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33 יןמשנהכסף ח ז פרק שבת הלכות זמנים. משנה מגיד
 איכוח סלוקי פהם והחופר המורש וכן והמנוע הזורע וכן הנפעלים שמלוקין אלא גמור

 לחלק אנו5 שאם .הם אחח מלאכח■ כולם אמרו עליהם .גמור נלמיון הם איל הפעולה
 בשאין אנל . בזה וכיוצא בהם יעשה אשר הכלים ובמיני כן גם הזרעים במיני נחלק בהן
ק את המחהך כיון דמיון קצת אלא שם ד  בהעפוס רק לפחינה דומה שאימ ה

 מפנה שהשחינה אע״פ רבים גופים אחד מגוף
 הוא זו כן החשוך ואין לגמרי הראשון הגוף

ק זה והיקש הולדה  .רבינו דעס זהו .לכלן ני
 חולדות שהן הן אחת מלאכה כלן שפירש מי ויש

 שינוי אלא בזה לנו שאין ואע״פ אחד לאב .
 חידוש וזהו עיקר נראה הראשון הפירוש השמות

: הביייהות
 כיצד וכו׳. הדומה המלאכה היא התולדה ה

ס׳ ירק המחתך  בגמ׳(שבת .ו
 סלקא דפרים מאן האי פפא רב אמר ע״ד:)
 כו׳, משכת של לשק הלוקח וכן :מוחן משום חייב

 המצניע פ' .וכו׳ קיבה בו ונתן חלב הלוקח וכן
 בורר משום חייב מחבן דגמ׳ מסקנא צ״גי) (שם

: ע״כ ,בונה משום חייב מגבן
כו׳. אב העושה אחד ז  בכמה פשוש זה ו

ם : בגמרא מקומות  הפרש מה כן א
ע שחרש הרי כיצד וכו' יש  בגמרא .וכו׳ וזי

 מלאכות אבות דארבעים מנינא(פי׳ ע״ה) (שם
 ואמר למנינהו ולא ליתנינהו לי למה אחת) חשר

 חייב אחד בהעלם כולן עשאן שאס יוחנן ר׳
 ביודע אלו דברים ופירוש .ואחה אחת כל על

 בהלכות שמבואר כמו במלאכות ושגג שבת שהוא
:שביעי פרק שגגות

ל ח ב  זה .וכו׳ הירק אח וחתך מחן אם א
 אמרו פ׳ ור״ע אליעזר ר׳ מחלוקת

 כר״ע וקי״ל במשנה [מ״ז]) בכריתות(דף(פ״ה) לו
 כלל פרק ובגמרא אחת אלא חייב אינו דאמר

 מדר' לאפקי מחניפין גבי ע״ה:) (שבת גדול
 :פשוש וזה אב במקום אתולדה דממייב אליעזר

ט׳ הרבה מלאטת העושה מ  פ׳ משנה .ו
 העושה ס״ח). (שם גדול כלל

 חייב איש אחת מלאכה מעין הרבה מלאכות
: אמת אלא

ח3  משנה .וכו׳ שהוא כל החורש א ״
ק״ג) (שם הבונה פ׳

 והמזרד והמקרסם הממש שהוא כל החורש
 והמזרד עולשין ההולם ת״ר ובגמ׳ חייב שהוא כל

 כמלוא לבהמה אם כגרוגרת לאכילה אם זידין
 אס קלה ביצה לבשל כדי להסק אם הגדי פי

 כתב כך ומפני .שהוא כל הקרקע את ניפוח
 ופירש״י . שהוא כל הקרקע את ליפות כדי רבינו

 האילן מן יבשים ענפים קוצן מקרסס ז״ל
:עכ״ל , V שנה של לחים זרדים מזרד

 גדול(שם כלל פ׳ .וכו׳ השדה פני המשוה וכן
 גבשושית לו היתה ששת רב אמר ע״ג:) .

 משום חייב בשדה בונה משוס חייב בבית ונשלה
בביס וניממה גומא לו הימה רבא אמר חורש

:שהוא בכל שהחורש נתבאר וכבר .ע״כ מורש משום חייב בשדה בונה משום חייב

ד ה צ י כו׳. ירק המחתך כ  אבל מי נאכל שאיש ירק דוקא לפרש ה״ל הרמ״ך כתב ו
 דלא היכי כי הפת כמו לחתכו מותר בו וכיוצא שום כגון חי הנאכל ירק

עכ״ל: ,וצ״ע ירק בקניבת שמוסר יה״כ ליה חיקשי ,
ח ״ כו׳. צמחים המשקה אבל ב פ דמ״ק קמא פרק מימרא המגיד הרבי כתב ו

ן המנכש אתמר י עי ) ט׳  רביע ופסק ,במ)׳מ) ו
 פסק במנכש שהרי לתמוה ויש .עכ״ל יוסף כרב

 ואפשר ..חורש הולדת דהוי כרבה בסמוך רבינו
 וההוא הוו מנכש גווני דתרי מפרש שרבינו

 העשבים שעוקר דהיינו זורע משוס הוי דמ״ק
 השובים העשבים ביותר שיצמחו סבה והוא רפים
 רביע דנקש ומנכש זורע סולדת דהוי הוא והאי
 הוא האי האילנות בעיקרי שחופר הימו הכא

 למה לתמוה יש ומ״מ .הורש •תולדת דהוי'
 השים השורה וכן : דמ״ק מנכש רבינו השמיש

:צ״דס (זבחים משאת דם שבפרק. מהסוגיא כו׳
גבשושית

 :האבות שאר זו דרך ועל .מתכוון מגידוליו דבר לעקור
 .האבות מאלו לאב הדומה המלאכה היא התולדה ה

 שזו חייב זה הרי לבשלו מעט הירק את ■המחתך כיצד
 ומחלקו אחד גוף לוקח שהטוחן .טחינה תולדת המלאכה

 זה הרי לזה הדומה דבר העושה וכל .הרבה לגופים
 אותו ושף מתבת של לשון הלוקח וכן .טוחן תולדת

 זה הרי הזהב צורפי שעושים כדרך מעפרו ליקה כדי
 קיבה בו ונתן חלב הלוקח“ וכן ו :טחינה תולדת

 שהרי בורר תולדת משום חייב זה הרי לחבצו כדי
ה. משום חייב גבינה ועשהו גבנו ואם החלב. מן הקום הפריש  המקבץ שכל בונ

 מלאכה לכל וכן . לבנין דומה זה הרי אחד גוף שיעשו עד הכל ודבק חלק אל חלק
 הנעשית׳ המלאכה ומגוף . שאמרנו זו דרך על תולדות להן יש האבות מאלו ומלאכה

 מאבות אב העושה ' אחד ז נ היא אב זה אי ותולדת היא אב זה אי■ מעין תדע בשבת
 חייב בשוגג עדים'נסקל. באו ואם כרת. חייב במזיד התולדות מן תולדה או מלאכות

 לענין אלא הפרש ביניהן אין והתולדות. האבות בין יש הפרש מה כן אם קבועה. חטאת
 על אחת חטאת חייב אחד בהעלם הרבה אבות עשה אם בשוגג שהעושה .בלבד הקרבן

 כיצד ח ♦ אחת׳ חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם ותולדותיו אב עשה ואם־ .ואב אב כל
 הארבעים, עשה ואפילו . ■חטאות שלש חייב אחד בהעלם בשבת וקצר וזרע שחרש הדי
 מלאכת כל, על חייב בשבת לעשות אסורות המלאכות שאלו ששכח כגון בשגגה אחת הסר

 אינו אחד בהעלם מתכת של לשון ושף הירק וחתך טחן אם׳ ^אבל אחת. חטאת ומלאכה
ת: כיוצא כל וכן ותולדותיו. אחד אב אלא עשה לא שהרי . אחת חטאת אלא חייב  בז

 אחת תטאת אלא חויב אינו אחד בהעלם אחת מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה ט
אחת חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם וזמר והרכיב והבריך ונטע שזרע הרי כיצד

:בזה כיוצא כל וכן הן. אחד אב שכולן

פרק
ן א ב ר חו  את המזרד או עשבים והמקרסם האילנות בעיקרי המנכש .חייב שהוא כל ה

 שהוא כל ומשיעשה חורש תולדת זה הרי הקרקע את ליפות כדי השריגים
 משום חייב הגיא מילא או [א], ורדדו התל שהשפיל כגון השדה פני המשוה וכן חייב.

 שהוא כל הזורע ב שהוא♦ כל שיעורר גומות המשוה כל וכן שהוא. כל ושיעורו חורש.
 ואילנות צמחין המשקה יאבל זורע. מעץ זה הרי שיצמח כדי האילן את הזומר חייב.
בהן. וכיוצא. ושעורץ חיטין השורה וכן .שהוא בכל וחייב זורע תולדת זה הרי בשבת

במים
: שלו סימן מווי• עיין; ג : סה לאוין סמ׳ג ג :שם סמ׳ג שיע סימן מור א

;צ״ה) (שם המצניע. ע׳ ומהם מקומות זה.בהרבה וכו׳. גומות המשוה כל וכן;
 חזי למאי כ״ש החורש ק״ג) (שם הבונה ובפרק, שהוא בכל שהזורע מכאן שהוא׳ בכל עליו חייב בשבת והוציאו לזרע המצניע צ״ב) (שם המצניע פרק שנינו חייב. שהוא כל הזורע

מר : ק(עור בה נזכר שלא ועוד שהוא בכל שהזריעה מכאן וגם דלעת של לגרעין פירוש .דקרא לביזרא ” כו׳. האילן את הזו וכבר ז׳. פרק הזכרתיה (שסע״ג:)-. ברייתא ו
ל : כמותה אב שהוא הוא זורע מעין שבאור שם ביארתי ב א ביה מתרינן מאי משום בשבת לזרעים מיס והמשקה המנכש איאמר דמ״ק, פ״ק מימרא .וכו׳ צמחים המשקה א ב  י

;הפרי להצמיח והיא הזורע כוונת שכוונתו ספני בשעמו שם ואמרו .כר״י רביע ופסק זורע משוס אמר יוסף ורב חורש משום אמר
כו׳. וכן רהו שו חשאת: דם פרק (דףצד:) שבזבחים מהסוגיא ה

לחם
 שאין אע״פ כתב עוד .בפעולות. הפכים אע״פשהם שיצמח כדי היא הזומר שכוונת הפעולה

 בזה חילוק שאין הולדה שהוא או ממנה אב שהוא שנאמר בין חילוק לנו אין כלל בזה לנו
 הודיענו אס אבל כמורה אב שהוא חידוש שהודיענו לפ״ז וא״ש עיקר. זה מ״מ החמאות לענין

: מימש בזה אין תולדה שהיא
ח ״ ק (במסכת מ״ש .וכו׳ האילנות בעיקרי המנכש א פ  והמשקה המנכש ב׳:) דף מ׳

 כרב רבינו ופסק זורע משום אמר יוסף רב וכו׳ לזרעים מיס
 ■ליפות כדי ומ״ש .הקרקע את ליפות הוא מנכש הך אבל שיצמח כדי מנכש היינו יוסף

 קרקע ליפות מנכש הוי לא אמאי וא״ח והמקרסס ומזרד והמנכש .קאי אכולהו הקרקע את
 מפני זורע כמו שהוא דזומר דומיא הפעולה באיכות 'ממיס שהם כיון מורש כמו אב

ייפה שלא אע"פ זה אבל זימור מבלתי לצמיחה אפשר דאי י״ל פעולתו. מאיכות שהוא

ששת רב אפר [א]

מיימוגיות הגהות
 היתוז רבא אמר חורש משום חייב ונטלה גבשושית בשרה לו היתה

S ע״ב ,חורש משום חייב ומילאה גומא לו

ע (דן־ גדול כלל פ׳ .זורע עד החורש פ״ח :ע) ס׳

הקוצר
משגה

: כך כל מוכרח ואינו הפסד/ בזה אין כך כל הקרקע
 אמו א״ר ע׳׳ג:) (דף גדול כלל פרק בגמרא . זורע מעין ה״ז וכו׳ האילן אח הזומר ב

 משום והקשו זורע משום חייב והמרכיב והמבריך והנושע נושע משום חייב זומר
 משום חייב דזומר משמע ריהשא לפוס .ע״כ זורע מנוס אף אימא לא נושע משום אין זורע
^ ונוסע זורע משום הני בכל מדאמר בלבד נושע ב קשה, וא״כ נומע משוס אלא קאמר לא ו
 זורער״ל מעין דמ״ש לומר ואפשר .זורע משום דחייב דמשמע זורע מעין ה״ז כאן כתב איך
 ועודי״ל זורע. מעין ה״ז אמר זורע משום חייב שנוסע ומפני נוניע משוס אלא חייב אינו אבל

נושע; משום גס זורע משוס אף ר״ל זורע משוס בהך דאמרינן היכי כי הגמרא תירון דלפי
 ראוי כן אם זורע משוס חייב ונושע נושע משוה חייב דזורע לך תדע נושע משוס אף ר״ל

: זורע משום חייב דזומר להיות
ר צ קו ה

עוז מגרל
 פלל פרק . קמעה יזטאת מניא עד המלאכיה וטגוןג :צ׳ה) (דף המצניע פ׳ .עד'שאמרש הלוקח ובן

ט) גדול(דף  מה א״ב :הכי סוגיין מיכסא תנינא בפיסקא שנת עיקר דהיודע מתני' גמ' ס׳
. כיוצא עד הפרש ה ףנ') וריש )1צ* (דף הזורק ריש.פ׳ מ ד ק;( שה ;ב׳ ף עד מנאמש העו . ט ^ ס ה

ה פרק ריש : המנ ( ג ק׳ ף ד ד' מועד ריש . וחייב זורע עד המשקה: אבל ( טן( ב׳),:, ק
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 בההיא גורס היה שלא נראה רש״י דנרי על ה״ה כחג .ופו׳ עאר של גבשושית ד
 דצרור בההיא שגורס שאפשר ול״נ עכ״ל, כלבד מייב אלא חמאח חייג דצרור

 יהדות ע״ג והניח קרקע ע״ג אהיה דוקא לאו דסייב שפירש ומה ,חמאת חייג ממנו החולש
 אבל הוא רישיה דפסיק כיון קינוח משום שרו הוו לא חמאח דחייב איחא דאס פירשה
אמאי לן קשיא לח חשאח דחייב אע״ג החולש V

 הא לחלוש מכוין אינו שכשמקנח כיון רבנן שרו
 דלאו וכיון מוהר מחכוין שאין דדבר קי״ל

 ולא בו לקנח אפשר שהרי הוא רישיה פסיק
ב שרי: העשבים יחלשו ת  וגרוגרה הרמ״ך כ
 במסכח כי בחשבון דק לא בביצה משלשה אמד

 הוו גרוגרוה די״ח אמרינן פ״ב:) עירובין(דף
הוו עירוב ושיעור עירוב לשיעור סעודוח שמי

] וחייב זורע תולדת זה הרי במים [<] נ :שהוא בכל [
 וכל .הוא קוצר תולדת ותולש חייב. כגרוגרת הקוצר ג

 צרור לפיכך . קוצר משום חייב מגידולו דבר העוקר
 שצמחו ועשבים בסנה שעלה וכשות עשבים בו שעלו

.גידולן מקום הוא שזה חייב מהן התולש החבית. גב על
חח שמי ] אבל ביצים ה׳ שהם לקב משלשה לככר י ד זה שאין מפני פטור נקוב שאינו מעציץ התולש [

 כארץ הוא הרי קטן שרש בכדי נקוב ועציץ גידולו. מקום
 אותו מצמחת שקצירתו זרע כל ף • חייב ממנו והתולש
 שתי חייב בשגגה הקוצרו וסלקא. אספסתא כגון ומגדלתו

. נוטע שהוא מפני ואחת קוצר שהוא מפני אחת .חטאות
 ומשום קוצר משום חייב לעצים צריך והוא הזומר וכן

 חייב יתדות גבי על והניחה הארץ מעל הגביהה עשבים בה שעלו עפר של גבשושית נוטע.
 שיבשו לתאנים .זורע משום חייג הארץ על והניחה יתדות גבי על היתה .תולש משום

 כעקורין שהן פי על אף חייב בשבת מהן התולש .בו פירותיו שיבשו אילן וכן באיביהן
 לבהמה ואם .כגרוגרת שיעורו לאכילה אם .זרדין המזרד עולשין התולש ה :טומאה לענין

