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ס פ ר עמוד ז איסורים שאינם נעשים רע לבריות כי אם לשמים י ר אי ם

יביא עליו קילוח שני  .תניא ]י׳ נ'[ מתחמם אדם בנגד המדורה ויוצא ומשתטף כצונן ובלבד שלא ישתג־ף
בצונן ויתחמם כנגד המדורה מפני שמפשיר ^מים שעליו פי' )נח( מחמם מים שעליו  .ותניא ממלא אדם
קיתון של מים ונותן כנגד המדורה לא בשביל שיחמי אלא כדי שתפיג צינתן ואותו חימום נמה הוא פ״'
רב יהודה אמר שימואל אחד שמן ואחד יין )נו( ומים יד סולדת בו אסור אין יד סולדת בו מותר וה״ד יד
סולדת בו אמר רחבא כל שיברסו של תינוק נכוית הימנו  .הגוזז  .עיקר של גוזז גוזז צמר או שיער כעל
בהמה וחיה  .תולדה דאורייתא  ,גוזז או תולש כנף של עוף חי כדתניא בפ' כלל גדול ]ע״ד נ'[ ובבכורות
בהלוקה בהמה ]כת א׳[ התילשי את הבנף פי׳ )נז( לעוף הי והקוטט־ו והמורטו הייב נ׳ חטאות ואמר ריש
לקיש תולש הייב מש־ום גוזז ומפרשי בבכורות דוקא כנף היינו אורחיה פי' תוליבי נוצה מן הכנף אכל תולש
שיאר דברים בגון צמר או שיער שידרכה בגיזה לא מחייב משום גוזז )נה( ובל מלאכה שאפשר לעשותה
מעי״ט אסורה ועוד שאפשר לשיהוג־ בז׳א תלישה ואפילו ר״ש דשרי בדבר שאינו מתבוי! וקיייל בוותיה
לא שרי בבכורות אלא לפגות אילך ואילך שיאע״פ שפעמים תולש הואיל ולא הוי פס׳ ר ול י שרי אבל
לחלוש לא שרי  ,תולדה דרבנן תנן בהמצניע ]ג־י נ׳[ התולש צפרניו )נט( בשיניו וכן שערו ובן שפמו או
זקנו ר״א מחייב חטאת וחכמים אופיין משום שיבות ולמעלה הזהרנוהו בתולדות קוצר והא מילתא דמיא
לקוצר וגוזז הלכך הויא תולדה דתרווייהו  .ותניא בפ' המצניע רשכ׳יא אונזר צפורן שפירשה רובה וציצין
שפירשו מבן פי׳ ציצי ביצה )ם( באצבעות ביד מותר בכלי פטור אבל אסור לא פירשו רובן ביד פטור
אכל אסור בכלי חייב הטאת אמר ר״י אמר )סא( שמואל הלכה בר״ש בן אליעזר אמר רבב״ח אמר ר׳י־הנן
והוא ימפירישו כלפי מעלה ומצערות אותו פי'מה שאמרנו פירשו רוב; מותר ביד .ותניא בפ'שואל ]ין״׳ נו )“[
אי; רואי; במראה בשיבת ומוקמינן לה במראת של מתכת אמר ר״נ אמר רבה כר אבוה )סבו מפני מת
אין רואי; במראה שיל מתכת מפני שיאדם עשוי להשיר בה נימי; המדולדלות פי׳ במראה עצמה משיר
שחותכת בסכין וקא עבר משום גוזז וקוצר  .המלבן  .תולדה דאורייתא דטלבן אמריג; בזבחים פ' דם הטאת
]יי נ׳[ אמר רבא זרק סודר למים חייב ומפרש טעטא דשריית בגד זה הוא כיבוסו וליבונו ותנן נמי בשבת
פ' נוטל ]־ןמ־כ נ׳[ כר שיש עליו לשלשת יקנהה בסמרטוט ואם היא של עור נותן עליה מים עד שתכלת
למדנו שיעל הבגד לא יתן מים דשירייתו זהו כבוסו מדלא תנא להיתירא אלא של עור מכלל דבל נ־ילי
דלא הוי עור אסור לתת יעלי׳ מים  .ושמעתי לפרש דלא מיתסר נתינת מים אלא בלשלשת כדתנן היתת
עלי׳ לשילשית ואינה נראית דהא במילתא דרבא דקתני זרק סודר במים חייב ולא קתני לשלשת והא דתנן לשלשת
אורחא רמילתא קתגי שבמקים לשילשית נותנים מים והאדתניא )סג! נדה מערמת וטובלת מפרשי ;:רה ^בבגד■
עור ומסקינן בזבחים אפילו בעור שיכשוך אין כיבוס לא וכן מצאתי בה״ג של רב יהודאי גאו; שאפיייו ב־יא
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^ לתוכו מים כדי להשכיר; ועז״א רניגו פ״ מחמס ’דהיינו הכשר נמקוס שהיס״נ דאכ:ר למיה׳ לידי ני:ול ונסשי׳כ הרסנ״ה
לתריז פיי״ד .ע״״ס וההוס׳ כ ע" :הרינ״א שאינו משוס איסור ענהו של הכשר אלא כרוה; ני״ם כושרי; וכ״ה כ־״נ ס כ:׳נ ייהל
שנה ה׳יג )נו( יאהד ״; ליתא ננדפס וננמרא לפנינו )נו( פי' לעיף ח׳ ונ; פיש"׳ כסנע הרי״ף פ' כלל גדיל ההילש^רה ככנן
גדולה מעוף חי יכ״כ האי"! הל׳ שנת סי' ס״ג די; נ׳ התולש תת כנף פי' נינה גדולה מכנף עוף ח׳ ונ' הגרה״ד כניכ״א ",ד רני'.
ח״ל ע״; תוספתא רפ״ש׳ דשנת וכ״פ הרמנ״ם והניאו המג״א סי' ש״נז סק״ג שהגחז נו׳ נין מ; הה׳ כין מ; ה־יח כר וא"נ התילש
כנף יין העוף דהיינו אייתי נס נמת יתת״נ ונראה דס״ל לרנינו דלא הוי הולדה לר ,נת׳ ויצ״ע' ונשי״ת 'ויה רענן ת״ר נראש הסכר
נדיניס חדשיס אות ׳״נ מ־עיש ננשר עוף חמשל שעודנו עליי גולות קמנות שאשיר לתלי :איתי והוא אנ יילאנה ולדעת רניני א״ש עכ׳יל
ות.׳ אות־ דנלש׳ מ״ש דיקא כ־ף היינו אורחיה משא" :תילש שאר דנריס כגו; נמר אי שער לא ייח״נ לכן פ׳ רכיני ורש'׳׳
׳האי״ו כגף מעוף ת׳ דאיל׳ עוף מת גם נלמר או שעי כה״ג תולש חייג כמש" :הע״ו נאי׳׳ת סי׳ס :ל׳׳ו  .והוא ייהירישלמ׳ דש כלל
גדול והניחוהו הכוסיןים הראשיניס כמש״כ נניאיר הלכה להמ׳׳ב לאו׳׳ת ריש סי' ש"מ ׳עו״׳׳ש ולכיי׳ו דעה רנינו כהר־ינ״ס ׳לעניןהרעש
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לשלשר״ אסור ^י־״ר .סיס עי‘ הבגד ובן בר״ב אי נפל חסרא על רבושא בשבר״ אסור למע־ד' עליה כי א דאמר
רבא בפ׳ דם הטאר״ ובו׳ הייכך צריך רהזהר שלא לר״י־״ בזים על הי נ ד בין ימל פ־מר״ן  1םד( בין של צמר
ואפילו ידיו מטופהו ת במים מרובים צריך שלא יקנהם בבגד בעור שהמים מרובים עליהם ולריבוי המים לא
ידער״י ■מיע־רין הלכך מנהג כשר הוא כ שאדם רוהין ידיו בשבי־״ שיזרוק המים בעל ידיו וינער בבה )סהן קודם
קינוחו ב מפה או בבגד  .וכי אמרינן שרייר״ בגד זו היא כיבוסו דוקא במים אבל ביי; או ב שי ר אין זה
כיבוס אל א טינוף כדר״נן ב פ׳ רא״א תולין ]:ל־ט נ׳[ מסנני; אר״ היין בסודרין וסודרי; של בגד הן ולא של עור
ואמרינן נבזי בפ' במה טומני; ] n׳ rא’ [ הניה נטלה עילויה פי׳ נטלה שהשכר טופה עליו הניה על הבגד
ואמרינן הר״ם לא השו בו משום שרייה אלא משום פהיטה והא דהנן ביוה׳יב ]׳ייא ע*׳ ג׳[ שומרי פירור!
והמקביל פני רבו ומי שגדול ממנו עוברים במים עד צוארם ואי; הוששין ומסקינן ובלבד שלא יוציא ידו
מ־״הר! מפד! )סו( הלוקו ההוא נמי בהלוק של עור מוקמינן לה  .ויש עוד דקדוקים אחרים ודברים אלו יורו
וילמדו עליהם  .תולדה דרבנן  .תנן בהביד .שנשברה ]:י.ת י,מ'ו נ׳[ מי שהושירו )סז( כליו במים מהלך בהם
ואינו הו ש ש הגיע לחצר החיצונה שיוטה; בה מה אבל לא כנגד ה ע ם ור״ני עלה ר״ש ור״א אוסרי; פי' לשוטה;
כחמה שילא בנגד ה ע ם וקיי״ל בוויי״ייהו דהא רב כוור״ייהו קא״י דאמר רב כ״מ שאסרו מפני ־מראית העין
אפילו בהדרי חדרים אסור פי׳ מפני בזראייי״ העי; שיהרואה אומר היום בבס; וליכנן ומנל; דבמים מועטי; אי;
)סח( לשיריה דר״ ;;.ן:נה די"! ״׳; בזפתפג אדם בעשיר אלונטיור״ ולא יביאם בידו אלא עשרה בני אדם מסר״פגין
באלונטיר■״ אה ת ומביאי; אור״ם בידיהם'ולמדנו גם מזאר״ המ שנה )סט( שיכל דבר שישרה במים אסור לטילטל
גזירה שימא יסחיטנו והייב משום ליבו; והוא שיהא אור״ו דבר השרוי דבר שאדם מקפיד עליו אבי‘ אם הוא
דבר שא״ינו מקפיד על שריית מימיו כגון דבר הע שוי להיות שיחי מא״ליו ’‘ עולם לא גזרינן ביה שמא יסהוט
בדר״נן מסנני; א ת היין בסודרי; ופירשנוהו ב של בגד  .אע״פ שאמרנו דביין ושבר אין בשרייר״ם כיבוס וליבו;
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נינהו ענ״ל והאו׳יז הצי שנת סי׳ ס״ג הניא דנרי רניוו ) .סר( ני; ש״ש ני; ש׳׳ . 5דלא נ : 15״ :מדר״ס מר״נ נס׳ תשנ״ן קנון סי׳
ס״ד דאם נפל צואה או שה; על ננדיו נשנת אס הם נגדי צמר יכול לקנח נפמרפוט וישפוך עליו מיס אנל אס הס של השת; נו' לשוס
מים סל הנגדים אסור משוס לינו; והסוד או״ח סי' ש"נ הניאו והשיג עליו ונמש״נ נהנהות השנ״ן שס והנ״י כתנ חילוק נין נ״צ לנ׳׳ש
לא ראיחיו והוא מנואר נש' חשנ״ן ועיי; נהשנ״ן סי׳ צ״ט שנ׳ ומותר לשפוך מים על נגדיו אם נפל עליהם יי; שמאנד את הצנע
ובאמת מנוחר נתשו' מהר״ס שאלה שי״ד שאסור לשפוך נו׳ ואולי דנתשנ״ז מיירי נננדי צמר ושפיר מותר לדעתו ונשנה״נ כ׳ אהא
דאמר ר"כ שני .קמ״א א' טיט שע״ג נגדו אין מכסנסו מנחוץ דנאות; ש״ש קתי אנל ש׳׳צ ושל משי מותר והונא ננ״י סי' ש״נ ועיין
מנ״א שם סיפ״ז ) ,סר (.נכת  .עיי; שו״ת ■■.רדנ״ז ח״א סי' רי״ג  .לסו( מפת  .ננדפס שפת ולפנינו ננמרא ח:ת ) ,סו( שהושרו .לפנינו
שנשרו ונ״ה ננדפס ואולי צפי הא״נ שנניצה ל״ה נ' שפיר גרסינן שהושרו ולכן הניאו מהא דתנן איזהו לקט הנושר נשעה קצירה ועיי״ש
נר״וס׳ ולפי גירשת רנינו ח׳יש נפשיטות ננ״ל ) .סח( אי; לחוש לשרייה כצ״ל ועיי; נמנ״א סי׳ ש״א סקנ״ה עמש״ש וצא ישטחם לנננס
מ׳ שני וז״ל משמע דוקא נשנשרו נמים אכל אס ננלו מים מועפין מותר לשופחן דבמיס מועסין כאלו ליכא למיחש לכינוס וכן משמע
קצת נם׳ יראים ענ״ל והא״ר ם״ ש״א סקע״ז נתנ ע״ד המנ״א נזה״ל ועיינתי נספר יראים ולא משמע מידי טכ״ל ונאמת כוונת
המנ״א הוא דמדכ' היראים די; וה דנמים מיעסין לשרייה אחר משנה זו דר״א ור״ש דלא ׳שטחם נתמה מפני מראית העין ולא כי כן
למעלה אחר שאמר שש דיוהר אדם שלא יקנח ידיו כנגד נעוד שהמים מחני; עציהם דשריית הננד זהו כינוסו וט״ז הו״ל לסייס שם
דנמים מועפי; מותרי; לשרייה דחנן נו• יי ננ״א מסתפני; ני׳ולונסית אחי־״ פניהם ידיהם ורנליהם הרי דאי; חשש שריית האלונטית נמים .
משמע דנ"מ גס נן לעני; דין פסיחה דאם נפלו מים מועסי! מוהר לשטח;  .וצפמש״כ התום׳ נשכת קי״א נ׳ ד״ה )ע״א( הא,י וז״ל ומצא
ר״י מונה נס׳ הישר דל״א שר״ר״ו זהו כינוסו נדנר שאינו כ״א ליכלוך כמו שיפוג נאצונסית וקינוח ידים כמפה נו׳ אין ראיה כלל
נומחני' דעשדה ננ״א מסתכגי; נאלינפיח אחת ללמוד משם דנמים מועפין אי; לחוש לשרייה אלא דרנינו היראים צא ס״ל נספר הישר
הנ״ל ור״י .אויל לשיטתיה דמשרש דשרייתו זהו כינוסו נלשלשת דוקא ונהמסרשים שנתנ רנינולעיל ורנינו הא ס׳׳ל לעיל דצשלשת ל^
דוקא ולכן חילק נין מים מרוני; למיס מועסי;מיהו עיין ננ׳׳י סי׳ ש״נ דלדעת הטור אי; חלו׳ זה נזה דאע״ג דס״ל דנדנר שאין נו
סינון■ אמיינן נ״נ שרייתו זהו כינוסו מ״מ לקנח ידיו נמפה שרי שאינו אצא דרך ליכלוך אכל רנינו היראים לא ם״ל כן )סט( דאע״ג
על מימיו הא
דקיי׳׳ל נר״ש דאמר שנת קמ״ז נ׳ מסתכג נאלונטית אחת ומניאה נידו לחוך ניתו אינו אצא משום דסחמו אין מקפיד
צא״ה היה אסור נטצטול נזירה שמא יסחוט  .כ״כ הנר״א סי׳ ש״א ס״ק קי״א ומיופנ קושיית המנ״א שס סקנ״ח ונא״ר שם ס־,״פ נ׳
לחרן קושיית המנ״א וז׳יצ דוקא להניא אלונטית ק“.מר נש׳׳ס דמותר כיו; שאי; נו אלא מעט מים אנל נשרייה אסור לשלסלן טכ״ל ואין
נראה נ; מדנרי רנינו דההיתר דמעט מיס נ׳ היראים לעני; דאין לחוש נמים מועטין לשריית; זהו ננוס; אנל לא לעני; נזירה שמא
יסתוט ואדרנה מצאנו נאו״ז סי׳ נ׳יט מהל' שנת שכתנ שם נסון הסימן דנאלונטיח דנזרינן דלמא אתי למיסחט נושוס דניון שאינו
מסדור דנרי היראים ונס׳מצמיח ישועה נאור להמרדכיפ׳ חנית
נמש״כ הגר׳׳א ונ"נ
שרוי כ״א מעט רוצה הוא לנקותו עכ״ל והננו;
כי׳ תמ״ב לא זני ד' המג״א ומה שדחק שה ליישג מש״כ המרדני ״דנר פי'.ין מקפיד על מימיו* הוא נחנס דפשוט דט״ס הוא וצ״ל
דנר
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יראים

