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הש״ם

כו  מהל׳ fi'o מיי׳ k מ
:ה הלכה כלים

כז  מהל׳ סי׳ג מיי׳ ב ק
:ב הלכה כלים

ב  נועמא אשי לרב ליה ליש הכא דמו. חרס לכלי למולם אמר אשי ל
 לעניןלהצריכן ומיהו "0 שוינהו שקנה להם יש נשברו וכי הואיל

 בפרק בהדיא מעמא האי אשי לרב ליה איש חדשים כשהן נובילה
ףט״ז דנוסכש בשרא ל ב עי״)• ( ר ף ס א  ציון בשל ממשה יהודה ד

 בן שממון דבימי ראיה המלכה-ומיישי ז1מק,’™לכ״״
א 1’״= ל הלכה ״  משכוש כלי מל נוומאה גזרו שמח י

בימי היה דהוא ישנה למומאשן דיחזרו ״״'״םעי;י״אי':״ו

 המלכה יון5 ושל ליתא [שם
 נווקותי רבה ומי׳ ע׳ש

לה] פרשה

 ג׳ בפרק כדאישא המלכה ציון של
ףדשמניש ד  בימי ממשה דאמר כב:) (

 שהיו המלכה ציון *ושל שמח בן ר״ש
 :וט׳ לע״ש מע״ש יורדים גשמים

א ח י נ  המומאוש לכל דלא למ״ד ה
 ליה סבירא רשב״ג אמרו.

 % )גבי6דכליס(*פי״ (בשוספשא) »הכי
 מור?׳ וכלי מץ למיל(*כלי דמיישי ההוא
 יחזרו" סשמא דאמר אש׳׳ק ופליג כו׳)

 דמומאש" משום ומממא למומאשןישנה
 ירצה ולא וישבר מרובה זמן היא מש

ד להמחין: ח  גדולים. כלים א
 מומאה מקבלים אינן גודלן שמרוב

 ארבמים מל ישרים שהן מץ כלי כגון
 וריקן מלא מימלמליס שאינן סאה

 כלים ואחד שאיבה מיקרי אפ״ה
(פ״במ״ב) כלים במס׳ קמניסכדשנן

 פשומיהן הלכך החול מן ובריישן הואיל דמו. חרם לכלי למולם
 דרך מבחוץ .חופו ונראה הואיל :[ישנה] מומאה בהן ואין מהורין
 שמח בן שממון בימי .ציון בשל ;שוך אלא גב חשיב לא דפנושיו

 ושבימי הזאששלישי להמשין צריכה שהישה במש כליה. הישה:פל
 לט מהרשן למהר שברשן לפיכך אור תורה

שמחבר בלמ״ז שולדי • ורימפן :ביום חרם לכלי לעולם אמר אשי רב
 ונראה ״הואיל מנבן ליטמו לא לך קשיא
 כתובה תיקן שטח בן *שמעון כברו תוכו

כלי מתכות כלי על טומאה וגזר לאשה

• חטאם מי גדר :שבר במקום כסך
 אדם לך שאין במלים חמאש מי נמצאו
 וחששכח שוברן אלא ימים ז׳ ממשין
®לא • פו׳ למ״ד :חמאש מי שורש

 עי׳ יד: [לעיל
שב:] כתובות

•שיחזרו:בפדי את^^״ידמנאהיכא:אמרו °אך דכתיב נינהו דאורייתא מתכות

 אפרינן ותו m® וגבן
 אץ אשר שתוח כלי וכל

 טסא עליו פתיל צמיר
 שטומאתו כלי איזהו הוא

 אום׳ הוי לפתחיו קורטת
 אץצטיד הרסובי בלי זה

 דטמא הוא עליו פתיל
 עליו פתיל צמיד יש הא

 שכלי לטדת הא טהור
 פתיל צמיר אטאיט חרם

 קורמת טומאה [עליו]
 באויר ואפילו לפתהו

 צמיר הוא ואם
מגבו מטמא אינו פתיל

אף

 סשועיהן מתכות [צ׳לכלי
כו'] ומקבליהן

תנאל רבינו
 כלי לעולם אמר אשי רב

 הן הרם ככלי זכוכית
ךאסככלי אל שי ק א ק  ו

 מגבן יטמאו לא ק חרם
 מטמא חרם כלי אין רהא
 מגבו ולא באויר אלא
 שאץכן[בשארכלים] טה

וצלי! בשחיטת רגרםינן
- - . . אויר ת׳ר .ראשץ םו׳פ
 דף (חולין מריפוש חצו בפ' לה ומיישי טהור וגבו טמא הרם כלי

 וקרקרושיהן הן חרס שבכלי הדקין גד:) ™יי'י “ייי׳'' ״י'י
 מסומכיס שלא יושבין ודפנושיהס

 לוג ומד קמן סיכש מכדי שמורן
: מהורים מהכי בציר אבל

 לר״י שימה טשים. בטש
•כושים בנוש דבריש ב ״ ל ד ה ד נ )

 למימומא דחייש כר״מ לה מוקי מס)
 למ״ד אלא שייך לא מממא והאי

ראשה ואם הן אמש גרי כושים
כושים למ״ד אבל מדאוריישא ממאה ....................

 מממא האי שייך לא הן אריוש גרי 'מל״ים״אשילו בל ועזאר
מדאוריישא מהורה ראשה אס דאפי׳ י״״י־ יי““ ייי I % JW t י'* 1/ ׳י wj; mun בהוטימאדן i j  \  M

 ונשמעתין בזיכה משמחו לא דעו״ג r»זכוכית כלי ימשופי
 מי״ח הוי כושים בטש דלכ׳׳ט מוכח

^ שאין בל* הכלל זד. ו  או למיטומא חייש דלא ולמאן דבר ל
ם בנלי  לה מני היכי הן אריוש גרי למ״ד ׳זי r» חי

לי־ איס W יר׳ י™ יני ב״ח
 רבי בפרק במנחוש הן אריוש דגרי מגבו באויר מטמא חרם

 ל.ה דאית ״־) ־.: (יף ישמננאל
 ומשל כותים של על מו״ג משל שורמין שאיני מפגי ®ער פתיל

^ « אליבי׳ חשיב והכא עו״ג של על כושים ו
 דבנוש וי״ל דבר בי״ח כושים בטש צטיי אץ זכוכית כלי

 שיהיו עליהן וגזרו לכ״ע אשיא כושים
 דמוקי והא בהן יטמאו שלא נדות שמטמאין מפגי קטל
 דקשני מימוע משום הוי דלא מוכחא דסיפא משום כר״מ משני׳ השם ״״י ״ אמר הכא טע!
p מספק נדוש בועלי שהן מפני כעליון השחשון משכב מממאין הכושים ובט״ע״אממק 
 משמע ספק שמומאשן מפני אשהשרומה עליהן שורפין ואין ומסיים טתטת כבלי זטכית כלי
מעשה יוסי רבי השם דקאמר והא בהן דאיירי אקמנוש אך דקאי ^י

 מיישי למיעוט דחייש משום לאו לאמה קודם והטבילוה בעינבול היה בכליחרםהןולאמקכלי
 אלא מימוע משום יוסי דרבי מעמא דהא הוא דשכיח דמיעוט ראיה

 נדוש שיהו למיגזר לן הוי לא דשכיחהוא לאו דאי ראיה לכךמיישי ביתקטלאבלפשוטיהן
היכי וא״ש ואיטלולא כחוכא ליהוי דלא מימוע משום מעריסושיהם ™יי'י
 מאיר ר׳ חייש מקום בכל הכי בלאו והלא דבר בי״ח לר״מ ליה חשיב מראת יכליזטכית הואיל

 שלא ורובא sלחזקר דדמי משום לגזור הוצרכו דהכא וי״ל למיעומא ״י״״
ת לו ? בל א א! ד י”די  וסמוך אחזקה ואוקמי ראשה לא לעולם יציאשה עם דמסשמא ראשה ’^

 לאו אי מאיר רבי חייש הוה ולא מיעוטא ליה ואישרע לחזקה רובא ככלי זטכית בלי טומאתן
ץ לג ^ו םא ^ ם׳ פרק בריש דמיעומאכדמוכח מיעומא ליה דהוה דבר ליהבי״ח דגזרו ק?£“ב

 אלא נצרכה' לא וגו' הכסף ואת הזהב
 רב אמר יהודה דב דאמר ישנה לטומאה

 משתה שעשתה המלכה ציון בשל מעשה
 ונתנתן ושברתן כליה כל ונטמאו לבנה

 ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן לצורף
 גדר משום מ״ט ישנה לטומאתן יחזרו חכמים

 לא דאמר למאן הניחא בה נגעו חטאת מי
 המת לטומאת אלא אמרו הטומאות לכל

 דאמרלכל למאן אלא שפיר אמרו בלבד
 אמר למימר איכא מאי אמרו הטומאות

 טהרתו בכדי יקבנו לא שמא גזירה אביי
 בת טבילה יאמרו *שמא גזירה“ אמר רבא
 דרצפינהו ביגייהו״א״ב מאי לה עולה יומא

 כלים המגית *'דתנן היא מאי ואידך מרצף;
 כלים אחד גשמים מי בהן לקבל הצינור תחת

 אבנים כלי ואפילו קטנים כלים ואחד גחלים
 המקוה את פוסלין גללים וכלי אדמה וכלי
 וב״ה ב״ש דבדי השוכח ואחד המניח אחד

 ב״ש ורבו נמנו מאיר אמרר׳ בשוכח מטהרין
 שהוא בחצר בשוכח ב״ש ומורים ב״ד! על

 במקומה מחלוקת עדיין יוסי רבי אמר טהור
 אמרי רב דבי משרשיא רב אמר עומדת

 עבים קישור בשעת כשהניחם מודים יהכל
 לא טהורין ד״ה עבים פיזור בשעת טמאים
 עבים קישור בשעת שהניחם אלא נחלקו

 בטלה“ סבר מר ונתקשרו וחזרו ונתפזרו
 מחשבתו בטלה לא סבר ומר מחשבתו

 במקומה עדיין מחלוקת דאמר יופי ולר׳
אף־*. יצחק בר נחמן א״ר להו בצרי עומדת

 ־2̂ גזרו ביום בו מעריסתן נדות כותים *בנות 3
 מביאין? המטלטלי׳ כל *דתנן היא מאי ״ואידך

^ טרפון רבי אמר המרדע בעובי הטומאה את
אקפח

 ■ יומא צה :רמון כמוציא • טהרהו
 שנטמאו שהרואה שמש הערב בלא

 יודע ואינו ביום בו בהן ומששמשין
 • טולה : שהטבילוס סובר שנשברו
 הריקן • מרצך דרצפיגהו :מועלש
 יי.] [נדה שמא רצופה כמו*מאכולש כולן ושברן

 איכא יאמרו ושמא ליכא יקבנו לא
 איכא יקבנו לא שמא דאמרי ואיכא
 מינכר דהא ליכא כו׳ יאמרו שמא

 בעיני; נראה וזה שנשחדשכולו עשייה
 שקקו ולבסוך שקבעו הצינור■ סחש

 פוסל אינו דשוב למקוה מים להמשיך
 קנג.] [חולין ;שאיבה משום פוסלים הכלים אבל

 לא שימא דלא • קטנים כלים ואחד
 שאינם ־ גללים כלי ואפילו :השיבי
 הוו טומאה קבלת לענין כלים קרויין
̂)®שייש שאיבה: לענין כלים  ;גללים•(
 ככלי הוא גיבול ע״י דלאו אדמה• כלי

 לא דשוכש • מטהרין :חרס וכלי נשר
 לכךנשכוון; ולא הואיל sשאיבר חשיבה
 מן ונשמלא הצינור שחש שלא ■ בחצר

 ס?ש״י’כעלמא מהול שהוא למקוה ונפלו הנומפין
 נקר צפיעי בשמש וכשהניק הצימר שחש דבמניח

 ושכחן נשפזח ואח״כ עבים קישור
 דגלי ביה דפליגי הוא לקמן כדמוקי
 ומשום לשוס שיפלו שרצה דעשיה

 . ראשונה מחשבשו במלה לא עבים פזור
 :י׳א ־נס׳ ע״ש ןךpק, ואפי׳ בחצר במונח אבל

 קמיישא מחשבה מוכחא לא ונשפזרו
 במקומה במלה: הלכך מעיקרא שפיר

 בקישור הצינור שחש במניח • טומדח
 דברי לבטל עליה ורבו נמנו לא עבים
 שחש בהן:הניחן■ חזרו דלא הלל ביש

 ואיחרו עבים קישור בשמש הצינור
 ושכחן למלאכשו ויצא לבוא גשמים
 נתכוון לכך ומתחלה הואיל הכל דברי

דברי :בשכחתו מחשבתו במלה לא

 פ״ד מקמאות
א מ׳

ה:דזות
הב׳ח

 ד׳ה ר?ו׳י (א)
גלליששייש־נ׳נ

ה תום׳ (ב)  ד׳
 ונו׳ הניחא
 ליה סנירא

 נמסכש הכי
 הוא (וכן כלים

נ״כ • נס׳י)

גליון
 העו׳ס

איכא גם׳
 נינייהו

 דרצסינהו
 עי׳ .מרצף

 דנלי נמחני׳
ג פי״א  מ׳

 שם ונתזי׳ע
 :ריב״ג ד׳׳ה

ה רש׳י  ד׳
 ל׳י למ״ד
 עיין . היכא

 כ דף נרכוס
 נרש׳י ע׳כ
ה  מאן ד׳

 כו׳ ליה שמעת
 רש׳׳י וש׳ג:
גללים ד״ה

ישיי־לקמידף

: דעתא גלויי דליכא • טהורים הכל ’
 גשמים ירדו לא דסבר דעתיה אסח נתפזרו דכי • מחשצחו בטלה

