
15 חמשנה כסףג שבתפ״ב זמנים.הלכותמשנה מגיד
 הימים ששאר לומר ואין .נסחומין ליה דמינכר אמרו שלא וזהו החמירו לא סקילה איסור

 :ע״כ מרה בארן וימוס שבסות ויחלל כמדנר יעמוד לעולם שא״נ לתחום הון הולך איגו
אם . אחד יום פירוש א״א וכהשגוה שם. מימרא וכו' יודע היה ו ו׳ נ  שזו הוא ואשוע ו

:ליכתכ ניחן ולא הלשון כונת
ג די כ ב .ונו׳ על שצרו ומזלות כוככיס עו

 מימרא .לספר שסמוכה וכעיר
 (דף שהוציאוהו מי ס׳ כעירונין היא וכרייהא

ט : מ״ה) בב״ לו שם: וכו׳. ו צי שי כ  את ו
:מ״ה) (מ״ד וגמרא משנה שם וכו׳. אחיהם

 עשר חמשה או ליציאתו שמיני שהוא ידע ואם .הוא
 מלאכה לעשות מותר זה הרי המנין בזה וכיוצא ליציאתו

שבת. בשיירא יצא שלא ודאי הדבר שהרי היום באותו ב
: בלבד פרנסה כדי עושה זה מיום חוץ הימים ושאר

ג  ישראל עיירות על שצרו” ומזלות כוכבים עובדי כ
 השבת את עליהן מחללין אין ממון עסקי על באו אם

אפי׳ לספר הסמוכה ובעיר .מלחמה עמחן עושין ואין
 n בכל' עליהן יוצא־ן וקש תבן עסקי על אלא באי לא

על באו אם מקום ובכל .השבת את עליהן ומחללין אע״ח ומ״ש .ים:) (דף דשכח י ,

כן כד  תוספתא .וכו׳ בים המפורשת ספינה ו
י״ט) (דף בתעניות וברייתא ומשנה

 (האמור>: האלו תעניות סדר שרק
עקין . ומתחננים וצו כו׳  ושסק שם משנה ו

אין :כת״ק .וכו׳ הדבר על צועקין ו
כת״ק וכ״ב:) י״פ (דף שם

ן בגמרא נזכר שלא אע״ש .וכו׳ שצרו ומזלות כוכבים עובדיי כג  כתבו סתם צרו ד
:להקל נששות דספק משוס רבינו

 ומזלות כוכבים עובדי משני נרדף שהוא בין דה״ק נראה וכו׳. הנרדף יחיד ואפילו כד
:להצילו מצוה להרגו אחריו שרודף יחיד משני נרדף שהוא בין רבים

 (דף דשבת בש״ק וכו׳. עיירות על צרין כה
 של עיירות על צרין אין ת״ר י״פ)

 קודם ימים מג׳ שחות ומזלות כוכבים עובדי
 היה וכן מפסיקין אין התחילו ואס השבת
 ובירושלמי .בשבת אשי׳ רדתה עד אומר שמאי

 כוכבים עובדי של עיר על מקיפין אין שם
 הדא לשבש קודם ימים מג׳ פחות ומזלות
 חובה במלחמת אבל הרשות במלחמת דחימר

 אלא יריחו נכבשה שלא מצינו שכן בשבת אשי׳
 וכתיב ימים ששת תעשה כה דכתיב בשבת
 רדהה עד וכתיב וכו׳ תשובו השביעי וביום
:ירושלמי דמ״ק בש״ב נסי ואיתא בשבת אפילו

לפיכך (דף
 :בספרי מפורש ,הרשות מלחמת שהיא

ג ״  וכו׳ מע״ש במלאכה להתחיל מותר א פ
. שותקין כיצד כו׳  ברייתא ו

 עישין שוהחין פותקין ושי׳ י״ח) (שבח פ״ק
 :ז״ל רש״י ל׳ ,לגנה מעין מששת קפן נגר
 באותה .וכו׳ הכלים החס מוגמר ומניחין ב

 לבונה ז״ל ושירש״י ,שם ברייתא
 על ומעשנין האש על נותנין בשמים ומיני

 ע״כ: נידף ריחן שיהא הבגדים
קילור ומניחין

וסמנין דיו

ונקייש^ששק ה לתוך ^^^^^^^̂'  עמהן ועושין . 'לשבת קודם ימים שלשה ומזלות כוכבים העובדי עיירות על צרין כ
.הרשות מלחמת שהיא ואע״פ אותה שכובשין עד בשבת ואפילו ויום יום בכל מלחמה ־

כבש ולא מצוה. במלחמת לומר צריך *ואין בשבת ואפילו רדתה עד למדו השמועה מפי
שבת: אלא יריחו יהושע ב

יוצאין סתם שצרו או מלחמה שערכו או נפשות עסקי
 ולצאת לבוא שיכולין ישראל כל על ומצור. .השבת את עליהן [י] ומחללין זיין בכלי עליהן

שבת. ומזלות כוכבים העובדי מיד ולד.צילם שבמצור לאחיהם ולעזור  להן ואסור ב
 למקומם שלהן זיין בכלי לחזור להן מותר אחיהן את וכשיצילו שבת. למוצאי לד.תמדומדו

ד ♦ לביא לעתיד להכשילן שלא כדי בשבת  שהקיפה עיר או בים המטורפת ספינד. וכן כ
 הנרדף יחיד ואפילו להצילן. שיכול דבר בכל להצילן בשבת לצאת מצוד. נדר או כרקום

לד.צילו. מצוד. להרגו אחריו רודף שד.וא דוב או נחש מפני או ומזלות כוכבים העובדי מפני
כו׳. תר. לד.צילו זיין כלי לתקן ואפילו בשבת מלאכות כמד. בעשיית ואפילו ושיייז באותהברייתא. ו  עליחן וזועקים מו

:בשבת הדבר על זועקין ולא מתחננים ואין .אותם לעזור עליהן ומתריעין בשבת ומתחננים 'וב״היו^^^[^?’׳׳!}

ובפ׳ וכב״ה. במשנה ג״ז וכו׳. החמר
 ליורה אלא הצמר מתנין שאין יתבאר זה

 כנזכר בפיס, סוח ושיה האש גבי מעל עקורה
ם ש ) מ׳  ואונין לצבוע ליורה צמר ושי׳ .י״ח:) מ

 אותה ונותנין מנושן פשתן של אגודת פשתן של
 :ז״ל רש״י לשון ,להתלבן בתנור בקדרה
ם שי  וכב״ה: במשנה מצודות־וכו׳. ופור
ן עני טו כו׳, הבד ביס בקורת ו  שם משנה ו

 דברי על שהקשה מי ויש .י״ח) (דף
 דיכה מחוסרין בין חלק לא למה רבינו

למחוסרין

שלישי פרק
ר א ת ו  נאסר שלא מאליד.בשבת. נגמרת שהיא אע״פ שבת בערב מלאכה בלהתחיל מ

 מעצמה המלאכד. כשתעשד. אבל .יום של בעצמו אלא מלאכה לעשות עלינו
 ערב לגנד. מים [א]פותקין כיצד ב מאליי♦ בשבת שנעשד. במה ליהנות לנו מותר בשבת

 .כולה השבת כל והולכץ מתגמרין והן הכלים תחת מוגמר ומניחין .כולו היום כל והולכת מתמלאת והיא חשיכה עם שבת
 והן חשיכה עם וסמנין דיו ושורץ .כולה השבת כל והולכין ומתרפאין המכה גבי על ואספלנית העין גב על קילור ומניחים

 ופורשים כולה. השבת וד.ולכיןכל משתנין והם לתנור פשתן של ואונין ליורה צמר ונותנין כולד.. השבת כל והולכין שורין
עם הגת ובעגולי הבד בית בקורות וטוענין כולה. השבת כל והולכין ניצודין חשיכהוהן עם ולדגים ולעופות לחיה מצודות

;שם עשין סמ׳ג רכג סימן טור ב ;שם לאוץ סמ׳ג שכט סימן טיי א

משנד. לחם

חשיכה

 הקודמת החלוקה בערך הוא אע״ש דקאמר דהאי שי״ל אלא קבוע דהוי ומזלות כוכבים עובדי
 דברוב נעקרו אפי׳ אלא מפקמין ומזלות כוכבים שבדי ברוב דאפי׳ נעקרו דלא היכא ל״מ כלומר
 כולהו דפרוש הא דתירצו בהאי ובגמרא מפקחין ישראל ברוב משקמים אין ומזלות מכבים שבדי

 נשאר ולא משם גם ויצאו אחרת לחצר כולהו [דשרוש לפרש ונראה החוסשוח כתבו וכו׳
 נשאר ולא החצר מן כלס דיצאו כדבריהם דאס לתמוה ויש וכו׳] אחד [אלא] (עד) בהם
 גוונא האי בכי בגמרא אוקמה אמאילא קבוע איקרי לא כן ומפני אחד אלא שד בהם
 הרב ולשון . וצ״ע קבוע הוי לא ובהכי אמד אלא נשאר ולא כלס דיצאו ראשון במצר

 פסק לא דרבינו דכתב ז״ל הרמב״ן שלדעת וצ׳׳ל מבואר הכל זה בענין שכתב המגיד
 לחצר מהם אחד דפירש הך בין המגיד הרב שחילק חילוק האי ליה סבירא דלא כשמואל

 דפירש זה דין לרבינו לו יצא מאין א׳׳כ זה חילוק ז״ל ס״ל דאי ממיות דס׳ להא אחרת
 דאמר יוחנן דרבי מילתיה ומפרש כשמואל דלא דפסק ז״ל לדעתו אחרת לחצר מהם אחד

 לחצר לילך כולם ונעקרו כולהו אפי'בדשרוש משקחין ישראל ואחד ומזלות כוכבים שבדי פ׳
 דלא מפקחין חצר באותה אבל מפקחין אין אז אמרה לחצר מהם אחד הלך ואם אחרת

לחצר מהם אחד שירש דין אף ז״ל הוא כמ״ש הסוגיא מכח מוכרח דזה משוס כשמואל
וכחילוקהרב לנמצא זה לדמות לו היה זה דין לרבינו לו מאין וא״כ כאן הוזכר לא אמרת
בדין רבינו דכתב ששיר אחי זה חילוק כלל להרמב״ן לו שוה איט דעכ״ס אלא המגיד

: קבוע כל דין זה
ג עסקי על אדיוקא דיוקא דק״ל וי״ל .רבינו הוציאו מאין קשה .וכו׳ סתם שצרו או כ

אבל אין נששות עסקי על סיפא אימא יוצאין סחמא אבל יוצאין] [אין ממון

מיימוניות ד.גד.ות
 מצוד, מליחמת אבל ז״ל יותר פי׳ שם [ר,טור * s שמותר עמד.ם שרויים שאנו אנו ופ״ש [י]

:בשבת] אפילו מתחילין

5 ע״ב ,נדולת בד,ג״ת ועיין ,אלפס ר״י פסק זח נבל [א]

כד
 :רבינו הוציאו ומכאן נפשות עסקי כעל סתמא נעשה ותירץ לא סתמא

ן עי רי ת ש  רבינו כדכתב בשופר הוי לא תרועה הך .וכו׳ אותם לעזור עליהם ו
: בפה אלא הוי לא תרועה והאי תעניות מה׳ בפ״ב י

ה ן כ אי  בירושלמי וכדקאמר מתחילין עצמו בשבת אפי׳ דשם כלומר . מצוה במלחמת צ״ל ו
 דוקא מצוה במלחמת היינו בשבח עיירות על צרין שכתב מלכים מהל׳ ובש״ו

 אפי׳ רדתה עד דקאמר אמאי קאי רשות בין מצוה במלחמת בין דבריו בסוף שאמר ומה
 שאמר מה על וסמך קודם ימים ג׳ בעינן דבישוה לעולם אבל ברשות אפי׳ דאיירי בשבת

