
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



21 יא משנה פסף ך! ד פרק שבת הלכות זמנים.משנה מגיד

 הראב״ד אירש לפיכך ;מרהיהחן נחו שכבר רוסחות מפרש שהיא ועוד מוהר השמשוח ובין
 ליה בעי קא דרוחח אדעחיה גלי המוסיף בדבר דאסמין ירהיה,דכיון שמא גוירה בהשגוח ו״ל

 הכי אי אביי והקשה .משסשיכה ומרהיחו זמנו אורך ספני רסיחתו דמפסיק וזמנין לאורהא
 אותו רוצה שרותח נראה מלהנומין ששהה שכיון מוסיף שאינו בדבר ליגזור נמי השמשות בין

השמשות בין קדרות סתם ליה אמר .בלילה
 בשבת ויבסה ויחזור הרתיחה שתנוח עד לגלותו ויצטרך י״י״״ז ילא לאיי״א הז רותחוס
אסור שהוא בשבת הבל המוסף בר^^ טומן ונמצא הס ולפיכך מוסיף, שאינו דבר רמן שיקרא

 ה״ה כתב .וכו׳ יונה כנפי ומרס כסות נועל כיצד בשבת הכיסוי להחליף ומותר ד
 חלוף ידי על אלא להוסיף הסירו שלא לפרש בא שרשב״ג רבינו מדברי שנראה

 הכיסוי להחליף לאסור ראוי היה שיותר אפשר דהא הכרע רבינו בדברי שאין נראה ולי וכו׳.
ף [לאסור] שראוי ממה ממנו בעוב ^ והסור הר״ן בדברי שמבואר וכמו כסוי על כסוי ל

 גמוב הכיסוי »חליף4 מותר דנקס ימ5ר וא״כ
 להוסיף דמוסר נשמע ומיניה נקמיה לרבותא ממנו

:כסוי מל כסוי
wajh ! . ^״ . . !1 ו ^ . . . » ? . ! . . . ־. ל' ר מ ת
השמשות בין הבל המוסיף בדבר להטמין מותר לפיכך משחשיכה מוסיף שאינו בדבר בראשונה טרסין
ק יום מבעוד המוסיף בדבר ובשניה ״ ו ? I רותחין אינן שוב שנחו וכיון מבעבוען ונחו רתחו כבר השמשות בין קדרות שסתס גי

 אבל עצמה. בשבת הבל מוסיף שאינו בדבר התבשיל לטמון היה הדין מן וכן ג
 ונמצא אש של ניצוצות בו ויהיה ברמץ יטמין שמא גזירה זה דבר חכמיס אסרו
 מוסיף שאינו בדבר ואפילו בשבת חס דבר להטמין אסרו [א] לפיכך .בגחליס חותה
 לטמון ומותר .חס דבר את לטמון מותר חשיבה אינה ספק חשיבה ספק ד הבל
.צנתן שתפוג כדי או ביותר יצטנן שלא כדי מוסיף שאינו בדבר בשבת הצונן דבר את

ב] ונתגלו שבת מערב שטמנן ייחמין  *ומותר מוסיף. אינו שהרי לכסותן. מותר בשבת [
שבת. הכיסוי להחליף  ומניח יונה כנפי נוטל או יונה כנפי ומניח כסות נוטל כיצד ב

האחר הכלי להטמין מותר אחר לכלי מכלי החמין המים או התבשיל פינה ה * הכסות
חם דבר אלא בשבת להטמין אסרו שלא הצונן. הדבר כמו מוסיף. שאינו בדבר בשבת .................. .............

̂מיחס מניחין :( מותר פינהו אם אבל בו שנתבשל ראשון בכלי שהוא א״ ״״ל ר.גלופקייןאי את ומניח הסדינין את בשבת מיחס ע״ג *
 בשביל לא בבצק פיהם וטח קדרה גבי על ומיחס מיהם ע״ג וקדרה קדרה גבי על וקדרה י?י!

כלי להניח‘ אבל בשבת להטמין אלא אסרו שלא חומם. על שיעמדו בשביל אלא שיוחמו י'״״ ̂ יי״’
 דבר בו שיש כלי איןמניחין אבל מותר. בחמימותן עומדין שיהיו כדי חם כלי גבי על חם

שבת. חום בו מוליך שהרי בשבת חם כלי גבי על צונן ואינו מותר מבערב הגיחו ואם ב
:המוסיף בדבר כטומן

