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 מוםף רש״י
. כלי א בקבא ז י פ  דחק ק
 שנלעתו לתוק על שימזיק קנא,
 חקק כו ג׳ לוגין ;חולי! כה.1.
ה י ש י ק ר ש בפסי ׳ י ה ר ד ו  מ
ת. גאומר אחחון ראש מו א י ל  ו
 נהמה זו כשנת ואיני רוצה
 שתמות, רפיון לאי אפשר שלא
 תמות כמתמין חשינ ליה, וכי
 אמריק לכר שאין מתכדן מותר
 כגון היכי לאפשר ליה כלא
 איסור, כגון גורר אלס מטה
 כסא וספסל ונלכד שלא יתכרן
 לעשות חרץ, ואע״ג דאיכא
ן , טו p n למיחש דילמא עניד 
 דלא מחכוין להט ואפשר לגרירה
 נלא חריץ, ט עניד נמי חריץ
 דהר מלאכה גמורה לא מיחיינ,
 אנל תיט דודאי עניד מודה
. עקב ת י ב ה ד י . כר  ;עוכה לג!
 אניו לא היה הגון לפיכך לא

 תזכירי (ערובין פ.).

 רבעו חננאל (המשך)
י לבשל י גדי, ולהיסק כד  פ
 ביצה קלה, אטו בהני לאו
 מייפה בקרקע הוא למה ליה
רב יוסף י רבה ו נ ש מ  שיעורא. ו
ן הקרקע מתייפה  באגם, שאי
 בליקוט עצים ולא בניכוש,
ר לחיוכיה. עו  לפיכך צריכי שי
ר עו י אמר היכא צריך שי  אבי
ץ ליפותה, ו כ י  בשדה דלא קא מ
 ואע״ג דהיא מתייפה אינו
ן י כו ר דקא מי עו  חייב אלא בשי
 ליה אם לבהמה אם להיסק.
ן עליה איני והא אכיי נ אקשי  ו
ייהו מודה ו  ודכא דאמרי תרו
ן בפסיק רישיה ולא  ר• שמעו
ן  ימות, כלומד אפילו ר׳ שמעו
ין מותר, ן מתכו  דסבר דבר שאי
 כי האי גוונא דודאי לא
 איפשר לתלוש מ; הקרקע אלא
 שהקרקע מתייפה מתלישתו
י משנ נו בכך מחייב. ו  ורצו
, נו שלו  בתולש מן הקרקע שאי
י הקרקע פו נו לי ן רצו  שאי
 כלל, לפיכך אינו מתחייב
ן לה. ו  אלא במחשבתו שמתכו
נו ן בימי  הכותב ב׳ אותות בי
ו בין משם אחד ל א מ ש ן ב  בי
י ן משנ ת בי י שמו ן משנ  בי
יב. ן תי ו ש  סימניות בכל ל
נן עלה הכותב בשמאלו  ואקשי
ץ דרך כתיבה  חייב והא א
 בכך. ואוקמה ר׳ ירמיה באיטר
 שהוא דרכו ליכתוב [בשמאל]
ו במקום ימין.  שנמצא שמאל
ן תוב אי הכי אימינו נ אקשי  ו
 לא ליחייב דהא כל איטר
ו במקום ימינו, ונמצא  שמאל
ל איטר כי הוא שמאלו  הימין ש
ן דרך כתיבה בכך, ונדחה  ואי
לט  זה. ואוקמה אביי בשו
וייהו מיומנות ו דתרו די  בב׳ י
 הן, שנמצא כותב בשתיהן
דרך כתיבה בשתיהן. אבל  ו
דו לט אלא בי נו שו  מי שאי
 אחת, לא מיחייב משום כותב
 בשבת אלא בזמן שכותב בידו
דו  המיומנת, אכל אם כתב בי
ן דרך  אחרח לא מיחייב שאי
ן  כתיבה בכך. לפיכך איטר שאי
, שמאל לט אלא בשמאלו  שו
ן דעלמא היא ותייב  דידיה כימי
 עלה, ואם כתב בימינו אין דרך
יכ דך) מיחי י  כתיבה בכך ולא(