 כמ״ש שם יש דפ״ם לומר נצמרך ולא שם מ״ש עם כאן שאמר מה נתיישב זה ועם .כאן
: בעלכ״מ הגדול הרב שם

ג ״ ן ב פ י נ ע טו  דושוין מתני׳ על אמרו דשבס(דףי״פ) פ״ק .וכו׳ הבד ביס בקורת ו
ט׳ כולהו שנא מאי וכו׳ שפוענים ואלו אלו  דאתי מידי דכל תנא מאן ו

 במה המגיד הרב בדברי לתמוה ויש .וכו׳ והבוסר השום דסק היא ישמעאל ר׳ וכו׳ ממילא
 וכו׳ דבמחוסרין למימרא לאו ישמעאל כר׳ מתני׳ קאמר כי חנינא בר׳ יוסי ור׳ שכתב

 אשי׳ הוא ישמעאל ר׳ דקאמר דמאי חנינאס״ל כר׳ יוסי דר׳ לומר אדעסין דהיכיחיסק
 במחוסרין ממילא דאתי במידי דסבר תנא אשכח והיכא בידים ומותר דיכה במחוסרין

 בעינן ואנן בשבת מוסר בידים אשי׳ הוא דהכא דיכה מחוסרין הך דהא דמי ששיר דיכה
 בר׳חנינא יוסי ר׳ דמהרץ דמאי תימא וכי ב״ש כדברי מותר דממילא דסבר תנא לאשכוחי

 דמהניחין במשמע. זה אין .בשבת בידים אפי׳ הבד בית שפוענין מחני׳ דקאמר דמאי הוא
מותר הבד ביס דהפענת לומר הדעת על שלה זה דאין ועוד איירי שבח בערב כולה

בשבח
עוז מגדל

 על זמצוה :מ׳ה) שמציאוהו(דף מי פרק עייוגין במסכת .השבה אס עד שצרו ומזלות כוכבים עובדי
 בשבת עד ספינה ובן :שהוצזאוהו מי פ' .לבא לעתיד עד אחיהם את וכשיצילו וכי׳ ישראל כל

 :י׳ע) דשבה(דף קמא פ׳ . הפרק סוף עד עיירות על צדין ;י׳ט) (דף אלו תעניות סדר סרק
:י׳מ) י׳ז (דף דשבת פ׳ק . השנת כל עד להתחיל מותר פ׳ג
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מ. ובעמלי ביחהבד בקורח שסוענין וב״ה) ב״ש ושוין(פי׳ במשנה שגינו אהרן ואני .ר״י לדעה י״מ:) בגמרא(דף כדאיתא אסור דיכה דמחוסריס > שחיקה למחוסרץ  ואמרינןעלה הג
 ר״ע מפחחשך יגמור אומר יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ מבע״י שרסקן והמלילוח והבוסר השוס דתניא היא ישמעאל ר׳ חנינא בר׳ יוסי א״ר דמי שפיר ממילא דאהי מידי דכל הנא מאן בגמרא

 לאו ותירצו חנינא בר׳ יוסי כר׳ אמר לא מ״פ ר״א בגמ׳ והקשו .מסיר ור״א אסורין מעצמן ויצאו מע״ש שרסקן דבש מלוח דחנן היא שמוע גן אלעזר ר׳ רא״א יגמור לא אומר
כרבי חנינא בר׳ יוסי ר׳ הורה דמו דיכה כממוסרין נמי והני שחיקה במחוסרין פליגי כי דאסור פליגי לא כ״ע דיכה בממוסרין אר״י מנה בר בר רבה אמר עלה אתמר

. ע״כ ישמעאל. מ׳ ג א״ר הגיאו ובהלכות ג
ואחמר .וכו׳ היא ישמעאל ר׳ חנינא בר׳ יוסי ומדליקין .כולה השבת כל והילמו זביו והמשסיו חשיכה הסייי שהרי וכו׳ גרף׳ אם לפיכך ד פ״ג

כו׳. תוו ה Hst כתגהרמ״ךצ״ע דע ו ה ה ר ד די ת פ^.יגי כי עד חנה בר בר רבה אמר עלה ר^רוזו*ר ה
חנינא בר׳ יוסי ר׳ הורה שחיקה במחושרין והולכת דולקת א וה מבערב המדורה את או הנר את ^

ההלכוח על והקשו .בהלכות ע״כ ישמעאל כר׳ בשר או האש גבי על קדרה מניחין ג :כולה השבת כל זה אם כי אמר תבשיל לו דאין עסקיק לא‘ ומי
׳ על חולקים והם יוחנן ר׳ דברי הגיאו איך כל והולכץ מתבשלים והן גחלים גבי על או בתנור קסם או דגרף כיון דעביד משום הנכון ומעם י

̂ז לייחייי אחי ממוסניין הס שמשנתנו לפי חגינא בר׳ יוסי דברי^ זה בדבר ויש“ .בשבת אותה ואוכלין השבת ’י״״ י
 כיצד ד .*בשבת בגחלים יחתה שמא גזירה אםורין שהן

 כל הוחמו שלא וחמין צרכו כל בשל שלא [ג] תבשיל בד׳׳א ’
 שמצטמק זמן וכל צרכו כל שבשל תבשיל או צרכן

 יחתה שמא גזרה יום מבעוד שהונח אע״ם בשבת האש גבי על אותו משהין אין לו יפה הוא
 הכירה אש שכםה או האש גרף אם לפיכך .לצומקו כדי או בשולו להשלים כדי בגחלים

 שהסיקוה או באפר כמכוסות הן שהרי הגחלים שעממו או הדקה פשתן בנעורת או באפר
 מותר זה הרי בוערות גחלים שם אין שהרי דקה בהמה בגללי או בגבבא או בקש

ה. לשהות ש: יחתה שמא גוזרין ואין התבשיל מזה דעתו הסיח שהרי עלי א ב
בד״א

פה: צאוין פמ׳ג רכג סימן אפוי

ממוסרין
 לר׳ אפי׳ אלא לר״ע צ״ל אין ר״י ולדעת דיכה

ר׳ יוסי כר׳ פסקו והם אסור ישמעאל  מנינא ג
 וממני' דיכה במחוסרין אפילו מחלוקתם שמעמיד

 דבריהם אלו .כוותיה והלכחא ישמעאל כר׳
 ועם .והרשב״א ז״ל הרמב״ן דעת וזה ז״ל

 רבינו שסתם למה מירון לנו יעלה דבריהם
 יקשה עדיין אגל מלק ולא דבריו אס בכאן

 בין ובוסר שוס גדין שחלק פכ״א מ״ש לנו
 וכדעת וכר״י שחיקה למחוסרין דיכה מחוסרים

 אפרש ואני העתים. בספר ראיתי וכן .ההלכות
 ההלכות שדעת דע קיימין. דבריהם ויהיו

ר״ל ישמעאל דר' דיגמור הוא ז״ל ורבינו
 והלשון שחיקתן גומר בידים בשבת ממש יגמור
 כדברי ולא .משתחשך יגמור שאמר כן מורה

ם. יגמור ודאי אלא גדול דוחק וזה מעצמם ויצאו בכלים יניחם בכובד וצברן מאמרשרסקן יגמור שפרשו המפרשים ואלו ז״ל. רש״י די א בבירור וכ״כרבינו בי כ״  דסוענין ומשנתנו פ׳
׳ מחנימין קאמר כי חנינא בר׳ יוסי ור׳ משסחשך דבר גו ששין שאין אחר ענין היא  בשבת ולגמור לדוך ישמעאל ר׳ דשרי ס״ל דיצה דגממוסרין למימרא לאו היא ישמעאל י

 אסור נמי דמדאורייתא א״נ נחלקו. שחיקה ובמחוסרין דיכהלכ״ע שמחוסרין כל וגזרו רבנן ואתו לגמור מותר שרסקן כל מדאורייתא ודאי אלא במידי רבנן גזרי הוו לא דא״כ
ה. שמחוסרין כל כ  שיצא מה ולהתיר ע״ש לפוענן דיכה מחוסרין הן דהרי לומר לי יש שויס הענינים שאין אחר היא ישמעאל ר׳ חנינא בר׳ יוסי ר׳ קאמר מאי א״כ וא״ח די

א יוסי כר׳ אמר לא מ״ס אלעזר לר׳ אקשו וכי משהחשך, לגמור שמיקה כמחוסרין מהם חנינ ר׳  דמיון בדרך אלא לה מייסי מכ״ש לאו חטנא בר׳ יוסי דרבי והודיעו תירצו ג
 מה הפירוש לזה ראיה לי ויש .ממש לזה בדומה מדבר שהוא שמוע בן אלעזר כר׳ אלעזר ר׳ העמידה כך ומפני לגמרן שחיקה למחוסר מבע״י סעינה לענין דינה מחוסרין שמשוה
 פשיסא לאשמועינן לן למה ועוד .כמשנתנו הורה לומר להם היה מבערב מעינה ר״ל דקאמר ויגמור משנתנו דין היינו ישמעאל דר׳ איתא ואם ישמעאל כר׳ יוסי ר׳ הורה שאמרו
 דת״ק אפשר היכי לר״י ז״ל המפרשים לפירוש וע״ק .מחני׳ כסתם הלכה לר״י אפילו דודאי ליהא ר״י כדעת שלא דיכה במחוסריס דאפילו להודיענו וא״ת .וב״ה כב״ש דהלקה

 ממש יגמור דת״ק יגמור ולא ישמעאל ר׳ דקאמר יגמור ודאי אלא הכי לאוקמיה דומקין מאי וב״ה ב״ש מעולם אמר דלא דס״ל וכ״ת וב״ה. כב״ש דלא ס״ל כלהו ישמעאל ור׳
 למדסיה נכונה שמה זו .שנתערב ואחר הוא הגריסין תערובת מפני שחיקתו איסור או הוא דיכה במחוסר או דהתם שרסקו שום התחלתו פכ״ב הנזכר הדין עליך יקשה ואל .הוא

קין :לזכות ידינני והמקום ההלכות ודעת דעתו לזכות כתבתיה ז״ל רבינו מלשון סדלי  : והמחרה הנר דין יתבארו זה בפ׳ .מבואר כ׳) דף (שם .וכו׳ המדורה ואת הנר אס ו
ן ג י ח י נ ש :בסמוך שיתבארו הדרכים ועל מבואר שם .האש ע״ג קדרה מ  דאפילו מפורש בגמרא שם .בשבת מחלים יחתה שמא וגזירה אסורין שהן דברים זה בדבר וי

:גזרה הך להו אית ב״ה
ד ד צ י  אלא .פ״ד שיתבאר וכמו קסומים בגחלים ממונה הקדרה שתהיה כונתו ואין כלל להסמנה עסק זה שבפרק רגינו דברי בכל אין פי׳ ,וכו׳ צרכו כל בשל שלא הבשיל כ

 ורבינו ר״ח ומדברי להסמנה. עסק כאן שאין שם הוא ומוכרח .הממנה לענין שפירשם ז״ל ושלאכפירש״י ל״ו:) (שם כירה פ׳ בגמרא הנזכרים הם כאן שכתב הדינין
 ודבריו לשהות הוא דכירה משנתנו שדין ז״ל הגאונים וקצת ההלכות כדעת הם בכאן רבינו שהזכיר האלו והדינין נוהגים אנו וכן לא באש הקדרה עיעח שאפילו נראה האי

ת: שסה אכתוב ולפנינו בהלכות מבוארים ך אחר כ פי . לשהות מותר זה הרי וכו׳ האש גרף אס ל כו׳ רנו. כל שיגרוף עד הגורף בירושלמי אמרו פירוש ו  דמני מה מן צ
 בניצוצות להתחמם ראויה אינה מועס שהבלה מחוך וכירה ניצוצות שם ישארו שלא שא״א לפנינו רבינו באר וכבר .ע״כ צרכו כל שיגרוף עד אמרה הדא בידו לסאס צריך הגורף

הרשב״א וכ״כ אלו מדרכים באחד או קסומה או גרופה כירה ע״ג להשהותו מותר יום מבעוד בשולו לשליש הגיע שלא תבשיל שאפילו ודע .לחתוי לחוש אין כך ומפני מעמיס
:ז״ל רבינו דעת וזה ז״ל

בד״א ,
משנה לחם

 הרב של הראשון חירון לפי במידי רבק גזרי הוו דלא קשה א״כ מומר הוא והכל לממילא
 הא ובכי אסור גידים אגל ממילא דוקא ודאי וכו׳ שמעונין דקאמר דמחני׳ וי״ל המגיד.