 בגחלת המעורב אפר רמן ופירש ז״ל. רש״י
;ז״ל רש״י עכ״ל

 זה': הזכרתי כבר .וכו׳ היה הדין מן וכן ג
 מותר משיכה אינה ספק משיכה ספק ד

 (שם משנה .חם דבר אס לשסון
ר : כמבסיה ל״ד) דף ת מו  דבר אס לממון ו

 נא) מומנין(שם במה בפ׳ מימרא ,וכו׳ הצונן
מין :שם ג״כ וברייתא .וכו׳ מע״ש שסמק ח

 :לכסותו מוהר ונתגלה כסהו שם משנה
 אע״ס ברייתא .וכו׳ הכסוי להחליף ומותר

 להוסיף בא אס וכו׳ טומנין אין שאמרו
 נומל אומר רשב״ג עושה הוא כיצד ,מוסיף

 ר את
 הגלוכ
רבינו

 . ממנו במוב הכסוי חלוף ידי על אלא להוסיף
 ואחרים אסור. כסוי על כסוי להוסיף אבל

 להסיר כתבו וכן אמרת בדרך ופירשו המירו
:ז״ל והרשב״א הרמב״ן

. התבשיל את פינה ה כו׳  ברייתא באותה ו
 לא אומר רשב״ג היה וכן .שם

 אבל מע״ש שהוחמו מימם באותו אלא אסרו
: מותר למימס ממימם פינה

 ברייתא .וכו׳ מיחס גבי על מיחס מניחין ו
 לגרסת החוש ואל שס כלשונה

 קדרה גבי על מיחס לא אבל שטרסין הספרים
 ז״ל הגאונים גרסת היא וכן מוהר הכל אלא

 של קדרה נמשת של מיחס ופירוש והתוספתא
ל חרס: ב  צונן דבר בו שיש כלי מניחין אין א

 כוזא דאנח גברא ההוא מ״ח) (דף שם .וכו׳
 ליה אמר רבה נזהיה דקומקומא אפומא דמיא

 ליה אמר מיחס ע״ג ממיחם שנא מאי זירא ר׳
 מוליד קא אולודי הכא מוקים קא אוקומי התם
 כ"כ מם היה שהקומקום ז״ל ופירשו .ע״כ

 ולא צונן בו שהיה הכוזא לחמם כדי בו שהיה
, היה מותר כן לא שאם בלבד להפשיר שיעור
אם :רבינו לשון בכאן מורה וכן .כ״ג פרק כמבואר הסדורה נגד אפילו בדבר אפילו אסור היה בשבת ודאי המוסיף בדבר כמומן זה היה שאם פשונו זה .וכו׳ מבערב הניחו ו

:ברור וזה מוסיף באינו אפילו בשבת מם דבר להממין שאסור שנתבאר כמו חס
ה ״ ת א פ מ ל ד  pכג רבינו שכתב ומה .השבת כבוד מפני והוא חובה בשבת נר הדלקת יהודה רב אמר כ״ה:) מדליקין(שבת במה פ׳ מימרא .וכו׳ רשות אינה בשבת נר ה

א: ופשומ חובה הנר הדלקת אבל נמילה שצריך דבר או יום בכל פס לאכול מחוייב שאינו ממנה להמנע שיכול מצוה הנסילה לומר רוצה לאכילה ידים נמילת הו
כו׳. הדלקה קודם לברך וחייב ז״ל: האחרונים כל הסכימו וכן עמרם רב בסדר כתוב כך ו

. שבת של בנר להשתמש מותר ב־ ט׳  ממכה: נר גבי (כ״א:) שם שיש ממימרא ונלמד פשונו וזה הוא רשאי אלא לאורה להשתמש יכול שאינו מנוכה של כנר שאינו פירוש ו
ל ב :זה בפרק לפנינו בארוכה יתבאר זה .וכו׳ גדול עיון צריך 6שהו דבר א

המדליק
משנה

 בזה חשש אין ברמז שינומין למגזר דאיכא אע״ג בשבת למיחם ממימס בדפינה
ט׳ מקיר אקורי דהשסא להרתיח כן אחרי יחסה לא דהא  כן משמע אין אבל ו

ם חותה הוא האפר שמניע דבשעה כתב ששם המשנה בפירוש רבינו מדברי  עמלי
בדרך שם ז״ל רבינו ביאר גזרות והשתי .האפר הנעת בעת כן לעשות דמוכרח משמע

ע״ש: אהרס,
 לדעת הצוק הממנת גזרו לא אמאי תאמר ואם . וכו׳ הצונן דבר את לטמון ומותר ד

 הוא גחלים ט דיש דכיון יטמין לא דודאי וי״ל ברמן יטמין שלא אסו רביט
 אחרי יחתה לא שיטמון ואפילו בלבד צינתו שתפיג אלא דעהו דאין שימם רוצה אי«

p בכך כונתו דאין להרתיח :
משתשקע

עוז מגדל
:מ׳ח) מ׳ז מומנין(דף נמה ס׳ .הפיק סוף מי לטמון ומותר :טרה ס׳ .מם דנר מד הדץ מן וסן