 נמנו שלא זמן דכל המנין מן זו שאין דבר י״ח • להו בצרי :עוד
 שנולדה מיום ■ מטריסחן נדוח ;וטהור הלל כבית הלכה הויא ורבו

 דתניא בנדה מטמאה יומא בת דקמנה נדות חזאי דילמא דגזרינן
 לומר תלמוד מנין לנדה אחד יום בת תינוקת אשה אלא לי אין

 הלכך לה מפרשי לא חזיין וכי זה מדרש דורשין אין וכותים ואשה
̂ ̂ ̂ ■ הטומאה אח מביאין המטלטלין כל :רבנן בהו גזור
 ע״איד״ה נח להן מביאין הכלים על אחד וראשו המת על אחד ראשו איהל שאם

’שדת ׳S הטומאה אב ולהיות ימים ז׳ ליממא המת אהל טומאת
 תשנ״ז כעובי אלא טפח פותח בהן אין אפילו ■ המרדט בטובי :טמא

̂וך טפח חוט טפח בהיקפו יש מפרש ולקמן המרדע :קכא סימן צ
’ונו אקפח למשה דהלכה הוי לא מטפח פחות דאורייתא דאהל גב על ואך

אומוה.5ש(את :עבין משום היקפו רבנן גזור הכא השיעורין כל כשאר הוא מסיני _ ^ ...........
̂יי לי:) ע״ז(דף דמסכשא בפ״ב למ״ד וא״ת קיט■) (דף דיבמות בתרא כרבאשידועאבתיאה: ̂ע״נ אק דף"נוז

n S ד׳ם תום׳ בטו״ג גזח דאי דצריכי וי״ל כותים ובנות בנושיהן גזרות להובתרתי חשיב מעריסותןאמאי נדות שיהו היינו אחר דבר משוס בנותיהן על גזרו לאשה^טפ״^ן 
כוכבים מעובדי ישראל גבי טפי ושייכי דרגילין משום בכותים גזרו ואי לא כותים בנות אבל טפי כוכבים בעבודת דאדוקי משום ה״א האשה פ׳ כתובות במם׳

ל • לא אכל ̂ ע״א: פז טפח בפותח הנושאןאבל האדם על אלא המרדע בעובי אהל טומאת גזרו שלא משום מטלטלין נקט ■ המטלטלין כ
 כמו דהוי חוצצים ולא מביאין דלא התם קחני ממש בהן שאין לפי וירקות זרעים דדוקא הטומאה את מביאין נמי במחוברים אפילו כותב] שיהא [ותיקן

: הטומאה את דמביא התם קתני הארץ על המיסך אילן אבל והמלח והגליד וכפור והשלג הברד טיפת ’לכתובת?'
ח מתנות] בלי’ [«ל פ מ א  חוס׳ [ועי׳ במקיא מציט זה וכענין מקופחת זו שהלכה אמת דבר זה אין אם בני את אקפח כלומר הוא שטעה לשון • ס׳ את *)

נוז; חגיגה : * מזה תצאו ®שלא כלומר מזה תצאו אס פרעה חי מג) (בראשית י ישנף פוטאי. ואסיק׳
ד לדף +)שייי יי“ ־ ־־ ־־ ־ ־־ • ̂ י ■ - ־ • ־ ה] ־ - א אי ה ד׳

שיבק ועמד זכוכית ' י ו י ע י ׳ מ ש ש
 נדד, בטי לאקולי אתי להן טפהרת דאי סי׳ חטאת טי גדר טשום מולא אטד וט׳ם בלבד מת לטומאת אלא זו גזירה גורו ®מאה לבל ולא הישנה לטומאתן לחוור עליד.ן גזרו כלי מיד ועשאן וריתכן טהרו נשברו כדקיי׳ל
 כו׳ בו למלאות חדלי שיעורן במה מתכות כלי פי׳ד) (כלים כדתנן טד,רתו בבדי יקבנו לא שטא גזירד, אביי אסר ט״ט טיהרתן לא גוונא בהאי ושבירתן ישנד, למטאתן ®זרין השמאות דלבל דאטר ולמאן ואקשינן

 הערב צריכה אינה שבירתו מת מטחרתן וטבילתן טטהרתן שבירתן יאטרו שמש הערב בלא מיד בו וישתמש יטבילוהו כך מידי ונטהר ותקנו שברו כי הרואה פי׳ עולה יומא בת טבילה יאמרו שמא גזירה אמר רבא
 כותליו נשבח־ כאלו ונעשה בשכן דגלי כותלי שיקע שנרצף שפוד בנון פירוש מרצף דרצפונדר ביניי® איכא ביניהק מאי ישנה לטומאתן יחזרו תרווייהו סברי ורבא אביי מכדי שמעז הערב צריכה אינה טבילתו אף שטש

:היא פשוטר, כ^ה • הצינור תחת כליו את המניח :היא כלי ולא רציף דהא טומאתו פרחה ולרבא עליו ישנה ®טא® ועריין חייש דרצפר, אע׳ג טהרתו בכדי יקבנו לא שמא דחייש ואביי
גאון נסים רב

ן עו ט ב שיהא ותיקן שטח בן שמעץ שבא לה שנפלו האשה בפרק כשבות במם׳ מבוארי! דבריו תמצא • לאשר, כתובה תיקן שטח בן ש ת  בתוספ' הברייתא זאת ועיקר לכשבתיך אחראין נכסאי כל ט
ב פרק בראש כשבות עד ובו׳ מנד, ולאלמנה מאתים לבשלר. כותבץ היו בראשונד, הבי נטי תניא סנ) (דף נכסים תיובתא אמרי ד&מאות כל לא דאטר למאן הגיחא :המסכת אחרון והוא י׳

ליבן



טסורת
 1^[יןטשפפשבת ראשון פרק השבת יציאותהערס

כמוה גר

 לקופן ול״ר
 הפורח ועוף
 חשנינן ילא
 אהלות נמס׳

לי דהא  מ
 נוגעים האיכר
 כשהוא כארז
[ת׳י] עובר

עו.] [לעיל
לס: ע״ז
 לו: חולין

 לו היה כלומר
 אף לגזור
 משום במסירה

 לא הא לא דאי
 הא קיימא

ישנים] [תוס'

פ׳א] [תוספתא

 נקע והשתא
 לגת הנוצר

 אורחאדמילתא
 נוצר וס״ה

[ת׳׳י] לצימוקין

——

תהית
הב״ח

 ד״ה תום' (א)
 וכו׳ הניחא

 מכשירין. נמס׳
נ  נתוספתא נ׳

 ולא הכי תני
 עיין נמשנה

 ממסכת ד׳ נפ׳
 נפי׳ מכשירין
 שמשון הרנ

: ז״ל

 ;עצמו אס ומקצל המשתכחת הורה על היה מצער .<י5 אס אקסס
 כשנשאלה .השומע ששמע :וקיצור חיהוך לשון אקברם .אקסס

 ידע ולא ושעה ששמאוהו ושמע המדרש בבית מעשה ידי על השאלה
 על המאהילים כלים משום המרדע אה שמאו הם שמאוהו מה משום
 בכל שמא המאהיל עצמו שהכלי המה
 אצא שפח פותח בעינן דלא שהו

 תחת שומאה להניא אהל לשוויה
 אחרים על שומאה להביא השני ראשו
 ושמאוהו שהו בכל דידיה לגבי אבל

 שנגע משום ערב שומאת לאיכר
 וזה השומאה אב שהוא כלי באותו
 לומר שעה והשומע ראשון בו שנגע

 לשמא השומאה אב לאיכר שעשאוהו
 שיהו 1הק6 אני : הזייה ולשעון ז׳

 המרדע עובי שאומרים חכמיה. דברי
 דברשמביאין יש קיימין שומאה מביא
 הזייה לשעון ממש שומאה עליו

 הנושאן האדם על כגון מדבריהם
 התורה מן מגע שומאת ט ששמא

 לישמא המרדע בעובי עליו גזרו
 הקיפו גזירה מדבריהם אהל שומאת
 על ליה דמשמאת דכיון עביו משום
 לאצרוכיה דאורייתא שומאה כרחך
 כסבור במת נגע לא והוא שמש הערב

 ומשום משמאו אתה אהל שמשום
 משמאת דלא וכיון שפח בהיקפו שיש
 באהל למימר אתי ז׳ שומאת ליה

 אדם שאר אבל ערב שומאת נמי גמור
 עליך ואין בו נוגעין שאין וכלים
 שומאה שום מביאין אין כלל לממאן

 מילתייהו ר״ע שפח בפותח אלא
 מריע גרסינן: ינאי פריש:וא״ר דרבנן

 על השומאה את דמביא .שאמרו
 אין :מדבריהם שבעה לשמאו נושאו
 אהל הוי כן דאס . שפח במביו

 דאמרלא . מרסון ולר׳ : דאורייתא
 דלא תורה בדין אלא גזירה שוס גזרו

 משוס ערב שומאת אלא שמאוהו
 כו׳: כותים בנות :י״ח להו בצרי מגע

 .לה הצר : כלים דמניח .ובאידך
 בי״ח ליה דחשיב מאיר כר׳ שרפון ר׳

 דבנות הך ועייל הא ואפיק דבר
 . בנוהרה בוצרין מה מפגי : כותים
 בכלים לבצור מצריך אתה מה מפני

 אתה ואין הוכשר דקאמרת שהורים
 :שהורים בכלים זיתים למסוק מצריך
 יצא. אל והיוצא :המדרש לבית .יפנה
 וגזור :וענוותן נשיא שהלל לפי .קשה :במנין לעמוד רוצין שהיו לפי

 מינייהונמ״ט. וקבלו וגזור תלמידייהו ואתו מינייהו קבלו ולא והלל שמאי
 בקופוח לאיבוד: וקאזיל דנפיק משקה בההיא ליה ניחא לא הא הוכשר

 הואיל להכשיר למשקה ליה ומחשבה הכלי שומאת דאתיא עמאוח.
 היכא: ידענא ®לא .דאמר למאן הניחא :כאחת והכשרו ושומאתו

 אחשביה דלא גב על ואך שבתוכו אוכל להכשיר .משקה חושב
 : ליציאתו ליה ניחא לאיבוד אזיל דלא כיון מזופפוס. הוא:

 המשקה נסחש להפרידן וכשבא זו את זו הנושכות אשכולות • הנושהוס
; מכשר סחישה בלא אפשר ולא בידים דעבד וכיון עליהן

שבי

 ששמע מקופחת הלכה שזו בני אח *אקפח
 על ומרדעו עובר *האיכר וטעה השומע

 אותו טימאו הקבר על אחת צדו ואיהל כתפו
 עקיבא א״ר המת על המאהילים כלים משום

 יישיהו קיימים חכמים דבה שיהו אתקן אני
 על הטומאה את מביאין המטלטלים כל

 ועל המרדע בעובי אותן שנושא האדם
 וכלים אדם שאר ועל שהן בכל עצמן

̂ומרדע ינאי וא״ר טפח בפותח  אין שאמרו י
 על וגזרו טפח בהיקפו ויש טפח בעביו
 אקפח דאמר טרפון ולר׳ M עביו משום היקפו

 א״ר להו בצת מקופחת זו שהלכה בני את
 נדות כותים בנות אף יצחק בר נחמן

 כד ם׳ל ובאידך גזרו ביום בו מעריסתן
 אומר שמאי לגת *הבוצר ואידך : מאיר

 הלל א״ל הובשר לא אומר הלל 'הוכשר
 ואין בטהרה בוצרין מה *מפני לשמאי
 ״גוזרני תקניטני אם א״ל בטהרה מוסקין
 בבית חרב נעצו המסיקה על אף טומאה

 יצא אל והיוצא יבנס הנבנם אמרו המדרש
 שמאי לפני ויושב הללבפוף היה היום ואותו
 לישראל קשה *והיה התלמידים מן כאחד

 ולא והלל שמאי וגזור העגל בו שנעשה כיום
 וקבלו גזור תלמידייהו ואחו מינייהו קבלו

 חנינא ד אמר אמר(ר׳)זעירי מ״ט מינייהו
 טמאות בקופות יבצרנו שמא גזירה

 שפיר משקין חושב טמא בלי למ״ד ״הניחא
 מאי משקין חושב טמא כלי אין למ״ד אלא

 ד אמר זעירי אמר אלא למימר איכא
 מזופפות בקופות *יבצרנו שמא נזירה חנינא
 (דאמר) הנושכות משום גזירה אמר רבא

 יפעמים אבוה בר רבה אמר נחמן רב
 ענבים הניעו אם לידע לכרמו הולך שאדם

 לסוחטו ענבים אשכול ונוטל לא או לבצירה
 בצירה ובשעת ענבים גבי על ומזלף
אמר ואידך עליהם: טופח משקה עדיין

טבי

 כהנו ומהר׳ם מהרש׳ל
 ההוססוה דימר עם דהו

ה דנסמוך  כו׳ ועל ד׳
 עם אהד דינור כולם

שסמע ד׳׳ה דלעיל

ט מ ש ̂  מיי׳ נ M קכו על המאהילים כלים משום שמאוהו ם׳ ושעה השומע ש
סמג^?!’ה הלכה מס משו® עלב שומאת לאיכר שמאוהו בקונשרס פי׳ המת. ^