כמחוסרין דמחניתין הני ה״ק דיכה במחוסרין הני דקאמר ומאי דאסור בידים רבנן גזרי

 דיבה דאמרדבמחוסרין ישמעאל לר׳ אשכחן דהא דייק קא שכן דמכל לומר ונראה .בשבת
 בשבת ליה מגיד אי דהא בשבת מומר דהוי ממילא דאתי מידי כ״ש מותר בידים אפי׳
 איסורא הלל ובית שמאי ולבית הוי גמור מותר ישמעאל דלרבי אע״ג חמאת חייב אינו

 ב״ש. וכסברת בשבח ליה עביד אי חמאת חייב דאינו מכ״ש למדנו מ״מ מיהאהוי דרבק
 א׳׳נדמדאורייסא שתיח דלמה וקשה מידי רבק גזרי שו לא דאל״ב המגיד הרב כתב עוד
 שחיקה מחוסרין לגזור לן והוה מידי רבנן גזרי לא כ’א דיכה שמחוסרין כל אסור נמי
 ליה עביד דאי דא״כ אסור דמדאורייתא שתירן למה קשה ועוד .דיכה מחוסרין אמו

ט׳ הבד בית קורות בגמרא אמרו איך א״כ אסור בידים בשבת  לא בשבח עבידליה דאי ו
 דעביד היכא דיכה במחוסרין דאורייתא איסורא דאיכא דאמרת כיון הא חמאת מיחייב
 דדומה חמאת חייב אינו מדאורייתא דאסור דאע״ג שי״ל אלא .חמאת חייב הוי א״כ בידים

 בדבר דאין דכיון הראשונה קושיא לתרן נוכל ובכה״ג כלום. חייב ואיט התורה מן שיעור לחצי
 אבל רבנן גזרי הוו לא כן אם לן קשיא לא בעלמא איסור אלא המורה מן חמאת חיוב

 רבנן גזרי לא היכי לן קשה הוה מש״ה חמאת חייב היה שיחוק דבמחוסרין מעיקרא
 פירושו הכי א״נ דקאמר דמאי הראשונה לקושיא י״ל א״נ דיכה. מחוסרין אמו שיהוק מחוסרים

 מדאורייתא אסור דיכה דמחוסרין י״ל מ״מ רבנן גזרו הוו דלא לומר קושיא זו דאין אף
 וכו׳ גזרי הוו לא דאפי׳ דאמר הראשון העיקר סומר כללוהךא״נ רבק גזרו לא והשתא

ט  דפליגי למהרן דמקשה יגמור אומר ישמעאל ר׳ בד״ה המוספות בדברי שם מוכח ו
 הרב דברי דלפי דמי דיכה כמחוסרין נמי והני הגמרא קאמר היכי תאמר ואם בהאי

ם דמחוסרין דמחניחין דיכה מחוסרין והני דפי׳ משמע המגיד  כאן דאין הוי דיכהדבידי
בידים בין שאני דלא כיון א״כ דבידיס מחוסרין לאין דממילא דיכה מחוסרץ בין מדרגות

עוז מגדל
:ל׳ח) (דף נירה פ׳ הכל .לכירה מעמינה עד קדרה מניחין

 דיכם מחוסרין באין אלא איירי לא ישמעאל ור׳ דממילא דיכה מחוסרין דהוי וכיון דמו דיכה
 מוקמת והיכי דמומר ממילא דיכה במחוסרין דאיירי ישמעאל לר׳ אשכחת דלא בידים

ה ואין .אסור דממילא אע״ג דיכה דבמחוסרין לומר דאפשר כוותיה מתניתין  לומר הטנ
 ההלכות לדעת הרשב״א שהקשה ולקושיא אדעמיה סליק כדהוה דבידיס דיכה במחוסרין והני

 מחוסרין משיב לא דממני׳ ליה אית חנינא בר יוסי דר׳ ז״ל הרא״ש שכתב במה יחורן
 מנינא גר יוסי ור׳ דיכה מחוסרין חשיב לא דמחני׳ ז״ל ההלכות דעת היא וזו .ע״כ דיכה
 הביאו ומש״ה מחוסרין באין אלעזר ור׳ ישמעאל ר׳ דמחלוקת דאמר יוחנן דר׳ ליה איח

 לאוקמי דאין להם נראה עליו שהקשו ז״ל והרמב׳ץ והרשב״א בהלכות יוחנן רבי דברי
:דיכה גמחוסרין מתניתין

 המבשיל מזה דעתו הסיח שהרי עליה לשהות מותר זה הרי וכו׳ האש גרף אם לפיכך ד
 הגיע שלא מבשיל שאפי׳ ודיו המגיד הרב כחג . באש ימסה שמא גוזרין ואין

 דעת שזה וכתב קסומה או גרוסה כירה ע״ג להשהותו] מותר יום [מבעוד בישולו לשליש
ק המתחיל בלשון דלממה וקשה .ז״ל הרשב״א  כדעת ז״ל והרשב׳׳א כתב וכו׳ תבשיל כל ו
 ונראם . וקסומה גרופה שהיא כירה ע״ג אותו משהין בןדרוסאי דמאכל כלומר אחרים
 שמה שנאמר או .אמרים כדעת ז״ל והרא״ה למסה ז״ל המגיד הרב בדברי להגיה
 P כתב כלומר רבינו דעת וזה שכתב למה נמשך הוא ז״ל הרשב״א וכ״כ כאן שכתב

:ז״ל רבינו לסברת הרשב״א
הרי

מיימוניות הגהות
דאמר כועניא דקי׳ל מותר דרוסאי בן כמאכל נתבשל אם אבל דרוסאי בן במאכל פי׳ [נ]
קטומח ואינה נרופה שאינה אע״ם כירה ע״נ לשהותו מותר דרוסאי בן כמאכל שהוא כל

 ברב שפסקו המחבר ורבינו ואלפסי בה״ג ורלא ר׳ה פסק ובן ישרי כר׳׳י לו ויפה בטזיטמק אפילו בירה במו טריפי״ר שקורי! ופטפוט ע״ש בירה בפ׳ תנא לן סתם ומותיר.
וצריך .ע״ש בספר הרבה ובן לו ורע מצטמק או לו ויפה מצטמק מאי דמפרש כאותו משמע דתלמודא סוגיא ובן אסור לו ויפר, מצטמק דאמר בתראה שהן נחמן וכרב ושמואל

סמיד אפילו מותר האש אצל קדרה לסמוך אבל מע״ש אפילו יחזיר לא ומפרש שינרוף עד יתן לא והתנן חשיבה קודם להתחמם יכולה היתד. צוננת היתד. שאם טבע״י ליתנה
 שלא בך בל נתקררה לא אם בשבת אותר. מחממין נכרים ועבדים היורה את בנסרים ומכסים בוערת וד.אש הפטפוט על מע״ש היורד. ליתן רגילים ובחופד. .ממש לחשיבה

מ״ם בוערות גחלים בה שיש בירה ע״ג קדירד. להשהות שמותר ואע״ם ושרי בוזימום חוששין אין א״ר נכרים שחממוה קודם דרוסאי בן מאבל טעם דוגמת לאכילה ראויה היתד.
אם



ה שנ ט ד ת . , מי פ ל ג ה ״ 17 טמשנה נסף פ
א ה ״ ד  התמר דיני מתורשים ל״מ:) (דף שם במשנה .וכו׳ מוענו שהבלה בכירה ב

:ההלכות וכדעת ובגמרא
כו׳. לשהות אסרו ולמה ו  נכון: ומעמו רבינו סברת וr ו
 ־ההלכות: וכדעת ובגמ׳ במשנה שם מפורש ג״ז וכו׳. הכירה מהבל רב הבלו הנופח ז

 ואע״ת מבערב לכירה לסמוך ומוהר
 מכת שם דאיפשיטא בעיא .גרופה שאינה

 כופת היא w ואי כירה היא w ואי :ברייתא
:שם בגמ׳ .וכו׳

 כל שבשל או כלל בשל שלא חי תכשיל ח
 (שם פ״ק מבואר זה .וכו׳ צרכו

 דמי שפיר בשיל אי מייתא קדרה האי י״ח)
 גרמא ביה שדא ואי אסור בשיל ולא בשיל
 בשיל או חי תבשיל ופי׳ .ע"כ דמי שפיר מייא

 מצטמק דוקא רבינו וכתב .לשהותו מוהר לגמרי
 ורביע ההלכות שטה לפי הוא והכרה .לו ורע

 שאפילו ל״ז:) (שם כירה בפ׳ כמ״ד שפסקו
 או בגרוף אלא לו ויפה מצטמק אסור לשהות
 צרכו כל נתבשל שלא פי׳ בשיל ולא בשיל קטום
 או גרף אא"כ אסור לו ורע שמצטמק אע״פ
 ואי בשולו להשלים יההה שמא גזירה קטם
 הכל שנעשה דמי שפיר חייא גרמא ביה שדא
 הסוגיא פירוש זהו ממנו. דעהו שהסיח כהי

 :שטתם לפי הוא ומוכרח וההלכות רבינו לדעת
כן . הבשיל ו כו'  בכל ויש זה נתבאר כבר ו

 הגאונים לקצת אחרת שטה שהזכרתי מה
 בשולו לשליש שהגיע שכל פוסקים והס ז״ל

 לפי בגמרא ̂ דרוסאי בן מאכל נקרא שהוא
 גרופה שאינה כירה ע״ג אומו משהין דעתם

 מבשיל וכן .לו ויפה מצטמק ואפילו וקטומה
 המחיל אבל מומר כלל להתבשל התחיל שלא חי

 ואס אסור בשולו לשליש הגיע ולא להתבשל
 בתמר הדין וכן מוהר מי אבר לתוכו השליך
 מגריפה שהזכרנו האלו והדינים .בכופח ואצ״ל

 על והכופה והכירה התמר וחלוקי וקטימה
 ועל בדוקא בשבח בחזרה הס כולם מי תבשיל
 וגס בשהייה רביע בדברי שנזכרו הדרך

 ז״ל הרמב״ן ודעת . בזה נחלקו ז״ל האחרונים
 כדעת ז״ל והרשב״א .ורבינו ההלכות כדעת

ם: אמרי
ל ט  שכמו ואס .וכו׳ לשהותו שאסור תבשיל כ

 ג״ז .וכו׳ צרכו כל בשל שלא הבשיל אס
 עבר שניה בבעיא גורסים והם ההלכות כדעת
_השוכח על אף קנסו כי להו מיבעיא וקא ושכח

 הוציא צ״עמאין הרמ״ך בחב .וכו׳ קש אש. שהוא אע״פ וכו׳. שהבלה בכירה בד״א ה
 חמימות דאגב ובגבבא בקש שהסיקוהו תמר אם כי כן אסר לא דמתניהין זה

 בתמר אפילו היכר דעביד וקטם גרף אס אבל למיגזר ואיכא בוערות והגבבא הקש התמר
מותר בכירה אסור דבהנור גרף דלא היכא לסמוך אם כי לכירה תמר בין חילוק וליכא

הויא דלאלתר קטימה צריך לא ובגבבא ובקש

 פי על אף התנור אבל מועט. שהבלה בכירה בד״א ה
 בגבבא ו1א בקש שהסיקוהו או באפר כסה או האש שגרף

 תבשיל לו סומכין ולא גביו על ולא בתוכו משהין אין
 ויפה ומצטמק צרכו כל שבשל או צרכו כל בשל שלא

