
 ז״ל ומתני׳ לקתני וכן בגת ר״מ היא וה״ק לא יעמיל ע״נ קרקע וישתה בגת בלא
 הפרשת מעשר אא״כ הכניס ראשו ורובו לגת. וכן פירשו תוס׳ ז״ל להייט כר׳ מאיר:
. גרסי׳ וה״ק ם י ה פ ה ט ר ש ע ה מ ט מ ט אדם וכו׳. בטור א״ח סי׳ שנ״א: ל ל ו  ק
 וכיציה לשון ר״ע ז״צ. אמר.המצקט וכן הוטחו רפ״י וחוס׳ ז״צ וכתוב בב״ישס סי׳שנ״א
 ולבדי רבינו יעקב בזה הס עצ פי פירוש רש״י ז״ל לקולט אפי׳ למעלה מעשרה שרי
 והא דתכי צמטה מעשרה משום שריותא לצנור במצרף הוא למצרף הייט שמחבר ילו
 צצנור צא שרי אצא לוקא למסה מעשרה לציכא למיגזר באינו רחב ד׳ אשו רחב ד׳ משום
 לאסילו אס היא רחב ל׳ כרמלית היא כיון שאינו גבוה עשרה אבצ צמעלה מעשרה
 אסור לצרף אפי׳ אינו רחב ל׳ גזרה אטו רחב ל׳ להוי רה״י כיון שהוא למעלה מעשרה
. ואית דנרסי למעלה מעפרה ובסיפא למתני' נמי  ע״כ ומבוארין בפי׳ רש״י ז״ל בנמ׳
 אית דנרסו ומן הצנור ומכצ מקום בוי״ו וכבר דחה אותם רש״י ז״צ אצא ה״ג מ״מ
 וכדפי׳ ר״ע ז״ל: והרי״ף והרמב״ם וה״ר יהונתן ז׳יל גרסי למעלה מעשרה טפחים ומן
 הצנור מכל מקום ושותה ומפני אהבת הקיצור לא המתקתי פירושו דרכינו יהונתן ז״ל אבל
 בנרסת הגמ׳ דגרסי הרי״ף והרמב״ם ז״צ דאוקי צה רב כחד ן במזתצם שצ שלשה עפר
רס ה״ר יהונתן ז״צ כותייהו אצא כגרסת רש״י ז״ל דגריס  טפחים וצא יותר נראה דצא ג
 הכא במזתלה פחות משלשה עסקינן וכו׳ וכן ראיתיה ג״כ בהרח״ש ז״ל: בפי׳ ר׳׳ע ו״ל ובנמ׳
. אמר המלקט פי׳ רפ״י ז״ל לאש יש בצנור ד׳ ברוחב ׳  מוקי לה כשאין בצמר ל׳ עצ ל
 אכיר לצרף ואע״נ ללממה מעשרה הואי ולבול נמי ליכא אפ״ה כרמליח מיהא הוי ומפיק
ר בדיה וחוליתו גבוהה.  מכרמצית צר״ה ע״כ פי׳ שהרי חלק רשות לעצמי: ז בו
. ובגמ׳ י  ביל שם סס״ו סי׳ מ׳ י׳ ובשור א״ח סי׳ שנ״ל ומייתי צה בפ״ק לעירובין לף ה
 במאי עסיק" אילימא בסמוכה לכוחל בחוך ל׳ טפחים למה צי חוליא עפרה בור גוסיה
 רה״י היא ואין כאן ר״ה מפסקת לטון שאין ל' טפחים בין המוציא צטתצ צא לרסי ליה
 רבים כלצ והיי מקום פטור ומוקי צה רב הונא במופצנת ל׳ טפחים מן הטתצ ואי צאו
 לאיכא חוציא עשרה קמטלטצ מרה״י לרה״י לרך ר״ה ור׳ יוחנן אמר אסי׳ תימא בסמוכה
 מחני׳ לאו כלס״ל לתהוי חוליא עשרה צבל מבור אלא ה״ק בור גרייה וחוציתו סביביו
 וסך הכל גבוה עשרה מקרקעות הבור לה״י גממלאין ממנה לחלון והא קמ״ל לבור
 וחוציתו מצסרפץ לעשרה ופי׳ ה״ר יהונחן ז״ל להא קמ״ל לאע״פ שאין החוציא העומלת
 סביביו חזקה ובריאה שיוכל איש להשתמש בה כרצונו כל לבר קצ וכבל אפ״ה מצסרפת
 לבור להיותו רה״י שאס לא היה עמוק עשרה מיקרי כרמלית שהרי יש ברחבו ל׳ ואסור
׳ ח ף . בפ׳ מבזי ל ׳ ט ה ז י ד ה ב פ ש  לשצשצ דציו שם דמכרמצית צרה״י קמטצסצע״כ: א
 והתם הגירסא זורקין לה בשבת וכן הוא בהרי״ף ובהרא״ש ז״ל: וז״צ ה״ר יהונתן ו״צ
 וכן אשפהיוכו׳ אכפה הסמוכה לכותל בין שהיא סמוכה בתוך ל׳ טפחים בין שהיא
ן שהיא גבוהה עשרה ספחים מרה״י  רתוקה יותר מותר להשליך שם שוסכין שלו לטו
 לרס״י בלרך אויר מקום סטור קא מסלסל שאס לא היתה גבוהה עשרה מקרייא כרמצית
 ואסור לזרוק מרה״י לכרמלית ואע״ס שתהיה כמוכה לכותל לגמרי כ״ש אס תהיה רחוקה
 ממנה ל׳ לקא מטלטל נמי באויר ר״ה ע״כ: וראיתי להעתיק הנה כצ לשון ספר לבוש
 החור בסי' שנ״ל שממנו מתבארת מתני׳ יפה וזהו בור בל״ה וחוליחו סביבו אפי׳ אין
 החזציא נבזהה עשרה והבור היא עמוקה עשרה עם החזציא שהיא רה״י בפני עצמה
 אס הבור עומד בתוך ל׳ מפחים לרה״י מותר למצאות ממט מחלון שצ רה״י מפר שראש
 החוציא שסביבו הוא מקום פטור ו׳הרי הוא־ שואב מרה״י לרה״י דרך מקום פטור וה״ה
׳ אין שם חוליא כצצ והבור בפני עצמה היא ט  אס״ אס אין החוליא גבוהה שלפה או א
 עמוקה עשרה מזתר שטון שאין בינה לבין הכותל ל׳ ספחים צא לרסי לה רבים כלל וה״ל
 מקום פטור וממלאים ממנה לרה״י ואע״ג לאמרי' לעיל סי׳ שמ״ה סעיף י״ט למקים
 שאין בי ל׳ לא הזי מקום פטור אלא כשהוא גבוה ג׳ שאני הכא לכל הפסק שהוא בין בור
 ובוחל שהוא פחות מל׳ צא לרפי לה רבים כלל וכיון שכן אע״ס שהוא סמוך לר״ה מקום
 ססור הוא ככצ מקום שאין בו ל׳ וגבוה עשרה אבל אם הבור הוא רחוק מרה״י ל׳ טסחים
 אין ממצאין ממכה לרה״י לה״צ מוציא מרה״י לרה״י לרך ר״ה או לרך כרמצית שאסור
 ואע״ג לאמרי׳ צעיצ ריש סי׳ שכ״ג שמותר צכחחלה לזרוק מרה״י צרה״י לרך ר״ה לוקא
 לזרוק מותר שלא מצינו שהיה במשכן כמו שנתבאר שם לעיל אבל להושיט אסור שק
 מציני במשכן שהיו מושיטים הקרשים מעגלה זו לעגלה זו לרך ר״ה יהעגלות היו רס״י
ק לפיכך זריקה מותרת והושטה ב  אבל לא היו זורקים אותן שאין הקרשים נזרקים מפני ט
 אסירה מן התורה ומצוי מיס מן הביר העומל בר״ה לבית למיא להושסה מרה״י צרה״י

 ליל

 בהן תתלה צא יוליכו אותן למאי לפרי׳ לעיצ 3פ׳ מי שהוציאוהו לכרנצי כל אלם לקחני
 נבי נהרות המיסכין היינו כרגצי הממצא שאפילו אם נתנם לאתר הרי הן כרגלי הראשון
 הממלא והא לקאמר מתנו לחברו וחברו צחברו צאו משום לצא מצי אזיל התם אצא משוס
 לאסור להעביר ל׳ אמות בר״ה ועי״ל ליכול להוציאם חין צחחום שצ אותו שזכה בהן
 תחלה וכגון שלא נתכוין לזכות בהן לא לעצמו וצא לאחרים בהגבהתו אלא מה ששותין
 וכענין זה אפי׳ ט״ס שייך לשמת טחנה צחברר וחברו לחברו אע״ג לליכא איסור ל׳ אמות
. בפ״ק לשבת מייחי צה בדף ה׳ וכחט שס תיס׳ ז׳׳צ א פ ו ק ם א ל ה ר ע פ ס א ב ר ו ק  ע״כ: ג ה
 לצרבא לצא גזר התם בכרמצית גזרה לגזרה גבי לא יצא החייט במחטו הא לנקס הכא
 ספר לאשמוע" דאש״׳ ספר אם אין אינולו בילו אסיר לאסוקי ר׳יש לאמר כל לבר
טל  שהוא משוס שבות איט עומד בפני כתבי הקלש ע״כ: ואיתא כמי נפילקין לף ק״ג ו
 סס״ו להלכות סבת סי׳ כ״א וכתב שס הי־יב המניל למתוך הסוגיא משמע ללוקח כתני
 הקלש אבל שאר לברים מכי נחו להו אסיר אסי׳ תוך ל׳ אמות והיא לעת הרשב״א ז״ל:
 ובסיר א״ח םי׳ שנ״ב: ובגמ׳ האי אסקופא היכא למיא אילימא אסקופא רה״י ולפניה
 רשות הרבים וקאמר מתני׳ אע״ג למונח ראשו אחד בר״ה גזצלי לרה״* וצא נזרינן דיצמא
 כסיל טציה מיליה לאיכא תיוב מטאת ואתי צאתוי מני ר״ש היא לאמר כצ לבר שהוא
 משוס שבות אינו טומל בפני כתבי הקלש'לאי ר׳ יהולה הא אמר אס מםילק מן הארץ
 מלא החוט גוללו אצלו דציכא למינזר מירי אבל הונח כל דהו אס־ר דנזרי׳ אגלי בילו
׳ ט  אמו היכא לנפיל טליה אימא סיפא ר׳ יהודה אימר אפ׳׳ אינו מסולק מן הארץ ו
 ל״ש אומר אפי׳ בארץ עצמי גוללו אצלו רישא וסיפא ר״ש ומציעחא ר׳ יהולה אמר רב
 יהודה אין רישא ומ׳ רבה אמר הכא באסקופא נליסת עסיקי׳ ורה״י אבל נלרסת היא
 סי׳ דרנל הרבים עוכרת עליה ומשוש בזיון דכתבי הקדש שליוה רבנן ול״ד לקורא בגנ
 זהתם ציכא בזיון טצי האי מש״ה גזר ר׳ יהודה אבל בהא מולה דביזן דאגלו בידו
 ושבות בעלמא הוא צא נזרינן איתיביה אביי תוך ל׳ אמות גוצצו אצצו חיץ צל׳ אמות
׳ מה לי תוך י ל׳ אמות מה צי חיץ י  הופכו על הכתב ואי אמרת באסקוכא נלרהת עסק
 לל׳ אמות הא כולה שבות הוא אלא אמר אביי ככא באסקיפא כרמלית עסיקינן ור״ה עוברת
 צפניה תוך ד׳ אמות לאי נפיצ זמ״תי ציה צא אתי לילי חיוב חטאת שרו ליה רבנן תוץ
 צד׳ אמות דאי מייתי ליה אחי לידי חיוב חטאת לא שרו ליה רבנן ופרט׳ אי הכי תוך ד׳
 נמי ניגזור דילמא נפיצ טציה מידיה ואזיל ומעייצ ציה מר״ה צרה״׳ ומשני הכא באשקופא
הט מידכר יאב״ע באסקופא שאינה ארוכה וסתם כתבי הקדש עיוני  אחכה לאדהכי ו
 מעיין בהו ומנח צהו וא״נ מעיין בר׳׳ה ועייצ צהו צהליא צרה״י הא מני בן עזאי היא לאמר
 מהלך כעומל זליכא צמיחש ליצמא זריק להו למילה בן עזאי בזורק להא אין מזרקין
ג וכו׳. חוס׳ פ״ח לשבת לף פ׳ ולפ׳ הזורק ג ש ה א ר א כ ר ו ה ק י  כתבי הקלש: ה
. להגן על האותיוח שלא יעלה אבק עליהם וננמ׳ ב ת כ ל ה ו ע כ פ ו : ה ׳  לשבת לף ק
 פריך והתניא טחבי סכרים חפיצין ומזוזות צא התירו להן להפוך יריעה על פניה אלא
 סירס עציה את הבנל התם אפשר הכא לא אפשר לפרוס עציה סילר שיוסיף עצ חטאתו
ע ז״ל ומתני׳ ״ . כך נ״ל: בסי׳ ר ט ו א ה ל א מ ל : א  פשע ואי לא אפיך איכא בזיון ססי
 חסורי מחסרא וכו׳. אמר המלקט סי׳ לפרט׳ בגמ׳ א׳ הכי לבכותל משופע עסיקי'
 אימא סיפא ר׳ יהולה אומר אפי׳ אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החיט גוללו אצלו ואמחי
ד מחסרא וכו׳. ובירוכצ׳ מחלפא שיטתיה לר׳ יהולה חמן הוא  והא נח ומשנינן חסו
 אומר אסור להשתמש באייר עשרה וכא אמר הכין א״ר יוחנן צית כאן ר׳ יהולה אלא
. ביל פט״ו להלכות שבת סי׳ ל׳ ובטור א״ח ׳ ן יכו ו ל ח י ה נ פ ל  ר״מ ע״כ: ד זיז ש
 סי׳ שנ״נ. וכחכ ה״ר יהונחן ז״ל וכמו ק אם יוצא הנסר על חצר חכרו נמי לא שרינן
 להשתמש העליון עליו.אלא כלים הגשבלין ללילמא אחי צאשתמושי מרשות חברו שצא
ד מ ו  ערב עמו לרכותו או שמא יוציאנו מרכוח חברו לר״ה ויחזירנו אח״כ לביתו ע״כ: ע
ו ובטור א״ת סי׳ ש״נ. ובנמ׳ מתני ליה רב ״ ט ס ״ ר ס ש ל י י וכו׳. ב ם ברה״ ד  א
 חיננא בר שלמיא לחייא בר רב קמיה דרב לא יעמוד אדם ברה״י ויטלטל בר״ה א״ל
 שבקח רבנן וענדח כר״מ דאיהו הוא דגזר שמא יניא אצלו לקמן בסירקין בההיא לחכן
 צא יעמול ויפתח כפי פי׳ רש״י ז״ל והיא סבר מדסיפא ר״מ רישא נמי ר״מ ולא היא
 סיפא ר״מ דשא רבנן וכתבו תוס׳ ז״צ פי בקונט׳ סיפא ההיא ללא יפתח לאיירי בה
 ר״מ וק״ק להיא רתוקה יותר מלאי ונראה צר״י לסיפא לצא ישתין וצא ירוק לפצינ עלה
 ר׳ יהילה יסתס בר פלזנתיה לר' יהולה ר״מ ומיהו קשה וכו׳ ע״כ: בפי׳ ר״ע ז״צ לשין
 המתתיל עומר צריך להגיה שם עומל אלם ברה״י בבית או על הגג ונוטל חפץ מכאן
: ובירושלמי לא סיף לבר עוכנל אלם ברה״י ומטלטל בל״ה כר״ה ומסלסל בלהיי ׳ ט  ו
 ע״כ אפשר שר״ל לא סיף לבר מסלסל מעומל שהיא לרך עראי אלא אפי׳ לרך קבע איכ
 ר״ל צא סוף דבר שימד ונו׳ ככומר כאינה מוסכמת לר״מ פליכ עלה כמבואר לעיל
. ארישא קאי דמטלטל בר״ה ת ו מ ׳ א ד ץ מ ו א ח צי ו א י ל ד ש ב ל ב  בסמוך בבבלי: ו
 קתני שלא יטלטלנו ד׳ אמות בר״ה וב;מ׳ בלשון שני הא הוציא פטור אבל אסור לימא
 תהוי חייבתא לרבא דאמר רבא המעביר חפץ מהחלת ד' לסוף ד והעבירו דרך עליו חייב
 ואע״ג להעבירו לרך מקוס פטור עצ ראשו אצמא בחר הנחה ועקירה אזלינן ומשנינן
י ם ברה״ ד ד א ו מ ע א י  מי קחני פטור אבצ אסור לילמא אם הוציא חייב חטאת: ד, ל
׳ נ׳ ובטור א״ח סי׳ ש״נ ובגמ׳ פ׳ עושין . ביל פי״ג להצטת שבח ס ׳ ט ן ו ישתי  ו
. והרא״ש פ' במה אשה לף קפ״א כתב לבהא ללא יעמול ברה״י וישתין י  פסין לף כ
ן ברייה. למפיק וכו׳ לכון ר״ע י״ל ע״כ. ישתי  וכן לא ירוק מולו כ״ע לה׳׳ה בכרמלית: ו
קו ש רו ל ת נ י ש ף מ ר א מ ו ה א ד ו ה  אמר המלקט למחשבתו משויא ליה מקוס: ר׳ י
. אע״ג לאמרינן בפ׳ המצניע המוציא כלי בפיו ובמרפקו פטור צ״ל להחס אין לרך ו י פ  מ
ק או דברים שדרכן בכך מיחייב חטאת כלאמרי׳ בכריחות ח  להוציא כלים בפיו אבצ ה
 פ׳ אמרו לו אס היתה שבת יהוציאו בפיו חייב תסאת ה״ר יהונתן ז״ל: ובעל הסורים
 בא״ח ס״ס ש׳ינ ס״ל דר׳ יהודה לא פלינ את״ק ולפיכך פסק כמותו: ובגמ' פריך אע״נ
 ללא הפיך מחייב ר׳ יהולה והתנ; פ״ח למסכת כציס היה אוכצ לביצה נידיס מסואבות
 והכניס ילי לתוך פיו ליטול את הצרור ר׳ מאיר מסמא ירי יוסי מסהר ר׳ יהולה אומר
 אם׳ היפך טמא אם לא הי5ך טהור ומשני ר׳ יוחנן מוכלפת השיטה פי׳ החציף ר׳ יהולה
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 חברו של ר׳ יוסי: ובגמ׳ בניטל באגדו כשהוא קשיר ותלוי כחבל של קיימא וראו• לסלמל
 ע״י אותו חבל ואינו נפסק בידים כ״ע ל״ס לשרי לכיון לקשור ותלוי יפה מובחא מילהא
 ללנעול קאי ולא מיחד כבונה כי סלעי כשאינו ניטל באנלו שהחבל דק ואם היה רוצה
 לטלטלו משיטלטלני באותו חבל מיד נפסק למ״ס כיון ליש בראשו גלוסטרא תורת כלי
 עליו ומ״ס כיון דאינו נישל באנדו לא ופירשו תיס׳ ז״ל דס״ל לר׳ יוסי כר׳ יהודה דשר׳
 בני.ר והכא איירי בקשור בעברא דדשא דמודה ר' יהודה גשאינו ניטל באנדו כדמוכת
 בסמוך בגמ׳ ומש״ה בעי במתני׳ שיהא בראשו גליסטרא ומתני׳ דלעיל דדלה שבמוקצה
 וחלקי! שבפרצה דבעי שיהו נבוהין מן הארז נראה לפ׳ אע״ג דיכול לעמוד ע״י אותו
מ אינו ניטצ נאגדו שאס היו חצין לטלטלו ממקום למקום ע״י׳ אותו חבל היה ״  חבל מ
 נפסק מש״ה צריך שיהיו נניהין מן הארץ ואתיא נמי כר׳ יהודה דכותיה הסקינן דאי הוה
 ניטל באגדו אפי נגרר ובלא נלוסטרא ואפי׳ קסיר בעברא דדשא מתיר ר׳ יהודה כדמוכת
א וכזי. שלהי י ר ב ל מ ת ש ס נ כ ה בבית ה ש ע ר מ ז  הכא בגמ׳ ע״כ: א״ר אלע
 האשם רבה אמרי ר׳ אמי זר׳ אסי כל כך נחלקו בהאי נגר בבית הכנסת של טבריא
 עד כנחלק ס״ת בתמתן וא״ר יוסי בן קסמא המה אני אס יהיה בית הכנסת זה ע״ז וכן
 הוה רחמנא לישזבן: ובירושלמי לשקלים ס׳ שני קאמר בבית הכנסת של טרסייס אפילו
: ר׳ יוסי אומר אישיר היו נוהנין בו והתירוהו להם ואייה והא ל  בירושלמי מכתיבת י
 אמרי׳ בנדרים בפ׳ ואלו נדרים ובס׳ מקום שנהנו דברים המוחרי[ ואחרים נהנו בהן
 אישור אי אתה רשאי להתירן בפניהש וי״ל דהיינו כשיודעין שמותר ומחמירין על עצמן
 שלא ירנילו בני אדם להקל ויבואו ל:תיר איסור אכל אם מחמירין מחמת טעות מיחד
ן וכו׳. שבת פ׳ כל הכלים דף עלי ו ר הנברר נ ג א נ  להתיר בפניהם תיש׳ ז״צ: י
 קכ״ו א״ר יהושע בר אבא משמיה דעולא מאן תנא נגר הנגרר ר׳ אליעזר היא דאמר
 התם פ׳ כל הכלים גבי פקק החנון תרתי בעינן קשור ותלוי אבל ס״ש בחרא דשבת
 סתם לן כחכמים וכמו שכתבתי שם וסמכינן אההיא סתמא משום למעשה רב: וכתבו
 חוס׳ בשם ר״ת ו״ל שכתב בשכר הישר למלנקט תנא פליגתא לר׳ אליעזר ורבנן בפקק
 החלון לשייך ביה חוס׳ אהל ש״מ לפליג׳ באהל וליכא למימר ללוקא באהל פליגי ולא
 בטלטול דהא בההיא לנגר לא שייך אלא אישיר טלטול ואפ״ה איפלזג בה ר״א ורבנן
 לע״כ איבעי לן למימר דת״ק דנגרר היינו ר״א דרבנן שרי אפי׳ בפקק החלין כ״ש
 בנגר ללא שייך איסור אהל אלא איסור טצטזל אלא ולאי בתרה׳ פליגי דר״א אשר בפקק
 החלון ומשוס טלטול בשאין תורת כלי גמור עליו ואפי׳ יש עליו תורת כלי גמור כגון שיש
 לו בית יל אשר מכל מקום מכוס תוספת אהל עראי כיון לבטליה בפקק ורבנן לשרי
: ל ״  אפי׳ אין עליו תורת כלי דלית להו אלא משום טלטול ולא משום אהל עכ״ל ו
: ׳ . היינו שתינו לא קשור ולא תלוי כלל: וביל שם סי׳ י ר ו ס כאן א ן ו א ח כ נ ו מ ה  ו
ן וכו׳. בהלכות שבת פה״נ סי׳ כ״ה ופי׳ בערוך וגם רל״ק ו ת ח ת ן ציר ה י ר ד ה ב מ  י
 בשרפ צור פי' ציר נוקבין הדלת וקיבעין בו עץ חד כדי להכניסו באדן לחזור לכאן ולכאן
 ואס יצא מן הדלת מחזירין אותו בשבת ועיקרו שתי ידות חרגימו חרין צירין ופי׳ הצמר
ן א כ ן ו א ן כ ו י העל : ו  הוא התור שבאדן ע״כ: ור״ע ז״ל פירשם בספ״ק דמועד קטן
ן דיצא עליון כולו נופל וה״ל כמנה עכ״ל ר״ע ו״ל. אמר המלקט דקסבר . לטו ר ו ס  א
 יש בנין בכלים ומלאכה לא הותרה במקדש דעל שידה • חיבה ומגדל מפרשינן לה
 כגמרא אבל בדלתוח בתים ובורות ויציע אפי׳ במקדש אסור בין עליון בין תחתון
 ור׳ עיבדיה ו״ל שנתב סתם ניר החחתון של ללת לאו לוקא ולאי וכדכתימא:
ש וכוי. פכ״א דהלכות שבת סי׳ כ״ז ובטור א״ח סי׳ שכ״ח ד ק מ ה׳ ב ; דמי י ר ד ה ג מ  י
 ומייתו לה חוס׳ פ׳ במה חשה לף ש״ל ובפ״ק לבינה דף י״א וכתב רש״י ז״ל זה אחד
 משלשה דברים האמורים במס׳ כיצה שהתירו סופן מכיס תחצתן ע״כ: פירוש אבל כהן
. מן הגמ׳ משמע ה נ י ד מ א ב  דלאו בר עבודה הוא דלא שייך האי טעמא לא: אבל ל
 למתני׳ מיירי שניטלה מכס בכונה אבל אס פירשה מאלי' שהוא לח נטלה מדעתו מחזירין
״ל: וכתבו תום׳ ז״ל מחזירן  למילתא ללא שכיחא היא ולא גזרו בה רבנן מה״ר יהונתן ו
 רטיה במקדש אבל לא במלינה. פי׳ בקונמ' גזרה שמא ימרח אבל לשחיקת סמנים ציכת

 למיחש כיון דמחתמונ הוה עיליה וקשה דבפ׳ במה אכה אמרי׳ אשה יוצאה בפלפל ובגרגר
 מלח ואם נפל לא תחזיר ואמאי כיון דכבר הוה עילוה וי״ל דהתם טעמא הוי צפי שנראה
 כמי שמתכוין להוציא לחוץ זאתי למישרי הונחה והר׳יר •וסף פירש לשם הטעם משים
 שחיקת סמנים וכן יש לפרש בשמעתץ ונקיט רטיה לרבותא דאע״ג דאיכא למיחש לשתיקת
ע ז״ל המתחיל ואס בתחלה שלא היתה  סמנים אפ״ה מחזירן במקדש ע״כ: בסוף לשון ר״
 קשירה וכו׳ דקאמר מיתר צהחזירה בכל ננקום. אמר המלקט כתבו ע״ז חוס׳ ו״ל וא״ת
 ומ״ש לאמרי׳ גבי פלפל וגרגר מלח נפל לא יחזיר וי״ל להך לפלפל איירי שנפל ע״נ קרקע
 והנא שנפל ע״נ כצי ועי״ל ההיא לגרגר מלת אתי כר׳ יהולה לאשר הכא בברייתא
. ואע״ג לקשר אב מלאכה הוא במסכת שבת רש״י ש ד ק מ א כ מ י ן נ : קושדי  בגמ׳ ע״כ
 ז״ל: וביד שס פ' עשירי כי׳ ו׳ ובגמ׳ זרמינהי:ימח כיניר שנפסקה לא היה קישלה אלא
 עינבה ומשני לא קשיא הא ר״ש הא רבנן דתניא בן ציי שנפסקה לו נימא בכנור קושרה
 ר״ש אומר עונבה מתני׳ רבנן לס״ל כר׳ אליעזר בחדא דמכשירי מצוה דוחין כנין בשאי
 אפשר לו לעשות מאתמול כלקתני שנפסקה לו טמא בננורו ופליגי עציה בשאפכר לעשות
 מבעול יום הלכך בתחלה אשור זאנ״א הא והא רננן דמכשירין שא״א מבע״י לוחץ והא
 לקתני מתכי׳ קושרה כשכפסקה באמצעית שאלמלא עוכבה לא תשמע קולה והא לקתני
 עונבה כשכפסקה בראשה שאין צריכה שס חזוק כ״כ יסגי לה בעכינה זאב״א הא והא
 באמצע הא ר״ש הא רבנן וברייתא לקחני לא היה קושרה מלאורייחא שרי רס״צ נמי ר״ש
 מכשירין למצוה לוחין היכא לצא חפ:ר להו מאתמול ומשוס גזרה הוא לגזר אמצע אמו
 מן הצד אבצבעצמא דציכא למגזר מידי דחי ורבנן סבר׳ צא גזריכן ע״כ: ובירושלמי
 א״ר יוסי ב״ר בון דר״ש בן אצעזר היא דתכיא רשב״א אותר נימא נכסקה מן הכנור אם
 קשורה היא אינה משמעת את הקיצ אלא משצשצו מצמעצה ועוכבו מלמטה ע״כ: ואיתא
 בגמ׳ בסיף ברייתא דבן לוי שכתבתי בסמיך: וכתב ה״ר יהונתן ז״צ וקסבר האי תנא
 עיקר שירה בכצ׳ שאם היתה עיקר שירה בפה צא היו מתירין במקדש אפי׳ קשירה
. כתבו תיש׳ ז״צ דר״י מפרש צכחחצה אשי׳ נפסקה היום ה ל ח ת ס ב א  באמצע ע״כ: ו

 ורוצה

 (דרך ר״ה) ואסורה אא״ב תהא החזצ׳א שסביב הבור גבוה י׳ שאו יהי׳ הכל רשות היחיד
 מעומק הבור עד שפת החוליא ושפת החוליא היא למעלה מי׳ של ר״ה שהוא מקום פטור
 ואז כשמוציא המים מן הבור דרך ראש המוציא לבית היי מוציא מרה״י לרה״י דרך מקים
 פטור שמותר צכתחצה; אשפה בר״ה שהיא גטה עשרה ורחב ד׳ אם היא של רכים
 מותר צזרוק לה מרשות היחיד הקרוב לה שכיון שהיא גטה י׳ ורחב ד׳ אף על גב
 שהיא של רבים מ״מ רה״י הוא וכבר אמרנו צמעלה שמותר לזרוק צכתחצה מרה״י לרה״י
 לרך ר״ה ואע״ג דרה״י דהכא הזא גבוה ממנו או נמוך ממנו מותר ולא חייש״ הנא
 שמא יתגלגל לר״ה מה שישליך בתיכה וילך ויטלנו כלחיישי׳ לעיל גבי ב׳ בתים שבצדי
 ר״ה צפי שאין מטיצין לאשפה כצי אשר חפן בו אצא כלים ולברים מאוסים או שברי כלים
 א״נ י״צ למיירי שרה״י סמוך צה פחוח מל׳ זהויא צה מקום פטור במו שנתבאר בסמוך
 גבי בור וה״צ מטצטצ מרה״י צרה״י דרך מקום פסור ושרי ואס האשפה של יחיד אשור
 לזרוק לה משום דיחיד עתיד לפנותו אשפתו ויבואו לשפוך שס כדרכן נם אחר שפינהו
. ביד שש כפט״ז ובטור ׳ ך וכו ס י א מ ו ה  ונמצאו שופכין לר״ה ממש ע״כ: ה אילן ש
ן י ה ו ב ו ג ו שרשי : הי ל  א״ח סי׳ שס״נ זיגמ׳ פ״ק למכלחין לף ט״ו ובפרק הישן לף כ״
 מן הארץ. ביד טס םכ״א סי׳ ח׳ ובשור א״ח סי׳ שצ״ו. ובגמ׳ אתמר שרשי איצן
 סיוצאין צמעלה משצסה לתוך שלשה סי׳ ללאחר שהגביהו שצשה חזרו וכספו רנה אמר
 מותר להשתמש בהן לכל פחות משלשה לארעא ארעא הוא ורב ששת אמר אסיר להשתמש
 בת; כיון למכת איסור קאתו אסרין ופרטי צרבה ממתני׳ לקתני שרשיו גבותין מן הארז
 נ טפחיס לא ישב עציהן ה״ד א׳ דלא הלרי כייפי פשיטא אכחי לא אכמעי׳ תנא במס׳
 ביצה פ׳ בחרא אצו הן מפום שבות לא עולין באילן וכו׳ אלא לאו אע״נ דהדרי טיפי
 ואשמעי׳ דצא ישב על הכפיפה ומשני צא צעיצס דלא הדרי כייפי והא קמ״צ אמ״ג דצח
 אחד שום לארץ שהקרקע גטה כצדו אחד ומודה רבה היכא דשלשת צדדיו גבוהין מן הארץ
 לאשורה צל השוה לאלץ: הדלת וכו׳. ביד שם סכ״ו שי׳ ח׳ ובטור א״ח סי׳ שי״ג
 והאי דלת מיירי ללא היתה קבועה בציר לאם היחה קבועה בכיר אע״פ שאין לה ציר
 עכשיו אמרי׳ בגמ׳ נועצ בה אע״פ כאינם גבוהין אם קשורין ותלוי׳;: ופי׳ הרי״ף ז״צ
 הדלת שבמוקצה פי׳ דצת כבמקום מוקצה כגון דנבות מפרמלית דכעשה מ. קצה ממנה
 והוא כגון דיר וההר דעשה לו דלת וה״ר יהונתן ז״ל סי׳ שבמוקצה הדלת שהוא מוקצה
ן מן הי ו גבו ב הי ״ א  בתינר לצניעות ועשה צו מחיצה שצ קשין ודלת שצ קשין ע״כ: א
 הארץ פי׳ ה״ר יהוכחן ז״צ גטהין שצשה טפחים: ושם בטור כתב טח יוסף דבשפרי
׳ טפחים וטעות  רבינו יעקב ז״צ היה כתוב אין כועצין בהם אא״כ הס גכוהין מ; האר; נ
 הוא שכפל בספרים דבהליא אמרי׳ בברייחא בגמ׳ דבנטסין מן הארץ מלא כימא סגי
 וכן מצאתי בקצת ספרי רטנו שלא היה כחוב בהן אלא אין נועלין בהם אא״כ הס גבוהין
 מן הארץ עכ״ל ז״ל: וא״כ אפשר דגם בפי׳ ה״ר יהונתן ז״ל נפל טעות : וע״ש עוד
 במה שכתב בשם הרא״ש ו״ל אי האי דלה הוי תוספת אהל עראי או תושפת אהל קבע
 ואי הוי תוספת אהל עראי קשה אמאי אין נועלין בהן אא״כ היו גטהין מן הארץ הא
 קיימא לן כר׳ יהודה וכרכב״ג דאמרי מיסיף אהל עראי מותר וע״ש עוד אי מוקצה דנקט
 במתני׳ דיקא או אורתא דמיצתא נקט כלמשמע מדברי רש״י ז״ל יפליג אמה שכתב
: ואית דנרסי הדלת שבמוקצה  הרא״ש ז״ל: ועיין במ״ש בסמיך בשס תיס׳ ז״צ בסי׳ י׳
ו ש א א׳יכ ע ל ח וכוי. ביד שם רפש״ו: א ת פ י  והחרקים שבפרצה והמחצלת וכי׳: ט ו
ם פיי־ רש״י ו״ל אסיפא קחי דלא יעמוד בכרמצית י ח פ ה ט ר ש ה ע ה ו ב ה ג צ י ח ה מ  ל
 ויפהח ברה"* אח״כ עשו לה לגנה מחיצה גבוהה עשרה טפחיס דהשתא כי קאי בגנה
 להייכו כרמלית קאי ברה״י בעבור המחיצה שענה דאויר רה״י עולה עד לרקיע. ומכח
ה ר״מ משערי ניכה  ההיא ברייתא רמייתי בגמ׳ מוכיח רב ביבי בר אביי ש״מ להרר ט
 וצא גזר בעומד בר״ה או ברה״י שצא יטצטל בכרמלית או איהכא: מה שכתב בלפיס בפי׳
 ר״ע ז״ל אדם ברשות היחיד לפי מה שכיכות׳ בספרים וכמו שאעתיק כצע״ד שצריך
ל  להעביר עליו הקולמוס ולכתוב במקומי אצא דין כרמלית יש לה והחלון וכו׳: ש
ם פירוש בערוך וכן בהרי״ף ז״צ מוכרי עופות וכדאמרינן בסיף סרק אין י מ ט  פ
:  צדין אצל פטם הרגיל אצלו ואומר לו תן לייתור אחד או גוזל אחל עד כאן
 וכן פי׳ הרמב״ס ז״ל וז״ל ה״ר יהונתן ז״ל בכולה מתכי׳ צא יעמוד אדם ברה״י ויפתח
 בר״ה וכו׳ כלומר רקח מפתח המוכח בר״ה ויפתח בו פחח חכות כבר״ה ואע״ס שאין
 ממקום המפחח על הפתח ל׳ אמות נזרה שמא יכניס המפתח בידו וכן צא יעמוד כר״ה
טה עפרה ורוחב ד׳ כנין שהיה מפתח החנות מונח על  ויושיט אצבעו למעלה לרשות נ
ת והוא גבוה למעלה מעשרה נזרה שמא יביאכה  גבה ויטיל אותה משס ויפתת בה המו
 אצלו לתוך עשרה: אא׳יכ עשו לו מחיצה ויעמוד בתוכה ובין אסיפיא ובין אריכא קא•
 שאם יעשה מחיצה סמוך לפתח מבחוךמרה״י לרה׳׳י קא מטלטל ואמרי׳ בגמ׳ דתסירא
 מחסרא מתני׳ ממקום זה וה״ק יכן לא יעמוד ברה״י ויפתח בכרמלית כנין שערי גנה
 שהגכה כרמלית אע״ס שיש לה מחיצות כעשוח ע״י אדם לפי שהזרעים מבמצין המחיצות
 וקאסר ר״מ לעמוד בה ולהושיט ידו על מקום גבוה עשרה ורוחב ל׳ שהוא רה״י וציטול
 מפתח ויפתח המנעול מתוך הגכה שמא ימשוך המפתח אליו דמחמיר ר״מ אפי׳ ברשויות
: אמרו לו וכו׳ רבכן ן  דרבנן וסתם שערי גנה מנעוליהן גבוהין עכרה ודחבין ד׳ ורה״י ה
 פליגי עליה דר״מ אפי׳ ברשויות דאורייתא כגון רה״י ור״ה דצא בעי ראשו ורובו למקום
 שהוא מטצטצ בו דלא גזרינן שמא ימשוך חפצים שאינם צריכין לו מבחוץ שאם היו חפצים
 הצריכין לו אפי׳ רבנן מידו מזרינן אלא כיון שאין המפחח צריך לו אלא לפתוח החנות
 לא גזרינן שמא יביאנו אציי וכ״ש בנערי גנה שהיא כרמלית ומנעיליה; ברה״י ומייתי ראיה
 משוק של פטמים שהיה בירושלים. וירושלים כרמלית הוא דכיון שדלתותיה נעולות בלילה
 צא מקרייא ר״ה אצא דין כרמלית יש לה ואפ״ה היו עומדין בקרקע כהוא צפני החנות
 שהוא כרמליח ומניתין המפתת בחלון שהוא ע׳יג הפתח שהיה רוחב ד׳ ונוטלו משם
 ופוחח ונועל ט החנות אע״פ שרגליו עומדות בכרמצית ש״מ דלא גזרינן ברשויות דרבנן.
 ר׳ יוסי אומר שוק של צמרין היה ולא פליג ר׳ יוסי ואמרו לו אלא שניהם חולקין עם
. ביד שם פכ״ו סי׳ ס׳ א ר ט ס ו ל ו ג ש א ר ש ב י  ר״מ עכ״ל ה״ר יהונתן ז״צ: י נגר ש
סר גרסינן בלא יו״ד שהוא ר׳ אלעזר בן שמוע ר או ׳ אלעז  ונסור א״ח סי׳ שי״נ: ר
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ש פירשו כשמעלי; האברים למזבח הויא חציצה בין רגלי הכהנים לכבש ולוחי] לומר שמםצקין אותו ד ק מ ת ב ל ו ב ן י י כ ת ו  ורוצה לשלשלה ולעשותה בלא קשר זהו לכחחלה ע״כ: ה
 רש״י וה״ר יהונתן ז״ל יבולת למתניתין הוא שם המוס ויבלת לקרא הוא שם התואר על המלח בשעת שאר עטרות: וממלאיין כוי. ירושלמי ר״פ עושין פסי!: כגלגל. י״מ
. כך שמו מלשון וגולה על ראשה וכמו גולת ה ל ו ג  משקל עורת ללא כתי׳ עורון וכן שבור תואר ללא כתיב שבר ע״כ וז״ל רל״ק ז״צ בשרש בגלגל קטן כאותם שבבתים: בור ה
. כך שמו וצא מצינו לו עיקר בעזרא חוץ ממקום זה ואפ:ר שבו ל ו ד ג ר ה  יבל ובמשנת חותכין יבולח במקדש אבל יבלת לקרא הוא תואר לבהמה שיש לה יבלת הזהב: בו
 כמו חרוץ שהוא תואר והכתיב במשנה הוא כס דבר ליבלת עצמו ע״כ; ונראהדלא אתו היו משקעין את מי הכיור שלא יהיו מימיו נפסלין כי בבור הגולה מאחר שהגלגל נחון
 למימר שמשתנית גירסת יבלת דמתני' מקריאת יבלת דקרא בנקודות אלא רוצין לומר עליו היאך יכול הכיור להשתקע בתוכו ע״י מוכני ולא יתכן אלא בבור ארוך מאוד ואפשר
. מלשון כהקיר ר ק ר ה א ב מ  כאע״פ שיבלת דקרא היינו שם תואר לבהמה לומיא להנך אחריני מ״מ עצת למתני׳ הוא שם לומר כסה בור הגדול כיו משקעין אותו ה״ר יהונתן ז״צ: ו
ר מימיה והרמב״ס ז״ל נראה דגריס חקר בחי״ת שפירש חקר והקר שיין והכי משמע  מנוס עצמו להא ליכא לפרושי שחותכין הנהמה שיש בה היבלת אלא המוס עצמו הוא ט
ע ז״צ אף במלינה כחכ י.ר״ס ז״צ לא ״  שחותכין כך נצע׳׳ד. אכן ק״ק לפירוש ־,ה לשון דש׳ י ז׳׳צ שכתוב שס יבלח לקרא קליק ב:מ׳ וכלפי׳ בערוך ערך נייר: ועל מה שסי׳ ר
 יבצת שאינו שם דבר וכו׳ דמשמע שצריך לתת קצח הבדל גם בקריאה: ולשון רש״י ז״נ דק שלא התירו אלא זה בלבד לעולי רגלים עכ״צ ז״צ: ופי׳ הרמב״ם ז״צ וז״ל. והיו
 כפי׳ התימש פרשת אמור עולת שס לבר שצ מוס עומן בצשון נקבה ע״כ ועיין בלב המזרחי עצ אצו שני הבירות הנזכרים נצנצים והתירו צהם הנביאים בעלותם לרגל לדלות מהותם
: אח״כ מצאתי בביאורים שעל רש״י ז״ל שיסד הבירות באותם הגצגלים ונשארו העס מהנין צלצות מהן בצבר מפני התרת הנביאים ׳  ז״צ ובספר קרבן אהרן שם סיף פרשה ז
 מהר״ר ישראל ז״ל וז״צ פי׳ רש״י ז״צ עורת שס דבר של מים עורון בלשון נקבה ובפי ולא העתיקו הדין לטרוח אחרים ע״כ. ונראה שהוא ז״ל היה גורס מבור הגולה בשנת
 בתרא לעירובי? פי' רכ״י ז״צ לעורון אינו שם לבר אלא כמו חגרת או יבלת רהא קרא ומנור הגדיל ומבאר הקר בי״ט וכן מצאתי מוגה אח״כ וכן הגיה ג״כ ה״ר יהוסף ז״ל
 כתיב שבור וצא כתיב שבר וי״ל דהכא דחקה לרש״י ז״ל לפרש כך בלשון שם דבר דאי ותימה הוא למן הגמ׳ מוכח ללא קאי התרת הנכיאים רק אבאר הקר וז״צ סייף סונית
 כמו חגרת הוה ציה למכתב ג״כ שטרה חרוצה אבל לא קשה אי שם דנר הוא ציכתוב ג״כ הגמרא תנא צא כל הבורות הקרות התירו אלא זו בלבד וכשעלו ביי כבילה חנו עציה
 שבר לטון ללא לומין לשל זה נקבה ושל זה בלשון זכר לא כתב בחל לשון ובעירובין והתירוה נביאים שביניהם להם ולא נביאים שבהן התירוה להם אצא מנהג אבותיהם
ץ ר ך ש  לחקו לרש״י ז״ל לע״כ צאו שם לבר הוא להא כתינ בדוכתא אחרינא בשגשן ובשרון בידיהם ע״כ ועיי; עוד כס ונ״ל דנס בגמ׳ היה לו נירסא אחרת לי״ק: מ
ה א מ ו ט ת ה ת א ו ה ש א ל ל : ש ׳ . ביל פ״ג להלכות ביאת מקדש סי׳ כ ׳ א וכי צ מ נ  ואין נראה לחלק בין מום דגבי אדם למום לגבי בהמה ואפשר לחל פירוש ליליה ש
. ירוש׳ אמרו צו לר״י בן בר!קא ׳ כו ר ו מ ו ה א ד ו ה קא ר׳ י ן בן ברו וחנ י ר׳ י ר ב  וחל דרביה עכ״צ ז״צ: ומאי דקשה אמח:׳׳ מההיא דפסחיס ר״פ אצו דברים נכתב שם ד
. כתוב בסמ״ג בסי׳ לא נמצאת מרבה בטומאה א״ל לא נמצאת משהה בטומאה א״צ מיטב לעבור עצ מציית ה נ י ד מ א ב ל ל ב  והביאוה חוס׳ ז״ל פ׳ על אלו מומין דף ל״ח: א
ן מ ל ו כ י ה ן ה ו מ ת ו ן א אי צי ן מו כ י ה ׳ אמתנ" שצא באה צידו ממצות ל״ת שבאה לפניי: מ  ש״ה להנך בבות כוצהו היו טעמייהו נזרה אטז מתי לאמרי׳ בסיפא ועוד פ׳
. אבצ בעזרה אם נמצא כס מכסהו בפסכתר ומניחו עד שתחשך עכ׳יצ ר״ע!״כ ם ל ו א  דבסמוך בורך עציו גמי במקדש אבל לא במדינה דצצדלין קחני אבל לא במדינה גמי ה
ן וכתב ה״ר יהונתן ז״ל נאע״פ שהעזרה קדושה כמו ההיכצ וטן האולם !למזבח שאסר ה  יבש מפני שמרפא וגמי לח מפני שמוציא לש ע״כ וביד פ״ע להלכות כבת ס״מ:T כ
ם י ק ר מ מ ו א א ב י ק ה וכו׳. פ׳ עשירי להצכות כצי המקלש סי׳ ט׳ ומייתי לה פ׳ קילה דף י״מ : צימס טמא נשם אפ״ה החמירו בקדושת היכל ואולם ע״כ: ר׳ ע ק ל  ש
ו גמי וכוי. גמ׳ בצישנא בהרא אמר רב יהודה בריה לר׳ חייא לא שנו אלא וכוי. גמ׳ א״ר יוחנן ושניהם ל״ש בן ננס ור׳ עקיבא מקרא אחד לרש( לכתיב זיגאו י רך על  כו
 גמי אבל צלצול קטן חוצן ור׳ יוחנן אמר לח אמרו חציצה בפחות משלש על שצש אצא הכהניס לפנימה בית ה׳ צטהר ויוציאו את הטומאה אשר מצאו בהיכצ ה׳ לחצר ביח ה׳
 במקוש בגדים אבל שלא במקום בגדים כלש עצ שלש חיצצות פחות משלש אינם חוצצות וה״ה ויקבלו הלויס להוציא לנחל קדרון חוצה פיז וי;ציאו הכמיס עבודה זרה ותקרובותיה שק
 דה״מ חנא דמתני׳ למיחני כהן שלקה באצבעו כורך לו צלצול בין במקדש בין במדינה ואס מסמאין באהל מן ההיכל לעזרה ומכם קבלו הלויס להוציאם אל כחל קדרון צוים הוא
 להוציא דם כאן וכאן אסיר והא לנקמ תנא דמתני׳ נמימילתא אנבאורחאאתאלאשמועי׳ דמיטמאי[ מן העזרה ולמין ולא נהנים אחרים אע״פ שהיו כריכי! לאנשיה הרבה אלו
ה להוציא מן ההיכל לעזרה ואצו להוציא משם ולחוץ אעפ״כ לוים אין כהניס לא בן ננס נ י ד מ א ב ל ל ב  לגמי מסי משים לשון חכמים נירפא וחכ׳זה שרי במקלש: א
ן וכו׳ ביל ש׳ ששי להלכות תמילין ומוספין סי׳ ב׳ סבר מראשתני טומאת עזרה מכהנים ללויס ש״מ היכא לאית בעירה לא מסקי׳ ליה י  סרק כ״א לה״ש סי׳ כ״ה: כתק
 יפי׳ כאן בפ״ המשנה בחקין כמו זורקי׳ והוא מגזרת כמראה הבזק ר״ל שהוא כמי שזורק בעטרה אצא מהדרינן אהיתרא ובשבת כמי לא לחינן שבות. ומר להיינו ר׳ עקיבא סבר
 דבר בידו פעם אחר פטם שלא יחליק כדי שלא תמעד רגצו בסבת שמנונית הבשר הזב היכא דלא אכשר בלויס מפקי כהרס דהיינו מן ההיכל. ובעזרה דאפשר בלוים לא
 שם כי־ הבשר היי. ציברין אותו על הכבש כאשר יתבאר במקומו וכבש כס המעלה שהיו מטמאינן לכהכיס אבל צשהויי ס1מאה בעזרה עד אורחא צא: וכתב הר״ס ז״ל מדברי
. ר ת כ ס ו פ ! עלי י פ  עולין בה למזבח ע״כ: וממי רמי ליה רב איקא מסשרוכיא לרבא תנן מזקין מלח ע״נ רש״י ז״ל משמע שגורס דברי ר״ע בן כנם חומר מקום וכזי ע״כ: מ
 הכבש בשביל כלא יחליקו במקדש אין במדינה 3א ורמינהי חצר שנתקלקלה במי גשמים בע־וך גריש פבקטר בקי״ף וסי״ת: בפי׳ ר׳יע ז״צ ואי אפשר שיבח בה צידי חיובא
י וא״ל ר״ש עוכבה עניבה דלא א־־יי צידי חיוב מ . אמד המלקט לשון מ ׳ 0  מביא תבן ומרבה בה שאני חב; דצא מבטל ליה וליכא משוס אשיויי גומות דמלאכה היא דאורייתא ו
 בכבת להוי כבנין למיל׳ דחזי למאכל בהמה או לטיט החומר לא מבטל ליה התם אבל חטאת שרו ליה רבנן קשירה דאתי לידי חייב חטאת לא שרו לי׳ רבנן ופירש״י ז״צ קשירה דאת*
ו ר י ת א ה ל  מצח משנדרס במצ צא הזי ומסתמא מבטל ליה ובמדינה אסור: ובגמ׳ פריך ואי דקא לידי חיוב חטאת במלינת נזירה פמא יקשור קשר של קיימא על כאן: ש
צר ו ר הי ; בעז בי ת עירו כ ס א מ ק י ל ס א ו ק ר ק פ י ך ש״א לא גרםי מלת לך: סל  מבטל ליה הא הזיא חציצה ומכני בהולכת עציש למערכה דלאו עבודה היא וכן כתב ל
: ם י ח ס ׳ פ ם ל מ י ח ת ם ופסחים• נ י ל א חו פ ו א ר ו ח ו ש ת ר ז ע ב ו : ן י כ ר ע ם ו י ד ח  הרמב״ס ז׳׳צ בפ׳ ששי להלכות תמילין ומוספין. וקשה לט״ד והא בכאר עבודות בגון ש

ה דרש החכם השלם הרב ר׳ משה אלשיך ז״צ בסי בא אצ פרעה ה ג ה  פלמ א כתב הרמב״ס ז״ל בהקדמתו צסדר זרעים שסידר התנא פסחים אחל שנת בריש פירקין: (
 ׳ ועירוב׳[ כ!׳. עול כלע״ל למשום לתכן לעיל בשלהי מסכת עירובין דסלקינן לף ק״ה וז״צ רמז רמז לנו התנא באמת כאמור אור לי״ד טדקין את םחמין לאור הכר
 מינה דשרץ שכמצא במקדש מוציאין אוחו מן ההיכל מון האילם ומבין האולם ולמזבח והוא כי כאשר השאור מחמיץ העיסה כן היצה״ר מחמין ומפסיד את האדס ומעפשז ועל
 קתני הכא מסכת פשחים דבעי למישרי בה בדיני בדיקח חמץ לבערו ולהוציאו מן הבתים כן חל עליו חובת ביעור היצה״ר מעציו ולא ייחל עד אשר יגדל או לעת זקנה כי חלילה
 ומכל נבולי ישראל ועוד משוס דקהכי ההם שאס נמצא השרץ במקום שאין ח״בין עצ כי אור צי״ל הלא הוא במלאת לו שנת י״ג וייס א׳ שמתחיל הי״ד כי אז ייחל הינה״ר
ה לו ואור הנמשך מהנר אחר הי״ג היא היצר הטוב מ כ  זדונו כרת ועצ שגבהו חטאת דכופין עליו פסכתר והכא כמי קיימא לן שאס כמצא חמץ לפעמו וזהו לאור הכר כי הכר היא מ
 בי״ם שצ חג המצות דכופין עליז כלי עד מוצאי י״ט ששורשו מש״ה סמיך צה ותנא מס׳ וזהו צאור הנר וזה בחורין ובשדקין ובכל מכפוכי לבו ומחמאות פניותיו ורמז עוד התנא
 פסחים לבע׳ לאתחוצי בלינ׳ בליקת החמץ וביעירו כלכחיבנא: ונראה לאע״ג לדיני במאמרו בכל מקום שמכניס״ ט חמץ אבל מקום שאין דרך להכניס בו חמץ אין כרי־ בדיקה
 סכח שני אינם רק בפרק אחד ממסכת יו דהיינו ס״ס מ״מ נקראת מסכת זו פסחים והוא כי הנה עיפוש סיצה״ר נכנס בכל אברי האלם כל א' וא׳ לפי עניניו בראשו ללכת
 לשון רכים משים פסח ראשון ושני על הדרך שכתבתי בשם התוש׳ בדש ערכי פסחים: בקומה זקופה במצחו בעזות מצח בעי; לראות רע באזן לקבל לכון הרע בפיו ובכפתיו
 ומדפיסי התצמוד קראו לכל החמשה פרקים שבמסכת זו דהיינו מתחצת ס״ה עד סוף ובלשינו ברכילות ולשון הרע ודבר כרה ופה דובר כבלה ולאכול ט אשר אסרה הורה
 פ׳ ט׳ פסח שני ולאו לוקא אצא כלומר לינ׳ קרבן כסח ראשון גם שני דנהיגי בזמן הבית והצב צחשוב מחשבות און זידים שופכות דם נקי ורגלים ממהרות לרוץ צרעה וההיקש בכצ
 מה שא״כ בליני הל׳ פרקים הראשונים רוב הפרק האחרון וכמעט כולו לכהיגי נס בזמן יתר האברים והכה לא כל אדם חוטא בכל אבריו כי אס יש הורגל לחטוא בינתם ולא
ק ל׳ ה׳ לבפ׳ ערבי פסחים שהעמקתי שם נשאליתס ויש יחטא נאשר לא חטא רעהו עצ ק אמר כ׳ בכצ אבר אשר ידע שהוא י ס  הזה וכן קראם הר״ן ז״ל כלתככח נ
/ ניל ס׳ שני להלכו׳ חמץ ומנה סי׳ ג׳ ה׳ ו׳ ובשור לרכו להכניסנו חמץ אשר חטא בו צריך גליקה אך אשר ילע שלא הכניס בו חמז ט  ובתוספות מקומות אחרות:אור לי״ד ו
 א״ח סי׳ תל״א ותל״ג וכתב הר״[ ז״ל לא שני לן פירזשא אי חנינן אור לי״ל א״נ לאור ולא חטא ט אין צריך בדיקה ואחר הבליקה אם סכפש ומצא צריך ביעור ואחר הביעור
 י״ד א״נ אור י״ד דמוכח בגמרא (הגהה לא מצאחי זה בגמ׳ כלל ועיקר). דבכל חד צריך בטוצ שיכניע את יצרו על שיבטלנו ממש על שיהא בטיל וחשיב כעפרא לארעא
 מהני תלת לישני איכא לפרושי ליל י״נ שמחרחו י״ד ואע״ג דאיכא לפרושינהו נמי ליל שהוא עד גדר לא יעצור כח להחטיאו ט משאו למרמס וסנפו ונס ט מן ההורה בביטול
 שצאחר י״ר שמחרתו ט״ו כהרי כבר הצ זמן איסוריה כלמוכח ממי ונמצא עובר עליו בעלמא סגי שיהרהר חשובה בלבו צריך גם כן לבערו בדבור וכמעשה בודויים ותחנות
ה לחפש לרכיו ולחקיר ה!א ק י ל  ע״כ אבל כרש״י ו״ל אור לי״ל גרס" וכן כתב ג״כ בגמ׳ גבי ברייתא לשלמים ליכול בימעיח שליש ולבער נקום עשה כל לבר רע ועיקר מ
 יהא נאכל אור לכציש׳ נרשי׳ וכן •כראה מתום' לזבחים פ' איזהו מקומן לף נ׳יו ע״ש: בצילה שכל אלם מצוי הוא בטחו ובחומותיי במקום שאין אנשים והוא בלתי טרול בעסקיו
ט כצום גני אור לשמנים ואחל דבפ״ק לכריתות והובאה בכאן בגמרא כי אז ישב בלל ויתבולל באישון לילה אחר הלצת והמזוזה על הארץ ישב וחשב עם ז  ותימה שלא ט
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 קוכהו



 48 מסבת מלאכת שלמה פסחים
 הכלוק וצריך אני לחוור וצבלוק ע״כ. ופירש רטנו עיקר־ ייפה טון עכ״צ ז״ל. וכתב שם
 מהרי״ק ו״ל ואני אומר לצערן לינא ליכא סלונתא כינ״הו דאליבא לתרוייהו לא חיישי׳
 מנית שאין מכניסי[ לטח שמכניסין ולא מבית שאיט בדוק לבדוק. ואס ליישוב לשון
 המשנה יוחד מתיישב כסי פי' רש״י ז״צ ע״כ נקיצור מוסלנ וע״ש. ואני הדיוט נלע״ר
 דאפשר דהכרח הרמב״ם ז״ל משום דם״צ דקאי אדקתני רישא כל מקוס שאין מכניסין

 בו חמץ אינו צריך בדיקה ודו״ק: והקשו תוס׳ ז״ל וא״ת והא מרישא שמעי' דקת;י כל
 מקום שאין מכניסי; ט חמץ אין צריך בדיקה מריץ דהוס מוקמינן בשאין חולדה וברדלס
 יכולין להלך שס ע״כ. וממי לייקינן טעמא ללא חזיק לשקל הא הזינן לשקל חיישי׳ שמא
 עדיין הוא כאן ובעי בדיקה ואמאי נימא אכלתיה מ* לא חנן בסוף מסכת אהלוח מלירות
 הנדס ממאיס וכמה ישהה בתוכן ויהא צריך בליקה ארבעים יום ואע׳יס שאץ עמו אשה
 וכל מקום שהחזיר והברדלס והסוללה יכוצין להלך פס אינו צריך בליקה שאס הושלך שם
 חטטוהו ואכלוהו א״ר זירא לא קשיא הא בבשר והא בלחם סי' הא דסיף אהלות בבשר
 דלא משיירא הלכך ודא• אכלוהו ומתני' נלחם דמשיירא אמר רבא האי מאי כצימר מאי
 קישיא א״נ אורחא דמילהא למשיירא ננשרא לית לן צמיחש התם מידי דכשצמא התם
 אימור הוה אימור לא הוה ואת״ל הוה אימור אכצחיה וספק אכילה יכול להוציאט מילי
 ספק השלכה אבל הכא גבי חמץ לקשיא לך היכא דחזינא ולאי לשקל מ• יימר דאכלחיה
צ בבשר ללא משיירא אור״ת  היי ספק וודא* ואין ספק מוציא מ־לי ולאי. וכתבו תיש׳ ז״
 דהיינו דוקא בשר נפלים לרטך להא בס״ק לב״ק חשיב חזיר שאכל בשר אכילה ע״י
 הדחק ע״כ: עוד פריך בגמ' ולא חיישינן והא קחני סיסא ומה שמשייר יניחנו בצנעא
 כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו ושני חטי לא קשיא הא ט״ד הא ט״נ פי׳ רישא דקתני
 אין תיששין בבודק בי״ג שמצוי פת הרב: בבתים לחולדה בתוך הבתים ואינה חוששת לשייר
ד וכיון דלא חזיא ח־צדה פת הרבה בבתים כמות שהיא רגילה משיירת ה ט״  וסיפא בהדיח חנן נ
 אמר רבא וכי חולדה נביאה היא לתת לב על כך ולראות את הנולד ויודעת שלא יאפו עוד היום
 אלא אמר רבא מה שמשייר יניחנו בצנעא שמא חטוצ חולדה בפנינו ויהא צריך בדיקה אחריו
 להיכא לחזינן על כרחך חיישי/ וכחבו חוסי ז״ל ולא חיישי׳ לחולדה הא לא פריך לניחוש
 לתוצלה אפ" מבית לבית דא״כ אין לדבר סוף דאי אפשר דלא יבדוק אחד קולס חברו
 וחיכא צמיחש שמא הביאה חוצלה מבית שאין בלוק צבלוק אצא ממצ״מ פריך להיינו באותו
ח עצמו כלומר וצא חיישינן לחוללה נאותו הטת עצמו: עיל כחנו ז״צ בשצשה עשר ט  ה
 לא משיירא פי׳ פעם שאינה משיירת וצהט היכא לצא חזינן לא חיישי׳ כיין לאפי׳ גררה
 פעה שאינה משיירח אבצ היכא לחזינן חיישינן כיון לפעמים משיירת וט״ל צעוצם
 משיירח ואפי׳ לא חזינן חיישינן וגט בשר אפי׳ חזינן צא חיישינן רלעולס משיירת ואתי שפיר
 אביי כר׳ זירא ע״כ: ובירוש׳ א״ר יונה הכין צורכא(צ״ע) מתני מעיר לעיר ומרצד לחצר
 ממל״מ ומטת לבית אס חישש את מעיר לעיר אח ח שש מחצר לחצר ואס חושש את
 מחצר לחצר את חושש ממקים למקים ואם חישש את ממקום למקום את חושש מבית
 לבית א״ר יוסי אפיי כמחכי׳ אחיא היא אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום
 למקים דא״כ מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר פוף שאס מבית לבית אי אתה חושש
 לא כ״ש ממקום למקום ואם ממקום למקום אי אתה חושש לא כ״ש מחצר לחצר ואס
 מחצר לחצר אי אתה חושש לא כ״ש מעיר צעיר יכולין ק כל ישראל לבדוק חמצן כאחת.
 חו נרסי׳ החם רבנן דקסרין בשם ר' אבהי אין חיששין שמא גררה חולדה וכר׳ יהודה
 דהתם תיששין. וראיתי מי שפירש דר״ל דצרבנן צריך בדיקה וא־ן חושטן שמא גררה
 ר״ל שמא גררה ואכלה אלא חולין להניחה בחירה או במקום אחר וצר׳ יהודה תיששין
 ר״ל תולין להקל לולאי גררוהו ואכלוהו ולא חיקשי לן לשון חוששין למשמע להחמיר
 לאשכחן נמי חוששין להקל ע״כ. אמר המלקט פי׳ כלכתב רש״י בשבת פ׳ שואל לף קנ״א
׳ שמא  על מתני׳ לקחני התם אא״כ באו ממקום קרוב לקאמר עלה שמואל התם חייש,
 חוץ לחומה לנו להוי חיישי׳ לקולא לונמא לבתולה שעיברה לחיישי׳ שמא באמבטי עיברה
 וכשרה לכהונה לבמסכח חגיגה וכן בקדושין חוששין משום זנות ואין תיששין משום
 קדושין כלומר חולין בזכות ע״כ: והובאו לבריולרש״י ז״צ בהר״ן ז״ל שם ס׳ שואל:
. ונירוש׳ א״ר יוחנן סעמא ז ן וכוי. פ׳ ר׳ יכמעאצ לף ס״ דקי  ג ר׳ יהודה אומר בו
 לר׳ יהולה כננל שלשה פעמים שכתוב בחורה צא יראה נסלר נא צא יראה צך חמן
ך והכתיב תשביתו שאיר ד  וצא יראה לך שאור ובסלר ראה וצא יראה צך שאור והתם פ
 והכתיב שכעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ונו׳ ומשני צה. ובגמ׳ ליצן רב חסלא ורבה
א לאמרי׳ תחייהו כנגל שלש לשונות של השבתה שבתורה ראיה מציאה השבתה  בר רב טנ
 לא יראה לך חמץ וצא יראה צ־ שאיר שבעת ימים שאר לא ימצא בנתיכם אך ביום
 הראשון תשביתו כאור. וזהו למאי לס״ל לר׳ יהודה תלתא בדיקות בעי. אנל נתר הכי
 מס׳ לבאתד משלשה פרקים הללו קאמר ר׳ יהודה ובגזרה לילמא אתי למיכל מיניה
 פליג׳ כלפי׳ ר״ע ז״ל. !סרכי׳ בנמ' ומי גזר ר׳ יהולה לילמא אתי למיכל מיניה והתנן
 במנחות פ׳ ר׳ ישמעאל משקרב העומר יוצאין ומוצאין בשוקי ירושלס שהן מלאים קמת
 וקצי וכרמל שלא ברצון חכמים דברי ר״מ ר׳ יהודה אומר ברצון חכמים היו עישין ולא
 קא גזר ר׳ יהודה ליצמא אתי למיכצ כי מעסק• ביה דהא זה שכבר הוא קמח ודאי
 נקצר רץרם העומר. ובעי רנא לתרץ שאני חלש מתוך שלא התרת לו לקצור כלרך כל השנה
ס קוטפים המלילות מן הקרקע להא אכיר לקצור צפני העומר זכור הוא את  אלא טלי
 איסור החלש ע״י שמי המעשה וצא אתי צמיכצ מיניה וסחיכה והרקלה נמי לא היו
 טוחבץ אוחו בריחים שצ מים אצא בריחים שצ יל לזכרון. והרקלה הופך הכפה על פכיה
 להוי שנוי ומלכר ומקשי צי׳ אטי אצא הא לתכן התם בההוא פירקא קוכרין בית השצחין
 כלרך חול קולם לעומר במגצ ואוקימנא צה הר׳ ׳הולה לאמרי׳ מאן שמעת ציה לאמר
 מיחו וצא מיחו ר' יהודה מאי איכא צמימר אלא אמר אביי חלש בליל מיניה שהרי לא
 הורגלו לאכלו כל השנה אכל חמץ למולין הן בכל השנה והא להכא צא יזרו רבנן והתם
 קתני שלא ברצון חכמים למשמע לגזר ר״מ להוא מבני פצוגתיה ל״ק לאע״ג לבעלמא
 גזרי׳ הכא בבליקת חמץ ליכא למיגזר להא כצ עצמו אינו מחזר עציו אצא לשרפו ואין
 לך זכרון גלול מזה. ופרט׳ תו גגמ׳ וכל היכא ללא בליל מיניה מי גזר ר׳ יהודה והתנן
 צא יקוב אדס שפופרת שצ ביצה !ימצאנה שמן שמא יבא צהסתפק ממנו ויהא חייב מכים
 מכבה ור׳ יהודה מתיר ואע״נ לשמן תדיר הכצ רגילין בו ומשני התם משום חומרא

 דעבת

הו ית׳ ויתעלה על כצ שטרי חובותיו אשר הוא חייב צו וזהו צאור הנר היא נשמתו  מנ
 שאורה יפה לבדיקה כי יאמר אליה נפשי נפשי אחותי רעיתי התעוררי עורי ע רי על
ס שברך כ׳ תחת  מתי חשתכרי התאכצי ספדי והציצי אבל יחיד עשי לך כי נדול ט
 היותך בהיכצי מלך מצט המלכים כצ קדושים עמך באורך יראו אור ואת עצית עצ טצכה
 כצ כבודה בת מלך משחקת לפניו בכל עת ומה לך פה עניה סיערה נולה וסורה כו׳
 עיי״ש) ותנא לילן לקתנ׳ אור וצא תנא ציצ צישנא מעציא נקט וכדאשכחן נעצמא דא״ר
 יהושע גן צר לעולם אצ יוציא אלם לבר מגונה מפיו שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן
 הבהמה אשר איננה סהירה הרי שעיקם הכתוב ח׳ אותיות בלי שלא להוציא לבר מגונה
 מפיו וכן נמי מייתי בגמ׳ חו לאשכחן שעיקם הכתיב על תשע ועל עשר ועל שש עשרה
 וצאו משום לציצ א׳ הזה תני ציה הזה צשון מגונה אצא מיהו שמעיק מינה שראוי לחכמים
 צחזר אחר צשון צח ונקי ומש״ה פתח תנא למתני׳ לשת אור כלכתיב פחח לכריך יאיר
 ואשכחן נמי בלשון מקרא שהאור ר״ל לילה במזמור קצים פי׳ רש״י ז״צ ולילה אור בעלני
 והלילה יהי מאפיל לנגלי איר זה לשזן אופל הזא כמו יפיץ ענן אוח וכן כל כוכבי אור
 וכן ויאר אח הלילה ע״כ: וכתב הר״ ן ז״ל נשם הראב״ר ז״ל דמשה״נ נקט אור לומר
 שנתחלת הלילה שיש נו איר עריץ ראוי לנלוק כלי שלא יתרשל או שלא ישכח וכיון
 לאותה שעה קישעא הוא ש־ש נה איר הנא אור משים ליש־׳א מעציא זלא תנא בתחלת
 ליל י״ל טרקין את החמץ ואם לא מפכי טעם זה משום לישכא מעליא צא היה שם התנא
 חשך צאזר ומכאן אתה צמד שהכיעור צריך להקדימו טס אור היום כלי שלא יתרשל ע״כ:
 ולשון הרמב״ם ז״צ כקרא ציצה אור כמו שקורץ לברים הרבה בהפכן וכיון בזה כדי
 ללבר בציכנא מעליא ולא תהיה פתיחת הספר בשם העלר מן העלריס ר״ל ציצה ע״כ:
 עוד העלה הר״ן ז״ל דמדאורייתא בבדיקה לחודה סגי או בבסוצ לחודיה וכל שבלק מן
 התורה אינו צריך לבטל הלכך שפיר איכא למימר לבדיקה אתי כדי שלא יעטר עליו
 בבל יראה שמה שהצריכו חכמי׳ בטול אחר הבדיקה אינו אצא מדבריהם שמא ימצא
 נליםקא יפיפיה ודעתיה עילוי׳. ובדיקה מקראי יצפי׳ לה בגמ׳ ובטול איכא מחן דמפיק
 ציה מהשטהו שתרגם אונקצוס תבטצון ואיכא מאן למפיק ציה •מקרא דכתיב ולא יראה
 לך והכי איתא בספרי לא ירחה שאור בטל בלנך ע״כ: לאור הנר. גמ׳ ה״ר אין בולקי׳ צא
 לאור התמה ולא לאור הלבנה וצא לאור האטקה אלא לאור הנר מפני שאור הכר יפה
 לבדקה ואע״ג לאחר רבא למה צליקיס רומין בפני שכינה כנר בפני האניקה ואיור רבא אבוקה
 להבדלה מנוה מן המובחר מ״מ אין בולקין בה לאמר רב נחמן בר יצחק זה יטצ להכניסו
 לחורים וצסדקים וזה אינו יכול להכניס׳ לחורים ולסדקים ורב זביד אמר משוס דזה
 אורו צפניו וזה אורו צאחריו ואדם האוחז צפניו הוא בודק הלכך אינו יפה לבדיקה ורב
 פפא אמר משום דהאי בעית סי׳ שמתיירא שלא יבעיר את הבית ואין לבו עצ הבדיקה
 יפה והאי לא בעית ורבינא אמר סעמא משוס דהאי משיך נהיריה ואינו דילג בקפיצות
( וכו׳ גמ׳ סי י ן מכנ ם שאי ו ק ל מ  אלא נח במקום אחד והאי נפשק וקופץ תמיד: כ
 כצ מקום לאתרי מאי לאתו־י הא דת״ר חורי הבית העליונים והתחתונים שאין מחץ
 צהשתמש אין צריך צבדוק וגג היציע אע״פ שהוא נמוך הואיל ומשופע הוא אין צריך
 צבדיק וגג המגדצ שצ עץ ורפת בקר ומתבן וצולה ואוצרות יין ושמן שאין מםנפקים
 צשצחנו שעכשיו אין השמש נכנס צפס ופתו בידי ואוצרות כמן אין צריכין בדיקה רשב״ג
 אומר מטה החוצקת בתוך הבית ומפסקת סי׳ רש״י ז״ל החולקת מעמידין אותה במקום
 מחיצה לחלוק תשמישי הבית ומפסקת שיש הפסק בין שוליה לקרקע דנוחה תשמישתס
 שיש א:יר הרבה צריכה בדיקה: ובגמ׳ רמי עלה דהאי ברייתא מברייחא אחריחי ומשני
 צהו: (הגהה כתוב בפד הציכות עוצם ר״פ שני דשער השלישי כל היכי דתכי הכל צדרשא
 כלומר צאחויי חדוש שצא היה במשמע וטצהו מייתי צהו בשמעתתא קמייתא לערכין
 הכל צאחויי מאי כמו הכל שוחסין לאתויי משומד אוכל נבלות לתאבון ואחרים הרבה
 אבל כצ זימנין ללריש מיניה וזימנין ללא לריש מיניה כגון כל מקום שאין מכניסי[ נו
 חמץ אץ צריך כליקה ללריש לה בגמ׳ כצ צאתויי הא לתניא וכו׳ וחללו לספור הנהו
 דצא דריש כצ צאתו״ מאי וחימה שאין התלמול מיציך השיטה שוה בכצ מקום ומלבדי
 סכריתוח נראה לכצ לא אחי צלרשא בשום מקום ואוחן פמלקלק בהן צאו מלישנא
 ומשמעותא לכל אלא מיתורא כגון הך לכל מקום שאין ממיסין בו חמץ למשנה יתירה היא להא
 באמך בבא קתני ב׳ שורות במרחף מקום שמכניסים בו חמץ מכמע הא מקום שאין מכניסין
 בה חמץ א״צ בדקה וא״כ סך לכל מקום יתורא הוא לאתייי הא לתכיא וכן כל כיוצא בזה
ו יש גורסין ובמה ר מ ה העתקתי נל לנרי ספר כריתוח): ילקה א ל  ע״כ ־. ונריש פ״ק מ
 זבן הוא בבבצי ובירושלמי ובעי נגמ׳ מרתף מא; דכר שמיה לפוסלו מן הכליקה לקא
 מתמה תכא ובמה אמרו ומשני ה״ק כל מקום שאין מכניסין וכו׳ ואמרי׳ לעיל כצ מקום
 לאתויי אוצרות יין ושמן ומש״ה אמרי׳ ובמה אמרו לקמן צריך בדיקה ומפר׳ מקום שמככיסין בו
. ר׳ יוחנן ת ו ר ו  חמץ והיכי למי כגון במסתפק וט׳ כלפי׳ ר״ע ז׳יל: בש״א שתי ש
 מפרש לה כמו שהעתיק ר״ע ז״צ אבל ד ׳הילה ס רש שתי שורות היינו אותה שרואה
ת יכו׳ ו ר ו  את הפתח טל סני רוחב כל המרתף והשירה שלאחריה: ובה״א שתי ש
 כלפי׳ ר״ע ז״צ מיקי צה רב בגמ׳ ושמואל פירש להיינו עליונה ושלפנים ממכה בגג
ק שתי שוחת על פכי כצ המרחף ורב לייק חיצונות ואותה שלפנים צאו ל  החביוח ט
 חיצונה היא וקסכר רב לתנא למתני׳ בתיצונות לק בצישניה אבל בעליונה לא לק בלישכיה
 והאי עליונית לקתני למעוטי תתאי לתתייתא כנו[ שלישית ושתחתיה ושמואל עליונות
 דייק והאי שלמטה לאו עליונה היא והאי חיצונות לקתני למעוטי נווייתא לנווייתא:
 ירושלמי הלא לתימא לבעי בליקה שתי שורוח במחוללוח סי׳ שיש חלל וריוח בין חבית
 לחבית ויטל אלם להכניס בדוח בין זו לזו אבל נאפיצוח להיינו רחוקות מעטר עליהם
ר וליו ושמעינן נמ׳ ממתנ׳׳ לחיישי׳ לנפל הפת מיל השמש ולא אמרי׳ ולאי אכלו  את מ
ס שם יז״ז: ב אין הוששין שמא נרדה  א״ר פנחס אני אומר בשעה שסרק המי
 חולדה. וכחב שס המניל משנה ומפר׳ רטנו מטח פמכניסין ט לטח שחין מכניסין נו
 ואינו צריך בליקה שאם באת לחוש לכך אף אחה היה חושש כשבולק חצר זו או עיר זו
 באת חוללה ונררה שם חמץ מעיר אהרח או מחצר אחרת שלא היתה בלוקה באותה
 שעה ואין צלבר סיף שאי אפשר לכצ ישראל לבלוק חמצן בבת אחח. ורש״י ז״ל פירש שאין
 קוששין ?שבלק זויח זו ובא לבלוק זו שמא בתוך שבא לזו גררה החולדה החמץ למקום



ה ה פסחים כ מ ל ת ש כ א ל  מסכת מ
: ובירושלמי מגי 7 ט  נהר המשחה כל זמן ששתים חורשות בל העם אוכלי[ נוטלה אחת ו
 תר שתי פרות חורכות בירושלם וירושלס לא כמקום שנהי-ו כלא לעשות מלאכה בי״ד היא
 כיו; שמחקבצין בה מכל המקומות ומשני נראות כחורשות וצא חורשות ממש רק מהצכין
: אית תנאי חנו שתי נרות דולקות ואית תנאי תנו שני סדינין  בהן ארוכות וקצרות לסמן
 א״ר פנחס ולא פציגין מ״ד שתי פרות שתי כרות,בחול מ״ד שני סדינין בשבת: ובעי
 התם ויקבעו לה תקיעה לסימן ומסיק אם אומר את כן אף הס סבורין שמא לתמיד הן
. ס״א האיצסווה בכל מקום שהוא א ב ט צ י א ב ה ל ג  תוקעין והן מתקלקלין ע״כ: ע

 שנוי כנין בפ׳ בתרא דשקלים ובסי לילב וערבה: גמרא חני חנא קמיה דרנ יהודה עצ גב
א צריך תני על ג; האיצסבא אמר  האיצסיא פירוש על הכסא ממש א״ל וכי להצניען מ
 רחבא א״ר יהודה הר הבית ססיו ככול היה פי׳ האיצטבא סביב סביב מיפת ובתוך
 אותו היקף עוד אחר ותנ״ה: ובערוך הביאו בערך אסטווה בוי״ו. ועיין במ״ש בס׳ לולב
׳ _ נמלה נטלי- כך נקד הת' הר״מ דילוכזאנו ז״ל הטי״ת בשב״א: דייג / ד . ה ס 3 ר ע  ו

. בגמרא ש ת ש ל ח ה ן ב ש ושורפי מ ל ה ה כ מ ו ר ת ל ד ו ן כ ן גאכלי י ל ו ר ה מ ו  א
 אמרי׳ דלאו מכריע היא פי׳ רש״י ז״צ דב;למא אי הוה חנן ר״מ אומר אחד חילין וא׳
׳ ור״ג אומר חולין כל ד׳  תרומה כל חמש ר׳ יהודה אומר אחל חולין ואתד תרומה כצ ד
 ותרומה כל חמש הויא הכרעה אבל סשתא דאינהו לא אדטר תרומה וחולין כלל וצא נצו
 דעתם שיהא שוס רמז לין לחלק ביניהם לאו הכרעה היא אצא דעת שלישית ע״כ: והוס׳
 ז״ל פירשיהו בסוף פירקין בערן אחר. נס בפ׳ הגוזל בתרא דף קי״ו האריכו בזה ע״ש:
. כהב החכם הר״מ דילינזאנו ז״ל נכ״י חנניה: וכן הגיה ם י נ ה כ ן ה ג א ס נ י נ ׳ ה  ו ר
א ב י ק ף ר׳ ע י ס ו  ג״כ ה״ר יהיכף ז״צ כם כקד יהר׳ית ז׳יל מלת נםנעי הנו״ן בשב״א: ה
. היס' עירובי[ פ׳ הלר לף ע״א ורפ״ק לזבחים ודס׳ הקומץ דף צ״א ודפ׳ ׳ ט ן ו ה י מ י  מ
 כסוי הדם דף פ״1 זס״ח. ועיין בדבריהם ז״צ הכא בנמ׳ שכחבו ־משום לל׳ חנינא קאמר
ס יכו׳ למשמע דלא הוו נרסיבמיצתים דרי עקיבא מימיהן שצ כהכים:  מימיהן של כמי
 ומוקי לה רב יהולה בגמ׳ בנר של מתכת כלפי׳ ר״ע ז״ל ולפי׳ רש״יז״צ לוקא של מתכת
 אבל שאר כלים לינם ככלי חרס אכן ר״ע ז״צ תפס צעיקר לעת הרמב״ם ז״צ ופירושו
: אמנם מה שכתב ר״ע ז״ל נעשו כמותם אס אב ׳  ועיין במ״ש בפ״ק לאהלות סי׳ 3׳ ג
 אב ואס ראשון ראכון וכן כתב ג״כ במשנתנו דבר״פ שני לעליות איני יודע מנין צו דל
 וכל המפרשים שראיתי עד הנה צא מצאתי כך כאם נגע במת נעשה אבי אבות וחס נגע
 בטמא מת נעשה אב הטומאה ה׳ יאיר עיני בתירתו צלעת הדבר עצ בוריו ועל
 אמתתו אכי״ר: אחר זמן רב נזדמן צילי משנתו שצ החכם הר״ר סולימאן אוחנא ז״ל
 ומצאתי שכתב על זה וז״ל והאי אי אפשר כלל שאם נגעו כלים ואדם בראשון לא יקבלו
. כ  טומאה כלצ ואס הם אוכלים הם שכיים ואפי' נגעו נמת עצמו אינם אצא ראשון ע״
 ובנמ׳ בעינן ומאי דוחקים לרב יהודה לאוקומה בני* שצ מתכח נוקמה ככר של חרס דאיכו
 אלא ראשון כשנגע בסמאמת ואשמועי׳ ר״ע לשלישי :מותר לעשותו שני ולקשיא לך
 מאי הוסיף אלר׳ חנינא הוסיף סובא לאילו התם נבי בשר קלשיס ט שריף שלישי בהדי
 ראשון ועשהו שני וטמא היה מתחצה צטמא אחרים שהשלישי עושה רביעי בקלש ועכשיו
 כשהוא שני הוי טמא ולא נשתנה שמו לקלקול ייתר מבראשונה ואילו גבי עדותו שצ ר׳
 עקיבא גבי תרומה קאי לאילו שמן קדש אינו אלא שמן מנחות (הגה״ס סי׳ שאס נפסל
 נשרף בקלש בבית הלש;) ונאכל ואינו ראוי להלציק נר ושמן שלישי של תרומה אינו
ל ליה שני מ  טמא לטמא אחרים אלא פסול לאין שלישי עושה רביעי בתרומה וכי הלר ע
 ה״ל טמא ומשני רבא מתני׳ קשיתיה מאי אריא לתני טומאת מת אי בנר בל חרס קאי
 ובראשון עסיקינן למה לי לנקט שקבל טומאה זו מאב הטומאה של מת ליחני שנטמא
 סתם ואנן קים צן לאין כצי מקבל טומאה הלא מאב הטומאה ומה לי אב הטומאה למת
 מה צי אב הטומאה לשרץ אצא מלנקט מת ש״מ בנר שצ מתכת עסיקי׳ ואשמעי׳ לבנר
 שהוא עצמו אב הטומאה ולייק רבא בגמ׳ מלקתני הוסיף ר׳ עקיבא ש״מ קסבר ר״ע
 טומאת משקים צסמא אחרים לאורייתא לאי ס״ל לאין משקין מסמאין אחרים אצא
 מלרבנן מאי תוספת לאוסיף ר״ע לאמר שהשמן שהוא שצישי עשאוהו ראשון ומה בכך
י ציה אחר שצא יטמא אחרים מ  האי נר אב הטומאה ט עשאו ראשון צהאי שמן מאי א
י מ  וכי תימא צאפסוצי נופיה הוא למהני ציה הא פסיצ וקאי. ופרכינן ממאי ליצמא א
 שיסמא אחרים מעכשיו מלרבנן ומשני אי תוספת לרבנן אחא לאשמועי' מאי אריא לנקט
 שמלליקין אותו בנר אב הטומאה שעושי; אותו להא* שמן ראשון לאורייתא אי נמי
 אטמיעי׳ שמלליקין אותו בראשון לטומאה או בשני לטומאה נמי תחלה הוי כלומר איכא
ל שני ושלישי להא גזור  נמי תוספת מלרבכן כי ההיא בנעשה ראשון מלרבנן ומטמא ש
 רבנן על המשקין שאס" נגעו בשני יעשי ראשונים דתנן במסכת פרה ס״ח כל הפוסל
 את התרומה מטמא את המשקין להיות תתלה אלא ש״מ מדמהדר למעבליס ראשץ
 דאירייחא ש״מ צטמויי אחרים ולעשותן שני דאורייתא קאמר: וגירוש׳ אית הנייי תנו
 במתני׳ בנר שנטמא טמא מת בלא בי״ת משמע שהנר עצמו קבצ טומאה מן המת ואית
ר במת אלא באדם שקבצ  תטיי תנו בכר שנטמא בטמא מת בבי״ת משמע שצא נטמאת מ
ם ה י ר ב ד ם מ ״ ר  טומאה מן המת ביד פ׳ י״ס דהלכות פסולי המוקדשין סי' יי: ז א
. ופי׳ החכם ה״ר אצעזר אזכרי ז״ל דבפסח עצמו ד ״ . יחש׳ מהו בפסח ט ׳ ט ו ו נ ד מ  ל
׳ יוחנן צקמיה  להוי חמץ איסור חורה אפי׳ ר׳ יוסי צא יפליג עציה לשורפים כדאמר ר
 הכל מולים בששה עשר ששורסין תרומה טהורה עם הסמאה והירושלמי אזיל צשימתיה
ממי בברייתא  לאמר לעיל ללעת ר״מ ליכא איסור תורה בחמץ רק קרוב ללילה ע״כ. ו
 קאמר ר״מ י״ד שתל להיות בשבת מבעדן את הכל מלפני השבת ושורפי; הרומית תלויות
 סמאות וסהירות. נבל* וירושלמי א״ר יוחנן מלבריהם למלכו כמשמעו מלברי ר׳ עקיבא
 ומלברי ר׳ הטנא סגן הנגרס. פי׳ החכס ה״ר אצעזר אזכרי ז״צ ליליף ר״מ לכי היט
 לשורסין טומאת הזרה או סקול תורה עם סימאת תורה ה״נ שורסין בי״ל תרומה טהורה
 טון לאסירא מלרבנן עם הטמאה ק התורה לאע״ג לשריא טהורה ני״ל מן התורה
 הא תדץ לקמן דר״מ צסעמיה למתמיר בלבריהםכשצ תורה. ר״ש בן לקיש אמר מרבריהס
 ר״ל מלברי ר״א ור׳ יהושע וצא קאי ר״מ אלר׳ עקיבא ולד.חנינת דדוקא החס שורפו
 משוס לתרווייהו סומאח חורה או כסיל חורה אבל הכא בי״ל לשרי חמץ מן התורה לא
׳ ח״ל לש״׳ ו״ל בג5(י ט  יצפי׳ לשולפין יחל טהורה עם טמאה אצא מדברי ל אליעזר ו

 לשבת מיבדל בדילי מיניה. וכתב רש"* ז״ל לרבנן אלרבנן ציכא צאקשויי להאאוקימכא
 לסעמא לחמץ משום לכצ עצמו מחזר וכו׳ ופרט׳ תו בגמ׳ וכצ היכא לבליצ מיניה צא
 גזר ר׳ יהולה והתנן בבכורות פ׳ כצ פסיצי בטר שאחזו לס אפי׳ הוא מת אין מקיזין
 צי לברי ר׳ •הולה ואין מקיזין אפי׳ במקום שאינו עישה בו מוס משמש וקא גזר ר׳

 יהולה אטו מקום שעושה בו מוס ואע״ג לקדשים הכצ בלצין מהם ומשני התם מתוך
 שאדם בהול על ממונו פי׳ דכהן זה בהול עצ הבכור שצא ימות אי שרית ליה במקיס
 ?אינו עושה בי מיס אתי צמיעבד כמקום שעושה בו מום ורבנן כברי כ״ש דאי צא כרית
 ציה כצל אתי צמיעבד. והא דקאמר ר׳ יהודה בפ׳ שני דביצה אין מקרדין את הבהמה
 אבצ מקרצפין אצמא צא גזל קרצוף אסו קרזד שאני התם דאי כביק ליה צערא בעלמא
 הוא ולא אמרי׳ אלם בהול עצ ממונו אבצ הכא גבי.בכור לאי שביק ציה מיית אמרי׳
 אלם בהול על ממונו והאי לגזר גבי חמץ וגבי קרצוף לא גזר לחם בלחם מיחלף קימל
 בקרצוף צא מיחצף ורבנן םברי מיתצף. וכתבו תיש׳ ז״ל כל היכא לבליל מיניה לא נזר
 ר׳ יהולה דר״מ אלר׳ מאיר צא רצה צהקשות לצעיצ גזר גבי חלש וגבי בכור צא גזר
 לבס׳ פסולי המוקלשי׳ תניא בכור שאחזו לס מקיזין לו במקום שאין עושין לו מום
 לברי ר״מ ר׳ יהולה אומר וכו׳ משוס לאיכא לכנויי שאני בכור לאיכא פסילא ע״כ:
. כגון שהכיח עשר ומצא תשע אבל אם צא ידע כמה הכיח אע״פ ׳ ר וכו י י ש מ ה ש מ  ו
 שלא הצניעו אינו צריך לחזור ולבדוק דהא תכן אין חוששין שמא גררה חולדה וכו׳ הרי״ף
 ז׳יצ וכן הוא בגמ׳ וכן פי׳ ג״כ הר״ן ז״צ. וכתב עול והיכא לצריך לחזור ולבדוק פעם
 אחרת צריך ג״כ לבטל פעם אחרח שהרי זה שגררה חוללה מתוך הבית לא נתבטל
: ובערוך בערך מעל הביא פירוש שני שהביא ר״ע ז״ל בענץ  הלכך צריך בטול ע״כ
 תוך המועל ולאחר המועל וכהב בסף לבריו והא לחכן בסיפא מה שמשייר יניחנו
 בצנעא צא אהלור אחוך המועל ולאחר המועל פהזא תוך הכסח ולאחר הפסח אלא
 סציקא צה פצונתא לר׳ יהודה וחכמים והלרא לה מימרא לכתם מתני׳ לאור י״ל וקחני
 מה שמשייר אחר שבלק באור י״ל יכיחנו בצנעא ולבר זה אפשר כנו; שהיה במליכת
. ביל פ׳ שני להלכות ר וכו׳ י ה שמשי מ  הים וחזר בהוך המועל או לאחר המועל ע״כ: ו
ר וכוי. גסירקין לף ל׳ מ ו ׳ ז׳ ובפ״ג סי׳ ב׳ ה׳ ובסיר א״ח סי׳ תצ״ה: ד ר״מ א  חמץ ומצה כי
ר מ ו ה א ד ו ה  יקאמר עלה הנן התם ובר״פ כל כעה ותוס׳ פ׳ הגוזל בתרא לף קס״ז: ר׳ י
. וסי׳ כל ל׳ ר״ל שליש היום בין ׳ . ביל שם כ״א סי׳ ס׳ זר״פ ג ל ד׳ זכו׳ ן ב כלי  או
 שהשנה פשוטה שהיום קצר בין שהשנה מעוברת שהיום ארוך: וחשובה שאלה היא בספר
 הרומח הלשן בסי׳ קכ״א ןז״ל התשובה בקיצ־ר ירחה מחיך ההלכה ללעולס שרי לאכול
ט ר׳ יהורה אוכצין כל ארבע למשמע ללא חלינן ק  על ב׳ שעות קולס חצות והא מ
 בקולם חצות היינו משום לבימים בינוניס לעולם בסיף שעה ל׳ היינו שהי כעות קודם
. ואינו ש מ ל ה ן כ י ל  חנות וק״ל. והמקל לא הססיל ע״כ ובטור א׳׳ח סי׳ תמ״נ: תו
 איכל גזלה מכוס יום המשק אבל בל׳ שעות לא נזרי׳ להכל בקיאין בה לזמן םעולה
 לכל היא: עול איתא בנמ׳ כמחלוקת לר״מ ור׳ יהולה לעכין עלות בסנהדרין פ׳ היו
 נו־קין כךמחלוקח לענין חמץ ולא תימא תנאי נינהי אליבא דר׳ יהודה ור׳מ לתנא
 דמתני׳ סבר לר״מ אדם טועה שעה אחת ילר׳ יהודה אדם סיעה שתיס והנא לסנהדרין
 סבר לר״מ אלם טועה שתים ולר׳ יהולה שלש וכמו שכתבתי שם סי׳ ג׳ אלא ודאי כאותו
 מחלוקת שלכם כך הוא כאן אלא הכא שאני שחמץ לכל מסיר ושאינו בקי בשעות
 טועה בהן אבל עלות מסורה לזריזים פי׳ רש״י ז״ל כאין אלם בא להעיל על הנסש
 חא״כ בקי בכעוח לפי שיודע הוא שסיסו להדרש בדרישה וחקירה ע״כ. א״נ בי קשיא לך
 צר׳ יהודה דאמר התם אין טעות בין חמש לשבע משים חמה והכא אמר א:שר לטעות
 צא תימא תנאי היא אצא כטעמו שם כך טעמו כאן אלא שחמץ צכצ מסור א״נ משום יום
 המעונן שאין יכולין לבדוק בחמה וטעו טפי ומיהו כל כעה רביעית שר* למיכל בה ממץ
 שהיא זמן סעולה צכצ אלם והכל בקיאין בה יליכא למיטעי בה אפי׳ ביום המעונן: עול
 בגמ׳ אמר ר׳ נחמן הלכה כר׳ יהולה א״ל רנא ורמא מר הצכה כר״מ לסתס צן תכא
 כזה׳ה לחנן לקמן ר״פ שני כצ שעה שמזחל לאכול מאכיל למשמע וכשאינו מוהר אינו
 מאכיל ואי ר׳ יכולה הא איכא חמש לאינו אוכל ומאכיל ומשני ההיא צאו סתמא היא
 משוס לקשיא מותר ומכח האי קושיא מוקמיכן לה כרנן נמליאל כמו שפי׳ ר״ע ז״צ שם
 במקומו. ופר ך ציה וכימא מר הלכה כר״ג לה״ל מכריע א״ל רבן גמליאל לאו מכריע
 הוא אלא סעמא לכפשיה קאמר כמו שמפורש לקמן ואי בעי׳ אימא רב לאמר כי האי הנא
 לתכיא וכו׳ לקבע הצכתא כר׳ אלעזר ב״ר יהולה איש ברתיהא כאמר מכוס ר׳ יהושע
 אפי׳ תרומה כל ל׳ ותו לא וקהני לקבעו הלכה כמוהו: ועיי; בפי׳ הר״ן ז״צ על זו
 הנרייתא. ונדוש׳ מפר׳ ר״מ אמר משש כעות ולמעלן מלבריהם ר׳ יהודה אומר משש
 שעות ולמעלן מלבד הורה מ״ס לר״מ אך ביום הראשון זה תמכה עשר יכול משתחשך
ס הראשון יהולהאך טו  ת״ל אך הא ניצל תן לו לפני שקיעת החמה שעה אחת מ״ס לר׳
 זה י״ל יכול כל היום כולו ת״ל חך הא כיצד חלוק את היום חציו לחמץ וחציו למצה
 ע״כ. והתם נמי פריך ומחצסא שיסחיה לר' יהולה מההיא לסנהלרין המן הוא אומר אין
 חמישית מתחצפת בפביעיח א״ר יוסי המן הדבר מסיר לבייל וב״ל זריזי; הם ברם הכא

 הלבר מסור לנשים והנשים עצלות ומלבעי שניהם למלכו דאין ביעור חמץ אלא שריפה
 להא אף ר״מ נקס בליכניה לבון שריפה ושורפים בחחלת שש וכן סי׳ ג״כ הרז״ה ז״ל
 אלא לק״ק אמאי לא הזכיר ג״כ ר״ג שנס הוא הזכיר לשון שריפה בלבריו כמו ח״ק
. סייעתא צלבריו לאמר לתצתא זימכא הוו זמן אכילה ה ד ו ה : ה ועוד אייר י ה ד י  ל
 וזמן חצייה וזמן שריסה ממה שקבלה בילו שבמקלש שהי חצות וכו׳: שתי חלות
 שבתודה. כך הגיה ה״ר יהוכף ז׳׳יצ: פסולות. ר׳ חנינא מס׳ לה כמו שהעתיק
 ל״ע ז״ל. ובמסקנא לט״נ איירי שנשחט עציהם הזבת ונשפך הלם והשתא מיפסצו טסי
 שנשפך הדס וגס נפסלו בלינה ולכך מעמיד בנשסך הדם שהטעם הראשון שא״ר חניכא
 מחוך שהן מרוטת נפשלוה בלינה נראה לו דוהק דאיך יתכן דמפני רבוי שלהן לא ימצא אוכלין
 הלא מוחרין לזרים מתים׳ ז״ל. יבנמ׳ תנא משום ר׳ אלעזר כשרות היו כצ זמן שמונחוח
 וכו׳ והקשו חוס׳ ז״ל מאחר לכשרות היו המאי משהין אותן עד מעת האיסור ותרצו
 להיינו כר״ג לאמר תרומה כל חמץ ולהמי תולה כתרומה והיו כוטלין האחרונה בסוף חמש
י חרא אבא שאול אומר שתי פרות היו חירשות מ  «הט משמע בירושלמי ע״כ. עיל מ
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 אלא כזרך הנאה וכה״נ לאו דרך הנאה היא אבל בע״ו לא כתיב אכילה ואמר אפי שלא
 כלרך הנאה ע״כ וכן כתבתי בשמו ז״ל שם פ׳ כל הצלמים שכתבו בשם רשב״ם ז״ל:
: ב חמן של  ומצאתי שנקל הר״מ לילונזאנו זיל או 3?*יל המ״ם בצירי והטי״ת רפויה
 נכרי וכוי. נלע״ל למשוס לקתנ, במתני׳ ללעיל ומוכרו לנכרי ומותר בהנאתו לר״צ מותר
 בהנאת אפרו קתני הכא חמץ של נכרי שעבר עליו הפסת מותר בהנאה כלומר לכבר
 אפשר להתפרש ומותר בהנאתו לרישא דר,אי אחמ׳ן שמכרו ישראל לנכרי למותר ישראל
 בהנאחו אחר הפשח וה״ה באכילת כמו שמתפרשת מתני' להכא לרבא להא רב אחא הלר
 ביה כמו שנעתיק בסמוך. וכי היכי ללא תימא למותר בהנאתו לרישא קאי אמוכרו
 לנכרי סמך להא מתני' להכא דמתני׳ ר״ש היא ואפי' לישראל מישרא שרי אצא משום
 קנסא כלאיתא בגמ׳ וכמו שפירש כבר רעז״3 וההיא ללעיל לקתני מותר בהנאתו לא
 אשמעי׳ אלא למוהר בהנאת אפרו כלפי׳ כבר ר״ע ו״ל: וביל פ״א להלכות חמץ ומצה
 סי׳ ל׳ ובטור א״ח סי׳ תמ״ח. ונראה לחמץ של הקלש של בלק הבית נמי שעבר עליי
 הפסח מותר בהנאה שהרי אמרו בברייתא בגמ' בפ״ק לף ה׳ לא יראה לך שצד אי אתה
 רואה אבל אתה רואה של גויס ושל גבוה אס לא קבצ אחריות התמ׳ן של נוי או של הקדש
 על עצמו ועוד אמרי שם בדף ו׳ חמצו של גוי שהפקידו אצצ ישראל וצא קבל אחריות על
 עצמו עושה לו מחינה גבוהה עשרה טפחים כדי שלא יבא להסתפק ממנו אבל של הקדש
 אין צריך לעשות לו שוס מחיצה כהרי הכל פורשין ממנו כדי פלא יבואו לידי מעילה וכן
 פסק הרמב״ם ז״ל כס פ״ד. ונראה דגזרת הכתוב היא שחמץ של הקדש בדק הבית שכולו
 לנמרי של גבוה ואין בו חלק אפי׳ לנהנים מותר לראותו בפסת ולאכלו אתר הפסח כמו
 שהתיר כלאים בבגדי כהונה וכמו שתתיר הבערת אש בשבת בבית המקדש כנלע״ד ודו״ק.
 אח׳יכ מצאתי מפורש ממי בפירקין דף כ״ש דפי׳ רש״י ז״צ דאחר הפסח הוה מזבין ליה
 גזבר לישראל ואכלו ליה וא״ת א״כ אמאי לא קתני הקדש במתני׳ כיון ששניהם מקרא
 אחד נפקי לא יראה לך דדרשינן שצך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ישצ
ה ואחיא כר״ש ושמא יובן מהטעם שכתבו חיס׳ ז״צ דממה נפשך יש אישור שאם ט  נ
 פדאו הרי הוא שצו ואם צא פדאו הרי הוא אסור בהנאה אפי׳ אחר הפשח מטעם הקדש
 ומתחייב קרבן מעילה ולכן ג״כ מטעם זה אפשר שצא שנאו במתני׳. ובגמ׳ מוקי רב
 אחא בר יעקב למחני׳ אליבא לר׳ יהודה דאמר חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו
 עובר עציר בלאו תוך זמנו עובר עציו בלאו וכרת ואע״ג לנפקא ציה מקראי לצאחר זמנו
 אסר קרא לתלתא קראי כתיבי צא יאכל חמץ כל מחמצת לא תאכלו לא תאבל עליו תמץ חל
 צפני זמנו וחל לאחרזמנו וחל לתוך זמנו בשאור לישראל קאמר אבל לנכרי כרי ליליף שאיר
 לאכיצה משאור לראיה כצומר חמין לגבי צא יאכל משאור לראיה ומותר חמצו של נכרי
 אף באכילה ואפי׳ בפסת מן התורה לסי׳ רש״י ז״צ ללרשי׳ הכי מה שחור לראיה שלך
 אי אתה רואה אבצ אתה רואה של אתרים פי׳ של גויס ושל גבוה אף שאזר לאכילה שלך
 אי אחה אוכל אבל אתה אוכל של אחרים וכצ גבוה וכדין הוא לחיבעי ציה צמיתני וכו׳
 כדפי׳ רעז״צ. ובדין הוא נמי לאיבעי ציה למיחני תנא למתני׳ לאפי׳ תוך זמנו מותר
 בהנאה ואיידי דתנא דישראצ לאחר זמנו חנא כמי דנט־י צאחר זמנו רבא אמר לעיצם
 ר״ש היא דאמר חמץ צפני זמנו ולאחר זמנו אינו עובר עליו בוצא כלוש ור״ש קכםא קנים
 ליה הואיצ ועבר עציו בבצ יראה ובבצ ימצא ולישראל הוא דאסור מקנשא הלכך דככרי
 שרי וצרבא ניחא הא דקחני משוס לא יראה דמשוס לעבר אהאי קרא קא קניש ליה אבל לרב
 אחא קשה להו״ל למנקט משוס צא יאכל חמץ להא מיניה נפקא ליה לר׳ יהודה איםיר
 אחר זמנו וחרינכא בגמ׳ לארישא קאי כלפי׳ רעז״ל. ומסקי׳ בגמ' לרב אחא הלר ביה
 ולר׳ יהודה אפי׳ חמץ של נכרי אסור אחר הפסח ללא יציף שאור לאכילה משאור לראיה
 ומסיק בגמ׳ רבא נופיה להא דקכיס ר״ש אחר הפסח הואיל ועבר עליה בבצ יראה ה״מ
 בעיניה אבל ע״י תערובות אפי׳ שהיי׳ בעיניה ועבר עליה לא הניס צמיסר תערובות
 דיציה. ומשמע דגם צרבא צריכין אכו לזמר ובדין הוא וכו׳ וכלחיתא בפי' הרמב״ס ז״ל
 ורעז״צ. או צכל הפחות כריך לתרץ כדתריץ בירוש׳ דביחש׳ קאמר חמץ שצ נכרי שעבר
 עליו הפסח מותר בהנאה משמע אבל באכיצה אסור הדא דאת אמר במקום שנהגו שלא
 לאכול פת של גויס אבל במקום שנהגו לאכול פת של גויס אף באכילה מותר ואם
 התענה ג׳ ימים אף במקיס שנהגו שלא לאכול מותר מפני סקוח נפש. וכתב הר״ן בפ׳
 אין מעמילין דף שס״ג ע״א שפירש רש״י ז״ל בתשובותיו דמדתלו ליה לפת במנהגא ש״מ
 דלית בפת משום גיעילי גויס משום דלא חיישי׳ לכלים של גויס שיהו בני יומן ואינה
 ראיה דאיכא לאוקומה כשנינוש בפני ישראל ובכליו ע״כ בקיצור זבשטי לשון קצת: וכתב
 הרי״ף ז״צ ומתני׳ ר״ש היא דאמר חמץ בין לפני זמנו פי׳ משש שעות ולמעלה עד
 שחחשך בין צאחר זמנו דהיינו אחר הפסח אינו עוכר עציו בולא כלום ובדין הוא דאפי׳
 של ישראל נמי לאתר הפסת מותר אלא קכסא היא דקגים ליה ר״ש הואיל ועבר עציה
 בכל יראה ובבל ימצא וכי קא קנים ר״ש בעיניה אבל ע״י תערובות לא קניסע״כ. וכתב
 עליו הר״ן ז״ל ומתני׳ ר״ש היא וכו׳ דאילו לר׳ יהודה אשי׳ חמץ של נכרי שעבר עליו
 הפסח אסור כדאיתא בגמ׳ ע״כ. ור׳ יוסי מלילי ס״ל בפירקי׳ דף כ״ג ודף כ״ח דחמץ
 אפי׳ של ישראל מותר בהנאה אפי׳ תוך הפסח ויליף לה מקרא דכתיב לא יראה לך שאור
 שלך יהא: (הגהה כתבו חוסי ז״ל והכריחו ללר״ש נהי לאין עובר עליו בלאו לחמן לפני
 זמנו מולה הוא לאסור באכילה משש שעות ולמעלה מלאמרי׳ וכו׳ ונראה לנסקא ליה
 מתשביתו ומאך חלק ע״כ. וק״ק לע״ל להא בהליא חנן לקמן ס״ה השוחס את הפסח
 עיבר בלא תעכה והתם קתני ר״ש אומר הססח ט״ל לשמו חייכ ואייר תוכרח הוא לס״ל
 שאסור לאכול חמץ ערב ססח משש שעות ולמעלה שהרי אפי׳ להניחו בבית אחר שהגיע זמן
 שחיטת הססח אסור לאו קושיא היא ללא עבר עצ צאו ללא תשחט על חמץ אלא כשהוא יש צו

 או לאחל מחבורחו חמץ בשעה שהוא שוחט פסחו אבל אם קולם זמן שהוא שוחט ססחו
 יש צי חמץ אע״פ שכבר הגיע זמן שחיטת הפסח לצבור לא עבר ולכן צריכין להביא לו
 ראיה מתשביתו או מאך חלק כן נראה לע״ל): משוס שנאמר לא יראה לך שאור.
 נלע״ל למש׳׳ה קתני מלת משום לרמוז למשום קנסא הוא וכלמפרש לה רבא וכלכתיבנא
 אלא לטרוש׳ ונם בהרא״ש ז״ל אין שם מצת משוס וק״ק דה״צ צהנא למכקס קל א ללא
 יראה לך חמץ שהוא קולס בחורה ובירוש׳ צא גרסי׳ צא מצת חמץ וצא מלת שאור אצא
 לא יראה לן־ סתם ובהרמב׳׳ם והרא״ש ז״ל נראה לגרסי (א יראה לך חמץ וכן שם

 במגיר

 א״ר שמעון בן לקיש צא תילחייק לאוקומה הכי למאי מדבריהם לקאמר מלבד ר״א
 ור׳ יהושע דצאו אמתני׳ קאי ר״מ אצא בעלמא קאי והכי קתני מדברי סופרים שמענו
 ששורפין זכו׳ ומאן כינהו כופרים ר׳ אליעזר ור׳ יהושע והאי עלות דר׳ חנינא ור׳
 עקיבא צא שייך גבי פסח זאיילי לנעי לאומי* ששורפים טהור עם הטמא נקט לה
 עכ״ל ז״ל. ונמצא למלבריהס הוי כמו הרי זה אבק לבית מלבריהם וכאלה רבים והכא
 נמי מלבריהס מלבר, סופרים למדנו והס ר׳ אליעזר ור׳ יהושע ע״כ. וממי לילן מפי הי
 ר׳ יהזכע ומסיק ר׳ יהושע דחבית שנשברה בגת העליונה וכוי דבפ״ח למסכת תרומות
 וכתבו תום׳ ז״ל והא לקתני במתני׳ מילחיה לר׳ חכיכא ור׳ עקיבא משום דר׳ יוסי
ס קאמר כלקאמר בגמ׳ בסמוך ע״כ: והחס  קטעי וסבר לר״מ מר׳ חנינא סגן הכמי
 ביחש׳ אמרי׳ לבר קפרא ס״ל כר״ש בן לקיש ובגמ׳ לילן אמרה ריש לקיש משום בר
ה וכו׳. פ״ג להצטה חמץ ומצהסי׳ל׳ [הגהה ר מ א ה י ה ה נ י וסי א  קפרא: א״ל ר׳ י
 עיין בחילושי הרב רטנו אליה מזרחי ז״ל שבסוף ספר סמ״ג על סימן ע״ו וז״ל. קצת
 מלבריו שכתב הרא״ש ו״ל בהדיא לשלהי מתני׳ דס״ק לפסחים מוקמי׳ לה כר״ש וקחני
 דשירפין חרומה ואי שרינן באכילה על הלילה למה שורפין. אך קשה להא למוקי תלמולא
 למתני׳ כר״ש אינו אצא צענין זה לס״ל לר״מ ירי יוסי לחמץ'לסני זמנו בלאו כר׳ יהולה
 אבצ אי הוה ס״צ כר״ש למתיר לאוכצו על הציצה לא היו שורפין׳ תרומה סהירה צא
ן ה י ת ר ש מ ו ע א ש ו ה  עם הטמאה יצא זז צעצמה וזו צעצמה ועול וכו׳ ע״ש]: ור׳ י
. גמרא רמי רב חסלא פסחא אפסחא ומשכי ומי המר ר׳ יהושע שתיהן כאחת ת ח א  כ
 ורמינהי א״ר יוסי וכו׳ וקחני היאך ישרף אפי׳ חצויה עם הטמאה שכנא ינוא אציהו
 ויטהרכה ומשני הא ר״ש אליבא דר׳ יהושע דהיינו מתני׳ והכי כמי אמרי׳ טרוש׳ לפירקי׳
 ודפ״ח דתרומות. וברייתא ר׳ יוסי אמרה כדקאמר א״ר ייסי והאי ר׳ יוסי דמתכי׳
 ה״ק ר׳ •יוסי לר״מ אפי׳ ר״ש אליבא דרי יהושע למקל כי מקיל בתלויה וטמאה אבצ
 בטהורה וטמאה לא: ר׳ יוסי ב״ר תכיכא רמי תרומה אפסחא פי׳ תחמה דעלמא אתרומה
 דכסתא ומשכי. מי א״ר יהושע שחיהן כאחת דמוחר לטמא תלויה בידים ורמיכהי דתכן
ה שנולד בה ספק טומאה ר׳ אליעזר אומר אס היתה מ מ  פ״ח דחרומוח חבית של ח
 מונחת במקום תורפה יניחנה במקום מוצנע ואס היתה מגולה יכסנה ר׳ יהושע אומר
 אס היחס מונחת במקום מוצנע יניחנה במקום חורכה ואס היהה מכוסה יגלנה נרמא
 אין בידים לא ואע״ג דחלויה היא ומשני האר״״ אליבא דר׳יהושעפי׳ מחני׳ והא דקתני
 בידים צא ר׳ יוסי היא ואליבא דר׳ יהושע דבבי תלויה דפסחא נמי ה״ק בברייתא ואכן
 היכי נשרוף אפי׳ תצויה עה הטמאה: ר׳ אצעזר רמי תרומה אתרומה ומשני כתבנוה

א ק ד ק פ י ל  כבר כס במקומו פרק שמיני דתרומות: ס
. פ״ק דמכיצתין דף י״ג. ומתני׳ לא ל י כ א ל מ ו כ א ר ל ת ו מ ה ש ע ל ש  פרל ב כ
 1 ר׳ יהודה ולח ר״מ דאי ר׳ יהודה הא איכא תמש דאינו אוכל ומאכיל דקאמר

 חוצין כל חמש ואי ר״מ האי כצ טעה שאוכל מאכיל מיכעי ציה וכו׳ כדפי׳ רעז״ל: ובירוש׳
. בהנאח אפרו ו ת א נ ה ר ב ת ו מ  משמע דלא דייק מלת מותר ומוקי לה כר׳ מאיר: ו
 אפילו אחר זמנו מפ׳ צה בגמ׳ כדפי׳ רעז״צ. וכתבו תוס׳ ז״צ וכנון שכפשל מלאכול הכלב
 דבענין אחר צא הוה שרי ע״כ וכן סי׳ רש״י ז״ל ג״כ וז״צ והאי מותר אצאחר זמט קאי
ר ו ס ו א ר זמנ ב  וכנון כהרכו־ באור יפה קידם זמנו שבטצ טטמו ומראיתו ע״כ: ע
ו ואסור צמכור ואס מכר דמיו מותרין דאין חופס דמיו כדתק בפי שני דקדושין ת א נ ה  ב
 מכרן וקדש בדמיהן מקודשת תי־ס׳ ז״ל. וכל היכא דחכן בפ״ק או הכא דחמץ אסיר
 בהנאה או ששורפין אותו הוי ללח כר יוסי הגלילי דלדידיה שרי חמץ בהנאה כל ז׳ אצא
ו וכי׳. חוס׳ בפ״ק דמכילתין דף ה׳ ק ב א יסי ל  יריצנו לפני כלבו או ימכרכי לגוי: ו
 .ועם מה שמפי בגמרא דלר׳ יהודה איצשר׳׳ וכדפי׳ רעז״ל מוכן ומיושב סמיכות פלוגתא
 דר׳ יהודה ורבכן אוצא יסיק בו תכור וכירים: וכתבו תוס׳ ז״צ חבל לרבנן דס״צ דאין
 מצותי בשריפה והוי מן הנקברים דאמר׳׳ פ׳ בתרא דתמורה לאפר! אסור פשיסא דלדידהו
 אסור ליהנות ממנו בהדי דקא שריף לי׳ אצא לר׳ יהודה דס״ל דהוי בשריפה וקיימא
ר עו ן בי ׳ אי מ ו ה א ד ו ה י ' : ר  לן התם דכל הנשרפי׳ אפק מותר איצמדך. עד כאן
. בפ״קדמכלתין הניא א״ר יהודה אימהי אני אומר הין ביעור תמץ פה א שרי ל ץ א מ  ה
 אצא שריפה שלא ב&עת ביעורו פי׳ רש״י ז״ל דהיינו בתחצת שש וכל שש דאכתי
 מדאורייתא שרי אכל בכעת ביעורו דהיינו בשבע שהוא מוזהר מן התודה השבתתו בכצ
 דבר: ור״ת הכריח דשצא בכעת ביעורו הייני אחר שש שרוב העולם מכערין בשש כתיקון
 חכמים והטעם משום דיציף מכותר והייכו לאתר איסורא אבל בשעת ביעורו דהיינו בשש
 כיון שאינו מנווה לבערו אלא מדרבכן השבתתו בכל דבר וכן איתא בירוש׳ כפ׳ כל שעה
 ע״כ. וכס בפ״ק דף ה׳ אמרי׳ דר׳ עקיבא ס״ל כר׳ ייהודה דאין ביעור תמץאצא שריפה:
ל לים. ה״ר יהוסף ז״ל מתק מלת אף י ט ת או מ זורה לרו ד ו ר פ ׳ מ י מר ם או י מ כ ח  ו
 וכתב שכן מצא: וביד ספ״ג דהצכות חמץ ומצה ובטור איית סי׳ תנ״ה וע״ש בספר לטש
 החור וכתבתי רוב דבריו בס״פ בחרא דתמורה ע״ש: ובגמ׳ איבעיא צהו היכי קאמר
 מפרר וזורה לחח ומסרר ומטיל ליס או לילמא מפרר וזורה לרוח אכל מטיל ליס בעיניה
 אמר רבה מסתברא חמץ לצשאר נהרות קאזיצ להא לא מצינו בשום מקום נכי חמץ
 ים המלח בעי פירור לחיישי׳ שמא תכנע בו ספינה ותסלנו וצאו אלעתייהו אבל ע״ז
 לצים המלח אזלא להא אשכחן בכמה לוכתי גבי ע״ז יוליך הנאה לים המלח הלכך סתס
 ים להנן גבי ע״ז הוי ים המצת שאין ספינה עוברת שם צא בעי שחיקה ורב יוסף אמר
 אלרבא חמץ למימאיס זכימוק וכימס מאליו לא בעי פירור אבל ע״ז שאין המיס ממסות
 אוהה בעיא שחיקה בשאר נהרות מדצא חכי בהדיא יטיל ציס המצח, וברייתא תניא
 כותיה דרבה וכווהיה דרב יוסף ומן הירושצמי משמע דמדצא קהני מטיל ליס או מפרר
 וזורה לרוח משמע דמפרר ארוח ואים קהי דאפי׳ לדגים שטס שהן הפקר אשיר להשליך
 נכר שלם לים וכי קחני רישא מאטצ לבהמה ולחיה ולעופות בין שלו בין דהפקר קאמר.
 וכתב הרי״ף ז״ל ופדשכא מברר וזורה לרוח או מפזר ומטיל לים אלמא אפי׳ לים בעי
 סדור וכ״ש לשאר כהרות וחטים של חמץ בעי שחיקה והדר מטיל ליס ע״כ: ובטור א״ח
 סי׳ תמ״ג. וכתבו חוס׳ ז״ל אומי ר״י דרבנן דמתכי׳ היינו ר׳ יוסי דפ׳ כל הצלמים א״כ
 מהר להכא אתי שפיר כרבנן לההם דאמרו צו אף הוא כעשה זבל ומגדל צמחים ורחמכא
 אמר ולא ידבק בידך ונו׳ והא דשד הכא היינו משוס דבחמץ כתיב לא יאכל ואיכי אסור



ת מלאכת שלמה פסחים נ ש  בו מ
 ר׳ שמואל כר רכ נחמן שמע לה מן הדין קריא ושם חסה שורה ושעורה גשמו וכוסמת
 גבילחו חסה אלו חטיס שורה זו ככלח שועל ולמה נקרא שמה שורה שהיא עשויה כשורה
 שעורה זו כעיריס נסמן זה שיסון כוסמת זה מהמין נכולתו ע״כ גמלו של לחס ולמדין
 מן הקכלה כלומר כתמיה א״ר שימון מן מה דכתיכ ויכרו למשסס אלהיו יורנו כמו
 שהוא דבר חידה ובגמ׳ דידן מפיק מקרא דכמין אחר אינו יונא ידי חונת מצה ע׳יכ־
 ויוצאין בדמאי. מהופק ר״י א׳ כעי למימר יוצא דוקא כדיענד כדאמרי׳ הואיל ומפקיר
 נכשיה וחזי ליה ומ״מ עדיין לא מפקר ציה אי נמי יוצאין אף צכתחלה הואיל ושרי
 לעניים ואכילת מצה גמי נקראת אכילת עניות חושי ז״ל. אבל מחוך פי' רש״י ז״ל דכנמ'
. ן  מוכח שהיא פשיט אצלו זייל דדוקא בדיעבד יוצא בדמאי ע״ם דביר המתחיל סבול מדרבנ
 וי״ש דצ׳׳נ מצת ויינאין. ונרי־ לדקדק אמאי איצסריך תנא לאשמועינן כולה האי מתני׳
 בפי׳נ שאכלו וישבת ס׳ מהנין יבש׳ בכל מ־־רבץ והכא ועיין במ״ש בס׳ מפנין גבי דייאי
א ™ כך מצאתי שנקד הר״מ דיצונזאנוז״ל: והכהנים ל י״ל: ענ^לה. ש / ז ס ן ם ת ש  ב

 בחלה ובתרומה דמצות מצית ריבה: אבל בבכורים אינו יוצא הכק ידי חובתו בהם
 כיון דאין יכול לאכלס בכל מושבות דומיא דתרומה וקרא כתיב בכל מושבותיכם תאכלו
 מצות דבעינן מצה הנאכלת בכל מושבות צמעוטי בכירים שאינם נאכלים אלא כירושלם
 ומעשר שנ׳ לר/יזסי מליצי אינו יוצא בז י״ח זבגמ׳ ובברייתא מפי טטמייהו ואכתבנו
 בסמוך: אבל לא בטבל וכו׳ סעמא לכצ הני משום דה״ל מצוה הבאה בעבירה
 וביריש׳ א״ר אילא אלה המצות אס עשיתן כמצותן הרי הן מצות ואס לאו אינם מצות
ן שזרעו בעציץ שאינו נקוב  הר״ן זיל: ובגמ׳ אבל צא בסבל אפיי בטבל סביל דרננן מו
̂ל יוצא אדם י״ח בטבל שלא נתקן כצ צרכו פי׳ שנטלה ממני תרומה גדז4ה  ובברייתא יכ
 ולא ניטלה ממני תרומת מעשר וצא מעשר שני ואסי׳ מעשר עני ת׳׳צ לא תאכל עליו חמץ
 יצא זה כאין איפרו מכוס בל תאכל חמץ אצא משוס בצ תאכל טבל להא מני דיש היא
 דאמר דאין איסור חל על איסיר דהניא ר״ש אומר האוכל נבלה ביום הכפירים שיגג
 סנוור מחטאת: חלות תודה ורקיקי נזיר. מה ששירש רעז״ל היא פי׳ רבה בגמרא
 ואפי׳ צא נשחט עליהם הזבח. של־; הוקדשי איני יוצא בהן. ורב יוסף פי׳ דאמ' ק א
 שכעת ימים מצות תאכלו מנה הנאכלת לז׳ ימיה יצאת זו שאיכה נאכלת צז׳ ימים י.לא
 •ליוה ולילה והיכא דצא נשחט עליהם הובח ג״ל לרב יוסף דיוצא בהן ומתני׳ בשנבחט
 עליהם הזבח וסיפא ה״ק למכור בשוק דעכשיי לא נשחט הזבח שהרי לא מכר; יוצא בהן
 ותניא כותיה דרבה ותניא כוהיה דרב יוסף ועיין בהגהת ר״ש לוריא ז״ל בלשון זה כנס
 הרב בצלאל אשכנזי ז״ל השכיס לאותה הגהה ומחקו מתלמודו: למכור בשוק יוצא
, דכל למכור בשוק אמר א׳ מיזדבנא מזלבנא ואי צא אכילנא לה אנא ובנמ׳ פריך  בהן
 ותיפוק לי לתנא בתרח דתניא כותיה 7רב יוסף ומיקי לה בשנשחס הזבח תיפוק ליה
 דהויא מצה עשירה שהרי היו נילושות בשמן ומכני רביעית היא המתחלקת לכמה חלית
 דבשמן מעט כזה לא מיקרי כנה עשירה: וכתיב בכל בו סמוך לסוף סימן ח׳ צ׳׳ע אם
 נתן מלח במצה של מצה אי מקריא מצוה עכירה ויש מתירין וסמכו על אותה ששרנו
 חצות הודה ורקיקי נזיר דאמרי׳ עשאן למכור בכו־ יוצא בהן ובהנהו ודאי יש מלח
 משוס על כל קרבנך הקריב מלח והלאב״ל ז׳׳ל הגיה על זה ואמר אמר אברהם לא
׳ הנזכר  אמרו ק אלא לזריזים שיהו אופים איהה מיד ע״כ: עול כהוב שס בסיף ס,
 דמדקתני במתני׳ למכור בשוק יוצא בה; שמעי׳ דאשי׳ אפה המצה של מציה קודם זי ן
 הביעור יוצא בה רהא ודאי חלית תודה קודם זמן הביעור משאן שהרי אין מ־יאין תודה
 ט״ד מפני החמץ שבה ע״כ וכן כתוב ג״כ בשבצ׳ הצקמ סי׳ ס״א: ו ואלו ירכיות כו׳
 ר ביד ספ"! דהצכ־ת חמץ ומצה ובטיר אייחס,׳• הע״נ וחוס׳ פ׳ לולב יגזיל דף צ״ו:
 בחזרת. גמרת חזרת רישא דכולהו תכן ואייר אושעיא מכוס בחזרת: ובעולשין. ר׳
 יהודה מוסיף כ3רייתא אף עולשי שדה והכי כמי איכא בגמ׳ תנאי טובא דמוסכי איררות
 דמתכ׳׳ ויש מהן שלא הזכירו מלת מרור ויש מ׳ שהזכיר כיוכאין בהרדפנץ והקשו חוש׳
ה דהא תכן בפי אלו טרפות דהוי סם לבהמה וכיון שכן אין ראוי  ז״צ דהיכי נפיק ט
 לצאת בו ללרכיה לרכי נועם ונשארו בקושיא. ואני ההדיוט חששתי בספר העריך ונראה
 שהוא סובר הרדפכין לחוד והירדוף יהרלפכי לחול והיררוף והרלפכי היא סם. המות
ע וכערך אחר הביא מ י ר ' ה ו א י ע ו ב ^ י ב ה ת ש י מ ם ה  לבהמה אבל הרדפני לא הי* כ
 הירדוף והרדפכי שפירש שהוא סס המוח כל בהמה וכן משמע ג״כ מסי׳ רכ׳יי ז״ל ע׳׳ש •
 ובהרחבינא . שמעתי משם מורי ז״ל דהיינו עשב שקורץ אותו אסתר המלכה והוא מר
 קצת ושהעיר ששמע שתי גויות כערות קטנות כאמרה אחת לחברתה כלכה הלוך ללרס
. ובגמ׳ כריך חמאי למרור לקרא לכתיב עצ י ז  חרחביכא יראה שהיו מלקטות העשב מ
 מצות ומחריש הוי מין ירק ליצמא מרריחא לכוהיא כי׳ מין לג והוא שיבוטא והוא
 קוליים האספכים ומשכי לומיא למנות מה מצית בדולי קרקע אף מרור גידולי קרקע ופריך
ף וכו׳ ואיכנא הרז יפי כהוא ג״כ ק זרע שהוא סס המות צבהמה ומסיק  ואימא הדלי
ף לריר שכיקח בכסף מעשר. יכעינן חי  לומיא למצה מה מצה שניקחת בכסף מעשר י
 ממ׳ מכ״צ לתנא ליוצאין בא׳ מחמשת מיני ירק אימא מרורין תרי ומשכי לומיא למצה מה
 מכה מיכין הרבה י׳ ף מרור מיכין הרבה ולחכא למחני׳ הוי ממש חמש כננל חמש: בין
 לחין בין יבישין. לוקא בקלח שלהן כלאמרי׳ בסיפא ופרושי קמפרש. ובירוש׳ משמע
ן צחין בין כמושין ואמרי׳ ההס עלה איה תכוי׳ חכי אבל לא כמושין אמר רב  לגרים ט
 חסלא מ״ל בין כמושין בקלח מייל אבל לא כמושין בעלין עי׳כ . ועמי בברייתא איכא
 מאן לס״ל לאפי׳ כמושיןאין יוצאין בהן וכמו שאכתוב בסמיך: לשון המתחיל בסי׳רעז״ל
 שלוקין צריך להיות אחר לשון כבושין בחומץ ואחריו לשון המתחיל מבושלים: אבל לא
 כמושין גמ׳ אין יוצאין בהן כמושין משום ר׳ אלעזר ב״ר צרוק אמרו יוצאין בהן כמושין
 ומתגי׳ ל״מ היא להניא יזצאין בהן ובקלח שלהן בין לחין בין •בשים לברי ר״מ וחכמים
 איכ רץ לחץ יוצאין בהן יבשים אין ׳וצאי; בהן ושוי; שיוצאין בהן כמושין ע״כ. ואפשר דמש״-ה

 ! *׳ ־! JW« « וכן
 רוכתי והא לחנן במסכת נזיר בפ׳יג מינין היה מבשל אח השלמים או שולקן אע״ג לשלילה
 הוי מפי מכשול צא הוו התם זו ואין צריך צומר v יקמ״ל לבשציקה אינו יוצא מתורת

 נשול

 במגיד משנה אבל שם בהרמב״ם )׳׳לכתוב לשון זה ודבר זה קנס הוא.מל״םמפני
 ששבר עצ בל ירחה ובצ ימצא אסרוהו אפי׳ הניחו בשיגנ או באונס ע״כ: ג נכרי שהלוה
. ניד פיל דהל׳ חי״מ סי׳ ה׳ ודעת הרמב׳׳כ ז״ל ורטנו אפרים ז״צ דבע׳ כיהיה הגעת  וכו׳
 הזמן קודם הפסח הא צאו הכי אע״ס שככעבר פסח וצא פדאי ישראל אינלאי מיצתא צמפרע
 לכצ גוי היה מ״מ כיון שבפשח היה ביד ישראל לפדותו אמרי׳ הואיל ואי בעי לפדותו
 הדי הוא שלו השתא כמי אמר ויש ראיה לדבריהם מן התיספחא וכבר לחה ראייתם הר״י
 ז״ל דבההיא תוספתא מיירי בדצא חמר לו מעכשיו חבל בדאמר לו מעכשיו אפי׳ כשקבע
 לו זמן אייר הנסח מותר ע״כ. וכתב המגיד הפנה ואני סויר שרביט ורביט אפרים ז׳יצ
 י ס׳׳ צ למתני׳ דייקא דקודם הכסח הגיע הזנק מדקתני אחר הפסת מותר בהנאה ומשמע
 דמיד אחר הפסח מוהר ואי אפכר לומר כשקבע זמן אחד הכסח דאכת׳ על הזמ• ודאי
 לדברי הכל אינו מוהר והיה לו צומר הגיע זמן וצא פדה מיתר וכן אין צנרכ שקבע לו זמן

 בתוך הפסח דודא׳ יכראל לא קבע זמן (פדות חמצו בתוך הפסח שיחו״ב לבערו אצא
 ולאי בקודם הפסח הוא ע״כ: ושם ג״כ נתן טעה המגיד מתנה למה השמיט הרמב׳ים ז״ל
 סיפא דמתכי׳ וישראל וכוי, ונראה פשוט בעיני דמתני׳ כר״ש ומשום קכסא אבל ברישא
 בנכרי שהלוה את ישראצ אחר הפסת מותר אחי׳ באכיצה אצא איידי דנקט בסיפא אסור
 בהנאה נקט ברישא וצאו דוקא יכדמשרש בגמ׳ אמתני׳ ללעיצ וכדכתיבנא. ואפשר עוד
 צזמר למהר׳ ר״מ היא דאמר נגמ׳ בברייתא ד׳שראל שהלוה לנכרי על תמנו אם כהנה
 ממט אחר הכסח עיבר וא״כ מתני׳ דקתני אסר בהנאה הוי מן התורה וזה הדרך למול
 מטעמו כל הרב המגיד ז״ל כרמזתיו עיין שם: וישראל שהלוה וכוי. חוס׳ ס׳ השולח
 דף צ״ז יגם כס טרושלמי דף מ״ה וחוס׳ בס״ק דקדוכין דף ח׳ והכריתו הם ז״ל דמדקתני
מ ד י שנקד החי ה  על חמצי מכמע במשכני בשעת הצואה. בטיר א״־ז סי׳ תמ״א. ומצא י
ת ל ו פ ו מ  די>ו;זאכ(,y חיצי החי״ת בשביי׳א פת׳׳ח והמ׳ם בציר״׳: חמץ שנפלה עלי

 יכו' משמע דמתני׳ אפי׳ צר׳ יהודה דאמר אין ביעור חמץ אצא שריפה דדוקא צכחתלה
 בעינן שריפה חס הוא בעין חבל אש בדיעבד נכלה עליו מפוצה חס היא גבוהה לכצ
 הנחות שלשה טפחים כדמפ׳ רשב׳ינ מודה ר׳ יהודה דהשיב כמבוער ככלע״ד. וביד שם
 ספ״נ. והקשו כס חוס׳ ז״צ וא״ת והלא פטור לבדוק חור מפני סכנח עקרב וי׳יל דהכא
 ינוצ לפנות המפוצה א״נ תכא שיש כס חמץ בולאי אינו פטור משוס חכשת עקרב דהא
 מיבעיא צן בפסחים ככר בפי כריש צריך חבי להוציאו או לחו ע״כ, רשב״ג אומר כל שאין
 הכצב כוי והונאה בגמ׳ פסחים בפ״ק דף ח׳ ובמניעת ס׳ המפקיד דף מ״ב ובטור ח״ח
 ביי תל׳׳נ: ד האוכל תרומת חמץ בפסח וכי׳ פ׳ עשירי דהלכות הרומית סי׳ ו׳
 ואיתא בתום׳ פ׳ אלו כערות לף לי. ומעייל דמהוס דבעי למיתני בסמיך דכהכיס יונאין
 י׳, ח בחלה ובתרומה תנא הך לתרומת חמץ ברישא : ומפרש בבבלי וביחש' דמשכחת
 תרומת חמץ בפסח כגון שהשריש הרימה והחמיצה או כהנריכה חמץ קודם הפסח אבל
 אה מפריש תרומת חמץ בפסח זאינה קדושה לחמר קרא ראשית מכמע שתהא התרומה
 רא:ית ואצו שיריה כיכרן שתהא היא סתירתן לישראל ואי במפריש תר״ת מה היתר יש בשיריה
 שתהא ראשיתן עיכה שירים כי הוו מעיקרא טיל הוו שרו בהכאה ואסורין באכילה השתא נמי
 שרי בהכאה ואכורין באכילה משוס חמץ ולענין מאי הוו שיריםנבסוף צשון רעז׳יל המתחיל
 בשוגג וכו׳ ככתוב כס הלכך לאו בתר דמים אזצינן. אמ׳ המלקט בגמ׳ חטי אמר לעילם צפי
 דמים משלם ומתני׳ ריה״ג היא דאמר חמץ בפסח מותר בהנאה והאי לבמזיד כטור
 היינו משוה לס״ל כר׳ נחיניא בן הקנה שהי׳ עושה את יום הכסוריס כשבת צתשלימין
 פ׳׳ המתחייב כרת פטור מן התשצימין כמי המחחייב מיתה בידי אלה זהכא כמי לאכצ
 תרומה במ׳יד אע״ג דכגג בחמץ ה׳איצ וחייב מיתה בידי כמים על אכילת החממה פטיו
 מן התכצימין דס״צ לאמרי' קצב״מ אף בכרת ואף במיתה טדי שמיס ובדין הוא
 דליכמעיכן במזיד בתרומה בעלמא דצאו חמץ בפסה דפט:ר מתשלומי} מכים מיתה אצא
נסח לאשמוע" דהיכא דטגכ בשתיהן חייכ דחמץ בר  משום רישא ני,ש מיצתא בחי־ץ נ
 דמיה הוא י שיי ג דרישא דכגג בשתיהן דאי שגג בחמץ והזיל בחלומה מאי חומש איכא
 וחי כגג בתרומה והזיל בחמץ אמאי משלם הא איחייב ליה כרת ושיכא אשמע׳׳ דהזיד
י כמים כי כרת לאי הזיל ברמץ והאי לפטיר  בתרמה חפי׳ שגג בחמץ פטור למיתה טל
 ליה משים כרת הוא לפטר ציכמעיק מלה מתני׳ בחמץ חולין של ח: רו וניתכי שיגג חייב
 ומזיל פטור משום כרת רש״י ז״ל: ומדמי עצים . שיעורו ואפי למי עציס איכי משלם
 וצא נאמר כהשוב זה החמץ כאילו הוא עץ בעצמא צפי כהוא אסיר בהכאה ולפיכך אינו
 משלה אכי׳ דמי עצים הרמב׳יס ז״צ משמע קצת למפ׳ לה אפי׳ בתרומה טהורה. וכגמ׳
ד ב ר מן התכצומין ומלמי עצים ל ו  הניא התוכל הרומח חמץ בפסח נין שוגג בין מזיר מ
 ר' עקיבא ור׳ ׳והכן בן כורי מת״ב א״ל ר״ע צריב׳ן וכו׳ ותניא אילך האוכל תרומת המץ
 בפסח סטור מן החשצומין ומדמי עצים דברי ר״א בן יעקב ור׳ אלעיר חסמא מחייב א״צ
 ראב״י צר׳ אלעזר חסמא וכו׳ ומפי אטי דראב:1י ור״ע וריב״ן כולהו ס״ל חמץ בפסח
 אסיר בהכאה ובהא פציגי ר״ע וריב״ן לר״ע סבר צפי דמים משכם וריב״! סבר לפי מלה
 משלם אבל ר״א בן יעקב ור״א חסמא בהא נציגי דראב״י ס״ל דחמץ בפסח אסור
 בהנאה יר״א חשמא ס״ל כר׳ יוסי הגלילי דחמץ נפסח מוחר בהנאה וחרומח חמץ
 לכהן נמי ראויה צהריינה צפני כלבו או להסיקה התה תבשילו כדין חרומה טמאה בשאר
 ימית השנה הצכך יכראצ שאכלה לו בפסח מיח״ב: ה אלו דברים יכו׳ רפ״ה להלכות
מ ובס׳ ששי סי־ ל׳ ז׳ ח׳ ט׳ ובטור א״ח ס׳׳ תנ״ג: ידי חובתו בפסח. כלע״ד ״  מ
 דהא דלא קתני ידי חובת מצה וכן גבי ירקות ירי חובת מרור משוס קרא לכתיב עצ
 מצות ומרורים יאכלוהו לקרבן פסח והייכו דקתכ׳ בין בחמשת מיני דגן טן בחמשת מיני
 ירקות בפסח ליל עם הפסח בזמן שבית המקדש קייס א״כ לרמוז שמלבד כזית מכה שצריך לאכול
 משיש מבת מצה כדכתיב בערב תאכלי מצות ח״ב לאכול כזית מצה ג״כ באחרונה זכר לכסח
 והיינו לקתני בפסח פי׳ בעבור הפסת ולפי זה נאמר לאנב דתנ׳ רישא גט חמשת מיני דנן
 בכסח נקט נמי גבי ירקוח בפסח א״נ בפסת ר״ל בכעת אכילת הפסח דהיינו לילה
 הראשון ולרמוז דשאר ימי הנסח אכילת מצה רפיח כך נלע״ד: בחטים ובשעורים
 ובכוססין ובשבלת שועל ובשיפון אבל אוח ודוחן לא. ומתני׳ ללא כר״י ב״נ
 דתכיא חרינ׳׳ן אורז ודוחן מיכי דנן כינהו זתייבק עלתמוצן כרת ואלם יוצא בו ׳״ח
 נפסח וכן היה אימר דקצח ג״ה חייבת בחלה דטצהו לחם מיקרו: וכתב הר״ן ז״צ יחש׳

 מיעי מב



* ח  52 מלאכת שלמה *
 קשיא הא מפישי וקוו הא ללא קוו פי׳ כשהן מרובות הן נקוות חל מקום אחל ואץ
 נבלעוח מהר ומחמיצוח וכשהן מועטות לא קוו ע״כ ובילוש׳ כמי משמע לרמי לסו ומשני

 להו בגוונאאחדנח: סליק פרקא
 D*1£ ג ואלו עוברין בפסח. נצע״ז לאי גרסי׳ אלו ניחא ואי נמי נרסי׳ ואצו
 י בויו יש לומר לקאי אמאי לסליק מיניה סוף פרקץ לצעיצ לקחני ומי
 חשמישו שצ נחחוס ישפכו מפכי שהן מחמיצות ועובר עציהם בבל יראה כמו שכתבחי
 לעיל בשם ספר יראים וקתני השתא ואלו ג״כ עובר עציהס בבצ יראה צפי׳רש״י ז״ל וצפירוש
 האחר שאכתיב ג״כ בסמוך אפשר ג״כ לומר לרך זה לאיילי לקתני ישפכו להעבירן
 מלפניו קתני נמי ואלו עיבדן פי׳ מן השלחן כ־ נלע״ל ולמלתי לקלוק זה מן התום׳
 שדקלקו ק בר״פ אלו טרפות כמו שכתבתי שס. וביל פ״א להלכות pn ומצה סי׳ ו׳
 ובפ״ל סי׳ ח' ובטור א״ח סי' חמ״ב . וכתבו תיס׳ ז׳׳ל פי׳ הקינטרס לעביר עליהם בבל
 יראה ובבל ימצא וגם ריב״א ז׳יל מדקלק מלשץ עוברין למשמע עוברין מי העולם ואין
 נראה לר״ת למשמע לכצ הנך מרטנן מכל מחמצת לא תאכלו ואפי' באכילה לא הוה
 מיחייב אי לאו לרבייה קרא ומהיכא תיתי בל יראה ובל ימצא. ונראה לר״ת לאלו מוברין
 פי׳ האיכלן ועוברין היינו מעל ה:לחן ללאו בני מיכל כינהו אבל בל יראה ליכא וקי ט׳
 הרא״ש ז״ל. והר״ן ז״ל פ" עובדן מתבערין מן העולם וטתח ושכר וחומץ וזיתוס לארבעתן
 חמץ נמור מעורב בלברים אחרים לאירייתא ושלשה אחרונות זומן ועמילן וקולן שהן
 חמץ נוקשה בעיניה כלומר חמץ רע שאינו ראוי לאכילה ואינו מעורב עם לברים אץ
 אסור להשהותן אלא מדרבנן: הרי אלו באזהרה ואין בחם משום כרת. פי׳
 ארבעת מיני מליכה כנץ כו:ח וכיוצא בו אין בהם כזית בכלי אכילת פ־ש שאינו נעשה
 אלא לטבל בו ושוהין היבה באכילתו ומש״ה אין בהם משוס כרת ומיהו קאי עליהו בלאו
 (הגהז כתוב בספר לבוש החור כל מחמצת לא תאכלו לרטת לברים הללו שהן נידוים
 מתמצת כלומר שנתחמצו מלבר אתר ואינס כעיקר חמץ הלכך אין בהם אלא לאו באכילתם
 ע״כ < לכל מחמצת לא תאכלו לס״ל לתנא למתני׳ לחמץ לגן גמור ע״י תערובות אפי׳
 צא אכצ ממנו אצא כזית עורר בלאו להיתר שבו מצטרף לאיסור ונוקשה בעיניה כמי ס״ל
 לקאי עליה בלאו ובגמ׳ לרשינן מרבוייא לכל ומש״ה קחני להרי אלו באזהרה ומיסו
 אנן לא קיימא לן הכי אלא כרבנן לפליג׳ עליה לר׳ אליעזר לגמי בברייתא ואמרי׳ על
 חמז לגן גמור ענוש כרת ועל עירובו בולא כלום וכל שק לקיימא לן לנוקשה בעיניה
 בולא כלום להא מוכח בגמ׳ לנוקשה בעיניה קיל טסי מחמץ רגן גמור ע״י חעחטת ומיסו
 בחמץ לגן גמור ע״י תערובות כל שלא נתבטל איכא איסורא לאורייחא לחצי שיעור
 אסיר מן התורה אבלטקשה בעיניה ביון לליתני׳ לאו לא מיתסר מלאורייתא כלל למהיכא
 תית׳ אבל מלרבכן מיהא אסור. וכי תימא היכי למינן סתמא משום מחלוקת לרבנן דאיתא
 בברייתא וי״ל להאי תתמא לאו סתמא לשמכא הוא להא סתם לן תנא סחמא אחרינא בפרקי׳
 שיאור ישרף והאוכלו פטור אצמא לנוקשה בעיניה בלא כלום לשיאור נוקשה הוא כלמוכח
 נגמ׳ והאי סתמא עדיף מפי לבתרא הוא ובחלא מסכתא יש סלר וכי חימא נהי דאילחי
ן גמור ע״י תערונות לחמיר ספי ליחא לנגעי  האי סתמח מנוקשה לח אילתי מחמץ מ
 מוכח לר׳ יוחנן ס״ל לחמץ לגן גמור ע״י תערובות טנא כלום אע״ג לאיהו גופיה אמר
 הלכה כסתם משכה אלמא ס״ל לצגמרי אילחיא הלכך הלריכן לכללין ליחיל ורבים הלכה
 כרטס וזהו לעת היב אלשסי ז״ל שפםק בסמוך כרבנן ולא כסתם משנה וקייס מריו
 נמי הרמב״ן ז״צ בספר המלחמות על הדרך שכתבתי. ומ״מ ל״מ לתנא למתני׳ ל0״ל הרי
 אלו באזהרה לצריכין להתנער מן העולס אלא אפי׳ למ״ל נוקשה בעיניה כולא כנוס כיון
 לאיסורא לרבנן מיהא איכא צריך ביעור וראיה ללבר מלתנן בסמוך שיאור ישרף והאוכצו
 ססור ושיאור היינו ניקבה כלאיתא בגמ׳ אלמא אפי׳ מ״ל פמ*ר טעיר מיהא בעי לאי
 לאו אמאי ישרף ישהה אותו על אחר הפסח ויהא מותר אפיי לר׳ יהולה ולא אסר ר׳
 יהודה חמץ לאחר הפסח אלא גחמן גמד ומיהו כיון דבישר חמץ נוקשה מלרבנן בעלמא
 הוא מסתברא דאס השהה אותו ולא ביערו לאחר י פסת מותר בהנא ע ״ל הר״ן ז״ל:
. ירושלמי בראשונה שהיו עישין יין בסהרה לנסכים ולא היה יין מחמין  וחומץ האדומי
 והוון יהבין בנויה שערין כמה לעבלין חמייא והיו צווחין ציה חומץ האדומי וצא חומץ
ם. רכ יוסף חני כדפי׳ רעז״ל אנל רנ ססא מפיק תו  סתם ואינו כן בגמרא ליצן: חי
 שערי ומעייל חיטי וסימניך םיסני פי׳ רב יוסף שיש שמך בשמו אמר שערי. יחש׳ א״ר
 מכא וכיצהו ע״י מים סי׳ לס׳׳ל מי סירות לבלן אין מחמינין כרבא ופצינ אכוצהו אמוראי
 לדתם סיףסירקי׳ ללעיל: ר׳ אלעזר אומר אף תכשיטי נשים. סייכו חמץ ביקשה ואפי׳
 הוי חמץ דגן גמור על ידי הערוט־זמ״מ מלקאמר אף משמע למולה לת״ק (הגהה נתב
 רש״ל ז״ל פי׳ וכת״ק סבר להדיא דאף בנוקשה חייב כגון זומן של צנע ם וה־מה לו
 ואין להקשות א״כ מאי מוסיף את״ק די״ל דת״ק ת־א דנן גמור ע״י תערובית או נוקשה
 וה.־א היה מוסיף נוקשה ע״י תערובות וכן פי׳ הר׳׳ן ז״ל ע״כ): ובנמ׳ אמרי׳ דר״א ס״ל
 מקשה בעיניה בולא כלום לכך נראה דגרסי׳ ר' אלעזר בתד מינייהו או במתני׳ או ממ׳
 תוס־ ז״ל וכבר הסכימו הר״ז הלוי ז״ל והר״ן ז״ל דבמתני׳ גרכי׳ ר׳ אלעזריבלי יוד
 לבגמ׳ מסקי׳ לר״א ביול אפי׳ נוקשה בעיניה לית ליה. ירוש׳ אית תנאי תכו תכסיסי
 נשים ואית תנאי תנו סםולי נשים מ״ל מפולי כ״ש תכסיסי ומ״ל תכסיסי הא מפולי לא
 ופי׳ ה״ר אלעזר אזכרי ז״צ ספוצי כטיפלית נפנים שלמסה להסיר את השיער כ״ש תכסיסי
 ללא מאיס כ״כ כשטופצות על פניהם הא מפולי צא למאיס טסי ע״כ ולמח הרב הם׳ ז״ל
 מז החוש׳ דבגמ׳: זה הכלל כל שהואומ׳. גמרא תניא א״ר יהושע וכי מאחר ששנ״ט
 כ5 כהוא מין לגן ה״ז עובר בכסח צמה מט תכמים את אצו כלי שיהא רגיצ בהן
 ובשמותיהן כי הא דההוא כר מערנא איקלע לננצ הוה נשרא נהליה אסר להו קריבו
 לי מילי למיכל שמע דקאמר לריבו ליה כוחח כיון דשמע כותח פירש שבקי היה ט
 וילע שיש שם חלב. וכתבו תוש׳ ז״ל למה מנו חכמים את אלו הימה לרשב״א הא איצסריך
 למנותם לאשמועינן שהן בלאו וצא בכרת ותירץ ר״י ללא הו״לצאשמועי׳ אלא תרי מיכייהו
 חל למקשה בעיניה וחל ע״י חערוטת ועול הקשה דת״ק שמכאם ליתליה האיזה-הכצל
 דקחני במתני׳ להא איכא חכשיטי נשים שהם מין לניס ואין עובר נפסח אלא ר׳ אלעזר
 הוא דקאמר לה ע״כ: הרי אלו באזהרה אס אכלן עובר בלאו לכל מחמצת צא תאכלו.
 וממי מאן תכא מזמן לגן גמור ע״י תערובות סי׳ כותח הבבלי ושכר המלי חמץ נמיר

 מגג

 בשוצ תום׳ ז״צ ופס פי' רש״י ז״ל או שולקן שאינו מבושל יפה ע״כ. וכן משמע במתני׳
 לבפ׳ שני דעוקצין סי׳ ה׳ ובפ׳ ליצר מברכ׳ן דף מ׳ ע״א פי׳ הוא ז״צ שלוק הוי נימוח
 מפי ממבושל ע״כ ועיין בפי׳ רש״י ז״צ בפ׳ עשיר׳ למסכת תרומות סי׳ ח׳ ועיין ג״כ
 במ״ש אני בשם רש״י ז״ל שם פ׳ עשירי סוף סי׳ ׳״א: ומצטרפי׳ לכזית ס״א וכלם מצסרפין.
 וכתב הר״ן ז״ל ונ״ל לה״ה לה״מ למתדה צענץ כזית מצה למצסרפין אלא לגט מצה
 פפיטא לו אבל הכא איצטריך סל״א כיון לאמרירותא קפלינן סעמא לחל מיבטיל בחבריה
 קמ״צ למין ליש לכולן טעם מרירות מצטרפין ע״כ: ויוצאין בקלח שלהן כתב סמ״ג
 והגהות מימיניות שר״ת לקלק שבקצח יוצאין ולא בשרש: ובדמאי וכו׳ אבל בטבל לא
 ואע״ג למעשר ירק לרבנן הויא לה מצוה הבאה בעבירה לומיא לעציץ שאינו נקוב
 לאחרן לעיל נפירקין רש״י ז״ל: ונלע״ל לאע״נ למצינן למיצף לין ירקות מלין מצה
 ליוצאין נלמאי וכמעשר ראשון שניטלה תרומתו וכו׳ הלר תנייה הכא לאם לא הלר
 חנייה הכא נבי ירקות ה״א לירקות כיון למעשר שלהן מלרבנן יוצא ׳״ח.בהן אפי׳
 בסבל או במעשר ראשון אע״ס שלא ניטלה תרומתו או במ״ש והקלש אע״ס "שלא נפלו
 להט הלר תנינהו הכא לאשמועי׳ ללוקא בלמאי או במעשר ראשון שניטלה תרומתו או
 במ״ש זהקלש הוא ליוצא־ן ולליוקא איצטריך ליה ואפשר שלזה כיון לשון רש״י ז״ל
 שכתבתי ולו״ק: ז אין שורץ אתהמורסן ורו׳ האשה לא תשרה את חמורסן
 וכי׳ ממתני׳ שמעינן למירסן עב וגרוע מסובין יבספ״ז לשבת הוכחתי ג״כ על זה ע״ש:
 אבל שפה היא מורםן יבש בבשרה. ואפי׳ היא נכנסת למרחץ להזיע לחלותית
 הזיעה איכה מחמצת . ונלע״ל למשום לחנן במחר׳ ללעיצ בין לחים בין יבשים ומפרשי׳
 ממ׳ להיינו דוקא בקלח אבל בעציץ לוקא בלחץ ולא יבשים מש״ס קתני השתא האי
 מתני׳ לגבי מורק לצורך אשה לוקא יבש ולא לח. עול אפשר לומר שבא לרמוז לנו
 בסמיכות זו שיכיל האלם לשרות מצה או לחלוט אותה ולצאת בה ילי חובתו אס היא
 זקן או שהיא בנקיון שנים אם היא הבר אפויה ששוב אינה מחמצת ופלונתא לר״מ ור׳
 יוסי היא בפירקין לף מ״א ללר׳ יוסי כמצה מטשלת אינו יוצא אע״פ שלא נימוחה אבל
 במצה שחיה לכ״ע יוצא בה: לא ילעוס אדם חטין ויתן ע״נ מכתו בפסה
 מפני שהן מחמיצות. ה״ר יהושףז״צ מחק מצת בפשח וגירוש׳ מפ׳ לאין איסור זה
 אלא כשהחטיס שמנות אבל כשהחסים לקות ויבשות אין הרוק מחמיצן כלל. א״נ אין
 מחמינין אלא על.שיסריחו ע״נ מכתו והיינו למייתי עלה ההיא למלונמא שנסלח? וכו׳
 כן סי׳ הירוש׳ הזה החכם ה״ר אלעזר אזכרי ז״ל: ולפי ררכנו למלנו ממשנתנו זאת
 רפואה ללשון תכמיס מרסא כלאיתא בס׳ הנושא דף ק״ג ומצאתי שכהב רש״ל ז״ל שם
 פ׳ הנושא ללייק ללשון תכמיס מרפא מלקתנ׳ במתני׳ ויתן ע״נ מכתו בפסח ללמה הזכיר
 בפסח פשיטא דבפסח איירי בסרט מלקתכי מפני שהן מחמיצות ועול הא רישא קתני אין שורץ
 את המורסן יכו׳ וכן בסיפא קתכי אין נותכין אח הקמח לאלתוך החרוסת וצא לתוך החרדל
 בטלן לא הזכיר פסח וכאן הזכיר אלא לדיוקי גפסת הוא דלא ילעוס הא בשאר שכס
 ילעיס אף שממילא שמעיק לשרי אלא שדברו חכמים בלשון רפואה והוי כאילו אמר
 בהליא ילעום אלם חסים ויתן ע״ג מכתו לרפואה ולוק ע״כ. וליוק ככוןהזא. והוצרך
 לכך משוס דאי לא חימא הכי הוקשה לו ז״ל מאי לשון חכמים לקאמר רב הונא התם
 דשמעי׳ ממתני׳ וכי לא נמצאו יתר רפואית הא במסכת שבת תנן יוצאין בשן של שועל
 ודמותה בכמה דוכתי כמה וכמה אצא מדלא קאמר בדברי חכמים ואשר בדברי חכמים
 מרפא אלא לשון תכמים קאמר משמע דה״ס המדקדק בלשונם ימצא שמוט בלשונותיהם צדבר
 בלשון צח ונקי שיהא בו נכלל לשון ברכה ולשון עושר ומרפא עכ״צ ז״צ: מיין במ״ש
 שם בפ׳ מושח סי׳ ג׳ וביל כולה מתני׳ בפ״ה דהלכות חמץ ומצה סי' י״ו ׳״מ ובטור
 ׳אייח סי׳ חס״ה וסי׳ תס״ו: ח אין נותנין קמה וכו׳ ביל שס סי׳ י״ס ובטור א״ח
 סי׳ תס׳יל: ואם נתן לתוך החרלצ יאכל מיל. מה שפירש ר״ע ז״צ ה״ק רב כהנא
 וברייתא הביא טתיה ורב היכא בדה לרב יהודה אמר רב נחמן אמר שמואל סבר
 לאחרוסת נמי שרו רבנן והלכה כמותן וכתבו תיס׳ ז״ל לאע״נ לתניא בותיה לרב כהנא
 קסנר מתני׳ פליגא ע״כ. וכתב הרא״ש ז״ל ומיירי שיש מעט מיס מעירב בהם בחרוסת
 ובתרדל אבל בלא מיס מי פיחת אין מחמיצץ כרבא וללא כאביי והנהו אמוראי ׳לגירוש׳
 דאית להו מי פירוח לבדן מחמינין. ועוד מצאתי כתוב כס בהרא״ש ז״ל בלשון משנתנו
 ור״מ איסר ור׳ יהודה אומר יכרף מיד מכמע שכך היה גורס הוא ז״ל: אין מבשלין
 את הפסה וכו׳ ואע״ג דבאיםור בשול דידיה אהמר בהדיא במים כל בשיל במשמע
 ומ״מ יש לתמוה דמאי איצטריך למימר דהא כתיב'כי אם צלי אש ומפ״ה אית דמפרשי
 אף כשכלאו מהחלתו כהלכתו שאף בשול שאתר צלי אסרה תורה וקאמר השתא כאפי׳
 במשקין ומי פיחת אסור עכ״ל המאירי. והקשו תוס׳ ז״ל תימה למה ככאו כאן אי משים
 דת:א ירקות שלוקות ומטשלות א״כ מיד ה״ל לפנית בסמוך אחריה ע״כ. ונלע״ד דבמה
 שכתבתי 3:ם הרא״ש והמאיר׳ ז״ל מיושב קצת למשוס לקחני׳ דנב׳ קמח מ׳ פיחת עם
 מים אם נתן יאכל מיד לת״ק קתני הכתא דנט פסח אפי׳ מי פירות לחולייםו אסור לכ״ע:
 לא במשקין ולא במי פירות. פליגי בה בברייתא רבנן ורבי רבנן מפקי לה מק״ו
 ומה מיס שאין מפיגין טעמן אסורין שאר משקין שמפיגין סעמן פי׳ כנותנץ בו סעם
ש רבי אומר במים אין לי אלא מים שאר משקין מנין ת״ל בשל מבושל מ״מ ״ א  חלק '
 ואיכא טנייהו צלי קדר שמבשלין איתי בלא שים משקה אלא מיס סנפלפין משומכו למאן
 דיליף מק״ו הכא שרי לרט דיליף ציה מרטייא האי נמי בשל מבושל הוא ורטן האי
 בשל^מטשל דרשי ליה לבשלו ואת״כ צלאו או בהפך ע״כ כפי פירוש רש׳׳י
 ז״צ וצפי׳ התוספות צכ״ע פסול וכלונתייהו היא אי לוקה עציו אי לא: ובירוש׳ דעתי׳
 לרבי מיית׳ לם סתם בשם ר׳ עקיבא ודעת רבמ בשס ר׳ ישמעאל: אבל סכין
 ומטבילין לאחר צלייהו וכוי. לשון ר״ע ז״ל על להכי הנן פ״ג לכיצל צולין צריך
 להגיה פרק כיצל צוצין ואם יש לקיים מה שכתוב ה״ס להכי תנן בבא שלישית לפרק כיצל
 צולין אצא דצא ניחא בכך צפי שאין כן לרכו של ר״ע ז״צ: ומי תשמישו של נהתום
 ישפכו וכו׳. כתוב בספר •ראיס סימן ק״ה פי׳ ועובר עליהן בבל יראה ע״כ ואפשר
 שבזה ילוקלק נתינת טעם לקתני במתני׳ מפני שהן מחמיצות לנראה שהן מלות יתירות.
. ובנמ׳ חני חלא שיפכץ  וביל פ״ה להלכות חו״מ סי׳ ט״ז ובפ״ח להל׳ ק״פ סי׳ ז׳ ח׳
 נמקום מדרון ואין שופכין במקום האשטרן ותניא אילך שוסהין במרום האשבוק לא



 שלמה פסחיפ כו
 ממנה בשעת שריפה אמאי אין שורפין במו שמוחו להדליק בשמן של חולין להנאתו כך
 ישרוף תרומה ממאה להנאתו וכי מפני שמצוה לשרוף מיגרע נרע. וחילץ ריב״א ז״ל רשמן
 ש3 חולין מותר להדליק(הכאתו כמו שמזחר לאטל אבל חלומה סמחה דאסירא בכל ההנאות
 נמצא שההבערה אינה להנאה אלא לשם מצות שריפה אלא שהתירה לא הקפידה אס יהנה
 ממנה בשעת שריפה לכך אין לוחה י״מ כשאר שריפת קלשיס מילי דהוה וטי. ור״י פי;
 דולאי מותר לשרוף ט״מ תרומה לצורך אוכל נפש אלא לגזרי׳ לצורך אסו שלא לצורך
 לשלא לצורך אשור מן התורה לנמרינן מקלסים שאין שורפין קלשיס ט״מ ע״כ. ועוד
 כתבו ז״ל אנן שרינן לקרות לה שם קולס אפייה אע״ג לפםקינן כרי אליעזר להא אי איכא
 כהן קטן חזיא ליה כלאמרי׳ פ׳ על כמה לאין תרומת ה״ל אסורה אלא למי ששומאה
 יוצאה עליו מגוש וכן פסק נה״ג בסלר פסח בשם רב כהן צדק ליש מתיבתא ואפי׳ ליכא
 כהן קטן אי איכא כהן גלול שרי להא חזייא ליה ע״י בטול ברוב כלאמרי' התם רבה
 מבטל לה ברוב ואכיל לה בימי טומאה וא״ת ואמאי לא שרינן לאכות חצה טמאה מטעם
 לא״ר אלעזר בר״ש בפ׳ שני לביצה ממלאה אשה תכור פת ואע״פ שאיכה צריכה אלא לככר
 אחל מפני שהפת נאפית יפה כשהתנור מלא ואמר רבה התם הלכה כר״א בר״ש ואפי'
 נאמר לאסיר לאפות פת מפ:י שאסיר לטלטלה מ״מ כי לא קרא לה שם אמאי צריך צטטמא
 להואיל ואור יי דטעמא לביצה לא שייך אלא בהכור אבל כשאופה תתת גחלים לא ע״כ:
 בסי' ר״ע ז׳יצ ולהאכיל לכלטס אי אפשר שאין מבערין קדשיס טוס סוב ע״כ. אמר
 המלקט הוא פי׳ רש״י ז״ל ורוצה לומר לכלבים של כהן אבל הר״ן ז״צ פי׳ ולהאכיצה
 לכלביס אי אפשר לתרומה שהיא אוכל אלם אין מאטלין אותה לבהמה כל זמן שהיא
 ראויה לאלם ע״כ, ועיין טיל במ״ש בשמם ז״ל ר״פ מסכין: ר׳ אליעזר אומר לא
• מצאתי שכקל הר״מ לילונזאט ז׳יל כתי״ו בתולס והפ״א ה ? ם ^ ה ש א ^ ר ק  ח

 בצירי. וכתב רש״י ז״ל במסקנא וז׳׳ל וכמלומה לי לפירוש הכתוב ברישא לשמעתא הואיל
 ואי בעי מתשיצ עציה לא גרםי׳ אלא ה״ב ר׳ אליעזר סבר אמרי׳ הואיל ור׳ יהושע סבר
 צא אמריכן הואיל וה׳יפ ל״א סבר שרי לחסותה זאע״ג לסזף סוף איכא חדא דצא חזיא
 ציה אין כאן איסור מלאכה הואיצ וכצ חדא וחדא חזיא ציה למצי צמיפקצ מכצ תלא פורתא
 ור׳ יהושע סכר לא אמריי הואיל דהא סופו ליטול אתת מהן לחלה הלכך כיון דטובת
 הנאה אינה ממון לא עבר עציה ומניחתה עד הערב ותשרסנה ואיכא צנרמר דבתרתי
 סליגי ר״א ור׳ יהושע לר״א ס״ל טובת הנאה ממון והא דחריצכא לעיל ברישא דשמעתא
 לכ״ע טובה הכאה איכה ממון חכתי לא שמיע לן הא לאהלר ליה ר״א לר׳ יהושע בברייתא
 לרבריך הרי הוא עובר משוס בל יראה ובל ימצא ושתיק ליה בההיא ברייתא ע״כ. ועיין
 בתוס' לבגמ' שתרצו זיישט א״כ מטעם הואיל טמא בכמה עניינים ובכמה איסירין שבתורה
״ ! * ת  הואיל ויהא מותר ע״ש. וז״להר״ן ז״ל ר׳ אליעזר אומר לא הקרא לה שס עד ש
 לס״ל לר' אליעזר שאי אפ־ר להכיחה לבוא לילי חמוץ לפי שזהו חמץ שמוזהרץ עליו בבל
 יראה ובבל ימצא אי משום לס״ל לטובת הכאה ממון וכליליה למיא אי משום לאית ליה
 הואיל ואי בעי מיתשיל עלה הלכך להניחה לבוא לילי חמוץ אסור אבל לאפיה את כולן שרי
 לאע״ג ללא מפריש חלה לאחר אפייה ולא חזיא אפ״ה בכעת אפייה הואיל וכל חלא
 וחלא חזיא אמרי׳ הואיל ושרי. ולבן בתירא ס״ל לצמיחה שהחמיץ אסר שטובת הכאה
 ממון ולאפות את שצן נמי אשיר לצית ליה הואיל הלכך ליכא תקנהא אצא שהטיל איחה
 צתוך הצונן כלי שצא תתמיץ ובזך מתני׳ בשגצגצ ממכה כשיעור ונתתייבה כבר בחלה
 מסיקי׳ אכל כל שלא גלגל צא צריכי להט אלא מגצגלה פחות מככיעור כלי שלא תתחייב
 בחצה לאע״ג לאפליגו במסכת חלה בכה״נ לתנן התם מי שאינו יטל לעשות עיסתו
 בטהרה יעשנה קבין קטן ואל יעשנה בטומאה ור׳ עקיבא אומר יעשנה בטומאה ואל
 יעשנה קטן קבין שכשם שהוא קורא לסהורה כך קורא לטמאה התם בחול שאפשר להפריש
 החלה בטומאה אבל בי״ט הואיל ואי אפשר להפריש חלה בטומאה לברי הכל יעשנה
 בטומאה והבי מוכח גירושי: ר׳ יהושע אומר לא זהו חמץ שמוזהרין עליו בבל
 יראה ובבל ימצא. לס״ל לטובת הנאה אינה ממון ולית ציה הואיל אי בעי מתשיצ עלה
 ולאפות הה כלן נמ׳ ס״ל לאסור כלמוכת בגמ׳ בברייתא לאהלר ציה לר' אליעזר
 צדבריך הרי הוא עובר משום צא תעשה כל מלאכה ללית ציה הואיל וכל חלא הזיא
 הצכך מפרישתה ומניחתה עד הערב ואס החמיצה החמיצה עכ״ל ז״צ. משמע מפירושו ז״צ
 דנן בתיראפלינ על ר׳ אליעזר ור׳ יהושע אבל מצאתי שכזב ה״ר אלעזר אזכרי ז״ל כחס
 תוס׳ ז״ל והרא״ש ז״ל נראה ללא פליגי ר״א יר׳ יהושע אבן בתירא ללא מסתבר דסציגי
 בהאי סברא אם מחמצת בתזך המיס אי לא אלא לר״א סבר למיזמ־ על חמוצה זר׳ יהושע
 סבר ללא מוזהר אמנם בהא סלינ ר״א אכן בתירא לסיר לסוב יותר שלא יקרא לה שם
 על שתאפה אילי לא יזהר יפה בהסלתה לצונן ותחמיץ ואס אירע שקרא לה שם היה אומר
 ר״ת תטיצ צצונן ע״כ. ומצאתי שנקל הר״מ ליצונזאנו ז״צ יןטיי התי״ו בקמץ והטי״ת ברכא
 וכתב המיצ במשקצ הגיצ ע״כ. וצ״ג במתני׳ ר׳ יהודה בן בתירא רק בן בתירא אומר
 תטיל לצונין ובן הגיה ה״ר יהוסף ז״ל: ובחית׳ סליגי ר״א ור׳ יהושע בטובת הנאה אי
 הויא ממין אי לא ובהואיל אי אמד׳ הואיל אי לא. אבצ דעת היחש' דצכ״ע טובת הנאה
 ממון«שצז היא ובסתם נמ« צא אמר ר״א הזאיצ אצא שבפיו יאמר עצ בצ אחת שאופה
 זו אני רונה לאכול ושד להערים כן כדי שלא יעבור בבל יראה ובבצ ימצא ור׳ יהושע סבר
 אין הערמה מועצת כלים הלכך לעולם עובר בלאו ודאי א׳ שהי לה בלא אפייה עובר
 אצא יראה לך חמץ אי אפי צה עובר אצא תעשה מצאכה הצכך מוסב שיעבור בשב ואל
 הפשה וצא יעבור בידים צאפות. והא דאמר צא זהו חמץ שמוזהרץ עציו כצומר כיון דעל
 כרחיה עובר או בבל יראה אי בלא תעשה מלאכה לא מסתבר שיהא מוזהר צאפוח כדי
 להנצל מבל יראה לממילא. ולפי פי׳ היחש׳ צ״ל לר׳ יהושע פליג אבן בתירא דבהטלה
 צצונין אינו נמלט מחמוץ דא״כ צמה צא תמיל צצונן שלא(עטר בבל יראה ובהדיא אמד׳
 בירוש׳ דהלכה כבן בתירא מפני שבמשנה זו היא מחלוקת ובמתכי׳ לבסמוך סתם לן תנא
 זה הכלל תפח תלטוש בצונן וקיימי לן מחלוקת ואח״כ סתם הלכה כסתם ע״כ. אמר
. ובירוש׳ פריך י  כמלקט ולסי סי' היחש׳ ר׳ יהושע אזיל לטעמים לבס׳ התערובות סי׳ י
 לפי שיטתיה ר׳ בון בר ח״א בעי מחצפא שיסתיה לר׳ אליעזר המן הוא אומר גבי אותו
 ואת מי שנפלו לבור אסור להערים אצא יעלה את הראשון ע״מ לשח־יט וישחומ והשני
 עושה !ז פרנסה שלא ימות והכא הוא אומר למותר להערים ומשני הכא משום בל יראם

 מסכח מלאכת

 לדגן הוא אצא שנתערב ונוקשה בעיניה בלאו ומוק׳ לה לב יהולה כל״מ לתנא שיאור
 ישרף דהיינו שיאור לר״מ שהוא הכססח פנים צר״מ ולד יהולה דהיינו קרני חגבים צר׳
 יכולה ומתנו צפני נצבו דהיינו לר״מ צרי ׳הולה זקאמ׳ ר״מ האוכצו צשיאור זה שרי
 •הודה מחיר בהנאה סופג אח המ׳ והאי שיאור חמץ נוקשה בעיניה הוא לאינו ראוי
 לאכילה הואיל והחמיץ קצת וצא גמר ולהחמיץ בו עיסות אחרות כשאור נמי צא חזי
 וקאמר בצאו וכ״ש חמץ גמור ע״י תעחטח דחמיר מנוקשה בעיניה והאי צאו מוקשה
 נפקא צן מכצ מחמצת לא תאכלו כצ רבוייא הוא ורב נחמן אוקי צה כר7 אליעזר לשמעי׳
 ציה לאמר חמץ לגן גמור ע״י תערובות בלאו וה״ה נוקשה בעיניה ובנמ׳ מס׳ מ״ט צא
 אמר רנ נחמן כרב יהולם ורנ ׳הילה מ״ט צא אמר כרב נחמן ותניא כותיה לרב יהולה
 לל״א ס״צ לעל עירוב חמץ לגן גמור בצאז אבצ נוקשה בעיניה צית ציה כצצ. וכחזב
 נסור א״ח שם סימן תמ״ב שססק הרמב״ם ז״ל כר׳ אליעזר שכתב תערובות חמץ עובדן עליו
 בבל יראה כגון שכר המלי וסמורייס בכל לבר ביוצא גאלו אבל לבר שיש בו תערובת
 חמץ ואינו ראף צאכוצ מוחר צקיימו בפסח ונס הרא״ש ז״ל בתשובותיו כתב ג״כ הרמב״ם
 ז״צ פסק כר׳ אליעזר וזהו הפך ממה שנסק בפי׳ המשנה אבל מגיל משנה נראה ככתב
 שססק כחכמים וע״ש עול בטח יוסף וגס שם בכ״מ ס׳ שני רהצכות חמץ ומצה וכתב
 רש״י ז״צ גכוף הםוגיא לבגמ׳ למק לפציגי עליה לר׳ אליעזר בכותח הנבצי אצמא
 ציחצהו שעם כעיקר לאור״חאמפק* צהאי משרח צהיחר מצסרף לאיסור כר׳ עקיבא
 וגגיעזלי גויס ס״צ דחדוש הוא כרבנן והכי אמרי׳ נמי לאיכא צמ״ד טעמו וצא ממטו
 לרבנן ע״כ. ועי ן במה שכתבתי בר״פ שצשה מעין ובפ׳ בתרא לע״ז סי׳ ב׳ ותבין
 הענין יפה: ב בצק שבסדקי עריבה וכוי. נצע״ל למשוס לברישא לפילקין קתני תערובת
 חמץ וגם חמץ נוקשה דעובר עציהן בבג יראה כפי פי׳ רש״י ז״ל קתנינמי הא לבצק שבסלקי
 עדבה לעובר עליה ג״כ משוס 3צ יראה ובתר הט קתני דין דכיצד מפרישין חצה בטומאה
 לאייר יהושע עלה לאפי׳ בצ יראה ציכא אצא לק״ק על זה הפירוש מה שאכחוב בסמוך בשם
 תזס׳ ומ־א״ש ז״ל וניל נס׳ שני להצטת חמץ ומצה סי׳ ס״ו ונס׳ עשילי להלכות כלים סימן טי.
 ובסיר א״ת סימן המ״ב. וכצישנא בתלא לשמואל מפ׳ צה רעז״צ ובגמ׳ איכא צישנא קמא
 לקוצא וארישא קאי צא שנו לנזית נמקוס אחל ת״נ צבער אצא במקום שאין עשוי
 לחזק אבצ אם במקום העשוי צחזק ה:יא למסהמא נטליה ואסי׳ כזית אינו חיינ צבער
 ותרא כצישנא קמא ותניא בצישנא בתרא וקאמר רב הונא בגמ׳ סמי קיצתא מקמי חמירחא
 וגמסקנא מוקים חגיי להחוייהו אציגא להל תנא להייט ר״ש גן אלעזר ולא קשיא כאן
 במקום צישה לסיינו בלמות העדינה וכאן שצא במקום צישה דהיינו בשפה העליונה
 והאריכו נזה רש׳׳י ית ס׳ ז״צ ופי׳ רש״׳ ז״צ במחני׳ מקום העשוי לחזק היינו שוצי העריבה
 מקים סצקת המים שמועיצ בצק זה צעדבה צהחזיק המים ושאין עשוי לחזק הייני לפטתיה
 אצא השתא בתירוץ אבי, יישב ופירוש לחנא לברייחא בחדיתא צא קרי מקום שאין עשוי
 לחזק אלא מקים שאינו מקום ציפה כצצ כגון שסה העציונה אבל לסכות קד מקום העשוי
 לחזק וקמייהא קרי אף לסנוח מקום שאין עשוי צחזק ואע״ג למקום לישה הוא ומקום
 העשוי לחזק קרי שוליים וע״ש פול. ובסוף לבדו ז״ל כחב כלצא לחחייהו חנאי שפה
 ©עליונה אפי׳ פחות מכזית עובר שוליים אפי׳ כזית אינו עובר לפנות כזית עובר פחוח
 מכזיח אינו עובר ע״כ. והא לקתר ואס צאו בטצ במיעזשז זצא קחני ואם צאו אינז חייג
 לבער צאשמועי׳ לאפי׳ שהוא במקום לישה בסל במיעוטו: ויש צהסתפק אס רש״י ז״צ
 וקצח מפרשים הוו גרס׳ פחות מכאן בטל במיעוטו אע״פ שהכל עולה לענין אחל: וכן
 מוגה ע״י ה״ר יהוסף ז״ל: ואם רוצה הוא בקיומו הרי הוא בעריבה. כחג ה״ר
 אלעזר אזכרי ז״ל לפרש הירושלמי דדייק ההם הכי למלהוה ליה למיתני בסיפא כצישנא
 לרישא ואם רוצה הוא בקיומו אינו הינץ והנא לשון הרי הוא כעריכה צאשמועי׳ בין
 לטומאה נץ לסהרה ונילוק מיניה הא מקפיד אינו בעריבה לא לטומאה ולא לטהרה ודש
 לקיש פציג זאמר לאלרנא איכא למיצף ממחר׳ להוי חבור לטומאה מלצא נקט לשון כוצצ
 טומאה וסהרס בלחנן בסוף מסכת פרה אינו חבור לא לטומאה וצא לסהרה וה״צ למיתני
 סכי אם מקסיל עליו אינו חבור והוה משמע בין לטומאה בי{ לסהרה . והא למסיים ואס
 דנה בקיומו הד הוא כעריכה לבר בטעמו קאמר לאינו חוצץ לכיון לדונה בקיומו הרי
 הוא כגוסה טל עריבה ע״כ. ועול כהב דל ללברי הירושלמי לסלינ אריש לקיש למרגיש
 החס לקשיא דשא אסיסא לרישא קחני אם מקפיל עליו חוצץ הא איט מקסיל אף שגס
 איט רוצה נקיומו אינו חוצץ וסיפא קחני ואם רוצה בקיומו וכו׳ הא אינו חצה בקיומו
 אע״ס שאינו מקסיל חוצץ ומתרץ נעשה כמו טרגיצ לתרץ תמיל בבבלי ככיזצא גזה מומר
 לה״פ למתני׳ אס מקפיל תוצץ ואם לאו נעשה כאילו רוצה בקיומו והוי בנופה של עדבה
 ע״כ: בצק ההרש מפי בירוש׳ בצק שצינן: וז״צ רש״י ו״ל בצק החרש שאין ניכר אם
 החמיץ אש לאו שמשונה הוא כחרש הזה שיט צו אזניס ואינו ניכר אם שומע אם צאו
 שאי; אלם עומל על בירורו ועל לעתו לישנא אחרינא וכו׳ עי׳ש: וביל בפ״ם להצכות
 חמץ ומצה סי׳ י״ג והוא מס׳ שהבצק המשמיע קול בזמן שאלם מכה עליו כבר החמיץ
 ולפיכך הבצק שאיט משמיע קול ויש כיוצא בו וכו׳ והראב״ל ז״ל כחב בהסך שכל זמן
 שהעיםה מצה מצה צצזצ נשאלם מקיש עציה אבל כשהיא מחמצח אע״פ שאין
 בה סלקים ולא הנםיסו סניה קוצה משחקע כחרש והחרטות גס הוא סימן
 לחימוץוהוא אם יש כיוצא בו וכו׳ ע״כ: בסירוש .רעז״ל ושיעור זה ככני חומשי
 שעה כך הוא בסי׳ הרמב״ם ז״ל וכתוב בתוהסית י״ס קשה לי להבין שאס נן
 שיעור מהלך ליום י״ב שמוח שהם ששים חימשי שעה לא יגיעו רק לשצשים מילין שהס ז׳
 פרסאות והרי חכמים ז״ל שיערו עטרה פרסאות ציום ע״כ והב׳׳י סימן חנ״ט בפס חרומח
 כישן סימן קכ״ג כתב שיעור מיל רביעיח שעה וחלק עשרים מן השעה לסי החשבון מהלך
 טנזני עשרה פרסאות טוס שהוא י״נ ששת ע״כ וכן כתב ג״כ בספר שלחן ערוך שם סי׳
 הנ״ס: ג כיצר מפרישין חלה וכו׳ פ״ג להצכוח י״ס ס׳ ח׳ ס׳. ואיחא ברייתא
 קרובה לצשין משנתנו גירוש׳ ס״פ המוצא חפיצין ובסור א״ח סי׳ חנ״ז. ונצע״ל עול מלנל
 מה שכתבתי כבר בקשור המשניות הצצו למש״ה סמך האי מחני׳ צבצק החרש לאשמועי׳
 לאפי׳ בבצק החרש לא מקיצי•נן טה להפריש חלתו ולקחת לה שם קולס אפייתו אם כבר
 נשתהה שימור מיל או שיש כיוצא בה שהחמיץ. והקשו חוס׳ ז״ל וחימה נשלמא קלש פסיצ
 אי{ שורפץ ני״ס שאין יכול לימוח ממנו בשעת שריפה אבל חרומה סמאה שיכול ציהנות
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 אע״ג לאסור לשרוף תרומה מהורה מן התירה כמו שאסור לטמאותה מדכתיב rfi משמרת
 תרומות׳ וכלכתכו חוס׳ ז״צ והר״ן ז״ל בפ״ק הכא התירו כיון לסוכה הולכת לאכול ע״כ.
 עול בירוש׳ אתיא לרבנן שאמת בזמנן ובודאי לצללין אמרו תרימה ליקא בזמנה להא
 אסיר לשרשה קולס זמנה כיון לכרי להשהותה אבל חולין לאו לוקא אלא אם רצה שורשן
 בזמנן קאמר ואסרו לשחף ולעשות מעשה בידים ואף כי ודאי יהיה עונד למחר בבל

 יראה ובבל ימצא ממילא דס״ל כר׳ יהושע דסלינ לעיל אר״א ואסר להערים ולאפות בידים
 אע״פ שעובר בבל יראה ובבל ימצא ממילא ועליפא דרבנן מדרי יהושע דר׳ יהושע לא
 אשר אלא כלי שלא ישרוף קלשיס בי״ט די׳׳ס עכה ולא תעשה כלאיתא בביצי פ׳ במה
 מדליקין ורבנן לא התירו בידים אפי׳ שריפת קדשים קודס זמנן בחיל לליכא אלא אזהרה
 לאת משמרת תרומות, כדי שלא יעבור בבל יראה ובבל ימצא. עוד נרם׳׳ ממי׳ דהתס
 בירוש׳ אתיא לר״א ב״ר צרוק כר׳׳ג כמה דל"נ חילק בין חולין לתרומה לעיל רפ״ק
 לדין ביעור חמץ לחנן ר״נ אזמר חולין נאכלין כל ר׳ ותרומם כל חמש כן ר״א ב״ר
 צלוק תילק הכא במתני׳ בין חרומה לחולין וללא כחנאי להכא ולהתס לסברי ללא פלינ
 רבנן בחמץ בין תרומה לחולין. כמה לתימר התם הלכה כר״ג ולכותה הכא הלכה כר׳׳א
 ב״ר צלוק. וכתב הרי״ף ז״ל וקיימא לן כר׳ אלעזר ב״ר צלוק לקאי כר׳ אלעזר ב״ר
 יהודה איש ברתותא להלכתא כזתיה ע״כ. ועיין כמה שהאריך מל זה הר״ן ז״ל לעיל
 םפ״ק. וכאן בפי׳ המשנה פסק הרמב״ם ז״ל הלכה כר״א ב״ר צדוק איל בפ״נ להלכי ת
ט ו ח ש ך ל ל ו ה  חמץ ומצה כתב והשאר מבערו מלפני השבת סתם משמע אפיי חולין: ז ה
ו וכו׳. סי׳ קודם שעות הביעור. וביד שם פ״ג סי׳ ש׳ ותום׳ רפ״ק דסיטה ח ס  את פ
. האי דנקיט להו אהדדי ו ל את כנ למו ו ו ח ס ט את פ ו ח ש  ובטור א״מ סי׳ המ״ד: ל
 היינו משוס דמילת זכריו ועבדיו מעכבין את פסחו כן כי׳ רש״י ז״ל פרק כ״נ בנזיר דף
ממ׳ ורמינה׳ ההולך לאכול  מ״ת אברייתא דמייתי החס וקל להבין דלא זו אף זו קתני. ו
 סעודת אירוסין בבית חמיו ולשבית פביתת הרשות יחזור מיד א״ר יוחנן לא קשיא הא ר׳
 יהולה הא ר׳ יוסי דתניא סעידת אירוסין רשות דברי ר׳ יהודה ר׳ יוסי אומר מצוה
 והשתא דאמר רב חשדא מחלוקת בשעודה שניה אבל כסעודה ראשונה לברי הכל מציה
 אשי׳ תימא הא והא ר׳ יהודה ולא קשיא הא בסעודה ראשונה הא בסעודה שניה. ובירוש׳
 א״ר יוסי• ב״ר בון כמה גדול הוא השלום שהוקש במתני׳ לשני דברים שחיינין עליהם
 כרת מילת בני וכתישת פסחי וסעידת אירוסין עיקרה משום שלום הבית ע״כ . וב:מ׳
 תניא א״ר יהודה אני לא שמעתי אלא סעידת אירוסין בלבד א״ר יוסי א:י שמעתי סעודת
. ו ב ל ו ב ל ט ב ו מ ם לא א  אירוסין וסנלונות וסעודת אירוסין דמתכי׳ שתיהן בכלל: ו
 כתב הר״ן ז״ל אי:א מאן לפירש ללבו לאו דוקא אלא לומר שאין צריך להשמיע לחזניו
ת • ו ש ר ת ה ת י ב ת ש ו ב ש ל  אבל צריך שיוציא בשפתיו לדברים שבלב אינם דברים ע״כ: ו
 מה שפי׳ ר״ע ז״ל הוא פי׳ רש״י ז״ל אבל היס׳ והרא״ש ז״ל הקשו ללא נהירא לא״כ הוי
 סתם משנה דלא כהלכתא דקיימא לן דאין מערכין אלא לדבר מצוה.וכתכ עול הרא״ש
 ז״ל ובירוש׳ מפ׳ מהו שביתת הרשות ההולך אצל רבו או אצל מי שגדול ממנו בח:.מה
 כאן שנה רבי המעשה גדול מן התלמוד דקרי ליה רשות גבי שחיטת פסחו ומצת רני
 וסעודת אירוסין ע״כ ואין הגירסא בספרים שלנו כך. ובערוך ערך שבת יחש׳ לרבות
 שביתת הרשות צשבזת אצל רבו או א:ל כהוא גדול ממני גלול השציס עהוקש לשני דברים
 שחיינין עליהם כרת מילה ושחיטת פסח ע״כ. ומצאתי כתוב בספר לבוש החור סימן
 תמ״ד ז״ל ואם יצא לצורך עצמו לדבר הרכות יחזור מיד ואפשר אפי׳ על פחות מכביצה
 יחזור כיון שיצא לצורך עצמו יאע״נ למשמעות המשנה משמע דעל פחות מכביצה אינו
 תוזר אפי׳ יצא לדבר הרשות י״ל דהיינו לוקא שיש בת קצת צירך מצוה כגון ההילך לערב
 כדי לילך למחר אצל רבו או אצל מי שגדול ממנו בתכמה שיט בה צורך מצוה קצת אלא
 דלגבי למול את בנו וסעודת אירוסין שהן מצוה ממש ההילך לערב ללכת אצל רבו שאינו
י ליה וצריך לחזיר על כביצה ולא על פחות מכביצה כיון שיש ־  אלא מכשירי מציה רשות ק
 בה קצת צירך מ5וה אבל ההולך לצורך עצמו לגמרי אפילו על פחות מכביצה חיזר נ״ל
. גרס״ בסלנ״ך והוא חיל. ליסטים לא גרסי׳ ליה ביחש׳ לא ס י י ג ל מן ה י צ ה  ע״כ: ל
. וגס ה״ר יהיסף ז״צ מחק מכאן מצות ומן הלסמיס ׳  כאן וצא בפ׳ שר דראש הכנה סי׳ ה
 וגס ביד לא כתב מלת ליסטים ואית דגרסי מן הגויים ומן הלסטים והוי לסטים ישראל:
. פי׳ וצא יחזור אפי׳ אה יש שהות דמפני חומר פקוח נפש העמידו דבריהם ו ב ל ל ב ט ב  י
ם וכו׳. ביד פי״ט דהלכית רושלי א מי צ י ן מי ש כ  על לין חורה דסג׳ ליה בביטול: ח ו
. פי' ם י פ ו ר צ ב  פסילי המוקדטין ס" ח׳ ומיית׳ לה בפי כיצד צוצין לף פ״א: אמ ע
 בקיכט׳ שם כפר וקשה לר״י א״כ הל״ל וכמדתה לכל רוח כדתנן בפ׳ מי שהיה טמא איזוהי
 דרך רחוקה מן המודיעית וצחיץ וכמדחה לכל רוח ואומר ר״י דבחיספתא דמכלתין
 מפ׳ בהדיא איזהו צופים הרואה ואין מפסיק פי׳ כל מקום סביב ילושלס שיכול לראות:
 מכסתוס׳ ףל. ועוד הקשו חוסי׳ ז״ל על מה שפירש רט״י ז״ל ואס לאו חוזר ושורפו
 דכתיכ בקדש באכ תשרף וקשה לר״י אי מדאורייתא הוא מה לי עבר ציפים מה לי לא
 עבר צופים יי״ל למן התירה יכול לשרפה בכל מקום שירצה דבפ׳ כל שעה לא מרבינן
 מהאי קרא אלא כשולי קלשי קלשים ואימירי קלשיס קלים אבל שאר קלשים שנאכלין
 לזרים לא מרביכן ומה שהצריכו חכמים לשרוף הני להכא לפני הבירה גזרה אמו קלשי
 קדשים ע״כ. וכמא דבזה ילוקלק להכא ולקמן בס׳ כיצל ציצין קתני צפני הבירה ואילו
 התם בפי טבול יום קתני בבית הבירה אלא דלקמן 3פ׳ כיצד צולין ס״ ס׳ כתבתי מ; הגמרא
 דלא שנא קדשי קדשים וצ״ש קדשים קלים הלכתא גמירי לה. עיד כתבו תוס׳ ז״ל לפני
 הבירה בזבחים בס׳ ט״י פלעי מאי בירה אמר רבה ב״ב חנה א״ר יוחנן מקום יש בהר
 הבית ושמו בירה ריש לקיש אמר כל הביח כולו הוי בירה שנאמד אל הבירה אשר
 הכינותי ע״כ. ואיתיה נמי בריש יומא. ושתי הסברות הביא ר״ע ז״ל בר״ס שני דסרה.
 ובס׳ כל שעה בדף נ״ל סי׳ רש״י ז״ל דהיינו הון לעזרה ושם היה בית הדשן לכך ע״כ.
 אבל במת.׳׳ מטמא כלס או רובו דתנן לקמן בפ׳ כיצד צולין דף פ״א פירש וסתם דבריו
 כדברי ריש לקיש יגם מדברי הרמב״ם ז״ל נראה כן שכתב בפ׳יז דהצטת מעכההקרבנות
 שלכה מקימות לכריפה אחד בתיך העזרה ובו שורפין פסולי המיקדשין וכו׳ והמקום הכני
 בהר הבית ושמו בירה זבו שורפים חמאוח הנשרפות אם אירע בהן פסול חחר צאתן מן העזרה
 והמקום השלישי חוץ לירושלם והוא הנקרא בית הדשן ושם שורפין חטאות הנשרפות בזמן שהן

 נשרפות

 ובל ימצא תמן מאי אית לך מחלפא פינותיה דר׳ יהושע תמן הוא אומר מותר להערים
 ליעלה את הראשון ע״מ לשחוט וצא ישחוט ויערים ויעצה את השני אע״פ שחושב שלא
 לשחוט אתל מהן מותר והכא הוא אומר אסור להערים ומשני א״ר אילי כאן שבות הי׳
 גבי אותו ואת בנו ההעלאה מן הבור איסיר טלטול לרבנן בעלמא הוא ואפי׳ בשבת וכאן
 חייב חסאת סי׳ אפייח החלה הטמאה כאינה לצורך אוכל נפש אי הוה שבת הוה מיתייב
 עציה חטא: בסגנה א״ר ב״ר בון חמן כדי לחיס על נכסיהם טל ישראל הנא מאי אית לך
ם וכו׳. מתניחין בשצש בצקות י״מ דדוקא שי ש נ ל מר ש ל או א י ל מ  ע׳יכ: ד רבן נ
 בשיעור זה לכלכה נשיס אבל ביחר מכאן אננ״פ כעוסקוח בא לידי חמו; דאי לא חימא
 הכי סדרא דשלש נשים צמה לי. אבל הרמב״ס ז״צ כתב בס״ה מהלכות חמץ ומצה שכל
 זמן כאדם עוסק בבצק אפי׳ כל היום כולו אינו בא לידי חמוץ וכך נראה בתוספתא כדבריו
 (הגהה עיין על זה בתשובות הרטב״א ו״ל סי׳ קכ״ד) ומיהו דוקא בשיעור עיסה שנתנו
 חכמים דהיינו כדי כיעור חלה הוא דאמרי׳ דכצ זמן שעיסקזת בבצק אינו בא לידי חמוץ
 וכי הימא אי איתא לכצ זמן שעוסקות בו אינו בא לידי חמוץ סררא דשלש נשים למה לי
 אפשר לומר לרבנן צכתחלה צא שרו טפי מהאי שיעורא סמא הרסה יליה מלעסוק בבצק
 תליר אבל אי קיס לה שלא פסקה מלהתעסק בה אסי׳ טסי מהאי טיעורא שרי א״נ
 משום דר״ג נקט שיעורא בשלש נשיה דלדיליה אפי׳ סלקה ידיה מן הבצק כל פלא שהה
 ייתר מכדי שתי אפיות ושלש היסקות אינו בא צידי חמוץ פליגי עליה ואמרי דבשלש נשים
 ליכא למישרי אלא כה״ג ככל אחת עסקה בבצק תדיר ואינה מניחתו כלל ואין ה״נ דבל
 שעה שעסוקה בו אינו בא לידי חמוץ וכשאינה עסוקה בבצק תדיר א״נ בעסוקה אלא
 שהוא יותר משיעור עיכה מסחירא דילס׳׳ שיעירא מבצק החרש דאמר׳׳ אין שס כיוצא
 בו שיעורו מיל אי אפכר לקולא היא שהקלי בבצק החרש לפי שאינו ממהר להחמיץ ואין
. אית לגרסי ק צ ב ת ב ו ק ס ו ם ע ש נשי ל  למלין ממלו לבצק אחר עכ״ל הר״ן ז״ל: ש
ר וכו׳. בחב מ ו א א ב י ק  עסקות הכמ״ך כנקודת צירי. וכן הגיה ה״ר יהוסף ז״צ: ר׳ ע
 עול הר״ן ז״צ אפשר לר״ע לא פצינ ארבנן אצא אדר״ג לחוד וכדתניא בברייתא בגמ׳ אמר
 ר׳ עקיבא לנתי לפני ר״נ ילמלנו רביני בנשים זריזות או בנשים שאינם זריזות בעצים
 לחים או בעציס יבשים בתנור חם או בתמר צינן אמר לי אין צך אלא מה שכנו חכמים
 זה הכלצ תפח תצטוש בצונן אבל מידה ר״ע לרבנן לבשיעור היסק אתל כממתנת כל
 אחת צא תביא עיסתה צידי חמיץ כצל ומודה :מי שכל זמן שאשה עסוקה ביציה איני בא
ח פ ל ת ל כ : זה ה  לידי חמוץ מ׳׳נ וכן נמי משמע מפי׳ הרמב״ס ז״ל ללא פליג ארמן
 וכו׳. סחמא היא וצאו ר״ע קאמר כדכחבינן לעיל בשם היחש׳ וכהב החכם ה״ר אלעזר
 אזכרי ז״ל והכרח הדבר הוא דודאי כיון דר׳ עקיבא מודה לרבנן דאין עיסה מחמצת
 כלל בעיד שעיסקת בה וכהייא בה פורתא וחולק עם ר״ג וסובר דבא לידי חמיץ אי
 שהי טובא ודאי ה״ק לא כל הנשים וכו׳ הלכך ע״כ צריך לעשות כרבנן ורבי שנה סתם
 משנה כאן בין אס עבר ועטה כר״ג וטהה באונס או בכוגג טפי מכדי היסק אתד בין
 אם עבר ועשה כרכק תלטוש בצונן דהצכה כבן בתירא דהטלת העיסה בצונן מונע חמוצה
ח דאינו מונע ע״כ', ופי׳ בערוך בערך י ס  ודלא כר׳ אליעזר ור׳ יהושע דפציגי־ עציה י
 לטש תצטוש תוריק בו מים פי׳ עצ העיסה שנתנסתה פי׳ אהר אס מתנפחת היא בתוך
 התניר מכה בידו כ־היא שרויה עצ העיגה צפי שהעונה כשמתנפחת פוצה למעלה מן
 המצה ולילי חמץ לא באה לפיכך חייבונו ללוטשה בצוק כלי להמעיט בה הנפיחה וחוזרת
 כמו שהיתה ע״כ. אבצ מן הברייתא לבנמ׳ שהעתקתי בשם הר״; ז״ל משמע שהוא לברי
. כל שיאיר טבזאח המשנה הגירסא היא השי״,־ בחירק והאלי׳ף בשורק. ר ו א י : ה ש  ר״ג
 והובאה בר״פ כל המנחית יבפ״ק לחולין לף כ״ג • ושיאור חמץ נוקשה הוא כלמוכח בגמ׳
. יחש׳ רב הונא בשם רב אמר ר ו ט ו פ ל כ ו א ה  וכלכחיבנא לעיל ריש פירקין: ישרף ו
 מותר להאכילו לכלבו ואינו אסור בהנאה יישרף היינו יבערנו בשריפה ובהלי לשריף ציה
ה וכו׳. חכמים למתני׳ היינו ר״מ ז ה ו ם ז מרי ם או י מ כ ח  אי בעי ציתהני מיניה: ו
 לברייתא ומכמיה לברייתא הוא ר׳ יהולה וכתב הרי״ף ז״צ והצכחא כותיה לר׳ מאיר
 משום דקרי ליה במתני׳ בלשון חכמים וטעמיה דר״מ דאין לך בל סדק יסלק מלמעלה
 שאין בו כמה סדקים מלמטה. פירוש בקיצור ר״מ קרי שיאור את שהכסיפו פניו וזהו
 החלת חמוצו ולר׳ יהודה הוי שיאור שהתתיל ציסדק כבר סדקים דקים כקרני חגבים
 אחד לכאן ואחד לכאן אכל שהכסיפו פניו לר׳ יהירה מצה מעלייתא היא מן התירה
 אצא מדרבנן אסירא לאלם ולר״מ קרני חגבים חמץ גמיר היא מועתק מרש״י ותוס׳
. וביד כס״ה דהלכוח חמץ ומצה סימן י״ג ובטור א״ח סי׳ חנ״ט: ג ' ׳  לבפירקין דף מ
. ביל טס פ״ג סי׳ ג׳ ובטור א״ח כי׳ תמ״ל. ת ב ש ת ב ו י ה ל ל ת ר ש ש ה ע ע ב ר  ך א
 וכתוב בכבלי הלקט סי׳ כ״א ובחלוק שלש שעולות של שבח נחצקו הגאונים ז״ל יש מהן
 אומרים שאין מקדימין סעידת הצהרים לאפלה קולס ל׳ שעות ומביאין ראי!: מהא לתניא

 י״ד שחל להיות בכבת מבערין את הכל מלפני הכבת ומשיירץ מזון פתי סעידית ואס
 איתא דיכול לאבלה קידם ד׳ טעות ליתני מזון שלש סעודות. ובספר יראיכ בשימן ק״ה
 פירשי הא דתני שתי סעודות פירושו שתי שביעית ואותן שתי שביעות יתצק לשלש סעודות
. וכן בספר הרוקת סי׳ רס״ז ומשמע קצת כהיו גורםין בהדיא במתני׳ ומשיירין שתי  ע״כ
 סעודות ולא מצאחי כן בכוס מפרש אבל שם בספר הרוקח סי׳ ס״א מיכת שאותה היא
 תוספתא ודומה לי שהיא הברייחא שהובאה בנמ׳ בפ״ק דף י״ג שפסקה להלכתא הרי״ף
. ייושלמי אתיח דר״מ דאמר הכא מבערין  ז״ל שם ספ״ק כמי שארמוז בסמיך בעה״י

 חה הכל מלסני השבת כר׳ אליעזר דשרי צעיצ בפירקין להערים כדי שלא יבוא לעבור על
 בל יראה ובל ימצא ודר״מ עדיסא ורבותא טסי מדר׳ אליעזר דר״א לא התיר להערים
 ולאפות בי״ס רק מפני דאי לא עכיד עבר בידאי על בל יראה ובל ימצא ור״מ שרי טריפת
 תרומה קידם זמנה מפני כצא יביא לידי ספק בל יראה דטמא לא ימצא לה אוכלין.
 וכהב ה״ר אצעזר אזכרי ז״צ ולא היקשי כיין דר״מ לא התיר אצא מפני ספק הא אפשר
 להנצצ מן הספק שינטלנו בלבי כיון דמדאירייהא בבטול בעלמא כני משלמא גבי חצה
ם מקדיש דבר שאינו שצו  דר׳ אליעזר לא אפשר ע׳׳׳ בסיצ דנכשי כהן הוא ואין חי
 כלאמרי׳ לעיל בירוש׳ לי״ל דע״כ אין זה בסול דהא מעצה בדעתו אס יבואו אורחים
. ועיל כתב ז״ל וה״ה לר׳ אלעזר ב״ר צלוק אתי כר׳ אליעזר כ  שיאכילכה צהם ע״
 שהתירו צשחף התרומה קודם זמנה כלי כצא יבוא צמחר ציד ספק בל יראה ובצ ימצא



 מסכת מלאכת שלמה פסחים כח

 במתמיה כלומ׳ באיש עסקן מאז שלעולם אימ כטל חה אל ישנה ציבטצ אלא יעשה מצאכה
 ואי; מתנין עליו חומרי מקום שיצא משם מפני המחלוקת אע״ג לבדעתי לחזור מיירי
 מחני׳ כלפי׳ הר״ן ו״ל ומלינא יש לו לעשות כמנהג מקומו כיון לכתי' וכל נתיבותיה שלום
 וי״צ למעיקלא לא קבלו היכא לנפיק חורבא למחלוקת ולקמן ביחש׳ גבי ט׳ באי אמרי׳
 נמי כמתמיה ומוכרח לפרש כן ע״כ. ועיין בתשובר הרכב״א ז״ל סי׳ שצ״ז שפירש שם
 מתניתין ובטור א״ח סי׳ תס׳יח: ב המוליך פירות שביעית וכו׳ ביל פ״ז מהצי שמיטה
 ויובל סימן י״ב: ר׳ יהודה אומר וט׳ גמ׳ למימרא דצית ציה צר׳ יהולה הא לתנן
 נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם ומוקי רב אשי לפלונתייהי
 בפלונתא לר״נ ורבנן לבפ״ט למסכת שביעית וכמו שפי׳ רעז״ל. ואיכא נמי אוקמתי

 אחרי:, טובא ופסק הרמב״ם ז״צ בפי׳ המשנה ללא כר׳ יהולה וכן פשק שם בתלכית
 שמשה ויובל. וק״ק לתא ר׳ יהודה נמי ס״ל לנוהנין עליו חימח מקום שיצא משם וחומר״
 מקים שהלך לשם כרמוכח ממה שהעתקתי קצת מלשון הנמרא. ושמא משוס ללאיזו אוקמתא
 מאוקמתי לחיכא בנמ׳ כמי שאכתוב בסמוך בש״ל הר ר׳ יהולה לקולא מפ״ה בפי׳
 המשנה כתבו ואין הלכה כר׳ יהודה ושם ביד ג״נ סתם דבריו ינקט לחומרא כפשטיה
 דלישנא דת״ק אבל רעז״ל נראה שכתר באוקמתיה דרב אשי שהיא הלכתא אליבא דכ״ע .
 ירושלמי כלו מטבריא ולא כלו מצפירין אימר לו מצפירין הבאתים אם אין אתה מאמינני
 צא והבא לך אף אתה. ר׳ חנניא ור' פנחס ר׳ יהולה ור׳ יוסי שניהם אמח לבר אחד
 לתנינן תמן בשביעית פ״ט אוכלין על המובקר אבל לא על השמור ר' יוסי אומר אף על
 השמור אומר לו מן השמור הבאתים ואם אין אתה מאמינני הרי שלה כלוני משימרת
 לפיכך צא והבא לך אף אתה. משמע ממנו וגם מאוקמתא קמייתא לבגמ׳ לילן ללא
 גרס־׳ במתני׳ אימרי׳ לו אלא ה״ג ר׳ יהודה אומי צא והבא לך אף אתה להא אוקי
 לה רב שישא ברי דרי אידי באוקמתאקמייתא ומפ׳ דצא והבא לך אף אתה שזה המוציא
 הפירות הוא האומר לבני .עירו ומקומו שיצא משס אני איני משגה ממנהנכס דהא
 הולכתיה למקום שלא כלו וצא והבא לך משם ותוכל למצוא הרבה וס״ל דלקולא אמרה
 ר' ׳הידה למילתיה ולאוקמתא אחרינא נם לדאביי הוא דהוי ר׳ יהודה צחומרא והם
 האומרים זכןלדרב אשי שהעתיק רעז״ל. אכן כמשנה משמע קצת דלא נרסי׳ לא אומר
 צו צא ולא אומרים לו צא רק ה״ג ר׳ יהודה אומר צא והבא לך אף אחה וכן כיריכלמי
 ליתיה וגם ה״ר יהוסף ז״ל מחק מלית אומרים לי: ג מקום שנהגו למכור בהמה
בת סי׳ ג׳ ד׳ ה' זיפ״ק דעי׳ז היא שטיה ועיין מה ככתבתי שם  דקה וכו׳. ביל פ׳ כ׳ להל' :
 סי׳ <׳: מקום שנהגו שלא למכור אין וט׳ כצ״ל: ר׳ יהודה מתיר בשבורה,
 יחש׳ לא א׳׳ד יהילה אלא בשבורה שאינה יכולה להתרפאות א״ל והרי מייאין לה זכר
 ונרבעת ממנו א״ל אף אני לא אמרת• אצא בשבור זכר שאינו יכול להתרפאות אמח לו
 והרי מביאין לו נקבה והוא רובעה והיא יולדת ר׳ אבין בשם רבני[ לתמן זאת אומרת
 שאסור להמציא להן זרע: בן בתיראמתיר בסוס. לא א״ר יהולה בן בתירא אלא
 בסיס זכר כהוא הורג בעליו במלחמה י״א שהוא רץ אחר נקבה ר״א כהוא עומל ומשתין
 מה נפיק ביניהין הסרים מאן למר שהוא רץ אחר נקבה זה אינו רץ אחר נקבה מאן
 למר שהוא עימל ומשתין אף זה עומלומשתין ע״כ.אבל בירוש׳ כתיבח יל לא אמר בן
 בחירא גרס" וכן היא ג״כ בלכוס בע״ז ואין שם מלות ר' יהודה. אבל החכם ה״ר
 אלעזר אזכרי ז״ל כתב ילע התלמול בקבלה לר׳ ׳הולה בן בחירא ולא ר' יהושע אחיו
 ע״כ. ואני הליוס נלע״ל לסתם בן בתירא בכוליה תלמילא הוא ר׳ יהולה ולא ר׳ יהושע
 או שמעון אחיו: וכתב עוד החכם הנזכר ז״ל דדייק תלמידא מלקאמר בסיס ולא אמר
 בסיסים והיה כולל זכרים ונקבות כדנקט ת״ק עגלים וסייחים א״נ הכי גמירי ע״כ.
 ובבבלי שם פ! המצניע לף צ״ל מוכח לאפי׳ סוס המיוחד להניח שליו עופות כגון נץ ומי־י׳
 לצול בהן עופות אחרים מתיר בן בחירא דס״ל כר׳ נתן דאמר בהמה חיה ועיף חיים
 הם נושאים את עצמן וכ״ש אלם תי לנושא את עצמו ורבנן פליגי עלייהו יסברי דאדם
 ח׳ גרידא הוא למשא עצמו אבל לא שאר בעלי חיים וגזרו סוסים ללרכיבה אע״ג לאדם
:  חי נושא עצמו משוס סוס המיוחד לעופות ע״כ וכן הוא כיחש׳ בפירקין ובפ״ס דע״ז
 ד מקום שנהגו לאכול צלי. פי׳ דוקא בגדי שאינו מקולס ואין חוששין שמא הרואה
 יאמר שמקוצס עשאו ונמצא אוכל פסח בח״ל ומקום שנהגו שלא לאכול משוס חששא זו
 אינו אוכל ומ״מ במקולס לכ״ע אשיר לכל כי האי ולאי מיחד כאוכל קלטים בחי׳ צ. ומה
 שכתוב בלשין הר״ן ובלשון רעז״ל בחייצה לארץ לאו לוקא אלא כלימר חוץ לידושלס כמו
 שהיא בפי׳ רש״י כאוכל פסח בחוץ. וביל פ׳ ח׳ להל׳ חו״מ סי׳ י״א ובטור א״ת סי׳
 תע״ג יחש׳ ר׳ בא בעא קומי ר׳ אמי אפיי בשר ענצ א״ל אפי׳ בשר עגל אפי׳ בשר
 עוף א״ל אפי׳ בשר עוף סבירין מימר אפי׳ ביצה אפי׳ קולקס א״ר *ודן בר חנן ובלבל
 מן השחיטה ־. מקום שנהגו להדליק וכו׳. דרש רבא ועמך כולם צדיקים לעולם
 יירשו ארץ בין שאמרו להלציק בין שאמרו שלא להדליק שניהם לדבר אחד נתכוונו
. כתב הר״א אזכרי ז״ל דמדלא ט׳ ותו  להפריש ממשכביאשה: ומדליקין בבתי כנסי
 קחני הכא ובכל מקום מדליקין כדקתר במחט׳ דלעיל ובכל מקום אין מוכרין לי«ק
 טריפ׳ דה״פ דמתני׳ דבכצ מקום אפי׳ שנהנו שצא להדליק באלו כרי כיון דלא שכיח
׳ בבתי כנסיות דלא סלונ רבנן שלא יבוא לידי ט  בהי יחוד אבל ודוב להדליק ליכא א
. ובגמ׳ תני תנא קמיה דר׳ יוחנן ר״ש בן אצטזר אומר  קלקול אפ" נדרך רחוקה ע״כ
 יוה״כ שחל להיות בשבת חף במקום שאמרו שצא להדליק מדליקין מפני כבוד הכבת עני
:  ר׳ יוחנן בתריה וחכמים א־סרין ופסק הרמב״ס ז״צ הצכה כרשב״א וכן משמע ביחש׳
: ה מקום שנהגו לעשות , ״ ר  וביד ספ״ג דהל׳ שביתת עשור ובטור א״ת סי׳ ת
 בטי באב עושין. אע״ס שיים אבלות הוא ואבל אמר במצאכה צא אשרי מלאכה לאבל
 אלא באבל ת חלשה אבל באבלות ישנה צא ומ״מ יש שהיו נוהגין בי איסור מלאכה
. שהם ו  מתורת מנהג ומתוך כך מקום כנהגו וכו׳: ובכל מקום הכמימ בטלים ב
 הראויין להכיר בחסרון המקום הנכבד יותר מכולן עכי׳צ הרב המאירי ז״ל: ובטור א״ח
 סי׳תקנ״ד ואיתא גס״פ בתרא דתענית:רשב״גאומ׳ לעולם יעשה יכו׳. הרב יהסף
 ו״ל הגיה יעשו כל אדם עצמן כתלמידי חכמים. ובנמ׳ למימרא דרשב״ג סבר לאחיישי׳
 ליוהרא ורבנן סבר׳ חייש" והא אפכא שמעינן צהו דהנן בס״פ היה קורא חתן אס רצה
 לקרות ק״ש בצילה הראשוז תירא רפבג״א צא כל הרוצה ליטול את הכס יטוצ למיחזי

 כיוהרא

 נטרפות כמצותן עיטמעצי המערכה. עיין במ״ט לקמן פ״ז משנה ח׳ גני נממא מיעוטו. וו״צ
 הרמב״ם ו״ל בפי״ט מהלכות פהילי המוקדשין ואם עיר הנופים שורפן במקומו ואס לאי אס
 יש נו כזיח או יותר חוזר ישורפי ביחשצס ואם הוא אורת שאין לו בית שורפו לפני הבירה
 מעצי המערכה ע״כ: ר״מ אומר זה וזה בבביצה לר׳ יהודה אומר זה וזה בכזית
 גמרא למימרא דר״מ סבר כביצה הוא דחשיב !ר׳ יהודה סבר כזיח נמי חשיכ ירמינהי
 דחנן בברכוח פ׳ כלשה פאכלו ועד כמה מזמנין עד כזית ר׳ יהודה אומר עד כביצה
 ומשני ר' יוחנן מיחלפת השיטה ומוכח מתוספות דהחם בברכות דמתני׳ דהתס הוא
 שהחליף. אטי אמר לעולם לא תיפוך החס בקראי פציני הכא בסברא פליגי החם בקראי
 סליגי ר״מ סבר ואכלת זו אכילה ושבעת זו שביעה ואכילה בכזית ור׳ יהודה סבר ואכלת
 ושבעת אכילה שיש בה שביעה ואיזו זי כביצה. הנא בסברא פליגי כדפי׳ רעז״צ ובגמ׳
 חניא־ ר׳ נתן אומר זה וזה כשתי בצים ולא הודו לו חכמים. וניחש' אית תנאי תני
 ומיחלף לר״מ צדר׳ יהודה ודר׳ יהודה לדר״מ אבל ר׳ יעקב בר אחא בשם ר׳ יוסי נריס
: וחכמים אומרים בשר ׳ . א״ר יוקי.פימ:א מן ההיא דברנות וכו ׳ י  כגרסת מתנ
ש כזית וחמץ בביצה. אומר דב״א דמפ' בירוש׳ משים דבשר קדש לית ליה תקנה ד  ל
 בבטול בעלמא החמירו בכזית אבל חמץ דאית ליה תקנה בבטול לא החמירו עד כביצה
 חוס׳ ז״צ. וביל פ״ג מהלכות חמץ ומצה סי׳ ט׳ ובטור א״ח סי׳ תמ״ל ולשוט שם על

 כמה הוא חוזר ע! בלמ״ל:
 פלת ך מקום שנחגו. פ״ק ליבמות לף י״ג. אבל מחצות ולמעלה בכל מקום אסור
 י וטעמי מפ׳ בירוש׳ לזמן הקרנח הפסח מחצות ואילך. וכתב עליו הרב המאירי
 ז״צ זאע״פ שהפסח בא אחר התמיל ותמיר אינו נשחט אלא משש שעות ומחצה ולמעלה
 מ״מ כל ששחטו מטט שעות ולמעלה אפי׳ קולס תמיל ככר ומאחר שהוא כשר אף 6זא
 קרוי זמן הפסת ע׳׳כ. ואף יחיד קאמר התם ביחש׳ לבשאר ימות השנה ביום שמביא
 קרבן אסור במלאכה ופריך א״כ יהא כל היום אשור כמו יתיד שמביא קרבן ומשני התם
 משים לראוי להקריב משחרית אבל פסח אינו ראוי להקריט אלא אחר חצות כדנפקא לן
 מבין הערבים ופריך א״כ קרבן חמיל שהוא לכל ישראל וקרב בכל יוס יהא בכל יום אסור
 במלאכה ומשני שאני תמיד שהחורה הוציאה מן הכלל דכתיב ואספת דגנך ואם כל יכראל
 יושבים ובשלים מי יאסוף להש דנן ומשמע התם דמדאורייתא אסיר ואפשר דמדרבנן אלא
 דאסמכוה מקראי וכתבי חוס׳ והרא״ש והר״ן ז״צ מראה דאף בזמן הזה דציכא הקרבה כיון
 שנאסר אז אסור צעולס ע״כ. ובגמ׳ מאי אריא ערבי פסחים פי׳ לקתני עד חצות במנהגא

 מכצל דמחצות ולהלן אסיר למה לי למי־־-ני עד חצות לאשמועי׳ הך הא כל ערני ימיה
 סיבים אסירי דהניא העושה מלאכה בערבי שבתות וימים סי־ביס מן המנחה ולמעלה פי׳
 משש שעות ומחצה שהיא מנחה גדולה(הגהה איל בפי׳ רש״י ז״ל מן המנתה תשע טעית
 סמיך למנתה קודס לכן ע״כ ועיין על לכונו זה ז״ל בבית יוסף א״ח סימן רנ״א) אינו
 רואה סימן ברכה לעוצם ומשני התם מן המנחה ולמעלה הוא דאסיר סמוך למנחה לא
 הכא מחצית א״נ התם סימן ברכה הוא דצא חזי אבל שמותי צא משמתינן ציה הכא
 שמותי נמי מטמתינן ליה. יפי׳ הר״ן ז״צ מאי אריא ערבי פסחים וכו׳ כלומר ודאי מנהנא
 לאיסורא לא אסר מידי אלא במקום שיש מיקר איסורא מדאורייתא אי מדרבנן והם רוצין
 להחמיר יותר כלי ליזהר מן העבירה ומשום לע״פ מחצות ולמעלה איכא איסירא מהני
 מנהגא למיסר מפי ולהא׳ מילתא מאי אריא ע״פ אפי׳ ערבי שבתית וערבי ימים טובים
 נמי אית בהו עיקר איסורא ומשוס הכי ה״ל למכללינהו בהלי עיים להא׳ מנהגא אסר בהי
 ומבני דצא אפשר צמכללינהו דל״ד והא עדיפא ליה למיתר א׳ משום דקלים איסוריה להוי
 מחצות אי משום לתמיר דמכמתינן עליה אבל אפשר דאי נהוג כמי איסירח בערבי שבתית
 וערבי י״ט מקמי זמן איסוריה ודאי מהני כיון שיש בה; עיקר איסורא א״נ דכיין ללא
 חמיר איסורייהו דצא חשמתיק על״הו אי נהוג מקמי הכי לאו כלום היא וכך נראה לי
ן לממן איסורח לא משמתינן ליה אצא דאינו רואה סימן ברכה לעולם לא חמיר  לטו
 לאקבועי מנהנא מפי מיניה וראיה ללבר ממוצאי שבת לאמרי׳ ביה לאינו רואה סימן
 ברכה ואפ״ה אמרי׳ ביחש׳ לאי נהוג נשי ללא נמיעבל עבילתא טפי משיעורא דאתסנ*
 סלרא אינו מנהג עכ״צ ז״צ: (הגהה כתב הרב ר׳ אליה מזרחי בחלושיו שעל הסמ״ג
א וז״ל מקום שנהגו טלא לעטות אין עושין ואי קשיא במאי קמיירי א׳ בטועין ״  בלף מ
 בו באיסור מאי אין עיטין דקאמר דמשמע אפי׳ אחר כנודע להם טטעו הא קיימא לן
 כל דנר שאינו יודע נו שהוא מותר וטועה בי באיסור נשאל ומתירין לו שאימרי׳ צו
 מיחד אתה ואינו צריך לא כאלח חכם וצא חרטה. ואי בידעי היתרו ואפי׳ הכי נהגו בו
 חיסור מאי אריח ערבי פסחים אפי׳ ימים דעלמא נמי דאע״ג דבטלה דעתן אצל כל אדם
 כדתניא בפ״ק דפסתים מאימתי אסור בעשיית מלאכה משעת האור ופי׳ רש״י ו״ל אבל
 קודם לכן אפי׳ נהגו בטלה דעתן אצל כל אדם ה״מ לאחריני אבל לדידהו לא דלא גרע
דר. ׳״ל לעולם בדידעי היתרו ונהגו בו איסור והא דנקט ערבי פסחים מטיס אחריני  מנ
 דאזלי התם נקט לה לאשמועי׳ דהאי מנהגא דערט פסחים עד חצית מנהג טצ עיקר הוא
 ולא אמרי׳ ביה בסלה דעת; אצל כל אדם וכל ההולך טס מתנין עליו חומרי מקום שהלך
 לפס אבל בסאר ימים לוקא א׳נהו גופייהו אסירי מילי דהוו ככאר נזדרין דעצמא אבצ
 לאחריני לא משוס לבטלה דעתן אצל כל אדם ולוקא מהנץ החמה אבל קידה לכן סליגי
 בה ר׳ אליעזר כן יעקב ורטט יהודה למר בטלה לעחן אצל כל אלם ולמר לא בטלה אצא
 קודם אור י״ד בלבד דייקא נמ׳ דקתני מקום כנהגו למכור בהמה דקה מקום שנהגו
 לאכול צלי מקום שנהנו לעשות מלאכה בט׳ באב ולא כיילינהו לכולהו לומר מקום שנהגי
 בו מנהג אתר ששין ש״מ לפרושי מנהגי דאית בהו עיקר אתא צאכמועי׳ דהני מנהגי
 מנהג טצ עיקר הן וחיייבי׳ לנהוג בס כצ הבאיס באותו מקום ולא אמרי׳ בהו בטלה דעתן
 אצל כל אדם עכ״צ ז״צ): ומתני׳ מייתי לה פ״ק דיבמות דף י״ד. ומאי דפריך עלה
 התם פריך בירוש׳ נמי ומשני: ואיתא כמי בפ״ק דחילין דף י״ח: ואל ישנה אדם
 מפני המחלוקת. כדסי׳ רעז״ל מפי להרבא בגמ׳יוביחש׳. ואטי קאמר לאריכאקאי
 אהוצך ממקום טעושין צמקום שאין עושין. וכתב הר״א י אזכרי ז״צ דבירוש׳ משני נמי
 ר׳ יוחנן דצעוצם מתני׳ כפשטה דאף ממקום כאין עושין למקום שעושין אצ ישנה ויעשה
 קאמ׳ ולא קשיא רישא אסיפא דרישא מיירי בכתה בני אדס לציכא מתצוקת אם יבטל
ד י  כמנהג מקומו ליתצו לומר מלאכה הוא דלית ציה ואינו משנה מנהגנו וסיפא מי
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' אין עושין אצא שנש מד  באו וצא צאםור באחרים שצא צגמרם לא״כ סצ״צ וחכמים או
 אומניוח ע״כ: שלש אומנויות. צ״ע אי נרסי׳ בשורק בנון כמן מן מלכות מצטות
ט לול קמחי '״ל בשרש מלן אלא שנראה ט  ומן גלות גלויות לכן משמע קצת שפירש ר
: וז״ל ספר המכלול צרל״ק ו״צבחצק  שנפצ שם טעות ועיין בספר מבצל יוסי בלניאצ סי׳ ח׳
 הלקלוק עלה נ״ב ובקבוץ צשון לרבים ארבע מצכיות וצסי שפעמים רנות הויו תמורת
 ה״א באה היו״ל תמורת התי״ו כמו שלרכה לבוא תמורת ה״א וכן אמרו במשנה רן
 אומנות שלש אומנויות עישין מלאכה בערבי ססחיס על חצות ע״כ . אבל קשה להא תכן
 אץ פוחתין מעשרה מצכיות וכן בברכת תקע בשופר גחל לחירותינו ושא נס לקבץ
 גליותנו ולא ראינו מי שפצה פה לצפצף ולערער וכיון שכן יש ללחות ולומר בולאי אין
 כונת רל׳ק ז״ל רק להשוותם לענין קבוץ הרבים של שלשת המלית שהן ביול אלא שאין
: ומתני' מייתי לה בפי מי שהפך לף י״ג והגרסא בידם׳ שלש ן  סשס לבריו מורץ כ
 אומניוח עישין מלאכה נע״ס הח״טין וכו׳ וכן הונה במשנתו שצ החכם הר״ר יהוכף אשכנזי
. ה??רם. ת ו 5 ד ח  ז״ל ואם לגרסא בלבל גקכל איל לשירוש המשנה ולאי שאינו אצא ע
 כתב הרב המאירי ו״ל תיקון כליהם שאילו הגלות לא הוצרך להתיר יכחנ עליו החכם ה״ר
 אצעזר אזכרי ז״ל ולא היח להואיל וכעין י״ס היא צריכא וצריכא: ר׳ יוסי ב״ר יהודה
 אומר אף הרצענים כצ״צ ופסק כמותו הכל נו בסוף סימן מ״ח וגס סכר הרוקח
 בסימן רס״ט. ונ״ל מתוך לברי הכל בו לס״ל לר׳ יוסי נ״ר יהודה מפי לנרי
 חכמים הוא ע״ש: וכן הנוסחא ג״כ ביחש׳ ובהד״ף והרמב״םוהרא״ש זיל: ז מושיבין
 וכוי. ביל ספ״ח להל׳ י׳׳ט ובטור א״ח םי׳ תס״ח וסי' תקל״ו וסי׳ רש״י זיע כשנותנין
 ביצים חחת חרנגיצח צהתחמם צגלצ אפרוחים קרי מושיבי[ שונכין צ״א ה:י כחיב כסלר
 משנה מושיכין שובכץ ותרננוצת כלומר שוככין ציונים ותרנגולת היו מושיבין לגדל אפרוחין
 והט מםתנרא דשונך לא שייך אלא ביונים עכ״ל ז״ל וכן נראה דגריס ר״ע ז״ל *. ונתנ
 המאירי ז״צ מוכיבין שונטן דוקא עד חצות אף נמקוס שלא לעשות אנל הטור שם נסימן
 חם״ח פסק כל היום. ותום׳ ׳״ס נראה לצא דק שהטור כתב כל היים גבי מושיבין
 שובכין: תרנגולת שברחה. גמ׳ אמר רב הונח צא שט לאף במועד מחוידן אלא

 חוך שלש פי׳ שעליין לא עברו ג׳ ימים שברחה מעליהם ולאחר ג׳ לישיבתה פי׳ שכבר
 ישבה עליהם ג׳ ימים קולם שעמלה מעליהם וכבר נשחט הביצים ואם לא תחזור הרי
 הן אובלין לאין ראויץ שוב לאכילה אבל לאחר ג׳ לבריחתה לפרח לה צמרא מינה או
 תוך ג׳ לישיבתה לאכתי לא פסילי ביעי לנמרי לא מהלרינן ר׳ אמ* אמר אפיי חוך נ׳
ן ורב הונא סבר להפסל מועט שמוכרן בזול למי שדעתו יפה לא חששי  לישיבתה מהרדנ
 ולהפסל מרובה חששו ור׳ אמי סבר להססל מיעט נמי חששו: גורפץ זבל מתחת
 רגלי בהשה בי״ד. כתב המאירי ז״ל מפרשים לה אף מחצוח ולמעלה . ואיני מבין
 צמה ושמא מפני שנראה כמנקה טתו לצורך י״ט עריפה זו פירושה אף משם לאשפה
 והיינו דקאמר בהר הכי ובמועד מסלקין לצדלין כלומר לבמועל לא שרי לה ציאי לאשפה
 אלא לסלקו לצללין. ובטור א״ח סי׳ תס׳יח ותקל׳׳ה פסק בשניהם בשיה ליסלקנו לצדדין
 ואם נתרבה בחצר יוציאני לאשפה. וכחנ שם ביח יוסף ז״ל ולא ילעתי למה השמיס
ם ז״ל להשוות י״ד  הרמב״ס ז״צ לין זה ואני הליוס תמה ג״כ מנא ליה צרב בעל הס ד
 לחולו של מועל לענץ לאס נתרבה לוקא הוא ליוניאנו לאשפה הא רבא היא יאיקי רישא
ל לע״פ אפי׳ אחר חצות ואפי׳ שלא נחרבה  לברייתא וסוסה בחולו של מועל משמע הא ט״
 מוציאין אותו לאשפה וכן משמע שפיסק הרמב״ם ז״ל שם םפ״ח להלכות י״ס שזה לשונו
ת האומן ?י״ל אחר חצות אע״ס שאינם לצורך המועל יגירפין ט  מוליכין ומביאיי כלים מ
 זבל מתחת רגלי בהמה ומוציאין אותן לאשפה ומושיבין שובכין לחרננולים ע״כ ובן היא
 הנוסתא העיקרית כמו שכתב הרב המגיד ז״ל וגם בית יוסף עצמו ומשמע דמאי לקאמר
ד בין  ומוציאין אוחו צאשפה קאי ארישא למיצתיה רקאמר אחר תצות וא״כ ש״מ לט״
ל בץ לרבא לאוקי תחייהו בחש״מ יום  צאביי למוקי רישא לברייתא בחש״מ וסיפא ט״
 ׳״ר לערב פסח מותר כצ היום כולו להוציא הזבל צאשפה אע״פ שצא נתרבה אצא ללרב
 בעל הטורים ז״ל י״ל להוא ס״צ לה״ק רבא הא והא בחש׳׳מ פי׳ אפי׳ בחש״מ אם נתרבה
 מותר וה״ה ט״ד דע״ס דדוקא אם נתרבה הוא למוהר אפי׳ אחר חנית וכן משנע
 דמוכרחין אנו ג״כ צפי לדעתן דהרי״ף והרא״שז״ל כהביאו הדברים סתומין עלהבדיתא
 כאוקימתיה דרבא ומ״מק״ק צדעח הרמב״ס ו״ל שלא פירש כצל דין זה דאה תרבה יל
 בחצר בחש״מ ונראה דזו היח ג״כ עיקר תמיהת מהרי״ק ז״צ: מוליכין ומביאי( בלים
 וכו׳. אף זו מפרשים אף לאחר חצות וקאמר דבי״ד מוליכי[ לכתיצה לבית האמ; כדי
 לתקנן אף שלא לצורך המועד אצא שיתקנם צו לאחר המועד" וכן אס ה־ו בבית האמ1
< :  מתוקנים מטאן לאחר חצות אע״פ שאין צריכין לו במועל ע״כ. ובגמ׳ אמר רב פ
 בליק לן רבא תנן מוציכין ומביאין כצים מבית הי.ומן וכו׳ ורמינהי דתנן בפ׳ שני למוטל
 קטן אין מטאין כלים מניח האומן ואס חושש להן מסנן לחצר אחרת ומשנינן לא קשיא
ל כאן בחולו שצ מועל. ומייתי צה נמי התם. וכתב הרב רטנו מציה מזרחי דיל ״  כאן ט
ב וז״ל מוליכין ומביאץ זו ואין צריך לומר זו קתנ ״  בחלושיי שבסיף ספר סמ״ג בלף מ
 אבצ ליכא למימר לאע״פ שאינו לצורך המועל לקחני בסיפא אמביאין קאי אבל במוליטן
 לצורך אין שצא צצורך צא לא״כ הא לסריך בגמ׳ חרצת מביאין מוליכי מא״צ הו״צ לשנויי
נב לאמ׳  כאן בלצורך באן בשלא לצורך ע״כ: ח ששח דברים עשו אנשי יריחו. י
 בהאי מחגי׳ לאנשי יריחו היו מרביבין איצטח כל יום י״ר אף מחצות ולמעלה אייתי לה
חא וכחב י ד  לכולה מתני׳ מן המאירי זיע: ובפ׳ ר׳ ישמעאל למנחוח לף ע״א איחא נ
״ ליס  בעל הערוך ז׳יצ כערך ניסן יחברך שם בירא כל העולם כרצוני כך ברא אח ה
 זכר ונקבה ובלעלי השני האחל לא יצליח וסאיך הוא מעשיהם בהניע זמן הרקל הנקבה
 ומשלחת המכבדות שלה עם תמריה ועליין התמרים הס כעדשים מביאין הכפניוח ומכנגיז
ק (ס׳עי׳בתיי״ט)ואםיצסרכוהדקל*ש  (צ״ל ומסטטן וכ״ה בערוך השלם) בעוקץ ילה מ
 הרכבה יום י״ל בניסן על שהקב״ה חס עצ ממונם שצישראצ והדבר ידוע שצדטןםרכנה
עטר זמן אפי׳ יום אחל ייפסלו לפיכך אלופנו הירוט במאירח  באותו יום ׳״ל וידוע שאם י
 עינים מרכיבץ לקלים כל היום יום שמקצתו מותר ימקצתי אסור וזהו טעמו יתים:ח
 זבחים (צ״ל לסםחים ספ״נ) מרכיטן לקלים בערבי ססתיס כל היום ע״כ: וכורכין את
ם ולא היו מוסיפין לומר בשכמצ׳*. וי״מ שהי1  שמע. כלומר שהיו מלבקץ כל הקדי

 אומרים

# א״ל יוחנן מוחצפח השיטה פי׳ התנא ששלק טעה באחת מהן ל  טזהרא ומחיק ט
, ובפרק בחרא לתעניוח  והחליף שישתו רב שישא בריה לרב אילי אמר צא תיסוך כו
ס׳ באב איט רואה סימן ברכה צעוצם וכך  תניא רבן נמציאל אומר כצ העושה מצאכה נ
. ׳ ט  הניסחא כס בסור אצא שבגמרוח שצפנינו הנוסחא שם ר׳ עקיבא אומר כצ העושה ו
 וכתב החכם ה״ר אצעזר אזכד ז״צ להא לקחני מתני׳ למקום שנהנו לעשות עושין
 ואינו רשאי ציבטצ מפני המחלוקת מפרש ביחש׳ לצא תיקשי והרי אין כאן מחצוקת
.מייד נמתמיה כצומר באיש שלעולם אינו בטל שהוא  לכמה נטצני אינא נשוקא למתני׳
 פסקן גלול וכל הרואין אותו היום נסצ יחמהו וכהכרח יאמרו שהוא משנה מנהג העיר
 צימנע מלעשות מלאכה בט״ב אבל בשאר בני אלם ולאי רשאי! ליבסל ות״ת הנהנים
: אותם שלעולם אינם בסלים הששת הקבועות צהס צמצאכתם כיוס בסצים בס׳  מיגיעס א;
ח בטלים יש רשות לכל מ׳ שירצה ׳ ןלת׳  באב דאיז כאן מחצוקת דצהם נאהורשב״נס״צ טו
 ציבסצ דאין כאן חו מחצוקח אצא יחצו הדבר לומר דצא גזרי איסור חצא מעיקרא חצי
ה ד ו ח י ם ב מרי ם או י מ כ ח  הדבר ברצון כצ אדם הרוצה יעשה הרוצה ימנע ע״כ: ו
 וכו׳. קשה קצת צע״ל לאמאי שבק על השתא מלא:מועיק'פצוגתא לחכמים את״ק לדש
 פירקין ומה שנראה לומר לרך פשט הוא משוס לבעא צסיומינהו צכיצהו מקום שנהגו
 זה אחר זה והשתא הלר למיצתיה קמייתא לערבי פסחים על חצות. ושמא אפשר לומר
 עול לרצה התנא לאשמועינן בסמיכות מיצתייהו לחכמים הכא לעגין מקום שנהגו לעשות
אנ משום,להשמיענו לנחרתי סציגי ר׳ יכילה להיינו חכמים למתני׳ אר״מ  מצאכה במ׳ נ
 להיינו תייק לריש פירקין כמו שמפורש בגמ׳ כמו שנכתוב בסמוך חלא לר״מ סבר
 לבמנהגא תציא מיצתא ור' יהולה סבר לבאיטרא חציא מיצתא וחלא לר״מ סבר לאל
 ישנה אלם מסני המחלוקת אפי׳ שיהא ח״ח ור׳ יהולה סבר לאם הוא ת״ח מותר צשנות
 כגון להיוח נטל ממלאכה ע״ס אפי׳ בחצות היום הראשון כמו שאתה ל״מ מולה לי לבס׳
 באב בכל מקום ח״ח בסלים ויש להם על מה שיסמוכו להא אנשי גליל אוסרין מן הלץ
 לעשות מלאכה כל עיקר אסי׳ חצות היום הראשון ואט׳ עמי הארץ א״כ לין היא שבשאר
 מקומית צכל הסחוח ח״ח יהיו במלין ובזה ילוקלק מצות כל עיקר לקתני מתני׳ לנראה
 שהן מצות יתירות ועיד אפשר צומר למצות כצ עיקר היתירות אתו צאשמועי׳ אפי׳
ק. ובנמ׳ מעיקרא תני מנהגא  מלאכה שסחחיצ בה קודם י״ל וגם אפי׳ שלש אומרות לו
 וצבסוף תני איסורא דקתני ב״ש אוסרין דמשמע בכל מקום א״ר יוחנן צא קשיא הא ר״מ
 הא ר׳ יהולה דתניא א״ר יהודה ביהודה היו עושין מלאכה בע׳׳פ עד חצות ובגליל אינם
 עופין כל עיקר א״ל ר״מ מה ראיה יהולה וגליל לכאן אף כל מקום שנהנו היתר היתר
 נהגו איסיר חיסור מלקאמר ר״מ מנהגא מכלל לר׳ יהולה איסורא קאמר לבני יהולה
 מחירין ובני נליל אוסרץ לאי מנהגא קאמר מאי פלוגחיה לר״מ הא ר׳ יכילה הכי הוה
 אמר בגליל היו נוהגין בו איסור שהחמירו על עצמן וניהולה מהנין בו היתר וכחט
 תום׳ ז״צ אמתני׳ ציכא צמילק הכי מלקאמר ח״ק מגהגא מכצצ לחכמים איסורא קאמרי
 לאמתנ׳׳ איכא צמימר לחחייהו סבר, מנהגא וה״ק ציה חכמים לח״ק למה אתה סותם
 לבדך והלא אתה יכוצ צפרש דבריך וצבאר דבגציצ אין עושין וביהודה עושין ובברייתא
 צא שייך לפ׳ כן ע״כ נראה שרונים לומר מברייתא לא שייך לפרש ק מפני שר׳ יהולה
 םוא שלבר ברישא. ונצע״ל למשום הכי נמי רש״י ז״ל פירש ולבסוף תני איסורא לקתני
 ב״ש אוסרין למשמע בכל מקום כלומר איצ מרישא לקתני וחכמים אומרים וכו׳ ליכא
. וכתבו עול ת ס׳ והרא״ש ז״צ ומתני' לריש פירקץ ר״מ ומתני׳ להכא ר׳  צמידק הכי
 יהולס ופלוגחא לב״ש וב״ה בצילה ובגליל ואליבא לר' יהודה ולר״מ לא כחלקי ב״ש וב״ה
 בלכר זה לציכא איסירא אצא מנהגא ובמנהגא לא שייך סלוגחא לליחזי היט נהוג־ ע״כ.
 ולפי׳ זה רטנו עובליה דל שפירש הצילה ציצ ארבעה עשר צאנשי גציצ וכו׳ צסי המסקנא
 פירש ואליבא לר׳ יהולה כלכתבינן. ואע״נ לר״מ ור׳ יהולה הלכה כרי יהולה כתבו
 שם ליראה להלכה כר״מ בהא לסתם משנה לריש פירקין עליף מלברי חכמים ע״כ ובגמ׳
 פריך וסבר ר׳ יהולה י״ל מותר בעשייח מלאכה לקאמר בני יהולה מתירין והחניא ר׳
ל לא קחני וט״ט נקט י״ג ולא ״ נ קחני מנכש ט ג וכו׳ מנכש ט״  יהולה אומר המנכש ט״
 נקט י״ל אי משוס לצא מיקלסא לפני העומר הקרב בט״ז מכלי שמעי׳ ציה לאמר בס׳ שני
 לשביעית כצ הרכבה שאינה קוצסת לשצשה ימים שוב אינה קולטת. ואי י״ד מוחר במלאכה
 נמי נינקוט ארביסר נמי להא איכא מקצת ארטשר וחמיסר פוצו ומקצת שיתסר על שעת
ל ובהן נשנית משנה זו ״  הקרבתו ותירץ לבנצילא שנו שלא היו עושק מלאכה כל עיקר ט
ן  רבינא אמר לעוצם ביהודה ודקא קשיא לך ליתני ״״ל בהשלשה חל מקצת היום ככולו אמדנ
ד צא אמרינן ע״כ וביריש׳ נמי תרצו בשם ר׳ יוחנן שני תלמידים שנו אותה כלמשני  ת
; ר זחד אמר מותל וחל אמר מנהג מ  בבבצ* ןאיחא תו ההם תצחא תנאי איגין חל אמר א
ל : ך ר״מ אמד כ ״ג ש וכי׳. ס״א ובלילה ואיתא בס״ק ליבמוח לף י ״ ח ב ל י ל ה  ו

ו הייט מ . כתב הרא״ש ז״צ ויראה להא לשד ר״מ לגמור במקום שלא נ ה 1טי כ א ל  מ
ד ר״מ  דוקא על חצות כוי וכן לעת הרמב״ם ז״צ בפ״ח דהלטת י״ס סי׳ י״ס לצא ש
 אצא על חצוח: ובטור א״ח סי׳ חס״ח. וכתוב נסמ״ג מצ״ת סוף סי׳ ע״ה יאסי׳ במקום
ל אע״ס שיטצ לגומרה קולם חצוח אצא ג׳ ״  שנהגו לעשות לא יתחיל לעשות בתחלה ט
 אומניות בלבל הן שמתחילין במקום שנהגו צעשות ועושים על חצות ואצו הן וכו׳ וכחב
 עליו הרב רבינו אליה מזרחי ז״ל ח״ל ואשי׳ במקום שנהגו אין לפרש צא מיבטי׳ במקום שצא
 נהגו לאגמורי מנמרי׳ אתחולי לא מחחלינן אלא אפי׳ במקים שנהגו למי אנמירי אין
 אתחול* צא לא״כ מתני׳ לפ׳ מקום שנהגו לקתני ר״מ אומר כצ מלאכה וכו׳ צ״ל דמיירי
׳ אומניות על כרחנו לומר  אפי׳ בלא נהגו וא״כ תכמים לסליגי עציה ושרו צאתחוצי מ
 אפי׳ נצא נהגו וזה סותר לבריו לקאמר אצא ג׳ אומניות בצבל הם שמתחיצץ במקום
 שנהגי נהגו אין צא כהנו צא אצא ה״ק צ״מ במקום שצא נהגו להתם אנמוד נמי לא
 מגמרי' וכ״ש ללא מתחלינן אלא אפ" במקום שנהגו למגמדנן אחחוצי לא מתתצינן ע״כ.
 ולעת הרמב״ס ז״ל שאפי' אלו השלשה לא יתחילו אצא במקים שנהגו לעשוח וכן שאר
 אומניות שאנו אומרים חס התחילו מאתמול גומרץ על חצות לוקא במקום שנהנו לעשות
 ואין כן לעת הראב״ל ו״ל ולשין הרח״ש ז״ל שכתבתי. והר״ן וגם רש״* ז״ל משמע
 בפירושו בגמ׳ כלעת הראב״ד ז״צ. ובודאי לר״מ וחכמים לא פליגי ותרווייהו הצכתא
 גינהו וז״ל הראב״ל ז״ל בהשגות בסיף הלכות י״ס למלאמלי גי אומניות עושין ש״מ ללהתיר



 מלאכת שלמה פסחים כט
 אליבא לר׳ עקינא ורנה נר עוצא מוקי לה כלכלי הכל אכל איכא שתי ברייתות למיית׳
׳ לפליני נהליאנשנת לערנ הפסחומהנהו ולאיאיכא צמיפכש ללאו לכרי הכל היא מ  מ
 קיצור מתוספות ז״ל וכתוב ברש״ל ז״ל לאו לוקא שתי ברייתות אצא ברייתא אחרונה אנל
 ברייתא קמא ליכא צאוכוחי מינה כמו שפירשו התוס׳ ו״צ צקמן אם צא שנאמר שיסבור
ד עקיבא: , ישמעאל ו  כרבא ויתרץ כרבא ע״כ. וגם טרופי־ מייתי ברייתא לפליגי בה ר
. למוקמינן ליה אדירה וביומא דיס ה צ ח מ ש ו ש ט כ ה ש ת בע׳׳יש ג ו י ה פ ל ״ ל ע  ח
ט משקרי כותלי סי׳ מתחלת שבע ומשני לילמא כותלי בית  א׳יל הממונה פריך זנכחסיה מ
 המקלש בשש ומחצה משחלי משום ללא מכווני טובא לפי כהחומה היחה רחבה מצממה
: '  והזצכת ומתקצרת מצמעלה ע״כ. וביל ס״א להלטת תמיךן ומוספין סי׳ ג' ל׳ ה
ו וכו/ אי בשתי עבולות מ ש א ל ל ש ו ו מ ש ו ל ו וכוי א מ ש א ל ל ו ש ט ה ש ח ש ס פ  ב ה
 חנן ובאחח חישב לשמו ובשניה חישב כלא לשמו בהכי אתיא מתני' אפי׳ כר״מ לאמר
 חפוס לשון ראשון לע׳׳כ ל״ק תפוס לשון ראשון אצא בעבולה אחת אבל בשחי עבולות
 מודה למפס׳צ והקשו חוס׳ ז״להיכי מיתיקמא כר״מ הא קחני סמאיס וטהוריםבסיפא
 דכשר ואמאי נימא תפיס לשון ראשון ובעבורה אחת מיירי לאין מחשבת טמאים אלא
ן לקיימי קמיה טמאים וטהורים ואמר הריני שוחט  בשחיטה ותרצו למתני׳ מיירי מו
 לאלו. ובגמ׳ מקשינן אי בשתי עטלוח השתא צשמו ושצא צשמו אמרח פסול שצא לשמו
 ולשמו מיבעיא ומשני לעולם בשתי עטלות וכדין הוא ללא איצמריך צמיתני ואיידי לתנא
: ובריש זבחים  נשמו ושלא לשמו תנא נמי שלא לשמו ולשמו. ולא כן פירש ר״ע ז״ל כאן
 פי׳ רש״י ז״צ מתני׳ בעטלה אחת ותוס׳ )״ל פירשו שם בשתי עטלות ע״ש. וסיפא
 לשהטו כצא לאוהליו וכו׳ צא מיתוקמא רק בעבולה אחת להא אין מחשבת פסול האוכלין
 כגון חילה וזקן מועצת טריקה לבשחיטס הוא לנתיבי אוכלין לפי אכלו תכו© והא
 כדתיתיה והא כדאיתיה סיפא בעבודה אחת רישא אי אף בעטלה אחת וכר׳ יוסי לאמר
א ל ש ו ו י ל כ ו א לא ל ו ש ט ה  אף בגמר דבריו אלם נתפס אי בשתי עבולות וכר׳׳מ: ג ש
׳ ופי׳ שם לש״י ז״ל לערציםכגון יכראצ שמתי אחיו מחמת מיצה . נפירקין לף ס ו י ט ט  ל
 והן פםילין מלאכול פסח לכתיב כל ערל צא יאכל בו" עכ״צ ז״ל. כלומר והן בלאו נצבל
 אבל טמאין הן בכרת עצ אכיצתן כמו שכתב שס אחר כן טמאים נמי אסירין בקלשים
 ובכרת הן על אכילתן ע״כ. ונסתפקתי אי ערל שמתו אחיו מחמת מילה פוסל גם אח אביו
 כלקיימא לן מילת זכריו ועבליו מעכבתו מלאכול פסת אי צא ואי נס 1ה מעכב את אביו
 אכשר לפרש לוהן פסולין מלאכול דקאמר רש״י ז״ל קאי נמי חאבי הערל שמתו אחיו מחמת
 מיצה. ובגמ׳ בברייתא יציף לה צכלא צמנוייו מקרא לכתיב במכסת מלמל שאין הפסח
 נשחט אצא למסייו והכתוב שנה עליו צעכב לכתיב במכסת חכוסו שלא לאוכליו לאמר
 קרא איש לפי אכלו תטסו אתקש אוכלי; למנויין והוכיחו חוסי ז״ל לערלים וטמאים נמי
 כולהו נפקי מלפי אכלו וכתבי חוס׳ ז״ל בזבחים פ קבלה לף כ״ג לזקני לרום תנאי
 הוו ופציגי אמתני׳ לחנן צערליס וצעמאיס פסוצ א״נ ס״ל כר׳ נתן וצית להו הא לקאמר
 תצמולא בפ׳ כיצל נוצין למולה ר׳ נתן היכא לגברא צא חזי ע״כ ובהט אתי שפיר לקתגי
 לטמאים לבסיף לרבותא הוי בסמאיס להא אכמע׳׳ וסתם לן לצא כזקני לרום אי נמי משוס
 לערלה לא הותרה מכללה בצבור אבל טומאה הותרה מכללה לצבור וה״א לכשר קמ״ל
 א״נ ללישנא לקרא נקט לבכולהו קראי כתיב ערל וטמא ובהכי ניתא נמי לקתר סיפא
 למוליס ולערלים לטמאים ולטהורים כשר לצא קתני למולים ולערלים ולטהורים ולטמאיס
 או ליתני לערלים ולמוציס לטמאים ולטהורים אצא מפום לבעי למנקט לישנא לקרא
 כלכתיבנא והחכם הר״ר אציע׳ר הרחא נר״ו תירץ דסשום לבעי צאשמזעי׳ לבין שהתחיל
 בטוב וסיים ברט בין שהתחיצ ברע וס״ס בטוב כשר צזה התחיל בחלא בטוב ובחלא
 התחיל ברע ושפיר הוא ונכון אלא לק״ק לחי משום האי לחול אמאי בכל לוכתא שרי
 במילים הכא ונס במתני׳ דלקמן פ׳ אצו דברים ולא קתני בשום דוכתא לערלים ולמוליס
 לטהורים ולטמאיש לכן נלע״ד כדכתיבנא ללישנא לקרא בעי למנקס וכן נ״ל שאני זכור
ן ר בי מ א נ ס ש ו ש ל מ ו ס ת פ ו צ ס ח ר ו ו ק ט ח  שכתבי התיס׳ דזנחיס לענין אחר: ש
. קשה מאי מייתי מקרא לילמא היינו צמצוה וי״ל בשנדקדק מתי מלת מכוס ם י ב ר ע  ה
 לקתני אלא ה״ק משוס שנאמר בו נין כערטס טובא בקביעות זמנו לכמה כעמים אשכחן
: ובגמ' פ׳ כצ ׳ ח ף  ככ־לב בארבעה עכר בין הערבים והכי איתא בתוס׳ פ״ק לזבחים ל

 התדיר דף נ״א מסיק דמחני׳ לקחני שחטו קולם לתמיל כשר מיירי בשקלם ג״כ ושחט
 התמיל קודם שנמלך והשתא בא צימלך ושני הטסות בידו על איזה מהן יזרוק תחצה
 אמרינו ציה לס התמיל ׳ורוק קולס אבל אם עליין לא נשחט ההמיל ובא לימלך אס
 יזלזצו בפסח צהיוח ממרס בדמו כ״כ זמ; ליצמא צא בבקינן ציה צשחוט התמיל קודם
 ולייקא נמי לקתני על שי!רוק לס ההמיל וצא קחני על שיכחט ויזרוק ש״מ ע״כ. ונצע״ל
 לבלין הוא לתכף ששנה התנא בריש פירקין והפסח אתריו הו״ל צמיתני ואם שחטו קולס
 לתמיל כשר ובלבל וכו׳ אלא לרצת התנא למנקס ברישא פסיל נמור להיינו שלא לשמו

פו ועול כפסול שנוי קלש בל׳ עבולות והרר תנא שלא צאוכליו ושלא למנוייו  שפםילו מו
 לקילי לשלא לאוכליו לא פשיל אלא בשחיטה ואפי׳ שלא למנוייו לצכאורה משמע להייני
ן שוחט או מקבל או מוליך ע״מ לזרוק לשס אחרים  שנוי בעלים לח פםיל אצא בזריקה מי
 והלר תני שחטו קולם צתמיל להיי כשר בליעבל אלא לאיבע׳ ליה צמיהני ברישא שחטו
 קידם חצות דהוי קודם זמן שתיטת התמיד והדר חני שחטו קודם לתמיד כנצע״ד ובנמ׳
 חניא אחרים אימרים הקדים מילים לערלים כשר ערלים למילים פסול ובנמ׳ מפר׳ טעמיה
 ונצע״ל למתג׳׳ אע״נ דנקש מוצין ברישא לאו דוקא דלעולם מתני' דלא כאחרים וביד
 פ״א וט׳ לה׳ תמידין ומוספי! סי׳ ל' ונפס״ו להצטת פסילי המוקלבין סי׳ י״ב ובפרק א׳
ץ . מ ח ל ה ח ע ס פ ת ח ט א ח ו ש : ד ה ' ״ ל׳ ובפי שני סי׳ ה  להלטח קרבן פסח ס
 אפי׳ החמץ בבית אחד מבני חבורה וילפי׳ לה בגמ' מדצא כתיב על חמנך ומיהו לא
 מרבינןמשום האי סעמא אפי צאחד בסיף העולם דהא כתיב לח תשחט וצא ילי1-לא
. ואין הזנח נפסל ח ש ע א ת ל ד ב ב ו  חשחט על חמץ הנך דעבר עליה משום לא ילין: ע
 להא לא שנה עליו הכתוב לעכב והכי איתא בהליא בתיספתא חיס׳ ו״ל: ועיין במה
. לבספר הפרפראות ה׳ ראה וזבחת פסח וסמיך ליה לא ׳  שכתבתי בפ״ק לכלים סי׳ ח
ח ס פ ר ת מ ו ש א י  חאכל עליו חמץ לומר לך שאין שוחנףן את הפסח על החמץ ע״כ: ר
. הכי אית ליה צר״ש בכצ לוכתא לשחיטה שאינה ראויה צאו שמה שחיטה בכסי ׳ ו נ  ו
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 אימריס היום על צבע למשמע היום על לבבך ולא מחר על לבבך. יבירוש׳ איכא מאן
ער ח״ח סי׳ ס״א: נ  דמפ׳ שצא היו מפסיקין נין תינה צתינה דנפסוק שמע ׳שראצ ו
. כחב החכם הר״א אזכרי ז״צ רש׳׳י ז״ל לא גריס במתני׳ וקונרין דאי הט ד׳ ן י צר קו  ו
 הרין והיפי תני ושלשה צא מיחו נילס ובר״חא מ״ה׳ הבבלי לחני קוצרין זגולשץ ומגיה
. וז״ל רש״י ו״ל וקוצרין כ  כמי מכאן קצירה אבל גרסת הירוש׳ במשנתנו קיצלין וגולשין ע״
׳ להא היתר גמור הוא לקיימא ני ממקום שאי אתה מניא אתה קוצר וחטאת  לא גרס,
 יריחו כל עמקם ה׳א ואינה כשלי* למנחות לתנן נמנחוה פ' כל קרנכזת אין מניאק סולת
ח השצחין וצא מנית העמקים ולהט אינה כשרה לעומר לאין מנחוח נאוח ט  למנחה צא מ
. וז״צ הירוש׳ מאן חנא כ  ממנו לבעיק משבח אלץ ישלאצ ליצפי׳ התם ג*ש ארץ ארץ ע״
 קוצדן ר״מ ומאן מנא גזלשין ר׳ יהולה א״ר יעקב כ״ע מולו שקוצרץ וכ״ע מולו שאין
 נולשין וכמה בהרכבח דקלים ר״מ אומר מרכיבין לקציס כצ היום וברצון חכמים היו
 עושין ר׳ יהולה אומר לא היו עושין ברצין חכמים ופי׳ ה״ר אלעזר אזכרי ז״צ לס״צ
 למאי קשיא לך לקא חשיב ל׳ צאו קושיא היא לחלא קחני כצומר והשצישיח שלא מיחו
 היינו שגולשין אחר הקצירה המותרת ומשום ללא שייך גלישה רק אחר הקצירה נקט קוצרי;
מתח תלמולא סמי מכאן קצירה י הרווייהו י ק יש מי שפירש בבבלי בבלייתא לקמ  וגולזין ו
 כליהר כאילו לא נזכרה לכל* נסבה ע״כ: לפני חעומר. עיין במ״ש בפ״ק לחלה;
ו בידם. פי׳ וכולן שלא ברצון חכמים ומתני׳ ח י מ ם ואלו ש י מ כ  ולא מיחו בידם ח
. ת ו י ן מ ן ג י ר  ר׳ •הולה היא ללר״מ שלשה ברצון חכמים ושלכה שלא ברצון חכמים: מתי
 סכרי צה כמ״ל אין מעיצה בנלולין ורבנן סברי נהי למעילה ליכא איסדא מיהא
 איכא: בפי׳ ד״ע ז״ל ואית לגרש מתיזין- נמזיות וכו׳ ותמהתי שמצאתי כחוב
 בספר תספת י״ס ואית ספרים דגרסי מתדר ונלחק לפרש שהוא ,לשון זירין ואני נלע״ל
 שאע״פ שבדפוס משניות שצ הרמב״ס ור״ע ז״צ ג״כ כתוב מחזר בהליא גם שם ולאי
 נדפס בטעות ונ״ל מתיזין. ובירושלמי א״ל אי אתם מודים לנו בגדולי הקדש שהן אסורין
 איל דבריכם אמת נ0תם מקדיש אבצ אבותינו מעיקרא צא הקדישו אלח הקירות בלבד
 מסני בעלי אגרופים שהיו באין וטטצין אוחן ב«רוע וחכמים הכחישום שהם במעי בזמן
 אטתיהס פצ אנשי יריחו שקורות ופירות הקדישו וצא הקדישוס מחמת בעצי אגרופים
 רלא בסהמא הקדישום ככהן קצוצין ואפי׳ תימא כדבריהם כן הוא והודו להן אס׳׳הסברי
ן מתהת הנשרים י כל או  רבנן כיין שהקורות קלש כל הגדל מהם ממילא הוי קדש: ו
 בשבת. גמ׳ כי אתא רטן אר״ש בן לקיש מחלוקת בשל בין כפים דהיינו שנשרו כבר
 זרבנן סכרי מוכן צעורטם צא הוי מוכן צאדס ואנשי יריחו סברי מוכן צעורטם הוי מוכן
ן מכבדוח פי׳ כפות תמרים שבראש הדקצ וכשהחמרים ניסציס הן  (אדם אבל בשל ט
 מקבלוה אוהן דברי הכל אסור גזרה שמא יעלה ויחלוש מן המחוברוח דהוי אב מלאכה.
 וכתב הר״א אזכר* ז״צ וטרוש׳ ריש מסכה ביצה ספק היום נשרו ספק מאהמול נשרו
 כלוגתא לר״ג ורבנן כלאיחא בריש אין צלין בבבלי ובירושלמי ור״ג לשרי החם כאנשי
ן פאה לירק. גמרא וצית צהו לאנשי י תג ו נ  יריחו ורבנן להתם כרבנן להכא ע״כ: ו
 יריחו הא לתנן גפ״ק לפאה כצל אמרו בסאה כצ שהוא וכו׳ ומכניסו צקיוס סרס צירק
 אמר רב יהולה אמר רב הביע בראשי צסתומ ובמכניסו לקיום ע״י לבר אחר קמיסצגי:
ך יהודה וכוי. נראה לברייתא היא וקינירוש׳ ל הו מ קי  ט ששה דברים עשה חז
 ליתה. ומייהי לה לקמן ר״פ מי שהיה טמא ובס׳ הנודר ק המטשצ ונפ״ק לסנהלרין
 ועמי נפירקין וגם נכרכות פ״ק דף י׳ מייתי צה וגם הרמב״ס ז״צ בסי׳ המשנה כתב
 שהיא תוספתא. וחע׳יפ שמצאתי מוגה בתצמודו של הרנ בצלאל אשננזי ז״ל שם נברכות
 חנן התם במקום תנו רבנן אין משם ראיה שהיא משנה שהרי נכמה מקומות אשכחן
 בהלמוד דקאמר הכן ההס אע״פ שאינה משנה בשום מקום וכמו-שכתבחי בש״ק דחצה
, ונראה ללח גרסינן גיחון העציון אצא ניחון סתם והכי הוא התס. וכן הר״י ז״ל ׳  סי׳ ג
 י^חק מלח העציי;. והתם בברנות פי׳ רש״י ז״ל גיחון לא זהו טחון הנהר הבלול לההוא
 צאו בארץ ישראל הוא אצא מעין קטן סמוך צירושלס קרוי שלוח שנאמר והורדתם אותו
. צפי שהיה רשע טהו וצא נהג ו  אצ גיחון ומחרגמינן צכצוחא: גירד עצמות אבי
 כטל בקבורתו להוציאו במפת זהי וכסף עכ״ל ז״צ שם: (הגהה כת ב בתשובות הרשנ״א
 ז״ל סוף סימן תי״ל והסתכל שאמרו כתת נחש הנחכת וגנז ס;ר רפואות ולא שרפו ע״:).
. ו  ?5ץ הקו״ף בחירק והצד״י בפתח כלכתיב נקרא: ושגרן למלך אשור ולא הודו ל
 שהיה לו לבטוח נהש״י שיש בידו להצ־לו: םתם מי גיחון. כדכתיב למה יבואו מלכי
 אשור וימצאו מיס לשתות ולא הידו לי שהיה לו לבטוח בהקב״ה שנא׳ וגנותי על העיר הזאת
. לאחר שנכנס ניסן נמלך ועבה אלר כני כלכתיב ויועץ ן ס י נ  ,להושיעה: עיבר ניםן ב
 המלך לעשות פסח בחדש השני ונו׳ כי מרבית העם רבים אשר לא הטהרו עליי; מטומאות
 שהחזיקו בימי אחז אביו הרשע רש׳יי ז״צ. אחר;מן רב מצאתי מוגה בנוסח המשנה או
 התוספתא הלו כן שכה דברים עכה חזקיהו סמצך עצ ג׳ הודו צו ועל שלשה לא הודו לו
 אצו שהודו לו ננז ספר רפואות והודו לי. גירר עצמות אביו על מטה כצ חבציס והודו
. קיצץ ו  לו. כיתת נחש הנתשת והודו לו. ואצו שלא הימ צי סתם מי טחון ולא הידו ל
 לצחיח ההיכצ ולא הודו צו. עיבר ניס; בניסן וצא הודו לו. נם אחר זמן ראיתי שגס
. ועיין ברש״ל ו״ל שהאריך להביא ניסחא אחרינא שבפירושי  ס״ר יהוסף ז״ל הגיה כן
 רש״י ו״ל- ואיתא בפ״ק לסנהדרין לף י״ב ברייתא לר״ש הוא לאמר שעיבר ניסן בניסן
 סי׳ שלאחר כקדש! לשם ניסן ח!ר ונמלך ועשאו אלר זהו חטאו אבל חכמים אומרים
 שהחטא הוא שעיבר את השנה מפני הטומאה שלא כלח ור״ש בן יהודה אומר משום
 ר״ש צא עיבר כצל אלא הכיאן צכשית כסת שני כצא כלין וכלמפרש צה החם וצסיכך
 נקש רחמים על עצמו. ביד פ״ד דהצכות קדוש החלש סי׳ י״ל זספ־׳ל להצכות ניאת
 מקלש. ובאבות לר׳ נתן פ׳ שני גרסינן ל׳ לברים עשה חזקיה והסכימה דעתו ללעת

 המקום שנאמר סתם מי גיחון וגי׳ ויצלח ככל יעשהו ע״כ:
ן ה תמיד נשחט. חמיל בל בין הערבנס למאחרין שתיסתו שתי שעות אחר ל ר & 
 זמנו מסני נלריס ונלבות באי הפכר להקריבן אחר חמיל של נין הערבים
 לכתיב והקטיר עליה חלבי השלמים עציה השלם והונף כל הקרבנות טלם. וכתבו תום׳
1 לא שלא היו רוצים לעשות כ״כ נ:מצום סמוך לחשכה ע״כ: בין בחול בין  !״ל אבל סס
 גשכת. אביימוקי למתנ" לקתני ביי בחול בין בשבת אליבא לר׳ ישמעאל ורבא מוקי לה
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 אסיר משום אשוויי גומות לבין רובל לרוכל לאי רבנן הא אמרי שטת הוא ואין שטה
 במקלש רב אשי אמר אפיי תימא שלא ברצון חכמים ור׳ נתן היא לתניא ר' נתן אומר
 שבות צריכה התירו במקלש שבות כאינה צריכה לא התירו. וסי׳ הרמב״ם זי׳ל לפי שאמר
 וכמעשהו בחול כך מעשהו בשבת פי' כי זה היה שלא ברצון חכמים ואילו היה ברצון חכמים
 היה בין מעשהו בחול ומעשהו בשבת הפרש והוא רחיצת העירה כי לא היו רוחצין איתה
. ושיעור המכנה מובן לכי זה שהוא כך וכמעשהו בחיל כך מעשהו ב־בת כ ״  בשבת ע
ה ד ו ה  שהכהנים מליחין את העזרה ג״כ בשבח אצא שהיה •שלא ברנו, חכמים: רבי י
מר ס׳ כל הפסיצין לף ל״ז וכפ׳ קלפי קדדים דף ב' ברייתא ובני כל המנחות באות  או
. הניא א ל ר׳ ׳הילה לחכמים ת ו ב ו ר ע ת ם ה ד א מ ל מ ה מ י ס ה ו  מנה דף ני׳ט: כ
 לדבריכם למה פוקקין את נקב חומת העזרה שהדמים המתערטן כאמה ייצאין בו
 לחוץ והיו פוקקין אותו בכל ערב פסח אמרו ליה שבח היא לבני אהרן שילכו עד
 ארטבותיהם בדם וצא הוי חציצה דלח צא חיץ וחע״פ שבגדיהם מתלכלכין בדם ותניא
 היו בגדיו מסושששץ עבודתו פסולה ולהגביה[ אי אפשר משום דכתיב מדו בד מדי
 כמדתו שלא יחסר ושלא יותיר איצסבאות של בנין היו שם והרי הן כרצפה והיו מהלכי:
 עליהם להוליך אברים לכבש או להוליך הדם למזבח• אבל להוליך עצים למערכה לאי
ל ב ז ו  עבודה היא דציבעי מדו כמדחו. ועיין במה ככתב רמ״ל ז״ל על זו הברייתא: י
ו שם כני׳ל וכן הגיה ם הי י ם חלק ת דקי ו ל ק ת — מ ו ל ת ם ל ו ק ו מ ן ל י שאי  מ
ל ו ע ד ח י י נ ת מ ב ש ת ב ו י ה ל ל ה מר י״ר ש ר או עז  ה״ר יהוסף ז״ל ג״כ: ר׳ אלי
ר היה אפשר לימד מ ו פי׳ בספר תוספת י״ס ראובן מניח יד שמאלו וכוי ז ר ב p ח £? 
 שאחר שלישי אלא שמשמעות לשין ר׳ אציעזר משמע טפי כפי׳ תוספת י׳יט: ־י$ף נרסי•
 בנקודת סגזצ הכאי׳ף זההי״ז כהוא סמיך: ובשבת פ׳ כצ הכלים דף קכ׳׳ג א״ר אצעזר
 קנים ומקלות וגצוסטרא וכו׳ נשנו קודם התרת כציםקנים להנן במנחות ש׳ שתי הלחם לא
 סדור קנים וצא נטילתן דוחה את השבת. מקלות מתני׳ להכא. נצוססרא להגן גפ'יא
 דכליס גצוכטרא ר׳ יהושע אומר שומטה מפתח זה ותולה בחברו בשבת וכו׳ מדקאמר
 שומטה דוקא ע״י גרירה אבל טלטול גמור צא ואע״פ שמלאכתו להי־ר לא שרי צה
ן ט.מ׳ פריך ר הקטי ן ו תנ  לצורך נוסו והתה דחי רבה לדברי ר׳ אלעזר: י נ
 אטו במגס נופיה מקטר להן אצא אימא צהקטירן ע": המ׳בח ולהא׳ פירוכא דהה רש״י
 ז״ל דלחו מילתא היא דו־אי אורח ה למיתר הקטרה בכלי שרת ופירש היא ז״צ אניו ליא
 גופיה מקטיר נהו והא זר הוא לבזר ק״מ נן כדקתני נותן עצ כתפו ימפדיט יכה:ים צא
ר  היו מפשימין קדשים קצים דמה לי «צהם ואפי׳ הפשט וניתוח שהיא מנוה כדר ט
 כלאמרי׳ בשלהי ס׳ שני ליומא ומשני אימא להקסירן פי׳ נותק במנה עד שיבא הראוי
 להקטיר! ויקטידם ותוש׳ ז״ל קיימו הך גירסא ע״ש או ביומא פ׳ ש;י שעירי 7 ף ס״ז.
 ורצינו זרח׳׳.: בעל המאור ז״ל קי׳ במגס מקטר להי פי׳ הא קיימא לן להולכת אימורין
 ואברים ביזו כצ כהן ואין שס כצי ודוגמתה במסכת יימא דתכ; קרען והוציא את אימוריהן

טל רפ״! דהצכות.  נתנן במגס וכו׳ ועול האריך קצת ע״ש. ועיין במ״ש בר״פ ללקמן ו
ה ונוי הים׳ דפי׳ חגו נ ו ש א ה ר ת נ א צ : י ׳  מעשה הקר בנות ופ״א להלכות ק״פ סי׳ ו
 נאמרין דף מ׳ ונדחה לאיסור דא־שיר הולכת פסתיק בשבת כ! אחד לביתו אינו איסיר
 נמ׳ד אצא שכך נהגי להחמיר משום שגנח אס יזליטהו' מיד ליית יחשבו הכעיס שטדחיה
 ה: בת לגמרי לגני פשה ושמא יבא׳ ג״כ צנצותי בשבת א׳ •נמי משים דעבדי כעיבדין
 דחול לטעון משאו ולהפשיצו צאחיריז כמו שאכתוב בסמיך א;א ששם כתב הרמב״ם ז״ל

 אין כצ אחד ואחר מוליך את פסחו בשבת וכן בהי׳ רש״י ז״ל משמע דמשום ייסור הולכת
 ד׳ אמות קאמר ודוחק לומר ־מתני׳ מ־ירי בזמן ש;פרינו פרצות טרושלם כדמשני בגמ׳•
 כפ׳ בתרא דעירוטן דף ק״א וכמו שתרנו תישי ז״ל ג״כ כך בר״פ אלו דברים בכסח נבי
 תוחב צו בצמרו. לבשצמא התם שייך נבטי׳ הכי שתיה בזמן כה־תת ירושלים פרוצה מפני
 שהוא מעשה שא־רע פעם חי או שתים חו כלש או יותר כזמן מן הזמנים לא יתכן להיות שנים
 מרובות משא״כ י״ד שחל להיות בשבת כיטצ צהיות צחוצ כ; כל ג' ד׳ שניט וכבר חומת ירו:־לס
ה  בנייה. ונלע״ד שצריך לומר שהטעם הוא מפני שירוכציס כרמצית היא ואלמלא מפני כדלת ת
ה כלאיתא התם בפי כתרח לעירובין. ובנמ׳ תנא נל !  ננעלות בלילה היו חייבי! עציה מכוס ר;
 אחד ואחד מתן פסחי ומפשילו צאחוריו אמר רב ע׳ צי ש סייעו־־. כי׳ דרך סיחרים •דמעאצים
ת ד מ ו ה ע מ ו ק מ ת ב י ש י ל ש ה  היא זה, ועיין כתיס׳ פ׳ כל כתבי דף קי״ז ע״א: ו
 נראה קצת דניחשלמי צא הזה נריש מלת עומדת לשרי!־, עצה הכא ובס״ס חלו נאמרין