 בשלמא לרב מיחד כמאן דחר חורתא לבניינא. אע״ג ללא
 למי לעושה נקב צלול של תרנגולין להמם עשוי להכניס
 ולהוציא מ״מ מטעם בנין כל להו מיחייב כמו מעייל שופמא בקופינא
 למרא ומסממ אלא לשמואל למשום בנין כל להו לא מיחייב אמאי
 חייב הא אין כאן כמר מלאכה:
 אם לבחמח כמלא ©י חגרי ואם
 לחיסק. פירוש שאינם ראויין
 לאכילה לאי לאו הכי מיחייב אשיעורא
 זוטא כלאמר לעיל (דף עו.) המוציא

 תבן כמלא פי פרה לגמל חייב:
 כאגם שנו. ומתני׳ ללא שייך
 לאוקמי באגס אומר ר״ת
 לאיירי באילן יבש שאינו ממקן כלום:
 לא צריכא דעביד בארעא דחבריה.
 פי׳ בערוך (ערך סגר) דבפסיק
 רישיה ללא ניחא ליה כגון לקעביד
 בארעא דתבריה וכגון כאחר שאינו
 אוהבו והקוצץ בהרת בשעת מילה
 שאין לו הנאה מותר לכתמילה ואפילו
 איסור לרבנן ליכא והמיר ר׳ חבית
 שפקקוהו בפשתן להסיר הפקק
 ולמשוך ממנו יין בשבת אע״פ שא״א
 שלא יסחוט כשמסיר הפקק והוי פסיק
 רישיה טון לאינו נהנה כסחיטה זאמ
 שהיין נופל לארץ מותר ואינו נראה
 להא ׳)מפיס מורסא להוציא ממנו
 ליתה היה אסור אי לאו משוס צערא
 לגופא אע״פ שאינו נהנה כלל במין
 הפתח ואינו מתכוין כלל לבנין הפתח
 אלא לנקיבה בעלמא וכן הביא רשב״א
 ממחט של יל ליטול בה אמ הקוץ
 למוקי לה בהנמנקין (סנהדרין דף פד:<
 כר״ש לאמר מלאכה שאינה צריכה
 לגופה פטור עליה ומשום צערא שרי
 ואע״פ שאינו נהנה בחכורה היה אסור
 אי לאו משום צערא לגופא והא
 לקאמר לא צריכא לעביל בארעא
 לחבריה היינו ללא מיחייב תטאת
 אבל איסורא איכא והא לקאמר בשילהי
 כל התליר(זבחים דף צא:) המחנלב יין
 מביאו ומזלפו על גבי האישים ופריך
 והא קא מכבה ומיקי לה כר״ש לאמר
 לבר שאין ממכרן מומר (א] מיירי ללא
 הוי פסיק רישיה שמזלפו בטיפומ
 לקות א״נ על גבי האיברים אפשר
 שלא יכבה האש ובפרק לולב הגזול
 (סוכה דף לג0 גבי אין ממעטין בי״ט
 משוס ר״א בר״ש אמרו ממעטין
 ופריך והא קא מתקן מנא ומשני כגון
 שליקטן לאכילה ולבר שאין מתכוין
 מותר ופריך והא אביי ורבא לאמרי
 מרוייהו מולה ר״ש בפסיק רישיה ולא
 ימות ומשני לא צריכא לאית ליה
 הושענא אחרימי משמע כפי׳ הערוך
 לכשאינו נהנה מותר אע״ג להוי פסיק
 רישיה וליכא למימר כיון לאימ ליה
 הושענא יתירתא אינו ממקן כלום
 לא״כ אמאי קאמר התם לסבר לה
 כאבוה לאמר לבר שאינו מתכוין מותר
 מיהו י״ל לאותו מיקון מועט כמו
 מיעוט ענבים ללא אסיר אלא מלרבנן

 לא גזרו חכמים כשאינו י)נהנה:
 כארעא דחבריח. פי׳ להויא
 מלאכה שא״צ לגופה:

 בגלטורי

 הקודח. וכל הקולת ע״מ למלאות הוא לתקוע בו יתל ושלא למלאומ
 קרי נוקב: בשלמא לרב. לאמר נקב הוי בנין האי נמי בנין הוה כל
 שהוא ואע״פ שימלאנו הרי הועיל לבנין שקולח החור: תר תורתא. קלח
 חור: אלא לשמואל. לאמר נוקב לאו בונה הוא בשלמא נקב ללול איכא

 חקודח כל שהוא חייב בשלמא לרב מיחזי
 כמאן דחר חורתא לבניינא אלא לשמואל
 לאו גמר מלאכח חוא חכא במאי עסקינן
 דבזעיח ברמצא דפרזלא ושבקיח בגוויח
זה חכלל: זח חכלל  דהיינו גמר מלאכה: א
 לאתויי מאי לאתויי א*דחק קפיזא בקבא:
המכח בקורנס על חסדן כר:  רשב׳׳ג אומר :
 מאי קעביד רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו
 מפני שמאמן את ידו קשו בה בני רהבה
 אלא מעתה חזא אומנתא בשבתא וגמר הכי
 נמי דמיהייב אלא אביי ורבא דאמרי תרוייהו
 שכן מרדדי טסי משכן עושין כן תניא נמי
 הכי ג<רשב״ג אומר אף המכה בקורנס על
 תסדן בשעת מלאכה חייב שכן מרדדי טסי
חחורש כל שהוא  משכן עושין כן: מתני׳ ג
 המגכש והמקרסם והמזרד כל שהוא חייב
 י המלקט עצים אם לתקן כל שהן אם להיסק
 כדי לבשל ביצה קלה המלקט עשבים אם
 לתקן כל שהוא אם לבהמה כמלא פי הגדי:
 נמ׳ למאי חזי חזי ״לביזרא דקרא דמותה
 גבי משכן שכן ראוי לקלח אחד של םמנין:
 המנכש וחמקרםם וחמזרד: ת״ר -התולש
 עולשין והמזרד זרדים אם לאכילה כגרוגרת
 אם לבהמה כמלא פי הגדי אם להיםק כדי
 לבשל ביצה קלה אם לייפות את הקרקע כל
 שהן אטו כולהו לא ליפות את הקרקע נינהו
 רבה ורב יוםף דאמרי תרוייהו באגם שנו
 אביי אמר אפילו תימא בשדה דלאו אגם
 וכגון דלא קמיכוין והא י<אביי ורבא דאמרי
 תרוייהו מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא
 ימות לא צריכא דקעביד בארעא דחבריה:
 מתני׳ ־חכותב שתי אותיות בין בימינו בין
 בשמאלו בין י משם אחד בין משתי שמות
) סמניות בכל לשון חייב אמר רבי א )  בין משתי
 יוסי לא חייבו שתי אותיות אלא משום ־רושם
 שכך כותבין על קרשי חמשכן לידע איזו בן
 זוגו א״ר יהודה מצינו שם קטן משם גדוד
 שם משמעון ומשמואל נח מנחור דן מדניאל
 גד מגדיאל: נמ׳ בשלמא אימין ליחייב
אשמאל  משום דדרך כתיבח בכך אלא ט
 אמאי הא אין דרך כתיבת בכך א״ר ירמיה
 באטר יד שנו יותהוי שמאל דידיה כימין
 דכ״ע ואשמאל ליחייב אימין לא ליחייב אלא
בשולט בשתי ידיו רב יעקב כ (  אמר אביי ה
 י• בריח רבת יעקב אמר תא מני ר׳ יוםי תיא
 דאמר לא חייבו שתי אותיות אלא משום
 רושם והא מדםיפא ר׳ יוםי חיא רישא לאו ר׳
 יוסי ״כולה רבי יוסי היא: א״ר יהודה מצינו:
 אלא ר׳ יהודה שתי אותיות והן שני שמות
 הוא דמחייב שתי אותיות וחן שם אחד לא
ועשח אחת ליכול עד שיכתוב  מחייב והתניא 1
 כל חשם ועד שיארוג כל חבגד ועד שיעשה
 כל חנפח ת״ל מאחת אי מאחת יכול אפילו לא

 כתב אלא אות אחת ולא ארג אלא חוט אחד ולא עשה אלא בית אחד בנפח

 ת״ל

 ממקייס. ומשום ללאו חוטין נינהו קרי להו בימ כמו במי נירין שאין לה במי נירין אחרים:
 ת״ל