 וחוששים דעתו מסיח אינו ביותר חם והבלו הואיל .לו
 קש אש שהוא פי על אף המעוטה האש בזו יחתה שמא

 על אף בתנור לשהות אסרו ולמה ן :מכוסה או וגבבא,
 האש רוב אלא גורף איגו שהגורף מפגי .שגרוף פי

 תשאר שלא עד האש כל לגרוף אפשר ואי .ועצמה
 לבער כדי יחתה שמא חם שהבלו מפגי. .אחת ניצוץ

 מהבל רב הבלו הכופה ז : בתנור הנשארות הניצוצות
 ק:גפת הםיקוהו אם לפיכך .התנור מהבל ומעט הכירה

 על ולא בתוכו משהין ואין כתנור הוא הרי בעצים או
 או צרכו כל בשל שלא תבשיל לו סומכין ולא גביו

 ואם .באפר כסה או שגרף פי על אף לו ויפה מצטמק
 בקש שהוסקה ככירה הוא הרי בגבבא או בקש הסיקוהו

 ואף מבערב לכירה לסמוך ומותר .עליו ומשהין וגבבא
 זו ואי כירה היא ואיזו .וקטומה גרופה שאיגה פי על

 מקום כופה .קדרות שתי שפיתת מקום כירה כופה
 או כלל בשל שלא חי תבשיל ח :אחת קדרה שפיתת
 על לשהותו מותר לו ורע ומצטמק צרכו כל שבשל

 תבשיל כל וכן .בתגור בין וכופח בכירה בין האש גבי
 ומצטמק צרכו כל בשל או צרכו כל בשל ולא שבשל

לבין סמוך חי אבר לתוכו השליך“ אם לו ויפה
 מפגי .כסה ולא גרף שלא אע״פ האש על לשהותו ומותר חי כתבשיל הכל נעשה השמשות

 אם לשהותו שאסור תבשיל כל * ט :בגחלים לחתות בא ואיגו ממנו דעתו הסיח שכבר
אם .שכחו ^ואם .שיעשו בכדי וימתין שבת מוצאי עד לאוכלו אסור אותו ושיהה עבר

תבשיל
: סימן במור סה: לאוץ סמ׳׳ג רכג סימן אטור ג מ

 להם אסר ולא כירה ע״ג שנשתהו ממין מצא בצפורי הלך יוסי ר׳ מדאמרי׳ למפשטה ואהינן שנא. לא אודילמא לא לו ויפה ומצטמק צרכי כל נתבשל צרכו'אבל כל בשלא^חבשל דוקא
ולקולא. איפשיטא ולא שוכחין שהיו אע״פ אמרת לשבח כן יעשו שלא שיזהרו אחרת לשבת לא ודחינן .אסור לו ויפה מצטמק אלמא שבח לאומה לאו מאי להם ואסר מצומקות ביצים

 רבינו כדברי הס הפוסקים ודברי .עכ״ל קטימא
: מוכח הכי דמתניתין ופשטא

 צ״ע הרמ״ך כתב .וכו׳ רב הבלו הנופח ז
 דגרף היכא לסמוך אוסר למה

 איירי גרף בלא לסמוך דאסר ואביי וקסם
 בשלא למחני׳ מוקי והוא ךאביי כותיה ותניא

 סמיכת דהוי לסמוך אסר קא ובכה״ג גרף
 דברי בזה וגם .עכ״ל כירה כע׳!ג ותנור כופח

רבינו: כדברי הפוסקים
 וכו׳ צרכו כל בישל ולא שבישל תבשיל וכל ח

 לכאורה .וכו׳ חי אבר לתוכו השליך •ואס
 שא״א חי אבר לתוכו במשליך דדוקא נראה

 אבל מיניה דעחיה דמסיח משום בלילה להתבשל
 וכשמתבשל וז״ל רבינו כתב המשנה בפירוש

 חי דבר הטמנתו בעת בו ישימו בשיל ולא בשיל
 ע״ג להשהותו מומר ויהא ירק או בשר כגון

 מדבריו נר׳ עכ״ל. דעהו מסיח שהוא מפני גמלים
 יום מבעוד 'להתבשל שאפשר דבר בה נתן שאפי׳

 מעשה שעשה דכיון שרי בו וכיוצא ירק כמו
 אמי ולא מידכר ממנה דעתו שמסיח המוכיח
ת דשד דומיא למחויי ^ו  וסגי קטומה כירה ע״ג ל

ס כל בקסימה לה  בה דעבד דכיון משום ד
:לחחויי אתי ולא ליה מידכר היכרא

ל ט  ושיהה עבר אם להשמתו שאסור תבשיל כ
 שאסור דבר כל הטור כתב . ונו׳ אותו

 ושיהה ששכח או אותו ושיהה עבר אס לשהותו
 לכל אסור להשהותו לו היה שלא במקום אותו

 בשכרז חילק והרמב״ם אוהו שיהה שלא למי אפילו
 ויפה מצטמק ובין צרכו כל בישל שלא תבשיל בין
 ובמצטמק מ״ש עד אסור צרכו כל בישל כשלא לו

ויפה

רי ז  אמרו לח:) (דף בירה בפ׳ וא״ח .עליו ומשהין וכו׳ בקש שהוסקה ככירה הוא ה
 דרבינו וי״ל לרבינו. לו מנין משהין אבל וכו׳ לו סומכין וגבבא בקש שהס־קוהו כופה

 דבכירה היכי וכי ממש לכירה דדמי משמע ככירה הוא הרי מתני׳ דמדקאמר כן הובר
 וכסה שגרף אע״ג דבכופח רבינו שאמר ומה .כן גמי הכא ובגבבא בקש בשהסיקוה משהין
 הרי ועצים דבגפת מתני׳ דמפרש משום הוי האי מהני לא ועצים בגפת שהסיקוהו היכא
 דקי״ל דאביי ואע״ג אהבה בר אדא רב וכדברי וקסום בגרוף אפי׳ דהוא כתנור הוא

 אוקי דאביי ואע״ג וז״ל בפסקיו ז״ל הרא״ש כתב הרי וקסום גרוף בשאינו מפרשה כווהיה
 כרב הלכה דמהני׳ בפירושא מ״מ כוחיה ותניא ולסמוך וקטומה גרופה בשאינה מחניתין

 אין אבל דברייתא בסיפא אמרו י״ח) (דף השבת יציאות בפ׳ . ע״ש וכו׳ אהבה בר אדא
 על הימה ויש . יום מבעוד שיטחנו בכדי אלא מים של הריחים לתוך הטין נוהנין
 לה סומכין ונהלבחה קטמה אמרו ל״ז) (דף כירה פרק בריש גס הזכירו לא איך רבינו

: וצ״ע הזכירו לא ורבינו וכו׳ עליה ומקיימין
 אי וכו׳ מייתא קדרה האי אמרו :) י״ח (דף פ״ק .וכו׳ כלל בשל שלא מי תבשיל ח

 ז״ל הגאונים קצת דדעח ונראה ע״כ. אסור בשיל ולא בפיל דמי שפיר בפיל
 ולדידהו להחזיר אסור בשיל ולא בשיל ואי להחזיר פרי בשיל ואי להחזיר נאמר זה דכל
 ע״כ להשהוח איירי אי אבל להחזיר אסור הכי דאפי׳ דרוסאי בן במאכל אפי׳ איירי מצי
אתי ז״ל לדעתם אבל דוחק והוא ההוספות שם וכמ״ש דרוסאי בן כמאכל הוי דלא צ״ל

 ואסור בכך ומקשיד תתקרר שלא ברעתו גילה א״ב לעשות שרגילין במה הטמנה עשה אם
 צרכה כל מבושלת הקררה ואפי' וכו׳ מלה ע״ג אפי׳ הבל המוסיף בדבר טומנין אין תנן שהרי
 ומכושלות הן רותחות השמשות בין וקרירות מתני׳ מיירי להטמין שרגילין קדרות בסתם דהא

 שהממוה בגומא אותה שטומנין בשעה מאד הם שהוא במקום הקדרות שנותנין ומה צרכן כל
 שמא הבל המוסיף בדבר להטימין אסרו דלא הבל דנזוסיף אע״ג איסור כאן אין היטב
 הקדרות תהת בוערות גהלים ליתן ואסור המיטלט־ל לרטץ הדומה דבר אלא ברמץ יטמין

 ע״ג הקופה להנית אסור בה שטמן קופה כדאמרינן סביביו הגהליס שאין אע׳ים שמטמינים
 כלום בכך הקדרודאין בו שטמן הדשן עם בוערות גהלים קצת למהר נמצא ואם הזפת

 קדרה ולשבת טבריא דאנשי למעשה דמי לא להכי היתר מדבר היה הטטנתו שעיקר כיון
וכן ריי מפי ברוך רבינו שיפר התרומה מספר ע׳'כ באיסור הדבר דעיקר דאסור נירה על

ובהשגות
משנה לחם

 תבשיל-חי ופירש המגיד הרב כתב כן ומפני דעתרבינוז״ל כן ואין בכולל. דאיירי שפיר
 ז״ל ולדעתם להחזירו מותר שפירשו ז״ל הגאונים כדברי שלא כלומר וכו׳ לשהותו מותר

 למסה ז״ל המגיד הרב שכתב וזהו לבישולו הגיע שלא תבשיל וכן להחזירו מותר מי תבשיל
 שם שכתב ואע״פ בשבח בחזרה הם כלס כו׳ וקכיומה מגרופה שהזכרנו האלו והדינים

 לשליש הגיע שלא תבשיל שאפילו ודע כתב למעלה הרי הזה הדעת מן ז״ל דהרפב״א
 דהך ודאי נראה ולכך זה. הפך והוא ז״ל והרשב״א הרמב״ן כתבו וכן וסיים וכו׳ בישולו
 למעלה כתבתי וכבר ז״ל והרא״ה וצ״ל טעות הוא אחרים כדעת ז״ל והרשב״א למטה שכתב

 המגיד הרב לשון אין מ״מ וכו׳. גרף אם לפיכך המתחיל בלכון שכתב ממה זה להכריח
 כדברי חילוק אין חי דתבשיל חי תבשיל על וכו׳ התנור וחילוקי שכתב במה מדוקדק ז״ל

: מוהר גוונא דבכל השהייה רבינובענין
ל ט  גבי על קדירה שכח גבי ל״ח) (דף כירה בפרק .וכו׳ לשהותו שאסור תבשיל כ

 למוצאי וימתין יצחק בר נחמן כרב לאיסורא לה ופשטינן מהו בשבת ובשלה כירה
 ורבינו .ולקולא ולאאיפשיטא וכו׳ מאי ושהה עבר להו איבעיא שם עוד .שיעשו בכדי שבת
 צרט בל בישל שלא בתבשיל איירי ראשונה דבעיא ופירש ושכח עבר שניה בעיא גורס

 בעיא הך לפרש ז״ל הראב״ד דעת וכ״נ לו ויפה דמצטמק איירי ושניה לאיסורא ופשטינן
.בהשגות כמבואר והטעם ושהה עבר שניה בבעיא גורם שהוא אלא לו ויפה במצטמק שניה
ויפה מצטמק ואפי׳ אוחו משהין בישולו לשליש שכשהגיע שפירשו ז״ל המפרשים דעת ולפי

׳ לו
מיימוניות הגהות

 להשהותה בין חילוק דאין שפסק כאבי׳׳ה ורלא ס״ה וכן, ר״ת בשם רא״ם ובן שמשון רבינו
 כתב ועוד .ז״ל אביו יואל רבינו בשם וכ״כ שרו ואידי ואידי בתוכה להטמין בין האש ע״ג

 כחנניא דלא דאוסרין בה כיוצא וכל תחתיה אש להניח אסור בה שטמן קופה דתנן דההיא
 המוסיף בדבר אפי׳ להטמין אסרו דלא ופירש להתיר פסק יוסף רבינו וכן קי׳׳ל כחנניא ואנן