 :רצא מת בשמא הטגע כדן ז׳ שומאת שמאין שהן המאהילים בכלים דעע
סבור והיה השומע שעה למה וקשה מדאודיתא ערב דשמאשומאת

:רמו עשי! ססג א פשוש דדבר כיון ז׳ שומאס ששמאוהו
יג.] CTO11PP [לקמן דשמא מת בשמא הטגע שאדם הוא

 האיכר התורה דמן ועוד ערב שומאת
 בחטרים שומאה שומאתז׳משום שמא

ז׳ שמא בחטריס בדיקרב דיקרב
לז: (דףדע״ז בפ״ב כדאמר מדאוריי׳

 אהל ידי על בחטרים ואפילו ושם)
 אהלות בריש כדמוכח ז׳ שוחאת שמא

 לאיכר שטמאוהו נראה (פ״אמ״ג)לכך
 בחבורים שומאה משוס ז׳ שומאת

 כ״כ פשוש שאינו לפי שעה והשומע
 סטר והיה בחטרים שומאה דין

 שיש כיון שמאוהו אהל דמשוס
 המשלשלין כל שנה לכך שפח בהקיפו
 תחתיו אשר כל לשמא שומאה מביאין

המרדע: בעובי אהל משום
ר מ א  שיהו אתקן אני עקיבא רבי *

 שיהו קיימין חכמים דברי
 על שומאה מביאין המשלשלין כל

 משום .המרדע בעובי הנושאן האדם
 היכא ®אפי׳ שבעה שומאת לשמאו אהל
 כגון בחבורים שומאה שייך דלא
 לבשרו המרדע בין מפסיק סודר שיש

 משוס שבעה שומאת שמא שהסודר
 במת ארם *חבורי דהיינו חבורים
 אלא מדרבנן אפי׳ שמא אינו והאדם
 מדאורייתא דשמא ערב שומאת

מג;ושס) דף ירf5(מינין ג' כדמוכחבפ׳
 משום ז׳ שומאת שמא אדם שיהא גזרו
 יודעים שאין אותם ישעו שלא אהל

 ששמא ויאמרו בחבורים דיןשומאה
 שיש כיון אהל משום ערב שומאת
 שאין למימר אתי א״כ שפח בהיקפו
 גזרו לכך ערב שומאת אלא באהל
 באהל המישמא כאדם ז׳ שמא שיהא
 בינו מפסיק יהא אפילו חלקו שלא
ד׳ או סודרים שלשה המרדע לבין
 יותר או חמישי או רביעי אדס ויהא
 פשושיכליעץ המשלשלין אם ואפי׳
 שייכא דלא שומאה קטלי בני שאינן

 בעובי ודוקא בחבורים בהסשומאה
 אבל שפח בהיקפו שיש המרדע
 שהיא כלל למשעי ליכא מכן בפחות

 אלא ישעו לא בחבורים שומאה ידעו שלא פי על ואך אהל משום
ל :השעם ישאלו ע  בהן דליכא כיון .שפח בפותח וכלים אדם שאר ןי
 למה וא״ת דברים כבשאר חשוב אהל בעי בחבורין שומאה שוס

 הוא עץ כצי פשושי מרדע והא שרפון לר׳ חבורים משוס ז׳ שמאוהו
 שאס המרדע בתוך הדרבן שאין איירי ע״כ דהא שומאה מקבל ולא
דחרב שתחתיו מה כל שהוא בכל אפילו משמא היה בתוכו דרבן ש

 והאדם נמת הל1א מינורי
 ועי׳ מהרס״א כצ׳ל כו׳

ורש׳׳ל ר״מ

דגנאל רבינו
 בעניו אין שאמרו טרדע

 טםח בהיקפו ויש טפח
ב  אוהל ליה וועאלאחשי

 טפה בעביו דד\י עד
 בהיקפו שיש טי על וגזרו
 אטו אהל לההשב טסה

 לגתכו׳ הבוצר עוביו:
 שתיק לעילא אוקיטגא

 טי פי' לשטי הלל ליה
 שנווגחו ענבים שבגר

 ואמרו מהן יין להוצאת
 אחד טעמים כמה בזה

 יבצרג שמא נזירה
ת ו פ ו ק ת ב ו א מ  ט
 (שחשיבת) [שחושב]

 על אפילו גזרו משקין
 שמא שני : חטוגרות

 טזופפות בקופית יבצרנו
 משקין פולטות שאינן
 כאותן מתכוין וכאילו
 : עליהן ודעתו משקין
 משום נזירה שלישי

ששנות  טי יש פי׳ ו
ן שאומר  לקופו׳ שיש טו

שטת הללו  בהן אוגנקונו
 משקין ופולטין הענבים

 שנושך שאומר טי ויש
 ונוטפין טאשטל אדם
 נחמן ורב משקין מטנו
 יש שפא נזירה אסר

בצירה בשעת עליהן
 הפסוק וכל אהלות בריש כדמוכח אהל ע״י אפי׳ כחלל הוא הרי

ף כ״ג פ׳ בנזיר אהל בשומאת ליה דרשינן חרב דבחלל ד ) ( ג: . ואור׳׳ת נ
ב^מ״בזיןו^ק? קיטל בית טי ולא במרדעת דרק שמתני[ 0מקו קבול בית דחשיב
 פירוש טופח עדיין ההוא ופעמים מניחי[ פעמים אלא קובעיןאותושם שאין למלאות העשוי

 ומלמד צינורא שבלע כוש ו) (מש;הדכליס בפ״ש דתנן והא ותוך אחוריס לו יש המרדע דתנן* קבול בית דחשיב כלים במסכת מוכח וכן מסירין
י י לכך עץ כלי פשושי חשוב דמלמד משמע שהור תרומה של ככר בהן נגע לבדו הדרבן פי׳ נשמא לאהל ונכנסו שהורים היו כו׳ דרק שבלע
 שא״א בכה״ג לאוקמי דאיכא ואור״י אחד הכל מסתמא ומרדע ומלמד הדרבן מן שומאה קיבל לא שהמלמד במלמד שנגע תרומה של ככר שהור

י • קטל בית תו חשיב לא ולכך קבולו בית ישבר אא״כ הדרבן להוציא נ ר ז ו  על גזרו לא דלהכי פורת הר״ר פי׳ .המסיקה על אך שומאה ג
 מוהל מ״ה) מכשירין(ס״ו במס׳ דתנן והא משקה חשיב לא מהס היוצא דמוהל בזיתים שייך מזופפות״לא בקופות יבצרנו שמא דגזירה המסיקה

 היוצא מוהל אבל קמד.) (לקמןחבית דריש יעקב כר׳ ג׳ואתיא או ימים ב׳ בכומר שעמדו לאחר אציצה לאחר היוצא במוהל דהיינו י״ל כשמן השמן
 והשתא בהן שייך לא נמי לבצור ענביו הגיעו אס לידע לכרמו יוצא שאדם ופעמים דנושכות גזירה וכן' דשהור מודה יעקב רבי אפי׳ מסיקה ע״י
א = הוכשר* לא לאו אם למסוק זיתיו הגיעו אס לידע בזיתים המפצע קמה-ושס) (דף חבית בריש לקמן דתניא שפיר אתי ח י נ  כלי למ״ד ה

̂ור?! למיטר' בשמא^ אבל בשהורה בד״א כו׳ יותן בכי זה הרי אומר ב״ש לתוכה דלך שירד עריבה גבי רנ״ה) דמכשירין(פ״ר משקה.[בתוספתא](א) חושב טמא “מ
̂יה קטא :יותן בכי איט אומרים הלל ובית יותן בכי אומרים ב״ש שהורה ואחת שמאה אחת אומר יוסי ר׳ מאיר רבי דברי יותן בכי זה הרי מודים הכל ^ב׳נ דפלינ

בה שחיורך והמשנה
ה : שהזכירה היא התנאים צריכה] ד׳

א פר׳ בראש ודבריה כו׳ טטאין ומקבליהן פשוטיהן מתכות כלי ר :כלים מסכת מן י׳ מ  הניחא : טפח והיקפו אצבעות ב׳ הטרדע עובי י״ד פר׳ כלים בוזופפתא תמצא כו׳ טפח בעביו א*ן שאמרו וטרדע ינאי ר׳ א
י דע למימר איכא מאי הטשקין את חושב טטא כלי אין זטר1ד לטאן אלא הטשקין את חושב טטא כלי דאטר למאן  ובידרה שפירשה הקדמונים מן אחד תמצא ולא מהחכמים הרבה אותה למצוא נלאו ההלוקוז זו נ
רין(ס׳ג) בתום׳ ומצאתי ינעתי כבר שטיא ברחמי ואנא שי  דברים בטרז יותן בכי אינן אומרים הלל ובית יותן בכי אומרים שמאי לשפכה^בית נטלה יותן בכי אינן והצפין הניתזין המים לתוכה דלף שירד עריבה מכ

 וב״ח ב״ש מודים טמאה בעריבה כי ר״ט סבר יוחן בכי אינם אומרים וביה בכי'יותן זה הרי אומרים שמאי בית טמאה ואחת טהורה אחת אומר יוסי ר׳ ר״ם דברי יותן בכי שהן טורים הכל בטמאה אבל כטהורה אמורים
מאד הוא נפתר כי הפירוש בזת לך והזהר המשקה את הושב טמא כלי ואין יותן בני שאינו לטוערה הטמאה בין הלל בית אצל הפרש] יש לא [כי לא(פרש) כי סבר יוסי ור׳ המשקה את חושב טמא ובלי יותן בכי שהן

ה רעףי : סהוריה ידיו ד״ה ע״א י« דף חנינה אכן נוודי עי׳ חושב. עמא כלי לרז״ד הניחא שם :יחננה דיה חום' ע״א בה דף מגינה עי׳ .המסיקה על אף עומאה גוזרני גט׳ הערס גליו!  ־ היכא ל׳י הניהזא• ד׳
ע המר דיה תום׳ :וש׳נ כו׳ ליה שמעת מאן דיה כרש״י ע״ב כה דף נרכוש עי׳ ״ בויין. עומאה שיין דלא היכא אפי׳ וכו׳ י  לא וכו׳ נוומאה גוזרני דיה תום׳ אדם: על ד׳׳ה רלם׳ ע׳׳ב קה דף נב״מ עי׳ נמי

: שם ונתוייע נרע׳יג דעכיית רפ״ע עי׳ .וכו׳ דמוהל כזיתים שיין

 סכ׳ה [כלים
מ״ג]

—

 הגהות
 הגר״א

 [א]נם׳(ולר״ם
 עד כו׳ דאמר

 ס׳ל ובאידך
; תא״מ כר״מ)

 תום׳ [וע׳ע
ג: פסחים

ה  וחוס׳ אין ד׳
 כה. חנינה

 יחננה ד״ה
עו יבמות וחוס׳

גאון נסים רב
 גמליאל בן שמעון לרבן

 טמאות לכל לא דאמר
 אלא טת לטומאת אלא

 לכל אף דאמר למאן
 איכא מאי אמרו הטטאו׳

התנא



  



















































































 



















































































  
















































































 


















































































  















































































 משפט עין
מיוה נר

 מהל׳ פיי׳א מיי׳ א קכח
נא: הלכה תרומות ^

 מהל׳ פי׳ו מיי׳ ג סכט
 אסורות מאכלות ^

 1לאוי סמג יכ נו הלכה
 סימן יו״ד נמש׳ע קמנ

: א סעיף קיב

 שס פי׳א מיי׳ ג
 לאוין סמג ג הלכה

 סימן יו״ד טוש׳ע קמט
:א סעיף קכג

פרק השבת יציאות 34
 חרומש ריב״א הקשה ־ מהימני כשמואל למיעבד דאפשר

 ר״י ושירן ליגזור כשמואל למיעבד להו אפשר דלא מטשר ׳
 שעם לפרש ורוצה גדולה שרומה גידולי על אף שגזרו הוא אמש דמ״מ
אלא מעשר נותנין דאין הלוים מהימני מעשר דהרומת אמר ומהר״ם :ככולן

שבת ראשון
 גידולי :ועוף שיה לצוד נשבין פורס • רישבא :האיש שם • שצי

 :וקשניש שטאה כגון כלה שזרעו דבר ואפי׳ זרעה אם • מרומה
 לבשלה וזורעה ןsלכר לישני: צרה ועינו בידישראל• מהורה מרומה
חשה אלא • ליפרשו לא גמי אפרושי להבי דמשידי אי שרומה: משורש

מסורת
העז״ם

קל

 עג: ע׳ז נת: וקידושין
קלז:] חולין

א ל  מהל׳ פי״נ מיי׳ ד ק
הל׳ ביאה איסורי

 טופ״ע קיכ לאוין סמג ח
: א סעיף טו סי' אה׳ע

ב ל  מהל' פ׳׳ד מיי׳ ה ק
הל׳ כיאה איסורי

 מת טומאת מהל' ופ׳א ד
 מהלכות ופ״נ יד הלכה

:י הלכה ומושכ משככ

ק תוס׳ [וע״ע  קטו: נ׳
אתי] ד״ה

לג ג מיי׳ ו ק  מהלכות פ׳
 ופ׳׳ו ב׳ הלכה שבת

 לאוין סמג יט הלכה שם
 או׳ת שו׳׳ע טור סה

 וסימן א סעיף רמד סימן
:ב א סעיף רנג

ע״ש] שם: [ג׳ו

רננאל רבעו
לי רו  חחמה• תרומה גי

 תרומה משום אסיק׳
 אגל כהן ביד טמאה
 ישראל ביד טהורה טשום

 למעבד דאפשר פי' לא
 חטה דאמר כדשמואל

 הכרי אה פוטרת אחת
 דשמואל הא וטפורשת

 עולא דאמר ע״).הא בסוף
 פשוטות באלי והאדאמר

 שגזרו דברים י׳ח :הן
 שפוסלץ הן אלו ביום בו

 האוכל התרומה את
 אוכל או ראשון אוכל
 הבא דסוניין אע'נ שגי
 זה דאמר יועשע כר׳
 מיפרש הא הוא שני וזה