 לא כן תני ר׳ הייא לא היתה ישיבה בעזרה אלא למלכי בית לוד בלבד דכ 1י1 ללא

: לשמו פטור וכוי ס׳ השוחט דף ל׳ ובגמ׳  הלם ובאותו ואת בנו ובתשלומי ד' וה׳
 לייקי' סעמא לשלח לשמו הא סתמא פטור חמאי פסח בשאר ימות השנה ש׳.מים הוי
 שמעח מינה פסח בבאר ימוה השנה בעי עקירה א״ר חייא בר גמלא נזרקה מסי חבורה
 ואמרו בגו; שהיו בעצים טמאים ט״ל ונדחין לפסח שני לסתמיה לשם פסח שני קאי
 ומפ״ה הוא לבעי עקירה וכתבו תום׳ ז״ל זאת נרםת רש״י ז״ל ואין נראה צר״ח ז״ל להא
 איכא למימר מרישא אפכא ונריס ר״ת הכי לשמו אמא• סטור שלמים צשס פסח קשהיט
 מ״מ בעי עקירה וכו׳ פי׳ לאי לא בעי עקירה אפי׳ שוחט לשמו כשר. לשלמים צש״פ ככר להא
 מנשר לעיל ר׳ יהושע שוחט אחרים לשמו ע״כ פי׳ מיצתיה לד׳ יהושע לעיל בגמ׳ בברייתא:
: ה הפסח נשהט בשלש כיתות וכו׳ ובנמ׳ א״ר יצחק ׳  וביד פ״א להלכות ק״פ סי' ס
 אין הכסח גשחט אנא בשצש כיחות של שלשים שלשים בני אדם מ״ס קהל ועדה וישראל
 מספקא לן אי בבת א׳ צוה לשוחטו כשלשים או בזה אחר זה שלש כיתות של עשרה עשרה
 הלכך בעינן שלש כיתות שצ שלשים שלשים כני אדם דאי בבת אחת הא איכא ואי בזה אחר
 זה הא איכא הלכך בחמשין נמי סגי דעיילי תלתין ונפקי עשרה ועיילי עשרה ונפקי עשרה
 ועיילי עברה ונצע״ל לאפשר להיות למלת כל דבקרא דכל קהל עדת ישראל רומזת זה דכל
ייסא ניתן כת בקולי של מכה ־היה  ננימסדא חמשין הוו.ירום׳ ר׳ יעקב בר אתא בנם ר׳
 קולו מהלך בכל ארן מצרים מהלך מ׳ יום ומה היה אומר ממקום פלוני עד מקום סלוני כת
ת אחת: נעלו דלתות העזרה נמ׳ אתמר אטי  אחת וממקום סלוני עד מקום פלוני י
 אמר ננעלו חנן ומעשה נסים מאליהם רבא אמר נועלין חנן ואיכא טנייהו למיסמך אניסא
 דלאביי כל זמן שאין ננעלין מאליהן מניחי; אוחן ליכנס ולא חיישינן דעיילו כולהו
 ואין כאן שלש כיתות לרבא לא סמכינן אניסא והא דתנן בעדיות פ״ה חס וכלום שאין
ח לטעמיה: תקעו ת  העזרה מעלת כפני כל אדם וכי אכ״ מריח לטעמיה זרבא מ
ו ירושלמי הני המיד שיש לו. נסכים תוקעים לנסכים פסח שאין לו נסכים ע ק ת ו ו ע הרי  ו
ן ירוש׳ דלמא פי׳ מעשה דר׳ זעירא ור׳ יעקב י רב ו א דרו טע ל  חוקעין לשחיטתו: ו
 נר אחא ור׳ אבינה הוון יתבין א״ר אבינא מס:* הרמאין סי׳ לא היו מעורטן שורות של
 כסף בשל זהב טמא יביא מביתו כף של כסף ויחליפגה בשל זהב ח״ל ר' יעקב נר אחא
 בכל סומך א״ל ר׳ זעירא אימור ליה בפלנות סומך אתא ר׳ ירמיה בכס ר׳ ׳ותכן מפני
 הרמאי!: וצכון הנמ' בבלית מ״ס איצימא דילמא שקלי דדהבא ומעיילי דכסנא הכא
 כמי דילמא שקלי בר מאתן ומעייל׳ בר מאה אלא דהכי כפיר טפי ושי׳ רש״י ז״ל דילמא
 כשהוא מחזיר הריקס ומקבל המלא זימנין דמחזיר ריקן של זהב ומקבל מלא כל כסף
 וה״ל מורידין בקדש ע״כ ומשמע דשורה אחת היתה שצ זהב או שצ כסף סמוכה למזבח
 ואחריה של כסף אם הראשונה היתה של זהב ואה הראשונה היהה של כסף השנייה
 שיאחריה היתה של זהב וכן לעולם שורה אחר שורה שורה אחת שצ ככף וכורה א־:ת
 כל זהב או אכשר מספר תמשה שורות או עשרה היו כצ זהב וכנגדן במספרן היו אחריי.ן
 נורות כל כסף וכן לטילס ולא בא למעט התנא רק שלא היו מעורב ין ממש שצ ככף
ו ר ב ח ו ו ר ב ח  ב:ל זהב בתיך כורה אחת וכ״ש בלא סדר שורות כצל: ו ניתנו ל
. בפ״ק דזבחים דף י״ד ולא שמעינן ממתני׳ דאכפל תנא למיתנ׳ סדר הוצכהן ו ר ב ח  ל
 להולכה שלא ברגל הייא הולכה דדילמא והוא דנייד פורתא אלא הא קמ׳׳ל דירוב עם וכי׳
קה אחת מתני׳ ר׳ יוסי רי  ועיין במ״ש בכם תום׳ ז״ל בס׳ שני ליומא סי׳ ל׳: זורקו ז
 הגלילי לסבר פסח בזריקה ליליף צה מקרא לכתיב גבי בכור את לטס תזרוק וחת הלבס
 תקטיר דמו וחצבו לא נאמר אלא דמם מלמד על בכור מעשר ופשה שהן טעינין מחן
 דמיס ואימוריס לגבי מזבח שלא מצינו להם מתן דמים בהירה אצא כאן וכ:ב תזרוק ולא
 כתיב תשפוך ודלא כר׳ ישמעאל דאמר ששח בשפיכה ויליף לה מולם זבחיו ישפך וטל
ד אתיא זריקה זריקה מעולה כתיב הכא ואת ו ס י  פ״א דהצכות ק״פ סי׳ ו׳: כנגד ה
סד לכתיב גט חסת־; אל  למס תזרוק וכתיב התם וזרקו בני אהלן מה עיצה טעינה י
 יסוד מזבח העולה העולה קרא יתירה הוא וה׳יק תל יטיל כוזבת תעשה הטילה אף פסח
 נמי טעון יסיד: ז נכנסה שלישית תנא היא נקראת כת עצלנית ותע״ג דלת סגי
ו את ההלל פי• צוים דתניא בתוספת׳ א ר  בלאו הכי אפ״ה איבעי להו לזריז• נפשייהו: ק
 ישראל שוחטין את פסחיהם וצוים קודאין את ההצצ תישי ז״ל אבל מתוך סי׳ רש״ו ז״ל
 דנפ׳ החליל דף נ״ל משמע שהכת עצמה היתה קורתה כמו ככתבו כס התוססות ז״ל:
ן לאיכא שירה מ  וכתבו עוד חיס׳ ז״צ ואב״פ שאין אימד" שירה אצא עצ היין והכא ח
 בלא נסכים וכן היו מקדשין העזרות בשתי תודית ובשיר אומר ר״י דה׳י׳פ אין אומרים
 שירה בשעת הקרבת הקרבן חלא על היין לממכמח אלהיס !אנדים דרשינן ליה ועיקר

 הייה ושמחה הייני בדעת אכילה ודימיא לה״נ לגבוה בכעת הקרבת לרבן קאמר דאין גרשי׳ מלת עומדת אצא במקומה בלבד ודאי לקחי נמי יכבה לקתני בריכא העזרה
 כמו דקאי אחיל ומשני עמדה. לה כמקומה הנן או אפשר דהוה גריס למלת עומדת אצא
 שהיה אפשר לפרש מלת עומלת כלומר מתעכבת ולזה תיכן לדוקא תנן עמדה וצא
 יכבה וכן בפסק הרמב״ם ז״ל בהלכות ק״פ פ״א כתב נכי הר הבית וגט חיל יופיין
 וגט עזרה דייק וכתב עימדי] במקומי בעזרה. אח״כ מצאתי ככתב החכם הר״מ דילונוא.יו
 ז״ל מהירושלמי לפירקין ודסף פ׳ אלו נאמרין נראה דצא גרסי׳ מצת עומדת •למתניתין

 וגם ה״ר ׳הוסף ז״ל מתקה:
 פרה ך אלו דברים בפסח דוחין את השבת וט׳ ע״ש סי׳ ב׳ פ״א להלכו׳
 קרבן פסח סי׳ י״ח. וחיכור כדק זה עם משניות כלמעלה הימנו מבואר:
 ובנמ׳ בבלית וירושלמית ברייתא דהלכה זי שהפסח דוח: את השבת נתעלמה מבני בחירת
 שהיו נשיאים אצא כלשון הבבלי בני בתירא ולדון הירושלמי זקני בתירא ונלע״ד דאי גרס"
 זקני בתירא ניחא שר״ל אבותיו או חבות אטתיו שצ ר׳ יהודה בן בתירא וכני אחיו ר׳
 יהושע בן בתירא ור״ש בן בתירא לאפשר דזקניהס אז אטתיהס היו בימי הצל אבצ אי
 גרסי׳ בני בתירא קשה דהא הגדול שבהם שהוא ר׳ יהודה בן בתירא ע״י מעשה לטשוצ
 כשטס שביטצר׳ יהושע וע״י השלתו ותפלת ר׳ אליעזר הוא שהובמד אותו צדיקכדאיתא
 בירוש׳ ספד״מ ואתה ידעת כר׳ אליעזר ור׳ יהושע שניהם תלמידי ריב״ז וא״כ כיצד אפכר
 שאלו בני בתירא הנזכרים היו בנשיאות קודם הלל רבו כל רבס דר׳ אליעזר ור' יהושע
 כיון שריב״ב לא הועמד בעולם אצא ע״י זכות תלמידי הצמידו כדכתיבנא. ועוד קשה
 דבפ״ק דפסחים דף ג׳ מונח כריב״ב היה בזמן היית בנניבין גבי עובדא דההוא גוי
 דהוה סליק ואכיל פסחים משופרי שופרי ולכן נלע״ד לצפי תנמודא דיי־ן צכל הסחות

 ניע

 חומרים כירה אצא עצ היין אבל כלא בכעת הקרבה היו אומרים שירה כלא על היין
א שלשו ל ו נסיכה פ׳ החציל דף נ״ד: אעיייפ ש מרו שנ ם ג  בכמה דוכתי ע״כ: א
ם פי׳ אשיי כת ראשונה או שכייה וכ״ש שציכית ומשכנע אכל שכייה ואפי׳ שלישית ה י מ י  מ
 כעס אחת לכל הפחות היו קזראין כל ההלל ובא ר׳ יהודה להוסיף כאפי' פעם א׳ לא
 נמרה לקרות ההלל כת שלישית עד שכבר הכל נשחש כך היה כצע״ד לפי מהמטות פשט
 לשון המשנה . אח״כ מצאתי שהיא דעת התוס׳ שם פ׳ התציל וללא מרש״י ז״ל שפי׳
 שש שאין שוס כת שצא היחה גומרתו שני פעמים ומתרצת ט כעס שלישית ואע״ג לחנו
 אע״פ כלא שצשו מימיהם ר״ל לא גמרו פעם שלישית ע״כ. ומשמע לעיל למ״מ הצרם
 היו גומרין את ההצל אפי׳ שככר נגמרה שתיטת הפסתיס או לדעת רכ״׳ ז״ל הכיתית
 שהם היו קוראות היו נומרין הלצן ואין צי הכרע וז״צ חוס׳ ז״ל שם פ׳ החציצ א״ר יהודה
 מימיה של כת שלישית לא הגיעה לומר אהבתי כלומר לא הגיעו הלויס לומר אהבתי בכחיטת
 פסחיהן ע״כ. ירוש׳ תגי בר קפרא זה ההלל הוא הנקרא הלל הגדול ויש שם ג״כ ר׳
 בא ור' סימון ור׳ יהושע בן לוי דס׳׳ל הכי ואעיייפ כלא נזכר כאן במשנה הלל הגדול
 רק מלח הצל אבל ר' חנינא ור׳ יוחנן ס״ל דאינו נקרא הלל הגדול רק מזמור הודו שיש
 נו כ״ו כל״ח וכתיב ביה ניתן לחם גגו׳ אלא שר׳ יוחנן אומר שצריך להתחיל ממזמור
ו ה ש ע מ כ : ח ו  שלמעלה ממנו הללויה וגי׳ שעומדים וגי׳ מכוס לכתיב מעלה נשיאים וגי'
ל תיס׳ שבת פ׳ המצניע דף צ״ה: ?רה־! המ״ם גרסינן בשב״א והדלי״ת ברפ״א: י ת  ב
ס גמ׳ אמר רב חסדא שלא כרצון ר׳ אליעזר דאמר בעלמא גבי י ס ב ן ה א ברצו ל  ש
 מכבד דהייני דומיח דהדחה איכא חיוב חטאת הלכך במקדש בשכבר געשה צורך גבוה



 מסכת מלאכת שלמה פסחים ל
. ומ״ש כמו שיתבאר  שהוא יום י״ר והוזה עציו וכובל אסור להקריב פסח כמי שיתבאר ע״כ
 קאי אמה שביאר בפירקין דלקמן סי׳ ו׳ ורוצה לומר שאע״ס *שר״ע מולה לו שאע״ס
 שיטבול יום י״ד מסומאת מת ויזה עליו ואעפ״כ אינו יכול לאכול ק״פ צאורתא הואיל
 ובשעת הקרבה לא חזי אעפ״כ ס״ל לר״ע דאין מזין עליו ביום י״נ שהוא שבת: ור״ע
. ׳  ז״ל בכאן נקט צישכא דברייתא לבגמ׳ ועיין בפירושו ז״ל לקמן פ׳ האשה סימן ה
 נמ׳ ותניא א״ר אליעזר אם דחי מכשירי מצגה מלאחר שחיטה את השבת אעי׳ג דכבר
 אתעביד ליה צורך גבוה כדתנן ומיחוי קרביו והקטר חלביו לא ידחו מכשירי מצוה
 שלפני שחיטה א״ל ר״ע מה אס דחו מכשירי מצוה שלאחר שחיטה את השבת שהרי
 דחתה שחיטה את השבת והואיל וניתן להדחות כבר לא גזרו בה שוב על שבוח הצריך
 תאמר ידחו מכשירי מצוה שלפני שחיטה את השבת שלא דחתה עדיין שחיטה את השגת:
ח וכו׳ גמ׳ תניא א״ל ר״א לר״ע בשחיטה השבתני דבר י כ ו ה ת א ז א ה ב י ק ב ר׳ ע י ש  ח
 שחוק וגיחוך שאמרת או תלוף וכו׳ ובאת לעקור את מה שכתוב בתורה במועדו ויודע
 היית שאין זה ק״ו בשחיטה תהא מיתתו וכו׳ א״ל רבי אל תכפירני בשעת הדין פי׳ בשעה
 זו שאנו לנין עליה לכך מקובלני ממך הזאה שבות ואינה דוחה את השבת ולכך דנתי
 ק׳׳ו זה לפניך אע״ס שאינו כדאי אלא כלי שתשים אל לבך אחרי שבא זה ללון שחיטה
 מהזאה מכלל דבהזאה פשיטא לי׳ דלא דתייא ומתוך כך תזכור מה שלמדתני דר״א
 נמריה אתעקר ליה ור׳׳ע מהדר לאדכוריה ולא קאמ' ליה בהדיא דסבר לאו אורת ארעא
 וטעמא דהזחה לא דתי שבת נזרה שמא יטלנה וימבירנה ד׳ אמות ברשות הרבים
 (הנהה ואע״נ לאפי•׳ בחול נמי ליכא למיחש שמא יפבירנה ל׳ אמות דהלא נישא מי
 חטאת טמא ויחזור ויטמא את המיס יש לחוש שמא יעבירנה בכלי אבנים או כלי גללים
 ללא מקבלי טומאה מתוספות ז״ל): ואע״ג לר״א סבר בשבת מכשירי מצוה לוחין את
 השבת ה״מ היכא לנברא גופיה חזי כגון להביא אזמל לרך ר״ה שכבר הנ .וק ראוי למול
 אבל היכא לגברא לא חיי כגון האי צא רמיא חיובא עליה ואין אלו מכשירי מצוה:
ע ז״ל לפשיטא לי לקזאה לא מעכבא וילפי' בק״ו מינה לשחיטת שלא תעכב  בפי׳ ר״
. אמר המלקט הן אמתי שכן הוא הלשון 3גמ׳ בפי׳ רש׳׳י ז״ל אמנם נלע״ל להגיה כ  ע״
 להזאה לא לחיא וילפינן כקל וחומר מינה לשחיטה שלא תדחה. ואע״ס שכבר אפשר
 ליישב לשון רש״י ז״צ כך דוחק הוא אם לא נגיה ורש״ל ו״ל מצאתי שהגיה להזאה מעכב
 וכר לשחיטה שתעכב ע״כ וכן הגיה ג״כ הרב בצלאל אשכנזי ז״ל וכן בתוספת יום טוב
. נראה למלות ו ד ע ו מ ם ב י ב ר ע  והיא היא או חילוף כס׳ כל הצלמים לן* מ״ו: בץ ה
 בין הערבים טעות אע״פ שבכל הספרים איתנהו וגם בירושלמי ואם הוא קרא לכתיב
 בין הערבים תעשו אותו במועדו קשה דרש״י ז״ל לא נקט בפירושו ז״ל רק קרא ללעיל
 מיניה לכתיב ויעשו בני ישראל את הפסח במועלו ואני׳ אי הוה ההוא קרא מה לו
 צורך לתנא להזכיר בין הערבים וכן בתוס׳ בלבור המתחיל ומה שחיטה שבלף ס״ח
. א ב י ק  ע״ב לא הזכירו בסופו מצת בין הערבים וכן הגיה בתוס׳ י״ט: בלל א״ר ע
ה כ א ל  מפורש בשבת הובאה בתוש׳ פ״ק ליומא לף י״ג ולפ׳ ב״ש לזבחים רף מ״ג: בל מ
י ת מ י ת מע״ש. כגון הבאתו מחין לתחום וחתיכת יבלתו: ג א ו ש ע ה ח ל ר ל ש פ א  ש
ה וכו׳ . ע״ס כי׳י ל׳ פ' עשירי להל׳ ק״פ סי׳ י״ב י״ג ובפ״א ג י ג ו ה מ ן ע י א י ב  מ
. ותגיגה זו נקראת חגיגת י״ד ורכות ׳  דהלכות חגיגה סי' ח' ותזס׳ פ״ק דחגיגה דף ת
 היא ואינה חובה לאי ס״ד חובה היא חיתי בשבת ותיתי במרובה ותיתי בסומאה וכתבו
 תו׳ ז״ל ללבן תימא וחנא אחריכא לאית להו לחגיגת י״ד דאורייתא דחייא שנת. ובגמ׳
 מאי תנא לעיל לקחני חגיגה ומשני תני הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום ללא לחו שבת
 וקתני כמי חגיגה דלא דחיא שבת אפיי שחיטה דיצה. ונראה דבזה מדוקדק שסיר מצת
 אימתי אע״ס שלא הוזכרה החגיגה למעלה דה״ק יש צו רשוח להביא עם הפסח חגיגה:
. לאע״ג לפסח לי.י שבת וטומאה חגיגה נא דחיא צא שבת ה ר ה ט א בא ב ו ה מן ש  בז
 ולא טומאה והוכיחו תוס׳ ז״צ לפלוגתז לתנאי איכא לאית מאן לס״ל לחגיגת י״ל מן
. אומר ריכ״א למשמע בירוש' ט ע ו מ ב  התורה ואית מאן לס״ל לאמה אלא מלרבנן: ו
 להא לפסח נאכל על השבע היינו מלרבנן גזרה משוס שבירת העצם שאס לא היתה
 באה על השבע מתוך שהוא רעב לאכול הבשר שסביב העצמות היה בא לילי שבירתן
א בא בשבת ו ה מן ש בז : ו  תוס׳ ז״ל. ועיין ג מ״ש לקמן פ׳ בתרא סוף סי׳ ו׳
. נמ׳ לפי שיטת רש״י ז״ל(הגהס ה ג י ג ו ח ן עמ י א י ן מב ח אי א מ ו ט ב ה ו ב ו ר מ  ב
 פי׳ דאילו לפי׳ התוס׳ אינהו מפרשי מילתיה לבן לורתאי בחגיגת ס״י שהיא חובה
 לכ״ע דאילו חגיגת י״ד לא מיירי בת קרא ולאו לחירייתא ללשת בן דורתאי): תניא
 יהולה בן לורתאי סירש הוא ודורתאי בכו והלך וישב לו בדרום רחוק ציחשלם שלא
 לעלות צרגל ויתחייב בפסח ובחגיגה לקסבר חגיגה לי״ל לוחה את השבת ואפי' במרובה
 אמר אם יבא אליהו ויאמר להם לישראל מפני מה לא חגגתם חגיגה בשבת מה הן
 אומרים לו תמהני טצ שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון שהס חכמים גדולים ולרשנים
 נדוליס וצא אמרו להם לישראל שחגיגה דוחהשבת. ושעמא לבן דורתאי דכתיב וזבחת
 פסח לה׳ אלהי,־ צאן ובקר והלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים אלא צאן
 זה פסח בקר זו חגיגה ואמר רחמנא וזבחת פסח כלומר דקרייה פסח דהוי דינה
 כפסח שדוחה את השבת ועיקר קרא אתא לרבנן ללמד שיהא מותר פסח צדבר הבא
 מן הבקר ומן הצאן דהיינו שצמים. וחגיגה דאינה דוחה את השבת לרבנן ילפי׳ לה
 מדכתיב וחגותם אותו חג לה' שבעת ימים בשנה שבעה שמנה הוו דהאי קרא בחג
 הסוכות כתיב דתשלומין די דיה כל שמכה הלכך שמנה הוו אלא לאו ש״מ אין לך חגיגה
ק דורתאיס״צ  שדוחה שבת הלכך לא משכחת שמכה לעולם . ונלע׳׳ד דאפשר דמשום ד
 דחגיגה באה אפי׳ בשבת ואפי׳ במרובה מש״ה שינה התנא לשונו בסיפא וסמך מלת
י תרתי הוא למתכי׳ לצא כבן דורתאי ומיהו ברישא נקט מ ג  מרובה צשגת לרמוז לנו ל
 סהרה גבי חול משום דשניהם שייכי בכצ הקהל או ברובם משא״כ במועט לצא שייך אצא
 לאותה חבורה או לאותם חבורות או אפשר דברישא כיין שמצת טהרה עדיסא ממצת
 מועט נקטה ברישא ובסיפא כיון שמצת מרובה עדיפא ממצת טומאה נקטה ברישא
 דלעולם פתח דבריך יאיר. ולשון הרמב׳יס ז״צ שם אימתי מביאין עמו חגיגה־ זו בזמן
 שהוא בא בחול ובטהרה ובמועמ אבל אס חל יום י״ד צהיות^בשבת או שבא הפסת
ם  בטומאה או שהיו הפסחים מרובין אין מביאין עמו חגיגה ואין מקריב•[ אלא המשי

 בלבד

 5ריך לומר לחרי ריב״ב הוו ואותו ריב״נ דבירושלמי ספד״מ לאו היינו ר׳ יהודה בן בתירא
 לבכוליה תלמולא חק־ד־וכחוב בספר תרומת הלשן סי׳ קכ״ו היאך אפשר ששכחו
 בני בחירא אס קרבן פסח לוחה כבח או צאו וכיצל עשו בשנים הראשונים אנא עצ כרחין
 בשניס מרובות לא חל להם ערב פסח בשבת ונשתכת מהם הלבר אע״פ שהיתה מילתא
ו נמ׳ מאי מיתוי רב הונא אמר שמנקבין בסכין פי׳ רש״י י קרבי הו מי  לצבור ע״כ: ו
 ז״צ מנקבן בסכין שיצא הרעי שאם יניחנו בחוק יסריחו קולם שתחשוך ולשון מיחוי כמו
 וממחה ושופך ובמו המחהו וגמעו לישנא אחרינא מיתי לשון נקיבה והביל כמו תמחה
 אח זכר עמלק רב חייא בר רב אמר ליחה האלוקה במיעיס שיוצאה מהן נלוחק בסכין
 מיחד צשע לבר בזוי במו וחרבות מחים ומתרגם רב יוסף מחים רשיעייא, אלמא לבר
 רע ושנוי הוח וכן בירזש׳ מיחוי קרבים א״ר יוחנן כל פעל ה' למענהו שצא יהא
 נראה כנוטל אימורין מחיך זבח מסול ע״כ. ובזה מחורץ לנקט חנא מיחוי קרביו להוי
 לצורך הליוט נין זריקת רמו והקטר חלביו להוי צורך גבוה וכיון ששנה הקטר חלביו
 לבסוף מן הטעם האמור סמך כלייתו להקטר חלביו שכולו ערן אחל ואין ביניהן רק שזה
 לגבוה ומש״ה מותר וזה לצורך הדיוט ומש״ה אסור והדר תני והלחת קרביו תע״ג שהן
 קולמין לצלייתו ומ״מ ק״ק לה״ל למיתכי והקטר אימוריו לשון כולל גם הכליות ואפשר
 לומר למשוס להוי הקטר חלביו לשון נופל על הלשון למיתזי קרביו מש״ה תכא ליה וממילא
 משתמע גם הכליות וכיוצא בזה התירוץ חמצא שכחבחי בשם חדושי הרא״ש ז״ל בשם רביכו
 שמשון ז״ל ברפ״ק דג״ק ע״ש ילייי" גרסי׳ הוי״ו בפתח והה״א בשב״א פת״ח
ו וכו׳ ירוש׳ תנינן חשכה יגאו וצלו את ססחיהן ת י י ל צל ב  והלצי״ת בקמ״ך ורפא: א
 ואת אמר הכין לשלשלו צתכור פי׳ החכם ה״ר סעדיה אשכנזי ז״צ דקשה צו דמה בא צהשנרענו
 הא תניכא לה חדא זימנא ס״ס דצעילי ומשני צשלשלו לתנור פי' כגון ע״פ שחל בע״ש וצלו
 הפסח טע״ש ורוצין לשצשלו לתכור בשבת כדי לתממו אפי׳ זה אסור ע״כ: פי׳ משוס רכל
ו וכו׳ פ׳ המוצא חפילין דף ק״ג וי׳־ס דנרסי ת ב כ ר  צלייחו הוי מיקרי צורך הדיוט: ה
y עלתי r ו נ א ז ; ן ל 1 מ ד ״ ר ס ה כ ז ל ל ה ק נ ן מצאתי ש י ה ם ת נ י ו א ת ל ב ת י כ י ת ח : ו ו ב ?.  ךי
 היו״ד בפת״ח והבי״ת נפת״ח ודגש והלמ״ד בשב״א והחי״ו בח־צ״ס ודגושה וכתב שהוא
י ע״כ. ובגמ׳ ורמינהי דתנן בפ׳ בתרא דעירובין חותכין יבלת במקדש ר׳ אלעזר ח ר י  כמו $
 זרי יוסי ב״ר חנינא מל אמר אידי ואידי ביל ה6 בלחה הא ביבשה דיבכה מפרך פרכא
 וצא קרי לה חתיכה ואפי׳ בכלי נמי שרי ומ״ל אילי ואילי ביל דליכא שבות ואפ״ה אסור לא
 בעי למימר הא והא בלחה ול״ק הא ביל הא בכלי להא קתני לה החס ואם בכלי כאן וכאן
 אסור וצמה ליה צמיהלר ולמיסתמה הכא בפסחים ואילך סבר הכא פלוגחא לר״א ור׳
 יהושע אתא צאשמועינן ושם בעירובין משני רב יוסף שנוייא אחריכא להא והא ביל
 ושבות מקלש במקלש כגון קרבנות צבור התירו אבל שבות למקלש במרינה צא התירו
 סי׳ כגון פסחים שכל א׳ מבקר את פסחו ומתקנו בביתו לא התירו. ורבא נמי ס״ל להא
 והא ביל ומוקי למתני׳ דהחם אליבא דרי אליעזר ומ״מ קחני החם לבכצי אסור למולה
 ר״א לכמה לאפשר לשנויי משנינן ולא מתלליכן שבתא והיכא ללא אפשר כגון גבי אזמל
 לחינן אפי׳ אב מלאכה. וז״ל הירוש' הכא את אומר לוחה והכא את אימר אינו לותה ר׳
 סימון ור׳ יהושע בן לוי מפני קלקול הטייסות פי׳ החכם ה״ר סעליה הנ״ל שנפל הגורל
 על זה הכהן ואם לא יקריב יצטרכו לחזור ולהפיל גורלות וכדי שלא לקלקל הפייסות
 התירו לחתוך יבלתו ע״כ. א״ר יוסי והן שהפיסו קודם שח־!כו לו היבלת רי׳ש בן לקיש
 בשם ר׳ סוביי כאן בכפרכת כאן בשאינה כפרכת ר׳׳ש בן יקים אומר כאן בלחה כאן ביבשה
 ר׳ יוסי ב״ר חכיכא אומר כאן ביד כאן בכלי אתיא דרשב״צ כבר קפרא ודר׳ יוסי בר
 חכינא כר׳ יוחנן דתני כל המקלקלין סטורין חוץ מן המבעיר והעושה תבורה בר קפרא
 אמר אפי׳ אינו צריך לדם אפי׳ אינו צריך לאפר איר יוחנן והוא שיהא צריך לדם והוא
 שיהא צריך לאפר ר׳ אחא ר׳ חנינא בשם ר׳ יוחנן כאן וכאן בלחה אכן קיימין והוא שיהא
ח וכו׳ כתבו תוס׳ ז״צ נראה צר״י דודאי לר׳ מ ר ו עז : ב א״ר אלי כ ״  צריך צדם ע
 אליעזר לא צריך האי קל וחומר דהא אפי׳ מכשירי פסח דהוו מלאכה. גמורה דתי
 שבת אף על גב דאפשר לעשותם מערב שבת כדקאמר בגמרא ולעבריה ארבע
 אמות בר״ה דהא שמע״ ליה לר' אליעזר דאמר מכשירי מציה דחו והא דקאמר הכא
 ק״ו ללבריהס דרבנן קאמר כלומר אע״ג דאפשר לעשותם מע״ש כיון דליכא אלא שבות
 בעלמא יותר יש להתירם משחיטה עצמה להיא מלאכה גמורה אע״ג לא״א לעשותה
 מבערב (הגהה ומצאתי שכתב רש״ל ז״ל נראה לה״ש דר״א אימר ללכריהס פי׳ מאחר
 שאני מתיר כל המכשירין אפי׳ מלאכה גמורה ואפשר לעשותן מן התורה בלי ק״ו א״כ
 נה׳ שאתם חולקים עלי במלאכה לאורייתא בשבות לרבנן היה לכם להודות לי מצר הק״ו
י מאחר שיש לי למול לאפי' במצאכה נמירה שרי ודוק ע״כ). ומ״מ ד  וצא למפרך מ
 חימה לר״י מכשירי פסח מכא ציה צר״א דדחו שבת להא גבי מילה מצריך תרי קראי
ת ו ש ה ר י א ה ר  חד למילה ותד למכשירים משוס דאפשר לעשותם מע״ש ע״כ: מ
. אכילת הדיוט רשות היא ור' יהושע סבר כצ שמחת י״ס מצוה היא דתכיא ה ו צ מ  ל
 ר״א אימר אין לו לאדם בי״ט אלא או אוכל ושותה אי יושב ושונה ר' יהושע אומ׳
 חלקהו חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש א״ר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו
 כתוב אחד אומר עצרת צה׳ אלהיך וכתוב אחד אומר עצרת תהיה לכס ר״א הבר או
 כולו לה׳ או כולו לכם ור׳ יהושע סיר חלקהו חציו לה׳ וחציו לכם והכל מודים נעצרת
 דבעי׳ כמי לכם להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניחנה בו תורה והכל מודים
 בשבת דבעינן נמי צכם דכתיב וקראת לשבת עונג והכל מודים בפורים דבעי׳ נמי, לכם
 משום לכתיב ימי משתה ושמחה. וגירוש' אמרי׳ לתשובות אחרוח היה לו לר׳ יהושע
. וכתבו חוספו׳ זי׳ל מה ראיה רשות למצוה מכמע למכשירי אוכל ט ק  וחלא מינייהו נ
 נפש שאפשר צעשיחן מעי״ט אסירי צרי אליעזר ומולי בהו לר׳ יהושע והקשה ר״ש
ק ז״צ דבס׳ תוצין אמרי׳ דר״א עליפא מלר׳ יהולה ושרי אפי׳ מכשירין לאפשר כ  ה
 מעי״ט ותירץ לו ר״י ללא שרי אלא לוקא במשמרת דצא דמיא מלאכה כולי האי ע״כ:
. פייהרמב״ס זיע רוצה באמרי הזאה הזיית מי חטאת המחוייבת לטמא ה י כ ו  הזאה ת
 מת בשלישי ושביעי כי ככיחוצ שלישי אי שביעי שלו בשבת אין מזין עליו וכמו ק אם
 יחול שביעי שלו יום שלשה עשר והיה יום שבת אין מזין עליו וישאר טמא ולא יקריב
 ק״ע ור״א סבר שמזין עליו בשבת כלי שלא יבטצ מעליו ק״פ כי אם ׳שאר למחרתו

 ממר מג



 *** מלאכת שלמה פםחיט
 ואת״כ מל את״של אתמול זאע״ג לעשה מצוה כיון לצא רמיא סרלא מציה כתר דמהליה לא
 מועה בלבר מצוה הוא וסיפא פעור משום לםריל בשל שבח והוחלף לו של מחר להא
 ולאי לא קאמר שמל את שניהס להא ליכא למעי נהכי אלמא היכא ללא סריל האימא
ן צא  לר״מ חייב ומשני ותשברא לסעמא מש״ה הוא השחא סיפא ללא עביד מצוה לעדי
ן שנתחלף  הגיע זמנו פעור רישא לעבל מצוה מיחייב אלא אמרי לבי ר׳ ינאי רישא מו
 צי אתמול של שבת בע״ש ומלו בע״ש ועליין לא כידע טעותי וסבר שזה העומל של שכת
ל ביה ררמיה מנוה עליה כפי מחשכתו ונס עשה מצוה אס״ה חייג ד ס  הוא ואע׳יג ל
ספא ניתנה שבת צידחזת אצלו בשל שנת זסעה  משום ללא ניתנה שבת צידחות אצלו י
 בלבד מניה פטור ואפי' צא עשה מצוה לר״מ פטור והשוחט לשם אימורי צבור ניתנה שבת
 לילחות אצל קרבן ואע״ג לקלים שחסינהו לאמורי צבור הר• שכח וע״י שמחל בזבח זה
 בימים שעברו ויודע שזבח זה עומר ליקרב נבהל ושכח שבבר נשחטו אימירי צבור ושחנה
 לשמן ואע״ג להכא נמי ניתנה כבת לילחות אצל תינוקות לעלמא לגבי האי גברא מיהא
ו וכו׳ חייה . גמ׳ פש מא כיון להחס פ׳ חמיל י ל כ ו א א ל ל ו ש ט ח  לא אתיהיב: ר ש
 נשחט אשמעי׳ לפסול הכא חייב ומאי לאשמוע׳' החם לכשר הכא פטור והגהה פי'
 רכ״י ז״ל סשיסא כיון להתם בתמיל נשחט חנן לפסח שלא לשמו פסול ע״כ וחששתי
 ברש״צ ז״ל וגם כתצמול הרב בצלאל אשכנזי ז״ל ואין מ׳ שיניה וגם כלצ לא ראיתי מי שדבר
 בו משמע שאיט מוטעה ולוחק לזמר להוי כמו וכו׳ משום לכלא צשמו נמי קתני החם
 לפסוצא ברישא והלר קתני לשלא לאוכליו ושלא למנוייו נמי פסיצ וקאי קושיית התצמול
 אטלהו לקתני החס לפסולא אי צהכשרא. ונצע״ל שיתייז כשנקשה קושיא אחת בנמ׳
 ללמה לא שאלה זי הקושיא ארישא לקתני השוחט את הפסח שלא לשמו ככבת חייב ואפשר
 שצזה כיין רש״י ז״צ ׳לומר לאה״נ לעיקר פירכיה נמי היא מההיא לרישא לשלא לשמו
א כ  אצא משוס לברישא לשצא לשמו אשתכח ציה קושיא יותר ע^ומה למשמע לקשה ד
 אסיסא לסלוגתייהו לר״א ור' יהושע והוכרח לאוקמינהו רישא בעורך וסיפא במוכס
 כלכתיבנא הלר פריך האי קושיא לפשיטא שאינה כ״כ חזקה אסיפא אבל הה״נ לקאי גס
 ארישא רשצא לשמו. ועול אפשר צומר למש״ה נקט רש״י ז״ל שלא לשמו משוס שהיא מלה
 כוללת פסול שנוי קלש ופסול שנוי בעלים דהיינו שצא למטייו כלומר שמתחלה כשהקשה
 התלמוד ששיטא קחי אכל מין שמי כך נלע״ד). אצא א״ד• לתנא שחסו שלא לשמו בשבת
 תנא נמי שלא צאוכליו והיא גופה איבעי ציה צמיתני משוס דקבע• לאיפלוגא ר״א יר׳
 יהושע יגעי בגמ׳ לדברי האימר מרלקל בחבורה בשבת פטור שחטו שלא צאוכליו לקתם
 מתני׳ חייב מה תיקן הא פסליה ומשני תיקן לאם עלו צא ירדו דכצ הקרמוח שנפסלו
 בעזרה חנן במסכת זבחים אם עלו למזבח אימוריהן להקטיר לא ירדו ומשמע למ״ל
ת לטעמא לחייב הוי נמי משם לתימן ^  לה״ה לצבבא ללעיל לשחטו לפסח שלא לשמו ב
ם וכו׳ עיין במ״ש צעיל י לערל ם ו י ל י  לענין לאס עלו לא ירלו כמו שכתבתי בהגהה: למ
ם הייב. מה חיקן ומשני הכא נמי י ל מ ע א ב צ מ נ ו ו ט ח : ש ׳  פרק חמיל נשחט סי׳ ג
 הקן לאש עצי לא ירלו לנלוקין שבעין מיירי ואליבא לר״ע לאמר החם בזבחים לאס עלו
. הא בגלוי חייב ומה תיקן ומש,י ר ו ט ר פ ת ס ה ב פ ר א ט צ מ נ ה ו ט ח  לא ירלו: ש
ר חיסא ס:  הכא נמי תיקן להוציא מילי נבלה פי׳ מלטמא וכתבו תוס׳ ז״ל ונמצא טרפה ג
 לר׳׳י אמתי ססיר והלא לא עשה מ5וה ומתני׳ אוקימנא כר״ש למחייב אסי׳ לר׳ יהושע
 היכא דצא עשה מנוה וליכא למימר דהכא פמיר מפום דחשבינן ליה אנוס לע״כ לאו
 מסעם אניס סטר ליה אלא משוס דמעה בדבר מצוה כדמוכח בגמ' דפריך אי ר׳ אליעזר
 חטאת נמי מחייב דהא ציה ליה טעה בדיר מציה פסור ותירץ ד״י דכצ זה מדברי ר״מ
. ויש מביאין ראיה ממתני׳ צומר שנם במקדש היו טלקי׳ ריאת הקרק מן הסרטת כ  ע״
 במו שאנו בודקין בחולין מדקתני ונמצא טרפה בסתר ואינה ראיס כלל ל״ש לדחות דהייט
 דוקא בנמצא נקב ממש בריאה או שים טרפוח במוח או בשאר אברים הפנימיים אכל
 גסרכא בעלמא לילמא צא היו ם־סצין הקרבן כיון שאץ בליקת הריאה אלא מלרמן. אמנם
 ראיתי בשאלות ותשוטת להריב״ש ז״ל בסימן קס״ג שכתב בסיף אותו סימן וז״ל והראיות
 שהבאת מלשונות הרמב״ם ו״ל אין משם ראיה אצא שאם נמצאת הבהמה טרפה שהקרבי
 פסוצ אבצ שהיו טלק״ בריאה מפני תשש הסרטת טרם שיקריבו הקרגן כמו שאנו בודקי׳
 בחולין צכחחצה אין מאותן הצפונית ראיה אבל אין ס:ק שכמו שאנו בזלקץ צחוצין
ן י  לכתחלה מלרגנן לפי שיש לחוש צמיעיט המצוי כך היו בידקין לכתחצה בכל -קרנטתג
 איתס שנאכלים רש בהן חלק צכהניס ולגעצים בין אותן כאין לכהנים חצה בהן אצא כולן
 לבעלים זולתי האימודן שקריבין צמזבח בין אותם שא־נס נ ־כלין והן כניצ לאשים משני
 חשש הסרטת שהן מצויות כלי שלא יקריבו פסול צנטה שאין להקל בקרבן יותר מן
ע ד ו נ ו ו ט ח  החולין ואע״פ שאין זה אלא להתחלה מלרבנןעכ׳יל ז״ל בקציר: ש
ם וכו׳. פי׳ והוא שחסו לפס פסח בהליא או אפיי כחמא לרנ ס״ל י ל ע ב ו ח כ ש מ  ש
 ללשלמים קאי בלא עקירה והיל שחס שלמים לשם פסח: ובנמ' חני פלה בחול גה״ג
 ישרף מיד הואיל ויכול צכרפו ואין צריך להמתין על שתעובר צירתו ומ׳־קמי׳ לה כגמ׳
 כר׳ יוסי ק חוגי דאמר בפ״ק דזבחיס הנשחטין לשם פסח וצשם חטאת פסוצץ יבסטור
ר מ  ס״ל כר׳ יהושע דלר״א חייב חטאת הוי נמי טון ששחטו בטבת דהא ליח ציה טועה ב
י נ פ ו . המ״ס מצאתי שנקלה הר״מ ־דצונזאנו ז׳׳צ בשבא: מ ר: א  מטה פטו
. נמ׳ תניא ר׳ ישמעאצ ננו שצ רינ״ב אימר אם יש שהות ביום לילע ת ו ש ר ט ב ח ש  ש
 אס משט הבעלים את יליהם או שמתו אי שנטמאו חיינ יישרף אחר י״ט ואסי׳ נשחט
 בע״ס שלא חל בשבת צריך שתעובר צורתו ויוצא לבית השריפה. ובירוש׳ איכא מאן למוקי
,  למהני׳ כר׳ יהודה לתנן לקמן פ״ח אין שוחטין את הפסח סל היחיד לברי ר׳ יהודה ר
ל ט  יוסי מחיר אבל אם נשאר בלא בעצים לגמרי תו לא חזילססח אליבא לכ״ע. ו
. משמע מלשונו אשר ״ג  ספ״א להצ' ק״ס ובס״ל סי׳ ג׳ ובס׳ שני להלכות שגגות סי׳ י׳ י
 שם למסני ששחט ברשות קאי נמי אנמצא טרסה בסתר ותימא אמאי צא ערבינהו ונראה
 למשום לקתני ברישא ונמצא בעצ מום וה׳׳ם טרסה גצויה לטזחה לדמי ממש לבעל מים
 הנא נמי כגליי שצו רהיינו אבל טרסה בסתר סטור ועוד אפשר צומר למשוס לסעמא
 לבעל מוס או טרפה בגלוי חייב מפני שתיקן כלכתיבנא מש״ם פצגינהו א״נ מן הטעם
 שכתבתי גשם חוש׳ ז״צ מש״ה סצגינהו לרמוז לנו לעל סרפה בסתר הוי לנרי

 ל׳ מאיר ;

: ד חגיגה היתה באה. מן הבקר ומן הצאן מן חכבשים וכו׳. כולה י י  בלבל ע
 מתני׳ ללא כבן תימא להניא חגיגה הכאה עם הפסח הרי היא כפסח נאה מן הצאן
ת בת שנתה ולא בת שתי שנים ואינה כאכצת ו  וצא מן הבקר'מן הזכרים וצא מן מקנ
 אלא ציום ולילה ואינה נאכלת אצא צל׳ ואינה נאכלת אלא צמכוייו והאי סברא לאינה
ט שמעי'" ליה לחמ׳ בהדיא בברייתא ה  נאכלת אלא ליום וצילה סברא לבן תימא הוא ל
 אחריתי ש״מ כולהו מילתי לפסח איתנ־יהו בהגיגה לבן תימא ולענין שכירת עצם בחגיגה
 לבן תימא בעיא בגמ׳ ולא אפשיטא. ובמשנתו של החכםהר״ר יהוסף אשכנזי ז״צ
 מצאתי מחזק מצות לצילה אחת מן המכנה אכ; הלין אמת הוא שנאכלת לשני ימים וליגה
 אתל וכן פסקהרמב״ס ז״צשסביל וצא כמו שהקשו תום׳ז״צ בלףע״א בדביר המתחיל
 והאיך טליה קרא שהקשו לתאכל לפני ימים ושני לילות צפי ראיית אותו פסוקלמוקמינן
 ציה בחגיגת. ׳״ל ונצע״ל למש״ה קתני מן הציין ומן הבקר והלר תני מן הכבשים זמן
 העזים אע״ג דהיינו צאן היינו כבשים ועזים לאשמוע׳׳ לאע״ג ללכאורה שטר ספי שלא

 להביא חגיגת י״ל רק מן הבקר לילמא מישתלי ומיערב ליה התגיגה בקרבן פסח וצלי
 לה ואתי צמינל ק״פ קודם הגעה או לשבר בו עצמות קמ״ל לאפ״ה לא חיישינן ויכול
 להביי.ה גם מ[ הכבשים ומן הע:ים כלומ׳ אע״ג דבכםח כתיב בים מן הכבשים ומן
 העזים תקחו ספ״ה גם החגיגה יכיל להביאה מאותו המין ואפי׳ בן ענה ולא חיישי׳
 דיצמא מיערב ליה וי״ס דגרםי ברישא מן הבקר והדר ומן הצאן מן הכבשים ומן העזים
 מדוקדק הוא במה שכחבנו כלומר אה״נ שאם מוצא להניאה מן הבקר עדיף שפיר
ת ל ב א ג  טפי זמ״מ גם לכחחצה יכוצ להביאה מן הכבשים ומן הע/ים כמו שכתבנו: ו
. הא ללא תכי נמי ונאכלת אפי׳ שלא למנוייה וביןצצויה י ימים ולילד. אחד  לשנ
 ובין מבושלת משום לקאי אכסח לתנן ביה הפסת אינו נאכל אלא בלילה אינו נאכל
 אצא על חצות אינו נאכצ אלא למנוייו וצו׳ וקאמר השתא אבל חגיגה הבאה עמו נאכלת
 אפי׳ צשני ימים וצילה אחל כשלמים והשאר מובן ממילא לאיכה כפסח וריש מיצתא
 נקט להוי אפכא מפסח וה׳׳ה לכולהי שארא והוי כמו וכוליה כר נלע״ל: ה הפסח
. נ״ע מאי מלת עליו לקחני. ת א ט ו ה י ו בשבת הייב על מ ש ו שלא ל ט ה ש  ש
 ובגמ׳ במחי עסקינן איצימא בטועה מלקתני חייב אלמא פסול הוא א״כ ש״מ עקירה
 בטעות שלא נתכוון לעקור שם פסח ממנו הו יא עקירה כעוקר מדעת ופלוגתא היא
 בהתכצת אלא בעוקר אימא סיפא ושאר כל הזבחים ששחטן לשם הסח אס אינם ראויץ
א מחייב חטאח ור׳ יהושע פוטר ואי בעיקר מה לי ראויין  חייב ואס ראויין הן ר׳
 מה צי שאינם ראו״ן עוקר לאו טועה בלבר מנוה הוא ואמאי פטר ליה ר׳ יהוש־ל
 בראףין והלא לא טעה בו שאינו פסח אלא פשיטא בטועה רישא בעוקר וסיפא בטועה
ן רישא בעיקר וסיפא בטועה ור׳ אליע־ר לא שאני ליה בין עורן לטועה  א״ר אבין א
 לצית ליה סיעה בלבר מציה פטור הלכך ק״ו גמור הוא ור׳ יהושע הי׳׳ק ליה ללילי
 ל״ל לרישא בעיקר ואפי׳ אי הוה משכה שמו ללבר המותר נמי הוה חייג כיון שהוא
ך לטועה לא אם *מרת בכסח ששנהו ר ו  עוקר וסיפא בטועה ללילך ללא שאני לך בין ע
. וכתבו תוס׳ בשם רש י״ס ז״צ מכח קושיא לה׳-׳פ לה״ק ר׳ יהושע י  ללבר האסיר וכו
 לר״א נהי ללא שאני לך בין עוקר לטועה לללילך אפי׳ טועה חייב מ״מ יש לחלק
 לרישא חרתי צגריעוהחעוקר ולדבר האסור יהיפא חרתי לטיבותא דטועה ולדבר המותר
׳ב: ושאר בל חזבחים וכו׳. תוס׳ ר״פ הכחכקין:  וביל פ׳ שני להלכות שגגות ס" י״א י;
. רהא כל הזבחים שנזבחי שלא לשמן כשרים ואף הנשחטים לשם ר ט ו ע פ ש ו ה  ור׳ י
 פסח מכשיר צהו ר׳ יהושע בפי תמיר נשחט בנמ׳ כברייתא דף ס״-ב וטבחים פ׳׳ק דף
 י״א: אם אינם ראויין חייב כנ״צ: א״ל ר׳ אליעזר איםורי צבור יוכיחו
ט לשמן בשבת חייב. גיסי׳ והפירוש השוחט שאר ח ו ש ה ן לשטן ו תרי  שהן מו
 זבחים לשםאימורי צבור חייב והה״נ פסח לשמן לאימורי צבור דחייב צר׳ אליעזר בין
 בעוקר בין בטועה ולד׳ יהושע לוקא בעוקר ובכלל מה ששנינו ברישא הפסח ששחטו שלא

ן לדבר האסור למרכלאית ציה  לשמו מייבה׳־ילשצא לשמו טצל הוא בין לדבר המיתר ט
 ולמרכלאיה ליה. ובגמ' בעי מאן הנא לשאניליה ביןרא!יין לשאינםראויין לקחני הנא
 דמתני׳ אם אינם ראייין חייב ואס ראויין הן יכו׳ ומשני ר״ש היא דחניא אחד ה׳בחיס
 הראזיין ואחד הזבחים שאינם ראייין וכן השוחט לשם אימירי צבור פטור דברי ר״מ
 רש׳א צא נחנקו ר״א ור׳ יהושע עצ שאינם ראויין שחייב ועל מה נחלקו על הראויין
 שר׳ אליעזר מחייב ור׳ יהושע פוסר. אמר רב ביני א״ר אלעזר סוטר היה ר״מ אפי׳

 עגל של זבחי שלמים. ששחק לשם הפסח לסל״א לליכא לסעי ביה קמ״ל דאגב דטריד
 ביה בהאי עגל של זבחי שלמים מזמן הפרשתו להקריבו טעי ופשיט רב נתכנן לרבא
 בגמ׳ לאפי׳ חולין לשם פסח נמי סכר ר״מדמחצפי חולין בקדשים ויכול לימד סעיתי
 וסבור הייחי שהן קלשים ומולה היה בבעלי מומיו להא לא מחלפי בעלי מומין בקשים
 ואינו יכול לומר טעיהי וכסבור הייחי שהן קלשיס ומש״ה חייב: לא אם אמרת
 באימורי צבור שיש להם קצבה. לגמ׳ פריך צמימרא לכצ היכא דאיה ציה קצבה
 מחייב ליה ר׳ יהושע והרי תינוקות ליש צהס קצבה והנן בפ׳ ר״א לנעיצה מי שיש לו
 שני תינוקות אחד למוצ כשבת יאחד למוצ באחד בשבת ושכח ומל את של אחר שבת בשבת
 חייב אחד צמוצ בע׳יש ואחד צמול בשבת ושכח ומל את של ע״ש בשבת ר״א מחייב חטאת
 ור׳ יהושע סוטר ואע״ג דחלצ שבת ועשה שצא כדת מ״מ מצית מיצה קיים והכא נמי
 אע״ג לאית להו קצבה ליססר דמ״מ עשה מצוה לכצ הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים
ע כגון ״  וזה שמצא זבח בעזרה ישחט לשם אימירי צבור כשר־לזבתו הראשון. ומשני מ
 שקלם ומל את של ע״ש בשבת בשעה שמל את זה עדיין שניהם עומלין למש״ה סטור
ן שקדם ושחשינהו י  רמרול היה באחל מהן ליודע הוא שהיום תובת האחד עציו ומתני׳ מ
 לאיחורי צבור להשחא לא היה טרוד יעסיק בשחיטתן ור״מ אומר אף השוחט לשם אימירי
 צבור כטור ואעי׳ג לקלים ושחטיכהו לאימוריצבור ברישא ובנמ׳ מקשי כמידר״מארד׳מ
ר יהושע עצ שהיו לו שני  מההיא ברייתא לתני ר׳ חייא אומר היה ר״מ לא נחלקו ר״א ו
 תינוקות אחל למול ע״ש יאחל למול בשבת ושבח ומל את כל ע״ש בשבת לחייב על מה
 נתלקו על. שהיו לו שני תינוקות אחל למול אחר השבת וא׳ למיל בשבת ושכח ומל את
 שצ אחר שבת בשבת דר״א מחייב חטאת ור׳ יהושע פוטר וס״ל לברישא מתייב ר״מ
 כשמל את שניהם סל ילי ששניהם כבר הגיע זמנם ומל שצ שנת תחצה שזמנו היום



׳ שלאכתשלמה «״״ לא  «כי
 מרן שנאמר אלה תעשו לה׳ גמועדבם מנין צרבות עומר והקרב עמו שתי הלחם והקר•:
 עמהן ת״ל וילבר משה את מועלי ה׳ אצ בני ישראל הכתוב קבע מועל אח־ לכולן ואיתה
 נמי ס״ס ר׳ ישמעאל למנחות משמע לשתי הלחם לחו נמי שבת וכן נמי משמע מלברי
 תיס׳ לר״ס אלו לברים וקשה מההיא לחנן פ׳ שחי הלחם וכן נמי פסק ההלכה ביל פ״ח
 להלכות מעשה הקרגכות לאין לוחץ י״מ ואין צ״ל שבת והיה נראה ליש שם מעות בלברי
 חוס׳ ז״ל ושהים צ״ל עומר חחת שתי הלחם בשני הלבוריס אשר שם אמכם עיין ג״כ שם
 בדף ע׳ בלבור שני מהשנים המתחילץ הא ודאי ליש ולאי בברייחא וו חנא לם״ל לשתי
 הצחם לוחות את השבח וגפ׳ ל״א למילה אשכחן ללר' אליעזר גרידא איח ליה דשתי
 הלחם ומכשיריהן לוחץ את השבת ומ״מ סתוס׳ לא היה להם להקשות אלא מעומר שהוא
 מיםכם וכן הלכה והתימה על רש״ל ופל הרב בצלאל אשכנזי ז״ל שלא נחעוררו עצ זה
 לבולאי שתי הלחם המכר בלבור הראשון צ״צ עומר כשתלקלק שם במנחות ס׳ ר׳
 ישמעאל. וגם בסוף הלטר השני הנזכר המחחיל הא ולאי שכתבו שם בשם ר״י להאיקרא
 לוחגותם כתיב בסוף פ׳ פנחס נלע״ל שצריך לתקן ולהגיה בסיף פרשת המועלים לבפרשת
 אמור אכן היותר נכון בעיני שצריך להיות כך בכלל שאר קרגנות מועלות להאי קרא
 בסיף פרשת פנחס. פי׳ וקאי אקרא לאצה תעשו לה׳ גמועליכם למיניה ילסי׳ הכא
 בכיצל צולין בברייתא שרמזתי לכאר קרכנות צבור לוחין את השבת וה״ה לבכצלן חגיגה
 לילסי' צה מקרא לוחגותם לגס היא לותה את השבת דוק וגם עצ זה יש לתמוה שלא
 לברו בו כלל לא רש׳׳ל ולא רב״א ז״ל. ובנמ׳ צימא מחני׳ ללא כר׳ יהושע לקתני העומר
 ושחי הלחם וכוי באין בטימאה ואע״נ לבעי' לצוי צץ וצץ אאכילוח (הגהה פי׳ על
 טומאה שכנעה בבשר ובשירי מנחה הנאכלין אלא על טומאת הלם וקמצין ואימויין) לא
ק לבלו טהצץ מועיל וכן במיני למיס לא ו ק  מרצה ונמצא שאין כאן שירים הכרנץ אלא ה
 הועיל נץ לבשר אלא לדם(הגהה כך פי' רש״י ז״ל ונראה שרוצה לומר במתני' לבסמוך אי
 נמי במאי דקתני באיס בטומאה משמע לזרוק דמן או להקטיר קומצן או לביכתן). וקתגי
 להדם נזרק דלא כר׳ יהושע.דאמר אם אין בשר ראוי כנץ שנטמא או שאגד אין הדס
 סרק והקשו תום׳ ז״ל להא ע״כ לרז יהושע אתיא לקחני שיכא ובמוקלשין אע״פ שכשמא
 הבשר והחלב קיים זורק את הלם משמע הא נטמאו שניהם אינו זורק והיינו כר׳ יהושע
 כדאמרי׳ לקמן ותרצו דה״ק נימא דלא כר׳ יהושע והא ע״כ סיפא אתיא כוחיה וא״כ
 קשיא סיפא ארישא ט״כ. ומסיק בנמ׳ דאתיא אפי׳ כר׳ יהושע וצא קשיא כאן ביחד
 כאן בצבור מחני׳ בצבור פי׳ רש״י ז״ל דטומאת צביר דחויה היא כלומר בקושי הותרה
 וצא הותרה לגמרי וכן הוא פסק ההלכה בהרמבי׳׳ם ז׳״ל ובחר הכי מסקי' ג״כ דמתני׳
 דצא כרי יוסי שהוא סובר דטומאה צא הוחרה בצבור אלא דחויה בלבד וס״ל נמי דצץ
 צא מרצה אאכילית ומחט׳ קתכי דשתי הלחם נמי באין בטומאה אע״נ דלית בהו ר׳
 אכילות ולית בהו קומץ. והכי חמשה דברים הנאכצץ מקרבגות צבור הבאים בטומאה וכן
 כל קרנכות צבור שלזחין את הטומאה כדתנן בר״ס שני דחמורה היינו טומאת מת בלבל
 ובין טומאת הגוף שרוב הקהל טמאים או הכה;יס כדתנן בסמוך בין טומאת בשר דחויה
 היא בצבור בלבד ולא הותרה כזכתיבנא ולפיכך צריכה ציץ לרצות עליה אבל אינו מרצה
 לאכול הני קרבטת צבור הנאכלין ומפ׳ ר׳ יוחנן בגמ׳ דהי׳מ דפסח צבור שבא בטומאה
 נאכצ בטומאה כשנטמאו קודם שחיטה אבצ אם בחטוהו בטהרה ונטמאו רוב הצבור קולס
 זריקה כנדן שמת הנשיא בין שחיטה לזריחה אין הבשר נאכל בטומאה נזרה טמא שנה
 אחרת יטמאו אחר זריקה ויאמרו אשתקד לח נטמאנו ואכלנוהו השתא נמי אע״פ ששחיטתו
 וזריקתו גסהרה ניכזל גשר בטומאה ולא ילעו לאשתקד כי איזדריק דם הוו הצבור
ו נ אי  שמאים וה״ל פסת הבא בטומאה אבל כשתא בשעת זריקת הלם טהורים הוו: ו
. אלא לוקא לטמאי מתים אבל לזבים וזבות נלות ויוללות ומצורעים ה א ם י ט ל ב כ א  נ
ח ם פ  שטומאה י יוצאה מגופן איכס אוכלין ממנו כדחנן לקמן בפ׳ מ׳ שהיה טמא: ה
א מ ט א וכו׳. ס׳ תמיד נשחט דף מ״ב ורום׳ דזבחים פ׳ טבול יוס דף צי׳ט: ה נ ב  ש
. פ״ד דהק״פ סי׳ ב׳ ובגמ׳ בברייתא ם ד ת ה ו זורק א נ ים אי ב קי ל ח ח ר ו ש ב  ה
 גרסי׳ ועשיר! עולותיך הבשר והלם ר׳ יהושע אומר אס אין לם ראוי בנון שנטמא אין
 הבשר גאכל אם אין בשר ראוי כנין שנטמא או שאבל אין הלם נזרק לתרתי בעי׳ ר׳

 אליעזר אומר לס חע״ם שאין בשר שהכל סלף בלם ע״כ ופי׳ רש״י ז״ל במתני׳ נטמא
 בשר וחלב קייס אינו זורק אח הלם אפי׳ לר״א לעיקר ספח לאכילת אלם אתי:
. אפי׳ לר׳׳ יהושע שאפי׳ נסמא בשר וחלב קיים זורק את הדם ן ו כ נ ם אי י ש ד ק ו מ ב  ו
 להוא חרתי בעי מתיר ושיריים שהלם מתיר אימורץ למזבח ע״כ. ובגמ׳ אמר רב גידל
' נתן היא לאמר אכילת  אמר רב אס זרק הורצה ופטור מלעשות פסת שני למהני׳ ל
 פסחים לא מעכבא ומתני׳ קשיתיה לרב לאוקומה לכתחלה כר׳ נתן לאי ס״ל רבנן היא
 לס״צ לאכילת פסחים מעכבא ואפי׳ ליעבל אמאי תני אינו זורק את הלם ליחנ׳ פסול
 אצא ש״מ אינו זורק לכתחלה אבל ליעבל שפיר למי וטעמא לר׳ נתן לצפי אכלו לכתיב
 צא בא צצמלני רק לבעיכן נברא לחזי לאכילה אבל פסח לא איכפח לן אי לא חוי ואי
 כעי׳ אימ׳ רב לאמר אם זרק הורצה כר׳ יהושע לאית ציה אכיצת סםחיס צא מעכנא
 לתניא ר׳ יהושע אומר כצ הזגחים שגחורה גין שנטמא גשר וחצג קייס בין שנטמא
 חצב ובשר קיים זורק את הדס אבל עושה ססח נטמא בשר וחלב קיים אינו זורק את
 הדם נטמא החצב והבשר קיים זורק את הדם. ועיין במ׳׳יש צעיצ גפ׳ חמיל נשחט סי׳ ג׳.
 אבל בירוש׳ מחני׳ דצא כר׳ נתן דאמר יוצאין מריקה בצא אכיצה מה סעם ושחטו אותו
 כצ קהל עדח ישראל נין הערבים אוחו אע״פ שאין פס אלא פסח אחד פז לס יוצאין
ן וכו׳. גמ׳ מתני׳ ר׳ יהושע היא דתניא ר׳ יהושע ו כ נ ן אי קדשי במו  נזריקה אמת: ו
 אומר כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהם כזית בשר או כזית חצנ זורק את הדם כחצי
 זית חצב אינו זורק את הדם דאי; מנסרפין ובעוצה אפי׳ כחצי זית בשר וכחצי זית חצב
 זורק את הדם מפני ככולה כציל ובגמ׳ יציף מקרא דנם האימורים מיקרו שיור להכשיר
ו וכו׳. פ״ד דהצכות ביאת מקדש סי׳ ב ל או רו ה ק א ה מ ט  ציזרק הלם עציהם: ך נ
 ז׳ י״ב וברפ״ז להלכות ק״פ. ירוש׳ מאן תנא רוב ר״מ לתניא ר״מ אומר היא מתצית
 כצ השבטים היא מחצית כצ שבט ושבט ובלבל רוב ר׳ יהולה אומר חצי כצ שבט ושבט
 ובצבל רוב שבסיס (צ״ע לע״ל) שלימין שבט אחל גורר כצ השבטים ר״מ כל השבטים
 קרויין קהצ ל׳ יהולה אימר כל שבט ושבט קרוי קהל מה נסיק ביניהון גרירה ר״מ

 אומר

׳ ג' ס״ח להלכות ק״פ ומסי׳ ט׳ על סוף הסרק ץ וכו/ על סיף סי ל ו ד צ צ י  6רמ ן ב
ה לף צ״ו . ומובן הוא לתנא בתר לסייס הצכות ש  1 ותוס׳ ס׳ גיל מ

 שחיטח הפסח תנא נמי ליני צלייתו וקאי אמאי לתק לעיל ס״ס תמיל נשחט יצאו וצצו את
ד ו פ ן ש י א י  ססחיהן ועול חנן בריש סירקין ללעיל אבל צלייתו והדחת קרביו וכו׳: מב
. כך הגרסא בגמ' ונלע״ל לאי גרסי׳ מביאין צריך לגרוס ותוחבו בוי״ו. ן ו מ ל ד  ש
 ומשמע צכאירה לקשת ליוקא לרישא אדיוקא לסיפא לברישא קתני מביאין פסיל של
 דמון למשמע הא לשאר עצים צא ובסיפא קתני אין צולין את הפסח צא עצ השפול וצא
 על האסכלא כגון שצ מתכת למשמע הא בשאר עצים צולץ למיעום כשהוא בתוך הכבש
 םאינו נשרף העץ. ולכאורה היה נראה לתרץ לה״ק מביאין שסיד בל רמון לוקא אבל
 טל עץ אחר נעשה כשל מתכת ואין צוצין בו אכן ראה זה מצאתי שכתב הרמב״ם ז״צ
 שם נסי שמיני סי׳ י׳ ח״ל פיצל צולי; אותו תוחבו מתוך פיו על בית נקוגתו גשסול של
 9ך !חולהו לתוך התנור והאש למסה ותולה כרעיו ובני מעיו בחנור חוצה צו ולא יתנם
 בתוכו שזה כמין בשול הוא ושפיל של רמון היו בורר ין לצלייתו כלי שלא יזרוק את מימיו
 וינהלו ע״כ. משמע מתיך לשונו ז״ל למביאין לקתני ר״ל היו רנילין להביא והוי למצוה
 מן המובחר אבל אה״כ לכל העצים כשרץ לצלות בהן כך נלע״ל. ובירושלמי ליחה למלת
 מביאץ וגם ה״ר יהוסף ז״צ מחקה ומ״מ ק״ק צע״ד להי׳ל צמיחני במה צוצין אוהו מביאין
 שפול וכו׳ לאע״ג לגבי ת חבו מתוך פיו על נית בקיבתו שייך למיתני כיצד כיון שהחחיצ

 בשסול הוה צריך צמיתני במה והרמב״ס ז״ל נראה שהלגיש• בזה ומפני זה הסך צשון
. בגמ׳ פריך שצ רמין נמי איילי לאית ביה ן ו מ ל ד ד ש ו פ  משנתנו כאשר כתבתיו: ש
 קשרי ובעי צמשעינהו בסנינא.מפיק מיא לרך מקום חחך הסכין וה״צפסחמבושצ ומשני
 בנטיעה גת שנחה לציה גה קסרי וראש השפול שהוא מקום חתך ומוציא מיס מפיה ציה
 צבר שי׳ חוץ לפי הפסח לקי מסקי מיא לא עיילי לפסח. ובירושלמי צמה שצרמוןא״ר
 חייא בר אבא כצ העצים בוצצין משקץ ושל רמון אינו בוצץ משקין במה אנן קיימין אי
 בלחים אפי׳ של רמי! גייץ אי ביבשים אפי׳ כצ העצים אינם בו׳נצין אצא כיני כצ העצים
. ובגמ׳ בבליח  יגשים מבחוץ ולחים מבפנים רמון יבש מבחיץ יבש ג״כ מבפנים ע״כ
 וירושלמית מתני׳ ללא כר׳ יהודה לחני׳ ר׳ יהולה חומר כפס ששפול של עץ אינו נשרף
 מס שכתוך הטלה שהסלה מגין עליו כך שפול של מתכת אין מה שכחוך הטלה מרתיח
 מחמת חום מקצתו היוצא חוץ לסלה א״ל זה חם מקצתו חס כולו וזה חס מקצחו אינו
 חס כולו. ירושלמי אית הנא׳ תנו תוחבו מנית נקיבהו על שהוא מגיע להוך פיו על
 דעת־ה דהדין חנא ברא חוזר והופט ע״כ. והחם מסיק לשעמא לר׳ יוסי מקראי:
. גמ׳ ר׳ ישמעאל קורהו תוך תוך מוחן לחוט ס״ל ו י ע י מ ת בנ א ו ו י ע ר ח כ תן א ו נ  ו
 וכשמניתיחין ומתבשלין בתוכו נשמע קול רתיחתן תוך תוך כקול הסיר ר׳ סרפון קורהו
 גלי מקוצס דס״צ חוצן למעלה מראשו ונראין ככובע נחשת על גבור ובירוש׳ אתיא דר״ט
 כר׳ עקיבא ולר׳ ישמעאל כרי יוסי הגלילי. יבזה יובן מה שפי׳ רש״׳ ז״צ תוצן חוצה לו
 תוחבו בשפזל צמעצה מפיו של טלה ע״כ כיון לרמוז לכו לס״ל לר״ע כר׳ טרפון כך נראה
. ביחש׳ א ל ב ם א ל ה א ע ל ד ו ו פ ש ל ה א ע ה ל ס פ ת ה ן א לי ן צו  לע״ל: ב אי
 הגירסא לא בשסיד ולח באםכלא ומ׳׳מ נראה שר״ל שהפסח צולהו על השפיל.ממש. אי
 שניס שלשה שפילין או יותר סמוכין זה לזה לומיא דאםכצא והיותר נכון ללא בשפול
 היינו שסוד סחס דהיינו של מתכח וכן הוא ג״כ מבואר בפירוש םרמב״ם ז״צ. ורוצה
 צימר אפי׳ שהשפוד מהונו דאי צא.תימא הכי הייני אככלא והכי מוכח מלשון הרמב׳׳כ
 ז״ל שם ביד שכתב וז״צ אין צולין את הפסח על כלי אבן או כצי מתכוה שנאמר אש צא צלי
 דבר אחר לפיכך אס היה כצי מנוקב בדי שתשלוט בו האור צוצץ עציו ואץ צולין אותו
 בשפוד טל מתכת שהרי השפוד כולו חס וצולה מקומו ע״כ וכמדומה לי שנפל טעות סופר
ו ה לנ ל צ א ו  כסכר תוספת י״ס ככתב שם ומיהו נשפול דכתב ר״ל של דמון ע״כ: צ
. וטרוש׳ וצית ציה לר״ג צלי אש ומשני אית ליה פסת א ל כ ס א ל ה ה ע ס פ ת ה  א
 מ:ריס צל׳ אש ואין פ^ח לורד צצ' איש ר׳ יוסי ב״ר בון אמר ר״נ עביל תוללת אש כאש
. פסול גיף הוא ונשרף ר ו נ ל ת ו ש ס ר ה ע ב ג  ורבנן לא עבלי תוללות אש כאש: נ
 מיל נמף מרוטבו על החרס פסול מישיר הוא יסעון עביר צירה ע״כ. איתא בתום׳ כצ
ל וכו׳. כך הניה ה״ר ו ט ו י י ס וחזר אל ר ח ל ח ו ע ב ט ו ר ף מ ט  נעה לף מ״א: נ
 יהוכף ז״ל. חוס׳ ס* גיל הנכה לף צ״ו והביאו בית •!סף במור י״ל סי׳ ק״ה בשם
. ירוש׳ ר״ש בן לקיש הלא לתימא ברותח״. ׳ ת וכו ל ס ל ח ו ע ב ט ו ר ף מ ט  הרא״ש ז״ל: נ
 אבל נצוננת אסור ח״ר אלעזר צא אמרה תורה הוא לא יצלה אח אחרים אלא הוא צא
ע ז״ל הלכך ׳קמץ את מקומו כך צ״ל. וקמיצה משמע מן  יצלה מחמה אחרים: בפי׳ ר״
. ירוש׳ לא אמרו אלא סכו הא י כ  הגמ׳ להוי ספי מ| הנטילה להויא כלי אצבע: ג ס
. הכ׳׳ף י ל ^ ס י י נ ה ת כ ר ו ב ם ח  אם סבלו אסיר ואיתא בתיס׳ שס ס׳ גיר הנפה: א
י ם צל א " וינגב: ו ? ד א : ו י ה ם ה  בנקודת צירי גרסילה מפני שהוא בהפסק: א

. בכל ענץ מיירי בין חם בין צונן דמתוך שהוא רך בולע אע״פ ן ו צ י ח ת ה ף א קלו  י
 שאינו חם דדומיא דחי קתני.ת1ס׳ ז״ל. אבל הר׳׳ן ז״לבתבבס׳ כל הבשר דף תשי׳׳ט
 ע״ב וז״ל ואורחא לחלמולא הכי לקרי לצלי ר«חח לצי סתמא כלחגן בס׳ טצל צולין סכו
 בשמן חלומה אם חי הוא ידיחנו ואם צלי יקליף את החיצון והתם ולאי צלי רותח קאמר
 שאין סטן את הצלי אלא בעולו רוחח כשצילין אותו ע״ג האש עכ״ל ז״ל ומ״מ הוא ז״ל
 כתג שם למסה מזה למהבא מן הגמ׳ משמע ללאחר שסלקו הססח מעל האור מיירי
. סי׳ כל קרבנות צבור באין ה וכו׳ א מ ו ט ם ב י א ם ב י ר ב ה ד ש מ  מתני׳ ע״ש: ד ח
 בסומאה כדתכן בר׳׳פ כני לתמורה אלא הני חמשה מקרבנות צבור הנאכלין אתא לאשמועי׳

 לאע״ג דבאץ בס מאה אינם נאכלין בטומאה ובדין הוא דהפשת שבא בטומאה וכו׳ ה״ל
 למיתני ברישא להא במסכת פסחים קיימינן אצא איילי לזוטר מיצתייהו נקטינהו והלר
. ביל פ״ל מהלכות ביאת מקלש סי׳ י״א ובפ״א י טומאה כל פסח ומאריך בהן  קתני דנ
. ואיתה בתום׳ יומא  מהלכות־ פסלי המוקלשין סי׳ ל״ל ובפ״ז להלכות ק״פ סי׳ ב׳ ז׳
 ס״ס טרף בקלפי. והקשו הס זיל וא״ת ובשתי הלחם מה שייך באין בטומאה וי״ל משוס
 תנופה לאית בהו ע״כ (הגהה פי׳ כיון שאין בהן לא קימץ ולא לבונה). ומשמע מן
 הברייתא לבנמ׳ המחחלת וילבר משה את מועד ה׳ מה ת׳׳צ לפי שלא למלנו אלא להמיל
טר  וססח שנאמר נהן נמועלו נמועדו ואפי׳ בשבת במועדו ואפי' נסזמאה שאר קרבטת נ
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 החהום הציץ מרצה אפי׳ אם נטמא במזיד ונם שצריך רצוי ציץ ליחיד אפיי שהותרה לי
 הסימאה צנמד שלא נזכר בתלמוד טומאה דחויה אלא דוקא לטומאח צבור: ח נטמא
 שלם או רובו וכוי. עד סוף םי׳ מ׳ פ״ל דהל׳ ק״פ סי׳ ג׳: שורפין אותו לפני הבירה
׳ לעשאוהו כצייקנין מ  מעצי המערכה כו׳. ולוקא בצייקנין או באכסנאי כלאמרי' מ
 אבל אלס אתר צא ואפי למאן ללית ליה בפ״ק לשבועות לב ב׳יל מתנה עליהם ס״מ
 בקרבנית דקדישי קדושת הנוף אבל בקדושח למים כ׳יע מולו תום׳ ז״ל: נטמא
 מיעוטו וכו׳ בהצדותיהן או על גגותיהן. במשנתו םל החכם הר״ר יהוסף אשכזי
 ז״ל נמחקה מלת או ואיני יודע טעם צמה לגם בירוש׳ איתה. ולשון הרמב״ם ז״ל בפ״ד
 להלכות ק״פ בתצרותיהס ואין שס מלת גגותיהם ולשונו בפי״ע מהלכו׳ פסילי המוקדשין
. נ  נותר של קרשים קלים שורפין אותו בעליו בבתיהם ע״כ משמע ללאו לוקא חצר או ג
 ואפשר שההנהה היא ועל גגותיהן בויו להוי כמו או לכן הוא בקצת ספרים. והקשה
 החכם הר״ר אליעזר ארחא נר״ו כיון לקיימא לן לפסולי קלשים במקום אכילתן שם שריפתן
 מקרא דכתי׳ בקדש באש תשרף כלאיחא 3פ׳ כל שעה לף כ״ל ואפי׳ קלשים קלים
 שאכילתן בכל העיר שם שייפת פסיליהם כמו שפי׳ שס רש״י ז״ל א״כ הפסח שאין אכילתו
 בגגין להא גגין לא נתקלשו וכלאיחא בנמ׳ לקמן בסוף פירקין א״כ היכי מצי לשרוף
 הפסח שנפסל שם בגג וחפשתי בדברי הרמב״ם ז״צ וצא מצאתי יוסר ממה שכתבתי אצא
 שלא הזכיר מלת גגותיהן לא בהלכות ק״ש ולא בהלכות פסולי המוקדשין באופן שנסתפקנו
י ורמיכהי דתנן לעיל ספ״ג וכן עמ  שמא הרמב״ם ז״צ לא גרים במתני׳ מלת גגותיהן. ו
 מי שיצא מירושלם ונזכר שיש בידו בשר קדש אם עכר הצופים שורפו במקומו ואם לאו
 חיזר ושורפו לפני הבירה מעצי המערכה אלמא מיעוטו נמי שנפסל מעצי המערכה נמי
 שרפינן א״ר חמא בר עיקבא לא קכיא כאן כאכםנאי שאין לו עצים שורפו מעצי המערכה
 ומתני׳ בבעל הבית רב פפא אמר הא והא באכסכאי ולא קשיא כאן כשהחזיק בדרך לא
 הטריחוהו לחזר על עצים כדקתני וכן מי שיצא מירושלם אלמא בהחזיק עסקינן ומתניתין
 בשצא החזיק נלרך רב זביל אמ׳ לעילם כדאמרי׳ מעיקרא באן באכסנאי כאן בבעל הבית
 לרב זביל כרב חמא מוקי לה ופליג עליה לרב פפא ויהיב טעמא למילתיה לרב חמא
 כיון דלית ליה עצים שם עשאיהו כצייקנין והחזיק בדרך למחר' לאכמועינן חזרה
 נקט לה ולא משוס עצים דה״ה צא החזיר; זו היא שיטת רש״י ז״ל וביד ס״ט
: הצייקגץ וכוי״). ירוש׳ אמר הריני שורפו ׳  להל׳ פסולי המוקדשין סי׳ ז׳ ח
 עצ גגי מעצ׳ עצמי אין שומעין ל! להודיע צבא אחריו שהוא צייקן חלע לך בכל
 אחר לא צווח ציה צייקן וכא צווח ליה צייקן ע״כ. ובגמ׳ ארישא דמחני׳ ח״ר באו לשרפו
 בחצרותיהן ומעצי המערכה אין כומעין להם דילמא פיישין מינייהי ואתו בהו ליד* תקצה
 ואם רצו צשרפן לפני הבירה מעצי עצמן נ־י׳כ אין שומעין להן כדי שלא לבייש את מי
 שאין לו או מפני החשד שהריההו אחר םריפתם מחזיר מיתר העצים לתוך ביתו חושדו
 בגונב עצי המערכה אס הס מהעצים הראזיין למערכה׳• ט הפסה שיצא או שנטמא
 ישרף מיד. פי׳ הרמב״ס ז״ל אמרו שיצא עניינו שיצא מן הבית שנאכל בו ע״כ חבל
 בס״ד דהלכו׳ ק״פ סי׳ ג׳ כחב הפסח שיצא מירושלס או שנטמא ביל יכרף מיל ע״כ
א אין שירכין קדשים בי׳יט ואין לימ׳ כינא  ולפירושי שפירש כאן קכה מאי ישרף מיד מ
 מן הבית בי״ד דהא אין נפסצ ביוצא מן הבית אלא כליל ט״ו שהוא זמן אכילתו וכמו שכתב
 הוא עצמו ברס׳יט דהצכ!׳ ק״פ וכדמשמע פשט דקרא בכיח אחד יאכל יסמיך ציה לא
 חוציא מן הבית. והעלו תיס׳ ז״צ דודא׳ דפסיצו בגופו דישרף מיד הוי מסנרא
 וכן ג׳׳כ אם נטמאו היעלים או שמתו או שנככך הדס או נטמא דבעינן עבור צרה הוי
 מסברא. ומסקי׳ בגמ׳ דכל פסילי דקדש בשריפה ל״ש קדשי קדשים ל״ש קדשי׳ קלים
 הלכתא נמירי לה: בפי׳ רעז־־׳ל ואין צריך להשהוחו עד הבקר של חמשה עשר
 שתעובר צורתו דהיינו ציצה א׳ ומיהו וכוי. אמר המלקט הוא לשון רש״י ז״ל אלא שפס כת:ג
 בדפוס עד הבקר כל ששה עשר ונראה שהוא טעות שם דהא קאה׳ בתר הכי דהיינו
 ציצה אחת ואי גרסי׳ ששה עכר היי שתי לילות ועוד דהא ודאי דאין צריך להשהותו עד
 הבקר של פשה עשר אפי׳ אם עבר ולא שרפו בי׳יד ישרף מיד במוצאי יום טוב דאע׳־ג
 דאין שורפין אלא ביום היינו דוקא נותר ופגול כמו שפסק הרמב״ס בס׳ י״ט ז״ל מהלכות פסילי
 המוקדשין מדכתי׳ גבי נותר ביום השלישי באש ישרף ופגוצ כנותר נ# הטעם שכתב שם
 בכסף מכנה דפגול ונותר בחדא שיאטא ט״טי אבל שאר פסילין נראה דמצוה להקדים
 לשרפס כצ מה שיוכל ואפי׳ בליצה ובפרש הכא דתם שכח ולא שרק ביום ׳״ד ישרהו
 מיל בליל ששה עשר וכן כמי גבי סיפא דקתנ׳ וישרף בששה עשר או לספרים דנרסי
 ויצא לבית הכריכה לפי ע״ל היינו ודאי ליל ששה עשר מיד משום דזריוין מקדימץ
 למצות כל מאי לאפשר וכ; מצאחיו ג״כ מונה בתלמודו של הרב בצלאל אשכנזי ףל חמשה
 עשר וכמו ככחוב בפי' רעז׳ייל. ומ״מ ק״ק על זה מה שאכתוב בסמיך בס״ד בכם חוש׳
ר בשם ס״א) צורתו ׳ניחנו עד למחר י כ ע ר (הגהה ה״ר יהוסף ז״צ הגיה 2 ב ו ע  ז״צ: ת
 ויפסל בלינה ותעובר מראה לחלוחית בשרה הימנה משים בזיון קדשים דכצ זמן שלא
ק דמנחות •דף ה׳: אף זה ז  נפסלו בצינה אין נכרפין אא״כ פסולי בנופו רכ״י ז״ל 3פ;
ר יוחנן אמר  ישרף מיד. ד יוחנן בן ברוקא לא פליג וכי׳ לשון רעז״ל. אמר המלקט ו
 לאף צאחר זריקה מחלוקת ואזלא ר׳ יוחנן לטעמיה לאייר יוחנן ר׳ יוחנן בן ברוקה ור׳
 נחמיה אמרו לבל אחל וכו׳ ורבה מוסיף אף ר׳ יוסי הגלילי נמי ס״ל לפסיל בעלים לא
 בעי עבור צורה דתני׳ וכו׳. ירוש׳ ד ירמיה אומר אף ר׳ יוסי הגלילי דתנו בס״פ
 התערובות חטאת שקבל למה בשני פיסות וכו׳ וכי דייקת בה שפיר תשכח שהכל אחד
 כדאיתא ההם. ובגמ׳ יהיב טעמא אמאי ר׳ יוחנן לא חשיב ליה לר׳ יוסי הגלילי בהלייהו
: י העצמות וכוי. תום׳ פ׳ בהמה המקשה  ביל פי״ט להל' פסולי המוקלשין סי׳ ב׳
 ועמי פ׳ גיד משה דף צ׳ ובפ״ק דתמורה דף ל׳ ובנמ׳ א״ר יצחק עצמות קלשיס ששמשו
 נותר פי׳ שנותר בהז מיח חוץ לזמנו ישמשוהו העצמות הללו מטמאין כדין כותר נימא
י עצמות פשיטא לאימ.בהו מ  מסייעא ליה העצמות והנילין והנותר ישרפו בששה עשר ו
 מוח לאי לית בהו מות למה ל׳ •טריפה נישלינהו וש״מ שמוש נותר מילתא היא לאי לאי
 מילתא היא למה להו פריפה הא מכיון שניתותרו ונפסלו אין בהן משים איסור שבירה
 להא כתיב ועצם לא חשברז בו בכשר ולא בפסול וא״כ ניהברינהו ונחלצינהו למוח לילהו
 ונשרפים ונשלינהו ללילהו ומהלרי לעולם אימא לך שמוש נוחר לאו מילתא היא וקסבר

 ״) וכ״ה ה;ירסא בערוך ערך צק! • ב1

ו  אומר אין שבס א׳ גורר כל השבטים ר׳ יהולה אומר שבט א׳ גורר כל השבטים ע״כ: א
ם טמאים והקהל טהורים יעשה בטומאה. אע״פ שיכולין ליזהר י ת כ  שהיו ה
 שצא ליגע בבשר ביון לאשתראי טומאת אימוריס אשחראי נמי טומאת בשר לאמרי' במי
 שהיה טמא כל היכא לאשתראי נומאת בשר אשתראי טומאת איסורים משמע שהן שוין
׳ בברייתא קתני או שהיו כלי שרת טמאים ואפשר למתני׳ לא איצשריך מ מ  תום׳ ז״ל. ו

 ליה צמתנייה לטון לתנא או שהיו הכהניס טמאים ממילא משתמע נמי כצי שרת שאם
 הכק הוא שמא מת הלי הוא מטמא צכצ* שרת וכן נמי אם הכלי שרת ;שמא אפי׳
ד הוא כחלל: יעשה בטומאה. ואפיצו  בטמא מח הוי הכלי אב הטומאה לחרב ה
 טמאים יחידים דהא טהורים וכו׳ לשון ר״ע ז״ל. אמר המלקט הוא צשון רש״י דל ורוצה
 לומר מאחר שהכהנים כולם טמאים והקהל כולן טהורים אפי׳ ימצא בקהל קצת יחידים
 שהן טמאים לא אמרי׳ יותר טיב שילחו אלו היחידים לפסח שני ויעשוהו בטהרה משיעשו
 תותי עכשיו בטומאה מפני שאין קרבן צבור חלוק שהרי רוב הקהל שק טהורים פסחן
 בא בטומאה מחמת הכהנים שכולן סמאיס זא״כ יוהר סוב ראוי לעשותו גם היחידים
 הישראלים עחה ברוב עם ולא להדחות לפסח שני כלי לעשותו בטהרה ועיין במ״ש לקמן
 ס׳ מי שהיה טמא סי׳ ג׳ סלונתא לתנאי אס ססח שני נעשה בטומאה אס לא יכול לעשותו
 בטהרה: ולשון ר׳׳ע ז״ל שיעורו כך ואפי׳ טמאים יחיליס להא פסח לטהורים נופייהו
 וכזי: ניטמא מיעוט הקהל וכוי. גמ׳ אתמר הרי שהיו יכראצ מחצה טהורים ומחצה
 טמאים רב אמר מחצה על מחצה כרוב ורב כהנא אמר אינו כרוב רב אמר כרוב הללו
 עישין לעצמן והללו עושין לעצמן טהורין לא טבלי בטומאה דהו! כרוב ורוב טהורים לא
 עבלי בטומאה וטמאים לשני לא מילחו משום להוו נמי רובא וחבא לשני לא מילחו
 ורב כהנא אמר אינו כרוב סהורים עושין את הראשין בטהרה וטמאים עושין את השני
 לטון לאינם כרוב נילונין כמיעוט ונלחין צשכי איכא לאמרי מחצה עצ מחצה אינו כרוב
 טהורים עושין את הראשון בטהרה וטמאים אילם עישין לא את הראשון ולא את השני
 בראשון לא עבלי דלא הוו רובא בשני לא עבדי ללא היו מיעיסא ומתני׳ כצ חל וחל
 מתרץ לטעמיה ותניא כותיהדרב ותניא בותיה דרב כהנא בירי צישני. ועיין כמ״ש צקמן
׳ מי שהיה טמא סי׳ לי. עוד נרסי' בגמ׳ ר״ש אומר אפי׳ כבט אחד טמא ושאר כל  פ

 השבטים טהורים הלצו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן מ׳יט דר״ש קכבר שבט אחד
 איקרי קהל דהא קאמר ציה רחמנא ליעקב גוי וקהל גויס יהיה ממך וכבר נולדו כצ
 השבטים חיץ מבנימין ר׳ יהודה א־מר אפי׳ שבע אחד טמא ושאר כצ השבטים טה:רים
 יעטה בטומאה שאין קרבן צביר חלוק דר׳ יהודה ס״ל שבט אחד א־קרי קהל והוו להי
 פלגא והצגא ואין קרבן צטר חלוק ועבדי כולהו בטומאה. ונלע״ד דמתני׳ שפיר מיתוקמא
 אפי׳כר״ש ומאי יעש י בטומאה דקתני הצלי עושין לעצמן והצצו עופין לעצמן ומאי קהל
 דקחני שבט אחד וכ״ש דאחיח שפיר שפי ג״כ כר׳ יהודה ויעשו בטומאה יחד טמאין
 וסהורין באין קרבן צבור חלוק ואפשר לבזה ידוקדק גירסא ליש בקצת ספריכ דברישא

 קתני נטמא קהל ולא קתני הקהל דאי הוה קתני הקהל הזה משתמע הקהל הידוע דהיינו
 כל קהל עדת ישראל יחד אבל השתא דקחני קהל משמע אפי׳ קהל אחד דהיינו שבט י חל
 אבל סיפא קתנ־ בגרם׳! נוסחת כל הספרים או שהיו הנהנים טמאים והקהל טהורים
 בהא הידיעה לאשמיעי׳ רבותא דצמי תנאי ר׳ יהודה זר׳ שמעון אפי׳ שכל השבטים
 טהורים כיון שהנהנים או כצי שרת טמאים יעשו בטומאה צר״ש כדאית ציה וצרי יהודה
 כדאית ליה ומ״מ ככשטה למתני׳ אתיא כהלכתא לקהל סתמא הוו כל ישראל: ז הפסח
 שנזרק דמו ואחייב נודע שהוא טמא. סי׳ רש״י ז״ל הדס או היכר כצ הכסת
די מתני׳ אלא בטומאת הדם  וריב״א ז״צ מכ* קושיות על סי׳ זה פי׳ היא ז״ל דלא מי
 בלבד והשתא הציץ מרצה דקתני הוי לאכול הבשר ג״כ ולא בלבד לפוטרו מפכח שני
 כדפי׳ רש״י r״i וחוס' ז׳׳ל ״שבו פי׳ רש״׳ ז״צ דמלבד שהוא פטור מפסת שני מרצה
 ג״כ הציץ להקטיר האימירין ע״כ בקיצור. ובימי טעמא לנזרק ואח׳׳כ נידע אבל נודע
ה ומ״מ פטור מלעשות פסח שני לסי ה מ  ואח״כ נזרק לא מרצה ציץ להקטיר החימוריס (
 מה שיישבו חוש פי׳ רש״י ז״צ). ורמינהי עצ מה הציץ מרצה על הדם ועל הבשר ועל
 החלב שנטמא בין בשוגג בין במזיל קס״ד דה״ק שזרקו בין בשוגג בין במזיד ומכני
 לטנא להא, שזגג ומזיל אסימאה קאי אבצ זריקה בעינן שונג ר׳ שיצא א״ר זריקתו בין
 בשוגג בין במזיד הורצה טומאתו בשוגג הורצה כמזיל לא הורצה והא לקחני בין בשוגג
ן במזיל הורצה ה״ק נטמא בשוגג וזרקו בין בשוגג בין במזיל הורצה ומתני׳ דקתני  ט
 נזרק ואח״כ נודע ה״ה דאפי׳ נודע ואח״כ כירק והאי לקחני נזרק ואח״כ נודע משום
 דבעי צמיחני סיפא נטמא הגוף אין הציץ מרצה דאפי׳ נזרק ואח״כ נודע לא. קתני
 רישא נמי נזרק ואתר כך נודע: נטמא טומאת הגוף. כן צריך להיות: מפני
 שאמרו הנזיר ועושה פסח וכו׳. נזיר כתיב ביה וכי ימות מת עטו במחוורת
 עליי שחהא ברורה לו ובכסח א״ר יוחנן לכתיב ביה סמא צנסש או בדרך רחוקה צכם
 במחזורח לכס ורשב״ל אמר מדשמך טמא לנסש ללרך למילרש מה לרך בגצוי אף
 טמא בגלוי אבל בס׳ בחרא לנזיר לף ש״ג מיכח דלמאן דיליף ליה־מיכי ימות מת עליו
 נפתע פתאום לכתיב נכי נזיר מהחם נמי *לפי׳ לעשה פסח לבכל מקום נזיר ועושי פסח
ט עושי פסח יציף נזיר מיניה ומ״מ בין  כי הדדי נינהו ולאידך דיציף מכי דרך דכתי׳ נ
׳ רהלכתא גמירי לסי וקרא אסמכתא בעלמא נינהו. ועיין מ  הכא ובין ההם מסקינן מ
 ביל פ׳ ששי להלכות נזירות סי׳ י״ז ובפ״ל להלכות ביאת מקלש סי׳ ו׳ובפ״ל להלכות
 ק״פ סי' ביובה׳ ששי סי׳ י״ב למשמע משם לנזיר ועושי־פשח לאו לוקא לה״ה לכל
 הקרבטת דאין הציץ מרצה עצ טומאת הגוף בקרבן יחיל אא״כ נטמא בטומאת התהום:
 נטמא טומאת התהום. בס״פ שני לנזיר דחי לומר דאפשר דר׳ יוסי ס״ל
 לאפי׳ טוכאת הת:וס לזיבה הותרה לעושי פסח ופירשו רש׳׳י ותיס׳ טומאת התהום
 ׳לזיבה היינו דנשעת שחיטה וזריקה עליין לא היתה יולעת אס תהא רואה בו ביום
. ישם ובס׳בתרא לף ס״ג תניא אבל אס נטמא עושה  ותסתור אס לא ועיין הכאבגמ׳
 פסח בטומאה ידועה טמא ופי׳ רכ״י ז״ל לאע״נ שכבר עשה פסחו בפסח ראשון צריך
 לעשות פסח שני ע״כ ובפ׳ קבלה דף כ״ג מוקי בנמ׳ אליבא דזקני דרום דהאי טומאת
 הגיף דמתני׳ היינו שנטמא הכהן בשרץ דאי נטמאו בעצים במת אינהו ס״ל דאם בליעבל
 שלח הבעל קרבנו ושחטו וזרקו עליו הציץ מרצה ונפטר מפסח שני. ודע מטמא טומאת



 מסכת מלאכת שלמה פסחים לב

 ירושצס אגף עצמי כלחיץ שלא נתקדש עביין והקשו תום׳ ז״ל ציפצוג בשערי העזים
 נופייהו כאן בשער ניקנור כאן בשאר שערים ותרצו דמהני׳ בפסח קאי שאינו נפסל
 אלא חוץ לחומת ירישצם*. ושם בפ״ט דהק״פ פסק לאגף עצמו כלחוץ. ובשור א״ת
ף ורחוץ. תום׳ פ׳ ראוהו ב״ל דף כ׳׳ז בלשון רעז״צ המחחיל מן ג א  סי׳ בי׳ה: מן ה
ה מ ו ח בי ה עו ת ו ו נ ו ל ח  האגף שכתוב שם חופף ונוקף צריך להגי' חוסץ ונוקש: ה
. בין לאכילת קדש• קלשיס בין צסומאה ולוקא בששוין לקרקע העזרה אבל ם י נ פ ל  כ
׳ ידיעות דף ס״י ועמי פ׳  אם אינםכוין לקרקע העזרה אינם כלפנים ואיתא בתום׳ פ
 איזהו מקומן לף נ7/־. וכתוב בבית יוסף שם סי׳ נ״ה ומשמע לי להאי לחלונות ועובי
. כ  הכתלים כלפנים כשראשו ורובו בחלון או ענ עובי הכותל הנראה מתוך הבית ע״
 ופי׳ רש״י ז׳׳יל ואע״ג לעובי השערים לא אמרן נמי להוי כלפנים התם כלמס׳ מעמא
ן של  בגמ׳ מפני המצורעים דאמ׳ רב שמואל בר רב יצחק מפני מה לא נתקדשו עטי
 שערי ירישלס אצא הוי האגף כלחוץ מפני שמצורעין מגינין עצמן תחתיהן בחמה מפני
ן  החמה ומשמים מפני הנשמים ואמי רב שמואל בר רב יצחק מפני מה לא נתקדשו עטי
 של שערי ניקנור כמו שנתקדשו כל עובי שערי העזרה מפני שמצורעים עומדין שם
/ דויא י  בעודן מחוסרי כפרה ומכניסן בהונות ידיהם לעזרה. ומוקי בנמ׳ לחלונות דמתנ
 דשוה לקרקע העזרה וכן נמיא־קי לעוביהחומה ועובי החומה משכחת לה בבר פורא
 סי• חומה קטנה צמים מחומה גדולה והיא נמוכה ושוה לקרקע נובה העזרה שקרקע
 העזרה הולך וגבוה ועולה במעלות לאי לא תימא הכי קשיא שהרי הן דומין למין ועציות
 לקיימ׳ לן שלא נתקלשו וכמו שכתבתיו כבר בקיצור. וביל ס״ס שני להלכות מעשר שני
: ׳  ובס׳ ששי להלכות ביח הבהירה סי׳ ס׳ ובס׳ עשירי להלכות מעשה הקדמות סי׳ ה
ת ט ה ת י י י ב ל הר״מ ליצונזאני ז״נ ח ק . מיאתי מ ת ו ל כ ו ו א י ת שה ו ר ו ב י ה ת ג ש  י
; ע״פ לף קי״ש ומתני׳ ד יהולה וכלמפ׳ רעז״צ סעמיה וקרא לבבית  בחולם. חוס׳ פ
 אחר יאכל לשאין אחז אוכל י בשני בתים אתא לסבר ר׳ יהולה יש אס למס-ירת דיאכצ
 (הגהה נלע״ד דה״ס דמדלא כתיב ייאכל בשני ייודין משמע דקאי אאלס הא־כל כלא
 יאכל בשני מקומות אפיי שהן בתוך בית אתד) כתיבדמשמעדאדם אחד אוכלו בבית אחד
. ור״ש אומי על הבתים אשר ׳  ולא בשני בתים והכי סתם לן נמי בפירקין דלקמן סימן ד
 יאכלו איתי בהם מכאן שהאוכל אוכל בשני מקומות יכול יהא נאכצ בשתי חבורות ת״ל יאכל
ת ת א כ פ ו ה ה ל כ ה  וקסבר יש אם למקרא דיאכל קרינן ואפסח קאי ולא אנברי: ו
. איצמריך צאשמועי׳ כר תוס׳ ז״ל. אמכם זה לשין הרמב״ס !״לשם ת ל כ ו א ה ו י נ  פ
 בפ״ט וכשהשמש עימד למזוג קופ! את כיו ומתיר את פניו עד שמגיע א;ל חבורתו ואמ״כ
 אוכל מת שבפיו שאסור לאוכל צאכוצ בשתי תבורות ומותר לכלה וכף ע״כ. ומ״מ אפיי
ן שתי חבורות.  לפי פי׳ הרמב״ם ז״צ מחני׳ דקתני שתי חגורות וכו׳ מיירי כססח אחד ט
 וממילא משתמע ממתני׳ דמכ׳ש דשתי חבורות האוכלת כל אחת פסתה שצריכה כל אחת
 שצא להפוך פניה אצל החגורה האחרת דילמא מישתלי חד מינייהו ואכיל משל פסח

 החבורה האתרת ואין אדם אכל בשני פסחים והפסח אינו נאכל אצא למנויו:
, וכוי. נלע״ד לאגב לתני בסוף פירקין דצעיל והכלה הופכת את  פרלז ח האשד
 1 פניה שרי השתא בחשה א׳ בכלה שכיר עבר זמן שכשאת אם היא רדופה או

 אס אינה רדיפה כמו שנכתוב נסמוך בס׳׳ל וכולה מתני' עד סוף הפרק סרק שני דהלטת
. מלת בזמן צ״ע רמאי אינטריך ה ל ע ת ב י ב א ב י ה : בזמן ש  ק״פ ובפ״ג סי׳ כ״נ
א רוצה. גמ׳ כמעת כרנה יש ברירה פי׳ קס״ד ממקום י ה ם ש ו ק מ ל מ כ א  למתנייה: ת
 שהיא רוצה בכעח אכילה קאמר ואמרי׳ הוברר דשחיטהזזריקה להאי כשח שפיראיזלריק
 עלה דהאי אתהא ומחרץ מאי רונה כשעת שהיסה ששאלנו אח פיה בשעת כחיסה
 ואמרה בזה אני רוצה ורמינהי אטה רגצ הראשון אוכלת משל אביה מכאן ואילך רוצה
 אוכלת משל אביה רוצה משל בעלה לא קשיא כאן ברדופה פי׳ ברייתא ברדיפה ללכת
 אצל אביה לספר שגהה הלכך רגל הראשון ודאי בהר אביה מכאן ואילך ספק.מתניתין
 בשאינה רדופה צילך תמיר צטת אטה הצכך בבית בעלה חטב לה וכל שאר הרגלים
 ודאי שייכא בהדיה ורגל ראשון ספק הלכך תאכל ממקום שהיא רוצה וכדאשכחן בקרא
 דיש כלה רדופה לכתי׳ הייתי בעיניו כמוצאת שלוס נתתבבתי עליו ונמצאתי שלימה צו
 וא״ר יוחנן ככלה שנמצאת שלימה בבית חמיה ורדופה לילך להגיד שבחה בבית אטה
 האיך מקובלת היא בבית חנניה וכתבו תוס׳ ז״ל מאי רוצה בשעת. שחיסה ודוקא בררה
 בשעת שהיסה אבל לא בררה אינה אוכלת צא משצ זה וצא משצ זה איצ ברישא אפי,
. (הגהה אלא דלפי׳ התוס׳ כל הכלות רדיפות ע״ש כ ״  סתמא אוכלת משל בעצה ע
 ולפי שיסתן ז״ל כתבו בסוף דבריהם והלכה דקתני במתני׳ לאו דוקא דאי דוקא כבר
 גלהה דעתה שרוצה בשל אייה א״נ אפי׳ הלכה כל זמן שלא בררה ספק הוא אבל הלכה
ו ט ה ש ם ש תו  לעשות לאגרסי׳ ואי גרסי׳ צריך לומר לצעשותלאו דוקא ע״כ בקיצור): י
תמה . נמ׳ שמעת מינה יש ברירה פי׳ שהוברר הדבר שיזה נ ׳ ט ן ו י ס ו פ ו ד ט ו פ ו א י  על
 בשעת שחיטה אילו הודיעוהו ח״ר זירא שה לבית מכל מקום איש בעל הבית ינחנו לכצ
מסתמא כמו שהגיס רשיל ז״ל שמחק  בני ביתו ואץ צריך דעתו תניא נמי הכי וכר ו
. וכתבו הוס׳ ז״ל הכא לא שייך לומר ׳  מצות תניא נמי הכי והגיה במקומן חט רבנן וכו
 מאי חצה בשעת שחיטה לבשלמא לעיל אכמועי׳ דאי לא בררה בשעת שחיטה אינה
 אוכלת כלל אע״ג לס״ד לבתר בעלה נרירא טפי אבל הכא אם רוצה בשעת שחיטה
. גמ׳ רמי ליה רב עינא סבא צרב נחמן תכן ן י פ ת ו י ש ל שנ  מאי קמ״ל ע״כ: עבד ש
 עבד של שני שותפין לא יאכצ משל שניהם והחניא רצה מזה אוכל רצה מזה אוכל א״ל עינא סבא
 ואמרי לה פתיא אוכמא מיני ומינך תסתיים שמעתתא מתני׳ בלקסלי אהללי פי׳ שני הבעלים
 אין רוצץ נימות זה מזה הלכך אפ*'נתרצה האחל שיאכל העבל אין חברו רוצה שיהנה
. והרמב״ס ו״ל פי׳ שם בפי שני לבזמן שמקפילין  חצקו משל חברו וברייתא דלא קפדי אהלדי
 זה על זה רוצה לומר שלא יננבנו לעבד כלומר שחושש זה שאם יאכל אצל חברו ימשיך
 לב העבר אציו ויגנבנו ע״כ והיס׳ ז״ל כתבו אין לס׳ לקפלי שאין כל אחד רוצה לההכו׳
 את־חברו וכו׳ על לכך נראה כפי׳ הקונטרס לקפלי שכל אחל חינו רוצה שימה חלקו
ל רבו ראיתי ש ל מ כ א א י ן ל ן הורי ד וחציו• ב ב ו ע י י שחצ  משל חברו וכי׳: מ
 שהגיה ה״ר יהוסף ז״צ חציו עבר וכו׳ ומחק מנת מ׳ והשין. וממ׳ משצ רבו הוא לצא
 יאכל אבל משל עצמו אוכצ והחניא צא יאכצ צא משלו וצא משל רבו לא קשיא כאן כמשנה

 ראשונה

 3ו בכשר ואפי׳ נפסול וצאו מעוטי פסול אתא אלא אורחיה לקרא הוא ואף פסול במשמע
 בסיפא לקחני אבל המותיר בטהור והשובר בטמא אינו סופג אח המ׳ למשמע לוקא
 בכשר וצא בפסיצ רישא איירי כשהיחס לו שעת הכושר כגון נותר יש בו משים שבירת
ן נטמא לפני זריקה אין בו משים שבירת  העצם וסיפא כשצא היהה צו שעת הכושר מו
. ן י ד י חג  העצם ותנא למתכי׳ ר׳ יוסי היא לכאני ליה בהט לגבי שבירת עצם לתניא וכו׳: ו
 גמר׳ אמר רב כל הגידין הרי הן כבשיר ונמני! עליהן בפסח חוץ מגילי צואר הוא אצל
 הרחב וקשה ועץ בעלמא הוא ומקשה עליה ממתכי׳ דקחני גידין ופשיסא דבגידי צואר
 עםיקי׳ לאי גילי ציאר נכלינהו ואי דאיתוחר היינו נוחר אא״ב בשר נינהו מש״ה בעו
 שריפה אצא אי אמרח וכו׳ צמה צהו שריפה ומשני רב חסדא צא נצרכא אצא לגיל הנשה
 צר׳ יהילה לאמר אינו נוהג אלא באחת יצא ילעינן בהי מינייהו הלכך מתחלה עימד אותו
 של היתר לשריפה מכוס ללא ילע ליה לציכליה . ורביאש* ורביכאאוקמו כלפי׳ רעז״צ.
ן שהן אסורין באכילה ואין חייבי׳ עליהם מן סתורה כך צ״ל י ד י הג  ובלשונו ז״ל המתחיל ו
 שם אלא שישראל נהגו בי איסור. אמר המצקט פי׳ רש״י ז״ל הלכך תחלתו לשריפה לכיין
 למן התורה מותר חצ איסור טתר עציו ובכצצ נותר לא חשיב ציה להאי על כרחך מחחלתו
׳רעז״ל  צכךעומלואיצסריך צמתנייה באנפי נפשיה וצאשמיע׳׳ לאסורצאכצו ע״כ: בפי
״טעשה. אמר המלקט לכתיב גט י״ס שבתון למשמע שטח. ורבא לריש ליה בגמ׳ י  ו
 מקרא אחרינא וכאן הניא רעז״ל לרשת רב אשי ללריש ליה משנתון וכו׳ לאית ביה עשה
ט חזקיה למייתי לה מקרא  מצבר הצא תעשה אבל בר״ס במה מלציקין הניא לרשת ל
 ללא תותירו ממנו על בקר והנותר ממני על בקר באש תשרוסו שאין ת״ל בקר בחרא
 להא כתיב בקר קמא אצא ללמד דעל בקר שכי עמול ותשרפכו והקשו תוס׳ ז״ל וא״ת
ט מוכח לאין שליפת קדשים דוחה את י״ט  חי אסור לשרפו בליצ מוצאי י״ט על בקר הי
 הא ע״כ גזרת הכתוב הוא להא אפי בצילה שהוא חול אסור לשרפו וי״צ כיון לאסר לשרפו
 בבקר ראשון ילפי׳ שפיר לאין שריסת קלשים לוחה י״ט להא לאםר לשרפו בליל מוצאי
 י״ס אין תימא שכן מצינו כשלמים שאע״פ שאין נאכל לאיר שלישי אפ״ה אין כשרף יעד
 היום כדאמרי׳ בריש מכילחין ע״כ י אבל בפי״ט דהלטת פסולי המיקדשין לא הזכיר
 שם הרמב״סז״ל אלא שאיןשורפיןאת הכותר ואת הפגול בצילה אלא ביום דוקא ושאין
 שריפה טמא וכיתר ופגול דוחה את יייט ואין צריך לומד את השבת ע״כ. ושמא דבעבור
 דוחק הקושיא שהקשו תוס׳ ז״ל נאדו רכא ורב אשי מההיא דרשא אע״פ שכבד יש
 לתרצה כמו שתרצו תיש׳ ז״ל. ירש׳יי ז״ל לפי מה שהגהתי לעיל בסמוך בשם הרב בצלאל
ן דרב אשי שהוא גתרא  אשכנזי ז״ל וכמו שהוא בפי׳ רעז״ל אפשר דס״ל הכי דטו
 כאד הוא ג׳׳כ מדרשת תנא דני חזקיה משמע דלא ס״ל דאשור לשורפו בלילה אצא
 אדרבה זרי! מקדים לשורפו מיד במוצאי י״מ ורנינו עובדיה ז״לכיוין6כאן העתיק לשון
 רש׳יי ז״צ כאשר הוא מוגה כאשר כתבתי הוצרך למנקט הכא דרשת רב חכי אבל בס׳

׳ טה כנלע״ל-וביל פי״טדהל׳ פסילי המוקדכין ט חז  נמה מדליקי׳ נקט לרשת תנא לבי
ל ופו׳ ר״פ עשירי דהל׳ ק״פ וסי׳ ח׳ ט׳ ב א ל י ו ד ג ר ה ל בשו כ א נ ל ה א כ : י  ה׳
׳ ושאינו נאכל צא רבהרמי חנן כל מאכל ס ממ׳ ה׳ בהמה המקשה דף ע״ז י  •׳־׳א ותוס׳
 אימא סיפא ראשי כנפים והסחוסין והא הני צא מיהאכלי בשור הגדול אלא תנאי היא
ס והסחוסין הואיל י פ  וה״ק כצ הנאכל וכו׳ ושאיני נאכל לא ויש אומרים ־אף ראשי מ
f ובשור הגלול גופיה מתאכלי ע״י• שליקה דהיינו בשול יתר . ואיני זיכר בתלמוד דוכת 
 אחרינא כמו זה שאומר תנאי היא ואינו מזכיר שס התנאים וגם לא מייתי ברייתא
 דאשכחן דפציני בה ונם לא ידענא מאן האי יש אומרים לודאי לכאן איני ר׳ נהןאלא
 כלומ׳ מכח קושיית ודומיית רישא אסיפא צריטן אנו צומר לסצוגתא דתנאי היא ולא
 ידענא מאן כינהו וכמי שרגיצ צחרץ ביחש׳ שכי תלמידים שני אותה כמו שכתבתי בפ״ק
י וכדפי׳ רעז״צ  לתלה סי׳ ו׳. ורבאתירץ הכא בגמ׳דלעוצם חד הנא הוא ומה הןקח,

 ותניא כותים. עוד גרסי׳ בגמ׳ אתמר גידין שסופן להקשות ר יוחנן אמר נמנין עליהן
 בפסח ריש לקיש אמר אין כמכין בתר בסיף אזלינן איתיניה ריש לקיש לדיו־מן כל

י אין אבצ גילין  הנאכל כשור הגלול יאכל בגלי הרך ומה הן ראשי כנפיס והסחיסץ מ
י וה״ה לאינך ראשי ככפים מ״ס להא מיתאכלי בשור  שסופן להקשות צא א״ל תכא מ
׳ לר׳יוחכן אדר׳ מ ך נמימיחאכלי בשיר הגלול בסליקה. ורמיכן מ  הגדול בסליקה מ
 יוחנן ומסיק ביננ׳ דהדר ביה ר׳ יוחנן מהן דשמעתין לגבי ריש לקיש . וז״ל הלמבי׳׳ם
 ז״צ כאן בפי׳ המשנה ראשי כנסים הן אותן הגידים הקשים כהן סביבות הפרקים באדם
 ובבהמה ובעוף ונקשרין אותן הפרקים נאוה; הגידין והכדוסץ מיני עימות רכין כאותן
 שבראש הכתף ע״כ. אנצ מהין פי' רש״י ז״צ שהעתיק רעז״ל נראה ששני מיני סחוסיס
 הן האחד ראשי הכנסים דהיינו לאשי הכתפיים והאחד תנוך האיץוסחוסי החזה והצלעות
 הקטנות שבראשי השדרה וז״ל הרמב״ם ז״ל שם בהלכוח ק״פ הסחוסין שהן כמו עצמים
י אלו מוחרין לאכלן היה גלי קמן ורך שעצמותיו רכין לא יאכל אותן שזה  רכים הי
 שובר עצם ואם אכל לוקה שאחד השובר עצם קשה או עצם רך ע״כ וכתב עצי! שם בהשגות
 ומעולם לא עלה על דעת מסרם שבאה זו המשנה על אישור שבירת העצם שא״כ הל״ל
 כל שאינו נאכל בשור הגלוצ לא יאכל בגלי הרך אכל באה על חיוב אכיצה כהוא בבל
 תותירו ע״כ וכתב שם מהרי״קו״ל כאם זו קושיא גם צפי׳ רש׳יי, ז״ל טפי׳לענץ שאין
 נמנין עליו בפסת קשיא ועוד שלפיריכ הראב״ד ז״ל קשה דלא ה3״צ יא:ל בגדי הרך
. פי ר ו ה ט ר ב י ת ו מ י הרך ע״כ: ה ד  למשמע למותר צאנלו אלא הל״ל ראוי לאכילה מ

ו י וכו/ בתו״כ פ׳ צו פרשה ת צ ק א מ צ י ר ש ב ב א  רש״י ז״צ אפי׳ בטהור ע״כ: י
 ט׳ יכילהו מתני׳ ע״ס הפרק רפ״טלהלכוה ק״פ על סוף סי׳ ל׳ ותוסילפ׳ כצ גגות
 לף צ״ב ולפ׳ אלו נאמרין לף ל״ח ודפ׳ הקומץ רבה דף כ״ל ודפ׳ בהמה המקשה לף
ם . כך הגרסא גירוש׳: צ ע ת ה ר י ב ם ש ו ש ן מ ה ן ב ץ שאי י פ ו ק ץ ב צ ו ק . : ב ״  ע
. גמ׳ אמ׳ רב יהולה וכן לתפלה העומל מן האגף ולפנים ם י נ פ ל ם כ י נ לפ ף ו ג א ן ה  מ
 מצטרף לעשרה כפי שיטת רש״י ז״ל ופציגא אדר׳ יהושע בן צוי לאמר אפיי מחיצה
 של ברזל אינה מפסקת בץ ישראל לאביהן שבשמים שאין הפסק לפגי המקום שהכל
א גופא קשיא אמרת מן האגף ולפנים ה ׳ מ  גלוי וידוע לפניי ואץ סתימה לפניו ופרט׳ מ
 כלפנים הא א:ף עצמו כלפנים פי׳ אגף עצמו מן הנקישה ולפנים עוט השער ומשנינן
ן בקדושת עזרה חוץ משער כיקנור כאן בשערי  לא קשיא כאן בשערי עזרה נתקדש עטי



mat 64 טמנת מלאכת שלמה 

 סוי ללילה על שקיפח החמה שליום מ' אכלזבה מגילתה גיוס ז׳ לכתיב וםסרה
 לם ז׳ ימים ואחר תטהר ובתחלת היום עבלא לה כבר ספירה. ירוש׳ תני ר׳ ח־יא נדה
 שוהטין עליה בשמיני בועל כלה שוחטין עליו בז׳ אייר יוסי הלא אמרה סבועל נלה טהור
ן שמח לו מת אחר חצות שכבר חל עליו חיוב סשח  ביום השביעי שלו: ל חאונן מי
 אבל קולם חצות חל עליו אנינות כראמד׳ במי שהיה טמא תוס׳ ז״ל וכן פי׳ רש־׳י ז״ל
 שם בס׳ מי שהיה סמא דף נ״א בלשון שני להא לחנן שוחטי׳ על האינן ה׳׳מ היכא
 לחיילא עליה חובת פשת ברישא והלר חל עליה אנינות לאי חל עליה אנינות ברישא
: או שהבטיחוהו יחש׳ בנתין י  תו לא חיילא עלים תיובא לפשח. וכתבתיו שש שי׳ ז
' לא הבטיחו כמי שהבסיחי ר׳ ייסי ג״ר בון אבא  חק לירושלם אבל מתון בתוך יחשלס אפ׳
 בר בר חנא מתני' נשחבשוהו יכראל אבל אס חבשוהו גויים אפיי עם אתרים אין שותסי;
 עליו אשר סיהס לבר שוא וימינם ימין שקר ע״כ והיינו אפכא מגמרא לילן כמו שכתבו תוס׳
׳ לילן אמר רב חסלא הא לאמרת בית האס־ריס לגויים אין שוחסין מ  ז״ל ואיכא תו מ
 על החבוש בפני עצמו צא אמרן אלא חוץ לחומת בית פאגי להייט חוץ לחומת ירושלם
 אבצ צפנים מחומת בית פאגי שוחסין עציו מ״ט אפשר דממסו ציה החש ואכיצ ציה
 להא צפנים מירושלים הוא וכבר פירשו כן ר״ע ז״צ. והייני נמי מה שכתבתי כבר בשם
ת אין שוחטין עליהם י ז ל כ ו כ א  היחש׳־•. והחולה והזקן שאינם יטלין ל
 ועל כלן ונו׳ כך סוגה בשם המכס הר״ר *הוסף אשכנזי ז״ל ואיני יולע פטם למה
ד ספ״ה להלכות קרבן פשת  ולא זכר או רמז ללבר להרי גם בירוש׳ גרסי׳ שהם ונם ט
. אחר זמן רב בא צילי הספר עצמו של החכם סר״ר יהיסף ז״צ ומצאתי ׳  ובפ׳ ששי סי׳ י
 שכתב יז״ל ברוב הספרים מצאתי הגירסא כן האינן וט׳ והזקן שאינם יכולין לאכוצ כזית
 אין שוחשין עציהם ועל כולן אין שותפי׳ וכוי ונ״ל לפרש אותה הגרסא להאי ועל טלן
 וטלי׳ הוי פירוש על מה שנאמר לעיל וה״ק באיזה איפן אמרתי שאין שיחסי' עליהן
 עצ כיצן לא אמרתי אצא אין שוחמין עציהם בפני עצמן איל עס אחרים שוחטין וכן
 נ״ל עיקר ללפיהנירסא האחרת חשה למה אמר שהן יכולין צאטצ כזית לוקא צמה לח
 ישחטו אפילו על מי שאינו יכול לתכול כזית כיון שאין שוחטי׳ אותו לו לבלו אלא עם
 אחרים שיכולין לאכול כזית וצ״עעכיייל. ונלע״ר להא לקתני ועל כולן אין שוחטין עליהן בפני
ו חולה א׳ או אונן א׳ או חבוש אחל לאפי׳ לזקנים כרבה  עצמן לאו לוקא לזקן א׳ א
 או לחוצים כרבה או לאיננים הרבה או לחבושים הרבה אי לחוצים וזקנים ואוננים וחבושים
 הרבה אין שוחטין עליה; בפני עצמן אע״פ שהן מרובין וכן אפשר ללקלק מסי׳ הרמב״ם
 ז״צ וכתב ולע כי האונ; מותר צו לאכול פסחו לעלב כמו שיתבאר לקמ^ ומה שאמר
 אין כוחטין סליו לכתחלה נחוש שמא צא יאכל דבר לגודל אכלותו ואנחנו שחשכו עציו
ן את הפסה על היהיר י ט ה ו ן ש  ותשמו על אכילתו מ!ר?ר הבשר וישרף ע״כ: ז אי
 לכתיב לא תוכל לזבוח באחל כלומר ביחיל ולטי יוסי מפ בירוש׳ לאינטריך קרא להא
 דתני ר׳ אלעזר בן משיא יכול יהא היחיד מכריע על הס מאה פי׳ כדי שיקראו :רוב
 הצבור טמאים ויעשו הפסח בטומאה ת״צ צא חוכצ לזטח את הפסח באחד אבל כגמרא
 לילן מפ׳ לאיצטרי׳ קרא לצמד שזובח פסחי בבמת יחיד בשעת היתר הבמות שאיט
 בלא תעשה לצא ת: כל לזטח את הפסח לכתיב בא תל שעריך צא אמלו אצא בשעה שכל
 ישראל נכנסין בשער אחל ור׳ יהולה חרתי ש״מ וטעמא לר׳ יוסי לצא לריש לקרא
׳ לר״ש כ״ל כר־ מ  כרי יהורא דהא כתיב איש לפי אכלו דמשמע אשי׳ יחיד ואמרי׳ מ
 יוסי לשוחטי׳ את הפסח על היחיד.וכתבו תיס׳.ז״ל המ״ל לאינסרי׳ האי באחד לר׳ יוסי
 לכדאמר׳׳ בכיצד צולין שאץ היחיד מכריע ע״כ והיינו מה שכתבתי נשם הירוש׳ ומיית׳
 צה ס״ס מ׳ שהיה טמא ובס׳ הוציאי צו דף נ״א וממ׳ פריך ומי א״ר יהודה אץ שוחסין
׳ יהודה ומשר  עצ היחיד ורמינהי אשה בראשון שוחטין עציה בש;י עצמה וכו׳ לברי ר
 לא תימא בפני עצמה אלא אימא בפני עצמן. (כחוב בספר לקח מיב פ׳ בהעלותך לף
 קי״ל יעשו אותו מיותר כהרי נכתב למעלה יעשו אותי אלא שבא ללמל שאין שוחטין פסח
 על היחיד שכלתה לו ולהט כתיב יעשו לשון רבים לכל כמה לאפשר לאהלורי אחר טמא
ה וכו׳ כתבו חוס׳ ז״ל טלה א ל מ ה ש ר ו ב  חברו לסמכותו עמו מהדריכן ע״כ: אפי׳ ח
י ד׳ יוסי אומר יחיד ויכול לאכלו שוחסין עניו עשרה ואין יכילי; לאכול מ  דהא דמייתי מ
 אק שותטין עליה; בהא מידה אפי׳ ר׳ יהודה כלתנן שלא יביאוהו ציד* פסיל ע״כ. ומכה
 לה״ה לבבא לאפי׳ חבורה של ק׳ לתנן במתני׳ לאע״ג דר׳ יוסי קאמר לה ודאי ר׳
 יהולה לא פליג עלה. ורש״י ז״ל מפי יחיל ויכול לאכול כזית שוחטין עליו מאה ואין
 יכולין לאכול כזית בין כילם אין שוחמין עציהם אבל הרמב״ס ז״ל שם בר״פ פני כתב
ת אין שוחסין עליהם וכמו שכתב  אפי׳ תבורה של מאה ואין כל א׳ מהס יכול לאהיל טי
 ר״ע ז״ל ואע״פ שפסק התם כר׳ יוסי לשוחטין את הפסח על היחיל עם כל זה כתב
 שם ומשתללין שלא ישחט לכתחלה על יחיל שנאמר יעשו אותו ע״כ. וע״ש בכסף משכה.
: כזית כל היכא לחנן כזית גבי פסח ללא כר׳ יונתן ׳  ובמה שכתבתי בפירקין דלקמן סי׳ ג
 לאמר בברייחא ר״פ האיש מקלש ונם צעיצ פ׳ כיצל צוצין רף ע״ח מנין שכל ישראל יוצאץ
 בפסח אחל שנאמר ושחטו אותו כל קהל עלח ישראל וכי כל הקהל שוחמין אצא מכאן

 שכל ישראל יוצאין בפסח אחל ונס מהאי קרא יליף לשליתי של אלם כמותו כמו,
 שכתבתי בפירקין דלקמן סי׳ ס׳ למ״מ א׳ הוא השוחנוי בשליחותם ואע״ג לאיכא למילחי
ה איח לן קרא אחרינא נמי להיכא לאית צי׳ שותפות בגויה י  שאני הכא לאית ציי שותפוח מו
 לכתי׳ ייקחו להם איש שה לבית אטת אחל לוקח צכל המשפחה ואם אינו ענין להיכא
 לשייך תנהו ענין צהיכא ללא שייך זבמסקנא פריך התם לאכת׳ מיבעי ליה דשוחנףן את
ד יונתן ס״ל כר׳ יהולה לאין שוחסין את הפסח: בפי׳ ר״?  הפסח על היחיל ומשכי ל
 ז״ל אלא באכילת יחיל ויכול צאכוצ כזית כוחסין עציו כתב הר״ס ז״ל צ״ע מה שנתב
 צאכוצ כזית שכך היל״צ יחיל ויכול לאטצ את כולו שוחסין עציו מאה ואץ יכולין לאכלו
׳ ותימה מרש״י ז״ל שפי׳ כזית ואמ״ס מ  כולו אין שוחסין עליהן ובך היא לשון הברייתא מ
 שבמשנתנו שנינו אפי׳ חבירה שצ מאה שאין יכולין לאכול כזיח למשמע הא אס יטצץ
 לאכול כזית כל א' שוחסין עליהם ה״ק הא מאה שיטלין לאכול כזיח צכל אחל שיטצין
ת נשים ועבדים וקטנים, ר ו ב : ואין עושין ח כ ״  לאוכלו כולו שזחטין עליתם ע
ל וכו׳. ירושלמי ס׳ כ״ג דן. וזו אחת ב ו  ה״ר יהוסף ז״ל הגיה חטרס נה״א: ח אונן ט
 מאחת עשרה מעלות לחומר נקלש אונן ומחוסר כפורים צריבין סטלה לקדש רש״י ז״ל

 ואימא

 ראשונה גןולם שחזרו נ״ה לא יאכל משל עצמו מפני שאין חלק ענלות נמשך אסר לעתו
 כאן כמשנה אחרונה הואיל וטלנו לשחררו הרי הוא כבן חורין ואוכל משצ עצמו לחנן
 פ״ל לגיטין מי שחציו עבל וחציו בן חורין וכו׳ חזרו ב״ה להורות כלברי ב״ש. כך פי'
ט וכמי  דש״י ז״ל וכן בס״ ר״ע ז״ל כאן אכן הרמב״ם ז״ל פירש ואמרו לא יאכל משל ר
 כן צא יאכל משל עצמו לפי ט עול יחבאר כי היא לא יניח עבל חציו בן חורץ וחציו עבל
 ולפיכך לא יאכצ ממנו בשום סכים על שיעשה בן סודן ומה שאמר בכאן צא יאכל משל
 רבו שיראה ממני שהוא אוכצ משצ עצמו זהו לעת האומר מניחין אלם חציו עבל וחציו
 P יזייין ע״כ: ב יאבל מן חראשון והשני ישרף. ובירוש׳ ר׳ אצעזר ור׳ יוחנן
 תרדהון אמרין לל׳ נתן היא לר׳ נתן אמר יוצאין בזדלץ; בצא אכילה: שבח מה אטד
 לו רבו תוס׳ פ״ק לקדושין לף כ׳־ל (לבפרק האיש מקלש לף מ״ב והרא״ש ז״צ שם
 פ״ק לף פ׳׳ט: ישחוט גרי וטלה ויאמר כצ״צ: וטלה שלי בשאמר צו הרועה
. ואח״כ יתנה התנאי ששניט במשנה. וכתבו תוס׳ ז״צ לצמ״ל ו  ע״מ שאין לרבך רשות ב
 בפ׳ייק לקלזשין לקני רניה על שיתן ע״מ שיצא בו צחירות הכא נמי יפרש שיתן לו שיצא
: שכה רבו מה א״ל פי׳ כהעבל שכח ונם רבו: ופטורין מלעשות  כי חובת פסח
 פסה שגי. גמ׳ אמר אביי לא שני לפטורין אלא שככח אחר זריקה לבעידכא לאיזלריק
 דם הוה מזי לאכילה אבל שכח לפני זריקה לכי איזדדק לס לא הוה הזי לאכילה חייבים
 לעשות שסח שני. איכא למתכי להאי מימרא לאביי אנרייתא דתניא חמשה שנתערט מורות
 פסחיהן זה בזה ונמצאת יבלת באתת מהן סלן יוצאין לבית השריפה וכסירין מלעשית
 פסח שני אמר אביי וכו׳ על מאן למתני צה אמחני׳ כ״ש אט־ייתא רכפק פסיצ מום
 יש בכולן וצא נראית זריקה שלהן ימאן למתכי לה אבדיתא אכל אמתני׳ צא לטון לכפרים
 ניגהו דחי אדכר הוה חזי צאטצה קמי שמיא גליא וכחני תיס׳ ז״צ ולא פסיל כ״כ הואיל
 ואינו בגוף הקרבן ע״כ: ג האומר לבניו וכי׳ ס׳ אין כין המידר דף צ״ו ובפ׳ כצ
 הגס דף כ״ס: הריני שוחט את הפסח וכי׳ פי׳ הריני עילה ציחשצים זצאחר שאה״
 שם אשחוס את הפסח עצ מי שיעצה מכש ראשון.־ על מי שיעלה ראשון הוה ס״ל
ח אלא משוס כלי לזרזן קאמר ^  בגמ׳ למשוס טעם ליש ברירה הוא ולחי לה ללכולם ה
 והכי נמי לייקא לקחני ומזכה אחיו עמי אא״ב לאימניכהו מעיקרא שפיר אצא אי אמרת
 לצא אימכינהו מעיקרא צבחר לשחוס מי קא מחמני והתנן בסיפא נימנין עציו ומושכין
 את ׳ליהם ממט על שישחס ש״מ ותנ״ה למשזם זריזות קאמר דתניא מעשה וקדמו בנות
ת זריזות ובנים שסלים. ומלקתני בנות זריזות ובנים שסלים וצא קתני  צבנים ונמצאו מו
 בנות זט ובנים צא זכו או ובנים צא יצאו ילי מונתם שמעי׳ מינה שם נפ׳ אין בץ המולר
 לשה לטת אנות צאו לאורייתא סי׳ למן התורה אין הקטכים צריטן צהמנית נשה עם
 כני חבורה אצא אוכלים ממנו אע״פ שלא נמנו עליו ייש ציישב לצא פציגא אסיגיא לילן
 דהכא בגמ׳ לילן כמי ה״ק ש״מ לכלי צזרץ קאמר להא לא בעי לאימכוייכהו ומה שאמר
 להם על מי שיעלה מכם ראשון כלי לזרזן קאמר ולוחק א״נ אפשר לומר להכא בעי
 צסרישי אפי׳ את״צ לבניו דמתני׳ הוו גדולים דצריטן ולאי להמנות והתם ולאי בעי לפרושי
ס למתכי׳ היו קסניס יטצץ צאכול ותינו נקרא פסח טצא צמנוייו ללא אסר  א׳ אמרינן למי
 רחמנא אלא להנהו לאיתנהו במצות תססו ועיין כאן בת!ס׳:• זכח בחלקו ומזכה ס״א
 וזיכה. וצא מצאתי לץ זה דהאימר לבניו וכו׳ שם ביד לאבפ׳שני ולא בס׳ שלישי. רק הביא
: לעולם ׳ ו כ  שם בס׳ שני הברייתא לאיתא בגמ׳ שוחט אדם ע״י בנו ובהו הקמצים ו
 במבין עליו וכי׳ גמ׳ מאי לעילם ומשני הא קמ״ל לאע״נ לאימני עליה חבורה זו חוזרת
 ונמנית עליה חטרה אחרת וללא כר׳ יוסי לס״ל יבלבל שיהיה אחל מבכי חבורה ראשונה
 קייס עליז כמו שכתבתי לקטן ס״ס מי שהיה טמא: נמגין עליו ומושכין. ס׳ תמיל
 נשחט דף ס׳ וחוס׳ ס״ס אלו לבדם בפכח ובגמרת יומא דף מ״ס פ׳ הוציאו לו ובסי
 כל הגט דף כי׳ה ובגמ; אמר אבי׳ מחלוקת לימשך פי׳ בההיא קאמר ל״ש על שיורק
 דרבנן כנרי מהיות משה מחיותיה לשה ור״ס סבר מהוייתיה לשה קולם גמר עטלותיו
 אבצ ליממת ל״ה על שישחט לאמר קרא במכסת נפשות והלר תכוסו תנ״ה וכוי עד ר״ש
. ורוב הספרים צא נרסי׳ במתני׳ רק  אימר גמנין על שישחט ומושטן ער שיזרק הלם
 ל״ש אומר עד שיזרק הלם: ד חממנח נרסי׳ המס הראשונה בסת״ח והשניה בשב״א:
 עמו על הלקו וט׳ היא ע־קר הטרסא. ועיין במ״ש לקמן ס״ס ריש סי׳ ׳״א י. רשאין
י חבורת ליתן לו את שלו וכו׳ ננמ׳ בעינן אחד מבני תנורה שהיו ידיו שצ  בנ
 אחר מהן יפות כלומר ממהר לאכול הרבה וצישנא מעצייא נקט ועציה איבעיא לן דמהו
 שיאמרו מול חלקך וצא ובעינן צמכשטה ממתני׳ ודחי לה דילמא דעות שאני לאע׳יג
 ללא אכלו חרוייהו אלא כאחל מבני חבורה מצי אמרי ליה ללא ניחא לן איניש נוכראה
 גבן שמא יעכב עצינו זמן הסעודה עד טאו גם הוא וסשיס לה מברייחא לרשאין ומייחי
 עצה עובדא דרב פסא ורב הונא ברים דרב יהושע דכריס רפתא בהדי הדרי וכו׳ ע״ש:
׳ והגיה ה״ר יהוסף ז״ל וכן שומרת יום כנגד יים שוחסין עליה בשני ראתה ט  ה זב ו
 שני ימים וכו׳ וכתב שכן מצא בבל הסכרים וביד שס ס׳ טשי סי' .ג׳ ועיין במה שכתבתי
 לקמן ר״פ מי שהיה טמא נשם חוס׳ ז״ל: וחזבח שוחטי( עליח בשמיני גמ׳ תני
 הנא קמיה דרג אדא נר אהבה והזבה שוחסין עליה בשביעי שלה א״ל זבה נשביעי שלה
 מי חז«א הא אפי׳ לעולא לס״ל שוחסי׳ וזורק׳׳ על טמא שרץ ה״מ סמא שרץ לחזי לאירתא
 הא עד למחר למתיא נפרה צא חזי אלא אימא בשמיני פשיסא מהו לתימאטוןלמחסרא
 כפרה לא לילמא סשעא וצא מקלכא קמ״ל וכגון למסרינהו צב״ל וכלרנ שמעיה לאמר
 חזקה אין נ״ל של כהנים עומלין מן העזרה על שיכלו כצ צרור וצרור שצ כל אשה ואשה
 כנתונים בשופר. וכתבו חוסי ז״ל אמחני׳ לקתנ׳ זב שוהטין עליו בשמיני ליכא למיפרך
 פשיסא למצי למימר לקתני לה אגב דשא דזב שראה שתי ראיות ושומרת יוס כנגל יום
 שוחמין עציה וצא חיישי׳ שמא תראה ותסתור ע״כ: עול גרסי׳ בנמ׳ רבינא אמר כלה
׳ אפי׳ צמ״ל שוחטין וזורקין עצ  תכא קמיה והכלה שוחסין עציה בשביעי א״צ נלה נז
 סמא שלץ משום לחזי צאולתא נלה לאורתא לשבעה הוא לטנצה ועל שמנה לעבלא
 הערב שמש צא חזי מצא אימא בשמיני פשיסא השתא ומה זבה למחסרא כפרה שוחסין
 וזורקין עציה נח׳ נלה לצא מחסרא כפרה צרינא צמימר לשחמיק חרקיק עצה נלה
 איצטריכא ציה להא קמ״צ בשמיני אין בשביעי צא משים לנלם שאינה סוסרת ז׳ נקיים
 אצא ז׳ עם ימי ראייתה אינה טובצת מל צאחר שקיעת החמה שצ שביעי והערב שמש לא



 ^ מלאכת שלמה פסחים לג
 בינו ונין ירושלם יום י״ל עם עליית השמש ס״ו מיל או יותר היו לרך רחוקה היה
 בינו ובינה פחית מזה אינו בלרך רחוקה מפני שהוא יכול להגיע לירושלם אחר חצות
׳ משמש כמו שכתבתי. ומתקלח לשונו מ  כשיהלך ברגלו בנתת עכ״צ. ומלשון רש״י ז׳׳ל מ
 שכתב על בין הערבים שהוא הקרבת הקרבן משמע שהיא מפ׳ כפי׳ הרמב״ס ז״ל ימסיף
 לשונו שכתב ולא הגיע לאםקופת העזרה על סיף שעת הקרבת הקרבן משמע
 שהו מפ׳ כפי׳ רם״י ז״ל ע״כ: רבי אליעזר אומר מאסקופת חעזרח ולחוץ •
 גמ׳ ואע״ג למצי עייל ולא אמרי׳ ליה קום עול ואי לא עיילת מחייבת כרת והחטא ערל
 שלא מל ענוש כרת משוס פסת לכרי ד אליעזר אצמא אמרי׳ ליה קום מהול ותיר׳ן לבא
 לתרי תנאי אליבא לר' אליעזר לתניא וכו׳ ותנא לערל שלא מל פציג ואמר ללא סטר ר׳
 אליעזר אלא בעומל חון למוליעיתללא מציכן למימר ליה רץס עול: א״ל ר׳ יוסי לפיכך
. כך צ״ל ונלאה לל״נ א״ל ׳  נקוד על ה״א שברחוקה לומר לך לא מפני וכו
 ר׳ יוסי רק אמר ר' יוסי וכן מצאחיו ג״כ בירוש׳ א״ר יוסי: וכן הגיה ה״ר יהוסף ז״ל
 ופי׳ רש״י ז״ל לפיכך נקוד על ה״א שברחוקה וכל נקול למעש הלבר בא למשמע סמיוה
 להאי תיבה מהכא ע״כ ובברייתא קאמ׳ ר׳ יוסי הגלילי לאפי׳ אינו רחוק מן העזרה אצא
 פסיעה אחת נקלא לרך רחוקה *• ג מה בין הראשון. בתוספתא קחני נמי הראשון
 נשחט בפלש כיתות ואי; השני נשחט בשלש כיתות והכא חנא ושייר לכייר נמי בקור ל׳
 ימים דליתיה בשני כלאמלי׳ בגמ׳ ובתוספתא ללא קתני בקור ללא קחשיב אלא הלך
 שנוהגין בפסח לבלו ובקור נוהג נמי בתמיל תו0׳ ז״ל: זה וזה מעונין הלל בעשייתם.
 לציצה מיעס קרא משיר וצא יום ואב״א אפשר ישראל שיחטין את פסתיהם וניפלין את
 לולביהם ואין אומרין הלל: ונאכלין צלי על מצות ומרורין. לשון הרמב״ס ז״צ
 ברפ״ח להק״פ וכן אכיצח בשר פסח שני בל׳צי ס״ו לחלש אייר מצות עשה שנאמ׳ נו
׳ מ  עצ מצות ומרורים יאכלוהו ע״כ: ומתני׳ ללא כאיס׳ בן יהולה לאיהו ס״צ בברייתא מ
 ללוקא במצות שבגופו ממש כגון צלי הוא לשוה צפסת ראשון אבצ מצה ומרורים שעל
 גופו צא אע״פ שהן חובה צו וכ״ש מצות שצא עצ גופו כצל כגון השבתת שאור: (הגה״ה
 פי' דדייק אותו דלנמרי בעינן כגון צצ׳ ורבנן ס״צ עצ מצות ומרורים פרט וכן צא ישאירו
 ממנו עד בקר פרט וכן ועצם לא ישברו בו פרש וככל חקת הפסח יעשו אותו כלל לרבות
 נמי מצות כעל נופו כגון מצות ומרורים וקרא דיעשו אותו מיבעי להו לאשמועינן דגם
 בפסח שני אין שוחטין אוחו על היחיד ללהט כתיב יעשו לשון רבים וסי׳ רש״י ז״ל ואיידי
 לכתי' יעשו כתיב אותי לאע״ג לכתיב ברישא יעשו אי לא כתב זימנא אחריתי אותו ה״א
 אורחיה לקרא הוא ע״כ ועיין בתוס׳ ז״ל שכתבו קשה צרשב״א ו״ל לתיפוק צהו מככל
 תקת הכסח וראשון הא נפקא לן בפי האשה לאין שיחטין אוחו על היחיד מלא תיכצ
 לזבוח את הפסח באחד וי״צ ללית צהו ההיא לרשא ובפסח ראשון נסקא להז משום ללא
). ובגמ׳ מסקי׳ דלפי׳ מקרא דצ״מ בשעת אכילת פסח שני  גרע מפסת שני עד כאן
 שמותר צהיות חמן בתוך ביתו אצא אפי׳ בשעח שחיטתו מותר צהיות צי חמץ בתיך הבית:
 ודוחין את השבת . דשני כתיב ביה במועדו צמ״ד קרבן ה׳ צא הקריב במועדו בשני
 רש״י ז״ל: ועיין נתיס׳ יומא ס״ה לף נ״א על זה : ובנמ׳ שבס אין טומאה צא מתני׳לצא
סדה דתניא לוחה את השנת ואין ליחה את הסימאה ר׳ יהולה א מר אף לוחה  כר׳ י
 את הטומאה מ״ט לח״ק מסנ׳ םומאה דחיתיו יחזור ויעשה כמומאה ור׳ יהידה החורה
 חזרה עליו לעשות בטהרה לא זכה יעטה בטומאה ואיכא בגמ' תרי נרייתות דסלינין
 אהללי והם תרי חנאי אליבא לר' יהולה לחל אמר דר׳ יהודה ס״ל דפסח שני
 טעון לינה וחד אמר דר׳ יהודה ס״ל לפסח שני אץ סען צינה. וניל פ״א להל׳ ק״פ
 סי׳ ל׳ י״ל וס״פ עשירי. וז״ל מה בין פסח ראשון לפסח שני הראש ן אסור בחמץ בבל
 יראה ובנצ ימצא ואינו נשחט עצ חמץ ואין מוציאין ממנו חיין לחבירה וסעו; הצצ באכילחו
. אבל ח  ומביאין עמו חנינה ואפשר שינא בסומאה כגון אם נסמא רוב הקהל סומאח מ
 פסח שני חמץ ומצה עמו נכית ואינו סעון הצצ באכילתו ומוציאין אוחו חוץ לחבורתו
 ואין מביאין עמו חנינה ואינו בא בסומאה ושניהם לזחין את השנת וסעונץ הצל בעשייתן
 ונאכלין צלי בבית אתל על מצה ומרור ואץ מותירין מהן ואין סוברין בהן את העצם
 ע״כ: וצינה צא הזכירה אי בעי ססח שני אי לא אצא מלכחב שם בסיף לבריו ז״צ ולמה
 לא ישיב השני צלאשון לכל הלברים מאחר שנאמר ככצ תקת הכסח יעשו צפי שפירש בו
 מקצת חוקת הפסח ללמל שאינו שוה לראשון אצא בלברים שנתפרשו בו והן המצות
 שבגופו והן חוקוח הפסח ע״כ משמע לצינה שהיא חוץ מנוסו צא בעיא בפכח שני וח״ת
 ומ״ש למי גרע ממביא קרבנו בימוח החול לסעיץ צינה יום א׳ כבר חרצו חוס׳ ז״ל
 לשמא כיון לתשצמין לראשון הוא צא בעי לינה' אפי׳ יוס אחל: ד הפסח שבא
 בטומאה. פ׳ אלו לברים בפסת לף ס״ז ובבכורות ס׳ כצ פסילי לף לי׳ג ובכריתות פ׳
: לא יאכלו ממנו זבין. לגבי זיבה קיימא צן לאף צבור ׳  ארבע מחוסרי ככרה לף י
 נלחץ 3פ׳ אצי לברים עכ״ל רש״י ז״ל. ויש מי שהבין מרש״י ז״ל לאיתא התם פ' אלו
 לברים שר״ל לאף צבור נרחין מכצ וכל ואין עושין לא ראשון ולא שני כיון שכילן או
׳ לקאמ׳ כי הוו זבין מאי עבלתליה לקרא  לובן זבין כדאיתא בנמ׳ בסי כיצל צוצין לף ס
 לויעשו אח הפסח במועלו אלא כיון ללא אפשר צא אפשר ולא היא אלא ה״ס לגבי זיבה
 קיימא לן דאף צביר נדחין בס׳ אצו דברים ר״ל אע״י. לגבי טומאת מת קיימ׳ לן איש
 נדחה צפשח שני ואין צבור נדחין צססח שני אצא עושין בראשון הכל בטומאה גבי זיבה
 אפי׳ שרובן או סלן זבין נדחין כל הזבין צפםח שני אלא שכשכוצןזביןנלהץ הכצ לפסח
 שני יעל זה אמרי היכא דלא אפשר לעשיח פסח ראשון מפני שכולן זבין ומצורעין ובועלי
 נדות צא אפשר אבצ צעוצס עזשין שכח כל הקהל הזבין וחבריו הסכרין וכשרובן זבין
 ומיעוסן טהורין המיעוט הטהור עושץ בפסח ראשון והרוב הזבין נלחץ צפסח שני ואם
 ליבן זבין ומיעוטן סמאי מתים הזבין נלחץ צפסח שני והשמאי מחים אינם טושץ צא
 ראשון ילא שני כלאיתא התם בפ׳ כיצל צולין וכן נמי הא לאהמר התם היו שלישיתן
 טהורים וכצישיתן זבץ ושצישיתן ממאי מתיס לסמאי מת אינם עושי; צא את הראשון ולא
 את השני כלאיתא החם ר״ל והשליש הטהורין עושין בראשון והזבין נלחץ לסםת שני
 לצעוצם אין הזבי; נלחין לנמרי מלעשות אסי׳ ססח שני אלא כשהפתח בא בטומאה שרוב
אי מתים בפסח ראשון אז אין שם פסח שני אפי• לזבץ ומצורפץ ובועלי  הצבור היו מ.
 נלות למיעסין ומפני שלא מצאתי גלוי לזה בשום מקום וגם שם ביל פ״ז להלכו׳ ק״פ

ז ר  מ

 ואיתא בחיה׳ ל״ס הערל ובהרא״ש פ״ק לשבת לף קע״ב: בסי׳ רי׳׳ע איכן מובל וכו׳
 לאין אניטת מן התורה אצא ביום ע״כ. אמר המלקט והאי תנא ר״ש ורבי הוא אבל ר׳
 יהודה פליג טלייהו בזבחים פ׳ טביצץום דף צ״מ ודף ק״א ומאי לקשה אמתני׳ מההיא
 לאונן נוגע ואינו מקריב ואינו חוצק צאכוצ צערב לבפי״ב דזבחיס כחבנוהו שם. וכתוב
 בתוספת י״מ כתב הר״ב מתוך שנאסר וכו׳ ונפי״נ מהצטת אטת הסומאות כתוב והסית
 לעתו ושם נטמא והוא לא ילע ע״כ ולשונו בפי׳ המשנה וחייבנו לאונן סניצה כלי שתראה
 הפשטתו מאותה המחשבה והסרת אכלוהו ע״כ: השומע על מתו והמתלקט לו
 עצמות. כך הגיה ה״ר יהוסף ז״צזכתב עול ס״א ומי שנתצקסו ונ״ל לגרסת והמלקט
 היא טעות רהא הוי טמא טומאת ז׳ ברוב בניינו ורוב מניינו של טף ע״כ ובפ׳ טבוצ
 יום לף ק״א לייקי׳ מינה מכלל ליום קבורה אפי׳ לערב נמ׳ לא אכיל ומוקי לה ההם
 במסקנא אליבא לרבי לס״צ כצ זמן שצא נקבר ואפי׳ אחר שנקבר תפיס לילו באנינות מלרננן
ש סי׳ י׳ ובפ׳ ששי מ  וביל פ׳ שצישי להצכות מעשר שני סי׳ ז׳ ובס׳ שני להצטת ביאת מ
: בקוף סי׳ ר״ע ז״צ אבצ ערצ ישראל-שמתו אחיו מחמת מיצה ׳  להלכות ק״פ סי׳ ז׳ ס
 דברי הכל סובצ ואוכל פסחו צערב וכן בפי' הרמב״ם ז״צ והוא מצשון הברייחא לבנמ׳
 והקשו ת£1 ז״ל חימא צריב״א כו׳ והחכם הר״ס ו״צ כתב ונלע״ל ללא קשי להא ערל
 ישראל אסיר אפי׳ נתרומה לרכנן לערל וכל הטמאים צא יאכלו בחרומה ובחגיגה תנן
 םבצ למעשר הוחזק צמעשר אסור צחרומה סנצ לתרומה הוחזק לתרומה ואסור צקלש וזה
ה מ מ  הערל כיי־ן שהיה חסור בתרומה על עתה אע״פ שמל צריך סבילה כלי לתכול ח

 וכ״ש כלי לאכולבקלש ע״כ:
. ׳ ס ׳ ח ׳  פרמ ט מי שהיה טמא וכו•׳ על סיף סי' ב׳ ברפ״ה דהצפותק״ס וסי׳ ב
 1 ופי' הוא ז״ל במת;*׳ לבםמוך שר׳ אליעזר סונר שצא מ־בעיא שאס היה יום

 י*ל חוץ צמוליעית שהוא בלרך רחוקה אצא אסי' היה תוך ירושצם וחלה או נשתבש היצובז
 ולא יכול ציכנס לעזרה בשעת הקרבן אצא שהיה בסוף השעה כשהניע צאסקוםח העזרה
ו כלין מי שהיה בלרך רחוקה יר״ע סיבר ט מאחר שהיה צפנים וצא יכוצ צהגיע נ  ד
 שלינו כדין אניס ע״כ ונלע״ל למשוס לקתני בס״פ לצעיצ לין אונן וכו׳ והכא צרב ששת
 דהלכתא כותיה באיסורי צגט רב נחמן ועול שרב אשי לייק ממתני׳ כותים כמו שנכתוב
 בסמוך בס״ל יכמו כן שכן פסק שם הרמב״ס ז״ל איצשריכנן למימר לאונן קתני בהל״הו
ק מש׳ייה סמך האי מתני׳ הכא לדין אונן לבגמ׳ אתמר היה בלרך  כלבעינן למימל ר
 רחוקה וכחטו עליי רב נחמן אמר הורצה ופסור מ; השני מיחס הוא לחס רחמנא
ן מי שהיה טמא או בלרך רחוקה מ ל תטא עציו ברכה ימנא אמינא צה ל ט  עציה ואי ע
 וצא עפה את הראכוז יעשה את השני מנצל לא* בעי עייל ורב ששת אמר צא הורצה
 מידחא לחייה רחלנרו כטמא וצא עשה כלום ״קוק לשני ומנא אמינא צה לתניא וכו׳ ואי
 ס״ד כדקא לייקת ממתני׳ אימא סיפא שנג או נאנש וצא עשה את הראשון יעשה את
 הפני מנצל לא* בעי עביל בתמיה הרי שגג והרי נאנס אצא מאי איס צך למימר נצא
 עשה לסיפא למזיל קחני בהלייהו ועליה קאי ולא עשה הכא נמי ברישא אונן קתני
י מתני׳ ל כלתנן לעיל האונן וכו׳ שוחמין אמר רב אנ ט  בהלייהו ועציה קא׳ לאי בעי ע
 נמי ל״קא לקחני אצו סטורין מהכרת ואלו חייבין בהכרת אהייא אי לימא אשגג ונאנס
 שגנ ונאנס בני כרת נינהו בתמיה אצא לאו אמזיל ואונן ורב נחמן אמר לעולם צא הנן
 אוץ ברישא ולא עשה אלרך רתקה קאי וסיפא ולאי מזיל מחסרא בה ועלה קאי וצא
 עכה לסיפא וחייטן בהכרת נמי עלה קחי והא לתני חייבין בלשון רבים איילי לחכי
ן רי . וכתב הרייס ז״צ וצ״ע בפי׳ הרמב״ס ז׳יל: שאלו פטו טן י  כטורץ תנא נמי חי
ן ?הכי*׳. מקולח חירק תחת הה״א ובפתח חחת הכ״ף גרסינן בי י  סי!1יח ואלו חי
 ולישנא דקרא נ;ס הברת הכרה וגר: וכתבו תיש׳ ז״צ נראה צר״י דמתני׳ קסבר שוחסין
׳ בטמא מת בששי דלא חזי צאורתא דאי קסבר י  הורקין על פמא pn ,והשתא איירי ממ
 אין שזתסין א״כ סמא למתני׳ אף כסמא שרץ או בטמא מת בשביעי שלו א״כ חמאי
 פטור מדברת כיין דיכול לטבול דהתניא בס׳ אצי דברים יכול וכו׳ ומ׳׳מ לא קשה מכאן
 ל״ב דס״ל אין כוחסין ומרקין על טמא שרן דכמה תנאי אשכחן לסברי כותיה דרב לאין
 כוהסין והא לכריך ציה צעיצ ממתגי׳ לזב שראה שתי ראיות היינו משום דרב עלה
. והקשה רש׳יי ו״צ וחימה צי אמאי צא אמר רב נחמן מנא  קחי ומוקי צה בשטבצ ע״כ
ץ וכו׳ דמלקאמר צמה ר ו  אמינא צה לקתני א״כ צמה נאמר לרך רחוקה אלא שאצו מ
 נאמר ש״מ לאי בעי למעבד עביל כרב נחמן לאי כרב ששת איצטריך לאי בעי למיעבל
. ובתום׳ כתוב עול ונראה לר״י לממתני׳ לקתני שאלו סטורין מן כ ״  ללא ליעביל ע
 ההכרת ליכא למילק כרב נחמן מלקחני סטירי; מכלל לאם זרק הורצה לאיכא למימר
ן ואתי שפיר י ר  לה״ה לאס זרק לא הורצה אלא איילי לקתני סיפא חייטן תנא רישא מו
 לרב אשי מייחי ראיה ממתני׳ לרב שכת ע״כ בשנוי לשון קצת. ולפי קי׳ רש״! ז״ל
 ותוספות שאלי פטורק מן ההכרת קאי אכל הני ל׳ לתנן במחט׳ אמי שהיה טמא או
 בדרך רחוקה וגםאשגנ או נאנס וחייבין כרת קאי אמזיל ואונן רמס׳ בגמ׳ כלכתיבנא
ק להרמב״ם ו״ל וגס לרעז״ל שתפס לרט ופירשו מתני׳ כסכטה לשגב או נאנס חייבין  א
ן אפי׳ אם לא עשו פסח שני לפי י ר ו  כרת אם לא עשי פסח שני וסמא ולרך רחוקה מ
 זה הא לקאמר בגמרא אלא מזיל קתני בהלייהו צריך צימר לסבירא ציה
 צהרמב״ם ז״צ שר״צ הזיל וצא עשה פסח שני אחר ששגג או נאנס בראשון חייב כרת
 אנל הכא נמי גני רישא לקאמר אונן קחני בהלייהו איני יולע ציישבו ללפתו ו״ל
 וגם שם ביל פסק כן וצא השיגו הראבי׳ל ז״צ עצ זה מכאן רק מלרך סברא ע״ש:
 ב אחו היא דרך רחוקה. ירושלמי פ׳ אצו לברים נפכח מ״חי לה בסי׳ הרמב״ס
 ורעז״למן המוליעית הוא מקום רחוק מירושלםמהצך ס״ו(מיצ) והוא שיעור מהלך אלם
ץ הערבים שהוא שעת הקרבת הקרבן ע״כ. אמר המלקס קצת  בינוני מהנץ החמה על נ
י ששה עשר מילין מהלך מהנץ החמה ועל חצות היום ' מוכח למ מ מ  קשס צי לנמסקנא ל
 שהוא שטת הקרנת הקרבן: ועל מה שפי׳ רעז״צ שהוא שעת הקרנת הקלנן כחנ הר״ס
ט אם  ו״נ אץ לשונו מכוון למה יש לנו לשער מהנץ החמה על שעת הקרבת הקרבן ו
 אינו«טצ לבא בחחלת שעת הקרבת הקרבן יקרא לרך רחוקה אמנם השיעור הוא ס״י
 מילין שהוא מהלך אלם בינוני מצאת היום על םקיעח החמה שאז אינו pt שחיטה שלם
, שהיה  קדשי׳ נססל נשקיעת החמה ומלשון הרמב״ם ו״ל לא משמע הכי שכתנ ח״ל מ
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ממי אמר רג . ו כ ״  אומר קולם לפסח תמכר שלא במום אחר הפסח תבוא שלמים ע
 הונא בריה לרב יהושע ש״מ בעלי חיים נלחץ לקתני תרעה ולא תקרב שלמים היא
 גופה שזו היא ראייתה מתחלה שכל מוחר פסח קרב שלמים (הגהה משמע מן התיש'
 דבפ׳ האיש מקלש לף נ״ה ע״ב לבור המתחיל למייתי להא לאמרי׳ בכל לוכחא פסח
' וסמיכה ונסכיס  שלא בזמנו שלמים הוי היינו לחומרא להשעינו שתי מתנות שה[ ל
 ותנופת חזה ושוק לוקא. אכן גם נאכל כלץ פסת לי׳ום ולילה לקאמרי התם לע״כ האי
 תנא קסבר למביאי׳ קדש•׳ לבית הפסול מלקאמ'בסמוך לסבר פסח שלא בזמנו שלמים
 הוי אע״נ לפסח אינו נאכל אלא ליום ולילה ושלמים נאכלים לשני ימים ולילה אלמא לא
 חייש מן האכילה ע״כ. ותימה גלולה הוא בעיני לע״ל אם כל המשםות שמוזכר בהס
 שהפסח נעשה מותרו שלמים הזז לוקא כר״ש לס״ל הכי במתני׳ לבסמוך כמו שאכחוב
 שס גם״ל. ועול קשה להא אדרבא הכא אמרי׳ דאתיא ללא כר״ש מטעם אחר וללילהו
 לוקא כר״ש אי לכל הפחוה כתנא דס״ל כר״ש בחדא ופליג עליה בחרא והא ליש הצכתא
 כר״ש דש״ל דמביאין קדשי׳ לבית הפיסול. זע״ש ג״כ בדבור המתחיל שלא בזמנו והלבר
 קשה בעיני וצ״ע לע״ד ולא ראיתי בדברי הרמב״םז״ל רמז לדבר לא בפירושו ז״ל ולא
 בחבורו ז״ל). ודלא כר״ש דאמר בעלי חיים אין נדתין ומרישא נמי שמעי׳ לה אלא
 משו׳ דמהא שמעי׳ תלת נקש לה הכא וש״מ דחוי מעיקרו היי דחוי דהא נקבה אי
 זכר בן׳שתי שנים מתחצתו יצא נראה צמה שהוקדש וקאנו׳ ירעה ולא יקרב שלמים הוא
 עצמו ואיכא צמ״לינבי סוכה פ׳ לזצב הגזול דף ל״ג דאין דץזוי אלא הנראה ונדחה
 וש״מ יש דיחוי בדמים לאפי' לבר שלא קלש מהחלתו קדושת הגוף אלא לקדושת דמיס
 דהוי מליקרב לבסוף דלא תימא אץ דיחוי אלא בדבר שקדוש קדושת הנוף ונדחה
 מהקרבה א:ל קדושת דמים לא אלימא למידהי קמ״צ. והקשו חוס׳ ז״צ ימכרנה כמות
 שהיא בלא מום היון שמעולם לא נ׳תקלשה קדושתי הגוף ותרצו דצ״מימקדיש נקבהלפסהו
 לפכח קרב שלמיס אחר הפסח והיא רא;־יס לשלמים אם חחלה הוקלשה לכך. אלא אפי׳
 מקדיש נקבה לאשמו אמרי׳ באלו קדשים תרעה על שתשתא: ותמכר ויביא בלמיה אשם
. עוד הקשו כ  ^אפי' ר׳יש לאמר החס תמכר שלא במים מולה הכא כלפרישית ע״
 ז״ל הימא צר״י הא כצ לחוי מעיקרו הוי ליחוי בלמים ואומר ר״י למשבחת צה להוי
 מעיקרא בקלוש קלושה הגוף כגון ששחט וקבל הלם בכלי שיש בו מיס לראשון ראשון
 דחוי הוא הלכך אפי׳ אש לבסוף רבה הדם ויש בו מראיח לס הוי לחוי ע״כ וביד
ת וכו׳. גמ׳ ת״ר המפריש מ ו ו ח ס ת פ ש א י ר פ מ  פט״ו להל׳ מעשה הקרבנותסי׳: ה
 את פסחו ימת אם בכו ממונה עמו יביאנו צשס פסח דעדיין יש צו בעליס;אין בנו ממונה עמו
 יביאנו צשס שצמים ובעי בנמ׳ למית האי אמת אילימא דמית קודס חצות בכו ממינה עמו
 יביאנו לשם פכת אמאי הא תלה אנינות עליה מעיקרא פי׳ רש״י ו״צ בלשון שני ותו לא תייצא
 עליה חיונא דפסת דהא דתנן בפירקי׳ דלעיצ דשוחשין על האובד ה״מ הי;א דחייצא
 עציה חובת פסח ברישא והדר חצ עליה אנינות. אצא דמית אחר חצות אין בנו ממונה
 עמו יביאנו לשם לשלמים אמאי הא קבעיה חנות לפסח ואידתי משלמים דהא תנן הפסח
 העומד בחצות ולא הקריבו ירעה ומשני רבא לעולם דמי־ קודם חצות ימאי יביאנו לשם
 פסח לשם פסח שני אש לא עשה אה הראשון מפני אנינותו ורבינא אוקי לה במסקנא
 כגון שהפרישו אחר חצות ומתו בעליו אחר ח:ות בנו כמכה עמו יביאנו לשם פסחדחיובא
 דפסח חייצא ברישא קולס לחייל עציה• אנינות ומזדהר משו׳ חובת פסח דחיילא עליה
 ברישא אין בנו נמנה עמו יביאנו לשלמים דכיון דבחצות עדיין לא הופרש אין כאן קבע
ח ס פ  לפסח צידחות וקסבר תנא דידן חצות ממש קבע ולא כל שאר זמן שחיטה: ח ה
. לא שיין לפרש כאן לזבחים היינו שלמיה דא״כ הוו כולן קרבי; ם י ח ב ז ב ב ר ע ת נ  ש
 שלמי' להא קיימא לן למותר פסח קרב שצמים אצא אשם א׳ עולה וכדמפ׳ רעז״ל והוא
 מועתק מרש״י ז״ל וגס',יכול להחערב עם חטאת של שעיר נשיא שהוא ג״כ זכר:
. סי׳ הרמב״ם ז״ל נאמר על דרך הדמיון שישוה האחד דיני ו ת י ב ר מ ת ו מ ד ה י ס פ י  ו
 והשני דינר וחצי והשלישי שני דינרין נמצאו בידיו מן השלש כבכיס ד׳ דיכרין !מצי אז
 יתחייב להביא שלש בהמוח ב׳ מהם בשנים שכיסידיכרץ ואחד בשני דינרץ וחצי וזהו
 אמרם ויפסיד המותר מביתו ע״כ. וכתב עליהם הרב בעל הוספה יום טוב שאינם מומי[
לי בנקודה . נראה דשפיר טפי להיגרס £כ ו ל כ א ם י י נ ה ת כ ר ו כ ם ה  לו: רש״א א
 צירי תחת היול וראי אפסח ואבנור - ור״ש ס״ל בכמה דוכתי שכהבהים כבר בפ״ח
 לשביעית סי׳ ז׳ למוטב להביא קלשים לבית הפסול ולמעט בזמן אכילתן מלנתלן לרעייה.
 ורבכן ס״ל לירעה וממתין לו על שיומם ויביא בהמה שמיכה כיפה שבהן'זנימא כל
 היכא לאיתי׳ לפסח היתול קלושתיה אהכך מעות ומייתי בהנך מעות שלמים כלץ מותר
 הפסח ואכיל צכל התערובות בתורת בכור בעל מום שאין נשחט באישליז ואין נמכר
 באיסצי! ואין נשקל בציסרא דבכור נאמר בו צא תפדה ואין לו פדיון ואינו תופס את
 דמיו ואינו יוצא מקדושתו לחול על המעות אלא כאבל במומו לכהןוסשח בר פדיון הוא
 כשאר קרבנוה ואינו נאכל בלא פדיון ואם היה מכיר הפסה שנפדה היה שותפו ומוכרו
 באימציז אס ירצה ואיתא בתוס' פ׳ א״צ הממונה לף כיס זלס׳ התכלת דף מ״ס וביד פ״«
ה וכו׳ על סוף הסרק ח ס ד פ ב א ח ש ר ו ב  להל׳ פסולי המוקלשין סי׳ י״ב י״ג: ט ה
׳ ר״פ האיש מקדש וילפי׳ התם לשלוחו מ  פ״ג דהל׳ ק״פ סי׳ ד׳ ה׳ ו׳ ז׳ ח׳ והובאה מ
 שצ ארס כמותו לענין קלכיס מקרא לכת•׳ ושחטו אותו כצ קהצ עדת ישראל וכי כל
. ועיין במ״ש שם ר״פ האיש מקלס  הקהל םוחסץ אלא מכאן ששלוחו שצ אדם כמותו
ן ח ל א ש מ ה ש פ י ר ש ת ה י ב א ל צ : ושלו י ׳  גס במה שכתבתי בפירקין דלעיל סי׳ ז

י וכו׳ כצ״ל בפי׳ רעז״ל. •וכתוב בספר מהד* ו שהר ל ש ך מ ש מ נ ן ו ט ראשו ה ש  נ
 קוצץ ז״צשרש ע״ו עיינתי במשנה פ׳ מי שהיה טמא ומצאתי בשני גמרות לאם אין ידוע
 או שנשחסו שניהם כאחת להוא אוכל משלו והם איכס אוכלים עמו עכ׳יצ המשכה . אלא
 כבאתת מן הגמרות הועברה הקולמוס ע״ג תיבה אין כאילו נמחקה תיבה אץ ונשאר
 והם אוכלים עמו לא ילעתי אס הוא מחלוקת כוכחאית ע״כ בקיצור ועיין עול • שם:
. ירושלמי א״ר יוחנן דרי נתן היא לאמר-יוצאין בזריקה י ת פסח שנ ו ש ע ל ן מ רי פטו  ו
ן רי פטו ם ישרפו ו ה י נ ן ש ט ראשו ח ש ה מחן נ ז ע אי ו ד ס אין י א  בלא אכילה: ו
ה מהם נשחט ראשון שניהם יננאין . וכחב ה״ר יהוסף ז״ל ואס אין ידוע אי ח שני ס פ  מ
ו ב ר ע ת נ ת ש ו ר ו ב י ח ת  לבית השריפה כצ זה צא מצאתיו בכצ הספרי׳ שלפני ע״כ: י ש

 ססחיהם

 דבריו סתומין הוכרחתי להעלותן על ספר דודאי דמסני שהדבר פשוט וברור בעיני הרבנים
 הקודמין ז״צ לא הוצרכו (פרשו והכי דייק לישנא לגמרא לבשתי המימרות אשר שס
 קהמר אותן טמאי מתים אינם עושין וכו׳ כלומ׳ אבל הטהורים כדינם והזבין כדינם
 כדכתיבנא והכי כמי יתפרש לשון כדחין דאיתא נרש״י ז״ל •שם פ׳ אלו דברים דף ס״ז לר״ל
 נדחין לפסח שכי וכמשמעות פשט הלשון בכל המקימו׳ וכן נמצא בהדיא בספר לקח טוב
 להחבס החסיל הר״מ נאגר ז״צ על אוחו הלשון של רש״י ז״ל אשר שם פ׳ אלו דברים
. יש מיחקין מלת מכרת:  נדחין לפסח שני בהדיא עיין עליו: ואם אכלו פטורין מכרת
ר פוטר. עז  וגם ה״ר יהוםף ז״ל מחקה: ירושלמי תני ר״מ מחייב ור״ש פוטר: ור׳ אלי
 בתורת כהכים פ׳ צו פציג עליה ר' יהושע. והתימה על ה״ר יהוסף ז״ל שהגיה אצעזר
 בלי ׳יל : פוטר אף על ביאת מקדש. פושר הזבין והזבות אס נכנסו פסירין מכרת
 דביאת מקדש שהפסח בא בטומאה: בסוף פי׳ רעז״ל דכיצהו איצטריכו לחלקם
 למחנותיהם. אמר המלקט הכי מבואר בגמ׳ בפ׳ אלו דברים בפסח דף ס״ז והביאו רעו״צ
 בכ״א דמסכח כלים ט׳ ח' יכלע״ד דר׳ אציעז׳ ס״צ דחרתי שמעת מיכה: וביד פ״ל
 דהצכות ביאת מקדש סי׳ י״ב ובפ״ז דהלכוה ק״פ סי׳ ז' וכהב שם דטמאי מגע טומאות הרי
ן פסח מצרים סיף פ״י דהצ׳ ק״פ: ך א״ר : המר. בי ה  אלו אוכלי; כמו טמאי מ
׳ ח׳וברפ״גדהלכות ו ע שמעתי וכוי. עד הוף סי׳ ה פ״ד דהצ׳ ק״פס׳ ד׳ הי ש ו ה  י
 המירה ימייהי צס בזבחים ר״פ ב״ש ־. אני אפרש וכו׳. גמרא אתמר רבה אמר קודם
 שחיסה וצאהר שהיסה שנינו דוקא במשנתט וצא שנינו בה זמן שחימה דהיינו חכות
 ואשמעי׳ לאפי׳ היה אבוד בפעח חצות אם׳ נמצא קודם שחיטת השני הוא נקבע ונדחה
 הואיצ וכלחה מצהקריבו צפסח ר׳ זירא אמר קולס חצוח וצאחר חצות שנינו שעה' הצוח
 היא הקובעחו בפסח שאם נמצא קולם חצות קבעתיה חנות שהרי נראה וכי צא אקרביה
. כחנאי י ח  לחייה אבצ נמצא אחר חצות אפי׳ נמצא קולם שחיטה אין כאן קביעות וצא ד
 הפסח שנמצא קולס שחיטה שלשני ירעה לאחר שחיטה יקרב ר׳ אציעז׳ אומ׳ קולם תנות
 ונתכפר באחר ירעה אחר חצות ונתכפר באחר יקרנ זה שצמים ואע״פ שבשעת שחיסח
. וצא יקרב הוא עצמו שצמים לאין ב א ת ס י  השני הרי הוא עומל בפנינו: ירעח עד ש
 זה כנותר פסח וכן תמורתו: ובגמ׳ קאמר רבא בלשון שני להאייכמנא קולס שחיטה לקתני
 בה וכן ממורחו. לא שנו אצא שנמצא קודם שחיטה והימר בו קודם שחיטה אבל נמצא קולם
 שחיטת הפסח והימר בו אחר שלדטה חמורחו קריבה היא עצמה שלמים מ״ש כי קבעה\שתיסה
 מידי דחזי לה אבצ מידי דלא׳חזי לה כלא היקדש עדיין צא קבעה ולא גלחה כלי להצריכו רעיה
 ,ואביי מותיב ליה וקחי בתיובהא ולצישנא קמא לבגמ׳ דקאמ׳ דהאי לא שנו דרבא קאי אסיפא
 דקתני דאם נמצא אחר כחיטה הפסח קרב שצמים וכן חמורהו ועצה קאמר לא שכו
 דחמורתו קריבה א!א שנמצא אחר כחיטה שאפי׳ הפסח לא נדחה אבל נמצא קודם
 שחיטה שהוא עצמו נדחה אע״פ שתמורתו לא נדחיח בידים אינה קריבה שהרי מכח
 קדושה דהויה באה פריך עציה אביי מברייהא ומשב* לה ולא קאי בתיובתא: לאחר
 הפסח וכוי. והוא הדין דמני ר׳ יהושע למיתני בפסח עצמו יש פסח קרב ויש פסח
 באינו קרב אלא הא רמ׳׳ל דאיכא חמורת הפסח דלא קרבה וצא אמריי מתחלחה שלמים
 היא ואכי׳ המיר קודם שחיטה לא קבעתה זמן השחיטה בשם פסח ואין בה דיחוי אצא
 אף היא נקבעח בכסח ונדחית: מתיך פי׳ ר״ע ז״ל שכתב לאחר הפסח כלומר ואס צאחר
 5חיטת השני וכו׳ משמע קצת,שלא היה גירש בלשזן המשנהצאחר שחיטת הפסחוי׳׳ס
 ג״כ דליתה.. נס ה״ר יהוסף ז״ל הגיה יימכר ויביא בדמיו שלמים וין תמורתו אחר
 הפסח יניא שלמים ולן תמורתו. ובזבחים פ׳ בית שמאי דף ל״ז אמריי דרי יוסי הגלילי
 יליף דחמורת הפכח אינה קרעה כלל אפי׳ שלמים מלכתי׳ גבי בכור קדש,הם צשון

 רבים והם מיעוסא הוא דבכור ומעשר ופסח קריבין הן עצמן ואין תמורתו קריבה וצר׳
 ישמעאל אמרי׳ ההם ד>יף ליה מדכחיב גבי פסח ואמרתם זבח פסח היא הוא למעט
 ולומר הוא קרכ ואין המירהו קרבה. ומהברייתא דאוהע מיכה אביי לרנא יליף נמי
 לאין תמורת הפסח קרעה צפני הפסח ממיעוטא להוא אבל אחר הססח מרבה לה
 לקרינה שלמים ממלת אם כבש לקרא יתרא היא למכתיב בתריה ואס עז ולאי מכצלא
׳ בברייתא לריש כבש לרבות את הפסת מ  הוה שמעי׳ לעל השתא בכשב מיירי והכא מ
 לאליה כשהוא אומר אס כבש לרבות פסח שעברה שנהו ושלמים הבאין מחמה פסח
 כגון חגיגת י״ל א״כ כגון תמורתו או פסת שנתכפרו בעציו באחר לכצ מצות כלמים
 שמעין סמיכה ונסכים ותכיפת ח:ה ושוק וכשהוא אומר אם עז הפסיק הענין לימל עצ
 העז כאין מעוכה׳ אליה פי׳ להקריב אליה שלה למזבח וכתב רש״י ז״ל י״מ עז אין לו
 אליה וכימות הוא בידם שהרי ממקיס שהכליות יועצות היא ניטלת ועול מה לימל הכתוב
ו וכוי. רעז״ל פי׳ לויפלו לנלבה ה ס פ ה ל ב ק ש נ י ר פ מ  הואיל ואין לו עכיייל ז״ל: ז ה
 היינו עולות וכן פי׳ הרמב״ם •ז״ל וכן הוא בירוש׳ אבל רש״י וחוס׳ ז״ל נראה שהם
 ז״צ גורסין ויביא בדמיו בלמים וז״צ רש״י ז״ל ירעה עד שיסתאב ויביא בדמיו שלמים
 דקבעתיה הפרשה אע״פ שמעיקרו דחוי הוא והרי הוא כבעצ מום קבוע שנדחה שאין
. וז״צ תיס' ז״צ המפריש נקבה צפסח כ ״  הוא עצמו קרב שצמים אלא דמיו ע
 ולו׳ ויביא בדמי׳ שלמים אומר ר״ת דהא דקתני ויביא כדמי׳ שלמים היינו
 כשנכחיירה אחר הפסח כמו כזצה בבא דלעיל אבצ קודם הפסח יביאו
 בדמיה פסח וכן מחלק בהדיא בברייחא בהמורה באלו קדשים ע״כ ואיתה ברייתא
 בס״ס בתרא לכריתות. ותום׳ פ״ק לזבח*׳ דף י״א כחבו דרכינו שמואל מוחק שלמים
 וגריס יביא בלמיה פסח לשלמים למה יביא הרי קלוכים הם צפסת וש״מ יש ליחוי
י בגמ' ה׳יפ יש בדיח1י בדבר שאין בו אלא קדושת דמים ולא קלושת מ א  בלמים מ
. !ר״ת אימי דאין ח ס  הגוף וה״נ' אמרי׳ בחמורה בפי אלו קדשים דתמכר ויביא בלמי־ פ
 למחוק הספרים מאלו קדשים אמרי׳ נשתיירה אחר הפסח תרעה עד שתסתאב יתמכר
 ויביא בדמיה שצמים. ומתני׳ דמי שהיה טמא בכהי׳ג מיירי בנשתיירה אחר הכסח ופירוש
 של יש דיחוי בדמים הוי יש דיחוי בדבר שאין בו רק קדושת דמים ולא קדושת הגוף
 ע״כ מתוספות מונהות שמצאתי שם בזבחים פ״ק דף י״א.ובמשנה שבדפוס הגמידהכא
 שכחוב שם ויפצו למיו לכלבה לשלמים נלע״ד דודאי חדמינייהו טעית הוא. אע״פ שצא
 הגיהו לא רש״צ ולח רב״א ז״ל. ירוש׳ כתיבה יל מתני׳ ללא כלבי וללא כל״ש לתני
 גידם צפסת תהא רועה עד שתסתאב זיטא בדמיה פסח אחר הפסח תבוא שלמים ר״ש



 מסכת מלאכת שלמה פםתם לד
 וכן נראה מדלא קתני לא יסחות לשון יחיד וליכא למימר דיפחתו אארגע כוסות קאי
 דא״כ הל״ל ד' כוסות בלא מ״ס והא דקאמ׳ מן החמתוי לא ימנע מלקבל נדי לקיים
 ד׳ כושית תיש, ז"ל ח״ל הירושלמי אייר חייא בר אנא לפי שאין ערב לאדם לאכול

 מן הקופה וכאן אפי׳ מן התמחוי ע״כ ועוד דקדקו תום' ז״ל מתוך הלשון דולא יפחתו
 לו משמע קצת שאין מתנין לבניו ולבני ביתי כי אם לעצמו והוא מוציא את כולן בשלו
 וסברא הוא דמ״ש ד׳ כוסות מקדוש דכל השנה דאחד מוציא את כולן ומיהו שמא
 נס בקדוש היה לכל אחד כוס כדמשהעוכו׳ ובסיףדבריהם השצוז״צ ונראה להחמיר
 ולהצריך ד׳ כוסות לכל א׳ ואי והמחמיר צריך ליזהר שלא יהא כוסם פגום דאמרי׳
ד ד׳ כוסות של פרעה וכים פרעם נ . ידוש׳ רינ״ל ד׳ כיסוח מ כ ״ ׳ מעמו פגמו ע מ  מ
 בידי ואשחט אותם אל כוס פרעה ואץ את הכיס על יד פרעה ונתת כים פרעה
ד ד׳ מלכיות ורבנן אמדן כניד ד׳ כוסות של פורענות שעתיד י : ר׳ לוי אמ׳ מ  בידו
 הקב״ה להשקות אח אומות העולם קח את כיס היין החמה כוס זהב בבל ביד ה׳
 כי כוס ביד ה׳ ורוח זלעפות מנת כוסם וכנגדן עתיד הקב״ה להשקות את ישראל
 ד׳ כוסית של כתמות ה׳ מנת חלקי וכוסי דשנת בשמן ראכי כוסי רויה והדן כוס
. וכתב הריין ז״ל ונראה שלפיכך נהגו לומר שפוך תמתן בכוס ן  ישועות אשא הרי
 רביעי. יבנמ׳ אמרי׳ דלית בהו משו׳ זוגות ולא משו׳ כשפים דליל שמורים הוא צילה
 המשומר ובא מ; הנחיקין ועול לקיימא לן כוס של ברכה מצטרף לטובה ולא לרעה
 ועוד דד׳ כוסות תקינו רבנן דרך חירות כל חד וחד מנוה באנפי נפשיה הוא ואין
ע ז״ל צריך להגיה דחק במסכת פאה ומי שיש לו מזון  מצטרפין זה לזה: בפי׳ ר״
. נלע׳׳ד דהכא עיקר ס ו כ ת ה ו לו א ג  שתי סעודות לא יטיל רן התמחוי: ב מז
 סלוגתא דבית טמאי ובית הלל וברס׳יח לברכות א:ב אינך אחריני לתני התם
 תגייה דהוי דברים שנין בית שמאי ובית הלל בסעודה אף על גב דמתנייא
ו י נ פ ו ל א י ב : ג ה יג  התם בריכא. וניד שם פ׳ שביעי סי׳ י' ובטור א״ח סי׳ תע׳
. וכתבו יתוש׳ ז״צ הביאו לפניו פרשב״ס ירקות ואין נראה מרלא ת נרסי׳ ר ז ח ל ב ב ט  מ
 קתני בהדיא הביאו לכרי חזרת כדקחני כסמיך הביאי לפניו מנה ונראה כפי׳ ר״ח ו״ל
 הביאו לפניו שלחן שהרי אין מכיאין שלין עד אחר קדיש ועל השלץ מונח החזרת
 ע״כ. וכן פירש בערוך ערך פרפרת וז״ל פי׳ הביאו לפניו השלחן מטבל בחרונך
 החזרת ומברך ב״פ האדמה ומפסיק עד שהוא מניע לפרפרת הפת והיא עת אכילת
ת סרש״י ז״ל דמאי מטבל מטפל דלא ניחא ליה לסרישי ר ז ח ל ב ב ט  המצה ע״כ: מ
 מטבל ממש שהד עדיין לא הביאו לפניו חריםת לנתר הכי קחני לה והכריח הרץ ז״*
 דודאי בטבול ממש קאמר ובחרזסת ואע״ג דנתר הכי קחני הביאו מצי? וחזרת
 וחרוסת צאו למימרא שלא הביאי לפניי החרושת קולם לכן אלא הבאה דרישא שא»
 אלא מה שהוא צריך ('שעתי לא קאמר הביאו לפניו כך וכך להא לא קחני
 אצא הביאו לפניי סתמא ומטבל בחזרת היינו לומר למטבל 1במה שנהגו להייגו
 בחרוסת אבל הבאה לסיפא שאינו צריך לה עכשיי על לאחר ההנזם ואעפ״ב
 מביחין לפניו מכוס הכירא דתיכיקות בדילה קחני הביאי להביו מצה וחזרת
 וחרוסת ועול לאיצטריך ליה למנקט חרוסח יסירא למיחני אע״ס שאין חרוסת
ת פרפרת פ ת ה ר פ ר פ ע ל י ג מ ד ש  מציה ופלזגתא לר״א ב״ר צדוק ע״כ: ע
 קרי המריר שאוכל אחר המצד ופרפרת כלומר ממשנת המאכל כמו סרסראוח
 לחכמה שהירקות ממשיכות הלנ למאכל ומדקרי למרור פרפרת רמז במשנה דמצה קידמת
 למרור כדאמרי׳ בגמ׳ חוס׳ ז״ל: וכתב ה׳׳ר דוד אבודרהם ז״ל וגם אחר המרור אין
 לירך בירא נפשות לפי שחובת אכילתו היא עם המצה שנאמר על מצוח ומרורים יאכלוהו
 וא״כ נחשיב אותו כדברים הבאיש בתיך הסעודה מחמת כסעודה שאין מעונין ברכה צא
 לפניהם ולא לאחריהם יכן במשנה קורא אותו פרפרת השת דהיינו חזרת עכ״צ ז״ל.
 ובגמ' מס׳ דהאי לבעי תנא דידן תרי טבולי צאו משו׳ דהיישי' שמא לא נתכוון לשם
 מרור בטיול ראשון הואיל ובירך עליו ב״פ האדמה כ־אר ירקות דעלמא ומצות צריבות
ק סיר מצית אינן צריכות כוונה והאי דבע׳ חרי טבולי היינו טעמ׳ י  כונה דלעילס תנא ל
 כדי שישאלו התינוקות והא דלא אשמעי׳ בשאר ירקות בסביל ראשון הא קמ״ל דלא תימא
 לוקא כי איכא כאד ירקות הוא דבעינן תרי טבולי משום תינוקות אבל תזרת לחודיה לא
 עבדי משום הכירא דתינוקות להקדים אכילת מרור קודם זמנו קמ״ל ור׳ יוסי סציג עליה
 דת:א דידן בברייתא בגמ' וסיר למשוס למצות צריכות כונה מש״ה מטבל פנייה במרור
ה לפי שעקרו השצחן לפני מי שאומר צ ו מ י נ ו לפ א י ב  דאכתי לא נפק ידי חובתיה : ה
 ההגדה ועושה הסדר קחני הביאי לפניו מצה ועקירת שלחן היא כדי שישאל הבן ואביו
 עינה עדיין יביאו שלחן לעשות טבול ש:י זהבן"שיאל למה א:ו משבילין שתי פעמים ומיל
 כשעוקרין השלחן מחיירין איתו לפניו והמצה והמרור עליו שהרי צריך לומר בהגדה מצה
ן מפ׳ י ל י ש ב י ת  זו מרור זה וכדאמרי׳ לחם שעינין עליי דברים הרבה תוס׳ ז׳יל: ושנ
 רב הונא בגמ׳ אפי׳ סלקא וארוזא חזקים אמר אפי׳ דג ובינה שעליו ורב יוסף חמר צריך
 בני מיני בשר אחד זכר לפסח ואחל זכר לחגיגה והכלי חוס׳ ז״ל דתרו״הו מבושצין או
 צלויין כיין לסתם לן תכא בסמוך כבן מימא לאמר חגיגה נאכלת צלי כן כתיב בהגהות
 מיימוניות: ריינא אמר אפי׳ תתיכת בשר ומרק שנתבשלה עמו: והתימה על הר״ר יהוכף
ת ואש תאמר אמאי לא י צ ת מ ס ו ר ן ה פ שאי ״ ע  ז״ל שמתק מלות ישני תבשילין: א
 א:יא חרוסת ומבשל חזרת דמציה וי״ל דכיון דכל עיקר מרור לא כתרן רק בסביל
ת ו צ ת מ ס ו ר ן ת פ שאי ״ ע  בחרוסת משום קנא צא מקרייא בטול בכך חוס׳ ז״ל: א
 ה״פ אין מלוה אלא גם חובה משים קפא סמ״ק בס־מן קמ״ל: ומצאתי שכתוב בתיסס׳
י ועל שם זה נקרא חרוסת מלשון חרס זכר לטיט ופירש רש״י ז״ל חרס שכותשין  יום מו
 בי הדק זכר לטיט ע״כ. ואני הלייט זכורני כי גיללותי כסתפקתי כהכנח לשון זה אם
 היא כדבריו וחקרתי נם שאלתי את פי כמה חכמים מעיינים ושום אחד מהם לא מנאי
 לבו לומר אלא כלשוך רש״י ז״ל מוטעה וצריך לה:יה והריסת שטתשין אוהו הדק וכו׳:
ת ו צ ר מ מ ו ק א ו ד ר ב״ר צ  וזהו אע׳יפ שיש קצת רמז לדבריו מספר תניא: ד׳ אלעז
 והלכה כמותו וכן פסק ביד שם פ״ז סי׳ י״א אבל כאן בפי׳ המשנה כתב דלדעת ר״א
ל א ו ן ש כ כאן ה  ב״ר צדוק חייב לברך אקב״ו עצ אכיצת חרוסת ואינה הלכת ע״כ: ד ו
 ביד שש פ״ז סי׳ יי. וכתוב בספר לבוש התור בסימן תע״ג וז׳יל וכריך שישמר כבכל הציצית

 אין

 פסחיהם פי׳ קודם כחיטה וכולה מתניתין מבוארת יפה כבר בפירוש רעז״ל אלא שצריך
 להגיה שם וחמשה אנשים שבכל חבורה וחבורה מחחצקין צחמשה פסחים שאס החציפו
. גם סמיך לסוף הדבור צריך להגיה הרי ידי ארבעתנו מסולקות מארבע ססחינו ׳  וכו
. ק ד מן השו ח ו א מ ה ע נ מ א זה מ . נכ״י נמשכין: י ן י כ ש ו  בכל מקים שהם וכו׳: מ
 ואומר כל מקום שהוא פסח שלי הרי אתה כמנה עליו ושמעון ג״כ ממנה עמו חת יהודה
 מן השוק וראובן בא לו אצל פסת שמשך לו שמעון ושמעון בא לו וכו׳ כדפי׳ רעז״ל:
ם פי׳ כל אחל לחברו. וכחב כחכם הר״מ דילונזאנוז״ל בתוספתא מרי ם או ך ה כ  ו
n וכך מצאתי בככ״י ע״כ. ובגמ׳לימא מתני׳ לקחני שנים »  מוכח דנרס" ול״ג ?
 שכחערבו פסחיהס דלא כר׳ יהודה דבעי שיהא אחד מבני חבורה ראשוכה קייס עציו
 דחניא ואם ימעט היית מהיות משה מצמד שמתמעטין והוצכין דואם ימעט משמע
 אם רצו מתמעטין ונמשכין ממנו ובצבד שיהא אחד מבכי חבורה קייס עציו דאם ימעט
 משמע שיש שיור דברי ר׳ יהודה ר׳ יוסי אומ׳ ובלבד כלא יניחו את הפסת כמות
 שהוא כך בלא בעלים ואס רצו כולן נימשך ימני עציו אחרים ברחצה א:ל אבני חבורה
 ראשונה לא קפיד קרא ובמחני' אותם שכים שהביאי מן השוק ודאי אינם חש ובין מבכי
 חבורה הואיל ולא היי בשעת לקיתתו וא״ב מתני׳ דצא כר׳ יהודה א״ר יוחנן אפי׳
 הימ׳ ר׳ יהודה כיון לאייר יהודה בפירקין דלעיל אין שוחטין את הפסח על היחיד
 מעיקרא לאימכויי בהדיה קאי ואפי׳ אין שם תערובות הלכך זה הבא מן השוק ונמנה
א  עליו בכל מקום שהוא ה״ל אחז מבני חבורה ראשונה אמ׳ רב אשי מתני׳ נמידייי.|
 דר׳ יהודה תיא לקחני וכן חמש חכירות של חמשה חמשה של חמשה חמשה אין א ל
 של חנתה יארנעה צא פי׳ חמש חכורות שיש כהן אחת של ד׳ אנשים ואין בה כדי
 לתת חצק אחד לכל פסח ופסח לא שרי מתני׳ מ׳יט לאו משו׳ דלא פש חד מבני
 חבורה גביה שאה נתחלפו פסחן של אצו צאותה חבורה שנתחדשה אח״כ כיש בה ד׳
 מד׳ חבורות ומאותה של ד׳ צא היה בה רל־׳ יוסי להוי סעמא משו׳ לצריך אחד
 מבעליו שימיה בו אח אחר אבל אחיורה ראשינה לא קפיד אפי׳ איכא בהו חבורה
 של ד׳ נמי איכא תקנתא כימנו מן השוק אחד עמהן כפל מקום שהוא פסחן ונמצא
ד צחלק אחד צכצ פסח וססת אלא שמעת מעה אבני חבורה  עליו חמשה אנשים כ

 קפיר ע״כ והכי ככני מיקי לה ר׳ יוחנן כרי יהודה בירושלמי:
ם אי גרסינן ערבי כיחא ואי גרסינן ערב הי׳ק עיכ ששוחשץ י ח ס י פ ק י ערב ך £ 
י תיסםות י״ל. ובילוש׳ משמע דגריס מ  * בו פסחים א״נ ערב פסח ראשון ו
וד. והמרדכי ז״ל כתב נראה דנרסי׳ ערגי ור״צ ערב פסח כבכל שנה  ערב בלא י
 וכנה א״נ נקט ערבי מכוס לישנא דקרא ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים
 ע״כ • ובגמ׳ מאי איריא ערבי פסחים אפי׳ ערבי שבתות !ערבי ימים טוגיש נמי
 דהניאלא יאכל אדם בערבי שבתות וייי־ס ר׳ן המנחה ולמעלה כדיכינכס לשבח כשהוא
 תאב דברי ר׳ יהודה ר׳ ייסי אומר אכל והולך עד שתחשך אמ׳ רב הוכא לאנצרכא
 אצא לר׳ יוסי דאמ׳ אוכל והולך עד שתח:ך ה״מ בערבי שבתות וערני ימים טובים
ה. וביד ס״פ ששי דהלכוה חמץ ומצה ופ״ז סי׳ ז  אבל בע״פ משו׳ חייבא דמצה מו
. הימ׳ אמאי ררי לה מנחה דאימשו׳ ה ח נ מ ך ל ו מ ח׳ ובסיר איה סי׳ חע״א: ם ׳  ז
 למנחה היתה קרינה בין הערבים הלא גה כ־חר קייבהמנחת המידין׳ ומנחת חגיתץ
ש אחר תפלת שידית ועוד לאמרי׳ בפ״ק לברכות הוי והיר בתפלת  ןי״ל בשחר יש 9
 המנחה שאף אליהו לא נענה אלא בהפצה המנחה וכמת בשעת הקרבת מנחה נענה
 .ולכך קרי להתפלת מנחה כאז היה כעת רצון תוס׳ ז״ל• ונתבהרמב״ן ז״לבפרשת
 בא אצ פרעה בפשוק בין הערבים למנחה ל־ ן מכוחה השמש והשקט אורו הגדול
ן מנחה גדולה. ומנחה קטנה שהזכירו חכמים ע״כ וקרוב י  כלמתרגמינן צמנח יומא ו
 לזה כתב ה״ר דוד קמחי ו״צ בשרש מנח: וכתב הריין ז״ל ואיבעיא לן בנמ׳ האי סמוך
 למכחה אי סמוך למכתה גדולה או שמוך למנחה קטנה ולא איפשישא הלכך מכקט
. אפי׳ התפצל ומשום מצה דבצא התפלל תפלת מנחה ל כ א א י : ל כ  צחימרא כליף ע״
 אפי׳ בשאר ימות השנה אסיר כדתנן בפ״ק דשבת חוס׳ ז״ל עוד הקשו ז״ל יא״תוהא
 אמריי בכל שעה בצקות של בוים ממלא אדם כריסו מהם ובלבל שיאכל כזית מצה
 באחרונה והכא אסור לאכול אפי׳ מבעול יום והרצו לי׳׳׳ל לבאותה סעידה ארם נוהר
י אין אדם נ׳הר ואוכל כל שבעו י ע׳  ואינו אוכל כל שיעי כדי שיאכל מצה לתיאבון אבל מי
 לסכר שעל הציצה יהא-ה ואדרבא יכיה שבע יותר כי• יתברך המאכל במעיו והא דדייק
ת הצלי אמאי ישתה פ ט  לבא לחמן בגמ׳ דתמרא גדיד דאי אמרת מ ישע ד סעיד בין ה
 אע״ג לכאורה סעידה א״ס נ:הר מלאכול כצ ״נעו כיינו משי׳ דשתייה אי אפשר צהזהר
 א״נ מבין ראשון ל::י דאיהא אגדתא והצל דוקא דדמי לסעודה אחרת ע״כ. עוד כתבו
 ז״ל עד שתחשך מקכין אמאי א־צטריך עד שתחשך סשישא ועוד דבגמרא גבי שבתית
 וי״ט צא קתני ציה ואומ׳ הרייי מקורביל לגבי מצה דו;א בעינן עד שהחשך כדתניא
 בתוספתא פסח מצהימרור מ:זתןמ:חתדך וטעמא הוי משום לכתיב וא:צו את הכשר
 בלילה הזה ומצה ומרור איתקשו לפסח אכל סעידת כבת וי״ט מצי אכיצ להו מבע״י
ו  כדאמיי׳ וכוי. ואומר מהיר יחיאצ ז״צ דכי פריך בגמ׳ מאי אריאע״פ ל״מ לש0יי מקנ
 ערבי פסחים מכו׳ דבעי צמיתני עד שתחשך דכבי אשמעי׳ באיזהו מקומן דקתניהפםח
 א־כו כאבל אלא בליצה והכא איב אירחיה חנייה בקוצר ורנינו יהודה זיל הירן דאתא
י איכו נאכל מיע׳ייכשאר קדשים ומיהו בירוש׳  לאשמועי׳ דאע׳ייג לשחיטת פסחים מכע׳
 בריש פירקץ תני ע״ש מן כמנחה ולמעלה לא יטעום כלום ע־ שתחשך ע׳יכ. ומן
 המנחה ולמעלה דקהני בההיא ברייתא דלעיל צרב הינא סמוך למנחה קאמ׳ במתני׳
 עול כתבו תוס' זיל עלה דההיא לשדי־ בנמ׳ מאי אריא ע״פ וא״ת אמאי לא משכי
 דתנא בפסח קאי כדמשני בפ׳ כל שעה גבי פת עבה זי״ל משו׳ דבפשח קאי אין לו
 להניח ערבי שבתות דתדירי בכל שבוע א׳׳ג הכא לאיכא למיטעי ולמימר דדוקא ערבי
 פסחים משו׳ חיובאדמצה לא הל״ל ע״פ ולן בריש מקום שכמו איכאלמיטעי דדויא
סב הסבה על נד שמאל. ד שי  בערבי פסחים אסיר לעשות מלאכה משו׳ קרבן ע״כ: ע
y ׳^פב היוד בפתח והסמך דגושה. מצה צריכה מ ׳ א ן נ ו ; י ר מ ״ ר ם ה פ ח ל ה ק נ ש י ז א צ מ  ן

י חורין שהוא זכר לנאילה. מרור אין צריך הס־.ה כהוא זכר לעבדות. יין נ  הסיה מ
. פי׳ רשגים גבאי צדקהוכרסי׳ צא יפחתו ו ו ל ת ח פ א י ל  צריך הסבהכצד׳ כוסות: ו

ר מד ע ו 3 



 68 טסנח מלאכת שלמה פסחיפ
 עצם הוה קשה אמאי חגיגה נאכלח קודם הא חגיגה הויא כמו פסח וקדשים באכלין &
 השכע דכחיכ •למשחה כדרך שהמלכים אוכלין דהיינו על השנע להט אינטריך נמי טעמא
 לשבירת עצם ע״כ ועיין במה שכתבתי לעיל פ׳ ששי ם׳ ג' (הגהה גם ה״ר יהיסף ז״ל
שי וכו׳ ביד שם פ״ז סימן י' ס שלי ו ו לו כ ג ז  הגיה מן הפסחים ומן הזבחים): ז מ
 ובטור א״ח סי' חע״ט וסי׳ ח״פ. ולא שמעי' ממתני׳ דברכח המיי; טעונה כוס דהכא
 ד׳ כסי חקיט רבנן משוס חיחח אלא טון דאיחנהו כל חד וחד ראוי שיעשה בו מנוה
 אבל בשאר ימות השנה לא בעי כוס שאף כאן מעיקרא אין הכוס בא בשביל ברכח המזין
. כך נמצא בקצת ספרים דצ״ג מצת ל ל ה ת ה מר א ו  אצא בשביצ חירוח: רביעי ג
 עציו ה״ר יהוסף ו״ל. גרסי' בגמ׳ ח״ר רביעי גומר עציו את ההצצ ואומר הלל הגדוצ
׳ רביעי גומר עציו את ההלל ואומר ס ר ' טרפון ע״כ. וכתב רש׳׳י ז״ל הכי ג  דברי ר
 עציו הלצ הגדול. ומפי בגמ׳ צמה נקרא הלל הגדזצ מפני שהקב״ה יושג ברזמו שצ עוצם
. וכן כתב הרשב״ם  כלכתיב הולו לאל השמים נותן לחם לכל בשר והיינו דבר גדול ע״כ
 ז״צ ותום׳ ז״צ כתבו רביעי אומר עלי.׳ הלל הנלול רביעי גרסי׳ ולא גרסי׳ חמישי אבל
 הרי״ף והרמב״ם ז״צ גרסי בברייתא כוס חמישי אומר עציו הלצ הגדול לבריל״ט. וכתב
 הריין ו״ל שהרי׳ז הלוי סיבר לר״ט פליג אמתנ«׳ לתנן בריש פירקין לא יפחתו לו מד׳
׳ על ועול ללא אשתמימ מל תנא למיתני ט  כיםות של יין ור״ט ס״ל לחמשה ולא נהירא ו
 ולא יפחתו לו מל׳ כוסית של יין ר״ט אומר חמשה והעלה למצוה מן המובחר לשתות כיס
ו ברכת י ר על מ ו א  חמישי ולומר עליו הלל הגדול ושכן מטין לברי הרמב״ם ז״ל: ו
. גמ׳ מאי ברכת השיר רב יהולה אמר יהללוך ופי׳ רשב״ס ו״ל יהללוך וגומלין ר י ש  ה
 בו בא״י מלך מהולל בתשבחות וזו היא ברכת השיר למתני׳ בלומר ברכת השבח ע״כ.
 וכתבו התיס׳ וקמ״ל לאפי׳ במקום שלא נהנו לברך אחרי ההלל בלילי הפסח צריך לכרך
 לאי נהגי סשיטא א״נ לאפי׳ במקום שנהגו ה״א לוקא בימים אבל בלילה אין צריך קמ״צ
. ועול כתבו ו״ל ר׳ יוחנן אמר נשמת כל חי נראה ה״פ אף נשמת כל חי אחר יהללוך כ  ע״
 לאלת״ה אק כמאן עבלינן יקורא ר׳ יוחנן לנשמח כל חי ברכת השיר לפי שבשבתית
 אומרים אותי אחר פסוקי לזמרה ע״כ וז״ל רשב״ם ז״ל בתלמול מוגה ור׳ יוחנן אמר
 נשמת כל חי יהללוך ונשמת כל חי דהיינו ברכת השיר למתני׳ לאילו יהללוך אנו אומרים
 בכל יום שאומרים בו את ההלל ומ״ש ליל פסת לכקט אם לא להוסיף עול ברכה אחרת
. כתב ה ת ש א י י ל ע י שי לרב ן שלי . נפירקין לף קיי׳א: כי ת ו ס ו כ ן ה  ע״כ: בי
 רשב״ם להה״נ יין שלפני המזון אינו משכר ואם רצה לשתות בין ראשון לשני ישתה להא
 לא ממעט תנא אלא בין שלישי לרביעי. וכ; כתב הכצ בו בשם ה״ר יונתן ז״צ בסי׳ נ׳
 וכתב עול למ׳ימ ראוי להזהר שלא לשתות ק ראשון לשני אם לא לצולך גלול לאיכא
 לסימר להאי לנקט בין שלישי לרביעי ולא טהר כין ראשון לשני משום למילתא ללא
 שכיחא היא להיות אדם שותה כ״כ קולם אכילה שישחכר וימנע מעשות הסלר ע״כ והר״ן
ת ס ט  ז״ל כתב בדף רנ״ב *?:PP** דצא יפחתו לו מד׳ כוסות של יין דאע״ג דאמרי׳ דבין ה
 הללי אם רצה לשתות ישתה משמע לולאי דהיינו בין כוסות אבל לא באמצע הכיס
ס לספר עליו יציאת מצריס שהוא מן התורה אינו נלין שימזינ כיס ט  שאחר שמזג ה
׳ פרקים מן ההלל וברכת אשר גאלנו שהן מפסיקין  אתר וישתה ועוד כ$רי אומר עליו נ
 אותו בעל כרהי משתייה ע״כ. ובסוף אותו סימן מזר בו הכל בו וכתב ובין הכוסות
 הלצו כבר בארנו שאם רצה לשהות יכתה בין שצישי לרביעי צא ישתה וגם לא לאתרי
 הרביעי ובאר הראב״ד ז״ל הטעם לפי שאם ישתה אחר ד׳ כוסות לא תהי׳ נכרת שתייתם
ח וכוי. פי׳ היינו אחר ס פ ר ה ה ין א ן מפמיר׳  אם היא למצוה אם לאו ע״כ: ח אי
 פסח ומצה שעמו יבנמ׳ בלישנא קמא חמר רב יהודה אמר שמואל אין מפטירין אחר מצה
 אפיקומן וסרכינן עליה ממתני׳ דקתני אחר הפסח אחר הפסח הוא דלא אבל לאחר מצה
 מפשירין ומשני ל״מ קאמר ל״מ אחר מצה דלא נפיש טעמיה אלא אפיצו לאחר הכסח
 דנפיש טעמיה ולא מצי עבירים אין מפטירין. ביד שם פ׳יששי סי׳ י״ג ומיית׳ לה בפי
. ראיתי שהגיה ה״ר יהוסף ז״צ אפיקמון. ובגמ' מאי ן י מ ו ק י פ  כיצד צוצץ דף ס״י: א
 אסיקרמין אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה פי׳ אחר שאכצו הפסח בחבורה זו לא
 ילכו בחבורה אחרת לאכיל לא פת ולא שוס דבר נזרה דילמא אתי למיכל הפסח בשני
 מקומות וכתבו תיס׳ ו״ל ולפי זה מתני׳ מוקי לה רב אליבא דר׳ יהודה דסבר דאין הפסח
 נאכל בפני מקימות ע״כ פיי אע״פ שנאכל פסח אחר בשתי חבורות או הפי׳־ שתי חבורות
 בשני בתים עכ״ז יחיד חינו אוכל מן הפסח בשני מקומות וסתם לן תנא נמי כותים
ם ת צ ק ו מ שנ  לעיל ס״ס כיצל צוציז כמו שנכתב שם וקיימא לן דהלכתא כותיה: י
. פי׳ מתני׳ לענין פסת מתנייא והרי״ף ורבינו שמואל ס״ל לה״ה למצה בזכנז היה ו ל כ א  י
 דכרדמו אשי׳ מקצתן לא יאכלו אבל הר״ז הלוי ס״ל ללינא למתני׳ בפסח לוקא הול> ולא
ן ל ו ו כ  במצה. וביד שם פ״ח סי׳ י״ל וספ״ח להלכות ק״פ ובשור ח״ח סי׳ תע״ת: ישנ
. אם התחילו לאכול פשחיהם וישנו כולן שוב לא יאכצו לנראה כאיכצ בשני ו ל כ א א י  ל
 מקומות וכהב רשב״ס ז״ל וליכא לפרושי משוס ללמי לאכילה שהי חבורות לא״כ קשיא
 סתמא אסתמא להא בכיצל צילין סהם לן כר׳ יהולה לפסח נאכל בשתי חבורות אבל
 אין האוכל אוכל בשני מקימות הצכך שעמא למתני׳ מכים אכילת שני מקומות ע״כ:
. נמנום מהו אתסרש במגלה ס׳ שני. ומצאתי שנקל הר׳׳מ ליצינזאנו ז״צ ו מ נ מ נ ת  נ
ר ת ו נ ה ל ו ו ג פ י המ״ם והנו״ן בשבא וכן מצח ־TV« הללי״ת בשבא: ט ה  נמנם?מ
׳ ומייתי לה בה״ק . פ״ח להלכות שאר אטת הטומאה סי׳ נ ס י ד י ן את ה י א מ ט  מ
ממי רב  למכלתין לף ס״י יבם׳ כילל צולין לף פ״ה וחוס׳ פ׳ נגמר הלין לף מ״ח. ו
 הונא ולב חסדא חל מס׳ טעמא לפגזצ זחל מפ׳ מעמא לניתר מאן למפ' סעמא לסגול
 מכרש למשום חשלי כהונה גזרו עליו סומאה שלא יפגצוהו ברצון צהפס־ל אח הבעלים
עזלסעס אחר לסי ששלמים הן ואין לכהן בהן אלא חזה ושוק ׳  (הגהה ורש״י ז״ל סי
 וישחטם במזיל לשם חטאח כלי לאכלן כולן ולא נהירא לאין פגול אלא בשוחט. על מנת
 לאכול חון לזמנו והשוחט שלמים לשם חטאח אין כאן פגיל אלא שלא עלו לבעלים לשם
 חובה רשב׳׳ם ז״צ ונצע״ל לאפשר לרש״י ז״ל ס״ל לפנול להכא במתני׳ לאו לוקא.
 ומ״מ החם בס׳ טצל צולין לא הביא רש״י ז״ל רק המעם^הראשון). ומאן למפ' טעמא
 לנוחר מפ׳ למשוס עצלי כהונה שלא יחעצלו באכילתן. חל אמר כזית מהם מסמא את
 הילים כאיסורו וחל אמר בכביצה כטימאתו ובהא לתול הוא לפציגי. וכתבי רש״י
 ורשב״ם ז״צ ה״ג במתני7 בירך עצ הזבח צא סטר את הפסח על הפסח פטר אח של
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 איל אנו מטבלין אפי׳ פעם אחת והציצה הזה ב׳ פעמים שפירושו שבט הלילות אין
 אנו נוהגין צטבצ אפי׳ פעם א' ובלילה הזה נוהגי; לטבל ב׳ פעמים כלומר שאינו אצא׳
 מנהג בעלמא כלי שישאלו התינוקות אבל אין צומר שבכצ הציצוח אין אנו חייבין לטבל
 וכו׳ בא״כ היה משמעו אבל בלילה הזה אנו חייטן לסבל ב׳ פעמים וציתא לטינול ראשון
 אינו חובה אלא מנהג בעלמא כלי שישאלו התינוקות ע״כ: וכתב החכם הר״מ לילזנזאנו
 ז״ל רש״י קבל מרט י?ו הבן ובך מצאתי בנכ״י ואומר אני לאעפ״כ קרינן ייז ולא חיישי׳
 לחסרון האלף וכ״מ בנכ״י בפ״ק לעירובי; הלכה ז׳ יתר מכן אסור כמו מכאן ובסרקין
 >מי על היכן הוא אומר ורבים בלברי רו׳יל כן ועיין בירוש׳ פ׳ בכצ מערבין ותמצא
 שמנה במשנה אתת ע״כ: הלילה הזה מרור. ונצע״ל להא לשרי תנא למיתני בבא
 לחמן או מצה ברישא והלר תנא בבא למרור יהדר תני בבא דצצי סלרא לקרא נקט
 לכתיב על מצזח ומרורים יאכלוהו צפסח ועול למצה צריך צאכזצ בתחצה קולס המרור
 ועול לפסח ציחיה בזמן הוה שבקיה בסיפא והלר חנא בבא לטטצ לליחה כצל אפי׳
 ברמז בקרא אבצ בסלר ההנלה נקס בבא לסבוצ ברישא כיו] שט מחחיצין שהרי סבוצ
ם אפיי צאכילת כדת מצה. והרמב״ס ז״צ שםס״ת להצכות חמן ומצה נקס נ  ראשון קי
 ברישא סבול ואח״כ מצה ואח״כ צצי ואח״כ מרור'ובין כך ובין כך כך קשה אמאי צא
. ואית לגרסי במתני׳ בבא לצלי בסיפא ן ט י  תכא במתני׳ שאלה להצילם הזה כולנו מס
 לסיפא בתר בבא לשבכצ הציצית אנו מטנצין פעס אחת וכו׳ ובגמ׳ פריך אמו כל יומא
י ללא מטבלינן חלא זימנא לקתני שבכצ הציצית אנו מטבצין פעם אתת וכתב  לא מ
 רשב״ס ז״ל והאומר אין אנו חייבין צטבל שביש הוא בילו ע״כ: כולו צלי רב חסדא
 מיקי לה בפסח שני בפי אצו לברים בפסח לף ע׳ כבן חימא לאמר חניגה הבאה עם
 הכסח אינה נאכלת אלא צלי ואע״נ לקאמר סתם ואמר רב חסלא ובפירקין ליחיה לרך
: מתהיל ׳ ל שם ס״ז סי׳ ט נ  תלמיד כן תיס׳ זהר״ן ז׳׳ל: לפי דעתו של בן כו׳ ט
 בגנות פי׳ להשיב כגון מחחלת וכן ג״כ מתחיצ עבדים ומסיים בנסים ונפלאות ושקרבנו
 המקום: וראיתי להעתיק הנה נוסחת ה״ר יהוסף ז״ל במשנה זו מזגו לו כוס שני וכן
 הבי שואל ואס אין דעת בק אביו מלמדו מה נשתנה הצילה הזה מכצ הלילות שבבל

 הציצית אני מסבלין פעם אחת והלילה הזה שתי פעמים שבכל הלילות אנו אוכלין חמן
 ומצה והלילה הזה כולו מצה שבכל הלילות אנו אוכצין בשר צלי שלוק ומבושל והלילה
 הזה כולו צלי לסי דעתו של בן אביו מלמדו מתתיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי
 אובל אבי עד שהוא גומר כצ הפרשה ע״כ: וכתב צא מצאתי יותר מזה בכל הספרים
 שלפני רק ס״א שבכל הלילות אין אנו מסבלין אפי׳ פעם אתת וצ״ע. ואפשר צפרש
 הגרסא הראשינה שלרכם היה לטבל בכל הסעילות פעם א' בברכת המוציא כלאיחא
׳ אמר ממ "ל: ה כל שלא אמר שלשה וכו׳ ביל שם סי׳ ה׳ ז׳. י  בברכות סכ׳׳ל '
 רבא צריך שיאמר פסוק ואותנו הוציא מכם שצריך להראות את עצמו כאילי יצא משם
 שאף אותנו נאצ הקב״ה ואמר רבא כשאומר מצה זו שאנו אוכלין צריך להגביה וכשאומר
 מרור זה ג״כ צריך להגביה כלי להראות למסובין ותחחכב המצוה בעיניהם אבל כשאומר
 פסח שהיו אטתיכו אוכצין אין צריך להגביה ולת עוד אלא שאם היה מגביהו נראה כמי
ם שפסח המקום על בתי  שמקדיש בהמתו לפסח שהוא קדשים בחוץ: על שו
 אבותינו במצרים שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא יג:׳׳ כך נראה שהיא גירםת חוס׳
 זהרא״ש ז״ל וכתבו תום׳ ז״צ ואמרתם זבח פסח הוא פי׳ באמירה שצריך לומר פסח
 זה שאנו אוכלין זאיהקיש מצה ומרור לפסח וצריך לומר כמי מיכה זו מרור זה ע״כ:
 מצה ע״ש שנגאלו שנאמר ויאפו את הבצק וגי' ולא יכלו להתמהמה כך נראה שהיא
 גרסת הרי״ף והריין ז״ל: ואית דנרסי במתני׳ מצה על שם שלא הספיק בצקן שצ;אטתינו
 להחמיץ על שננצה עציהם הקב״ה ונאלם מיד ש;א::ר ויאפו אה הבצק יונו' וכן הוא
 בהרא״ש ז״ל וגס לשון הרמב״ם ז״ל בסוף הלטת ק״פ ולשוני זיל בפ״ח להצכות חמן
 ומצה ומגביה המרור ואומר וכו׳ ומגביה המצה ואומר וכו׳ וכתב שם בכ״מ בשם ה״ר
 מכוח ז״ל כתב כסלר המשנה אבצ בהנלה מצה זו קאמר בתחלה וסעם המשנה שתחלה
 מרדו את חייהם ואח״כ נגאלו ע״כ: וזו נוסחת ה״ר יהיסף ו״ל במכנה זו ל״ג הים
 אומר כצ שצא אמר ג׳ לברים אצו בפסח לא יצא י״ח ואלו הן פסח מצה ומרור פסח
 על שום שפסח המקיכ על בתי אבותינו במצרים מרור על שם שמררו המצרים את חיי
 אבותינו כמצרים מצה על שם שנגאלו: בכל לור ולול חייב אלם לראות את עצמו כאילו
 היא יצא ממצרים לפיכך אנחנו חייטן להודות להלל לשבת לפאר לרומם לנלל ולנצת למי
 שעשה לכו את כל הנסים האלו והוציאני מעבלות לחירות ומאבל ליום סוב ומאפילה
 לאור גדול ונאמר לפניו הללויה ע״כ וכתב בס״א צ״נ האי בכל דור ולור על לפיכך:
 וברוב הספרים גרסיכן במקום אנחכו אני: וספרים אחרים לנצח יצגדצ וספרים אחרים
 צגלל וצברך מל כאן צשונו ז״צ: ו עד אם הבנים שמהה גמרא [חניא על היכן
 היא אומר בית שמאי אומרים על בצאת יכראצ ממצרים ובית הצצ אומרים על לא לנו
׳ לא לט ובנמ׳ מפ׳ במאי פליני תכא למתני׳ אתנא לברייתא: ובירוש׳ אמרו להן ב״ש  ל
 וכי יצאו ישראל ממצרים שהוא מזכיר יציאת מצרים א״ל בית הלל אילו ממתין על קרות
 הגבר עדיין לא הגיעו לחצי גאולה היאך מזכירין גאולה ועדיין לא נגאלו והלא לא ינאי
 אלא בחצי היום שנאמר ויהי בעצם היום הזה הוציא ה׳ את בכי ישראל ונו׳ אלא מכיון
 שהתחיל במינוה אומרים לו מרוק ע״כ: וחותם בגאולה. ת״ק לא פירש כיצד ופליגי
 גמילתיה ר׳ סרפון ור׳ עקיבא ר״ס אומר אינו חותם בברוך שלא היה מאריך בדברי
 בקשה וצא היה אומר אלא הולאה ור׳ עקיבא סבר דחותס בה בברוך לפי שמאריך
ק מציט  בדבי׳ בקשה ואומר כן ה׳ אלהינו יטענו וכו׳ וקיימי לן כל׳ עקיבא מחברו ו
 בסנהדרין 3פ' שני גבי לא ירבה לו נשים ובריש חזקת הבתים דפליגי תנאי במילתיה דת״ק
/ רפב״ס ז״ל בדף קס״ז וכמו שכתבתי בכתובות פ׳ אע״פ סי׳ ב׳ וחותם י  תוס ז״ג וכן פ
 לתייק סיום בעלמא ואינו חיתם דר׳ סרפון חתימת סיף ברכה היא. יעיד כתבו תום׳
 ז״ל ה״נ ונאמר לפניו שיר חדש וכן וכולה לך שיר חדש על גאולתנו דהט תניא במכילתא
 כל השירות לשון כקבה הון משירה ללעתיל ללשון זכר כלומר שהנקבה יש לה צער לידה
 אף כל הנסים יש אחריהם צער חוץ מלעתיל שאין אחריה צער וכן יסל הפייט וכו׳
 וגרסי׳ שם מן הזבחים ומן הפסתיס שחגיגת י״ל נאכלת קולם לפסח לני שהפסח
 נאכל על השבע עכ״ל ז״ל. אבל בירושלמי מס׳ טעמא להיחה באה החגיגה קודם הפסח
 לי שלא יטא לילי שבירת עצם מצל שהוא רעב ופי׳ כמרדכי דאי לאי סעמא לשבירת



 מסבת מלאכת שלמה פסחים לה
 כסשסיה יזיק מינעי ליה ואית תנא אחדנא התם לס״ל אליבא דר׳ ישמעאל
 לפסת כשלמים ויציף לה מאת דמם תזרוק על המזבח דכתיב נבי בכור לשון
'  רבים לאתויי מעשר ופסח ואף על גב דפסח וזבח תחייהו בזריקה סציג ר
 ישמעאל ועעמיה דפסח עיקר וזבח מסל לו הלכך אין זבח שעדו לפסח אבל
 ובירושלמי כמי אמרו . האי סעמא ע״כ ועיין בתום׳
 מסכת פסחים :

 מסכת שקלים

 סליק פירקא וסליקא לח

 נס רופא חולים י נתחיל

ד ר' ישמעאל. ר׳ עקיבא אומר לא זו פוטרת את זו ולא זו פושרת את זו וכר ב  !כח ל
. ובגמ׳ כשתמצא לומר צלברי ר׳ ישמעאל זריקה בכלל ׳  ביל פ״ח להלכות חמץ ומצה סי׳ ז
 שפיכה ולא שפיכה בכלל זריקה ללברי ר׳ עקיבא לא שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה
 בכלל שפיכה. ובזבחיס ר״פ ב״ש לף צ״ז מסקי׳ לתרי תנאי אליבא ללי ישמעאל לאיח
 חנא לס״ל ללא פצינ ר׳ ישמעאל אלר׳ עקיבא בהא למולה ליה לגס פסח אינו סוטר
 אח הזבח ופסח הזי בשפיכה ליצפי׳ ליה מקרא לולס זבחיך לאי זבחיך הוי שצמים

 פסח פוטר את הזבח
 ז״צ אשר שם וכאן

. 9  בעזר הנותן ליעיפיס כח וגס לפסחיה : וכעזרת בורא אח חאדם חללים חללי

 מסכת שסלים
 ילי שכתתי לאו להוא עצמו עשה אלא כלומר על סי הוראתו עשו והא דמסקי׳ התם
 ויש אומרים הלל היה אלא שלא היה יכול לומר מה שעשו ושרתו ילי היינו טעמא לפי
ע ז״צ כצ כהן שאינו שוקל חיסא יקרא  שלא שרט פרה בימיו ע״כ: ובמה שכתב ר״
 לכל העובר וכו׳ חוס׳ תיצוניות תרצו שם עול לעל הפקוליס ר״ל עם הסקילים ועל ר״ל
ם מלכתיב כצ העובר  כמו אצל כמי ועליו מסה מנשה ולבן טכרי אפי׳ לוים פסורין כמו כמי
 על הפקוליס ושבט לוי לא נסקל ע״כ גם שם ס׳ התכלת לף מי׳ו מייתי לה וגם בס״ק
 דערכין דף ד׳ ופי׳ הרמב״ס ז״ל לפיכך אם רצו לתת שקליהם מותר כמו שהעיד עליו
 בן טכרי ע״כ אבל שם ביד פסק כדברי'ר״ע ז״ל: וצ״ע טצד קחני במתני׳ אמר לו
 ר׳ יוחנן בן זכאי דמשמע שהיה בזמנו והלא ר׳ אלעאי אביו של ר׳ יהודה היה תלמידו

 א״ל ריב״ז לבן בוכרי וליכא למימר א״ל לר׳ יהודה דהא רינ״ז קדים מיניה סובא ע״כ:
 וכיוצא בזה כתב רם״י ז״ל בס׳ בתרא לר״ה דף ל׳ על משנת א״ר יהודה והלא מן
 התורה הוא אסור וכ׳ לבס' ר׳ ישמעאל למנתות: ובירוש׳ כך משיבין חכמים לר' יהולה
 מנחת יחיל קריבה כליל ואין מנחת צבור קריבה כליל ומטון שנמסרה לצבור כמי שהיא
 נדבת צבור. כתיב כל העובר עצ הפרץדיס ר׳ יהולה ור׳ נחמיה חל אמר כל לעבר על
 ימא יח; ואוחרן אמר כל לעבר על פקולייא יתן מ״ל דעבר על ימא מסייע לריב״ז מ״ל
ם י ש ן נ י נ כ ש ם ן מ ו אי ר מ פ שא י ע  כל לעבר על פקולייא מסייע לק ביכר׳: ה א
׳«׳ וסיף . ביל שם שם פ״א סי ם ד י ן מ י ל ב ק ו מ ם שקל ל א ב ם א י נ ט ק ם ו י ד ב ע  ו
 הפרק ובפ״ג להצ׳ מעתה הקרבנום סי׳ ב׳. כתב הר״ש שיריציו זיל לביריש׳ לייק לבמתני׳
 קת:י לאס שקלו קטנים מקבלים ושמעינן מינה הא ליתבפ אין תובעין וברישא קתני
 לאין ממשכנין הא ליתבע תוכעין ומשני כאן כשהביא שתי שערות ומש״ה הובעין על
 עשרים ומשם ואילך ממשכנין וסיפא ללא הביא ומכ״ה אין תובעין ונשים ועבלים נמי
 לוקא על שיביאו שתי שערות אין תובעי׳ אבל משהביאו תונעין לעולם לכופר נפש הוא
 ואין ממפכינן לאיש כתי׳ ועבלי׳ נמי גמירי לה לה ומסקנת השמועה לבאיש איכא שלשה
 תיצוקין על שיביא שתי שערות אפי׳ תביעה ציכא ואם שקל מקבלין משהביא שתי שערו'
 עד עשרי׳ תביעה הוא לאיכא ימשכון ליכא מכאן ואילך משכין נמי איכא. ואני תמה על
 הרמב״ם ז״צ בהלכות שקלים שלא כתב החלקים הללו והרא״ש ז״ל כתבס ובנשים ובעבדים
 שני מצוקים איכא עד שיביא שתי שערות אפי׳ תביעה ציכא ואס שקלו מקבצין מהן
 ומשהביאו שתי שערות ולעולם תביעה הוא דאיכא ותו לא ואע״נ דשקליס מ״ע שהזמן
י ר כ נ  גרמה היא מ״מ תביעה איכא לכסף הכפירים נינה! וכולהו בעי כפרה עכ״ל ז״ל: ה
. בירוש׳ משמע לר׳ אצעזר צא הוה גדיש במתני׳ הנכרי והכותי אלא ו ל ק ש י ש ת ו י ה  ו
 הגויס ששקצו בלבל ואע״ג לבסיפא קתני ואין מקבלין מילס קיני זטן וכו׳ וצא שייך זיבה
 בגזים מן התורה סיפא תני בלשייך ולא קאי אמאי לתני ברישא: ופי הרמב״ם ז״ל
 אמרו אין מקבצין מידם קני זבין וקני זטת וקני יולדות ר״צ מיל הכותים אבצ הגוים
 אינם יודעים בזה ואינם סירחין בהן לעילם ולפיכך אמרו סיפא בכותי מקבליו מהן
 חסאות ואשמות לפי שהוא כיון שנתכוון בכפרה אולי ישוב אבל הגוים אין מקבלין מהן
. משמע שהיה גורס המאות ואשמות מקבלין כ ״  חשאות ואשמות לפי שאינו נידר ונידב ע

 מידן ולא היה נורס לא מלת אבל וצא מלות נדרים ונדבות ואפשר להיות שמלת אבל
 בלבד הוא שלא היה טרם כמו שכתיב בתיס' י״ס ומ״מ אי; הכרת כלל ממה שכתב
 רפ״ג דהלטת מעשה הקדמות לגרסא זו: וכתב החכם הר״מ דילונזאנו ז״צ נכ״י והרמב״ם
 ז״ל גרס׳׳ חטאות ואשמות מקבלין מידם ול״נ נדרים ונדטת ובבבלי וירוש׳ ונ״א ליי גרסי׳
 ותטאות ואשמות בהדי ואין מקבלין ול״נ מקבלין מידן נדרים ונדבות. וק״ל על הרמב״ם
 ז״ל מ״ש קנין מחטאות ואשמת והא קרא בכותים כתיב לכן נראה גירסת היחש׳ והבבלי
 וגרסא שבדפוס נראה משובת משלשתן והיה ראוי חבל מקבצין או ומקבלין בוא״ו ע״כ:
 וז״ל הר״ס ז״ל נ״א חטאות ואשמות מקבלין מידם זה הכלל וכו׳ והיא נירסת הרמב״ם
: והחכם ה״ר יהיכף אשכנזי ז״ל כתב חסאית כ  ז״ל ולפי זה הכלל אתאן לנכרי ע״
 ואשמות מקבלין מידם זה הכלל כל שהוא נידר וכו׳ כן מצאתי הנירסא בכל הספרים וצ״ל
 לפי זו הגירסח להכי קאמ׳ אין מקבלי; מילס קינים וכו׳ אבל תטאית ואשמות מקכלץ
 וצ״ע ובם״א מצאתי חטאות ואשמות אין מקבלין מילם ונמחק אין מקבלין מילם ולוק ע״כ:
 בסי׳ רעז״ל צריך להגיה כלכת׳׳ אשר יקרינו לה׳ לעולה שלמים מנין וכוי: עול בסי׳
 רעז״ל וכן הוא מסירש ע״י עזרא כשרצו הכיתים וכו׳ אמר המלקט הס צרי יהולה
. קשיא לי מאי א ר ז ש ע״י ע ר ו פ א מ ו כן ה  ובנימין המוזכרים בעזרא ספר ראשון: ו
 תייתי ראיה משם לכלל שנתן אלרבא משם מוכת לאפי׳ לבר נילר ונידב אין מקבלין מירם
 להא בלק הבית לבר הנידר ונילב היא ואעפ״כ לא קבלו מהם וכן פסק ההלכה ס״א
. ונלע״ל לה״ק וכן הוא מפורש ע״י ׳ ׳ י״א ובפ״ת להלכות מ״ע סי׳ ת  להלכות ערטן ס
 עזרא שאין מקבלין לבדק הבית או לחומת ירושצם לוקא משום לאין להם חלק טרושלם
 ובכית הא בכאר נדרים ונדבות מקב לץ מהם דאיתרבי מתיש איש ובהט ניחא נמי ללא
. כך צ״ל במשנה: ו נ י ה ל א ת ל י ת ב ו נ ב ו ל ם ולנ כ א ל ר ל מ א נ  קשו קראי אהלדי: ש

 כרת

 פףה א באהד באדר משמיעין על השקדים. בפסיקתא רבתי למה מתחילין
 1 ל:טת מאדר עד :׳סן כדי שלא לדחוק את ישראצ היו מחזירין מר״ח אלר

 ונגבין בניסן זהו ארת ישרים סצוצה ע״כ. ואיתאביד בפ״א דהצטת שקצים סי׳ ט׳ וברפ״ד
 להלכות סיסה וברפ׳׳ח להלכות ערכין ובפ׳ שני דהצכות כצאיס מסיי ט״י עד סוף הפרק
 וסי׳ כ׳ בכצצ ובמגיצה פ״ק לף י״ג מייתי צה. ובס׳ בני העיר לף כ״ש מוקמי׳ מתני'

 אפי׳ כרשב״ג דחמר שואצין בהצבות הפסת קודם צפסח שתי שבתות דכיין דאמרי' בסמוך
 בחמשה עשר בו שלחנות יושבין משום שצחנות קדמינן וקרינן ט״ו ימים קודם וכסשסה אתיא
 מחני׳ כרבנן שהרי שלשים יום קודם ר״ח ניסן הס משמיעין כמו ששואצין בהצכות הפסח
 שלשים יום קודם הפסת. וכבר כתבתי שם במ״ק סי׳ ב׳ בארך מה שיש להקשות אמתני׳
 מההיא ליוצאין אף על הכלאים דקתנ׳ התם בפ״ק ע״ש ואיתא בהיס׳ פ׳ האיש מקדש
 דף ע״ד: בהמשה עשר בו קורץ את המגלה. ירוכ׳ ר׳ הונא ורב בפס ר׳ חייא
ד שהוא זמן קריאתה ואפי׳ כרכין ומתני׳ דקחני בט״ו ט קורין את  רבה הכל יוצחין ט״
 המגילה לא בא אלא ללמלך למצות הכוהנות בשני ניהנוח בראשון דס״צ כרי אלעזר ב״ר
 יוסי לאמר בפ״ק למגלה לקורין את המגלה באלר הראשון לאין מעבירין על המצות
ת הרהובות. רכ״י ז״ל גריס החס במועל א  ולדידיה מתני׳ באדר הראשון עסיקי׳: ו
 קטן ואת הרחטח ופי׳ רחבה שאחירי הבתים ששם מטיילין ילדים וילדות והכא גרסי׳
 בכל הספרים ואח הרחוטת והס שווקים של ר״ה וב״ד שולחים ומתקנים להם: ועושץ
ן דיני נפשות ודיני ממונות וכו׳ (הגהה לשון ו  כל צרכי הרבים. פי׳ ר״ע ז״ל מ
 הר״ש ז׳׳ל כל אלו הדברים צא שייכי אלא בחול המועד ואע״ם שהרמב׳ים ז״ל פירשם
 בכאן אין כוכהו אלא לפרש צרכי רבים מה הן והס לעכין חול המועד וכן בחבורו לא
 הביאם אלא בהל המועד ולא בהלכות שקלים ע״כ). כך פירשו בירוש׳ אמנם בבבלי פ״ק
 למ״ק דף ה׳ מפ׳ צאתויי הא דתניא יוצאין לקייץ את הדרכים ולתקן את הרחזטה ואת
 האיסטרטיות וצמוד את המקואיה וכו׳ ונלע״ל להס׳׳נ למולה בכל הני למפ׳ בירוש׳ אלא
 דנקס לאתויי הני להניא בברייתא ללמו צהנהז למתנייא במתני׳ למילי לקרקע ניכהו
 כמו שבהוב בהוספת יום סוב שם אי נמי כיון לתנא תרי דמני ועישין כל צרכי הרבים
ן על הקברות . י נ י  חל לאתרי הכהו להתס יחל לאתויי ריכי ממונות וכו׳: ומצי
 בירוש׳ מפיק לה מקרא לכתיב וסמא סמא יקרא כדי שתהא הטומאה קוראה לך בפיס
 והיא אומרח לך פרוש ר׳ איצא בשם ד שמואל בר נחמן לכתיב ועברו העוברים בארן
 וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון עצם מכאן שמציינין עצ העצמות. אדם מכאן כמציינין על

מה מכאן כמציינין ע״ג אק קטעה שאס אתה אומר עצ אבן  השדרה ועצ הגולגולת. ו
 חסוצטלת אף היא הולכת ומסמאה במקום אהר. אצלו אצ מקום טהרה . ציון מכאן צציון:
. כתב החכם הר״ר שלמה שידוליו ז״ל דהכי איתא בכל ם י א ל כ  ויוצאין אף על ה
 הספרים והי׳פ משים דה״א לבט״ו לינא הוא דיצאו על צרכי רבים וכל הכי לאמרן משוס
 לקדרה דבי שותפי לח חמימא וצא קרירא וצריך לזרוזינהו אכל כצאיס דכל חד שדהו
 רמיא עליה ס״ל לבהיכר זה לחל באדר סגי להו וצא צריך לבייל לבהיר׳ השלות בט״ו
 קמ״ל דיוצאין ומש״ה חני אף א״נ לקאי אסיפא לקתנ׳ בט״ו ׳ושטן שלחנות וההיא ודאי
 דכליתי ב״ד יושטז עם השצחניס וה״א גבי אפיקי ממיכא הוא דנפקי אבצ כלאים דכצ
. ר׳ יהודה ׳ ה וכי נ ו ש א ר : ב א״ר יהודה ב ל ״  חד שדהו רמיא עציה וכוצי׳ עכ״צ ז
 מפ׳ צמיצתיה לת״ק והכי איתא בכ״ק דמ״ק. והתם בריש ההוא פירקא מפרש דצא
 היו מפקירין אא״כ מנאו בה אחד מכ״ד ממין אחר כדמפירש ברפ״ב לכלאים
. בט״ו באדר ו : ג בהמשה עשר ב נ ״ ע  ע״כ ובשור חישן משפט סוף סימן ר
 ומייחי צה בפ׳ בני העיר דף כ״ס. ואיח דגרסי בו ביום כך נראה ממפכח הר״מ
. ת ו נ ה ל  דילונזאנו ז״ל ושוב דקדקתי ונראה שאינו אלא שהיה ז״צ הקשה דהיל״צ בו ביום: ש
דן החלפני שלחני בכל  שלחן שם לשלחן שלפני השלחניס שמקבל עליו המעות וכך קו
 המשנה הרמב״ם ז״ל. אבל כס״א לשקלים לשונו שס בט״ו בו ישבו השלחכיים בכצ
 מלינה ומלינה ותובעין בנחת ע״כ: התהילו למשכן. ובילקוט פרשת ט תשא משלו
 משל למה״ל לאחל שעלתה לו מכה ברגלו והיה הרופא כופתו ומחתך ברגלו בשביל
 לרפאותי אף כך אמר הקנ״ה יתמשכנו ישראל עצ שקליהם כלי שיהו קרבנות הצבור
 קרבין מהם מפני ׳־קנ־בנוה ציור מרנין ומכפרין בין יכראצ לאביהן שבשמים ע״כ:
 שלתנות היו יושכין ביחש׳ בסוף פירקין איכא מ״ל לכותנין צשלחניס קוצבוכות
ם דצא רבן בוכרי דבסמור דלדיליה אפי׳ צוים פטורין כמו ישראלי ם ו  בשכרם: מי
 שנכתוב בס״ד: שהתחיל אביו לשקול על ירו שוב אינו פוסק בין קודם י״ג
 בין אחר י״נ דכיון שהתחיל צחככו באותה מצוה שוב אינו נפטר. ונראה צי דאפי׳ התחיל
 אביו ציחן ושוב לא רכה ציתן אין ממשכנין אותו בין קודם שהניע לשתי פערוח בין אחר
 שהגיע הר״ם פירליו ז״צ וביד פ׳יא דהלכו׳ שקליס בי׳ ז׳ ח׳ וסיף הפרק : ד א״ר יהודח
 העיד בן בוכרי בספרים אחרים מצאתי ב; כובד וכן הגיה ה״ריהוסף ז״ל נם
 בקצת כפרים של תלמוד ידוש׳ מצאתי בן בוכריין ובערוך מצאתי בן כובדי בדלית
 ובהקדמת הרמב״ם ז״ל לסדר זרעים מצאחי ר׳ אלמאי נ; טבר׳ ובמנחות פ׳ הקומץ רבה
 דף כ״א מייתי צה וכתבו שס הים׳ ז״צ שהנהנים דורשים את המקרא הזה לעצמן משמע
ד גבי פרה שאמר ריב״ז צתצמידיו מה שעשו ושרתו : ס  דריב״ז לא היה כהן והא דתניא ב
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 ראובן מיד קדוש כדאמר* וכו׳ א״כ כי שקלו שמעון לעצמו גזלו מן ?*הקדש להא
 לקמן תגן מותר שקלים חולין הא שקלים ענמז קדש ואין רשאי צשטהס וליהנית מהם
 וכן פכד, הרמכ״ם ז״ל ס׳ ששידהצכו' מעילה וז״ל הפריש שקלו והוציאו כשאר צרכיו
 !ן בין הוא בין חברו מעל ע״כ וא״כ תרי באני למאי איצמריכו. ונ״ל דצריכי דאי ת$
 א שוקל שקלו של תברו ושקלו ע״י עצמו ה״א בההיא מעל כי נתרמה משום דגבי שקל
 דשולח יד בהקדש חברו הוא אבל סיפא הקדש דידיה היא ואין כאן שולח יד ועוד
 אי סירי ב״ל לההוא גברא לא שקילשקלי מיניה משכונא מש״ה מטל למזיק לחבריה
 טפי א:ל גבי מעות הקדש אע״ג לני\ה ללא שקלי מיניה משכונא אימא נא ואי תכי
 שוקל מעות הקלש ה׳יא בההיא משום לעומד ומוקדש הוא לקדושה אחרונה משנה
 מקדושה לקלושה הוא א:ל שקלו של תירו ללקלושה ליהטה ראובן יהביה נמי האי
 גברא וכיון לחלא קלושה היא אימא לא צריכא. ומאן לגריס בסיפא וקרנה הבהמה
 אי,ת ליה למיגרס נמי ברישא והיינו הנא לבי רבי לטרוש׳ וכן מצאתי גרסא דגלים
 הכי בתרוייהו קרבה הבהמה א״נ הנא סיפא לגלויי רישא וה״סלמתני' לשקול על ידו
 בשבילו ושקלו ע״י עצמו. ובגמ' ירזש' כריך לכי שקל ע״י ע5מו מאי הזי להא כי
 יהיכ להו לגזברים סתמא יהיב להו ולא קאמר להו בשבילי אני נותן לאין לך אדם
 שפורע שקלו שיאמר בשבילי אני נותן וכיון להד שקל של חברו הזה אע״ג דיהביה
 מלעתא מסםיה כיון לםתמא יהיב ליה שקל בחזקת בעליו הוא ללגבי הקלש דברים
התם;  שבלב איכס דברים ומשכי ליה כגון דהאידיהיב אינישמסייים שלבית ר״גכדמפ׳
. אש כששקלו זה ע״י עצמו נתרמה התרומה מעל מיל ל ע ה מ מ ו ר ת ה ה מ ר ת ם נ  א
ת בדק הבית אם כתרמה התרומה י ק מ ? , ש ד ק ת ה י 1 ' מ  ואע״ג להדר שילם שקלו דשכי: ?
 מעל ואע״ג דהדר שילם שקלו והרא״ש ז״ל גרים בסיפא ונתקרבה הבהמה ולא היה
 בספרו כתוב ברישא ופירש דקאי נמי ארישא והיינו טעמא שאע״ש שנהנ: כבר אינו
 מועל עד שנעשה כל מצות הקדש דהיינו נתקרבה. ותניא ש׳ הנהנה במסכת מעילה מנין
 המוציא מקדש לקדש כגון לקח קני זבין ושקל שקלו איהטאחשאתו ואשמו ממ־1ותשל

 הקדש כיון שהבית מעל דברי ר״ש ר׳ יהודה אומר עד שיזרק הדם ת״ל למעיל מעל
 ריבה ומתני' דהכא ר׳ יהודה וסבר ר׳ יהודה כיין דמקדש לקדש קמכני לא איתרבי
 למעילה אלא אחר שנעשה כל מצות הקדש שני אלו דבריו ז״ל. ומה שכתב דקאי כמי
 ארישא יפה פירש דכולה חדא ותנא סיפא לגלויי רישא כדפדישית לעיל אבל מה שכתב
 ומתני׳ דהכא ר׳ יהודה היא ולא ר״ש קשה לי בגווה טובא דהא כיון דנתרמה התרומה
 על כל שקל ושקל הלק כל ישראל יש ואץ בשום שקל של שוס אדם שום מרות ט דהא
 תורמין על כל ישראל כולן וא״כ מהלי קרבה הבהמה או לא קרבה והא אין כאן תוספת
 ומכרעת בהקרבת הבהמה דהאי שקל ששקל ראובן ושקלו שמעון לעצמו ועוד קשה דקאמ׳
 מאן דתנא נתקרבה כר׳ יהודה ולא כר׳י׳ש ובירוש׳ אמרי׳ דמאן לתני נתקרבה הבהמה
 ר״ש היא ועוד דצדעהו מאן דתני נתקרבה הבהמה לענין דיכא קפיד ובלאי הכי לא מעל
ם זרי;ין הן. וע״ק להא ר״ל וכולי׳ ועוד י  ובירוש׳ אמרי׳ ללא תני ציה אלא משוס מהנ
 ללשון אם נתרמה לא משמע הכי וה״ל למיתני לא מעצ עד שיתרמו תרומה ועול למה
 להו גירושי למימר טעמ׳ משום משכון הא זרקו עליו דם ומעל לר׳ יהודה הלכך מכל
 אילץ לא סליק לן האי פירושא ואין לנו לפרש אלא על דרך הירוש׳ והראנ״ד ז״ל כפי׳
 ת״כ נמי היה גורם נתקרבה הבהמה בסיפא ולא בריכא ומפ׳ וכו׳ ודבריו רחוקים ודחיקים
. י נ ר ש ש ע י מ מ ד  ועוד שעישה גמרא מענמו עכ״צ ז״ל בקיצור כל מאי לאפשר: מ
ת וכו׳. ירושלמי ו ע ס מ נ כ מ  ה״ר יהוסף ז״ל הגיה ממעשר שני ומחק מצת מדמי: ג ה
ר פ׳ ב״ש וביד בס פ״ג סי׳ י״ג ובסי״ל דהל׳ מעשה הקרבנות סי׳׳ ח׳ ובפ״ה דהלכות י  מז
ן ה א מ י ב א י כצ״ל. ש ת א ט ח ו י ן שקלי כצ״ל. אל ה א מ י ב א : ש ׳  פסולי המוקלשין סי׳ ז
ה לי שהדבר א י כנ״ל. וכתב שםהרמב״סז״ל אביא מהן חטאתי כמוהר חולין וכן ד ת א ט  ח
 קל וחומר בשאר הקדמות שהמותר חולין ע״כ והראב״ל ז״ל השיגו ומהרי״ק ז״ל טען בעדו
ש מה בין שקלים לחטאת אלא שהשקלים יש להם קצבה ונרטאת י ד  שם עיין עליו: ך א
 אין לה קצבה בך צ״ל. והיתד שם בירוש׳ ר׳ יהודה אימר אף לשקלים אין(הס קצבה ־
. ת ו מ כ ר ן ד ו שוקלי  כתבהרש׳יש זיע ר׳ יהולה מהלר לתרוצי מעמא לבית שמאי: הי
 מטבע של זהב הוא ונוהגי; בשביל מצות השקל דרכון ומשמע גירושי ששוה שני סלעים
מ פי׳ הרמב״ם והרא״ש והטעם מפני שהיו עניים ומזעטין היו נותנין דרכון בשביל  ו
 מחצית השקל והרמב״ן ז״ל כתב מפני שהיה בלק הביא צריך להוצאות מרובות: חזרי
: ם . שנתרבו יותר וצא היו צריכץ לתת שני שקצים ולי בסלע צכל אחל י ע ל ל ס ו ק ש  ל
י בירוש׳ פלגי סצע זנתנו כדינן מחצית השקל כצ אחד ואחל: מפ . ן י ר נ י ל ד ו ק ש  חזרו ל
ד כולן שוה. וכר ן ובקשו: י נרץ. מפי בירוש׳ ללא קבלו מה; וצהכי ת ל די ו לשקו ש ק  ב
 כתב הרמביין ו״צ שיטצ הצטר להוסיף וליתן יותר מחצי סצע ובלבל שתהא יד טלן שיה
 ט דכי אזהר רחמנא צא ירבה היינו ליחידי שצא ירבה ומ״מ אין אלם רשאי צפחות וצי-תן
 פחות מחצי סלע בין יחיל נין מרובין ני אין כיפר פחות מכן כדכתיב זה ׳הכו זני׳ ע״כ.
 ומ״ש שיכול הצבור להוסיף יותר מחצי סלע היא מוכרח להא תכן להיו שוקלין דרכמות
 לשוה שני סלעים והכי חנן נמי לשקלז סלעים ואם כן נקטינן כאין אזהרת צא ירבה אצא
 ליחיד וה״כ אזהרת והלצ צא ימעיט׳ הוא ליחיל ולא לצבור לתרוייהו איהקוש להדדי וכי
רא ק לאו משום דאץ טפר נפש פקוח מכאן אצא משוס י  אמרי׳ בירוש׳ לצא קבצו מ
 דוהעמדכו עצינו מצות לתת שלישית השקל בשנה צעטדת בית אצהיכו ותקנהא דעזרא
 זטה דינו היא ומכים כביד נצבל לאט׳ קרא דזצא ימעיט ליחידים הוא דאזהר עכ״צ
ט שלישיה השקל ולא כהב מחציה השקל לאכמועי׳ ק  ז״ל: ובירוש׳ מיישב דקרא דןגזרא מ
 שאדם חייב באחריות שקצי כצ זמן שצא כתרמה תרומה שציש׳ת צקכזת ממנו קרבנות לצבור
 אבל לבתר הכי לשיירי הלשכה אזיל לחומת העיר וה״ק קרא לתת עלינו חוכ לפרוע השקל
 כצ זמן שתורמ׳ן הצשכה שלישית השקצים ואפי׳ נתן ונאנס חוזר וטתן אבל אתר החרימה
 צא מיתייב תו כלאמרי׳ בירוש׳ לעיל לתקלין עתיקי; אם נאנסו אין טרקלין אתרים תחתיה;
 ואיכא מאן למפ׳ התם לבא צהשמיענו למצות השקצ בשלישות להיינו צמצאת הקופות שצש
 פעמים בשנה וכשלש קופ־ת ובכל קופה ג׳ סאין ושלישית ר״ל שלישות ושקל לכהי׳ מחצית
: ׳ ו ה׳ ׳  השקל קאמר וקרי ליה שקל פצפון המשנה הכו סקל צמי וביד פ״א להלכות כקציססי
ה • פ י א ת ה י ר י ש ר ע ת ו ץ מנחות ס׳ כהרא י0 ק״ח: מ ל ו ם ח י ר שקל ת ו  ה מ

 למנחת

ה שכתב רעז״ל ולכם אין מלק וצדקה וזכרץ טרושלס והו פסוק אחר בספר נחמיה:  מ
. סתמא ׳ ט : לוים ו ט׳ רס״נ דהלכות שקלים וסי׳ ב׳ ו׳ ן ו ו ב ל ו  ן ואלו שחייבי! בק
ם ולא נשים. דכיון דאץ ממככנין לכהנים כמו לנשים כ י ג  כריב״!: אבל לא כח
ל ע״י אשח ועייי קט ק ו ש ט לנשים סטירי הכי כמי כמיס הר׳׳ש שיריציו ז״צ: ח  הי
. ע כתב לשון המשנה החכם הרי׳ש שיריליו ז״ל: ופי׳ דה? ר  ו*נ״י עבד וע״י בהן פטו

 קמ״ל לאע״ג לבהלואה הוא ליהיב להו ולימא כיון להתחיל במצוה אומרים לו מרוק
ד נופיה שקל להקלש: ואית  וניחייב בקולבון קמ״ל רמיפטר ללא עדיף מכי יהיב כהן או ענ
ק נמי צא נלםי מצת הכהן כלל ועיקר  לל״ג אלא אבל לא נשים ומללגים מלת כהנים ו
 אצא השוקל ע״י אשה וכו׳: אבל מכ״מ שם רפי׳ג משמע לגריס השוקל על יל הכהן פל
 יל אשה וכו׳ אבל על מלת כהניםכתב לאית לגרסי לה ואיה לל״נ לה. וכן ג״כ ה״ר
. כתוב בתוספת ן א׳ ו לב ו הייב בקו ר ב  יהיסף ז״ל מחקה: ואם שקל על ידו וע״י ח
 יום טיב פי׳ הר״ב וכו׳ אבל הר״ש שיריליו ז״ל כתב ה״ג ואס שוקל עצ ילי של חברו
 חייב שני קולבונות והרמב״ם והרא״ש ו״צ נרסי לאם שוקל טל ילו ועל יל חברו חייג
 בקולבון א׳ ר״מ אומר שני קילבינות ופירשו למיירי שנתן סלע שלם עליו ועל חברו רבנן
 סבר• כיון ללא נתן שקל חייב קולבין א׳ ואס נתן שקל פטור ור״מ סבר לאף אס נתן
 שקצ חייב ועתה שלא נתן מטבע שאמרה תורה ח״ב הכרע עליו ועל מכרו. וקשה לגרסתם
 לגירוש׳ אמרי׳ למתני׳ ר״מ היא משמע לסתם לן חנא כר״מ ועול לפיריש לילהו כשפקלו
 כני אנשים סלע א׳ אין חייבין אלא קולטן א׳ לקיי״ל כרבנן. ול״נ לחייבין כ׳ קילטנות
 לכל חצי סלע חייב להכריע להקלש וכן כתב רש״י ז״ל במסכת חלץ בפ״ק ובבכורות
ט תכן לקמן לכי חלקו הייבין בקולבון בקיצבון שני קאמר  והכי ס״ל גירוש׳ בפירקין ו
 כמו שאפרש לקמן על הירוש׳ כעה״י. והנוסחא שכתבתי למעלה מצאתי בספר יכן מאל
 שנכתב בשנת חמשה אלפים ושבעים יהיא העיקר וה״ש אם נתן שקל על חברו חייב שני
 קולבונות לר״מ ס״ל לקולבון חייב מן התורה כליליף וחל שלו ליה רבץ להכרע לאפי׳
׳ צדק משצך וחן צו זכ״ש להקלש עכ״ל ו״ל: ומ״מ כולהו  בהלייס איכא הכרע מאמרי
 סירשו לבהלואה מ״רי וסעמא הוי לאי בכוחן לו במחנה הא קתני בסמיך השוקל על יד פני
ר: והילך לשון הירוש׳ חני אלו חייט׳ בקולטן קולטן א׳ ר״מ אומר  על יל שכנו ומ׳ כסי
 שני קוצבונית מתניחא לר״מ היא לר״מ אמר כשם ששקלו תורה כך קולטכי הורה לא״ר
 מאיר מין מטבע של אש הוציא הקב״ה מהתת כסא הכבול והראה לו למשה ואמר לו זה

ן סלע ונטל ש&ל. חוס׳ ס׳ אלמנה ניזוניה דף צ״ס ת ו נ  יתנו כזה יתנו: ה
 ר׳ אצעזר אמר טצה דר״מ היא אחל שקל שהוא נותן ואחד שקצ שהוא נוטל ורב אמר

 כדברי הכל היא דאי כר״מ שלשה חייב אחד שקל שהוא נוטל ואחד שקל שהוא נותן ואחל
 ללבר תורה לעחיה לרב שלשה קולטכוה הם אחא ר׳ ירמיה זרב שמוחל בר רב יצחק
׳ י פ ת ו ש ה ל ע׳יי עני וכוי. על חאחין ו ק ו ש  בשם רב שלשה קולבונוה הס ע״כ: ז ה
׳ ל׳ הגרסא והכותפין . הרמב״ם ו״ל גליס זהשוהפין בויו וכן ג״כ שם ביל סימן נ ׳  וכו
 נרו והראב״ל ז״ל השיגו שם ומנדל עוז הביא כמה ראיות להעמיל ולהחזיק לברי הרמ״בם
ה מ : כ ט ץ פ׳ משיצין ל׳ ד פ ת ו ש ה ץ ו ח א : ה ׳  ו״ל: אכן טחש׳ זבהרא״ש לא גרס׳׳ ו
. ס׳ עשרון לף ק״ת ברייתא הניא להיכן קולטן זה הולך לכקליס פי׳ ׳ ו כ ו ן לבו  הוא קו
ם דברי ר״מ ל׳ אצעזר אומר לנדבה ס־׳ לשופרות לקייץ  לתרומת הלשכה עם שאד מקצי
 המזבמ: והכא בירושלמי מסיים בה ר״ש שזורי אומררקועי זהב צפוי לבית קדש הקדשים
:  בן עזאי אימר בלחנים היו כוסלין אותן בשכרן ויש אימרים להוצאת דרכים עד כאן
. גרסי החי״ח גציר״י מפר שהוא מוכרח דלא אשכחן ך?י בפת״ח י ם מ מרי  וחכמים או

 מבצ׳ סמיכות נמחרא רק בפסוק אחד והוא וחני את החצי לאתת ואת החצי לאחת:
: ׳ ד ר״פ שני להלכי שקליםוסי׳ ד׳ ובפ״ג סי׳ ח׳ ט . ב ׳ ץ וכו פ ר ט צ  פרלן 2 מ
א שהדרכון משקלו ת בכאף צ״ל: וכתב הרמב״ס ז״ל שםפ׳ ו נ ו ב ר ד  י ל
 שני סלעים וכן בפירוש וכן סי׳ ג״כ רעז״ל לקמן סימן ד׳ וכן כתב הדא״ש ז״צ
 כמי שאצתוב שם. ובבכורות ס׳ יש בכור לף נ״א מייתי לה ואמרי׳ התם ללרכינות
 לוקא יכולץ להחליפן ולא לשאו־ והב שאינו טבוע וכתב רש״י ו״ל ובמסכת שקלים
 מפ׳ טעמא שמא תי-ול מרגלית וכו׳ וה״ה לכל טוה כסף שמא יזול ונמצא מפסיל אבל
 טיבעא לא זייל עכ״ל ז״ל. והיינו דתנן התם בסדין בכסף ובשוה כסף חוץ מן השקלים.
 בפי׳ ר״ע ז״ל דכתיב ביהייזע ויעשו א־וןאחד ויתנוהו בשער בית ה׳ כך צ״ל ופסוק
י קב חול בדלתו הוא פסוק אחר במלכים: בנ  הוא בלנרי הימים. ומה שכתב ו״צ ו
ם וכו׳. כנ״ל ומצאתי שנקדהתכס ן לגזברי י שבע ה נ מ ו ר ת ה ה מ ר ת  העיר וכו׳ אם נ
^ ההי״ו והרי״ש שניהם בשב׳יא. וכן במ:ני'דלקמן וכן ג״כ נקל י ח  הר׳ימ הנ,׳ ז״צ נ
ך בשבייא י הקדש לבמחני׳ מסמו י ו ע ־ י בשני שיאים וכן ג״כ נקד מלת מ ״ °  מלת נ
ת .והגיה מן ההקדש: וביומא ו טסף ז׳יל מחק מלת ממ.  מפני שהיא סמוכה: וה״ר י
יהודה אומר עולי לשנה הבא;  פ׳ שני שעירי דף ס״ה מייתי לה והתם משיים בה ר'
 וא:שר כא תה היא תוספתא. ואיתה בתיס׳ ס׳ שני ליעי לף ק״ח: ומה שכתב ר״ע
 ו״צ שבועה זו תקנת חכמים היא הכי מתרץ ר׳ יוחנן בירושלמי: ובבבצי במציעא פ׳
 הזהב דף נ״ח מוקי לה ר׳ י חנן כר״ש דאית ליה ס׳ שבועת הליינים קלשיש שחייב
 באחריותן נשבעץ עליהם יפרכינן עציה החינח עד שלא נתרמה התרומה אכלמשנחרמה
י ועל ט  התרומה קלשי׳ שאינו חייב באחריותן נינהו להניא תורמין על האטד ועל מ
 העתיד לנבוח אלא איר אלעזר שבועה זו הקנה חכמים היא כדי שלא יהי בני ארס
 מזלזצין בהקדשות אבל מדא־רייתא סשור לגמרי דגט שמעת שומרים כתיב רעהו זלא

 ז״ל ה״ג וכן נמצא בספר ישן הכוהן שקלו להבת לשקול עצ ידו ושקלו ע׳יי עצמו אם
 נתרמה התרומה מעצ השוקל שקצו ממעות הקדש אס נתרמה התרומה מעצזצאגרסי׳
י מערבא כגרסת הספרים דנרסי בסישא וקרבה הבהמה ואין לתמוה במה נ  בנמ׳ מ
 שכתוב בסדרי המשנה שלנו וקרבה הבהמה וצא כן בירושלמי להא בכמה דוכתי אשכחן
 הכי ולגיא צי דהני תרתי באבי ונוצה חרא היא ודמיין אהדדי להא כי הפריש שקצו



 מסכת מלאכת שלמד! שקלים
 הפסח דהיינו יום כ״ס באלר ללילן לקיימא לן דלעולם אלר סמנו־ לניסן חסר והא
 ללא חנן גכ״ס באלר כלתני בן עזאי מפי בס׳ מעבר בהמה מסוס דס״צ לר׳ עקיבא
 חימנין עבלינן אלר חסר וזימנין מלא הלכך לא פסיקא ליה למיחני בכ״ס בארר חימנין
 לבשלשים באלר הוא להוי והרמב״ם ז״צ בס׳ שני להלכות שקלים בחב באחל בניסן ואיני
ל י״ל יום הוו ולר׳ עקיבא סעמים בכ׳יט באלר ופעמים ת  נכון למאחל בניסן על ה
 ביוס שלשים של אדר ולבן עזאי לעולם בכ״ט כדמפ' בפ׳ מעשר בהמה ובהלכות מעשר
 בהמה פסק כר׳ עקיבא ולא כר׳׳ע אלא בכ״ט דהכי קיימא לן כבן עזאי רלעולם אדר הסמוך
פרס החג היינו בכ״ט באלול  לניסן תסר: בפרס עצרת היינו יום ל״ה לעומר: נ
 דזקא דמימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר: והן הן גרנות של מעשר
 בהמה דברי ר׳ עקיבא הא דלא תנן ככ״ס באלול לר׳ עקיבא אגב דתני פרס
 הפסח ופרס עצרת תני נמי פרס התג ור׳ עקיבא סבר דר״ה דמעשר בהמה ת:רי
מי תנאי דאפלינו לענין מעשר בהמה הוא דאיפליגי אבל לתרומת הלשכה  כר״ש: ו
 כולהו מולו לשיעירא לתנא קמא עכ״ל הר״ש שיריליו ז״ל: אבל תיש׳ ז״ל כתבו בפרק
 האיש מקלש דף נ״ל פרס עצרת היינו אחד בסיון: בפי׳ ר״ע ז״ל כך זמנים אלו קובעי!
 לאסיר הב:מזת וכו׳ הקשה הר״ס ז״ל וא׳׳ת לפי לין התורה שאלו הזמנים אינן קובעין
 ומותר לאכול ולמכור אע״פ שלא עישר א״כ היכי שייכא מצוה זו שמנות עשה מן התורה
 היא לעשר כמו שלמלז בת״כ מפסיקים שהוא בעמול ועשר וי״ל שהמצוה היא שר״ח אלול
 ר״ה למעשר בהמה כמו ששנינו בר״ה פ״א וכל הנולדים מא׳ באלול על א׳ באלול של
 שנה האחרת נקראיס ישן לגבי מה שיולד בשנה האחרת ואין מעשרין מזה על זה שאין
 מעשרין מן החדש על הישן א״כ כשיגיע ר״ח אלול שנה האחרח מציה לעשר כל הטללים
 בשנה שעברה ואין לאכול מהם עד שיעשר כמו קביעות הגרנות שקובעי; מדברי חנמיס ע״כ:
 ואי אפשר לעשר ביום טוב ביל פכ״נ להלכות שבת סי׳ י״ל: ב בשלש קופות
 הרמבי׳ס וסמ״ג ז״צ לעתם לתר׳ גווני קופות איכא אבל הרא״ש ז״ל חולק אכן הרש״ש
 ז׳׳ל הסכים ללעת הרמנ״ם ז״ל שגם הראב״ל ז״ל צא השי; על הרמב״ס ז״ל בפ׳
 שני להצפת שקלים סי׳ ז׳ וסיף הפרד,: ומתני׳ מייתי לה ביומא שלהי פ׳ הוציאו לו לף
 ס״ב והתם תני צה בשם ר׳ יוסי וכן נמי מייתי לה התם פ׳ שני שעירי לף ס״ל ודומה
 דההיא ברייתא היא ואיתה נמי במנילה דף כיא פרק הקורא סומל: וכתוב עליהן
ן אל§א ביתא נםא ה י ל  אלף בית גימל ר׳ ישמעאל אומר יונית היה כתוב ע
 כך מצאתי מנוקד: ה״נ אין התורם נכנס לא בפרגוד החפות ולא במנעל ולא
 בסנדל ולא בתפילין ולא וט׳ וצ״ג הכא המס־מר: אחרי כן מצאתי בפירושי החכם
 הר״ר שלמה שיריציו ז״צ כתיב לשון המשנה כך אץ התורם נכנס לא בפרגוד החפות
 ולא באנפיליא ואין צריך לומר במנעל זבסנדצ ולא בתפילין וכו׳ ע״כ והכי מייתי לה
 ביבמות פ׳ מצות חליצה דף ק״ב אש אותה אינה ברייתא ופי׳ רם״י ז״ל שם וצא באנפיליא
ן בסי בחרא נ  ואין צריך לומר מנעל וסנדל דבצאו חשד כמי אין נכנסין בהן לעזרה מת
 לברכות לאיכא רמוס חצרי: מנעל וסנדל של עור אצא מנעל של עור רך וסנדל של
 עיר קשה ומבושל ע״כ. והתם מוקמינן לה באנפיציא של בגד: וסי׳ הר״ש שיריליו ז׳׳ל תפות
ה בנותיך1 יריעה דקה תפירה שס מפני הזיעה  ע״ש שאצל הצואר כשיעור זרת נימין לכי
ס בתפילין מ  ותרגם כתונת ביחש׳ פרגוד: ולא בתפילין ולא בקמיע דלא תיטא א
 וצא א:יה שעה אחת בלא עול מלכות שמיס וכל הרוצה לטעות יטעה *קמ״ל לפי כאדם
מר ומצא חן וכו׳ משוס לקרא דוהייחם נקיים מפמנ! הסירו מעליכם החשד או  וכו׳: ו
 שהוא 5חר יניכר שאתם מוציאין לבה עצ הארץ שאינה סובה בעיניכם אבל מי שאין כו
 תשלא נכרת אצא למתעקש צא שייך אלא מציאת חן להוא ספי ומש״ה מייתי קרא לומצא
 חן ע״כ ובירוש׳ חני מדברים היו עמו בשעה שהיה נכנס ובשעה שהיה יוצא ופריך התם
 וימלא פיו מים וכאשר יצא יפלוש סמים ונראה אם הם בשיעורם ובודאי לא יבצע מעות
 והמיס בפיו לט שיחסר מן המיס או שיפצו לחוץ או שיבלעס ולמה להם לדבר עמו ומשני
 מסר הברכה שצריך לברך אקב״ו להפריש תרומת שקלים ואס פיו מצא איט יכול לברך
' שצשה כאכצו ימצא פי תהלתך וכן פ" הראב״ד ז״ל הר״ש טיריליו ז״ל: תו גרשינן  כדאמרי׳ פ
 בירוש׳ ר׳ שמואל בר נחמן בשם ר׳ נתן בתורה ובנביאים ובכתובים (הגהה מצאתי כתוב
 נספר שרש ישי אשר חבר הרב ר׳ שלמה אלקבן ז״צ פי׳ על מגלת רות בעצה ש״ב
 וז״צ לאעי׳נ לאמרי׳ ביחש׳ דשקלים ד שמואל בר נחמן בשם ר׳ נתן בתורה בנביאים
 ובכחובים מציט שצריך לצאת ילי הבריות כמו שצריך לצאת יל׳ המקום יובן זה בבליות
 אשר נתן צהם האצהיס מרע והשכל לא שיהיה אחרי צכל ויצטרך לצאת ילין תובתו נס
 מאיש שוגה ומפת׳ וזה ממה שאמר התרגום אמם נצי קלם כל יתט הרע סנהלרין
 רבת לעמי כלומר עס כי ילעתי יש ויש פתאים ולצים יתלוצצו עלי לאמר ראו כוכט
 ישראל שהמל יופי מואביה אחה בלבו ולאו כ״ע לינאי נמירי שהמואבית מותרה שזה כצכה
 ימים בצבד שנתתדכה הצכה עמוני וצא עמונית מואבי וצא מיאביה ע״כ:) מצינו שצריך
 אלם לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ילי המקום בתורה מנין לכתיב והייתם נקיים
 מה׳ ומישראל בנביאים מנין לכתיב אל אלהיס ה׳ הוא יולע וישראל הוא ידע בכתובים
 מנין.לכתיב ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואלס: גמליאל !וגא שאול לר׳ יוסי ב״ר
 בין איזהו מחוור שבכולן והייתם נקיים מהי ומישראל דקרא לוישראל הוא ילע מדים
 חשדא דע״ז הוא וקרא דומצא חן נמי אתירה קאי דכתיב למיל מיניה בני חורחי אל
 חשכה חבל קרא לוהייתם מיירי כממון וכולל והראב״ד ז״ל גרים איזהו חמור שבכולן
 ופירש איזו מצוה שבחזרה חמ!רה יוחר מטצן שידבק בה האדם והשיב לו זכו׳ הרש״ש
 ׳"ל: ג של בית רבן גמליאל היה נכנס ושקלו וכו׳ עד שהוא אומר להן
 אתרום. ביד שם פ' שני סי׳ הי. וכהב ה״ר יהוסף ז״צ מצאהי אומרי׳ הרוס חרוס
 שלשה פעמים פי׳ דל״ג מלה חרום ג״פ ושי׳ הענין הוא שהוא היה אומר אהרוס !הם
ם הרום ואח״כ חוזר ואומר אחכוס והס אומרים הרום ררום וכן בפעם ת  אומרים לו ה
 השלישי ומה שהוא אמר אתרום והם היו אומרי׳ הרום הרום וצא היו חומרי׳ הרוס פעם א׳
 לכד כי כן הוא דרך הדבור שהשואל אומר הדטר פעם אחה והמשיב משיב לו ש>•
 פעמים זבדומה לזה מצינז גבי קדזש החדש במס׳ ר״ה ראש כ״ד אזמר מקזדש וכל העם
 עונין אחריו מקודש מקודש וכן לרך בני אדם לדבר שאחד אומר לחברו וכי דבר זה

