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ב ״ כ  הארכמי חמישי וגשרי! קי״ז:) (שבח כחבי. בכל . וכו׳ אע״ש השח רדיית א פ
ק : אסורה רדייה היא זו אי בי ד מ . בחמר שח ה ׳ ט  ברייהא ו

: מגוארח שם
כו/ חכמים אסרו מה ומפני ב  בחמין רוחצין היו גחחלה מ׳) (שם כירה שרק מימרא ו

 הבלנין התחילו שבח מערב שהוחמו
 והמירו החמין אה להם אסרו בשבח חמין להמס

עה. אח להם  בחמי רוהצין היו ועדיין הזי
 אח להם אסרו אנו מזיעין ואומרין האור

 שם עוד . מבריא חמי להם והתירו הזיעה
 כל רומן למחר רב אמר מע״ש שהוממו ממין
 לרמון הסירו לא אמר ושמואל. אגר אבר גושו
 דשמואל: כוותיה והניא ורגליו ידיו שניו אלא

א ד״ . האור בחמי כ כו׳ ה: נחבאר כבר ו  ז
ר סו א  קמ״ז) (שם חביס שרק .וכו׳ לרמוז ו

 אין דיעבד מערה במי הרומן משנה
 שם מבוארים רבינו ודברי לא. לכחמילה
 אסורה שהזיעה דבריהם ומכלל בארוכה בהלכות

 מבריא שגחמי האחרונים דעת אבל גכ״מ
 אסרו ולא מוחרת הזיעה אשי׳ בהן וכיוצא

 שיש במערה אלא לכחחלה מערה במי הרחיצה
 אוחן ומכניסין מע״ש שהוממו האור חמי בה

 וזה לשבח שגת מערב חומן להעמיד במערה
 והראשון ז״ל והרשג״א יונה וה״ר הרמב׳ץ דעח

:ז״ל הגאונים דטת
 כלשון שם ברייתא .וכו׳ אדם מתחמם ג

 כרומן ונמצא רבינו ושי׳ .רבינו
 אסורה ההפרשה שאין פי׳ בחמין. גופו כל

 הגוף רחיצת משני אלא שיתבאר כמו בעצמה
א :ז״ל הרמב״ן העלה וכן בי מ  של סילון ה
 שעשו מעשה ל״ח:) (דף משנה שם .וכו׳ צונן

 אמה לתוך צונן של סילון שהביאו מבריא אנשי
 שהוממו כחמין חכמים להם אמרו ממין של

: ובשתיה ברחיצה ואסורין בשבת
א ד בי כו׳. מיס של ,קיתון אדם מ ו

 קרוב מ׳:) (דף שם ברייתא
 מים ואחד שמן אחד מימרא ושם רגינו ללשון

 . מותר בו סולדת יד אין אסור בו סולדת יד
 של שכריסו כל רבא אמר סולדת דמי היכי

מנו, נכויס תינוק  בשי׳ נחלקו והמפרשים הי
 להפשיר שמותר פירש ז״ל רש״י אלו דברים

 שאם במקום אשי׳ לה וקרוב המדורה כנגד
 שהוא שכיון לגמרי יתבשל הרבה שם יונח

 מותר ההפשר שיעור אלא שם יעמוד שלא נזהר
 של כריסו שיהא בכדי הידים יוחמו שלא ויזהר
 שלא אמרו משרשים וקצת .מהם נכוית תינוק
 בו לבא במקום-שא״א אלא ההפשר התירו
 .המופשרים המים על ולא הוא ההפשרה מקום על סולדת יד ושיעור פישול לידי לעולם
 ז״ל ודעתו להפשיר אסור ממש המדורה גגי על ז״ל רש״י לדברי שאף ז״ל הרשב״א וכתב

 הרמב״ן דעת וכן .ז״ל שלמה רבינו כדברי רבינו ודעת ז״ל המפרשים שאר כדברי להחמיר
 כנגד לחממו מותר ונצנונן מע״ש שנתרשל תבשיל הכל שלדברי ז״ל הרשב״א וכתב .ז״ל

קדרה יש ואם כירה ע״ג או המדורה ע״ג יתן שלא והוא שהיס״ב במקום אשי׳ המדורה

ועשרים שנים פרק
 אותה אסרו מלאכה שאינה אע״פ ייהפת רדיית א

 פת המדביק לאפות, יבוא שמא חכמים
 מזון ממנה מציל היום עליו וקדש יום מבעוד בתנור
 ואע״פ לכם. והצילו בואו לאחרים ואומר םעודות שלש

 במרדה ירדה לא מציל כשהוא מלאכה אינה שהרדייה
 חכמים אםרו =מה מפני ב : לשנות כדי בםכץ אלא

שבת. במרחץ ליכנס  חמין מחמין שהיו הבלנין מפני ב
 שלא גזרו לפיכך הוחמו. שבת מערב ואומרץ בשבת

 שלא וגזרו .להזיע אפילו בשבת למרחץ אדם יכנם
 מערב שהוחמו בחמין ואפילו בחמין גופו כל ישתטף
 אמורים דברים במה מותר. ורגליו ידיו פניו אבל שבת.
 מבריא בחמי *אבל מרחץ. משום גזירה האור בחמי

 לרחוץ ואםור .גופו כל בהן להשתטף מותר בהן וכיוצא
 ויבוא הבל בה יש שהמערה מפני שבמערות חמין במים
 כנגד אדם מתחמם' ג כמרחץ: ונמצאת זיעה [א] לידי

 אינו אבל בצונן. גופו כל ומשתטף ויוצא המדורה
 מפני המדורה כנגד ומתחמם בצונן גופו כל משתטף

 .בחמץ גופו כל כרוחץ ונמצא שעליו מים שמפשיר
ב]  בתוך אפילו חמין מים בתוך צונן של סילון המביא [

 ואסורין בשבת שהוחמו כחמין אלו הרי טבריא חמי
 ומניחו מים של קיתון ^אדם מביא ף ובשתיה: ברחיצה

 .צינתן שתפוג כדי אלא שיחמו בשביל לא המדורה כנגד
] פך מניח וכן נ  שיפשר כדי המדורה כנגד שמן של [
 כנגד ומחמם בשמן או במים ידו אדם וסך . שיחם לא

 שתהא עד ידו שעל המים יחמו שלא והוא המדורח.
 גבי על ומניחו בגד ומחמם .בהן נכוית תינוק של כריסו
מים מלאה שהיא מרחץ של אמבטי ה :בשבת מעים

חמים
ג( רנד סי׳ סור א מ׳ :שס סמ׳ג שיח סי׳ מוי ג :שם סמ׳ג שכו סי' סור ב • 1וי6ס

ב ״ כ . מים מלאה שהיא מרחן של אמבטי ה פ ט׳ ו ן סי  מ״א) (שבס כירה בסרק ח
 הוא ממן אפל שייזמו בשביל צונן לחוט יתן לא ששיגהו מיחס הנן

 ויש שפינהו המימם ה״ק אפיי אמר קאמר מאי ובגמרא להפשירן כדי הכום לסוך או לתוכו
כדי מרובים מים למוט נותן אבל שיממו בשביל מוענוים מים לתוכו יחן לא חמין מים בו

ט יתן לא מים מממ ששינה ומיחס להפשירן  לסו
ה ור׳ שמצרף מפני עיקר כל מים ד ט  היא י

ק ת״ר אסור מסטין שאין דבר דאמר , .אדם מ
 ג״ש דברי חמין לתוך צונן ולא צונן לסוך חמין
 לסוך צונן בין צונן לתוך חמין פין אומרים ג״ה
 חמין ׳ גאמגמי אבל בכוס בד״א מותר חמין
 מנסיא גן ור״ש חמין לתוך צונן ולא צונן למוך
 ר3ם מנסיא בן כר״ש הלכה נממן א״ר אוסר

 א״ל כאמבמי הוא הרי סשל למימר יוסף רב
 ולמאי כאמגטי אינו סשל חייא ר׳ חני אביי

 כאמגמי הוא הרי דספל מעיקרא אדעתין דסליק
 בשפת אלא מנשיא גן כר״ש הלכה ר״נ ואמר

 אסישא ר״ש סברת מי ליכא פחמים רחיצה
 להוך חמין בין מתירין וג״ה קאי ארישא קאי
 להור צונן אוסר ור״ש חמין לתוך צונן ובין •צונן

 ה״ק כב״ש דאמר מנסיא בן י״ש לימא חמין
 בריה הונא א״ר זה בדבר ופ״ה ב״ש נחלקו לא

 אמיא קשיד דלא לרבא חזינא יהושע דרב
 סשל לתוך קיתון אדם מערה חייא ר׳ מדתני

 לתוך צוק בין צוק לתוך חמין פין מיס של
 סגר דקא צוק לתוך חמין ושרש״י .חמין

 אלא הצוק אס מרחיחין המים ואין גפר תסאה
 שהתחתונים חמין לתוך צונן ולא .מפשירין
 בכוס . גבר דתהאה העליונים את מרתיחין
 ועוד שיוממו ליה ניחא ולא להו בעי דלשתיה

.צונן לתוך חמין אפילו אוסר הוא שני דכלי
 הוא שני דכלי ואע״ג כאמגמי הוא הרי ספל

 דנימא אסירי לרחיצה אלא לשתיה ולאו הואיל
ק. הרפה שיוחמו ליה רי  ר״ש סברת מי וגז

 לחון ממין אלא ת״ק שרי דלא קאי אשיפא
ק. לתוך ממין אף ואסר איהו ואתא צוק צו

 דשרו מסין לתוך וצונן לשתיה קאי ארישא
 דשמעתין ומסקנא הרי״ף וכתב .אסר ב״ה

 דרב בריה הוגא א״ר דקאמר כב״ה דהלכה
h חזינא יהושע b i וכו׳ ר״ח מדמני קשיד דלא

 כר״ש ושוסקיס הרי״ף על חולקים שיש ואעפ״י
 הרא״ש נתן כבר כוותיה ר״נ דפסק מנסיא בן

רבינו, דעת וכן הרי״ף לסברת לשבח מעם
 שהיא מרחן של אמבמי דבריו שירוש וכך

 אבל צונן מים לה נותניס אין ממין מים מלאה
 אמבמי לתוך האמבמי שגזה ממים הוא נותן
 שפינה מיחס ומ״ש ב״ה כדברי צונן של אחר

 שפינה ומימם דה״ק אביי ונדאוקמה בסמוך שכתבתי מתניתין היינו וכו׳ חמין מים ממנו
 אסור מתכוין שאין דבר דאמר היא יהודה ור׳ שמצרף משני עיקר כל להוט יסן לא מיס ממנו
 שלא והוא וכו׳ צונן מים לתוך ממין מיס לצוק ומותר ומ״ש .שרי כוותיה דקי״ל לר״ש אבל
שהוא בכוס חמין לתוך צונן בין צונן לתוך חמין בין דשרי כב״ה הוא ראשון בכלי יהיו

כלי
מפסקת שהקדרה שכיון מע״ש צרכו כל שנתבשל תבשיל גבי על לממס מותר האש על נתונה

 ז״ל: דבריו אלו חושש ואינו העכברים מן לשמרו כלי.כדי־ עליו משיג אבל המיחם ע״ג הנתונים הבגדים סחת להנומינו אסור אבל . ומוסר המדורה כנגד כמחמס זה הרי ■
י ד ט ב ט י  אבל בכוס בד״א מותר המין לתוך צונן אפילו אומרים ב״ה ג״ש דברי חמין לסוך צונן ולא־ צונן לתוך חמין אדם נותן ת״ר ברייתא מ״ב) (דף שם . וכו' מרחן של ז

באמבמי ׳ י
משנה לחם

 דבגמרא אע״ג בשתית ג״כ בר״י דר״י מחלוקת דיש סובר נינו ה וי״ל .אסור לכ״ע עגה
 בר״י ר״י פליג שם וכו' השהית אס גובלים אין דאמר ברייתא ובאותה ליה אייתי לא