חמישי פרק
טצוח ולא .מדליק אינו רצה ואם מדליק רצה אם רשות אעה בשבת נר’ הדלהת א

 'דים נטילת או חצרות עירובי כגון שיעשנה עד אחריה לרדוף חייב שאינו
שבת. דלוק נר בבתיהן להיות חייבין נשים ואחד אנשים ואחד .חובה * זה אלא לאכילה  ב

 עונג בכלל שזה הנר את ומדליק שמן ולוקח הפתחים על שואל יאכל מה לו אין אפילו
 קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך הדלקה קודם לברך וחייב .שבת

 בדט חייב שהוא הדברים כל על שמברך כדרך שבת. של נר להדליק [א] וצונו במצותיו
עיון צריך הדבר יהא שלא והוא .שגה של בנר ילהשתמש * מותר ב :םופרים מדברי

הרבה
ע/ מח סימן עור ב :סה לאוץ סמ״ג מז סימן עור א :סה לאוץ סמ״ג ערה סי׳ עור ד ל: עשץ סמ״ג רסג סי׳ עור ג :סה לאוץ ס

לחם
כן ו ט׳ התבשיל לממון היה לדין מן ו  בפרק אמרו איך א״כ וא״ת .חכמים גזרו אבל ו

 סיגה אבל מיחס אוחו אלא אסרו לא אומר רשב״ג היה וכן נ״א) (דף טומנין במה
 הטעם ז״ל דלדעתו לה, מרתח קא ארסוחי לי: ממיר אקוריקא השתא למימסמותר ממיחס
 ומאן ברמן יטמין שמא גזירה משוס הוא בשבת הבל מוסיף שאינו בדבר להטמין שאסרו

 שאינו בדבר הטמנה דאיסור דסעמא דסבר ז״ל לרש״י בשלמא ,כאן דרתיחה שמיה דכר
 משום כן לומר דאין טעם לחת הגמרא דרצה ניחא ירתיח שמא גזירה משוס הבל מוסיף

 דרבינוסובר לומר ונראה .כלל זה לטעם מקום כאן אין אבללדידיה וכו׳ אקורי דהשחא
 רבינו שאמר ומה .להרתיח כדי בגחלים יחתה כן דאהרי משום הוא דגזרינן דהטעס

ם חותה ונמצא בגמרא אמרו הכי ומשום להרהיח מחלים יחסה כן שאחרי ר״ל עמלי

מיימוניות הגהות

:כ׳ה) מדליקין(דף גמה פרק .סופריס מדניי מד הדלקת פ״ה
:י׳א) דשנת(דף פ׳ק

.ימה שמא עד להשסמש מותר
 :ע׳׳ב ,וכסתות ברים תוך בשבת שהוציאום לאחר החמין להושיב מוחה היד. מהר״ם [א]

 משתחשך לכסותו מותר יום מבעוד נתגלד. דאפילו ר״י כשם כתב שמשון רבינו [נ]
ב. שתחשך עד לכסותו שלא לדעת יום מבעוד יגלר.ו שלא רק נתגלה לשון כדמשמע ע׳

, , , , , , שבהלכה בהגד.״ה ם״ג לעיל עיין משחשיכה בשנתגלר, אלא התיר לא התרומה בספר אמנם
או בו ולכסותו ויחזור בשבת לנדותו יבול ובן הטור [ז״ל * ע״ב: משחשיבד.״ מכסהו משחשיכה יום מבעוד ישהו י!ע מבעוד נתגלה דנרס הירושלמי מן בםד.״ת כתב וכן ,י״א

:צרכת] כל הקדרה שנתבשלה ובלבד ממנו קר או הראשון מן הם שהשני בין כמקומו אחר וליתן כלו ליטלו אפילו או בשבת עליו להוסיןז :שמור] כנגד ואחת זכור בנגד אחת פתילות שתי לעשות שמכוונין ויש הטור וכתב ,ת״ח בנים ליה הויין כנר הרגיל הונא רב אמר ,כ״ג) (דת [שבת *
נרסינן ירושלמי הרואד. ובפרק .יו״ט של נר להדליק קבט״ו אשר לברך צריך טוב ביום נר המדליק יין כדי המביא פרק בירושלמי איתא וכן נר להדליק נהנו טוב ביום ובן [א]

 רגיל היה משפיר״א שמחה ורבינו .ירצד, אם בחצר ולאכול בבית נר להדליק שמותר זצ״ל רבינו בשם מצאתי .שבת לכבוד אומר כשבת ודבוותיה יו״ט לכבוד נר להדליק
כסוע חנן הדם בכסוי שד,רי טעם ואינו , אחרת להדליק או ולהדליקד, לכבותד, א״צ דלוקד. היתד, שאם והטעם עליו לברך שאין י׳א בטור [שם * :פסחים ערבי בפרק עיין בן לעשות