 למנחת חוטא של ישראל אבל עשירית האיפה לב״ג פליגי אמוראי ביריש׳ והתס נמ• במנחות
י *בין כו׳ חסאוח ואשמוח חסאוח יליף לה בת״כ פ׳ ר קנ ת ו  דאיכא מ״ל למוחרה ירקב: מ
 י״ז פיס׳ ג׳ [סי׳ שכ׳׳יא] בפ׳ שמיעת קול מלכתיב באותה פ׳ והביא חת אכמו לה׳ על חטאתו
 אשר חטא נקבה מן הצאן כשבה לחסאת ותניא התם נאמר כאן אשמו ונאמר להלן אשמו
 מה אשמו האמור להלן מותרו נלבה אף אשמו האמור כאן מותרו נלבה ופי׳ הראב״ל
 ז״ל נאמר להלן' באשם מעילות אשמו מה להלן מותרו נלבה ליצפי׳ מאשם תלוי לכחיב בי׳
 צאשס אצ הכהן וכתיב אשם אשס צה׳ ולרשינן ביה כצ שבא ננשום אשמו מיתרו עולת
 נלבה בשר צשם ועורות לכהן נמצאו שני כתובין קיימין אשם צה׳ ואשם לכהניס ויצפינן
 חטאתואשםבג״ש לאשמו אשמו ואשמות באשם תלוי כתיבא לרשאויהזילע הכהן לריש
 לה כדתנן לקמן פי׳׳ג שופרות: ובגמ׳ משמע למותר אשם קרב עולה לוקא מן האלים
: (הגהה ן כולהו יציף נת״כ בפ׳ אכם תלוי מיתורא דאשכ אשם לה׳ מ י ז  בצבד: קנ
א 7 ה נ״א משוס חטאת ומשום אשם נ מ ש ם א ו ש מ א ו ט ם ח ו ש א מ ו ה ל ש ל כ ל כ ה ה  ז
ל בת״כ פרשה כ״א בפרשת שמיעת הקול ל כ  לשם חטאת ולשם בלמ״ד): זה ה
 משמע לאתא לרבו״ א:מו של מצורע אע״ג ללא בא עצ תשא אלא להכשיר יליו לבהונות והכי
ל אשמו ג  אמרינן ס׳ הרי עצי עשרין להא רתנן פי״ג כופרות ששה לנלבה חלא מיכייהו מ
 שצ מצורע למותרו לנלבה וכן פסק הרמב״ם ז״ל בפ׳ שני להלכות שקצים והכי איתא
ה ישמרם על הבאת מנחה ח נ מ ח ל ח נ ר מ ת ו ח מ ל ו ע ח ל ל ו ר ע ת ו  בתוספתא: מ
יד כגון לאמר אלי לע־לחו או למנחתו אבל אמר אביא מהן מותרן  אחרת וכל הני מי
 חיצין ולהכי תני צהו בהלי קני זבין וחטאות לומר ללמיץ להללי לכי היכי לחטאות
י לסיפא וכן לעת הרמב״ס  ואשמות לוקא לקאמר אצו כלאמרינן לעיל בפידקין הכי נמי מ
 ז״ל פ״ה דהלכות פסולי המוקלשין ואין לעת הראי״ד ז״ל כן כהפגית ואין נראין לבריו:
ם וכו׳ נקוט האי כללא בידך דבר הבא לנדבה לאותו לבר עצמו ודבר י מ ל ר ש ת ו  מ
 הבא לחובה לעולת נדבה הון מכסח כדהנן במתני׳ מותר פסח לשלמים ביי הפריש
 מעות ונותר מהן בין הפריש פסח ואבד והקריב אחר תחתיי ואח״כ נמצא קרב שלמים
 וחזה ושוק ניחן לנהנים אבל לגט זמנן הוו כפסח וזמנן ליום וליצה והכי איתא בפסחים
 פרק האשה ובתוספתא דזבחים פ״ח וה״ה אם נתערבו כלמיס בכסח דזמנן ליום ולילה וחזה
 ושיק ניתן לכהכים ובירוש׳ מה׳ דדוקא בן שנה וזכר מן הצאן ובכל הני דמי לפסח:
ר נזירים לנזירים גט מעות לקרבנית נזירים כההוא עובדא דשמעון בן כסת ת ו  מ
ת כגון דאמר לנזיר זה לנדבה ב ד נ ר נזיר ל ת ו : מ  כדאיתא בבראשית רבה בפי מקן
 בירושלמי מפ׳ דהלכהא נמירי לה והאי מותר דהוי נדבה היינו מותר הקרבנית דאילו
 מותר הלחם ביחש׳ אמרי׳ דירקב וכיחש׳ מסי אי דוקא קרב חטזתו לבסיף או אפי׳
ם כגון שנוהר מפרנסתם יהמ לעניים אחרים: י י נ ים לע י ר ענ ת ו  שלמים צבסיף: מ
ן דאמר לעני זה הוי לאיתו עני והכי איהא בהוספ׳ י מו נ ו ע ת ו א י ל ר ענ ת ו  מ
 בהדיא דחניא החס מותר נזירים לנזירים מוהר מצורעים למצורעים אס אמר לנזיר זה
 למצירע זה מותרו נדבה מותר ענייס לעניים מותר ככויין לשבויין אס אמר
ו ורשי ת לי מ ר ח ת ו ם מ י ת מ ם ל י ת מ ר ח ת ו  לעני זה לשבוי זה מותרו שלו ע״כ: מ
 ותניא בברייתא ומייתי לה פ׳ נגמר הדין כיצד גבו למתים סתם זהו מותר מתים
 צמתים נבו צמת זה זהו מוהר המת ליורשיו וכוצהו מהפרשי הכי ולהט תני להר בהדי
 הדדי דדמיין להדדי עכ״צ הר״ש שירצינ ז״ל: מיתר נזירים וט׳ ירושלמי [נזיר] פ׳ ואני
: מותר ענייס לענייס הרא״ש פ״ק דבבא נתרא דף קפ״ח ובסור י״ד סימן  [פ״ד ה״ד]
 רנ״ג ותשובות הרשב״א ז״צ סי׳ הרי״ז: וכן צריך להיות סדרא דגרסא דמתנ" מותר םסח
 לשלמים מיתר נזירים לכזירי׳ מותר כדר צנדבה מיתר שטיין לשבייין מותר שטי לאיתי שבוי
׳ וכן הוא ביחש, אף של כתיבת ט  מותר עניים צעכיים מותר עני צחותו עני מותר מתים למתים ו
 יד וכן פירש הר״ש שיריציו ז״צ בסדר זה כדצעיל: ובבא דענ יים סמיכה צבבא מתים וסימניך עני
 חשיב כמת וכבא דנזיר מסתברא נמי דסמיכה לבבא דמותר פשה צשצמים דהוי קרכן
ם וכו׳ סנהדרין פ׳ נגמר י ת מ ם ל י ת ר מ ת ו  דומיה דכל הנך דלעיל רברישא דמתני: מ
 הלין לף מ״ה ולימה לההיא דההס ברייתא היא שיש שנוי לשין ויתור. קצת. וכתב שס
 נמוקי יוסף דף רפ״ה ואי קכיא אמאי ליורכיו ניחא אדעתא דידיה יהבי אדעהא ליורשי
 לא יהט כדאמרי׳ בב״ק אלעתא לאריא אפקריה אדעתא דכ״ע צא אפקריה זי״צ ללא
 אמריי הכי אצא בהפקר שאינו מוציאו מרכותו אבל במתנה שכוחן לחברו ומוציאו מרכותו
 בודאי צא עצ דעת שיחזירו צו כצום עשה ועוד דגר מועס מסתמא כצ א׳ גמר ויהיב
 עכ״צ ו״צ: וביד רפ״ט דהלכו׳ נזירות יבפ״ס דהלכות מ״ע סי׳ י״ח ובפ״ה להלכות
 פסילי המוקדשץ סי׳ ח׳ ט׳ ובטור י״ד סי׳ שנ״ו ופי׳ הרמב״ס ז״ל שאין כל הדברים הללו
 אמורים אלא בכאין שס צורן הכרחי וצא הסכימו הזקנים ואנשי המדינה הפך זה אבל
 אס הסכימו עושין כפי הסכמתן והכי מוכח בירוש׳ וגם בבבלי וכן כי׳ ג״כ נמוקי יוסף
ל  בפי׳ק לב״ב לף קם״ד גבי בבא דמוחר עניים לעניים וכמי שט׳ ל״ע ן׳׳ל: נפ׳ט ע
ו כך מצאתי מנוקד בפירוש משכה כתיבת יד הנון בנקודת כבא והפתי בפחח:  קבר
ל למה נקרא הציון נפש על כס שהוא משכן הנפש ששורה עליו: ולשון התוספת׳  ושילשו ז״

 ר׳ נתן אומר יעשה זילוף לפניו אי דימוס עצ קברו:
S !ה וכו׳ ביד בפי שני דהלכוח כ ש ל ת ה ן א רמי ה תו נ ש ם ב ה פרקי ש ל ש  1Tג ב
 1 שקצים•סי׳ ד׳ ה׳ ופי׳ הוא ז״ל ומפני זה סדרו להוציא מהם בשלשה פרקים

 כדי לפרסם הדבר ר״ל שמפרסמין ומודיעין כי בחג הפסח חובה להביא תרומת המקום
ח והוא אמרס  הקרוב ואשר הוא לחוק ממנו בעצרת ואשר הוא יוחד רחוק בח; הטבו
 הלין לקריבין בפרש פסח והלין לרחיקין בפרס עצרת והלין ררחיקין מכהזן בפרס
 החג ע״כ: וכתב הר״ש שיריציו ז״ל וזי׳ל ופי׳ הרח״ש ז״צ בפרקא קמא חורמין את
נ׳מקופיתהגדולוח של הלשכה  הלשכה ממצאץ אח הר\פות הקטנית שכתוב בהן א׳ב׳
 לטרך ה:צחת קרבנות המל כדאמרינן בפ״ק טרוש׳ נעשות פימבי כצומר משוס פרסום
 כבוד וככס שמה כמיציאין מן הכרי הגדול קרוי חתמה והמותר חולין כן קראו תכמים
 מה שתורמין בקופות הקטנות תרומה מכוס לפרוס סוכות מה כנותר בקופות הגדולות
 ה-י שיריים וכצ קלושה אותן שקלים הנזהרים מתחצלת וחלה עצ הכקצ־ס הנכנסין בקופות
ס ד ה ט״ו הוי ת ס פ ס ה ר פ  הקטנות ומש״ה קרוי תרומת הצשכה בכולה מכלתץ ע״כ: ב
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 לר״ה דף ט׳ הקשו התוס׳ דהא דבר השמור בשביעית אסור פו׳ יוכתבו שם עוד ומופקר
 נמי צא שרי צבצור אצא ע״י שנוי ובת״כ דקתכי מן המשומר אי אתה בוצר היינו אפי׳
: ת ו ר ט  ע״י שנוי ע״כ ואיתא נמי למתני׳ בתום׳ בפ״ק לר״ה דף ט' ובס״פ קמא מ
. ה״ג ברוב ׳ ט ר ו מ ו ה א ת ף א ח א״ל א ׳ ב ש ר נ ת ה מ צ ו ר ף ה ר א מ ו וסי א  ר׳ י
 הספרים וכן מייתי לה גירוש׳ פ״ד לתעניות דף ם״ח זבפ״ק דמגצה דף ע׳ אבל בס״פ
 הבית והעציה צא משמע הט גם בפי׳ הר״ש שי־יליו ז״צ מצאתי ר' יוסי אומר רצה
 מתנדב ש״ח דס״צ דודאי ימסרום יפה יפה אם אתה אומר כן אינם באץ משל צבור
ח ו  אם נשמע לך לא יביאו שתי הלחם ועומר משל ציור דשמא לא ימסרם יפה יפה מ
 צו שיקריבוס משצו טון שאין העומר ושתי הלחם אלא פעם אתת בשנה הכי משמעלהו
 לבעלי היחש׳ פירושא להא פלוגתא והכי אית ציה צרבא פ' הבית והעציה צחד לישנא
 ומש״ה מוקמי׳ ביחש׳ ברייתא דכתנת כר׳ יוסי ובפי א׳יל הממונה מס ־ דשמעי׳ מההיא
 ברייתא דצא חיישי׳ שמא לא ימסרום יפה יפה ע״כ ושם בפ׳ הבית והעציה בלשון שני
 דרבא מוקמינן פלוגתייהו לבחיישי׳ לבעלי זרועות קמיפלני פי׳ שאם לא נוציא עליהם
 קול שהן של הקדש יש בעלי זרועוח שלוקחין אותן בחזקה ולעצמו דת״ק סבר לתקינו
 רבנן למיתב ליה ד׳ זוזי כי היכי דלישמעו בעלי זרועות וליפרשו מינייהו ור' יוסי סבר
 לא תקינו ומאי אתה אומר אינם באין משל צבור ה״ק ליה מדבריך דקאמרת ישמרם
׳ זוזי מן התרומה לשומרי ספיחים וזה מוחל עליהן  חנם לדברינו לס׳יל דתקינו רבנן ד
 ונמצאו לו בתרומה ד׳ זוזים שאין לצבור חלק בהם ואם קונים מהם תמידין ומוספי׳ ושאר
ן תמידי; באין משל צמר וכן כ׳ אתא רטן א״ר יוחנן חוששין לבעלי  קרבנזת צבור א
 זרועות איכא בינייהי: ב פרה ושעיר וכו׳ ביל שם ורפ״א דהל' פרה אדומה ופי׳ הר״ש
 שיריליו ז״ל כיון לשעיר הנעשה בפנים בא מתרומת הלשכה לחטאת הוא הי׳נ הך דעזאזצ:
. ופי׳ הרמב״ם ז״ל והשמ״ג דהיינו אותי ת י ר ו ה ל ז ן ש ה ולשו ל ת ש מ ר ה  ה״ג ושעי
ט היה נראה כפרת ישראל לכך בא מתרומת הלשכה וקשה  שבין קרניו שהיה מלבין ו
א תנן כבש שעיר המשתלח ולשון שבין קרניו באין משיירי הלשכה וכי הימא דתרי פ י ס  מ
 לשון של זהורית היו חל קשור בסלע וחל קשור בין קרניו וההיא לקשור בסלע הוא
 לתק לאתי מתרומת הצשכה ציחא להא התם בהר חולקו כלתניא פ׳ שני שעיח וצא
 משמע למעיקרא קונה הלשון לחצאין לכך נראה ללשון של שעיר המשתלת כולו בא
; הרא״ש ז״ל לכתי׳ ושני  משיירי הלשכה והך לרישא בלשון פרה אלומה מיירי וכן פי
 תולעת והשליך אל תוך שריפת הפרה וה״ה לעץ ארז ואזוב לאתו משל צבור להא צורך
 חטוי של פרה הוא אלא משום לבעי לפצוגי בין לשון לפרה ללשון לשעיר המשתלח תנא
 ליה הלשון והכי איתא בתוספתא ע״כ; ובילוש׳ איכא מ״ל ללשון של סרה משקלו שחי
 סלעים ומחצה משוס לבעיא שתהא כבלה ותפיל בתוך עומק האור כלכתי׳ אל תוך
ה שם ביל פ״ל סי׳ ר ש פ ב  שדפת וכן נמי איתא ביומא פ׳ טרף בקלפי לף מ״ב: כ
. פירש הרא״ש ז״ל אמת המיס העוברת בעזרה אם צריכה תקון ם י מ ת ה מ : א ׳  ח
ס לעיל  והרמב״ם ז״ל ס״ל להלכי׳ שקלים כתב אמת המיס שביחשלם וכן נראה מרי

 שלהי פ״ק בירושלמי אין מקבלין מהם לא לאמת המיס וצא לחומת העיר וההוא אמת
 המים שבירושלס קאמ׳ למוכח ליה מקרא ולכס אץ חלק וצדקה וזכרון בירושלם: ובל
. בירוש׳ איכא מ״ל לחומות העזרות והמזבחות אתו משיירי הלשכה נמי ר י ע י ה  צרכ
 והכי משמע קרא נמי לכתי׳ ויקבוץ את הכהכים הלויס ויאמר להם צאו לערי יהולה
 וקבצו מכל ישראל כסף לחזק את בית אלהיכם ומהו הכסף אותו הניתן מלי שנה בשנה
 דהיינו שקלים ומשמע למותר השקלים לחזק בלק העזרות היה וגם י במלכים נמי כתיב
ץ כסף עובר דהיינו שקלים וכסף ערכין וכסף נדבת בדק הבית כולהו הוו לבדק  מ
״ל: ; האיש מקלש דף נ . פ ר י ע ת ה ו מ ו ח  הבית ושקלים היינו המותר הרש״ש ז״ל: ו
. ומצאתי שנקל הר׳׳מ ז״ל צרכי ׳ . עיין במ״ש בפ״ק לסוטה סימן ו ר י ע י ח ל צרכ כ  ו
ה וכי׳. ירוש׳ א״ר חנן שתצות גלולה ר ש פ כ ר כ מ ו ל א ו א א ש ב  בלגש הכאף: א
 היתה בבני כהנים גלולים שהיו מוציחין בה יותר מששיס ככרי זהב וכבשה של פרה
ה הנעשית בזמנו בכבשו של חברו  עדיין היה קיים ולא היה רוצה שום כהן להוציא פי
 אצא סותרו ובונה אותו משלו התיב ר׳ עולא קומי ר׳ מני והא תנינן שמעון עשה שתי
 פרות לא בכבש שהוציא זו הוציא את זו אית לך למימר שמעון הצדיק שחצן היה אצא
 מעצה זכצסיצ הוא בפרה אדומה משום דאין עזשין שחי פרות כאחת הבדיצ לה ג״כ
: ו . כתיבות ס׳ שני דייני גזירות דף ק״ ה כ ש ל רי ה ר שי ת ו  כבש בפני עצמה : נ מ
ף א ש ו ד ק ל ה ש ן ב י ר כ ת ש ן מ ר אי מ ו א א ב י ק  ןס׳מי גרסי׳ בשני קמצון: ר׳ ע
. גרסינן והטעם מהי התם בגמ׳ דילמא מתרמי ליה עניים ולית ציה ם י י ג ל ע ש א ב  ל
 זוזי ומצאתי כתוב ומהכא משמע דאין אסיר אצא צדקה העומדת ליחלק אבל חי אינה
 עומדת ליחלק שרי ע״כ וכן הוא בבית יוסף בשם ספר התרומות סוף סימן רנ״ס:
ר ת ו : ד מ  בפי׳ ר״ע ז״ל צריך לכתוב סימן הדלית קודם לשון המתחיל מותר התרומה
. שם בכתובות לף ק״ז ומותר התרומה נקרא מה שנשאר בקופות כשהגיע ה וט׳ מ ו ר ת  ה
ק וזהו הנקרא מותר תרומת הלשכה אבל מה שנשאר בלשכה שלא נתרם מעיקרא י  ר״ת נ
/ ב׳ המותר נקרא מותר שירי הלשכה י  בקופות וגם כבר נעשה ממנו כל מאי לחנן לעיל ס
. בירוש׳ מפ׳ להך ם י ש ר ק ש ה ד ת ק י ב הב ל עי ז  ומובן כבר מפירוש ר״ע ז״ל: רקו
 סברא נמי ר׳ ישמעאל קאמר לה לצפוי כלי שרת חשיב ליה !לכי זה כן שיטור משנתנו
חת לקין המזבת ומיתר תרומה לכלי שרת:  לברי ר׳ ישמעאל שר׳ ישמעאל אומר מותר פי
. מקרא יציף לה ר׳ ישמעאל התם בכתובות דכתיב ואת ת ר י ש ל ה לכ מ ו ר ר ת ת ו  מ
ה לכי^י המונח מ ו ר ר ת ת ו  שאר הכסף רפשהו כצים לבית ה׳ וכז׳ כדפי׳ ר״ע ו״ל: מ
. פ״ל להנ׳ שקצים סי' ב' ט׳ ואית לנרסי לקיץ המזבח ת ר י ש ל ם לכ י סכ ר נ ת ו מ  ו
ר מותר מ ו א ם י נ ה כ ן ה ג א ס נ י נ ח ׳  בשנייזדין ובנקודת צירי תחת היול הראשונה: ר
ע ״ ם וכוי. מנחות פ׳ שתי מלות לף צ׳ וביל פ״ז להל׳ כלי המקדש סי׳ י״ג. בפי׳ ד י כ ס  נ
 ו״צ מותר תרומה לקיץ המונח שלצורך קרבנות הופרשה ע״כ. אמר המצקט נראה שצריך
׳ שהרי כצ ט  להגיה ולהעסיק זה הלשין צעיל קולם הלשון המתחיל מותר נסכים גזברי ו
ר וכי. שבועות פ״ק לף י׳ וכריתות כ ה ש נ מ ץ מ ש י ר פ  זה הוא לברי ר׳ עקיבא: ה מ
 פ״ק לף ו׳ ומעילה פ״ג לן* י״ל. כתבו שם תישי ז״צ ללא גרסי׳ מצת ממנה
 רק מפרישץ שכר האומנין שמתרומת הצשכה היו מפריש׳ן והכא צא איירי בתלומת

 סצשכה

ת ם א ר  יסה בעיניך והוא משיב יפה יפה וכדומה לזה יש בלבדי חכמים עכ״ל ז״ל: ת
א מ ה מחפר, ש י ה ה מ ל ה ו פ ח א היד. מ ת ל י ש י ל : ש ׳ . ביל שם סי׳ ז ה נ ו ש א ר  ה
. ואית דלא גרס׳ במשנה ולמה היה מחפה ׳ ם נרסי ו ר ת ר ת ב ם ד תרו י ח ו כ ש  י
 ואפ״ה מכרשיס דקאי האי שמא ארקא אבל הרמב׳׳ם ו״ל נראה דמפ׳ דקאי אסיכא
K היה מחסה שכן כתב וצא היה מחפה כדי שחהיה נכרת שבה םייס ויחחיל ממנה ׳ » 
 כשיכנס קודם עצרת ותורם הראשונה מן הגדולה שהיתה מגוצה ומחפה אותה ותורם
 השנייה מן הגדולה שתרם ממנה בראשונה תחלה ומתפה אותה ותורם השלישי׳ מן מלולה
 הכמוכה לה ואינו מחפה אותה כדי שיתחיל ממנה בתחלה בפעם שלישית כשיכנס בתשרי
 ע״כ. יעיין בסמ׳׳ג עשין סימן מיה שמלק עציו. וז״צ הר״ש שיריציו ז״ל תרם את
די של כ״ו סאין ומכסה את  כראשונה ומחפה בקטבלאות בקופות גדולות של לשכה מי
 הראשונה להיינו מזרחית והנני טחן להם שמות כלי שיצטייר בנקל ראשונה מזרתית
 שנייה אמצעית שלישית מערבית וחפה את המזרחית בעור קטבלא להייני בתפוי עירית
 שלוקים תפורים זה בזה דהיינו כשמילא ממנה קופה הקטנה אותה שכתוב בה אלף
 ואת״כ הילך וממלא מן האמצעית קופה שכתוב בה בית ומכסה אותה ג״כ וממלא מן
 המערבית קיפה קטנה שכתוב בה גימל ומניח אותה פתוחה כלי שיניח בה תקצין מלחין
 הנגבץ באותו שופר של מקלש וככיחזור ויתרום בפרוס שבועות היה מתחיצ ממנה שתהא

 ראשונה אותה שמניחין בה תקצץ תלתין ויתרמו קופת אצף ראשונה מאותה שיש בה
 שקלים שלא תרמי מהן רהיינו מן המערבית וקופה קטנה בית מן האמצעית יסוגרם
 וקיפת גימל מן המזרחית ומניחה פתוחה ונותנין בה חקלין חלתץ מגבין מפרס שבועות
 ואילך ובפרס סוכות מתחיל מן המזרחית ותורם הראשונה ממכה להיינו מלבר שאינו
 מרום וקיפת בית מן האמצעית וקופת גימל מן המערבית כמצא שתרומת פרס כסח כולן
 מלאות תקצין ותלתין ובפרס שבועוח חרתין במערבית ונפרס סוכות תלחץ כמזרחית
 והיינו לתני תנא כלי שלא ישכח ויתרום לבר התרוס שלעולם יתרום ממה שלא תרם
 ונסיכות שומט הקסבלאות ונעשו כולן שיריים למשם ואילך השקצים הבאים נעשץ סלן
 שיריים כדאיתא ביחש׳ דעחיקי היו והולכין לחומת העיר כדין שיירי לשכה ומה שפירש
 הרמב״ס ז״ל חין נראה בעיני וכבר השיג הראב״ד ו״ל ואף הסמ״ג חלק עציו בזה ע״כ.
ע ז״צ כלע״ד שבמקום ממתנות שסביב ארץ ישראל צריך צכתוב מעיירות שסביב  בפי' ר״
. עול בפירושו ו״ל ומ״מ בכל כעם ופעם היו ׳ כ  ארץ ישראל. או ממליכות שסביב ו
 תורמין על שם כל ישראל ע״כ. אמר המלקט בס׳ שני להצבו׳ שקלים לא מצאתי שכתב
 כן בספר המוגה אלא בשנייה ובשלישית אבל בראשונה כתב לשם ארץ ישראל ע״כ ומ״מ
 נראה ללאו לוקא לגס בראשונה היה תורם על שם כל ישראל שכך כתב אחרי כן כשהוא
 תורם מתכוין לתחס על הגבוי כיש בלשכה ועל הגבוי שעליץ לא הגיע ללשכה ועל
ת כל, שיהיו אצו השקלים שהוציאן להסתפק מהם כפרה עצ ישראל וכאילו ו ע  העתיל נ
. ביל י לשם מד ל ו ב ם ב ש  הגיעו כצ שקציהם ללשכה ונתרמה מהן תרומה זו ע״כ: ל

. ולשון מתני׳ שם בפ׳שני סי׳ ח׳ כמו שרמזתי: ׳  פ״א להל׳ שקצים סי׳ ח
. ביד רפ״־ל להצכות שקלים וסי׳ ה׳ ו״: ׳ ה וכו ן ב ו עושי ה הי ה מ מ ו ר ת  פרמ ף ה
, וכ׳ פי׳ הר״ש שיריליו ז״ל לכתי׳ ולקהת את כסף ׳ י ספ מו ן ו י ד י מ  ״ ת
 הכסורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבולת אהל מועל להיינו צרכי אהל מועל
 לכתיב בעזרא והעמלנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעכולת בית אלהינו
 ומינו עצ עבודת אהל מועל לכתב רחמי ומפרש ללחם המערכת ומנחת התמיל וצעוצת
 התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות לכפר על ישראצ וכצ מצאכת בית
 אלהינו ללחם המערכת היינו לחם הפנים ומנתת התמיר היינו נסכי תמידץ הייה לנסכי
 מיספין דטלהו עולות ולעולת התמיד היימ תמידין שבתות חדשים ומועדים היינו עילוח
 מוספים. קדשים היינו זבחי שלמי צבור. ולחטאוח היינו שעירי ר״ח ושל מועדות
 למיקרו חטאות הצבור וכל מלאכת בית אלהינו לרטת עומר ושתי הלחם וקטרת וכל
. צאתי״ קטלת ומלח ועצים לאמרי׳ פ׳ ר ו ב ת צ ו נ ב ר ל ק כ ס : ו י  מידי לעבולת מ
 הקומץ רבא דמתרומת הלשכה בן באין אכל סר העצם של צבור ושעירי ע״ז פצוגתאלר׳
י מר . לשון החכם ה״רסולימאן ו״צ: שו  יהידה ור׳ שמעון בס׳ התכלת מהיכן באץ ע״כ
ם וכו׳ וא״ת יהאיך מיתר להקריב העומר מן הספיח*׳ השמורים הא ניחא להרמבי׳ים י ח י פ  ס
 וצהרמב״ן ולרש״י ו״ל שסוברים שאע״פ שאסור לשמור אי; הפירות נאסרין אלא למי
 שסובר שהספיחי׳ משמרין אסירין מאי חיכא למימר ותרצו התיס׳ בפ״ק דר״ה לף ט׳
 ללא הויא שמירה ממש ללא היו צריכין לשמור מבני אדם למאליהן היו פורשים כשהיו
 יודעין שהן לצורך העומר ולא היו שומרים אותם אצא מבהמה חיה ועוף ומ׳׳מ עדיין
 קכה התינח לרבנן דס״ל שאין השפיריי׳ אסורין אלא מדברי סופרים דאיכא למימר ללא

 גזרו במקום מצוה אלא לר׳ עקי׳ דס״ל שהספיחץ אסורין מדברי תורה מאי איכא למימר
ם כאין בטומאה ואינם י ר  ומתרץ בירושלמי אמתני' לשומרי ספיחין משחוהו כחמשה מ
 נאכצין כלאיתא במתני' פ׳ טצל צונין וזה הירושלמי הביאו הראב״ל ו״צ בפירושו על
 ת רת כהנים פ׳ בהר סיני ע״ש. ומשמע שם מפירושו ז״צ שמה שמקשה הדוש' ומתרץ
; עקי׳ ואס תעיין ביחש׳ תמצא שאינו מזכיר כלצ ר׳ עקיבא אדרבא משמע  הוי אליבא לר

 החס רשקיצ וטרי אליבא לרבנן לס״ל שאין הספיחי׳ אסולין מן החורה אלא אם יהיו •
 נשמרץ וזה מסייע צסברת התוספות שסוברים ששירות שביעית משמרין אסורין מן
 התורה ונפשט הברייתא לת״כ מן השבות אתה אוכל ואי אחה אוכל מן השמור אלא

 שחץ היחש׳ סובר בתירוצם שלפי תירוצם שיירי העומר נאכלין ולפי הירוש׳ איכס כאכלין
ם מצ׳עא פ׳ הבית והעליה דף י ח י פ מרי ס  ואפשר שלא ראו הירושלמי עכ״ל ו״ל: שו
 קי״ח ומנחות ר״פ כל קרבנוח לף פ״ר רמי ליה רמי בר חמא לרב חסדא היכי מקרבינן
ט שביעית לאכלה  עומר מספיחי שטעית והא בעי לשחף קומץ ע׳יג המזבח ורחמנא אמ׳ ג
׳  ולא לשריכה והא יכול להביא משל כלמצ לאשתקד אע׳׳ס שהיא תטאה ישנה ומסיק ר
ת הבאה להוי ראשית קציר להחי תבואה ע ש  אלעז׳ משו׳ לרחמנא אמ׳ ראשית קצירכם מ
 ואי מייתי משל אשתקל אינו מביא מראשית שהרי נקצר מאשתקל וסוף קציר שנה שעברה
ע בין בעומר בין בשתי הצחם למשמע לבעינן שיהו ס  הוא בשעת הבאה ועול לבכורים נ
 בכורים בקצירה הלכך צא אפשר שאס אינו מטא שצ שביעית נמצא עומר כסצ ורחמנא
 אמ׳ בעומר ללורותיכם שאי אפשר לבטלו. ובס״פ בתרא ליבמות רף קכ״ב וגם בפ״ק



 «** מלאכת שלמד. ששליט א
 מלותיו ללא שייך בשאר נכסים קלשי מזבח ומשני מ אמר שבסאדכרכלא ביניהן פי׳ הכאה
 ששובסי; בברכל להשוות השתי שיהו מחין להתפרק העליונים מן התתתונים לארוג ובלא האי
 כלי הן יבולי׳ לארוג אלא שהוא בקושי וה״נ לר׳ אליעזר איכא שבסא לכרכלא שהקרבנות
 מתוקנות יותר ולרי יהושע אינם מתוקנות כלומר סעמא לרי׳ע לראה לברי ר״א לאו
ו שוין הוא להא לר׳ יהושע נמי שוין כלאמרן אלא לעילות ושלמים״הקרטן מי  מפום למי
 לגבי מזבת לר״א מתוקנים יותר מלר׳ יהושע ידילמא ספק הוא אי אקלשינהו למזבת או
 צבלק הבית ולד׳ אליעזר מתוקן זה ור״ע ה״ק רואה אני את לברי ר״א שנכלל לבריו
 לברי ר׳ יהושע וברברי ר׳ יהושע אץ נכללץ לברי ר״א כן נר׳ לע״ל עכ״צ ז״ל: ח
ת ו ת ל ס ם ו י נ מ ת ש ו נ י ח י ב ז י מ ב ג ן ל י י ם ראו י ר ב ו בהן ד י ה ו ו י כס ש נ י ד ק מ  ה
״ל כל מה שהם נולרים . בצ״ל ומייתי לה בס׳ מי שמת לף קנ״א. בפי׳ רעז ת ו פ ו ע  ו
 וכו׳ כתב עליו הר״ס ז״ל נראה מלבריו ללאו לוקא יינות ושמנים ועופות לה״ה בהמה
 ראויה למזבח ולפי זה ר׳ אלעזר דהכא ס״ל כר׳ יהושע דלעיל וכן פי׳ הראב״ל ז״ל
 ויפה עשה שלא פסק הלכה כר׳ אלעזר לפי שכבר פסק כר״ע דס״ל כר׳ אליעזר אמנם
 הרמב״ס ו״צ סובר דוקא ייטת שמנים ועופות לפי שאין להם פדיון אס נפסלו אבל
ו ר כ מ מר י ר או ן פסק כר״ע והכא הסק כר׳ אלעזר ע״כ: ר׳ אלעז  בהמה שיש לה פדו
. כתב הראב״ד ז״ל בפי׳ ח״כ ואע״נ דתמרי׳ ת ו ל ו ן ע ה י מ ד א ב בי י ן ו י ו המ ת ו ו א י  לצרכ
 בעלמא שאין לעיף פדיון ה״מ היכא דקדפ קדושת הגיף ונסתאב כגון יבש גפה ונקסעה
 רגלה דפסול משום מחוסר אבר אבל הכא מעיקרא לא חלה עליה קדושת הגוף לכתי'
 בבקר ולא בעופות ומ׳׳ימ יביא בדמיהן עולות דהא בכצל כל נדריהם לה׳ לעולת הזו
 שהרי ראויין הן צמא בנדר ונדבה ע״כ. יסלת יין ושמן יש להם פדיון ואפי׳ סהירין
 עד שלא קדשו בכלי כראמרינן פ׳ המנחות והנסכים ולא קשיא ולא מילי הר״ש שיריליו
 ״ סי׳ ח׳ ונראה שגורס כאן ר'

׳כ ורש״י ז׳׳צ נראה דגריס לה אלא ששם בשבועות וגם בכריתות  הלשכה ומתי ממנה שייך ע;
ד שכר נ  פירש ממנה מן הצשבה אבל במעילה שם ספ״ג סירש ממנה ממותר הקטרת מ
. נ״א שצ מעות האומנים ן י נ מ ו א ל שכר ה ה ע ת ו  י א

 ז״צ: וכך כתב נ״כ בהשגות שם בהלכות ערכ,
 ושע וכן כתוב שם בכסף משלה אלעזר בצתי יוד שכתב שם דר׳ אצעזר ס״ל כרי

 שהוא ר״א בן שמוע וכמו שכתב ג״כ רעז״צ וז״צ ספד קרבן אהרן בפרשת ויקרא פ׳ ששי
 ג״כ ר׳ אלעזד כרי יהושע ס״ל ומאי דאמר שהעיסות ימכרו וצא יקריב הן עצמן עיצות
. פי׳ הראב״ל ום וכו׳ ם י ד לשלשי ה  מש!ם לכתיב בבקר וצא בעופות ע״כ: ט א
 ז׳׳ל היזברין משערי; המה קנו כשלשים יום מהלבריס הצריכין ללשכה וכל מי שמכר צהם
 יינות שמנים וסלחות רצה לחזור בתוך שלשים יום אי; שומעין לו ואם נשפכו בעזרה
 נשפכו צו והכי איתא בחוספתא אחת לשצש־ם יום סותחין את הלשכה כל מי שמכר
 להם יינות שמנים וסלתות ואמר תנו לי מעותי וכו׳ בלאיתא החם גיל פ״ז להלכות כלי
. גרסינן ולא גרסינן כל המקבל ל ב ק מ ׳ י״ג ופ״ס להלטת מכירה סי בי: ה  המקדש ס
 וכן היא הגירסא במציעא פ׳ הזהב לף נ״ז ויגמנח ת פ׳ שתי מדות לף צ׳ וכן בערוך
. והביאה רש״י ז״ל בס׳ בחרא לכתובות לף ק״ו. וכן פי׳ הרש״ש ז״צ המקבל  ערך ספק
 עליו לספק סלתות פי׳ הממונה על הנסכים שהוא אתיה לתנן ליה באירך פירקץ דלקמן
 היה לוקח יינות שמנים וסלתות מבעלי בתים בימי הקציר והבציר ועל אותו בעל הטת
 המוכר אמרו לאם קבצ לספק מל/ סאין בסלע יספק מל׳ משום רטחא להקלש ע״כ
׳ כתוב ג״כ המקבל עציו צספק את הקנים וכו׳  ושם בפ״ז להלכות כצי המקלש סי׳ ס
 לאחת לשלשים יום פוסקין עמו וט׳ ויל הקלש עצ העציונה וכן ג״כ כתב להוא משפק
 את הפסולות כלעת ר׳ יוסי דלקמן כסס״!. ופי' רש״י ז״ל שם פ׳ הזהב המקבל עציו

ן י ל מחל : ו  האומנץ וכו׳ ע״כ
 שר״צ מעות שהופרשו לשכרן. וביל שס סיף הלטת שקלים׳ וז״ל וכך היו עישי׳ במותר
 הקסרת משיגיע ר״ח ניסן מחצלין אותה על שכר האומנים ותוזרין מעות השכר לקיץ
 המובח ונוטלין האומנין מותר הקסרת בשכרן וחוזרין ולוקחין את הקסרת מהן מתרומה
 חלשה בדי להקריבה ממעות תרומה חדשה ואם אין להם תרומה חלשה מקסירין אוחה
א TZ® . בירושלמי לשביעית ס׳ בתרא דף ל״ס ולפ׳ ם ב א  מתרומה יישנם עכ״ל ז״ל: ו
 ראוהו ב״ל לף נ׳׳׳׳ח ובס״ק לסנהלרין לף י״ח משמע לגלסינן החלש בנקורת חיל״ם
 החי׳ית וסגו״ל בללי״ת. ועיין בתוססשא לס״ק לר״ה ולס׳ שני לשקלים: אח״כ בא לילי
 פי׳ ה״ר שלמה שיריציו ז״ל על ירושצמי דמכצתין ומצאתי שכחב נם הוא ז״ל כן כלברי
 ח״ל ואם בא החלש נזמט כלומר שלא נתעבר ניסן אצא כשהניע יום שצשים שצ אלר
 קלשוהו וקראוהו ר״ח ניסן וצא נעלמה הצמה החלשה מעיני העלים טון לר״ח ניסן
 הוא בזמט צריך ללקלק ג״כ להקטרת נמי תהא מתרומה חלשה ותרתי חליפין למינן
 עלה ואס צאו אלא שנתעבר ניסן כיון למן השמים נמי צא סייעו ליקרב מוסף ניסן
 בזמנו גם בזה אין מדקלקץ אצא ציקחין איחה מן הישנה ובחל חלוש סגי ואפי׳ איכא
 תרומת תלשה צא קפלינן ומהך מתני׳ פרכינן עציה לרבי לאמר בש׳ בתרא דשביעית
; לא נתעבר מימיו כלאיתא התם וראיתי שפירש הראב״ל ז״צ שאם הביאו שקציהס ס  מי
 באחל בניסן צוקחין אותה מתרומה חדשה ואינו כן כמו שהוכחתי והחלש נרשי׳ בחוצם
 וכן מצאתי במשנה לווקנית יש נה עכ״ל ו״צ: ך בפי׳ ר״ע ז׳׳ל כנץ קסרת או יינות שמנים
 ושצתות הקשה החכם ה״ר כולימאן r׳V להא קתני המקליש נכסיו והיו בהן יינות
 שמנים וםצתות ימכרו צצרכי אותו המין ויביא בלמיהן עולות לכן נראה להכא לא איירי
 אצא בקטרת לוקא והייט דקרי צהו לברים םראויין צקרבנות לקסרת צא חזיא ציחיר
 אצא לצבור אבל יינות שמנים ושלמות חזו נמי ציחיל עיין בס״א מהצפות ערכין וחרמים
 להרמב״ם ז״צ ואפשר לפ׳ לה״קוהיו בהן לברים ראויין לקרבנזת צביר כצומר שהוצרכו צהם
 צרךמו׳ צבור וזה טצצקמרתריטת ושמנים וסצתות צר׳ עקיבא ינתנו לאומרן לס״צהקלש
 מחחלצ על המלאכה ומולה הוא שאח״כ סוזרין ולוקחי׳ אותם מתרומה חלשה וללעת בן עזאי
 אין הקדש מתחצל על המלאכה ולקנותסמיל ההקלש מתרומה חדשה אי אפשר דאין הקדש
 מתחצצ עצ הקלש הצכך מפרישין שכר האומנין וכו׳ ועיץ בירושצ׳ כי נראה משם שהיא מחלוקת
 אמוראים שיש מי שמפרשה בקסרת ויש מי שמפרשה אפי׳ בשאר לברים שהן צורך צטר
ס כלץ הקטרת וכמו שפירשנו י ר  ונראה ללעגין לינא לא פליגי וטצהו מולו שלץ שאר מ
. כתב ה״ר יהוסף ז״צ ס״א ל״נ אינה ע״כ ולפי זה נראה למילות ה ר מ א ה י ה ה נ י  עכ׳׳ל ז״צ: א
ש י ד ק מ : ן ה ׳ ׳ ג ל פ״ח להל׳ מעיל׳ ס ם כך צ״ל ט ת ו ן א י ל מחל  היא המלה גרס׳׳ נתמיה: ו
. בבא בחרא פ׳ מי שמת ח ב ז מ ב ע״ג ה ר ק י ת ל ו י ת ראו ו מ ה ו בהן ב הי ו ו י כס  נ
 דף קנ״א וזבחים פ׳ סבול יום דף ק״ג ותמורה פ׳ אלו קדשים לף כ׳ ובר״ס בתקא רף
ר עז ׳ אלי : ר ׳  ל״א ותוס׳ פ׳ שני דבטרזת דף ׳״ד וביד פ״ה דהלכות ערכין סי ז
י כ ר צ ו ל מכר ׳ י ו קב נ ת ו ו ל ו ן יקרבו ע מ צ מר זכרים ע ע או ש ו ה ׳ ר׳ י ו כ ר ו מ ו  א
. כך צ״ל ת י ב ק ה ד ב פרו ל ם י י ס כ שאר נ ת ו ו ל ו ן ע ה י מ ד א ב י ב י ם ו י מ ל בחי ש  ז
 ואית דגרסי ר״א אומר זכרים ימכרו לצריכי עילות ונקבות ימכרו לצריכי זבחי שלמים :

ץ צספק סצתות וכו׳ דאיצו הדיוט אסור לפשוק על פירות עד שיצא השער וכאן אפי׳ לא ׳ ונקטת ימכרו צצריכ׳ זבחי שצמים פי׳ מצות צצריט ביודק נ ס ר  וכן בר׳ יהושע :
. ת ו ת ל ק ס פ ס  הדיש לכאף: ובירוכ׳ אסציגי אמוראי אי סלונתייהו במקדיש שאר נכסים עם עדרו או יצא השער עדיין לד׳ פוסקי; ע״כ ועיין בתוס׳ ז״ל שם ותוסיף לקח: ל

, . יחש ח מרצה ב ז מ א ח ה י ד ש ק משמע מר״ע ז׳׳ל: ע  י אית דצ״ג רק לספק מד׳ סתמא ו
 תני כשם ר״ש מיד היה מקבצ את מעותיו ולא חיישי' צנשפך או צהחמץ ביד הגזבר

. דאין מתעצצין הכהנים מלהקריב דזריזץ הן וליכא למיחש צמידי: . . . . . . . . . . . . . . 
' ה׳ ס״ז להלכות כלי המקדש . על סיף סי ׳ ם וכו י נ ו מ מ ו הן ה אל : פדל! ה ו ה ר י מ  לר״ש למקליש נקבה לעולתו לקלוש קלושת למיס וצא קלושת הגוף ואינה עיסה ת

 וז״צ הבבצ* שם בתמורה א״ל ר׳ חייא ב״ר אבא לר׳ יותנן לר׳ יהושע לאמר זכרים 1 והעובדים בו ופי׳ הר״ש שיריליו ־"

 בעלרו בצחול ותו אפציני אי טעמא דר׳ אליעזר משום דסתס הקדשות לבלק הבית אי
 משוס לאין אלם חולק את נלרו ואכתוב קצת ממנו בסמוך: ועיין במ״ש בס׳ בתרא
ר וכו׳. מס׳ ביחש׳ לס״ל כר״ש בן יהולה אציבא מ ו ע א ש ו ה  לתמורה סי' ב׳׳: ר׳ י

 ז״צ משוס לתנא בסירקין לצעיצ המקבל
 עציו צספק מל׳ קאמר הכא מי היה ממונה צשער אותו כער ואגב סך מני כולהו:
. והיו בילו סצתות ושמנים ויינות שכל אלו קרויין נשכים ם י כ ס נ ל ה ה ע י ה ג א  ה״
ט שמית הממונים ולא חני על אלו היו ממונים במקלש עצ החותמות ועצ הנסכים ק  והא מ
 ועל הפייסות איכא מאן למס׳ בילוש׳ לתני צהו בשמייהו כי היכי לציברכינהו לעל בזצן
 נאמר זכר צליק צברכה ואע״ג להוגלס בן ציי ובית גרמו ובית אבטינס תנינן צהו
ל הממונה לגנאי האי תנא סברכר׳ייג לאמרי׳ ביחש׳ כתיבת יל לזלגו  ביומא ס״פ א
 עיניו למעות ואמר מעתה אסיר צספר בגנותם של אלו ואיכא מאן למפ׳ בירושלמי למי
 שהיה באותו הדיר מונה מי שבדורו ורשעים היו ותני להו צקלל[ וצא מסקי בשמייהו
 ולדידיה מאי דתני ואלו ס״פ א״צ הממונה לאו דוקא דתנ׳ ושייר כל הני ולא מורא קמא
 אפכא לואלו לננאי לוקא ומאי לתני התם על אלי נאמר זכר צדיק לברכה דהיינו בן
 קטין ומונבז המצך והיצני המלכה אמו זניקנזר לאו לזקא להא איכא כל הני ע״כ: וי״ס
ה ה״ר יהוסף ז״ל. י  לגרסי עצ הםצתות ועצ הנסכים ואית לצ״ג רק על הסלתות וכן מ
 וכך נראה קצת דהוה נרים רעז״ל וסכל אתל לזה שעל הנסכים הייט על כל מנחת
. מצאתי שמחק ה׳׳ר יהיסף ז״ל מלות פתחיה זם ם י נ ק ל ה ה ע י ה ת  יין וסצת ושמן: פ
. ואיתא במנחי׳ פ׳ ד ישמעאל לף ס״ה ותום׳ ס׳׳פ מרובה ומפ׳ רש״י ז״ל התם ט ל ר  מ
ן הנהי תלת נשים לאייחו שלש קנים חלא אמרה לזיבתי  במנחות סותת דברים ודורשן מו
 וחלא אמרה לימתי וחדא חמרה לעונתי ופי׳ להן מרדני שזו אומרת לזיבתי בזוב ?ימה
 שהיתה שופעת לם טותד ונסתמה צמות ונדבה להביא לקנה להוו תרריהז עולות נלבה
 וזו שאמרה לימתי בים סכנה וזו שאמרה לטובתי בעיניה ^?3" שהיה צם כאב בעיניה
 ונלרה להביא קנץ לעולה אם תתרסא שאלום ואמרו כן הוא" וכן כמי בההסוא עובלא
מקעת פין סוכר והתם סרכי׳ כיצהי סנהלרין נמי בעי למינלע שבעים  דגנית צריפין ו
 לשון או לכל הפחית שנים יודעים לדבר ואחל לשמוע ומאי רבותיה למרדכי ומשני אלא
ח ק ר והיינו ל כ ן גגות צריפין ובקעת עין מ י  שהיה בולל ומערבב הצשינות ודורשן מ
 ליה למרדכי בלשן ע״כ. ולפי זה נראה שמה שכתב בפי׳ רעז״ל סלל לשונות הרבה צריך
. אח״כ מצאתי בפי׳ הרב מורנו גרשון מאור  צהיות טצצ בבית אע״פ שהמכוון אחד
 ובירוש׳ קאמל

 לאותה

 יותגן
 עצמן נקבות היכי מקרבן שצמים הא מכח קלושה לחוייה אתו לטון לזכרים קרבו עוצות
 ולמי השלמים עולות מכלל לס״צ לסתמייהו לעולה אקלשינהו וה״צ כמפריש נקבה צעוצם
 והיכ׳ קרני שלמים הא בעו לרעות כדקתני מתני׳ להתס המפריש נקבה לעולה תרעה
 א״צ ר׳ יהושע ס״ל כר״ש לפליג במתני' להתס ואמר תמכר שלא נמום לכל מילי דצא
 הזי ליה לנופיה לא נחתא ציה קלושת הגוף ופרט׳ אימור לאמר ר״ש גבי נקבה צאשס
ט נקבה לעולה לאיכא שם עולה  לליכא שם אשם על אמו ללא אשכחן אשם נקבה אבל נ
 עצ אמו להא אשכחן שם עולה נקבה בעיף אפי׳ ר״ש מולה ועול הא שמעי׳ ליה צר׳־׳ש
 בברייתא לאמר המפריש נקבה נעילתו עושה תמורה אלמא נחתא לה קלזשת הניף א״ל
הישע ס״ל כאילך תנא אליבא לר׳׳ש רמיא ר״ש בן יהולה אומר משום ר״ש אף  ר׳ י
 לעולתו אין עושה תמירה ללא נחתא לההיא נקבה שהפריש קלושת הניף לרעות: ור׳
 יוחנן מס׳ התם בירזש׳ סעמא לר׳ אליעזר לכתיב ואיש כי יקליש את ביתו קלש נמה
 אנן קיימץ אס בבית לירה הרי כבר נאמר ואם המקליש יגאל את ביתו הא במה אנן
 קיימין במקדיש את נכסיו מכאן שסתם הקדשות לבלק הבית. ור׳ זעירא בשם ר״ל

ר אצ אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת  מס׳ טעמיה דר׳ יהישע דכתיב מ
 אציהם איש איש מבית יכראצ ומן הנר הנר בישראצ אשר יקריב קרבנו צכל נדריהם
 ולכל נדבותס אשר יקריט לה׳ לעולה הכל קרב עולה לרצונכם תמים זכר מנין צרבות
א ב י ק ר ר׳ ע מ  אח הנקבית ת״ל בקר לרבות את הנקבות בבקר לרבות בעלי מומיו: א
. פי׳ הר״ש שיריליו ן״ל ו ת ד ת מ ה א ו ו ש ר ה עז . וטלי׳ כצ״ל: שר׳ אלי י נ ה א א ו  ר
 השתא מכמע משוס לקאמר בץ זכרים בין נקבות ימכרי ור׳ יהושע תלק לבזכחס קאסר

 יקרט עצמן ובנקבות קאמר ימכרו ויביאו עולות ולא קא::ר רירעו על שיסתאבו ובירוש,
 מחי ביניהון סי׳ מ״ס לר׳ עקיבא לקאמר דר׳ יהושע חלק מלותיו ור״א השוה מלותיו
 והא מדמיהן של זה ושל זה שקוצי[ ואץ שעם מכריע לנשות לזה מצזה דהא לר״א זכרים
 עולות קרבי ולר׳ יהושע נמי ונקבות לר״א זבחי שלמים ולר׳ יהושע נמי ומשוס דיליף מקרא
 דהכלקרב עולה קאמרדיניאו בדמיהן עולות וצר״א רצי מטאץ בדמיהן אבנים לבדק הטח
 להא לבדק הבית אוצי הא בהא שוץ לר* יהושע טפי מלל״א ואי משום לצר״א למי הכצ אזלי

 בלק הבית וצר׳ יהושע אזצי בכמות צנזבר למזבח ושאר נכסים לבלק הבית בהא צא שייך חילק מוצה שכתב שם לאיכא לנרסי כולל בכאף והכצ עיצה לטעם אח
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ח: וכתב ה״ל יהובף שמצא בכצ ם 8״חי כך מצאתי מנוקדת הפ״א בפתי א  המקדש: ו
ר ב א : ה טי ש ן א  הספדים ואס פחתו ישלם יומן מביתו שיד הקדש לעליונה עד נ
א ס ר ו גרסינן בספר כתיבה יד מצאתי מ ן ל י נ ת ו ו נ י א ה ו ל א ס ל א ו וכו׳ ו מ ת ו  ח
 כל מי שאבל תיתמו ממתיכין לו עד הערב אם נמצא לו חותמו ניתץ לו ואם לאו לא היה נותן
 לו ישם היום היה כתוב עליהם מפני הרמאים: ובילוש׳ מפי לכתבו נמ׳ שם המשמר ושם
 השבת ושם התדש דאולי יוציאוהו לשנה הבאה באותו יום עצמו ויקח נסכים מאחיה וכיון
ם כצ אלו אע״פ שירצה לזווג ולכוון צא יוכל: וביד פ״ו דהלכות כלי המקדש: ת ח  שכתוב ב
ת וכוי ביל פ׳ שני להלכות ערכין סי׳ י״ב ובפי עכירי להלכות מתנות ו כ ש י ל ת  ו ש
ת כ ש י משום לכתיב מתן בסתר יכפה אף: ל א ש ח ה ב כ ו ת ן מ י ס ג ר פ ת : מ ׳  עניים סי׳ ח
ן י ל פ ו ן נ ה י מ ד ן ו י ר כ מ ר נ א ש ה : ו ׳ ם עי? במ׳יש בפ״ג לתמיר סוף סימן ה י ל כ  ה
ת מפ׳ בירוש׳ לשכת בדק הבית דאי לא צריך לב׳־׳ה צמזבח הוהאזיצ; י ב ק ה ד ת ב כ ש ל  ל
. לקמן בסוף סירקין מפי להו ומשום דתרי מינייהו ת ו ר פ ו ר ש ש ה ע ש ל  פרד, ן ש
 * תקצין חלתין ותקצין עתיקי; תני להו צכולהו אי נמי משוס לתני בפירקין
 דלעיצ ממונה על הקבין מכ' ציה הכא ומכוס י״ג תני מאי דדמי להכי אורחיה לחנא

מ י נ ה כ ן ה נ ה ס י נ נ ת ר ח י ל ב ש ת ר״ג ו י ל ב  בכל דיכתא הר״ש שיריליו ז׳׳צ: ש
. יומא פרק הוציאו צו דף ׳ ד וכו ח ן א ה כ ה ב ש ע ן י״ד גרכדנן • ב מ י ו ח ח ש ו מ י  ה
ל מתעסק בסיול ושחוק כמו המתעסק בחלביה ובעדיות. ילכון  נ״ל ופי׳ שם רכ״י ר
. ירוכ׳ תגי משום ר׳ אושעיא הקיש עליה בקורנש ׳ ק וכו י פ ס א ה  הימי כלפי׳ ר״ע ז״ל: ל
. בבירור כן פי׳ ד ו ה י  בעשיית מלאכתו או ליישבה לחברותיה ויצאת האור ושרפתו: ב
 רש״י ז״צ האי גיחוד בפ׳ כצ כעה דף ל״ז ובפי יום טוב כחל לף כ״כ. וחברו בברייתא
ן כ י ה ה: ג ו  דבס-״ג גבי שיער ככיר ביחיד אמרו חכמים יניחנו כחלון שמא יש תקו

. כצ״ל. ותנא כקיט וי:!יצ כר ם ו ו ר ד ן ודי ב ו פ צ ע ב ב ר ו א ל ל ת ה ו י ו ה ת ש ו ה י  ה
ן י ם י ג כ ו מ ו הי ב ב כו׳: ש ר ע מ ן ל י כ ו מ ס ם ה י י מ ו ר ם ד י ר ע  מפ׳ במאי לסליק מיניה: ש
ן ת מ ו ע ן כו׳ ל י א צ ו ת י ו י ה ; ל י ד י ת ן ע י כ פ כ ם ה י מ ו ה ם כי׳. נ י ל מ ת ש י ח ו ל  צ
ר ע : ש ם י ש נ ר ה ע : ש ; ב ר ק ר ה ע : ש ה י נ כ ר י ע : ש ב ר ע מ ן ל י כ ו מ ם ן ה ו פ צ  ב
ר וכוי. כך צ״ל • וש״א יכניה וגלותו. מצהא דד״א י נ ק י ר נ ע ח ש ר ז מ ב ר כי׳ ־. ש י ש  ה
 בן יעקב איתא כיוס הכנורים דף ע״ח: בהי׳ ר״ע ז״ל כער העליון הר הבית. אמר
 המלקט מצאתי כתוכ עליו הבית ר״ל המקדש. כער הדלק פי׳ ר״ע ז״ל הוא כ ער של
 לשכת העץ ובסוף מדות פירש דנככת העץ היא לככת פלהדרין ושם כפ׳ שני סי׳ ה׳
 חנן מזרחית נסיכית היא היתה לשכת העצים שבם הנהנים בעלי מומין מתלעין חת העצים
. אבל רש״י ז״ל כס״ק דיומא כתב שער הדצק שער ן  וכמו שפירש ר״ע ז״ל בריש פירקי
. בכורות וכל דדמי להו ת ו ר ו כ ב ר ה ע : ש ך  הקרכן לא ידעתי למה נקרא שמם כ

. וכתבו חוס׳ ז״ל במרובה ה נ  לאותה שאמרה לזיבתי אמר להם זאב •בא ליטול את ב
׳ התם לבימ׳ הורקגוש ואריסתיבלום היה מעשה של גנות  ובס׳ ר׳ יכמעי-ל על האלגרסי
 צריסין ובשחי הלחם מבקעת עין סוכר וקשיא צפו ז״ל תימה גדול הוא דחיה מרדכי כ״כ
 לבית חשמונאי צא היו כי אם ר״ס שכה קודם החרבן כדאמרי׳ בפ״ק דע״ז ונראה לר״י
 דכל אוחם שהיו בקיאי! ברמזים ובלשוכוח היו כקראין בשם מרלכי לפי שהוא היה ראש

 וחכם להם ע״כ ובזה ניחא למ״ד ביחש׳ דמחכי׳ רכעים קא מני דאפשר שאותו מרדני v ן
ה על הולי מיעים. שהיה במקדש מי כהיה י ה : בן א  שהיה בזמן הורקנוס היה רשע
 משתלשל ויש מי שהיה כסתם והן היי בקיאי; איזה משקה טוב לשלשל מעט הסתים ואיזה
ן * חני שהיה חופר בירות שיחין חי ר שי פ ו א ח י נ ו ח  טוב לסתום ולרפאות המסולסל: נ
 ומערות והיה יודע איזה סלע נקב המקור שס ואיזה סצע מימיו' מרובין אבל מקירו
במן בצורת הוא יבש והוא היה  פתוח למקים אחר ומחמת רוב המים נתפשטו ע״כ ו
ר: גביני כרוז. ירושלמי חנריפם המלך ק צריך לחפור עד שימצאו המקו י  יודע עד ה
 שמע קולו ברחוק שמנה פרסאות ונתן לו מתנות הרבה אבל בבבלי ספ״ק דיומא תניא
. ביומא ס׳ בראכוכה דף כ״ג ע י ק פ י על ה א ב י ב ן  דשלש פרסאות לבד שמע קילו: ב
 מפי רב פפא משרקא דט׳יע׳ פי׳ רש״י ז״ל רצועות ישמעאל העשויה כוס לסיסיס דפםיק
 רישיה צרצועיח ולכך קרויה פקיע כו׳ וכתב ה״ר -שצמה טיריציו ז״ל ונראה לפ׳ כהוא
א  מקל ורחשו עב ומופסק ראשו לחתיכות וקורין למק( שראשו עב בלשון פרם מטרי
׳ ש ח ט ו כ ״  וא״כ היינו לתכן במלות ס״ק חובטו במקלו ורשות היה לו לשרוף את כסיתו ע
 מפי שהיה מזווג ההתיצות והיה יולע אימתי צריך להקפותם ולהעבותס ואימתי צריך
 לעשותם לקים ובשביל שתהא שיה ההטבה בין בציצי ימות החמה בין בציצי טבת הארוכים
 שלא יחסר וצא יותיר היה מזיוג הפתילות. וכן ג״כ מ0׳ לה בירוש׳ ליומא פ׳ בראשונה:
 בפי׳ ר״ע ז״ל כדאמרן במסכת תמיד מי שהיו מוצאין אותו וכוי חמר המלקט כס״ק
ן ארזא על הצלצל. וכן  דמדוח היא שנויה אלא דמייתי לה בגמ׳ דתמיד פ״ק: ב
אחא בצלצל. ולאו דוקא שהיה , ן  חנן בס׳ בחרא לתמיד הניף הסגן בסדרין והקיש ב
. שבפה וגירסת ר י ש ן לוי על ה ס ב ד ג ו  ממינה על הצלצל אלא על כל כלי שיר: ה
ך הגדיש״) ירושלמי אמרו עליו על היגלס בן לוי שהיה מנעים קולו בזמר ח ע  ס
 וכשהיא מעץ גוללו בתוך פיו היה מוציא כמה מיני זמר והיו כל אחיו
׳ וכשהיא ,  הלוים כזקרין בבת ראש פי׳ כרתעין .מכח הרמת הקול וביומא גרס
. על תיקון כל הפרוכות דכנש ת ו כ ו ר פ ר על ה ז ע ל  טען אצבעו בין מימין וכו׳: א
ך כתב ורז״ל אמרו קבוץ פרכת ר . ובמכלול עלה נ׳'ב יגס בשרם י ס  עברה כרוכות היו כ
. ערוך ירוכלמי שהיה מלביש ש י ב ל מ ס ה ח נ  ותלה בחוסת בנו פרכיות שחורות ע״כ : פ
ז להגנות כצי המקדש כתוב כהיה ממונה על «  בידי כדינה פי׳ לכה; גדיל. אכל שס כ

ם . ת ו ב׳ פ׳ לולב וערבה דף מ׳'ח י מ ר ה ע ת בגדי כהנים הדיוסין ונגד* כהן גדול ובאריגה; ומתחת דהיינו' כל קדשים קצים שאין מעוטן צפק : ש מ ה  מעכה נגדי כהונה עיסק ב
. כתב ה׳׳ר כלמה שיריציו ו״צ דאיר!א ר ו ג ק י ר ג ע  דבפ׳ בתרא לכתובות דף ק״ו: ש
 בירוכ׳ דיומא למה כקרא כמו כער ניקנור כשעם אחת עלה ניקנור סרדייט ממלכי יונים
 והנה ככנד כער כיקנור והיה מכיף ידו עצ בית המקדש ואמר אימתי תפול העיר הזאת
 והבית הזה בידי ואתרסנה וכשגברה יד בית חשמונאי ונצחים הפכוהו וקצצו ידיו ירנליו
 ותלאוהו צפני השער וקראו שמו שער ניקכור ע״כ. ובבבלי ס״ס שכי לתעניות מייתי ליה
 להא׳ עוכדא בפכוי צכון קצת שאינו מזכיר שם כנגר ניקניר. וגס ביחש׳ דפי ככי דתעניות
. והם ממנין שלשה עשר כערים ופירש ו ו ל י ן ה י ש פ ש י פ שנ : ו  ודפ״ק דמגלה דף ע׳
 הראי ם ז״ל ואע״ג כגם לשער בית המוקד היה לו פכפש אותו היה קטן וסמוך לכער
 הגדיל ולכך צא היה במנין השערים איל חלו היו קצת גדיליס ומופלגין קצת מן הכער
ר צכו; זכר הוא הכער ע : . ב ר ע מ ם ב י נ ש  הגדול. ועיין בתום׳ פ׳ שני דייני לף ק״ו: ו
. כתב הרב רכיכו שמעיה ז׳׳ל בשם רש״י ז״ל ם ם ש ה ח ל י ר: לא ה ו  הזה יהיה סג
 לא ידעתי על מה הס משמשים והראב״ד ז״ל כתב כני שערים קטנים היו לו לפי שהיו
ס לפי . ושל מערב לא היה להם כ ת ו ד  לו שתי לשכות אצל שער ניקנור כדתנן במסכת ח
ת וכי׳• ביד פ״ש להל׳ ו נ ח ל ר ש ש ה ע ש ל : ד ש נ ״ ה ויציאה כ״כ ע ס י  שלא היתה שם מ
. ם י י ב ר ק ; את ה י ח י ד ם מ ה י ל ע  ביח הבהירה סי׳ ט״ו וחוס׳ שתי הצתס דף כ״ז: ש
 אבל חס היה כל כסף היה מסרית ואי׳׳ת והא אמריי׳ בכי ם1אצ אדם דנותכין בשבת על
 כרסו של מת כצי מיקר וכלי מתכות אלמא דמקררי ולא מחממי וי״ל כדאמרי׳ בפ׳ צא
 יחפור גבי חול דחמימי מחמם וקרירי קריר ה״נ גבי מת כהוא כבר קר אותו היא
 מקרר אבל קרביים שהן חמין ככמוציאין איחס מהבהמה הוא מחממם ושמא היה מתאחר
 הדבר מלהעלותן מחמת שהם היו עשוקין בהרבה בהמות וצא היו מדיחי; אותם מהרה
 עד כיהא הכסף או הזהב כמרתיח מחמת תום הקרביים והיו באין הקרביים לידי סרחון
 הראב״ל ז״ל בפירושו למסכת תמיד ועיין במה שכתבתי בענין חיל ב־כת בה׳ במה
ף של שיש ם ל כ ש וא׳ ש י ל ש ד ש ח ש א ב ל כ ו ש ב ר ע מ ם ב י נ ש  ט־מנין: ו
. כך מצאתי ת ר י ש ל ו את כ י ל ן ע י נ ת ו ף נ ס ל כ ל ש ע ן ו י ר ב א ו את ה י ל ן ע י נ ת ו  נ
 הגרסא בספר כחיבת יד וכי׳ הר״ש שיריציוז״ל שצשיש טתנין עליו חת האברין להקטירס
 ע״ג המזבח וקשה לתכן במסכת תמיד פ' לא היו כופתין דהיו מוליכי; הנתחים של עולה
 ומניחן אותן בחצי הכבש ולמטה ותירץ הרת״ש ז״ל דהכא מי־רי בעולת יחיד לפעמים
 שכהן אחד מקריב עיצה לבדי ומניח האברץ עצ השצחן עד שמעצן זה אחר זה אבל
 המידין ומוספין הכהכיס הזוכין באברין מקבלץ אותן מיד המכתת ומוליכץ אותן לכבש
 ומכיחין אותן מחצי כבש ולמטה והראב״ל ז״ל כתב לסעמא משום דזימכין להוו נפישי
 קרבנות ולא היה הכהן המקטיר אברי עולת נלבה מספיק להקטיר לאלתר ער שימתיו
 שיחעכלו קצת מהן על המערכה ואז היה מקבל מן המושיטין לו האברין ומניחן על השלתו
 שאצל המזבח והכבש ולפיכך היה עזמל במערבו כל כבש כלי שלא ינסר־ להסך אחוריו
י ל ו כ י ל ן ע י תג ו ף נ ס ל כ ל ש ע  כלפי המקדש כשהיה מקבל מ; המסינףן ע״כ: ו
. ־ ם ל ו א ם ב י נ ש ו ללשכת הכצים עכ״ל ז״ל: ו ס מ , כדאמרי׳ כמסכת תמיד נ ת ר  ש
 חוס׳ פ׳ לולב וערבה דף מ״ח ובריש פ׳ שתי הלחם. והכי גרס־׳ ושנים באולם מבפנים
 אצל פתח הבית וכן הוא כספר כתיבת יד וכ; הזנה במשנתו כל החכם הר״ר יהוקף
. והכי תכן  אשכנזי ז״ל. ופי׳ הר״ש םיריליו ז״ל אצל פתח הבית אצל פתח ההיכל ע״כ
 צה נמי בפ׳ שתי הלחם דף צ״ט גם בגמרת תמיד ס׳ לא היו כופתין והתם גרסי׳ דבאוצס

 הוה

: ב אין / " ' י  ידו כעשה הכל ע״כ ולשנה היתת לו במקדש כלתכן בפ״ק למסכת מדות ס
״ח. כתב ה״ר יהוסף  פוחתין משלשה גזברין. פ״ד להלכות כלי המקדש סי׳ ׳״ז י
 ז״ל ס״ח משבעה אמדכלין ומשלשה גזברין. יבתמיד .פ״ק מייתי ברייתא בפצונתא והתם
 גרסי׳אין פוחתין מי״ג נזברין וברייתא היא בספרי אבל בתוספתא לשקלים תניא כי הכא
 ג׳ גזברים מה היו עישין פידין את :׳כרכי; וכו׳ וזי רץ הראנ״דז״צ כיאה לפ׳ כאות;
 נ׳ גזברים לתגן הכא ובתוספתא היינו אותן שהיו מ־וחד־ן לכך להעמיד ערכין יחרמין
 וקדשי בדק הכית יצפטהן כדי כלא יהא כפסל ההקדש דפצשה חשיבו בכצ דוכחא בין
 לערן דין בין לענין כצ דבר ׳צריכין להיות כמו ב״ד לעשות שומא וידעו בפדיית ערכין
 וחרמין והקדשות ומעשר כר וכל מלאכת הקדש מיהו כל הגזברים היו שלשה עשר אלא

 שאותם שלשה היו ממונים גם על אותם עניכים שאמרנו ועכרה מהן לא היו ממונין לא
 עצ ערכין ולא על חרמי; ודכיותייהו אלא על שאר עמיכיס של לשכות היו ממונים ובשביל
 כך צא תנינן הכא אלא החשובין והנהי ילפי׳ מקרא לכתי׳ בדברי הימים גבי חזקיה
 ויחיאלועחיהי ונחת ה; גזברים. ועכאל וירימוח ויחבל וחציאצ ויסמכיהו ומחת ובניהו
 פקידין ה; אמרכלי;: מיד מניהו ושמעי׳ אחיו שני קחיליקין. במפקד יחזקיהו המלך
ם וכולן ח ב ז  יעזריהו נגיד בית האלהי׳ זה המלך וכה; גדול. והנהו דתמיד היינו כל מ
ם נחלקים על האמרכלין כגון י״ב נזבריס תחת שפ כרי  היו שלשה עשר ונראה שהיו מז
 אמרכלין להייכי שניגזברין לאמרכל אחל וגזבר אחל שנשאר תחת אמרכל שביעי ויכיל להיית
 שהיה אותו הגזבר ממונה על כל כך דברים כהיה אותו אמרכל לי לו להיות עסוק בזה הגזבר
 לבדו והאחרים היה כל אהד יכול לכמור ולהתעסק במלאכת כני גזברי[ והא דבמתכי׳
 לשקצים לא תיירי ט״ג גזברים אצא בכלכה צא־ משים דמתני׳ פציגא מברייתא לתמי ל
 לתני י״ג אלא להכא לא איירי אצא בשלכה מהם שהיו גס עצ ערכין וחרמין ממוני;
ן כילן היו כלכה עכר ובשביל כך שבעה אמרכלין היו ממורן דכיערו חכמים  אבל ט
 דשבעה אמרכלין היה די צ י״ג גזיברין ע״כ: בפי' רעז״ל צ״ל ועוד מעלה אחרת למעלה
ת םאיחם לבלי הצביר עליהן: ו נ ו מ  מן האמרכלין וכוי. נם במשנה צ״ל ואלעזר כעל ה
. השתא מפ׳ •וחנן על החיחמות: וארמית כתוב עליהם ׳ ו נ  y ארבעה חותמות ו
 ¥ל רכר גדיא חיטא רל וחוטא עשיר. כך צ״ל אכן במשנת ה׳׳ר יהוכף ז״ל לא
ד בלא אלף: בסי׳ רעז״ל צ״ל ואם לא היה למצורע  מצאת׳ מלת בתרגום רק ן
 אצא חיתם אחד היו מתנין למצורע עני עשרה צג־ן ותייק זהו׳ או צ״צ כלש עשרונית
. ברישא תכי דכר בתר עגל דשניהם גדולים וקמפ׳ גדי ׳  ת״ק וכי׳: גדי משמע וכו
 בתר עגל דשניהם כוין לשמש לגדולים ולקטנים: זכר משמש, ה״ר יהוסף ז״ל הגיה
. ובירוש' יליף א ״  איל משמש: גס הגיה בכולה מתני׳ במקום עם כםכי לנסכי בשם ס
 דשעיר בין גדול בין קניין כוה לכבש בן שנתו מקרא דכתיב ככה יעשה לכור וגוי וכתיב
 בסיסיה או בעזים הקיש הכתוב נדול שבטיים לקטון שבתיישיס מה זה בכצשה ליגין אף
 זה בשלשה לוגין וכו׳ קרא יתירה הוא צדרשא דדריש ליה ביחש׳ עלה דמתכי׳: חוטא
 משמש לנסכי שלש בהמות הכא סתם צן כרבנן: יאיתא צמתני׳ במנחות פ׳ כתי
 מדות דף נ״ב ופי׳ שם רש״י שבכתיבת יד גדי מכמש וכו־ כמי שהיה מביא צאן בין גדול
ם היה טחן מעות לגזבר ונותן צי  בין קטון בין זכר בין נקבה ולא היה לו סלת ויי, מסכי
 גזבר חותם שכתוב ע^יו נדי ימרסהו לממונה עצ השצתית ונותן לו נסכים ע״כ: ד מי
 שהוא מבקש נסכים נ״א כספר כ״י כל מי שמבקש נסכים וביל ס״1 דהצכוח כלו

 *^עי׳ מ״ש בברוך השלה ערך הכלום לף קע׳יח.



 מסכת מלאכת שלמה לה
. ׳ : נדבה מה היו עושין כו׳ . כיל שס סי׳ נ כ ״  מעות שבשופר ע
: ׳ ט  ומצאתי שהגיה ה״ר יהוסף 1״צ אשם לה׳ ואשם לכהן ואומר כסף ו

ל פ״ג להלכות שקלים סי׳ ם לנדבה. ט י ו בין שקל א צ מ נ  פלס ן מעות ש
 י י״ל ס״ו ובסי ששי להלכות מעשר שני סי׳ י״ב. ופי' הי״ש שיריליו ז׳׳ל
 בין שקלים לכלבה בין שופר שקלים לשופר נלבה לתנינן בפירקין דלעיצ. וגירוש*

 פריך לאמאי לא תני בין שקלים לקנים לסלקא לעתו
 להשופרות בשורה היו עימדץ ושופרות נלבה לבסוף הן
ה  שטיין בסדלא למתני׳ ומשני לבעגול היו עימדץ מ
 ובצורה הזאת נדבה סמוך לשקלים: מחצה על מהצה
 יפלו לגוזלי עולח. הכא שתס לן תנא כרבנן דס״ל
 לקנין אחל חטאת ואחל עולה וגוזל׳ עולה כולם עולות
 ומש״ה תני במחצה על מחצה עולה לאי כר׳ יהולה הא
 קבין נמי כולן עולה טנהו ומאי קמ״ל ומש״ה כיון למספקא
 לן בהט משת אי לקנין אי לעילה פריך טרוש׳ היט
 קרב עולה וליחוש לקרן נינהו ואיכא חטאת ולס חטאת

 העיף קרב למטה ולס עוצח העוף למעלה ואם שינה
 ב״ל המספק את הקנים הוא מספק את הפסולות ואח

 פסל ומשני א״ר יצחק תנאי
 האוכלות פי׳ ואח האוכלות
 או כנין שנתערט או בענין פהולכין המעות לקיץ המזבח ולכפרת
 כמו אותן המעות האובדות מן
 החטאת לא היה נאכל לשמא לא

 וכן פי׳ הרא״ש ז״ל וקשה למה

 הקטן
 הממונים על הקנים לוקחין קניס

 אחד לחטאת ואותו
 הקן אליא משיסר גוזלי טילה

 הקטן ומקריטן

ן סרחו  מו
 האשה ב״ל

 המספק
 הייא מבטלת

 חטא העני הצייד ותירץ הרא״ש ז״צ לטון למקבל מעות מן הגזבר להספיק קנין
 כל השגה רמו ב״ד עליה לספק האטד לפי שמשחכרין בשל הקדש. ועול פריךבירוש׳
 אמאי לא תנא בין נחלי עולה לעצים ובין לבונה לזהב ומייתי לה בזה הכלל הולכין אחר
 קרוב להקל מחצה עצ מחצה להחמיר דבהאי כצלא סני ליה והשחא נמי ניחא אמאי לא
 תני בין תקלין חדתין לחקלין עתיקין בחר מאן שלינן לה דכיון דלחומרא אזלינן בתר
 תקצין חדתין כדינן לה דא;לי לעולות וחטאות מה שא׳יכ בעתיקי דאזלי לחומת העיר וכן
 האי דלא תנא בין עתיקין לקנין דודאי בתר קנין שדינן לה דהוו עולות וחטאות ואותו
 תטאת חיט נאכל כדלעיל וכן ניחא הא דלא תנא בין זהב לנדבה דמחצה על מחצה וראי
 בחר חמור שדינן ליה דהיינו נדבה דכולה כליל ועוד דנדבה מרובה ונחר מרובה שדינן
 לה כלאמרי׳ בירושלמי גבי תקלין תדתין ונדבה וליכא ספיקא אלא בין שכן לשכן אבל לא
ג כיון לכמין תכשיט עגול הנקרא בקוצייס עשויין כמו שציירנו ואם היה באמצע  מלו
 שהוא ספק לכולן פשיטא דכתר נדבה שדינן ליה להוא רוב וכל חל כטיל לגביה כך
. פסחים פ״ק לף ז׳ ומציעא ס׳ אלו מציאות ד׳ כ״ו ו מצא ״ל: ב מעות שנ ל ז " כ  נ״ל ע
חרי בהמה. פי׳ טלושלם מקום שמוכרין  ותוס׳ ס׳ דם הנדה לף נ״ו: לפני סו
 הנהמות ובירישלם דסיפא מקום שאין נמכרין הבהמות שם והיינו מה שפירש ר״ע ז״ל.
. ן י ל ו : ובהר הבית ח ׳  וביל ספ״ג להלכות שקלים ובפי ששי להלכות מעשר שני סי׳ י
 הקשו נתוס׳ והא חנן לא יכנס אלם בהר הבית במעות הצרוד! לו בסלינו א״כ מסתמא
 של הקלש הן ונפלו מן המביאין ללשכה בניסן וי״ל לאין אסור לימס אלא במעות צרורין
ר אבל ס  לו בסלינו לנראה שנושא אותן לסחורה וגכאי הוא ובענין זה אפי׳ של הקרש א

 בכיס שתתת בגליו אשי׳ של חולין מוחר ליכנש וכירוש׳ פריך וליחיש שמא נפלו מן הגזבר
 כשהוציא שקלי הלשכה לקמת קרבכות ומשני חזקה אן כהן מוציא מתרומת הלשכה על
 שהוא מחללו על הבהמה. ולשון הרמב״ס ז״ל שם והנמצאות בהר הבית לעולם חולין
 שחזקתן מתרומת הלשכה בחללום הגזברים על הבהמה ע״כ וכן ג״כ בפירוש המשכה:
ת הרגל הכל מעשר. ע ע ש ב ן ו ר בל ימות השנה חולי א ש רושלם ב בי  ו
 היא הגרסא בירושלמי ובספר כחיבח יל. !ק הניה ה״ר יהיסף ז״ל* ופירוש ובשעת
 הרגל הכל מעשר משוס דאזלינן בתר בתרא ולא בתר רוב שחא דאי נשול מקולס כבר
 נמצאו בשעה שכבדו השוק שהרי בכל יום ויום היו רגילין לכבד שוקי ירושלס והתם
 בפסחים דף ז׳ פרכינן ומי אזליכן בתר בחרא והתכיא ר׳ יוסי ב״ר יהודה אומר תיבה
 שכשתמשו בה מעוח חולין ומעות מעמר ש;׳ ונמצאו כס מעות ואין ידוע אם של חולין
 אס של מעשר אזלינן בתר רובא אס רוב חולין כשתמשו נה חולין אם רוב מעשר מעשר
 אצמא צא.אזלען בחר בחרא אצא בתר רונא ומשני אמר רב נחמן ב׳׳ר יצחק הב״ע
ן שנשתמשו מעות חוצין ומעות מעשר שני ואין ידוע איזה מהן בסוף רב זניד אומר ו  מ
 כגון שנשתמשו בה צכורין של ח לין ושל מעכר שני ביום א׳ תולין בזוית זו ומעשר שני
 בזויח זו רב ספא אמר כנץ דאשחכח בגומא דליכא למימר זיל בתר בתרא דקמאי הא
. ׳ כו א בעזרהו צ מ נ  שקל׳נהו משום דיש לתיש שמא בגומא נסמן ולא ראהו: ג בשר ש
כ עולוח או : ס  ביל פי״מ להלכות פסולי המוקלשין סי׳ ל׳ והתם מש׳ לנפקא מינה ללעת א
ס עבר אמד ואכל מהן מביא על כל א׳ כפרתו כפי חזקה זו א  חטאות או שלמים לעני! :
 ע״כ. וכתב שם הראב״ד ז״ל בהשגה דנפקא מינה לערן מעילה ט״כ. ופי׳ מהר״ר יוסף
 קארו ז״צ דהיינו לומר שאם היא חסאח אז שצמים אינו חייב עליהם קרבן מעילה שהרי
 הן מוחרין לזרים ואם הוא עולה חייב קרבן מעילה ע״כ. אמנם כאן פירש הרמב״ם ז״ל
 נמצא שבדברינו תועלת כי אס הבשר חטאת או עילה או שלמים ועיר אדם ואבלו אם אכל
 ישראל מה שנמצא בירושלם אינו חייב כלום צפי שהוא שלמים ואס אכל כהן חתיכות
 הנמצאות אינו חייב כלום לפי שהוא חטאת ע״כ וצאו דוקא קתני חטאת אלא ר״ל חטאת
ר צורתו. הגיה ה״ר יהוכף ז״ל תעבור: נמצא ב ו ע  או אשם וכמו שסי׳ ר״ע ז״ל: ת
ם וכו׳. סי׳ הרמב׳׳ס ז״ל וזה בעיר שכולה ישראל אבל כשיש בעיר גיי אסיר י ל ו ב ג  ב
 לאכצו ט העיקר אצלט בשר שנתעלם מן העין אסור ע״כ משמע מתוך לשונו אפי׳ גוי
ם ועד ל ש ו ר י ת מ א צ מ נ  אחד ואיתה בחולין ס׳ גיד הנשה דף צ״ה: ד בהמה ש
. בקדושין פ׳ האיש מקדש דף נ״ה ותום׳ ר״פ יום הכפירים ובסי כל ׳  מגדל עדר וכו
 הגט דף כ״ת ודפ׳ התערובות דף ע״ה ודף ע״ז ודפ״ק דחולין דף כ״ג ובס״פ מעשר
 בהמה ולפי כל המנחות באות מצה לף ס״ב ובירושלמי ס׳׳פ האיש מקדש !ביל פ׳ ששי

 להלכות

 הוה אל של כסף זחל של זהב ומצאתי כתוב בתיבת יל החכם השלם הרב ר׳ בצלאל
 אשכנזי ז״ל ומשמע שהם דברי הראב״ל ז״צ וכך כתיב שם ובתוספי צרפח כתוב כעין
 קישיא דהבא קתני דבאולם היה אחד של כסף וא׳ של זהב ונס׳ שתי הלתם במנחות
ד המכנה ומצאתי כך ד  גרסי׳ לאחל היה של שיש ואתל של זהב אמת שבדקתי כשני ס
 אבל בספר שהועתק מספר ישן כתוב לשם כמו בכאן ונלאין הלברים שכך הוא שהרי
 אדקא פריך הכא על שלחן של קרביים ונעביד לכספא ולהבא אמאי לא פריך אשלתן
 לחם הפנים והתם צא שייך האי סעמא מפני שהוא מרתיח כמו הכא נבי קרביים ולפי
 סדרי המשנה לגרסי׳ אחל של שיש יש לפ׳ לרגליו שטה מונח עליהן היו שיש דארגציס
 לא קהד״כן אבל שלחן עצמו היה של כסף. ע״כ והתם בפ׳ שתי הלחם קודם המשנה אשר
 שש איתא ברייתא דתניא שלשה שלחנות שהיו במקדש שנים שהיו באולם מבפנים על פתח
 הביח א׳ של כסף וא׳ של זהב עצ שצ כסף' נותנין לחם הכנים בכניסתו ועל של זהב
ד ופי׳ מ  ביציאחו שמעלין בקדש ולא מורידין ואחד של זהב מבפנים שעליו לחם הפנים ח
 שם רש״י ז״ל והאי דקרי ליה הכא בברייחא כסף ובמחכי' שיש משום דשיש לבן ככסף
 ע״כ. ושם בס׳ לא היו כונחין מצאח׳ מוגה ושכיס במערב אחד וכו׳ ועבר הקולמוס עצ
 מלת הכבש .־ אח״כ מצאתי בפי׳ ה״ר שלמה שיריליו ז״ל דטרוש׳ דפירקין משמע דאכולה
ך בין אקרביים בי; אלחם הפנים הלכך על כרחין כי פריך התם בתמיד כמי ד  מתני׳ פ
 אכולה מתני׳ כמי פריך וכי משכי מפני שהוא מרתיח אלחם נמי קאי ואע״נ דסדורו
 מבפנים היה בזהב ולא חיישי׳ להתעפש שאני התם דגורת הכהזב היא דשצחן הפניס
 דזהב להוי ועוד דשם במקיס מיטתו מגין עציו הכס שלא יתקרר כלל אבל אצל פתח ההיכל
 לא הוי במקום מצותו זחי׳שי׳ דצמא מתקרר ויפעל ט החים נכרי וכן פי׳ רשב״ס ז״ל
 שם מפני שהוא מרתיח את הלחם ומתממו וממהר להתעפש ע״כ והוא הולך על דרך
 סירושט עכ״ל ז״ל. ובירוש׳ מס׳ דאיכא כמי בהיכל עשר שלחנות שעשה שלמה והכא
 צא מני צהו משום לצא חשיב אצא אותם שמשתמשין בהן ובאותם של שלמה צא היו
 מסדר׳ן אבל ר' יוסי ב״ר יהולה פלינ התם לעל כולן היה מסדר זטעמייהו מפ׳ התם
 מקראי ואיתה נמי ממ׳ דילן בפי שתי הלחם ופי׳ שס רש״י ז״ל דמ״ד על כולם היינו
 פעמים על זו ופעמים על זו ע״כ: על של כסף נותנין להם הפנים בכניסתו.
 כשהיו' אופי׳ אותו מע״ש היו נותנין אותי על אותו שלחן עד למחר עד שיסדרו אותו
 על השלחן בהיכל ולמ״ל אפייתו לוחה״שנת אתר האפייה מסדרין אותו על אותו שלחן
 על שיגיע זמן סדורו הרא״ש ז״ל: שמעלין בקדש ולא טורידין. כפקא לן מקרא

 לכתיב ויקס משה את המשכן בצלאל עשה ומשה שהיה גלול ממנו הקימי וצא מורידין
 לכתיב את מחתות החסאים האצה בנפםותם ועשו אותם רקוע׳ פחים צפוי למזבח כי
 הקריבום צפני ה׳ ויקדשו ונו׳ כיון שהוקלשו הוקלכו וכן מצאתי ג״כ בתשובת רבינו
ה והובא ברש״י ז״ל בר״ס בני העיר): וכן הוא בס׳ שתי הלחם אלא ה מ ) ל ״  הא״ גאון ז
 ששם פי׳ רש״י ז״ל דמדרישיה וסיפיה לקרא בלשון הקמה ברישיה ויקס משה את המשק
 מץפיה ויקס את עמודיו דאפי' בצחות הלשין צא הוריד ש״מ אץ מורידין א״כ דצא סיימוהו
 אחיו הכהנים בהקמת האדנים והעמודים ש״מ אין מורידין לפיכך לא כתעםקו בו אחרים.
 ל״א מעיקרא ויקם משה את המשכן דהיינו יריעות שבתחלה פירש היריעות וצא הורידן
 בהקמת העמודים והאדנים אלא אחז היריעות בידו אחת עד שהקים כולם ע״כ:
 שלשה עשר שופרות. יומא פ׳ הוציאו צו דף נ״ה וחמורה פ׳ וצד חטאת דף כ״ג
. וכתב הר״ש שיריליו ז״ל דבירוש׳ בפירקין דלקמן ׳  וביד פ׳ שני דהלכות שקלים סי׳ ב׳ נ
 מסי מעגילה היו עומדין: לכפורת. כתוב בסמ״ג עשץ סימן מ״ה אומר הרב רטנו
 יצחק בר אשר שפירוש לכפורת כלומר לבית קדש הקדשים לעשות שם צפוי רקועי פחים
ק משמע טרוש׳ ע״כ. ונראה קצת שהרב רטנו כצמה שיריציו ז״ל היה גורס בסיפא  ו
 דמתני׳ זהב לא יפחות מדינר זהב לכפירת וז״ל זהב לא יפחות מדינר זהב צכפורת מס׳
ד עצי  מאי דתנ׳ בדשא זהב לכפירת ופירוש לכפורת בתושפחא מפ׳ ליה הכי האומר ה
 זהב מביא למי דינר זהב ונוחן בכופר וכהניס צוקחין בהן זהב ועושין אותו רקועי זהב
 צפוי לבית קדש הקדשים וקרי לבית קדש הקלםיס כפרת שהוא מקום בית הכפרת

 שהארון שבו הכפורת היה נתון שם ע״כ. וגם הרמב״ס ז״צ נראה מפירושו דגריס כפורח-
 הכ״ף בפתח שפי׳ גם הוא ז״ל זהב לכפרת וכל מי שהתנדב זהב צעשות בכפרת וקדשי
 הקדשים מטיצין איתו כם ע״כ אק שם ביד סתום כלשין המשנה. ועיין שם ביומא דף
 מ״ה בפי׳ רש״י ו״ל מראה דנריס טח הכפורות. והרא״ש ור״ע ז״ל נראה דנרס׳
ל ופ׳ עשרו] 7ף ק״ז: והאומר ״ ק ף : ששהלנדבה. ס׳המנתות והנסכים ל י י ^  ל
 הרי עלי עצים וכו־.ש ס׳׳ז להלכות מעשה הקרבנות סי׳ ׳״נ: זהב לא יפחות מדינר
 זהבלכפרת. כך נ״ל לגריס הרש״ש זיל כמו שכתבתי לעיל בסמוך: ששה לנדבה.
 ראיתי בספר כתיבת יד שעבר הקולמס כאן על מצות שכה לנדבה וצפי זה מתני׳ לששה
 צנלבה למייתי לה בסיס המנחות !הנסכים לף ק״ד ובפי הרי עלי עשרין רף ק״1 מתני׳
 דלעיל היא והתם וגם בירוש׳ מפי כמה מעמי כנגד מי הנ׳ ששה וחל סטמא לאמר
 חזקיה הוא שהן כנגד ששה בתי אטת הכהנים של ששת ימי השטע שתקנו להם
 חכמים שיהא להם שלום זה על זה פי׳ שעורות של בהמוח הניקחות מן השופרות היו
 לכהנים שמקריבין העולות וכל זמן שאין המזבח בסל לח היו לוקחץ מן השופרות ואס
 לא היה להם אלא שוכר אתל אתו לאנצייי לשמא באותו יום של בית אב ראשון או של
 בית אב שני יביאו נדרים ונדבות הרגה ולא יטיל,הבית אב מן השופר כלום ובשאר ימות
 השטע שלאלו בתי אבות לא מייתי נדרים ונדבות כ״כ ונמצאו אותם בתי אבות מקריטת
 מן השופר כדי שלא יהא המזבח בטל והוו עורות שלהן ומינצו הנך קמאי בהדי הנך
 בחרא׳ ואמרי לכס יש עורות מן השופר ואט אין לכו כצום ואי מכום הנך עילות
 שהביאו הנך יחידים במשממת משום מזלנו הוא א״נ יש שלמים שהמורות לבעלים הלכך
 תקינו ששה שלא יטול זה משופרו של זה וכשהמעזת באים חולקים איחס לששה חלקים
 ונותנין אותן לשופרות ע״כ והוא סי׳ רש״י ז״ל לסעמו של חזקיה. ושבעה טעמים אחרים
 איכא החס בפ׳ עשרון אמאי חקינו ששה ע״ש. ומפי ההם דכולהו כחזקיה לא אמרי משום
 דלאכצויי לא חיישי׳ ולא הוה צריך לכולהו בתי אבוח אלא חד שופר וכל חד
 וחד בית אב קעביד המותרות שיזדמני לו דטומו נותכן לשופר ובו טוס מקריבן
ם מתעצלין עד שיכלו כל  ואינו מכייק עד לערב כדאמרי׳ חזקה שאין במי



 ^ מלאכת שלמה
 ומספיקא לא נפקי מטומאה ואוקמינהו אחזקחייהו אבל שאר כלים בעיר ספק כצומאו
 ספק לא נשמאו לא טרו עליהם מספק ע״כ: ובירוש׳ תני אבא שאול היה קורא צסק
 מ״ל צפרן שהיא רומה לצפק מ״ל מריצה שהיא מריצה את האבן לביש הקברות ופי'
 הר״ש שירליו זיל מריצה הוא מטה בחל ארוך כמו אמה וחצי או שתים וראשו חל כצסרן
 ועוקרין בו האבנים מן החומות הבצורות והכי איתא בילמרכו בפרשת פקולי מה עשה
 נטל את הצפרן של ברזל והיה מכניסו תחחיו אמת מתוך שאני מפיל את הבסיס האדרימסי
 טסל ע״כ. ומיל מריצה שהיא מריצה את האגן לבית הקברות סי׳ שמצללץ בו את האבן
ן שנמצאת וטי כםתים ס׳ אלו לבדם סכי .  מעם מעס להיותה גולל על הקבר י ג
׳ ומצאתי שהגיה הר״מ ז״ל הצלי בשבא ג״כ והאצ״ף קמוצה: וכמנ ה״ר  לף ע
ן שהרבה סטנים נעשים כן דאל״כ היה אשיר  יהוסף ו״צ למיירי בסכין שאין ט סימן מו
 להשתמש בה ע״כ: בפי׳ ר״ע ז״צ ויעשו סשת במומאה ואז אין מטאין מיגם. אמר
 המלקט פי׳ לא חגיגת י״ל ולא חגיגת ט״ו לשניהם אינם באין בטומאה: עול בפירושו
ן וצא יעשו חניגה ט״ל. אמר המלקפ ט ח  ז״ל ואף אס צא ימות שמא יהיו הפסחים מ
ל הלכך לא אטבצה מארה בי״ל: ״  ואי משום תגינת ט״ו עליין יש שהות להמטצה ט
ק אינם לשחיטה אלא לחתיך בהן בשר ולשבר בק עצמות: קוסיס בסמך בכל  קופי ץ רו
 מקום שהוא מוזכר: בפי׳ ר״ע ז״צ לפי שאין הקופים ראוי אלא לחגיגה. כתב עליו ה״ד
 יהוסף ז״ל פי' זה קשה מובא לאיך שייך לומר שאינו ראוי אצא לחגיגה וצא צשחיסח
 הססח הא חנן בסיסא חל י״ל בשבח שוחט בה מיל ואקופיס קאי לאסכין אין צ״ל שהרי
 אפי׳ בלא שבח שוחט בה. וכן בחמשה עשר פותס בה קאי אקופין, וא״כ אין שייך לומר
 שאינו ראוי אצא לחגיגה. על כן נראה לקופים היינו כצי שצ ש;י צללין שצדו אחת היא
 כסכין והאחרת היא כקירלום כמו שפירש הוא ז״צ במסכח ביצה וא״כ הקוסיז אע״ס
ג אבל ״ ל צריך להטטלו כי שמא לא נטלוהו צשחיטה ועל כן צא הסבילוהו ט  שנמצא ט״
ו שאכלוהו לשחיטה מ״מ בודאי  כשחל י״ל •להיות בשבת אע״ס שלא נטלוהו מלי
ע: נמצאת קשורה לסכין הרי זו כסכין בירוש׳ איכא ברייתא ׳  הסטלוהו עכ״ל ז
 לסליגא אמתני׳ לאררבא םלינן סכין בחר קופיץ: ך פרכת שנטמאת ופז׳
י המקלש והעובלין גו סי׳ י׳׳ז י״ח וגס סה מצאתי שהגי׳  עד סיף ס־׳ ה׳ ביל ס״ז להלכות מ
מ ,״ל המ״ם בשב״א והאליף קמוצה: שגטמאת בולד הטומאה סי׳ ״ ר  ה

 ע״י מכקה להא אין זלל הסומאה מטמא כצי אלא ע״י משקה גזרה משים משקה זב חבס
 כלאיתא במסכח נלה: ומצאחי שכתב החכם הר׳׳ר סוצימאן ז״צ ויש צפרש למיירי בשאר
 פרוטת שאינם חצויות אצא מונחות שהרי שתים היו עושץ בכל שנה ואותם שהם מונחות
ם המצויירות שהם טהורות לסי ד פ  יש עציהם תורת מל -ומטמאות וצא למו צמטפתות ס
 שאינם משמשי' אלם צפי שאלו בתלים תולין אותם בעזרות בשטצ בני אלס הבאים והוו
 כאילו הם משמשי אלם וקצת ראיה לזה מלקתני ואש היתה חלשה שוסחץ אותה וכוי
 ואם בתלויה עסיקינן ולאי שהיא חלשה שהרי מחלםץ אותה בכל שנה ואפי׳ אס תהיה
ד אצא באותם שכבר הניחים י  מל׳ וחמש שנים עליין היא חלשה אלא נראה לצא מי
 וגשו אוחס על כאן לשונו ז״צ: ופי' הר״ש שיר־ציו ז״ל ממטצין אוחה בפנים
ד בנסמאת בפנים ימסטלין אותם בבית הסבילה של פנים לחנן כחמיל י  מי
 וביומא לטבילת בית הסרוה היתה בקלש ע״כ: ושוטחין אותה בחיל
״ ובחיל מותחן טמאים ליכנס כלתנן  מפגי שהיא צריכה הערב שמש כך צ״ל ס
 בס״ק דכלים: ע״נ האיצטבא בהר הבית שעשוי כולו איצטבאות כדאמד׳ הר הבית
 סטיו ע״נ סטיו: וממילא שמעינן מינה להכא גרסינן גב בבית: כדי שיראו חעס את
 מלאכתה שהיא נאה פירש הרש״ש ז״ל לשתים היי צריכין כל שנה כלחנן לקמיה
לט מעות לממונה על הסרכת ע״כ: ה רשב״ג אומד משום ר״ש בן הסגן  דתנ
: חוצץ ס׳ גיל  וכו׳ וכתב ה״ר יהוסף ז״ל ס״א ל׳׳ג מלת דבי רק שמען בן הסנן ע״כ
: על שבעים ושגים גירין נארגת ט ׳  הנשה לף צ׳ ובפ׳ שני למס׳ תמיל לף ם
ק ד: א ן ק־ מצאתי בספר כתיבת י טי  ועל כל נירא וגירא עשרים וארבע חו
 ה״ר יהוסף ז״ל הגיה ועל כל נימה ונימה בה״א ובמ״ב: עשרים ודי חוטין ביחש׳
 איכא ברייתא לס״צ שלשים ושנים ותו איכא ברייתא אחריתי לס״ל מ״ח וטצהו הלתא
 תנאי ילפי טעמא מחל קרא: ומשמנים וכו׳ ס״א ובשמנים: ופי׳ הר״ש שיריציו ז״ל
ן הן כלי האורגין שפולין ויורלין ופותחי; השתי ונכנס הערב לרך הפתיחה ד  ע״ב ד
 ליצוש בלעז והיו צהם כל כך ציצוש מפני עובי החיסין שכפוצין לכ״ל חומי; כלתק ועול
 מסני הכרובים שמציידן בה שני סרצושץ ארי ־ונשר כלאישא בירוש׳ ומסני סציודן שוי!
 ונסרלין צריך מניףהליצוש כסי יליעת ,האירגין וצא ובלוק ותמצא שכך הוא: על כל
 נירא כי׳ד חוטין כלומד החוט העובר ככל ניר שזודן ־בו כ״ל מוסין כליליף ביחש׳
 ובבבלי ס׳ בא לו כהן גלול לקרות מקראי: ארכה ט׳ אמה ורהבה עשרים אמה
 כך גיבה ההיכל ער החקרא ורחבה עשרים כננל רוחב ההיכל והיא הפרכת המבללת
 בץ ההיכל ובין קלש הקלשים תחת אמה סרקסין שהיה בבית ראשון ושהים היו וביגיהס
ה שתים היו צריכץ כלפרישנא להכלצ נ ש : ושתים היו עושין בכל שנה ו  אמה
 אמה וצךכין חלשות בכל שנה שמחמת עשן הקטרת היו ?נכחידן: ושלש מאות כהגים
 מטבילי[ אותה מקשי הכא למה היתה מקבלת טומאה והלא וילון אינו מקבל [טימאה]
 מטמא אצא מפני שהשמש מתחמם בו כלאיתא בס״ק לביצה וא'> פרוכת ללינח למימר
 בה האי טעמא שהד אסורה בהנאה למה היתה ממאה ותירץ הראב״ל זי׳׳ל ללאו כרכ f היא
 דאע״ג לאסורה בהנאה מ״מ כיון שאם היתה כל חול היחה רא־יה לשמש להתחמם בה
 צסיכך אע״פ שהיא אסורה בהנחה מ״מ תורת כלי עליה וראיה ללבר להא כלים של
 הקלש אע״ג לאסידן בהנאה מקבלין סומאה מפני שראו־־ן לתשמיש ושם כלי עליהן והכי
 כמי הכא עכ׳׳ל ז״ל: ח״ל רש״י ז״ל שם פ׳ גיל הנשה בלשון שני ולי נראה שאף פרכת
 הדביר כך מרחו רחבה לרתבו של היכל שהוא עשדס ונבהה לגבהו מן העליה ומד
 הרצפה ע״כ וז״ל הרא״ש ז״ל ארכה מ׳ אמה כך הוא גובה ההיכל עד התקרא ורחבה
 עשרים אמה כנגד רוחב ההיכל והיא הפרכת המבלצת בי; הקדש ובין קדש הקדשים
 תחת אמה פרקסין בבית ראשון ושתים היו וביניהן אמה: וי״מ שהיתה חצויה בסתחו
 של אולם לגבוה מ׳ אמה ורוחב עשרים אמה וראשון ניחא טפי דלפ׳ שני למה שתים
ן מחמת עשן החמרת והיו עושין חדשות בכל שנה ע״כ:  וצסי׳ ראשון שתים היו ויסתלי
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 להלכות פסולי המוקלשץ סי' י״ח. והחם בקדושין. מוקמינן לה כר״מ לס״ל סקלש
 מתחלל במזיד דחק ובהקדש במזיד קדש ויכול זה להוציאן לחולין ובמזיד מיחפסי הדמים
 כקלושת הבהמה ועל ילי חנאי יביא שני למים אחל לעוצה ואחד צשלמים ויאמר אס
 עולה הוא הרי היא מתתלצת על אלו והשני יהא שלמי נלבה ואם שלמים היא הרי היא
 מחוללת על של שלמים והללו לכלבת עולה אבצ ד יוחנן ס״צ התם לאין מותר לחלצה
 תמימה אלא ממתץ ער שתומס וכתט תוס׳ ז״ל בס׳ התערובות לכיון למשמע מהאי
 סוגיא לאי אשתכח בן שתי שנים לאיכא לססוקי באשם לית ליה תקנתא צריך לומר לפלינא
 אלר׳ אליעזר לאמר בפ׳ בתרא לכריתות מתנלב אלם אשם תלוי לאי מתנלבץ לייתי
. מותר פסח ונאכל ציום ולילה ח ס  בהמה וליתני באשם תלוי ע״כ: הראויץ לפסח פ
. י ט  כלאמרי׳ בפ׳ מצרפין הר״ש שיריליו ז״ל וצ״ע מנין לו לפרש p : ה בראשונה ו
/ ו כ  תוס׳ ס׳ התערובות דף ע״ה: את מוצאיה. הית לנרסי את מוצאה: התקינו ו
 מ״ס סי׳ ו׳ וביל פ״ל להלכות שקלים סי׳ ג׳ ל׳ ובפ׳ שש• דהלטת פטלי המוקדשין ס׳
 י״ח: ך אר״ש שבעה דברים התקינו ב״ד וזו אהת מהן גוי ששלה עילתו וכן
. ונלע״ל למשוס דמו שתי חקנוח נקט האי לישנא הכא בהאי בנא וכיון  נר שמת וכו׳
 שרמזו בהאי בבא לא איצטריך ליה למיתני הכי ג״כ גבי פרה ולהאריך לשונו גם שם.
 ואיתה במנחות פ׳ התכלת לף נ״א ובפי אלו מכחות דף ע״ג וחוס׳ רפ״ק לתמורה. וסי׳
 רש״י ז״ל התם בס׳ התכלת ונס בפי ואלו מנתות בכתיבת יל וזו אחת מהן זה שאמרנו
סטה קרבין משל צבור אתל מן התקנות והשתא מני לאירך ששה  שהתקינו ב״ל שיהו נ
. וגוי ששלח ׳  וכן כתב הראב״ל ז״ל ואלו הן ז׳ תקנות המוצא בהמה שיהא מביא נסטה א
. ׳ . ועל כפרה ו ׳ . על המלח ועל אעציס ה ׳  עולחו ב' . וכן גר שמת גי. כהן גלול שמח ל
. ואף ר׳ יוסי מולה לן׳ תקנות אלא לח״ק משל צבור ולד יוסיעל המספק ׳  ועל הקנין ז
: אם שלח עמת נסכיה. למי נסכים י ו  ע״כ: וגוי ששלח. גרס״ כלומר וכן נ
 דילה דלא קרבי הלח מיוחנן ואתיה שעושין אותן על טהרח הקלש כלאיתא פי״ג
. להט ת מ  שוסרות דאילו שלחינהו גוי טמאים דגזי לא מהימן אטומאה וסהרה: גר ש
ו נסכים : יש ל ו ט ס  נקט נר משוס דאין לו יורשין דאי הוי ישראל הוו מקרבי יורשי: נ
 קרבין משלו. אם יש נסבים שלא זכו בהן עליין שום אלם ובאו ליל ב״ל מוציאי: אותן
 לנסכים מ״ל יהתוס׳ פירשו במנחות מון שהפריש הלמים בחייו ואקלשינהו: ותנאי
. ׳  בי־ד הוא על כ״ג שמת ולא מינו כחן אחר תהתיו שתהא מנחתו וכו
 פי׳ כ׳יג שמת והקריב חצי העכרון בשחרית ולא הקריב החצי השני בערבית ולא מ־נו
 באותו היום שמת לאילו מינו הא תנן בפ׳ התכלת להכהן האחר מביא לאותו היום עכרון
 שלם וחוצהו ומקריב מחצה ומחצה אבל נמצאו שני חציין קריטן ושני חצאין אובלי

 והכא משום לצא מינו קרב מש צ צטר עכ״צ הר״ש שיריליו ז׳׳ל ומתוך מה שכתבנו תבין
 מה הוא הלשון שחסר מירסת המשנה. ובירושצמי צא סוף לבר שמת אצא אפי׳ נטמא

 ואפי׳ נלחה ממום חני ר׳ יהולה בן פזי לבר לצייא ואפי׳ נלחה ממום ופי׳ הר״ש שיריליו
פדה משצ יורשין  ז״ל אפי׳ נטמא הכהן ולא מני מקריב ליה משל צבור צר״ש וצר׳ י
 ומלברי הרמב״ם ז״ל בס״ג להלכות המילין ומוספין נראה דמפ׳ לה במינו אחר תחתיו
 למביא עשרון שצם ולי נראה לאמתני׳ קאי וכמו שפירשתי ע״כ. וביל ס״ג להלכות
 מעשה הקרבנות סי' ה׳ וספ״ג להלכות תמילין זמיסכץ. ומה שכתב הרש״ש ז״צ ומלבד
 הרמב״ם ז״ל נראה למפרש לה במינו אחר תחתיו סי׳ קאי אנממא הכהן או נולל בו
 מוס להרמב״ס ז״ל ס״ל לקאי אמתני׳ לס׳׳ס התכלת כלמשמע מלשוני שם סי׳ ט והרש״ש
 1״ל ס״ל לקאי אמתני׳ להכא ׳• ז על חמלת וכו׳. מכתות פ׳ הקומץ רבא ל׳ כ״א והתם
 מפי דאי הוה מפרשינן דהאי דקתני דלב ב״ד מתנה דכהנים נאותין במלח היינו למלוח
 קרבנוהיהס אע״ג דישראל נמי מוצתין קיבנותיהם משל צבור כדיליף התם מנ״ש ברית
ס דכתיב ביה מאת בני ישראל דהיינו צבור כהנים איצסריכא  מלח ברית מלח מלחס המי
 ציה ואציבא דבן בוכרי דאמר צעיצ בפ״ק אין הנהנים חייטן בשקצים ס־״א כי זכי להו
 רחמנא לשכה למלוח קרבנם משל הקדש לישראל הוא דזכו צהו משום שהם נהנו השקצים
 בלשכה שמהן כקנה המצח אבצ כהנים שאין חייבין צשקוצ צא. להט איצסריך תנאי לב
 ב״ד שיהו הכהניס נאותין ממנו לקרבכיתיהם. ואיתא כמי למתני׳ פ׳ התכצת דף נ״א וביד
 פ״ז להלכות כלי המקדש סי׳ ט״ו: ועל העצים פי' של לשכה ששורפין מהן במדורת
ל המלורה: ועל חפרח ג  בית המוקל לתכן במסכת תמיל פ״ק עלה ונסתפג ונתחמם מ
 שלא יהיו מועלין באפרח. ירוש׳ וגס בבבלי במנחות פ׳ התכלת שהיו מזלזלי: בתפר
 הפרה לשים ע׳יג מכותיהן שהאפר מרפא גזרו שימעלו בה וכיון שכגררו כ״כ על שכל מי
 שהיה בספק טומאת מת כגון סככות ופרעות צא היה רוצה לקבל הזאה עליו מלאגה
 שמא הוא טהור ונמצא מתחייב מעילה מלרבנן אוקמזה אלאורייתא שלא ׳מעצו בה:
 ומתוך מה שכתבנו תבין שצריך להגיה בפי׳ ר״ע ז״ל ולכתוב תחת מלת מספר מספק
 ותמהתי על ספר תוס׳ ׳״ט שהגיה מאפר ושמא טעות לפוס היא להכי איתא נמי ההם
 טעית לסוס אחרת במה שכתב וזה שכתוב בפירוש בחבורותיהן צ״ל בחטרתיהן ע״כ נראה
 שצריך הגהה צהגהה וכך צ״צ וז״ש בפי׳הרמב״ס בחברתיהןצ׳יל בחבורותיהן והוא הרבוי

' וי:  שצ חבירה תחת חבירה וביל ס׳ שני להצכותמעילה סי׳ ה׳ ובס״ח סי
 2דמ ח כל הדוקים זכו׳ פסחים פ״ק לף ׳״ם וביל טצה מתני׳ ע״ס סי׳ ג׳ וביל סי״ג
 1 להצכו׳ שחר אבות הסומאות סי׳ ה' ו׳ ז׳ ח׳׳ ופי׳ הר״ש שיריליו ז״צ איילי

 למניא צעיצ ספקא לבשר הכמצא בירוכצם ובהמה כנמצאת בירושצס תני נמי הכא ספיקא
ס הנמצאין וספיקא לכציס ע״כ: ר׳ יוםי אומר בספר כתיבת יל מצאתי וחכמי׳  דחקי
 אומרים בשאר ימות השנה שבאמצע טמאים ופי׳ הרש״ש ז״צ ובאמצע כצ שוק ושוק
 שבירושלס ואפי׳ שוק העליון ופליני רבנן מדר״מ בין לקולא בין לחומרא וכן פי׳ הרמב׳י׳ס
 ו״ל בפי״ג להלכות שאר אבות הטומאות ע״כ אבל בשי' הרמב״ס ז״ל וגם שס בכ״מ
 כתיב ר׳ יוסי: מפני שהן מועטין במשנת החנם הר״ר יהוסף אשכנזי ז״ל הונה
 מפני שהמועסין מסתצקין לצדלין וכן הוא ביחש׳ וגרסא נכונה היא כעיני•* ב כל
 הכלים וכו׳ בפסחים סי׳יק לף ׳״ט ואמרי׳ לדשא לוקא ללרך ירילה טמאים הח בכל
 העיר טהורים ללא גזרו על ספק כלים בירוכלם והא לחנן בסיפא בלרך עליה סהורץ
 אתי למעוטי גזייתא פי׳ רש״י ז״ל מבואות קטנים שהיי יורלין לרך אות; מטאית ופעמי׳
ה ספק בעליה ל ד  ?יו מוצק והנהו ממאיס מספק שהרי מחחלה טמאים היו ספק נפלו ט



 משכת מלאכת שלמה שקלים לט
א באב הסומאה אסור להכניסו בפנים דבר חורה םלכך אפיי בפסול הקדש מ ס  ס״ל מ
 כמי אסור להכניסו בסכיס מגזרה לרבנן אבל נטמא בולל הטומאה אפי׳ בשאר ממאי׳
 מלבריהם הוא לאסור להכניסו למים אבל צא מן התורה והכי ס״ל לבר קפרא בירוש׳
 הלכך בפסול הקדש צריך להכניסו לפנים והא לאמרי בת״כ על כטס בגלים לוקה ומייתי
ו לא חשיב מטמאו בולל הטומאה לטון להוא לבוש בהן  לה בירוש׳ אפשר לטומאה מלי
 בשעח נגיעה טומאה בחטרין היא והוי כמי שנטמאו בנבלה עצמה לטומאה בחבורין
 חמירא כלאמד׳ בפ׳ שני דע״ז וכן סי' הראכ״ל ז״ל בחורח כהנים בסירושיו: ר׳ עקיבא
 אומד מקום טומאתו שם שריפתו. ר״ע לא.מפליג.בין ולל הטומאה לאב הטומאה
 א1.א כיון לררשא לכל שסשולו בקלש שרישתו בקלש מחסאש שנכנס למה לסכיס הוא
 לילסינן הלכך מה חסאת פיסולה קבלה במקום הקל: ושרסינן לה בקלש לענין םומאה
 כמי אם נטמא בפנים שריפחז בפכיס ואם נסמא בחיץ שריפתו בחוץ למינה ומינה ילפינן
 עכ״צ ה״ר שצמה שיריציוז״ל: ח איברי התמיד וכו׳ סוכה ס׳ החליל לף נ״ל וכתבו
 שם תוס׳ ז״ל אברי התמיל מחצי כבש ולמטה במערב ושצ נרספין ניתנין מחצי כבש
 ולמסה במזרח ושל ר״ח נתנין על כרכוב המזבח ולמעלה והיא שנויה כן בסוף מסכת
ס רש״י ז״ל חצבי החמיל אס  שקלים ואין גרסת הספרים נכינה ע״כ. ישם נראה מרי
 שמא אוחה אינה ברייתא שפי' וז״צ חצט החמיל ה״ה צכצ אבריו לכצ אברי עולה קרי
ט אברי התמיל ומערב גבי מוספי׳ והראב״ד ז״צ ג״כ ס מזרח ג  חצבי ע״כ. אצא מרי
ס במערב גבי אברי התמיל כגרסת התוס' וכן גרס״ בס״ס צא היו כוסתץ וכחל ד  ג
 הוא ז״ל וצפי אותם נלסאות לנרסי במזרת מתני׳ לשלהי ס׳ לא היו כוסתין לקתני סלד.ו
 ונחנום מחצי כבש וצמסה במערבו ר״ת ט עקשיא היא לאית ציה האי סברא לניתנין
 וכדאיתא בתוספתא לשקלים ע״כ ורעז״ל ג״כ נראה לנריס הכא גבי אירי התמיד במערב
 אכן בסיפא גבי מוספים סתם ולא פירש מאומה משמע דסתמו כסירושו דגריס במזרח
 לאי בתרוייהו גריס במערב ה״ל לפרש לבריו ועול דה״ל לתנא למערבינהו אבל בפ׳ שני
 ליומא משנה ל׳ פירש שם גבי אברי התמיל במורש וכן היא גרסת רש״י ו״ל ביומא פ׳
ד:  שני לף כ״ו ובסוכה שם פ׳ החליל כמו שכתבתי ועיין עול ב״ש ספ״ל למסכת תמי
 מצאתי שפי׳ הר״ש שיריליו ו״ל ה״ג אברי התמיל ניתנין מחצי כבש וצמערט וכן כחס
׳ לא היו כופתין ונותק מחצי כבש ולמשה  התום׳ ז״צ ס' החליל והכי תנן נמסכת תמיל ס
 במערט וכן כחב הרמב׳׳ם ז״צ 3׳ ששי להצכות תמילין ומוספים וה״ס הכבש היה
 צלרומו שצ מזבח וארך שיפועי צ״ב אמות ורחבו ס״ז אמה כלתנן במלוח ונתין באמצע רוחב
 המזבח והמזבח ל״ב והכבש י״ו נמצא שמנה אמות צכצ צר ונותנין אברי התמיל בכבש
ט לקרינןבהו לסני ה' ספי והלחין איתן  מחצי שסועו ולממה צצל מערבו שצ מזבח כי הי
: ושל מוספין ניתנין מהצי ן ה והולכין ללשכת הגזית כלתנן פ׳ לא היו טפתי : 
 כבש ולמטה. בנגל אברי החמיל אלא שניחנן לצל מזרח המזבח שסעמיס היו מתעכבין
 בלשכה והיו מחערבין אברי החמיל עם המיסף והיה צריך להיכר שלא יקסירו אברי
 המוסף קולס עולת התמיל וקיימא לן שלא יהא לבר קולס לתמיל שצ שחר לכתיב
 העולה עולה ראטכה ע״כ: מתחת כרכוב המזבח ולמטה. כך היא בתוספתא
 נמי וכן נראה דנריס רש״י ז״צ שם בסונה אכן לפי מה שכתבתי לעיצ בשם ת־ס׳ ז״צ נראה
 לצריך להיות על כרכוב המזבת ולמעלת וכן הוא י״כ ניד בהלכות תמילין ומוספי? סי׳ ב׳
 לס׳ ששי וכן כחט הר״ש שיריליו ז״צ וז״ל כית,ין על כרכוב המזבח ולמעלה משי טרוש'
 להאי כרכוב לאו היינו לקרא אצא אוחו שטן קרן לקרן והמה של הילוך רגלי הכהניס
 ולמעלה היו ניתנין והתם וגם בבבלי ס״פ החליל לף נ״ה מפ׳םעמא ללילע שהוקבעהחלש
 בזמנו נתנו איתן למעלה משאר אברים להראות שהן הסובין וצהיליע שהוקבע החלש
 בזמנו וכן פי׳ רש״י ז״ל ומסתברא לניתנין לצל מערבו של מזבח לשמאל העולה בכבש
 להוי לפני ה׳ ותנא צהך מתני׳ הכא משוס דחנא לעיל נבולין בבשר קדש טמא תנא כמי
 גבוצין בבשר קלש טהור ע״כ וגם הרמב״ס ז״ל אחז בפירושו לכרכוב פי׳ הירוש׳: השקלים
ל ס״א להלכות שקלים סי׳ ח׳ ורישפ״ב להצכות בכורים וכתוב בסמ״ג עשין סי ה׳  וכו׳ ט
 השקצים אינן מהנין אלא בפני הבית שנאמר ולקחת את כסף הכפולים וכתת אותו על
 עבולת אהצ מועל בזמן שעבילת אהצ מועל וכיוצא בו נוהגת ע״כ ורעז״צ צא הביא מקרא
 רקצבכורים אבצ מעשר לגן וכו׳ ביל פ׳ ששי להצ׳ ערכין סי׳ ט״ז ופ״א להל׳
ר וכו׳. ירוש׳ תני ר״ש בן יהולה אומר משום מ ו : ר׳יש א ׳  בכורות סי׳ ה
 ר״ש בין שקצים בין בכורים צא קדשי והתס מפרש טעמא: סליה *ירה*

 וסליקא לד, מסכת שקלים.

 מוגן הוא שצריך להגיה בפי' ר״ע ז׳ע כמלת פתח האולם שהיה גבהו ארבעים ורחבו
: ומשמנים ושתי רבוא פי׳ בערוך בצשון ראשון ס״ שמנים ושנים כפרין ס ד ש  ע
: רבוא אית לגרסי ריבות כמו שכתב ר״ע ז״צ וכתב הר״מ ליצונזאנו ז״צ לפ׳* כ ״  ע
 זה לא נהיר לא״כ היל״צ ופ״ב ריבות עיסות אותה ואני מצאתי לטאות ע״כ: ושלש
 מאות כהנים מטבילין אותה צשון הבאי וזה אחל משצשה מקומות פלברו חכמים
 לשון הבאי והאחל בר״ס שני לחמיל לחנן התם פעמים שיש עציו שצש מאוח כור זהאחרח
ט גפן של והב מעשה הים ונמנו עציה שצש מאות כהנים  בספ״ג למס׳ מלות לתנן התם ג
ם צססחה י נ  לפנותה וגוזמח ולשון הבאי הוא שאם היתה מעונה כ״כ שצריכה נ׳ מאות מ
ה יובן הא למייתי צה במלרש שמות רבה ס״ס מ  תשבר וכ״כ לא הי׳ ממתינין: ונלע״ל ל
ס יורלין וממטלין אותה: ועזר קתני בה ההם ועצ ע״ב נימין ה וכצ הכמי  ויקהל וקתני נ
 נאתת וצא היה בה קשר ע״כ: ו בשר קדשי קדשים שגממא וכו׳ 4 ביל סי״ט להל׳
/ ופייהרש״ש ו״צ הך מתני׳ מתנייא בת׳׳ב בפי צו וברישא תנינן  פסולי המוקדש׳ ן סי׳ ו
ט כקלש באש תשרן< צימל עצ חסאת ששורסין אותה בקלש אין צי אצא זו בלבל  סתם ה
 מנין פסולי ק לשי קלשים ואמוד קלשי׳ קלים ת״צ כצ בקלש באש תשרף מכאן אמרו
 בשר מלשי קלשים שנסמא וכוי כלאיתא במתני׳ וה״פ קרא כתיב וכל חטאת אשר יובא
 מלמה אצאהצ מועל צכפר בקלש צא חאכצ באש חשרף ומייד בחטאת חיצונה שנמס
 למה צםניס לנפסצה בפנים. ששורשן אותה בקלש שורפי׳ אותה בעזרה בטח הלשן
 שהיה שם כלאיחא בפ׳ סטצ יום לבקלש לקרא קאי אבאס תשרף וכאיצו כתיב בקלש
 באש חשרף: פסולי קלשי קלשים בשר חטאת ואשם ומנחות ועוצה שנסמאו או שנשפך
 למס או שיצאו חוץ למחיצתן אז נטמאו חוץ למחיצתן אע״ג לםסוצן צא היה במק1ם החדש
; חיך העזרה להט חנן באלו עובדן מי שיצא והיה בילו בשר קלש שנפסל בצחתו  מרפי
 אם לא עבר צופים חייב לחזור ושורפו לפני סבירה משוס לקדשים קלים מחיצתן היא
 ירושלם וחייב צשרפס תוך מחיצת קדושתן מקרא דכל כפסולי בקדש ישרף בקדש וכן
ט אימורי קדשים קצים וז״צ ק  פי׳ רש״י ז״צ בס׳ כצ שעה בהך ברייתא ילקלק פס מ

 דוקא נקע אימוד שהן החלבים הנקכורין שמחיצתן תוך חומת העזרה היא ומש״ס נשרפי׳
 חוך העזרה אבל בשר קלשים קצים שאכילתן בכצ העיר אף שדפתן אס נממאו או
 נפסלו חיץ לעזרה הוא וה״נ חנן באלו עיבדן שורפו לפגי הטרם ע״כ וא״כ א׳ קלשי
 קדשיס הוא שורפן תוך העזרה דשם הוא מחיצתן וסתמא קתנ• פסולי קדשי קדשים תוך
 העזרה ס׳ סביל יום והט הוא דילפי' כי היכי דחשאת שנפסלה שיצאת יזיז למחיצתה
 והיא קלש קדשים שורפה תוך מחיצת קדושתה ה״נ כצ אצו שיצאו חון למחיצחן שירכה
 במקום הקלש בתוך מחיצתן והך לרשא מילו בה ב״ש וב״ה וכי סציגי במתני׳ בנזר:
 לרבנן פציגי כלמפ׳ טרו׳ ור' עקיבא בצחול הוא לס״צ למינה ומינה יצפי׳ לכי פסול־.
 גמקיס הקדש לוקא הוא לשרפי׳ במיזם הקלש אבל לא כשנפסלו חיץ צמחיצתן.
 ת״ל כל בקלש באש תשרף בקלש מיותר הוא כיון לכתיב אל אהל מועד
ל בקלש ישרף בקלש כצומ׳ כל כבולי המוקלפין 3  לכפר אלא ה״ק קרא *
 בקלש ישרפו ובקלש לכתיב קאי אכצ לכתיב ברישא לקרא ואתשרף לכתי׳
 בסיפא והשתא מפרשי׳ למתני׳ באב הטומאה מביצה או בשרץ בולד הטומאה כגון
ע באוכל ראשון שנגע מבצה וה״ה לשני או צשצישי או צרביעי לרביעי טמא בקדש  מ
 כלאיתא ס׳ השותש: הכל ישרף בפגים. לכשנגע באב בסניס הוי פסילי בקלפ
 ושדפחו בקלש וכן נטמח טלל בחוץ שרסינן ציה במקום הקלש ואע״נ לאסיר להכניס
 סך טומאה לעזרה ואפי׳ לבר שנטמא בטמא כרץ אי בטמא נבלה שאני הכא לרחמנא
 רבייה מקרא לכל בקלש ישרף בקל: וכ״ש כשנגע בולל בפנים וטעמא לב״ש בנגע טצל
ה . בחיץ לטומאתו א מ ו ט א באב ה מ ט ג ש ץ מ ו  נחון יכרף בפנים מפ׳ בירושלמי: ה
ל ישרף כ  חמורה ולא היה פסולו במקום הקדש שרפי׳ ליה בחי ן ימדרכנן: ובה״א ה
 בחוץ. כתב הראב״ר !״ל בסי׳ תורת כהכיס וזי׳ל טעמייהי לב׳׳ה לטון דמן הדין כולם
 שריםתן בקלש ?in לימין לשאר טימאוח לרחמנא רבייכהו אלא מפני חומר באר טומאות
 נזרו עציהם צשרפ; בחוץ כיון שזה נטמא טצל הטומאה ובפכיס לא גזרו עליו להוציאו
ן ע״כ: ועיין שם בת״כ למשמע למתני׳ לצא כר׳ יהולה אצא כר״מ ואיחיה בילקוט  נחו
 0׳ נו רמז חצ״א. אח״כ ראיתי בתורת נהנים נופה ונראה למתני׳ ל׳ יהולה היא לאילו
 ל״מ קאמר החם לב״ש ס״ל להכל ישרף במים אפי׳ שנטמא באב הטומאה בחיץ. ויש
ר מ ו ר א עז  נורםין במתני' חוץ ממה שנטמא וי״ג חוץ משנטמא כלכתבינן: ז ד׳ אלי
 את שנטמא באב הטומאה בין בפגים בין בחוץ ישדף בחוץ ־ ר׳ אליעזר



 חידושים
ק לובלין ודגלים יצ״ו ל  שה׳ משולם זלמן אשכנזי דל חאנ״ד ד

 מ״ש וב״ה להבא לנ׳׳ש זס>בר לביטול רשות הו* אקנויי רשותא ה״ס הסקר. ולנים לם״ל ואינו
ן ניטול חלוץ להר חר מלתא מם ניטול רשות .  אלא אסהצוקי רשותא ה״נ הפקר מויזר נשבה מי
 וט&״ו י״ל גמ״ פסחים ל״ה ע״ב ליוצאין ברמאי משום לא״ב מפקיר לגכסיה וח;י לים דתנן מאכילי(
א נש״א אין מחכילין ונליא מאכילץ. ולכפרה  את העניים דמאי וכאכמאי דמאי ואמר ר״ה מ
 סא דמייתי סנא ליה הוא מיותר. ולפ^״ש י״ל דודו מעם הא דאמר בפשיטות א״נ מפקיל .
 ומצ״ל להתיר הפקר בשבח וירט אבל למאי למייתי י״ה ע״כ אתיא מתנ״ (נ״ה ולליריה שמיר

 שיין א״ב מפקיר והבן;

 מסבת פסחים
 פרק א מ״א אור (י״ד גוזקין. גלע׳׳נ שמא ימצא גלוסקא יפיםיה וימלו על נימולו כו

, י דבריו נמלאו בעיני. כי ממי הטעם שמא ימצא על ע ן י מ  עיקר הביטול ולא טל ה
׳ דדןקא אי ל£ מ א לנפשיס מסטין על המיקה ואיך יכתוב ידו עד המגואל מ מ ס  והלמ מ
 ביעל חיישי' שימצא נ(ו0קא דלא בטיל ממילא כפירורי[ ויעבור עליו. אבל אחר שנעל הו הין
. ממה!•׳  לחוש שימלך למפרע על הביטול. ודל לעבות סמוכץ לדברי הרע״ב ושלא יסתור לממ•

ש . »  פ״ג ת׳ עד כמה מוזרין ולא סגי בביטול חכמים אומרים ע־ כביצה כטומאתו. וצי( ס
 אע״ג דגב׳׳מ אכילה בטיח היינו לבכזימ מיתבא לעתא והאוכל. אבל אס חשיבות המאכל מונח
 בעי! שיעוריה גכביצה דאז ל״ש למיתצי׳ במיהבא דעחיה ולןן בטומאה עיקר כחשיבות כמו שהוא
ק לחכמים סגרי דכביצה לא סמכי׳ אביטול והיינו מצר  געץ והוי השיעור כניצה. ועכיפ חז
 חשיבותו. ו א״ב גם מ״ש הלע״ב דאי ימצא גלוסקא ישיסיה ויהיה חשיכא כעיניה וימצן על
׳ אמרי׳ הטעם ללא םמכינן מ  הביטול. היינו נגי בכיעיר בניצה ולכן בעינן גם בדיקה. אבל מ
 איל יקה לחוד ושירורין ממילא בטלי משום דשמא ימצא גלוםק^ יפיפיה דלא יבטל ממילא. אגל

ס כלל. ולענץ החשש רפתות סכניצה סגי בביטול אנל אי ימצא ״  משיעור מיצה לא מיירי מ
 כביצה ימלך על נטולי ולא יועיל הביטול כלל ולק נצרך ג״כ כדיןס ולכך הלכה כחכמים לשיעורו
 מיצה מדנעי ג״כ כזיקה מ״ל ועכ׳׳פ ?.יושב דברי הרעיג וק״> ויש מנוכה בפזםקיס ואכמ׳יל:
 ט״ד, בתוי״ט 7״ה של תודה פסולות'כ1'.ללשהויי עד אשר הפסח עונר נעשה ובאה שמה כו׳,ולרידי
 צ״ע הא המ״ע לובאת שמה אינה קורם מע׳יפ אחר חצות היום וא) א״י להקריב תודה. וממילא
 אם גא קודם הפסת אינו עובר על עגה ובאת שמה דעיקר זמן ובאת הוא בערב החג וקודם

 אינו פיגר וצע״ג בזה , וי״( בדוחק:
. מקשה הריין נימא מאיל אי ׳ ו  פרס ב מ״ב עונד כוככיפ שהלוה את ישראל על ממנו כ
 1 בעי לפדותו ודמי למחני׳ ג' פ״ג דאמרינן הואיל אי בעי מהשיל עליו. ונ״ל דהא

 לעובר מחמת הואיל דדמי לקבלת אחריות אף דאינו שלו עוכר דאילו מימיב רו מיתכיז באחריו-;ו
 קאי אמלי׳ ג״כ הואי(. וא״כ כיון דגני חמצו של עונד כוננים ובישראל קיבל אחריות רק
 החמן כביתו של עונד כוננים אינו עוכר עיץ במג״א אלמא דמחמת הואיל אינו עוכר כשאין
 הממ{ כניחו של ישראל ומסולק קושיית פריץ הנ״ל ודייק : מייד הלוכל. תוי׳ט דיה ומרמי עצים
 כ׳ הר״ג אם תרומה טמאה היא מבוס מסולם אסורה להסקה. צע״ג הא תרומת חמן בפסח
 ראוי להסקה ושורפין תרומה טהורה כפסח. ונראה דהנה אי אמריי לפי דמים משלם פטור אפיי
 בשוגג, ע׳ תוי״ע ז״ה במזיד . וק׳ הא התו׳ מקנה כקידושין נכי מקדש באיסורי הנאה הא הזיא
 שליל״ה. ומתר! שאינו ש״פ שלכד״ה . והרמכ״ס פוסק בנלי תרומות פ״י הכ״ד לבשזגג היינ רעי,
 כפחות מש״פ . וא״כ אמאי פטור בשוגג א״א לשי דמים השלם הא חיי' שלכנ״ה. מ״ל דהנה
 חמן אינו כרכוהו אף דיכול להטת שלכדיה הייני מטעם דהתורה לא חישבה (:יוה שלו רק רם
 יה>ה כד״ה אבל משוס שלכ;״ה בכולה רעתו אגל כל אדם והוי הפקר גמול ואם *ול אחד פטור מלשלם.
 ורק צענין קידושין מקשו תוס׳ להא האשה קיבלה יגאה ילדילה ש״ש שלכו״ה וע״ז הוצרכו לתרן
 דאינו ש״פ. וא״כ א״פ דחמן אינו ברשותו וא״א לפי רמים מפלס בשוגג פטור ללא גרע מגזלן.
 וא״כ מרישא כתרומה טהורה פטןר מתשלומין אף א״א דמותר בהסקה אינו חייכ בדמי ע>ים
ל בתרומה טמאה לעומדת לההסקז ומיקי*  להוי שלכ־״ה לאינו עומ־ ל:סק־ ולא גרע מגזלן מ
 כד׳ה וה״א דחייב כדמי עצים ואשמועינן מתגי, ״פטור דאף להיסק אסוד דלא יסיק נו חסי

. ועדיין יש מקוש לפקפק בזה רק סמכתי על המעיין: ק ר ל  ונירים ו
ע כיום צוותו. גס מ ם . כרע״כ שחיטתו וזריקת דמו א״א לעשות בלילה ד  פרק ן אלו מרי
 רש״י כ״כ. ולדעתי הא נפשת כתיכ בפי אמור גאלכעת עשר לחודש פסח לה׳ כיינו
ס כלילה איל על פסח אי* קרא לביוש  יום י״ד. ומכיוס צוותו אי::עוט כל הקל־כמת שאינם מרי
 צוותו: שם וחתיכת יכלהו. כסי צל״ח מסופק אס נול־ היכלת נשכת ע״פ וא״כ א״א לעשותו
 מע׳׳פ אם דוחה שכת . וגעלם ממנו ירושלמי במקומו(סוף כ״ג) מץ יכלת ראוי לחתוך מאתמול.
ה הפסח ששחטו כו׳ חייב ״  וגם בלא״ה ייל לל׳יה בעילנא , ובמק״א הארכתי נזה זלרק : ס
 חטאת. הקש־הי כמס׳ פבת סייד לידע לשכת במאי הא י״ל רשגג ככל המלאכות וידע מלאכת
 שחיטה. ושגג לסכר פסח כלא(שמו כשר ושחט הסח כלא (שמו ועשה כל המלאכות וחייכ וצ״מ:
 פרק ז מ״ב נגע כחדסו של תנור. הכו״ש מקשה הא הקליפה אסורה מחמת עצמו א״כ יא«ד
. ונ״ל ליישב דה« בשים ו ר י  1 הקליפה עול קליפה אחרת ע' בסי׳ ציא וגסי׳ קיה נ

. ומכ״ש באיסור בחתיכה עצמה לל׳׳כ למעור נ ו ר  אמרי׳ דקלשיס מוקמי!ן אדאוריי׳ דמבימ כטל כ
 אטו אימ לכחת״כה עצמה לא י5וייר א״מ וא״כ אץ למיגול ואוקמי׳ אדאורייחא וא״ש:

 פרס ט כ,י׳א כהוי״ט זה ממלז עמו כו׳ . ומ׳׳מ הרמב״ם כפ״; מה׳ לףפ הו׳ וסתם מתני•
. דבריו מלאו . ממ׳ אי׳ ל״י לשיטתיה דכי׳ל ליי״ש פסח ע( ׳ ו  1 הלכה כסתם כ

 היחיד אכל הרמב״ם לפוסק כר״ יוסי ששומטץ על היחיד צ״ל כר׳׳י דברייהא דלא בעי אחר
. וצ״ל להרמכ״ס נקט (ישנא הי  מכל חכורה קיים לאמאי לא נקט הלמכים כי חכורות של ד׳ ו

מ מ  למתניתין ולינא ללא כעי אחל מנ״ת קיים מוכח מדינא לשניים שנתערכו פסחי־!. ו
ט ודו״ק: ׳ י  נקט על לשון המשני׳. ופכ״פ מוכח ללא מו

ג אומר כל עלא אמר גי לכרים אלו בפסה לא יצא י״מ. גתר*ט דכתיב  פרס י מייד, ר׳
ו אלו הס ג״כ ממצות סיפור י$״מ . ואולי י״ל בזה ״  י ואמרתם ובה פסח . נלמד מזה מ
 קושייה הראשונים אמאי אין מכרכי,׳ על מצות ס־פור י>׳ימ. כיון למצה ומרור הוא מהעיקר
 שנמצוה זו עד שמענג ארייהס זאיכ אשכר שיוצא כנרכה שמגרך על אטלת מצה ומרור שהי*

 ג״כ לםינח החירות . אך באמת צ״ע אי סיפור; יצ׳׳מ נכלל גנרכה זו ויךל:

. ( י  (מהותי! (מסכת שקלים נלפם! נחלק שנ

 לוקא

 הגאון חגדול המפורסם כקש״ת

 מסבת שבת

78 
 מהרב

׳ ובה ינשלו נ״א על הרוב. פרק  א-מ״א נהוייט ליה י*יאות *שבת. וכתב הרמנ״ם ט
 ל׳ב במו שמצינו כנחמיה שנמשלו ישראל והזהיר להם מחדש לא הוציא! משת מבתיכם
 ביום *שכת. וגם י״ל למתמיל נמצאות שאסורים רק גשנה לא גיו״ט וגם מתני• ללקגין לא יצא
 החייט ולא יקרא לאור הגר מיירי כמי בשית לוקא מכל גי״׳ע אמרי׳ נכי הוצא? ותבעלם מתון
 אס׳ אין בו צורך כלל כשיטת הרמכ׳׳ם ה׳ יו״ט פ״ד ם״ד ע״ש . וגם י״ל יגקט הוצאות מובליהם
 זה עוקר וזה מנית להוי חצי שיעור ויל מלאכות ה״ש אסור מה׳׳ת ע׳ רש״י שנת ע״ד אנל הוצאה
א (ח״ש לנ(מא דהנא ל״ש חזי א רק מלרננן לימינן מגעשותה . וטעם ההנדל נין מ ש מ  י
 לאצטרושי ימי שעושה עקירה לכד אף אם יניח פטור ביון ללא היה עקירה משעה ראשונה לכך
. גרע״כ אלא א״כ יש אדם אחר ר  ועי פרי מגדים כפתיחתו(ה״ש: מיג ולא יקרא לאור מ
 לשמרו. ע' נמג״א סימן מר״ה שהקש ז למ׳ש מכל שנותי שכת . אץ עולץ באילן ומי׳׳נ יאסור
 אפיי יש אדם לשמרו. וי״ל להשבותים שנגזרו בימי שלמה הס ממורים אכל לא יקרא כו׳ לא הוי
ו ולבו ל)6ת הם קלים במלליגת  כימי שלמה רק בימי שמאי והלל וגם נ״ש ונ׳ה פליגי רק ממנ
 א׳ ומועיל אם יש אלם לשמרו. וגם יש סכרא קצת לאס הטה אי את הנר גס הכירו אסור ליהנות
 משלהבת מאיור הכא ע״י הטייה כמו מנשל כשית לאסור לאחרים אפי׳ נישל בשוגג. וא״כ י״ל

 זמש׳׳ס סמכינן כאן טפי אשזמר מגזגלמח שחושש שלא יאסור עליו שגם הוא משמש לאור הנר
 עם כי אין זה אמת לדיגא דל״ל לנישול מכמה טגמים עכ״ו כתבתי לעורר לכ המעיין:'

. עי נהוי״ט פ״א מציין הגמרא ריש פרק י ו  ב למה מדליקי! וכמה א״מ . אץ מדליקי; ב
 נדרים ;ימכין מה לפתח . וזימנין מה לסליק מיניה - ויש לישן טעם כ!ה ע״פ פשוטי.
. למה שיש חידוש טפי חכינא ליה. ומתני׳ יצלות השכת .  יכנ״מ נקיט ברישא הרכותא טפי
. ואשמעינן להמכה בכלל הוצאה. אף שאינו מעורש ה ס מ  פשט העני את ידו (פניה היינו ה
 כמורה . וג׳יכ פשט כעה״ב את ידו לחון לאף דבעה״כ עש? מצום ג״כ חיינ ע׳ כהי׳ ט שם,
 ובפי ג״מ ;את ידוע חיוצ הדלקת היר גשבת ועיקר הרגותא שאץ כלליקץ כלנש וכו׳ והן השמנים
 שאמרו א״מ משוס" לשש שמא יעה . או ש:1א יניח הי.ר ויצא . וזו גזירת חכמים ולכך פתחו כרישא .
. ולכך נקטי׳ ם מיט ג;ירה שמא יטמין כרמן  ובפ׳ במה טומנין. פתח א״ס. לעיקר גזירת ממי
 ברישא. ונס׳ נמה נהמה יוצאה לשכיתת כהמהו דאורייתא. וחידשו חכמי המשנה דמידי למינערא
. וכפ׳ נמה אשה יוצאה חידשו מו״( ליש ׳ ו  הבהמה ל״ה >משאוי. נקטו כרישא יוצא הגמל ב
 תכשיטי נשים דגזרו לילמא שלפה ומחויא ואינה יוצאה ם-תת לא תצא אשה: מיו אין מעשרץ
. ואין מלליקץ את הנרות . ברע״ג כ״ש לש׳׳ל הוא ו!ו ואנ״ל זו קתני. וניע ליישי- עפמ״ש ׳  ט
 כשו׳ת נ״כ מי״ד לכל שהס׳ כולד בראורייתא נם אס נלוס אליו ספק דרבנן מחמירין כהאי
ן והדל להקל מספק. צ;ת מסיק התנא נ מ  ססיקא . וא״כ הי׳נ אע״ג דלעני! מעשרץ הוי 0' מ
 ואץ מדליקי! את הנרות להוי סל״א. ולזאת אץ מכשרץ . ופרושו מפרש טעמא לאין

 מעשרין ודו״ק ג

 פרלו ה TO סרהו של ראכ״ע היהה יוצאה. ברע״ג לא שלו היתה אלא על שכנחו וידוא
 י גמ׳ כאן ונמס׳ בינה כ״ג ע״א. ועי פ״מ בי׳י״ו! שמסופק אי אשה מצווה על שכיתת
 בהמתה דמ״ע שהז״ג היא . ועי בספרי ח״ג פ׳ נשלח. ונעלם ממנו גמ׳ ערוכה מ״ל ולכלי פי׳
 משניות (הלמנ״ש יהרע״נ אצא של שכנתו הימה (מלכה לאשת מצזזה על מיתת נהמה ללכל מיצי
 דשבת שוים אנשים ונשים . וגס עש״ך יו״ל סי׳ קנ״א כו׳ק יו״י לשכיתת בהמה הוי נכלל לל״ת

 מלאכה וכל כהמתך כו׳ ועל ל״ת גם נשים מצוות;
. צ״ל למה פי׳ בכאן כו׳ שיעור טפי מבשאר . ונ״ל לה;ה ׳  פרכ| \ מ״ב כתוי׳׳ט והעושה ט
 ו קושיה תום׳ לא היה אלא מן הוצאה משאר מלאכות באמת אץ להם שיעור וחייב אפי׳

 במשהו. ועיץ י״פ המצניע לזרע תייכ נכ״פ פי' הרע* ב להא אחשני׳ . וציל דג:ה״כ היה כתם
 על הוצאה ואולינן לכל אלם נתל מחשכתו. אכל כהנהו שיעורים מקט מתני׳ לילן הגזה״כ היה

 רק על שיטורי3 הללו ואי;ו מועיל מחשכתו כמו כתג אות אתת סמוך לכתב וק״ל:
. נ״ל להנה י  פרק י״ח מ״ג ומחללי!. כל,זי׳ט דרלתיה מאי קמ״> אחללין צאתו״ מאי כו
 י כלא״ה ידעינן רעל חולה שיש בו סכנה מחללין את השנת וככר שנויה כמשנה שלהי
 מסי יומא . ועיקר רבותא דמתני׳ לקורי! חכמ: אף דיש נשים נטלם יבאו עליהם המילדח וילדו.
 טכ״1 קורי; לס חכמה. ומלוללץ (אתרי מאי הא ודאי פ׳׳נ דוחה בבת. ומשרש דמייל׳ אס צריכה
 לנר חכרתס מדלקת לה את הנר דנוא רק מששא נעלמא עכיז מחללץ . וזמ דרך האמת

 כמיני׳ ולו״ק:
 פרס י״ט מיה ברע״נ לקדושה א׳ היא. אבל כיו״ט שני של גליות דוהה וכ״ה ג״כ דעה
 1 הרמי״ם. ונ״ל הטעם להא דמילה של״נ אינו דוהה ירט להוי עשה ול״ת וכירמ

. ולק משוס צא תסור ואני׳ צהרמנ״ם לבונר בעצמא ללא תסור הוי לאו ו נ  3׳ לק מנהג אמתי
 גמול מ״מ הוי לק ל״ת. ועשה למילה לו־״ה ל׳ית רלא הסור ואינו לומ; לכל השכותים ל ו״ט
 כמו אץ עולץ כאילן גני שופל ריבוא (מלאכה דאוליי׳ שמא יעלה ויתלוש והוי עשה ול׳ית כניל
. וכן הוליתי הלכה למעגה כסל״מ וכמסקנת הש״ך סי׳ רס״ו ולרק:  נטעמו שצ הרמל׳ם ולע״נ

 משכת עירובין
׳ חלשים לטפח שוחק הוי יתילה על טפח עצנ ח5י אצבע . ויסה פרק ס  א מ״א מנוי מו

 אמר נני הל3 הגי ניוהר״י העשיצ אשכנזי שי׳. ששגה ברואה לאמה יחילה חצי
. וליל י  אצבע . ולא טפח . ע׳ כי״ל סי׳ ר״א וקצרהי: מ״ב בתוי״ט לא נחלקו ותמהני דא״כ כו
 לעל ת״ק ל״ק פ׳ תוי״ט פיאה ריש פ׳׳נ ל״ה ומודים . וע׳ נשער המלך להל׳ יו״ט ס״ד ה׳ י״ב
 שמכיא לכלי הריין להיכא למוליס ביש לנ״ה א:מעינן קושטא למלהא ע׳ מהרש״א. ולרנן:
. ונ״ל עפ״י ׳ ו  פרק ג מ״ב ומהנים בחלה וכתרומה. גתוי״ט ו:וי מהלוקת ואה״כ סתם כ
ן דתנא ;מחני׳ לא מעייל נפשית  1 מתני׳ למ;ילת פ״ב מ״א ביזי״ט ל״ה והלוטו נשס מ״

ל כפלוגהא דרככן וסומכוס . ונן פילסתי נגמ״  גפלוגתא לרבנן ורשכ״ג. וי״ל ג״כ הנא ללא טיו

 נל׳מ . מהא ליכא להישמע מיניה. היינו ליש פלוגהא והתנא לא'מעייל נפ:יה כפלוגתא ט״ג
: ק ״ ו ל  נתנו באילן. ע' נספר אבן העוזר וכס׳ יד זול ו

. עי גשעה״מ הל׳לולכ פ״חד׳יהושל מעשר שני בירושלים ת ו  ן ט״ד מאימתי מתנין מ
ס לתלי׳ בפליגתא מ י א , ו ) ו  מסופק אם יכול להפקיר נשכת וירט אי תשינ כמקנה א

 פרק



ר פ  ס

ו ה י ל ת א ו נ  ש
 על מסכת שבת

 מהגאון החסיד האמיתי רביני אליהו מווילנא זצוק״ל.
ל המקובל בו׳ טיהר״ר נפתלי הירץ הלוי שליט׳יא .  עם הארות והערות מהגאון תדו

ה מ ד ק  ה
, וכל א על משניות מסכת ״שגת״ ״ ר ג ד היום בהנלות לנו אוד המאיר לארץ ולדרים ביאוד רבינו ה ב נ  חמלקט והמבאד מה נ
ת אחד מפניני ״הגר"א" ונגלה ע״י מ א ם, והוא ב  מי שיטעום מטעם צוף אמריו הלא יאמר האח ראיתי אור כהיד הוא כשחקי
ת כתבי רכינו שהיו ח ת מ א ם, והכתב יד הזה נמצא ב מי ת בל דבריו הנעי  תלמיד אחד אשר למד עמו המשניות ורשם עלי גליון א
ב משת ז״ל מסלאנים, ואנכי קניתי מיד האברך ק ע ר זי׳ל בנו של נכד ״הגרי׳א״ הרהי׳נר׳ י ז ע ל ת יד הרב הגדול ר׳ א ח  נמצאים ת
, ובכמה ח ׳ י ת ו ד ב ש ו שלהר׳יא הני׳ל וחיברתיו אל חלק השני מסידור הגר״א זי׳ל שהוא חלק ה נ ב א ר נ א  המופלג סו״ה אליהו ל
, ואני תפלה שיעזרני ה׳ ה ת ה׳ אשר עזרוני עד ב  מקומות העירותי עליו והצבתי ההערות למטה על הנליון, ועתה אברך א
 להיות מעוסקים כתורתו והוגים בה יומם ולילה, ולעבדו באמת ולב שלם ונזכה לנחמת ציון וירושלים בעתירת בל ישראל ובתוכם

 נם אנכי הצעיר והזעיר :

 נ^תלי הערץ ףןלןי החינה מה עיר הקודש יפו ת״ר.

 «™ מסכת שבת אליהו
 (£״א א יציאות השבתוכו׳. הא לפתח ביציאות אף שהיא שטיה בסוף אבומ מלאכות.
 משוס לבטי להקדים במחלה מיצי דערב שבת לאיירי בהוצאת כמו לא יצא המייע.
ט׳ כעה״ב פטור. ופי׳ פמיל ימומל.  הקלים לדיני הוצאה ה)! פשט העני את ו
 והיינו לטנץ איסור מבס. אבל לפניו איסור לפני טור >א מייד בהכי. ובאמת יש כאן
 איסור שמכשיל את מבילו אף שאימ בלאו כי אם בפרי עברי נסרא • איסירא איכא ו):
' בעהי׳ב חייב. והא למןכו דעני ודבפה״ג בתלמי. משום דהוצאה יח ט  פשט בעל הנ
 מלאכה גרועה. כך פי' המיס׳ (ב׳ מ״א בד״ה פשע) והוא תמוה. וצריו פי' לפילושפ
 אבל האמת דמילי דמני ודבפה״ב הן שני הפכים. לפשע הפני את ידו צפנים אינו חייב
 פד שיניח למוך ידו של גפה״ב. ואילו היה מנה״ב פושמ ידו ומכניס לפנים היה חייב מיכף
. ובעה״ב (  אף שלא הניח. ובן בחיוב השני: או שנטל מתוכה והוציא העני חייג ז
. אינו ׳  כהאי גוונא שהוציא לל״ה פמור פד שיניח. וכן בחיוב בפה״ב פשמ בפה״ב וכו
. והפני שנטל מתוכה והוציא (פיי כגון בבא לאמונה) חייב י נ  מייב פד שימן לידו של פ
 מיכף אף שלא הניח. וכן בחיוב השני או שנפל מתוכה והכניס חייב סיכף ובפני פטור פד
 שיניח. וכל אלו הדינים מבוארים בפירוש בסיפא בשניהם פעורים. ומפס המילוק אף שידו
 משובת לו (כד״א) [די על ד׳] ומה לי נתן ליל חבירו ומה לי אם הוא בידו • דידו במל
. חסו [  נופו גלילא. ואם הם שניהם בלשומ א' אז אמרינו שידו חשובה כד׳ (אי) [פל די
. כיון י  בין בלה״ל ובין ,בלה״י. ואף שנוכל ללמוד פני מבעה״ב דהיינו ר״ה מלס״
ה: העני חייב. בגמ׳ פריך והא בפיק פקירה  למלאכה גרועה >א הוי יצפינן זה מז
 והנמה מפל גבי מקום ד' וכו׳ ולבסוף פריך ודלמא הנחה לא בפי עקירה בפי פד שמשני
 לבא ידו של אלם חשובה לו בלפ״ד. והוא תמוה דמפיקלא פריך והא בעינן אלמא הלבה
ן וכו׳ והדל פליך ודלמא הנמה לא געי מקילה בפי ובתל משני ג  פסוקה היא אללם מפי

 פתיחה רשויות שבת שלש שהן ארבע , ג׳ מהן מד״מ וא׳ מל״ס. והן ר״ה
 ורה״י ומקום פעור מד״מ. והרביעי הרמלימ מדבריהם. שחלקו המקום פעול
 לשנים כאשר ימבאר. והוא מלשון כארמלמא שאינו לא רה׳׳י ולא לה״ר. א) והן פשרה
. '  בכללן. וסימנם אבג״ד. ל״ל במקום פעור לא ממצא בו אלא בפנץ אחד. ורה״י ב׳ ור״ה ג
. וזה ביאורם עמוד ברשומ הכניס מגי ואפילו פד לרקיפ ואמו רחב ד׳ הוא '  וכרמליס ד
, וב׳ (עמול) [לה״י] גדל גבוה י׳ ולמג ל' או חלץ עמוק פשלה ורחב (  מקום פטול ב
. והחילוק ביניהן שהגדל עצמו מצערף ללי. והגי ל״ה. סלמיא ופלמיא ומבואומ  ל
 המפולשץ. סלפיא מבחוץ לעיר לפני השער ופלעיא מנפניס לעיר לשני השעל. ומבואות
. ועוד שניס לחב ׳  מפולשין משעל לשפל ואינו מקורה ואץ דלמותיהן נעולות נלילה . והן ג
. והדי ברמליס. (  י״ו ורבים בוקטים כו. ושייכים בבי הראשונות דהיינו בסלעיא ופלעיא ג
 והן ים ובקעה ואצעוונימ וכרמלית. ופי׳ ים אפי׳ לבים בוקפיס בו אפי׳ ששים לבוא. ופי,
 בקעה בלא מחיצות. ופי׳ אצעווכית הוא אצטבאות בין החטומ. ופי׳ כרמלית הוא קרן
, ר״ה. מגי ופד  זוימ בזה ~~| ובל״ה ממצא כל ד׳ ישויות. דהיינו עמול ברייה פחות מג
. וכשאין לחכו ל׳ מג׳ פל ללקיפ הוי ׳  י׳ כרמליס. ומי׳ ולמעלה רה״י וזה וזה כשרחבו ד
 מקום פסול. ובכלמלית ממצא ג׳ רשויות דהיינו פמוד פומל בכרמלימ רחב אלבע . פ ל
 יי כלמליס. ומי׳ ולמפלה לשומ היחיד • ושאינו לחכו ד' אף שהוא מקום פעול כאן מצא
 מין אש מינו והוא כלמליס ד) ודיני אלו הרשויות שלפ שהן פשר. והן מוציא ומכניס
. וג׳ בכל  ומעביר. מוציא מרה״י(לה״ר . ומכניס מל״ה ללה״י. ומפגיל ד״א גרייה פצמו
. והן מוציא בידו מושיע לחבירו וזורק. והיה מושיע מלה״י לרה״ל דלך לה״ל . ן ה  אחת מ
 וזורק ומוציא פעול בזה . ובעשרה הניע יש חיוב ממאת. ובכלמלית פטור אבל אתול.

 ומקום פעול מוסל לכממלה בין מלה״י ובין מר״ה. ובלבד שלא יחליף:

' עיכ והים׳ ו׳ ע״א ל״ה כרמלית ודברי רבינו כהרמנ״ם נפי׳ המשניות:  א) עי׳ רשיי נ
 ב) משמע מלנרי לבינו לס״ל כהלאניד לעמוד ט' חזקא כרחכ ד הוי רס״ר. וכיון ללנינו באינו רמנ ל׳ איירי לכן כתג סתם מגי טד לרקיע הוי מקום פעור ונכלל בחוט גם עמוד ע׳
. וכשאין רחבו ל׳ מג׳ על לרקיע . מג׳ ועד י׳ כרמלית. ומי׳ ולמעלה רה״י. וזה וזה נשלחנו ל׳ ׳ . אמנם למטה כתב מינו נסוף המאמר כי כרה״ר תמצא כל הלי רשויות כו '  ביון לאינו רחנ ל
 הוי מקום פעול. משמע מלשונו שכלל עמול ש' להוי כפחות ממנו כין לח: ארנע ונין אינו רחב אלגע. ונלתכ אלכע הוו כלמלית וכאינו לחב ארבע מקום פטור. וא״כ הא דאמרינן עמול עי הוי
 ־ס׳ר היכי משכמת לס ונלאה לס״ל כאידך דהראכ״י דווקא כשרבים מכתפים עליו הוי לה׳ל. ואע׳ג ללחי ארנע ולאוי לכתף עליו אינו מועיל. ללא כרש׳״י. שכתכ בדף מ' וכץ יח: ינץ קצר
-ו׳ רס״ר. והקשה הגאון לעיא מרש׳׳י ניא כ' גדיה אי טמא שכהכ לוקא רחנ ארכע וכן הקשה הכיח . וצ״ל ללעת לש׳־י דנלאוי לכתף סגי. וכן כתג רש״י גהליא שם ציא נ׳ לחזיא לרניס לכתוס־.
 ;מצא כרחכ ל׳ סגי כמזיא לכתיפי. רם^ם רחכ ל׳ חזיא לכתופי ומיס לש׳׳י כדף ח' נץ לח•: וכין ק5ל היינו כולאי מכתפים עליו כמו שאמל עולא עמוד נו׳נל״ה ורכים מכתפיס עליו ולכן אמר
 .ימי־ ט' סתמא כין רחב נין קצר. אכל הלאכיד פליג וס־ל בעינן אפיי כרחנ ד׳ דווקא לנים מכתשים עליו ולאי. וראיס מסוגיא לעירוכין ל׳ג א׳ למשני כשרבים מכתפיס עליו ורש״י ס״ל
ל כהראכ׳ד. ולכן כתכ דכרחכ ל' מגי עד י' סוי כרמלית. ומשמע אפילו ע׳ והיינו גסשמא אמ״ג מזזיא לכהופי כיון לאין מכתפי( נוראי עליז סוי . ורכיני ס ׳  ׳סו־\א דסתע כאינו ללוב ל

 :למלית. י5אי0 רמנ ל׳ לא מכרעא אי ס״ל ללכינו כלש׳, והרמכ״ס או כהראכ׳ד ועיי כסי׳ שמיה ם״ק כיו כ״ז:
׳ תנאים א׳ רמכ מין. כ׳ רניס ' ויש עוד ג ' ואינו מקורה. ג׳ ואין ללתותיהן ננעלות כלילה. וז״ש והן ג  &י׳ כי כמטאות המפולשים יש ג' תנאיס. א׳ משולשים משער לשער. נ
. אלא שאלו ג׳ תנאים שייכים גיכ גסיטיא וסלטיא משא״כ בג׳ תנאים הראשונים שאינם שייכים כלל כמ־טיא ופלטיא . ומשמע מדגלי רבינו רלא בעי ששים לבוא . וכן משמע לקמ. גבי י  נוקעיס ג
' עי׳ (  ים דקאמר יאפי' רבים נוקמים כו ואפי׳ ששים רנוא: ד) עיי רש׳י ז׳ א׳ כל״ה לעלי' וגרץ פיק על מאמר אין כרמלית פחות מאלנע :ה) זה מבואר כתום׳ כ׳ א׳ ל״ם יציאות: ו
׳ י שם ונר״ן ורא״ש: ז) פי׳ חיכף בהוציאו אט״ס שלא הנית. ודלא הלמשמט מלשון רש״י וגעי הנחה דווקא. שמג או פנטל מתוכה והוציא המה! והנימ « י א ו עי׳ מ ̂ס מ ׳ ב׳ מי׳א ז׳ ה  «ו

 אצמא



 2 מסכת שבת איד״י

: מפני הרגל עכירה. וכן גלה לא תאכל עם [ ט מ מ  מומלמ לאפל מה שנשתייר(ממנה) [
 גמלה פל השולמן מהאי מפמא והפוסקים כמט שמוחל לאכול זה בשל וזה מלג אפילו
. ואמרו שק מוכמ בשנת. ולכאורה הוא ממוה דזה׳ע הנמלא איבפיא ת י באי/ה שימי  במפי
. ה״ש שני אכשניים '  להו אשמו גלה מהו שתישן הוא בבנלו והיא בבנלה. ס״ש הפוף ט
ת ואיכא שיטי. ס״ש כיוצא . הסם ליפות איכא שיטי ליכא . הכא איכא דעו י  אוכלים בו
. ולפי המיליציה בולאי משמע לסיפא ׳ ו ׳ הכא כ . ומשני ג״כ המם ט ׳  בו לא יאכל הזב ט
 לאיכא שיטי מומל. אבל לפי מסקנא לא קיימא םכי לפשימ מ״ש ואת אשת מנסו לא פמא
. א׳׳כ ל ס . אף אשמו נדה הוא בבנלו והיא במלם א ׳  ואל אשה כלה לא יקרב מקיש ט
 למסקנא אפי׳ ליעות ושינוי אסול. אבל הנלאה ללאימם מהא לקאמל בסמוך ופליגא לל׳
ן אסול לודאי צא פליב מ י ס [ופניגא] תימא מנ״ל לפליגא ללמא מל ״  פלת וכ׳ מוס' מ
 אממני׳ ללא יאכל הזב מם הזבה ופיל״מ לפ״כ פליגי לבשלמא אי אמלינן שאר קלבוס אסלה
 מולה להיינו לימוס בלא שינוי שפיל אסמ מכמים ליפות פם שיטי אבל לל׳ פלס לאמל
 מן התורה גילוי מלוה ממש. ושאל קלטת מללבנן. וא״כ ליפות בלא שיטי כמו לא יאכצ
 הזב אסול מללבנן אין לאסול ליעומ מם שינוי כמו הוא בבגדו והיא בבגדה פ״כ צ״ל
. ולפי זם המילוק שבין ל׳ פלמ לרבע הוא בפצמו החילוק בין כלה  לפלינא לל׳ פלמ
 לבשל ומלב. לבשל וחלב ליפות בלא שינוי לכ״מ מללבנן. וא״כ ליפות ושינוי בילאי מומר יד):
. פי׳ אין פולין ואין קורץ: ושמונה עשר דבר פי׳ ׳ ן מן ההלכות ט ל א  ד ן
. ואלו הן הי״מ דבר. מ׳ דפסלי (  ומול שמונה פכל לבל גזרו לבד מזה טו
 מלומה, האוכל א״ל. והאוכל א״ש. והשומה משקין עמאין. והבא לאשו ולובו במים
 שאו>\ן. לפי,שהיו סובצין בממרומסלוחיןומשממפין אח׳׳כ במים. ומממלה גזלו כשנפלו
. ומהול שנפלו (  פליו מים שאובין (פי׳ אחל שבילה) ואח״כ פל הבא אחל שבילה במ״ש טו
 פליו ג׳ לונין. ודוקא נפלו אבל לא פל הבא. והספר. והידים. פי׳ אפי׳ נמל ידיו ונגמ
. אוכלין (ומשקין). וכלים שנטמאו ( ם. והידים קודם נפילה ח  בספר עמאים סמי
 במשקין. פי׳ אוכלין שנטמאו במשקין הבאים מחמס ידים . וכלים שנטמאו במשקין הבאין
 מחממ שלז. כל המטלטלץ מביחין את המומאה בעוני המלדע. והבוצר לנמ.. גדולי
. ושמנן. יינן. ובנותיהן. נכרי מטמא בזיבה. ורש״• משיב  מרומה. ומי שהמשיך. פתן
 לל״מ ציטל . ובנומ בומים . אין פולין. ואין קורץ. ופתן ושמנן ויינן ובבומיהן חשיב להו
' ופל  כמלא. והוא ממוה. דאמר בגמרא הנימא לל״מ אלא לר״י שיסל הוה ומשני איכא ט
׳ א״ה לל״מ משסלי הוה ומאי &ייך ט היכי ללר״י לא ׳ גזלו על ככלי שמטמא ט  דבל אחל ט
 חשיב צינור ה״כ לר״מ לא משיב מלדפ או במת כותים. בדפליך לעיל לר״י דאמל מדיין
׳ אבל לל׳ מאיל דאמל נמנו  מחלוקמ במקומה עומדת בצלי להו ומשני אמר ל״נ בנו״כ ט
. וסלאיה דפליך אמלזהלל״י דליס ליה מר דפ בצלי להו ומשכי ם י  ולבו לא משיב בנות טמ
 בטייפ משמע לר״מ לית ליה בנו״כ יה). אלא ולאי כנ״ל פיתן ועמנן ובנומיהן ויינן לי
. וללי־מ למשיב צינול הוי י״ע. ומשני אוכלים וכלים שכעמאו במשקין מלא משיב להו. ן  ה
 וצליך למת מעם מפני מה לר״מ משיב להו במלא וצר"• כמרמי. לל״מ לשפתיה ול״י אזיל
׳ משקין דמאי אלימא משקין דשלץ. דאיליימא כינסו. אלא במשקין מ  לשימתיה . דשריך מ
ה לאולייסא נ  הבאים מחמת הידים . והכלים שנטמאו במשקין. במשקין דמאי אילימא דזב ״
 נינהו. אלא במשקין שנטמאו מחמת שלן. ובתוספות נד ׳ה אלא כוי אול״י לה״ה דהוה מצי
 למינקת משקין הבאים מחמת ידים שגם הם מעמאין כנים לפסול מרומה כלאמר באלו
׳ שאם מועין ממלה יפמאו משקץ שאתולי הטס מחממ הילים  לכלים נועלים לידים ט
 ויטמאו תנוס. אלא נקע משקין הבאים מהמת שרץ לאשמעינן דאפילו הנך לא הוי אלא
 מללבכן. ומציגו פלוגתא דל״מ וליי בטומאת משקין לממא אחלים (פסחים מ״ז) של״מ אומל
 ספק משקין ליטמא עמא לטמא אחרים עהול לקסבל מומאמ משקין ליממא אמרים מהול
 מלאוליימא. ל״י וליש אומרים לאוכלין טמא ולכלים מהיר לקסבל מומאמ משקין לעמא
 אוכלין p המולה. ולפי זה אמי שפל לללבי יוסי נימאדחשיב ליה בתלמי לממחלהנזלו
 על משקין הבאין מממת מיז שיממאו כלים. משוס משקה זב וזבה. ובזו הגזילה לא הוי
. אבל לל״מ ם ד  אוכלין לאוכלים מטמאים מלאוריימא. והב׳ הוא משקין הבאין ממממ י
 אפילו משקין הבאץ מחמס שרן אינן מממאין אוכלים מלאורייתא והוי אוכלים וכלים בין
דם הכל לרבנן והוי מלא גזילה . וקאמר שפיל אוכלין ומשקין  משקין ממממ שלן ובין מחמס י
 לל״מ בחדא מטיב להו: וי״מ לבל נמט ולט כנ״ל - וי׳ ה דבל שלא נמלקו. וי״מ שממלו
. מתים שהן אלבפ בפנים ובחוץ. והי ׳  במחלוקמ. ואלו הן הי״מ שלא נמלקו. מ׳ במשנה א
. ספל. ומרחץ. ובולסקי. ולאכול. ולדין. והי במשנה ג׳. לא יצא החייט. ולא ׳  במשנה ב
.  הלבלר. ולא יפלה. ולא יקלא . ולא יאכל הזב פם הזבה. ימש״ה חשיב זב עם זבה בכאן
. אונץ וצמל ׳ ״מ מפמלו במחלוקת. נ׳ במשנה ה׳ ליו וסממנים וכלשינין. וה׳ במשנה ו  י

 מיי

 לבא ילו של אדם משובה פלע״ל וא״פ מו לא משכיומ לה הלכה הנ׳׳ל. לבין גל׳׳ם ובץ
 בלה״י פ״כ הם ל׳ ללה״י ש׳ מל׳ אינו כלום וכ״ש ליה. ואם עוקל ומנימ ליל מגילו הרי
. ואם עקל מעמול בנ״ם אם הוא פחות מל׳ הוא כאלפא סמיכמא. ומגי ׳  יד חשובה מ
. וכן קשה בלס״י לא משכחת לה כלל. לאם טשל ( ח  מל מ׳ הוא כלמלית אם לחב ל
 הוא מלה״י הרי הוא לחב אלבפ . ואם טמל מיל מטרו הלי היא משובה ל . אבל הכלל
. וכלה״י '  הוא דבל״ה בעינן מקילה והנמה כאמלם והא בעינן מקילה והנחה על מקום ל
׳  מקילה בעינן והנמה לא בעינן כלאמל לב חשלא >פז קנה בלה״י וזלק ונח פ״ג חייב ט
. לאם י . ועקילה בפ ׳ ט) . ואמר בלה״י כ״פ לאעליגיכלבמסדא ט  אלמא לא במינן ל
 היה מוקל מקנה שפומל בלה״י ואין למבו ל׳ פמול . וגל״ה בפינן מקילה והנחה. דהייט
] פעול י): פשט העני  שאם פקר מפ׳׳ג בהמה וכלים או הנימ. ואין בהם (בד׳) [ממב ל
׳ פשמ גמל הבית ונמל הפני שניהם סטולין לכתיב ג׳ מיעומין נפש ׳ ונשל כפה״ג ט  ט
 אחת בעשותה. נפש ימיל שפשה גהולאמ ב״ל סמול. אמת (מסל משלום המאמל). ועי׳
 בפ׳ המצניפ צ״ג פ״א למלא למפימי זה עוקל וזה מניח וחדא למעוטי זה יכול וזה יכול.
 ומיין בתוספת ג' ע״א בד״ה בפשומה : ופריך בנמ' תלמי סלי הוי ומשני פמולי לאמי
. או שנמן ל  לילי חיוב מעאמ קממיב, פי׳ פשמ העני את ידו צפנים והוי הכנסה ופשיטות י
. ודבפהי׳כ לא משיב וכן בבא שניי סשמ בעה״ב פשיעות ל  לסוכה והוציא הוי הוצאה ופשיעומ י
 ילוהוצאה. או שנתן לתוכו והכניס פשימומיל והכנסה. ולעני לא משיב. (מפלשכדפמ
. ונקע פני ובעסי׳ב לסימן ( ׳ ע״א בתוכן׳ ל״ה פעולי  רבותיו של לש״י. וכפי׳ ליב״א בלף ג

: ה ע ש ו  . פנים ומוץ . וכל המשכה איילי מ
. פי׳ מכמה גלולה יזמנה מו׳ שעות ׳ נ אדם לפני הספר סמוך למנחה ט ש י א  ב ל
ג. ו . ומפס שמא ישנל הז לן . ואפילו במספולת לי '  ומחצה וסמוך הוא מממלמ ז
 למלחץ אפי׳ להזיע במלמא . ולא לבורסקי אפילו לעיוני ללמא מזי פסילא. ולא לאטל
 בסעודה קענה שמא ימשך יא) ולא לדין אפי׳ גמל לץ ללמא מזי מממא וסתל מעכמא:
 ואם התחילו אין מפסיקין. פי׳ אפילו המחיל באיסול. ולוקא בלאיכא שהות. אנל
 בלליכא שהות אפי׳ הממיצ בהיתר יפסיק (מוס׳ ע׳ מ״ב ב7"ת ואם הממילו ובל׳ה אין
 מפסיקין) והתחלת מספולמ משיכיח מעפולמ של ספלין בין ברכיו. והסמלמ המרמץ משישיר
 הסודר העליון שטציו. והמחלה הבורסקי שיקשור כין כמפיו. והממלח אכילה לבני בבל.
 משיתיל מגורה. ולבני א״י משנפל י ליו. והסמלת הדין משימפפפו הדיטן ואם היו מפומפין
: מפסיקין לק״ש ואין טפםיקין לתפלה. ופליך והא קתני  משיפמחו בפצי דינים בטענותי׳
 ואםהממילו אין מפסיקיו. סיפא אמאן לל׳ת. פי׳ אס היו פסוקין בד״ס והגיפ זמן ק״ש
 מפסיקין, ואץ מפשיקין למפלה. ונמצא מפסיקין לק״ש קאי למפלה ולמפה בין(אכילה
 ובין למורה. והא ללא פריג ותני מולה ואכילה בבבא אמת. ללמודה אפילו בלליכא שהות.
 ובאכילה דווקא בדאיכא שהות . ודווקא לשב״י ומכריו אבל ללילן שוה תורה לאכילה. לבליכא
 שהות צריך להפסיק. ובדאיבא שהות א״צ להפסיק. ולעיכול החדש בץ ק״ש ונץ תפלה בין
 דאיכא שהומ ובין דליכא שהומ א״צ להפסיק > ופי׳ מנחה גדולה הוא זמן הממיל כשמל

 מ״פ בפ״ש נשחמ בשש ומחצה ומנמה קטנה הוא תשעה וממצה בשאל ימות השנה שנשמע
 בשמונה ומחצה. וקרב בתשעה ומחצה . וקשה שמנחה גלולה הוא בעת שחיטת התמיד.
. זה אינו  ומנחה קענה הוא זמן הקרבה. ואין למרץ שמתחיל ממחילת הזיזן ועד סופו
 להקלבה כשר כל הלילה. איל העיקר הוא כך לשש מנחה מל הקרבת מנחת תמיד. וזה
 הממם שאמר (בלטמ ו׳ ט״ב) לעולם יהא אלם ;היל בתפלת המנחה שהלי אליהו בו׳.
 הממם שמנחה הוא מובהר הקלבנות. ונאמר בה נפש ונאמר לצון אזכרתה שנזכר בה .
 והוא אחר הקיבח התמיד. צאפוקי מפלת שתל/ת שנמקנה בזמן המוקלס כדכתיב יראוך
 עם שמש. ומנחה לפני ילח בזמן המאור. ומש״ה זמן מנחה קענה משעה שפומ וממצה

 שהוא זמן הקלבס המנחה יב):
. פי׳ גמחעו תמחונה לו בבגדו לאומן ללך אומנמו חייב א יצא החייט במחטו  נ ד
 בשנת חמאת. ומש״ה לא יצא מבע״י. וכאוקימתא לגמלא הא מני ליי היא וכו׳
 והא דכעי לאיקמא באופן חחל . כן הוא סונית הגמ׳ להאריך. ולהורות בזה שא״א באופן
ר. פי׳ דאור הנר קאי אתרווייהו.  אחל צאוקמי ־. 'יולא יפלה ולא יקרא לאור הנ
. ואפי׳ סנולה בחלל : ו  ואפי׳ גבוה שתי קומות ושתי מרדעות . ואפי׳ משל עליות זו על נבי ז
. פי׳ מזן בכל מקום שמש . ומאה היכן תינוקות רץראים כלי לידע איזו י  החזן רואה ט
 פלשה והאין יפסקו הקרואים . אבל הוא לא יקרא שאץ שמירמן שמירה: כיוצא בו לא
. פי׳ אפילו זב וזנה שטומאתן שוה. לא מבפיא עמא מת וזבה ׳  יאכל הזב עם הזבה ט
 שנזהר לאכול עמה מפני שהיא מעמאה בהיסמ ונזהר ממנה אלא אשי׳ זב וזבה כו׳ מפני
. אבל היא : עם הזבה. פי' אשי׳ מה שנשתייל ממנה. לפס משממ שמא מפל לה ׳  כו

ה פלי נוסו ועיש גשוס׳: י) עיי מיין כענ־ן ידו של אופ : מ) מפרש כל״א ח׳ ע״מ כלש״י ל ׳  אלמא אף בלא הנמס חייב: ה) עיי מ״ש לנינו הגר״א נשי׳ שמ״ה סיק כיז ועי׳ מיש לעיל ציון ג
' לל״ב שיקוי לשם פסק לניט לכן עיקר כסברא זאת למנודה קטנה מותר שמוך למנתה גלולה וכאן משמע ואפילו שעולה קטנה  משובה פלי וגמאמר עולא עמוד ע׳ גלהיל: יא) עי׳ באיש סי

 ממך למנחה גלולה אסור. ואפשר ולענין רינא העיקר כמיש לנינו גש״ע. אנל לענין פי' המשנה נקט הילוצא דרג אחא גר יעקב וכפשטות לשון המשנה ועי׳ גמעשה לב:
 יג) עיי בזה מס שכתב לבינו בשנות אליהו נרכית פיו מכנה א' נל״ס עו הערב. ומבואר שם כמ׳׳ש לנינו כאן כי ומן מנחה לא אמלו בזמן הקרכת התמיד אצא טמן הקרבת כמנחה שהיה אמי
 הקרגמ התמיל. ואמר שם כי שני תפלות אלו לשחרית ומנחה סמכו בקביעות זמנם על הכתוב יראוך עם שמש ולפני ירח ליל יורים . ולכן קגעו חמלת שחייס בזמן שחיטת התמיו ולא כזמן הקרנתו
 מפני שהיה צריכץ להקליס כל שה שיכול כלי .שיהיה כפי הפ׳ הנ׳ל ״ראוך שם שמש. אבל כמנחם היו צריפין לאחר כל מה שיכול כלי שיהיה עס כשמש בהוא לפני ירח קמעה כזמן הקרגת המגמה
 והמנחה היא רצויה יותר מכל התפלות ומכל הקלכטת כמיש מנחת זכלון שנמכרת המיל לפני הקביה ולכן באליהו כתיג ויהי געלות המנחה הים גזמן הקרנת המנחה שא! הוא עת רצון ולפף תמרו
 למולם יהא אדם זהיר בחזלת המנחה עיכ : יג) עיי גסי' לנ׳ג ס״ק כיח והנס הרמבים נפייש מהל׳ שכת הלכס כיא לאומן דרך אומנתו פטור כרימ. ואעיג מ־ימול״י הלכה כל״י מ׳מ כאן
 מוכמ להל' כר״מ כמיש סמ״מ מסוגיות הגמ' ללחיק עצמו כשהקשה על רנא דל״ג גזירה לגדלה ופליך ממחני׳ ומכמה׳ ברייתות ודחק למתני' כילו עיירי וכן הברייתא אמרת נשבמ מידי ט״פ. ולא געי
 צאוקמי כר״י על הברייתא האחרונה ככתוב כה כהדיא מחנו התחובה בבגדו ובפ״ש ש״מ דלית הלכתא כריי רק הנרייתא אחרונה שלא מצא תירון אחר הוכרמ לאוקמי כו״י ש״מ דלית הלכתא טותיה . וע״ז
 כתב לנינו גכאן. ראינו כן לאררגא קי״ל כל״י ככללין ל״מ ור״י הלכה כר״י. ומסקנת המלא קאי ג״כ על המשנה שלפי המשקנא גם המכנה אתיא כר״י והא ובעי בתחלס לאוקמא באופן אחר אין זס
: טו) רטט הולך על לרך הימנ״ס בפי׳ המפיות '  איה ללחות ההלכה כי כן סוגייה הגמרא כמו שמסיק רגינו. וכ״כ רג־נו בסי׳ רנ׳נ הכיל: יד) נזה יובנו דבלי רניגו ביו״ר סי׳ פיח ס׳ק נ
 במבואר בסוף המאמל: טז) עיי בתום׳ ייג ב׳ ל״ה וטהור שהקשו מ״ש ובסגול יוס גזרו אף כביאה. ונעהור לא גזת ני אם בנפל. ע׳יש מס שתירצו. והנה כעהור נזרו מסל לא• לא הא לא
 קיימא הא. וא״כ למה חקו גיניסם אגל לסי דבלי רגינו ניחא. כי גם בטמא שטגל לא גזרו גהמלס רק כשנפלו. ותיכף גזרו גם גטהור דאי לא הא לא קיימא הא. ואתיכ גזרו על הבא אמר ־מנילה
 במ׳ש ובאותו גזילה לא נמשך נוהור ולויק: יו) נגמ׳ אמרו אף ידם הבאים מחמת ספר בו ביום גזרו ועי׳ בתום׳ ייו נ׳ ליס כיון ומיהו השתא לגזר ידם מחמת ססר ברישא אפילו מגע םמון

 לנטילה גזרו. ועיי גתוס׳ שם עיא מ״ס אף הידס. שהקשו לכיון וידם הכא״יי מחמת ספר במכין הוי להי טשי מי״ח ויבינו כאמה חשיב לסו ועיי בס" המשניות להרמביס:
. לזה מגיא ור׳׳ע ושמץ על משקנא דןאמי וכאידך ץ נ מ כ ב ' ע נ ג ש ח נ  ירן) ציע מס הוסיף נראים זו יותר מראים הקודמת ואפשר למשום לנ& נאמר דלמסקנא היה ידוע להם בבירור =

. ו״שיכ צינור. משמע לה׳ה לל׳י אס משיג מרלמ לא משיג מו״כ. ואם משיג מו״כ לא משיב מלוע ודו׳ק: מ ״  ויל מ
 בפי



 שנות מסכת שבת אליהו
י אדם אובלין  י אין צולין בשי ובצל וביצה . נקמ הני דבשל חזי לאומצא וכצל מ
ומפה. ונצל יומל מצוי אכילתה חי מבשר. וביצה מבצל. . וביצה דחד לג י  י אותו ח
 אלא כלי שיצולו מכפול יום פי׳ כמאכל בן לולסאי והוא שליש בישול. וכלל החילוקים בץ
. בשיל ושליק מומל בשניהם. ומי מוחל בקלילה ואסול בצלי ה  צלי ובישול קלילה הוא ז
. וחיישינן שמא יחתה שאינו מיאש כמו כקלילה. לבלחא בצלי י  שמההר לצלות אף שהוא ח
. ר״א ל ו ׳ של צל התנ  מושל ובקלילה אסול אפילו שליק ללא קשי: כדי שיקרמו פניה פי

: ׳ .התחתון בלבד ולץלא מלקאמל מודה ל״א בלחם הפנים כד) כו . 
 יא משלשליל הפסח בתנור עם חשיכה. פי׳ אפילי שמיכף יהיה משיכה. ואף
. מ״מ כאן הוא שלם ואסור אלא משוס שבני חבולה תל  י שבלחא בצלי מו
. גפלימ. . ת פ . ז ן י נ . קנים גלפי ב . י׳ מדולות אין צליכין לו ׳ . ומאחיזין האול ט ׳ ו  נ

 קירה לבב. קש וגבבא . שונא לאלזא . וזאזא:
. וקאמר לאלו פסולין ׳ ו . קאי אדלפיל ובגטלץ כדי כ ׳ ו  פרס ב במה םדליקין ה

נ למדורה א״צ אפילו רוב. והראיה שלכש הוא שוכא לארזא ולעיל  י להדלקה . אנ
. דג׳ ץ פ  נימנית בי׳ מלירות שאין צריכץ רוב א): ולא בחוסן. כימנא לדייק ולא נ
. לאוגפלו שניהם ך  מלאכות בפשמן סלי להו וליק ונפיץ ופי׳ והיה המסון לנפולת יהיה כ
ת פי׳ שכבל מכופל דהיינו ר ו מ  יחדיו ואץ מכבה קאי וה״ק החסון ידליק במהילות כמו מ
ס הנפולת לדייק ונפיץ  לייק ונפיץ. וממממ שיהיו שניהם יחליו החסון ללייק ולא נפיץ פ
. פי׳ יש א מ י ׳ פסולת . או טלכא ל . ב) כלך גושקלא פי ה ב כ  ובפרו שניהם יחדיו ואין מ
ט פתילות: ולא בפתילת האידן , פי׳ צמל מ  אכניס בים ועליהם כמו צמר לק ועושים מ
: ( א. יש צמר נין קציפה לעץ כעץ אחד ג  יש נין קליפה לעץ עלבה. וכן שונא לארז
: ולא בירוקה שעל פני המים. ל מ מ  ולא בפתילת המדבר. עשב הגדל ב
ם ומולה כמין צמד על הספינה. ע״כ פסיל פתילות והוסיפו מ  פילש ספינה שעומלת על ה
 עוד שתים צמל ושפר והן שמונה: ולא בזפת ולא בשעוה. פסולמא לדובשא. ולפנץ
: ולא בשמן  הדלקה בין פסולמא ללובשא בין קולא פסוצין ולפתילה שניהם כשרים ד)
ק. פילש עיף יש וקיק־ שמו והוא קאס האמול בתולה. פילש אחל קיקיון ליונה.  קי
: ולא בשמן שריפה, פי׳ שמן תרומה שנפמא. מאי ן פ  פילש אחל גלעינים שבצמר ג
. והא לקאמל אץ מלליקין בשמ! שליפה ה ט  פפמא מתיך שמצוה מליו ליפלו גזירה שמא י
 בי״פ המסטעמא דאין שודפין קדשים גי״ע . ולוקא בי״מ עצמו אבל גפי״ט מותל להלליק ללא
 גזלינן י״ע יזעו שנת . ואף לקאמל מגיא כוותיה ללב מסדא הלכה בלבה . דתניא כוותיה לא
 קאי אלא אי״פ לטעם י״מ כלב משלא לשי שאין שולפין ולא כלנה לאמל גזירה לאס כלנה
ם פ ה הממם לא שייך בטי״פ אלא בי״מ ולפי ע  לא הוה מסיים הברייתא לפי שאין שורפין ח
 של לבה אפילו בפיי׳ש אסור אלא וודאי לא גזלינן. אבל בשבת וולאי כלבה משמפ הברייתא
 דקאמר כל אלו שאמרו מכמיס אין מדליקין בהם בשבת מדליקין בי״פ מוץ משמן שליפה.
 משמפ דשמן שריפה אץ מלציקץ צא בשנת וצא ט״מ ולרב הסדא מומר להדליק בשבת להא
״פ.  מוקי בי״פ שחל להיום בפ״ש אלא וודאי כדקאהרינן למניא כוותיה לא קאי אלא אעפם י
 ובזה נסתלק קושיות המוספות ח) : אחד מבושל ואחד שאינו מבושל אין מדליקין
ץ ח״ק לחכמים נתן לתוכה שמן כ״ש. ופסילי שמנים י״ב. פשרה אין להם הימ  ואיכא נ

. מובלין מומנין מגביהץ. ובי במשנה מ . פילוח ׳ . וג׳ במשנה ז ם י נ ל  מיה ועופומ ו
. והי בגמרא . לא ישאילנו ולא ילונו ולא ימן בממנה ומוכל אדם  לפנדן וכלים לטבס נכרי
 ממצו לנכרי. יט) ומשלמין איגלמ: ופי׳ שפצו לבקרו שמלו לראות מה הוא מושה ולומד

 שם: ונמלט המלמילים וממלו למנין ורבו ב״ש פל ב״ה:
. ליו הוא קשה • וסממנים וכלשינין כ״א הוא לך ל ט י  י׳ בש״א אין שולין פי׳ משום נ
ל. ואם היה מושה זה בשבת היה מייב  יומר ממביכו. ואפייה שייך בו גיבו
. והיינו מפמא לו . מש״ה סבלי ?״ש דאסול(משוח מבפוד יוס וב״ה מתילין ללא גז פ א מ  ל

. כדמשמפ בגמלא אצל ושוין: ׳  דאונין וצמר ומצולמ מיה ופוף ט
׳ שני לף פ נ ) א מ פ ס ו ח  י בעךא אין נוחנין אונין. פי' חומץ והוא ממוה כלפילש ה
ב): אלא כדי שיבהילו. פי׳ שנומנץ אומו למון המנול כלי ׳  ל׳ז פ׳
ק בשפח מויה מטמין במנול והיינו מצנן  שיתלבן שמפני שהידים משמירין ומלסבין פ״י מ
 שהוא אב מלאכה. ובפשתן מנא איסול ליבון ובצמר איסול צביעה. דפשסן הוא לפולם לבן
 ובצמר שיין צנוע כאמול גמ״כ מס פשמן כבריחו לכן 1 וב״ה מתירץ. ודוקא בסנול סמום
 לגיון לקשי להו זיקא לא מגלי ויולה דווקא עקורה דאל״ס חיישינן שמא יממה וסומה
 לאל״ה מיישינן שמא יניס וחייב משום מבשל(כשיפת לש״י י״ח 3׳) : אין פורשין מצודות
׳ י״ז ב׳ ל׳׳ה ס ו ס . ובשבס חייג ממאת אם היה ניצול מיכף נשפת פלישת המצולה ( ׳  חיה ט
 אין פורשין): אלא כדי שיצודו מבעוד יום . פי׳ דאיירי בחולשין דשכיח חיות. ומיילי
ס׳ שם ל״ה אלא): . דמו צא יצול בשנת ע״י המצודה. כ) (מו ת מ  שאינו יטל לצוד כי אס א
. ואין שועני; על  ו איל מוברין לנכרי. אע״פ שהוא המפץ לאחל המכילה של נכרי
י אפילו בביס ובית הלל ממילין כא): ל כ  י סחמיל • ואין מנביהין עליו מל מ
. ובטלן ב״ה מתילץ עם השמש פי׳ כפול ׳  ח בשיא אין נותנין עודות לעבדן ט

 שמליץ יש קצת מן השמש. ודוקא בקבוצות וקצץ. וכל זה בתלוש. אבל
: ( ן י ׳ במוס׳ שם ל״ה אין טתנ ס. שצא יטל ישלאל צטא לשם(פי  במחובל בעינן פול מון לחמו
. והטעם שהממירו פל עצמן לפשות כב״ש. והא אמל ׳ ו  ט אמר ר׳ שמעון ב׳ ג כ

. כל היכא א ו . כללא של לכל כן ה ׳  ל״מ (כלכומ י׳ ע״ב) וסכנתי בעצמי ט
 ללבלי ב״ש הוא הומלא לכ״ה. ואמר ג״ה שאין צריך להחמיל כ״כ כמו ההיא לכש״א יחזול
 למכץם ויבלך (בלטמ נ״א 3׳) וודאי כל מי שמממיר פל עצמו ממ״ב. אבל היכא דאין
 נלאין לנ״ה לבלי ג״ש כלל כמו דרשה דבשכבן לבה״א לקאי אזמן שכיבה ואין בזה שום
 מומלא שמפה אמ עצמו כדבליכ״ש חייב מיתה. וכאן כמי ב״ה סבלי שא״צ להחמיר כ״כ ט
. וודאי מומל להממיל על עצמו כדבלי ב״ש כב): — ושוין אלו י ג ם השמש ס  פ
י הנן דאי פביד להו בשבח נ ש מ ו . ׳ ׳ ופריך מ״ש ט  ואלושטוענין קורת בית הבד ט
׳ לא מחייב ממאת. לא גזרו בו׳ ׳ גזלו נהו נ״ש פ״ש מם משכה. וץרמ ביח הבד ט  ט
׳ יוסי בל׳ מנינא כל׳ ישמפאצ. בכאן יש ממיה גדולה פצ הפוסקים שהביאו הא ל הורה ל  פ
ה ל״י בר״מ כלי״ש הא קאמל בממוסרין ליכה כ' פ לא פציגי כי פליגי במחוסלין ל ו  מ
 שחיקה והני נמי פי׳ מסניתץ כמחיסרין ליכה למי ואסור צלי״ש ואנן פהקינן כמתני׳ לשוין
. אבל הנראה דקאמר לפיצ מאן תנא לכל מידי לאפי ממילא ׳  ב״ש וב״ה בדבר שמופנין ט
 ש״ל אמר ל״י בל׳ח רי״ש היא לתנן השום כו׳ לש״א יגמול משמחשך ול״פ אומר לא יגמור
 ושי׳ רש״י ינמור יניחם בכלי ויצאו מפצמן ול״ל שאינו צלין לסלק הטמינה סמיך למשיכה
ל בשבת איכא חיוב חמאת ואפ״ה יגמול ט  והקשו בתוספות פל זה דילמא לריש״מ אם פ
 דנב״ה ס״ל ורסקן משום ר״פ נקט ליס. ועוד דר״פ לא כב״ש ולא כב״ה ופירשו נמו&פוח
. ׳  דיגמור הוא בידים דהכא מיילי שאץ ממושרין לינה כדאמל בסמון והשתא מ״תי שפיר ט
 פי׳ ללבליהם דבשלמא אי אמרי׳ לאפי' במחיסלין ליכה ציכא חיוב ממאת שפיר קאמר יגמול
 בילים אבל אי כמחוסל דיכה חייב חמאת לא היה אומל יגמול בידים . והשתא מסולץ הקושיא
.  כיון לל״י סבר יגמול בידם ע״כ כל מיצי לאמי ממילא שפיל דמי וליכא חיוב מטאח
 וא״כ הכא לבייש נמי כיון שפופנץ מבבול יוס זהו ריסוקן זהו דיכמן ודכיה אפילו מכיל
 בשבת ליכא מיוב מפאת לא נזל כ״ש גית״ש. אבל לר׳׳ע לסבל לא יגמול ואושר אשו ממוסלץ
 ליכה מכלל דמחוסלין דינה מיע חפאת וא״כ אשור פם משיכה לבייש והוא יכול לסכור כב״ה
 ללא גזלינן טס משיכה אמו שבת. והא ללא מוקי ר״א כר׳ ישמפאל לאיכא למימר בממוסלץ
ה מייב חטאש כיון דלא סליגי ופמסלי״ש דיגמול מבעוד יום וצא גזר אמו משיכה כמו כ  ד
וסי בל׳ מנינא הולה כלי״ש. ומוקי מתני׳אליבא ללי״ש כג):  ב״ה כיון שאץ מפורש בהדיא אנצ לי

 הימר
ע קלגי . ונפט ל ( ׳ צלי דהיינו שמן אפרסמון ו ׳ מפולשים במשנה ופול ל  כלל. והן ו
מ שמן כ״ש. והן מלבמטשלוקלבי דגים ט ו ר ע מ י ״ לטמא ושנים יש להן היתל פ טנ  לניס ו
 שנימחו. ופול אחת פלוגתא לר׳ ישמפאל ומכמים והוא מימלן והפוסקים פוסקים כר׳
: וטבל טמא . מנו רבנן אין מלליקץ בעבל טמא בחול ואצ״ל ׳  ישמעאל ועיין כמשנה ב
׳ אלא שבל  בשבח. כיוצא בו אץ מדליק׳ן בנפע לבן בחול ואצ״ל בשבת בשלמא נפט לבן ט
׳ לש״י אסור להסיקה במיבלה א כו׳ אף מרומה ממאה אין לך בה כו׳ פי מ פ  ממא מאי מ
פ  ולכאורה הוא תמוה מאי אצ״ל בשבמ שייך במכל ממא בשלמא בנפש במול משום סכנ
. אבל לשי מה שנתבאר לטיל א ו  דליקה . ובשבת שמא יכבה אבל טבל טמא מד טממא ה
. אבל בשבתמניא כוומיה ללבהושיץ בשבח ״עקאי  דהברייתא דתניא כרהיה ללב חסלא אי
 שמא ימה א״ש. והא דאין מלליקין כשמן שריפה בי״מ דהיינו שמן תלומה שנטמא קשה
. התירוץ דמחלס ל  וכי גלמ משמן חולין שמומל צהלציק ובכאן שיש פול מצוה יהא אסו
יה. וא״כ מחלת ההבפלי נ  הבערה לשם מצוה בעינן ובשעת הדלקה מוחל להתהנומ מי

: (r שלא לצורך 

 איו

) נתיס׳ שס כתכו שאינו יטל ללכת־ . ללא ימכור לו הסן כבל משיב ליי במתני' אץ מוכרי!: כ . ורכינו בירר להיינו לא ימכול אלם ממ5ו ט) בסי׳ המבנ ות להלמכים חשיב כאן לא ימכיר לו  י
. ורגיג־כיזככי אס אחת. וכן כתוושי הריטכ״א כתוכ ג״כ כמיש רגינו. ובאמת וגרי התוכ׳צ׳מ . רממ׳׳נאם שכית חיות כל כך שיוכל ללכוד גס שנים בודאי מבעוד יום א״כ מסו ׳ ב ו  במצודה אלא א' א
. אלא ודאי הא לשכיח איט מועיל לק לאחד ולא יותר: ה ע מ  שמספר בכהנו התיה' היה לכס לכתוב בצריך שיהיה שכיח כל כך ר.י1ת בטלאי ילכוד מנעול יוס כל כך שיוכל ללכיו אפילו שלשה או" א
. ס י : בג) עי׳ בזה בכעל המאור וגר״ן וכריטכ״א ועי׳ מיש רגמו כסי׳ רניב סיק כ נ ן: בב) עי׳ נשנות אליהו כרכות ס״א מ׳  בא) רגיכי מסרב רבותא נכל הג׳ בכות ולו׳ק. ועי׳ נלי
 ועיקר כוונה רכינו דר״* בליח לא פלי: אל׳ יזמן ופי׳ לעת ר׳ ישמעאל ויגמול כיליס מכתחשך ומזה מוכח לליכא חיוג חטאת אפי׳ כמחוסל דכה ולא גזרינן שאיט מחוסר ליכה אטו מחוסר וכה׳ג לא
 גזיינן ניה״ש אטי משחשכה ול׳ יוחנן לא אמר רק לבמחוסרין לינה כיע ל״פ לאסור ורפשי דהי־ני איסור ולא חיונ חטאת. ועי׳ כמגיר משכה פ״ג מהל׳ שנח: כד) עי׳ כ׳ א׳ גליה אינעיא להו ס

 ומיסו בירושלמי משמע (לנ*!*) להקל בא זק!־'.מר התם ומולה ר״א בלחם הפנים שאין קרוי לחם על שיקלמו פניו כתנור משמע רהכא סגי גקרימה כל והי עכיל:
ן מדורות ומינו הוסיף דאפילו רוב ר\צ והניא ראיה מלכש שהוא שוכא לארזא אעיג לחשיג לעיל רק י׳ מטרות לא נמצא בברייתא רק רכינו קבצם ולא חשע  א) ממלא כ׳א .׳ אכל פושין מ
 רק המסורביס בפירוש במ יהא וכנמרא: ב) פירושו לאע״ג ליפני מ5מו החוסן איט נללקיסה מ׳מ ביחל עם הנפולת חלק יפה ואינו נככה וקשה להא כדף כ״א מכקינן כלך לנר:מדליקין כו עיג וכר
. ויש לומר להתם גזירה אמו כעינייהו. אכל לעני; הולקה עי• הערוגות חלק כפיל : ג) נ׳ל כוונתו כי לא בכל הטן שהוא עצס הארז כמה לא נמצא הצמר לק בענפים. ו  שאין מלליקין כו אין מדליקי! ג
 ולק גקט שוכא וחרוא ולא הארז עצמז. או יאמר כי לא נכל הארזים נמ:א רק כמין אהי ממט: ד) כגמרא אמרינן שעוה קירותא ואח״כ אמר ח:6 ט״כ הסיל פתילות מכאן ואילך פסול שמנים סשיעא במוס
׳ שעוה גםולהא ללו:כא למאי נפקאמינה למקח וממכר ע׳ה והנה קירותא הוא כפום pwra ונקי וסכולתא לדובשא הוא שעוה מעורב  איגטר׳כא ליה מהו לת־מא לפתילות ער לא חז־אקמ־ליימל למי כי אבין ט
וק  שם פסולת שנשאר אחל י.תכת הדגש. וכנה לכאורה כיינו יטלין לפרש לרמי כר לגי[ פליג ארלעיל ומשלש כי שעוס הוא דווקא פסולהא ללוכשא אכל קילותא שהוא השעוה הנקי כשר אף לשמן.
דיק מברייתא להכשיר שעוה לפתילה (לפי סירש׳׳י ותיס׳) ולכאורה לסי הילוש הש״ע דווקא שעוה מנקי כשל לפתילה אבל פםילהא דלוכשא לא. ע׳ז פליג למי להכשיר נמצא דבשרתי פליג רלתירון  הא ו
 סש׳׳ס שמוה לשמן ססיל ופשו תא לדונשא אף לפתילה פסול ולרמי -שעוה אף לשמן כבר ולפתילה אף הסולהא לרוכשא כבר וא׳כ למה קאמר השים מ״לל לק למ:ח יממכר וציל לפשיעא ליה להש׳ש לרמי לא
 פלינ אהא דילוע לכל לשפוה הוא קימתי? וגס כסולהא דלוכשא נכלל בתיבת שעוה. ופל שניהם קאי איכול לשומן כמקום שמן והכשר כמקוס פתילה וא״כ אי; נ׳׳מ לשכת כלל רק למקח וממכר ולו׳ק:
 ה) עי׳ גסיס׳ כ׳יד מיא בליה תניא ועיי ל״ש רגיט לקמן נענץ טבל שמא והרמכ׳ס השמיע הא ר:מ; שריפה יפסיק כרנ מסדא . וקאי רק איו׳׳ע. וכהצכות יו״פ ככר הניא לאין שורסין קדשים
 ביו״נו. אמנם ללעת לכינו הא ילא נבמן שריפה אתיא כפשטה וכרבה והנה בירושלמי איכא עול לשנא ללב מהלא והפעם והא דאין שורסין היינו אפילו אם התחלת ההדלקה במל אגור לעשות שום עפבה
. ולפום האי ליכנא אתיא ברייתא להניא כוזתיה ללב חסדא כמותו ממש דלפי שאץ שורפין קדשים ביו׳׳פ אנור להדליק אפילו געיש בחול לליין  שיהיה נ:רף הקדשים ביו״כו או כשנת לפי שאץ שורסץ ע״:
ט : ו) צרי הוא נגמ׳ כיו מ״א ואמרו שם צלי הנוטף היינו ברף הנוטף מעצי י  לגיו׳יס ככור כ״ש בשבת כמ׳ש כירושלמי אלא כיון וי.:״: כללו השמיע האי לישנא א״כ הא לתכיא טותיה דל כמיש מ
 הקטן: ו:; הוא לענין סממנ הקטולת ועיי כרמביס גנ״נ מהלי כלי המקיש הלכה ד׳ ונכ״מ שה ועי׳ כלמב׳ן על ה־ולה גפי׳ טל מעשם הקטולה שהקשה על הרמב׳ם והכימ מייבב בם לליעת הרמב׳ס היא
 «ץ אפרסמון כתיקולשב׳א פליג כהוא כרף והלכה ט׳.״ק עיש וסרמנ״ן כ׳ שם להא ואץ מדליקי! בצרי הייט במן אפדסמו; ולכן אמרו מפני שריחו מדף גזירה שמא יסתפק. ויתישכ גזה קושיה התוספת
ס לפי גי להתחלה הוא רמ ״  גל׳׳ס מיא: ז) לכאורה טינתו כי גתחלת ההבערה רגע ראשונה אסור ליהטת מגמה אן כשככר ;ללק מותרי ליהנות ומתולן גזה קושיה התוספות על הליניא ברף נ״ל >ר» מ



 4 «» מסכת שבת אליל*
 וזהו עפר מן האלמה הגוף . נשמת חיים הנשמה. ויהי לנפש חיה / שיי שנתהווה חיות

 . לנפש מנח הנשמה :
. הא למקדם לרכנן ללאולייתא שיותר צריך ;הירוח גלרמן  י שלשה דברים כו׳
. פי׳ לש״י קסבה גזרו מל שנות נין השמשות. ׳ : םפק חשיבה כו  לקיל להו
. והיה מזכיר הגמ׳ ממני׳ ללא כרכי. אלא ודאי אתיא אפי׳ י  והוא ממיה ליהיה ללא כלנ
 כרבי. דהא דאמר כל שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות ה״פ כמו בעירוב
 דנמנו באילן לקאמר המם הוא במקום אמד ועירובו במקום אחר. ע״ז קאמל כל דבר שהוא
. ולאו להיתר שבות. אלא כיון שאין בדבר אלא שבות הוי במקום אמד ׳  משוס שטת ט
 הוא ועירוט. אבל לא לשתמש באילן והראיה בקנה שאסור שמא יקשום דחיישיכן שיעשה
 ממש לא שרינן ליה נין השמשות טז): ואין מטבילין את הכלים. ושבעה המילים יש
 במ״כ(א) כלי שנטמא בוולד המומאה P) (ב) ומשבילין מחבורה לחבורה. פי׳ מחבורת
 ממשל למבולמ תרומה. או מחבורת תרומה לקודש יח). (ג) ומשיקץ אמ המיס בכלי
. מה מערמת ומובלת בבגדיה כא)  אבן . יט) (ד) ומדלץ בדלי טמא • כ) (ה) ו
 (ו) כלי שנטמא טו״מ (ז) ירושלמי סכין שנפל למקוה דוחק אותו במים עד שימבול:
 ואין מדליקי( הנרות . ע״י עובדי כוכבים בב): אבל כו׳ . וממרכין דווקא עירובי
 מצילות ולא עלובי תחומיו דמקני רשופא היא כג): וטומנין את החמין ספק חשיכה
 אין וודאי משיכה אקול אפי׳ בדבל המעמיד הבל נזילה שמא ילמיח ובין השמשות שרי
 דסתס קדרות בה״ש רוממות . ובדבר המוסיף הגל אפילו מבעוד יום אסול. ופי׳ ספק
 משיכה . כוכב אחד וודאי יוס. ב׳ כוכבים בין השמשות . ג ׳ וודאי לילה. ואיזה בין
 השמשות משמשקע החמה כל זמן שפט מזרמ מאדימין. הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון
 הכל בין השמשות הכסיף העליון והשוה לתחתון וודאי לילה. ורבים מתקשים בכאן הא י5
 הימן בכוכבים. ושני סימנים ל״ל אם הם שוים. ואם אינן שיין כ״ש קשה . וביוס המפינן
 שניהם אינם סימן. אבל הענין הוא כך. דוודאי הסימן הוא כוכבים . אבל יש כוכבים
 הנראים ביום. כאמור ולא כוכבים גלולים הנראים טוס . נמצא הכוכבים הנראים קולם
 זמן בים״ש שמשמשקע החמה הו׳ ולא הכסיף העליון יוס הוא אפילו היה נראה כמה . הכסיף
 העליון והשוה לתחתון לילה אפילו אין טכביםבלל ומשתשקפ הממה מד הכסיף התחתון ולא
 העליון כוכב אחד יום. ב׳ גה״ש ג׳ לילה. כ׳ יוסי אומר בליש כהרף עין וגה״ש לל׳
 יוסי הוא לאחל כה״ש לר״י. ולפנין תרומה הלכה כל״י ולפנין שבת כל׳ יהודה. ושיפור
׳  גה״ש לל׳ יהודה תלתי ריבמי מילא.—בתוספ׳ מקשי׳ לל׳י אדל״י לבפסחיםאתל בהד
. ותירץ ר״ת שתי שקיפות פ״ש. ויש ׳ ו  משקיעת החמה ופל צאת הכוננים ל׳ מילין פ״ש כ
 הרבה קושיות אין להאריך. ולמרץ קישיתו ע״פ ירושלמי שמפרש המפם דבשחריח הוי יום
 מעלות השמי אף שכמעע כל הכוכבים עומדים. א״כ בלילה נמי להוי יום פד צאת כל
. פ״ש. וא״כ מחולץ קושימ ל״מ ׳ ׳ כוכבים לילה. ותילץ מלכא כו  הכוכבים . ומפני מה ג
 למלמא ליבעי מילא הוא ביליש ולאחל זה הוי לילה דהיינו ג' כוכבים ומהלך אלם בימני
: ( ד  משקיעת החמה עד צאת כל הכוכבים כל זמן שפדיין יש אוו והוא שיפול ד׳ מילין כ
 אבל מימלא לר״י שם בפסחים גופא קשה. לקאמר אחד מפשרה ביום עטו של לקימ .
. מעה״ש ועל הנץ ממה ד׳ מילין. משקיעת הממה '  מלפ כמה מהלן אדם בינוני ביום י׳ פ
 ועד צ״ה ל׳ מילין נמצא כוי. והא אמד משמונה הוא. וא״ת דקחשיכ מלבר. אחל אחל
 ממ׳ כה) ועוד קשה דקאמר לימא תיהוי תיובתא דליי אמר לך אנא ניממא הוא לאמרי
. ׳ ו  ורגנן הוא לקעעי לקא חשכי לקדמי וחושכא. ופילש״י עעו שלוג בני אדם משכימי! כ
. ולתרץ הכל  והוא שפת יתר ביממא.הוא להל״ל אנא עשרה פלסאות אמרתי ותו לא מידי
] פי׳ ביום מהנץ ופד השקיעה  הוא כך. דלי״ה אמל פשלה פלסאות ומפלות השחר [טי
״פ. ומעלות ד׳ ומשקיעה ר'. וא״כ שפיר הוי אחל ממשלה ביום. והשתא מקשי  הוי י
 הגמ׳ לל׳י במלתי. מלא ללרכי יוחנן י״פ מעלות וטלצ׳׳ם. ולר״י מהנץ ועד שקיעה.
 ופוד לר״י ד״מ מפלות השחר ועל הנץ ולל יוחנן ה״מ. וזה מתרץ ר׳ יוחנן אנא ביממא

 הוא

 ב אין מדליקי! בשמן שרפה בי״ט. ר׳ ישמעאל אומר אין מדליקין בעיטרן
 י מפני כבוד השבת . בנמ׳ שמא ינימנו ויצא א״ל אביי ויצא שאני אומר הדלקה
ר. כמקום סעודה יהיה הכר . כן פי׳ ההוספות  נר בשבמ חונה. פי׳ מונה לישב לפני נ
 ורש״י. ותמיה על הש״ע שפוסק ברבי ישמעאל ופוסק שמותר ליסמד בחצר אם בחצר מפנוג
. וזהו דעת הרוקח ואיהו פיסק כחכמים שאין חייג לישב ל  לו אפ״פ שאין יושב אצל הנ
. ובנפמ פי׳ ׳ : וחכמים מתירין בכל השמנים ט . ומלליקץ במימלן ח) ל  אצל מ
 נפמ שמול והכי איתא בילושלמי בפילוש אית תני מדליק בנפמ ואים מני אין מדליקי! מ״ל
 מדליקין נגפמ שמור . ומייל אץ מדליקי! בנפמ לבן: והא למט מכמיס השמנים בסיעות
 לאפוקי מכמה מ״ד לפליגי בנליימא. ובגמרא צ״ל אץ לך אלא מה שאמרו חכמים אין
 מלליקץ: ומדליקין בשמן פקועות ובנפט. ליש שזורי אומל מלליקין בשמן לגיס
 ובממין סומנוס כו׳ ובזה נסתלק קושיות המוס׳ דף כ״ו ע״א בל״ה ל״ש שזורי ע״ש ט).
. ומומר ללמוד אצל רימ לע שאינו (  וקמ״ל בזה אפ״פ ששניהם לימן לע מושל להדליק י

 מחמת צואה יא):
. פליגי רש״י וסוס׳ גקנטס וצמר גפן וקאמרי במוספמ ׳  ג כל היוצא מן העץ ט
 דמומר דלח ממטע אלא פשתן דאשכמן דאיקלי פץ מכללא לכל היוצא מן העץ.
 אגל דברי רש״י אין ללחות בזה דקנטס נמי איקרי פץ וככלל פשתן כדאמר כת״כ יכול
 ששמן קנבוס ת״ל צמר כו׳ הא כמקום שאין כתיב צמר קנטס נמי משמע: כל היוצא
 מן העץ אינו מטמא טומאת אוהלים אלא פשתן. אף שכל הכלים נעשים אוהלים
 לקבל טומאה. הכא מייני שאץ כלי רק אוהל ואף פפ׳יכ מפמא מחמת אוהל. וכן הוא
 נפסוק וכל כלי פץ או בגל או עול או שק וכל כלי חרש ללא כתיב כלי אלא אצל חרש יב).
 וקושיית התוס׳ מסדינין כבל תירץ הליש דאוהל מוצץ ומצל הב׳ אימ אלא לאשון לטומאה

 להוי כמו שנגפ באב יג):
. מסקנא כגמרא לל׳פ לענין הדלקה פליגי שאץ מדליקין ׳  ד £תילת הבגד כו
 בפסילה שאינה מחולכמ ולפנין עומאה פליגי ובפחות משלשה על שלשה
 ול״א לעממיה לסבר בין מן המוכן דהיינו מגוד בין שאינו מן המוכן דהיינו אחורי הדלת
. ור׳ יהושמ סבל הכל מהול • ור״ע סבר מן המוכן ממא דהיינו תלאו במגול. א מ  הכל ט
 שלא מן המוכן מהיר דהייט תלאו אחורי הדלת . והדר ר״ע לגני ל יהושע מלקאמר
: ׳  פתילת הבגד. והא דקתני שקיפלה הוא כמו המם שהתק־ט לפקק בו את המרחץ כו
. וליי מתיר טפס ל׳י למיקל מפי אף שככל איסורי שבת מחמיר ׳  ה לא יקוב אדם ט
 לבל שאין ממכוין ומלאכה שאין צליכה לגופה ובכל הנזילות מיקל עפם משום
.  דאיסולא דשבמ בדיל ולא גזר ומבואר בפסחים (דף י״א): לא ימלא אדם קערה כו׳
 הלא״ש הקשה מל תוספמ דמפלשי גלם כיבוי מותר ואינו אסיר אלא המסתפק שממעמ
. אע״פ שהן תמבקעין ׳  אולו תיכף כשמחסר שמן ומשום הכי מושין מחיצה בכל הכלים ט
 ומכבין להא הבא כשמסתפק אין מחסל אורו להא האור בכלי אחל והשמן נתון בקפלה
 או בשפופרת ואפי׳ הכי גזרינן ותילן המללכי פל פושין מחיצה הפעם לבלליקה התילו

 גרס כיבוי יד):
ק כל המתני' ופעור ומותר. . כתולה שיש ט סננה ו ׳ ת הנר ט  י המכבה א
 ומשוס סיפא נקש פעור ור׳ יהודה היא ור׳ יוסי כר״ש סבר לה: על שלש
. נידה מלה הדלקת הנר . היא כלתה מלתו של פולס אדם הראשון שנמל ׳  עבירות כו
 הקב׳׳ה לו למלה מן האלץ לשמשו דכתיב ואד יפלה מן הארץ וגו׳ ו״צל אדם פפל מן
 האדמה טז). ומכאן סמך שאץ מולמץ מלה מד נמינש המים. ונרו של פולס לכתיב נר
 אלהים נשמת אלם. ורביעית דמו היא נפש. ושלשתן בפסוק וייצל ל מפל מן האדמה
 ויפמ באפיו נשמח חיים ויהי אדם לנפש חיה. והנה מחלוקת בין המקובלים ובין המחקרים
 ויש להם מופתים וראיות שהנשמה גדלה בגוף ודברי המקובלים אמתיי׳. ותירוץ מופחים
 וראיות שלהם שטון שגאתה הנשמה לגוף נעשה הנפש הגדל נגיף חי והדם הוא הנפש .

 לצורך גבוה ובזה נוכל לכאל וכרי ממרח אשל נימקו בה הראשונים וז״נ הגמ׳ כיה ע׳א ביו״ט הוא דאשורהא בחול שסיד דמי ופירש/י לאיתהטיי מינה וכריך מיש ומשני אמר רב כשם כמצוה לשיוף
׳ וטא תמוה למאי למקשה לא סליק ליה לב ומיקר תירוץ מדלב נחמן א״כ כ לאסיה  :קדשים שנטמאו כך מצוה לשרוף ההלומה שנטמאת ואמלה חורה כשעת נימולה תיהני ממנה היכן אמלה הורה מרלנ נחמן ט
 לו להביא הא ורכ כלל אבל לפי הנ״ל א״ש וה״פ״ביי״ט הוא לאשור לשרוף התרומה ופריך הא בחול שפיר דמי לאיתהנויי מינה וא״כ בייפ מ״ט אסור כקישית התוספת ומשני אמר רכ כשם שמצוה לשריף את
 הקלשים שנטמאו כן מ5וה לשרוף את התרומה שנטמאת פי׳ שבהחלת שריפתה של התרומה צריך להיות כמו קרשים פלא ליהנות אלא שאמרה חורה שבשעת ביעורה אחר שכבל הודלק מוהל ליהנות אכל עיקר
ל הדלקס ולכן אסיר לשרוף תרומה כיו״ט כמו קרשים וזהו שלא כלישנח קמא שהכאת, לעיל בשם הירושלמי(וחתכי ניי ביאר הנמרא אפיי  השריפה שלא ליהנות כמו קדשים ולכן כוי שלא לצורך ברגע ראשונה :
 לתירוץ שני של התוספת שם דיה לפיוה״פ גיו׳ט הוא לאסור לתרומה טמאה לשרוף מטעם גזירה אמו ק?־שים אבל בחול שפיר דמי לאיתהנויי ופריך מ״ט דלשרוף אסור הטעם גזירה יטו קדשים ולמה לענין
 הנאה מותל כתרומה שמאה ולא נזרע! י.טי קדשים ומשני כשס שמצוה כוי סי׳ וכיון דשקילין הס משום הכי גזרינן הא אנף הא משום לאס יאמרו ותרומה מופר לשרוף ביו״ט אתי להתיר גס קרשים לשלום
 גיו׳ט משום כשם כ1׳ והא ללא גזרינ! כאיסור הנאה לתרומה אנף קרשים משוס דכשלמא לענין שרית: ניו״ע איכא למיגזר אטו קדשים אע״פ למדאולייחא מותר משום ללאו כפירוש אמרה חורה דמותי
 אגל היכי לכפילוש אמלה תולה רמותר כגון הכא בהיתל הנאה לתרומה מפירוש אמרה תירה למותר וככגון זה אין כח ביר חכמיס לאסור כמו שכתב העיז ביריד סי׳ ק״ז םיק ה׳ ע״ש והרר פריך היכן
 אמרה הורה פי׳ והיכן אמרה חורה בפירוש להתיר לומר דאין כח גיד חכמים לאסור היכי לאמרה הורס נפילוש להתיל ומכני מלרב נחמן כו׳ וזה לכר נכון וכאמת עיקר התירוץ מהא לכשס^:
׳ רס׳״ל במג״אסיקע׳ נציין ועסס״י רעיג :קשה לו קושיא הזאת: ט) כן הוא הגי׳ בתוספתא שלפנינו. וכ״כ רבינו כביאורו על התוספתא עיש: י) פי' אעיג דבשמן  ח) עי׳0י
 וניס ועבורן נמי יש להקשות קישית התוס׳ למאי קמ״ל ללר״י בן נורי נמי שרי להא לא אסר אלא מה שאמרו חכמים אק מדליקי[ לזה קאמר לקמיל אטיס בריחן לע מותר להדליק. ונפט אמר ר״ י*
 נולי בפירוש שמותר, ואפשר שאלו ריחן רע יותר מנפט: יא) ריק לנינו מכאן למותר ללמוד אצל ריח רע שאינו מן הצואה לאל״ה איך יאכל וינ־ך אצל נרות אלו. והוא כלעת הרמב״ס הביאו
 הב״י כאו״ח םי׳ פיו והגיח בם דמדהשמיט הדין להרחקה ממיס םלוחיס ש׳מ לס״ל דא״צ והא דהנן גפ״ג ינרטת כמה ילחיק מהן אמי לגלים לכל קא׳. וללא כהטול וש׳ע בם״ הנ״ל. ולרעתם
. כוונתו כי מחמת אוהל מכומאי כולם אף שאינו כלי משא״כ כעץ. ובחרם ג״כ כתיב כלי ומ״ש בתו״כ לרכות אוהלים היינו סכאים כמלה עיש בהתורה  צריך להלק. זק״ל: יב) נ׳ל לצ׳ל חרש זע!
ג: יג) עי׳ כתום׳ כ״ז ע״ג גליה ואין וקשה לליי על ורשביא סי׳ גמשניוח כעיא והוא הריש. כשיח ואסלות ועי׳ נראיש שם *  וכמצוה. וטי׳ גאדרת אליהו החדש בהשמטות ויקרא י״א ל״ב לי
 יד) מי׳ גלא״ש סיב לכיצס סי׳ י׳ו ועי׳ כהגהת מלרכי םוף סיג לשכת מיש בשס הל׳ ישראל בל׳ אולי שלגא דדליקה שאני דאי לא שרית אתי לכבויי אכל נשאר מקומות גרם כינוי אסור ולכן
 בנר גיכ אפול מטם גרס כיכוי וע ׳ בסי׳ תקייי: טו) נ״ל כולן רמו ואד יעלה מן הארן סי׳ כשנקח אותיות אד מן אדמה נשאר מ״ס גי׳ אדם. וכן ח״ר גי׳ ה׳ מן אדמה נשאר אדם והוא
 החלה שהוא מעט מן העיםז במו אדס מעט וחלק מן אותיות אדמה: טז) עי׳ כיאול הגליא סי׳ לסיא םיק ו׳ ומה שהכיא לאיה מקנה הוא געירונין ליד ב׳ רבינא אמר כולה ר׳ היא וסיפא גזירה שמא
 •קטום ועי׳ ברש״י שם דכי דקטימת קנה איילי ללכיכא ולאי מיקטמא ולאו שכות הוא עיש והתום׳ כרף ל״ג ע״א בדה והא כתכו ג׳כ כיון ונקל יכול לביא לידי איסול דאורייתא אפי׳ רכי מודה כו׳ כראמרי׳
p שמא יקטום וזהו שנות במא יעשה איפול לאורייתא. ונלאה שזהו ג״כ כוונת לש׳״ u ולדברי רגיט בכאן אפי׳ איסור שטת לא פתיח כמגואל בפנים - ולק . ׳  לקמן גכי קנה . ועי׳ כסי׳ היס סעיף ג
 דכא גוירה שמא יקטום שבות הוא. אך דשנות הזה אס יקח מן הקנה וראי יקנןוס ולכן גזלו נץ השמשות כלא יהיה מילוב לאפיקי מכרמליח לרהיי או שאר משתמש באילן לא גזרו עליו ביס׳ש ועירובו

 עירוב, אמנם הריטנ׳א השיג על פירשיי ופירש הוא גשם רבותיו גזירה שמא יקטום במתכוון למשות מקום להניח עליו ולדבריו יותר מבואר ונכי! לפרש דבריו כדברי רגינו ע״ש היטב ודו׳ק :
: כ) שם ייח א' ׳ : ית) כרייתא ניצה ייט א' ועיש גרש״י ומינו פי׳ כפי׳ הרמביס בפי׳ המשניות על המפנה שם: יט) עיש ייז ב׳ ושוי! שמשייה ט ׳  יז) ברייתא ביצה ייח א
 נרייחא מדלין כילי טמא: כא) מימרא דרכ חייא כר אשי: כב) וכאמת קשס דכיון דאין מכןנילץ את מלים כיה״ש אע״פ שהוא שכות כ״ש שאין מדליקי! את הנרות לכך פי׳ רכינו דהיינו אפי׳
 (ףי עובל כוככיס וללא כמ״ש כשו׳ע סי׳ רס״א סעיף א׳ ומוסר ועמיש רטנו בס בםיק מ׳ ובן פי׳ הר׳ ברענורא נשס רטשיו: בג) רשיי כתב הטעם לבערובי תחומי! לא. מטס לרםמכוה אקראי
 ועי׳ בעילוכין ל״א עיכ כאן כעירוכי תחימין כאן בעירוני מצילות ופירש״י דעירוכי חצירות עירובי רשזתייהו בעלמא הוא אכל עירובי תחומין אקנויי שביתה הוא עיש כתום׳: כד) עי׳ מ״ש רכיט סי׳
: כה) פי׳ כשנחשונ מלבר היינו בחחלה החלק עם הכלל. ואז נחפונ כמה נמצא כמו החלק כתוך כללות פניהם דהיינו החלק עס הכלל. אגל בכאן הכלל הוא היום מנ״ה ער ש״ה, נ ׳  ושיא jf p י

 ועוד



 שנות מסכת שבת אליהו
ה טומנין. השמנה כקרא לבל המקיף אמ הקלילה ומגע בדופיי מ  פלמ ד א נ
 י הקדירה: ולא במוכין. פי' צמל רן שאץ צלין גיזה לק נתלש. זמוטן
 [לחץ] ממממ טצמן משבחם לה במלעא לביני אממא. ובכנפי יונה פי' מצה והיו לגילים

 למעות נוצה מככפי יוכל •
 ב טומנין בשלהי( , פי׳ אפי׳ לקה וביכישין. א) לאב״ט [אומל] קופה ממה ע;

 י צידה ונומל. פי' שממה הקופה וטפלין הגיזה לצד אחד וכשנועל הקדירה
 מניחה כך [מימה](התיבה הזאת ממושמש) וכשמחזירה מחזיר הקופה ונופלין הגיזה סבינימ
. פי׳ כסהו קודם שתחשך י . כסהו ונתגלה ס ׳  הקדירה: לא כסהו מבעוד יום ט
. פי׳ בץ ׳  ובמגלה לאחל שתמשך ב) י ממלא את הקיתון ונותן לתחת הכד ט

 צונן כלי שלא סחוס בין צונן כדי להפיג צינתן ג::
 פלמ מ א במה בהמה כוי. כצלא דמילמא ששה לברים שאץ הבהמה יוצאה בה .
 י (א) משאוי. (ב) ומידי דלא מינמלה. א.) (ג) וננגירומא יתירהב).
; (ה) משום מלאימ מין למחזי כמאך דבמי למטר בשוק.  (ד) לילמא נפיל ואמי לאתויי ג
 (ו) ומשוס נוי ד): יוצא הנמל באפסר . פי׳ ולא בממם. ונאקה בחט:!. פי׳
. מאי לאו ׳  ולא באפםל. ובגמרא מחליפין אמר ל״י י,מר שמואל מחליפין צפני ל׳ כו
 למסוטי גמל בחמם. לא למפומי נאקה באפסר. במתני' תנא לובלקים וגמל יוצאין באפסר.
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 למשוס למעוטי גמל בחמש הנא אלבע בהמות. לאי למשפי נאקה באפסי קשה אילך
ט מנין ללימא למעוטי נאקה  ברייתא דמנא לוגדקים וגמל יזצאין נאפסל וכאן לא מ
 באיסל ע״כ גמל באפסר דווקא ולא בחשם. והיינו לבלי ר' [ישמעאל בל׳] יוסי. דרי
 השיב לו למעומי נאקה באפסר. ומסיים ל׳ [ישמעאל בל׳] ייסי לזה לא אפשל לנמתכי׳
 תנא ובזה ממורן קושית המיספמ ג״כ דאמר ר״י אמל שמואל כל השאלות והתשובות שהשיב!
 ר׳ [ישמעאל בלי] יוסי לפני רבי. ולובלקים בפלומביא פי' אף שדלט באפסר דלט בפלומביא
 נמי ואין זה נעילותא יתירתא. דפעמיס יוצא בזה , ופעמים מת : ה) וסוס בשיר. אע״ג
: ונמשכים בשיר. (  דמשמיע קול כיון ללא נעשה לכך אלא למת רצועה ולמשוך ו
 וממ׳׳ל ללא הוי כמאן דאזיל לחינגא : ומזין עליהם. משוס דהוי משמיש אדם המושך:

 וטובלין במקומן. פי׳ פניהן וא״צ לסלקו:
 ב חמור יוצא במרדעת בזמן שהיא קשורה לו כוי. מע״ש. משגת א״א לקשור
 השר נמול ומיישיכן דנמא נפל ואתי לאמויי ד״א בל״ה. ואס קשל קשר גמול
 מלי בפלוגתאלהמנשל בשבתז): זכרים יוצאין לבובין. א״ל הונא מוסרי. פי׳ לפ״י
 שקשולים שנים שנים ולב אלפס פי׳ מטלניומ מרוקמומ שמייפין ומקכטץ הבהמה מאי
 משמע לליבוב לישכא דקזיט לכתיב לבגמבי לרש׳יי שמקרבין שנים. וללג אלפס שמקלטן
 כני אלם לראות נוי ממלניוה ת) . מולא אמר עור שקושרין להם ככ:ל לגס. רב נחמן בר

 יצמק אמל [עור] שקושלץ להם מתחת ;כרומן:
 ג ובמה אינה יוצאה לא יצא הגמל כמטולטלת. פי׳ הקשורה לו בזנבו אבל
 יוצא במשולמלת הקשורה לו בזנכו ובח־מלמו: ולא יקשור גמלים זה בזה
. פי׳ ׳  וימשוך. פי׳ שקושרים זה לזה וזה לזה ומושך באחד: אבל מכניס חבלים כו

 הוא לאמרי כל״י. ורבנן לקא עפו לקא משבי דקדמא ומשיכא. שהם סוברים שאמרתי
 מפלות ופד צ״ס י״פ ובאמת אני לא אמרתי אלא מהנן ועד שקיעה י״פ . ומעלות ועל
 הנן ומשק״ה ומד צ״ה לא אמרתי כלל בו): הא דקאמר אץ מעבילץ את הכלים. לכאורה
 הוא ללא צורך ובבא יתירה. לאימת קאי במאי איטמא אי באב העומאה הא צריכה הערב
 השמש ולא ישסמש למחר ולצורך אחר שבת פשיסא דאסור י ואי לנישמא טולל המומאה הא
 אפילו בשבת גופה מומר. וצ״ל דבאמת באב הוא דניעמא והוא ישתמש ט לממר חולץ או

 מעשר דלא צריכי הערב השמש:
, טמנין פי׳ להשהות וכל המשכה איירי בשהייה מבעוד יוס . על ׳  3רמ ג א כירח ט
 י ש־גלוף כל הגמלים א): או עד שיתן את האפר. פי׳ אפילו פל
[  מקצתה ואפי׳ קפמה והובפרה אפי׳ קעמה מפורמ של* פשמן: ומה הן משהין ג״ש [טי

:  וכי היכי לפליגי בלשהומ פליגי נמי גלהמזיל שבשי׳א כו׳ ב)
. כופח שהסיקוהו ׳ / ואפי׳ גרופה וקסומה לא ימן ט  ב תנור שהםיקוחו בקש ט
. מי זה ככיריים ואפי׳ אינה גרופה בגפת ופצים הרי היא כתנור ולא ׳  ט
 מהני גרופה ואפילו לסמוך אסור דמניא כוומיה דאביי וכרב אדא בר אהבה במי ג):
 וכללא דמילתא בתנור יש שני הישירים קלירא מיימא ובשיל כל צרכו. וזה מותר בין גרופה
 ובין אינו גרופה ותו אץ הימר כלל. וטפמ יש טול היתר בקש וגבגא ובכירה יש פול היתר
 גרופה וקסומה ולסמוך. נמצא בתנור כ' ובכופח ג׳ ובבירה ה׳ וכל זה להשהות ובלהמזיר
 בתנור אין שום הימר וכן בטפמ אץ היתר כי אס בקש ובנגבא להחזיר. ובכירה בקש
׳ סנאים בחזרה כירה ושתהיה גרופה או בקש  ובגבבא וגלומה וקטומה ולסמוך. ונמצא ו
:  אע״פ שאינה גרופה. ודפמו להחזיר. ופודן בילו ושלא יהיה צונן ודווקא פל גביו ד)

:  ושיפור פ״ג ג״מ פמג״מ אבל ג״מ אסור ה)
. דהוי תוללות אור וחייב ממאת: ולא ׳ ו י נותנין ביצה בצד המיחם כ י  נ א
 י יפקיענה בםודרץ . להוי מולדות חמה וגזל אפו מולדות אור ור׳ יוסי לא
. בזה מודה ר״י וב״ע יש. א׳ משום מזיז עפל י  גזור : ולא יטמינגה בחול ט
 ממקומה. ואי משום לאמי להעמין ברמן ולטעם הב׳ מעפה והגיאו כו׳ אליבא דכ״ע
 ולמעם האי לבנן קאמלי ללי יוסי והשיב ל׳ יוסי ההוא לא משום דגזרינן אלא משום

: (  י דחלפא אפחחא דגיהנם והוי סולדות אור ממ: ו

. כתב גאון בי׳׳מ מוםל לרחון בחמין. וקשה דגגמ׳ לא משמע ׳  ד מעשה שעשו כו
מע דקאמר החס מלחן שפקקו . וכן מ:  כן ז). וצ״ל אלהשתפף קאי ח)
'ט למחל נכנס ומזיע ויוצא ומשתטף גבית החיצון . מפי; ׳  נקביו מפ״פ למוצאי שבת כו
 וגשבמ אסור להשמעף למה יזיע ט): מוליאר הגרוף שותין הימנו בשבת אנטיכי
. קשה הא ממץ לתוך,צונן מומר וצריך לשלש פנותנין לתוכן יין י ו . אין שותין כ ׳  ט

 והוי צונן למוך חמץ י):
ק פיכה המים ממט יא). אבל נותן ' שפינהו מן האור ו . פי  י׳המיהם שפינהו
. וכדי להפשירן  הוא למוט פי׳ הרבה. או למון הטס פי־ אפילו מעמ
. דלתוך הטס כ״ש הוא. ולמוט דשרי הרבה ואפי׳ לצרף דש״ל כר״ש דדבר  אלמוט קאי
 שאין מתטין מוסר: האילפס והקדירה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכו
. אבל מלמ שרי. אגל נומן הוא למוך הקערה אגל לא ימן התבלין לקמרה ׳  תבלין כו

 ויפרה פליהס לשימי ככלי ראשון:

׳ הא לאמרה עומ י נמי כלהחזיר. ומיש לעהו>־המדר ועודן כידו מנואר ממ־א לית ב׳ ליש אלא שעודן בידו ט ג י ל  ס״ו כלכרי לגימ: ד) אלו הו׳ תנאים מבוארים ב׳ ממאדים כמשנה כירה כו׳ נ
 טלו מוהר לא-אמרן אלא בלעתו להמיר ומ׳׳ש ושלא יהיה צונן עי׳ בב״י סי׳ רנ״ג ועי׳ כהי׳ •שייח פיק י״ג. ומיש ודווקא על גביו גמרת ל׳׳ז א׳ איר חלבו ל״ש אלא על נכה אכל תוכה אסור:

׳ אלא משוס איםיר רחיצה שנא ליה ׳ שפקקו נקכיו מעיי׳נו כו׳ א־מא לע: שבת וי״ט גזת כאחת כו׳ והא להניא מרח! שפקקו נקביו משייט ט  היו אף כי;״ט להא ברי י: ח כיו ט איירי דקתני מעש: כ
 דאב״ג להיסק מעיו״.׳ אסר ללחין עכ״ל וכן כ׳ כרא״ש כס;ב דכיצהשס ואסור ללחיןכל גופו ביו״נז בחמין בהוחמו מעי״ט יז״ש לבינו דטמ׳ לא משמע ק : ה) זיל םר״ן גיצהס״ו מיהו בחמין

 כן כתב הלמב׳יס גס״ג־ מהלכות לעת כי אתר הויעה ישתתף וכן משמע כגמרא נכנס ומדע יוצא ומשמנוף משמע כי ק דרכי הרפואה: י) תוס׳ מ״א ר׳׳ה מוליאר וכלאה כפי׳ ס״־ פירת מוליהר
 ליף שיה׳[ הימנו כשבת כמי!גין כמיס המים ביין עכ׳ל. וע׳ז הקשה הא המין לתוך צונן מותל. עי׳ מ״ב עיא : יא) בגמלא איכא הלי אוקימתי. ל: אלא בל מהנא פי׳ להאי שפינהו שפינה ממנו
ה  ס קימר . ואכיי ;:פרש שפ נהו מן החור ואמל רב ליש אלא שיעור להסביר אבל שיעור לציף ^םול ובמואל אמר אפילו ביטול לצלף אסיר וכתבו תום׳ גל״ה לא שט לאס מינהו פס המ״ מ־׳מ״'ל

 ולפעמים יש שיעול לצלף ולפעמים אין שיעול לצרף אכל כפינה ממנו מים לעילה יש שיעור לצרף והקשו מדקאמי כמואל אפי׳ שיעור לצרף א״כ מוקי מהניתי,׳ כאכ״ לדייק שפינהו וסייגו" עסי ייחמיו
 רללכ אדא שמפלכ שפינה מניני מיש לעולם יש שיעור לצרף וא־כ מאי אפי׳ כיפור לניף לקאלר כמואל וביון למפרש כאביי א׳כ נירוק דווקא שפינהו הא פינה ממנו אסיר כל, יהילס ע״ש מה שחילצו
 רלזהק. ל;ךמפלפ לבינו לבמיאלמפלש שפינהו כולל שניהם . ומפני שלא פינהוכולל שניהם אמל רב לא כנו אלא שיעור להסביר ולא לצרף והייני •שפינהו עם סיים אכל שיעור לצלף כגי; "שפינה ממנוי מים
 י־סור כר׳׳י. ושמואל אמר לאפילו שיעיר לצרף דהיינו שפינה ג מנו מים מות־ ולבון פינהו כולל שכיהסודו״ק: א} כי״ח מ״ט ע׳א גד״ה טומנץ : ב) עיי שוס' נ״א עיא בד״ה כיס־ו מטם דנתג^ס

 מנעוד יוה איילי נכיל. אמנם כסי׳ רניז םיק ט״ו הכית כמה פוסקים ד:א כטס׳ והביא ירושלמי מפורש ראיה לדבריהם: ג) כשני הפירושים רש״י ורמג'(ז ועי׳ ם•' מ״! ס״ק י׳׳נו •

 לו ע״י הקשל שהממה תוכל ליצא א״נ נהנה ממלאכת שבת זא׳כ עיכ בקשירה מעיש מיירי. כשמואל: ̂ה ברש״י בגאל*ש כתב במזימה דפירוש הילפש לא אתי בפיר הרל-יה ללנבתני ולכן פי׳ רביע
 ־־,ם



 . מםכת שבת אאחי
 יוצאה בה ללא מגליא שמרה. ודווקא באשה אכל הבטת אשיליו ה): ולא במחט שאינמ

: (  . נקובה. פי׳ מס של זסב יש בראשה ובמיל מחלקמ שמרה ו
׳ גוונץ להיפר. (א) מסמרים למפלה >). ז  ב לא יצא האיש בסנדל המסומר .
. (ג) כמין ימד. ד) כמין כלבוס. (ה) חופהי כולו ׳  (ב) משאו כמין מס ה
 במסמרים. (ו) מפרו מבפנים ט • . (I) עד שבמ: י) ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו
 מכה . לילמא ממייכי ושלפי. הא יש־־ברגלו מכה נפיק. לרב הונא באומו שיש בו מכה
 לחייא בר רב באומו שאין בו מכת. והפוסקים פסקו כמייא בר רב ואין שום הכרמ ואדרבא
 דאף ר׳ יוחנן הבל לה כרכ הונא וקחמל דילמא כחייא נר רב סבר לה ודימוי בפלמא
 הוא יא) ולא בתפילין , למ״ד שבת ;מן מפילין הוא צריך למלון לבימ הכסא וחיישינן
. ומומחה איםממי גברא ולא אימממי קמיפ . ׳ ו  דילמא אתי לאמויי יב): ולא בקמיע כ
 או איתמחי קמיע אפ"3_ לגא איתמחי גבלא . ולרש׳׳י איתמחי נבלא להייט שליפא לנ׳ כ״א
 בג׳ לחשים הוי מומחה לכל הלחשים שבעולם שיכתוב הוא שיוצאין בהן בשבמ. אבל אס כסב
׳ לחשים שליפא המומחה לא יצא בהן: ומומחה קמיע הוא שליפא לחש  אדם אחר א׳ מי
 אחד נ׳ ב״א הוי קמיע;ו דהיינו הלחש מומחה לכל מי שיכתוב הלמש : וכמוס׳ מומחה גברא
 שריפא בלחש אחד על ;׳ קלפים ג׳ ב״א. הוי מומחה גברא ללחש זה באיזה קלף שיכתוב.
׳ ב״א הוי מומחה  אבל חיש אחל לא יכתוב: ומומחה קמיע שריפא לחש אחל על קלן אחד ג
 הקלף הזה ומומר לצאמ בו כל אדם . אבל לחש אחר שיכתוב או למש זה בקלף אחר

 לא יצא ט :

 נ לא תצא אשד, במחט הנקובה ולא בטבעת שיש עליה חותם. אמר מולא
 וחילופיהן באי: פיר;״י רעבעת קאי אין פליה חומס חייב מעאמ • יש עלים
 מותם פעור אכל אשיר ולר״ת אין עליה חותם מומר לכתחלה דבכל מכשיעין איש הומר
 משים שחצניות הן אבל לא אנשים יד): ו:יהט לפי׳הרא״שבץ נקובה ובין שאינו נקובה .
t פעור אבל ייסור. ולתליייף החש שחינה נקיבה חייב חעאת. וחכמים פוערין בכובלמ כו׳ 

: 0  פי׳ לוקא בשיש נישם אבל אין בה טשם חייב חמאת ט
. . ר׳׳א אומר תכשיטין חן לו וחב״אט' ׳  ד לא יצא האיש לא כסייף ט
 ור״א סיר דלפתיל לנא אין צליכין ושכשיו הן הכשיע־ן ונקמ הבי חמשה שכן אימא
 בירושלמי טד . אין חמושים אלא מזוינים וע״ש חמשה כלי ;יין כתיכ חמו כיס : וכתתו
 חרבותם לאתים. והן שמחתני! אספסתא לנהמה: וחניתותיהם למזמרות.
 הוא שקוצרים ט התבואה. והמלכים הס שאומדן חנית ויעשו למזמרות שהם יהיו להכין
 מאכל לאדם .-והמון עם האוחזים חרבות יתקנו מאכל לבהמה כאמר הכתוב והיו בני נכר
: בירית טהורה. שהיא תשמיש כלים: ויוצאים בה •בשבת. דלא מגליא שוקה: ׳ י נ  ו
. שיכולה לשלוף  כבלים טמאים. שהוא משמיש אדם׳: ואין יוצאץ בה בשבת

 זאפפ־־׳כ לא מפל מכנסייה מעל שיקה יז) :
. ובפאה נכרית. פי' שאין לה שפר טמלמשער '  ה יוצא" אשח בחוטי שער ט
 ומכבסת תחת הצעיף כד; שתתראה בעלת כפר יח): במוך כו׳ זוקא מקושר :
יט): י י  ובמוך שהתקינה לנדתה. אעפ״י שאינו מקישל דמאיםאי נשיצלאאתיא לאמו
 ובפלפל ובגרגר מלה. השפם משים דכבל נתנה מע״ש: ובלבד שלא חתן
 לכתחלה בשבת . האיסור משום שחיקת סממנים. כן משמע בתיספ׳ (פלק ששי,)
 והביאה הלא״ש (סי׳ י״ח) יוצאין במוך ובספוג שעל גני מכה יוצאין בקליפת השוםכו׳
׳ וכלפיה שעל גבי המכה ׳ יוצאין באגד כו׳ יוצאין באספלנית ט  ואס נפל לא יחזיל ט
 אם :פל לא יחזיר ואין צ״ל שלא יתן לכתחלה כשבת. בשני בבות קתכי ואס נפל לא יחזיר
 דהפעס משום שחיקת סממנים . ובשני בבות לא קתכי ואם נפל לא יחזור שהם אין מרפאין
: שן תותבת ושן של זהב רבי מתיר וחכמים  לק משמרין שלא יסלמ תמכה כ)

 אוסרץ
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 כל החבלים ביחד: ובלבד שלא יכרוך. למן הסתם רנילין להיות זה של צמר וזה של
. והמניא המוכן מכיפה אחת אימ חיבור. לעולם כלאים לחבלים וה״ק ובלבל ׳ מ . ג  פשתן
 שלא יכרוך ויקשול. פי׳ שלא יקשול קולם שבת ואח׳׳כ יכלוך. לבקשילה הוי כלאים .
. ומכאן למל רמ״א ששני כריכות הוי כבי קשרים. ו ד  וגכליכה נהנה מן הכלאים שמחמם י
/ ש׳ בד״ה י  והוא מרביא [צ״ל מרב״י. והוא ל״ת מלכינו ביס יוסף והוא במיל 1ו״ל ס
 המנהיג] ובאמת הרב״י לא כתב אלא קשירה וכליפה משוב כשתי קשירות. והוא למד מרש״י
ד ע״א) כריכה וקשירה כשמי תכיפות. ובאמת הוא עעומ.  שהיה כתוב לפניו בלש״י(דף ל
 37רש:׳י שלפנינו כתיב בשתי מניפות. וה״פ רש״י כריכה כדי לחמם מכלאים. וקשירה בשתי

:  תכיפות. פי׳ בשני קשרים וצריך לאגד הלולב דווקא בב׳ קשרים ט ו
. דאם אינו פקוק אסור אפי׳ בחצר ׳ ׳ דילמא נפיל: ולא בזוג ט  ד אין חמור יוצא ט
 י דמשמיע קול ואע״פ שהוא פקוק אסיר דמיחזי כמאן דאזיל לחינגא : ולא בסולם
. מל פלמו של לאב׳׳ע. הכל משום משוי . והא דקאמל ולא בזוג הא לחצר שרי כן י ו  פ
 פשק לב אלפס וקשה הא בפי במה אשה דף ס״ל עי׳ב מוקי לה כתנאי שוכיחן בחמה
. ואנן עסקינן כלב לכל מקים שאשרו מכמיס מפני מלאיתהעין אפילו בחדרי חדרים ׳ ו  כ
 אסור*) ט). ונראה למלן דאימא בע!׳ לכמובומ דף p׳ תניא ר׳ מלינים גונח יונק חלב
׳ אמל לב יוסף הלכה כר׳ מרינוס. תניא נחום איש גליא אומר ציבור שפכו בו  בשבת ט
 קשקשין ממפכן גלגלו בצנכה ואינו חושש אמל לי: יוהף הלכה כנחום איש גליא . תוספת
 ממעט בלנל ובצנעה בשבת והא דאמר רב כל מקים שאסרו מכמים מפני מלאים עין אפי׳
 בחדרי חדרים . היינו דווקא באישור מלאכה לאורייתא כמו שיממן כחמה כו׳ דהרואה יסבור
 שנבסן בשבמ. אבל הכא לא ילאה אלא מלאכה כלאחר [יד] דהוי דרנבן ולא גזרו לאסיר
ם פכ״ל. ולפי זה צ״ל להא דמוקי לה סוגיא לבמה אשה כמלאי נדחית לאמר  בחלרי חמי
 פסק רג ייהף ופדפי׳ התוספת ללא אסרו אלא כשהרואים יסברו דעביד אישור דאוריי׳ י):
 ולא פרה בעור הקופד, פי׳ יאלי הוא הקופר והוא בפצמו יונק הבהמה ופושין

 מעורו שלא יניק יא):
 פתיחה כללא דמילתא. ז׳ לברים שאסולין לצאת. וא׳ מהם חייב מעאמ: (א) משיי.
 (ב) דילמא נפיל ואמא לאתויי. (ל) לילמא שלפא וממויא . (ד) לילמא

 ממייכי פלה. (ה) מצריך להפיל . (ו) ומקפלת. (ז) וסנדל המסומר :
. ולא ברצועה שבראשה . פי׳ שקושרת בראשה ולא ׳ ו  פרמ ו א במה אשה כ
 ״ שמקלמת. לבמה שקולעת מומר לצאמ דהא איכא איסור בסתירה כמו שיש
 איסור בקליעה ולא מתירם ולא תטבול נלל א): ולא תטבול בהן עד שתרפם. נקט
: עד שתרפם . ו ה  לה הנא דמה שאינה יוצאה בהן גשבמ ומה שאינה עובלמ הד מעם ג
ה . אבל שהר ד  כדי שיעלה בהם מים . ובשבת חיישינן דילמאמייתי לה: ולא בכבול ל
 מכשיטין חפי׳ בחצר אסיר ואפי׳ בנית: ולא בעיר של זהב. פי עמלה על הלאש וצורת
: ואע״ג דכלילא שרי שמואל. המם אין יוצאה בה כי אם אשה חשובה. (  ירושלים עליה ב
 אבל פיר של זהב נשים בפלמא נמי יוצאין בה לאחר שפשה ל״פ לדביתהו לווקא. ונתקכאו
׳ גוונץ לאישירא. של ממכת אסור דא; : ובמלא דפי  בה לאחל זמן ופשו לביס ג״כ ג)
. (ד) בין דעבדי  לעולם. (א) בין בכסותו. (ב) בין בצווארו. (ג) בין לעגיל ליה לבי
 איהו לנפשיהזשל טיט. בכהותו אסור . (ה) בין לפטל לו לבו. (ו) בין דעיל לנפשיה־
 ובצואלו. (ז) עניד לנפשיה לא יצא בה. עבד לו לבו יצא ד) . והעפם של מתכת ניפולם
 אכ,ול דאי נפיל אמי לאמויי ושל מיע במומו דילמא נפיל וקפיל לכסותו אבל בצווארו יוצא.
 דאי כתיל שדי ליה אבל מטל לנפשיה לעילם אסור בין עיע וממטת ובין צואלו וכסותו:
 ולא בקטלא. פי׳ שקושרת סביב צוארה והנגד מלוי פל לגה והיא חשוב ומצוייר בזהב:
׳ נזמי האף שמחוב מחמי פדחתה ומלוי לה פל האף. אבל נזמי אוזן  ולא בנזמים . פי

. ו־-י* בחידושי אנשי שם שהביא כשם רינ״א לכריכה משום  גס לרבנו לאלפס: ט) עי׳ במרדכי פוף סרקין שהביא בשם לש״י כליפה וקטלה היינו שתי הכיפות ועש״ה למשמע שהכין כפי הבנה הי״י
 חימום נקט לה עש״ה: י) עי׳ בל״; פ״ג לביצה במתני׳ דאין מוליכי; את הסולם זע׳, נטאולי הגר״א הי׳ ש״ה ס׳׳ק כ׳יט: יא', הוא כפי׳ כתיס׳;״־ כ׳ דייה ללא

ל״1 דווקא עש: למישהו א״כ לא נפיק בה / ילושלמי פ׳ זה. והנה קשה לו ללכינז דהא מלשון ה;:־לא משמע י י  א) שוש׳ כיו א׳ ל״ה במה : ב) כני׳ ל״ת נ״ט א׳ ד״: ולא בעיר : ג) ע
 רק א2ה חשובה א״כ מ״ש מכלילא לזה תיל; כי בהחלה לא עשה רק ר״ע ואח״כ נתקנאו בה ועשו הכל. ולש״ז נ״ל לתרץ דלכמורה כעיר של ז:כ לסבר ר׳ אליעזר יוצאה כו לכתחלה והטעם למא; ללכה
 למיסק אשה חשובה ולא שלפא ומיזויא !א״כ קשה מתי ט־1מא דלככן דאסרי דשא בכלילא מודו :־פלי כיון ללא נפי: בת רק אבה משוגה לא חיישינן יא״כ אמא־ אסרי כעיר פל!הב יליכא למימר
 לם״ל רבעיר של זהב נפקי גס פאר נשים א״כ ל״א ולבנן פליגי כמציאות אכל לפי מה שכתב לבינו ניחא לל״א רבו בל ר״ע ובזמנו עדיי!׳ לא היו רגילים לצאת בעיר פל זהב רק נניס חשובות ולכן
 התיר . אכל חכמים היינו כל פלוגתיה לר״מ כמפורש כברייתא ו־זמנם שהיו אתר ר״ע ככל נהגו כלי הנשים לצאת לכך רםרו. ובזה ניחא לי סוג יא בדף קל״ת א׳ מתקיף לס רב פ:ת מ׳ איכא מידי
 ולבנן מחייבי חטאת ור״א שרי לכתתלה מתק ף לה רב יוסף אלמה לת הרי פיר של זהב דר״מ מחייב חטאת וי״ת שרי לכתרלה כו׳ א״ל איי׳ מ׳ סגרת ר״א אול״מ קאי אורכנן קאי ואמרי פעיל אכל
 אסיר ואמר להו איהו מותר ('כהחלה . משמע מנמ׳ דרב י.־סףכוים״ר יחכמיס ור׳׳א קיימי חר״מ וצלי־ להכין מאי ס״ד לרב יוסף ובמאי פלי; עליה אביי ולפי דברינו ניחא לכנה רסוניא דידן נ״ט ב׳
 א הא כלילא רכ אסיר ושמואל ברי ויניסכא כ״ע ל״: לאסור כ״פ זארוקתא כו׳ רב אשי מתני לקולא דאמקתא כ״ע ל״פ לשרי כ״פ דאניסדא מר ס:ר כו׳ ומר הכר מ־ן דרכה למינק בכלילא אשה חשוכה
׳ וםילפ״י אלמא דרי אש• עיק־ למיקי פלוגתא כדאניסכא אבל בארוקהא מולה רב ואיכא לאוק:י• ל  ואשת תפונה לא :לפח וממויא א״ל רב שמואל בל בל חנה ללכ יוסף כפיריש אמרת לן משמיה ררכ כלילא :
. והשתא ניחא הכל דללישנא קמח דכאניסכא כ״נ• ליע דאסול הטעם משוס ללא ס״ל פעם למאן ללכה למיסק וטייפ משוס דס״ל לרכנן שליט אר״א כעיר של !הב וס״ל לכעיר פל ״ל  לדירים באלוקתא עז
י דלא אמרינן מאן דרכה למיפק וא״כ ה״ז בכלילא באנים־.א ;-כ אסור ורב ושמואל ל״פ לק בארזקתא אמנם לליפנא דלכ אשי להוא לישנא ללב יוסף ־ ס  זהב ג״כ אק דרכה למ־פק רק אש: חשובה ואפ״ה י
 לבארוקתא ל״פ כ״א כאניסכא ולשמואל פלי למאן לרכה ללניפ־ן כו׳ א״כ ע״כ צ״ל להא דחס.־י רטן בעיר של וסג ל״פ אל״א אלא ליומן ל״א שלא היו יוצאים לק נשים חשובות לכן שרי וכזמן הנמים שככר
 נהגו לצאת גס שאר נשים לכך אהלי. וא״כ ר״א דאמר יו:אה אשה כעיר של זהב מאן הוי בר סלוגתיה נזמנו היינו מאן לס״ל כל״מ לחייב חטאת פליג עלייהו ל״א ויוצאה לכהחלה ולזה לב יוסף לטעמיה
. וא״ל אגיי מי סברת ל״א אדר׳׳מ קאי אלרבנ• קאי . פי׳ ׳ ו  אתקיף בשד ל־א ל״א לאו ארכק קאי דהא לא פל־ג טלייסו כלל רק אמאן רס״ל כר״מ דחייב חטאת ככ״ל וא׳׳כ אין אתקיף לב שפת מי איכא מידי כ
 דילמא כליפנא קמא למתני׳ פלוגתא לכליל־ד גאלוקשא אכל כאניסכא כ״ע אסור דלית להו עי:מא למאן דרכה למיפק . וע״כ משוס לס״ל דרבנן פליט ארר״א ו3״ל טעמת הנ״ל גבי עיל פל זהב ולי״כ ל״א
 אדלבנן קאי p יראה לי לסי דכרי רכינו ז״; כהאי לללי לן אשכהית מרגניתא (יבזה אתי שפיר ללא הביא רב יוסף כרייתא דכיכלת ס״ג ע״א): דן כל זה מניאר כגמ׳ דף נ״ח ופדרכ נחמן רגל

 המקפיד עליו לט אין יוצאין בו ונשל טיט אמר שס בליש העמוד הא לעכל ליה לבו הא דעביד איהו לנפטה לבלעגיד ליה רבו אי מיפס־ מילתת ומ קפל לו והיוצא מיל־ת מקופלת חייב חטאת :
) סי׳ לפי פהס יוצאים בגילוי הלחש. ומהות נזה קושיה התיס׳ נ״ט ב׳ ד״ס נזמי. והם הקשו מפני במפרשים כלפ״י יפני טירחא. ועיי מג״א סי׳ פ״ג ס״ק ט״ז שתיין ק ועי׳ בביאורי  ה
 הגר׳א ז״ל שה ס״ק כ״כ: ו) עי׳ גרף ס ע״ת ברש״יותום׳ ומי׳ כסי׳ ש״ג בביאור סגר״א היק כ״ג ום״ק כ״ה: ז) שם ממ׳ ס׳ ע״ב תיםהובעור מלמטה וקבע מסמרות מלמעלה מותר: חן שם עשאו
: יב) שס יגמרא דף ם״א ורשים דםתמא כל׳׳מ וכמתני׳ ׳ : ט) כס בעא מניה ההוא רצענא כו׳: י) פם כרבי חנינא ואמרו שם אנן נעכיו כר׳ ח:ינא: יא) עי׳ כסי׳ ש״א ס׳׳ק כ ׳  כמי; כלטס ט
: י  ג׳ מסייס לכלי ר״מ . וכנמ׳ ס״כ אמרו לל״מ סכל שכת זמ; תפילין: ינ) לצלוין קתני לאיש חתי פיכתוכ היינו אפילו במומחה גברא לח יצא . ובקלף אמר היינו במומחה קמיע : יד) עי׳ כלא״ש סי׳ •
 טו) כרייתא ש״ב ע״ב: טן; על משנה זאת . וכסי׳ קרכן עדה : ין) עי׳ כדף ם״ג ע״י בתום׳ ל״ה בירית ורטט מפרש כשירש״• שס ל״ה חחת אצטלה. וקושית. השוס״ יפ להרן דככייייח'
 שהיה אחת חס תשלפנה יפלו סמכנהייס שאי; להם אחיו: אחרת אכל כבלים שהם בשתים אם תשלוף אחז עדיין יחזיק השני חת הממשיים ולמם־ןנא חייפיכ; רק מפום שלשלת דילמא שלפא איל בככל-ים בעצ־ין

 אפילו כבתים לא חיישינן: ית) לאפי:,י ממה שכ׳ נס׳ שלטי הנכוליפ על כרי״ף ללמוד מכאן היד* 1נשיס נשואות היוצאות בניסוי שטרות בלהס שמכסים כשער אחרים תלושים כמו שייטלע; וכדומה
״; ף ? י ע ״א ס / ש . ם ג  לזה נ׳ רכיט שכאן מיירי. שזן מכוסות בצעיף. ואף שכהלטי הגכוריס דחה זאת הגל אין מוכרח: יט) גמלא דף 0״ת ע״א: ב) עי׳ מ״ש לבינו כםי׳ ש»; ש״ק ל״ז ו
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 ענות מסכת שבת אל׳זזו
, במילה יש ארבעים מלאטמ כ ובין . פי ת ח ת מלאכות ארבעים חסר א מ  ב א
 ואחת מסל שלא ממנה אומה. או ויבא יוסף וגוי. או והמלאכה הימה לים
 ואף שכמב כמה פעמים לא תעשה מלאכה היא אזהרה על המלאכות שבתולה שלא מעשה כל
 המכל בהם מלאכה. ז) ומה הן המלאכות . אותם שהיו במקדש משיבא מלאכה. ו א
: הזורע הוא אב. וכועפ וזומר הוא ( ח מ מ  להודיפ שאם פשה כולם אינו מייב אלא א
. והחולש והחופל הוא בכלל חולש י). וקאמל שולש ואח״כ זורע לחשמפיבן (  בכלל הזולע ט
 לאפי׳ חלישם לאחל זליפה נמי חייב דהיינו בקרקע קשה שחולשין אחד הזליעס: והמוצר.
 וגולל ובוצר כו׳ הכל בכלל קוצר. והגי מלאכות הם הכל במחובל לקיקפ: והדש הוא
 מפרק האוכל ־מתוך הפסולת. ודווקא בגילולי קרקע : והמעמר. פי׳ מאסף הממרים.
 וצריך ב' תנאים לזה - א׳ שיהא במקום גידולו לאפיקי נמפזרו לו פירומ בחצר אין זה
 מפמר יא). ודווקא בגדולי קרקע לאפוקי כניף מלחא ממלחתא אין זה מפמר שאין זה
 גדולי קרקע יכ). והזורה לרוח בכלי ואנו הגי־ מלאטמ דש הורה ובירר להפריש החמה;
 מהמגן והמוץ. וכלל הבורר אם בולר פסולמ מתוך אוכל. חייב בבל גווני. ובורר אוכל מתון
 פסולת להניח מייב בכל גווני. וטרר אוכל ולאלמל ביל מומל לכמחלה . בקנון פעול אבל
. האי מאן לסלית סילמי חיי 1׳ ה מ ק  אסיר בנפה ובכברה חייב חמאת יג): וטוחן ומרקד ה
. דקניב ירקא פי׳ דק דק חייב משום מוחן יד!: והלש בעיסה. והאופה חן  משום מו
 הוא פת והם י״א מלאטת בפת והי״א הם י׳ כן הוא הכלל שתים נחשבת לאחת טו):
׳ מכבסו. . פי ו ת הצמד. וכן התולש נוצה מכנף עוף בכלל גוזז: המלכנ  הגוזז א
 והנותן מים על הבגד יש ט ב' איסורים. משום מלבן ומשום דילמא אתי למיסחמ. ואפי׳
 מידי דמענף ני׳ ומתלכלך חיישינן שמא יסחומ. ובשאר משקין ליגון לא שייך. ושמא יסמוש
(טז). ודווקא בסיחש לכלי לבמי להמשקין אבל היכא לאזיל ן  שייך אפי׳ כשאל משקי
 לאיטל אין זה סומפ מוללה למפרק אבל מ״מ אסור לסחומ לק שאינו חייב חמאת. וא״כ
 מומל לימן משקין מל בגד שמיטק המיל מי לגלים יו): והמנפצו ובפשתן מנפץ הזרע הוא
 בכלל דש. ומנפ׳ן העץ ביי שיהיה דק הוא בכלל מנפץ בצמר י ח): והצובעו והטווה .

ן . . —.. .״,׳., . ׳*׳• jj •cjw׳yj מילי . . . . . . ( 

 ומפרש שמרכיב החומ פליהן אבל פל פשיית במי הכילין לא פריך: ללא פריך מאי העושה
 בתי נירין: והאורג שני חוטין. הוא שמשליך הפרג בתוך השתי: והפוצע שני
 חוטין. פי׳ לאחר שגמר האריגה מותן המופץ של שמי הנשארין שאין יכוכ לארוג אותם
 המלשין בטבל. ואם ממן שתים מהן חייג: הקושר. פי' אם מוע א׳ הוי קשר אמר ,
: והמתיר. אף שנא מ״מ לקשור בא): והתופר שתי  ובב׳ מומיםב, קשרים כ)
 תפירות. והוא שקשרן. דאי לאו הכי לא קיימי. מ״מ נחשבות שתים דהיינו שאס מפר
 יותר מב׳ תפירות חייב בלא קשירה. רק שמתני׳ אתא לאשמעינן דאפי׳ ב' מפירות חייב אם
 קשרן וחייב ב׳ על התפירה ועל הקשירה כב): הקורע ע״מ לתפור שתי תפירות.
 פי׳ אפי׳ קורפ מפילה ומקומה גדול ומחשבמו לתפור ב׳ מפירומ חייב כג).־ י״נ מלאכות
 בצמל: הצד צבי ודווקא דבר שמינו ניצוד דומיא לצבי ולא יהא ניצול ועומד כההיא דישב
: . ונמצא צבי שמול בחוט : השוחטו וחיוט משום נעילת כשמה בד) ׳  אחל מל הפתח ט
 המולחו והמעבד את עורו. היינו מולח היינו מעבד ומפרש גגמ׳ עייל שירמוכ:
. וכן כל היכא דמקפיד על משמתא [מיי•:] ו  והמוחקו. שי׳ מסיל השער: והמחתכ
: הכותב ב׳ אותיות והמותק ע״מ לכתוב ב׳ אותיות. פי' אפיי  משום מחתן
ע׳ מלאכות בצבי: הבונה : י ( ה  מומק מות אממ י או דיו ומקומה לכתוב ב׳ איסיות כ
 והסותר . פי׳ ע״מ לבנימ ואפי׳ שלא במקומו כו): המכבה . לר״ש דווקא לעשית
 פחתין: והמכה בפטיש. הוא כל גמל מלאכה לאחל שחצב האגן מן ההל. והמוציא
 מלשות לרשות יפי׳ בין מלס׳׳י לל״ה או איפכא כז): הרי אלו אבות מלאכות ארבעים
מ׳ חסל אחת . והרי אלו אבות לאפוקי מלל״א דממייב אמוללה במ$ם אב. ו  חסר אחת

 אוסרין. פי, שנמנה שן של זהב במקום טן שנפל ולוקא של זהב אסלי חכמים אבל של
 כסף מומר ללא מחייט עלה בא):

 ו ז יוצאיל בסלע שעל הצינית. מכה מחמ פרסח הרגל: הבנות קטנות יוצאות
 י בחוטי!. ואס היו של צבעינין אשור בב): ומדיות פרופות. ובמשנה ז׳
 קאמר פורפמ על האבן ועל האגוז ועל המטבע דאפי׳ לכמחלה. אם היה קשור בבגד
: ובלבד ן  האבן והאגוז והממבע. ופי׳ מדיומ פרופות אס הי׳ פרופה מע׳ שבת יוצאה כ
 שלא תפרוף לכתהילה בשבת. דהיינו לתת למוך הבגד: ובאגוזמותר. ובאבן

 מהני הכנה ויחוד ובממבע אסור אלא א״כ כרכה בבגד וקשרה שם מפ״ש בג) :
 חהסיטע יוצא בקב שלו דברי ר״מ ודיי אוסר. פלוגתייהו דמר סבר חיישינן
 י לילמא נפיל ואמי לאמויי ול״מלא מייש כיון שצריך לו בהליכה לא אתילאמויי
. ללא אתי [לאמייי] לכ״פ לא״אלו ת ב ש ׳ ויוצאין בהן ב  בילו כ״א ילבשם: סמוכות ט
 להלוך בלא הסמוכות כד): ונכנסין בהן בעזרת. דלאו מנפל הוא שאיט פומד בלאש
 הרגל: כסא וסמוכות שלו טמאין מדרס ואין יוצאין בהם בשבת. למי מפאוי:
 ואין נכנסין בהם בעזרה. כיון שהן בראש הרגל הוי לומיא למנפל: אנקיטמון.
 פי׳ פורמי והוא פרצוף ;הבעית הקמניס. כה)פ"א ממורשהליצנים פושין. פי׳אמרקשורי

 והוא ב׳ קנים קשורים והולכים עליהם:
׳ איירי באריג: . ובני מלכים בזגין וכל אלם ט ׳ ו  ט הבנים כ

 י לצאיל בביצת החרגל . דפטד לשיחלא. פיי לש״י לכאב האוזן ורי״ף פי' שמומת
 * הירך. והוא דומה למה שאמר במתני' השחול והכשול:

. כל הפרקים פל ר\ה דברו •בפ״ש: וכלל בהם הוצאה ׳ ו  פלח f א בלל גדול כ
 ׳ שמע״ש הממנה מע״ש ושהייה מפ״ש. וכל שבשבת חייב חפאת בפ״ש לא יוצא
. וגמה בהמה ובמה אשם . ועכשיו מתחיל להודיע כל מלאכת שבת והן מ׳ חסר  בהן א)
 אחמ שאם עשה טלן חייב ל״מ מעאומ ובא להודיע באיזה אופן מייב פל כל אחת ואחת.
 ובאיזה פנין אחמ על כולן . ומה שאמר כלל גלול מפני שאומר ועוד כלל אמר-. והכלל
 הב׳ אינו טלל רק מלאכה אממ מל׳י־מ מלאכומ והיא הוצאה לבדה. וכאן כולל כל הל״מ
 מלאטת אומר גדול ב) ואף שבמעשר אומר ועוד כלל אמר ובכלל הראשון אין אומר גדול
 ובשביעית אומר כלל גדול ואח״ז ועוד כלל אמר. וכעעם שגדול שבת משביעית וגדול
 שביעית ממעשר. והנה בשבת נאמר שבת ובשביעית נאמר שגת . רק שבשביעית נאמר
 ושבתה האלץ. והעיקר שביתה במלאכת קרקע שהקרקע צריך שבימה. והאדם מותר גכל
 מלאכות (שאינו!) [שאינן] כקרקע. ובשבת נאמר שבת היא לכס שהשביתה על האדם ואסור
 בכל מלאכה ג) וגלול שביעית ממעשר. ששביעית נוהג במאכל אדם ובמאכל בהמה ובמין
. פי' שידע ת ב  הצובעים . ומעשר אינו נוהג אלא במאכל אדם: כל השובה עיקר ש
 ושכח הא תינזק שנשנה לבין הנכרים וגר שנתגייר בין הנכרים פלוגתא דמונבז ורבנן ורב
 ורבי יוחנן: היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות. פי׳ ששכח שהיום
 שבת חייב סל כל שבת ושבת. שהימים שבנתייס הוויין ידיעה לחלק. וה״ה ששכמ ג״כ
. פי׳ ׳ : היודע שהוא שבת כו (  שהמלאכות אסונות אינו מייב רק על כל שבס ושבת ד
 ו:כמ שהמלאכות אסורות מייב פל כל אב מלאכה ומלאכה. ואם עשה הרבה אבות בכמה שבתות
 פציגיר״א (בר״ש) וכ״פ . (כרימומ פ״ז ע״א) דלר״א (בליש) חייב מל כל שבת ושבמבפני
 עצמו פל כל האכ מלאטמ שפשה לס״ל דהוי כמו הנא פל ה' נשים נדומ דמייב פל כל אממ
 וחממ דהוויין גופין מחולקים . ה״נ ימים שבנמים חשובי כגופי! מחולקים. ור״מ סבר המס
 היינו שממא הואיל והילן מוזהרת וכל אחת ואחת מייבמ. הוא כמי חייב. וזה לא שייך בשבת.
: העושה מלאכות הרבה מעין ! ו מ ח . שאיני חייב אלא א ת ב ש (  ובהמהנמי ה
־ הרבה תוללומ מאב ט . פי בין אם ע ת ח  מלאכה אחת אינו חייב אלא חטאת א
 אהד או הרבה אבות דומין זה לזה. בגון קוצר ובוצר ונודר ומוסק ואורה . להויין כולן

. אינו חייב אלא אחת(פי׳ במוס׳ ע״ה ע״ב ל״ה הרי אלו): ת ט  א

, ״ ד ״״ - א . ר ״ ר ג ה כניאורי ה י  בא) הוא כלשון רבותיו של רב״י דף ם׳ה עיא ועי׳ בסי' ש״; סעיף י״ג: בב) ממעשה דאנוס לשמואל: כג) פי׳ כסי׳ ש״ג סעיף נ״ב ועי׳ בסי׳ ש״ח םיק ס
B U w ׳ ׳ לשיטת בגמרא ובקשור* מכמע שמ;לש הלש״י שכ׳ שהולכים עליסס וללא כסי׳ העלון וצ״ל כמ״ש התוה׳ בשם ליי 3ד״ה הישןל.. '  0*ה כ׳ ל״ה הקיטע : כה) הוא ג

ה שמא ישכח: ב) מתלץ ביה קושית התום׳ ס״מ א׳ בדיה והא גבי מעשר שכ׳ ותימא למה ישנה מ  א) סי׳ כמו לח יצא החייט במחטו. ועי׳ כתום׳ י״א א׳ ד

; לכרע ואפי׳ לרב ועי׳ תום׳ ע׳ה א׳ ל״ה שוחט : כה) מבואי כגמ׳ ומחללח 'בלם- -ייל  נג) פי׳ ולהט תני קורע סתם ואפי׳ הפירה אחת רק שמקומה גדול כבי תפירות : כד
 :כי; קורע. ולעני; מחיקה דיו כוח כ:יסק:ת ררח׳ש סי׳ ט׳ מתוספתא ורדקדוק לשין המשנה ג״כ מבואר אפילו במחיקת דיו ולי׳יק: כו) לאפוקי מלטולא פ׳ ב׳מיל״א ״״ב •י !״« מ»ו1י ״•'.£

כה, ולו״לי דבר^וזרמב־ם פי׳ חוצי דקל; ״ עכילתיו סו  *) מלשת הוצג׳ משתן נ



 8 שנות מסכת שבח אליהו
ת. וע״פ רמז גמולי , המלו . ואין התולה אלא למי שהוא מופרש מב ן  מומל הוא הממו
ס החלב הקולה: ושאר כל המשקי!  מחלב ועתיקי משלים הם ל׳ מפקין בל״מ שהן ה' פ
 ברביעית. פי׳ דם ז): וכל השופבין ברביעית. פי׳ פל ח >. והא לך כל הזי
. ל״ש פליג בתלמי לכל ׳  משקץ במשנתינו: ר׳ייש אומר בולן ברביעית ולא אמרו ט

 אלו בלבימימ ומצניע בעי שיפורא זומא;

 ב המוציא תבל כדי לעשות אוזן לקופה. פי׳ לאחיזה: גמי כדי לעשות
. פי׳ לתנות והוא שעול קטן מחבל. וחבל לתלאי נא עבלי אינשי  תלאי
.  היון דחליק במנא ט): ד׳ יהודה אומר בדי ליטול הימנו מדת מנעל לקטן
 והיא שיעול קטן מתלאי י): נייר בדי לכתוב עליו קשר מוכסיז. פי׳ שתי אותיות
 גלולות של קשר מוכסין: [והמוציא קשר מוכםין חייב]. ופליגי בגמ׳. לת״ק מחלק
 בין הראהו למוכס שהוא פעור . ער שלא הראהו למוכס חייב • ולר״י אע״פ (שלא הראהו)

 לבעל חוב שני ולומר חזי גברא לפרענא אנא יב):

. (א) אם הוא לח עדיין כלי לצור בו משקולת קמנה והוא ייבעא לניבעא ל  דינים במו
 דפומבליתא : (ב) ועור יבש כדי לעשות קמיע . מליח ולא מפץ ולא קמיח נמי
. ע ג . (ג) למליח וקמיח ולא עפיץ זהו דיפםלא ושיעורו כלי לכתוב מליו ה ע י מ  כדי לעשית ק
. וראוי לגמ אף שיכול צהזלייף יד). דמלימ וקמיח ופפיץ  דקי״ל כר״א דעדי מסילה כרתי
ד) כשהוא שלם נקלא גויל ושיעולו כדי לכתוב עליו פרשה קטנה  יש בו ג׳ דרכים . ו
. (ה) וקלף כשמולקץ העול העור לשנים נקלא החלק שלצד השער קלף. ושיעורו (  שבמורה טו
 פרשה קמנה שבתפילין. (ו) והחלק של צד הבשר נקרא חכסושמיס ושיעורו כדי לכתוב עליו
 מזוזה . '(ז) קולעוכלא ה׳ על ה׳ כשיעורו למומאה כך שיעורו לשבת ומצוה לכתוב ס״ס על
 גויל טז). ותפילין על קלף ומזוזה על לוכסיסמוס - וס״ת קשירה על קלף ג״כ. וכן על
יל. ותפילין אינן כשרץ אלא על קלף  לוכסיסשוס. ומזוזה כשילה אקלף ג״כ ולא על גו
. וכשטתבין על קלף כיתגין לצל כבשר . וכשכותגץ פל  וכפכותבין פל טיל טתבץ לצד שעי
: דיו בדי לכתוב ב׳ אותיות . כי׳ בין ר פ ש  דוכסוספיס כותביו לצד קלף והוא לצד י
 בדיו בין בקולמוס בין בקלמלץ: כחול כדי ליהול עין אחת . כיי צנועות :נוחלות
, כדי ה . ופירביות פי׳ בני כפרים שאין צריכין לצניעותכ״כ • שחין מצוי שס פ ת ח  פין א

 לכחול ב׳ פינים. ואם לרפואה לכונס עין אחת:
׳ זפת ונפדית כדי לעשות נקב קטן. פי׳ שישתום ט כלי ויעשה בזאת ? ט י ר  ד ד
: שעוד, כדי ליתן על פי נקב קטן. פי׳ כסותם כקב ן ט  1 הסתימה נקב ק

 קפן שעשה בזפת ונפלית בשפוה . מחמת שאינו רוצה שיפ^ח תמיד הנקב הגדול רק משיל
: ( ז י ת מ ד ק ־ נ ה  השעוה ההנק־ הקמן וסותם אחר כך: חרסית. פי׳ חרס טימ שפושין מ
ו הזה• : ר י אומר כדי לעשות בו פטפוט. ;הוא ל הוא הכלי שצולפץ ב  ופי׳ פי ט
ה: סובין כדי ליתן על פי  שיעור קפן . ופירשו בגמרא כדי לסוד פימפומ טרה קטנ
 בור של צורפי זהב. פי׳ שטעלין למעלה פל הכ־ר סובין: יה) סיד כדי לסף־
: ר׳ יהודה אומר כדי לעשות כילכול . פי׳ ת נ ט ת. פי׳ אצבע ק ו בנ  קטנה שי
 לסול על הצדעים מצלי הלחיים: די׳ נהמיהאומד כדי לעשות אנדיפי. פי׳ מצח:
 ח אדמו? כחותם חמרצופין. יי׳ שקים גלולים: וחכ׳׳יא כו׳ והוא שיעור קמן
 מדר״ע: וכן בזבל וחול הדק. שיעורא לר״ע נפיש מדחנמים יט):
 חול הגם כדי ליתן על מלא כף סיד. לל״י חול העלי לסיר מפני כהוא מלכסיד
 ולרבנן קלקולו הוא תיקונו: קנה בדי לעשות קולמוס . פי׳ המגיע לקשרי אצבעותיי

. ופי׳ כל הכשל להצניע שהוא מין העשוי לצורך ׳ ׳ וכל שאינו בשר ט  בל הכשר ט
 האדם לאפוקי לס נדה ועצי אשילה כה): ומצגיעין כמוהו. שיש בו שיעור הראוי
׳  להצניעו והוציאו חייב עליו נין הצניע ובין לא הצניע: וכל שאינו כשר להצניע ט
: ה  אינו חייב אלא המצניעו. ללא כלשל׳א-ראמל בא אחל והוציא נממייב במחשבתו של ז
. פי' מנן הוא שחותטן הקש ומושין כל זנב  י המוציא תבן כמלא פי פרה
. גדול מפלה שאינו ראוי : עצה במלא פי גמל  השיבולת תבן כט)
] ע״י הדחק. ומשעלינן במצוי. ופי׳ פצה הוא מבן של קטניות. ואס הוציא ס א  לפרה כי [
 פצה כמלא פי פלה לפלה. ל״י אומל פעול לאכילת ע״י הדחק לא שמה אכילה ול״לאמל
 חייב לשמה אכילה: עמיד כמלא פי טלה. והמניא כגרוגלמ אידי ואילי מד שיפולא.
׳ עמיל מטלי מלתן כשנמל י פ ל גרמ ל)• אבל הממם הוא ק  וקשה צמה נקמ הברייתא ערו
׳ מנילי תלתן של טבל כותש ומחשב כו׳ וחיכו . ואמניבן במטמות פרקי ל י מ פ א ל ק  הזרע כ
ם הזרע למלמן מעם פצו ופליו . אלא טמן הטין פ ׳ ו  צריך להפריש אמ הפין. אם הפריש כ
. ואילו היה תניא במתני׳ כגרוגרמ הוה קשה ם ד  שוין. ומש״ה תניא כגרוגרת שהוא מאכל א
 הא עיקר מאכלה לבהמה ומשפרינן במצוי, ומש״ה תנא במתני׳ כמלא פי עלה שהוא המצוי.