עלויה פרונקא והל,פית בו משום
בם־יטתם יש ליב־; בדאמריגן בבמה מומגין גם )ע( שנר דאגה
ס־־טה  .דכיבוסו  1עא( כדי שיתלבן ואמר':ן בפ׳ רא״א הולין ]ק׳מ ו.׳[ דאבור  .אמר רב נהנא ואיהימא
)עב( רב יהודה טיט שעל גבי בגדו מסכסבו טבפגים ואין ממכסבו מבהדן .ואמרינן בהבית •טגשב־־ה ]קי•■' נ׳[
אמר רב הונא המנער מכלי אל כלי )עג! חייב הטאת ומוקמיגן לה כחדתי ואובמי וקפיד )עד( עליה פי׳
מנער טליתו מן המים ומן)עה( העפר דהוי במלבן  .הם:פ‘ |  .תולדה דאורייתא אמרינן בירושיימי הן הן
דגפיץ סיב או גמי )עו( חייב משום מנפ*ן .הצובע .תולדה דאורייתא אמרינן בפי בלל גדול]ע״־ .א'[ שיוהט
במאי מהייב רב אמר משום צובע פי' )עז( שצובע העור בדם הלכך נדיבי עם אלהינו אם שותים ביטבת
משקין צובעין בגון יין אדום או מי תותים או) עח( כלים צנועים שתים בגון פרי שקורץ צר־י״ש ב■‘ע"ז והם
׳טהורות יזהרו ש־לא יצבעו מפותיהם וסדיניהם ובגדי לבושיהם וכן אדם שהתך אצבעו יזהר שלא יתן עליו
שום דבר מפני שצובע שאע׳יפ שהוא מקלקל ובל המקלקלין פטורין אימורא די־כגן איבא וצביעת פיו
)עט( וידיו אין בו השש שאין בצביעה קפידא אלא על אדם שדרכו '‘ צבוע ולא מקריא צביעה כלל והא
דתגיא בהמצניע ];״י -יז׳[ רשב א אומר םשו:ו ר״א אשה לא תעכיר סרק על פניה משום שצובעת ההיא
כגון )פ( שדרך צביע מיקריא  .המסיך והעושה ב' בתי נירין והאורג  .תולדותיהן דאורייתא אמרינן כפ׳
כלי גדול ]עיי ;'[ אמר אכיי האי מאן דעבד הלתא הייב י״א חטאות וג׳ מהן מיסך ועושה ב' כתי נירין
ואורג  .הקושר והמתיר  .תנן ]שנת ־׳״א נ'[ אלו קשרים שחייב עליהם קשר גמלים וקשר הפניב וכיטם שהוא

תועפות ראם
דנר שאדם מקפיד נו׳ ופי' :מקכיד עליהס :הס נננדיס יעיץ להלן  '>0ה״ש נניאירי ‘,ות זי ) .ע( גפ.כנדש 5גני וני.״ל ]?",־:היק[
)עא( דכינוסו כי' פ״ס יש כאן ו1״ל הנדפס ולנפכוש׳ ניתגיהא נשנתא כד־ שירזלנן א״,רינן נו' ונצ״ל נאן ונירושלמ׳ כ׳יז דשנה אמרו
הדא איתתא נו׳ דשרקא מעילא נו ת״נ משוס מלנן ופ״״ש נק״ע וננ״א כלל פ׳ מהלי שנת אות ג'  .אילה נרוקה סי׳ ס״ה כ' ע״ש
הירושלמי וי״ל הדא איתתא דשרקא מעילא ח״נת ■:שים לינון ע״נ וא״כ הוא נאותה שאמרו נננל׳ שנת ק״מ א' לכסכיס׳ סידדא נשנת
דאסיר ואף נניתניתא היכא שמנוין לליני; אסיי נדנר׳ רנינו כאן ופי' דשרקא מחלקת .ידע דנשה״ל השלם סי' ק״ש כ׳ 'אלו הכונע־ן
דקין של פשתן אסיר לכסנס איתן נשנת כדי לרנק לשי שהן קשין אתר רחיצתן ומנהג העולש לנסנס אותן נידיו מעט ואסיר לעשות כן
משוס שללינינו הוא צריך עכ״ל והמנ״א סי' ש"נ סק״ח כ ומנהג העילס לנסנסן נידים .ונאתת גס זה מדנר׳ השנה״ל יאעכ׳כ ס״ס
ואסור צעשית כן ) .עב( ואיתירא ננדפס אמר רנ נהנא אמר רנ יהודה ולפנינו נגנירא שנת קמ״א א' אמר״ש יתל״מ והרא״ש כתג
)עג( מכלי אל כל■ גראה דש״ס הוא וצ״ל
נמש׳׳כ כאן ואיתימא רנ יהודה וכתנ ע״ו נק"נ שס ה״ג אר״נ טיש ואין צורך להגיה
המנער טליתו נשנת ח״נ חטאת וכ״ה ננדפס ) .עד( יקפיד  .ננדפס דקפיד ויפה כ׳ מהרש׳ל נניאוריו לסת״ג עתש׳ינ הסמ״ג דקכיד
על״הו כמש״כ ניראיס הנדפס וז״ל כי׳ שצריך להיות חדתא ואונמא ונ'כ דקפיד על״הו וגרסינן יקפיד על״הו ניי״ו יכ״א נהדיא נגמ'
קני״ז א׳ דקאמר והוא דקפיד עלייהו שאינו רוצה ללנשס עד שינערם וכן הניא האשר״׳ וכל אחד משלש אלה לא ׳נצר עכ״ל ותכה עדיף
מנניא שכ״ה ניראים כת״׳ שלפנינו וקניד דלא כנתר הלכה להמ״נ לאו״ח ריש ס׳ ש"נ ועיין שנת קמ״ז א' רש״׳ ד״ה קייחלל׳ שנתא
שנתג ונלימ׳ איכמא הוו ילנאורה המיה דהול״ל נ”כ דחדת׳ הוי ונראה דרש״׳ כתג ונליני׳ אוכמי היו לאפיקי דלא נימא דתונמ׳ היו ת׳
אפשר דננדה כ' א' איתא עולא איקלע לכינינדיתא תזיה לההוא ט״עא דלניש לנושא איכמא כי׳ ש״מ דלא היה מצי■ נפיחנדיתא גל'״׳
אינטי מש״ה פרש"׳ דעכצ׳יל וגלימ׳ אוכמי הוו ונאמת חדשים היו ודו״ק )עה( יינן העפר דעת רנינו נפרש"׳ דנס היינעי מן העפר
ח״נ חטאת יזשוס מלק דלא כהתיס' שם וננר הניא הנ״ח נאו״ח ריש סי' ש"נ דנשני״ג נתנ שר״ח מפרש כרש״׳ ומש"ר ומן העפר
פי׳ או מן העפר וראיתי נס' אשי ישראל למס' שנת ד' קמ״א א׳ נרש״׳ ד״ה מנפנים שכתנ שס לסרן קושיית הגרעק״א נגלה":
וז״ל ועוד משמע דהתס הוא דכל הנגד נעפר אנל נלא״ה מותר נלא מים ענ״ל ואין נראה כן מדנר׳ רנינו דרשוה יין המיס למן
העפר נחד גוונא משמע ומן המים פשישא דאפי' נמקצת נגד ת״נ וא״כ ה״ג מן העפי ויפה כתנ נסי חזות קשות וישער הציון שנס'
מ״נ לאו״ח סי' ש"נ ס״ק מ״א ל״שנ דנרי רש"׳ דשאני טיט מן העפר ) .עו( ננדכס או הוצא וכ״כ כל היאכוניס הירישלר׳ והוא נפ'
כלל גדול ) .עז( פי' שצונע העור נדס  .ננדפש ליתא כל הפי' .אולם האו״ז הל' שנת סי׳ ס״ג אות ה' כי לשון הי־איס נייו שהוא
לפנינו נהנת"׳ וככר הרגיש ננאיר הלנה להספר משנה נרורה לאי״ח סי' ש"כ סעיף ׳״ם נהפי' שנתג האי״ז וכ נזה לדחות מש״כ
הנשמת אדם כלל כ״ד מהל שנח אית ג' ע״״ש )עח( אי אוכלים אוכלים צנועים כגון חותים או פרי כי׳ כצ״ל וכ״ה נאו״ז ע״ש רנינו.
וננדפס כסוג משקין צנועין כמו תותים או פרי נודנדניות שקורין כו' יט״ס שם דצ״ל משקין צניעין כגון ״ן אדים אי מי תותים או
אוכלים אוכלים ננועים כניו תותים כו' והמדפיסים דלגו מן תותים הא' לתותיס הג׳ וחסרו מה שנשנה נינת״ם יזה ד־נס כסל לתו
ונדיקאנט׳ סי קנ״ג הניא ד' היראים נקיצור שלא כתג שם רק אם שיתין כי' ולא זכר אי אוכלים כו' יהרדנ״ו ת״ד סי' אלף '״א
)עמי( פיו וידיו יננדפס הגי׳ כניו או ידיו ונהריקאנט׳ כתי פיו ידיו ורגליו יעיין נשנה״ל
נתנ ע״ד רנינו דחומרא ׳תירא היא
נה ונ"כ הנ"׳ סי׳ ש"נ ע״ש השנה״ל ודלא
השלם סי' פ״ו שהניא שם דנר׳ היראים נזה״ל אנל אס נינע פתו נמשקה הפירות ל״ל
נהנ״א כלל כ״ד מהלי שנת שכתנ נשנ״ל שנידינו לא נמנא כלשון הנ״■ עיי״ש ונהמת היפיע נייייני ם׳ שנה״ל הכלם ימנואר כה
כלשון הנ״י ונניאור ווי העניודיש אות ל״ט תכס ס' הזכיונות שלא ראה דנר׳ היראים וכנר קדמי נזה המנ״א ס״ס ש״כ )פ( כגון
ני' הלשון מגומגם וננדפס הגי ההיא כיון שדרכה ]נכך כצ״ל שם[ מיקריא צניעה וכ״ה נריקאנט■ כיון שדיך האשם נכך צניעה
מיקרי
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חייב על ק שק כך הוא חייב על ר תיק ר׳ מאיר אומר בל קשר שיכול להחית באחת מידיו אין חייבין עליו
ולא קיי״ל כוותיה מפרש כגמרא קשר גמלים קטרא חממא גופא קשר ספנים קטרא דאסתדרא גופיה וטעמא
שאלו קשרים טוב לקשור שיתקיימו לעולם  .כללא דאיסורא קשרן והתיק דאורייתא )פא( אלא כ׳ קשרים
זה על גב זה במקום שאין ראד לקשור אדם דאמרינן כפ׳ כלל גדול ]ע׳י נ׳[ והתופר ב׳ תפירות והא לא
קאי אמר רבב״ח אריי והוא שקשק פי׳ קשר קשר ופב( אחר התפיתת וטחייכיגן ליה משום תופר ולא משום
^■שר למדנו שקשר אחד אינו קשר אבל כמקום שרגילין לעשות קשר אחד שתתקיים בקשר אחד כגון
שקושר הבל )פג( אחד בראשו ואינו קושר שני ראשין זה א ה נראה דהוי קשר  .תולדה דרבנן  .כל קשר
שפעמים נמלך ומבטלו,לעולם אעיפ שתחלה עשייתו לא היתה על מנת להניח לעולם שם כדתנן יעו לך
קשרים שאין חייבים עאהם בקשר הנמלים והספנין ומפרש בגמרא חיוכא ליכא איסורא איכא ומפרש בקטרא
דקמרי בזממא וקיטרא דקטרי באיםתדרא פית ש רצועה קושר בטבעת הרצועה בחוטמו של נמלאו בטבעת