 בכל שרי חייתא קדירא או דרוסאי בן כמאכל בשיל אי אבל בשיל ולא בשיל אלא הבל
 כעין אבל בשיל ולא בבשיל איירי טומנין במה בם׳ וכן להטמין בין להשהות בין ענין

 בין חילוק דיש כדפרישית אלא לר״ח ול״נ ענין ככל שרו מבושלין שהן שלנו תבשילין
 שלא תבשיל בין בשכח חילק ז״ל הרמב״ם הטור [לשון ־ !עכ״ל , להטמנה שהייה
 בגמרא דהא בשניהם חילק למה יודע ואיני וכו׳ לו ויפה מצטמק ובין צרכו בל בישל

;ע״כ] , לשכח ושיהה מעבר מייתי
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 מייתי בגמרא דהא ביניהם חילק למה יודע ואיני בשניהם אסור ושיהה ובעבר המיר לו ויאה
 כר״י ולא כר״ם לא פסק לא הוא כי פירושו הבנתי לא נחב והרמ״ך עכ״ל. לשכח ושיהה מעבר

 קי״ל הא ושיהה דעבר בעיא משוס דיעבד אסר אמאי לן סימה בדיעבד דר״י מילחא פי׳ לא ואם
 והכי דגמרא סוגיא אכתוב זה ולבאר צ״ע. בזה הרי״ף ודברי ודבריו לקולא דרבנן חיקו דכל

 ע״ג קדרה שכח אבא בר חייא מר׳ בעו אימא
משוס יאכל דלא ואשיקנא מהו בשבח ובשלה כירה

 *ומצטמק הוא צרכו
 לאכלו מותר לו ויפה
 י*כל י : בשבת מיד

 גבי על לשהותו שמותר
אותו כשנוטלים האש

שבת. מוצאי עד אסור הוא צרכו כל בשל שלא תבשיל
היאנ-ר השנת שב״ל תבשיל ואם

 מסתגי לא דגמ׳ סוגיא ראשי בחיי *א״א
 אשוכח מאי ושהה עבר מפרש דהוא הכי

 איפשישא ולא בעיא וסבר לו ויפה ומצטמק
 יהודה ור׳ דר״מ דפלוגשא היא ולא ולקולא

 אפילו גזירסא דבחר בפירקין וקי״ל היא
 להו איבעיא וכי אסור נמי בשוכח לר״מ

] בשבת ג  א״ר מאי לו ויפה ומצטמק בשוגג בששהה להחזירו אסור [
 אבל דמחמיר הוא בשוכח דילמא יהודה מחזירץ ואין : למקומו

l- ! • ״ קניס ולא מחמיר לא לו ויפה ומצכימק בשוגג < 'l״ ״l״ .
ולקולא: איפשיכיא ולא מזיד אתו שוגג ̂ גב על א,א לעולם
או מכוסה או גרופה
 הניח שלא והוא וגבבא. בקש שהוסקו ובופה בכירה

] משהניחה * אבל הקרקע גבי על הקדרה ד  גבי על [
גרופה כירה גבי על ואפילו . אותה מחזירין אין קרקע , . , , ,

i שהיסקי לנופת ולא לתנור מהזירץ ואץ . פכוסת 
ק י ־ ! א די ט; ו מ ג ה ג שהבלן מפני נסה או שנרף פי על אף נעצים או בנפת «

לו סומכין אין עליו מחזירין שאין וכל . ביותר חם דה״ק ואסיקנא שנא ולא יאכל לא במזיד יאכל
א : בשבת ^......י *'״ והיא בשבת לקדרה מגריפה בלהכניס אסור י

] מפני בשבת ממנה להוציא האש על ה  ׳בה שמגיס [
] כמבשל ונמצא הוא הבישול מצרבי וזה .בשבת [ו

 שהבלה מכירה אפילו לכירה מכירה להחזיר ומותר
לטמינה מכירה לא אבל מרובה שהבלה לכירה מועט

ולא
: רנב סימן טור ב :סה לאוין סמ״ג מג סימן טור א

 והוא בשכחה איסור שייך ואיך אחרת לשבת מ״ש בשוכחים אי ז״ל הר״א הקשה ובהשגות
 לשון לפירושו קשה וטפי .ובשוגג ושהה עבר וגורס מותר שהוא כסבור בשוגג פירשה ז״ל

 מותר והכל בשוכחין או בשוגגין מפרשה ז״ל והרמב״ן .שכח דל״ג כיון השוגג על לפרשו עבר
שהרי הדין לפסק מקום זה לכל אין למעלה שכתבתי האחרת השטה ולפי לו. ויפה במצטמק

שלא מה אלא לשהות אסור אינו לכתחלה אפילו
V

 בהגיע אף ורביע הרי״ף ולדעת רבנן ביה דגזרו
 נגמר שלא וכגון ליה מיבעי דרוסאי p למאכל
 ומצטמק בישולו נגמר דאי אדם בכי לרוב בישולו

 ורע מצטמק ואי דבסמוך בעיא היינו לו ויפה
 מאי ושיהה עבר לן איבעיא ותו שרי מישרא לו

 כגוונא בעיא דהאי הרא״ש וכתב ולאאיפשיטא
 גזירה לאחר אף ליה ומיבעיא היא קמייתא דבעיא

 לא בית לבני אבל ששיהו לאותם דוקא איגזריק
 כתב ולפיכך . נקטינן דלחומרא הטור וסובר
 ומדברי אומו שיהה שלא למי אפי׳ לכל אסור

 במקום ושכח עבר גורס שהוא נראה הרי״ף
 כל בשנתבשל זו בעיא מפרש והוא ושיהה עבר
 השוכח על דקנסו דאע״ג לו ויפה ומצטמק צרכו

 נתבשל אבל צרכו כל נתבשל בשלא ה״מ דילמא
 לא לו ויפה מצטמק שהוא פי על אף צרכו כל

 ולפי רבינו. דעת וכן ולקולא איפשיטא ולא קנסו
על לו הוקשה הטור דעת על זה פירוש עלה שלא

 היכי כי אסור גוונא בכל לשוכח מזיד בין ול״ש
 ושיהה בשכח שפושט הרי לאיערומי לימי דלא

 אין וא״כ מזיד דהוי ושיהה בעבר כמו אסור
 דמפרשי מאי לפי קושיא זו ואין .ביניהם לחלק

 דהא לו ויפה במצטמק שניה בעיא ורביע הרי״ף
 בשלא דוקא היינו לשכה עבר בין מפלגיק דלא

 אלא צרכו כל בנתבשל אבל צרכו כל נתבשל
 מדאיבעיא בינייהו מפלגינן ע״כ לו ויפה שנצטמק

 אלמא מאי ושכח עבר לו ויפה במצממק לן
לא דהא אסור במזיד עבר שאס ליה דפשיטא
 ובזה לקולא נקטינן איפשיטא דלא כיון ושכח דעבר ובעיין ושכח בעבר אלא להו איבעיא

: והרמ״ך הטור תמיהת נסתלקו
ל י . האש גבי על להשהותו שמותר כ כו׳ כו׳. קרקע גבי על הקדרה הניח שלא והוא ו ו

 דאפילו פסק לא קמא כלישנא ואף קמא כלישנא פסק למה תמה הרמ״ך
 ל״ח:) (שבת בגמרא והדין ,ע״כ להחזיר דעתו אין אס אשור קרקע גבי על הניהס לא

 שפינהו או מסה גבי על שהניחה או במקל שתלאה אלא בקרקע הנימה לא אם לן איבעיא
 דרבנן דמידי דכיון שסובר נראה שהשמיטה רביע ומדברי .בתיקו ועלו למיהם ממיחס

 דרובא משום היינו אסור קרקע ע״גי הניחה כמ״ד שפסק ואע״פ לקולא נקטינן הוא
 ללישנא ובין להחזיר דעהו לאין להחזיר דעהו בין הילק שלא קשה אך .הכי ס״ל דאמוראי

 חילקו לא קמאי דאמוראי דכיון שסובר ואפשר ביניהם לחלק צריך בתרא ללישנא בין קמא
:בינייהו דמפליג דאביי משמיה ליה חיישינן לא בכך

 על והיא רבינו שמ״ש נ״ל .וכו׳ האש על והיא בשבת לקדרה מגריפה להכניס אסור יא
 וכן לה קרי האש על היא האור מעל מרותחת שהעבירה כל אלא דוקא לאו האש

ב ירוחם: ורביע הטור דעת ת  בתבשיל בד״א לפרש נ״ל וכו׳. מגריפה להכניס אסור הרמ״ך כ
 והלא שפירש לפירושו צ״ע מ״מ .המנהג וכן מותר צרכו כל בישל אבל צרכו כל בישל שלא

לא ואמאי לד״ה גרף לא אפי' מיתא קדירה לסמוך מומר היאך א״כ הבישול ומקרב מגיס
גזרו

משנה לחם
 הא צרכו כל בישל לא ואם לשהות מומר לכמחלה דהרי שניה לבעיא מקום כאן אין לו

 להו בעי גזרה דקודם שניה בעיא פירשו ז״ל והס ראשונה בבעיא לאיסור לה פשטינן
:ז״ל המגיד הרב בדברי נתבאר וכ״ז ז״ל התום׳ כמ״ש

ל י  הם המגיד דברי ואילו הוא. שבוש בהשגות ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳ לשהות שמותר כ
 התנור שיהיה אפילו אופן בכל אפילו איירי הוא רבינו דכונת ז״ל הראב״ד כדברי

 הוקשה מ״מ וכו' ע״ג אלא לעולם מחזירין ואין ואמר דבריו פירש שהרב ואע״פ .וקסום גרוף
שהכירה מכירה חון למימר וה״ל וכו' שמותר כל לשונו בתחלת לכלול לו היה דלא לו

:וקטומה, גרופה
א הו  ירמיה ר' בעי אמרי ל״ח) כירה(דף בפרק .וכו' קרקע ע״ג הקדרה הניח שלא ו

 ז״ל דהוא ונראה הזכירם לא ורבינו .תיקו וכו' מטה ע״ג הניחן מהו במקל תלאן
כתב שכבר מפני לפרשה הוצרך ולא דלעיל דשכח הבעיא שפוסק כמו לקולא אותם פושק

 שגג או שכח אם ודאי והתם בשולו לשליש הגיע
:אסור והשההו ועבר

ל י  רביע דברי ביאור . וכו׳ לשהותו שמותר כ
 בשל או כלל בשל שלא חי שתבשיל הוא

 לתוכו השליך או לו ורע ומצטמק צרכו כל
 אע״פ האש ע״ג אומן משהין אלו שכל חי אבר
 השהיה דוקא שנתבאר כמו כסה ולא גרף שלא

 ואינו גרוף שאיע כיון להחזיר אבל הסירו
מ׳(דף מוכרח וזה לא מכוסה  דלכל ל״ז) ל״ו בג

 וכ״כ וקסום בגרוף אלא מחזירין אין הלשונות
 אסור וקטום גרוף בלא להחזיר ז״ל הרמב״ן

 ולפיכך ברור וזה לו ורע מצטמק אפילו לעולם
 כירה ע״ג אלא לעולם מחזירין ואין רביע כתב

 ובהשגות .שם הם פשוטים ודברים וכו׳ גרופה
 שאסור כל וצ״ל זה הוא שבוש לי כמדומה א״א
 אחרת בדרך רביע דברי ז״ל הרב הבין .ע״כ
 שתקן- בדבריו עוד והתמה .כמ״ש אלא ואינו

 צורך ומה במקולקל דעתו לפי אפילו הדבר
 והלא בחזרה אסור בשהייה שהאסור לכתוב

א :הוא ק״ו הו  .וכו׳ הקדרה הניח שלא ו
 (שם מימרא פסק ז״ל רביע בדברי הנמצא לפי

 אלא שנו לא תדאי רב דאמר כפשטה ל״ח:)
 אסור קרקע גבי על הניחן אבל בידו שעודן

 .להחזיר דעהו לאין להחזיר דעתו בין הלק ולא
 ^ישנא עוד שפסקו ראיתי הגאונים לכל אבל
שאפי׳ להחמיר הכי בתר דאיתמר דהתס קמא
 ואין אסור לר.חזיר דעתו אין אס בידו עודן