 פרק הולין בשחיטת
 עא) לד (דף השוחט
 בר בר דרבה מ־טרא

 אוכל האוכל הנה(דילג)
 אוכל ראשקוהאונל אוכל
 הם שנים כי שני

 טמאים משקין וה׳נזותה
 במים ורובו ראשו והבא

 שנפלו וטהור שאובין
i עליו v חבו ועל ראשו 

 שאובין טיס לונק נ'
 טבול אבל והידים והספר

 דאטרינן(פוסל לא יום
 מיכן סמי האוכלין)

 טבול. כלומר יום טבול
 מן אלא נזירה אינה יום

 האוכלין ,פוסל התורה
 מאיר לד' והכלים

 הרי בחרא להו דמחשב
 שפוסלין הללו דברים ה'
 בו גזרו התרומה את

עשרה; גזרו ועוד ביום

 חשודים שהיו דאוחן תילז וריב׳א לחברים
 וחברים בסוסה כדאע׳ כלל מנרישין היו לא

:ישנים] [תום׳ מהימני משרישים שהיו
 ואשי גביה ליה משהי דילמא

פי׳ • תקלה לידי ביה
 יזרענה דאפי׳ גזרו ולכך בקונשרס

 בהדיא דאמר לר״י וקשה שמאה דהוי
 ושם) לד• דף (פסחים שעה כל בפרק
 מלשמא שהורים שמאה שרומה ששילי

 כדמפרש לזרים פי׳ מלאכול ואסורין
 כיון וי״ל שרי לכהנים אלמא השם
 פורשא ריוח משום לזרים נאכלין דאין

 דהכא והא גביה משהי לא שמשהרין
ףדפסחים ובספ״ק לשקלה חיישינן ד ) 

 אי^ זילוף שעשה ב״ה אמרי כ:)
 דפעמים ב״ה מודו דהכא למימר
 זמן עד שלימה שנה להשהוש שצריך

ל זריעה*:  יינן. משום ושמנן פק ע
 ביין שפי שהחמירו מ״ש ריב״א הקשה
 מפני ותירץ ושמן מפח בהנאה לאסור
 והיו ואנשים אלהים משמח שהיין
 נכרי בפני שלא אפי׳ לנסכו רגילין
 בנותיהם משום לאוסרו והוצרכו הואיל
 נסך יין וחומר דין חכמים בו נתנו
 אותו מנסכין היו דפעמיס כיון ממש

 :נכרי בפני שלא אפי׳
 יוסי לרבי אלא מאיר לר׳ הניחא

 נמי ה״מ .הויין שבסרי
 למימ׳ איכא מאי שרפון לר׳ אלא למימר
 בחרפי קורין ואין פולין אין חשיב רש״י

 מן אלו בברייהא מדקתני משמע וכן
 אלא בברייתא קחני ולא ההלכות

 מבחין חשיב דלא והא פרסי הנהו
 הבודק ושמש אששו לבגדי בגדו בין

 נפקו הנך הנר לאור וקערות כוסות
 מיהו עיקר שהן תרתי הני מכלל
 יאכל דלא הך רש״י מני דלא קשה
 הוה דבר מי״ח דודאי הזבה עם הזב

 זה ולפי בהדיא במחניתין לה דקתני
 להו חשיב חדא שני ואוכל ראשון אוכל
 שאובין במים ורובו ראשו הבא א׳׳נ

 משום חדא חשיב כו׳ שנפלו ושהור
היכי כי הא קיימא לא הא לא דאי

 תרומה *גידולי אף שמואל אמר רישבא מבי
 גזירה חנינא א״ר מ״ט גזרו ביום בו תרומה
 רבא אמר ישראל ביד טהורה תרומה משום

 ליפרשו לא נמי אפרושי להבי דחשידי אי
 דאפשר כיון ישראל) רבא אמר (אלא

 קעביד ולא אחת*כדשמואל חטה למעבד
 תרומה ״משום גזירה *אלא מהימני הימוני
 גביה לה משהי דילמא כהן ביד טמאה

 בר חייא ר' אמר ואידך :תקלה לידי ואתי
 לו שהחשיך *מי אף דעולא משמיה אמי

 :גזרו ביום בו לנכרי כיסו נותן בדרך
 פתן סנוותאה אבימי אמר באלי אמר *ואידך
 הניחא הן דבר כולןמי״ח ובנותיהן ויינן ושמנן
 איכא הויין שבםרי יוסי לר׳ אלא מאיר לרבי

 בר אחא רב דאמר אדא בר אחא דרב הא
 שמנן משום פתן על נזרו יצחק ר׳ אמר אדא
 שמנן משום פתן על יינן משום שמנן ועל
 י=פתן על נזרו אלא מפת רשמן אולמיה מאי

 בנותיהן משום יינן 'ועל יינן משום ושמנן
 אחר דבר ועל אחר דבר משום בנותיהן יועל

 רב *אמר אחר דבר מאי אחר דבר משום
 שמטמא נכרי תינוק על י׳גזרו יצחק בר נחמן

 אצלו רניל ישראל תינוק יהא שלא בזיבה
 הויין תשמרי נמי לר״מ הכי אי זכור במשכב

 חשיב בחרא במשקין שנטמאו וכלים אוכלין
 דיו שורק אין אומרים ב״ש מתני׳ J להו

 מבעוד שישוח כדי אלא וכרשינין וממנים
 נותנין אין אומרים ב״ש מתירין וב״ה יום

 כדי אלא התנור לתוך פשתן של אונין
 ליורה הצמר את ולא יום מבעוד שיהבילו

ב״ש מתירין וב׳׳ה העין שיקלוט כדי אלא

ט [סיומוש  פ׳
 ססשים [מ״ד]

ס.] 0לד.נדלי

מ׳ז רש׳׳ל

 אלוואטררבא
רש״ל נצ״ל

ק«. 1לק«

ע׳ש לו. ע׳א

 ומדאפרשו כדשמואל הכרי מן אחת
 מסאה הרומס משוה :חשידי לא ש״מ
 ובא באכילה שאסורה כהן• ציד

 הראשון בשמה שתהא וגזור לזורעה
 דחיישינן ממאה פרומה היא והרי

 ואתי זריעה זמן עד לה משהי דילמא
 לגכרי• כיסו :גושןבעומאתה למיכל

 ;אמות מד׳ פחות פחות יעלעלנו ולא
 • וצגוסיהן : מקום שם • סגווסאה

 דאורייתא בנותיהן פרכינן ע״ז במס׳
 והא • הן וצרים פייס כולן :נינהו
 משום פיתן על דגזרו היא חדא כולהו
 הניהא :כדלקמן כו׳ שמנן ועל שמנן
 תחת כלים דמניח להא להו •דמנו לריס

 תרומה דפסלי ע׳ י״ח להו הוו הצינור
 פשו חדסר הא פולין ואין קורין ואין

 כותיסובוצר ובנות ומרדע להוז׳צינור
 ושמנן ופיתן כיסו ונותן תרומה וגידזלי

 יצחק רב דמוסיף • הא איכא :חדא
 :ד״א משום אחר דבר על אדאבימי

 ועוד ע״ז • סשוסד״א צגושיהן ומל
 שמממא כאן: הוזכר שלא ד״א על גזרו

 וכלים אוכלין זב: איט •®ואפילו צויצה
 : להו חשיב חדא *במשקין שנממאו

סגין ס תני׳  • כרשיגין :לצבע • מ
 וציה ;בלע״ז בינ״א בהמה למאכל
 מבעוד המים את משנתן • סשירין

 אגודות והן ארישב״א • אזגין :יום
 בקדרה אותו ונותנין מנופץ פשתן של

 ומתלבן:שיהצילו-שיתחממו(א): לתנור
 :יום מבעוד שיקלוט הצבע • העין

 כל קולעת והיא מבעו״י סהירין-לתתה
 החמור;ולא סומגיןמסו-על הלילהעלא

 דנראה כתיפו על מגציהיןמליו-משאוי
 כדי אלא :בשבת להוליך כמסייעו

 שיהא כלומר • קרוצ למקום שיגיע
מתחיליסדינור *• מבעו״י שם שיוליכנו קרוב המקום

ם שיקלוט ע

 אונלין נ״א
 מטמאין וכלים
 עי׳ עשקין

מהיש״א

תהות
הביח

ה חנז׳י (א)  ד׳
 שיהבילו

 שיהסממו
ואח׳׳כ הס׳׳ד

ודגים ועופות חיה מצודות פורםין אין אומרים
יום מבעוד ב״ש מתירין וב״ה יום מבעוד שיצודו כדי אלא

 שיגיע כדי אלא עליו מנביהין ואין עמו טוענין ואין לנכרי מוכרין אין אומרים
 :בע5ס העץ כלים ולא לעבדן עורות נותנין אין אומרים ב״ש מתירין הלל ובית קרוב למקום

עם מתירין הלל יבית ובכולן יום מבעוד שיעשו כדי אלא גברי לכובס
השמש

 למימר איכא ההלכות מן אלו בתוספתא עלה דקתני הארץ עם זב עם פרוש זב יאכל דלא וההיא אחת גזירה חשיב ובנותיהן ויינן ושמנן דפק
ףע״ז דמסכתא ב׳ בפרק דמפרש למ״ד הניחא תאמר ואם .אחר דבר משוס בנותיהם :הזב̂י עם הזב יאכל לא בכלל דהוי ד לו:) (
עליהם שגזרו דע״י וי״ל לנכרי גזירה הך שייך מה נדות גזרו בנותיהם דעל למ״ד אלא נכרי למיגזר׳משום דשייך יחוד גזרו בנותיהם דעל

 בישול איסור
 שימייבשו טרם

 מחמת מתיכן
 הלמלויויין

 [לקק וכדאמר
מאן האי עד:]

ףבפ׳׳ב משמעי וכן *ומתלבן בתנור נותנים בקונ׳ אוגיל-פי׳ :כ״כ בהם יעמעו ולא ממגען יפרשו נדות ד  רצה ורינ׳א פשהן של האונין דאמרי׳ ס:) (

■’״“א®״ לפרוש גזרו מ״מ לאו אם יצוד אם יודע שאינו חטאת חייב אינו מצודה פירש אס כו׳.אע״גדבשבת׳נמי מצודות פורסין אין משיתלבנו:
 לייבשן כדי :חייב לתוכה ונכנס לעוף או לבהמה מצודה הפורס בתוספתא קתני דהכי ילכוד פריסתו שבשעת כגון חטאת חיוב לידי אתי דפעמיס׳ מצודה

S בענין ומיירי חיותא שם דמצוין בחורשין בפורש לה מוקי דבירושלמי וי״ל החיה יבא מתי ידע מנא וא״ת .שיצודו בכדי ^ך*א mוישאבו
‘ ' מוכרים אין :משחשכה גם לצוד יכול אם יום מבעוד שיצודו מועיל מה דהא ב׳ או א׳ אלא במצודה ללכוד יוכל שלא

 שישראל דבר׳ בידים בשבת עושה או מחמר שהנכרי מאחר מ״מ חטאת מיחייב לא בשבח להו עביד דאי גב על אף לנכרי.
בשבח עושה שאינו דרישא דברים בהנך אבל בשלוחו דמיחלף משום בקונטרס כדפירש חשכה עם רבנן גזרו התורה מן אסור
, .מתירין וב״ה לעבדן עורות נותנין אין :לעבדן עורות נותנין דאין טעמא והיינו חטאת דמיחייב לאו אי גזרו לא בידים איסור

̂מנא! הן ואלו אחרים ח  דמתירין יוסףבגמ׳ דרב אליבא דשרי׳ב״ה מריחים ראיה מביא ועוד בשבת לבנות נכרי קבלנות ידי על להתיר לר״ת נראה היה ״ט̂נ
 מייב לאמונא מעצמם טוחטת שהריחים כ״ע דידעי ראיה ואינו דשרי נכרים ידי על קבלנות שכן כל השבת כל ויניחנו יום מבעוד חיטין שם להניח ונל^ Vx,י תחת בלים

 ]S׳p»3 ישס׳") כא: (דףדע״ז פ״ק מסוף ראיה מביא ועוד לעשות בשבת להם שצוה יאמרו קבלנות אבל מע״ש שם הושמו שהחטין נמי וידעי חטטלטלין
̂י  —עליה פליג אלעזר בן דר״ש גב על ואף קעביד קבלנותיה וה״נ קעביד אריסותיה אריס מ״ע לנכרי שדהו אדם משכיר רשב״ג ^דאמר ״®״י ״י־“י

 גיליון מוקי מותר לתחום חוץ אסור התחום בתוך קבולת מקבלי ושם) יב• (דףבמ״ק דאמרינן והא כוותיה מפני׳ דספס כרשב״ג לן קיימא
 הש׳ס באבל טפי דמחמרי למאן ואפילו מבאבל טפי המועד בחול דמחמרי חי^ דהתס ול״נ החמיר ולכך באבל שמעתיה כולה התם ר״ת