׳

,
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נרקרי ול׳ה נאו״י ע״ש ייראים ) .פא( דאור״יוא כל קשר שסוא סוב בעיני הקושר שימק״ם למולם הוי ין!זר  .ונראה לומר שאינו יןזר
דאודיתא אלא כו' ראוי לקשר איוד דאמרינן בפי ט׳ כ'5ל .וכ״ה בנדפס והמעיזק דלג מן דאוו״יחא הא׳ להבי  .וכוזב בביאור וו•
סעמודם ליראים הנדפס  0״ ק״כ אות מ״ב להוכיח מדברי רבינו דכל שהוא קשר של קיימא אפי' אין דעי« לקיימו חייב דא״א דהכל
חלו• בדעת הקושר ואם דפחו להתירו לומן פסור כמש׳כ הס״ז שי׳ שי״ז פיי״ש וכ״נ דעת הנ׳ח שם א'כ מניל לרבינו להוכיח מההיא
דפכ״ג דבמיק ב' קשרים זה ע״ג זה אימא דבקשר אחד אס דעהו לק״מו חייב ונב׳ החופר »׳ בקשר אחד שאק לפחו לקיימו דאינו
ח«ב משום קושר אלא משוס סופר דנב׳ החפירה אין חילוק בין ש״ק לאינה ש״ק כמש״ב הנמ׳ר ססנץ רמ״א סי׳ שי״ז סעיף נ׳ וכ״כ
להוכיח מעייובין צ״ז א׳ חדשות שיש בהם רצועוח ולא מיץשרוח וקשירה אב מלאכה וא״א יקשור ודעתו להתירו למחר א״כ משמע דקשירה
של ק״מא אפו׳ דעתו להידרה למחר חייב עליה וכ״כ המ״ב לאו״ח ריש סי׳ שא בביאור הלכה שלי ע״׳ש ואף לדבדם אלו מ״מישפיר
י״ל נענין מש״כ בתשו׳ יז*׳ סי׳ קמ״ג להקשות לפ״ד רבינו דההיא דפכ״ג בקשר אחד מ״ר׳ א״כ אכתי קשה קושיית הגמרא והא לא
ק״מא ע״״ש ד״ל כתי׳ הביאור מעשה בצלאל צהריקאנס• סי׳ נ׳ דהשתי תפיחת והקשר אחד מסייע כל אחד לאידו להתקיים קצת ולאב
מלאכה דתופר סני הא דמתק״ם קצת אבל לאב מלאכה דקושר בעיק שיהא צו נווה י״ק יאייז ע״“ש  .וכתב עוד הוד העמודים על
ההיא דפ׳ כל 5נדול וזיל אבל הרע״ב כתב התופר ב׳ תפיחת והיא שקשק ט׳ ומידיב מרת׳ משום קושר ומשום תוסר וכ״כ הרב
המאיר׳ שם ונראה דס״ל דאק התופר חייב אא׳כ קשר ב׳ קשרים דוייב משום י\שר ומשום חופר ולשון הרמנ״ם בפי׳ התופר ב׳
תפירות חייב והוא שקשר ראשי המוס מכאן ומכאן כדי שתעמוד התפירה ולא תשמס ט׳ .נראה דס׳׳ל דפי׳ והוא שקשרן ולא שקשר
ב׳ ראשי החוש זה לזה אלא שקשר כיא בראשו חה אפי׳ בקשר אחד חשיב קשר של יץימא כמו שכ׳ רנינו וא״כ המוסר אייב משום
קושר ומשוס תוסר ו ק בירמלמ׳ ס׳ כלל גדול ד יונה ור׳ יוסי חרויהון אמרין בקשור מכאן ומכאן ט׳ הרי דר״׳ ור׳ יוסי דס׳ל
בקשור מכאן ומכאן חייב נפי משום קושר והתופר נ׳ תפירות חייב מרמי עכ״ל ועיין בתד״ע פ״ז דשנת מ״ב שהקשה ע״ד הרא״ם
שכתב הב״׳ ס^ס שי״ז דגתוסר שצחו קשירה הוא קשר אחד באופן שאיש ח״ב על הקשירה שעמה והוא משכ׳ר כאן מהא דאמר אביי
שבת ע״ד ב׳ ואי ח״ס•׳ לפומיה ח״ב י״ג חסאות וסרש״י ואי חיינו׳׳ לפומיה לעשות לה שסה הוסיף כאן מופר וקושר שצרז לקשור
לאתר התפירה ולדברי הרא״ם מאי פסקא דאי ח״ס׳׳ לפומיה דליהו׳ גם חיוב קושר וכתב התד״ע שם וזו ודאי סתירה לדברי ב״י ועיין
בתשובת מהריח או״ז סי׳ רפ  . fומש*כ המפא״י בכלכלת שבת מלאכת התופר לתיק י\ש״מ המוי״ס דהמם מייח שקשר באמת כר
במחכ״ת לא מי׳ כלים וקוש״ת התוי״ס במק״ע עמ״ש אב״ ואי ח״סי׳ לטמיה ותו לא והול״ל נ״כ שקשר דהא בתפירה אינו נמשן
הקשירה בהכרח לחייב נם משוס קושר לפיד הראיס ובשוית סי אריה סי' ז' סעיף א׳ כיזב לתח תמיהת החד״ס דמ״ש אבי׳ ואי ידיס*'
לטמיה פי' ■דאי איכא תופר ומכה בפנזיש ומשיה ח״ב ׳״ג חנואות אבל בלא״ה ׳״א חסאות עם בונה ע״״ש ואני אומר דא״ש דבח
רבינו הרא״ם עם דבח העחך ערך חלתא שכתב נזהיל ואם כפף פיה למסה ותפרה כשטתח החוס חייב משום פווה כרב דאמר המותח
מס של תטרה נשכת ח״ב חסאת וכשחופרה חייב משום מופר עכיל ומפרש הערוך מיש בשנת ע״ה א׳ המותח מס של חטרה כשבת
ח״ב חסאוז דריל משום טוה ולא משום חוסר וראה זה חדש מא ועכ״ס מיושב ל\ש״ת התוי״ס לפמש״ב הערוך וע״ן תקןנת חיס
חאויח סי׳ א׳ משיש  .ומה שרנינו הראים הניא ראיה דנקשר אמד לא מחייב משוס קושר משנת עיד נ׳ כ׳ הע״ש נאו״ח סי׳ שייז
די״א ראיה לדעת הרייף והרמנ״ם דסיל דנעינן דוקא מעשה אומן וקשר של קיימא א״כ י״ל דההס מ״ר׳ נקשר שאיט מעשה אווק
ולטכך אינו ח״ב משום י\שר אלא משוס תופר עכיל וכ״כ הנשמת אדם כלל כיח סהל׳ שגת אות א׳ שהיראים וסמ״ג וסס״ק שכתבו דאס
קשר ראש אחד של מס ח״ב היינו דאזלי לשיפתס דסנירא ל® דב׳ קשרים זה עיג זה נקרא של קיימא ואפילו מעשה הדיוס והוטמ
יה כו' והרמנ״ם לשיסתו דס״ל דדוקא קשר של אוק ח״ב ס׳ וכ״ג ה מי׳ סי׳ קמ״ג לתטה על הכ״מ נשם הרמיך ע״״ש במוסנר והוא
דלא כמשיג בשו״ח סי אריה סי׳ ז' סעיף א׳ לתרז תמיהת הכ*מ נשם הרמיך סי׳ מהל׳ שנת ה״ס וחי׳ דהרמנ״ם ס״ל כמש״ה הרין
גשם הראיס וחמה שם על הרכינו דהניח נתימא הלא לפמשיכ בעצמו גביי סי׳ שייז בשם הרין והראיס מיושב יזש״ת הרמיך עגיל
בקיצור .ובאמת הרמנ״ם לא ׳סכור כדברי הראיס ואין תמיהה כלל על שהכיס הניח נחימא אם לא כתי׳ הנשמת אדם וכנ״ל וע״ן להלן
סי׳ חכ״ב אות כיס נניאוח ובסמוך אות פ״ג ופיז ) .שב( קשר אמד אחר ט׳ כצ״ל וכיה ננדסס ) .פג( הכל  .ציל חבל וכיה מדפס
וכינז נסמ״ג נשם הראיס במלאכת החופר ובתוסית סיו דשבת מ״ב נתדיס דיה אטס ס׳ כחכ אבל הרין כתב בשם הראיס דקשר
־ א״י
לה
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וסנדי‘
הספינה פעמים מתירין ופעמים נמלך עי'יהם ונזניה שם לעולם ותניא ]יןי״נ ft׳[ התיר רצועות
פטור אבי‘ אסור ומוקמינן מנעל וסנדל דרבנן שמתוך שאינם גאים )פד( אינם מקפידים לעצמם קשר
רצועותיהם אלא קושרין בריוה שיכולים להביאם בעורם קשירים ופעמים נמלכים ומגיהים כך לעולם וקשר
רצועות המכנסיים שקורין ברייר)פה! מותי לכתהילה שאין דעתו לבטי׳ו שסופו להוציאו כשיכנסו המכנםיים
ואפי׳ קיים הדש אין בנך כי׳ום אכל אם הוא שי‘ פשתן שמתנבם עם המכנסיים אסור שפעמים נמלך ומבטל
להיות קשור שם לעולם  .התופר כ' תפירות והקורע על מנת לתפור נ׳ תפירות  .תולדה דרבנן )פו( אמרי'
כפרק כלל נחל ]עייל  ['ftאמר רב זוטרא כר טוביה המותה הוט של תפירה כשבת הייב חטאת פי' שנתותרה
)פו( התפירה וניתגתרו הנקבים והוא מותח החוט להדק התפירה • וא־תם שיש נקבים והבלים במדיהם
וההבלים קבועים ומהדקים אותם הושש אני לו מחטאת ואינו דומה '‘ מתיחת חבי‘ים או רצועות שהורקו
בצוארו ]שלשם[ סופו ’‘הרפותו ולהוציא את ראשו ואם חבלי בגדים מהודקים שאינו יכול לצאת אלא
בהרפותו מותרים בהבלי הידוק צואר ואם הבלי הידוק ופחן רהבים שמוציא ראשו בעודם מהודקים ונמלך
פעמים להניחם ין לעולם אסור כחוט של תפירה .הצד  .תילדה דאורייתא ופט( דתנן בהאורג ]ק׳יי נ׳[ צבי
שנכנס בבית וישב אחד בפתח ומילאהו ובא השני וישב בצירו אע״פ שעמד ראשון והלך י׳ו הראשון חייב
והשני פטור אע״פ שלא צדו במצודה אלא בישיבתו הייב רדומה לצד  .תולדה דצד דרבנן  .חיה ^ועוף
שברשותו וגדלה בביתו ועכידי לרכויי כשרוצים לתופשם והם בבית גדול כל כך שאם י׳א גדי‘ם אצל בני
אדם היו צריכים מצודה לתופשם אסור לתופשם ואף לדחותם לאותו צד שנוהין לתיפשם כדתגן ]י1״ן ['ft
היה ועיף שברשותו הצדן פטיר וכל פטורי דשבת אמר שמואל ]:״ ג' ft׳[ כוי‘ם פטור אכל אסור בר מהני
תלת צידת צבי שהזכרנו למעלה כשישב  .צידת נחש דתניא הצד נחש אם לרפואה חייב ואם יתעסק
שלא ישיכנו פטור  .ומפיס מורסא דאמרינן המפיס מורסא אם לעשות לה פה הייב ואם להוציא ממנה'‘יהה
פטור הלכך צ־ריכין ישראל להזהר שלא יתפוס סיס שמרד )צ (.ופרה מורדת שעשויים לרבויי אפי' בחצר אם

תועפות ר<ט
שאחר תוכר סג׳ נקשר אחד לכל אהד משני ראשי החוס כו' ואין הלשון מדויק מש״נ לכל אחד ננשני ראשי היזוט שאה עיכה י :ר  5ראז
החוש מצד אהד שלא ישמש וכן כראש השני היה ח״נ מחמה הקשריה לדעה רנינו נמו קשר החנל אלא 5״ל שקושי שני ראשי החיש יחד
נקשר אחד כמש׳כ מהרא״ש נניאוריו לסמ״ג שה ונסי מ״ג לאו״ח סי' שיי׳ כס׳יא נניאור הלכה שלו ד״ה דינו כשני קשרים כ׳ דגם לעני;
מעשה אומן שוה הוא לשני קשריה נעלמא וכוא דלא כהנשמת אדה שכ' לעיל אות פ״א דזה שקשר ראש החוש אין כאן רק ניעשה
הדיוש ׳עו״״ש ) .פר( נאים אינם ניקשידיה לעצמה להדק קשר כי' שיכוליה להוציאם נעורה כו' כ״ה ננדנס וכצ״ל אלא שננדכס איחא
גאים ומ׳יס הוא וצ״ל גאים כמש״כ כאן וכי הווי העמודים עמשכ׳יר נמנעל וסנדל דרננן וז״ל נמנעל מוקמינן לה נדרננן אנל נסנדל
מוקמינן לה נדחומרחא ע״״ש נרש״׳ ודנרי רנינו על דרננן הוא נפירש׳׳׳ ודלא כפי' כפר החרומה ששי' נדרננן שישנים כל ’ייות השנוע
נמנעליהם עד שנת ועפי״ז כ' רבינו וקשר רצועות המכנס״ס כי׳ מוהר לכתחילה נו' דאילו לפי' סה״ת אסור לקושר; נשנה כמש׳׳כ הרא׳׳ש
שש״ו דשנת סי' א' והמרדני שס ונרוקח סי' ע״ה והנרש׳יש ניומא ע״ת נ' תמה ע״ד כה״ת ממ״ש ניומא שם האי יאן דנע׳ לי״שעם
שעמא דמיתוהא ליס״ם מסאג׳ ולינני ולק׳מ לפמש״כ הסמ״ג נשם ר״׳ נזה׳׳ל ואין חולצי; מנעליהם מרגליהם אלא נליל שנת לפי שלומדים
ננל הלילות של הול ושוכנים מעש נמלנושיהם עכ״ל וא״כ אין לחוש על המעש כ"כ )פה( נר״ר ,ננדפס שלועד; נרקי״ר ) .פו( דרננ;.
ש׳ס וצ״ל דאורייתא ) .פז( פי׳ שנתותרה פו' ננדכס הגי' פי' שנתרוחה התפירה ונתיוותו הנקנים ומנואר נדנר׳ רנינו דלא ככי הערוך
שכר.נת׳ לעיל אות פ״א דח״נ משוה שווה וכן מנואר נירושלמי פ' פלל גדול ופ' האורג ה״נ נשם רג המוחה נדדיו לשנת ח״נ משום
סופר והיינו הך מימרא דרנ זושרא נר שוניה אמר רנ שנננל׳ ודע דלפנינו כירושלמי איתא ר' נא רנ ירמיה נשם רנ אולם נאו״ז הל'
שנת סי' ס״ז הניא ר' נא נר ירמיה כו' והוא ר' אנא נר ירמיה ומדנר׳ האו״ז שם נראה ג׳יכ דחד מימיא היא הירושלמי והננל׳ ואילו
לפי' הערוך צ״ל דהמוחח חוש של חפירה שאני מהמוחח צדדיו ודנו׳ הערוך הם מפי׳ ר״ח ) .פח( הידוק הצוהר רתניה כו כנ״ל וכ׳יה
ננדפם  ,ונשנה״ל השלם פי' ק״ח הניא נשה היראים ככתונ כאן ומשם הנהת׳ נפנים תינת שלשם המוסנר כאן ) .פט( תולדה דאור״חח
כוי היראים לשישתו שכ' נמלאכת הזירע תולדה דאורייתא דאמר נפי כלל גדול כו' וכ"נ נמלאכת הקוצר תולדה דאורייתא תניא נם' כלל
ד' כל אצו המלאכות וכל שהוא מעניינה הה
נדול כו' וכן הדש תולדה דאורייתא כו' אנל להרמנ״ם שה' נפ״ז ניהל' שנת הלכה נ'
הנקראים אנות מלאסח כיצד הוא עניינה כו' בודאי ס״ל דגם מתניתין דצני שנכנס ננית כו' והונא נהרמני׳ם פ'׳׳ מהלי שנת הכ"נ הוח
אג מלאכה ולא תולדה שנם זה ענין צידה הוא וכל כוונתו לצוד אותו ולכן כשרצה הרמנ״ס להראות תולדה לצידה נתב נם״׳ הכ׳׳נ
נענין אחר והוא המשלח כלניס נדי שיצודו צנאיס וארנניס 1כי״נ ונרח הצני משני הכלב והיה הוא רודף אחר הנני או שעמד נכניו
והבהילו שד שהניעו הכלב ותפשו הר״ז חולדות הצד וח״נ וע״״ש נמרננת המשנה ודלא ננוש״כ נס' דנר׳ מרדכי להנ״ש נורדכ■ פיידנורג
פי' כ"נ אות מ״ה נזה״ל אשסמישת׳׳ להמרכה״מ מ״ש נס' יראים סי׳ ק"נ ]ננדפס[ הצד  5נ׳ חולדה דאור״תח שלא נדו ננינודה הלא
נישינתו הרי דיש תולדה לצידה נלא חיפוש כלל עכ״ל זנמהכ״ח שלא כדין השיג עליו נזה דדנר׳ היראיס הוא שלא כדרך הרמנ״ם כלל
והמרכה״מ נשימת הרמנ״ס קא׳ וכי מה שנין לו מש״כ נשכר יראים ולשישה הרמנ״ס ענצ׳ל דאף שלא צדו במצודה אלא ניכינתו הוא חב
ולא תולדה דוק נדבר׳ הרנינ״ס פיז דשנת ותמצא כדנר׳ ) .צ( סיס שמרד נו' משמע להדיא דסוס שמרד אינו אצא תולדה דרננן
וקשה