ה: הוזכר לא דבגמרא אע״ג ז
ב ״ כ  לשי מחמיהין רבינו דברי ,וכו׳ בשבת במרחן ליכנס אסרו מה ב פ

J ' שפמי משמע בגמרא שהרי קמ״ז) (דף חבית שבפרק הגמרא סוגית
 לדידן אבל בחמין להשתניף דמומר דאמר כר״ש הוא שריא שמישה אסורה רחיצה מערה
 רגינו וכן ל״ט) (דף בהדיא כירה בפרק בפסקו כמו בחמין להשחטף דאסור כר״י דקי״ל
 מערה במי נראה בחמין גופו כל ישחמף שלא וגזרו שכתב כן פסק הפרק בראש עצמו
 שריא רחיצה אפילו טגריא דבממי כירה פרק בגמרא מבואר וכן אסור שמישה אטלו

 מבואר וכן שם כמבואר ברחיצה אפילו ר״ל מבריא חמי להם התירו מ׳) (דף שם שאמרו
להשחמף מותר כתב מבריא דבהמי מדא .תרתי רבינו בדברי קשה והשתא ברוכות'

מיימוניות הגהות
 ז״א וא״א בקרקע הם אא״ב טבריא בחמי לא התיר לא המצות ובספר ז״ל הטור כתב [*

 טבריא המי והתירו עומד הדבר שאין ראו התם כדאיתא [א] :עכ״ל] ענין בכל התירם
 לעולא ר״נ ליה ואמר טבריא לאנשי חכמים להו כראמרו [נ] t ע׳יב עומדת במקומה וזיעה

 משום בו יש שמן דאמר כר״י ודלא [ג] :ע״ב לסילונייהו טבריא אנשי תברינהו כבר
 ברשב״ג ודלא שיפשר כדי אלא שיבשל בדי ואסור בישולו זהו לא והפשרו בישול
בר■ כר״נ ודלא מותר שהיס״ב ואע״ם בישול משום בו שאין בשמן ת״ק קאמר דלהיתרא תרווייהו דאמרי יוסף ורב דרבה בת״ק אלא בישולו זהו הפשרו דסבר בשמן לגמרי דאסר

:התם כדמסיק מיניה ועדיף ברשב״ג בשמן ת״ק אמר דלאיסור דאמר יצחק רב

 כמו מותר לרמון דאשילו לומר לו והיה אישכא מוכח ובגמרא אסור דלרחון דמשמע
 מוכח ובגמרא מומר דלהשהמף דמשמע לרחון אסור כסב מערה דבמי ועוד .שכתבתי
 בדברי וע״ק להשתטף. אפילו אסור כר״י דקי״ל אנן אבל לר״ש אלא כן נאמר דלא איפכא
 משני אלא מערה במי אסרו ולא מבריא כמי הוי מערה דמי מפרש שהוא דכיון רבינו

 אסרו לא דע״כ אמי מצי ככ״ע הא היא ר״ש מני בגמרא אמרו איך א״כ הפל בו שיש
 משום אסרו לרחון דדוקא להשהטף אסרו לא מבריא בחמי אבל האור בחמי אלא ההם

 דכיון סבור שהוש ואפשר להשחטף. אפילו לאסור דממללא טעמא יספיק לא אבל ההבל
ס: ושוים האור לחמי ממש דמיא מטללא מערה דמי ה

 שבו ממין לתוך צונן לתת שאסור והמעם ה״ה כתב .ט׳ מרחן של אמבטי ח
 ניחא לא לשתיה עומדים היו כלו׳דאס לרחיצה עומדים שבו שהמיס מפני

:מרחן של רבינו שכתב וזה שריא ראשון בכלי ואשי׳ ז״ל רש״י כמ״ש הרפה דיחומו להו
המכסבם

עוז מגדל
.להזיע אפילו עד אסרו מה מפני : הקדש כתבי כל פ׳ .לשנות כדי עד כו׳ אע׳פ הפת רדיית פכ׳ב

 חבית ופרק כירה פיק .מותר ורגליו ידיו עד ישתטף פלא וגזרו :מ׳) (דף כירה ס׳
 :תנית פ׳ .כמרחן עד לרחון ואסור :כירה פ׳ .גופו כל עד האור נחמי בד״א :קמ׳ז) (דף

:כירה פיק הכל .מבשל אינו עד כו׳ אדם מתחמם



כב פרק שבת הלכות .זמנים מש״ כסף !00
 אפילו שרי כמיחם דהא ראשון בכלי יהיו שלא והוא וכתב סתם היאך לתמוה ויש .שני כלי
 ויש שפינס מיסם קאמר דהכא מתניתין אביי כדאוקי מרובים הצוק שיהיו והוא ממין לתוך צונן
 מרובים מים לתוכו נותן אבל שיחמו בשביל מועמים מים לתוכו יתן לא ממין מים בו

 דרב קמייתא כאוקימתא אלא כאביי נקמינן דלא סבר דרבינו נ״ל ולפיכך .להפשירן כדי
מים שפינה מימם דה״ק ממניהין דאוקי אדא
« ■״! לא ™ י יי־״■־ ״■־ ל  וכן הרבה. סחמט! שהרי צונן מים לה נותנץ אץ חמים ־

ן”™  אבל .כמכשלו שהוא מפני שמן של פך לתוכה יתן לא f.’,' J ״
 מיחם ו : צונן של אמבטי לתוך חמין מים הוא נותן למור,י דכיון מותר מתכוין שאין לבר לאמר היא

כדי צונן מים לתוכו ליתן מותר חמין מים ממנו שפנה מאוקיממא ^שפי עליף להלכתא אליבא מתניתין
 או צונן מים לתוך חמין מים לצוק ומותר להפשירן

 מפני ראשון בכלי יהיו שלא והוא החמין לתוך [ל] צונן
 פי על אף רותחת קדרה וכן הרבה. מחממן שהוא

 נותן אבל תבלין לתוכה יתן לא האש מעל שהורידה
] מלח לתוכה ה  אש גבי על אלא מתבשל אינו שהמלח [

 שהוא אע״פ לקערה מקדרה יצק.התבשיל ואם גדולה.
 תבלין [י] הקערה לתוך ליתן לו מותר בקערה רותה
 בין אתההלתית שורע“ אין ז : מבשל אינו שני שכלי

 ואם . החומץ בתוך אותו שורה אבל בצונן בין בפושרין
 בצונן בשבת שורה זה הרי וששי חמישי ביום שתהו
 פםק אם יהלה שלא כדי ושותה. שיהם עד בחמה ומניחו

 נשרה או השבת י=שנתבשל,קודם דבר ח מלשתות:
 מותר צונן עכשיו שהוא אע״פ השבת מלפני בחמין

דבר בהמץ לשרותו שבת..ו  ולא מעיקרו צונן שהוא ב
 לא אם בשבת בחמין אותו מדיחין מעולם בחמין בא

בחמין: אותו שורין אין אבל מלאכתו גמר הדחתו היתה
 בתולדות להחם שאםור אע״פ בחמה ^להחם מותר ט

 ליתן מותר לפיכך . לאור מחמה לטעות בא שאינו חמה
 לתוך יפים מים נותנין וכן .שיחמו כדי בשמש צונן מים

. . הבור לתוך תבשיל ונותנין .שיצננו בשביל רעים מים .
רב י :שמור שיהא כשביל ,2, ושמן [.] ומלח מים אדם «נ

שיעשה והוא .התבשיל לתוך נותנו או פתו בו וטובל ,ל,} p,5 לח,ך ממין אלא שרי ללא לו שוה
מלאכה כעושה שנראה מפני אסור הרבה יאבל מעט ־

ממלאכת
: פכא סי׳ סור ד :שס ג :שם סמ׳ג שיח סי׳ בשור :שם סמ׳ג שכא סימן טור א

לאהקיף
 כלאי אמו קסני שפינהו סימם קהני מים סמנו

 להו סוקסיק משניוס לכמה אוקימחיה לדמוק
 למלמייה לאו נמי ואביי מזה רמוק יומר בענין
 למחניסין לישנא ספי שפיר לסרוצי אלא אסא

 לסימס שפינהו דהיינו שפינהו קחני לבדוקא
 מימם קחני ולא שפינהו מימם ומלקהני עצמו

 מים ממנו בשפינה אלמא מים ממנו שפינה
 מחניחין לאוקמי איצסריך ומש״ה אהור לעולם
 לאוקמי הילכך כוותיה קי״ל ללא אע״ג כר״י

 אדא רב כלאוקי סמנו שפינה פינהו למאי מחני׳
 רב להא ועול מפי עדיף להלכחא אליבא להוי

 לצרף שיעור אבל להפשיר שיעור אלא ל״ש דאמר
 וכלפירש״י ליה משמע אלא כרב ע״כ אסור

 לא מסתמא לצרף שיעור אפילו לאמר ושמואל
 שבפירוש ואע״ג למתניחין באוקמתא ארב פליג

 כבר לאביי כאוקמתא רבינו כתב המשנה
 ממ״ש שחזר במיבור מקומות בהרבה מצינו

 שפירוש נאמר שאפילו ועוד המשנה בפירוש
 כר״ש ללא לאחיא כיון לאביי כאוקמתא המשנה

 לא פה דבריו לפי והשתא .כוותה הלכתא לית
 ולא שני כלי הוי אמבפי להאי לומר נצפרך

 פרקא בהמא לאימא אמבפי כאידך הוי
 כדברי באמבפי פך להניח בקשתי דקאמר
כהוא אסבפי בין לסלק נצפרך לא ונם התוס׳

 לא שפינהו למיחם למחניהין חמין למוך צונן
 ממין מים בו יש ועדיין כלומר מיירי בפינהו

 דהיינו כלל צונן להוט לחת אשור כה״ג דכל
 ולאשמועינן מיירי מים ממנו בששינה אלא אמבפי
 אמבפי רבינו ומ״ש בה לן לית למצרף דאע״ג

 אמבפי נקש אמבפי תני לברייתא משום אלא מרחן של לוקא ללאו זה לפי נ״ל מרמן של
 או צונן מים לתוך חמין מים לצוק ומוסר אח״כ שכתב וזהו ראשון כלי לכל הדין הוא אבל
 ראשון כלי דבכל הרי הרבה מחממן שהוא מפני ראשון בכלי יהיו שלא והוא החמין לתוך צונן

 למימם זה לדין לאמבפי לין בין הפסיק שהרי כאמבפי לרחיצה עשוי אינו ואפילו אסור
 מועפין צונן בנותן ראשון בכלי יהיו שלא והוא שכתב שמה לומר ואין• חמין מיס ממנו שפינה

 רבינו הוצרך ולא ראשון בכלי אפילו לשרי אה״נ מרובין צונן אבל לוקא מרובין חמין לתוך
 ודוע ביה גזרינן ללא לאשמועינן כלי לכתבו ה״ל למ״מ הוא פשוש לדבר משום לכתבו

ר4להשמיש ה״ל לא לאביי אליבא מילתא הא לאשמועינן אתיא למתני׳ כיון ש פ |^ מ -ו > 
ע מחממן שהוא מפני ראשון בכלי יהיו שלא והוא מ״ש על שסמך מ ש מ ^ ב ר P ה jS l 

ברור^הוא־שמ״שתהוא ולבר שרי. מרובין בצונן אבל הרבה מתחממין שהן מיירי מועשין

משנה מגיד

 אלא כאמבשי דיש אין לספל שם והעלו חמין בתוך צוק לא אבל צוק בתוך חסין באמבשי
א כלי ואמבשיזה ככוס. הוא הרי ק לתת שאסור והפעם .ז״ל הגאונים פירשוהו וכן מ  ק

 רבינו שכתב וזהו הרבה מחממן ואלם לרחיצה עומדין שבו שהמים מפני שבו ממין לסוך
קר: וכן מרמז של אמבשי כו׳. יסן לא וכן עי אסרי: שרבי מעשה מ׳) (לף שם ו

 (דף שם .וכו׳ מים ממנו שפנה מיחם ו
 מיחס המשנה על אוקמתא מ״א)