 ואילי ואילי מד שיפולא הוא באמס: עלי שוב ועלי בצלים להים כגרוגרת. למזילמאכל
 חלם . ובשום כמלא פי גדי לנא חזי לאלם. חף שפי גלי פמומ הגרוגרת דפי מלה הוא
. ומשפריכן . כיון-־דחזי לאדם חינו גומן לפני גדי י ל ג י פ גכמ. וא״כ למים יחייב כ רו  כנ
 במצוי בץ לקולא ונין למומלא דהיינו ביבשים שהוא כמלא פי גדי ופחות הוא מירוגרת לא):
 ואין מצטרפין זע״ז, אבל מצטרפין לקל שנהן וכן בגד פור שק והפן מצטלפץ לקל
 שבהן. ומפמא דמרווייהו. לענץ עוהאת לכולם שיעורן שוה למהא מושב והנא נמי מזי
 לדוגמא: המוציא אובלין כו׳ וםובןומורסנן. פי׳ מירסגן שמעביר בעת הכמישה.
 וסובין הוא לאחר הטמינה ע׳יי כפה [חסר כאן תיבה א׳ ואפשר שצ״ל ״וכברה"] רי״א חוץ
. והמכיא כי״א חון מקליפי פולין ועדשים הא בפולין מדחי פי׳ הצערפין. ׳  מקליפי עלשים ט

 עתיקי לא מצמרפץ :
ס שלם. והוא  ftlfi ח א המוציא יין כדימזיגת. פי׳ כלי שאם ימזוג ויהיה ט
 י טל ברכת המזון דהיינו רביעית נמצא שיעורו של יין כובפ רביעית כי כן
ס פל מל מלת: חלב כדי גמיעה. והוא של בתמה ושל אשה כלי ליתן ט  היא המזיגה ל
 במשיפא של קיצור א): דבש כדי ליתן על הכתית . פי׳ פל פי כתימ . והיינו דבש
 דבורים שהוא משקה מן הז׳ משקים. אנל דבש שמלים ככלי. שאל המשקין הוא ב):
. פי של קטן בן יומו ג):' מים כדי לשוף בהם את  שמן כדי לסוך אבר קטן
 הקילור. והיא שיעור קטן דלפואמו מצויה יומר משחר משקין דנקרשין הן פל הפין חון
. נמצא שחשב כאן ארבפ משקין של שמיה •ה;׳. וכן חמשה מיני דנן  מהים ד)
 וכן ממשה מיני פילות גפן תאנה לימון זית שמן ודבש, ודבש האמור כאן הוא דבש
ש להורות שבח ישראל • שאין  ממרים ו): והא שכתב נקלא זית שמן ואצל ממלים כתוב מ
. ב ר  בכל מיני מאבל ומשקה כי אס בי־ דבלים ערב ומתוק. וכתיב אכלו משמנים דהיינו מ
. ושמן היינו עלכ ודבש היינו מתיק • וסימן של חמשה [השקים] ק  ושמו ממתקים דהיינו מתו
 מפסיק אמ מי יורה דעת ואת תי יבין שמועה גמולי מחלב עמיקו משדים. ופי' הפסוק כך
. גה־לי ה י יטן שמועה זו תורה שנעל פ א. אח מי יולה דעה הוא מולה שבכתב ואת מ  הו
. שהם שני מיני יצל הרע מאווה וחמלה. והתאווה ה ד מ  מחלב זו מאוה ועסיקי משדים זו ח
 הוא כמו אנינה ושמיה לבל שהגוף נהנה בהם בפועל. וממלה הוא קנימ הממון לקנומ
 בהם בסים ושדוח וכרמים. והה שהם נמשלים לחלב ושדיים . שכשהתינוק יינק^הוא בכלל חאוה
 וכשהוא גמול מחלב הוא ממשמש בשדיים עדיין מרמת שהוא יולע שהם היו מחיתו
, חו . מחמת שהו^יולמ שבזה יהיה החי . ולהיפן ה ד מ  אע״פ שאין לו פעולה והוא בכלל ח

 רשיי ר,"מ ע״א: ל) עי׳ חוס׳ ע״ו ע״א בד״ה אידי ואילי:
 ס׳ גדי פחות מגרוגרת דכיון דשניהם שטחי אזל רבנן בתר לשטחא לחומרא ופי׳ בדף ט״ח
 רבנן בתר לשטח לקולא שכיתא ושטמא אזלי רבנן בתר דשטחא לחומרא. וכתב דכדבר

 מכילתי(: כת) כרב פפא בגמ׳ ובן פי׳ הלמב׳׳ם פי״ח מהל׳ שבת ה״ כ״ג ועי׳ כמ״מ שם: כט) לשין ל
 לא) רש"׳ פי׳ דלחים לא חזי לגלי משמע דאי הוה חזי לגדי אע״ג לחזי לאדם הוי שיעורו כמלא פ

 א׳ ועי׳ במשנה למלן פ־״ח נוהל׳ כבת :הביא הא דאמלינן לקרן דף ע״ח כל מיללזא דשכיח ולא שכיח א;לי

 פדה לנמל דחייב משוה דתבן הוי שכיח לפרה ולא שכיח לנמל. ולפיז עשכיס דלאויים לטלה ולגדי נהי לכסתמא חייב כמלא פי גדי. אם הוציא כמלא פי גדי לטלה אינו חייב. משום לעשבים שטחי לגל
 ולמלה. ואש השכיח הוא השיעור המרובה אז גסתמא אזלינן נתר שיעור המרמה לקולא אכל אש הוציא בכוונה לדבר ששיעורו מיעט אע״ג שהוא לא שטח חייב כשיעור המועט עכ״ד וע״ש ראייחי. וזה כולל
 רטנו לעיל גמה שהביא פלוגתא לר״י ור״ל במין מוציא מצה לפרה. ללילות דכ0־!מא מטאל לשיעור עצה בפי גמל דמשערינן במצוי כמ״ש לב־מ לעיל דלפלה היא רקע״' הדחק . ומימ במוציא
 להזיא לפרה פלי,: י ל״י ור״ל מטעם אכילה ע״י הדחק אבל מטעם שכיחא ולא שכיחא לא חיישינו. לבמטון לא איכפת לן כזה ומ״מ מבואר מכל הדברים דמתני׳ בסתמא מיירי. והנה בעלי שום ובצלים לחים
 כתב הד למאכל אדם ולא מסיים לבינו ללא חזי לגדי כמ״ש רש״י. משמע דס׳׳ל ללטנו דכסהמא אע״כ לח;* לגדי ג״כ כיון לרזי למאכל איה שיעולו כגרוגרת לקולא . ולכן כתב רטט דאע״ג דחזי לנרי מ״מ
ת כליל. ולכן א״ש לשון הלמנ״ם ל ג מ . ואיכ צ״ל ביבשים דלא חזי לאדם דאי הוי חזי לאדם ממילא לא היו נותנץ לכדי והזו משעלינן מ ל י  לא שכיהא ליתן לגדי כיון דמזי למאכל אלס . וזה מנואל מעצה מ
 דללש׳י עיקר החילוק בין לחין ליבשין הו? אם הזי לגלי או לא אבל לרבינו עיקר החילוק אם ראוי לאדם או לא רהא בהא הליא זכיין דחזי לארם ממילא לא שכיח לנהמה. ולק נקט הלמג׳׳ם הטעם
ב: ב) מקור חילוק זה לא מצאתי גהמשרשים אמנם ראיתי בירושלמי הדא לאת אמר גהץ עתיקי  דלחיס כגרוגרת מפני שהן אוכלי אדם ולא כתב כטעם שאק ראויין לגדי וד!״ק : א) ברייתא ע׳ז ע׳
 אבל בהין דירן כדי לנשל ביצה קלה. עי׳ במפרשים מה שנדחקו בזה ולמה השמיט הרמנ״ם חילוק 1ה ולעניל נראה לנמקים לבשל ביצה קלס צ״ל לתבל ביצה קלה . וסיס הדא דאת אמר בהין עתיקי פי׳ בדבש
 שהיו משתמשים בימים קלמזנים והוא רכש דטלים אבל בהין לידן מה שמצוי אצלינו והוא דכש המלים ודלכו לתבל ט אוכלים אחלים שיעולו כדי לתבל כינה קלה ובאמת כן סדרא דמתניתין דידן ־כולו במשקין
ט כמושק ודו׳ק: ג} נאמר׳ לבי לכי ינאי עיז ט׳׳ב: י  מיירי ולולא דמסססינא הוי אמינא דטים כדברי רטט יציל אבל לבש תמריסככלל פאר התבלין הוא. והן הן דכרי הירושלמי ויש לדחוק ולפרש דברי מ
 ד) גמ׳ ע״ח ע״א למא : ה) נלאה שציל ה׳ משקץ : ו) פי׳ בפס־ק: ז) אעיג דכגמ' ע״ח עיא פליג לשכ״א הלכה כת״ק וכםתמא דמתני': ח) הרמנ׳׳ם כפיייז מהל׳ שבת הלי ב' פסק
. אבל מיס יש לי שיעול אחל כדי למוון פני מדונה כמבואר כלמב״ס אבל מגלי שלט מבואר להיכן דרבא אמל בדף ע״ח ל  טל כדי לכיף את סקילור. וה׳יה כתב לכס־־, ע״פ הירושלמי דמים דמתני' סייט ט
ט ולא שאר מים עשיה . והנס באמת אבי׳ ורבא כל׳ כרבא ולכן סי׳  לעיקר הקילור הוא כמיס למט ולא ייטללי עיש במ״מ שכ׳ דהרמב׳׳ס מפרש דהא אמר אביי בגלילא •שנו היינו דדווקא מיא דגלילא מ
 רבינו דמים הס כפשוטו. והם מסי כדרבא וטל אלרבא הוא נכלל בשופכין: ט):מ' ע׳ח ע״ב: י) שם פ׳ ע״א: יא) כלב אשי כם: יב) כלב אשי ע״ט טיא: יג) מא כמ״ש התוס׳ בסיט: י״ז
. ׳ ט. א׳ נקרא בם בישולא. ב  א׳ דפרשת סיטה קטן מפרשה שמע. ובשכת אין משערין כה משום ללא שכיח: יד) עי׳ תום׳ גיטין כ״ב א׳ ליה כדי : טו) הז׳ •שיעורים אלו מבוארים ב;מ׳ עי
. שיעורו לא נמצא כ:מי אמנם כגמ׳ עיט ב׳ אמרו לשיעור קלף שהוא פרשה קטנה שבתפילין הייני מטס ׳ . מכואר שם בגמ׳ וכמתנ״ . ד ׳ . ה׳ ו׳ ז חפה. ג׳ דיפתרא שם כגמ׳  הוא עור דמחני'. ו
ט גויל כיון דמצוה לכהוכ ס״ת על הטיל, ולפן שיעורו כפרשה קטנה שנסית והוא פרפת  דמצוס לכתיב על הקלף. אע״ג דמהכשר גיכ בדוכםיסטוה ס״.מא לאינשי מציה מעלייתא עטר וא׳כ היה ג
ל: יז) רש׳י פי׳ חרסית לנינה כתושה וטי׳  נוטה כמיש התוס׳ הנ״ל בטיט: ייז. כן נלפע״ד ט״ם מיי*): טז) כמטאר בש״ע ירד סי׳ לע״א סעיף ג׳ והיא כדעת הר׳ן שמ5וה מן המובחר על הטי
ה חרם־ת ש:קשי׳ מפ׳ כיסוי הדם לחשיב חלסית ולבינה כתושה ולניני תפס פי׳ הלמב״ס כמשכיית : יה) רש׳׳י סי׳ במקום שאין פחמים צזרפין זהב כאששל פינק עכ״ל והוא שיעור  תיס׳ ביק ס״ט א׳ ד
 גדול. אמנם םדמב״ם פי׳ וכן יעשו הצורפים יבליט הסובין טל פני הכיר בעת ההתכה עכ״ל. ולבינו מיאן נפירש״י מפני שהוא שיטור גלול מאד: יט) רש״י פי׳ לגיעורא דכרישא זוטר משל כרונ וכתי

 רטגו ») עי׳ גתיספתא 0״ט .



 שנות מסכת שבת אליהו ה

 האלכסון מפפח וחצי פל מפח וחצי ז׳. t מומשיןוחצי והוא משח ומחצה. והוא קו הכישה
 א. ומשפע ויורד במזרח וכן כדרום חצי ז' במפח הג׳ מהאורן. נמצא תכלית קו סדרום ושכלית
/ כמו  קו המזרמ לחוקים גם כן מפח ומחצה להוי כמי אלכסון של מ׳ וחצי ז' על מ׳ ומצי ז
׳ . ולאה בעיניך והכן וההקש לכל הד׳ לומוס כמו כן נמצא לחוק ס  קו הא׳ כן קו הב׳
: י) י ׳ ומחצה פ׳ מצי ז  ומחצה . וכן מן הצללים לאמצעית רחוק מ׳ ומחצה ושיפור הזרוע י״ב ט
 מנין לפולטת ש־ז ביום הג׳ שהיא טמאה שנאמר היו נכונים (ליום
׳ לשלשת ימים] ופי' כמה מהיו נכונים לשנשת ימים ש6צ י  י השלישי) [בגמ׳ מס
. י , ש׳ שהן ה '  מגשו אל אשס בכל השלשת ימים. והן דברי ל׳ ישמעאל לאתר פ׳ שהן ל
. וי׳ ישמעאל כל׳ יוסי דאמר בדי־ עביד פרישה ודכ״ע כשנת נמנה תורה '  פ׳ שהן ו
 דהוי לס״ו ג׳ ימים: מנין שטרחיצץ את הטילה. פי כל הגוף יא). ואפי פ׳׳י
. ואפי' לכתחלה ומ׳׳י ישראל מומר להמם יג). וכן ראשון ושני יב) ב)  ממין שהוממו בשבת י
 וקודם המילה בחמין שהוממו מע״ש דווקא . או בדיעבד אם הוחם ע״י נכרי טי):
. שנאמר אם יהיו חמאיכם כשנים בשלג ילבינו. פי׳ הפסוק  מנין שקושרין לשון כו׳
 הוא כך דשני הוח דבר נצנמ מדם םולמת. והוא שני במראה. כי הדם עצמי הוא מרמה
 ראשון. וזהו שאמר אם יהיו מכואיכם כשנים - רק אז כשלנ ילכיט ואם יאדימו ביותר
 כמולע עצמו שהוא מראה ראשון כצמר יהיו ולא כשלג. מלשת הגמ׳ להכין הוא כך
 כשנים כשני מיבעיא ליה ומפרש אם יהיו חסאיכם סלולות כשנים הללו שמסולרות מששת
 ימי בלאשית ובאין. ופי׳ הפסיק הוא כך לפי סללשה. שיש שש״ה ימיס וכנגדן שס״ה לא
 תעשה. ואם עבלתם כל השס״ה ל״ת נסלל ל״מ ליום כשלג ילבינו. ואם יאדימו יותל

 כמולפ כצמל יהיה ולא (כשנים) [כשלג]:
 ד מנין לסיכה שהיא כשתיה ביה״כ. קאי [אהא] לקתני ביומא יה״כ אסול
 י באכילה ושתיה ולחיצה וסיבה ונעילת הסנדל ותה״מ. ובא בכאן לאשמעינן
 לסיכה אין כה כרת כמו ה' אחריני שאינה אלא מן הסמך פז). ומש״ה ל״פ אלא אסיכה
 ולא אשאר לה׳ נפקא לן מקרא הה׳ ממיין ושמיה נכלל אכילה נמי מקרא ממש. אנל סיכם

 זכר לדבר בעלמא הוא שהות בכלל שמיה:
 ה המוציא עצים כדי לבשל ביצה קלה. פי׳ כגרוגרת מביצת תרנגולת פרופה
 ונתונה באלפס יז) ז תבלין. פי׳ מיני נצלים ישימים ג״כ נקרא תבלין יה):
׳ פי ס-;כה ים): מי ׳ כדי לצבוע בהן בנר קטן בסבכה, פי  קליפי אגוזים ט
. בכאן יש ה׳ סממנים שמעבירין ׳  רגלים. פי׳ לא פחות מקשן של בן מ׳ יום : נתר ט
 על הכמש אם עבל הוא כתם. ואס לאו הוא צבע. ומיד יש 3׳ רוק מעל ולעיסת חלוקת
: ׳ א  גליסין של פול. וגליסין שיעולין כאוכלין. ולוק תפל לא קמני הנא דלוק צריך עם כל א׳ ו
 י £ל£לת בל שהוא . לריח הפה הוא . ועטרן לכאכ חצי הלאש . מיני בשמים כ״ש
:  "״ להריח חזי. ומיני מתכת כ״ש. ברזל חזי צלרבן. או לציטרא גחושי£ כ)

: ׳ ו . ביון לפטל בהו מצוה בנניזמן רי״א כ ׳  מאבני המזבח כו
 י המוציא קופת הרוכלץ אע״פ שיש בה םינין.הרבה אינו חייב אלא
. פי׳ והיה לו ידיעה בין הוצאת מין זה לזה א:ל כצי ת ח  חטאת א
. ׳ . חגב חי ט מ ע  חשיב ליה כחל בא): זרעוני גנה פחות מגרוגרת. פי׳ פחות מ
 למשחק כו: מת כגרוגרת, לחזי (אל) [אף] לאכילה. ציפורת ברמים. פי׳ מין
 חגב מהול . ומש״ה מומר לאכול לרפואה : רי״א אף המוציא חגב חי טמא ב״ש.
 ומ״ק סבל דאסורלימן לקשןלכתחלה דילמאמיהואטל ליה, ודיי סבר מיספל ספיד ליה קמן
, אבל מהול לכ״ע מוחל. דאי מיית מותל לאוכלו ולא מיישיע שיאכל אותו חי . מ י  כי מ

:  למשחק בי׳ כב)
. סי' שהצניע במול והוציאו בשבמ סת$ חייב ׳  פלס י א המצניע לזרע ולדוגמא כו
 1 בכל שהוא. חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו. פי׳ בין אהכבשה

. לבעל ליה ממשבמיה קמייתא . ואע״פ שמקומו ניכל  זו ובין אם חזר והוציאו אח״כ א)
 אמלינן כמן לזלקו לאוצר בעולי בעליה וקמט ובל אלם אין מייב אלא כשיעורו לאלוקי

 מלרשב״א למתחייב אחל בהמשבשו [של] זה :
 ב המוציא אוכלץ ונתנן על האסקופה, פירש שהיא כרמלית: בין כיי פטור.
: ב) קופה  אבל אס לא נתנן פל האסקופה חייב למהלך לאי כעומד דמי
, אע״פ שרוב השירות מבחין פמור מל שיוציא את כל הקופה, י  שהיא מלאהפירותכו
 ומפרש בגמרא דה״ק לא מבעיא(כל הפילות אלא אפילו כל הקופה) [רוב הפירוש אלא
. ולקמן פליני ד , לאגד כלי שהיה אג (  אפי׳ כל הפירות] נהי פטור מד שיוציא כל הקופה ג
 אב״ ורבא. לאטי מוקי מתני׳ בקופה מלאה חרדל נמי פטור דאנל כלי שמיה אגד ורבא
ר.  הוקי למ כקופה מליאה קשואין אבל במליאה מרלל מייב לאגל כלי לא שמיה אג

 . . ולבתר
 רטנו דלש׳י דייק לש להא חזיק בזלכנן דרי יודא כיון לבחל לוכתא שיעורן נפיש אוקמינן לכו בכל מקום דנטש שיעורן. ואיה היה בדר׳׳ט כיון לנאלמם שיעירו דרימ נטש הים טבל וחול הלק:

. ולא גרס רטנו במילתא לד אלן״ל . ול׳ע למא* סלכתא איתקש לשלן למשמשים להא ג  א) חום׳ ד״ס אמד ר״ע : ב) תוס׳ שס : ג) הוא כר׳ אלעזר לפי׳ הכי פליגתא דליע ורבנן דף פ׳ב סי
 איצסליך למעוטה מאל[ מסמא כדעת לבינו שמוחל בטסי שס כד״ס ר׳ אלעזר . ופסיק לבינו כר, אלעזל משום דמותבינן תרתי תיובתא לרכה. ואעיג למשנינן שי-ייייא כינהו י־י-א םמכיגן עני׳סו ועוד לבםו$

 םיניא אמר סתמא לגמי ורבנן למאי הילכשא איתקש לברן דלא מכומ f במשא והייני כליא דללבה מסמא במשא אפי׳ ללבק: ד) דסתס מתני׳ ס״ל ללא כחנניה שם סיג ע״ב: ן ך // —
// / / * ' מ ב א כ י ייייס^וי ה ן זרעוני[ בכית סאה ט׳.1טה מיואל מיש כ״ס מיט° 5  ה עי׳בל׳׳ש פיג מ׳א דכלאים: ו) הוס' פ׳יד ע״כ דיה מניין: ז) טיס יש בכאן וצ״ל אנא!רעית ממי

. וע״פ היטב ומיש ונמצא זורע מצל אחד חמשיס ביינו אורך ממשים אבל כזרעונין אימ אלא 5״c : ת) עי׳ בשנות !ן // ׳  ונציל כציור בשנות אליהו כלאיס פ״ב משנה כ
/ ג //*** / ח י ר ב נ י ת ^ כ  אליהו זרמיס בראשו כמימר מקרא כיאור בל הערוגה ומגואל שם ג״כ בנ״ל חני שביעית ולא חצי מומש אמנם שם כתיב שזורע נרוחכ נופח ומתצם ו

// / I י) כחשטן הוא כך כי הזרוע בכל צלע הוא שלשה מפחים : ס שטעי ט׳  «פח. ולשי מיש כאן באמצע הוא טפח ולפי מ״ש שס ברמצע אינו לק גרעין אחד: ט)
 שתות שטעית. כיצד מלק את הזרוע בחציו וחשים את הרחב בצד סקנר והקצר כצד הרחב כ1ה ונמצא אזרן כל צד כמו צד הרחב וצל הקצר דהייט

 ואם היה עב או מרוסס כדי לבשל בו ביצה קלה. פי׳ ניצת; תרנגולת
 וגנרוממ ממנה:

. פי׳ והוא שן המנעול: צרור או אבן כדי ף ׳ ח ׳ ד יהודה אוסר ט  ו ?nvj ט
 לזרוק בעוף רבי אליעזר בן יעקב אומר כדי לזרוק בבהמה.

 והשקנו ענדה זוזין ־.
 ז הרס כדי ליתן בין פצים לחבירודברי ר׳ יהודה ר״מ אומר כדי לחתות
: ר יוסי אומר כו׳ י ל ד  בו את האור. כי׳ מהיס״נדול ושיעורו נפיש מ
. הדהוסיף הכתוב בא ׳ אמר ר׳ יוסי משם ראיה ולחשוף מים מנ  אמר ר״מ ט
 אפינו שימור זה לא ישתייר אלמא חשיבות חלס לחשוף מים ושיעולו קען ואמר דאפילו

 מלס כזה לא אשאיר :

. השום דלעיל אע״פ שאין ראיס זכר למר נקמ ׳ ע מניין ט  פלס ט א אטד ד
 י כל הני מניין שאין כאן רק זכר לדנל א) והא דקאמר מניין קאי אמתני'
 למסכת פ׳׳ז זאיפלני לבכן ול״ע. ללבנן ככלן ולל״מ כנדה וקאמל מניין שנאמלמזרם כמו
. והש״ה שיין כמי להניאו ׳  לוה והוא בעניינא לקלא לשלהי פילקין ולא ימצא במכמתו מרש וגו
. ורבנן ש״ל ללהט איתקש לנדה מה נדם אינה מטמאה לאיבלים. אף ע״ז אין מטמאה י  כאן ב י
 לאיברים. ומה של׳ן אינה מממאה במשא. אף ע״ז איבה מעמאה כמשא ור״ע סבר ללהט
: והוקע לשכן לכתיב שקן משקצנו. ולבנן  היסקש לשרץ שאינה מעמאה נאכן מסמא ג)

 נולהו ס״ל דאימקש למת שאינה מממא פחות מכ/י.*:

. לספינה מל p מהולה ( ̂יי לספינה שהיא טהורה • פי' ספינה של מרס ד  ב כי
 י משום דאינה הפלפל מלא וריקן ללומיא לשק בעינן. אבל כלי חרס לא איתקש
 לשק . וטמאה אפי׳ באה במלה. אכל ספיגה שהורה לאימקש לים. וקאמר מנין. למנן
 נמסכת כלים (ש״ב מ״ב) לספינה מהורה: מנין לערוגה שהיא ו• על ו׳ שזורעין

. ובגמרא מוציא חד צמחה חל ;רועיה תרי [תצמימ חל]  בתיבה חמשה זרעונין וכו׳
. ובירושלמי פליט ר־י וליע אם(ססר) ׳  ול׳ י ס^ל;לפיה סלי י/נופיה מד דמיפופ רבים ג
. ועלוגה ו׳ דכמיב לחיו כעלוגמ הנושם. פי׳ הלוחות. ולוחות (  [חסל] זלועית ו' ה
 אלק ו׳ ymx \ ו,׳: ד• על ד׳ רוחות הערוגה ואחת באמצע. לפירש״י׳ממלא
 לת כל הלוח מד המוך לקלן. ונאמצע אינו זורע אלא גלעין אחל. קיצול לבלי ורש״י דס׳יל
 שיעול יניקה ג״ס עם מיום הב׳ זרעים ומקום הזלעים איכן אלא גלעין אחמ הן בכל לוח.
 הן באמצע. לממלא כל סרוח לארט וצלחנו אינו אלא גרעין אחל. ולפי׳ התוספתזולע
 ל״מ בכל רוח ומניח ספח ע״מ בכל קרן פנוי. ושיפור רוחב הזכופ טפמ. ובאמצע פפח.
 דסי׳ל שיעול.יניקה מפח וממצה בין זרפ לזלפ לבל הזרפ. ויהיה שיפור מקום הזריעה
 י״ז ספחים. והר״ש מפרש לבעינן מפח ומחצה לעולם ולא מהני' ליה לאש תול. בלבלי
 מוספה בקלן פוגעים זה בזה והוי לאש סול. אבל להר״ש צריך שלא יהיה פוגעים זה בזה
׳ למפה אכלכל לפירושים תמוהים דמעולם לא נזכר לא ג״ע ולא מפח ומחצה  וציורו פי
) ירק טרק ׳  ומנ׳׳ל לממ שיפורים אלו. והנראה דקאי אמאי דקאמר (ש״ב דכלאים מתמי י
 ו׳׳ע . וע״ז קאמל ערוגה שי;יא וע״ו זורעין בתוכה (כ׳) [הי] זלעונין ארבע על ארבע
 רוחות הערוגה. פי׳ לסתם ערוגה יש לה גבול. רק שיש גטנ גבוה עפר או פמות. ורישא
. וזורפין ל׳ פ״ל גטלין ואמת באמצע , פי׳ בערוגה עצמה. היה לה גבול ׳ מ  מיירי בפ׳ מ
. אבל כשאינו גבוה מ׳ אין ל ט נ  גבוה פ׳ זורעין ג' על כל גבול וגבול. פי׳ תשלש רוחות ה
 זולעין לק לצל הערוגה. וכן משמע בירושלמי. לקאמר התם אנא זרסית מאה זרעונין

. פי׳ שטת סאה הוא ט על ל .  בטת סאה

 ושיעור הירק ב״א רוחב ומיצר והולך ז) .
 ונמצא זורע הצד אחד ממשים ב״ה מינים.
 ומצל השני לסיםך כ״ה עיניס. הרי שמקורבים
 המינים זה לצד זה ויאין שם הרחק כלל: זהו הציור צריך
 להיות לפירש הר״ש ולפי שהוא מלא מעות סס ח)
 אבל כן צ״ל וזהו לפי שימת התיס׳ דרוחכ סזרפ
 מפח. אבל צריך להרחיק מן הקרן מפח וחצי ז׳
 במזרח וכן בדרום והאלכסון של פפח ע״מ וחצי ז׳
 הוא שיפור הלמקה ־ בין זרע לזרפ • של כע״מ ז׳
 שביעית שהרי בשפמ מ״ע ה׳ חומשין וזי שטעית
 והאלכסון ז׳ חומשין. נמצא מכל ז׳ ט) ביושר הוא
 מומש באלכסון נמצא המצי ז׳ הוא חצי חומש. והוו
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V\ גחות שביעית. ובארבע לוחות ׳״ב טפחים פחיש אלבס שטעית. ואם הטפח האמצעי יינ 
: יג) כמטאל שם מפני : יב) שם הגמ' ׳  שביעית וחצי: יא) כמבואר כגמיא יוליי ב
: טז)סי׳ לה' מרין יש ואינו ענוש כלח אלא על אכילס ושתיה נמניאל בליפ  טו) פי׳ גרמיש סי׳ ב׳
 הם מוסאבדתי את כנפש דף עיד ע׳כ אבל ש£ר כה׳ נפיק משנתו( ומה׳ מינו״! יהליכי

 אורן דלחב שהוא ג׳ טפחים פחות מצי שכיעית ואורך הקצר טפח פחות חצי שביעית ביחד גיט
 טפחים פחות ד׳ שביעיות, והיינו י׳נ טפחים ומחצה פחות חציז׳. ט המחצה הוא ג׳

 וכן כ׳ הרא״ש שם: יד) לאפיקי דעת הלמיייס שהביא הרין כס בפ׳ ריא למילה
 טרק יו״ם. והטעם ט מיניי דקרא באכילה קמי וכן שהיה ככלל אכילה מכזאר ככתוב עי׳ יומא ע״ח וכן נלמדו

 או דרבנן ומדבר• לבינו נראה לס׳יל לאורייתא אמנם נסיכה כיון להוי כשתיה למה לא נתחייב כרת וע׳ז מפרס כטעם להיהה כשתים אינו אלא סמן בעלמא ולק לא עדיף משאר ס׳
 הנא טרופה נש0ן י־נהונת באלפס: יח) הרמג׳ס מפרש פלפל וזנגניל קדה ודומיהן והמה התיי׳ט דבפ״ב לערלה מיו מס׳ תבלין כל דבר כמחבלין ט ואפילו שוס ע׳׳ש ולכן סי' לנינו

 כסכנה היא לו
 רם

 רניוחא אי סוי דאורייתא או
ן י־לתונת נהנפש: יח; סרמג׳ס מפרש פצפצ וזנגניל קדה ודומיהן והמה התיי׳ט דבפ״ב לערלה מיו מס׳ תכלין כל לכר כמחבלין ט ואפילו שוס' ע׳׳ש ולכן ־ נ פ  עניין: ין) לעיל ס׳ב׳ הנא עיזשי* ג

 כי באמת גם כחן פי׳ תבלין שם וכצל ניכ: יט) כי במשנה כבמשניות איי בסבכה אבל כגמ׳ איתא פ׳ סננה: כ) הרמב״ם כתב מיני מהכת ברזל ונמשפ כיש ובפרושו למשניות כתב לשניכם חזו לדרבן
: בא) עי׳ במוס׳ צ׳ א׳ בדיה המוציא הימא דמאי קמ״ל כי׳ וחית ר׳ת דמיירי כגון בנדע לו על מיו \־ ונתכפר ׳ ׳ צ׳ ח׳ לענק הקלש . וכל אחר משערינן בדשכיח ט »  וכיו55) וסומ כמ ״ רטנו וכמבואר מ
ד דהוי הכל כמו לבל אחד עכ״ל. ורבינו כתב דאפילו יליעה שבי! מעשה למעשה אינו מחלק כאן כיין שעל״ן לא נגמר כל הגעש? להא צריך להוציא את כל כקופה ואע״ס ע  ומזל ונודע >ו ענ מין תחר אפיה :
. והתום׳ הביאו הירושלמי דאמר לא נצרכה אלא לר״א ועיש ננדתקו בביאורו ועי׳ במהרש׳׳א ולפי דברי לניט סיס בלא תאמר  נתוודע צו ערס גמר המעשה לא איכפת לן כיון שחזר ושכח ועי׳ לקק ק״ב א'
ס דלא:  שנגכו באמת בהעלמות הרנם חייב על כל א׳ 1א׳ קמיל לאגל כלי ע1שס אותן אחל ול׳ל לדל׳׳א לההס נגמר כל מעשה ומעשס ודייק: כב) עי׳ בשיש׳ צ׳«״נ מי

א: ב) הי׳ דעקר מנושא כיא הדיוק דלא כבן שאי יא׳ ל&והכיפשימא: נ)כאוקימתא לרבי יוחעומא: ׳  ו מה ש הלמ נ
 מינץ הרנה יעשו נהעלמותםמה פ

 א) עי׳ במגיד משגה פי״ח



 rm 12 מטבת שבת

 ר׳ נחמיה אומר אץ גיטלץ אלא לצורך. פי׳ כמו סכין לחמיו כו דווקא אכל לא
 למלאכה אמרמ. דבפרק מבית דף קמ״ו ר״נ אומר אפילו תרווד כו׳ אין נישלין

 . , אלא לצורך תשמישן,ב):
ד שיהו עושין נ ל נ  ה כל חבלים הניטלין בשבת שבריהן ניטלין עמהם. ו
׳ רבי יהודה אומר ובלבד שיהו עושי; מעי  , מעין מלאכה ט

ר סתום מג׳ צדלץ ולחי אמי: בןבתירא אומר  למבוי שאינו מפולש. פי׳ מי

 שבת.
, : (  . אף למפולש בלא למי ג

ק ג׳ סעודות, פי׳ אפילו בג, כלים: נפלה דליקה בלילי  מצילין מ
 י פי׳ קודם אכילה :

 מלאכתן."מעם פלונמאמלוי במוקצה ונולד. לל׳יי אימ ליה מוקצה וגולד. ואי לא מזי
 למלאכתן הראשונה הוי נולד ואסור ות״ק ליס ליה מוקצה ונולד 1 ודזקא כשנשברו בשבת.

 אכל נשברו במ״ש מומר לה״ע הואיל והוכנו מבמ״י ג):
׳ מיירי שמשאה דופן. אס הדקה בחוזק מעלמלין ואם  י האבן שבקרויה ט
 י לאו אין ממלעלין דהוי בסיס לדבר אסור : זמורה שהיא קשורה. דווקא
 קשורה אבל כשאינה קשורה גזרינן. שתא יקמום. אבל משום מוקצה במישב מליהם סני כמו

 במריומ של דקל ד):
. וחכ״א בין כך ׳  ז פחה החלון ד• אליעזר אומר בזמן שהוא קשור ותלוי ט
ר הנגרר . פי׳ בין שהוא מלוי בין שהוא ערל . והיינגשלוגתא מנ ׳  י ׳ לבין כך ט
 בעירובין דן< ק״נ למכמים היינו ר״י דהמם ור״א היינו מ״ק אבל קשור לה״מ במינן. ולענין

 הלכה מ׳ בפ״ב ח):
. מסקכא ׳  ח כל כיסוי הכלים שיש להם בית אחיזה כו׳ אמר ר׳ יוסי כו
 בגמרא כיסוי קרקעומ לכ״ע ,במינן טמ אחיזה. כיסוי כלים לא בעינן בית

 אמיזה. ט פליגי בכלים לחבריכהו בארעא :
׳ מפני האורחים ומפני  פרמיה א מ2נין אפילו ארבע והםש קופות ט
 י ביטול ביה׳׳מ, לי לולה הנכס־. אורחים להט אקדמה • מפגין תרומה
. שהקדימה  לחזי לכהן: ודמאי לחזי לעניים: ומעשר ראשון שנטלה תרומתו
. ולא גמן אח החומש:  בשבלים ללא נעלה ח״ג א): ומעשר שני והקדש שנפדו
 אבל לא את הטבל . אפילו עכל דרבנן שזרעו בעציץ שאיכו כסיב: לא מעשר
. מע׳׳יש . שהקדימו בכדי. ולא את מעשר שני והקדש שלא נפדו ׳  ראשון ט
. מיירי שפדאו על (  שפדאו בהעב:י שאין עליו צורה: והקדש אף שנפדה בשוה כסף ב
׳ רשב״ג מתיר בלוף מפני שהוא מאכל עורבים. ט קרקע: ולא את הלוף ט  ג
 כשיש לו עורבים מותר לכ׳׳ע. ולבר ללא שטחי ללל לכ״יע אסיר . כי פליגי בדנר השטח
 קצת לרשב״נ אמ״ג לאין לו הוי כמו תלומה לחזי לכהן. ולמ״ק כיון דלא שכיח ללא מגדלי

 להו אלא עשירים. ורשב״ג סבר כל ישראל בני מלכים:
. לסממן לעצים ולעיע: כופין את הסל לפני אפרוהים. ׳  ב הבילי קש כו
) מיילי נצלין־ למקימי: תדנגולת שברחה כוי ׳ ט  וצמ״ד אין כלי כיעל [

 אכל לא מדדין להגבהת עצמה מן האיץ ונמצא שהוא ממלמלה:
 ג איין מילדין כו׳ אבל מסעדין וטילדין את האשה בשבת פי׳ בין בהמה
 ׳ לסמלה ונין אשה ליללה מותז בשבת וכ״ש בי״ע ג): ומחללין עליה את

 השבת . אש הימה צריכה לנר או לשמן כי׳ :
. מביאו בשבת מגולה. ודווקא מגולה משוס חטבי הציה י  פימ יט א ר׳ א״א כו
 ׳ מלקמכי ובסכנה מכסהו ע״פ עדים משמע שלא בסכנה לא. ועוד חמר
׳ דל״ל ׳ דהוי הכשילין דמכשילי מצוה ואפייה שרי ר״א. כלל אמר ר״ע ט  ר״א טלמין ט
 מילה עצמה דוחה ולא מכשיריה . ולר״א שהונה הן מכשירין דדוחין פסח מצה עומר שתי
 הלחם שופר סוכה לולב ומילה. אבל מזוזה וציצית לא לחי ללא ילטש הבגד ולא ידור בבית

 על אחר השית א):
. צאתו״ הא דמ״ל ההל כל זמן שהוא מוסק במילה ׳ ו  ב עושץ כל צרכי מילה כ

 0 חוור

 נ מצילין סל מלא ככרות. ואע״פ שיש בו מאה סמ1דות. פי׳ בהוצאה אחת .
 ׳ ואפילו מקפל ומכימ ומקפל והניח במיך הסל גדול: ועינול של דבילת
 וחבית של יין. פי׳ שמציל מיני אכילה ושתיה ועירות: ואם היו פיקחין. בירא שהים
ט , ט לא נימא ליה . לידס דמשום איסור שבת מטל ס  עסקינן חע״ג דמהפקירא קא ז
 ולא רוצה להמליח בחנם ולא הוי שכר שבמכיון למעיקרא לאו אדעתאדשכר פעולהנחתי.

 מש׳׳ה עוטן משטן לאחר כבת ושקיל אגליה:
 י !לשפ מוציא כל כלי תשמישו פי׳ קערות וטסות שצריך להשמה: כהן בשבת:
׳ וחוזר ולובש ומוציא.  ולובש כל מה שיכול ללבוש. ר׳ יוסי ט
 נגמ' משמע לזו דברי ת״ק דקאמר לובש ומיציא ופושע ולובש ומוציא ופושע לברי ר״מ ר׳ יוסי

 אומר י״ח כלים משמע דתו לא וכן משמע בעירו•:׳! ע״ש ד):
. ובגמ׳ אמר רב ׳ ׳ די• יוסי אוסר בכלי חרש ט  ה ף׳ שמעון בן ננס אומר ט
 יהולה אמר רנ מלימ שאמז בהן האור מצל אמד בומכין מליו הים מצד אמר כוי מימיט
׳ מכלל לתנא קמא שרייוקשה פל הפוסקים ללא  כו׳ ומשכי הוא דאמר כר׳ שמעון בן ננס ט
 פסקי כל׳ יהולה אמל רב להא כאן ממורץ הוא שפיר: ובפרק כירה בסופו קאמר לימא מנן
׳ אלא אהל לב אשי אפילו מימא לבנן שאני הכא מפני שמקרב כיבויו  שתהא כל׳ יוסי ט

 ופי׳ רש׳׳י להוי מכבה ממש ואפילו לבנן מולו (חסר משלום המאמר) ה):
. לכנלי משום שכירומ הוא לעביל ליודמ שישראל נותן לו ׳  י נכרי שבא לבבות כו
 שכר: קטן כו׳. בקמן המושה ללממ אביו מייד הכא שיודמ שהכיבוי

 ניחא לאטה : , ,
. למ״ק סבר ר ] ועל עקרב שלא תישךאמרר׳ יהודה כ  ז כופין קערה [ט׳
ל. ומש״ה לאיכא קצת סככה מומר לכתחילה .  י מלאכה שאינה צריכה לגופה פעו

 ור״י סיר משצ״ל חייב והכא ליכא סכנה ודאית:
. ואפילו מטרו דנכ לאחד כו׳ וכן בכבש אבל במים דווקא ׳  ח נכרי שהדליק ט

. ושוה הוא לבהמתו: ו  שאץ הטר

 פרמין א כל הכלים נ׳יטלין בשבת ודלתותיהן עמהם אעיפ שנתפרקו
 ׳ בשבת . פי׳ אע״פ שנתפרקו בחול נטלין בשבמ למיבת בשבת אנימלין קאי:
ל אדם מותם לפצע בו את האגוזים . בין קומיס כל לפחים ושל ט  ב ג ו
. ׳ ׳ מגידה כו׳ מגריפה ט  זהבים אבל לבשמים קפיד מלייהו: קורדום ט
. כל הני דמשיב הבא כלים כיכהו והכאכמן לאישור. וקמ״ל ׳  את הרתת ואת המזלג כו
 דניכלין לצולך גופו והמלאכות השנויות כאן להוי לצורך שבת קמ״ל למומרין לסשומ כהו
 פצימת אגוזים וחתיכת דטלה וכן כולן א): מחט של יד ליטול בו את הקוץ .

 ובלבל שלא ימטין לעשות לה פה והדין כמו במפיס מורסא:
. פי׳ קנה חלול מתוכו. ואס יש ט קשר פי׳ כמו ׳  נ ר?וד! של זיתים אם יש קשר ט
. לכלי הוא ׳ ו : בין כך כ ׳  י בתכן. חזי לקבלה ומקבל מומאה: ואם לאו ט

 ומזי להיפוך ט [זימיה]:
. למי הפיל עלייהו והוי מוקצה ׳ ׳ חוץ מן המסר הגדול ט  ד ר׳ יוסי אומד ט
ס: כל הכלים נמלים לצורך ושלא לצורך. פי׳ כלים  מחממ חסרון כי
 שמלא־־מן להיתר כיכןלין לצורך. הייני לצילך גופו או לצולך מקומו. ושלא לצורך דהייט
 מממה לצל וכלי שמלאכתו לאיסיל דווקא לצולך גופי ומרקמו אבל מחמה לצל לא:

 קוצר. ומי׳ברשיי קל״א א׳ כל׳׳ה שלן מצא קצור ונ״מ לשאר מכשירין דעומרואכמיל אמנם מה שכתב הממם גבי מזהה וציצית. מטם דלאילטש ולא ידור. הוא ללא כמסקנת הגמ׳ עיש והמעה אצלמזוזה'

M M L ״ , . ״ ״ ״ ו בבכורו״ נ ב ת  •) ואיתא בגמרא טעט ; רכתיב ונתן ע ש ובנח נ בברכות מיו נבי זימון ע ש וחנה כתד׳ח ונתן כתב דזח אינו מעיקר חדדשת ועימר חא דתיכ וכי כ
־ 12 . ׳ ׳ ל מ ״  ע״ש ונ״ל דבבוונה עשה הגמרא כאן עיקר הדרשה דונתן דהוקשת להנמרא דבשבועות ד׳ ובנזיר ל״ח איתא דר״ע דרש בכל ד״ורה בריבוי ומיעוט ור״ט נמי ס״ל הכי עיי ל
״ י ^ ד ט ד 4 י  וקי״ל סתם משנה ר״מ וכו׳ וכולחו אליבא דר״ע ואמרינן ב ק קי״ז דט״ד בריבוי ומיעוט אינו ממעט אלא שכרות וא״כ מדרשה ית״כ ליכא למעט אלא שטרות ומנל >
״ 5 ? ת ו ב - ב ו ג  ול ל דע״כ למעט ק׳ דחא מכירת שטרות דרבנן אמנם רש״י בקידושין ה׳ כתב שטר שאין שורץ בו הקדש-ת אם כתב לנובר שטר על מעות פריון ע״ש ורשב״א כתב ש
ת י  הקדש קנוי לך ע״ש ד״ה והנך ומדאורייתא ואכט״ל והילכך הביא הדרשה דונתן למעט קרקעות והשתא לא קשהקושית חתיספת רטדרשה דת״כ טרבינן כל דבר ואינו ממעטא'אש»־
v  וקרקע ממעמינן מונתן ועבדים דהוקשו לקרקעות דוק היטב כי קצרתי כ*ור ורש״י בבכורות שהביא דרשה דת כ נמי בכוונה דהא התם ע״כ מחניתין דלא כר״ע דחא בש-ו־ »
י רחא 3ש• ו, בכוי י ״ י ׳ . ׳ א * כ צ י י ד ן ו א , צ ת ר צ  ליכא קרא למעט קרקעחת א״כ ס״ל דדרשען בכללופרט הילכך הביא דרשה דת׳יכ דוק כי ק



 שנות מסכת שבת אליהו ז

. וכל שאט רשאי להמשיך מותר אני [באמירחו] ו  באמירתו רשאי אני להחשיך עלי
j לחבירו כדלקמן (קנ״א אי) [ואני אשמור] פימת שבחחומך 

. י  י מתני מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת כו

 נכרי שהביא חלילין לא יספוד בהן ישראל: רש״י פי׳ עולמית.
 ומום' פי׳ נכדי שיעשו. מדפרכינן לקמן על קבל ה״כ נכדי שיעשו. ש״מ םכא בכדי שיעשו
׳ יא): גי׳ רש״י עשה ארון וחפרו קבר יב)יקבר בו ישראל. לפי׳ אף  ט
 סתמא מומר . ולפי׳ הא דפלכינן להוי בכדי שיעשו קאי מל דקנר סתמא ותי׳ נסרמיא
 דהוי שבפירוש . ומיס׳ יג) פי׳ דוק־יו בפי׳ בשביל [ככרי. הא בשביל] ישראל וסתמא אסור.
 וקאי קושימ הגמ׳ ה״כ בכדי שיעשו [אסיפא] אמאי לא יקבר עולמימ. ומי׳ בסרמיא כו׳
. ועוד ד׳ ברי״ף. דאמרינן ' . בג, דברים מחולקים בפי ד)  ומשוס אוושא דמילמא דשבת י
 בגמרא מאי מקום קרוב. רב אמר קרוב ממש. ושמואל אמר מיישינן שמא מוץ לחומה לכו
 ובאו. פי׳ הד״ף ונ״ל נילסתו, כלומרחע״ג דרו/יכן דעיילי מצפראלא אמרינןאילא למייל־
. והאי דאמו מצפרא,  מאמר קריט לא הוו מיילי מצפרא. אלא אמרינן הני מאמל לחיקי אמו
 בליליא אזלי עד דמעו לחומה וטמו המס וקא עיילי השמא כוי. ע״כ לשון הרי״ף . ולחומרא
. לפי׳ ׳  פי׳ חיישינן. ורש״י פי׳ לקולא. ואשכחן לקולא חיישינן שמא באמבסי עיברה כו
׳ מחצה על מחצה בכדי שיחמו. אלמא כרב  רש״י מכיא טותיה דרי דאמלי׳ מלחץ ט
 לבעינן בפירוש בשביל נכרי. ומתני׳ כשמואל ולשימסו אזיל דפי׳ בקבר אף סתם יקבר בו
 ישראל. היינו כשמואל דסתם כמי מותר, לפי׳ המיס׳ איפכא . ממני׳ טוחיה דרב. לפי׳
 דווקא לו טו) וסתם אסור. וברייתא (נמחק תיבה אחת. וכלאה דצ״ל דיקא) מלבי יהודה
. ולפי הרי״ף תניא טותיה (  דאמר־אס יש בה רשומ כו׳ היינו כסתם ומומל כשמואל טז
׳ ודו״ק: כ׳ ה״ה [כ׳ הרי״ף] ת״ר לא יטייל ע״פ מדינה  לשמואל מממצה על מחצה ט
 כו׳ להט מוכח יז). ואד״ל יה) על התחום פי׳ סוף התחום: סוף פרקין • ואף שלמה
 אמר בחכמתו בכל עת יהיה בגדיך לבנים הייט תשובה. וכתיב להלן ושמן על לאשיך אל

 יחסל היינו שיעשה ממיל מצות :

 פרמ כד א מי שהחשיךלו בדרך נותן כיסו לנכרי ואם אין עמו נכרי מניחו
׳ לאין אלם מעמיד . מ״מ ט ׳  1 על החמור הגיע לחצר החיצונה ט

 א״ע מל ממוט ודילמא אתי לאתויי, אבל בלליקה לא התירו כלל. ואין לחוש לילמא אתי
 לכגויי, ול״נ לחלק להכא בידו המעות ודאי לא ישליכם אבל כשלא הגיע לידו לומיא
: לש״י פי׳ נותן מבעוד יום. ועי׳ ברא״ש קושיות כמה . (  למציאה לא גזליכן א
 ופי׳ משמהשך: (בגמ׳ קכ״ל ב׳) אמר ל״ה הימם בהמתו עעונה כלי זכוכית כגון קרט
 לאומנא לאסור למלמלן כוי מביא כריס וכסמומ כו׳ והא קמבעל כלי מהיכנו בשליפי
(מ״ג אי) אין  זומרא , מסיק [ברי״ף] מהא שמעינן דלית הלכמא כר׳ יצחק דאמר בפי כ׳
. לכאורה תמוה הוא לבפי׳ ׳  בלי ניעל אלא לדבר הנימל בשבת להא הכי אוקימכא כו
 אתרי׳ בפ׳ כירה לר״ה חמר כל״י דאין כלי טמל אלא לצורך דבר הנימל כו׳ ועיין שם נמוש׳
 (מ״ג ב׳ דייה כבל) שתירצו קושיא זו בשם ל״י הכי דאיהור לאין כלי נישל אלא לצורך לנר
. וי״ל דהא דדייק הרי״ף דלית הלכתא כו׳ לאו ׳ ו  הניעל שרי היכא 57י:א הפסד מלונה כ
 מר״ה דייק לבאמת ל״ה סבר אין כלי גימל. אך מדחזינן סיגיא דשמעמץ דפריך והא קא
 מבמל כלי מהיכנו. ולכאורה קשה דילמא במקום פסידא שרי כמי׳ הסיס׳ ב) ע״כ לא סבלי
 סוגיא זו לחלק במקום הפשל ללא הפסד ואמפ״כ פריך והא קמבעל כו׳ ולא פריך מאין
, דמהיכא תיתי לן לחלק ולומר דאין כלי ׳ . ש״מ דלית הלככא כל״י דאמר בו ׳ ו  כלי נימל כ
 נימל שרי במקום הפסד טון למבשל כלי מהיכנו לא המירו ודו״קג): מסקינן צדיצדדין
 מומרין היינו מבלא פ״ג צד הסום וכן בסולם שאצל אילן אסור משוס משממש באילן. ואם

ן בין על ציצין שאין העכביו. פילש על ציצין המעכבין  וווזל בין מל ציצין המטמי
. ודווקא ׳ ו  מוזר ושאין ממכנין אינו מוזר: אם לא שחק כו׳ אס לא טרף כ

 בשבת אבל ט״מ שוחק ועורף ב):
 ג מלחיציל את הקטן בין לפני המילה, פי׳ בחמין שהוחמו ממרב שבת או
 י בליעבל ג): ובין לאחר המילה. ושרי אפילו להחם: ומזלפין עליו
. ל  ביד. פי׳ מרמי אשמעינן ללוקא זיליף ופירושו קמפרש כיצד הרמיצין מזלפין. ולוקח ט
 ול״א ב״מ סליג בתרתי וקאמר מלחיצין. ומ״ק ס״ל לווקא ביום הראשון וקאמר הוא אפי׳
. ורבא הוקי למזלפין אשלישי ובראשון מחץ ה ט . כן הוא לרב יהודה ולבה בל א ׳ ג  ביום ה
' . ספק היינו ספק בן ז׳ חדשים  כדרכו ור״א פלינ אשלישי: ספק ואנדרוגינוס אין ט
 שפק בן ח׳ חלשים ובנה׳ פריך ואלא הא למניא ספק בן שמונה תפק בן שבמה אין מחללי!
 עליו את השבת. נימא ליה המה נפשך אם חי הוא כו׳ ואס לאו מחתך בשר במלהא הוא.
 והשני לא נצלכא אלא להכשילי מילה ואליבא דל״א. נמצא לדידן אין גפקא מיניה בזה

 דלא ס״ל כל״א (מכאן ואילך חסר איזה דפים מד פ׳ שואל):
(כ״כ) מם בניו ובני טמו אין  פרס כג ב מפיס [אדם עם] בניו ובגי ביתו ט׳
 ״ מם אחר לא מ״מ כלרב יהודה אמר [שהואל] כני מטרה המקפידין זע״ז
. הרי״ף ׳  מובלים משום מלה ומשוס משקל כוי וכלברי הלל ל״ל א) . אף משום ריבית ט
. וה״א התם , מם בניו וג״ב אין מס אחר [לא] מ״מ כלל״י ( ׳ ב מ  בכאן מתוה ועיין מ
. ופלכינן א״ה ־  א״לג). בני חבולה המקפילין זע״ז כוי וכלברי הלל אף משום ריבית ט
 מ״ש עם בניו וביב. ומי׳ כדל״י. לאמר מותר להעמימן מעם ליבית ופי א״ה אף מנה
 נדולה נגל מנה קמבה וסי׳ אין [ה״ב] נמצא ה״פ למתכיתין מפיס מם בניו וב״ב ואף הכה
 גדולה נגד קמנה כמי מותר. מיו ובני ביתו אין אחר לא ואפי׳ חלקים שוים בחול כמי אשור
. וא״כ קשה עליה ׳  כלברי הלל הנ״ל. ולא מגה [גלולה] נגד מנה קענה אף נחיל אסור כו
 למה השמימ הימל למנה גלולה כמי בבניו וב״נ. ואחר נמי לא הזכיל לכרס כמי במול אשור
. ( ' ד  כדברי הלל. ומנה גלולה ננל מנה קמנה כמי לא הזכיר באחל לק בהמכי׳ בבניו ט
 ונ״ל הא לאמרינן כהלל משום רבית לימ הלכתא טותיה ומומר והא דאמר ל״י מומר להמעימן
 נמי ליתא. וח״כ יפה כיון ז״ל בדברי החוקים בממנימין. הפיס אלם [עם] בניו וב״ב אין
 טם אחר לא . ודוקא ט״מ אסור באמרים משום מו״מ. ונמול מותר לל״ל כד׳יה (ר״ת כלברי
 הלל) חבל במנה גלולה כגל ה׳יק אף כבניו וב״ב אסור משום קוביא. וזה כוונתו שכחב
. אך הרמב״ס שפסק כפסק הגמרא שבניו וב״ב (  הב׳ תינות הללו דלא הזטל במשניות ה
. ונראה לי להרמנ״ס ז״ל כיון הכי הא לאתלינן בנבא מציעא(ע״ה אי) (  הכל מומר ק' ו
 ל״ל טותיה לר״י אמר אסור להממימן. הייט רנימ נמיר. אסור להמעימן. ולא
 כזה הריבית. ומותר אף מכה גדולה כגל מנה קענה • אך קשה הן להרי״ף אסור מנה
 גדולה כו׳ בכולם . ונהרמג״ם באחרים אסיר משום קוביאז)ותוש׳ פסק דלא במותם ופסק
. ׳ . מדאמל ל״י אימתי בזמן שאין לו אומנות אלא הוא כו (  קוביא מומר דאסמכתא קניה ה
 וקי״ל איממי לפרש הוא משמע (כדאין) [נדאימ] לו אומנות מוץ הזה(מומר) כשר לעדומ.
. ותוכן מירוצם ע״ז הכי הוא . דבאממ ׳ י  וה״מ הלא ממממ אםמכמא גזלן הוא. מ׳׳נ קנ
 זאסתכסא נא קניה וגזלן הוא תיכף אך לענין מדות היינו שיפסל העדות אינו נפסל אא״כ
 אץ לו אומנות אלא הוא. וכן כמי הרמב״ם ז״ל בה״ע שאוכל מן הקוטא. ובה' נזילה
, הכל עולה יפה כ״א לפי ׳ . ומרומי א ן . ואלו ואלו דבלי אלקים חיים ה ׳  כמב ססס כו
 שימחו ט): מטילין הלשים על הקדשים אבל לא על המנות. מתקינן אבל לא

 על המנות. של מול טו״ע . ונ״ל של חול היינו שאינו של קדשים י):
. ג״ל חסרו מקודם שבת על שבמ. ובשבת על ׳ א ישכור פועלים בשבת כו  נ ל
 לאx שבת ובשבת על מבת: כלל אמר אבא שאול כל שאני זכאי

 פשיש דגם לנ הקנא אתי שפיר למזוזה חובת הדל מיא ועיקר קובית אביי הוא מי-יצית כמו נפידש׳י לכלי קובהא חיינין ועיי בטש' מנחות מיד א׳ דיה עליה בסופו שפתנו דהוי מני למימל הואיל ובידו שלא
 להניחה. (פי׳ שלא ללול בכית ושלא ללכיש הטלית וציצית חיבת גברא) אלא מקט המעס השיה בכל(פי׳ בין כמזוזה כין בציצית) לכיע דהיינו אס״ למ׳יד:יצית חינת שלית וכלי קופסא חייבי; וא״כ לדד! דקי״ל ציצית
 חיכח גברא כמט־ ר בשו״עסי׳ ׳״ט בודאי יש לאוקמי כמ״ש לבינו. ונ״ל רמיא; לכיני לזמר כליה בליה לרכ יהושע הואיל יבילו להפקיר[ ויפטר ?!ציצית ומזוזה לקשה לא״כ גס בפסח •;ירו לטמא עצמו ויפטר
ם ה" ט ע״כ דאמר אליבא דר״א שוחנוין  מפסח בשלמא לל״ה כליה דרב יהושע י״ל דס׳׳ל שוחטי! וזורקין על טמא שלן. ולטמא צמת א״א ואיכמדחהו אתה מחניגהו כעילא נפסחיה פ׳ ע״א . וכרבת נ
 וזורקין על טמא שרן . אמנם אליבא דרכה לאמל ההם לי*א חין שוחטי! איכ בידו לטמא בשלן. ומ״מ לחו מכשירין יפסח אלא ולאי לא אמרינ; הואיל ובידו לטמא בשלן יהיה ללא אמלינן הואיל ובידו להפקירן
: ג) עי׳ מ״ש לטנו לעיל כפ׳ אמל ל״ע ועיי ברא״ש: א) סי' ללא פגי' נ״ת:  ולכן כ׳ רטנו הטעם משוס דיכול שלא לד1ל ושלא ללטש והחיוב א נצו חיבת גופו כלל מכא״כ בפסח ודייק: ב) ברייתא קליד א׳
נימ מ״ה א' זו דבלי כלל אכל מכמיס אימלים לוין סתם ופורעים  ב) ר״ת והכי איתא: ג) ופנינו הגי' לב יודא אמר שמואל : ד) עיי בב״י סי׳ שכ״ב והא דכתב לבינו דלית הלכתא כהלל עיי נ
 סחה בלא החמירו חכמים לדק ק באיסור סאה בסא: כ״כ ע״ש ב־ ב״י ועיי בב׳י גידל סי׳ קס״ב: ה) עיקר התירו; הוא ;ה לקושיא א׳ למה השמיט היתר דמנה גדולה לבניי וב״ב וזהו לדעת הר״ן שמכרש
 לדבלי הלי״ף לאיסור בנ: גלולה דמתנ״ אאחל בחול קאי אכל לבינו מסלש לדעת כלי״ף דבאמת לפי. מה דלא קי*ל כרב יולא אמר לב למוהר נהטעימן קאי איסור מנה גדולה נס אבניו וב״ב ואפילו בחול רהא
 כתב הטעם מטם קוייא במתני׳ דפשטה קאי אבניו וב״ב והטעם משוס קוטא שייך אף בחול וללא כהלב כמניל שכתב לכאיםיל קזביא שהוא מדבריהם לא גזרו במיו ונ״ב יעי׳ ננוו״ו או״מ םוף סי׳ שכ״ב
: ו) עי׳ בסי׳ שכ׳׳ב כנר! . פ ניט משוס ללית כלכתא ככלל כדל  וממילא מתורן למה לא הוכיר איסור מנד ג׳ כנגד מיק באתל לטון דגס בבניו אסור כ״ש באחר ומה נלא בוכיר דכמנות שוות נמי אסול נאחל
ה ט האי מוהל להטעים לבניו במ״ש הרב המי. יד ועי׳ כט״ז שס וכמ״ש רטנו כמן . נמצא להלי״ף לסול מנה גדולה כנגל מ״ק גס לכניו וביב ט ל : ן) עי׳ כפי׳ המשניות להימכי׳ב ודיא לטעמיה מ ׳  ם״ק ל
 משוםקוכיא ולהלמנ״ם לק לאתלים אסול אכל מ״מ אסול מטס קוניאאיכקשס לשניהם קושיה התום׳ דהא אסמכתא קרא. מדל״י למפרש דהמשקק בקוכיא כזמן כיש לו אומטתאחרת כשללטדותוחיכ ט״כ
 לאו גזלן היא דגזלן פסיל לעלות: ה) עי׳ כהוס׳ כהן קמ״כו כ׳ נד״ה מ״ט: ט) תוכן התילון לערות עס גזלן דמשחק בקוביא רינה תלויה זה כזד לדעת הלמב״ם ועיי ככסן משנה בפרק י׳ מהל׳ עדוה הלי ד׳
 שהקשה מרי הרמב״ם אהררי דשם לא פנל משחק בקוביא אנא Sס כ; אין לו אומנות אלא היא ובפ״ו מהל׳ גזילה פסק כאסיל לשתק כקוביא משוס גזל וע״ב מה כתילן ועי׳ כלחם משנה ועי׳ בחו״מ סי׳ ל״ל
 גסלנ״ע ס׳׳ק מ׳ שט ד;א-;ק גזל כזה לאמיפסיל לעדות לדעת הלמב״ס יעי׳ בסי'ל״ג שם בביאול הגל׳׳אזיל כ״קמ״ל: י) לכ״י ני׳ של רול של קדשיס בל אתמול והלמב״ס בסי׳ המשניות פי׳ מנות של חולין
 והלאג״ד פ״ד מדוכות יו״ש סי׳ הרש״י ומה שאמרו בנמ׳ מהו לחימה הואיל וכתיב ועמך כמליבי כהן אפילו מנות לחול נמי קמ״ל קשה לפרש לדעת הלמב״ס וכבל הקשה הלחס משנה בפ״ל מהל׳ v״p הלכה כ'
 יתירוצי דחוק כמו שהקשה בעצמו ע׳׳ש אכל נאמת אין כאן קושיא דהליך פשיטא משוס לכנר הנא לעיל מפיס עט בניו וב״ב אבל עס אחרים לא כנ״ל. ומשני להכא בכהנ־ס עסקינן והואיל וכתיב ועמך כמליבי
 כהן ה״א דללס התירו קמ״ל דלא וליפנא למתנ־חין דייק כסרמב״ם רקתני מטילין חלשים על הקדשים אבל לא על המוות משמע דמנית הם היפך של הקדשים דאל״ה עיקר הסל מן הספר ועי׳ תוי״נו:
. הכי מוכח מפי׳ ב;מ' כדלקמן: יג) הוא פי׳ הגאונים והרמכ״ם שהטא הב״י נשי׳ שכ״ה וכן הריין: יד) עי׳ בט״ז סי׳ שכייה  יא) עי׳ כהוס׳ קנ״א א׳ כל״ה בכלי: יב) פי׳ ללא נ׳ לו
 ס״ל! י״ב וס״ק ׳׳׳ר. והג׳ דבלים הם ח׳ כסילוש עשה אלון דלש״י ל״ג לו. ופי׳ שעשה למכיל והיינו סתמא למי שיזדמן ולהוס׳ בשניל נכרי לווקא. ב׳ כפיי קושיה כגמרא ה׳ינ בכלי שיעשו לרש״י על
׳ לנכרי ונהיה׳ והגאונים משוס להוי מקום פלהטא וגנאי לישלאל שיקנל במיוס שנתחלל שבת גפלהסיא והר׳ הוא  נד,מא קאי ולתום׳ קאי אאס בשביל ישלאל ג׳ בתילון הגמרא בסיטית. לרש״י פי' להוי טפי
' קוביות א׳ גד׳יה נכרי מלשון הכא כמי דפליך הנ״ס נ׳ בד״ה ליקא להיט מוכח להא מורך לה בעומד באיסלטיא אבל / לנכרי : טז) ונ״ל להתוס׳ הקשו על פילש״י י י פ ( ו  כמפולש כפנים: ט
 פניהם יש לסרן א׳ בחבירו. דרש״י ג' דיקא מתני׳ טושיה לשמואל. והוא לשיטהו דמוקי רהני׳ בסהמא מ״ל ותי׳ בעומד •יאםרטיא לא ניתח ליה לתליהודא דבא םהמיו קהכי וברייתא מוכח כרכ דמחנה
ט ללא מוכחא מילתא בכלי שיעשו לרב . ט  על מחצה בכדי שיעשו והא דמפלש פמהני׳ לא יספוד עולמית פי' לש״י להתס מוכריא ינילתא אבל כמלחן לא מוכחא מילתא ע״ש בל״ה תניא כ וותיה. א״כ מוכח ר
שי א״כ קשה פל מתני׳ געשה ארון אמאי הכא נמי ימתין בכדי :יעשו ומוקי נה מולא אליבא ללב בעומד גסרטיא ועי׳ במהרב״ח ועי׳ בט״ז כס: ין) עיי ל״ן  ופריך הש״ס אליבא דרב דס״ל בכדי ש̂י
 וכעילוכין ל״ט א׳ ועיי בהוס׳ כאן ק״נ ע״נ בד״ה ואין: ית) נ״ל להוא ל״ת ואיד. דאמלי לה. הגס שלח מצי?תי גילסא זאת אלח שהרמ:״ס בפכ״ל השמיט דין זה לעל פתח מדינה ועי׳ במגיד משנה
 שם . ואפשר שהיה לו הגירה/,! גס כאן על החהוס ולכן נכלל גם זה ברבדיו. אלא שאין זה מוכלח. לי״ל למה שאמרו על סהח מדינה הוא מפני שבימי הש״ס היו שס בתי המלחן כמ״ש ההוכ׳ מ״ל בלף
: ב) סי׳ כמו שתי' התיש׳ לעני( איסור דאין כלי ניטל כן נוכל לחלק לענין איסור ׳  ק״כ אבל לדידן שאין מנהגינו ק לא שייך דין 1ס: א) עי׳ סי׳ של״ד במג״אס״קג' . ובביאול כגר״א ו״לס״ק ג

 נישול הלי מהיכנו: ג) עיי בר״ן ועי׳ במג״א סי׳ ל״ס ס״ק ׳״ו:
 בסו?

 מעי מז
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-fci והיל) מסירץ הקיפי עמיל אגל שס*ס .  דאלזי היינו ישנים 3קשיםמאול כעין ארז
 לגלא פספוס נמי אובלא הוא ולא ממליחץ באובלא. וכיפין הישנים פספוסי כמי שרי לפס*וס
. לנלא׳׳ה גמי אונלא 7 ו  שוי אוכלא. אכל לא אמ הזירין היינו הרכין מאוד לא להשיל כ
 הוא ולא מעריחינן נאוכלא ודו״ק: ג ת״ר אין גונלין אס הקלי ויי׳א גונלין• מאן "ft רני
׳ ושוין שנולושין אמ השמימ נ5במ מ  יוסי נר׳ יהודה היא. וה״מ למשני כו׳ ע״י ע״י ואמרינן מ
, והאמרמ אין גובלין. לא קשיא הא בעבה הא כרכה. וברכה נמי לוקא למשט. והיני  ופ
. וכן שסק ׳  השני אר״י נמול ממן החומץ ואח״כ בומן השמימ בשבמ ממן אמ השתימ כו
ה הומר  הרי״ף. ותמוה הלא מוקמינן מאן י״א ר׳ יוסי בר׳ יהודה. וללילים אפי׳ ענ
ע והבא שיטי . המיל סובל ששניהם אליבא דליב״י. והכא שינוי נ ל ״  והאץ־ פסק הרי״ף מ
. ואומל הא לפלטבן והאמלש אין גובלין ע״כ אליבא לר׳ בל ) והלשב״ם לא כן סו  בכך ח
. אבל ה כ . ולל, מי׳ הגמ׳ ר י ל״ק כלל כללעיל. מאן י״א נובלין ר״י נל״י ״ . ללר״י מ ן י ר  פ
) אבל על הרי״ף [קשה] מ״ל. וי״ל לגירסמ כלי׳׳ף היה בנמ׳ והתניא  לר״י בר״י אפי׳ ענה ט
 אין גובלין א״כ גם לר״י בר״י קשי׳. ומילץ אליבא לר״י הכל. ולאו מקלי ללעיל מריך

: (  ויפה מולה פסק הכי״ן ולו׳׳ק י

: ׳ ו  [נעץ] ימל באילן וסולם ע׳יג היתל הומלץ להוי צלי צללים כ
: לפני הבהמה (  ב טתירין פקיעי עמיר. עמיל היינו תלתן כללעיל ך
: ומפספסין את הביפין אבל לא את הזיריןט׳, ( ה ת ב ש  י ב
. . טפין לאלזי א מ ל  אמר לב יהודה הן הן פקיעין הן הן זילין. קסבל שקיעץ מלי זילין מ
. וה״ק ממילין סקיעי עמיל לשני ׳ פי ו  פי׳ לש״י מעיין: אלזי פי' לש״י [ארז](אלץ) עץ נ
. אבל לא את הזילין לא לפספס ן י ס פ ס פ , וטפין פספוס נמי מ א  הבהמה אגל שספוסי ל
) מ״מ לר״י קסבל שיווי אובלא משוינן. מרומא נאוכלא לא ממלמינן. מ״כ  ולא להמיר ו
. אנל לא אם הזירין לפספס ׳ מ ג  למון הרי״ף ז״ל. וסנה כולם הגיהו הרי״ף כני׳ לש״י נ
 אנל ממירין. וקשה סל פירושם, חלא להיה ליה להנקמ בחדא. והכי [הל״ל] ממילין
. מיל מאי לארזי לפירושם אכן אמריבן כקש של . וטפין ט׳ ס פ ס פ  פקיעין חילץ אכל לא ל

 שבלים. וקאמר מציס בהדייהו. אנל יגע לנינו ומצא בפירושו ויפה גילסח הרי״ף ז״ל. וה״ק
 וילופ לדרך התבואה והקשין הוא הכי. כשעליץ רטן מאול מושין משלש כריטמ חל כריכה,
 ומיצעי לא רכין ולא קשין עושין ממרי כריבומ מלא וישנים היינו קשים מאוד ועושין חל
, וניפץ ל א . פקיעיןתרי היינו היצמי. זירין סלמא היינולכץ מ ' . וס״פ לממני ( ז ה כ י ר  כ

) בסיף בלל גלול: ה) נלי׳׳ף הגי׳ מ!חני׳ בשבת וגגמ' ליתא: ו) עי׳ בהגהת לנינו סל השים שכ' על גי׳ סרי׳ף ונבון הוא־מאיד: ין) מצאתי יפיר׳׳ח מדסס מחלe גווילנא ממש  ד
; י) עי׳ במגיד משנה נס׳ נ״א מסל׳ שבס הלכה ל״ג: ל ״ ) נראה מסשכ׳ כל זה נשם הרשנ׳ם הוא ש״ה וצ״ל הלשנ״א ועי׳ גכי׳י שי׳ מ  כשי׳ לגיגו: ח) טי׳ נעול סי׳ שנ״א: ט

 סליק מסכת שבת

 הגהות וביאורים על תוספתא מסכת שבת מהנרא זל
 אמר המסדר (בד׳ ירושלימ) מצאתי הגהות נוספות על התוספתא ובאורים, ואיידי חוטרי מידכסי ולבן צרפתיג

 לכאן [וד&ימנים הם כפי התוספתא שנדפסו בש״ם החדש ד׳ ראם בורלנא]. וכן עשינו גם אנחנו. (המדפיפים):
. וגו ממוין הנסרים מגרים א ״ ל . הוא וויל׳א נ ׳  שופר. משוס לאוריימא : בקיסם ט
ה שנותנים האומנים אומנחן עליהן. בצאמם . וכל השמים כאן הוא ה ו  שלנו משוין משיות ק
. ריל הדין של י ו ס אמרו השוכמ כ  לשוק שיכירוהו בני אדם מאיזה אומנות הוא: בו טו
 השוכח אמרו והיו חולקין בזה בימ שהאי וב״ה ונמנו ורבו ג״ש כוי ד): אמה מושה כל
 ששה. שי׳ ולא בשבמ אבל מלאכה הנעשה ממילא שפיר דמי: [ה״י] ולא פוענץ עמו על
 החמור: ולא מגטהין עליו משאוי על כתיפו דנראה כהסייעו להוליך בשבח: [הי״א] עוסקין
: ה י ע נה: קילור. מחטשמ: איס&לנימ. ר י ם. מושין נגר קטן משפמ המעיין לג  מי
 נפלימ כלי כסף שמציילין בהן צולומ מעשנץ אוהן בגזרית והן משחירות וניכרוש הצורומ:
ודף: לחיים של מים . וכ״ש  מוגמר . לבונה ומיני בשמים מהעשנין הבגדים שיהא ריסן נ
ם. מפני שמןממס ו ז י  :לחיים של יד ושל חמול שמצווה על שכיממן: בכלי שיעחנו מבעו

 קול ואיכא זילומא לשכת :
 £לל) ב [ה״א] שאץ שורפין לא את הרוהומ . משוס דהוי ליה י״מ משה ול״מ דהייט
. ואין עשה דכאש משרשו לוחה לא תעשה ועשה:  י שבת שבתון ונא מבערו
. היסק גדול שהאחל מנעיר את מבירו: [ה״נ] צרי. הייט שמן לה ו  [ה״ב] לעשותן מל
. לאפיקי שמן לגיס ועיעלן וצלי -י שאמלו חכמים. כנין מםולי : טוצא מן הפרי ן  אפרסמו
. ׳ ע . ר׳ שמעון פזורי מ פ מ  דמתנימץ: הה שאמרו חכמים ומלליקין בשמן פקועות ו
 כצ״ל ולא כמו שכתוב בגמרא. כי לפי גמרא מה מיסיף ר״ש שזורי הלא גם הת״ק מפיר
. ר מ ו נפש. שאמר אין לך לכר אלא מה שאמלו חכמים שאסור. והשאר הכל ה  שמן מקומות ו
בא. דאפילי שהן דגים ומעלן למסלימ אפייה מתיר. ומה שהקשה  ניבל השתא השמיענו מו
ס היינו ת״ק איכא ט מ ו . ס י ו : סומכיס אומר כ (  בגמ׳ הומכיס היינו תייק ל׳׳ל ל״ש שזורי ה
 נינייהו לרב ברונא לקלי ע״י ממלונות כמן כ״ש ולא מסיימי: ג׳ מל נ' • לקבל עומאה
׳ אצנפומ: והסככין נו סוכה . דאין מסככין בלנר המקבל מומאם : מוץ מהפשתן דאיקרו ג  נ
געים: [ה״ו] עיש וחלסימ - מצעכי השמן  עץ לכתיב ומממנס נפשת׳ העץ ומקנל מומאת נ
. הוא נלגיל גלול: שמאיר ותלליק שהמלח מצליל השמי ל  ושוהה ולולקואינו דולק מהל : ט
 ונמצא השמן צלול ונמשך אחל הפתילה יפה: ממלין בליושי הוא מה מכושץ 5' ששופרמ
. ומוציאין כל מס [שיש] נחבימ: ע כ ח ומוצצין השני מ ט . ונומנין הא׳ נמוך מ  ומדנקין זפ״ז
א ישן:  וממיפין לחולה. שיש מולאמ שככמעיפין הן כלי קמן שפיו צל מל מומי מ
 [ה״ז] שמבעיר(העליונות י; [המחתונומ] שכשהוא חומה ההפך הוא ונמצא מנעיל סמממונומ:
. הפט שלא כיון: [ה״ה] אין ממבילין י.ותן ביס״ש. שכיון ר ו ע ן פ ד נ  להחחמם מ
 שאין ראוי להשתמש נשבת מפני שצריך המרב פהש לא ביתן כיה״ש ללמומ אצלן: הפכי
 שצריכין הערב במש. והוא יסבול שעדיין יום הוא והוי לכלי ה״ש • ויש.;מש נלא'הערג
. היא נלמ ה מ י ׳ לנקי מ  שמש: בולל המומאס. איבו צריך העלב שמש ו): [ה׳׳ט] ג
. ר״ע ׳ ת: ר״ש בן נמליאל אומר הקלפ ט ר. שכשאינן משמרות ממו  חלה והדלקת הנ
 הקדש שמקדיש ע״ה מאמינים אותו משומאה. וכן חמאומ שהוא מביא וכן מעשרוש.

: (  ואין אנו אומרים טמא עבל הוא ן
. שהולכיןאחר רת. אע״פ ש:ם נכמרים אחר כך עו  45רמ { [ה״א] שנתן עליהם נ
. והואיל וכל איםולו אינו אלא גזירה 3מא יחמם וזה  י לעמו שרצה לקועמו
: [ה״ה] כמורם ( . זכי לעם רביעית ט י ' ישמעאל ט ל  שגילם לעמו מוסל ה): בלל אמל

 וממוני*

 הגהות
א בי׳ י״ב בקיסם שבאזנו ולא צבע בדוגמא שבטארי:£יב [ה״ג]מוז יעמו אנשי קפוטקיא ״ £ 
 *אין להם לא זח ולא זד• [אלא נפט! אין לך אלא טה שאמרו חכמים ומדליקים בשמן
: ׳ שטעון ש1ורי אומר מדליקין בשמן דגים ובעטרן םומכוס אומר כו׳ א)  פקועות ובנפ* ר
) * פ״ג [ה״ד] סי׳ ט״ו ט״ז לא נמצא בכ״י: ׳ י״א) [ה״ן] בכ׳־י איתא ״חטאת׳ ב י ס  שם (
 £1״ה[ה״ב] סי׳ ו׳ חמסריכיןויפעיל את הרצועה לתחת:פ״ז[ה״ו]השופךמ«ס לר״ח ואמר חרא
 ח״? מדרכי חא&ורי אם מפגי חרשין סותי־יפ״ח [ה״ב] האומר מרפא הרי זח מדרכי חאמורי.
 ר״א בר׳ צדוק אומר של בית ר״נ חיו אומרים מרפא. ולאחיו אומרים בביח״םמפני ביטיל
 תורה, האומר יתיר: האוטר »שתח ואותיר אשתה ואותיר ח״ז מדרכי האמורי שתו והותירו
: איזחו ( בי ) ״ג  לא מדרבי האמורי. חמרא וחיי לפומ רבנן לא מדרכי האמורי: שם[ר,׳ץ] םי׳ י
י עתים  סעונן ר׳ ישמעאל אומר m רסעביר שבעה מיני זכור על העין. ר״* אומר אלו טחנ
ת. והב״א אלו  בוי: מורי ערבי שביעית להיות יפ־ת חטים ועיקורי קטניות שלהיות רעו
 אוחזי העינים יה״י] סי׳ ב״ב לאידרא ליטא חכי ננעצתא כמחם כי׳יפ״ט [ה״ה] ר״ש בן אלעזר
 אומר כל שהוא נשר להצניעו והוכשר כיוצא בו לחצניעו וחוציא בשבח הרי וה חייב חטאת :
ה יוi סי׳ ט״ז קם; נמחק בכ״י. [ה״י] דוכסוסטים כדי לכתוב עליו את המזוזה.קלף כדי לכתוב ] 
 עליו פרשה קטנה שבתפילין שהיא שמע ישראל נויל נדי לכתוב עליו פרשה קשנה שבתורח
/ י [הין] נאכל הראשון כו י ׳ ב] פי׳ ם.חולםית:£  [שיער] נדי לנבל ג];3הי״א] מי׳ ל״א.כ לי ו• [הי
 הוציא בחצי גרונרת ונתנו ברייה וחזר והוציא כחצי גרוגרת לריח אחרת אש העבירן דרך
א [ה״ד, עומק גשרה טפחים ורחב ד'חייב , שוח ברשות חרבים ועשוי ״ י  עליו חייב : £
 מדרון לרחי־י אם יש נובח י׳יטבתוך ר״א א״צ לחי וקורה , רח״יחשופע לרח״ר חדי הוא
 ברייה. שוח ברחיי ועשוי מדרון לרשות הרבים אם יש גובהייט בתוך דיאטות א״צ לח*
T [ה״א] הבונד. כל שחואחרי ' ' f i : ב י י  ופודזז • נהי״ג־) סי׳ ל״נ חייבין. נמחק וחונה ח
] בדם קרוש בחלב הקרוש ו ״ ה J 1 נהייה] םי׳ כ״ד. הפסיק .  זה חייב אהד נתן את האבן
׳ כ״א ר׳׳ט. [הי***] סי׳ ל״א. ד׳ אליעזר אומר י ] ס ט י ה ג [ ״ : פי

ת  י  ,פטור״ על ?לח ז
 הטרגיב קנה של מנורה חייב . ושל םיידין פטור . ר׳ סימאי אומר קרן עגולה חייב

 ופשוטה פטור : %*"[~ [ה״ו] סי׳ כ״ד ולא יהא מביא כלי אחר וקולט כלי אחד ומצרף
 נזדמן לו אורחים מביא כלי א׳ וקולט כלי אחר ומצרף ולא יקלוט : [הי״ג] אסקליא . טי׳
פ נשימ ע״פ כותים אלא מצמרפין: ס י פטיז [הי״ב] ע ו ב י ק ל ס .ר,י״ד] ולווחים ״  סילמ. י

 ביאורים
. לממועי הא דר״י דאמר ב׳ נמים אצל ב׳ צלי ר״ה הוא פושה לחי ת א זהו לה״י ד  מ
 ׳ או קולה מכאן ומכאן והוי רה״י: גמורה . מה״ד ט פליגי רבנן עליה דר״י
 ה״מ למלמל אבל לזרוק למוכה הוי רה״י קמ׳׳ל: זו היא ר״ה למעועי אידך דר׳׳י דאמר אס
׳  הימה דרך הרבים מפסקתן יסלקנת לצללין: גמורה. אגב רישא נקמיה: אכל ים ט
 והכרמלימ. פריך בגמ׳ אמי כולהו לאו כרמלית. כי אמא רב לימי א׳׳ר יומין לא נצרכה אלא
. הך מילתא ׳ ו  לקרן זוימ הסמוכה לר״ת כזה מצר של רבים ומבואומ כ
 לאיו החילוק ז׳ רשויומ לנץ ן עירנו ונץ לא עירבו הוי רה׳׳י. והמוציא
 מתוכה לל״ה והמכניס חייב | חמאמ: לקריאת המגילה, משום פרסומי
 נישא: ולקליאמ הלל. משום מיטב הנס שבעשה בעת הסיא: ולמקיעמ

: ג) ובן 'הוא בפי׳ על ו ל ו ל  א) פן הוא בכיי וללא כמו שהובא בהגהת רטט הנדפס עס ס׳ מנחת ביכורים. והן מצינו במשניות שהגיה לבינו בגמ׳ נגילסא מזאת . ב) והן מוכח מ
. ונראה לי בדרך אפשר. למה במאמר זה איתא אמרו השוכח כלים מחת הצימר גע׳׳ש עס חשיכס. ויזוא המוס ׳ ו  משניות : ד) קשס אמא, לא בתנ רבימ ביאורו על 9נאמר הקולש כל ?מנולמלין מביאי! נ
. וע׳׳ו ניאר רטנו מה פטאל • אלא שהמעתיק לא סטו ׳ לפינות . י מרו וחלקו. ונמנו ורגו : פס חשיכס״ שנ״ל ,יב״ש חלקו עם כ״ה׳׳ וא׳׳כ ׳B כאן נ " מ ?  נ:נ/ל מה מין ע״ש לכאן ולבינו הגיס כמקים ,
xi ז ה ט ״ קישיח ל5״י פל סי ל / ע״ג: ז) מתרץ נ ן לפרש כן: ו) עי׳ לכ״י ייג ע׳׳נ נר״ס ©אוכל אוכל. ועי׳ ח^יגה ? י  ההגיס והעתיק במל הסוששסוס: ה) לפי גירםת רבייו סשונו 58ר

ק : ט) עי׳ ירושלמי נ!״ג לפנס הלנה6׳ ; ) מכורן טם קושיה כתוש׳ ל״ו ע׳כ בדי0 לא י  j׳ נל׳ה ונמסרו: ח



 שנות מסכת שבת אליהו ח

 ומול קולא אחר היה אומר: [הי״נ] נעורת של פשתן לקה הרי הן כזבל ואשור(השמין בו:
. כך היא לרכה לעשומ. קושרץ הממושלמ ׳  פרק ף, [ה״ב] במטוטלת המלויה כו
ס 3ו הרוח. ואם רוצה מיכנש בו הרוח . ממירו מ  1 בחועלמו ובזנבו. ואינו נ

ח. הוא פי׳ , ומ״ש שיכנס בו הרו ו ב נ  מחועימו ומתגלה ובכנס בו הרוח. וא״צ להמיר מז
 למה ממיר שימס בו הרוח: [ה״ד] החולחלץ. פי׳ רפויין שיכנס המים : ובלבל שלא יכרוך.
. פושין הפני עין ׳ ו  מפום שעעכז שמא יהיה א׳ פשתן וא׳ צמר : [ה״ה] בזנב •שועל כ
: [ה״ז] שלהעה  הרע : קלסמלין הוא קופה תלויה בצוארה: זה מומר בבהמה אסנלל קאי

. ללא שלפא וממויא ללא מגליא שערה:  השערה יוצאץ בו
 6רמ ז [ה״א] קומי הוא מה שלפניו כמו חצי הראש: והעושה בלורית. שהספר סביב

 ״ סביב ומניח באמצע כמו הבכרים: גורגרין. שמגגיע הגרון:
. וקמשמע לן ב׳ לברים. חדא שרה׳יי אינו מבעל רפות ׳ ו כ א [א] הזורק ו מ י ף £ 
 י והצשרפין. ומול קמ״ל שאינו חייב על הכנסה מרה״י ועל הונאתו ט):
 [ה״ב] ואפילו הן כבקעה. פי׳ ואע״פ שהלך לרך כלמלית: [ה״ג] רש״א אם יש במקום
: [ה״ה] ובבור. פי׳ בלא ים ל״ה אין מבעלין ץ ל מ נ  כו׳ ואע״פ שמכישה בהי ים אין המים ה
נה, אבל לא ם. פי׳ על דרך לופני הספי . ר׳ יהודה אוהר עמוקה כוי המוכה לי  הלה״י
 מים למונה שהוא מכרמלית (לר״ה) [לרה״י] הא גבוה עשרה סבל ר׳!י הותר אפי׳ מי:
 למוכה שהוא לרך מקום פעור ובזה קשיא על הפוסקים לסבלי מופר למלמל הרה״י לר״ה

: ( . דהכילא סבל אלא ל׳ ימרה אבל לחכמים אסול י ל  ללך מקום פעו

. אבל להשתמש החולין או הכלים שהמביל מליא בפלוגתא דלעיל להואל׳ י ו  ,המשכיל כ
 מאיל ול׳ יהולה • [ה״ו] שמונין לפנימית. פי׳ שמונים השנים לצולך מללה ורבעי
. וא״כ ממה . אבל אין מובץ לשבתות לחשוב באיזה יוס בשבת נ ה מ מ  באיזה שנה בשביעית נ
 לא יוורע שנעעה בשבת: ל״א ט׳ על השביעית לחללו. ואמרינן בירושלמי מאי בינייהו.
. שלשים יום קולם ם ד ו  זאמרו לאיבא טנייהו לקולא ולחומרא . דהיינו היכא לנעעה ק
 שטעית . למממיל השנה משביעימ ואילך. נמצא להך לישנא למונין צדד למקור. שימשנו
׳נ איפכא נהי להייבו ר. וכה!  לערלה ולכל מילי משביעית. להך לישנא מחשלו א״צ למקו
 מבממת ל׳ יוס קולס שמינית . ללשון א׳ ימט משמינית וא״צ לעקור • וללשון ב' לנמשדו

: (  צריך לעקור שהרי בשביעית נממ ז
.  פרל] ד [ה״ב] וםשתט&ץ בצונן. זהו לשימת מיספמ אבל הגאונים ל״נ בצונן ת)
 י מחופין בנסרים אבל אם לא היו מחופץ בנסרים לא היו משהמפין אפילו
 בצונן משוס משלא שיאהרו שבחמן בשמעפו: [ה״ב] ור״ש ממיר בשתיהן: מזיו לאסור .
 אמ הזיעה: לא בחמין אפילו הוחהו מע״ש: שהיו ממלאץ לו כלי של צונן מע״מ. לאו
 לווקא אלא שמעשה שהיה כך הוא : [ה״ד] וחונקין בשבת. מי שנפרקה חוליא של מפרקת
 צוארו וטפל בגלונו מולין בלאסו שיהיה צואלו נפשע ודומה לחניקה: [ה״ה] עלשה. פי'
 עריבה: ואסור ליתן לראשון. פי׳ תבלין: [ה״ה] ונותן לתוכו הים ומחזירה שאסור
: גיזי צ:5ד שגהפסק • פי׳ הה שנותנים ה נ  למלעלה רקנימ: [ה״י] קמבלא . הוא עור ע
ק היה רשב״ג אומר. כלומר : ו ן י ד ס  לסחורה: [היייב] גלופקרין הוא בגל מבה יומר מ

. ועי׳ בפאת השלחן כסימן ב׳ העיף י״ב ובסי׳ כ״א בסוסו: ח) עי׳ מ״ש בם׳ נירה במש;ם ני: ט) וכן הוא כפיי׳ על המשניות •־ ט) עי׳ / טה בשנות אליהו שביעית ס׳׳ב מ״ו י  ו) ע
ק כ״ד כ״ה :  נלן צ״׳ח ע״א ברש״י שם ועי׳ בדף ס׳ נ1׳א ־. י) עיי בדף ק׳א ע״א בתום׳ ד״ה ר׳ יהודה ועי׳ נסי׳ שנ״ס בביאור הבריא ס׳

ה נ ש מ ר ל ד ח יש פ נ ס  מ

. ״ק) נעתקמכי  מהרב הגאון הגדול המפורסם וכר כקש״ת סו״י׳ ישעיה (פיק) ברלין זצ״ל אבד״ק ברעהלויא (
. מ״ה עוד כחב מר ב1ה״ל מיש הרא׳ש וכו׳ ובעיון וכו׳ וטעות הוא וכו׳ אחרי העיון  השיצ לי
 עמדתי מרעיד בערוך בערך חזן כתב בפ״ק לשבח וכו״ וכפי׳ הזה כתב לש״י שה נ״כ הדמותי וכצלמז
 והנה מעתה לא על רטנו הערוך לבד כי נס עללש״י תלונת כרא״ש אכל באמה שניהם צדקו יחדיו
 לאמו מי לא מורו לחזן ג״כ היינו שנקרא שמש הלא הך שמביא הערוך מיד בסמוך מגמ׳ דפ״כ
ט מ ט׳ עכ״ל הזהב [גיסי הגאון המחבר העתיק כ  דיומא וכו׳ א״א לפרש בעני[ אחר רק לכמשין ו
 ובלשוני אשר בחבהי אליו תוך שארי דברי׳ הרבה ופעמים באתי בקצרה. לשי הסכמתי הפנאי] וזה!
 חשובהו בז־יל. נ״ל ליישב קצת לברשיי י״ל למפרש נמי שמש והא שנהב המקריא את ה שיעה כו׳
׳ המנהג להקלות לפ;י הקוראים  אי! פירוט כמקרא לפניהם המשה שהרי בימי ממר כש״ס לא ט
 וכדמ׳ במם׳ מגילה ס׳ הקולא עומל ויושב ובעיר וליי או״ח סי' קל״נו עיש הלא דפרושי שמ:
 המפח שמכין האנשים הקוראץ למחר ומסדר אותם מי שנקרא ראהו; ומי שני בו׳ ע״כ מ;הג העיר
 והקמתם ומגיל לכל חמד מהם ראש הפרשה מצריך לקרות למחר כדי שיסדר אותה כלעביל ר״נו
 כמ״ש העור סי׳ קליע [ומלת מקריא שררש״י הוא ממין הכבד הנוסף קראוהו ־::דקלקי׳ בנין
 הפעיל או מפעיל ויוצא לשני פעולים ואותו המיועד מ; השמש לקלות פטל אהר והקריאה העולה
 שני׳] אמנם על העלוך שבשר גוהיל שהוא צליך לראות היאך יקלא וחיך קולא [לפני צ״ל] בני אלם
׳ משמע בהדי׳ לעל הש״ז העובר לשני התיבה קאי כתב הלאיש שפיר ועעות היא דמדלא פי׳  ט
 שמש טת הכנסת משמע דס׳ל דמלת חזן דבש״ן קאי וזה אינו מהך דמם׳ כופה ורק דאכהי קשה
 כמ׳יש רפ׳׳מ נ״י שהרי העלוך גופי׳ מייתי הך דמסלן לחזנין וסך חזני מתא דכ״מ והמה ודאי היינו
 שמשי,׳ א״כ קשה על מ״שהרא״ש וטעות היא שדרי כמו שמוכרת הערוך לפרש חזני[ סנ״להיניש לפרש
 הך לשומה ואפשר שהיה להרא׳ש גילם׳ אחרת כערוך ואנכי נס אנכי לא ראיתי רק בשפר מוסף
 הערוך כ׳ בקשתי ספל הערוך ולא •השגתיו עה״ל גיסי הגאון המחבר הנ״ל והעתקתי מרו: חיבת
 הקרש כל דבריו של גדול שפתי נדיק ידעו! רצון ליישב מס ששאלתי לדקדק שלא התרעם הרא״ש
 נמי על פלש״י. בלס במה שכא גיסי הגאון להוכיח נמישול שהרי בימי חכמי סש״ס לא כי׳ המנהג
. עקימת שפתיו הוה מעשה שהי׳ מעתה פי׳ העלוך שכתב לפרש המשנה להכא שהוא ׳ ט  להקלות ו
. להייר ׳ ו נ  צריך לראות האי־ יקרא וכי' קשה שהלי בימי חכמי כמשנה והש״ס לא היה המנהג ו
 אני אומר דגם בימי השים שהיו העולי׳ קוראי׳ בעצמה מ״מ הגע בעצמך אמו מי שלא היה בקי
 בנגינות כעעמים או שקילו פגום או נמיך ביותר או שקורא לאלפי״! ע״ני״ן וכה״ג ונשישא ל::״ש
 הב׳׳י בסי׳ קמ״א בשם ס׳ האשכול טס״ל דהא דחנן בס׳ הקורא מת כמגילה עומד סומא אימ
 קולא בתולה היינו לימר דאינו קירא ע׳׳ה אבל אוקמי איניש אהרינא שנותח ורואה והסומא מברך
 ועומד כצדו שטר למי וכוי הרי מבואר להדי׳ דגם בימי חכמי המשנה היו מקרי! לאותן בני אדם.
 ובזה יתגאר הדק היטב למאיר לשון העריך י שכתב שהוא צריך ללאית היאך יקרא והיאך קורא בני
 אלם לקרות כתורה. על כרנה רצי׳ אמריי גכפילא שהוא צריך לראות היאך יקלא והיאך קירא בכי
 אדם לקלות בתורה [כלומר לאותן העולים שאינם קוראי׳ בעצמם אלא עולים על מנת לתקרות לפניהם.
 ואות! בני אדם הקורץ בטצמם והחזן צריך למידע לאש הפרשה להגיד לכל א׳ מהעולי' שיט׳ יודע
 לסול אוחם כלעביד ל׳ עקינא וכמיש גיסי הגאי! מ״ל] עוד זאת אדרש . להגיד מראש אחרית
 דבריו של גדול נמה שכתב ואנכי גס אנכי לא ראיתי לק בספל מוסף העלוך וכו׳ ראה לאיתי
 מפני שהספל העלוך לאו לכל מצוי ואפי׳ לגלול הלור כמוהו מדבריו ניכר שאינו בקי בהן ואני נחתי
 הודאה על מלקי. כי כבר מורהו של לבינו העלוך חשקי . והייתי כחוכר חיבול מחוכם לברר
 ולהט!. חיבורי הפלאה שבערכין. ובאשר בל אומן כלי אומנה! בידו צריך. יגעתי עד שמצאתי כל
. חלשים גם ישנים . עודף על  דפוסי העריך . והרי הם בינם תחת יל/ אשר אספתי איהס במאוד,
 אותן שמכלו בשפחי ישנים. ובטלהון נדפסו לברי העלוך כמו שהעתקתי למעלה והן הנה דברי
ס מחבל זולתו. א:ס בדפוס אמיש ישק״ט הוא  רטנו כחן בעל העלוך ולא נמצא בכולן דבלי ט
 לבלו. נמצא שטסיף חכם א׳ בשמו ר׳ בנימין מוספיא ושם ידו. בראשי תיבות. א״כ המולה
. והוא לבדו. עשתה והי׳  אמר בנימין. וגס שם שם לו מצנ יד ריל תמונות בציור להורות כי ידו
 לאות טל ידו . הושם דברי המוסף בין שחי חצאי ענולים למען הפריש. נץ ההיספה ובין עיקל
. נראה לעולם . כי מה :העתקתי בשמו, הן ה! לברי הערוך ם ל  הסירש. ואשר על כן מדברי ט
ז שילסי מיד ס׳ה לברכות]: ג [חוי״ט] י״ת באטת אמרו פירשו הר׳׳נ בריש י [ושמיש בם׳ מ ^< 
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. כך איתא במשנה שבגחלא : ׳ ט  פרה א משנה א ושתים שחן ארבע בחוין כיצד ו
ח ובעל הכית וכו׳ . לכלא דידי׳ לא חיילי. (לע דתוס׳ בדף ג׳. ל״ה ״  1 [תויי׳ט] י

 בבא לרישא וכו׳ תירצו דמייל׳ מכלי והחפץ של ככלי דאפילו מכניס ומוציא כל היום אין כאן
. כמ״ש בערוך שצריך ׳ כו  איסור כלל טון שאי! החפן של בעה׳ב ע״כ : ג [תוי״ט] ריח החזן י
 לראות היאך יקרא. ז״ל הערוך בערך חזן בשיק דשכת דף י״א. >אמת החז! רואה מהיכן תינוקות
 קורץ פי׳ הוא שלית ציבור והרגום רואה חוזה שהוא צריך לראות היאך יקלא יהיאך קולא מי אלס
 לקרות בתולה כגמ׳ רפיב כיומא דף כ״ל: דתנ! כסיה דתמיז מכרום לחזנים היו מפשיטי! אח
 מדיהן כסיף גמלא דפרק השוכר את הפועלים התם [בחוזי צ'ל] בהלני מתא פי׳ כומרי מדינות
 שחייבי! לשמור שמירתא יתירהא עיכ . וז׳׳ל לש״י כפיי המשנה החזן. חזן הכנהת המקרא את
 הפכעס קרואים בתולה ופעמים שאינו יומנ היכן צריכין לקרות למחל ורואה היק קורי! תינוקות
ת רבן בשבת זו והן קילץ בסדר לאור הנר בבהה״נ ויידע שהיא פרשה של וו לישנא אחיינא  של ט
 חון מלמד תינוקת זלואה היכן יתחילו למתל ע״כ . יזיל הלח״ש בברכות פרק אין ממרין סי׳«״1
 על המשנה דהיה עוכר לפני התיבה וכו׳ וריח ו״ל הי׳ אומר דאין שיצ יכול להפשק ולקלות
 כמיס וכו, והא דאי לי׳ בסוטה ל״ח. ללשנים קולא כהניס אחז; קחי ולא אשליח ציטר וכן הנא
] אמור להם מלמד שהחזן אזמר להם חמלו ובילושלמי דפלקין קאמל ובלבד Y i בספרי [אומל לה׳ 
 שיהא החזן ישראל וכ״כ בפי׳ ל״ח ז״ל לשנים קורא החז; נהנים אבל ש״ן המפסיק עבדה כיא
 בילו ובערוך סי׳ חזן שין ושעות הוא לחון הוא [המתחזק צ״ל] המתעסק כצלני בית הכנסת וש״ן
 הוא כמוציא את הציבור ילי חונתס בתפלה ועור אמריי בטט: ל״ט: אין הכהניס רשאים להתחיל

 בברכה עד שיכלה הדיטל מפי כקורא ובספרי קאמר אין שין לשאי להתחיל שים שלום טו שיכלה
 ימן מפי הקהל אלמא ש״ן לאו היינו החזן הקורא ע״כ, וכתבתי בהסלאה שבערכין ד׳ ד!׳פ הרא״ש
׳ וטעות הוא וכו׳. לא על הערוך כוונתו. לא׳כ למה הלי׳ דוקא על הכירוך הלא גס 0  ובערוך 1
 על רשיי בלשו! הראשון תלונתי שפי׳ הכא החזן רואה דהיינו הש״ן הקורא כאשר העתקתי לשוני
 לעיל וכוי סי׳ הערוך בפי׳ רש״י כלשון ראשון בכוונה אחת ומדוע לא כתב הראי ש כזה גס על פי׳
 רש׳י. והו לדברי הערוך מבואר היטב לודאי גם איהו מורה לחזן כנאמר בלוב מקומות הוא העשק
 בצרכי נהכ״נ. והפל על זה שהרי העלוך מייהי בסמוך לזה משנה לתמיד בפ״ה מסרום לחזנים
 היו מפשיטי! את בגליה[. ושם א׳ א לפרש באופן אחל אלא שמשי׳ וכסי׳ הלמבים והריב דהיימ
 השמשי[ העוסקין בצורכי במרק [יכן בשבתנ׳ו. לחזניהן סירש״י שמשיהס. טול בס קל״ט. שנעשו
. ונשיכה נ״א. וחזן הכנסת פרשיי שמש הציבול. וכן טומא ׳ ט  מקל לחז.יהס פירש״י לשמשיה! ו
 ס״ח: סילש״י והל״ב שמש ובסיסה מ׳: פלק ן׳ מיא פירש רשיי והריב שמש הכנסת שטורח עםקי
 הכנסת עליו להכניס ולהוציא להפשיט את התיבה ולהכין הכל. וע״ע בסוכה מ״ב: פלש״י החזנין
 שמשין שהיו שם לצורכי הציבור ובמכות כ״ב: עיש נדפס על הגליון בשם הרש״ל. ובסנהדלין יז:
ח פילש׳י שמשי נ״ד להלקות החייב ולהזמין בעלי לינץ לדין] אולם ברור ראינו כי הערוך  ושני מז
ק תיטקות קורץ . לא מני לפרש דהיינו .׳:מש  ונה רש״י בפירש מחני׳ להכא בשבת התז! לואס הי

 .;מתעסק בצורכי בהכ״נ כי מס ענין לו ומס חועלת יגיע אליו אס יולע היכן תינוקות קורי! או י
. בכ[ היט־בו אשר לברו העלוך ורש״י לחזן הנשנית במשנה דהכא פירושו שליח ציבור המקלא  לאו
 אס שיעה י-קלואים וכלי שיהי׳ יולע לקרות למחר כואה היכן תינוקות קולי!. ועל צד הרחוק י״ל
 זטוגת הראיש הוא על מי שרוצה לסרש נגל ר״ח ולומר רהש׳ן רשאי להפסיק כקריאת כמים והא
 ותניא בספרי מלמל שהמון אומר להם וכו׳ היינו שין וכלאי׳ בערוך במשנה להנא שפי׳ חזן היינו
א . ור״ל מי שריצה למש הבא בדבלי הספרי הוא טועה לחזן  ש׳ץ . ועל זה כייס הרא״ש וטעות מ
 הוא המתעסק יכו׳ ובזה גם העריך מודה דפי׳ הספלי היינו המתעסק [שוב מצאתי שבמקצת זבלים
 כוונתי דעת הגדול הב״ש גסועה ונתתי הולאה על חלקי] [אכלא בזה שכתב הלא״ש ועוד אמר•'
. . 0 זכיתי להולמו כלאי׳ זו ׳ ו נ . ונסשרי קאמ׳ אין שין רשאי ו ׳ ו כ  נסוטה אק הנהנים רשאי[ ו
 כלא לאין מספל ראינו כי המטוץ אחד נקרא בשנים ושלשה שמות ומה שכתבתי בז: תמצא בננ׳י
 ס׳כ לברכות ומשס גאלה]. והנם גיסי כגאון בספר זכרץ יושן חלת אז׳מ סי׳ ייג לף י״ו
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 השתישן בלילה ונו׳ צ״ע זנסוגיא אמרינן יאלא ולכל השרופים אין במשמעו של יאלי נחפיפ. אממ
. ׳ ו כ  בחבורו סיב מהלי שבת לין ייא כתב לא תצא הסרה כעור הקופר וכו׳ שלא יינק ממכה ישח ו
 והארכתי עור קצת בהסלאה שבערכין]. ואתן תידה כי הנוסחא שלפני במשניות ובסי׳ הר״ב הקופ״ר
 בד׳ ולא נרי״ש הוא הכטן וראיה גדולה ממשנה ה׳ פ׳׳ח לכלאים לחנן הקופד וחוללת וכו׳ ופי׳ הל׳יב
 הקופד שרן שגופו מלא קינים וכו׳ וקורי! כלע״ו חריציו ע״כ וכ״כ הרמב״פ בפרושו הקסוד נקרא
 בערכי קופור וכ! לשון הראיש שש הקופד למורש קיפול תרגום קוסלא והוא שרן שנושו מלא קוצים
 וכשיגע אדם בו יכפיל עצמי וכו׳ ובלע״ו נקרא ארצין ע׳כ . וכן סירשיי כיש.יה י״ד ביג למזרש
 קפד. קיפיד הריצין בלע"! ע״כ ומלת קיפוד נמצא עול ישי1יה ל״ל י״א וכן צפניה ב׳ [וכמתירגמן
 יש מקים עיון שהביא בשר: קפד גם קיא כישעיה ל״ד פטיו אמנם ככל התיקונים איתא כמה קינה
 קפוז בזיי״ן ופילפ״י קפוו היא קפ־ל] מכל הלין מוכח לגס הכא במשנה ו;מ׳ [ובהל המפרשים] צ׳נ
 בעור הקופד ולא בלי״ש והער ה:א«נ אשר משיו חנו מיץ בכמה טסחאות הוא הערוך שכתב בערןי
 קפד ל' מהיל קפל. בפ׳ במה בהמה . ולא פרה בעור כקופד וכו׳ קאת וקפוד. שמה קננה קפול
 [וצ״עכמו שכתבתי למעלה על המתורגמן] תרגום קיפדא בלשו! ישמעאלקופוד ובלע״! ריציו ע״כ.
 מעתה שוב אין להרהר ותדע באמת כי גם בכל תקיגי שבת נדפס שלא כהוגן הקיפר ברי״ש וצריך
 להיות הקופד. והמורה על האמת ישלח ידו להגיה ולא יקסד: שם [חוי׳־ט] סוף שיח דית פרתו
. משמעות התוי״ט ללוקא מנח הקושיא וחרא פרה והא ׳ ו כ . בש״ס מטם רהיט קתני פרתו ו  וכו׳
. איתא הנא לא  כמה ה״ל וכו׳ הוכרח לומר דלאי שלו היתה. אכן בסוגיא דהכא נ״ד: וטצם כ״ג

 שלו היתה וכו׳ הרי להדיא מברייתא משורש הכי ויש ליישב קצת ;
ק ף א בסשנח ולא בשנטטין. בעלוך בער־ סנבועין כתי כבל פרשנו בערך אב ועיי! בעק־ ר  מ
 1 אב א׳ כתב פי׳ נטן על סרטטץ ע״ש ורע שק במשב׳ג וכברייתא נ״ז: וכן בשילש ל׳

. אלא אפילו למ״ר שבת ומן תפילין ׳  איוהו איתא םלביטין: מ״ב [תוי׳ם] י״ת ולא גתפילי! כו
ט׳ אם בא לפנית וממשי להו  וכן פסק הרב בר׳פ בתרא דעירובין . לא יצא ללמא אתי לאתויי בריה ו
 ד׳ אמות [הנה כיו מבואר בסו;יא ס*א. ללישגא קמא ללב םפרא ע״ש] ובשא״ח סי׳ ש״ח כתב ג״כ
. לאיתי מזג״א סי׳ ש״א סקי״כ אהא שכתב המחבר ולא יצא י ט  זה הטעם ולא כתב כן בסי׳ ל״א ו
 כתפילין מפני שצליך להסילס כשיכנס לבית הנשא כתי כוה״ל מפני שצריך להסירם הקשה בחייט לליה
 האי טעמא פישוק ליה דשבת לאו ומן תפילי! ע״ש ול״נ דאתי לרשנוועינן דבקמיע הכתובים גו כמות
 אע״פ שהיא מומחה אסור לצאת בשבת מהאי טעמא אס לא ש:!חופה שר וכו׳ ע״כ איברא לחיקא
 מלתא טוגא לגבי דין תפילין יודיע ללט הקמיע . והלא טוב היה למחבל למנקט זה ;בי דיני הקמיע.
 לקמן סעיף כ״ה לאיילי בה!. ויותל מוה דנפקותא לבס איכא רלהטעם שכתב המחבל מפגי שצריך
מ״א. ד״ה ללמא מפסקי ס׳  להםדו כשיכנס וכו׳ שלי ליה לצאת בתפילין של יד כמטאל להייא מי
ט׳ בשם הקדיש מקינעי״ל דאיצטליך טעמא למיפהקו [ולא סגי בחששא דלמא אתי לאתויי כל״ה  ו
 בלחוד וכמ״ש רש׳י] נדי לאטל גם תפילין של יד די,״צ לחלון כשצריך לבית הכסז אלא של ראש משוס
 שיין ע״ש אמנם לפי העיקר דשגח לאו זמ! תפילי; כוא עדיפא דאסילו בתפילין של יד אשור. והלכך

 vet המה התד׳׳ט [ועמיש בליס נתלא דעילוגין בשש האני׳ רבה שכתב ישוב על קו׳ התוי' ט אבל
 משם באלה פיילי הא״ר תמוהים ונעלמים ממני להבינם עיש] נהלי לטול וטי לא התנו אלא מפני
 שצריך לכםילס וכוי [והיינו כני׳ לש״י ולא מ״שו לדלמא מפסקי וכו׳] משמע דכתפילץ של יד שלי
 שהרי פשעי׳ דליננא הטוש״ע לעיל ליש סי׳ מי; אטול לכנס לב״ה קבוע להשתין כתפילין שבראשו
 גזלה שמא יעשה בהם צרכיו וכוי משמע הקא בתפילין פל ראש לא יכנס אבל בשל יד שלי. ואע״ג
 שכתב המג״א שם ה״ה דנזלוע נמי אסול מה״ט ובו׳. מ״מ פשטא למלחת כסי לשונם משמע הקא
 שבראשו. וכ! כתב הא״ר דוקא בתפילין •שברי.ט אכל בתפילין שליד שרי ישנן מוכרחמרשיי ועיש
 דלא כמג״א וזה ליתא למיש הטור וכ״י כש״ע שי׳ ל״א דאסור בשבח ל:ניח תפילין. והמעיין בעומקה
 של הלכה צדק בה ילין. ולפי שעה נעלים מניני שכתבי העיש״ע לק בגי׳ רש״י ולא חששו כלל לגי'
 הוש׳ דחיישינ! דילמא מפסקי יגם של יד אסול כמלואל. גס לשין הל״ככך היא ליש פ״י,דעילובין
 ד״ה זוג זוג וכו׳ קשבל שגת זמן תפילי; הוא אלא שחכמים גולו עליהן נזר־ שמא הפס־ן לציעה ויביאש
: מ״ב ולא בטבלת . גירסת הי1ל ך ולא בכיכלח בכ״ף: שם מ״ה ובםנבוטין  נידו וכו׳ ע״נ
׳ ג איתא ובגלגל יפירש״יגלנל כמי גל גל וכ! נעריך י  במשב״ג ובסרטטי; עוד שמה ובגרגיר מלח כמש י
 איתא וטרגיר [ורי״ש ולמ״ד שמתח^פי! מביאל ברמנ״! נפי׳ החומש מה נמלצו מה נמרצו ואין כאן
״ח פאת נכרית אשה שאין לה לוב שיער לוקחת שער נכים אחרות  מקום לקבל אריח]: שם רר״ב י
 זמטמה בראשה ונראה כא־לז היי שערה , rt״3 רש״י במשנה ס״ל. ד״ה סאה נכרית קליעת שער
 תלושה וצוברתה על שעלה עס רתיעתה שתלאה בעלת שעל ע״כ. וזה לשין העלוך כערך פאה סי' אשה
 שאין לה רוב שיעול לוקחת שער כנעה אחלות ומשימה על לאשה שנלאה כמו שהוא שעלה ע״כ .
 וו״ל סרמב״ס כסלושו פאה ננלית כמו מגיעת נדבקו ט בער נאה והרבה ותשים איתי האשה.על
ט׳ ולא בסאה של  לאשה דרך עראי כדי שתתקשש בשער ע״כ . ובחיבורו פי׳׳נן מהיש דין ג׳ לא תצא ו
 שעל שמנחת על ראשה כדי שתראה בעלת שער הרכה וכי' ע״כ. ולשון הטישיע א״ח סי׳ ש״ג הייח
 כך היא פזם נכדת דהיינו קליעת שער שקלעה בתיך שערה עיכ. כתבתי כל לשונות האלו למען תדנ!
 כי זה שכתיב בז״מ ס ׳ תנ״ל א״ק ר׳ בזם״ל מצאתי כתוב בהגהות אלפסי החרשים ומיתר לאפה נשיאה
 לגלית פאה נכרית שלה ל״ש אס היא עשויה משערותיה אי משער חברתה לאין שער ט?שה עלוה אלא
. ע״כ. וכ״כ ההג״א סי׳ ע״ה םק״ם וכ״ש וטי וכ״כ בש״ג ׳ ט  דוקא שערותיה יזמזוכקים בבשרה ו
 למוסר לכתחלה כדאיתא ימשנה פ״ו לשבת יוצאה אשה בחוטי שער וכו׳ ללא מ״ש שחולק עליו והאריך
 בסיף הפלו בדבלים דהוים וכוי ע״כ והנה כפי שראיתי בש״ג עצמו בפ׳ במה אבה כתב בזה״ל סמך
 לנשים המצאות בכסוי שערות שלהן כשק נשואות איל במקיס קליעת שערן נושאים שערות מבלותיה;
 שקורץ קלינאציו בלע״ז מההוא דשנינו שזאשה יוצאת בפתה נכרית בשבת וסי׳ המפרשים כפאה נכרית היא
 מגכעת ידבקו בו פעל נאה והרנה ותשים אותה האשה על לחשה כדי שתתקשט כשעל והתם באשה
 נשיאה מיילי מתני' מדקאמל בגמ׳ הטעם מטס שלא תתמה על בעלה וכו׳ ומשמע להליא שמזחלת במת
 יש־אל להתקשט כהן לשער נישה ערוה דקאמל לא הוי אלא בפעל הדבוק לבשלה ממש ונלאה גש
 בשלה עם הטער וט׳ ונראה דליים •שערות דידה ליש שעלות דחבלתה כל עוד דעבידי לכסוי השיער.
א לס כדי שתראה בעלת שיער אין בכך כלום ושפיר דמי ואע״נ דאמלי׳  והן תלושות אפיס לקיטש מ
 הפ׳׳ק דעלכי! דפאה נכרית המחוברת לשערם ממש דהוי מופה ממש מ׳מ לא נאסר בשביל כך לצאת בה
 ולהתקשט יה דהא ע״כ הוה; צדקניות לק •י מל התם היו מתקשעות בפאית ההם ובנשואה מיירי התם דקאמר
 הנו שעלי לבתי ואין >ומל שהיו משימות צעיף או מילי על הסאה נכרית לא׳כ מאי מהכי האי קישוש
 הלי כל עצמו פל אותו קישוט לא 'טי אלא בשביל שתלאה בעלת שעל וטי ע׳׳כ. הנה ראיכ כי עיקר
 יסודי של השיג בנוי לפי פי׳ המפלסים שפינ היא מגבעת וכו׳ כלי שתתקשט וכו׳ והיא רעת הלמי׳׳ס
 כפירושו. אבל לפי׳ של כל שאר המפלפיס גס הלמביס בחיבורו ולשון העושיע שהעתקתי לעיל ונפלט
 מלשון הריב והערוך אש: שאין לה לוב שיער וט׳ משמע באשה שיש לה רוב שיער אי! ללכה בסינ
 לקאשה שאי! לה לוב פיעל היא מטלת הפ״נ למלאות הפעלות שהיא קלחת מהם. יא״כ ולאי כמשימה
 הפ״נ תחת הרביד או הצעיף . וכמו שערותיה ממש מכוסים כך אותן פעל מתכלתה שמשימה "למלאות
 חסרונה מטסים. ובכן א*כא למירק בשלמא השיג שהחליש פי' שכתב הלמג״ס בפירפ שפיל הוכיח
 דאין לומר שהיו משימים צעיף וכו׳ דא׳כ מאי אזני האי קישוט . אבל הלימ שהעתיק ההיתל ללינא
 ו;ם המג״א שפוסק הט ללינת בהחלט והחזיק לכלי השיג לגמרי קשי א מנ׳ל הא לפי הפילש פל הטיל
 וש״ע לפי; הייט קליעת פיעל שקלעה בתוך שעלה . וא״כ מפמע בלול שהיא תחת הצעיף או לדי;

 כמו

 פ׳׳ב לשלומית. ומסיק שם הר׳׳ג מלתני באמת אמרו הח!ן רואה וכו׳ ומדלבנן היא ע׳כ היכי
 יקתני כאמת לאו לוקא הלכה למ״ס ־היא אלא הלכתיכאילו היא הלכה למ״ס ע״כ. וע״ע בגמ׳
. ואולם לע ל!״ל הירושלמי גפ׳׳ק לפבת אהך  נ׳׳מ (0״ ע״א) וכתוייט שם ש׳׳ל מי׳׳א דמוכח ג״כ הכי
 משנה באמת אמרו החזן רואה וכו׳ אמר ל' אצעזל כ״מ ששנינו באמת כאילו הלמיס, והמפרש
 לא הערה מכל זה כלום. ויש עוד לשים לב בבליית׳ לתוספתא הובא בביצה י״ו. אין אופק מיום
ף מ׳ד והקשי תו׳ מה ו  טוב לחבירו באמת אמלו ממלאה אשה כל הקדלה בשל וטי: [תף״ט] ס
. להבין ביאורו לע לו״ל הו׳ י׳׳ז: דיה ועל נכותיס! משום לבר אחל וא״ת הניחא למ׳יר ׳ ט  שייך ו
 למפרש בע״ו ל״ו: לעל בנותיה[ גזלו יחול לשייך למגור משוס ע״ז אלא למ״ר דעל בנותיה! גזלו
ר רשב׳יג וכו׳ . פנסת-[ ל׳ טלסין. מ  נדות מה שייך הך גזירה לע״ז ־• ט [תוי״ס] י״ח א
 לפה״ ש שם נס״ד בשם פי׳ הלמב״ס אי! ראיה מהתם. וגס מציגו רצבועי ב״ה היו ניהגיס כדבלי
א כדי שיקרמו שניה. במנחית ע׳׳ח כתבו תום׳ ד״ה סורסה ואין חועין ל  נ״ש למאי פ״ו : י א

 נמשכץ הימנה. נראה לכי האי גוונא עד שיקרמו פני׳ לס״ק לשבח עיכ:
א נופת. וכן גמפב״ג ל  פרס ב במשנת ולא בלכש . גילסת העלוך וצא בלגש וע״ש: שם ו
 1 ובהלא״ש אכל יתכן לגלוש לא כזפת וכן בפירש״י והל״ב והיינו משום לעני! זה הוא

: ן ט  מחודש דמהחיל לדבר בפסולי שמנים. וכן בירושלמי איתא לא נוסת בלא ו׳ והוא מ
ט וכו׳ עד בקר . לכתיב והנותר ובו׳ ודרשינ! קרא ס ׳ ט א ישמן שריפה ו ל  שם חד״ב י״ת ו
: מכואר ׳ : קל״ג. פסחים ס״ג: חמולה ל ו ׳ . בלשון ש&לש״י שבת כ ׳  שני עומד יתשלפנו וכו
א 1ט׳.אלא איכא בין חכמים לת״ק וט׳ ולא נתברר וכו׳ ״ כ ת  קינת טשי על נכי( ע״ששם תר״ב דית ו
 והלכה כחכמי׳. סי׳ הלכה כחכמים נגד נלזיס המדי דה״ל לחכמ־ס אחל מטשל ואחד שאינו מבושל אין
 מדליקי! ט.וה״ה להוי הריב מצי לומר להלכה כתיק אלא מבוס דדגרי חכמים מבוררים שפי שאמרו
 להייא אחד מבושל זכו׳ עליפא לי׳ להר״נ למנקט הלכה כתכמיס [ועי׳ מיש בש״ד זבחים סיב מ״ה
 ביאור נכו; בסוגי׳ ק״ל]. [בטשנח] סוף הפרק אכל מעשרן. עמ״ש תום׳ חילץ ו׳ ד״ה ודלמא:
. ואסור לבטל כלי מהיכנו כלומר להושיב וכו׳ ׳ ט  פרק j משנח ןי חר׳׳ב ד״ח אי! נזתני! ו
: y$ 1 ומחבלו בטיט וגו׳ . כלשון הל׳׳ב כך כהכ רש״י בסי׳ המפנה 

. י ט  [ריח] כלי תחת הנר וכו׳. א• נמי קסכל לבטל כלימהיכני להושיב כלי וכו׳ ומחברו בשיט ו
. ל״ס למבשל כלי מהיכנו בס׳ נתלא סי׳ נקינס׳ מטם למחזי כסותל ג ״  וו״ל תי׳ נסיגי׳ רגמ׳ מ
. והנה בפ׳ בתרא שלמזז תו׳ עליו היא לקמן קנ״ד: ׳ ט  וכחן פי׳ לחטב כאילו מחבלו שם בטיע ו
 ושם ו״ל רש״י ד״ה והא מבטל כלי כלים וכסתות בשמכי־חי; תחת לנר שאיני נישל מבטלו מהיכנו
 לשוב לא יטלי מפס ודמי לס־תר ע״כ ודע למן המוקדש נמי יש לאי׳ כי ז״ל רפ״י לקמן פיק י״ח
 לף קכ״ח: ד״ה והא קמבשל כלי מהיכנו. למשמימ תחתיי אי! יכול לטלטלה לדומה לסותר כנין
 מדרבנן עכיל וכ״כ הרמב״ס בס׳ כ״ה מה׳׳ש דין כ״ג אסיר לבשל כלי מטכט מפני שהוא כסותר
 ע״כ. ודע עוד לכלשון מוקצה היא וקםכר אי; כלי ניטל כשבת אלא לצורך דכר הניטל. וכר״ב לא
 הביא לסי׳ זה מטם דלא קיי״ל כר׳ יצחק לאמר אין כלי נישל וכו׳ לס־כך כתב הל״ב רק פי׳ האחרון
. והשתא לטעמי׳ דאסיר לבטל כלי מהיכנו בלול ג  שכתב לש׳־, וכלמסלש לב יוסף מעמו ע״ש מי
 לאס נתן הכלי בשבת תחת הנר כל עוד •פלא טפטף שמן בתוכו מחויב ליטנו משם טרם יטפטף כמן
׳ לתני ואם נתנוסו מבעוד יוס י  בתוכו ויהיה ביטול כלי מהיכנו. וכאוס; זה אפשר דסיפא ממנ
 מזתל. אתי להורות ליוקא דמלתא דאס נתעהו בשבת אף שכבל מנוהו אסור כלומר דצליך ליטלו משם
 כל זמן פאסשל לו קילה שיבא לילי ביטול כלי ובזה יתכן להק הכי ומיושב קנח מה שכת׳ תו׳ והביאו
 התוייט הלשון דחוק להל״ל אבל מיעוד יום נותנים והלכך גם הרמבים כזכל התוי״ט להעתיק כלשון
 המשנה. כ־ ז״ל בפ״ה מהל׳ שבת דין י״ג אין מתנין כלי תחת הנר לקבל בו שמן כשבת שהלי מבשל

 מי מהיכנו ואה נתנו מכע׳י מותל ע": שפיר עביל אסרי שהוא כתב ל:דיא הטעם שהרי מבטל
ן טן חגר תדולה.  כלי מהיכנו יפה סייס ואס נתנו וכו׳ על הכוונה שזכרסי למעלה: שם חר״ב דיח חו
. נשאלתי להא בגמ׳ מ׳/׳: אידחי להך טעמא דשמא ׳ ט  בעוד שהוא דולר! אשיל גדרה שמא ׳ככה ו
 יכבה להא ס״ל לל״ש לנר שאיט מתכוין מותר ומסקנת הש׳׳ס אלא אמר לבא הנח לנר שמן ופתילה
 הואיל ונעשה נסיה ללבל האפ־ר [לשלהבת לבכי האי מוקצה מולה ר״ש שהכלי טפל לשלהבת בעורה ט
 ולאו משוס לתייש לככויי לש״י]. והשבתי שאלתלאשזניש היא וו המנ״א סי׳ רעיו סס׳׳קי״אכתכ
ל דיסיר לטלטל הנר משים;זירה שמא יכבה וכ׳יכ הרב מבלטנולה  בזה״ל וצ״ע על רפ״י שפי׳ לף מד
 היינו (פי דעת המקש! וממ׳ דחי האי טעמא משום דאף אס יכבס היי לבל שאין מתכוי! וטעמא
 משום דהז, כטס לדבר האיסור יכו׳ ע״כ. הנה חלונות המג״אעללש״י איכא למדתי על כטן כי
 הכר כתב התוי״ט בכמה חכתי טזכא. והראשי; שבכולם תמצא מ״ב ס״ב דפאה דלרך רש״י בהלכה
. אמנם על הר״צ שסיר חמס המגיא. כי כבל החליט התוייט שם בפאה  מקומות לסלש כס״ל דגמ׳
. והוי יורע לכמשנה מ״ר. אהא דתנן לש״אכל הכרח ׳ מ  לראוי ונכין שיסלש הל״ב כמםקנא מ
 משלשלי; חון מן הנל הדולק כשבת לא סילש׳׳י כלום . לק בבלייתא דהתס לתכיא רש״א חון מן כנר
 הדולק גשנת כתב רש״י בעוד שהוא דולק אסור פמא יכנה כנל . וכתבתי נחדושי גם״ל טעם נכון שלא
 סירש״י הכי במשנה. ימשם כתרה ג״כ ישיב נכון על קו׳ תיס׳ ;:״ו: ל״ה כ:תד אין וכו׳ p רלך
 הש״ס זכו׳. ועמ״שעוד בתמיד מ״ג פ״א המצא בפ-ף לכרי ישוב הגון הא רלא רמי אכיי לרב יוסף
׳. וע״ס המלים האלה כרתי ברית כי״לדבמתני׳ השעספמא יכבהלהי־נו ע״י כטלטול מהשמן  ממת;,
 שמל שאם ילחיק מהסתילה חייב משים מככה.וא״כ יש ליישב קו׳ ה;מ׳ גם בסי׳ הר״ב ודי לחכם בלמיזה:
ה סי׳ הלב בערוך גמל ונק־ה זכו׳. הנה בהר״ב לא נזכר מסי׳ ק א נ  פרל! ף, א [תוי״ט] ד״ח ו

 1 הערוך כלום ואי; לומר לכוונתו ;יל העריך וקראו לב להא בלשון כזה לא נזכר בשום דוכתא.

 וע״כ נר־?ה לכך נ״ל ונאקה סי׳ נעליך גמל נקבה וכו׳ [ותלזצא סי׳ העלוך בערך כקה]:שםתוי״ט
 ריח ד־זין ונו׳. 1ה״: כמיס שנע̂ש בה! מלאכה כך סירש׳י בשיק דיומא. אע״ג דקי״ל רסשול
טק ;״ו. ל״ה העושה דרוקא ס׳ . וכ״; תו  מלאכה לא שייכי אחל פנת; האשר כמים כדתכ; פ״ד לכל:
 קזדם קידש פסלה המלאכה כלתניא וספלי יכול אף משקי ז ש בכלי היל למי ;די* ולא שכבל מי נדה
 כ״כ תום' עיי שם ציח. ל״ה הא קמ״ל וט׳ וקצת רכל׳ ה0:-לי הביא רש״י גישין נ״ג. ל״ם מ׳
 חטאת ע״פ אבל דע דמ״מ הירש״י עולה כהוגן לפ׳׳מ שמצאתי בטספית ישיניס דמללבנן סשול מלאכה
לא פרה בעור הקוסד. וכן סי׳ הר כ בעור הקוגד פרן שנימיו  אף לאחר שנהן האפל ; [משנת ד] ו
 חדי! ככלמש !קושרין עורו בדדי הפרה שלא ״נקיה השרצים . הכ; גמשביג וכן גסירש״י וכסי׳
 הרמכ׳ם איתא הקושר ברי׳יש וכן יסיסקא שבגמ׳ נ״ר: ולא פלה נעול הקופלדעכרי לה ט היט ללא
 לתציוה ׳אלי [פלא ׳נקוה עלוקה כונשי״ש רש״י. יכתבו סוסי סי׳ רש״י להייני עלוקה ואי[ כלאה
 לאי! מוצצת אלא דם ועירדה״ל למימל עלוקית ולא אשבתן דקרי לסו יאל׳ בשום מקום ונראה ריאלי
. גבי הוררוס אהדר ליה כלילא ריאלי ונקרינהו לעיניה ׳  היינו נמי קופר דמתני׳ כדאמריכ; ב״ב ד
 והאנקה מתרגמי,! ילא והוא שיירי! הירוצין ע״כ. והנה השגת תו׳ עלרפ״• -אין מו.צ־ אלא דם
 וכו׳ לא ידענא לפים להיטא לאיה טי:•תיק ע״! ובסרט לסי דקי״ל דם נעכל ונעשה חלב עי׳ כטרתז' •
 וגס בהשגה שכיה זע יז״ל הערוך עלך יהלי ברי£ בב״ב אהלל ליה כלילא דיילי ונסלק כמה בהמה
 כשבת כי סיכי ללא לימציה יילי תרנים והאנקה והנח ויילא וטחא ובלע"! סוגיא שוקא וכלשון ישמעאל
 עלוקה ע״כ. הרי מ־אס עדית העריך ממש כרש״ .והיא עלוקהבלפו! ישמעאל. וכן מהכרח לכוונן
 לעת לש׳י הכא . ומ״פ לש״י בב״ב ד׳. אהדר לי כלילא ריילי האנקה מתרגמי׳ ילא והיא שלן שקורץ
 היל0״ן ושעלו קפה במחטי! ועפה לו עטיה מעורי סביבות עיניו. ע״כ. והנה הלמטס בפירושו
 כתב ושר הקשר עול של ש־ן מלא קיצים קושרי! אוהו על שדי פלה כלי שלא ינקי אוח: הנחשים



 מסכת יש סדר למשנה שבח ט
 ד״ח ואם כסל צא תחזור וכוי. דבריהם הללו גשמנוו מיד האחרונים מכיל. וכתב סמגיאסי׳ שי:
 ס״ק י״א דאשתמישתיה להשריש ולעולת שבת מיש תו׳ לעיל מיניה דהיינו דוקא לפירוש הל״ל פורח אט
 לפירשיי והרא״ש שכתבו להכא אשור משום למחזי כמכוון להיצ־א וכו׳ עכ׳ל. הנה השגת המג׳א ע

 התיייש עצומה למאול. ביותר הגס לאין יצור אפה ניצול משגיאה באחת המקומות כמו שהארץ
 בתשובת חוש השני ס׳ כ׳ בלס הכא שהםוגיא כין ידיו וארחושי מרחשין שפתי• התוי״ט לבלבור הסמוך
 לאחליו ד׳ה ובלבל וכו׳ העתיק בעצמו ובכבודו פ־לושי ת״י מפני פנלאה כמעלמת וכ[ ברבור כסמוך
 לאחליו ל״ה פולפת וכו׳ הזכיר כל לברי ת״י בק פליאה מילתח טובא. ולכן אבלר אחר העיון בתום׳
 עירובין ק״ב: ד״ה לעיי׳ שפילפה וכו׳ שעליה גנה התיי״ש יסודו. וגס בתיה׳ שם לעיל מינה ל״ס
 ממזירין וט׳ אשל ממנה מצא המג״א להכיצ ידו. אין גזה השגה כי אם על העולת שבת לכדו.
. הנס מטאל מלבלי סיס׳ לשכת פיל: ט לפי׳ סר׳׳ר סולת רוקא לו  אבל להצדיק התיי״ט אגלה סו
 נקש במכנה ובלבד שלא תתן לכתחילה וכו׳ רק גבי פלפול וגרגיר מלח לשייט בהו מטם שחיקת
 סמנים משא״כ לפי תום׳ לחולקין על הריר פולת וכתבו דנןעמא מ:ני שנראה כמערמת להוציא ולפ״ו
 כתבו והחלישו לכל הנך ללעיל בגין מוך ״באזנה ושבסנללה ג״כ אסזליס מהן סעמא. וכ; משמעות
 הלמב״פ בסי׳׳ש מהיש דין •יא ודין ייצ. וכיכ הנהיה להליא למך ובלבל שלא תתן לכתחילה בשבח
 לאקאיאלאאפלפיל יגלגל מלה אבל הנך ללעיל היינו מוך שבאזכה וכוימיתלת ליתנה אפיי לכתחילה
 בשבת . זכ״כ הב׳י בזהיל ובפלפול וגלגל מלח וכוי ואס נסל לא תחזור משנה ששילפמ׳שתוס׳בשס
 הל׳ר פולת וכלכל שלא/התן להתחילה בשנת ואס נפל נא חחזיל קחי גס אמיך שהאזנה ושבכנללה
 !שהתקינה לכרת: אבל אין נלאה כן מלנלי םלמב״ס בפ׳״ט מהל׳ שבת ימדבד לנינו ימחה עכיל ןימ׳פ
 הב׳יי בפס הר״ר סירת צריך תיקון ושעות גדול נזדמן ברכום להא אדלכה לשיטת הל*, סולת בכל
 הנך דרישא כמו מוך שנאזנה וכו׳ מותרת ליחן לכתחילה כשבת ואין דברים אלו שכתב הב״י אמורים
 אלא לדעת תוס׳ החולקץ על הר*ר סולת] הראיתיך צישמעית הרמב״ם וביאורי הגמ׳ אפל כתב כב״׳
 על לעת הלמב״ס ולבינו ילוחס טלסו סיל דמה דחנן ובלל שלא חתן לכתחילה נשבש לא ק •י נצל
 אמילתיה לרישא במיך שנאזנה ובו׳־. וגדולה מוו כ׳ הבי" שם בשם הסמינ וסמ״ק והתרומה דמספקא
 להו אי האי לקחני ובלבל שלא חתן לכתחילה קאי נמי אסלפזל או דלמא צא קאי אלא אגרגר מלח וכל
ת  לבר שתתן בלבל אבל לא אסלפול עכיל וכן בטור לא כתב גט מוך באזנה וכו׳ בלא התן לכתחילה ר
ט מיך שיאזנה לא הזכיר הלוה וכ! משמעות השיט -לא כתב ובלבל  גט פלפול וגלגר מלח כתבו אבל ג
 שלא תמס רק גני פלפול וגרגר 55לר, הלי לסתם בש״ע בלעת הגלולים פהזכיל בב״י מ״ל אמול מעתה
 לכל הגלולים שזכרתי עולים נקנה אחר כלעת הר״ר סירס דמשום גז־רח שחי.־ת סמנים גזלו בפלפול
 וגלגל מלח ולפיכך במוך שבאזנה יכו׳ פרי אפילי לכתחילה והשתא שפיל המס כהוי״ש על מלולים
 האלו שנא וכרו דבפלפול וגרגר מלח אינד אשור להחזיר אלא בנפלה ע׳נ קרקע אבל ע״ג כלי פלי
 וחוי לצרופי די״ל דגה רפ״י ס״ל כהר״ר פזרת כי כ״כ ישיי להדיא כביצה י״א: דיה מהו דת־מא
 וט׳ בזה״ל זלקשול לשי,׳ וכן בל דבר רפואה פטת הוא דגזרו חכמים בכל רפואה :ורה משום שח׳חת
 סמנים עכ״ל. והא דכחנ דש״י כטירוטן השעם שמא ימרח חלילה שיסתור לנרי עצמו כדברים יניגעים
 לדינא אלא כתב וה כדי לייפב הקושיא מקט טשי־ רטייה דוקא ולפיכך פילפ״י שמא ימרח* לומר
 דכרטייה שייך נמי פמא ימרח ואפיה במקרש שרי ומה״ט נ:ט יטיי׳ לרבותח ממקדש שרי וכמיש הוש׳
ט׳ ולפי כן מ״ש תום׳ ו:[ הרא׳פ בוה״ל איסור חורת רטיי' סירי׳״י פי-א  בעירובי!׳ ד״ה ומחזילין ז
 ימיה אבל לשחיקת שמנים ליכא למיחש כיון דמאתמול הוי עליה וטי ע״כ. ללא כשיו כן לומר דרפי־י
 עצמו ס״ל ללא מיישיגן לשים כיון להוי עליה מאתמול לבלתי הסק לא היה נעלם מסוס׳ וסיא״׳י מ״ש
 רש״י עצמו בביצה שזכרתי למעלה אלא בלול דלאו אליטה דרשיי קאמרי אלא הליכים מהשייט ודעת
 עצמם כתבו דלא חיישי׳ לפ־ס ויהט טעמם לזה כיו! דמהתמול הוי עליה ובכן לא נתחוורו תצלי דברי

 ודאי למותר להחזיר וסמך כמחבר לעיל אמיש כאי וכיכ סושי בהדי׳ סוף עירובי! עיש] ־׳פיר
 ו המג״א בסתירה דברו פל ענמואבל במקצת הטענה אשר השיג הגאין הנ׳ג״א חכר התר״טכבל

 כלי
 השיגו

[. אם לא לנימא ע״ס הלחן זו הדחק יפוב קצת'על״היייי לבדו  נלרתי בצדק שדברי התיי׳ט ברור,
 שהשמיט לין זה נסי׳ כ״נ דסמך אמיפ בסי׳ ־כיח [כהכרת הע״ש בזה]ו1ה דוחק ;רול" כמחיר
 ־ י ילק
 תום׳
 הספל להורת לעם הוקי אלהיה ותורתו וסמך במה שכתב לקמן כמה שאינו מבואר להליא ויכתל יש לתלת
 בין הנישאים לבעל לין לומל דהכא בסי׳ פ׳׳נ סק״ט משמע אפילו ע״ג כלי אסור וכטעם כמ״ש תום׳
 והרא״ש מד הל״ל פורת מפני שנראה כמתטין להיצ־־] ותו דאיא לזמר ההא לסמך על מ״ש לפניי
׳ ילאההן לכממלה ט  לפמ״ש הלב המניל על הרמנ״ס ככתב לין ׳״ב ויוצאת כפלפול ונרגל מלח ו
 בשבת ע׳כ וכתב סה׳מ ורטנו לא כתב ואם נפל לא תחזיר מפני שנסמך על מה פביאל בדיו הלטייה
 ומזרתה סכ״א עכיל. ימצא למדי! אם היה רצונו כל המח־ר להיות סומך אמ״ש כסי׳ מ״מ לא ס״ל

 למינתכ כלל הכא ואם כפל לא תתזיר יבנ! תי;יהת סתוי׳׳נו קימית ושלילה. וצריך נגר ובר נגר י
 ש1ב ראיתי כתוי״נו דעיריבי! פ׳י מ״; ד״ה אכל לא במדינה כתב כוה״ל פי׳ הר״ב גזירה כמא
 ימרח יכן פירש׳׳ אכל לפר,יקת סמנ־ס ליכא למיחש כיון למאתמזל היי עליה והא ימ-כ־ ה׳
 ס׳יילפנתטגימא אהרינא כמיש תום׳ ומיהו לפ׳׳י בביצה מפרש משים כ״ס ופירושו דסיאעיקרכי
 כאן מקום המשנה ע;״ל. ולפקח בוויכוח פל מציה אמרתי תיהי לי אפילו לגברא רבה"דטותיה ־יא
 השפא ליה ויהי ללצין אמרי פי להגיד לאדם יפרו כי נעלמה מלעתי הקלושה- להלכה דעתו הרחכי־
 והמליאה מי הכריח לעשות דברי לפ״י כםותל לבלי עצמו ובשלט מק־לתא לחמילתא כי לסי סירפ־י׳
 נ/רו בלטייי; מטם כ״ס וגזרו בלא פלו; אף היט להוי עליה מאתמול ובעיטטן יצא לההצ ולימי־
 דהיכי דהוי עליה מאתמורלא נזרו שים [י;״מ נדכא גט פלפול וכדומה ליה] וגס לא ידענא מאיזה יייים

 וסבה הוי היכרח רש׳י לחוור לגזור מפיס ש״ס אף בדה\ עליה מאתמול וכמו פפילפ הוא בעצמו בכייה
 לכן אהכהי את אדוני ד׳יז הגאון התזייט והאמת אהבתי במה פהגותי לכל דברי רפ׳י בביצה

fi ״ ״ 5 - ״ r מ ״ מ ח ד ל ו . פ ״ ל ה ״ל ה  1 ובעירוב׳! אחת ה! ועולים בכוונה ח׳ ולימד דגם רשיי ס

 היט להוז עליה מאתמול ורקלכסייל במשנה בעירובי; מקש רשיי׳ הוכרח לפרש שמא ׳מרחוכדאמין

. דמחזיל׳ן לטי'׳ וכוי  , , . — ״
ט במשנה אמוי־ מעת5  כתב השעם [של רפ״יוהר״ג] שמא ימרח ובלול משעש דכחיננא משוס לש״׳ מי

 דבלי לש׳׳י בניצה ולעירוטן צדקי יחדיו ואלו ואלו דברי אלקים חיים:
 הןפייי הדברים המוצדקים אמינא לסלק תמים לבב שכתב התוי׳׳ט בעירובי; פס כד׳׳כ ומחזיליו לטיי׳
' הט איתא בביצה י״א: וכו׳ ולפיכך אני חמה מגניב מ־מב״ם  וכו׳ דאי לא שרית ליה ט
 נפכ״א מה״ש ומחזילין רטייה פאי! איסור שטת במקדש עכ״׳ל לכסיל טדצ התמיה הנני מעתיח' ל־ין
 הרמב״ם כי עתה ירחיב 0׳ לנו והלינו באל״ש. נסכיא מהל׳ שנח דין כ׳ל זה לשוט לטייב שפירשה

 ט״ג

 ימו שאר קליעת שיער שנקלעה השינ נתוכס. שונ ראיתי בעטלת זקנים גפי׳ ע״ה אות קטן ג׳ בזה׳ל
׳ כל וה כתב רמ׳׳א עס״י הגיה באלפט פ׳ במה חשת פנק עפיז בסי׳ שיג שלא  וכ״ש פעל נגלית ט
 אשרו חזיל שער באפה אלא דוקא שערות הלטקים לבשל ממש אבל שנחתכו אין בהם משום שעל באשה
 ערוה וגס לא מפום פרועות רחש וי״א אםילו פאה נכרית אסיר משום פריעת ראש ושער באפה עליה
 רמה'ששנינו היתל לצאת בפ״נ בכוליה גמרי מיירי ריקא מכוסה תחת הסבכה וכו׳ עיכ. ולכאורה נראה
 דגם תוס׳ ס״ל כלעת השיג ולימ והמג׳א מהא דסקפו נ״ז: ליה אי כבלא לעבלא וכו׳. והעתיק
 ססזייש דבליהס דיה ובפאה נכלית ואיש אמאי לא תני נמי ברישא פ״נ לע־ל בהדי כטל לאי! יוצאי! בה
 לר״ה וייל למלתא לפשישא הוא לאהול לצאת בה לריה לודאי מפלט משום למחט עלה ע׳׳כ . ואם
 *תא דס׳יל לתנא כלעת הי׳א שהביא העטרת זקנים והוא הבאר פבע שהניא נמי המג״א לאוסר גפ׳ינ
 לא מקשו מידי רברישא לא מצי למיתכי לכלאים אסורה לצאת אף בהול לריס משוס פריעת לאש אבל
 בסיפא דמיירי לחצר. זקייל דבחצר אף בשערה ממש מותר כמטאל באבן העול סי׳ כ״א ושי׳ קט״ו
 ובבית שמואל וח׳ימ סק׳יט לבחצל פאי! לנים בוקעים ט לסילשיי ותוס׳ אסי׳ שלוע לגמד עיש. שסד
 תנא לאפי' בפ״נ בבבת כחצר פלי ולא גזלי׳ חט! ליה . אע״כ לס״( לתנא בדעת המתירץ בפ׳י. וכדעת
 הפ״נ ולהט מקשו שפיל דגלישא נמי [כמו דתנן דאין יוגאי,־ בככ1ל] היל למיתני נמי בפ״נ דאשולה
 בשבת. אינלא ע״פ סלבליס הללו תילוצס שכתבו וי״ל דמלתא לפשיטא וכו׳רמחכי עלה ע״כ. צריך ביאור
 שסט כל עיקר פל פ״נ מטם קישוט הוא פתהיה נלאה בעלת פעל וכמ״פ השיג באריכות והאיך כתבו
 תיס׳ למחט עלה . עוד אפשר לומר דםיל לחוס׳ כדעת האוסר׳; ואפ״ה מקפו שסיר הא ללא הנ!
 לדשא דאין יוצאין בפ״נ לר׳ה ונשקא מיניה לאף הבתולית דבלי בחיל. שהרי אפילו נפערות של רחש!
 ממש מותרות וכמ״ש החימ וביש סי׳ כ״א אהא •שכתב המחבר סעיף ב׳ צא תלכנה במת ישראל פלועות

 בוה״ל אחת פנויה לכאורה נראה דמויה רצה לומר כמו אלמנה או גלופה אבל בתולה מותלח להלך
 כמנהגינו עיכ . הרי השכמת פולס להיתר גמור. חון מגדול אחד יוצא במיאון ולא אבה לפתותו.
 ה״ה ה;און המגיא הי׳ ע״ה סק״ג כתב בזה״ל בתולות שדלק לילך פלועת ראש כוי קפה דבא״ע שי׳
 כ״א ס״ב כתב. לא תלכנה בטת ישראל פרועות רמש א׳ פנויות יא׳ אשת איש וכ״כ הרמייה ועוד
 לאיתא בכתיטת הס יוצאה בהיטמא וראשה פרוע זהו סימן פסיתה בתולה ורותק לימר דמויות דקת;׳
 סיני אלמנה דא״כ ה״ל לפרש וי*ל דפלוטת ראפ לכתב בא״ע הייכו־שטתרות קליעת שער! והולכת
 בשוק דזס אשור אשי׳ כפנויות וכסירפ״י ס׳ נשא על ופרע ראפ האשה ומ״מ צ״ל דפטיה לא מתסרי
 מדאורייתא לאי איתא לקרא איירי גם בשנויה א״כ גם בגילוי הראש תהא אסירה לילך דמהכא ילסינ;
 בכתובות פרק ז׳ שלא תלמה בנות יפלאל בגילוי הראש אע״כ קרא לא איירי בפנויה רק שמידת צניעות
 היא לבתולת שלא לילן כן ע״כ. מלבליו של בדני ניכל שלא לאה מ׳׳פ הב״ח להליא דשרי ומ״ת׳
ל כלהני לצוותא אלא נמי כל• לבדו של  לאיה מהך ליוצאות בהינ־מא וראשה כלוע ומלבד פלבליו מ
 ;דיל בזה לא נתבנרו אצלי. לאפון במה שיצא לחלק לפלועות לאש לכתב בא״ע וכו׳ הנה כל עצמי
 בחר לו דדך חדש מפני שדוחק לומר דמויות דקתני וכו׳ דא״כ ה״ל לפלש וכו׳. ואמנם תירוצו יוסר דחוק
 שסד גס הכא בא״ח כ׳:לשין ההיא בעצמו השיט פרועות ראש כמ״ש באיע .. והיכי רמיוה חלוק הזה
 ומדויל ידי׳ מפתלים דקשה כמי דה׳ל לפלפ ותו פהלי גבי יוצאה בהינומא ולאפס כלוע ל״ס האפל
 םנתארמלה ש׳׳ו ע׳׳ב פירש״י והל׳יב שעלה על כתפה וא״כ ממקום שבא המג״א ומשם נמי מוכה דבתולית
 אפילו במתלת קליעת שעלה דהייט ששעלה על כתפה שלי. ועוד דבמה שיצא לחלק בןננין פרועת הראש
 לפריעת הלאש ב6*ע מייד כסותרת קליעת וט׳ ופלועת ראש דהכא בה״מ וכן וראשה פרוע דאי׳
 בכתובות גגי יצאה בהינומא איילי שלאפה מגולה ילכד בקליעת שערה קפה שובא דא״ה מאי פלי־ סש״ס
 בס׳ המריל מ״ב א׳ אהא דתנן ואיזה דת יהודית יוצאה ולאלה פריעה [מקפה] לאפה פלוע לאורייתא היא
 [יאמאי לא קרי לה דת משה . לש״י] דכתיב ופלע את ראפ האפה ותנא דבי ר׳ ישמעאל אזסלה לכנות
 ישראל של יצאו בפרוע ראש ודחיק המתח ע״ש . ואש איתא להא שכתב המגיא לא מקשה מידי שהרי
 נבי סוטה רכתיכ ופרע דהיינו ששותר קליעה שערה [כמ״פ איהו כשם רש״י כחומש . וכן מבואר להדיא
 בברייתא סוטה טיו היא קלעה לי את שעלה לפיכך כהן ם־תראתשערה. ומזה מוכח לסתירת שעלה
 ניוול הוא לס וקליטת שעלה לוקא קישוט הוא לה . לפיכך כיא קלעה לו אה פעלה כלי שתהיה נאה
 בפני בועלה דומיא לכל הנך דאיתא ההם היא כחלה לו את השיכים לפיכך עיני׳ בולטת סיאקשטה לו פנים
 לפיכך שני׳ מודקית ועול פס מנץ כדברי׳ האלה ע״ש וכ! מוכח נמי מלשון רפ״י בחומש ופלע סותל
 את קליעת שעלה כדי לכזיתה מכת; לבנות יבראל כגלוי ראש גנאי הוא לס! ע״כ. וכ״כ המורח, לסותר
 קליעת שערה להרבות בניוולה וקלונה. וכל זה דלא כמניח פסובל להיפך] ודת יהודית היינו שאינה
 ס י סרת קליעת שעלה לק שהולכת בגלוי הראש בקליעת שעלה * אעיכ דאין לחלק ואדרבה בקליעת
 שער פפיטא לאסורה וכדאמלן . ועוד הלבה טענות יש לטעון דודאי קלא לגבי סיטה לא מייל׳ בפנויה
 דאין משקין אותה וטעמו כיוצא בז־. אלא שאין הזמן והמקום גולה . והכלל מםזל כידינו יחיד ורבים
 סלכם כלבים היה הב״ח ופדפה וח״מ וכיש דמהילין לגמד כבתולה וא׳׳כ מכ״ש לשרי [הבהולות] נפאה
. ומקשו תום' שפיל דס"ללמת.י כליפא משבתאי[ יוצאה בפ״נ לל״ם לנפקאמינה האיסול ת ד כ  נ
 לבתולות בשבת בליה . ומ״ז תירצו תום׳ שפיר למילתא לפשיטא וכו׳ משום למחט עלם. כלומר דכשלמא
ה שאינה רפאי לצאת בשערות מיפה שטל לאשה אולחא דמילהא ריזצאת כפ״נ. אגל בתולות א ט  ט
 פמותלות לצאת כשעלית דגושה מחכו עלה כשהיא יוצאת כסינ מראה בזה שאין לה פערוח והיא קרחת
 וגנאי הוא לה, והלכך ודאי משלסא. והיי יודע רמי ש המניא סי׳ ע״ה סק״ה כוה׳ל וכ״ש פעל
' כצ״ל וכן הוא בשיע דיו וכיכ בשי; למותר לכתחילה כדאיתא במשנה עיו דשבת יוצאה אשה  ככליה ט
 נחוטי שעל כו׳ ללא כביש •שחולק עליו והאריך בסיף ספלו בדבלים דחוי׳ עס״י ש״ג סייד ע״כ . לא
 נתברר לי לקוצל דעתי מחוטי שעל לא מצאתי שוס חולק וטא משנה מסולפת דיוצאת בחוטי פער בין
 משלה בין משל חברתה וכו׳ ונקראת חיש׳ שגיר ע׳ש שעשתה אותו כמין מימין וקולעת בה! וכתב הריב
ד מי.למי  יכל המשלבים לשד לצאת כר״ה דלא למי לחוטי צמל וחוטי פשתן לסי שהמים נכנסין בהם ז
 לה טטלה אינה צריכה :התירס ולא כהי ל־תויינהו לק בסאה נכרית שמכסה הלוב או כל רחשה
 ונראית כאילו שערותיה ממש כוה כתב כבאר פ>ע בתשובה סי׳ ל״ח נשם הרב מ־.״ר יהורה מרירות
 על ש״ג המתיר ולחה כל הראיות פלו והסכים כבאר שבע על ילו לאסור מטעם מראית העין שנלאית
 כאילו סם שערותיה ממש והוא איסור דאורייתא וע״ל כי האריך לסתור כל לבלי הפ״ג וגם במ״פ בעין
 משפט בגליו[ פ״ס לנזיל כיח: דתה את הכל בפתי ידים. עיש . אבל כחוטי שעל לא עלעל אלם מעולם
 לאיסור ולרוב סשיטותו להיתר לא הזכירו הש״ג בהגהות האלססי וגס נא ננליץ לנא. לק בפאס נכרית
 חידש לנהוב בהולאה להיתל. והבאר פיע השיגו מטעמים הלבה וכתב עול ל;ם הראיה של השיג
 ממשנה לפיה אינו מוכח אלא להתיר בחצר יתנן במשנה אבל לר״ה אסורה בסאה נכלית. לרך כלל
 לכלי המגיא צדט[ תיקי!. וגסטעמאכעי שיצא להקל לדחות כל רבד הבאר שבע המפכים מם טהריר
 יהולהצרסולעכ״סבלשות הרכים גס״כ משני מראית העין. ומי הכריתו למג״אצזה. והד הלמיא
 אעיג שבדלכי מפה העתיק לבלי השיג מ׳מ בהגייה השיע לא העלה וצא הביאו זה לדכא. ובהגיה

 להכא פפיל מ״לי בחלל ש:אשה נושאת סאה נכרית לפרי לקרות קיש כנגדה ולא שייך בזה לאסור מפני.
 מלאית העין שהד אפילי בשערה ממש מותר בחצר מכ״פ בבית חללה. ובפרט למ״ש למעלה דלכל
 הפרוש ם חון משי׳ כרמב׳יס במשנה אף השי: מודה וספרדיות פמקילץגכך בנמשכין את: הלמב״ם
 נקירושו. ןנמדיטתינונאסר. בלא הסר. ששיי הפרושים אשר בידינו נמסר: שיז ותוי׳מז] מיה



 למשנה שבח
ל א׳ באשר עמלתי לחשבו! מלאכה ומצאבסו שבתונים בתורה ימצא ארבמיס  אמרתי לימר עוד מ
 ובתוכם מלאכה ומלאכתי מעי רב יוסף עלייהו ומאי לאמרי׳ בקצה נוסחאות בש״ס ומלאכות ט״ס הוא
. ולא  דכא לא מצינו בסירה דכתיב מלאכות אלא צ״ל מלאכה ומליזכתו שבתולה דוק ותשכח :כ״ל
 הבינותי להא ברור לגס מלאכתך לא נסיק מהאי כללה יסמיך עליהם קרא לא העשה כל מלאכה כמנץ
 כל מלאכה שבתורה כמו שפירש רש׳׳י והביאו התוי״ט לראיה. ולמס יגרע מלאכתך לכת־נ ג״כ כמו
 מלאכה וא״כ נסישא שיגא יותר מארבעים וזה מדויק בלשו! השאלה ראשונה שנת: כתיי״טבשס ננו
 שהעתק ההוגיא לשבת מיש: כנגל מלאכה ומלאכתו מלאכתך שבתורה והרי מלאכה מלאכתי מלאכתך
 כולי! שקיליו והי מנייהו מסקת. ואשר על כן צליבץ אנו לתירוצו של התוי״נו בכחלנו שאי! ללזנוח
 בכלל ארבעים אותן שנאמר בהן אזהרה או מיש אלא על א־חן שאי! בהם לא עונש ולא אזהרה וכו׳ אמר
 הכתוב שלא תעשה אותם עיין היסב והלאה מרי התוי״נו מוכרהיס: [משנח ב תוי״ט] ד״ח הסכבה
. ׳  והמנעיל הכא לא קשיא וכוי כ״כ התוס׳ [ע״ג: ליה מכלי] וכו׳ ולכן ני־אה בעיני דמשיס כך וכי
ט המכבה והמבעיל להורות ילוקא המכבה ע״מ להבעיר יאז חייב אחת משים ל  ולולא לכליהם ה״א מ
 מכבה וגם משום מבעיל משאיכ במנעיל ואח״נ מכבה אינו חייב כי אס על ההבערה בלחוד ולא משום
 מכבה שאחר הנעלה [כי כך דיכא כמ״ש תיס׳ לעיל ל״א: והביאם התוי״ט לעיל בהמון ד״ה והסיתל כיש]
 ואי ס־מא איכ גס בבונה היל למיתנ׳ הםיתר והבונה כלי לידע לסותר ע״מ למיס דיקא . ייל ללא
 פסיקא ליה דלל׳ שמעון בסותר אפילו שלא לבנית חייב משום להבי הוי במשכן כמ״פ תריע לעיל ל״א:

 לה י יא וזה 'בכין:

 פרק ח [טשנח א] כדי גמיעה גילסת הערוך בערך נם ל' כדי גמיאה ולכאורה כך נכון
 י ל,־וס קוששא לאמל לינ ב״י דף ע״!. הגמיאני נא מעט מיס מכדך : [חוי״ם] ריח
. וא״ת א״כ ל״ל למיהני והו׳ וייל לאי לחו וכוי . תירוצו דהוק לכל כלואה. ׳  שהיא שמע ישראל וכו
 ולילי דבליו כל גלול י״ל רקמיל שיהיה שיעור הקלף גלול כל כך לכתוב עליו שמע ישראל שתהיה ראויה
 וכשרה לפרשה שבתפילין כלומר כתב אשורית מיושר וכליון מלמעלה ולמטה והצדרין שיעול הלאוי ובי!
 אות לאות כמלא א!ח והליות בין שיטה לשישה כדינו. מה שאין צורך לכל אלוככנכתוב כרשת שמע
 ישראל רק כרי לקרות מתוכו ק״ש מל מטת! וכדומה ווה שיעור ויט־יה וזה ברור: שם [משנח ו]

 הברכר. גירסת הערוך בכלכ־:
א . ס״א קמוניא עליך בערך אשלג: שם [תוי״ט] דיה בסבכה י ל ו ע  פרלן ט [מ׳ענח ח) ק
ק אי׳ נמשנ״נ וכן לעיל ע״ט עיא בנמ׳ איתא לסי סבבה:  1 ס״א פי סננה וכן העתיק לשיי. ו

: ׳  שם [טשנח] להעביל על הכתם . במשב״ג להעביר את הכתם ופילשיי את הכתם של לס נרה וכו
ת כגרוגרת וכתבו חוסי רף צ: ופ׳כ רש'י ותום׳ חולין שיו. אבלתיס׳ בעיז  [תוי״ט ם׳׳ד]ד׳ח ט

 ל״ח. כתבו לבר זה בשם התיםשתא יק־נ״ע:
 פרק י [8שנח ג] ובשפת חלוקו • גירסת הערוך זנחפת חליקו: שם [תוי׳יטט״ח] ד״ח וכן
. עיין במשנה למלך . ומת לאסור בהנאה מצניעין אותו כדי לקוברו כי׳ ׳ ט  1 כזית מן המת ו

 סוף הלכות אבל בליה אשל על כן וכו׳ כתב דאין חיוב קבילה בכרת מן המת ט אם בראשו ירובו
. וטמא על י ט ׳ אליעזל אומל ו  והביא ראיה מן הילזשלמי דנזיל ע״ש: שם [תוי״ט מיו] ד״ח ר
׳ נשיג בשם ליאיז והעילה מדבריו אתר שתאריך בהמי' וי על ה:מב׳ם יגם על  הרב והרמבים. עי,
 ספמיג לאוין שיה אשל כתי בזה״ל הכוחלת ר' אליעזר אימר חייב חטאת ותכמ ס איכרי; מפום כמת
 ואמרי* בנמ׳ לטהלת היא תולדה לכותבת ע*כ וסיים הרא־ז בזה־ל ולא ׳רעתי לו ישר: אש לא שבאמל
 שגגי׳ מיימיני היה כתוב גם בלישנא בתלא דכוחלת הוי משום כותבת ע־כ . וכן ראיט הלח׳מ כתב
 לעיין בש״ג. והנה מה פנסהפקו להגלולים נטפה ולא־ ומי לני גדול מהערוך ר של העתיק הסיניא
 בערך גלל. כך להדיא כוחלת משוס כותב גודלת וטיסת מפום בונה. ומעתה לא מעבר ליס כיא
 ובלול שלפני הלמב׳ם והסמ״ג וכן לפני הל״ב היה גירסת העלוך. ובתקוני כלי שרת כתבתי בס׳־ד
פ \  אהא לאמל כגמ׳ צ״ס. כוחלת משום צובעת וציי! כעין משפט אות קטן א׳ מיימוני פכ״כ מי
 הלכה כיב . טעות שתים נזדמן האחד דדי! דטחלת נזכר במיימוני פכ׳יג הלכה י״ב וה:כית רהרמב״ס

 לא כתב משוס צובעת אלא מטם כיתבת :
״ח מוקפות סמוטת זו לזו כמו אי! מקיסין בבועי. חולי! מ״ו:  פלח ייאןמשנח ח] חרב י
 r אק לש׳י כתב לאיה מן המוקלס כמו אין מקסי! שתי תב׳ות ניצה ל״ב. ולע דבטצה ל״כ

 כתב לש׳׳י מקיפי! מקליט! זו אצל זו כמו אי! מקיפן בריאה [חולין לף נ׳. ועיין הוי״ט שםהגיה]
 זכמו לתריס שלא מן המוקף ןניטין ל:] וכמו מקפה וקגלאה לה כס !טהרות ס״ד] ובשקליס סוף פ״ג
 כתב הלב המוקפים הסמוכים וכו׳ ודוגמתו לתרום פלא מן המוקף. אי! מקיכין בטעי ע״כ. ודע
 דזז שכתב לש״י כמו מקפת וקורא לה שם ציינו כטעות טהרות פ״ד פי פס ליתא אלא בנדה פ׳ מיז חיחא:
. בכל לפון חייב . פי׳ הל״ב בכל לשון וכתב פל ׳ ט  פרק יב [משנה נ] הכותב פתי אותיות ו
. ככל לפין שלכל כהכ וגופן :ל ג  י כל אומה ואימה ע׳כ וכ״כ לש״י בפילוט במפנה ק׳
 כל אומה ואומה חייב. וכן כתג רש״י פאצל אלפסי בכל לפון כל כתב וגופן של כל אומה
 ואומה. והן לשון הלמב״ם בשילוט בכל לשין בכל כתיבה וכ״כ בחיבורו פ־״א מהלכות כבת דן
ה אע״נ דתגן כהל לשין טכלחו לל הגדולים  יויל הטתב בכל כתב ובכל לשון חייג. עיכ . מ
 סנ׳ל לפלפ לל״ל בכל כתב לאין לפלש גכל לשון ממש כגון ל:ון :מרכלים ט כל א מה ואומה •;לפיצ ת
 הנכרים גיפטית מדיח יונית ט־למיח דהאיך ׳תואל בכותב שתי אותיות לטללו גשם לפון שמדכלים בו
 האומות. וקצת בדוחק י״ל דס״ל דהטסילושא במתני׳ לפמ״ש י.תו ״ש ז״ה בין משני סמניות וט׳ ועייל
. ולפ״1 ׳״ל בכל לטן טי  וכו׳ וכגון הסימנים שלגילי; לעשות בהן המססל ומאנשי הודי העתיקם ו
 לתנן קאי על ש:י סמניות כלומר לחייג אשכי סמניות אפילו הם כמניות בכל לשין כגון מאנשי הודו
ק המימי חביבי הרב הלומל תילה בהמיטה לכמה היק מנר״זנר״ו. ואחר כעיון איכא  וכה״ג. ו
 למילק גם גסא לאס במססר הנא מהודו וקורי! ציפריפ חייב כיש בטתב בכתב בכלים המין
ר שלם שחייב. ועור טעמים אחרים פא״א נפרש הט ואין להאריך. הילכךטל הלחינו מ  ומטמין מ
 לפרש בכל לפון רתנן ריל בכל כתב וביפן פל כל אומה ואומה , ואחר בירורי לכרים האלו. למ להא
 דכתנ סרמ״א הי׳ שיו סי״א אהא פבתב המחבר מוהל לקנות גית בא״י מן הנכליס וחיתם ומעלה
 בערכאות [הג״ס בכתב שלהם לאיט אסור רק מדרמן ומשיה ישוב ה״י לא גזרי. איר זרוע] איןלסלפ
ב שלהם אינו איסזל מלאור״הא רק מדרטן. פהרי מנואל נמענת לכטתב בכל לשון ת  שישלאל הכותב מ
 חייב והיינו בהל בתב כיאמלן. אלא כוונת סלמ״א נשם איז לאין אםילאלא מררמן כלומר אדירה
 לנכרי איט אלא משום שגור. דרככן. ואע׳׳ס בהלכו! לחוק קצה נמ״פ גכתג פלהם וכוי למאי אליא
 נטזכ שלהם הלא אפילו בכתב שלנו מי באמירה לנכרי בבות. מ״מ צ״ל אורחא למילהא נקש
 שכנבלי געלכאותיהס ודאי אינו כותב בכתב שלנו אלא בכתב שלהם. וכן הי׳ הא׳׳רם״ק כ׳׳ד רק
 מדרבנן סי׳ אמילה לנכלי ולכתוב אבל ישלאל ככותב ככתב שלהן הא תנן כפ׳ הבמה בכל ייפון
 חייב וסירש״י כתב של כל אומה וכו׳ ע״כ. מיהו ראיתי בדרכי מכה סי׳ ש״ו סיק ס׳ כתב בזה״נ וכתב
 א״ז דלא כרי אלא כשכותבים בכתיבת פל נכרים דאינה אסולכ אלא מדרבנן אבל בנתינה שלט שהיא
 מדאוכייתא אסיר ע״כ. וכ״כ הלבוש מותל לקנות בית ממל־ באיי. בשבת וחי:ס הנכרי ורעלהו
 בערכאות שלהם ובכתב שלהם דאינו אסיר אלא מדרבנן ומשוה ישוב איי לא נזלו ע״כ. הנה שפתותיו
 בלול מללו לכתיבה של נכרים מדאורייתא בשבת פלי וצ״ע מהמשנה דהכא לתנן חייב. ודעת ל׳ט; נקל
.  הלא חייב אפילו בכותב שני אלפי׳[ או שני טהי׳׳ן זכה״נ כמ״ש סירשיי והר״נ ד״ה נין מפס א׳
 ץאיכ חזיס רטל שתי אותיות בלנד שה! אשורית היינ. ודע סוד שכתב המנ״א ם" שיה סק׳׳י נזה״ל
 כתב גהג״מ פ״א מפיס הא דאיתא בסי׳ שיו סי׳׳א כותני[ נשנתסי׳ נכתב גלתת דאינו אלא שנוח

 וגזרו
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 מ״ג בלי ממוילין רטיי' ואם פרשה פ״ג אסור להחזירן ומניח! רטיי׳ ע״ג המנה לכתחלס במקדש
̂׳ר לטיי׳ שפירשה וכוי איר  דאין איסור שטח במקדש וכתב ה״ה מהי׳ל רעיי׳ שפירשה בעירובי! ח
 חסדא לא שט אלא פסירשה ע׳׳ג כצי אבל עיג קרקע ר״ה אסיר ואסיק רב אשי הלכה כה״ס כלאיתא
׳ כן היא הנוהמח האמהיח  בהל׳ מילה פ״י. עזל שם לטן הה״מ ומחזילין לטייס לכהר׳יל? במקדש ט
 בספרי לבינו ובמשנה שם מחזירי,־ לטיי' במקדש אבל לא במדינה אס כתחילה כאן וכאן הסירה ושי'
 מחזירי! אפילו כשסילפה ע״נ קרקע אבל לא במרינה כשפילשס ע׳ג קרקע כדי להעמיד משנתינו כת״ק
 לברייתא וכתב מיני לכתחילה לומר כרפאי ליעלה ולהחוילה ווה מנואל נש״ק ליו״ט וכו׳ ענ״ל:
 היוצא מזה מדנרי הסימ לס״צ להרמב״ם למפנה למרדלין לטיי׳ בהחלט אתיא כתיק וע״ג כלי
 אשי׳ במדינה שלי ומה דמחלק במשנה בין מקדש למרינה כיינו כפפירשה עיג קרקע ולכל
 זה ידים מוכיחות מפום לרנ אשי אסיק הלכה כת״ק כמ״ש המגיד להיינו שמסלש מאי דאמל ל״א לא
 שמיע ליס כלומר לא ם״ל היינו ללא ס״ל כשמואל דאמל הלכה כר״י אב! כרב חסרא ס״ל לרב אט
 וא״כ מסתמא אוקי למתני׳ כהלכתא אליטה לח׳׳ק ולפיכך ע״כ למאי למחלק המשנה בין מקדש למרינה
 היינו מ״ג קרקע. ואחר הנחה אמתית וו ע״פ פסק הלכה כרב אשי דקי״ל טותיה א״א לומר לטממא
 למתט׳ להחילו סופן מפיס תחילתן כלאמל פולא בביצה ייא: והיינו להתירו לוקא לכה[ העוני אבל
 לכהן דלת עבד לא החילו ואסור משים שבות זס אפילו במקדש כמבואל שם גםיגיא לאכ״ק טוכא אם
 גזלו משוס שטת למההתילו לכהן העובר ואי מפיס ללא יתםרולכהן העובד יסיה מימנע ולא עביד
 עבודה קשה המר לומר דבפביל כך התילו לחוור אפילו כשהניח סרט״׳ ע״נ קלקע ליש בו משוס
 שבות הלא שפיל מצי להניח הלעיי׳ ע״ג הכלי וזה פרי אסילו במדינה כדאמר[ וא״כ האי־ ס״ל שיהיה
 הכה! מימנע ולא עביל ובלול ללא שבק היתירא וכו׳ ועולא דקאמר הכא דטעמא מטס דהתילו שו$
 מפום תחילת! ס״ל להלכתא טותיס שפירשה ע״ג כלי רהתילו במקדש לאם לא יתירו כשמניח מיג כלי
 יהיה הכהן נרמנע ולא עביר. אבל לפי פסק הלכה דפםק הרמב״ם כרב אשי ורב חסדא ומתני' אתיא
 בטל כהלכתא אליביה לח״ק וכשסילשה ט״ג קלקע מוכלח הלמב״ס לפלש לדינא דטעמא דמחניתין
 למחדלי! במקלש מפום שאין פבוח במקדש ואפילו לכהן ללאו בר עטדה סתילו כמו שפסק הלמנ״ם
 ג״כ גפי״א מהל׳ קלב! פסח כמעשהו בחול כך מעשהו בשבח ושלי אפילו הדחת עזרה נגל ר' נתן
 בפסחים ס״ה. ואפילו שבות שאינה צריכה כלל מותל משום שאין שבות כלל גמקרשע״ש. והשתא
 את׳א פטל ללא מחלק הלמב׳׳ם נין בהן הטובל זני! בת! שאין בל עבזלה [וצלץ אתה ללעת ללהלמב״ם
 לסי׳ טעמא דמתני׳ מחזילין רטיי׳ במקדש משום דאי! שטת במקרש כמטאר נמלץ ומפולש להליא
 בהר ב המגיד. וא״כ למה תנן אם בתחילה כאן וכח! אסול. אך לע ט קישיא וו לאו בדילי׳ תליא
 מלתא . אלא נם מבלעדי וזולת כל דבריו הנ״ל צריכים אט לומר ללס״מ שסי׳ הלמבים להדיח לטעמא
 דמהני׳ מפום שאין שבות במקדם אס״ה לכתחילה נזרו כמו פג:מ בכמה שבותי! והם אמרו כמבואר
 בתום׳ עירובין ק״ב: ל״ה והעליון וכו׳ ותום׳ לשבת קכ״ג: ל׳׳ה לא סידיר וכו׳ וכן בתום׳ מנחית
 צ"־]. ויש עול בוה ליהן טעם ללכתחילה דאיכא שבות דשמא ימרח וגם משום שחיקת סמנים גזרו להוא
 שכות חמור אנל כשסירפה דהוי עליו מאתמול אע״ג דכבר נתבאר רהרמב״ם ס״ל כהר״ר טלת אפ״ה
 הוו חכמיס והס לאו לפכות זה קיל ולא גורו שכוח וה במוקרשין. ועש״׳ המרים האלה יתבאר מה
ס חילוק בי[ שנשל הרטייה מדעת  שלכאולס פליאה נשגבה על הלחשונים ועל האחרונים שלא כתכו ט
 או פפילשה פלא מדעת ולכמ״ש לפ״י ל״ה לטי׳׳ שפילסה שנסלם ובמדינה קא עיילי ולהט נקט סילפה
 שהלי לא נשלה מדעת מחזילץ דמלהא לל״ש הוא ולא גזרו כה רבנן עכ״ל הרי לדעת לש״י לא פלי
 במדינה אלא כפפילש פלא מדעת אבל מדעת בכל עני! אסולה בין מ״ג כלי ובין ע״ג קרקע ולא מצאתי
 לאחד מהגדולים פכתכ לחלק כזה ואדלכה הביי העתיק בסי׳ שכ׳׳ח מ׳׳ש הפטל' לקט על בעל המלות
 שכתב כי פליגי לפירשה שלא מדעת אבל אס פירשה מאתמול או אם הזיל וסילקה נפבת ד״ה לא יחדל
 וכתב עליו סש״ע ואינו יודע מנין לו לחלק בין הדד ללא הזיל עכ״ל. ולכאורה למה אינו יודע מנין
 לו לבעל הלבלות לחלק הלא כבר לתלק יצאה מפילש״י שהעתקתי למעלת [ילא מצאתי מי פהתעולר
 בזה נ״א המג״א סי׳ שכ״ם ה״ק כ״ז כתב בזה״ל נפלה עיג כלי יר״זירנה דכהוחלקס דמי׳ אבל
 כסירה גמדל אסור להחזירה (שכולי ליט) עכ״ל. והואסליאה להא אדרבה הש׳יל כתב בהשגה דאינו
 יודע מני! לו לבעל המלות לבל זה] ולפמ״פ למעלה יתכן למא ל דלש״י לפיטתיה למפרש הא דאמר
 רג אש־ לא שמיע ליה כלומר לא ס״ל היינו הא דרב חסיא וקי״ל כשמואל להלכה כל׳׳י לע״ג קלקע
 אסורה יע״ג כלי ד״ה שלי ומתני׳ למחוילן לא מתוקמי כשנפלה ע״ג קרקע ללסילשיי שמסלש במשנה
 [כדעולא בביצה] להתירו פופ; משים תחילתן קשת נמה החילו מע״ג קרקע כמו שבארתי כנר למעלס
 ל.ע״: דמתני׳ מיתוקמי מע״ג כלי ואכ׳ק הא לתנ! במשנה במדינה אסור והלא בברייתא תניא רטייה
 שסירבה מושל וסתמא קתני ואפי׳ במדינה שלי אלא בהכרח לחלק לברייתא מיירי פסירשה מבלי לעת
 אבל מדעת אםולה במלינה אבל במקדש אפי׳ מלעת שלי ואתיא מתני׳ שפיל דממלק בין מקדש לשרי
 להחז־ל אפילו פנשלס מדעת כלי פלא יהיה מימנע לעמד עבודה ובמדינה אסירה וכו׳ זה לפי׳ רשיי
 אבל לפי׳ פאר הגלולים סלמב״ש וסייעתו רמתנ" אתיא כת״ק אליביה לל״ח והחילוק שכין מקיש
 למדינה מעיג קלקע ומשים לאי! שבות נמקים כדאמלן שוב אין הכלח לחלק בעני! רטייה רתק במשנה
 וכלייתא אלא ששניהן מלעת איילי ולפיכך :פיל כתב הש״ל ולא ידעתי מנין לו כלומר לסי שהש״ל ס׳ל
 כסי׳ םרמכ״ם וסייעתו אי; מקום מוכרה לחלק כין מדעת לשלא מדעת. הל שיש לו לב ללעת. אחלי
 אפר הטה באוון שומעת. בעיון כסיג-א והנאמר מין זיטט בלגית. ובשכלו מכרעת. שהמדים אלו
 לתכלית אמיתת! מגעת: [משנח י]הר״ב ריח החרנל וכו׳ ומרפאי! ט כאב האין וכו׳לטן רפ״• ס״ז א'
 ל״ה לשיחלא כאב האזן י־תילין באזמ ע״כ. אבל הלמב״ם בסי׳ כתב שוס יועיל לחולשת מצבות סיכנ׳׳י
 בסגולה פ״כ ורע לבערך חלגולכתב ט-לוך טי כאב האזן ילושלמ׳ טב לאומא. ובטלן שחלאכתכ
 ההא לאמל בגמ' סיז יוצא׳! בכיצת החרגול לעכלי לפיחלי סי' צער שאיחז באוזן ושמו כלשון ארמי
 פמלא לסיכך לא הביא הלב פילופו של הרלב״ם נזה כמו שזכר לקמן בסמיך ליה וכמסמר וכי׳ ורמב״ם
 פי׳ וכו׳. ובהפלאה שכעלט! יתבאר דקי:״ע על הלמכיס שלא לאה סי׳ הירושלמי ע״פ: שם חד״ב
ט׳ ללט האמוליוט' ובחוקותיהם לא הלכו. וכן לשו!לפ״י ה״ז: ל״ס ללכי  י״חוד׳ מאיר אימל ו
 האמולי ניחוש הוא וכתינ ובחוקותיהם לא חלט [ויקרא י״ח]. וכפי׳ הרמב״ס כתב ררט האמורי
ס. ודע מחולין ע״ז ב׳ יפלשו ללכי האמיד ניחוש וכהינ לא העשה כמעשיהם.  וכו׳ ולא תלכו בחזקת הטי
 וכ! לפין הר״נ סוף פ״ד דחולין ללכי האמיל׳ ניחוש יכתיב >א תעשהכמעפיכס [שמות כ״ג כ״ל].
 יעמ׳׳פ שה פליאה גרילה על הטי״ש. ועתה אודיע טעם נכון למה פשיט רפ״י והריב פירושם להכא
 בשכת :כתכו מקרא ובחוקותיהם לא תלכו. ובחולץ כתכו מקרא לא חעפו כמעשיהם. עפ״י מה
 דתניא בת״כ ס׳ אחרי פרק ׳״ג ובחוקותיהם לא תלכו וכי מה הניח ככתוב שלא אמרו הלא כבר נאמר
ם החקיקיס להם טי! טלטיאות וקרקסיאות רבי מאד ל מ  וכוי שלא הלט בנימוסות שלהן ג
 אומר אלו לרט האמולי שמט חכמים לבי יהודה בן בתירה אומר שלא תנחור וכו׳ וקצת מזה
 הביא רש״י ויקרא י״ת פ״ג. מצינו למדי[ לת״ק ולליי ב״ב אי! לאיה לדרכי האמורי מקרא ובחוקותיהם
 לסיכך פירשו רש׳׳י והר״ב בחולין קרא רלא תעשה. אבל הנא בפבת דתנן לשי גירסת הירושלמי וכ!
 גירםח הרב ר׳ מאיר אומר אף בחיל אכיר וכו׳ ויתכן מאוד לשרש קרא ובחוקותיהם לא תלכו כדעת

 ר׳ מאיר עצמו בת״כ:

 פרק ץ מ״ב [תוי״ט]סוף ד״־יאבות מלאכית וכוי. ומלאכות צ״ל מלאכת נ״ל ולפי וט׳ פס
 1 מםמך [מלאכתן צ״ל] ומלאכתו שהוא שה עם כינוי. וה״ה [מלאכתו צ״ל] מלאכתך להי

 מינייסו מפקתעכ״ל. והוי יודע דגנמ׳ שלפני איתא כנגל מלאכה מלאכתו ומלאכתך שבתורה. שוב
 ראיתי בסון הקונטרס מנ! המחיר תשזנת שיא כתנ על קושיה ננו של הוי״ט ודבריו נוה״ל ואני הצעיר



 מסכת יש סדר למשנה שבת
א לרעת בעל התרומה ומ׳ש החס אליבא לר' שמחה ואיהו סכר כליכ׳א מ מ ׳  ובכן נין תכין לזיש מ
] והשתא הא  [מי$ו לר׳ שמתה וללע״א ודאי דמצוה לפרוק הא לאיתמר נמל לגגו של מי״ח וט׳
 לכתב נמי הגיר פירושא לכותבין אינו בכתג גלמות אויל לשיטת האומר לכנט בטי אשורית לוקא
. ׳ חה בין בגט וכו  והייט צרעת רשיי במנחות ל״ל. ד״ה נאמר להלן כו׳ וצריך לכתוב בדיו בין מו
 ומשמע לה׳ה נמי כתב אשורית. לסמ׳ש היה׳ ש0 ליס כמה שנאמר להל! וכוי על רש״י שמימה גדולה
 פירש. וכן כסי הסכמת כל הגדולה לנט כשר בכל כתב אפי׳ בכתב של נכרים וכתבו גש״ע אה״ע
 להדי׳ לכשר והגיס הרמ״א נוהי׳ל ואי! להכשיר בכתב אחר רק גמקים עיגון משעת הדחק וכוי [תשובת
. מוכה להדיא ׳  הרא״ש] וכתב עליו הב״ש סק״ד בכתב אחר משום דלכתחילה כותבץ בכתב ב״ת וכו
 לכתב נכרים נמי כתב מיקרי. ואיב קשיין לנרי הרמ״א וד״מ שהעתקתי שכתב בסי' שיו דכתב שלהם
 אינו כתכ אלא לגזלו על שלהם אטו שלט. וא׳יכ כל מיה נכונה גבי גט לנתיכ וכתב יש לפסול
 לגמרי כתב נכרים וקשה טובא שהד הרמ״א בעצמו כתב גבי גט לכשר במקום עיגון אפי׳ בכתב שלהם.
 ולע עור לאפילו האיר ולוע שכתב לצליך לכתוב נגט כתיבי; גסה ולא משי״ש כתב הנ״י נמםקנא
 בסי׳ קניו לכל שאינו דומה לכתב אשורית כתב בפני עצמו הוא ולא גרע מהחב הנכרי לכשר בגט
 והא״ן והכל ט מזדו בהט ולא אמלו אלא לכתוב משק״״ט אלא בכתב שאנו קורץ משק״ שלומה
 לאשולי צריך לכתבו בתיקון כתי חטלית ממש ואפי׳ קוצי של יויד מעכב אבל כל באינו לומה לכתכ
 אשורית הוא כתב בפני עצמו וגם הרא׳ש כתשובה כלל מ״ה שכתב נט שלא נכתב בכתיבה אשורית מרובעות

 פוסלת בארצנו. מ״מ כסב ממקום עיגון לא הייתי פוסלו:
א ללינא גם אם המצא תמצא ישוב נכו! על דלך שערי תירוצים לא ננעלו. מ׳מ מכיס יחיל. י מ י ן  ך
ך כתיבה מ  ולבים הלבה כלבים בלוב מטן אשל עלמי ומלבליהם נשמע לכתיבת נכלים מ
 ונס ההוכחה מט5מיית המשנה בין בכל לשין יפירושו ברור בכל כתב. והנה ראיתי בתשובת שב יעקב
 סי' ס׳ לסומך ראשו ורובו על מ״ש הלמיא בכתב שלהם לאיט אסיר לק מדרבנן יפשט להתיר בישראל
 שיש לו משפט בעלבאות שלהם וצריך לעשות כסב גלחות ע״י מלין ואם אינו עיסה כשבת יבא
 להפסד. ומסיק שם >יון לא״1 והגמיי׳והלמ״א הביאו להלכה ללא 1ו כתב הוא יש לסמוך עליהם לצולך
 הפסו לעשות כתב גלחות ע״י מלומד נכרי גפגת ע״ש והגאון ההוא לא הערה כלום לרוב הפוסקים
. וגס נראה ראף אם נניח ט  גדולים [ומשמעיס המשנה] דלא כהג״מ וגס הסתירה ממה לקי״ל גבי ג
 לסבלא קיימת לכתב נכריה ל6 הוי כתב . מ׳מ מחייב בשבת משוס רושם עכ״ס. ואעירה לי עדים
 נאמנים ט זיל הלמב״ס בפירושו משני סנוניות המניות הוא לשי! לביס של סימן וסם סיממם כמו
 שכותבי! בני אלם א' שיורה על אחל וב׳ שיורה על שנים בכל לשו! ובכל בתיבה ור׳ יוסי אומר כי כותב
 שתי אותיות איט חייב מטס כותב אלא מטס רושם ורושם אצלינו מאבות מלאכית כיון ?היה במשכן
 כי קלשי המשכן היו עשרים מצד צפון ומשלים מצל לרום ־ופמנה מצד מערב ותכלית מה שהיו מונץ
 שם עשליס והיו בותבין על הקלש הראשון נצלו האחת ח' ועל הקלש השני ב׳ וכך היו מושי! על
 הקרש האחרון שהיו טחבין עליו כ׳ וטון שכן הוא כמו שאמלנו מי שכתב בקרש ייא וכס פתי
 אותיות וככה על הי״ט חייב משם רושם ותועלת היותו משים כותב אי מש• ס רושם כי לדעת האומר
ס טתכ יתחייב על שתי אותיות כשכתב כתיבה בשבת בשוגג ואת״כ כתב ב׳ אותיות בהעלם אחת ט  מ
 אינו ח״ב אלא חטאת אחת לפי שהיא מלאכה א׳ והאומר משום רופס מונה רושם מאנות מלאכות
ט צריך ביאור והתנזננת לבבמ׳ש ע י  יתחייב פתים ע״כ . העתקתי כל לבריו של גמל למען מ
ס רופס מ״מ ט  כנסקותא טן הת״ק למחייב מפום כותב ובי! ל׳ יוסי לאמר לאינו חייב אלא מ
. ונעלם ממני טינתו להא ׳  לענין פתי חטאות כפנתב כתיבה בפבת בטגג ואח״כ כתב ב׳ אותיות וכו
 לר' יוסי נמי מה שכתב כתיבה בתחילה לא מצינו שהיא מאבות מלאכות אלא משים פהיו לושמין ע״ג
 ק־שי המשכן וצהכי לשיטת ל׳ יוסי יתחייב משום רושם וא״כ כשכתב אחיכ ב׳ אותיות נמי לא הוי
 אלא מלאכה אמת כמו לת״ק [ועמ״ש המגיד בשי״א מה״ש דין י״ז ואעתיק דבליו בסמוך לקמ!
 יתיישב קצת . אבל מ׳מ צריך ביאור להיכן מצי:ו כתיבה כמפכ! זולתי שהיו כותבי! על קלשי המשכן.
. ללל׳ ׳!סילאמל ג  ותו מפקיתא ביןת״ק לל׳ יוסי בשפיעות יכיל לומר כפי המתבאר בסוטא קי
 מפום לישם מחייב כל אלם אף כפכתי בשמאלו. ולת״ק למחייב מפום טתב לא יתחייב אלא הטלט
 בפתי ידיו אבל שאר כל אדם כשכותב בשמאלו נטיל רלא כתיבה היא אבל לל׳ יוסי חייב משמאל
 רושם מיהו הוי וכיכ הרמכ״ס בפירושי בריש המשנה דהכא אמרם בין בימינו בין בפמאלו ורוצה
 לומר מ׳ שהוא משתמש בשתי ידיו והם קורי! אותו טלט בשתי ידיו אנל שאר בכי אדס אינה נקראת
 כתיבה אלא כתיבת ימין חבל כתיבת פמאל אינו אלא רושם לא כותב ע״כ. וא״כ מי דוחקו למצוא
 תועלת על ללן לחוקה . והוי מצי למימר תועלת ממה שביאר כסמוך ממש דלר׳ יוסי ח״ב בשמאל
 בל אדם ולת׳ק סנןול , ועול אקח מועל בס״ל לטא על העיון היטב בכוונת הלמב״ס בל הקורס
 להכין ולהשכיל לבלי הלמכים !כ: בחלקו. ;ס ממה פהודעתיך לשון הרמביס לפרש פני סמניות
 להינו פכותבין א׳ שיולה על אחד וכו׳ והא הפי׳ הפני שכתב הל״ב לגלסי׳ במשנה משני םמניזה
 וכמ״פ התוי״ט לכך לשון הלמב״ס. ואשל פל כן לשו! הלב המגיד שהעתיק המג״א סי׳ פ״מ סק׳י
 פסבאתי לעיל דמפמע להרב המגיר כתב הכי נפרש דעת הרמב״ס לפני סמניות היינו כנו; נונין
 הפוכין. צע״ק להא שפתי הלמב״ם בפילופו בלול מלולו באופ! אותיות ממפ]. עוד בחיבורו סי׳א
 מסל׳ שבת דין י׳׳ו כתב ב!ה״ל רושם תולדת כותב הוא כיצד כלודס רשמים וצירות בכותל וט׳ ה״׳!
 חייב משום טתב «״ל הה״מ ליפש תולדת כותב זט׳ מפנה מבונה ממר ל׳ יוסי לא חייט ב׳
 אותיות אלא משום רושם שכן טתטן על קלשי המפכן לידע איזה הוא נ! זוגו וסי׳ רבינו גסי׳ המפנה
 פלעח ר׳ יוסי היה פסלושס הוא אב כפ״ע ובתיבת ב' אותיות בלבל הוא משוס רושם לסי שכך היו
 עישין במשק ואין הלכה כמותו אלא תולדת הכותב הוא והאריך כזה שם ורש׳י ו״ל פי׳ פיריש אמר
 . ע״כ. כיוצא מדכל׳ מ״ל בלול דלא גליעי כתב נכרים מהרושם צורות בכותל מיהי דאב לא הוי אבל
 עכ״פ משום לושה תולדה כותב חייב מדאולייתא. והנה בעני! טתנק עליו אונו בשבת. הארכתי
י ע  במי׳׳א פ״ר לחלה לאסוקי הלכתא. גס בעבי! לאיתמר בפמעתת׳׳. הא מעי ויוני. יש לי מקום מ

 עיוני. ותמצא בחלופי אשל השם נם בזה חננ׳:
. וכן ׳ ט  משנה ג אמר לבי מצינו פס קטן ו;1׳. דע לבמשב׳ג איתא אמל לבי יהודה מציט ו
. עד סוסו וכ! במפנה שבירושלמי איתא ל׳ ג ״  מוכרח מכל םסוגיא שבגמרא ק
 יהורה וכבר ידוע לסתם ר׳ יהודה הכזכל הוא ל״י נר אלעאי. ורבי בסתמא היא ל״י הנשיא. וכק
 שגגות המדססים היא לפנות השם בכל המשניות ואשתלבונ אשתרנכ והמכשלה יוצא מתתת'יליהס
ס בכל תקוני שגת שנדפסו לומל שמונה פלקיס. ומטה להודיע לכל הנכפלים אחליהס. ומנא!  נ
על . אמר רגי יהודהמצינופס קט; וכו׳: עםס״ד ו ו  ולהבא יהיו ןליויס ונוכרים לומר ישם אמי

 פני לוחי פנקס והן נהגי!. נקראץ ק והגיס בו [יהושע א׳] לפון הלמגים בפילופו ובשים כלפני
. וליתא :  ציינו תלים א׳

. הפי ׳  פרק יג [תוי׳ם] ם״ו ד״ח אע״פ שעמד הראשון וכו׳ כלומר לפנים אל כוך הבית וכו
. ועדיפא ה״ל לתנא לומר ונכנס. ונעלם מדעתי למה ו  1 סימפו רחוק מה להניא והלך ל

. ועמד ׳  לא סי׳ בפשיטות. שהראשון וגם השני בפנים הבית היי ויפי הראשון וכו׳ ובא הפני וכו
 הראשון והלן לו לדרכו עיפ חוצה [כמו אס יקום והתהלך במון הנאמר ברוב המקומות] ובחדושי

 בסיר מבואר במה שהשיג המג״א הי׳ שט״ז סקי״א לענין דינא :
. קיצר למאוד עד שקפה ׳ . כלומר שקפי! להם וכו ׳ ל האוכלים וכו  פרק יך [תוי״ט] ד״ח כ

 1 להבין. אמנם ביתל כיאל זיל לפ״י ק״י לאתויי טחול לפינים ואע״פ :קשה למי מעיים

 כרשינין לבני מעיים ואע״פ שקשה לשיכים סד׳׳א כיו! פקפיס לאדם לאו אורחא למיכלינהו וטי •

/ שאומר לנכרים נכתוב להוי שבוס דשנות י -זרו על שלהם אטו פלט ןכ״מ קצת מלשון רמ״א שם פ
 נסס״זכסג לכתיב׳ דקה פאט נותטן שטרי הדיוטות אינו חטב כתב לאפי׳ אש האות חסר די! לא
 0שנ כתב לעני! שבת החמורה כ״ש הכא לקאגרי׳ בהיונה הא לנעי זיוני ע״כ . ותמיהני דהלמביס כתב
 להטתב נכל כתב ובכל לפון חייב ואפילו מפני סמניות ופי׳ המ״מ אפילו אין אותיות ידועות לק סימן
י ויוני ה״נ! בכתב אשורית לכל זמ! ע  נטלמא בנון טני״ן הסיט! גבי ויהי מסוע ע״כ. והא מ
 שלא ויינאן לא נגמרה מלאכתו ואפשר לכתיגס רקה נמי פעור טו! שהוא נלקח מכתב אפורית אבל
 בכתב נכרים כיון שמא כתב שלה! למה לא יתחייב וכיכ הלני׳ בא״מ סי׳ קכ׳ו לעני! גט גס בתוס׳
ט׳ מכיל המג״א.  גגיעין ח׳ וס״פ ממנה אי׳ בהליא דהוי דאיר״תא ואפשר לפליג על הלמב״ם ו
 המתקתי כל לגריו של גלול למק ילאה הקורא בהורים ומוליס הלכתא רבתי לסכתא לכל הגלולים
 מפונים ומפרשי המשנה הסכימו דבכל כתב של אומה ואימה חייב בשבת מן התורה סקילה כמזיל
 וגפוגג חייג חטאת וזה פסיים המג'א ואפשר לפליג [הג״מ] על הרמבים - לאו לוקא נקט אלא
 כ״ה לסליג נמי על רפי׳ בפלושו ועל תוס׳ [כגייט־ן חי: ליה אעיג ראמילה לנכרי פבות מפיס
 ישוב א״י לא גזלו אגל מפיס מצוה אחלת לא היינו מהיל׳! אמירה לנכרי במלאכה לאורייתא וכו׳
 ונ׳׳פ תום׳ עור כנ״ק ס׳: ליה אומר לנכלי וכו׳ ע״ש. ובודאי אץ להעלות על הלב לסגלי הוה׳
ק פסק בטופיע פס להלכה ע״ס המשנה וגמ׳  שמכרי יכתוב בעלנאותיהס נתב אשולית ממש] י
. הלי חוינ; להריא לכתב של כל ׳ ט  כוחגין הגט בבל כתב וככל לשון בין פהוא כתב של נכרים ו
 אומה מיקרי כהכ מן ההורה לגט גט לכתיב וכתב לה ספל כריתות ופפליק חקיקה גנט משום
. וכן קייל גטוש׳פ אה״ע ה" קכ״ה אלמא מדי׳כפלינן כתכ  מעינן וכתב במבואר בניטין ט
 נכלי כגט על כלתך למקרי כתב וכ״כ הב״פ פס נזה״ל סק א כהכ הנכרים אעיג לכתיב בתירס
 וכתכ שימ כתכ נכלים נמי כתב הוא ועי׳ ני׳ ונימ לענין בבת ד:וי מלאכה גמולה ולא שבות
 ואמירה לנכלים אסילו בכתנ שלהם לא הוי שטת לפנות אלא שמת כוא וכ״מ מרמב׳׳ש וכ״מ מתו׳
. כ ״  נימין נםוגיח אימל לנכרי וטתנ זכיכ הברטטלה בס׳ כלל גלול ולא כע״ש בסי׳ שיה ע
 הנוח קתי כל לבריו של גלול הנ״ש מפני שנא הניטחי מה שסיים הביש וכ׳כ הברטטרה נס׳ כלל
 נטל . לכאורה טעות ה־םום הוא-וצ״ל בפ׳ הבונה. וכוונתו על הי׳ הלינ במשנה שאט עסוקים
 נה ענפיי. מיהו לא ילעת׳ טעם טזט פי׳ ליפ״י ופי׳ הרמב״ס שמפרשי׳ ג״כ הכי. תי גו׳פ בסיף
 הדיבור ולא כע׳פ סי׳ פיה. וצ׳ל סי׳ פ״ו אמנם אחרי ראי את האמור בע׳ש סי׳ שיו סקי״ד אהא
 פכתב הלמ׳ת בהגה׳ה בכתב שלהם לאינו אסול רק מללבנן . כתב הע׳ש כוםיל פ״ הכתב פלהם
 אינו אכור לכתוב בפבת אלא רדלננן אכל בכתב שלט אסור טין שהוא מלאילייתא או אפשל לשלפ
 לאמירה לנבלי אינו אלא מדרבנן מיהו לשין הרב לא משמע כן אבל יש לתמוה להא אמירה לנכלי
 אפילו במלאכה דאורייתא אינו (8סור אלא מדלכנן ולמ: החמילו גי ׳ותל מן מקח וממכל שהתירו
 לעצמו לעשות המקח והנה באמת ראיתי כתשובת משסע כדק חיל סי׳ ל״א פתמה על וה וכתב פלא
. פכ״ל : ״  התירו משוס יפוג איי אלא לומר לנכרי פיכתוג השטר אנל ליקח הבית בשנת אסיר ע
ן הביאו ג״כ המג״א  הע׳יש. העתקתי כל דבריו של גדול הע׳ש למען הידע ט ז״ש כפם תפיבת מ׳
 סקי׳ט לקנוס בית ובמ״ן בחב בפס הליניש וכלא״ש לאםול לקנות אלא כשקנה מערב שבת או
 מותר לומר לנכליס לכתוב בשית עיכ . והנס בעיקלא ללינא יהיו מתריס מ״פ הגהות אשל־י
 סיפ פני דמיה סי׳ ח׳ [והביאו הנ׳׳י ג׳כ] נזת״ל מתל לקמת נתים מן מכלי בשנת ביצר הוא
. אכן הת״ל כ ׳ ס סל דינר ם !הנכרי חותם ומעלה לערכאות מאור ורוע ע  ע׳ פה מלאה היא לו ט
 כתב שדברי המג׳א נאמרים באמת ובצדק עפ׳׳י הירושלמי לתנא להדיא למותל לקנות בשבת
 ונו׳ עיש ולק מון: התמי׳ שנתב הע׳ש רהא אמילה וכו׳ ולמה החמירו וכו׳ שהתירו למשות המקת
 אפשל לומל לזיל בתר טטמא למקח ממכל לאסיר כתכו לפ״י ותיס׳ ניצה ליו מפום דכתיפממצא
ל [וכ״ב רש"׳ לעיל בבינה כ״ו דיה אין פוסקין] וא״כ הכא לקני! פל מצזה היא  יזנ׳׳ך ודבל מ
 ל נ;ת בית נא״י הוי ליכול של מציל. וגס לטעם הפני שנתנו למקח וממכל אס־ל לגזלו לאתי
. הכא למעלה ;עלב־-ותיהם פ־ישיפש הוא הכותב ולא הלוקח [ע«י;י>ךן!י ה ל כ  לילי בתיבה פטלי מ
 וי'א]ניכא למיר.פ מילי, יטה יתיישב לינאפל הג״א פעולה ־הו;ן. מכיס לאה לאינו ט הטיפ
 מעיד בעצמו ללשון הרמיא אי אפשל לטלמתו אלא נאו^ן לסיל ללמ״א לכתב פלדם בפבת אינו אלא
 מדרבנן [וכמו שכתכתי גיכ לעיל ובררתי למוכרת נמי כוונתי הכי ממיס ברימ כך להדיא] וא׳כ
 אזרחי הניפ לדברי העי ש פלח ש:ג גזה כלום זה״צ לכתיב הכי אדעת הרמ״א ודימ והגהת מיימי׳
ר זרוע לא זכיהי לגוף הספר ט לא  והלבוש. ואפונה אל מכוני לזה שכתב הרמיא גהגה״ס בשם א;
 טבא כלסיס מיום היותו אלא ממה שראינו הגהלת אשל״י במ״ק מ״ש נשם א״ז שהעתקתי למעלה
 ולא נזכר כלל מכתיבת נכרים אם היא דאורייתא אז דלנק וטזמא כפלופוכלעת כל הכלילים להיא
ר שמא רישם  דטלייתא . וכ! נראה ממ״פ הלפב״א בחידושיו בשגת ק״ל: אהא לאמלי׳ ובכל מ
. וכיהכא משמע להלכות שבת כהלכות גיטין ׳ ט  לאתויי הא לתני ר״ת כתט [;ט] במי טליא ו
 בעינן פיכה ב וכו׳ כמו פשניט לענין גינףן וכו׳. וכ״כ תום׳ גישין ייט. ד״ה ליו ע״נ ליו יכו׳
מזי גט לשבת . ישיב אין למ המתנגל לזה לק סגג״מ פנתי הזז:״א םי' פ״מ מ״ל כקיצור  ד.;
 נמלץ. ולכן חעלמו נגל קולא המשכיל. ו!״ל ההג״מ פ" א מהלי תפילין יסית ח״ק עי ד׳ה בלשב׳ג
 וכו׳ והא לאמלינ[ פיק לגיטי! כותיי,־ עליו אונו אפילי בשנת פי׳ בכתב נלחית דאינו אלא משוס
, ובספ׳ז מהל׳ הגיל אק״מ ז״ל לפין לבינו שמחה למה  שיות ל.זרו על שלהס אשי שלט ע״כ
 ש:הגו הי^ לכתוב כ־״ט הדיוטות בלא שילטוט משוס לכתיבה יקה שאט טתבין שפלי הליושות
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 אפילו'קיצי פל יו־ד מעכב ללא חפיב כתיבה אבל כתכ^גמור אשור לכתוב יותל מנ׳ תיבות בלא

 והל״ב .
 כותבין
 אתיהנט״גכל כתב" ובכל לשון כתב הגימ א״ק ה׳ כתב בס׳ סתרזמס שצריך לעשותו נסית שיהא כל

* PI^P אפילו קיצי פל יו־ד מעכב רלא חפיב כתיבה חבנ כתכ גמור חשור נכתוב יותר מג־ 
 פירטי ש והו׳ עוד פס אך נ׳ לכתיבה שלנו היינו משייט אין חושפי! כיו! שאינה כתיבה גמורה ע
 הנה מלבל מ׳•׳ המנ״א לפליג אהלמי״ס ואני כתבתי למעלה דפליג נמי ארפ״י ותום׳ והר״!
 לכתירה סליג נמי לילי׳ אלידיה בע:מו שהרי אהא שכתב הרמנ״ם בס׳ל מהל׳ גירושין לי! ל׳ כות

. והתס בםפ״ו מהל׳ תפילין וס׳ת שהעתקתי ׳ ט  אחד דהכא כתכ דמוכח בפי היונה לבלא זיין חטב ו
. ולבן דע אשר אודיעך פכתב ׳ ט  למעלה כתי דמס׳ הבונה מוכח זאס האות חסל זיין(א חשיב ו
 במרדכי לס״ק רגיטי! פסק נס׳ התרומה דאין לויי! בנט אותיות של שעשנו ג״ן וכי׳ בלאי תנין נקראים
 אית והתנין לדרש באים אמנש ריב״א היה מדיךק טון שלא יתחייב עליכם נשנת אם יכתגם בלא ויין
ט׳ והכי איתא בס׳ הבוכה תנא נתכווץ ס כלאי׳ גס׳ הגונה א״כ לא מיקרי אות בלא הגי! ו ט » »  כ
 לכתוב אות א׳ ועלו טלו שתם חייב והתנן סשול ל״ק הא לכעי ויוני הא ללא בעי ויוני וכו׳ ובס׳
 כתרומה כתב דההיא דהבונה י״ל דמיירי בס״ש או במקום תחר כנהכויץ לכתוב כמשפט ם׳ת והכי
 טלושא הא דכעי הסוסר לזיוני כנין כס״ת הא ללא געי הכותב לזיוני אבל אילי ואילי כשעלו בידו לכתיב
 ט אותיות פצליכין ז״! אלוהיה נס״ס להא לא קאמר הא באותיות פרינס לדון והא י כאי! לינה לזיון
 יתזע להא קאמר התם נטל לגגו של חייה ועפאה כמין ג׳ זיינין חייב משמע לננטילת הגג ח״ב
: כ י ן האותיות אלמא כיון לאין דעהו ל! יי ולעשות חגיו מיקרי אות נלאו הכי ע י  6ט״ג רלא ו



 20 מסכי! יש סדר למשנה שבת
ך שהוא עושה בחולעיכ . ואשר ע״כ נעלם ממני כוונת רשיי שכתב בםירושו במתני׳ ר״ת ר  יעשה מ
 וגלבר שלא יספוג פלא ישים ספוג כמקום היין לחזור ולהעיפו נהלי גזירה שמא יםחיט. ע״כ . ולא
 ל׳ פלא סי׳ כמו למפרש בברייתא טעמא למתנ׳' אלאלמפלופז פכי שמא יםחזס נראה במקום לציכא
. וליתא להא עכ״ס אסורה פלא יעפה כררך פהוא עושה  למיחפ להכי כגון אס יפ לו בית אחיזה פרי
 בחול. ור5יהי לומר לרש״י ס״ל הסי׳ בברייתא לזה לתנא פלא יעשה הררך שהוא עושה בהול.
 קאי רק טל מה לתנא ולא יספח בפמן. אכל רישא לתנא לא יספוג ביין ס״ל לרש״׳ לשרש לטפמא
 מפזם סחיטה. אמנם היא נוסה קשיא ולא ירעתי סעמא פל דבר שהרי ולחי גס ביי[ איכ למימל
 פלא יעשה וכזי כמו לאמרי׳ גבי שמן. וקצת ׳״ל בזה להוכיח רפ" ראי טעמא במתני׳ משום
׳ לממני ג״כ ובלבל שנא יטפח בפמן. א״ו במתני' טעמא מפום סחיטה  עובלא לחול ה״ל לתנא למתנ,
 [וגבי טפיחה כשמן פמקנח ילובכלי לא שייך סחיטה ולפיכך לא תנא לה במפנה! וקים להו לעובדא
 דחוללא פייך במניח ספוגבמקיס כיין וטעמא דמכתברארלא מציט לאסור לעפות כדרך:הוא עושה
 בחול אלא במאי דיפ בו טורח בעשייתו כגון הא דתניא בסוגיא נסמוך נתפזרו לו פירות בחצרו מלקט
. והקשה  על יל על יל ואוכל אבל לא •תן לתוך הפל או לרוך הקופה שלא יעשה כררך שהוא עופה כמל
 הר״ן וא״ת מאי עובדי; לחול איכא הכא וכו׳ תילן הר" כגון שנחפזרו בחצרו אחת הנה ואחת הנה
ן שנפלו בחצרו  אבל במקום אחד מלקטים וניתן לתוך הסל והרמב׳ם ז״ל פי׳ להכא במאי עסקינן מו
 כתוך צרורות וטפרורת וכו׳ ע״כ. וכן יפ לי עוד ראיות לזה. ואין ענפיו פנאי להאריך והשתא
. אבל לטפוח כפמן לכנוס  ודאי בהנחת הפוג במקום היין ודסטג בולע מעצמו אין פוס עזרת נו ופרי
 במה וכמס העמיס ידו בשמן ולקנח במה פטמים ידו בכלי שיוסר השמן הנדבק מעל ידו לתיך ככלי ודאי
 דטורח רב יש והלכך אסור מפני עוכדץ דחול. ובדרך זה מבואר לפון רש״י כגמ׳ ליה ייטפח מכניס
 בו כסו והשמן נדבקבו ומקנהו בשפת הכלי ואסרוה משוס דעובדין לחיל ע״כ. הנה סומא דרש״י
 שכתב ואסרוה משוס עזבלין לחול לא ׳דענא מה רוצה בזה שהרי זה איתמר להליא בברייתא זו. אלא
 דכיון רפ״י לסרש ואסרוה וכו׳ קאי טל ויטסת בשמן וכדאמרן . שוב ראיתי שנתב יללמב״ס בחיבורו
 פכיב מהלכות שכת לי! ט״ז בזהיל נפבלה לי חנית בשית מציל ממט מת שהוא צריך לשנת לו ולאירח־ז
 ולבד שלא יכפזג ביי( או יטפח בפמן שאם יעשה כדרך פהוא עושה בחול פמא יבא לילי סחיטה עיכ.
 ואמרתי אולי גס כוונת רפ״י על לרך זה. ויתכן בזה מאי לקפיא בדברי הלמב״ס שכת•: פאס יעשה
 נדרן שהוא נמשה בחול פמאינא לידי סחיטה. תינח פלא יספוג ביין לגזל׳'שמא יסתזש הספוג.
 אבל לא אזלא שפיר טעם זו גבי לא יטפח בפמן דהיינו 'פמכניס כפו בשמן וכו׳ מאי סחיטה פייך
 נזה [שוב מצאתי פגם השיג עמל על זה והניח בצ״ע] ואין לפרש לגזרי' טיפוח בפמן אטו שלא יטול
 םסוג לספוג הפמן ויכחוט . מלבד שהוא לחוק . פול •פ להקשות לא״כ גם טיפוח ביין ניתסר אטו
 ספוג לספוג השמן. ובברייתא למחנק ותני ספוג ביין וטיפוח בשמן משמע דדוקה בהני כוונא אסור.
 די)לת*ס לערבינהו וליתנינהו לא יספוג ולא וטסח ביין ושמן שלא יעשה וכוי. אבל באופן שכתבתי
 למעלה לבפמן דאיכא טורח לטפח ולקנח פעמים הרבה עד שיציל מה שחשוב !ראוי בכדי טרחתו
 שפיר אסורים [אסילו בלא גזירת פמא יסחוט] משום טובלין לחול. אמנם לספוג היין רלית ביה
 משוס עובדא דחול הוכרח הימב״ם לפרש שאס יעפה כדרך שהוא עושה בחול שמח יבא לידי כחיטה,
 וכ״ו שכתב הרמב״פ 3סיומא דמילתא שמא יבא לידי סחיטה ובא לפרפ מילתא בטעמא פלא יספוג
 ביין. ובאופן זה יפה כתב רש״י בפירושו להמפנה שהעתקתי בתחילה ד״ה וכלבז שלא ייספו; כיין
. והברייתא דנתסזלו לו פימת בחצירו מלקט על יל על יד ׳  זט׳ כמקים היין דקדק לכתוב היין וכו
 ואיכלוכו׳ שהבאתי לעיל. דע דכחכו תוס׳ ד״ה מלקט וכוי נראהדלא גרסי׳ ו-׳:וכל מדקמ׳ סיפא
 אבל לא לתוך סל ולא תוך הקופה מפמע מך דוקת אסירי מפום עובדא דחול אגל לתוך כסי פרי ע״כ
 וכ״כ כרא׳ש דלא נרם׳׳ ואוהל מדקתנ• סיפא אבל לאלתיך הכל ולא לתוך הקופה מפמע הנך לזקא
 היא דאסירי משוס טוכדא לחיל אבל ללקט וליתן על חיקו ו,'תוך כסותו שרי ע״כ. וכן הסיר סי׳ פלי״ה
 השמיט מלת ואוכל וכתב בזה״ל נתפזרו לו סירות מלקט מעט מעט ובלבד שלא ילקט לתוך הכל או
 לתוך קיפה פלא יעשה כדרך שהוא עוסה בחיל. ע״כ. וכן לבלי המחיל סי׳ שליה סעיף ה׳ שהעת ק
 ואוכל ולא יתן לתוך ההל וכו׳ קצתצריכץ ביאור ללפמ״פ נתפזרו פילות בחצל אחת הבה ואחת דנה
 מלקט מעט מעט ואוכל משמע לוקא כשאוכל אבל בלא״ה אפילו לתוך כפו או לישן אל חיקו ולתוך
 כסותו אסיל וא״כ למה כת; אח׳׳כ לא ית; (הזן הסל זכו׳ עדיפאה״ל למהנ׳ זלא ית! להוך כפו או
. ויפ לייפב קצת אבל י  אל חיקו או לתוך כסותו ואה נפלו במקים אחד נותן אפילו לתו,־ הסל וכו
 נעלם פלא העלו בזה האחרונים . חדפיס וגס ישיניס : הר״ב סוף פכיב ד״ח אפקטווץ להקיא
 זפירזפו אסיק טזי זי; זט׳ ע״ש. לע דבס:כה מ׳; זיל רשיי בניטליק׳; אפיק טפי זי; מזון האוכל ביותר

 מדאי מוציא ומקיא. וכך כתכ הערוך:
 פרק משנח א [חוי״ט] ד״ה ובן המשנה וכו׳ וחע׳ג דכהלואת יין ושמן איכא כמי למשמע
 י וכי'. תירוצו לחוק למאוד. ולולי דבריו היא דמרישא אין ראיה כ״כ רהת סייס ואס
 אינו מאמינו מרח טליתו אכלו יעישה עמו חשבון לאהל שכת . מוכח בבירור לשואל ממנו כדי יין
 ושמן על מנת לשלה לו דמי שוויין בממון ,יעל ככה החשב עמי לאחר כבת כמה דמי שווייה שלהן
 גישא״כ באפה ליחבלתה ככרות דהא לא הכן ועופת עמו השמן [או דהיל ללךזניועושץ עמה! חשבון
 לאחר שבה] משרע להדיא דאולחייהו בשואלת ככלות לשלס ככלות אחרת תחתיהן להכי דייק השים
 :פיל ללא כהלל: [תוי׳ט] מ׳׳ב ד״ה ומפיס וט׳ . פכן הוא בתרגום משלי וכו׳ע״פ. הכי איתא
פ. וחידוש נדול שלא זכרוהו התיייט.  גע״וך עלך סיס ב׳ יפס כתב עוד פ״א בשם לבינו חננאל עי
 ודע עזד לבכרוך העתיק התלגוס טיבך אלמא. וכן הנכון ולא ארמה : משנה ג לא יפכור אדם
. והמעמן וכו׳ ע״ש \במפנת ׳  פיעליס. כך במשביג וגסירשיי והריב והוי״ט: שם אץ מעמצין וכו
. אכל גילםת הערוך אין מאמצין וכוי וכל המאמן וכו׳ ׳ א איתא אין מעצטין וכי' והמעצים וכו ר מ ט ^ 
 פי׳ סותמין עיני המת כדי שלא יהיה סתוחית כענין פנאמר ויוסף ישית ירו על עיניך ע״כ . ודע
 דמיש ההוייט ד״ה אין מאמנין כמו עוצם עיט זט׳ היא מפולש ממ׳ ללעיל עיז כ׳ איבעיא להי מאמצי!
 או מעמצין אלול לחגיא אמל ל' יוחנן עוצם עיניו מרא^ה בלע [ישעיה ל״״] ומזה יש קצת לאיה
 להגילסת שבמשניות אין מטחצין וכיא גרשיי שבת נח: ליה מהו למימן לפין אין מעמצץ את המת
 עזצס עיניו וטי ולפיכך צליטן אנו לסיימא פל התיי״ט למצינו ג״כ במקלא מלת הפוכות כלו כבש.

 כשי. ועמש״כ בם״ד ליש פי׳זגבי מלנוז:
 פרס כד מינ אץ ממלים. ובסי׳ הר״כ אין ממלאין מפטמי* לפון [ישעיה א׳] וחלב מראים
 1 וסי׳ המראה וט׳ עיש . כג״ל. ודע נמפג"; איתא אי; מאמירי! . ולולי למסתפינא

 ה״א לטעות הואוצילאין ממראין וכדאיתא בסי׳ הל״בלהכא. וכן בלשון הברייתא ולשון הגמ׳ קנ״ה:
 איזה המלאה . אגל בפי׳ הרמב״ם איתא ממלין וכתב עוד מלעיטין וממלין שתיה, מלית טבליות מלעיטין
 לנזלת הלעיטני נא וממלין מעטן הפעים פור ומליא [שמואל 3׳ מיד] ע׳כ: [תוי״ט] דיח אין אוגסין
 זיל הרמב״ס וכו׳ וכיוצא ט כו׳ע׳-ש . קיצל במקום שהיה להאליך ט טל זה כתב הלמב׳ס בדי! ל״ה
 כיצד לא יאכיל הגמל בשבת מאכל ג׳ או ד׳ ימים ולא ילבין עגל וכיוצא גו ויפתח סיו וילדן לתוכו
 כרשינ! ומיס בבת אחת וכן לא יה! צהוך ט יונים ותרננוליס למקום שאינן יטלין להחזיר אבל מאכיל הוא
 את הבהמה מעומד ומשקה אותה מעומד או מתן לתוך פי׳ מיס גפני עצמן וכרפינן בס״ע כמקים
כ. וישרישו על המשנה כתב בזה׳ל אבוס  שיכולה להחזיר וכן מאטל העוף בידו גמקוס כיכול להחזיר עי
 שם המקום שמשימים בס המספוא לנהמה וערן אמרה אין איכפץ שלא ׳אכילנה מזון ימים רכיס
 והוא אמרם אץ עושין לה אבוס בתוך מעי׳. ודורסין הפירוש הקרונ אצלי שלא יפומו בחזקה הגמל ע4
 המאכל כדי שיאכל הרבה. מלעיטי! נתינת המאכל לתוך סי האוכל. ממרין זריקת המאכנ למעי

 הבהמה

 שם ט״ד לא יגמע. בערוך איתא לא יגמא. וזה יתכן למאול לפ״מ לפשט ר״נ בר יצחק גגמ'
 ע״ז. הגמיאיני נא ״עט מים מכיך. וטמ״שצעיל ליש פ׳׳ח כש״ל:

. ועמ״ש בזה במפנה ו׳ יט׳ פרק י״א ׳ כו  פרק טן [תוי״ט] ד״ח סיום הכיפורים לשבת ז
 1 למנחות. כצ״ל:

ל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן . וסוס׳ הוכיחו דהכי גלםי׳ כל ; [משנת א] כ  פרק י
 י הכלים הניטלים נשכת וללתיתיהן עמה; ע״ש זבן מוכלח ממס שחילן אביי נסוגיא קכ״ב:
 להעתיק המשנה בלשו; שכתבו הוס׳ להכי גלסינן ופליאה ממני שלא העלה החוי״ט מזה פלוס : עס
 ואת המזלג. במשב״ג איתא ואת המלגז ונרסס בצל הגליון מלגז סירופ מזלג. וכתבתי בתקוני כלי
 שלת כשם העריך עלך מלגז שכך הזא העיקר והלנ העזם׳ף כתב פי׳ מזלג נחלוף אזתיזה על בלש
 כפי פמלה פ למה ע״כ. והאמת על לעצמו שגס לעיל בבלייתא צ״ג: שנים שהיו אוחזי! במלגז
 ולוגוץ וסילש״י מלגז פילק״א בת שלשה שיניים ומהפכים בה תבואה וכוי. ולוגזי! מאספין השבלים
׳ יוסי אומר כל.הכלים ניטל׳; זכי׳ ע״ש . זלע לבשוגיא לקמן רף קנ״ז. מסיק  ע״כ: [משנה ד] ר
ס חסילו ר״ש מולה לתבן כל הכלים ניטלין בשבת חון ממסר הגלול  סש״ס מוקצה מחמת חסרון ט
 ויתד פל מחרישה וזיל רש״י הל הכלים ביעלי! ואפילו מלאכתו לאיסור ור״ש היא ע״כ. משמע להדיא
׳ הכא במפנה ל׳ יוסי אומל וכן בירושלמי 3יתא, ועיין בעירובי! ל״ה א׳ פכר לה כר׳ י• סי ס ר  ללא ג

. עיש. מפמע קצת לגלסי׳ ל׳ יוס• וקצ״ע: ׳  לאמל כל הכלים וכו
. ואין להקפות וטי עיש. לע הך קישיא ׳  פרק יט [תוי״מ] משנה א ד״ה ע״פ עלים וכו
 י יסלוקא מטאל בש״ס להליאקיל. ולשון התוי״ט קינת שלא בדקדוק: הר״ב מיו ד״ת
 אינו אוכל בהרימה וכו׳. נאמר כפסח חישב ושטי ונאמר בתלומה ת־־שב ושכיר ובז׳ ע״ש . ביבמות
׳ ט . תניא אמר ל׳ אליעזר מנין לעלל שאינו אוכל בתרומה נאמל תישב ושכיר בטפח ונאזור ו ׳  ע
 ר׳ טקינא אומל איט צליך הרי היא אומר איפ איש לרבוח הערל מעתה קצ״ע מקט הל״ב רוקא ילטתא
 דר׳ אליעזר ולא נקט ילסותא דל׳ע לקי״ל הלכה נריע [ולפ״י בפירוט לא הכליע מאיזה טעמה ל.לא
: ראיתי פגם טנמותלפיח  התב בזה״ל ואינו אוכל גתלומה רילסיכן בעמית שערל אסול בחלומה] ט
. ו:ן כ ק שמתו אחיו מחמת מילה איט אוכל גתלומה לייפינן מספח וכי׳ עי  כתבהר״נ העלל כ
 הלמכ״ס גטרושו ביבמות כתב מטסמא לתושב ופטר האמור בפסח ילטט מיניה לתושב ושכיר גבי
ה פסלי ל  הלומ: וכן בחיטלו סי! מהל׳ תלונמת לין י׳ כתב כהן מלל אסול לאכול בתרזמת מלין מ
 נ:מר תיפב ושכיר בתרומה ונאמר תושב ופטל בפסח וכו׳. ואילי משום להלכה כריע מחבירו ולא
 מלבו [טיטבין מ״ו: וכן מוכח כתובות פ״ד: לפ״מ לקי״ל כל׳ יוח:! ואיכ בהחלט אף לפי היריד
 הלאשון לכגמלא דבהא קמיפלגי זני׳ ע״ש דאין הלכה כל׳׳ע מלבז] זר׳ אליעזר היה לבז פל ל׳ עקיבא
. ובשאל לוכתי לפיכך פלפוהו הרמב״ס והריב ׳  המבואר גמהלרין ס׳׳ח. פסחים ס״מ. נלריםנ
 נטעמא פל ר״א . שוב ראיתי רלחימ ס׳׳ט מהל׳ קרבן פסח דין ז' ל״ה ואוכל כזית וכו׳ כתב
 בזה׳ל בס׳ העלל א׳סלנז ל״א ול״ע זכו׳ זנפיז מהל׳ תלזמוח פסק לביט זיל כל׳ אליעזר דכהכ:ם
 כהן ערל אסול לאכול בתלומה מלי! תולה פהלי נאמר תושב ושכיר בתרומה ונאמר תיפג ושכיר בפשח
 וכו׳ והשתא יש לתמוה טזבאעל לביני רל חדא לאיך ספק כל׳׳ת במקום כ״ע להלכה נריע מהטלו
 מיהי לזה י״ל לפסק כן מפום דביבמות דף עיב ב׳ אר׳א ערל פהזה הזאת וכפרה והקפו לו מברייתא
 ותירץ האי תנא דכי ל' עקיבא הוא דמלגי לערל כטמא וכיו! לר׳ אלטזר לא סבירא ליה כוותיה פסק
׳ ע״כ. ומריו פל גדול הלח״מ נעלם מאתי להולמם חדא במיש דאיךפסק ט  רבינו כר׳ אליעזר ו
. הלא דבר זה נגלה מכמה מקומות בש״ס םנהדרי! סית. ׳ 0  כל׳ אליעזר וכו׳ דהלכם כריע מתבירו ו
. פנית י . ובשאר חכתי טיכא דריע תלמידו של ל׳ אליעזל ולא חכילו הו  נולים נ׳. פסחים ס״ס
 תירוצו שכתב כיון לר׳ רלטזר לא סנל ליה 01׳ לא הכינותי דלפ״;! למסיק יבא פס ביבמות ע״כ:
 [ולוחה למה שת׳ח ל׳ יוסף] לא ליפתמיט תנא וכוי עיש א״כ אף ל״ע מצי סבל לערל פהזה הזאתו
 ככרם. וציל לר׳ אלעזר פליג אהך ברייתא זס״ל כאותו ברייתא דאייתי הפיס פס . סייעתא ללי
. אמלי׳ דמשנה הכל כשירי! ׳  אלעור לעשו חכמים מעשה והכפילו הזאת עללע״ש וגם בערכין ג
 להזות מלבי ערל וכר׳ אלעזר [יכן פכק הלמב׳ס ס׳י מהל׳ פלה דין ו׳] ותדע דהלמב״ם פסק כלנא
 שהרי הרמב׳ם ריש פ״ב מהל׳ חגיגה כתב להעלל פעול מן הלא" ובחגיגה לי: מסיק השיפ דהא
 לתנא ערל פטור מן הלי-יה אתי בל״ע למרבי לעלל כטמא. וא״כ לדברי הלת״מ יהי; דבלי הלמי״ם
 ס־תליס זה את וה אעיג דהרמב״ם פסק כרגא למסיק ביבמות עיב: לא לישתמיט וכו׳ והא דתני
 ערל סטור מן הראי׳ היינו משים רמאים ואס>ו למאן ללא דרי ש ערל כטמא מודה ד־-רל סטור מן

 הלאי׳ עי׳ תום׳ דייה החם מפום וכזי. זזה ברזל. וכמקום חור החיכתי נזה בם׳יד:
ש פל בעלי בתיס זכו׳, ומסיים לפ״י וט׳ בהפלאס פבטלכין ג כ  פרס כ [תוי״פ] ם״ח ד״ה מ

׳ הערוך וכמה ענפים לדנא בס״ל:  1 ערך כבפ כתבתי לבלר ס

ק כא םשגה ב היתד, עליו לשלפת. עי׳ סי׳ הרב זתיי״ט ות־ספת בזבחים ;׳׳ד. כתבו בפס ר  פ
 1 העלוך פי׳ צאת תרמילים: שם חר״ב משנה ג ד״ה ביפ אומרים ב:״ש קאמל שאין

תק ל:א מילתאאט אץ לט אלא  אנו סימכין על משנתינו זכו׳ ע״ש. הנה גפבת קמ״ג. קאמר רב נ
 נ״ש כר׳ יכולה וביה כריש ופרש־י אנו אין לנו . אנו אין אט סומטן על משנתינו כמות פהיא
. ואמל רב נחמן אנו אץ לנו ז״ל רש״י  פנוי׳ אלא מוחלפת שיטתה וביש כל״י ע״כ. ובביצה ב׳
 בשיטה מפנה זו לפי פמוחלהת הפיסה איא כך שמעחי מרבותינו דביש כר׳ יהודה וביה כר׳ שמעון
! אי׳ כך להדיאבית הילל אומרים מגביהין מעל השולחן , . והוי יודע מתוספתא ד:בת פרקי  ע״כ
. וכתבתי בחבורי התוספתא אולי כ ״  עצמות וקליסין וב״ש אומליס מסלק את הטכלה כילה ימנעלה ע
 פעל זה סמך רב נחמן פמעתי מרבותינו רמייזלפת פיטתה דמפנה ומחמיר לי סגילסא כתוספתא
 יותר מגירסא שבמשנה ממה רלא תגן גכחירהה כלומר כעידית טילי קולי ג״ש יחימלי ב״ה ובזה
 נסתלק קצת מ״פ הים׳ בפבת קמ״ג. דיה אנו אין לנו וכוי עיש 1;״ל הר״! אני אץ לנו חין אני סומטן
ט׳ למתני׳ דעדית לא תני לה גבי קולי ב״ש וחולל׳ ב״ה הילכך איפכא מתניא מ״ה  על משנתינו ו
 כל׳ שמעון וכי׳ ע״כ . ובכן תל;ג לבלי תיש׳ סתומי! נתנו למי דחקו להם לתת דמאי אולמי להא
 מהא. הלא כלול למאי לתנן בבחילה סמכי׳ עליה ככמה דוכתי ובכן עדיפא לומל דכאמח עליה
. וביותר לגם בתיהפתא הניא הט כדאמלן. ודע לבפ״ס ק:').  למתני׳ רעידות סמך לנ נחמן
 איתא ואמר ר׳ יוחנן אנו אי! לבי אלא ב״פ כר׳י וביה כר״פ : מם משנה םפוג וכו׳ מ״פ.
fit)בין כך ובין כך (ניגיחכ׳׳א r0׳׳) נמפבינ איתא םפונ אם יש לו טור בית אחיזה מקנחין כו 
 מקנחץ ט יטמל) ניטל נפבת . יכתמ תזה׳ איתא ספלים לגלםי וחכמים אומרים בין כך מקנמיןבו
׳ אלא וראי לא גלסי׳ ליה כלל עיכ . ולאית׳ גירשה הלי״ף והלא״ש וחכ״אבץ כך ונץ  ולא יתכן ט
. וכן מפמע מלשון הרמב״ם בסילופו ומאמר ג ו  כך נישל בשבת וכתב הרין ניטל בשנת כפהוא ע
ת אחיזה פמיתל להסתפג נו או לא יהיה מ;תר  חכמיש נין כך ובין כך רוצת לומר טן שיהיה לו ט
 לטלטלו בשבח והלכה החכמים ע״כ. ומצאתי באלי׳ רבה סי׳ ש״כ סקי״ט רוצה לקיים הגירםא וחנ״א
 גץ כך ובין פך וכו׳ נגד החוס׳ מ״ש ובחדשי הארכתי גסידוגם הנוגע ללינא דסשיק נישא בלרתי

ל: סי  בצדק מפלא׳ שבערכין נ
ת אחיזה וכו׳ שלא . ואע״ס פיש לספוג עור ט ׳  פרס הר״ב ריח ובלבד פלא יססוג וכו
 1 יעפה כמעשה חול וכו׳ פ״ש. וכ׳כ חוס׳ קמ״ג: בפי׳ המשנה ד״ה ובלבל פלא יספוג

 אפילו יש לו עור בית אחיזה לליכא חדש סחיטה אסור כרמסרש בנמ׳ שלא יעשה כדרך שעופה בחול.
 ע״כ. וכ״ב הרמביס כפירושו בזהיל השעם אשר בעבורו לא יססיג פלא יעפה כדיך שהוא עושה נחיל
א להליא בברייתא דמייתי הגמ׳ עלה דמפנה הנא לא •השיג ביי! ולא יטפח כשק שלא ק מ  ע״כ. ו



 למשנה שבת יא
 המיא דהרי״ף ה״ל דכורר לאיןה 5ד שירצה והיינו כר׳ יהודה ושכן דעה הרמב״ס ועי׳ ט״ז מס פחמה
ס להאיץ מקום שעמדו כו כבר אבות העולם וגדולי הפוסקים \ י  על מ״פ הטור בשם היי׳יו* יאי! כאן מ
 עכיפ כזה עמדתי כי יפלא ממך דבר שלא הערה בו הפא כדרכו בכל מקים לכתוב פסק הלכה וגם מה
י שיצא לילך. בעיר במערבץ בה כ1׳ ע״ש. גירםת  זה שתיקה שפסק התוייט: [משנת י] מ

 לפ״ל שמערבץ לס:
ן מודדץ אלא מ1 י י פמקדדין כוי ע״ש. גירכת הערוך פמקדרץ: ט״ח א ת ע מ  פרמ ךק ט״ד ש
 י המומחה. ופי׳ הר״ב אדם היקי במדידה וגאו! פירש מומחה לשק ומחה אל כתף ים הנדת
 כליחרוט׳ מן המקום השוה וכו׳ ע״פ. ז״נרש״יבמפנהכח:ה״ג אץ מודדין הלא מומחה בקי במדידה
 ע״כ נראה להריא דלפי׳ בקי במדידה אין לגרום תיבת מן אלא ה׳׳ג אץ מהדין אלא מומחה ובכן
 קציע בפי׳ הרב פהעתיקו מן המומחה ואפיה כתכ [כפילש״י] אדם הבקי. ודע שהתוס׳ שכתבו בס״
 יבינו חננאל דרך ישרה ומכוננת זכו׳ ציינו בתחילת דבורם אין מורדי! אלא מ; המומחה זזה ברור בכסי
 הנוסחאות יעלו פלישיהם. וכן הערוך כתב נוסחת המשנה מן המומחה פי׳ מקום מיושר [והתשבי
 בש־רפ ממחה כתב על דברי העריך •פאינו יודע לכוין דמיונו וכי׳ פרואה פס יראה שמדבריו ניכר
 שלא עיין פסיר אלא דברי השרוך והוא פי׳ גאזן ו;יח בכתבו הר״ב ותום׳ עולים יפה למאוד]
 כ״כ הב״י םי׳ פצ״א ד״ה לא ימדוד אלא אדם מומחה וכי׳ וכתב לשיי ה״ג אץ מודדין אלא נדמחה
 אלה בקי כמדידה וכך הס דברי הרמב״ם אבל הרי״ף גורם אץמורלץ אלא מן המומחה ופי׳ מומחה
 מלשון ממחה כלומר מקוס פוה ומישור זרבינו הטור כת: לעיל כפי׳ סרי״ף וכאן כחב כסירש״י למימרא
 דיפ לחוש לדברי פניהם ע״כ. וההכס הרב מוסף הערוך כתב על פירש״י ולאנהיראדא״כה״ל לומר
 אין מודד אלא מומחה ע״כ. ומהנראה דבטלה תיובחא כי כן מצינו לעיל משנה ד׳ אין מודדין אלא
 בחבל של חמישי׳ זט׳ [ולא תניא אץ מודד] הי.: מודד והגיע וכוי. אלא האמת יורה דרכו דלעיקר
 המדידה צריכין פנים לאהוז החבל בתרץ ראשין אחד מצד זה והשני מצד אחר וכן במקדרין תחתון
 כנגד ליו עליון כנגד מרגלותיו כמבואר נ״ח : ולזה היתה פהאחד מן המודדים צריך להיות מומחה בקי
 במדידה כרי פעל פיו יבאו ועל פיו יצאו אמנם השני המסייע לו וחבירו בעיקר המדידה א״צ שיהיה
ל פאמרו ד ו מ ל ה ט] ו  ג״כ בקי אלא ישמע לקיל הראשון הבקי. וכזה פירפ״י ברור ומכל סיג נקי: [טענ
 נותבין לו אלפים פאפי׳ סוף וכו׳ עיש . יתכן לגרוס כמו שהועתק משנה זו לעיל בסוגיא נ״ב:

 ולמידד וכו׳ אפי׳ סיף וכו׳ וברי״ף איתא ואפילו סיף זכו':
ן השותפץ שהיו אוכלי! זכו׳ ע״פ . כמפניג איתא האחין שהיו אוהלי! י ח א  פרה ף [משגה «] ה

 י וכתב רפ״י הפיתסין לא גרשינ! אמנם הרמב״ם בפירושו גרים ליה כמ׳ש הר״ב:
ר שכין וכו׳ • אא״כ עפו לה מחיצה גבוה עפרה טסחיס [נ״א בי! מלמעלה] ובין ו  פרמ ח ב
. הועתק משנה זו כצורתה בין מלמעלה ז  י מלמטה וכו׳ ע׳פ . הנה כהיגיא דהוכה ט״
 זבי! מלמטה וכבר הערה מזההתיי״ט . אבל לא הערה פיפ עזד השתנות גדול בהעתקת רשב׳׳ג דםם
 כסוכה הועתק רשכ״גאומר בפ״א מלמעלה ובה״א מלמטה ויוצא מזה נפקותא גדולה לדינא לסמ׳יש
 ההוי״ט לקמן להלכה כרשכ״ג. ודע דתו׳ בסוכה ט״ז: ד״ה נ״ש כתבי בכל הספרים כרסי׳ איפכא :

ל פיפך מגג לג; כו׳ פיפ . במשב״ג שופך הוא לגב ועי׳ תום׳ י״ע: ב ] א  [משנתי
ם שפבתו לתוכן כו׳ ע״ש. בסירופ רפ״י ובפי׳ הר״ב ובתוי״ט איתא י ל כ  פרם ט [משנה א] ל
ר גדולה פנפרצה לקטנה וט׳ ע״פ גירשת הרא״פ חצר קטנה צ  1 בתיק : [השנהב] ח

 שנפרצה לגדולה . וכן הועתק מפנה זו בסוגיא ח׳ ט׳: ובסיגיא דאתי לידן אודיע כי לא נכח יגבר
̂ריך בתשובת חוט השני הי׳ כ׳ פגנות גלולים הרכה זפאין ילול אפ: ימלט משגיאה  איפ וככר הי
 כמאמר המטר: פגימות מי יבין . כי כן אפילו כקוס ועשה שגג הגזול כעל עי! משפט אפל צדקתו
 עומלת לעל וזכות הלביס תלוי בו . הנה האמזל בכוגיא צ״ב: אפה כגדולה וגט בקטנה מתגרפת חפה
 בקטנה וגט וגדולה אינה מתגרשת. לא נוכל בלמב״ם וטוש״ע ולא מצאתי. !לאיתי עדותו פל העין
 משסע פציין אות קטן א׳ מיי׳ כ״ה מהל׳ גילושי! זטוש״עסי׳ קל״ט. אבל פם וגס בפאר מקום לא
 נמצא. אמנם בזה דבר השמטה בהרמב״ס וטיש״ע. השיב לי גיסי מאזן המסולסס אביל ק״ק

 סיולדא ז״ל ותמצא בספרו זנרון יוסף דף ע׳׳ה עמוד ג׳ באריכות :
. פי׳ הר״ב קסכל שבתזמ! תפילין וכי׳. ותימה דהכא ; ו ן זוג ז ס י נ כ  פרס י [תוי״ט] ד״ה מ
 1 פסק וכו׳ אכתי קשיא לי הלכה פסוקה אחרה מנרא״פ הביאו או הטיל וט׳ להניח ב׳ זוגות

 חד דרפ״י וחד דר״ ת וכו׳ ע״ש . לאיתי כתבהמג״א םי׳שיאסקנ״ל זו; זז: הקשה בתיי״טיט׳ נ״ל
 כץן דאנן לא בקיאי; לטין הנגקוס כמ״ש סי׳ ל״ר ואס יניח שלא במקומו יהיה מפאוי לכן נא יניח אלא
 זוג אחל יכו׳ ע״כ. ולקוצר לעתי פותא דאמלן המל׳א לא הבימתי להלא הטול בפם הלא״ש בסי*
 ל״ר החליטו לבר זה בזה״ל לפי פנחלקו גאוני עילם ותטלץ אלופםולין לאלו וט׳ והמרו חכמים מקום
 יפ בראש להניח בו פני תפילין וכן בזרוע לכן יל:־; שמים יצא ירי פניהם ויעפה כ׳ זוגות תפילין ויניח
 שניהם ויכוין כהנחתן באותן שהם אליבא להילכתא אני יוצא י״ח והשאר הס כרצועות בעלמא זכו׳ ע״כ.
 הרי להליא לבקיאין לכוון המקוס [ראם יהיה טה הפק היאך יחליטו לירא שמיש יניח שניהם , ולא
 חפפו לאותן פהס אליבא דהילכתא יהיה מונחים פלא במקומן ויהי אוהו ירא שמיס קרקפתא דלא מנח
 תפילין ח׳׳ו] והשתא פפיר כתב החיי״ט אכתי קשה לי וכו׳ מהרא״ש פהטא הטור ונוי׳ [גם לדעת
 הסמ״ג והתרומה שהעתיקם הי״י והביאם בשיע סי׳ מ״ל סעיףג׳] ואם אינו יודע לטין המקום ולהניח
 שניהם יחל וכו׳. אין מזה ראיה לאנ! לא בקיאין . אלא על מעושא למעוטי נהיו הכי ראם אינו יודע
 אבל ודאי רובם בכולה יודעי! לכווץ המקים . והו דהמנ׳יא פצני ו לעיל ל״ר סק״ד כתב ל-י.ט פירושו
 ואם אינו יולע להוי! המקיס ולהניח פניהם יחד פי׳ כשיסלקם בבת אחת לא יוכל לטין המקום וצריך
 לקפרס זה אהר זה יכו׳ הרי העיל בעצמו דנוה אחר זה דהייט פיניח זו; החל ואחיכ כפעולן עליו
 יוכל לכוץ ולהניח גם הזוג הרניה מרך להזוג שתניח ראפונה זהע׳׳ז. ע״ש היטב ותמצא מנואר כך
 [ומיש בש״ע ויםלקש מיד - נמת־] מן הגילסא לדעת הרמ״ . ווה הדבר פהחופ ג״כ מעיד רכמו
 שיולע לכזיןמקופ הנחת תפילין לדג אחי כך בלול דיוכל לטין נם בזו; הפניה לפי דקי״ל מקום יש
 בראש וכו׳ וכן מבואר במוס׳ עירובין צ״ה ע״כ ל״ה מקום וכו׳ ואומר ליי דמצא במדלש ופו׳ וא״ה
 במיצא תפילין יוכל להכניס ב׳ זוגות וכ־יפית החוי״ש דהיינו פיניח מתחילה הזוג אחד ואחיכ הזוג
 השניה סמוך להד; הלאשינה וימיםפ לביתו. סיף דבל דברי מאון מג״א בזה צריכין ביאור טובא .
 ודע דכמו למקשה תוי״ט כך התעורר הטיז סי׳ל״דפק״ב ז״ה תפונה נראה דצליך וט׳ דלפי הנלאה
 דהך מילתא שהביאו הפוסקים למקים יש בראש להניד• בו תפילין לאו הלכס ברורה וכו׳ וראיה דהא
 בפ׳ בתלא דפירובץ וכי׳ ולפי׳ ק׳ הילכתא אהילנתא להא פסקו שם כל הפוסקים כת׳׳ק וכן הטיל סי׳
 פ״א וכבר כתב הטור סי׳ ליא שבת לאו זמ; תפילין םיח וע״כ צ״ל דהסיסקיס וט׳ אלא כליפנא קמא
 למקום יש בראש וכו׳ וכן משמע בתום׳ שפ דף צ״ו ד״ה לא ש״י וצ״ל דלא מתרצי וכו׳ ואץ להקשות
 הא כתבו הפוסקים כהנך תפילין דלש׳׳י ור״ת למקום יש בראש וכו׳ לקמן להם אמרו כן פצהי״ט דממ״נ
 לא הוי בל תוהיף וכו׳ עכ״ל. ולכלי העור אחר העיון לא יכולתי להעמידם ובזה דסיי׳ אפתח ראותו
 ממ״נ שכתב קפה הדבל לומר למצאו תקנה לירא פמיס להניח תפילין ללש״י ולית בכח אחת משום
 לתפילין של הלו פסולץ לאלו[כמו שהעתקתי למפלה לפון כלאיפ והטל] והך תקנה קלקלה היא דילמא
 תפילין הפסול׳; מונחים יעל מקום הראוי ותפילין הכשליס במקום שאינו לאיי וא״כ יהיה יותז ילא
 שמיס קרקפתא דלא מנח תפילין. אלא ברור מדכתבו תקנה זו ולאי לתקנה מעליוהא היא לסי שאמלו
 חכמים מקום יש כראש בהחלט ולא על צד הספק . והו מ״ש הט"1 וכן משמע בסוס׳ וכל הרואה בתו׳
 ילאה דנהפך הוא דהא כתבו ליישב קושיא הליל י״ט מאי״ן וניחא ליה טפי למימר דההיא דנרטת
 ללא כל׳ מאיר משום ללא מתלצי מילתיה דל״הוט׳ ואי אמרי׳ כמו שסובר הט״ו ככוונת התוס׳ א״כ

 ׳שאר

 מסכת יש סדר
ם עם המים ואמרם מלעיטין למקום שיטלה להחזירה ואמרם ממרין למקים שאינה יכולת מ מ : 
. מהלקט׳ן פיפיס האוכל בילו והס ליקטי! אזתו ע״כ. העתקתי כל הדברים ס אלו מפני ׳ ט  להחזיר ו
 צולך סירושס. ובפלט בעני! ביאור המלאה והלעטה דמפלפ לב יהודה בסוגי א קנ־ ס: המלאה למקום
 שאינה יכולה להחזיר הלעטה למקום שיכולה להחזיר ולב חשדא מפרש כעני! אחר ומסיק הפיס תניא
 כוותיס דרב יהודה [:מראה למקים פאינה ׳טלה להחזיר. לפ״י] איזהו המלא: מרביצה ופוסק את פיס
 [נותן את חכה לתוך פיה פלא תזכל להגיר פיה . לפ״׳] ומאכילה כרפינין ומיס בבת אחת [והמיס
 מכליעין הכלפינין לתוך בית בליעתם על ברחה . לפ״י] הלעטה מאכילה מעומד [נותן לתוך פית וכל
 זמן שאינו מלבינה אינו יכול לתחוב כל כך ויכול לסהזירה. לפ״י] ומפקה מעומד ונותנין כלפינין
 בפני עצמן ומים בשני עצמן ע״כ . והנה השתא עיקל סרושא דמתני׳ טלע מכח הברייתא וכ׳׳כ הלי*ף
 והלא״שעלס למתבי׳ בזהיל איזהו המלאה ואיזהו הלעטה המלאס מלביצה ועוקם את פיה ומאכילה
 כלפיכים ומיס בבת אחת הלעטה מאכילה מעומד ומשקה מטמד ונותן לה כלשיניס מעומד ומאכילה
 בפ״עומיס בס״ע ע״כ . ומכל פבאלתי פליאה נשגבה לא אוכל לה שהמחבל בפיע םי' פכ׳׳ד סעיף ט׳
 פכתכ איזהו המראה למקום פאינה יכולת להחזיר הלעט־ למקום שיכולה להחזיר ע״כ והשמיט לגמלי
 הבלייחא •שהיא עקלת. ויותר תמוה שהלי הב״י כתב על:טול כזה״ל ולבינו קיצר פלא כתב הברייתא
 כמו שכתבו הר׳״ף והרא״ש והלמכ״ס . ע״ב . ואיהו עצמו בשיט נכפל טה שקיצר והשמיט הבלי יהא
 שנשמע ממנה פרושא דמלתת וענייני הדינים . ולא מצאתי הערה בזה במפרשים האחלונים. [בלם זכול
 אותו האיש לטוב הלביש הביא הברייתא מפורש . ומה פיפ לנמנם בו תמצא באלי׳ לבה שם עישן:

[ ללבליס כו׳ עיש. במשב״ג לנדרים: י ל א ש ב  [םשנה ה] ו

 מסכת עירובין
א נחלקו יכו׳ ותמימי וכו׳ וצריך לעיי! ע״פ. הנה גם המהלש״א  פרה א [משגה ב תוייט] ד״ה ל
 1 הקפ: קצת על דרך זה הא דלא קפיא להו לעיל מיניה וכי׳ ומתלן ללא קפיא ל; הכי בעלמא

 וכי טעמא לב״פ אתי לאפמועינן אלא במילהא דסליגי ב״ש חדב״ה כ׳ הכא בדברי ל׳ עקיבא על זה ועל
 וה נחלקו אבל ר׳ יפמעאל דאמל לא נחלקו כ״פ בדבר זה לא קפיא כלל וכי טעמא דב״פ אתי לאשמועינן
 דאפמיעינן פסיר לבלבל הז־ מודו ביש לב״ה ע״כ ובתילוצז פל ייהלפ״א יתייפכ גם לרך התמיה
 שהניח התזי״ט בצ׳׳ע. והסברא פכתב מכרפ״א מבואר בהוי״ט כמה פעמים וזה יצא ראשונה בתיי״ש
 רפ״ג לסאה ליה ומוליס ביפ לב׳ה וכו׳ ואע׳ג לאין הלכה כבי ש ולא נ׳׳מ בהודאתם וט׳ [וככר כתבתי
 שם דכריס היוצאים בגלר הזה נסייר] ומלבל כל דין יתכאל תמיהת התוי״ש מתוך מה לאיכא למירק

. ולא כתבו כל זה לעיל ׳*א: על המפנה ויתכן כפנבא על ״ג  טובא מטר תום׳ לכהוב דבריהם בפסקא י
 העיון הא לדייק השים י׳ב. וכמה חמל לב אחלי וכי׳ ללכאילה מאיקאקפיא ד נחי ת לדייק וכמה.
 לילמא כל אפיא פווץ. ונכון לומר למיתולא לאמלל׳ ישמעאל לא נחלקו נ״פ וב״העל מבוי כהוא
 פחות מארבע אמות וכו׳ דהיל לבחור לפזן עלומים ולומר לא נחלקו ביש וכיה על מבי׳ שאין בה
 ארבע אמות וט׳ כדרך הנשנית בבל מקום [יכן דייק רבא לקמן פ״ח: מתני׳ קשיתיה מאי אליא
 דתני פחותה ליתני מצר פאין כה ר׳ זכו׳] אלא ודאי דיפ שיעור אחת למטה דר,״: כלים ולהט מבלי יכולת
 למתני על מבוי פאין בה ל״א. והוכרח למתני על מבוי פהוא פחית מד״א כלומל מפחות מד׳ אמות
 דוקא [אבל כשהוא פחות מד׳ שפחיס כמסקנת רב אחלי א״צ כלום] ווה מבואר בלשון רש״י פרייק בל״ה
 וכמה יהא סחוח רחבו מדיא ויהא צריך תיקי!. והמשכיל יבין הרמז שרמז רפ״י דגפביל דנקט ר׳
 ישמעאל הך ליפנא דייק הש״ס ובמה . מעתה זכינו לדין דר׳ ישמעאל גס לביה השמיע בוה דפחית
 מד״ט א״צ בלום. ולפיכך לאמצי ההוס׳ להקפות לעיל במפנה. מפוםדי״ל דל״ע דאלמ־ ע״ז וע״ז נחלקו היינו
 דסליג על ל׳ יפמעאל להילה דפחות מד״ש ופחות מל״א א״צ כלוה ועליו פליג ליע ואמל ע׳׳ז זעיז
 נחלקו בלומר לפחות מד״ט ופחות מל״א שיוין ק ונחלקי אתרויייתו [וזאת לדעת דהא לפיק הלמכ״ם
 כסי״ז מהל׳ עילובין מפתות מג״ט א״צ כלום ובפחות מד״ט צריך הבשר וללא כרב אחלי הטעם דסתות
 מג״ט ידוע לכל משוס דלכביד הוא ע״פ מריב המגיד] כלס בפיסקא י״ג. למפני הש׳׳ס איכא ביניהו
 ללב אחלי ולא מסיימי ואי אמלינן בכוונת ל״ע כמו שכתבתי איכ מסיימו דל׳׳ע לא ס״ל הא ללב
 אחלי אעיכ לסוגיא הש״ס ממאן בפילוש הזה. ולכן שפיל לסי פעה לכלי תוס׳ נ״פ למימל הכא
 וכו׳ ותילצו כיון לאמר ת״ק וכו׳ כלומר דל׳ ישמעאל שפיל הילה לדעת ב״ה דבפחות מד׳׳ש אין צליך גלום
 וכדאמלן בדין היא פיפ לל״ע להשיב ולומל נחלקו נין כפחות מד״א ובין כיותל מד״א וממילא לווחא

 פמעת׳׳ בטוב . בייפוב תמיהה התוס׳ יוס שוב:
. פני פליפי אצ-:ע על שני שלישי אצבע פהן ל׳ פליפי ׳ ו כ ד ו ב ל ב  פרק ב [מ״ה תוי״ט] ר׳׳ה ו
 אצבע . לא הכינותי להא לפי תשכין מבואר כי פני שלישי על פני שלישי עולה ד׳ תשעיוח
4 ומעתה יצדק נחשוב ד״פ ארבע תשעיות יעלו ט׳יז תפעיותפהס א׳ אציע ושבע חלקי תשעיזת ! 9 

7 ואל ׳בהל להשיב מי כאינו בקי אלא מי כבקי ויודע בטיב החשבון. יבטל ויבין: דףל״וול״ו / 9 
 ככל דבלי ופליט של ההיי״ש. הגהתי עד מקום פיד׳ מגהה בפנים החי כול כמה וכמה דברים ואינני
 מיצא תיעלת להעתיקה פה עול הפעם וכן עפיתי בכל פאלי הגהות בתוך תוכי מנעתי מלכפנם פה :
ן בעקלבנץ. במש:״; יכן בפיפקא כיו: ובפסחים ל״ט. איתא עלקבלץוכן י א צ ו י ] ש  [משנהו
. ואני שמעתי ׳ ו כ ן ילק שעלץ ו י נ  גירםת הערוך ועיין מי: פיו לשביעית: הריב מ׳׳ו ד״ה עקרב
 סיב מדל סביבת הדקל כו׳ עיש. איכא למידק מחי ואני ש:;עתי דלףמל הלח כך מבואר כיו:
 בגמ׳ מאי עלקבלין ארד ליל אציותא חלוזיאתא ופילש׳׳י סיב מדל סביכ הדקל וכו׳ ודע דהלמבים
 כפילזשו כתב עלקבלין והס עלי! נצורה העקלב. וקצת בעי עיון כפי׳ הלב [והלמב״ם מ״ב פ״ז

 ד שביעית דיה עלקילי! לכותי מפלשי׳ וכי׳]:
ץ לעשות מחיצה וט׳ ולא נקט כהן רלא להודיע כחי דל׳ יהידה ו ח מ % משנה א הר׳יב ד״ה ל ר  פ
 י כו׳ ע׳יש . לכאורה ללבנן עצמן הוי לביתא דאפי׳ שהוא כהן מיתר בבית הפרם ;
. וכגו! שהמנעול קשור וט׳ והואיל ואיכא תרתי יכו׳ אסילו ׳ ט ו במנדל ו נ ת  משנת נ הר״ב ד״ח נ
 לרבי וכו׳ ע״פ. מאי דאינא למידק עלפי׳ הריב מס־גיא דלעי$ ל״ב: למסיק הפיס לעילם בר״ה
 ורבי היא וכו׳ עיי׳ ברב״י שם הלי מבואר לס״ל לרבי גס בשני שבותי[ פרי וגס לעיל גט למשה מעשרה
 ה״ז ערוב פסי׳ הרב למוציא מנרמלית עיש ולא כתב להשבות למשתמש באילן. את הכל מצאתי

 פעמד עליה כבר מאין ש״א בתשובה ק״ו ועיש מה שמ-ישב על צד ההכרה:
. ל׳ אליעזר אומל והוא באמצען ל׳ יהודה אומר לאיזה וכו׳ ׳ י שישן וכו  פרס ד משנה ה מ
 י ע״ש. לא אוכל לכוין דעת הל״כ פסתה ולא כתב הלכ: כמאן גס בפיליפ הרמבים לא
 מצאתי. הגם דהכא במפנה זו לא נ׳׳מ מילי דכנר פסק הלכה כר׳ יוחנן ב; נירי מ״מ נפקותא לכה
 איכא במי שסוציאהו נכלים דנישניה בליש מפנה א׳ [יעי' תופ׳ ד״ה ל׳ הליעזל וכו׳ יה״•: לתלי בכא
ס ממ׳׳ש סר״ב ריש מ״ו היו פנים עומדים  לכמפנה קמייתא ע״כ. והאמת אתו כמבואל בהרא״ב] מ
 רחוק ןה מזה פש אמות וכו׳ נתברר דלית הלכתא כר״א אכל אכתי לא ילעינן אם הלכה כל׳ יהורם
 ומייר׳ באותו רוח פהתרצה לילך ריש לו ד׳ אמות או ה!כתא כחכמים דיפ לו ד״א לכל רוח דהיינו ח׳
׳ מאיר הנזכר בברייתא בגמ׳  על ח׳ [עי׳ תוי״מ ד״ה ומולה ל׳ יהודה] ודע דחטים דמתני׳ היינו ל
 מ״ח. הניא נמי הכי יש לו שמונה על שמונה דברי ל׳ מאיל ונם בש׳ע סי׳ שמ״ט פ־זב כל אדם יש
 לוד׳ אמות ברה שיכיל לטלטל בי׳ ובגמ׳ מ״ח. מסיק לבא מחלו־ת להלך אבל לטלטל ד״ה ד' אמות
 אין טפי לא. והטור בסי׳ פנ״ו כתב פהרי״ף פסק פאי! לו אלא ד׳ אמות והוא באמצ־זו וכרז״ה פסק
. ועיץ ב״י וכן בהרא״ש. והלמ״א סי' שצ״ו כתב פני דיעות האלו וכתב ׳  ל״א לכל רוח שהן ח׳ פל ח

 מעי טח
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 לכאורה מוכרת היי מם־גיא ילשיל ח. דאמר אי נפל למה לי נדיקה והתנן חמן שנפלה עליי מפולש
 הרי הוא כמבוער ומשני הש״ס התם שאין הכלב יכול לחפש אחריו. הרי כההלש זזה אימר כל שאין
 וכו׳ מפרש הוא וכן סירש״י בזה״ל הכי מפרש לה ר׳ שמעון בפרק ג׳ וכוי עיש. [ובעני! הלכה

 פרשב״ג כמשנתינו הארכתי בם״ר במקום אחר]:
 פרמ J [משנה נ] ר׳ יהודה ב״ב אומר כוי עיש. כמפנינ ליתא ר׳ יהודה אלא נן יתירה ייומר.
 י ובגוף הילהתא דהנן תנאים [כיצר מפליפין חלה וטי] • :שאלט קישיא נפלאה וישוב ק5מ
 עמ״ש בה׳ל פ״ב דחלה מיז בחיבורי יסל׳־מ : [ם״ח חוי׳׳יפ] דיח צופים וכו׳. והתיספהא שהביאו
׳ לא באה אלt לפרש מז שאמרתי ;־צופים דמתני׳ שם כולל ט  לתניא.איזה צופים הרואה ואינו מפסיק ו
 הוא לכל הצדדין כוי ט״ש. מרכות ס״א ע״כ א־יס;אלאיקל אדם את ראשי כנגר שער המזרח
. איתמר נמי אמר ר׳ אבא נרי׳ לר״ח ׳ ט ו ב ר ר מ  שהוא מטין כנגד בית קדשי קדשים אמר ד״י א
 בר אבא הכי אמר ר׳ יוחק לא אמרו אלא מן הצופים ולפנים ובריאה וכשאין גרר. וז״לרפ״י מן הצופים
 מקום שיכולים לראות משם הר הבית ומשם והלאה א־ן יכולין לראיתו וביואה שיכול לראות משם פרש
 אס מקום נמוך הוא. ונשאין גדר מפסיק בינו להר הבית. ע״כ המדקדק הישב לראות ללא כתב
 רש״י נכרכות כמ״ש במשנה לפסחים לםכא מ״ש ע״א להא אם עכר צופים שם כפר שיכול לראות
כ. דלפי׳ זה שהוא שם כסר נודע דמשס ר אין בית ה;!קדש א״כ קשס למא•  בית המקדש משם עי
 הילכחא השמיע ר׳ יוחנן בעל המאמר וברואה ובפירושו פרש אס הוא נמוך הלא כבר ילעינן זה מאשר שם
 שמות בארן ושמא רכפר צופים גרס לידע ומשם רואין. לכן השכיל רש׳י לפרש מן הצופים מקוס
 שיטלין לראות משם והו׳ ואין זה לא עיר לא כרך ולא כפר אלא ענין מקוש כנזכר בכמה מקומות
 [בראשית י״ג ׳״ד שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה וגו׳ שם. ושם י״ש כיז ויככס אל
] וכן בלשון חכמים מה מקים להפלה«ו. המעביר  המקום אשר עמד שס את פני ה' וכן הרבה כיוצא ט
 ממקום למקום וכיוצא מ לאין מם:ל . העומד שם הדואז[או פעולה אחרת] כקרא מקום ומה אותו
 דוכתא שיכולים לראות משם היא אפי׳ כשהוא מקוש נמ־־ך . הואיל ואם לא היה נמיך היה יכול לראותו.
 ומרחק אהד לשניהם יהיו דינן שוין. להט הוכרח ר׳ יוחנן להתנות ולזמר וברואס היש למקי״ נמוך.
 ודע מערך צף א׳ כתב הערוך צופים מקוש שהיה על שערי ירושלים ושמה היה בו מקים לצופים ע־ד
 הביא התוספתא בלשון זה איוהו צופה כרואה ואינו מפסיק. וככר כתבתי לברים של שעם בביאורי

 התוספתא נסיר ומשם בארם. לפני בעל הקורא:
׳ יהודה אומר אומרים נו ונו׳ פ״ש. במשנ״ג ובירושלמי ליחה מילת $ו:יריפ  פרק ד [ס״כ] ר
 1 לו אלא ר׳ יכולה אומר צא והניא לך וכי׳: [טייח] חד׳׳ב ובית הילל מתירים מידי

 להוי ־אתענית שהיום אכור כאכילה והלילה מותר 0' עיש . נס לעני[ מלאכה בתענית מצינו דכשלש
 העניות ופן בשבע תעניות אחרונות אסורין כמלאכה טוס וכלילה מותר כמלואר במשנה ו׳ ס״א
׳  לתענית ובגמ׳ ייב: וכן בטישיע א״ח סי׳ תקט״ה סיג עברו אלו ולא נענו ביר נוורין עוד ג
 תעניות וכו׳ ובאלו מססיקין מלאכול מבע׳י ואסורים בהם בעשיית מלאכת ביום אבל לא בלילה
 וכו׳ עברו אלו ב״ר גוןלין עוד שבע העניות וכף וכל מה שאסור בשלשה שלפני אלו אסור אף באלו
 וכו׳ ולפיו במה שהעלה התוי״ש רלכאורה סברא לביש עדיפי דילפי איסור מלאכה מאיסור מלאכה
 וכו׳ ע״פ. שפיר נוכל לומר ל:ם ב״ה סברו דילפינן איסור מלאכה מאיסור מלאכה לתענית על
 הגשמים כדאמרן. מיהו ולאי הא לכתב הל׳׳ב מידי דהוי אתענית שהיום אסור כאכילה וכלילה מותר
 נקש תענית לשטחי ונהוגים המרים כגון כס״ב שאחר פסח וסוכות וי״! בהמי; ויי שבת ולן לכל
 תענית שהיחיד מקבל עליו וכדומה. ויליף מילי דשכיח ממירי לשכיח. מה פת״פ תעניות פל הגשמים
 מידי ללאו שכיח הוא . ולפיכך ע״פ מלותיו של הריב שפיר הערה סתוי׳׳נן לכאירה כב־א לביש
. ואי קשיא לי הא קשיא לי בלטעש שנתן הריב דב׳ס מדמי לתענית להלילה מותר . ׳  עדיסא וכו
 והלי כתב הל״ב. ריש מ״ה פ״א לתענית ד״ה אוכלים ושותים. מותל להם לאכול ולשתות כל ליל
 התענית עד שיעלה עמול השחר וכו׳. וכן קי״לכ־אנ״ישם בס־חיסב׳ע״ב וכלבי בתענית י״ב עיב
 עד מתי אוכל ושותה [בלילה כשמתענה למחר בכל תענית שהוא אכל משתתש־ ואסילו בתענית יחיד
 קא מיילי. לפ״י]על שיעלה עמוד השחל דכרי רבי וכ,־ פ־ק השוש״עס׳ תקס״ד. וא״כ אס לתענית
 מימינן למה התירו ב״ה על הנן החמס. הלא מעמיד השחר ה״ל לאסיר . מיט למאי דמסיק הפ״ס
 ססחיפ ב׳ עיב דהא רקא״ר ר׳ אליעזר בן יעקב לארבעה עשר אסור בעשיית מלאכה משעת האור
 שפלושו עמול השחר [וס״־ ללאב״י ללא נחלקו ביש וכיה בדבר הזה כמבואר שם בתום׳ דהא לאכ״י
ן לש״ד ובין למסקנא סבלריאב״י רלא נחלקו אלא דמותרעד שיעלה עמוד ן מזל״מ ״ י ועי . ט׳  ו
 השח־] וא״כ טעמו של הרב לשיסת לאב׳יי מולה כהוגן. הי, צא מזה מ״ש הלמב״ם ס״ח מהלי יו״ש
. איכא למידק לפי שיסכימו רוב כסוםקים ׳ ט  די; י׳ר« מהנץ החמה עד הצי כיום תלוי כמנהג י
 דהילכתא כלאב׳י בכל מקום אפילו בברייתא [והארכתי בס״ד במקום אחי] וא״כ משעת האור דהיינו
 משיעלה עמוד השחל תלוי במנהג וצ״ננ. ידע לבטיר ו:׳ע סי׳ הס^ז םעיףג׳ כתכו קורס חצות
 וני׳ ומקום שנהגו שלא לעשות אין עושין. ולא כתט כלל אימתי מתחיל אי מהנץ התמה או מעמול
. ועיין תום׳ דף ב׳ עיי׳ב . ן החמהגמ׳  השחל. וראיתי שהמנ״א סק׳ה כתכ ובלינה מותר ער מ
 ואולי כיון במס שמסיים נעיין בתום׳ הל מה שכעת׳ דלפמיש תוס׳ רף ב׳ ע״ב דס״ל ללאב״י
 דלא בחלקו ב״ש וב׳׳ה בדבר זה [כמו שכתבתי לעיל] איכ בלילה מותר רק עד עמוד השחר: ויש
 לבא בזה על העיון לדינא שכתב הרמב״ם מ״א מהל׳ תענית דין ח' כלהע;ית שאוכלין בה כלילם
 בין ציבור בין יחיד הלי זה אוכל ושיתה פד שיעלם כמיל השחר וכתב הה״מ פ״ק דהענית חיר על
 מתי אוכלושיתה על שיעלה ע,־יורהשתר דברי רבי ל״א כריש אומר עד קלות כגבר וקי״ל כלבי מחבילו
 ע״כ. וכ״כ ההג״מ להלכה כר׳ מחבירו וכן הסק רב אלפסי ושאר לבותינו דטן ציטר ונין יחיד
 אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר. ע״כ. וציע שהרי בפסחים איסלינו בתענית ציבור ראניי
 אומר דאוכל ושותה עד שיעלה עמו־ השחר ר׳ שמעון אימר עד קרות הנכר. ובפ״ב מהלכות בית
 הבףילה דין ייח בפגימת המונח לאיש יינו בה ריא גן יעקב אומל כזית יל׳ שמעו; או::ר עפת
 קפסק הלמכ״ם שפח כל׳ שמעון וכתב הכ״מ משום דר׳ שמעון מאלי לגמי הוא טסי מראכיי יאפי;
 דקי״ל משכת לאכ״י קב ונקי אפשללה־מ גלהנה אכל לא בברייתא. ע״כ. וכבל קי״ל הלכה כרבי
 מחבילו אכל לא מחביליו וגס נ־מנ דרבי תלמידו של ליש . יפיסו כתענית יחיד אפשל לצדד וליישב אבל
 בתענית צינור היל ליססיק כר׳ שמעון עד קרות הנכר [ובפרט דשוב לומר לרבי ול״א בליש הנזכרים
 בתפנית י״ב ע״א לא יחלוקי במאי לכ:ר איפליני בה הדול שלפניהם.לאליי וריש בפסחים. אלא
 כהסהים איפליגו ראב'« וריש בתענית ציבור בלחוד פמ:ואר להליא לתניא בתענית ציבור ער מתי
 אונל ושותה וכו׳ אבל במסכת תענית מחלוקת רבי וראביש בתענית יהיר וחרא מאידך לא ילפיק.
 דבתעכית ציניל משוס מזמירת נובל לומר למחמד׳ מקרות הגבר ונם נוכל לומר איסכא ובתפנית יחיל
 משוס דקיל להו להינפי החמירו חכמים שפי !האריכות בזה אך למותל. ודע עוד ןהרב המגיד ונם
 הב״• בם" הקש״ל יא זכרו אצא ססוגיא דתענית י׳ב ע״א והעלימו עיניהם משוגיא דפםח־ס נ' ע״נ

 לנמלי צם בעני ן משנת ראנ״י האלכתי כסיד במקום אתר]:
. ש ״ פ ׳ . פשוהין שעה אחת בעשייתו ט ׳ ל להיות בעלב כבת זכי  פרס ה [מיא] ד״ה ח
 איכא למ־דק הא ונשל ושהה עד ככא ולא נילש הכי לעיל בתחלת המשכ: נשחט בח׳
 ומחצת וקלכ בתשעה ומחצה . ילש״י עשה על נכין כס־לזט. דכתב הך שעמא אלישא ד״ה
 וקרב בתשעה ומחצה. ולא ילעהי למה החליש התוספות יום טוב בהא והלי לקמן לא נשא
 פנים והקשה על לרך 1ה למשנה ל׳ לבור המתחיל חייב ונו׳ אבל ברישא לא פירש כ! וט׳ •
׳ . ושמיש ריש פרק ב׳ לסוטה וסרק שגי ליבמוה משנה ה׳ ט ׳ ו פ  [סשנה ג׳ תוי״ט] שחטו ו

 עיש

 השאר קושיה סיר ׳'ט מאי״ן ארכתיב. אלא ברול דתלו סיס׳ מריהס כלתניא פלומר רזה ליכא למימל
 דרימ לא ס״ל הא דר״ש גר יצחק ויחלקו במציאות [ועוד דמימרא לרפב״י מכרח ופלכעינא למימר לקמן]
 ולפיכך ע״כ לר״מ דאמל זוג אין טסי לא היינו משוס לסכל שבת זמן תפילין ושפיר מתית קושית
 ה״ל י״ש מאי״,׳ ושיעול לבלי הים׳ מלהצונה שפשיט הוא וכן על דלך אמיתי זו כתב התיי״ט ואפילו
ה מלבד לכ״ז דוחק ואין זה במשמע גם בתיה׳ בלף צ״ו ע״ב בל״ה לא  אס נתח לכלי הפוסקים וכו׳ מ
 ס״ד נלאה מרגליהם לאין הכלא לומר כן לתיק [דהיינו ר״מ כמבואר להדיא בסוגיא ציה ע״ב אמל
 רבא אפילו תימא ה״מ זכי׳] לית ליה ללב ושמואל וכוי. ולפזס כן השתא לדבריהט״ז אינם מוכלחין
 ואדמה פצליכין טחול טובא א״כ תשאל תמיהת התוייט בתקפו. ודע עוד כשהנפתי לחינוך סמיך
 לגן י׳ג שנים והייתי שונה הלכות תפילין שאלתי למארא אבא הגאון יחיד בדולו זצ״ל אהא לכתב הב׳י
 סי׳ ביז בדיה ורקום תפילין של לאש מחמלת מעקלי השיעל יכו׳ אבל הלמבים כתב מניחן איתסעל
 הקלקר יכו׳ והא לאמרי׳ מקום יש בראש להניח שתי תפילין אפשל ללא זה על זה קאמר אלא םמוכיס
 זה אצל זה ברוחב הראש שכנגד בין הע־נים וכו׳ ע״כ. רלכאולה אי אפשל לומר הכי מסא דקאמר
ד. זאת היתה לי כי פקודיך נצלתי וכוי מאי עדותה אל״׳ גן לוי שהיה מניחז במקום  תש״ס בע״ז מי
 הפילין והולמתו [ופירש״, עטרה זו מעידה עלי שאני הגון למלכות כי׳ ע״ש] והא בעי אנוחי תפילין
 אמל ל״ש כ׳י מקים ׳ש בראש להניח נו שתי תפילין ע״ש . והנה בשלמא אי אמרינן כמו לסבירא לן
 דמקום יש בלאש וכו׳ היינו זה ע״ז קאמל שפיל מצימ לומל דלול היה מניח תפילין וע״ג למעלה היה
 מניח הכתר והולמתו שיושבת בראשו יפה. ומכוונת למדת ראשי [עיין לש״י וחוס׳ דיה שהיה מניתס
 וכוי] אבל אי אמרי:! כפי׳ הלמב״ם לום אצל זה סמוכים בלוחב הלאש קאמר מקים יש בראש. א״כ
 מהי משני הביס מקום יש כראש וכו׳ להא התפילין שהיה מניח היה געככ •שלא היה יכול להניחה
 הכתר כמקום ההסילין. וא״א הגאון אמיתי r*״S השיכ לי פל לרך עמוק עמ1ק ובחריצות גדול. עכיפ
 מתוך הםיגיא יתבאר כי לבלי רב פמואל למקים יש כראש מוכלחיס מן הפסיק זאת היתה לי וכו׳.
 וא״כ אי אפשר לזמר דפליג אחד ע״ז והשתא ע״כ מאי למסיק הפ״ס אלא ממיזרהא כלשנינן מעיקרא
 היינו אי שכת זמן תפילין וא״כ תשאל קושיה התוי״ט. אלא להחזיק מיבותא לתימן הפני שכתב המג״ח בשם
. שוב ראיתי פכתב האליהולבהליש סי׳ ל״ד אהא [ ל י  המהלפ״א והל״ן ע״ש [פי׳ שיא הקניל מ
 לכתב בש״ע מקים יש בראש וכו׳ תימה א״כ למה ססקו בסי׳ ש״א במוצא תפילין וכו׳ ועוד מצאתי
 בתוייט פ׳ גמה אפה שתמה על דבלי הטור בסי׳ ל״א מ״ל מסי׳ ש״א שכתב כטעש אלו יצא בתפילין
. ׳ ו נ  לילמא אתי לאהויי בל״ה לפקיל ליה מריפים אם בא לפנות אלמא לם״ל לשבת זמ! הסילין הוא ו
 ונלטנ״ל לשלש מחלוקת בלבל למאי לאמלינן פית זמן תפילין ה״מ למציה נמי להניח; בפכתוט׳ ילמ״ד
 ופמלת את החקה ולא בשבת וי״ט יפ איסול הפמנ־ח בתפילין ולל״ע דלמד מלך לאות יצאו פכת ויויט
 שהן גופן אות אין חיסול כשמניח בתפילין בשבת וא״כ רנן ק״ל כר״ע כמבוארגסי׳ נ״א לכך קייל
 ללא יוציא רק זוג אחד לטון שאין איסיל למיח תפילין יף שאינו אלא לשוח מ״מ אסול להוסיף ומטי
 לט כמפאו׳ לכן הוצרך השול בהי׳ פ״א לטעם פמא אתי לאתויי כלה״ר לל׳פ לימד לטעם מפום
 מפאוי להא אין איפור להניחן בסבת ולו״ק לבזה ניחא הכל בס״ר עכיל הא״ר [הכה מתתלת דבריו
 של בריבי האיל משמע פלאה מ״פ התוי״ש בפ׳ במ: אפה מפנה ב׳ ולא ראה ש:תיי׳ש מקפה כל לכליו
 בפלקבתרא לעירובי!] ולא ידעתי מאי נ־חותא והאין* אסשלדהטור ס׳ל לאי! אישור להניח תפילין
 נשכת. שהרי לפי! הטול שכתב סי׳ ליא שבת ויו״ש לאו זמן תפילין וחולו של המועל יש מפתסקין ט
ת יפ איפוכ להניח מדלא כתב למניחין י פ  אס הוא זמן הפילק ומניחין איתן בלא בלכה, משמע מ
 אותן בלא בלכה גס בשבת רם רוצה להניח־ . ואס כדחוק גזה אמנם ששתי הי״י ברולמללו בפ״ע
 סי׳ ליא נשית וייט אפול להניח תפילין מפני שהן עצמן אות ואם מניח נהס איות אחל היה זלזול
 לאות שלהם וכו׳. ולפיכך במה שכתב האיל אנן קי״ל כל״ע כמבואל בסי׳ ל״א וכי׳ הביא לאיה לסתור
 ומשם לאי־ נגלו להא הב״י פכתכ כדבריו פל ל״ע יצא שבת ויו״ט שהן גופן אית וספק כהל'׳ לאיסור
. ׳  אינא להניח [וחיכ להב״י :כתב כך להליאכל התמיהות לפי פפקיו בסי׳ ל״־א ובסי׳ ש״א העיף ז
 סעיף מ״ב נפאלו אדוכתייהו] ויותר תמיה מסוגיה הש״ס רעילוטן דף צ״ו ע׳ב דמקפה השים וסבל ר״ע
 שבת זמן תפילי; יהתניא לע״א יטל יניח אדם תפילין כשבתות ויו״ט וטס לך לאות על ירך מי שמצליכין
 אות יגאו אלו שהן גופן אוח ע״ש ואי כדבלי האיל דל״ט ס״ל לק דאין חובה להניחן וא״כ הי"׳־! שפיל
 מצי סבר כל״ע [אבל כר׳ יוסי מלילי לא מני סבר דהה ל׳ יוסי הגלילי מפיק מן ושמרת את החוקה
 וגו׳ ואסור להניח כמ״ש האיר וא״פ שתי זוגות נמי שרי] כדאמרינן בתחילת הסוגיא ולכך אין מכניס
ן דאין איסור להניח! אף פא־נואלא רשות וט׳ כמ״ש האיר. אלא כלור דגש לרבי ט  אלא זיג אחת ר
 עקיבא איסור איכא כמ״ש הב׳׳י להדיא. ורשיי והופ׳ והל״ן פוף פ״ק דביצה ט״ו ע״א שכתבו מטעם
 אות דאם הניח תפילי! בפבת וירט ליכא איטרא על פרחך דלא תקשה להו מסינית מש״׳ם דהכא רלא
 מיקי הפ״ס לת״ק כליע כמו שדקפיתי לעיל ראם. לשות היא אינו עובר בבל הוסיף ודלא כשדלת הא״ל.
 ובכן כל דבליו של גדול ה4לי׳ רבה. צריכין ביאיר טוכ. וקצלתי אף שיש לי עוד לברים הלכה
 משני שהמלאכה מרוגה: [מיענה 1] הר״ב דיה וכן אסגה בר״ה גבוה י׳ טפחים רשות היחיד היא
 כי׳ ע״ש. לפזם רהיטא א כא למילר, להא קי״ל גבוה ־י״ש ברה״ר מקום פטור הוא. וש״כ הל״ב
׳ פטסץ . ויש לייבב: [משנה ט] ט ׳ כו  ליפפייא דשבתוכ״כ לעיל בסמוך ריש משנה זו יחולייתו ו
 בערוך סי' מוכרי עופות ועיין רש״י ביצה כ״ש ע״כ ד״ה פטם כו׳ עיש: טוף עיריבין פסכחר.