M'w S נגישה שהנכרי מילתא מפרסמא דלא בתלוש היינו לעבדן עורות בשמעתין דשרי דהא לר׳׳י ונראה טפי דחמיר בשבת מודה המועד מבחול bc 
אינוזב! ואפי׳ יעשו אחרים בבית יעשו לא בביתו אחרים ביד מלאכתו אבל גבי יא:ושס) (דףבמ״ק אמר נמי וכן ישראל של שהוא ידעי ולא בביתו מלאכה

ד??א” S בירושלמי משמע והכג נינהו יום שכירי יאמר דהרואה הפחוס בתוך אסור מלתא דמפרסמא ישראל ברשות דהוי דמחובר קבלטת אבל
ב בקבולת בד״א אלעזר בן שמעון ר׳ אמר מותר ביתם בתוך אסור ביתו בתוך ישראל עם עושים שהן נכרים אומני דקאמרהתם דפירקין במוד׳ה \

מוכח שהיה

ח יוסי לר׳ גם הרי שניים מי !בעבירה אצלו רגיל ישראל תינוק יהא שלא כרי בזיבה מטטא שיהא נכרי ותינוק מעריסתן נרות כותים ובנות שגזרו רבר י׳ ל ש רו סלאה לחבית סאת גדשו ביום בו אוםר אליעזר ר׳ י
לתוכה יתן אם שטן טלאה לחבית האיסור ואסרו הטוהר התירו אלא גרעו ולא הוסיפו לא סאה מחקו ביום בו אומר יוצשע ר׳ נזירות לגזור גזירות הוסיפו פי׳ מחזקת שומשמין לתוכה ניתן שאתה טה נל אטזים

ק ומתנתן עדותן ועל לשונם ועל ושחיקת.טיסני החליקה ועל וטלוחיהן ושלוקיהן וכבושיהון ומורייק וציק וחמצן וגבינת! ויינן פיתן גזרו ביום ט רשב״י חני . השטן מקיא מים בטרי  בזיבו! שנטטאו ובניק ו
 התיחת דינו ובית רבי שמן נפש. חיי מפני מצויה ישראל פת שאין במקום והתירוה עליה עימעטו פת .א' ויום שנים ג' מבת ובטתיהן זכור במשכב אצלו מצוי ישראל תינוק יהא שלא כרי אחד ויום שנים ם' מבן

 מביאה זריזות אומר יאיר בן פנחס ר׳ היה בשתא.םינן יומין ז׳ אכול תהא לא אכןל.ואץ בטהרה שתא כל מיכל יכול את אין לרב מפרך רבה חייא ע'א],רבי [ל׳ו ע״ז במם׳ ופירוש! ישראל ברוב איסורו פשט שלא ספני
 תחיית הטתים תחיית לידי חסידות הסירות לידי רוה״ק הקודש רוח לידי מביאת חטא יראת חטא יראת לידי מביאה עטה לירי.ענוה מביאה קדושה קדושה לידי מביאה טהרה טהרה לידי טביאה] נקיות נקיות [לידי

 ובערב בבקר שמע את וקורא הקודש בלשון ומדבר בטהרה חולין ואוכל בא׳י הקטע כל ר״ט בשם חני .ונו׳ וטהר וכפר שנאמר טהרה לידי נקיות טכפר וכלה שנאמר נקיות לידי זריזות ז׳ל אליהו לידי המתים
לו :הנא העולם בן שהוא לו מובטח השמע! עם דמתירין כג׳׳ת הלכתא !בה! וכיוצא לתנור פשתן של אוני! ונתינת דיו שריית כטן בטשנתיט ששנינו כולן א

גאון נסים רב
א נ ולבררו לנלותו המקום טיעני וכבר ל לס דף בחמה(ע׳׳ז טעמידין אץ בפ׳ תמצא דבר עשר משמונה אסורין טלן יבטתיהם ויינם ושמנן פיתן דרב עבדי קא ולא כשמואל לטיעבד דאפשר כיץ ישראל רבה אמר א

ולא פנים הרבה הענץ נזה והזכירו בם תתחתן לא ז) (דגריס דכתיב היא דאורייתא בנותיהן יאמט הודו כבר יבטסכת מקדש האיש כטף נח) (דף קידושין במם׳ ותמצא הכרי את פוטרת אחת חטה שטואל דאמר
 גזור אינהו אחו דסנויה יחוד אפילו גזר דוד אתא איש דאשת יחוד יאורייתא הדברים בטף וביררו נתקייטו טשמיה ניוחאת באלי אמר ואידך קלז). הנז(דף ראשית בם׳ חולין ובשחיטוז לנחלה בטר יש ♦)בטרותבפרק

ג ד' בע׳ז הוא רק הלזו דשמואל מימרא בכור יש כש' נמצא לא לפנינו .ע׳כ ס

 וטי תרומה וגדולי
 ושמנן ופיהן שהחשיך

 אחר ודבר ובטתיהן ויינן
ט  אליבא דברים י״ח ה
 יוסי ולר׳ מאיר דר'

 בלים המניה ני דאמר
 נזרו לא הצינור החת

 הוא עדיין אלא ט
 זה פיחת מחלוקת
 אוכלין זה ומחשב
בטשקין שנטמא ורגלים



  















































































 

















































































  


















































































 






















































































  











































 










































מסורת
יחשבת ראשון פרק השבת יציאותהש״ם

 ע״ז תוס׳ [עי'
מאי ד׳ה פא:

עעמא]

 קנה: לקמן
 יופי [צ״ל

 יהודה ברבי
 לקמן ופ״א

קנה:]

 וצריך לכבס קשה שהוא • לק כצי :זורחה החמה בעוד • פשמש עם
 בקורות הזיפים את • שמוטנין :כב״ש עצמן על ומחמירין ימיס ג׳

 כמו בגלגל אותן עוצרין היו שלא הגת בעיגולי הענבים ואת הבד בית
 דפין שהיו עיגולין קרי דגש והני כבדין בקורות אותן אלאעוענין שלנו
 אור תורה שמוטט! ושוי! כעיגולי! עשוי! עבי!
 וזב הולך והמשקה יום מבעוד אותן

 מאי פריך •)1ינ (דףובגמרא השבת כל
ב״שבהא פליגי דלא שנא

 כ: [עייזגין
וש׳נ]
פ׳א חופפתא

 אלפס [כרב
ליתא] ונרא׳׳ש

[ג״ושסליתא]

ליתא] שם [ג״ז

 וסד סנינהו
 לתיוייהו הני
 גני ילאו וכיון

 תנינהו הדדי
 תניא מדא
Y i s רש׳ל

ומפרש
 ליכא בשבת להו עביד נמי דאי משום
 זיתים סחיעת אמרי׳ דכי חמאת חיוב

 שנשברה חבית בפ׳ מלאכה אב וענבים
 בזיתים מילי הני קמג:) דף (לקמן

 דהוה יום מבעוד ריסקן שלא וענבים
 בתוכו הגדל ממשאו דבר מפרק ליה

 נותנין אין הכא אבל דדש תולדה והיא
 שחלה שמוחנין עד זיתים גבי על קורה

 תחלה אותן דורכין ענבים וכן בריחים
 נפיק משקה נמי קורה ובלאו ברגל

 השתא כי שפיר נפיק אלאדלח ממילא
ט׳ לדש: דמי ולא  הנא מא! נ

 לקמן אלא הכא לה ל״ג כו׳ בכולהו
 תנא מאן :שמוענין ושוין במשנה
 גיבל שלא ואע״פ לדיו• מים נהינס
 דידיה לישת והוי שרייתן היא זו הדיו
 מתני׳ דהא לש משום ומיחייב בהכי
 יום מבעוד בה ואפליגו גבול ליכא
 :הוא חמאת חייב דבשבש מכלל

 אב שהוא לש משום • חייב האחרון
 :הוא גיבול בר לאו • אפר :מלאכה

 :בנין של למימ הוא גיבול בר • מפר
 דאפר חדא מתניתא חניא-שרתי והא

 • יחנינהו הדדי גבי מידי דעפר: וחדא
 רבי תניא וחדא חייא ר' תניא חדא

 לעפר תניא מינייהו וחדא אושעיא
עושין פותחין • פוחקין :אפר בלשון

 אבא בי־ח היו נוהגין רשב״ג *אמר השמש
 ימים שלשה נכרי לכובס לבן בלי נותנין שהיו
 קורת שטוענין ואלו אלו ושוין לשבת קודם
 נתינת תנא מאן גס׳ :הגת ועגולי הבד בית
 דבי יוסף רב אמר שרייתן היא זו לדיו מים
 נותן(א) וא׳ הקמח את נותן *אחד דתניא היא
 *יוסי רבי רבי דברי חייב האדדון המים את

 ודילמא אביי א״ל שיגבל עד חייב אינו אומר
 דבר בקמח אלא יוסי ר׳ קאמר לא כאן עד

 אימא הוא גיבול דלאובר דיו אבל הוא ניבול
 את נותן אחד דחניא דעתך םלקא לא ליחייב
 דברי חייב האחרון המים את נותן ואחד האפר

 שיגבל עד אומר יהודה ברבי יוסי ר׳ רבי
 הוא גיבול דבר ״עפר אפר מאי ודילמא
 הדדי גבי *מידי עפר והתניא אפר והחניא

 עם ע״ש לגינה מים =פותקין *ת״ר :תניא
 כולו היום כל והולכת ומתמלאת חשיבה
 *(ע״ש)ומתגמרין הכלים חחת מוגמר ומניחין
 תחת גפרית ומגיחין כולו היום כל והולכין
 והולכין ומתגפרין חשיבה) עם *(ע״ש הכלים

 העין ע״ג קילור ומניחין כולה השבת כל
 חשיבה) עם *(ע״ש מכה גבי על ואיספלנית
 אין אבל כולו היום כל והולכת ומתרפאת

בכדי אלא מים של הריחים לתוך חמין נותנין

 נעיוו [עי׳
 ונערן לס מרך

 שהאריך קקר׳
 ננניינם לעיש

משם] קמנו
ש טני הא  כ׳

ש היא לנ׳ ו
ס״א

 רבה אמר טעמא מאי יום מבעוד שיטחנו
מר ולימא יוסף רב א״ל קול שמשמעת מפני

ם שו מ אש■ ״ובכל •דתניא כ^ים שביתת ״
 כלים שביתת לרבות תשמרו אליכם אמרתי האש על נותנין בשמים ומיני לבונה

כלים שביתת משום יוסף רב אמר אלא ׳
 כלים שביתת להו אית לב״ה דאמרת והשתא

 שרו טעמא מאי ומוגמר גפרית דאורייתא
 פשתן של אונין מעשה קעביד דלא משום

 מעשה עביד דלא משום שרו טעמא מאי
 דקא ודגים ועוף חיה מצודת נייחא ומינח
 נמי התם שרו טעמא מאי מעשה עביד
 והשתא מעשה קעביד דלא *וקוקרי בלחי
 חנא מאן אסי רב אמר אושעיא רב דאמר

 ולא היא ב״ש דאורייתא כלים שביתת
 דלא בין מעשה קעביד בין *לב״ש הלל בית

 גאע״ג הלל לבית אסור מעשה קעביד
 דלב״ש דאמרת והשתא שרי מעשה דקעביר

הכי אי אסור מעשה עביד דלא אע״ג
מוגמר

 :נודך ריחן שיהא הבגדים ומעשנין
 בהם שמציירין כסך כלי תחת גפריח■
 ומעשקבגפרית בחרט וצורות פרחים

 נייל״ר: וקורין וניכרות משחירות והן
 : לוז״א שקורין תחבושת • קילור

 • מים של ברחיים :•רעייה ואספלניח
 דאדס חמור ושל יד של ברחיים וכ״ש

 שיעשנו :בהמתו שביתת על מצווה
 את שמשמעת מפט • יום מבעוד

 ואיכא בשבת מילשא ואוושא הקול
 בלים־דכשיב שביחח לרבוש :זילותא

 וחמורך שורך ינוח למען מינה לעיל
 איש הלל ביש דאמרש והששא :וגו׳
 כרחיך על דהא • בלים שבישש להו
 בהנך מדשרי הלל בית מתניתא האי

 שביתת משוס אסור דרחיים וקתני
■ כלים

—©■«>«—

תהות
הב׳ח

 ואחד נט׳ (א)
 לתוט נוחן
 המים את
 ודילמא ונו׳

:ע״פ פיא לא

• שרו אמאי וגפריש מוגמר
 כלי ונמצא בערדסקאות מונח המוגמר הרי דמתני׳ הנך לכל וה״ה
 הארץ על מונח אלא • מעשה שום הבלי עביד קא לא :מלאכה עושה

 היינו בנווה דמונחין כיון ולב״ש מעשה עבדי הרחיים אבל בתוכו והן
 העוך ותופס נקשר שהפח • מעשה עבדי דקא מצודוש :דיליה מעשה

 ומתחבר קופץ בו כשנוגעין ברגלים ללוכדן לחיות שפושעים יקוש וכן
 ומהדקו בולעו שהדג איימ״א שקורין חכה • בלשי :ולוכד מאליו
 ופיה רחב אחד פיה סלים שעושין • וקוקרי :ממקומו זז איע והכלי
 הקצר בפי ראשו ומוציא שם נכנס והחיה) והדג(ס׳^ מאד קצר השני
 נכנסין קרומות ראשי לפנים ראשו להחזיר וכשבא לצאת יכול גופו ואין

 היא• ב״ש בו׳ דאמרש מידי:והששא כלי עביד דהשתאלא לחיו תחש לו
 מעשה כלי דעביד היכא בין להו שני לא וב״ש ב״ש דריחיס והא
:היא דב״ש וכיון דמתני׳ באונין אסרי דהא עביד דלא היכא בין