 מועשין מים לתוכו יהן . לא מים ממנו שפנה
ד  כלי מרובין מים לתוכן נותן אבל שיוחמו כ

 הלין שם זו אוקמתא שנדחית ואעפ״י להפשיר
 שהזכרתי כמו צימף משום כאן ואין הוא אמס
ר :פי״ב ת מו  זה נתבאר כבר .וכו׳ לצוק ו

 (לף משנה וכו׳. רותחת קדרה וכן למעלה:
 לא מרותחין שהעבירן והקדרה, האלפס מ״ב;)

 ולתוך הקערה לתוך נותן אבל תבלין לתוכן יחן
 בחרא בלישנא בגמרא שם ואסרו .התמחוי

 בהלכות וכ״פ בשלה לא ראשון בכלי אפי׳ למלח
 הקערה לסוך תבלין נותן שכשהוא ז״ל ופירש״י

 לתוך לתת אבל בתוכה שהרוהחין אמר דוקא
 רותחין עליהן ולערות חמלה תבלין הקערה

 הוא והרי מבשל ראשון כלי שעירוי מפני אסור
רבינו. מלשון יראה וכן ראשון ככלי זה לענין
ת מפרשים קצת אבל  כלי עירוי אפי׳ התי

 לעס נראה וזה מבשל. שאינו לפי .ראשון
 למעשה אבל להלכה ז״ל והרשב׳׳א ז״ל הרמב׳׳ן

:ז׳׳ל רש״י כדברי להחמיר ראוי
ן ז  תולין פרק .וכו׳ החלסית את שורין אי

 החלסית את שורין אין משנה ק׳׳מ) (לף
 בעא ובגמרא החימז לתוך מתנין אבל בפושרין

 החלסיח אס לשרות מהו ינאי מר׳ ר״י מיניה
 בפושרין הנן אנן והא והקשו אסור א״ל בצונן

ופי׳ היא יחילאה מסניהין א״ל מוסר בצונן הא
:אסור בצונן אף אלא כסותו הלכה ואין
 לאשתי כיון שם וכו׳., חמישי יום שסה ואם

 בשבתא שתי לא אי שבתא ומעלי ממשא
מסתכן:

 חבית פרק במשנה .וכו׳ שנתבשל דבר ח
 מלפני בחמין שבא כל קמה:) (לף

 בא שלא וכל בשבת בחמין אותו שורין השבח
 מון בשבת אותו מליחין השבת מלפני בחמין

 זו שהלחסן האספנין וקולים הישן המליח מן
 שבא כל ז״ל רש״י ופירש מלאכתן. גמר היא

 בחמין אותו שורין שנתבשל כלומר בחמין
 יבש בשר כגון בחמין בא שלא וכל נמוח שיהיה

 אותו מליחים הדחק ע״י חי אותם שאוכלים
:פ״ש מבואר המליח ולין עכ״ל. שורץ; לא אבל בשולו זהו אמריק ולא

 שיחמו בשביל בחמה הצונן ואת במשנה קמ״ו:) (לף שם .וכו׳ בחמה להח^ מותר ט
:פ״ש שכתבתי כמו וכו׳ לשרי ל״פ כ״ע בחמה ל״ש) (לף כירה ופרק

 שיהא בשביל הבור לתוך תבשיל נותנין משנה קמ״ו:) (לף מביס פרק .וכו׳ מתנין וכן
שיצננו: בשביל ברעים היפים המים ואס שמור

 מרובים מלח מי עושין אין ק״ח:) (לף שרצים בשמונה .וכו׳ ומלח מיס אלם מערב י
התבשיל. לתוך ונותן פסו בהן ושובל מועשין מלח מי הוא עושה אבל

 כמותו הלכה ואין בשנוי עושה כן אם אלא מועשין אפילו אוסר יוסי שר׳ שם ונזכר
 שמי בגמרא מבואר וכאן בהלכות. כאן ומבואר י״ל:) לעירובין(לף קמא פרק כלאיתא

:ומלח ושמן מים הם מלח
וכן  ראשון בכלי צונן לתוך ממין אבל חמין לסוך אצונן אלא קאי לא ראשון בכלי יהיו שלא

 ואע״פ המשנה על אוקמתא שם מים ממנו שפינה מימם כתב המגיד והרב שרי. נמי
ללאביי משום ליה סיפוק הוא אמת לין הלין דבריו שנדחו שאע׳׳פ לומר לו למה וא״כ לדמויים אלא רב לברי שתופס מדבריו נראה .עכ״ל הוא אמס לין הלין שם זו ראיה שנדחית

לתת שמוסר האור מעל שפינהו מיחס לין השמיש למה כאביי לרבינו ס״ל אי ועול שרי מישרי כוותיה לקי״ל לר״ש אבל יהודה לר׳ דהיינו אמר הא אסרה למסניחין לאמר נמי
 הרבה מחממן ואלם לרחיצה עומדים שבו שהמים מפני שבו ממין לתוך צוק לתת שאסור והשעס מרחן של אמבשי גבי המגיד הרב כתב עול .עיקר כמ״ש ודאי אלא מים לתוכו

 וכו׳ חמין מים ממנו שפינה מיחס אח״כ כתב שהרי וקשה חמיןלרבינו. לתוך צונן ליחן מותר לרחיצה ללאו ראשון כלי בשאר דבריו ולפי .עכ״ל מרחן של אסבשי רביש שכתב וזהו
קר. שכתבתי כמו הילכך לרחיצה ללאו אע״ג אסור ראשון כלי לבכל משמע ראשון בכלי יהיו שלא והוא מסין לסוך צונן או צוק מים לתוך ממין מים לצוק ומותר  רבינו ומ״ש עי

'נמי מלאה אינה אפילו ראשון כלי שהוא ספני לשעמא לכיון לוקא ולאו נקש למילתא אורמא לנקש למלאה נראה ,חמין מים מלאה שהיא מרחן של אמבשי :
ן י י אסור כבשיס ככובש דמימזי ומשום דגים בו לכבוש מרובה לזמן ליה עבדי מורייס לסתם משום ששעמו נראה .מוריים כעושה שנראה מפני וכו׳ עזין מלח מי יעשה לא ו

:הר״ן וכ״כ נמי עזין אינן אפילו עזין איריא מאי לוקא במרובין לאי במועשיס אפילו לאסרינן עזין מלח ומי
חרדל ■

עוז מגדל
 ס׳ .שמור שיהיס עד שנהנשל דבר :דתולין ל׳א פרק .מלשחוט פסק אס עד המלהיט אט שורין אין

 שמנה פ׳ .החנשיל ממלאכה עד מיס אדס מערב :קמ׳א) (דף חניה פרק ומקצהו (צ׳ח) ניר?
:עייונין דמס׳ ופ׳ק שרצים יו׳ פ׳ .ואוכל נמלח טד מלח מי יעשה לא וכן :ק׳ח) (דף שרצים

,מייטוניור. הגהות
 והיינו התם דאמדי ואיבא [ה] ז ע״ב חמין לתוך צונן לא אבל דאמרי כב׳׳ש ודלא בב״ה [ד]

 כלישנא ודלא התום׳ פירשו ובן דתורא כבישרא כישולא מילחא צריכא ר״נ דאמר דר״נ
 מבשל אינו ראשון בכלי ואפי׳ מלח שנותן שאמר רשב״ם פירש וכן .ארר׳נ דפליג קמא
 הלכה הבא קמא כלישנא אלא דאמרי כאיכא הלכה דאין בכ״מ שאומר ריב״א לפירוש ואף

 ליתן שלא ליזהר שצריך ר״ת בשם בסה״ת [ו] : ע״כ לעיל בפ״ט גדולה בהג׳ה ועיין ברכה עליו תבוא בו סולדת שהיד זמן כל בקערה מלח ליתן שלא המחמיר ומיהו ,כדפרי׳
 ואפילו ראשון בכלי עירוי אסור אמר יונה ר׳ מלמעלה עליהן ולערות מלמטה תבלין ליתן מהו ובירושלמי .ומתבשל ראשון ככלי רעיתי עליהן רותהין וישפוך בקערה תהילה התבלין

ב: כתום׳ שם ועיין חטאת דם פרק בזבחים איתא וכן התרומה בספר ע׳ש קליפה כרי הפחות לכל דמבשל בעירוי מודה גבר תתאה צולין כיצד בפרק דאמר שמואל  ע׳
 עיין בהילמי, יוסי כרבי הלכה אין שמואל אמר דעירובין קמא בפרק וכן כגמרא פלוגתייהו כדמפרש דאוסר יוסי כרבי ודלא מלח מי עושה אבל שרצים שמונה כפרק [ז]

יין או מים עליו נותן כך ואחר דגים או העיף נתחי על סלח לתת מותר ולפיכך עליהם יין או מים כך אחר לתת מתיר יוסי רבי אפילו ומלח ושמן התרומה ככפר
: ע״ב ,התרומה ספר
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ד נין ממחו למחר מע״ש שלשו חרדל יב  ני
 הדשן חממת מדנרי .נפלי נין

 'אלא שרי נכף דלערבו למימרא דלאו נראה
 זה ואין דשרי הוא עצמו נפלי לנערו דוקא

 והוא שרי נמי נפף אלא רנינו דנרי נמשמע
ח: ישרוף שלא פ נ

שתי

די למאי מיא והלתא מלמא תלתי חרתי אניי אמר ופמה עזין מלח מי עושין אין קח:) (שנח שם ופו׳. מלח מי יעשה לא וכן ר למורייסא: אר״א ליה ענ ת מו . ניצה למלוח ו ׳ ו נ ו
נמלח: לשכלו מוחר הצנון שאפילו ושסמכואר פאביי. והלפה ונהלפות . ניצהמוחרח אסור צנון אמר אביי נשכת וניצה צנון מולחין אין מבינא בר יהודה חני שם

א ר י ת  :לרפואה הוא שהאלונתית שס ומפורש ואפרסמון צלולין ומים ופלפלין ישן יין אלונתיח ח״ר ל׳] ע״ז ,ק״מ [חולין (מבית) פרק .ופו׳ ופלפלין ויין דבש לערב מו
ל יב ד ר פו׳. מע״ש שלשו ח ם רבינו: פלשון שם שבס דגמיא מסקנא ו חלי פו׳. ששרפן ש ם רבינו: כלשון שם ו פו׳. שו פ״ג: זה נדין פחבתי ופבר רבינו כלשון שם ו

.ונו׳ לרהון אסור ופו/לפיכך שער הנוטל יג
 ודין [ח] עזין מלח מי יעשה לא וכן .התבשיל ממלאכת

 כעושה שנראה מפני מים ושליש 'מלח שלישי שני
 בו וכיוצא צנון אבל ביצה למלוח ומותר [פ] .מוריים

 והכובש בשבת כבשים ככובש שנראה מפני אםור
 וכיוצא [י] צנון לטבל ומותר .כמבשל שהוא מפני אסור

א :ואוכל במלח בו ופלפלין ודבש יין לערב מותר '
כ] לאכלן בשבת אבל[  וכן בריאים לאכילת ראוי זה שאין אסור אפרםמון ושמן ומים יין .