 אם אוכלין המעמר . ביצה לבשל בדי שיעורו להסקה ואם .גדי פי כמלוא שיעורו
 שיעורו להסקה ואם .גדי פי כמלוא שיעורו לבהמה עמר ואם כגרוגרת. שיעורו לאכילה

וכל .תרנגולין של בינונית ביצה היא מקום בכל האמורה וביצה . * ביצה לבשל כדי
מקום

ר מו / שלו סימן א מ אויןסה: ס ל

 פרס אכילח פירש בעצמו שהוא ועוד (ושליש)
 שבביצה נמצא ביצה) שליש ״(חסר ביצים שלש
 חשבונו כי ונראה גרוגרוח. מג׳ יומר איכא אחח

עכ״ל: הקירוב^ ע״ד עשה
ואין

כו׳. חייב כגרוגרת הקוצר ג  שאמרו זה בסרק הזכרחיה ק״ג) (שבת הבונה פ׳ ברייתא ו
 שמנה פרק דבר העוקר וכל .הוא לאכילה סתמו וקוצר כגרוגרת לאכילה אם

ך :בגמ׳ מבואר (ק״ז:) שרצים כ פי ל  צרור רשב״ל אמר פ״א:) (שם המוציא פ׳ וכו׳ צרור ו
שממנו לקנח מותר עשבים גו שעלו הי^ ק״ז שרצים(שם שמנה חמאת.ובס׳ חייב בשבת בוו

 והיגי מהיזמי כשותא דתליש מאן האי ק״ח)
 דתליש מאן האי מגדולו דבר עוקר משום חייב

 דגר עוקר משוס חייב דחצבא מאונא פמרא
 משאינו חייב נקוב מעצין התולש מיהיבי .מגדולו

 היינו הכא רגיתיה היינו לאו ההם פמור נקוב
ל רביתיה: ב כו׳. התולש א  המצניע פ׳ משנה ו
 נלמד קפן שרש בכדי ומ״ש בסמוך. הזכרהיה
 חמש גגי ע״ה) (שס האמורה דרגא ממימרא

בכלי ח' רס. מדו  טהור קמן בשרש ניקב מ
 כמחובר שהוא לפי פירוש זרעים בו מלהכשיר

 וכן שבת לענין הדין וכן במחובר הכשר ואין
:ז״ל פירשו

ל ד :)ע״ג גדול(שם כלל פ׳ .וכו׳ זרע כ
 חייב בשבת אספסהא דקמיל מאן האי

 האי נומע משום ואחת קוצר משום אחת שתים
:וכו׳ שתים חייב סלקא דקניב מאן

 חייב לעצים וצריך זומר שם .וכו׳ הזומר וכן
: נומע משום ואמת קוצר אחת.משום שתים

ת שי שו ב  (שבת המוציא פ׳ .וכו׳ עפר של ג
 ע״ג מונח היה פרפיסא פ״א;)

 תולש משום חייב יתדות ע״ג והניחו קרקע
 קרקע גבי על והניחו יתדות ע״ג מונח היה
 פרפיסא רגינו ופי׳ ע״כ, נוטע משום חייב

 לאו חייב דהאי ול״ג כתב ז״ל ורש״י .גבשושית
 חייג דאי להולש דדמי משום אסור אלא דוקא
קינוח לצורך רבנן שרו היכי קאמר חולש משוס
 היה שלא ונראה .עכ״ל , וסקילה כרס איסור

 רבינו. שדעת ואפשר למעלה. הזכרתיה דרשב״ל במימרא שם מבואר והוא עשבים גו שעלו בצרור קנוח היתר הזכיר לא ורבינו .בלבד חייב אלא חטאת חייב דצרור בההיא גורס
 אין יתדות גגי על שמונח כיון עשבים גו שעלו צרור שם נזכר שלא ואע״פ .וכו׳ צרור לפניו יהיה ט׳ פרק שהזכיר מה על ונסמך יתדות גבי על מונח כשהצרור הוא שההיתר היא ז״ל

ם :עשבים מחמת איסור י אנ ,המאה חייג בשבת מהן והתולש במקומן אוכלין טומאת מטמאות גאיגיהן שצמקו חאנים מימרא קכ״ז) והרוטב(חולין גהעור .וכו׳ באיביהם שיבשו ת
: בסוגיא שם נזכר האילן וגם ע״כ.

. עולשין התולש ה כו׳ ה: בפרק למעלה כהגתיה ק״ג) (שגת הגונה פרק ברייתא ו ר ז ט ע מ כו׳. כגרוגרת שיעורו לאכילה אם אוכלין ה  :והקוצר המנכש מדין נלמד זה ו
ה צ בי לך אין חכמים שיערו קלה ביצה רבנן לה קרו ואמאי תרנגולת ביצת מהו קלה ביצה לך שמיע מי ב׳) פ׳ (שם המוציא פרק .וכו׳ מקום בכל האמורה ו

קלה

 וכו׳ הוא קוצר תולדת ותולש חייב כגרוגרתהקוצר ג
; ביד ותולש בכלי שקוצר

לחם
לקוצר תולש בין דהחילוק נראה

 שאינה מלאכה דכל אע״ג פטור לעצים א״צ אבל .וכו׳ לעצים צריך והוא הזומר מ1 ד
 ;ע״ש בהא מודה ר״י דאפי׳ החום׳ שם כתבו כבר חייב לגופה צריכה
 חייב אלא חמאת חייב דצרור בההיא גורס היה שלא ה״ה כתב .וכו׳ עפר של גבשושית

ד.  בשדה לפנות אסור הונא רב אמר שם אמרו פ״א:) המוציא(דף ובפרק ^ג
 עשבים בו שעלו צרור לקיש ריש אמר והא עשבים משום ואלא וכו׳ אילימא מ״ט בשבת ניר

 ושדי מעילאי נקט דילמא (משוס) אלא חטאת חייב בשבת ממנה והתולש בה לקנח מותר
 לה מתקיף לטלטולי שרי פרפיסא האי לקיש מדריש ש״מ פפי רב אמר שם עוד ע״כ. בחתאי

 חכיאת חייב דלעיל בההיא גורס דאינו גמ״ש ז״ל ה״ה דדעת ונראה . ע״כ וכו׳ כהנא רב
 דגר דהוי משום לקנח מותר בין לחלק דיש א״א וזה בו לקנח מופר אמר איך דא״כ משום
 ודאידהיה התורה מן אסור היה אם הקרקע מן הצרור בעקירת הכא אבל מחכוק. שאינו
 הצרור מן עשבים בתלישת גרים ז״ל דאיהו ז״ל ה״ה דכונת• ונ״ל רישיה. פסיק דהוי לקנח אסור
 אינו דהתם מוכרח זה אין מ״מ אבל הם דשוים הקרקע מן הצרור בתלישת ה״ה חטאת חייב
 עשביה חולש הכא אגל וכו׳ שעליו העשבים זה צרור אמרינן ולא ז״ל רש״י כתב והכי ממש תלוש
 שדעת ואפשר כתב עוד . שוים דתרוייהו דסובר ז״ל דעתו כסי לו הקשה ז״ל ה״ה מ״מ ממש
א ז״ל דדעתו נראה וכו׳ הוא שההיתר הוא ז״ל רבינו  דר״ל מימרא הך מפרש דרבינו מ

 משוס כלל איסור כאן דאין עשבים גו שעלה שצרור להזכיר הוצרך ולא יתידות ע״ג כשהונחה
לו היה קרקע ע״ג במונחת מפרשה היה אם אבל חידוש זה ואין יתלשו לא דודאי עשבים

עוז מגדל
דן כלל פ׳ מקצתו .קוצר משום עד זזקוצר ל( דו ט) ג  אסור גגי ק׳) הפילין(דן המוצא פרק ומקצתו ס׳

פ׳ וכן נמחוגר אתרוג גגי ל׳א) הגזול(דן לולג פ׳ וכן יתלוש שמא, גזירה משגים ע׳ג להלן
ך : יתלוש שמא וכו' גאילן עולין אין גני ל׳ו) משילין(דן םינ  :ק׳ז) דן (שס המוציא פ׳ .וכו׳ צרור ל

ת שו ; שרצים ח׳ פ׳ גידולו. מקום עד שעלה ונ ( : ז ק׳ דן ג. ממנו עד התולש אבל ( י  הון חי
ל :המצניע דן א׳ פרק .נוטע עד זרע נ ק( מ׳ ) ד ת : ג׳ שי שו  :פ׳א) (דן המוציא פ׳ .טומאה עד גב

ש ל תו  ואין עד המעמר : דיומא גתרא פ׳ ונו׳ האמורה וגיצה ק׳ג) (דן הגונה פרק . ניצה עד ה
:שנחצר תגן גני ל׳ג) (דן המניא כפרק משמע וכן ע׳ג) גדולי(דן כלל פ׳ . עמור

משנה
 ולדעתו .קינוח משום הקרקע מן הצרור עקירת היתר להודיענו טפי רבותא דהיא להזכירה

 לפי שמ׳א כמו הקרקע מעל הכונהלטלטולי לטלטוליאין שרי פרפיסא האי בגמרא מ״ש ז״ל
 מפרש ז״ל הוא אלא קרקע גבי על אפי׳במונחת דרישלקיש מימרא שמפרש ז״ל רש״י פירוש

 ־גניי מ נשמע היכי דר״לדאל״כ דומיאדמימרא יתידוח גבי על דאיירי שיטתו לפי פרסיסא הך
 תימה ויש הקרקע. מן הצרור עקירת היתר מותר יתידות גבי על דבמונח דאמר לקיש ריש

 מאי יתידות גגי על במונחת דר״ל מימרא מפרש שרבינו ז״ל בדעתו שאם המגיד הרג ׳בדברי
 לקיש מדריש בשבת ניר בשדה לפנות אסור דאמר הונא לרב שהזכרתי בסוגיא בגמרא הקשו

 ניר בשדה יפנה שלא הונא רב דקאמר ומאי יתידות גגי על במונח אלא איירי לא ר״ל הא
 איסור שיעשה חיישינן לא וכ״ת .גמורה תלישה והוי צרור הקרקע מן יקח שמא דניחוש משוס
 שהוא בדוחק לומר ונראה .גומות השואת שיעשה חיישינן הגמרא תירון לפי דהא אינו זה חמור

 צרור יתלוש דילמא דחיישת משום ניר בשדה לפנות דאסור אמרת אמאי כן הסוגיא מפרש ז״ל
 קאמר אמאי לתלישה חייש דאי לתלישה חייש לא קינוח דלענין לקיש לריש אשכחן הא הקרקע מן

 לקיש לריש דס״ל א״ו העשבים יתלוש שמא ניחוש יתידות גבי על מונח בצרור לקנח דמותר
 הקרקע מן יתלוש שלא מוזהר יהיה נמי הכא יתלוש דלא מוזהר יהיה דהוא להא חיישינן דלא

 דהוא חיישיקלתלישה דלא דאע״ג ותירצו עשבים בו שאין צרור או תלוש צרור אלא לקנח
 וישליכנו מכאן אחד צרור שיקח מצוי דבר דזה גומות לאשוויי חיישינן מ״מ בכך יזהר

 דכוותיה תלישה גענין אלא הייש דלא לקיש לריש אשכחן ולא גומות וישוה אחר למקום
: חיישינן מיהא גומות לאשויי אבל ניחוש לא צרור תלישת גבי

ביצה לך שמיע מי אמרו פ׳:) (דף המוציא בפרק .וכו׳ מקום בכל האמורה וביצה ה
קלה

מיימוניות הגהות
 מפורש מצאתי לא דרבנן. תולרה גם עד ובו׳ לזרעים מים משקה וז׳ל רא״ם וב׳ב [נ]

 גשמים ירידת במקום בחצר זרעים להשליך שלא אדם שיזהר נתבונן ומזקנים בתלמוד
 כד התרנגולים אכילת שיעור אלא ישליך שלא יזהר לתרנגולת משליך ואם לצמוח שסופן

 משום בו ואין מותר לצמוח סופן שאין חוא אדם בני רגלי דריסת מקום ואם יומים או כיום
רבת ביה מתרינן מאי משום לזרעים מים משקה מ״ק כריש [ג] :רצ״ז בסי׳ עכ״ל זורע

 ומכאן שניהם. משום דחייבין אביי ומסיק זורע משום אומר יוסף רב חורש משום אומר
 כר״ש דקי׳ל ואע״ג בשבת עשבים ע״ג מים להטיל שלא ליזהר שצריך הגאונים כתבו
 שלא א״א והכא ימות ולא רישיה בפסיק. ר״ש מודה אמר הא מותר מתכוין שאין דדבר

ם יגדלו עי  בפרק משמע וכן עשבים בגידול נהנה שאינו חבירו בגינת לאכול מותר , מותר ליה ניחא רישיהדלא דפסיק שפירש הערוך ולפי אסור עליהם להשתין דגם רא״ם וכתב הזר
ש ת״ר הבונה ל תו  והא ופריך מיכוין דלאקא אביי ומתרץ נינהו קרקע ליפות לאו כולהו צטו ופריך שהוא כל הקרקע ליפות אם עד וכו׳ כגרוגרת לאוכלן אם זרדין והמורד עולשין ה

 איכא מיהא איסורא ליכא חטאת דחיוב דנתי ראיה זו דאין בס״ה וכתב .וק״ל דחבריה באדעא עביד דקא צריכא לא ומשני ימות ולא רישיה בפסיק ר״ש מודה תרוויהו דאמרי ורבא :אביי
ה בענין לחלק יש והרבה  נטילת אצל הוא מתעסק חי שפצעו תימא אפי׳ רבא דקאמר חלזון פציעת גבי גדול כלל דפרק מהא הערוך לפי׳ ראיה ול״נ .זה לנדון ומזרז תולש בין ז
 לגדלן מועיל שאינו עצמו בגינת אפי׳ לחוש אין וכאן צבעיה דליצלי חיכי כי ליה ניחא ■טפי נשמה ביה דאית כמה כל הבא שאני ימות ולא רישיה בפסיק ר״ש מודה והא ופריך נשמה

 אומר ור״ת .ליה משוינן דבעפר דמי כנקוב נקוב אינו אפי׳ חרם של אבל עץ של פירש״י המצניע פרק [ד] : כרא״ם ודלא התרומה בספר ברוך רבינו התיר להשתין וכן שורפם אדרבה
 כתבו דגיטין בפ״ב וכן איירי בהכי נמי דמתני' משמע חרס בכלי מדות ה׳ עלה רבא דאמר איירי חרם דבשל בגמרא משמע וכן ופטור נקוב כאינו נקוב אפי׳ עץ דבשל איירי חרם דבשל

גדולי דבר כנוס כל הסמ״ג [כתכ * :יראים מספר ע״כ עץ של בספינה כאן חרס של בספינה כאן ביכורים לענין המנחות כל בם׳ דאמר הם דשוין למימר וליכא נקוב דעציץ חרם על
קרקע



˙·˘ ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù ÏÂ„‚ ÏÏÎ.‚Ú
ואכלו. הוא שומן ïéåëúðדסבור àìå àåä ïîåù øåáñã ââùã åðééäå

ïéåëúî àì àäã àáøì àåä ÷ñòúîã éô ìò óàå .áééçå áìç ìåëàì
úåúéøëá ìàåîù øîàã áééç øåñéà úìéëàì(:èé óã ã"ô)ïéáìçá

åðééäå äðäð àìã øåèô úáùá ìáà äðäð ïëù áééç ÷ñòúî úåéøòå
êåúçì ïéåëúð øîàã äéãéãì àúòééñ
:øåèô øáåçîä úà êúçå ùåìúä úà

àðååâואביי. éàä éë íìåòì êì øîà
àåä ÷ñòúî åàìã áééç úáùá óà
úåöî øàùã ÷ñòúî éîã éëéäå
áìç äéäù àåä ÷åø øáñ÷ áééç
äìéëàì ïéåëéà àìã åòìáå çåîéð
äòéìá àìà àåä äìéëà øá åàì ÷åøã

áéúëã(æ áåéà)äúìòå é÷åø éòìá ãò
äìéëàì ïéåëéà àì àäã äìéëà åãéá
ïéåëúð øåèôã úáùã åäééúååëãå

:äëéúç åãéá äúìòå äéáâäìדהא
דאיסור. לזריקה איכוין àäéåלא

åðéà äæ ìáà äëàìîá åà úáùá ââåù
àìà úåëàìîá àìå úáùá àì ââåù
äúìòå øúéä ìù ãçà øáãá ÷ñòúî