 גילםת הערוך סש״שר ועיפ:

 מסכת פסחים
׳ ע׳ש. במשב״ג ובמס אמרו: חד״ב ד״ה לאור המ  פרק א [מיטנה א] ולטה אמלו ט
 ו וכו׳ דכתיכ נל אלקים נשמת ארס כלומרט׳ע״ש. לע דגםבםוגיא דףז׳ע״ג הועתק
 פסוק זה כמה סעמים נל אלקיס וגו׳ אכל מצוה להזריע כי פנגוח המדפיסים הוא וציל נל׳ ל׳ כי• כך
 נמצא במפלי ב׳ נר ד׳ ע״ש [כשם העצם נ״ה] גם כרפ״י פנת ל׳ ע׳׳ב ד״ה קרוי׳ נל [וכתיב] נל אלקיס

 נשמת אלם וצריך תיקו;. גם עוד ברשיי מיק כ״ה. ד״ה לס״ת וכו׳ נל אלקיס וגז׳:
ה ד [משנה א] הריב ד״ה ף׳ יהולה לומר וכו׳. ריליף מנותר וכו׳ ורבנן לא ילפי לחלנ ר  ח
 י פל טל הנסקל יוכיח וכו׳ ע״ש. כרואה בסוגיא כ״וע׳יב כ״ה ע״א ילאהרהךפרוקא
 לא סלקי צמסקנא כלל למאי לחזר ל״י בעצמו ודן לי; אחר נותר בבל הותירו וט׳ [וכ״ה הל״ב פ־ז
 לתמורה מ״ה ל״ה חמץ ב:סת מתני׳ ר׳ יהודה היא לאלר נותר בבל תותירו וחמן בבל תותירו] ורטן
 הוצרכו להשיבו עיז אשפ תלוי יונית וכו׳ וכסיו סתום׳ תימה לרפב״א דלרכנן עצמן דס״ל דאפס
 תלוי בשריפה אמאי לא ילסי חמן מנוהל ואומר ל״י למשמע להו הנוהל בפריסה ולא כל שאר איסורי!
 שבתילה בשליפה ואפילו חמין ע״כ. ובכן יזה.שכתב הל״ב לא הועיל להא ל׳ יהודה עצמו חזלמזה
 וגם ללבנן הוו הטלא דחמן •בשליפה מכת הדין אחל שאמר ל׳ יהודה לולי קלא להנותל לממשש פאל
 ח־שילץ * והיה ראוי להר״י לפרש רעיקר ולפ:יול את הטפל וציע: עוד יש לדקדק ללא כהי הריב
 לאין הלכה כל׳ יהודה כדרכו בשאר מקימות בניקיס לחכמים פליגי עליה דהיחיד וכה״ג לכתיב הלכה
 כלכלי מ• ומה וו המינה לסמוך על מ״פ ןהל״ב] סוף המילה דאין הלכה כליי. זבפילוש הלמב״ס
. וגם מכאן לאיה וכו׳ דאי  במשנה לדכא כתי ואין הלכה כר״י: [ט״ג תויי־פ] ד״ה רשב״ג כי׳
׳ ע״ש; קצת איכא למילתי ולומר לסרמניס פתב  כללא היא למה לו להלמביש לכתוי שאיני ת־לק ט
 הכי לא לומל מילתא טפי אפי׳ לגילפת ספלים אחרים כמשנה רלא גרסי לשי״ג אלא לכן גמליאל
 £ומרכל שאי: וכו׳ אפ״ה הלכה כך היא משיש שהוא מפרש. והוי יודעה? לאמרינן שבא לפרש



 מסכת יש סדר למשנה פסחים יב

ד ר' יוסי לכפכח והוציא את הלולנ לר׳ה לסנוור] לא פכי [לסטול. רשיי] אלא שלא יצא ט נ  ר
 [י׳ח נטילה קוים שהוציא להשתא מלול כמצוה ומעה כרכר מציה. רש״י] אכל יצאנו [קולסשטציא
 תו לא טעה בלנל מצוה הוא ולא טלול מהכתא כמצוה לעשותה רש״י] חייג. ופריך הא מלאנביה
ה ׳״ח לקיחה וקתניסבץר.  נפיק ט׳ [היל לאיצאכו הת לא הוציאו אח״כ הנכיהו ומדאגביה נסק ט
 לש״י] אמר אביי כשהפכו רבא אמר כגון שהוציא בכלי. מצינו למד,[ לשפיר ייל גט לולכ לגזלו
 חכמים [בלבל ההוה ושכיח כלוב] כשלא הפכו וכשלא הוציאו בכלי וכבל נפק מדאגביה ויהיה חייב
 חטאת כשיוציאו הו כשיענילט ל״א בל״ה. בלם משים לגט שופל ודומה לו דליכא למימל תכי ־
 לפיכן הובלת הר״כ החב׳ ד לכל מה שאמר. איבלא חזינא למה מפלשי׳ ותות׳ סוכה מ״ב ע א
 וכן כת ס׳ ר׳׳ה כ״ט ע״כ ותום׳ מגילה ד׳ ע״ב ותום׳ ביצה ייח ע״א לדחקו אנפשייהו לערש הא
 לקאמר ויענירנה ל״א ברייה ולא קאמל ויוציאנה מל״ה ליה״י עי׳פ . ולפי תירוצו של הל״צ כטל
 אין מקום לקזשיותיהם . אנא בלול ללש״י ותום׳ לא פמיע לדו כלומר לא סבירח לסו האי פלוקא
 ללבר קשה לאמר [למשי: מי •שאינו ב; הורה ואינו יולע למעביר ל״א היא מצל הלמ״ם אלא יסבול
 שהיא מדרבנן ויבא להתיר במקום ד5וה לפיכך בטלו ועקרו חכמים מצית שיכר ולולכ לגמרי כנחל
 בשבת] להא ודאי כשם ששימעין כל הפס את הנשמע מפי חכמים דשיפר ולולב נדחין בשבת כך
 ישמעו את אשל חכמים יגידו דאסיל להעביר ד״אבלהיל וידי,׳ דאולייהא מצד הלמ״ס] אפילו שופר
 ולולב ומעתה יהיו מהלי! וכל העם ישמעו וילאו. ולמה עקרוה חכמים מצות לולב ופוכל [דהא
 דאורייתא] לגמרי עדיפא היי להו לקיים שניהם. ולכך ברירו להו לרש״׳ ותום׳ רלהו מהאי טעמא
 שכתב הרב נגעו בה אלא קים להו לחכמים מתוך טרדה למינות בחול י נשכח ממני לגמרי שהוא שבת .
 לטכך העמידו שלא יטול כלל ולא יהיה טלוד באותו מציה . והדבל הזה מבואר מאלץ. ואין צריך
 להאריך בזה . אמנם בעיקל הקושיא שהקשה הרב לכאורה י״ל אף לאמל ל׳ יוסי ושכח והוציחי פנדל
 היי,ו שאיני חיינ חטאח אכל עכ״ס איסולא מיהו עטד מדאורייתא . וכן משמע מלשין הרמל׳ס פ״ב
 מהל׳ שגגות לין ׳ו״ר שהעתיק לפון ר׳ יוסי וכתב הכ״מ לכפסחים דף ע״אע״במפמע דר׳ יהושע ס״ל
. והנה במשנה דפכחיס ע״א ע״כ זיל רפיי ד״ה 1ל׳ יהושע פוטל דקסכר טעה בלבל ׳ ט  טותיה ו
 מצוה ועשה מצוה סטור מחיוכ חטאת שבה וכו׳ הרי בדקדוק לשון רש׳׳י יורה דאיםיר לא־לייתא עכ׳׳פ
 עבר. והנה מסיטא יבמות פייט ע״ב צ׳ ע״א ציא מוכח דכשב ואל תעשה יש כח ביד חכמים לעקול
 לכל מן התולה ואוטר אמת מהנה לפס ביבמות צ׳ עיב אמר ליה בעי לאוהלך וט׳ ואזמל [גבי
ק אנתו לרך גגות וקלפיפית והוצאה לירהו הוא מדלבנן ומיעקלא מילה י 1 5 פ  מילה אמיל לכנ! חי! מ
 בזמנה רש״י] ושופר ולולב השתא לפנית לן פב ואל תעשה לא מיעקל הוא טלכו נמ׳ פב וא״ת נינהו.
 והן הן לבלי לבת בסוגיא דפכ ואל תעשה לא מיעקל הוא ןידלכה כמותי] זא״כ פפיל קאמר לבה
/ לללהי לא גקט מרהיי  גזירה שמא יעבירנו דיא ברה״ר. וידעתי לפמ*^ תום׳ במנילה ר׳ ע׳׳ב יעיל י
 ללהיל לפי שאין סם חייב חטאת וכי׳ יפ ליקזק ולי מנס קצת על מה שאמרתי. אמנס דע כי בפאר
 מקימות כל״ה וכסוכה ובביצת לא כתבו תיס׳ הכי וכן הל״ן ריפ פ״י דל״ס לא פתכ אלא הטעם דלא
 נקט שמא יוציא מלה׳י ללהיל מטם להסס אי׳ ליה היכייא טפי עכ׳׳ל -ימה גס פיפ לתקן לברי
 *סילו.לפמ״ש מוס׳ במגילה. ויהיה הד בלים בלולים כשמלה. ומתוך הללליהלא אכסה מה שכתבתי
 לדקדק נמה לאמל בכל המקומות שוכלמיהכצ חייבים.וטי. ואין בזה תכלית המכוין . אלא העיקר
 ש:נירן בו לאמל אין הכל בקיאי[. ויתיישב לפמ׳ש הל״ן ליש פ״ג רר׳־ה וא״ת מ״ש מילה דפלי
 כשבת ולא גזרינן שמא יעטר תינוק אז אזמל בר״ה ייל דהני שיני לפי שהכל טרודים בהם ולאמדכל
 חד מחבליה משא״כ במילה ואעיג דגזרינן בהזאת טמא מת שהל פביעי שלו בערב הפסח פחל להיות
 בפנת כדאיתא בפשחיס סיט ע״א התם הייני טעמא דנה׳ שאין הכל טרודים בהואה הרי הולם טרודיס
. ולכך כפלצה לומר אין הכל בקיאין גזירה פמא יעבירנו וכו׳ [וקפה  בפסחיהס ולא מדכרו ליה ע״כ
 מ״פ מילה דלא נזלו] הוכרח להקדים הכל חיינין וכו׳ כלומר יכילם מלודי! [זכתי׳ הר״ן] אבל
 לפמ״פ תופ׳ במנילה ל׳ ע׳ב דמילה כשבת אין לדחות להא תמירא שכן נכרתו עלי׳ י״ג בריתות וגס
 אין אלפ מל אנא א״כ הוי בקי לסכנה יפ בלבל ע״כ [ואולי מאט תיש׳ לפלש כמ״פהר״ן לקפי£ להו
 בטבילת כלים לאסיר קאמר רבה כמי האי טעמא פמא יעבירנו וכו׳ והלא אין הכל טרודים כי הסהתי
 נברא בעל הכלי פנטמא ואפ״ה לא אמרינ! דח: מדכר לחבליה ומ״פ גבי מילה . ודכל זה נ״ע על
 הר״[] נשאל הקושיא כמקומה. דמאי צריך בהן הקרמה. ובחיושי בסייר נתתי לשבח טע:!א :
פ אומר ובו' והלכה כר׳ יהושע ואין הלכה כל״מ כו׳ טיפ. לכאורה  [משנה ח] הד״ב י״ח רי
 איכא למידק אשר כפל דבריו. והיה לי לומר הלכה כרבי יהושע . וכ״כ בסי׳ הרמב״פ והלכה כר״י

 ע״כ. ויש ליישב קצת:

י הבירה . פל המקדפ פולו קרי בירה כי׳ פ״פ . וכ! למן רש״י נ פ  פרק ן [מידו] חר״ב ד׳׳ח ל
 הנה ביומא ב׳ ע״א וזבחים ק״ל ע״נ איתא מאי בילה א״ל יוחנן מקום היה בהל הבית וכירה
 שמו ול״ל אמל כל המקדש כולו קרי בילה . מלבד דאיכא למידק דפי כריל ולא כר׳ יוחנן יש לדקדק
 עוד דלא העירו כלים לעיל פיג מ״ח דף מ״ט. דתנן חיור ושרפו לפני הבילה וכזה יש להתגונן
 בדלכי הפיס דלא שאל מאי בילה ער הניע לשחיטת קדפים ק״ל עב אהא דתנן במשנה ואס אינן נפלפין
 כמצות! נשרפין בנית הבירה וכו׳ מאי בירה איר יוחנן זכו׳ ור״ל אמל כל המקדש וכוי [ודע דמה
. אמר ל׳ יוחנן וכו׳ ל״ל המר וט׳ אינם מדברי ל״י ול״ל בעצמן אלא מסדרי הש״ס  דאיהא טומא ב׳
 מייחי הנא ביומא לפרש על המפנה דפרה םיג דמייתי הפ״ס התם כשיביא תנן התם שבעת ימים קידם

 שליפת הפרה וכו׳ ללישכה פעל פני הבירה וט׳ על זה הביאו מכלרי הש״ס פלוגתא דר" ור״ל כדי לירע
 מאי טלה [ולמה לא אמרו ל״י וליל וכ! מסדרי הפ׳ים לנליהס הלבה נמוקלם בפסחיס על

 המשנה מיט . וטעמא בעי:
ש מ! הקבל וכו׳. וכתבו התיש׳ תימא לליניא ללא מציגו בשום ר ו פ  פרס ח [תוי״ם] ר׳׳ה כ
 מקום ט.ילה וכו׳ מ״מ לטהרת הרגל צריך טבילה וכוי• ע״ש. עוד נוכל לומד דבעי׳ טבילה
 מפני פאיכל כקרבן פסח כדין כל מ׳ שהיה אסור לאכול בקדשים וכ״פ רש׳׳י לעיל במשנה צ״א ע׳ב אונן
 שוגל וכו׳ יום אסול ולילה נרתל וטבילה בעי וזו אחת מי״א מעלות דחומל בקודש וכו׳ מתיך שנאסרו
 עד עכשיו אצליטנהו לבנן שכילה ואע״פ פמת־סל כפולים טבל אתמול וט׳ ע״שיכן הוא לפון הנמלא
 חגיגה ב״ר ע״ב האמן ומחושל כפילים וכו׳ מאי שעמא טון דעד האילנא הוי אסילי אצלכינהולככן
 טכילס ע״כ. נמצא למיד! דאף מחוכר כפורים אעיפ פשבלביוס אתמול אסר לאכול כשמיני שלו
 כל זמן שלא טבל וק״ו ב[ כנו פל קיו הערל אף שמל שיה ה אפור כאכילת קדפיםכל זמן פלא טבל
 מפופ מעפה כעט לנע [ונמשנה לחגיגה לתניא האונן ומחוסר כפירים משום רבותא כקשיהראפילו
 הנהו בכי שטלה משום מעלל] וראיתי כתוש׳׳ חנינה כ׳יא שיא ליה האינן וכו׳ כתבי וגפ לא מצינו מחוסר
 כפלה הוצרך שבילה לק ינמיסר כפרה דטימאה אכל בגר לא מציני ע׳׳פ. ולולי רמפתפינא ה״א להכא
 בפסחים מצימ הכי כראמרן. ובלאו הכי לא זכיתי להבין לכליהם שכתבו שם לעיל בסמיך ועוד דלא
 מזטל התם טבילה עיש הלא הטעם מבואל דאי! צליך להזכיר טיילה משוס דא־ני גר עד שימול ויטבול
 כדאיתא התם. והקנתי נחים׳ דרגיגה באירן דבריהם שמה כמה וכמה ענינים ותמצאם בתקוני

 כלי שרת בסיד:
. לאיתא ביליש!מי וכו׳ ער כדון כל׳ עקיבא כלומל טי ח שגג ו  פרס ט [מישנה א חוי״ם] ד׳
 דלריש כפל לפי[ פבא ללבות דל׳ ישמעאל כלומר דס״ל דגלה תולה כלשון בני אדם וט׳
 ע״ש . בתקוני כלי פרת כתבתי אהא דאתמר ברכות ל״א ע׳ב ונקסס ונזרעה זרע שרם היסה עקלה
 נפקדת דבלי ר׳ יפמעאל א״ל ריפ ח״כ ילכו פל העקרות ופו׳ אלא ללמד באס היתה יולדת בצער וכוי
 ומסיק הש״ס דלר״עכא לנתינאסראס הלאה לכרס תורה נלשו! בני אדס [־מוכחנמי דלל׳ ישמעאל

 צאו

 ע״ש כצי!. ושמיש התוספות יום טוב במקומות הנוכלים תמצא לברים מתיקים בעבי! לרשינ! טעמא
. ומיש הל׳ב לאי! הזבח נפפל. בילישלמי מפלש דזבח ׳  לקלא: [ם״ד תוי״פ] ד״ח על החמ־ן ט
׳ ע״ש . זה לשון תום׳ס״ג ע׳א השוחט פסח על החמן ט ח פ  קרייה רחמנא כ״מפ״א מהל׳ קרב; פ
 עוכר נלא תעפה אומר רינ״א דהפסח כפר להא לא פנה עליו הכתוב לעכב ובתוספתא למכילתא תניא
ל עוכל בל״ת והפסח עצמו כפל ויוצא נו י׳ח  בהדיא סלק [.׳ ציל] ר׳ משוחט את הפסח על חמן טי
. ולכלולה קשה מה פסעיל ריביא דלא שנה עליו הכתוב והרי תלי קראי יפ הלאפון שמוח כ ׳  בכסח ע
 כ״ג פי״מלאהזיח לס זיתי [כתגרשיילא תזבח על חנה !ט׳ לא תפחט את הפסח כי״ל בניסן על
 שתגער פחמן] השני הוא שלדת ל״־ פניה לא תשחט על חמן לס זבחי [יכבר סל-רכתי בם״ד לית! טעס
 על הפוגיא דססחים ה ע״א סיג ע״י. ןצ״ה ע״ב מקט הש״ס קל f המאוחר לא תשחט ולא גבה מן המוקדס
 לא תונח. כ׳ פירוש,־ פל זניחה ושחיטה אחת היא וכמ״ש רפיי שזכרתי למעלה על לא תזבח וגו׳
 לא תשחט ונוי. והמצה לעמול עליה, יעיין במיני תלנימא ואת אפר כתנת׳ ג״: על הר״ב כעל
 תוללות אהרן] ולשום רהיטא אמרתי להצדיק לכלי ריכיא שכתב ןה לדעת ר׳ פמעון ליריש לקמן
 ס״י ע״נ לכתיב )בתי מהי סלי זימנא קרי גי' זבח זבהיי למאי הילכתא פלג ינהו רחמנז ונא כתיב
 ובחיי [בחל קרא] למימר טמן דאיכא זבח ופו׳ עיש. זכפילשיי היוצא מפס דבהכרח צריכי הרי
 קראי. ולפי מה פסירש רש״י והריב בסיגנון אחל במפנה להכא ר' פמעון אומר הפסח בייל
 לפמו חייג. מפזם לא תפחט על חמן לפפח כפר הוא יפחיטה ראויה היא וכו׳ הרי דרש ריפ
 בהחלט בפסח כפל וטעמו עמו דלשיטתו לא פנה עליו הנתיכ לעכב וס״ל לרינ״א מדקאמר ת״ק
 השוחט את כפסח טל החמץ עובר בלא תעפה ולא קתני הרי זה פסיל [יז״צ הה״מ פ׳׳א מהל׳ ק״פ
 הלכה ה׳ אהא דכי הלמב״ם השוחט את הכס־) בזמנו והיה לו כזית־חננן גרשוהו לוקה שנאמר לא
 תזנח על חמן לס זכה׳ פלא יזבח הפסח וכחמן קיים זט׳ והפסח כפל . כתכ הכימ ומ׳׳ש והפפח
 כפל הכי משמע מרקת;׳ [כמשנה] ה״ז עיבל בלא תעשה וצח קחני ה״ז פסול והכי אי׳ בתוסגתא
 ובירושלמי מפלש לזבחי קלייה ע״כ דסיל כריש להפסת ככר ולפיכך שטר פילש דלא פנה עליו ה־הוב
 לעכב. שוב ראיתי ששאלתי הלאשינים פאלה לאפונה היא הנבל עמל עליו הגאון מהרש״א בזי-״ל
. לנאור: הא שינה עליו ככתוב לא תזבח על חמן ׳  אומר רע״א יכפפח כשל דכא לא שנה עליו ט
 גי׳ וכתיב לא תפר׳ט על ממן וגו׳ וי׳ל דנכה״נליתלן למימל דשינה עליו הכתוב לעכב אלא לפינה
 מליו לעכור בשני לאוין ולא אמרינן לפינה הכתזב לעכב אלא בכה״ג דלעיל נמכסת תכיסו וכן כל
 הנהו לס״ק לזבחים לנייפא למימל בהו לטפויי לאוי ולו״ק עכ״ל כמהרש״א. וכוונתו נעלמה מדעתי
 כקליפה דסא בפסחים כ׳ל ע״במסיק הפיס דכל היכי דאיהא למידלש דלשינןולא מוקמינן בלאו
 יתילה ע״ש בהסוגיא ותלאה לעליפא טשי לזמר ולללוש אפילו להוציא ממשמעות באס איט עני!
 לנופיה תנהו פני! לכל אסירי! פבתירה ואם אינו ערן לאטלס הנהו עני! להנאה כמבואר שם גםוגיא
 ואעסיפ מסיק לדרםינ! ולא מיקמינ! כלאו יתירה על אחת כמה וכמה וק״ו ב! בנו של קיו לעליפא
 לומר לשינה עליו הכתיב לעכב ולא מוקמינן בלאו יתירפ [ישבש לומר מפום לשינה הכתוב דפ ים
 כתיב לא תוכח ופינה מלפין זה וכתב ונא תפחט. האומל זה לא הביט עיט כתחילת או ט ס גיא כ״ד עיא
 שתי! ת״ל לא יאכל יכו׳ רהא כפקא ליה ממעשר לאמרה תולה לא כעלתי וכוי] ובכן הידופ היא
 שחלפה. והגאון מהלפ״א. ולהולמיקשה. ואמלתי אל א׳ ט הלאשין אשובה. בכוונת לנרי ליביא.
 אמנם אי קפיא לי הא קשיא לי על דגר אשר העלים עיניו מהירושלמי לדריפ דפשל לז:חי קליה
 רחמנא. וכ״כ תו׳ בחמורה ד׳ ע״נ ד״ה רכא אמר לא מהני מידי קשה א״כ פיחט פסח על חמן
 לפסול ויש לומל דבילושלמי יש ק־א להכשיר עיכ. ומדבריהם אלו צ״ע לסי׳ ריביא שכתב דכפר
 מטעם ללא שנה עליו הכתוב לעכב. עכ״פ יהיה פסול מנןעמא חי עייר לא מהני ואף אם לצונו
 לומר ע״פ הלחן זו הלחק לריב״א פסק כאכ״ לאי עביר מהני זהילכך כתב ללינא הואיל ללא פנה
 עליו הכתיג הפסת כשל אכל מ״מ יהיה המזה דתיונתא לרבא מברייתא לתוספתא דתניא להריח הפסח
 כפל [וככר הארכת* בחדושי ללעת הרמנ״ס כאיזה מקומות. דם״ל כאביי ומבואר הוא בכתובים]
 זעיר לע״כ יהיה בזה לפוש קישיא רמלתא נפקותא לבתא בין אטי לר:א גכי השוחט פשת על חנין אפ
 הפסח כשל אז פסול יטסק:א דםוגיא דתמולה ו׳ ע״א וכן ו׳ עי: לחיקהשיס למצוא דבל דפליגי
 בס אביי ולבא." ועזיפא ה״ל לומר דפליג׳ בלינא לריב״א. אכן להילפותא פל הירושלמי שנת־ו
. זכיכ י ט  התום׳ בתמורה, והכ׳מ והתוי״ט יש לכל הקושיות תשובה : [ט״ד תוי״ט] ד״ה חייב ו
' ע״ש. אמנם על רש״י בפירושו ט לא ילאה ט ט׳ דכל שבעם כתיב ג  רש״י אבל בריפא לא סי׳ ו
 ס״ג פכתי ליה חייכ [בלשון פכתי הרב פזכלו התוי׳ש] וכזי משוס לא תשחט בהדי לאו דלא
 יראה. נשאר קשה רלא פי׳ כך אלישא כמו שהקשה התוי״ט על שיטת רש־י שכתב לעיל ל׳ עיא
 ליס נין לר״מ וט׳ חמן אינו אפול מ! התולה בבל ילאה ובאכילה אלא משש שעות וכו׳. משמע
 מלשונו להדיא לאחר שש שעות מיפת עיכל וכמו שהבין הלאב׳יר מתוך לבלי הלמב׳יס נפיג מהל׳
. וכיכ רפ׳י להליא ביק כ״ט ש״ב ד״ה משש שעות ולמעלה וכו׳ ע״ש]. ואין ׳  חמן ומצה לין ח
 מקום נתלזצי פל ההוי״ש וקציע: [מ״ה] העזרה . מן העזרה בצרות כלומר ששם מתפללי! לאל
 זשימע! .׳נחל! בפבילכן נקרא נמלה. עלוך. ועי׳ תוי״ט תמיד ס״כ מיו ליה עזלת יפלמל כתב
 לאב׳י מצאתי נקור עזלש העיין בסגול וכ! נראה דשם דבל הוא ופו׳ עיש : [מיה תויימ] ד״ח
 והוציאו אימזרין. פי׳ הר״ב חלבים זנקלא אימול•! וכו׳ עיש בעלוך עלך מל ב׳ כתב למה נקראו
 החלכים אימורים שהן מורים ואדונים על כל האברים ועולים על גבי המזבח לחלק לאדון העולם:
 פךידן ן [םשגהב] ה־אה הוכימ וט׳ והזאה שטת היאדמהזי׳ כמ־ן רתק! גבראכו׳ ע״פ .

 ׳ וכן לש ן רפ״׳ ם״ם ע״נ ל״ה הזאת שטת היא למאי מלאכה היא אלא מהחד כמתקן
 גגלא ע״כ. יבחדיפ׳ כתנתי יפוב נכון מאי ללכאולה צ״ע דלפ׳י והריב כתכו טעמא פלא נזכר
א בליהע״ש [ומ״ש הים׳  כללנגמ׳ להכא אלאבפוגיא ס׳טע״א ביארהש״ס טעמאשמא יעבירנו ד״
 ר׳ה פמא יעבירם וכו׳ כתבתי יסל״מ קידושין פלק ב׳ לצע״ג ע״ש] ואחת ממה אזכיר פה די״ל
בי טבילת כלים פתכ למחזי כמתקן והיינו כטעמא דלבא ; נ ׳  דהר״ב לפישתיה אזיל ונס בביצה מ״ב פ
 פהוא כתלא דאמל ביצה י״ח ע׳׳איהטניס מפני פנלאה כמתקן. וכיכהרמב׳ס ט״ש בתוי״מ. וכן נראה
 מסתמא לתלמודא לסיים ברייה וכסוכה ובמגילה הייני טעמא וכו׳ ולא הזכיר אלא לולב ושיפר ומגילה
 ולא זבל גם טבילת כלים והזאה אלא ברור לבט״כ סתמא להלמולא כרבא משוס למחזי כמתקן. וא״כ
 מוכרח לגם בהזאה אמליט הכי ונשמע מעצמו דבות מתוקן גם לשין לפ״י: והעני! פמא יעבילנו ל״א
 ט״ה דאתי לידן אימא בהי מילתא מה שנוגד לי שאלה הכס הלב כגאון בעל המחנל נזילות במפץ
 להקפה דהחשש פמא יעבירנו וכר היינו שישכח פסות שבת וא״כ למה גזלו נשכיל וה לבשל מצות שופל
 ולילב ורומה בשחל בפבתהל•* גס אס ישלח ויעבירם פטול הוא כדתנן נסוכה פ״ג [דף מ״א ע״ב]
 •ו׳׳ט הראשון פל מג פתל להיות בפכת ופכח והוציא את הלולב נר״ה פטור מפני שהוציא ברשות ואיהז
 הלב החפיר הנ׳׳ל קמפרק בפכל הקידש נמצאה מלס״י לרה״ר גופה לא ישע? פיפ אדם שמותר
 במפולש בקלח כדאיתא כבת צ״ו ע״ב ע״פ ובהוליוח ד׳ [הוצאה הא כתיבא לא הוציא משא מבתיכם
 ונדרם בצידו נ״א אל יצא איפ ממקומו וכתבתי בתכ״פ לעיין בתוס׳ עילובין י״ד ע״נ ד״ה לאו פניהן
ט׳ למשמע בכל לוכהי להוצאה כתיב ביה כשבת וכו׳ ולא מציט לפין הוצאה בפבת אלא מהאי קרא  ו
 דאל יצא איפ ממקומו יבפ׳ק להוריות יפ ספרים דגרםי בהדיא זהא הוצאה כתיב אל יצא איש ממקומו]
ה אינשי למלרבנן היא ובמקום מנוה לא גזלו [ולפיכך נ  אכל כהעברה ל״א נך״ה גנני ;מירי לה ספו
 בטלו חכמים לגמרי] והביא ראיה דלתי כיע בקי בכל׳ למ״ס מערבה פהקט ליטנה בשבת לפרסומי
 מילתא שהיא בלמים. ע״כ. ואמרתי מתיך שהותרה הוצע״ה לצורך ביאור קיפיא שהקשה הגאון ה;׳ל
 זשירוצו. אשתעשע תחלה נדברו הא רלא השיב לעצמו ממקום שבא בםוגיא לסוכה מינ ע״א לאפיק [על
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 במקום לירי אחר ומעמו לומר שמא יצניעט ויאמר שאבד ממנו ויתבע מהממות שיחזירו לו הלמיפ
 שנתן וימצאו דמי המוכס ההוא יתר על החותמות הנמצאים ויחזיליס לו וביום אחל יוציאו אותו
 חותם ויתנו לו נסכים כדי אותו חותם. ומ׳מ יש לתמוה גם בהשגה זו גם בקודמת למה דחה פי׳
מ. ובמה דםיים אפתח בהצלה  לבינו לומל לא כי אלא וכו׳ בהיות פי׳ לבינו מתיישב גס כן עכ״ל הכ׳
 תחלה רהא רכתב הראניר לא כי אלא וכו׳ דלא מסתבר ליה םלופו של הרמכ׳׳ם שפי׳ שלא י שהא כחותם
 אצלו עד שייקרו הנסכים. רקשיא ל" וכי נביא הוא ס־ןונה -יהיום שיתייקר השער. ואם לזול או
. היה די לכתיב סכים המעות אפר נתן [וכמו שדקדק ו  ליוקר. בירי שמיס הוא. יתו דלהסיר חשש ז
 הכימשהיה די לכתיב שם הבעלים וכוי ה״נ יש לדקדק דס:י לכתוב סך המעות] ולעעוד דמהדתנן
. לכל י : ן כך וכך ימים בחדש פלוני לא ם . בשם עצס היום בלחוד מו ׳ כו  ושם היום . כתב ו

 הפרושים. דיפ לחוש שישהא אצלו עד לשנה אחרת למועד זה ונאותו יוס. אלא ברור דגם השנה
 שעומל בו היה כותב ויצאו בזה מכל כספיקוח. אכן במז שחקר הכ׳מ לה״ל לכתוב שם בעלים
 ואשברה התום'יוס סוב יצהר* יוסף בן כמעון לא חייפינן איכא לתמוה דהאגם אס בזמן מיעט
 ובעיר אחת אין חיפשץ. אמנם לזמן מלובה ובמקום שהשיילוח מצייוח אעיג שלא הוחזקו פני
 יוסף בן שמעון ח״פינן כמבואר גסוגיא ב״מ י״ח ע״ב גיבוין כיו ע׳׳אופשיטא בירופליס פהיההעם
 מלובין ובאין לשם מכל כנפי הארן ליש לחוש לתלי יוסף בן פמעון. ותו לבכתינת שם הבעלים בלחוד
 יש נחוש שמא ימצא אחד חותס שנפל מאחי׳ ועל אותו כבל נכתב פס בעליו כשיצת מתחת יד יוחנן.
 או בעליו עמו ימצא חושם זה והך חששא שיאבד מאחי׳ הלא כתובה גפיי הראשון שכתב הזמב״ס .
 ומפני ילאת האליכית גתמבוצת הרמאים קצרתי גזה. בלם לפוס קושנוא ימילתא אמינא,לולי
 דמסתפינא לזה שהרמיב״ם בחיבורו בחל בפי׳ השני והפי׳ הראשון וגם פי׳ הראטל לא מצאה חן בעיניו.
 לאיכ ה״ל למיתר ושם היזם כתוב מפני הגנבים וגזלנים [כלתנן כסנהדרין ליח ע״א] ולכל הפלושיס
 עצת גנבים הוא עושה . ולפיכך בחר בלרך העיב לעיקר חפשא שמא יניח אצלו על שיוקר השער.
 וזנו רשע לא מיקרי אלא פנהג מנהג הרמאות. ובכן יוחש לנויבס אות . והפס יראנו בתורתו נפלאות :
ל פל שיש מניחין את האברים ולא עשאוספל כסף וכוי והשיש ] הריב ד״ה ע ד ה נ ש ט ן ן מ ף  פ

 יי מצנן ושומר הבשר פלא יסריח ולא היו סומכין על הנס פלא הסליח בפר הקילש מעולם
 כו׳ ע״ש. איכא למידק דלא כתב הריב כל זה אזלעיל בליפא רתניא פמונה בל פיש בבית המבוגחיים
 פעליה! מריחין את הקרבים [וכן לפון הל־ב מ״ה פ״ג לתמיד ד״ה על שולחטת של שיש וכו׳ שעליהן
 מדיחין את סקלבים והיה אפשל לעשותן של זלג שאץ עניות במקום עשילות וכו׳ והשיש מקלל
 ומצנן פלא'יסריח וכ׳יכ עוד פוף מ״ס פיג דמדות] ואולי מפום סיומא דמילתא שכתב הר׳׳ב ולא היו
 סומכין על הנס פלא הסליח בפל הקולפ מעולט והיינו לוקא כאבלים אבל הקלביס דתנא ברישא
 אפפר לאינו בכלל זה . ודוחק לע״פ תחלת לכליו ה״ל לכתוב בליפא דמתני׳ ויותל לחוק פסלי קלביס
 בכלל בסל במבואר נדלים נ״ז עיב ומעילה כ׳ עיב והכי קי״ל לענין נלליס : ולע רבירופלמי על הך
 מתני׳ איתמל תני פל כסף [ושולחן פל אולם דתנן במתני׳ פל שיפ תני בכלייתא פהיה סל כסף ויש
. ל׳ אצי׳ פעלקאן] ל׳ יוסי בשם לשב״י ל׳ חנניה מטיבה משמיה לר׳  אומרים אכל הני לפל פיפ קא׳
 יוחנן לית כאן פל כסף [לא גרסי׳ בפל כסף לפי פהכסף מרשית. רא״פ] מפני םהוא מרתיח [ופריך]
 לא ק תני [וא״כ פפיר מצי להניחן על בל כפף רא״פ] זה אחד מן מישים שנעשו בבהמ״ק שכשם
 שהיו מניחין אותו חוס כך היו מוניאין אותו חום וכוי ר״י גן לוי אמר אין מזכירין מעפה טסים
 [לסמיך עליהן לאיפ] ובכל כתנת׳ בס׳׳ד בליש דמאי טעם נבון על שבירושלמי פיק דיומא מפני נמי
 לחלק בין מקרפ לאשי! לשני לבבית פכי לא נטפס נס . והכא כשקלים לא מפנ אלא הפנוי הא׳
 לאין םומכין על הנס ע״ש. אכל פה אתעורלה לפי הי״א שכ׳ רא״ס דאכל הני לפל פיפ קאי וכימ
 קצת ליפנא דירו פלמי מקט בסתמא תני פל הסף מפמע דעל כל הפנה תני הכי. ויש לתמוה דלפי זה
 למה לא מקפה הירופלמי גם הרישא יתנן ושנים במערב הכבפ חתר פל פיפ ואחד פל כסף על פל פיפ
. ולמה לא עשאו של כסף ואי משום כדי פלא יסריח . הא תכן זה אחד מן ׳  מתנין את האיבר! וכו
 הנישים שנעשו בבהמיק פלא הסריח בפל הקולש מעולם . וזהו מפולש במתני׳ דאבות. משא״כ ניסא
 ללחם הפנים אינו אלא מימרא לאמוראי יומא כ״א ע״א וע״ש. ובכן שפיר עכיד .בעל ק״ה פלא פי׳
 אלא כפי׳ הראפון דהיינו על של אולם יכו׳ כמו שהעתקתי בשליו בריש דמאי. ופבח ותודה . לבעל
ו יכ1׳. בפילפיי במגילה ר״פ בני •העיר [״ףכ׳׳ו עיה] י ל ע מ  קרבן העדה: [ט״ד תוי" ט] ד״ה ש
. בתכ״פ כתבתי בפ׳ייד ובמנחות צ׳׳ט ע״א יליף הפיס דאין פ ׳  כפס ת־ספתא מעליו בקודש וכו׳ ע
 מירידי! דכתיב ויקם משה את המפנן וכי׳ ומכלן למעלי! דכתיב את מחתות וכו׳ ע״פ בפירש׳יי וקציע .
 ועוד צר ך ביאור רמייתי רש״י יתיספתא ולא אמרה משמיה לגמי למנחות הניל. עוד דע מיומא
 ׳״ב ע״ב מגילה ט׳ ע״א וכיא ע׳ א והוריות י״ב ע״כ מצאתי דמעלין בקודש זלאמורירין אמנם מרכוס
 כ״ח איתא נמילי מעלי; בקודש ולא מולידין וקצת משמע כמו לוג גמירי שבפ״ם דפרופו בקבלה או

 הלכה למים אבל במנחות מזכר מפיק לה מקראי ואקצל אף כמקום פאמלו להאריך: •
ר הכית יכו׳ כך כתבו תום׳ נ׳׳מ דף כ״ועיא דאי! אסיר וכו׳ ח  פרס ץ [השנה ב תוי״ם] ד״ה ב
 אבל כידו הי׳ עיש כתוש׳ שלפני נלפפ בצירו ם׳׳ת אבל בצנעה בכיסי אפילו הס •של חולין
 מותל לכנוס ע״כ. ורא־ה קינת יפ לגלסא ם״ח כי מזו כן כתבי התום׳ בפשהיס ז׳ ע״א ד״ה גהר
 הבית הו׳ ע״פ. ואפריון כמשי לנילסת ס״א שקשה הדבר לומר דמותר לימים במעות שכירי אפילו
׳ וכמו שאסור ליבנוס במנעל ובאבק שכלנליו  הספל חילץ דה שתא לפני מלך בשר ודם אץ עישץ הן ט
 מכ׳׳ש שאסיר ליכנם במעיה של חולין פטדי.אשר ע״כמסתברא לנוסחות ספרים אחרים: שם [ט״ג]
ה יזה בין שנמצא בעזרה וכי׳ לפי שנפסלו בהיסח הדעת ואסורין באכילה ט׳ ע״ש . לע  ד״ח ז
 דכחניגהכ״א ע״א כתבו תיס׳ ד״ה האמן יכו׳ בשם הל״יללא שייך היסח הדעת לפכולרק היט
 שהים בידו ואסח דעתו הימנה אבל היכי פאי! בידו כגון שאבד לא שייך היסח הדעת ליפשל והביא
 הל״ר אלחנן סעד לדבריי מפרק ז׳ דפקליס מיג דאמל התם נמצא בעזרה איברים עולות חתיכית
 חטאות ומשמע כעולה נקליבה וחטאת תאכל ולא מיפסלה בהיפת הדעת ע״כ. וכתבתי כתכיפ. דזם
 שכתבו מפלק גיד משה וציין המולה במקימות דף צ״ה ע״א הנה בפרק גיד הנפה וכן בכל הפיס לא
 נמצא דבל זה. אלא צליך להיות מפיק מעיתפנמצא והיינו מפנה ג׳ פ״ז לשקלים . איגלא לפי׳ הר״ג
 דמטעם היסח הדעת סיים כמשנה זה וזה תעובר צורתו. איכ הביא כל״ל אלחנן מזל כנגדו ולאיה
 לסדור ואדרבה מכך מפנה דשקליס יתכן דיונא לבית השליפה . מוכח נגד דעת הל״י. ואף אם בה
 יאמר דסל״י אלחנן ס״ל כפי׳ הלמב״ם יהביאי התוי־ט דהטעם דת עובר צורתי ויוצא לבית ספליפה
 פמאעיל זמנו והוא נותר. מ״מ נהי להתירם מהךמפנה ליכא. הבל לאיהמנ״ל. ומא־סעד מצא
 סל׳׳ר אלחנן לרעת הריי מהך מתני׳ לשקלים להא בלא דעת הר״י. איכא לפרושי מתני׳ פפיר טפי.
 רמטעס היסח הרעת תעובר צורתי ו־וצא לבית השריפה וכפי׳ הל״כ. ומפני חומל הקושיא אמרתי
 להעתיק לשון הרמב׳׳ם בפירושו [אשל העתיקו התיי־ש בקוצר גדיל] ובזה ירחיב השם לנו. ו״ל
 הלמג״ס גפי׳ המפנה והמל זה וזה ר״ל כשל הנמצא כעזרה ובפר הנמצא בירושלים תעובר צורתו ענינו
 שיניחהו עד שיפשיל וישלף מפני השש שמא עבר זמני והוא נותר נמצא שבדברינו תועלת כי אם
 הבשר עולה או חטאת או שלמים ועבר אלם ואכלי אס אכל מה שנמצא בירושלים אינו חייב כלום לפי
ז ס לפי שהיא חטאת ע״כ. הנה ט ו  שהוא שלמים ואם אכל כהן חתיכות הנמצא נעורה אינו חייב ט
 פכתב נמצא שבדברינו תועלת וכי׳. שנתי צדיק ידעון לצין. פלא הקשה לאיה נפקותא נתן התנא
t  בהם סימנים לידע איזה עולות ואיזה חטאת ואיזה פלמים . אתרי דהכל הולך אחר החתים ה ״
 תעיבר צידת! ויוצא לבית השריפה. פוב אי! תועלת בזה לידע איזה עולות וט׳ והיל למיחנ׳ בקצרה
 בפר הנמצא כעזרה יכן ביליפליס תטיבל צורתו ויצא לניח השריפה. לזה כתב הלמב״ס דיש תועלת

 לסתגא

 (א לגרה תולה כלשון גיא] הלי מםוגיא מ קשה הירושלמי הנ״ל. אמנם רע בסושה כ״ו איתא מהופך
 ל״ע לל״י ול״י לל״ע להכי איתמר פס ובקתה ונזרעה זרע שאס היתה עקלה נשקלת לבלי ריע אמר
 לו ל״י א״כ יסתרו כל העקלות וכו׳ אלאפאם היתה ייללת כצער וכוי נמצאלמידין לל׳ יפמעאל לסיל
 לאס יולדת בצער וכו׳ ע״כ אס לאה תלאה ס״ל לל״י דבלה תולה כלשון בני מלם ויהיה זה ממש
. והנה לא לבד שהסוגיא דברכות הסוכה מסוגיא דסושה אלא גם בתום׳ לסושה ל ׳  כשישת הירושלמי מ
. ל״ה ור׳ יהונתן וכו׳ כתבו גפלהי לבליהם לל״ע סיל ללא אמלינן לבלה תורה כלשון גני אדם ל ׳  כ
 והינ משמע פוגיא לכלבות אס לאה תלאה ללר׳ ישמעאל ראמר לנלה תורה כלפי! בני אלם לל״ע
 אס ראה מוטב ואם לאו תראה וכו׳ ע׳׳ש הרי דהיס גירסת מוס׳ ללא כגירסת שלפנינו בבלכות אלא
 סים גילסתס כפלוגסא ללי׳י ול׳ע המו שהיא שגויס בסוטה ולפיכך לגירםא זו. ע״כ מסיק הש״ס
 ללל״י ל״ת אס לאה תראה כלשון כני אלם . איברא במנחות ייז ע״ב כתבו סוס׳ ל״ה מאי האכל יאכל
 וכו׳ בסלק אין עומדין דף ל״א דדליפ ל׳ ישמעאל אם לאה הלאה ור״ע קאמר ל״ת כלשון גני אדם
ט׳ הרי להיה גילסת תיס׳ בסוגיא לבלכות כמו שהיא לפניט במקומו. ושתילת האלו. דתניא במנחות  ו
נ ל״ה ואיכא דאמלי וט׳ הודיעו לבני האלם גבורתם בבקיאות בכל מקומות השים בעני( סוטי ״  נימ ע
 הסיכות . ואתהםוגיא דבלטת וסוטה פזכלתי. לא וכרו פס בכלל אותן ההלכות : [ס״ג חוי״ם] ד״ה
׳ ע״פ. נקטה נסשיס בקצירה למאוד דהלואה משתאה על ה ני! פסח ראשון לפני וכו׳ תוספתא ט  מ
 סהוהפתא דלאקתני ביקיל מחיפייל להא׳ פייל להא בתיספתא הניא דהראפין נשחט בג׳טחיתואין
 השני בג׳ כיתות לכן אפלש שיחתן פל סיס׳ פכתט צ״ה עיא ל״ה מה בין לאשין לשני בזהיל בתוספתא
 קחני נמי הראשון נפחט בג׳ כיתות ואין הפני נשחט בג׳ כיתות והכא תנא ושייר דשייל נמי ביקור
׳ ימים לליתא בפני כדאמלי׳ בגמ׳ צ״ו ש״א ובתום׳ דלא קתני ביקיר אלמא לא קחפיב אלא הנך שניהגין  ל
 בפסח לבלו וביקור נוהג נמי בתמיד עכ״ל. וכתבתי בסיר בחיבור תנא תוספאה בביאורי על התוספתא
 פסחיס פרק ח׳ דתניא שם אל! לברים פכי! ראשו! לשני הראשון כג׳ כיתות ואי! הפני בג׳ כיתות
 הראשי! לוחה אש הטומאה ואי! הפני דוחה את הטמאה הררשון חייבים עליו כלת השני אין חייבין

. אמור • כ ׳  עליו כלח לבלי ר׳ וט׳ הראשי! טעו! חגיגה כו׳ הלאפון נוהג כל שבעת והשני יוס אחר. ע
 מעתה להרבה רקחפיב בתוספתא פייר במתני׳ ולא נקטו תום׳ דוקא ביקור. ותו למ״פ תזה׳ לתוספתא
 ללא תני ביקור ללא קחפיג וט׳ וביקור נוהג נמ׳ בתמיד ע״כ. הלא קחפיב כתזשפתא הראשון לוחה
 את הטומאה וט׳ וטומאה בתמיד כמו בפסח לרוחה אפ הטומאה הינ תמיד דוחה את הטומאה ועוד
 מצכל כל זה הנה ראינו בתוספתא לא קחשיב אחת מכל הנהו דתנן במפנה כגון איסור נל יראה ושטמן
 הלל באכילתו אלא ע״כ לומר דמה פשייר במתני׳ תני בברייתא [כמבואר בכמה לויכתי ואפרש אחת
 מהנה בביצה ו׳ ע״ב עיש טלש״י ותים׳ דיה וכי תימא] ובכן דבלי לבותינו תום׳ צליכין פנים
. י ט ח דירות ו ס פ  ובביאורי תוספתא פס האלכתי עוד והין כאן מקומו: [משנה ח תיי״ט]ד״ח ו
 הרי ללא כתיש׳ אלא אף בפשח מצליס ריה נוהג ג׳ כיתות כו׳ עיש. עדין לא מצאתי היכן כתכו
 תום׳ דבל מזה עד אראה בעיני אבא לאחריתם בפ״ל לציי!. והוי יולע מתוספתא פלק ת׳ תניא
 להריא אלו דבלים פשוה בה! פפח מצלים כו׳ כשלש כיתות ופהח דולות כיוצא בו: [משנה ותוייט]

ה סי׳ הלב לדחייה וכו׳ עיש. עמ׳פ בתפובת ח״צ סי׳ מ״ה פהשיג על זה: ע ר  ד״ה י

 מסכת שקלים
ל הכלאים וכו׳. ומצאתי בפ״ו דב״ב [לף צ״ר ע״א] וכ׳ בתום׳ ע  פרס א [מ״א תוי׳׳פ] דיה ו
 1 סרק אחרון למס׳ ע״ז [לף ס״ה ע״ב ל״ה הטל] וט׳ וכי הא לכתב הלא״פ [בפ״ק צ״ל]

ט׳ ע״פ . ואחרי תקשי הלרכיס לרעת  בפ׳ בחרא לעבולה מים בההוא רעכבלא כנפל לגו חביתא ו
 מוצאיהם לא אכמל לנעלה ממני מאי לסמיך החוי׳׳ט לאפו ולוט על הרא׳׳שהצא כך איתא להדיא
 בכוניא דגמרא חולין ק״ח ע״א בפר בחלב חלוש וע״ש כתיס׳ ויותר מפולש עול בסוגיה פסחים מ״ל ע״כ
 וגנדר ל״ז ע״א דמבפר וחלב לא נמריק לר׳יליפ היא לאי תלי כולי יומא גחלבא פלי בפיל לי׳ בפולי
 אסול ולוה בין ר״ע וגי! חכמים מורי לבפל כחלב מידופ וגם אביי בחולין ק״ח ע״א הדר ביה כמ״פ
. ועיי! מיב פ״ט ׳ כו ל כהן ו ח כ  פס התום׳ וא״כ מה מצא ההוייט בהרא״ש יותל מבשול: רי
 [לעירוני! נ״ל] לעירובי[ וסיד לבינה וכו׳ פרק ד׳ דמטלתין כי׳ עיש. ועיין תום' יומא ל״ה ע״ב ד״ה
 ניחופ וט׳ כתכו לאפילו אי פ״ל לכן בוכרי כרבנן לפליגי על ר׳ יוסי בפומרי ספיחים [לקמן ריש
 פ״ד] ומפלש סש״ם בב״מ קי״ח ע״א טעמייהו דח״שינן שמא לא ימסרם לציבור ינה יפה הכא גט שקלים
 אפילו רבנן מולה כיון שכל ׳שלאל מביאין שקלים אינהו נמי נהי לפטילי מפלי לציבול יפס יפה וכו׳:
ר לא לכס ולנו לבנות את בית אלקינו כו׳ עיש. וכן היעתק בלשון הזה בעירוב ן מ א נ  [משנח ה] ש
. אבל בכל הני תלתא זימני צליך תיקין ונ״ל שנאמר לא לכס ולנו  ה׳ ע״ב וכ! העתיק התוי״ט סס
ן ז^פותפי! וט׳ וכ! גירסת י ה א : י [ס״י תוי״פ] ד״ה ה ׳  לבנות בית לאלקינו ופסוק הוא בעזלא ל
 הספל בםכ״ק לחולין ומ״ג פ״ש לבטלות כו׳ עיש. וגם בסוגיא לטצה ל״ט ע״ב הועתק משנה זו
 האחין והפותפין ולמה השמיטו התוי׳׳ט. גס במ״ש בסמוך דלהלמב״ס גלהי׳ בחולי! ונבכולות
 האחי! והפותפין ולא הזכיל שנס בביצה צליכי! אט להגיה דלדעת הרמב״ס . ודע דבםדר המשנה

 שבירושלמי איחא האחין וסשותסין אכן בגמ׳ ירושלמי לא מפמע הכי ועיש:
 פרק ךק [משנח א תוי״ט] ד״ה ק בבי על הפקיע ונ״ל דמ״פ הרב להלקות הכהניס והלייס לא דק
 1 דצא מציט לתא אלא גבי לויס במ״ב פיק דמדית ט׳ ע״פ . ודאי מציט כהניס פלוקי! מן

 הממונה כפהיו מוציאי! גודל גפייםית כמבואר ביומא כ״ג ע״א וזה פדייק התוי״ט על הרב ללא דק
 היינו במ״פ ל״ה על הפ־ןיע להלקות כהניס והלוים וט׳ כדאמרן במס׳ חדות יכו׳ ובמדות לא נזכר
׳ ותימא כוי !יחידים הס כו׳ ע״ש . לכאורה ן מכן אתי׳ ט ר  אלא גבי לרם : [מ״בתוי״ט] ד׳יה ה
 ישי לומר להיה אהר עם פתחי׳ וכ! בנחוניא היה אחר עמו והאי ללא קחשיכ מטס כבודו לספחי׳
 וכן גט נחמיא [כמו פתילן הש״ס גר״ה־כ״י ע״ב בעובלאלל׳ נהוראי ע״ש] ולזה תנן במשנה ואין
 עופין פללהעל הציטלפתות מפנים וכו׳ להודיע רכל הממוני! שנים פנים היו. שוב לאיתי כטף
 קונטלס אחלו! בחפובח שעל אפלים מכן המחבר תיתן על תמיהת התוי״ט כי פתחי׳ פעל ה־ןינין הי׳
 ממונה על הוראת איסור והיתר יכמ״פ הלב לעיל ליש מיא והיה צריך פיתמנה עיז חכס גדול וכקי
י נ פ : [מ״ה תוי׳פ] ד׳ח מ ׳  1כן נחוניא לא היה ממונה על דכר פכממזן אלא טל חופרי שיחין ט
. ועתה לא  הלמאין וכו׳ וכתב גכ׳׳מ וכו׳ ע״ש . נהילנא כד הוינא טלי׳ פלפלתי בחכמה עם חבדי
 אחדול להעתיק דברי הלאפינים . ומהם ילמדו האחרונים . *כי ז״ל הרמנ״ם בפירושו. זאמל מפני
 הרמאים כדי שלא ימצא חוחס שכפל קודם לכן לבעליו או (לידעי׳ צ״ל) לאחי׳ או ליוחנן ויגבה בו או
 יקח מוסס אחת ויניחע אצלו עד שיוקל השער •ויגבה בו. ע״כ . ובחכורו בפ״ז מהל׳ כלי המקדש

 לין ׳״ב כתב טה״ל מ׳ שאצל חותמו ממתינין לו עד ןעלב וכו׳ ושש כל היום כתיב על החותם ,מפני י>
 הרמאי! שלא יש:א החותם אצלו עד טוקרו הנפביס ע״כ . ובהשגות עד שיוקרו הנםטם המר אכלהם
 לא כי אלא שמא יעשנו אובד ויבא לידי אחר ויוציא חותמו ע״כ . ודיל הכ״מ ומיש רטנו ושש כל
. עי שייקרו הנסכים במשנה ושם כל היום כתב עליהן משני הרמאי!. ׳ ו  היום כתוב על החותס כ
 ופילש לבינו בה נכון. וכן פי׳ בפי׳ המפנה וכתב פס עוד פי׳ אחר יהוא כדי פלא ימצא חיתם שנפל
 קודם לכן לבעליו או לאחי׳ אי ליוחנן ויגבה בו ואין אותו פי׳ נכין כל כך מפים דא״כ למה להם
 לכתוב שפ היום יכתמ פם נעליו ודי והראב״ד כתב על דבלי לבינו לא כ׳ אלא שמא יעש:ו אוגד
 ויבא לילי אחר ויוציא מותם ואין לומר שהוא מפרש כאותו פי׳ אחר שכתב רכינו בפי׳ המשנה דא״כ
 מאי שמא יעשנו אובל דקאמר פמא יאכלם מנעי׳ ליס ויש ספר שהוגה בהשגת הלאב״ד ליופ אחר



 מסכת יש סדר למשנה שקלים
ט׳ אמר ליס האי הגא מגא וגי לבה ב״א הוא ל6«ל  צ״ל] והמציא [והיא תוספתא סלקו׳] זה הכלל ו
ט׳  אפילו סיגול מעון עיגול צורה וכו׳. והשתא לליל קשיא ממשנה לשקלים גמצא איגליס עילות ו
ט׳ למס לי עיטר צורה להא נפסל מכת היםת הרעת אייו רגאכל לא שייר פסול  זה וזה טעון עיטל צולה ו
 היסח הדעת. והוי שפיל סער להל״י. אכן אס לזה כיון הר׳׳ר אלחנן א״כ העיקר חסר ולא עול
 למה מקש כלשונו ומשמע שעולה נקלינה והשאת תאכל אין להם מיכן עדיין וגם שפיר איכא למילח*
 דאין ראיה מזה להא י״ל לריל מוקמי המשנה דשקלים ג״כ כתנא דני רבה נ״א לאפי׳ פעול שעון
 ע־כול צורה יגם ר׳ יוחנן ללא הקשה רק מברייתא לר״י ננו פל ריכיג [ולא כמו שמצינו נמםירת הש״ס
. ועוד עיקלא ימילתא דמיתיב מיניה היינו ? ג ט . דליתא במדות לול קשן אלא התס תנן ר '  מלית סרק ג
 ממה לתניא מעונו 5ילהן ויוצאין לבית השליפה. וכל זה ליתא במפנה במלות] ולא קא מותיב ממשנת
 לשקלים. נמי אין ראיה :יV לעליפא ליה לסרון מברייתא לבמשנה שקלים הוי מצי ריל לתלוצי לבאכד
 אין שייך פישול להיסח הלפת. רגל מ׳מ לםום קיששא למילתא איכא הוכחה ברורה להחליט חלוק זה
 ממשנה לשקלים אפי׳ לל״ל דאיהו מוקמ׳ משנהדפקלים התני דני לבה כ״א. ופפיטא לשיטת ל׳ יוחנן
 לאין לאיה ולבריס האלו מוכרחים לומר כדי פלא יפלח לפי' הליב לטעם מטס היסח הלעת במשנה
 לשקלים. א׳פ קפיא לר״ל ללמה לי עיטר צולה. וגם לר׳ יוחנן ללא קלגותיב ממתני׳ אלא כלאמלן.
 מיהו אי קשיא ליה נפי׳ כל״נ משוס ס־סת הדעת וא׳כ ע-כ ללא ס״ל כהל״י דבאכל אין פייך פסול
 היפח הדעת אלא ס׳ל להר׳יב לאין לחלק. והיאך מצי הל״ב לפלט משנה לשקלים לקמ! פ״ח מ״ג
 סכין שנמצא באלגע עשל שוחט בה מיד זכו׳ הלא נפסל בהיסח הדעת כמו שהקפה הל״ר אלי׳ בתים׳
 לחנינה כניל ליפסול האי סכין בהיסח הדעת וע״ז תי׳ הל״י ללא פייך היסח הלעת לפסול היכי שאין
 נירו כט! פאבר עיש. אבל לסי׳ הל״ב נשארה הקושיא ממתני׳ דסכי; היאך שוחט בה מיד לפסול האי
 שכין נהיסח הרעתוצ״ע. וטי יודע לבירושלמי הכי איחא בפר שנמצא כו׳ ר׳ אלעזרבפס ל׳הופעיה
 הסיח הדעת טעון עיכול טרה אמר ל׳ הושעיה מתני' אמלה כן תעובל צורתה ויצא לביס הפליפסאמר
 ל׳ יוסי ויאות לאוכלה אין את יכול פמא נתקלקלה צולתו לטס כן צליך מימר תעובר צורתו ויצא לביש
 השריפה ע״כ. וסי׳ רא׳׳פ מתני׳ אמרה כן כי כל לגל שאסול באכיל: תעובר צורתי והכי נמי היפר
טי ע״ש. מיט הגאון  הלפת פאסזל באכילה לילמא נטמא טעון עיטר צורה . דאית יפעיל הוא ו
 בעל קרבן העדה סי׳ נזה״ל ויאות בתמי׳ וכו׳ שפיר קימרת לילמא במתני' אץ הטעם משים היסח
 הרעת רכל שהוא בעזרה לא מיקרי היסח הלעח דליכא למיחפ לפיס טומאה והבא היינו טעמא לספיל
 שמא כבל נתעברה צורתו לפיכך ׳טעון עיבור צורה ודאי אכל כל שנפסל בהיםתהדעת טלאי אפילו
ל. ולא ירדתי לסוף למת הגאון [המפלפ טה נגד פי׳ ראיפ] לכהי  עינול צורה אין צריך עכי
 לבעזלה א־כא למימל לל״ש היםמ הלעת ללא מצזי פס פיס טומאה. מ״מ ממה 7תנ; נמי וגילישלים
 ותני נמ׳ יטעין עיבול צולה אע׳ג דטרופלים ודאי שייך היסח הדעת ולמה טעין עיטר צולה אלא
 ולאי דגה היסח הדעת טעון עיטר צורה. עכ״פ הראה פפי׳ הרמב״ס וגס פי' הל״ב זכרוה בירושלמי

 ולא הערו :ופאי כלים בזה והוא פלא:
 פרק ח [משנה ח] רשב״ג אומל מפום ליש כן הסגן כו׳ ע״ש. בחולין צ' ע״נ ובתמיד כיטע׳*

 י ל׳תאמילתבן אלאר״שהסק:
 סליק מסכת שסלים

 להתנא להודיע למטן אם עבר ארם ואבלו וכי׳. ונן מטאר נחינורו פי״ט מהל׳ השולי מיקדשיןויןד׳
 בזסיל בפר הנמצא בעורה איברים עולות וכו׳ ויצאו לביס הפריסה שמא נותר הוא א״כ מה מעיל שתהיה
. וז״ל הכ״מ בתל הנמצא בעורה כו׳ בס״ז  חזקתו עולה או חטאת או שלמים למי שסבל ואכל ע״כ
 דפקלים וכתב רביט נסי׳ המשנה העולה טלה כליל ולפיכך אין חותטן אותה תתיכות ודי לעשותה
 אילים וכתי מ״מ לאם ענל אדם ואכלו אם אכל מה שנמצא בירושלים אינו חייב כלים צפי שהוא
 פלמים ואס אכל כהן מתיכות הנמצא־ם בעזרה אינו חייב כלום . וכתכ הראביד למי שעבר ואכל.
 אמר אברהם לספק מעילה טה״ל. נראה לה״ט לומר שאס הוא חטאת או שלמים אינו חייב עליהן
 קרבן מעלה שפלי הם מוהלים לזליס ואם הוא עולת חייב קלבן מעילה ומפמע מדקדוק לבלי הראב״ד
 לכאורה לאיברים שנמצאו בעזרה אעיס שהם כחוקת עולה אין חייבין עליהן קלב! מעילת וראית חלא
 קרבן ספק מעילה אבל איא צימר כן משים דכפ׳יל לכריתות הבא קמא סבר דאי[ חייב על ספק
 מעילות אשם תלוי עכיל הכ״מ, וקצת איכא למידק עדיין לשיטת הלמב״ם מאי נ״מ בהאדתנן חתיטת
 חשאת כלומר חט^ת ולאי. הלא אפילו אס ססיקי פמא עולה פמא חטאתנמי אינו מביא קלבן מעילות
 כדקי׳׳ל לאין מביאי! ספק קרנן מעילות. להיינו כחכמים דפליגי על ל׳ עקיצא בריש פ״ה לכריתות
 כייג ע״א. וכ״כ כלמב״ם מ״ט מהל׳ שגגית וס״א מהל׳ מעילה דאס נסתפק לו אם מעל חם לא
 מעל אינו מביא אשם תלוי. וגס ההודעה שמסר התנא שזה השאח יזה שלמים . לא נימ מידי דבשניהס
 אי! גהס דין קלב! מעילה להט הוכיח הריר אלחנן לפרש לאע״; לתנא זה זזה לעובר צולתו ויוצא
 לבית השריפה. אפיה הוליע ומסל התנא כל אלו המנין גין עולה לחטאת מ״מ טובא לעני! אם
 נתכנר העזרה ונבדק מאתמול שלא נשתייר שום בשר בעולה והיום נמצא בשל בעזרה שהרי עכשיו
 ליכא למיחש שמא לנו ולפיכך אם מצאו איבלים מקריגין לשם עולה ואס מצא חתיכות יאכל כקדושת
 חשאת ליום ולילה. ובירושלים נלאע״ג לשוקי ירושלים עפוין להחכבל בכל יום כראיתא בפסחים
 ז׳ ע׳א וכגמ׳ כ״י ע״א אפ״ה חיישינן פמא היום כאבל בשר פהיה מונח בבית בעליו על עכפיו ועבל
 זמנו. וזה מוכלחבמובן לדעת הרמב״ס]שלמים י ואע״ג לבאכילה אסירה לשמא עבר זמנו. נ״מ
 לענין אם נמצא הבשר והוא עודנו חפ . או בית השחיטה עדיין ליתח היא וא״כ גריל שהיום נשחט
 מ־תל לאכול אותו בשר הנמצא כל זמן אכילח שלמים לפני ימים ולילה אחת ונא יותר . ומעתה ליותי
 נפקיתא להודיע התנא מוכלח דהיסח כלעת לא פסלה. וסייעתא לדעת סל״י ולא ניחוש להל״ל אלחנן
 לומל כמו פהע־יק הכ״מ גשם סי׳ הלמב׳׳ס במשנה ללעני! חיוב נפקא מיניה ומשמעות פשוטי המלים
 [וזולת פי׳ הראכ״ד] עולים לעכין חיוכ ופטור המלקות קאמר. אכן אי אפשר לומר הכי לסי מה דקי״ל
 לאץ לוקין על ההלאת ספק. וגלולה מזו לשיטת הרמג״ם בסוף הל׳ כלאים ופיט רי! י״ב מהלכות
 טזמאית לכל ספק דאולייתאמן התולה מותל. א״כ אס אכל פשיטא לאין לחייט מלקות. והשתא
 כפיל י״ל דס׳׳ל להל״ל אלחנן כדעת הלמב״ס וסייעתו דםפק דאורייתא מיתר מן ההורה ולא מצינו
 נפקותא במאי למנן איבליס עולות חתיכות רטאת שלא בגוונא דאש מדע בבירור פלא לנו ולא עבל זמנו
 מותר להקליט לפוס עולה והכל כדאמלן. עול לציתי לומר ע״פ ההיגיא לפהחיס ל״ר ע״א לליש לקיש
 אמר היסח הדעת פסול הגוף הוא שאס ינא אליהו ויטהלנס אי! שומעי! לו איתיביה ל׳ יוחנן לל״ל
ט פל ל״י ג! בלוקה אומל לול קשן היה וט׳ אי אמלת נשלמא פטל טימאה טי משום  ר׳ ישמעאל נ
 סכי בעי עיטר צורה שמא יכא אלי׳ ויטהרנה אלא אי אמרת פסול הגוף למה לי עיבור צולה [והתנן

ב ה ת ז ר ג ס  מ
ץ ?צ״ל בנו של הגאון המחבר תפארת ישראלזצ״ל. י ש פ י ק ל ח צ ך י ו ר  מהרב המאור הגדול מרה ב

 המוציא וכפירוש הא׳ ללפ׳י וזהו כע״ר רטנו זציק״ל. ועדיין צל״ע להרי מזינ! דהמשנה לא הוכירס בלבלת שבת
 זה רק בהמוציא וכן הרמב״ס לא הניא זה רק בהמוציא. א״כ מכל לומר ררק בסמוציא הלין כן
 לא בשיר המלאכות חין מכותב. יאפשר דלתי׳ ריש שבת להוצאה מלאכה גרוע היא א״כ ה״א לטון
 למלאכת גלוע היא בצל קל פמצטלף עמה להייני בעפאה בשמאל יהיה פטור קמ״ל לחייב. וכי׳ש
 פאל מלאכות ידרלו: אגב זה אזכיר כא( קושיא פהניא בביאול למ״ר על התולה על שי׳ לנינו
 הימב״ן שפילש בתולה שהיה הטבעות של האלון סמוכים למטה ממש למושב האלון וכ׳ שהוא פליאה
ן מיכח שהיו הטבעות קבועות בשני שלישי הגובה! שהוא פשה טפחים ושני :  גדולה פהלי בפבת כ
 שלישי טפח מלמטה. ולא היה על כתפות הכהנים כי אם שלשה טפחים ושליש פהס בין הכל עפרה
 טפחים כגובה האלון והכפילת פכ״ל. וסמכאל הנ׳יל חפב להקפות קושיא גדולה על מאורן פל
ל. להלי כל עיקל פבלת ה;מלא היא לכל טונא דמזלי  יפלאל. ובאמת יש ללחות קופי ט כלאחר י
 במיטות תילתא לעיל ותלת׳ תילתא מללע. כלומל ללכל הפחות צליך פיהיה תלתא מלעיל לאל״כ
 מעככ פעילת הנסיעה זכיין דבאלון לכל הפחית היה כן שפיר מוכח היין שלצה הגמ׳ להוכיח מזה
 להנושא מפא למעלה מיו״ל חייב אמנם אם נאמר כהרמב״ן דהשבעות טו למטה ממ: באלו! והיה כל
 הארון למעלה מכתפיהם ודאי ניחא ייחל להיות המשא נישא ונס ההוכחה שרצתה הגמלא להוכיח

 עולה כהוגן. ודו״ק:
 סי׳ א׳ ד״ה הזורע וט״וכפבת יף ק״געיא ועיין תום׳ יומא לף ל״ל ע״ב ולל״ה ד״ה הנ״מ:
. הויל כס״ס. דייק לנינו לומל כסיס דאינו ס״ס ממש להלי ׳  סי׳ ב׳ דיה ההורש וכו
. מיל: סי' ג׳ ד״ה הקוצר וכו׳ ס לע ״ ל ס ״ נ י מ י ע ס ו ' י ס ג י ו ק", ד מ ' "י ס V ץ s ' י ו ע פ ה ח ט מ '  א
 לכ״ע כחליפין למי ושעיר מפא״כ נאילן פנפפח וכו׳ מותר כנ״ל: שם ומ״פ הירושנמי לאסור
׳ ל״מ נ״ל לתרן ע׳ס מ״ש תום׳ כפכת לף צ״ל ע״א שהחי נישא את עצמו ט  מפום בכיתת נהמתי ז
 לאמ״פ שהנושא משא קל ביותר ג״כ חייג. וא״כ אפי׳ אם הוא טפא את עצמי עכיפ משא קל הוי
 ואמתי פטיל ותילצו דעכ״פטי! דממשכן גמלינן זבמפכן לא מציק פהיו טפאיםלגרחי איכ יש לומר
 דלכיבה היה כמפכן ולק נפיאה ממפ פל דבל ח׳ לא היה גמפכ!. וגחדושי לשבת הקשיתי על לבלי
 לטתינו בעלי התום׳ דאיכ ל״ל כלל טעה־) דחי שפא את עצמו ועוד חיה ועוף ללבנן אמאי ח״ב וצ״פ :
. ועי׳ כש״ע אויח סי׳ מ״ב ם״ה לסתם ׳  סי' 77 ד״ה הדש זכו׳. ללוקא בסיחט זיתים וענבים וכו
 כ־עת הרי״ף והמינים וז״ל וטיענין בקולית בית הגל והגתמגע״י על הותיס וענבים . והשמן והיין
. והוא כפיטת  היוצאין מה! מוהר וכן מסל ומלילות פלסקן מכעיי מיהליס המשקין היוצא,! מהן
 המ״מ וכמוכפילפ הכ״י דמוקי לה למתני' לטוענין בלא נתלסקו והטעינה הוי ליסוקמילפנתן הקולה
 וא5י׳ נחנה עם חפיכה וכמ״ש הלכיכ״ס עם חשיכה. ובאכה גללה אזכיל כאן איזהו המיהית
 שהסעוללתיטליהם בחידוני לא׳׳ח בעכץ כזה. מ״פלמג״א ששס״קח״ידהא לחזר וכתב הש״עמלס
 מגע״י בא להורות דדוקא מטען מבע״י גדול דנתרסקו העניים קודם שבת ע״י טעינת הקולה. יא״5
 אט׳ סחיט להו בירים אח׳כ ליכא חיו־ חטאת. לספי המשקין היונאין מהן מיתלין, אבל באמת
 מוחל להשעינו סמיך לחשיכס אך המשקי; היוצאין מהן אסו־ין דגזלינן פמא ״סחיט. דגלי קרשו
 תמוהים מאל הלא להלי אפי׳ לדעת מג״א. אם אסול' לשתות משקין היוצטן ממילא באם סחט הוי
 איהור לאזלייתא וא״כ אפי׳ לטעון מבע״י יהיה אשור אפי׳ איני רוצה לפתות וכמיש לני׳ אליבא

 הדר למפנה לף יג לרטט

ה׳ קיסותוכו׳ וכ״כ המניא כלי ו י  סימן י;־• דיה אמנם עוגל! לחול וט׳ בחלק(ג׳)וכ״כ,מפנין ז
א קפה ממה דאמלינן לפני וה דמפני! ר׳ ל  י יין וכדומה לא יביאם בסל ובקופה וכו׳: ן
 וה׳ קיפות דלטל בפניה נייירי. משא״כ כאן במוציא אותם מושא קופות מלאות מחזי יותר בעובד! דחול:
 באייר ודדרו באגרא לילי באכפא וטי מפום שלחא ע״כ . לכאורה מוקפה קצת . להלי כפי מה
 כסילפ לפ״י פס אין הטעם בזה להקל הטלחא ולק מפיס פנוי. וכמטאר בפ״ע א׳ח פכ״ג
 ש״ה . וכודאי טונח עיר וצוק״ל עלמה דאמלה הגמלא שם לפני זה ודלו בדחקא לדלו נלגלא ע״ז
 שייך הטעם דנרחא עיי ברש״י פם: שם אות ב׳ ולא מפני פח:ן בכבוי נופה שיהיה חופך.
: בא״ד י״ל ה ש ו ;  דגלי רטנו צ״ע קצת דאפי׳ יהיה כן אפ איני מתכוין לפחמ•! הוה אי! צרי־ ל
 למיילי ללא ניחא ליה זכו׳. זעי׳ ת!ס׳ יומא רף ל״ר ע״ב ודף ל״ה טיא ד״ה הנ״מ בסיף הדבור
 דלערוך בכה״ג אפי׳ להתחלה מותל. ועי׳ בש׳ע א״ח הי׳ פ״כ סחייי. יאני עיינתי בעטך.
 והנה באמת נערך ברז ונערך סבל. מיהו בעלך פסק כ׳ וז״ל אבל •סיר ליכא לספוקי דלא ימות ובודאי
 רניחא ליה דאי לא הוה ניחא ליה היכי הוהס״ר. ומזה לכאולה משמע דלעת לביט בעל הערוך היא
 מכל פסיקלישיה אנן אמלינן דנימא ליה. למאהל לירעלבהכלח נעפה א׳יתה המלאכה ע״י שעילתו
 א״כ למה עפה אותה אס לא דניחא היא ליה. וכחידופי לפית אמרתי םכרא חרשה להסביר לעת
 ל״ש דלמה פשק ל״ש כפ״ל אפ״פ דאינו מ־נכזין חייב. ז הטעם הוא. דכל פסיק לישים מתכוין
 לאותה מלאכה הוא כיון דהכל יודעי! לנעשה אותה המלאכה בהכלח. הלי מונחת הכוונה לאותה מלאכה
 מעושנת זמטגרת בתוך הכוונה של המעשה שהיא עושה . ונוכל לומר דרך מפל שהכוונה הב׳ מונח
ה הראשונה במו מלה שמומה בראפי תינות פלה . ואעיפ שהוא לא התפוין בהליא לכך. נ  מטו
 הרי הוא כאילו הוא לא פירפ לע:מו כיבה פלו שהיון. כמי מי שמטין לחתוך ראפ פל בעחיי בודאי
 מונת בתוך הכוונה הזאת הכונה להמית אותו הכעה״י אע״פ שהיא לא פ־רש לעצמו הגונה הנ״ל.
 ומלנרי לבינו בעל הערוך בערך פסק למדתי ק$ת סיוע וסעי לישרי דכ׳ שס ודל מורה ל״פ בפסוק
 ריפיה ולא ימות פי׳ מי/שחחך ראשו פל חי סכל יודעי! כי בחתיכת לישו ימ1ת ואם אמל איני מתכי«!
 למיתתו אלא להוציא לס אין מרפ כדבריי חלא הלי הוא כמחכזין להמיתו זלזצח הזא ע״כ. אלמא
T בסיף דבלי לכימ פ״אמהל׳ i O :  ילעליך כל פ״ר מיק ליה כמחכוין ממש והוא כלו שכתמי
. כיאור דבלי קלפו'של לביני הוא . לויפ״פ ללכאילה טנת ה;״מ הוא לק לחלק בין פ״ל ׳  בגת הל׳ ז
 למללכה שא״צ לנופם. טון דהלמב״ס חילק ג׳ דינים אלו זה מזה והניא סדין לפיל גהלכם וי״ו והדין
. מ״מ כיון להחילוק הזה מרטט אגלהס כשס אביו רנינו ן י  למלאכה פא״צ לכופה בהלכה די
 הלמב״ס מודאי לצה כרמביס (זמר בזה החילוק שיש כימ צדינא , והנ׳מ הוא במ״ש ע׳׳ר דפ״ל בלא
 ניחא לכיע פטור. ומ״ש ע״ר זציק״ל ללכ״ע סטור טנתו לאפי׳ ללעת החולקים על העריך ואמר
 רפ״ל דלא ניחא ליה נמי אסול וכדעה סנן״ג והתלומה פהביא רב״י בטאיח סי׳ ש״ך זכן כתכ המ״מ
 פס בפ״א לשבת לאפי׳ ללע־! האוסרים עכ׳פ פעור: שם רות נ׳ ר״ה פנוי וכו׳ וראייתי להרי
 המוציא בשמאלו חייג . ק״ק לכאורה למדאמר שש במשנה פה! משא בני קהת [עי׳ש ברפ״י בשם רב
 האי] משמע לאל״ה צא היה מרויכ בשעאל. מיהו הרמב״ס נסי׳׳נ היי נ משבת כ׳ הטעם להוי כמין



 מערת זהב מועד
 נלין־ פילוג עקירה גלולה לעני ועקירה קטנה לכעה״נ. ועקירה גדולה לנעה״נ ועקירה קטנה לשני ודז״ק :
 ודע מ״ש רטט הגדול זצוק״ל בהשארת איש "יג וו״ל השתא מסרש ב׳ דרככן הוצאה א׳ והכנסה
. אין הטונה נמלת הכנסה הנחה . דהרי הנחות לא מנה התנא. אלא דגלשין מצאה הכזנה הן  א׳
ק לחיכה]. או עקירה גלולה לנעה״בןפפט געה׳׳כית ידי להון] יהוציא  מקילה קשנה לעני [או פנ
. הן עקירה גדולה לעני [פשט העני אש ירו לפכיפ] הן עקירה ? נ ט  מרט״י לרה״ר. וגמלת הכנסה ה
 קטנה לבעה״כ [או שנתן לתוכה ספני והכניס הכעה״כ] להכניס לפנים. ונקש רטנו זה נרמיזה וגלשון
 הוצאה והכנסה להראית פנים בדרך שכל חד ומחודד צח ומצוחצח משני מה רק אלו לננלל כאלו העקידות
 הפייג ללב? להב׳ החלקים הרחשים פמהפ מורכב כל מלאכת ם־צאה לשבת. דהיינו היצאס יהכנסם
 רק למנה תמיל לק העקילות פה; עיקל המלאכה ויי״ק •י מ״ר אות «״« . י׳׳»ו. 1דוקא כשהיה דגר
. ותמוהים לברי . רגלי רטנו מכו׳יני^ עם דבלי הנמ׳ ׳ ט  המאהיל גחיטרץ עס השהלה פתחתיו ו
 קלפו פל הלע״ב לכי פאס ראשן החד האהיל על המס וראשן אחל על הכלים מביאי! להכ טזמו.ת ההל
 וטי למלשין ןה משמע ןלף דלא ננע המרלע לכלים כ״א האהיל עליכם מביא המומחה. יהרילא
 גלו אלא גכגל נטמא כטהלת ניחמת טומאת נגיעה טימאת מגע של הערב מלאול״הא לפיכך גזרו
. ונ״ע ׳ ט  שיטמאו >«י טומאתז׳ מחמת אוהל דרנריהםוצ״ע: שם י״ננזלו פיהיו גלוליתלומכ ו
 בלבלי הרט״ג פכתב שגדולי תרומה טמא; הם טמאיס כרש״י והרי התום׳ הקשו על זה מפסחים
 לף ליל שתילי תטמה טמאה טהורים ורק אסור לאכול לזרים. אלמא לעל איפור אטנה ליל נ!ט .
 והתימה על לבינו שהרי בתרומות פ״ש מיז הוא געצמו אחז שיטת סתום׳. ימה פהקפה שפ רת1י*ט
 על תתום׳ כבר תילן אוהו התוספות חלפים פס •י מיו אוח נים ולוקא באינה עומית אצל האש
 ומוחה בטיט כציל וכמ״ס רטנו בסנייו: שם אות ס״א וכיה פרי ונכי קי״ל. ותפוס ה מרי
 קדפו פל לבינו הלא״פ בנדלים דף מיה ע״א ספ״ר לכסק כמ״ל להרס מיזסל ע? ש;יתת כלים.
 וצע״ג ועי׳ גרב״י לטא״ח סי׳ רמ״ו שהביא ניכ בשם ליקח כן ותמה עליו: מיז אות טיח אפ״ה
 אסול מפום מלא ת מרן שיחשבו שמכל לי גשכת וכו׳ וכ״כ מיתר להשאיל לו לעיצל טככים דכר
. רביבי הביא תחלה טעם דלמב״ס שימשבי שמכל לו נשכת ואיכ ; ט  בשבת בעיר כמוקפת דורלה ו
 אפי׳בעיל מוקפת חימה אסול ולבסוף התיר להשאיל לעובר טכביסגעיר מוקפת חומה. א־-״פ ד^פי
 הטעם שהביא לטט ג־.חלה אין חילוק בין מוקפת חומה לאינס מוקפת מ״מ סמך יב־;ו על השעם דכל
 הנזילה הוא מפני פימפ־ושצוה להוציאו כשבת ויטכך במיק ת חומה לליכא הוצאה מיהר לעת הצורך
 יכרמג״א סימן למ״ו פ״ק י׳: מ״ה אות ט״ה וה״ה בניתן אגרת לפליח עיבדכוככיס יכו׳. ובענין
 נתינת אגרת על הפאפט דיני כקצן לאף לאינו משלם כאן מ״מ יצטרך לשלם מי פנשתלח לו מיהי דוקא
 בנתנו על הסאהש מע״פ יותר. ועי׳ בלמב״ם ם׳ שבת פיו ה״כ בערן דינא דבי לואר ובוא שיהיה
 פעית ביום כדי פיגיע לבית הסמוך לחומה קודם פבש. ועי׳כ״משסדכ׳ טון פזי איט אלא חפפא
 בעלמא תלינן. והאי פמח פכי לבינו כמו ההיא רחייפינן חון לחומה לנו לסירים הלי״ף ורטנו.
 ודנליו הקלושיס תמיהיס דהלי בסלק ז־ ה״ו מפורש ומגואל יהרמב״ס מפרש הא* חיישינן גהיפן
 לחומדא וכן רעת הלי״ף פס ורק דעת לש״י הוא דהאי ח״פינן לקולא וצפ״ג. ועי׳ להביא עוד חאפי>ן
. ועיי פיל  לקילא בתולה שעיברה חיישינן שמא באמבשי עיברה ומותרת לכהונה כתגיגה דף ט״ו
! י!חר האי  כראיפ ניטין פ׳ ככולה פי׳ למיל לפי׳ ג״כ מה לאמרי;,׳ פס חייפינ! פמא ויכה לו פ'
 חייפינן ודאי ומיתר בבת חולין. ותמוהים לי לגריהפ הקדופיס פ^ לבטתו״ם פס לימ ע׳׳•: ליה
 ר׳ייפינן דפילפו האי חייטנן כודאי וכלא״פ והביאו לאיה מחיישיכן דגיטין לף ייני ע״ב שמא במי
. מעיפ והמ:קה זב מאליו ב  מילין כתבו. ושס כלי היא חיישינן לתומלא עי״פ וצע״ג : מיט אוח ע׳
. ליכוק.  ב:כת ומותר לשתותו אז. וצריך להיוח לא סמוך לחשיבה דג׳ מלאכות יש גזיתים וענב ס
 דיכה. פתיקה, ואם נתרסק! ואחיכ טע! עליהם קירות בית הבד בעיי ייס גדול עי״ז נגיפה להם
 דיכה ואינם מחוסרי! אלא שחיקה ואז מותר המפקין היוצא מה! לאני׳ לגמור גירים מוהל. הא
 טען עליהם סמוך לחשיכה דהיו מחיסרין ויכה בפבת דוקא להניחן להיות זג מעצמן מותר אבל מפקין
נ ועיי מנ״א בשויע ס״ק ה״': באייר. בפכת י  היוצאין מהן אוסרי! כשיטת הטור בא״ח סי׳ מ
 לתוך צוקקער. אכל לא לתיך המים כמ״פ רבינו בכלכלה כמלאכת הדפ בפס רדביז. ואשי׳ לתוך
 הצוקקער יש־?יר מעש מהמאכל תוך קליפת הציטראן לאנ״כ ה!״ל כורר וכמ״ש רכינו זציק׳׳ל בכלכלת

 פכת בס ף מלאכת כולל :
 פרלן ב מ״ג פתילת הבגד פקפלה . עי' מפארת ׳דבלי קדט של הלמב״ם בפ" המשנה כחן
 1 תמוהים ללי׳ דיה בכל עיפ מייל י וגזל יכן ע״פ לע:"מא אשו י״ט בע״פ והוא כנכד הגמרא

 דמוקמיק לה כפי׳ ב״יט כטיפ: מ״ר אבל אס חבלה היוצר מתחלה. והיה כקעלה אס חכרה בסיר
. ג  או בחרסית מוהל כבאל הגזלה א״ח סי׳ לס״ה אוח ב׳ וכן מפמע כדמכ״ס הל׳ שבת פ״ה הלכה "

 יעי׳ בפ״מ במשנצית:
א כמאנ-ד ו . אכל א:; ניהגי! נרנ״י וט׳ אכל לשהות מעיש משהינן. אה ה ׳  פלס ג מ״א אוח ט
 חצי טפולו: אות יג ידוקא בלא הניחו עיג קרקע הפי׳ הניחו ע״נ דבר אחר. ואעיס
 דסלקא האיבעיא בגמרא בתיקו אזלינן בפפיקא דרבנן לקילא וכים הרמב״ם בפ״נ לפכתה״כ וחזר
. ועיי בכלכלת : . ילא התעוללו המפרשים על ז ר ס ג דבל י  מפילושו כאן דכתב להחמיר בהניחי ע׳
. ולהט גס גהשיקו לק בקש או גלף וקטם :ן הטונה :  גדין הטמנה יחילה: מ״ב אות ס״ו
. גזילה פמא יטמין בלרן. אגל ניטל ליכא נחמי חמה. וה״ה דלא שייר ליבון באס  מיג אוח ב
 תולה בגדים הכטםים בחמה וכלמג״א סי׳ פיח ס״ק נ׳׳ו. ודוקא טפול תולדם לחמה גזלי׳ אטו
 הולדת אור . אבל בחמה עצמה דלא מחליף עה אפ . מותל לית! ביצה פתיל: או מיס שיחומו:
 מיה או לתוך התמחוי. ועי׳ כתפארת כעבר ונתן דבטל כלומר אפי׳ בכלי ראשי!. והיפ לניני פפ
 דאי! המלח אסול וציע. כלומר אף על פי מאפר בנתינתו להבשיל למתכשל מ״מ פם האיסור

 והביטול כאים ביחד:
. מיהו כיח־! לעולם להשמנה יליכא דלינאדוקא בשל הפתק דהייני טתנם ״ג מ ד מ״ב זזות י ר  פ
 י לאוצל לסחולה אז :ליכין שיחלו לכך מפרי״כ שחר גיזי צמר אינם צריט! :*היי מיותדין
 לכך ורק במוכין ומשיבי יותר מניז׳ נמר נ״כ צריו פיחד! לכך לעולם כניד צמר העימזין לסחורה .
 וכפ׳ע א״ח רס״י רנ״ט. וזהו כשיטת רתום׳ והרשי״א וכרא״פ לחלקו על הרי״ף והרמכ״ם דמצלכי
 יכל גיז׳ צמר פיחלן לכך. וללאירה תמוה לרי״ף כשית דף כ״ד עיא דלייה הפק יצריך בגיד צמר יחול
 לכך ומיד אחר זה כתב בתלייה פל דקל בגדר! לעצים ונטלן עליהם לישיבה ד:להתנכל׳ אסייופכ אע״£
 כלח ריפד ולא חישכ. זא״כ נס הכא יהיה די כמה ששמן ימגטד יוס . ומחא לי במה שתי׳ המ״מ
 כהל׳ פגח פכ״ה הל׳ כ״א דהקפה למה ספק הרמנ״ס פס הל׳ כ״א בנדלך של אכניס פחשג עליהם
 מבעוד יום דדוקא כעשה מעשה שלמדום מותר . וגבי הליות שפ כ׳ דא״: מעפה. והי' לפאר חליית
 לאיכא דקיימי לישיבה ואיכא דקיימי לפצים. וכאן לא נאסרו רלא יפני נחשבתי כנדל! לעצים ומפני
 כך מחשבה ישיבה בעלמא מוציא; מידי מחשבה לעצים. משח״כ גני נלבך לאבניםד*י;ויוכןליפיבה
 להט 5ליך מעשה ממש. וא״כ ממילא קזפית־ני טב ז צמר נמ־ מתורצת לפאני ג ד צמר לאינם עומליו
 להשמנה. ולא קשה מקידושין דף נ״ט ע״א למחשכס אינה מזציאה מירי מלישבה לטומאה. דיש לומל

 כו::תלצ־נן לה שם דפאני מתרבה דטומאה כמעשה דמי:
 פרקה מ״ב פחיזוח. עי׳ מפארת נכס הירע־מי אנ״כ לבגמלח לילן אמלינן מאי פרוזות
 1 פאומזוש האלי׳ שלק מלמעלה ונשמס האי כמו וילפ ימטם ולמש [־״' לפ״י כסיחפי

 על התולה פס] מ;״מ טון דלא נימ לדי׳א הכי* לגיט פירוש הירושלמי לפיחות לפין מפחיזין ליצ״1
י לחמי ייא׳ י שם נתזייט ל״ה רט יכולה אומר. מרי קלט של רתוי״ט תמי היש נמה שנתג  ט

 שהרפנ״ס
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 ללצינו ירוחם לשיטתו לאפי׳ באינו חצה לשתות אשור כיון דזרינן שמאישחוט. ועול הרי הרנ״י
 כאן בחיבורו פסק כלמנ״ם ומ״מ והרי לדידיה אפי׳ עם חשיכה מותר לטעון ולשתות המשקי! למיד
 כפמיע! טי כנתרםק וכמ״ס הרביי לכליא. אע׳כ דהאי מנע״י מקט בש״ע לאו לוקא וליכא
 למשמע מיניה : ב׳) תמוהים פס דבלי רטיז בםק״ו חרא מס פפירש דלהטול יגמור תינו שיגמור
 ביד כמו שפירשו הרב׳י אלא כלפ״י פפילפ לפין יגמול גש״ס שיניחם בכלי ויצאו המשקי! מעצמן.
 דהלי בפיליש ב׳ הטול בשי׳ שכ״אעלסאלפים ובוסל וט׳ וכ׳ כלמנ״ס לפיכן מותר לגמור שחיקת
 גלישות בעץ טנור בקעלה בשבת אחל פמולילין אותה מעל האש. אלמא להאי יגמול הוא גילים.
 שנית מה שהקפה הטי: מס״ פ׳׳ך להזל״ל מוחל לגהור כילים ג״כ תמוה דודתי שם כיון דלק נתלסקו
 הם ומחוסלים עדיין דכה אסור לגמור ממילא וכיש בידים. מפאיכ כאן דנ׳כ טעון עליהם קזלוק
 לאחל הדפוק לע״י הטעינה הוי כדיכה לאחר הריסוק פפיל מיתל לגמול טדים. ומה שהקפה
 יט׳ז דהוליל כאן לאפי׳ לגמור גיד מותר . י״ל דכיון דבם־׳ שכ״א ככר אשמעינן היהל זה, ע״כ
 אפמנרנ! כאן רבותא לאיסור לאפי׳ ממילא אפ לא נחיפקו אסיר: ג) תמוהים ג״כ לכלי למג״א שם
 ס״ק י״ט לכ׳ ללהכי השמיט הטיר כש״ע וברמזים מלת שוש לנזכר בנמלא לבנמ׳ לא הזכירו רק לשני!
 לגמרו ביליס שאש לא ריסקן אפי׳ נשים אסול לגמול ביליס. אבל לענין משקין היוצאים מהן בשום
 מזתלין אפי׳ לא ריסקן כיון לליכא חיוב חשאת גביה ורק בביסל ומלילות לפייך חיוב חטאת גכייהו
 להיינו סחיטה ולישה פס אמלינן כלא ליסק! דמפקין סיוצאיןמהן אסולין ולהט כסיר השמיט השיר
 והרמזים מלת שוס . להשיל והרמזים מיילי לעני! היתל משקי; היוצאין מהן מעצמ!. והרי בשום
 אפי׳ לא ריסקן משקין היוצאים מעצמן מותלים. ונקיט לק טפל דה! ע!בים ומצילות להן פנלים
ק אסולין. ודבלי  דפיין אנלייהו סחיטה ודישס . ללק אלו צריכים ריסוק ואס לאו המשק4! היוצאין מ
 קלפו אלי של למלא תמוהים. ל,רא להל• ברמזים כ׳ להליא בוסל ומלילית פלפקן ציבעיי יגמור
 משתחשך. ולוקא שנילוכי היטב. יהלי נקיט יגמול רהפי׳ להטיל יגמור ביל יא״כ ה״ל לכרנקט ;״כ
 שים וכמו מקט" במתני׳. שנית מה יענה לנינו על משנה ערוכה בר״ס חבית דף קמ״ג לחמלינ!
 פם חלות לבש שריסק! מע׳־ש ויצאו מעצמן אפילי! ול*א מתיל לקפה לל׳א *סי׳ בלא נתלסק נמי להרי
 אין סחיעס מ! התורה אלא בזיתים וענבים והרמב״ם בפכיז מה״פ הכ״ו כתב וז״ל זיתים וענבים
 פריסתן מעיפ מפקין היוצאי! מהן בפגת מיתרין וכן חלות לבפ שריפקן מע״פ וכוי פאי! כאן מקום
 לנזילה פככר ריסקן מעלכ הלי כלל כרמג״ם חלות דבש עם זיתים וענבים ונקש בפניהם הטעם לכנל
א היא ללאמל ליסיק ליכאתיחיוב  נתרסקו כלומר וליכת חיוב חטאת. וכמו יאמר ל״א גן סרת ר״
 חטאת. ולרמג״א דאמר לנפאל לגלים חין מפגלים זיתים זענגיס ליבא ח זג חטאת כריסו־ פיק דלא
 שייך כהו דישה וסחיטה איך יסתול הלמנ״ם דברי עצמו בפיו מהיש ד:חג אין סחיטה אלא נזיתים
 ועכביש. אע״כ ללא כרמגיא ואפי׳ בפום ודבפ וכלומה שיין חיוב חשאי. כמו בטפל ומלילית.
 וכלמוכח להליא בירושלמי הובא בב״׳ לטא״חפס״י פכ״א ובהגהות למ״אםפ״י פש ובהגהות מרדכי
 סי״ח ד״ט דשבת וז״ל ההיא לשחק תומא [שוס] כד מיסרק ריפא חייב מטס דפ. כל מפלק בקולפו
 חייב - מפום בילד. כד פחיק במדוכה חייב מפום טוחן הרי לכמה מלאכות לאולייהא פייכיס גבי
ט שוס אסורים המשקים היוצאים מהן בלא ליסוקמע״ש: ד׳) המוכים לי דגלי ס. ולפ״ז נס ג  פו
ק  קדשו של לש״י בשבת ל״פ חבית דכ׳ דלהכ, לל״א חלות דבש ־ריסקן מוהלים המפקי! קיוצאין מ
 דמאחל פמלוסקי! החלות הלי הדבש זב מאליו מתיך השעוה ואין דלן לסחטו. והלי למםקנא בשבת
 לף י״ט ע״א השעם דכיו! דאפי׳ כחיט להו ליכא חייב חטאת תו לא גורמן שמא ׳סחיט. ואת׳ל
 ררפ״י להעמיס מפרש במפנה פלא כמסקנא מכל מקוש קשה עלהלע״ב והלי׳ןפפילשוגיככןוציע:
ה ואעס״כ לא מצאני לבי להתיל לכחטה וט׳ אבל לסחטה לתוך הציקער. ועיין ת ו  סי׳ ך׳ א
 לקמן אות ז׳ נס־ף מלאכת הבולל לצריך להפאיל מעט מהמאכל בקליפ־ הציטלאן

 דאל״כ ט״ל בבלר:

 שם אות ז׳ תק״י ס״כ יע:1׳ז [ימג״א] שם כצ״ל: שש או״ק ר׳ ד״ה ובצלול ביותר וט׳ ומים
. ועי׳ ׳ ט  [ויין לבן] רק במפמרתכינ׳׳ל: שם אית י״ב הגזוז ־ילדתו התולש נוצה מעיף החי ו
 לפכ״א שבת -ף ק״ז ע״ב להקפה בשם ה:מב״ן דהמרינן גדלדל עובר שבמעי׳ חייב משום עוקר לכל
 מגדולי דח״כ בתולש כנף עוף אמאי אינו ח״ב מפופ עוקר דכהמת הטונה לחייב מפום נטילת'נשמה
 ולק מחמת סילכא דלישנא דמיילי גתילפ כפותא מהיזמי למחייב משוס עוקר לגל מגלולו נקיש לשון
 זה ג׳כ גבי דלדל עיכל לומד דכמו גבי כשיתא דנ־קתו תלוי בהיזמי חייג כעוקר היזמ׳ עצמו כן נדלדל

 עובר ח־יב כאילו עוקר אבר מבהמה עצמה דחייב משום נטילת נשמה. ונ״ע דה״כ למהלאאמלה
 הגמ׳ בפ שיטות דעוגל ילך אמו וחייב כתולש אכל:

 בבלילי הטמנה אות א' ל״ה חמים וכי' ונ״ל ירוקא מצטמק ולע לו דאל״כ חיישינן שמא •חתה. ועי׳מ׳׳פ
 עיר זציק״ל מיד בסמוך שד״כ אבל. לבמרוחק קצת אית לים היכרא ולא אחי לחתויי:
 שם ד״ה אבל מותל ליתן צוננים סמך לסמל. לולא מסתפינא הייתי מגיה מלת צינניס
 לכפימה למשמע מרמ׳א פ״ס רנ״ג צל־ן להיות על״! חמין. וצריך להגיה שש או על
 כנוכיזשל הניר. וכ״כצרין להגיה :c וכיש ימיתללהניח ע״פ קדירת קמין תגשיל שנתבשל:

 כללי בגדי קדש
 ד״ה מצנפת וט׳ הכהן הדיוט צונסי כמגדל חל כן כתג הלאכ״ד. ולרש״י בפירושי טל
 התולה פלשה תצוה כ׳יח ל׳ פכי פס וו׳ל מצנפת פהלי כמקום אחל קולא להם מגגעית
 משמע לאין חילוק בין מצנפת למנבעות והלמב״ן כרמת חולק על זה: שם ד״ה אכנט וכו׳ ואנו מ״י אץ
. ל״מ היית־ אומל דלא אהא למעט אלא קנכיס וצמר גפן להם גלולי ארן סשא׳כ בלבל שאי; ׳ כו  לנו ו
 ;לולו מן הארץ במפי לא מיירי תדע דהרי ג״כ לא מנה הזהב פהיה ארוג גמלטפיס . ועי׳ מה שהניא
א משי: שם ד״ה תולעת שני  ע״ר לקמן בדיר צין ליה ואגב שכת: גשם הלאכיע לתולעת שני ט
 וט״ס יש בכל יכו׳ סי׳ רפיג דפפחים מ״א וזומן של ציעיש לבגמלא גלסי׳ לבא גבי״ת ובפי׳

 המפנה ללמביס גלםי׳ לבא בכיף:

 םסכת שבת
ה א להבין טזנת המשנה בקוצר על טליה אעתיק כאן נ לגיל א׳ מחילופי לפבת. מ י ) א מ  פרל
 י המשנה אזלא זמפרשה תחלה הב׳ דאולייתא לעני העומר בחון . ואחיכ הב׳ לאורייתא
 לבעה״נ העימו בפנים . ואח״כ מפרשה המשנה הכי דרככן לכל צדלהענ׳ ולגעה״ג. והשני! היא באופן
 זה שמנה המפנה רק העקידות ולא ההנחות שב׳ עקירות כס לעניוב׳ לבעה״ב. דהיינו עקירה גלולה
 ועקילה קסנה. ועק־לה גדולה לעני היא: א) פשט העני את ידו לפנים . שעקר היד^נם החפ!
 מל״ה [ונעל הבעה״ב מתוכה היא הנחה קטנה יבעה״ג ללא מנה אומה עי׳ לע״ב] הלי כקילה
 אחת דרננן לבעני: ב, רו שנתן לתוכה כרי תו טקילה קטנה לנעה״כ פעקל לק נחפז בלי עקירת
 היד מרה'׳ [והוציא העני היא הנחה גדולה לעני דלא מנה]: נ) פשט כעה״ג את ידו לחון כרי עקירה
: [ :  גדולה לבעה״ב פעקר היד יהחסן מרה״׳ [ונטל העני מתוכה היא הנחה קטנה לעני דלא מ.
 ד) או פנתן לתוכה הלי עקילה קטנה לעני :עקל החפץ בלי פטקל היד מריה [והכניס היא הנחה
 גדולה לגעה״נ דלא מנה]. נליצא למנה המשנה הב׳ עקילות דלבנ! לעני ולנעה״כ לח בגוונא דלישא
 3מנה הכ׳ לאורייתא לעני זה אצל זה וכן דכעה״כ. אלא כאן מנה הנ׳ לרננן לעני והנ׳ דרבנן לכעה׳נ



י יד ע  סח־ מסגרת זהב ש
ד העומד הזה אם מחשכי! אוהו בסני ג נ ל עימד ומצטרשין גס העומד לחצי נוסח מצד הפני אף מ  מ
 עצמי החלל הוא מרובה או לא. לצריך שיהיה כל עומד ועומד כסני עצמו מרובה על החלל. גלי
 הצנורהוה עם המומל השני שהוא מרובה על החלל. וא״כ לא אפשר צירוף כמשל שלנו אלא באס מלל
 הביר חצי שסח והעומד הבי מסח ורו׳׳ק: מ״נ זרק לתוך ארנע אמות ונתגלגל חון לר׳א העור. סי'
 רבינו בתפארה מללא החמין לוריקס שנ חיוב. וכן ס•׳ הרמב״ם והרע״כ ו1״ל הרפכ״א בחידושיו
 מסתגרא דמיירי בזורק לחומו על דעת שהטח באידם מקים שתרצה. שאס בנתכוץ לזרוק גתו־ ארבע
 הייצ למיתני נתכוץ לורוק שתים וזרק ארבע. ועוד דלא הוי לס דומיא דסיסf דכל עצמה אלא לבאר
 דין נתגלגל וכיון שק רישא דוקאכשנת משהו בתיך ארבע וחזר ונתגלגל ע״כ: מיד ור״ה מהלכת בו

. רש״י פ״ק דף ח׳ ע״ב ד״ה ירייה: ל מ  שרביס מהלכים ט ב
 פרס יב מ״א עי׳ בתפארת ובחידושי כתבתי על התום׳ לכתבי יש ליהן טעם למה חני גינה אחר
 י זריקה והוצאה די״ל ללאתר שהביאו הנדבה למשכן התחילו ממלאכות שכל תכל תש היה
 הבטן ולהכיסתח בבונה: שש הקודח. ברש״י בשים כ׳ נוקב ען או אבן נכותל. ורבריקדשו צ״ע
 למס בא ללמל דלרכ אפי׳ אינו בכותל נמי הוה בונה המו מעייל שופתא נקופינא ולשמואל הרי הטעם
 משוס מכה בפשיש: שם זה הכלל כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת. עי׳ תפארת ועי׳
.  נרי״ף רגרס במשנה כל הפושה מלאכה בשבת. ואולי פשה לבינו !־ לפירוש: מ״ב כמלח פי גלי
 כתפארת וז״ל כשיעור גרוגלות והוא שליש מביצת תלנגולת. מג״א שסיח והלעיל פ״ח וכו׳ כל זה
 שייך לדעת* על תיבות כדי לבשל ביצה קלה: ומצאתי כתיבת יד חדש בגלק ש־ס כל לגיבו שבת
 דף צ״א ע״א וזיל על הא לאמרה הגמ׳ שם ולעולם עד לאיכא כזית קמ־ל. ק׳׳ל למשמע הבא
 לגרוגרות היה טפי מ;ית וכעירזבץ רף פ״ב משמע דקב הוא ט׳ סעודות וקכ הוא כ״ד בצים נמצא
 ספודה ב׳ ביצים וג׳ שלישייח ושם לף ס׳ ע״ב משמע לב׳ סעולוח הן י״ח גרוגרות וכיון לביצה הוא
 ב׳ זיתים ונמצא גלוגרות אינו על״ן שליש ביצה וצ״ע: מ״ה ריב״ג מחייב. בחידושי כתבתי רם:רת
 ליב״ב היא כיון דבשבת מלאכת מחשבת בעינן אלמא דקפדינן אמחשבה ולפיכך במעשה קינח ומחשבה
 משלמתס כמו כאן שכותב אות אחת והיא מלמזה כהכרח ע״י מחשכה שיש עול אות א׳ הנקרא עמו
 והיא כמונחת בכחבכתיבתה של האות האחתחייג. ולרבק לא מהני מחשבה בלי מעשה גמורה וק״ו

 היא ממעשה בלי מחשבה ומיק:
 פרס יד כףא החובל בהן. עי' בתפארת למחייב משום מפרק שהיא הוללת דש ובדמה גלולי קרקע
 י מיקרי וכן כ׳ בפי׳ המשנה ללמנ׳׳ם. וכ׳ אאזמ״ו זצוק״ל רגינו בעל המחבל לגל ישרה
 וחומלא מתניחא על כל םש״ס והלי״ף והרא״ש. ודל בטיק בגיליון סי׳ המשנה לרמב״ם לאע׳פ
 דבשגתדף עיה ע׳־א אמלינן אץ לישה אלא מילולי קלקע . ט״כ להתס שאני למיילי בחלזון לני
: ׳  הים משאיכ בהמה לגלולי קלקע היא כא׳ת שש״ו ברמגיא ס״ק ס׳׳ו עכ״ל הטהור ועי׳ עילובין לכ״ח א
א עי׳ לין בשם התלומות לדוקא להצר ומבוי שאין מקורין וסמ־הין לר״ה הוא שאין ׳  ^"TtO p מ
 י מצילץ אלא מה ש:זכו חכמים מטם לאתי לחלופי בליה אבל אס היה בית מנילי סמוך
 לביתו ועירבו. כל מה מעי מציל. והקשה בשם הרמב״ן דכיון לטעם דאין מציל ן הוא משום חשש
 כבוי וכדאמלי׳ ב;מ' א״כ אפי׳ לבית חברו נמי. ועור אפי׳ לשמא יוציא לר׳׳ה איכא למיגזר ג5ית
 חבירו להא משברה לו חבית •בלאש נגי אמרינן ובלבד שלא יביא כלי אחד ייקליש ואפי׳ מן הבית
 והגג עצמו אסול״ ושי׳ טול או״ח סי׳ של״ל להביא לעת התרומות והקשה עליו קישית הלמב״ן.
 והתימה על כרג׳י שלא נתעורר ע׳ז כקושיא זו כבל הקשה הרמב״ן. ול״מ נ״ל לתלן ללבעל התלומית
 הא לאמלינן דהטשם משיה כבוי היינו אל בא דר״י למלאכה שאיצ לגיסה חייב עלים משא״כ נל״פ הו״ל
 כבוי דרבנן וכירושלמ־ שמביא הל״ן שם בסמוך [יעי׳ גל״ן שם דף מ״ש ע״ג םד״ה נכלי] ובודאי לר״ש
 אץ הטעם משום כבוי להליכל עיקל כנוי היא ללבנן אלא הטעם משוס הוצאה ולהכי יגית וחצר
 מקילה לא גזרו ראיכא היכרא. ומה שהקשה רבינו הרמב׳ן מהאלאיני מביא וקולט. י״ללהשש
ג ואם היו פקחץ. עי׳ בפי׳ הרמב״ס שכ׳ וז״לאבל י  שאני לפעולת הקליטה עכ״פ היא גל״ה: מ
 ליגל באנשים •חסידים. ונ״ע דגגמלא משמע לגם זה אינו מלת חסילות לק מרת ילא שמיס:
 מיז ועל צואה של קטן. עי׳ גתפאלת ללאו בצואת אלם מיילי להא חזי לכלבים ועיי נפי׳ המשנה
 לרמג׳ס וז׳׳ל ט בל צואה או לכלוך תהיה בכית ישיבתו של אלם שמיתל להוציאו בשבח לפי שהוא גלף
. ו״ל דכונתרטנו אצואמ של תרנגולת בכית להכי נקט טעם זה. מיהו צ״ע מרי״ף זלא׳יש  של לעי

 לנקטו גיכ בצואה דקט! טעם לגרף•:
 פרס JT מ״א קופות, עי׳ בתפארת שכל א׳ של ג׳ סאין והוא •ליתום׳ בשס הירושלמי והביא
 1 כרשכ״א כחיטשיו ראיה לזה מגמרא דמדאיבע־א לכו הט ד׳ וסי קופות בל׳ וה׳ אין

 טפי לא אי לילמא מעיטי במשאו עדיף אלמא כילזשלמי: שם לשב׳ג מתיר בלוף מפני שהוא
. ן רנץ. עיי גמ׳ אמר אביי רשב״ג ורשב״א וכו׳ טלהו ס״ל שכל יםלאל בט מלכיס ה 1  מאכל פ
 ואמל בני סבחול הלב המיפלג החכם השלם מז״ה שמיאל שיחיה ללהט לא חשיב סבלת ל׳ יהישע
׳ י  בנלטת פ״א מיג למשס נא מיכה דסנר לבבי מלכים הס לק כיון ראיכא כני אדם דעומליס ג
 שעות מקלי עדיין ובקומך: מ״ב חבילי וט׳ אם התקיק למאכל בהמה מטלטלין אותן ואם לאו
ס . ל״ל לטון לאיט עומד להכי צלין הכנה .  וכו׳. כתב כרשב״א בחידושיו והא ללא פלינ רשב״ג ט
 ועי׳ ברי״ף ורמב״ס שהביאו הדי; המובא בברייתא בגמלא כחן דחטלי סיאה ואיזוב אם הכניסן למאכל
 בהמה מסתפק מהן כשבת. ואס נכניס; לעצים אין משהפקי; מהן בשבח. וקשס להרי זה לר״י אתיא

 ראית ליה מוקצה ואכן קי׳ל הליש וצ׳׳ע:
. עי׳ כתפאלת שמשיג לבינו על הרע״ג. ׳ ט  פרלן כא מ״א ריי אומר אף מעלין את המדומע ו
 1 וגחירושי הקשיתי ג״כ פל פי׳ המשנה להרמב״ס. דכ׳ דלולי זה הדמיון לא יהיה

 השאר מיתר. והוא תמוה להרי למםקנא בגמלא אפילו בלא הלמה נמי מותל. לר׳י עליפא מרפב״א
 וס׳ל לאוכל בצר זה וטחן עיניו בצד אחל ולהכי מותר ג״כ לסריס לאינו מתק! כלל: מ״ג מגניכץ
 מכל הפולחן יכי׳. עי׳ חוס׳ לף קמ״ג ע״א ל׳ה עצמות דכקפו על רש׳׳י רפילפ אפי׳ קשי! ואי; לאייה
 לאכילת כלבים. רהלי מתני׳ כל״ש מתזקמא בגמלא. ולריש צכל הפחות בעי פיהיו ראויות למאכל
 בהמה יכלקתנ• ס־סא מפ.י שהוא מאכל יהמה. ובתידושי תלצת׳ להני כיון שמונחץ על השולחן הוי
. משא״־ פעל אסוני; לאינס מונחים על  כגל3 פל לעי ולהכ׳ אפי׳ אינם לאויים למאכל בהמס פלי
 השולחן. וזה מדוייק ה־טב בלשון המפנה לבריפא קתני מעל השולחן מפמע למונתים ממפ על הפולחן
 והוא מםירס מםא״כ בס־רא ק^ני מלפני השולחן משמע דמונחין במקום האכילה סמוך ולפני השולחן
 ששם זרקן לעת האכילה. ועי׳ רש׳י גרי״ף שכ׳ בהיפך שצריך שיהיו ראוין לכלבים. ועי ר׳ן
 רלבריו הקלושים תמוהים דכתנ וז׳׳ל וט קא שריר״ש לטלטולי כגון עצמות דחזיאן לכלבים וקליפים
 רחזיאן למאכל בהמה ואע״פ פנהפרקו גשבת העצמות מן הבשר והקליפים מן הפירות אגל אם נתפרקו
 מע׳׳ש אפי׳ ל״ש מודה . ועי׳ לב״י בא״ח סי׳ פיח פכי דאללגה בע״ש אפי׳ ל״י מורה כמו לאמרי׳
 גנבלה פנתנגלה געיש לאפי׳ לל״י של•. וסוד למדכתג אע״פ פנתפרקו העצמות בפבת משמע רכ׳פ אם
 נתפרקו מפ״ש לשרי וכלפי לייא הוא. ורצהלג״י להגיה ברגלי הלין גס מהר״פ גרי״ףטלח לתרן
 קושיאזאת. ול״מ מלכותי הייתי חתרן. למס לאמר הרין כסוף דבריו אבל אס נתפרקו מע״ש
 איננו למר אחל עם מה פלפ;ץ. וכמו שהוא לפנינו ברפום. אלא הוא דטר חדש והוא ציון על לנלי
 לי״ף לכתב אבל מידי דלא חזי לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה. וציין הל״; מלת אבל וכאלו נאמר
 וכו׳ וסירש אם נתפרקו מע״ש דאי בשנת כבר הותרו אגב אמם ולי״ק: שם פירורי! פחות מטית.
 וכתב לש״י וכ״ש כזית כדמסלפ טעמא פסם מאכל נהמה. ואל תטעה בדברי מרדכי שכתב דוקא פחות
 :!כוית שדבריו פס על מימרא ררכי יוחנן גש״ס גןאי לפירולץ שאין גהס כזית מותל לאבק גיד והגי׳

 הסוס׳

 שהרמב״ס כפירושי ס״ל כנילסת זכסירשיי למפרש כי אתא רטן אמר רני יוחנן הלכה כס״ק לרצס
 לומר כה״ק למהני׳ להלי הלמביס ב׳ להריא בפילושו להלכה כרט יוסי ואי! הלכה כרני יסודה
. כן אמת שגס מ״ש רתזייט בפס הלי״ף רגלם  ואי כלש״י סרי הלכה כתיק לחתני׳ ולא כרכי יום׳
 ולב אמר הלכה כרבי יהולה הוא ג׳כ לכאורה המוס. להרי לפנינו סגירפא גלי׳׳ף ולכ אמל הלכה
ק. במלת ת״ק  כתיק. אלא רזס יש לייפכ דטונת רתוי״ט למה שגרס הלי״ף ורב אמר הלכה כתי
 אין כוונתו כרשיי ת״ק דמהני׳ להרי הלי־ף אינו גילם כלפ״י לרנץ אמר רט יוחנן הלכה כת״ק אלא
 רנ אמר הלכה כתיק. א״כ קשיא ללנ אללכ דהלי לב אמל הלכה כלבי יהודה ועוד איך פסק הרי״ף
 מיד אח׳׳ז להלכה כרבי יהולה וכראמל רב הלי הניא ג״כ לשון לרג אמר הלכה כתיק אלא ע׳כ
 יכיונת מלת ת״ק לסי גילשתו היינו ת״ק לבלייתא להוא לבי •הורה ופפיל קאמר הרתוי״ע לללי״ף רב
 אמר להלכה כלבי יכולה. אנלקושית׳ הלאשונס צעיג. ואני נחילושי תלצתי על קישית רתיי׳׳ט ליש
 כאן חזרה ביד רהזקה מפירופ פסילש הלמב״ס במשנה . לביד החזקה פסק כרבי יהורה ונסירוש
 פסק כלבי יוסי. לאוני כיה נכתנ בכיי של למב״ס והלכה כל׳׳י ואץ הלכה כליי והיה הכוונה והלכ:
 כרט יהולה ואץ הלכה ברני יוסי. ואח׳כ חלסוהו המעתיקים והקדימו המוקלם וסאחילו המאוחר

 כמפנה וכתבו והלכה כרבי יוסי ואץ הלכה כרכי יהולס:
 פרס ( מיא ולא בטושפות. עי׳ גמרא לג״כ אינה יוצאת באישטמא ואין באיסטמא מטס עטרות
 י כלות . וכ׳ גני הרב המופלא והמופלג מ>״ה פמואל שיחיה, ולא קשה ממה לק ״ל גג׳טין
 לף ז׳ ע״א לכלילא לק גגגרי אסיר לא בנשי והעתיקי הלי״ף בלטת לף כ״ל ע״כ להלכה. לזה
 לק באשם שאינה כלס. מפא״כ באם היא בלה וראי אפיל. תדע להרי כסוף סימה אמלי׳ לגזלו על
 עטלות כיות. יהגה גמה פאמרו כ6! בפבת בגמלא ואץ בה מפום כלאים מוכח משים חייטת
 בכלאים וצ״ע ש:'א הוכיחו בעלי השוס׳ בפסחים לףמ״ג ע״ב ל״ה סדיאהדן מכא!: מ״ב תוי״ט
 ר׳׳ה ולא בתפילי! הקשה לנטאימ סי׳ ש״א כתב וכו׳ נראה לסיסק לפבת זמן תפילין וגסי׳ ל״א לא
, עי' למגיא סי׳ שיא סיק י״ב דחילן וה . ועי׳ גתיח כאן למה סתירן הוא מרומז ן  כתב כ
 גדכרי רמג״א שם גמיש בסוף דבליו ולפי מ״ס בסי' שיח פס׳ר לק״מ. והתימה על גלול כמוט
 ששכח גרגרי ליוג״א: מיה ברהוי״ט ואם נפל לא תחזיר גם״ל ולנריהם נפמשו מידי אחרונים עי׳
׳ ש״ג להשיג ט׳ז וכשיג על רתיי׳יט: מ״ה סמיכות שלו. עי׳ פירוש חדש טל זה  רמגיא ט
׳ הי״ט מהל׳ שבת הלי ט״ו אות ב׳ בפס ר״י בר משה והביאו ג״כ התוס׳ ביומא לף עימ ב׳ י  מגפי
 ד״ה סנקטע בשם ה״ר םורת: שם נרתוי׳׳ט ד״ה ואין נכנסין בהן בעזרה גס״ד. ותמיהני פהרמג״כ
. ואט המס על לתוייט מפני מה לא התעורר שהשמיט ס  השמיט די! וכו׳ כבר סתעירל עיז רכ״מ פ

 רטנו הרמב״ם לכתוב זה הלץ לכסא ופמוכית שלו כמסכת שבת:
! טלם ליל טפטס המרים הנסת:,  פרס ח מיא וכל השופט!. עי׳ גלמב׳׳ס בשילוט שכ׳ ו
 י הנגלים והם סמשקץ טלם . והוא לכאולה תמוה מגמלא דף ע״ט עיא למקשה פוסטם
. ועי׳ גרמכ״ס פמיי מהל׳ שכת הלכה נ׳ דפי׳ כסילפ׳יי: שם בהפאלת אוח ג׳ מכס  למאי מזי
. מיס וכו׳ פי׳ רטנו וכרעי: הוא כפיטת רבא בגמרא ׳  שבגג וכו׳ צ״ל מירשא למכה: שם אות ז
. דאין ו נ ׳ רמביס בפירושו שסי׳ דזט לוקא כמימי היאור והיא כדאמר אכ״ גגלילא : ע  עייפ. ו
 הפי׳ כמו שכתג רש׳י לעניים הן ומקפידין בדבר מיעט. אלא למי גליל היו יפים מאל לעין וס״ה
 כל מיס פיש להס טנע זאת ולהט הוכיל למג״ס מי היאור שפס היה טיצרים וכמי שכ׳ הרמ״מ
 שלכיט בעוצם חכמתו כלכלת הלטאה ירע שכל מימי היאור טובים לעין [זכמצלים שפם היאור כיה
 מקים משכן כטלו של לכיני להכי הזכיר יאור] וכן סתם בחימר וכמ״ש הלמ״מ גהל׳ שכת סח״י סיג
 לסמךפל הירושלמי לפסוק בכאן כאניי נגל רבא.־ מ״ב קשל מוכסין. כיאור מלת קשר שי׳נפילוש
 המכנה גרמנ׳׳פ ונראה פמפני שכ׳ האותיות שכתב המוכס היו משולבות זה תיך זה ומקיפרות יתד
, יל״מ נ״ל . עי׳ מ״פ לנינו והוא מהוס׳  כקפל הנפפה מחיטי[ לפיכך נירא קשר: שם אות ח״י
 דלפי מס דקי׳ל כרט יהודה דלף מפהלאהו למכס חייב איצטטן לאפמעיני פפיל ומיק: ם״ג אות כ״א
 דמליח וקמיח ילא עפין כג״ל: מ״ד ותכא כמים כקלט וכשמן געצ::ותיו. בחידושי לפבח כתבתי
 ללסי מה לאמרי׳ כשבת רחץ ולא סך דמי למיס ע״נ חבית איכ ייל דרמיזא בקרא אימת תכא טויס
 בקלט. וכשמן בעצמותיו אס סך תחלה • ותמוהים לברי קלפו פל לבינו רש׳י במ׳ק דף ט׳ו ע״כ
 ל״ה ורחיצה בכלל פיכם לכתיב ותגא כמיס בקלנו וכשמן נעצמוהיו. דלפי לינא האי כמיס בקלט
. ולמה לא כתב רש״י  סייגו פתי׳ וכשגת כאן ויומא לף ע׳ו ע׳׳ג. ולק־בס״ל רצה הגמלא לימל כן
 כפי המםקנא ביומא לרחיצה אסיר מסך לא סכתי. וצע";: מ״ן אות ם״א ד לחתות אש מיקיר גדול

 צריך וכו׳ p הטונה ועי׳ גמרא ודי״ק:
 פרמ י מ״א אוח ד אכיי ואחיכ שכח והוציא כתם חייג נג״:: מ״ה לא יכול אחל להוציאו.
׳ ד״ה  י כלו׳ כל אחד מפניהם חה יכול וזה איט יכיל היטל חייכ . ע" כלכלת שכת אות נ
 אמנם נאיזה אופן וכו׳ סיף הלוקה א׳ יעי׳ הוספת גפם ל״י רהאי איט יכול אפי׳ כעל הח הרבה
 אלא שהוא נושא ד״מ הקורה כענץ זה שאלמלא אחל צא היה יטל לנשאו לבלו כגון גאצנעאו תופש
 בעני! זה שאיש יכול לנשאו לבלו. דמה לנו לכתו כיון דהפתא מיהא אינו יכול לנשאו: שם פטול אף

 עלסכלי. וללאב״ל גשם הירושלמי לוקח כהל׳! תותי! לצליכין לכלי:
ה יא מ׳א מ״ש הלע״נ ומקום באי! בו ז׳ על ל׳ וגנוה מנ׳ טפחים ולמעלה היא מקום ר  מ
 י פטור אפי׳ קיציס וכרקנץ וגללי,־ נלה״ל גבוהים משלשה ולמעלה וכו׳ היא תמוה לגגמ׳
 רף ז׳ ע״א אמליק בהיפיך רבהיזמי וסיגי [שהס קיצץ וברקנץ] סוי ס״ל לאפי׳ פחות מג׳׳ט .היי
 מקום פטיר . ימ״ש הימב״ס בהל׳ שבת סי״ד סיז שכל פ:זות מג׳ הד סוח פארן אפ״ קוצים וברקבץ
ט׳ האי אפי׳ קיצי! ונרקנץ לאו אםיפא ל*)י בגנה! ג׳ רק ארישא באץ  או גללץ בליה גבוהי! ג׳ ו
 גבכן נ׳ וכללח״מ פס וכן הוא מטאל גא״ח סי׳ שמ״ו ס׳י וז׳ל כל רגל שהוא גרה״ל אם אינו
 גטה פלשה טפחים אפי׳ הס קיצים וכו׳ שאץ לגיס לולסין עליהפ חטבים כקלקע וצעינ: מ״ב חולית
 הבור *סלע. מיש כרמנ״ס בפירושו חילית הבור הוא הלפש והטיט הנמצא גקלקעיהיתמוה לכאולה.
 ונ״ל להכוינה למוציא אוהו מהביריומנח אותו בהיקף מחין לטלסביב. ועי׳ כגמרא הובאבפירשיי
 כאן לאתא המשנה לאשמעינן לגור וחוליתה מצטלסין ליו״ד. וכ׳ סרשנ״א דהיה למצטלף לפנץ רוחב
 ל״ט אם אין כמלל מלוכה על כעמל פלו. והוכיח כן מהירושלמי וז״ל איר יוחנן העומד וההלל מצטרפץ
 נאלכפה והוא שיהיה העימר לבה על החלל. ל׳ ועירא בעי על שיהיס עומר שנא! ועומל שכאן .
 רגה אמל ר׳ יוסא פפ־טא לר׳ זעילא פאי! עומל מצל מצטדף פשיטא ליה שיהא עומד מצד אחד
 רגא לא צירכה דלא אפיי עומר השני ע״כ. ודנליו הקליפים הס לכאורה תמוהים עד פרטני הישב״א
 כ׳ טליהם שנראה כטעות ירי סופר. ונ׳לפיחש לנר• ׳:ירושלמי באופן זה. דיש לימר לכוונת אעעיא
 דרגי זעילא הוא אס חלל סגור מרובה כנגד העימלמצד זה בפרט וכנגל העומל מזה בפרט. אמנם
 כשנצרף ג׳ העומדים יחר. אז יפים כעומד דלוכהעלהחלל, אס מצטרסץ או לא. ועל זה אמר ר׳
 ייסא לאין זאת הטונה של ר' זעירא לפפיטא ליה שאץ עומד מצטרף כלומר שהרי רני יוחנן לא
 אמר אלא שהעומר יחידי מצטרף אל כאלל. נא שיהיו ג׳ עומדם הנםללים וס מזה מצטרפים יחל
 לגטל המלל המרובה כנגד כל פומל כפנחשבםו כ״א גפני עצמו, אלא הא פשיטא שיהא עומל מצל א׳
 רגה [כצ״ל נה״א גסוף] כלומר שצריך עכ׳׳ס עומד א׳ גפני עצמו כודאי רבה על כחלל. לא צורכה
 כלומר לא צריך זעירא לשאול איבעיאשלו. רלא. כלומר אס צליך פיהיה עומד מרובה על החלל או
 לא. אפי׳ עומל הפכי. כלומר אם גם העומר השני גפני עצמו צריך שיהיה מרובה על החלל. ל״מ
א נ׳ טפחים ומחצה והחלל טפח . והעומד הנ׳חצ׳ טפח . גסא מכופקר׳ זעירא אם  שהעומד הא׳ מ
 מצטלסין החלל הא׳ לטפח וממצה עם החלל לטפה להד מצד זה הו* מעומד מרוגה על.הלל. ואן ממילא



 מועד
 בשוב דלשנין משש שמא יעבירנו בודאי הוא בהיפוך לפס ההוא מתנועע והולך חושבי! (זה. משא״כ
 באן דעומד במקיס א׳ במו ימ״ד לטומדברה״י ומשלשל בר״ה. ועי׳ ברמב״ס ה׳ שית סש־ו ככ״א
 דהתב הקולא בספל ככלמלית . והביא המגיד להוא מגמרא דכאן וכאביי ומוקי לה באסקופה כרמלית
 והוא תמוה לכאולה דהרי בגמרא מדרה וה התילון עי" קושיא מלכא דאמל כמעכיל ח;ן מתחלפ
 אלבע לסוף אלבע ומביאו דלך עליו אע׳ג לאייל מקים סשול הוא חיוב א׳׳כ הכא נמ׳ נגזול דילמא
 מעייל מר׳יה ללה״י ללך כלמלית . זנלכינן להתילון דמיילי באסקופה לחבה. חח״« לאיתי לרשיז
 כא״ח סי' שניב התעורר על זה והעלה נציע ול״נ לתלן על סי מה שהקשה לז״ה על מה דתלצינן דמיירי
 כאסקופה אלוכה [כלומל רחבה] מ״פ מ;ל דגזלינן שמא ישה אפיי גבוה כ׳ קומות אלמא דאפי׳ בריות
 ארוך מפסיק ביט לבין האיהוללא חמרינן דהה נזכל בינתייס א״כ אמאי לא כימא ג״כ כאן.וסנה
 נחידושי אמלתי יזהו אפפל כינת הגמלא דאחל דתילצה דמיילי באסקופה ארוכה אמרה עוד אבע״א
 לעילם באסקיפס פאינה ארוכה ופתם כתבי קודפ עיוני מעיין בהו. דלהכי חולה שוב הגמלא מתירון
 לאסקופה ארוכה מפום קושיית רביבו בעל המאור. [יעי׳ לטיז בא׳יח פס דכתב ללא קייצ כת״ הנ״ל

 כיון דאתיא כגן עזאי דמהלך כעומר ע״ בנמלא] אמנם נ״ל לקושיית לביש מתורצת בטיב. דשאני
 הכא לאסקופה עצמה הלי היא לשות אסיר לגבי רס״ר ינזהל בי׳ תמיד לכלי להכניס מר״ה לתוכו
 וע״כ באסקופה אלוכה ארהט והכי מרכל. מפא״ה גבי נל לאין גכל הפסק אורך הגובה שים לבר
 המזכילו באיםול הטייה. וכיון לחזיס ללתילון דמיילי באסקופה לחבה צלכינן לסכלא פיהיה ליוח
 ההפסק דבל המזכילו כאיסור הוצאה א״כ ממילא ניחא גם לתירון דאביי דמוקי לה באסקופה כלמליח
 לא קשה לניחוש שיכניסנו מל״ה ללפ״י דלך כלמלית דכיון דמססיק לפות המזכילו באיסול הוצאס
 דהרי מר״ה לכרמליתעכ״פ מדרבנן אשיל ונזהר תמיד לבלי להכניס •מל״ס לכלמליתאדהכי והכי מלכיר
 ודי״ק: טשנה טו מפס מיציאין אותו. לכאורה מיותר ונ״ל דקמ״ל דאסי' שלא בשעת עבורה
 אע״פ להוזהלו הכהניס ליכנס לקודש פלא בפעת עבודה כמנחות דף כ׳ ז ע״בולמב״סה׳ ביאת מקרפ
 פ״ב ה״ב והוא רימתין עד פיהיה צורן מבודה ויוציא גם השק קמ׳י־ל. לאין ממתינין דגם הוצאה
 צולך עבודה. עול י״ל דקמ״ל ראע״פ לאין ארם נכנס לעזרה עד שיטבול ואפי' פלא לצורך עבודה
. לכיון לטבילה זו אינה רק לרבנן וכליי ביומא  כתו׳ יומא דף ל׳ ע״א דיה חין אפ״ה מותר כאן
. ואפי׳ לנן זומא לאמר מלאוריי׳ היא . מכ״מ מודה לשלא לצורך עגודס ו  לאמל סלך טבילה היא ו
 ממש הוא דרבנן ונתיש' שם דיה ומה וגליל ע״א ד״ה חוצן להכי כאן כרי שלא להשהות הטומאה נא גולו:

 מסכת פסחים
 פרק א מ״א בודקי[ את החמן . עי׳ מ״ש לביני בתפאלת ועמ״ש הלע״ג וז״ל ורעי; דנביטול
 י בעלמא סגי חיישינן שמא ימצא גלוסקא יפה יימלך על ניטולו. וכ׳ נפפר ח:!ל משה
 דלבליו ציע מגמלא למפולש פם לשעמא לבטול הוא משוס פמא ימצא גלופקא יפה ודעתי׳ עליה .
 ול״נ מוודאי משתבלא לאם מהני ביטול כנגד הת:פ לסמא ימצא גלוסלן) יכה כ״ש דמהני בדיקה ממש
 פמבער החמן מן הפילם כנגד החפפ הזה. וא״כ כמו דלמ״ר לבדיקה היא העיקר והבדיקה היא
 מצד הקנתא דלבנן אז הביטול הוא מפופ חשפ שמא ימצא גלוכקא יסה. כן למ״ד דהביטול הוא העיקר
 והבדיקה היא תקנתא דלבכן נאמד ג״כ דהבדיקה הוא מצר חשש זה . ועי׳ רפיי ותיס׳ ליש סס־ויס

 ועי׳ לניט נסים ולו״ק:
 פרס ב מ״ה והנהנים בחלה ובתרומה. כ׳ לבינו אף לאינן ראויין לול . ונירש'י במשנה אבל
 י ישראל בתרומה לא כליליף לקמ! לא תאכל עליו חמן שבעת •מיס תאכל עליו מצות מ׳
 שאינו מוזהל על חימוצי אלא מפיס חמץ אתה •וצא בו ידי חובת מצה יצא זה וכו׳. והא דלא נקט הנועם
 משים מצוה הבאה בטבילה דהיה אליבא לכ״ע ינקט זה הטעם דאינו רק אלא אליבא דר״פ. די״ל
 דרפיי ס״ל למניה הנאה בטבילה היא דרבנן ולהכי נקט טעם דאורייתא: שם חלות הודה ורקיק•
 נזיל. הרייף והרא׳יש והרמב״סכס׳ו מהל׳ המן ומצה ה״ש הניאו המשנה זו משוס רישא רבעי
 שימור לשם מצה ומשוס סיפא דעשאו למכיל לשוק יוצא בהן לבעפין ממ״נ הוי כשימול להליא לשש
 מצה. גס מוכת מינה דמשוס מצה עשירה ליכא בתערובת מעט שמן עי׳ גמ׳ אע״פ דזה כבר מטעס
 ביטול לנכל התולה נפמע. בפסח הו״א דמחמרינן ובפלנ! ל פוס ־!י ה דמחמרינן במשהו לענץ חמן וכמו
 לקי״ל הו״א ה״ה לענין מצה עשירה קמ׳ל: ועי׳ שאיח כפס הר א״ ש בסי׳ תנ״ג שהביא ראיה פצל׳,־
 שימול משעת טחינה משאלתית ל;' וז״ל לא נפיק ילי חובותיה אלא במצה למנטרי׳ מחימון מן כל נפל
 מיא עלויה. והפירוש הוא ללעת הלא״פ מפעה שמביחין אותן ללחיים של מיפ. ולימ מקליפת לביש
 הייתי אומר דהכזונה בפפישות הוא על לתיהה וכן מולה לפין נפל מיא עלויה. ללתיתה מיתרת
 מלינא לגמלא. וכן מלשון לבא לאמל מצות ללתות אי וכו׳ פימול למאי. מפמע לפימייל בעי משעה
 לתיתה. יאפשר לסכר לבינו הלא״ש לפאלתית אתיא כתקנת הגאונים הובא בל״ף כ־סחים לף קמי־ל
.  עיב לשדלו ממתיבתא לאין אנו בקיאי[ ללחות הלכך אהיל ללהות. ואין כיל׳ ספר שאלתית לעיין כו
 ועיי ברא״ש בסילקין סי׳ יינ רתמה על כעל הלכות נענין יס לש בטי פילוס עם מים לפסק לה שרן
 מיד דקמו לבלן דסיפא לכלייתא את שאי( לפין גו אין מקשפין כו וליג בחלאשיטתיה וכ׳ לבינו עליו
 ודבריו נעלמים עי״ש. ול״מ נ״ל לכה״ג לייק ללשין את שאין לשין דחכמיס כתרי מיוהל . דהול״ל
 וחכמים אומרים אף אין מקשפץ . ופ״כ מפלש הא דאמלינן ככרייתא דגמרא ואע״פ שאין לשין
 מקטסין בו אתאן לתייק. הייני חכמים סלחשינים הנזכרים בברייתא להם מקילין גלישה בליעגל
 לפיכך מקילין בקיסוף חפי׳ לכתמלה . והלל אמל וחכמים אימלים היינו חכמים אחרים לקיימי בשיטת
ן בחזלת. ומצוה  ר״ג דסיל לבליפה תשלף. לפיכך בקיטוףלקל מחמרע! עכ״פ להתחלה וח׳׳ק: סי
 בחולת ואס אין לו חזרת יקח הראשון כפי הסדר השנוי כאן בגמרא דף ל״ט ע״א וא״ח תע׳ג ס״ס:
ם הקפה פיל בתפאלת דיבחפשה דמצה וידחה ל״ת דטבל. ול״מ נ״ל לתל! לפמ׳׳ש התוספת סוכה  ש
 דף ל״ה ע״א דהקפו דנימא ממצה בל טבל להט לא יצא משום דכעיגן מצה פלכם כמו גבי אתלונ
 ותירצו רבשלמא חתרו: הוי אהרוג דשוזסין דאינו יוצא . משאיכ מצה נאכל כמה זיתים הלי אכ!
; עדיין לא יצא ידי מצה דלא היי כזית פלכפ  כוית כלו מלבל חלק הכהן וללוי. זא״כ לפייז בכזית הא
. ואייל כמ״ש הפסק׳ תופ׳ בזבחים ם״ פ דם חטאת להיכא א מ ט  ועבר על לאו דשבלותו לא הוי ב
 דא״א לקיים עשה בע״א לה בעינן בעימא [ובזה מתורן מה שהעלו נקישי׳־ בסים׳ כפיס שפ דף צ״ז
 ע״כ לי׳ה ואחד עצם טייש. וע״ל א״א מיי זצוק״ל בגליון פיה שלו פסחים דף נ״ל׳ ע״א כתוס׳ דיה
 לישא הקפה על סברא זאת ממה לאמרי התום׳ שם לכתחילה כיאה מיעקל לאו ולא מקיים עפה מלא
 בהוצאת זרעזע״כ לתום׳ שש כפסחיסאינם פוגדיםכן. גם הקפה על תום׳ לכסהיס מחגיגה לי׳ל
 שי׳ב בתולה שעבלה ודו״ק] דדנלי הים׳ נאמנים לק כדבר פאיא בשבע להיות בחוסן אחר כנו! אכילת
 מוח לעצם פל פסח דא״אבלי שכילת עצם משא״ככא! אטו איא לקיים מצות אכילת מצת אלא ע״י
 אכילת כמה זיתים לטבל: ם״ז לא ילעוסאדם חיטין וכו׳ מפני פהן מחמיצות. עי׳ מ״ש לבינו
 בתפארת ועי׳ לא״ש סי׳ כ״ב להקפה על הלוקח לכי רלוק חינו מכשיל ממשנה ערוכה למכשילין והיא
 בפ׳׳ו מ״ו. ול״מ נ״ל לכוונת רוקח גמה רא׳ מירי דהוהאלוק שאינו מכשיר כונסו על המפנה ס״מ
 דכליס מיי ששם מחיק לכי יוסי בין אם הפך ללא הפך וכן קיי״ל כן כלע״כ פס ורמכ״ס פט״ו
 מהל׳ טמ״א. אלמא למק בעצמו אינו מכשיל אאיכ עקל ואפ׳׳ה לענין חימון מחמין ואמאי כיון
 דאינו מכפיל כעצמו ח״כ אינו משקה מצד עצמו ולא יהא מחמין. ועוד אפי׳ אם נאמל דיחמץ אחר
 שעקר מכימ אמאי אמריגן דמתמין התם כלי פיה חילוק אם עקל או לאו. אע׳כ דלא תלוי זה טס

 ואפילו אינו מכפיל אה״ה אפפל לומר למחמין:
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ל וזיל מלקתני מעבירין טלים ולא קתני זורקן. וסקפו ס אמיר לאבדן ט ל  &תוס׳. ופי׳ רפ״י מ
 זיס׳ מריפא דנמי קתנ׳ מגביהי; מעל ספזל־־)ן עצמות וקליפ׳; ולא ק־נ־ וורק־ן. ובחידושי חלצתי
 רלרפ״י בעצמות וקליפין לא פיין לשין זריקה לאשי־ ׳זרקם בתדר לכס דבר מאים ע״כ שייך לפון מגביהי!
 משח״כ בפירורי! לפחית מטית דפייך כהו זריקה ואפ״ה תנא מעבירין ש״מ ד אפול לאבדם ביל. מיהו
 אפי׳ לתוס׳ כיכא דזזלקין הלבה סילולין מאוד ולאי אסול. תדע לאל״כ מה כתכו התוס׳ נכרכות
 וף נ׳ ע״כ ד״ה ולא דעכפיו שדרכן לזרוק תישק כבית מתנים צריך ליזהר שלא ׳זרקם אלא במקום
 נקי. סלי כל מעה פחות מטית . ועי׳ מ״פ תיס׳ פס ראפ״ באגוזים כשזורקים אותן בשיש בימות
 הגשמים נמאםין. ועי׳ הגינה דף ש״י עיב למיכח לכאורה מיסך וניל דמה ראמל שם אין תוכו
 נמאסת היינו לאחר הסרת הקליפה אבל בעודה בקליפה עכ״ם בזיון תוכלי( הוא דישו ת״ת שפלח
 ח״י אינו מנוזה והלי עונשי! אותו ורק אין מנלין אותו בסלהסיא. אלא שהתיך שלו דהיינו התורה
 עצמה אינה נמל שת: שם ספוג אס יש לו וכו׳ ואס אי; לו. כתב לבינו להו״לפסיק לישיהוהוא
 מגמלא . ולדעה העריך דפ״ל ללא ניחא ליה מוחל וכתיס׳ שבת דף ק״ג ע״א ד״ה לא צריכא. ויומא
 דףל״ד ע״בולף ל״ה ע״א וכאיח סי׳ ש״1 סח״י א״כ צ״ל לכאן מיילי מיחא ליה וציע.ולע שמ״ש
 הרמ׳׳א בפם מרדכי בא״ח סי׳ ב׳יא פמ״ו להא דאפול לשלשל בגדים השלויים במים . היינו במקפיד
 על מימיו. אין הכוונה דרוצה במים היוצאים לפתותם וכדומה. וכלעת הערוך להרי ליעס זו דחה
 הפ״ע כסי׳ שייך אלא ריל שמקפיד פלא יהיו הבגדים לחים במים: והנה בענין הקושיא שהקשו גדילי
 היחליכים הברכת הזבח והצאן קדשים והרמג״א שי׳ ש״ך סיק כ׳ כשם מהר״ל מפראג על לכרי הלא״ש
 פי״ד לשבת הל׳ ט׳ דכתג לאפי׳ להעלוך לס״ל לפ״ל רלא ניחא ליה מותר. מ׳מ בפאר אישורים מודה
 לאסור מזכחיס ספ״י לקא פריך יהא קא מכבה עיי״פ. ומאי קי פיא מהמקפ! דבמסקנא באמת אמליגן
 דלר״ש פרי. ובפרק הבונה חייתי הרח״ ש בעצמו ראיס מכאן ללברי הערוך אלמא אדרבה ללערוך
 שבת ושאר איסוליס טיס [והתימא שרבותינו אלו לא התעיגדו לק על הרא״ש והרי גס הר״ן
 בחילופי! ללי״ף פי״ד ובחידושיו לפ״ס. הנדפסים פתה ע״י הניידים הגביר הנעלה והנכבד כמו״ה
. וגס הלפב״א בחידותיו כ״כ . ומיד ׳ י  זוםמת! ובנו הרב השלם המופלג כמוהר״ר אברהם יעב״ן פ
 בא:תו הדף אח״זד״ה האי הביא לאיית הערוך ממוכל׳ כפות דמוכלי! כולכן ואץ משש משוס כלאים
 אלמא דלערוך אפיי בשאל איםוליס בלא ניחא ליה חותל] והנה לכאולה סקיפיא עצמה נלאה תמוה
 דמאי קושיא ממסקנא דזכחיפעל הרא״פ . דהרי כפי טרפ״׳ פס באמת מיילי דלאהוה פ״ר. וו״ל
. הא ל״ש , שמואל כריש . דכיו! דאין מתטין לכב ס אין לא תכבה לאיה עליו לאפור למיעק: ס  ל שיי פ
 משמעיתא לאפה חפים קושיא דלא שכבה וא״ת ס״ל ולא ימית הוא אפשל למזליף ליה בטיפין לקות
 מאיד הילכן אי נמ׳ מכבה בטיפין גסות [כלומל אי בלרך מקרה מסוים שפות גסות בין הרקות
 פמככות כאש] לכל שאי; מתכויןהוא. וא״כ מאי סתילה מהתה. ואע״פ דעדיין קפה על הלא״פ
 ללפי פיטה זו עכ״ש אין פוס לאיה ללא״פ מפס ללא מיילי כלל בס״ל. מיהו תמיהת לכיני מהר״ל
 של הרא״ש כאילו נשמש ממנו מסקנת הגמ׳ שם וכאילו הותרת הגמרא ללבליו מהיפוך להיפוך
 לכאולה אינה . אמנם האמת לתמיהות לבינו מהל״ל מפראג כיא בדרך זה דמאחר רהערוך עצמי
 מביא לאיה לסילתי מזבחים לס״ל דלא ניחא ליה מוהל. איכ ע״כ לערוך מפלש כגמלא דשש ללא
 כרפ״י אלא מוקילה בס״ר. יא״כ תו יש כאן פתילה אלימא לדבלי הרא״פ מפס מדמיקי לההגמ׳הא
 דאינו מזלפו לאשים לק לספלים כל׳ יהודה . והא דמזלפו ע״ג אישים כר״פ. פ״מ דלינאלפאר
 איסורים כפנח . דפ״ר דנא ניחא ליה לל״ש מותר . יל״ני נ״ל לתק להוכחת הלא״פ הוא בדרך זה
 ל.-דמקפה הגמ׳ והא קמכנה דמה קושיא הלי אפיי חס הוא פ״ל עכי׳פ לא ניחא ליה אעיכ לס״ל
 לגמלא לבפתל איסוליס אפי׳ לא ניחא ליה אפול כיון להוא פ״ל והיי איט4 מתכוי; כמתכוין. ואח״כ
 מסיק הגמרא לעבודה באמת כשנת. דשני:! תלוים במחש:?. לאצל שבת לק מלאכת מחפכת ל.סרה
 הילה ובעבודה גיכ במחשבה תליא כפסול פיגול יפסול השאה יפסח ושלא לפמהפס\ל ואפילו שאל
 קרשים לכשרים שלא לבמה עכ״פלא עלו לבעלים לשש חוכס. ולפיכך טון לעטרת כשבת ממילא ש״ר

 ללא ניחא ליה כלי לר״ש ווהז לאמרה הגמ׳ במסקנאהאל״י החר״שולו״ק:

 מסכת עירובין
 פרס ה מ״ד הגיע לגרר מבליעו יחוור למדתו. מכאן הביא לבינו תסאלת יפראל בגליו! ש״ע שלו

 י ראיה לרמ״א בא״ח כי׳ פצ׳׳ח כ״ה ע״״פ רמסייפ וכן נלאה לי להקל:
 פרס T מיג מלא עפרונו׳ מערבי! א׳ זכ׳ לביני יהינתן דה״ה אם לא נסתם לק י׳ אמיתדמערבין
. ילימ ניל פפיס ׳  י א׳ אם לצו ותמה לנ׳יי בשא״חסי' פע״ב דמ״פ מנסר לא״צ רק רוחב ל
 לכוונת לבינו יהונתן הוא לעל י׳ כלצו תליא דאם לצו מערכין לחד וחס רצו מערבי! ג׳ לא לצריך דוקא'

 יו״ד מפח״כ ביותר יייו״ד מערבי! לזקא אחד:
נ נקשס המשנה לפין סמוך דאי! מחיצה ביך גג ל;ג משא׳׳כ בחצר דיפ מחיצה  פרס ט מ״ב מ

 1 כ׳ נפרצה דשם יש מחיצה:

א כתפארת ד״ה שלובש יכו׳ ולהט כפילכוש נ׳ זוג עבר על בל חיסיףכיכ הגמ׳וק׳ל י  פרסי מ
 1 מכא. על מה פכתב סרא״ש כפ׳׳ג דסוכהסי׳ י״ד ללא שייך בל תוסיף אא״כמושיף מי!

 אחל. אח״כ לחיתי שכוונתי ת״ל ללמ״מ לפ״1 מהל׳ לולכ שהקשה ג״כ כן על סראב״ד לסיר
̂ני הכא בתפילין להוא ב׳ פעילות לכל אהד הוא הנחה כפני עצמו פמונח  כהרא״ש. ו^סשל דש
 במקום מיוחד. ולפיכך אפי׳ הוא מאותו המין הוי בל הוסיף. משא״כ בד׳ מינים כשמוסיף במנץ
 א׳ מ! הדינים לא הוי בל תוסיף אלא כשמוסיף מין אחל. כיון דע״כ מיירי פטטל המי! הזה פס
 ההיספה שלו במכין משילה ובאחיות אחת. דאי זה אחל זה ודאי ליכא בל תזםיף. לאטו אפול ליטול
ה המינא תפילי! למצבר  כמה פעמים ביום הר׳ מינים. ועיי בהמגיד פי״ס מהל׳ בבת הל׳ כ״ג ד
 טעית הדפוס פיפ פס דצ׳׳ל ל׳׳ג אומל פנים פנים מ״א והיה כתוב ב׳ ב׳ בל״א והשמיטו המדפיהיס
 המלות ב׳ כ׳ שחשבוהו ליתר מפני ב׳ פבלאפ מלת בל״א. גם יש ל׳ בטף לכליו הקדושים קישיה צ״ע
 לכ׳ וזיל ולניני סס־ כת״ק דצא כר״ג. להרי לפי מסקנת הגמלא מחוורתא כדפנינן מעיקלא רבפבת
 זמן תפילי! קמיפלגי רלת״ק שבת זמן תפילין והוי גל הוסיף ולל״גלאו זמן תפילין והלי לנינו גפ׳׳ד
 מכל׳ תפילי! הל׳ י׳ פופק דכבת לחו ומן תפילין ו א״כ למה לא פשק כר״ג: מ״גהיה קולא בספל
 וט׳ ונתגלגל יכו׳ גוללו אצלי. עיי מ״ש לנינו וצוק״ל נתפארת רמ״רי באס־ושס רחבה והוא מגמרא .
 ויןיללסמיש תופ׳ כר״ה דף כ״ט ע״א ר״ה פמא וכסוכה דף מ״ג ע״א ונמגילה לףל׳ ע״נ ל״ה
 ויעכירנה דפמא יפהת ויוציא מרה״י לל״ה ליכא למיחש דמינכר. ח״כ אמאי הקשה הגמרא מיחוש
 לכך ומה צריך לאיקמי כאסקופה לחכה. וכן קפה לי לקמן גמ״ל גבי זיז לאיט מוחל להניח עליו אלא
 כלים הנשבלים לחיישינן לילמא נפלי ללפות הרבים ואת• נאייתינהו. וכן גמ״ו ללא יעמול אלם
 בלה״י וישתה בר״ה דג״כ חץפינן ללילמא יביא הכלי מל״ה ללה״י. עול קשה לי אמאי לעני!
 החשש לשמא יוציא מליס לרה״י או חיפכא חמן דחושפ*! כאן טסי מגבי טפל ולולב ומגילה.
 ולעני! העברת ליא בר״ה הוא כהיפיך דחייפינן שפ טפי מכאן תלע להלי אמליכן במ״ל זבלכל פלא
 יוציא הון כל״א והמתי לא כנזיר דלמא יע-ניל ויוציא חון לד״א. ונ״ל לבשלמא שנאמר פיחזירהכלי
 למקים שדיתה פס בתחלה פטר שיין למיגור כיון שהוא עימד עס הכלי בלה״י והכלי נפלה משם
 כולא׳ כהול הוא להחזירה לשניפ גש אי! היכר ענוש כ״כ לפי שהוא בפנים. וכ! באס עומד בלה׳יי
 או ׳כלה״ל משתדל ניכ להביא הכלי למקום שהוא שם . משא״כ בכופר לולב ומגילה שהות וגס הכלי
 אינס עומדים עתם ברה׳׳ לא חיישיק פיניהם מל״ה ללה״י דמינכל. וגם קושייתיט הב׳ מתילצת

 מסגרת זהב



 טדי מפגרת זהב *יעי טו
 לדוק דלק לא מיחו אכל לא היה עפים כרצון חכמים או ייל לאעיג ללא היה לרצון לא מימו כלל
. וכן כסיפא כפל ומיחו כילם חכמים לומר כמיחו מחאה ארי ׳  משוס לילעו כלא ישמעו ומוטכ וכו
. אמרו ככל סרט והודו לו משא׳כ לעיל מ״ח נכי לא מיחו לכאן לא ו  מחאה: שש מ״ט והודו ל
 היה מעשה מתמדת רק פרטיה לפי שעה או דלעיל עכ״פ לא היה כרצון חכמים. משא״כ כאן להיה
 כרטנם הודו לו וזרזו אותו לתככ המצוה עליו.• ונסישא קמי לא הודו ולא קאמר ומיחו למשום ככור

 ואימת המלטת לא היה באסשר למחות:
 פרה ד, מיג שלא לאוהליו. כיל מקסם המשנה בלא לאוכליו תחלה אע״פ דכקרא כתינ תחלה
 י למנוייו עי׳ גמרא די״ל דאיידי דאתיא מררשא תביכא ליה היבמות ד1< כ׳ ע״א וב״ב
 ק״ח ע״נ וברמב׳ס נקיט באמת למנוייו תחלה: ם׳ח ברהיייט ד״ה הלא ברצון . עי׳ חום׳ הגאון
 מהרעיק זצוק׳ל דכ׳ דאישתמיטתית לרתוי״ט נמרא דשבת דף קנ״א ע״כ ול״מ הייתי אומר לעדין
 תמיהת רתוי״ט קיימת דאמא׳ לא הביא המגיד הגמרא דשבת הנ״ל משאיכ מבא דכיר: לא מוכח
 מידי. גס מה שכתב הגאי; הנ׳יצ על תוס׳ דלא יחלקו ע: גמרא ערוכה הנ״ל לה זכיתי להבין דמה
. והרי התוה׳ כעננים הניאו גמרא דשכש דף כיס דג!רינן ל ״  שייטת יש לתיס׳ עם דברי הגמ׳ מ
 עליתא דשישא אטו מליתא דעלמא . ואעם׳׳כ כתכו דבמרוצף מיתר מהא דאמימר שט זילחא והתשובה
 בצירה כמ״ש ת־ס׳ כי1צמס רמחוזא כולא מרוצף ולא גזריכן בעיר כנה אטו אינו מרוצף . וא״כ ה׳׳ה
 בהמ״ק דנקרא בירה מחשיב כעיר ומקוס בפני עצמו לא שייך גניה למיכזר מר1צף אטו אינו מרוצף .
 וזה הדין דכמרוצף נזרינן הטו אינו מרוצף ורק במרוצף כולה כמחוזח אז שרי ילא גזלינ! הא אעו
 הא , זאת הסברא היא קיימת בלי טבל ורפיון הן בס״ל הן במסקנת. דלא כהגאון מהרע״ק זצוק״ל
 לכתב דכתיפ׳ דברו דבריהם רק אליבא דס״ד ואליכא דר״א. רק דאניכת דש״ד רהיינו אליבא דהתי׳
 האי כגמרא דמתני׳ ר׳א היא לאמרו המכבד וכו׳ חייב מדאורייתא ולהכי נא ברצי; חכמים עפרו
 או מטס לככהמ׳יק נמי נומות הוי כין רובד לרוכל כתימן הא׳ דחוס׳ או משוש דאסי׳ לא הוי
 גומות נזרינן כיון דגעלמא ביש גומות הוי דאורייתא. מפא״כ לרבנן דאמרי טכיר דרככן. כרצין
 חכמים עשאו או משוס דאשווי גומות שטת יאק גוזרין שבות כמקדש או משים דכבהמ״ק לא הוי גומא
 ולהכי אע״פ דבעלמא גזרינן מייצף אטו אינו מרוצף לכולה חדא גזירת היא ומחליף הא חטי הא ואי
 לא הא לה קיימי הא . זרק באינו מרוצף כולא כמחיוא שלי דאז ליכא למיחלף והוי ממש גזירה לגזירה
 [למיין מזה נחילי; דף ק״ל ע״כ אי אשמעינן חלת ח״ל באלן. אלא ח״ל משוס לליכא למי: )ר הוא
 וכי׳ עי״ש ילו״ק] וח׳יפ אמאי לא גזרו כבהמ׳יק הרי יש כמה שמתים דגזרו במקדש. מכל מקום י״ל
 דשטהים כאלו לא גזלי מהמייל!, לבהמ״ק נחשב כע־ל בפני עצמו והוי כטלא מרוצף והיי נזירה
 לנזירה וזה לא גזרו אפ" חין למקדש ו מי תל לכתחלה . יכל זה מרומז בגמלא דאמלו אץ שבית כמקדש
 כלומר מפני חשיבות המקדש הוי בית אחד מל ו צף כעיר שכילה מרוצף [ע״ פילש״י לפ״ד יד״ס לכל
 ירושלים קרוי לגב• מקדש מדינה] וכל זה להסיר כלומר להתירו־ הא׳ דגמי דמתני׳ ר״א היא. משאיכ
 לתימן הב׳ דלב אשי דמתני' לבכן ושבות שלא לצורך עכורה לא התירו אז אפי׳ לרבנן כבה.מ*ק גזרו.
 אי משים לבבהמ״ק אע״פ שאין ט גומות גזרינן אטו אינו מרוצף כחזן למקדש . רלא מחשבי:[ בירת
 בהמ״ק כעיל בפני עצמה שטלה מרוצף יבמי שחון למקדש לא מיקרי זה שטת דשלות. היה בבהמ׳׳ק
 דבכבלא זאת תו אין חילוק בין כהמי׳ק • לחון למקדש מאחל דנזלינן גס בבהמ״ק בשמת שאיני

 צורך עבודה. או משום לבבהמ״ק עצמו הוי גומות. כלל הלבד בהא נתתינן ובהא םלקינן לעיקר•
 הדין של התום׳ להייט הא דבכולה מרוצף שרי לכתחלה כמי במחוזא. בזה אין שוס חלטה והוא
 כעמול ברזל קבוע ועולל הן בם״ד הן במסקנא: ורונה דברי רתיייט בעצמם קשיס להולמם שהוא
 כמעתיק דבלי תוס׳ וכמ־׳ש אלי דגליהם ז״ל. ולכאורה לא קלב זא״ז. אמנם להצדיק אדונינו רבן של
 ישראל הייתי אומר פהלתיי׳ט קיצל בהעתקת דבלי התוהפית ואולי נשמטו בדבליי תיבת וכו׳ וכצ״ל
 ותירצו דבין הנד לרעל היו גומות וכוי אבל וכו׳ • והוא.שימך על הי׳ האחרון של תוס׳ רבהמ״ק לא
 הוי גומית יללכנן לא גזלינן דבהמיק הוי כעיר שכילה מרוצף דאז גס מחיץ למקדש לא גזרו. ולפיכך
 בפיר כ׳ כלתיי״ט דהלמכ׳ם חולק על חוס׳ לסר׳ .הלמב״ם כ׳ סתם לאפי' מרוצף אכול אטו שחינו
 מ־וצף ולא חילק בץ מרוצף טלה לשאינו מרוצף טלה ולפי״ז שפיל תמה לתוי״ש מנ״ל להלמבים הא .
 והלאיה שהביא התים׳ מהלע״ק בפי׳ שעשה לדבלי המגיד משבת דף ק;״א אינה מספקת. למיל
 להחמיר אני׳ בטלה מרוצף ילהכי כ׳ לתזייט להלמב״ס סמך על המשנה לכאן ואליבא המי' דלג חפי
 למהכי' לבנן רשלא ילצין חכמים נעשה זרע״ס לבהמ״ק כעיר שכולה מרוצף אפ״׳־ שלא ברצון חכמים
 כעשה אלמא ללח חלקינן בין טלה מלוצף או לח ואע״פ לאמימל שלי זילחא במחווא לכילה מרוצף הוי.
 ייל לרב אשי פניג על אמימר. ואמימל לשיטתו סבר כתירו; הא׳ בגמרא כאן למתני׳ ליא היא .
 משח״כ לרבנן בלצון חכמים נעשה וכטעם דבהמ״ק מחשיב כעיר שכולה מרוצף או י״ל ללרמב״ם הדחה
 נרע מזילהא. ולי צ״ע עדין לרהי״ט ממ״ב הלמב״ם טצמו כלל׳ קלב! פסח פיא ה״י דבלצון חכמים
 עשו והוא כתירן הא׳ לגמרא ללא כרב אשי: והוי יודע דמ׳ש בתים׳ מהרע״ק להשיג על המהרפ״א
 דהקפה למה לא ה־פו הוס׳ למסקנא לרבנן. לכאורה דברי קלפו פל הגאון המזהים דבאמת המעיין

 ילאה דהמהרפ״א הקשה רק אליבא רס״ל ודו״ק:
 פרמ ל מ״א הדכבתי. עי׳ לע״בוע׳׳ בתום' רע״ק. עי׳ בשילובי; דףקיג ע״א . ב' פיטות.
 ׳ א׳ מיקי לה דאיסול חיתוך יכלת ביד וכלתה [ובעילוכין לתני מותר מייל׳ ביביפה וביל]
 ולמיד זה הרכבהו והבאתו דיירי ניכ בשכיח דרבנן וכמ״ש הלע״ב. ולמיד השני מיילי כא; בכלי
 ובנתה להוי איסיל לאורייהת [ובערובין דמותר מיידי אפי׳ בלחה אבל כיד]ומוקי לה לכרככתו והבאתו
 מתון (תחום ג״כ באיפור לאורייתא . הרכבתו לאפיקי מלל״נ לאמל חי נישא את עצמו. הכאתו
 כרע׳ק וטא פיטת הרמנ״ס והתימה על רגיני הנתון זציק״ל בתיס׳ פלו שלא התעורר על זה:
 ודע פמה שהקשה לתזי״ט גפסהיה פיר מ״ג טל המ״מ פכתכ על מ״פ הרמב׳ס כפ׳כ מה״ש פמיתל
 למכזל נהס סיס שאיני עומל אלא ללכיכת ארס לא למשאוי לאתיא כב״ב והלי לכ״כ אפיי עופית
 חי נושא את עצמו ומתיר אפי׳ כמייחל לעופות . ל׳מ נ״ל לתרן לפמ״ש תום׳ בשבח למיותר לעיםית
 והו׳ היינו שציידי השפות מעמידץ עליהן הנ! פצדין בהן עופות אחרים לא למייל׳ געושית כנצדין להר
 כטתין נינהו, א״כ שפיר נקט הרמב״ס רכיבה למעיטי סופ המיוחד למפאוי פמניחין עליהן עופות
 הנצדין דכזה אפי׳ ב״ב מודה: מ״ב והלא ד! הוא. בתג לניט ע״ר גגי׳ פ״ס פלו וזיל לא פהוא
 למדו מן כדין אלא פיגל הקיו מרבותיי פהד ל״א לא אמר יבל פלא שמע מלבוהיו [כסיכה כ״ח
 א׳] עכלה׳ט. ועי׳ נסמוך במ״ה בג״כ צ״ל כן וכן בכל הפלפול פל תצור טכנאי בנ״מ דף ניט
 ע״כ ובזבחיס ס״מ מ״י ובנדה ס״ל מ״ה יעיל ככמה מקומות בש״ס: מ״נ בלתיי״טד״ה במרובה.
 עי׳ מה שהקשה. ונ״ל מפום ותנחל לשו; עלומים נ־יט טימאה מאיחל משא׳כ טהרה עי׳ ריש
 פסחים : מ״ה עי׳ בפי׳ הרע״כ וגמ״ש רטנו כתפארת ועי׳ בתוספת רע״ק ואני בחידושי לפסחים
 ככל קודם פיצאדכרי קדט של הגאון זציק״ל לאור הדפיס טנתי לקיפיסו יתירצתידמלבד דמציט כמה
 פעמים בשבת דתי׳ הרש״י לפי פ״ד וכמהרפ״א כירה דף מ״ר ע״א ד״ה חין ובזה מתורן תמיהת הופ׳
 כתובית דף םיט ע״כ ד״ה המפליפ. מלכד זה י״ל דללפיי ג״כ בכלל טינה פסובל שמיתר לשחוט .
 ותרי נוונא טועה איכא ולפיכך פילפ לש״י גמציעחת באינן לאויין בטיעה כזה דפוכל מותל דאין
 יטעה שהוא פסח דבמין בהמית כאלו אינו לגיל ללק־ם לפסח. והסיפא אס ראוי; בטועה פסוגרפטא

 פסח ולמי מציעתא קצת לרישא וקצת לסיפא ודו׳ק •
 פרמ T מ״ב גלע״ב ד״ה נטף מלוטט . עי׳ מ״ש הגאון זציק״ל כתום׳ מהלע״ק דהקפה ע&
 י הגמרא סולת צוננת נימת אקולי מיקל דמאי קשיח נימא שהליטכ ילד עד קלקעית הכלי
 ועשה טמא והטלת ;פל בתיכ: עי׳ מה שתירן. ול״מ חני אומר שזה אי אפשר דתמיד הרוטב היורד

 נכנס

 &רמ J מ״א אלו עוצרי[. עיי ימיי ש להקשה לר״ן ורע״ב דהפי׳ עוגרין מתנערין למ: נפרש
 י מהבערים מהמפעל ללא צורן ולא נפרש כפשושו עוביין מן העולם. ול״נ לרבותינו חלו להט
 מפלפיס כן לפו; המשנה דאי־ שייך נומ־ שעיברין מעצמן מ; העולם שזה א״א רק עיי פעולת הביעור
 מהאדם ע״כ פילפו דה,אי עובלין בקל הוא כמי מתבערין והוא בנין נפעל נלפון ארמי והרכה בתרגום
. המיל •מיל אתגזלא יתגזרון. וכן ל  כרומה לו כמו ולא יקרא עיל את פמך אילם. ולא יתקלי ט
 מלת אתמל הוא נפעל מן אמל ונשמט הא׳ הלאשונה וכמו אתאמל והוא כמלת נאמל מפעל בלה״ק.
 והא לנקטה באמת המשנה עובלין בקל לא בנפעל נ״ל ללנה בזה להורות לאפי׳ חמןניקשה המוזכר
 במפנה לאינו פיה לשאר חמן לפני; פיעבול עניו בבל יראה עכ״פ החמילו חכמים פיבעל אותו וכיון
 לדק מצל חזמרא הוא לא מצל הרי; נקטו כק־ לא בנפעל לבנפעל היה מולה פצלי־ שיהיה נעפה
 פעולת הביעור מצר הדי! ז שם וזיתים המצרי. עי, נתשארת וזיל לבינו. מעלבין פעורי! וופראן
 ומלח ומים. וכן פ־לשו ע״ס הגמלא ה מ פי שים . יק׳ל דלפמ״פ הפ״ע א״ח סש״י הסייג למלח מחמין
 נמה לי הא! מים הלי בל״ז מלח לנד מחמין. ומזה הוכחתי כדעת לבינו דימ בטול בם דיפ לחלק
 כי! מלח שלהם פחופלי! מן הקרקע דאינו מחמי; למלח שלנו פמכפלין במים למחמץ. והנה הטול
 סביאדמ׳כ דמלמ מחמין והקפה מיתיקא בפשחיש דף ל״ט ע״כ דעבדינן כמישחא ומלחא. ותי׳הלב״י
 !פס הר״ן להתס שאני משוס שהמלח מועט ונשתנה צורתו ואין ט כחעס הפמן. וק״ל א״כמויתום
 המצל׳ לפס המלח אינו מעט לק פליפ ואפייה אמלינ; לתלי להי כלומל פטרין הפעורי; במיפועי״ז
 מחמין. פ׳מ למלח צברו ח*ט מחמין אע״ס דאיט מעט . ואספי להא*. הרו להו לאמרה הנמלא
 אינה ר״ל במים אלא ע״י מלח פנתמםמפ [וללא כרעיב ולמב״ס שמפרשים שטרין איתס במיס]או
 למס לאמלה הגמלא לתלי נהו במים לא אמרה הגמלא זה מטעם פעי״ז מחמין אלא שללך תיקון
 הלסזאה כך היא . ואפשל דמטעש זה השמיטו הלייף יהלא״ש מלת הלו להו דא•; נ״מ לדינא . מיהו
 ל-ביט ל״מ ממילא ניחא וכמ״פ. ולא קשה מרש״י במ״ק ספ״ק ד״ה טווי באחוה לכל מלח נבלא
 ממיס לי״ל רמכ״מ לא הוי כמים ממש לענין להחמיץ. מיהו קשה למה מלח פלנו מחמין מפני שנתבשל
 כמיס להוי כיין פנתן בתוכו מיס כא״ח כי׳ תס״כ ס״ג. וליכא למימל כמ״ש הלמג״א סק״ו שם
 בשם הכה״ג ד:אני יין מתערב כבר בעוד ה־לופ להל׳ הנא נמי נתנפל עמו וע״כ ציכינן ל:מל
 כרבימ חק יעקב פס ליפ לחלק כי! מיס מלזביס למעוטים ובמנח נמ« מתבםל ולאי במים מרוביס:
 שם וזומן פל צכעיס. עי׳ נתום׳ הגאון מהלע״ק זצוק״ל לרצד לומל להא לאמל לב גילל המקדש
 משש שעות ולמעלה אט׳ בחיטי קורדכייתא אין חושפי! לקידופין ע״כ האי מפפ פעות בסיף שש.
 לאי בהחלת פשאי! איסול כלל בחיטי קולדניתא להד אז היי גזירה לנזילה חמ־ נוקשה דרכק ושעות
 לרבק עי״פ . יל״מ אין זה בכלל גזירה לגזירה אלא בכלל מה פאמלו חכמים יבמות לף ל״ו ע״כ
 חכמיס עפו חיזוק ללבליהס יותר מפל הזרה למיל כפגזרו על חמן' נוקשה גזרו פיהיה כחמץ גמור
 והד אין איפירחמן גמור בלי פיהחיל איסורו מתחלתוי״ו וכמו לאמליכן נובחים לף קיא ע״כדאפי׳
 ליל יום קטלה הוי רונן לל־נ; אע׳ס שכל עצמו של יום קבילה דרבנן ועיי ריש בינה כולא חדא גזילה
 וכ״פ כאן דאי לא קיימי הא לתחלת פפ לא קיימי הא דסיף שש דאתי בקל למטעי ונספחים דף ייב:
 שש לתוי״ט סד״ה הלי אלו באזהלה וו״ל אבל איסולא מן התירה מיהו איכא יכדכ׳ במיג פ״ח
 דיומא דחצי •שיעול אסור מה״ת. ולא ידעתי איך יתרןלפ׳׳ז לבינו סיף דברי הרע״ב לחמן בפסח
 ריסל בתערובתי בכל שהוא כלומר אפי׳ ביותר מפ׳ דזהו ודאי מדרבנן אי כשעם הלמב׳ם בפטיו
 להמ״א לחמן הוי דבר פיפ לו מתירי; או כרא״ש בפ׳ בתדא דש״ז משים זחמן לא בלילי אינשי מיני׳:
 מ״ג ביתיי״ש ד״ה ר״א כ׳ דרע״ב ש:׳ והוי הקדש שעות ואיני הקרש לת דק דהרי ס״ל לר״א דהקדש
 טעות הוי הקרפ. נ״ל דייל ללחומלא נעטל עלץ והוי כדידיה אמרי׳ דנשאליפ וכהכ׳ ניחא קושיא
 כ׳ של לתוי״ט דלמהלא סמך הלע״ב ג״כ על זה ההיאיל להקל לעני! שנתיר אשי׳ ודי״ק: מ״ר ולא
 כל התטליס פוץ . כ׳ לבינו זצוק־ל בגליו! פיס פלו מללא קאמר ולאפל הכצקות שיין נ״ל דעיכ
 יפ שיעול לעיסה. ונ״ל דהיינו עיסת הידבר . ומיהו לרש״י פכתכ לשות כ״א תנור מלא ניל דהיינו
 י״ב פפלוניס כייל שי׳ ק״ח [נ״ל ישראל] יכפילופ׳ הניל. נלאה מלי״ף ולאיש פהכיאו הך דלעיל
 גמה פיעור עיסה לבתר הך מתני׳ דהכא אע׳׳י דלדינא לא נימ ולאמילי רלאק״״לכריג אפ״ה גס
 לרע״ק צריך לידע שיעול העיסה ובכה״ג לא סליני וכלאמר; עכלה'ט : מיז מבטל בלבו. עי׳בתוס׳
 פגאיןמהלע״ק זצוק׳׳ל דכהב בפפ המג׳א לעפה לתשביתו חמיל טפי לכל פעתא עובל עליו מפאיכ
 :מ־לה . יציע מרמב״ס בפי׳ המשנה הפייט לשכת לכ׳ לענה למילה עוכל עליו האב וכל ארם הבלתי
 :ימול עד פיגלל הילד וזה לכאילה כהיפיך ממינ״א . והדרכה כ׳ הרמכיםפפ לאינו יולע בכל המצור-
 מציה חמורה כזאת. ועני התבן העוזר שהוזכרו דבליו בתיפ׳ הגאון ק״ל ללפיטתולעפה לפסח לוחה
 ל״ת דלא חפחט עלהלון א״כ היה יכיל להוכיח ממילה עצמה . להרי מילת זכריו מעכבי; את הפסח.
 גפ נמה לא נאמל לכמו לחשיבה ע:ה ־ספח מפני שהוא משה שיש בה כלת ה״ה מילה היא עפה שיש
 בה כלת ונמ״ש לפ״ בילכית דף י״ס ע״ב ד״ה אמרת וכן העתיק בא״ח סי׳ של״א. הן אמת שדכלי
 ר ש״י בברכות ניע שסיתריה למ״פ רפ״י כעצמו בפפחיס דף כיב ע״א עי״ש וממילא גס לבלי ש״ע
 צ״ע דהרי הכלת יאב היא רק למילת ז כריו מפכבץ ית הפסח וכז:״ז ליכא פפת. ואני הובלתי להדיח
 כן כרפ״י פפחיפ משכת דף קל״: ע״א לאדלינן דמילה לא דחה שבת ןליכא כרת. והתימה על מחצית
 השקל כי׳ מ״ל ס״ק ה״י פט׳ הא דהעמידו דבריכם כמקיה כרה גבי איזמל כרת למילה כזמנה והוא

 כנגר ל:״ י בפם־זיש :

 ובענק מה פח־ןל הגאון ו־ניק״ל אס באיפן טה ר״ל היכא שכל עיקל תנאי להשלמת ההצוה הוא מייפד
. אס נאמר בזה עשה  לוקח על הרחקת האיסור כמו כאן ואמרה כתורה לא תפחמ על המן
 לוחה ל״ת. ולכאורה יש להביא לאיה ללחה מיבמות דף ק׳ג ע״כ גבי הבא אל הבית המנונע טמא
 תמחי והא אמזינן והכא אל הכית וכאן כתיתי יכהית . ימאי קושיא שאני הכא לעיקר מצותו כך
 דכאיתי הלבל ע>מי הרי גילתה התולה שמטמא ושלח נאמל כבכל מקום כתיתי מכתת. אע״ב דאין
 כסכלאלומר כןדמפ:טיה׳ אמת צדקו יחדיו ואס נאמר בכל רקוס כסותי מכתת כיה כאן אע״פ שהוא
 באותו לכר שגילתה התורה שיטמא. א״כ ה״ה לעני! ע:ה דהה ל״ת שדוחה אפי׳ ל״ת פידבל זה
 עצמו. וכיש הוא למה שם דא״א להוקמ׳ כלל לינא דהויה ליטמא כל הכת לבית אס נאמר כתות׳
 מכתית. ואפ״ה מקשינ; רנימא כתות׳ מכתית כ״ש כאן דאיכא לאזקמ• ק־-א רלא תשחט על חמ; כיש
 לו פנאי. מיהי באמת כל n אינו לרדלכ: מנח טעה זה 1יל כתר איפכא להנמ׳ כאמת מקשה כן
 דמשום לאמרה ההילה להבא אל הבית יטמא שמע מינה דלא אמרינן בזה כסותי מכתת וה״כ נילף
 מזה ג״נ לבחלצה בפנדל המוחלט לחליצתה כללה : מ״ה מפיס. עי׳ לבינו בתפהל: וטא כפילופ
 רתוייט לסברא נותנת שכל נלד׳ י ר ושליה כמקום פלורין אוהו היה נקרא צופים וללא כלע״ב ולפ״י
 שהוא פס מקים וצ״ע מרפ״י פסחיפ לף פיא ע״נ רכ׳ רפ״י ודל מקים שיכול לראות מפפ הבירה

 למשמע כפי׳ רתוייט. גס ממיק דף כיו עיא גראהכן :
 פרס ד מ״א דתוי״ט בדיה טד חצות הביא בשפ המגיד להוכיח מהירושלמי לאיפור מ^אכה
 מחצית ולמעלה גע״ פ הוא למחצית וחינך שחיטת הספח. וקיל מת־ימול בנלי מ״ק דף
 י׳נ דאמלי׳ דאיהיר מלאכה די״ד משזפ צירן יי׳יט למשמע כרכיי: שם ל״ה:לא לעשות וכו׳
ה מתנין עליו חומרי מ״ס נ ש מ  כדאמר בפ׳ נתרא חיטסי; עי׳ לש״י דף קיט ד״ה חוטפי! ודו׳׳ק: ב
 וכו׳ והקשו תוס׳ דלפי מה דמוקי לה רל חש־ בדעתו לחזיר והומרא מקוש שהלך באין לעתו לחזור ה״כ
 לצללין קחני. ול״מ ניל רזה נכלל ככלל מלת מקיפ מקשה המפ:ה שכל מקים שקובע שם סיקר דרכו
 נקרא אצלו מקום. גס מוכח מילא אמרה המכנס בקיצור חומרא מקים שיצא משה ושהלך לשפ
. לכארה מיותר. ונ״ל לנקטה הדשנה : מ״ה לפני העומר ולא מיחו  ::יע מינה דל;דדין קמי
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: גי) ליל דנל דנר ש5ורתו או טפצמ נור6 איסורו ל6 שיין כה עשה דולו? ן  דאין יוצא ירי חובתו מ
 ל״ת דאין בו עשה כלל [ל״מ הייתי אומר דכוונת ע״ר היא דהוי אותו דבר כאילו איע ממין הלבליכ
 כלל שיש בהס המצוה וממילא לא ביי־ בהס המצוה] תדע וכי סיד ובאכילת פס־ לית כהו איסיר ט״מ
 חו איטר טריפה וכדומה ע״כ דבכל כה״ג אין בו עשה כללוכלל ולא שייך ללידחי ל״ת ואע״ג למילה
 בצרעת נמי צרעת צורתו טלמת איסירו. התה א״א שיחתוך הערלה מבלי שיחתוך נמי הצרעת שאט
 [כ!י;נר דהמצוה היא בחתיכת הצרעת אלא דלא אפשר הא בלא הא] משא״כ הכא עכלה׳ט;
ו אשר גאלנו. הקשה כני הרב המופלג החכם השלם סכתור מו״ה שמואל שיחיה שהיה  פרס י מי
. וי״ל לבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמי ן מ  1 לו להקדים גאולת אבותינו דקלם ט

 כאילו הוא יצא וארם קרוב אצל עצמו:

 מסבת שקלים
 פרס א מ״ד ברע״ב ד״ה כל כהן וט׳ לא יגמור למוסרו יפה. עי׳ תום׳ יומא דף ל״ה ע״א

 1 ד״ה ניחוש:

 פרס ד מ״א ברהיי״ט ר״ה מתנדב וכי׳ ועבדים וקטנים דתנ; כמ״ה פ״ק ולא ח־ישינן וכוי
 י ואפשר ונו׳ ועיי תיס׳ יומא דף ל״ה ע׳ב ד״ה ניחוש דשאני כתם דכל ישראל מכיאין

. ומה שהקשה על  שקלים אינהו מסרי לצינור יפה. ובדה מתורצות כל הקושיות של רהוי״ש כאן
 הלמב׳יס ודייק:

ט׳ היה מלקט כפקיע. רטט א על הפקיע. כ׳ רכיט בתפארה והיה היא או אנשיו ו ׳ ו ה מ ל ר  פ
 י סתם כגמרא יימא דף כ״ג ע״ב וכרמב׳ס. והלאג׳׳ד נפ״ז מהל׳ כל• המקיש יפרש על
 הפקיע על הפתילות וכמ׳פ כירושלמי כאן והזכיר הרע״ב ג״כ הירושלמי כאן. ועי׳ רתיי״ט דתירן
 התמיה איך אחז הרע׳ב ביפת הראב״ד כנגל התלמוד בבלי. וצ״מ נ״ל דכי־ן רירופלמי הוא גמקימי
״ל והוא עיקר  כמס׳ פקליה ותלמוד בנלי הזכיר אותו לרך גררא ע״כ אזלינן כתר ירושלמי. עוד נ
 לטון לאביי בבבלי אמר רק כן ע״פ התוספתא הרק לכנלא להיכא לתוספתא וירושלמי חולקין פסקינן
 כירושלמי משיסדלא ידעינן אי מתנייא התוספתא בי ר׳ חייח ור׳ אושעיא. וכן הרמב׳׳ס אחז גכלל זה
 וככ״מ פ״א מהל׳ מעפר פני הלי י׳ ועיין פיטה מקובצת כתובות פ״כ דף כ״ה ד׳ בע:ץ אם הנפק צריך
 קיוס. ולפר״ח ח״ח סש״י ה״נ הטעם עזד דהולכין אחר הכתרא והירופלמי הרי בתרח הרבה
 לתיספתא. ופי׳ ביב דף קמיט ע״ב תיס׳ ליה שייר דכתכו ג״כ סמי תוספתא מקמי ירושל,׳:,. ועי׳
. ימ״ש ע״ר שהמלקות היה ן  קרבן נתנאל על הרא׳ש פ׳ הבע״י סי׳ י״א שהוכיח ג״כ מהרא״ש כ
p . בגמלא ליומא אמרי פס פלקו ג״כ הכהן שהוציא בהפ־יס אגודל  במי שמצאו אוהו מן השוערים ׳

 החת הצנע כדי לרמאות עי״ש:
 פרס 1 מ״ב שהיה מתעסק . עי׳ מה פניירפ רטנו בתפארת והוא כתנא דכי ר״י הוכא ביומא
 י דף נ״ל מ״א !כירושלמי כאן ולשיטת ר׳ חלבו ביומא היה רק מתעסק כקרזומו יכפי׳ לשי•
 מתעסק בטיול ובחיק. וניל לבכיו; פירש״י כן להודיע שר״ת חילק התנא דכי ר׳׳י. ועי׳ נפי׳ הרמביס
. והתימה על לתיי״נו שהביא סיף לנרי המיב״ס  כאן פכתב שהיה גוזל העצים והכינן למעל״
 והרכיב אותם עם לבלי הרע״ב פטרו:ו עולה כפילופ לכיני נהפאלת והרי אתה רואה פחנוקיפ ב׳
 הפיליפיס פל הלע״ב ופל הלמב״ס . פהלמכ״ם פילש מה שאמר ר׳ חלבו ביומא מתעסק פהוא חולק
א שיקע עצים למערכה . והפשר דלתיי״ט ל  על התנא לבי ל״י כרש״י אמנם לא מהעסק לשתיק כפיר ש״י א
 לא הביא לברי כרמנ״סרק מפום פוף דבליו דנעלמוס היה מדאמר מתעסק ולא המר עוכר. גם
 ׳״ל לללתי״ט הפי׳ בלמב״ם שגזל עצים ונס התליע. זאע״פ שלא הזכירו בפירוש׳״ל לממילא
 הוא כן בכפפת בקיעת העצים כיה הכהן המיל מהליע. הכלל העילה ד לפירוש לביני בתפארה יהרט״ב.
 ל״ח ביומא חולק על הנא דבי ל״י והא דהביאה הגמ׳ התנא דבי ל״י היה לק לתוספת פ־לופ לדבלי ר״ת:
 והוי יודע דמפנה יומא פ״ס מ״ב סיתלת למפנתינו. דלמפ:תינו היה האלון נגנז בדיל העצים. ולמש ה
 דיומא דקתני משניטל ולא קתני מפנננז הוכיחה הנמ׳ דיומא דף נ״ב ע״נ לארון גלה לבבל. וישי עוד
 שיטה ג׳ (עי׳ ירושלמי כאן) רבמקומו היה נגנז והוא פיטת רני יהודה [טומא נכתכ כקלת גירפיה
 בן לקיש ומהלפ״א ע״ס התום׳ גלס ליי סתם להוא ל״י בן עלאי. והתימה על לבינו שלא הזכיר
 מהירושלמי לכאן דאמל בהדיא ל״י בן עלאי] ועי׳ מ:לש״א ניומא שס דיה בלפכת שהוכיח דג׳ פיסות
 הם ולא הזכיר לבינו מהירושלמי לכאן מאמר להדיח כן. ועי׳ לע״ב פכהב שגנזו במטמוניות עקומות
 ועקלקלות פכנה שלמה בזמן שבנה חת כבית וילע בסופו ליחלכ והיינו לכתיב כלה״י טחפיה ויאמר
ו את חלון הקולש גבית אפל בנה פלמה. והנה ע״כ צלכינן לומר פסתס שלמה כל  ללוים המכינים מ
. ולא היה להס פיס כניס: לק ע״י השרת האבן בבית ק״ק. ולפי'! מיפ ל י  כניסת להמטממיות מ
 לפ״י טומא דף נ״ב ע״כ דכתכ בד״ה תנו את אלון הקודפ בכית למלת כבית מיותל להא התס קאי
 אלא ל״ל גניזה וכלומר והאי כבית ר״ל מבפנים לקרקע במקיפ סתר פהיה נודע ללויפ המבינים סיד
 תכינת הכית כמו מנית ומחזן בכופר. ועי׳ רש״י דהיי כפירוש לפי פשוטו לקרא. ומה דאמר בפיםא
 דקלא טבול את ה״א ואת עמו יפלאל. י״ל פבלו אוהו כלא ארון. ולפי הירושלמי דכאן נ״ל להכוונה

: סליק בס״ד  היא שיעשו עבודה ותיקון לה׳ ועמו ישלאל ע״י הגטזה

 וכנס הון הקמח החלה והוא מתפשט והולך על ׳לכתי הכני. וכלי לא חילק? המפנה בין עשה טמא
 לא עשה גומא לק המלה סתם ובלא עשה גומא ח״א פלא יהיה הקמה התתאי. והנה מלבד כל זה
 לא זכיתי להכין לגרי קלפו פל הגאין במ: דאמר פזו״ל לגמרא לתרן שהרוטב יולל לקרקע הכלי
 והסולת נפל לתוכה והוי עילאה מ* קושיא דאיך אפשר לתרן כן להרי אז עכ״ש המקים פהליטג
 פס כ״ש ימנ״ל דככיפ אמלי׳ תתאה גגר. ועי׳ בויל ק״ס פ״ג גלמ״א וכרט״זפם וצ״ע. ומ״פ
 הגאון בפיף רגליו על הרפג׳א בהפוכה הלכריי צע״ג. לכאולה ל׳מ הייתי אמל לאדרכה מדלא
 טילה הכרייתא וחמלה בשל לותח או צונן שנפל לתך חלכ ליתת או דהו״ל לשתוק מכפל לותח וכיה
 ליה לומר רק כשר טנ; שנפל לתוך חלב לותח ולמה אמל כלל כשל רותח כנפל לתוך חלכ רותח יכן
 צוק כנפל לתין חש אסול ש״מ להא לצינן שנפל לחם בב׳ לבליפ גופייה מיילי. מפא״כ בחלב דהחלב צף
 על הנפל ע״כ צליכה להי.ת נם החלב לותח 1א״כ מבלייתא ליכא הוכחה ורק מדבלי לפ״י ולהכי
 הוכיח הלפביא מלש״י: אגב זה מזכיר עול קופיא צ״ע פיש ל־ גפיטה זו בפיך יויל סי׳ ציא סיק
 כ״א שהשיג על מהלש״ל שכתב דמלפ״י חין בום משמעות שסיגל כרעת הלאב״ד והלשב״א יהל״,׳
 לאס הצלי מנן א״צ אלא הדחה ובאם הוא לותח געי קליפה ובריתח ומתובל כתבלין או יש בו בקעים
. ואנא׳ק של מינו  כולו אפול. והקשה הפ״ך להל׳ מלש״י גכיצל צולי! לף ע״ו סוף ע״א משמע כן
 הש״ךרבן פל ישלאל מוכח מלפ׳יפם להיפך דהלי לפ״י פס כתב בליה ואי וז״לואי מתיל גל גוזלא
 גתכלי אסול לתכלי מרככ׳ ליס זמייצי וכלעי לכיתחא וכר גוזלא צונן הוי. ומזה משמע לםזכל לשי׳
 לא כדעת הלשב״א והל", אלא כלעת הא״ז פפ ולעימיה פהטאהש׳ן לדיעה ג׳ רצונן אי מתוגל בתבלין
. להכי אמלי׳ וכי׳. מת שקפה ׳ ט  או* יפ ט גקעיס איסל כולו יצע״ג: מ״ד בלע׳כ ל״ה חמפה ו
 על כפילות הלימוליס מקלא לאלה מועד ומקלא איפ כי יהיה עי׳ חים׳ לף ס״ו גיא ד״ה מה מועדו:
ו בלתוייט ל״ה יעשה היו״ד נציל׳ והעין קמוצה. ל״מ נ״ל שאיבנו מנפעלאלא מגני[ הקל ול״ל י  מ
 שיעשה גס הימיו בטומאה לאין קרכן ציבור חלוק כפההיס לף פ׳ ע״ח וזה כוונת לש״י ולע״כ בהמשכה
 כנתנו ואפי' טמאים יחידים וציע מ׳פ לש״י בנמ' לף ס׳ ע״א ל״ה יטט אף טהורין אס ירצו דהרי
 אין קרב! ציבור חלוק ועיכ צריכים לעשית אותו בטומאה ואיננו תלוי מלצונס . וטי' מ׳פנתיס׳ רע״ק
 אות ל״ל שתמה על התים׳ הובאו לבריהס כלתוי״ט ליה פהיו על הא לבכהניפ טמאים יעפה בטומאה
 מפום למס לי אס האוכל׳[ טמאין או אפ המקליכין טמאין פא״א בלא כמיס •וכתבו התום׳ דאע״פ
ק לאיפתרא׳ טימאת אימוריפ איפתחרי מיי טומאת כפר. ותמה  פיכולין ליזהר פלא יגעו בבשר ט
 הגאון זצוק״ל להרי אין ההיתר כלל מטומאת בפר והביא ראיה על זה . גס תמה על מ״ש התום׳
 כיון דאיפתלא׳ טומאת אימוליס הלי מנואל בפוגיא בהא בכהניפ טהורים והסכין טמא מת כיון
 להסכין מטמאי לגכרי עושים בטומאה והא כזה רק הבוחש נטמא והזדיקה וכקטלת אימוליס אפשל
 בטהור אע״כ העיקל כיון ללחיכן הכרת ליכנס בטומאה בעזרם וצע׳ג. ול״מ ליל לודאי אין כוונת
 הת־ס׳ כמו פפילש הגאון לבליהס ללצו לימן טעם על עיקר הבאת הפסח בטומאה לזה הטעה ככל
 מפולפ ועומד בגמלא והטעפ לאין קלב; צינור חלוק וכלאמלינן בגמ׳ פס אלא להתיס׳ לצי להלן
 דפכ״פ נ£מר להכהנים היי נזהרים מלינמ בבשל ואז ממילא יהיו יכולים הטהוליכ׳ לעפות בטהלה
ז תילצולעכ״פ צריכים ליגע גאימורים  ואז גס ממילא גס הטמאים לא יענו אותו בט-ימאה. ועל ז
 בשעת הקשל: ואפתלא טומאת אימולים וכיין למ״כ נפשה כטומאה ח״כ ה״ס הו יעשו טלם אף
 השמאים בשימאה מפום אין ק־כן ניבול חלוק ונזה מטלציתכל התמיהות פל הגאון. ומלנל זה לא
 זכיתי להב ן תמיהתו השניה דמה לאיהמהא וכהניכ שכורין והסטן טמא מה זילמא הא איתא והא
 חיהא גבי סטן טמא מת והכהניפ טהורים הטעפ ליעפה בטימאה מפופ להפהיטה בטומאה גם ההקטרה
 בטומאה ולהיטך בכהנים טמאין והסטן טהור שוב השעם משוס לההקטרה ע״כ כטומאה להט נס
 השחיטה נטומאה וה כתבתי לשיטה וטריפ כגאון בתוס׳ אמנם האמת כבר כתבתי: מ״י העצמות
 והגידי[ ומותר וכו׳ אזכיר כאן לכל אחד בשם ממא קדישא לבינו ע״ל זינוק״ל מ״פ בגי׳ פ׳ם פלי
 כאן על הא לחמלה הנמלא נלףפיג ע״נדהיתירא ניכל" דאיפורא נפדיה ת״ל הקפה לי גיסי הלב
 מהל׳׳א פליט״א אמאי ניתי עפה לאכילת פשח ונלחי׳ לל״ת לגיל ונובחים צ׳ז ב׳ ללנ אפי לסיל
 לעשה לוחה לית לקלטם. ונפע״ל ג׳ תשיכות נובל : א׳) ללא מבעי׳ לל״י לח״ש אסיל מה״ת א״כ
 אינו נפילכא למיעקל לאו מקיים פשה : [אביי לכאולה קפה לזה הוי בעילגא לפסקי תופ׳ סיפ לס חטאת
 ואם נחמל דאפשל פיקת כזית בפעם אחל לתיך פיו ויגלע לביה הבליעה מחזיק אפי׳ כביצה וכיומא
 דף פ׳ זלנמלא כליתות דף י״ל כית ככליעה מחזיק כ׳ זיתים. ח״כ ממילא אפשל לקיים עשה בעימא
. ובענץ הםתילה פיפ בענין בית הכליעה בין השישה ליומא להא לכריתות ככל התפולל  למיפקל לאו
 עליו עיר לבינו התפארת בגי' מנ״א רס־י הפ״ו על הא לכתב כלמג׳א לכ תנת טי פחות מככיצה
 וכותבת הוי ב׳ זיתיס יז״ל המיהני א״כ כתלי סוגיות אהללי מיומא לף פ׳ אמרינ; רנית הבציעה
 מחזיק כניצה א״כ מחזיק ייהל מב׳ זיתים והיכא אמלי׳ בכליתית דף י״ד לבית הבליעה אינו מחויק
 ייתר מכי זיתים עכ״ל ועיין מה שפלפלתי עיל עם ע״ל זצוק״ל גענין זה וטנא גהפאלת שגס רפ״ח]
 אלא אפילו לל״ל לח״פ אפיל מררכנן יש כח כיד חכמיס לעקור לבל מ; התולה בשב יא״ת ביבמות
) לכיוןליפ פלונתא אס יפ נגילין כנ״ס ועיכ לכ״ע לק שעפ קלוש יפ בגיל  לף פ״ט ע״ב: ב
 לחל״כ וט פליגי במציאות . איכ כיו[ ללכיע לק טעם קלוש אית גיה לא יצא ביה יד חובת מצות
 אכילת פסח לק לאם כתדא הוא מותל לאכלו אכל עכיפאיט יוצא יד״ח תדע מניוין לסופ; להקפות

ב ק ע ת י ר א פ  ת
ה י ע לן ב צ ב י ש פ י ר א שליט״א אבריק אסטרין יע״א. י  הגהות וחלושים על תפאיי מהרב המאור הגדול מ
 מפינסק בפסחים לף ס׳׳ו שכתב גפשישות לשיחט כשמאל לפטור ע״ש . ותמוה: שם סק״ל.
 פלא עפה ככלל כו׳ פטור. ל״י אנס מצא זאת ולפ״ד בזה לכויע חייב: שם פאינו מתכוין וכל
 פ״ר אפי׳ במילי דרבנן אסור. וכן;ראה מלבדי כתום׳ דף פ״א ע׳א ו״ה אפור. וע״פ לף נ״ה ע״כ.
. אינו מדוקדק. דלפי! צריך כאן י  וכיה הלשב״א דף ק״כ ע״נ: שם סק׳ה . מפופ דפ״ר הוא כי
. אבל באמת א״צ לזה. לק היכא דאינו מטין לעפות פצפ ׳  נלאית ליה הנאה מזה כמ״פ בפמיך אות ד
 המלאכה . רק שנצמח עיי פעולתו איזה מלאכה אח״כ. מבו״ה גליך להטעס יהי׳ פ״ר . והוי כמתכוין.
 אבל הכאהא קא מטין לעשיר, עיקל המלאכה דהוה שחיטה. ווה פצפ המלאכה. רק לבעיין פלא יהא
 קלקול. וא״כ כיון שמשכחת ליה איוה היקי! לא היי מקלקל וחיי•: נל עצפ המלאכה אףאסטומדוצות
 שאיני דיצה בהתיקין. ועי׳ ה״ש לקמן סוף פ״ב בחידוביס : כי׳ ג פק״א . לענין שגגת •שבה . והיה
 לענין שנגת מלאכי.. עי׳ רמכ״פ ולח״מ לפיתות כיי כגופי,׳ מוחלקין •י שםס״ז מפגנוה הל״ט.
 צ״ל הל״ח: שם סק׳יג . רמב״ם כס הל״ח. צ*ל הל׳ג: שש סק״ג. לא מפכח: לה כו׳. ולמה לא
 משכחת לה כזלע כמה פעמיה כפבתאחת בשגגה מלאכה. אי כשגגה שכת. ירח״ר נידע לו פורע פעכ
 אתת. ואח׳׳כ נולעלי על פעם הכי. כמו כחלב ככתכ בסמיך. ועי׳ למכים פה ס״ו הי׳ ׳

ר. למב״ס ס״ז משית כו׳. לא נמצא פס. ופי׳ כ״ה משכנות הל״א דקלה לזה ידיעות מחלק«  שם סק׳
ט ח , ודשת רש״י וטס׳ רהוא רק מדרבנן. יא; זרע גמקיס ; ׳  הןורע הו׳ חיינ משום תולש ט

 למיי

 כלכלת שבח
ד ליטע . כונס ריטשלמי לזלוע פממנין כמו לאמר שם כ ׳ ׳ ליטע סממני! כו  חי׳ א כירושלמי ט
. ולאיה לזה ובירושלמי נופ^ קאמל פס נושע ח״ב מטס זורע עיש. ופי׳  וכריתה של חט:
 כזה בתום׳ ביק דף ב׳ ע״א ל״הילי״א. ובששמ״ק ובמהל-יס לובלין שס. וכפר׳ח שנדפס מחיש:
. ועי׳ למב״ס פ״א מהל שמיטה שקלא לזומל תיללה: שם לההם לאכילה . מלאכת ׳ ו  שש כוומר כ
 שיח; להוה גמשפן. כשממנים היה והו״ל לתשמיש. ועי׳ רש״י שבת לף מ״ט ע״כ ל״ס סס: שם ונהי
. עוד חילוק לעני[ צילוף. לאב ותולדה שלו דצט־ף . ועי׳ ילושלמי ׳  לאין חילוק גץ אג ותולדה כו
 ריש מכילתי; הוציא חצי שיעול חייב . ועי׳ תום׳ עילוכץ לף צ״ח עיא ל״ה והאמל כםה׳׳ל. לזליקה
. ואס ׳ ו  והעילה מצטלפין: 0י׳ ב אופן המלאכה ס״ק א׳. אבל אס פניהם כל רחל איש יכול כ
ס . דבריו תמוהים מ ׳ ו  כיא יכול פ;יהס פשול־ם כצ׳ל: שם סק״נ . אי שכבה כו׳ שיהיה הופך כ
. כ״ככח״א. נ״לטי  נמכבה שיהיה חיש־ הוי מפאצל״ג. ידוקא נלטשית פחמים: שם סק״ג. ו
. התילש בשמאל חייב. ועיין כפר קובן לענ־ן מוחק בשמאל: ׳  וכן הוא כהופפ־א פרק י
 עובה לחיל. אופן המלאכה תנאי ;־׳. וראייתו מזמוציא בשמאל לחייב. עיש מיש בחידושי.
 ״יש להיסיף על זה עוד. וחידוש ראיתי כעת בהגהות הגאון אלעזל משה הולווין וצ״ל א־ד״ק



 סהי תפארת יעקב שעי טז
ח לא שיין חגורה. מפא״כ הנא לגב• מ . דשם הוא משים חיולה. ז  נשרבעלמא. לא המתי
. לט״ז סוס״י שלי׳ן • עי״ש ׳ ו  גוזז. ועי׳ מכתת חיטך גמלאנת קיצר: שש ולכן יש ליזהר כ
. א ״ . ול״י למה צריך לראיה . הא מנואר בסי' ש״מ. והוא מ;מ׳ עילינץ . וכםי׳ בכ״ח סע־ף ל ז ר  מ
 ונם למה לי הטעם משוס דאיתקש לקרקע הא בכל בע׳ח אסור כמיפ בעצמו. שוב אח״ז מצאתי
 גמנח־ חיטך שהעיר גזס: שם מיהו נגוזז. וא״צ לשער סטיר . עיש םוס״י שיג נשם הריגיפ:
 שם תולדתו התולש טצס מעיף חיה . או מתה י שם החותך יבלת אפי׳ גכלי שטור. המימ פ״ט

, ועיי תוס׳ פסחים דף סיח ע׳ב: ג ׳ ק  הל״ח הטח זה בציע. ולזה השכים המ״א סי' שימ ס
. עיי מיא סי׳ ש״ב ס׳ק כ״נ •י שם מיהו ן . נם בקינוח ידיו הדי! כ ׳ ו  המלבן כו׳ אכל לנגב כ
. ׳ ו  כפרוחצץ תינוק כו׳ , עי׳ מ״א סי' ש״ב ס״ק ס״ג: שם שלא יקפיר על המיס כ
. וכמדומה שטעה אגב שיטפיה בפשט דברי המ״א, י  מריו איכס מובנים. ע״ש במ•^ סוסי

. וצ׳ל שכ״ו: ס י א . סי׳ שכ״כ. ט  שם ם״
. דחייב. . די,׳ זה לא נ״ל כלל. ולא גרע מקורע בחמתו. ועל מהו ׳ ו  הפוצע כו׳ ויפה אמר כ
 וצ״נג בזה לדידן דקיי׳׳צ כר״ש ועיי מיא ס" שטיז סיק fp . וסי׳ רע״ח. ועיי תוססות

 שבת דף קיו ל״ס בחובל:
 המתיר כו׳ כתונת כו׳ ומותר לסתירו בשבת. כמיא אוסר :

. ׳ ו . ט״ס. ונ״ל או שציי: שם דברים שאין במינן ניצור כ ' . ותפס־ חז שצדו ט ׳  הצד כו
. וזהנעלס מבעל  וכן חגכים לדעת הרמג׳׳ם פיי הל׳ כיד ע״ש. דלא כ־פיי דף קיו ע״כ
. עיש מ״ש בד״ה כצד מגביה [ומשמע דבאלם אף אם צריך לתופסו מ״מ לא שייך בו :  קרב; העל
 צירה]: שם אבל מותר לזרקן למיס . מג״א שם. נמ־-כ׳ת העיד על מה שלא ראה. זפ״ש כפימ. יעת״א:
 הדוהט כו׳ חייב. ומפמ״ג יו״ד סטיו ב:־•־ סק״ג שכתג דין חדש. דאם שחש בשבת עימ
 שימצא כשיר:. וכמצא טריפה פטור. ולכאורה נעלם ממני רברי התום׳ חולץ דף י״א
 ע״א ד״ה אבל. ואולי קושית סתום׳ היא לשי הס׳׳ד דלא אזלינן בתר רובא איכ לא שייך לומר דשחט
 אדעתא דכשירה. דהא כולם עומדים בספק. והפמ״ג כתג זאת לפי האמת דאזלינן נתייר . שיין
 לימד לחשב בימצא כשירת. אולם עי׳ לנחות דף ס״ד ע״א . ונלמנ״ם שם. ותראה דגיתנ״הו
. וציע לפנין דגים אם יש נהן משוס הובל. ׳  למריו פ״ש: שם החובל באלם גהמה וחיה כו
 ועי׳ לף ק״ח ע׳א ליש לזן עול. ועי׳ תילע״ת שהקשה על הלמב״ס מ״ט לא כתב בשוחט שחייב
 נמי משום מפלק . ע״ש. ואינני.מאה טה קושיא כ״כ . לאין לרך הרמב״ם למנות כמס חטאות
 חייב על מלאכה אחת. וכן לא הביא הא לף ע׳ד ע״ב. סאי מאן לעביל חלתא . האי מאן לשביל
י זורע  חביתא. מ״ש. והא .דהכיא דזומר וצוין לעצים חייב שתים. היינו משום דמיילי שס נדנ
 וקוצר. משי״׳: כתב לכמלאכה אחת יש בה מטם זורע וקוצר . ובפרט דהכא נכי שיחס סחחיל
. בין כשחיטה גץ כנחילס ׳  הלמב״ם וכתב כל הניטל כשמה לא׳ מכל ככמה חית. ועוף . ולג כו
 ח־יב. וגבי דג ליכא משוס מפלק לטטתיס דהא בעינן ג״ק. עי׳ לף ע״ה . ובזה ל״ק נמי מס
 שהקשו מ״ט לא כתב נמי מטם צובע מיהו סדין אינו מספיק להון קושית הנלע״א דהא קושיתו
 יקשה ג״כ על הגמלא. דקחשיב גבי שוחט משוס צובע ומשום ננ״ש. ואמאי לא חשיב משוס מפלק:
/ לעיל: שם אכול י  הממחקו כו׳ הממרח מנעלים כ!׳ חייב משום ממלח. ואולי נם משוס צינע • ע
 למיג״ש . לענ״ל יש להתיישב נזה . עי׳ מ״א כלצ״נ ס״ק י״ג. ולקמן גענין אסילה לעובד כוכבים
׳ על רצפה שרי. ליהא. עשס״ט. . ובמלאכת־ שבת אות ס וכ״פ בזה: שם אסור לשפשף ט  אות ה
 ומה שהניא ממ״א. היינו להמתילץ כיבוד. אבל לדידן דאסלינן כיטל גס גמלוצף אסור :

 המחתך מ׳ המממן חתיכות לפת כו׳ . כן כתב כח״א:
. ומשמע דלושס בשמאל. פסול . טון ותולוס וכותב הוא ׳  הכותב כו׳ חוללתי ליבם כו

 גמ״ש בגמלא דלל״י לושש בשמאל ח״ב . הייני משום לנדל רושש אב בפ״ע . וכן מיכח
 מלאיצטליך לאוקמא מתל׳ כר׳י הא ת״ק נמ׳ מחייב בלושס . בשיש הלמב״ס. אעכצ״ל כמ״ש : ק
 אמת שדכלי הלמב״ס נלאים סיפך קצת מלבלי הנמלא שש לף ק״ג ע״ב. דקאמל ל״י וכי משוס
 כותב הוא חייב כי׳ לפיכך אס שרט בליטה חייב. משמע דלח״ק פטור. וכן משמע טלושלמי שם
 דקאמל משתי סימניות מני ל״י היא. משמע ללת״ק פטול . ופפיה״מ שם. ואין הננה לדבליו.
. ואח״כ לשס שני לשימוש ׳ . וכצ׳ל. ותועלת הייתי כי׳ בשכתב כתיכה כו ס ״  וכמדומה שיש שס ט
. נדהו (סמ׳ש לעיל הימ״ל נ״מ בלושס כשמאל: שם הסול לחבלכו׳. מיטין ד״כ ׳ ט ת ח  בהעלם א
. לאיה זו לא הגנתי. ועי' שם לף י״ט ע״א . וכי מפני פתנו מלמין נעשה מעשם ע״ש ודו״ק: ׳ ו  עיא כ
׳ חייב מטס ממלח. ח״כ למה נתן שיעול ב׳ אותיות. לזהו שיעור  המוהק ט׳ גטף שעוה ט
 גבי מוחק. לא בממלח: שם חסיל לשטל חותס אפיי ע״י עובל כוכבים. שם לא נוכל
 עיי עוכד כוננים : שם מיהו נ״ל למותל לומר לעובל כוכבים לקלוע הנייל. ליי הא מוחק וקורע
 פניהם אינן חייבי; אלא ע״מ לתקן. ומ״ש דמחיל קולע . טסיממוהק , וגס על הרבב״ קשה למדוע
. ועי׳ לעיל במלאכת קולע בסוף. ואולי כדי לאכול  ליכאבקורע נייר משוס קורע. וע״ש בסוף הס״
 שאני. ואפשר דלקלזע העול גס פש אסיל. לק לקלוע מעל הכלי. ועי׳ במלאכת מתיר. כעת ראיתי
 בספר מפנה ברורה פנדפפ מחיש . פהעיר קצה בזה : שם בש״ז ס״ס. ט״ס וצ׳־ל סי״ד:
: . אינו מובן . ואולי צ״ל לקרות. ועסיט ותטן י  שם וכמו דפדט מה״ט ליגע בהאגלת כו
. לשונו מגומגם קצת דבטרה תחתונה חמיל יותר : שם משום ׳  הבונה כו׳ אס לק צידד האבן ט
. הרי ׳  מכה בפטיש. זהו להלמכ״ס ולפ״פ משוס כונה : שם וכטגוו הבית לאסול ט
. עמגיא סי׳ תקיז ם״ק ט״ז: ׳ ׳ במחובר כו  ההם מותר עיי עובד כוכבים ע״ש: שם אלא ודאי ט
 שם הטפח כיו כו׳ חייב מפום בונה. מפום מכה בפטיפ. כן הוא ברמב״ס שם ובגמרא. מי׳
. ם  מג׳א סי׳ ש ״ד סק״ג. מיהו בירושלמי איתא מפיס במה: שם דאשי׳ סדן כו׳ אס הוא קשור מ
 שם כתוב לאפי׳ אינו קשור אם הוא לזמ; מרובה: שם ירוקא בעטי לזמן מרובה. ועיי בספר
 עטלת חכמים פ״י שהאליך בזה. ועי' שיטה דף מ״א ע״א גבי פלשת המלך דקאמר שס דביויט א״א
ט. והא ננין בימה לשעה הוא ומשמע דהיא לאולייתא לאין שנית נמקדש : ׳  מפיס לאינו לותה י
ס. יצ״ל ארעי: שש חסיל נהנית כיהף פל תינה ליקה שיש נה טפח על טפח  שם בנין אליגה. טי
 שמוך לגג. או לכפות כלי שיש בס טע״ט סמוך לגג כשתיט קטפה בצירים. כצ״ל: שם הן אמת
 פרמג״א שט״ו הקיב. צ״ל י״ב: שם אולם זהו לעת הרייף. וכן הוא רעת הרמביס •י שם סתם
. כגל ׳ ו . ופי׳ סי׳ רמ״ו ס״כ וטיק: שם ואץ להקשות מטבע כ ׳  כמי רגלים למר ט
. ועי׳ תפוגת נודע גיהולה מ״ה אורח חיים : שש וניל לטעמא מפום דמיחו׳ ט׳ ה ״ 'ל י ב לע ה  ב

 סכ״ה: שם דמזתר לצאת. אזל׳ מייד בנשאו לכבוד: שם ד״ה מחצה כו׳ ותו נ״ל כו׳ להתיר ע״י
. הא כתב בסמוך ומחיצה שאינה קשורה למשה אינה כתוש שום דבי: שם איכ למה לרשיי ׳  כו
. ג:גת לף קל״ח ע״א כתג באמת משוס למחיצה לא חשוב אהל. ועי׳ לשיי שם לף ׳  עילוגץ ט
 ק;״ה עיג ל״ה פאץ עופץ וגגליון מיפ בפס הר״ן. ועיפ במהלש״א. וכמהל״ם: שם אסיל לסזל
. לעיל כתכ דמותל. עי׳ כמלאכת חילש : שם ל״ן ע״א אסיל לכבל את הכית ׳ ו  חול כוי או בבית כ
 מסוס אפיויי גומות. למולה ד״פ גסיר ולא ימות. לפון לש״י שגת דף קכ״ד ע״ב ל״ה!כל.
 ועי׳ חוי״ט פ״ג לביצה מ״ז מ״פ עליו. ולפמ״ש גגציון המהלפ״א לף צ״ה עיא גתים׳ ר״ה המכבד
 לקימ. דאטיג לטי פ״ר מ׳מ לא הוי אלא •חופר כלאחר יל להוי לק מדלבנן. וגזה מיופג מד מה
 שפקפק פס נהגהת נימוקי רי״ב. עיש דלש״י לשיטתיה דס״ל דגררגנן לית לר״י דשא׳מ אסור. כמ״ש

' מי חייב ט ;  הטס׳ בשמו דף מ״א ע״ב ל״ה מיחס. וזה נכון בם״י • שם המגעיל כו׳ ונ״ל ט׳
. ׳  היינו למ״ל משאצל״ג סייג. כמגואל גלמב״ם ס״ז משגגות הלי״ב: שם לליתא כו׳ ג״כ חייב ט

, יפ׳כ ל י ם כן ג  לוי לזריעה. עשנ״א פיק לכלאים נפם הילושלמי. ומשמע לה״נ לגני שבת י• ש
ם פיללו  הח־א. ועיש שחולק על כמ׳׳א. ואולם גתפוכת ללנ׳ז סי׳ אלף והלי׳א דעתו כהמ׳׳א: ש

 פס גשמים. ונמקיס לליסח לגלי בני אדס מיתר:
ש כו׳ המדיר חייב. מדגלי חוס׳ גיטין דף מיל ע״ב ליה פניט״בה מפמע לכאולה להוי ר ו ה  ה
ם משום הולדות חולש . ממט לא חשיכ המשקה מים לזרעים לחיינ  לק מולכ? : ש
ם וכיון למקלקל כוי  משים חירש. כמיא סימן של״י סק״ה . ועי׳ לעיל ס״א ל״ה אכ מלא" : ש

. וחפלת וכסית ׳  (מ״ע מותל. וגזה אמלת׳ ל״פב הא דאיתא כפ׳ תצא ויד תהיה לך על אזרן וגי
. ואיך היו עושין בפבת , ולפמפ״כ ניחא. מיהי אס נימא לצולך מצוה הפיבתיקין אכת׳ קשה . ׳ ו נ  ו
ם ובטמוניס כעפל וחול כי׳ שי׳א ס״ט. שם מיילי  יאולי היו מכינים פסל תיחוח. יעיל י׳ל: ש
 התבן וקפ. אבל בחול עפר מבואר פם בפ: המ׳ימ לאפור. ולק המ״א מפקפק בזה. ואולי כונתו

 בחול יפפר תיחוח שאין בהם משים גומא רק שהם מוקצים:
. טיס . וצ״ל תשיעיות כמ״ש גסנזין במ:'אכת הלועמל ׳ ׳ וי״א ר׳ (חמישיות) גיצה כי ר ט צ ו ק  ה
׳ יכנסו ו ם צלול כ  והמחבר ספר תו״ח על ח/א. העתיק כמיפ כטעיח ולא הרגיפ : ש
י: . ליתא . אלא ככד שולש קטן. וכלמביש ש״ח הל״ג. וכיכ בעצמו לקמן ספ׳ ׳  המים כו
ם מלאכת קיצל. ואפי׳ קצל פילוח פיגפו ע״ג אילן חייב. ועי׳ תיש׳ שכת דף ק״כ ע״כ ל״ה  ש
ם התולש ככף או רגל זבוב אי כשר מכ ל גע״ח חייג משום קוצל. תמ־הני דת־ס ליה  במחובר: ש
ף .  פיסת הילופלמי במקום שהש״ם דלן פליג פ*ז. ולדבריו הו׳ל להגמ׳ לף עיר ע״ב גבי התילש כ
 למימל לחייב איבע חשאית . ונם אין יפלנס גמלא עלוכה עירונין דף ק״ג ע״א גבי ח־תכין יבלת
 לקאמלדביד ליכא אלאפטת הא מ״מ איכא מפיס קיצר. ועי׳ מג״א סי׳תצ״ו וגנתהיח שםים״
״א. ועי׳ רש״ש פבת לף ציה ע״א ובעירוכין ק״ג עיא במשנה. יעייפגת לף צ״ל  תקכ״ו סיק ׳
 ע״ב י ובאמת מפתסקנא אפ בזבוב וכלימה פייך נהו קוצר. או גוזז. המו ראמרינן גבי צילה.
ם אסיר לעקיל  בלבל פאין ללכו לטל. לא׳ח מפוה צילה. ה״נ גגי קוצר ללא פיין בהו וציע: ש
. עי׳ מיא סי׳ :י״א ס״קכ״ב. יעי׳ לקמן בכללי מוקצהאיתג׳: ׳ אף שלא הפליט כי׳  ט
: ׳ ם ונמג׳א ב״ה פ״ק י״ז. צ״ל ס״ק ז . יכן סי׳ שליי נהג״ם : ש ׳ ׳ פפ׳׳ז כי ם יכ״ש דמזתל ט  ש
׳ . כיכ השיאסלמ׳ו ס״ק **נ ע״ש. וכן ת" הכיי כעצמו. ועיץ •פ״שפ״ה לביצה פ״ו: ז ם נ״ל ב  ש
. עי׳ מג״א ס ש״מ סקט״ז וצ׳ע . ועיי למנ״ם פכ״א ׳ ׳ והפילו פלא נמקוש גידולים כו ר ט מ ע מ  ה

 הלכה י״א . ועיין ח״א:
. ועי׳ לף קמ״ס ע״א. ודג לצילו אפי׳ לקעלהאסול. ׳ י ש ודגים לא מיהפב• גלולי קלקע כ ד  ה
 ולכאורה תמוה. הא אין דישה אלא בגדולי קרקע. פוב אח״! נדפס חידושי חת״ס על שכת.
. הט״ז לא הזכיל טעש זה: ׳ ם ולפי לנלימ ט׳ פםוחט כל המאכל כו  וראיתי פהרגיפ גזה: ש
. כ״כ הרמג״ם. אבל מדגלי שארי פופקיס מפמע דהוי ׳ ם בחילב כו׳ אסור לל, מללנגן ט  ש
 לאיל״תא . וגפלט גנהמה העומדת לגדל. עי׳ תיס׳ ול׳׳ן יאו״ח פי' תק״ה. ובאחלוניש שם :
ם אמנם־תוס׳ שכת דף ע״גע׳ב כו׳־ הילדה . המיא כתב והיה : ש ׳ ם ומה* ט כיש למותל כו  ש
ם המובל כו׳ לם כנלוגלת. ללש״׳  וממחק. ועי׳ תום׳ פס דף קמ״ו ע״ב ליס חולב בפס ר״ת: ש
׳ וחייב. לפאר׳ פוסקים פטור. ובפרט למאי וס׳ל ם אכל החוגל ט  וכוש׳ לא בעינן כגלונלח: ש

 כלבי שמטין במשאצ״ל:
: , ט* חיא. ותשובת רבי עקיבא איגל פי׳ כ׳ ׳ ׳ ונ״ל ט ה ט ר ו ז  ה

ר כו׳ לאליכ אפי׳ לטלטל כו׳ אסיר. לרעת הטול. מפא״כ להלמב״ס. ועי׳ מג״א םתק־׳י. ר ו ב  ה

. ׳ ם ותו נ״צ דשיעזר כי ם תולדות בורר כ!׳ או בשיכון. ציל אז כסיט;: ש  סק״ל : ש
. עיי כאהגר״א סי׳ ׳ ם ואילה׳ק כו׳ לזהו כיבוסו כו  עי׳ ידפלמי דפופ זיטאמיר לף כ״ט ע״א: ש
ם הפול לסחוט ם איל ט׳ מותל לסננן נמפמלס . ע״פ נמג״א ס״ק י״א: ש  סי״ט׳סיק י״ט: ש
ם ומכיס נ״ל כוי ולא יסחט. כמדומה . המיא אוהל. ע״פ ס״ק ז׳: ש ׳  כו׳ אם לח שרוצה ט
] אף להרמבים מותר לסנן יין אפי׳ במשמרת . . [אות ך ר ל  פציל או יסחט: מלאכת גורר. תוללות ט
. םי״ט י״ר . ע״ש גמ״א לוקא להניח. איל ׳ ם ובלבל פינית קצת משקה כו  ע״פ גגהנריא: ש

 לאכול לחלחל שרי:
x ׳ i ומשמע לשיעול גלוגרת הוא כתבואה ולא בקמח אחל שנטחן. וצ״ע גט . ׳ ו הן כגלוגלת כ  הטו
 אה מפערי) כקמח קודס שנתן ט מיס או גה המיה מצטלף. יכן גבי אפיה שדלך השה
ם מסתפק רמגיא  לתפוח אס מפערץ לאחר אפיה. כעת מ?אתי במנחת חיכוך פחקר נזה: ש
. ׳ ם דהתס כל טפול ט : ש ס . כבל הרג יפ בזה המ״א פ ׳ ם נ״ל ט . צ״ל לב״ב•' ש ׳ ו  לפ״ב כ
. י ם דהו״ל עובדן דחול פס סי : ש נ י  יכיכ בנתה״חפם. ועי׳ מיפ המחבל סיג למכות אות ל
. ביבפ. אפילו ׳ ם לטל מבחון כו  שס לא נזכר מצה. יעי׳ שי׳ ת־,״ל סעיף ג׳ ובבהיש שם: ש

ם הו״ל מלבן ש׳ב פ״ד . צ״ל ס״ו:  לשכככו מבפניס אפול: ש
ד כו׳ מדהוה טלהו במפק . ציע לס״ז מיט לא חפיב מנכש לאי בפ״פ מלהוי נמשכן: ק ר מ  ה

ש אס:ל להפתין מים לטיט. לכאורה לדעת הראב״ד גם להול אפול: ל  ה
. שכן קלש סנפל בו ררנא מטיף לתוכו אבר וסותמו. ולכאולה נ ה כגרוגרת. עג״מ דף ק״ב ע״ פ ו א  ה
 לפין יהא חייב בבישול בנ״ש . ולא לבעי כנרוגלת להא זהו נמי בישול כיאמרינןמה לי
 בישול פתילה מה לי בישול סמני;. עי׳ שנת דף ק״ו. ועיש בהוס׳ ל״ה מה. מיהו לכאילה למה ליה
 לה:מ׳ למימל מה לי טפיל פתילה . מה לי גישול שמנין. תיפול, ליה לנישול פתילה גופא היה כמשכן.
 כדאמלינן הכא דהיה מטיף לתיט אבל . וי״לןוע" •במות דף ל״ג טיב אי גהקטלה והאמל ל״י
 הבערה ללאו יצאתה. ולכאורה מיט אינו חייב מפיס בישול וציל לנלל מבשל הוא היכא לאחל הבישול
 יהיה ראוי לאכילה או למלאכה . משאיכ בהקטלה טנתו פיפרפו לנמלי. הוי לק הבערה. טב מצאתי
 כנליץ הפ״ס פהלניש כזה. ולפמ״ש המל״מ לבמליחר. הקרנן חייב מטם מעגל. א״כ הומ״ל דמלח
 קודם הקטלה . וחייב משום מעבד]. ועי׳ מנחות דף נ״ז ע״א מלין זה. פ״ש בגמרא ובתופ׳:
ם וללא כמשמע מח״א. ועיין פמ׳׳ג סי׳ לנ״ד. וכא׳א ס״ק י״ל. מפמע כח׳׳א. ועיש  ש
. ולכאולה מהא לאמלינן יפ טפול אחל אפיה ו  בחילע״א פכתב כהמחכר. ועיש במ״א ס׳ק כי
 ימכוחל בפמיך. והא מ״מ הוא נאכל כמות שמא מ׳ קורם בישול ויש לחלק ורו׳קוטי׳ ם׳״ פי״ח
 סי׳א בהנה״ה. וכמ״א פ״ק ל״ז. ופי׳ אשל שם פכי להויא כהח״א הנ״ל. וכן הוא להליא במשבצות
ם המתיך כו׳ או חמאה חייב. הא כתכ  שם סק״ו יכן הוא ג׳כ בפו״ע של הגל״ז. וצ׳ע בזה: ש
ר. ובלמב״ש לא נזכר חמאה: שםואילה״ק כו׳ ׳'ל  בסמוך בשם הרמב״ש ללגלפא״נ טפול פטו
: . לא לאה לכלי המ״א סמ׳׳לס״ק כיו ע״ש. ועי׳ לקמן בכללי הטמנה אית א' ׳ ז  דהכא שאני ב
, פס הותך פלא ע״י האור . אבל היכא פכהבפל ע״י אול ׳ ם ולאיתי כו׳ ככל הותך מעיקלא ט  ש
ם וכמו׳׳כ אמלינן ם יה׳כ הראביל. וכן הוא בלמב״ם פ״שהל״ו: ש  איש לאיה מבאן לוה: ש
טע״א לשוס פדףכ׳ . לפנינו הנילסא באופן אחל. עי ׳  טלושלמי כו׳ האי מאן דשחיקחפף ט
 זיטאמיל. אמ:ס לא ׳לעתי מיט לא הביא דבלי הילופלמי שם גאותו ענץ המתיך אגל חייג משוס
ם לכן הפול לכטפ צמוקים טין או ליתן מיס  מבשל. מיהו לפמ״פ לעיל בסמוך אינו ראיה מפס : ש
. או צייתן יק במומן. ע״פ ס ל . כמלומה פט״ש הוא. וכצ״ל אסור לכטש צמוקים מ ׳  בחומן כו

 בט״ז ובםפל ח״א:

׳ מלמה ליה עוקל דבל מגידולו. וכן הוא להליא במ״א סי׳ הצ״ח ם״ק כ״ב. . נ״ל ט ׳ ו ן כ ן  הגו
ם בכולן חייב מטס עוקל. ועיי םמ״נ סי׳ פ״מ סק״נ ולבליו צ״מ:  ועי׳ מחכ״פ פכ : ש
ם מיהו כתולש שפל מטר מתה חייכ. עי׳ מג״א סי׳ הקפ״ו פ״ק י״ח. ורמיתו מהא למחתך  ש



ד ע  >*י תפארת יעקב מ
׳ ולולב ס  לא כ״כ: שם והיה גשגת דמיש . מ״ש במ״א, וגסי, הקטין סלרי : שם וה׳׳ה ט
 ורט״ז סי׳ הרנ״ח. ע״כ גמפנצות ובסידור מאון מניםא : >זם סי׳ י״א ומאוס? לסטו. וע׳׳ש במ״א
: ד , זעי׳ סיג אות ;׳׳מ שפסק מס בהדליקי כאותו שנת ש ג ״  ס״ק י״ב. יסי׳ לםיו ס״ק י

 שם ואפילו צואה כו׳ יכול להוציאן. !הו לטיע שרי דהוי גלף של רעי:

 חני מוקצה
. ופי׳ מ״א סי׳ שיה סק״ש: סי׳ ג מוסר לטלטל גפני ד׳ דגלים ׳  סי' ב גםהיד כרי שי״א ס
. וטז׳׳נו משוס צולך אוכל נפש. סי׳ תק״ש ס״ז ע״ש: שם ואס לא יהיה לו אפשר ׳ י  כ
. פי׳ היש׳ שש מיג ע״כ דיה כבל מ״ש ׳  לשמוט כצ״ל: סי׳ ד משמע דאל״כ אסול לטלטלו ט
. פי׳ בגמרא פס ודבריו ׳ י . וחלאה פאין ראיהו ראיה: שם אכל ללילן רלא ס״ל הכי כ ה  ט
 תמוהים דמ״מ מאי סליו שס לליי ימפלש פס מפיס כיטול כלי מהיכנו מהך דכופץ אס הסל לפ;י
 האפרוחים. ואיצטריך לשכייי דקסנר מיתר לטלטלי. מ״ל לשבויי משום צעג״ח התירו. אע׳כולא
. ׳  מיקרי צפב׳ח: שם פרסיו ס״ט. עיש במ״א םקי׳׳א: שם או י״ל כו׳ לא כיי שלא ישכרו כו
. ועיקר תרוצו מבואר שם במ״א. ע״ש  שס איתא לסליא כלי שלא ישברו. ואולי ט״ס בדבריי כאן

 שכתנ לעכ׳׳פ משלטלן קצת:

 דין אמירה לעובד כוכבים
. תירוצו אינו מובן. ולא גרש מפיבז ׳  סי׳ ך, נ׳ל דהחם נהנה :1׳ זהייט קליאת הכתב ט
 כוכגיס שהוציא פילות מהקרקע גשטל ישראל לאפור. כמ״א סי׳ תקייח סק״ל . וגס לא
 גרע מהא להוגא מתון לתתוס. ועי׳ אשל סי׳ שיז מס שתית גזה. ועי׳ מ״א שי׳ לעיו סקיא .
. לא מצאתי שם למז מזה. ואולי כוונתו לסי׳ ׳ ׳ לע״ו ר  ועי׳ סוף מלאכת חירש : שם וכן מותר ט
 ש״ז ם״ב. יס״ס הוא. אבל נלאה לפס גשסת מיילי. נם דן כלאפין >א נלאה לי וע״ש כמ׳׳א ס״ק
. ועי׳ גמ״ח סי׳ ש״ו םק״ז רכל ׳ ״ד. ובח״א כלל ס״ג : סי׳ ו כמקים פסילא כגון בלליקה ט  י
. ל־י אנה מצא זאת, ולא ׳  שטת שרי כמקים הפסד גדיל: שם וכ׳יש שיכיל לרמוז לו שיכבה ט
 גלע הכל הלוצה יכבה שכ׳ בסמוך. ועי׳ בדיני אמילה לעובד כוככיה הי י י׳: שם דמצות לאו להגות ניתנו.
. ובאו״ת פ ״ ט א. ועי׳ יו״ד ס״י יבמדע״א מ״ש על ה  דבריו תמוהים. עי׳ עיליט! דף ל״א ע׳

 סי׳ שפ״ו. ובמ״א •שש םיק י׳ י״א, וננתה״ח שם :

 דיני מלאכת שבת
׳ . פי׳ כים״ שכיה כט״ז מש׳כ כפס הטול כשם  סי׳ א להלי אינו נהנה מגיף המלאכה פל שכת ט
פ: שם יתו  הרמב״ס ופי׳ בסהל קרבן נתנאל ס׳ מי שהוציאוהו ם״ב שהזכיל ג״כ סנלא זאת. ע׳
. ועי׳ הגהת הלפ׳פ פכת דף פיג ע״ב על המשנה לאבות מלאטת ׳ ו  ניל להרי לא אמי מעפיו כ
 בפס סק״ע: שם א״כ לקמ׳ל. 5׳ל א״נ לקמ״ל: סי׳ ד אסור במוצ״פ. וע״פ גבאהגל״א סק״מ :
 כי׳ ה לאפיקי פו׳ לאסור בכדש״י. ומ״ש מכא שכתב גפמוך לאס נגמלו מכ״שלק פהיו צריכים
. כמיא לא כתב רק ׳  היקין מועט . מותר להפתמש בהם : סי׳ ן לאכול המאכל ולשתות החמץ ט
 לימית בהן להריח את הכלים : שם נ״ל ללפכיא לפיטתיה כוי. ל״י הא רץ זה הוא מתה׳ד ולא
 מהלפכ׳א • ונעיקל קופי׳ הט״ז. נלעניל להא דאסול פ״ל הוא משים לאזלינן בתר מעשה ולא
 בכל מחשבה אף להזא אינו מטין -למעשה האיסזל . מפא׳׳כ פ״י עיגל טכטם המעשה אינה אםולה
 בעצם , רהעוכל כזכביס אינו מוזהר. רק האיסיר היא מפוםלהמעשס מוכיח על מחשבתו פליפלאל
 דניחא ליה במעשה שלו ומיחזי כשלוחו. וזהו היכא להמעפהטלו אסיר. משא״כ היכא לפתיכה ביי
 גיכ מעפה היתל א״כ אץ כאן היכחה פל מעשה האיסול להיפלאל-אינו מכוץ לק על ההיתר שבה.
׳ ושרי. ועי׳ פנח לף קל״ג ע׳יא:  ואיכ אין כאן לא מעשה ולא מחשבה ודי״ק: שם חימום א׳ ט
. ועי׳ מ״א סי׳ רנ״ג סק״ו בשם המרלכי: שם מותר לטלטלו ׳ ו  סי׳ ז אםיל לו כוי בכד שיעשה כ
 לק תוך ל״א. ציל אכל בלאו הכי מותר רק תוך ר״א. ועי׳• לעיל בכללי מוקצה שיה. ובכל*
 הכנס ס״ד: שם סי' ט והלי התס כו׳ שמא ילבה גשנילו. במקום לאיכא למיחש שמא
. ע״ש ככאהגל׳יא בפש י  ילבה בשבילו נס אם עשה לצור־ עצמו אסיל: שם סלע ראלת״ה כו
. אין שום הכרע ברבריהס שם . וט״ש ׳  הירושלמי: שם וכן רטתיני כעתז״ס כתבו בפירוש כו
 במהלפיא וחילוש גלול בעיני שלא הביא דנלי הב״י שם שהאליך בזה מהירופלמי עפ׳ה יי שם ותמוה
: ייי' יט ליתט במתנה לעובד כיככיס. ס י . לא ראה לגלי הק״נ ס׳ חולץ ס ׳  וכי רב אלא כו
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 שלא יחל לו מקום כו׳ . סוהל משנתו מה פפירש נעצמו לקמן פ״א מיז אות ס״ה:

 דן שביתת בהמתו ומחמר
. לפון הלמג״ם אסול להוציא חשא על הבהמה ׳ ׳ מסליט מלאכית כו  סי׳ א אסילין מן התזלה ט
 גשבת. ומשמע ליקא הוצאתי משא וכדומה לאיןלהנייחא. אבל מלאכה שאץ לה שים
ס טירחא. אולי  טירחא כמו שיש איזו מכונות שנעשה עיי הבהמה ע״י שהיא הולכת . ואין לה ט
 ראי! בזה מפום פכיתת נהמתו. ועי גפמיך אות ל׳ גשם התיס׳ משמע לכל מלאכות אסיר טון
 שהאלם מטיח איתס למלאכתו. וא״כ אס היא עושה בע:מה. ל״ל כס . וצ׳ע לאין נלאה כן
 מסתימת הפוסקים . ויש לעיין בהניח מפא על כ׳ כהמות אס עיכר בעפה דכאדם נכה״נ פטול. וכל
 פכאלס פטור בבהמה לא גזלי: םי׳ ו יפקירנה בינו לגין עצמי. ואף דגזל ולא נתייאשו הנפלים
 פגיהם אינן יטלין להפקירו. פא:י הכא דלא מטין לגזול גוף הבהמה רק לתשמישה. ועחילע׳׳א
 שם באו׳ח מה שהקשה נזה מ״פ. והס דבלים תמוהים. ואינם לפי כשפ״ג •י מיי ן להרי חי נופא
 א״ע . ואף שהחי לכוש בגדים א׳ח עליהם שהם טפלים לו כשגת פיי מ״ה • ועי׳ תום׳ לף צ״ל
 שדחקו א״ע מאד בטעם דחי נישא א״ע אמאי פטול ע״ש. ונלאה דגדל מלאכת הוצאה הוא שהחפן
 יהא נישא ממקום למקום ע״י איזה פיכה המנענע אותו ממקום למקום. אמנם מה שהחפן מתטלסל

 א׳ע ממקיס למקים פלא ע״י סיבה ייחרת . זה לא מיקרי הוצאת. וא״כ קישית כתיס׳ לק״מ. רגיי י
 זה אינו יכול וזה אינו יכיל. הא הת5ן נישא לנמלי ע׳׳ אדם כירך הוצאה. ונעשה המלאכה
 כשלימות. רק לעכין תיוג כאנשים מיקד זה שאינו יכול רק מסייע בעלמא. משא״כ הנא גכי חי

 אותו מקצת שהחי נושא א׳ע זה לא מיקד הוצאה כלל. וא״כ הרי חשל כאן ממלאכת הוצאה. זהו .
 דבר מושכל יזה שמעתי בימי טל ילדותי מש״ג הלב הגאון הנפלא מוהל׳׳ל ל ׳ אברהם שמואל זצלסיה
 הנאגלק״ק זזאלקזויסק. זלע דמדכלי התום׳ בדן של״ל נטעם דחי טפא א׳ע מפי״ה פטור משוה לזה
 יכיל כוי פ״פ. מזה לאיה דפרס שעט פטיליס אף אס אחל אינו גד ח־וכא כמו הכא גגי בהמה.
 ולאפוקי ממה שראיתי בפס ס׳ יל המלך פכפתפק בזה וסי״ה איני תיי רוצ״ע אם גם בזורק חי פטיר
 דלא אשכחינן לק כמוציא. מיהו אם נימא לזורק חייב איכ כמוציא נטי לא יהא אלא זורק: שם וקשה
. לולא מםתסינא אמינא לדוקא היכא ראדם עושה מלאכה טו״ב ׳  מלאמליק בפפחיש דף ס״י ע״ב כו
 היהפטור. לא גזרו בבהמתו. והיינו כיכא דהחסמןמצד המלאכה מפא״כדבא דהמלאכה נעשתה

 כראוי
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 א״כ לדידה נמ׳ יקשה בהיפוך. רלהפיסקיס דסכילא להו מלאכה פאץ צריכה לגופה פטור מא״ל:
 הכבה לפטיש כו׳ המנפח גכ״!. עי׳ י כמלאכה בינם: שם בשטיפה נקב כ״ש. עי׳ במלאכת גומ :
 שם נפיתח טת הצואל חייב דפים מכה נסשיש. והא לא׳מ מטס קולע מפום לכעיק
 ע־מ לתפור . עי׳ מ״א סי׳ שי״ז םק״י גשם הנ״י. ועי׳ תורע״א פכ״ג כמלאכת קולע וכגליון הפיס
. יכ״כ בח׳׳א. וככר כ״כ כמלאכת ממתך. ודע לפשוט דכל שיעורי ׳  לף ע״: ע״כ: שם מזה נ״ל ט
 למלאכות שנת כמו קלע . וגוזז. ומעבד. וכדומה אין נ׳׳מ אס הוא מגהמש אחת. או מכמס
 בהמית. לפטטא רמצטרפי לשיעור . יכן מצאתי אח״כ במנחת מיטך . מיהו מה שמביא שם בפס ספר
. ובעת פעכה מצי ׳ נ  הפ״מ להסתכק אס עפה חצי פיעור פל המלאכה. ואח״כ ענה חצי השיעור ה
 שיעיר הב׳. נשיף החצי פיעור הא׳. אס בכה״ג מצטרף. כיון דכבר נפרף. לא ירענא . הא גמרא
׳ פטור, מ״ט געירנא ראפקה א. אמר רבא הוציא אות אחת וכתבה ט  ערוכה היא . שנת דף פ׳ ע׳
. יצריך לעיין נפ״מ כי י  ייכתרייתא חסל ליה לפיעירא רקמייתא. וע״ש עוד הוציא חצי גרוגרת כו
׳ יכי . עי׳ כמלאכת מתיר: שםותמיהנ י יטפ טירחא כו ׳  יינו ת"י: שם ר״ה אפור להכניס כו
 א״כ יש הקנס פיתננו לכוחי, ע״י כוחי לא יקיים המצוה. ועי׳ מ״א סי׳ תמ׳׳ו כק״ג ובאחרונים
, ועי׳ יו״ד סופ״י פכ״ג בהנה״ה. ונחק יעקכ סי׳ תנ״ז ס  כס: שם ״וכל לצרף. עי׳ יד אפדם פ
 סק״ו. יבשו׳ע של הנל״ז ם־*!' י': שם אפשל לאתי עפה כו׳ ולחי ל״ת. שנת הוי עשה ול״ת.
 ועי׳ ל״ס ש׳ד מ״גז: שם אפפל פקנה לבטל. אין מנטלי! איסול בפבת. ועי׳ סי׳ שכ״ג:
 שם לבטל החלה כרוב. לא ידעתי כוונתו. וגם האין יגטל חמן בספח גרוב. יצ״ש:
 שם המוציא כו׳ או מוליך. לא ידעתי מהו. ואולי טנתו לגרור על מארן: שם או זורק.
ק הקפה כמחצית הפקל  עי׳ לפ״י לף ח׳ ע״א פהיו זורקי! מחטיהן ופ״ם בגליון הש״ס. ו

 סי׳ לס״ו םק״ז:

 כללי הטמנה ובשולי שבת
. פס סעיף מ׳ משמע לגם גמצטמין ורע לו שייך חיתוי. ׳  סי׳ א׳ וניל לוקא כמצטמק ולע לו ט
 אמנם כמדמה שלא לאס לבלי סמ״א פיק ל״ח מ״ש. ונסמוך הניא לגלי כמ״א. פוכ
 ראיתי פגמכצ׳ל דמיירי הכא בסמוך לאש ממש. דגרחוק גס נמטשל יבש מוהר. מיהו מס שהקפתי
, ועח״א: שם דפכ״סיפ  מסעיף ח׳ קפה. יע״פ סי״ד וט״ו ותכין פאי; מריו נטנים כאן
׳ יאפי׳ גכ״פ . אלא א״כ  צלי^כו׳. א״כ אפילו לא נצעק ע״ש: שם ואפור ליחן לח רותח לצונן ט
 הצונן מרובה. יז מותר ליהן חס לצוק לוקא. ע״ש ותראה פלא כיון יפה לדוקא באמבטי אסור
 ככ״ש ואם הצונן מלוטש מותל גס ככ״ר. וגס צונן לתוך תם. ועי׳ מ״ש נעצמו נסלכתא גטלתא
. אץ לעשות כן בשנת. עי׳ סי׳ שי׳׳ט סייר. ׳  ספ״ג: שם אכל ;״ל כו׳ ירוק ט׳ כל הלח כו
נ הק״מ מה שפקפק בזה: סי' ב אבל למן התנור בכ״ג אסיר . וע״ש נמ״א ס׳׳ק ר  ועי׳ אפל סי׳ ל
. פס לא נזכר רק לענין הניתו ׳  כ״כ בשם ה:״; פ״ש י שם ככ״ג מיתר להחזיר ע׳ג תנור כו
 ט״ג ר,לקע וע״ש פ״ה כהג״ה, ובמ״א פס ם״ק ל״ס: שם וראוי להחמיל. ומ״מ לאחדם שרי.
. לפמש רבנתבפל כמאכנ׳׳ל ומצטמק ויפה ׳ ו  ע׳יפ ס״ק י׳ר: סי׳ ג ככולם ים מצטמק ולע לו כ
 לו אסול . ולקלק בהל״; פיב לא ה״כ . ומ״פ אחיכ אמלינן לגרוף וקטופ פלי להפכות. תמוה מאל
 ולדידן לסכגין כרפ״׳ זל״׳. שדנן. אף באמי גרו״ק: שם לק נעיל היום גדול . טי׳ מיאסי׳
/ גחלים ט׳ לט״ט אסול. להמחגל יש חילוק בץ נפר ׳ שלח ע  מ״ג ס״ק ט״ו: שם מיהו ט
. ליתא. עיש בט״ז סקיח ׳  פול לגלי. וטיג גחלים אין חיליק : שם כמו״כ כו׳ לכי״ע אכול ט
 ונמ״א סק״ד יסק״ו: שם וכל היכא כו׳ אסול . כמצטמק ולע לו מותר: סי׳ ה כסה״ל.

 גמ״א סק״ס . ט״ס וצ״ל י״ח:

 כללי מוקצה
ה: ז . ופ״ש במפגצות ריש הסי׳ ציש נ , וין הקפה כאשל סי׳ בית 0״ק ע״נ ׳ ו  וקשה לי כ
. פס כפל עיגל כוכבים מייד . ועיי סי׳ ש״י סעיף ב': ׳  סי׳ א יראייתי ממ׳א כו
 כי׳ ב ולא חזי לקינוח. בזרקן לאשפה מכעןר יום אפי׳ חזי לקינוח, כשעיף ׳״כ כס יייש: שם או
. ל״׳ ׳ . צ״ל ס״א: שם דאפילו לצורך גופו כו ׳ סי׳.:״ז פ״ג י  נלה״ק. ע״ש גרמ״ח: שם ע
 דילערי מכמה וכדומה הוי ככלי שמלאכתו לייסול. דשלי לצזלך גופו ומקומו. ועמיא סי׳ ב״ח
 פ״ק ׳״א. ובמשבצות סי׳ ש״ו ס״ק כ״ר: שם וקפה כו׳ לכסות בו בהמתי כוי. עי׳ מ״א סי׳
. עי׳ מ״ש ׳ . כ״כ המשבשת רס״י פ״ח: סי׳ ג אס לא הפריש כו ׳  הקט׳יז םק״ f : שם אבל ;״ל כו
סר הנאה . תמוה. להא סהס יינן ל1סור בהנאה . י  לעיל במלאכת קיצר: שם וסתם יינן לאסוקי י
. ועי׳ ביצה דף כ״א ס ׳ טס׳ פסחים דף ל׳ ע״א ד׳׳ס אמר לבא ועליון הש״ס. והלפ״פ פ י ע  ו
׳ ה לא אקנ״ס לכל כבהמה. א״כ נס לכ״י  ע״כ. יצ׳׳ל דכונסו כזה״ז דמקילינן כהפכ״לי: ס
 לפתרי: שם משא״כ ט' לק מה פצליך לו. ח״כ אס לקט לחולה והחולה ח״צ להן יהא מותלץ לכליא
 עי׳ םי׳ שייח ובהגה״ה פס: שם ומסיפק דינו כודאי. ומ״מ א״צ להמתין לעכב גכדי שיעשו.
 ע׳ מ״א פק״כ : סי׳ ז או מכללן. ועי׳ כה״ש ש״ק ל״ל: שם אילם כו׳ לק לצולך גופו. ע״ש
. עי׳ מ״א סי׳ לס׳׳ה כק״א בשםהג״א. ימש״ש בחילעיא . 1 ״ ;  במ״א פק״ה: שם כרש״! סוס״׳ ש
 ומש״כ על דבריו. ותי׳ המחכר כאן לא א״ש גהפיסקיסדפ״ל ללמקצת שבת מותל לבטל כלי מהיכט.
 ט״פ נמ״א: שם תנאיכ׳ כוי היה מותר לטלטלן כוי. לפין הפו״ע שם להטית ולנער. משמע
 ללטלטנ להליא אכול. ופ״ש בחירעיא: שם אכל מותר לטלטלט׳, הייני כפדעתו לטלה גפגת;
 שם תנאי ד׳ כו׳ והזל ונפל לחון. לא ידעתי למה סוצלך יזה . יכמ״אלא כזכר זה ע״פ. וצ״ע
 אפ קט; יכול לאסור מטעס מיקצה דהאאץ לו כתשכה. עי׳ סוכה פ״ד מ״ז ותייק: סי'ה אסור
. אתרוג מותר לטלטל לצורך. וכן מותל להליח. גס מ״ש מקידם דנר פהודלק כו׳ ׳  לטלטלן כפכת כו
 או ניו״ט כו׳ אסול לשלטלו. ל״י מנ״ל לביו״ט אסול כטלטול. ועי׳ מ״א סי׳ לע״ט סק״כ. ובלבושי
. עי׳ שוש׳ דף מ״ד ע״א ׳  פרד כפ כתכ להדיא מיותר כטלטול. ומ״פ וכיכ נר חטכה שכבה ט
 ד״ה שמר דכנ״ח לאחר שככה לכו״ט אסור כטלטול. נס לאחר חנוכה עיש. וא״כ גס לל׳ש
 אסור בטלטול. כמ״פ בגליון הפ״ם לף מ״נ ע״כ בתים׳ ד״ס ואין נילותין ע״ש. ורו׳ק. ולפ״ז
. ורב כר״י ס״ל והא בפו מניה ררג מהו לטלטולי א ״  לכאורה אזלא ליה קישית הפ״ס לף מ״ה ע
 שרגא דחנוכחא כו׳ע״פ. ולפ״ל תאכהאגס לר״פאהול. ואולי דלר״ש ללא ש״ל מוקצה אףלהשמן
 והפתילה אס!ל ללא חזי למיני הבל מר שהדליקו ט שרי לטלטלו לצורך גופו ומקומו. להא חזי
 לאיזה תפמיפ. והףדהא איהקצי ביהש״מ. הא ל״ש לית ליה מוקצה. וא״כ מצי לנטל השמן והפתילה
 ויטלטל הנל. או למייל׳ שלא היה בו כלל שמן ופתילה בנל. ומלקאמל מהי לטלשולי פלגא הט׳
 המטלה שהדליקו בה , משא״כ >ר'י הואיל דאיתקצאי לכיהשימ איתקצאי לכולא יומא ודפ למנה׳ מ״ל
 מיכה ללא ממי ככל אי חנוק לטלטל הנל ליו תנאי. כמ׳ש איזה פושק. דא״כ מאי קאמל שעת הדחק .
 הו״ל לטלטל ע״י ככל ותינוק או לאתנו״ וגפ סהמא סוי כהתנו מחמת החבלים: שם וניל למ:״טנס
 אבוקת הגדלה. גלא״ה כלכת הגדלה אינו לק על הראיס ואינו כגדר מציה כלל להיות לזה אבוקה
. טנתו ׳  מייחדת.׳ והיינו טעמא לשופר לעיקר מצותו לשמוע קיל שופל . [ואולי מ״ש ונ״ל למה״ט כי
׳ י אמנם יש עול כו׳ דלריש מותר. נפלאתי הפלא  ללבד התיס׳ שהניא כאן משגת דף מ״ד]: סי
 וסלא מזוע (א זכר דבלי ההוס׳ דף ל״ו ע׳א ל״ה הא ר״פ: שם וקדרה כו׳ אפור לטלטל ז הח״א



 סדר תפארת יעקב מיעד

 משמע דגשניל היזיקא זיתיו לא התירו. ולכאורה מ״ש ממסים מורםא וצידת ;מש יגם בשביל יחיל
 שרי. וי׳׳ל. ועיי תום' ישנים יומא לליל ע״כ. ומשמע מגמרא הנ״ל רגם ב' :כותי! התירו. רלא
, ולכאורה קשה לדידן רקיייל כר״ש במשאצל״ג. גס נדי אמות ג ״  כמ״ש הר׳כ סיג דעירובץ מ
 לשתרי. וער״(. שזב מצאתי שהעיר בוס בסי ישועות יעקב וכ! נש״מ ביר־ שלמי ס׳ נישל, ע״ש
 משי׳ש. שוב ראיתי בבעה״מ ר״ל שתי' דוש אתיא נם צל״ש. ע״ש: בחידושים ס״א. אמנם
. . הא התם נמי גילוכ כגמ׳ ׳ ו  ק״ל, עיי היס׳ ד״ה בעשותה •י שם וקשה למה גליה כבקון ברייה כ
 אלא שבמשנה לא רצו לגליתה.>גס נראה דהתםנמ׳ יעשה ע״י עובד מכבים אס יכול. ועתוי׳ש
 ר״ש בסרא מש״ש. ורו״ק : שם הרי כל איסור כך הוא. לא מצחת׳ טעם בדבריו: שם מותר
ה וכי ובמל״מ סי״ח משבת: שם ותמיהנ׳ מאד  לגמרי מדאורייתא . עי׳ שבת לףמ׳ד . וברש״י ד
. והישיש ידו  כוי דפשור נהנתה ליד כוי. תימס על תמיהתו דשם מיירי דגושו עומד ברשות א׳
 לרשות אמרת. משא׳כ הכא שעומד הוא וידו ברשות אתת. ועי׳ תו״מ. וע״ש דף ציכ בג־ש׳י
. ועי׳ מ״א רסיי שמ״>. וסק׳נ שם: שם אף שחשא ישראל הוא. כבר נ י ה  וסושי. ומש״ש ע
. פלא, וכי לא היה לפניו לכרי התום׳ והלא״ש כאן: ׳  הרנישו ב«ה האתלוניס: שם מיהו מ״מ ק״ל ט
. גם כאן ש״ס וציל וי״ל : ׳ . וצ׳יל ואיל: שם או -״ל ט ס י . כמרומס שהוא ט ׳  שם וצ״ל ט
 ם״ג. ותו תפס עניו כוי. שיי מ״א שם סקיס ובאשל שש. ותראה שאץ כאן תפיסה: בהלכתא
. ואדרבה בשו״ע פשק לבפאינו בידו . תמוה דעכ״בנידו ׳ .הו . כ״ד שאינו טלו  גבירתא ם״ג
. אע״ג לנס בבי שקול,; טי בשנים קורין יחל שרי: א י  מיתר לצאת וע״ש גט״ז ובאסגליא: מ
 פר? ב [אות ח] ושמא עייז יטה. וצ״ע טיהכיש גמקיס שמרליקץ אס רשאי להדליק בשמנים

 1 פסולים. ולכאורה תלוי בהנך ב׳ טעמים. דלהטעס שמא יניחט ויצא לא שייך ביוהכ״פ.

 ולטעם פ:!א יטה שייך גס ביוהכ״פ, ועי׳ דף כ״ד. כל אלו שאמרו אין מיליקין בכן בשבת מדליקין
. ולכאורה להטעה שמא יניחנו ויצא מדוע מדליקין בהן טו״ט . האי שעילת יייט . ע״ב ט ׳ ו  כהן ט
ר. וחלוש שלא הובאה ברייתא זאת גרמב׳׳ם. ומשמע דלא מהנ׳ שנים קורין או להעמיד נ  נמיבעי
 שומר להשגיח עליו. ובן מצאתי בט״ז סי׳ תרע״ג ס״ק ל׳: [אות יב] ואינו ראוי רק לשריפה כו׳.
. הטעם שצריך לשורפו הוא מטם חשש תקלת. וכ״כ לף כ״ג עיב ד׳ס ה ׳  לשיטת רש׳י דף כ
, רהא רמדליקץ בשמן שטפה . ולא חיישיק א ״  שמצוה. מיהו עי׳ פסחים דף כ׳ ע״ב, ודף ל״נ ע
 נתקלה. לרמי ליה בכלי מאום. ש״ש . א״כ ה״נ בשנת יהא רשתי להדליק בכה״ג להא בכה״ג
 אין מטה לבערן רהא ליכא למיחש להקלה. ולפירש־י הא פיק־ המצוה הוא מפ!ם תקלה . ועיין
 ירושלמי רפ״ה יתלומות ובפימ. שס. ועי׳ נדריה נ״ט. בפי׳ סרא״פ ד״ה שנפלה. מה שפי׳ בסי׳
 הירושלמי הניל ללא כפי׳ הפ״מ הנ״ל: [אות טו] אתמהה יכו׳. וכי כעורים לו דברי התוס' במקומם
. עי׳ לקמן: שם מראץ מושין מצות  ל״ה לפי. ע״ש . וכםה״ד מסיק באשת כמ״ש התום'
, ועיי חגיגה ׳  חבילו,ת, עיי קהלת יעקב לר״י י:לנזי מ׳ש בענין זה כ*ורו: שם א״ה כיש הכא כו
. ועיי מגילה דף ז׳ ע״ב גבי הא לקיימת בני משלוח מנות ומתנות לאביונים וע״ש ד י  פיא מ
. ותמוה ׳ ו  בטז״א. ועי׳ מ״ש ממחבר פרק בחרא לחולין חות כ״א ימ״ק : שם וע" גרמג״א כ
 כו׳ יאשרו להניח תפילין כאחת . תימה על תמיהתי לבמצית של!ל גופו גס הרמב״ם מורה . והמ״א
, כרי כר״ב נמי ׳ ו  שם מיידי במצית שהם מתון לגופו. עיש ודייק : [אות כה] יהרע׳ב בחב כ
א ״ ע ל ו ת ע ו f . 3 קאמר כנ:ט לבן. ומ״ש בהחלה מין זפת ולבן. הוא לקות מדברי הרמב״ס. וניז י 
 מ״ש בזה : שם מיהו גליד! כל נפט אסור. ל״י מנ״ל ה6. ועי׳ רמנ׳ס פ״ה מהל׳ שבת הל׳ * י״א
. עי׳ לשון לש״י פירות האילן ׳ . ותבין ודו״ק : {אות סא] לגם אכילת תלעי של שבת כו  ט״ז
. ולכאולה מס געיבזה. לכפשישו כיין דכפבת אץ ׳  לפעולת שבת שאף אכילת אלעי קובעת ט
 מפשרין מפויה צריך לשאול בוה בט״פ. ונלאה דגזפמע ליה לדומיא דע־לוב והדלקה לכא לצלי־
 לשאול עליהם הוא רק ששים פכח ה״נ עיפרחם הוא מפיס פבת. וע״כ.כשעילת ארעי מייט.