 לתוכו ונותן בכלי בין ביד בין ממחו למחר שבת מערב שלשו חרדל“ יב ז בזה כיוצא כל
 שמן לתוכו נותן למחר שבת מערב שטרפן שחלים מערב. אלא [ל] יטרוף ולא דבש

] .מערב אלא יטרוף ולא ותבלין וחומץ מ  לתוך נותנו למחר שבת מערב שריסקו שום [
 ולפיכך .גוזז משום חייב האדם מגוף שער הנוטל ע :מערב אלא ישחוק ולא הגריסין

 לחוף ומותר .בו וכיוצא אהלה כגון ודאי השער את שמשיר בדבר הידים את לרחוץ אסור
 שער ישיר• שמא חושש ואינו בהן וכיוצא יסמין ועפר פלפלין ועפר לבונה בעפר הידים את

 משיר שאינו דבר עם ודאי השער את שמשיר דבר עירב .מתכוין אינו שהרי ידו שעל
 בלראות אסור יד ♦ מותר לאו ואם בו לחוף אסור המשיר מדבר הרוב היה אם ודאי

] מתכת של במראה נ  קבוע ואפילו השער מן נימין.המדולדלין בה ישיר שמא גזירה בשבת [
ו ♦ קבועה אינה אפילו בה לראות מותר מתכת של שאינה מראה אבל .בכותל  המכבס ט

 או מטלית לדחוק אסור לפיכך .ימכבס שהוא מפני חייב כסות והסוחט .מלבן משום חייב
 לסתמה כדי בה וכיוצא האשישה בפי בהן וכיוצא מוך

 לו יש אא״כ בספוג מקנחין *ואין .סחיטה לידי יבא שמא
 מים של חבית מכסין ואין יסחוט. שלא אחיזה בית

: יסחוט שמא גזירה לה מוכן שאינו בבגד בה וכיוצא
ז לין • וכי׳ משציס לדחוק אסור ] נשברה ט ס  שהוא מה ממנה מציל בשבת חבית י־לו [

 או ביין יספוג שלא ובלבד ולאורחיו לו ,לשבת צריך
שמא בחול עושה שהוא כדרך יעשה שאם בשמן יטפח
̂^ ולא .תחתיה ומניח כלי מביא ממנה מציל וכיצד .סחיטה לידי יבוא  אחר כלי יבי

 אורחים לו נזדמנו הרבים. רשות דרך בלי יביא שמא גזירה ויצרף אחר כלי ויקלוט
 יזמין אלא יזמין כך ואחר יקלוט ולא .לראשון ומצרפו אחר כלי וקולט אחר כלי מביא

] ואם יקלוט. ואח״ב ע  מבפגים מכסכסו בגדו גבי שעל יטיט יז מותר: זה בדבר הערים [
.ילבנו שמא חושש ואינו בצפורן * לגרדו ומותר .יכבס שמא גזירה מבחוץ מכסכסו ואיגו

המכסכם
שג: סי׳ שוי ו :שם סמ׳ג שלה סי׳ מיי ה :שס שור ד :סי'שג מור ג :שם סמ׳ג שנו סימן שוי ב שם:

 פ״ש מבואר השער גשילת דין
 מבואר נ׳:) (דף שומנין במה פרק הרחיצה ודין

 דהו״ל משיר שודאי בדבר אלא אסור שאינו
 פר״ש דקי״ל ואע״ג ימוש ולא רישיה פסיק
 משיר שודאי בזה מוחר מתפוין שאין דדבר
 השער את משיר שהאהלה מבואר ושם אסור
ר :בודאי ת מו פו׳. הידים אס לחוף ו  שם ו
 רבינו ופחב .פרי לבינתא עפר יהודה רב אמר
 מפרשים ויש .ממש לבנה שמפרש יש האי

 לבא״ן פנדא״ר ונקראת לבונה עפר'של לבינתא
 דעת וזה עפ״ל. סוברין אנו וכך ישמעאל בלשון
 פלפלי עפר שרי דיסמין פוספי שם עוד רבינו.

ב :שרי ר  ופו׳. השער אס משיר שאינו דבר עי
 רבינו. בספרי הלוקוס נוסחאות מצאתי גפאן

 משיר שאינו מדבר הרוב היה אם פתוב בקצתן
 אם ובקצתן .אסור לאו ואס לחוף מוהר ודאי
 ואם לחוף אסור ודאי המשיר מדבר הרוב היה
 אמתית נראה האחרונה הנוסהא וזאת מותר לאו
 יוסף דרב בריה נחמיה שא״ר הגמ׳ מסקנת לפי
מי. שפיר אהלה רובא דליפא היפא כל  ופן ד

:ההלפות מן נראה
ד .פו׳ מחפס של במראה לראות אסור י

 (דף שואל פרק תנאים מחלוקת
 ואע״פ .רבינו פדברי בהלצות והעלו קמ״ס)

 הרמב״ן הספימו ופן .עיקר פן חולקין שיש
 לנשים שמוסר למדנו מדבריהם .ז״ל זהרשב״א
 שאינה פ ואע בשבת זפופית של במראה להסספל

: חוששות ואינן קבועה
לפיפך פו׳ מלב; משוס חייב המכבס טו

ת ג ש ד ה ב״ א ר ה
 הצרפתים ז״ל הראב״ד פהב .ופו׳ מקנמין •ואין

 מאי אחיזה בית לו ביש לי וקשיא פן מפרשים
 פיק אומר ואני . סחישה בלא לקנוח א״א הוי
 מים מלאה בצלוחית ה״ל אחיזה בית לו שיש

 אחיזה בית לו פשאין אבל מים ממנה שמריק
:עפ״ל לסוחנוו אסור

עור א

 פ״מ בארוכה פהבתיה הכסות וסחיסת הפבום
 אמר תולין(קמ״א) פ׳ המשלית דחיקת איסור זדין
 דשישא אפומא אינשאודרא ליהדוק לא רנא

אין ן ע״פ סחישה לידי אתי דילמא  מקנחים ו
. בספוג פו׳  משנה קמ״ג) (דף נושל פרק■ ו
 בו מקנחין אחיזה בית עור לו יש אם ספוג
 לפי ז״ל ופירש״י בו מקנחין אין לאו ואם

 דעת וזה .אצבעותיו בין נסחש שפשאוחז
 כן מפרשים הצרפתים א״א ובהשגות רבינו
 אי. הוי מאי אחיזה בית לו יש ופי לי וקשיא
 שיש פיון חומר ואני סחישה בלא לקמח אפשר

 מים מלאה בצלוחית ליה הויא אחיזה בית לו
אסור אחיזה בית לו כשאין אבל ממנה שמריק
ם, ושואב הים בחוף נעשה צמר פמו והוא ידוע ספוג המשנה בפירוש רבינו ופסב עפ״ל. לסוחשו מי פו׳. מפסין ואין עפ״ל: ה תו  חזייה מ״ח) (דף שומנין במה בסרק חבי

ה: מתבאר שם ופו׳ דמיא אפובא סודרא פריס דהוה ה ז ר ב ש פו׳. חבית לו נ  והצילו בואו לאחרים ואומר סעודות שלש מזון הימנה מציצין שנשברה מבית פרקא ראש קמ״ג:) (דף ו
 ולהשיפו לחזור היין במקום ספוג יניח לא יספוג לא ז״ל ופירש״י .בחול עושה שהוא פדרך יעשה שלא בשמן ישפח ולא ביין יספוג לא תנא ובגמרא יספוג. שלא ובלבד לפם
ד עפ״ל: בו נדבק והשמן פפו בו מפנים ישפח לא יסחונו, שמא גזרה בכלי צ כי שהיא ההערמה מלצד שם מפורש והשעם הדין קי״ז:). (דף כתבי בפל ברייתא ופו׳. מציל ו

:דבריהם בשל להקל מערימין האומר כדברי רבינו ופסק .שם הנאים במחלוקת
ז . בגדו שעל טיט י פו׳ בצפורן: מנררו בגדו שעל טיס וברייתא מבחון מפספסו ואין מבפנים מפספסו בגדו שע״ג סיס כהנא רב אמר קס״א) חולין(דף פרק ו

המכסבם
עוז מגדל

תר מיזכוין. אינו עד שטר הנוטל• :קמ׳א) (דף דתולין אליעזר ר׳ ע׳ .מערנ אלא עד יין לערג מו
 ששש ורב ורבא יוסף דרג מילהיה .ופו׳ שמשיר דבר עירב :שם) ג׳ עומנין(דף במה פרק

: קמ׳ע) השואל(דף סרק . מכבס משוס חייג עד במראה לראות אסור :טומנין גמה פרק אינון
א): (דף דתולין ר׳א פרק . סחיטה לידי עד מטליס לדחוק אסור ליסיבך . מקנחין ואין קמ׳ ׳ ו פ ו

ב :קמ׳ג) נוטל(דף פרק ת :עכ׳ל לסחטו אסור וגו׳ כן מפרשים הצרפתים ז׳ל הראנ׳ד ב
 גית עור לו יש אם ספוג שנינו שלימה ומשנה הנוטל פרק סוף זו הלכה עיקר כי אומר ואני

^ ני מקנחין נו שיאחזנו עור של אחיזה נית לו יש אם ז׳ל ופירש׳י נו מקנחין אחיזה א
ח וכן .עכ׳ל נסחט נו שנשאוחזין נו מקנחין אין נלא׳ה מ פי׳ יכן גר׳ פי׳ ז׳ל ר׳  המשניות נ

מ ז׳ל ראנ׳ד לקושיית מקום נשאר לא ונזה כ׳ ס ונ  רנותינו כפירוש יד נית פירושו הוא אחיזה ני
ת ה׳ה אלא ל׳ד דקסני ועוד .ז׳ל הצרפתים  וכן נסחט שאינו דנר כל ושל שטר ושל ען של יד ני

מ נגירסת ואולי עור וגורסוס המדוייקות ז׳ל רנוסינו ננוסחאוס גם ונדקתי ז׳ל ר'מ לשון יתפרש  ר'
 אחרת דרך ולקח לאו אם ז׳ל הראנ׳ד נגירסס היה ואס האמת על לפרשו כיון כן ואע׳פ היה לא ז׳ל

מנין(דף פרק .שמא/יסחוט עד חנית מכסין ואין :דרכו יורה האמת לחכו מתוק ח)ופרק טו  מ'
ה :קמ׳ג) נוטל(דף שבר  זה הרי עד כו׳ ממנה מציל וכיצד : מניס פרק .סחיטה לידי עד חנית לו נ

:קמ׳א) דתולין(דף ר׳א פ׳ .יכבס שמא עד נגדו שעל טיט :קי׳ז) הקדש(דף כתני כל פ׳ . מוסר

מיימוניות הגהות
 ודניא דאביי משמיה סוזקיה [ט] :ע״ב ובו׳ דמילחא חילתי הרי אביי אמר עוין וכמה [ח]

 פוגלא מלחנא הוד. מריש ר״נ אמר [י] ע״ב: בצנון במו דאוסר חביבא בר יהודה כרב
 שעה עד להניהו שמותר כא״ז וכתב מטבילנא ודאי טבולי מלהנא לא מיטלח עד בו׳

 ז ע״ב ישד.א שלא ובלבד במלח צנון אמר זעירא רבי גדול דכלל בירושלמי בדאמר מטנה
 אין זייגר׳׳א ויין [ל] : אלונטית עושין ואין אנומלין עושין מעמידן ואין תולין פרק [כ]

 בירושלמי [מ] ז ע״ב פ״א י׳ט בהלכות עיין שרי בי״ט אכל טעמא מד,אי בשבת להכותו
 בין הילוק יודע דאינו רא׳ם וכתב לש משום חייב משקין לתוך שום הנותן איתא גדול דבלל

 דלא בתב בס״ה אמנם דשרי. דק״ל דיק אתלטודא פליג וד.ירושלמי ושתלים הרדל ובין שום
 בהם נותן היה אם ובכולוזו יום מבעוד המשקד, שנתן איירי ושחלים דחרדל וד,ד,יא פליג
 לד. מוקי בםד,׳ת [נ] :ע״ש התרומה בספר וכן ,עב״ל לש משום חייב בשבת יין או מים

 במראה ולראות קומי לספר להם והתירו למלבות קרובים שהיו רבי בית של כגון או כאשד,
שאינם לאתרים הא משמע ובו׳ במראה לראות בב״ד התירו שלשה בירושלמי מדקאמר

 לראות לד׳ג לו התירו מעטידין דפרקאין בירושלמי בתו׳ משמע ובן אסור למלבות קרובים
 לבנות ללקוט היינו בחול במראד, לראות לאיש דאסר הא וי״מ למלכות קרוב שהיה כמראה