:øåñéà åãéá.וצריכאéâåìôéàì
:éããäì éîãã áâ ìò óà åäìåëá

מזדריק. לא תרתי בלא äæåדארבע
úéùòð òáøà ÷øæå íéúùì ïéåëúðù
íéúù 'ã ììëá ùé àäã åúáùçî

:àåä ÷ñòúî åàì êëìäאיכוין דלא
דארבע. àìלזריקה éðäî øéöáå
äìò ä÷éøæ íù:רה"י כסבור אבל

וכו'. äøåîâ:הוא ä÷éøæì ïéåëúðã
לה. úøåúמשכחת äçëúùðù éàäì

éëä åìéôàå åðîî úáù úåëìä ìë
úââùå úáù ïåãæë äéì àáéùç
òãéã ïåâë àãç ìëà äéáåéçì úåëàìî
ïéøåòéùá äòèå ïéøåñéàá úáùì äéì
äùòå øåòéùëî úåçôì ïéåëúðù

:øåòéù ùé ïìåëìã øåòéùëלרבא אלא
לה. משכחת היכי פטור דאמר
äëàìî ìë ìò íãà íåù áééçéîã
êçøë ìò ãçà íìòäáù äëàìîå
àåä úåëàìî úââùå úáù ïåãæá
åîéìòéàã àëäå äéçåëùàì úéòáã
äîá àëéà úáù ïåãæ éàî äéðéî åäìåë
:íéîé øàùî úáù åì øëéð

'È�˙Ó.הזורה:çåøì úçøá
åéãéá:הבורר. úìåñô.המרקד

'îâáå .äôðá[á"ò]àãç åäìåë éðä êéøô
ìëåà êåúî úìåñô ùéøôäìã àéä

:ïúùìù úåùòð.האופהäåä àì
àì úôå úôá àìà êééù àìã ïëùîá
åäìåë ìáà ïëùîä úëàìîá àëééù
úìëú òáö ìù ïéðîîñá éàåä àúééî÷

àøîâáå .éðù úòìåúå ïîâøàå(יêéøô
íéðîîñá éåäã ìùáî àðú ÷éáùã
úøâåøâë åìà ìù ïøåòéùå .äôåà è÷ðå
÷øôá ïî÷ì àåäù ìëáã ùøåçî õåç

äðåáä(.â÷ óã):.צמר ìëåהגוזז
úëàìî ìù øîöá éëééù úåëàìî øàù

ïëùîä:.המלבנו:øäðá åñáëî
æ"òìá:המנפצו. ø"éôø÷.המיסך

:ø"éãøåà.נירין ïúðùבתי ù"öéì
ææåâáå .øéð úéáä êåúá ïéèåç éðù
ïøåòéù ùøôî êðéà åäìåëå ïáìîáå

âøåàä ÷øôá ïî÷ì(הפוצע.:כéëééù øéúîå øùå÷ ãò êìéàå êñéîî åäìåë éðäå .êøåöì ïùéì÷îå ïäî ÷úðîå éàãî øúåé ïéèåç éðùá ùéù íéîòô .÷úðî
ïî÷ìå .úåòéøéá(ל:àëéà øéúî éàîå øùå÷ éàî ùøôî.וקורע àåä:ותופר úåòéøéá.לתפור מנת ë"ààעל äôé åøôåúì ìåëé åðéàå ìåâò á÷ðäù íéîòô

àøîâá ùøôîãë åòøå÷(מ:ïëùîá éåä àì øåôúì àìù òøå÷ ìáà.הצבי את ïäéúåøåòá:הצד ïëùîì íéùçúá úâäåð åøåò úëàìî ìëå.המולחו:øåòì
åøòù:ממחקו. øøâî.מחתכו:íéìãðñå úåòåöøì åëúçîå åòö÷î.ומוחק ÷ïî÷ì(:âכותב óã)ìò ïéîùåø ïëù ïëùîì àéòáéî éàîì ùøôî

:äòèù íéîòô ÷çåîå åæá úåàå åæá úåà áúåëå åâåæ ïá äæéà òãéì ïëùîä éùø÷.ומבעיר ïéðîîñ:מכבה ìù ãåãä úçúù ùàáמכה
äëàìî:.בפטיש øîâá àìà äéì áééçéî àì éîð ïéúéðúîå äëàìî øîâá å÷éìçäì ïãñä ìò ñðøå÷á äëî ïîåà ïëù äëàìî ìë øîâ àåä

'îâ

àìà.úåöî øàùá àôéñå æ"òá àùéø åàìàî÷åìã é"øì äîéú
èçù ïåâë úåöî øàùá ïë ïéàù äî éàîå úåöî øàùá äìåë
éðéã ãçà ÷øôá ééáà øîàãë úçà àìà áééç åðéàã õåçá ÷øæå

úåðåîî(:ãì ïéøãäðñ)åäáà 'øå úçà äéùò áåúëä ïàùò äùòú íù
ìàòîùé éáøìã äãåî âéìôã éîð
äàìòäá àáé÷ò 'øìå ä÷éøæå äèéçùá
ãçîã úçà àìà áééç åðéàã ä÷éøæå
ïåâë ïéåëúî àìá ââùå é÷ôð àø÷
äéäå ïéìåç úîäá èåçùì ïéåëúðù

úàöîðå ïéìåç ìùì êéøö(ד)íéùã÷ ìù
ùåìú êåúçì ïéåëúð úáùá äúååëã
àìà êéøö äéä àìå øáåçî àöîðå
úáùçî úëàìîã øåèôã ùåìúì
éëä éùåøôì ïðéöî àìã ì"éå ïðéòá
àìá ââùù éôì úáùá øåèôã òîùîã
øáåçîì ïéåëúð åìéôà â"äëã ïéåëúî
äæ ïéàã øåèô øçà øáåçî àöîðå äæ
éîð éî÷åàì àëéìå úáùçî úëàìî
äéäù ïåâë åúáùçî äùòðùë éøééîã
äéäù àìà êúçù äî êåúçì êéøö
øáåçî àåäù àöîðå ùåìú àåäù øåáñ
øåèô íà â"äëã øîéîì àëéì àä
éîð øåèô äá àèç øùàî úáù ïéðòì
àî÷åìã äù÷ ãåò åäéîå õåç ïéðòì

ïåâë úåöî øàùá äìåë(ה)øëæì òáøð
äîäáä ìò àáäå øëæä úà òáøå
ïéáå ééáàì ïéáã åéìò äîäá àéáäå
àìà áééç åðéà àáé÷ò 'øì åäáà 'øì

á ââù àúùäå úçàïéåëúî àì
øùàî úáùá øèôéîã øéôù í÷åúéî
éáâå åúáùçî úéùòðù ïåâëå äá àèç

:äðäð ïëù øèôéî àì úåéøò
äùåòä.ïéøéð éúá éðùêéøö

ùøéô äîì ùøôìאïàë
âøåàáå(נáúåëáå øôåúáå òöåôáå

:øàùáî éôè øåòéù
øùå÷ä.øéúîäåéà ò"ö

àìù øéúîá áééçéî
äéì éðú àìãîå àì éà øåù÷ì úðî ìòב

÷ã÷ãì ïéà áåúëì î"ò ÷çåî éðúãë
úåðáì î"ò øúåñ éðú÷ àì éîð éëäã

ïé÷éìãî äîá 'ôáå(:àì ìéòì)ïðéøîà
éôìå úåðáì î"ò øúåñ ïðéòáã àéãäá

àøîâá é"ùø ùøéôù äî(:ãò óã)
éãäá éøèé÷ éøú äéì éîøúî éàã
ãç éøù äæ ìöà äæ ïéèåç éðùá éããäג

ãç çéðîåדìò àìá áééçéîã òîùî
øåù÷ì úðîהòîùî àì øè÷ ïåùìå

òîùî ïëå ùøéô ç"ø ìáà åùåøéôë
éîìùåøéá(סúåîå÷î éðùá èåç ÷ñôðùë

ïéëéìùîå íéøù÷ä 'á ïéøéúî øù÷ðå
õåçìוéúù ïéøùå÷å ïéøæåçå éòöîàä

'à øù÷ àìà åá ïéàå äæá äæ íéùàøä
î"ò øéúî éòáã òîùî äæ éôìå
øúåñáå øéúîá äéì éðú àìã àäå øåù÷ì

'á ÷øôá éúùøéô(øúåñå ä"ã :àì óã):
éãëî

¯‡˘· ‡ÙÈÒÂ Ì"ÂÎÚ· ‡˘È¯ Â‡Ï ‡Ï‡
˙ÂˆÓ ¯‡˘· ÔÈÂÎ˙Ó ‡Ï· ‚‚˘Â ˙ÂˆÓ
˙·˘· Î"‡˘Ó ÂÏÎ‡Â ‡Â‰ ÔÓÂ˘„ ¯Â·Ò„ „"‰
˙‡ Í˙ÁÂ ˘ÂÏ˙‰ ˙‡ ÍÂ˙ÁÏ ÔÂÂÎ˙�„ ¯ÂËÙ„
„"‰ ÔÈÂÎ˙Ó ‡Ï· ‚‚˘ ÈÈ·‡Â ¯ÂËÙ ¯·ÂÁÓ‰

‡˙·˘· Î"‡˘Ó ÂÚÏ·Â ‡Â‰ ˜Â¯ ¯Â·Ò„
Í˙ÁÂ ˘ÂÏ˙‰ ˙‡ ‰È·‚‰Ï ÔÂÂÎ˙�„ ¯ÂËÙ„
˙‡ ÍÂ˙ÁÏ ÔÂÂÎ˙� Ï·‡ ¯ÂËÙ ¯·ÂÁÓ‰ ˙‡
¯Ó˙È‡ :·ÈÈÁ ¯·ÂÁÓ‰ ˙‡ Í˙ÁÂ ˘ÂÏ˙‰

(àÚ·¯‡ ˜¯ÊÂ ÌÈ˙˘ ˜Â¯ÊÏ ÔÂÂÎ˙�(á‡·¯
¯ÂËÙ ¯Ó‡ ‡·¯ ·ÈÈÁ ¯Ó‡ ÈÈ·‡ ¯ÂËÙ ¯Ó‡

‡Ó¯(א) ÈÈ·‡ Ú·¯‡„ ‰˜È¯ÊÏ ÔÈÂÎÈÓ˜ ‡Ï„
¯Â·ÒÎ ‡ÓÏÚ· ‰˜È¯ÊÏ ÔÈÂÎÈÓ˜ ‡‰„ ·ÈÈÁ
‡·¯ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ˙‡ˆÓ�Â „ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯

¯Ó‡·¯ÂËÙ ¯Ó‡ ‡·¯ ·ÈÈÁ ¯Ó‡ ÈÈ·‡Â ¯ÂËÙ
¯Ó‡ ÈÈ·‡Â ‡¯ÂÒÈ‡„ ‰˜È¯ÊÏ ÔÈÂÎÈÓ ‡Ï ‡‰„
‡ÎÈ¯ˆÂ ‡ÓÏÚ· ‰˜È¯ÊÏ ÔÈÂÎÈÓ ‡˜ ‡‰„ ·ÈÈÁ
‡·¯ ¯Ó‡˜ ‡Â‰‰· ‡˙ÈÈÓ˜ Ô�ÈÚÓ˘‡ È‡„
Ï·‡ ‡¯ÂÒÈ‡„ ‰ÎÈ˙ÁÏ ÔÈÂÎÈÓ˜ ‡Ï ‡‰„
‡Ï· Ú·¯‡„ Ú·¯‡ ˜¯ÊÂ ÌÈ˙˘ ˜Â¯ÊÏ ÔÂÂÎ˙�

‡Ï È˙¯˙(ב)‡Ï ‰ÈÏ ‰„ÂÓ ‡ÓÈ‡ ‰ÈÏ ‡˜¯ÊÈÓÈÈ·
‡‰„ ‡·¯ ¯Ó‡˜ ‡‰· ‡‰· Ô�ÈÚÓ˘‡ È‡Â
È"‰¯ ¯Â·ÒÎ Ï·‡ Ú·¯‡„ ‰˜È¯ÊÏ ÔÈÂÎÈÓ˜ ‡Ï
‡ÓÈ‡ Ú·¯‡„ ‰˜È¯ÊÏ ÔÈÂÎÓ„ ¯"‰¯ ‡ˆÓ�Â

‡ÎÈ¯ˆ ÈÈ·‡Ï ‰ÈÏ È„ÂÓâ(˙ÂÎ‡ÏÓ ˙Â·‡ Ô�˙
‰ÓÏ ‡�È�Ó ‰· Ô�ÈÂ‰Â ˙Á‡ ¯ÒÁ ÌÈÚ·¯‡
„Á‡ ÌÏÚ‰· ÌÏÂÎ Ô‡˘Ú Ì‡˘ Ô�ÁÂÈ ¯"‡Â ÈÏ
ÈÈ·‡Ï ‡ÓÏ˘· ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎ ÏÚ ·ÈÈÁ
Ú„È„ ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ·ÈÈÁ ‡�ÂÂ‚ È‡‰ ÈÎ ¯Ó‡„

‡¯ÂÒ‡„(ג)‡˜Â ˙ÂÎ‡ÏÓ ¯ÂÒÈ‡ ‰Ï Ú„ÈÂ ˙·˘
ÈÎÈ‰ ¯ÂËÙ ¯Ó‡„ ‡·¯Ï ‡Ï‡ ÔÈ¯ÂÚÈ˘· ‰ÚË
˙ÂÎ‡ÏÓ ˙‚‚˘Â ˙·˘ ÔÂ„Ê· ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó
ÔÂÈÎ ¯Ó‡„ Ô�ÁÂÈ '¯Î ‰Ï ¯·Ò È‡ ‡ÁÈ�‰
˙ÁÎ˘Ó Â‡Ï· „ÈÊ‰˘ Ù"Ú‡ ˙¯Î· ‚‚˘˘
¯·Ò È‡ ‡Ï‡ Â‡Ï· ˙·˘Ï ‰Ï Ú„È„ ‰Ï
˙¯ÎÂ Â‡Ï· ‚Â‚˘È˘ „Ú ¯Ó‡„ Ï"·˘¯Î ‰Ï

È‡Ó· ˙·˘Ï ‰Ï Ú„È„(ãÔÈÓÂÁ˙· ‰Ï Ú„È„
:Ú"¯„ ‡·ÈÏ‡Â'È�˙Ó(ä˙Â·‡(å‚˙ÂÎ‡ÏÓ

¯ˆÂ˜‰Â ˘¯ÂÁ‰Â Ú¯ÂÊ‰ ˙Á‡ ¯ÒÁ ÌÈÚ·¯‡
„˜¯Ó‰Â ÔÁÂË‰ ¯¯Â·‰ ‰¯ÂÊ‰Â ˘„‰Â ¯ÓÚÓ‰Â
Â�·ÏÓ‰ ¯Óˆ‰ ˙‡ ÊÊÂ‚‰ ‰ÙÂ‡‰Â ˘Ï‰Â

‰ÂÂË‰Â ÂÚ·Âˆ‰Â ÂˆÙ�Ó‰Â(æ‰˘ÂÚ‰Â ÍÒÈÓ‰Â
ÚˆÂÙ‰Â ÔÈËÂÁ È�˘ ‚¯Â‡‰Â ÔÈ¯È� È˙· È˙˘

¯È˙Ó‰Â ¯˘Â˜‰ ÔÈËÂÁ È�˘(çÈ˙˘ ¯ÙÂ˙‰Â
[˙Â¯ÈÙ˙ È˙˘] ¯ÂÙ˙Ï ˙�Ó ÏÚ Ú¯Â˜‰ ˙Â¯ÈÙ˙
ÂÁÏÂÓ‰ ÂËÈ˘ÙÓ‰Â ÂËÁÂ˘‰ È·ˆ „ˆ‰

ÏÚ ˜ÁÂÓ‰Â ˙ÂÈ˙Â‡ È˙˘ ·˙ÂÎ‰ ÂÎ˙ÁÓ‰Â Â˜ÁÓÓ‰Â Â¯ÂÚ ˙‡ „·ÚÓ‰Â
˘ÈËÙ· ‰ÎÓ‰ ¯ÈÚ·Ó‰Â ‰·ÎÓ‰ ¯˙ÂÒ‰Â ‰�Â·‰ ˙ÂÈ˙Â‡ È˙˘ ·Â˙ÎÏ ˙�Ó

(è:˙Á‡ ¯ÒÁ ÌÈÚ·¯‡ ˙ÂÎ‡ÏÓ ˙Â·‡ ÂÏ‡ È¯‰ ˙Â˘¯Ï ˙Â˘¯Ó ‡ÈˆÂÓ‰
'Ó‚

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

ù"ò],א) :åë ÷"á]
ìòב) :áò ìéòì ù"îò]