הלח
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הלבך נ״ל לומר אסור שגה פטור אבל התם טעמא רבה אינ א אמאי שנה פטור דלא מצי לטיתד מותר
כדאמרינן התם ];'ft׳[ בדין הוא דליתני סותר אלא איידי רבעי לטתני בהם על השטן בהס על הפתילה חייב
דהנהו דמו לליסטין עובדי כוכבים ורוח רעה דבולה משום הסרת נזק תנא רישא פטור אבל הני תלת דטפיק
שמואל מיללא לא תגי חייב במילתא דדטי למאי דתני פטור  .הקשה רב יהודאי גאון בהלכות גדולות
דשטואל אדשמואל )צב( דבצידת גחש שלא י שננו אמר שמואל פטור ומותר והיא נקראת מלאכה שא"צ
לגופה ופטור עליה )צג( אלמא שמואל דאמר פטור ומותר במלאכה שא״צ לגופה כר״ש ס״ל רבפ׳ נירה
]מ״» י ['-אמר שמואל אפי׳ שיעור לצרף מותר למימרא דשמואל כר״ש ס׳יל ]וכולי[ וטשגיגן גבי לצרף דדבר
שאין מתכוין הוא נר׳׳ש ס״ל גבי כבוי דמלאכה שאינה צריכה לגופה היא סבר לה כר׳ יהודה ותירץ רב
יהודאי לעולם כר״י ס״ל מיהו מידי דאית בה היזק מודה ר׳ יהודה )צד( כגון צידת נחש שלא ישבגו נדאמר
שמואל התם בפ׳ נירה ]מ״נ ft׳[ מכבין גחלת של מחבת כרה״ר אכל לא גחלת של )צה( עץ שאסור מ״ש
גחלת של מתכת דשרי אלא הייגו טעמא דבגחלת של עץ ליכא היזיק רבים דכמה דלא נביא אית ביה
סומקא וחזי ליה גחלת של מתכת אע״ג דהאי סומק א אזלא קליא ואתי לאיתזוקי כיה וכי היני דשרי שמואל
בגחלת של מתכת משום היזק רבים )צו( ופליג עליה דר׳ יהודה בההיא עד כאן דעת הגאון ולשונו  .ואינו
גראה לי בלל חילוקו ופירושו שפירש בין גחלת של מ תנ ת לגחלת של עץ כי אהרי שמלאכה שאיגה צריכה
לגופה חייב עליה היכי שרינן איסור וחיוב כרת וסקילה משום היזק רבים  .דחילוק גחלת של מתנת לגחלת
של ע*ן כאשר פירשתי בכבוי  .גחלת של ע־ן מדאורייתא וכבוי גחלת של מתנת מדרבנן דםי‘ אבת כבוי
טמלאבת המשכן נמר לה והיא לא היתה אלא בגחלת של עץ בצורפם זהב וכסף וגחשת בדין כל צורפים
שמשתמשים בגחלי עין לכטתה ושל מ תנ ת לא מציגו במשכן שאין דין צורפים להשתמש בגחלי מתכת
אע״פ שטכבין טפי) צז( המתכות ומבעירים לעשות המלאכה אין דין גחלי מתכת הלכך שרינן של מתכת
כמקום היזק רבים ושל עץ לא שרינן ליה וההיא דשמואל אדשמואל מתרצינן דלית ליה ההיא דרב דבפ׳
שמונה שרצים דקרי צידת נוזש שלא ישכנו מלאכה שאינה צריכה לגופה  .אך ס׳׳ל לשמואל דבל צידה

תועפות ראם
וקשה דנירושלמי פי״ד דשנת ה״א אמרו על המשגה דחי׳ ועוף שנרשותו הלק סמור וז״ל לא אמרו אצא כגרשוח אדם הא אם אי:ם
נרשות אדם יזיינ אר״י הדא אמרה שור שמרד הצדו נשנת חייג וכ״ה נהנמי״י פ״י מהלי שנת הכ״ד ועיין נשמת אדם נלל ל׳ מהלי שנח
אות נ' עיי׳יש נאורך ותוכן דנריו דהיראים מיירי ננא לניתו נערנ אנל הירושלמי מיירי נמרד לגמרי ועיין ניאור הנר״א לאו״ח סי׳
שס״ו סקכ״נו מש״ש ע״ד המחנר ואמר אסור משום סיפא אפי' ניזצר אם כו׳ ושם ודאי אין חיוג כיון שעכשיו א״צ מצידה כוי ונתנארו
נ׳׳כ דנרי היראים נזה ) .צא( הא ל״ק כו' עיין שנת נ׳ א' תוד״ה נר שתי׳ נאופן אחר) .צב( עיין שנת נ׳ א' תוד״ה הצד שהניאו
דנרי נה״ג ור׳׳ת תי׳ לקושייתו ורנינו מתרן לה נאופן אחר ) .צג( יפטור עליה .ננדכס כחוג יותר וז״ל שם והיא נקראת מלאכה שא״5
לנופה דאמרינן נפ׳ שמונה שרצים ]ק״ו נ׳[ הצד נחש נשנת אס מתעסק שלא ישכנו פעור ואם לרפואה חיינ מאן תנא אמר רנ יהודה
ר״ש היא דאמר מלאכה שא״צ לגופה פעור עליה אלמא נו' וצ״ל אמר רג יהודה אמר רנ ר״ש היא כו׳ וכ"כ רנינו נסמון דלית לי׳
ההיא דיג דנם׳ שמונה שרצים נו׳ ) .צד(מודה ר׳ יהודה וכ״נ הריקאנעי סי' קנ״ח ע״ש ינינו נתירון הנה״ג אולם רנינו סיים כאן
נסף דנרי הנה״ג יפליג עלי׳ דר׳ יהודה נההיא וכ״ה ננדפם עיין נסמוך אות צ״ו וכנר עמד ע״ז נניאור מעשה נצצאל צהריקאנסי שם
דמשקנת היראים נלשון הנאין הוא סותר ריש דנריו דנם ר׳ יהודה מודה ניה ולכאורה הי׳ נראה להגיה נסמוך נדנרי רנינו יפליג עציה
דרנ יהודה נההיא והיינו רנ יהודה דאמר רנ ר״ש היא ע״ז פליג שמואל ואמר דנם ר׳ יהודה מודה אולם נדנרי היראים הנדפס קשה
להגיה כן נס נפנים הנהיג פכ״ד דפנת נ' נזה׳ל לעילם נר׳ יהודה ס״ל מיהו כמידי דאית ניה היוק אמר נהא ודאי לא מודינא ליי
לר׳ יהודה ונ״נ הרשנ״א נחי׳ לשנת דמ"נ ע״ש רנ האי גאון והרנ נעל הלנות וריח ז״ל דרני יהודה אפי׳ נמי\ם הזיקא אסר אלא
דשמואל לא ס״ל כיותי׳ נמקים דאינא היוק ומש״ה התיר לצוד את הנמש ולכנות גתלת של מתכת כו׳ ) .צה( של  pמכדי נתרווייהו
מלאכה שא"צ לגופה ומחיינ ר' יהודה ושמואל מותי' ס״ל מ״ש נחלת של  pשאסר נו׳ כיה ננדפס ונציל כאן ) .צו( רניס ה״נ נעקרנ
שלא ישוך שרי משוס היזק רניס יפליג נו׳ נציל וכ״ה נריקאנסי פי׳ קכ״ח נלשון רנינו אלא דלא נזכר שם מש״כ כאן יפליג עלי׳ דר׳
יהודה נההיא ועיי׳ לעיל אות צ״ד וננדפם ציתא ננחלת של מתכת משום היזק רניס יפליג כלי׳ דר׳ יהודה נמי\ם היזק רנים ה״נ
נעקי־נ ני׳ וצענין קושיית רנינו על נה״ג היכי שרינן איסור וחיונ כרת וסקילה משוס היזק רניס עיי׳׳ש נהריקאנעי כנאור מעשה נצלאל
שני ליישנ ונאמת הוא מנואר נחי' הרשנ״א שנת דמ״נ דניון דדרנו להזיק ורנים ניזוקין נו כסכנת נפשות משיש ליה שמואל כוי עיי״ש
אנל להלן נמלאנת סתר נתנ היראים לשון הנה״ג ומירין דמשום צערא דמורסא ופחד הנחש אע׳׳ג דליכא סכנה התיר שמואל כו׳
עיין לקמן נניאורי אות קל״ה ) .צו( עפי נו׳ ננדפס נפי כו׳ המלאכה אין זה כנוי נחלי נו׳ ופי׳ רנינו הוא כפרש׳׳י .

לא

’י'^

ס פ ר עמוד ז איסורים שאינם נעשיה רע לבריות כ'אם לשמים ייראים

שאינה אלא י'הבריח את ההיזק ממנו )צח( לא מקריא צידה ולב; שלא ישכנו פט־ר  .וגם יזהר אדם שלא
לצוד פרעוש־ם בבגדו דאיהורא דרבנן היא אליבא דכו^הו בפ׳ שמונה שרצים ]>׳ י.׳[ הצד פרעוש בשבת
ר״א מהייב הטאת ור׳ יהושע פוטר אע״ג דהלבהא בר' יהושע דפוטר )צט( מ״הא דתניא בל פטורי דשבה
פטור אבי‘ אסור .וע״ז י־:זי‘השיב מתרי טעמא הדא דאיכא למימר איידי דתנא ר״א מהייב ת;א ר' יהושע
פוטר ו'‘עולם פטור ומותר קאמר וראיה '‘דבר דאמר בפ' במה אשה יוצאה ]ה׳נ א׳[ ר״א פ־טר ואטר־נן התם
בתהילה ואיידי דהני ר' מאיר מחייב תנא ר״א פוטר ועוד דאיכא למימר ד׳׳■"'•ינא רפוטר יא
דר״א
רו -בי‘פי בשרוו
בלל שמואל שלא כלל אלא פטור ופטורים ולבל הפחות יש להתיי לציין על )ק(
שיאיתי פי׳ רביתי שלא נחלקו ר״א ור' יהושע אלא לצודןע׳ג בגדו מבהוין וירא שמי□ יפרוש אפי'על בגד
מבפנים שלא על כשרו והצדן לא הפסיד  .והשוחטו  ,פי' שמואל ]:י.ר ״׳ה «׳[ משום מאי מחייב משום
נטילת נשמה .תולדה .הובל בדתנן ]ק׳יז > ['fשמונה שרצים האמורים בתורה הצדן וההובי‘ בה; חייב ושאר
שקצים ורמשים ה צ ק לצורך הייב וההיבל כהן פטור פי' הובל בהן כנצרר הדם ולא יצא שמתוך שאין להן
'■*1
עורות הוזרת ־.בורה למקומה ולא דמיא לשוחט ומנין לנו שיאי; חילוק בין ח' שרצים לשאר שרצים אלא
בנצרר דם אבל בהובי‘ ביציאת הדם בכולהו שירצים הייב )קאן דתניא בתוספתא ומייתינן לה בחולין בא״ט
]מ״1
ושאר שקצים ורמשים עד שייצא מהם דם וב ת כשמונה שרצים מדמין דתנן נצרר הדם אע״פ
שילא ייציא ובו'  .אמרינן בבלל גדול בירושלמי המוציא דם הייב משיום נטילת _ .
__________
נשמה ____
בשלהי
שבאותו מקום.
אלו דברים כפסחים ]ע נ  ['fcאמרינן היאך יצא שוהט מכלל מקלקל שהרי הבהמה היה יקיה מן השחוטה
מובא בדאמרינן בחולין פ״א ]ח׳ ! ['fאמר רכא )קב( סכי; של עבודת כוכבים מותר לשחוט בה ואסור לחתוך
כה כשיר מותר לשהוט בה מקלקל הוא ובפסחים ) קג( מתרצינן למה הייב לענין שבת דאמרינן בשילהי אלו
דברים השוהט בשיבת בחוין דעובדת כוכבים חייב ג' הטאות מאי תיקן תיקן יהיציאו מידי אבר מן ההי ותהי!
;יא
תירה ומאה!
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והיינו דתנן לענין עובד ״
בשחיטה לא דכק !1.
דמיו _
שיפיחתו _
__ .
המלח .אבל לענין שיבת כיון שנעשה מלאכה בדרך עושה מלאכה אע״פ שפהתו בדמים מתקן קרינן כיה
לענין שיבת שרוב מלאכות דשבת כך הם חתך ועשאו חלוק פיחתו דמיו וכמה מלאכות יש בחתיכת בגד
׳ ׳ותו הלוק ופי׳ כל המקלקלים כך הם כל המקלקלין מלאכתם שלא עשאוה משפם עושה מלאכה כזאת
ואין פ י׳ כל הפוהתים מלאכה דמיה דבר הנעשיה  .לעגין עבודת כוכבים פי׳ ^ ^
>,וינ הוא פותת דבר
הנעשה אפי' מדמיו הראשונים .תולדה דרבנן .ש'‘א להבול בצרידות הדם בכל שקצים ורמשים לכד מה׳
שרצים האמורים בפ׳ ויהי ביום השמיני ^כדתנן ושאר שקצים ורמשים הוזובל בהן פי' בצרורות דם פטור
ואמר שמואל כל פטורי דשבת פטור אבל אסור אע״פ שחבלתן הוזרת ולא דמי לשוהט מדרבנן מיהא אסור.
ואם אדם נהבל אסור להוציא דם מחבורתו דתנן בעירובין פ' המוציא ק״ג נ'[ בהן שלקה באצכעו בורך