שמשון רבעו בתשובת מצאתי [ס] :ע׳ב אשד. גבי הבא משתעי דבהכי שחורות מהוד
נראה מיהו ביניהן שמחלקין ביש ודלא עץ של לשלנו חרם של חבית בין חלוק דאין
כן מצילין דקחני משמע נטי מכילתא ולשון לא נסדקה אבל נשברה דוקא שמדקדק ר״ת דברי מו בלי יביא בהול אדם דאין נסדקד, או טיף טיף דעביד היבא אבל בדליקד, ב

לח וד.׳׳ם חוספחא הביא פרץ וד.״ר הטור [ז״ל * ע׳׳ב: מעריטין אין דאמר בח״ק ולא כר״י יוסי כרבי [ע] :ע׳׳ב הדבר לקץ ויעמוד יבין וד,משביל ויצטרף את• בלי יקלוט
תי אע״ג טוחן הוי יבש אבל ;עב״ל] מדרבנן אסור לגופד, צריכה שאינה טלאבח ד

ויקד אחר
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 חוספתא .ונו׳ זו ע״ג זו מסהרוח שתי כא
 אמאי למידק איכא פ״ח. דעירובין

 שרוי שהפקק כיון יסמוש שמא ברישא חייש לא
 שמא מיישיגן לא אמאי במציעסא וחו במים
 שכווגתו דברישא ונ״ל !בסיפא כדוזיישינן יסחוש
 הפקק כשמחזיר אלו משהרוה שתי להשיק

למקומו

 הראב״ר השגת
 .וכו׳ הסודר אח *המכסכס

 בזה שעה ז״ל הראב״ד כחב
 מותר חלוק בין סודר דבין

:עכ״ל ז״ל הרב וכ״פ

 חיורא לאולודי דילמא או דמי ושפיר מכוין קא לרכוכי בשבהא כהניחא לנסכוסי מהו מיגיה בעת חסדא רב עחצ*לבי יוסף בר אחא רב ק״מ) (דף שם .וכו׳ הסודר אה המכסכם
.דמי שפיר לי ואמר כסניהא לכסכוסי מהו מיגיה בעאי ליה אמר מיניה מר בעא מאי יצחק בר ר״נ א״ל נפק כי דמי ושפיר מכוין קא לרכוכי א״ל ואסור מכוין קא
. וששש הונא מרב לידבעאי איבעי לא א״לסודרא .סודרא למר א״לוהבעיליה  מיחזי ההם א״ל מסודרא למר ליה והפשוש א״ל לאישורא. לי ופשש יש ספרים ובמקצח לי

לגרסא ואף מוהר. חלוק שהוא והכהונה אסור שהסודר רבינו,מנוארים לאיסוראדברי לי ופשש דגרסי הספרים ולגרסת בגמרא. ע״כ חיורא כאולודי לאמיחזי הכא חיורא נאולודי
לי ופשש אסור שהסודר ז״ל פירש״י האחרת

 מפני אסור הסודר את *המכסכם
 מפני מותר החלוק אבל מלבנו שהוא
ח :לרבני אלא כוונתו שאין  מנעל י

 ובצואה בטיט שנתלכלך סנדל או
 לכבסו אבל במים לשכשכו מותר
 אבל חדשים סנדלים ולא מנעלים לא מגרדין ואין .אסור

ס] .הישנים את ומקנחין (אותם) סכין  מקנחו טנוף או צואה עליהן שהיה כסת או כר [
ט .שתבלה עד מים עליה נותנין עור של על היתה ואם בסמרטוט. [צ]  **שנתלכלכה מי י
 הקוצים. בה לאחוז העשויה הקשה ובמפה הפרה ובזנב הסום בזנב מקנחה בטיט ידו

 לבבם ויבוא בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא הידים את בה שמקנחין במפה לא אבל
 שמא חוששין ואין בידו ומביאה באלונטיתו מסתפג במים =שרחץ מי כ ♦ המפה את

 לשטחן לו ואסור .יסחוט שמא חוששין ואין בהן מהלך במים כליו שנשרו מי וכן יסחוט.
 .ליבשה ושטחה בשבת כסותו כבם זה הרי יאמר,הרואה שמא גזירה ביתו בתוך ואפילו

הראב״ד השגת מפני חכמים שאסרו מקום וכל [ק]
כו׳. ממהרות *שתי חדרים בחדרי אפילו העין מראית  אלא התוספתא לשעם יפה כיון לא ז״ל הראב״ד כתב ו

אלא הביב דרך לרה״ר יצאו שלא הגג מן שיורדים המים על מקפיד שהוא מפני גב על זו מטהרות *שתי ("א : אסור
.עכ״ל הביב פי על ביותר מהודק שיהא הפקק על ומקפיד שבחצר בורו לתוך לכנסן  ומשיקן מבנתים הפקק את נוטל זו

 .המים שיצאו דעתו שהרי סחיטה לידי בא שאינו מפני למקומו הפקק את ומחזיר
ועל האוכלים על המים יצופו שלא כדי המיטלטל דבר ובכל בסודרין הביב את ופוקקין

הכלים
:שא שימן נווי ב : שש סמ׳ג שם עור א

 כחניתא כ״ש להיתרא דאי קאמר לאיפורא
 משום בסודרא למיחש איכא דניפי להיתיא

 .ז״ל דעתו זהו . מכחניהא חיורא אולודי
 ליה פשש דסודרא בהפך פירש ז״ל והרמב״ן

 ליה מבעיא הוה ואכתי להיהרא הונא לרב
 לפי סודר דין כתבו לא שבהלכות וזהו כתניחא

 וזהו .מותרין ושניהם מכתניתא חלוק שאינו
 בזה שעה א״א שם כחוב וכן ההשגות דעת
 ז״ל הרב וכ־׳פ .מותר חלוק בין סודר דבין

כ.  שכתובה כמו היא הגרסא אם אומר ואני ע"
 כאולודי מיחזי החם א״ל ז״ל שלמה רבינו בספרי
 רבינו ודברי כדבריו מוכרע נראה הדבר חיורא
 דהוו אכחניחא ולא קאי אסודר בהכרח דהחם
 מסודר. ליה פשיש לא אמאי ואמר כה מיירו

 כאולודי מיחזי הכא כתוב הספרים במקצת אבל
 הגרסא היא וזו וכו׳ מיחזי לא החם חיורא

 זו גרסא ולפי .ז״ל הרמב״ן בחדושי הכתובה
 זה אי הדעת משקול רק הכרע בפירושה אין

 דעתו ואם חיורא לאולודי יותר לחוש יש מהן
 ז״ל ורש״י רבינו דברי אני אוחז מכרעת אינה

 כשנתכבס ז״ל פירש״י מכסכס ופירוש למעשה.
 והוא ידיו שתי בין ומשפשפו קשה הוא הרי

 ע״כ השפשוף ע״י מצהיל פלו ליבון ואף מתרכך
:דבריו

ח ל י ע ג  חמאת דם פ׳ בזבחים .וכו׳ וסנדל מ
 לכבס מותר רבא דרש צ״ה) (דף

 כבוס מותר שכשוך ואמר בו וחזר המנעל אה
אין :חולין פ׳ בהל' והובא אפור לא מגרדין ו

 הוא בגד של כר דהתם מים עליה יחן ולא בסמרשוש מקנחה צואה או רעי או רוק כגון מאוס דבר שוס לשלשת ז״ל ופירש״י שתכלה עד מים עליה נותנין עור של היתה בפמרסובי
אפילו ממש דכבוס ראיה והביא .עכ״ל לא ממש כבוס ומיהו שהכלה עד מיס עליה נותן הוא כבוס בר דלאו עור של כר על זו הלשלשת היהה .כבו® זהו במים שרייתו ובגד

:דלעיל דזבחיס דמנעל מההיא אסור עור בשל
 ביתו: לתוך בידו ומביאה באלונמיחו אדם מסתפג הלכה יוחנן א״ר קמ״ז:) (דף חבית ופ׳ וכו׳ באלונשית מסתפג שרחןבמים מי תוספתא .וכו׳ כשיש ידו שנהלכלכה מי יט
כן כ  אמר יהודה א״ר ובגמרא העם כנגד לא' אבל בחמה שושחן החיצונה לחצר הגיע חושש ואינו בהם מהלך בדרך כליו שנשרו מי משנה קמ״ו:) (דף שם .וכו׳ כליו שנשרו מי ו

ר. חדרים בחדרי אפי׳ העין מראית מפני חכמים שאסרו מקום כל רב ם. כנגד לא אבל בחמה שוניחן דתנן ממשנתנו והקשו אסו ע  בחמה שושהן דתניא היא תנאי ותירצו ה
עיקר: ורבינו ההלכות ודברי בזה חלוקים הגאונים מן ומקצת לבינו דעת וכן לזה ראיה והביאו כרב שהלכה בהלכות והעלו ור״ש,אוסרים ר״א העם כנגד לא אבל

תי בא :פ״ח בעירובין תוספתא .וכו' משהרות ש

למלך משנה
ב כ״ ס מ פ כ ם כ ם  כחוב הפריס ממקצת ה״ה כהכ .כו׳ מלכנו שהוא’ מפני אהור ההודר את ה

 זו גירכא ולפי כו׳ מיהזי לא התס [היורא] (ריהא) כאולודי מיהזי הכח ־
דגריס רש״י גירהת לפי דכתג היני כי ,מהו ידעתי ולא . הדעת משיקול רק הכרע כפירושה אין

ר סו א
משנה לחם

V [כסולודי] מחזי הנא כתוב הסאריס במקצה אבל ה״ה כסב .וכו׳ הסודר אח המכסכם
 בפירושה אין זו גרסא ולפי וכו׳. סיורא [כאולודי] מיסזי לא ההם סיורא

 דהדבד ודאי הכרע בפירושה דאין אמר דהיכי וקשה . וכו׳ הדעה משיקול רק הכרע
 נפל דמ״ס ואפשר .אכתניתא ולא קהי אסודר בהכרח דההס ז״ל הרמב״ן כפירוש מוכרח

: הכא בהם נאמר דתרוייהו הכרע אין ולפ״ז חיורא כאולודי מימזי לא הכא מיורא כאולודי מיחזי הכא היא דהגירסא וצ״ל כאן
ע ק תו ה

מיימוניות הגהות

ההם

עוז מנדל
 הלוק בין סודר דבין בזה טעה ז״ל הראב״ד כחב דתולין: ר״א פ׳ .וכו׳ הסודר את המכסכס

 דחולין ר״א פרק הוא ערוך תלמוד ז״ל הר״מ דברי אומר ואני :עכ״ל ו״ל הרב וכ״פ מותר
יצחק גר דר״נ אכתפיה יוסף בר אהא רב ואזיל מסתמיך מריס חלתית שורין דאין מתניתין גמרא

געא עייליה התס מטו כי עייליה ספרא רב לבי ויס״ג חסדא רב לבי מטית כי א״ל אהתיה בר
 אמרינן מי בשכתא כתונייתא לכסכוהי מהו א״ל מיניה מר בעא מאי א״ל נפק כי עד כו' מיניה

 מנא לרכוכי וא״ל ואסיר מיכוין קא חיורא לאולודי דילמא או דמי ושפיר מיכוין קא מנא לרכוכי
 מיניה דכעאי לי מיבעי קא לא סודרא ליה אמר סודרא למר ליה ותבעי א״ל דמי ושפיר מיכוין קח

 היורא כאוצודי מחזי התס א״ל מסודרא למר ליה ותפשוט ליה אמר לאיסורא לי ופשטה דרב.הונא
 הראג״ד ראה מה ידעתי ולא מהווריס שדבריו רואות עיניך הצה . ע״כ חיורא כאולודי לא-מחזי הכא
 מפורש מצאנוהו‘לא אנחנו כי ז״ל הרב פסק שכן באמרו דעתו לסוף ירדתי לא וגס זה על לחלוק ז״ל
 דוקא מותרת מדכתונת אדרבה לומר אני יכול הסודר דץ שהשמיט מפני p ^ומר רצה ואם בהלכות זה