,[ïåéìâä(ג,[ð"ùå .èñ ìéòì]
ò:]ד) .èñ ìéòì](הà"ñ

,úåáà åìà(ו.èñ :èî :å ìéòì
úåúéøë] .á ÷"á :åö ïî÷ì :ò

,[:á(זéèåç çúåî 'éô]
,[éúùä(ח,[.ä÷ ïî÷ì]

ä:],ט) úåòåáù] :á ìéòì
ãò:],י) ïî÷ì](כ,[:ä÷ óã]
ãò:],ל) óã](מ,[.äò ïî÷ì]
äùåòäåנ) ä"ã è"éåú 'éò]

,[éúù(נ,[:àð óã ïé÷øéôá]

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

ÂÎ‡úåëìäî á"ô 'ééî
:æ äëìä úåââù

ÊÎ·úåëìäî à"ô 'ééî
:ç äëìä úáù

ÁÎ‚úåëìäî æ"ô 'ééî
âîñ à äëìä úáù

:äñ ïéåàì

³
Á"·‰ ˙Â‰‚‰

Ó‚øåèô'(א) øîà àáø
‡Ï ‡‰„:ïéåëéî÷(ב)Ì˘
àì éúøú‡˜¯„ÊÈÓ:äéì

Ì˘òãéã(ג) äì 'çëùî
˙·˘„ ‡¯ÂÒÈ‡Ïäì òãéå

¯ÂÒÈ‡Ï:úåëàìî(ד)'ÒÂ˙
ïéìåç ìùì 'åëå àìà ä"ã

úàöîðå‡È‰Â ˙¯Á‡ìù
ùåìú 'åëå íéùã÷‰Êàöîðå

øáåçî¯Á‡:àìå(ה)„"‡·
ïåâë úåöî øàùáÏÚ ‡·‰

¯ÂÎÊ ÂÈÏÚ ‡È·‰Â ¯ÂÎÊ‰
éò á"ð .äîäáä ìò àáäå'

:ã"ðã úåúéî 'ã ÷øô

³
È"˘¯ ÈÊÚÏ

.¯"ÈÙ¯˜Â‡ ·ÈÒ) ¯È˙‰Ï
.(ÂÈËÂÁÏ ‚È¯‡

.¯"È„¯Â‡ÍÂ¯ÚÏ) ˙Â˙˘‰Ï
˙‡¯˜Ï È˙˘‰ ÈËÂÁ ˙‡

.(‰‚È¯‡‰

.˘"ÈˆÈÏÔÈÓÎ ¯È
) ÌÈ¯È

Â·˘ ,‰‚È¯‡-Ô˜˙Ó· ÔÈÚ

.(¯·ÂÚ È˙˘‰

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

.È‡Ó· ˙·˘Ï ‰Ï Ú„È„
ìëù øåáñë ,ââù ïìåëá àìä

úåøúåî úåëàìî è"ìלעיל)

ÔÈÓÂÁ˙·ïðéàã..סט.)
ïáø÷á(שם).

³̇
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ


ÔÈ˙È.א.˙Ó·.ù"àøä 'ñåú

Â˘˜Ï¯.ב. Ó"Ú ¯È˙Óé÷ñô
àøä.'á ïîéñ ù".ג„Á ¯Ë˜Â

.¯ÓÂÏÎ.íù é"ùø.דÂÓÎ
.‡Â‰˘.íù é"ùø.ה‡Ï È‡„

‡‰Â Í¯ÙÓÏ ‰ÈÏ ‰Â‰
¯Â˘˜Ï Ó"Ú ‡Ï˘ ¯È˙Ó

.‡Â‰:ãò ïìäì à"áèéø
ÂÒÈÙ.ù"àøä˜.ו. 'ñåú

³
Â�È·¯Ï‡��Á

³
Ï‡��Á Â�È·¯(Í˘Ó‰)

Â�¯ÊÁÂ˜Â¯ÈÙ ˜¯ÙÏ
‡Ï„ ‡È˘˜„ ÌÂ˘Ó ¯Á‡
‡‰„ ‡ÙÈÒ ‡Ó˜Â˙ÈÓ
,ÈÎ‰ ÈÓ˜Â‡ Ê"Ú· ÔÈ˙È
˙Ó
‰˘Ú È
˙˜„ Ê"Ú· ‡˘È¯

ÌÈ˙˘˙·˘· ,'‡ ÌÏÚ‰·
,Ê"Ú· Î"‡˘Ó '· ·ÈÈÁ
ÍÒÈ
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:øáãá úåùééáúîå.טופלות:úåçùåî.אנפיקנוןúåçðîá ïðúã
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øåîä:אותו. ïîù åðééä.טפלה:ãéñá

זוזי. מאות ד' בה äôééúðùשקל
åðúðå äì ïéðâåäîä äéìò åöô÷å(קäì

:øòéù äáøîå øéçùî øëùä :ïåîî
צידעא. äúåàכלכול ïéãñå à"ìôðéè

:øòéùä áéëùäì.צידעתא äèîìבת
:éôéãðà àåäå ÷ã øòéù øéñäì äðîéä
נפיש. יהודה דר' דשיעורא למימרא
éîâ éáâ ïì àîéé÷ àäå .äéîúá
øéîçîå øèåæ äãåäé éáøã àøåòéùã
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:àòãéö úá ïåâë àåä.ואידי אידי
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¯ÂÓ‰ ÔÓ˘·(ã¯· ‡�Â‰ ·¯ ¯ÂÓ‰ ÔÓ˘ È‡Ó
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ãâàäå äèîì ïåéìòä êôä åäéáâäùë

ïî÷ì ïðéøîàå äìòîì(זïäá ïéàöåé ïéà
:ïúìéãâ êøã àìà.כבוד דרך

øãåñá åéãé êøåëù øãåñá ïåâë
ìéòì ïøîàãë(.æì 'ã):.בזיון ודרך
:äøò÷á ïåâëיוסי רבי היה אומר

אגפיים. בין שנמצאת העוף עולת
íééôâà ïéá éàäã éðéòá äàøð
óåòä úìåò .úåôåò ïåùì àìà åðéà
úàèçì íé÷åìîä úåôåò ïéá úàöîðù
ïäù íéîòôù çáæîä ìöà ïéñëøôîä
úèéçùá ïðúãë úçà ïø÷ ìò ïéùòð

íéùã÷(.âñ 'ã íéçáæ)óåòä úàèç
úéîåøã úéáøòî ïø÷ ìò úéùòð äúéä
ïø÷ä äúåà äúéä íéøáã äùìùå
äèîìî äìòîìî 'âå äèîìî úùîùî
íãä éøéùå úåùâäå óåòä úàèç
úìåòå ïééäå íéîä êåñéð äìòîìîå
ø÷éòù çøæîá äáø àéäùë óåòä
úéîåøã ïø÷á óåòä úìåò íå÷î
íéãîåò íéáø íéðäë åéäùëå úéçøæî
íéàá çøæîá óåòä úìåò íé÷ìåîå
úàèç ïø÷á íù úéùòðå áøòîì
èåçî äìòîì äìåòäù àìà óåòä

:äèîì úàèçäå àø÷ñä.וכסבור
:àéä óåòä úàèç ïäëä.ואכלה

:ââåùá íéîù éùã÷á ìòîù àöîðå
íòãפטור. ìéàåä äìéòî ïáø÷î

áéúëã äåöî äúìéëàå úàöîð úàèçä
(èë úåîù)øôë øùà íúåà åìëàå

äåöî øáãá äòåè äéì äåä íäá
:øåèôå.הך áøìהיינו äéì äîì

'éòîù 'éðúîîã àèéùô øîéîì àðåä
äéì:.דתימא àåäמהו 'éðúîá

äåöî øáãá äòèã íåùî øåèôã
áìåìä ìèðù äåöî äùò óåñ óåñå
äåöî äùò àì àëä ìáà åæ äàöåäá

:àéä óåòä úìåò íà äúìéëàáקא
לן. äéìמשמע òéîùã àðåä áø

äòè ïéá éñåé éáøì éðù àìã äéáøî
øáãá äòèì äåöî äùòå äåöî øáãá
ïðéñøâ éëä :äåöî äùò àìå äåöîמן כהלכתו מבוקר שאינו התמיד את השוחט אומר יוסי רבי

חטאת. חייב בשבת äåöîהמומין ìù äðéàù úáùá äèéçù íåùî
éøäù áééç äåöî äùò àìå äåöî øáãá äòè àîìà äçåã äðéàå
àåäù øåáñëå úáù ìù ãéîú èåçùì äöåø äéäù äåöîá äæ ãåøè

:ø÷åáîלהכשירן:ïðéñøâ àì.מבוקרין שאינן ïéãîåòמלשכה ïðéàù ãåøè åðéà åæ äëùìáù íéàìèáù äåöî øáãá äòåè äæ ïéàã
:àéáé åæéàî ïéçáäì úåëùìá ÷ã àìå àåä ãéæîì áåø÷ù àëä àëééù àì ãéîúä ïîæ úãøç óàå åáø÷é éúî íäéìò ãøç úåéäì äáø÷äì

'È�˙Ó.ובעלה בנה מיד אשה éæç:מקבלת àìã éãéî àìèìèî÷ ïðéøîà àìå ïäéáìåì úà.למים ùåîëé:מחזירין àìùבשבת
çøèãמחזירין. éðäî ïðåö íéøçà úúìå åìà úà êåôùì íéîä ïéôéìçî ïéàù ù"ë íéî ïéôéñåî àì ìáà íåéä íåìèð ïàëî éøäù

:àðî éðå÷úì.מחליפין óéìçäì:במועד äåöî ãòåî ìù åìåçá'Ó‚.לא åñéàאימא àëéà äáâìã:ìåèìè ø.לן משמע קא
:ìëì ìåèìèá øúåîå åéìò éìë úøåú íéùðà úìéèðì éåàøã ïåéë.בלולב íäéøáãî:חייב åëðçì.תפילין úéáìלשמור ïäá ñåðëé àìù

:àñëä.גופו לשמור ìäàå:היודע àùîå òâî úàîåèî.טהרות גופו על àìאוכלין ìáà .íäì ïéùùåç ïéà úåøäèá åôåâ òâð íà
úåéäì íäéìò åøæâù íéãé íúñ úøåúî åéãé øåîùì òãåé ïéàå åôåâ øåîùì òãåé ùéù íäì ïéùùåç úåøäèá åéãéá òâð íà åéãé ìò

÷ôñá åà ÷ôñ øáã íåùá òâåð åðéà íìèðùî åéãé úà øåîùì òãåéä ìáà íøîåùì òãåé ïë íà àìà úåéðù(חíàå íéãéä úà àîèîä
:åéãé ìèåð úåøäèá òâéì àáå øäæð àì.טהרות ידיו על íäá:אוכלין åéãé åòâðù.לישאל äàîåèáוהיודע úòâð åúåà ïéìàåù íàù

:òãåé éðéà åà åàì åà ïä áéùäì òãåé åæ.טהור ספיקו הרבים òãåé:ברשות éðéà øîàå åäåìàù íà.טמא ספיקו היחיד éëäברשות
äèåñ úëñîá ïðéøîàãë äèåñî àúëìä äì éøéîâ(.çë óã):'åë õøùì ïã äúà ïàëîåכפיו לפרוס ïäë:.היודע àåäùëחולקין

הגרנות. בבית תרומה ìòלו ïéàùåðã àøîâá àéðú éëäã äøäèá äøîåùì òãåé íà åúéáì åì ïéøâùî ìáà ïøåâá åì ïé÷ìåç ïéà éëä éî÷îå
úåîáéá äñåðàä(:èö óã)ïéà úåðøâä úéáá íäéúáì íäì ïéøâùî ïìåëå 'åë ïè÷å äèåù ùøç úåðøâä úéáá äîåøú íäì ïé÷ìåç ïéà äøùò

òãåéùîå íäá ïéøéëîå íéàé÷áä íäì ïéøâùî ïúéáì ìáà äøîåùì é÷á àåäù åá íéòãåé åéàåø ìë ïéàù àåä äîåøú ïåéæáù íäì ïé÷ìåç
äìéâîá ïðéøîàãë åéôë ñøåô ïè÷ ïéàù úåøòù éúù àéáäù íéòãåé ìëä øåáöá ñøåôå åéôë ñåøôì(.ãë óã):åì ïé÷ìåç êëìä

òãåéä

øîà.åëôäùë ééáààøéáñã òîùî éëä ééåðùì êéøèöéàãî
úåöîã äéì$úåùøì àéöåîà éà÷ àäã äðååë úåëéøö ïðéà

ãåòå êøéá àìã äîë ìë úàöì ïéåëúî êééù ïéà íúäå íéáøä
ã"á åäåàø óåñáã äîéúå ãåîìì é÷á ìöà êìåäá éøééàã(:çë 'ã ä"ø)

äðååë úåëéøö ïðéà úåöî àáø øîàã
ééáà àîùå àáåè ééáà äéì áéúåî à÷

:äéðéî äìáé÷úìåòóåòä
.íééôâà ïéá úàöîðù'éøîàã éàîì
íéøáã åìà éäìéùáñô)(:áò 'ã íéç

íåùî àìà áìåìá éñåé éáø øèô àìã
éîð éàäã øîåì êéøö ìåäá åðîæã
éãéì úàèç àáú àìù éãë ìåäá åðîæ

:øúåðåäîàåä íúä àîéúã
ìáàäåöîãáòåäåöîøáãáäòèã
äùò àìå äåöî øáãá äòè àëä
.ïì òîùî à÷ àì àîéà äåöî
åìà ÷øô íéçñôá àéä àúâåìô

íéøáã(íù)óìçúðá íúä áééçîã
éìö ìù ãåôùá øúåð ìù ãåôù åì
àîéúã åäî éñøâã íéøôñ úéàå åìëàå
ìáà äéìò éîøã äåöî éìéî éðä
øîåìë àì àîéà äéìò éîø àìã äåöî
éàã ìé÷ù àìã äéì éâñ àìã áìåì
úàèç ìáà íéøçà éãé ìò øùôà

:øçà äðìëàéù øùôà
åðéàù.åúëìäë ø÷åáî'éôàå

ïåòèã íåùî íú àöîð
÷øôáã äèéçù íãå÷ íéîé 'ã øå÷éá

àîè äéäù éî(.åö óã íù)äì óéìé
:äåù äøæâá çñôîòãåéäìàùéì

.àîè å÷ôñ ãéçéä úåùøáåðéà ìáà
ãéçéä úåùøá åìéôà ìàùéì òãåé
÷øô äèåñá ïðéùøããë øåäè å÷ôñ

íùë(:çë 'ã):òãåéäñåøôì
.úåðøâäúéááäîåøúåìïé÷ìåçåéôë
ìáà ïøåâá åì ïé÷ìåç ïéà àëä éî÷î
äøîåùì òãåé íà åúéáì åì ïéøâùî
ïéàùåðã àøîâá àéðú éëäå äøäèá

úåîáéá äñåðàä ìò(íùå :èö 'ã)

úéáá äîåøú ïäì ïé÷ìåç ïéà äøùò
ïè÷å äèåù ùøç áéùç à÷å úåðøâä
ïäéúáá ïäì ïéøâùî àôéñ éðú÷å
ïåéæáù åì ïé÷ìåç ïéà úåðøâä úéááå

åøúïéàé÷á åéàåø ìë ïéàù àéä äî
ìáà äøäèá äøîåùì òãåéù åá

åá ïéàé÷áä åì ïéøâùî åúéáì(טéîå
øåáöá ñøåôå åéôë ñåøôì òãåéù
úåøòù éúù àéáäù ïéòãåé ìëä
äìéâîá ïðúãë åéôë úàñøåô ïè÷ ïéàù

(.ãë óã)àéîåã éøééà ùîî ïè÷á àìà éëä òîùî àìå 'èðå÷á 'éô êë
éðéøçà åäìåë ïëå èåçùì òãåéäå äøåú åãîìî åéáà øáãì òãåéäã

äñåðàä ìò ïéàùåðá øîàã àäå(íùå :èö óã úåîáé)ïé÷ìåç ïéàã
äîåøú
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:ÔÈ¯˜Â·Ó Ô�È‡˘ ‰Î˘ÏÓ'È�˙Ó‰˙Ï·˜Ó
ÌÈÓÏ Â˙¯ÈÊÁÓÂ ‰ÏÚ· „ÈÓÂ ‰�· „ÈÓ ‰˘‡

¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ ˙·˘·ÂÔÈ¯ÈÊÁÓ ˙·˘·
ÔÈÙÈÏÁÓ „ÚÂÓ·Â ÔÈÙÈÒÂÓ ·ÂË ÌÂÈ·(âÊÔË˜

:·ÏÂÏ· ·ÈÈÁ Ú�Ú�Ï Ú„ÂÈ‰'Ó‚‡ËÈ˘Ù
‡·ÂÈÁ ˙· Â‡Ï ‰˘‡Â ÏÈ‡Â‰ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó
ÔË˜ :ÔÏ ÚÓ˘Ó ‡˜ Ï·˜˙ ‡Ï ‡ÓÈ‡ ‡È‰

¯"˙ :Ú�Ú�Ï Ú„ÂÈ‰(ãÚ�Ú�Ï Ú„ÂÈ‰ ÔË˜
·ÏÂÏ· ·ÈÈÁÁ˙ÈˆÈˆ· ·ÈÈÁ ÛËÚ˙‰ÏË¯ÂÓ˘Ï
ÂÈ·‡ ÔÈÏÈÙ˙(äÔÈÏÈÙ˙ ÂÏ Á˜ÂÏÈ¯·„Ï Ú„ÂÈ

‡È‰ È‡Ó ‰¯Â˙ ˘"˜Â ‰¯Â˙ Â„ÓÂÏ ÂÈ·‡Î¯"‡
‡�Â�Ó‰1˙Ï‰˜ ‰˘¯ÂÓ ‰˘Ó Â�Ï ‰Âˆ ‰¯Â˙

ÔÂ˘‡¯ ˜ÂÒÙ ‡È‰ È‡Ó ˘"˜ ·˜ÚÈ(åÏÚ„ÂÈ‰
˙Â¯‰Ë ÂÙÂ‚ ÏÚ ÔÈÏÎÂ‡ ÂÙÂ‚ ¯ÂÓ˘Ï
˙Â¯‰Ë ÂÈ„È ÏÚ ÔÈÏÎÂ‡ ÂÈ„È ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï
‡ÓË Â˜ÈÙÒ „ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯· Ï‡˘ÈÏ Ú„ÂÈ‰

Ú„ÂÈ‰ ¯Â‰Ë Â˜ÈÙÒ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯·ÓÒÂ¯ÙÏ
˙Â�¯‚‰ ˙È·· ‰ÓÂ¯˙ ÂÏ ÔÈ˜ÏÂÁ ÂÈÙÎ

Ú„ÂÈ‰

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

æì.,א) ìéòì(בàúéà é"ñá
ä"ëå 'åë ìáà äåöî ãáòå

,'ñåúá(ג,[:á ïéëøò] [ôñåú'ד) :á ïéëøò
,[â"ä à"ô äâéâçã(הéáâ]

ç÷åìã àðùéì è÷ð àì úéöéö
éáâå úéìè åì ùé àîúñîã
åáìåìá úàöì ìåëé éîð áìåì
:á ïéëøò 'ñåú åéáà ìù

,[òãåéä ä"ã(וíù 'ôñåú]
,[ä"ä â"ô úåøäè 'ôñåúå(ז,[:äî óã](ח:à"ñá

,øôñá(ט,[òãåéùîå ì"ö]

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

ÊÈ˜‡'ìäî á"ô 'ééî
:é äëìä úåââù

ÁÈ˜‚ ·æ"ô 'ééî
'ìä áìåì úåëìäî

:ãî ïéùò âîñ è
ËÈ˜„àé äëìä íù 'ééî

ò"ùåè íù âîñ
:æ"ñ àðøú 'éñ ç"à

Î˜Â ‰'ìäî æ"ô 'ééî
âîñ äë äëìä áìåì
'éñ ç"à ò"ùåè ãò ïéùò

:ãðøú
‡Î˜Êèé äëìä íù 'ééî

ò"ùåè íù âîñ
:æðøú 'éñ ç"à

·Î˜Á'ìäî â"ô 'ééî
âîñ è äëìä úéöéö
æé 'éñ ç"à ò"ùåè åë ïéùò

:â óéòñ
‚Î˜Ë'ìäî ã"ô 'ééî

âé äëìä ïéìéôú
ç"à ò"ùåè áë ïéùò âîñ

:â óéòñ æì 'éñ
„Î˜Î È'ìäî à"ô 'ééî

âîñ å äëìä ú"ú
'éñ ã"é ò"ùåè áé ïéùò

:ä óéòñ äîø
‰Î˜Ï'ìäî å"éô 'ééî

úåàîåèä úåáà
:é äëìä

ÂÎ˜Ó'ìäî á"éô 'ééî
:áë 'ìä úåîåøú

³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
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³
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:øáåò

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
.˙·˘· ÌÈÓÏ Â˙¯ÈÊÁÓÂ

úáùá äãåâàä ïéøåù åéäù
åùáéé àìù éãë(:לה .(לעיל

ÏÂÊ‚‰ ·ÏÂÏ ÍÏÚ Ô¯„‰

³

Ï‡��Á Â�È·¯

³

Ï‡��Á Â�È·¯(Í˘Ó‰)

‡Ï˘ ‡Ï‡ ¯ÂËÙ˘ Â�˘ ‡Ï
‡ˆÓ�˘ ,Ì„Â˜Ó Â· ‡ˆÈ
,Â· ˙‡ˆÏ ÂÈ˘ÎÚ Â‡ÈˆÂÓ

ÎÈÙÏÂ‡ˆÈ Ï·‡ .¯ÂËÙ Í
‰Ó˜Â‡Â .˙‡ËÁ ·ÈÈÁ Â·
·ÏÂÏ‰ ÍÙ‰˘Î ,ÈÈ·‡
.ÔÈÓÈ· ‚Â¯˙‡Â Ï‡Ó˘·

‡·¯ÂÂ‡ÈˆÂ‰˘· ‰Ó˜Â‡
‡Ï ‡�ÂÂ‚ È‡‰ ÈÎ„ ,ÈÏÎ·
Í¯„ ÈÎ ,Â˙‰·‚‰· ‰È· ˜Ù�
‡·¯ ¯Ó‡„ ‡‰Â .‡Â‰ ÔÂÈÊ·
È‡„ ,‡‰ ÈÓ˜Ó„ ‡˙ÚÓ˘·
‰È· ˜ÈÙ� ‡¯„ÂÒ· ‰ÈË˜�
È„È ÏÚ ‰ÁÈ˜Ï„ ,Â˙·ÂÁ È„È
.‰ÁÈ˜Ï ‰Ó˘ ¯Á‡ ¯·„
‡Â‰„ ¯„ÂÒ ÔÂ‚Î ÈÏÈÓ È�‰
‰ÁÈ˜Ï Ï·‡ „Â·Î Í¯„
ÔÂÈÊ· Í¯„ ‡Â‰„ ÈÏÎ·

.‡Ï‡�Â‰ ·¯ ¯Ó‡¯ÓÂ‡
ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ ,ÈÒÂÈ '¯ ‰È‰
,ÌÈÈÙ‚‡ ÔÈ· ˙‡ˆÓ�˘
ÔÈ· ‰˜ÂÏÓ ˙‡ˆÓ�˘ 'ÈÙ
˙‡ËÁ ¯Â·ÒÎÂ ,ÌÈÈÙ‚‡
.¯ÂËÙ ‰ÏÎ‡Â ,‡È‰ ÛÂÚ‰
‡ÓÈ˙„ Â‰Ó ,‡ËÈ˘Ù
¯·„· ‰ÚË ·ÏÂÏ È·‚
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תמרים כפות136
 דהא וי״ל יע׳ש הקרבנות מעשה דהלנוה r'D< מיו הר״מ וכ*פ נו* הכדיל ולא

 ב״ר ר״א היה אומר סה) (דף גזגחים דאיתא שמעון ב״ר ריא כס׳ אזלא
 אך .יעיש להבדיל א'צ יבדיל לא ומאי שמבדיל העוף בחשאח נמעתי במעון
 בחמאת דמבדילין שמעון ב״ר כריא סבר יוסי דר׳ פונא לרב מנ״ל הימה
 בחמאת מבדיל דאינו דקי״ל הא דאי דו ככ׳ע אתי דמני יראה ולכן המוך*
 הרי הדס ומיצוי הזאה אמר אבל הדם הזאת קודם מליקה בשעת הייט העוף

 לעצמו והגוף לעצמי הראש להבדיל יכול ודאי ואז כהונה לזכרי נאכלת היא
 מגושה מובדל הראש דמצא גב על אף אגפיים בין שנמצאת העוף עולת כן ואס

טל ודאי ואז הדם ומיצוי ההזאה אחר ההבדל ונעשה היא דחמאת חשיב  י
: ודוק לכ״ע העוף בחמאת להבדיל

ד ״  אפילו ס״ל יוסי דר' הונא לרב ל מר ק״ל כו׳. מצוה דעבד הוא התם מ
ר ליה שמיע דכך ותירץ זה לו הוקשה ורש׳י מצוה עבד לא  וק״ל .מ

 ע״כ מצוה עבד לא אפילי אמרה יוסי דר אשמועינן לא דמתני׳ תנא אמאי
 לרשות הלולב את דהוציא ;ופא ממחני׳ לדיט דקדק הונא דרב נראה היה

 מצא ולא נקי אצל ללכת הלולב את דהוציא עסקינן לא דמי פמור הרבים
 לא בקי מצא דלא דניון מצוה עשה ולא מצוה בדבר דמעה ונמצא הנקי א־

 ואייתי כלך הונא רב אמאי ק׳ אכחי אך .ח’י יצא ולא כהלכתו הלולב נמל
 גופא דמתני' במציאות וחידושו דינו יאמר כו׳ העוף מעולת חדש מציאות

ר הא הונא רב אמר הכי ולימא  מצא שלא כגון מצוה עבד לא אפילו יוסי ד
 דפוסק דשגגות פ״ב בהרמנ״ם ראיתי הלכה ולעני; כהלכתו לולב נמל ולא בקי

 הונא דרב הא הביא לא ולכך סמור מלוה ועבד מצוה בדבר דמעה כמ׳ד
 דשגגות סיב ז׳ל הרמב׳ם כשהביא דלפ״ז ק׳ל אמנם יע׳׳ש מעילה דהל' בפ״ג

א לפרש הי״ל דפמור הלולב את דרוניא הך  מצוה ועשה הבקי את שמצא מק
 דלא ושמא חייב כהלכתו לולב נמל דלא מצוה עשה ולא בקי מצא לא אבל
ד פוסק דשגגות בספ״ב שם דעתו דגילה כיון זה לפרש הרמב״ם חש מ׳ עבד נ

:פמור מצוה  היה אומר הונא רב מ״ש על הקשה תחלה דהמקשה ק׳ כא. טיתיבירי׳א
 הך היינו ממור מצוה בדבר דמעה קמ׳ל מאי כו׳ העוף עולת ר׳׳י

 דבתחלה זו את זו סותרות הללו קושי׳ ב׳ הרי א*כ רי־א מיחיבי מקשה ועתה
 ויראה איפכא דרי״א מקשה ואח״כ העוף דעולת להא דרי׳א פשימא הקשה

 ט׳ העוף עולת ר״י היה אומר הונא רב דמ״ש סטר. היה החלה דהמקשה
סעה היינו  בין שנמצאת העוף עולת שאכל כגון מצוה ועשה מצוה בדבר נ

 מצוה -ר ב; דמעה ונמצא עופות שתי דאכל העוף חמאת עמה ואכל אגפיים
 פשימא עלה פריך ולכך העוף ממאת דאכל מצוה עשה וגס העוף עולת דהייט
 את שוחס גבי ר״י ממ״ש ק׳ל הוה לא ולפ׳ז הונא רב קמ״ל ומאי הך הייט

 דתירן עתה אמנם מצוה עבד דלא החס דשאני דחייב מבוקר שאיט התמיד
 מצוה עבד דלא דאפילו כו׳ העוף עולת גבי סיל דר׳י אמר הונא דרב החרצן

J ט׳ מיתיבי הקושיא לו נולדה השתא סמור לחודה העוף עולת שאכל כגון

ת ו פ ס ו עלם עחלה המקשה כשהקשה ק׳ .כו׳ צ׳ל כר העוף עולת ד׳׳ה ת
משום הוא התם דתימא מהו משני לא אמאי פשימא הונא דרב

שלא כדי בהול זמנו נמי דהאי קמיל בהול זמנו לא הכא אבל בהול דזמנו
זמנו נמי דהאי למקשה ליה פשימא זה דגם ואפשר טתר לידי חמאת חבא

ז ודוק בהול
ת ו פ ס ו ה ת  דלאית מלשונם קצת נראה .כו׳ ספרים ואית ט׳ דפימא מהו ד׳

 אפשר דאיך וק׳ בפלונתא הונא דרב מלתא לאוקמי א'צ דגרסי
 הכא פומר הוגא ורב מצוה עשה בלא התם דמחייב מאן איכא דהא כן לומר
 מפרשים דגרסי דלאית ויראה דהתה בפלוגתא י1ה הונא דרב מלתא ע״כ א״כ

 שאכל כגון מצוה דעבד היינו ט׳ העוף עולת ר״י היה אומר הונא רב דמ״ש
 כו׳ עליה דרמי מצוה מ״ד ומשני פשיסא פריך ולכך העוף חמאת עם העוף עולת
 מאי זה על דקשה איברא בפלוגתא הונא דרב מלתא לאוקומי א״צ ולפ׳ז
 מבוקר היה שלא כיון מצוה עשה דלא התס שאני לימא ט׳ רי׳א מיתיבי פריך

: ודוק ליישב ויש
ת ו פ ס ו  איתא דאם להו דקשיא יראה .ט׳ נמצא ואפי׳ מבוקר שאיט דיה ת

 התמיד את השוחט אומר יוסי ר׳ לימא מוס בעל שהיה דמיירי
 דנמצא מיירי דאס ותו כהלכתו מבוקר שאינו שאמר זה ומהו מיס בעל ונמצא

 חייב בע״מ ונמצא בשבח ששחפו פסח גבי דברים אלו בפרק דהתנן פשימא מוס בעל
 גדול מדוש זה ומיהו ט׳ תם נמצא ואפי׳ כהלכתו מבוקר שאינו אמרו לכך

 לומר היה אפשר ימים ד׳ ביקור טעון להתמיד דנהי חייב חם נמצא שאפילו
 פסול שיהיה ימים ד׳ ביקרוהו לא דאס לעיטבא שיהיה אבל לכחחלה דהייט

 דלא וראיתי מעילה דה׳ ופ״ג דשגגות פ״ב בהרמב׳ם ובקשתי גדול מדוש זה
א  משוס דמעמו ויראה כו׳ העוף עולת דר׳׳י משמיה דאמר הונא דרב הא הני
 מצוה עבד לא אבל פעור מצוה ועבד מצוה בדבר טעה כמ׳ד פוסק דהוא
 בס״ב הביא לא אמאי ק״ל אמנם .מצוה עבד דלא מיירי הונא דרב והא חייב

 דאפילו כהלכתו מבוקר שאינו התמיד את השיחט יוסי ר׳ דאמר להא דשנגות
 .ימים ד׳ ביקור מעון דהתמיד פסק פ״א המידין בה׳ דהרי הייב תס דנמנא
 חטאת חייב כהלכתו מבוקר שאינו התמיד את השויומ י’ר דמ״ש דס״ל יאפשר

 דגבי דשגגות בפ״ב כתב דהרי להביא הוצרך לא וזה מום בעל שנמצא הייט
: ודוק חייב מום בעל ונמצא שחטו בשבת שחל פסח

ן י ת י נ ת  ללמדנו בא מה להתבונן יש .יכמוש שלא פרש״י ט׳ אשה מקבלת מ
 ויראה יכמוש שלא כדי הוא למיס הלולב שמחזירים דמה דפשימא י

א המים עיי להתסתח ורגילים הדס מענבי פרחים כהדס יש אם לאפוקי דנ

ם וכיוצא מחץרין אין אז ו סימן מור״ם כפג נז פי^יג ונם* ימ״ש סי״א ^
 לא לולב דאפילו משמע מחזירין דקתני המשנה לשון ומדקדוק יע״ש שליו סימן

 מחזירק בשבת וזיל וכדפירשיי שנמלוהו ממקום למיס להחזירו אלא התירו
 אפילו או במים היה לא מעיקרא דאס משמע ע״כ היום נמלו מכאן שהרי
 להניסו יטל איט מים של אחר כד לתוך אלא למקומו מחזירו אינו אם במים כיה