 האחרונים סמכו עליהם אבל הכרח ז״ל בדבריהם
 לעולם בישולו לשליש הגיע לא שאם ודע .ז״ל

 בשבת לכתחלה לבשל הותר שלא להחזיר אסור
 ז״ל והרשב״א הרמב״ן כתבו וכן וקסום בגרוף
אין :הוא ופשוט  פירוש . לתנור לא מהזירין ו

 חי אבר בתוכו השליך או לו ורע ומצטמק צרכו כל שבשל בתבשיל אפילו הם רבינו דברי
 שאסור לדעתו נתבאר כבר לו ויפה כמצטמק דאי להחזירו ואסור בתנור לשהותו שמותר
 ולטפח להחזיר.לתנור שאסרו ז״ל והרפב״א הרמב״ן דעת וזה להחזירו וכ״ש לשהותו אפילו

כל : ההלכות דעת וזה וקסום בצרוף אפילו ועצים בגפת שהסיקוהו  עליו מהזירין שאין ו
 כופחאע״פ בסמיכת ואמרו ז״ל מפרשים קצת עליו נחלקו בזה בשבת. עליו סומכין אין

 בגרוף סמיכה אסרו ולא וקסום גרוף שהוא כל לו לסמוך מותר ועצים בגפת שהסיקוהו
:ז״ל הישי״א דעת וזה בלבד בתנור אלא וקטום

א ר י סו  כמבשל חייב שהמגיס פ״ט •תבאר .האש על והיא לקדרה מגרפה להכניס א
ב(דף ביום היא וברייתא  קצת דעת אכתוב ושם יין כדי המביא פ׳ ל״ד) טו

 שאמרו ממה זה כתב שרבינו נראה וכאן ראשונה בהגשה אלא אמרו שלא ז״ל מפרשים
 צרכו כל במבושל אמורין רביע דברי שאין ונ״ל .מגיס ודילמא ב׳) י״ח (שבת פ״ק סוף

 לגזור אין שכן כיון פ״ט שיתבאר כמו פטור ומבשלן האש ע״ג מחזירן אפילו ודאי דהתם
 א״א ובהשגות .פ״ט שכתב ז״ל לדעתו לחוש יש ודאי מבושל באינו אבל מגרפה בהכנסת

 כתבתי שנ״ל ומה .עכ״ל במגרפה הקדרה מן אפילו להוציא שאסור מדותיו על הפריז
 אסור חיוב בהגסה שיש וכל מוהר המגרפה הכנסת חיוב ממש בהגסה שאין שכל והוא

ר :בזה עוד אכתוב ובפ״ט להכניסה ת מו :טומנין במה פ' סוף ירושלמי כו׳. מכירה להחזיר ו
לא

 מה אבל מלתא תליא קרקע ע״ג דבהנחה משמע קרקע ע״ג הקדירה הניח שלא והוא
 שלא אע"פ בידו דכשאינן דמשמע מוהר בידו ועודן אמרו ששם מפני בגמרא ששאלו
 אפשר או . בידו אינן למעוטי אלא קרקע ע״ג הניחן נקט ולא אסור ע״גקרקע הניחן
 נסתפק כן ומפני ליה קרי בידו עודן קרקע גבי על שאינן כל אלא דוקא לאו בידו דעודן
לא ולכן כלל בלשון לטעות אין וכו׳ הניחו שלא והוא שכתב רבינו אבל בגמרא השואל

: לפרש הוצרך
א ר ' סו  שאמרו ממה כן לו ויצא משנה מגיד בעל הרב כתב . וכו׳ מגריפה להכניס א

 רבינו בדברי הימה שיש ובאמת . וכו׳ מגיס שמא וניחוש י״ח) (דף בגמרא
 שיהיה רבינו הצריך אמאי האש מעל בעקורה אפילו מגיס ודילמא דגזרו מאי דבגמרא דכיון

 בעל והרב . חטאת חייב בעקירה אפילו דבמגיס משמע הגמרא מקושיית דהא האש על
דמה ונראה . אסור המגריפה בהכנסת חייב דבמגיס היכא דכל כתב ז״ל משנה מגיד

שאמרו
מייימודות ■הגהות

 אסור שבת בערב דאפילו וכתב תנן יחזיר . דלא כלישנא התרומה בספר פסק וכן [ג]
 ער ומרקאמר צונן היה אם חשיבה קורם להתהמם יכול שהיה ביום שהות אין אם להחזיר
 כימרא מדקאמר וכן עריין לגרוןז בירו שיש משמע גורף א״כ אלא קאמר ולא שיגרוף
 [כתב י•׳' : ע״כ עכ״ל בע״ש פלוגתייהו דעיקר משמע בשבת אפי׳ היינו מחזיר האומר לרברי
 שפינהו או מטה ע״ג שהניחה או במקל שתלאה אלא קרקע ע״ג הניחה לא ואפי׳ שם הטור

 חללה שעל כסוי על או שפתה על רוקא כתב .להחזיר שמותר ובמ״ש אסור למיחם ממיחם
 אסור קרקע ע״ג הניחה לא אפי' להחזירה ברעתו היה ואפי',,.לא אסור הללה לתוך אבל
וכספר .ע״ש מותר נמי קרקע ע״ו. אפי׳ דאמר בתראה ולאכלישנא תדאי כר׳ [ד] s ע״כ]

 כשצולין כן אם שיחיה רבינו מורי וז׳ל המיקל אחר הלך סופרים ובשל כתב התרומה
 ועורו משם אותו ונטל תתקרר שלא כדי התנור על שמשימין פשטיר״א• או בתנור תפוחים

 אחד משילין בפרק [ה) ע״ב: ברכו, קודם וקטום נרוף שיהא ובלבד להחזירו מותר בידו
 וסתם וז׳יל התרומה אספר פליג [ו] :ע״כ ,כו׳ בקדירה מניס ואחד כו' האור את נותן

 התבשיל מן וליקח לגלותן מותר צרכן כל שמבושלת השמשות בין שטומנין קרירות
 הסדינין נוטל טומנין במה פרק כדתניא עליו כסוי להוסיף נם ולכסותן ולחזור משתחשך

 כיון לכסות מותר נתגלה תנן וכן השמשות בין כבר מכוסה שהיה כיון הנלופקרין ומניח
;הטמנה לתחלת דרסי לכפותו אפור ממילא אפילו מבע״י נתגלה אבל מבע״י כסהו שכבר



19 ימשנה כסף שבת הלכות זמנים. משנה מגיד
ב א י כו׳. וחורמוםין עססיוח קדרה אדם ימלא ל  הבגדים שממם הצונעים כדיך ע5ו5 והוא מגיס והלא לפרש ונראה וצ״ע. מנים דילמא גזרו קדרה חמלאאשה לא ס״ק ברייחא ו

:מכ״ל ,מגיס ולא דעתיה מסח מייתא קדרה כיון וי״ל הצביעה לקלוס נהחום ימלא לא בו כיוצא משיכה עם ע״ש החנור לפוך וחניח והורמוסין עססיוח
בשם ה״ה כתבו הרמ״ך בו שפירש מה .וכו׳ עססיות קדרה אדם ימלא לא יב בכדי אסורין שבה למוצאי כן עשו ואם משיכה עם ע״ש התנור לסוך וינימנה מים של מבית

; אחרים כל בשל שלא תבשיל כדין ודינן הבשול קלי שהן מפני באלו שהפעם רבינו ופירש .ע״כ שיעשו
 דה״ה המר דוקא דלאו למד אתה ומכאן , צרכו

 הצד על אלא עליהם משהין שאין וכוסה כירה
 ואחרים .צרכו כל בשל שלא מבשיל שמשהין

 והסורמוסין בעסשיות איסור שהפעם פירשו
 היום ואין הרבה בשול צריכין שהן מפני

 במוצאי לאוכלם רוצה והוא להם די והלילה
 כדי בשבח בהם יחסה שמא לחוש ויש שבת

 הפעם וזהו מיד שבת למוצאי לו מוכנים שיהיו
 כדי שבת למוצאי ממין שיהיו שרוצה בנחתום

 :דבריהם ע"כ נמסום שהזכירו וזהו בהן ללוש
 ושהה יום מבעוד בשר לתוכו שנתן תנור יג

 הוא זה דין פירוש .וכו׳ בשבת אותו
 ואין ז״ל כתבו וכן ובצלי חי כשהבשר אפילו
 שבחמימוס רבינו שהזכיר הפעם מפני לחסוי לחוש

 בגמ׳(שבת הבשר מיני וחלוק .להם די התנור
 לא בין שריק בין דגדיא דאמרי איכא ב׳) יח

 דמי שפיר ושריק נמי דברחא דמי שפיר שריק
 ירמיה רב שרי אשי רב שריק ולא וברהא

 בפיפ מוח התנור פי שריק ופירוש אסר מדיפתי
 ואיכא אשי כרב רבוואתא פסקי קא ובהלכות

 ירמיה כר׳ נמי ואנן ירמיה כר׳ דפסק מאן
 עז בשר רבינו וכתב ,היש ברחא ופירוש .ס״ל

: הוא שכ״ש לפי שור של או
 (שם משנה .וכו׳ אונין נוחנין זה ומפני יד

 מתנין אין אומרין ב״ש ב׳) י״ז
 שיהבילו כדי אלא התנור בתוך פשתן של אונין
 .הפרק בראש זה דין נזכר וכבר מתירים וב״ה

 יפסיד גילהו שאם רבינו כאן שכתב והפעם
:בגמ׳ מבואר

 א') (כ׳ שם התנור לתוך שלם גדי נתן טו
 עם להמר הפסח את משלשלים בגמ׳

 הא והקשו הם זריזין חבורה דבני משום משיכה
 לא בין שריק בין גדיא מר והאמר לא הכי לאו

 לא הכא מינתח החם ותירצו דמי שפיר שריק
ט׳ לשלשל ומומר .ע״כ מינתח  הזכרתי כבר ו

:בסמוך זה
ן טן  משנה .וכו׳ וביצה בצל בשר צולין אי

 זה דין ופירוש ב׳) (י״פ שם כלשונה
 גוף על מונח עצמו וכשהבשר בשר בכל הוא
 בגמ׳ שם מפורש לאכילה ראוי שהוא וכל האש

 נראה פ״מ רבינו ומדברי דרוסאי בן כמאכל
 :בישול שליש ז״ל פירש״י אבל בשול מצי שהוא

פני מ  בגמרא .וכו׳ תחת מוגמר ממחין זה ו
 מחתי לא וגפרית מוגמר י״ח:) (שם

 : קופרא בהו סליק בהו מחתי ואי בהו
ך כ פי  צמר שם זה גם .ונו׳ צמר מתנין אין ל

.עקורה ביורה יחתה שמא ליגזר ליורה

ץ ן ט  הוא הרמ״ך כתב .וכו׳ בשר צולין אי
א ל ה י נ י מ ט ה מ ר י כ י :ל א י א ל ל מ ס »י ד - א , ף ף הגמרא והניח הירושלמי בדק־ ק

ם של ת הב או ן ותורמום  המם ליה משני ולא צולין דאין מהא ליה ומייתי ער^ התנור לתוך ויתן מ
 הסיר צלי לצלות שהתיר מי אלמא יחרוך יחסה אם את בהן כיוצא וכל שאלו אותן. וישהה חשיכה עם שבת

קדרה ואסר צלי התיר והוא הקדרה לשהות ^ל בשל שלא כתבשיל עיקר כל בשלו שלא פי על

ה בישול צריכים שאינו מפני הן צרכו  עליה! ידעי״• הרנ
 ואם . בתנור לשהותן אטור ולפיכך .לאלתר לאוכלן

