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 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
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 חושפת דין פה הזכיר לא רנינו .וכו׳ יום מבפוד להדליק צריך המדליק ג פ״ה
 דמעמא עשור שניחש מהלכות נפ״א ה״ה וכחנ הקדש על מחול י

 דדריש כמאן דהלכה דס״ל לכד יוה״כ לעינוי אלא חורה דבר חופפת ליה דלית משוס
 ליח נמי דמדרננן דוקא לאו שכחכ חורה דדצר לי ומשמע עכ״ל, לדרשאאחרינא לקראי
:להשמיפו ליה הוה דאל״כ חושפח ליה

אסור בראייתו לדמדהאבל■

 יש גם שלשה שיראו עד כוכבים שני משיראו
 שרבא ונראה מכל שהביא הרי״ף על לתמוה

 אמר יהודה שרב וי״ל וצ״ע חולקץ יוחק ור׳
 שיעורא מד ש״מ לתרוייהו אמרה שמואל

:עכ״ל הוא
שפן

ר . וכו׳ החמה משתשקע ד " ״ הי חנ, שצריך דבר אבל . הרבה כ
ot•■ S• מ ’ p m? [ נ עו[ ח הנ ק יטה: שמא נזירה הנר לאור ל מדלי ח  ג

ה. שקיעת קודם יום מבעוד להדליק ייצריך והעליון החמתון שיכשיף עד החמה משתשקע מ  הח
שהן לפי האנשים מן יותר זה דבר ?ןל מצוות ונשים הל״ל יוחק כרבי לפ«ק חלה דאם עוד ולא

 על ואף .הבית במלאבת העסוקות והן בבתים מצויות
 ולומר בך על אותן ולבדוק להזהירן האיש צריך כן פי

 את הדליקו שתחשך קודם שבת ערב ביתו ולאנשי להן
ר.  אין נכנס לא ספק השבת ונכנס חשיבה ספק הנ

 כוכבים שלשה שיראו עד החמה משתשקע ד ז מדליקין
] בינונים ג  הלילה מן ספק היום מן ספק והוא .מקום בכל השמשות בין הנקרא הזמן הוא [

 השמשות בין מלאכה והעושה .בו מדליקין אין ולפיכך .מקום בכל להחמיר בו ודנץ
 גדולים לא אלו וכוכבים .מקום מכל חטאת חייב בשוגג שבת ובמוצאי שבת בערב

^ שאין קטנים ולא ביום הנראים ר  כוכבים שלשה ומשיראו .בינונים אלא בלילה אלא נ
 מדבר אותה עושין אין לשבת בה ישמדליקין פתילה ה :ודא' לילה זה הרי הבינונים אלו

] צמר כגון בו מסכסכת שהאור ד ] הארז וצמר ומשי ושער [ ה  של וםיב נופץ שלא ופשתן [
 נפוצה [י] פשתה כגון .בו נתלית שהאור מדבר אלא .בהן וכיוצא הרכים העץ ומיני דקל

 :הפתילה מן היוצא ברוב שידליק צריך והמדליק .בהן וכיוצא גפן וצמר שש ובגדי
] להעבות אם בו. מדליקין שאין דבר גבי על בו שמדליקין דבר הכורך ו  כדי הפתילה [ז

 : מותר למטה תשתלשל ולא עומדת שתהא כדי הפתילה להקשות ואם .אסור אורה להוסיף
 בליל דולק שיהיה שבת כערב הנר פי על פול של וגרים מלח של גרגיר נוועין ז

 כנגדה להתחמם בין מדורה מהן עושין בשבת בהן מדליקין שאין הפתילות וכל .שבת
ס] אסרו ולא . קרקע גבי על בין מנורה גבי על בין לאורה להשתמש בין לעשותן אלא [

פתילה
: פה לאוין סמ׳ג רפד פימן פור ג :רפא פימן פור א

/ שידליק צריך המדליק ג ט  דרבק בשיעורא לכו קים דלא אחון (ל״ה:)שם מימרא ו
ם שרגא: דקליאדלי^ בריש שמשא אדאינא שי . דבר על מצווח ונ ה ז

ף : הנר הדלקח מהן ואחת וכו׳ מחוח שים עבירוח שלש על ל״א:} במשנה(שם  כן ע״פ א
ט׳ האיש צריך עם שבח ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלפה ל״ד) משנה(שם .ו

ק :חשיכה  ספק (שם) משנה .ט׳ חשיכה ספ
 אח מעשרין אין חשיכה אינה ספק חשיכה
 מדליקין ואין הכלים את מפבילין ואין הודאי

 ומערבין הדמאי את מעשרין אבל הנר אס
:החמין את ועומנין

ע ד ק ש ת ש .וכו׳ שיראו עד החמה מ
 איזהו (ל״ד) שם ברייתא

 ברייתא ועל וכו' החמה משמשקע השמשוח בין
 פסק ורבינו .בפירושה אמוראין מחלוקת זו

הכי(ל״ה:) בחר שם ואמרו בהלכות וכן כרבה
 בין שנים יום אחד כוכב שמואל אמר אר״י

 והרמב״ן ודעשר״ת ודאילילה. שלשה השמשוס
 משחשקע הראשונה הן שקיעות ששתי פירשו ז״ל

 מעל זריחתה ונסתלקה הרקיע מעובי הממה
 מהלך וזהו הרקיע עובי כל מהלכת והיא הארן

 והשקיעה ,צ״ד) בפסהיס(דף כמוזכר מילין ד׳
 שכל השקיעה סוף היא כאן האמורה השנית

 מהלכת אינה ועדין חלונה כנגד שהיא זמן
 מקומה כנגד מאדימין מזרח פני כפה אחורי

 החמה משתשקע כאן שאמרו וזהו ,חמה של
 משקיעת אמרו בפסחים ושם כבר מששקעה

 משהחמה הוא שיום לזה ראיות והביאו הממה
 ובתחלת הזאת השקיעה סוף עד ממנו נעלמת
 שהוא הס וכתבו .נראין הדברים וכן השנית
 תוספת הוא הזה ובזמן ועוד מילין שלשת מהלך
 ולא מוסיף כולו להוסיף רצה הקדש על מחול

 הרשב״א אבל .ז״ל הראשונים בדברי זה נתבאר
 הדבר והניח הירושלמי מן זה על הקשה ז״ל

דנין בצ״ע: . להחמיר בו ו כו'  שם ברייתא ו
ה ל״ד:): (שבח ש עו ה  מימרא וכו׳. מלאכה ו

 השמשות בין בשני מלאכה העושה’ (ל״ה:) שם
ן רש״יז״ל ופירש נפשך. ממה ממאת חייב  טו

להאי לספוקי דליכא השמשות בין כל ליה דעביד ק .
 שעשאה זמן אותו אחר השמשות בבין שבת ובמוצאי השמשות בין בתחלת שבח בכניסת מלאכה עשה אם למעס אלא צא שלא לפירושו פירוש ונ״ל .עכ״ל בסופו ולהאי בחחלתו
 מהלכות שני פרק רבינו בדברי ומבואר שם כנזכר הלילה מן ומקצתו היום מן מקצתו שמא ספק יש,בו השמשות שבין לפי בהכרח חמאת מיחייב לא גונא האי דבכי בכניסה
;כנ״ל מבואר וזה בהכרח חמאת חייב ודאי השמשות בין כל משאה שלא אע״פ ביציאה בין בכניסה בין אחד בזמן שעשאה או ביציאה והקדים בכניסה איחר אצל .כפרה מחוסרי

ם בי כ כו :כלשונה שם מימרא .וכו׳ גדולים כוכבים לא אלו ו
ט׳ לשבת אותה שמדליקין פתילה ה  במשנה מפורשין מהם רצינו שהזכיר ואלו .בהן מסכסכת שהאור מפני מעם בהן'מה מדליקין אין חכמים שאמרו פתילות (כ״א) שם מימרא .ו

: ונתבארו אחר בלשון כ׳:) (שם מ׳ ק ט לי מד ה כו׳. שידליק צריך ו כלשונה: קמא פרק סוף מימרא ו
כו׳. שמדליקין דבר הכורך ו  להעבות להדליק רצינו ופירש מותר להקפות אבל להדליק בד״א בו מדליקין אין בו מדליקין שאין דבר על בו שמדליקין דבר כרך (כ״א) שם ברייתא ו

 הברזל ויצף בשמן המבע ולא צפה הפתילה שתהא כדי ז׳׳ל פירש״י וכן .הפתילה להקשות להקפות .הלשק זה בהלכות כתוב וכן ,אורה להוסיף כדי הפתילה י
:עכ״ל פרזלא וקפא מתרגמיק

כו׳. מלח של גרגיר נותנין ז כל פ״ב: תוספתא ו :(פ״ג) הזכרהיה כבר ברייתא הפתילותוכו׳. ו

משנה לחם למלך משנה
ן דשנת ס׳ק ברייתא .וכו׳ בו שמדליקין דבר הכורך ן פ״ה י י ״ שמיליקיו דני נ י  ז״ל שהוא מפני הוא ה״ה שהביא ז״ל ר״ה דברי .וכו׳ החמה משתשקע ד פ״ה י

שגלגל ר״ל מוזר. ומזל קבוע שגלגל ישראל חכמי כסברת סובר י יי׳ל ה׳ה וכתב מותר. להקפות אבל להדליק בד׳א בו מדליקין אין בו מדליקין
כלילה כד ואחר למערב ממזרה הולך השמש גוף שהוא המזל סבל קבוע הוא לעולם השמש להקשוי* להקפוח הלשון זה נהלכוח וכ״ה אורה להוסיף כדי הפתילה להעבות להדליק מיגו ופירש

r® ®̂’®®®® ”י’f \ ̂ ®?ישראל חכמי סברת היחה וזו מזרח אל השמים אחורי וחוזר למעלה ועולה הרקיע ינקב י י י . V . שלא ״ל1 ופירש׳י שרי להקפות אסור להדליה כיוו אם יו מדליהיו שאיי דיר מל יי שמדליייי ידי■ . ־ j ‘״׳ m u