 ופל לחם לא מצי לפלש • לודאי עישר קידס אפייה דהא אור קובעת כרמב״ס פ׳נ מהל׳ מעשל
 מט״ה מס״ש בסירות האילן לנמי מחייב מראולייתא. אמנם לש״י סובל למעשל פילות אינס אלא
 דלכנן. ואולי כונתו לזיתים וענבים. וגס ענצ״נ דלא הכניסו טליץ לבית, דהא בית קיבע בדבל
 שנגמרה מלאכתו. ובלבל פלא נגמלה מלאכתו. גס שכת אינו קיכע. ילולא לסתסינא הו״א
 דצ׳ל פילות העולין. או מאכלי;, יפלפ״פ: [אות סט] מלהייל אקטיי רפות כי׳ באמתק
 סילש״יכאן. ולא הבנתי מרוע לא פי׳ כפפיטו. להא תחלה היוס קינה ע־רונ. ומפו״ה בהש״מ א״א
 פמא כבר קידפ היום . פוב ראיתי שהלגיש כזה בהילע״א : בהי־ושים מ״א. מ־סתם משמע דכלל
. ליתא, דא״כ מ״ט אין מזליקין בחול לרב היכא . אע׳כ דליה לח קאיהלח אמי דריש ׳  ננד ט
 פירקין, וכמו שמדייק בלשונו פתילות ושמנים שאמרו חכמים. משא״כ עפת וכיוצא לזהי היהפת ל״י.
 וראיה לוה דנשבת הא אץ מדליקי; בסבל. כרכיו. יבחניכה מל;יקין כמ״ש המג״מ פ״ב מהלומות
 הלכה י״ד ועי׳ משיש לענץ שמן שריפה בחנוכה. ונענ״ל כיין דבתנוכה זמן הדלקתה גלילה. הא אץ
 פולפץ קדשים בלילה . מיהו לפיסת ר ש״י לף כ״ה. לא יתכן הילין זה. ועי׳ הפו׳ נו׳ב מיש בעלן
 שליפת קלפים ופי' ירושלמי. ועי׳ כגמ׳ כאן ופתילות ושמנים שאץ מדניקין בהן בשבת. אין מדליקין
 במקדש. ועי׳ הגהות הגאון רצה״ח שהקשה הא פ״ש נמי נהלל כפמניס הפסולים. ימ׳׳ס לא ידליקו
ק במקרפ. ואולי טון דפיפ אפור באכילה. אסור להלליקו במקלפ. לבעינן ממשקה יפראלמ;  ג
 המותר לישראל. ופי׳ זבחים דף פיח גרש״י ותום׳ [ועי׳ ספר קיבן פהקפה למס הוצרך לנס חטכה
 הא היו יכילים לפפיך פס פמן טמא טיפס אחר טיפה. וקמא קמא נטל. ותמוה להא משקה טמא
 מטמא בכ״ש. וצ״ל לקושייתו לשיטת רש״י לסיל לאינו מטמא פחות מרגיעית] אמנם באמת זה טעית
. ואילי שאני התם דאין ׳ ו  להא ק״צ קלב בטומאה. ועי׳ פסחים חמשה מרים נאיס בטומאה נ
 האיסור רק מחמת טומאת קלפים. בזה אמלינן דכק׳צ הטומאה כמאן דליתא .מפא״כהכא להאיפור
. כדלקמן ׳ . כתב הגאון מ״ל כו ח י  משוס תרומה טמאם. שפיל ׳פוליס לומר למ״פ לעיל: שם ט
 דף ק״ג ע׳א בחלפ עול;ין לאכילה כוי חייג מפום (בונה) [ש״ס. וצ״ל חורפ] וצ״ע עכ״ל. מדברי
 הגאון משמע קצת דמפרש לקושית הנמלא אטו כולהו לאו ליטת גינהו. היינו יליח״ב משים חולש.
 אבל עי׳ במנחת חיטך במלאכת קוצר למפרש לה דטון ומייפה בזה הקרקע. ליחייב מטס קוצל גזה
 הפיעזר ע״פ. מיהו לא הכנתי. לאיכ מאי מסרן הגנו׳ באלעא להבלי׳. למ״מ כיין להוא שיעיל
 חפוכ לאנלע ממוצית תבן כמלא פי פלה לגמל אף דלית ליה סלה חייכ בוה השיעול: שם אמר
. היינו היכא רע״י הפ״ל יהיה עדיין ׳  המחגר כי׳ ולסמ״ש הופ* דבמלאכה פאצליג אפי׳ שיר פעול ס
 מלאכה פאצל״נ. מפא׳יכ היכא רע״י הס״ל וניחא ליה מקרי עייז מלאכה הצל״נ ודאי חייב לר״פ
 ג״כ', כמ״שהתים׳ להדיא לף עיה ע׳א דיה שסי. וח״כ צרקו דבלי ןנאו! וע" בדבריו שכיון לזה:
. הא אמליק התה באגם ובארעא דתבליה . ובלח״ה אין לבריז ׳  שם מפ׳א״כ לקמן בטיפין א״א כו
. עיי יף קל״ה ע״א. פשק בן.ו׳ , . תמוה למה נקט בכפל בי׳  מוכנים כאן כלל. ינ״ע: מ״ו
. וכן ביבמות רף מ״ט פ״ב. ספק הביא ב׳ שטרות. הפק שאינו. וע״ש בתפא״י: ׳  ספק ין ח
. יעי׳ פיו דעילובץ ׳  פרק ג [אות ד] אולם בריפ פ״ט דב״מ נראה דתבן היינו סמיך לשבו*! ט

. ועמ״פ לז  1 מ״ה מתבן שבץ 3׳ חצילזת. ואץ דרך לעפות גדים מהחגן הנשאר בי

 המחיר פ״ט דב״נ:: [אות ה] בתטר מחונר. לפוני מגומגם: שס מ״ל לפמ״ש הר"; כי׳. עי׳
. וגנמ׳ מאי ביכ״הו כו׳ י  לאיישפ׳׳אופ״ג: [אות כה] מללמי ללמןאומשום חשש שיזיז קרקע ט
 ולכאורה בוו למימל דת״ב יי״ט. ללטעס ת׳ שלי ולטעם ב׳ אסור. וכן הימ״ל ח״כ מבע״* דלטשם
' אפור . ולטעם ב׳ פרי. אה״ו מצאתי בהפר ישועות י.קכ שהעיד בזה ־ [אות לג] דאין למחות  י
. ומ״ש בתילע״א שם: [<«ח ט ומים *;נים מיענו* ׳  במקילין כוי. וע י או״ח םי׳ ב״ו סעיף ה

. שאין דלו טלה לשאת. מ״מ אס היה אלם נישא היה ס  כראוי. והחפלון מצל הבהמה כמ״ש רפיי פ
 חיינ: שם אבל ט׳ בתצל מעולבת. הא כתב בסמוך דלופליס היה אז לינה ברה״ר: שם לא מציט
. ושל״ו, ומ״ש בעיח: שם ימתורן  שנאסר . הרי מצינו כה״ג גמפתמפ במחובר. עי' סי' לע״ז
כ עיקרו ״ . האהטס׳ הקט פפ מהא לאין מניחין נרע״גהלקל גיו״ט. מ  בזה קופיתהום׳ שכתט׳
 לרבק : שם ואין לסקש ת כוי ילופליס ככמלית היתה כוי. כמדומה פלא לאה לכרי סתום׳ פם ר״ה
 תותב: שם אמנם כוי ורמאי הא עיקר תחימין לכו״ע מדרבנן. לדבריו תקשי הא שטתת כלים לכי״ע
 איט מיזהל עליהש . ״ומ״ט כנים כלגלי הבעלים. ובאמת לק״מ לכלל זה צא נאמר לק במה שנאסר
 מטעם מלאכה. כמחמל ושביתת בהמתו לכתיב בנו ל״ת כל מלאכה. למען ימח. משא״כ תתומין ללא
 נאסר מטעם מלאכה לק כן גזלו חז״ל לבשנת אסול לאדם יכל אשל לו להוציא חון להמום. ואםמכיהו
ט תחומין  אקרא לאל יצא איפ ממקומו. היה נרא: צחז״ל לנזור גס גגהמתו וכליו. וגלא״ה הא ג
 &מי לוקא להיציך אותה כידו אסיר. אבל כהולכת מעצמה אינו חיפש לס . כמ״פ סיס״י ש״ה וריס
. ונהגר״א ש״ק נ״ז. ובמ״א ו . זנאפל הי׳ פיס סק״ו. טי ז  פ״ו. ע׳׳ש. ועי׳ מ״א סי׳ לש״ו פקי
׳ ואשל  סזס״י שיה כפם הל״מ. ועי׳ תפיבת חת״ס אייח סי'קמ״ט יקנ״ב: שם ואף למינו ט

. ע״ש ותמצא כל תמצית לברי המחבר באורך: ׳  רמ״ו ט

 כללי חמץ ונוקשה
.  נוסשהםי׳ א התה לאורייתא והכא ללבנן. להרמב׳ם גם נוקשה מלאורייתא לענץ ב״י
 1 עבאננר״א סי׳ תמ״ב סקי׳ג. יסי׳ תמ״ז ס״ק 0'6. וא״כ לקימ: שם ודוחק לומל

. פי׳ חק יעקב ס״ הס״זסק״ז: ׳  , , ט
: ג ׳  כללי בגדי ?דש ד״ה בטני! תכלת . וכ״כ רפ״י גמגילה. ועי׳ ב׳מ רף ם״א ע
. עי׳ תשובת נפמיס ראש סלר״ג: ׳  שם אמנם הלבר שאט מסופק בו כו
 שם מיכופלמי פכת כוי. וע״ש וף כ״טע״ב ובק״ש פם : שם וכמ״ש הק״ע שם. שם כתב רהיה
. ועי׳ בס׳ ל״ב להגאון ל״ב מווילנא א ק  להם תכלת ממילים. א״כ ס״ס לגבי ציצית א״צ חלזון ד
. לפרט הגילשא אלא כא כו׳. משמע י  שהשיג ע׳ז: שם אמר ליס רב אמאי הא לאו תכילתא ט

 לתמוהי קמתמם:
 בטני? שש דגם למלאכת משכן צריך מין טהור לזקא. עי׳ נו״ב מהד״ת או׳ח ס״ג שהאליך
. גמחכ״ת. אין כאן קושיא לצבעו אותן צמל ׳  1 בזה •י שם וא״כ איך צבעו בהם כו

 קולס שארגו אותן לאינו מקנל טומאה . ועיי פנת לף כ״ז ולף סיל ע״א. וכשנתייבש שונ אינו
 מטמא. עי׳ יס״ז מלה ולמנ׳׳ס פ״ד מאהיט. וזע למסתפקנא כלם טמא כפרן וכיוצא שנישלו
. ואיכ בלא״ה ס  אס מטמא כיון דיצא מתורת דס כדמצינו לעני[ איפור לס לכשנישלו נפק מתולח ל

א יקשה קיפית המחבל . ואולי כיון ללש השרן מטמא כבשלו. כוי כפלן דאין חילוק : ל , , 
. ועיש בט״ז למתיל לטלטל: םי׳ ג כיו״ר ׳  כללי הבנה סי׳ ב לאשילץ גס בטלטול ט
 םש״ו. צ״ל ט״ז: שם להלי אינו מפביח מקחז. נם שש כיויל אינו מפכיח
׳ . ל״י מהו. דהא קידם שמכלה לנאמן  מקחו ע״ש בש״ך: שם דוקא קילס שמכרה נאמן עליה 0
. למי פנשתלח כפכילו : ׳ י . ובחמת הס פני לעית ע׳פ בכיך : סי׳ ד אפור למשלח כ  הוא מטעם מיגו
. מלבד לבל האבל לגם בקצב לו ׳ ר המותר לפשית בחום׳מ כו  מלאכת חלה״מ סי׳ ן מ

 . , . לי שכר מותר ע״פ יהג״ת :
. מאי ראיס ממוימ למלאכה . ׳  כללי שמחות סי׳ א וחילי להלי שרינן להלות בריבית ט
׳ תקל״ט סק״ו. ום״ק י״ז: סי׳ ב ליעיל נפלניה בסטן  ועי׳ מ״א ט
 שם לא נזכל מזה. וגם סותר א״ע למפ״כ גסמוך ליני תנלחת כפוט ע״ש: סי' ה אבל ח״ו כו׳

, עי׳ כושיי תקנ״ל באו״מ ובמ״אשם: ׳ ו  ,על המצוה נעצמה כ
 אי0ור תגלחת סי׳ א בדה הטובלת ט׳ בשינוי במספרים. ליתא . ע״ש בש״ר : סי' ב
׳ תיך . ט״פ בפיך ובפ״ת: שם ולאביו ולאמו ט ׳  וכ״ש תיך שלשים כו
 פלשים כוי. ש״ש היטנ ודו׳׳ק . ובסיום מסכתא ע>׳ פ״ך סים״י רמ״ו. מיהו בסידור הגאון
 מליסא כתכ לאסור עיש. ועי׳ חכמ׳׳א יציע: שם וניכרץ לבד אמת. ע״ פיסי סוכה דף כ״ס

 ל״ה אין יעושיה. ועיין בביש ס״ל םק״ט:
' שבת לסלש ליני הוצאה כו׳. בחי׳ כתבתי. מטס ופייס כמס׳ בלכות 0 מ  פתיחה ל
 כחקיט לפאול בשלום חבילו בשה משוס עת לעשות כוי. והו״א
 רמפוס מצות צלקה נמי מותל לחלל שכת מפו״ס פתח התנא ביציאות השבת. בעני. ובעשיר. ועי׳
: והא קמ״ל דהיצאה ממך ללא לספקינן. מפו״ה התחיל כהוצאה]: ׳ לףו נמ׳ . [ועול עי׳ נ  הופ׳
. יע״פ כלפ״י ל״ה א ׳ . וכן עמול ט' ולביס מכתפים עליו. ע״ רף ח' ע ׳  שם והויל:ל״ה ט
. יפחות מי׳ט. ואס לביס מכתפים ׳ ו  עכחפין. וגגכ״פ . וככל הקשה כן הכ״ח: שם יכמו״כ כ
 עליו סוי לס׳׳ר: שם הוי ג״כ מקום פטור. ועי׳ תופ׳ ל״ס ע״א ל״ה כאן מבואר להוי לפות

 הלנים. עפים ותבין:

 מסכת שבת
 פרס א בהפא״י [אות בא] וקוי״ל לתכסורת לידן כוי. ליתא. אלא לזה תלוי בהגך לפית
 י שהביא בפמין אות כ״ד. ולדידן יפ להקל רוקא נמקים שקורי; לנככנ׳ם . כמ״ש הלמ״א:
 שם מותל להסהפל . ולכנס למלחן: שם ואו״ח פ״ט ס״ז. ובסי׳ לל״ה מג״א סקיט: [אות כד]
 סמוך למנחה גלולה אפור. יי״ארק סעולה נטלה פויוך למנחה קטנה. ע״ש במ״א ס״ק שיי
. בם בלמ״א לוקא כשהשעה עובלת. וע״ש נמ״א ונט״ז: [אות כה]  שם מחייב להפסיק כי׳
. רלא כריב״צ דאמל כיון ] אפילי כשיגיע מנחה קטנה פרי תכז  וקיי״ל כו׳. עמ״פלעיל: [אי
 שפגיט זמן הפלת המנחה אסיר לטשו:. ועיי תום׳ פש דמרקאמר אסיר לטעום. משמע אהילו
 התחילו מפסיקץ. ועי׳ מפרשים שנדחקו כזה . ולענ״ל להכונה לאס נימא דמשיס סייג שמא יעביר
 ומן תשלה . הא נספימא ליכא למיחש מטם אימפוכי כמ״ש המפרשים דמפי״ה לא קיי״ל כריב״ל
 בהא . אע״כ דסיל דהטעימא בעצם אסור כמו קודם קידוש. וה״כ פשיטא לאס התחיל מפסיק:
 שם נטילת ידים. ולכאורה תיקשי קופית הש״ם כאן דף י׳ ע״א. ולילץ הכי וליצלי ונפלט לשי׳
״ג:  כליי״פ ללכל הפלס צליך נט״י. וח״כ ליכא טילמה כוה. ועי׳ או״ח סי׳ קע״ת. ובמ״א ס״ק י
 !אות לט] יכ״כ התנוקזת. וע̂׳ הגהות מלא הלועים לף ׳״ג ע״א בתיס׳ ל״ס מיתט . מ״ש על
 פ״ הלפכ״א ע״ ש . ועי׳ תום׳ יבמות לף קי״ד ע״ח ד״ה אמל. גת״ הכי. 1נס ל״י מ:״ל לתפג״ר
 מיירי רוקא בקטבים שלא הגיעו לי״ג פנה: שם בסי׳ האריך. אמנם נ״ל כו׳. עיי יי״ל סיס״י
. עי׳ מ״ש לטיל כמלאכת שנת אות ייט. וע״שבגלייו: י  ל״א בהנה״ה: [אות סד,] או אפי׳ ט
 [אוח סו] שהכלי לק מקבל מלאכה כוי. טנתו כמ״ש התום׳ לף י״ח. ד״ה ולב״ש. מיהו תמוה מאד
 ינ״כ נשם הל״ן. ו:ס מגואל כהיפוך. כמ״ש התוי״ט בשמי. ע״ש. ולכלי הר״! נ״ע. דילמא
] חצי בישולו. כן היא נגמ׳ כאן. ופי׳ הגה״ה  נאמה טעמייהו לב״פ משום שביתת כלים: [אות עג
 יפה פיניסדף י״ח. פכי זה בפס הילופלמי. ע״ש. ותמוה. שנעלם ממט לנרי כפ״ס לילן:
 [«ות עוז! זדוין ומדברי אהדדי. ילפמע לטהיד לא התירו. וצ״ע. ועיי נעיל בכלכלת פבת .
ן קון הממס כריס שאפשר שיווקו ו־־ו׳. ולשו,׳ הגמלא פיווקו ט רניס.  מי; מוקצה: סי׳ ג עו
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 וכאמה דעת מרדכי היא יטת יחיד. ועיין מש״כ כפסיחה לפירונין. וטי׳ »״fi סי׳ שמ״ג כסוסי:
. ומ׳׳מ כעיכן שיסים קרוב לגרוגרת . כמש׳׳כ התיי״ט שס . ׳ ו  פרק י [אות ח אף כלא כמרו כ
: [אות י] ל״ה אנ״י כי׳ וביכיהן ן י  י שוב ראיתי דשם מיירי כלא הוציאו לזרע ועי׳ תוי״ט כ
. גם לרך רהיי או רה״ר כמי פטור. אס לא הכית ב־נתיים . וליי מה געי בזה: ׳  כרמלית כו
, כמלימס שלא ראה דברי המוס׳ ל״ה אמר מר : ׳  [אות כט] להרי הנושא כו׳ כל מפו כשילך כו
, תמוה לנס ׳ . עי׳ מש״כ בספר קרבן נתנאל ט״ז: [אות לא] ולא לקוברו כו י  שם קשה לי כו
. ואילי טיס הוא. וכציל או לקיברו. ולא להאכילו  במיניאו לקוברו פטור כדאיתאלהליא בנמ׳ כאן
 כו׳: [אות לז](שייטעל מאכען) !הו כשיטת רש׳׳י. ועי׳ תוס׳ ס׳ מ״א ל״ה למאי: בחיושיס
. הרי הואיל במעשיו. משא׳כ משמשי עבודת כוכבים דאינו משמא ׳  אץ מצניעץ אותו לקוברו ט

 באהל. ולא הועיל מאומה :
א [אות ב] מיהו נזרק מרכ׳׳ר לרהיי כו׳ .וכן בוורק ל״א ברהיר. ועי׳ תיס' שכת וי  פרס י
 י ע׳א ר׳׳ה התם ושם ח׳ טיא. וברש׳י ציב ע״א דיה המוציא ובדף צ״ז ע״א וציט ע״ב

 תוס׳ ד״ה או דלמא. ודף ק״א ע״א וסוס׳ עירוטן ל״נ ע׳׳אד״ה והא. עיש בכל המקימות שציינתי*
 ותראה שצ״ע כזה ואכמ״ל: שם בשבת לף ק׳ ע״א . ועי׳ כס יף צ״ט ע׳ג בהא דכע• רימ מרבא
. עי׳ תיס׳ צ״ט ע״כ ד״ה ׳  וקצ״ע מ״ט לא פשט ליה מהך ברייתא שהניא כאן: [אות יט] יאילס״ק ט
. אין לבונו מדוקדק לאפילי אם אינה נטתה ׳״ט ׳ ו : [אות ל] ולוקא כו׳ ממעל למים כ ,  יאמא
 ממעל למים כגון שהיא שוקעת במים . אם רק מחיציתיה גבוהית י״ט הוי רה״י ואם היא נכוההי״ט
 ממעל למיס. יש סברא דמותר לטלטל מתוכה ליס להוי לרך מקום פטור: [אות לח] ח־ובאבא
 תיכף כשיצא מידוכו׳ לענין מלאכת הוצאה וכוי. לא יכולתי לכלום דבריו. ובעיקר הקושיא ניל דאי
 לא היי תני חבורה הו״א רנשלמא בזירק דחיובא מתחיל משעת הזריקה דאז עשה העקידה. משיה
 בעיט שיהא תח:'תו וסופו שנגה. משא״כ בחבורה דהתיוב מתחיל בעת עשיית החבו״ה . כולא דנם
 אם בשעת זריקה היה במזיד. כיון דכשטת החבורה היה שיננ ח״ב , מסויה היצנדיך לאשמעינן
 חבורס. וקתנ׳ אח׳כ וה הכלל דגם בחבורה דינא כזורק : [אות מ] מלאין בידו להחזיר. חסו
 בזורק. ובמפביר כטור. p הוא בגמרא ותידון זה א״ש לרבת. אבל לריא לא איש דכא כבר תני

 ליה ברישא עיין בגמרא ותבין:
. בגמרא איתא ר׳ יסודה: בתפא׳׳י [אוח יי] קצוצים .  פרלן יב במשנה מ׳׳נ אמר רבי
 עי׳ רש״י. ועי׳ פיס׳ גיטץ מיד ע״ג דיה שנתקווצה . יעי׳ ריש בשביעית שם וצ״ע
 ועי׳ פי׳ המשנה משמע כפירושו: בתפא״י [אות בט] עיש. וצ״ע אס כתכ נחו מנחור . ומי
 מדניאל. מי אמרינן כיון דלא הוה תיבה המתקי מת פטור, או דלמא ככר נתחייב מנח . ימק .
 ועי׳ ריש דף קיה ע״א . כפת מצאתי זאת בתוספתא פי״ב הל׳ח עיש בפ״י מ״ב: [אות מח]
 וחילשס. בגמרא קאמר דמתניתץ ללא כר״׳ וע״ש בתום׳ וכ״כ בגיטין למשמע ליה דמ״ליבכל גיונא
 אף היכא להיה מהחלה שלא לשמה ואח״כ העביר עליה קולמוס נפמהע״ש. ועיין תשובת רעיא ם"
 קפיט ר״ה ואילי מש׳׳כ בזה ט״ש. כתבתי עה׳ג שם . עי׳ היטכ בתמורה שם ותראה שריי דיליף
 מולקת מדם הפר ודם השעיר ס״ל למין במינו לא כטל. ע״כ סובר כאני׳ דאי עביל מהנ׳ עכ״ל
׳ . עי׳ רמב״ם שם הל׳ ט׳ ויי: שםנ ׳  ודי׳׳ק: בחידושים מ״ג ם״א. לאשמעיכן רבותא טשי כו
 אותיות דומות. עי׳ פירוש המשניות להרמכ״ס פרק זה •־ שם הו״ל להקשות כוי אהדדי. ברייתא
 מ״ר׳ בכותב שם קטן משם גדול ומתני׳ מיירי ככותב כל מה שרצה לכתוב . וראיה דמתכי׳ מחייב
 בבי אותיות אפילו אינה תיבה. וכברייתא לכו״ע פטור בזה. ועי׳ בזה היטב ותנין: שם יכן מוכח כו׳
. וכי משים זה לא נוכל לפשק ׳ . פתוח כשר ט ׳  אלף אלפא. ע״ש במפרש : שם מדסבירא (יה ט
 כוותיס בהא דס׳ל דבעינן ש:י שמית. וגם באמת היק לא פליג אריי. דת״ק לא מיירי כלל בכיתב
. וגם מלמצינו לקאמר סש״ם לעיל כיינו כס י  מקצת ממה שרצה לכתוב . ומשיה שסק הרמנ״ס כדי
 משמעון. מפמע להלכה טותיה . והא דפסקנמ׳ כר״י דברייהא. משים דקאמרדהא ללב״י. וזה
. ועי׳ תום׳ יבמית מ״ב ע״ב ויה סתם עיש מש״כ ׳  פשיט מאד: שם דשתם מתני׳ להוא ר״מ כי
. לא עיין היטב כרכר׳ הגאון על מה שציץ קושייתו.. ׳  כזה וסט!: שם ש״ב . והיה סבור הגחון כו
 פ״ש היטב ותבין: שם לכתיב מאחת מהנה. א״כ ליל להרמב׳ם לעשות משל מאריגש הבגל.
 כיון דשניהם מחר קרא יליף וע״כ דס״ל לזה ילעיכן מסברא: שם דלת״ק אסור כו׳ ולר״ש ממעט
. ש״ש כגמרא ותראה שבאריגת הכנר אין כאן מחלוקת: הלכהא גבירתא מ״א . ׳  קרא כי
. פי׳ מג״א סי׳ פי״ד ס״ק ג׳ וצ״ע : שם והטפח כלי זכוכית. עי׳ בכלכלת ׳  להכניס או להוציא כי
 שבת ומש״כ שם : שם עפר וחול כו׳ הוי כבונה . עי׳ בכלכלת פבח במלאכת חורש: שם או כיש
. תמוה מאד. ועי׳ רמב״ס: ׳ . עי׳ בכלכלת כבת במלאכת מתיר : ם״ג כו׳ או ששרט ט ׳  טירחא ט

. וה״ס סיקרא ע״נ דיו: ׳  שם לא שכתב ט
ב] דהו׳־לכעע״ז. לריקבלא״הפטורדק״״לכר״:: הלכתאגבירתאמ״בג׳. תי  פרס Jp [או
 או טל מתו חייג. בזה לבו״ט חייב. עי׳ אות י״ב : מ״ר. כחוט הארוך ד״ט. היינו
. וכפי מה שפי׳ המחבר לטיל אות י״ד. ועי׳ י ״ ש  לדעת סרמב״ס פיט מהלי שבת יאין כן דעת ר

 שנ״א רפ״ג לערלה מש״כ טה כאורך :
 פרק יף [אות בד] גם בלי מכה. לכאורה הכי הו״ל לר״ש למימר. שכן לרכס לסין בלי
 י מכה. ופי' שאילות יפב״ן םמ״ב בזה: בחדושים מ״א. ס״א. רק בצריך לרם .
 ל״י הא מ״מ סופו לצאת עי׳ תום׳ לעיל לףע״ה ע״א ליה כי כיכ׳ ע״ש וינ״ע. ועי׳ רש״י ב״ק ל״ל
. עי׳ תירע״א: שם היינו אליבא דריש. ל״י ו נ ט  ע״ב שהרגיש בקושיא זאת: שם ובמחיכ ר
 מק״ל. הא ההיי״ט קא׳ על לברי הרע״ב להוא פסק כאן כר״י שיהיה מתקן בחבורתו עיש. וכ״ש
 נמי הרמב׳ס וא״כ קיפיתו עליהם כראי מוצק. ובעיקר קושיית התוי״ט. נ״ל להוי ככתכוין לזרוק
 ח׳ וזרק ד׳ דחייב להרמב״ם. ה״נ נתקיימה מחשבתי למקצת ודי״ק: שם להרי הר״ב נתב זה אליבא
 דריי. כוונת התוי״ט כמש״כ הרע׳יב שם דמתניתין אידתיא לס שהקורע בחמתו חייג שמתקן אצל
 יצרו. א״כ ה״נ גט חונל אם חובל הוא לרך כקמה. יכן הוא להריח ברמנ״ס. ודברי התוי״ט
. אץ חילוצו מספיק ליישב קושיית ׳  בלולים והמחגל לא ילל לעומקן: שם ג״כ מזיק הוא לטבח כו
 הגרע״א. מדא להתינמ כטבח שמוכר לאהלים . ועול למ״מ תיקש׳ ללב לם״ל רף ע״ה שוחט חייג
 משוס צובע יעו״ש. לימ״כ נמי משוס מפרק. וללידה ניחא ליה לליטק למא כמובן ולו״ק . ועוד
 נחיה ועוף הצריכים כיסוי הרי ניחא ליה כיציאת הדם שיקיים מצות כיפוי. ועי׳ תופ׳ ק׳׳ו ע״א
. ותבין שאין ממפ גרגריו ע״פ היטכ: הל״נ ס״א . לא הוי מתקן. וא״כ גם להרמב״ס ן  ל״ס הו

 פטור. ומיין סי׳ פט״ו כביאור הגר״ח ס״ק כ״א ידרק :
 פרק טו בהל׳׳ג בפיפי. וארם א׳ שד לקפלו פלא בקיפילו הראשון . והוא תמוה כמובן

: י  1 ואולי הוא ט״ס. וכצ״ל. ואדם א׳ שרי. ולקפלו פלא כק־פולו הראשון ט

 פרק טז תפא״י [אות ג] מ״ש. ועי׳ רמב״ם פ״י מהלכות סית שפסק כרבי ומניחן במקוס
 י ההירפה והן נלקבין מאליהן. וצ״ע מ״ש לא פשק כשתם מתני׳ יכל״ה. והגס שבעין
 משפט ציץ על המפנה ברמנים ע׳׳פ. 5י1ן זה פלא במפפט הוא . עוד צ״ע על הרמב״ס פפסק
 בפ״ו בהל׳ ׳סוה״ת. כלי פטם כתוב עליה פס קוצן מקו3 י־־שס וגמזו. והוא נמ׳ ערוכה רף ס׳׳א
 ע״כ . ואף רנרם מחיקה פרי כדק״כ ע״כ. וכן הוא ברמב״ם פס . צ״ל רמחיקה כאני. ממחק
 השם לגמרי. משא״כ הכא דהשם הוא כעיני ומונח במקום הגזיון הוא בזיון גדול. וגרע מגרה
 מחקה. ובזה אין מקים לר.לי הני״ב מובא בהגהת חשק פלמה פם. אמ>ס דנרי הרמב״ס הכ״ל
. ול־ה״י שרי ע״ש: ׳  צע״ג כמיג; ועיי; יספר עין יצחק: [אות ט] ולוקא בהוכמו ייטלין ט

 אות

. משמע רגם לאחר פעילה הרזתחץ ממנו מ־קרי כ״ר. ועיי מג״א סי׳ רנ״ז סק״ה י״ד . ׳  מ

 •בגליון רפיא יו״ל פי׳ פ״ח ס"• יכפמ״ג: [אות םו#. נ׳ל דהכא אין המלח אפור מצר עצמו.
. כמלומה ׳  ליחא עיו״ל ם״ ק׳כ סעיף א׳ כהגה״ה : בחידושים מ״א. תמוה לבתבפיל לא םליגי כו
. כבר עמלו המפרפיס י ׳ נגד מפנה ערוכה ט  שהיא ט״ס. וניל דבהמיז: שם מ״ח. והקפה ט
. תמוה לאלרבה הא מסקינן י ו . ע" עליהם: שם אמלינן ביהשלמי לוקא בשלוק כל צרכו כ ה  ט
. ׳  שס ללא בעינן כל צלכו עיש כפ״מ. ועמ״ש המחבל פם: שם רמש׳כ תום׳ כו׳ לק לאפוקי ט
. עי׳ שוס׳ שם ליה מוליאר: שם כדקאמל ׳ ו  א״א לטין זה בלבלי התום׳: שם משא״כ אנטיכי כ
 ל״ן מפני שנהו שתה מח-מתה. על אנטיכי קאמר לה התם : הלבהא גבירהא מ״ב ב , וכ״ש
. י . סמיך לה גס באינו גרוק״ט שרי כמבואר: שם כמבושליש ומצטמק ורע לו ט ׳ ו  כמוך לה כ
 כמדומה פצ״ל ויפה לו: שם אפי׳ איני כילה ולא גלוק״ט ומצטור׳ל. ע״ מ״ש לעיל בכללי הטמנה
 אות ג׳ . ועי׳ חידושי רע״ה סי׳ לנ״ג ס״א ל״ה יייא: שם או גע־לם וגלוק״ש כו׳. גס כקש
. אפילו מקצת גופי ואפילו בחמץ שהיחס מע״ש. . וכ״כ בעצמו לעיל: מיג ל׳ ה׳ י מ  גלוק״שלא מ

 ליתא. עי׳ סי׳ פכ״ו . וכ״כ באות ג״ג וכהל״ג פכ״ג :
׳ ונטלו משפ בסבת מותר להחזירו . וי׳א  פרק ד בהלכתא גבירתא. וכששמן קדרה ט
 י לאס נתקלקלה הגומא לא יחזיר דהוי הסימן בשבת. שו״ע מ״ט פ״ג . וע״ש כחילושי
 יע״א מה מקשה בזה . ולעניי להכוונה אש מתקלקל מבעו׳" אםזר להחזירה בשבת . ועיי בפירוש
. לא ידעתי  המ::ה להרמב״ם, ועיש בביאור סנר״א: שם וכן מותר ליש; קלרה אחרת במקיס הא׳
 מניל, ולדידי ציע בזה ט לא מצאתי זה. ועיי מג״א סי׳ רנ״ז פ״ק ׳״ר. וכמדומה ללשון המחכל
 שש הטעתו ע״ש, וגם מפ״כ עוד. וכן מותר להוס־ף כו׳ מפא״כ בלא נתבשל כ״צ. עי׳ מג״א

 פס פ״ק י״ג :
 פרק ך, [אות י] וקמ״ל בהזאה כו׳ ובטבילה כו׳. עי׳ תוס׳ ל״ס וטובלן מ״ש אמאי לא פריך
 1 הגמ׳ כאן כמו כריפ במה אפה טבילה מאן לכר שמיס. ע״ש מה שתירצו ולכריהס

 דחיקיפ . ולענ״ד להכא א״פ . משוס רמיירי בדני הוצאה באיזה כלים מותרת לצאת בפגת . קמ׳ל
 ח:ב אורחיה דבאלו הכלים מותרת לצאת גס בפעת הזאה וטבילה. ואינה צליכה להסירם ממנה.
 ואה״נ חי הוה תני התם ולא הטבול עד שהסירם בשעת טבילה. הוה א״פ. לאגב דתכילבאלו כליס
 אסורה לצאת בשבת. קמ״ל אגב אורחא דגם בשעת טבילה אסירה לצאת נה,׳. משאיכ ספתא רקתני
 ולא תטבול עד שתרפם . דזהו אינו מעני; הוצאה כלל. רק הוא דין בפ״ע מדיני טבילה . ושפיר פריך:
 [אות כה] יי״א . ללא שרי אלא למשוך בהמה אחת: [אות בז] דילמא נפל. ליתא. עי׳גמלאניג
׳ איפתמיטתיה המפנה לפרת שכנתו פל לאנ״ע. ואולי  ע א: בחידושים ם״א. אמל המחבל ט

 פס היתה מחמלת אחליה:
. ועי׳ תום' שהקפו א״כ סזילס ׳ ו  פרק ו מ״א ברע״ב ד״ה שכלאשה כו׳ ולצועה שמקלעות כ
 1 נמ• אסור. ולכאורה הא סותל איני חייג אלא ע״מ לבנות . והכא אינה סוהרת אלא כלי

 שתשטל י בתפא״י [אות ג] שמא יזדמן לה טבילת מנוה . ואפי׳ מקינה שאינם בת טבילה .
 בטיז הק״ב: במשניות מ״ב לא יצא כו׳ ואס יצא איט חייג חטאת. ולגרי מתה״ש סי׳ ש״א
 ס״ק כ״ז. פכתכ פס דללבנן חייג תשאח . תמוהים מאל. וכן הוא גפויע שם ס״ז: בתפא״י
. לפ״! לוקא תפילין פ״ל ועי׳ תיס׳ לף ס״א ליה לילמא: ברע״ב ׳  [אוחכ] פכפילצה לפנות ט
 ל״ה שאינו מן המומחה כי׳ לתכשיט הוא. ציע ללפ״ז גם באינו מומחה כיון למ״מ הוא טפא משוס
. ויש לדחוק ל בתפא״י [אות בב] הלא ליפא עדיין ג׳ פעמיס.  ספק לשואה . חכפיט הוא לו
: [אות לה] וללא כלמ״א - תמוה . ה  גכאולה לרבי ליפני בב׳ פעמים. ועי׳ מיש פיי לחולין ט
 הא המג״א פס הרגיפ כזה. ע״פ מ״פ כזה : [אות מו] תראה כבעלת בפר. ט״ם יצ״ל פער :
. ונ״ל שהוא טייס גן . אינו מו ׳ . זהו דוחק וניל ט ׳  שם בכה״ג אפילו בלה״ל שד רומיא ט
: הלכתא י  וכנ״ל. זהו דוחק. ועוד דנכה״ג אפילו גלה״ל שלי דומיא דנזמי איזן כו׳ ונ״ל כו
 גבירתא כל פיסלו ללהיל ייפלו ג״כ לחצר שאינה מעורבת. ויש אוסלין אפילו לחצל המפולגת.
 לכאולה יקפה להפיסקים רבחצל מפולגת פלי. מהא דאיתא לף מ״ו ע״ב מי לא תניא הפידם והנזמים
 כו׳ הלי הן ככל הכלים הניטל׳,׳ בחצל. ואמל עולא מהטעם. הואיל והיכא תורת כלי עליהן. ה״נ
 כו׳ ולפ״ז מאי לאיה היא. התם הואיל ושד להתקשט בחצל המפולגת . מש״ה שלי בטלטול. משא״כ
 גבי שרגא מפטאאין חילוק בי; מקוס למקום: שם ומותר לאשה ט'שלא יטיף על הנגד. סותל

 למש״כ לעיל אות נ״א :

. ודע למשמע רמלישס ואילך לא נעינן שיהיה מגידולי ׳ ] פאפף גידולי קלר!ע ט ג  פרק ן [אותי
 1 קרקע. וכזה מיושכ קופית רפיש כרפ״׳ ביצה ל׳ ע״כ ד״ה פרקץ . ופי׳ באור הנל״א פכ״א

 ס״ק ייא וכלא״ה אין דבריו שם נוחץ אצלי. דפשיטא דלא ממפטינן רק מה שאינו גידולי קרקע אבל
. ופכ״א  קרקע גופא לא ממעטינן. ועי׳ רפי׳י ע״ל ע״ב ל״ה פכע חטאות. וכפו׳יע סי' פ״נ ס״ו
. וגנתה״ח פס : במשניות מ״ב.  ס״ח. וחידוש עליו שלא העיר גזה . ועי׳ מג״א סי׳ תצ״ז סק״ו
 הפוחעו. ננמרא איכא מ״ל מפום צובע. ולפ״ז אפ לא יצא לס פשור, ואיכא מ״ר משוס נטילת
 נפמה. ולפ׳ז ככן פקועה פטול. ימנם נראה ללפנין פגת גס גבן פקועה חייג. ללא נרעה מחלזון
 ושלעופ וכדומה . להא מ״מ חי הוא. ועי׳ תפוגת חת״ם יו״ל סי׳ י״ל פלא כ״כ . ומלעיל כתבתי.
 ועמ״פ הפ״מ כפתיחה להל׳ שבה לכ״ז שהיא מפלכסתאס הלנה גשגת חייג: ביע״ב ל״ה הפוצע
 מסיר חיטי הערג כוי. לשוןרפ״י ומנתק מזן מ״ש. והא לאיש חייב מפום קולע צ״ל מפום לאין
 בו שיעול לתפור ב׳ חפירות: בהפא״י [אות ,־ א] היינו מולח היינו מעגל. ולע לשיעור סיכול
 לא סכל כמשנה וכגמלא. ומשמע דהשיפור הוא כפי השטן שיקרא מול מעוגל. ומה שנזכל שיעול
 עיכול כלי ד מילין. בחולין ובפסחים ע״פ. היינו כפפסהן כרי להלך פליק . אגל געיבול גמול לא
 כזכר השיעול. ומשמע לתיכף שנתנן במלח הוי מעבד . וטי׳ מפ״כ כאן מליון הלפ״ש. ועי׳ אור
. ׳  חלש בפסחים ׳״ג ע״ב ל״ה ובילו מה שהקשה. ולפמפ״כ לק״מ: [אות כה] תי׳ אאמויר ט
 לפמש׳כ הלפ״ג רהא רלא קתנ׳ החורש גריפא והדל הזולע כי׳ שחייב כ׳ ע״פ. ומפ״ה קתני מ׳ חסל
 אחת לבאמת יש כאן מ' מלאכות: ברע״ב מ״נ ל״ה אינו חייב אם נעשה חביב כו׳. ועי׳ מל״מ פ׳
. ק י מ . ונכחילה מכאן לא משמע כן. יעי׳ ע״ח ע״א ו פ ל  ׳״ההלכה א׳ מה שהעלה בזה לגל ח
 ועי׳ לף צ״א משמע קצת כרגרי סמל״מ. שזב ראיתי בפ״מ על הירושלמי שהאריך גלגלי המלימ. ועי׳
 ספל קיכן שש: [אות בז] למעיס׳ לס נלס בי׳ . ועי׳ בגמרא רכ״ש עצי אשירה. ועי׳ תוס׳ ל״ה
 לאפיקי מה שהקפו גפם הלשב״אועי׳ הגהת הגאון לאמ״ה מפינםק מש״כ שס. ועי׳ תיי״טפי״א
 מ״ה ליה וכן מפ״כשס. .ותלאה שאין מליו נכונ־ם. יכן מוכח מלפםק כרמב״םכאן כר״פ.

 אף שפפק פס כל״י:

. ומטפ פטתת בהמתו. ואולי כיון להיא פל הקדש ׳ ט ו ד ח  פרק ט [אות יח] או כשיתמל א
 י לא מקלי לידה. כעת לאיתי גמנתת חינוך פחקל בזה לענ־ן הקלפ אם יפ בה מטס
 פביתת בהמתו: ־!אות מטן מותר ליתן לתינוק ספלים לטשאן לטת הכנסת כיי. עי׳ תשובת רע״א
״ י״ג. פמיאטנזה: שם והד כ״ל כו׳ ספינן ליהכוי. ס ט  סי' ט״י. ותשובת חת״ס חלק ש
 במחכ׳׳ת אין הכידון דומה. לפס גבי תקיעת פיפר כשבת התקיעה בפצש מנוה היא. רק שעל גלול
. וגבי קט; מפום חינוך מנוה לא גזלו. ע״פ בחיה׳. ולת״ש. ור״ן. בפס ת ט  גזלו יישוס פ
 למב״ן. וכן בפסח עפיית הפ:ח מציה היא. לק פאכיל שלא למטייו. ומשום חינוך שלי. אכל
 להביא ספלים דאין טה מצוה בנוצס. לא ספ־נא ליס בידים . יפי' תום' פם מה פהביאי מיבמות
 להדיא דגה שטת אמר ע״׳י קטן. ולדבריו נתיר להביא ג״כ טהר סחיז להמם וזה לא במענו.



ב מיעד יח ק ע  סיי־ תפארת י
 לעיל מיג ע״א ע״ש. לישני לו דשם איירי בהפ״מ ע״ש . יעי׳ אפל ם״ רפ׳׳ס שנסתפק ככלי
 שמלאכתו לאיסור דבלא״ה אין לטלטלו רק לציגו״מ. א־ יש בס איסור בה״מ. וגס זה נ״ע. א״כ
 לישני ליס ל״י דשס איירי בכלי שמלאכתו לאיסור: [אווז כט] לצורך שבת . ועי' בגמ׳ דף מ״ו
 ע״ב דפריך זאמאי מי יימר למזדקקלה חכה עיש. ולכאורה מאי פריך. הא כיון דחכם עוקר הנדר
 מעיקרו. א״כ לא היה נדר כלל. ולא היה כמקנה כלל. משא״כ גט בכור. יעי׳ שי׳ע הו״ה סי'
ג: שם ודברי הרע״כ תמוה־ם .  פ״י סעיף ל׳ ולו״ק: [אות לט] גפ״י דחהלות מ״א . וע״ש מי
 ועיי תו״״ט ד״ה הלקט ותראה בתמיהתו על הרע״ב תפוב גם עליו. ועיי תשובת נ״ב מ״ק חיו״ר

 סי׳ צ״ל מ״פ בזה דגר נחמד ע״ש:

 מסכת עירובין
 פתיחה לעיתביל ד״ה מיהו. הבל מבזי שכס־ז במלואו לרחבו. ל״י החילוק כין רחבו
 1 לארכו. רק אם מצדו. או כלפי ראשו עיש: שם ונכשל! לחי או קורה .

 צ״ע. ובפו״ע של הגל״ז מלאדי כתוב דגעיכן צוס׳פ עיש: ד״ה ופסק כי׳ מרובה על העומר.
. פכהכ למהבי. צוה״פ. וכ׳פ נח״א: ׳  רט״ז כסיה ו׳ . מלוע לא הביא המיא הי׳ פמ׳׳ז פיק ג
ס. וצ׳ל בי שלישים מח׳ כיציס ־ שם שהורו . ע״שבבהגר״א שכתב שהוא טי ׳  ד״ה אמנם. שס׳ח ג
. ועי׳ מגיא סי׳ פל״ר ס״ק כ״ט : שם עכיפ מעשה רב. ׳ ו  בפשיטות כי׳ לשאת אותן לשם כ

 ועי׳ ליקוטי תשובת חת״ס סי׳ •״ג מש״כ בזה:
. דתהוי ליה היכרא. אף ללחי מפום מחיצה. מ׳מ הא ראצרכו רבנן א ׳  פרק א ברע׳׳ב מ
 1 מחיצה רביעית אף דמדאורייתא פג׳ בשלש . הוא משוס דלא ליתי למפרי ברה״ר . ומפילק

 קושיה הגה״פ ע״ש . ועי׳ הגהת הצי יהונתן פל הר״ף : בתפא־׳י [אות ג] כני כרב כו׳ רצה
 להביא ראיה כו׳. תמוה מאד. הרי נמית ערוכה היא דף ד׳ ע״ב. ומה מקים לפלפל כזה . ועי׳
 היטב בזה : [אות בא] אמלינן חכיכו רמי. ל״, מאי קאמר . והכא מפיס לפחות מג׳ כלבוד דמי.
. עי׳ בתי״ח , י : בחידושים מ״א. ח״ל תפוס כ י מ  כמש״; כסמוך. וכ״כ הרע״כ. ועי׳ ע
 ובמפרשים שהאריכו בזה מיד ע״ש: בהלכתא גבירתא מ״א כי׳ וארכה ג״ט. ל״י מאי קאמר:

 שם לצריך קורה ארוכה ט״א . ובי מפהויין:
ק { [אות ח] לגזרי על שבות בה״פ רו׳. לפמפ״כ בסמוך מ״ג דנב׳ פכותין לכו״ע גזרו. א״כ ה״נ ך £ 
 י לכאורה איכא ב׳ פכיתין״פנות להתרת נדרים. ישנות להפרשה וי״ל: עזם ולרבנן ענ״פ לאהריני
. וחון  חזי. ראיתי בשי׳ת בכין ציון סנ״ג בחקר האיך מערכין פית כסוכות. הא בעינן שיוכל נחכלו פס
 לפיכההא י.״א למכלי. ומה פתירן שם לכיון כהוא מתיז לשני אלפים אמה מכתי והרי עוכרי דרכיס
 פט.ליס מסוכה. אינו דכפיק. דלכממיה הוא מניח עירוכו כדי לילך למהר . וכלילה •היה בכיתו.
 ולענ״ד הה מצי לערב בדברים כמלפהיס בהם את הפת כמו פלפלי! וכצליס. וכס א״צ סיכה. ועול
 כמו דמעלבין לנזיל ביין וניפראל בתרומה היאיל לחזי לאחריני. ה״נ כיון דחזי להולכי דרכים
 ולמצטעל שפטוליס מסיכה. יעיל לענ״להא דבעי לע״ת שיעול סעודה פפה ביציה . היינו כדי פיהא
 ניכר י פפה ביתו. אבל איצ לאוכלו בכת אחת. וא*כ הרי יכול לאיכלס כביצה. כביצה. פלא בכאכ״פ .
. הא צריך לפעור בשבח במקום נר ולא פ ׳  ויהיה פטול מסיכה. ועוד לרבדיו האיך מעלב ככל ע
 במקיפ חיפך. ואיך יאכל פס כיהפימ. אע״כ כמ״ש סמ׳־א סי׳ ה״ט ס׳ק י״ג. וז״ל. כאלו לל שס.
. ס  לאנן סהדי אלו היה לו מקום ללול פס. היה דל פה. הינ אילו היה לו שפ הוכה היה לל פ
 [יגם יש פנים למלאילייתא מיתל לעשית סיכה ביי״ט . וגם בני; לשעה הוא. עי׳ אחלוניס]נסמה
 שהקשה פם איך מעלבין ביוה״כ . וע״ש מש״ש. לא הבנתי הא הוא בעצמו מגיא שם לגלי הגמרא
t משוס דחזי לקטנים. [ולס׳ז נם מפוכס ל״ק. לחזי לקטנים שא״ח בסיכה] גפ יתר לבליו שם לא הבנתי 
 שם אמנם קשה לי כו׳ לאקנויי לשיתח בשבת אסול כפבח ה״ב ס״ט כו׳ . לשיטת לפ״י שם לקימ.
 לס״ל לגס בעירובי תהימין מהנ׳ גליעבל בה״פ . יעיל להוא פירש כאן כע״ת ג״כ . ועי׳ מש״כ
 בהנהות הגאון רא״מ מפינסק בשסיין החלפים. ומפ״כ עול אס״ה כמיתש־ל אז לא הו״ל כמניח
 עירוב בה״פ. מפמע מעקל הנדל למפלע. עדיין יקפה דמאי פליך הש״ש ליפרופ עליה ממק״א

 ע״פ ומפ׳כ פם נזיר מציה לאיתפילי מילתא חדתא היא. וא״כ הוי ליה לנר פיש לו מתירין. ולמס
 חמרינן .ככמה דוכתין כפק נזירות להקל. ומה שכתב משא״כ תרומה לאו מצוס לאיהפולי,
. ועוד כיון לאין מערבין אלא לדגל מצום אתלומהנמי מצוה להיתשול:  עיי פפחיפפלק ג׳ מ״נ
 [אות ט] ומה פתיח באפל כו׳ . וכן הוא להדיא נרפ״י כאן ליפ ל״א ע״א ע״ש:
 [אות יב] דהרי אינו רק שבות כי׳. משום דחי נושא את עצמו. ואס כן הכא איכא פכיתמ
 בהמתו מחמת התיבה . ובבהמתו ללאו דיייה איכא מחמר . ואפשר כמהמר עוכר כוכבים. ועי׳.
 אמנם תירוצו תמות למאד. ועי׳ היטב בזה ועי׳ לקמן אות כ״ח שכתב בעצמו בהיפוך ודייק. ועי׳
 תוספית פבת קניה ע״א ל״ה למטה ע״ש . כעת לחיתי דיש ליישב קושייתי שהקשית׳ לאיכא מחמל.
 דכיון דהיי י' טפחים. היי לשית. פי׳ פכ״ד לפבת אות ג׳ ודייק: שם על פבות כזה בה״פ.
ו עיפ. ה״נ איכא ב׳ שכותים. מי׳ מש׳פ המחבר ככ״ש סוף ד  לפמפ׳כ בשמיך מ״ג לב׳ פבותיס נ
 מלחכת קוצר בשם הירופלמי: שם אסור מלאכול בתרומה. ליי למה הוצרך לזה. והגמלא שש
 מיילי בתלומה . חבל במת;•׳ לא הוזכל תלומה. שוב לאיתי שהרש״־ הקשה כן על התיי״ט:
 שם והרי בכה״ג ל״א מצות ללה״נ. וכי ולחלוק על הנמלא בא. ומהא דהנולל מן המעיין כיל
 הלגיפו המפיפיס יהילצו: שם הוא לק מדלבכן. הלי כתב לעיל דאפול בהנאה מן התולה מגז״ש.
 ואולי ס״לדזהמקלי פלא כלה״נ. מיהו עיקר קיפייתו תמוה לי. רלמה צליך להקפיד פס אחל קטיהו.
 כדי לילך בפני. וכיון דקיי״ל דאין מערבין אלא לדבר מצוה. א״: כיון דהקפידא הוא מהמה המצוס
 מללה״נ וח״ק. ועי׳ לב׳י ל״א ע״א ד״ה כיי!: שם ומה פפאלני כי׳ אמאי ללב? כיי. פי' מפיה
] מדחוי לעני. בגמרא קאמל מגו  בגליו[ אייח פלי סי' ת״ס ל״פב קובית הגלע״א ו״ל: [אות ע
 ראי כעי מפקיר כנסי׳ וחזי ליה. ועי׳ חופ׳ פכתנו להך שיגיא אזיל אליבא לםימכיס ע״פ . ולכאירה
 קשה לפיטת האחרוכיש לאסור להפקיר בפכת ופומכוס הא סבר לגזרי על פכית כה״ש. איכ אמא•
 מעלבין לדידיה בדמאי. נס מוכח מכאן דמותל לזכות בפבת. עי׳ ד-ידיפי רע״א סי׳ פל״ט פנפתפק
 בזה. ועי׳ מש״: פס עלה":: שם ה״ש ההם כו׳ מפא״כ הכא. הלי שם יש מחלוקת . ולחד
 מ״ד לא בעינן לק היתל אכילה. ועוד מ־ עדיף מלנויר ביין דלב׳׳ש אץ מערגין בו. יגם נעלם
 ממנו דברי הירושלמי כפלקץ עיש היטב. ולענ״ד נלאה בהיפך דהכא חמול מלגבי סיכה. ל:א
 הכאםנרי ב״ש דאין מערבי; לישלאל גתלומס. ושם לא מצינו דפליגי לק בלמא׳. ובתרומה לא
 מצימ. ע״ש היטב בראשונים. והו״צ לומר בפשיטו. דמש״ה ל״פ ב״ש הכא. דמצי לאפריפי
 כה״ש. וספק חשיפה מעשרין את הדמאי. עי׳ סוס׳ כאן ר״ה דמאי: [אות טז] איך יערב
. ללא כתיב גכיה לכס ולדברי המחבר במע״ש לר״מ  בפא״פ . ללעתי בעיל31 לא בעיט פיהא פלי
. עי׳ סוכה לף ל״ס ימפוס מהניע כמי ליכא לענ״ל.  לס״צ ממון גביה הוא. לח יוכל לעלב בו
 לאין זה מציה שצריך לצאת ידי חובתו. לק פ־הא נחשב שש ביתי ועוד הא לאחל שקידש היום
 יכול להחזירו. ומכ״ש אס נוטל כלא ידיעת בעליו. אמרינן ניחא ליה לאינש דליעבד מצוה בממיט
 במקום ללית ליה פסילת. ואספר כיון לצריך שיהיה לו לפות לאכול העירוב כה״ש. וכיון פאיט
 שלו אינו יטל לאוכלו. אמנם מ״פ מלנזירביין ולישראל בתרומה. ממי איני יכיל לאוכלו. ולדבריו
 יפ להסתפק ג״פ כקונה שכיתם בפדה חנילו חס הועיל. ויש לחלק . ועי׳ רפ״ לף ל׳ פכתכ
, ס  בהקדש ללהט אין משמץ ללא חזו לשום אדם. ולדבריו הו׳׳ל למימל מפום שאינו כלו. וצ״ט ט

 ועי׳

] עד שיתן לנהמה. טעם זה אינו נוח לי. רלפנ״ר דהא דאסור לאדם לאכיל על פיתן ו ע י * . 
 לבהמה. היינו כהגיע אז עת האוכל לכהמה. צריך ליה: תתלה לה. אגל אם אץ בדעתו ליחן אז
 לבהמה. חין איפור בדבר . ולדבריו לר׳ חידקא דם׳׳ל לצריף ד׳ סעודות בשבת. גס לבהמה צריך
 ליהן ד׳ סעודות . גם בפבת דיפ מצוה באכ־גתו אולי לא שייך דין זה כלל. ועי׳ תשובת כתב סופד
 םי׳ל״ב מ;ה . ונלאה חס יפ לו אורח על פולחני. פפיטא דצריך ליתןלו תחלה. דגדולה הכנסת
 אילחיס כוי: [אות טו] וגס מפיס דם״ל כיי. כ; קיייל באמת בפ" לצ״א ט״פ: [אות לח] הכל
. ולומר אש תכבה לא תפסיד. עי׳ בחידושי לעיא גפו׳ע פלמז ׳  אפור לומר כו׳ דהרי הך ליפנא כו
. ולא מצאתי כס.ועי׳ פ״ג כאן בפס מהרי״ח פכתב דפר׳ . ועי׳ תור״ע אות קמ״ח : •  לתשובה סי
 שם באמל כל הטמע קוצי. תמוה מאד. ע״פ בתיס׳ וכמדומה כהוא ט״ש וצ״ל כל הרוצה לכתוב
 יכתוב: שם לא עשהו שליח. אינו לאיה. לאללבה כיון ללא כוי שליח מש״ה לא מצי להלום
. עי׳ היטב ותבין: [אות מג] שאץ ממית ולאי, אמנס ע״פ רוב הן ממיתין: הלכתא  נכה״ג
. ע״ש גמג׳יא: שם ואפי׳ ללהיר. המג״א כתב זאת ׳  גבירתא מ״א. ו׳ ובמגילת אסתר ט

. ע״ש ליש 3׳ ליפות בזה: י  בדרך אפשר ט״ש : שם מציל הל מה שירצה כו
 פרק יץ בהלכתא גבירתא מ״ח. כל הכליש שנשברו כו׳ למלאכה מה. ולמ״ד נולד אפור
 י צריך שיהיה ראיי למלאכתו הראשונה ואז נם ביו׳ט פרי. ותירוש על כשו״פ סי׳ תק״א

 פלא ביאר יפה:
 פרק יךק [אות ה | דעכ״פ חזי לכהן. לפין רפ״י לבהמת כהן וקאי על תבואה. דהכן חזי כמי
 י לנהמת ישראל . ועי׳ רפיש בשם הופ׳ נ״ב ו כ״כ בטסי יכמות דף ה׳י ע״ב. ו1טכ״ד
 דפי׳ לפ״י היא להא לאין נותנץ לבהמה תרומם הראויה לאלם. הוא משוס הפפד חוכלין. כמי
. והובא במ״א סי׳'קעיא] ומשמע ליה ללפ״י ׳  ל־מלינן אוכלי אלם אץ מתנין לבהמה [תענית דף כ
 יוקא אוכל כהות לאוי לאדם עכשיו בלי שוס תיקון. משא״כ הכא גט תבואה דאיני ראוי עליין
 לאים פד אחל כמה מעשים יכול לימן לבהמה. ילאיה לזה מחולץ דף ז׳ ע״כ. ומעולם נא פמענו
 פי:א איסור ליהן הביאה לבהמה . אף שתהיה ראויה אחיכ לאדם. ועכצ״ל כמ״ש. ועי׳ למב״ם
 פי״ג משכירות משמע דס״ל כרפ"׳ דמפרש לה בפרה של ישראל. מפמע דבפלה פל כהן עובר משים
 בל תחסום. ועי׳ פי״א לתרומות מ״ט. ובהת״פ שנדפש מחלש ונר׳ מחה״ש שם ס" קע״א. ובפ״מ
 שפ : [אוח כו] ומפוס צידה ליכא כו׳. פי׳ בכיפ במלאכת צד ותלאה דלק״מ •י שם ועיי ס״ס
 פט״ז. ובמג״א שם בשם האגורה שכ׳ כן ע״ש . וביאור הגל״א: [אות לה] עכ״פ קשה לי כו׳ מיד
 אריפא פפיטא . לפמפ׳יכ בעצמו גאות ל־׳ג לק״מ. זעיד מפא מיירי בדליכאסכנה כלל. ומ״מ
 סתר ליללה ולקלות לס חכמה שזה נצרך לטנין הלידה בכל הנשים. אמנם הכא לקאמר אם היסה
 צליכה. מפשע פנתחלפ איזה דבר אצלה. מפ״ה פריך פפיטא. טו! פנתחלפ אצלה איזה שינו•.
 פשיעא דמהצלי[: שם לאיית רמג״ח . ט״ס וציל רבינו תוי״ט: שם בצריכה ודאי. וחידוש קצת
 על סשו״ע פפהם וכתב ומדליקץ לה את הנר. וכו״ל למימל כלשון הגמרא אם היתה צריכה . יעי׳
. ועי׳ ב״ח כאן יגספל מפנה בלולה פנרמ״ח : שם מנ״ל לפיס. ל״י הרי  פ״מ פל ה־רופלמי כאן
 הש״פ כריך פפיטא פק׳נ הוא : [אות לז] והכי קיי״ל. וע״פ גמג״א בשם התום׳ הטעם דאין בזה
. ונפלט  אישיר דא־רייתא . יציע להא בחתיכת הטבול איכא חיסול לאולייתא. עיין לעיל פ״י מיו
 לר״י למחייב במלאכה פאנל׳־ג. ולכ כא סכל כל״י. וכאן לב קאמר לה . ועי׳ ל״א עיב . לעזלא
. ולא זכר דברי ׳  נפ ר' יופי כבר כר״י במפאצל״ג. ועי׳ מפ״כ המחבר פ״ב לעבודה זרה סי׳ ו
 הטם׳ כץ וע״פ פוב ראיתי פהרגיפוסהחריניס בזה: בהלכתא גבירתא מ״נ מחללין עליה.
 ע״י חבילות שתומרית צריכה: שם וחברותיה אומרות פצריכה. עיפ בהגהת נת״ח וכקרבן

 נתנאל פיפ מפנין:

 פרק יט [אות לד] לא מצאתי כן בלי״ף . עי׳ באה״ט שם: שם פשיטא דמותל. הב״י בסי׳
 י לפ׳ו משיפק בזה: [אות נג] לק מדרבנן. לכאולה מכאן סייעתא להסוכליס דכ״מ
 פ־םלו חכמים מפני מלאית העץ אפילו בחלדי חללים אפול: [אות גה] לק לחימלא. כלי לחינן

 פבת עליהם:
 פרק בא [אות ה] נמי גכה״ג. כמדומה פלא לאה לבלי התוס׳ פס ד״ה ונפלינהו. וליה
 י הכאנמי. וט" הוי״ט : [אות כז] וכל פכים טהול. דבליו תמוהים דא׳כ איך אמל
 בין כך ובין כן לאפ" יפ לו בית אחיזה אמק״ט. הא איתא פס לאש חיבר להם אפילו ח:ט אי מפיחה

 מדגל שמקבל טימאה טמא ע״פ. ייפ לדחוק ומיק:
. נמעיט׳ היכא דקמטץ למתק ׳  פרק כב [אות ד] והא לנקטה מתני׳ וט׳ מוציא מפקין כו
 י הפלי. עי׳ לף קמ׳ל ע״כ גלפ״י ל״ה כליח. ותופ׳ ל״ה ה״נ: [אוח לח] ופליט
״כ. . לא מצאתי פס : שם ולמג״א כס סקנ״ו. כיא: שם כ״כ חוס׳ לכליא כע״ז לף ׳ ׳  ס״ק ט
 ל״י מאי'קאל!ל. לשפ התגו התופי לגס גאיסול דאולייתא כחדרי חדלים מוהל. לאין הלכהכלכ.
 ואין זה מנץ לכמ״א ככתב כפס התום׳ לחלק בין דאורייתא לרבנן. וזהו כתוש׳ כתובות דיס:
. לכאולה מוכח מזה דאין לחופ למס שהחמירו י  פרלן JD במשנה מניח טליתו אצלו כו
י סאתרוניס גבי קניית אתרוג נשלם דוקא קודם החג. כלי שיהיה קנץ לאורייתא ע״ש  י
 ויש ללחות: [אותב]תדעמדמקשי הש״ם . וכיכ בחידושי הרשביא כאן•־ שם [אותכב!פחו1ר
. כים נפדה מי איכא . ולכאולה מחי קשה הא קיי״ל ׳  לביתו. ועג׳מ דפליך יתע״ג ללא אבדיל ט
 דמהכלל חרס של מוצ״ש בשבת. •ומבליל על הכוס. ועי׳ תיס׳ כרכית דף כי!ע״כ: [אות לט]
 דעכיפ כלים מחממיפ יותל. לא ידעתי מאי קאמר. דהא קושיית הר״ן חוקה היא להא פס חשיב
 חמ ללבל המוסיף הבל. ואילו כלי: מי לק מעמיד הבל. וע״כ הוכרח לחי׳. וזהו מהירופלמי:

 [אות מה] אסול לטלטלו. לא ידעתי למה הוצלך לזה:
 פרק כף [אות א] ינמצא מציאה וכו׳ אסול לומר וכי׳. וכ״ש לטלטל פחות מל׳א ע׳ פיע.
 1 י-מנס אם יכול ליתן לחבירו. והכירו להכירו. נראה לפרי. עי׳ סי׳ פ״א סעיף מיב.

 יבהנר״א פ״ק ק״ו * וסי׳ פמיט סעיף ג׳ וצ׳מ. שוב ראיתי כן בשש הפמ״ג: [אות ג] יו קידם
. צ״ע ועיי. מ׳פ בהלג׳ב. ואני נבוך בזה דכאמת מלשין כגמ׳ פס משמע כמיפ כאן ׳ כי  :־;עמוד ו
 ללא חיישיגן רק פלא תעשה עקירה והנחה . אכל לחד מינה לא חייש־ק . וכן מש:!ע מדברי מהרפ״א
. אילש מהרמכ״ם ס״כ הל״ו מפמפ כמ״פ בפלג׳ב כאן עיפ. וציע ואכמ״ל. פוב אח״ז פ  פס עי
: שם ׳*א ללא ירר. עי׳ ׳  מצאתי בעיה בחי׳ הלפביא פהעיל בזה. וע״ש כמחצית הפקל פיק ו
. אל!״) א י . וכעס ל״ת אף על ההולכים ברגל. מפמע ללא ט ׳  תום׳ קליט ט״ב ל״ה יו״ט ט
 מצאתי כת״: סי׳ מ״א שהעיר כן ונהכתי: שס בץ כך וכך . עיפ כמ׳א ותבין: שם ומ״ש אבן
 העוזר יכו׳ במח״כ איפתמיטתיה וכו׳ . במחכתה״ג לא השנית היטב כדברי האכן העיזל.
 דלא כתב פס לק דלכוב כמהלך הוי כמהלך על גבי קלקע. ע״ש היטב: שם או מעבירו ד״א.
 ע״פ במחציח השקל שפקפק הלבה כזה. להא היו מעבילין את העגלות נמשכן ע״פמ״פ כזה:
. ואז אפילו אינו לחב ד׳: שם וא״כ קשה לרמג״א. כמחכ״ת אין כאן  שם כשהעגלה למעלה מי׳
 אפילי ריח קושיא. והרי כמ׳א בעצמו רמז למרי כלמנ״ס אלו. כמפ״פ ועי׳ סי׳ פמ׳ח. ושם
ג פס ליניח חפציו פל העגלה. וע״ז ת  העתיקלגל• הרמב״פ ע״ש. ובאמת כמנת המ״א פפיטה. מ
 כתב לבמה פהחפציס מונחים עליה ליכא שביתת בהמתו. כיון שהיא איני עושה מקילה . פהיא
 נתגלגלה. כמ״ש ה״ב. היינו שמניח ע׳!יה כשהיא מהלכת. אגל סשיטא אם עמלה ואח״כ התחילה
 להתגלגל. למקלי עקילה. וכ״כ פם במחצית השקל. ופטט: [אותו] ולא יבטל יכו׳ כל ספגת
מ מופר לנטל כלי מהיכט ע״ש. ובאמת ציע לללנליהם מאי הריך אניי לד"  טלו. וי״א לכמי
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. מדיין י  שאין כה די רמוה. לא ידעתי למה הו5רך לזכ: בחידושים שיהיה במה לירה מדרגגן כו
 איט מיושכ. להא הרע׳׳כ כהכ הך טעמא לשמה רירה גס אעזבד• כיננים כמבואר בלנליי שפ
 ע״:: הלבתא גבירתא מ״א מ״ב הין מבנו וכהו הקטנים אשיי איכס סמוכים עיש. ומה שהקשה
. ע״פ. במחכ״ת אין כאן ליהקושיא. דגם לשמואל דוקא ׳ ב לניצה פ״ק ע ״  בכפר קרבן נתנאל מ
 מ״ל אביו איט יכול לזכות לילו כיד א:יז. אבל ודד אתר פפיטא לזוכה לאתרים. וטי' תיס׳ ב״מ
 שם. וכמהל״ס שייף. ולדבריו טיל להקשות לברי סשו״ע אהלדי ד פסק לקטן אינו זוכה בעירוב.
. וגם המרפםת אינו כו״ אע״פ שרחוקים כיי. ג  ושפתה יכולה לזכות . אכל כאמת לק״מ : מ״
 ע״ש במ״א שלא כ״כ : מ״ח. והזר אוסר . כשהלך נשכת. עמ״א. וכשויע שם איתא להיט
. לםמ״ש לטי( ׳  אוסר. וע״ש בבאהגל״א סק״כ באורן: מ״ח. או התהתונה עשתה מחיצה כו
 באות נ׳ וכ״כ הרע״כ שם. לא מהני בתחתונה שעשתה לכלה. כיון שיש לעליונה לל[־ עליה עיש.

 ועיי סי' שנ״ס וצ״ע וע״ש בב״י יתכין:
 פייט [אות יב] כשנאבד לרבים וכו׳ הייל כמטלטל וכוי. דבריו מעולבכים ואין להם טפס:
: ׳ . זה כבר תני בלישא מצא; חדשים . וע״ איש ה  פרמי [אות ז] מדאינם קשזלין כלל כז׳
ה בוזקין את המלח כי׳. ומשמע לאין כזה משוס אץ זילקין את האוכלים, ואולי נ ש מ  י ב
 דמלח לא נקרת אוכל: שם כיפץ עליו ססכתל. לכאורה מ״ט לא הקשי מכאן לנ־׳׳י יה״ל אין כלי
. ׳ . ליכא בל תוסיף כו׳ ויכול ללובשם כו ׳  ניטל אצא לצורך דבר הניטל: הלנתא גבידהא מ״א כ

: ו  רבדיו ממודנכיס זםותליס זא׳

 םםכת פסחים
. זע״ תום׳ חגינה כ״א . ד״ה סאזנן ע״ש היטב ׳  פרק א [אות לד] שכל טומאה דרבנן כו
 י והבין. ועי׳ ילושלמי שכת פ״א הל״ד. ובב״ק שם ותבין דלק׳ימ. ומה שהביא ראיה
 משכת י״ד. איני רואה בזה שים לאיה דאללנה אס ממא לגם טומא־: לרבנן צכיך הטרכ שמש. דכל
 לתיקנו בעץ לאורייתא תיקנו. א״כ לא הוו צרינו לגז1ר ע״ז ביש וב״ה, דכיון דגזרו עליהם
 טומאה. ממילא צריכי נמי טבילה והע״ש וז״ש: שם ועי׳ מש״כ פ״מ םכ״ו. נראה שציל פית
. כמת״כ אשתמיטתיה מש׳כ הל״ש פי״א לפרה. ׳ ו  רמשכת שקלים: עם איכ מאי יתרן הבבלי כ
 ופ״א לטהרות . ללק בהנך רעשו מעלות לתלומה ולקילש אין צריך, העל׳ש אכל כהנך לטמא נם לחולץ
 טעון הער״ פ . וע״פ . וכן הוא לפון הלמב׳ס פיט מהל׳ אבות הטומאה דלק בהנך לעיקלן מדים.
 וכ״כ הלמנ״ספי״א מטומאת מת הנ׳׳כ. לאייל אלן העמיס טעון טבילה והעלבפמפ. זא״ככ״ש
 נית הפרס דטעון הזאה ג׳ וזי • כמ״ש מזיר דף נ״ד בודאי צליך הפר״פ. וה״כ הרי סיריפלמי רוקי
 לה בבית כפרפ כמפ״כ הדוס׳ ולק״מ. וצ״עמרי הכ״מ פ״י מהלכות אהי׳ט. שכתב לאילי יש אנ
 הטומאה רלבנן פצליך העל״פ ע״ש. !לא זכל לכרי הרמב׳ם. ועי' ה;י;ס כיו נהנהית רצהיה.
 פתמה ג״כ על הרמב״ם פם . ולא זכל לבלי הר״פ הנ״ל וט״ש בטו׳׳א וצ״ע: בחידושים להו״ל
 לש׳יפ לסינקט נמ׳ כוי. לא השניח נלברי התוס׳יע״ש היטב. ועיי 5!״ח סי׳ הרמ״טם״ה ובמג״ח
. לרמב״ם כל תרומה כ1ה״1 דרבנן: שם יכ״מ כו׳ ר״ה לכר. ׳ ו  סק״כ: שם דמה יענה לרמב׳׳ם כ
 המעיין בדברי התום׳ יראה שמשמע להיפך ע״ש. ועיי תום׳ חולץ ו׳ ע״כ ד״ה יהתיר , ותום׳
 נדה נ׳ ע״ח ל״ה למעוטי. ובשבת ס״ח ע״א ל״ה והלו וכריש פ״ק לסאה מ״ל מש״כ שם בשם י״מ
רק: מפא״כ כבית. הרי בכית כת: ונתן: במנין המצות להרמב״ם. עיי; בפעה״מ ותנין י  ע״ש ו
 דאין כאן השנה: משוס דכל העומד לפרוף כוי. ליהא. מ״ש היטב: משא״: הרו״טכי׳. עי׳ר״ן
, יעי׳ . ל״פ הוא דס״ל הכי. ואולי היא ט״ם וצ׳׳ל ר״פ ׳  ל״פ לולב הגזול : אלא ל״מ לפיטתז כי
 נמלא כ' ע״כ. וכבל כתבתי כסמוך לכתותי מכתת עם כל העומר לפרוף וכ!׳ הס פנינים נסללים :
. הייט אס לא בדק בליל ׳׳ד: שם ויברך ׳ . שנחלל •כו! לבדוק כי ׳  הלכתא גבירתא מ״א ב
. על ביעור חמן: שם דלא מזיפים . פי׳ מפ״כ שם כדי לקיים מצות ניעול חמן  בו׳ לבער חמן
. ועי׳ נוב״י או״ח מהדו״ק סי׳ ״ט ד״כ יעודכלע״ד . ולכאורה  נפלי. ט״פ סי׳ חל״ד בהנה״ה ב׳
״א. היני •שלית  דבריו נסתרים מהנה זו : ס יד. ואפילי חמן נוקשה. בשי״ת ניג״י מהדו״ק סי׳ נ

 ס" תמ״ז לא כ״כ. ובספרו הצל״ח י״ג. פ״ש:
ס בכטלו קילס זמן א־הורי  פרק ב [אות יה] אף שבטלו אח״ו וכו׳. אינו מובן וע״ש במג״א מ
] ירל ק״ה. לא נמצא שם וחידיפ : ד  י יפ מחלוקת הסיסקיפ אז פלי אח״כ ; [אות מ
] ומקפה פפיל ספיטא כי׳. כיז מנואל היטב בפעה״מ : שם והפי׳ כטכל. ליחא להא ט  [אות מ
 כתיכ פבעת ימים האכל מצות. ואיך ידרופ סמוכיפ. לכל שיפ כאיםיר חמן יפנו כפ־עת הימיש
 האכל מצית ואפילו כנוכל. דהא ככל ש:עת הימים ליכא עשה כלל: שם אעיכ ד אמרי? יש סמוכים
. ויותר מפולש גכרטה כ״א עיב ע׳׳פ: שם להכא מ״רי נאכפר וכי׳. ועי׳ י״ב פ״ב דנדדם  וכו׳
. בפשיטות מפכתת יה בכה; גופא: שם משא״ב ׳  וגרפ״ג פה ר״ה תפיל? : שם פיפראל ירפ אותו כי
. א״ב לא מקפה הירושלמי הכ״ל מירי. וכן בזכחים צ״ז ט״ב ליתי עפה ולירחי ׳ ט  במאכלות ו
ק בפסחים פ״ה ע״א . ומשמע ללענין מצוה צ כת מצו- כלל בחצי פיעול ובמק״א כתבתי  ל״ת • ז
ס פנאמר לא יאכל. היפיק ליה לחצי ט  ל״פב מה פהקפיעל הרמכ״ם . פכתגלחמןאסיל לכ״פ מ
 שיעול אסול מן התורה. וכתבתי דכיון דאיתקש אכילת מצה לל׳ס דאטלת חמן כדמציני בגמרא לענץ
 כמה לגליס והו״א ה״נ כמו לענץ עשה דאכילת מצה דליכח מצוה כלל בחצי שיעיל. ה״נ לענק ל״ת
. וכ״כ באי״ח: י , לא עיץ היטב בשאנ״א ע״ש: שם אמנם נ״ל כו  דחמן: שם נדזח״כ בזי
א . ״ : בחידושים פ יטן . לפ״ז הזדא ליה קזפ־ת הילופלמ׳ בלבלי התיס׳ קי ׳  שם יאפילי טבל כו
: שם לח אבץ קישיח זי כיי. בתורע״א פ:םנ־ט ׳ י . עי׳ רפ״י ד״ה אזה אומר נ ׳  חטאת עוף כו
 לא מצאתי p , ועי׳ בתשובותיו סי׳ ק;״ח . יבתשיכית חתיס חלק או״ח פי׳ קט״י. ועיי רש״י סיף
. ל״י מחי י  תמורה . וברש״ש שם. ועי׳ צל״ח כיו : שם הרי נותר דלא כתכ נכיה תשביתו ט
 קאמר. הא כתב כיה באש תשריט. יא״: פפירקאליר הגרע״א. דכמו גבי ניתר לרצון התירה היה
 פיכועל מן העולם . הקפידה שיהא ע״י שלי:ה. כמי׳כ נכי חלוץ לכתיב השטתי ביכל למילף שיהא
 לוקח נש־יפה. מכא״כ אשם תלוי ללא מצינו מטה כלל לבערו מן העולם. יסטט • יאף יכתיב
 גבית לא תזתילו. זהו אינו לאיה שלצץ התורה שיכוער מן העולם. לק שלצון התולה היא שמצות
 אכילת קלפים •היה על הביקל. אבל לא שהקפידה שיכועל מן העילה ועיי דף כ״ח בהגהת סגרי״נ
. כיון ללאו  פלא נתית לזה. ולענ״ר נראה ספוט: שם כפלמד נק״ו כ״פ ט' במ״מ . לת כמתי
 מטעם חומל קאתי עלה מה פייך למיפרך כל דין פתחלחו להחמיר ורו'. יעי׳ ה־טכ רפ״י סוכה ל״ו
 ע״א ד״ה אץ ותבין עיש היטכ: שם א״כ נם מה מציני הוא בקבלה . סותר ח״ע לדפיכ םפ״ד
 דעילוכץ איה כ״א טיפ ה*טנ: שם עכ״ס מנ״ל ללע״בסיל כלב״י. ל״י מאי קאמר , אטוסגלע״א
. כבר חילצו ׳ י  על הלע״ב טון בקושייתו. קושייה׳ על הנמרא פ= : שם דאשס תליי בשריפה כ
 התום׳ כמפ״כ בסמוך מיהנותר: שם טכ״פ נגמלי כו׳ במה מציגו מטתר. לפמש״כ לעיל בסמוך
. מיפו ככר כתכו המפרשים דמש״כ רפ״•  בדעת רפ׳י לגם מ׳מ לא ניחן לליופ מעצמו ללי״מ ע״פ
 כהוכה מא לל״י אגל לרבנן מודה לש״« לכל הי״ג מרית למילין לכל נ״ש . ועיפ כמסכה פירוכין
 מ״ל ודי״ק: שם דאל״כ לכי״ע לא ילפמן כוי. ל״י מנ״ל. ועיי שסי קדושין ט״ו ע״א ד״ה
. יפי'כתיטת פ״ד ט״נ. והראיה ׳ יאפי׳ נ:ר רבו. זו מניין לו  ואיד־: שם להלי קיי׳׳ל כלע׳ק ט
 מכלטס אין כה ממש: שם פסחים '״א ט״ס וצ״ל כ״ז • יעי' סוטה פ״כ מ״ג: שם א״כ
. עי׳ בכללי פב״פ סוף משכת ברטת כצל ׳״ג מלות. ועיי תו׳־:׳ ׳  הלנה כרע״ק דמושנה מנד אחר ט

. מיהו לקמן ספ״ ז משמע ו  יעי׳ הופ׳ כס שכתב! דאפילו אפ נשכע פלא יהנה מככל יוכל לערוג נ
 כהמחבר: [אות נח] לא כו״ל כבודו, עי׳ מש״כ פל הגליו; לעיל אות •״ג ידו״ק . ונם זה נסתר
. כפטטו דכשעה ׳ ו  ממש״כ לעיל חות ח׳ גגי נזיל ע״ש: [אות לה] ולפיכך הי״ל כאילו עכר עליהן כ
 כחותך החבלים . באותו שעה ג״כ עוכר משוס טלטול. ולשון כאילו אינו מוכן. ועי׳ עילוגין צ״ח
: כת. עי׳ ט״ז ס"  ע״א מה לי תוך ל״א . מ״ל ר\ך לד׳א עיש ודו״ק ־. [אות נה] שלוצה לעלכ נ
. וגחידוש• לפיה כשם הפלישה יעי׳ תיס׳ יו׳ט ותולע״א כא!: בחידושים מ״א.  הט״ז סק״ג
f בחילון קמח רצה הפיס לאיקמי ככוי׳ע . וכן דלך הש״ס ובפלט לתיחן קמ . ׳ ו  וחיפתמיטתיה כ
 דחוק קצת. דהא !אמורא צרך לפרש דכריו. וגלגליו הונ׳׳ל טפי דהא תיבא שס עול איבע״א
. ע״ש דלק כשס ליכ״א כתבי P : שם שבועות מיין.  ט״פ ודו״ק ־• שם פהלי תוס׳ ע״ז כי׳
 ט״פ וצ״ל מ״א : שם דאתיא כםומטפ. ע״ש בתים' ל״ה תלגמא כו׳ א״נ כי׳ ע״ש וח״ק:
ק נמי. ומכ״ש כיון דלבנן ס״ל כפומטם לגזלו על שבות בה״פ ד . הא ל ׳ ו  שם ול־סלגו כאילן כ
. ימפ״כ כאן טזי י  מדוע ל״פ ככל הני. ובפלט סומכוס לפליג בודאי ומ״מ לא נזכל דבליו ככל הנ
. והוא ביויל סי׳ פכ׳ג : שם או שאין חכם ׳  בכפל עליו גל. ל״י מיק: שם חק •עקכ תנ׳ז סקי
׳ .  כאן להתירו כוי. א״כ איך מערנין לנזיר טין לסומטס: שם ודאי מסתבר טפי לאוקמי ט
 הלוא: בעילם פקוחות ילאה כי הצדק עש כגלעיאע׳פ ומין : שם דאיצטרין לטעמא למיתפיל.
 א*ט מינן: שם דנימא הואיל זמיתביל. אין פיס הכנה לדבריו. וכי מפום דקי״ל לאמריק
. ׳  הואיל• נא נ כל גומר הנא לא־צ לטעם הואיל: שם להרי בל״ו קשה קופית תום׳ ההם כו
. י  ומה שתירצו תוס׳ פם הוא סותל למה שתירצו סתוס' כאן : שם איך יעלכ באה״נ שאיט שלו כו
 הא מנינן לאוקמי בכהן מערב בתרומתו גשבינ יסררל. ואולי כינהו לאיך יכול היפראל לזטת גאיסה״כ.
 וגלאיה הלי מפולש ככתוב לאפית מנך תתן לו איש השר יתן לכהן. חזינן לרחמנא פקדה למיתן
 לכהן . ואדרבה הכה; 5ע;מו אסור ליקח כמבואר כחולץ. הרי להתירה קורא מותו בעלים על

. איט נכון. מלבד דאזיל בתר איפכא ׳  התרומה ליתן למי פרוצה. נס מפ״: חח״כ א״כ התינח ט
 כמובן . ועי׳ פפחיס מיו בפוגיא וכיצד מפרישין חלה בטומאה. ובלא״ה א״כ גם לחזק׳: תיקשי.
 זייא לעני; עירובי; צריך פיהא חזי ליכילה . וע׳כ צריך לטעם דהזחיל א׳ געי מהשיל. ועי׳ היטנ
 ב:״מ פנתכתי ט קצרתי. עוי״ל ופלי ככל זו עלי מעלט; בת כמבואר פס ואמאי הא אסור
. כותל(מפ״כ לעיל ׳  כהנאה. ואינה פלי. אלא ע״כ לליהא לדבריו ודי״ק: שם מלמזי לאתלינהו כו
 באות ט״ו: שם מחשיכ כדידיה. לא זבל דבלי הל״ן נדלים פ״ה ע״א ל״ה ומהא : שם אבל
 הרומס אסיר למיתפל בה״פ. תילף תירוצו הוא הירון פל הגאון רעק״א ככ״ל ט״פ ותלאה. אבל
 לנרי המחבר הזה מעירבבץ ידי״ק : שם כפםחיס ל״ח ע״א. ופ״ שעס״מ ס״ח מהל׳ חו״מ
̂כל׳יח מפ״כ בעני[ זה באולר : שם טכ״ס הפתא אינו שלו. כבר כתבתי דמשכמת לה בכהן פמערב  
 כתרומתו בפביל יפראל: שם שטה אבי אביו. ט״ס וצ״ל אבי אמו י שם ותו לא מצי למיתשל עלה.
 משכחת לה טרפ טבל קתטאת פ־הו פל ככהן אט אמו וז׳פ. ואילי לעתו לגם כה״ג לא מצי
א לילי כהן לא מהני מ  למיתשיל. ובטיקל דבליו צ״ע טוכח מ״ל לכזה מכני פאלס. להטעס ל
 שאלה . הוא משוס דכנל קייס מצות נתינה ויצא מרפיח המםליפ אין בילו לשאול אח״כ . מפא״כ ככא
 ללא יצא עדיין מלפותו פל כמפריפ . פפיטא דמהני שאצה . ועי׳ רא״ש כניר־ס. והארכתי נזה
 כמק״א. לעט! תלומה פהכהן מפריפ מפלי. חם מהני שאלה ואכמ״ל: שם רלעימב לא בעינן
 פיזיה חמינא גכיה. מעתה כטל כל הכנין שכנה לעיל לייפגקופיא פנ־ה של הגלע״א ד״ה א״נ נ״ל

. אינו עילוג. ועיי חידופ׳ רע״אאו״ח סי' ת״ט שהקש: ׳  עיפ: הלבתא גבירהא מ״א. ב
 וז״ל היכן מציט זה לכליטכל לא יהיה עירובו עילוב. דכנמ׳ לא מיירי אלא לעני! אם לפאי לעלכ
. מ״מ י , הא איהור טבילה איט תלוי בקיים כמצוה ט ׳ אכל לענין דיעבד מהיכי תיהי כ!׳  ט
 עכל על הנאה דלוצה בקיימו כו׳מ״ש שהניח בצע״ג. ולענ״ד נק״מ. דאטי זה פמניח החפ;
 בבה׳ק מקלי הנאה . וכי נהיק מקו = להטמין פס חפצים. מי פיפ לו מפן מפקייו בביתו. אלא
 דא:ן הכ׳ קאמלינן. כיון דכוא צריך כע״כ להניח ש0 החפז נשכיל קניית העירוב. יע׳כ צריך להיות
 כיוכמ פס כל בהיש. שוב מקרי א־ז״כ ג״כ הכאה . במה פמפתיזל אח״כ. ויוכל לאוכלו. ויהיו
. פוב לא מקרי מחה מה פהיה מיכת שם כחפן. נ ו ד  פניהם בילו. משא״כ אי נימא לאין עירובי ע
. ולא היה כיונתי גזה כלל. כמפ״כ בפמיך. ואיכ העבירה  ובשביל זה לא היה מכיר. שם החפ ן
. לכאורה ׳  תלוי בקיים המצזה . מפיה לח מכני מ״ל נכין ככ״ו: מ״ה ו׳ י׳ אלא •;הניח ד״מ ט
̂להים אמ: . מ׳מלא הפס׳.־  היה נלאה דבב׳ ׳ו״ט של גליות אף אס הניח טוס אחל העיריכ לסוף י
 כו: טוס ב׳ מאורה. באתה רוח שירצה ממ״נ ודו׳ק ואכמ״ל. זע״ ט״כ מהמיית סי׳ מ״ח:
 פרס ד [אות לט] מסתפנין ביהל. ועי׳ יו״דסי׳ ק״י בט״ז סק״ז ימקה״כ מש״כ בענץזה :
. ד ׳ מיד: בהלכתא גבירתא מי . ועי׳ תזלע״א ט ׳  1 [אות מא] ןלהכי אין לו ט

. יטפח היא ל׳ גוללים כצ״ל. זמ׳ש נ׳ הוא ט״כ: ט״ז. ו־מר כטהתי במקומי• כמדומ: ׳  ת׳ ו
 פצ״ל כמקום פלוני עיץ גפנים:

. מגומגם והמין הוא כמו שכתב ׳ ה ככל ט לי  פרק ןק [אות כט] אס בכל ה׳ חמות כי׳ אי
. סגי כמרהיק ד׳ אמות כו׳. ׳ י  ״ י כרע": ע״פ וע" כהל׳ג: בחידושים למ: בתחומין כ
 אין כאן ליח קיפיא . וללנריו הו״ל להקפו־ להא הכא כל העיר נחשבת כל׳ ימית. אלא ע״כ
 דלק״מ. דהכא במקוה הראוי ללילה תליא מילתא . מפא״כ התפ כתיב והיה מחניך קלוש וקס להו
 לתז״ל שמקום חנייתו היא ל״א. ועי׳ בלטה כ״ס ב׳ וכרכינו יונה שם: הלכתא גבירתא מ״ד.
 אי מעמיק עצייז לק י׳ טפחים . ליתא לבגיא לא איכפת לן בין מתלקט מתיך הליכי כו׳ ע״פ: שם צליך

. ליתא אלא צריך למדוד הירילה יהפליה פב:ל הפישיע . עיש יתלאה: ׳  :מודדו בחבל פל ד
 פרקן [אות ג] או מכרו. עי׳ תורע׳ א בשם החכ״צ: שם ־.׳נו אופל. וע״פ בהגל״ח:
. תמוה. ועי׳ בכליג ׳ י  י [אות ל] ולזה ג״ן . נ״ל כשמן: [אות לו) זה״ה באץ עמהפ כ
. אסיר נ . א״י מיי קתמל ולו״ק: הלינ ם״ י  כיכ . ולח ירדתי לבויד: [אות לט] בחדל ח׳ כו
. ואט׳ ו ״  לו ולהם. ליתא רזכו בניטל רפיתו ״ אבל בניטל גס ביתו מותר לו ולהם ע״ש : שם ס
. והס״ק י׳ פכמ״א פס קאי טל סעיף ו׳ • יגזה צא נצטרך להגהת רע׳׳אפס:  לק ממון מגעה״ב כו׳
. לדכליו הול׳ל להקטת על הטור דפהק שם לנמוכים פחות ׳  פרק ז [אות ח] והביא הטול ט
 1 מגי א׳צ גליקה . וע״פ גכ״מ וכהגהת מהלל״ת, וכחק יעקב י. [אות לב] באותו פבת

. ליתא. לאפ נתקלקל לאחר פנכנם שכת כשר גם לפאר שנתות כשנשהייל כ״פ . ׳  שנתקלקל ט
 ודכא מיירי פנתמעט קודם פ;כנפ פנת ראשונה: [אות לן] שהיה פגי גשליש גיצה כו׳ • הא לועה
׳ תפ״ז, ומגר'א שם  « . גליגלזת היי נמ׳ ד׳ תפיעיות עי' היטב. יהזא פלא . ועי׳ מ״א ט
. מהמעט קילפ שבה ראשון מ כ״ש שפסול לאותו בגת ׳ י  גיולך : [אות לט] פסול לשחר שבתות כ
 ג״ה : שם פאיט ראוי לכלב כו׳ • לא •דעתי מה ענץ עירוב לכלב. ופשיטא ראם אינו לאו•
. וצ׳ל לאדם .  לאכילת אדם . דהו׳׳ל כאילו אינו. וכן נראה מלשון כפוסקים, וכמדומה פהוא ט״ס
] אינו שלו עדיין. הא מפולש שפ אס מה השיר מת ללוקח: בחידושים ו  וט" בכל״ג: ןאות מ
. ׳ ט  עכ״פ ק״ל וט׳ . עי׳ תו׳״ט בפ׳ שהה״ז מ״נ: הלכתא גבירהאמג״ד. גאולך י׳ אמות ו

 תמוה. ופי' מ״א שם ס״ק כ״ט :
. תמוה מאד י יעפ׳ז אות ל״ו. ואולי כינהו ׳  פרק ח [אות יא] מלבד דגעילוב למולו טלפי ט
 1 לדבל• הטיז ס" תי״ט םק׳ח: [אות לו) ואעי״ג דלעיל וכזי, כמדומה שאיפתמיס ליה

 מ״פ נרמ״א כ" פע״ו פיא ע״ש: [אית לז] כמי׳כ לא נחמיר כ׳׳. טירופו תמוה. ע״: נלשיי
 וחופי וממש״ל שס ודו״ק: [אווז כא] ונקט נהר וכו׳ דאהי׳ לא. רעיו חינם מוגנים: [אות נח]



ד ע  מדר תפארת יעקב מ
. מי׳ נינה לעתים דיוש כ׳׳ו: [אות ט] וניל כו״. הגל״א ז י ו  פרק י [אות ז] ונ״ל כ

 י שם לקמיל דלא ימזוג כצ׳ל:

 מסכת שקלים
. עיי המ״ל כ" ק״, סק״ו ועי' מ״ה פ״ט דחלזמית: ׳  פרק א בתפא׳י [אות ב] לכל מחובל כו
 1 [אות כה] ואף דמדאורייתא כוי. קצה״ח סי' לצ״ה . ועיי פעה״מ וא׳מ: [אות לג]

 חצי שקל. היינו לר׳מ: שם סצי בקל. היינו ג״כ אליבא לר״מ. ועי׳ תוי״ט שם ותקלי! חדתי!
 כאן: [אות לו] ומכאן משמע הוי.- ליי משמעו עמ״ש כסמוך:

. ע" כגמרא : [אות ד] נם על מס שינכו עליין. משמע ׳  פרק ב [אות ג] לב׳ שיפריח כו
 י ע״י התירס היו מזכי, לכל ישראל. ולפ׳ז יש לעיין במי שהיה קטן אז ואח׳יכ נעשה
 גלול. הא אץ לו חלק צהפוסקים לגם ע״י לעת אחרת מקנה אין לקטן זכיה . ועוד כגר שנתגייר
 בינתיים מא״ל. אבל הפירוש הפשיט הוא. לההורה הקפידה שלא יהיה ק״5 קרב משל יהיר. רק כל
 ישראל ישתתפו ניחר ויקנו ממעיתיהס לפס פולס. רק כל המחויב ליתן אם איני נותן. אין לו חלק.
ט משום שאינם צריכיפ ופטיריס  אבל כיון ככל סי שמחוייב ליתן נתנו. ומקרי ק״צ. גם אותן כלא מ
 ליהן. מ׳מ יפ להם חלק כהכפרה דאל״כ הא הכהטם לא היו להס חלק בכפרת התמיר. וכן מצינו
. ועי׳ שביעות  ביוהכ׳יפ נפלו בל כ״נ שהיה צריך להיות משלו, ומימ אחיו הכהניס מתכפלין בי
 ודו״ק: [אות ו] כדי פלא יזלזלו בהקדש. ציע אס השלוחים אינם בפנינו. ובני כעיר טיעכיפ ש:;תי
 שקליכס. אס צריכים לישבע להקדש. רכאן לא שייך הטעם שלא יזלזלו כ׳כ: [אות ט] ומיש
 מלקמן סי׳ כ״א. איט דומה כלל. דכאן בשעה שהקדישן הן פלאפונים והן האחרונים כיו מחי כיס
 ע׳פ דץ להקדיש ואינו דימה לאפס קלוי לתצא ותרעה נעדר. דשם לא כקדיש מעיקרא לק ע״ר
 ספק ונס ליכאל עליהם אינו לפאי דהו• באילו בא ליד גבאי וצ״ע. וע" רש״י ב״מ נייח ע״א ועיי
. מיט עי׳ ב״ק ק״י ע״ב משמע דלא כמש״כ לחלק. ועי׳ הגהת לש״פ ר״ה ס  נזיל פ״ל מ״ל ופ״ה פ
. וגתמירה כ״כ ע״ב: [אות יג] למללהינ. לפי; התוי״ט והוא מהלמב״ש. והמוהל• נ י  דף ה׳ ע
 להא כיין לנתן שקל של הקדפ איכ לא טפס מציה כלל ול״ל האי טממא למצזת לאו לה״ב דמשלס
. כמפ״כ נסמוך . ג נ י  לעפה מטס טס . יזה ליתא. ודוחק לומל כיון לע״כ מיילי כאן שהיה פ
 א״כ מחשבה טובה מצרפה למעפ!>. ועיי ליה כיח . ועי׳ מעילה י״טע״א לקח קיבי:בין כו׳ היון
 שהוציאמעל. א״כ נימא בהם מללה׳נ והתם ליכא תילוצו. לפא חייט חטאות אין ממפכני), צ״ל

 דהתס שאני שהוציא מלשות ללפות. כיון שפינה מקירפ לקודש. אף פלא נהנה מעל. מיהו לר׳׳י פס
 לס״ל ללא מעל עד שיזרוק את הדס. נימא מללהי׳נ. מיהו הא ל״ק נימא ללא עשה מצוה ולא
 נהנה. ל א״כ הא עכל מטס חילץ כפזלס. ועי׳ רמכ״ם ס״ה מאס״מ הל״ט. וכל״מפםכשפ
יא. ונעירך תירוצי פת׳לן פהיו ממפכנים כוי. ע״  התוספות. ועי׳ רמנ״ם ס״ו למעילה הלכה י
. ולכאורה צ״ע בזה . ועיי פ״ך הו״מ ס . וכל ש״י יתום׳ פפ שהביאו היטפלמי כ א ׳  כחובות ק״ח ע
 סי׳ קכ״ח. שונ לאיתי בלמנ״ס פ׳גהלכה ׳׳א יש ליישב קצת מס שהקפיהי למעלה. ועיין לקמן ב׳־ז
 מיל : שם מ״ת׳ קרבן. נטלם ממנו משנה שלימה פ״ה לכליחוח מ״נ, דעל ספק מעילה אינו מכיא
 אשס תלוי. ואפילו נלע״ק לוקא כאיקנע איסולא. וגס יתל לבדו בזה אין להם הבנה •י שם עוד
 ספק. ל״י מה ספק עיל בזה: שם בדוכתא אחליתי - עיי מ״ב פ״ח לפשתים אות ׳״כ : שם אין
. אבל כשתעיץ גגיטין כ״ה. מיח . ן  נלירה. הנה אף שעלה נלפת כתיי״ט שס בפסחים לומר כ
. וחמיה מאל על המחכל שהחליט זאת ליהוד  ובשאר מקומית המדכריס כזה הראה פא״א לומר כן
 מונח ע״פ היטב: שם היינו בדרבנן. ציל מללכנ! : [אות טו] ריפא מיירי. מ׳׳ טו״א מגילס
: [אות בא] ההקדש מבורר . ליתא. ועיי מפ״כ עה״ג מ״ל פ״ג דחגיגה: שם לא נתברר ׳  ח
 סאיםור. לא הבנתי מריו •י שם לכלא הקלישו עדיץ מיילי. זה נפתל מגמלא עלוכה ב״מ ג״ח
. ופריך התינת עד פלא נחלתה י  ע״א. ע״ש דמפפי ה״מ ל״ש לקאמר קלפיה שחייב באחריותן כו
 התרומה. הל• להדיא דגם עד שלאנתלמה קרי לה כנמלא הקרפ. וכן הוא להדיא כאן כילופנימי
 ע״ש. ועוד מי לא מיירי כאן לאתר שנתרמה התלומה. ואפיה קאמרי ג״ה מוהר חולין. ולענין
 קיפייתו "ל לנוטל המותר. ואומר כ׳מ שיפ כאן הקרפ יהיה מחולל על אותן שהניח בכיס.' וערמב״ם
. לפלא פלא ראה דברי סראכ׳ל ׳ ו  פ״ג הלכה ׳״א ומפ״כ גזה נס׳ קוב; יצע״ג: [אות בט] אמנה כ
 פ״א מהלכות פקלים פכחכ p להדיא ע״פ הליו. ועי׳ רמב״ן ם׳ תשא מה שפי׳ כזה וכן הוא בפי׳
. כן פירש נמיהלע״עאכל דיוק התוי״ט הוא מהא י  ליכג׳ן כנרמ׳ח: [אותלה] סיפא מיירי ט
כ בנזירים ״ א ו ל פ . כפגילו זכה גזה והוי כ A 1  למותר עני ושביי לאותו עני ישכוי. חזינן לצמי 3
 ידועים הוי מוחל נזירים דאזיל לנדבה ועי׳ פי׳ כמשניות כאן ורגליו איכס מובנים: הל״ג מ״א.
 גיר ש״ש. מפמע לבפ׳ח לעולה חייג־ן והיא מהלמנ׳ם ותמהו עליי: שם חייב חומש. ולמה לא נקט
. וגהשגית הלאג׳דשס . וגפיו מהלכות ׳  קרבן מעילה. ועי׳ למביס סי״ב מהלכות גניבה הלכה א

ק מש״כ בזה :  מעילה הל׳ח: שם חייב כפל לחבלו. עיין בס׳ קי
 פרק [אות ו] בקופה אחרת. מסיגנון לשונו נלאה לבכל פעם :סיותורמין לא היו תורנויןרק
 י קיסה אתת ולא מצאתי בפופ מפלפ שיפלפ p . עי׳ למכים ורש״י ותמוה: [אות ח]

 פגקופה אתל . תמוה. לבילופלמי כאן איתא להיפך:
 פרק ך [אות ב] וממילא כי׳. כ״כ התזס׳. ועי׳ חוס׳ מנחות פ״ל טיא שכתבו טיל לתלן.
 1 וז״ל. א״נ קנירך ונזירך אמר רחמנא דידך אין ולא פל הקיש . ועי׳ ירושלמי ס״ן

 לפאה הל״!. הניטע כלס להקדש כו׳ וחייכ כשכיעית. לכתיב יפגתה האלן שבת לה׳ דגל שהיא לה׳
 שטעית חל עליו. ולכאורה צע׳ג . כעת מצאתי כמנחת תיכיך שהעיר טה : [אות ו] נוללי לה׳ הו׳.
 וכ״כ גשמו נתורע״א. ותמוה לבתים׳ פלפניני מטאר רמפלשי לה נלטן פל זהורית שהיו קופרץ
 בראש שעיר המשתלת ע״ש. אמנם נאמת כמפ״כ לפנינו תמוה. י נפתר מגמרא עלינה שם דף מ״א
. יצ״ע: [אות מב] לרמ״ק  ע״ג . פל פעיר המשתלח וגעי תלוקה ע״ש. ועיי בפי׳ רעב״,־ כאן
 לעיל. תיבת לעיל אין לה מקום כאן. וכמלומה כמקומה כפיף כלי להקטילן כללעיל א״נ כי׳:
 הלכתא נבירתא מ״א . בץ קרניו. מריו תמוהים ואילי על פעיר הנעשה בפנים. ועי׳ רמג״פ

 לפ״ל דפקלים ובמלימ פם ינ״ע: שם ומזבח העולה . ט״פ ככס״מ:
. קיפית התום׳ שם איך האריך ימים ער מלכות ביתחפמונאיכ ׳ ו  פרמ ה [אות ב] ומתולן כ
 י ילא ידעתי במה הירן קופייחם. דהרי קחפיבבמתנ־חץ נחיניא חופל פיחץ. ועיי מם׳
. ׳ . והוא היה בימי ל״ח בן לוסא. כלאיתא ג״ק דף נ ס  הוטה דף י״ח ע״ב ונהנהת פולח יוסף פ
 וא״כ הרלא קושיה התיס׳ לדוכתא ודויק: [אות יא] נכ״ד מקימות. מ־יפ מדוח איתא בכ׳א
. ן ל : ברע׳ב פ״ב ל״ה מפתחות העזלכ ט  מקומות. מיהו עמ״פ על הגליין ליש הנרד אות א׳
. ועי׳ מל״מ  לכאורה זה סוהר למ״ש לעיל בסמיך לן גבור על נפילה שעלים . וכמש״כ הרע״ב פס

 ה״ד מהלכות כס״מ הלכה ׳׳ז ומש״ש טה״ג:
. זה נדלש על יאשיהו. כתענית כ״כ. וטל צרקיהו נדרש ׳  פרק ן [אות ח לומל צדיק הוא ה
tz [אות בג] :י יה יצדיק עליך את פדי!. כהוליית ייא ע״ב. יעי׳ סנהדרין דף ק״ב 
. כן היא הגילסא ספיג למדות עיש: [אוח לב] מששה בתי אבית. עי׳ מפ״כ לקמן ׳  נלםינן כו
 פ״ג דתענית ומש״ש עה״ג. יעי׳ תוי״ט ספי״א דינמית מפ״כגזה: שם אבל לשכת. עי׳רפ״׳
 מנחות שם ל״ה כניד: [אוח מג] קשה וצ״ע. ע״ש סיטג גכוגיא נפירש׳י פם ותראה פיפ להפליא
. יניא לשין והב. תמוה. ע" בתפארת לוה נ״ו. ועיין ו י  על קיטהי י• הלכהא גבירהא מ

 במי״•

. היינו כי היכי דלא ׳ ו  6*ג לכריתות מ״ט מפ״כ גזה: דבמופגח מצל אמי למילין ואץ מפיגין כ
. וא״כ שפיר מקשה ן מ  לבטול הגז״ש המופנית לדרוש לזה . מפא״כ סכא הרי מעילה הנז״פ לגט ח
 הגרע״אעל לבע• למילף אשם תלוי וחטאת עיף. ועול מג״ל רקישית הנרע״אהיא על הרע״ב כאמת
 קושייתו היא על התוס׳ ־ שם סר״א כאביי כו׳. איכ אץ זה ענין כלל להרין שהביא: הלכתא

. ומי פירי. צ״ל ומי הפה.  גבירתא ט״ו
. עי׳ מג״א סי׳ ׳ ו  פ!" ה J [אות יב) מוהל להפטתו. מדאילייתח: שם חןול וניטל בכסח כ
. ואיך יביא י . התם להחמיר כו נ ״  1 המ״ז פ״ק י׳א ומש״ש פל הנליין: בחידושים מ

 מילין לעזרה. ועי׳ תוי״ט כאן ועי׳ הגהת מצפם איתן גפם הלמ׳׳ע והילוש בעיני כלא זכר לכרי
 הפ״ך חו׳מ סי׳ מ״ס דיה לשי. ועי׳ לפ״ש כאן גתזס׳ ל״ה הואיל שהניא לאיה מנדליס לף נ״ט.
 ונעלם ממנו ג״כ הש״ך הנ׳צ מיש כשם הלשב״א. ועי׳ השובת רעקיא סי׳ קמ״ד : שם וכי לאו
. עי׳ שאנ״אשס : שם א״כמל׳ זה משמע . ל״י מפמטוונר׳ גס׳ לבני בנימין שנרמ׳ח ׳  דגזל כו
ח. צ׳ל תס״ז:  מה שתמה גזה על התוס׳: שם כלי לבערן אינו עוכר. יעי׳ צל״ח : שם באו״ח תסי
. גס פה לא וכל דבלי השייך שם. ׳ ו . עי׳ כיי פס: שם וניל לנהי פלא יהשיל כ ׳  שם ואת״ל ט
 פ״פ ליה ואי לאו למסהפינא: הל׳ג מ״ב צליך להתיל תהילות. לשון י.חק יעקב שפ, אס רוצה

 לכגםו צריך שיתיר התפירות. מפמע ראם אינו מצה כלל לכוכסן שטל ל מי. וע״ש וצ״ע:
 פרק ך [אות ג] אבל חין לתחום. צ״ל עיל : [אות ן] ואינו גלש״י שלפנינו. מפירש גרש״י
, אפשר ׳ י  1 כלפני ט ע״ש ל״ס משוס שנאמר וע״פ בתיס׳ כסה״ד : שם והרי זה פשוט כ

 שצריך להודיען כדי שיאכלזס כקדושת שביעית: [אות בד) מפא״כ •ר׳ט דאורייתא. וצ״עאמאי
. כ׳י« ׳  לא אסלי מעס״ש כתענית. שוב לאיתי ברש״ש שהעיר גזה: [אוח לא] ונ״ל דללמבים ט
. מי׳ ביאיר הגל״א פס ׳ ו . ותירוש פלא הזכירו כאן: שם אמנס עכ׳פ כ ס  מגואל גכמ״מ פ
. ע׳׳ פ״ת ׳י״ל ס׳ק י״א . ׳ ] לק מלרמן ט  זנבגמת׳ו על הפ״ס מש׳כ נגילסת הלמנ״ם: [אות נ
. וע•׳ גנוב״, מכלו׳ית חלק אה״ע ס״ס מיה מיש גזה: הל׳׳ב סיא ל ׳  ועיי מש״כ גקלושץ פיא אות נ

. צ׳ל אץ דעתו:  ואז אפילו לעתו
. קצת יש לפקפק בכלל זה מהא דפריך שם א פ  פרק ה בתפאיי [גאות כנ] ולא ממעשה ט
 י נתמורה מהא להקדים תרומה לבכורים עיש ודי״ק. וחכמ׳ל גזה. ועי׳ תרומות פ״ג
 אוח ליב: שם ותמימי איך נפמט כו׳. בחבורה לף ל׳ פיא הביאי הירושלמי הלז. עיש היטב!
. ׳ . כבר הלגישו בזה מפלשי הילושלמי עיץ עליהם י שם ללפענ״ל ט ׳  שם דרך אתלת כירושלמי כו
. לכמולה !סנסתל מגמלא מנחות י׳ט נבי מליחת הקלטית ׳  פפה״מ כס: שם א״צ הכהוכ לפנות ט
 לקמהלל שם הגמ׳ אקכא מפינה עליו ככחונ לעכב אף דשם נאמר לא תעפה לא תפנית בטת מלח.
ק. ועי׳ . מל״מ פס . ועי׳ נפי ׳  וכמקיא האלכתי בדברי כלמב׳ס פס ואט!"ל: שם ותמוה ט
. אץ זה דמיון לבטל כלל. והמעיין ׳  תפוגת חת״ם חו״מ הי׳ ל״ד מש׳כ גזה: שם מכ״ש התם ט
. ולא שעלי העזלהע״פ. ולכל, ן . אנן פעלי ההיכל מ ׳  יכין: [אות לו] כששעלי העזרה נעולים ט
 המחבל ׳תמוסיס. כעת ראיתי פהלגיפ בזה כגאון לנינו נצלאל ז״ל מווילנא נפסלו ראפית ככורים :
 שם לכתחלה צריך לפותחו. לא ראה לבלי כלמכ״ם פ״א מהק״ה הלכה ט״י ע״ש : [אות נה] וקפה
. לא הגנת•. להא נס באינו מרוצף כלל ליכא ללבנן אצא שטח. כשנח ׳  לי א״כ לאולייתא היא וכו
. וגס לל״א מסתפקנאאה •שבזה איסור לאורייתא כיון פלא היו עיפ ס ממפה גידים רק א ׳  צ״.: ע
 היו פוקקין העזרה , פי׳ פבח י״ח נבי סותקין מים לנינה . ובחילופי הה״ס פס על משכת שבת

 וכמנ״א סי׳ לנ״ב: שם עביל גומא . ע״פ בתוספות שלא כ״כ:
ס צובע. ועי׳ רפ׳י ביצה ד׳כ ע״א שכ׳ דהוי לק שבות : [אות ב] מלאכה ט ת א] ליםור מ  פרק ף [או
 י פאצנ״ג. עי׳ תוס׳ שנח בם ל״ה לשקיל: [אות בב] וא׳ת מ״ש כו׳. יש לחלק דשא״ס •דככתוב
 גילה לט כטעם בהליא להא (דקאמל) לקלח׳ שבת הוא מפום שלא לעבור המועל שלו. כמו שכתוב

 במועדי משמע לזה הוא הטעם ללחי פבת. ומפ״ס קאלר שפיר הן לי מועל לאלו:
 פרק f [אות א] ולא הי׳ל צלי אפ, לאיתי בספל אחל שהקפה להלמנ״ם לדם פבישלו לאול״תא ,
 י וגס לה האנדים פלא פירפ. ועתיר" להפריפ אה״ז. הד דאורייתא . א״כ למה ל׳ קלא
 דאל תאכלו ממט נא ובשל מטפל גמיס. ה״.' לאכול מפיס דס. ולענ״ד למפכחת לה פהיה ס׳ במים
. עיש סע״ה. ס  נגד הגשר . עיי •ו״ר סי׳ ב״מ. ועיר הא יש אנליס שאץ מחזיקי; כהן ל
. מ״מ אם אכל הפפח מבושל. היה יוצא ספים פ  יבעיקר הקופיא לק״מ. לאס היה האיפור מפזם ד
 פסח. לק דעפה איסור שאכל לס . מפא״כ עכשיו שכתבה התורה אל תאכלו ממט מכופל. ח״כ אס
[אות טו]ויפלחלק. לא הבנתי דבריו: [אית בז]  אכל מבושל. לא ק ים מצות אכילת פסח כלל:
 והחלב יהיה טהור. איפכא הו׳׳ל להקשות : [אות ל] למשקיש בית מטבחייס דכן כצ׳ל: [אות מג] חין
ל למימר לאין פרפין קרטה בלילה. ועיין תשזכת נוכ״י מהלו״ק:  שירפץ קדפיס גיו״ט. לכאורה טי
 [אות מח] ולילחי ל״ת לגיל. לשין המכילתא מוכא ברש׳י בחומש ס׳ בא. ואכלו את הכפר כשר
 ילא גידיש ועצמות ע״ש. ובעיקר כקישיא כבר היא כתובה בכפר פהג״א ע״ש סי׳ ציו: הלכהא
 גבירהא ס״ב. ולא זכיתי להבין. עי׳ צל״ס: שם כקיפיס שנפסלו. בגמרא מסיק לשמואל
 לק״״ל כוותיה דהתאי נבר. דמיירי גסולת מתחת . והלמג״ס סתם ולא תילק ונ״פ. וקופית
. צליכיס שריפה.  המחנר יש ליישנ לפ״ז. ורו״ק ואכמ״ל: מ״ד . ובפחטו בטהרה. עי׳ כס״מ : מ״י
 היינו כשהיה גסס מוח ונחלץ מטנו. עי׳ למג״ס פי״ט מהלכות פסהמו״ק מיש: מי״א. וחייג

 מלקות. זהז לעת הלמנ״ם:
 פלס ח [אוח לג] אח״כ שניטמא. לס״ז לא א״פ מפ״כ אח״כ מון מן המפקח את הגל כו׳ הא
 1 איק נמי טמא נתחלפו היא: [אות לן] פמא ׳פסלוהו. ופי׳ כס״מ פס שכלחק הרבה

 כמרי הרמנ״ם . ולענ״ד לזה סשיטא לאין כוונת הרמג״פ שנא ישחטו הקטנים ק״פ גפ״ע. רזה
 פשיטא לקטנים צרו נני כחיטה כינסו. אלא לכוונתו רנתמת סלט אותו גלול. רק שכמנו עליו קטנים.
 דזה פרי . ופסה הא נאכל גפני חכורות. אלו אוכלים נפ״ע. ואלו גה״ע. וע״ז קאןור הרמנ״ס.
 פאץ מניחים קטנים לעפות חגירה גפ״ע. כאין גהם לעת. ופמא יפסלו איתו וז״ג : [אות לח] ונלחה
 ל״ת לאו:ן . ל״י מאי קאליר . להא התולה גילתה לנו דלא לידחי. כמו רגמליק גז״ש ממעשר.
: [אית מב] ואיך לא נמנה, מנויה וגמולם היא בפ״ה מ״נ ע״ש. ותלאה והוא  עי׳ יבמות ע׳ ע״נ
 הלא: שם והפתא נתגייל. ועי׳ רש״ש כריתות ט' ע״א פתמה מיט לא גזלו זאת בכל סקלשים.
 יאולי משום דפסח הוא מצוי ככל שנה . מפא׳יכ קדפיס. ועוד דע״פ דזמט גכול אז אתי לאטלול׳
פ : הלכתא גבירתא ס״א. יומפחט לאפון. לכאורה . ויכול לגייל קילס ע׳ ע ט  וגם זמנו ק
 תמוה. דלוקא נמלך אמלינ!• משוס פלופ מלכות . ומצאתי אח״כ בילופלמי גגה׳ש שס שנתעורר כזה.

. וציע. וע״ש כלח׳מ : ו י  ועי׳ גסמ ך מ״כ ולו״ק: מ
 פרס ט [אות יג) ומצורע אסור ליכנס, לא הירן כלום לעליץ נ״מ כימי בטלו לאז מותר ליכנס
 י לפנים מן המומה . וגם לאחר ימי ספילה לאחל פטנל קולם שהביא ככלתו. עי׳ למנ״ס
 רשי״א מהלכות טו״צ: [אות לא] בהמות לסלמיס. ליתא . ועי׳ בהל״נ כתב על נכי;: שם הרי
. הובא גמלימ פיא מהלטת ל . נעלם ממט לבל• החופי סרק התכלת מ״ט ע׳א ד״ה תי ׳ ו  עוכל כ
. ופטור. ליתא. ׳  חו״מ הל״א ע׳פ שהאליך כזה . ופרש״פ כאן: הלכחא גבירהא מ״א ב
. והב׳ שלמיש. תמוה. להוי• ל לינימר ירעה. ו ״  דלכלאגי׳ל ח״כ כלה על כראשון. ע״ש בכפ״מ: ס
 וטא מלשון כרמנ״ם. וככר נתקט כלבריו הראב״ר והכס״מ : מ״מ. גאמר ניכ השליח כוי.
 דגליו המוכיש. עיי גפנים ותבין : שם ל״י. דבלי מהלש״א נכונים. ועיין לח׳מ פרק ג׳

 הצעה ז׳ מש״; גוה:

 סועד יי* נון
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. עי׳ הי׳ המשנה כמן. ועיי תשוגח רלג״ז סי׳ הרי׳א מפיכ צומ י ו  פרק ח [אות י] מניל כ

 י ועיי מש״כ כמחבר כדליש אור החיים ליישב קושיא !אה ע״ש בו״ה וכזה נ־ל לשרש :
 [אות יב] ביערב שמשן. עי׳ תוי״ט םי״א ־פרה נשם הר״ש : [אות בב] הכא כנטמא וכו׳ .
 ועי׳ ;ל״ח הסתים בשיטת ר״ת סגה״כ שתירש. רכלי שרת מקבלי[ טומאה מולד הטומאה. דלא
 גרע מעצים ולבונה. ועיי ספר מגחת חיטך מ5וה ק״ס מש״כ בזה ובמק״א הארכת• בזה:
 [אות בב! ביצה דף י״ד ע״כ. וע״ש שרצו לתרן דהיישינן שמא האהיל על המת . ועיי טהרות
. שהתפלא עליהם מת מה בעי התם ״ דהא אין צריו טבילה אלא  סכ״ד בפי׳ החדש בבועז סי׳ ב׳
 משום מגט כהנים ט׳יה . ובאמת אין כאן תמיה. וכוונה התוס׳ השיט. דבאמח הא לא נטמא
 הערוכה רק לכלים הנגמרים בטהרה צריכים טבילה משיה חומרא בעלמא שמא נטמאו. ועל זה
 הקשו דהא בפרוכת לא משכחת לה טומאה. גאס כן לא שייך בה להחמיר. על זה תירצו דהא
 משכחת לה גביה טימאת אוהל . ועי׳ חיה׳ חולין ותראה שכן כוונתם: [אות מב] ויש גורסין
. דבריו מעורבבים ולא אוכל להבינם: [אות מה] מחני ארכו ״ לבלץ סוהרים זה את זה ׳  כו

 למס שכהב כאות מ״ר ולו׳ק:

 סליק בם״ד

 נסיי״ט ס״כ למנלזת מ״ד מש״׳כ גזה. שוב ראיתי דברי כרמב״ם ה״ב מהלכות ערכין ומשם לקת
 המחבר לברים אלו. וככימ שם כתב ונתבאר נסמוך ולא זכית• להגין:

 פרק ן [אות ב] שוין. לכאירה יש לכעיר מכאן למה שחקרו האחרונים גיו״ר סי׳ ק״י גגי תשעה
[ ה ת ו א  ׳ מנויות אם נתל בתר רוב בשר או בתר רוב חנויות. ועי׳ מ״ז ס״ב למכשירי;: [
. ע" ירושלמי כאן וחידוש שלא הזכירו. ולדבריו עדיין אינו מיושב מדוע לא ׳  והא דלא נקט כו
 נקע גין חרתין לעסיקין ואיך יוכל להסתפק גין שקלים לנדבה: [אות ו] משל צבור . עי׳ ירושלמי
 כאן: [אות וא] לעזרה. להר הבית : שם של קנץ . ולמה לא ניחא ליה גתירון שכתב גםמוך לחייב
 באחריות. ועי׳ נסה״פ ודו״ק: [אות יט] מתי ׳שרהט. ועוד נ״מ במקום שריפתן . עי׳ ספ״ג
 דפסחיס . ועי׳ רמב״ס פי״ט מהלכות פסולי המזקדשץ : שם ולשורפן מיד אלא עד אחר כנ״ל •
 שם וכבר הקשו ל׳ כוי. ועיש בגהיש. ועי׳ צצ״ת פסחים ל״ר ע׳א ועי׳ ירושלמי פ״מ לתרומות
י.  הלכה ל׳ ובגה״ש שם: [אות לא] להבי בהמות. דבליו אינם מובנים: [אות מד].הן עצמן כו
 ונזה יש להקל קצת ההמיה לנתי מנעל האו״ת סי׳ קכ״ח ממה שתמה עליו הקנה״ח: הלכתא
. למחנה עליה . הוא מהלמב״ם. רלא כמש״כ בתפאלת . וע״ש כלח״מ שהמה  גבירתא מ״ד
; מ״ו. קרינות משל צטד • ליהא. אלא המהסק את הקיט; מספק את הפסולות. ואולי  מאדע״ז

: ן  גס כוונתו כ

ב ת ר נ ש  מ
חדר ברוך פרענקעל תאומים זצ״ל מלייפניק .  מכבוד הרב הגאון אמיתי רשכבה״ג המפורסם מו

ת פסחים כ ס  מ
 פרק ב מ״ד תוי״ט דיה במזיד. ומשמע דאל״ה משלם והא ליתא. נ״ב ז״א להלמב״ם בפי׳
 יי המשניות מיקי מתני׳ כמ״ל לחמן בפסח אסול בהנאה ועיכ הוצרך לומר למהני׳ סו;ל
 לפי מרס משלם ועב״ז חף ששגג בחלומה שמחייב לפי מלה מ״מ אס הזיל נחמן פוטלו המלקוח של
 החמץ מתשלומי מלה על שגגת התרומה ולפי הכנת ההוי״ט בלשון הלמב׳ם היה לו לתמוה עליו מרישא

 למתניתין לחייב בשוגג הא לאו בל למים הוא כקושיה הגמ׳:
 פרק Jt מיג הוי״ט דיה כיצל. שהתורם המלה שהשלף. נ״ב יערן תום׳ שבח לף כ״ה ע״א
 ׳ ר״ה כך אתה מצווה ויעוין בלשון פי׳ המשניות להרמב״ס סוף תמורה : הוי״ט דיה לא׳א
. נ״ב מנואל ק בשו״ת מרכינו מנחם עזריה סי׳ ס״ב בהסברה דנליו ׳  לחלה אינה הקדש אלא כו
 להקדש ני נוא דרחמנא יתיב ולכך הובל כ״ש שאין נפאלין עליו מ: איכ מלה שממין בעלים היא
. וצ״ע דלטעס הנ״ל נמה סובל כיש שגס נזילות ליסא בשאלה  לאי בעי יהיב לה לכן בתו כהן
 דכהקרש דמי כדכתיב קדיש יהיה לכם (כראיתא בנזיר לף טי) ובי שייך לנכי נזיל הוי כבי גזא:
 בא״ד שהקשו דא״כ לר״א הקדש כו׳. נ״ב ליתא כן בתיספת כי קיפייתס אליבא דהלכתא ופסקי׳
 הלכה כך״א הרי דפברינן הואיל א״כ אמאי ממעטינן חלק פל גבוה הא סברינן כב״ה דיפ שאלה כהקדש
 וםייך גיס כהקלפ הואיל: בא״ד ולא מקפה מהואינ אי מתפל. נ״כי׳יל למיידי בכא ליל גזבר וכמ״פ
 התופ׳: בא״ד ולזה הטעם ח׳יצ לטעמא. נ׳יכ לק״מ להרעיב סוכל ללא חמרינן אפי׳ הואיל ואי
 כעי מיתפל לעני[ היתל וכמ׳פ התום׳: מ״ז דיה ולפנות. והקנו כתוספות. נ״ב ׳עוין חו״ח סי׳ תמ״ד

 פ״ז וכמג״א שם ס״ק נ״ג:
:  פייה מייד הוי״ט דיה חייג. דלא ילאה אינו כי״ד. נ״ב יעויין בחק יעקכ פי׳ תמיג ס״ק א׳
ו תיי״ט ל״ה נטמא. ולשון תמוה הוא דהלי נדחה . נ״ב כוונת התוי״ט פמלפון הלע׳כ י  פרק ? מ
 י במיש פסח נלחה כו׳ נלאה שהפ" בלבליו ש־פשח כלחה מפ:׳ טומאת מת להייט כשהם
 סמאיס מועטים ע״ז מתפלא להא גס בטומאת זיבה נדחה עשיית הפסח ואף בלוגס זבים אבל לשון

 הלמב״ם מדוקדק שפיל שכתב שהטומאה נדחה וז״א אלא בטומאת מת:

 מסכת שקלים
 פרק \ מ״ב תוייט ד״ה לעולם. שהלי כמה אנשים לוקחים מהגל אחד. נ״ב כן סגגץ לשון
 ׳ התום׳ בב״מ: ד״ה בהל הבית וח״ת אכתי נימא. נ״ב לשיטת התוס׳ הטעם דהולכין חמי
 •הרוב מעות חולין שת״י האנשים הבאים להר הבית. ולהרמב״ם לשיטת הימשלמי פי׳ פילוש החל
 בםוגיא וכפי' הלאב״ד המוגא גאס״ז לכ׳מ שם: מ־ג ליה זה וזה והרמב״ס לא כתב אלא. נ׳ג
 יעוץ תום׳ חגיגה דף כ״א ע״א ד״ה האונן. ומ״פ שם כפה״ד והביא רבי אלחנן סעד לדבליו מפ׳
. ולדברי התוספוז ס  גסינ טעות הדפוס הוא וציל משקלים והכוונה מל משנס לכאן יעדן מה שציינתי פ

 אתי שפיל דגלי הלחג״ס שלא כתב הטעם היפח הדעת כ־׳א מחפש נותר:
. נ״ב ק מבואל בלמב״פ פי״: ׳ ה שוחט בה. הלמביס פי׳ בסכין וקצת קשה כו  פרק ח מיג ד
 1 מפאר אבות הטומאה הלכה ה' ומשיג עליו הלחב״ד שאץ לשון המשנה נכון לפי פירוש,

 יט1״פ ובכ״מ. ונ״ל ספוט דהרמב״ם לפיטתו מוכרח לפרפ דקאי אסכין ולא יקופין. לידוע פלפינ
 התופ׳ בכמה מקימית ובתולץ דף ג׳ ל״ה כגון דבדק אי בעינן כלי פרת לשחיטת קדשים . ובזכחים
 ריש סרק איזהו מקומן העלו דכעינן כלי שרה . וכתבו שם התום׳ פלפי״ז הא למבואר בפסחים לף
 סיו שכ״א הביא סכינו לשחוט הפסח צ״ל שהוקדשו הסכינים לכלי פרת בע״פ דכפכת אין מקדישין.
ק ביאל המהרפ״א ע״ד התופי כפפחיס בפזגיא הנ״ל בתוספות ד״ה תוחב לו בצמרו יעו״ש . והנה  ו
 הלמכ״ם פ״ל ממעשה הקלבנות ה״ו כתב כל מנחים אץ פוחטין אותן לכהמלס אלא כשבין מצל•
 פלח כוי יעו״ש. ולפי זה אי אפשר לפלש כםילופ לפ״י דכוחצו כה קאי אקופין. דהא כתה קופין
 ליינינן ליה שלא החזיקו הכעליפ לצורך פחיטס רק לחתיכת כפל ושבירת עצמות פללה הין צריך לכלי
 פרס ובודאי לא הקדישו אם כן איך יכול המוצאו כפכת לשחוט בו ביום קלב; כפפת כיון שאיני כלי
 שרת והוא אינו יכול להקדישו היום שאין מקלשץ כפכת לכך מוכלח הלמכ״ם לפרש פק* אסכין
 ופתם ככץ מחזיקינן שהכינו בעטייו לשחיטת הפפח ואקדפיה בי״ג כיון שאין מקדישץ בי״ל שהוא
 בשבת. ועפיז יש ליישב מה שמקשים כתום׳ כפפחים דף ע׳ ע׳א ל״ה והא מדקתני שהקשו ואמאי
 לא כליך אי בפבת היכי פלי להטביל כלים יפו״פ. גס קישית מהלשיא שם דאי בפ-לתגסקיפין לח
 יצטרך להטניל פטדאי הטבילו בעליו קולםפבת כיון פאםור לטבול כשבת ויופ טוב יעי״פ. בהקדיס
 מה שהקשה כספל טילי אכן בחגיגה דף ביו ע״א שנלאה פס ברש״׳ ו״ה שאין מטבילץ כלי פרת
 כשבת. הא איתא בביצה דף ׳״ח ע״א שולד הטומאה אף כנטמא מעלב יו״ט מטבילין ביום טוב ללא
 מחשיב כלל תיקון כיון שטומאתו אינו אלא מדרבנן כ״כ מהראוי שיהיה מותר להטביל כשבת כל כלי
 העזרה פחי; עליהם לק טימאה דרבנן שהחמילו על מגע עם האלן. וכתבתי טל הגליון כזה״ל י״ל
 כיון שבמקדש לא היו הפליכ ראויים לתשמיש רק כפהס טהורים יש לדמותם לטבילת כלים חדפיפ

 כנקחיס

ת ב ת ש כ ס  מ
. ניב יעוץ בגמרא דף י״א שזה נ י  פרס א מ״נ הלע״נ ד״ה לא יצא. ואומן דרך אומנתו חי
 י דעת ל׳ יהודה אבל ההלכה כל״מ כדאיתא בפ״ע סי׳ ש״א סעיף ייב ויעי״ש במ״א פ״ק
 י״ב : ם״ד תוי״ט ד״ה וי״ח. חבל לפי״ז נזירה דכליס שיהיו לאפוניס . נ״ב יעיין בכפל משנת
 חכמים פהפיג ע״ז ויעי״פ פמביא עוד לאיה לדברי הלמב״ם דכליס אינס אלא פנים: מ״י תוי״ט
 ד״ה עם. וכתב קולס פחפיכה. נ״ב המעיין בלבלי הלמכ״ן המובא בל״ן פ׳ במס מדליקי! וכמ״מ
 פ״ה מהלכות שכת ובב״י או״ח סי׳ לס״א ילאה מבואל פלעתו כלעת ר״ת להתחלת כהיש אינו אלא
 מסוף הפקיעה ומתחלת הפקיעה עד סיף השקיעה שהוא זמן הילוך ג' מילין ולביע יממא הוא ועם
 הפמש לקני במתני׳ מפלפ כלמב״ן דהיינו עד התחלת פקיעה הלי שלדעתו יש חילוק שיעול גדול
 בין לין למתני׳ ח׳ ללא תני אלא עפ הפמש ובין לץ למפנה יו״ד דתני בה עם חשיכה. ולשיטת
 הסובלים לתחינת הפקיעה היא התחלת בה״פ שפיר יפ לפרפ עם השמש כמו עם חפיכה למתחילת
 ב־ן הפמפות מחמת פהיא ספק הפיכה כמו עם חשיכה והלמב״ן לשיטתי ששיכל דגם בשכת בעינן
 מוסיף מחיל לקודש שפיל הקשה לאם נאמל דמהחילת השקיעה מיקרי ra לא א״ש עה השמש דהא
 ענ״פ צריך להוסיף מעט קודם התלת הפקיעה בעוד הפמפ וירתה א״ו רמתתילת פקיעה על״ן יוס
 הוא ויכולץ שתהא ההיספה מה שבאתר תהילת שקיעת השמש וזה ל״ק לס־טת הלמב״ש שסובר לליכא

 כלל מציאות הוספה בשבת:
 פרס ן מ״ב תוי״ט ד״ה אבות. ומצחם יותר כרבה והשיבותיו פל הראשון. נ״ב אפתמטתים
 י לגלי הלהכ״ן סי׳ פ״נ לשם מבואר החשבין •איזה מלאכות שאינם עולץ למנין מטעם
 נכון אשר ניתר שפ: הרע״ב ל״ה מכבה ומבעיר באפ פתחת לול כסמנין. נ״ב הכוונה למלאכה
 היה במשכן בכה״ג אמנם זה לא אתי שפיל אלא אליבא -ל״י למחייב במלאכה שאינו צריך לגופה אבל

 לריב צ״ל כמ״ש התיש׳ דף נ״א ע״גל״ה ושיתר:
א תיי״ט ל״ה והמכה. וזה מ״ל ללפ״ילפלש ג״כ. נ״ב כבל פילשכןלש׳י ורע״ב ״ ר מ  פרה י
 י לעיל בפלק כלל גלול משנס ב׳ המכה בפטיש פכן אומן מכה בפלין כו׳ יע1'ש. וכ!
 מפלפ הלמב״ס גפי׳ כמשניות ;1ה הים כמשכן אגל הל״ן כתב דלא מחוול לפלש כן ׳עו״ש מ״ש
 כפם הל״ח ובתוי״ט לעיל גפ״ז מ״ב מובאים לבלי הל״ן בקיצור: תוי״פ ד/ה גשגת אהעושה
 מלאכה קא׳ . נ״ב יעוץ בלמב״ם בפ״ט מה״פ דין נ״ג פלדכליו תיכת בפבת קאי על המלאכה
 פמתק״מת המלאכה בפבתגם הפר״ח בספר מיה חיסמסלש פקאי על המלאכה כלומר שנמחל א״צ

 להוסיף עליה והיינו לפי פיליש לש״י זהלע״כ שמתקיימת הכוונה שאין צריך להוסיף:
 פרס יה מ״ג תוי״ט ד״ה ומחללי; דאי לא תימא הכי מאי קשיא ליס לש״ם. נ״ב כרפנ״א

 י במלושיו העיר על קושיא זו ומוכיח מזה לבמילדץ יש תילול דאורייתא;

 מסכת עירובין
 פרס ב מ״ה תוי״ט ל״ה כבל ביארט. והרחב המשיס וג׳ ושליש אמה. נ״ב בספר כליל החשמן

 י פ״ה פעיף מ׳א כ׳ שצ״ל ג' לבע׳ אמה וכ; הוא במשכון:
 פ״ג מ׳׳ח תיי״ט ל״ה ולא. וליכא למימל כי׳ נ״כ יפוין חוש׳ ביצה לף ל׳ ע׳א ל״ה נימא:
ה ו מ״א תוי״ט ליה פאיט. ויימלו פחצילית בלבל כן לה״י. נ״ב ובטור סי׳ שס״ו כתג ר  פ
 י לכיסך פהטעפ יהיה שיחשבו שחצילות המה לפות הכביס וכיון במזתל (טלטל מהבתים
׳טלס״ז.פנלאה  להצירות יח;1ט פהוצאה והכנסה מרה״׳ לרפות הרבים מותל ויעוץ מ״פ ההוספות י

 מדבליו נפ־לוש הרמג״ם כדברי המור הניל:
ם  ר:ףק ץ י^״א . תיי׳ט ד״ה למעלה. שהעתקתי כל״פ דלעיל. ניב יעוץ מיש לעיל בגליו!: ש
. ואץ לימר לר׳" מיילי. נ״ב לא אבין דבריו ומ״ש שנלאה לתנא  ״ 1 משנה ט׳ ל״ה אמר
 דמתני׳ ז׳ הוא דפליג גס כןאינומיגן לייל פמיילי שפ מתקלקל קולס שבת ראשון וכן כתכ גט״ז

 ל״ס שס״ח ודלא כפילוש הליל יהונתן :
 פרק י מיא ד״ה מכניפין וצי׳ע. נ״ב יטוין נמג״א סי׳ פ״א ס״ק נ״ל: משבח י״ג ליה מחזילין.
 י *ולפיכך אני תמה טל מ״פ הלמב״פ. נ״ב אפתמיטתיה לגלי הלמגיס פכפלק א׳ מהל׳
 קיפ פכתב בזה״ל וליחציז את העזלה כפבת אפי׳ בלבל פאין צילך עבודה כי׳ לאיסיר פבית במקדש
 היתל הוא וכ״כ הכ״מ שפ שטעם הלמכ״ם כיון דבפסתיס דף סיס אמלינן ול״נ הוא פסובל פגות
 שאינה צריכה לא התירי משמע לחכמים סליגי עליה ופסק טותייהו עכ״ל. ילפ״דיש ל״פב כגירםא
 שלפניני שירמב״פ פכ״א מהלכית שגת פ:הב ומכיחין רעיה ע׳ג המכס לכתחילה במקדש פאץ איפור
 פיות במקדש. הרי למהיר גם הנחת רטייה לנירלהשהיא נגד המשכה דכא; ונגד הנמ׳ בביצה. אגל
׳ אתיא כרב  לפ״ד הל״כ״ם בהלכות ק״פ נלאה פםיבל דהמפנה רכאן דעיריבין מחזירין רטיס ט
 ;x!,־ ואי; הלכה כדבריו. ואף הנחה לנתח לה מותל דאין פנית במקדש אפי׳ פלא לצורך וכן הוא



 סדי משנת רב ט־עי
 ומיושב קושית מהרש״א הנ״ל גס קופית bva אינה לטון שאץ לחוש רק לולו הטומאה [דלאכ
 הטומאה לא תיישינן דטדאי הטנילו מאתמול כדנרי מהלשיא הנ״ל טון שאסור (כמכיל בפבת]
 מותרי להמוצאו לטונלו אף כשכת הואיל והקיפין םתמא לאו כלי שרת הוא לא מחזי כמתקן כלי.
 ולפי״ז ממילא מיושב קישית המפרשים שהקשו על שיטת הר״י מאזרלינ״ש והרי׳ מקורבינ סמוכאים
ט פסחים לץ כ״ה לאס חל י״ד כשנת מטאין החגיגה מערכ שכת לאמרי׳ אופי ל  בסרא״ש פיק «
 לילות בהט ימים יעו״ש. והקשי המפרשים פלכריהס המה נגל סוגית הגמ' נפסחיס לף ע׳ דמוקמינן
ע א״צ קופץ ולכך לא הטנילז נעלים. משמע לאץ מטאץ כלל חגיגה כנא בשנת  בנא נפנת ל
 דלשיטתם י5טרך הקופץ לחגיגה פככיא בע״ש ובודאי הטבילו כעלים יעו׳ש נמפרשיס. ולדברי
 מ״ל א״ש ללתילון הגמרא י׳ל דמטאץ חגיגה בשבת כשיטת הר״י מקורטלרק עיקרתירון כגמרא
 לסכין טלאי הטבילו בעלים מאתמול אף אה נטמא בולל הטומאה לסתמן בלי פרת ואי[ מטבילין
 כלי שרת אף מטומאה ררבנ[. אבל קופץ שאינו כ״ש חיישינן ללמא נטמא בוולד הטומאה והבעלים

 לא הטטלו ליכול לטונלו בשבת מטומאה לרבנן. וא״ש סכל ולו״ק: סליק בס״ד

 מקחיס מפונל כוכניס שלרעת הה״מ בפ״ל מהלכות יו״ט אסור לכ״ע להטבילם דהוי כמתקן גמור.
, נ״ו קלסי' ללברי הה״מ ומפיק אף אי טבילת כלים חלשים מללבק מ׳מ  *המחבר סוס בספרו שאייר סי
 כיון שלא חזי לתפמיש הוי כמתקן כן העלה פש באריטת משח״ב בולד הטומאה שאף קולס טבילה
. וזה לא ס  סיס ראוי להפהמפ בו נטימאס לטמא ולמי פאין אוכל חולץ כטהרה כן תורף ם־לתם פ
 שייך בכלי מקדש, עכ״ל על הגליון ספר טורי אגן: והנח בטסי הגיגם לף כ״א מקפים בהאי
 םוגיא לסכין הנמצא לניחוש פמא נטמא כולל הטומאה פא״צ הערב פמפ ולא הוצרך להקדים
 טבילתו בייג ותירצו ללא חיישיק לספק טומאה לרבנן יעו״ש. מעתה ׳״ל רלפ״ד לגמי כפסחים
 פמיירי בבא בשבת אץ אט צריכין לתירון התום׳ לי״ל לבאמת חיישיכן גם לטומאת ולל הטומאה.
. להא הסכין בודאי הקדישו הבעלים לכלי שרת קודם הפבת ד ״  ועכ״ו מותר לשחוט בסכין הנמצא ט
 רבשבת אץ מקדיש׳*. וב״ש אס!ר להטביל בשבח אף מטומאת ולר הטומאה (כמ״ש בגליון ט״א)
. משא״כ בקופיץ שפתמא אינו בלי שרת יש לחוש  ולכך ע״כ הטבילו ט״ג [כמרי מהרש״א מ״ל]
 ללמא לא נטמא רק טלל הטומאה פמותר להטביל בשנת לכך לא חש להקלים טבילתו קולם שבת.

ל ו א ת ש י  ב
 מהגאון הגדול רשכבה״ג כקש׳ת מהר״ר יוסף שאול הללי נאטהאנזאהן זצ״ל אבד׳׳ק לבוב;

 פרס יח מ״ג ומחללין עליה את השבת. סתוי׳ט האריך נזה ולא ראס לבלי הרשב״א כחיוושיו
: ס  1 פוב מצאתי בס׳ תוספת שבת מרגיש ט

 פרס יט מ״ו י״ט של ר״ה. פי׳ רמב״פ כפי׳ המשנה והרא״ש חולק על זה ועי׳ טוש״ע יו״ר סי׳
 r רם״ו ועי׳ פו״ת תשב״ן ח״ג סי׳ רפיד ועי׳ חבורי יר שאול שם ובשו״ת שואל וטשיכ

 ח״א סי׳ קכ״ט:
 פרס כך מיא נותן כיסו לעובר כוכבים. עי׳ בסרעיב אע״נ לשלוחו של ישראל הוא וכו׳ דבריו
 1 תמומן להא אין שליחות לעיבל כוכבים וציל דמכאן ראיס נהפושקיס דיש שליחות

 לעונל טכנים לחומרא. ואין לומר לאין שליח לדבר עטרה ח״א להא עובר כוכבים אינו נר חיובא
ס אא״! מגיש ז״ל מיו״ר סי׳ ג׳ ובכיס מאיר על אסע״ז סי׳ ס' ובישועות יעקנ פם וח״ק י י  ועי׳ מ

 מסכת עירובין
. עי׳ בהרמ״ב למה״ת שרי לטיולי ביה כלא שום תיקון ורבנן ׳ טה וכו  פרס א מיא מטי שפוא נ
 י הוא לגזור ובמשנה ב׳ פירש אליבא לב׳ה רמהית צריך ל׳ מחיצות שלימות ואתיהל״מ
 ואוקמתא לרבעית אלחי וקורס והוא סוהר . ועי׳ תוי״ט וכבר כתבתי כזה ואיני זוכר מקומו. אמנם
 מצאתי ברשב׳א בפו״ח חלק ה׳ לפוס ליווארני סי׳ "ט שנפאל על לברת רפ״י במפנס שכ׳ ללאו כריה
 למי וע׳ז שאלו הא אררבההוי רה׳י גמורה כל שיש שם ג׳ מחיצות והשיכ לטונת רפ״י לפרפ איפור
 מכו• לאף לאינו ר״ה גמור הואיל ויה לו ג׳ מחיצות אפ״ם אסרו רבק מ״ש. וזה יש לכוון גם כאן
 ודו״ק . והתוי״ט כתב להרמנ״ס קורא נלנר פאינו מפורפ כתורה אף שמקובל מסיני לכרי סופרים
 אף שהוא הל״מ אבל זה אמת בכמה מקומית אמנם כאן לחי ודאי איבו אלא דרבנן בלנד. אמנם בגוף

 דברי הרע״ב י״ל דפ״ל דמבוי מפולש זיא רפותהיחיר כלל מן התורה ורבנן גזרו לעשות נחי איל
. והל״מ הוסיף דצריך לחי או קירה. ואף מדברי ר  מטי סתום זה מן התורה רפות היחיל גמו
. ועי׳ בהרב המגיד ר״פ י״ז מפבת שכתב כהליא לגס מבוי סתופ אינו רה״י  םרמב״ם לא משמע כן

 מה״ת אבל סלע״ב אפשר דס״ל כן:
 פר? י D׳x חותכין יבלת במקדש. פי׳ במסרש״א שם ועי׳ כספר מירא רכיא על רשיי פרשה

 1 המור טל פסוק מורת:

 מסכת פסחים
 פרס ג מ״א ואלי עוברץ בפסח. עי׳ בהרע״ב ותיי״ט מ״ש בפירושי המשנה ואני תחם למה
 י נש״ס פסחים דף מ״ג פפלפלו שם מני מחני׳ אי ר״מ אי ר״י ולמה לא הביא ממם
 לחלה פ״א מ״ב נתערכ אמד בכל המינים ה״ז עובר בפסח ולמה נקט תפרובית דוקא ולא נוקשה מיסו

 יש לדחות דשם אינו מדבר מניקשה רק מחמשת המינין ולכך נקט הפרוטה דחמפת סמינץ:
 פרס ה מ״ר חון מן החטאת פפחטו שלא לשמו. צ״ע למה לא סיסיף ר״א אף האשם ששחטו

ש ס״ס ר׳ אליעזר אומר וכו׳  1 פלא צפמו כדם׳יל לר׳ אליעזר בריש זכחיס וצע״ג: ש

 עי׳ גהרע׳נ פכתב ואץ הלכה כר״א ומוהר לטלטל אותן המקלות דאץ שבות כמקדש וב״ס הרמי״ס
 הלכה ק״פ פ״א הי׳יד ט״ו וכ״כ כאן בסי׳ המשנה ולפענ״ד המזה מ״פ מהך פכת דף קב״ג דסידור
 הקנים לא נטילתן ולא סידורן רוחה שגת וכתבו התוס׳ שם לאף דאי[ פטת במקדש מ״מ לפעמים
 גזרו. ואין לומר לסרמב״ס סיל כדלת׳ הש׳׳ם שש לעפוש׳ בהאי פורתא לא מעהשי אכל גס בהך
 לר״א לחי שם לאמרו אפשר כללי אלפזר וביותר תימה להא הכ״מ ה״מ מבית הבחילה הלכה ייב כ׳
. ועי׳ פ״ו כאן מיא לאסור בלחה לאםפר למעבר מאתמול והן י ח  לכל לאפשר בענין אחר לא ל
 כלבלי הכ״מ א״כ כל דאפפל כל״א למה ידחה. ועי׳ תד׳׳ט כאן דכ׳ דאץ טעמו של ר״א משוס ראית
 ליה שבות במקדפ לא׳כ לפלוג בפאר שכוחי! אלא טין לאפפר בלא״ה אינו לוחה ע״ש וזה תמוה לא״כ

 גס חכמים היה להם לפטר כן כמ׳פהה״מ ולמה לא ק״ל כר״א זצע״ג:
 פרק י מ״ח אין מפסילץ אחר הפסח אפיקומן. ע" בלע״ב מ״ש פירופיס בזה חפיקירן והתשבי
 כתב שהוא תימה מהיכן דרשו חז״ל הן והוא לשון יוני אפיקי מס מקלי פעולפ גלולה
 ואפיקומן נקלא סעולהקטנה ע״ש והוא לגלג על מלי חז״ל ובממ״כ לאילעפכן ררך חז״ל להשתמש
 נלפון לועז ולעטתו שני מלות בלה״ק או בלשון עלבי כלללשי בביב לף כ״ס מאי אולים אויל יס
 ופי׳ ם׳ חלק מ״ש כרמב״ם אפיקורס הוא לשון ארמי ובעיקרים פ״י מאמר א׳ פילפ שהוא על פס
 אחל שפמו אפיקול ובשים אמלו להוא המבזה ת״ח . ועי׳ באל שבע. ולסמ״ש א״פ למז׳ל רצו לפרש כל
 מלה יונית עפ״י תלגום או לה״ק אם יכלו למצ־א מקום ולפיש יעי' ס׳ מסעות נטמן שכתב שיש עיר
 גלולה ננהלועא פנקלאת פפיתוב ולא ילע פסיא העיל פאמלו חז״צ רשף ויתיכ כנסרלעא ועט שתי

 תיבות מזה וה״ס כאן ודו״ק:

 מסכת שקלים
ttt פרק א מ״א ועל הכלאים. עי׳ כהרט״נ לכל שגדלו ל״ש ניטול. ועי׳ תוי׳׳ט מיש נוס 
 סזכ:ר דנרי התוש׳ כע״ז שהניא וחלוקס. פו> לאיתי שהניאו אח׳׳כ. ועי׳ יו״ד סי

 מסכת שבת
ק א מייד •ית מריס גזלו גו ביום. עי׳ רע״נ שביאר החשבון ועי׳ נעל המאור ובלאב׳ן ר  פ
 1 סי׳ שליח ונמלכגת המשנה דפוס ראשון טאר החשטן גאולך אמנם מ״ש כל״ג לענין

 אוכל ראשון ואוכל פני ושותה משקץ טמאץ וזימנין לשדי תרימה לתוך פיו וטאר המהרש״א דקאכיל
 תלומה טמאה שהיא במיתה ובאמת שכן כ׳רש׳י בככולות לף י׳כפ״נ ל״ם חלה אכל םדנר תמוה
 לאוכל תרומה טמאה אינו במיתה אלא בעשה וכבר תמה בזה הגאון ר״פ איגל ז״ל ונספל מעין
 החכמה פ׳ שופטים וטא הוסיף מפסחים לףיו״ל ל״ה והלךונע״ז לף ם׳׳ו ל״תאטי והנה חלילה
 לרש״יותוש׳ שיטעו בזה.ובתחלה חשבתי שהד הלמב׳יס פי״ט מסנהללין מחלק כין כהן שאכל תרומה
 טמאה לגין זל שאכל סלומה טמאה לגזל חייב מיתה גילי פמים ונוכל לומר לגס לש״י ותוס׳ ס״ל
 כן וסם מיירי לענין זר . והלח״מ פי״ט מסנהלרץ תמס על לביני למנ״ל זאת ולסמ״ש לש״׳ זהוס׳
 ס״ל כן אמנם אף שנלחק נזם לכוונתם לפנץ זל הלי האחרונים תמהו מרשי׳ יכמות רף צ׳ ל״ה
 סלומס ונגיטץ דף נ״ל שכ׳ גהליא כהן טמא חייב מיתה על תלומס טמאה ויש ליישב לבלי רש״י
 דלש״י סובל לשמיאי לאמל גסנהדלין דף פ״ג ובחולין דף קי״ד לפלט לזו שהיא מחוללת הוא לפיטתו
 לס״ל לחל פינויא בחולין שם לאין איסור חל על איסול אבל לדידן ים״ל דאיםול חל על איסל וכחן
 הוי מוסיף. ועי׳ בחילופי הרין בסנהללץ שם א״כ אף בטמאה חייב וגס לפמיפ התיס׳ בסנהללץ
 פס לחלק לבנטמא הגוף קולס חייג מייל׳ לפ״י ככה״ג לנטמא קולם. ובזה מיושב גס המפנה הי״ל
 לפרס שתמה החיייט פם בשם הר״ש ולפמ״פ א״פ דשס נטמא קודם ולויק ויותר ממס פכסוב כאן
 הארכתי בקונטלס• נקוב בפס לבלי חשט; על ספל המצות . ועי׳ תוס' שגת לף צ״א ע״א ד״ה כגון
 כתבו בתלוסס טמאה ליכא אלא עפה ו5'ע: שס ט״ח כלפיגי;. עי׳ תוי״ט שכ׳ םהרמב׳ם סובל
 פהכוסמת אינו כסמין ע״פ והוא תמוה להא מקלא מלא בישעיה כ״ח פסוק כיה ופס חטה כילה
 ופעולה נסמן וכסמת גבולתו ובלש״י ולל״ק ומצילות סילפו לכםמתהוא כסמץ וכן מצאתי בילושלמי
 פיא לחלה ישם חטה אלו חמים שילה זה שטלת שועל וכו׳ נסמן זה השיפון וכסמת זה הכסמין
 גלולתו לחם עיכ גבולתו של לחם הרי מבואר רכסמת הוא כסמין והוא הגבול של לחם להיינו

 חמשת המינין וצט׳נ:

׳ בהלע״ב שהביא דברי . ט ׳ ט  פרס ב מ״א נמים החלי אומר מלציקין בחלב מטפל יחכ״א ו
 י סש״ס דחכמיס היינו חיק ואיכא בינייםו ללב בלונא ולא מסיימי. והקפס אוחי אחר
 מלומלי למל לאמאי לא משני לפליט נחוס המלי וחכמים במלתא לתיק כמ״ש התום׳ 3פפמיםדף
 פ״ג ל״ס ל״ש. והשבתי דהא הת״ק אומל ולא בחלב וא״כ א״א לומר דנחוס המרי מפרש לברי תייק.
 דאיכ היה לו לומל בחלב פאיט מבושל ולמה אמל להיפך מדליקץ בחלב מטפל ע״כ לקאי גפני עצמה
 ולויק. והנה הלע׳ב סיים והלכה כחכמים ינפאלחי איך שייך הלכה כחכמים הא נא מפיימי וגם הת״ק
 ס״ל כן והך לרב גרונא אמל לב לא משיימי. ולענ׳׳ד נלאה להנה התיס׳ הקשו דהא כל תנא גתלא
 לטטיי קאתי אך לפעל״נ כיון דלב בלונא אמל לב סיל דמדליקין בחלב מהותך אס נתן לתוכה שמן
 כל שמא א״כ מדאי מפמע ליה ללב דחכמים ס״ל כן לאין שייך שיחלוק מל חכמים למםתמא ס״ל

 כחכמים שהם רכים מל ת״ק. ולכך לא אמליט דתנא גתלא לטטיי קאת׳ דא״כ טי לב דלא בחכמים
 וזה לא מסתכל ולה״ז על המפנה שפיר אמר ללא מסיימי דיש לומל לתנא בתרא לטפויי קאתי אבל
 מלבברונא אמל לב מוכחלפ״ל p ושפיל כתב להלכה כחכמים משום לחזימ לרב נרונא אמר רנ סיל

 כן וכ[ קיייל באוימ סי׳ לס״ד ודו״ק היטב:
ב אבות מלאכות. עי׳ תוי״ט פהאליך למצוא החשבון, ועיי לאנ״ן סי׳ פ״נ ובס׳ נצח ״  פרס T מ
 1 •פלאל בפבת פס: שם הקילע ע״מ לתפול . היימ למן הסתם אין ללך בני אדם לקרוע

 בחנם רק כאופן שצריך לתפירה אבל מי כצריך לקליע כמי על מתו חלילה חייב אף לאיט עימ לתפול
. ובזה מיישב קופית הגאון מהל״ע איגל זיל על הב״י ונצא״ה י׳ל דפם  כיון שללך ב״א לקלוע כן
 סוי קריעה מציה ולכך חשיב הקליעה תיקין להוי תיקון מצוה משאיב בשאר קליעה לשות ודו״ק:

 שם ט״ד ומולם:[ . עי׳ גהלע״ב ותוי׳׳ט אי גליע מולסןמסוטן או להיפוך. ועיי באלי'רכה סי׳*
׳ סי׳ ל׳ שהאליך הלתיג הריגול בזה מאי  הנ״ל ואני מצאתי נשיית גינת וורדים הספלדי חיו״ד כלל ג
 סובין ומאי מולסן ואני כחיכולי כת״י על יו״ל סי׳ שכ״ל האלכתי כפלט זה והבאתי המשנה לתרומות
 סייד מ״ה ובגינת וילדים פס הגיא לכלי הש״ס ביב פרק המוכר פילות לאמלו לא מצאתי קל מסוטן
 ולמה לא נקע מולסנץ דהוא גריט יותל אבל אץ לאיה לפנץ קלות וככרות. ומהאי לאמלו ב״ק דף ז'
 ישיב לרכות פיה כסף ואפי׳סיטן משמע לסוטן מא יוחר גליע ג״כ יפ ללחות דאולי מורסנץלא
 היה גו שיווי כלל ושאני םוכץ שיש כו קמח קצת וראוי לצורסי זסכ כלאמרו כפבת לף ע״ח. ומצאתי
 גרפ״י גכתוגות דףקי״ג גגיסאס סובין וסאה מולפן מפמעשם למולסן הוא הנליע ועיי ירושלמי
 פ״ט דסוטה מ״א סאה מולסן וסאה סובין ועי׳ למב״ס פי״ג מתלומותה״ו. ומקורו מהיליפלמי
 ומפמע כהלמג״ם. שוב מצאתי גפי״ת תפארת צגי הי׳ נ״א חאו׳ח פהאלין ג״כ גענץ זה והלבה לכלים
 בהרגשתי כתוב שם ועי׳ כגיטין לף סיז לר״ש מפכח קמעא ומה שמוציא איט מוציא אלא סובין
 ויהרמנ״ם היה לומר אינו מוציא אלא מירסן והרכה הארכתי כס וכאן איני כותכ אלא רמיזות:
 פרס ח מ״א יפאר כל המפקין ברביעיח. הנה חשנ חלב ורכש שמן ויין ואח׳׳כ שאר המפקץ.
 י ועי׳ גלו״ה ולמבין פ״כ מפסחים נבי מצה עפילה ומי פילות ולו״ק ויש ללחות לאותן

 מפוט! מבוס רפואס ופאר משקין אינן לרמאה:
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 קנון אינה מתנה עיש . ולפענ״ד נראה דמה הא ראמרומשנה ד' שהנהנים דור-ם מקרא זה
 לעצמם הכיא המלמיל פ״ז ממעילה ה״ו קושית מהר״י אלפנררי דלננזל נרוכא וכ׳ רמ״מ אסור לנמל
 לכתחלה ולפ״ז כל שכבר שקלו פפיר מקכלין דאינו רק מדרבנן וכטל נרוכ ולא הוי מנשל איסיר
 בידים לכאן מדרבנן משנתי מתנה ודאי מותר ולכך אין כופץ דאז הס מבטלים איסור בידים פהס
 אינס רוצים למשיר לציבור אבל אם ר׳יצים פפיר מוסרו לציבור ים: דמדרננ; מתנתן מתנה. וגזה יפ
 ליישב מיש הרמנ׳׳ם במיג לפיכך אס רצו לתת פקלי:ם מותר כמו םהעיד בן נכר* ותמה התוי״ט
 כיון דלר״׳ ק זכאי חייבים מאי האי דקאמר ר.ם רצו הא ת־יביס. ולפמ״ש א״ש דהנס הרע״•: כיי
 בבן בכרי לאף פאיק תייביס סל״א דיהא אשור לקכל מהן פמא לא ימסרו לציבור יפה קמ״ל והטעם
 נראה כיון דאינן חייבים ואפ״הניתנין בודאי גימר בלבו למסור לציבור יפה להא אין כופין אותו ילס״ז
 לר״י בן זכאי דאמר פחייבץ אלא פהכהניס דורפיס מקרא זה לעצמן ואיכ לפי ש־טתם שסוברים פהס
 פעורים שוב לא טכל לכיפן דהא יש לתיש פלגאלא ימכרום לציבור יפה שאף דכאמתחייבי; כל ללפי
 דעתם הם טועיס פוב לא ימסרוס לציבור יפה ולכך כתב הרמב״ס אס רצו לתת• פקליהש מיתר כמו
 פהעיל בן בכרי ורו״ק . אמנם אי קפיא הא קפיא במ״ש הרעיכ כאן כתנאי שימסור לציבור יפה קשית
 לי לפי מם לאמרי גגיטין דף כ״א דאפה לא •דעה לאקטי׳ ועי׳ ב״ס סי׳ קכ׳׳ד איכ איך תיכל

 לאקנויי ולמסור לציבור יפה וצ״ע •י pho בה״ד

 יציט בסזש״ע ומה שכתבתי בהגהות׳ פש , אמנם אכת׳ מרי סרעי׳ב כאן לא יתישבו ממה שחילק
 גי! שעת הזריעה לאתר שגדלו ולפענ״ל כוונת הרע״ב לפמ״ש המררכי לכל שבא לעילם בתערובות ליש
 ביטל והקשו מיכרי :מרדכי בכ׳ דיין כגיגית גטל. ועי׳ גט״פ סי׳ ק״ב ונצצ״ח פשתים דף ל״ג
 אבל אני כתיתי ליישב דאני הרחתי בדברי התנ״פ כסי׳ י״ד פ״ק ט״! לטעמו פל המרדני הוא מפיס
 דהוה קטע וכמחצס על מחצה רמי ולפ״ז פה שכן היסל בטיע הבריאה פצחצוחי רוק מעורב נדס
 וכמי כן פ״ז פל זג א״א בלא צחצ׳י/י זיכה א״כ הז״ל קבוע הניכר גטנע הנריאה ולכך ל׳פ גיטיל
 אכל יין שזב בשנת אין כאן קבוע הניכר זבקבוע שאינו ניכר ל״ש קביעות. יעי׳ יז״ל כי׳ ק״י
׳  ז:פיטא לרוב מבטל. וכזה מיושב הרבה קישיית שעוררו האחרונים על לירי כמרדכיהנ״ל, וע,
 נוב׳י מהד״ת חיו״ד סי׳ נ״ד ולפ״ז דברי הרע״כ מבוארים דגעת הזריעה נא ניכר הקביעות ושייך
 ביטול אבל כל שכבר״״גדלו וניכר הקביעות ל״פ ביטיל. ועי׳ פיית הרפב״א סי׳ רנ״ט דרך אחר
 ויתייפכו דברי התוי״ט ודו״ק וייתר ממה פכתכהיכאן הארכתי בדברי כמרדכי לק״ק מעזריטשגארן
 הגר: שם מ״נ מפני דרכי פלופ. עי׳ בהרע״ב פכתב שיהיה להתחלף עמלתם. מיי קצוה״ח
 סי׳ רמ״ג וניד אפרים על יו״ד סי׳ פ״א שנחלקו אי שייר בכהנים חלף עטדתם יאני בהגהותי על
ה מוהל״ם בר ברוך סי׳קי״ב פנלפם מיןןש הארכתי בזה ילי״ק: שם ט״חואם שקלו מקבלי( י  כ
 נ:ילם. כתב הלע״ג ובתנאי שימשול לציבר יפה והקצוה״ח סי' לליה הקשה דמאי ממי מפילתם דמתנת

 הגהות וחדושי הרש־ש
, א נ ל י ו ו  מאת הרב הגאון הגדול כוימוד״ר״ר שמואל שטראשון זצ״ל מ

 אלא כותשו אלא מפום מטלה דכתיב גה נתית אכל להדיוט (ואפילו למגמות) הכל מוליס דדלך
. ניל לזה קא• אסוף מתניתין דלעיל ופוץ כו, ול״ל לכזה גס ג״ה ׳  לטזתנם: מ״י אין צילין בפל ט
 מורו וטעם פמא יחתה יבזה לא נצטרך לומר דנקיט ושיין מטם ב״פ כמ״ש החיי׳יש י• שם בי־-יי״ט
 ד״ה •ומאחיוין את האור כו׳ ט שנים כוי מכבנין הכיר כוי והב׳ כו׳ *נאחזים. חמיה כי מאתיים
. המעתיק]: שם בחוס׳ רע״א (אות״ב״ה) ל ^ ץ ה מ י מ ג י ע  הוא בינוני פעיל ממין הסעיל [5״ל ב
 בהרע׳ב ד״ה כיי שיקרום דהוא נאפה תחלה כי׳ ורפ״י פי' איפכא דר״א חימרא היא כוי [ועיין
 נתופ׳ פםבפס הירושלמי] ולי עוד קיק מדוע לא מיגעיא ליס להש״ס פי׳ שיקרמו פניה שבדברי ת״ק
 אס אחת מפניה או כל פניה . ע״כ נלע״ד בלעת לפ״י דל״א ודאי להקל בא ללתיק נעימ כלפנים
 ואף הפנים שלמעלה רכלפי ראש התנור המתאחל להקלס מכולן' ולר״א לי בכלי פיקלום התחתי! לק
 דהש״ס כעי כי תחתון קאמל ימ״מ ר״א לקולא . והא דקרי רפ״י חומלא אי אמטגן יל״א על פנים
 המרובקין קאמל לא ננד הת״ק אלא כבד צר הב׳ להאיכפיא . יאולימש״כ הלע״ב המדובק כי׳ להוא
 ,נאפה' תחלה קולס כו׳ שכלפי אייל הת;ול ליל כלפי ראש התנור. וגתורע״א הביא בשם פ׳ל זהלע״ב

 מייל׳ כתנור גרוף. וחינו נ״ל:
׳ ופתילות שא״ח כי׳ ומתוך שאין הנל לילקת יפה  פר? ב מ״א כלע״כ ליס ולא כפמן קיק ט
 ח׳ישינן שמא יטה כו׳ [רש״י] א״נ שמא יניח הנר ויצא יאנן קי״ל מר של שכת חוגה
 [למב׳ים] וחמום דט מפני שהאור פה תלופ יניחני וילך למקום חושך לגמרי, ועוד ה״ל לאכ״
 להקשית כאן לרבא כלמקשה ליה לקמן(כ״ה ב׳) על טעמו נדבר׳ רייפ ועול הא לבנן לא חיישי שמא
 ׳נימט ויצא אף מפני ריח לע ויוחל כלל״פ כדפי׳ הת״י לקח,׳ מ!פגי טעמים אלו חיישינ; שמא יכבה
 ולא יהיה שלום בית. או כפפיטו כיי! להאיר חלישאין כאן כטסבית־• ם״גיכצ היוצא מן העלנו׳
 גס באיני יוצא מה״ע אימ אלא אותן שהיו במשכן כלמפמע ננמ׳ ובתים׳ פד״ה וכל.אלאלהתכא
׳  לא בא בכאן רק לזווג לה לכה״י מה״ע להדלקה : מ״ר בתוי״ט ל״ה לא ימלא כי׳ ואיכא למייק ט
 ולשתיק מביצה כוי וי״ל ללר״יכו׳. תילוצו ל״נ כלל. דא״כ מדיע לאקאמר הש״ס ללרננ! איצטליו
 קפלה מפום האי סכלא רהסתילה מונחת בתוכה . ול״נ לפתס קערה כיא פל מרס (וט״ חולין ק־״א
ב. קעל: שמלא בה בפר כוי למוקי לה הל״ם בטיי סי׳ ס״ט בפל חרס לוקא) ואיל• לוקא בשיח  ע׳
 התיר ל׳י אבל לא בשאל כלים כיון למופסקת. ומה שפי׳ פס בכוונת הרמב״פ מקערה טון למחיכלת
י ר ב י ן ח ו ה נ א ״ 1ית ר  קלוב יותל פיהיס תייב משים מכבה. משמע לכשפיפלת ודאי אין כב!י ך,אז
 הלא׳פ בפיב לביצה פי׳ ייז מה פהטא מהך דפפופרת לסתור לבלי התום׳ לפס [ועי׳ כלמב״ם
 גחטלו פיה מכלי שבת הל׳ י״ב]: מיה גתוי״ט סל״ס כחס ט׳ עוד נמצאגגרייתא הלך'לד׳׳ו
. ונמ$א ג״כ במקרא כ׳ ניספת גסוף התיכה כמו טרפד  ואפשל לבל״ח רגילין בכ״ף נוספת כי׳
 בס׳ כחוקית״ פכי רפ״׳ פל״י כפל הכט״ן: מ״יו בתוס׳ לע״א (אות מ״ב) הא ללא תני פתם ובנר
' . ולענל״נ לוס אין ס:לא לליהו׳ להו עינפ מיתה בעבור שאיק נזהרות להדליק  כמו לתני וגחנה ט
 אסייג. פהוא אינו רק מד״ס (עי׳ רמב״ס לפ״ה). דבפלמא נידה כוא בכרת עיסה הטבולה 'למלה
 במיתה ביל״פ. אמת הוא שכל העוכר על דנרי חכמים חייב מיתה בידי שמיס (ועי׳ מפ״כ בהלא״פ
י אין לנו(עי׳ מו״ק כ״ד בתוד״ה הא וגרא״ש שס) לכן  למי״ק סי׳ נ׳ בס״ד) אכל לחשבה בהדי מ
 נ׳ל להכוונה בכאן טל שאינן זהירות נהדה׳נ מבעיי יממללח אה״פ באיטר סקילה [לומ־א לאיל
. ולזאת סמך לה ג׳ לבליס צא׳ל כי׳ עם ח־כה כו׳ [ ת נ פ  אחא לקמן בבלייתא געון פמכבסות כו׳ נ
 הדליקו אהינ וכן ספק חשכה בו׳ ואין מדליקי! אה״נ לנדחק לפ״י לומל לזו ואצ״ל זו קתנ׳ והגיל״־
 וכלע״כ פי׳ להיינו ע״י נכלי אכל למש״כ א״ש מפיס לכולן לא הני הכא לק א:ג דאין מדליחין בזי.
: מ״ן גלע״ב ליה עפלהס כי׳ פאף אכיית י  עםיק תנח ואזיל ועי׳ לעיל כ״ה ב׳ בתול״ה הללקת מ
 עראי ש״פ קובעת למט של [לפ״•] ל״י מה רחקו לזה לאפילי היי פט עראי *ייך לשאלה משים אכילת
 קכע. ואין לומר משום הא ללכח ביומא ע״ט ג׳ דפר• לא בעי סוכה ולשון הרח״ש בפ״ג דסוכם(סי׳ י״ג)
 לקכפ דירהו כאכילת עראי. ליתא דלא אפליק אלא לפנין סיכה אכל למעפליה ודאי יפ קבע כלמוכה
 בכמה לזכתי במם׳ מעשלות. ועוד משום פלי רנגמלו מלאכתן צליךליפאל, ולזה •יל כיון לחזקה
. ואףיי ׳  מיח פא״מ מת״י דבר פא״מ. א״כ חיכף כשנגמלו עשול׳ מעשר להו כדמוכח בפסחים ט
 יטין למש״כ כר״ן בע״פ נבי שכתא קבעה נפשה דטעפ אישיר הפרשה בפבת גיה׳ש הוא כיה לאסיר

 לאכול אפי׳ עראי חשיב כמתקן. וכ״כ הדמנ״ן פס במלחמות :
. נ״ל הא דבכילהתני עליה ול׳ת לטתא טפי דאסילו ׳  פלס ג מ״ב תנול כו׳ ל״י בין מתוכו ט
׳ הוא מפיס סיפא דחזלה דהתם  בתוכם פרי כללעיל ליז אא״א לשהות תט מה לי הוכה ט
 חקא עליה כללעיל (שם) ולהט קאמל ככא בהבול ל׳י טן מתוכו שהידוק הא בכירה מותר אפילו
 גתוכה. ואי להחזיר הנן א״כ גכילה קאמר דוקא עליה. ונתטר אפמעינן דאי! חילוק בין מתיט כוי

 לדייק הא כטלה יפ חילוק ירי״ק : מ׳׳נ אי; מהנין ביצה כי׳ בשביל שתתגלגל ט׳ כפכיל שתצלם כי׳
 הא לשני נליפנא. נלפנ״ל לגליפא לאיסיל דאורייתא היא כדקאמר בגמרא. לכן אסור אפי׳ גלגויל
. ל״ג אלא בצליה גמולה והא.  להוא צליה קצת. אבל בסיפא לאינם אלא נזילה דרבנן כלקאמל בגמ׳
 בשביל שתצלם שב כמי על הא ללא יפקיענה . ולבלי ת״ק היא לא יפקיענה כו׳ כשביל פתצלה אלא
: שם נלעיב ליה ולא יטמיגנס ט׳ הואיל ותרוייסו דרך הטמנה ו י  לל״י אפסקיה לחלוק על ליש מר

 *׳

 מסכת שבת
ן א ברע״ב ל״ה פפס העני כי׳ קמ״ל למה״נ אפורה ומייני! עליה. >נ״ע התוי׳׳ש ואפילו ל ר  ת

. ובתים׳ ל״ע הקשה עליו להא ׳ ׳ ולל׳ יוסי לפוכה כי׳ דל״נ שבת לרתית אצל צדקה כו  ״ י ט
 גבי לולב נס כן ל״נ שכת ללחות אלאבטלדא הדבל תלוי ע״ש. ולפלא שנעלם מפניהם ו׳להתזש׳
" תליא אלא כטילא פ״ש. וסכא לחייב נראה ח  (ביכמות ליו) ד״ה טעה שהוכיחו להליא ללא ט
 משים ל,ין זמני בהול וכיאיחא חילוק זה גיגמות (שם) ובפסחים (ע׳בב): מ״ב בתיייט ד״ה
 מפפיקין כו׳ הא לכתב הר״ב דאתאן לז׳׳ת כו׳ וכ״ש הוא מכל הני ללעיל למפסיקין ואפילו כי
 א־כא שהות כי׳ וכ״כהל״ן. וקשה רהא הך בבא מקי לה בדטר הסמוך כדליכא שהות (בשסכל״ן)
 וא׳כ דיו לכמה״ל להיות כנדון ובאמת בל״!־ משמע למפסיקין לקיש קאי הללעיל וגולס ומפסיקין
 בו״ו וכפלק לולב הגזול מוכח בדבריו בניהול פכן הוא לק ואין מפםיק־ן לתפלה מיקי הפיס עא'
 אחכרים: שם בתים׳ ל״ע (אות חי) וקשה לי הא ס פא מיילי נת׳־ע כו׳ וטי חלוש אף לשכיח
. ולי עוד קפה דילמא אשמעיכן דאף למפסיקץ ן  פכרות כו׳ קמ״ל בפיפא ד:ס לתיע אץ מפסקי
 לקיש מפיךאו חוזרץ למלאכתן ואח״כ מתפלל וכמו פבאמת הלץ כ; כמי'ש הר״ן וכ״פ בפו״פ.
 אשל ע״כ מלע׳ל דקופית הפ״ס הוא מלשון מפפיקין ויהיה פילישו והתנא רישא כו׳ טון דכבר עסיק
 ותני בה בליפא לא הליל מפסיקין כאלו הוא ענץ חלפ אלא הל״ל ומפסיק•( לק״ש או אבל מןסיק־ן
 וזה ללא כני׳ הר׳ין פכתב בסמוך וזה pm במה פציץ הפ״פ ואם התחילו א״מ מפסיקץ לק״ש ולא
 ציין הא דוא״מ לתפלה דלפירפ״י הא עיקר הקישיא מ!ה : שם כרפ״כ דיה וא״מ לתפלה . שאין לה
 זמן קטע ליורייתח [עי׳ ר ב״י פנת דף י״א ע״א ד״ה חברים]. מפמע לאז־ל כאן בפיטת הלמב״ס
 בפ״א מהל׳ תפלה פהיא מצמ: מה׳׳ת לק טמנהמלרבנן. ועיי ר״פ מי פמתו מה שפ" בפס לכיתיו:
 מ״ר בתום׳ לע״א (אות י״ד) והתורה הזהירה על התרומה כו׳ רפ׳יי. ומה דנקנו מהרפ״א לשותה
. ככח לניץ ג״כ סיסי  תרימה טמאה במיתה באחת כ״כ לשי׳ בבכורות כו׳ וכן נקטו חוס׳ ע״וכ״ו
 פ:חים נליפ דף יי) ועי׳ מש״כ כחדושי הלמכ״ם גפי״ט מהל׳ םנהדלץ כסיל. אגל מ׳מ פירש לש״
. ונ״ל להיכדח לפרש כן אליכא לר״א דא״ל בפ״ח ל ״  צריך יפוכ מלוט לא פי׳ טעפ לאיסור עפה מ
 דתלומות מ״ב לאס נטמאה הפלומה אחל שנתנה לתוך פיו יבלע וע״ש. איגלא ראפשל לומל לכאן
 טין שהיה ככל אוכלין טמאים כפיו גפעה פנה! המשקים לתלומה לפיו הוה כמו שנטמאו קולס
 וכעץ זה הוא כגיטין (ע״ט) ל״פ אלא שקדם גט כו׳ ע״פ: שם בלע״כ ד״ה וי״ח לכלים כו׳
. לא לק דכגמ' פליךמאי אולמים כו׳ ׳  והגזירה הי״ו כוי כדאמרינן גולו על פתן משום :pn ט
 אלא גזלו על פתן ושמנן הו׳: מ״ה בתיי׳ט ל״ה וכלפינץ . פי׳ הרמכ״ס טפמת כי׳ שנמצאת למד
 כהזא סובל שטפמת אינו טסמין פחשבז מה׳ מינין. זטליפלמי ל׳פ חלה הביאו הל״פ פס יליף הא
 לה׳ לברים חייבים בחלה מ־ןרא לושה חטה פולה כו׳ וכוסמת זו הטשמץ ומפמע לללפה גמילה היא
 ולא אסמכתא מדפריך עלה ולמדין מן הקבלה. חך מציני כמו״ק פ״ג היה דקאמר פס מנץ לאבל מן
 התורה פבעה שנאמר ו־עש לאביו אבל פנטת ימיה וז׳ ימי אכילות אינן אלא מדרבנן ואפ״ה פריך עלה
 ולמדין לכל קודם למ״ת: ם״ו ברע״ב דיה אלא כי׳ למקים קרוב. כלומר פיהא המקום פרוצה
 להיליט ק־וב פייכל להגיע פס נזגטול יוס נלפ״׳]. וכן גפ־׳ הלמג׳ם פיגיע לביתו כי׳ ואין לפון
 למקום קטב סובל פילושס להל״ל כדי שיגיע לביתו כלישניי:ו ווהו לקמן (י״ח ב' וי״ט) בבלייתות
 •היה המקום קרוב או לחוק. לכן סנלע״ד דלעת תנא למתניתין אליבייהו דלא נעינן לביתו ממש
 אלא כלי פיגיט לבית ש:עילו היותר קרוב וכדעת ב״ה בברייתא לקמן (י׳ח בי) לת״ק דר״ע . וקרוב
 נעיר לומר לנס ל״ע א יבא מ״ש כן בכדי שלא להפליג מחלקית־. אלא פלא חש כ״כ לפלפ דברי
 ג״ש ומסהמא ממילא ד־י־־״ניסץ טותיה ועי׳ מיא למ״ז: שם במשנה וב״ה מתמיין. מלשון הלמג״ס
 בחכורי מיו הל׳ י״ט ו:׳ וביית־ מלשין הטיפ״ערנ׳׳ב כ ש״א מפמע דבעיק שיצא ממש מניהו מבעו״•
 אכל לשין כדי כו׳ ש יל בר י ר״ע בברייתא לא מפמע הכי וכ! לקמן (י״ט)טתנץ מזונות לפני כעיבל
 כוכבים בחצר(כרי לאכלן. למנ״סישי״ע) נטלן ויצא! אין כזקקין לו וציע: מ׳ח בלע״כ ד״ה מחירץ
 טס הפמפ. בעול פהחמהעל הארןט׳ (לש״י).׳ לכאורה סתירה מכאן לפיר׳ית (שבת לה) ובתוד״ה
מיל ולאי יוס הוא לא״כ אמאי מצרכי 1 או *-/1 / ־ י ר ט  הרי למתחלת שקיעה ככדי הלוך ג׳ מילין ו
 נעור פהח־יה זולחת יסייעתא להגל״א ז״ל יסי־עתו כאי״ח לש״א סקי״א וכן הביא נס הוא ו״ל
. ואילי י״ל להכוונה לאינם בקיאץ וכלא״ל לבא לשמעיה אתון רגאקיי״ל כי׳ ו  גכמ:ך מליו ראיה ז
׳ וצריך ג׳ ימים (עי׳ לשיי)  אדפימפא אריש לקלי כי׳(שבת ליס ט״ג): מ״ט כלעי׳ג ד״ה כלי לבן ט
 משמע לאפ היה נצרך ומן •ותל היה הפול אף קולם ג״י הכל לפי הזמן וכן לפון הרי״ף והרא״פ
 לקמן (׳״ט)נני אגרות דאי לא קטע כ״דגמתא אין משלחץ כלל וכן לפין הרמב״ם כפ״והלכהכ׳
 אפול לש^ח לעולם ולשון הט״ע ליס רמ״ז הפילו ריוס לאש־ן . ונ״ל ללרכרי כרז״ה פהביא הר״ן
 גבי הא לאין מפליגין ־ס:ינה פחות מנ׳ ימים כו׳ שרי כל הני בנ׳ ימים קודם השבת: שם נלע׳׳ב
 דיה ושוי[ כו׳ לאחר שטחנו הזיתים טיענץ עליהם קירות כבדים כוי(רש״׳). לכאורה זה ללא כסתם
 מש:ה למנחות (פ״י) דפמן שט לא טחנו מקולס אלא כתיק לברייתא שם. ואולי דשטתנו דנקיט לאו
 ןוקאדה״ה כתישה, והעיקר נראה דפ״כ ל״א הנא למתניהין שש ור״י בברייתא 5ס ללא היה טוחני
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 דהיה מ1ו י״ל טו( דמו גס לאדם אץ מאכילין אותן לגלי. עי׳ נגמ' (ע״מ) וגלש״י ו״ס רפואתו
ט לא כתי רק ט ח  ל״פ ושם ע״כ בד״ס קלף במתניתין(וע״טא׳) בתום׳ ד׳׳ס כדי. וכן הרמב״ס נ

 מפני שהן אוכלי אדס :
ג קלף כדי לכתוב עלץ פ״ק שבתפילין פהיא פמע ישראל. ק״ל לדעת הי״מ שנחים' י י  פר? ח מ
 1 (מנחות מיב ני) ד״ה עד מקלף פל תפילין כ״ע ל״ס דבעינן עטר לשמה וכ״כ המאור

 פ״ק דסוכה ה״ל להתנא להתנות פהיה מעובד לשמה. ועול קפה לי לדעת הרמב״ם ממזוזה ל׳צ
 ענוד לשמה מאי פריך הגמ׳ לקמ! (ע״ט בי) ורמינהו קלף כוי כדי לכתוב סליו מזוזה נימא סתם דלא
 עיבדו לפמן והזה א״ש גס סיפא דברייתא דמני קלף כר פיק שכהפילץ דר״ל אפ היה מעובד לפמה
 ולא לשנויי בדוחק דה״ק כוי ע״פ [ול׳׳נ לייפב. דרש״י פי' איידי לדמיו יקרים לא עבדי מיניה
 קפד מוכשץ וכ״כ הטפ׳ לקמן וק״ל דמ״מ כי אין בו כדי לכתוב פיק שבתפלין ימאי פעור הלא מעתה
 כיון שא״צ לתפילין ע״כ ישמש בו לד״א ולחייב בכדי קפד מוכסין וכ״ת לאכתי ראוי לדבק או לתפור
 אליו חתיכת קלף עד שישלימט לפיעור פ״ק דהא כתבו התוה׳ גסיטה י״ח ד״ה כתבה לנא מהני תפירה .
 ועי׳ בתשי׳ הגרעיא שיי י״א. ע״כ נלע;״.־ דהטעס דא״ח בכדי קשר מוכם־ן הוא מפני דע״כ מיירי דעיבדו
 לשפ תפילין וא״כ אסיר לעשיתי לקפד מוהפין משוס הורדה מקדושה וכן הברייתא ע״כ ניכ איירי ב:>עובד
ם בשייט דיה שהיא פמע ישראל. תמיהא לי דלמאי  לפס מטה דאנ״כ לחייב בפדי קפ״מ]: ש
׳ אהט  איצטליך לפרפדזיל קריטי וניל כוי פד׳ פרשיות שנתחלק מעכנוחזא״זא״כ לא ליהוי ט
 קתני כוי. ולכאורה מה יופיענו זס אכתי אף לזאת חסר לו עוד דיו וקולמוס וכן לרוב דברים שחפ־כ
 כמפנה אין די בכס לבלם בלתי הצטרפות דברים זולתן ובריס פריך אביי מיס בכד ומצטלפץ והפיב לו
 לבא מידי דחפיב בעינן וה״נ הא חפיב ופירש רפ״י דחד לצרופי ניס מיא. וי״ל רמ׳כ ל״ח דחוי
 לאיצטמפי אלא אם הפל יו דבר אחר שנצרך לתכליתו אכל לא אפ הוא בעצמו חסר השיעור דאל״ת
 כן יתחייב על כל פחות משיעול [ימדבלי התופי לעיל (ע״ז ב.) ל״ה אף אנן נמי הטנא לא משמע כן]
 וצ״נ ליישב ע״פ משנה (בקדושין ה״ב ב) קלשת׳ את בתי הקטנה כו׳ כולן אפולות חון מן כגדולה

 פבגדזלות לר״מ מס״נ איכא למטעי לפרשה קטנה הייני קטנה מהגדולה ואף לאביי שם דככתאחת
 כוי קטנה קטנה ממפ נלאה לכאן דומה לב׳ כתות דקלפ והיה ט׳ כמו כת אחת ישמע והיה ח״פ כמו
 כת הנ' ומכ״פ לבשת ל״ת בסלל הנחתן בבתים לקל: והיה כ״י בצל אחל ושמע יהיה א״פ בצד הב׳ :
(פ׳ כי) הנאכל׳ לסול אצבע קטנה פבבנית. ותמיהני ד סיד כדי לסיד קטנה פבבטת. ו:גמ׳ י י  מ

 על הלמביס כפי׳ והריב אחריי שלא באלו ז: ולעיל נל״פ גבי שמן כדי לסיך אבל קטן באלו יפה .
 וניל ראיס לפירושרש״י שם דאכר קטן הייני אחד מפלקי אצכע קטנה ולא כפיי הלמב״ס אצבע קטנה
ם לייא  מדהתס תני אכל קטן (עי׳בפ״א דאהלית מ״ח) יהכא אנבעקטגה פימ לחיוקין מהדלי : ש
ם ברע״ב  כדי לעפות כלכול. לקמן בגמ׳ כסיסקא איתא כדי לכול כלכול וכיה כנדל וכ״ה בלא״ ש : ש
. כן הוא בלפיי ובפי׳ כלמכ״ס אכל בנמ׳ איהאפטסיט ׳  ד״ה פטפוט, רגל למקום מושב הכול ט
. וכיה בטי הרמבים וכי פ בנ־״ה לכלים ר ה ברע״כ ל״ה ונתינה באלפס. שהוחם כנ י  כירה קטנה: מ
 ס״ב והעקל חפל מהיפ. ולענד״נ דפתם אלפס הוא של כרול כמש״כ התו׳״ט שם בפייר מ״ר וזה

 ידוע רבלזל מתחלזס מהר יותל מחלס:
ו בתוי״ט ד״ה פלפלת. פי׳ הל״ב אין זה פלפול כי׳ ונ״ל מדקתני פלפלת גהי״ו ״  פר? ט מ
. והנה לעיל (פ״י מ״ה) תני פלפל והגמ׳ מפלשי פ: ללילי הכה־כמי הכא א״כ נלאה ׳ ו  ׳ כ
. ולכאורה היה נ״ל לת״ק טעמיה מטס דהיה מלאכה י ם בתוי״טד״ה לי׳א כו  לחדא נינהי: ש
 פאצל״ג וכ״פ היא כוי. ולדעתי דלל״ש גם מאנני וכי׳ הטור וכלא^לינן בגמלא לקמן(צ״ל) פיטר
ז רימ״א המפה. כיל כמך כדבריו דבקלא ״ ה ריפ אף במוציא אהימ לקוברו ע״פ בפירש׳י: מ  ט
 דכארן תיציא צמחה וגוי למוז ה׳ זלעוניס כללעיל בגמ׳ (פ״ד בי) משמע לבהט מפיטהייהו:
. ׳ ם בתוי״ט ד״ה מת כגרוגרת. פי׳ הר״ב כדין שאר אוכלץ שהרי מותל לאכלו כשמת כו  ש
. ול״ד במהכ״ת דאפילו היה אכיר לאוכלו מ״מ ראוי הוא לנכרי כמ״ש ההוספות ׳  וכתבו התופי כו
 בכיוצא בזה בל״ה פמצניעין. ועי׳ מ״ש לעיל בגמרא (ע״ח ב) אך לפי״ז ק״ק מ״ט לת״ק יפליג על
ם במשנה צפירת כרמיה. הוא מין חגב  ל״י נחי טמא. הא עכ״פ חזי לעובי כוכבים קט! •י ש

 טהור כראיתא בחולין (ס״ה):
׳ וכתב המגילדהא רתנן מז: והכניסו ר״ל ולוציאו כו׳ א בתוי״ט ליה הזל והכניסו ט ״  פרס י מ
 י ודוחק ול״נ רברישא אמר המצניע ט׳ וליל ללקח מאיצלו כ״פ והצניע לזלע כי׳ תייב
 נכ״ש. וע״ו אמר חזל והכניסו ל״צ לאוצלו(את״כ הוציאו (דהוציאו דליפא מושך עצמו ואחר עמו
 כמו לקאי פל וכל אדם לליל וכ״א שהוציאו) א״ח אלא כשיעורו. וסמקשה :•פריך פשיטא ל״ל כיון
 דחזל חלקו לאוצל הלי ביטל מחפבתו הלאפונה במעשה(ולשון לפ״י פס אינו מדויק ולשיטתו הל״ל

ם בלע׳ב  כיון דחזל ונמלך ללא לזלפו בטלי כוי) וחלפ לו אכיי כגון כו׳ ומקומו ניכל כו׳ י ש
 ד״ה עד שיוציא. בלומל אלא ע״כ הוציא בראשונה כל הקופה [לפ״י] כוונתו מ3וארת לאס לאהל
 שהניחה חזל והוציא כולה הו אינו מחייב שכבל היתה מקצתה בל״ה. וכ״כ הה״מ בפי״ב (ולמאי
 דפלישיה ןלקמן] דהאיסקופה היא כלמלית מיצתא דפפיטא היא פהיה פטיר) ומזה ה״נ לכאורה לב״ע
 דפ״ל מהלך כעומל דמי. המוציא מרה״י לל״ת דלך הילוך פטול . דכא בשעה שנעתק מרשות ללפות
 היה במונח מיצת החפ! ברה״י ומקצתו כלס׳ר [וזהו דוקא כפי משמעות הטס׳ לעיל (ה כ) ליה
 בשלמא דמעכיל ד״א כלת״ל הלכתא גמליץ לה ול״ג מהלכה• אכל לא ל:יט:ם בכתובות(ל״אכ׳)
 לגמליט ממעכיר לבמקוס חיוב ל״א מהלך כפומל למי כאשל אבאר כסמוך בש״ד] והא לתני
 סלוגסתן דלך סטיו טא לרבותא דרבנן. ובזה הוה א״ש כמין חומר מה שנדחק׳ לאשונים 3הא ליבה
 גני לולב וט׳ פאמר גזילה פמא יעבילט ד״א בר״הול״א שמא יוציאנו מרה״י צירה״ר למשום כ׳׳ע
 חיצטליך. ובפלט לפי מה פהטן הלא״ס והל׳׳ן בלעת הרייף להלכתא כווהיס ללליליה ליכא חיוג
פ כב״ע ובריפא תני תורש  מלה״י ללה״ר. אבל זה אינו רהא ככתובות פס מוקי לההיא לגונב ט
 כיבוא לידי איסור סקילה (ועי׳ ב״ק ל״ה וכתוש׳ ד״ה ממניתי! כשוגג) וכן מסיפא דסיס מגרר כו׳
 מפמע בכוגיץ דמיד כפבא לרה׳יר בא עליו חיוכ פכת דמגלל כמונח דמי. ובפעה שנעתק מלשות
 לרפות ל״א דאז הוי כמונח ולפטור . אנל מ״מ טעמא בעי מדוע ל״א כמונח דמי בשעת העתקתו
י בהורע״א כאן בהיי־ ת י א ר  מלפית ללטת ולפטור וכקיטת כירושלמי לב״ע על העברת ל״א: ו

 נלנליהמהלפ״א פבתוס׳ בכתובות הנ״ל. ללקולא נ״ג ממעביל ל׳א גל״הלנ״א מהלך כט׳׳דע׳׳פ
 ובמחילה מכתה״ג שחילוק זה אינו לא בתים׳ ולא במהלש״א . רק המהרש״א כתב ללפנין חיוב היומין
 מניבה נפאלה הסבלא החיצינה למהלך כפיל ול״נ ממעביל . היון רלענץ שבח אץ נ״מ שם "אבל

 מה שניגע לענן חיוב פנה ילפינן :פיר ממעביל בין להימלא בין ל־ולא(לק בהמוציא כו׳ דלך סט ו לא
 ילפיגן ממעביד מפני שהוא מקום פטול) ולפייז מולה ב״ע בל־נא לליויח להמפנהט׳ ונמלך כוי
 משים דילשינו ממעביל דלאו כע״ד מפני שהיא מקים חיוב. והא דקחמל הש־ס שס אלא הא מני ב״פ
 קאי >מי למאי דמוק׳ ע״מ להוציא. רק לדידיה לא מ״רי לעמד משוס ללענין חיוב גניבה אמלינו מהלד

 בע״ד. ובזה נטיח לישב לעת הרי״ף שפסק כב״ע מקיטת הרא״ש והר״( מהא לריר׳ח להמפנס כו׳
ם ברע״ב בא״ד אבל מלאה חרדל כיי. [והוא כח1קיה לבנמ׳] ולכאור^  וללבלינו אחרים המה: ש
ס ״ ב מ ר 5 ה « כ ן ן ה ״ ח ן ו  תמיה להא קם לנא בפיטהיה לר׳ יוחנן במסקנא לקמן. והיל לפרושי כ
 בפי״ב ומטעם זה כמו שביתר הה״מ. והא ל״ל דכלע״כ רפלפ דאיפיך דהמרינ! לקמן קאי אקמייתא
 להא כבר הכלית הר״ן בפ״בלגיטץ נכי סלוגתת ל״י ול״ל נטעם תקנת1:ץ בגיטץ לסתם איי־ור

 גש״ם קאי אבתלייהא . ואפשר לייפג מריו ע״פ משיכ התום׳ לקמן ל״ה התם בחירו! הח׳ לרבה
. וטון דרנה ואטי קמו בתלא שיעתא הלכתא טותייהו •כגל לבא י  אגל גופו ש״א והוא כאטי

 וםרא״ש

 >ז' עי׳ [רפ״׳]. נ״ל פי׳ לפירושו ליגיעה לומל דללו הטנינה הוא פגולס ההיתל. ללא אסלה תולה
 אלא דלך בשיל פהיא אצל או ע״ג האש. משא״כ בהפקעת ס־ללין אין לז במה לתלות ההיתל לק מחמת
 תוללות חמה חבל תוללות האש ולאי כאש למיא . ילא יטעה לתלות ההיתר מחמת תונלס. ובזה שונ

 לח נצטרך לדגלי התוס׳ ולמה כבלהק המהלפ״א ללבריהה:
 פרק ד מ״א ככנפי יונה . נ״ל לכנסיה סתם כולל נס הנוצה הלכה(פי־ך כליא) כדמפמע בחולין
 י (ניו ב׳) נמפנה ובאמת היא מיספת הגל ואפול להטמין בס ולכן אמל כנפי יוגה להורות
. וע" נטתרות  דמקא דומיא דיונה באין לה הטצה הלכה. וזה ללא כמפמעות הלמיא (לנ״ז ם״ג)
 פ״א מ״ב בהוי״ט מה פהטא גשם הלמב״ש זכגהתי עציו וללנליו מפמע לכנפים אינן נקלחים לק
 המצה הרכס ונוצה סיא הפעלות הקצליס הירוקים (בלא״ה) ינ״מ גדולה ולעת כפיסקיס כל״י בחולין
. וא״ש טפי הא דנקיט כנפי יונה לאשמעינן דהיינו ליקא הנוצה הגלולה: מ״בבתוי״ט ל״ה ס  פ
 וא״י לההזיל והילכך חייפינן שמא יטלטל הגיזין [נידו(והן מוקצות) או אפי׳ ע״י הקלילה שג״כ
 אפור (ועיי הים' ד״ה הכל)]. ולענל״נ פהחפש הוא שאם תתקלקל לא יוכל להטמין ויתבטל מענג
 שבח שמצוה לענגו באכילת חמין כמיפ הלמ״ח פפ׳י לנ״ז וזה מדויק בל£י'!ן הנמלא [ופס צ״ל מיט
 חיישינן שמא תתקלקל וכ״ם בלי״ף]. ולע להרמב״ס מפרפ דהטעם שחיסול צהחזיל כפנתקלקל
 מפני להוה כמו שמטמין כתחלה בפבת. כיון פנהרס המקים פהיתה טמונה. ועכפיי מתקן המקים
 אחדש. והט״ע קבעו כס" מ״ט ס״נ גשם י״א . והגלע״א הקשה הא קייל בשי׳ רנ״ז ס״ל ל־פילו
. והוא דפסקיע כלשב״ג (לקמן נ״ה) ואנכי חמה על קופיתו לע״כ י  ליטלו כולו ולתת אחל במקומו פל
 לא פרינ; להחליף אלא הכפוי לבד כמבואל בלמכ״ם פ״ד הל״ר וכ״מ מכה״פ לכן מתבאר בלבלי לפ׳׳י
ד שמעון גן גמליאל. חבל הרגריס,פעמונה הקלילה נהם ודאי יאפיר להחליפם לכ״ע :  גפי׳ ה-ר יהא ל
. וטא לקזמ מפי׳ הרמכ״ם . ע״כ כמוהץ ׳ ם גלע״כ ל״ה וניתן כו׳ ואעיפ שהוא מלא מוכץ ט  ש
 יבביס קאמלי לא״מ הבל לבחבולו פיד הל״ד איט מתיל אלא בלבל פא״מ הכל וכן לפין לפ״י לעיל

 (ל״:) במפנה ל״ה וטומנין אה״ח בקיפה של מיכין ולעיל בנמ׳ (מ״ח) מיכין פטמן בהם בוי ופס

 כברייתא טומנין כיי ובמוכין צ״ל ההל טגשיס לגמל המוסיף הבל אף מבעו״י אסול :
א נתו״ט ל״ה מזי( עליהן • כתבו התים' ראיצטריך כוי אכל לפי׳ הל״ג כי׳ להתם ״  פרק ה מ
 י כי׳ נפלפ ט' כלא נחוש נשמח יתכדן להזות עה״ב. וזה לותק ללמה «תכוץ עה״ב. ול״נ

 דאפמעיגן דצ״ח שמא תפיל ההזאה עה״ג וממנה תתמצה עלה״כ דפסילה כלאיתא שם:
. הקט גהוס׳ דהא הנן כו׳ והכא לא אסלו אלא א בהוי״ט ד״ה ולא גע־ל פל זהג ״  פרק ן מ
. כמעת׳ לזהו פלכת הנמ׳ בכאן מאי געיר פל זהב להלא גס נחיל אסור ׳  י בפבת ט
 ומפני ילושלים ללכבא ול״צ דצולת ילושלים מיתלת (ואולי משוס קלא לאס אשכחך ירופליס וגוי)
ב בר\ח [על התוי״ט דיה ולא בתפילין] ול״נ לגם ״  וכלעביל ליה ר״ע כף אלמא לפרי ופ״י •־ מ
 למ״ל פכת לייו ז״ת צליכץ ג״כ הא• טעמא כו׳ וכ״ע הנרע״א לכן היא להדיא ברפ״י סנהדרין(כ״ח)
. ולי ל״נ p דעתרפ״י מלליכ לק לשמאיצא בהן לל״ה משמע להיניאה גופה לסורה זולת חפפה פ  טי
ג ולא בכובלת ולא בצלוחית של ״  דליפנית אי למיסםקי ובעיקכ כוונת לפ״י עי׳ מש״כ פס בס״ד: מ
 פלייטון ואם יצתה חייבת חטאת לל״מ. ק״ל דהא המה עשוין למי פליחה לע כלאמלינן גגמלא
 זאיכ אמאי ר״מ מחייב חטאת למה יגרעו מקמיע מומחה כפילש״י לטיל (ס׳ אי) במשנה לתכשיט
 הוא לחילה כאחד ממלטפיו, וזה י״ל כי כחלק גץ קמיע פטפאה מי פיפ לו חולי וכדומה. אבל ריח
 רע אינו נקרא חולי. וחילוק כזה הוא בתוספתא פהביא הרי״ף בם״ם פמונה פרצים ע״פ. אבל קשה
 מהא לת:ן לקמן (ס״ל ג) יוצאות כו׳ בפלפל ופ" בגמ׳ שהוא לריח הפה. ואולי אין רוב נפים שיש
 להן ריח רע יוצאות בכובלת וכמ״פ הרע״ב ככוליאל ילפמ״ש בס״ל לעיל בגמ׳ (נ״ט ע״ב) חיש
ס הפרק . מ״א מסלפת ד טלית טהורה ויוצאץ כה בפבת, הן לפי סדר המשנה ט י  כאן בפטטית : מ
. מ״ב טו״ב כאיש. מ״ג דבאפה חייבת חטאת. ת ; ט ח ח  דגלים פלא תצא אפה גהפ לכתחלה וא״י א
 מ״ר כיו״ג באיפ. ומן מ״ה עד פוף הפרק דבלים פיונאין בהם לכהחלה באפה ובאיש . ולכן הימה על
 פדרו •־גא זו דגילית שיזצאין בה לכתחלה. כמבנה זו . הלא מקימההנאות לה במפנה פאחיז. וי״ל:
. ׳ ה כדע״כ ליה כחוטי פער כו׳ וקולעת כהן פערה [רפ״י] או אפי׳ קפרה איתן על ללחתה ט ״  מ
 נכאירה מכ״ל הא. הא זה הוי קפה עינ הרך דגרע עי׳ בגמ׳ ר״פ ובהופ׳ ד״ה הפתא הב׳ אכל
ח ברפ״ב ד״ה ואם ״  דבליו לקוחי; מפי' הלמב״ם והוא סי׳ גס כל״פ שבלאשה ככלל נס מצחה : מ
׳ מקבל טומאת מגע כוי [כ״ה גרש״י] ותימה עליו ועל התיי״ט לשתיק ליה הלא זהו  יש לו בית קבול ט
 לעת אבי׳ גגמלא (והגיא זה גם התוי״ט) ולבא סליג עליה זאמל אף מללס יהל׳ כלכא יכן פי׳

 הלמג״ש ופסק כן בחכולו:
א חייב על כל אב מלאכה ומלאכה . עי׳ [פי׳ הרעיבו] פי׳ רפ״י אבל נכוסחת המפנה ׳ ׳ מ  פרק ז
ב הזורע, ״  "״ 1 לירושלמי ליתא למלת אב וכן כגמ׳ ס״ח ריש ע״ב וגפיפקא (ע׳) לי־א: מ
 הן אף כ״ז פלא נפרש כמאן לשלי בכלא למי. מ" מנחות (ס״ט) מ״מ כיון רעיי זליעתו עתה יפרש
ף לף ניו ונ״ז אי) והנה  אח״: חייג כמו אופה וצולה דחייכאפ״פ שנאפה ינצלה אח׳׳כ מאליו(ופ״פ ט
 אםלקטה1לט קודם שנשרפ נראה דפטור למפרע על מה פזלע טון ללא נתקיימה מחפבהוודיזיפ
 ללמוד מבעיא לרבב־א כריפ מכילתץ דאס רודהו קורם שנאפה פטול וגדולה מזו משמע כתום׳ ק״ע
 טלושלמ׳ לטיק׳[ (לף כ״ח.א׳ לטס לעסוי) בל״ה כנ רגל לאס עקל דבר מגידולו אם שוב פתלו אל״׳כ
 פטור. וזה ודאי ל״כ כלל לטון דככל נמי מלאכת העקילה. [וזה רומה למש״כ הלחיש בפ״ג לביצה
 םס״י י״ו ע״פ] משא״כ הכא היכא ללא נפלש עדיין לא נעשה כלום דכמאן לפרא בכדא דמי. והנה
 מולע משמע לחייב אף רההשלשס לא תהיה אלא כחול מי׳ מש״כ בפ״ג דכלאים מ״ג וכן הנוטע חייב
. ומזה נ״ל לכן האופה בשבח עם חשכה חייב  יף לזמן קליטתו נמשכת. ע" בפ״ג לשביעית מ״ו
ם המולחווהמעבלו והממחקו כו׳ כציל וכ״ה בלי״ף וכלא״פ  אף לאין שהית שתגמל אפיתו געו״י: ש
ו ליתא. [עיי פטיי נופתאית. המעתיק]: ל ו ת מ  ולקמן (ע״ה בי) גפיסקא ממלא ותיגת א
. יתמיה לפלפ ׳ ׳ [גמ׳] א״נ לפי שאינן כו ב ל״ס והמרקד ט׳ מפופ לפלפתן הוו גמפכן ט י ע ר  י

 טעם אחר מהפ״ס ואולי א״נ טיס הוא וגא לייפב בזה מדוע ל״מ ג״כ הטגט והמדקדק דחפגםר״י
 לקמן (ע״ה ב׳ ו עי' לפ״י שספייפב בטוב) והוא מחלק לפם באמצע מלאכת המסיבה והאריגה הוא
ם בתיי״ט ל״ה אבות  שיכפ ימדקלק לתקן יפה המשיכה והאליגה אבל הכא הוה כזה אחל זה : ש
. ע״פ גב״י דלפן לא מחייב מפום למייל׳ ׳ ו ׳ וכיש לבית יופף כו׳ לכל תופל ח״ח על הקבילה כ  מ
 ללא עפה אלא קפל אחד. וא״כ אדלנה לא ח״ש ליפנא דארכע־ס כיין פזה לא נקרא קפל. גם מה
 שתלהוה כב״י ע״ש להואלא חידפמילי לק הביא לבד הל״ן והםמ״ג גס סתילתו מהאדהלתאאינה
 סתילה ראילי ללכה היתה להעשית בנ׳ קשליס ללצולך החזקת התטלה לא היה נצלן* לקפל לפ׳׳כ לא
ם בתיי״ט ל״ם המכנס והדגעיר.  געיק ליה אלא בבי תפילות לבל כמ״ש הלמב״ם פיי היט: ש
׳ שגהכעלה איכא מאן דס״ל שאין כה ח״מ  סכא ל״ק לליהני מגעיל בליפאט׳ ולכן נלאה כעיני ט
. מוכת דס״ל דבכטי גם ליי מודה . ופאלי הגאץ המפולסס מו״ה מנפה בן יופף בן '  ט׳ והוא ל׳י ט
 טלתמאילייא ז״לבאלפי מנפה נסתפק בזה. ולכאולה ממרי התום׳ בביצה(ר״דכ״ג) נלאה דכטיג״כ
 5)ינו אלא בלאו לליי מדהוצלכו לחנק ניניהם נוטעה להנעלה יפנה לפעמיפ לצולך או״נ כוי ע״פ יכן
 כבין לגכיהס בס׳ מפביל לאיתן(בפסחיס צ״ג כי) ט״פ אבל בס״פ ספק אכל מוקמ* אמי ב״א ללחב״א
 לתיק לבלייתא פס ראמר המחתה מחלים בפבת חייב חטאת(אחת אעיס פהוא מכבה ומבעיר) כר״י
 יאמר הכפלה לנ״י סלי לך בהליא לבכבוי מודה וכ׳׳נ מר״י טפיה לעיל בפרק בימ לפוטל בכולן חון
 מה״ס שהוא עושה סחס משמע ומולה בה לת״ק לחייב חטאת. טב מצאתי להתיי פס כלכלי והביא
׳ ללחים לא חזו לגרי [כ״ס כרש׳") אף ד נרע״נ ד״סנחץ הראוץלארם ט י  ,*להאלכריתות: ס
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 שהיה סורח עליהם מלמעלה) היה ל״נ אנל אורן שבדמי ה*ס ליג אמס ירביע בקרונ מאל גפי אלכסון
 מן רבוע אורך ליב על רוחב נו׳ והרפ״ק בזבחים כס גס כן ל׳ר כמפ״כ לאורך אלכפונו קלוב לל״ד
 ראינו רק ל״נ ורניע כמש״כ. ועי׳ נשיית חות יאיר סי' קעיג: מ״ה במשנה . רובם כיי למקים
 שליבה. מפי' הרמביס משמע דמפרש ריבה למקום אמד היינו ד״מ לרוח מזרחי ריבם ממלה ראשונה
 ומיעמ למקום אחר היימ דלרוח מערבי מיעע ממדה לאשונס שומעין למקים שליבה ומשמע דלריח
 מזרחי שליבה שימעין צו אגל ללוח ניעלבי כמיעע אין שומטין לו ולכן פריך שפיל אמאי לא ימשני
׳ ול״ל דנאמס שימעין לו לגי הצדדים בין להקל ובין להחמיר ונכון מאל. ועיי רשיי  אימא אף ט
' ע״ש מה שדקדק התוי״ט מלשון הרע״ב שכתב  ותוס׳ שנדחקו נזה: מיח בחיי״ט ל״ה מהלכין ט
 ומשלימין דמשמע דנחפנת עכ״פ לדיא אינו כלום שהרי נם כג«׳ איחח ומשלימין לו את כשאר וע״ה
 יפרש הרר״י רריל למשלימין לו על כמות המלה שער העיר •אנל אנכי תמס איך יפרנס לשון המשנה

א מספיד הלא משתכר ל״א שנותנין לו במקום עלוכו:  מה שנשכר מ
. ולא י ׳ ובעצמו כחג כו׳ ש״מ ט . וסלכ שכתכ ט י ב כתוי״ט ל״ה והוציאו את סכלים כו ק ל מ׳ ר  פ
 י ילמתי מאי קאמר לנעילה יסבור הרג ללא מהני חזקה אף נת״ק שלא יוכל לחזור נו אה״כ
 אלא רסינל דכ״ז שלא יחזור מהני ננווט להט קאמר מהלי ועשו צרכיככ ול״לאף משתחשך סלם
 שיוציא כלץ ויחזול ואיל ל״י דלא כן כיה אלא אמר להם מהרו כו׳ מבעו״י על שלא יצא היוס ולא כי׳
, ואולי י ט ׳ לא אסל ו  כלקאלזרת רק ללכאורה היא ניל הגמ׳ שאמרה למימלא לכי מפקי אינהו ט
׳ למשמע  סובל הלע״ב לכל השקלי יטליא שם הוא על הבלייתא לחט שם הוציאו מה שא:ס מוציאי[ ט
לם בס יעשו צלכיכס מיל כל צלכיהם כמו ללר׳י  איזה לבר בעלמא שיהיה רק חזקה אנל במשנה מו
 וע״כ דלא מהר חזקה. [ובל מן לין אין לדקדוקי של התוי״ט בלבלי הרע״ב כל יסוד. להדגליס
 ,ולא עור שיוציא כליו״ קאי על הצדוקי ולא עליהה המו שהעיר ע׳ו גנמוקי הנרי״ג]: ה״ה ברע״ב
 דיה ח״צ לטיב והוא שיהיו כולן שותפות גכלי אחד. לט״וננ׳פ דליפנא רמתניתץ לזה כיין ול:ה
 כיין. למשמע לקנס געתיב עם ככן אתר יין בשותפות יכן עם שכן אחר נמצא לשכן טס שכן אץ
 להם שותפות כלל. לכן בעינן שיתעלט בכ״א להשתא הוו כולן שיהסין כהללי גאותי כלי אגל אס כולן
 יחל שותפץ גב׳ הכלים אפילו גאחד יץ ובאחד שמן היי טילוכ ומצטלפץ זה פס זה וזהו דיכא לנ״ה

 (וע״ גידה׳,) ויש לכוין גס םילש׳י וחוס׳ לזה :
. גקיצולו ׳ ט ׳ אי מצ״א לכדו ו ׳ ונשאר מהכותל משהי ט ק f מ״ב בתוייט ל״ה נפרצה הכותל ט ר  פ
ט נמשכו יז״א למצ״א בעינן לחג ד״ט וכן סיים  ׳ נתן מקום לטעות דמצל אחד נמ« ס
. וגלש״י ואם ישט ׳ ׳ ונתן נסר לחג ד' מזו לדי ט  כרל״י: מ״ד גרע״כ ד״ה כ׳ גווזטראית ט
׳ אנל הרל׳י סי׳ זו כננל וו  !ו אצל זו כו׳ ובגמרא על וי שלא כנגד זו נלהק לפרש שהיה זו טלטת ט
 שלוחג לה״ר מפסיק גיניהם וא״ש בפשיטות זו שלא כנגר וו דגגמרא. וע״ש בהרר״י וכן מוכרח לפ־ש
 זו כננל זו לגשגת ל״ס הדלק. ופילושלש״׳ ציע: מיו גתיי׳ט ר״ה ועל ילי אשתו כו׳וטוד תימה
 בוי אלא באומר ע״מ שאץ לבעליך לשית בהן. לדעתי טין דהבעלעצמו מזכה על ידה להל גני המבוי
 הוה כמו(או עדיף טסי) שא־מר ע׳מ כף . וכ״מ מלשון המיא שסיו ס׳׳ק י׳ז: ס״ט במשנה אבל
 גשילי עירוב כל שהוא . רשיי סי׳ אץ צליך להוסיף [ולי יוסי סלינ את׳׳קז זהו הגהת רפ״י ואולי
 מצא כן בס״י [אאה״ל כפי עלות הלב כעל דיש ז״ל לא נמצא הן לא בכל הדפוסים הישנים ולא גלש״י
. ללל״י אץ צליך להיםיף '  כ״י1 ועי׳ תוי״ט שהכלימ זס מדקאמר תיק נתמעט האוכל מוסיף ט
 (ולפילוס לש׳י כאן בהא לול״א לעלב בחצלזת כי׳ אץ הכלח דא״ל לת״ק איירי גשתוסי מביאות.אכן
 לפירוש רש׳י לעיל(מ״ו ב׳) וע״ש בתום׳ יש מקום לדבכיו) וכתב עוד ואץ לימל דר״י מי־לי קודם
 שגתלאטז כוי ותמוה רכל פי לייא. ונראה לט״סהוא וצ״ל דלל״׳ מיילי ט׳ (ול״להלישא דנתמעט
׳ על לשבת הכאה (כ״ז שייך להי״אץ לומר״ להכריח לדגלי ל׳י אינם רק לאחר  מיסיף) להא ולאי ט
 שגת ראשון ולכן היה מקים לומר לליש* מייל• לדיליה קולס שכת ראשין)דסא לעיל מי׳נמיהכי
 כצ״ל(ור״ל דברי ת״ק מתמעט האוכל סי׳ נמ• דהיינו מע״ש השני כמו שהניא שם כשם הרר״י)
 ונ״ל מטם לא״א לפרש קולס שגת הראשון דא״כ אפילו כלה לגמרי נמי כיין דעליץ לא היעיל כלום
 הוה כמו פמעלג בהחלה למאיזה מין שירצה יוכל לערב כםנלת ל״נ כניטץ (סוף ס״נ) ט״ש. ונזם
: מי׳א בתוי״נוד״ה אבלגעלוג• תצלות כי* וגטטמא לה״ק [ נ ״ י ר ג ה 3 >pTO ׳ י ע ו , ך ת ן ק< ״  יש ל
. ותימה פלא הביא '  להכא כו׳ ויש למצוא טעם כי׳ וה״נ כו׳ אפשל ללא ניחא ליה פיתערט גגי התצל ט

 סילוש דפיי לעיל(ריש דף פ) דאולי מקפיר כו׳ וכיכ התוס׳(מ״יב׳) בד׳׳ה ואין מבין:
ק ח מ״א גתוי״ט ל״ה לכל מי שילך כו׳ אפשל פלעהי כדעת הראג״ד כוי שלא לברך על טיח. ר  פ
 1 ועי׳ לפונו בספ״ו מהל׳ עירובין כי טנתו באה סתימה ורבים מתקשים בו ולער״נ נטנהו

 לבשלמא 3ע״ח ושתיפי מטאית לא נפאל אחל העיליג והפתוף מנזלת חכמים כלום מאיסול הט^טיל
 גהס. זולת העילוב והשתוף עצמם שע״י יש היכל לנזילהם לכן שייךפניר לברך פלייהו. משאיכ
 בע״ת עריץ נזילת חכמים במקימה שהכי נס עתה אסול לו לילך ממקום עילובי יותר מאלפים לה׳יר
 ואץ (ולך(העירוב שיהא היכר לק פכא להתיר גלגל מכון כעז׳ה: מ״ב גמשנה וזה וזה מתטינץ להקל,
 כה״ג כפכ״ז לכלים מי״א. והלע״כ העתיק ״אלו ואלו'וכן הגי׳ פס בפי״ז מי״אוע׳פדסו־יט יעי׳
 סירש״י ונכתוגית פי' נענין חמל ולהתוי״ט אישתמיט פה פירושו לכם והגיא זה גפם הרל" 1ע״
׳ כאן לא טפל יפה המ׳ למככר (ורפ״׳ העתיק ככר כלא מ״ס) 4גיי ו  =״D : שם מככל לסונליון :
סד גלישגיה לפ״ח פאי% מ״ז ע״ש. [עי' ש״נ]: בתום׳ הרשים על החיי״טל״ה ורד״6  התנא מי
י נפחית מפום רמפעלינ, כאלו אובלהו כלפהן • שא״כ  כוי נתחכם לחלק להכא יככמשלה כיי להט מ
 כבית המנוגע ונעלם מאתי מפנה רננטיס (פי״ג מ״ס) וגמלא בליפ מכילתץ לגס פר משעלינן כאלי
 אוכלו בליסתן: מ״ו גהיי״ט ד״ה אוגנו כו׳ ובפי׳ הרמב״ס פכהג חילץת הגור כו/ ולא ליי
. ולרידי נראה פירושי לכוונתי גזה לייפות־ מפי־פ״• ׳  כס״א שנדפס מלמטן בתחתיות הבור ט
 גלמטהמן המיס דהיינו פהלא המחיצה קנוט כקרקפית הבור. לכן קאמר והסמיך לו ר״ל לחח-י
 הכור וכפי' התיס׳ ואדרבה להגית ההיי״ס לא א״ש והםמו! לי יצ״ע •י מ״י במשנה ומכ״א כי׳ >

. ולכסוף העלה כי !״קינן כו׳ עד ׳  יפפוך . עיי תוי״ט שהאריך לחלק מה גי! זה לחצר ד׳ על ד
 כל הד״א בטסוע . דבריו אינם מטרריס דלהאירה בופ שפיר יש לחלק בין בים \חצר דחצר ה־״ןט
 שיה ומתפשטים המים על כל שטחה. אבל נים שהוא משיסט בצללים ובאמצעו היא החיץ :קיים
 המיס להחלץ וכו לגדו אץ דעיד רק גכצטלסות צדד השפוע. זולת רהגמ' אינה מחלקת ט־ס ומוח*
 ללישא כיאכ״י וכדמםיק: שם אנל שופך מנג לגג. .[במשג״גגד׳ האחטניס. אגל פיסך הוא
 לגג) ותימה על הטי״ט שהעלים עץ רגיי זו [פגמפכ״כ] ופניה נרייף ונרא״ש ובהעתקת הנ״־ [עי׳
 פ״נ וראית* ט כלוכ הלפוםיס הלאשוכים היתה המסמא מגג אל ננ וכן היתה נגמרת התוי״ט]:
ק ט מ״א בהוי״ט ד״ה קלפיטת . עי׳ במהות׳ לגמלא פכת מה פכתנת* שם נדטח לפ״י ר  פ
ב נמפנס גנ גלול כיי B" כרט״כ להוציא לי כלי  והטור ותמיהתי טל התיי״ט כאן: מ׳
 טסי וכן הירפ״י. והנה׳ לרה״ר לפיל גגי חורגה ניניהם ה״נ לכאורה לענין כלים פפנתי כני
 ומצר כיה הלין לםיפך דהקטן והקטנה מוהרין לטלטל לגג ולחצר הגדולים. והנמלים אסורים לטלטל
׳ והוא כיליפכא  מהס לכקטנים: בתוי״ט ל״ה גנ גלול פי׳ הרמנ״ם כשיפ פיתל מקיף בננות ט
̂נ לעתו בחבירו פלא ט׳ וע״ש בסרש״׳י. וכ  מציפא ללב ייסף (פ״ט נ׳) ל״פ אלא ביש מחיצה ע׳ז ו
 הגיא לץ זה ךנג מטס לטין למייט בטש להס מחיצות 8-נמעלה דקא נלמי זה מחצר גלילי
 וקטנה(יהתיי׳ט הפיא דגלי הלמג״ס והלע״ב אחלץ מפשטן. מפני שלא נזכל מדגרי לנ ייסף שהגבתי)
 וסימה על הרב״י שלא הלגיש גזה בסיף סי׳ פע״ד ולא הניא דעתו דל יכן בפו״ע סחס כדעת כטיי

ל אסיק וגם סאמרזנים לאהעיוו מזה וצ״ע להלכה י  שניתר במחיצות התחממות מטעם מ
 ע;ג0

 (עי׳ לקמן ריפ ף כ״ח) אנל למאן דל״נ לק מסלי מפרי וגל״ק לאמימעטו. ובזה אלוין לגרי התום׳
 נל״ה מאן. פכ׳ לכו״ס נקחין דפלי מפלי ק וגר״ק לנכון ולא יקשה עליהם מתו״כ הניל. וכ״נ צהליא
 מהיר1:למי לתלי זה גפלונתת לי״ש ור״ע דרייפ דדליפ ולל ולדות החרן ממעט כו״פ. ולל״ע ללא
 דרי: לק פרי מפלי מרכס ט״פ . והגל״א ז״ל שהעתיק כתו״כ ״אף כל פלי מסרי כו׳ יצאו ט״פ״
. ואולי הגיס כן מדעתי. אנל הוא נגד הירושלמי וסתוס׳. שיג מצאתי מגר ו  ל״י אכה מצאגי׳ ז
: בתוי״ט ד״ה מפני פיטל פ ״  גדול להגל״א זיל רש״י בכ״ק(סג) ד״ה פרי מפרי ככ׳ דכא למעט ט
 כו׳ ומסיים רפ״י בעגלות מבעוד יום. לכאולה קשה דכא געינן דח״ל גםיש . ומהיט לסומכוס
 א״מ לישראל בתרומה אף לאי כעי מתשיל עלה ויסריפ תרומה אחרת מגעו״י. וייל דדוקא אס
 אינם לאויה כך כמות פסיא רק מחמת לא* בעי סוי עכיד תקנה. בעינן שיוכל לעשותה גה״פ.
 עיי לקמן (ל׳ 3׳) [תופ׳ ד״ה ולפלוש] אבל היכא דלאויה ליה כלא לאי מבעויי (ולאחלינ* חזי אפי׳
 בשיה עצמה) שיר, וכמי שהשיבו ג״ש שם על הא למעלבץ לגדול טוס״כ החם איכא סעידה הלאויה
 מכעי״י. וזה דימה להא דלקמן (לים ד׳ נ״א) והוא לכי רהיט לעקריה מטי דהיי;ו מכעי״י כעת
יעוץ בלשב״א בחילופי יבמות פהק׳ לפיפתיה ' ז  שאומל פכיתתי בעקרו: מ״ב כתולע״א אות כ״כ ט
. ושמעתי נתרן לטנל איק רשאץ להאכילו לקטרס י  כר לאמאי ח״מ בטבל כו׳ הא חזי לקטנים כי
 מסעם אחר מפיס לאסור בהנאה פל כלוי עי׳ שבת (כ״ו) תיל״ה א״מ בטבל טמא: שם אות כ״ה
. ול״נ לייפב ע״פ דבריהם י  כו׳ אבל מחניתץ כוי ולא באו לחורה כו׳ דגם בשולח ע״י גדול ט
 בדטר הסלט,־ דהיכא דסומך עליו לגמרי ול״צ לטעם חזקה ט' ואיכ הוה כאלו אמרו בפירוש
 שהנחנו [וצ׳ע]: ט״ג גרע״ג ל״ס ואבד המפתח כוי ואיכא חרתי כוי אפילו לרכי לאמר כיי ככה״;
. עיי תור״ע שתמס עליו ע״ש ונ״ל ליישב דכחס הבי *סורים בזאחיז אגל השא טי  מודם לגזלו ו
 בפעה שחותך החבלים קא מטלטל גם לסכין ועוכל על כ׳ איםוליס בכ״א. אולם לסמש׳כ המ״א בסי'
 פית סק״י יש לדון כזה : מ״ד ברע״ב ד״ה תרומם ונטמאת כו׳ ותנא תרומה שנטמאת כוי ראע״ג
 דישנה בעילם כיי. כן פירפ״י ונראה דחוק. ויל״ס דהרגיתא היא אע״ג דהוה םפק טומאה גר׳׳ה
 דר״מ מטהר כה״ג בהא דנגפ בא׳ בלילה מטעם זה כמ״ש התום׳ בשם התוספתא שם מ׳מ הכא מחסיר
 מטעמי למחלקץ אמוראי דלקמן ואספר להוסיף עיד זהכא אף לגס אין ט דעת לישאל: בתוי״ט ד״ה
. עיי בתולע״א בקיפיא האי(וכיה בגס׳ש). הן ר״מ וליי י  אס פסק כוי התם תרי חזקות לקילא כו
 תלוי״הי ס״ל כה״ש כהלף פין (ליש כלנית) איכ בתיך. כין השמשות הוא כולו. ובזה מיושב קצת
 מה פפילש לפיי לודאי איטמי מנעי״׳ וכ1לקק(ליו סע״א) פי׳ סוף היום תחלה גה״ש. זעוד שס (ריש
 ע״כ) החלת היום דהיינו םיף בה״ש ללכאולה תמיה דהא בשבת (ליל בי) אמלינן בהישספק כילו
 מ; הלילה כו׳ אבל אם הוא כהרף עין הרי הוא תופס מ! היום ומן הלילה: אולם גסנלא זאת שחדש
 לט הנהיפ [וכ״כ סתום׳ בשבת (ל״ל) דיה פניהש] ״דהיכא לידוע לנו באיזה זמן כפל הפרן רק
 דמספקינ; על אותו זמן אס היא יוס או לילה לא פייך לאיקמיה אחזקה״ יל״פ כוונת ר׳ ירמיה (לא
 כפילופ דפ״י לודאי איטמי מבעו״י לא״כ מאי שייך סלוגתא בזה ואיך יקראנו התנא ספק . ואיך
 יאמרו ר״מ ול״י בזה ה״ז חמלנמלול״י ור״פ יכשירוהו , וכיון לודאי איטמי מבעו״י וא״א שיטעה
 ר' ילמיה ככ״ז)הוא לראינו פנפלבביה״פ ואין נודע לנר אם אותי זמן תפס קצת מן היום (או אפילו
 תתלת הלילה ממפ למאי ראמרינן לקמן תחלת היום קינה עירוב) או לא. ולכן לא שייך כאן חזקה
 ואפ״ה פריך מל״ילהלי גם הוא אינו מ5שיל בלא תזקה כדלקמן בס׳ טהורה ס׳ טמאה ונכון בעז׳ה :
 מ״ה גלעיג ז״ה ל׳ יהולה אומל כו׳ ללקנוליה ההיא עט: ללצד לביס כו׳ ולש״י מסיים ומיהו
׳ מפמפ חה ילפ שרבו אחל מהפ . וקפה כיון לילע  איהו הוא ללא ילע לאיזה מן כצללין ינא ט
 יאפ״ה אמר למקים שאלצה אלך איכ חזינן ללעתיה דלח ניחא ליה כ״י בלבו ומלוע לא פי׳ שלא ילע
 כלל שלדי אחד מהם. [ורבלי הלע״ב יסבלו גם אס נאמל ללא ידע כלל שלנו א׳ מהם]:
י עיש אגל  ס״ ו גתוי״ט ד״ה מערב אדם כי׳ זמ״ש הר״ב פיעלנ כי׳ משוס ׳ו״ט שחל אסל השגה כ
 מה יטנה כמה פפ" כמפנה הסמוכה בג׳ יייט פל ר״ה ג״כ שמניחן בטיויט ועי׳ מהרש״א: מ״ח גתום'
׳ והו קשה הא מכלכלה נמי נשמע . י״ל דלאיכך טטמי ט ׳  רע״א אות ל״ו כי׳ וקפה לי להא תיכח ט
. ע״ש ואבי תמה על כתה״ג לאישהמיטתיה דלטבל ל״א כלל מיגו ראיתקצאי לכיה״ש דהא ׳  זה כי
 ק־י׳לדטיל מוכןהוא אצל שנת שאם פגר ותיקן מתוק; (שכת מ'ג)וע״ש בפי׳ רפיי ותוס׳ ימש״כ
 הכא דבהתירא מפריש ובזה יפלו כל לבריו שם גס הוף דכריו תמוהים ואכמ״ל: מ״ט במשנה
׳ והיא גי׳ נכונה לכאורה אגל ׳ בלא״פ וכהלל׳י הגי׳ טוס לה״ח ט ' אח יום לה״ח ט  החליצט ט

 קשה לי לישנא לאם אמש להוי צועק לפעבל . (וצ״ט בלבריו):
ק ד ט׳׳י־ן נלע״ב עגולות כו׳ לנדנייהו ילפינן אלפים פל ת״ש עי׳ בנמ׳ (נ״א 6) הרלשה וררשה ר  פ
 1 זו אינה אלא אסמכתא בעלמא כמ״פ רפ״י (פבח ל״ל) ע״ש ולהן• למול טון הרפ״כ

 ובן הטיל ליפ סי' שצ״ז עיש אכל ללפת ר״מ גפי כשם דלפה גמירה והיה דאורייתא לדיליה
. ולפי כשם עירב את הררטת והעלה גצ׳ע ול״ל גמחכ״ת שוב ראיתי להתוס׳(כסוטה  התיי״ט כאן
 ל׳ ר׳ טיב) שכפיו ג״כ הדרשות כהדדי ונשארו נתימא ולעד״נ כמ״ש: שם בא״ד ורבנן כו׳ לרשי זה
 לרגויי כי׳. וחימ* לגנ״ל לרפיגן זה למיעוט ומק (גכ״כ קכ״א) ע״ס . אולם אשכחנא כ״כ (מנחות
׳ והאחיזה טפח יחצי  5״ו כ) ורי״ס כזה יהו כל אמית כלים: מי״א בתוי״ע ל״ה טל ט׳ו אמה ט
 אציע כיי כנדה וכ״ו) אמיי£ כלי פיאהונו בילו ויראה לכאן ולכאן טפח יפי׳הל״ן כליה דכלי אחיזה
 אין ט טפח לק כלי פ ילאה כיי מפנימי ולפי לבלי התייח שהבאתי כריש מכילתץ היה מקים לייפכ
 קגת אבל כגל כשבתי עליו ע״פ. ואילי מפום לצליך למתוח החגל גבל כחו כרפילפיי לקמן(ניח 5)
 כמפנה כפם התוספתא לכן צריך שיצאו קצוות החבל מארולי ידיהם קצת כדי פלא ישמוט. ודע טין
׳ וכן שם ע״ב  דקרי לדו טועץ משמע ללאו שפיר עגלי וכ״מ לקמן(ג״ח) לא פחות מפני שמלכה ט
 בהבל של ל״א: ברע״בל״ה כטבלא מרובעת כתי הרמב״הכו׳. והוא לחוק. וצ״נ לגא להשמיענו
 בקוצר אשל נמדוד שטח הההימין פשוט כשטח הטבלא שהיא הלקה זר״ל פלא נמלול פפוע ההרים

 והגאיות וכדלקמן גפ׳ הסמוך(הוף דף נ״ז נמשנה):
ק ה מיא וגשרים כי׳ טש בהם גית דירה. לעד״נ לפלש מלך הגשלי© להיות מנופסין ר  פ
 1 מלמעלה (מצליהן לעגלי הנהר מדין מעקה עיי גט״ע חו״מ כסופו ובראשו שלא יטגלוס

 כלתי דעת המוכס עופץ בהם פימליס) ואמל שאס יש כהן כיח לילה להמוכה אז כל משל כמו שהוא
 גדול מתעבר עם העיר לומה לפי׳ ל״י בתוליה ליצ לקמן(נ״ה כ׳) לטנין מעלה (ופי' הלל״י כזה הגיאו
 כ״כ התיי״ט לא חהיור ע״ש) וכן יתפר: קבל יבכה״נ וכל רני לחפ־ב (פס) גגרייהא: בתוי״ט ל״ה
. גי' זאת יפלה בעיני התיי״ט ימפלפנשם הרמכ״םלקאי על המדינה ודלא כגי׳ ׳  לעושי; אותה ט
 יפ״י ״איתן״ ול״כ סשיט דאף לגי' אותן ׳ל״פ רקאיטל העלים שהזכיל התנא גל״ד בלשין לניס:
. ספוט דליל ׳ ו  שם בל״־ כמין טגלא כו׳ כתכ רפ״י כי׳ שהלי רחגן למדת העיר סיא אס קטנה כ
 על כל אחל מתחומי צדדי העיר טלם מילוי הקלנוה שהס אלפים פל אלפים גכ״א מהן לסי׳ הב״י
 ככיונתו הביאו ניכ ההוי״ט תמוה ע״כ: מ״ה כתוי״ט ד״ה והגיע לגיא או לגלר כו׳ כתכ בר״כ
 כו׳ והמכוון *ם איט לחב כיא נ״א. וכ׳מ כסמוך בד״ס יהוזל שכ׳ פאם היה לחנו פוי יותל מחמישים
ק לפון הגמ״ פם אגל  וכן לקלזן יניח בי) ל״ה כמה עומקו כתב לנימא מבליעו כפהוא לחב נ׳ ו
 לשיני להכא יש לכאורה לקייפ להלא פפי' כם׳פ דלעיל על טוע׳ המלות ועי׳ מש״כ שס בס״ל:
׳ וכתב הרר״י כוי וכזה השיעור היה כבש המזבח כוי אכל בלא׳ה אץ מלון  שם בד״סהגיע להר ט
' ע״ש. ובהחכ״ת נעלם מהם גמ' עלוכה (זבהיס ליש דף ס״ג) כל כבשי ככפים שלפ אמות לאמה  ט
' וע״ש כפילש״י הלי לך מה פמצינו בעז״ה . ודע מה פהקשס ההוי״ט על הלל״י  חין מכבכו פ״מ ט
 ומדרון שפועו הים ל״נ אמה נס הוא ל״ר לשיעור תחטתו בשטח ישר (ריל עם אמה יסול ואמה סוכב
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 אכילה הנאה ונישול שיין לאיסורא מ״מ במאי לגזרי מדבריהם ל׳׳ג אלא פל אכילה. פי'
 יו״ל ר׳׳ס פ״ז ונזנחים (צ״מ בי) באכילה מטל רבנן מפלה כו׳ וכי' (שנת י״כ ב;) תוד״ה
 ל׳ כמן: ם״ו תוי״ט ד״ה בנר להא הך לאוכל מממא אוכל נמי מדרבנן היא. ל״ל דהכי
 הל״ל להא משקה מעמא אוכל כמי מלרננן לפי הס״ל וח״כ מאי אהכי ליה האי נר להאי
 שמן אי לאפסילי גופיה הא פסול וקאי וחס לטמא אמרים מדרבנן אפי׳ בשל׳ן כמי כמבואר
 נסוגיין: מ״ז שם דייה מדבריהם. ולפ״ז הך סוגיא כו׳ דלייק כו׳ אתיא כו׳ אוכל משמא
 אוכל כו׳ לל״צ כוי דמדבריהס אדל״א ור״י קחי המוה לאליבא למ״ד אובל מעמא אוכל כו׳
 שפיר מצען לאוקמי לנעמא במשקין כרי ירמיה כפירש״י ומדבריהם היינו מדברי ר״מ . ונראה
 דחסל נדבריו שינת או קודם לל״צ כו׳ וכוונתו דהך הוניא כו׳ אכיא או כמ״ד אוכל משמא
 אוכל כוי וכר7 ירמיה או דלא כיי״ר ומדבריהם אלר״א ורי׳י קאי. ויותר נראה לכ״ז מן
 לל״צ על תיבת קאי למחוק מכאן ולהעמידם להלן אמר סיבת מיירי וכמו שהוסיפו שם

 תיבות אלו:
 פרק ב מ״א בתוי״ע ד״ה אסיר בהכאתו כו׳ שנאמר לא יאכל כו׳ משמע הו׳ וכן
 פירש״י. ולעד": ללא יאכל משמע אף לכלבים. ומפרש להוא מעכה הנחה וה״ה
 לכל הנאות וכה״ג לריש ר״ש במנחות (קיא ב׳) מכל האוכל אשר יאכל שאמה יכול להאכילו
 לאחרים וממפש הזה אה״נ ואף למאי לכ׳ המיס׳ שם בל״ה חוכל פ״ש איכא למימר דיחכל
 סרווייהו משמע. אך לכאורה לפמש״כ התות׳(בשבת כ״ו) ד״ה חין מדליקין פ״ש ה״נ אימא
 דלא אסרה §ורה אלא הנאה של בילוי דומיא דאטלה וכן לפמש״כ (בב״ק נ׳׳נ בי) בד״ה לעני!
 כלים דלא ינפינן שאר הנאות לאיסור מאכילת כלבים לר״א פ״ש ה״נ לא ניליף ושחר הנאור
 מנלן. אן;ה י״ל למזקיה ס״ל כרבא וכר״י שהביאו המוס׳ שם ללח מחלקי. אמנם כלחייה
 קשה לדבריהם מהא ליטף לקמן מאותו ראי אמה משליך לכלב כאשב״ת שאר הבאות ג״כ
 וכבר הרגישו בעצמם לקמן(כ״ש ב׳) ד״ה ר״א. ופמש״כ (בבכורות י״ב בי) פי׳ אחר נכון
בתרח לדברי התיי״ע ל״ה כל כפה. תימא דרש״י פי׳ ?ן במתני׳ לסס״ד ממ׳  כס״ד: [
 בלרט . נ״ב במח׳׳כ לא ראה מע״כ המהרש״א שם. ופ״ש במפרשים. מהגרמ״ש]: מ״ב במשנה
 שנאמר לא יראה לן שאור. בלי״ף ולאייש הגי׳ חמן ועי׳ לקמך(כ״ע) ויליף שאו: לאכילה
 משאור דראיה ובפירש״י ובמשנה שבירושלמי ל״נ אלא ל״י לך לחוד: מ״ו ברע״ב ד״ה ומצעהפין
 לכזית וה״ה בה׳ מיני דגן כוי. וחמלווץהו קאי ולא מחוור דיורר ה״ל למתני' פס כמו
 שפנה אבל לא בפנל כו׳ והנא סמיך אדהתס והלין נתן בנעס חחר בזה פ״ש. ול״נ מפום
 למכן בפ״נ דמלה מ׳׳ז הפושה עיסה מן החפים ומך האורז כו׳ ויוצא כה יד״מ בפסח. ולרוב
 הפוסקים בכזית בלבד יוצא . פי׳ בפני״א סי' מנ״ג ולפן לא תני בהם ומצטרפין דהוה משמע
 לה׳ המיכין לחוד וצא זולתם: מ״ז ברכ״ב ד״ה אבל חולשין ט' שכ״ז שהמיס רותחין א״י
 להממץ. משמפו דלאחרשיצמנכו יוכל להחמין ח״א כדחימא לקמן בברייתא: מ״ח במשנה
 וממטלין אוחו בהן. נ״ל דקחי על כל הנזכרים לעלה רצוני אף אחרוספ וחרדל לחריפי עונא

 וה״א דמבעלי מעם פסח קמי׳ל ובזה ח״ש לשנאו כתן פי׳ לקמן מוי״ה אין מנשלין :

. ופפמא מדכתנ  פרק ג מ״א במיי״פ ד״ה הרי אלו באזהרה כו׳ וכן כתב הכ״מ ט׳
. ׳  גבי אוכל ממן ונכרתה וגבי מחמצת שהוא תערובות חמץ לא כתב •ונכרתה ט
 לכאורה תמוה דהא גט מחמצת כמי כתיב ונכרתה בפ׳ בא (י״ב י״ע) וזהו קושיית הגמ'
 פצמה לקמן (מ״נ) ומסיק דמכל:פקא ומכן לא דרשי כל וע״ש בל׳מ באורך ונלמ״מ:
 בםה״ד דמשמפ כו׳ אבל איסורא מה״מ כו׳. המוס לומר לתערוכת חמץ במשהו מה״מ:
 מ״ג במשנה לא זהו ממן שמוזהרי,־ כו׳. מכחן נ״ל סתירה למה שראיתי בפ״ת ליו״ל(שכ״ב
. לא״כ מ־וע לא  סק״ב) בשם בר״י דבעה״ב חייב באחריות החלה פד פתבא ליל כהן ט'
 יעבור עליה במו בחמצו של ככרי שק׳׳פ אחריות דילפיכך לה מללא כתיב לן נט לא ימצא.
 ולכן פשיפ דאפי' ל״ל בעלים מיוחדים ומה שפי' רש״י וזה ט׳ ולא של חטרך וכן מה
 שפי׳ לקמן נגמ׳ ומשוס פקדו! נמי ליכא כוי, הוא לס״ל כפי שימת הגר״א ז״ל כסי׳ תמ״ג
 סקי״א לבשל חבירו עובר אף בלח קפ״א ועמש״כ כס א׳ לכוונתו לסת כעם מדוע לא
 יעברו הנהנים ואין לומר דהכא כיין שאין הכהןיטל ליהנות ממכה אץ שיין לחייבו באחריות
 וכמש״כ שם נחלה בזה״ז להא לפניו ב״י וכ״י משחו הכתוב כאלו היה מומר בהנאתו כמשי׳כ
 לקמן לפכין עה״נ לכן נ״ל דא״ח באחריות החלה ול״ד לרה״נ דהמם אפתי מצי לקיים
 הנתינה משאי הגיזה כיון דאין בה קדושה משא״כ הפא כבר נפערה העיסה וח״א לחול פניה
 עור שם חלה (וכה׳יג מחלק המל״מ בפ״י מהל׳ נטרים ה״ח עי׳פ) לזה ולאי דחף הבר״י
 מולה לעיסה נתקנה מיד בהפרשת החלה מרס נתינתה לכהן: ברעי״ב ד״ה חלה במומחה
 כבעמאמ העיסה כו׳ והן דברי רש״, ז״ל. עי׳ צצ״ממפ״נ בכוונתו עפ״י הירושלמי וכ״ה
 בהר״ן ולפלא שלא הביאו. וי״ל עוד שכוון לאפוקי אס נעמא כמודה קמח דה״ל שלא היתה
 נה שעת הטשר דהמפריש חלתו קמח אינה חלה (פ״ב דחצה מ״ה) ופעורה מה״ח נדלכיל
. עושה  (לנ) והצל״ם במחכ״מ ל״ד בהבאתו בשם הירושלמי אכל חס כעמא הקמח ט׳
 עיסתו קיא קנא דאז הוה פעורה לגמרי ולשון הירושלמי קולם לגלגולה וכ״ה לשון הי״ן
 ור׳׳ל אחר נתינת המים לזה מיקרי שעת הכופר לתכן (חלה כפ״ג) כיון שהיא נותנת אה״מ
 מגבהת חלמה וע״ש נר״ש ובשנ״א ועי׳ לפיל ל״נ וכמש׳׳כ שש: בא׳יז־ ולשורפה או להאכילה
 כו׳ . עי׳ סוי״פ מה שהניח בשם מיס׳ ניצה שהקשו פל־ו וכן מה כתמה בעצמו ועמש׳־׳יכ
 לעיל ברפ״ג ובביצה שם בישוב לנרי רפ״י: שם ל״ה ר״א לא יקרא נו׳. ודייה לא זהו חמן
 ט׳ ור״א סבר הואיל כוי. פי׳ בשוגיח דרמב״מ ופירש״י. ותמה חנט על התוי״ע שכמב
 על הרע״כ שפי׳ דר׳ אליעזר סיירא ליה הואיל דאי בעי מיתשל דמו לא הוי צרין לפרש בו
 פפמא דאכתי כ׳:ח וחדא כו׳ . ובסוף כ״פ דמעה בזה דהרי גס רמב״ח ה״ל לפליט
 בהאי הואיל (כפי׳ רפ״י ומוכרח הוא מלחו״ דר״פ ורב שישא וכבר הקשו על הרי״ף דמפלש
 דרמב״ח טון להואיל דאי בעי מימפיל) וכן רי״ר קבל ליה וגם ר״ז שתיק ליה ומש״כ
 לעל פירש״י דאכתי כ״ח כו׳. הקשו המוס׳ ב׳ קישיומ. קושיותס אינם רק על פי׳ לההואיל
 הוא לא* בעי בצע כו׳. אבל עיקר ההואיל הוא מוכרח מהשומא ועי׳ מהל״ם וכן הליין פ*
 בדר״א ב׳ ההיאילים. גס מש״כ מקודם ועוד לאין מנץ הקדש בעעומ. אלא מט אמרי׳
. מגומגם: בתוי״מ ד״ה ר״א כו׳ ומש״ה נמיכ״ל דלש׳׳י כו׳ אלא רש״י ילמ כו׳.  הואיל ט׳
 ול״ב משום דא״ל דמיירי דכבל בא ליד הגזבר וכמפ״כ המיס׳ לעיל(מ״ו בי) כל״ה הוחיל
 הב׳: [מי׳ו ברע״ב ד״ה פלומה מלפני השנת . והלכה כלי אלעזר בר׳ צדוק. כ״נ כ״כ
 הרמנ״ם בפי׳ המשכה (וכ״כ הרי״ף) אבל בס׳ סיד (פ״ג מהל׳ מו״מ) כלאה שחזר בו.

 ;פי׳

 נמשכה מצר שנפרצה לרה״ר. מדברי המוס׳ ד״ה מ״ש מבואר דל"; לרה״ר וכן לפיל
 (י״ז) ליסא : שם מותרין באותו שבת כו׳ לברי ר״י. כ״פ דפ״כ לא פרי חלא שגם עתה
 אחר שכפלו אינו אסור אלא מדרבנן. אבל חם היה אסור מלאוריימא ודאי לא שרי מפעם
 הואיל. ולפי״ז יש לגמגם קצת במאי דפרין הנמ׳ אלא ביתר מעשרה א׳׳ה אפי׳ מרוח
 אחת כמי דנימא ללרבומא לרי״ם אפמועינן ולוקא מבי רוחות משאר עליו עדיין שם רבות
 היחיד מדאורייתא לשיממו בר״פ. אבל מג׳ רוחות מודה דאסול. ולפמש״כ המוס׳ ד״ה

 מ״ש בסה״ד א״ש :
 פרק י ט״א נמוי״מ ד״ה המוצא ב׳ כו׳. ומ״ש רש״י ט׳ וכן כתבו בתוס׳ בסוף פ״ק
 דבינה. במופ׳ לא נמצא מאומה מזה אבל הוא מבואר בם בגמ׳ פ״ש: מ״ב
 נרפ״ג ד״ה טמנץ עציו בכי שליה כוי. וכן פירש״י. נ״פ משוס דלפני החלון משמע שהוא
 שוה למחתימ המלון או למעה ממנו פי׳ נגמ׳ . וחלון סנימ לא פסיקא שיהא נטה פשרה
 מקרקעית ל״ס עי׳ לפיל ר״פ מלון במשנה וגמ׳ לכן פי׳ דהטנה פה לבני עליה . והמוי״מ
. ובסוף פ״ה  הניחו בתימה ולבריו ג״כ מגומגמין: מ״ט תוי״מ ד״ה שהיה טרופליס ט׳
 לפסחים נמי משמע הט כו׳ ואמאי לא מירט כו׳ . ולק״מ דההיא אינח לאוקמי לאחר
 שנפרט בס פרצות וכאוקימתא דר״פ וכה״ג כתבו התוס׳(שם ס״ו) ד״ה תוחב (ועי״ש
 במהרל׳א): מ״י במשנה ר' אליעזר אוסר . נ״ל להגיה אלעזר בלא יוי׳ד וכ״ה ביבמות
 (צ״ו בי) והוא ר״א בן שמופ חניכו של ר' י׳ישי אבל ל׳ אליעזר היה רבו דלט (אך מזה
 אץ כ״כ ראיה דגם בפסחים (פ״ז) אשכחן דפליג ר׳ יוסי עם ר׳ אליעזר פ״ש במוד״ה
 ר״א ועוד דאין יביא ר״א ראיה מר״ג והזקנים שהיו חביריו וזה דלא כסה״ד שחשב
 משכה זו נץ המקומות אשל נזכר בהם ר׳ אליעזר ובדר׳ אלעזר לא משבה (והנ״ש העיב
. ׳ ט ל״ה ור״י מסיר כו׳ וחע׳׳פ שמלאכתו לאיסור ט  לראות בזה) [יעי׳ ש״נ]: בתוי7
 ורש״י בשבת (ריש דף קכ״ד) פי׳ שהוא מלאכתו להיתר: מי״ג ברע״ב ד״ה יכלת כו׳
 הוי תולדה לגוזז את הצמר. ק״ל דא״כ מ לה ליחייב נמי משוס גוזז ובכ״ד מוכמ דאין
 בה אלא מפום סובל פי׳ (שנת ק״ו) וגם הכא יל״פ ממום חוכל. ונלפ״ד דלא שיין גוזז
 אלא בדבר הדומה לנמר לגזעו מחליף כגון צפורן דשיס (צייד ב׳) ומייתי לה לקמן אבל
 בשר ופור אין גזע; מחליף כמבואר כ״ז (בנדה נ״ה) ועוד נראה מפעם אחר דהין כאן
 משום גוזז והוא כמש״כ המיס׳(כשבת פ״ג כ׳) ל״ה וצריך לעצים לפכץ קוצר: בתוי״ט
. ׳  סד״ה קישרץנימא במקדש ט׳ ואפי׳ לדברי לש״י למלכו ט׳ ללא הומר אלא במקדש ט
 וכן נס״פ קט הרפ״ב להדיא לפנינה איסור שטת וכ״מ שם לשון רש״י כי דבלי המהרש״א
 בכוונתו דחוקים וממוה מובא דנשבמ (קי״נ) משמע למומר לכמחלה וכ״פ בשו״ע שי״ז
 (ולפמש״כ המ״א שם ס״ק ט״ו בשם ש״ג א״ש קצת): מי״ד ברע׳׳ב ד״ה ומכאל הקל
 ט' ונשאר בהיתרו כו׳ אף במדינה • לשונו אינו מטון דהלא הבור הזה עומד במקום שעמד
 והכי הל״ל הומר לכל. או אף בזה״ז: מט״ו ברפ״ב במניינו כו׳ ואפ״נ דמממא ליה
 לאבנמ שהוא קדוש. [וכן כתב רש״י] ואפ״נ דבלא״ה איכא חיסור דאוריימא משוס מכניס
 ממא שלן דאמר שמוחל לקמן דחייב עליו ועי׳ תוס׳ ד״ה לא וק מוכח מדברי ר״י לאמר
 בצכמ של מן וקי״ל שלרבי דפשל כלי שרת של ננ׳ן (סוכה נ׳ בי) ואפ״ה לוקא צבת דהוא
 פשוטי כלי פן דלא מקכל מומאה. אתי לפרושי רכיתא דהמייט דכקמא מתני' אבל מש״כ
 [רש׳׳י] לקמן כסה״מ ד״ה שהוי עדיף ״להא אבנמ כמי מילי לקלש הוא״ ולאי קשה ושם
 נצע״ד לפרש דפלוגמסן הוא אם קום פשה עדיף או שוא״מ פדיף כדלפיל ק, דו״ק שם:

 מסבת פסחים
 פלק א מ״א בהלע״ב ל״ה טלקין כוי. אים דמפרשי דעפמא דלא סמטנן אכימול דחיישיכן
 שמא ימצא גלוסקא יפיפיה ונמלך פל טעונו ט׳ ומלא התוי״מ א״ל למחשבה
 מנמלת מחשבה וא״צ לזה לאפי׳ לר״ל (בקדושין נ״מ בי) לפי למשני רבזניל הכא כיון
 ללפתו לקנות קני ליה רשותו פי׳ (ב״מ י׳ א׳) ובתוד״ה זכתה. אמנה לכאורה פיקר לברי
 הרע״ב תמוה להא לקמן (ו׳ בי) מוכח להדיא לבטעול אזלא לה חששא לגליסקא וגס לאף
 אחר הבדיקה איכא חששא לגלוסקא וי״ל לבלא בדיקה ולחי מצוי שימצא גלוסקא ולכן חיישיכן
 שמא ימלך פל נימולו אבל אחר הבליקה חינו אלא חששא שמא ימצא ט' ושמא ימלך ולמרי
 שמא תו לא מיישינן: מ״ב שם ל״ה שתי שורות. וב׳ פורום שאמרו ב״ש הם שורה
 ל׳'צי:ה P האת פל שמי קולה בוי. נמשך אמר לשון רש״י. ולא פי׳ גס כאן שהוא מ״פ

 כל רחבו . ורש׳׳י השמיט זה בלבריו משוס דסמין פל מה שפי' כבר בלבדי לב יהודה לבה
 לא פליגי. והתוי״ס נלחק בזה : בתויי׳ט ל״ה טלקין כוי, כתב הלע״ב וחפ״ג ט׳
 כלפירש״י פו׳. והתיש׳ הקשו פליו. ונ״ל ראיה לפירפ׳יי מתו״כ ר״פ בהר (והביאו רש״י
 נפיה״ת) והיתה שבת הארץ לכם מן השבות אתה אוכל ואי אתה אוכל מן השמור משמע
 למפרש שבת לשון הפקר היפך השמיר וכפי׳ האי של הרא״ס : מ״נ בתיי״פ ד״ה בתוך המופל
. נ״ל דלרש״י דחק לשון הברייתא למביא מ יוסף ׳  כוי והא ללא רצה רש״י לפרש כא״ל ט
 לקמן ״רי״א כל שלא בלק בנ״פ הללו שונ א״נ" לע״כ כזכר ישם מקודם לפת חכמים
 כלשונם במפבתיט. אור י״ד. י״ד. תוך המועד. ור״י מלס להו בנ״פ הללו א״כ מוכח
 לתוך המועד הוא שעת הביעור שבלבריו נמשכה. עוד נ״ל למשמע להנ״פ שזכר ר״י יש
 לכ״א קדמת מעלה פל הבא אחריו. הלילה . אור הנר יפה בה ושפה שב״א מצליין
 ננתיהם. ושמרים נ״ל להייט מל ל׳ שפות כמו תפלת השחר לליליה כר״פ תה״ש ושפת
 ביעור היינו שעה ה׳ וששית (דבה׳ כ״א בהול לנערו למכור לנכרי מרם שיגיע ו׳ שאסור
 בהכאה) וללידה דמולין כל ממש ודאי דעדיף מפי לנלוק קודס לה שמומר עדיין כאכילה .
 אבל לחכמים (דהס ר״מ כמ״ש לפ״י לקמן בד״ה דרבנן אללכנן) לה״ל לאוכלין כל חמש
 שוה חמש לקודם לה. ולכן שיט לשונם לומר מון המועד להוא שעה ז׳ מיעל שקמנו
 מבמים לנעלו. וכן ל״א ט״ל שחרימ שלא ממעה דהיינו פד ד' כפומ כמו בדר״י. ולדידהו
 היינו פד ה' שעוש ולכן הוכרח נ״כ לפרש לאחר המועל הוא עד שתחשך ולא יומר לאל״כ
 הצ״ל לא בלק נתון המועד יבדוק פד שמחשן לא בדק ט׳ יבדוק במוך הרגל. דהא ולאי
 פדף מפי קולם הרגל לאינו אלא בלאו מברנל עצמו לבכרת. פ«׳ ר״ן ונכון בעז״ה:
 מייד במפנה ט״א טי וחולין כל ממש. לכאורה יפלא כיון לאיסור הנאה מז׳ הוא ג״כ
 מדאורייתא ולוקץ עליו. פי' מל״מ כפ״ה מהלי יסוהי׳מ מלוע ל״ג עליה ג״כ כמו באכילה
 י״ל שלא רצו להמהיל כ״כ ואשכחן כה״ג לפנין כפר בחלב לאע״ג להגי איסירץ שט דהם

 (מועד ח״א)

 סועד ייא נא



ת WTTI 46 הישיש פסחים ח  מסכי׳ ת
 לל״א ס״ל למכשירי א״נ לונזין אס סיו״ש ועיין בלשון המוס׳ לקמן (ס״מ כי) ומש״כ עו1
. ג״כ ל״ל דאלרבה ללעכין מ״מ שאין מערכין אלא '  בס״ל מ״מ למנץ ס״מ מיקרי רשומ ט
 ללכ״מ ע״כ לשמחת יו״מ מקרי נ״כ מ5וה אלא נגל מצות ניעור ממן מיקרי רשות והט
 הל״ל: [שם ומדע למיימי כו׳ מן המושסמא . נ״ב עיי בשפה״מ בהשממומ להל' ק״ס
 מש״כ בזה ושבח להזכיר אמ התוי״מ. מהגרמ״ש]: מיג במשנה ובזמן שהוא בא בשבס
. ה  במרובה ובמומאה . לכאורה קשה על שיטי השדר מרישא ומצאתי בתוי״ע שהרגיש מ
 ונ״ל ליישכ ע״ל שכתב החוייימ למיל בד״ה בחול פ״ש וה״כ אי הוה חמר בשבח ובמומאה
 ה״א דדוקא תרוויהו! לא דחי לכן הפסיק ביכיכון לחלקן: ם״ד מן הכבשים ומן
. ונ״ל דהסוס' (בריש מכילסין ם ה ס פפמ בא מ ם. לכאורה זה חין רטמא כלל שהרי נ י  הפז
 נ׳ בי) כמט דרוג פסחיהס היה עלה ואולי מצוה מן המהדרין הוא גבי פסה (אף דבשאר
 קרבנומ שניהם שיין כדלמיל ס״פ מפ״כ) מפני למזל הצרים היה פלה והיו פובדיס אומו להט
 קמ״ל דכחגיגה אפיי מצוה מן המהדרץ ליכא ולפי מש״כ בה״א דדוקא כבש סתם הוא בן
 שנת אכל כשב כולל כל המין בן שנה ובן שמים ולמפלה הנ״ל לומר דהכא מ״ס וצ״ל מן
פ׳ ב״] אליבא דבן ן דדלשינן לקמן [  הכשטם ולאפוקי פסח לאינו בא אלא נן שנה. ופכ״ל טו
 דורחאי קרא לוזנחס פסח כוי צאן ובקר צאן זה פסח נקר זו חנינה היא ליקא בקר ולא צאן
 ומייל שלורש ר״א נזנחים (נ״ה) לפנין שחיעתצפון בקק״ל וכפירוש שפירשתי שם בס״ד :

׳ אה״פ. בסת״ר מביא פ״ז פירש״י לר״נ  פרק ז מ״ב במשנה מעשה בר״ג שאמר ט
7  סיר* בבית שני טי הן לפנינו לימא בלש״י ואפשר למ״ס הוא וצ״ל פירוש והוא פי
ה ו' בי) מצינו שנשאל משפחתו פל פובדא דתלוהת לחמי ל מ . ובאמת שנם ( ו  של פצמ
 חולה ולקמן (פ״ח כי) נשאל מהמלכה פל פובדאדפסח ואס ניתן אליין לסופד העמיס
. י פ מלט בכה בהמ״ק והחריבו אלרייטס ועיי מ״פ חלק א״ב פי״ב א״ש מ  אשר בן טזיבא נ
 אבל לא שמענוהו כפירוש בלבלי חז״ל . ולעל׳׳כ לפובלא לא הוה אהר חורבן. ולפי שתציע
 לו (בביצה כ״נ כי) נהפכה דפישץ נלי מקולס כצילי פסחים ופירש״י משום זכר למקלש.
 לכן מחמת חביבותו היה קורהו פסח ואע״ג לאמרי׳ למיל (נג) לאסור לומר בשר זה
 לפסח ופ״ש בפיר ש״י וחוס' י״ל ללי׳ג ללא חייש לרואים בעשייס גדי מקולס ה״הדל״מ
 בקרוא פניו שם פסח והשתא א״ש דלא הוה הפשה לסתור (כרפליך הגמ׳ וכן בירושלמי
ס כ״ג חלוק פל חכהים ועושה הלכה כיוצא בו  מקשה ליס לר״י צלי אש כוי ותו איתא כ
 ונראה להוא בלשץ קושיא וכמו דמקשה בריש ברכות העתקתיו לפיל(נ״א ב׳) וללא בפי׳
 הק״ע ולא מתרן מידי) אלא לראיה לפסח ממש א״צ על האסכלא (וכבר הרשנו הרמב״ם
 בפ״ה דכזיר מ״ה לפרש משנה כנד הגמ' היכא לליכא כפקותא ללינא. מ״ש גמוי״ט ופהש״כ
 בברטת (מ״מ בי) נמשכה שגס הגר״א ז״ל משה כן) דר״ג מפני שרצה להראות שחיכו אלא
ק אמר ל  לזכר ולא יסברו שאוכל קדשים בחון צום לשעתו ולצלומו מל האסכלא. ונ״ל עוד ד
 שפושין גדי מקולס (וגדי אפ״פ שבלשון תורה הוא טלל אף פרה ורחל (חולין קי״ג) מ״מ
) במכנה וכש״מ מובא) הוא ג״פ  בלשון חכמים הוא שם פרטי לעז בלבד כדמופח לקמן(פ״מ ל
 לשינוי שרוב פסחיהם היה מלה כמכ״כ לעיל (ס״ע בי) וכן בירושלמי אימא דענלמקינש
 פרי לכ״ע: מ״ג ברע״ב ל״ה נמף מרוטיו מל ססילס והסולת רותחת כו׳ וכ״כ לש׳יי
תחת. החדל״ק רש״י נרישא נבימה״ח לגנמ׳ מפרש בחרס רותח  מפרה בגמ׳ נסולת רו
 הוא לטון דפי' שם נעף בתכול ממילא מיפממע דהחלס פי׳ של תנור עי׳ שם בתל״ה מנן
ס רי״ר א״ש לא הוצרך לשנות לק אסולמ ומל הרמ״ב יש מפיסה שהשמימ תיכת  ולהט נ
 במכור מלשון רש״י ואפ״ה לא ביאר ברישא למיירי בחרס חס : תוי״ט ר״ה שאין פולין
' הב״א כתב לטלופלמי יניף הימר . ונראה נל׳י לטמשליס נזרו ט ׳ ו  כוי והקשו בתיס׳ כ
ה וליל ה מ ת  מכירת מע״ש מק״ו מתרומה וכ״ה לאף מדרבנן ל״ג אמו פדיה כמו דל״ג נ
. אבל מפשר לאייל ם ו ק  לנמלוהה לא שייך גזירה אמו פליה כיון לצי׳ל פליה בשום מ
ד המוס׳ אליכא דר״מ למדאורייתא נ ל  פדיה חוץ לחומה שיין שפיל למיגזר והש״כ עוד ד
 אין מוכרין אומו והא דהוציט לעממא דנזירה הוא לעכין דיעבר שממבמל המכירה ח״כ
 כלל דהא החני׳ ל״א אלא לישכא דלכמחלה ומנא להו להתיס׳ דאף בדיעבד נעלה ולחדש
ד צריכותא דממיד ופסח דפי׳ הר״ב ט  גזירה: מ׳:ד נתוי״ש ל״ה ה׳ דנריס כו׳ ובגמ׳ מ
ט תמיד למילף גז״פ מועדו הועלו  רפ״ו ט׳ הקשה הכ״מ בנה׳ דנצא״ה צרין מועדו ג
 מפסח לפנץ עומאמ המהום כדמסיק רבא (לקמן פ״א) ושכח דברי הצל׳׳ח דרנא ל״ק שם
 אלא לתנא דליף מז״ש דמועלו אבל למאן ליליף ממשמעות (והוא תנא שלפנינו כמ״ש
 המחבר בשם התיש׳ לפיל (ס״ו) ליכא למילף לעניו מומאמ התהום כלל מ״ש. ולפ״ז לא
 יפה עפה התוי״ע בהביאו הצניטמא פל פי׳ הרפ״ב למגז״ש יליף ולא ממשתפומא :
. עי׳ במהרש״א שכתב ללשון אשבמ ׳  בתוי״ט ד׳׳־ה ופעילי ל״ח כו׳ דה״נ לא קאי אשבת ט
סיטת לא . ול׳כ עוד נס״ד ללמוששי פסח י ׳  מגומגם למוספי שבס ולאי לא איצטלין ט
. ול״ל במחכ״ת לנהי ללא איצמלין לענין שבת אבל מפום לחיית ׳  איצעריך במוטדיכס ט
 מומאה איצערין ופדמסיק בעצמו לעבץ ממיד והכי הל״ל דלא מיימא סש״ס קרא לקמן
 על מיספי שבת. ובאהמ צ״ל דלפינן להו ממיספי יו״ע או משכתו דהוה כמו במועדו;
. '  ט״ז במוי״מ ל״ה ואח״פ כולפ כו׳ ואפי׳ לר״י כו׳ בדבר הכאכל כו׳ הנ״מ לכתחלה ט
 לשונו אינו מדוייק ללכתחלה אפי׳ מומאת דם כמי לא והכי הל״ל דלר״י הציץ מרצה על
 האוכלין ג״כ רק ללכתחלה לא . ל״ש מומאת לס ול״ש מ״א עי׳ כתוש׳ ל״ה נזרק דמו
 ופי׳ בהוגיא (כדף פ״ז וע״ח) הימבובמש״כ שם כס״ל: מ״ח נתוי״מ ד״ה ממצי ההמרכה
. ולפ״ל י״ל מפיס דמצות לאו ליהנות טסנו (ר״ה כ״ח) ׳ ו  וכתבו הסוס׳ נראה העכנס כ
: מ״י כמשנה חל ע״ז להיומ כשבת ם כ  מיהו צריכין אנו לדבריהם אליבא דרב יהודה ל
י וכה״ג אימא ו . מי׳ מוי״מ ולנ״פ לקמ״ל אע״ג פילחה עד י״ז אפ״ה ל״ד יום פ ׳  ט

 (בחגיגה י״ז בי) ע״ש :
 פרק ח מי׳ב במענה שכח כו׳ וענה שלי. לכאורה קשה חין יוכל להמטמ פל של עצמו
 הא אפי׳ בחציו ב״ח ל״י מש״ע למ״ר כשכ״כ בפטלו מכל וצ״ל לאמרי׳ הסתמא
 ניחא ליה לרבו שימנה פל של עצמו בכה״ג משוס סקכה עצמו: ברעייב סל״ה ופעורין
 ט׳ לקמי שמיא גליא וכ״כ רפ״י ומשמע למפרשי כדאיכא דמתני לה (להא דחטי) אבריישא
 אכל במתני׳ אפ״נ לפכח קידם זריקה 7מ״ז לא הצריכו אלא להן לישנא איל הרמב״ס פי׳
 לדוקא בשכח תח״ז וכי׳פ בחבורו ימ״ש בכ״מ והםוי״מ לא העיר מזה וגם בסור״פ ל״ל בזמ
. בגמ' יי״ש סכר מהווייתו לשה פי׳ ליש מדיין מפ '  בממכ״ח: ס״ג לש״א פד שיזרוק ט

 יכו1מ

 ופי' נבעל המאור ובמלחמות וגל״ן ספ״ק ועי׳ בב״י סי׳ ממ״ל. ובב״ח ובפל׳ח שם שכולם
ס כלום . אח״ז ראיתי  שקלו ופרו נילון פסק ההלכה. וחידוש על הסוי״מ שלא הפיל מ
 כש״ל שכתב ב' מעמיס על פסק הרע״ב משמים דנפשים. וכפי הנלאה לא מיץ בדברי
 הראשונים מש״כ בזה. אמ״ז ראיתי בהו״ע שגס הוא כתב נזה . מהגרמ״ש]: מ׳ ד! כםוי״מ
. ולעד״נ דעת רש״י ׳ ו . וכתבו הסיס׳ לקשה לר״י אי דאורייתא כ '  ל״ה חוזר ושורפו ט
 והרע״ב לע״כ ל״א דבמקום אכי;מו שריפתו אלא שאירע בו הפסול במקום אכילתו. אכל
 ביצא חוצה לו מדאורייתא שליפתו נמקומו רק לרבנן החמירו בלא פכר צופים . וזהו(ללעיל
 כ״ל) ל״ה פסולי חשיב עומאה ושפיכת הלם וכו׳ ול״מ פסול יוצא. ונ״ל ראייה לזה מזבחים
. ונהר הניס ׳ . ופלים הנשלפץ ט ׳  (ק״ל 3׳) לתני לוי ניה״ל היה נעזרה ששורפין ט
. שאילפ בהן פסול ביציאתן עי״ש . ועי׳ מש״כ (בשקלים ׳  ששורפין פרים הנשרפים ט

 פ״מ מ״ו נס״ל) :
. נ״כ נאו״מ ׳ ם כלאיתא בירושלמי ט פ פ  פרק ד [מ׳יא במוי״מ ל״ה פל חצומ. אלא ה
נם רפ״י אינו אלא פל המנהג של איסור לקולם חצות. אבל על  כתב לטו
 האיסור גמור לאחר רצות י״ל למולם לש״י כעפם הירושלמי ט׳ פ״כ וכ״כ הצל״ח. וכבר
׳ פ״ה לחולין. נ״ב  קלמם בזה בס׳ בית זול פי״ש : שם כסה״ל ופי׳ מ״ש במשנה ג
׳ עיש . מ כ״פ מלילי בשובה ולולב ט ט ו  שהעיר כם ממ״ש שם כמוס׳ והרפ״נ לכערנ ס
 והפריית או״ח ריש סי׳ מס״ח הפיר משמיה דכפשיה פל לברי המוי״מ כתן ההא דמ״ש
רה. ול״ג בגמ׳ אתר ל שם בחולין כי לא עיין בתוי״ט שם: מ״ג בתוי״מ ד״ה בן נתי ו ת  ב
 ל׳י הלכה כבן נתירה . נ״ב פי׳ גפמס״מ פרק כ״א שהשיג עליו: שם נא״ד מיהו הריין
. מהגרמ״ש]: מייד במשנה ב ״ פ ׳ מש״כ כגליון מעשרות ס . נ״ב פי ה כ ו ס  מולק בזה בפ״ק ל
. לפי הא״נ שכתט המוס׳ לקמן בנ״פ מ״פ פ״ש . הל׳ע ׳ ו  מש״נ לאכול צלי בלילי פסחים כ
ם פסח שני והרי מעם לאין אוכלין הוא למחזי כאוכל פסח בחון וזה  לה״נ טלל התנא נ
ס בליל ס״ו ם בפ״ש. ולפ״ז באלו הארצות שא״כ לאכול צלי (מ״א ר״ס מפ״ו) אסור נ  שייך נ
. מ״מ נלי מקולס ן ס י  אייר ואף מת״ל לטון לבמנהגא תניא מלמא אמרי׳ לל״כ לק בע״ו נ
ז פמש״כ שם) איסורו הוא י,ף נליל מ״ו אייר לגס ׳ ׳  לאסור ככ״מ (ללא כרש״י לקמןרפ
 ט אמרו ל״ר פסחים לקמן ובמשנה בפ״ב לביצה: מ״ה ברפ״ב ד״ה וב״ה ממירים. מידי
. במחכ״ס נכאה לאשממיפמיה גה׳ דלפיל בליש מטלסין ללפפס זה היה ׳  להוה אמענימ ט
 אסור מפ״ה ופ״כ פפמייהו כמ״ש המוס' פס לנ״י וגם ההסוי״ע כלאה דחשממימ ליס
 גמ' הלזו: [שם מידי להוה אתענימ שהיום אסור באכילה. נ״ב פי׳ בתוי״מ . ואולי הוא
 מ״ס ברע״ב. וצ״ל במלאכה . ההגרמ״ש]: מ״ן בתוי״ע ל״ה מחזירי! שכתב ואע״ג להשתא
. במחכ״ת ל״ר כי כפי שרוצה להעמיס שיעה זו בהרע״ב ורוצה ׳ ו . זו ואצל״ז קתני כ ׳  ט
 להניס ט״ד וס״ל לדוקא אס מתה אחר נ״י ומשוס הפסל לביצים. פ״כ צ״ל ללהישיב
 אמרס גרפ מלהושיב נהחלה וטעי״ל שבנ״י לדעת הרמנ״ס (ועיין נהה״מ) אם כן

 אין זה זו וא״צ לזו :

 פרק ה ס״א במשנה טן בחול בין כשבת הן בין לאביי נין צלבא כפי׳ פלונתמ רי״ש
. וזה ללא ׳ ה ג  ור״פ לקמן בגמ׳ הרטמא היא כבין השני וכי״ב הרבה במשנה ו
) כשס הסמ״פ ובריש הוריות בגמ׳ פל הא לתבן כין שעשו ופשה ׳ (בברטמנ  כמו שהבאתי
. מוכח ליותר מסתבר ליכקומ הרטתא בהשני (ובשבת ק״ח בי) בהכנה אליי ׳ ו  פמהן כ
 וה״ה הלמי בין מלונה וטן מומס ובגמ׳ אבע״ל ל׳י לאשור או להמיר ועמש״כ פול בזה
: מ׳ ה נמשכה וטדיהס נזיט כו׳ . הן בכ״מ איהא מזרקות לקבלת הלם . ״ה)  (שם קנ
 ואולי הכא מפני שלא היו להם שוליים יתבים קוראן בזיטן שכן דרך הכף ע«' כלים פ'
 נמרא מ״נ וכזיט לגונה אפ״ג דה״ל שוליים יתכן שמלאכתם היה כפין כף בפגול ארוך:
. ושורה שכולה ׳,הנ זהב כ״ה כוונת המשנה כאשר הפסקמיה: ף ס ף כ  שם פורה. כטלה כנ
׳ נ״ב כ״כ ן כשקוראין ההלל ט . ר״ל טו  [מ״ז בתו״מ על הרפ״ב ד״ה קראו את ההלל
 הם״ל. ובאמת לא הרע"3.לבדו פי' כן כ״א נם רש״י פי׳ כאן שהכתומ היו קורץ . וכ״פ
 רש״י בסוכה (כ״ד רע״ב) ושם הפיגו במוס׳ מליו מהתוספתא. אך יש להעיר שהרע״ב
פ י ׳ פ  בעצמו נפ״ב לערכין (מ״נ) כתב־הלשון. והיו הלוים משוררים בפה את ההלל ט
ח כמוס׳ רפ״א אומ כ׳ ל״ה במחילת  וחידיש על הלמ״ז והב״ד והפ״ל שלא הזכירוהו: •מ7
i נ״ב כ״כ הרמי׳ז ועי׳ נש״ל וכן העיר בספר ממנה ראובן , ׳ ו  כסה״ק משתמימתיה כ
 מהגלמי׳ש]: מ״י במשנה והשלישית במקומה עומדת . לכאורה קשה כיון דהשלישית נשאלה
 במקומה יכנס הראשונה לשבת בחיל ושניה בעזרת נשים ויש לומר לנשמה שיצאה הראשונה
 הימה אז כמ הב׳ עומדת הכן בע״כ והגי בחיל לכן הוכרחה לשוב בד הר הבית וכן נכובת
ד החיל: בתרי ט ;"ה  הפניה מצאה אז השלישית בפ״כ לכן הימה מוכרחת לשוב פ
ח עצמו לא כתיב אימולין ס פ . ל״ל מ ׳ ׳ והרב שכמנ כו׳ ובפכח נאמר האליה ט  והוצא ט
י ולקמן צ״ו כ׳ יליף פול ט  כלל ולקמן יליף ריכ״ג מן ואס מלכם מקפיר לכמיב גבי ב

 מקרא אמר לאליה :

 פרק ר מ״א במשנה וחתיכמ יבלמו. הצל״מ נסתפק מולדה היבלמ ככגמ פה״פ אם
 מותר לחתכה שהרי לא היה אפשר לעשותה מפ״ש פ״ש ונעלם מכ״מ ירושלמי
. ומשני מץ יטלמ ראויה '  בפייקין בסוף הל׳ ג׳ וז״ל הנע עצמך שטלדה לו יטלמ ט
מל״הטעמא כסופו שכתבו דבכ״ל משוינן מכשירי  ליחתך מאתמול (וצ״ע ביבמות(ו׳ 3׳) נ
 מצוה כא״א לעשותן מפ״ש כמצוה מצמה בו׳ מ״ש) עוד שם בירושלמי הגע עצמך שחל
. ומשני מין הזייה ראויה מאתמול ומזה אני תמה גם מל רש״י ׳  יום הז׳ כלו בשבת ט
. י ו ' : ברע״ב ל״ה שחיממו כוי לכתיב ביום צוותו כ  שנדחק בשןוה״ה וכ׳ והזהה ט
. כערב י  לכאורה הלא בגופיה כמינ כין הערבים ואולי השום לכמיב ביה נהי כם מזבח ט
׳ מומר להפפימ לנמלי ט מור ט מ  כבוא השמש: בהוי״ט ל״ה וזריקמ למי כו׳ ושם כ
׳ וכמילון האחרון נלאה דעת הרמנ״ס כו׳ שנתב למפשיעץ אמ טלו  [ליל כדרכו מ״ש] ט
 וצא חילק כוי. (ולהלח״מ שם אישתמימ מוס׳ לשבת פ״ש) . ולי מליין קשה לה״ל לבאר
 דכמונמ פל פמורא לדהבא איבו רשאי להפשימ אמ טלו כלחיתא שם אליבא לרכא ואם
 הוא גם יומא לאיסתנא ייסור לכ״ממ״ש. ואולי לסמן פל הא לאמר הש״ס בר״פ רי״ש
 (מכחות ס״ל סייג) ציכבא לאיכא בזיון קלכים ומשמפ ליה ללמפם זה מותר בכ״פ. ונ״ל
 לאיה לדעת הרמב״ם והל״י(דכפכת קל״ג ב׳) ובמנחות שם מייתא לפלוגתתם אהלאטת
 לאודיתא פ״ש: מ״ב במוי״מ דייה מ״ר רשות להצוה כו׳ וברפ״כ לשבס ס״ל מותנין
ז אמר הש״ס שם  לתלויה בשנת ל״ל כמהכ״ס למן פולין אה״מ ניו״ס ה״ל לאקשויי דע׳!