תועפות ראם
)צת (לא מקריא כידה נו'עיי; נ־זחה״ש להי);"א סי' שט״יס״ק י"נ יצפי״ז נמשכה דפנת קכ״א ד("'.יהודה מעפהנה לפני רינ״ז ננ רי ותיוי■
חושש:׳ לו מחעאת אי; ליייי כמש״כננאורהלכה להמ״נלאו״חסי'שע״ז פ״ז דרני יהודה קאזיל לשיסחו דתלאכה שמצ״ל קיינ עליה עיי״ש דהא
נכה׳יג דעקרנ שלא הישן ג־ לר' יהודה שרי לפ״ד רניכו ודעימיה ועיי; מש"כ ע״ז הנסו; רא״ה סרווין זנ״ל נהנהוחיו שנשס״ח ד'
ווילכא )צט( דפוטר ט׳יס וצ״ל פוטר מיהא תכי וכל פטורי כר וכ״ה נ:דפש ]הנרה״ד[• )ק( על נשרו כ׳יל על נכדו וכ״ה נכדפש
וישכ״ר פי' רנות׳ כ־אה שפיו; לפרש׳יי שם ד״ה הצד של או נינגדיו מנהון ועיין כניאור מעשה נצלאל להריקאכטי סי׳ קכ״ח והכה נמה
שריכה יניכי לומר דלישכא דכוטר צא כלל שייותל וא״נ ר׳ יהושע דכוטר פי' דמותר קאמר צ״ל דג׳ כוחלוקת נדנר דהא נשנת ק״ו נ׳
א"יו ננדייתא דתכ״א כל שאי; נמיכו ניכוד כטור ועככ״ל דפטיר אנל אסור כמ״ש שמואל וא״כ ר' יהושע דאמר כל שאין נמיכו ניצוד
שטו' ונוותיי הוא דעת שלישית וא״ש נזה מ״ש ננינה ל״ו נ' פשיטא ומשני מ״ד נמיכו ניכוד אסור שלא במינו נינוד מותר קמ״ל אלמא
דשצא נ״ינו מנוד אסוי ננר״תא שם ולכי הנ״ל א״ש דהכר״תא אתיא כר׳ יהודה כמש״ש נגמרא והיינו חכמים נר פלוגתי׳ דר״מ דשנת
ק״ו נ׳ ול־׳ יהודה נאיות פטור אשל אסור רשא״כ לר' יהושע פוט־ ומותר אולם נוסחר דתזינן לחכמים דר״מ דס״ל שאי; נרינו :ינוד
פסיי אנל אסיר יותר הול״ל דגם ר' יהושע ס״ל כתכמים ולמה לן לעשות עוד ננתלוקת נזה ועיין ננשמת אדם כלל ל׳ ניהל׳ שכת תות ה'
שהניא שם פי' אתר נת״ש ננינה ל״ו נ' קמ״ל ד־״ל קיי״ל דהוי ננייכו ניצוד וכ׳ ע״ז הסי' ודותק וגס המהרמ״ש נניצה שם כ' וזה ודאי
אי; לומר קמ״ל דאיקר׳ נמיכו ניכוד שאי; זה קני״ל ועוד דא״כ הול״ל מ״ד שאין נמינו :ינוד הוי ושרי כו' עכ״ל ועיין נס' עמק הלכה
לא כנוה־שיא ועיי; להלן כמלאכת הכותב תולדה דרנצן ניש״ש נניאורי אות
נ״ת שכ' שה לפרש הך דניצה לשיטת
תאו ״ת
קי״ת )קא( י,״נ דלא כהררנ״ם ס״ח מהל' שנת ה״ט עיי״ש ננו״כ ועיין כתונות ה׳ נ׳ הוד״ה דם דטעתא דחנורה היי משום נטילת
:שכיה וזש״ר מהירושלמי ועיין נתי' מהרד״ם לס׳ המנות מ' ש״כ ) .קב,ן יגא לפנינו אמי ר" :אמר רנה נ־ אכוה ועיין נשכת ק״ו א'
תיד״ה הון ונתולי; ח׳ א' תוד״ה מותר נדנד׳ רנינו כאן ) .קג( ונפשתיש כ' הגדא״ד שליט״א דתינה זו מיותר ואני אומר דינינו כיו;
לומר
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קלט

עלי׳ גמי כמקדש אבל לא במדינה ואם להוציא דם כאן וכאן אסור םי׳) קד( שמוציא דם נראח לחובל .
הפושטו  .מפשיט לא מחייב מדאורייתא אלא א״ב מפשיט מאותו עגין שיהא העור ראוי שכן דרך מפשיטים
וכך היה הפשט בבהמות המשכן  .תולדה דרבנן  .המפשיט את העור וקורעו בהפשט כדאטרינן בכ״ב הקדש
]»ת קגו״ז >׳[ י״ד שחל להיות כשבת מפשיט את כולו דשרינן איםורא דרבנן משום כבוד שמים וטסקינן
להכי ליכא איסורא דאורייתא דשקיל ליה בברזיה פי׳)קה( בשבט ברזל וקורעו  .הטולחו והמעכדו .וטקשינן
בכלל נדול ]ע׳» נ׳[ היינו מולח היינו מעבדו ר׳ יוחנן ודיל דאמרי תרווייהו אפיק הד ועייל שירטוט  .תולדה
דרבנן  .שלא יסלח ארם בשר ואוכלין לא בשבת ולא ביו״ט אם אינם צורך ירט דתניא כביצה פ״א ]’•א 6׳[
אין מולחין את החלבים )קו( ואמר בפ׳ ה׳ שרצים ]p״ nנ׳[ תניא ר׳ יהודה אוטר אין מולחין צנון וביצה
בשבת רב חוקיה משמיה דאכיי צנון אסור ביצה מותרת  .ואע״ג ראמרינן ]®לץ קי״א נ׳[ מלוח הרי הוא
כרותח לא מחייב משום מכשל דלא הוי תולדות האור ולהכי שרינן כחמה בפ' בירה ]ל״» א'[ דלא אמרינן
אלא גזירה תולדות המוז אטו תולדות האור  .פי׳ אביי תני לה בברייתא הכי ולא לחלוק על הברייתא בא
וקיי״ל בע״ז פ״א ]!׳ א׳[ דבשל סופרים הלך אחרי המיקל ודוקא מליחה )קז( אכל טיבול שרי ותגן בביצה
פ״א !’״א א׳[ אין נותנין את העור לפגי הדורסן וב״ה מתירין ומפרשינן התם ]8״נ[ דלא שרו ב״ה אלא משום
דלא ליתר לאימנועי משמחת ירט והתירו סופן משום תחילתן הא לאו הכי אסור דדטינן דריסת העור
לעיבוד)קח( .המוחקו־חולדה דאורייתא אמר רב אחא בר חנינא ]בנה פ״־ ג׳[ השף כין העמודים כשבת חייב משום
ממחק ואמר רב חייא כר אבא סח לי ר׳ אסי משמיה דריב״ל הממרח רטיה כשבת חייב משום ממחק .
תולדה דרבנן  .תנן בחבית שנשברה ]יוס׳י א׳[ לא יקוב החבית מצידה ואם היתה נקובה לא יתן עליה שעוה
מפני שהוא מטרה אמר ר׳ יהודה מעשה בא לפני ריכ״ז בערב שבת )קט( ואמר חושש אני לו טחטאת
ומעזהא קיי״ל כמאן דשרי )קי( דלא גזרינן משום שעוה  .המחתבו  .קיי״ל כל דבר שאדם מחתך וםקפ T
על מדתו נקראת מלאכת מחתך ]כנת מ״י נ׳[  .תולדה דאורייתא  .תניא בכלל גדול ]»[ התולש אח הכנף

תועפות ראם
צומר דיזש*נ מחחיצה שצה• אצו דנרים בסםייוס אמרינן היאך יצא שוהס מכצצ מקצקצ נו׳ צאו אמלזניר.י; דהשוחנו דקדרן כן אצא
אגרייחא דהשוחט מנ ח ם' ]ורש"׳ נרש השוחט חטאח טכה נו'[ וזש״ר ונפסחיס מחרצמן נו׳ דאמריגן נשיצהי אצו דנרים השוחט נו׳ .
)קד( סי' נו׳ הריקאנסי נסי׳ קנ״ט הניא דנרי רנינו וע״״ש נניאור מעשה נצצאצ שהעיר עצ מה שמשמע דצהרא״ס הוא דרננן יאיצו רש׳י
פי׳ נזנחים ׳״ט א׳ ד״ה נאן דחסרה הוא ואיסור דאורייתא וכן גראה מדה״ח שם ד״ה כורך שפי׳ אנצ צא נמדינה גזירה אשו צהוציא
דם ש״מ דצהוציא דם דאורייתא הוא דאי דרננן היא גופה גזירה נו׳ עיי״ש ) .קה( פי׳ נשנט נרזצ וקורעו ננדפס ציחא והגה דעת
רנינו כפרש״י שנת קי׳׳ז א׳ דשקיצ ציה ננרז׳ צאו מצאכה הוא אצא שסת וגס רנינו קרי צי' תוצדה דרננן אנצ התום׳ שם פי׳ דשקיצ
ציה ננריי דצינא אפי׳ שנות עיי׳׳ש ועיין הפצאה שנערכין למח״ס ערך נ ח ונמחה״ש סי׳ ש״ג מג״א ס״ק נ״נ כ' ע״ש הרינ״ש אפשר
דהוא מפרש דע״י דשקיצ ציה ננרז׳ הזי סצאכה שאצ״צ וציכא נ״א איסור דרננן ודומה צטיצטוצ התיק ט■  (p ) .נראה מדנרי רנים
דמציחת חצניס ג״צ איגו אלא מדרנגן וצפי׳׳ז הא דאמרו נניצה ׳״א נ׳ מה צי צמישטחינהו מה צי צממצחינהו ע׳׳נ פירושו דאתי ג׳׳כ
צממצחיגהי ינוצי האי צא שרי כיון דדי צמשטחינהו ודצא כפרש״י שם ומציתה מאנות מלאכית היא נדנר שיש ט עינוד נו׳ כן נ' נס׳
שמת אדם הלי ׳י״ט כלל צ״א ונס׳ שמחת יו״ט צמס׳ ניצה שם נ' דגם מלשון רש״י נראה דנחצניס צא שייך עיטד שכ׳ רש''׳ מליחה
מאטת מלאכות היא נדנר שיש ני עיטד דוקא ועיי״ש עוד מש״כ צ״שנ ר\שיית המצ׳׳מ פי״א מהל׳ שנת ה״ה עפ״׳ ד' הר״ן דמציחת
חצנים דצאו אוכלים גמורים הם שייך נהו עיטד מדאורייתא ונ״כ נניאור תוס׳ העזרה צהת״נ ויקרא נ׳ •״ג ע״׳׳ש נ או ע וכנר קדמס
השעה״מ נפ״ג מהל' ע״ט ה״ד אך צא זכר שם שיטת היראים דכאן ) .קז( ודוקא מציתה אנל םיניצ שרי  .לשון הנדפס ודוקא מימצת
ומונח אנל מימלח ומיכל שרי וכ״ה נחקאנטי סי׳ צ״ו ע״ש רנינו הרא״ם  /ולשון היראים כת״י שלפנינו כצשק הגממ דשנת י״ח נ׳ דאר״נ
ממצח צא מצחנא טטל׳ ודאי מטניצנא ועיין נט״ז או״ח ריש סי' שכ״א ניאור דעת הגמרח וכתנ השנה״ל השלם סי' פ״ח
וז״ל וצנון גופי׳ דוקא צמימצח׳׳ הוא דאסור פי' שמא ׳מצך וצא ׳אכלנו אנל צמיטנצי׳ נו׳ עכ״ל ופי׳ ראה זה נזד !:היא ) .קח( נראה
דס״ל צרניט דנתינת עור צפני המרסן הוא רק תולדה דרגנו דצא כהרמנ״ס פי״א מהל' שנת ה״ו ועיין מהרש״ל נניאוריו צסמ״ג ונשו״ת
הראט״ה סי׳ ק״ע נהגהות ציית חן שם אות מ״ז כ׳ ציישג דצ”פ הרמנ״ם עם הרא״ם והסמ״ג שם דרנינו הרא״ס והסמ״ג נעור לחה
קיימי וצינא איסור דאורייתא כצל כיון דצא חזיא צעינוד נמטאר נסוגיא דשנח ע״ט אי ונרש״י שם והרמט׳ם שם מייר׳ נעור יטשה
דננר חיא צעיטד ונזה פשיטא דהדריסה נה אסור מדאורייתא והיא חולדה דמענד וחייג דצא כהמ״מ שם עיי״ש ) .קט( שנת נ״ל
דתינת זו מיותרת וק ציתא ננדפס וכפרש״י בערוד .מדינה .וכמטאר נירישצמי פט״ז ה״ח שמונה עשר שנין מטד הוה יתינ נהדא ערב
וצא אתא ר\מו׳ אצא איצקתריןעונדיא ט׳ (p ) .נמאן דשרי שם קמ״ו ני א״ל ר״ש ננ״ח צרג ’יסף נפירום אמרת צן משמי׳ דרג
מישחא שרי ונ”פ רנינו אנל הרי״ף והרמנ״ס והרא״ש פסיץ נצ״ק דרג אסר ינעין משפט שה כ' נאות ז' »וםמ״ג שם" ואני לא מצאתי
דין זה נסמ״ג ; יט״ן שנת נ״ט נ' כי״ב ורמזו הגר״א נניאודו צאו״ח סי׳ שי״ד סקל״נ  ,ופרש״י נד׳ קמ  fנ' ד״ה אסור  .צמר® ענ״ל
איט מדוקדק צענ״ד דצאו דוקא צמרתו דה״ה לתת שמן ענה נדפני החנית סנינ הנקב ג״נ אסיר צרנ ואם פרש"׳ מדרק יש  p r tדנר׳
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וחקומטו )קיא( והמירטו חייב נ׳ חטאות ואמר ר״ש ב; לקיש קומם הייב משום םחתך ואמר אני־ האי מאן
דעביד חלאתא חייב י״א הטאות וחדא מנייהו משום טחהך  .הולדה דרבנן .שלא יקוב )קיב( אדם עלה רימון
בפי נקב חביתי כדי שיקלח את היין כדאסרינן בחבית שנשברה ]י,מ׳ז נ׳[ טרפא דאסא אסיר מאי טעמא
יקטןט 2י' )קיד( יחתבנו למדת הנקב
אמר ר׳ ירמיה )קיג( שדפתי משום מרזב רב אשי אשר גדרה
ורבותינו פירשו שמא יקטם העלה מן הענף והוה ליה מתקן ואינו ני ל דהא אמרינן התם איכא בינייהו
דקטים ומנחוקטו( פי' לם'ד משום מרזב איכא למ״ד שמא יקטום ליכא ואי כפירושם שמא יקטום עלה
אחד איכא דהא בקטים אמרינן ובזה גורינן  .הכותב שתי אותיות  .והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות .
סתם כתיבה אינה אלא בקלף ובדיו  .תולדות דאורייתא  .דתנן בפ' הבונה ]ק״ו ג'[ נ תב בסם וכסיקרא
בקומום וכקנקנתום ובבל דבר שהוא רושם חייב והכותב על בשרו חייב )קטז(  .תולדה דרבנן  .דתנן כפ'
הבונה בתב במשקין במי פיחת באבק דרבים באבק סופרים וכל דבר שאינו מתקיים פטור וכל פטור דשבת
פטור אבל אסור  .תנן בהנונה הטתב כלאחר ידו ורגלו בפיו במי־פקו כתב אות אהת סמוך לכתב וכתב עיי
נכי כתב נתכוין לכתוב ח' וכתב ב' זיינין אחת בארץ ואחת בקורה כתב על ב׳ כותלי הבית על ב׳ דפי
פנקס ואין נוהגין )קיז( זה עם זה פטור כתב אות אחת פטור)קיה( ר״י בן בתירה מחייב והנמים אוסרים
משום שבות ואמרינן כגמרא בגהלת בשל מתכת  .תולדה דרבנן למוחק  .דתנן בפ׳ השואל ]קמ״ח נ'[ טונה
אדם את אורחיו ואת פיפרותיו מפיו אבל לא מן הכתב ת״ט אמר רב ביבי גזירה שמא ימחוק וטסקינן
אפילו נ ת ב על גבי בותי* ומידלי  .הבונה והסותר  .תולדות דבונה דאורייתא דתנן ]ק״ג נ'[ הבונה כל שהוא
המסתת והטכה בפטיש־ ובמעצד והקודח כל שהוא הייב  .תולדות דרבנן  .תגן ]חל״! נ'[ תולין את המשמרת
ביו״ט והכ״א אין תולין וקיי״ל כרבנן וטעמאדאין עושין אהל עראי לבתהילהביו״ט ",וכ־ס״ב בשבת וטסקינן דר'
אליעזר לא שרי אלא מטעם דמכשירי אוכל נפש דחו יו״ט אבל דכ״ע אין עושין אהל עראי  .תנן בפ' כל
הכלים ]ח;״ה צ׳[ פקק החלון ר' אליעזר אומר בזמן שקשור ותלוי פוקקין בו וא״ל אין )קיט( פוקקין בו