מוגמר

 אסור במחובר אבל בתלוש בד״א יום שכיר פין־וש אסור בשכר אבל
̂וש בין אחרת ובעיר  בשם כהנא בר ר״ש אמר מותר במחובר בין בת

 ורבינו אלעזר בן כר״ש הלכה ובע״ז ובאבל בשבת אחא רבי
 : להתיר רצה ולא תשובתו על סמך לא ביתו את כשבנה נמי תם

 רגילוח משדה כרשב׳ג מומר בשדה ומיהו
 וכשישראל יום בשכירות ולא באריסות לעשות
 אל לקנות או מנעלים לתקן לנכרי אומר
 יום כשכיר הוי דא׳כ למחר תעשה יאמר
 נכרי לו הביא ואם לכשתרצה תעשה אלא
 ללובשן אסור בשבת שכבסן ויודע כליו

 שהדליק נכרי לקמן(קכב•) דאמר בשבת
 לאורה להשתמש אסור ישראל בשביל נר

:ישנים) (תוססות
• הוא גיבול בר דלאו דיו אבל

 מדליקין בבמה דאמר והא
 יפיס השמנים כל ושם) כג• דף (לקמן
 לאו לעשן או לגבל להו איבעיא לדו
 הייע גיבול האי אלא גיבול דוקא

 מורסן והא תאמר ואם בעלמא עירוב
ושס) קנה: (דף בתרא בפרק דאמר
ר׳ התם וקאמר הוא גיבול בר דלאו
 שיגבל עד חייב אינו יהודה ברבי יוסי
 בר דאינו קאמר קמח דהתסלגבי וי״ל

 מדיו עפי הוא גיבול בר אבל גיבול
 אדיו הכא מיניה מייתי לא כיsולר

 דאמר אהא המפרש על קשה ומכאן
ושם) לב: (דף המביא בפרק בביצה
 לתוכו מיס כשנותנין היינו שרי קיעמא
 בר ולאו הואיל סביב התנור לשרוק

 דאדרבה משמע והכא הוא גיבול
 עפי חייב הוא גיבול בר דלאו דמידי
 בלא שרי קיעמא לפרש יש אלא
 דלא וקמ״ל סביביו התנור לשרוק מיס

: בי״ע יגבל שמא גזרינן
 השבת כל והולכת וסתרפאת

 בפרק דאמר הא תאמר ואס ■ כולה
 שורין קח:) דף (לקמן שרצים שמונה
 בשבת העין תחת ומניח מע״ש קילורין

 לומר ויש להניח שרי נמי בשבת וא״כ
 מניח ואינו בריא באדם מיירי דלקמן
 לתענוג העין תחת אלא לרפואה בעין

 והכא סממנים לשחיקת למיחש וליכא
 אלא שריא ולא לרפואה בעין מניח

שבתי": מערב
ו י נ • שרו עעמא מאי פשתן של או
 מדיו עפי אונין דנקיע הא י
 דהתס משוס וכרשינין וסממנין
 באונין אבל כלל מעשה דליכא פשיעא
 כשמחממו מעשה הצת עושה התנור

 גבי אבל כלי הזכיר לא דבהנך ועוד
:התנור הוזכר אונין
• כלים שביתת משוס מר וליסא

 דמסיק למאי תאמר ואם
 ב״ש דאורייתא כלים שביתת תנא מאן
 משוס מר ולימא יוסך רב פריך מאי

 הקול שמשמעת רבה שמפרש כמו עוב יותר אינו וכי כלים שביתת
 הקול דהשמעת עעמא יוסך לרב ליה סבירא דלא וי״ל כב״ה ואתי
 ונראה כלים שביתת משוס ככ״ש לאוקמה עפי ליה ומסתברא כלל

 סבר אלא הוא כלים שביתת משוס לאו דב״ש דעעמא סבר דרבה
 נמי לרבה דאי בשבת למעבד אתי דילמא דגזרינן דב״ש דעעמא
 להביא יוסך רב צריך היה למה כליס שביתת משום דב״ש עעמא

 ועוד כלים שביתת משום שמאי בית דאסרי היא מתני׳ והא הברייתא
 גזרו חעאת חייב בשבת להו עביד דאי הני יס•) (דףלקמן דאמר

 ולא גזירה משוס שמאי דבית דעעמא משמע חשכה עם שמאי בית
 שמאי בית אסרי [לא] אמאי תקשה לא יוסך ולרב כלים שביתת משוס

 הנך מכל עפי ממילא אתי דהתם כלים שביתת משוס קורה עעינת
 אמאן כלים דשביתת ברייתא הך לרבה תאמר ואס דמתניתין
שמאי בית כלים דשביתת דברייתא סבר דרבה לומר ויש תרמייה

 משפט עין
מצוה נר

 מהל׳ פ״מ מי׳׳ א סלד
 tp הלכה שנת
: סה לאוין סמג

 מהל׳ פ״ג מיי׳ בג קלה
 ופ״ו נ הלכה שכת

 עור שם סמג 1ע הלכה
 רנב סימן או״ת שו׳ע
 רמו וסימן ה סעיף

:א סעיף

משפעים] פלשת [מכילתא

 :וקוקרי בלחי דמתני׳ ומצודות גזירה משום עעמייהו דמתני׳ הנך כי מעשה עביד דלא היכא אבל מעשה דעביד והיכא היא
א1 ת ש  ולפ״ז כוותיה קאי אושעיא רב דהא כב״ש ברייתא דמוקי יוסך כרב דהלכתא ר״ת אומר • היא ב״ש מני הא אושעיא רב דאמר ה

מוקי לא אושעיא דרב נראה ולי קול להשמעת חייש ולא מעשה דקעביד היכא אפי׳ שרי לב״ה דלדידיה מותרים ריחיס
לה

 משים אינו התם א׳נ
 כתחנושת עצמו קילור
 כמים הקילור שולה אלא

 ליכאלמיגזר דידיה ולגבי
 לו התירו לא כי שיודע
 ואחלים שרייה ע׳י אלא

 הוא מים שלרתון סנורין
ישנים] [תוס׳ צריך

חננאל רבינו
 בברייתא ששנינו אלו

 בעיש לגינה מיס פתיחת
 תחת מוגמר והנחת
 נפרית והנחת הכלים

 מותרין כולן הכלי׳ תחת
 העין על קילור וכן

 על ואיספלגית בע״ש
 והולכת ומתרפאת המכ'

 דקיי׳׳ל ואע״ג ׳ כשבת
ה  להו לית וב״ה כב׳

 נתיגת כלים שביתת
 מים של ברחיים חטים
 בשבת להטחן בע״ש
משום אמרו רלא אסור

גאון נסי־ם רב
 רנכרית יתור אפילו

 הפרק בזה עור ונתבאר
 מטמא נכרי תינוק כי

 ויום שנים ט' בן בזיבה
 אימתי לרבריהס אחר
 שנים ט' בן לביאה ראוי
 מטמא אימתי אחר ויום

 ויום שנים ם׳ בן בזיבה
: אחר



  











































 










































 



















































































  

























































































 




















































































  





















































































 


















































































  


















































 































 משפט עין
טצוה נר

 מ:ל׳ פ׳ג מיי׳ א קלו
 יבסמג הלכה שכת י

 ארס שוש״ע סה לאוין
:מ סעיף רני סיס!

 סוש״ע סם מיי׳ ב קלו
: P סעיף 00

 שם ס״ג מיי׳ ג קלח
: •ד הלכה

 הלכה שם מיי׳ ד קלט
 עוש״ע שם סמג יז

 א סעיף רנכ סימן או׳׳ס
: יא סעיף שנס וסימן

 ע׳׳א לעיל שיין
דלנ״ש הגי׳

שבת יציאות36 מקורתשבת ראשון פרק ה
השי׳ס

ושם

ישגים] [תזס׳

 לרב אליבא היא ב״ש מני הא הכי דקאמר הוא הש״ס אלא כב״ש לה
 למימר מצינן אושעיא לרב אבל כלים שביתת משוס לה דמוקי יומן)

 דמעמא ר״ח פסק וכן כרבה קול השמעת ליה ואית כב״ה דמוקילה
 לא דלקמן דסוגיא ועוד כב״ה ואתי קול השמעת משום דריחיס

וקי׳׳ל כדפי׳ כרבה אלא מיתוהמא

 הלכה שם חמי׳׳ קט
 עוש״ע שם סמג מ

א: סעיף רגג סימן ארח
 הלכה שם מיי׳ t ו קטא

 עור שם וסמג יג
 רנד סימן או״ס שרע

:א סעיף
 הל׳ שם מיי׳ ט ח קטב

 שם שו״ע עור עז
:נ סעיף

 מהלכות ס״ו מיי׳ י קמג
 שמג יע הלכה שנת

 סימן או״ח עוש״ע שם
:נ סעיף רמו

 מהל׳ פ״ג מיי׳ כ קטר
 יא הלכה ה5ומ חמן

 שרע עוי עו לאוין סמג
:א סעיף תמג סי׳ או״ח

 י״ה ל: כ״מ תוס׳ [עי׳
אסר,רה]

J״ל^ [ התנן ו

 השאיל או השכיר ואם
 נכרי ועיכנה לנכרי נהמתו

 צריו היה נשכת אצלו
שלשה נפני להפקיר

כירה] פ׳ ריש [כדלקמן

. ׳1-
כלים שביתת תנא דמאן אושעיא כרב
 כלים להשאיל ומותר היא שמאי בית

 בו שיעשה במה לחוש ואין לנכרי
 אסור בהמתו אבל מלאכה הנכרי

 עליו בהמתו דשביתת להשאיל
אף שמאי *ולבית :דאורייתא

 .וכו׳ מעשה קעביד דלא גב על
 שביתת משום דב״ש דעעמא השתא
 שורין אין קמייתא בבות ג׳ הנך כלים

 הוו ומצודות ואונין וסממנים דיו
 נעשית שהמלאכה כלים שביתת משום
 עושה שהכלי ונמצא הכלי בתוך

 ועורות לנכרי מוכרין אבל המלאכה
 משוס הוי לא לכובס וכלים לעבדן

 שהעורות דבמה כלים שביתת
 המלאכה עושה העור אין מתעבדין

 המלאכה עושה המעבד האדם אלא
 המלבנו האדם המתלבן בגד וכן

 דאסרי עעמא אלא המלאכה עושה
 בשלוחו דמיחלך משוס שמאי בית

 דמוקי וגפרית מוגמר נמי ולהכי
 גב על אך אארעא דמנחי בסמוך
 ונצבעים מתגפרים העליונים שהכלים

 שהכלי כליסכדפרישי׳ שביתת שייך לא
 בהן אין בו נעשית המלאכה שאין

 : כלים שביתת משוס
א ר מ פ מ  אע״ג .אפקורי להו ד

 בנדרים(דף דאמר י
 הכא ג׳ בפני הפקר דבעינן מה•)

 ואין להו דמסתמא""מפקיר בעינן לא
 לנכרי סוס להשכיר זה על לסמוך

 דלא משום שאני דהכא ולהפקיר
 הדבר שאין ועוד אחר בענין אפשר

א :מפורסם""  כו׳. נחתום ימלא ל
 ע״פ אך יחתה שמא גזירה כדמסיק

 חיישינן להתחמם הרבה שהות שיש
 לחמס שרגילים לפי יצענן שמא

 : לחתות צריך ויהא רפה אש על
ה ל י  תאמר ואם . יחתה שמא מ
 תקשי עעמא האי ידע דלא מעיקרא

 וחררה וביצה בצל דבשר מתני׳ ליה
 דהוי שפיר ידע דהתם לומר ויש

 דבר שאין יחתה שמא משום מעמא
 : לגחלים בינו מפסיק*

א מ ל י : צובע והוי בה• מגיס ד
ך; ר ו ומוחה. עקור׳ פי

 דרך שאין ויגיס יגלה שמא לחוש ואין
 דשמא ועוד לחתות כמו להגיס
ל :מפי מיהדק י ש  בשיל ולא כ
 בן כמאכל הוי דלא צ׳׳ל .אסור

 דרוסאי בן כמאכל הוה לאי דרוסאי
 אע״פ כירה גבי על להשהותו שרי

 :וקמומה גרופה *שאינה
י א  מפרש .ושריק דגדיא בישרא ח

בצל׳ איירי ואילך דמכאן בה״ג

 מוגמר דמנחי כגון :בכלים מנחי הא .שרו מ״צו וגפריה מוגמר
 אפשר ואי בתוכו שהשכר .גיגיח :בכלי ולא . בארעא וגכריה
 והשבת ימים מח׳ יותר השבת כל נשורין והשעורין לארץ לשופכו

 שלא אפשר שאי כירה גבי שעל קדרה וכן בשבת הדולק נר וכן בכלל
תצממק

 מנח התם ב״ש שרו מ״ט וגפריית מוגמר
 שרו מ״ט ושפוד וקדרה ונר גיגית אארעא

 להא תנא מאן אפרךרי להו דמפקר ב״ש
 עססיות קדרה אשה תמלא *״לא דת״ר

 חשכה עם ע״ש התנור לתוך ותניח ותורמםין
 שיעשו בכדי אסורין שבת למוצאי נתנן ואם

 מים של חבית נחתום ימלא ■"לא בו כיוצא
 עשה ואם חשכה עם ע״ש התנור לתוך ויניח

 לימא שיעשו בכדי אסורין שבת למוצאי כן
 גזירה ב״ה תימא אפילו ולאב״ה ב״שהיא

 נמי וגפרית מוגמר א״ה בגחלים יחתה שמא
 םליק מחתי דאי להו מחתי לא התם לגזור
 נמי פשתן של אונין להו וקשי קוטרא בהו