 במים אילטה ענפי להעמיד ומותר שכתב שם מורים לשון ממוך אמנם במים
 ומינה ’x במים לסתם בא עתה אלא במים היו לא דמעולס דאפילו משמע

 וכן במים תחלה היו כשלא היינו במים ושושנים פרחים לתש שאשור דמה
 אפילו במים תחלה אותם דלשיס לי משמע ולדידי שם כהיג לשון מתוך משמע
ק אסור שהיו במקום למים להחזירם אפי׳ ובשושנים אשור אילן בענפי ט : ו

י ב  משילין בפרק חנן דהא להקשות אין כו׳ מחזירין בשבת אומר יהודה ר
 קיימא ולא היא ביש דההיא בלבד נפש אוכל אלא לשבת י״ט ביו אין

 . מותרים ובייט בשבת דאשיריס דברים כמה דיש כב׳ה אלא טשיה לן
ג לפרש אלא לחלוק בא דלא משוס יהודה כר׳ פסקו והפוסקים אע׳  לה דתני ו

ה מובא אשנמן ר״י אמר קחני ולא רי״א פלוגתא בלשון  אלא ואיט רי״א דטתי
:יע׳ש דשבת ובפי״ג ו׳ משנה דבטרים סיג תי״ט באריכות ורמזס לפרש

 אשמועינן מחני׳ והלא פשיטא פריך מאי להקשות אין ,כו׳ פשיטא גמרא
 מסיפא נשמע החרוש דזה מוסיפי; אין אבל בשבת למיס דמחזירו

 דהחדוש דמשמע אשה מקבלת דקתני הרישא על הוא סשימא דסריך ומאי דמתני׳
 הוא התדוש ועיקר נסבה כדי דאשה איתא דאס אותו מקבלת דאשה הוא

 דיש משמע אשה מקבלת ומדקתני בשבת במים הלולב מחזירים היל״ל הסיפא
 וכתב כר דראוי כיון קמ״ל ופרש״י ט׳ מ׳׳ד ומשני פשימא פריך ואהא מדוש
 לט סתם והנה יפ״ש כר ר״ת אבל ט׳ לנשים דאסוד ללמוד יש מכאן הגיא

 ואשה הואיל מ׳׳ד דהיק יפרש דריח לי ויראה .זו בסוגיא ר׳ת יפרש מה
 הו׳ל הלולב על לברך רצונה אין זו דאשה כיון תקבל לא אימא חיוב בת לאו

 אצלה מוקצה חשיב לא לברך יכולה לברך רצונה דאס דניץ קמ׳ל אצלה מוקצה
; ודיק לברך זו אשה תרצה דלא גב על אף  גבי הלשון שינה אמאי להתבונן יש ,ט׳ תפילין לשמור כו׳ היודע קטן ת״ר

 בתפילין חייב כאידך קתני ולא תפילין לו לוקח אביו לומר תפילין
ס הביי והביאו העיטור למ״ש לרמוז התנא שנתכוון נראה היה זה ומתוך  סי

 ט׳ א׳ ויום שנה י״ג בן גמל קטן דהאי לן מסתברא העיטור כתב יז*ל ל׳ז
 אם א׳כ ממש קען דהוא מצות בשאר דבשלמא נר׳ היה העיטור ס׳ ולפי יע״ש
 וטלית לנענע לו^: לו נותן יתום הוא אם ובפרט בב׳ה קטן חדס רואה

ן שיהיה דצריך בתפילין אבל להתעטף ט אינו א' ויום שנה י״ג ג  אביו רק מחנ
ס ליה דסגירא הב׳י מרן ולדעת שנים לכלל שבא שיודע  קטן הוא בתפילין מ

 בנו בדעת ליה קים דאביו משום תפילין לו לוקח דאביו לישנא הך נקט ממש
 ושלא בהם יישן שלא או כדפרש״י לביה בהם יכנס שלא תפילין לשמור שיודע
ס במור״ם עיין הלכה ולעגין התרומה בס׳ כמ׳ש גהס יפית  ובתשובת ל״ז סי

ע א' סימן איח הלוי הר״ש }ודוק ש’י
ע ד ו י  ז’םפמ הרמכ׳ם הני׳ הביא כן טהרות גופו על אוכלץ גושו לשמור ה

 ומכאן כו׳ דגרסי נוסחי ואיכא כתב והר״ן הטימאה אבות שאר מה׳
ס בי״ד ומצאתי עכ״ל ט׳ ללמוד יש  איו! דכהב הב״י מרן שם שכתב קכ״ז ס׳

ט׳ דברים אבל ט׳ הוא קטן<ך דין הרימב׳א בכם  לא איך לתמוה ויש יע׳׳ש ו
 הרין סברת על למידק ואיכא . הריטג״א על סולק ז׳ל דהר׳י הב״י מרן הביא

 ודעת נטמאת שלא על׳השטיה מעידין ותינוקת דתיטק לכתובות ס״ב מדאמרינן
 ושמא יע׳ש ז׳ סימן באיה כמ׳׳ש מליו סומכין להעיד מתטון דאפילו שם הרין

 עיין בכרס מחט שמצא קטן ובדין .ידוק הקילו דבשטיה שבויה דשאני לחלק יש
 רמ׳ה סי׳ ודריג׳ש מ״ח סימן י״ר הביי מרן הביאו ריד סימן הרשב״א משובה
סי• בח"מ ועיין קכיז ס״ס י״ד מור׳׳ם מיש ועיין הרשב״א לתשו׳ סותר דנראה

;ודוק ליה ה תוספות  רשיי הלא התום׳ חדשו מה להתגונן יש .כו׳ לשאול היודע ד
 לרמוז רצו דהתוש׳ ואפשר ,כו׳ מסוטה הלכחא לה גמרי הרי כתב

 בסוטה שם שהזכירו אחרת ראיה נמי דצריך לה גמרי׳ לסודא מסוטה דלאו
^ דרב משמיה ע׳׳א) כט (דף ב ה  טמא ולאי יאכל לא טמא בכל יגע אשר ו
כ ומגיע נוגע דעת דאיתא עד הו״א מסוטה דאי וצריכי ט׳ יאכל לא  ע׳

 חכמים טהרו מ״מ דכתב הטומאה אבות שאר דה׳ רפ״ו ז׳ל בהרמב״ס ועיין
 סוסה בתוס׳ ועיין ט׳ בטומאה הפסח עושים הצטר שהרי בריה טומאה ספק

ה כח) (דף •• ודוק אמרו מכאן ד
ת ו פ ס ו ה ת  בעד להליז יש .ט׳ כקו׳ פי׳ כך כו׳ כפו לפרוש היודע ד׳

 ההיא בגדול דמיירי ברייתא בהך חלוקה דיש ס״ל דאיהו רשיי
 כדכתיבנא העינוור בעל כסברת בגדול דמיירי לו לוקח אביו תפילין דלשמור

 סתמא התס דקתני האנוסה על נושאין דאין מההיא רש״י ראיית ועיקר לעיל
 יודע כשאינו מיירי דההיא לומר צריהין והתוס׳ ט׳ תרומה לו חולקין אין דקמן
 חי^ק נרמז בתוספתא וראיתי שס נרמז לא איך זה חילוק וק׳ כפיו את לישא

ב בכ׳מ מרן הביאה זה  אין חיקו לפרוש דעת בו שאין קטן דתרומות ססי׳
 לומר אפשר דאי יראה ולכאורה .שם הרמב׳ם העתיק וכן תרומה לו חולקין

 פס״ו סתם דהרי הגדול עם כפיו פורם דקטן התוס׳ כתירוץ סבר דהרמב״ס
 כפיו נושא• אבל לכדו כד״א לחלק והיל כפיו את ישא לא נער דכהן מתפלה

 וההיא קטן כשהוא כלל כפיו נושא דאיט משמע חילק ומדלא הגדול עס
 לפרוש דעת ט שאץ קטן תרומה דהלכוח י״ב פרק סוף הרמב׳ס דכתב
מ הא מרומה לו סולקין אין כפיו לפרוש יודע שאין דהייט חיקו ו י

רולקיו
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 ^ משב*
ן סעיף א (א) אין. עי, מ״ז. עירובין דף ק, ע״א וע״ב. והב״ח ופרישה כתבו דהרי״ף מחלק בלח ל  ש
 אסור שמא יעלה ויתלוש פירות במתכוין(או עלץ, ואף באילן סרק, אי נמי לא פלוג), ויבש שרי
 (לאו״נ)!דאי נמי] נתרי קינסא, בלח נמי דבר שאין מתכוין הוא, והרא״ש אוסר ביבש נתרי קינסי דמינכר
 טפי כמ״ש התוספות שם. והט״ז כתב דמלשון הרא״ש דהרי״ף לא מפליג בין אילן לעשבים משמע אף לח
 שרי באילן כמו עשבים לחים דשרי, דאל״כ היה לומר דהרי״ף לא הביא אילן יבש לאסור בנתרי קינסי אטו
 לח, לכד שמעון קיי״ל ובלח גופא שרי כהאי גוונא. ומ״ש הט״ז דאל״כ הוה ליה הרי״ף כרא״ש, אע״ג
 ללרא״ש יבש אסור ולרי״ף שרי, י״ל להכי פירושו מנא ליה להרא״ש ז״ל זה, ואי להשמיט הרי״ף יבש, והא
 השמיט ג״כ בימות הגשמים עכ״פ ליתסר לרי״ף מפני מראית עין, הרואה אומר משתמש בלח, אלא
 השמיטו, הכי נמי השמיט הא לנתרי קינסי, אלא ע״כ להרא״ש סובר לרי״ף בין לח ויבש הכל שרי, ועי,
 א״ר אות א,, ולמה שכתבתי אתי שפיר. ולהמחבר אף בימות החמה ולית בו ענפים נמי אסור לרב בקעה
 מצא יעו״ש בב״י, ועי, לבוש, וא״ר בזה. (ב) ואין. עי, ט״ז. מלכתב במחובר לקרקע, אבל ממ״ש מלת כלל
 י״ל בין יבש וליכא ענפים, ועי, אות ד ואי״ה שם יבואר. (ג) ודווקא. עי, ט״ז. עי, ב״י בשם המגיל משנה.
 (ד) אבל. עי, ט״ז. האריך, וכן כתב הב״ח ז״ל וסוברים לרב נחמן ורבינא מחולקים בזה, ובאמת צ״ע בסי,
 שי״ב סעי, ר מבואר בלבד המחבר לירק משתמשין בו, ושוב ראיתי בא״ר אות ג, עמל בזה, ועי, תוספת
 שבת ורבינא ורב נחמן לא פליגי אלא ברכים כירק שרי, והוקשה כאילן אסור משוס שבות כאילן, ובהוקשה
 קצת חמיר מאילן לנוח לשבור וכר. ומ״ש הט״ז איך סתמו הפוסקים, כלומר היה לפרש בקשים עכ״פ אסור
 ללמי לאילן. ומ״ש לאסור להשתמש בהם מחמת מוקצה, כן כתב המג״א בסי, שי״ב אות ר למוקציס הס,
 ועי, סי, שכ״ה וסעי, י״א שם משמע למוקציס הס בטלטול ומחובר שנתלש בשבת אסור בטלטול, משמע
 לבעולו מחובר אסור בטלטול, ואין משתמשין באילן, אע״ג לקשה הוא, וליגע במוקצה לצורך לבר המותר
 שרי, אסור שמא יעלה ויתלוש, אבל להשתמש בירק וקנה רך למתנועע ומטלטל מוקצה אסור אפילו אין
 מטלטל כולו רק מקצתו, ועדין צ״ע. והא למותר לילך ע״ג עשבים אע״ג טלטול במקצת שמיה טלטול,

 ברגליו מותר לטלטל מוקצה כבסי, ש״ח במג״א אות ז,, ואי״ה באות ה, ואות י, אבאר עול.
 סעיף ב (ה) היו. עי, ט״ז. עירובין לף ק, ע״א, וברמב״ס פרק כ״א הל, ח, לפוס יעסנץ טעות סופר
 וצ״ל באין ממעלה למטה שרי כרבה, היו גבוהים ג, אעפ״י שצילו א, שוה לארץ או שיש תחתיהן חלל ג,
 אסור לישב עליהן. ורש״י פירש על המשנה ל״ה לצלו א, שוה לארץ, שהקרקע גבוה בצל א, הואיל ובשלש
 מקומות גבוה אסור, הא שני מקומות שוה לארץ מותר לרבה להלכתא כוותיה, כאניגרא, עי, מג״א אות
 ד, ואי״ה שם יבואר. וברייתא שרשי אילן הגבוהים ג, טפחים או שיש חלל תחתיהן ג, טפחים אעפ״י
 שצלו אחל שוה לארץ לא ישב עליהם, ופירש הט״ז לאעפ״י שצלו אחל קאי לחלוקי א״ב, ופי, הענין, גבוה
 אף על פי שצלו אחל שוה לארץ כעין שיפולי ההר וכלומה הואיל וג, צלליו נראים גבוה ג, טפחים אף צל
 הל, אסור, או שיש חלל תחתיהן שגופו נכפף ויש חלל תחת הנוף וקצה הנוף שוה לארץ הואיל וג, צלליו
 גבוה וכר. ומ״ש הרמב״ס ז״ל צלו אחל בחלוקה, הוא הלין חלוקה הב,. והב״ח פירש לאעפ״י שלמעלה
 שוה לארץ בכל צל אס יש במערה למטה חפר בקרקע מכל צל ויש שם ג, טפחים חשבינן מלמטה, ואניגרא,
 י״ל לאין מכל צל ג, טפחים חריץ קצר. ומשמע כאן לפחות מג, טפחים כארעא סמיכתא ושרי לישב עליהן
 וכל שכן ירק שאין גבוה ג, טפחים, וכן אילן קטן ובו פירות יאגלו״ס וכלומה אפשר למותר כל פחות מג,
 טפחים, וי״ל כל שיש פירות גזרו שמא יעלה ויתלוש, והיינו לקאמר שרשי אילן שאין בו פירות ללא גזרינן,
 אלא משוס לא פלוג הוא פחות מג, טפחים שרי, וירק הראוי לאכילה אף פחות מג, טפחים אסור, וקנה

 רך שמא יקטום וישבר אף פחות מג, טפחים אסור, עי, אות ד, ואי״ה באות י, יבואר עול.
 סעיף ג(ו) מותר. עי, ט״ז. עי, אות ד, ומוקצה ברגליו מותר לטלטל. ומ״ש המחבר בין לחים בין
 יבשים, סבור הייתי למפרש בעירובין לף ק, ע״ב בלחיס שרי לאין תולש לנכפף ועומל, יבשים נשבר
 בהליכתו ומפרך אפרוכי וחייב, הא והא בלחיס ויש זרע וכר יעו״ש, מפני קושית עולת שבת ממ״ש
 המחבר בסעי, י״ב ליבש שייך תלישה, ואס שהמחבר שמר הכלל בבין בין, אבל האלון במג״א אות י״ל

 נשמר מזה, ואי״ה שם יבואר.
 סעיף ז(ז) אפור. עי, ט״ז. עי, מג״א אות ח, שבת דף ק״ח ע״א, ועי, לבוש ששם הוא גידולו לא
 עיקר גידולו, ועי, ב״י חילוקי דינים מעציץ נקוב, ועי, סי, שי״ב, יעו״ש. ומ״ש הט״ז ולכן וכר הוא
 שייך לסעי, ג, בהג״ה ואין מקומו כאן. ואותן שיש להם בגנות כלים או תיבות של עץ ובהם אילנות
 נטועים, עי, ב״י בשל חרס ועץ מחלוקת ואף בשל עץ לא. ונקוב דפטור אבל אסור, עי, סעי, י, להריח

 1 זהב
 כפירות יש לאסור אף דהוה גזירה לגזירה, מ״מ אפשר גזירה קרובה היא, עי, מג״א אות י״א, וגס

 נקוב בשורש קטן מעט הוא0 ואי״ה במג״א יבואר עוד.
 סעיף ח (ח) מותר. עי, ט״ז. מפרק לית כאן דמפרק אינו אלא מה שטמון בתוך הקליפה, ובורר ליכא
 אע״ג להניח אפשר לא שייך בענין זה בורר, וכל שכן לאכול מיד, מ״מ היה להם לגזור אטו מחובר כמו
 דגזרו במפרק, ותירץ דכאן תלוש במחובר לא מיחלף, ועי, מה שכתבתי בסי, שי״ט. ועי׳ חולין דף קכ״ז
 ע״ב אילן שנפשח, ודף קכ״ח ע״ב, בתוס, בד״ה רבי יהודה יעו״ש, והיינו דווקא שאין יכול לחיות עוד
 הענף אע״ג שעדיין מחובר בקליפתו, ומ״מ יש ליזהר בזה דאין העולם בקיאין בכך כי אס שנפרד לגמרי