תועפות ראם
רג 'יסף סאמר נזסגז׳' דרג מיסתא סר׳ ויאתת י ג אסר די״ל תרווייהו איתנ״הו מידות אסור ולתת נלא מיר 1ח ג י' ) .קיא( והיןומצוו
נגדפס ולפציגו נגמיא והקוסמו ) .קיב( ׳קוי צ״ל יתתינ ונזדפס הגי' שלא יקח אדם עלה ויתן גפי נו׳ ) .קיג( יי־מ־ז לפגינו ״מר ונרי׳ ף
כני' שנכאן והרא״ש נ' יהודה ) .קיד( כי' כו' פי׳ רניט הוא כפרש״׳ שנת קנ״ה נ׳ עמש״ש רג אשי אפ״ת נתלושה נזירה שתא ’קסוס
ע״״ס נרש״׳ והא״ר סי' שי״ד סי",ה נ' פדעתו לפ־ש שיא ׳קפוס דהכא די״ל שמא יהא נשנת איוכה ויקפוס ו:מנא עושה כלי וס״ס כן:ראה צ׳
אלא דכל הפיסקים לא הני:ו כך עכ״ל ולפלא שלא ראה דנר׳ היראיס כאן שמעתתא דהיראיס נכו:״' פולי יו;:א מיה׳ אין ד' היראיש נפירישו תמש
דהא״ר מפרש גזירה שמא ׳קפוס ו:מ5א עושה כלי וכפיש׳יי שנת קכ״ה נ' אנל רני:ו היראים משרש דהתיונ משוס מתתך דנוה תין תילוק אם מחה־
ניד או ככלי שהרי אינו מקפיד אלא צמדתו יא" :לתי\; אתי שהרי משום זה קיפס העלה מפני שהוא ארוך יותר מדאי וכיש״כ ה:ש״,ת אדה הל׳ שנת
כלל ל״ו המחתך ע״״ש שהניא דנר׳ היראים) .קטו( ומנח לפנינו ומנחי נלשון רניס ולפי נרסתינו מיושנ קושיית רניפ כמש״כ הדרישה צתו״ת סי׳
שי״ד סק״ה נדעת הפור ואף לגרסתינו ונזנח ע״ן נ":׳ שס שכ׳ לפרש דצא מיקשה קושיית רנינו וז״ל הנ״׳ ורנ אשי שרי ולא חסר שמוחל אלא
כשאינו יוכן לק־ מנע"׳ דכיון דצריך לחזר אתריו נזרינן שמא לא ימצא קפום וינא לקפוס עכ״ל ורנינו לא ניחא ליה נהכי ונניאור הלכה להמ״נ
לאו״ח שם כחנ לפ״ד ר״ח ומנח היינו שמונת נתיך החנית מנע״׳ ונכה״ג לרנ אשי שרי אנל לרנ ״מר דס״ל משום ר.רזנ אסיר למשוך
ה״ן דרך שם )קטז( ננדפס חסר וה:ותנ על נשרו ח״נ וכן ליתא נסמ״ג וגי׳ הכת״׳ נכונה ) .קיז( נוהגין נראה דינינו מפרש
נהנין שנמשנה כמו נהג ול!־ ]מ"נ ד' כ׳יד[ אכל הררנ״ס מפרש נהגין נקראין מן והגית נו ]יהושע א׳[ ) .קיח( פפור נו' פ״ס יש
כאן וכצ״ל כתג אית אתת נופריקון ר"׳ ין נתירה מה״נ וחכמים פופרים וחנן המסרפ על נשרו ר״א מח״נ הפאת ותכמים פיפרין ואמר
שמואל כל פשור׳ דשנה כפור אנל אפו־ לנר מה:׳ תלת וצאו דוקא כותנ אותיות אלא צונע על נשרו נדקחק ונהקפדה מיקרי כותנ
ואסור מדדננן דתנן כפ' המצניע ]נד י'[ הנותלת ר' אליעז■ מת״י תפאת ותכמים אוסרין משוס שנות ואמרינן נגמרא נוחלת משום
כותנת תולדה כו' וכ״ה ניראים הנדפס ועיין נהפלאה שנעינין להגרי״פ ערך גדל וערך פקס ונהגהותיו לש״ס נעין משפפ שנת צ״ה א׳
מה שכ' שם ככוונת הסר״ג וכ״ה לדעת הייאים  .ומשנ״ר על וחכמים פופיין דפפור אנל אסור נדאמר שמואל ^א סותר למ״ש לעיל
כמלאכת הצד דלישנא דפופר לא כלל שמואל אלא פפור ופפוריס עיי׳ נייאיי׳ אות ק׳ ונספר יד מלאכי נלל׳ הפ׳א ס• תקכ״ה כ'לסתור
ד' הגהת מרדכי ספ״ק דעירינין שכ' שס ואע״ג דרפיק שמואל ותני וחכמין פושרין את היושב כקרון מ״מ חיסורא איכא דנני כלאים
ש״ך :מי למימר ספור אנל אשיר דלפ״ד היראים אין דנרי שמואל אמורים כלשון פופריס ולפלא שלא העיר מדנר׳ רנינו כענרו שסותר
דנריו להדדי וכן העיר נזה כנאור ווי העמודים ) .קיט־( ע״ן שנח קכ״ו נ׳ שהוכיחו כגמרא דאין הלכה כר״א דמעשה רנ שנשוף מס׳
שנת דמדנייהס למדני שסוקקין כו׳ ונשו״ת מהר״׳ ״,נ־ונא סי' מ׳יו נ' להוכיח מזה דכל נרכי שנת חשינ מנוה ד״א׳ פייך מהך עינדא
ל״אן דפסק כר׳׳א דילטא הא דר' אליעזר מ״ר׳ נלא הלנות פומאה דלא חשינ מצוה וההיא עינדא נהלכוח פומאה דיקא אלא ע"כ נ״ל
דרדנריהם למדנו שפוקקין שלא לצוי־ך המת ולתרומה וכה״ג אלא לצורך השנת נעלמא דלא ליננס ני חמה נניח שיושניס שם והיינו נמי
כההיא
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וחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקין בו אמר ר׳ אבא כר )קב( כהנא בין קשור כין שאינו קשור והוא
שמתוקן והוא שיש עליו תורת כלי אכל אץ תורת כלי עליו מבטל ליה והוה ליה עושה אהל עראי
ואמרינן בביצה פ׳ המביא ]ל״נ נ׳[ בנין קבע אסרה תורה וגזרו הנמים בנין עראי משום כנין קבע וכי אמרינן
כפקק תורת כלי עליו לא מקרי אלא כתוספת של אהל עראי הלכך שרו רבנן  .וכל מקום שיש אהל טפח
והוא פושטו ומרויחו לא הוי אלא תוספת ושרי כדאמרינן בעירובין פ׳ אחרון ]ק״נ א׳[ הנהו דכרי דהוו בי רב
הונא כימטא בעו טולא ובליליא בעו אוירא אחו )קנא( לקמיה דרבא אמר להו זילו כרוכו ביה בודיא
ושיירו ביה טפה למחר פשטוה מוסיף על אהל עראי הוא ושפיר דמי  .וכל אהל שאין אדם עשד
להשתמש תחתיו באוירו מותר לכתחילה דתנן כפרק תולין ]קצ״ח א׳[ הגוד והמשמרת כילה וכסא אדם
)קכב( נלין לא יעשה ואם עשה פטור אבל אסור פי׳ דכל הני עשויין להשתמש תחתיהן ]מטה וכסא
וטרםקל מותר לנטותן לכתחילה פי׳ לפי שאינן עשויין להשתמש תהתיהן[ )קכג( ורבותינו פירשו לפי שהם
נטוים ועומדץ ואינו נראה לי דהא אינם נטוים ועומדין נמי שרי כדאמרינן בפרק כירה ]»״ז נ׳[ בי ר׳
חייא )קכד( הוה מטה נללניתא דהוו מהדרי לה ביומא טבא אלא ודאי טעמא לפי שאינם עשויים להשתמש
תחתיהם והאי דאמר בביצה פרק המביא ]צ״נ נ׳[ אמר רב יהודה האי מדורתא מלמעלה למטה שרי מלמטה
למעלה אסור וכן ביעתא קידרא ופוריא ותנן נמי אין מקיפין שתי חביות לשפות עליהם אח הקדירה משום אהל
כולם עשויים להשתמש תחתיהן  .מדורתא לחת תחתיו קסמים להדליק  .כיעתא כלי הלול בעין טרפיד בלע״ז
והחלל קטן ונותנין עליה לצלות והאש עושין תחתיה ומתבשל)קבה( פוריא מטות גבוהות וישנים תחתיה אכל
דבר שאין פריסתן להשתמש תחתיו אלא עליו מותר)קט( ומיהא סטכינן לתת שלחן על סמיבותיו שאין נותנו
לומותמש תחתיו אלא עליו ואפילו עשויין להשתמש תחתיהן אם נטויים ועומדים מותרין כאשר פירשתי)קכז( .
וכל דבר הנטוי מן הצד אינו נקרא אהל ומותר לנטותו לבתחלה כדאמרינן בפ׳ תולין ]קל׳ח אי[ אמר רב משום ר'
חייא וילון מותר לנטותו ומותר לפורקו אמר רב )קכח( משום ר׳ חייא כילת חתנים מותר לנטותה ומותר

תועפות ראם
כההיא דר׳ אליעזר ונס נכה״ג חשע מצוה פ״״ש ותמיהר שלא זכר דה״ת דשנת קכ״ו נ' סד״ה ומדנדהן שג' לתיז דפקק שהוא
משום תוספת אהל דדמי לננין ליכא למישר׳ משום מלוה ועיין נספר מנהם שלמה למס' כריתוס נלקוסיס פ׳ ג׳ וע״ן נסמוך ) .קכ( נר
כהנא לפנינו אמר ר׳ אנא אמר רנ כהנא ומש״כ כאן והוא שמתוקן והוא שיש עליו הורת כלי ננדהס הגירסא והיא שמתוקן ואפקנא
והוא פש עליו תורת כלי ונראה פשוע דמה שכתנ רנינו יאשיקנא חמז לדנד ר' יוחנן שם ד' קכ״ו נ׳ דאמר והוא שיש
הורת כלי עליהן וכדעת הרמנ״ן נסלחמות שכתנ ע״ד הרי״ף שפסק להא דאר׳׳א נר כהנא נין קשור נין שאינו קשור• והוא
שמתוקן  ,על מנת שיש תורת כלי עליה אמרה וכר׳ יוחנן כמו שמפורש נהלכות והיינו מתני׳ דקתני נין כך ונין כך סוקקין נו כלומר
נין קשור ונין שאינו קשור כלל והוא שמתוקן ויש עציו תורת כלי עיי״ש וכ״כ הרשנ׳א נחי׳ ספי״ז דשנת וז״ל ולענין פסק הלנה
פסק הרנ אלפס ז״ל כר׳ אנא דאמר אע״פ שאינו קשור ואינו תלוי והוא שיש הורת כלי עליו כרי יוחנן ונ״כ הריענ״א נחי' שם
דנפקק החלון דמסתמא נשתמש נו מנע״י שהרי צרי־ הוא להיות מכוון למדתו של חלון ולכוונו נשכת אי אפשר א״כ זהו תורת כלי שצו
וכ״כ המ׳׳מ פכ״ו מהל׳ שנת ה״י ודלא כמש״כ הרא״ש נדעת הרי״ף וכ׳ נניאור תוספות נכוריס להנ״מ מנחם מעשאווס לפמ״ו דתוספתא
דשנת וז״ל ונש״ס קכ״ו א׳ ה״ק אנא דאמרי ככאי תנא דתניא קנה נו׳ רשננ״א נו׳ ור״ל דפקק החלון דמי להא דרשנ״נ כשיש תורת
כלי מליו ולהני לא נעי קשירה משא״נ נגר הנגרר דנפי קשירת אפי׳ לר״י ענ״ל ואולי נם רכינו שני ואפקנא כו׳ ר״ל צמ״ש אנא דאמרי
נהאי תנא וכנ״ל ) .קנא( אתו לקמיה דרנא אמר להו לפנינו אתא לקמיה דרנ אמר ליה וכ׳׳ה נד״ף ורא״ש פ׳ כל הכלים וכן נראה דר״ה
הוה ת ל ^ רנ ונמרדכי פ׳ נירה סי' שי״א הגירסא אתו לקמיה דרנינא ) .קכב( אדם לפנינו ליתא וכן אינו ננדפס ) .קכג( המוסגר
הגהתי מהנדפס והוא מוכרח והנה רש׳׳י כתנ כסא פרסקל כך שמו אנל רנינו כ׳ כסא ופרסקל וכן העחך ערך אסלא כ׳ כסא נפ״ע
ושרסקל נפ״ע עיי׳׳ש וכ״כ הרמנ״ם פכ״נ מהל׳ שנת הכ״ת ומשכ״ר ורנותינו פי׳ נראה שחמז לפרש׳׳י שנת קל״ח א' ד״ה אנל מפה I
וסנרת רנינו לפ שאינם עשרים להשתמש תתתיהם כ״כ הרשנ״א נשם התוס׳ הונא נעור או״ת פ' שפ״ו ו פ׳ תק״נ וז״ל הרשנ״א נחי'
לניצה דל׳׳נ ואמרו נתוס׳ דאפילו נכי הא לא אמרו אלא כשצריך לאדר של מעה אנל נמה שאין צריך לאויר לא עכ״ל ופי׳ דאפלו נכי הא
דהיינו נכה״ג שזכר שם מקודם שעושין מחי.ות ואת״כ נותן את התקרה עיי״ש אפ״ה לא מיתסר אלא כשנריך לאויר של מעה ועיין ננ״ת
פ׳ שפ  fשחקר שם נכוונת הרשכ״א אי תרוייהו נעינן לאיפרא דהייע מחי:ות ונריך לאויר של מעה או דילמא נחדא מינייהו אפרא
ע״״ש ורנינו צא זכר אלא האי חילוקא שעשויין להשתמש תחתיהן או לא וע״ד הרשנ״א נתי' לשנת קצ׳׳ח נמסה שמשתמשין נה נאויר שתחתיה
ננתינת -סנדלין וכי״נ ורנינו לא ס״ל כן דעיקר עשייתה לאו להכי ענידא ומש׳׳ה מפרש רנינו פוריא מפות גנוהות וישנים תתתיה ותל׳׳מ
וע״ד רנינו שלא זכר לחלק נין יש לה מפנות או לא לא פה היתר למ״ש ר״ת נתוס׳ שנת ד׳ קל״ת להושע הקדירה על פרפיד שקורין
דרייא פו׳׳ס דנאן נותן האור תחתיו ולסנרא דאין צו מחיצות שרי ) .קבר( הייא  .לפנינו חמא ) .קבה( ומתנשל נראה דפ״ס יש כאן וצ״ל
והאש עושין תחתיה לצלות  .קדירה מושינ ג' קדיחת והרניעית מושינ על גניה; ועושין האש תחתיה ומתנשל ונ״ה ננדפס והמעתיק דלג
מתחתיה הא׳ להנ׳  .לקנו( מותר לנפותו ואין נו משוס אהל כ״ה נכלני פ' ל״א ע״ש רנינו ועיין נינה ל״נ נ׳ תוד״ה מלמפה נדנר לסדר
שלק שכ' רנינו נא; ) .קבו( כאשר פירשתי וננדפס איתא כאשר פירשו רנות׳ לי ) .קנח( אמר רנ נו' נראה דנ״ל ואמר רנ כיון דתרוריהו
פמרא דרג משוס ר׳ חייא כינהו וכן הוא נעיחנין ק״נ א׳ אתר רנ משום ר׳ פיא וילון מותר לנפותו ומותר לפורקו נשנת כילת חתנים
כו׳
י ׳