 אפילו פירש אלפס ורב בשמן תטבע שלא צפה שתהא הפסילה תחת פסול דבר נתן אלא סביביו כרכו
 וכתב .ע'כ וקופה שתהא כדי כפסילה גמי לתת מותר ה1 ומטפס הרא׳ש פירש וכן שרי סגיבה כרכו
 דבריו לפי שהרי חכמתו מגדולת ותמהני .כהיא׳ש ודלא ה׳ה כמו לש׳י דנרי מפרש דהטור הב׳י מרן
 ולהרי׳ף אסור דלרש׳י אורה ולהרבות הפתילה להטבות שכיון היכא אלא והרי׳ף רש׳י בין חילוק אין
 .דשרי יודה רש׳י אף למטה תשתלשל שלא טומדת שתהא כדי הפתילה להקשות שכיון היכא אבל שרי

ן אפילו פירש והרי׳ף סביבו כרך שלא פייש׳י שכתג הטור ומדנרי  דלרש׳י דס׳ל משמט ארי סביבו ני
היכא ליש׳י דאף אלא הכי סימא לא דאי הפסילה להקשות שכיון אפילו אסור סבינו דכרן היכא כל

וכיון

ומפני
וזהו

 הרקיע עובי כל מהלכת והיא הרקיע כשינקב האחת שרךעות שתי שיש כתב כן
 והוזר הרקיע עובי כל השמש כשהלך היא האחרונה והשקיעה , מילין ג׳ מהלך

ת זהו הכיפה אסורי  דף (פסחים בגמרא אמרו כבר שהרי קשה אבל ר״חז״ל. דברי טנ
 חזרו עצמן ישראל וחכמי בדוקה סברא והיא ישראל לחכמי יון חכמי נצחו זה שבדבר כ״ד)

 מפני מתחממים בלילה שהרים בפסח המים בלינח שאמרו יון חכמי סברה על דינים וקבעו
 הזאת בהברא קבע איך וא״כ בלילה המים ישאבו לא ולכך מהאיז למסה הולך שהשמש

 כאן הזכיר לא איך רבינו בדברי תימה קצת יש גס . וצ״ע נדחית שהיא אחר ז״ל ר״ת
: ז״ל ה״ה מדברי כדמשמע הלכה שכך אחר לילה ב׳ יום כוכב;אחד בגמרא שאמרו מה

 אי ז״ל ולדעתרבינו כו׳. מילתא דבכונהתליא וי״ל עד וכו׳ הפתילה הסת האגוז שמשים להקפות פירש״י מדליקין במה פרק בריש כשבהרא״ש וכו׳. בו שמדליקין דבר הכורך ו
 דבחר כן אם ועוד שמנים גבי למפה שכתב כמו דולק שאינו מפני אלא גזירה משוס אינו ז״ל דדעתו שמדליקין דבר גבי על מדליקין שאין דבר דכרך סעמא לחרן אפשר י

 . ע״כ מאליו, מהיפה הקרקע הרי ופירש״י נינהו הקרקע ליטח לאו כלהו אסו שהן כל הקרקע ליפות אס שאמרו במה ק״ג) (דף הטנה פרק בשבת הקשו איך אזליק כונה
ואפשר גזירה. משום כאן הפעם אין ז״ל לדעתו דהרי קלה ביצה לבשל כדי צריך ליפות שאיןהכונה וכיון דהכא דומיא אזלינן דבהרכונה החס ג״כ נימא רבינו דברי לפי והשתא

לדחות
מיימוניות הגהות עוז מגדל

 S ע״נ פ״ק קורין ואין פולין אין [נ] :ע״כ] ,הכסוי על מברבין ואפ״ד. לכסותו חייב אינו הרוח
,כוכבא חד כמין כוכבים תלת שיתחמו ובלבד ואמר בון בר יוסי רבי פליג בירושלמי [ג]

 עד דארזא שוכא לבש [ה] שער״ע״כו ושל צמר שול עליהם הוסיפו תנא [ד] ע״בו
 עיין מברכין כיצד פרק כדמשמע גווזא הרר~מפיק לא לפידא שקלת דאי העץ מן יוצא מיקרי דלא בו שטדליקין אר״ת קנבוס ובן החום׳ פסקו ובן [ו] :ע׳ב ,ביה דאית בעמרנותא

 וראיותיו רבינו למורי נראה ובן וקנבום גפן צמר בגון בו מדליקין אין העץ מן היוצא בל שפירש בקנבום וגם גפן בצמר גם אוסר ורש״י בקנבום פליג ורא״ם והמצות התרומה בספר
 כורבין היו אבא בית של רשב״ג אמר ]1[ :ע״ב ,לרש״י ראיה נ׳ל פשתן אלא שלהבת מעלה שאין חכמים שיערו תמיד נר להעלות גרם ובירושלמי כתשובה באורך מבוארות

דתימא מהו ליד. איצטריכא שעות התם כדאמרינן כשעות מותר עושין שאנו במו בפתילד. אבל [ח] ע״ב: ע״ש, להדליק לא אבל להקפות דוקא ומסיק ומדליקין אגוז ע״ג פתילות
החרוטה: בספר לד.דליקבד.״ג מותר וופת חלב ובן קמ״ל לא נטי לפתילד. אפילו

 :שה6 במה פ׳ .ונו׳ גרגיר נוחנין :מדליקין נמס פ׳ .מותר למטה תשתלשל ולא טד המדליק
ק כיוצא וכל טד הפתילות וכל :כ׳א) ב'מ(דף פרק הכל .נ



23 יב טשנד. בסף פ״ה שכת הלמת .זמנים משנה מגיד
ק מדליקין אין חכמים שאמרו שמנים שם מימרא .וכו׳ נו שמדליקין שמן ח  שעוה המגיד הרג מנ5 .ונו׳ הפתילה אחר (משך שיהא ריך5 לשנת נו שמדליקיז שמן ח מעם מה נ

הגאונים נתשונוח ופירשו ר!מ״ל לא נמי לפתילה דתימא מהו ליה איצמריכא כ׳:) (שם נמשנה הם רנינו שהזכיר ואלו הפתילה אמר נמשכין שאין מפני
ס אסרו זה פירוש ומתוך .לא שמן נמקום אכל להדליק שעוה מותרת לפתילה קמ״ל מ  נ

רי הכרע שום רואה איני ואני .עכ״ל רנינו דעת וזה וכו׳ שעוה של ארוכים רנינו נדנ
 שעוה של דנרות זה דין כתכ שלא משום דאי

 אין נגמרא נהדיא נזכר שלא מאחר להיחרא
 מה אלא לכתוג דרכו אין שהרי הכרע כאן

:נהדיא כגמרא שהוזכר
כלים

 על אמרו ונגמ׳ קיקיון שמן שפי׳ מי ויש כגמרא נו נחלקו קיק שמן ופירוש כלשונו.
 ואילך מכאן פתילות פיסול ע״כ הפסק כלא ושמנים פתילות פיסול שהזכירה המשנה

 מהו ליה איצטריכא שעוה פשיטא שמנים פיסול
 נתשונת ופירשו .קמ״ל לא נמי לפתילה דתימא

 להדליק שעוה מותרת לפתילה קמ״ל ז״ל הגאונים
 זה פירוש ומחוך ,לא שמן כמקום אכל כה

 פתילה שעושין שעוה של ארוכים נרות אסרו
 כהסכמה וזה שעוה עליה וכורכין פשתן של

 כתשוכה כחונ וכן רנינו. דעת וזה ז״ל מהם
 עפה שאם ליה איצסריכא שעוה ז״ל אלפסי לרנ

 מותרת והדליקה שמן עליה ונתן כנר שעוה פתילות
 שמנים פיסול אטו פתילות פיסול גזרינן ולא

 שעוה של נר להדליק שלא כ״ע נהגו ומה״ט
 לא כך ומחוך רנינו. דעת וזה עכ״ל. נשכת
 שלא שכיון פתילה לעשותה שעוה היתר הניא
 וכל ;שמותר הוא פשוט בפתילות פסולה נזכר

ר תימה ויש אסור. שמן כמקום שעומדח דנ  נ
 יודעין שהיו ואפשר משעוה פתילה תעשה היאך

 ויש .פתילה ממנה ועושין אימון איזה הם בה
ה  וקבלת ז״ל לאחרונים אחר פירוש ג״כ נז

מפגי תכריע: הגאונים  .וכו׳ מדליקין אין מה ו
 רבינו ופרשה זה כפ׳ כסבתיה כ״א) מימרא(שם

 שמא לחוש יש כראוי מאירין שאין שכיון ז״ל
:חנוכה נר גני שם ומבואר פשוט וזה ינוה
ב ט ל כו׳. שהתיכו ח  כלשונה שם מימרא ו

 לפי שם והטעם אסור שמן ובלא
 וקרבי מהותך שאינו אטו מהותך חלב שגזרו
 לא שמן איכא וכי נמוהו לא אטו שנמוחו דגים

רו: ל גז ב  וכו׳. בהן מדליקין שאין שמנים א
 ונו׳ שמנים מרבה אניי מיניה בעא שם בעיא
 לפי טעם מה ליה אמר מדליקין אין ליה אמר
 .נדלקין שאינן לפי אחרת וגרסא מדליקין שאין
 אחרת -לגרסא ואף רבינו כדברי נמשכין פי'

 :נמשכין שאין מפני שכתב רבינו כדברי זה וגם ,עכ״ל הפתילה אחר נמשכין שאין לפי מדליקין אין שוב שבתוכן השמן וכשישלם עצמן בפני בהן מדליקין שאין לפי שפירש לגאון ראיתי
ן י כו׳. בעטרן מדליקין אי  גזירה רע שריחו מתוך רבא אמר מ״ט כ״ה:) ובגמרא(דף מחירין וחכמים השבח כבוד מפני בעטרן מדליקין אין אומר ישמעאל ר׳ כ״ד:) במשנה(שם ו

 ברייתא .וכו׳ טוב שריחו מפני בצרי ולא :ההלכות דעת וכ״נ ישמעאל כר׳ פסק כך ומחוך וכו׳ חובה בשבח נר אומר,הדלקת שאני א״ל ויצא אביי א״ל ויצא ינימנו שמא
 :הבית אח ומדליק הבית בכותלי ונדבק עף ז״ל ופירש״י ממנו; יסתפק שמא גזירה ועוד עף שהוא מפני חד ואסיקנא בצרי מדליקין אין אומר רשב״א תניא כ״ו) כ״ה (שם