 (3,ועד ח״א]



 מסכת תהות וחדושיהרשיש פםהיס כת

 אינו יגול להקליט שלמים היום מסכי פשה להשלמה ואשיי חגיגת י״ל משיק המל״ה גפ׳יו
 מהל׳ כה״מ לאיכה נשמעת אחל ממיל של בה״פ ומש״כ בראש לכליו ואשי׳ גמג פצמו אס
 סם שלמי חגיגה ל״ל במחכ״מ להלי א״י בה משוס חגיגה ללבי שבחובה א״ב אלא מה״מ
) כמוש׳ וסצ״ל משוס :למי שמחה: מ״! במשנה המפלים נקבה  ופיץ (לעיל ס׳׳ל פי
. ויפלו למיז לכלבה. ב״ה גי׳ הרמב״ם ונלאה לזהו מה שאמרו בגת׳ וכ״ת יש ׳  לשסחו ט
ן מלהקדב מהם קרנן אלא שיפלו לכזבה והוא כפין  לימי בדמיה לר״צ שאפי׳ ה:מי0;לסי
. וללא שהתוי״כ ם י מ נ  מה שהביא המהרש״א שמצא מוגה בפירש״י אפיי לגי׳ ויביא בלמי :
׳ . : מ״ח נרפ״נ ל״ס ליש. ויקרב פסח לשם פסח ט ה ז  דהש״מ לבמ״ח צלמין הוא מ
( ל ל ) מל״כ לשם. ונמש״כ שם ( . פי׳ זבחים (ע״א ל ל ע פ  נ״ל לכקול ויקרב מככץ נ
ר. ומשמע לשד לכתמלה . אבלי ק״ל להא יפבור פל פשה להשלמה בהקרנת הככו ל ״ ס  כ
) יש למוש שמא יאכלו כבכור לאחרונה.  להקריבם. ופול לשמזאל ולדו״מ לקמן (קי״ע ב׳
 וזה י״ל דאינו אלא מדרבנן פ״ש בתל״ה מפמידן וקושיא ראשונה בבל עמדו בה המוס׳
. ואיו כעוטן מטפה הו״ש ולא מערכ ) ל״ה אלא פ״ש: בתוי״ט ד״ה נ ל ע ״ כ  כיומא (
. ק״ל הא אשם שנתערב בשלמים נמי ס״ל לל׳ש לקמן כגמ׳ ליקרנו אף ם י כ ס נ  סמיכה ו
 פ״ג רכל אשם א״מ מנופמ חו״ש. ואשם הצירמ א״ש סמיכה למ״ד םמיכמו צא.״ דאורייתא
 ואיכה אצא באקופי ידא (זבחים ל״ג ונמליה סמיכת י וכן כל אשם א״מ נסכים ר׳ס משל
) ל״ה אשם וד״ה סמיכה צ״ע  מצורע ושלמים חייכיס בכולם וכן לבלי המיס׳ (שם ע״ו ל
ב ;״כ ר ע מ  למשמע מדבריהם לדוקא התם משוס מקוני גברא המיר ר״ש והא הכא מ
) וא״ל לבכלי שלא יצסרט לירפימ הוה כמו מיקזכי נברא  מתיר והיא משנה שם (מ״ה ב׳
ס ללנה דאמר ללא התיר ליש אלא בדיעבד  ואפשר למליף לל׳מ לכאורה מסא למקשה כ
 סיכא לאיפרב מהא דמניt אשמו ומתנה פד דכני ליה תקוני גברא שאני דז״א להא פריך
 בגמ׳ שם (ס״ד פ״ד) פל הא דמי,׳ במינו והא ככי סמיכה ואולי דהתיס׳ יאמרו דל׳ש
 מיירי כשאר אשמות ולא דמצולע . ולפ להא למשמע כם כתליה וסמיכה בהא דר״ש למביא
ב להדיא שם (ע״ה) נד׳׳ס והא סומרין ל״פ שה ל . דא״ס אלא באקופי •לא ו ׳  אשמו ט
 למיל (ל״נ) בד״ה סמיכת למשמע שם לסמוך סמיכה גמורה .־אכמ״ל: מ״ט כרע״ב
א. וכ״ה כרש״י. לכאורה כיון  ל״ה אס שלו נשחע ראשון ושלהן ישלף לפסח בלא בפליפ הו
 לכנר יצאו בשלו הוה שלהס כמותר הפסח ולמאן ללא בפי פקירה הוה ככלמיה ששםמן
) ונס זה הוי כקירה במפות  לשם פסח לכשל אלעא לר׳ יהושפ לפיל (ש״ב ב׳ מ״א ל
; פ״מ) בהל״ה לפי ) ׳ פי ד הש״ס סוב* בככין זה ו פ  (עי׳ ר״ל פ״ב) וסי׳ בס״פ א״ל לשקל ו
׳ העתיק מה:׳׳ . זמ״מ הרמנ״ס ט ׳ : מי״א בתוי״ס ד״ה זה ממ;י% זכו ך  ונמרמז ויתיישב ל
' כיון לפסק ק למשנמינו זו לשביס פכתפרכו ט ס . תמוה דלפ״ז היאך פ ם ת ס ׳ דה״ל כ  ט
ל יהולה דבפינן אחד מכני חבויה דוקא ופ׳׳ש בלמ״מ : כ ל יוסי דשוחמץ מל היחיד ו  כ
׳ לתיאבון משוס הד״מ (וכ״כ הרשנ״כ) ותימה  פרק י מ״א ברע״ב ד״ה לא יאכל. כלי ט
) לילמא אתי למיכל למצה אטלה (ק״ז ל  שלא פי׳ הרשב״ם כהאמור נגמ׳ לקמן
 גסה ופירש בפצהו ואיכה אכילה ואולי דלמאי שפי׳ שם דלהכי נקימ מצה ללגבההוי אכ״ג
 באכילה מועמת ואכ״ג כזו אינה אלא כמו שלא לתיאבון ויוצא נה וכדהחלק ל״מ במוס׳
. וי״מ כו׳ אפי׳ י ט ד״ה ואפי׳ ענ ׳ י ו : ה ן ט נ ׳ באן משים אכילה גסה נ ן פי ״ מ . י ם  ש
ז לאפי׳ מני לאף שיאכל סמוך למנחה מ״מ יאכל מצה י ל ׳ ולנל״פ פ  פני שלא אכל כ״י ט
׳ כפין פניא יי(מגילה ז׳ בי) ט נפקא הגי מר הוה שבפכא ט  למיאטן כפתחשך כדאמר אנ
. פי' כלץ בשם הרמל׳ן להמצה גופה ת ס ד שמגיפ לפרפרת ה  ולא ילע: מ״ג נמשכה פ
ט לפי שהיא עשויה רקיקין ועי׳ (לפיל ר״ל ל״ז,) דצר״ה שרי במוט מפת ועמי׳א ד ה  ק
ל קמ״ז) והוא מלשין ויפרפלני  סי׳ מ״ס סק״ל ולמנ״ל יל״פ מפני למצוה בפריסה(לקמן לי
יסת לרשות מ מצוה פי׳ וה״א לאסיר משום לאמי תי ס מ  עי׳ סוי״מ: שם אמ״פ שאץ ח
׳ ומ׳׳שהרע״ככלשוןהלמל׳ס ט ל נ מ מ ה ״ י׳יט ל י מיש׳: נתו  ומבמל מ;רמ למצוה קמ״לפ
מ לשון הרא״ש ולפ״ז נדמית ל׳ . ו ׳  לשבול לזה כו׳ ואלו היתה בכלל ההנאה החמסת ט
ל שם בשם הרא״ש משוס  למיימ המוס' והמוי״ס אעפ״כ המתיקה ול״ל כהחכ״מ ומש״כ ש
 למבול ראשון אינו לחיוב אלא להכילא כו׳ המייל עול משום לאינו לוקא במזימ: מייד במשנה
 הלילה הזה טלו צלי. לכאורה תמוה וכי צא יכול לאטצ קולם אכילת הפסח בתיך הסמולה
) ונ״ל משום לתני לפיל(קי״ל)  גשר מטשל מולי! ג״כ או שלמים הבושלץ (פיי זנחים צ״מ ל
׳ ושני מבשילין(הס זכר לפסח ולחגיגה) וגמקלש היו מטאץ לפניו  נהשנה הניאו לפניו ט
 גופו של פסח וזה נ״פ לגס החנינה היו מביאין עמו (והא לל״מ לה משוס ללרגנן דנ״ת
 אינם באה בשבת ונמלובה ובמימאה לכן לא פשיקא ליה למימכא ואפ״ג לכאן סתם כג״מ
ם ללא טומיה וכש״כ לפי׳ המיס׳ לפיל (נ״מ בי) ל״ה ס ל(ס״מ גי) ס ס לפי  ל״ק להא נ
ה) אכל שאר צרכי ספודה לא היו  ני״ל בסופו לגס צב״מ אינה לוחה שבמ א״ש אף לדדי
י צלי שאינו רואה ל ד זמן האכילה עצמה לכןללימ שפיר שואל הבן הלילה הזה ט פ . ץ א ט  מ
 לפניו פה״ש רק הפסח והחגיגה שהמם צצוים אכל לרננן הרי גס החגיגה לפניו שהיא יכולה
 להיות מטשלס ובזה א״ש כמי מה שלקלי^ קצת מפלכי הגלה מלופ אימ שואל על ד׳ כיסומ כיון
פ ״ ד ג  שאינו רואה כולם לפניו: מ״ו נמשנה מן הפסחים ומן הזבחים. פי' סגהמ ה

ץ מהמוס׳ בסל״ב היזנ ונאמר:  דצ״צ בהיפך ולפלא שהמלים פ

מסד הנשל (פי׳ לעיל בלשי1 ס״ל י״ג) ק לא מי ד  1הרמ ט להייט לזרוק לכל כמה ללא ז
) ובזה יפול היש לפיץ ו או שאכלו (לעיל נ״מ ל א מ פ  אכל הקסרמ אימיריו אינם מעכבץ מ
׳ ארוך ׳ והוא שהיה הגל כו׳ אבל ט ו נלמ״ב ל״ה מון מן המפקח ט ״  טנמול״מ: ס
ק מומאה ברה״ר פ . ופי׳ פירש"׳ . ולךל אס הגל ברה״ר הר ס ,  שמא נשמת שמימה ט
 וסהור ולאי ואם בלה״י הוה טלאי ממא ונראה דלפולס ברה״י אך זה הוי כעומאמ התהום
 להא לא ידע אדם ממולם אם הים שם מומאה במקום שהאהיל וגם אז לא ילמ ש׳־ם אדם
ס אמ״נ לבזה למול לא משיה לו מומאת התהום כגון בגל מטל (השום כיון  אס חי או מ
 לנפל פליו גל אימרפ מזקמ חיים שלו פיין בהאמרונים טו״ל סי׳ שצ״ז) מ״מ גהצמרפותו
 לספק אוהל מראי לשווייה כעהת״ם ופליץ צ״ע: ם ו נמשנה א״ש א?״פ פה״י ללי־ ול״י
ל יוסי וק״ל להא (ביומא ל״א) ס״ל לרב ששת כר׳ יהודה לא״ש  מתיר הרמב״ם פסק כ
׳ מאה ואץ כל יאחד מהם יכולץ לאכול * לפסוק כוותיה : ברע״ב ל״ה אפיי ט ה  מה״י ו
ן ס. כי׳ה לשון סלמכ״ם בחבורו ואץ כ״א מהן יכול לאכול כזית וזה הלשון יותר מטו י  כז
. וגם מש״כ כש״י יחיל ויטל לאטל ם ל ן ט  וע״ש בכ״מ. ולש״י כתב וא׳יי לאכול כזית ט
ו והממם  כזית כו׳ ונמשך אחריו הרע״ב לשון הלמב״ם שם והוא שיהא ראוי לאכול אמ טל
 הוא כדי שלא יבא לילי כותר וכן לשון ר׳ יוסי בנרייתא יחיד ,ויכול לאכלו משמע לליל

ן למנ״ל : ט ואינו מטו מ  כולו וכ״מ שש במד״ס עשרהורש״י גם שם פי׳ כזימ מ

׳ ושוב לאיתי בילישלמי  פרק ט מ״א בתוי״מ ד״ס שגג כו׳ נראה כו׳ כליליףט׳ לזבין ט
) היא מכפל ל ז ״ ס  כו׳ . לגאולה טוגת־הילפיתא לזבין ומצורמין למיל בנמ׳ (
. א כ ו ) איש מה תייל איש איפ לרכות בכרי כוי וכן ס  לשין איש וכלדרשיכן (בחולין י״ג ל
 אך כפה״נ אישתתימתיה להתוי״מ פירפ״י שם [או שהיה פירושו דחוק נעיניו משוס דהמיקר
. ונ״ל לצרש״י לחק 7הא ק־ ל אפי׳ שגג או נאנס או הזיל מושה אה״ש [ ר פ ס  משר מן ה
 (שם) ומנ״צ הא ועול מדוע מיילן התנא להוויין רבותא מפי לכן השכיל לפרש ללרשת
. י  התנא שם מתיבת עמא וצזאמ אין הלבה ממנו אלא ממאיס ולנוי לאיש אתי לרבות שגג כו
 פוכ מצאתי טלושגמי ר״פ מפולש נדרשת הכתובים כדאמרן והתוי״מ לא דק בזה , וליה
. לפי גירסתיס א״ל ר״י(לאפוקי גי׳ י ו  שהנחני בדרך אמת : מ״ב ר׳ אליפזר אומר כ
 סופניות לליתא מלס ליה) ה״נ להגיה ר׳ אלעזר ני ל אליפזל היה כביה ללטה ללבי
) כגמ׳ (ולעיל ס״מ) מוכח גי' ר׳ אליעזר ופמ״ש גגמ'  יוסי כילוע אך (מצקהן צ״ל ל
. ל״ל להל״ל ׳ ו  (לפיל פ״ז) בס׳׳ל: שם גרע״ג ל״ה חון כו׳ אפי׳ היה קלוב לירושלים כ
 אפי׳ היה בירושלים עצמה וליה כפי׳ הלמנ״ס . ומש״כ עוד ולא הגיע ט׳ על סיף שפס
 הקרנת הקרבן וכ״נ לקמן כלל׳ יוסי ג״כ ל״ל ללפי פירושו גדל״פ [שהוא מפי׳ הרמב״ם]
ם ט גם נדר״א וליי ונלשון הלמל׳  לל״ל הוא כא״י להגיע בתחלמ זמן הכחישה הל״ל ה
׳ אני שמעתי לדרוש לחוק ה׳ אמומ מאסקופמ ע ט י פ  1ש לדחוק קצת פ״ש: שם ד״ה ל

׳ אמות גלליא וליי ונ״ל שהרפ״ב העמיק השהופה . לכאורה ממוה היכן רמוז ה רה  ספז
 קנא כדקדוק כמחכ״מ והוא לנראה לפובי כומלי הפזרה היו ה׳ אמומ כתו כותלי האולם
 והתאים בפי׳ל למדות מ״ז וקי״ל (בגמ׳ פיה כי) דשפ״נ לא נתקלש (ואפי׳ שאר השפלים
׳ (יבמות ז׳ ב׳ בל״ה זה) ופי׳ זבחים ס ו ת  דנמקישו אפשל ללא מזו לשחימה לפי׳ הדב״ן נ
 נ״ו וצ״ע נזה) וא״ב מון לאיסקופה הוה רחוק מהעזרה המקודשת ה״א: מ״ג נתוי״ע ל״ה
. פכוע דגם פשלה לא בעינן ׳ ל נשחמ בג׳ כתות כדתכיא נתישפתא ט  מה בין כו׳ ואין ה
 לממד קלאי נפקא להר (למיל ס״ל בי) אלא למסיקא ליה הא לממון הלל בעשייתו אם
 הוא בכמות מפשרה ממש״ב(בברטת י״ל): מ ה נלפ״ב ד״ה לילה א׳ כו׳ מתני׳ ח״מ וה״ק
י ח״מ וה״ק ומזה מוכח למאמר וה״ה לפ״ר ומימוצו כה״י נ ת  כו׳ ובנה׳ ליחא המיבח מ
פ לוקא בהאחרון מני ההיפך ו ז  המס רק נכח המאמר ודלא כהלפ״ב. וגם ללנריו קשה מ
) אכל לפי ל  שכנגלו ולא p בשאר חלוקות (ופי׳ בכורים פ״ג מ״י בתוי״מ ל״ה ומימור ה
 מכ״כ גס בזה לא מני אלא מה שבצד אמד (וממכ״כ נס״ד בפ״ב דמפ״ש מ״ג) ומה ששינה
 התנא בזה לנקימ הנהוג כפ״ד נ״ל משום דאי הוה נקימ כחלוקה זו הנהוג כפ״מ היה
 צריך לנקוע בלשון שלילה דאינו טהנ רק יום אחד ותנא חיוני תני לא שלילות. והנה התיס׳
 נדחקו ל״ל למיתכא כלל בלילה ח׳ כיין דגם פ״ל כן והואיל דכנר הרפע הרמכ״ם לפרש
 משנה דלא כפי׳ הגמ׳ היכא לניכא כפקיתא לדינא במש״כ לפיל בר״פ כ״צ הנ״ל לומר לכוונת
ל לילות גס כליל מ״ו  המשנה לפ״מ ל״נ אלא בצילה א׳ להוא ליל מ״ו טיסן ופ׳׳ל טהנ נ
 אייר ומצפון הרמ״ב משמפ ללא היה לפניו הגי׳ בגמ׳ וה״ה לפ״ל וכן מהמיי״מ שהפסיק
 זה מפרש״י וא״כ יש לכוין פירושי זה גם בנה׳ וקי׳-ק מדופ שייר דפ״ד היה גו הקפרמ
 אימוד! ושפיכת לם פל םמזבמ משא״כ פ״מ ולפי מאי לאיתא בתרגום יהונתן פ׳ יתרו
 גפסוק ואשא אתכם מל כנפי נפלים לגם פ״מ משו נמקום ניר, כמקדש י״ל לשם זרקו אה״ל
׳  והקשיבו אימוניו במקום המזגמ וללא כגמ׳ דלן למיל: בתויי׳יט ל״ה ופסח דורוס כו
׳ כתות קיצר במובן פמש״ככזה גשי נת״פ אומ . ואפ״ג דצ״ק אלא נ ׳ ו  וראיתי בירושלמי כ
ה:  י״ג באורן ומש״כ התוי״מ בס״ד הרי דלא כהתוס׳ אנכי צא מצאסי בתוס׳ שדברו בז
׳ ולמה ט י מ פ ל ׳ וכן לשון רפ״י כוי ולא י ׳ פי׳ הר״ב ט  מ״ו בתיי״ס ד״ה שסמוכס הפסמכו
. ול״נ פשוע ללפי מאי למפרש ר״פ להוא בנמצא אחר שה״פ ׳  לא יוכל להקריבה ט״ל ט

ת ו ט מ ש  ה
 מהגהות הג׳׳מ מתתיהו שטראשון ז״ל על שבת ועירובין

 (מן פסחים והלאה נאו בתוך הגהות וחידושי אביו הגרש״ש)

 מש״כ המג״א צ״ע אם כמ״פ ב״ה כו׳ וז״ל ול׳׳נ מלקסט נממני' ספק משכה ספק אינו
 משכה'הכפל אתי להורות בה״ש של מוצאי שנת פכ״ל ופי׳ מש״כ במוס׳ לפ״ק אות מ״ר :
ד הרפ״ב ל״ה במה יוצאה) אות פ״ל ד״ה דכתיב ב  פרלן ה מ״א בתוס׳ רמ״א (פל ל
ר י״מ התלמיד כו׳ כן מצאתי שמסתפק בזה הפרי מגלים מ א ) ׳  למען ינוח ט

 (סוער ת״א) גאו״ס

 מסכת שבת
 מלשים. מהמגיס נל״ה וצי המגיה נראה לטובתו לשני הנהש״מ
נ סייס להגאון נפל קרנן נמנאל או״ה סי׳ שמ״נ פל סי  ראיתי נס׳ נ

 פרק ב מ״ז במוס׳ י
. נ״ב ראי ׳  י ט



ת ו ט מ ש  48 ה

 מסכת עירובין
ק ג מ״ב נרע״נ ד״ה ביד מי שאינו מודה כערוב כגון כותי או צדוקי. נ •ב כ״כ ר  פ
 י הרמב״ם אבל כגמ׳(ל״א 3׳) לא אמרו כ״א ״:ותאי״ ועיי לקמן (פ״ו מ״ב)
) למקשה ׳ (ס״מ נ . כתב הרע״נ מסורי ממערא והוא מהגמ׳ ׳  אר״ג ממשה כצדוקי אחד כו
י כו׳ ואס אימא דצדוקי אינו מולה 0  צדוקי מאן דכר שמיה. מעורי ממסלא והכי ק
 בעירוכ מאי קושיא להא נזכר בדברי ר״מ -מי שאינו מודה בעירוב מ״ש, וכן ראיתי
 ברימכ״א שכתכ כן בהדיא לקמן רפ״ו אבל באמס יוקשה מאל איו אפשר שיהיו הצדוקים
 הולים במירוכ הא אינו כתוב בתורה (ולכן הקראים כמו הכותייס אעם מודים בו) ופי׳
 תיס׳ (ס״ע אי) ד״ה כאן במומר: שם במוס, רמ״א אזה כ״ב בסיף ל״ה אין זה מספיק וכוי
׳ קשה לי למה זו ראיה כוי. נ״ב קדמו בזה המיספמ ככת  ובמ״ש התוי״ע בשם הלא״ש ט

ה: , ופי׳ נס׳ עצי אלמוגים שש חות כ' יטב פל ז נ / מפ״ו אות ב״ י  ס
ק ח מ׳יז במוי״מ ל״ה אלא א״כ מכו לה ממיצה לענין אם הלכה כר׳ שמעון 3ן ר  פ
 גמליאל. ב״ב פ״מ מהלטס מעשר הי״א. פ״ז מהלטמ מובל ומזיק. פ״ח
׳ גם הלא״פ העמיק שם ט  מהלטמ גניבה: שם כתוספת חלשים ל״ה בח״ד כמ״ש הרב ו

ה:  לכליו. ב״נ הביאו התוי״ס פ״ד לפסחים ה״
ק י מי״נ במוי״ע ד״ה אכל לא במדינה וט׳ ומיהו רש״י בביצה מפרש כו׳. נ״ב ונם ר  פ
 בביצה שם בתחלמ הסוגיא כתכ רש״י ״חזרת״ רפיה , בשכת פ׳ כ״ג אמרו המהלח

 לסי׳ בשבת חייב משום ממחק מכייל:

׳ בשנח כו׳ נ״ב בסי׳ רמ״ה לישא. אך נמיך ארר  בהו״ח סי׳ רמ״ם ובספרו מיבמ גמא פ
 הכ״נ 3מ׳׳נ נשלח. יש להסתפק אי אשה מצווה פל שטממ בהמתה למ״ע שהז״ג הוה
 ובפריי לאוימ רמייה כמככו מזה פכ״ל. אמנם זה כהכ הגאון המחבר קודם שהדפיס אמ
 ס*ר פמ״ג לאו״מ. ונראה שהיה בלפחו לכהונ זה גסי׳ רמ״ה ואח״ז לא כתב זה כם
 וכתב בסי׳ ש״ה במש׳׳ז אומ א׳ פ״ש. אמנם מ״ש הרב המגיה מפרמו ש; ראג״פ כבר
 קלמו בזה הה״ג מוהרש״ז אשכנזי האג״ד דלובלין ז״ל נחידושיו פנלפכו במשכיות דפוס
 ווילכא (תקצ״כ) פל שבת פ״ה מ״ל (ומה שהפיל פם מן הש״ך גס זה הביא םפמ״ג שם).
ן יש להעיר כי םל״ן לשיממיה דסנכ לשניממ נההמו הוא לאו ל  ומ׳׳ש הניע״א מן ה
. ג  כדמשמפ מדנריו כפ״ק דע״ז (והביאו הכ״מ נפ״כ מהלכות שבמ ה״ג) ע״ש גפה״
 ובשו׳ימ מהרצ״ח ז״ל מבס׳ אמרי ביבה סי׳ ס׳ כתכ השואל הלכון: ״לשימת הלב פמ׳׳ג
 בהקדמה כוללת לא״ח לנשים א״ה על שביתת בהמה לא״כ איך יפרנס האי לפרתו של
 ראב״פ כו׳ פ״כ׳׳ ולא הזכיר מי שקדמוהו ובהקדמה טללת ליתא כלל. ופתה נדפס ס׳
 שו״ת מהלי״א (יהולה יפלה) וראיתי גסי׳ צ״ב הנשאל ממלמילו לשימת הפמ״ג נאו״ח
'  בסקלמה כוללת לנשים א״מ על שניתמ בהממן מה יפנה לממני׳ פרתו פל לאנ״פ ט
י ע״כ והמלמיל  והשיב שחפש ולא מצא אפי׳ רמז הזה בהקלמה טללמ ובחנונו סי׳ ש״ה כוי ט

 לקמ זה מכו״ת ההרצ״ח :
ר גמיס׳ רפ״א אות צ״מ ל״ה באליה לבא כו׳ מפייה הניא הרע״ב ג״כ ״ ק T מ ר  פ

: ( ׳  פי׳ רש׳יי. נ״ב מי׳ גנמ ורדים יו״ל (כלל ר' סי׳ ו
ל אליעזר ממיר. נ״ב פ״י במוס׳ ר״מ ובבל קדמו בזה א בהחניתין. ו 7 ב ם ק כ ר  פ

 גס׳ בכין אריאל גלף האחרון:

 סדד

 נותר

 פרק ח

 ואינו לותה שרישתו מ״מ אכל נותר גמור ליש ט עשה גמורה יד־.ה
 יו״מ קמ״ל:

 מ״ו בנרטנורא ויכיל לאטל כזית כוי הכה הר״ב מזכי כפרא לנ• תרי דה;ה
 שימת רש״י בשמעתין היא. יחיד ויכיל לאכול כדת שוחכףן עליו מאה ואין
'  יכולין לאכול כזית בין כולן אין שוחסין עליהן. והרמנ׳׳ס כס״ב מהקי׳פ דין ב׳ ג

 ס״ל דיחיד אין שוחמין עליו אא״כ יכול צאטל כולו מאה ואין כ״א מהם יכול לאכול
 כזית אין שוחמין עליהם והר״ב תפס שיטת רש״י כיחיד דא״י לאכול כזית שוחכוץ עליו
 ולא כהר״מ לצריו שיה׳' יכול לאכול כולו ובקי תסס שימת הר״מ שיהא כ״א מהם יכול
 לאכול כזית ודע דלדעת הר״מ בעי תרתי א׳ שיהיו יכולים לאכול כ״א כזית ונס שיכולים
 נין כולם לאכול כל הפסת כמ״ש מליץ הרמנ״ם כלי באורך ע״ש. ודעת הרע״ג דלא
 כמאן. עול לא ביאר הרב במה שפסק כרי יוסי והו״ל לבאר ואף על פי כן לא ישחסי
ן  לכתחלה על היחיד כמ״ש הר״מ שם וכמ״ש הכ״מ דאפילו ר״י מולה לכההלה לא

 לשחוט על היחיד:
 עובדא דאב״ הוה יתיב קמי׳
 ״ס ב׳ ד״ה אמר רב דהך שבדא
 לרגה לאו נפסת הוה רק בליל תענית א״כ אי; ראי׳ דהלכה כר׳ יוסי ולרשת התוס׳
 פס בלא זה לענין מצה אין איסור אפיי ישנו כולם למצה נאכל בשני מקומות וינליון
ד רשב״ם שכ׳ שם לרבה קאי כר׳ יוסי וחלקתי ב  ש״ס שלי ל' ק״כ ב' סתרתי ל
 שם בין מצה כזמן הזה לליכא מגורה אף רבנן מולו לכישן א' לא יאכל שוב ע״ש

 פעם נכון]:

 מלא חרועים מיער
. ב ו נ י ד ט יןןקב צבי יאליש ז״ל ט ״ ג ה  מ

 מסכת שבת

ח בתוי״ט הכי מוכת בגמרא עכי׳ל מהך ״  [6רק י מ
 י דרבה שם דק״כ ע״כ. ולפמ״ש התיס' דקי״ב

 מסכת שסלים
' רש״י כריתות  פרלן ך מ״ה נבלטטרא ד״ה שכר האומנין. מסטמי הקמורת כו׳ ע
 לף ו׳ שפי׳ האומנץ המחזקים את בדק הבית ובסי באר שבע שס הש«נ
 על רש״י וס״ל כסי' הר״ב דהיינו מכסמי הקטרת ונוף הס׳ ב״ש אינו ת״י ולא ראיחי
 ראיתו אך בירושלמי נפירקין הלכי ז׳ מצאתי אייר אושעיא מפתר נאומן של ביח
 אבמינס שהי׳ טמל בשכרו קערת אך בש״ס למעילה די״ד ב' מנואר לס׳יל כפירש״י
 למקשה שם על הא למשני לליכא בטן ומקשה והלא לאומטן קתנ׳ אצמא לס״צ לבאומכץ
 המחזיקין אח בדק הבית מיירי מתני' והוא ראי' חותכת לפירש״י מש״ס דילן. שוב
 ראיתי שגם מירושלמי אין ראי׳ דקאי על הברייתא המקדיש גכסין וכוי ינהגו לאומכיז

: ה ת cc ירושלמי ז ו ת ד ק הניא רש׳׳י מ  ז

 פרק א מ׳׳נ ולא יפלה אפ כליו. עכ״ל המשנה ופי׳ הר׳׳ב הוא ל׳ ביעור ואין
 הלשון נופל על הכלי שאינו מבער הכלי רק הכניס מן הכלי ובכתוב אומר
 בערתי הקדש מן הבית קאי הביעור על הקדש והכא הול״ל צא יפלה הכניס מכליו.
 ויותר הול״ל לפרש לשין נליקה כמו לא חשאי אחריך ופירוש המתרגם צא חפצי
, ואולי  בתרה פי׳ לא תבדוק אחר הזיתים למפלים בשעת המביטה וכ׳יפ הערוך ערך פ
ר נכרטנורא וה׳׳ה ״ מ  שמפרש את המפל לכליו ושייך לשון בישיר שמבער הטפל לכליו: [

' הר״נ שם]: וכפי '  תרומה טמאה עכ״ל. ע׳ נפ״מ דתרומות משנה ז

 [פרלן ד מ״ה בבלמכורא אסשיס כו׳ ערש״י בשמעתין ומש״ש כגליון]:
א ב' ל״ה ״  מ״ג בנרסכורא שהוציא לרך אומנתו עי׳ בחוש׳ כשנת ד

 אם יצא]:
 [פרק ו

 מסכת עירובין
א מרפכורא אלא משום מתיצה עכ״ל כ״כ נם הר״ר יהונתן לטעמא ״  פףק א מ
ס ל״נ ״  דר״י משוס דס״ל קורה משוס מחיצה וקי רלפ״ז מאי מקשה מ
 א׳ כיון למנוי סעמא משום הכירא ובסוכה ג״כ משוס הכירא ליפליגו נחרתי למה לי
 הא לא למי כצל דאי תנא מבוי ה״א להכא מכשיר ר״י משום דס״ל קורה משוס

 מחיצה אבל סוכה לסעמא משום היכר מולה וצ״ע ועמ״ש כגליק ש״ס שס:

 מסכת פסחים
 אתר שחיטה קולם זריקה
 יל למה הוצרך לומר נותר

 פרק f מ״ו מרמטרא אתר שהקדב פסחו כו׳ ר״ל
: מ״י והנותר כו׳ ק" ׳  1 כמבואר בש״ס לפ״א נ

 להא כבר תני עצמות מטעם מוח מותר בהן כ״ש נותר נופיה וי״ל לה״א לוקא עצמות
 אין שורפין ני״ש משום לפריפת עצס לבל המוח אינו מן המצוה אבל נותר לכל
 השריפה הוא מ״ע ליחי עשה ולידחי ל״ת ולישרפי' ניו״מ קמ״ל לאף זה אין שורשין
ן דגילין ס״א דוקא גידי; כיון שכנר אסרוהו חכמים ואינו ראוי לאכילה ל״ה  *כן עה



 אהבת סדי»עד איתן כה
 מהרב תאון וט׳ מוהר״ר אברהם אבלי ז׳׳ל אבד״ק ווערזאן.

 ולעט! קישית שונ$ לג*ק על למ״א ריש סי, על״ה למה הזכיר עלים הא שמא ימה בליל ש״ק
ס בראשו. לסנג״ד יש לומר לללבותא כתכ זכ לבלאשו הם ממנים כהון השיער חייש״  שייך נ
 וראי שמא ימה הלא אפי׳ כגלים שהם מלמעלה א&״ס חיישי׳ שמי״ט גס נראשו. יש משש הלישש
ם להוי אץ  שיער וכמ׳יפ מג״א סי׳ שט״ז ם׳׳ק כ״ח נכי עולות שועלים בחשש ממחק עיי״ש מ
 מהבוין ומלאכה שא״צ לגופה עכ״פ מילי שבוח לא נפיק אם יהלוש 3׳ שעלות עיי׳ או״ח היי ב״מ
. עול יש רבותא במלים אפי׳ עיי אחר שהמהסלס ילאה חס ירצה המפלה להטות ס  ס״א ובמ״א כ
 אפ״ס הסול להב׳׳ח כפ• הבנת המג״א בו מכ״ש ראשו שלא ילאה רק ירגיש בסילוק ידו ויסשל
 לא להמיי׳ סילק ירו וכמ׳׳ש ת״י שכ. עול יש לומר במס ששי״ מהנ" שמא ישכח ויצא גס פי׳ מפני
 סרגל עבילה ולא פי' שמא יטה דבבי מחנו אשמע״״ ברמז סיהר לתפילין ללח שייך בהו שמח ישכח
, רליש י״כ ח׳ וגבי זב ו!כס אשמע״ הגס שהם איש ואשתו לולא חשש המל עבילה ,  כלאי״ כבלי
 הי״ מושר לאכול כיחל חכר זכ עס אשתו זבה ולא חיישי, שמא חאכילנו לברים ממאיס בימי
 מהלהו כדחיישי׳ כגליי״ ל׳ י״ג ע״מ לאמרי" כיונה בו לא יאכל זב פרוש ג ס זב ע״ה שמא ירגילנו
 אצלו ויאכילנו לכלים ממאיס בימי םהלהו ע׳׳ש ובאשת חגר לא חיישי, לזה . ובגמ׳ די י״ג ב׳
 אימי ליי חלו מק או ואצו הנן אי רלו ר,ק קלי על הא זלקד׳ן ל,י ואלו הנן קאי על לא יפלה
 ולא קרא לאוס״נ. כתבו הוס׳ שס ל״ה רש״י גלים ו1״׳ל על המדרש קשה נו״י לאלה לבלי הבליח
 (לבליס סי׳ כ״ח) גסושו קאי אהה שכחוב למעל: ע״כ. והקשה למ״) דטובא אשכחן אלה לכוחה הוו
 לק רלא אמליי כלל זה אלא היכח שמזכיר ענייניה תחילה וחי-״כ מז;יל אחדים כו׳ לבל ילה שהוא
. לפעיל יפה הקשה הל״י שהרי אח״כ כתיב שס !יקלח משה  היומא למילחא ולאי קאי אללעיל ע׳ כ
 אל כל ישלאל כוי ופי' לבינו אבן עזרה שהי׳ הקריאה לכרות הגליה וכנ״ש אח״כ אתכ נצנים
, כוי ע״כ ע״ש. א״כ לפי המדרש לכ׳׳מ כנאמר ואל: ק],י אללעיל הי״ לו  כו׳ לענלן בבריח ה
 לכתוב כאן ואלה אבל הששא ־כתיב אלה דברי כבליה כוי משמע לקאי על בליה לכהיכ בתל הכי
 וז״כ כשמש לפע״ל בס׳׳ד. ומ״ש פול הרמי! שס שהתנא הקדיש פילוי לקריאה הגס שהוא מאוחל
 סמוך לשכיבה לסי לקריאה לא בעי כ״כ אור כפ לוי והוי מתני׳ לא זן נ',״ז [ומ״ש שם זו וא5׳ל
 זו הוא ט׳׳ש] ועיי׳ לקלן כוי ע״ש לפע׳יל אינו כן אלא ומשמע" לא מיבעי פילוי להוי לשות
 לאסול אלא אפי׳ קריאה ג״כ אסול שהלי בפילוי לא מהר שנים הגס ששניהם עסוק׳, בענין אחל
 ובקריאה כה״ג שרי וכמ׳׳ש לעיל ע׳׳ש ומשוס לחיסור פילו׳ כולל יותר מש״׳: הקלימו. ובל׳׳1 דבליו
 לא נהירא לפמ״ש לעיל שהתנא כירן החת לשונו הזהב גס בדיקת כוסות וקעלות והבחנת נגלים
 כי הילוי לשון הפרשה לתרגום כי יפליא אלי יפליש וזה אינו סמוך לשכיבה זוקא . ומה שהקשה
 הרמ״ז על הלע״ב גבי לא יצ״ח במחטו שסי׳ לע״ב החובה לו בבגדו ב!ה אינו לפי ההלכה לפסקי׳
 כל״:! באו״ח סי' ש״ח שי״ב ופסקי' כרכא דלא גזלי׳ גזל׳ג א״כ לוקא נידו אסור יש להלן
 לפמיש מג״א שם ס״ק מיו וס״ק י״ט לגס לל״מ במקום שדרך לתחוב בו בחול חייב והכלל הכל
 לפי הזמן אש דרבן לצאת כךגי-ול כוי עיי״ש וכזה ישבתי מה שהפסיק התנא בין חייט ללבלר
 בטעמא שמא ישכר. וינא לדורות שאין דיים בוה לבמחט בבגדו גופי׳ יש חילוק כאיזה מקום

ל לפ״ל מ״א שס סקי״ט וגס במנה; מקולות מה ש א״כ בלבלל : מ  ב
 פרק ב מ״א חוסי רע״ק אות כ״1 הקשה על לע״ב אם הטעם משוס שמא יניחנו ויצא א״כ
 1 נמה אין מדליקי׳ בהם בחנוכה כו׳ וכתב סהיי בחידושים אס משוס שמח ימס למה

 אסור בתנובה בשמניס :ריחן רע אלא מ:וס למותר להשתמש לאורה וא״צ נר אחר כו׳ הא
 ליתא ומימלא זו היא ד׳ ר״א על מיני׳ קמייהא כלא הוזכר בה שדין שליחו רע ומזכי־ נמי
 פתילות שלא הוזכרו במתני' כתריישא ולדבריו נימת זמיירי נמי נ־ רן שליסה דמהני* ב׳(אסול
 בחנוכה וזה ודאי שרי בחנוכה אפי׳ אי אשור בגל ערלה והמאה של בב״ח שהובא בלץ״ח םי׳
: נינהו יבל שמן - :  תרע״ג ס״א בגא:״מ ושע״ת סלךא בשם שו״ת ש״א ע״ש כיינו מכוש דאי
 שריפה מותר בהנאה. גם מש״כ ל:;״ל יותר ל־-שהמש לאורה א״צ נר אחר נשבה כוי לא יהכן זה
 להפיסקיס למינות נ״ח היא על פתח החצר מבחוץ עיי׳ תוס• כ״א ב* ל״ה מצוה ובאו״ח סי* תרע״׳א
 ס״ה ונמ״׳א שס ויש ג״מ למהדרין א׳ מהדד ין מן המהררין אי מעיס שמא יגימנו ויצא אסול
 אפי׳ רק נל א׳ משמן פשול או פ-,ילה אבל אי משום שמת ימה חין חיסול רק בכולם פסולים
 כמ״ש ארח סי׳ לס״ל ל׳א נהג״ה ע״ש. גםהפרמ״גלן״ח שס הקשה קושיחלט״ק הנ״לגס הוא
 כתב כלכלי שאין נ׳׳ח הדולק בחון עולה לנר שנת ונם כלכלי דאמתני׳ קחי ושש לא הוזכר
 איה״נ כוי ע״ש: מיה תוס״ לע״ק אות מ״ח הקשה טל רש״י ולע׳׳ב שכתבו שהוא מתכוון לעשותה
 פהס עכשיו כי׳ מ״ש. לפע״ד אילו היי כינת לש״י ללא מהני מה דניחא ליי לק כונה דוקא הי׳
 לו לכתוב זה בדיבור הקולה ד״ה מ״ש רלא ולאי לבא רק לאפוקי מפירושא למעיקרא כל מוקמ״
 כל״ יהודה הפי׳ הוא מפני שהם עושי' סחס מחחלתה ועומדת למור ולהחזיר בה אור ואינא
 בנין במ״ס כו׳ אבל השתא למוקמי״ כל׳׳ש הפי׳ הוא שהוא עושה עכשיו החם ועיקר בונת לב״י
 לתי' עכשיו וממילא כיון שחס על פתילה שלא הבהבה מסתמא רוצה להדליקה עור כפעם הוי
 כמתכוון לעשותה פחם. רק על לשון רע״ב תפול יותר קושיהו שהרע״׳ב כתכ זה על ליבנת למחני״
 ועדיין לא כזכר דמיייי בצריך להבהבה יוכן למב״ס כסיה״מ פס מבואר יותר רכעי׳ כונה ממש

 להכהב מה שנשרף ממנה בכלי כתתיל יכה כוי ע״ש :
 פרק ד מ״ב טומנץ גכלחין ומ:ילטלץ אותן בגזי צמל ואין מטצטלין אותן ביצר הוא עושה
 י נוטל כוי. עיין ב״ב ד׳ י״ש ע׳א למל לב יוסף לפי שאין דרכן של בני אלם להפגין
 בסלעים סילק־ לא תני הכא סלעים אמר לי׳ אביי וכי דרכן של מ״א להטמין בגזי צמל ולשונות
 של ארגמן להניא טומנין בגזי צמר כוי קשה למה לא מייהי ממתני׳ גש קשה למה מםייס אכיי
 כל הברייתא להייבו ואץ מטלטלי,׳ אותם ודוחק לומר משוס לחיי טומנין במתני׳ הוזכרה רק אצל
 שלחין להא ודאי קאי גס על גזי גמל. מיהו יש ליישב משום לתני במתני' כיצד הוא עושה כו׳
 מחלוקת לאנ״ע וחכמיה ואגב דקתני מומנין כשלחין חני׳ נמי דינא לגזי צמר להורות איר יעשה
 מי שממן בהם הגס שאין דלן להטמין בהם מש״ה מייהי הנלייהא דשס ליכא לחלוצי הכי מיהו
 גם מהבריי• אין לאי" לדילמת מיירי בייחלן להטמנה לכל עיקל שאין לרך להטמין מ״נ לפי
 שעומדים הם לסהולה אבל בייחדן להטמנה ולאי משכחת לה כלאי' ב;מ' שבז ל״נ ט״כ מש״ה
 מייתי סיפא דבלי" ואין מטלטלי!־ אותן ואי ייתרן להשמנה אמאי אין משלטלין אותם כיאיי״שם
 דבייחלן להטמנה לא איילי ראב״ע וחכמי: בכיצל הוא עושהאלא־ע׳כ בלא ייחלן שאין ללך להטמין
 נהס א״כ קשה ליחני נמי סלעים ועי" שבת למ״ח מ״א חוס׳ ל״ס וכי הקשו ג״כ על אב״ לשם

 כעין שהקכילי על יביי להכא:.
 פרק f מ״ב תוי״ט ל״ה והסותל ולמ״ש לעיל דבשי׳ מתיל עמל״ק חע״ג ליש קסר״ שא״ח כו״
, הפילות 3׳  באמת בובת התוס׳ לגבי קורע ומיחק הקליעה והמחיקה צריפי' שיעול כ
 אותיות עיי' לקרן פ״ה כ׳ מחק אות גלולה ויש כמקומה לכתיב 3' חייב וזה חומל במוחק מבכותג
 וגס צריך שיתכוון לתיקון כפי השי שיל לחפירה וכתיבה וכ״כ מיימוני ה״ב פ״י ה' יו׳׳ד גבי קולע
 ע״ש א?ל מכנה וסוהר ומהיר אין נהם שיעור מש״ה לא תני נהו ע״מ לה״ז מה לנו בקמר נ״פ

 ילי־י׳ני ע״מ לקשור קשר של קימח כיון לנההלה אץ לנו שוס ;״ד כזה ו/׳׳נ 3ם*ד.
 הרק

 מסכת שבת
ק א מ״א הושי חלשים כתכ לאשמעי׳ מתניי הוצאה לזמן מועט ללא חימא בו׳ אין האמת ר 3 
 ־ כדבריו לגעה״כ מחן לעני בלא חנאי שיאכל מיל כי דרכו של פני לקבן על יר מהרבה
 נעיב ולהביא לביתו ישם יאכל עם ב״ב הכל ביחד לשובע נפשו גם מש״ה דבמשכן הי• הוצאה
 לזמן מלוכה ליתא אלא כמ״ש פני יהושע כאן מהילושלמי כי במחנה לוי׳ שס היו יושבים גיזברים
 ומיל שהביאו איש איש את נלבתו היו הגזנליס מקבלים מהם ומניחים אותם בלישכה מיוחדה לוה
 כו״ ע״ש הרי לקרא למשק לילפיי מיני״ שלא יוציאו הנדבות מבתיהם למחנה לו״ ה" לק לזמן
 מועט. ולפי הירושלמי מהאי קרא גופי׳ ילפיי נמי הכנסה והיינו מה שהגזבלים נוטלי׳ הנדבות
 ממחנה לוי׳ ונותנים בלישהה עיייש ונס בזה לא ראה היטב התו' חלשים שנתב ראי מקרא דאל
 יצא הוי אמיכא ער לאיכא הוצאה והכנסה להיינו הכנסת המן לבית כו׳ שהלי משה לבינו כשסזהירס
 ילע שלא ימצאו מאוריה ומה יכניםי אל כלים ריקרם א״צ להכניס כי לא כי׳ שם גניבה. ומה
 שהקשה הת״ח על לש״י ורע״ב למד לי הנחת חפן בל״ס גבי עני הא הנחת ידו כהנחת חפן חינה
 קושיא כי לש״י גלים בגמ׳ ל״ ג׳ גופו נייח ירו לא נייח ולא גלים ידו בתל גופו גרילא כגי׳
 התום' מ״ש. וב״ה שמצאתי כלבלי בפני יהושע מ״ש : מ״ג לא יצא כו, הקשה הפנ׳י מיט לא
. עוד הקשה י  מפרש טפמא ללא יקרא לאוה״: שלוח יטהכלמפלש טעמח ללא יצא ולא יאכל כו
 הוס׳ לע׳׳ק אוח יו׳ד כיון רמעמא ללא יפלה משום שמא יטה למה שני כליו וכן קשה למאי דבעי
 הנמ׳ למימל טעמא משום שמא יהרוג ול״א היא לאמר כינה כגמל למה תני כליו הא אפ" ראשו
 שאין שם פרעושים אסול לר״א ע׳׳ש נחו* לעיק. עוד קשה למה ל׳, לגמי למימל ריא היא כיון

 לתני כליו ששם מצוי פרעושים מצי אתי נמי כרבנן וב״ה שמצאתי קושיא ;ו במהרשיא. לפע״־הכל
 מיושכ למאי רמס;״ טעמא שמי׳ט האי צא יפלה פירושו כיעול כפילש׳י תלגום כעלחי פליתי
 ופילושו נמי הפרשה והכחנה כמו איש כי יפליא.ובלבלי חז׳ל מופלא סמוך לאיש והיינו מה ראמר
 לבא בגמ׳ לי י״ב אפי׳ להגמין בין בגדיו לבגדי אשתו או בגדיו ובגלי הכילו כמ׳ש תוש׳ שכ
 ל״ה אפיי מש״ה תי.י את כליו הי׳ להפליש שלו משל זולתו ולהס״ד ג׳כ א״ש לפימ להילן מהלש״א
 למשמע ליה מתני׳ אפיי מפלה מכניס לתור אסיר משיה מ!קי לה כל״א כו׳ ע׳׳ש לפ״! צ״ל מה
ס לרבגן אסול  ואמרי' ל״א היא פי' לל״א נמי היא ומיני' תני לצדדי! במפלה גם מפלעושיס נ
 ואס מכניס לחוד לק לר״א אסור משיה תני כליו לכלול שניהם ובאמת אין הריגה חלובה להפלאה
 שיש מלילה ביניהם כדאי׳ נבלי" פלוגחא לרבנן ואבא שאול לתיק שרי למלול ולחיש אסורע״ש
 רש״י ותום׳ לפ״ז לא מצי למימני שמא יהרוג אלא שמח ימלול ומלילס אמו שמא יהרוג וגס בזה
 אין הפירוש שוה ללרמן האיסור משום פרעושים ולר״א משוס כניס מש׳׳ה לא הזכיר הטעם כלל.
 ובחמת גם לדנסקכא ללאור הנר אתרוייהו קאי אסיה אשור לפלות גם ביום את גגריו שמגויין שס
 פרעושים אס מטין לזה לכלות מפלעושים יפ" אס לא יהלונ ולא ימצול כי הצילה בלבל שאץ
 במינו ביצול אסול מללבנן כראי' נארח סי' שט״ז ס״ט שחוסל נפרעוש צידה ומלילה והליגה
 אס לא נמקוס נפלא ע״ש בנף׳ז סק״ח וסק״ט ובמג״א שם ואפי׳ הריגה לכנה אסור בבגדיו
 אטי ••ליגה ־פרעוש א״כ לא מצי למיחני שמא יטה אבל גני לא יצא החייט כוי הנם דבמחליקת
 שמיי״ ל״מ וליי די״א ע״כ לפליגי כאומן דרך אומנותו אי חייכ אי לא ילר״מ מוחל אס תחובה
 ננגדו שאפי׳ כשבה גופא הוי שבות ועם חשיכה הוי גזירה לגזירה ולליי אפ" תחובה בכגדו
 רסיל זהו ללבא אבל ליביי דמחמיל בהוצאה דשבת צפי שמלאכה גלועה היאכמ״ש השוס' בליש
 מכילתין וכמ״ש תום• י״יו בי ד״ה אמר אגיי מ״ש אפיי לר״מ אסיר אפי׳ עם חשיכה אפיי תחוב
 נבנדו ט״ש אפיס מוכרח למיתני הטעם עפמ״ש חוס׳ בריש מכילתין להוצאה בסדר ח׳מ היא
 אחרונה והתנא הכא הקדימה כשביל הסדר בל ע״ש ישבת לתני לא יצא החייט כו׳ ע״ש . ח׳כ
 מוכ־ח להזכיר הטעםדחיםור הוצאה ועוד משוס חידושא שכתבו היזום״ ד׳ י״א א׳ ל״ה שמח לאפי׳
 אי לא גזלי׳ נציג ודכא ס״ל בםפ״כ דב״ק הכיר בה ושכחה לעני! שבת פטול אפייה חייבי׳ שמא
, נ«* אשמע׳, דחיישי׳ להלגל עיילה אעי׳ג דאיכא  ישכח המחט כוי ע״ש וגבי לא יאכל הזב כו
 דיעית כיון לציכא שיטי וזהו לבון הלגל ש" נהלגילו גלי שינוי ןלמסקנא יפי׳ איכא גס שינוי
 אפול. עור לשמע׳, מה דאי' בנליי׳ אמר ריש ב״א בוא וראה עד היכן פרצה טהלה בישלאל כוי
 וזהו מפני הרגל עבילה אבל טהול עם טמאה לא לגילי בהללי שכולן אוכל״ חולין בטהלה ומה
 נעמו נזה לבלי הגד״א ;״לי ששיי מה דאי״ בגמ׳ י״ב ב׳ כמה גרוציס ויחשאמלו לא יקרא לאוה״נ
 כוי פי' שלא גילו הטעס שלא יאמר כל אחד אני אקרא ילא אטה כאשל אני אמרתי וכמו שהי׳
 בשלמה המע״ה שאמר אני אלבה הו׳ ומפני זה לא נתגלו טעמי תולה הלחי׳ במדרש. ובזה אמרתי
 לפרש מימלא ללב יוסף הילכתא לכהי לש בתא שאמר זה עלמה לתר ריח חייב אלס למשמש
 ננגדיו ע׳׳ש ע״ח והלא שילי חילי הלנות יש במוקצה וכמו כן נהטמנה וכמ״ש המאילי ליש בינה
 שיש חמשיס מיני מוקצה כו׳ ע״ש אלא ללמפמש שייך רק כלבד קטן ומשהו הכרוך ומונח בק״ז
 בבגדו וכמ״ש רש״י שם (ויש שם מ׳׳ם שבחוכ כרוך בשום ונ״ל כרוך ט שוס דבר כוי) ואפי״ חם
 יוציא בשבת ליכא חיובא מדלא חשיב ואפיה חייג למשמש ע״ש ע״ח הרי דגזרי' גל״ג גבי שבת
, שיג סי״ח אפ״ה  וזה לא מנימ כשאל חיסורי תולה ואפי׳ לדידן דלית לן רה״ר כמיש המחבר סי
ח ס״ לנ״ב ס״ז במג׳/א סיק כ״ו עיש ויש צומל ר י  חייב למשמש שמא יש שס דבר מוקצה כמ׳ש ב
 שנם 1ה נכלל במה שאמל הלכתא לכתי לשבתח כיון שנוגע לדיני מוקצה. הלי כא; ג׳ קולוח. עס
 השינה. פחות מכשיעול. מימליון* מוקצה לרבנן ואפיה הזהירו מע״ש שלא יה" א:לו כשבת . וני׳ש
 ת״י בחידושיס להקשות מ״ט חני במתני' חייט ולבלר לרמב״ס למפרש בנקיט לי׳ ביל" נוי וכ״כ
 אויח ס״ רנ״ב ם׳ו ושם כחב אלם. יש לומר כמ״ש תוס׳ ריש מכילתי׳ שמתחיל כהוצאה שהוא
 לכר הוה ורגיל כוי ע״ש . ה״נ נקטה מתני׳ רכל ההוה. עוד י״ל דאשמעי׳ אשי׳ חייט שדרכו
ח והשתא נקיש לה בידי״ אפייה ח״ש״ שמא ישכח ויצא ומיש הל״״י ג נ  תמיד להיות המחט תחובה נ
 כס להיכיח מתפילין לכל מילי אסול לק תפילין שלי מלחייב למשמש בהם כיש אינה לאיי״ דחילוש
 גדול יש בתפילין בראשו ובזרועו צלמב״ס לפסק כרכא 'בשאר לבליס שלי להוי גזל״ג אפ׳יה
 נתפילץ היי אסור אי לאו לחייב למשמש מטעמא דהש״ז שם סק״ח ללא הוי גזל״ג לעשיית צרכיו
 של אדם זה דרכו תמיד ונלין לחלצם ואתי לאחויי ד״א כלהיר גס מ״ש שס ת״י נשם גנו להשיג
, רע״ק אות יו׳ל םלביח לח אסר בלבל לפוח רק אס כי פולין גיחל אבל לא אם אחל  פל הו
 מפלה חבירו וכמ׳׳ש ט״י ם״ על״ה סק״ג כו׳ ע״כ ע״ש. לא לאה משיכ הסלמ״ג וממה״ש שם
 שהמג״א שם ס־דל וסיףס חולק על כט׳׳ז וסוכר להב״ח אוםל ככל ענץ עיש. גס מ״ש
 דמ״ז להשיג על לע״כ שכתנ ללנותא נקט זנ וזכה שהתשמיש קשה להם כו׳ מהבריי' ררשנ״א הנ״ל
 שהיו אוכלין חולין נמהלה ולח מצי למיחכי מהול כו׳ אינה השגה דעכ״פ ה״מ למיתני ממא עם
 ממאה או נילה מ״ש מקט זב וזבהוכ״כ ת״ישס. גם מ״ש ת״י ונקט כליו לרבותא ללא שלי׳
 משוס כבוד הכליות כו׳ משמע מזה שיותר יש היתל כשהם על בגליו מלמעלה והא ליתא המ״ש
 יע"; כי׳ כט״ז סק״ח נשס הל^יש וסור. לעל סרבלו מבחין אסור אפיי להשליכו לאל; כוי עיי״ש



 מועד אי הן
 מל־גא תני ואס גם נשביל ישראל כוי ש״מ לצורך ישראל וגוי שד גגי נר וכבש כו״ תמוה שהיי
, שהביא מדלקמן ד׳ קריא ע״א דמ: . גם הראי, ס  גם במים דמודה לי׳ למ׳׳א ג״כ לא תני ג
, מ״ש ליהא. הדח דכמה משניו־ז  ראיי׳ מייתי׳ לרב ממהצס עמ״ח דילמא לאו משוס ספיקא אסור כו
 נשנו שס ככה״ג רגכולהו מעמא דמע״מ משום ספיקא מסתמא ס׳׳נ משוס ספיקא ועוד למס ליי
 למיתני תרתי רוב ישראל וגס מע״מ לימני מע׳׳מ וכ״ש רוב ישראל אלא ודאי דללו חד מעמא
 להרוייכו וש״מ למע״מ משום ספיקא אסור. אח״כ מצאתי בקול הרמ״; שכיב ג״כ כמ׳׳ש במעשה

 דר׳ג אלא שלא הזכיר הגמרא גס לא הזכיר דעת חביי נרש :
שית התום, ד״ קל״ד מ״ב ל״׳; מל ול״ש שהקשו  פלס יט מ״יו תוי״׳מ דיה מל ול״פ. הגיא ̂ר
 1 הא מרישא ידעי׳ ל; ט׳ לפע״ד יש ליישב עפ״מ דאי׳ גיר.־ סי׳ רס׳׳ר ם״ו שיש

 חילוק כץ אם נמול פ״א כהלכתו או לא שאס נימול כהלכתו אפי״ נתכסה אח׳׳כ רוב מנורה
 מרא%רייתא א״צ תיקון לק מדרבנן מש״ה אס כעח קישוי נראה מהול א״צ חיתוך רק דחיקה וקשירה
 ע״ש נלג״ה בשם ת׳־-״ל וגש״ן ס' קי״ב ובנר! סי' ק״פ זבנקי״נ שם עיש לאפי״ נלאה לק
. י ^ ר  שליש עמרה א״; היתוך ומתני• לגינין המעכבי׳ אה״מ מיירי שעויין לא נימול אפי• פ״א כ
 והיינו לתני במתני׳ ואס הי• בעלגשל משקמ מפני מ:״ע ובג מ״ מיי זי עלה מימרא לשמואל
 ובליי' לרשל׳ג רפליגי בנראה ואינו בראה ע״ש . משמע רק מפני מיי״ע ולא מדינא וה־.יקון יכול
 ל יות ע״י קשירה רם נראה קצת עטרה בקישויו וא״צ חיתוך לק אס אין נראה כלל אפיי בקישויו
 ע״ז אמר שזהו רק חס נימיל פ״./ כראוי חבל ניל אפי׳ חתך כל עור הערל־י לק שלח פרע הוי
 כאילו לח מל והוי השתא ערל לאוריי׳ אם נתכסה מחמת שישרו רך ומדולדל או כהוא בעל גשי
 זהט״ו שה קי:ה בזה וכתב הי לפעמים ידמה למוהל שפרע ובאמת ל״פ כי יש עור דק כמו שליימ־ל
 ומרע אותו ועיקר הפליעה קיימת כוי נרש. וי: ל:עמים וה במתני' שכל זמן שלא ידע בבירור
 שפרע כראוי הוי כאילו לא מל וג״מ לאס ח;ל ונתכסה אח״כ כמ״ש בסייר. ועי׳ ה״י אות נ' מ״ש
 על גשר החופ: שהקשה הא עור כואותיר׳ן דמיירי בעור הפריעה שיש לפממיש ש:יס ארד דבוק
 לעטלה עד שנראה כבשר פטרה כוי ובזה נדחו לגרי הה״ד בתירוצו טל קושית תוס׳ הב׳יל מישא
 מיילי בעול הערלה מש״ס אשמע" כוי ועי׳ יבמות ד׳ ע״א עיב הוס' ד״; סו!: מלל כשם ל״ש
 לביבמות מיירי בציצי׳ של פריעה ובשבת מיידי בציצי' דעללה כו׳ ע״ש ובזה נדחה מה שהשי;
 למ׳׳ו על תוי״ט שכהב דה״א כיון בלא ניתכה פליעה לאברהם אע״ה לז ליעכג קמי׳ל והקשה דאי׳:
 למה חוזל בשבת על ציצי׳ המעכב׳' הו׳ ולק׳׳מ לפי מ״ל ובאמת צ״ל שגס התוי״ט כיון לתי׳ כל
 י.״־, לה״' זזקא עול העלל־־י מעכב רלא שלא כתב זה גפיי ועי׳ מזה שז״תח״ש יו״ל ת׳ רמ״ט באורך:
 פלס ב״ב מייד קול הלמ׳ז כתב דמעס הל״ן אינו מספיק לק על היהל םיפוג אבל לא היתל
 1 הבאס כוי עול כתכ לאלונטית א*נו חושש לשלייתו כמים כמו הן דלעיל מ״ח ע״א

 עיי מגיא סי׳ שיא ס״ק ניס כתב טעס הל״ן גם להיתר הבאה ומיישכ בזה דבלי המרדכי שאוסר
 לטלטל גגל שנפל עליו מים כו׳ עיש. גס מש׳ כ לאלרטית אינו חושש לשריי׳ לתא כי עומד
 הוא לםיפוג סע פ אחלת וליילש אחר ודאי צליך שיה״ נגוב היטב ולא דמי להך ללעיל מ״ח ע״א

 למיידי כבגל המיוחל לי\ות מונח אפר־א לכובא המיל כמ״ש לפ־י שם עיש :
 פרק־ כ״ג מ׳׳ג על תוי״ט דיה כלל כתב למ״ז כדי נסבה דאפ" במלאכה לאורי,״ שלי כוי
 1 לא ילענא מ״ק אטו החשכה מלאכה כיא רק שלוא מחשיך כשביל מלאכה לאוריי׳

 ושידוך תינוקות יש בו איסול דיבור ואשמע" לשרי בשב ל שהוא הפ5י שמיס ועול כי אגא שאול
 למר כל שאני זכאי באמירתו לשאי חני להחשיך עליו ע״ש א״כ מוכלח התיי׳ט להביא היתר ליבול
 בחפצי שמיס: שם ט״ד הקשה למיז מיש למפרש מיצי למה ולא לכלה כוי עיש יש לומר לעסק
 כלה הייט למיגז לה אםא לגמא כלא" בגמ' ל״ ק׳נ ע׳־ג לאל׳כ אפ" כשביל אחר שרי שאש יש
 גורגני׳ כו׳ ע״ש וכן חליל״ הוי עסקי כלס ומת כלא" ברס״ו לב״מ מיש והס לאויים להלכה חתנים
f וכלות משא״כ ארון ותכריכי' שעשוי" כמוהו ואין ראוי" למת אחל והיימ לתני להביא לי לו לייק 
 אשמעי' דאפ״ה שרי להחשיך בשביל אחל ומה לתני להביא ובגמ׳ מוקי לה למינז לי׳ גלימאע״ש
 עי׳ למ״ז מ״ש כזה . עול יש לושל עפ״מ דאי׳ כ«״ק פיא מיו קויימ ל״ה ואלון כשש הל״ן
 שאין דלך לעפות ארונות ללוב מגיש כו׳ ע״ש. ונס בזה מדוייק להביא לו ארון לו לייקח
 אשמע" לאפיו: שיי להחשיך בשביל זה כי כל הממהר צ;וציא המת היז משוגח כשביל פאסןר
 להשהותו אס לא לכבודו, (הכי אשמע״ אפיי אלון כבר עשוי ולא מוחםל לק הבאה . והשיהוי
 לק זמן מועט אסיה שלי החשכה בשביל זה . מיהו בתכריכי׳ מיידי בעשיית״ כי כיכי דחיתי הדוק
 שפיל הא לאחר לסור כדאי׳ בגמ* שם ע״ש, אגב אולחא אשייעי׳ לפי' אס המה אדש חשוב

 שעושי׳ לו אלון ובודאי ילינו אותו לכסלו אפיה שרי לההשיך למהר עסקי קבורתו:
 פרס בך מ״ןץ הוי׳׳ט ד״ה ופ־קקי' המה על פיי-״מ לרמנ״ש למשמע מפי, לאפי׳ ר״א רפי״,
 י מולה כו׳ לפע״ד יש לומר להי׳ קשה לדמב״ס מה שייך מרבליהס למוט הא פליגי
 בי״ ל״א ורבנן לעיל פי״ז והלכה כחכמים ללא כל״י נהחא בגמ' קכ״ו עיג ופסק כר״א וכן
 בעירובי' פיי מ״׳א הלכה כר׳ יהודה למהיל נגלל במדינה לזה כתב בזה״ל וסוקק** את המאול
 הוא שיסתמו את החלון שממנו תיכנס האורה בכלי מן הכליה אבצ לסתמו כבגד תלוי כמו לסך
 כגל נתפלש דינו בפי״; כו• ע״כ פ" לשס אשי׳ לחכמים לכנ״פ בע" קשור לתל מ״ר לעיל קנ״ו
 ע״א ולחד -מ״ל קשור לא בעיי אנצ לחוקן לכך בעי׳ בכרי שיה" עליו תורת כלי כמ׳׳ש חוס׳ שם
 ד״ה והמונח לבתלהי פליגי ל״א ורבנן באיסור טילטוצ ובהוספת אהצ כמו בנגר הנגרר לאסל
 ל״א משום טילטול כוי אבל טפיח שהוא כלי שלי ל#מיס ללית בי׳ לא חיסול אהל ללא מבטל לי׳
 ולא איכול טילעזל וכ״כ למכ״,׳ במלחמות שה לאש" מ״ל דבעי' קמל גס לחכמים לא משום אהל
 אצא בכדי לשוויי' עלי׳ חולה ;לי כוי ע״ש ואה״נ דמודה למב״ם דלי ח אוסל אפי׳ נטפיח משום אהל
 הגם ללא מבטל ל" הא מינינו בסוכה כ״זב׳שלאלצה לפלוש סדין בכוכה מפני הממה הגס^לודלןי

 לא מבטל ל" גסוכה מפי מטפיח בחלון כמ״ש הוס• לעיל קניו ע״ב דיה ומדנליהם ט׳?1;

 מסכת עירובין
א מחלוקת ליי ורבנן אמרי׳ בנמ׳ אליי א״ר חכמים לא למדוה אלא מפתחו י  פרה א מ
 1 של היכל וכו׳ לא למלה אצא מפתהו של אולם כו* קשה מ״ש לאמל כלשון שלילה הי:

 לו לומר חכמים למדוה כ1׳ ור״ למלה כו׳ עיק לפליך בסמוך והא כי כתיב האי כמשכן כתיב פי'
 לש״י ושם לא ה" אולם ומשני אשכחן משכן דאיקרי מקוש כו׳ ואלתיה הא דארי׳י א״ש שלמים
 כשחטן קולס כוי והא כי כתיב כהוא במשכן כתיב ופי׳ ר: יי ובגית עוצמיס מ;״ל אל^ אשכחן כו*
 קשה טובח מאי אילמ״ למימרא לל״י א״ש מזמתני׳ למקשי׳ עלה ג״כ הך קושיא וכל משכח קרא
 למשכן מיקרי מקרש ומקדש איקרי משכן הו •צ״צ להוכחה מלל״י א״ש. ואמרתי לפרש גס״ל כי כיכי
 דלת נימא דל״י גמל מפתח מלניס כלא" גגמ׳ ע׳׳ב מ 0 פלי; ברוחב שהם גבוהים הרגה ואץ
 רהבים הלבה ורג:ן יצפי מפתה אוה׳׳מ ברוחב שהי׳ רוחב עשר זצת הי׳ צו גיפישי כמ״ש תום* מ״ל
 ד״ה ליכעי ע״כ ומה שאמו יןתל מעכל פתח הוא לפי׳ אס הוא פרין במילואו ול«בה יצפי לבנן
 מפתח שעל כחצר שה" גוגהו עשרים לסי שינוייא בתלא וצפי רגילס£ ההיא משפת קלעים
 ולמט: אם בן הי׳ גובהו עשרים במ״ש לש״י שס ל״ה משפת עיש לזה גא ליי איל לומר ̂ל כן הוא
 א$א לבנן ילפי מהעצ וליי ילין- מאולם כ־אמר הגמ׳ ע'ב פתה שה׳׳ח אירך פתח סהמא לא ו,יקדי
 וליי לח יציף מלמל;ים שיי! שיעור לגוב:ן וכדאי* בברייתא עיב על מחה כמה לזה אשמע" ל״«

 א־׳ר

 50 אהבת םלר
׳ להא מין חגב הוא  פרס ט םיז תיףל כקשה עצ רע״ג שפי׳ צפירת כרמים עוף שמצוי ט
? אץ זו שיא דגפ' שמיני ס״ י״א ס׳ כ׳ כ״א נאמר עוף גם פל x5 ע״כ וכן בככורות 1 

 ד י ע״ג אתה אוכל מה שעוף ממא משריץ יכול חף דבש מזין והצרטץ ופי׳ רש״י שם שהוא
 מין אלבה מ״ש ולקמן לי נן׳ו ע״ג פי׳ רש״י שהוא מין חגב פ״ש ועי׳ מש״ל ה• מ״א פ״א

 הכ״א מ״ש בזה ועי׳ בכורות שם תום׳ ד״ה הגזץ שם מוכח קצת כתח׳׳ל עיי״ש:
ה הוי״ט ו״ה וכן הקשה ללע״ב אדרע׳׳כ דכפ״ט נרו פסק דלא כרי יהודה מ״ש. ׳  פרק י ס
 י להנרל יכ ליישב ע״פ הגליי׳ דלעיל ד' פ״ג ע״נ שאין טומאה גע״ז שהיא פחות מנזייז
 משום דאיהקש למת ע״ש יש לומר שבזה פםקו רע״ב ודמב״ש דלא בל״י כמה שמחייג גכ״ש והלי
 גס במת לל״י גופיי אם הוציא רק חצי זית ממת גדול או שלא סי׳ רק ח״ז בנית פטור לכ״ע
 מאיי בגמ׳ צ״ר ע״כ ע״ש הגם דבמ־ז איכא תרתי חשיבות טומאה וחשיבות קבורה ליש נר!
 ומשמשיי ויש לומר להז׳ט רלא פלי; ר״ש גס״ט גגי מקק ספלי׳ ומטפחותיץ היינו לחשיבי לחייב
 עליכם כה׳׳ש משום קלושה לילהו ודומ: לקלושת המשכן לפמ״ש תום׳ לקמן ל׳ צ״ד ע״א לעיקר
 טעמיי דר״פ לפטר מליכה שי.״צ לגופה משוס כל־ן מצימ זה כמשכן ע״ש שאץ כן שיטת רש׳׳י
 כאן חבל משמשי ע׳׳« מאיסי כמ״: רש״י ד׳ ע״י ע״כ ע״ש וסה יש ליישכ גם מה שמקשה תוי״נו
 לגרי רמב״ס אז־די והכ׳׳מ כיב ללמב״ס גמשמשי ע״י אפי׳ גשיעורא הכא לא מיחייג ע״ש
 גפח׳׳י מ י״ש הכ׳׳כ ולא שגי בתירוצי דל״גיל ובסבלת לש״י מ״ל מיושב למשמשי ע׳׳1 משוס רמאיסי
 טפי מיקרי אימ כשר ל-גניע ו',י משום אכולי מ:וומ ס להא מה״ט מחייב" ככזית ממת אי אפ״
רן ונבילה דטומאהן מד^רייחא משא״כ ע״1 מרלכנן . . שאני מת ו ל ״  ח״ז מזית לפי' גמ' מ
 כדאי' לעיל פ״ג פ״כ מ״ל ע״ש ומצאתי אח״כ סברא זו גת״י כחידושים בשם גנו הרכ״י מ״ש:
. י ו הוי״ט ריס ר״א כקשה על ר״ג ורמג״ס כפיי רלא במםקנא לכוחלת משום נוכעת כו  ע*ם םי
 לש:״ו יש ליישב דבגמ׳ ל׳ צ״ה ע״א מייתי ברייתא דלשב״א אמר משום ר״א אשה לא תעגיר
 סלק על פגי״ מפני שצוכעת משמע ומחלת לייו משוס צובעת לר״א דמתני׳ א:א משוס כותבת
 וטפי יש צ;ו צ0רוז לבלי ההבא רשב״א לליבא לל״א מדגלי למורא ליג״ח אליבא וי״יו וב״.;
 שמ;׳אתי שכגר קלמני הרמ״ו בזה ע״ש ורישא דכ.ייתא שם אמי רשב״א אליבא לנפשי' גודלת
א מחייג אפ" לעצמה כפיי רש״י ״  כוחלת כוי לעצמה פטורה לחכרתה חייבת וכיא ועת שלישית ה
 ורע״ב במתני׳ גמלת שיער ראשה כי׳ ע״ש ולרבנן אפי׳ לחברתם פטורה לפי הטעם שאין דרך
 בנין וכתיבה בנך ודפליך גגמ׳ ד׳ נ״ר ע״כ וכי דרך אריגה בכך היינו לעצמה כיון שאינה רואה
ק ה״  מה לעשת כ׳ אין ירי׳ כץ עיני״. אבל אי משום כונה ח״ש מה דמחייב ל״א צעצמ־ מדכהיב ף
 א׳ אה״צ כוי שקילעס השי״ת לחוה כוי ע״ש כי לא איש א' ולא חלו ב: ילים כקליעתה ואפ״,:
 קרי לי׳ בנץ ומתורן קונית הוס׳ שס ד״ה וכי דרך ע״ש שהקשו מקליעח ג' נימין דעני ולפי׳
 רש״י שם גבי קליעת נימין שכתב דזוהי אריגתו מאחר שהוא טווי כו׳ ע״ש בלא״ה לק״מ ע״ש

 ואפשר ;זהו ג״כ ה״ א׳ של תום׳ שכתבו דנבא בשיעל ל^ חשיב אליגה כוי מ״פ:
 פרק יד מ״א חוי״ט ד׳•: שלא לנורך כקשה על רע״ג ולמב״ם כלא כהבו ללית הלכתא הכי
 כוי ע" רמ״ז שכהג ובר חוש דהצורך משוי ליי מלאכה אפ״ מין במינו ניצוד כמו
 כהונאה ומחשבתו מחייבו בשיעורא זוטא כו׳ ע״ש. אץ זה מספיק לי-״כ כל פטור חבל אסור
 דשנת ממא ש^ס צריך לו חייב חמאת ומ: שהביא מהוצאה אורנה מצילו לעיל די צ״ב גבי מוציא
̂ג מקום ד׳ הוא דרמרי׳  על ראשו אפ" א״ מאנשי הוצל פטור דנעלה דעהו כו׳ וגני מחה ע׳
 לעיל ד״ ו׳ וו׳ קי־ג ע״א מחשבתו משוי לי׳ מק ס ע״ש ומה דמחייב מצניע נכ״ש היינו משוס
 לכנר אחשב״ במלם שהוציא וגס בזה ל״ש חולק ואמל לגס מצניע געי שיעורא עי׳ פ״׳־ז מ״א
 ודגמי ל* ע״•; ע״נ ע״ח ע״א וגס ליבנן איכא מילי טונא למיחייב בהוצאה גכ״ש מ" פ״ט מ״1
 פלפלת כ״ש כז״ ע״ש ומ״ש עוד לתרן קושית תו״׳טלאטו כי לוכלא כוי וסגי בשני עלים פ״ג ופ׳יי.
 זה הוי ניחא אי הוי כתוב גדבליהס טעמא רפטול שלין לצורך משוס מלאכה ש:.״צ לגופה אגל טון
 שכתבו משוס אין במינו ניצוד א״כ לא סגי לן במ״ש בפ״ב וה״י ל׳:לכה כל״י. גם מ״ש ה״י
 בי,ילושיס ללי״ש לא בעי׳ צלין ל:= ומתייב מקלקל בחבילה אמי י'״; ללש כז׳ גס הא ליתא
׳: הובל והביאו ראי" לזה  כמפורש בקוס״ ל' ק״ו ע״א 1״ש חון וכ״כ בב״ק ל׳ ל״.־ ע״ג ד,
 מגמ׳ ללעיל די ע״׳ה ע״א ומסנללרין ד' פ״ח פ״ש. זוהי סברת ל׳ יוחנן אליבא לל״פ ורכזי
, אכהו אליבא דר״ש ע״ש. ול־״י שמעי׳ טפי מל:״^ דהוי תלמידו. מיהו על  הירי הס סברת ר
 רמנ״ס יש ליישנ כי גפיי״מ לא ג!כר צילה כלל ב־ג״יו ומשי־ה ל ז נזנר ג״כ שסק הלנה ועל
 הר״נ יש ליישכ כיון דלדיליי פטורא דמתנ״ ליו משוס מלאכה שאצל״ג מב״ה לא כתג שאינה
 ׳הלכה. ומה שתירן הה״י קושית הוס' ל׳ עקיבא אות קל״א ע׳פ סגנו׳ חילץ ר׳ קי״ג ע״א ע״ש .
 זה לא יתכן רק בשוחט למכור לאחרים אבל לדידי' אללכה טפי ניחא ל" כיציאה הדס שהלי אפל דם
 הנשאר באברים יוציא לבסוף ע״י מליחה וגס מה שייך כאן לא ניחא ל" הרי בע״נ יוצא דס
 ע" ל׳ ק״ג ע״א ל״צ דעביר בדחגלי׳ רק לרש״י יש לומר הכי ע״ש וסי׳ חוסי שס לסטור משום
 מלאכה שא״צ לנושה ע״ש והלי הן השתא קיימי׳ לר' יהולה למהייכ בזה ומקלקל ליכא הכא. מיהו
 •ש ליישנ חושית לע״ק ע״פ מ״ש הוס׳ ל״ קץ הנ׳׳צ לל.״י צא חשיב תיקון צ?יך לכלבו וצאפ־־ו
 דאין לרך טזבול ולהבעיר בשביל לס ואסר כו׳ ע״ש הגס לבהא אמלי׳ לחייב בחובל לוקא בצריך
 לכלכו וכמ׳׳ש מיימוני הכא נפיה״מ. מיהו ב־ילוף הגמ׳ חולין ד׳ ח' ע״א ושוחט מקצקצ הוא ע״ש
 ברש״י הגם שהתוס, שם כתבו שזהו רק לגבי איסור הנאה מע״ז כו׳ ע׳׳ש עכ״ס בצירוף שהי אצה
 לי; מצי לחייב שוחט משום מפיק לק בחובל להוי מתקן 6צל יצרו ובי קושיות של הוי׳׳ט מתוח
 ח״א בחב־תה למה״ט פי׳ רע״ב עעמא משוס אין במינו ניצור כי היכי דחיתי מתג״ אפי׳ כל״י
 ולד כלישנא קמא לד״י א״ל בגמ' ל׳ ק״ז ע״ב למוקי לה בד״ש א״כ בזה גלי לע״ב לעתי' להלכה
 כ; ״י ועי׳ א״ר ל:-״ח ס״ שי״ו סקה״י בשם יראים ולקנטי לכל צילה שלינה אלא להבליח ההיזק
 ממט מולה ל״י ללא מיקרי צילה כוי ע״ש. מיהו למב״ס סובר כל״ק ע״י א״ר ט/׳׳ש המ״מ
 פיו״ד מה״ש כי"! ע״ש ולדיל״ התירו! כמ״ש לעיל. וי;" יפי׳ שעא לינורך שלא יזיקו כמ״ש
 הו״׳ט גשס ל״ן ולשחק גהס מיקרי ל:ולך וכ״ש צרסואה ול׳׳ש כה״ג מיק־י ה״צ לגופה פי׳
 בוי״ט פט״ו מ״ז 7״.; ועל עקרב. ומ״ש תוי״ט דרמג״ם בחיבורו לחה מתצ" מ:לכה כו׳ הלמב״ם
 כס לייק לכתוב שאל שקצים ולמשיס שיש למי.ן צילה וכ״כ שם שלא לצורך או לשחק גהם נו׳ וכ״ב שם
 הואיל ונתכוון לנול כוי ע״ש. יש לומל דמשנהיצו מ״רי שלל״צ כלל וככה״ג גס לר״י פטול אס

 אי; כמינו ניצול:

 פרק טז םיח נהלע״ג סוף מתני׳ וכב״ש תני לי״ משוס מעשה רר״ג כו׳ לממשה רב ע״כ.
 1 ננמ׳ לי קכ״נ ע״א א" וכבש למה לי ממשה בד״ג ר-קמש קמ״ל. ולא הזכיר מעשה

 לב. זנלפע״ד עס״מ לאמרי׳ שם דבמכירו אסור בכל גונא ופריך הח כ״ג מכירו הוי ומשני אביי
 כלא בפניו הוי לגא אמי גס:יו הוה כבש לאחל כצ״מ וכתבו התזס׳ ד״ה אמל אניי לאביי מולה
 לגל ל־ו׳ נ3׳מ וגבי ל״ג שאני שי.,' נשיא ושל וראש בספינה מש׳יה עיקר עשייתו כ" לכורך ר״ג
 כוי ע״נ ודו כוגת הגמ׳ מעשה לד״ג קמ׳׳ל פי' צ'ביי אשמע" שאס ה" בפניו אסול גבי לי׳ג
 ול^ אמרי, בבה״ג כנש צ•',׳ כו׳ ול־נא אשמע" לאפ" נפניי שלי אפי׳ ננשיא מי-״ע לככש ל'.׳
 כ^מ . ובגמ' יש צליכיתא לק למי.: לכ״א שמא ירנה בשבילו אנצ צרינותא דנל שניע״ב ציתא
 וככל עמל בזה הת״י אות נ״ב מ״ש ובאמת כיון לנר שרי א9יי מכירו אפ״ ציניי לנ״ ההוס׳
ח למימר «ר משוס הא* שריותא וכן גברייאא ש5 מזכיר לק ע3ביס ומים משום דבנל ־ כ  א״כ «

 וכנש א9י׳ «גי־« שיי *״ש. מיהו מ״ש הי׳״י בכלכלת שבת לץ מ• ל״•; ונעשה ל:שיג על



 אהבת סדי טיעי איתן בו
י ד׳ נ ר הוי כמו לזה בזריקה ול!ס בשילשול וללב שניהם אסולי' ובמ״ש הו ו ג  כשגת אגל המתיר. כ
י שם דייה כיון רלא נימא נ . עול הילוש מ״ש מו ל ת י היווש א ר ע״ש הי  כ״ל א׳ ל״ה ט
 כיון לפילות לא מבשל לגור הוי כמו עפר ועחיל לפנותו ללא מיין וה״נ לא יהי׳ גמפב
ה ס׳ שע״י הפילות כפתח למרפסת כיון לעתיל לפנותו קמיל ללענין זה כיון שאסור ליעלי ג ו נ  ה
א כתכו לשמואל הא ל ג ת ס  נשכת ממממ עומק הבור ושייך למרפסת וע״ש גהוס׳ ל״ה ה״נ מ
 לתני מתני׳ פחות מכאן לחצר לצדדי׳ הוא ריש ההוליא הוי לחצל לוקא ושחסיש הבור הוי חף
ף רף להצל ולומיא לכיפא כמופלגת להוי פי״ אף להצל כו״  לחצל לבל ללב אפילו ללש רוליא כ
 מ״ש לפ״ז עשה התנא יפה בעמו מה ללא כייל לדו ברישא. ומ״שלמ״ז לתרץ קושיה תוי״מ לכל
 עיקל חידושת לשמעי׳ ממאי דתני חזיי״ב ללא גזני׳ רילמא חסרא הוא לק השתא לתני ליי
ף קש: למה לי למיתר חלתי דאורחי' דתנא למימני י הוי כייל לכו בל ישא לא ג  ב.״׳נ אכל י
׳ תמוה דבשבת פי״א מ״ב תני חוה״ב והסלע לחולי, והנדה פריך שם בגמ׳  כמס מילי מילי כו
 צ״מ א׳ למה לי למימני חולית כבור ליתני בור לעומק וסלע לגובה כפי׳ רש״י ש: ולא אמרי*
ל כפירות מבל מפ־שי׳ ״  אורחי' לתנא למימני כמה מילי ותלוייהו לגובה ולאזקימתא דגמי מ
 חולית הבול שצריך שיהי׳ הבול מלא על ההוליא לכל כשבת ולא יחסרו ממנו עד ששב כמו
ט מ״ה תוס׳ ל׳ עק״א אות נ״ש הקשה על לש״י ולע״ב י : ע ה נ מ ר מ ס ח  לווליא שאין אלס מ
 ולבי׳ יהונתן איך כתבו נגל מסקנת הגמרא ל' מ״ב ע״כ לסבר נ״מ לילה בלא בעליס ל״ש
׳ כוי ע״ש: והת״י בהידושיס התחכס לתרן למאי לאמרי׳  לילה רק לגזרי* כי ליתי' אמו כי איר.,
: השי׳ הוא ס גבי ישראל כי ליתי׳ גזלו ביי לבג! אין הפי׳ דג!;י' כי ליתי' אמו כי איתי׳ אל  ב
 דרבנן גזרו שי׳:י' שמה לירה אפילו בלא בעלים כו״ פ״ש ש:שתבח כימו בוה מאוד אבל לא
ש י י ב  הוניל מניומ: לליבא ל• ש״י ל ש״י גופי׳ פירש שש לגזרי׳ ליהי׳ אמו איתי׳ כו׳ מ״ש: ו
ן בהגהה גקוללמ״; לפ ש מתני׳ מילי מילי המניח אה ביתו פי' ש־לך מביתו לבית אחל בעירו י  כ
 והלך לשבות בעיר אחלת כו׳ פי׳ או שנלך לשבות בעיר אחלה כו׳ מלא לרמתה דכ׳ימ וחל לרבותא
י לפ״ז תמוה מכ לאמל ל״ש אהילו הניח ביתו והלך לשבות אצל בתו כאותה העיל כו׳ ע״ש קשה ״  מ
וקא בתו לא הוי לי׳ לר״ש למימי אפילו הניח כוי ט מיילי ואי משום חילושא לז ה  הא ת״ק נמי ב
י הסיע מלבו כרגלי ל״ש אלא אפילו המניח א״ב מ ׳ הי׳ דלא מ ו  והאמת יש לפרש המניח ו ״ב נ
ה לגמרי ואפ׳׳ה אושר לר״מ וביותר אתי שפיר צפמ״ש לבי יהונתן דל״ש לא מהיל ללא  פירוש שמי
 בישראל כי כיון שהסיע מלבו שארית ישראל כוי לא ידברו כזב ולא יחזור כוי אבל גוי אשר פיהם
 ז״ש ולא יעמוד בזה יש לפרש מה 'והכי המניה א״כי־כו׳ אחר גוי ואחד יש: הל רום.־ פי׳ אמד. אחד
: ר ס ו  גוי מניח ואחד ישראל מניח. שאינן לומים בעזין זה ואפילו ישראל מניח שלי י־זור גו י פייה א
ס על תיבת מתוכה ועל שינוי לשון של חכמים ע  פרס ט מ״ב הוי״נו ד״ה וחכמים מרח למצוא מ

י ק  1 מדל״א ע״ש. לפע״ל יש צומי רבגמלא ליד א׳ איכא הרי ייוקימתי לישנח קמאי מ

ך כו׳ פ״ש ;!שיה  באגדה להם לרבים דרך נאותה חצר ול א לטעמי׳ דאמל לביס שביללו להם די
י שלהם שאומרים עד כאן שייך להם מש״ה  סבל ר״א דהוי ל ה״ר דמקום המחיצה שאינו ניכל כו
כי זה המקום לה״ל היא ואינו רה״י ללא שייך '  נקמ ר״א בלישני׳ מתוכה ללה״יאו מלה״י לתוהה פי
 לבעל'החצר אלא לל ביס שייך כי מה שביררו ביררו ורבנן נימי ליי״י כטעמייהו לנורות שזה אינו
 ש״יך לרגיש מש״ה אמלי מתוכה לל״ה להורות שזה אימ של לביס עוד אוקימתא דפליגי אי צידי
״ה אפילו איכא חיפופי ולא ניחא ישמישי׳ שס למי לה״ל בשביל  רה״ל כל״ה אי לא לל״א הוי כי
 האבנים ויתירות הנהונים שס מש״ה נקט בלישני׳ רהי״ת להורות דמיירי אפילו י-יכא דלא ניחא
 י.שמישי׳ להוציא משש לרה״ל או בהיפוך ולרבנן אכילו ליכא חיפופי לא הוי כריי״ר מש״׳ס נקטי

 ר׳יי״ר להודות לאפי לו היכא דניחא תשמישי׳ לבני רג״ר לא הוי כר״ם :
 פרק י מיא הוי״ט ל״ה ובסכנה כתב שהוכרח להסתיר היתר הולכה פחות פתות מר׳׳א שלא
 ׳ לצו חכמים לכלותה משוס כבול א׳ הסתל לבר כ1ר\' נשבת ד׳ קנ״ג ע״כ ע׳׳ש .
ו נ ת ו נ ס ג לי שטרי לב״ת ש.תירו פ״פ מד״א ו ז  וב:שנה ב׳ הוי׳׳ט ,׳׳ה נ״ש הקש: דר״ב ורמב״סי
ו לחבירו כו׳ ע״כ ע״ש . לפע״ד יש  לחבירו כו׳ ונקשה על רמב״ס שלח כתב גבי כיסו היתל למתנ
 לומר להאי הסורי מיחסרא הוא בלא הכרח כמו בכל הש״ם והיינו לפי מה שכתב כ ב״י נית״מ
ן לס״ו רהאי צא לצו חכמים לגלותה אינו אלא כשיש עמו גוי או חמור או חשו״ק איל מ  ס
י מצוה לגלותה שלא יבוא להעביר ל״א בלה״ל כו׳ ע״ש ו ה״נ הכא משום כזיון  בלליכא כל מ
 תפילין וראי דשיי הולכת פחנת פחות מל׳ אמות ויותר יש להתיר פחות פהות מד״א מלהתיר
ו לד-בירו וחל״ח כו׳ כמ״ש הלה״מ ה׳ שבת פ״כ ה״1 והכ״מ ה״ש פ״ו הכ״ב וזה ת׳ לכליהם  מתנ
ל במציאה פחות פחות מלי אמות וגגמ״ שבת שש אמלינן רוקא כיסו ט ה  שנשאל הרמב״ס על ש
 כוי ע״ש והשיב הולכה זו צינעא גדולה יש בה ולא מושא מילתא כוי ות״צ דבל אחר ולא ליש
 אחל לסעדו ולא יכיל בו אלס ולא יהי' נחפז ולפיכן לא נר־וש לו שלא יעביל ל״א כו׳ לפ״ז מה
ת פחות מר״א ומםתנרא הכי שהרי ו א כיסו אגל מציאה צא. קאי על ׳:ולכת פ־ ק ו ז ו ס  לאמרי׳ ש
ל שס היתר פחות פחות מל׳ אמות לש״ז ל״ש מה דפסקינן כ י  על מתני׳ דשם אמרו זה של f ה
ו לחבילו צו׳ ובכיסו ומציאה לא הזכיר זה היינו תנ ת מו י הנ  הכא בר״ש בתפילין וכר׳ יהולה נ
 משוס לברבר שאינו נחפז ובהול עליו לא היישי׳ שע״י שצריך סעד מאהלים ויכיל בו אלס יתבלבל
 דעתו ויהי' נחפז ויעביר ד׳׳א בר״ה והיימ לוקא רגיש וכ״ש תפילין נ שוס למצזה להצילם מבזיון
 אבל כיסו ו״ציאה שאדס בהול ע״מ אפילו במציאה 6י אתי לי. יי או כיכא שלא יוכל להחשיך'שפי
ו להכירו כו׳ והכא במתר׳ ת״ק אוסר בחל״ח משום מ מ  שריי שחות פחות מד׳ אמות מהיתר ד
ק פחות פחות מדי אמות ול״ש סבל בהיפוך ופסקו כר״ש במה שמתיר  ראוושא מילתא ומחיל ל
 בהל״חאנל לא במה שאוסר פרות פתוה מל׳ אמות שהרי התיר זה אסילו בנ!ציאה ולסברת תוי״ט
 דחצ״ח עדיף אס יש עשו חברים לק בדליכא חבלים אז שלי פחות פחות מד״א קשה על הטור
 א״ח סימן רם׳׳ו שהקדים היתר פחות פחות מל״א מהיתר דחל״ה ועיין ל' צ״ז ב׳ תוש׳ ד״ה
ם שותפין בו שרי ט״י כיהנו ל ו ט י - ש אס היו שם חברים ו ״ ; ל ק י  ר״ש כתבו דגבי כיסו נמי נ
ס בכיסו לא שכיח ג ומשוס יב:-ניאה לא שייך כ״כ שיהו כולה שותפין ו  לחבילו כו׳ ע״ש׳
ס משיה לא הזכירו היתר : הס בדרך עם כספי  שאגשים הלבה יקדה לכס שיקדש עליהם היום ו
 זה בכיסו ולא במציאה רק היתל פ״פ מד״א ודע כי ברמנ״ס ה׳ שבת פי״ט הכ״ג יש ט״ס דמוכח
״ס מכסן במקומן יהעכו  שכתב ו־.״ל ואס היי בימי הג,ירה שמתיירא לישב ולשומרן על הערב מסנ
 ומניחן כוי ע״כ התחיל בגזירה וסיים בעכו״ב ועוד דבימי ג;יר: אפילו דרך מלבוש ירא להכניס
ק נ״ל בימי  וכמ״ש הלמנ״ם בפי;״מ ככא ע״ש ומהו זה שכתב ומתיירא לישב בו׳ רלא ע״נ ש
, י  הגזילה או שמתיירא כוי והיינו כמו במתני׳ דקתני ובסכנה כוי פי' לש״י נמי לקאי אכולה מתנ
, וכן לא ילוק ו  בין אהכנסה בין אהתשכה: דים מ״ה לא יעמול אלס ברי־״י וישתין בליי״ל כ
״י וישתה ברכ״ר כוי הקשה למ״ז מ״ט הקלים ר י  וכוי פ״פ עוד שס מ״ו לא יעמול אלס ג
. קשה הרי לגבי לה״י ,  השתנה לשתיי׳ שלא כסדל ותירץ ליותר מצוי ההשתנה ברי.״ר מן השת״
 יותר מצוי שתי׳ מהשתנה לפע״ר לק״מ הלא משפט הקדימה לאיסור לאורייתא והמליכן בגמ•
 נ״מ א״ השתין ורק חייב חטאת לבל מ״ו גבי שהיה האיסור הוא לוקא בחפצים הצריכיס אנלו
, במקדש עשה ת״ח מחלוקת חדשה בגמ״ י י ע : ?ים מי״ג מח;ירי״ ר  מדרבנן שמא יביאם אצלו
׳ דלרב אשי לא הוי טעמא משוס התירו סופן משים  ל׳ ק״ב ע״ב בין רב אשי לעילא ביצה י״א ג
 תהילתן כעולא אלא השוס אין שיות במקדש כהלמב״ס דמה שייך צהתיר משוס תחילתן הרי
״ ר נה ובלייתא ע י ה כמו , אסי י מ מ ס דייא יש להקשות ז ו נ , ת ש ״  יכול להניחה ע׳׳ג נצי כו׳ ע

 ודוחק

. ע׳׳ז פליך הא במשכן ס י ע ג ל ו א ה נ א היי כ. אי׳ שג ומ*51ס ילפ״ ל:״י ושיעור ג מ ח ג ר ל  £׳
ק צר״י יש להוסיף שהלי לא היי לו כ הקושיא ל ״ כ מצכל פ״ לש״י שלא היה שם נ ולש נ ׳ ,  כ
ב לן קרא תי ם לת״ק ומשני אשכחן מקדש כו׳ פי׳ לנ פ׳ והקושיא ג  גיפופי 1לא נקרא כתת כמ״ש הו
׳ יש לנו אופן להעמיד כנ״ל רל״י י ר ל״י ח״ש שלמי׳ כו׳ פי׳ כשלמא מחנ מ י י ד א ה ה ״ ת ל ר  לעתיד ז
ס ו.־מן ילפי מפתח שה״ח לגובה ומפתח או-:״מ לרוחב וכזצעיל אבל מימרא ד ל״י י  גמר מדל לנ
י לן מימלא דר״י ל״ש ללוחי• דפתח מ א לא אי נימא דכתג קלא לעתיד ו  י״ש לא מיתוקמא י
וה״מ מדמשכחן משכן דאיקרי ג דכתיב גבי משכן פתח י ״ - : עולמים קרוי פתח א לס דכי ! '  היכל ו
ל ועשו לי מקדש כז׳ וע״כ מוכח לכתי״ קרח לעתיד שרמז לו שיבנו מ ;  מקדש דבציווי דמשכן ק
ה ונתתי א ר ״מ ואין הלאי׳ ממקדש ואיקלי משכן מ - ו ־  עול מקדש ויהי׳ אולם ויהי׳ גיפופי ל
 משכני כוי כנראה מפשוטו אלא הרליי׳ היא ממשק לל׳יקלי מקדש ולפמ׳יש תום׳ ל״ה אשכחן
 דנמשכן לא הי* ללחות יש צפרש קובית גמ' בל;״י א״ש והא בי כתיב האי במשק כתיב וכלי
 שס לא הי׳ דלתות וכלפי׳ לש״י לעיל בקושיא לאשונה ש:לי לא הי׳ שס אולס ונ.״צ למה שכתב
: ה ז  רש״י הכר! והקושיא היא בבית עוצמים מני' ל; ע״ש ועיי׳ מהלש״ל ומהלש״א זמהל״מ מ״ש כ
׳ עשלס ב״א אסורי׳ כו׳ אדמוריב י פ י  פרס ב מ״ג ה״י אות כ״ג הקשה מ״ש ממלולה ל
י ש דפ׳ כ״כ דשכת מ״ה ומקליאה גליל ב״ק לאור הנל רני׳א ש נ ו ע  1 ממלולה ליסייע מ

 מ״ג דמותל לשניכ בעני! אחר והמעיין באו״ת סימן ער״ה ס״ה ובס״! שם סק״ו ילאה דצח
 קשה מידי ממלורה שההיתוי הוא נעשה ברגע כמימרא שלא יוכל חבילו להרגיש בו משא״כ הכא
ל אחד יודיע לחבלו דהברך ,  כיון לשל לביס הוא אי פסקי מיא או ושא מילתא והכל יודעין מזה ו
ם ל ט ל מי שילאה יגיד לו ג  כו׳ וכ״ש אס נלאהו מוליך בהמתו אל הבאי להשקותה בפרהסיא כ

ל לשאוב : י ג  יבוא אל ה

 פרק J כ״א בכל מע־בין ומשתתפי׳ כו׳ הלאה ה למ״ז צפ״א לדמאי מ״ד שעמד שם תוי״ט
׳ וה׳׳נ הכא •ל;׳׳ק הכי ותיל; דאשמעי׳ כל מיני י  י על משתחפין למאי צריך לממי
גס ע״ת וכיון דמעלבין ע״ח ל": תו למיתני ׳ ע״ח ו י  שיתוף כוי. לא דמי כלל ד׳ההם נכלל במעלנ
א ע״כ מיי;־1 בתהומי' דע״ח אינו אלא גפת כדאיתא לקמן פ״ז ע״ש נ  משתתפי' דהיימ הן אכל ה
ל קלמו הגל״ח ג ס׳ לע״ק אות י״מ מאורז כ מי משתתפי' ומס שהקשה תו  וי'.יך נאמר ללא לי

ה: ' י״ט ס״ק כ״ה ע״ש מה שתירן בז  כיו״ד שימן לי״ז סעי
 פרק ך מ״ן הקשה ה״ח גשם של״ד על הלע״ב ותזי׳יט שהשמיטו מה ואיתמר גגמ׳ כוי הימה
״מ ובחיכולו ה״ עירובי׳ פ״ד הכ״ג עיי״ש . י  עליו שלא לאה השמטה יו ברמב״ס בפ
ס הרי״ף וליי׳יש השמיטו זה וכבר . ג ש ״ ס מ ״ ב מ י ה וטרח להציט זה נ ז  וכבל המה שס הל..״מ נ
״ח סי' שע״ח ע״ש שגס בטור השמיעו והב״י כתב לתרץ שזה נכלל במ״ש ,  תמה בזה הב״י לסו
 כשור והמיצוטת לא עירבו יחד פי' שנהנו שתיק עירובן באמצעי׳ בב׳ בהיס או שנתנה אמצעיי
 *ירוכה כזו ועירובה בזו כוי מ״ש ל.״כ יש לומר ללע״ב והוי׳׳ט מפרשי מלהגי במתני׳ עירבו
 שתיהן עם האמצעית ממילא מוכח ש:חי:ונות צא עירבו יחל לק עילבו עם האמצעית ו.״ג בס״ד :
 פרק 51 מ״א תוי״ט ד׳/ה ועושץ. הקשה על גי׳ ר ש״י ורע״ב הא כבר שמעינן לה מפ״ל מ״ח
 י כוי אין זו קושיא שס מייל׳ בבא בללן והריבוע הוא לריבוע עזלס שהרי שביתתו תחת
 הגיל! אבל הכא מייל׳ ברבוע של עיר שמותה•״' חוט נגד הפיר בהמקוס שיש שם איזה בית או
ל כוי כדאיתא במתני׳ ומשם מטחי׳ עוד שבעים אמה 1ר׳ טשהים ואה״כ אס העיר עגולה פ  ג
 מרבעי׳ אותה ואה״כ •מודד התהומי׳ ונותן טבלא מרובעת גוויות כרי שיהא נשכר ה״ת אלכסון
ג מרבע ההחומין ״ ע ר  לכל רוח כדאיתא ב״מ בו״ נ״ו גי ע״ש גפי׳ לב״י נמצא דמ״ש רש״י ו

, ׳ ומתני' מיירי בעיר ש:יא ב׳ אלפים על ב  כפי׳ הוא שמרבע העיר וממילא יהי׳ תחומי׳ מרונעי
ט ע מ ג נפ״ד שס וסבר מגולית מזדה הכא ללא מ ס ל״ח ב״אדפלי  אלפי׳ כמ״שרש״י שס ואפשר דג
 רק שובתי שכת היינו מי שבא בדרך וקונה שביתה ע״פ השלה אבל צא פליג בתחומי העיר דהוי

: ם ת י הלוייס וה״ט ללא פליג הכא לחב״א כדפליג ה  דומיא וקרא דעי
 פרס ח י.׳׳ג תוי״ט ד״ה ששכחו הקשה ל:נאי תני ששכחו ותירץ לאשמעי׳ דמיירי שעירבו
 לעצמן כו׳ לפע״ו יש לומל משוס לביטול לשות ריט מועיל רק בראוי לערב מבע״י
״ ת: לעיל ס״ז א׳ וכ״ה להלכה בטוש״ע א״ה סי' שפ״א ם״ה וע׳׳ש מ״א סק׳׳ח ועיי״ש ס ראי : 
 שפ״ג במגיא שס סק״א סק״ב מש״: מוכרח למיתר ששכחו לאויויי למיידי ביכולי׳ לערב רק
ם למתכי׳ לא מיירי בביטול אפ״ה כאותם משניות לתני ביטול מוכרח לזה וסריך ג ה  שהי׳ שכחה ו
 תכא בלישני׳ למי־ני הכי בכל דוכתא. ועל התוי״ט יש לתמוה למה נטר להקשות עד הכא ולא הקשה
לא עירג , פ״ו לתני כמה זימני שכחה וחילוצו לא יועיל שס דמיירי באחד : ס בנולי ב מי׳ו נ ״ פ  נ
: תני שכחה ולפ״ו הוי״ט לא יצדק שכהה על אהל בשביל השאל אפ״  ולא היה עסוק כלל בעילוב ו
, שהביא מפסוק ולא זכל שה״מ אה יוסף כו׳ שליין הפירוש וישכחהו י ס הרתי  שעסקו בעירוב ג
׳ רשום יצלו בזכלונו טובת יוסף שהיטיב לו בפתרונו  ל׳ת״נ כשזכרו אלא הפירוש הוא בלא גי
, אחר העה וכמו שביקש יוסף ממנו כ״א זכרתני ט ל ו  כמאמרם ׳״ל בפ׳ הלואה לי נ״ה גי כל החלומות ה
ה עצמך בהצלתה שר ושלימ תשיס אל לבך כי מילי א ר ייטב לך פי׳ בבל עת שאתה מ פ י  אתך כ
 הי;ה זאת לך ויהי׳ התועל: לי מזה והיכרתני בפועל בפין אל פרעה והוצאתני כו׳ ע״ז העיד
ע בזכלונו וע׳׳י ק וישכחהו מלהזכירו וכן כלאי׳ ב ולא וכל כו׳ פי' שלא הי׳ אפילו לג  הכרו
תלי מילי נינהו זכור את כל הניצות שעשה  שהבית הוי״ט ממחיית עמלק ג״כ לאו לאיי היא ו
ס זכור מ״רי במחייתו וליתח ומכ״ש ג  לך עמלק לא תשכח מלמחות !כלו ומפי' הוי״מ משמע ו
, ח״י א׳ זכור יכול גלג כשהוא אומר לא תשכח  ללאו לי,י׳ היא לפי דרשתם ־׳״ל במגילה ל
ה ע״ק מהגמ׳ רב״מ ד׳ י״א דמ;כיל שס תלי מיני פ  שכחת הלב אמול מה אני מקיים )כול נ
 שכחה שכוח מעיקרו זכור ולכסוף שכוח הלי דכייך ג״כ שיכוח מעיקרו. ע״ק מהגמרא דהכא צ״א
ה שנהו ולא עירבו הצירות בהדדי אבצ כל הצר עירבה לעצמה ופריך  ב׳ ומשרש ברייתא לתני ג
: ה ז  והא לא עירבו קתני ופי׳ לכ״י למשמע לגמרי כוי ע״ש הרי בפי' היפוך ממ״ש התוי״ט ב
ר הקשה מ״ש ממהבן שבין ב״ח לפי! מ״ה דליית שיתמעט כתבן ו  שם תוי״ט ל״ה חוליית הג
א ק ו  בשית ומניתי׳ לאכול כוי פי' לפ״ד הרל״פ שהביא תוי״ט שם ד״ה מאכילי׳ דמיירי גע״ש ל
 אסור למישקל בידים לבל בשבת אפילו בידים שיי דיפילו יתמעט התבן ה״ל מחיצה שנפרצה בשבת
, שבת הואיל והותרה הותרה כדאי׳ בפיט מ״ג ע״ש ע״ז מירן דשס לא בעי׳ צכל היום , ל מ ו ח  ו
׳ בעי׳ שישאר נוח זה ל;ל היוס ע״כ הרי כמ״ש אבל הלמ״ז ו  דהא מהינה היא כו׳ אבל הכא נ
 לא הבין ק והקש: עליו כי סבר לפרש קושיה הוי״נן ממה דשרי שם להאכיל לבהמה ולא חיישי׳
: ד ו א ם מ י נ ע  שמא יתמעט או וילמא שקיל בידיס כו׳ ע״ש שהניח בתימא ולפמ״ש דברי הוי״ט נ
י״ט ד״ה במה ד״א הקשה למה לא תני כחדא כל שגבוה י״ט כגון חולית הבור והסלע ו  שם י
ב ושמואל ד׳ פ״ג ע״ב אי לזה בשילשול י  למרפסת כו׳ ע״ש לפע״ד יש ליישב ע״פ הפלוגתא ד
ה !לשמואל שייך לזה שבשילשול ומפרשי׳ למתני׳ אליבא דלג ז ל  ולזה בזריקה לרב אום;י׳ זה ע
ט למרפסת להדרים במרפסת ולשמואל היינו הרלים בעליי' ובחולית הבול יש ב׳ מיני י  גבוה י
 שימוש למעל: ובתחתית הבור ותחתית הבול הוי להצל בזריקה ופילשול ולבני מרפסת בשילפול א״כ
 לא דמי לשאר דבר שגבוה י״ט להוי להצל בזריקה ולמרפסת בפתח לש״ה הוי למלפםת אבל אי
ס בפתח ל : זשילשול ולזה בשילשול הוי ס״ד דהוי כמו לזה בזריקה או שילשול ו ק י י ן  הוי, לזה כ
תו קעי  לשייך לוה שבפתח ו-״נ שייך לוה שבשילשול ואפילו הבור ליק או יש בו מים שרולין לקנ
וקא בור מלא פילות של טבל שייך למרפסת ולא הסרה ה וכאמת איט ק אלא ו ס פ ־ מ נ שייך ל ״  ג



 שעי איתן
־ הקשה עלההוי׳׳ט וכן הקשה כרמ*׳, ;׳לא הי׳ לז להניא פי* יש״* דל* ד ל  פרס ב מ״א ס
 1 הס׳׳־ ט״ לח הי׳ להס להחליש ק כי כמהרש׳׳^ והפנ׳׳י כהנו נפי״ לאף לפ״מ

 דמוקמי׳ מתני׳ כר״ג צריך לפי׳ רש״י לל״צ לגופי׳ דמםבלא לא גרע בהמה ישראל דהוי יק
 הנאה מאכילה כהן והקשו על רש״י לילמא אשמעינן לגופה דלא למא דאסור להאכיל לבהמה וחי״
 משוס דמשיירא כדאיתא בגמרא יי כ״א א׳ בהצריכותח מ״ש. נס מ״ש הת״ח דאי צריך לנופי׳ לא
 הוי סתמא רק אי אשמעינן בל״ג לאפוקי מלר״מ ור״י אז הוי סתמא וב!ה מיישב הגמ׳ דלעיל
׳ ע׳״ש. לא ילענא למה לא יהי׳ חשיב םתמא כיון לדייק לישני׳ דמתני״ למייל*  לי י״ג א׳ ט
 בתלי נבלי מדתני מותר כדאיתא בגמלא ורשיי שס ומדאיכפל למימני מוהר ולא תכי מאכיל הרי
 לך לאי׳ דאתי למיסתס כר׳ג וכזי גזיש היא דאמלינן בה דאי צליך לגופי׳ לא דייני' גזיש ומה
ג אמל  שהכריח זה מהגמ' ד׳ י״ג דגכי ל״מ אמר ונימא הלכה כר״מ לסתם לן כותי׳ וגבי ר׳
 משוס דהוי מכליע ולא אמל משוס לסתה כותי׳ כוי לאו לאיי היא דאמר בכל חד מה דשייך בי״
 לחמל׳׳ בכל דוכחא סתס משנה ר״מ מש״ה אמר על ל״מ משוס סתם וריג מציגו לו בברכות מ״;
 ע״ב שפוסק כב״ש נגד ב״ה וקרי לנפשי׳ מכריע כראי׳ שש אל״ג אני אכריע שמן זכינו לליחו
 ולסיכתו כו׳ ע״ש הגס דלא הוי הכרעה כמ׳ש תוס׳ כאן כ׳׳א ע״א ר׳׳ה אין כ׳ק קט״ז ע״א ד״ה
 הכרעה ואפ״ה איל יוחנן שם הלכה כדבלי המכריע ולבא שם הולק על ר' יוחנן ופסק כב״ה והכא
 ל״ל יבא ל~ב נהמן ונימא מל כלכה כר״; להוי מכריע היינו דשס באמת לי:א הכרעה כלל לק
 מפרש מעמא דב״ש דמשוש ה״ש רחוי לפסוק הלכה כמותם אבל הכא ר״מ מיקל בין בתרומה כין
 בחולין ויי יהודה מחמיר בשניהם ול״ג סבל כי״מ בחרא וכל״י בחלא שפיל הוי מכליע ול״כ
 חידש ללבא כיון דר״מ ול״י לא הזכירו גלגליהם חלומה למלין לא הוי מכריע ובזה מיושב מה
 שציינו התוס׳ ר' י׳ג על הירוצא רר״נ ל״; לאו מכריע הוא והקשו דמ׳ימ לפסוק כל״ג מנח סתמא
 וקשה למה לא הקשו זה ע״ל לבא שהקשה לר״כ ולימא מל הלכה כר״ג משוס מכריע ותילוצס לא
 שייך עיד המקשה. הוא הדבל אשל למלט דרבא ידע בלייתא דנלכות הנ״ל דר״ג קלי לנפש״
 מכלי! אפילו במקום שאינו מכריע ונהי לאכא סליגא שס אבל הנא מכליע ממש הוא ולפי סברת
 מהלש״א הכיל וכיכ הפנ״י כיתל ביאור דזה נופי׳ חידוש הוא מה שמותל להאכיל לבהמה נלא
 נימא לאסור משוס דמשיירא או משוס ליהגו צי׳ לבנן ששה א׳ ללקומ עצים כדאית״ לעיל י״ב ב׳
 אליבא דר׳ יהודה עיש קמיל למותל א״כ כמודלא חשיב סתמא לדברי הה׳ח אי אתי כריג משום
 ־כריך להשמיענו היתר להאכיל לבהמה דאכתי לא שמענו זה מרל״ג ה״כ לא חשיב סתמא אי אתי
 כר״מ מכח לצריך לגופי׳ לאשמעי׳ היחש כנ״ל ומלחזינן להגמ׳ חשיב לה סתמא אי איי כי״מ
 ה״נ חשיב סתמא אי אתי כל״ג ועיין שבת ל׳ ל מ ע״כ חוסי ד״ה אמל רבה שכתבו על סתמא
 להכא לעליכא מהכלעה ע״ש וזה היה בהעלם מהתוספת חדשים כשכתב כאן ככ״ל ואין
 לומל למכליע מתל עובה מסתמא א״כ היאך הקשה התיצס לימא הלכה כר״מ כוי ע״ש ולא

 זכר לבלי תום׳ הר׳צ:

ח תוי״ט ל״ה ש5א בר״ח כתוב עליו תום׳ לע״ק אות כ׳ דאישתמיטהי' גמרא י  פרס ה ט
 r מפולשת ופי׳ לש״י כבת די קצ״א ע״ג דאמרי׳ עלה לכך ק־קע בקרקע מיחלף פירש״י

 אפ״ג דמלחז רצפת אבנים היא ולי עוד קושיא על התוי׳׳ט שכתב מקור לדעת למביס ממשכתינו
 שאינה כ״כ ראי׳ כי נס הכהניס שהיו מדיחים העזרה למ קטלי קני לוו הלא מכ\ר נאמן יש
 לדעת הלטבים מהתוספתא שבת פי״ז הביאה שם הלה״מ פכ״א מ ה״ש שאין להשיב עליי כמו שהשיג
 התוי״ט על ראיית הלה״מ מפי כירה עיי״ש. גס לשון למב״ס שבתויו״ט מגומגם ככתב אין
 מ;יר.ין הקרקע אפי׳ הי׳ יצוף באבנים כוי וסיים בזה״ל ויבוא להשוות גומות בזמן שהיא עושה
 כן במקום שאינו לצוף ולמה לא יםפיק הקיצור צ־,כס כמוהו והיי לו לכתוב לגזל׳' אטו מקום
 שאינו לנוף. ע״ק לתהילה כתב הטעס שנא יעשה עמול ואר׳״כ כתב מטעם גזילה אטו שאימ״ר
 וכבר טלחו ליישב דבליו הרה״מוככ״מ והלח״מ עיי״ש והעילה מלבריהש דלהלמב׳׳ם יש שלשה דינים
 חלוקים זילוף שרי אפי׳ במלונף דלא כחמימר דלא שרי זילתא אלא כיכא דציכא גומות עי" שבת
 כ״ה ע״א ובהוס׳ שס ד״ה שרא זיצמא כיבוד במרוצף שלי ובאיכו מרוצף אסור הדחה וסיכה
 אסולי׳ רפי״ במלונף ע״ש ומדוייק מה דסייש הלמב״ם ויביא לה״ג במקום שאימ׳׳ר צמת שינה לשוט
 שההחיצ בקלקע וסייס במקום. אלא שכיון למש׳׳כ רוסי פסהיש ד׳ ס׳־־ה ע״אד״ה כמכבל שהקשו
 היכ׳ שייך אשורי נימות בעזלה שהיי לה לצפת אבנים (אפיי להתחילה שלי להא אמימל שלי זילחא
 גמחוזא כו׳ ע״ש א:״ג דבשבת ל' כ״ע ע״ב גזרינן עליתא זשישא אטו עציתמ רעצמא מחוזא
 היתה רצופה במכניס ולא גזיינן אמו עיי דעלמא כו׳ משמע מלבריהם לעזלה לין מחוזא
 יש לה הגם שאינו אצא בית ו(א עיר אבל מצל שהיא חלוק בכמה דבלים מהעיר לאכילת קדשי
 קדשים ולשחיטת קדשים ולהתיר שבותי; דמיא לעיל כפני עצמה וע׳׳ש במהרש״א שכתב לירושלים
 לא היי כולה לצופה כוי ע״ש ובזה מסולק השגת תום׳ רע״ק על התוי״ט דמ׳ש חוסי יום טוכ וילמא
 קלקע עולם היתה ולא לצופה לא*;אי טל ימרה! אצא גל המקום והעיר ש׳למרחן בו לאסול משוס
סזר אפילי גמרוצף אפילו אס כל העיר מרוצף  לקרקע בקרקע מיהלפא כגמ׳ שנת ה;״ל ומנא ל[ל£
 כי הלמב״ם נתן ב׳ טעמים אחד משום עוגדין דחול ולפי טעם זה ייסור חפילו אם כל העיל לצופה
 וטעם ב׳ משום מיחלפא גשאימ מרוצף ההו מה שסיים ויבוא להשוות גומות במן שהוא עושה
 ק במקום שאינו לכיף פ" מס שאמלת׳ לאסור אפילו במרוצפת היינו בזמן שהוא עושה כן במקום
 בכל שאר קרקע שלו אינה לצופה וכתב הלה״מ שם דלהכי הדחה המירא מניבול לפי שאין צולך
 בהדחה וסיכה כמו בכיבוד ובזה א״ש מה דלא םגי להתוי״ט גם הראי״השניי• מהתוספתא כי לוצה
 להביא לאי׳ מעזרה שהיא כמו מהוזא ואפ״ה הי׳ שלא ברצון חכמים וטעמא אמריי נ;מ׳ ס״*:
 ע״א משמי׳ דלי נתן שבות כריכה ההילו שא״צ ליו התירו כו״ ע״ש וגם רכל במתני• כמעשהו במול
 כך מעשהו בשבת ילא שהנהמס מדיחי׳ עזרה שלא בל״ח כו׳ מוה ג״כ יש לאי׳ לטעם א״ משוס
 עובלין לחול ואפי׳ במחוזא אסור ויזה מיושב הכל בם״ד. ומה שהקשה ה״י אות נ״ה על התוס,
 שאש הי׳ גומות נין כלובדין א״כ הוי איסור דאורייהא ולמה לא מיחו כוי לא עיי* כל הצורך
 כי התוס׳ בתיו זה באמת אליבא דרי אליעזל לסבל לאסור מדאוריי׳ וכמ״ש חוסי לע׳׳ק אוח כ״
 הדל לקושיית תים׳ היא פל מה דאמלי׳ מתני׳ ל״א היא דאמל מרבץ ומכבד חייב חטאת אבל
 לרבנן ליכא חלת שבות משוס דמיח!פא בקרקע אחר או משים עובדין דחוצ ע׳׳ש . ומה ופשיטא
 ליי לת״י דאסור מדאורי" והביא לאיי׳ משבת ד׳ ע״ג ב׳ כיתה לו גומא וטממה בבית חייב
 משוס בונה כר צאו לאי״ היא למי שלאה כגמרא שבת מ״ו ב׳ גבי גלילת כלים דאסור משום
 חורש אמריי שם לאפי׳ מכוי; לא אסור מדהורי" דהוי חורש כלאחר יל ;•׳ש״ה כי לא מנוי! של«
 דיש לכחהלה ע״ש. ה״כ הוי בנץ כלאח״י ואפי׳ יהי׳ פ״ר דגיחא ל" אשור לק מדרבנן רק לר׳יא
 אסול מדאוליי׳ ועיי׳ רמ״ז שהשיג הרבה על התוי׳ט יותר מתום״ לע״ק ובמ״ש מיושכ גם״ד כי

 יש מקול נאמן להרמב״ם ממתניי לדעלמא לאסור אפילו מלוצפה :

 m אהבת סדי
 ומחק לומר דמתמ־ ל״י היא לאסל אלא למתגי״ מיירי בנמלה וכלייתא כנפלה וע״ג כלי אי
 נפלה יש להתיר יותר משום להוי כמחלקה וכמ״ש לבי* יהונתן ע״ש *שבל לב אשי רזה גס
 לר״י מותר ופליגי לק בנפלה ע״ג קרקע ולב הסדא סבר ע״ג קרקע לכו״ע אסור ופליגי בע״ג
 כלי ע״ש והיתר מפו משום תחילתו לא שייך רק בנטל בידים לעבודה כמ׳׳ש לש״י ביצה שם אי
 לא שרי צ״ צההיייר אף הוא צא יטול ובזה צא שייך לומר בנטל שיה״ מותר להניח ע״ג כצי
 שזה לא שייך לק בנפלה משום לכהוחלקה למיא וכמ״ש מג״א סי׳ שכ״ח ם״ק כ״ז ע״ש כשם
. ויוה סרו מהר דברי הת״ח שהרי היכא ומתיר״ משוס תחילתן ציכא היתל לע״ג כלי ובזה  כ״ל
 מתולן גס קושית תוי״ט על רמב״ס ה׳ שבה פכ״אדהרמב״ם שם מיירי בנפלה ע״ג קרקע לצ״ש
 משוס תחילתן מש״ה כתב טעמא לאי׳יש במקדש אבל לא בא לבטל טעם לעוצא ולהוסיף שאפי׳
 כהן דלאו בר עטדה שלי או אס לא סלקה לצורך עבודה. וב״ס כי מצאתי שגם רני׳ יהונתן כ׳
 חילוק זה למתני׳ מיילי בהסילה ובליי' בנפלה ו כ״כ לש״י שס לת״ק דהוי מילחא דל״ש והיינו
 לרב אשי לפליגי כע״ג לךקע זשיי לת״ק צ״ל מבוס מילתא ללש״כ אבל צד״ח טעמא דת״ק משזס
 דלמי להוחלקה: שם מי״ג הוי״ט ד״ה קושלי׳ הקשה אי סבל כר״א אפילו קשר של קיימא
 לישתלי כז׳ ע״ש לכע״ר יש לומר לפ״מ דאיתא בגמי דק״ב ע״ב דלרבנן דאמרי עניבה לאו קשירה
 היא לא מהללינ! שבת כו׳ א״כ הלי גס ר״א מודה שאטול להלל שכח בחגם לק דמיקצ במכשיל,״
 שהי׳ אפשל לעשותן מע״ש כי אחרי שלא עשה מע״ש מוכרח לחלל שבת אבל לא יחליק על הכלל
 כ״מ שאתה מוצא עשה ול״ת אם אהה יכול לקיים שכיהס מוטכ כו׳ א״כ למה יחלל שבת בקשר
 של קיימא הרי אפשל באינו של קיימא. גס מ״ש תוי״ט שגם רמב״ם מפ־ש למתני׳ באינו ש״ק
 מדהסמיך דיכא דמהכי׳ להן דיכא דשילהי שבת כו׳ הנה ז״ל מיי' כיו״ל מ׳ה״ש ה״ו מותר לקשור
 קשר שאינו ש״ק לדבר מכוס כגון למדוד שיעור משעורי כו* נימת כטל שנפסקה קושרי׳ אותה
 במקדש אבל לא במדינה ולא יקשור נימא לכתהלה אפי׳ במקדש כוי ע״כ. וצההוי״ש אין חילוק
 בין מקרש למדינה להתיר איש״ק למצוס ושויס ג״ה באיסול ש״ק אפי׳ למצוה גס למה כתב ולא
 יקשור נימא לכתרלה כז' הא אס״ נפסק אסול ש״ק וה״מ צפלוגי בדירה גם הי׳ לו לכתוב
 מוהר לקרוי קשר שאינו ש״ק לדמ״צ כגון למדוד כו׳ או לנגן בככור בשיר על הקרב[ כו׳ רכל
 הלין מוכה דמפרש למתכי׳ אס׳ בקשר ש״ק וכן כאן בפיה״מ צא התנה שיה״ קשר שאימ ש״ק
̂״א לעשות מע״ש דוהה שיח אפילו  והיינו משוס דקיי״ל כרע״ק שבת פי״ט מ״א למכשירי׳ ש
 במדינה ומ״ש תוי״ט דמיי' אזיל צכיטת״ דסבר עיקל שירה בפה עיי׳ סוכה ד׳ נ״א א׳ אמריי
 לכליגי רק בשיר בל שואבה אבל דקרבן ד״ה עבודה היא ודומה שבת ומלקלי לי׳ עבודה משמע
 שלוחה אפי׳ במלאכה דאוריי׳ ומשמע אפי׳ למ״ל עיקר שילה בפה וע״ש ל' נ׳ ע״ב רש״י ד״ה
 בשיל של קלי; ומ״ש פס ערוך לכר לתל! קושית הלח״מ על הלמב״ש לפסק עיקל שיל בפה ואפייה
 פסק לשיר ש״ק לוחה שבת . עיש שכתב לתלק בין שאל ימיס לאותן י״ב יוס שהחליל מכה לפר המזבח
, י* ע״א כמשנה וגמ' א׳׳כ מתני' לקושרין  דבככהו גס ללמב״ס עיקל כיל בכלי עיי׳ עמכין ד
י ודוהר אפי׳ קשי ש״ק הגס שהלח״מ ב&׳׳ח מה׳ לולג פ׳ י״גכתב  ;׳מא מיילי בהני י״ב יוס ובעי׳ מ
 דמי" כתיל רק דבר שהוא שבות גבי שיי משוס הי; שבות במקלש לגל המחבל הנ״צ השיג עליו ע״ש :

 מסכת פסחים
 • פרמ א מ״א שס כ״מ שאין מכניסי׳ בו חמן א״צ בדיקה הקשה רמ״ז מ״ש דתני השלילה ולא
 1 תני חייב דמקום שמכניםי׳ כוי ע״ש. לפע״ל יש ליישב לאשמעי׳ לוקא מקוס שאץ

 מכני:" א״צ בדיקה אבל מקום שמככיסי׳ צ״ב אפילו נפלה עציו מפולת אס הכלכ יכול לחפש אחליז
 !אפי{! ייכא סכנת עקרב וכמ״ש חוס׳ לקמן ד׳ ח׳ א׳ ל״ה הגא מיהו בחורים וסדק" א״נ בדיקה
 מפני סככת עקרב ושמא האיד לו מחט כדאמר״ שם מ״ש וכמ״ש הוס׳ הנ״ל לאי איכא ולאי
 חמן מחייב" לי׳ לשכור פועלים במרא וח־נינא אבל היכא שאין החמן ילוע אפילו הכלב יכול
 ללפש אחריו אצ״ב היכא לאיכא חשש סכנה לפ״ז מלב־ כל הני למרב" בהאי כל מקום לאהויי
 בל הני למי בברייתא שם עוד שמעי׳ מזה אחת ליבר פתים v שמענו וככלל בהאי כ״.׳! אפילו
 יש לומר שהשתמשו שס חמן אבל ביון שאיכו ולאי שהכניסו שם חמן א״צ בליקה אי איכא חשש
 סככה מכלל לאי יש כאן ודאי חמז לא מהכי חשש זה: שם מ״ר, ועול חמר ל״י בי חלות
׳ עיי׳ תה״ד מ״ש"מעה למה הניחג של תולה ובגמלא י״ד ל• מיי־י  בל הודה פסולות מונחות ט
 ביייתא אכא שאול אומי כ' פיות היו חורשות בהה״מ כוי ע״ש בתוס׳ דיה ב' פרות יש להקשות
 למה מיאן בדבלי ר״י ונחר לו סימן לפלות והנה גגמרא י״ג ב׳ אמלינן אין מביאי׳ הודה בי״ד
 מפני חמ; שבה הקשה הצל״ח למה צא אמר מפכי מצה שבה הא אסור מבול מצה בע״פ ותילן
 להא ל־מלי׳ אץ מביאי׳ קדשים לבית הפסו! הוא לק להתחלה אבל הקיבן כשל ואיסור מצה
 בע״פ הוא מדרבנן מלמה מפני עשה לאכיצת קרשים וכךחמן שבתולה מוהר בשעה ששית ואחר
 שש •כולי ואשמעי׳ הברייתא שאם הביא הודה בי׳׳ד לא מיעט רק זמן החץ שבה ולא מיעט המצה
 ומלוייק לשו; יש̂׳ שכתב עד ש: כו׳ ע״כ. והכה לקמן ד׳ כ״ה פליגי ל״י ול״ש נחמן לפני זמנו לל״י
 איד, ייז לי־ו אמר כש יאפילו בל ילאה לל״ש לית בי׳ לאו אפילו איסור דאורייתא לית בי׳ עד הלילה
 לק מללבנן ואיתא בירושלמי לל״מ סכר כר״ש ואפ״ה סבר שורפי׳ בתחילת שש אלמא לגזרינן אטו שגע
 להוא;ופי׳ רק מדרבנן ממילת לל״י אסול גס בחמש תטו שש היכ דבש גופיי מדלגנן וזהו שהביא
 ל״ירריי׳ לדי-יומב׳ לילות הודה פסולות מצד דכ״ע מייתז כי״ג ומדהם מלונות נפסל" נלינה
ק ולא של מצה לעכשיו שנפסלו בלי:ם 'גם המצה לשריפה קאי מדאורייתא  ולמה הכיהו של ה
 הבל הס רצו להראות החילוק כבין חמץ בע״פ למצה בע״ס דמכה מדרבנן וחמן מל^לייתא
 ומש״ה אפילו בהמש אסדות דלא כל׳מ דסבל כל״ש דליכמ איסור דאורייתא על הלילה ומש״ה
 מוכלח להניח של תולה שיש בה המן ומצה גס לאפוקי מלעת ר״ג דאמר אוכלי׳ תלומה כל חמש
 דשא חלות תולה קרשים כינהו ואפ״ה הנימוס לסימן איסור אכילה בממש מכ״ש תלומה ובזה יש
 לפרש טעמא לאבא שאול דפלי: על מה שר׳ יהודה היי נותן סמנים בשתי חלות אלא בי פרות
 לסבר כר״ש בהמן צפני זמנו ואסור רק מדרבנן א״כ כך לי חמן כמו מצה ואפשר רסבר בל״ש
 נס במה לסבר מביאי׳.קדשי׳ לביה״פ עיין זבחים ד׳ ע״הע״ו וללילי׳ מביאי׳ תורה ני״ ל וליכא
 חלות פסולות בי׳יל. עול יש לומר עפמ״ש הוס׳ י״ג ע״ג ל״ה א*א מהירושלמי לפי שהיו הכל
 יזמהרים להביא תודותיהן בי״ג מפני איסור חמן ומתוך שמריביי הס אי אפשל שלא ישפך דמה
 של א* מהם כז׳ ע׳׳ש ור״ש דסנל העומד לרוק בזלוק למי לא מיפסיל בזה כלאיתא הכא לנ״ג
 מ״ב לפ״ז יש לומר דהיינו דמייתי ל״י לאיי' לשיעתי׳ דסבר לאו כזלוק דמי וסתם לבכן דרש
 היא ל״י א״כ מוכח דאיסור חמץ בע״פ הוא מדאורייתא ומשי/ה ל״ע מייתי בי״ג דאי הוי אסור
 מללבק היי נדחה איסור זה מפני עשה לאכילת קדשים לגם תרומה בכלל כדאיתא לקמן ד׳ ע׳׳ג

 ע״נ גבי ר׳ עלפון שלא בא לביהמ״ר כוי ע״ש:



ר א ו א  יתרון סיר ^עי ה
 מהרב הגאון הגדול וט׳ מהדיר ירוחם יתדא ליב פערלמאן ז״ל נודע בשם ״הגדול דמינסק״.

. [ ל ד  כמהרש״א וגמהלש״ל מה שכתבו נזה [וצדבליהם הי׳ אפשר ציישנ ק5יז.מס שקי על פשו״ע נ
. ועיין  ודבריהם נפלאים ממני לא זכיתי להבינם. דווראי ר״ש מתיר אף כאין מחיצה זנבי גברי
 כגמי (צ׳ אי) גבין השוין לל״מ רכ אמר ונו׳ אף לאין מחיצה ניניסס ומסתמא ה״נ גחצילות
 לריש. וכן מבואר ברפ״י גמתניתין הכא(נ״ב אי) עיי׳׳ש וברש״י(כ״ג ב׳) ד״ה רב אמר כוי אע״ג
 דלדל כו׳ עיי״ש. וכריעב״א שס(כ־יג כי] כתב לאין כיונה לשיי ביהא החצר והקרפף לאלם א׳
 אלא לכרנתו שיהא החצר שצ אדם א' וכן הקרפף שאס היא של נ' בני אדם ויש בו דיורין פאיסרי!
 זעיז כ״ש שהוא אסור להוציא ממנו לגג או לקרפף עכ״ל. ומה מאוד הדנרים תמוהים דהא ר״ש
 צא אמר רשות אחת אלא לכלים ששבתו בתוכן וא״כ אהילו החצר בצ נ׳ נני אדם הא חצר שלא
 עילכס מותר לעלעל ככולה. וללב שם (צ״א אי) איירי ל״ש דוקא כחצר שיש גי דיורין ולא עירבו.
 [ובט׳ז(סי׳ שנ׳ח) עשה ע״ס כלש״,. ע״ש]. ע״כ נלאה לסעכ׳ד שיי רש״י דצענץ חיסול כלי
 הנתיס לבד צא אמרינן נפרצה במלואה למקום האסור כשי׳ הטוש״ע רלא כההוס' וגם שם ליש
 מי שהוציאוהו(מ״ב ני) צא נלםלש״י לא ע״י משיכה והתום׳ מלמה זה לנפלצה במצואה לענין כלי
 הגתים. והא רגג וחצר שנפרצו אסולין טעמא אחרינא הוא ולא משוס לנפלצה נמצואה לננקום
 האסור לה. אלא וכיון לנפלצן גג:לואה נעשו ב׳ החצירות חצר אחת והוי כנתוספו ריורין נמצר
 שלא עילבו עמהס ילק־ אסולין שהחצר שייך נמי לדיולין שבחצל אחרת. וכמעט הלכליס מבוארים
 כרשיי למדקדק כהן(צ״ג גי) לש׳ י ד״ה לב חמל וברש״י(צ״ד אי) ליה זס מעלעל לניב פי' וכחד
 חצר כו׳ דההוא כוי אבל הכא כו׳ ולשמואל פיי אע״ג רהשתא הוי צהו חצר אחת כו׳ וביאור
 הדברים לבכפלצו במלואה יש לאסור מב׳ טעמ־ס או משוס דנסלצה במלואה למקום האסור דהא
י חד הצל . או ללחומלא המליכן כיון דנפלצו במלואה לחיחלא אמלינן דנעשה חצר אחד  באמת לא מ
 והוי כביתוספי דיור׳( בחצר ולכך לדג פי' דהוי נפרצה במליאה למקום האסור יל״א לנעשה חל הצל
׳ רשויות כן חבל לשמואל דאי הוי ב׳ לשייות לך דנפרצו במלואה זצייז הוי  לקולא דהא באמת נ
 מותר אף בנפלצו בחיל דסא משוס לכפ־ן במלואו למקום סאסול כיון דלשמואל אינו אצא צעבין כלי
 הגיס לבר לא אסלינן משום דנפרן במלואו וכני׳ל אך דהאיסור הוא משים דכעשה חצר אחת
 וניתוססו דיוריך במצר שלא עירבו טמהס לכך פילכ״י ואע״ג דהשתא הוי להו חצל אחת. וכזה
 מיושנ דכלי לש״י (כרף כ״ג ג׳) ל״ס אנל בית םאתים הנ״ל דמש״ע לי׳ ללש׳י דגנית פאתים
 מותר אף מן החצר לבית וכהטוש״ע הניל ונשימתו מ״ל ולערן בלי הבתים ל״א נפלן למקום
 האסור. וזה שכי אפ״ה לא אסרי אהדדי [היימ דלא אסריק כלל אפילו לעני[ כלי הבית].
 הואיל ודחד נכלא הוא [והיינו דלא רמי להצל שנפרצה דהתס הואיל ודבי גנרי הן הדיורין
 אוםיין וכנ׳׳ל]. והיינו להא ליכא עול ריורין כגינה או בחצר רליסיו עליי דאי הוי בית פתוח
 לגינה הוי אסלעלי׳ אף לעירנו לעירונ לא ממי כיון דאין יכול להוציא מן הבית לגינה. ואפשר שזו
 היא כוונת מסלש״ל וכוונת הנ־יטב״א ג״כ אלא שנדפס רגליו בטעות ויש נו ט״כ אנל כוונת מהרש״א
 איא לכוין לזה. ובוה מיושב נ./י רגלי התוס׳(כדף פ״ט) הנ״ל לאף למונח ממתניהין דגג ותצר
 דכלי הנית אסול רף לשמואל מ׳מ אינו מוכח רהוא מטעם נפלן כמלואו למקום האסול אלא לייצ
 דהוא מטעם מעשה כהצר אחת שלא עירבו ואף לםו^ פוף מוכחרבנסיז אסול כלי הכתים מ״מ
 סנילא להו צהתוס׳ לאס מטעם לנפשו כחצר אחת שצח מילנו וביתושפו ליולי! צ״א גול אסיק אף
א משום דנעשה כחדא לשותא ולא מטעם מסרן כמו דל׳א בגנין  לשמואל כמן לסאיםור מ
 העוין ביושר מבי״ס לשמואל(דף נ' אי) ועיש גרש" ואף דיש לחלק לא משמננ להו לחלק בזה ל?ך
 הביאו ראי' לאף בזה שייך נפרצה למקום סאסור וא״כ אמרינן לאסור מטעם נפרצה ושפיל
 אמלינן גול אסיק לשמואל וא״ש. [ובסוף דברי התוס׳ התמוהיןמאוד כאשר חמה עליהן המהלש״א
כ  ונם דברי סמסרש״ח הי והין ויש לי ביאור ברברי התום׳ ואכ״.־!לכן לא כתבתי]. ומיושב ג׳
 ש״ הטוש״ע ול״ק מס״ שמיד מ״ל וגס מם״ שם״ה ל״ק ג״כ מ״ל אף ראינו רגיל במבוי מ״מ
 גנפרן במלואו הוי ליולי חצל במנוי להא אף בב׳ הגירות שנפרצו במלואה נעשו דיורי זה גזה. וסוי
 כחצל אחד שלא עירבו. ומיושב הכל היטב והכל בלול בס״ד. והייט לפילש״י ג״כ (בלף :'ג בי) ד״ה
 דיולין הגאין בשבת כגון כותל שבין ב׳ חצירוח שנפל כו׳ דהיינו ממש מהוספו דיולין. ובתשובות רע׳יא
 (סי׳ צ׳יו)כ׳אמנס צקושטח מנלתא כ״ל מפרצה החצל אינו אסור אלא משום מפרצה במלואה ללשות
 האסול לה דהא מ׳מ הין דלים ביחד ואין לבכי חצר זו רשות להשתמש באחלת וצא מיקרי ני־וםפו דיורין
 והא דפי' לש״ בההינעי'היינו כדידליסוי מעין הפשיטות עיי״ש. וכבל נתבאר לשי' כסוש״ע ולש״י
 ןיבחיס׳ ג״כ גסתפקו.] רזה מיקרי >יהונ»ו ליורין ממש. והנה לשי׳ רש״ י מיושב היעב מה מתקשה
 הלא׳ש פ״ק רעילובין (סי׳ כ״ג) וז״צ ואע׳ג וההיא דאביי בנ^לצס וקאמל שכת הואיל והוזלה
׳ לא דמיא כו׳עיי״ש ולשי׳ רש׳י הא הא דכפרצי״ למקום כאסור צא איכפת לן אלא ׳•־שים לנפשו  ט
 ליורין של זה בזה וכוי ניתוסנ־ו דיורין ממש . והרה״ש דנהקשה יו: מוכח דס״ל כשי' כסוס׳ דאף
 לענין כלי הבתים אמלינן נפרצה במלואה למקיס האסול לה [ומז: מוכח כדעת המג״א ב־הטולוצ־ע
 ומסתמא לא יחלוק הטור על הלא״ש וצ״ע.] ומ״מ כיון רמכת ויו־ין שבחצר כאח־ ייסורין היי כמו
 ניתוםפי לי1לי; בין אי-נימא לדיורי; קילי ;ין אי נימא דד־ולין ממירי. וראי' ברורה לי: נדחה
 ואייל רומלא דליולין לאליכ קשה הא שמואל איה ליה הלכה כל״י בנשיכה צכרמלית (בדף צ״ל א׳}
 וא״כ ל״ל למימל בכותל כנין נ׳ מצילות זה מטולטל כו׳ להא ילעיכ; ביכ״ש מכותל שנפרצה ברנלו־ה
 לכלמצית דמיתל ב״ש בנפלצה במלואה למצר אחרת דמותר. ותיל והויא בכשלצה במלואה להצר
 בלע מנפלצה לכלמלימ וחכמים עשו חיזיק כדבריהם כמו דאית ל:ה לשמיא! 0־״ה בי) וב:ר:צ־ת
 ל״א הכי כמי׳ש ההוס׳ (מין א׳) ד״ה הכא עיי״ש . ז׳א דכנר הוכיח המהרש״א שס על הים'
 ד״ה כרשויות דנדנר לגלס״ר איה ביה החימלא ויכרמלית לא. כיש בחצי ללח, ע״ש ודבריי מוכרחים
 וא׳כ הכח מפיצה לר׳׳ה אסול ולכלמלית מוהל כ״ש בנכלצה להצלמותל. א׳יו דאית ליה חומלא
 יליורין ולכך תרווייהו צליכי כמבואר בגמי(דף י״ז א׳),. והא להוכיח לע׳א מתום׳ ד״ה לאמימא
 (צ״ג בי) לאו לאיי היא ככל להמעי־ן בתוס׳ (י•! אי) ובמ-הלשיא שס וא׳כ אפשר ראזלי כאן בשי׳
 ליצי״א שס עשה׳׳ט. [ועדיין צ״ע בזה]. ממיר להנ״ללפסי הצל אי בעינן סמכו עליהם מאת״ול
 לשיטת רש״י ה;'ל אין לאיה ככל דהא כותל חצי שנפרצה אין אסור אלא משוס מעשו
 ליורי זה בזה וניהוספו ליורין אבל לכפיצה במלואה לענין כלי הבתים אי[ חוששין וא״כ בכשתיילו
0  גיסופין דהוי פתה ומעכב סליויין בנא יכנסו בתצכ זי וא״כ לא ניהוםפו ליולי! כחצר i ה
 והפס•; לא סמכו מאתמול ולח היי הכילא שלא יט1מל חוצה לה והוי מפרצה במליאה לסכין משוס
 לליכא הכילא הא מפרצה במלואה לא איכפת לן אלא משוס לניתוספו זיורין יניון ללא נפרצ: במלואם
 והגיסופין מעכבין שלא יכנס: הריורין שכחצל אחרה למצר1ו שפיל ממי אף דליכא ככירא« איל
 בחצר שנפרצה לריס אף שנשתיירו גיפופים כיון דלא סמנו עליה אפשר לאסור. וסכה אס נניח
 זה אפשל ליישג מה רנדחק רש״י לפיש שס (ג״ג כ׳) ל״ה רג אמי אף לעני; כלים ששבתו בתצ־,
 ע״ש גליטנ״א והקשה לפירושו ותי׳ ע״.־ פלפול קצת דמייל דכנרי 5פקו כלי הגשים להצל ולכך
י כעירגו ולסול אף כצי החצר. והתום' ו״ס אין פירשו נאמת  אף דסשתא נטל העילונ ת

 לעניו

 מסכת שבת
. בחולין (מיו נ״) איתא אמר לנא ריאה שהאדימה מקצתה , ו  פרק T שיא שמונה שרצים כ
ה כולה מרפה א״ל רבינא ללבא מקצתה מ׳ט להדרא כליא כולה נמי הכלא כריא ל  1 מ

 מי לא תניא ושאל שקצים ולמשים עד כיצא מהם דם וכי תימא לשמונה שלציס מדמי^ לה רתניא
 :צרר הדס אעס״י שלא יצא אי הכי אפילו מקצתה נמי אלא ל״ש . ולכאורה נראה פשטות הגמ•
 להא דמייתי לא" משמונה שלצים ומשאר שקצים ורמשים היינו דאין שוב חילוק בין מקצתה לכילה
 דנשמונה שרצים נכ״ע חייב אף במקצתה וכשאר שקצים ורמשים בכ״ע סטור אף בכולה וא״כ מוכח
 ואין לחלק נין מקצתה לכולס גממ״נ כין אי נדמי׳ לשמונה שלציס גין אי נדמ" לשאר שקצים
 ורמשים. [וכינ שהנץ המהרימ שיף שם על הודיה אוכמי עיייש]. אמנם לסי״ז יש לדקדק על
נ ל״ש הא ששיי יש צקיים סגילסא רהגמ' שס לא הכליע שס כצל אס  יש״י למחק שס הגי' ס׳
 להכשיל אס לפסול לק זאת הכריע דצא כדכלי לבא דממלק בין מקצתה לכילה רק וחין שוס חיליק
 בין מקצחה לכולה לבין מקצתה ובין כולה חד דינא אית לכו או דתמוייסו כשרים או נלמי׳ לשאר
 כקציש ורמשים או לחלווייסו פסולים אי נלמי׳ לשמונה שרצים. וזהו שאמר כגמ' אלא ל״ם
 כשרצים בין מקצתה לכילה וה״נ ל״ש בין מקצתה לכולה. ובגוף הלין אם להכשיר אם לפסול לא
 הכריע שם כלל עו להלן(שה »״ז ג׳) דקא*ר אלומה כשלם מרר״נ. וביותר יש לתמוה טל
, בל׳ גללי[ וף ל״ב) וכתג דרא" גלולה לאין לחלק ׳  הרשג״א גתוהכיה״א (ביס ג׳ שעל ג
p גמלאות גץ כולה למקצתה ללא כסלאב׳׳ל למחלק מהא לרבינא למכריח גסאלימס לאין לחלק 
 כולה למקצתה. והוא תמוה מאוו והא גהאלימה הכליה בלחיות ממשנה וכלייתא ואין לחלק ואיכ
 אלרבא מבואר בהיפוך למםכלא כעלמא אין להכלימ. [וכמו שלקזק המהל״מ שיף הניל על
. פ״כ נראה וס׳׳ל להראשוניס הכיל רע״כ אין כוונת הגמ׳ להכריח לאין לחלק בין  התוס׳ הניל]
 כולה למקצתה מכח המשנה וברייתא רא״כשסיר הול״ל ללעולס רמיא לשמונה שרצים ואףלבשמונה
, י  שלצים אף במקצתה היינו משום לשליט בי׳ אוילא לא הררא בריא משחיה בריאה רלא שליט נ
 אוילא הדלא נליא על לאיכא כולה וכמו למשני שם על אידך דלבא לענין ינשה. וטיפ למסבלא
 בעלמא לא משמע לי׳ לחלק נין נוגה למקצתה רל, רקאמר דאס נדמי׳ לשמונה שלציה אף במקצתה
 פסול מסגלא נלא הכרח כב״ל ואי לשחל שקצים ולמשים אף בכולה כשל, ואשהיט דברי הלאשוניס
. ובעיקר הדין דכחלקו הראשונים כליאה שהאדימה דדטת לש״י וכמה ראשונים להכשיר. ל ״  מ
 ויער' בלשב׳יא ולז״ה שם שהביאו שי׳ לגינו אסלים דמחלק גץ מחמת מכה בין מהוללה ודחו
י לנטות  שיטהו. ולסע״ד המיהני מאור רלכאורה כפי שי׳ לבינו אפלים הנ״ל מוכיח מגמ׳ באין די
 ממנו. דמה גסוגיא דשם מבואר צדדי הספק להכשיר או לפשל בהא דשמונה שיציס ושאי שקצים
 ורמשים לאי דמיא לשמונה שלצים דהויא חבורה פשיטא דלא הדרא גדיא וטריפ:. ואין מקום
 להכשיר לק אי נדמ״ לשאר שקצים ולמשים. וכנה ארס פשיטא דדמי לשמונה שלצים כמבואל
 בלמנ׳ס (פ״ח משבה) דס״ל דאינו חייב משוס סובל רק בשמונה שרצים ובבהמה חיה ועוף ואדם
ט רמיא לשמונה שרצים. וא״כ יקשה בהא דר״נ דציווה לימוצ באדום משוס ו  אלמא דאדס מ
. וע׳כ ושאני גץ חבולה דהוא א י י  דהדרא בריא הא מוכח מהא דחייכ בחונצ רלא הדיא נ
 לקותא בין מחולדה. ואיכ חין הגיא הגמ' (שם מ״ו ב׳) לאלומה וכשירה מלר״נ. וע׳כ דוקא
 להיכא והוא מתולרה. וכ״נ עוד מהא דכדף מיו ב׳ הביא משאר שקצים ולמשיס וצא מדרינ ובדף
 מיז כ׳ הניא מדרינ ולא משאל שקצים ורמשים וע״כ ולאו הו ענינא הוא. והסוגיות מתפרשות

 נרווחא כפתחו של אולם לש" לנינו אפליה. וצע״ג לשי, ?מוצקים:

 מסכת עירובין
. עיין כלע״נ למיירי שנפרצה קולם הפגת ׳ ו ב חצר גלולה שנפרצה לקטנה כ ״  פרלן ט מ
. יזהו מסקנת הגמ׳ כ תי  1 דבנפלנה כשבת גס הקטנה מוזלת משוס כיון דמתלה הו

 (צ׳ג בי) אבל נסיר שם סיר רב חסדא דמתנ" מיירי ננפיצה בשנת ולבס איל אימול מבעוד יום
 נפיצה ומשמע דכלא הטעם דשגת כיון שהותרה הוחלה אין הוכחה דמהני׳ מיירי ננפיצה קודם
 השגת . והנס כשרת רע׳־א (בס״ ל״ה ול״ו) הביא מזה לא״ דבפשי חצר לא בעינן סמכו עליהם
ס בפסי חצר בעינן סמכו עליהם מאתמול הא כוודאי מיירי מפלצה מבעוד  מאתמול דאי נימא מ
 יוס לבכפלצה בשבת אף הגלולה אסולה דהא לא יסמכו על הגיפופים . ע״ש שכתב והיא ראי,
 גרורה . ולפעכ״ד לין 1ה כע׳ג ולאיתו אינה מוכרחת ואדיבה לשי׳ רש״י לכאורה יש להביא קצת
 ראי״ מהכא להיפך וכמו שיבואר . ומקודם כבאר שי׳ הטור ושו״ע(סי׳ שניח סעי׳ י'} בחצר שנזרע
 מיעוטו אס יש גה םאהיס או פחות אסור להוציא ממנה לכיח ודקדק כס הדימ ובהגהות מהרל״ח
ן במלואו למקום הזרוע י פ  רדוקא מ; הזרוע אסור להוציא לנית אגל משאר'המצר מותר ואף מ
 מ״מ מותל להוציא לכית ול״א לענין זה נפרצה במלואו למקוס האסור כמש״כ שם ג! לתא בטעמא
 גהגהת מהלל״ח וכט״ז שם וכ״כשםהב״מ . [והמג״א לא כ״כ בדעת הטור אבל בדעת השו״ע
 מזרה]. ולכאורה הדברים חמיהים מאוד ומוכח בכמה דוכתי דאמלינן כבעין זה נפרצה במלואו
 צמקוס האשור עיץ (ז׳ א׳ בי) והוא גטוש״ע (סי' שס״ה) דהא התם החצל צא אסר מטעם ופסול!
 למבוי משום דהו״צ אינו רגיצ כמכואר שם אך משוס להו״ל המבוי נפרצה במלואה למקום האסור
 אף ללא כר לק לעני; כל• הבית. [ואף דבגמ׳ יש ליישב ללכ לשי׳ אבצ ממאי לפסקו כ; להלכה
 קשה]. וכן קשה ממשנתנו הנא לגג קטן כו׳ וכן חצי כו׳ ועי, כלע״ב וכן הוא כלש״י והוא
 גטוש״ע (סי׳ שעיל) א{מא לאמריכן נפרצה במלואה למקים סאסוי אף לענין כלי הגתים ליל .
ק מוכח עוד ככמ״ל . [וע״ש כאו׳יח(סי״ שכ״ת) גייאולי הגל״א שס ללפי ביאורו שם מיושג הכל  ו
 דכתב דהאדמחצר מותל הייני חקא גשח־ת מטת םאתים אבל נבי״ס אסיל. אבל מהד״מ ומהיל׳ח
 וכיח וט־ז זמג״א מבזאל ללא פירשו כ;). והנהכצ הקושיות שהקשינו על השו״ע קשס גס כן על
 החוס׳(דף פ״ט אי) ד״ה רב אמר כו׳ א״נ כוי מ״.v חשיכ שפיל כוי עיי״ש וקשה גיכ למת להו
 להוכיח מהג" שהביא רש״י שם אשי רש״י לעצליו לא נראה שם גירסא זו ולמה לא הוכיחו בחוזק
 ממה דפ" רש״י במשנתנו(נ׳נ אי) בהדיא עיש. וגס הא מוכרח הוא במתניתין להא הצירות ל; ׳ע
 לשות אחת וע׳׳: לענין כלי הניח כומפיש לש׳׳י. ואין לומר לממחניתין אין מוכלח דהוי אפיל
 דאת׳א כרגק ובעייבו דאז לדבק אסור לשלטל מחצר לת5ר אף כצי החצל במבואי נגמ' (נ״א ב'£
. ז״ח י ו ס  וא״כ מפרצה זל״ז הוי שסיר נפרצה במלואה למקום האסור לה כיון דאף כלי החצי א
 דא׳״כ יקשה על ריי ממתכיתין זו דאיך פסק כר״ש אכ-ילי עילבו הא אמר הלכה כםתס משנה כמו
 שהקשה (צ׳ב אי) ממתכיתן דחלון. וע״כ מוכח ראמרינן כפיצה במלואה לרזקום האסור אף לענין כלי
 הגתים לבד. ונלאה לפענ׳ו לבאר ומקודם נבאי שיי לש״י כעירובין(כ״ג בי) ליה אבל בית
 םאתיס כו׳ הואיל ווחד גברא הוא. עיש דתמוה דהא ל״ש מתיר חף בב׳ געליס. וע״ש

 סועד ייא נב



ד א י ה ע  ם
 סשין כין ליש״י ונין לחוש׳ וכנ׳׳ל אצא ע״כ לבנפרצה לחצר שאני ומכני אפילי כלא סמכו וכנ״ל.
 כן אמת דלפי מ״ש (כסי׳ שם״ל ש״ק בי) נניאורי הגל״א לדוקא לחצר שאינה מעורכת םגי בלח*
 6ו קורס אכל לחצר המעודנת בעי כ׳ פסי,, והוציא זס מסי׳ שס׳ג סעיף ל״א וכן רמז ל:ם
 המג״א(ס״ק ח׳} ועיין פמ״ג וביאר הכי לאו ראי׳ היא ממרדכי דהכא החצר עירבה לעצמה
. אמנם דבריהם תמוהים אצלי מאוו ולא זכיתי  וכעי ב׳ פסין לוקא ושוב מהני אף כלא סמכו
 להכינם. דצפי דנריהס גס נהא וסעיף ל״א נמי אף כעשו נמי החיצונים לחי או קורה להמגוי
 מ״מ אס לא עירבו המצירות לעצמן ואפילו עירמ הבי מצירות כ״א לעצמן אן לא 1ה ע״1 ולא
 נשתתפו יחל כמכר אין אוםרין להפכימית. וזם וודאי אינו לסמעיין כמוש״ע (שם סעיף ל״א)
 וכמקור הדכרים כמ.״ש (פ׳ כיצד מעכרין סי״ ש,) עיישה״מ. והעיקר תלוי כחש >כולין לערכ
 יחד כגון בעשו החיצונים לחי או קורס אף בלא עירנו החצירות לעצמן נמ* כעי כ׳ ססין וכלא
 עשו החיצונים לחי או קורה כיון ללא יכלו לערב יחד סגי נלחי או קורה. ול״כ ה״נ כי אינה
 מעורכח מאי כוי כיון דיכלו לערב יחד וכפרש לדידן דקי״ל סומכין על שיתוף נמקוס עירונ א״;
. א׳יו בראה בין מעורבת ובין אינה מעורבת והא לקאמר י י סג  יכלו להשחחף יחד ובזה לחוד ק
 לחצר שאינה מעורכת כוונתו שאינה מעורבת עמה והא דלא קרמר שלא בשתהפה היימ והפס לשון
. והא י ו נ  הגמ״ ע־רוכין (דף זי) שממנה מקור כדכרים כאן שלא עירבו כני מצר עם כבי מ
. וה״נ כיון דאינו ׳  דסכא סגי בלחי או קורה עיין כסי׳ שצ״ב מ;״א ס״ק ד• וברמ״א שם סעיף ו
 רגיל ויש לה פתח אחר סגי בלחי או קורה לחוד. ונע״ג ככיז כאן וכס ׳ שצ״ב. עוו יש קצת
 ראי׳ מתום׳(י״כ אי) ל״ה איס:א והקשו תיפוק לי* משוס לחי ואי נימא ופםץ לח בפי סמכו
 כ״ש גצוה״ס ומאי מקשו. ואי״ל ותיפוק לי׳ משוס ססין זא במבוי ל״מ הסין. ולומר גבי צוה״פ
 נמי סברא זו ובמבוי יצא מצוה״פ אין נראה מכמה הוכחות פשוטות. וראיתי בתשובת רע״א (סי׳
 י״ח) שהביא כשם הה״ש שהוכיח מהוס' כן על דן אחר ווחס שם ראייתו אבל ל;ס תפאר
 הרמי׳ דבעיבן סמכו אף בצוה״פ וכ״ש כשסין. אמנם נראה לוחות דאין להשמיד יהוד ע״ז וכן
למ לתרן קו' התום׳ ואץ להעמיד יסוד ע״!. עוד , שם כתשוכת רע״א ויש לי עוד פניס ו  כ
 נראה לכאורה ראי׳ מדף י׳ וי״ב ודי סכר לה כר״ יוסי ואס איתא דיש ל־ילק בין לחי לפסין
 וא״כ מלל מדר״י דציבעי ג' טפחים י,״ו דאין לחלק. אמנם ז״א והא נ״י רב׳ לחיין דר״-ז
 נמי קאי במבואר בדף י״ר ב״ ושפיר מוכח. עכ״פ אין לדין הנ״ל ראי׳ לא לאיסור ולא

 להיתר. וצ׳׳ע בכ״ז:

 מסכת פסחים
. בגמ׳ (ס׳ אי) היכי דמי אי נימא בשתי עבודות ׳ ו  פלס ה מיג לאוכציו ושלא לאוכליו כ
 1 וטעמא לחשיכ בזליקה דאין מחשכת אוכלין בזריקה הא בעבודה אחת כגון כשחיטה

 למהניא כי״ מחשכת אוכלן פסול והא קיימא לן מקצת אוכלין לאו ססלא רלא לאו בעבולה אחת.
 עיי״ש . ולכאורה מאי דיוק הוא. להמשנה אשמועינן לכולה זריקה לא פשלה אבל כולה שחיטה
 פסלם . אבל מקצת אפשר דלא פשלה. ודוחק דדייקו ממאי ללא אשמועינן זה הדין. אלא משמע
 דדייקו ממאי דהני בזליקה מכלל דכה״ג בשחיטה פסל־ וזה קשה כנ״ל. והנס יש בזו הסוגיא
 קו׳ עצומות, קו״ מוס׳ ו״ה אילימא כשתי עכורות ושם (בדף ס״כ א׳) תול״ס כי בםוה״ר וע״ש
 במהרש״א ובלו״ח שם. וצלע״ג כזה כי לכאולה היי אפשל בלווחא. והוא והנה בגמ' (ס׳ ב׳)
מ עיי״ש. וא״כ איך משכחת בזריקה כולה ערל.  איתא לסתמא כאומר רק׳משוס ללמא ממשכי ז
. לק הא מחשנ בשחיטה על הזריקה ואז לא שיין סתם י מ  הא לאחל שחיטה שונ הסתם ג״כ מ
) תור״.: ל״ח]. אמנם נראה וזה אימ שיין לק בשוחט סתם  ועויין שיין ממשיך. ועיין(ס׳׳א ל
 אבל כשוחט בפירוש לאוכליו אף וחושב ע3 הזריקה רקשלא ל'וכליו שוב הסתם זליס ולא שיין
 ממשין דהא חושב כפירוש שלא ימשכו ושוחט עליהם. ורוק כי נלאה ברול ונכון מאור מסברא.
 ייך בשוחט סתם ע״מ ל:רוק שלא לאוכליו אז הוי כולה שלא ללוכליו רהא בשעת שחיטה הוי עדיין
׳ ל״ס אילימא דהא ס  כולה שלא לאוכליו דעדיין אפשל דממשיך ודוק. וא״כ מיושב היטב ק!׳ ט
 הוי מקנת בזריקה. אך מזה לא נילף מקצת בשחיטה דאפשר כל כצ דהו וזאת ממעט זריקה.
. וזה קאמר טעמא (  וקולא רזליקה דאין מחשכת אוכצין כזליקה. עיין היטב צקמן (ס״א ב׳
 דחשיב בזריקה [והייט יצאי פסלה משוס מקצת משוס דקזלא] דאין מחשבת אוכצין כזליק: [והיימ
 דקאמר הגמ׳(ס״א ני) ונ״ז מאי קןצא וזריקה כוי עיי״ש]. ומיושב נמי היטב קו' הוס׳ לקמן
 (ם׳׳ב ל.׳) וקו' כלו״־ז שם והא משום אוכלין וממיץ לא פסצי להר רק מקצת כיון דשחטו
 למוליך לק משוס שינוי בעלים בזריקה פסול רססוצ זה הוי ככצ הזבחים ןלייה לא מהני הסתם.
 ועשה״ט ודוק. וקו׳ הוס׳(םיא בי) ל״ה ל״ח ע״ש במהלש׳׳ח וצח הבנתי קושייתס אף למםקנא
 דהא הפסול ושימי בעליס איט רק בזריקה. ורוק היטנ כי לכאורה א״ש סכל בלווחא.אבל מה
) ד״ה כהאי קרא  אעשה דמלש״, וחוס׳ מנואר נהיסך. עיין לש׳׳י(סי נ״) ג״ה אלא לאו(ס״נ א,
 ובתום, (כףא ני) ו״ס ר״ת. והדבר תמוה דהא לא הוי כ1צה שלא לאוכל׳ו בזריקה מ״ל כיון
 וסתם הוי כאמירה אן משוס רלמא ממשכי וח״: כשוחט ילאונל־ו) הרי אומר שלא ימשכו ויהי׳
 הסתם זליקה צאוכל ו והיי כאומר לזריקה לאוכליו ושלא צאוכליו להא הסתם הוי כאמירה והוא
 מחזק הסתם נמה לשוחט לאוכציו. והסנלא נלאה נכונה מאור וצע״ג על מה לכתבו צזיפך לבזה
 יוי לווחא שמעתתא . והוא ממש כקו, התוס״(ם׳א בי) ליה ל״ח לשחטו למילים ע״מ לזלוק
 לערלים הוי כמו צמולין ולערלים ובוודאי כשוחט סתסע״מ לזלוק לערלים ל״ש קו' התום'. והוא
. ונראה בלול משבלא כליל וקו״ חוסי  ממש כסברהי ללא שהסכרתי ביותר רל״ש תירו: התוס'

. וצע״ג ככ״ז: ל ״  לא הבנתי מ
 סליק מסכת פסחים

 2 יתרון סיד
 לעניו כלים ששכחו בנית ע״ש. ולפי הנ״צ אפשר צייכב דרש׳׳י היון לתר־ן קו״ התום, ו״ה לא
 תימח. דמה מבואר לפיל דכשי׳ רשז׳י מתורן היטנ מה דנתקשה סמ״ש כפ״ק (סי׳ כ״ג) הא
 כוחל מצר שנפרצה ליתנייהו למחיצות . וא״כ נרכ למיילי נעילבו ואסור אף כלי החצר לפירש״י
 שפיר הר לימייסו למחיצות ואפשר מיתוספו ליורין אף צלב למיינן שכת הואיל והותרה הותרה
 אך בכותצ חצל שנפרצה שאני לליהניימ למחיצות . וסנה לשי״ז סא לפשימ ממתניתין על דיורין
 הבאין נשנה דאםול הא כמהרתין ליתנייכו למחיצות ע״כ לסכל כשמואל ול״י לאף נעילכו
 שרי כלי החצר לטלטל מזה ליס וא״כ כוי האיסור לק לענין כלי הכיח וח״כ הוי כניהוספו ויולין
. ונגמ׳ איתא אמר רב מסדא ת״ש ורכ משוא גופ י אית ציי לעיל כלכ ע״ש ומתקיף לה ל ״ מ  ו
 לשמואל ור״י וא״כ נסתר לכלינו בזה. אמנם בני, הלי״ף וליי״ש איתא לב חנינאוא׳׳כ
. ור.׳׳כ אפשר דאס נימא דמיילי מפרצה כשבח יהי׳ מוכרח בי כריניס א' כשמואל ן  אפ״ל כ
 ול״י ואף בעירנו מ״מ כלי החצר מותר צטלטל מזס לוה וא״כ סוי כניתוםפו דיורין מ״ל לאם נימא
ל ול-״כ בעינן סמכו כנ״ל והיכא והאיסור הוא משוס  כרנ א״כ סוי ליתנייכו למחיצות כל
 נפרצה במלואה וליכא כיכרא בעינן סמכו כדי ולהוי סכילא וא״כ אמאי הגדולה מותרת אלא
. וכידמוכה דניהוספו דיורין כשבת אסול. ולכך דחי רבה אימור סנעודיוס , ״  ט״כ כשמואל מ
 נפרצה וננסלצה בשבת לא מוכח מידי. אבל לא הי׳ יכול לסתור דשאני התם וליתנייהו למחיצות
 ומייל לפי שי׳ רב ז״א ראם נימא דמייכי ונפלצה כשבת יהי׳ מוכח כזה ג״כ דלא כלב ואי כלב
נ וניהוספו ליולין נשכת מפשל לכל  הגדולה אמאי מותרת וכנ״ל. אבל למאי ודמי אפשל רםנ
 דרב נמי מודה הכצ מ״צ. וקאמר לי׳ אניי שפיר לא תימא מר אימור כוי אף גלשי הרמז אפשר
 דםבל ככותל שבין ב' חצילות ראםול היינו משום דסבל כרנ והוי ליתנייהו למחיצות משל׳׳׳כ אי
י ולכך  מקי המתניהין בהא יהי, מוכח דדיולץ לבד־ אסול וזה וודאי אינו והא מל הוא דאמל ט
 הוכרח רש״י לפרש כסא דרב לאף כלי החצר אסור לטלטל. וא״כ איכא קצת לאי׳ להיפך. וזהו
 דרך פלפול קצת . אמנם צקופטא דמלזא לפי מ״ל מיושב היטכ ללא מצי לפרש כהתוס' רהא ואמר
 רכ אין מטצ;ילין הייט אכליס ששבתו בכית ורש״י לשי' בשבת (ק״ל בי) ד״ה מותר ובחצר שלא
 עירבו מותר לטלטל בכל החנר הכליס ששבתו נכיש ול,״כ אי נימא לאף רכ מולה לבבלי החצר
 מותר ואין איסור אלא לעבין כלי הבית וא״כ אין איסור משום רנפיז במלואו רק משום ניתוספו
 ליורין והוי כחצי כלא עירבה ומ״ל. וא״כ אמאי אמר רב אין מטלנןצין בס אלא בל׳ הו״ל להתיר
 לטלטל בכולה עד מקום מחיצה לק לאסור להוציא מן הכתים לחצר כדן חצר שלא עירבה אלא
 ע״כ דאף כלים ששכתו בחצל אסור לטלטל וא״: הוי נפרצה למקום האסול לה ולכך אין מטלטלי!
. והתום' לשי׳ להוי נפרצה למקום האסול אף לענץ כלי הכתים ולכך אין מטלטלי[  בו אלא בלי
. או לסבלי כל״1 כהרשג׳׳א ואף בחצי שלא עילכו אין מטלטלין כלי הכתים אלא ׳ ר ו רלא נ  נ
. וזה נכון וברור. והנה לסי שי׳ רש״י כבר נתנאל לסתול לאייח לע״א. אמנם נאמז אף י  מ
 לשי׳ ההוס׳ דהוי נפרצה במלואה למקום האסור לה אף לעמן כלי כבתים. לא ידעתי ראי' כלל
, שס״ר סעי' א׳) ,  והא לחלק דיזרין קיל מנסרצה במלואה לנרמלית או לר״ה. עיין באו״ח (ס
 דמבוי המפולש לר״ה או לכרמלית בעי צוה״פ אבל מפולש לחצר שאינה מעורבת וי בלחי או קורה
) [וצ״ע נזה  בבי ראשיו אלמא דלא חמיי כולי האי כנהלצה לכרמלית. והוכיח כן מעירובין (רף ז,
. וא״כ אף דמוכח מזה דבנפלצה לחצר לא בעינן סמכו [  בתשובת הר״ן שהביא ב״י ל צא בלאה כן
 מ״מ אפשל לבנפרצה צכלמלית או לר״ה בעינן סמכו לחמיר טפי ונ״ש לשי׳ הב״ח ומג״א(שש ס־״ק
 חי) ולא סני בקולה עד שיעשה לחי והוא משוס מחיצה אף ומפיצה לי׳״ה או לכלמלית סגי
 בקולה כיינו דהתס הליא כהיכל משא״כ הכא ונעינן מחיצה ולא הליא כהיכל . •ןולהאורה יש
. יא״: י״ל רמפיצה לחצר לא הליא בהיכר רק במחיצה [ ל ל  לתלות זה בשי׳ דכ״י ותום׳ לשי ה
 משל-״כ נבסרצה לר״ה או לכרמלית. והנה הרא״ש(פ״ק סי* כ״} כתב ויראה ובמחיצם לא בעינן
 סמכו וצ״כ מפבלא ולא הביא לא". ובק״נ שם ראיתי דהביא ולבינו ילותס הניא ב* ריעות נזה
 אי במחיצה בעינן סמכו ולפי דבריו יש ראי׳ מכרעת מכאן דבססין ל£ בעינן סמכו כיש במחיצה
 גמולה א״ו להין מכאן הכרע . והנה לכאורה עדיין יש להביא מתוס׳ דלא בעינן סמכו(בדף נ״ל
 אי) ד״ה מ״ש ואס נימא לבעינן סמכו ח״כ אמאי מרוח אחת פתחא הוא אף לנשתיילי גיפוסי או
 ע״נ משתייר עומל מרובה על הפיון להוי מחיצה מעלייתא וא״כ שפיל פרין הגמ* וצק״מ קו׳
 התום׳ אלא ע״כ מוכח לם״ל לסתום, ללא בעינן סמכו אפילו בנפיצה לל״ם דהא אכתי לא אסקי
 0הוס׳ ומיילי מפרצה לחצל או למבוי עד לבסוף הריבול. וה״כ אפילו סתייל גיפופי בעלמא
 סתחא הוא ושפיל מקשי התום' וא״כ מוכח לכאולה דמהני. אמנם באמת גס זה לאו לאי׳ היא
 כצל לאף לאכתי לא מסקי עד סוף כריבור היינו לומר לסליך הגמ״מכח זה דמיילי דוקא בענין
 זה אבל צא מצי לתר; קושייתם כלל ואכהי קשה מלל להגמ׳ צמסלך דלמא מיירי בנפלצה לחצר
 או למבוי ולכך מקשו שפיל. ולבסוף הדיבור קשיא צהו להיפך רלמא מיירי כנסיצה לל״ה ומלל
 לגמ׳ למשלך. והנה מ״ש שס לע״א (סי׳ צ״ז) לשיטתו ובפסין לא בעינן סמכו ומבוי שיש לו
'  לחי רחב ל' ממי אפילו לא סמכו לשי׳ רש״ילא הבנתי הא כמו ללש״י כתג שם לפנץ פס ו
. ס  אמות למש״ס ל״מ משוס וכי היכי ויצא מתורת לחי בשביל רוחב ל״א ה״נ יצא מתורת פ
 [היינו אף לבפם ממי אף בלוחב ל״א כן נלאה מוכלח שס בלבלי לש״י ע״ש]. וא״כ ה״נ בלא
 סמכו אפשר נמי לומד כן כי היכי ליצא מתורת לחי כשגיצ כלא סמכו עליו לשם לחי ה״נ יצא
 מהוית סס בשביל שלא סמכו עליו לשם פס כי היכי לקאמל לפ״י ארוהב . וצפי״! נראה קצת
 לאי׳ ממללכי לבנפלצה לחצר שאני וכלל. למה במהת אשרי יפ״ק רפירובין) בשש המללכי פל
ן פנפלן מגעול יום א״: נפ־נה בשנת ומבוי וחצל ל״א  הא דמבוי ככפר; במלואו לחצר כי ומו
 הואיל והותלה הוחלה . והגיאו הב״י והמג״א (בסי* שם״ה ס״ק י״ג) ול^כ קשה איך מוקי דמיילי
^כ מאי 6ילי״ לנסיז במלואו אפילו נשתיילו גיפופי נמי דהא צא סמכו ומ״ל  שנפלצה בשבת ו
 ינפסץ לא נע> סמכו 1״i להא הבא במבוי המפולש לחצר סג׳ בלחי או קורה ושוב ל״מ מכולת



 צבי ™ מקי תפארת
ו צבי הירש זצ״יל אבד״ק ברלין וחסדעוח נ י ב ו י ר ו  חידושי• והנחות על משניות סדר מועד מכי״ק זקני הגאון רשכבה״נ םו&ת י

 בן בתו של רבינו החכם צב* ז״ל(בעהמח״ס צבי לצדיק וש״ס).
 ומחקתי מבתי״ק גב״ צבי יחזקאל מיבלזאהן אבדפ״ק פלונסק והגליל.

ה ע״א ומ״מ ז״ הלמב״ן ;״׳ל מסכת שבת  בא״ד והדין כללא כוי עיי! ככלל זה כת׳ חלי סי׳ צ״ד 3דף ל
 כסוכה שהכאתי לעיל צ״ע קצת. וע״ע כספר גופם מחוש יד מלאכי כלל נר! ומכולם

: ל ״  נעלמו וי כעה״מ והרמב״ן ז״ל מ

 מסכת שסלים
 פרק ב מ״ה בלע״ב דיה מותר נזירים אם נכו מעות כו׳ ואם נזיר וכוי הנה צ״ע גזה ולא
 1 רישא דומיא דםיפא, וגס לא נודע לנו הדין אם גגו לנזיר א׳ מה יעשו גו, והלמג׳ע ז״ל

 נסיה״מ סי׳ מותר נזירים כשנשתהסו' נזירים כקלננותיהס. והנה אנחת לן חדא דהוי רישא דוהיא
 דסיפא דכקרכנות של עצמן מיילי הלווייהו , אלא דלטעמא כעי כיון דאלו כל אחד גפ״ע מותרו
 נדכה אמאי ישתנה הדין מצר שיתופן, ונחכולו פ״ט מהי.נזיר ה״א כתג המפריש מעות שיקליכ
 מהן קרכנוס נזירים, וכ$יס מהי פ:״« כלנה ש׳ כתכ ז״ל מותר נזילים לנזירים . מותל נזיר
 לאותו נז־ר, וכתכ עליו הכסף משנה שהוא ממשנתינו, ואני תמה שלת מצאתי זס כשום נוסתא.
 גס כירושלמי ותוספתא יגעתי ולא מצאה׳ שיעי׳ מותר הנזיר לאותו המיר, והדכר בעצמו צ״ע
, ולצורך הקדש התנדב המתנדב אע״ג דאפשר לומר דיליף ליי ממת [אע״ג ו נ  ולקרבנות נזיר ג
 דיש לחלק בפשיעות] מ״מ ידוע שאין ולבו של הרמב״ם ז״ל להביא דין סתם מדנסשי׳ מי לאו
 ותלי' ציי בנראה צי. גס יש לעיין בדינים רלו אם גבו לצורך חטאת כל נזיל ומתו-הנזילים אם
 גם נזה מותלן נלכה לנזירים , דגחר מקדש אזלינן או נתר מתכפר אזלינן. זכר לדבר נריש
 תמורה ויש לחלק. מיהו נמעות סתומים אעפ׳׳י שמחו לא הוי מעות חטאת שמתו נעליה אע׳*ג
 לדמי חטאת מעולנין. ועי במס׳ נזיר לך. כ״ס, ושאר הלבליס שכתבנו צריכים לנון ואין הזמן

 מסכים לעיין עד ירחינ השס לט :
, באמת גוף הדקדוק יש ליישב י ו  פרק ז מ״ו כתוי״ט ד״ה ותנאי ט׳ הקושיא הכי הוא כ
 1 באופן אחר אמגם לפי שיטתו ג״: א״ז קושיא דהא לר״י גכי קיגין נמי תנאי

א •י שם מ״ח נתוי״מ ו״ה מחצי כנש כו׳ אפשר שהוא ז״ל כוי לא ידענא מאי אפשר י  ג״י ה
 דקאמר דהא ודאי דםכי הוא. לכתג הנ״ג שם כדמונח כסוכה כ׳׳ו, והיינו ע״כ משוס דקשי׳ ל׳״
 מתני' דהתס לתני נמערנז אסוגיא לסוכה ושני ליי להתס נסוכה לאיירי כלאיכא מוספים שאני,
 מ״מ גלסח הר״ג סתל לדנפשי' מראם וגלם מוספי ס במזרח נמ״ש התוי׳־ט לעיל, והא ליתא
 לסי(ל״ש גתמיד. ונראה דהך גמערב דכתינ נפי׳ הרע״ג הוא נו״ס ולא נרסינן כ״א סתם

 מחצי פגש ולמטה;

 פרס א מ״א נסוי׳׳ט ד״ה פשט העני כוי משא״כ במילה ולולכ שניתן לדחות כוי ״ תמימי
 י מאי ניחן לדחות שייך גבי ל1לנ בהאי דהא צא ניתנה שכת לדחות אצל לולנ כלל מילת.
 אלא השעם הוא מפני שמטת היום הוא וזמט בהול ובאמת היינו נמי טעמא רהנוקות כמ״ש
 התוס' ניבמות דף ל׳׳ד ע״א בל״ה טעה בדבר מטה . ועי בחלומות פימ מ״א !נ״ע בפסחים דף
 מ״ג גלנ דלפי׳יז תקשה מהכא אדריו״ח . ונראה רהרכ לא קאי הנא כלל לעמן חיונ חטאת
 דוקא אלא ורמי חיוג כרת עלי*, וגס זה רחוק. וגוף העני! ארוך וצריך עיון גלגלי
 סלמב״ס זצלצה״ה גפ״ג מס׳ שגגות. שוב מצאתי שהלגיש בל* הרמב״ם גסי ל״מ שם:

 מסכת עירובין
 פרמ א מיז ברע״ב ל״ה ומטמא משוס גולל כז* אם נגע נו אדם וכציס כאהל המת אפיי
״. הדבל תמוה לכאולה מאל . וכ״כ הרמב״ם להליא נ$׳ן מה* טומאות  1 ניטל משם כו

 מח ה״ר עיי״ש, שוב עיינתי במסי אהלות סט״ו מ״ש שכ׳ הרב להליא כ״ו שהם גוצל, אח״ז
 ראיתי נתוי״ט שס גני חבית נל״ס הטנע בס הרגיש כסתירת הרבליס אבל לא פירש לעת רש״י

 והר״ב ומה יענו בההיא לחבית ולט ומה שיש עול לעי.ץ נזה אין להאריך כאן:
ס ס״נ מ״ב בתוי״ט ל״ה והכהניס. ונלאה להרן כוי תמימי איך נתפייס בתירוצו זה להא  ש
 משמע מכל הפוסקים שסתמו לנליסס ללישלאל נמי אפי׳ בחלומה ביר כהן שלי, אע״ג ולא
, למערבי! לגלול ניוה״כ דטעמא ׳  אפשל למחשיצ אלא משוס לחזי לאמליני, ונלאיתא שם לף ל
 משוס לחזי לקטן לנ״ס אלא משוס דלסומכום מוקמים לי׳ גגמ' שם לאפי׳ נתלומה ניר ישראל
 אסור! ועיין נחוש׳ דף ל׳ ע״ג ל״ה תרומה ומנואר שם ברמב״ם פ״א מהי עירוני! הי״ד:

 מסכת פסחים
. הנה יפה השיג י ו  פרס ל מ״ה כתוי״ט ו״ה רשב׳׳ג אומר כוי וא^ קמה לה סגרת ה״ק כ
 1 עציו הממגר ;״ל ולגריו פכוטיס וע, בס׳ המאור ובם* המלחמות על ההוא דסכס

. חתן ושושגיניו ט* ן  וף ט״ו

 הידושי הגאון רבינו אליהו מגריידיץ זצ׳יל.
 גלא הנחה , והסכרא טחנת כן ללענין עקירה הלא נעשה רצונו שזה החסן ממקומו , [וזה] ודאי
 בלא הי* [החפן] עצ מקום ל' ועקל [לא הוי עקירה] דהא לא נח [על מקום וי] אבצ אם נית|
) משאי׳כ הנחה הא לא ישאל נידו וגס מונח מהגמ* כן ו  דלך כילוכו [כלל] סוי שפיל עקילה
 דמרוע לא אמל אניי דבליו כאן על רבי אבל כאן בעקירה לא צריך ושם לק על ההנחה אמל ו
 וגס בהשללה [של לב] צא נזכר שעמו לק הטעיט ואפשר גס בדרך הילוכו, וכי' עיקל השאלה
) ואם עמו י  בהלך או עמר סתם ועקל ועל הנחה היי ללב פשיטות דבלא עמל לפוש ולא מהנ
 לפוש ולא הניח מידו מנואר שלי1מ להשאיל עלץ עד שיבוא למקום שילצה ועכ״פ הוי עתה מחה
 שפיל כיון שעמד לפוש , והספק דלב היי לק לענין עקירה אס בהילוך או נעמידה פשוטה נקרא
, ופשט לי׳ לצע:ין עקילה הוי בכל אופן עקילס משא״כ כהנחה, ן  עקירת גופו עקירת חפ
 ומעתה הי* קשה כיון דצא געי עמד לפוש א״כ מ״ש מידו, ומשני שפיר כסירש״י או כתוס׳:
 בתוס, רעיא שם נא״ד הקשה על הל״ב ט״פ, וי״ל דהא שיטת רש״י גם לפי האמת
 דהנחת גוף ממי וכן עקירת הגוף סונר רש״, דגם אם היד עם הנוף במקום אחל לא הוי כהגוף
 כמו שהוכיחו סתום׳ מלשון רש״י כד״•: מאי., אך סתום׳ הקשו פל רש״י, ולפי מס שמחלק
, וכמו לערן הנחת כגוף כהון לא הי* יכוצ לפשוט  המהרש״א בדיה עקילח אין קושיח על רב״י
 מיל כעה״כ כיון שעמד ככל , משא״כ בזה שהוא הולך, כן יש [לומר] גס להמסקגא לבהגוף
 גם זה מהני, פכ״ס גיר נחית דרגא רגם אס היו גאה מפנים לתוץ או להיפך אהחי לא הוי
, הגוף והיל יחד כהאי דלקח העני מגעיי״כ או בעה״ג מיד העט, ויש  מחה אלא היכא שמתחלה כי
 לראות מה שהקשה הממ־ש״א טל הוס' ד״ה מאי ולפשוט מיד כעה״ב והכיח כיש לישב וקשה
 [והי׳ לו להמהרש״א] לחלק מאותי החילוק שכתב לפני זה, אך זה ליתא, דצחילוק זה לא תקשה
 נמי טל למ״י, מעתה באמת אמלינן חילוק זה וצא קשה על ר ש״י, וכיון שכן כעי דוקא יו
 שהיי מתחלה יחד נלשות אחד עם הגוף, אכל אם היי גלשות אחל ולק הובא ליחד עם הנומ
 לא ממי כיון שהיד הי׳ בהילוך וכזה גלע עכ״פ כיד מהגוף כמו ללפ״י עוד יותר שהי׳ היד יחד
 מהחלה עם הגוף וניתן לילו והוציא פטור אע״ג דנטוען על הגוף כה״ג למסקנא חייב, ולזה
־ והוציא : כ לרנותא נםיפא ד׳ ״  מצריך רש״י יהר״ג גם למסקנא שהעני הניח מידו, וכן שי׳ מ
 בתוס* ר״ע אות ג' דיה איט מוכן. לעלד נראה דא״ל דכוונת הה1י*ט היא רק להניח דוגמא
 ומניא ממילה לכו״ע ומלולב לר* אליעזר לקק דף קל״א וסוכה די מ״ג ושם איתא נמי סתם
א דהנא גיוס ובלולב הורה ואס" כשנת ולולב וכל מכשיריו מחין שבת ״  ברייתא ומוקי רכא מ
 ואמנם נלין ואין גומלין בשבת לא פליג נ״א משום שמא יעבירנו וזה הוא שלא לצורך הלולב רק
 ללמוד הכרכות [או מענועיס] וא״כ לר׳׳א ודאי אם טעה נלולנ והעבירו שלא לצורך ועשה המצוה
 פעול, ולק תולה בפלוגתא ופליגי אליבא דל׳׳א ולי יהושע לקמן דף קצי! ולאיית התוי״ט הוא
 מב׳ תיטלץת לק להלאות טוו ייתר ללא חימא כיון לאמלילן טעה בובל מטה ועשה מצוה סטור
 אזאי חייב דצדקה הא סוף סוף עשה מצוה , ע״ז מביא הלא חזק דבמילה שלא בזמנה נשבת
 דג״כ עשה מצוה [בכ״ז חייב משוס דבעינן דהמצוה עצמה דהוא עסוק בה תהא מת! לדחות
 בשבח], וא״כ הגס ומטת הצדקה הוי תמיד בזמנה [בנ״ז] הלא לא ניתן שבת לכתחילה לדחות
 בשום זמן [מ«מ מצות הצדקה] וכי חפלה [מנוח הצדקה] ׳ותל מגומא ולעיל ועשה מטס
 שלא כזממז הלח מטה היא . ולא תקשה כיון »ל;״א נטעה פטור תיכ אם גם יעבימו יהי* פטור

 מסכת שבת
ה פשט ״ ומיהו בכאן כו׳ י״ל להלמבי׳ס לא רצה לומר הרכוחא כמ׳׳ש ״  פרק א מ״א תוי״ט מ
 1 ההוי״ט כיון דאיבא תנא לקמן קל״ז דלר״א אפי׳ ב׳ תינוקות אחד למול כע״ש ואחד

 גשבת שניחן שגח גם ללחות אצלו ואפ״ס חייג על מה שמל של ערג כבת בשבת א״כ לית לי׳
 כלל האי סגלא דעעה גובר מצוה ועפה מצוה דפטור . וא״כ מהיכ״ת נאמר שהתנא סתס כאן
 ללא ככו״ע. לכן עדיף להלמב״ם מציאות טעס שהוא לכו״ע. והתוי״ט סבר להתנא קאמר
 רבותא אפי׳ למלין דםכר כן [דטעה בדבר מצוה ועשה מצוה לפטור] הכא חייב וכמו שהתחיל
, ולכן י״ל גם מ״ש לעיל בלולב למאן לסבר כן דהיינו לר״א ואליבי׳ מאן דמוקי ׳ ו  התוי״ט ואפי׳ כ
 פלונתא מ״א ול׳ יהושע לקמן קל״ז דל״א סבל טעה בדבר מטה ועשה מטה לפטור: שם
 בתורעיא אות א׳ ל״ה וכ״כ וכוי וכאמת לבלי הת״י כו״ פילוש דיש לידע ללנ לאיבעיא לרבי
. דמשני לך וכו״ [ולכאורה מה י  לא הי׳ לק לידע הדין דהא ל* חייא אמר לרב דאי לאו כו
 אמל ומשני לך] הלא צא הקשה מידי לק שאל הרין ומה שהי׳ אומר לו ס״י מקבל, אלא ע״כ
 דכונת לכ היי לידע אס [פקילת גופו] הוי כעקירת חפץ ויקשה מיו !ובמשנה וע״ז
 אמל לו לבי [לגופו הוי כנח ואינו לומה לידו]. מעתה אם על הי. נחה לא שאל [כמ״ש הרשב״א]
 דידע הוין וגם התירון [ואינו רומה מחת גופו בהחפן אשר על גוש להנחת ידו בהחפן חשל
 בילו משוס לידו צא נייח]. א״כ קשה מה הי׳ יכול להקפות על עקירת גופו [אס רבי ישיכ
 לו לחייב לערן עקילה] אבל ניחא להא התום׳ כתכו דהי׳ יכול לשאול על הנחת גופו בעמד
 לפוש מעתה מה שהוציא ידו צחון צא שייך בהיר לפוש ובלעדי ססבלא לידו לח נייח נמי ניחא
גם בגוף אם הי׳ באופן זה (היינו ללא עמד לפוש) צא כוי הנחה ולכן להרשגיא דפשיטא  כיון ו
) והתום* שסיר הקשו דרמא לפשוט מהא • דהו ציא ידו כיון  לי* על ההנחה אין כאן קושיא מהיד
 שעמו נחיז ויוו שם לבזה הוי היל עם הגוף יחד. והנה ודלי ונקל יש לרחוח דכלי דהלא
 גם בטקילה כן הוא דבעיק שעמל לפוש וכפילש״י לקמן לף ה* ע״ב ל״ה והוא שעמו לפוש ,
 וכן הוא בחילושי הרשב״א כאן, וא״כ קשה נמי מה הקשה מיו ועל כרחך צריך צומל שזה עצמה
ה בנדר  משני ירו צא נייח כיון דלא שייך בזה לפוש, אע״ג דהגוףבחלפוש אכן הוצאת היל *נ
 זה ) א״ש הללא הקושיא לדוכתא על הסס' ישנים גשם הלשב״א. אכל נלאה למ״ש הידי גשם
 הרשב״א יינו ר׳ שלמה בן אדרת [הנודע להלא לא נמצא זה החילוק לא גחירושי הרשגיא ולא
 באיזה תשובה רק הוא נמצא גאיזה חיבול גשס רשב״א אתל]. ויש לחקור מס סברא יותר לומר
 לעקירת הגוף היי ספק והנחת הגוף לא [הוי ספק] וע׳ כמהלש״א כאן ל״ה עקילת שיש [סברא]
 להיפן, ואע״ג דלקמן דף ד' ע״נ איתא צענין הנחת דיותל נגמר החיוב גם נפחות מדי טפחים
 בהנחה מעקילה , בזס שחני כיון לאחשיג המקום להניח שס נגמר המעשה, ו*ה לא שייך בעודו
 עומד והוא בידו דודאי לא כקרא אחשיב לן רק מסתמא דעתו להניח מידו שלא ישאר עומו עם
, חן [הרשב״א שהובא בת״י שהוא לדעתי רשב״א אחר וכלל] סוכר דלא כרש", והרשנ״א  החפן
 בחידושיו דאניי שאמר לקמן ה: ה' ע״נ והוא שעמד לפיש דקאי גם על העקילה) אצא לק טל
ם נדחק שס מבואר להדיא שם ה׳ י״ב ללא  ההנחה והיה דעת הלמב״ם פי״ג משבת י,"ח , וגס י
ד געמו אצא גם אס ניתן עליו ולך הלוט ונטל חבילו טלס שהניח קולא הלמב׳׳ס עקילה # 
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. ותירץ דאפשר שהרמג״ם סוגר לניון לאמוראי קמאי לא מ&ןו כין דעתו להחזיר לאי! ב ׳  םל
 דעתו להחזיר לא חיישיי לרמזקי׳ למפלי; ניכייהו, ופסק כן גשן׳׳ע . אך קשה על הר״׳כ שכתב
] להומלא וזה , , ירחי' כשבח ל״ח נ  עור או על גבי דבר אחר. א״כ פסק האבעיות [דבעי ר
 הוי סתירה לכתב הב״י הא לפסק העוד האבעיות דליי לחומרא, הוא כמ״ש הריץ על מה שפסק
 הרי׳׳ף גבי הלשונות בלשון שהוא לחומרא, לגם בילו בפי;ן לפתו להחזיר כיון שיש חשש לאורייתא
 אוצינן לחומרא, לכן פסק גס הוא כן וכיון דהל״ב פסק ע״ר הכרעה דביר לעולם מותר ובקרקע
 לעולס אסור מנ״ל לפסוק האבעיות לחומרא ובלא חזינן הרמבי׳ם שפסק כפסק דיל״ פסק סאעעיו־ן
 לקולא כמ״ש הב״יוהלח״מ בדיוק היטב וכן פסק בשו״ע. והלא״ש והטור לפסקו האיבעיות לחומלא
 וכן הלכלא, פשק לחומרא הלח הס פסקו דגם גיד אימ מותר רק בלויה להחזיר ןמשוש דבעינן נ׳
 לכויבוהא לחומרא]: שם מ״ב במשגה הרי הוא כתטר. עמ״ש כלים ליה מ״ב: שם טיה!.

 במש>ה לא יתן לתוכן תבלין. כתבתי מזה במעשרות פ״א מ׳׳!. על השמן:
א אות ע״ל שכתב ואני מסתפק חס ל  פרס ד, מ״א בכרע״ב לפי שאלכ מצווה וכו* ע׳ בתוס׳ מ
, עיי מג״א סי׳ למ״ו ׳  י נשים מצווין ׳עצ שביתת בהמתן היכא דציכא משום מחמר כו
 ם״ק י״ב צהר״ן אם ציכא שביתהן גס מחמר ליכא. ורביט זטק״ל בעצמו סובר ביומא חות כ״ט
 דנליכא שביתת בהמה גס מהמר ליכא ודברי הרשב״א והריץ שהובלו במ״א שש הוא
 כהר״ן ע״1 דף ע״ו וע״ש שט במוס' ריש דף ט״ו: 4׳ס ושמעס וט׳ שהקש! ל״ל מעמא מוכח
 דסברי נמי כהר״ן מללא תירצו כהרשב״א: שם בהורע״א גאות הלל בהגייה דמלשון הגמ׳ - גבי
 פרתו כו׳ ולשון בה מוכח כהדיא כו* לענ״ד אין משם ראי' ,לפי׳ יוצאין לתכן בהאי פלחא היער
 בין ע״י עצמו וביו ע״י שמחמר אחריהן ויונאין שלא ברט! חכמים הי׳ כיון שגם יוצאת פ״י
 רדיפה, ויש להביח ראי׳ ממ״ש התום׳(וסי׳׳,׳ האריך יותר) בע״1 נו״ו ד״ה ושמעה וא״ש ל״צ
 טעמא למהמר וכוי [;ימח] •דכ״ל דמעעם מתמר אסור בין לאנשים ובין לנשים, רלא ולאי כמ״ש
 כאן בשם הר״ן לאין חילוק לעמן שבת, ומבואר שגס התוס' סברי כהל״ן ואולס בט״א בסי׳

 רמ״ו ס״ק י״ב איתא כמ״ש לעיל:
 פרס ו מיד במשנה. בירית טהורה, עי׳ בפי׳ המשניות להלמב׳׳ס שכתב שהוא רץ רלא שייך
 r לשבת לק דאגב רמיירי מכלים אלו מבאר בהס לין הטומאה, ולעלי אפשר לומר ליש

 המשך לכאן, והכי קאמר בירית אע״ג לאין שם מלבוש עליו דהא אינו מקבל מומאה(יפי׳.: יויאין
 בהן מפני ששייך למלבוש, כבלים טמאים וא״כ מלבוש הס ואפ״ה אץ יד. ין בהם משום חשש
 שכתב הליב, ויש כזה לקמן פי״ו מ״ג כין כן וכוי עיי בהל״ב שם ועי סוף ס׳ כ״א דגכולס יש
, אן לעיל פ״ב מ״ג קשה מדוע לא העמיר הלמנ״ש דבליו  שייכות כזה׳ וכן הוא כאן משנה הי
: שם מ״ה. ובלבד שלא תהן לכתמילה בשבת. עי׳ בתום' רנלא אות פ״;  לעיל פ״ב מ״ג
, וקש: להבין קושיתו דמצטיכי הוא מה שנותן ריח טוב וכמבואר ׳  בתוס׳ נ׳ וכו׳ וקשה לי וכו
 h\״n סי' לט״ז םעי׳ ג' ומצוין בסי׳ שכ״ח סעי ל״ו וגם לזעם זאת משוס הריח הטוב לזה מלאה
 מקום לשם והוא למ״ש המ״א שם ודבל זה יש לו גס פעולה לרפואת כאי השיניס אם לועס או
 שפס בהם השיניס ולכן אם מכוון רק שיורגש ממנוי ריח טוב וגס מי שאין לי ליח הפה לועס -את
 משום הריח הטוב אין בזה איסור רפואה מש־״״כ פלפלין דלית לי׳ ריח ועי מ״א ליש סי' לל!
 וגם ע' מחנית השקל שס דגם מעט לית שיש בהצפלין הוא רק בכתוש ול-״כ פלפיל בפז אין לק
 ל־פואת הליח ובזה לא ממי אינו מכוון כיון שאץ פושה כלל פעולה אחרת ועי סי׳ שכ״רו ככל
י דמותר דאין לק בכה״ג שיש כאן פעולה אחלת ג״נ ועי לקמן בפי י״ד. וסנה איתא בכתובות  מ
 ע״ה א׳ דכה! שיש לו ריח הפה נוטל פלפול לפיו והולך ועובד, משמע דלת לבד הוא לרסיא: ל׳לא
 שיש גו ריח שמבטל את הריח הרע ובפרט למ״ש הרמב״ס פוף פ״1 דביאת מקדש פלפול או זננביל
 וכיוצא בסן משמע לגס בפלפל־ן כן הוא , לך כאמת לוחיס אנחנו לכ״ז בלא נטחן לא נרגיש
 ליח, אך אפשל דמחמת חריפותו מושך לעצמו הריח הרע, ו;״: שהפליל כפיו אין הליח לע יוצא
 לחוץ אבל עכ״פ אינו מאכל בליאיס כמו מסשומכא לתוספתא ואינו לק לסלק לפי שעה או לרפא
ו ושמן מקרין שלא לרפואה בס׳ ט׳ץ  לגמלי ושוב חין בזה היתל, ולא דמי לשותה מי דקלים ל:מ;
 דשם לפעמים עוש־ן כ! לצמאון ולנתח , ואס נחמי דפלפול הוא פלפלת דפ״נו מ״ו אפשר שלוה יש"
 ליח סוב, אבל משמע לוס וזה הוא לליח הסה, וכן משמע כהו״נו הכת דלק לקמן איתא פלפלת
 ובפרט שהוא להיפוך כפי שהו*א בתוי״ט טעם לרב״י ;״ל דכלפלין שלט הוא יותר תבלין מפלפלת:
 פרס ? מ״ב בלע״ב ר״ה הפוצע כו׳ לצורך אריגה, וקש־ קושית התיש׳ שבת ל״א ע״כ ויובאה כאן
 ״ י נמוי״ט ד״ה והסיתר דלא תכן שם ע״מ כיון דלת בעי שיעול וכן במתיר ע״מ לקשור בדף
 ע״גדצאתכן שם משום דלאנעי שיעול והלא במוצע בעי שיעול והוי לתגא לומר ע״מ לארוג
 וזה קשת כמי עצ הלמב״ש בשבת פ״ט שכתב שלוא ע״מ לחבל יחד הק״ע או בגד
 בבגד , והלמל׳ם וסר״ב מוכרחים־ לפרש כן [רדוקא געצ מכת] דאצ״כ הוי מקלקל, ובזלמנ״ש
 מנואל כן להדיא, וא׳׳כ קשה מחל למה שתק התנא מזה כאן ואולם להל״־ קשה יותל דלהל״ב
 והלמב״ס אפשר לומר שיש להם תילוץ אחל על קושיית התוס׳ אבל הר״ן שמביא סי׳ הרא״ה
 שש!ע ע״מ לקשור יחד בחיבול גלי הכלח קשר, וזה דומה למ״ש הלמכ״ס לתבל יתד הקרע
 או בנד בבגד באופן זה שכתב הלא״ה במתק החומץ והל״,׳ מביא אה״כ לבון התוס• הלל ומדוע
 לא הקשה מה יענה הרא״ה, ולפי׳ הראב״ד ̂ל קשז כן אבל כבר דחס הה״מ דבליו, אך לש״י
 ז״ל נשמר מכל זה ופירש שבפזצע לבר הי׳ מתק! שלפעמים יש חונוין עבין יותר שלא יפה הוא
 אס לא יהיו כוין לשאר החומץ בזה לכן פותח השזירה וממעט מן כל חוט איזה חלק חוט ואס
 משה כן בשני חוטי! חייב וזה הוא בלי שום קושיא, וחידוש גדול על הה״מ שכתב דלש״י והלמב״ם
ט׳ משוס דדמיין  לדבר אחד כווט ומה ס״ל לומל כן: שם כתו״ח אות א׳ ד״ה חוי״ט ו
 להדדי דהא מה לי אפוקי וכו׳ והוי במו מעין מלאכה אחת, וקשה על הלפב״א הא סייך הגמ*
 דף כלג סע״ב היינו זולה היינו בולל היינו מלקי פי־ש״־ ז״ל והלא כולן מלאכה אחת הן
 דמפייש אוכל מן הפסולת ומשכי אביי ולבא אגל; דדמיא לת חשיב לז משוס רכל הכי הוי
 במשכן וא״כ נס ה1צאס והכנס־ הוי במשכן ו א״כ מה חסר במת דדמיץ להדדי ושם יוזל דמי
 שכולן עוש־ן לגמרי פעולה אחת ונזה חלוק קצ־י שזה כו<אה וזה הכנסה ולו יהי' גשוה משוס
 דכויא מלפות לרשות עכ״פ אין פחות מהני. יצנאורה יש לזיז נמה דמשני אביי על הסירכא
 מוהש אבל אימ , חוץ שי״ל דגס זה דומה למי שכתבו התום׳ שם ד״ה אע״ג ועכ״פ היי לו
. וגס התו״ח כיון דלא לגל שכתב כן הר״כ על ג׳ אל־ כן הוא גגמ׳ מ  להלשב״א לפלפל ב
 ויותר קשה על התו״ח גם אם נקבל דוחק זה של הלשי״א, כיון ללתוס׳ חדשים יש כח; בעצם
 אינעים אבות מחמת שנתחלק ההכנסה מן ההוצאה, א״כ אס נבוא לחשבון סרטי מלאכות חלוקות
 שתחת שם אחד הי׳ טובא כהר דהביאו התום' הלל כמו שעט מדקדק ומנפץ שהיו במשכן ואיך
, משא״כ  אמר התנא אלבעים וע״כ צומל דצא למי דמי הרין כאמת אחד עס מי שכתבו סתוס׳
 בשם הוצאה והכנסה דאע׳׳ג דשניהם סס מרשות לרשות מ״מ יש לכל אחד שם גפני עצמו לרבא
 למשני כן בדף ע״ר ע״א [לאמי הא מני ל׳ היא משמע להריא לס״ל לדכא דאף לכותש דמיא
 לשלשה הקודמין מ״מ משוס דיש לו בם בפני עצמו חשיב לי׳ ל תו ד וכמ׳׳כ ס״ל להליא לעיל כ1' ב'
 פ׳׳ב] ופליג שם על לב אפי בלף ב׳ וממלפ גם ללב אשי ע״כ צ״ל למ״מ אס התנא נקיס לסו
 בשס אחד וכלשון רב אפי שם האי תנא וכו׳ אי הוי שס אחל שוב ליתא אלנעיפ

 ואם

 דזה איט דהא פכ״פ איסור עושה רק שהוא ששור: ם״ד ברע״נ ד״ה וי״ח לבר. בגזירה סנ1
 לזב וזבה טי הנה בכלי חרס גס משקה זו[דזנ ובה] אינו מטמא מגבו משמע דגזלו לק כשאל
 כלים וגס מדפייך הגמ׳ י״ד ע״ב אילימא במשקה לזב דאולייחא כינהו. ובבלי חלם אינו כן
 [לנבייכו ליכא טומאה מגבו מלאולייתא וכלל] משמע ללא מיילי בכלי חרס ופי בהלאב״ל פי״ג
 ה״ל מה׳ כלים שעל מה שכתב הלמב״ס לכלי חלם נטמא מאחוליהן והיינו מגבן להלמב״ם
 בפירושו ממשנה דפ״כ ר״א לכלים. השיג עליו וז״ל כנר כתנתי במקוס אחר [והוא ב^׳ז
 מה׳ אבות הטומאות כ״ג] מה־ שנלאה צט על זה . והכ״מ לח הלאה מקומן וכפי הנלאה הוי זה
 השגה הלאב״ד ואיני יודע מלל להל׳׳ב לפרש בפ״ב דכליס משנה ג' במס שכאן לא משמע כן
, ומצאתי בתום׳ דרע״א שם שמביא מקום השגת הראביד בה׳  מדבריו, גם בהחוי״ט קשה בן
 אבות העומאה פ״ז ה״ג וכלל והובא נמי שם בתוי״ט , ויש לראות פילש״י בבטלות ל״ח ע״א
ו  ל״ה ולא ובתום, שבת לף י״ו ע״א ל״ס 0״ג רש״י ונמש״ל פ״א לכליש הי״ג ויתברר הכל: מי
 הוי־ס דיה ב״ש וכו׳ כתב הר״ן, קפה לקבל [תירוץ הנ״ן]. יען שטוב למציא חידוש במס
 ששייך לעצם הפלוגתא דשביחת כלים דלרבותא אחלת אין מקום הכא לנקוט בבא יתירה. הה
 שייך לפ׳ אין טומנץ או בסוף פרק זה. אך נראה לכך סובב כמשנה למסקבא [דגמי ד' יח׳ ע״א]
 דנליגי בשביתת כליס ולא בגזילה לאוקי לבה מתחילה שהתיר ב״ה. באין שויין לב״ה מתיר.
 חך שם לא עשה הכלי כלום לק מונח בה שרי ב״ה אבל בתוכי! שחמימת הדפטת פועלים ג״כ
 [איזה פעולה וניכר'המלאכה בהכלי היינו בהתנול] והוי יותר מברישא [לא שרי ב״ה] קמ״צ דגם
 בזה ב״ה מתירין, והדר חני בסיפא [רבותא] כמו שנ׳ הל״ן ע״ז הובא כיוי״ט נ״ה ב״ש לעביר
 הכני מעשה גמול גס בזה התירו ב״ה, ואין להקשות על דברי [לא״כ] לברונין הוי התנור עביר
 מעשה [וכמ״ש] ורמאי מתירין,לרב יוסף [דאמרינן בגמ׳ כבת י״ח ע״א אונין כל פשתן מ״ט
 שרי משום ללא עביל מעשה אלמא למעשה חמימת התמר לא חשיב מעשה], זה אינו מדאי לא הוי
 בזה מעשה גס לרב יוסף לך הו״א שיהא מעשה יותר משורה מלי לבל או;לי [מטלות חי׳ ועוף
 ודגיס] הזי מעשס גמול,ובזה פליגי לב יוסף ולי אושעיא . ואח״ז מ.י;יכן בתום׳ ז״ה אונץ ;
/ שאין בזה חידוש  שם תוי׳יע ל״ה וב״ה וכו׳ לא פי׳ הל״ן כוי ע״י חוסי רע״ח מזה. וקשה, א
 אס עקור וכיח ללא חיישק כיפתה ויגוס, ב׳)שהל״ן מבטיח גכלפלוגתות כבאות [במשנ:] למה
 נאמר וכאן לא אמר , לכן יש יוהל מקוס לדברי רוי״ט לכאן לת צריך [למצוא רבותא בהבבא השני׳
 המיוחלת] אן־ גם זה קשה לזמי שיוסיף תנא [בבא] מה כלא צריך. אך נראה להלין כתב ומלאמל
 ביויה עקזיה וטוחה ש־מ לאפילו בפקולס אינא מפום מגיס ואיפא משוס מבשל. [וכמ״שסתוי״ט
 בשם הפוסקים] משתה הרי יש חילוש גלול לב״: לגס בבישול גרוע כזה מכריך שביתת כלים
 [משוס להוי מלאכה] ולא צריך לסיש יותר ביון לתכן ולא את הצמר ליולה שהמוכה היא לבכל
 אופן אסול גם נעקור וטח ורפ״ה אוסרי[ ב״ש מפני שהכלי יעשה ביבול כזה וע״כ הו* בישול
א אות כ״ג) ובזה מתולן ל  לאורייתא גס נעקור דלל״? לא הי׳ אוסר שביתת כלי(ועי׳ תוס' מ
׳ פצוגתות רצו יחד מ״ש מאילך נכות , והול״צ נ״ש אומרים אין  מס לקשה למה סידל התנא נ
th] מתנין אונין וכו׳ ב״ש אומרים אין מתנין צמר ליורה, בבלמא כרישא אין שולי( וכוי א״ש 
 חלקינהו לזמל ג״ש אומלים אין שולי[ ליו ב״ש אומליס אין שורין סממנים ב״ש רומריס הין שודין
 כרשינים] משוס ללכולהו יש לגמרי כיעור אחל, [אך הך לרוטן ולא את הצמר ליולה למה לא
 רלקינהו] אך מחא דלאשמעיכן חידוש לב״ש לא נייח להחנא לייחל בנא נפ״ע , אך בכולל עם לין
 אחל שפיל ינעיס להתכא יותר, ולזה יש לצרף דברי התוי״ע סליה וג״ה מתירץ, וכן בחידוש לב״ש נקיע
, ולל לרב יוסף למוקי בגמ׳ (ד׳׳״תאי) דמיילי בלחי ׳  בכולל: שם ב״שוכו׳ חץ פולשץ וכו
 וקוקלי הוי לבותא בזה להו״א לג1רו ב״ה [בלתי וקוקרי] אמו אוזלי ואוהלי לשכיח כךקמ״ללמותל:
 פרס ב מ״א כרע׳׳ב ל״ה ושמנים וט׳ שמא יכו• עי׳ בתוס' רע״א אות כ״1 וז׳׳ל, טעס זה
 1 כתב הרמב״ס וכו׳ אבל באמת קשה לי וכוי (וגס סחוי׳׳ע בדש פלקין מגיא הטעם

 הפני) ונלע״ד ליישב רהרמב״ם והרע״ב פירשו לכל מס שתולה בנמ׳ בנל מטכס במותר להשתמש
 לאורה לכל מאן דאמל הוא כיון שמותר להשתמש לאורה• יסמוך על זה ולא ידליק שוב נר שנת
ז קושיה התום׳ דמשוס כבתה זקוק חין לחוש בשבת. ע״ש שביארתי י  וכתבתי נגליון הגמ׳ לז
 יותר. ולק הטעם משוס שמא יטה ליש״י ו־וס׳ והימי״ס בהלכה אבל הרמב״ש בפי׳ המשנה
 וזל״ב סבלי להא נס בכל שבת שייך שמא יטה [ולאו דוקא בשבת בחנוכה] אך הוא לק כסמוך
 ממש, וכמ״ש הרמב״ס ריש פ״ס דשבת שמותי להשתמש לאור־ לק בסמוך אסור [עיי״ש בה׳ ב׳
ל חנוכה גם אם מוחל להשתמש לאורה אבל טון שהוא מרחיק גס כזה  ובה׳ ט״ז] וא׳׳נ סבלי מ
 לא שייך שמא יטה . וודאי שאר רבוותא סגרי שפיל דבזה שאני [היינו בכל חנוכה כיון דחביבה
 מצום עליו יתקרב בסמוך יוחל להנות מאולה אליבא למ״ד דמותל להשתמש לאולה חיישיק שמא
 יטה יוחל מככל שבת שאסור להשתמש בסמוך] אבל איכהו סברי דעדיף שמא יניח ויצא וכיון
 שמותר להשתמש לאור נר חנוכה חיישי׳.ללא ידליק של שבז וישמש לאור כל מצוה , ואפשר
 שיחשיב שכן עוד עדיף כיון שנעשה בו מ!וה יהי׳ יותר כבוד לשבת באור טה כמו בבלכית
 ל״ט ע״כ כיון ראתעביד גי׳ מטה חרא נעביד בי׳ מצוה אחריתי [ויבעל עי״ז ממ^ות הדלקת נר
: ברעיב ט״ד דיה זיתן ראש  שגת שהיא חובה דהוא דומיח דחשש שמא יניח הנל •ויצא וכלל]
, עי׳ תוי״ט, והטור וזשלע סי׳ רס״.ה כתכו  וכוי אבל בקערה דמסשקת וכוי כ״; הוא מגמ׳
ן  ג״כ זה והא כ״ש הוא מרישא דשם בשו״ע נאמר רק דין דחכמיס, והנה חויק דלא כתבו ד
 דביצה (המבואר כמשנה) ורק כלי, הגם שייפשל דרק הים פיט המשנה אבל כלי כולל מאוס
 ולא מאום מ״מ הי׳ מציאות לוקא כלי ודין רביצה ממלס נלמד מזה, אך צריך להבין מדוע
 הביאו הפוסקים קערה, גם יש להבין בלשון הטול לכתב וכן [גבי קעלה] והלא כ״ש הוא אך
 לפי מס שסיים ההוי״ט בד״; לא ימצא וכו׳ לפי׳ הלמנ״ם בפי׳ הי׳ מגי׳ לכיון שרואה הפתילה
 שנתונה בתוכה יתירו לבכן. אך קשה על התוי״ט מדוע לא משני הגמ׳ כן בהינליכותח הכלישית
 חידוש גס לרבנן וכלל אך אין זה קושיא דעדיף ל:ו הצריכותא דידהו אבל גם בזה יש סברא
 אבל בהלמב״ש בסי שבת פ״ס הי״נ בפשוטו ניחא מה שהביא לין דקעלה, משום דהביא בסוף
 ר.יץ לאס מברה היוצר מתחלה מותר למזה למד הח״ר בסי׳ רס״ס אות ד׳ לגס בסיפא ממי
 חבוי הלכך נקיט הסיפא שפיר משום חדוש החיבור היינו דגם גזה ממי חינור אכן בטור
. ובגוף הדן של הא״ר וכן הובא נבאר הגוצה יש לספק כיון ללא ש ל  ושלש צריך לדחוק מ
 םידל במשנה דין לחיבור בסוף משמע לבזה גמ חיבור צא מהני לרבנן. וי״ל להרמב״ס למד
 שפי־ דגם נסיסא ממי דאצ״כ ודאי׳ הי" עדיף צ:גמ׳ לומד לא* אשמעינן הר תלתי הוי אמינא
 בהשלישי ג״: מהני חיבול מתחילה להבי תגן ל •שמעינן דגו« בכל אופן אםלו החכמים רלא ודאי
, אבל באמת ן ד  דמהכי גס בזה אלא כיון דהת«א סידר נהיישא דנריהס העמיד מיל בשלמת ה
̂יז בסיפא, אבל הלמג״ס דכלל ל בבות לרישא יחד העמיד באמת דן דחיבור בסוף, ואפסל  לה
 להטור והשלע היו מפופקין בזה לכן י הניחו הסידור כהמשכה ונבלי ככללו נ' כבות לרישא
 כמו הלמב״ם דע"! לא שייך לומר ספק עכ״פ ינא לנו לאי׳ נכונה ליין הא״ר ובאר הגולה:
 פרס ג ס״א גהרע״ב אבל ל',מל שמיחן בקלקע או על גב לבל אחר . עי׳ בחוס* לרע״א
 1 מה שכתשה על הלע״ב. אולס ניחא. לכמו שכתב סל״ב איתא נמי בשו״ע סי' רנ״ג

 ו?הלמג״ס ל׳ג משי שבת ה' י׳ והנ״י פם נשי׳ רלג הקש? על הרמב׳׳ס הקושיא שי-ק׳ לע״א על



 סדי חידושי הג״מ ראיג מיעד ג

נה, מילות אפי•  פרס ט טיב בהיעיב ו״ש בלי ים וכי׳ אפי״ היא של חרש ואפי• טעו
ס  1 דכא; שנהב הר״ב זאלז׳ז [רסו״׳ל לומר אפי׳ היא של מרם וטעונה], נ״ל לומר מ

מי והמקור הוא בכלים פש״ז מ״א דבלי שאי! מטלעלץ  דהנז מבואר בכלים בסוגיא זו ובכמה דו
 מלאה וליקן אינה מקלל טומאה והוא רק באותן שנאמרו שם ברישא דומיא דשק אבל כלי מרם
 מקבל טומאה בכל האופנים [ללא איחקש לשק] הלכך כתב אפי׳ של חרס שהי׳ ראוי* לקבל
. והדל קאמל נם מא:  טומאס גם בספינת גלולה אס היתה ביבשה אנג בים אינה מקבלת טו
tבשל ען ונוסף גם בחרס שאפילו היא קטנה כ״כ שטעונה ביבשה והורידום ליש דהוי מטלטל מל 
 מ״מ כיון שהיא בים אינה מקבצת טומאה. [פי׳ ׳דוחפי' שני שכ׳ הל״ב הוי׳ רבותא שני׳ ומ״ל]
 ומה דאיתא בגמ' לף פ״ג ע״נ ספינת הירדן טמאה מיילי דעדיין איבה בילדן או גם בירדן

 לטעם ל׳ חנניא שם והר״ב כתב כן לפסק הלכה דלא כטעם ל׳ מנניא:

, דאי  פלס י מ״א בהר׳ב ליס לרפואה. ושכח בשבת. הל״ב קיצל וכוונתו עפי׳י הגמ'
 1 לא שכח אלא הוציא לזרע ולדוגמא או לרפואה גס בשלא הצניפ מקולס לכך חייב .

 ולמס הוצרך החנא לומר שהצניע'וגם הוציאו לכך, צכן כתב דעתה צא הוציאו לכך רק להניחו
 במקוס אחר ואפיס חייב. וקא משמע לן זה דחייב מחמת שאחשכי׳ מקודם. ואולם הוא לק אם
. איל אס הוציא עתה לאכילה שוב ביעל המחשבה הראשונה  הוציאו סתם ונמ״ש הל״ב ע״פ הגמ׳
 ופשוד, דהא נחזר והכניס פעור מפני שביטל מחשבתו הראשונה דכוכת חזר והוציאו ג״כ מיירי
. כל  בסתם לק מחמת שהי׳ אחל מחשבה לאשונד ובאמצע ביטל וכ׳׳כ הרשב״א ועי תוי״ט ד״ה ו
 והישב״א שירן הרי$א [דהלשב״א הקש־ דרישא למה לי היינו הלץ להמצניע גופא ל״ל להא הלין
 של המצניע כעצמו נמי תנא לי׳ לעיל בפ׳ כלל גדול] דאי מדלעיצ הו״א דדוקא בלא שכח חייב
 בכ״ש קמ־ל םכא לאפי׳ שכח יחייב בכל שהוא בהוציא סתם, וכן הוא ברש״י [ריש פרקין הקושיא
 והתירו ן של הלשב״א ז״ל] אבל לא מתורן בזה קושית סתום׳ דסיפא ל״צ וכל ארס אינו חייב
 ואדרבה אם בלא שכח [לחחשיי׳ המצניע] בעי לאח־ שיעול [משום להוא לא אחשבי׳] מכש״כ
 בשכח וללש״י והלשב״א צריכין אמ לומר כן גש לעיל פ׳יז מ״ג בסיפא אינו חייב עליו ללא
 המצניעו אפי׳ נהיציא סתם לאיצו מפולש הא אחשיי׳ כדפלין הכא אן הז״א דלןקא בלא
 שכח למאי הצניע קמ״ל הכא דחפי' נשכח והוציא סתס נמי מייכ, והא דלא פריך הגמ' לעיל
 [פ״ס ע״ב] לעכין מה נקיט אינו חייב אלא המצניעו הא הוא חייב גם בלא הצניע וכן אחל [חייב] זה
 חינו דשם וודאי מיילי שהוציא סתם לאס אמר לזרע גס אינש אחלינא חייב דאחשבה איל מיירי
 שהוציא לק להניח צמקום אחל, וצא הי׳ מבוא להמקשן לפרש שס מחמת לשון המשנה שפרט צמה
 יוציא ורק הכא דמפולש [בלשון המשנה] המצניע לזרע [מישמע מזה הלשון ראיירי שפרט
 •למה הוציא] פרין המקשן בגמ׳ פשיעא הא בזה כל מוציא חייב. כפייש׳׳י מלי דעתי׳ דאחשבי׳.
 ומשני אביי להכוונה אין והוציאו רק סתם וצא נמשך אלישא רקאמל לזרע ולדוגמא. ולמען שלא
 יקשה הא זה כבר איתא גפ״1 מ״ג ה>סיף אביי רשם הצניע ולא שכח עתה למה הצניע והו״א
ה חייב רעל דעת ואת הי׳ ההוצאה סתם . וקמ׳ל הכא דגס בהוצאה סתס וששכח ג״נ ל־וס  לדוקא 0
 הצניע נמי חייב ולכן האליך אביי בחילון שלו [באמלו כגון שהצניעו וכו׳ והשתא קא מפיק לי•

 סתמא הלי הזכיל שכח וםתמא וק״ל]:

 פרס יא מ״א . עי׳ בהר״ב שכתב נל אופני הרשויות ולא חשב עמול שהוא גבוה ט׳ טפחיס
 י ורבים מכתפיס עציו דגם באינו רחב ד׳ סוי ל״ה לרעת רש״י ז״ל שבת ח׳ ע״א
, ועכ״פ קשה מדוע צא מנה ׳  והרמב״ס פי״ל ה״ח משבת ולסראב״ר שהובא שס בסה״מ בעי ד
 באן הל״ב דין מומוד הנ״צ. ודלמב״ם בפי׳ המשנה ריש שבת בחשבו הישויות מונה זה, והתוי״ע
 מביא זס בדלך פלפולו בשש הר״ן. וי״ל דהנז הרמב״ם מתוצק עם הראב׳ר בפירושו שהובא
. י  בהה״מ ובמ״א סי' שלי": סק״ח. דללמנ״ש אס לק חזי לכתף [אף אס חין מכתפין עציו] ד
 ולהראב״ד אינו ל״ה רק במכתפיס עליו ממש. וסבי הר״ב נהראנ״ד ולהכי לא מנה עמוד ט׳
 דלא מנה לק אותן רשויות שהס נעשין מעצמן והלמי״ס לשיטתו דלק אם חזי לכתף [הוי ר״ה אף
 אס אין מכתפין עליו ממש להכי מנס גצי עמוד ע׳ ברשויות בפ׳יא כפירושו למשניות]. וע״נ
 אינו מסכים עם האיכא למאן ראמר שהביא לעיל גפי׳ שם ־תולה בלצון רביס [דוק א הייט דוקא
 אס יניחו עליו ממש חפציהם ע״ש] רק ס״ל דרי רק אם מזי לכתף וכמ״ש: שש טיב בתוי״ט

 ד״ה כיצד וכו׳ דלכו של לש״י וכוי וכ״כ במס׳ פיאה פ״ב מ״ב:

 פרס יג מ״ד מ״ב ד״ה המלבן כו׳ חוט ארוך כו׳ שיש בין אמד לאצבע והר״ש והרא״ש מש•
 י כציס פי״נ מ״ל סי׳ לגס מצא הסיט הוי כמגולצ לאצבע וברישא כאן [דאמי לוחכ
 הסיט כפול] ע״כ סירי דבעי כפול [היימ שתי פעמים לוחב כמגורל לאצבע]. והלמב״ם פ״ט מהי.
 שבת יש לו שיטה אחרת בזה שמחלק [בין לשון] רוחב הסיט [ובין לשון]׳ כמלא שיט ומבואר
 יותר בכלים פי״ג מ״ד ובשבת פי״ג, ורומי הסיט כפול דקאמר הנא ברישא הוא כפול ממתח
, וכן פשק בהי שגת פ״ט ה״1 ומבואר יותר שס בה׳ יו״ד דהוי חי  גולצ מאצבע כיון לאמי לו
 ר׳ טסתיס כי זלת הוא גי טפחים יסיט מרחב בנח הוא שני חלקי ןלח כיינו ב׳ טפחים כקרוב
 והכפול הוא ד׳ טפחים בקרוב וכמ״ש הלת׳ימ שם. אבל בסיפא לאיתא כמלא םיט ולא נאמר
ק שתות זית והיינו מאצבע לאמה והוא ב׳ גוללים וז״ה שכ' הרמב״ם גפ׳׳ט  לוחב םימ אינו י
 משנת ה' י״ח נ' אצנעות ועד״ז יש לפרש מונת סרמי״ס נפירושו נשכת אך בכלים שם נ׳ על

 סתם סיט ד' אצבעות, ואפשר לט״ס הוא וצ״צ ב׳ אצבעות:
 פרס ט1 מיג עי׳ תוס׳ לע״א אות קל״ז שהקשה הא פלוגתי־הו דב״ש וב״ס הוא רק בשלמי
 י נדבה אבל עלת נדג־לכו״ע אין קרבין ביו״ט כו׳ ונשאל בצ״ע . ומס שמביא לבינו
 זה בשם סתוס׳ בתגיגס ד' ז' מבואר זה בגמ׳ שם בדף ההיא ובביצה י״ט ע״א . ויותר קשס
 עוד דרש״י בשבת קי׳ד על מה דתול: הגמ׳ בשבת קי״ר ע״א הפלויתא דרי ישמעאל וי׳ עקיכא
ת קיבין ביו״ט מיא: רש״י גהציון לביצה י״ט. וקשה הא שס מבואר להדיא דלק ט י  מרדים מ
ל ציורן לתומל הקושיא. , אמנם ל  בשלמים פליגי וכפולות לכו״ע אםור והכא נעוצות הוא מדבי
 דהנה חזינן ללנלו לאין קלבין שלמים [שלמי חול] ביו״ט אתי קרא [דשנת נשכתו] דמלכי שבת
 קיבין ביו״ע . אס גם שלמים הראויס לאכילה אסור ואפיצו הכי קרבן שבת עול: ב׳ מדלגות
כ הטעס הוא דכיון דכבר נעשה הררבן ל  לגס עולות [שאינן לאוין לאניל: ביו״ט) מותי מ
. יו*יכ למאן לאמר פלמים ממריגין גי ו״ט. לא בעייתו  כרי שלא יבוא לילי פסול מתר
 לימוד קלא [דחלגי שבת [היינו עולות] קרבין גיו״ט [במו״ש] דזה למינו מסברא מכח כ״ש וגס
 הלא יש גס בשלמים אימוליס והי׳ אפשל למנוע מהכל ואפייה דוחין מכ״ש שיורי חיובי יוס לשבת
 ואם למ״ד אין קיבין בעי קרא להתיר ודאי למאן דםבר קליין לא בעי קלא אלא הולכ להתיר
 גם ביו״כ דאין קרבין שלמים איל שיורי שבת קרבין ויש לדייק בלש״י שבת קי״ד שנמצא כ״ז

 בקוצי ביש״י:
 פרס יח מ׳א בל׳ נ ד״ה ומעשי שני ונו* ושמעינן מהנא כו׳ וכתבו המוס׳ נשכת קכ״ז ע״י
 ־ י ובעירובין ל״א ע״כ מבואר יותר להי' אסשי לומד דמיירי שנתן את החומש ואע״;
 דמילתא דפשיטאהיא. בז: י״ללאגב אחרינא תני׳ וסגמ׳ לא בחר בזה אלא לאמרי נן לבא להורות

 יהחומש

. שש מיג [ י  ואס לפי ההמון להוי ב׳ שמות קשס פרכת הגמרא [דמ״ש ממי ג
ו מ״ש בשם הה״מ דבסיפא  בר״ב ד״ה כל הכשל וכו׳ שיש בו שיעור עי* תוס׳ רפ״א אות ל
 דקתגי ואין מצניעין, תיבת ואין הוי וי״ו המחלקת כמו או שאין מצניעין כמוהו, אזלס נפי׳
 המשניות להלמב״ס מבואר דצא הוי כמו או , אלא לסיפא מיילי בשניהם לליעותא ועיקל צאשמעינן
 דגם בזה חייב המצניע, אמנס הלין לסה׳מ אמת הוא ללאלם אתל פעול אם חסי אתל משניהם
 אבל בהמפנה לא מיילי מזה אלא שכן מוכח מסלישא מלנעי באחי שניהם למעליותא , וחידוש על
 הה׳״מ דפירש דאו קתני, הלי בהלמב״ם כיל החזקה משמש לזדיא שפי׳ כמו שנתכ בפירושו
 להמשכה, וכן יש צע ללמוד רועוד כלל אחל משמע לק לחיובי כמו ברישא, גס בהל״נ ס״ח

 סוף מ״ח משמע לספירוש כהלמנ״ס:
 פרס ח ט׳א במשנה המוציא יין. אפשל לאם הוציא יין או חלב ביד לא נקרא לרן הוצאה ורק
 1 רמיירי שהוציא בכלי. ונמשכה לקמן פ״י מ״ה שהכלי טפלס ופעור חף על סכלי ואולם

ב ע״ח ר״ה המוציא ועי בכל  י״ל פור כפי שכתבו התום׳ כליתות י״ד ליש ע״א וע׳ תום׳ שנת ל
 ציוני הגי מהלי״פ ז׳׳ל בתום׳ כליתות שם, וא״כ יש• להסתפק אם שיין כן גני יין ושמן, ועכ״פ
 בכלי ניחא וחזינן גס כליו גקוצמם נן בגמ' ל׳ פ' ע״א ושם יש גם כיל שהגיח טיסה
 ולא שיין גזה ביין וחלב בשיעור פלה!: שס במשנה ר׳ במשנה כלי לסול קטנה, בסרי״ף
 והלא״ש איתא בהמשנה אנבע קטנה ובמשנת שבגמ* בנצי וירושלמי ציתא תיבת אצבע
 וכן משמע נגמי ד׳ פ' ע״נ דאיתלו שם על כציון למשכה תנא כרי לשוד אצבע קטנה משמע להליא
 לנא גרסינן במפנה אצבע, עכ״פ צרינא השיעור הוא לסוד אצבע קטנה שנבטת, וכן סשק
 הלמב״ס בפי״ח משבת הי״א וכתב הה״מ רכן הוא בבלייתא אצבע קטנה והר״כ לא כתב מזה וכן
, ואין לומל  הלמכ״ש בסילושו.למשניות לא כתב מזה ואץ זה מרלכס שלא להביא מסקנת הגמ׳
 לסבלי הל״ב והלמב׳׳ס למה לאיתא נגמ׳ שם א״ר יהודא אמר רנ בפירוש הדבר משמע דרב
 סציג אנלייתא זו לשיעול אצבע קטנה אלא ם׳׳ל להשיעול הוא ככל גויף של בת קטנה, לרחוק
 ה*ח לומר כן ראיתא בס׳ יל מלאכי סי׳ תקלל ללא אמלינן כן אלא מתוך דוחק גדול ומביא לזה
 הלבה הסכמות ו א״כ מה״ת נימא כאן דפליג ונפלט דאין הגע׳ מפרש דרב פליג אין לפוסק
. להגם שהפעולה נעשית בכל הגוף כפי המבואר בדגלי הל׳׳נ בכל 1ה ו  ומפרש לעשות צו שיטה ז
 חשוב הוח גס בכדי אצבע קטנה וגס רש״י כתכ על הבלייתא לאצבע קט:ס שעשו כן לכל הגוף
 להאדם אלמא דאפ׳יס לי השיעור נאצבע קטנה אך יש לומר להל״ב והלמב״ם לא מביאים בפירושם
 לק כפי מסקנת הגמ' שגם הגמ* הוא פילוש להמשכה אבל מה שהבלייתא מוסיף על המשנה אין
 להם הכלח להניא כפירושם לק פלא לומר להיפך מהברייתא ולכן לא כתבו לק ענין ותכסים
 המעשה ולז כתבו בהדיא לסור כל גוף בת קטנה, אבל חזיכן לעיל במשנה א׳ גבי לבר קטן
 דמייהי הר״ב והל״מ גם הברייתא בפירושם , אן עי׳ בתוי׳׳ט שם ל״ה אבר, מזה יש לנו לומר
 כלל יפה בדרך הליב והלמנ״ם בפירושם, והוא דדוקא מסקנת הגמ* ששייך לפשט המשנה ממאיס
 בפירושם אגל לינים מחודשים הן ע״י איזה אמזלא או בלייתא אס אך אפשל להעמיש חילוש זה
 אף אם גס נללך רחוק קצת בלשון המשנה גס זה מביאים בפירושם, אבל במחולש לגמלי הובא
 לק הדין הזה ביד החזקה לדינא אבל לא בסירובו אבל לא משום דלית $יי לבל המחולש אך מניא
 כפירושו מ: ששייך להפשט, ובזה מתורן כמס סתימת שבין פילוש הלמב״ס ויד החזקה אשל
 דמיטשבנלסהי* חזיה, הן אמת לוולאי ׳שמקומות כאלהבהידהחזקה שחזי בו מפירושוכמ״ש
 הסי יל מלאכי בכללי הלמב״ס אות א*, לפירוש המשניות משה בקטנותו והיד החזק: פשה
 בגדלותו וחזר במה פעמים אבל אין הכלח לזה בכל לוכתא וכמ״ש : >*;ם מ״ב ל״ה לסול וכוי
 האורח וכוי בהל״ב לא ביאר איך נעשה וכמס הוא ובפירוש המשניות להרמב״ס איתא כל הגוף
 המו מלבוש, והכוונה כל המקומות שדלכן לכסוח עושין בסיד כלי שיבואו דס הנדות ולמהר
 הנגלות וצא ר צא לפשט «? מבוא בש״ס כי יש כאן דף ס' ע״ב הג״ה בגמ* ולא הגיעו
 לשנים ואםמל־ו גלסי כאן לשנים הלא בפסחים ריש ד׳ מ״ג ובמ״ק ט׳ פ״ב איתא להדיח
 לשנים. ולפירוש השכי בהל׳׳ב והוא כסיישי׳י והל״ן ניחא, והילושלמי לא סי׳ כלום ואם המניא
 סרמב״ס זאת מידיעתו ברפואות , קשה איך יכתוב זאת הא יצא קולא נגד כדין דהגמ׳, דצהםיל
 השעל שבאו לפני f לכן אין מניחין סיד לק באותו המקום ולפי׳ הלמב״ם והל״ב יהי׳ השיעור
 צ»ד כל הגוף , וביד החזקה פי״ח רשבת הי״א לא הביא כלל מכל הפילושים , שגלם אינבע
ע על הל״נ. ול״נ לומל ל  שבבנוז: שם מ״ה בל״ב 7״; כדי וכו׳ עי׳ תורע״ק אות ק״ל שנשאר ב
ה חס הל״ג לא פילש כזה גלום כמו פלא פירש בכלים שי״ג מ״ב על מפכי הכותב ה«׳ מ  בזה ז
 קושיא [לרוע לא גיאר השיעור] אגל כאן דמזינן שדייק כן מגמ* מה״ת נימא שיכתוב להיפך,
 אולם נראה להר״ב לא שירש ביש״• שהי׳ קשה לו לפרש כן דחס הי׳ עד אמצע היד הי׳ צו לתנא
 לאחר ער כס או ער כף היד דהיינו הך כמ״ש התום׳ יו״ט באהלות פ״א מ״ח ולמס
 אמר התנא עד קשרי אצבעותיו, והוא בתוספתא שבת פ״ט אלא ודאי לא היי הספק
 ממי אלא על קשי העליון גהאצבע היינו אמצע כאצבע או קפר התחתון היינו
 אחי הפיק הראשון שזי רק לאחו! הקולמס בזס וכמו באגודל ללש״י דהוי הספק
, כן פי׳ הל״ב גס  אם בפרק א׳ או בפרק ב' לליכא ג׳ פרקים לק בהאצבע פירש״י כפי דעתו
 בהאצבע וכמו דעת רב ששת (ועי תוס׳ חולין ק״ו ע״ב) ל לחולין די בנטילה עד פרי. א׳ דתשמיפ
 זה לי ובתרומה עד סרק ב׳ וכן הכא או הוי קשר עד סרק ב׳ ולכן כתג הר״ב עד אמצע האצבע
ו לע״א השוה לעת הרמב״ם בפ׳ י״ח לשכת ה״ד נ  שוס הוא השיעור היזתל נרוצ צפי פירושו ועי
 ולש״י, וי״ל ׳ותל דגם הרמב״ס פירש כהל״ב ונן מפורש כמעט להדיא כיון דלרש״י הי׳ לו לכתוג
 ל;תחצת אצבעותיו אבל לראשי אצבעותיו מבואי ביש״׳ חולין קן׳ ו ליש ע״ב שהוא מאמצע האצבע
 ש:ל הר.צבע כקרא אצכע ולאשי אצבע נקיאו ל פיקיס הראשונים שבהם משמש האלם, צנן כתב
 רש״י שם טל ל פרקים שהוא עד אמצע אצבע דהיינו ראשי אצבעות וכן כתבו התום׳ ו א׳ע הוא
 כדברי הכ״כ, ואמת ללשון לאשי אצבעות דחוק קצת אבל בכ״ז המכס פד המקום
 ששייך לראשי אצבעות ובירושלמי כאן כוי שאלה זו [לרב אשי] גם במשנה ב'
 פי״ג דכציס הלל והרמב״ם כתב שס פי״א ה״כ מכלים קשרי אצבעותיו כלשון התנא דאיתא
, ואולם קשה לענ״ר על הגמ׳ ליצן וכן על הירושלמי מדוע ג ״  נמי התס בתוספתא דכליס ב״מ פ
,  לא פשטו הספק מתוספזא דכלים ב״מ פ״ג דאיתא להדיא עד קשיי אצבעותיו כמלא פס ירו
 והפשוט כ1; נראה דהנ: איתא בבכורות מ״ר ע״א תנא כאצבע קטנה שמפרש הרמב״ס בס״ח ה״ז
 מביאת מקרש דלא כרש״י דכפשוטו הוי החטס באדם כהאצבע קטנה שליד וכמו בשבת ק׳׳ו ע״א
 גל׳ יוסף ור׳ מייא וכדגיי סר״ג שש פי״ג מ״ד דחזינן שיש צהאבייס שיעור שוס לשאר, כן
 שבל התנא דאורך האצבע או סאמס הוא בכל אדם כרוחב פס ירו ולכן כיון שרצה לומר עד
 הקשל של האצבע וכלשי׳י בשיעול הגדול ונלל כתן סימן כמלא פס ידו, א״נ מבואר מכאן פשט
 רשליי ועכ״ס האיבעיא איפשוט. ויש לראות זהירושלמי לא פנה לתוספתא זו [דפ״ט משית] שהביא
 על משנה זו דשבת ר' חייא בשם ר' יוחנן ועל המשכה דפי״ג מ״ב רנליס לא הביא שוס תנא
 עלה ובשבח י״ל רגם ל׳ יוחנן אדל כן מזוספתא זפ״ט לשבת כמו שהביאו בבבלי, •אבל על דין
ל לא הביא כלום ויש לעיין מרוע לא הביא כלום אמתניתין דכליס וגס כל המלי  לכלים כל

כלל:  קש־ מדוע לא פשטו משם ו
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 הא רמנריא והוי דוגמא והמיס היפים כרעים ולעיל ל״ט לא פירש הגמ' כן אלא כפשוטו רצו;;
 גח:!ה היינו שסעמיד מים 5וככין כנגד החמס צהחחמם ועי רש־* שם שפי'. נחמה. כשמש .
׳ שמא יחשדוהו שכנסן כו׳ עיי רש״י ביצה ל״ס ע״כ ד״: ש בתוי״ט ל״ס מהלך ט  וצ״ע: ש
 מהלך שכתב שם כמו שכתב הל״ב הכא ויש לראות מוז דכאן המזין רש׳׳י מלפרש כן עד הסיפא
 למען שנדע שבין ברישא ובין בסיפא יש מעם זה איל סתם [כביצה] שלא הביא בגמ׳ רד, הרישא
 הוצרך רש״י לפרש כן מיד בהלישא [כמו הי״ב הכא]. והר״ב פלל כל מעות ופירש כן בין
 ברישא ובי; בסיפא. ואפשר שגם הרמב״ם מדלא פירש בס־רוש המשנה שנשרו כליו מעם דסתיעה
 וכמו שהביא ביד חזקה [בסי כ״ב מהי שכת ה׳ כי] שפירש בשביהס משמע לאישו סבר׳ כרש׳׳י
 רלא שייך כאן משש סתימה לנפילה במים הוא לק אקראי ולא הורגל לםחומ בגדים משא״כ
ם משנה ו׳ בהר״ב  באלונטית שבכל רחיצה עושה סחימה אחר שבסתפג בו ומורגל כך בחול: ש
ב ויש״י ן״ל דף קמ״ח ליש ע״א כתב [רלכן הלכה לממזירין משום . ל ו  ואין• הלכה כמשנס ז

 ל&׳ל לשמואל] זמחזירין תכן:
ב בתוי״ט ל״ה קוביא כר והלר רישי״ר כוי עיי כתובות ס״א ע״כ [מלת] ״  פרס כג מ
 1 ונררשיל וע׳ שם לש״י ועי מג׳׳א םי' של״ח ס׳׳ק ח׳ שכתב חכמת איסקקי משמע

ה נ ו . וכן סיא מ א  לקא׳ על שאן שסיעל שנעשים מן עצמות ומ״ש לש״י אישקקי״ש ג׳כ זה מ
 בקדושין כ״א עיב ע״ש לש״י ל״ס נאיסקוכדרי:

א אות ק׳ס איתא ללרש״י והר״ב תולה גללוטין פלונהאדר״י ור״ש ״ ע ר ׳ ד ם ו ת  פרס כד ב
 r ע״ש וזה תמוה לשאולה. הא כפילוש פליג לייהולא רק בסיפא מבואי דבדלועין

 מודה ובפסחים ליו ע״ב מביא הגמ׳ לק הסיפא להא לל׳ יכולא ועי׳ בלפ׳׳י שבת דף קנ״ה ריש
 ע׳׳ב ל״ס את הללועין לכתב ולא אמרינן מוקצין הן לבהמה למאכל אדם הן [ואס אמלינן
 דל׳׳י סליג נמי אללועין] הו״ל ללשי׳י לומר [בזה הלשון] ללא אסרינן משום מוקצה לר״ש היא.
 ולמה כתב [םתמא] וצ* ^מלינן מוקצין הן וכוי משמע לכוונת רבנו לנס לל׳ יהודא מותל כאן
 [ורבותא קמ׳יל דהו״א דהוי מוקצה לריי משוש לםתמא לאדם קיימי] קמ״ל דאינו מוקצה כיון
 דשכיח דמאכילין ללועין גס לבהמה כמו לאלם ולשיי בביצה ב׳ ע״א פ•׳ על מחתכין וכו׳
, . ויש להבין מדוע במשנה שבת קניו ובליש ד י]  הלבותא כתוש׳ שס [ללא אמלינן טלחא כו
 קלס פירש משום להוא מוקצה וכו׳ ושש בבינהפי׳ הלבותא כתוש׳ דהו״א דאםול־משוס למשוס
 לס אוכל. ונראה דהתום׳ כתבו בביצה ל״א סע״ב ועילובין ל״ל סע״ב לסתם הוי לק אם אין
 מניעה לומר דברי ליש ולא אמר מבואר משוס לסתם כר״ש אבל ביש מניעה לא נקרא סתס .
 והבס קשס על לש״י והל״ב הא ל׳ יהודא פליג לק בסיפא [ומה להס לעשות לטתא ברישא
 דהלגותא לא שייך כי אס לר״ש כלומר דאף למוקצה הוא לבהמה ככ״ז מותל לל״ש דל״ל מוקצה]
 אך הוא בייש לעיל [דהלבותא לא קאי אר״ש אלא אר״י ולא אמרי בלשון לבותא ורק הא גופא
 קמ״ל דהדין דמחתכין ק אי גס לר׳ יסולא] דנ מוקצה ו ה גם ל׳ י׳הודא מתיל דלא מחזיק זה
 למוקצה ולפ״ז לא שייך למתני במתני׳ דברי ל״ש . משוס שהי׳ נלאה דגס רישא הוי מטעם ל״ש
 דמתיר מוקצה והוי לשון הסיפא כםתילה ואס כן לא הוי ס־זס . אבל בביצס שם דייקי:ן
 דהוי סתם (ועי תוש׳ שית p;׳v ב׳ דיה והא השני). ע״כ שייך דברי ל״ש לכן הוצרך רש״י
 לפ־ש לפי סוגיא דשם•דל) שייך כלל לין דמוקצה אלא מטרתה וכמ״ש התום׳ בחולין י״ד ע״א
 [סוף ד״ס מחתכין] מקיט התנא לק הת־וכין יחד דלא הי׳ דברי ל״ש רק מל נבילה וכיון דלא
ו סע״ב ד״ה והא . ו מתורן בזז ק ושית התום' שבת קל ל ל כ  נאמר רב־י ל״ש שפי- הוי סתמא ו
 השני. ללר' יוחנן ללא מחלק בין שבת ויי״ט והוי לין לנבילה גס ביו״ט וע׳׳כ גס דין דלישא
 הוי גס ביו״ט וכמו שדייק הגמ׳ שש ל׳ קלה ליס ע״ג כענין המציאות למשנה זו(לאמי שם מה
 נבילה דלכיכי אף דלו עין לרכיבי). וללא ביו״ט לא הוי חידוש משום משוי אוכלא או מטיח
 באוכלא למותר [רפשיטא הוא למותר] דלק :יצאנה נמולס אסור ביו״ט כמ״ש המ״איסי׳ שכ״ד
 סק״ה ועל כלחך אזיל החידוש [למחתכין ללועי,־] רק לאשמעינן דצא הוי מוקצה [כסירש״י במתני׳
 ולעיל קלס ליש ע״ב] ושוב לא הוי סתס [כיון דלא שייך למתכי לברי ל״ש וכלעיל ובכל מקום
 שיש מניעה לא הוי סתס וכהתוס׳ שהבאנו לעיל] ורק ל־׳נ למחלק שש בביצה כ׳ אזיל לין המשנה
] רק בשבת ווקרי לה לב נחמן ס:מא ד״ל דס״ללר״נ להלבותא של מחזכין ללועין  [לשבת קלו
 הוי משום טלתא או משו״ס משד אוכלא וא״כ הוי מצי למתני דברי ל״ש ובמקום שאין מניעה
 הוי םתמא וכלעיל בהתוס׳ הלל] והא רפ־יך הגמ׳ קלה ליש ע״ב ממטרת באוכלי [ואי אמרינן
 דלל״ יוחנן קאי מזניתין גש על יו״ט וא״כמא׳ פריך ממטלח באובלין הלא ביו״ש ליבא שוס
 איסור בזה בכ״ו] ניחא דלו יהא דאזילמתני׳ נמי על יו״ט הלא בשבת וודאי מיירי [והפרכא

 כוי משבת ןק״ל]:

 מסכת עירובין
א במשנה. אף על פ׳ שהוא לחב וכוי לקמן בגמ׳ דף ילד סוף ע״נ בהציון על י  פרס א מ
 1 המשנה חסר סיבת שהוא אלא אמר אע״פ שרחב. וכן נכון הלשון יותר. דכמו דאיתא

 לפני זה ובמשנה] והלחי מעשר אמות ולא אמר ואס הוא רחב המ״כ צריך להיות נס כאן בזה
ה ליש לחקור מה מיעיי סגמ׳ [איפכא מאי וע׳ תום׳ ד״ה א  הלשון אע״פ שרחב מעשר. אמנם ד
 איפכא] ממא כיון מקיט התנא לק ביותר מעשר [דמהני צורת הפתח] מבואר דלמפלה מהי לא.
 ולמםקנא קשה יותר דהא מוכח להיפך כמשנה, אך הי׳ קשה לבעל האיבעיא למה נקיט התנא
 אע״ש שרחב. הלא קאי על והרחב מעשר אמות והלל למיתני בקיצו״ ואם יש לו צורת הפתח
 מותר. אלא אפשל דהורה בזה מיעוט. [דדוקא ברחב מעשר אמות מהר צוה״פ וצא בלמעלה
 מכ׳]'דאילו תכך סתם [בקיצור ואם יש לו צורת הפזת] היינו חושבים דקאי גס על הרישא
 בגבוה כי [דגם שם מהכי צוה״פ] וצריך לדייק דאמל רק על לחב או אפש־ נקיט לשון הנוסף
. דאיצו ה״ מאי ז ת ו  צומל אע״פ דגבום כ׳ וגס נמי רחב יותר מעשר אם אך יש לו צוה״פ מ
. זה הי׳ סס־ של בעל האיבעיא. ־ ת ו  רק על לח: ציד הי׳ די לומר ואס יש לו צו:״פ מ
 ומביא לאיי מהתנא לברייתא מגבוה כ׳ נמי מהני צוה״פ. וע״כ לא גא הלשון הנוסף צמעט
 כ׳ [מהתילא לצו־י״פ]. אצא אדלבהלהראות לגס כ׳ ויס לחב מפשל אמות [תלתי שלא לעימתא]
 מהני צוה״ס. ולהוציא מהספק שנה את״ז במשנה כסי שהוא לפנינו אע״פ שהוא רחב צהולות
 להליא דאע״פ שהגיוס כי לרישא הוא נמי רחב יותר מעשל מהני צייי״פ [ומגת שהוא . שהוא
 לכאורה יתור לשון וכמש״ל קאי על המבוי שהוא למעלה מכי דלישא] ונקיש לשין *שהוא״ כלשון
 דרישא מבוי ״שהוא״ גבוה; ו£ין לתמוה איך שייך לומר שנשתנה לשון התכא לסי מסקנת הגי'
 ט כן מצינו בכלים פ״ח מ״י דיגמ׳ עירובין צ״ט ע״א מגיא לגמרי משונה לשון המשנה הלל
 [דתני שס ל׳ יוסי מטהר ל׳ יהולא אומר היפך בה] ומפלפל הגמ׳ שם [אליבא דהך גירסא]
 ואילו כפי שלפכיכו כמשנה שם אין לפלפל כלל [כ׳ שם במשנה איתא באמת ל׳ יהולא מטהר ר׳
 יוסי אומל אם הפך] וכזב הל״ש שס וכמו ששנוי' כאן כך היא המסקנא בפ׳ המוצא תת לין ד״
ם בל״ב  צ״ט. וגם בזבחים קי״ל ע״י אמר שס לזעיר׳ קבעוה זכאי ופילש״י למיתני במתני׳: ש
ה ימעט. כלומר ישפיל כו׳. אילו כן הי׳ לו לתכא לומר ישפ־ל אך הלא איתא בפשיטות בגמ׳ י  ד
 ע ל׳ ע״ב דכול למעט למטה !לעשות בני! אצטבא או עפר תחת הפול* באר! וכמו עסילב״י

ש להבין לפ״ז למה צריו התנא לאשמעיגן זאת בכל בך לוכתי בברכות ריש י  דהחומש אין מעכב. י
ם  &״ז ובעילובין פ״ג מ״ב ובשלמא בחלומות פ״א ללה יש מיחש לשייך שם אבל באלו לתה : ש
ב בתוי״ע 7״: אבל כו׳ וע״ש דצתוספת [שבת ק״צ ע״א דיה נ״א אומר וטי] נלאה דדוקא ״  מ
ל ע״א סוף ד״ה אבל משתבר להו כהל׳ץ בתינוק בן יומו איל יותר  בהולה נו׳ ובתום' בשבת ל
 pn יומו לא. לכן הקשו לקמן ק״צ ע״א [גד״ס h״h] נתינות הנימול שהוא בן ת׳ דעמא נושא
 את עצמו. ופלא על המ״א בסי' ש״ח כדק ע״א. דאף לי״לדלא סי' לפניו הגי׳ רגלסינן שם
ד הלל בסוף הריבול ושמא ההוא וכו׳(דחזינן שהמאמר מסומן בסימן סבוב סביב  בתוס' דף ל
 כזה []) אבל למס לא הרגיש כתום" ק״צ הכיל שהקשו טצ ק שמונה [דיביאו התינוק אל הכלי]
 אצמא דלק בבן יומא קאמרי דאין נושא את עצמו ולא בכל קטן ואיך כתב המ״א שהוא לכו״ע
^ לםוה״ר ועי מ״ש וכו׳ צ״ל לעיל פ״י מ״ה : ״ . ו ט ה י י ו ת ם ב ש  ויש מזה באיל וכמחצית השקל נ
. ועד ג־ אשי׳ אמרה וכו׳ עי׳ מ״א סי׳ תלי״ח ם״ק ג׳ ; בל״נ ל״ה ומחללין וכו׳ מז׳ ״ ם ט  ש
 ניוה׳כ אס הרופא אומר שמזיק המאכל שומעין להחולה שאמר צריך אני. ובסי׳ שב״ח ס״ק ו׳
 ברפואה כז׳1 שומעין לרופא. והחילוק הפשוט הוא דביוה״כ עוש־ הוא האיםוד משא״כ בשבת
.י, אבל לפי תילוץ מחצית  שמחלל אחל שגת כשביצו. וצפ״! אס ירצה הוא עצמו למשות רש:
 השקל אסול. ויש לספק תו־ שצשיס נאמלה צריכה אני ולעשות היא בעצמה וליכא רופא ש^מר
 שמזיק יהי' ללידה גס למחצית השקל מותר. אבל במה שכתב הר״ב לע״י נכרי מותר משמע חה
ם בתוי״ט ל״; ומחללי! ונו׳ ות־ובתא לחולקים עליו. ע"  אסול אפי׳ לעשות היא בעצמס ל ש
 בתוס׳ לע״א אות קלס שמביא רברי הרשב״א בחילושיו ע״ש. וקשה אם גם מילדן הוי אב מלאכה
 דלא בעי בשביל זה ומהללין את השבת. א״כ מס משני הגמ׳ לאתויי הא דת״ר וכוי מה שכי בין
 מדליקין כר בשבילה ובין מילד! אשר ג״כ המילדוז עושות ולא היולדת בעצמה. ואס נאמר
 דלילדן אין חיוב כרת ומיזה [וקמ״ל בכל דיש בה חיוב כרת ומיתה] זס אימ דהא מבואי בדף
 קל׳ג ע״י לליכא מלאכה [לאורי׳ תא] בשבת בלי כלת ומיתה רק מחמר ותחומין ל־״ע [והבערה
]. וי״ל להחירוש הוא לק בהדלקת הנר שאין סכנה כ״כ בלא הללקס כמו למשוך התינוק  לל׳ יוס׳
 מן הלחם וזהו רמשני הגמ׳ לאיתא בברייתא לגם בסכנה לחוקה מ־׳ללין. אן קשה לפי״ז ל״ל
 למתגי המציעתא וקוליןלס חכמה וכו׳ ואי תחומיןדלככן וודאי קשה [להא כ״ש סוא לאס איסור
י מיל הוי דאורייתא הוי ג״כ כ״ש מרישא לכאן ״  דאןלייתא מחללין כ״ש דרמן] וגס אס נאמל ד
 ליכא כלת ומיתה גם לר״ע דאית לי׳ ד״ב מיל מי דאורייתא וכמו דאיתא לקמן קכ״ג ע״ב אבל
 עפ״י הפשיט לשיטה דסובלת ד״כ מיל הוי דמרייתא פריך סגמ׳ שפיל [דכיון לתני דקולין לה
 חכמה ממקום למקום דהיינו היתל חון לתחום דהוי דאורייתא למה לי׳ למדני ומחללין עלי׳ את
 השבת] ומשני הגמ' [דאחי לאתויי] הדלקת הנד דאיכא נמי כלת ומיתה [אבל תחומין אפי׳ לר״ע
 אץ בה כלת ומיתה וכליל] אך גם יזה אכתי קשה למה צריך הגמ׳ לחפש מה לאחו״ ו־ןאמר
 לא־״ויי הדלקת הנר והבאת שיין אמאי לא סתס שמחלל,[ בכל מס שצריך אפיי ביש [בהמלאכה]
ל ובהבאת  כרת ומיתה ולמה פרט דוקא לאתויי הדלקת הנל והבאת שמן. ומלמשכי לק בהדלקת מ
 שמן ע״כ החידוש הוא די־ע״ג להוי סכנה לחוקה ואין כ״כ סככה כמו מילדן נמי מחללין . וקשה
 למה זאת ד כפשוטו בכל סכנה ואפשר דלא סברה המשנה כהברייתאדגס מס שאין סככה גדולה
 מותר לחלל ואין עצה רק צומי לי״ב מיצג״כ צלבנן הוי דאורייתא ועריסי מדל״ע דלל״ע לית בה
. וללבנן לא לנד דהוי דאורייתא אלא גם הוי מלאכה כנדה וחייב מיתה ג ל  מיתה וכשבת ק
 וכמשמעות פרכת הגמ׳ עירובי! נ־׳ה ב׳ דהוי דאורייתא. וכיון שהי׳ זס צי.מ׳ לפשיטות [להוי
 דאורייתא] משמע >מי ליש כה חיוב מיתה ומיושב יזה הקושיא שעל הלי״ף והרמב״ס ובתוס״
 חגיגה י״ז ע״כ די״ב מיל דהוי לאורייתא לכו״ע למה אמל בגמ' לקמן קלג ע׳ ב ילעיצ סיט
 ע״א ובכל מקומות המצויכיס שם [במסולת הש״ס] ללוקא אליבא דל״ע הלא גם לרבנן מצי אתי
 לשיטתם דגם רבנן ס״ל דתמומין ד^רייתא . אבל ללבלי בזה דצלנכן הוי מלאכה גמורה ויש בה
 גם מיתה [>tf דקאמי אליבא דר״ע וק״ל], ומעתה אזיל הסוגיא הנא בזה האופן דלא לבר
 מיללין דהוי ממס במקומה דמותל אלא אפי• לקרא חכמה מרחיק דאינה במקום היולדת מותל,
 והדל תני בהבבא אחרונה לאחויי דאפי׳ להדליק הנל או הבאת שמן דאין סכנה בדולם נמו מילדן
 נמי מותר. אבל מס אומר הלא ביב אלפס ספ*ב דעירובין ובהרמב״ס פכ״ז משבת כתנו דאין חיונ
 מיתה בתחומין לק דלוקין וגם אילו כן מדוע לא נמ:ס תחומי! במשנה ד' ע״ג ע״א ויהיו

 ארבעים אבות [ועי תום׳ עירובין י׳׳ז ב' ד״ה לאו]:
׳ אין לטעות שהפונה שיש [מנשירים]  פרס יט ם״א במשנה כצ מלאכה שאפשר לעשותה ט
ל אס אפשר. רלא ציכא בעולם מני ללא אפשל.  י מה שאי אפשר. דאילו כן היי ל
. ׳  [בלתי המצוה שיש לה זמן וק״ל] לק הכונס היא כיון דאסשל וב״ס ביו״ד סי׳ רס״ו סעי ג
 ולהכי ניחא מה דצא משני הגמ׳ שית קצ״א ע״ב בכל הני סירכא דסריו ולבנן [כלומר מאי עבדי
 לבנן בקרא דמייתי ל״א דמכשירין דוחה שבת] דהקלא קאי להורות על המכשילים ללא אפשר
 צעשותן מע״ש. וכן קשה נמי על ל״א מלל באמת דנם מכשירין לאפשר וכו׳ לחי שבת דלמא
. אך הוא כמ״ש לציכא במחאות לא אפשל [במכשידן] דאע״ג י ט  צא לחי לל, היכא ללא אפשל ו
 [ליש כמה פעמים דלא אפשל לעשותן מע״ש ע״י סיבת ואונם] עכ׳׳פ בעינן דבעצס המעשה לא
 יהי' אפשר לעשות [לא מצד סבה אחרת . ווה האופן ליכא בעולס וכלל] וכן הוי הכמה בפסחים
ו ע״א. ללהכי איתא במשנה עצמה בפסחים רק שתיטה. וכאן בשבת הוסיף  ס״ו ע״א ומנחות ל
. ובמנחות הוסיף לש״י לק אפי׳ [משוס לכצ אלו הס מטת שיש להן זמן לאפוקי  לש״י לק מיל:
 מכשירין דאץ להם זמן הם אפשי לעשותן בעצם אס אין סבה אחלת לעכב בכל עת שילצה דליכא
׳ להחי נושא את עצמו כו״ כלומל ם בתוי״טד״ה מניאו בשבת ט  במציאות לא אפש־ וכלל] י• ש
 ואיט אסול לק לכתחילה דגורל לעיל דאסור אינו למייב חטאת ועדיף להתיל זה מלהביא הכלי
 שיש חיוב חטאת . וזיית כלל שכתבו התוס' קשה. דפשיטא לבחי לנושא את עצמו נמי אסור
 לכתחילה אלא אמריכן אז החי במטה פטור מחיוב חטאת ולזני גורל אשור ללא כהר״ן שהייא
 התך״ע לעיל ראיה! סבל לחייב חטאת . וכמו שהביא התוי״ט צעיצ [בפ׳ י״ח] שסתום׳ חול־ןין
ב בהרע״ב אספלנית. תחבושת. בכלים פ׳ ב״ח מ״ג שם פי׳ הריב איך ״ ם מ  על הלץ בזה: ש
נ פ׳ י״א ריש ס״למ״ד: ו בתוי״ט ל״ה מל וכו׳ פ־שת ישא. ל ״ ם מ  נעשה האיספלכית : ש

ל בהחרדל [תיבה אמת]: נ ל ט׳ נס חרדל ל ב בהיע״נ ל״ת ונותנים ו ״  פרק כ מ

: ד ל ו נ ב ע" מיש לעיל ו ג וחכמיפ א1מריס . ל ״  פרס כא מ

ד ברע״ג ל״ס צלעיס וכוי ללמא אתי לאטמוני ברמן קכלל. המעיין גמלי ״  פייס כב ט
ט׳ ותלווי־הו בללך הטמכה [משמע לםדיא להיכא שייך  1 צעיל ל״ט נלא ל״ה שמא ו

 למגזל אמו הטמנה ברמן רוקא בהטמין הדבל הצונן בלבל החם היינו שהלבל החם סובב והולך
א סי׳ רנ״ג סע׳ אי ובמ״א שס ס״ק י״ז) כמו הרמז שהקלילה ״  סביב סביב הלבל הצונן (ועי מ
 מונס בתוך הלמן ממש ולא על הרמ;] וגס משתי פירהות הגמ' לפריך בשלמא ימצא מטאר
 לאס העמיד נגד השמש בלי הטמנה ללא הי׳ ס״ד חשש הטמנה רק שמא יחליף באור כפילש״י
 שם. וכיון שכתב הר״נ וכ״ה בגמ״ כאן דף קמ״ו ע״ב חשש הטמנה [כדאמר שם כגזור דלמא
! ע״כ שירכו [הכונס! דצוע בחמה הייע דהעמיד כלי בכרס מכנים לתו! מים חחי! וכמו י  ט



 סלו חידושי ת״מ ראי׳ג מועד
נ שכתב והחזיר, נזרך  המשנה להרמב״ם דמיירי שהולך [וכמשמעות הרמנ״ס בס״ז מה״ עירונץ ה׳
 והלך כוי] מן שהיי 5ריך לרון להגיע להאילן קולה השבת ובזה הקילו עליו שלא יייז [אלא
 מסגי קלי קלי ואף מהילוך כה״ג לא מטי לתחת האילן קולם שבת ורק כיון לאס היי רן הי׳
 מגיע נמי ©יי]. אבל אש בהליכה פשוטה כי׳ יכול להלך [ולהגיע לשם קודם השבת] לא נמצא
. ולהכי במ״ש סר״ב במ״ט דיס קונה או בא בדרך מסיים ע״ז מגיירי ת  שמותר בלא שלוח לשם פ
ד להגיע אס הי׳  שיכול לרון וא״כ רק גזה מוהר . ובהרמכים ס׳׳ז מעילוגין ה״ג כתב בזה כ
 רן בכל כחו אבל אם לא הי׳ רחוק כוי אלמאדרק באונס התירו. והכה זה ודאי ללא יהי׳ יותר
 מאלפים אמה מאותו המקוס [שהוא עומד שס כעת] וגס בשי״ע סי׳ ת׳׳ט סעי׳ י״א איתא. אס
 מכיר אילן סוף אלפים אמה. ועכיס ביכול צילן בפשוטו [קלי קצי ובכ׳׳ז יבוא תחת הטצן קודם
 שבת לא קנה אם לא ילך בעצמו אלא בעינן דלך בעצמו וו שישלח כס פת אם יש לו פת] ללא
 כהל״ג [לשי׳ ורוצה לכוח במקומו] וצריך לומר רהר׳׳ב סובר כיון לעיף הוי ככני בונם . אך מ;׳׳ל
 זאת ול׳׳ל סי׳ זה. וגס רבינו יסונסן ז״ל כתב כהל״ב רק התנה שלא יהי׳ יותר מאלפים אמה
 וכ׳׳ע סברי כן לנס בצריך לרון בעי׳ שלא יהי׳ יותר מאלפים אמה . אך הטור ושו״ע שכתבו
 אע״פ שאינו יכול לבוא אא״כ ירון ולא הביאו מ״ש הרמב״ס בין אותן רלא מהמ אס היי קרוב
 משמע לסברי דהא לאמל רבא והוא דכי רהיט וכו׳ הכונס לאס יכול לילך לשם כפשועו [־.יינו
 קלי קלי וככ״ז יגיע שס קולס,שבת] מכ״ש רמהני אפ״פ שלא הלך וכמ״ש הריב שהי׳ עיף יצא
 הלך וחידוש שלא הובא רעת תרמב״ס בזה: שס משנה יו״ד הרי זה חמר גמל. לכאורס
 לתוס׳ עירובין מיט ע״צ דיה ואפילו (והובא בתוי״ט לעיל מ״! ל״ה לא) שהקשו על רב מהא
 דעירובין ל״ה [ולא הקשו על רב מי.אי מתרחץ דתני כמי חמר גמל המו במהכיתין מתגלנל]
 ותירוצם שם צח שייך הכא כיון דהכא מייד שהחי.יק בדרך [והס כתבו בתירוצמ] כיון שעומד
 בעירו [ע״כ ל;״ל לנאן במשנ: זו למי שיצא הפונה דאמר חמר גמל כיינו שלא יזוז ממקומו]
 ויותר־ קשה להבין שהגמ׳ פריך ד׳ נ״ב ע״ב למה צריכי לב׳ משניות נלמוד זה מזה. כלוא למרי
 התום׳ ולאי הם״ד במשנה זו למי שיצא ללא יווז ממקומו [ו:',״כ לא למיא האי מעיתין למתניתין
 ללעיצ לשם יש לו אלפים אמה מביתו לעירובו וכא; לא י ו! ממקומו] ולו יה״ שיש איזה תירוץ
 [על רב גם ממתני' דמי שיצא וכו׳ ויש לומר גס באן הטי דתמר גמל ליש לו אלפים מביתו
 לעירוב] עכ״פ הי׳ אפשר לומר כן ואםיללפי מה ד־יפר הגמ׳ הי׳ להיסך לשם יותר משתבר
 שדעתו על העיר וכמו שפירש״י שכ. לפי הם״ד ללא ידע מסברא זו כיון חזאי לא עירב . הי׳
 מבוא כלא יקשה כלל [למה צריכינן ב׳ משכיות]. אך ככל זאת אפשר לומר כיון ד:וא באמת
 סמוך לעיר [דשא יצא מן העיר ולא היי רחוק עול מהעיר ולא :וי לומיא רמתני׳ דמי שבא
 בללך לרב קאמר טלה ללא יזוז ממקומו לשס הי׳ בא בלרך ממש ורק דמיא למתכי״ דנתגלל]
 ותידון התוס׳ הכ״צ יש גם ברש׳יי לקד! סי ע״א . ושס ברכינו יהונתן לטי ז או״ח סי׳ הי״א לית
 לי׳ לשדה הוי פנייתו ע״ש אך באמת לא תירץ רבינו יהונתן בהא דרב דף מ״ט עיב כהתום׳
 שם אלא הטעם לסו״ל לברר לספי הוי כישן ועי׳ במ"1 פרק זס בהר׳ב: שש בהריב דיה הוא
 מותר לילך כוי הוי כעני שאומר כו׳ כלומר כיו; שאין לו מי שישא לו את כפת לשם למ״ש עכי
 שאץ לו פת ועשיר שאין לו מי לשלוח. ולבר זה מפורש נגמ׳ ל' נ״ב ע״א להוי כעני [דאמר שם
 כיון לנפק לי׳ לאורחא כוי לי׳ עכי וע׳ בחידושי הריטב״א פרק ד׳ נ״א ע״ב ד״ה עני אין עשיר
ה וזו הוכחה . והו״ל צמייתי במ״ט ד  לא] וקשה מלוע לא לייקמכאן סתוי״ט והוא גס כגמ׳
 זו. אך זה ליתא . לוולאי כאן הוי עמו פת להא אזיל לערב בפת בעל בולם ואפייה הוי כעני
 [שאין לו פת ויוכל לומר שביתתי במקום פלוני] כיון למכח צינה או חמה קשה לו להלך שם וזה
 הוי יותר [אונם] ממה רבעי לרון. [לאס הקילו לומר שביתתי נמקוס פלוני אף שאינו יכול להניע
 שס משחשיכז אש ילך קלי קצי רק כיון ראם ה•׳ רן הי׳ מגיע לשם קולס חשיכה הויל כאילו
 הגיע לשם ביון דהריצה קשה עליו והדל באונם כ״ש אונס כזה לצינה אי חמה בוודאי יטל
 לומר שביתתי במקוס סלוכי] להכי הקילו עליו כמו לעני שאין לו פת דלשלח לשם לית לי• [שליח]
 והוא ג״כ אינו יכול להלך. ור״מ ס״ל להוי המר גמל מחמת מה שכתב הר״ב אח״ז כיון דבעצס
 היי יכול להלך לשס [למקום עירובו] בלא ריצה ופתה" עמו ולא הי׳ לו לפחוד [ולא הוי כאונס
 ולא קנס שביתה במקום שהוא רוצה לערוב] או נימא דהוי כעני [מחמת אונס דציכה או חמה]