 :שיעשו בכדי וימתין שבת מוצאי עד אסורין ושהה עבר
 אותו ושהה יום ימבעוד בשר לתוכו שנתן תנור יג

] גדי בשר אם בשבת  יחתה שאם מותר. בו וכיוצא הוא [ז
סיוע זה וכל לקמן רבא צוליןכדמונח דאין מהא האש המימות אלא צריך שאינו הבשר יתחרך כגחלים

 נופיה דרב לדבריו סיוע להביא יש מ״מ הם אחד
 דרוסאי בן כמאכל בצלי לשהות הסיר דאסר
 שיצולו כדי כמה רב אמר אלעאי א״ר דהכי

 מוכית לא אמאי נמי וצ״ע דרוסאי בן כמאכל
משהין לשמת אבל תנן להחזיר דמתר׳ כירה פ׳

:עכ״ל לדבריו
ן יח  חשיכה עם בתנור הפת את מתנין אי

 כר״א פסק שרבינו ה״ה כסב .וכו׳ י
 איכא כר״א דלא פסק המשנה שבפי׳ ואעפ״י
בנסחאותינו יש פ״ס זה ולפי . דהדרביה למימר

ד. ב  שמא אםור הוא שור בשר או עז בשר ואם בל
מותר. בטיט התנור פי טח ואם .לבשלו בגחלים יחתה
 ויתקשה הרוח תכנם ולחתות התנור לפתוח בא שאם

ד ♦ הבשר ויפסיד התנור ויצטנן ויפסד הבשר כל וכן י
- י. י י פניה שיקרמו כדי בהם שכתוב בספרירבינו .״!יי י :המודבקים להגיה וצריך בתמר מודבקים שאינם שמא עלו ן גוזר אן אותו מפסדת שהרוח דבר

ב התנור לתוך פשתן של אונין נותנין זה ומפני .ויחתה ת  גופיה איהו דהא זה הוא תימה הרמ׳ך כ
ו t יפסדו גלהו שאם חשיבה עם צרכו כל בשל שלא תבשיל דכל לעיל פסק לתוך שלם גדי נתן ט

ר”סאיw לשהיהי ואסור שור כבשר או עז כבשר הוא הרי התנור °ג ^ ל ^q’̂ר’ ולא ב ד ל ס ^”3̂
מזון לרדות חכמים ונשהפירו אסור המפרשים ומותר התנור. טח א״ב אלא בגחלים יחתה שמא

עשה שלא למי אס כי התירו לא סעודות ג' טח שאיני יאע״פ חשיבה עם לתניר הפסח כבש לשלשל
שחשכה קודם הפת פני שקרמו כגון בשהיה איסור ̂צולין אץ טץ : P זריזים חבורה שבני מפני

ח] ] האש גבי על וביצה ובצל [ פ :עכ״ל מאליו הנכרי אותו שיצילי ביי אלא [
במה p אחר נשארו ואם .לאכילה ראויין ויהיו יום מבעוד [י]
 יחרוך יחתה שאם לו ורע כמצטמק שהן מפני מותר הרבה שיצולו עד בשבת האש על

 יחתה שאם חשיבה עם הכלים תחת מוגמר מניחין זה יומפני . הם האש גוף שעל אותן
 אינו זה בענין אוסרץ שאנו דבר שכל למדת הא ין : הכלים ויעשן המוגמר ישרף בנחלים

 צמר נותנין אין לפיכך בגחלים. יחתה שמא גזירה אלא בשבת נעשה שהוא משום אסור
 בטיט טוח פיה שיהיה והוא .בנחלים יחתה שמא האש מעל עקורה היתה א״כ אלא ליורה
ח .*משחשיכה בה ינים שמא  על חררה ולא חשיבה עם בתנור הפת את נותנין י־אין י

] אלא הנהלים גבי כ  אחרי נשארו ואם .באש או בתנור מודבקים שהם פניה שיקרמו כדי [
 וחשכה לחשיבה סמוך נתן ואם .אותן יפסיד יחתה שאם מותר אפייתן שיגמור עד כן

.שיעשו בכדי וימתין שבת מוצאי עד מהן לאכול אסור במזיד אם .פניה קרמו לא ועדין
לא רודה וכשהוא .שבת של סעודות שלש מזון ממנה לרדות לו מותר בשוגג ואם

ירדה
ג( רנג סימן עור ד : שם וה גם ג :סס לאוין סמ׳ג רנד סי׳ מור כ : איפכא ומעמיס רנט סי׳ מור א מ׳ רנד סימן מור ד. :סה ץ16ס

: כס לאוץ סמ׳ג
:ומוחה עקורה ביורה מגיס ודלמא

ן יח  שיקרום כדי אומר אליעזר ר׳ פניה שיקרמו כדי אלא ־גחלים ע״ג חררה ולא חשיכה עם בתנור פת נותנין ואין כלשונו י״ס:) (שם משנה . וכו׳ בתנור הפת את נותנים אי
 המדובקים פנים שיקרמו פדי אומר אליעזר ר׳ דתניא ח״ש אור לגבי דהאיך תחתון דלמא או תנור לגבי דהאיך תחתון להו איבעיא כ') (דף ובגמרא שלה התחתון

ם ;כמוהו שהלכה נראה כונתו היא מה בגמרא ששאלו מפני או ת״ק דברי מפרש שהוא שסובר מפני אס אליעזר כר׳ פסק ורבינו בתנור. א במזיד אם וכו׳ למשיכה סמוך נתן ו
וכו׳

משנה לחם
 צביעה משום דפעמא וכיון החוס׳ שם כמ״ש צובע משום הוא מגיס ודילמא בגמרא שאמרו
 ע״גהאש. שיהא בעינן אז בישול משוס הוא כשהפעם אבל הךפעמא איכא בעקירה אפילו

הגסה לידי דאתי משוס גזרו בגמרא דהתס היכי דכי משום כאן המגיד הרב שאמר ומה
:בה שמגיס מפני שכתב וזהו הגסה לידי דאתי דאפשר משוס יכניס לא רבינו כסב נמי הכא
ץ ן ט דשרי אשי ולרב בחרא ללישנא אמרו י״ח:) (דף בגמרא . וכו׳ בשר צולין אי

להבברהא אוקמינן דאסר ירמיה דלר׳ כלומר וכו׳ ובצל בשר צולין אין והתנן
 אלא ליהא דינא הך ירמיה לר׳ פסקינן דאגן דכיון לתמוה יש לכאורה וא״כ שריק. ולא

 דמשמע הנה בשר בכל זה דין כתב ואיך מותר השאר בכל אבל שריק ולא בברמא
ומפני בשר בכל איירי דמסני׳ ז״ל דדעחו ונראה . עזיא בשר בין גדיא בשר בין כונתו

 הך דגמרא ולמסקנא אשי רב לדעה בגמרא שתירצו וכמו גזרו אגומרי בשרא שהוא
 אלא שריק ולא בברחא איירי דמתני׳ לומר הברא דאין ירמיה לר׳ סליק נמי תימצא

:שאני אגומרי דבשרא ופעמא איירי בשר בכל
ן ירן  אמרו כ׳) (דף השבת יציאות בפ׳ • וכו׳ חשיכה עם בתנור הפח אח נותנין אי

 בגמרא שאלו לא זה דעל לחררה קחי באש או רבינו שאמר ומה וכו׳. להו איבעיא
וכו׳ האיך או תנור דגבי האיך תחמון למימר איכא שאלו בתנור פת לגבי דוקא אלא

: פשוט והוא
ט׳ לחשיכה סמוך נתן ואם ט׳ הברייתא מן ונלמד הוא פשוס ה״ה כתב ,ו  עססיזת גבי ו

ט׳ ותורמוסין דהיה שיעשו בכדי לערב אסור במזיד דהתם לומר רוצה .הוא וק״ו ו
ראוי

עוז מגדל
כל וסרק שם . בזה וכיוצא עד מומר בשוגג ואם ;י״ע) (דף דשבת פ׳ק .שיעשה בכדי עד תנור

:קי׳ז) כחגי(דף

מיימוניות הגהות
 השפוד עם להניח מותר בשר או העוף נתחי אבל וטלה עוף דין כתב תתרומה בספר [ז]

 דשרי אשי כרב דרוסאי בן כמאכל שאינו אע״ם לחשיבה סמוך גחלים בו שיש מכוסה בתנור
 המחבר וכרבינו דרוסאי בן כמאכל להיות צריך לגחלים סמוך לתנור חוץ אבל כשיל ולא בשיל
 שריק ולא בברחא כ׳א דפליג דאמרי איכא ולפי בתני דאסר מדיפתי ירמיה כרבי ודלא אשי כרב והיינו דוקא שריק אי ודברחא שרי שריק לא אפילו דגדיא והמצות התרומה ספר פסק
 להטמינם משחשיכה אסור אמנם היין לאוכלן ראויין דאין לאלו דמו ולא היין כשהן דנאכלות כיון לחשיבה סמוך אפילו להטמין מותרות חיות סירות אבל [ח] :ע״ב ,ירמיה כר׳ זה פסק הוי
 האש אצל חפותים ליתן שאסור וכ״ש בשבת כמבשל הו״ל כשבת כסוי דחוספת דרוסאי כן כמאכל שהתכשיל אע״פ צרבה כל מבושלת שאינה קדרה על אפילו עליהם כיסוי להוסיף ולא

 שיקרמו כדי לתת צריך נמי פלדו״ן או ופשטי״ר [כ] ;ע״ב ,בגמרא ע״ש דרוסאי בן במאכל [י] ׳. ע״כ ,אגומרי ככישרא [ם] !ע״כ התרומה, ספר צינתן להפיג כדי אלא המים ולא לצלותן
נ ע״כ ,הימנה נמשבין חוטין אין אותה כשפורסין היינו פניה שהקדמת התוספות כתבו התודה פרק ובמנחות דרוסאי כן כמאכל שבתוכו מה ויאפה ותחתון עליון פניה



משנה rm גד פיק שבת הלכות זמנים. משני׳ טף20
דס דברים במה כ מו / במקדש אבל בגבולין א ו נ . רני מסיים כ׳) דף (שבח במשנה ו כו׳ וחורמוסץ עססיוס גני למעלה מזכרח הכרייסא מן ולמד הוא אשומ המזיד דין ו

. וק״ו דרבי לסברי משמע ירוחם והטורורבינו שהן. כל בחמין אף אומר יהודה א עליה וקדש בחמר סח שכס קי״ז:) (שבח כחבי סרקכל ברייחא השוגג ודין מ
לא רודה וכשהוא לכם והלילו בואו לאחרים ואומר סעודות שלש מזון מהן מציל היום שהשמיטו מאסר רביט אבל מודהלו וח״ק קאמר לטעמיה אלא מ״ק על מולק אינו יהודה

\ והלכה אחי דלאפלוגי דסבר משמע ק: ח״ :בסכין אלא במרדה ירדה כ
ש א 1*3  כגון .וכו׳ בהם סמן שאס דברים י

מ״ז:) (שבח בגמרא . הגפת
 דשומשמין אבל הנן זיתים של גפת לן איבעיא

 ח״ש דזיהים ונ״ש חק דשומשמין דילמא או ש״ד
 להניחה אסור בה שטמן קופה זירא רבי דאמר

 לעולם חנן זיהים של ש״מ זיתים של גפת על
 אסור נמי דשומשמין הטמנה לענין לך אימא
 דשומשמין הבלא מסקי דזיחים אסוקיהבלא לעמן

עיין הבלא מסקי לא  וכיון איפשיסא לא ^ונ
 .לקולא בה למינקס ה״ל הוא דרבנן דמידי
 לה דנקיס משמע הילק ולא דבריו שסתם ורביט

 שטעמו ואפשר . עליו לתמוה ויש לחומרא
 בלעולם אלא דילמא בדרך לה דחי דלא משום
^ הכי דמילתא דקושטא משמע לך אימא  אי איתי

 חורה איסור לידי לבא קרוב שמא מפט נמי
 כירה בס׳ הר״ן שכחב וכמו בספיקו החמירו.