:עף שהוא מפני בגמרא ואמרו בשבח צ״ל ואין בחול לבן בנפט מדליקין אין כ״ו) ברייתא(שם במול. אפילו לבן בנפט ולא
א ר י ת :מדליקין אין חכמים שאמרו מה אלא לך אין וכ״ו) כ״ד: (שם וברייתא משנה .וכו׳ לכתחלה להדליק מו

ב א י אבל מתיר יהודה ור׳ חרס של היא אפילו מנטפת שתהא בשביל הנר ע״פ ויתננה שמן וימלאנה ביצה של שפופרת אדם יקוב לא משנה(שםכ״ט:} . מנוקב כלי אדם ימן ל
 אם תנא ובגמ׳ .מחיר יהודה ור׳ שואבת שתהא כדי בתוכה הפתילה ראש ויחן הנר בצד ויחננה שמן קערה אדם ימלא לא אחד כלי שהוא מפני מוהר מתחלה היוצר מברה אם

 :כ״ו ס׳ אכתבם מ״ד) דף (שם כירה ס׳ וברייתא משנה כבתה. אפילו רבינו ומ״ש כת״ק. שהלכה וידוע יוצר. כעין יוצר מאי חנן יוצר אנן והא מותר. ובחרסית בסיד חברה
ן ע .מהיכנו ^י שמבטל מפני בגמ׳ הטעם ונתבאר מותר יום מבעוד נחנו ואם השק לקבל הנר תחת כלי מתנין אין מ״ב;) כירה(שם ס׳ משנה כו׳. הנר תחת כלי נותנין אי

תנין :מוקצה עושהו ועכשיו לטלטלו מתחלה מוכן שהיה ז״ל ופירש״י מים לתוכו יחן ולא ניצוצות לקבל הנר תחת כלי נותנין (מ״ז:) שם משנה .וכו׳ הנר תחת כלי וגו
כבוי יזמן ז״ל ופירש״י כיבויו. את שמקרב מפני אסור בע״ש דאפי׳ מפרש ובגמרא זכרתיה. משנה וכו׳. מים ליחן ואסור ממש: בהם אין ניצוצות בגמ׳ אמרו מכבה שהוא מפני

:עכ״ל ;בשבח ה״ל אי ממש מכבה וה״ל להדיא
ן יד ר. לאור יקרא ולא כליו אח יפלה לא י״א) (שם פ״ק משנה ,וכו׳ הנר לאור פולין אי עשרה אפי׳ קומות שתי גבוה אפילו רבא ואמר רבינו כלשון י״ב) (שם וברייתא הנ

בתים

 צריך לשבת בו יישמדליקין שמן ח • בלבד לנר פתילה
 נמשכין שאין שמנין אבל הפתילה אחר נמשך שיהא
 וחלב ואליה קיק ושמן ושעוד. זפת עון הפתילה אחר

 בפתילות מדליקין אין מה ומפני .בהן מדליקין אין
 הנר אור יהיה שמא גזירה הפתילה אחר נמשכים שאין בשמנים ולא בהן נתלית האור שאין
 נותן שנמוחו דגים וקרבי שהתיכו חלב ט ז לאורה שישתמש בשעה אותר. [ס] ויטה אפל

 בשמגים ערבן אפילו בהן מדליקין שאין שמגין אבל .ומדליק שהו כל שמן לתוכן
 רע שריחו מפגי בעטרן מדליקין אין י :גמשכין [י] שאין =מפני ידליק לא בהן שמדליקין

] לישב עליו וחובה ויצא יניחנו שמא כ  שמא טוב שריחו מפגי בצרי ולא .הנר לאור [
 ויבא עף שהוא מפני בחול ואפילו לבן בנפט ולא .עף שהוא מפני [ל] ועוד הנר מן ממנו יקה
א :סכנה לידי  וכל ולפת ושומשמין צנון שמן כגון שמנים בשאר לכתחלה להדליק ■ מותר י

 מלא מנוקב כלי אדם ̂יתן לא יב ♦ בלבי חכמים שמנו אלו אלא אםור אין בהן כיוצא
 ויתן הנר בצד ויתננה שמן קערה ימלא ולא .מנטף שיהא בשביל הנר פי על שמן
 לא שהרי שבכלי השמן מן יקה שמא גזירה שואבת. שתהא בשביל לתוכה הפתילה ראש

 מן נטף ואפילו הנר כבתד. ואפילו בו שהודלק השמן מן בשבת ליהנות ואסור .בנר נמאם
 בסיד הנר אל השמן בו שיש הבלי חיבר ואם .איסור מחמת מוקצה שהוא מפני הנר

 שהרי בשבת שמן בו לקבל הנר תחת כלי נותנין אין יג ♦ מותר בהן וכיוצא ובחרסית
 לקבל בשבת הנר תחת כלי יונותנץ . מותר יום מבעוד נתנו ואם .מהיכנו הכלי מבטל

מ] לתוכו ואסור.ליתן .מלטלטלו בטלו לא והרי ממש בהן שאין מפני ניצוצות בו  מים [
] מקרב שהוא מפני שבת מערב ואפילו נ  ולא הנר לאור ״פולין אין יד * הניצוצות כיבוי [

בעליונה והנר זה גב על זה בתים עשרה ואפילו קומות שתי גבוה ואפילו הנר לאור קורץ
לא

:סה לאויו ט«׳ג ערה סי׳ עור ח :רסס סימן עור ר :שם סמ׳ג רסה סי׳ עור ג :רסד סי׳ נעור עי׳ ב :שם א

משנה לחם
 וכן כתב ה״ה אבל .מגה בתר ואזלינן הקלו כן ומאני דרבנן דבר הוא דהכא זה לדחות

 הם רבינו דדברי נראה לכך .ז״ל רבינו פירוש עם פירש״י להסכים שרצה משמע פירש״י
 כדי הפתילה תחת האגוז משימים כלומר הפתילה להקפות ואס שכתב דמה רש״י כדברי
 תטבע שלא כדי ממש בתוכה אותה שמשים לא אבל בשמן תטבע ולא צפה הפתילה שתהא
 אס כתב ואח״כ וכו׳ שמדליקין דבר הכורך שכתב רביט שלשון אם ז״ל הרי״ף וכמ״ש

 : וכו׳ שמדליקין בדבר מדליקין שאין דבר אכורך דקאי הרי״ף כדברי משמע להקשות
 מכבה משום הוי דהטעס רבינו כתב לא קשהדאמאי . וכו׳ השמן מן יקח שמא גזרה יב

 ז״ל פירש״י וכן בפי״ב כמ״ש מכבה משום חייב שבנר השמן מן מסתפק דהא
:[שדולק] בכלי הנותר השמן שאין כיון ממש מכבה דאינו דס״ל וי״ל .בגמרא

ד כ פי ל

למלך משנד.
 לא או ננרך מחלוקהס לחלות לסעור הו׳ל לא .אורה להרנות נכיון אלא עליגי ולא שרי להקשות דכיון
 לתת מותר !ה ומעעם דבריו כסוף כן גס וממ׳ש .אורה להרמת או השתילה להקשות נכיון אלא כרן
 להקשות שכיון אף סניגו שנרך היכא דכל רש׳י נדנרי שהנין נמי מוכת זקופה שתהא כדי בפתילה גמי

 רש׳י אף מרן כדברי ואם .רש׳י מדברי ולא הרי׳ף פירוש מתוך נפיק הדין דזה כתב הכי ומשום אסור
:וצ׳ע זקופה שתהא כדי גמי לתת דמותר זה בדין מודה

 שנימוחו דגים וקרבי מהותך תלב רב אמר ברונא א׳ר כ׳א) (דף ב׳מ בפ׳ .וכו׳ שהתיכו חלב ט
 בכל מחירים וחכמים כ׳ד:) התם(דף דחנן ואהא .ומדליק שהוא בל שמן לתוכו נותן אדם

 דגים מקרבי דגים שמן פירש׳י ,דגים בשמן צנונות בשמן אגוזים בשמן שומשמין בשמן השמנים
 ודייק שנימוחו דגים מקרני דגים בשמן פירש ורש׳י .וז׳ל רס׳ד סימן הנ׳י מרן וכתב .שנימוחו
 מתני׳ דשריא צלול שמן וזהו הצלול ומוציאין אותו מסננין שנימוחו שמהקרנים כלומר מקרני למיכתב

בגמ׳ דפרין מהא מלתא לי וחמיהא .ע'כ ,ברונא דרב דגים קרבי היינו הצלול הוציאו שלא בל אבל
ואחד שהוא כל שמן בתערובת מהותך חלב דאכשר א'נ שהוא כל שמן לתוכו לחת צריך דאמר ברונא דרב בינייהו איכא ופירש׳י מסיימי ולא ברונא דרב בינייהו איכא ותירצו ת׳ק היינו סומנוס נ״ו) (דף

מהנך
עוז מגדל מיימוגיות הגהות

:דשכש ס״ק .לפניו עד אין'פולין :מ״ג) (דף כירה ם׳ .הניצוצות כיכוי עד נותנין אין לאורה יין למשוך במדחף שהדליקו בנר ה״ה אלא בו לאכול שהדליקו בנר דוקא לאו [ע]
בצרפת רבותינו כל כתבו וכן חכמים חלקו ולא בתלמוד האמור דין כל לו שיש בחדר או

 ה״ה יטה שמא בהן שמדליקין בשמנים אלא בשבת אותה מדליקין שאין ג׳׳ב אומרים לאורה להשתמש מותר האומרים האמוראים וכל היתה מבחוץ הפתח על שהרי חנוכה מנר וראיה
 פסקו שבצרפת רבותינו אמנם ,כך לו והשיב רב אמד ברונא מדרב לרבא אביי מדאותביה הכי דקי״ל משמע וכו׳ בעינייהו מימשכי לא והני בעינייהו מימשכי חני [י] :ע״כ ,נרות לשאר

 ובמרתפות ובחדרים שבבית נרות שבכל חלב עם שמן מעט נותן והיה המחבר כדברי הנהיג ומורי אוסרים. חכמים ודילמא לחכמים ת״ק בין ברונא רב דברי מסיימי דלא כיון כן קי״ל דלא
 חלב של אחרות נרות ההוא במקום אצלו להדליק שב״ט ורבינו יואל רבינו אביו גם התירו בזה היתר של אחד נר כשיש אבל בו שאוכלין בנר אלא צריך דאין שכתב כראבי״ה ודלא