 מפשתן היא דכוהנייתא ופירש כן שפוסק רואה אני ז״ל מפר״ח וגס , לפרש הוצרך ולא אסור •כודר
 יפה ולדעתי מצמר פשתן למילף אדעתיה סליק היכי דא״כ אחר מצמר ולא גפן מנמר הוא וסודרא

 משוס בהן אין פשתן דכלי מגלחץ אלו פרק כדאסיקנא בלבונן שוין אינן והפשתן הצמר כי פירש
 צד) (דף חטאת דס פרק זבחיס במסכת .אסור לכבסו אבל עד שנתלכלך סנדל או מנעל :גיהוץ

 דתולין(דף ר״א פרק . הישנים עד כו' מגרדין ואין :דתולין ר״א פרק ז״ל אלפאס, ר״י והביאה
שמא עד נמים שרהן מי :קמ׳׳ב) (דף נוטל פ׳ .המפה את לכבס עד כר כסת או כר :קמ״א)
וכו׳ מקום וכל :חבית פ׳ ליבשה. ושטחה עד שנשרו מי וכן :קמ״ו) דתולין(דף ר״א פרק . יסחוט

ט׳ מטהרות שתי : אשה במה פרק אסור. עד  לא ז״ל הראב״ד כתב :בתוספתא . במים שרוי עד ו
אני :עכ״ל הביב פי על כו׳ יפה כיון  וטעמו שלנו התלמוד אחר נמשכת התוספתא קבלנו כבר אומר ו
 בתוספתא להקשות שאין קבלנו וגס איתו קובעין היו בתלמוד עיקר היה התוספתא טעם שאילו העיקר הוא

הכרע: להס שאין.לפי בסברא התלוים מהפירושץ ובירוש׳

 במקום ולקנח ליטול שמותרות בגדיהן לכלכו שהתינוקות מניקות לנשים הורד. ר״ת [פ]
 לבדם רגלים מי מעביר שאין לכלוך דרך אלא זה שאין להתפלל שתוכל כדי הלכלוך

 להקביל כגון מקומות בכמה הקילו מצוד. במקום וגם עמהם מעביר האחרים המים גם אלא
 ור״י בשבת להיות שחל ביו״ט בבגדיה וטובלת מערמת ונדה דיומא בתרא בם׳ רבו פני

 בשם מצאתי שוב , בתוס׳ עיין כו׳ הלכלוך לטהר ומתכוץ הואיל כן לומר לו קשה
 לברך יכול שאינו להטפיח ע״מ בטופח בגדיו על רגלים מי ניתזו שאס ג״כ ריב״א

 וצחצוח לכיבוס ולא לטהר אלא מתכוין שאינו לבטלן מים עליהן לתת שמותר ולהתפלל
 לצחצח מתכוין דאז אסור בגדו על צואה אם אבל בבגדיה וכובלת שמערמת מנדה וראיה

 אלא מיתסר דלא מפר״י שמעתי רא״ם וכתב נוטל פרק [צ] 1 ע״כ הלכלוך להעביר כדי
 רבא דאמר דטאת דם בפרק דהא נ״ל ואין נו׳ לשלשת עליו היתה בדתניא בלשלשת

 כו׳ קתני דמילתא אורחא לשלשת דתניא והא לשלשת קתני ולא הייב למים סודר זרק
 הבגד על מים לתת אסור לשלשת בלא שאפילו גאון יהודאי רב של בה״ג מצאה וכן עד
 פרק רבא דאמר מיא* עלייהו למישדי אסור בשבתא לבושו על המרא נפל אי כתב וכן
 פשתן של בין צמר של בין הבגד על מים לתת שלא‘ליזהר צריך הילכך כו׳ הכאת דם

 מרובים מים בעוד בבגד יקנחם שלא ליזהר צריך הרבה במים מטופחות ידיו היו ואפילו
 בשבת ידיו רוחץ כשאדם כשר מנהג הלכך שיעורן ידעתי לא המים ולריבוי עליהם
 מהר״ם נוהג וכן ן עכ״ל בבגד או במפה קינוח קודם בכה וינערם מידיו המים שיזרוק
 או במפה מקנחין ואח״ב יבלתו כפי המים ומסיר בזו זו כהו בכל ידיו את שמנגב

 אין בשכר או ביין אבל במים דוקא וזד.ו כיבוסו היא זו דשרייתו מה״ט לי ואמר בבגד
 שלא יוהד מ״מ בסודרין היין את מסננין דתולין ר״א בפ׳ כדתנן טינוף אלא כיבוס זה

 דסתמא כרב [ק] *. בדלעיל דש משום חייב הסוחט לבון משוס ביה דאין דאע״ם יסחוט
ניסים כרב ודלא המצות כפר וכן האלפס פסק יכן בע״ז ליה אית הכי דתלמודא . . ן----- . ו א ג

 עד כו׳ חצירו לנקר הרוצד. חולין דשחיטת ב׳ בפרק דהניא מהא כרב הלכה דאין שפסק
5 ע״כ זרה עבודה בהלכות התרומה וכספר שם עיין הלכה פסק לענין בברייתא דאיתא ראיה זה על בביצה התוספות וכתבו המינץ, את יחקה שלא כן יעשה לא ובשוק



103 נבמשנה בסףפכ״ב שבת הלבות זמנים.משנה מגיד
ב כו׳. יד ביס לחקן אסור כ כן דאס הגקב כל ימלא שלא בענין מחזירו דאדרבה מקג הפקק שידמוק למוש אין למקומו כ״ג) שמל(ביצה יו״מ פ׳ שהזכירו יד ביח קימורי זו ו

כן ואסור: הוא חומן שמעשה ואמרו מפני אלא פוקק אימ ובמציעחא המיס שיצאו דעתו שהרי דקחני והיינו השקסן הפסוק (שבס קשרים אלו פ׳ .מקפלין אין ו
אינו מועטים מים יצאו אם אבל הכלים ועל האוכלים על ויצופו רבים מים יצאו שמא שחושש שנו לא ינאי ר׳ דבי אמרי ובגמרא פעמים וה׳ ד׳ הכליס׳אפי׳  אח מקפלים משנה קי״ג)

 אבל בחדשים אלא אמרן לא נמי אחד ובאדם לא אדם בני בשני אבל א*ד באדם אלא
 בלבנים אלא אמרן לא נמי וחדשים לא בישנים

לו שאין אלא אמרן ולא לא בצבועים אבל  שאין אלא אמרן
:ע״כ לא להחליף לו יש אבל להחליף

ע כג ב ו צ  הצובע דין .וכו׳ מלאכות מאבות ה
. הסרק העברת ואיסור . פ״ז

 תעביר לא אשה צ״ה) (דף בהמצניע ברייתא
:שצובעת משום פניה על סרק

ר פ תו ה  למלאות אסור לפיכך מלאכות מאבות ו
. כו׳ מ״ח) (דף מומנין בבמה ו

 לא המוכין את מתנין אין וברייתא מימרא
 בשבת ואצ״ל ביו״ט הכסת לתוך ולא הכר לתוך

 :ביו״ט ואצ״ל בשבת אותן מחזירין נשרו
 לפיכך וכו׳ מלאכות מאבות הקורע כד

פ׳ ירושלמי וכו׳. שנסתבכו עי ‘
צעין :וכו׳ ללבוש ומותר .גדול כלל פו  אס ו

 המביא פרק ביו״ט כלשונה ברייתא .וכו׳ האגוז
: ל״ד) (דף

ה לפיכך וכו' בונה משום חייב התוקע כ
\ ' רלד\ר!וח ר ו ר 'h ו

שפקק בסיפא אבל שיסחמנו חיישינן לא הילכך הרבה הפקק אס דוחק אינו ולפיכך חושש
מענו על אפילו מקפיד לבור המיס שירדו כדי

דוחק הוא ולפיכך לבור חין ילכו שלא מים שירדו כדי הכיב את פוקהין אין אבל הכלים.
י .'. . ..................... ׳ דוחקו: כשהוא יסחמנו שמא וחיישינן הפקק ...................... י

לפיכך  שרוי הפקק שהרי שדוחק בעת יסחוט שמא לבור
ב במים♦ ולשברם בגדים של יד בית לתקן“ אסור כ
 הבגדים מקפלים ̂אין וכן .אותן כשמכבםין הבגדים בחול שמתקגין כדרך שברים שברים
 להחליפו אחר כלי לו היה לא ואם .כשיכבסו,אותן בבגדים בחול שעושין כדרך בשבת
 לבן חדש בגד שיהיה והוא .בשבת בו שיתנאה כדי בו ולהתכםות ולפשטו לקפלו מותר
 בשגים לקפל אבל אחד איש אלא יקפל לא וכשיקפל .מיד ומתלכלך מתמעך הוא שהרי
ג ז אסור  מפני פניה על םרק להעביר לאשה אסור ולפיכך מלאכות מאבות הצובע כ
 החדשים והכסת הכר למלאות אסור ילפיכך מלאכות מאבות והתופר כצובעת. שהיא

בשבת: אותן מחזירין הכסת מן או הכר מן שנשרו מוכין אבל . יתפור שמא גזרה במוכין
ד  ומתמהמה בצנעה מפרישן בקוצים בגדיו שנסתבכו מי לפיכך מלאכות. מאבות הקורע כ
'יקרע שלא כדי  בגדים ללבוש ומותר .נתכוין לא שהרי כלום חייב אינו נקרעו ואם .

:תקרע שמא חוששין ואין במטלית האגוז את יפוצעין .גקרעו נקרעו ואם חדשים
ה  אותן נוטלין לא לקרקע המחוברות הדלתות כל ילפיכך בונה משום חייב התוקע כ
 נוטלין הכלים דלתות ושאד ומגדל תיבה שידה דלת אבל .יתקע שמא גזירה מחזירין ולא
.אותו מחזירין ובמקדש .למקומו אותו דוחקין שלהן התחתון ציר נשמט ואם .מחזירין ולא

 את גודלין אין כל יתקע: שמא גזירה מקום בכל להחזירו אסור שנשמט העליון ציר אבל
 ולא חוליות של מנורה מחזירין ואין .כבונה שנראה מפני אותו פוקסין ואין הראש שער
 שאין פטור החזיר ואם כבונה. שנראה מפני בהן וכיוצא המפוצל שולחן ולא המפוצל כסא
 של חוליות מתקנין ואין להחזירו. מותר רפוי היה ואם בכלים. סתירה ואין בכלים בנין

ז כבונה: שנראה מפני זו בצד זו קטן של שדרה ה. משום חייב קבוע אהל העושה’ כ בונ
 יסתור או יעשה שמא גזירה עראי אהל סותרין ולא לכתחלה עראי אהל אץעושין לפיכך

.בשבת עראי אהל על להוסיף ומותר .פטור עראי אהל סתר או עשה ואם .קבוע אהל
 אם השבת קודם כרוכה והיתה הכתלים על או העמודים על פרוסה שהיתה טלית כיצד

וכן גדול אהל שיעשה עד בשבת כולה את מותח זה הרי מתוח טפח גג ממנה נשאר
ל ו כ ה: כיוצא כל המצניע פ׳ ו ח בז ומותר עראי. אהל תחתיה נעשית שהרי הכילה את תולין אין כ

] •להניח חכמים והפוקסת המדלת צ״דס (שבס . ר  אהל עשיית דרך זה שאין אהל תחתיהן שיעשה פי על ואף וטרסקל וכסא מטה [
ט :עראי ולא קב?ך לא ם״״״• משים אוסרין סמוך משלשה בפחות ולא טפח בגגו שאין משופע ״אהל כל כ
כפולה טלית פטור. בשבת לכתחלה אותו והעושה עראי אהל זה הרי טפח רוחב לגגו ®״‘י” ל ’ י יפייס כביגה למימזי

:חפרוכת וכן לפרקה ומותר לנטותה מותר שבת מערב בהן תלויה שהיא חוטין עליה שהיו
כילת

ם׳ ברייתא .וכו׳ הדלתות כל
 של דלת ת״ר ובהלכות קכ״ב;) (דף הכלים כל

 מחזירין. ולא ממלין מגדל ושל תיבה ושל שידה
 כדאיתא בארעא דמחברי פי׳ תמגולין של לול של