ן ן בימינו בי ׳ יעקב ברא דבת יעקב אוקמה למתניחין כר׳ יוסי ומשום רוישם חוא דמחייב, לפיכך חייב הרושם בי ר  עליה. ו
נן היכי יכלת למימר דמתניתץ ר׳ יוסי היא והא איכא בתר הכין מימרא דר׳ יוסי ו כותב אלא רושם. ואקשי נ ו שאי  בשמאל
ן ונח ו ע מ ש ל, שם מ ו ד ם ג ש ם קטן מ ו ש נ ר יהודה מצי ׳  דאלמא רישא לאו ר־ יוסי היא. ומוקים לה לכולה כר׳ יוסי. א׳
ת ״ן מ״ם והן ב׳ אותות וב׳ שמו ן שהן שי ת כגון שם משמעו ר, שהן שתי אותות מבי שמות, פי׳ ב׳ אותות מבי שמו  מנתו
ן [מדניאל] כיוצא בהן. אבל ב׳ אותות שהן שם אחד כגון גג שזה וזה גימ״ל ד ן מ״ם, נח מנחור נו״ן הי״ת, ו ״  כדאמרן שי
, אילו כ׳ אותות שהן שם  והן שתי אותות בשם אחד, כיוצא בו דד, הח, חח, סס, רד, שש, תת, ולישנא דרבנן טט, צץ
ן וכי ר׳ יהודה הכותב ב׳ אותות והן ב׳ שמות נ  אחד, שהן דד הה חח, ה״א ה״א, חי״ח חי״ת וכיוצא בהן. ואקשי
ד שיכתוב את כל יב ע ו חי נ  כדאמרן חוא דמחייכ, אבל ב׳ אותות והן שם אחד לא מחייב, והתניא ועשה אחת, יכול שאי
לו מקצתה יכול אפילו לא כתב מן תחיבה אלא אות אחת יהא חייב,  השם, ת״ל מאחת, אפילו מקצת מאחת, אי מאתת ואפי

 אין

 למימר מכה בפטיש אבל זה שעומל
 לסמוס לאו גמר מלאכה הוא: דבזעיה
 ברמצא דפרזלא. במסמר ארוך של
 ברזל: ושבקיה בגוויה. לתלוש״) בה:
 דתק קפיזא בקבא. בגולם גדול הראוי
 לחוק בו קב תקק שלש לוגין ואע״פ
 שעמיד להוסיף יש שמקיימין כן:
 מאמן ידיו. מרגילס ומכוונם להכאה
 הראוייה למלאכה מכה גדולה או מכה
 קטנה: מרדדי נוסי משכן. לציפוי
 קרשים: עושין כן. מכין ג׳ על הטס
 ואתת על הסדן להחליק הקורנס שלא
 יבקע הטס שהוא דק ובעלי מטכע
 במקומנו ראיתי עושין כן: מתני׳
. קוצץ ענפים יבשים מן אילן  מקרסם
 לתקנו: מזרד. זרדין לחץ חדשים
 של שנה זו ופעמים שהן מרובין
 ומכחישים האילן ומתייבשין וקוצצין
 אותם ממנו: אם לתקן. את האילן או
 את הקרקע וקצצו מן המחובר: ביצה
 קלה. כגרוגרמ מביצת תרנגולת
 יי) שקלה היא לבשל מכל הביצים: נמ׳
 לביזרא דקרא. לזרוע בתוכה נימא
 של דלעת. ואע״ג דשנינו (לעיל דף צ:<
 לענין הוצאת זרע דלועין שנים שאין
 אדם טורח בנימא אתת ה״מ הוצאה
 דכי מפיק תרמי מפיק כי הדדי שאינו
 זורע אתמ לבדה אבל לענין חרישה
 כל גומא וגומא באפי נפשה עביד לה:
 עולשין. עשב שקודן קדשפ״ל:
 זרדין. מין קנים הס ובעודן רכים
 זורדין אומס למאכל אדם נתקשו מעט
 ראויין למאכל בהמה יבשו עומדין
 להסקה: אמו כולהו לא ליפות את
 הקרקע נינהו. הרי הקרקע מתייפה
 מאיליו: באגם. שאין צריך ליפות:
לא איכפת ליה  בארעא דתבריה. 8
 ליפות: מתני׳ בין משם אתד.
 שתיהן אלפין: משתי שמות. אלף בית:
 משמי סמניות. אחת בדיו ואחת
 בסיקרא: בכל לשון. של כל כתבים
 וגופן של כל אומה ואומה: משום רושם.
 סימן שהיו עושים כקרשי המשכן מפני
 שמפרקין אומו ולכשיקימוהו לא יחלפו
 סדר הקרשים ואחא ר׳ יוסי למימר
 דאפי׳ לא כתב אלא רשם שני רשימות
 בעלמא לסימן חייב: מצינו שם קנון
 כוי. הא אחא לאשמועינן רבי יהודה
 דאע״ג שלא נגמר מלאכמו שנמכוין
 לכתוב חיבה גדולה וכחב מקצמ ואומו
 מקצת הויא תיבה המתקיימת במקום
 אחר חייב: נמ׳ הא מני רבי יוסי
 היא. דלא בעי כתיבה אלא רושם
 בעלמא ובשמאלו רושם מיהא הוה:
 והן שני שמות. כגון הנך מקט בממני׳
 שאינן שוות: הא ב' אותיות והן שם
 אחד. כגון שש מששך או תת מתתגן
 או חח מחחיס לא מיחייב מדלא נקט
 רבי יהודה חד מהנך: אחת. כולה
 במשמע: פל השם. התיבה קרוי
 שס: בית אחד בנפה. לאחר שהסיך
 נצרים של שתי עושה באריגת ערב
 נצר אחד מלמטה ואחד ממעלה והן
 קרוין בתיס והס עונבין את השתי