 אומד שאני יניחנו שמא רעגזרינן שריחו מתוך בגמ׳ ואמרינן בעטין מדליקין אין ב״מ ם׳ ריש על מהר״ם מפי ששאל המעתיק ממכתב כותב והנני [כ] ע״כן תערובת; בלא בו וכיוצא
 מפני או האויר מפני יותר בחצר נהנה הוא ואם לצער ולא נצטוו לעונג שהנרות והשיבני בחצר ולאכול בבית הנר להניח רגילים היאך א״כ הנר אצל לאכול חובה בשבת נר הדלקת

 דאי שמן בה דלית לה אוקי ר״י נופלת והיא הטבלא מנער הטבלא נר.שע״ג [מ] :ע״כ ,קאמר ועוד חדא [ל] :ע״ב ;ביו״ט וכן המתחלת בהג״ה לעיל עיין בחצר לאכול שמותר פשיטא הזבובים
 אפילו נמי אי שכבה בנר טלטול דאוסר יהודה דר׳ אליבא טלטול היתר לאשמועינן ואתא כבתה כבתה ואם ברייתא בהך קתני דלא שכבה בנר לה מוקי ובירושלמי מכבה משום חייב הכי לאו

 כמבבה הוי הבא שרי כיבוי גרם דפסקיגן ואע״ג [נ] ע״ב: השלהבת שכבתה אלא גחלת כשיש או מרליקין במה בפרק ר׳ש בה ואוסר ועששית קערה כגון גרול בנר ומיירי דר׳׳ש אליבא
:ע״כ ,ישיבות ובכל רבותינו בבתי מנהג וכן .ט' בערך בערוך פירש וכן התרומה ספר .מותר הכלי ישבור שלא כדי או השמן להגביה מים שם שנותנים ביהכ״ג של צלוחיות אלו אבל ים ביר
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TD ם לי  וקערות כוסות לנדוק לו אסור קנוע שאינו שאש לפיכך וכו/ לזר. זה הדומים כ
 כתג וכדנסטא ממט יסתפק פרא משוס אסור דמשסא כסב רנינו וכו׳. הנר לאור

 חיישינן לא 5ר שאורו כיון דנפטא מפרש ז״ל שהוא ומשמע והרא״ש הרי״ף כדכרי רב שאורו
 שמא למימש דאיכא לאו אי בדמשחא אבל דמאיס משום חיישינן לא יסתפק לשמא וגם להטיה
 ע״ג דאף גזרינן הוה לא הטיה משוס יסתפק

 דנפיש כיון מ״מ כדנפט׳א נהוריה נפיש דלא
 שהתירו ואע״פ גזרינן הוה לא סובא גהוריה
 ממנו יסתפק שמא חששו ולא בדמשמא להדליק

 חיישינן ביותר לנר מתקרב שהוא ע״י הכא
 לדקדק יש ומ״מ . רבינו לדעת כנ״ל טפי

 הרי״ף גירסת ע״פ לישבם שא״א ז״ל בדבריו
 והא הא אימא ואיבעית אמרינן דלגירסהו דכיון
 הא .בדמשמא הא ול״ק קבוע שאינו בשמש

 קבוע שאינו שמש בהדיא מסיר הרי בדנפעא
 y לאסרו רבינו דעת על יעלה והיאך בדנפטא

 דא"כ לגמרי רש״י גירסח ע״פ לישבס א״א וכן
 מוריןדהא אין בדמשחא קבוע בשמש כתב היאך

 ועוד הכי בגמרא דאמרינן הוא קבוע כשאינו
 בשמש והא הא אימא בעיה ואי דגריס דלכשת״ל

 שמפרש לומר אפשר אי רש״י כדגריס קבוע
 קבוע שאינו שמש לרש״י דהת רש״י כפירוש

 נ״ל לכך איפכא הוי ולרבינו קבוע משמש קיל
 שהוא הגרסאות משתי מרכבת רבינו שגירסת

כרש״י קבוע בשמש והא הא ואבע״א גורס ז״ל
ומעיא

ויטה. ישכח שמא בתחתונה לאורה יפלה ולא יקרא לא
 לפני לקרות מותרין אחד בענין קורין שנים היו ואם *

 לא אבל . שכח אם הכירו מזכיר מהן אחד שכל הנר
 התינוקות טו :בענינו טרוד מהן אחד שכל ענינים בשני
 הוא אבל .משמרן שהרב מפני הנר לאור רבן לפני קורין

 לראות לו ויש .עליו אימתן שאין [ם] מפני יקרא לא
 צריך שהוא הפרשה ראש שיראה עד הנר לאור בספר

:לפניו קוראין והם בידן הספר נותן כך ואחר .להקרותן
ז  הראב״ד השגת יאען לזה *זה הדומים“ כלים ט

 אסור הרבה בעיון אלא ניכרין
 ביניהן ולהבחין הנר לאור להקריבן

 שמש לפיכך ויטה. ישכח שמא
[ ע  לאור וקערות כוסות לבדוק לו אסור קבוע שאינו [
] שאינו מפני הנר פ רן.[  בין זית שמן של בנר בין מכי
 לו מותר קבוע שמש אבל . רב שאורו נפט של בנר

 זית שמן של נר היה ואם הרבה. עיון צריך שאינו מפני וקערות כוסות הנר לאור לבדוק
 שאחורי [צ] =נר יז ז ממני יסתפק שמא גזירה מותר שהוא ואע״פ לבדוק לו מורין אין

שפותח בשעה יזהר אלא מכבהו שהוא מפני כדרכו ולנעול הדלת לפתוח אסור הדלת
ובשעה

: סה לאוץ פמ׳ג רעז סימן סור כ :סה לאוץ סמ׳ג ערה סימן עור א

ה: טל זה במים כו׳. קורין שטם היו ואם ז  שפיר תרי הא ץיקרי דלא הוא חד בגמרא ו
 :עגיניס בשני כאן אמד בענין כאן קשיא לא א״ראלעזר שנים ולא אחד לא תניא והא דמי
 התינוקות מהיכן רואה החזן אמרו באמת וי״ב) י״א במשנה(שם וכו׳. קורין התינוקות טו

 מסדר אבל שמואל בר רבה אמר ובגמרא . יקרא לא הוא אבל קורין י
של ’ והינוקוח לא פרשה וכולה פרשיות ראשי
 מפט מסדרין פרשה כולה אפילו רבן בית

 ופירש .בהלכות ע״כ עליהם רבן שאימת
 מסדרין עליהם רבן אין אפילו ז״ל הרשב״א

 הסוגיא מן כן והכריח עליהם אימתו שעה דכל
:רבינו דעת כן נראה ואין ז״ל דעתו לפי
 אלא טכרין ואיק לזה זה הממין כלים טז

 שמואל אמר י״ב) בגמרא(דף .וכו׳
 רבא אמר אשתו לבגד בגדו בין להבחין אפילו

 מידע דחקליתא אבל מחוזא דבגי אלא אמרן לא
 אבל דזקנות אלא אמרן לא מחוזא ודבני ידיע

 הארצות בכל שאין ומפני ע״כ. ידיע מידע דילמת
 ופשוט וכו׳ הדומים כלים רבינו כתב שויס מלבושים

א: נלטל ז״ל הראב״ד *כתב ך הו כ פי גרסת .וכו קבוע שאינו שמש ל
שמש חדא מני היא כך (י״ב:) שם רבינו למי בעאן רואה אני גדול

לא אידך ותניא הנר לאור וקערות כוסות בודק יעיין: והמנין הגמרא,
 בשמש כאן קבוע בשמש כאן קשיא לא יבדוק
 בשמש והא הא אימא איבעית קבוע שאינו
 בדנפטא הא בדמשהא הא קשיא ולא קבוע

 הונא רב מאי בדמשחא קבוע שמש להו איבעיא
 אבא בר ירמיה רבי כן מורין ואין הלכה אמר
 לפי פשוט ופירושו ,כן ומורין הלכה אמר

 איט קבוע שאינו שמש לישני דלכלהו זו גרסא
 קיי׳ע אי הוא להו דאיבעיא ומאי כלל בודק

 אפילו לבדוק יכול קבוע ושמש קמא כלישנא
.בדגפסא ודוקא' בחרא כלישנא או בדמשחא

מעשה שם שהביאו מפני הונא כרב רבינו ופסק
 בזה וים ליה סבירא הכי אשי דרב המוכיח

ם. ופירושים אחרות גרסאות הגמרא לפי בכאן רואה אני גדול בלבול א״א ובהשגות שבכולן. המחוורין ופירושו רבינו וגרסת הדין ובפסק בגרסא זה חילוף יש בהלכות וגס אחרי
: הגרסאות לחלוף לבו שת ולא ע״כ. יעיין, והמבין

ואסיקנא רב עלה לייט כבתה. כבמה ואם כדרכו וטעל פותח הדלת שאחורי נר תנא ק״כ:) (שם כתבי כל סרק בגמרא .וכו׳ הדלת לפתוח אסור הדלת שבאחורי נר יז
דאפילו

למלך משנה
 דגים שמן הגי וחד נעיניה אפילו דגים שמן אגל גתערונח ניתר דחלג ררונא לדרג סנר הנאי מהנך

 סליגי דגים כקרני שמן חערונח נרונא רב דהצריך דנמאי משמע .לא כלל כלל חלג אגל תערונת ע׳י
 כקרני פליגי לא נרונא דיכ דגיס קרני היינו לאו דגים דשמן ז׳ל מרן נדניי ואס ,וסומכוס ס׳ק
 דשמן דנרייחא דגים לשמן דמתני׳ דגים שמן נין חילוק דיש דס׳ל למימר וליכא נרונא דרג דגים
 קרני הוא דנרייהא דגים ושמן הצלול ומוציאין אוחו מסננין שנימוחו שמהקרנים הוא דמתני׳ דגיס
סכרי לא תרווייהו וא'כ דגים. קרני הוא דגים דשמן לומר דיש׳י דוחקיה דמאי .נרונא דרג דגים

ככולה .