ח גבי  בידו ועודה קרקע גבי על קדרה מי
: להחזיר שלא ודעתו

ר ת מו ו

רביעי פרק

«׳ דבר מכל מדורה אדם עושה יט .ו
 (שם מדליקין במה פרק ברייתא

 אבל בשבת מדליקין אין שאמרו אלו כל כ״א)
ך :וכו׳ מדורה מהן עושין רי צ  רוב שידליק ו

 מאחיזין י״ס.כ׳) (שם במשנה וכו׳. המדורה
 כדי ובגנולין המוקד בית במדורת האור את

 כדי חייא רבי חני ובגמרא ברובן האור שתאחז
 ואם שכתב ומה .מאליה עולה שלהבת ,שתהא

 דעססיות הברייתא מכס הוא וכו׳ הדליק לא
 שמא לחוש יש שיהנה בעוד שבכאן זה וכ״ש

ם :יחסה א  מסקנא וכו׳. יחידי ען הדליק ו
:דגמרא

א כ ״ ד  משנה .וכו׳ במקדש אבל בגמלין כ
 כהטם ובגמרא למעלה כחובה
:הס זריזים

ה כא ת י ט׳ קנים של מדורה ה  (דף שם .ו
 רוב צריכין קנים ר״ה אמר כ׳)

 נחנן רוב צריכין גרעינין רוב צריכין אין אגדן
 הסדא רב לה מתקיף רוב צריכין אין בחותלות

 רב אסר נמי אסמר מסחברא אפכא אדרבא
 ע״כ רוב צריכות שאגדן קנים רב אמר כהנא

 ולפיכך ספרים וקצת הגאונים גרסת לסי בגמרא
ט פסק בי  סלים חומלות ופירוש .חסדא כרב י

:מלולבין שעושין
ת כב ר דו  חני שם .וכו׳ גפריח או זפת מ

 אין מדורות ארבע יוסף רב
ושל

 בסכין אלא בחול עושה שהוא בדרך י במרדה ירדה
 דבר מכל מדורה אדם *•עושה יט :בה וכיוצא
 ומדליקה מנורה גבי על בין קרקע גבי על בין שירצה
שבת. כנגדה מתחמם או לאורה ומשתמש יום מבעוד ב
 עד חשיכה קודם המדורה [ל] רוב שידליק וצריך

 לא ואם .השבת קודם מאליה עולה שלהבת שתהא
 יחתה שמא גזירה בשבת בה ליהנות אםור רובה הדליק

 הדליק ואם .השלהבת שתעלה כדי העצים ויניד בה
] רוב להדליק צריך יחידי עץ מ  מבעוד היקפו ורוב עביו [
 במקדש אבל בגבולין אמורים דברים במה כ ♦ יום

 עם המוקד בית במדורת בעצים האור את מאחיזין
 זריזין שהכהנים בגחלים יחתה שמא חוששין ואין חשיכה

א :הן  אינו [נ] גרעינין של או קגים של מדורה היתה כ
 האש\קודם בהן שהתחיל כיון אלא הרוב להדליק צריך

ה. להשתמש מותר השבת  גלחתות.ולפיכך צריך ואיגו במהרה בהן נתלית שהאש מפני ב
 שלהבת בהן שתעלה וצריך כעצים הן הרי כחותלות הגרעינין הניה או הקנים אגד אם

שבת: קודם מאליה ב ה  קירה של או רבב של או גפרית של או זפת של מדורה כ
ס] רובה להדליק צריך אינו גבבא של או קש של או מדלקת שהאש מפני השבת קודם [

:במהרה אותם
 רבב של גפרית ושל זפת של רוב צריטח

גבבא. ושל קש של ף6 תנא במתנימא קירה
:שומן רבב ופי׳

ש א ̂נר*אלו ^ כגי! האש» כעין בבישולו ומוםיפין מתחמם הוא התבשיל בהן טמן שאם לדברים י  כלר7££^”?ינלי
p שיהיה צד זה באי ואפילו לחים ששלשתן בזמן ועשבים ומוכין זגין או וחול וסיד ומלח וזבל הגפת i דעת‘ וכן ז״ל כתבו 

 טומנין(שבת במה פרק משנה אלו ודינץ רבינו התבשיל בהן טמן שאם דברים ויש הבל. המוסיף דבר נקראין אלו ודברים .עצמן מחמת
ן כגון .מלהצטנן אותו מונעין אלא בישול לו מוסיפין ואינן בלבד בחמימותו ישאר י ג ת לא טומנין אק Of״״ דף ז פ ט׳ בזבל ולא מ  ו

גי ושלחין חרשים ונםורת הפשתן ונעורת יונה וכנפי ופירות וכסות יבשין ועשבים ומוכין ש IT למין שהן מן1ב ו ב י ^ נ י ו 4ט  ’כ7
 איבעיא ובגמ׳ תבן נזכר לא רבינו ספרי ובקצת המוסיף בדבר שטומנין היה הדין מן ב :הבל מוסיף שאינו דבר נקראין אלו ודברים צמר.
שבת. טמון התבשיל וישאר יום מבעוד הבל  דבל מחמת דילמא או עצמן מחמת לחין להו אבל . בשבת האש גבי על משהין שהרי ב

שטז הקדרה תרתיח שסא גזירה יום סבעוד הכל המוסיף בדבר לועזסין חכמיס אסרו ב
וכל ד״א מחמת בשלחין ממממין הם שיותר ויצטרך

גפת ופירש בהפך פירש ז״ל ורש״י שאסור שכן :פה צאוין סמ׳ג רנז סימן א׳ח עור ג :ע״ש איפנא פסק העור ג :שם פמ״ג מח פימן עור א
ב, של פסולת זגין ,הבד בית של פסולת ק י

ש :ז״ל רש״י לשון צמר וחלישי גפן צמר כגון רך דבר כל מוכין ט׳ בהם ממן שאם דברים וי  יהודה רבי מרשים של ובנסורת וכו׳ ובפירוס בכסוס טומנין מ״ח) דף (שם משנה .ו
זי אותן ומטלטליו בשלחץ טומנין בגסה ומחיר בדקה אוסר  ;מ״ו פרק יתבאר צמר וגיזי השלחין טלטול ודין יהודה כר׳ דלא משנה כסתם רבינו ופסק .אותן מטלטלין ואין צמר מי

 מבעוד ואפילו הבל המוסיף כדבר עומנין אין אמרו מה מפני רבא אמר ז״ל הגאונים כגרסת ל״ד) מדליקין(שם במה פרק סוף מימרא .וכו׳ המוסיף בדבר שטומנין היה הדין מן ב
 מוסיף שאינו בדבר טומנין אין אמרו מה מפני רבא ואמר ק רותחות השמשות בין קדרות סתם ליה אמר ליגזר נסי השמשות בין הכי אי אביי א״ל ירתיח שמא גזירה יום

 כוונת היא וזו דבר בכל טומנים השמשות שבין להם היה שידוע רביט ופירש .ז״ל גרסתם ע״כ בגחלים יחתה שמא גזירה א״ל ויטמין אביי א״ל ברמן יטמין שמא גזירה משחשיכה הבל
אמר יום שסבעוד מתקבל דבר זה שאין ז״ל האחרונים כל עליו השיבו וכבר הגאונים כדברי בביאור בחשובה הרי״ף וכ״כ החמין אס טומנין משיכה אינה ספק משיכה ספק שאמרה המשנה

ונין
משנה לחם

 דמחטסץ ונראה ז״ל. הרא״ש שפסק כמו לקולא לפסוק לו והיה מנהגו הפך דרבנן הרב כתב דהרי מהרה יתבשלו ולא מי דחבשיל דומיא חיים שהם כיון להמיר התם ראוי
: הרבה בישול צריכים שהם ז״ל אחרים בשם לעיל המגיד

ד ״ ט׳ וזבל הגפת א פ  אבל [חנן זיתים של גפת לן איבעיא מ״ז) (דף בגמרא . ו
דזיהים] שכן וכל [חנן שומשמין של דילמא או דמי] שסיר בשומשמין

 לפסוק לו שהיה ותימה אסור. נפח דבכל דס״ל משמע מלק דלא ויבינו אפשיטא ולא
 בשבת אפי׳ הבל המוסיף בדבר להטמין מוהר התורה דמן מדרבק דהוא כיון לקולא

 ספני כן דפוסק ונראה לעיל. כירה גבי דשכחעל דומיא המשנה בפירוש רביט שכחב כמו
ט׳ בשומשמין הטמנה לך אימא לעולם אסר דבגמרא  משום דחיה בדרך דאיסמר ואע״ג ו

 :מחני סממא דמתניהין ועוד כן לפסוק לרביט ליה משמע וכו׳ לעולם דאמרו
ו ל פי א ט איבעיא מ״ס) (דף שם . עצמן מחמת ו  מחמס למין או עצמן מחמת לחין ל

 מחמס מלחין ספי למיסר לן איה אחר דבר מחמס דלמין רביט ופי׳ אחר, דבר
ק לאאיפשיטאאיך בעיא דהך מאמר רביט בדברי סימה ויש עצמן, מ במידי לחומרא נ

עוז מגדל
:כ׳) (דף דשנה פ׳ק .הפ׳ סוף עד אדם עושה

:ל׳ד) ג״מ(דף ס׳ רוסחין עד הדין מן :מ׳ז) עומנין(דף גמה פ׳ מוסיף. עד עמן שאם דברים יש פ״ד

 אסור עצמן מחמת למין לו אמר דכי רבינו לדעת וא״ת גוונא. בכל לחין ליה משמע
 מוכין במחניסין מדהזכירו בעיא הך לפשוט בגמרא רצו איך אחר דבר מחמת שכן כל

 ואסור אחר דבר מחמס להו לאשטחי אפשר הא לה משכחת היכי עצמן מחמס לחין
 דבר מחמת ולא עצמן מחמת לחין למיסר לן דאית אמריק דכי ז״ל לרש״י אבל .מכ׳׳ש
 וכי קחני דומיא דמסטחין משוס הבעיא לפשוט דרצה לומר ונראה .שפיר אתי אחר
 דוקא אמריני נמי הכי אפשר אי עצמן דמחמת אחר דבר מחמת דוקא דמוכין היכי

ק: מחמת ולא ד״א מחמס צ ע
 לקמן רבינו כתב הא הוי מאי אותן יכסה כי וא״ס .וכו׳ שטומנים היה הדין p ב

 מחמס שנתגלו ועוד מוסיף שאינו בדבר דוקא היינו וי״ל .לכסותן מוהר דבשנחגלו
 מפני חכמים דגזרו הבל המוסיף כדבר שהוא ועוד אסור גילם בעצמו כשהוא אבל עצמן

: אסור המשנה בפירוש ז״ל הרמב״ס שכתב כמו האש על להרחיחה יבא שלא
וכן

מייימוגיות הגהות
 ן ע״ג ,ע״ש ואחד אחד בל דוב דאמד נדב ודלא לשמואל לסיועי חייא ד' בדקתגי פ״ק [ל]
 ודלא חונא ברב [ג] :ושמואל ברב היקפו ורוב עוביו רוב בעינן הילבתא ר״פ אמר [מ]
,חסדא ברב בחותלות שנותנין בגרעינין דאמר בהנא ברב ודלא איפכא דאמר חסדא ברב

 ולא שקיפלה הבנד פתילת דאמר עקיבא ברבי דהילבתא חרא האור. בה ויאחה מחובחבת שתהיה בדי ולבבותן ולחזור הפתילות להדליק הנשים נהגו בחנם ר״י אומר [ס] ע״ב!
חס גבי בפירקין לקמן דאמר ותו הוא שמותי עליה דסליג אליעזר דרבי כה וטדליקין היא טהורה הבהבה בה להדליק דיבול אלמא עסקינן להבהבד. שצריך בפתילה הבא ■הנר על נ

מהובהבתז שאינה אע״פ