י(- 8

ס פ ר עמוד ז איסורים •שאינם נעשים רע לבריות כ* אם לשמים י ר אי ם

לפורקה ומפרש רב ששת בשא־ן בגבהה )קנט( טפה  .אבל אם נטה אהל מן הצד ובאותו אהי נעשה
רשות )קל( או נרמלית או רשות היהיר או סוכה נכשרת מתוך אהל זה מאחר דאהני טע׳מיו הוי כאהל
ערא' מלמעלה ואסיר בדאמריגן בעירוב'; בניצד משתתפין ]פ״ז נ'[ אפר רב ריסי פעם אהת שנתו ולא
הביאו פ״ת ופרפו סדינין על גב־ העמידים והביאו ס״ת וקראו בו ומקשינן עלה פירסו לכתחילה והא הכל
מודים שאין עושין אהל עראי לכתחילה פי' שעל ידי הסדינים נעשה רשות היהיר באהל הוא ומתרץ מצאו
סדינין פרופין ותניא בעירובין פ׳ מי שהוציאוהו ]מ״ד f׳[ נפל דופנה פי' של סוכה '‘ א יעמיד בה לא אדם
בהמה וכלים ופקשינן עלה והא תניא אדם עושה את הבירו דופן ומתרצינן הא דתניא אסור בדופן שלישי
עול סוכה ש-רסוכה ננשרת בה והא דתניא מותר בדופן רביעי ■מל בובה שאינו גורם הנשר הי‘כך מן הצד
לאו מידי קא עביד  .ואם נאבד מפתה תיבה והוא צריך לפותחה כשבת ישכר )קלא( לכתחילה ואין בדבר
חשש איסור שאין בנין וסתירה בכלים כדתניא בתהילת כל הבלים ]קדנ נ'[ דלת של •מידה תיבה ומגדל
נוטלין ומפרש רבא טעמא משום דקסגר אין בנין בבלים ואין סתירה ככלים דתנן )קלב( כחבית שנשברה
]קמ׳י א'[ שובר אדם את החבית לאכול ממנה נרוגרית ותניא חותמות •מנכלים מתיר ומפקיע וחותך וכפ'
במה מדליקי; ]ג׳ע א׳[ אמרינן אמר רב יהודה אמר רב מסיקי; בניבים ואין מפיקין בשכרי כלים מסיקין בכלים
אין לך סתירה גדולה מהםקה והא דאמרינן כהבונה ]ק׳ג נ'[ עייל שופתא בקופינא דמרה רב אמר משום
בונה ושמואל אמר משום מכה בפט^יש אלמא סכירא ליה לרב יש בנין בכלים ואם יש• בני; יש סתירה
דהדא טעמא הוא כדאמרינן בכל הבלים ]קכ״נ נ'[ וא״ב קשיא דרב אדרב הא לא קשיא דבהבונה הכי פירושו רב
אמר משום בונה פי' מרה זאת מהוסרת בנין בחכרון •מופתא הלכך אין בו איסור מכה בפטיש שאינו נקרא מכה
בפטיש אלא כדבר שאינו מחוסר בנין שהכאת פטיש הוא לאהר נמר בנין ולא אמר רב משום בונה לומר שיש
חיוב בונה בדבר דהא אין סתירה ובנין בכלים ולא אמרינן משום בונה אלא להסירו מטעם מכה כפטיש
]שהוא[ לאחר בנין שלעולם בחסרון בנין לא תהיה מלאכת מכה בפטיש פי׳ בקוצר משום כונה אין בו אלא

תעפות ראם
נו' אנל כשנת קצ״ת א' לפנינו הגי' ואמר שמיאצ משוס ר' ח״א ניצת חסניס כו' יפן הוא נכנת-מ״ה נ' וייראיס הנדפס ציחא הך
דא״ר נושוש ר' חייא ויצו; נו׳ והני איתא התש נדאנירנן נש׳ תוצין אמר רי משוס ר' חייא ניצת תתניס נו' ונ״ה בריקאנס׳ ש•׳ קל״ג
ע״ש רנינו אוצס הרא״ש פ״כ דשנת ס״נ והאו״ו הל' שנת סי' ע״ח אות ו' הניאו ראי' משך דויצון נו' ונדנ ד רנינו  ,ויהנהת מרדני פ'
נצ הנציס כ' ד' הרא״ס ) .קנט( נגנהה צ״צ נגנה ) .קל( רשות או נרמצית או רה״׳ נו' ני' הכת״׳ מונה מאד וננדפס איתא רשות
הרניש או כרמצית או רה״׳ כו' והוא תמוה איך יעשה ע"׳ מתיצה רה״ר ונניאור רעשה נצצאל צהריקאנס׳ סי׳ קצ״ג כ' דמ״ס ניראיס
ונ״ל מרה״ר נרמצית כי' וצפמש״כ נכת״׳ נראה פשוש דתינת הרניס פ״ס וא״ש וע״; עירוני; מ׳יד א׳ תוד״ה פקק ונראה צר״ת נו' ווהו
דעת רנינו )קלא( ׳שנור צכתתיצה נו' נשמ״נ צאוין ש׳ ה רצאנת והשותר הניא דנר׳ הרש רא״ס שאש נאנדה נו' ׳שנרנה צכתחיצה
ואין נדנר תשש איסור וש' את״ז אבל רנינו שמעון כ׳ וז״ל אמר יני כו' ועיין אגור סי' ת״ס שב' ובסמ״ק כתב ונשנירת פותת של תינה
נתצקו בו ר' אליעזר מתיר ור' שמעין אוסר ענ"צ וש״ס ור' שמעון ונ״ל ור' שמשין אוסר וכמש״כ הסמ״ג ור' אליעזר הוא הרא״ס ונהנמ׳״׳
רפכ׳יג מהל' שנת כתב מכאן הורה מהר״ס שאס נאבד מפתת התינה כו' וצ״ל רכא; הורה מהרא״ם נו' והוא הר״ר אליעזר ממין כמבואר
כאן והאו״ז נהל' שבת סי' ע״ת אות ׳"נ כתב הלנן אומר אני דתייה שיש עציה תורת כצי דהיינו שהיא קנונה ואינה מחזקת מ״ס נצת
כו' יסגרו בה אוכליס ונאבד המפתת נוותר צשוניה נס״ף או בסנין ולהוציא אוכליש לחון כו' עכ״ל וחידוש בעיני שלא זכר שם שכ״ה
דעת הרא״ם נספר יראיש ושמעתת׳' נפומי׳ נולי יומא ואולי דעתו בדעת היראים כמש״כ בנו מהר״ת או״ז נשו״ת ר' ק״ל שכ' שש על
אש שובר מנעול של
שש רא״ש שהתיר לשבר מנעול של תינה בשבת נשנאנד מפתחה וצריך לאוכלי; שבה ע״״ש דמשמע מדבריו דדוקא
תיבה או של מגדול אין נזה משוש בני; וסתירהאבל לשבר התיבה עצמה אסור ושפיר חידש האו״ז אומר אני כו' מותר לשוברה דהיינו
גש התיבה ענמה אולש נידברי היראיש משמע כאני' התיבה בענמה שהיא כלי גמורה ושלימה מותר לשוברה ולפותחה לנויו השבת וכהאו״ז
ודלא כלשון הפור והאגור ע״ש הסיו״ק ובשבירת פותחת של תיבות נחלקו בה בו' דלדעת רבינו הרא״ס אין חילוק נין התיבה להמנעול
דבשניהס שרי ולפלא שמהי״ת או״ז שש לח זכר דעת אביוהר״ר יצחק או״ז נזה וכנ״ל ובמרדכי פ' הבונה הניא דברי רבינו הרא״ס וע״״ש
בחי' אנשי שש שהביא מהאגודה שבת הי' קי״ז שסיים על דברי רנינו ולא נהגו כ; ועיין ק"נ להרא״ש פכ״ב דשבת סי' ו' וביאור הגר״א
לאו״ח שי' שי׳׳ד סק״ד שהסכימו לדעת רבינו הרא״ס שמותר לשבור החינה )קלב( דתנן כו' נ״ל וחנן נוי דרא׳' אחרה היא .ונמשכ״ר
להביא ראי' מהא דמסיקין בכליש ואין לך סתירה גדולה מהסקה ע״; באו"! הל' ערב שנת סי' כ״ס שכ' שס ע״ש מורו בן ה״ר משה
כלי ואע״ג דאי; סתירה בכלים מ"מ מדרבנן אסור כו׳ והשיב לו הר״ר ברוך ב״ריצחק
זנ״ל וז״ל היה מקשה אי! מסיקי; בכליה תא סותר
הבינה אינו נור־ יו״ע עכ״ל ועי; מנ״א סי' תק״א סקי״ג שהניא מס' ס״א שב'בשש
דהתס סותר לדבר המותר ניוי׳נז ומניח כלי תחת
הרא״ש נספר ׳ראיש לדייק מדמסיקין בכלים ש״מ דאכי' סתייה גתורה לא ש״ך בכליש והס׳יא כ' לדחות דמייר׳ בנלי רפוי והמג״א השיג
על הס״א וכ' לדחות ראיית הרא״ש דקושיא מעיקרא לינת דהבערה נופה אש מלאכה והותרה לצורך ה״ה סתירה נו' ע״״ש ולפי הנראה
כיון המג׳יא לחי' הרי״ב ב״ר ינתק שנ׳ האו''׳ ובס' נחל איתן להרמנ״ס פי״ב מהל' שנת ה״א שש תסס להמג״א שהקשה מדנפשי׳ ק
ולא ראה שכנר הקדימו בהגהות ונ״נ נפ׳יב מהל' ׳ו״ש׳ הי״ב והנה נעלס מבעל מג״א כו' שכבר הרגיש בקושיא זו בהגמי״י נהל' שבת
נפכ״ג
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קמא

טעם כונה־ וםאותי בונה אין היוב דאין כנין בכלים )קלנ( וכל הסוניא נוח לפרשה אחר פירוש זו  .סותר .
אינו חייב אלא אם נן מתקן בסחירותי אבל אם מקלקר פטור  .תולדה דאורייתא לסותי] .מקלקל[ ע״ם לתקן
חייב אע״פ שאם היה מניחו כמו שהוא סתור עתה היה הדבר מקולקל אחרי שע"מ לתקן הוא חייב כדתנן
זייב
]:נת ק״ה ני[ המקלקל ע״ם לתקן חייב )ק־׳ד( ותנן המקלקל ע״ם לתקן שיעורו כמתקן  .הילדה דרבנן .
הם:
זםקלקל ע״ם שלא לתקן בדבר שאם היה מחקן היח חייב מדאורייתא כדתנן כפ׳ האורג ]ק״ה נ׳[ כל
המקלקלים פטורים ואמר שמואל ]ג' א'[ כל פטירי דשבת פמיר אבל אסוי לבי מתלת צידת צבי צידת נחש
ומפיס מורסא • כהלכות גדולות של רב יחידאי נאון מק־סינן שמואל אדשמואל דצידת נחש ומפיס מורסא
קיי ליה רב בפ׳ שמונה שרצים ]ק״ז נ׳[ מלאכה שאינה צריכה לגופה וכפיק כירה ]מ״נ א׳[ שמעינן ליה
לשמואל כר׳ יהודה סכירא ליה דאמר מלאכה שא״צ לגופה חייב עליה ותירץ דמשום )קלה1 (,צערא[ דמורסא
ופחד הנחש אע״ג דליכא סכנה התיר שימואל אע״ג דמחייב מלאכה מדאורייתא ותביא ראיה מראמרינן בפ׳
כירה מבבין נח־‘.־ של מתכת אבל לא של עץ  .ודבר שאינו הוא היבי תיסק אדעתין למישרי איסורא
דאורייתא משום הי;ק רבים וצער יחיד וראייתו מנהלת אין ראיה וכבר פירשתיה למעלה במלאכת הצד .
איבא )קלו( ולהוי נסי דרבנן היני שרינן לחפים במקום צערא הא אמרינן ]נמנית כ׳ א׳[ תניא ר׳ מרינים אומר
גונח יונק חלב בשבת מ׳ ט יונק מפרק כלאחר יר הוא ובמקים צערא לא גזרו בהו רבנן אמר רב יוסף
הלכה כר׳ טר/וס ביבמות פ׳ חרש ]ק ׳׳י 6׳[ אבא שאול אומר יונקין היי-ו בבהמה טהורה ביו״ט ולא בשבת
ומסקינן דאיכא צערא דיו״ט דאיסור לאו לא נזרו רבנן שבח דחמירא איסורא נזרו בהי רבנן הא ל״ק דסבר
שמואל צירת נחש שלא ישבנו לא הויא צידה כאשר פירשתי למעלה בהצד וספים מורסא לא הוי תיקון
כלל הלכך שרי שמואל לכתחלה דאפי׳ איסורא דרבנן ליכא ועוד לא כל צערים שוים ותדע שאין להש־וות
כל צערי דאמר/ן פ' אע׳׳פ )קלז( דלא שרי יונק מפרק אלא ביו׳׳ט בנונה שרי  .מפרק פי׳ תולדה דטיחן
ורבותינו פירשו ת־לרה דדש ולא כיוונו ד חניא בפ׳ כלל גדול ]ע־׳ה &׳[ הצד חלזון וחפיצעו אינו הץב אלא
אחת ר׳ יהודה אומר פציעח בכלל דישה ורבץ מברי אין דישה אלא בנ״ק ואינו יבול )קלח(לחעםיד סתם
התלמוד כר' יהודה ותניא בב״ם בחשוכר את הפיעלים ]ש״» א׳[ מח דייש גדולי קרקע וכו׳ יצא החולב
והמגכן ובר ואעי׳ג דבמקום אחר מקרו בהמות גידולי קיק ע בבכי‘ מעיבין ];ויטני! נ״ז נ'[ ובב׳׳ק ]!״ד נ׳[