משנה לחם
 שה שהביאו מפני הונא כרב רביט ופסק ה״ה כתב .וכו׳ קבוע שאינו שמש לפיכך טז

פי׳ שלפי ונראה .ע״כ ליה סבירא הכי אשי דרב המוכיח מעשה י״ב:) (דף
 שמעיה ר״ל בשרגא לנהורא בדיק קא שמעיה קם בגמרא שאמרו דמה לפרש צריך רבינו

b ויש .קבוע שמש דהוי עצמו ירמיה ר׳ של מלבוש בשרגא לנהורא בדיק קא ירמיה דר׳ s 
ע״ש ז״ל לרש״י אחר ופירוש אחרת גירסא זה

 לדעתו ר״ל .כן מורין ואין פירושו זהו .ממנו יסתפק שמא גזירה מותר שהוא ואע״פ
 אין למה טעם אין דאל״כ ממנו יסתפק שמא גזירה לבדוק לו מורין אין ז״ל

 לקרות אפילו דמשמע לאורה להשתמש מותר הוא במדורה למעלה שכתב אלא עוד ולא הזכירו לא ז״ל ורבינו אסור. אדם בני עשרה אפילו דבמדורה בגמרא אמרו עוד כן. מורין
ם כנגדה . וצ״ע מדאי יותר הדברים סתם ז״ל הוא אבל לא להטות ואתי בקריאתו טרוד שהוא קריאה שמוש אבל אמר שמוש אלא קריאה שמוש זה דאין לומר שאפשר היות ע

: תימה והוא הזכירו לא ז״ל והוא משוב לשאיט משוב אדם בין בנר בגמרא שם חילקו עוד
תקיעה

עוז מגדל
); (דן> יציאות ס׳ ממנו. עד הדומין כנ׳ים נ לפי נכאן רואה אני גדול כלנול ז׳ל הראנ׳ד כתב י'

:יעיין והמנין הגמרא
 לפני ולנאי הנלנול להתיר אופנו על דנר כל לפרש תענני נינתי והנה הנינותי נינתי לסי אומר ואני

 להקרינן אסור הרנה נעיון אלא נינרין ואינן לוה זה הדומין כלים תחלה כתנ .נעז׳ה המעיין
 יפלה דלא מחניתין נגמרא דשנת פ׳ק כדאסיקנא פשוט ווה .ענ׳ל ויעה יפעה שמא ולהנחין הנר לאור

 נין להנחין אפילו שמואל אמר יהודה רנ אמר לאלתר וגרסינן יעה שמא תרווייהון וש׳מ כליו אח
 מחווא וננני ידיע מידע חקליתא ננני אנל מחוזא ננני אלא אמרן לא רנא אמר אשתו לנגד בגדו
 ועיניו ורנא דשמואל פשוקות הלכות והן .ע׳כ ,ידיע מידע דילדות אנל דזקנות אלא אמרן לא נמי

 רנותינו וגם ו׳ל ורש״י ריח פירש וכן הרנה עיון צריכין שאין כלומר ידיע נמידע הענין שתולה הרואות
 האיש נגדי נין להנחין הארן ונאותה הוה נומן התירו הטעם ומזה השכימו כן ז״ל התוספות כעלי

 אשם נגדי ונין לחנירו אדם נגדי נין אנל סקל נעיון וניכרין ניניהן גדול הפרש שיש האשה לנגדי
 לנדוק לו אסור קנוע שאינו שמש כתג עוד .הרנה עיון וצריכים לוה זה שדומים לפ- אסור לחנרתה

 לו מותר קנוע שמש רנ שאורו נפט של ננר נין שמן של ננר נין מכירן שאינו מפני וקערות כוסות
 מתניתין גמרא נדגרסינן וזהו .עכ״ל הרנה, עיון צריו שאינו מפני וקערות כוסות הנר לאור לנדוק

 וקשיין פירוש ינדוק לא אידן ותניא הנר לאור וקערות כוסות נודק שמש חדא תני הנר לאור יקרא דלא
 עיון צריך אינו קנוע שמש כלומר קנוע שאין נשמש כאן קנוע נשמש כאן קשיא לא ופרקינן אהדדי
 ומוחזק הואיל דהו כל נעילה ליס מסלקי דילמא מירתת דלא ועוד רגיל דהוה חדא טעמי מתרי הרנה

למידק דעתיה יהיג ומש׳ה שכתנ הטעמים אלו מן אסור קנוט שאין שמש אנל מוהר ולכן להם הוא
קנוע השמש אצל נדין לחלק כתנ עוד .שניהם כדין שוה הכל אלא לנפט שמן נין חילק לא ועתה טפי
 .עכ׳ל ממט יסתפק שמא גזירה מותר שהוא אע׳ס לנדוק לו מורין אין זית שמן פל נר היה ואם וז׳ל
כלומר ,נדנפטא הא נדמשחא הא קנוט נשמש והא הא אימא אינעית נתרא נפירוקא נדגרסינן וזהו
לאסחפוקי אתי דילמא דגזרינן נדמשחא אסור דקתני הא קשיא ולא קבוע נשמש נשנו הנרייתות שתי

 אינעיא מיניה לאסתפוקי אתי לא מסריח שהוא מאחי כי זפת פי׳ נדנפנוא מותר דקתני והאי מיניה
לאיסחפוקי אתי דילמא גזירה משום ואסור אזלינן משחא נחי כלומר מאי נדמשחא קנוע שמש להו

מיייימוניות הגוזות
תב ד,טור *[לשון  ענייו שיעיינו במה יסםיק לא אשתו או בלום יודע שאינו נוי אבל ב״ה נ

 טרוד היה משאם עליו יעיין יותר בקריאה טרוד שאינו דביון טסי נזסתבר והכי מתירין ויש
 לקרות שמותר נראה ונז״ט• כתב ועוד קורין אין אדם בני עשרה אפילו ובמדורה בקריאתו
 ז ע״ב] ,ישכח ואיך שבת איסור מזכיר הוא שהרי הנר לאור בב״ה מדליקין גמה

 דרנו שאין חשוב כאדם אז הוי אדם רכל הנר לאור ליחיד לקרות מותר ביוה״ב אבל [ס]
 בליל אבל להטות יבא ולא עליו היום ואימת ובפרה סליחה יום שהוא מפני להטות

 יוזידי לקרות אסור בשבת להיות שחל פסח ליל או פיוטין ואומר בשבת להיות שחל יו״ט
 מיהו לקרות יודעת אינה אם עמו אשתו תעיין אם יועיל ולא בצבור ואפילו הנר לאור
 הוא אם אבל שרי אטה שלא דעתך תן יודע לשאינו אמר לקרות היודע אם ר״י פירש
 ע״כ ,מבחוץ ויגמור בספר דבריהם ראשי לעיין מותר מבחוץ האגרה או הפיוט קצת יודע
 בכ״ח בספר שבת בלילי לקרות שלא נזהר שי׳ רבעו מורי ראיתי ובן התרומה. ספר

 וכספר .כצבור שהוא ואע״פ הנרות אור בלא לקרות יכול שהיה גדול היום חיה אא״ב
א״כ אלא בשבת להיות שחל ביו״ט ופיוטים מעריכים יאמר לא חזן דאפילו כתב התרומה

 לקרות ומ״ט .עליו ציביי אימת שהרי רבן שלפני מתינוקות גרע דלא ול״נ עמו אחר יקיא
 ולקרות ישבח ואיך שבת נר דיני ושונה נזכר שהרי דשרי נראה הנר לאור מדליקין כמה

בכל אמנם [ע] ז וסה״ח הרמ״ך לשון ע״ב אסור, אדם בני עשרד, אפי׳ בגמרא אמדי׳ כמדורה
 והשתא מאי כדמשחא קבוע שאין שמש להו איבעיא דגרסינן להיפך משמע שלנו הספרים
 עליו ביתו שאימת מפני אסור קבוע בשמש הא פר״ש ובן לריעותא חרתי איכא לפירושו

 שהוא התוס׳ פסקו ובן מותר קבוע שאין שמש אבל להטייה וחיישינן יפה לבדוק וצריך
 ובסוס הגירסא בל להפך אנו צריכין וטעמו המחבר רבינו ולפי לרא״ם מצאתי וכן עיקר
 לא והבורק אסורים שמשים ובל קבוע נקרא מה ידעינן לא אנן הילכך רא״ם בתב דבריו

 בהלכה המחבר רבעו לשון בחב בס״ה וכן זו בשיטר. בה״ג פסק וכן [פ] :ע״ב ב״ב הפסיד
על המונח נר תנא רב דבי ירושלמי [צ] ;ע״ב . לעיל בהג״ה ועיין מכיר שאינו מפני עד זו

הדלת

שאמויי גר
י גירסת או שלו הגמרא גירסת לפי זהו הגמרא לפי נלנול ז׳ל לראנ׳ד שנראה מה אמנם ׳  ;ז׳ל ר'מ סמן וטליה ונכונה היא ספרדית הזאת הגירסא אגל ז׳׳ל ר׳ח ונשימת ויש׳י אלפס י

;ק׳כ) (דף הקודש כתני פיק .חושש ואינו עד הדלת ורי
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 קנוע שהנר ״לf ושיר״ח ואסור, הוא רישיה פסיק מחמין שאץ דנר דשרי לר״ש דאפילו
 אדס פוחח שמואל אמר שם .ומ׳ הדלח לפתוח ואסור :יכבט ובפחיחתו הדלח אמורי

 אפו גור אניי פליגי מצויה דנרוח ואסיקנא אגיי, עלה לייס נשכח המדורה כעד דלח
 :נהלכוק ונ״ס כאביי וקיי״ל גזר לא ושמואל לכ״ע דאסור מצויה שאינה

ס/ שבח של הנר וטניחין הובאה מימרא ו
 נר מנימין מ״ה) דף (שם כירה פ׳

 ביו״ט, דקל ע״ג נר מנימין ואין בשבח דקל מ״ג
 בשבת שם ויעמוד בע״ש שיניחמ בשבח ופירוש
 להשתמש יבא ולא הנר מן בדיל דבשבח וטעמא

 שמא ואסור ממט נבדל איט ביו״מ .במחובר
 פ״י כחוב יו״ט ודין .במחובר להשחמש יבא

:יו״ס מהלכות
 וט/ברייתא שלישראל ועיירות מדינות כל יח

 תקיעות שש ל״ה:) (שם ב״מ פרק
 במנין התרועות אף ופירש״י ,ע״ש חוקעין

 :שבאחרונה וחוקע ומריע חוקע התקיעוח
 מקום מפורש שם .חוקעין היו גבוה ובמקום

:שופרו מניח ששם גגו בראש לו יש צנוע
 וט' העומדים נמנעו ראשונה תקיעה יט

שם כלשונה ברייתא ,ושובת עד

לקטע; אפילו בדמשחא דאסור בחרא
ליקט

 הא ול״ק קבוע בשמש והא הא וה״פ מאי בדמשחא קבוע שמש כהרי״ף גורס ובבעיא
 הא לן ואיבעיא אסור בדנפפא אפי׳ קבוע שאים שמש אבל כלומר בדנפפא הא בדמשחא
 העושה ביד מוחין ואין שרי להלכה אבל כן להורות דוקא בדמשחא קבוע לשמש דאסריק