 מהאילן שרי.
 סעיף ט (ט) ממעכו. עי, ט״ז. בסי, רמ״ג אות ג, יעו״ש. ועי, מג״א סי, של״ד אות ל,, ועי, ר״ן
 פרק חבית ושם יש גורסין שבות דשבות ״חמיר״ הנעשה ע״י עכו״ס ויש גורסין קיל יעו״ש, ועי, סי,
 ש״ז סעי, ה,, וצנור שעלו קשים ועשבים תלושים לא הוה רק דרבנן נראה כמתקן כלי, וברגלו הוה שבות
 דשבות שלא כדרכו, בצנעא שרי פרהסיא אסור וחמיר משבות דשבות ע״י עכו״ס שיש אומרים במקום
 צורך גדול שרי כדרכו, ויש גורסין ״קיל״, הא עלו עשבים וגדלים שם דהוה דאורייתא כבסעי, ה, י״ל
 אסור, וע״י עכו״ס למ״ד שרי הוא הדין זהם. ועי, סי, תקמ״ז סעי, י, ובעולת שבת אות ח, וסי, ש״א
 אות ס״ז בשם הר״ן ז״ל פרק קמא דיו״ט, והנה בצינור לאו משוס מראית עין אסרו אלא משוס שבות

 דשבות, ומראית עין שייך שוטחן שיאמרו שכיבס בשבת, שובך יאמרו להטיח גגו, יעו״ש.
 סעיף י(י) מותר. עי, ט״ז. באות ד דירק דרכיך אפילו למטה מג, חיישינן שמא יקטום כקנה הרך
 וגס מוקצה, א״כ בהדס אפילו אין גבוה ג, מהארץ אסור שמא יקטום ומוקצה, רק מריח ואין נוטלו
 בידו, אפ״ה אסור באתרוג מריח מרחוק ולא בידו כה״ג דשמא מתוך כך יבוא לקטום לאכול. ומשמע
 אס נכנס לגינה בשבת ובא לו הריח של פירות לא יברך דהוה ריח של איסור, ועי, א״ר אות י״ב, וסי,
 ד״ז אות ח,, וצ״ע. מ״ש צריך ליזהר שלא יתלוש שער מעור בהמה מתה וא״כ ההולכים בעורות (שעולים)
 [שועלים] ופיי״א וכדומה יש בו חיוב חטאת אסור לסרוק במסרק בשבת כבסי, ש״ג סעי, כ״ז וסי, שכ״ח
 אות ל״ה במג״א, ושם פירש דעור האדם כל שלא פירש רובו חייב חטאת, ובסי, ש״מ במג״א אות ג,,
 וא״כ צ״ע קצת למה תלאן בגמרא סנהדרין, ואי״ה בסי, ש״מ יבואר עוד. מ״ש הרב בסעי, י״א בהג״ה
 ומותר להעמיד, משמע אף לכתחלה כל שאין טורח, עי, מג״א אות י״ג, ועי, כפות תמרים סוכה דף
 מ״ב מה שכתב רש״י שלא יכמוש, הא הדס ובה ענבים דנפתחיס אסור, יעו״ש. ומ״ש שם דמהר״ב
 משמע אס מחזיר למיס שרי אין זה מוכרח, וי״ל אס היו פרחים אסור אף (מחזירו) [להחזירו] למיס.
 מ״ש הר״ב בהג״ה סעי, י״ג ובלבל שלא ינילנו, משוס מוקצה לאסור בטלטול אפילו מקצת. ובור עמוק
 מאה אמה אין לחוש שמא יעקור קרקע, עי, ב״י וב״ח ותוספת שבת. עי׳ בכפות תמרים סוכה לף מ״ב
 ע״א לר״ת לסובר אשה יכולה לברך על מ״ע שהזמן גרמא, הפירוש לאשה זו אינה רוצה לברך קמ״ל
 לאס רוצה ראוי, לא הוי מוקצה, ולפ״ז משמע אס כבר יצאו כולם ואין עול איש שראוי לצאת בו אסור
 לטלטלו אף שיטלו מיל איש, ואי״ה בסי, תרנ״א יבואר בזה במג״א אות כ״ח, ובלילה אי רשאי לטלטלו

 ובין השמשות ביום שני0 וכאן אין להאריך.
ן סעיף א (א) פסיק רישיה. עי, ט״ז. מולה ד שמעון בפסיק רישיה לחייב מן התורה, החותך ל  ש
 ראש העוף לצחק לתינוק ואי אפשר שלא ימות העוף, ועי, רמב״ס פרק א, מהלכות שבת וכסף
 משנה שם הל, ז, ההפרש בין מלאכה שאין צריכה לגופה ובין פסיק רישיה, וצ״ע שם. ודע לבר שאין
 מתכוין שרי לד שמעון לכתחלה אף באיסור תורה כלמסיק בשבת לף מ״ו ע״ב מהא למוכרי כסות
 ותופרי כסות כלאים פרק ט, משנה ה, ר, והלכה רווחת ביור״ל סי, ש״א סעי, ר, ומ״מ י״ל הצנועים
 המחמירים על עצמם וכר כהתס, אבל במילי לרבנן אפשר אף צנועים אין מחמירים. ועי׳ ב״י הביא הא
 לסלקא לעתא התם, ותמהו כולם עולת שבת וא״ר ותוספת שבת, לקיי״ל לאף בלבר תורה כל שאין
 מתכוין שרי אף לכתחלה, ועי, לבוש הביא הא לב״י, והביא רע״ו רע״ז ושל״ו, והנה בעשבים (עיק0
 [עוקר] כלאחר יל, וכיבוי מלאכה שאין צריכה לגופה וכלומה, ומההיא למוכרי כסות מבואר כך. ואני
 אומר באולי כי המחבר פסק ביור״ל סי, ש״א לגנוב המכס אסור ללבוש, ותופרי כסות שרי, וב, משניות
 שם בכלאים לא פליגי להרמב״ס ז״ל יעו״ש בט״ז וש״ך, הטעם ללבישה ממש גזור באמת לכתחלה, אס
 אתה מתירו כך יבא להתכוין, משא״כ העלאה בעלמא אין לרך להתחמם וכר לא גזרינן, ושבת לף מ״ו
 ע״ב רבא להלר, ליש בלא״ה קושיא, מלאכה שאין צריכה לגופה כמ״ש התוס, שם ל״ה לכל, ורש״י ל״ה

 אשל
 עתה אע״ג דשרי בהנאה עי׳ מג״א סי׳ תמ״ו אות ג׳ היכא דליכא עכו׳׳ם וכו/ ואם נתנסך
 בשבת צ״ע אם לא הוה נולד. ומה שכתב לסמוך על המקילץ ביור״ד סי׳ קל״ד, איני יודע
 דוודאי הלכה לאסור דחוזר וניעור כמ״ש הש״ך ביור״ד אות ח״י אפילו במינו כל שכן אין
 מינו כה״ג, ואפשר הואיל ואין אסור אלא ביומו ולמחר מותר כה״ג לא אמרינן חוזר וניעור.
 ולפ״ז יצא לן דין חדש כל דבר שיש לו מתירין באינו מינו שנתרבה לא אמרינן חוזר
 וניעור, ובשאר איסורין אף בדרבנן ומינו אמרינן חוזר וניעור, עי׳ מ״ש כפריי ליור״ד מדינים
 אלום ואי״ה יבואר עוד. מה שכתב העולת שבת דאין להניח כלי עם מים דבר שיש לו
 מתירין צ״ע דבאינו מינו בטל כמ״ש הדרכי משה. ועי׳ ש״ך יור״ד סי׳ צ״ט אות כ״א
 ובפריי שם. מה שכתב המחבר מלקט ואוכל וכו׳ ולא ביאר אם לחיקו שרי, דווקא לקופה
 וסל אסור משום עובדין דחול, ובעפרוריות בורר אסור אף לחיקו כבסי׳ שי״ט. (ועיטור)

 [ועימור] אי שייך דווקא ממקום גידולו עי׳ ב״י, ואי״ה בסי׳ ש״מ יבואר עוד.
 סעיף א (א) בין. עי׳ מג״א. עירובין דף ק׳ ע״א ב׳, ועי׳ ב״י דבימות הגשמים כשאסור
 משום מראית עין, הרואה אומר לח הוא ועולה באילן לח, ובחדרי חדרים אפשר שרי
 להרא״ש דפסק בימות החמה שרי באין ענפים דלא נתרי קינסי, וביש ענפים אסור בימות החמה
 להרא״ש תתרי קינסי, ואף דאין מתכוין בלא פסיק רישיה שרי לר׳ שמעון, מ״מ דבאילן מינכר
 טפי גזור אטו לח כהאי גוונא, וכל שכן כשיש פירות יעו״ש ברש״י. ולרי״ף ורמב״ם להמחבר
 החמירו טפי אף בימות החמה ואף בליכא ענפים אסור דרב בקעה מצא, ולא פלוג (ומש״ה
 כתב המג״א ז״ל בימות הגשמים וכו׳ להרא״ש כן והבן), וביבש ליכא תלישה, ועי׳ רש״י שם
 דנתרי פירי היה למגזר אטו לח, וה״ה נתרי קינסי כה״ג י״ל לפרש כן. ומ״ש המג״א להרמב״ם
 ז״ל (תלוש) [יבש] נמי בשבת חייב חטאת מסעי׳ י״ב, וכן הוא ברמב״ם פרק ח׳ הל׳ ד׳ ופרק
 ב׳ מהלכות טומאת אוכלין הל׳ ה׳ סתם דלשבת אף יבשו עוקציהן חייב חטאת, וטומאת אוכלין
 אף לחין עוקציהן כתלוש דמי, ועי׳ חולין פרק ט׳ דף קכ״ז ע״ב ברש״י שם, והרמב״ם ז״ל
 מפרש אי דיבשו הן ועוקציהן פשיטא לענין טומאת אוכלץ, ודוחק. ובהא תתרי פירי,
 להרמב״ם ז״ל היה לומר בפשיטות מאי שנא אילן יבש מלח ביש בו פירות, שמא יעלה ויתלוש,
 ולרש״י אתי שפיר דתלוש אין בו חיוב חטאת, ופריך לגזור תלישה דיבש אטו לח, וכולה חדא
 גזירה, ואי״ה בסעי׳ י״ב יבואר עוד, ועי׳ תוספת שבת. (ב) אפור. עי׳ מג״א. בסי׳ רע״ז(טעות
 סופר רע״ו) סעי׳ ד׳ ביו״ט אסור להניח שמא יטלו משחשיכה ומשתמש במחובר באילן, מגיד
 משנה פרק כ״א מהלכות שבת הל׳ ט׳ והרא״ש סובר ליטול חפץ מעל גבי האילן שרי, וראיה
 מקושרין (אבל) [חבל] בפי פרה אע״ג דאין משתמשין בבהמה וכו׳, ובסי׳ תרכ״ח אות ו/
 ואפשר להניח על האילן אסור וליטול הוא דמותר. (והסילוק) [והחילוק] למטה מי׳ או למעלה
 מי׳ דתשמישו של אדם בתוך י׳ עי׳ ה״פ. וכתב דאין לומר להרא״ש באילן גזור למטה מי׳ אטו
 למעלה שאין נוח תשמישו יעלה, ולא פלוג, וקושרים חבל בבהמה אין גבוה כל כך, דא״כ מה
 נפ״מ דמותר ליטול החפץ מאילן שאין שימוש בכך, דמ״מ אסור משום שמא יעלה (ואפשר

 נפ״מ אם מונח ע״ג בהמה שמותר לטלו, וצ״ע).
 סעיף ב (ג) שרשי אילן. עי׳ מג״א דקלחי כרוב דין אילן יש להם. (ד) שמצד אחד. עי׳ מג״א.
 עירובין דף ק׳ ע״א אניגרא ב׳ צדדים סמוך לארץ שרי, עי׳ ב״ח עי׳ ט״ז אות ה/ ודווקא ג׳

 צדדים גבוהים ג׳ טפחים אז אף (צדי) [צד] הד׳ אסור.
 סעיף ג(ה) שמשקין. עי׳ מג״א. ונפקא מינה אם היה שוגג באחד מהן והדד בב׳ פסול לעדות.

 אברהם
 (ו) פסיק רישיה. עי׳ מג״א. ועי׳ סי׳ שי״ד אות ה׳, וסימן ש״כ סעי׳ י״ח. (ז) או. עי׳ מג״א.

 ומעד ושכר יש בהן מים משמע דמצמיחין וודאי.
 סעיף ה (ח) והתולשן. עי׳ מג״א. שבת דף ק״ה ע״א וכן כתב הט״ז אות ז/

 סעיף ז (ט) אסור. עי׳ מג״א. ועי׳ ב״י בעציץ נקוב חייב היינו נקוב נגד מה שטמון בעפר
 העציץ יעו״ש בשם הרשב״א, וכלי חרס עם עשבי בשם בבית אסור להשקותם בשבת, וטלטול

 עי׳ מה שאכתוב אי״ה בסוף הסימן מזה.
 סעיף י (י) מותר. עי׳ מג״א. עי׳ ב״י, הר״ן גורס איפכא הדס במחובר אסור להריח דליכא
 היכרא יעו״ש, והוא הדין עשבים המריחים מאן דחש לדהר״ן ופשוט הוא, וכל אלו בשבת
 והוא הדין ביו״ט. (יא) יקוץ. עי׳ מג״א. רש״י סוכה דף ל״ז ע״ב, ועי׳ תוספת שבת בשם בכור
 שור (הוא רבינו המובהק בעל תבואות שור אין כעת תחת ידי) דחייב, ושבת דף ע״ג ע״ב
 יעו״ש. מה שכתב רש״י שם מפרק, התוספות חולקין על זה, ועי׳ סעי׳ ח׳ יחור יעו״ש דמפרק
 דווקא מכיסוי שלו, ולרש״י אם תולש מאילן פירות ביד ובכלי ושגג כתולש פסול לעדות משום
 מפרק, ולא דמי ליחור שכבר נפרש ועץ תלוש הוא משא״כ אילן מחובר שפירותיו יונקים ממנו

 אפשר חייב משום מפרק לפירש״י0 וצ״ע.
 סעיף יא (יב) וחייב. עי׳ מג״א. ולדבריו זרע פשתן בשורה חצי יום חייב ב׳ באפשר, ועי׳ א״ר
 סי׳ ש״מ אות כ׳ צימוקין ושאר פירות יבישים מותר לשרות בשבת, ומ״מ כובש כבשים אסור.
 (יג) ענפי אילנות. עי׳ מג״א דאל״כ הוה מוקצה, וגם אין עושץ תקנה למוקצה. ובסי׳ תת״ד
 בשבת אסור להוסיף וביו״ט אסור להחליף, דאין לומר בשבת אסור להוסיף דמוקצה הוא שכבר
 יצאו כולם ואפ״ה מקבלת אשה דכל זמן שהיא ביד אדם יכול ליתן לחבית וחבית להכירו,
 עי׳ ירושלמי סוכה, ובא״ר סי׳ של״א בסכין מילה, ובמג״א סי׳ תת״א אות כ״ח, דא״כ ביו״ט
 אמאי מוסיפין דג״כ מוקצה לאחר שיצאו כולם ואין עושץ תקנה למוקצה, ועי׳ סי׳ שכ״א
 במג״א אות י״ג, ובסי׳ ש״י סעי׳ ו׳ וסי׳ שכ״א וסי׳ תקי״ג. ומיהו דברי המג״א מתפרשין
 כפשוטן דלהעמיד בשבת איך שרי והא אסור לטלטול אלא הוכנו מאתמול לכך. והוי יודע
 דמדסתם משמע אף שלא היו במים מותר ליתנם במים לכתחלה בשבת, ועי׳ רש״י סוכה דף
 מ״ב בשבת מהדרין, שמשם לוקח הוא הדין לכתחלה רק לשאוב מים מכלי לכלי אסור משום

 טורח, ולנטילת ידים עי׳ לעיל, 0 ואין להאריך.
 סעיף יב (יד) התולש. עי׳ מג״א. עולת שבת הקשה מסעי׳ ג/ לאיזה צורך כתב המחבר בין
 יבשים, ועי׳ מג״א אות א׳, ועי׳ א״ר דיש לחלק בין יבש האילן ובין האילן לח ופירותיו יבשים.