תועפות ראם
נפכ״ג  ' 0ולפלא נעיד שלא ראה נהמג״א שהניא מס' ש״א שכהנ להדיא נשס הראיס נשפר יראים וא׳נ לאו מדנסשי׳ הקשה כן
ומה לו להמנ״א להניא דנרי ההנמי״י שנתנ דנ ד הרא״ס נשפר יראיש א זרי שהניא דנרי הש״א ודחה תירו.ו ג״כ ועל
דעת הזחל איחן שה דשחירה כוו שע״י הנ ע « איזה סחי,־ה גמורה אלא כלאחר ד ד fן דר,־ סחירה נכ,־ ושד משוס שמיזז יו״מ ,
)קלג( נהגהות מרדכי פ' הנוזה כתנ פ״ש הרא׳יש נמש׳כ כאן וו"ל העישור הל' יו״ש מחלוקת ח' ייראיס אמרו הא דקאמר
משוס נוזה לאפו־,י דלא מזיע משוס מכה נפחיש •עכ״ל) .קלר( המקלקל ע"מ לחקן חייב וחנן דנדס אלן איזם ניראיס הנדפס וגס
נמשזה ליתא המקלקל ע'׳מ לתקן חייג א)א המקלקל ע׳׳מ לתקן שיעורו כמתקן) .קלח( דאשוס ל־ערא דמירסא כו׳ כ״ה ניראיס הנדפס
ונהכת״י הי' חסר תינת צערא והגהחיו מהזדפש ,וראיתי נשאצחוח פ' אתור סי' ק״ה הע״ש אוח ה' שש' ע״ד הנה״ג שכ׳ החוש׳ נשנח
ד' ג' ונס׳׳פ כל החדיר וו״ל ולכאורה תמוה הא אכתי תיקשי דשמוא; אדנמואל מהא דמפיס מורשא שאין נו אלא ציערא נעלמא כו' וגס
חתנו הי־נ הגאון שליש״א שם כ' לתרן קונייח מוי׳ח דאמאי לא הקשו ג׳׳כ ממפיס מורסא דהא מפיס מורסא זמי איחא נשבח דק״ 1דהא
מד ר״ש היא דס״ל משאז״ל סנוור כו׳ ומה שתירנו נה״ג וה־ערו,־ על צידת נחש עדיין לא יחורץ על מפיס מורשא עיי״ש ותמיהני שלא ראו
דנ ד היראיס הנדפס שכ' ע׳׳ש נה׳׳ג וחירן דמשום צער מורכ^ ופחד הנחש אע״ג דליכא סננה החיי שמואל אז״ג דמחיינ מלאכה שאז״ל
מדאורייתא ולעיל נמלאכת הזד תי׳ רנינו יץשיית נה׳׳ג דס״ל לשמואל דכל ינידה ש  K fאצא להכריח החק ממנו לא מיקריא נידה ולא הוי
מלאכה שאז״ל דלא כרנ וצ׳׳ל לפ״ד רניש דגס נמפיס מורשא פליג שמואל עלי׳ דרנ ומפרש דלהו,יא לי זה פי' שנוק :נמחע ותיכף נשתס
ואין נזה פתח כלל ושד לכ״ע כמו שמפרש נה־ע״ש שס יעו״י׳ש וכ״כ.רניזו נסמו,־ ומפיש מורסא לא הוי תיקון כלל הלכו שד שמואל לכתחלה
דאפילו אישורא דרננן ליכא והוא מבואר כדנד הע״ש ועיין נפני׳י לנתונוח ו׳ נ׳ נתודייה ואס להו.יא ממנה ליחה וכו' ) .קלו( איכא כו'
ס״ס הוא וגי' הנדפס אין לתמוה ולהר כו' הא אמדזן נינמוח פ׳ חרשכו' וכצ״ל כאן ) .ק■•'!( אע״פ יזניא ר׳ מרינוס אומר
ם' אר״י הלכה כר׳ מדזוש וביכמוח אמדנן דלא שרי יונק מפרק אלא ניו״ש אלא על כרחך דגוזח שד כנ״ל וכ׳יה
בנדפס ועיין נינמוח קי״ד א' תודי׳ה שבת ואור״ת דהתס מחמת חולי והכא מחמת רעג קרי שפיר צער וכי׳ה נספר הישר לר״ת וכ״כ
המאור נפכ״ב דשנת ולכאורה כיון רטנו לדנד ר״ת והנראה בעיני יותר דר.ש״כ הרמב״ן במלחמות שס שיש בדכר חולקים שבשביל צער
חולי נלא סכנה הץ יונקים והגונח א־ע״ע שאין נו סכנה אס לא ישתה היום מסתכן הוא לעחיס רחוקים עכ״ל  .שזהו דנרי רבינו הרא״ה
מיהו יש להגיה ני\ .ר יותר דתחת פ׳ א־ע׳׳ס צ״ל פ׳ חרש ואחר מוזה שרי צ״ל דאמדזן ]נתונות ס' א׳[ הניא ר׳ מריזוס נו' ) ,קלח( יכול
נ' הגרא /דנ׳׳ל נכון כ״ה ננ ד מ ועיין שנת ע״ג נ׳ תוד״ה מפרק רע״ד רביזו דמפרק תולדה דפוחן נראה דפשיפא ליה דעחינה הוא אפי'
שלא נגידילי קרקע ויעיין נשמת אדם כלל י״ז מהל' שנת אות נ' שהאד!׳ נזה ועיין מש״כ לעיל אות ל״א ונשיפה מקוננת לכתובות ד׳׳ס
א׳
י
לו
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דתניא ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאי׳ך נפשך רה הפרט
מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע אף כל פרי מפרי ונידוי^י קרקע ובו' ההוא נידולי קרקע פי׳ נדל
בגרנודע וקי^ט( קרקע שהבהמה אונלת >שב השדה ואע״פ שאין העברי שוה להקפיר בפי׳ ה־^וק ובענין כזה
אמיינן בסוכה פ״א ]’״א נ'[ מה חג פי' הקרכן גידולו מן הארין וכי׳ ובברכות בכיצד מברכין ]r׳ ■;'[ אמר־נן
על דבר שאין גידולו מן האר■•!■ כגון ב־סר ודגים וכר  .המכבה  .תולדה דאורייתא תניא בביצה פ״ב ]כ״ :א'[
הנותן עומן בנר חייב משום מבעיר והמסתפק ממנו הייב משום מכבה ותניא בכריתות פיק ספק אבי‘ ]כ׳ א'[
החותה גחלים בשבת רשב״א )קם( ור״א בר צדוק אומרים הייב שתים מפני שהוא מכבה את העליונות
ומבעיר את התחתונות וקיי׳ל כר' יהירה דאטר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה דקאי שמואל
כוותיה וקמא( בפרק כירה  :'njא׳[ ד אמר התם במלאכה שאצ״ל סבר לה כר' יהודה הלכך עי‘ כל כבויין
הייב רק שלא יהיה בכי‘ )קמב( כ'‘י  .פי' מלאכה שאינה צריכה לגופה דפליגי כה ר״ש ור״י הכי הוא אינו
צריך ומתכוון לגוף אותו דבר שגורם להקרות מלאכה כגון הס על הנר דאמרינן בכמה מדליקין ]S׳ א׳[ ר׳
יהודה מהייב ור׳יש פוטר שהרי הכבוי הוא מלאכה וכוונתו וצורכי אינה לכבוי אלא י'חוס עיי הנר שהרי
תשמיש הגהית גורם לכבוי להקרות גזי‘ אנה ולתשמיש הנהלת אינו מתכוין בככוהו א'‘ א להוס על הנר
ואפי' היה מתכוין לדבר הנקרא מלאכה אם אינו צריך לגופה כאותו דבר שעישיה בי מלאכה פטר ר״ש
כדתנן בהמציניע ]5״ג :׳[ המוציא כזית כץ ת:ית יי׳ש פיטי שהיי ההוצאה שהיא מ'‘ אכה נעשית כאותו דכי־ שאינו
צריך להשתמש בו דר״ש תרתי בעי שתהא כוונתו לדכר הנקרא מלאכה ונם צריך להשתמיס־ בגוף אותו דבר
שהמלאכה נעש־ית כוהלכך המוציא מת ■‘ קוביו אע’ פ שמתכוין למי‘ אכת ההוציאה אחרי שאינו צריך'‘הש־תמש
במת שהמלאכה נעשית בו פטור והס עי הני אעיפ שצייך כפתיי׳ה שהמי‘ אכה נעשית בו אהרי שאין כוונתו
יתשמיש גהלת הפתילה שגורמת להקיות מ’‘ אכה אי‘ א ׳‘הייסת הנר פטר ר״ש אב־‘ המוציא מטה להוציא המת
ומוציא מר להפור בו מהייב ר״ש שהרי מתבוין י'היצאה ונם צריך למטה ולמרא שהמלאכה נעימיה כהן ואינו
דומה מוציא מטה להוציא מת וי‘זב יוצא בכיסו לקבי‘ זיבתי רפטרר' שמעון דשבת פ״א ]'יי -ל’ [ שהרי קבי‘ ת
זיבה ישנה כלא הוצאת כיסו שהרי כיסי ע'‘יו ובכי מקום ישיבתו מקבי זיבתו הרכך אינו צייך לגוף הדבר
שמוציא שבלא הוצאתו נעשית צריכותיי אבי‘ צריך הוא י‘מטה שמיציא שבלא ממה אין הפצו '‘הוציא
מת הלכך צריך לגוף אותו דבר שהמי׳אכה נעשיית  .ולפי שראיתי את ר' יצחק ]בן[ וקמג( היאיש הלוי
זצ״ל שדימה אותו נתתי את לבי לחלק בהם  .ובמכבה בכוונתו לעשות פתילה כחס עיי הפתילה שיצריך
להבהבה אפרינן בבמה מדליקין ]ל׳יל ג'[ מידה ר״ש משום דמתקן מנא פי׳ מכה בפטיש גומר מי^אכת הכי‘'
לאחר בניינו ולא משום בונה )קמר (.דקיי׳יל אין בנין בכלים  .ואין כבוי אסור מדאורייתא א■‘ א בגחית
של עין כדאמרינן בפ' כירה ]מ׳נ ל'[ אמר שמואל מכבין גהלת של מתכת ברה׳יר אכל '‘ א גחלת של עין
וכאשר פירשתי למעלה שיש חילוק כין מתכת לעקי דכבוי מתכת אינו א■‘ א מדרבנן במק־ם ד,י;ק רבים
לא העמידו דבריהם וט־עכזא דממשכן גמרינן ולשם היה כבוי בשי‘ עין שבהן היו משתמשין נפהי המשכן
צורפי כסף וזהב .תיי‘דות דרבנן  .ככוי מתכת כאשר אמרנו .דתניא בפ׳ כירה בסופו ]:נז ־״> ל[ גותנין
כלי תהת הנר בשבת לקבל ניצוצות ואצ״ל בערב שבת וי‘ א יתן לתוכו מים בערב שבת ואצ״י‘ בשבת

תועפות ראם
א' נ' והר״ש נ״ר איי־הה פי' דמפיץ דנע״ה הוי הולדה דצוזז שהוא מפרץ הצמר מן הנהמה ועיי; ״:״כ ה־־ג הגאי; אדוצי׳יר  ' S3צרק
נדק על ש״ס שיי! ע״י י' ) CJ'-pמר,וה ,צ'ל יצרמה קרקע נו' ואש״ה שהענרי שוה אין להקפיד נפי׳הלוץ נו' וכ״נ מדנה אלא דתייה
בגרגוה גש ינדפש נ׳ינ וש׳יש היא שם ועיי; שונה י״א י' הודי׳ה וגידולו ) .קם( לפציצו רשי״א אומר משוה י־אי״צ הייי נו' ונ״ה ננדפה
ונ״נ רניגו להל; נמלאנה ה־ינעיי ]הגיא״ד[ )קמא( הריקאצשי ש״ס כ״ה הניא פסק הרא״ס וינדפש ד׳ זאלקווא :הוי יקי״ל נר״י דאמר
מלאנה שאצ׳׳ל דפליג■ נה ־״ש 'י' י נו' וכמה מן הדילוג יש שש מ; יצלאנה שאצ׳עהא' עד השלישי ודע דהרמנ״ש נפ״א מהל' שנה ה״ז פסק צ''נ נר׳
•הודה רעיי’ש נמ״ע פשיעה הייאיש דכאן ועיי; נש׳ עצן• -יהיש־ע ל״ש' שנה ל״א :׳ )קמב( נכלכלי ש״ס וצ״ו מקלקל )קמג( נן הרא״שנו'
הינה נן הגההי נפציש י יראיה הצדנס שנ' שש נזהי׳ל ילני שראיתי נפירושי יניצו יצחק נ; אש -זצ״ל נו' אולם נ.דפס ל־הא תינה הלוי
והיה ריש' א "-שנירא שנ׳ השה״ד ע״; נמפההוה שנ' שש רינ״א צישכירא ד״א ההקצ״ה ) ;'' nראשי הינוה ר' יצהק נ י אשי( ■עני׳ל ונן הוא
נארז הל' גישין ש׳ הרצ״ה וי’ י י.הק י ' י אשי הגוי מששירא נהג נו׳ ■על כיוס הגש השישה האירוכה שאיכה שלימה נו' ועיין שנה ג״ד
א׳ הוד’ ה י׳יש ו״ש” נ נסמיך וקמד( עיין נשצ׳׳י ל:י.ה דל׳ינ נגגשכה שש' שה לשישה רש׳יי ת״ש שהוא כלי לאו משוה נצין שעושה נלי
אשייק לה אלא ״שוש דהוי ציי יילאכהו ננך ואשוי משוה מנה ־:שיש נו׳ והוא נדני■ רניכו והכה יניצו נ' ונמננה נכויצהו לעשוה שהילה
כהש על השהילה שצריך להנהנה אמייכן נו' אולה ההוש' נשנה צ'ד א' ד״ה י״ש כ' וז״ל ונהש על הצי ועל השמן או יעל הפהילה
המהונהנה כנד א" :לגושן נו' משמע דאב א־צש ״הונהנה והכנה משו :דהה על השהילה ה־־נ ונ"נ הגאון יע״א נהושפוהיו למשמור": .נ

דשנה