מבעיא דקא ה״ה שפירש כמו ועי״ל .כן העושה ביד ומוחין מדינא גם אסור דילמא או כן
 לבדוק לקבוע דשרי קמא כלישנא הלכה אי ליה

כלישנא הלכה או משמע בדמשחא ואפילו בסתמא ךןמךןףף, [ק־ן כנגך הדלת את לפתיח יאמיר יבשעה־שניעל.
 שם שאץ יאע״פ בה מנשבת הריח שתהא כדי בשבת

 אילן גבי על שבת של הנר ימניחין .מצייה ריח אלא
ח :חישש יאיני לקרקע המחיבר  שש בהן תיקעין ישראל של יעיירית מדינית ייכל י
 המגרש אנשי יכל המדינה אנשי כל להשמיע תיקעיןכדי היי גביה יבמקים .בע״ש תקיעית

ט .שלה  מלאכה ימלעשית ימלעדור מלחריש בשדית העימדים נמנעי ראשינה תקיעה י
 אחת. בבת כילם ייכנסי רחיקים שיביאי עד לעיר ליכנם רשאין הקריבין יאין שבשדה.

 יננעלי התריסין נסתלקי שניה לתקיע התחיל .מינחין יהתריםין פתיחית החנייית יעדיין
 שלישית תקיעה לתקיע התחיל .כירה גבי על מינחין יהקדרית החמין יעריץ החנייית.

 כדי אי קטן דג לצלית כדי ישיהה הנרית את יהדליקי המטמין יהממין המםלק סלק
ה [ר]ישיבת: יתיקע ימריע יתיקע בתניר פת להדביק שינ א הר ע קי ת  איתת תיקע כ
 הכוכבים צאת אחר שבת במוצאי תיקעץ יכן החמה. לשקיעת קרוב והשלישית במנחה.

א :למעשיהן העם להתיר  במוצאי להיות חל .תיקעין היי לא בע״ש להיות שחל ייה״כ כ
להיות חל .מבדילין ילא תיקעין בע״ש להיות שחל יי״ט .מבדילין ולא תיקעין לא שבת

:תיקעין ולא מבדילין השבת לאחר
אסיר

m שם סמ׳ג ינז סימן פוי:

 כאחד כלן ויכנסו .לחפור מלעדור ז״ל ופירש״י
 שנתעסקו לומר באחרונה הנכנסין יחשדו שלא

 הכל שאין השופר קול ששמעו אחר במלאכה
 הם ,חריסין .קרובים ומי רחוקץ מי מכירין
 ע״ג ומטחץ אותן ומסלקים החנויות דלתות
 ולערב חפצים ושאר סבלין עליהן ומוכרין יתדות

למזוג ממין מים ,ממין .לפתחים אותן מחזירין
. , , , העשויות קדרות .המסלק סלק .לשתות יין בהן

 .עכ״ל ,הקדש על מחול להוסיף כדי התקיעות ממהרץ שהיו פניה שיקרמו כדי שהות יש ועדיין .בחטר פת להדביק כדי .למחרת הר*י את המטמין והטמין .הלילה למאכל להסתלק
 פ״ג בנאור שנזכר מה לזה קשה וכן משחשיכה. לרדותה מותר יום מבעוד פניה שקרמו שכל נראה וכאן כ״ב פ׳ כמבואר סופדם מדברי אסורה הפס דרדיית ק׳ע והא שהקשה מי ויש

 . בשוכח שלישי פ׳ הנזכר הדרך על ובסכין סעודות שלש מזון לרדות יום מבעוד פניה שקרמו כל מותר שהוא ז״ל הרמב״ן ודחק .וט׳ בתנור הפת אס טתטן אין המתחלת בבבא
 שנויה היה ההורה מן אסורה הפת רדיית היסה אס .מדבריהם עצמה והיא כדרכו שהוא במרדה ברודה אלא הפת רדיית אסרו ולא שירצה מה כל בסכין לרדות מותר שהוא ול״נ

 שבח מלאכת איסור לידי שיבוא קודם לרדות שהתירוהו בשבת פת והדביק בשכח פ״ט ויתבאר פ״ק ששאלו ומה גמור. מומר בשנוי מדרבנן עצמה שהיא ועכשיו .סופרים מדברי אסור
:נ״ל כך מור.ר, שהוא ונתבאר גמורה מלאכה לידי יבא שלא כדי כדרכו מומר אס בשנוי דא״א היכא להו מנעיא דקא כדרכו שהוא במרדה דוקא המם לא הכי לאו הא ומשמע

ולא תוקעין ע״ש להיות שחל טוב יום ואמרו קי״ד:) קשרין(שבח אלו פרק שהובאה כ״ו:) דחולין(דף קמא שבפרקא מהמשנה רבינו דקדק זה .וכו׳ שבח במוצאי חוקעין וכן כ
 אחר שבמוצ״ש מזה רבינו והוציא .להתיר שבות דוחין ואין שטח שהמקיעה ותירצו לאלתר בשחיטה דשרי דנדעו היכי כי ונתקע שם והקשו .חוקעין ולא מנדילין מוצ״ש מבדילין

 היהההקושיא בכאן אבל מו״ש מתקיעות דברו לא שמעולם וזהו הבדלה. אין תקיעה שיש דההיאכ״מ דרישא ואמרו בזה חלקו והאחרונים ז״ל. ר״ז פסק שכן ושמעתי חוקעין.
 ז״ל: והרשב״א הרמב״ן דעת וזה דבריהם. ע״כ ממלאכה יחדלו אם לנו מה שבתות מוצאי בשאר אבל יו״ט, בשמחת ויתעסקו נתרס שהשחיטה שידעו כדי לתקוע שראוי מפני

א אין הראיה פי על מקדשין שאין שבזמננו החדש קדוש בהלכות ויתבאר .מבדילין היו לא שבת ובמוצאי תוקעין לא שבס בערב להיות שחל יוה״כ שם .וט׳ להיות שחל יוה״כ ב
:כתבתיה שם) (חולין שם משנה וכו', להיות שחל טוב יום :שבת במוצאי ולא שבס בערב לא לעולם חל יוה׳׳כ

אסור
למלך משנה משנה להם

מהותך נחלב אלא ולאתליגי דמהגי׳ כמו הוי דנרייסא דגים דשמן לימא ביוצא כיב מלהא בכולה בפ״ק ששאלו ומה המגיד הרב כתב . וט׳ בשדות העומדים נמנש ראשונה מריטות ירד
מלתא הדא נולה דגים ושמן דגים דקיבי ס׳ל דיש׳י למימי לן איה ע׳ב אלא כ׳ד) (דף דלמיל נההיא לן מותר אינו בשוגג דהא ז״ל לו הוקשה דמה קשיא וט׳ פ״ט ויתבאר ‘

ידי מל אפילו הוא מהותך בחלב שאסיו מה דאי ביוצא ניב מלתא בכולה מיצייהו לחד ס׳ל לא ומש׳ה רכי״ בדברי לעיל כמבואר בשינוי אפי׳ יותר ולא סעודות שלש מזו! אלא לרדות
ח ״ ר אבל במיציה הוא מהותך חלב שאסרו ואי.מה תמיובת. מ״י שהתיי ביוצא כיב ס׳ל לא הא תטיובת .״״•״ נ

P ״״יא ?אלי ’?J i f ביוצא כיב אתי לא והא במיציה אפילי הוא דגים שמן כשהתייי א׳כ ביוצא כיב שיי תמיובת ע׳י
:ודוק תפיונת, ט׳י אלא החיי לא דהוא ״?׳יי ״י’ ̂ שאסיי דמה לומר נראה . לא או סקילה לאיסור יבא שלא כדי בשינוי אפילו

י וא״כ אני שוכח ויאמר במזיד לעשות יבא שלא כדי קנס מאמשום לרדוח שלא סעודות ג׳
שאפשר אפי׳ סעודות משלש ביותר ליה דקנסינן אמרי׳ דמי הוא ביבי רב ששאל מה לפ״ז
 בשוגג היא להחזירה מוהר דברייתאדאמר להתיר ביבי דרב הפשוט לא כלומר במזיד כאן בשוגג כאן תפשוט לא לעולם אמרוואבע״א לעיל דבגמרא א״א וזה לא או סקילה לידי דיבא

 דכיון ולומר לפשוט א״א ביבי דרב אבל רבנן קנסו במזיד דהושיס הוא אסור דאמרה והברייתא קנשו לא ובשוגג קנס משום הוא במזיד דאסרו דטעמא משוס מותר דבשוגג טעמא
 מטעם ולא הדין מטעם היא דהבעיא ודאי א״כ שם ז״ל רש״י פי׳ וכן קנס משום טעמא דאין הוא שבות הפס דרדייח סקילה איסור לידי יבא שלא לרדות מותר בשוגג דתא
 דבר דהוא כיון אני שוכח ויאמר במזיד הדבר יעשה שלא גזרו חשיכה דעס בשוגג דדוקא לקנוס לנו היה לא בשבת והדביק דשכח קנם משוס הוא דטעסא דכיון י״ל ושד רנס

 מטאר וזה סקילה לידי ויבא חמור הוא איסור דהאי כיון אני שוכח ויאמר במזיד הדבר יעשה לא בשבת כששכח אבל דמי שפיר ממילא שנעשית כיון התורה דמן קל שמא דרבנו
 סבור דהוא כלל קושיא זה מכל אין ז״ל להרמב״ן אבל ע״ש. וכו׳ בשבת המבשל דישראל אע״ג שם שכתבו וכו׳ אסור ישראל בשביל ואם בד״ה קכ״ב) כתבי(דף כל בס׳ התום׳ בדברי
 המגיד הרב ומ״ש . שבות דהוא משום אלא אסור נמי פניה דבקרמו קנס משום הטעם ז״ל לדעתו ואין סעודות ג׳ ממזון יותר שבות מדין אסור הכל יום מבעוד פניה ותרמו דשוכח