 שמא גזרה מחזירי[ ולא ממלין לא בגמרא הסס
 הוצרכו למה אני ותמה .בהלכות ע״כ יתקע
 שהרי לקרקע שמחובר במה יתקע דשמא לגזרה

 סרק כמבואר בונה משוס חייב תקיעה בלא
 בהמוצא .וכו' התחתון ציר נשמט ואם :עשירי

 התחתון ציר מחזירין ק״ב:) תפילין(עירובין
 אסור וכאן כאן העליון במדינה לא אבל במקדש
 ומגדל שידה תיבה דצס ציר ס״ר ובגמרא
 כאן העליון דוחקין במדינה מחזירין במקדש

 תקע ואם יתקע שמא גזירה יחזיר לא וכאן ,
 העליון שציר רבינו ומדברי ■ע׳׳כ. חטאת חייב

:ז״ל העלו וכן לדחקו אסור במדינה

 :שם סמזיג שעו סי' טור ז :שמ שיג סי׳ סור ו :תקח סי׳ סור ה :שמ סי׳ טור ד :שג סימן טור ג :שג סימן סור ב:הקיט סימן מור א
שם: סמ׳ג שעו סימן טור הפרק סוף טד מכאן ח

 פירוש כתב עוד ,במסרק שערה מסקנת אומרים
אין :רבינו מדברי נראה וזה אחר  מחזירין ו
 בגמרא מפורש מ״ז:) (ד׳ כירה פ׳ סוף .וכו׳

 :מותר רפוי היה אם דאמר וכרשב״ג ובהלכות
אין  (דף מבית פרק .וכו' מוליות מסקנין ו

 הקטן את מעצבין אין משנה קמ״ז)
: כבונה דמימזי שדרא בחומרי ובגמרא

 קל״ח) ושם(דף .בשבח וא״צ.לומר ביו״ט לכתמלה עראי אהל עושין שאין מודים הכל מקומות ובהרבה תולין(דף־קל״ז:) פרק .וכו' עושין אין לפיכך וכו' קבוע אהל העושר, בז
כו׳: להן חזיגא דאמר מאהיא מדבריהם אסורה ג״כ שהסקירה מתבאר תר ו מו הנהו ק״ב) (עירובין תפילין המוצא פ׳ וכו'. פרוסה שהיחה טלית כיצד וכו׳ להוסיף ו

^ לקמיה אחו אוירא בעו ובליליא טולא בעו דביממא הונא לרב ליה דהוו דכרי ב ר' מי: ושפיר הוא עראי אהל על מוסיף עלויה פרסא למחר טפח בה ושייר בודיא כרוך זיל3ד ד
ח ן כ ר הרבהמימרות: קל״ח:) פרקתולין(שבח .תוליןוכו׳ אי ת מו כו׳. להגיח ו ( ו  השלחן שפריסת המפרשים וכתבו לפתחלה לגטותה מותר וטרסקל וכסא מטה אבל קל״ח) ף1^

לפרוס אסור טפחים ג׳ לחבל חבל בין יש אס בחבלים מסורגת שהיא בזמן שלנו ומטה ז״ל הרשב״א כתב עוד שתחתיו. באויר משחמשין שאין מפני מוסרת ספסליו ע״ג
אין אם אבל אהלים כסופר שהוא מפני התחתון הבגד מעליה לסלק אסור וכן בהן וכיוצא סנדלין בנתינה המטה שמחה באויר שמשהמשין לפי אהל כעשיית שזה מפני עליהם

משוס המטה כל על לפרוס מוסר למחר טפח כשיעור מערב עליה פרוש בגד או כסת או כר היה אם כך ובין כך ובין אהל משום בו ואין כלבוד הכל ספחים ג׳ לחבל חבל בין
:עכ״ל עראי אהל על כמוסיף דהוי

ל בט . משופע אהל כ ט׳  ולדברי הגאונים בגרסה ואינה לזה קשה ק״ב:) תפילין(עירובין המוצא פרק גרסא ויש דמו כאהלים לאו למסקנא אהלים שפועי י״ט:) דסוכה(דף פ״ק ו
^ ת :תורה דבר גמור אהל בזה שאין אמס רבינו של דינו ה לי  אבל פטור עשה ואס יעשה לא כפולה טלית יחזקאל בר רמי חני קל״ח) הולין(שבת פרק .וכו׳ כפולה ט

 בצל תחתיה וישן קצותיה שני בין נכנס לארן ומגעת משולשלת והיא כותלים שני בין שקשורה טלית כגון פירשו ובהלכות ,בשבת לכתחלה לנטותה מוסר משיחה או מוט עליו כרך אסור
.לפרקו ומותר לנטומו מוסר וילון שם .וכו׳ הפרכת וכן מותר: היום אותה ונסה מאתמול חוטים עליה היו ואם אסור אבל פטור לפיכך לגגה סמוך מג׳ בפחות ולא ספח בגגה ואין

משגה לחם
ה כו׳. בונה משום חייב התוקע ב  אע׳׳ג כסותרן מיחזי דהא נוטלין דאמאי קשה ו

רבינו שכתב חוליות של ממנורה שנא ומאי בכלים סחירה ואין בנין דאין
סתירה שייך בנין שייך דאי כסתירה מיחזי ה״נ כבונה שנראה מפני מחזירין שאין

:וצ״ע בגמ׳ כדמוכח
הנוטה

מיימוניות הגהות
ן [ר] נ ש ו ת פיר א סרק ר״ בי מ די ה מר אהא יין נ א ג ד אי ר ת א ל ת ע ׳ בי ו לו נ אי ת ד צו חי  מ

ת עו רץ מגי א ני ל ה א ל רי ל א ש ה אל על מ ה מל ט מ חן אבל ל ל תר שו חו מו הני תיו על ל נו מי  ס

ן ו אין ני ת ש צו חי מ ת ה עו רץ מגי א :ל

ופירש״י
למלך משנה

 סנא דגייס הרמכ׳ן לגירסה ה'נ אסודרא קאי הסם נט׳כ [היורא] כאולודי(ריחא) מיחזי התם
 א׳ע אפודרא קאי ני' מיסוי לא והתם נה מיידי דהוא אנתניתא קאי הכא תינת ט׳נ כו׳ מיסוי

מ׳ש עיין (א׳ה . וצ׳ע נתלמוד נהדיא שנפשט כדבר צריך הדעס שיקול ומה שרו סרוייהו ע'כ
:ל'מ) נעל הרג

לו פי א

עוז מגדל
 מקפלים אין ונן :נג) שסל(דף י׳ט ס'פ ניצה נמסכת .אותן כשמכנסים עד יד נית לתקן אסור

.כצונעת שיהא עד כו׳ מאנות הצובע :קי׳ג) קשרים(דף אלו פרק . אסור נפנים לקפל עד
:מ׳ס) (דף טומנין נמה פרק . נפנת אותן מסוירים עד מאנות התופר : צד) (דף המצניע פרק

: שניה משנה גמרא גדול כלל פ׳ נירושלמי . תקרע שמא עד פנסתנכו מי לפיכך וכו׳ מאמת הקורע
 שמא עד וכו׳ ציר נשמט ואם :קנ) קא דעירונין(דף נתרא ופרק קכנ) נשנה(דף הכלים כל פרק . מתוירים ולא עד נונה משום סיינ התוקע :לד) (דף המניא פרק סוף נניצה . האגווים ופציעת

.כנונה עד סוליות מתקנין ואין :מ״ז) (דף כירה פרק .להסוירו מותר עד מנורה ממוירין ואין :קמ׳ו) דתולין(דף אליעזר רני פרק . כנונה עד גודלין אין :קז) (דף דעירונין נסרא פרק . יתקע
׳ : מקצתו תפילין המוצא ופרק קל׳ז) דתולין(דף אליעזר רני פרק . טפס המטה מעל עד קנוע אהל העושה :מנית סרק
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 מחיצה שאינה וכל גג כעץ העשוי אלא אהל ואין מחיצה אלא זה שאין שהמעם ז״ל זפירש״י
 :וסוכה שופר מהלכות פ״ד סוף כנזכר לא המתרה מחיצה אבל לעשותה מוהר ממרס

 חתניה כילת ק״ב) (עירובין תפילין ובהמוצא קל״ה:) (דף שם .וכו׳ חתנים כילת ל
 אבל פצח בגגה שאין אלא אסרן ולא בשבת לפרקה ומותר לנניותה מותר

נמי ניפח בגגה אין וכי אסור ספח בגגה יש
״ שאי! אלא אסל! לא י ״ י”? ־ ״ סמוך משלשה בפחות ואץ טפח בגגה שאין חתנים כילת ל י

לכך מתוקנת שהיא הואיל טפח רוחב לגגה

 וכתב .רגינו וכדברי אהל עשיית משום שהסעם ז״ל רש״י ופי׳ מסלית פרונקא פירשו
 אין כן שאם מלאה הכובא יהא שלא לפרש נצסרך ז״ל רש״י דברי ולפי ז״ל הרשב״א

 ולא אהל משום כלים בכסוי שאין הכריע ז״ל והוא אהל. דהוי ספח בשחסר אלא אהל כאן
שרי דכובא ואפלגא בחול דרכו כסשמרחשכן דמימזי משום אלא מבא אמלא כאן אסרינן

י•״' ז״ל הראב״ד פי׳ וכן אורחיה הכי זלאו

 ספח לגגה סמוך משלשה בפחות יש אבל ספח
 ספח מפוריא נחתא דלא אלא אמרן ולא אסורה

 וכתב אסורה. ספח מפוריא נחתא אבל
 דכיון אסורה ספח מפוריא נחתא ז״ל הרשב״א
 כעין העשויה מסה לה הויא לצל פרוסה שהכילה

 דנחתי אע״ג דידן מטה אבל כילה באמצע גג
 הרב וכ"כ . בה לן לית טפח מפוריא סדינין

ק :עכ״ל נר״ו מורי ק  כל פרק .וכו׳ החלון פ
 ר״א החלון פקק משנה קכ״ה:) (שבת הכלים
 בו פוקקין כך ובין כך בין וחכ״א וכו׳ אומר

 שאינו בין קשור בין קכ״ו) (דף בגמרא ואמרו
 מאתמול מוכן ז״ל ופירש״י שמתוקן והוא קשור

 לכך ומוכן מתוקן ז״ל הרשב״א וכתב לכך
:קאמר במחשבה

כו׳. הראש על שעושים כובע לא  פרק ו
 תפילין ובהמוצא קל״ח:) הולין(דף

 תניא והא והקשו . שרי סינא ק״ב:) (עירובין
 ביה דאית הא קשיא לא ותירצו .אסור סינא
 מעתה אלא והקשו ספח. ביה דלית הא ספח

 אלא ותירצו .דמיחייב ה״נ טפח בגלימא אפיק
 ופר״ח מיהדק דלא הא דמיהדק הא קשיא לא
 לא אלא סי' ז״ל רש״י אבל .רבינו כדברי ז״ל

 משום אלא הוא אהל משום לאו דסעמא קשיא
 ליכא דמיהדק וכל לאתויי ואתי נפיל דלמא

 כדברי תולין פרק העלה ז״ל והרשב״א .למיחש
 וכן ז״ל ר״ח כדברי תפילין ובהסוצא ז״ל רש״י

:עיקר
 תולין פרק שם .וכו׳ פרכת הנוטה לב .