 ומה שכתב בג׳ וכו׳ אפשר דרך זריעה בכך עי׳ אות ח/
 סעיף יג (טו) והכלכלה. עי׳ מג״א. עי׳ אות ב/ ומניד האילן אסור מוקצה, ולהשען באילן
 אדם בריא שרי, ותש כח אסור דמשתמש באילן. עי׳ אות ט/ טלטול כלי חרס עם עפר ובשמים
 למ״ד ירק מותר י״ל עפר וכו׳ לא, ולט״ז דאוסר אסור בטלטול. ומיהו ממ״ש המחבר בסעי׳
 ח׳ משמע עציץ מותר בטלטול, וי״ל ביש לו בהמה דמעמיד ע״ג עשבים, ודוחק. ואגב,
 כתובות אונס שותה בעציצו, עי׳ תוס׳ יו״ט, ובמוסף ערוך ובערוך יראה מפרש גיסטרא שבר

 כלים יעו״ש.
ז סעיף א (א) בין. עי׳ מג״א. עי׳ ב״י, ובחביות כבידה נמי אף בעליתא דשישא אסור. ל  ש
 והא דיש מתירין כיבוד במרוצף, יש ליישב. ועי׳ סי׳ שי״ד אות ה׳ דפסיק רישיה דלא

 ניחא ליה אף בדרבנן יש לאסור.





1 6 רדב׳ז(םכ״יי) פ־א ויובל שמיטה הלכות .זרעיםמשנה כסף0
 פירוש לי והפרש ולא גירוש׳ שס .חוהו משקין אין אבל הגג בראש האלויי ומקיימים ומ״ש

 ומ״מ . מחחלפוה ועי״ן שאל׳ף מפגי וטפמו הגג בראש הפוליס האלויי פי׳ ומ״כ האלויי
 והראב״ד אוהו. מקיימין בי המולה בשדה אף והא אוחו דמקיימץ אשמפינן מאי לחמוה יש

 דה״ק ולומר לדחוק ואפשר כן להמוה יש פליו וגם פכ״ל. שבגג הפלין אה מקיימין נ״א כסב
אומו משקין אין בקיומו איסור שאין אפ״פ
 רכין שירקוח אפ״פ קאמר דהכי לומר נכון ויוסר

 מפני' ד׳ בפרק שיחבאר כמו אוחן מקיימין אין
 אבל גשביפיח שנזרפו לומר שיגאו הפין מראית

 מותר רכים שהם אפ"פ הגג בראש הפוליס
 גשביפית שנזרפו שיאמרו למיחש דליכא לקיימם

 ונראה פולה מאליו אלא בגג לזרוט דרך שאין
 :מיירי דברכים להורות הפלים שונה היה שלכך

 אוהו וטופנין בסיקרא האילן אס סוקרין ז
 דשביפיה פ״ד ירושלמי . באבנים

 בריש הגפנים תחה ומודרין ומיש ב׳): דף (ומיק
 קתני דלפיל משום לה דליג כתב ורש״י מ״ק
 גורס היה שלא נראה ורבינו שאסור לפידור מנין

ש לפידור דמנץ ההיא מ׳ ר.ו סו א  והמקשקש ד
 שם .וכו׳ אסור האילן את להברות אם בזיתים

 בגפנים שתידור אלא פידור היינו bipep ופירש״י
: בזיתים וקשקוש

שקץ ח ט׳ השלהץ גיס מ שם משנה . ו

 אותן בודקין אבל עפר מלא בעציץ הזרעים את ואיןבודקין
 כדי בשביעית הזרעים את ושורין . גללים מלא בעציץ
 הגג בראש האלויי ומקיימין .שביעית במוצאי לזורען

. בםקרא האילן את סוקרין ז .*אותו משקין אין אבל
 והמקשקש .הגפנים תחת ועודרין באבנים אותו וטוענין
 את לסתום ואם אסור האילן את להברות אם בזיתים

 והיא בשביעית השלחין בית משקין ח י מותר הפצימים
 אם האילנות שדה וכן .ביותר שצמאה הזריעה שדה

 מושכין סאה לבית מעשר יתר מזה זה מרוחקין היו
.השדה כל את ישקו לא אבל .לאילן מאילן המים את
 כל משקין סאה לבית עשר לזה זה מקורבין היו ואם

בסים אותו טרביצץ הלבן עפר וכן .בשבילן השדה ̂ ^
ט׳ האילנות שדה וק ועושין ט יפסדוז שלא האילנות בשביל בשביעית שם משנה .ו

(: ףו׳  וממלאין כתהלה המים אמת את ועושין לגפנים. עוגיות מאילן המים את מושכין אומר ראב״י ד
ט השדה כל אס ישקה שלא ובלבד אילן »riM 1 ו - »ו - ו ו וי . -

שאם * אלה כל רו הת מה ומפנ .ם מ ם הנקע את שם ובירושלמי מהירים וחכמים
) דשביפיס(הלכה ובספיב . שבה עץ כל וימות מלחה הארץ תעשה ישקה לא אם קיימין נן מה ז׳

י כיצוסין אם אסור הכל דברי בממוחין י לא מדבריהם בהם וכיוצא האלו הדברים ואיסור והואיל דנ
^ ^^^^^ה ? ו ? ח ל ר ? כ ן ^ ד ב פ ^ א  אבות שני אותן אלא התורה מן אסור שאין אלו על גזרו ר
־ ת כמו שלהם תולדות ושתי י שג ד ה ב׳ א ר ה

א : שביארנו  אנו א׳א . ׳151 האנסים *משיגו האנסין *משרבו י

ישראל על עבים מלכי והטילו ומי החרץ מפירות חומש המ(ן . . ״ *
ממנו אותה גזזלין עוצדה שאינו התירו לחיילותיהן *מחנות ל^שות
_L שצרידיי דברים בשביעי' לזרוע עולי בהם החזיקו שלא והמקומוס *

נוהגת שניעית היהה ולא נבל !>n וזי■
הסירו נהס מדנריהס אלא נהם עבר

נמה לא אנל האמש מפני לענוד כן כי יד נו שלחהי לא אנל עיקר וכנ׳ל מזונות *[ם'א

ק ו&סק דהנאי פלונהא שם ס׳  בחוליה אלא לחרוש הסרה אס מלמדין אין דאמר כ
 רבינו כלשון שם גיז .וכו׳ הזרפים אה בודקין ואץ : לזריעה ראוי שאינו מקום והוא

^ גללים מלא בעצין סרחי ובפי בטפוה שנויה שלגו ונחוססהא  או בקרקע גללים א
כ״כ החמירו דלא נקוב נעציז דאפי׳ ומסהברא לא בעצי! צפר

שורץ .וכו׳ שגיעיס למוצאי בשביעיס אוסן ו
בהוססהא אבל הירושלמי גירסס היא זו

'1

 במרווחין אמרי רבנן הא כרצופין לון עבדין !
 הדא [נילף להמשיך מהו להשקות’ אסור
 במרווחין אמר דראב״י כמה דראב״י מן דרבנן
 אמרי רבנן כן להמשיך] ומוסר להשקות אסור

 ואע״ס להמשיך. ומוסר להשקות אסור במרווחי!
 כחכמים רבינו פסק ונקי קב ראב״י שמשנח
 שביתת מהלכות שבפ״ח ואע״פ נינהו דרבים

 דאשכחן משום היינו כראב״י פסק טוב יוס
מטופנה שדה היתה אם יהודה דרב מימרא

נכ׳מ] גם כסוג  איצכריך לא לרבנן דאילו בדראב״י דשייכא מוהר
 איכא דהא כרבים ופסקינן לכללין הדרינן בשביעית אבל במועד אלא איירי לא יהודה ורב

 עפר וכן ומ״ש : דשביפיס ב׳ פרק בירושלמי כדאיתא המועד לחול שביעית בין לחלק טעמא
 ר׳ש דברי בשביעית לבן בעפר מרביצי! י) (משנה דשביפית ב׳ סרק משנה .וכו׳ הלבן
בירושלמי שם שאמרו מפני אלא ונקי קב שמשנתו כראב״י לפסוק היה הדק ומן אוסר ראב״י

 הראג״ד גירסח והיא בשביעית ומשיירין גרסינן
 סיפא הוי דלא וסו למימרא מאי לי ז״ל,וקשיא

 ושרייח גשגיפיה בזריעה דאיירי רישא מפין
 ואפשר מותר ואס״ה היא זריעה התחלת הזרעים

: דרישא דומיא בספות שנויה שהיא
 הירושלמי גירסס היא זו וכו׳. האלויי את וטקיימץ

 אותם שזורעין הירקות ממיני מין והוא
 אה ומקיימים הנירסא ובסוספסא לנוי גננות

געי׳ן. מתחלפת היאכיהאל״ף והיא וכו׳ הפלויים
 ידענו לא העלין אס ז׳ל הראביד שכתב ומה
 שהרי ירק איזה של או אילן איזה של עלץ

 והלא למימרא מאי קשה ומ״מ ברישא הוזכר לא
 בשביעית אוחו מקיימין והירקות האילנות כל

 דמקיימין לאשמועי׳ דאיצטריך האלויי שנא ומאי
 בלשון קיקיון הנקרא העשב שהוא ושמעתי
 והשמש הגגות ראשי על עולה והוא הכתוב
 עליו להגן מחיצה לו לעשות ומותר אותו מייבש

 קצרו האילן עבודת זה נקרא ולא שיתקיים כדי
 בראש שהוא כיון שיהיה מה יהיה דבר של

: שיתקיים כדי עליו להגן מותר הגג
 פ״ק תוספתא . וכו׳ האילן את סוקרין ז

 וסוענין בסיקרא האילן את סוקרי!
 ולא שביעית משום לא חושש ואין באבנים אומו
סוקרי! פירוחיו שמשיר אילן האמורי דרכי משוס
 אוהו וטוענין רחמים עליו שיבקשו כדי אוהו

ץ :חיליה דליכחוש באבנים עודר  הגפנים חחה ו
: בעיה לקמן ויחבאר בברייחא הוא .וכו׳

ש ק ש ק מ ה  דמ״ק פ״ק איחא .וכו׳ בזיחים ו
 קשקובי הרי עוקבא מר אמר

 פילי לסתומי וחד אילנא לאברויי חד הוו
: שרי פילי סחומי אסור אילנא אברויי

ץ ח ק ש ת מ , במועד השלחין ט ׳ ו כ  רישמ״ק ו
ה ; ״,,״55 מנ עלה ואמרינן רבינו כלשון. ו

 משמע ומאי לא הנעל ביח אין השלחין ביה
 האילנות שדה וכן :וכו׳ ויגע עיף ואתה דכחיכ הוא דצחוחא לישנא השלמין בית דהאי

ת עי שבי כו׳.  כל חורשין עושים אינם בין עושים בין ולמעלה מעשרה עשרה היו פיק ו
 מאילן המים את מושכי! אומר יעקב בן ריא קטן דמועד פ״ק ובמשנה בשבילן סאה בית

ידידיי• אס ישקה שלא וכלכד לאילן

 לשביעית ולא למועד אלא קאי לא לגפנים עוגיות עושק אין במשנה שם
. כחכמים ופסק שס משנה . בתחלה המים אמת ועושין :סביב עגול עוגיות ובטירשיי

: בברייתא שם . מיס הנקעים אה וממלאים שכתב ומה
י י פנ מ . וכו׳ אבות שהי אותם אלא ההורה מן אסור שאין וכו׳ אלה כל הסירו מה ו

: מ׳׳ק בריש
א בו י ר ש  ארנונא נינהו ומאי האנסין משרבו כ״ו) (דף בורר זה בסרק וכו׳. האנסין מ

 אוספי לומר חזרו ארנונא משום בשביעית וזרעו סוקו ינאי רבי כדמכריז
 פירש ורש״י לחיילותיהם מחנוח לעשוה רומי מלכי שהטילו רבינו ומפרש כשרים [שביעית]

שביעית בשביעית זרעו פוקו .לשנה השדה מן וכך כך התבואות מן שגובה מס ארנונא

 לא אבל בשביעית לבן שדה מרביצי! פ״ק במ״ק דחניא עליו נחלקו חכמים ונקי קב
 רבי הא ל״ק הונא רב אמר בשביעית בין במועד' בין אילן שדה מרביצי! הניא והא במועד
 דאמר היא ראב״י במועד ולא דקתני הא כלומר רבנן הא יעקב בן אליעזר
 שהסירו היא רבנן במועד מרביצי! דקחני והא השדה כל אס ישקה שלא ובלבד

 התיר דהסס אליעזר אדרבי אליעזר דרבי קשיא זו גירסא ולפי השדה כל את להשקות
 שדה מרביצין אין והסניא דמ״ק בההיא גרס ור״ש בשביעית אסר והכא במועד ולא בשביעית

 הספרים כנירסה גורס ז״ל רש״י אבל שפיר אתי והשתא במועד ולא בשביעית לא לבן
 חלמודא מיניה שתיק הוה לא דא״כ אליעזר דרבי ואליבא תנאי דסרי לתרוצי וליכא שלנו

 גרים רבינו אבל סתם ר״א אלא יעקב בן אליעזר רבי דשביעיס בהך גרים דלא ואפשר
דגני סובא יעקבוקשיא בן כר׳׳א הלנה ואין המשנה בפי׳ וכתב יעקב בן אליעזר רבי

רבי שביק הלבן שדה מרביצי! וגבי אליעזר כרבי ופסק חכמים שביק השדה כל השקאת וכן
מסגי׳ דססם כר״א ססק השדה כל השקאת דנבי להרן וצריך שמעון כרבי ופסק אליעזר

 מי״ל דלא ואעיג סטו דמועד דמשנה רבנן דהיינו כר״ש פסק הרבצה וגבי כווסיה ס״ק
 דר״א חיהשי דלא ריש כדברי הגירסא לתקן צריך ולעולם נינהו דרבים טוסייהו לן קיימא לבן שדה הרבצת גבי כוותייהו דלא מתני׳ לתסס משוי• השדה כל השקאת גבי כווהייהו

שץ ט : מידי לא ותו א אדר . לגפנים עוגיות ועו ׳ ו כ ) (דף קטן דמועד פירקא'קמא ו מים נרעים ימלא ולא הגפנים סחת יעדר ולא הזיתים תחת יקשקש לא יכול תניא נ

וכו׳ קבלנו אנו כסב והראב״ד .הארן קדושת דבמלה דרבנן הזה בזמן

: יסירא סירמא משום למימש ליכא דהא פסידא משום מותר גווני
בו א ר ש ף זה פרק .וכו׳ והטילו האנסים מ  מתחילה עלה ומסיק שביעית סוחרי אוחן קוראי! היו האנסים משרבו שביעית אוספי אותן קוראי! היו מתחילה ר׳ש אמר ל*ו) בורר(ד

 ומפרש פסולין סוחרים כשרים אוספים לומר חזרו ארנונא משום בשניעיס וזרעו תוקו ינאי רבי כדמכריז ארנונא נינהו ומאי האנסין משרבו תסולין וזה זה אומרין היו ^
חומט שלוקח מה ולא אנס היינו דארגונא משמע במסניתין אגסץ להו דקריק וכיץ ארנונא עיסת על גסשחים תירשו וכן המלך לחיל מזונות לעשות ישראל על שמטילין ארנונא יבינו

מטרות ’ ,
למלך משנה

« מ» וגדולה הקדש ד לנינו כ ^  נמצא ולאוכלו לפיופו פדיון כלא לצאה להקדס אפשר דאי אפשר אי פדיון כלא לאוכלו מנא ר׳ קומי נשגיפיה וסייג דסני מאי אך .יפ׳ש כ׳׳ד דין ענייס מהנוה מהלכוס נ
 בירושלמי'פ׳ זו סוגיא הונאה וככר . ט״כ אחר ניד מחליפו הגזנר א׳ל שנימיה מדמי קורדוה לו כלוקח נשם זעייא רני ואמרו הלוו סוספ׳ שהניאו רפאה ספ״ו נירוש-מי ראיסי שינ דמילסא. שממא ידעתי לא

. ,א5שה לרנינו ראיתי לא ונעה יט״ש יריחו אנשי עשו דנריס דג׳ אמחגי׳ שנהגו מקום נעא אנא נר מייא ורני עליו חלה שניטיס קדושת לה׳ שהוא דנר לה׳ שנה האדן ושנהה יוחנן רני
ואם