 המתחיל בדבור לעיל וכמ״ש אסורה דהרדיה משמע בסכין אלא במרדה ירדה לא וכו׳ יום מבעוד בתנור פח דמדביק אמרו דבפכ״ב דכיון היא הקושיא כונח וכו׳ שהקשה ׳ מי ויש
מד״ם אסורה שהיא לא אם המרדה רדיית בענין פניה קרמו לא בין לחלק דאין כלום בזה אין מ״מ השוכח איקרי זה דכל אע״ג וכו׳ במרדה ירדה ולא וכו׳ בתמר פת מתנין אין

וכו׳ שבות שהוא מפני הוא שהטעם ודאי אלא קנם זה אין במרדה או בשינוי לרדות קנס משום הוא קרמו שלא דטעם דכיון

עוז מגדל
ליקט

 העם אש להתיר עד שגת אי5נמו תוקעץ ל״ח): (דך ג״מ סרק ושונת. ותוקע עד מדינות כל
 סוף עד הכפוריס יום :יוסף נדרג מחוורתא דאסיקנא קשרים אלו סרק סוף משמע כן .למעשיהם

: דחולין דתוספתא ס״ק וסוף קשרים אלו ס' .הסרק

מיימונייות הגהות
 ציה פותרין ושמואל רב ולהבעיר לכנות יתנוין שלא ובלבד בשבת ונועל פותה הדלת

 חנוכה נר להניח שלא ליזהר וזויד וגו׳ לאיש ח׳ יכרת הבי דעבד למאן וממללין בשונה
 שיש בזמן שבת אותה גוררין ואין אההיא מהר״ם לשון לך והא . טעמא מהאי הדלת על

מקום לו היה שלא שמואל מטה׳ר בצרפת שראית• למה ראיה להביא לי יש מעות עצייה
 מאחרי
שיש אע״פ

או כה״ג שייך דלא מבעיר או מכבה ונמצא לאחריו או לפניו השמן' שמטה כבתה בביתה ואים נופלת והיא מנער'הטבלא’טב^א ש^׳ג נו• אמ^נין' נטי ’'כל^^תביראהור^בם׳  מככו/
 כנגד דלת אדם פותח שמואל אמר יהודה רב אמר כתבי בל פרק [ק] דינא] כחך רע״ז סימן בטור [ועיין ־. עב״ל הוא רישיה פסיק דלא מותר מתבוין שאין דבר שייך אי ואפי׳ מבעיר

אחריה במלאכה לאסור בשבת הנר הדלקת חשוב שאין שמעון ה״ר אומר היה מכאן קטן דג לצלות כדי ושוהה ב׳ט בם׳ דאמרי׳ אהא התום׳ כתבו [ר] ־. אביייע״ב עלה לייט המדורה

S S כתב שמחה ורבינו .בארץ מניחה אלא מנורה ע״ג מניחה אין בידו נר אפי׳ בארץ מניחן מטמינן'אלא 'אפילו'מייהס׳יבזדויאין פז׳''מלג»ע מלקרות מר'י7סובה7ח^םפתא“כ מדתמא 
זהו קטן דג לצלוח ששוהה ומה .שבת נר אחר חנוכה נר להדליק שאסור כתב דאבי״ה וכן אחריה להדליק אסור שבח של נר הדליק ואם שבח לנר הנובה נר להקדים שצריד

מפני
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3 Vfi דנרי אלא כחגו לא והרא״ש והרי״ף רניגו .וכו׳ לכהמחו להאכיל עשנים ליפט 
 נשנילו ירכה שמא לחוש שאין כפניו שלא כל נמכירו אפילו ה״ה וכתג לנד רנא ^

 כפניו דשלא לאניי מודה דרנא סוכרים הר״ןשהם ומדנרי נלאהמדנריו וכו/ וכאניי .מוחר
הוא אם שרי נמי כפניו דאפילו לומר שנא אלא נשנילו ירכה שמא למיחש דליכא שרי ודאי
 הם וכך ישראל נשכיל כיה לאפושי דליכא מידי
 וכתנ והרי״ף רנינו דנרי על והמה הרמ״ך זכרי
 אסור.אלא אינו כמכירו שאפילו המניד הרנ עוד
 דנר לאותו לריך שישראל יודע הנכרי א׳׳כ

 לפי כדין וכן שרי נמי כפניו דאפילו ומשמע
 אינו שאם ודאי ונפניו מכירו דנעינן שימחו
 למיחש ליכא דנר לאותו צריך שישראל יודע

 הוו ורנינו דהרי״ף איחא דאם נהירא ולא .למידי
 אלא אכיי דנרי משמימים היו לא הכי סכרי
 ואסר אניי על פליג דרנא מפרשים שהם ודאי

 שלא אפילו שמכירו שמאחר כפניו שלא אפילו
 שהוא וכ"נ נשנילו ירכה שמא למיחש איכא כפניו
 שעשה נכרי הרמ״ך כתב : המוספות דעת

 לישראל אסור מ"מ לפרש צריך .וכו׳ מלאכה
 כ״ש אחר לישראל מותר בשוגג מנשל ואם אחר

 אומרים הפוסקים וכל והראנ״ד ור״ת זה
 הרמץ ודנרי .עכ״ל אחר לישראל דמותר

 כמשנה מבוארים רנינו דנרי שהרי תמוהים
 נשוגג דמנשל אצלו פשומ שהוא ומה וגמרא
 ואפילו לו מנין יודע איני אחר לישראל מותר

 למיגזר ליכא דנישראל דמו לא דנריו לפי
 משא״כ אמר ישראל נשכיל יכשל אמרח שפעם
 לענין אלא אינם הרמ״ך דנרי שכל וצ״ל ננכר/

המתנה

ששי פרק
 בשבת מלאבה [א] לנו לעשות לנברי יילומר אסלר א

 שאמר יאע״פ השבת על מצווה שאינו אע״פ
 מלאכה לאותה צריך שאינו השבתואע״פ [נ] מקודם לו

 כדי סופרים מדברי אסור זה ודבר .השבת לאחר אלא
 : בעצמן לעשות ויבואו בעיניהן קלה שבת תהיה שלא

 בשביל אם בשבת מעצמו מלאכה שעשה נכרי ב
 מלאכה באותה ליהנות אסור אותה [ג] עשה ישראל

 שלא והוא .שתעשה בכדי וימתין שבת מוצאי עד
 זה שדבר רבים בו שידעו עד בפרהסיא הדבר יהא

 עצמו בשביל ואם .בשבת נעשה הוא פלוני בשביל
 כיצד ג • בשבת בה ליהנות [ד] מותר עשה בלבד
 ואם ישראל לאורו משתמש הנר את שהדליק י=נכרי

 מן בו לירד כבש נכרי עשה .אסור ישראל בשביל
. אסור ישראל בשביל ואם ישראל אחריו ירד הספינה

 ישראל אחריו משקה בהמתו להשקות מים ^מילא
 להאכיל עשבים ליקט .אסור ישראל בשביל ואם [ה]

 ישראל לאותו מכיר הנכרי אותו יהא שלא והוא .מהן לאכול בהמתו ישראל מניח לבהמתו
שאפשר דבר כל [ו] וכן ,ישראל בשביל עושה ונמצא בשבילו במלאכתו ירבה שמא

להרבות
:שכה סימן י1ט ג :רעו סימן עור ב :סס לאוין סמ׳ג שכה סימן עור א

 ואע״ס ומ״ש מקומות. ככמה מכואר וכו׳. מלאכה לנו לעשות לנכרי לומר אסור א פ״ו
 נפרק שיתנאר האגרח מדין וראיה מוסכם הוא השנת מקודם לו שאמר

 גם .ונו׳ צריך שאינו אע״פ שכתכ ומה .אמר ממקום כן הוכיחו ז״ל והמפרשים .זה
:זה נפרק שינואו מהדינים ויחנאר ומוסכם פשוש זה

 מנואר זה .וכו׳ מעצמו מלאכה שעשה נכרי ב
קכב) דף כתני(שנת כל פרק כמשנה

 ככל לכל אסור כיום שבו ודע שיתבאר. כמו
 הסוגיא מוכחת וכן במחובר במינו שיש דבר
 נחלקו לערב אבל כד:) (ביצה צדין אין שבש׳

 להמתין אחר לישראל צריך אם ז״ל המפרשים
 ופשנו ארוכים וראיותיהם ודבריהם שיעשו נכדי

 בכדי ולערב שאומרת צדין אין שבפרק מימרא
 צריך אחר שאפילו רבינו כדברי מורה שיעשו

 יהא שלא והוא ומ״ש שיעשו. בכדי להמתין
 הקבר מדין למד וכו̂׳ מפורסם הזה הדבר

:זה בפרק שיתבאר
 משנה .וכו׳ הנר את שהדליק נכרי כיצד ג

:קכב) כתבי(שבת כל פרק כלשונה
 במשנה שם וכו׳. בו לירד כבש נכרי עשה

 בהמתו להשקות מיס מילא :כלשונו
אסור, ישראל בשביל ואס ישראל אחריו משקה

 נשמילא אפילו ז״ל מפרשים קצת ואמרו שם
 ישראל לבהמת אלא אסור אינו ישראל בשביל

 מהם לשתות אבל לירד נאפשר לה היה שלא
 היה רצה שאם בדבר ההנהו שלא מוהר ישראל
 דבריהם ע״כ ועולה ממפס לבור ויורד ממפש
 שהרי להם קשה העשבים ליקמ ודין ז״ל,

 במחובר מהם לאכול יכולה היתה עצמה הבהמה
 זה ואין .מפסיק נהר שיש כגון לתרץ ודחקו
 ישראל מהם לשחות אפילו ודאי אלא עיקר
.וכו׳ עשבים ליקט :רבינו דעת וזה אסור

 אחריו מאכיל עשבים שליקס נכרי שם ברייתא
מים מלא .אסור ישראל בשביל ואם ישראל

 והקשו אסור מכירו אבל מכירו כשאינו בד״א וכו׳
 אפילו אמר רבא הוה בפניו שלא אביי אמר והירן הוה מכירו ר״ג והא ואמרו וזקנים ר״ג אחריו וירד בו לירד כבש נכרי ועשה בספינה באין שהיו והזקנים דר״ג ממעשה שם