 מגלו לא זיקא להו דקשי 'כיון התם ליגזור
 ביורה שמואל אמר ליגזור ליורה צמר ליה

 יבעקורה בד> מגים שמא וניחוש עקורה
 יחתה שמא גזירה מר דאמר והשתא וטוחה

 לאנוחה שרי חייתא *קררה ידזאי בגחלים
 חזי דלא כיון מ״ט בתנורא חשיכה ®עם ע״ש

 אתי ולא מיניה דעתיה מםח אםוחי לאורתא
 ולא בשיל דמי שפיר ובשיל גחלים לחתויי
 שפיר חייא גרמא ביה שדא ואי אםיר בשיל

 ליה דקשי מידי כל מר דאמר והשתא דמי
 ושריק דגדיא בשרא האי ליה מגלו לא זיקא

 דגדיא אסור שריק ולא דברחא דמי שפיר
 ורב שרי אשי רב ושריק דברחא שריק ולא

 דשרי אשי ולרב אסיר מדיפתי ירמיה
 אלא וביצה בצל בשר צולין *(והתניא)*אין

 ולא דברחא התם יום מבעוד שיצולו כדי
 לא בין שריק בין *ידגדיא דאמרי איכא שריק
 שפיר ושריק נמי דברחא דמי שפיר שריק

 אשי דרב שריק ולא דברחא פליגי כי דמי
 אשי ולרב אםיר מדפתי ירמיה ורב’ שרי

 וביצה בצל בשר צולין *(והתניא)״אין דשרי
 בבשרא“ התם יום מבעוד שיצולו כדי אלא

 דמי שפיר חייא קרא האי רבינא אמר אגומרי
 :דמי דגדיא כבשרא זיקא ליה דקשי כיון

 אומרים ב״ש ת״ר :מוכרין אין אומרים ב״ש
 ישאילנו ולא לנכרי חפצו אדם ימכור ילא
 שיגיע כדי אלא במתנה לו יתן ולא ילונו ולא

 הסמוך לבית שיגיע כדי אומרים וב״ה לביתו
 מפתח שיצא כדי אומר עקיבא רבי לחומה

ד יוסי א״ד ביתו  רבי דברי הן הן יהודה ב
 רבי בא לא הלל בית דברי הן הן עקיבא
ת״ר :ב״ה דברי לפרש אלא עקיבא

 המונח שפוד וכן בשבת
 משלשלין יט:) (דף כדשנן בתנור

 בדמפקר :ב״ש פליגי ולא הפסח את
 על מצווה אינו ושוב לכלים .להו

 מיני . והורמסין עססיוה :שביתתן
 בבדי :יותר בישול וצריכין קעניות
 ממלאכת יהנה שלא כדי .שיעשו

 בישולן: למהר . בגחלים שבתניחהה
 ומשחיר עצים של קוערא. בהו סליק

 וכן להם קשה העצים ועשן הבגדים
 תנור פי משמח .מגלי לא :בגפרית

 :בגחלים יחשה שמא למגזר וליכא
 .עקורה :בגחלים יחתה שמא .לגזור
 בה מהפך . מגיס האור: מעל

 מכוסה .ועוחה בישול: הוי ובמבושל
 סביב במיע ומוחה שלה בכיסוי
 והשחא :ומידכר מרח לא האי דכולי

 אסירא לא קדרה דהנחת .מר דאמר
 קדר׳ האי : חתייה משוס אלא

 לכתחלה להשהותה דמי. חייסאשפיר
 מתבשלת והיא בתנור יום מבעוד

 אדעתא לאו חייתא דודאי הלילה כל
 ומשום השם אנחה לאורתא למיכלה
 לה יש שהרי לחשויי אתי לא למחר
 לעססיות דמי ולא גדול שהות

 די והיום הלילה כל שאין ושורמסין
 כל מבושלת .דמי שפיר ובשיל :להן

 בעי דלא להניחה דמי שפיר צרכה
 דלאו .חייא גרמא ביה שדא :חישוי

 .גדיא :לאורתא למיכליה דעתיה
 התנור פי .שריק :זיקא ליה קשי

 לחשוש: מוכן אינו כיסוי סביב במימ
 זיקא ליה קשיא לא גדול איל • ברחא
 כיסויו לימול התנור פי לגלויי ואתי

 איכא .שריק ולא דגדיא :לחתות
 להיתרא: וחדא לאיסורא חדא

 בתנור שאינו .אגומרי בבשרא
 בו להפוך ומוכן ליכא כיסוי דאפילו
 דבר שאלה . ישאילגו לא :ולחתות
 הניתן בדבר הצואה בעין החוזר

 הנכרי . שיגיע כדי אלא :להוצאה
 דבדידיה ואע״ג יום מבעוד לביתו
 דמיחלך ב״ש מחמירין קמרח
 של . לחומה הסמוך ביה :בשלוחו

 שהרי שם דר שהנכרי אחרת עיר
 של ביסו. מפהח להניחושם: יכול

 בא לא .כו׳ דברי הן הן :ישראל
 על לחלוק אלא ב״ה על לחלוק ר״ע
 דב״ה אליבא שאמר מחלוקתו בן שנא
 לומר ר״ע ובא לחומת הסמוך לבית

 :כו׳ אלא כן ב״ה אמרו לא
כותח

 שנח חוססתא
ס״ד

*־ ̂*^4̂

הגהות
הב׳׳ח

 ד׳ה תום׳ )6(
 את ׳1וכ התם

 נתמר הפסח
אמרינן

 תוס׳ [עי׳
 מ. תענית

ראית] אם ד׳׳ה

יע:] [לקמן

כ•] [לקמן

התנן] [צ׳ל ו

, *בש״א .
 ב״ש דברי הפסח קודם שיכלה בו יודע כן אם אלא לנכרי חמצו אדם ימכור לא

אומר יהודה רבי למוכרו מותר לאוכלו שמותר זמן =כל אומרים הלל ובית
כותח

נא. פסמיס

---^04̂*---

גליון
הש״ם

 האי גט׳ בחייא אפי׳ אסור שריק ולא ברחא ולהכי הפסח את אמשלשלים לה מייתי נמי בפרקין ולקמן וביצה בצל בשר צולין אין עלה מדמייתי משמע וכן . חננאל רבינו
ם • ”לחתי ואתי בלילה לאוכלה ראוי בצלי דמיירי כיון5'רב?''א^?1^''"אב ת  עס״' ׳ בשרא אלא אסר ולא שריק ולא ברחא דשרי אשי לרב וא״ת .אגומרי בבשרא ה

כתנור. חשיפה זריזין חבורה דבני משוס עעמא מאי אמרי׳ (א)הפסח אש משלשלין ועוד יט•) (דף התנור בתוך הפת מתנין דאין מתני׳ ליה שיקשי את^אגומרי שהשמעת מפני
IVfi'VS פתוח שהתנור דמיירי לומר ויש שרי נמי הכי בלאו והא כ:) (דף לקמן ""כדמפרש

ב1בנחלים יחתה שמא' ר  : שכח ד׳׳ה סוגיא וכן כוותיה אתיה לא לה מגלה לא זיקא ליה דקשי כיון דקאמר דלעיל דסוגיא שריק ולא ברחא דשרי לישנא בהאי אשי כ
״aI :שרי זיקא ליה קשי דלא היכא אפי׳ אשי ולרב מנתח לא והאי זיקא ליה וקשי פי׳ מנתח האי דמשני הס דזריזין חבורה בני גבי דלקמן . בי׳ניי^ י,דרה הנחת כנו!

י אפילו י ם א ה ״ ב׳ א ה ק. דבר נמי בחמישי או ברביעי דאפילו כלים שביתת משום לב״ש דאסור בכלים מיירי לא לביתו. שיגיע כדי אלא כו׳ ישאילנו ולא ו סי פ  מ
א תני «״«הא ק״ל :כדפ״ה כשלוחו ונראה הוצאה משוס ומעמא דברים ושאר חלוק כגון אלא אדם ימכור לא י

י י י ולא ילונו ולא לנכרי חפץ ש ק י ציה ת
ל כו׳ ישאילנו דר"פ מתני' נותנין כר׳ קיי׳

ע דברי הן הן דאמר יוסי כר׳ ביתו מפתח ש־צא כדי דאטר ער!יבא גי וכן הלל בית דברי חן הן ר׳ חהורי דצ״ל שם מנואר הא חנן דלהחזיר דשם איבעיא הצד לפי ואף מפסיק דר,דירה ותנפיל בחמין כירה נ
תר,למכור תרומה כהן לאכול שמותר שעה כל (כא.) בפסחים אוקיטגא חמץ יסבור אס אף בישול משום דאילו חיתו׳ משוס ע״כ דהעעם תכשיל ולא חמין כו׳ משהין הן ומה וכו' מחשרא לנכרי חמץ ישראל מו

לב״ש דמצינו וכיון .מותר חמין אמאי וגם גימף בזה מהני מה כלי שניתח ומשום בישול אחר בישול דיש
:בשר צולין באין במו לחיתוי ניחוש כלי מפסיק דאינו כיון בלא׳׳ה הא ליגזר נמי וגפרית מוגמר דפרכינן בהא גם הכי ס׳ל נ׳ה דגם למיתוי''ל חיישינן מפסיק דבקדירה



  


















































 































 

























































































  



















































































 




















































































  

















































































 





















































































  



















































































מסורת
ם ש׳ שבת ראשק פרק השבת יציאותה

 עשוי ואינו עוברין באלו כדאמרי׳ חמץ בו טפנין .הבבלי בופה
 יום. שלשים מרובה: זמן עד כלה ואינו בו לעבול אלא יחד לאכול

 .בלב פסחעליו: אזהרח חלה הפסח בהלכות לדרוש משמתחילין
 בע״ש מלאכה בהן לעשות .פליו אדם ישכיר לא :לזונו עליה רמי

 אור תורה :השבת לצורך לו שמשכירו דנראה
יוליכנו שלא • ייו כהב נמצא שלא ידו כהב

. דמים לו קצץ P אם אלא :בשבת
 ערח בדידיה דמים לו דקוצן דכיון
 בקצץ דאפילו בקצץ מודו לא וב״ש
 ומשאיל ממוכר עדיך לא דהא פליגי
 דב״ה מילתא אלת מתנה .ונותן

 פליגי לא קוצץ דבדלא אשמעינן
 :לו שנשתלח מי של .לביהו :דאסור נמססש׳פי״ד]

 שנשתלח העיר לחומת .הסמוך לבית
 ב״ה אסרי ואמאי • קצן והלא :שם
 אמרה והא :לעיל שרו אינהו הא

דואר. קצץ: אא״כ משלחין. אין רישא
 לשלוח רגילין ולו העיר שלמון

 בלא משלחין .במהא שקיחא איגרוח:
 לבית למר השליח שיגיע בכדי קוצץ

 לחומה הסמוך לבית ולמר הדואר
 כלל קוצץ בלא משלחין דאין ורישא

 ימצאנו ,לא ואם במתא קביע דלא
: בשבת אחריו לילך צריך יהא

 ליס היבשה מן מפרישין .מבליגין
 שמפליג שס על לשון[הפלגת]ספינה וזהו

 יעקב ומרבינו היישוב מן עצמו
 יס של שאמצעיתו בעירובין שמעתי

:פילגס לעז בלשון ואך פילגוס נקרא
 ואין לשבות ע״מ הנכרי עס • ופוסק
 אלא אין לשבות:ומצורלצידן. צריך

 השוק יוס שס היה ובע״ש יום מהלך והתרא
ןיאיו חי ל ף שנהגו במקום בפסחים כדאמרינן «: ד ] 

 מינה בו׳.ונפקא למדנו נ:]:ומדבריהם
 כמה :כובס .לקצרא :הכובס לשכר
כבר :כיבוס בשכר . עלויה במיה

—

הגהות
הב׳ח

 ד״ה תום׳ (א)
 ׳1כ1 השום

 בסגעיס
 וסיישים

:ומוורדין

 דילמא תימה
 ה׳׳קאין רישא

 כשאינו משלסין
 להניע יכול

כ אלא  קצן א'
 כסלוגת' והיינו

 כשלא דסיפא
 יכול אם קצן

 דשרי להגיע
ספרים ויש

 ברייתא והיינו
 יניוצא דלעיל

 הגיה וכן נו
 יהודה ה׳ר
[ת״*] בספרו

 למכור אסור כותח מיני וכל הבבלי בותח
 מזונות ״נותנין ת״ר :הפסח קודם יום ל׳

 לו גזקקין אין ויצא נטלו בחצר הכלב לפני
 בחצר הנכרי ®לפני מזונות גותגין בו =כיוצא“

 לי למה תו הא לו נזקקין אין ויצא נטלו
 והאי עליה רמי האי דתימא מהו הך היינו

 אדם ישכיר *לא ת״ר :קמ״ל עליה רמי לא
 בו כיוצא מותר ובה׳ בד׳ בע״ש לנכרי כליו

ד בע״ש נכרי ביד איגרות משלחין אין  ב
 הכהן יוסי ר׳ על עליו אמרו מותר ובה׳

 נמצא שלא החסיד יוסי ר׳ על לה ואמרי
 משלחין ̂אין ת״ר מעולם נכרי ביד ידו כתב

 דמים אא״כקוצץלו ע״ש נכרי ביד איגרת
 אומרים וב״ה לביתו שיגיע כדי אומרים ב״ש
 קצץ י והלא לחומה הסמוך לבית שיגיע בדי

 שמאי בית קצץ לא ואם ה״ק ששת דב אמר
 אומרים הלל ובית לביתו שיגיע עד אומרים

 *והאמרת לחומה הסמוך לבית שיגיע יעד
 בי דקביע יהא קשיא לא משלחין אין, רישא
 במתא: דואר בי קביע דלא והא במתא דואר
 ימים מג׳ פחות בספינה מפליגין יאין ת״ר

 לדבר אמורים דברים במה לשבת קודם
 עמו ופוסק דמי שפיר מצוה לדבר אבל הרשות

 רשב״ג רבי ואינושובתדברי לשבות מנת על
 בע״ש אפילו לצידן ומצור צריך אינו אומר
 נכרים של עיירות על צרין *'אין ת״ר י. מותר
התחילו ואם לשבת קודם ימים מג׳ פחות

יט ,
ו י נ ת ל  לאוכלו לב״שדרגיל אפילו בשבת .בחצר לנכרי מזונוח נ
 אפילו אסורים חפצים שאר אבל מזונות ודוקא מיד ’

 עתנין לאוא״תואמאי בשבת אבל בע״ש אלא ב״ה שרי דלא לב״ה
 הכא כדאמרינן עליך מזונותיהן דאין כיון הא בשבת לנכרי מזונות

ףדביצה ובפ״ב ד  את דמוציאאני כא:) (
■ שאין הנכרי

עשין
 עוש׳ע סה לאוין סמג.
:6 סעיף רמס סימן או״ס

סא.] [גיסי!