 להקל עליו כיון שיש לו מניעה:
. והי׳ לו להר״ב לפרש כן מיד על ׳ ו  פרס ה מ״ן בר״ב דיה אסור צייתו. למנות מביתו כ
 1 רישא דאמר ואסור לעירובו היינו למנות מעירוגו ד׳הא לילך לשם אץ איסור ביון

ל צילך לעירו ומשם לעירוב וממילא יכול לילך כפשוטו ע״י עירוב זה לשס . וברש״י וברבינו ט  ד
 יהונתן איתא באמת כן גס ברישא ואין חילוק בין רישא לסיפא. ועי מ״א סי׳ שצי׳ח ס״ק ב׳
 דבעי לילך דוקא דרך קשת. וכאן לא נתברר לי כעת אס הא לרשאי לילך למקום שעירב הוא
 דוקא דרך סעיר או לא. אך אפילו אם צריך כן* בכי! גש:יצ ואת צא שייך לומר ואסור לעירונו
 להא גם לסיפך בסיפא ג״כ כן הוא דאסור לילך לביתו ורק רשאי לילך לרך עירובו. ובאמת
 מסתבר דהא להכא לא דמי לקשת רשס והוי מן היתר לקשת יותר מהחום דמולדן רק מקשת
ה הולך סור ז  וא״כ איך ילך ביתר שהוא משביתתו [היינו כקשת] יותר מתחום . משא׳יכ הנא מ
׳ שאפילו א : שמ משנה ט י  תחוס העיר בהלכו למקום עירובו ובין ברישא ובין בסיפא כ« ה
 סוף מידתו כלה במערה . יש להבין החידוש במערה הלא כנר נאמר זאת בעיר [במיח דאין אנשי
 עיר קטנה מהלכין את כל עיי נלולס לפי החסידי לחםרא אשר ברף םיא ע׳א] והוא ד:לא
 ודאי במערה נכון שיהי׳ הדין כמו בכית דהוי הכל כד׳ אמות . ול:כ• אמר ר׳ עקיבא לחכמים
 ־אי אתם מודים לי במערה לאע״ג דהוי כניו בבית ואפ״־ לא הוי כליא וכי׳ש בעיר וא״כ דדינו

 'מן הראי׳ שיותר מס־.בר להיות כדיא במערה מיעיר. ותכמיס אמרו דגם במערה ביש דיורין
 הוי כל״א והיה בעיר. ועי ז נאמר דמודיס חכמים לסליגי על מקוש הנחת העירוב עם ר' עקיבא
 [וס״ל לאס הניח עירוט בעיר כחשב סעיר כדיא ובן אם הניח עירובו במערה במקום שיש דו־ין
 שם נחשי המערה כל׳א] אגל בסוף עייוב אז לא לבד כעיר שיש בו ומרין לא נחשב מ״א [כיו׳
 ששם כלתה מדת העירוב שהכיח מרון לעיר] אלא אפיי במערה שיש כה דיורץ רעדף מעיר וכנ״ל
 בכ״ז לא נחשי המערה כדיא ואינו יכול לילך במערה אלא עד מקום שכלה התחום: שם בתוי״ט
. וכופהו לשם כי׳ סר״ב בזה בד׳ס לא יטוס ו^ולש רש״י ל ל  ד״ה ול־יודד שאמרו. במ״ל :

 בעירובין נ״ב מ״ב ל״ס למולד פירש כפשוטו לד.י שקנה שביתה בדרך וכלתה אלפים תוך העיר
מל ר״א אמה אחת לאיילי [מה שאמר ולמודל] ;  וגם התום׳ [שם בדיה כי] מקי כן גס הא.ל
 בזה עצמו [הייכו היבא שמלל את תחומו ממקום שקכה שביתה ןכלתה מלתו במערה ולא ומרו
 דהאי ולמולד שאמרו קאי אמקום אתר] ועי׳ בחהרש״א ולמה כריך התוי״ט לחפש במקוס אתר הלא
 פשוט הוא [לומר ולמודד היינו חם מורד התחום ממקום שניתחו משנין לו וכי׳] אך אפשר דדייר
 לשון *שאמרו" דמשמע דש מקוש באיזה מפכה [הדין למודד] [לעי פסחים פ״א מיא ולמה אמת
 ועי שס בתולע״ח חוס אי]. אולם אילו כן [:לומד אף אש א׳מריכן דהואיל ואמר ,,שאיירו״ ככוכה
 במקום אחר ככ״ז למה לי׳ צההוי״ט לארחוקי כל כך] כלא זה הוא בלשכה שלפני 1ס לסי החסוי•
 מחסרא לדף ם׳׳א ע״א דאנשי עיר קענס אין מהלכין בסוף התהום בעיר הגדולה אפי׳ אמה אי*ז
 [ומצינן לומר ללמודל שאמרו היינו אנשי עיר קטנה שהם מדיין את תחומן וכמו שאייר שם
 סגמ' להדיא במה דברים אמורים במודד] ורבנו יהונתן באמת פירש כן שבא התחום לעיר מעיר
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 eft וצאו זוקא להשפיל אח הקורה] וכן פסקינן באו״ח סי' שס״ג סעי׳ כ״ו ואשמעינן מתניתין
 בלשון ימעט [כדי להורות שיטצ למעט] ק למעלה והן למטה זא״כ צ״ע [מ״ש הר״ג כלשונו]
 כלומר ישפיצ. והא לפריך הגמ' ב׳ ע״א [מ״ש גבי וכוי] הכונה היא הלוח גם בסוכה הוי
.  הקנה זו ללמשה כמבואר בסוכה ל׳ ע״א ובשו״ע סי׳ הרל״ג סע׳ ד ה׳ והקושיא היא ממ״נ
 ועי פירש״י מה שפירש על הא למשני לנפישי מיל״. הלשון משמט לנפישץ מילי׳ דדן זה בעצמו
 ולא כפירש״י אבל ללבלי ד מעט דנקימ הורה העיקר רסגי מיעוט בין למעלה בין למטה ובסוכה
 למטה יש הרבה אופנים כמבואר בסוכס שס ובשו״ע תרצ״ג יש כמס סעיפים [עצ זה התיקון
 זלמטה] ובם״ שס׳׳ג גכי דג תיקון המבוי למטה . אין שס בסעי׳ ה׳ז רק דן אחד דעשה
 בנין רחב טפח ברוחב הקורה צמטה. צכן צא נאמר בסוכה תקכתא ורש׳" שלא פירש כן הוא
ב וכן בסוכה כ׳ ע״א סי׳ כמו כאן מיצי ״  מטעם כיון שפירש ימעט. ישפיל. כמו שפי׳ מ
 טובא יותר מבמכוי לכן מוכרח רש״י לפרש לנסיכי י־-ילי׳: שם גהורעיא אוח א׳ על מה
 שכתב הר״ב ושריו׳ בתקנתא ללחי בחב רע״א ז״ל אינו מדוקדק כ״כ וטי בפשוטו ליכא קושיא
 על הי״ב ד״ל דסבר כריית בקדושין ל׳ נ״ב ע״א להלמ״ד [מיעיל קגיס] הוא ימי לידה. אבל
ס לחי הוא משום היכרא ויש״י כתב לקמן ט״ו סוף  קשס עצ רש״י .״צ שכתכ ג״כ כהר״ב מ
 ע״א להלכה כאביי בלחי העומד מיציו וכן פירש״י בכל המקומות צש״ם בזה [דהלמ״ר מיע״ל
 קג״ס הוא לחי העומד מרליו] אבל אין כאן קושיא כלל דהא הר״ב עצמו כתב כאן משכה ב׳
 לצשון היכר שייך נמי בצחי והוי היכר למחיצה [ועי׳ תפארת ירושלים] [וכאן במ״א] שאינו פורט
 נדנים כתב הסס היכר . והכונס כל אחל לפי שהוא. זה משום היכר ומחי;ה וזה משום היכר
] להלכה כאביי [ללחי הוי] משוס מחיצה . וכיון שכן י״ל לגס  להול וכתב נמי בהליא [במשנה ב,
 בונת רש׳׳י ק הוא. אבל נראה טון שלא נ;;צא מבואר ברש״י שהשתמש בצשון היכר במחיצה
 ללחי [עיי חוש׳ ג׳ ע״ב די: ארבע ימות] משמע כפשוטו לסבר לשניהם משום היכר. ראיתא
 בתוס, כךץ ע״א ד׳ה אביי לטעמי׳ דזה הוא רק לתל פינוייא דל 1יל לף ה׳ ע״א [משמע להליא
 מדברי השוס׳] ללאינך שיכוייא שש סבר גס אייי לתי רישום היכר. מעתס כיון להלכה בכ״מ
 כרבא ואיתא ביד מלאכי אפי׳ היכא שנשאר בתיובתא הלכה כוותי׳ למשתמא ילע [רבא] תכא
. וא״כ לי לומר כלנה כאביי ביע״ל קג״ס במס שאביי פליג בפירוש על רבא אבל ן  לסבר כ
 בשיש ספק [אם אביי פליג אס לא כמו כאן למרי התוס׳ הנ״ל] ורבא הא אמר בפירוש דלתי
 משוס היכר לעיל דף י״ב מ״ב אמרינן טפי דגם אב״ לא סליג [וש״צ ג״כ דלתי משום היכר]
מ שבת. וסליגי בסברא *כמשמעות סתמא דגמי ע  ללא סליגי בצחי עומל מאליו בסמך עליו מ
 ל1יל ריש רף כרו ע״א [וצא כמסקנת הגמ׳ שס לפצונתא לאגיי ולבא בלתי העומר מאליו תליא
 נפלוגתא אי לחי משוס מחיצה אי מ:ום קורה לזנו רק אליבא לחל לישנא ללעיל כמ׳׳ש התום׳
 הג״ל] ומצאתי גם בהרמבין במלחמות בסוגיא לבין הלחיץ שנהב כן וגס סרי״ף סונר כן לצא
 הגיא כלל הטעמים [כמסקנת הגמ׳ לתליא כפלונתא ללחי משום מחיצה אי משום קורה] רק
 הפלוגתא עם הסברח [כמשמעות סתמא דגמי הנ״ל] ומתורן בזה מה שהניח הרב לבינו יהונתן
 זיל שם בי״ע על הרי״ף. אך איתא כקרבן נתנאל [אות ט׳] דמוכח לעיל דהרי״ף סובר דשניהם
 משוס מחיצה . עכ׳ס ח;ינן לסובר הרי״ף ג״כ להלין וצחי עומד מאליו אינו תלוי כצל בהדן
׳ והלכתח  אס לחי משום מחיצה או משוס היכר: שם מ״י בר״ב דיה א׳ מבי לברים ט
. הר״ב קיצר כאן ללכאורה נראה כסותר את דבריו שאמר בין ליחיל בין לרבים ׳  כוותייהו ט
 וכוי שהשוה יחיר ללביס והלל כתב אלא שאלס אחל וט׳ [שהוא כלעת ל׳ יהולה במתני׳
׳ ועי רש״׳ שס ד״ה ליתן וט׳ להא לקאמר ר׳ יהולא וכוי] ויש ט  כדמתרן הגמ׳ לא נינלכה ו
 לירע ל.לכה ברורה מי הוא התנא [לגלא במתני׳ איתא פלוגתא לבע קמאי ורבכן בהראי ור׳
 יהולא ולי יוסי ברי׳] והנה איתא בגמ׳ ללש רב נחמן בשם לבינו שמואל לביתיד הלכה כר׳
 יוסי בל׳ ימלא שיש קצבה במה למהכי א׳ מב׳ לבליס ובהא לסבר ר׳ יוסי ללץתר מסאזים
 לא ממי מחיצה גרוטס אין נלכה בוותי' אלא כחכמיס [לבפיירא מתנין להם
 כל צרכן אפי׳ במחיצה גרועה היינו באי מבי מריס] כיון רבשיילא יש גם רעת ר׳ יהולא
 למתיר במחיצה גרועה אך לחכמים הראשונים אין מתילין על בית סאתיס ליחיל
 זלשיירא כפי שצריך [כדעה המכרעת] הוא דוקא במדבר היינו בדרך. אבל חכמים
 בתראי שברי היכא דמוחר בין ליחיד כפי דעת כל אחד ומכ״ש בשיירא אפיי בישוב [וא׳׳כ
 ל־לפה פסוקה הוא כן לליחיד מתנין לו ב׳ סאתים אפי׳ במחיצה גרועה ולא יותר כל״י בר״י
 ואפילו בישוב כרבנן בתראי דהלכתא טותייהו בזה ולשיירא מתנין להם כל צרכן

 אפי׳ במחיצה גלועה כרבנן וכר׳י דסבילא להו גס כן כוותייהו דרבנן. ואציג כל
 י.פלו;־א למתני, בבירור . החכמים הראשונים מתירים מחיצה גלועה [היינו בא׳ מג׳ דבלים
 יו פתי לו ערב] גס ליתיר כפי צרכו [אפי׳ יותר מסאתיס] ונקרא הוקף לשם דירה כמו
 בפירש״י ז׳יל ט״ז ע״ב ד״ה ליתן להם וכו׳ . וכל זה רק במדבר הייט בדרך ולא בישוב רשם
 לי; מ: ני מחיצה גרועה כלל. יחכמיס בתראי מתירין כ״ז אפי׳ בישוב [היינו בץ יחיל בין
 שיירא מתנין להם כל צרכן במחיצה גלועה בין במדבר בין כישוב והיא קולא גלול:] ור׳ יוסי
 סבר לעד בית םאתיס מהני מחיצה גלועה [בין ליחיד בין לשיירא] וצא נתברר לנו איך סבר
 כזה בישוב . אבל ביותר מב׳ סאתים אין תקנה במחיצה גלועה [אפי׳ לשיילא במדבר] ור׳
 יהודא אטה סבל בשיירא כחכמים וכיתיד יוכח מסוגיא דס״ל לנותנין לו סחתיס במחיצה ירועה
 וגס דעתו של ר׳ יהודא לא ידענו אם דוקא בלל:ר או הסי׳ בישוב אבל ביחיד לא גילה
 דעתו אס מהני עכ״ס ואכן פסקינן להלכה כלי יוסי ביחיד עד ב׳ םאתים אך מסתמא סבר עכ׳פ
׳ יוסי בלי׳ וחנן ססקינן כרי יוסי ביחיד וגם בישוכ כחכמים בתלאי וכחכמים וכפי הבתלאי  ט

 בשיילא למותל מחינה גלועה וכמה שירצה ואפי׳ בישוב:
. במשנה. ולישלאל בחלומה. [הא ללא תני בישלסל גס הלה מבוס לתרומה א י  פרלן ג מ
 1 שכיח גבי׳ משום] שיכול להחזיק עד זמן ביעור נקיט תרומה אבל מלה כיון שתיכף

 שמפריש חלה מן כעיסה מליך מיד לכהן מרס שיופסד וגס אס כוי שאופה החלה בביתו נפסד
 בזמן ירון [וע״כ מתנו מיד לכהן ולא שכיח אצל הישראל החלה להט לא נקיט גבי ישראל חלה]
 ולק לא כמכה גס חלה גפיה למעשר שני מ״ו וא״כ גבי כהן שכיח להיות לו חלה יותר מגחלומה.
. והגולסיס גם [גבי כהן תלומה] סבלי דגם מ:  להט נקיט התנא בסיפא גבי כהן תלה ולא תרו
 תרומה יכול ליחן מיד. אבל עכיפ בבית ישלאל שכיח יותר תלומה להט נקיט גלישא [גבי
 ישראל] לק תרומה . דבבצק אינו יכול לעלב וככיצ. וכיון שדרך ודאי כוא לשלוח מיד הבנק [של
. ואם במקרה ו  חלה] לכהן . לא יהי׳ כאפה [החלה] בבית ישראל שיהי' בילו פת מחלה לערב ב
 ניפה אצל הישראל החלה ג״כ שולח מיל לכהן ולא שכיח כלל אצל ישראל חלה. וא״כ גליוק נקיט
ט וטי וירש׳׳י פסחים דף כ׳ג  התנא בכל אחד כפי המצוי אצלו: שם בתולע׳א אות כ׳ ד״ה ה
׳ עי׳ משיש נגליין י- שם מ״ב כמשנה מערכין כוי עי מ״ש בשכת ליש פייח: שם מ״ג  ט
 בתורע׳א אות כיט ל״ה תמוה וכוי ולענ״ד י״ל דנקש נעץ יתד דהי׳ מילתא דפסיקא דעייובו
, ולענ״ד נראה רנ״מ באילן רך דבזס מורס רבי משוס חשש שמא יקטוס כלאיתא ׳ ט  עירוב ו

 בעירובין ל״ד ע״נ לדעת רגינא. ואף לסתם אילן אינו רך . מ״מ כקיט מיצתא דפסיקא :
 פרק ד מ׳׳ן בר״ב ד״ה והי, מכיר וט׳ ורוצה לכוח כו״ דבר זה ליתא בגמ*. אלא בדף נ״א
נ לקמן סוף מ״ט ונטוש״ע גסי׳ ת״ט סעי׳ י׳א וכן גסי' ״  י ע״צ איתא כמ״ש מ



 a סדר חידושי הג״מ רא״ג מועד
 למ׳ש הסוס׳ עירוגין רף פ״מ ריש ע״א אין צריך לכל w [שכתבמ לסי׳ מקום פטור] לאפי' צכרמלית

: [ ו לכרמלית צא אסור [כמיש התוס׳ מ״ל ח  ליכא אישור] מ
ה וגלב ר שלא יוציא כו׳ וקשה הא סשיעא ומשמע מגף! סי' ש״נ שבא נ ש מ  פרסי ט״ד ב
 1 לתלז זאת להו״א לוקא העומד בל״ה אסורצהוציא מל׳ אמות אבצ כשהוא עומד ברה״י

 אין איסור . אפל נראה לה וכיח לגם or פשיטא מלפריך סגמ׳ לף צ׳ט ע״א [לימא מסייע לי״ לרגא]
 ולא חיין לכמת המשנה היא לחייג חטאת גהוציא למטה מיו״ד דסא גהכי אזיל המפנה [רה.*
 המשגה סתמא קאעל ומאן יימר לנא למיירי למעלה מיו״ל ועי לש׳׳י ד״ה ר.א הוציא ונו׳] וגם
 מה ס״ל להלשון השני לפטור הלא תמנן סתמא [ובלבד שלא יוציא] וקאי נמיאלמטז מיו״לוע״כ
 סברה הגמ׳ ללמטה מיו״ר א״א לאוקמימתניפין*. כיון מכל אופן הן שטלטל נעמדו בריה אחר
T׳rאו ברה״י אחר בכולהו סשיטא דחייב. אלא המשנה אמרה ונצבר כלומר שלא יגני׳ למעלה מ 
 ויניחה אח״ז למטה וזהו החילוש [ליס בזה האופן אסור] וע״זדןסגמ׳ בני הלשונות [אס דייקינן
 לחייב חטאת יסיי סיוע לרבא ואם לייקינן לפטור איל אסור לא יהי׳ סיוע לרבא]. ויש לראות לקשה
 הרבה על םט״ז. רע״כ אין שוס מעלה במס שאינו עומל באותו ר״ס שמטלטל בו לאל״כ מאי
 פריך ממי נלשון שני על רבא סלא אפשר לומר דנאן שאגי כיון דאיכא הרחי סייט שסגבי׳ לרן
. משח״כ נלינא ללבא לאיכא לק דדן פטור *• שם מ״ה ׳  מעלה וגם עומל נלה״י הלכך פשו
ב דיה משנחלש וכו׳ והוא שנתעגל כו׳ זה הוא כזלהו בפי׳ המשנה להרמב״ס. ף״ייך ׳ י ה  ב
 חירון [לפי׳ הרמב״ס] דהלא־מט׳ מפלפל ונ^בב בדיוק משנה זו למיירי בלא סיפך, וסי׳ מבוא
 צתרן כיון דמסקיק מוחלשת השיטה ופי׳ לר׳ יהורה הזל [מסברתו במשנה זו לשבת וכפי׳ רש״י
 ז״ל] וא״כ כתב הלמבים פירוש זה בר׳ ׳הולא [מעינן נתהפך] כיון שמסקינן שח!ר יסיבר כאן
 כמו בכלים. p תירן התי״טהכא וכבר הקלימו המהרש״א ׳״ל בס כאן ל״ה הוא . אך זה א״א
 לומר. רהלא גס בסברייתא איתא [םתמא] כמו במשנה לה:א [דתני בברייתא וכן רוקו שנתלש]
. אך גזה נ ״  וא־כ נימא דליתא משנס להתס מקמי׳ משנה וברייתא להכא כמי בעירובי! דף ל״ז ע
ר לחרן לשם וודאי לא חול לאילו כן םנל שם דלק משניזלש די א״כ היינו ר״מ למטמא בכל מ  א
. אך אין זה מספיק דדלמא לף בלא לשלש מטמא ר״מ ול׳ יוסי מטהר בכל [אופ;] ור׳ יסולא פן  או
 >לחלק בין נתלש ללא נתלש . ויותר קשס לפסק הימג״ס ופירושו במשנה ס״ח לכלים והר״ש שם
 דפירשו [ מה שאמר בגמ׳ דעילובין צ־ט מוחלפת השיטה] היינו מוחלפת ל׳ יוסי לר' יהורא[לר׳
 יהודא מטהר ולי יוסי אמר היפך כה טמא צא היפך בה טהור ולא כפיי רש״י בפשטא דמוחלפת
 השיטה] א׳כ נשאר ר׳ יהולא הכא במקומו [ללא בעינן היסך] וכדוק ה;מ׳ למיילי רק כנתלש ואיך
ל. ואץ לומר כיון דלמםקנא דגמי כאן דל׳ יסולא מטהר שם  פירשו כאן [בשבת] לוקא מהעי
 אפילו במתפגל [לסי הפירוש דמומלפת השיטה היינו דר׳ יהודא מטהר והיינו בכל אופן] מהיכי
 תיתי טמא להכא [בשבת] נס מתעגל לא בעי [ויהי׳ חייב בבתצש צבד צרי יהודא]. זה אינו קושיא
 וכי תוליס בעצם הדין זם ב:ה רק םמקשן פריך כיון דלי יהודא משוס דין שבת לרע טומאה לחלק
 בלוק קשה שסיר. דהרמב״ם בפט״ו מטו־א ה״ז כתג דלהני בלא הישך אין מבשיל הרוק כאילו
ן שכן פריך הגמ״ מה שייך ליסוד מ  הי׳ עדיין המים בקרקע [ללא מכשירין ולא נטמאין]. ו
 הוצאה זו בלא היפו־ [כיון דהוי כמחובר ולא למפדי׳ קאי ולא סוי:;שאוי ועי׳ רש׳׳י במתני׳ ל״ס
 לא יהלך]. אנל אם נאמר ללענין הכשר לא הוי משקה על שיוציא. אנל על׳פ יצא ממקורו נקרא.
 לא שייך זה לשבת כלל [דאף דלענין הכש־ לא חשיב עוד משקה אבל לעמן שבת כיון שי;א ממקומו
. אבל אם לית ליי כלל להרמכ׳׳ם בטומאה טומאת רוק [  למשדיי׳ קאי והוי' משאר וכפירש״י מ״ל
 מטעם שכתב הרמב״ס שס במשנה אין רא־״ כצל אין סובר הרמב״ם לעיין שבש אך נ־אה דסרמנ״ם
 סיר דודאי אפשר צפלש נתלש למשנה ולבלייתא מתעגל-. אך סגמ׳ פריך לסתם [נכלים] מחלק ר׳
ן הוי בלא מתעגל י  יסולא בין הלשון נתלש ויין מתפגל וכאן [בשבת] לא אמר רק לשון נתלש ע״כ לנ
 ושפיר מפלפל סגמ׳ אבל למםקנא [דמוחצפת השיטה היינו דר׳ יהודא מסהר לגמרי] ולי יוסי מחצק
 בין סיפך ללא היפך שפיר מסתבר לדי יסודא ם:א [בשבת] כונתו צמתטגל [דרק אז חייב להוי כמשאוי
 ואין הלין לשבת תלוי נלין לטומאה] ורק ר׳ יוסי הי׳ קורא לכל אחי שם אחל [היינו מה שלי
 יהורא קורא נתלש קורא ר׳ יוסי לא היפך ומה שלי יהלא קורא מתעגל קורא ר' יוסי היסך]
 ונכון יוסר לומר לר׳ יהורא מצריך מתענל ע;״פ ללא להרחיק םסלוגתא הנא בין תיק [רפוטר
 בנשיאת רוק בפיו בר״ה אפי מתעגל צר״ יסולא דמחייב אפי כנתלש לכד חה תהיי פלוגתא רחוקה]
י [דמשני דמוחלפת ה:יטה] כהרמב״ם והר״ש וע׳ מ״ש מ  ועל רש״י ז״ל קשה מדוע לא פירש מ
 בכלים פיח מ״י גזם: שם פ״ן בהר״ב ד׳ה ומולייתו כו׳ ואפי׳ הבור מופלגת כו׳ הלשון קשה
 קצת לסול״ל סתם . ברחוק ל׳ טפחים מיירי. דאל״כ למה גבוה ירד וכמר• רב הונא ניט ע״ג
 גם בגמ׳ איתא הכא כמאי עסקינן [אשר על כן הלשון אפיי לכתב סר״כ קשה קצת]: שם
. יש לילע דמ״ש הר׳נ שאץ כאן ל״ה מפסקת. אין הטנה שאין צל* טפחים ׳ ט  כאין כאן ליה ו
 אלו [המרוחקים מן הכור צטתל של חלון] דין ל״ה [כמשמעות שטחיות הלשון של הל״ב דא״א
 לומר כן דהרי ד׳ טפחים אלו דין ר׳׳ה יש להם כדאיתא בנמי] רק כוונתו מיון שממטי לי׳
 לסמים בללי מן הבור למעלה [מירד הו״ל מקום פטור]. והגס שרהי׳י של כבור שאר גס למעלם
 מיו׳ל [ררס״י עולה ער לרקיע] אבל סאויר שבאמצע [היינו כץ הכותל של חלון לסבור] כיון למי

:  למעלה מיו״ל היי מקום פעול [כלי; ל״סלמעלםמירל]

 מסכת פסחים
 פרס א מ״א בהל׳׳ב ל״ה טלקין כוי ואע״ג לבביטול בו׳ סחוסי כריש המסכת כתבי
 1 [נקושיי־יס בלשון] כיון דצריך ביטול כלאמר כגמ׳ כוי והר״ב לא נקיט לשון במי־ משמע

 דסבר כהל״ן גפלסולו נשיטת לש׳יי לתקנה לנעי ביטול לא הי׳ בימי המשנה לק רב תקנה דו מיא
 לשבועת היסת לשיטת התום׳ שבועות מ״ה ע״ב. ולק כוונת הריב להקשות דלמס לא תקט טפי
. ע״ז כתב מביטול נשאל חשש לשמא וכו׳ וממיגא •היי הכלת לבדוק ה  לעט{ והלא באמת לי ט
 [אחל הביטול] הלכך לא תקנו כלל לבטל ולי בכך [כייו גהבדיקת לחורה] ורק רב תיקן להחמיר
 בזה. ולדברי סר׳ב והרץ שלא הי׳ תקנת ביטול אז לכל בודק [קוים רג] הוי הפי' כגמ' דף ל׳
 עיב דאמר שס טון דמדאולייתא בביטול םגישהכונה שאנן פסקינן ליי עתה [אחר תקנת רב]
 שיבטל [והביטול כאמתםגי מלאולייתא] דבזמן כגלייתא אכתי לא הי׳ עוד הת־ןנה לבטל. ואולם
י מהני זה ילעו טלם לכן ססקינן לי׳ שיבטל. וכ״ה בשו״ע סי׳ תליי סעי נ״ לאחד י  הלין שביטול ל
. אבל הלמבים בפ״ב מה׳ כ]  הבדיקה צריו שיבטל [והוא ממימרא לר׳י חמל רב בסםתיס ו' עי
 חו״מ הי״ז לא כתב שיבטל ולחק הלח״מ לומר שכוויתו בביטול. אכל אץ הכרח . וי׳ל דהרמב״ס
 סובר לאס הי• חשש שלא ביטל [המשכיר] או־כ בא הספ־ לפניט בעודו מן התורה [היינן ספק אס
 ביטל המשכיר אם לח ביטל לעני,׳ הביטול כתיב בהורה תשביתו שאור מבתיכם כהי׳ רש״י דף ד'
 ע״נ ל״ה גניטוצוע״ש רוסי ל״ם מדאורייתא] לא היי ממי מה שינתנו עושים מזה ספק דימן
 ע״י ביטול [היינו אס השוכל יבטל כמ״ש הלח׳׳מ ואז ישאל לק הספק אס גלק המשכיר אם לא ואז הוי
; בדרבכך כללעילל' ע״ב] זה צא הי׳ מהניוכמו ,  לקספקללגנן לבדיקה הוי מדרבנן והימנוהו מנ
י כלא «ו.י.א זכו׳  דחיתא בתשו׳ רעלךא 1״ל סי׳ ס״ג . אצא סכל לצו א יהא ללח אמלינן חזקה על חנ
 בראולייתא . הות רק באופן שצרי־ טרחה כמו בדיקה עצמה והפרשת מהנות. אגל כבי-ול בעלמא
» י ב ט׳ ן.״ס הכונס ל;מ׳ לשי! 1̂ הב״! ימלאורייתא ג  לליכא טרחה נשארה החזקה לשכל לא יוציא ו

 אחרת שעירב שס [והיינו ממש כהחסולי ממסלא סכ״ל] וסדר מגיא ג״כ כמו שפי׳ לש״י. ולא הי׳
מ ״ מ  צליך התוי״ט להרחיק הנתיב למקום שאינו מפולש במשנה כצל לדלמא לל״מ מהלו בל העיר [
 *מר רק דלא יכנס לעיר להיות כאנשי העיר כפירש״י אבל בעיר גופא יכול להצוך בס כל העיר אף
 חס כלו אלסיס אמס ממקום ישיבתו בללך באמצע העיל] ומה שייך לםכיא זה לכאן למעלה משא״כ
 במשנה שלפני זה למפורש כן [לפי החםורי מחסרא] לאסור ליצך אפי׳ בפיר [ממקום שכצס סתחוס

 אפי׳ אמה אחת] ועי׳ מ״ש ברבור הקודם:
ה ראב״י אומר. עיי נהר״ב רפי* במם פליגי. [והוא בגמ׳] וקשה הא נ ש מ  פרס ו מ״א ב
 י בכותי לא שייך רציחה וכבר הקשו התוס׳ זאת וע״ש שתירצו ללח פליגי אנל טון שהל״ב
 לא כתב מזה משמע לםובר דלאב״י סליג רק על עוברי כוכבים וגס רש״י ולבינו יהונתן י׳ל
 דייקו בלאנ״י בלשון העזנל כוכבים אינו אוסר [ע״ש בליה על זכו׳ העכו״ם אוסר עליהן ו ו״ל
ט׳ וצא הזכילו גם כותי משמע מדבליהם ג״כ  לבנו יהונתן בדיה לאב״י וכוי הטובל כוכבים ו
 שראנ״י לא פלינ לק על עובדי כוכבים]. וגס הלמדים בסי׳ המשנה שכתב טתי טנתו לכותי
 נכרי גמול וכן ביד הח;קהובש1׳'ע סי׳שפ״בצא כמגו רק נכרי [ולא הזכירו גם כותי] ובסי׳ שפ׳׳ס
 מביא סשו״ע כותי מפני דנם ביחיד־ אוסר ואמנם חידוש הוא להרמ״א לא הביא דעת ה:וסי בסי׳
 שפ״י דגם כותי אינו אוסר ואפשר כיון דעתה חיט בנמצא לח דקדק להביא. אך הקראים סוויץ
 ככותי ונמצאים סמוך למלינתנו אך כיון לליתא בקיצור פסקי הזום׳ לא כביאס הרמ״ת כמ״ש
. וגס מלבד זה הלא הקלאים המם הצדוקים דמבואר נשו״ע  בכנה״־- בליש ספלו או״ח אות ט״ו
. ואיני מבי! יי״ליז סתוס׳ למשמע ללילת כותים גסלמ״ד ׳  ליש שפ״ה ונהר״נ כאן סוף משנה ב
. וכיון דאינה חשוליס על רציחה ועל לביעה כמ״ש התוס׳ וט׳ ס״ל ה ל  גילי אליות הם הוי ד
ו בהר״ב י  למשוס תקנה יקילו החכמים לאין צריך לערב אא״כ שיש שט ישראלים: שם מ
 ד״ה אבל ונו׳ לבית אביהן. וכן פי׳ רש״י;״ל ורביט יהונתן ז״ל. ולא נתפרש איך הוא הלין
 אס ניתן העירוב בתחל מבתי האמין או השותפים אבל בסלמב״ס בה׳ עירובין ש״ר ס׳ו ונשו״ע סי׳
 ש״ע סעי׳ ל׳ איתא סתס ולוא יהי' שדרך סלמב״ש להניא רק לשון המשנה אולם הטול זהשז״ע
 מנחלים [להדיא מאחל מבתים אלוםגי] משמע לכל אלו הס בבית אחל ועייף בזה מלהוציא לשון
 הרשה מהמשמעות אצלן דמשמע בא־ל מהן [דלפי׳ פי׳ רש״י ולבינו יהונתן והר״ב חינו מדויק
 מלת אצלן] ו ע״כ סבלי הטור והשו״ע דמ״ש רבוותא לבית אביהן הוא לאו דוקא ויק מה דשניח
 נקטי ולכן לא הביאו [הטור והשו״ע] דעתם [של רש״י ולבינו יהונתן והל־׳ב] עכ״ס בלשון ויש
 אומרים: ירם מ״ח בתום׳ חדשים ד״ם בהר״ב נו׳ וקשה מאי קמ׳ל. ככה עמד גזה לבינו
 יהונתן ו״ל שא:ל האלפסי ותילן שפיר דמיילי אפיי אין כל סחצרות פתוחות למבוי אס״ה מקלי
 שיתוף. אך כיון למבואר באלפסי ושאר פוסקים לכלכה כרב ימולא אמר רב ללא כשמואל בעירובי!
 ע״ד ע׳א א״כ געי עכ״פ ב׳ חצרות פתוחות למבוי אבל יש עוד חצרות שסתוחין לאלו.ולא למבוי.
 וחידוש שסתוש' חדשים מלבד שלא ראה ברבט יהונתן קשה מדוע לא לאס ברש״י לף ע״א ע״כ
 ד׳׳ה מערבץ והכונס שאע׳ס שלח עירבו יתו החצרות רק כל אתו לבדו נמי מותלין לטלטל
 מחצר לחצר דרך מבוי[וכ״ה בשו״ע סי' שפ׳ז] וזוהי הכונס מותרין כאן וכאן ובזה לא שייך תו
 שלא ישכח הורת עירוב דהא עירבו במבוי בולהו ובחצרות עי״פ כל אחו . אלא שהמקשן חשב
 באס אתד לא עיל? שאוסל ומתרצין דאינו אוסל דמ״מ לא שייך שתשתכח כיון ללובו עילט .
א  ורבנו יהונתן ז״ל ג״כ כתב שס כלש״י אבל רק לחכמים דלי׳מ . ולש׳י סיר שגס לד״מ כן מ

 והוכחת רש״יהואמכח קושיא זו עצמה של רבנו יהונתן ותום׳ חדשים:
. לכאורה הכונס דאילו בשנת לא שייך ל מ  פרס T מיה בר״ב ד״ה מערכין א״. אס נתמעט ב

 1 מערבץ דסא אסור [לערב בשבת] אך זה ליתא דסשיטא דאין מערכין בשבת. אבל מכונה׳

 שאם נפלן בשית שאין צריך עירוב כלל טון שהותרה למקנת שית. כמ״ש הר״ב לקמן ש״ט מ״נ י״ס
א בתורע״א אות נ״ו י הי  והקטנה . והוא מגמי עילובין צ״נ ע״י ועי בר״ב פ״ט מ״ג : שם משנ
 עי׳ בליטב״א שהקשה כוי לא זכיתי להבין. הא הר׳׳י לשיטתי׳ בגמי ניחא דסגר שם להלכה
 [כמבואר בל״ב בב״מ פ״ד מ״ב] לאף אם העלי׳ של לוקה ומושכר למוכר שניהם יכולים לח;ור. אך אף
 להתולקיס שש [דס׳ל דגכה״ג מעות קונות וכמבואר בשו׳יע חו״מ סי' קצ״ח סעי הי] לא קשה.
 דווקא אס דל הלוקח באותו הבית [שיש בו החסן] חו לפחות שהביס שלו [שיש בו החפן אף אס
 חינו דר שם] וכדעת הכמ״ע בם" קצ״ה [ס יק ט׳] אבל מה שיש לו להלוקח בית בחצר או גשתוף
 מובאות במבוי וודאי נשאל החשש דשמא שפול דליקה ולא יהי׳ הלוקח שש להציל [והמוכר לא יטרח
נמלי  להציל ויאמל לו :שרפו וכו׳ וכאן הרי העירוב מונח גבית החטני ולא בבית הלוקח] ו
 ה־״ב איתא נמי בפי־ש״י לאוקגיינן שדר לק בחצר ואפשר אם היי׳ דר בכית עס המנוני רף
 לחכמים מהני . ועל הל״ג קשה להיפך לשיעתי׳ [דאין הלכה כל״ש] סי* לו לכתוב [כאן
 בעילובין] תידיש יותר לאף אס הלוקח דל עסהזנוני בנית מיילי [בנ״ז בעיק משינם ולא קנה

 עירוב כיון ראץ הלכה כריש]:
 פרק ח מיג בתוי׳ט ל״ה ששכחו כו׳ דוקא בטז׳ג שעירבו כוי ולא הבמ?י להא איתא ברייתא
 1 עירובץ צ״א ע״נ אבל היו של רכים ושכחו וצא פירט הטנה שם שלא עירבו כלל.

 וכן אח״ז שם חמש חנלוס איתא ושכחו טל לא עירבו כלל דשם מיירי דגם במבוי לא עירבו. אך
 מם זה קושיא. וגס הלא חיינן הלשון ושכח גס בפ״ו מ״ח ומ״י. משוש לדרך הוא לומר כן כיון
 דבא לין זה להורות אס רוצים לטלטל מזה לזה ואס לא עירבו ברצון לא שייך התם טלטול ברצונם
 אס לא שנתחדש להם מקלה שיליכין לטלטל א״כ הלא עדיף לנקוט ששכחו. והוא שדלכם הי׳ ממיל
 לעלב יהיוס שכחו ויש צהס צעל כשחסל להס היתל הטלטול וע״: נאמד במשנה הדינים שלהם : שש
. קרוב לומר דכונת ׳ ו  משנה ה׳ בתורעקיא אות נ״ט ד״ה בהריב וכו׳ וכ״ב וכו׳ ותמוה לי כ
 רש״י והל״־ לסוף סוף נתנו לדירת נכרי שיהי׳ שמס דרס יסיי משום גזירה [שמא ילמול ממעשיו]
ד שם אי לילס בלא בעליש שמה ל פ  ודבר כזה יש נמי באותה ממי עצמה בדך• ס״י עיב סנ׳יל. ו
 לילה אפ" נכרי נמי מה הקשה ה;מ׳ הא לסויא איתא [בברייתא שם ס׳ב ע״א] לחצירו של נכרי הוי
 כדיר של בהמה אפיי בהיות שש הבעלים . לודאי אין לומר במוקימתא זו למיילי בליתא כמצילו אז
 כוי כדיר של בהמהובאיתא הוי דירה וזה פשיטא דאינו כן אלאאמלינן ביון דגסבאיתא נכרי
 בדירה איט אלא כדיר של בהמה. אגל מה שייך לסנמ׳ הלשון אי דלה בלא בעליס שמה דרה לנכרי
 נמי מת זה והלא רק בישראל אמרינן לדירתו הוי דירה [ואז שייך לומר דדירה של ישראל בלא בעלים
 נמי הוי לירה] אבל בנכרי הרי חזינן דגס בבעלים לא שמה דירה ומה תלינן ברירה בלא בעלים
 והי׳ לה להגמי צפרוך קושיא בלשון אחר. אך כיון מתנו מללבנן ללידתו של נכרי שם לירה מחמח
 הגזירה תליך הגמ׳ הו א״נ גס גצא בעליס נימא כן ומשר ובזהלא הוי חלא גזירה אלא נקרא
 נזירה לגזירה . ואילו לא כתבו לש״י והר״ב בקיצור היו צריכץ להאריך [היינו שהיו נריכץ להסביר
 הטעם דל״מ ככל לברי רסוניא ללעיל ס״ב ע״ב היינו ליש ?״מ בין איתא בין ליתא ובאיתא הזי
 משום גזירה ובליתא ליכא נזילה והא לאוסר ר״מ בהמ^יח וטי משוס לאתי ביומי'] לכך כתבו
ב עע> [ועי׳ ברביט יהונתן על האלפס  סתם ישמה לירה וילענא הטעם לוה מסוגיא דלעיל *
ז כו׳ וכתב הב״י כו׳ ללא מתםר כו״ ב״ב י ת  גמשנהזו וצ״ע]: שם מ״ט בתוי״ט ל״ה בין מ
 יגס כחו לרשות האסור ליכא דהא אינו אלא מקום סטור כיון דאינו רחב ד׳ ונס לא עמוק פחות מגי
 טפחים כמו שכתב התוי״ט בד״ה בחזקת גשסהלמב״ס כמבואר באו״ח סי׳ שמיה סעי'י״א לוה הוי
 מקום פטור. אך שיחשלוהו שהוציא מהחצי לל״ת ושם שפך להעוקה וסנה בשפיכה זו אין איסור אבל במה
 שמניא מהחצר יש איסור. אכן בראב״י נמשנס שאח״ז דלא«וי מטס פטור געי קמור מצד כדין. אבל



 תחשי הניט רא״ג טועד ה
 ל״ו( והשיך ביו״ד בסי׳ ג' ס״ק כ״א כתב דדינו בלא מל כשהגריל כמומר ובתוס״ יכניס יומא ל׳
ז לע כמת שמתו אחיו מחמת מילה [הלא כעת  ס״; כתבו דכעל כרת הוא אם לת כ,> ואילו ק מ
 כשהגדיל] אימ רק כמומר דעלמא ולפי ההערה שצ מ״ב מהדו״ת סי׳ קס״ס דצעזלם צא ימול א״כ
 שוכ אפור לו צ.מול ואין בידינו אלא אי הוי כפשועו ערל כמו כחוצי; דן־ ד׳ ע״כ דסילש״י דמבעמ
ם  גמצוס w . !ונזה האופן יש לומר הואיל דגידו הוא לםמול ולזקן נפשי׳] : ש
 מ״י כתורע״א אות כ״א בס־י״ד עיי כירושלמי כוי דשס מנואר שאין נורשין כמשנה
ס כירושלמי ג ו  תיגת עומדת. וכל כנאמר גזה שם כסומה יש נס כאן בירושלמי [

 הסתיס מבואר שאין גורםץ כמשנה עומדת]:
 פרס ז מ״ב בהולע״א אות ל' ד״ס גם וכר בסוגיין. עצ רש״י ז״ל קשס יותר שכתב בסיפא
 י [גגי סולת] מפרש גגמ׳ וכו׳ ובחרס [ברישא] לא כתב כן . ויש בחידושי לחולין בכי
. ותמס אני לענ״ד ׳ כו  צור צרו־ה ח״ג תירון בכל הענין הזה: שם בסה״ד-ולא זכיתי להבין ו
 בשצמא גכדא [דכמכא] וראי יש נגד בר גוזצא כ״כ הרכה עד שיפוצ הבר גוזלא למטה ויכסה
 הכמכא למעלה את הגר גוזלא, אבל בלגרייתא דאיתא בשר שנסצ לתוך קלבמיירי שלא הי׳ רק
 מעמ חלב [וא״כ הבשר מס מלמעלה] ולהן גם מ״ש רכינו לפני 1ס לתרן קושיית התוס׳ [דלמה לי
 להביא אידך ברייתא משוס דסד״א דמקרי תתאה כיון דש־ועה בו] קשה , דר״כ [לפי דבריו דמיירי
 בשקועה] א״כ י,י׳ העיקל חסל מהברייתא [דהו״ל ל.־;תני בפירוש דהחלב הי׳ כ״כ הרבה עד שהבשר
 הי׳ שקועה גהחצב] והחידוש שכתגו סחוס׳ איתא בהברייתא ו.״.כ״ש שלא הי׳ קש: צהרשב״אמכאן
 דמנ״ל להקשות כיון דאיכא למימר שלא הי׳ באופן שיכול החלב לנסות את הבשל. ועיי בב׳יי
 סי׳ ׳נ״א שהביא מה שהקשה כרשב״א צפ:י זז הא בצח הוי כמבושל בזה הי׳ לו צ־בינו זצוק״ל
 להעמיד הא מבואר בברייתא השני׳ ומה לו להקשות על לש״י. ואולם עי׳ גהר״,׳ חולין פ׳ כל

 הבשל בסוגיא זו:
 פרס ח מ״ח גתו״ח אות ה׳ לתוי״ט ד״ה כפורש כוי שמעתי כוי וי״כ ר״ה ערל. לענ״ד וראי
 r כן הוא דהא אונן מותר בתרומה וערל אסול ואסור בכל קדשים כמבואל ביבמות דף

 ע׳ ע״א וע״ב במשנה וגמ וגהרמב״ם בה׳ מעשה הקלבמתפי׳י ה״ט וגם אסול בעבודה כמבואר
 [בזבחיס י״־ ע״ב כ״ב ע״ב] ובלמב״ס בה׳ ביאת מקדש פ׳׳ו ה״ח וסיכמה דאיתא בהגיגה כ״ל
 ע״ב כגמ׳ מ״ט כיו, ועד האימא הוי אסירי והלמב״ס בפ׳ י״ב מה׳ אבות הטומאה ה׳ ט״ו מבאר
 יוזל לבעי טבילה א1׳כ כ״ש לעלל בעי טביצה [דאס אונן ומחוסר כפורים דצא הוו לאוים צעבודת
 לךבנות כי אס געת אנמו־ס״ש־וא יום אחד ומחוסר כפורים לא הי׳ לאוי כי אס שמנה ימים
 ר׳יישינן ל:יסח הדעת כממאל בלמב״ם שם סשיטא דסשיטא שעלצ שלא היי לאוי בצ ימיו צעבודת
 הקרבנות עד האידנא לא בעינן היסח הדעת גדול מזה] והנה תמה הלת׳׳מ מדוע כתב הרמב״ם
 בפ״ו מה׳ ק״פ י.״ט באונן דבעי טבילה נעלב ולא כתב כן שם בה״ר במחוסר כפורים ותירוצו
 קש: דמבואל להדיא בססתיס נ״ט ע״א בלי חולש לגעי טגיל: [אמנם התי׳־ון הוא] דילוע דלרך
 כרמב׳׳ש לפרט כמקוס ההלכה לק מה ששייך ל:חן וסרטי הטכסים סומך שזב על מ״ש כמקומו
 ולכן סמך הרמב״ס בה״־ הב״ל [במחוסר כפורים] וכן כאן 3י.״ז גבי ערל ישראל שנימול וצא כתב
 דבעי טבילה משוס שזה כבר מבואר בה' אבות הטומאה פי״ב ה' ט״ו ולק באונן הו״א ללא צריך
 לטבול משוס שא! התירו אצל [פסח] אונן דרבנן ל':כילה [כמבואר בגמ' ובלמב״ם ס״ל מה׳ ק״פ
 ס״ט] ואיך יקיימו עליו איסור לרבנן בטבילה [להטבילה במחוסר כפורים הוא לרבנן מט עם היסח
 הלעת כמגואל בגמ׳ ובלמב״ס סי״ב מה׳ אבות הטומאה ה׳ ט״ו] שיהא אסול לאכול ק״פ בלא טניל:
 לכן הוצרך רביגו לומר גבי אונן לבעי טבינ׳ אגל לא מדי,־ חכמי׳ שבעלמא בחונן הצליכו טניל [שבעל.א
ן הצליבו טבילה מטעם היסח הדעת] וכאן בפסח הוא כדי לאכול בשמחה ולזה לא כתב הרמב״ם נ  מו
 כאן [בהי ק״פ גבי אונן] אלא טעם זה [שלא ישיח ועתו ומשמוג והתקנה היא על ל בא ולא
 כמ״ש בה' ח.״ט פס הטעס לגבי אונן׳ ומחונ״פ לבעו טבילה משוס שהסיחו לעחן לעבר ו הו.א
 נמ״ש דשם הטעם דמיון דבעת שלא עבדו טבולת הקרבנו־ הסיחו לטתס רלזזל מטומאז לפיכך
 צליכים טבילה וכאן גבי פסח הטעם דטנילה שיאכל הפסח בשמח־ וצכן דייק הלמב״ס וכתב ולא
 יסיח דעתו הייט פלא יסית דעתו משמחת אכילת הפסח] ומתורן בזס קושיא הש;" של הל.״מ
 שם . וגס מה שלא כתב הרמי״ס [כאן כק״ס בטבילת האונן] לשון צריך ומצריך במו שכתב בפי״ג
 מה׳ אבות הטומאה ה״ג ושס גפי׳ב ה׳ נרו משמע להדיא כדברינו. ועל קושיא ראשונה של

 הצ׳ת״מ כתבתי שס נס׳׳ו מס״ ק״ס בג ליון:
ס הל״ב וכו״ עי״ בצח״מ בה׳ יךפ שמסרן היטב ״  פרס ט מ״א גהו״ח אוח ב׳ ל

 קושית ההו״ח :

 מסכת שקלים
 פ״מ א מ״א גתוי׳׳ט ל״; ו:ל הכלאים כו׳ בתום׳ פרק אחרון דע״ז נ״ב דף ם״•: נ״ב ועיי ש״
ס בתוי״ט ובו״ כיון דחז״ל ״ ד בתולע״א רות ב׳ ו  י יו״ד סי' רצ״מ [סק״א]: שם מי
 תקנו דמתנת קטן בפעוטות מהני׳ כו׳ וכדעת הםוגריס דבקידש אשש וכוי. נ״ב וזה הוא דעת הרץ
 שהובא בשו״ע או״ח סי' תלנ״ח סעי' ו׳ איל לזשו״ש וסתם שם כדיעס הראשונה וצרבינו ירוחם
 וז־צ.״אב,׳/מנמ״ש הב״ש בשו״ע אנ׳יע סי׳ כ״ח סק״ג וםק״ו וס״ק ל״הציתאלזה . ויש להקשות
 על השו״ט לנאו׳׳ח מ״ל סתס דלא מהמ [דבר שצריך להיות] מן התולה ע״י קנין דמהני מדרבנן
ט קידושין] פשק נ ׳ י״ג סתם כהר״ן הנ׳ל וכתגהב״ש שס ס״ק ל״ס ו׳הל״ן שם [ ט  ובאה״ע שם ס
 כן ולו* כמו ככא [גגי ליל:] ולפירוש השני באשל [שי׳ תרנ״ח סק״ט]בדיעה זו •ש לא״דהי״א
 שהובא גשו״ע או־ח בשם ה:״ן הוא לשיטתו כמו בקידושין וקשה על השו״ע דשם כאה״ע פסק
 כהל״ן.והי״א שם [שהביא השו״ע] הוא לק מטעם דלא כמכה דעתה לסבלה שמא ימחוצ [ועי
 ב״ש ם״ק ל״ו וח״׳מ ס״ק כ״ב](אבל בלא האי טעמא כוי קדושין מדאורייתא אף דהקנין פל מעמ׳׳ש
 לא הוי לק מלרבנן< ע״נ נראה שכוונת השז״ע באו״ח במה שכתב ויש מ׳ שאומר ולא כתב ויש
 או.זרים שלא בא לק לס־ש מה שאמל בראשונה לא יתננו וטי אשל כן הוא בנמ״ סוכה מ״וע״ב
א קודם לין הפעוטות [אבל משהגיע לזמן  [מימלא לל• זי.־א] ופי׳ הל״! למימלא לל״ דרא מ
 הפעוטות שרי] מנ״כ מביא ;אן השו״ע היש מי שאומר [שהוא דעת הל״ן לפרש דמה שאמר מקודם
 לא יתנכל וכו׳ הוא קודס זמן הפעוטות אכן אם הגיע לעונת הפעוטות מותל והוא ממש כמו
 שפי״ הי״ן בגמ' מימלא לל׳ זילא] וא״ל. אין כין אלא ליעס אחת לי מלי כמו באה״ע בלא סלוגתא.
ט׳ יש מי  אך י״ל שהוא כמו שכתב המחצית השקל בסי׳ ל׳ב ס״ק נ׳ד וזי׳ל [ודע למ׳׳ש הב״י ו
ט׳ לא יעלה על רעתך שיש חולקים וכו, אלא שבן דלן הלב ב״י וכו׳ בלשון יש מי ש אויר  שאומר ו
 וא״נ גס כאן אץ שוס מולק וכמ״ש]. ופסק השז״ע כאן כאו״ת כל״ן בלי,שום מחלוקת יא״: פסקי
 השו״ע פוין דכמו להכא כאו״ח פסק כהל״ן כמ״כ סתם באה״ע ג״כ כהר״ן [ומ״ש שס כשו״ע
 כא־.״ע ויש אומליס הלי כתבנו להיש אומל־ס לא פליגי על עיקר הדין והקנין ללבנן מהר למל
 דאולייתא לק דהמעם הוא משוסדלא סמכה ועתה] וע׳ מ״ש מליון יו״ר סי׳ ק״ע סעי א׳ דגפ
 וי״א המובא כשרע אינו אלא מפלש דבליו הלאשונים ולא לחלוק, ולא כמשמעות האשל בפמ״ג
 באןי׳ח שם שיש פלוגתא כשו״ע בסי׳ תלר׳ח ע״ש גס״ק ם׳ [לק הוא כיי-״ש דליכא כאן באו״חשום
 feiio וכיון שלא הגי׳ הלמ״א ג^־י״ע סי,- כ״ח סעי׳ י״ג לפסוק דלא מהני [קרן דרבנן לדגל

 •שהוא
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 נעגמא &גי[כצומו כיון דם;י בביטול געלמאולינאהין טרחס בוודאי ביטל ונשאר רק החשש שמא
 1א בדק וזה הוי כפק דרככן לבליק: הזי מדרבנן שמא ימצא גלוסקח וכוי] וא״כ מחזקינן בהאי
 משכיל כיון שלא הי׳ בידו לבדוק ודאי ביטל. דלו יהא שלא הי׳ מנהג עדיין בביטול. בכ״ז ביטל
 וזלין כבר נודע לביטול מהני ונשאר לק ספקללבנן על כבדיקה. וכיון דהוי ספק דרבנו אןליש
 לקולא ואמלינן לנלק אע״ג ללא ביטל כיון שעדיין לא היי התקנה [שיבטל אחר הבדיקה] זאיתח
ז: שם מ״ז ו סי' פ״ג ס״ק נדו ובסי׳ ק״י כללי סיס אוח טי ר  בזה האופן לעני! ס״ס בהש״ך י
 בליב ליה ורבי יהושע אומר וכ!׳ ועל התלוי' והט:ורה כז׳ הכונס נמי על עלב פסח בשש :
׳ לניון רכהותי מכתה שיעולי׳ וכו׳ התוס' כתבו כן  שם בתורע׳יא אות ב׳ ל״ה בשער המלך ט
. ולא הקשה השער המצך על כל הר לאיתא בחמרה ("ג ע״ב  בסוכה ל׳׳ה ע״א סוף ל״ה לפי
 למצותן בשליפה לחייב על אכילתן כשיעורן וגם באוכל תרומה טמאה לבעי שיעור. נימא בכולן
 רכיו! לכהותי מכתת שוב(יכא שיעורא [לשמו צענין טו;.א; אמלינן לאף ריש בהאוכל יתר מכבינה
 צא מטמא משוס מהותי מכתת שיעורי' כמ״כ אפיי אכל יותר מכ.ית י.י׳ פטור משוס להוי
ת הואיל לכתוחי מכתת] זה אץ קושיא. ללא המרינן כי,ן לעומר לשרפה ריט כ*פר י  נפחות מנ
 וליכא תו שוס [איסור באכילה]. חלילם לומר כן . אלת נשאר לגמרי באיסורו מה שהוא כמקלם.
 לק דייקי כתזתי מכתת שיעורי' [כלומר] וכוי כמו אתרו; כתוש חתיכות לקית כקמח זחרלל
 [ולפיכן אינו יוצא י ׳מ באתרוג כזה כמובן] אבל לערן אכלת איסור אפי׳ אכל האיסור כשהוא
 כתזש חתיכה אמ־ חתיכה או קולט אחל קורט כל פעכ כחררל תו־ אכילת פרס חייב כמ״ש לש״י
ה המעיין הנ  לשון זה בעצמו בפסחים מ״ל ע״א ליה וני.ש\. ומבואר כל זה בחולין ל׳ ס״ט ליש ע״נ: ו
 במקור הליש ביומא פ׳ ע׳א ובמה שמדמה הגמ׳ ששמה לבינו החכמיס בשיעורא דיונזיכ צהצרין
 ככותבת ל־שינוי בטומאה להצריך ביצה. ללש״י פסחים ל׳ג ע״ב נטמא אחרים ולההוס׳ בין לקבל
 טומא: ובין לטמא אחרים . [וא״ג כיון דלמי (;ללי] משמע ללא בעי כביצה חתיכה שלמה לטמי!
 או לקב( טומאה אלא גס ע״י צירוף מהני [רכמו ללענין אכילה מהני כי רו ף וכנ׳ל כמיש צענץ טומאה
ר גירוף] וכן מטאל מלשון הגמ׳ ולש״ פסחים מ״ו ליש ע׳א לאם לק בגטו ׳־ל אף נ  י,מי מ
 ללא נמקו יחל הוי שיעור טצה . וכן בשבתי צ׳יא ע״א טלק כ.ית והשלים לפחות מכביצה שבתוך
 הכית [כממאר גגמ״ ע״י שבת הטית אצל הסתות מכגיצה מצטרף]. וכמו שפירש״י שס ל״ה
 והאי ונו׳ ומבואר נגמ׳ דאינו רק אס מונחים יחד שוב הוי השיעור ביצהללעת לש״י לטמא אחלים
 ולדעת ההוס' צ־טמא ולטמא . וא״כ(פי זה גס אס מכתת הש עור כיון שהס מונחיה יחל ד.ד בביצה
 שפיר מצטל$ לטמא . [ומהות ב!ה קושית השער המלך]. אבל באתרוג דבעי שיעור [שיהא שלם
 בשיעולו ולח כתות כמובן] וכיון לכתית לא כוי שלם בשיעולו ל4.חלל; כתיש יינו כשר. [לכלא
 אפ" נסדק ואינו חסר כלוס ססיל כמבואר גשרע כיי הלמ״ח סעי' ה' ועי במ״א ס״ק הי שכתב
 משמע למיילי מצל אחד]. והנה ממ׳ש התום׳ פשרנים מיד ע״א ל״ה היג וט׳ והא לא הזי ?.ניצה
פשל רכתוז נמי מינ־ אך דלא הוי כניצה מונח י כניצה חתיכה אחת ד: ע  אין הוכתה לסבלי מ
. אך יש ראי׳ לשער המלך ממ״ש התוס׳ בשם דית בשית צ״א סוף ע״א ד״ה יי לעמן טומאה ו ר  י
 ובהוס' נדה י״ז ע״ב ד״ה אפי׳ דחרדל שמונח יחד בבלי או עכ״ס כתולה נכלי דאז לא שייך לומד
ן דליכאבכלאחד כביצה. [ולק במונחים ב־וך הכלי  דכלי מ־נטרףאינו מקיל [החרדל] טומאה טו
 אז הכלי מצרפם לטומאה וע׳ תום׳ חולין קייח ע״ב ד״ה אין] כרי מבואר רבעי חתיכה ייחת כניצה
 ולא דמי לאוכלין לעמן איסול [אכילה] שכתבתי לעיל דההס הנה נהנה גלונו ומעיו נטית ט ו בחולין
 ק״ג ע׳יב . וזה לא שייך גטו.־:יה. חך לא ידענו דמ״ש מגל יראה מ״כ לא שייך נהנה גרונו ואפ״ה
 איתא בפסחים מ״ס ע״ג למטן לטש להו ונפלו גגי הדדי מבואר ל;ס דלא הוי חתיכה אחת רק
 מונח ירד יש בל יראה ומדוע לא נאמי p בטומאה . וגם מה יאמר ר״ת לכל הםוגיא שהבאתי ובסרט
 בי ו תה סוגיאעצמה בשבת צ״א הלל וכן הייעיץ בפיח מ״ה לטהרות והובא בימי זבחים ל״א א׳
 ידאה ל־די כלכריט לאיתא שם שאם נבלל כח:י ביצה עס בתני ביצה מנטלפין* וייך מבר ר״ת
[  מעינן דוקא חתיכה אחת. ואמנה לו יהי׳ כן [ד;ם גבי טימאה אמליץ כתותי מכתת שיעולי,
 הא כתבו היום׳ הולין קי״ח ע״ב ז״ה אין ומבורר דבליהס כמיל פ״ד מטו״א כ", על הא דכתג
 הלמב״ס לכל אוכלין מצטלפין לכביצה שאס מנעים לבל לא מצטלפי אלא אס מחובל קצת אף אס
 יטזצ ילד •י." ניתק מרבילו שוב גם לתוס׳ מצטלפץ להיות כביצה . ו-א* כ ללמא הא דאמרינן כתותי
 מכתת שיעורא הוא כן דעכ״פ מחזקינן כאילו נכתת ונדבק עכ״פ דבוק מעט ושוב הוי כשיעור
 ליטמא ולטמא אחלים וצא קשה קושית השער המל־. ומה דלא מהר כזה [היינו tft לבוק
 לעט] גל לב וכופר ואתרוג משוס דגבי ולו אס היו מטתתים באמת ו. בקש יחד פסול כלאיתא
 ט״ה כ״ז במשנה וגמ' גבי דיבק שברי נופלות [ועי שם ע׳א בכוסי ל״: ביפ־] יזלם אח"! לאיתי
 שהבין עש השעה׳מ כמבואר בטהלות פ־ג מינ ובעדיות פ״ג מ׳ב ל• ״ק ו הר מניס פסק כן בה'
י בתיבול הוי נוף כמ״ש לעיל בשם ״  מזמ״א פיט 0״.ז ועי מז״נו שכ ובפ״ח מיח בטהרות. אמנם א
 החום״ רולין קי׳ח מחבור כוי נוש וכמ״כ בטהרות כ״ח מ׳ח שהי׳ חבול לק עליגי ריס יפסק
 שם הל־כ צ לכה ללא בר׳ דוסא אלא דמצטכף וגס נ בלעדי כל אצה הא אפשר לו ר דל״מ דמהניהין
 לפשחיש סיל כחכמים דרי לוסא בעדיות פ׳ב מ״ב מ״ל [דמצטרפין] וכוי כמו דרמרי.ן רוצץ פיט
 ע־ ג [גבי כסוי] דכיזן שעושה גס בכתות פעול.ו [לא אכפית לן מי למכתה שיעו.י׳] וכן גס
 כאן פעולהו נשאר [אף דאינה חתיכה אחת] ואף דבחולץ שכ לנין על עפר. אמס בא גו לעיל
. אך קילוןוה אינו לפסקי הלמב״ס דססק בס״ט מטומאתרוכצין היה כל  שנשאל עליו נם לין מי
 כלי דוסא [דאין מנטלפין] וכאן [בפסחים] פסק כלי יוסי מטמא. אבל למ״ש לעיל ניחא גפ צהלמב׳׳ם
ז הגי וזה צמי נקלא גושומצטלף.  לכמת גוש הוא לק בלא יהיו פלולין לגמלי אכל בחבור כל מ
 ומי יאמר דהא לאמרינן לכהותי מכתת אינו אלא כאילו הי׳ לגמרי מסודר זה מזה הא היום הוי
ו גוש גמור וכשנשלף כחמן נשאר חתיכה אפי מחובל. בלל הדברים שאין לי לגרר שהצדק עמי ו  כ
 נסברא הנ״ל אבל על המקשס היי לבלל קושיתו ואנחנו אומלים [חילוף הדבליס] דנילוף מכאן
 [ממתני׳ לפסחים ללי יוסי ס״ל לאסור לשלוף חרומס טהולס עם הטמאה וכן פםקינן לי!צכה]
 דכיון משאר גוש אפר [לאחל השליפה] ולוי אוכל שנכתש ודבוק יהד [לקבל טומאה או לטמא
 אחליס] וע׳כ אנומוכרחין לומר כן דאליכ לא תהי׳ מציאות טומא: למנחת סולת זיףמאסהחנזל
 סותתן (זהים כמבואר נגרמת ל״ז ע״ב [ומנחות ע״ה מיג] ושי׳ מנחות ק׳ עיב [במשנה]. אבל
 לואה אני שכל זה אינו דהא פליך הגי.׳ במנחות ק״ב אי אמאי מטמא טומאת אזכלין עפ־א
 בעלמא נינכו אך הגמ' סליך רק לר״ש דסבר דהר כז־ק ובש יף כשרף וקשה במי עצ ההוס' סוכה
טי וכן עיל מלחת .  אך לשאני גע״ז למצוה לבעל מן העולם מ! ולא ילבק ו
ג ע״א ל״ס נבל: וכו׳ דאפיי לערן משא בעי חתיכה אחת ׳  וכדבלי כצ״ל יש נמי בתום' בכורות י

 גמקוס אחד אגל דבוק קצת מהר וכן הוא נמי לערן מגע:
' כן משמע בירושלמי לנדרים ט גל״ג ליה ו;נז ספר לסואות כוי והרמנ״ס סי׳ ט ו  פרק ד כ
 פ״ו ה׳׳ח דשם ליתא ספר רפואות רק טבלא של רפואות עיש גמפרש ששי״ שהיו צורות
 חקוקות על הטבלא וגס מביא הירושלמי זס על עניני ע״ו [שהובא שס מקודם ע״ש]:
ט׳ ויש לתמוה איך ג בר׳׳נ ד״ה לערלים כו׳ וכ״כ לש״י בדף ס׳׳א ע״ב דיה גני ו י  פרס ה מ
 י אמר לג אשי ס״ב ט״א[דרב חסדא ס״ל דאמרינן] הואיל דאי בעי מתקן נפשי׳ ופדש״י
 ז״ל מל את עצמו וכי רותר לו למול להביא את עצמו לסכנה הלא כהכ הר״ן והובא גמ״א סי' תמ״א
ס במחוסר מצוץ לא אמרינן הואיל וכ״ש כאן [דמחוםר מעשה כיש בה סכנה כיון ג  ג׳ ו
 דעדי ץ הוא קק] ואי מיידי שעתה הוא גדול ויכול למול שמבואר ניו״ד סי' רס״ג סעי׳ ג׳ ומחויב
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 כמשנה כאן ואין חילוק [דמחלק רק נין ולד הטומאה לבין אב הטומאה אבל אץ מח(ק נץ ולד
 הטומאה בכיהמ״ק דלא במי הערב שמש לנין ילד הטומאה במקום אתר דבעי הערב שמש משמע
 דכל ולד הטומאה שוין דל f בעי הערב שמש] ועוד דאדרבה יותר מםזבל להחמיר במקדש יותר
 לענץ טומאה וצא דמי לנבוח דמקילין במקדש, [והי׳ לנו להחמיר בביהמ״ק רבעי הע״ש אפ*
 לולד הטומאה ובכ״ז אץ אנו מחמירין ולי-״כ הי׳ לזה להחוס׳ דשם להביא ג״כ מכאן וצ״ע]:
 שם ט״ה בר״ב ד״ה ושמונים וכו׳ כך הי* כו׳ יש לחקור המציאות איך יבול להיות ע׳׳ב נימין
 ובכל נימא כ״ד חומץ ואפשר נאמר דזה הי׳ רק לשתי ולערב הי׳ הרבה והרבה יותר [דהערב
 כוא לאדנו כמובן וארכו הי׳ ארבעים אמה] וכאן החשבון על שניהם. גב״1 קשה ללערב הלא
 כי* רק טמא אחד שהולך מחחל־נו עד סוף ארכו כמובן. ולו יהי׳ שנמנה הערב כסי שנמצא
 בפטם האריג בכ״ו עוד רחוק המציאות של כ״כ חוטי! כיון דרחבס של פרוכת היי משרים אמה
 א״כ מספיקץ עשרים נימין כפול כי׳ד וגס לו יהי׳ שיש בהאורך הכפול ג״כ לא יצא החשבון.
 אמבס יש לומר דהלא היי עוביו של פרכת טסת והיפי דמי וכי היו הנימין כיכ עבים אלא היו
 הרבה שטחיים זה תחת זה מחוברים יחד ובזה שסיר יש מציאות הרשני[: שם מ״ח בתרח אות
 א' ל״-: בהריב וכו׳ ופשק הל״ג וכוי לא מייד שהראשונים לא בא1 נס עתה להסייס [ואם
 שבאו גש כהניס אחרים להסייס בכ״ז באו גם הראשונים כמבואר במשנה ביומא פ״ב מ״ר ובתמיד
t ס מ״ב חדשיס עס ישנים] ולי לסם שהראשונים פלא באו בלא פיים אבל לא שנדחו מ:פייס  *׳
 וכיון ששוב הי׳ מציאות שיני׳ אותן הכהניס עצמן [שהעלו לכבש יעלו ג״כ למזבח] לפיכך כתב
ט רק ק  ה־״ב ואח״כ חוזרץ היינו הראשונים שנפל הגורל עליהם כסייס הרביעי מעלים למזבח ו
 דלהכי חזרו [היינו להעלות למזבח אבל אין הכוונה בלא פייס] וסרמב״ם בס״ר מרמידין ומוססץ
 ה״ח כתב כפיים הרביעי מתקבצים כילם ומפיםץ שכולל גס אותן שזכו בפיים השני והטעם של
 פייס הרביעי מבואר שס ביומא בהר״ב וייתר בגמ׳ יומא כ״ו ע״א. ואף ללכי׳ורה יש לשזור זה
 [דאס אמרינן דגם הראשונים הלכו לפייס] א״כ מה דחה ראב״י [לדברי ת״ק] כדאי:א טעמא
 ביימא כ״ו משוס דמקום שכינס לאו אורח ארעא ופי־ש״י שס למתחזי כמאן דטריח לי׳ מלזא
 הלא גם לת״ק [חוזרים הראשונים לפייס] אלא וראי שלא באו לגורל. אך זה אינו דיש לומר לאף
 שהיו גם הראשונים בסייט וכמ״ש בבל זאת למי שלא נפל הגורל עליו כיון שלא נשאה רק על
 הכבש ולא למזבח נראה כאילו נלאה ואף ש:י׳ בגורל [וח״כ נראה שהי׳ רוצה להוליך גש מכבש
ס למזבח נראה ושהי״ בהגורל לא י ר  למזבח] אך ככ״ז כיון דהליכתו ממקום העבודה להעלות מ
 נראס א״כ יהי' חשל עליו שנלאה בענודהו ו>."כ גס לת״ק חו;רים איזה מהראשונים להעבורה
 אם זכו בגורל אך הר״ב התחכם לכתוב לשון השייך גס לראב״י [ללדעתו בודאי מורים הראשונים]:

 שהוא] מן התורה וגס באז״ח לא הגי׳ על מה דמשמע משו״ע דמתיר כדעז יש מי שאומר נראה
 שחזר הלמ״£ ממה שהביא בו׳׳מ בסי׳ כ״ח באה״ע לעת רנינו ירוחם גבי קרן מעמד שלשתן

 דמקולשת רק מררכבן. וייי' לסיי׳ז היתר באתרוג ביום ראשון בסעוטות:
 פרק ו מ״ה בתוי״ש ל״ס אשתקד. ריב צ״ל מש:ס ג׳ פ״ו:

 פך־מ ך סיא קרוב לחולין כו׳ הא דנקיט התנא בכל אחל הלין הזה [לקרוב ולא כללס יחל כל
 הפרטים וצמזני אח״כ הולכין אתר הקרוב להקל מחצה למחצה להחמיר כמו לתני עתה
 01 הכלל וננ׳ הוי״ט ל״׳ס אחר הקרוב וכוי] י״ל -דהוא מפני שלא היינו יכולין ללמוד איזה נקרא
, וגס גגוזלי פולה צריך למ־תני משוס קושיית ם ע  חמור וע׳ בר״ב ליי: מעוז שצריך לחפש ט
 הירושלמי וגם מה לתני קרוב לחולין אין אבו נליכין לומר איילי לגס זה צריך למיתני דכדא

 ללהוציא לגמרי לחולין גם קרוב לא מהט :
 פלס ח מ״ב בתוי״ט ל״ה ר׳ יוסי כוי פי׳ הר״ב כו׳ וצ׳ל כוי. צריך ביאור להא הר״ב כתב
 1 רק יכלים לא גזרו ומס לט לענין זבים ללעיל. אמנם הנה מבואר במשגה טהרות ה״ד

 יי׳ה רספק מקץ וספק כלי: ממא ושורפין סליהם חרומס זאיתא בפסחים י״ט ע״ב לאמוראי אמרי
מ. וכן בירושלמי  מירושלים שט: ן טהורץ וגס ל:״מ לכן מוכח שם שמביא הנמ׳ הוכחה מרי
 כאן פריך על ר״מ והא ספק כלים בירושלים טהור ולמה אמר ר״מ דרך ירידה טמא ומשני כיון

 שיש הוכחה שאזי $3רי להדיא לגעלמא ס״ל לר״מ ללא נזרו בירושלים על כלים וכמ״כ מסתמא על
 ספק זבין לדמיין להדלי] וע״ז כתב החוי״ט [pri ללא תהי׳ קושיא מרי יוסי על ר׳ יוסי רכיון
 דבירושליס שני: ס מדוריו מ״ט לר״י במ״א] היינו לכאן במ״נ ס:ר ר׳ יוסי לאין זס הוכחז גמורה
1 תירץ רהיי שם הוכחה טפי והראה ההוי״נן ״  והי׳ קשה כיון לרוק וכלי שוה מיש לעיל למטמא ע
 בדבלין כאן רלא נימא דל, יוסי סבר ללא גזלו כלל על ספק כלים אפי׳ ביש הוכתה לטמא דאז
 הי׳ נשאר הקושיא מלוק דמ״מ ס״ל לר״י במ״א דםבאמצע טמאץ וכו׳ אלא ע׳כ משוס דליכא כאן
חז כתב כן הריב דלא גזלו [ובמ״א יש הוכחה וכנ׳יל]. והנה הרמב״ס בה׳ אבות הטומאה נ ו  כ
״; לא הביא האי חון וכו׳ [דתני בסוף מתני׳ 3׳] אבל הגיא חון מסכינין מכח המשנה ג י  פ״
 שאת״׳ וע״ש בכ״מ ועי׳ לכל זה בתום׳ זבחים צ״ט ליש ע״א שיטה אחלת ולהם פירשו המשנה
 דם:ין בשלשה עשר שונה ומטביל מיילי בחון לירושלים ומי׳ בהשגת הרא0׳ר שס]: שם מ׳׳ד בל״ג
 ד״ה ומכניסי! כו׳ שאינה טעונה כו׳ עי׳ תוספת זבחים צ״ח ע״ב [ו״ה טבול יום] שהביאו הלבה
 מקומו; דלטומא: דרבנן לא בעי סע־ג שמש ומלוע לא הביאו מכאן וכי פיר לחלק יען שהוא
 בגיהמ׳ק [לפיכך יש להקל ד$׳צ סערג שמש ואין ללמוד מבאן למקום אחר] ולעני! זס משמע

 שמים פסחים
 והרלב״ד ז״ל נחמן בבור אס די בביטול. עיין מ״ש בס״ד בא״ח (סי״ הל״ח) . דהכח בענינח
 ומתני׳ יפי' הלאנ״ד ז׳׳ל יווה והכן: ואף שכל ל.צס דבלים נכונים ובלולים אצלי גם״ד.
ה לענין משמינו. לאטו במתני׳ במאכיל בהמתו וחייתו כלשיתו  נ״ל שיין צורך לכל המולח מ
 עסקינן. דליכא למזולמיזה מזה. ומי ל: עסקינן דמאכילן בלשות אחרת. דלא קעבל עליה
 אפי׳ נשתייר שש החמץ בודאי. דלא קבעי ל־שמעינן אלא היתל הנאה לשעה חמישית. ול פוקי
 משעה שאסור בהנחתו. שאסור אף להאכיל לבהמה ולחיה דהפקר ־ אף ש5א ברשותו
 כראיתא בילו׳ והובא בא״ח (סימן י.ל״ג ותמ״ו) עמ״ש שש בס״ד. וקמ״ל דכל זמן *ש:ותר
 בהנאה מותל כזה. והיינו חון מרשותו, באיה! שאפי׳ הצניע שס החולדה אינו עובר. ולא
 חיישינן לגלילת־ ממקום למקום כדתץ בהדי׳. ולא רמי לחששה דשמא הטול בפנינו ותכנס לביתו
ק וק״ל. tn ברור: ופלא נלול על התו׳ והלא״ש שנתחבטו בזה גחנס . ואע״ג דוד׳י  המו
 מצאו מקום קצת להכין ממניינו במאכיל ברשותו. מסוגיא דתלחודא לעביל צריכותא משום
. זהו בלי ספק שהכליחם להבנתם . מכל מקום אי משוס הא ׳ ו כ  מהמס אי משיילא חזי ליס ו
 לא איליא. דתלמודא מלחיה למיעבד צריכות בכל דהו דאיכא למטעי. והנח נמי סל*א דאף
ו כמקום הפקר . קשבל עליה. דצליך דווקא להוציאו מן העולם . ולא די נמה »  במשייר ח
 שמוציאו מרשותו קווס זמן איסולו. להכי הו״א רלא שרי ללא בחיה רמיכמ מצנע*. וכרל
 כמבוער וכחמן שנפלה מפולת . אי נמי בבהמה דווקא שרי. לאי משיילא הזי ליה ומבעדו.
ר. להכי  אבל סיכא ואיכא למיחש דישתייר אחר ומן איסורו. אפי׳ בלשות'שאינו שלו אסו
 אצטריך וקמ״ל לשרי בהנאה ככל נוונא. קורס זמן אישורו. אף שישקייר אח״כ. רק שיוציאנו
 מרשותו קודם זמן איסורו. ולאפוקי מנ״ש דסברי שמצווה לבערו מן העולם דווקא . וכרכתב
 הרע׳יב הבא: וא:דג להא מר ליה ומוכרו לנכרי לאפוקי מלנ״ש כדפילש לע״ב. מ״מ המ נמי
. וכולהו צליכי מהמה וחיה צליכי כדאמלן. וגוי אצטליך ליה אע״ג לגל ו ת א  לדכי הוא ו
א. ותו דאי משייר אף על גב דחזי ליס. לא מצי מבער ליה. ואי תני  לעת הו
 גוי ולא תני הר . הו״א דווקא לגוי שלי. דהלי קנס לפני הפסח וכלי הוא שלו. אבל בהני
. וברשותו קאיבכל ..!וס שהוא כמעיקלא . ו4עכר י  דאי משיירי ליה. נימא דאכתי של ישראל הו
 עליה . קני״ל וכיון דאסקריס . תו לא מבר עליה . אע״ג דלא זכה בו אדם. ולא סוציאו מכעולס

 ודוק. וזה כפתור ופלס בעיני במזה״י:

 מסבת לחם

 פרק ב מ״א מאכיל לבהמה ולחיה. כתב הלע״ג צליכי כוי ואי חנא חיה דאי משיילא
 י מיסת מצנעא ולא עבר עציה עכ׳׳ל: וצ״; מ״ט לא קעבל ע;יס הא קאי לי־ בבל
 יטמין. ושמא יש לחלק דבל יטמין היינו בודאי. מש־.״נ הכא דספק הוא דאינו,־ אכלדה . מיהא
 אמתני לאין חופשין שמא גללה מוצדה קאמר הצמזוא. עעמא דלת חזינן הא חזינן חיישינן.
,י: אולי י״צ התם בגררס איירי דולאי מצנעא.  ולא אמרינן אכלתי דאין ספ־ מוציא מיד וד£
 משא״כ הנא דבמאכיצ עסקינן שאוכלים לפניו. אצא שיש לחוש שיסיידו ואח״כ יצניעו. דססק
 וספק הוא. ובאמת שכך משמעות הלשון. ובזה י.״צ ג״כ לדוחק" שכתבו התז' לחלק בין חיה
 לתיללז. ובין חיללה לחולדה כמ׳יש בתוי״ט . דהשתא לאתינן להכי קושית ההר נמי-ל־י קשיא
 כלל. וגם א״צ לדחוק כמ״ש הלא״ש לצליך לטמ.ל עצי-הס על שיאכלו ולא יעלים עיניו מהן.
 ודקאמל תלמוד f לאי משיירת חזי ומצנעא ר״ל אם •סכת מחמז טללא. שזה קצת לחוק . אלא
 מתני׳ סתמא ב:צ גוונא איילי וצא בעי לעמול עליהם על שיאכלוהו. אצא כםתמא תלינן לאכלוהו.
 כיון לאוכלים גפניו שוב א״צ לראות אש ישיירו ויצניעו: ואבתי איכא למילק כיני קאמל דאי
 משיילא מצנעת משמע דאפי׳ ודתי מצנעא. תו צא קעבל עליה. וחמאי פשיטא ליה ללא טבל עלים. והרי
. ואפי׳ למ״ל טעמא לבדקה־ משוס  הצריכו חז״ל בדיקה אף לחמן שאינו ׳לוע שלא יעמל עליו
 דלעא אתי למיכל מניס . הא במי שייך בהטמנת מולדה. אע״פ שהוא בחור עמוק. איכא למיחש
 ש:גלרדו לחון תוך ימי הפסת. מיהו להך טעמא במלא לא קשי א כולי האי דכיון דספ־קא דרבנן
 הוא כלכתיבנא. לודאי לא הוי ור׳ששא דרבנן בעלמא הוא דאיכא. אזלינן בספיקא לקולא. מש־.״כ
 לטעמא קמא משוס לקמבר עליה בג׳׳י!ב״י והא בהטמנה נמי קעבר. והו״ל ססיקא דאורייתא.
 ר-״ג אפילו הויספיקא אי מצנע ליבעי בדיקה . והא לא אדכר כלל. וגס אליבא דרא״ש לא צריך
 בדיקה •פי׳ שנח והעלים עיניי וק״ל : ותו למאי טעמא ניחא ליה בתי: דאי משי־לא מצנעא.
 וכי מצנעא מאי הוי הא אי וליי מצנעא. ולאי עבל מלים. והשתא אי נמי ספיקא כוי למאי
 מ;;י כלל הך סברא למיננעא. וי״ל ללא קעגל בבל יטמין אלא בחמן שלו. משת״כ בשאינו שלו.
 וסכ־! כשמה חמישית עסקינן לכבל ביטל כל חמן שיש לו. ועוד אפילו ל6 ביטל בפירוש הין לך
 ביטול גדוצ מזה. שהפקידו למאכל בהמה שאפשר שתאכלנו קודם זמן אישורו. כבל נתכטצ א:צו
 ממילא קולס שעת איסורו. ולאו דעתיס עלויה . ולא דמי לגללה חיללה ככל בפרבו. דדעתיס
 עילויה. והא מלמתיה לא יהג לה, וחיישינן ללעתיה עלויה . וללמא משכח ליה לבזל זמן
 איסוליה. וליכא אלא ספק עו וראי בנן״. משא״כ הכא ודוק היג־ג: ולא באנו למחלוקת הרמב״ס



 חידושי סדי *יעי מהריח ו
 את הרב הגאון הגדול וכו׳ מוהר״ר יואל חסיד ז״ל מאמטשיםלאוו.

 ומכל לתרץ קושיא זו מל תוספות ללפת הרמב״ם מופל' לוהל אמת שמשאוי הוא ואמאי
 אינה סייגת ממאת שלא הוציאה בילה והוי שלא כדרך סמוציאין ולכן פמולם מחטאם רק
 אחל כן חששתי בראשונים ואחרונים והם מלאים חבילות מכילות וכמלומה לי שסכרא שלי
 מצאתי ג״כ גשם איזה גאון לק שגאון אחי הקשה מליו לא״כ למה משני שם לבא מש
ן המוציאין ואף שגם זה אפשר יכול מ ' הוי ליה למימר מזה הממם שלא הוציאה כ 0 
: ת מ א  הייתי לתרן רק מחמת שההרים מלאים מזה יראתי להכניס ראשי ביניהם והש״י יורפ ה
׳ צריכי לאי תני משלה כו׳ פכ״ל. כ״ל להאי צריכי  משנה ה נרפ״כ ל״ה כין משלה כו
 לא הוי לומיא דכל צריכות שגש״ס לח״ב צד אחל יכול לשכות דהיינו שלא ישנה רק משל
 בהמה וכזי אלא להאי צריכי הוי כדרך לא זו אן* זו לא ;ו משלה למותר דולאי לא שלשם
 אלא אפילו משל חברתה ולא v של חנלתה לבת מיני וכו׳ אלא אפי׳ לנהמה למיככר
׳ ולכריהם הללו ט  וטי וק״ל: שם תוי״מ דיים ואס נפל לא מחזיר נפרק נםרא לעירוכין ו
. עיין בא״ח סי׳ ש״ג כמ״א ס״ק י״א ללא נשמעו רק הלין ל ״ כ  נשממו מידי האחרונים פ
ה ן הוי״מ ל״ה פורפת פל האכן וטל האגוז נ ש  כאן ללא מהני נפלה פ״ג כלי ע״ש: מ
. ויש ללקלק להא יחשלו אותה שהיא פולפת על ׳  וא״ת וכו׳ וי״ל 7הכא ניכר הדבר ט
 האנוז להוציא צמה קמן ונהו שבאמת בדף ם״ה פ״ב בעי אביי מהו שתפרוף על האגוז
 להוציא לבנה קטן פ״ש. וי״ל דבבצמא במילי לטנין הולכות כך פלופוס לא יחשרו אותה
׳ צתין לחיבה נותנת אלא מי שליחה רפ או מלח ט  מפום לכולן הוצבין כך אבל ליתן פלפל ו
 לחולי וכל שאל הנשים אינן נותנות לתוך פיהן אז יחשלו אותה. אבל זה קשה לי אש השפם
 בפלפל משום דנלאה כמעלמת א״כ מאי בע־ אביי פ״ש אפי׳ למ״ד אין מערימין הנא שרי
 לאין לרך הוצאה בכך הא נכי פלפל בפיו ג״כ שאין לרך הוצאה בכך כמו שהוא בפרק י'
 משנה ה׳ ואפייה אסיר אפי׳ אינה מפרמת רק נראה כמפלמת. וי״ל להא קשה שם ומה
 בכך שאין לרך הוצאה אפ״ה פטור אבל אהור אצא צ״ל שהיא ג״כ צריכה לפרוף ולצאת
 בת לכן מותר לכתחילה אף להערים ולימן את״כ לתינוק אבל הבא שאין שאר נשים צריכין
 לק מולה כנ״ג אז יחשדו אותה שאינה צריכה כלל רק להוציא והני ספור אגל אשור ולכן

 אפילו רק נראה כמערמת אסור אבל עדייו לא נתקררה לפתי בזה:
 פרמ ז מ״ב במשנה אבות מלאכות ארכעיס חשל אחת . נ״ב הבה הרכ מויי׳מ כהב
 " מעמי׳ למה לא תני צ״ס. ואפשר גי לומר לאגכ נררא אתי תנא לאפיקי מדאיסי
 שאמר שיש מלאכה אחת כבל הל״מ שחינו חייב עליה לכן כלל תנא כל המלאטפ גתינת
 ארבעים לומר שכולן שוין שעל כולן חייגין רק שבאמת אינו ארכעים שחסר אחת : שס
' וכ״ש לכ״י סי׳ שי״ז לכל  תוי״ע ד״ה אבות מלחכות ארבעים חסל אחת יש ללקלק ט
׳ לנר שלא פל הרנ״י תלוגתו שהרי הב״י כתב זה גשם  תופל איבו חייב על הקשירה ט
 הל״ן והלץ הביא זה בשם לבי אליעזר ממין וגם ססמ״ג מניאם נזה בשם הרא״ש מ״ש
ל ״  בב״י רק כגם לפי דברי סרב תוי״ע אינה ראי׳ כלל לפי סברתו שהלא הגאונים מ
ק בשבי קשרים דווקא ולהכ״י לא מחיינינן  שהבאתי סברתם שאינה קשירה בלל בקשר אחל ר
 כאן לק משום תופר למלאכת התפירה לא קיימי בלא קשר ראשי החוש אבל קשירה לא
 מקלי פ״פ וא״כ לא עשה מלאכת הקשירה רק פעם אחת מכבר לפי םברש הרב מוי״פ
 ובשניה לא פשה מלאכת הקכילה לפי׳ הב״י וגס לפי הלשון שמביא כאן הלב תר״ט ננ״י
 לכל תופר כו׳ דאל״כ אף על הספינה לח יתחייב והקשה מהגמלא לחלשא ופירש"*
 לא קשה דהלא הלמג״ם בפ׳ פשירי מה״ש הלכה מ׳ כתכ לוקא שתי תפירות אכל יותר
 משתי תפירות אף שלא קשר תייג פ״ש וא״כ כשעשה שפה להלתא אז ולאי תפל הרגה
 יושר משתי תפירות וחייג פל התפירה גפ׳׳פ ועל הקשירה גפ״ע ואף א״כ מנלן שעשה
 פול קשירה במלתא גשלמא גשתי מפירות הוכרח כודאי פשה קשירה דאל״כ לא קיימי אגל
 גיומר מנלן שפשה קשירה שהנמ׳ מחלימ שחייב י״ג מפאות ז״א אמת שיטל מפנו להתקיים
 גלא קשירה אבל בולאי קושרין ג״כ לקיים זמן רב כאשר פינינו רואות שאפילו מופרים
 כמה שקושלץ אמיי-כ. והנע עצמך שלפי׳ הגאונים קשה למס חייב פל הקשירה של חלתא
 הא אימ חייב על קשר אחל אלא פ״כ היו יולפין שללך החלתא לעשות ב׳ קשרים אחל
 התפירה כדי שיתקיים יותר ;מן רב ואם כומר שהגאונים הג״ל מחייבי י״ג ממאיס מעעם
 אחר לא ממעם רש״י שהרי בגמלא אמר סתם חייב יייג חטאות א״ב פשימא .שאיט סתירה
 לדנרי הכ״י שהלי הוא צהגאונים הנ״: לק שזה תלאה שהג״י סיתר לברי פצמו ממה
 שכתב ככ׳׳מ ע״ש ויש ג״כ למלן לר, קצלה היריעה ילוי׳ק: שם בתוי״ס ד״ה המכנה
 והמגעיל הכא לא קשיא לליתגי מבעיר כרישא כו׳ ולכן נראה בפיני כוי ואענה אף
 אני חלקי להגי נקע גתחילה המכנה דאתי אפילי כר״י פ״כ משנה ה׳ לס״ל כר׳׳ש מלאכה
 שח״צ לגופה פעול פלי׳ וחינו חייג פל הכיבוי כי אס של פחמים שמכבה גשביל שיהא
 פחמים לעשות מלאכה של צולפים ואם מכבה ג״נ הפתילה בשביל שיעשה פחם פירוש
 שיהא יפה להדליק אמ״כ פ״ש נמצא צפ׳׳ז מה שמבעיר הפחמים או הפתילה הוי מלאכה
 שא״צ לגופה ולא מיי מלאכה שצריכה לגישה רק הכינוי כלי שיעשה פחמים וכלי שיהא הפתילה
 מחורבת לק אח״כ כשמבפיר פעם השני הפחמים או הפתילה אז הוי הנעלה ג״כ לגופה
 להייט על הפחמים לעשותו מלאכה ועל הפתילה שהיא לולקת לבן הוי הכיבוי קולס
. יש ללקלק לאם ׳ ה ג בהשבה וכל שחינו כשל להצניעו ט נ ש  המבעיר כך ב״ל וק״ל: מ
 איני כפר להצגיפו דהיינו שאינו לצורך אלם פשיפא שאין מצניעין כמוהו כשלמא נרישא
 ניחא לבעי תרתי שכשל להצניעו ובמי גי׳כ והצניפין כמוהו דהיינו שיש נו שיעור. לכן נראס
 שזו המחלוקת ה״פ וכל שאיט כשר להצניעו דהיינו שאינו לצורך אלם או שהוא כשר להצניעו

 ואין מצניעין כמוהו דהיינו שאין כו כשיעור וק׳׳ל;
 פרס ח YD תי״מ ד״ה שמוה כדי לימן ע״ש נקג קמן כגליי׳ של יין כו׳ וצי׳ע גמ״ב פ״נ לכלי׳
. ונלאה לעת הר״כ דנאממ  למפרש שהשמן דק מהיין עב״ל. היינו מהרב פירש שם ק
 שמן לקוכמ״ש שס שהרי מינינו רואות שכלי כמחזיק מיס או יין אינו מחזיק שמן פ״ש ונאממ
 בזמניכו כן הוא בלוש רק סברת הרב היינו דווקא כשהשמן הוא בתוך כלי או שיש כקב נסוך
 הכלי אז השמן רק יותר או להכניס או ציצא אב; שם במכשירין איירי במניות שלימה רק שהיא

ם נ  ג

 מסבת שבת
, כמוץ. כתבו השוס׳ תימה לכ״י אמאי גליך  פרק א מ״א תויי׳ש ד״ה ושתים שהן ל
. ולהמתיק הדבל להא ל ׳ ל ׳ פ ׳ להוצאה מלאכה גלופה ט ׳ ונלאה לר״י ט ט  ו
 אעפ׳׳כ מה לי עני מה לי עשיר נלאה לאי תני משיר הו״א הואיל ואץ צריך לזה אבל
 ע:י הואיל ואין לו מה יאכל לא מייני׳ רחמנא הואיל ומלאכה נרועה היא ואי מני פני
 ה-י״א הואיל ולא עשה מצום אנל נעה״כ הואיל שפושה מצוה וטמן צלקה אימ חייב ־ צריכה
 ונראה ג״כ לשני הפסוקים מורים על זה ויכלא העש מהניא היינו נלכה למשכן היינו
ן ואל יצא ללרןש המן היינו עני שרוצה ליעול וק״ל: שם תיי״מ ד״ה אי שנתן ת ו  עשיר מ
: ׳ מ ג ׳ ענ״צ. עיין פי' גמהרש״א נ ׳ ועוז ללא משיג תרתי לפעור ט  לתוכה פי׳ הר״ג ט
 מ׳ ב תוי״מ ד״ה מפםיקץ לקלות ק״ש. הא לכתב הר״ג וט׳ לאל״ה הא כנר מני לה
. ב״ב ואם התחילו אין מפסיקין י בא״ד ואפילו כי איכא שהות כוי׳ עב״ל, ׳ ו  רישא כ
 וא״נ דילמא דוקא כי ליכא שהות לומיא דמני וה־ןמפסיקץ לתפלה ואיירי אפילו בלליכא
 שהות ולעקרו עמלי אגל לק״ש מזסיקין והיינו כלגיכח שהות ז״א. לאייכ הוי שום למפלה
 לכל העולם להא לתני אין מפסיקין לתפלה ע״כ לא לעקרו לגמרי דזה לוקא ללשג״י
 וחבריו אלא ולאי נלאיכא שהות ולומיא דהכי מפסיקין נק״ש היינו אפילו כלאיכא שהות
 להל׳׳כ האי בין תפלה לק״ש אגל בחמת יכול לומר דלרשב״י וחבריו הא למפסיקץ לק׳׳ש
 היינו בדליכא שהות לומיא ואיןמפסיקין לדידה ודו״ק: שם בר״ג ל״ה וי״מ דברים גזרו
. והוא בגמרא ואפ״ג לאס ׳ בפיל שהאוכלין מהאין בפיו ופסיל להו ט עכ״נ  נו ביום ט
 אכל אוכל ראשון ושלי משקין חלומה אז ממאין לנעשה שני ולא פסול צ״ל -רהגמרא לא
 מיגעי קאמר לא מיבם אס האוכל הוא ראשון אז אפי׳ מטמא ואלא אפי׳ אוכל פני
 שאיני מטמא אפ" ה פסיל ליה וה״מ ההוכחה שמביא הרג מוי״מ אמת לאס נפשו משקץ
: שם םוי״ש ל״ם וי״ח לברים נזרו א מ  למולם מחילה א״כ לעוצם לא מצינו פסול כל! פ
׳ וכתב הריב כו׳ ובסין* זבים כתג הלמב״ס שאינם אלא שנייה ושם מרצתי ט  בו ביום ו
 במכין אחר כוי׳ עכ״ל. פ״ש הוכחת הרמב״ם להא מני המם אלו מוסלין אמ התרומה
 והכלים שנטמאו במשר,ין אבל משמויי לא מעמא גזלמא נעשו שבי אבל כאמת למה לא
 גזרו שיהא הכני ראשין מבוס משקה זב ו/בת יהמעם ללמה היה לחכמים לגזול דהלא יש
 נהאוכל בל״ז טומאה מן המירה שנעשה המשקה כאפון ועושה להאוכל שני ולא גזרו אלא
 היכא שהמשקה נגע נידיס ולא יש כלל טומאה מן המורה אמו היכא שנגע המשקה בשרץ
 אנצ גני כלי ככ;ע הן נמשקין הבא מחמת ילים והן אפילו נמשקה שנגעה נשלן אז אי
 אפשר לגזור לעשות הכלי ראשון מכוס מעקה זג וזבה לא״כ יהיה חמור לין הכלי מרין
פ כמשקה הנה לא נעשה כי אם שני כמו שכתבנו אפ׳־פ שהיא  התוכל ןהאיכל אס ע
 טמא הן התורה מן המשקה שנגע כשרן והכלי שאים מקנצ עומאה כלל מהמשקה
ד מכתים נ  כנגע בשרץ מן המירה אזי יהיה חמור ממנו ויעשה ראשון ויהיה ל
 כחוכא ואיעצו.א ולכן לא נזרו לק שיהא הכצי שני נלין האוכל רק מנין היה
 להם לגזול הלח הן המולה •אין השקה מטמא כלי לכן אמר שגזרו משוס משקה

 זב וזנה וזו״ק :

. והשוה נכאן ׳ ו  פרק 2 מיה מוי״ע ד״ה כחס על $:ר וכו׳ כשהוא חס על הנר כ
 החם על הנר שיהא סייג כמו החס על הפתילה למולה רני ייסי רק בפתילה
 שצלין להנהגה כמי שמביא הלב תוי״ש בעצהו נל״ה בהוא עושה פחש : משנה t ברפ״ב
 ל״ה עם חשכה נו׳ ללמא פשעי ואמלי פדיי! יש שהות ביום פכ״ל. בראה ללא בזמן אחל
ם לפי טעם הר״ב שאומר בזמן המאוחר כלי שלא יפשעו ויאמרו י ל  אמר כל השלשה מ
 יש שהות. נמצא לזמן עירוב מחומין צריך זמן רב קולס חשכה בכלי שיוכל לילך על התחום
 ועירוני מצירות יהול לעשות אפי׳ גץ השמשית [דאז] אין מדליקין ומפלנץ [פ״מ] יהא ללא
] עילוגי תחומץ לצריך זמן רנ קולס הדלקת ס ג  מני הדלירץ הכל קולם משום לערכתם כולל [
 נרות שיהא יכול לילך טל התחום רק שהמשנה כללה עם חשכה כלאחר חשכה מן השלשה

: ו  דנליס לזמן שיכול לשפל שיעשה על משכה כ״א לשי זמנ
 פרק ג מ״ד ברע״ב ד״ה הלון צנור כו׳ ואמרו חכמים שהמים שנמשט באותו צכול
 גשכמ דינס כוי עכ״ל. פי׳ שהמיס נמשכו כאותו צנור כגר אפי׳ כפ״ש . גשבס .
. המיםשפוברץ נו ביו״ט פירוש שעונרין י ו  פירוש אם נא להשתמש גהן גשגמלינם כלין כ
ת הרג תוי״ט ד״ה אם נשכת כו׳ ויכולין לגרי נ  המיס ביו״מ ולא אתמול וזהו אפשר טי

 הרג להתבאר פ״פ זה הפירוש עכ״ל:
 פרק ד מ״א נרפ׳יב ד״ה זגין קליפי הפננים חרצנים גרפיני המכבים פכ״ל. חרצנים לא
 נזכר במשנה ולא במשנה שבגמרא אלא שכך היה הגילסא לפני הרב וגס נפי'

 הלמנ״ם הגי׳ חרצנים פ״ש:
. כתבו התוס׳ כו׳ אבל לפימש הר״ג והרמב״ם  פרק ה מ״ב תוי״מ ל״ה ומזין עליהן
 להמם כו׳ נפרש לאיצפריך לאשמופינן שלא בחוש לשמא ׳תטין להזות פל הבהמה
׳ פכ״ל. וליי כלאה שזה דוחק גלול לצמה נגזור שהא יכוין להזות פל הבהמה להא  ט
 הבהמה העולם לאו בת קטלי טומאה היא בשלתא שם אתי לאשמועינן לינא אס אירע
 כך שנתכוין להזות על הבהמה אבל איזה ה״א שנחוש שמא יטין להזות מל הבהמה ולפי
 הלוחק יותר נלאה לומר לאתי לאשמועינן לפי׳ הר״ב והלמב״ס ללא כחוש שמא יפול על
 הבהמה ולא יזה יומר אבל כלאה הואיל ואמר מובלע במקומן אגב אירתיה אתילאשהופיע

ד וק׳׳ל:  שמזין ג״כ במקומן ולא חיישינן למי
' אפ״ה מעסם  פרק ו מ״א תוי״ע ל״ה ולא במחט שאינה נקוגה גגמ׳ למאי מזיא ט
א V ס׳ לאס סיבר הרמב״ם כמו רש״י ר מ . פיץ ע ל ״ כ ׳ פ  חולקת לא שלי ט
 שפירש בשבת למאי חזיא להלא אסור להחליק השפר נמצא דלפי׳ הרמכ״ס שמותר להחליק
 בשפר אשינו שהוא כלי ולא תכשיט איבו חייב חטאת רק נאמת התוספות הקשו פל פי׳
 לש״י כעין קישיא זו שי״ל להדב מוי״ש א״ש דבאמת מותר לשלוק ששרה רק שהיא משאוי



 12 חדושי סיר מועד מהרי״ח
 תני לה ולו״ק: שם תוי׳׳מ בא״ד ואני איני יודפ מה ילה ל״י ללכ אשי כוי פל׳ל« עיין

 בגמרא גמקומה שזה מי: ן הלנ מהלש״א נשוב שעם:
/ ונראה לתירוץ א' אינו כראם לע״כ לא ו  פרק יב מ׳׳נ תוי״ע ל״ה בין מב׳ שמניות כ
 פליגי חכמים מל רני יהושע בן נתירה נמשכה ה' אלא אות א' נועריקון אבל
' אפילו חכמים מחייעי גם תירו׳ן ב׳ חינו נראה שבאמת לר״י ב״ב מחוינ באחת ולרבנן  נ
 צריך לוקא פתים לק למילון לאפשר לע״נ לא ממייגי רינ״נ שם חלא געשה נקולה
 סליה כמו שפי' הרג שם דאז מאין פטונחו למינה שלימה אכל כאן אס לא כתנ רק א׳
 או נ' חין אנו רואין כוודאי כוונתו כמספר רק שמא כתכ רק לאות א׳ אבל צא למספר
׳ אותיות אף לליני׳כ א״נ ע״כ לא פערי רבנן התם אנא משום שעכ״פ אץ אותו  לכן צריך נ
 אות כולל כל המיגה לק שהוא טמליקון אגל כאן שאות א׳ או ג׳ הס כאמת או אחד או
 שתים והוי כאילו כתב פל התיבה וחייג אפי׳ גאות א׳ קמל״ן ולו״ק: שם תוי״מ ד״ה
׳ עכ״ל. לכאורה  שם משמעון כו׳ וכתב ברמג״ם ואע״פ שה״ם זו סתומה וזאת פתוחה ט
 קשה להולמו שהרי זה ממש קופיימ הגמרא דף ק״ג פ״כ מי למי מ״ם לפס המומה ומ״ם
 לשמעון פתוחה אמר רכ חהלא ז״א סתום ופשאו פתוח כפר ושקל ופלי גגמ׳ וכן נשאר
ם דאספ״כ לח למי לכשלמא אם לא היה מונחו ע  גמשקנא רק נראה להרמנ״ס רצה ליתן פ
 רק נכתוב תינת שם וכתב ש״מ נמ״ס פתוחה כפר כלרכ חהדא ולהט חייג אכל זה לא היה
נסו לכתוב מן מ ס סתומה פתוחה להרי כינסו היה לכתוב כמכון והיה צריך מ״ש פתוחה  טו
ם שלא בחוש לכוונתו אלא נמר מגאנה פי׳ מלאכה הראוי להתקיים ע  לזה כסך הרמב״ם פ
 ותיבת שם אפי׳ גמ״ס פתוחה פשוי להתקיים תיבה בפ״ע מלרב חםלא סתום ועפאו פתוח
ט׳ לא הבנתי מאי אולמי׳ להאי גל ו  כשר רק הנחי' פל הלמנ״ם מן פלא נתטין לארוג נ
 מהאי הלא הגמרא מלמה אותם להדלי ממש בדף ק״ג ע״א יכול פל שיכתוכ כל הפס ויארוב
׳ ובלוחק י״ל דנא לחזק הסברא ללפיל ולו׳׳ר, שבלשון זה באלו המשניות כו :  כל הבגד כו׳ מ״ג
 לא מצאתי די באר בפוסקים ראשונים ואחרונים וידונו מי פלגו שלם ורחב והש״י ימן חלקנו

 ג״כ בפוסקי מורתו לשמי;:
 פרק מ״׳ג תוי״מ ל״ה כקורע על מתו פירוש הרב כו׳ ולנר זה נראה דאסיר כו׳
 עכ״ל. ולי אפשר לומר לעת הרמב״ס להלא איו תאמר שחייב לקבל כפמחה
 הלא חכמים צוו להתאגל יאסמטה אקראי ואפילו גלולי פושקים סינרים ליום ראשון מן
 התולה ומתריתה כיוס מל אלא ע״כ ברכה לחול פמברך דיין האהח ומקבל לץ השי״ת
 נשמתה ובאהבה אבל בלא זה אדרבא מצוה לבכומ ולצעל כמו שמגואל בפוסקים. ואפשר עוד
 ללעתהרמב״ס מה כצוו חכמינו ז״ל לקרוע הוא מחמי כ־עפמיס אחל משוס צער והכני כלי
 שמה שייחל לבבו יושב דעתו ויכול לברך בשמחה נמגא פהלהב״ס סבר ממש כסברת ר״י לתיקון
 מצוה גלחול לא לש ג רק שהם נתנו מעם לפי לרכן והלמנ׳׳ם נתן עעס לפי לרכו כימה
ה ידוע חיוב קריעה רק הרמכ״ם כתב ז ט ב ו ת כ ל ס ״ ב מ כ  שהוא הצוה לקרוע זה צאהי׳צליך ה
 פול תיקון כנ״ל ־. ט״ז תיי׳׳ט ד״ה אע״פ שעמל הא׳ והנך לו כלומר נפנים אל תוך הבית כו׳
 מכייל. וי״ל ג״כ שהלן לחון רק שהשני ישב בתחילה בצירו תוך הבית ואז כשעמל הראשון

 והלך לו לחיץ נשאר זה שבמים ומלא את הפחח וק״ל:
׳ אלא שאותן שמונה מ ל״ה שנא כצורך פעור פי׳ כר״ג לאין כתיע ניצור ט י י  פרק יד מ״א ת
׳ נ׳׳נ צ״ל שלציס שמנה: בא״ד ומ׳יה תני פלונתא בסיפא כו׳ פירוש חילוק:  שצריך ט
׳ עכ״ל. ואפשר דעת הלב והרמב״ס מפני שהר״כ פי׳  בא״ד ותמה אניעלהל״בוהרהנ״ס ט
 כפירש״י שאין גמינן ניצול וא״כ אפשל אפילו בר פלוגתי׳ דר״ש מודה דפעור שלא לצורך והא
 דאוקמה גמ׳ כר״ש הא איכא כהה אוקימתום בנמ׳ דאיכא ה״ד ללא על זה קאי אלא אהפים
ר ליש במינן ניצול  מורכןא או על הצל נחש ואפשר לזהו פלוגתמן נגמ׳ דמ״ל לקאי ר״ש אזה םנ
 ומ״ל ללא קחי עליה סבר לכאן ככ״פ והואיל וסתם רני כאן ניחא להו דלהוי ככ״ננ
 והא לסקשו תוס׳ א׳ כ אפי׳ צצולך במי הלא הלב ראה זאת הקושיא שהקשו חוס׳ על רש״י
 ואעפ״כ כתבכרש״י ואפשר לומר מידי להוי המצניע לבר שאין דרכו להצניעו אפ״ה חייב הנזצניעו
 ה״כ תי שצדן לחיזה צורך אחשטנהו ולהט כמנ הרמב״ס דווקא במינו נצוד חייב בין לצורך כוי

 וצא כתג כן באין במיט ניצול מ״ל כן נלאה לי ודו׳׳ק:
 פרק טו מ״כ תיו״מ ד״ה כלל חמר רני יהודה וכו׳ כתט הסוס׳ מימא היכא קאי
. ונלאה  חי אהלת׳ כו׳ וי׳׳ל דה״ק כו׳ א״נ אמאי דקתני ברישא כו׳ עכ״ל
 קצמ דוחק . לתיליז א׳ לאשמיעיבן עניבה א״כ החי מקשה הגהרא דרכי יהודה אדלבי
 יהודה ומשני הגמרא דלל״י עניבה קשירה היא מ״ש לפירוש התוספת אז מהשנה מוכח
 למכיגה קשירה . ותיליז ב׳ ג״כ לוחק לא״כ הל״ל לעיל ולא כאן, ולולא לבלי המוס׳ אפשר
 לומל הכי קאמר ל״י כל קשר טי אין חייבין מליו א״כ לא גזרינן חבל גללי אמי חבל דפצמא
 דאי נמי יעשה חבל דעצמא לפי שעה כמו לגללי לודאי לא הבעל ליה לצריך למלאכתו אז
 אין חייבץ עליו רק בחבל דעלמא גזריכן שמא ינעל אכל חבל דגרדי לודאי לא מבשל
 אז הוי כמו גזירה לגזירה ותותר לכתחילה. וח״ל א״ה למה לא משני הגמרא ללהט נזל
 ל״י עניבה אמו קשירה משום לקשירה חייבין עליו. חדא לגמרא קאמר האמת לעניבה
 לר״י קשילה היא ועול לפמא סבר ל״י כסברת רבנן לעניבה בקשירה לא מחליף ע״ש

 בגמרא ולו״ק:
׳ ומ״ש בפי׳ הרמב״ס באנשים  פרק טז מ״גמוי״מ ל״ה ואם היו פקחים פי׳ הר״ב ט
 חסידים איירי הוא טעות מן המעתיקים לכהליא אמרינן כו׳ פכ״ל. ואינו
 מוכרח כי קרוב לוהר שלא הי׳ הגייסא לפני הרהב״ס בגמרא רק אמר רכ חסדא מדמ
 תסידות פנו כאן ותו לא ולא הי׳ שוב הגילסא לפניו אמר רבא חסידי אברא לשבח
 שקלי דהא באהת אפילו לרבא לא הוי פכר שבמ כלהסיק פס בגהרא ולמה לא יקרא חשיל
 שזכה מהפקר ואינו רוצה ליטול לו לק עמלו וכן משין לבריו בחבורו פ׳ כ״ג מה״ש ואש
׳ מותל ליפול שהרי אץ מלאכה ולא אישור שבת של הוציאו  לא לצה המציל ליקח ט
 אלא במקום מפולב עכ״ל. דהדלא כתג שאם הוא חסיל שאפילו ההלו לא יקח אלא ולא״
 לאפי׳ חסיל מותל ניקח וק״ל: מ״ר בלע״ב ל״ה ואל חכבה א״צ כו׳ דישלאל אינו מוזהל
 פג שביתת המט״ם כשאינו עבדו עכ׳׳ל. והא ללא מפליג בעכו״ם גופי׳ אס הוא פבלו
 אין שומעין לו סלא לאין זהחילוש להא אעבל מוזהר מן התולה אבל אקשן אימ מוזהר
 ועוד קמן גופי׳ אינו בר מיובא אבל עבד כנעני בל תיובא להא כל מה שהאשה סייגס

 רכה ונתונה בתוך מפקין אז נלאה שיוכל יותר לנלוע מיס או יין משמן ובהא ניחא מאד
 שם במכפירין פ״ג משנה כ׳ פ״ש שהמשנה מתחיל בפתי כבות או שהמשקין במוך החבית
 ומונה בין הפירות או פהפירית הן נחכימ ומונח גמוך המשקין ומסיים המשנה ושאר כל
' הר״ב שאס ׳ ופי׳ הלג הפילות שנתון־ החנית ולא אסב:  המשקים עהנרין פי׳ שמן ט
 המשקין בתוך החבית כמו שנתקשה גזה הלב מוי״מ שם אבל לפי סבלתי ניחא לכשהיו
 המפקין נמוך כחנית אז מחמת דוחקן זב הצלול שבשמן לר׳ון יותל משאל משקין דהיינו
׳ ופשימא שהשמן מכשיר אגל כשהמשקין הם ברק והשירות בחנית אז השמן אינו ט  יין ו

 נבלע כ״כ כמו יין או מיס ולכן מהוריו פ׳ ש :
׳ א״נ משום ׳ פי' הל״ב איידי ט ג מוי״מ ל״ה מנץ למנורת כוכבים ט ״ ק D מ ר  פ
 לבשי לממני כו׳ וזהו פי׳ רש״י וכתבו הסיס׳ שא״נ דא״כ בההוא ה״ל להמחיל
׳ פכ״ל ואין לומר היאך מתורץ זה לפי׳ התוס' שאע״ש כן היה לו להתחיל בזה אפי*  ט
 משום איילי לזה ג״כ איילי ועול להוה ממנין שנת י״ל לזה כתנו הסוס׳ כמו שמניא
 הרב וקרא למזרם סמוך לקרא ללא יפאר כוי לכן המחיל בהא ומפני זה נראה ללהט
 הביא הרג דעת רפ׳׳י ג״כ והרי התוש׳ מאנו דעמ רש״י דבאמת לרש״י ־:וכל ג״כ לומר הא
 למני כאן לא בפ׳ ר״א רמלה דהוי ג״כ דומיא לכל הני והא ללא פתח בזה ג״כ כסנרת
 המוס׳ הואיל והפסיק סמוך וק״ל: משנה ו תוי״ע ד׳׳ה פלפלת שי׳ הר״ב אץ זה פלפל
. ונראה ל י ל , וצ״נ לאי משום הא לח איריא להא כו׳ מ ' ׳ שנראה הפי' הל״ש להתס ט  ט
 לבני הר״ש נטנים ;א׳ב למה מני במשנה ה׳ ומצמלפין זה עם זה מה צריך צירוף אם
 יש שם ג׳׳כ פלפל הלא פל הפלפל חייכ נכ״ש ואין לומר שאין שם פלפל הי׳ צליך המשנה
 לפרש לודאי פלפל בכלל תבלין וא״ל לאס הוצא לתבל ביצה אז אין חיינ גל׳ש להא
 נתב הרב מוי״ס בד״ה מיני בשמים גשם הגמרא פביח ושכיח אזיל רבנן בתר שכיח צחומלא
 וכאן ע״כ שכיח לריח הפה לאם לא היה שכיח לליח הפה רק שכיח יומר למבל הא אזיל
 לבנן נמר שכיס אף לקולא ומכ״ש ללנלי הרמג״ס שהביא הרג חוי״מ במשנה ה׳ ד״ה
ט׳ לפצפלת לבמשנה ו׳ לאו הייט פלפל  חבצץ כמג הרמב״ם כמו כו׳ א״כ פ״כ צ״ל הפלפל ו

 שלט כמו שכתב הר״ש סבלת לפ״י וכנ״ל ולו״ק:
 פרק י מי־א במשנה המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואה כו׳ . וצ״ל שהדבל אינו מיוחל
 לרפואה לנדה לק לשאל דבלים מיוחדים יותר ולכן כל אדם אינו חייג אצא
 בשיעולו לאזלינן בתר שכיח כה״ש הר״ב מוי׳׳מ כמה פעמים לאי אינו מיוחל רק לרפואה
 קפה לכל אדם אמאי אינו חייב בכ״ש כמו ציפורת כרמים בפ׳ תשיעי תשנה ז׳ וע״ש :
 שם סוי״ע ל״ה וכל אלס וכו׳ כתבו התיש׳ מימא לר״י ט׳ ובליש בלטמ כתבתי כשמם
 כו׳ עכ״צ. ולי היה נראה לתלץ קושיית התוס׳ דאי מהתס ה׳יא בפלמא פס איירי שאינו
 כפר לכל אדם להצניעו כדמוקי שם בנמ׳ דם נדה או אשרה אעפ״כ הוכפר לאדם להצניעו
 לכן לא חייב רק המצניע! לאפוקי הנח שבל אלם אם היה צלין לדוגמא או לרפואה או לזרע
 מעט היה מצניעו לכן היי ה״א שאם אדם אחד הצניעו אחשניה ואפילו מוציאו אחר נתחייב
ט׳ ומ״ש  גמחפבהו כל זהקמ״ל וק״ל: מ ו הוי״מ ל״ה נ״א מחייב חמאת נוטלצפלביו ו
 הל״ב וכן הרה^״ם לכוחלמ השים כותבת כו׳ ותיהא על הי״ב והלמב׳׳ם פלא פי׳ כמסקנא
׳ עכ״ל. לכאורה הייתי יטל לתרץ הלא רבי אבין אהר בשם ר״י ב״ח משום כותבת רק  ט
 ר׳ אבהו אהר מפום צובעת לכן נקפו כמו שנזכל לא:ו:ה כשם ל׳ איין להא פליג עם
 לכי אבהו ומשוס דבל״ז אין הלכה כלבי חליעזל לק לפרושי ואין הכלע נהי אמל ליכ״ח
 אי כר׳ אבץ אי כלבי אבהו לכן נקפו עעס ר׳ אבין פנזכל לאשינה אבל זה קפה להלא
 ד אבין אהר ג״כ גוללמ מפום חורגת פוקסת מבוס מוי׳ ולמה לא נקעו כמותו רק משוס
 גונה כמו פאהר רבי אנהו לכן קרוב לומר שלא היה לפגי הרמבי׳ס והל״ב הגי׳ כגמרא

 וכי לרך כמיבה בכך וללירהו על טחלמ פניהם מידי שהיא דרך כמינה וק״ל:

 פרק יא מ״א חוי״מ ד״ה הזורק מרה״י ללה״ר וכו׳ וה״ש ולחי ברוח רביעית וכן
. נ״ב פלא בדקדוק כהכ זה הרב מוי״ס פהרי ל ״ נ ׳ ע  קורה כלמפרש לקמן ט
׳ וזה לפונו ומטי שהוכפל נלחי חלוק ממנוי שהוכפל  כתב הר״ב בעירוכין פ״א משנה נ
 גקולה כו׳ ע״ש. א״כ כאן שהמשנה אומרמ הזורק מרפות היחיד לרשות הלנים
 כו׳ חייב אז ע״כ שהוכשר בלחי דוקא דאי בקורה לא היה חייכ הזורק מרה״ר לקורה משום
 היכר כמו שהוא שס כנ״ל. ומה שמפרש הר״ב לקמן מבוי התום שאין לו לחי או קורה
 לא מקשי לן לאפי' יש לו קולה הוי כרמצית לערן הזורק מרה״ר לתוט כנ״ל ז״א שהר״ב
 כתב לקמן והמעביר ל״א בכלמצית פטור אבל יסיר וזהו כשאין לו לח לחי ולא קורה אבל
 אם יש לו קולה אף שפעור ה/ורק עכ״פ הומר צטצעל נטלו ובודאי נכלם זה לפי שעה
׳ וא״כ מתני׳  מהרב מוי״מ וק׳׳ל: שם הוי״ט ד״ה כיצד כו׳ פי׳ הרג רבנן קאמלו ליה ט
׳ פכ״ל. נ׳׳ב אפשר לומר לעת הרבלה״פ כיצד אנו  ככ״ע וממאי כתכ לרבנן רךזיילוליה ט
 כוערץ בץ למעה מי׳ ו כ״ש למפלה מפשרה ב׳ גזוזמראומ פי׳ אבל היו שתיהן בריומא
 אחת אז המושיט חייב ודווקא המושיט להפלה מעפלה שבן הי׳ במשכן אבל הושיע להמה
 הי׳ פעור שנא הי׳ במשכן הושעה למעה מי׳ מלה״י ללה״י לרך ר״ה אבל לרב אז נין
 למעלה מי׳ בין למטה מיוד חייכ בהודעה למעלה דכן הי׳ במשכן ולמטה מיול מפו׳
 לנהמה מיי לר״ע קלוטה כמי שהונחה לחי׳ לכן כמב הר״ב רבנן קאמרי ליה כך אפשר
 לומר לפמ הרב לבינו עובדי׳ מברטנורה: מ״ד מוי׳יע ד״ה רקק הים פירש הר״ב כו׳
׳ עכ״צ. ואפשל לומר נשלמא המס ביכר שהוא לשית נפ״ע שהרי  וצריך לי עיון לנמשנה א׳ ט
 אינו שוה לארץ שהוא עמוק מן האיץ חבל כחן שאינו עמוק מהארץ ללא עמוק אלא מלא
 מים ורפש וטיע ופוה לארץ ולפות הרבים מהלכת גו ואס כן אינו חלוק מלה״רכלל ולו״ק:
' עכ״ל. קרוב ׳ וכך הם לגרי הרמב״ם בפי׳ ט  ברו הוי״ע ד״ה פעור כו׳ כתב הלי׳ב ט
 לומר כאלו ל׳ תיבות אי׳נ לא נזכר הס מ״ס ומיותרים ותחלה כתב הרכ הדין דהטרק אפילו
׳ ואח״כ פירש הרב ומחנימין הכי מפרפי פי׳ להא מתני׳ חלא קסני וכרב  לא קלפה ט
 אשי שהוא מפלפה נזכר לאחר פיצא מילו שקלטה כלב ופפיעא בפי׳ הזמב״ם פאין פם
 תיבת אלא לק וקלעה אתל אז פשיטא נראה שע״ס אלו ל׳ תיבות ואף שדינו של לבא
 ג״כ אמת זה היה דוחק להרמב״ס לאו או קאמי והטעמים אינם פוץ הזורק הוא השום
 שנזכר וקלעה מפום בנים שעשאוהו אבל לרב אפי הכל כדין פל נ־׳כל. ועיד נ׳ פפפי כבר



 חידושי סוד מועד מהיי׳יח
 שאינם גורסין אלא ונמנו שהגילסא ולנעוריהו:עורי אמר רב חייא כו׳ הכא בכלכלה פחותה
 וכמנו שאפייה צריך לאיקימתא כפירות ממנפי דאל״ה לפלינהו כשלי לאנן ויטלמל מעש
 מעש על הנקב וא״כ נוכל לומר שלזה נתטין הר׳יב ואי קשיא א״כ אפי׳ כצכלה נצא פירות
 מותר לעלע; כקושימ הרב תיימ והב״י מידי דהייי אאבן שנקרויה נראה שסברת הוש'
ע וכאן היירי שלא יחלה רק אחר כך ואפשר הרב  והר״ב להמם איירי שיחדה לעולם ל
 תי״ע לא ראה זה התוספות כי נראה שהוא הנהייה כאשר תראה מתוכן׳ שאחריו וק״ל:
ג גלע״ב ל״ה נש״א מנניהץ מעל השולחן עצמות וקליפין בפ״ס ט ומיהו לא שיי ״  ט
׳ מכייל. נ״כ אמת כן כיא דעת  ב״ה אלא בעצמות וקליפין שראזיין להאכל כההה ט
 האצפשי והרהכ״ם והתיש׳ והרא״ש וכולם תפסו על רש״י שהוקי בקשין שאינן ראויין וגם
 בש״ג תמה על לש״י. ולי נראה דלעת רש״י הוא השים דאי איילי גראויין למאכל בהמה למה
ס בפירורין ובשער של אפונים ושל מלשים ולמה מלקה המשנה לשתי  צא חלקו ג״ש וב״ה ג
 גנות וגם מאי קמצ״ן המשנה לפי מאי דמפיך רב נחמן וג״ס כר״ש נמצא מוכח מלישא
ק ראויין גקמל״ן רנותא לנח להמירא לאפי׳ נאינס לאויין א  לשרי הלא ע״כ איירי רישא ב
ז אסיר ללוקא לל״ש שרי י א ' ל י ע י א ״ י ל ו ל " ל מ א ק ח ו ב  שרי נ״ה אלינא לר״ש וסיפא י
 אכל לא לר״י כלמוקי נגמרא ויהא ממולן עיקר קישית־ מוספות על רש׳׳י להא מוקי הגמ'
 סיפא כל״ש ולווקא ראויים עכ״ל וללכרי אמת הגמרא מוקי כר״ש לכר׳ יטלה לא אתיא
 לאיהו אפי׳ לארץ אוסר ועכ״ש כר״ש מצי לאוקמי והי׳ה לאפי׳ נאינס רחויין כמו נרישא

א קמל״ן ולו״ק: מ ט  מתיר ר״ש אצא נ

ב מ׳׳ד מי״מ ל״ה מהלך בהן ואינו חופש. כתב הר״ב שמא יחשדו אותו שכנסן  פרק כ
׳ פכ״ל, לא הבנתי להא ׳ ומיהו אכתי קשה מאי שנא ממשנה ללקמן ט  ט
ק הר״ב שאין הצנה וצח חיישינן שמא ישחוע ואי שקלה מן זו המשנה פל משנה ס  שם פ
 ה׳ הלא רבי יוחנן מוקי לממני׳ ביחילחה פ״ש וא״כ מפנה ל׳ אתיא אלינא לחכמים רק
 ;ה נלאה שצריך צמה שהחלק הרב תי״ט לאצ׳י׳כ קשה על רבי יוחנן לאן* שהוקי משנה ה׳
ם בהשנה ד׳ ומחלוקת ת  כיחידא׳ הלא סתם ואח״ב מתלוקת אין הלכה כסתם וכאן ס
 במשגה ה׳ אבל צפי חילוק הרג תי׳ימ אז איבו עני! למשנה ה׳ ושם לכ״ע מותר ועול יש

 ללבל רק קצזה היריעה:

' הצכיו אתי לכתוג על  פרק JD מ״א כדע״ב ל״ה ובלבד שלא יאמר הלויט ט
׳ עכ״ל. נ״ב לפ׳ז פהאיסור הוא למלוה היי שייך פפי לשכות משאיל  פינקסו ט
׳ ובלבל כו׳ רק שהיה צריך להאריך בצשוכו ולומר וכלכל שנא יאהל לו  אלם לחבילו ט
 השואל או הלוה הצרנו דגם יתר המשנה מניח עציתו קאי אלוה לכן אמר נ״כ האי לישנא
 פואל תחנירו וק״ל. ח״כ איכא להימר לפואל נמי עביל אסורא אם.אומר הלוני לעונר מל
 לפני עור לא תםן מכשיל: שם תיימ ל״ה וכן האמה מחברתם בש״ס אמכינן אפי׳ תימא
׳ פכ״ל. ויותר נראה לאה מרישא ׳ לא דייק ארישא אלח מהך לככלות מפום לבככלות ט  ט
 ה״א מאי כלי יין היינו כדי החבית לימן ט יין לכך מות: אפי׳ להיכל דהא יחזיר לו כדיו
 בעין ולפי הלב תי״ש לפי סברתו מזיין צא יצא ידי חובתו דל לילי׳ ה״ל לק ככלות ולמה
 ליה למימר כצל כלי יין רק אפשר ללכל האמת הוא כדין ליקים א״כ נוכל לותל גרישא רמתא
 קמל״ן אף פהס בעין והמשאיל לבר יבול לשכחש אבל הפואל רואה אותם אצלי ילא ישכחם
 א״כ אפי׳ הלויני ה״א דהותל קהל״ן ללא לאתי לכתוב וככרות קמל״ן או כסברת הרב
 תי״מ או פה״א שפם יטלץ שניהם לשכוח וא״כ אפי׳ בלפון שאלה אסיר קמלי׳ן ותורם
 היא והלפומ נתונה: מ׳׳נ מי״מ ד״ה מל הקדשים בי״מ הר״ן כתב כשם הרמב״ס פ״ד
׳ וז״ל המילין חלשים על הקדשים כצ״ל והשתא בקדשים דבי״ע התירו להם להפיס  ט
 הואיל ונעלי מריבה הם כו׳ פכ״צ. חבל יש לגמגם בזה דא״כ אפי׳ מנות של חולין שלא
 הי׳ אפפל לחלק אתמול כנץ ששחעו בי״מ בהמה בשותפות יהי׳ מותר לכהביס לחלק
 ולמה אמר במשנה על הקדשים בי״ע אכל להלמנ״ם ניחא דפעם מפום חיבוב מצום
 ומומר בקדשים הן של היום הן של אמש יצא טל המנות היינו של חולין וניחא מאוד
 מה שמקשה הגמרא פשימא מפום דהא מוכח מרישא כמו שמביא הל״ב דאדם אחר אשור

: ׳  רק מם בכיו מותר ומשבי ה״ד ט

׳ הר״במכע״י וכן פירש״יויש להקשית כו׳ ״טל״ה נותן כיקולעט״םפי  פרק כד מ״אתי
 ולי נראה להקפות עוד על פי׳ רש״י והרי׳ב הלא הממס מפט שאיו אדם
 מעמיד עצמו מל ממונו ואי צא שרית ליה כשנזדמן לו עט״ם משתחפן־ אזי אתי לאתויי ד״א
 אבלנרא׳ןצי לודאי גם צרש״י והר״ב מותר ליחן משתחפך רק שהי׳ קשה לרש׳יי יאמר חמור שהוא
ס וח״ל דהיימי סיעה ואומר לעל החהול אינו מומר רק מבע״י ״ ט  מצווה על שביתתו זכ״ש פ
ם ע ם לומיא מה עט״ס איכו מצווה ומומר אפי׳ בה״ש ז״א. להא לפי ט ״ ט  להבי תכי ג״כ פ
י כ ה ל ב 7 ״ ר ה * ו מ  הניע שאין אדם מעמיד מסתמא ההיתר הוא השתחפך אלא ע״כ >לאה >ר
ם אף שאי&ו מצווה עליי אפפ״כ לכתחילה יתן ״ ט  תכי עט״ס צהיפמע רטמא בכ״א גבי פ
 עציו מנע״י ונם אתי לאפמועיכן לאי׳צ קציצות אף בחכם דאלי׳כ פפיעא וכסברת הרא״מ
 וגתמיר רבותא קמלי׳ן לאף כשצא נזלתן לו חמ־ר עד נה״ש אפייה מותר ולו״קימ״ג תוי׳׳מ
׳ וחמיה כו׳ מספת שגת פכי*  ל״ה לכלבים כתב הל״ב אע״ג דבה״פ היתה פומלת לאלם ט
 לא הכנתי הממי׳ למי אהל הל״ב רבהי׳ש היתה ראויה לאלם רק אמר עומלת לאלם
 והייט ע״כ כפי׳ התו׳ דהיינו פהיא אינהעימלת לאכילת אלם כלל וכלל לא. לק שלאדם חי
 אפשר לאכול רק משום איסור שבת אבל בלא איסיר פבת היא עומדת לאלם אבל בהייה
 לא קיימי כלל ועול לכלכל אפי׳ למצוא שהיא ראויה בה״ש לאלם דהיינו לחולה וח״צ י
 מ״ה תוי״מ ד״ה אם יש בגיגית פותח טפח פי׳ הרב כו׳ ונ״ל פבשני צללי הסדק לא
 הי׳ ברוחב שום אתד מהן טפח בו׳ עכ״ל. לכאורה היא תמוה דמאי בכך שהיו הצדדין
 לחגים מפח או יוסל הנא חצצ מפח המשיק והנע עצמך אם היו ב׳ במים רחוקים זה מזה
 הרבה והיה מתת כל בית דף בולט רוח•: מפח או יותר אם היה האי שיביא טומאה הזה
ע לי הפסק טפח כמו חצל רכ. אנצ נראה טוכמ הרג תוי״ע דמסממא לא ה*ד  לזה ו
ק וא׳׳כ י ס  הסדק מל פסי כל הגיגית דא״כ הי׳ ששי חתיכות כפריים אלא שבאמצע נ
 טוכמ הרב פצליך שלא מהיי משכי צדדים ללוחכ השביל לכצ אחל מפח לודאי צללי האירך
 היו יומר ממפמ לאצ״כ איזה שביל הימה כשלא יהיה בין פני הבסיס אפי׳ רומנ שצשפ

 מפחים

 $ף העבד חייב והשוה הכתוב אשה לאיש לכל פינשין שבתולה ועול לצריך לממני קטן
 נהו שאוקתי הנמלא והביאו הלב מוי״ע בקטן העושה ללמס אביו ודומיא דהכי עט״ם
ב ואפ״ג שנימצ כלי להצלת קירה ״ ׳ כתב מ ז מיי״ש ד״ה טפין קפלי* ט י  עלי וק״ל: מ
' כתב הר״ב מטמא דאין מבטלץ כצי מהיככו ט׳ ולכן  פאינה ניעגת ט׳ ובסוף פ״ג ט
 המימי על הר״ב שלא היה צריך לכמוש כלל מאי לאומבי' לדרי יצחק ללא קיי״ל כיותיה
 גי׳ ענ״ל. נ״ב שומא דמל לא ירכנא בשלמא זה שכתב דצא קי״ל טומיה זה יכול להקשומ
 הואיל ורוב הפוסקים פשקו כן אבל מה שקשה להרב מיו״ע על מה שכתב הר״ב נספ״נ
 רשים פלא לבעל כלי מהיכגו אם היא היה סונר כל״י וכדעת הל״ז הלזי אז פ״כ צריך
 ציה צהל״ב לאוקמי בתרי טעמי לודאי כאן אין יטצ לימן טעם פלא לבטל כלי מהיכבו
 דהלי חיט מנטלו מהרי בכל פפה יכול לחזול וימול הכלי מעל נכי הנר רק שלמה לא נתן
 פש הל״נ מעם מפום שאין נומנין כצי מחס הנל מפום לל״י לאין כלי נימצ אצא לצורך
ץ את הקעלה פ ס חומל אין טמנין וכאן אמר ט  ל;ר הניטל ח״א לאז הי׳ קשה למה פ
 הצא בשניהן יכול לומל הדין בשיה ל» כימכין וטפ־ן ואיירי נצלין למקום הכלי או שניהן
 אין נותנץ ואין טפין ואיירי בא״צ למקום הבצי צנן נתן הר״ב מעם פכי מפום לנפל כצי
 מהיכנו כמצא אפי׳ בצריך למקום הכלי אי אפשר ליתן תחת הנר משוס שלא יוכל לימלו
 הח״כ ונמצא מבטל כלי מהיכנו וצנן אין מתנין גשוש אופן אגצ כאן שאינו מנמל מהיכנו

 רק אשור מלל״י לכן מותר גצכיך למקומו וק״צ:
ן מ׳׳א חוי״ע ליה אע״פ שנתפרקו בשבת ט׳ עכ״ל. הכה לפי שפת הרג תוי״ט  פרק י
 בהוא כפירוש רש״י והל״ן היה לו לסרג תוי״ע לפרש ללא נרסי לש״י והר״ן
 אע׳׳פ שנתפרקו בפבת שחיבת בשבת נלאה מדגלי לש״י ללא גרס וכ״כ הל״ן כפי׳ לנראה
ס ע׳׳ש ברפ״י ור״ן. וצ״ל לצפי נירסחס דהוי כמו שהוא במשנה י  מדברי רש״י ללא נ
 ליבינו שהוא לץ כצ הכלים ניעלץ בשנת רהיינו במותר למלמל כל הכלים שיש להם דלתות
בת עם ללתותיהן ופי׳ אע״פ בנתפרלץ הוא בחול מומר לטלמצס כשכש א״כ מיגת :  ג
 ב: בת מיותרת במשנה דהא המשכה לא אתי צאשמועינן רק זה ללתותיהן שנתפרקו ניעלין
 בשבת בשלמא לסי' התוש׳ א״ש כל הכצים הניטלץ בשית פי׳ כלים שמותרים לטלטלם ואינו
 מיירי שמעלמל אלא שמותר צטלעל אז זלתיתיהן אע״פ שנתפרק בחול מיתר לפלמלם
 בשבת ואז תיבת בשגמ אינה מיותרת ועיין הכל ברש״י ונר״ן ותכין כוונתם אגל אין שיהיה

׳ בשבת: 1  היה לסרב תוי״מ לפרש על רפ״י והר״ן לא גרס
 פרק IT מ״א מי״מ ל״ה ודמאי פי׳ הר״ב כו׳ ואי בפי הוי מפקיר כו׳ וכתבו המוס׳ דה״מ
. אבל יש לדקלק פהר״ג  למימל כי׳ ועיין מ״פ כס״ל משנה ח׳ פ״ג לסיכה עכ״ל
 כתב כאן האי לאי געי הוי מפקיר ושם גשוכה פ״ג מ״ה לא כתב לק משוס דמזי לעניים
 מ״ש ואפשר לומר ללפת הלב לכאן צליך לוקא להאי לאי בעי כו׳ משום דבשלמא תרומה
 ע״כ צריך לימן לכהן וא״כ ראוי לזה הכהן שיביא אחלי׳ בשבת וא״כ ראוי לשוס אלם
ת פרים ואינו מחויב ליתנה לעני ואף ו נ  לכן מותר ישראל לטלטלה אבל דמאי אינה מהז
 אס יבוא פני או לא ימן לו כלל או ימן דבלים אחרים ולכן הוי מוקצה כמו מבל ולכן
׳ אבל כסוכה לעת הר״כ הואיל ויש ט היתר לבם דהיינו לעני  צליך להאי מעמא לאי בעי ט
ט ל״ה רפב״ג מתיר מפני ״ י  אזי לב״ה יוצא וע״ש כך אפפר לומר סברת הר״ב וק״ל: ת
' ומ״ש הל״ב דאין הלכה כרשב״ג עיין במ״ז פ״מ דפירובין  שהוא מאכל מורבין ות״ק דפליג ט
 ענ״ל. וצא הבנתי מה רצה הרב מי״ט בזה דכאן אין הלבה משום דהנמ׳ דף קכ״ח מוקי
 ציה בשיטה ע״ש וכן פסק פס הרא״ש בהריא מהאי עעמא חין הלכה כלשב״ג משוס לקאי
 בשיטה ובודאי לא השגיח הרב תי״מ כשכתב זה: מ״ג סי״ע ל״ה מחצלין עציה את השבת
׳ לאיכא אישיר ׳ חברתה מללקס לה אמ הנר ט  בנה׳ מכדי וכו׳ לאתויי הא דת״ל ט
׳ עכ״ל. ולי נלאה לאינו מוכרח דלעולס תחומין ללבנן והא לקאמל  מחום מן התולה ט
 מח:לץ נאמויי ה״מ משים לכשיללס הוא פיקוח נפש ופשיטא דדחי שבת בכל דבל והראי׳
 דכשמוקי הגה׳ לאתויי דאס היה צריכה נל חבלחה כוי פליך בגמרא פשיטא ופילש״י דהא
 פיקיח נפפ דוחה שכת ומשני הגמרא כגון שהיתה כוהא ולפי לבלי הרב תי״מ מובא קהל״ן
 לאיסור מחומין אפילו למאן דאימ ליה דהוי לאולייתא לא הוי רק מלקות וקמל״ן סקילה
 וכיח ע״כ זה אין חידוש מפום פיר\ח נפפ וכדפי׳ רש״י והכי מוכיח מחא לאפמעינן

 דלץרץ לה חכמה היא אפי׳ מספק דצא ילדה עדיין וק״ל:
׳ ומ״ש הרב מנולה להודיע ט מ״א תי״מ ד״ה מביאו גשבת וכתבו התושפוח ט  פ״ק י
 כו׳ בנה׳ עכ״ל. דלכאורה היינו טעמא הגילה כדי שלא יחשדוהו שנושא חפציו
 ובאמת אפי׳ מצא גשעת הסככה אס לצה לכסות ע״פ פלי' •רשאי אבל תראה בש״ש
׳ והלב תוי״ע קיצל בלבל ־. מ״ה תי״מ ל״ה שני ימים  להוכח דוקא הגולה להודיפ ט
׳  עונים פל ל״ה עיין מ״ש נס״ל בספע״ו מכייל. למז הלב כהי ששם א״א פמקלע י״כ כו
 ה״כ א״א שיהיה ל״ה יוס א׳ וכי דהא לא אל״ו ראפ לא״כ יהי׳ י״כ יום נ׳ ויום א׳ של
 כרכות ביים א׳ ויום ערנה נשנת אלא המשנה אתי נ״כ כאחריס בהו התם ומ׳יפ זה נלאה
 ני דאפשל לומר חפי' כ׳ ימים של גליות נהי אינו נימי; ביום ב׳ והא לנקע נ׳ יהיס של ר״ה
 אגב אתי לאפמועינן כאחרים ומהר״ב השמע שדווקא ל״ה השום שקדושה אחת היא והוא
ל י״ע של גליומ ק אפי׳ ב ס  למת הרמב״ם וכמו שהביא הפייר בתיי לס״ו אבל הרא״ש פ
 נמי לא דמי וכן פסק שם בש״פ והכ״מ כתב לטעם הלא״ש מה שנקט ל״ס להאי מנא

 בא״י קאי ־ע״ש:
 פרק כ מ״ב תי״ט ד״ה גסודרין ובכפיפה בש״ס והוא שלא מהיי כו׳ אס לא שנאהר
 דבל עור שפיסק בהוללת הכפיפה כו׳ טכ״ל. נוכל נוהר ג״כ שאייר, ככלי שאינו
 גבוה ספח והא ללא קאמל הגמרא כן שהגהרא כאת לכלול הן שאץ הכלי המחמץ גבוה
ה מפח לק שלא יגביה הכפיפה מקרקע הכלי טפמ ויהי' איך שיהי׳ ט  ספח הן שהוא ג
ט הכפיפה מפ״ש או אפי׳ כשבת כמו שכותב כאן הר״ב וק״ל: מו  הן שהכלי החתתץ נתון נ
׳ ואם  פרק כא מ״א מי״מ ד״ה והמגן גתוכה כתג הר״ג והוא שיהא פירומ כסל ט
׳ מכ״ל. ואפשר  הר״ב לכך נמטץ ראוי היה לו לכמונ א״נ ממכימין איירי ט
 לומר לזה אמת שהר״ב סובל שהם שני אוקיתתומ ופניהם אממ והא ללא כתב הר״ג א״נ
ם גימל אלם את הכלכלה והאבן בתוכה ולא פי׳ ת  ה״פ וממני׳ איילי סי׳ והמשנה שכסג ס
 דש חילוקים כמו שפי׳ כגמרא איירי כגון שנפתתה וכו׳ וכלרג סייא גר אשי ובאמת אזי
. אמל /ה מצאתי מם כמיס׳ ן ב א  #*׳ גכצכלה געצמה גלי שום פירוש ממל לעלמלם עם ה
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 מי שהמשיך משמע שבכוונה החשיד דאל״כ הי׳ ל>ה למימל מי שמשכה לו חוץ לתחום
/ פל מיבמ שהחשיך אבל פכ״פ מי שהחשיך י  כמו נמשנה ז׳ ואף שהלכ פי׳ וחשכה לו זה פ
 משמע שהיי יכול לילך פול רק נכוונה נשאל אמה אחה ואיזה שומה שיפש׳ כן שאה הלך
 פול אמה או ב' הי, יכול לילך לעירו ומשם הי׳ לו אלפים לכל רוח כמו במשנה ל׳ אלא
ר:  פ״כ שהיי מושה שהי׳ סבל שהוא כבל במוך סחים בימו ולעמו היה עד מחום הפי
ו אמר ר׳ דוסתאי פכ״ל וכי׳ פי׳ רש׳׳י משום שכשם שהעיר  פרס ה מייד הרב ל״ה מ
י ומיובמא להגאון ט  קולע כך מחומה קולט פ״ש. מ״ה הוי״מ ד״ה המומחה ו
 פכ״ל-וסנרת הגאון דא״כ הי׳ להמשנ׳ לומר אץ מוללין אלא מומחה וכא דאמ׳ בירושלמי
 ההדיוס שריבה כו׳ משברא אמרו כן ולא כלן המשנה לא״כ היה לירושלמי לומר הדא
 דאמרשי שריבה כתו שמאצפון הירוש׳ שרגיל בהלשון וק״צ: מ״ז מיי׳׳מ ד״ה ולבית ויופר מכאן
׳ הייס במזרח ט ת׳ מי שהיי במזרח ו : . פי׳ לאוקימנא ג ע י כ  ובגמ' פריך היכא משכמת לה פ
 ביתו ואמר לבנו ערב צי במערב ביתי או איפכא נמצא עומד הבית באמצע בין המקום שהוא
 עומד ובין העירוב וא״כ מל כרחך ביתו קרוב לו יומר ויש חוקימתא אחרת גנמ׳ דהיינו למזרח
 בנו או למערב במ ולא קשה כלום ונלאה שיש כאן חסרון הניכר בדברי הרב תוי״ע כנ״ל הנ״ל:
ט׳ להוציא מן החציממ לרחוב המדי:ה  פרק ו מ״א תוי׳׳מ ד״ה שאינו מודה בעירוב ו
 ושוקיה עכ״ל היינו הרחוב העיר ושוקיה מוקפים מומה וכמו שהוא שם כרתב״ם פרק
 א׳ מהי׳פ מ:נה(הלכה) א׳ וזהו במשנה(בהלכה) ל׳ וקאי אדלעיל: בא״ד שהצירות בלבד הן
 לשוס היחיד עייץ בלחם משנה על זה בפ״א מהי עירונין ה״א: מ״ב אמר רנן גמליאל כו׳ יוצא
ד שלא יצא הנמ׳ הגיס כך כהו כמביא התוי״מ אבל במשנה עד  צ״ל יצא מה שחקנסי פ
 שלא יוציא כמי שהיא כפנים: תוי״ש ד״ה והוציאו אמ הכלים טי. לישא נקע וכמ״שבס׳׳ד
 לעיל ספ״ב עכ״ל. אהמ דלא למי לגמרי למ״ש לעיל שפ״ב ע״פ מה דשם הרמז שאין הנכה
 בין בשוגג בין במזיד אס אפשל דשם ג״כ אומר כמו בכאן פי' דלא אמרינן שאם חזר והוציא
 אוסר לק באם שלא החזיקו הם חמלה אבל אם החזיקו הס מחילי אז אץ יטל הוא לחזור
 וכהו שכתב הרב מוי׳׳ע למעל׳ אבל אי אפשר להולמו בלשון רע״ב דהא כחב רע״ב כדלקמן
 דהיינו השנה ד׳ ושם לא נזכר זה החילוק לא במשנה ולא בדברי הל״ברק בגמ׳ נזכר זה
 החילוק וגס כמה חסר ויתיר יש בלבלי הל״ב לפי פי׳ הלב מוי״מ והייתי יטל לפרש לבלי
 כ׳ג״כ כפשוטו וק״ל רק שעם הרג מוי׳׳מ השכמה והמדע ובפרמ שהוא מעתיק ע״פ רוג
 מסקנת הגמ׳ רק פממ פתח למי שירצה להעמיק ולבו שלם ולו״ק: מ״ז תוי״ט ד״ה וישנים
ל הסיף ונראה שאי אפשר שיפסוק הר״ב תוי״מ כרפ״נ דתרתי ׳ מיין פ  כבתיהס כתב הל׳׳כ ט
 געינן לא״ה מזכה שמרא לגי תרי אצא ע״כ רע״ב פוסק נמי כרב למקים פיתא גורס והראיה
ס וזה מירן רב בעצמו כגמ׳ וזה משום לרב בפצהו סגר מקום פימא י  לרע״ב מוקי בהקבלי פ
 גורס אנל לשמואל לסגר מקום לינה גורס ללילי׳ המשנה כפשוטה פאוכלין ממש פל פולחן
 אני' וא״כ ליכא למידק לרב כ:אין חלוקין בלינה לחוד לההני אבל גשאין חלוקין בלינה וגם
 מקבלי פרס אז םברמ הר״ב דההני אפי׳ לרב והיינו כי היכא דלשמואל לסכר דווקא
 מקום לינה אפי׳ הכי אם הי׳ אוכלץ עצ שולחן אחד מהני אם עירוב בא אצלן וכו׳ ה״נ
 לרב דאס לנים במקום אחד אפי׳ מקבלי סרס וחוכצין בבתיהם מהני אם העירוכ בא
 אצלן וכו׳ וא״כ אם לנים במקום אחד וגס מקבצי פרס אז מהר אפי׳ ברישא דלרב מקבלים

. (כאן חשר שנאבדו הכתבים): ק ו ד  פרס הילסא הוא לרב מתני׳ ו
ת פ ס ו ע הוא מ ׳ היימ אפילו לבתים פכ״ל. ו  פרק \ מ״ב מוי״ע ובלבד שלא יורידו להע׳ ט
׳ מכ״צ. ׳ והך מלא סגי ט  דף ע״ז ד״ה רבי יוחנן: ט״ג תיי״מ ד״ה הלא עפר ט
 זה לא שייך כאן על המשנה להא אס הי׳ רק בהפך ד' אז רצו מפרבין ח׳ רצו מערבץ
י שהוא רחכ ס  ב׳ והב״י כתב זה על לברי הרב ר׳ יונתי ע״ש: מ״ר ד״ה כחן עליו נ
 ארבעה כו׳ חירוש מה פלא הביא לא הרע״ב ולא הרנ תיי״ט הה פאהר רבא בגמ׳ ל״פ אלא
 לרוחבו אגל לאורכה אפי׳ רחב כל שהו.ז פהרי מיעטו מד׳ פ״ש: מ ה תיי״ט ד״ה מאכילין
; לאי תפקיצ בידים עכ״ל וט׳ בראה דעת רש״י ללא קפה ממחיצה שנפרצה בשבת דשם  ט
 נפרצה מאילי׳ אבצ כאן דבעל העירוב נילי' ואי פקיל מובא אז לח אהלינן כיון־דהימרה
׳ יממיהני דהא מבואר שהרמב״ס פוסק כר׳  הותרה וק״ל: מ״ו תוי״מ ד״ה ועל ילי אשתו ט
 מאיר פכ״ל. הנה אף שבזה נממבטו הקדמונים כמו הר״ן והרח״ש והכ״מ ושארי גאונים
 תולה היא והרשות נתונה כי נראה פדעמ הרהב״ם דבנדרי׳ דף פ״ח ע״כ אהר הנמ׳ כמאן
׳ ולמינהי כו׳ אמר רנא אפ״ג דאהר ר״מ יד אפה כיל בעלה נ כל״ה ט ר  אזלא פמעתא :
 מולה ר״מ לערן פיתוף דכיון ללזטת לאחרים הוא מיד במלה זטה פי׳ שם הל״ן
 והרא״ש להא גמסנה שהבעל נותן לאפתוקנתה ואץ הגעל אוכל פירו' ע״כ .נמצא לפ״ז
ק שאין קנין כאן ס  לא הי׳ קשה על הרהב״ס שאף פבנלריס ובהלט׳ זכי׳ ובהלכות נזירות פ
 שאני כהו שתירוץ לבא דלעיצ. לק שקפה להרמב״ס להרי רבינא הקשה צרב אשי דנמירו׳ איתא
א ותירן אלא אמר רב אשי מתני׳ בשיש לה חצל כאותו מ  ג״כ פול בלייהא גא פ״י אשתו ודלא כ
 מנוי כו׳ ע״ז י״ל דסברת הרמב״ם אמת ל ר״מ מוכח דלית לי׳ סברא דלבא אבל לרבנן
 לסבלי יש קנין א״כ פשימא הוא לעניו שיתוף כסברת רבא וח׳׳כ נוכל לוהר דרב ג״כ לא

 סבר כל״מ אלא גבי בלרים ובכ״מ פאחר מקנה לה מתנה ולכן פסק ג״כ הרתב״ם כל״מ
. אבל  להלכתא כלב גאיסירי לפכץ נדרים אי כפי חלוקות סברות פאר פושקים עיין בהם
 גבי שיחיף לא סכר לב כר״מ רק כסברת לבא והוי בזה כחכמים לכל שאינו מפולש
 להלכה כל״מ הדרינן לכללא יחיל ולבים הלכה כרבים ולכן העתיק הרמנ״ם המפנה כצורתה
'  וכמו סבלת לנח ואליבא דרבנן וליק • מ״ט מוספות יום טוב ל״ה אהל לבי ייסי ט
. והי׳ אפפל לוהל לפציני ואפייה הלכה כל״י  ונראה לשבירא לי׳ דלפרושי אחא - פכ״ל
 לסתם ואח״כ החלוקת ואין הלכה כשתי לק שנראה. למפנה ז׳ והפנה ח׳ מד תנא הוא
 דאהל השנה ז׳ נמהפע כו׳ וקאמר מפנה ח׳ וכליה הוא שיעורו בכדי פנלע מה זה נמהעמ
 רק לפ״ז נסתר סברת הרג תוי״ע דאמ׳ דל״י הי׳ סביר פת״ק מודה לו להא בפירוש אמל מ״ק
׳ ולעולם אמר ר״י  כתמפמ כו׳ מוסיף כו׳ אלא צ״ל כהו שכתב הרב תוי״מ וי״ל דרוצה להוסיף ט
 לפרושי ולא לחלוק מלקחהר אמר ר״י ולח קאמל ל״י אוהל וא״כ ידע לבלי ת״ק:
 פרק ח מ״א תוי׳׳מ ד״ה לכל הי שילך כו׳ וההגיל כתב לאלרכה עכ״ל כו׳. לכ^לה

ט פירושו ה ח והרשותנתינה, ולי כלאה לעת ראב״ד ל  מענת ה״ה חזקה והורה ט
 לנשלמא פילובי חצילות וכי' יש בהם היכר לשכת פי׳ לכלא עירוב אז הפירב גזירת
 מכמים עם חיסור לאורייתא למן התורה בחצר מותר ר1 במבוי לק חכמים גזלו תהום

 ל0&

גג המומאה מצל האולן לצל הרומכ ומשם א  שפמים וא״כ היי פו

 ד

 מסכת עירובין
ק ב מיי״ס ל״ה ובה״א למי או קולה פי׳ הרג לאתא הל״מ וט׳ פב״ל ו ״  פרק א מ
נ אלפש אבל לא ילפמימנץ להי שהוא הלכה למשה ד יונמן סביב ל ב ל  פי׳ ה
 מסיני ולכאורה אדלגה מגמרא דף י״א ע״כ לימא קסגל ב״ש ל׳ מחיצות מלאולייתא לא
׳ מחיצות לאילייתא לא לזלוק משמי׳ כו׳ א״כ מוכמ דאין ׳ לימא קסבל ב״ה ג  לזרוק מג׳ ט
 זה הצ״מ רק שזה אפשל למלץ להגמלא אמר דלא מפשיט מהכא אבל פ״כ צ״ל דלב״ה ג׳
י יהודה דסיף פרק מ׳ ושם אין הלכה כרבי יהודה ואם מ  מחיצות דאורייתא דאל״כ סבר כ
 היה סבל ב״ה בוומי׳ היה הצכה נר״י אבל מניין שיהיה הלחי הלכה למשה מסיני ואפשר
 לומר מלנ׳יש נשמע צבייה ביון ללב״ה צריך מדאורייתא ג' אז.צריך לבייש מן התורה ל׳
 וא״כ אמא־ סכי ברביעית בצחי וקירה אלא ע״כ הל״מ ה״נ לב״ה לחי או קורה הל״מ ולא
׳ אל״ע פ תיי״מ ל״ה לא נחלקו כ״ש וב״ה ט  נתקרר לפתי עדיין בזה ט קצרה היריעה: ש
' עכ״ל. ' ותמיהכי לא״כ מהלל הר\שיא על ת״ק ט  פצ זה ועל זה נחלקו וכתבו התישפת ט
 נראה להלן כשלמא מל ת״ק דהיינו רבי יפמפאצ נוכל לומר לסבר בב״ש לכן תפרש מעמא
 לנ״ש דצא יהא אלא ר״א אומ׳ למיין פי' הרב לסבל כב״ש אבל ר״ע א״ל דכב״ש ס׳ץ
 דאם כן ל״מ ול׳יי ורי׳פ כולם סוברין כב׳יש וגם הלכה כר״ע מחצירו אף שנוכל לומל לא
 כננל רבותיו הלא לא שמתי והצל פציני לק ב״פ וב״ה ואפשר הס חכיליו ואף אם הם
 רבותיו מ״מ עכ״פ טצהו ר״א ור״פ ור״י סבלי כב״ש ואנן קי״ל לגלחי או קורה סניא
 כב״ה אע״ש ר״ע כב״ה ס״ל ושייך שפיר לאקשויי מטמא לנ״ש אתי לאשמועינן וצ״ל
 כתימצש שצ תו׳ ואין לומר ללהא מ׳׳ק דהיינו רכי ישמעאל כב״ה ס״ל ור״ע כב״פ דא״כ
 כנגד ר״י ודאי הלנה בר״ש וקשיאהא אגן קי״ל או למי או קירה כנ״ל: מ״ז תוי״מ דייה
׳ עכ״ל. לפי מעם  ור״מ מטהר פי׳ הכ״ב דסבר כל מחיצה כו׳ !קשה דלפלוג נמי ברישא ט
 הרג לר״י אוסר דחיישינן שהא תמות א״א צפלוג ל״מ ברישא לאס היה המשנה אומרת
 ור״י ול״מ איסלץ ה״א לחד מטמא הוא וא״א צומר כן כהו פמקפה הגמרא בסוכה לף
 כ׳יד להאי עעמא כמת ימות ח״כ מדאורייתא מחיצה העליםא היא אלמא ר״ת מעהר מפום
 נ צל אלא צל׳ יוסי הוא פסוצ מדרבנן מפום שהא ימות ור״מ פליג בכרייתא ולטעמו פסול
/ הש״ס כלפנינו שגורס ברישא נמי ר״מ אז י  מ;ר.וכייסא כמו גגי גולל ובאמת לפי ג
׳ והיינו מדאורייתא וגי׳  באמת אמרה הגמלח כסוכה דף הנ״ל שטעמי משים כל מחיצה ט
 הרמב״ס נפי' ג״כ רני ייסי וצפי גילסת כרהנ״ם והר״ג ג׳ מחלוקת בדבר וק״ל: מ״י תוי״ט
. דאותו מ״ל ס״ל להבא לצללץ קתני ועוד נראה ׳ ו  ד״ה ומלחאי גמרא למגן החכיצין כ
 לומרדל,ירי שהביאו נהם קודם משיכה ולא היה להם פנאי לתקן פד שחשיכה וגשנמ

 אשור לתקן אפילו דמאי וצכן פעורים אבל לנו בנא שבת כאממ מיינץ וק״ל:
׳ יבואו  פרק ב מ״א הוי״ס ד״ה קשורות. כתב הר״ר יונתן הכהן ואע״פ ט
 הפרות ויפילו הדיומלין כי׳ מכ״ל. נראה פפיט לזה הטעם לא .קאי רק
 כלא יהיו מצומצמות בכדי פתי רבקית יוצאית או נכנסית בבת אחת דהאדם יפפר למראה
 עיניו ויוליך לבקה אחת צפתומ ואחרת ל ־זול מן פתי׳ ויפילו אתהדיומדין לארץ אבל בוודאי
 אם היה פחות מזה השיעול הן לב הן מעט היה שלי וצא היישינן שהא יפיצו הליומלין

 להא גמפנה ב' ממיר להקריב לבאר רק בכלי פרה לחודה לשם לא יטעה וק״ל:
׳ ואי׳כ דין המרומה ב מוי״ט ד״ה והנהנים נמלה ונהלומה כן הני׳ ט ״  פרק ג מ
 לישראל כדין היין לנזיר כו׳ עכ״ל ונראה לאפייה לא דמי דהסממא המניח
 עירוב אינו מכימ רק כשיעור דהיינו כ סעודות בהצא אף שמומר להפריש בין השמשומ
 אם ישאל עליהס ויפריש מיניי ובי׳ ה:א יתשר משיעור ג׳ סעודות מה שיפריפ מהנה
ס בתולין ט מ ו  התרומה הפא״כ ביין לנזיר. וצליל; ניחא דיש לדקדק היכא פסיק ותני ס
 דווקא וצפי פירושם פאץ מפליפין בפנת הלא נוכל למצוא כגון שהונח העירוב קידם
 בה״ש דאז יכול לפאול ולהפריש מיני׳ ובי׳ ולדידי ניחא דאפ״ה איט מיריב דימשר
׳ פי' הרג שבכרמלית  משיעורו שיעור התרומה וק״ל: מ׳׳נ תוי״מ ד״ה בתנו בבול ט
׳ עכ״צ ולי קשיא עוד דלמה ליה לממני כלל זה הדין פל  יקשיא לפלונ ולמני גדידה ט
 נתנו בבור דהיינו הכרמלימ לרה״י דזה מוכמ מאילן שלמטה מי׳ סירובו עירוב להייט
 הכרמלימ לר״ה ומה לי מכלמליה לר״ה או מנרמצית צרה״י. אבל אפשר לומר דלל׳ אליפזר
 לסוף משנה כפי פי׳ הרב הוחיל ואיכא תרמי וט׳ פ״ש ה״נ באילן למטה מפשרה איכא
 תרתי דהיינו מכרמלית לל״ה וגם השתמש באילן וא״כ לדידי׳ הן לממה מי׳ והוא שובת
 בלה״ר או למעלה והיא פוגת בכרמלימ אינו פילוב לכן נקמ נמנו בטר דשם לימא מרמי
 רקמדא מרה״י לכרמלית דפסצכ״פ אף לל״א מילוט פילונ ובהט ניחא ללא מבי בור למול
 ולפלוג גין העומד נר״ה בין העומד בכרמלית מפום דה״א דבאיצן דאיכא תרמי אפיי תייק
 מודה דאיט עירוב והנה אפיי לת״ק דר״א יכול להיות דמלתי לא שלי רק שאינו מוכרע
 אס סיבר מ״ק פל ר״א בסכין כר״א אפ״ה שרי חי לא ורו׳יק: מ׳יח מוי״ט ד״ה ולא הודו ט׳
׳ להמס ההוא יומא דשכמ דאסריכן גי׳ ׳ וליכא להימר מגו לאמקצאי לבה״ש ט ט  פי׳ הרב ו
׳ עכ״ל. פי׳ דאם יום א׳ קודש אז כין הש׳ הפייך לליל 3׳ ג״כ אסור מספק  ודאי קדש ט
 ותיגו כוי אבל תירוצו לחוק ולא רציתי להאריך כי פפימ שנענם ממנו באותה שעה התיש׳
 סוכה דף ב' פ״ב שמאריך בזה פס והביא בפי' ג״כ דהטעס דצא אהרינן תיגו גפני י״מ של
׳ הוחיל ואיט מוקצה בה׳׳ש רק החמת יוס שעבר ע״ש ואס רצה ליהן טעם אחר  בליות ט
 מכ״פ היה לו להביא דברי הסוס׳ אבל המוס' מוכרח שם בכל דיני הוקצה מ״ש בארוכה:
 פרק ל מ״א בתוי״ט דייה ר׳ כז׳ והא דנא נקטי כמי עיר משום שהטעם פשומ דגזרינן
 עיר שמוקפת אעו עיר שאיכה מוקפת אבל דיר וסהר אי אפפר לגזור אמו דיר וסהר
 דהאכל דיל וסהל מוקפת קמצ״ן דאפ״ה גזרינן אמו בקעה אף דלח דמי כלל לדיר ושהר
׳ נ״לדרביט יהונמן סבר כסברמ התוספות שהביא הרב  יק׳יצ: מ׳ד1 מוי״ס ד״ה ואמל ט
 תוי״ט בסיף דצא בפינן לאהל לחצ״כ הא בצ״ז לא דמי דהמם לא אמר והכא אמר
א סויי׳מ ד״ה הי שהחשיך. ונראה לעת הלכ דהי׳ קשה לו לשין המשנה י ״  «שוט ומ״צ: מ



 חידושי &יי מיעי מהריח ח
 כן כין כחול כץ נשכת והרמב״ם שכתב כשיש טמל מקיף באמת לא המתי כוונתו ויוחל

 חידוש לי שבחינורו לא הביא כלל מה הלין של גנ והשור הגיאו:
׳ עכ״ל עיין ׳ ותימ־ן דהכא פשק הל׳ב ט  פרק י מ״א תוי״ע ד״ה מכניסן זיג זו; ט

ק גשם מהרש״א לפי פגיגו מ״פ ותירוצי י ם ת נ  גמ״א סי׳ ש״א ס״ק נ״ד תילו׳ן פל זה ו
׳  כל מ״א דוחק לכן אומר אני ג״כ דפל הדיג גפצמו לא קשה מהא דמפכה ג׳ לפרק ג
 לברטת דשם אפשר כשב הר״כ ש-:מ לרומא למלתא היינו למאן לאימ ליי לשבת לאו זמן
ה שהז׳׳ג מפום לילה פ  תפילין אבל באמת אפיי שבת זמן תפילין אעפ״כ היא מצות פ
 וכמו שכתב שם הרכ שביהם לילה ופבת פ״ש. ועל הפוםקיס ג״כ אפשל לספוק׳ מפסקא
א לחומרא לאין מככיסץ אלא זיג זוג דשמא שגס זמן תפינין  להו הדין נהי ופסקו הנ
 ועיבר על בל תיסיף והכא לחומרא שלא להניחם בשבת כי שמא לאו ז״ת והוי זיצזוצ לאוס
׳ ושיטל להניח ב׳ זוגות חל ט אכתי׳ קפיא ט ע ואפילו נימא ה ״ י  פבת. גם מ״פ הלב חו
 לרש״י וחד דלית נוכל לומר אפשר דאפי׳ לא ישבור הלא'ש להא דכהוא: דהלי המונפות
 נזה הפרק כתט בנהרא דאיזה שימול בבי זוגות דהלא יש קענים וגדולים ותירצו לסתם
 הם ב' אצבעות פ״ש ראייתם. נהצא אפשר לאין הלכה כשמואל ושתם.תפילין ש: כ״א כא
ב׳ זוגות אזי בטון עושי כמדה שיוכנו להחזיק  יש מקו׳ בראש רק שזה פרוצה'לעפות לו
 פניהם וסמך לזה צ״ל מתפילין לר״ח קטנים והא לאמל דיראפ יש מקום להניח ב' תפילי!
׳  כדי שלא נאמל זה סבלה חדשה ולי״ק: מי״ג תוי״ע ל״ה המזירין רעייה במקלע ט
 ולפיכך אני תמה על מ״ש הרהב״ם טכ״ל. ונאהת היא קושיא חזקה והי אפשל להולמה
 ולני אומר לי לאיזה תלמיד הוסיף זה בדברי הרמב״ס לפי הטסחא המשובשת פלאה כפניו
 וכמו הטסחא שהי׳ לפני הרא-נ״ד וכמו פהיא ברהב״ס אשר לפני דפיש יסכיץ פ-גוס׳ היא
 והניחץ לכתחילה לטי׳ על גני הכה במקדש ולפי גי׳ ;ו אין אפשר לומר העעש משוס
 התירו סופן משוס מחילתו דזה העעס לא שייך אלא לפי גי׳ הנטנה ומחזירץ ד£י לא
 פריס לי׳ להחזיר אזי לא יקח הרפי׳ ותהי׳ חציצה ולא אתי לעבוד עבודה. ונ״ל ד־וו היא
 הוכחת טולא בביצה דף י״א שאמר הטיי׳ משום סופן ולח קשה לן• מ:לי׳ לעולא ט פמא
 הטעם משוס שאין שבות אלא להי' קשה לעולת דא״כ אפ־, להניח נכתחילה במי שרי להוא
 ג״כ מפזם שבית אלא ע״כ לא התירו הלח משוס סופן והיי,! צהח*ל והיינו דבר עבודה
 אבל לפי הגי׳ למנימה לכתחילה אין פייך העעס משים סופן לאלרבה דאי לא שזית לי׳
ה אלא ע״כ לאו תפיס סופן המירו ובאמת להניח ד ט  להניח נמצא לא יהי׳ חציצה וכ״ש לעבוד פ
 לכתחילה אין חילוק בין ליל ענודה ובין ללאו גל עבורה ולמה ברי ע״כ להל לו התלמוד
 כעעס הפוםשאין פבומ במקדש כך נלאה הלויק ;ה בדברי הלאב״ל בהשגה כי זה לזון
 הרמנ״ס שם לפי הטס׳ שלפנינו ומטמין הרמי׳ על גגי המכה-לכתחילה במקדש פאין איסור
ט׳ כל זה שבוש אלא מחזירץ  שטת במקדש כו׳ מכ״ל וכתב הראב׳׳ל ז״ל ומטמין רעי׳ ו
ט׳ פ״ש מה זה שכתב הלאג׳׳ל תיבת וטי וגס תיבת כל זה שהלא השגה הוא מל גי'  ו
 מניחין הוה לי׳ לציץ והניחין רמי׳ זה שבוש אלא מחזירין אלא פהראב״ל גא להשיג ג״כ

 על השעם שהוא ג״כ שבות ובקושיות הלב סוי׳׳ש הכיל:

 מסכת פסחים
 פרק א מ״ג מוי״ע ד״ה במוך המועד כו׳ ללש״י שפילש הועד כו׳ פכ״ל ובאתי למלאות
 לנרי הרב תוי״ט למשו׳ לפון לבו אמלו חכמי׳ לשון מופל איל הוכלח לרפ׳׳י
 לפרש כן רהא מכהי׳ אליי קאי ולפי היש מפלשי׳ הל״ל לא בלק אול י״ל יבדוק י״ל
 שחרית לא בדק שחרית אזי יבדוק בזמן הביעור צא בלק בזמן הטפול יבדוק בתוך המועל
 לא כדק כו׳ מפא״כ לפי׳ רש״י שפיל קאי חכמי׳ ממש אזמביס לל״י דהייט י״ד
 שחרית מוך המופד הינו זמן הביעור לק שמוסיפים פל ל׳י לא נדק בזמן הביעו׳ אזי יבדוק
 לאחר הביעור דהיינו עד שתחשך וכסברת הליו דמשס ואילך חיוב כרת ומייש דילמ׳ אתי
 למיכל מיני׳ לק שמה שקרא ל״י גישר בלשון רבו קראו חכמי׳ מועד כלשון לבס כך כ״ל

 דעת רש״י ;׳'ל ולו״ק:
׳ פכ״ל ונראה ׳ וא״כ במכם כתבו אפי׳ שגג ט  פרק ב מייד תוי״ע ל״ה במזיד ט
 דעל כלב לפ׳יב במראי לא קשיא שבא לאפוקי מפי׳ הלמנ״ם שאיילי בהזיד בחמץ
 ג״כ וכקופיית הלב תוי״ט בעצמו פל הלהב״ס רק פאפשל לומר פגם פל לש״י לא קשה
 דה״א דחם פגג יחמץ אזי יהי׳ לו דין פוגג אף אתרותה משוס דאי הוה ידע שזה חמץ
 לא הי׳ אוכל ומתרומה לידה רנה לעבור אבל אפטהם לא הי׳ רוצה למבול ויה׳ לו דיו פיגג
 ויפלס קמ״ל דאפ״ה הואיל ואתרומה מזיר ושם לפי דמי׳ מפלס פטור וק״ל: מ״ה אלו
ט׳ תלות תודה כו׳ טכ״ל. לא פהקריג תיד׳ להא אין מביאין תודה אפי׳ ביום י״ד  דברים ו
 כדלפיל פרק א׳ ואם הביא ביום י״ג אזי היו כפסלץ בלינה פאי:ן נאכלין אלא ליופ ולילה
חלא בשחיטת הזבח ואח״כ י  אלא הכין לפס מודה ואפה קודם פסח שאין מתקדש הלמם

 כמלך ולא הביא כמ־דה:
' ־ דלא הפממיט מנא בשום דובמא ט ת ה מ ת ׳  פרק ג מיג היי״מ ד״ה כיצד מפרישין ט
 עכ״ל. וכלאה דדעח רש״י בא^ת כאין לימן לבהמה הואיל וחזי לאדכ דהיינו
 אם הוא שמן ידליק ואס היא מבואה יסיקנה תחת תבשילו ולכן לא לופתלרמ כפום מקום
 שראוי לבהמי לק ש:י״ט הן של פסח הן שאר י״ע הואיל ואי אפשר לשטף שאץ שולפין
 קדשי׳ בי״פ נמצא אס ימתין פד לפרב רסח תחמיץ ובשארי י״ט שמא יבא לילי תקלה נמצא
 ללא חזי לאלם להטת ממט ה״א לנותן לכלבו בכדי שיבער דבל״ז לא מזי לאדם רק שכתבו
 דהיינו גיפורו ואץ ליער בי״מ הן בשריפה הן לתת לבהמה רק התוש׳ בביצה שכביא הלכ
 תיי״ט מאט בזה שהקשו הה מלאכה הוא למת לכלט בפלמא שריפה מלאכה לפשות אש
 ועצים ע״ש לכן כתבו שהתיר׳ אמרה דוקא בשריפה לבער תרומה טמאה וכך הוא גזירומ
׳ וכתבו הר״ב שם עכ״ל ולא קשיא  הכתיכ ולא לבהמה ומק: מ״ז תוי״ט ד״ה ולשבות ט
תע״ו [סק״ב] הביא בשם הב״י להמטרב ברגליו יטל לערב לדבר הרפות ופם ׳ סי  לדמ״א נ
 בפ״ח בפירובץ במי שהוא מפרב בפת או ביין כתב הר״נ שאץ מפלבץ אלא לדגל מצוה
׳ כתב זהו כוונת הטור  וגם המ״א בסי׳ תמ״ז על זה הדין גופי׳ לשבות שביתת הרשית ט
 שכתב המערב ברגליו דאז מותר אפי׳ לדבר הרפית א״כ על הרב רפ״ב לא קפה כלל רק
 התיש׳ שמקשים מל רמ׳׳י ע״כ סגילא לשו לאפי׳ מערב גלגליו אין מפרגץ לדבר הרשות:

 פרש

 !מא ן־ליה שלא להוציא אפי׳ בחצר ובמבוי ואין היכר לאיסור דאורייתא לחול משא״כ
 נשמנימין עילוב ואז מומל לטלטל בחצר ובמבוי ואיט אסיל לק מהם לר״ה אז נעשה
 5יכר חילוק לפומ מן התולה דהייט לל״ה אסור ולחצר הות׳ והיינו וציכי מן התולה שלא
 (הוציא מלה״• לל׳ה אבל בעירובי חמומין אין היכל לאיסור דאורייתא דבפלמא חס היו
 מטמין פילוג לילך פד סוף שלש׳ פרסאות הי׳ ג״כ היכר לאיסיר דאורייתא כנ״ל הבל
 הם לא התירו לק אומן אלפי׳ שהי׳ לו מן העיל לכל לוח לפקור ונתנו לו ממקום פירוט
׳ ולי״ק: מ״ג תוי״מ ד״ה ואכפי ט  והקילו בגזירת פצמן יץלא לשבת ולא פי־ך צרכי ו
 מרפסת כו׳ ולעולם הפציות גבוהות הרבה פכ״ל. נשגבה ממני לעת הלב האד למאי
׳ אין דיוריך במרפסת "הלא כשהעליו'  נ״מ שעליות גמהומ הלבה מי׳ מן העמוד וא־י
 עירבו בפני עצמן אז כולם מותרים במרפכמ בוודאי כי הוא כחצר שלהם ואם העמוד
 ניחא משמישא לחצר דהיינו למרפסת אזי ישתמשו מעליות למרפסת והן מרפסת לעמול
 ופ״כ צ״ל כו דחל״כ אפי׳ פתחי עליונות איכן גנוהו׳ כשלה מן העהול ע״כ הן מופלגות
 ל׳ מן העציות דהא המרפסת מפסיק שהיא בוודאי יותר ו׳ומל מד׳ מפחים אלא באמת
 זה איני מזיק רק שלא יהא גבוה והופלנמ מן המרפסת והוי ניחא תפמישא למי עליות לרך
 המלפסש וק״ל וכמלומה לי שלאחר זמן רב כפראיסי בהגמ׳ אז הנכון כמו ככתב הרב תוי׳יס
קצת קפה לליתני לט.  רק בפת שכתבתי לא ראיתי הנהי: מ״ג תוי״ט ל״ה פפכחו ולא פי
׳ ולא ילענא מאי קשיא לי׳ להרג כאן וכמה פעהיס בפ״י וגפ״ו תני  גקצל' פלא עירבו ט
 פכחו איל נראה פכל מיץס שיפ היזק מה פלא פירבו אזי הולה התנא בשכחה יכאן
 התרפסת צריכה לדרוס בכל החצר ואסור לטלטל הזו לזו וגם אם יפ בחצר גובה י׳ אז
 הוא למרפסת ואס פמימ אז פניהם אסורים ומכ״ש שאין צריך לימן פת כלל רק זה
 העירוב שהניחו לעצהן דהא בהט מיירי יוליכו למקי׳ אחד או בעילובין כל החצר יניחו
 בהרפסת או איפכא ויותרו פניהס אלא ודאי שכח ודי״ק בכל היגקימומ פנזכר שכחו
 הוא מ״ל וק״ל: תוי״ט ד״ה חוליו׳ כבור והסלע כו׳ ואס מאמר ומאי שנא מהפנה ה׳
 פכ״צ . לא הבבמי קושיהו לאס מקפה למה נבי תבן לא גזלינן הלא שם מפורש כרע״ג
 וברפ״י בגמ׳ דהבהמ׳ לא מופל לאטצ כך הרבה וגאהמ אמר פם לב הונא בגת׳ דווק׳
 מניח הבהמי לאטל אכל לא יקח במול קיפחו פמא יתמעט מכאן הלא לוקח בידים מעל
 גבי הבור אז גזרינן או פהא יחסיר או אפשל יקח בידים ואף לפי׳ שני ברש״י שאסר רב
 הונא משו׳ מוקצה פהיקצה למחיצה אז עכ״פ לא יהא משום מוקצה עכ״פ ולא יקח
 בידי׳ ואין להקפו׳ לגזור!:מא יקח בידיו מוקצ׳ הלא כאן ג״כ צא גזרינן כשמלא דברים
 המוקצים ואם מקפה הלב על הצליטת לצמה לי בור מהיכי חיתי לגזו׳ הלא שם לא
 גזלינן ז״א למה יש לגער פס אם כמא יהי׳ לבל פאינו מיקצה ז״א להכל הוא הוקצה
 למחיצה ולפי׳ א׳ של לש״י הלא אינו לוקח שם נידים מפמ״כ הכא כנ״ל ותירוצו ג״כ
 מגומגם רק קצרה היריעה להאריך ודי״ק: מ״ד מיי״מ ד״ה ומרפסת צריכין לחלק מה״ל
׳ יקפיא לי גגוה  ולפי מ״ש פם אין צריך כלל לחלק : הוי״ט דייה אימ איסל עליו ט
 עכ״ל. ואפשל לומר להנלרם הוא דאמת נוכל לזמר עליו לאו דווקא לק מל׳י להלל
 תני גשיפא עציו דהא קאי את״ק ות״ק כבל תני לי• עליו אלא דהדל מכי עליו ללייק
 דווקא מליו ואף פיש לימ׳ אפכא איידי לתני ת״ק מליו מכי כמי ר״י עליו ז״א דגפלמ׳ אם
ס ס איידי אבל הלא נ ט  הי׳ מליו לת״ק צריך לשכות תני כמי בדר״י י:ף שאינו צריך מ
 גת״ק הוא צאו דווקא למה מכי ל״י אצא לדייק כליל סברתם וק״ל: מ״זמוי״ע ל״ה אמר
׳ לסתור ולא קפיא ולא מידי םכ״ל סבלת התוי״ט דאי לא קאי ל״י  רבי יהודה מעשה ט
 לעיל הל״ל והלא מעשה כו׳ וק״ל: שם הוי״מ ד״ה שלא הי׳ בה כשיעור ט׳ אמאי תסגי
 לה ככותל עכ״ל ונראה לי דזה החילוק לפס סתם בור הוא כשיעור דהיינו עמוק י׳
 מפחים ורחב ד׳ ונוי לשיח לעצמו לק שפכי החצירות פולעין בי ומוסרי׳ • זה על זה לבד
 ש 1/פ״ל הוא נוטל תתחמ המחיצה המבדלת אגל כאן הוא נוטל מאמצע החצר ואין בה כשיעור
 ודינה כרשומ שפהל׳ בו והוי רה״י ובאמת המחיצומ כע״ג אינו הועלמ לה רק מפום
 שהחצר מוקף מחיצות ומה בכך כהיא מחוברח חוץ לחצר אם בתוך החצר היא בטלה
 להחצר הגע עצמך אס הי׳ חריץ הילך באתצ׳ החצר מתחת המחיצות ה:כביל זה לא היי
׳ וכתב הב״י לדבריו דהיינו  מפלטצין בחצר ועוד יש לחלק: מ״מ תוי׳׳פ ד״ה בין מבחוץ כו
 מפום דצא מחסר אלא משוס מפדא טנ״ל בעור גג״י לא עיינתי כהיום אבל בש״פ
 סי' ה;״ז כסב הש״ע כשהוא מקורה אז הוא מקום פטור ושופך מרה״י למקום פסור אבל
 אס אינו מקורה אז הוא או רה״ל או כרמלית כמו שכתט כס המ״ז ומ״א וא״כ זו כוונת
 לע״ב והרמנ״ם שהיא חלוקה מר״ה ולמה לא הביא זה הלב חוי״ט ולי נראה שמוכח
 שהמקורה עושה מקום פטול דאל״כ איך מתיל לאב״י ביב שהיא ק־־ור לשיוך מפ״י הביב
 סלא ממש מוציא מלה״י או לרה״ר או לכל הפחית לכרמלית רק ש־א פייכתי היום לא

׳ ולא בעור לכן לא אאריך: מ  מ
. ולי נראה להא ל ״ כ ׳ משום ללפעהים ע ק ט מ״א תוי״מ ליה. גבוה עפרה ט ר  פ
 לא בשני כנין איירי כאך לק כל גנות הפיל וכמו פמ־קלק רע״ב לאם מלוק
׳ נמצא ה״פ לאם כל גגי יעיר שייך כגובה לק איזה מהם גבוה  מהן ט׳ ממנו לגגין ט
טה ואס כל גגי הפיל מוץ ואיזה מהם כמוך מכולם שייך  מכולם אז שייך לקרותו ג
 לקרוסו נמוך וק״ל: שם מוי״מ ל״ה ולא לכלים פי׳ הרב והביאן לחצר עכ״צ וכך לפון
ן ו  רש״י והאמת קאמרי לאפי׳ בפילט ממיל ליש אנל יטל למצוא אפי׳ בלא מילנו ע
 שהוציא מן הבית לרך מלבוש אינו יכול להוציאם לחצר אחר בילו וק״ל: מ״ב מוי״מ ל״ה
׳ וכן 'בלאה לבלי הרב עכ״ל. לכאורה הלא הרב בפי׳ אומר כמעקה  גג גלול ט
 שסניב הגגות ונלאה לכאולה שהוא מ״ס וצ״ל כמעקה אגל גאממ הלץ עמו שאיכו פ״ס
 וגאמ׳ שחיילי שאין כאן מטקה לאם הי׳ כאן מעקה הי׳ לה להמשכה לומ׳ המו בחצל
 מצר גדולה שנפרצה הל״ל ג״כ הכי גבי גג שנפרצה. ועול כשהרב ל״ע שי׳ גבי חצל אבל
 אס נפרצה בשבמ הוי לי׳ לכמוב הלץ כן גבי גג אלא לע״כ דאין כאן מעקה רק גגין
 מלקין לק הגיפופץ הוא מפום גיל אסיק וכמי שמוקים הגמ׳ בין ללב בין לשמואל ע״ש לק
 ש*ייך שלא יהא הגג טלט לחוץ נהצא כפגג גלול סמוך לקטן אז מקום שסמוך הקמן לגלול
 אץ שם גור אסיק דהא לא ניכל המחיצה מחמת סמיכית הקפן לגלול והוי שם מפרצה
 וזהו מאמי הרב כמעקה ולא מעקה ממש ומ״ש הרב כנץ שאיך הפרצה יותר מעשר פי׳
 הגג קמן אינו רחב יומר מעשר שזהו הפרצה כל מקום חינורו לגדול נמצא לעולם הוא
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ק איזה או זה ולהורות זה שיגה ה&לל כך ׳ והקשה המגיד כו׳ עכ״ל. ונראה לבאמח זה דלאגפטסאמד אילפ הכל שנצערך ללמוד כסדר י  5רק ד מ״א מוי״פ דייה טל הצית ט
 שאכןול אחל מצות לא נזכל במשנה רק ממילא שמעת מדאמר עד מצומ מלוי נלאה לי ודוק: מ״ה שחטו שלא לאוכלי! פיץ כתי״ט משכה ה׳ ד״ה שחט! שלא לשמו ותימה ללא
 במנהג וא״ב יטלין לומל לאפש׳ גחנ הסוכות נמי אחל חצות אסול משוס פלדת סיכה פליך לה נלישא עכ״ל המהלש״א. בגמלא הקשה ג״כ זה ותירץ בפלמא בלישא אם שחטי לשש
 ולולב והא ללא כהני בסוכות כמיקודם מצות כמו בפסח כ״ל טעמא רנה דבשלמא נע״פ שלמים אז מקן דלא חייב אטמי לפסול שלמי׳ כמו אנומר לפסיל פסח אבל שלא לאוכליוהום
 זמן ביטול חמץ זמן המאוחר הוא קיד׳ חצית פעה ששית לק נהגו שלא לעפות אפילו קולם הכל פסול פסח מחיל׳ הי׳ פסח והיום ג״כ פסול פסח פכ״ל פי' לכותל• פשמ הוא פל יום

:  מצות משום פכרמ ביעור מםא״כ הוכה ולולב זמנו כל היום לכו לא נהט כלל מצומ ט״ו ומתל של שלמים הוא על ליל ש״ז לשלמים נאכלין לשני יע׳ ולילה א׳
וט׳ מימה פרס ז מ״ב מי״ט יקמיץ אמ מקימו וטי• ואין צ״ל קליפה ובמילה וכוי. פילו׳ שכ״ש  לחפון ומיץ מה שאכתוב בחולין פ״המשכה ג׳ וק״ל: מ ב מוי״ע ממקום פכלו
׳ ולולי דגלי המיס׳ היה נלאה לומר דגאמת המכבה באה לאפמעינן שהפירומ שצריך לשריף הקציפה או הנטילה: מ״ו מי״ט ד״ה נעמא הקהל ולשון תמוה ט  צלי״ ו
 חייב לבעל אבל באמת לא שכאן חדא מפני המחלוקמ וחדא דלמה יגער כאן הלא כאן וכוי מראה דה כי שימול הלשון שאיו פסח כדמה מפני המימאה פי׳ זה שאינו •אלא
 יש לחיה לק פהפ־רומ נמחייט בביפיר ואסור לאוכלם אבל באמת יבטל כשיחזור למקימי בטומאת מת אבל בשאר טימאו׳ אפי׳ כטמא קהל איכו בא גמומאה כמו שהוא בפרק ע׳
׳ היינו כפדעמי לחדל וכמו פכמנ לט״כ הוף משנה ל׳ ומה שכתג הלב תי״פ שנפרק מ׳ מפנה א׳ ג״כ כתב כלשון הזה מ״ש היימי  להא הא פכימנין עליו מימני מקום ט
 משגה א׳ כמצא אץ כאן מחלוקת שכמה אכשיס יש להם פילות ואיכס רוצים לאכול יכול לומר דשם הכי פרושי בשהפסח כדמה משום המומיה להייכו שהוא נדחה אצל הזבי׳
 אותו המין ומילה היאוהלפומ נתונה: מ״נ תוי״ט אין מוכלין כשטעונ׳ מיה׳ כ״ש וא״כ וט׳ אבל באממ גא בטומאת מת אבל יומל נראה ששם היא מ״ס וצ׳׳ל כשאין הפסח נדחה
׳ ונלאה עוד מפני העומאה פ״ש: ס״ז מי״מ ד״ה ואח״כ נודע וט׳ הא לכממילה אבל בדימכד מלצ׳ ט ד ולי היה בלאה ו :בא״ ט׳  ע״כ הכא איירי שטעינה קצת וא״כ סיפוק לי׳ ו
 לומר דיטל להיות שלקח כיפלאצ מעימ ועדיין הגוי לא מפך והוא צועק על הבהמה כדי וכוי כהה גמגומים יפ באן חדא דבאממ דהרמב״ם בפרק ב׳ מה׳ פ״מ פסק כדימנ' הן
 כמלך אל הגוי ולרוב פוסקים והלכה כמוחם לא קנה הנכרי כ״א כמשיכה רק שאעפ״כ שזרקו שוגג הן מזיל מרצה אבל בפרק ל׳ מהק״פ פסק לאפי׳ בליפבל אס נודע לו קודם
 מכי לקח זוזי היפראל איסמליק לי׳ כמו הדין כ:לקמ הישראל שדה מעט״ס ונתן לו מעות זריקה אס זרק לא הורצה וכבר הקפה זה הרב בעל לחם הפנה פל הרמב״ם ונשאר בצ״פ
י ולוי הפקר ואינה בהמתו אבל מפום מחמל חייב כסברמהדץ וכמ״פ התי׳ימ: שם תי״מ ואיך מפום איתם הרב תי״מ לבאהת כאן זרקו לכסחילה דהא לא נודמ לו מל אחל זריקה  ט
. עיי׳ בע״ז לף מ״ו במוס׳ ל״ה וגם מה שסיים אלא למרצ׳ להמיר לס לזרוק כפלש״י כאן לא פייך זה להא כבל זרקו ׳ ט ׳ אלא וודאי ללא הי׳ בגירסתס ו ט  ד״ה בן בתירא ו
 אלא תורמ בהמה גסה מאי היא וטי פד גמירא נמצא הברייתא שאמר פס בדף הנ״ל כהכשר כנ׳יל ורש״י פירש שם בערן אחד מ״ש וכאן היי לו להרג הי״מ לסייס כמו שסיים
 דפליגי רבי ובן במילא איירי דווקא גסים המיוחד לרטכס אדם ועל זה פסק שם ר״י הרב רע״ב דהרצה לטנץ דפטור מפסח פכי ואף פיפ מוד אוקימתא בגמרא דה״ה שמדע
׳ סובר אפי׳ לו קודם זריקה חרא דפל״פ הי׳ לו להרב מיי׳ע להביא זה ועול דהא אליבא דהלמב״ם  הלכה כבן בתירא ושפיר ראה הרמב״ס הגי׳ ופסק p אבל בן בתירא בהשגה ע
ט תי״מ הפסח שיצ׳ וכו׳ אבל אכן קיימין בי״ל  במיוחד לעופות בזה לא פסק הרהב״ס טותי׳ כסבלת התי״מ משים דשם גופי׳ אמל ל״י שמביא אז דווקא ואח״כ כולמ ולו״ק: מ
 בן כמירא ור׳ כמן אמרו דבר אחד והפ״ה לא קפה מל ל״י הלא אמורא צריך לפרש וכו׳"ואף אס הי׳ איירי בליל ס״ו האיך אפשר לפרוף מיד הא אין שורפי׳ קדפים גי״ט
 דבריו ואיך פשק התם סתם כבן בתירא ומכל למעות אפי׳ במיומד למופומ דהא פירש אלא וודאי היא מ״ס גפירוש הרמב״ס: מ״י במפנה מל פשה עשר להיות כשגס וט׳ קשיא
 ל״י לכליו במסכת שבת לבן כתירא ור׳ נמן אמרו לבר אחל וא״כ לית הלכה כבן בתירא לי למה לא פריך הגמרא א״כ הי׳ יוס ח׳ של פסח ביום ו׳ והא לא בד״ו פסמ וי*׳

 במיוחד לעופומ אבל כברייתא שמולק פס לבי כסבר׳ הרח״פ שם דווקא במיומל ללכינס להנהלה לוהל הא מני אחליס הוא כמו שמניא כמה פעמים בש״ס :
ה לא אוכל להתאפק למה הוקי הנמלא ׳ והי׳ צריך להביא לכאן הברייתא פם המיס׳ שרמזתי לפיל רק קצרה פרק ח מ״ב שחט גדי ומלה יאכל מן הראשון מ  אלם פסק טמי
. וגם גרא״ש במסכת ע״ז שם מביא אמר דווקא במלך וכו׳ ומה צריך כאן לטח לדין בריל׳ הלא הרב אמר לי סתם שחימ עלי ן ט  היריעה וסמכתי על המעיין ולדעתי הוא נ
 ר״י הלכה כבן בתירא: מ״ה תי״ע וב״ה מסירין עיין כל זה הדיבור פד לבסוף ולי נראה פגם פסת ודאי לא היי טונת רבו צשחוע לו ב׳ פסחי׳ וא״צ תיכף ששחמ הראשון אז הוא פסח פהלי
 הר״בירש״י סבלי טפס של היריפלמי שהלי הר״כורש״יגתט מפס למה נהנו שלא למפות סמך פליו וא״כ השני היא ככדי ואף ברש״י ממפיס זה במתק לפון אעפ״; הוא רחוקימהדשת
 פד חצומ דאי משים קלב] אינו אסור אצא ממצות וכסברת הירושלמי ומשום דפאגי פסמ ואממפרש״י ומיששו׳ והלמב״םוהר״כ והרב תי״פ טלם מפרשים כן אבל לי אימ עולת על הדפת
 משאר קרבנוס לזמנו ממצות ולא קידם ומפתו הר״ב ורש״י לתירוץ זה של ירושלמי ודלא ותורה היא והרשות כשונה. כי לולי דבריהםהיימי אומר שהמ גדי ופצה קאי למעלה דהיינו
 כפי סברס הרב מי׳׳ט ולכן נמנו מעם לזה המקומות שנהגו שלא לעשות אפיי קוד׳ חצות שלבו אמל לו שחוט גדי ופלה. ופל זה מקפה הגמרא שפיל והמציא אין נמנין כו׳ לזה נמנה
׳ כמו לכל א׳ מהטעמים וא״ל למה  דהיינו כל היום מפום שלא יפכח גיטור חמץ וט׳ וא״כ לפי תירוץ הירושלמי קודם מצות את עצמו מל כ׳ פסמיס ולהט משני הגמרא במלך ט
p ׳ לא״כ פפישא כי יאכל  אינו אסור מחמת קרק וא״כ אדרנה סגרת נ״ש דוחק למילף איסור מלאכה דשארי ימים מקשה הגמרא דילתא איירי שלא אמר לו רכי רק סתם ט
׳ זה ודאי שגם נעל ג׳ ט : 0״ה מוי״ט ד״ה והזגה וטי וטוכל בשמיכי ו ׳  מינים שהם אשלים מחמת לתא דידהו וכאן איני אסור רק החהת שהא ישכח כנ״ל וא״כ הראשון ט
 טפי ניחא למילף מתענית שמותר לאכול כל הלילה ולא נזרינן כשיאכל כל הלילה על ראיות סיגל ג״כ גיוס שכיעי כמו שהוא כאן בנמלא ונכמה מקימות וא״ל שכוונת הרב
 היום שמא ישכח ויאכל גם ביום ה״נ לא גזריבן שלא יעשה מלאכי בלילה שמא ישכח מוי״ט שמובל בשמיני היינו ואחר שהביא הפסח וכדין האונן ומחוסר כפורים שצריכין
 ויעשה גס ביום וכ״ש הוא ומה המם שביום אשו׳ לאטל מחמת לתא דידי׳ דהוא מעני׳ מבילה קודם. ז״א דח״כ היה לו להרב מוי״מ להגי׳ ומביא קרבן בשמיני ומובל כשמיני ועול
 מותל לאטצ פל אור היום פשיטא כאן שאפי׳ ביום אין איסור מלאכה מחמת לתא דילי׳ לבפי׳ המפנה לא כתב הלמב״ם רק דיני זבים ועוד דלמה לא קשה להרב מוי״מ שבחיבורו
 לק מפום פכחה אז פשימא שהלילה מותר ולא רציתי להאריך מה פהי׳ קפה פל הרב תי״מ פ״ו מהלכו׳ קרבן פסח לא כתב בלל הרמב״ם שצריך טבילה אתל הבאת כפלמו וכאממ
 יסמכמי פל המעיין לכן כתבתי מה שכתבתי והבוחר יבחר ילו״ק: ס״ז תי״מ מחזירץ וטי זה הקפה הלחס משנה למה גבי אונן הצרי־ מנילה ונתן ממם אחר כבי אונן ותירץ במוג
 ומתייפב גם כן מה פהקשמי. ואפפר סברמ הר״ב לבהו דאיכא מרחא להושיב אחרמ מפס פ״ש ואני אומר עול לאי׳ להלג לחם מפני שלעח הרמב״ם שלמה כאן במשנה מ'
׳ ולמה לא מני ג״כ נמפבה ת׳ גבי רעל ג׳ ראיות •יאי סמך על מה  תחתיה כן מרחא להחזיר אמ ג1גלמה והלאי׳ שבלמה ואינה רוצה ליפב על הבצים לכן מני אונן מובל ט
 צרע״נ לא הוי לא זו אף זו ולאיזו ואצי׳ל זו לכן שניהם פייס ואין צריך פוס הג״ה בלבריו: שנפנה במס׳ חגיגה למה הזכיר כאן גבי ptf כמטלה אלא ע״כ כלפי׳ הרג לחם תפנה
׳ הוא נכון מאול לפי זה וקצרה היליעה להעמ־ק כאן הכל ואץ לי לומל אלא שמיים  פרק 1 מ״א סי״ט וזליקמ למו וכתיר־ץ אחרון כלאה לפס רמכ״ס וכו׳ וכן כתכ הלחם פ״ש ט
 משנה פ״ש. אנל לי נרא׳ שלפת רמכ״ס כתירוץ ראשון ללא איצמריך למתני והםשעו נפל כאן בלפיס וצ״ל ומובל בשגיפי אכל באמת אינו מסר כלל גשי׳ הלמנ״ס להלא
 מפום דהוו בכלל ואח״כ מפפימ ממיטת קמנות. והא לכמכ מפשימין אמ טלו יכולי' לומר כתכ כפרואה ב׳ צריך מנילה ניוס ז׳ אזי פשיפא שצריך מכילה כשראה נ׳ רק היסיף שמניא
 לקאי אחוצ לזה הכל שם במפנה י״ד ומפכה מ״ו הכל מיירי בחול ואח׳׳כ מן משנה מ״ז קרק קאי פל מביצה דלמיל ודוק כל זה: מיו האוכן וט׳ אץפוחעיס פליהן בפני פצמן
 ואילך מתמיל כמעשהו בחול כך ממשהו בשבת אם חל י״ל נשנת ומכאר כל ליני פנת וא״ל א״כ מפמע הא פל יחיל שאינו האלו שוחמ וא״כ היה סתס ואס״כ מחלוקת כמשנה
 וכתב משנה י״ה מה שדימה שבס כמו שהוא כאן ממש במשנה וא״כ לפי תירוץ אחרון של ז׳ ואין הלכה כסת׳ ולמה פסק כרני יוסי יי״ל כפני עצמן דהיינו שיש כמה אומים או
' כן כתג הימכ״ם ט׳ כתב הרב ט ׳ יק״ל: מ״ח תוי״ע ד״ה איכן מובל ו ט  תיס׳ קפה עכ״פ על הרמב״ם שהוא פוסק פשק הלכה למה לא כתב שהםפמו ג״כ דוחה כמה מפקחי גל ו
 טבת ואין לומר שסמך על משנה י״ד הכ״ל שכתב ומפשיטו כולו ומשמע גץ גמול כץ פרק י״נ מהלכות אטת המומחה. ולמה.לא הביא הרב ת י״ע הפעם מה שכתב פ' ו׳
׳ בשם הלמס משגה  בפבמ כסיל׳ הלב מי״ע והלב לחם משנה א״כ למה כתב לומה שמימה הלא ג״כ במשנה מהלטת קרבן פסמ פל זה ונ״מ גדולה כמו שכתבתי פם נמשכה ו
 י׳ל כחם שוחטו וזורקו וממחה קרבין וכו׳ אלא ע״כ זה קאי הכל מל מול ומ׳׳כ כאן ללמעס זה היה מחוסר כיפורים ערכ פשח ג״כ צריו טבילה והרי הרמנ״ס בפ״ו הנ״ל צא

 כשבת צמה לא כתב בגס הפשט לוחה פבת אלא מ״כ ס״ל כמו תירוץ לאפון של מוספות הצריך והכל רמזתי לעיל בפס הלחם הפנה:
׳ כפהפהמ נלחה מפני המימאה עיין  דפד החזה הוא ככלל הקטל חלנין ומפס ואילך שקיל נבלזי דהיינו ממיטת קמנות וזה פרקט מ״ד גברפנורה ל״ה אף פל כיאת ט
 אפי־ שבות ליכא כמו פכתט התוספומ בשבת דף קי״ז א׳ ע״ש לכן סתס הלמב״ם ולאיכםב פ״ז מפנה ו׳ מה שכתבתי שם בתויי׳מ שצ״ל כשאין הפםמ נדמה מפני הטומאה:
' אלא פתי כתות כו׳ ולי נלאה ללא קיצר  ג״כ פאינו דומה כמו פסתמה המפנה וכתילוץ א׳ פל מוספות הנ״ל ועוד דאס ילצה מפשי' מ״ה תוי״מ ד״ה ופסח לולות ביהנ כל שבמה ט
׳ כמ אחת ממילא ממקום  כליל׳ ולכן צא זכרו הרמנ״ם והה שהוכיח הלחם הפכה להא כתג הלמב״ס כמעשהו בסול אלא אמל ממקיס פלוני מל מקום פלוני כמ אחת וממקום ט
 כך מעשהו בשבת משמע דדץ אחל להם זה אינו דהרמב״ס כתב ממש לשון המשכה פרק השני מד סוף הנטל היא כת שלישית מאל״כ היה לו צהירופלמי לומר וממקו' פלוני ער
 ה׳ משנה מ׳ וכמו פפירפ פס הלב תי״ס בשם הלמנ״ס ועוד שאפילו מאמר שמפשימו טלו סוף הנטל כמ אחת וק״צ: מ״ו מוי״מ ד״ה שתמורה הפסח כו׳ ואפילו אם נפרש אחר
׳ והא  קאי אשבח ג״כ הלא באמת מפשיטו גשגש לק טלו אגל [לא] בחתיטת קמנוס וכמו שהוא אלבמה פפל בניסן כו׳ נ״ל לפת לפ״י והל״ג כזה הפי׳ דהיינו אמר י״ל בניסן ט
 לשון הגמרא והמפנה כך כתב מהש הרמנ״ם כדרכו וקצרה היריעה ודוק בלמב״ס כי דהקשה הרנ תוי״ש למה לא עכל להקריבה גי״ד עצמו נלאה מפום מליה השלם כו׳ דאסור
ט׳ ואשפר לומר מעם להקליב אחל תמיד של בין העלבים לק הפסח כמו פמפילפ בפ׳ הי• השנה ג' ובאמת  נראה כמו שכתגםי ודוק: מ״ג תי״מ במרוגה וגפימאה לא ידפנא ו
 כי וודאי כרישא הוא הסדר דהיינו מול ומהרס היינו משום דחי׳ שאין צריך לדחוס שבח נראה דגם חגיגה עצמה היה צריך להקריב ר\דס תמיד מטעם הנ״ל וא״כ הלא לכל
ד מטעם  ומומאה ומרובה הוא מפס שיהי׳ לי באכילת פסח רק שלא נטמה שה״פ או בחול או האמת איירי אחל שמימש הפסח שאז קריבה שלמי׳ ואז אי אפשר צהקליבה ט״
 במהרה או במועט וכמו שנשמר מזה הר״ב ורש״י כמו שכתב בפצמו הרכ תי״מ וסיפא אימ שלמה הנ״ל ולא קשיא ג״כ פ; זה קושי׳ הרג תוי״ט והלא לא ילמ ר׳ יהושע לפרשו זהו קשה לפי
 כל שלשמם דהייט בשבת וגם במריבה וגם במומאה לכן תכי כסדר שבת ומרובה ומומאה פירושו דהיינו אחר שחימ׳ הפסח אבל לפי פירושי אף שחם פמע רבי יהישפ שלאחר י״ל קרב
 ואי קאי שכל שלשתן צריך הוי לי׳ לפנות כסדר כו׳ ברישא להיינו שבת ועומאה משום דחי׳ שלמי׳ אעפ״כ לא ידע לפרשו ואינו נ״מ אס שמע או לא שמע ורש״י והרב פי׳ לפי האמת
 וט׳ אלא או או קתני ומשוס אחד שאירע לו אינו מגיא חגיגה לכן לא אכפת [צי׳ שימי] כסדר צמשקנא לאיירי אמר שחיטת הפסת אז ע״נ£ קליבה שצמי׳ דווקא לאx י״ל ולוק היסכ;

 פרק



ח ט י ר ה י מ ע  חידושי סדי ש
 קרבכות הצביר זה אלו ככלל מומר וכי הלמם ולמם הפנים וה״כ מגי שם בפי׳ אכל המולפ
 צא נזכר כצל לכן כמב הר״ג: שם תוי״ט ל״ה ממצד׳ בומל חנם וכו׳ וא׳׳ת ומ״ש הכא לחיישיכן
ע ר  פכ״ל ולי נלאה לבשלמ' שקניס כצ אשה יודעם שבשקל שלה לא יכלו צקטת אפי׳ ק
 אחד ופפימא עם נסכיו ועול כי שמא שקל שלה לא יקרבו כלל רק ילך למומרומ ויעשו
 מזה אממ המיס וסוהומ הפיל ומגדלים כדלקמן ממכה כ׳ ולכן מכל אלו טלאי ממסלם
 יפה אבל כאן שהוא לק קלג משלו לגלו וטלאי יקרב אז למוש שמא לא ימשיס יפה ויש
 להעמיד ג״כ זה במילץ הלב מוי״פ וק״ל: בא״ד וכן פסק בהבמה ללא כו׳ ואין אני יולע
 מנץ להלב מוי׳׳מ דדכת הל״כ דהבעס בהפקל קני אדלבה הלא כסב הלב כפשמלס מנם
 והביאם משמע דווקא בהביאם אבל הבמה צא ומה שמקשה הלב מוי״מ לשלוחי ב״ד יביאו
 אין ה״נ כשלא היה השומל מביא אז באממ יכול לפמול לכ״ט דהבעה לא קני לק פלוגתיים!
 באם פמביאם כשומר ואז קנה ובזה פליגי ל״י וחכמים לדעמ הרב לע׳יכ: פדו הוי״מ ד״ה
ס במפנה י י  והיו בהן טי׳ ותימה דבמשכה מ׳ וכו׳ ונראה דמם הרב רע״ב להא הרב רפ״ב ג
 ח׳ ר׳ אלפזר והיא נירסת הראכ״ד כמו שכתב הכ״מ כפ״ה מה״פ פ״פ וא״כ הרי לדברי
 הראב׳׳ד פ״ש שמפנה ח׳ הוא אליבא דר׳ יהופע אבל צר׳ פקיבא שהובל כאן כלי אליפזי־
 אז אין צריך להקריבן דווק׳ עוצות רק שהם ימכרו לצרט המין ודמיהן יפלו לבדק הבית
 ור״פ סבר כאן שהקדש מסחלל על המלאכה וע״כ הוא הקדש כהיא לבדק הבימ דוודאי
 הקדש מזבח אינו מתחלל על המלאכה לכן כתב הרב רע״ב קטורת יימס פמכים וסלתות
 דלר' עקיבא הם לבדק הבית כו׳ לכן יטל לימן לאומנים בשכרן והן חלקן רק שצריו
 למוכרן צצרכי המין וזה לא צריך להזכירן דהיא אליבא דכ״ע וה״ה בהמה לדברי ר׳ עקיבא
 שסובר כר׳ אליעזר פהם לבדק הבימ יכול לימן לאומנים בשכרן רק זה מוכח המשכה ז'
 שהרי ר׳ עקיבא אמר בפירוש כמו ר' אליעזר פהם לבדק הבית רק לע״ב אתי צאפוקי ממשנה
 ח׳ מ״ל לכן הזכיר יימס שמנים וסלמומ אהמ דהמפנ״ איירי בקמורת כמו דאמי הגמרא
׳ ועוד  נכליתות לק לפ״ב אמל שלל׳ עקיבא ששובר כל׳ אליעזר כו׳ אז מהא גיימת ט
ם נ  בהגמרא אמר שאי אפשר שיהא רק ביינות או לק בהמה אבל יכול להיומ בקעולמ ו
 ביינות ובהמה כו׳ עיין בהלמב״ם ובראב״ד שם ותבין פל נכון ודוק: מייט תוי״מ ד״ה ואם
׳ וכלאה משום דכבל הניא הלמב״ם  החמיץ יין וטי ולא ילעמי למה לא זכרו הרמב״ס ט
, מפכה ז׳ ופסק שם כל״י א״כ  שה גהשכה ש׳ ההספק הקנים מספק הפסולות והוא בפ׳ ז

ס הלב לע״ג שם למד מזה פ״ש:  כ״ש הכא גבי סילמ שאין פלוגסא נ
 פדל! ה מ״א תי״פ ל״ה אלו הן וכו׳ ויש לתמוה וכו׳ פיין נהס' יומא פ״ג משכה אחלוכה
ט׳ ולי  כמבתי ישוב על זה: שם הי״ע ד״ה p בכי יש לתמוה פל הל״ב ו
 אפשר לומ׳ דהשגמ הראב״ד הוא משוס דמלשון הנמלא שאמר חביי מריש ה״א כו׳ כרחכן
 משמע פלא ראה הירושלמי ואמר מחמת סכלסו לאס לא הן הלא הי׳ לו לאמרי נשם
 אומרו ועוד במאי דמה במאי שנא הביא הברייתא דיומא למני טון לשמענא ולא פול אלא
 מליקה וכו׳ אמינ׳ מאי פקיעה כ:דא היכי מוכח מזה דהלא שם הי׳ לוקה זה המהונ׳ על
 הפייסות לרמאי שהוציא שני אצבפומ פ״ש והיכא מוכמ מזה פין גבי הכ״ל הי׳ ג״כ פל
 הפקיעה להלקות פמא אעפ״כ הי׳ ממונה פל פסילות אצא ע״כ פלא לאה הילופלמי ואמר
 מסברתו. ואל מממה שנאמר שלא לאה זה הילושלמי מדא לאין אמולא צליך לידע כל
 הבלייתות ומהרות ועוד דהלא בתחילה לא דע הזה הברייתא ביומא אבל כאמת אם הי׳
 דאה הירושלמי אפשל לא הי׳ מולק אב״ עליו ואפשר שזהו כירושלמי בליימא ואהולא אינו
p יטל לחלוק פל הברייתא והברייתא דיומא אינ׳ מסייע לאביי בי׳ אבל אט שיודעי׳ 
 היליפלמי יש למ לפרש כמו הירושלמי וזהו השנת הלאב״ד. ומה פכתב הלב תי״ע על מה
 שכתב לבינו להלקומ הכהביס וטי לא דק לדעתי. איני מוכרח. אממ לרמג״ס בפי׳ נלאה
 נ״כ שהי׳ לוקי׳ לנהנים ג״כ לק בחיכוכו כתב גפי׳ ללוים. איל באמת לדעתי למה לא
 נאמר שלקו ג״כ אמ הכהניס שיפנו פל משמלסס וכי משוא פנים יש כדנל והא דתכי מם
 במפנה קול בן לוי לוקה הלא בכ״ד מקומות בקראו כהכים לוים והא ראי׳ דלא קאמר
 כפום מקום לשון p כהן רק בן לוי מפום שאף הכהניס יצאו כולם מן לוי לכן אמרה
 המפכה קול p לוי כך כיאה לי: מ״ב מי״מ ד״ה חיץ מבן אחיה וסימה דפמח׳׳ שעל
. אפפר.לומר דבאמ׳ שם היו שנים והא דלא משיכ להו מפום כבודם שאלו הי׳ פקר. ׳ ט  ו
׳ אבל בן אמיה ואלפזר אוצי היה ידוע לחכמי  וכלל זה במה שתני שאין עיפין ט
 המשני שלא היה רק א׳ אמד :מ״ד ואם הומירו הותירו להקדש. ויש לדקדק האיך פשו
. ולפי שכתגתי במפכה ב׳ א״כ אפשר לומר כמי הנא שפוד אמד ן  אמ הימיד שררה כממו

 הי׳ פמו ומפני כבודו לא חשכ:
ק 1 מ׳׳ג תי״פ ד״ה שפל הדלק וכו׳ א״א לכוונו וכו׳ ויותר היי לו להרג להקפות א״כ ר  פ
׳ ג״כ הוא כפר ׳ היו מפתמוים י״ד והלא ככלל י״ג ט ט מ ר״ג ו  צמה פל ט
נת הלב לפ״כ הוא שפל של לשכת הפץ  לשכת הפץ להייט ליל הפצי׳ אגל נלאה טו
ם אחל ע ׳ והיא פ  היינו שפר שהי׳ משמש ללשכת הפץ כמו שסיים ופל שס שתנניסץ ט
 ולא שהוא מפם מסף וק״ל: שם מי״מ ל״ה ופנים נמערנ דהאיך אפשר לומר שיהיו
ט׳ ונראה ללא קשה דהרי שם כשי כ׳ דמלוז  שפל האולם וההיכל ככלל פפרי העזרה ו
 משנה י׳ הט כל העזרה הימה אורך קפ׳יז וי״ג השמחוואומ היו פס אבא ייסי בן מר,
ד י״ג פעלים וא״כ הרי פי׳ הרפ׳׳ג שם וכן מפורפ במשנה פ״ה משנה א׳ לכצ ג  אומל מ
ל סוף י״א אמה אמורי כימ םבפורת וא״כ שפיר  הפזרם היינו מהתחלת פזרמ ישראל פ
 משיג שער אולם והיכל ככלל שמר העזרה ומה שהקש׳ משפר העליון הרי כתג הרג תיי׳מ
 בעצמו שלא נתפר׳ שם מה היי משמש ומי ץדפ צמה נפשה ואפשר שסי׳ צריך לקרוא כך
׳ שפרים לא היו נקראים על שם מעפ׳ ועל שם מקומם ג״כ למה ליתן להם שם  אבל אלו נ
'  וכי סכיא שמס פפל אולם שפל היכל ומה שהקשה לרגנן אמא• קא ממפפ אלו ג
' וא״כ לא משט ׳ שפליס המ כעזרה ולא אמלו כל העזלס ט ק אמרו ז  שפטם דסא לג
 אלא מס שבפזלה ממש וגס מה שכת: לפי המוס׳ אף שנאמל כסבלח המוס' אעפ״כ למה
 ללבכן לחשיכ הואיל ואינם מטוניס כבגד י״ג השתמואית דלהם הוא מפני י״ג פלצוס ולא
ל י״ג ג  מפנו שמר אולם והיכל לפי רוב פפיסותם אגל אבא יוסי בז חנן משבס מכוון מ
) לעתיד , ׳ קשה צפי פי׳ אברגכאל מה(שיסי  הפחמואות ומה בכתב שנראה לו שהיו ג׳ גמערג ט
ו ״ נץ שני שנגר מבלו פ נ  כי אז יהפוך אל העמים שפה ברורה מפפו מכ״ש שהי׳ לחשוש נ
מ י ז  בבית לאפון ואש הי׳ י״י""* שהיו ב׳ גטתל העלב אז היינו אומרים שכן הי׳ ג

* נ כ • 

 פרק י מי׳א ערבי פסמים כוי הא דלא תני ערג פסמ כלי לכל> עלב פסח
^ וכאן הנן  ראשון וערג פסח פני אח״ב מצאתי p בתוספות: מ״ד תוי״ע ד
' שאלני חכם אחל הלא זה השאלה לא נזכרה כלל כמה  ;־שואל וכו׳ מה בפתכה עכפיו ט
 נשתנה וזה השל השבתי לו דהי׳ קפה לרפ״י למה מכניס בין הדבקים אס אץ לעת בבן
 אביו מלמלו הל״ל וכאן הבן שואל מה נשתנה וכו׳ ואמר הסיום הל״ל אם אין לפת נבן
׳ ופוד כל השאלות שהן פואל מניין יולפ הכן זו השאלה הראשונה כבכל הליצו׳ אכו  ט
 אוכלים ח:!ץ ומצה פי׳ כשאנו• רוצים אוכלים או חמץ או מצה שמא הצילה הזה אביו רוצה
 במצה וכן ככל הפאלוס דוק מעצמך לכן פי׳ רש״י וכאן הבן שואל פי׳ הפאלה של הבן
 הוא לק מה פלואה פהזגו כיס ב׳ קודם אכילה וסו צא ומפרש המבכה אם אץ י לפמ
׳ ומסיים ׳ אז אביו מלמדו ואומר לו אביו הלא יש כאן כמה שטיס שבכל הלילו׳ ט  בבן ט
ט׳  המפנה ולפי דעתי ט׳ הכל מבאר לו אביו ודוק: מ״ה מוי״מ ד״ה מצה פל שוס ו
׳ לי כלאה פטינ׳ הריין לממל דהייט יום שפה ספר היו  ייימח׳ היו מומלין במלאכה ט
 מותרים לאכול חמץ והיה להם להחמיץ ביום מ״ו כדי לאפות בדר־ למחר ואי קשיח מאי
 אמר למחר מותרים הלא אפיי כהיום מותר (במ״ה) הגפ עצה־ אפי׳ במ״ז מומי כהיום
 לאפות אלא הלין האממ אמר כמו שמוחל למחר במלאכה כך מומר להם לממל יוס ע״ז

 לאכול חמץ ליק כדגל ותמצא כדברי וק״ל:

 מסכת שקלים
׳ וכלאה ללא למי לבבשל  פרק א מ״א תי׳׳מ ל״ה ופל הכלא׳׳ וט׳ וממי׳ לי והלי ט
 במצב אינו במל רק המפם אבל באמת אס נמפרב ממיכה בשל בחלב אזי אפי׳
 יש רוב מן המולה או שפים ג״כ הוי הן המורה במין באיכו מינו אזי במל רק העעם אבל
 החתיכה הניכרת הן שהיא גבינה בשפי׳ חסיטס בשל או בפר בסי הלב אזי החמיכה לפי
 הלץ נשארה באישורה לק מעם הכפלס בעל ואש נתפלב למשל לושב של חלב בלועכ של
 בפי אז הוי איסור שאינו ניכר אבל כאן בכלאי׳ •הוי איסור הניכר כשזורפ למפל חמים
 בשעורים לכן לא שייך בישול. והא דמצא הרב התי״פ קישית התו׳ בתוספות הקפה דלמה
 צא נאמר בבש׳ בחלב דאפי׳ אינו ניכר רק הממס לא יבמל מחממ הסברא לכל חד
 לחולי׳ שרי ומפני שיש קרא פל זה. אבל מה שמקשה הרב ליליף מיכה זה ודאי אי אפשר
 צמיליף ששם האיסי׳ איבו ניכר וכאן האיסור ניכר וא״צ מה זה כא להמם דאם כל חד
 להודי׳ פלי איט נמל אנל הה פאחד אסור בפני מצ«ו אזי גמל ואס מין פלא במינו אזי
ן בשל שחומה ו  באהמ האיסול אינו במל בצל דהרי מכירי ובאהת בא להעמ הין בהינו מ
 בכפר מריפה וכלומה. ואין להקפומ להכלל הנ״ל להרי אם נתערב חלה או סכומה מין
 כמיט במוצץ אפי׳ הכי במל אף פאץ האיסור ניכר ולכאורה זה ניחא לפי סברתו פמשי׳
 שאינה ניכר להכי בסל אבל לפי סברמ הרב תי״ס קפה אפי׳ לפי התוספת שהשני בכפל
 במלכ יפ לימיל יא״ל פפס נ״כ יש לימוד פכ״פ היה להם להקפות ולפנות אבל זה אינו
 דככהן איבו צריך בימיל לשניכם פרי לו ולישראל גאמת מלא לאיסולא להייכו חלה או
 מרומה ולהט פייך נימול. ומה שכתב עוד הרב תי״מ ועוד תימא דמשכה שלימה היא
 דכצאי זרעי׳ אשר׳ טי ומומלץ באכילה׳ לא הבנתי ממיהתודהה בכך פהס מוחרים באכילה
כ הוא עצמו באותו דיביל אבל למאי פאסלה מולה דהיינו מ ט  הלא פל זה יש לימיל כמו פ
 •לזרוע ולקיים פל זה אמרו במל ברוב או איזה שיפור פיסי׳ ־משים הסברה מילי לכל חד
 בלמולא פלי לזרוע ולקיים וט״י מעלובות נאסרו לא שייך ביטול יצ״מ: מ״ד תי״מ ל״ה כל
 כהן כו׳ וכן בהליא בירוכלמי וט׳ הכה אעתיק לפניך לפון הירושלמי שקלים לף ג׳ ז״ל
׳ א״ל כאן כשהביא ב׳ שפרות אבל לא ט  אץ ממשככין אמ הקמנים א״צ הא למבוע אץ תובעין ו
 הביא ב׳ שערות צא כהדא אין המשככין עד שיביא ל פמרומ ע״כ ולכאורה הולך על לרך
 הרמב״ם אבל מראה איך הוא מגומגם מאוד והיה צריך להגיה שנם מראה שם בדף הנ״ל
' הא לתבוע אין מיבעין הכא את אמר מובמין והנא את  הלכה זיין ;״צ אע״פ שאמרו ט
. פי׳ זה קאי ל ״ כ  אמר אין תיבעץ כאן כשהביא ב׳ שערו׳ כאן כפלא הביא ב׳ םפרוס ע
׳ אם שקלו מקגלין מידם משמפ דוק׳ אם שקנו  אמפכה ה׳ אע״פ פאמרו אין ממפככין ט
ץ אבל תובעי׳ ומשני כאן מ פ מ ׳ משמע אין מ  אבל אין תובפץ אוסם ואלו במפנה ג
 כפהביא נ׳ פעלות אז תובעץ כוי ע״כ לפי זה דכלי הירופלתי סותרים זה את זה וגם
 קשה פל הרמב״ם שכתב אפי׳ ממשכנים רק מי יודע איך היה הגירסא לפני הרמב״ם כאן
 ולעיל אבל בדפוס שלפנינו דפוס אמפמלדס כלפס על הירושלמי ללפיל בצירו אבל לא הביא
׳ פל׳ל א״כ פי׳ אבל לא הביא  ב׳ פפלות לא גדא ולמשכן אין ממפככץ אפ״פ שהביא ט
׳ א״כ לא יש סתילה בירופלמי כלל וא״כ ט  ב׳ שפלות לא בדא פי׳ אפי׳ אין תובפץ ו
 לפי זה דברי הרב רע״ב נטניס מאוד שכן מפורש הכל בירושלמי לפי ני׳ הכ״ל ומה שיש
 לדקדק פל הירושלמי הלכה ז׳ למה דייק מסיפא ואם נסנו מקילים מידם משמע דאין
ה איידי  מובפין לוק מרישא אע״פ שאמרו אין ממשמין מפמפ אבל סובפין נראה ח
י קמני הכא ג״כ אבל מסיפא דייק שפיר מ״ל ופל פי ט  דבמשכה ג' קמט אץ ממשככץ ו
נ במשנה ג׳ ד״ה שונ איבו פושק יש לתרץ לפי דעמ ״ ם מה שהקשה הרכ תי״ע פל מ  זה נ

 הר״כ רק שקצרה היריפה לפרש דוק מסצהך אם תבין:
ה ג ג ש ) ׳ ט  פרק ב ם״ב מי״מ ד״ה ממפו׳ הקדש וט׳ אבל מזיד כתפילה לא אתפרש ו
 ממני דעת הרב איזה הפילה יש גמזיד אמת הלמכ׳׳ם כמ׳ כריש הלטמ הפילה
 למעילה ממ״ב לפלס הקרן ולוק׳ פ״ש וכאן פ״כ לא מיירי מקרן דקרן מאי מצוי קרבה
 הגההה אפי׳ לא קרבה טלאי האיך ישמור פצמו מחצי השקל בשל הקלפ אדרבה םשיפא
 המלא נקרגה הבהמה והיה המצי שקל הקדש וכהיום נתן להקדש ונשאר הקלש כמו שהיה
ס איל קרגן  פשימא שחייב לימן מצי שקלו אלא פ״כ מפל גשוגנ וחייג חיספת מומש ג

 מעילה לזה נקרא משילה גהקדש וצ״פ:
 פרק ד ש״א מוי״מ ד״ה וכל קרבנומ צבור וט״ ועיין מפנה ת׳ פרק שביעי «יץ שם
 ולאי לעת הר״כ ללא לאמויי קעזלמ גרילא לא״כ הל״ל למשכה לשטמ כפי׳ קעור׳
 v3fl להאריך וצשנומ כל קלכטמ צטל לק הר״ב כמב לאמוי:קמורמ מה שלא נזכר כל'
 גמפכה אגל הא דמגיה שם גפ״ז משנה־ ה׳ כגר הכי פס במשנה בשילוש וגם צריך פור
ם למס הפנים וטלם בכלל כל ס פומל וכ׳ כנשים פם שתי הלמם ולבונה פ  להביא כנש פ

 מועד ת״א נד
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ה יפנה קלב פל ממ־ י אגל מ ס ׳ דמה פכמג בשקלים לאו דווקא אלא אגב גלרא ו ט ו ל מ ו  א
 שכפי׳ כתב ואין הלכה כר״י כמו שהביא הרב חוי״ט אגל מיין גפ״י מהלטח תמידץ שהרג
 לחם משנה חילץ ללא ספלי אהדדי ובכאן פסק כאן רלא כל״י ובפמידין כל״י ונם מה
ן שם כפ״כ. י י פ י  שכמב הלב חוי׳׳ני והלין פמו וטי ובפי׳ג מהלטת־מפשה קלגנות פסק ט
 מהלטמ ממשה קלבנומ כלחם הפנה דג״כ לא קשה אהדלי פ״ש הכל: מ״ז תוי״פ ופל
׳ ואינו מוכלת ואס הי׳ צריך לפמול גס פל ט  הקינין וכו׳ וצריך ליהל לתקנת בניאים ו
 קרבן יחיל למה היי להם לתקן נשלמא קרנן תמיל הוצרכו לתקן כמו שכמג שם לפ״ב
 דאי אפפר לכל ישראל לעמול אבל קרבן יחיל יטל לפמול על קרננו לכן נראה לכאממ׳
ב  פל קרבן ימיר אין צריך נפתול לק פל קרבן ממיל וגזירת הכתוב הוא כמו פמביא פס מ

 רפ״ב והרב חוי״פ משוס דכמיכ תשמרו פ״ש:
 פרק ח מ״ח מוי״מ ל״ה רבי שמעין אומר יט' מיין פל סיף ואץ ללקלק למה לי׳
ט׳ ה״ל למן המעי ׳ ו ט  להרב מוי״ע לימן ממם אף פהוא בעל מוס מפולחן ג
 כמו מהוא פם כמפנה כמה אדם רוצה כו׳ לבן בסו פ״פ. אבל בטרים אז הדין למן לאנשי
א בסוף הסכת בטלים ואין לו ט מובת הנאה והה ימן להקדש זה אינו. מ  מפמל כמו פ
 לאס ממעם זה אז אלרבה הי׳ צריך לימן למי טלו כהו שם פול זה פולס אם נדל טי
 פ״ש וגשי׳ הל״ב. ובטלים גם כן חייבים באחליומ כמו שהוא במסכת בטליס
ק כמנ הרב תוי״מ לחלק לשם הפולחן גנוה ויליף מהפסוק משא״כ  פרק א׳ ל

 כאן בבכורים ודוק:

 הכסוב סכל בכתב »״ טלי הפכיל אבל אין לאי׳ ככמוכ א״כ נוכל לומר כלגרי בפל כפמול
 פרח ולא יהי׳ סומר ג״כ ליוסיפון:

׳ וא״ל ט ס ו ט׳ האמה שהביאה המפו  פרק t מ״א לפ״ב ל״ה מחצס פל מחצה בירושלמי ו
 גבי שקלים נהי פמא הוא משקלים ונמצא אץ לו מלק כלל בקרבנו' של צבור זה
 אינו לסא מורמץ פל הגנוי ומיין: מ״ג מיי״פ ל״ה מתיטת מותריס כו׳ ומיהו קשיא
ס הניחו נמקו׳ שרצי׳ ״ ט  לי דללכ וכו׳ ואפשר לומר דפס הרמב״ס ללוקא היכא שיש פ
 יטל לומל פלציס הביאו ממקום אחל אבל כאן שאין כלל פט״ם אפי נאמל השלץ הביאו
 הלא ממיטת אינו מביאה לק שמועה ומהיכן שהביאו הוי פל יפלאל לכן כסב הרמב״ם
 מכו״ם. וגם מה פהקשה פל הרב לפ״ב ממפנה מ' פ״ג דהכשילין נ״ל להל״ב רק למזה כאן
 אבל כעיר פיש בה פכו״ם יסמך אמכפירין דשם מגואל בסי׳ הדין דהולכץ אמר רוב עבחיס
ם הלא כאמת אינו מלוי ״ ט ב אבל במיל שרובה מ מ  וכאן האין הי׳ לו לכתוב אס היי ט
ס או רוב יפראל אלא מלוי מי סם הרוג מבחים ואם סי׳ כותב אבל בפיר שלוב ״ ט  בלוג פ
סמן אמכשילין כך נלא׳ לי פשומ: ם ו מ ס פבמי מאן דכל שמיי לכן כמג ס י ט  פבחי מ
 בא״ד אלא חושבנא בעלמא קאמל אלו שנים פכ״ל. וזהו דומק אבל אפשל לומל דפם
׳ וגל שממ כו׳ חשיב להו מקנה אחמ ודייק ם שפלמ ט ״ ט  רפ״י שאלו כניס דהיינו פ
 לשון המפניומ וכן גל פממ משמע שזהו מקנה אמת אגל לקמן אומל על העצים ועל
 המלח ולא ההר פל העצים והמלח לא משיב לי׳ רש״י בשנים :VD תו י״מ ד׳׳ה ר׳ יהודה

 חידושים מהם משנת חכמים.
ס ההוא שלא  משבחת היא אין להקלש אלא מקומו ושעתו. ופירש הרעיב לכתיב טו
׳ יטעמא כחי הרמכ״ם לזמנין אתי לשהויי כלי להשבית ואתי לילי פסילא  ישהה ט
 לגניבה ע׳׳ש - וא״כ לא מצי הגיזבר להתנות על שער הגבוה ועובר שפיר הקדש במי
 שפרע ללא מצי לטעון לתקוני שלרתיך וכו׳ להיילו לכתטת. ורש״י ז״ל במסכת נימין
 דף ניב ע״כ כתב רמהאי סעמא א׳ אפשר להחנות בנכסי יחימים כשער הגבוה לאש
 עומל ברשותו כשתתייקר נם אם יגנוב נמי ברשותו קאי להא בהא תליא ע״ש וא״כ ממילא
ק אלף צ״ס: י ס  אסור להתנות כפולה מהקדש כשער הגבוה. ועיין בחשיבת הרבב׳יא נ
ירץ נהי קובית התיסהופ במסכת קידושין לף הנ״צ ובמסכת גיטין דף ת  1לפ״ז י
 נ׳יב דאמרינן יחמי הרי הן כהקדש ולא מקני אלא ככספא. יהיב דמי ליתמי
. איקיר יתמי יכולין לחזור בו שלא יהא כח ו  אשירי וזיל אץ לוקח יכול לחזור ג
 הדיימ חמור מהקדש. והקשו התוספות להא בהקדש גופיה אין יכול לחזור בו י מסעם
 דאמי הדיוט לאו כמי שפרע קאי ע״ש שתירצו אליבא דריש לקיש לסוכר דמעוח אינה
 קונה מדאורייתא. והקשה הרש״ל הא אכן קיי״ל כרבי יוחנן לאמר דמעות קונות
 מדאורייתא ואס״ה פכקינן כהך ברייחא וקשה קושית התוספות ועיין בר״ן פ״א
 לקידושין שהאריך בקושיא הנ״ל. אכל לסי מה שכתבתי אתי שסיר דבשלמא כהקדש
 שייך שפיר לאף הגזבר להוי כשלוחו של הקדש מ״ל כשם הרמב״ם אש״ה עובר הקדש
 במי שפרע אף לקיי״צ דהשציח ל־כא במי שכרע כיינו מסעם למני לומר לחקוני בלרתיך
 כו׳ להוי לך להחנות כשער הנכוה מ״מ כהקדש צא מצי להחנות כלל וממילא עובר
 הקדש במ* שהרע. אכל ביחמי דמצו האפסרופשיס להתניה כשער הגבוה וממילא כי
 צא התנו אינס עוכרים סיחומים במי שפרע דהאפמרוססיס הוו כשליח כנ״ל ולכך מצו

 , לחזור ללא שייך כמי שפרע :
 הלחם משכה הקשה כפ״מ מהי מכירה ה׳ ג׳ הא קיי״ל מכסי יחמי הרי הן
 • כהקלפ ואפ״ ס קיי״ל לאס כתכו מעות ולא משכו ואח״כ נתייקרו אם רצו
 הבעלים לחזור חוזרים שאס יהיה לינם שיקנו בנתינת מעות א״כ יאמרו נשרפו חיטיך
 בעליי או נאנסו.להא בהא תליא א״כ נבי הקדש כמי נימא הכי דכנתינת מעות ולא
 משכו לאס יוקרו המוכרים •מצין לחזיר בו כלי שלא יאמרו נשרפו כו׳ מ״ש מה
 שתירץ. ולי נראה ללא קשה כצל דהא המשנה מסיק הכא אינו מקבל מפותיו עד שיהא
 המזבח מרצה, ופי׳ הרע׳יכ אינו נתשנ מעותיו של חנווני ולא זכה בהן אע״ס שקיבל

 לן הגזבר ולכך אס החמיץ הח״ץ לו ע״ש וא״כ ממילא לא שייך חשש זה:
. עיין בתי״מ שהניא קושייה  2רק \ מ״ר נהמה שנמצאת כוי זכרים עולות כוי
 הגמרא ללמא אשם הוא והקשו על זה התוספות הא באותו של שלמים ימה.
 להא הן שוץ במתנותיהן. ואי משום סמיכה הא סמיכה לא מעכבא ע״ש. והקשה
 המהרש״א ז״ל הא ההוספות כתבו לעיל דאי אפשר להקריב הבהמה עצמה שלמים משום
 דשמא בכור הוא ואין מתנותיהן שוים ואף דמתכות לא משכבי צ״ל כמי שמסיק כפסחיס
 הואיל והתחלה בעי ע״ש א״כ ה״נ בסמיכה והנית בצ״ע. ולדעתי לא קשה כלל דסא
 אף אם יקריכ לשלמי' בלא תנאי לאשס גמי אינו סומך לסמיכה אינה אלא בבעלים
ק כתבו התוספות במסכת זבחים לף ע׳׳ה ובמסכת ניטץ לף כ״ח  והבהמה אינו פלו ו
 שהקשו על הא לבהמה שנמצאת נקיבה זבחי שלמים סא שלמים מעון סמיכה כבעלים
 ותירצו לשמיכה לא מפככא ומקריבין השלמים בלא סמיכה וא״כ הקשו שפיר שיתנה כאותן
 של שלמים שיהא אשם להא כלאו הכי אינו סומך ועיין מה שכתבתי בסף נגעים געזה״י^

 מסכת שקלים
 3רק ד מ״ט כל המקבל עליו'לספק סלתוח מארבעה עמלו משלש ישפיק מארבעה
 משלש ועמדו בארבעה יספיק מארבעה שיר הקדש על העליונה ופי׳ הרעי׳ב
 והוא מדברי הרמכ״ם אס היה בשעת קבלת המעות מארבעה ואת״כ הוקרו ועמדו
 משלש יספיק מארבעה להקדש קונה בככף ואס קיבל עליו לסשק משלש ואת״כ היזלו
 ועמדו מארבעה בוהן מארבעה משום שלא יהא כח הדיוט חמור מהקדש דהדיוס קיגה
 במשיכה דוקא ע״כ. ובמסכת קידושין דף כ״ט איתא משכו במנה מיד הגזבר ולא הספיק
 לפדותו פד שעמד במאתים נותן מאתים מ״ט וכחן הככף וקס לו משכו במאתים ולא הספק
 לפדותו עד שעמד במכה נוחן מאתים מ״ס צא יהא כח הדיומ תמור מהקדש . פדאו
 במאתים ולא הספיק למושכו עד שעמל כמנה :ותן מאתים מ״מ ונתן הכסף וקם לו
ה. ופריך אמאי נימא  הלאו במנה ולח הספיק למושכו שד שעמד במאהים נותן מנ
 לא יהא כה הדיוט חמור מהקדש . ומשני אטי הדיוט לאו במי שפרע קא׳ וכיון דהדיוס
 במי שפרע אינו ראוי שיהא הקדש במי שפרש ע״כ. ולפי זה קשה היאך קאמר נמשנתיכו
 אס הוזלו נזחן מארבעה משוס דלא יהא כח הד׳ומ •חמור מהקדש הא הדיוט במי
 שהרע קאי ואינו ראוי שיהא הקדש במי שפרע. אחר זה מצאתי שהמגיד משנה הביא
 קושיא זאת בשם הרשבי׳א )״צ בפ״ס מהלכות מכירה והאריך ומסיק ולא ראיתי בזה
 חירוץ מספיק ואע״ס שיש־ לחלק כל זה אינו שזה לי גם ראיתי שהרץ במסכת קידושין
 הקשה קושיא זאת והסיע הסוגיא לפרש כדרך אתר ע״ש. ולי נראה דהנה הרמב״ס
' ה׳ דמעות קינה לענין מי שפרע וזיל וכיון שבקבע השער  פוסק בפ׳׳מ מהלכות מלוה ה
 מותר לפסוק על השירות כשער הזול כיצד היו פיחת נמכרין כלשה סאין כסלע ופסק
 עמו שיתן צו כשער הזול אם עמד אח״כ ד׳ סאין כשלע טחן לו כשער השוק שהרי
 פסק עמו כשער הזול. נתן צו מעות סתס ולא פסק עמו כשער הזול והוזלו כוחן לו
 כשער שהיה בשעת מתן מעות ומי שחוזר כו יקבל מ׳ שכרע. בדיא כפוסק על דעת
 עצמו. אבל אס הי׳ שליח לאחרים בץ המוכר ובין הלוקח יכול לחזור כו אי נוטל
 כשער הזול מפני שיכול לומר לתקו;י שדרתיך ולא לעוותי דהי׳ לך להתנות כשער

 הגבוה. יכן הוא בגמרא בפרק איזהו נשך פ״ש:
t71״ אתי שפיר בשלמא בהא דמשכתינו רהגזבר הי׳ מקדים מעות לחנווני בשבילfi 
 הקדש שיספיד, לז כל ימות הבנה סלתזת כמו בכי׳ הרע״ב אתי שפיר שצריך
 ליתן המוכר כשער הזול מסעם שלא יהא כח כדיוס חמור מהקדש זציכא למימר אמו
 הליום לאו כמי שפרע קאי הא הגיזבר הוא שלוחו של הקרש וכן פיסק סרמל׳ס
 בפי״ג מה׳ מכירה להגזבריס והאכמרופסין הרי הן כשלותין ובשלוחים ליכא מי בפרע
 כנ״ל. אבל בהא למסכת קידושין להליום פולה מהקלש אתי שפיר לאינו ניחן אלא
 מנה למק שייך לומר צא יהא כת הדיוס חמור מהקדש לאמו הדיוט צאו כמי שפרע
. ואין לומר לכשציח ליכא מי שפרע. הא הטעם דבשליח צא הוי במי שפרע י א  ק
 משום דמצי למימר לחקור שדרתיך ולא לעווחי דהי' לשלי' להתנות כשער הזול והכא
 דהיכא דפודה מיל הקדש צא מצי להתנות זה התנאי במקח שיהיה את״כ למשכה ערוכה
 בסוף פ״ו לערכין אף ביודעין שתתיקר אח״כ אק להקדש אלא מקומו ושעתו. וז״ל
ר משכת מנה נ  אע״פ שאמרו עגלים כמכרין ׳בכסותן לשבת שאס הלקח כסות בשלבים ד
 *כן פרה אם ממתינים אוהה לאמצז משבחת היא וכן מרגליות אס מעלין אותה לכרך



 סדר נימוקי הגריייב שיעי

 מאת הגאון הגדול מרנא יהודה בכרך ויל אבדק סייר
א חומל מצהזז כ1*  לילה אחת ומה מכתוב ששת ימים האכל מצות אינו אלא לדורות וא״ת הרי מ
 על שוס שלא הספיק כציקש של אבותינו להממיץ כך פירושו וכיון שהקב״ס רואה את המהיר יצומה
 ומביע מה שער\ר להיות .על כן צוה מבעלג על הנם כל מחל עכ׳׳ל הלי מפולש שפסח מצריס לא
 נצטוו על חמן אלא לילה אחת ילא גיוס כלל ותימה חה נגד הגמ׳ שימי שי.יכ כו׳ ד׳ נ״ו 3״
וסי המילי אולר מנין צפשח מצרים  אלא החמן מכלל דפסח מצרים לילה אחת יתו לא וההניא ר ;
 שאין חמוצו נוהג אלא יום אחד כו, אלא ה״ק כוי ומימוצן כל היום כו׳ ובחמת זו כוונת הל״; בנייש

: ,  כדאיתא כפסח ש:

 מסכת סוכה
׳ נ״ג הגאון מוהלי״ב בהגהותיו  פרק ה מ״י גהוי״ט ד״ה מכלאי כוי ולי קשה גס מצנפת ט
 לשבח תמס על הסוס״ ג״כ למה לא הקשו ממצנפת ועפ״י מ״שהל׳מ פ״ב מהי כלי
 המקדש הי ו׳ דמצנפת היה לק מאל ולא לאיי לפתילות פ״ש א״כ לר,״מ על התום* אולם גם גוף
 קושית המם׳ ג״כ לא קשה מכהונת ט״פ מה שמבואל בלמב״ם מ״ל פ״ח מה׳ כה״מ דממכנםים
 ומהאכנמ היו שושין פתילות לשמחת בית השואבה ומכתונת היו עושיש פתילות למנולה א״כ לא
ז י ב ד ׳ מ  קשה קושיתס והיינו מכך בלייתא לתני רכה בל מתנה בגדי כהונה שבלו בר וכמסקנת מ
 ועי׳ בכ׳׳מ ולפע״ד כמ״ש וראיתי בהוס׳ מדשיס למוםרפ״ת שהיי על קושיה התוס׳ וההוי״טולא

 יכולתי לכוון דבליו עס ט מ״ס שש הלכה וצריך להפוך לבריו דבלי׳ז לא ידעתי:

 מסכת תענית
 פרס ב כרה בתוי׳ע. ל״ה לא היינו נוהגין כר נ״ב עיין היטב במה שתמה על הל״ן וכהב אני
 * שמעתי וצא• אבין .ותימה על המיהמו שהקשה* מגילסח לפ״י שגלם וצא פמ אחריהם
 אמןאגירסתו אשר התחיל םר״נשם אשר כחכ שם שכן עיקר והיא גילסת הראשונים וכןג״לסת
 הלמכ״ס רק שהרמב״ם לענץ להתרעות והקשה ע״ן שא״כ יהיה מחולק על הברייחא ולפיכך «י•

 כל״ג כפילושו ועיין היטב הנעת דברי הל״ן טה וצע״ג על הגאמ התוי״ע:

 מסכת שבת
ד במי״ט ד״ה וי׳׳ח דברים כו׳ ומ״ש הלב וגזלו על הבא ראשו כו׳ נ״ב ע* הו0' י  א מ
׳ ולאיתי בספל מוטל דוד להג׳  י שבת י״ג ד״ה והבא ראשו ולובו ט• יא״ת תיפוק ט
 מוהל״ד 5ופינהיים שהקשה להא נ״מ לפני! כל הפוסל כו׳ מטמא משקין להיות תחצה חון מט׳יי
 יעו״ש זלק״מ. דמ״כ מאי הועילו בתקנהס דמ׳׳מ יאמרו דלא מלו מסכלין אלא אלו כמ״ש בגמ״
 ואי משום דפסול מלאנזל בתרומה משוס <ה לא י;י־ היכר דכל״ז גם p פסולים לתנומה משום
ה מטמא משקין להיות הל,לה כצ״ל ולאו כ״ע דינא גמילי  טטל יום וזה לא יהיה להם היכל ״
 ולתירוצי ח״ש והבן ט זה נכון. ומשיעור של הבא ראשו ורובו בכמה הוא הנה סתוי״מ סו,ז מסי
, משנה למלן וראיתי במשניות דפוס דהרנפורש  !בין הוכיח דהשיעור הוא ג״כ ג״ לוגין וע
 החדםיס בהגהות שם חקר היין יצוייר שיבוא ראשו ורובו בג׳ לוגין הלא מקוה שכל גופו עולה
. והנה מלבד שיש לצייר בקטן דע  הוא מ׳ סאה ולפי החשבון לכל הפחות כ״א סאה יעו״ש והניח ג
 גן יומא למטמא ב/יבה ל׳ף גס זאת משכחת בגדול ג״כ אס נפלו שלשה לונין מיס מיס הגדול
 דקוו וקיימי ראיתא להליא פ״ק למטת דף ד׳ לאין מובלין בלן היישינן לשלשה לוגין במקום
ה  אהר וכ״פ הרמב״ש יש״ש אמנם התום׳ שם חולקים כל גירסת לש״י וצפי דברי;ס בכל הכיור מ

: ה  ועיין ט

 מסכת פסחים
׳ וז״ש ס:״,־ ולמחר היו מוהרי[ כו׳ איט  פרה י מ״ה בהוי״ט ל״ת מצה כר וכתכ הל״נ ט
׳ ואי לאבלו גס ביום נאסלו . נ״ב אינו מובן לי דטנת סל׳׳ן על מחלת יום  1 מובן לי ט

 היציאה והיימ מיד כשמה יוס כיציאה היו מותרין לאכול חמן וכדין כל שבתות ומועדים טמנינו
נ ולמחר ״  וז״ש הל״ן צמחל לאו דוקא לק מ״ש הל״נ זם באמת אינו מובן ולדעתי נראה להגיה ט
 היו מותלץ באכילת חמץ וא״ש הכל אבל ראה זה מצאתי בשפר תניא לבתי ח״ל מצאתי בשם רבינו
 ישעיה ן׳׳ל אילו כיו יכולי; להתמהמה כיו אופין אותה חמן שפסח מנלים צא נצטוו על תיק הלא

 כיד חשק #למד, ביעי
 חידושים מחרב הגאון הגדול ובי׳ שיר ר׳ שלמה הכהן זצ״ל, בעה״מ בנין.שלמה ועצי ברושיפ וחשק שלבד..
 מדאורייתא מ״מ הוי מקום פטור לאורייתא ופשיט למותר למלמל יהוכה אף 3ל׳
 אמות לכל ללא הוי רה׳׳י הוי מקום פטור רק לכוונת כרע״בהיא לב״ש ס-:רילרה״*
ק לזרוק מרה״ר לתוכו צא הוי רק בלי מחיצות גמורות והלכך כשתקנו ע  לאורייתא צ
 חכמים לעשות היכרלעכין טלטול תקנו-שיעשו ההיתר כאופן שיעשה ע״י זההיכיר לה״*
ן כעין נ  דאורייתא• לכל ללא הוי רה״י דאורייחא לא הוי תיקון והכירא לכל לתקון מ
י מ  לאורייתא תקון. וזה םכ׳ ואתאי הלכתאלמשה משיני ר״ללענין לזרוק. וג״ה סברי ל
ק כריך  מרדנות ולחי משהו הוי רה״י לאורייתא ומשז״ה ש״ל לשגי בלתי או קורה ו
ק. דו  לפרש הכוונה כגמ׳ כאן בהא למקשה לימא קסברי ב״ש ללי מחיצוח לאורייתא ו
 ולע למה של הרע״ב ואתהי הלכה וכוי להוסיף וכוי או גקורה להיכר מחיצה אין הלשון
 מחקלק דהצכה צמ״מ אינו להכירא רק לעשותו רה״י כמור י ן התורה . אמנם באמת
 ברביט יהונתן (שממנו העתיק הרע״ב את פירושו ז*ל כאן) הלשון או ה״כר מהינה
 ור״צ או לחי או קורה או היכר מחיצה אחר וכן צ״צ כאן ברע״ב לדברי
 הר״כ כאן הוא ממש לשון רבינו יהונתן שם אות באות והלכך פשוש
 לסייס נפל נכאן וצ״ל כמו לאיתא התם א״נ דשם הוא ט״ס וצ״ל כמו בכאן והכוונה
״ט ל״ה כל שיש בהקיפו ו י ה בתו ם מ״  לבעינן להיכר מחיצה לעשותו רה״י מה״ח : ש
. נ״ב ובסי תפארת ישראל ; נ / אמר לאמריק לא לק לחומרא לקולא מי אמרי ט  ג״ס ו
' טפחים יש ברתבו טסח  על המשכיות כאן כתב ח״ל ואין החשכץ מלוקלק להיקף נ
 ושביעית ספת ולתומרא לא לק עכ״ל. ובמח״כ היא לא לק בזה כלל וםתשטן הוא
ן ליח ביה טפח ועדיין חסר שליש י  להישך מדבריו דאלרבה בג׳ משחים היקף עד
 שביעית בקרוב והתנא לא דק בזה לקולא וכמש״כ ה״ה ז״ל בסי״ז מהלי שגת הלכה
 כ״ו. ונראה שהגאון הכ״ל לא עיין כלל בעת שהיה כופב זה לא כרמכ״ם כסי' המשניות

ל שהמעשה היה להיסן ־ מ  ולא בתוי״מ כאן רק שכתב מדעתו לפי דמיונו והיי ס

 מסכת פסהים
 פרק א מ״ו ברע״ב ד״ה בבר שנטמא בטמא מת כוי אם ראשון ראשון. נ״ב ר״ל
 אס נגעו הכלים במשקין״הבאין מחמת שח לסם ראשונים מה״ת [או דמעו
 במשקין הבאים מחמת ׳לים לג״כ מכזמאין כלים מדרבנן וכמו שמיכת בברכות כר״ם
. והרמב״ס בפ״ח מהלי אבות הטומאות ב ״  אלו דברים וכמ״ם התום׳ בשבח ד׳ י״ל ע
' לחולק ע״ז צפ״ג מהש״ס ללשם וכבר השיגו הראכ״ל. ועיי בעצי אלמוגים  הלכה י
ל בזה] לנטמאין הכציס מלרכנן משום גזירה  בסי קכ״ח ל״ס ובלין הנ״ל שהאי
 למשקין לזב וזבה וכדאיתא בשבת ד׳ י״ל וקמ״צ להכלים ג״כ נעשו ראשונים משוס
 לכל לסקון רבנן כעין לאורייתא תקון וכיון דבלאורייתא אמריכן מזרכ ה״ה כחלל ה״נ
מ בני; ו ראשון משום למשקי; נעשו תחילה לעזלס ולא משכחת 3 ן «י»נו מקנ מ ד  מ

 . מסכת שבת
' נשאר בצ״ע של הרע״ב בם בד״ה או שנשל יא בתוס' רעק״א אות ח  פרק א מ׳
ב ולעכ״ל יש לומר לרש״י והרע״ב מפרשים רהא למשני הש״ס ל  מתוכה. ו
ה משים דהיד בתר גונו גרידא רק לכיל לא שייך הנחה (ר״ל  ידו לא כייח אין הסנ
 ולפן אם היציאה אח״כ לא הוי עקירה) משוס דהיא נדה וזזה כאן וכאן ואף דאס הניח
ח של בטה״כ נחשב להנחה וכן אם נוטל מידו של נעה״ב נחשב כעקירה מרה״י  לתוך י
 אלמא מחשב כמרירה או הנחה היינו משוס משתנה החפץ מיד ליד אבל באותה היד
 עצמה לא שייך לומר מחשב כהנחה מה שהוציאה מרשות לרשות כמו שלא נחשב העקירה
 אם הניח הבעה״כ לתוכה משום דידו של אלם אינה נחשבת כרשות שהיא פשוטה ואינו
 נחשב עקירה מה שעוקר היד מרה״י ה״נ אינה נחשב כהנחה אם נשאר מונח בה
 להוצאת ה׳ד לרה״ר איכה נחשבת כהנחה עד שיניח החפץ גופא ומיהו אס יניח לתוך
 יד אחר כל עני אחר העומד בזה בוודאי חייב כיון משתנה מיד ליד. ומיהו יש
 להסתפק אס הניח מיד ימין לתוך יד שמאל או להיסך אי מקרי הנחה כיון להניח ליד

:  אחרת או דלמא דכעינן שיניח ליד חכרו
 פרק ח מ״ב נייר מחוק כדי לכרוך עפ״י צלוחית קשנה. ניב ואף לנייר מחוק
 כשר לכתוב אא הגס כמו דפחרא מ״מ אפשר להיהילועלהס לנייר עומד
' ע״ח כל כדלי דשכיח וצא שכיח אזיל  טפי לכרוך כו מלכתוב עליו וכבר אמר בש״ש ל

 בתר דשכיח ואף דלקולא ועי׳ תוש' נימין כ״ב ע״א ד״ה שלש:
׳נ אמר רני מצימ שס כוי כשוס' ראשון לציון מייה שצ״ל ר׳ יהודה  פרק יכ מ׳
 וכך איתא כגמ' כוי אמנם בדפוסי[ שראיתי וכן כח״ש נזדמן טעות זם
 ואין איש שם על לב. נ״ב ולי הצעיר נראה דאדרכה לטפי יש לגרוס אמר רני כני'
/ דגמי לגרס׳נן ר״י תמוה מוכה להא אוקימנא כגמ׳ לס״ל דסלזוס (  דהכא לאלו לנ
׳ ב׳ ואלו ר״י בעצמו הא תולק על ריב״ב דהא  ועשאו פתוח כשר וכר״י ב״ב לתענית ל
 ס״ל דבצוג כיה מנסך כל שמונה וע״כ ללא ס״ל כלרשא דרינ״ב ולכן גי' דהכא

 רבי עיקר:

 מסכת ערובין
 פרק א מ״ב בתויו״ס ד״ה וב״ה יכו' להעניש עציו במיתה וסונפים. נ״ב דברי
 החושי יו״ט בכאן כם כשגגה שיוצא מלפני השליט דחס מלהזכיר לתקנות
א מדאורייתא ופוגשים עליה מיתה להדכר מפורש נכוצא תלמולא  *חי או ר\רה מ
 *״אינו אלא דרנק בעלמא משים הכירא אבל מן התורה אף למ״ד דד׳ ^מחיצזת



ת וחידושים הזהב ח  ת
ק המעמידה מ ק"? ל ד טעבלי כ״ץ שי״ף זלה״ה שהי׳ אב״ד ור״ט ב  ח

! מתר״י גבריאל אדלר הכהן אג׳׳ד יק״ק מירנגן ומליל  הרב תאו

 לשו

ה הגיע להר וכו׳ באמצע הדבור אכל אץ הנדון דומה וכו׳ י1ך  פרה ף, מ״ד בהוי׳׳מ ד
 ומ׳׳ש הרע״ב שס. הנה מדברי התד״ט משמע דשטח הכבש מהזיק בארן למ״ר אמה
. אמנה לדבריהם לא מצאנו ילימ בש׳׳ש נ  ׳ב וכן פי׳ המפרש למס׳ מלות פ״ג מ״
 ה״ב רשליך ס׳יד היו ע״ש. אלא העיקר ששמח הכבש בארן מחזיק ל״כ ישיפועו
 . וא׳כ אידחי לבלי הל״ר יונתן וגס דברי התוי״נו צ״ע ועי בבמות הזבח וצאן קרשים.
 חיכה בפת׳חא דחנימי הנמהלת ר׳ יהושע לסיננן בשש ר׳ לוי ע׳׳ש. ובתוי׳יט ש״ק

 לתמיד מ״ל ר״ה הלך:

 ושיפוצו נ
 ב/במיש ד
 יותר מ{״•:
 ועי במל"ר

 מסכת שסלים
 פרק ג

 ומכאן

 מ״א בג׳ פרקים וכו׳ בפרום הפסח בסתם עצרת בפ־ום הה; ומפרש סרע״ב מ״ו
 יום קודש םמועל קלי פלוס לשי שלמ־׳ד יוס קווה רורשיש ושואלים בתי הרגל

 .! v * על רבינו ב״י בא׳יח סי׳ תכ׳ט לכ׳ לוקא קי לש פסח שואלץ ולורשין קה״ח ל׳ יוס
 ולא נהג ובעילה . והלא מהכא מונח לשואלין למ״ל יוס קודש אפילו בשאר לגליש ומש״ה נקלא
 פלוש עצלת וכן אמריי ג״כ בירושלמי. ומסרש״א הקשה מדברי רש׳׳י בסונה לי עי על הב״י

: א מ  הנ״ל ויותר הו״ל להקשות ממתבי׳ מפולשת ד
א מעות :;מצאו קרוב לשקלים יפלו לשקלים. וכ׳ כרע׳יב והאומר רונ וקרוב ״  פרלן | מ
 1 הולכי׳ אחל הלוב מוקי מתני׳ כגון ששקליה מלבה שוין. לפ״מ לקיי״ל בב׳יכ ד׳ כ״ג

 לאפי׳ נגד קולבא למוכה אזלינן בתלמבאדעלמא צ״ל דבמקוס שנמצא המעות ליכא חששמלוגא
 בי; השופרו־. בג״א וכן מה דתנת בסמוך ביו חוליו

 איילי בידוע שלא
 עכ ןלנעות חולין

 א לשם מעות אחר אלא מעות הימצא הוא ממעותיהמעש:
 שסמוך למקום שמצא . וכן לקמן במ״ר בהמה שנמצאת מירושליש מל מגדל עדר
 ;ש!ח שכיחי שיבאו בהמות מרובא דמלמא 1ע׳ שם ב״ב בתוס׳ ל״ה כיושבה
 ״ • ! , ״ (ע״ בפנים שסארין ב״א לבאר

 דבליו ומפלפל שש באלוכה):

 רעלמא כי צא שכיח
 למעשר וכו׳ ע׳

 הו ממעות החוני;
 כמ• איירי במקומות ש

 בין ההליס וע׳ בתה״א להרשב״א ד קמ״ז ובהרא׳׳ה ובמ״ה שס

ר אזן וחקר הרב הגאון האמתי המפורסם סותר״ר ע * 

ד עם הגהות ב׳יא  ומדינת עעלאנ

 מסכת שבת
 פרמ א מ״א בתוי׳׳ט דיה פשע העני ואפי• לל״י ע״ש . לבריו תפוהין בפיני ע״פ מ״ש
 י תום׳ ביבמות בפ׳ ד׳ אחין ד׳ ל׳יד ע״א ל״ה מעה בדבר מנוה מ״ש למבואר ללאו
 בלתי׳ תליא מילתא אלא משוס דטליד בתמק שיש לו למול בשבת אלמא ללאו בדחי׳ תליא אלא
 אי רמי עלי׳ שללא של מצוה וא׳׳כ צלקם נמי אע״ג ללא בתנה לדחות כצל אצל שבת מ״מ כיו.
 ךלמי׳ עצי׳ טירלא דמצוה לפטור. ואפשר לחלק מעצמינו ולומר כיון לר׳ יהושע ולי יוסי לאי
 סטרי רק בזמנו בהול המסגןמו הש״ס ביבמות . וצדקה לא מקרי זמנו בהול. אמנם לישלא ש

ל) י  התוי׳יע לכתב המעש לחיוב משוס ללא נתנה ללחות צל״׳ע (ע׳ בס׳ ליה שהאריך בזה ב״א מ׳

 ;ל דבר שהוא רושם. לא ילעתי אמאי צא תני ובכל לבר שהוא של קיימא פרק י״ב מ״ר ובכל
 כלתנן כגיטין פ״ב מ״ג ולשבת וצגעלישנא של קיימא עדיף. כי ובכל דבר שמא רושס
 יש לפלש פרשומו ניכר אחל שנמחק ו״כ כמו למפלשינן כל לבר שרושם לתנינן בסוטה פ״ב מ״ל
 זבש״ס רד:י ש נלפס במס׳ גינוי; רף י״ש טל הנליון ס״א לושס . והלמב־כ בחבורו כתב בדקדוק
 מלטש שבת פרק י״א הרופס ועומל ובפרק ר מהלכות גירושין כ׳ שרישומו עומד אמנס בפ׳׳ל

 מה׳ סוטה כ׳ שרישומו ניכר ועומל עיש:

 מסכת עירובין
 פרמ א מ״א בהרע״ב ד״ה ר**הולא עיש מ״ש לת״ק ור״י ממולקין בטעס הקורה אי
 1 משוס היכר או משוס מחיצה וכן פי׳ הל״ר ׳•:ונתן על הלי׳׳ף. ולא מצאתי כלבריהש

 גש״ס אלא שם איתא ללמ״ל קורה משוס סיכרא פליגי ללר׳׳י למעלה מהי נמי שלפה ב•״ עינא
 ני היכא דפליגי בסוכה ועביל צרינותא ולמ״ד קורה משוס מחיצה פציגי מר יציף מפתחו של

 היכל ומי מפתחו של אולם :

 חידושים מלוקטים מספר זרע יצחק
 מאת הרב הגאון החסיד המפורסם המקובל כבוד שמו מהור״ר יצחק חיות.

 פרס ט מ״א גנוה עשרה או נמוך עכלהנתוי׳יע מקשה להיינו הן שאס הא׳ גנוה עשרה אי
 י השני נמוך מ״ש שמתל; בדוחק. וצ׳׳נ דגק״מ ל;א המסקנא בגמלא הנועם משום תל
 כמ״ש הלע״נ ד^ומר הי: ר״מ ל־׳סילו עמוד גבוה יו״ל ולוחב ז' שהוא עומד בחצר ושניהם
 לה״י אס״ה אסול לעלעל מזה לזה גןילה משום הל גבוה עשרה ורחב ל' ברמ״ל יאסור ולשי)
^כ מני דינים אלו  ה״ה בור לחב ל׳ ועמוק יו״ר ברה״י נמי אשור משום גוירה לבור כרט״ל ו
 איילי מהניתין הא׳ כגון שיש ה׳ גגין ואי באמצע הוא גבו: ירל אסור משום תל גנוה יו״ר
 ירה״ ר ודין הבי שהא׳ הוא נמוך מדי גגים אחליס א״כ הוי גומא נמוך וגזליבן משו8 ב*ר

 בלה׳ל וצליכה למיידי מנ׳ ליניס וק״ל:

 מסכת פסחים
 פרס א מ״ה בנר שנטמא בטמא מת נתב הלע״ב האי נל של מתכת הוא כו׳ סלשז;
 1 מנומנש התחיל בשל מתכת וסייה בשל כלים והכי הל״ל האי נר דכל הכלים הוא

ן כ״ח וכן אישא במסכת אהלות בפ״א מ״ב לכלים הנוגעים בממ טמא טומאת \' וקל הכלים  מ
 הן כלי מתכות וזן כלי שטף בין כלי נגדים מטמאין כמה עצמו שנאמר כחלל מרכ פ״ש:

 פרק ב מיו אבל לא כבו שין כתב הרע״ב הבושין בחולת . ויש עור ככוש אם נ6לה במים
 1 מעת לעת ורביס נוהגין היתר ששורין המרור במיפ מעל״ע והגאון מוהר״ל משה

 אב״ל לק״ק הלאלני דרש ברבים להזהיר לאיסור גמור הוא:
 פרק ג מ״ה ושורפו לפני הגירה בתוי״ט ד״ה חוזר כו׳ ולמםקנא רש״ש בפ״ז כו״ גמרא גמילי לה כו•
 י עכ״ל ותמהני להתס מסיק לקדשים בשליש־ הן קלשי קלפים והן קרשים קלים גמרא
 גמיל לה אבל לא מיילי התם באיזה מקום ישרפמ אלא מחוורהא כלתירן התוס, הביאו התוי״ע מ״ש:

 מסכת שקלים
 פרק א מ״א בנרו קורין את המגילה ו«א ללא חני בי׳ר קורץ את המגילה גמילות כתג
 1 הרע״ג איידי רסני גמ״ג גפ״ו שוצחמת היו יושביס כו׳ נרכ. וזה דומק לממני ג0״«

 6ייו* ל./״ג ול״נ להאי הנא ירושלמי הוי ושש כיו קורין את המגילה נכרו ולכן תני היין בממשמ
t פ״א ק״(: * t ת מילה » מ  עשר וממילא ימיין ועיירות קורי[ בארבעה עשר כמ׳׳ש נ

 מסכת שבת
 פרס א מ״ט ושוץ כו׳ בתוי״ט מקשה למאי נימ אמר ושוין הא ב״ש במקום 3״: אינה משנה
 r פ״ש ונ״ל דנ״מ אס רוצה להחמיר על עצמו כג״ש לכאי כמו שאימא בגמלא לגלכות

̂׳ג געובדא דלב״ח שאכל ושכח ולא בירך והחמיר כביר, שמאי וחןל למקומו ובילך ומצא יונה  ל׳ נ
 דדהבאאף דהלכזבב״ה מפח״באי שיין להקל אימ לשאי צהר-מיל וק״ל:

 פרס ז מ״ב אבות מלאכות מ׳ חסל א׳ עיין בתוי״ט לצמה לא אמר צ״מ מלאכות ונ״צ להמנא
 1 מחייג המוציא מרשות ללשות ובזה נכלל הוצאת והכנסה רק שהכנסה היא מוללה להוצאה

, סבלא היא מה לי אפוקי מ״ל עיולי ואמאי קלי  אף ששניהם שוי,־ כלאיתא בגמלא ד צ״ו אשכחן ט
׳ וא״כ הוצאה והכנסה שויןלכ׳׳אמ׳ למוציא מלשות לרשות הוי ׳ הך דהר במשק ט  להוצאה אב ט

 תלה׳ הוצאה והמסה לק לעני! אבח הוי ל״ט וק״ל(ועוד האריך טה עי״ש):
 פרס י מ״א בכבול ובהא: יכלית לחצר יש כאן מקום עיון דלא תגי בלישא במ״א ללל״ה לא

 1 תנא לא בכבול ולא בפאה ככריש:

 פרס יח מ״א ומעשר שני והידש שנפלו פי׳ הרע״ב ולא נתן חומש ולי׳ללה״ה דהוי מצי למימר
 י ג״כ שהקדימו בשמלין כמו במעשר ראשון וכדאיתא במסכת תרומות פ״א מ״ה אין

 תורמי; ממעשר שני ע״ש מ״ש הרע״ב:

 מסכת עירובין
 פך־מ א מ״א רבי יהולס אומר א״צ. כתב הרע״ב דרבי יהודה אומר מעמא לקורה משוס מחיצה
 י וכ״כ הל״ן ודברים אינם מוגנים לי לבגמרא מוכח השעם דר״י סובר רשלטא ביה עינא
 אף למעלה מעשרים לעכיל צליכותא ח״ל דאי תני סוג: מ״א דוקא 0וכה ולישיבה עביד הובר
׳ ואי אשמועינן מנוי ה״א מנוי מללבגן וטי וקשה למ״ל קא«ל  ל״י לשלשא גיס עינא אגל במטי ט
 ואי אשמעינן מטיה*א מטי הוא לקאמלל״י לא״צ דנועמא מפום מחיצה אגל סוכה מולה לדכנן
 6ע״כ לגס בקורה המעט משום הכירא וסוכר ל״י דשלטא כיה עינא אף לממלה ממשלים ואן* במט׳

י צל* והוי יךל סוכה ותי* ה״א רלנק ו^׳ל: ו  >ש*א שסיר &w פנ