 בדברי נכלל שהוא אפשר זה וגם ז״ל וכ״כ וכאביי מותר הוא בשבילו ירבה שמא לחוש שאין בפניו שלא כל במכירו אפילו ובודאי .כרבא והלכה למאה נר לאחד נר בפניו חימא
 דבר בין וחילק במכירו הכל תולה אלא לאביי מודה לא דרבא ז״ל שדעתם ואפשר דאביי הא הביאו לא בהלכות מקום ומכל מותר. ישראל בשביל יעשה שמא לחוש שאין שכל רבינו
 שיש לו שצריך ויודע מכירו א״כ אלא לישראל מותר אחר נכרי בשביל או עצמו בשביל נכרי שאפה שפת ללמוד יש הנזכרים שמהדינין ודע בו. שאין לדבר להרבות כדי בו שיש

 מוקצין הכי לאו הא לכוס מתחלתן שראויין והוא מוחרין ובשלן שאפאן החלושים ודברים מוקצה משום אסורין עצמו לצורך שתלשן פירות ז״ל הרמב״ן וכ״כ בשבילו. ירבה שמא לחוש
 בידים לה לתת אינו לבהמה לתת שהתירו ועשבים נכרי. סחימת ע״י הבאין משקין כגון הנולד אף לאסור והוסיף ז״ל הרשב״א וכ״כ ע״כ. בהך מוקצה לו שיש למי ואמרין הן

:המוקצה על בהמתו ממש להעמיד שאסור כ״א פרק יתבאר וכך .בגמרא כדאיחא ותאכל שם ששלך כדי בפניה לעמוד אלא
נר

לחם
 בדברי נכלל שהוא
הנכרי אותו יהא

 ועשבים כתב עוד . מכירו לעניו'אפי' שאינו כל י להשמיענו לוי והיין ישראל לאותו מכיר
המתחלת בבבא בפ״ב וא״ת וכו' בפניה לעמוד אלא בידים לה לתת אינו לבהמה לתת שהתירו

&T ̂סט ג  שהוא ?האפשר וגס ה״ה כתב וכו'. לבהמתו להאפיל עשבים ל
יהא שלא והוא שכתב כן משמע לשונו אין וכו/ובאמת רבינו י

עוז מגדל
 לן נסקא ונמכילתין קכ'כ) (דף הקדש כפני כל פ׳1 י״פ) (דף דשכת קמא ס׳ .נעצמן עד אסור פ״ו

:הקדש כתני כל ס' ,נזה כיוצא עד שעשה נכרי יו״ע: שניתת הל' נריש שאכתונ כמו מקרא

משנה
 בידים ודהאו איסור מחמת אלא מוקצה דאין רבינו לדעת ז״ל הוא כתב וכו' השוחע אבל
 דהרי וי״ל .כלל בידים דחאה כאן אין עשבים של ומוקצה בידים דחאה דהוי נר הדליק כמו

כתבי כל בפ' ע״ש מודה ר״ש אפי' דמחובר מוקצה דהך שם בגמרא התוס' תירצו
:קכ״ב) (דף

נד
מיימוניות הגהות

 שידליקו עד חמתין ולנר לר״דליק למהר כך כל יכולים היו ולא עם רב שם שהיו מפני
 היא ראיה לאו במי דחוספתא ההיא אמנם . כרחם על הכל ושובתין תוקע היה ואז כולם

 ר״ב בן שמואל ה״ר (וכתב ! ע״כ מיד אחריה ששובת אחרונה תקיעה בגמר איירי דההיא
 שבת של שתים ערבית ויתפלל חול יעשנו לא ושוב קדש עשהו בבד א״ב הקהל עם ברבו וענה מנחה תפלת התפלל שלא מי ולכן שלישית תקיעה במקום היא שלגו ברכו ועניית

 תכבה או תדליק הלילה או האש תעשה למחר בע״ש לעבדו יאמר לא וכן מאליו המלאכה עושה כשהנכרי היינו השמש עם ב״ה שמתירים מה [א] ;ע״כ) חפלה בהל׳ לעיל כמבואר
 הבאה לשבת כן יעשו כן שע״י ואע״ם בשבת ובך בך עשית לא מדוע ולשפחתו לעבדו לומר מותר השבת לאחר אבל בזה כיוצא וכל תדליקנה הגרות מן אחת תכבה אס או הנר
 דבולהו נכרי ביד כתבים למסירת דמי ולא השמש עם ב״ה דשרו הני לכל דמי ולא לחומרא לנכרי שליחות יש כי השוק ביום למחר לו שיקנה כע״ש מעות לנכרי ליתן אסור [כ] ״. ע״כ

 בדרך שהחשיך למי אלא צרכיו לעשות לומר התירו ולא השוק ביום למחר אלא א״א הכא אבל שובת ואין לשבות לפוסק ודמי למחר יעשה לא ירצה ואם קעבדי דנפשייהו אדעתא
 אומר חמץ לו והיה בספינה שהיו ונכרי ישראל חמץ גבי כדתניא ביתר ממך אקחנו אצטרך ואם לעצמך פלוני חפץ וקנה מעות לך קח לנכרי לומר היתר למצא ויש ממונו בהילת משום
 בכולהו דקידושין בס״ק דפסקינן תמיד• הייתי ברייתא אותה ועל גמורה במתנה לו שיתן ובלבד ממך ואקח הפסח אחר אצטרך שמא במאתים טול במגה לוקח שאתה עד לנכרי

תן קנו  מותר בשבח לתחום מחוץ לישראל כתב שהביא נכרי [ג] ע״כן זצ״ל ברוך רבינו בן שמואל ושלום, רפסה. חומרא משום ושמא לד.חזיר ע״מ במתנד• לנכרי ה״נאמאילאי
 ר״ת אסר נכרי שאפאה הפת ועל [ד] ? ע״כ ,י״ט הלכה כ״ג פרק ולקמן י׳ בהלכה פ״ב יו״ט כהלכות לקמן במבואר מידי למגזר דליבא לו שהובא הישראל אפי׳ ולקרותו לקבלו

 לאורו ישראל שישתמש הנר את שהדליק נכרי ובמו בשוגג בשבת מבשל כמו להיתר ,לאיסור ופנים לדויתר פנים ויש לבום ראוי דהחם בשוגג בשבת למבשל דמי דלא והריב״ם
 הישראלי יהיה שמא למגזר ליכא דהתם ועוד כדפרישית למבשל דמי דלא לאיסור פנים ויש הדחק ע״י פת בשבח ליקח מוורדו״ס שמואל וה״ר ברוך ב״ר יצחק רבינו התיר ומה״ט

 הנא שמא כשילד•'מכילתין בותיה ופסקינן שבת באותה שהדליקו מנר בר במוקצה דשרי לר״ש ואפי׳ בשבת לאפות לנכרי לומר בעיניו יקל שמא חיישינן אבל במזיד לבשל רשע
 במינו יש אם לישראל דורון שהביא נכרי גבי צדין אין בפ׳ פר״ש ובן כירה פרק כדאיתא ר״ש בהו דמודד• וצימוקין כגרוגרות והוי בשבת ונאפה ונרקד שנטחן ביון בידים דדחיה מודד•

̂וי מודד, ר״ש אפי׳ דבהא אסור במחובר  בשר צלה או שבישל נכרי א״ב לאפות לנכרי לומר בעיניו יקל שמא גזירה משום שפירש טעם אותו ולפי .התרומה ספר ,וצימוקין כגרוגרות דד
 וכתב לאיסור פשוט והדבר דיו״ט בפ״ק התום׳ כתבו וכן לאיסור אלו בכל המחבר רבינו דעת וכן התרומה וספר שבת באותה ממנו ליהנות לישראל אסור לעצמו ביצים או דגים או

 ששואבין ועבד שפחה אבל לצורכו הנכרי שמילא בעינן אחריו בהמתו להשקות דדוקא ר״ת כתב [ה] ״. כשבת נכרי שאפאה פת שאכלו אדם בני מלקד• שהיד• ראבי״ה ראיתי אני א״ז בספר
 ביראות פסי הגי כדאמר בעצמו לשתות לבור לירד לילך יכול שהישראל כיון להביא הישראל לו אמר לא אם מותר ישראל לבית רה״ר דרך ומביאין ד׳ ורחב י׳. עמוק מבור מים
 הנכרי אם לשתות מותר זד. היתר על סומך שאינו המחמיר ואפילו אליהו רבינו וכ״פ לשתות לשם לד״לך יכול היה שנקל מנהר הביאם אם וב״ש ויורד מטפס ועולד. מטפס אדם

 אחד גר ואם התרומה. ספר אחר לישראל מותרין זד• ישראל בשביל לתחום מחוץ שבאו פירות כמו דרבנן איסור אלא וליכא ברמלית רק רה״ר לנו שאין לפי אחר ישראל בשביל הביא
 או תינוק בשביל אש נכרי עשה אם וכן קצת ליהנות יכול היה שמתחילה ביון ממנו ליהנות לישראל מותר עוד נכרי עליה והרבה דולקת אש או הרבה עוד נכרי והדליק בשבת Jדולל

 ולא ישראל של בביתו לישראל שייכא שאינה מלאכה לעשות ולשפחתו לעבדו להניח לישראל מותר [ו] t ס״ה ע״ב לבריא מותר סכנה בו שאין חולה בשביל או מאכל לתינוק לעשות
 כמותו הילכתא ופסק ר״ש דברי בחול כישראל בשבת לעצמן מלאכה עושי־ן יואמד• עבד כפרד• מחוסרי סרק כדאיתא במצות שישנו כנעני בעבד כ״א ואמתך עבדך ינוח למען על עבד
 לומר שייך מכבה ולענין ברובא בע״ש אש שהוצת אלא חכמים התירו לא בשבת אדוניהם בבית הנכרי\ת שמבערות המדורות על וז״ל לאיסור כתב שמחה רבינו אמנם . התרומה ספר
 שעושים כאומנים ישראל של שהעצים כיון קעביד דישראל אדעתיה ושתק ישראל ראד• ואם העצים מבעל רשות ליטול צריך ישראל מעצי להבעיר אבל קעביד דנסשיה אדעתיה נכרי

לירי לימא בשבת בד•; עביר ומצאו ובאו נכרי לכובס כלים הנותן ס״ק בירושלמי גרסי׳ .נכרי בבית ואפי׳ כשבר בין בחנם בץ לחלק ואין בקיבולת אפילו שאסור ישראל בשביל מלאכה•
לא