מהל׳ ס׳׳נ מיי׳ ן קמח

 שע וסימן ה סעיף
:נ סעיף

———

ליון ג
ד״ש״ם
 לפני גם׳

 • כחצר הנכרי
 ג דף לעיל עי׳
 ד״ה מוס׳ ע״א

;דרישא נכא

ואם
בגן קדמוך  °עדרדתה אומר שמאי היה וכן מפסיקין שהלכנ,סמףאין שלמדונו .י
 גמליאל בן שמעון רבן אמר :בשבת אפי׳ :הצבועים מן יותר לכבסן קשים

היה כך צדוק *א״ר תניא :וכו' היו נוהגין ובחזירתו: בנתינתו ימדדנו לימשחיה.
 כלי גותנין שהיו גמליאל רבן שלבית מנהגו

 וצבועים לשבת קודם ימים ג׳ לכובס לבן
 שהלבנים למדנו ומדבריהם בע״ש אפילו
 הוה אביי הצבועין מן יותר לכבסן קשים
 אמר לקצרא דצביעא מנא ההוא ליה יהיב
אמר כדחיורא א״ל עילויה בעית כמה ליה

. ממילא דאתי :ברותחין . דפווצי
 מאליהם שנסחעים הללו משקין כגון

. בוסר :יום מבעוד שיתחיל ובלבד
 מוציא דקים כשהן בתחילתן ענבים

 שהוא צפי בשר בו לעבל משקין מהן
 שלא להחמיץ:מלילוה.שבולין וקרוב חזק

,p, באבנים ומוענן מרסקן צרכן כל בשלו 
 .יגמור :בו ומעבל מהן זב ומשקה קה.] חולין

 יניחם בכובד וצברס שרסקן מאחד
:לכתחילה ומותר מעצמן ויצאו בכלים

לא

מאן האי אביי אמר רבנן קדמוך *כבר ליה

ברבי] [צ״ל

 ליה ניתיב במשחא לקצרא מנא דיהיב
 אפסדיה טפי דאי מיניה נשקול ובמשחא
 ושוין : דכווציה אפסדיה בציר ואי דמתחיה

 הבד בית קורות ומ״ש ב״ש בהו דגזרו כולהו שנא מאי כו׳: שטוענין ואלו אלו
 ב״ש בהו גזרו חטאת מיחייב בשבת להו עביד דאי הנך דלאגזרו הגת ועיגולי

 מיחייב לא בשבת עבידלהו דאי הגת ועיגולי הבד בית קורות חשכה עם ע״ש
 יוסי רב אמר דמי שפיר ממילא דאתי מידי דכל תנא מאן גזרו לא חטאת
 שרסקן והמלילות והבוסר *השום דתנן היא ישמעאל רבי חנינא *(בר)
אומר עקיבא ורבי משתחשך "יגמור אומר ישמעאל רבי יום מבעוד

לא

 טשפט עין
מצור• נר

ה מ  פיו מיי׳ ב א ק
 הלכה שכת מהל׳

 עזר סה לאוין סמג כא
 שכה סימן אז״ח שו*ע

:א סעיף‘

ה קמו ד  סס מיי׳ ג
ם עליךליתסר מזונותיהן ש מג ס הכ לכ  ה

״ בפרק כדאמרק • * ס ״ ס רמז סימן סו

 מהלכות פכ׳ד מיי׳ ו קמז מזונות לתת בשבת למרוח דאסור
שנתהל׳וופ׳למ על,ך מזונוהי׳ דאין משום חיה לפני

ו עשין סמג יג כה ה

 ישראל עניי עם נכרים עניי דמפרנסים
 קצת חשיב שלום דרכי *משום

מורח איסור למנין טליך מזונותיו
ז שבות מ י כי רלכי שנת ׳ ל

מהל׳ יג^ופ״ו הלכה וס׳ל דאורייתא איסור דהוי בי״מ מלאכה
א ץ חשיב ל ע ע ן ז ך ע ל, עול יא הלכה מלכים . ע

 יממהמיי״^׳אמדל׳ ליהיי' מלח נכיי חלה מפ׳א בא׳ז מוב
 עור .5שנ?הל» לו ישלח לא ואם מייע לו שישלח י׳ש3 א׳

 רנב סימן או׳ס ושו״ע לשלוח והתיר עיר5 מוחזק היה והנכרי ימוח
 רנינו אל ושלח שלום דרכי משום נכרי ע״י לו

 ולה׳ר ישראל ע״י לא אנל לו והתיר שמחה
 הענין היה אם נשבח הדין דהוא נראה יצחק

 שהיה כגון שלום דרכי ששייך דבר שהיה כך
 ידי על לו לשלוח שמותר נראה אלם הנכרי
 הרבים רשות השתא לן דלית לדידן נכרי
 משום לפרש אין . ישכיר לא :ישנים] [תום׳ דאורייתא ;

 אפי׳ דא״כ כליסוכב״ש שביחח .
 כב״ה אלא נמי ובחמישי ברביעי

 בחלוק או כלים שביתח להו דלית היא
 שייך דלא איירי בהן וכיוצא ומליש

 שנראה לפי ואסור כלים שביתת
 שמשכירו פי על אך שבת שכר כמעל

 משכירו דאם שבוע או חדש יחד
 אסור ובחמישי ברביעי אפילו ליום

 גבי נח•) דף בסוךהזהב(ב״מ כדמשמע
 תיטק או פרה לשמור פועלים שוכר

 שכר כנוטל דמיחזי לשוכרו ודוקא
 מחני׳ .דמיס לו קוצץ כן אס אלא :שריא שאלה אבל שבת .

 לכובס כלים דנוחנים נמי
 והא בקוצץ נחי איירי לעבדן ועורוח

 :פריך לב׳׳ה קצץ והלא דפריך
ן י  תוך אפילו • בספינה מפליגין א
 שט משום אסור התחום י

 ושם) קלנו: תולין(לקמן בפ׳ כדמוכח
 למינם דאמר מדרבנן צורבא ההוא גבי

 פירי ושמר גיסא לאידך ואזיל בעינא
 בלא ואפ״ה היה התחום דתוך משמע

:אסור* הערמה  למאי .והמלילות והבוסר השום
 חבית(לקמן בריש דקאמר

 יהודה לר׳ חכמים מודים קמג:)
 סוחטין מדתניא ומייתי פירות בשאר

 ברמונים לא אבל ועוזרדין בפגעין(א)
 למשקי[ עשוין יותר ובוסר דשום צ״ל

 מסיק התם ומיהו ועוזרדין מפגעין
 נינהו סחיטה בני דלאו אע״ג דתרדין

 ולפ״ז משקין ה״ל ואחשבינהו הואיל
לאו בפגעים סוחטין דקתני הא

ס״ג] עייונין [תוספתא

פ״א] [תוספתא

 מג. עירונץ תום׳ [וע׳ע
ה הלנה] ד׳

מ׳ו פ״כ עדיות

<^ז■0̂י>5יינ

 ככ״ש יגמור לא
 כב״הכצ״ל ולא

מהרש׳א

בפגעים סוחטין דקתני
י = כננלחא מיתוק אלא קאמר גמורה סחיטה ב  השבת כל מניחן אלא לחשכה סמוך הטעינה לסלק צריך אינו פי׳ .יגמור אומר ישמעאל ל

 בהנך אפי׳ דשרו כב״ה סבר ישמעאל ר׳ דילמא חטאת חיוב ליכא בשבת עביד אפי׳ ממילא דאתי כל ישמעאל ר׳ דסבר מוכח היכי לר״י קשה
 היינו דעמור לר״י ונראה כב״ה כב״שולא לא יגמור *לא דאמר דר״ע תימה דר״עועוד רבותא משוס ריסקן דנקט והא ממילא אתי דלא

 ממילא דאתי משום דאורייתא איסור ליכא יסחוט אפילו דהכא יסחוט שמא דגזרינן שאפרין שזבו למשקין דמי ולא בשבת ויאכל דיגמור
 יגמור לא דאמר ור״ע מיחייב לא בשבת ליה עביד דאי כיון לב״ש אפי׳ ש״ד ממילא דאתי כל ישמעאל ר׳ דקסבר שפיר מייתי והשתא

 סחיטה דהך דאסורין שזבו משקין כשאר לב״ה אפי' דאסורין היום משקדש לאכול כדי יגמור שלא אלא כב״ה דפבר הקורה להסיר שצריך לא
 לא בידים אבל קורה טעינת אלא ב״ה שרו דלא למתני׳ דמי דלא משתחשך בידים דיגמור ועי״ל ממילא דאתי אע״ג דאורייתא גמי

 א״כ דיכה מחוסרי אטו גזר ולא בידים לסחוט ישמעאל ר' דשרי דכיון שפיר מייתי והשתא בסמוך כדאמר דיכה מחוסרין כשאין דיזכא
 אטו גזר ולא בידים שרי מחוסרין כשאין ואפ״ה מיחייב דיכה במחוסרי ישמעאל דלרבי קאמר הכי ובתר מיחייב דלא סבר נחי דיכה במחוסרי
:לב״ש חשכה עם אסור וא״כ מיחייב דיכה דמחוסרין מכלל דיכה חחוסרין אטו דיכה מחוסרין בשאין דאסר כיון אתיא לא כר״ע אבל חחוסרין

אליו כתב שכל ידוע
כ משלחי! אין לו שנשתלחה למי אגרת כל ומשלח המשכיר והוא יובל  לחוסה הסמוך בבית ואפילו יום מבעוד אליו שלוחה שהאגרת מי שרוי(בין) שהוא במקום להגיע השליח יכול אם או לשליה שכר קצץ אא'
 מגיג בין דואר בי שם אין בין דואר בי יש בין לשליה המשלח שכר קצץ ואם בהדיה במתא הוא דואר ובי שדורה דואר לבי אגרת דהא שרי קצץ שלא אעים למעלה שפירשנו כעניין במתא דואר קבוע ואי

ב נמצא שלא ההס־ר הכהן יוסף על• אשרו . מותר מגיע אין בין לו שנשתלחה מי אצל ת א. פשוטה נכרי לכובס לבן כלי נתינת דתנן הא מעולם. נכרי ביד יידו נ  פחות בספינה מפלינין אין רבנן דתנו הא הי
ר :הגדול בים להפליג נהגו הכי וששום מרו לא טפחים סי׳ למעלה אבל בה נגעו תהומין גוירת ומשום טפחים י׳ בטיט ואין שגוששת בוטן שיאומרים מי יש לשבת קודם ימים מג׳  מג' פחות בספינה מפלינין אין ת׳

א לשבת קורם ימים  פירשנוהו ונבר מאביו ולא מחבירו בר׳ הילכתא קיי׳ל דבי כרשב״נ והלכתא לפסוק, צריך אינו אומר רשב׳ג רבי דברי שובת ואינו לשבות עסו ופוסק . מותר סצוה לדבר אבל הרשות לדבר בד׳
ן : נזרו לא מפחים טי׳ למעלה אבל נזרו תחומין ומשום ספחים י׳ במים שאין גוששת בספינה לפעלה י שו ה ב״ש ו ב׳  עליו הייב מעשה הוא עביר דאי מידי דבל טטתניתין ודייקינן כו׳ הבד בית בקורת שטוענין ו
: דמי שפיר ממילא דאתי מידי כל שאמרו וזהו טתירין ב״ש אפילו חטאת מחייב לא לעצמו עביר דאי הכא אבל ב״ש פליגי בהני בהן וכיוצא פשתן של אונין ונתינת דיו שריית כנון הטאת

אוקטה

חננאל רבינו
 ־ חמישית שעה והיא
 דאטר נמליאל כרבן
 ארבע בל נאכלין חולין

 המשינתינת כל ותרומה
 בחצר נכרי לפני מזונות

 ואם מותר כלב לפני או
 נזקקין אין ויצא נטל

ף : לו ״  ישכיר לא ת
 בע״ש לנכרי כליו אדם

ר כו׳  משלחין אין ת׳
ש נכרי ביד אגרת  בעי

 בית כדברי אוקימנא כו׳
 קביעא לא אי הלל

איש פי׳ במתא דואר
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