 כדרך רכיבמו ועומד האריג ובית אתד

 מסורת הש״ם

 א) תולין כה. ע״ש, ב) [תוספי

, ג) [גיר׳ הערוך לנידא  פי״נ]
 לקרא פי׳ לוגמא של ללעת],
 ד) לעיל עה. לקמן קיא: קיז.קכ:
 קלג. קמג. כתונות ו. ככורוח כה.
 סוכהלג: נגיצה לו.], ה) [בכורות
 מה.], י) [צ״ל נרה ועיי רש״י
 עירוגין פ.], ז) [לוגממו נמצא
 בחולין צד. עוד שס כחולין קל:
 ע״ש יעוד בכריתות כג. ע״ש
ט: ע״ש ולא נמצא  ותיס׳ נדה י
 פי׳ על זה רק בתולין קד:
 פרש״י ד״ה כל האומר דבר
 בשם אומרו והחגא שכת ילא
 תזטר שמי בתחילה וחזר והזטר
 שמו עכ״ל], ח) [צ״ל לתלית],
, י) [לקמן [  נו) [כדאיתא לעיל פ:
וע״ע תוספות לעיל  קז.], כ) [

 מא: ד״ה מיחס],

 תורה אור השלם
ל לאמיר א ר ש ל בני י ר א ב  ו ד
ה :לבל ג פש כי תחטא בשג  נ
נה א תעשי ר ל ש ת יי א ו צ  מ

ה מאחת מהנה: ש ע  ו
 ויקרא ד ב

 הגהות הב״ח
ת ו י נ מ מ י ס נ ש  (א) במשנה מ

 בכל:

 גליון הש״ם
" ד״ה בארעא דחנר־ה לא י ש  ד
 איכפת ליה. ע״ל לף עה ע״א
 רש״י ל״ה טסי ובתוס׳ שס

 וצע׳׳ה:

 הגהות הגר׳יא
] תיס׳ ל״ה ל״צ כו׳ מיירי א ] 
 ללא הוי פ״ר כוי. ג״נ וכ״כ

 רש״י שס ע״ש:

 רביגו חננאל
אל מהא דתניא  ומותבינן לשמו
 הקודח כל שהו חייב, בשלמא
ס בונה היינו  לרב דאמר משו
י כמי  דחייב חקודח, דמחז
י לבנות  שעושה חור בכותל כד
 שם בניין ותולדת בניין הוא.
אל דמחייב הנוקב  אלא לשמו
 משום מכה בפטיש שהוא גמר
 מלאכה, מאי [גמר] מלאכה
 איכא בקודה, והלא הנוקב
 צריך לקבוע באותו [הנקב]
 מסמר, נמצאת קביעת המסמר
י משנ  הוא הגמר מלאכה. ו
רוש  כגון שקדח בהימצא, פי
 במקדח והניח המקדח במקום
 שקדה כמסמר קבוע באותו
 חעץ שקדח כדי לחוקו שזהו
ן סוגיא ח כ ש א  גמר מלאכתו. ו
ד י ן המתז י  דשמעתא בעני
פ בשבת ן לעיל י ל טרסי  מיטה ש
ולי שופתא  דף מזו כרב דסבר עי
 בקופינא, והוא יד הקורדום
 בנקבו, שהוא כהחזרת מלבנות
ל דאמרי א ו מ ש רב ו  המיטה, ו
 חרווייחר המחזיר מטה של
 טרםיים בשבת חייב חטאת.
ן המחזיר קני מנורה נ  ומותבי
 בשבח חייב תטאת, קנה שיל
ן לא יחזיר ואם החזיר ידי  צי
 פטור. ר׳ (הימאי) [סימאי]
 אומר המרכיב קרן עגולה חייב
נן  קרן פשוטה פטור. ופרקי
 הוא דאמר כי האי תנא מלבנות
 המטה וכרעי המטה ולוחים
 של סקכס לא יחזיר ואם החזיר
ר אבל אסור, לא יתקע ואם  פטו
 תקע תייכ, רשבג״א אם היה
י מותר. ופשיטא לרבנן  רפו
 בתראי דהני כולהו משום כונה
 אינון ומשום הכי מתרינן במן
 דעביד להו, דאמרינן בי רב
 חמא הואי ההוא מטה גוליתא
ו מהדרי לית כשבתא. א״ל  דהו
 ההוא מרבנן לרב תמא מ״ט
ין דמשום בנין מן הצד  שרי
 הוא, ונהי דאיםורא דאורייתא
ן ןמיהא]  ליכא איסורא מדרבנ
ן  איכא. א״ל אנא כרבן שמעו

רושלמי המחזיר קני מנורה למה הוא חייב. ר׳ אבהו בשם רבי יוחנן דרב נן בי י מותר. וגרסי  [ב״ג] ס״ל דאמר אם היה רפו
ק בקב מקום שהוא מדת ר ן שחקק ח ׳ חק קפיזא בקבא, כגו ל כהני כולחו כרב. פי ״ קי  הונא תרווייהו אמרי משום בונה. ו
מר מלאכה. א׳ (רכא) [רבה] ו סימנין בהין. המכה בקורנס על הסדן בשעת ג  קפיזא, ונמצא שעשה כמין השנתות שהי
״ ב ט א ו אומנות הכאה היא, ונהחת. ופשי די ו. ופברי בני רחבה דהאי מאמן מלמד את י רב יוסף מפני שמאמן את ידי  ו
ו לאותה מלאכה היא די ן כן, ותניא נמי הכי. ופי׳ מאמן הא׳ רבה ורב יוסף, מרגיל את י שי  ורבא שכן מרדדי טסי משכן עו
 שכן [נ״א: שכך] מנהג מרקעי פחים כשמניחין הטס על הסהן מכין תחילה בקורנס על חסדן כשמחחיל [נ״א: המתחיל]
ד ולא רידד, אלא אותה ד לנוטל קורנס לר ג מלאכה גמורה היא. ולא דמי לנוטל מגל לקצור ולא קצר ו לרשב״  במלאכה, ו
ן היו חורשים לקלח במשכ ת גומא לדלעח, ו . ראויה לעשו ש כל שהו ר ו ח ׳ג היא, 1]ליתה. ה  הכאה מלאכה חשובה [לרשב׳
 אחד של סממנים. והמנכש והמלקט עצים. קשיא לן מכדי המתקן קרקע בכל ישהו חייב, למה לי למיתנא לבהמה כמלוא