 המד דתניא הא קל״ח:) (שבת
 בשני אלא שנו לא בשבת לנסותו מותר בכסכיו

 אפי׳ וכילה אסור אחד באדם אבל אדם בני
 מימתחא דלא א״א אסור אדם בני בעשרה
 יש ומהם יש אחרים ופירושים . ע״כ פורתא

: בהשגות
ד לג נ  קל״ט:) (דף שם .וכו׳ בו שמכסה ב

 אפלגא פרונקא האי רבא אמר
 ובהלכות אסיר. כובא אכולא שרי דכובא

פירשו

 מותר לכך מתוקנת שחיא חוא'ל טפח רוחב
 מעל משולשלת תחא שלא וחוא לפרקח ומותר לנטותח

ח. חמטח  לכך מתוקן שחוא בזמן [ש] חחלון פקק“ טפ
 :חחלון בו לפקוק מותר תלוי ואינו קשור שאינו ^ע״פ
א  שחיא מקפת שפח לו ויש חראש על שעושין כובע ל

 ואם .ללבשו מותר לבושו על אחל כמו צל עושח
 אחל כמו פניו כנגד או לראשו םביב חבגד מן חוציא

 קשח שחוציאח חשפח וחיח ראשו על מחודק וחיח
 : עראי אחל עושח שחוא מפני אםור [ת] גג כמו ביותר
פרוכת *חנוטח לב

 צריך בח וכיוצא
 יעשח שלא לחזחר

 שנוטח בשעח אחל
 חיתח אם לפיכך
 גדולחתולין פרוכת
 אבל שנים אותח
 ואם אסור. אחד

 עשרח ואפילו אותח מותחין אין גג לח שיש כילח חיתח
 :עראי אחל ותעשח חארץ מעל מעט תנבח שלא שא״א

ג  כולח את בו יכסח לא חחבית פי בו שמכסח בגד ל
 .פיח מקצת [א] חוא מכסח אבל אחל שנעשח מפני

 מן חכפיפח קרקעית יגביח לא מצרית בכפיפח חמסנן
בשבת: עראי אחל יעשח שלא כדי טפח חכלי

ועשרים שלשה פרק

הראב״ד השגת
 נוחה דעתי אין ז״ל הראב״ד כתב .פרוכת *הנוסה

 אלא אינו זזה אהל משום לכאן באו שלא זה בכל
 הלולאות לכוין וצריך לולאות והס בכסכיו שהוא מפני
 לכוין יכולים אדם בני ושני שבכותל היהדות כנגד
 שהיא וכילה לא. אחד אדם אבל שלו הקפול שנוי בלא

 יכולין אין אדם בני עשרה אפילו בכסכהא גדולה
 אהל כנוטה שלו.ויראה הקפול במהוח שלא לכוין

:עכ״ל לתקנו אקמנוק כמפשס א״נ לכתחילה

 ע״כ ז״< הראב״ד פי׳ וכן
ן דבריו: סנ מ  ומסנניןאת שם כו׳. בכפיפה ה

 שלא ובלבד רב אמר מצרית בכפיפה היין
 ז״ל רש״י ופי׳ ספח כלי של מקרקע יגביה
 מי ויש רבינו. כדעת וזה אהל כמדת טפח

 וזה אהל משום ולא קאמר שנוי דמשום שפירש
:ז״ל יונה ה״ר דעת

ג ״ כ  וכו׳ עשוי שהוא נקב העושה א פ
 כל על גזרו לפיכך

. נוקבין אין זה מפני וכו׳ נקב ט׳  נקב דין ו
 .משירי פ׳ מפואר ולהוציא להכניס עשוי שהוא

ם.  קמ״ו:) (שבת חבית פ׳ מימרא וגזרתחכמי
ת. נקב ודין שם. כתפתיה  פרק שם החבי

 ואם בשפת חדש נקב נוקפין אין ח״ר חבית
 .מוסיפין אין אומרים ויש מוסיף להוסיף פא

 שנוקבין ושוין אומרים כיש הלכה יוחנן רבי אמר
^ שנו לא שמואל אמר ישןלכתחלה. נקב  א

 ואסיק .אסור לחזק אפל לשמר העשוי במקום
 לשמר זהו נמי י היין מן למטה דאפי׳ רבא

 השמרים מן ׳למסה שנקבה כגון לחזק דמי והיכי
 שסתימה במקום אלא שנו לא ז״ל ופירש״י .ע״כ

 שלא היין ריח את לשמר אלא עשויה אינה זו
 עבדי מעליחא סתימה דלאו כיון ויתקלקל יצא
א. כלום לאו לה  את שיחזק לחזק אבל הו

 אצל השמרים מן למטה יינו יצא שלא הכלי
 מעליתא סתימה שם נשען היין כובד שכל שוליו

 לכתחלה כפותח הויא לה נקיב הדר וכי הוי
:לשונו כאן עד

 שם משנה .וכו׳ חבית של מגופה נוקבין ב
 של מגופה נוקבין אין קמ״ו) (דף

 ולא מהירין וחכמים יהודה ר׳ דברי מפיח
 מחלוקת הונא א״ר ובגמ׳ .מצדה יקפנה

 והיינו אסור הכל דברי הצד מן אבל למעלה
 מגופה של מצדה ופירוש יקבנהמצדה ולא דקחני

 :הונא כרב בהלכות ופסקו .וכו׳ אמר חסדא ורב
ר ב  חבית פרק משנה וכו׳. החבית אח אדם שו

 לעשות שלאיהכוין ובלבד ז״ל ופירש״י
 עכ״ל נאה בפה יפה לנקבה כלי

א בי ט ו

ה א ש ו ע  כגון ולחוציא לחבנים עשוי שחוא ־=נקב ה
 לחכנים עשוי שחוא חתרנגולין שבלול נקב

. בפטיש מכח משום חייב זח חרי חחבל ולחוציא חאורח
יבוא שמא בלבד לחכנים או בלבד לחוציא עשוי חיח אפילו נקב כל על גזרו לפיכך

יחיה שלא ישן.וחוא נקב פותחין אבל בו. מוסיפין ואין חדש נקב בחבית נוקבין אין זה ומפני עליו. שהייבין נקב לעשות
חבית של מגופה נוקבין ב ♦ לפתחי ואסור לחזק עשוי זה הרי השמרים מן למטה היה שאם השמרים מן למטה הנקב

החבית את אדם שובר [א] .כלי כמתקן שהוא מפי אסור מצדה אבל מלמעלה שינקבנה ובלבד יין ממנה להוציא
לאכול

:סה סמ־/לאוין שיד או״ח.סימן טור ב שיג: סימן אטור

משנה לחם
 עשרה ואפי׳ אותה מוחחין אין גג לה שיש כילה היתה ואס .וכו׳ פרוכת הנוטה לב

 לי דלמה קשה .עראי אהל וחפשה הארן מעל מעק הגבה שלא שא״א
הארן מעל מעט תגבה שלא מאי ועוד עראי אוהל העשה גג לה אין אפילו גג לה יש

עוז מנדל
ע :קנה) (דף הכלים כל פרק .החלון עד החלון פקס  אליעזר ר׳ פרק .עראי אהל עד שעושין כונ

 אהל עד וכו׳ וכיוצא פרוכה הנוטה :קב) (דף דעירוכין גתרא ופ׳ קלח) קלז דתולין(דף
 כמפשט א״נ וכו׳ בכסכיו שהוא מפני אינו;אלא זה ז״ל הראב׳׳ד כתב :דתולין ר״א פרק מראי.

 אבאר ההכמיס'ואני כדרכי בקצרה שכתב אלא מכוון■ ז״ל ר״מ מ״ש אומר לאני :עכ״ל לתקנו אקמטרן
 שנוטה בשעה אהל יעשה שלא כדי להזהר צריך בה וכיוצא פרכת הנוטה בהחלה מ״ש לאחת. אחת דבריו
 ומותר לנטותה מותר וילון חייא רבי משוס רב אמר דתולין אליעזר ר' פרק ריש לה גרשינן מכ״ל

 וז״ל קבלה דברי שדבריו וקבלנו ז״ל סר״ח וכן ז״ל פירש״י וכן פרכת הוא וילון כי וידוע .ע״כ לפרקה
 גרע דלא משיחות או חוטין עליה שכרוכין בזמן וזה לפרקה ומותר לנטותה מותר פרכת פירוש !ילון

 אסור אחד אבל שנים אותה תולין גדולה פרכת היתה אס לפיכך שנית ושכתב . עכ״ל כפולה מטלית
 לנטותו מותר בכססיו ויס״ג בכסכיו הגוד דתניא הא ליה שלח גופה שמעתא בההיא לה גרסינן עכ״ל
 היתה ואס שלישית ושכתב .ע״כ אסור אהד באדס אבל אדס בני בשני אלא שגו לא רב אמר בשבת
 ותעשה הארץ מעל מעט תגבה שלא אפשר שאי עשרה ואפי' אותה מותהין אין גג לה שיש כילה
 דלא אפשר אי אסור אדס בני בעשרה אפי׳ וכילה אביי אמר לזה סמוך לה גרסינן .עכ״ל ארעי אהל

 אפילו אמר אביי מצאתי גירסות במקצת אמנס דוקניות בגירהות וכן ברור וזה ע״כ פורתא מינתהא
 מחבב יחזקאל בר רמי דהא ועוד רב בהדי אביי פליג מצי דהיכי אצלנו נכונה גירסא ואינה כו׳ בעשרה

 עוד ומ״ש גרסתו לפי דעתו וכתב בזה עליו חולק ולכך זו גירכא ז״ל הראב״ד מצא לא ואולי הפסק זה ז״ל ר״מ פסק ומתוכה אצלנו ראשונה גירסא נתישבה כן על הלכתא דהכין מכלל הוגא מרג ושיילה לה
: דהולין אליעזר רבי פרק מפורש .הפרק סוף עד חבית פי בו שמכסה בגד :לנטוהו שדרכן לגלות כשבו א״כ אלא שמחו מי שבפרק אקמטרא גלימא אצל זה ענץ מה יודע איני אקמטרן

: חבית פרק הכל .נדיבות-לבו עד נקב כל על גזרו לפיכך ק״ג): (דף הבונה וס׳ קמ״ו) (דף חבית ס׳ בפטיש. מכה עד וכו׳ שהוא נקב העושה כג פרק

 משמעוהו זה אין מעט יגביהנה שלא א״א וכהגכההה לתלוחה אותה שמנפיהין ר״ל אס
וצ״ע: התליה בשעת דאיירי קהני דלעיל דפרוכת דדומיא הלשון

אסור
מייימונירת הגהות

 הצד מן אבל בגג למעלה חלון דהאי חולין ובם׳ הכלים כל בפרק פי׳ רש״י [ש]
 וכר ארובה קרויה דבגג הצד מן משמע חלון רכל לר״ת ול״נ אהל איסור שייך

• ע״כ מהר״ם ובפסקי וע״ש הצד מן נמי שייך אהל דעשייח תם לרביבו נראה כן על
*8המוצ ובסוף חולין בריש ע״ש בו׳ שרי סינא אידי דרב בריח ששת רב אמר [ת]

תחת ברצועה קשור אפילו ולדבריהם בערוך פי׳ וכן ר״ח כפירוש פירש והנה ,תפילין
שלנו נובעות אותם לפירושו דאפילו ברוך רבינו וכתב אהל מטעם אסור צוארו
 דלא הא דמיהדק הא פי׳ רש״י אבל מטה כלפי והולביס דמשופעים משום מוחרין שמא

 יפול שמא לירא ואין צוארו תחת ברצועה או במשיחה שקשור פי׳ שרי דמיהדק מיהדק
ל. אהל מטעם איירי ולא ל להלך מותרים הכובעים כל דלפיכך והמצות סה״ת ופסק כ
אלוצ״>^ שקורץ בגד או צמר של כובע אבל צוארו תחת ברצועה קשורים אם בשבת בהן

 בתב־ ובא״ז .ע״ב כו׳ בראש שפיר דמיהדק קשירה שום בלא אפילו הפירושים לכל מותר
«hב ואפילו הולכים כמו רצועה ע״י מותרים הכובעים כל הילבך וז״ל פיר״ש על

ראשו מעל להפרידו יבול רוח ואין לתוכו נכנס שראשו עמוק כובע הוא אם רצועה
מבאן [א] :ע״ב שרי דכובא אפלגא פרוונקא [א] :ע״כ בשבת רצועה בלא אפילו מותר

הורה


