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«י המזונוח איסור שטעם ז״ל פירש״י וכן מומצין כן ב בירושלמי מפורש וכן מוקצין. שהן מ . מעיו״ס ועוף- ריה השומע ו ו׳ נ  אין מעיו״מ ור6שהטצ רגא אמר ח׳:) (דף שס ו
- ״ “‘־־ ־־— ״' ״ ״י ״■*•'• ■'י־י- •י ועוף מיה בהמה שחט שם ברייחא .וכו׳ השוחט וכן :ביו״ט אוהו מכסין י^ייי ״^יייי■ ־׳^יי״י׳ יי■״ ״״־״ ~י •י“״  באלו שאסור שאע״ס ודע עיקר. וכן המוכן מן שאיט לדבר מקנה עושין שאין שהפעם

 טמאין: ושפוח ממאה בבהמה אוסר אינו מוקצין שהן אלא לאכילה ראויין שבמינן
ל כ . שאסור ו כו׳ ת: בהרבה מפורש זה ו מו ^ מ

. יו״ט מערב עפר המכנים יח ט׳  פ״ק ו
 מכניס ר״י אמר מ׳.) וביצה

 דרש צרכו כל » וששה עפר קופחו מלא אדם
 וכן ע״כ זויח קרן לו שייחד והוא זוטרא מר

 ב׳ (דף שם .וכו׳ שהוסק אפר וכן : בהלכוח
ק כירה אפר מ׳) ודף  בגמרא ואמרו הוא מו

 אלא אמרו לא הוא מוכן כירה אפר כשאמרו
 ראוי ואם אסור ביו״ט אבל מעיו״ט שהוסק

שן דקר לו שהיה מי :מומר ביצה נו לצלוח  נ
. כו׳  כאן שכחב רבינו מלשון מ׳) ז׳ (דף שם ו
 על לשמוט מוחר שאין בבאור נראה פ״ג וראש
 פ״ג וכ״כ וכו׳ ונמקו כחב שכך נעון דקר סמך

 וכן וכו׳ כירה אפר או מוכן עפר לו אין ואם .
 שהוא רביט שכתב ובדיעבד ,הגמרא מן נראה
 בגמרא שם מפורש במקא חימוח בעפר מכסה

: ובהלכות
^ £ י א (  פ״ק . וכו׳ שכן עפר לו שהיה מ

 אומרים ב״ה משנה ב׳.) (ביצה
 ושם מוכן עפר לו היה א״כ אלא ישמוט לא

כן :כירה אסר סמך על ששוחט מפורש  בריה ו
. ׳ ט  שומטין אין מי מ׳) (דף שם ברייהא ו
ש  ומסקנא דמו מכסין אין שמטו ואם ביו״ט או

 להסיר ויבואו הוא מיה יאסרו שמא דגמרא
:בהלכות מטרש וכן רביט וכמ״ש מלט

כן ו

 לכסותו יכול שאין אלא שט לא שם ואמרו ביו״ט לכסוחו אסור בזה זה דמן ונמערט
:מותר אחת בדקירה לכסותו יכול אבל אחת בדקירה

ט ח שו .וכו׳ לתלוש לו מותר ביו״ט בהמה ה

 נותנין ואין טוב ביום אותן משקין ייאין מוקצה שהן וחיה
 לאבלו שאסור וכל מהן ליקה יבא שמא מזונות לפניהם

 אסור מוקצה שהוא מפני טוב ביום בו להשתמש או
ח :לטלטלו  לו ייחד אם טוב יום מערב עפר י=המכנים י
 בו ולעשות לטלטלו ומותר מוכן זה הרי זוית קרן בחצירו

 ושהוסק מוכן. טוב יום מערב שהוסק אפר וכן .צרכיו כל
 מותר ביצה בו לצלות כדי חם שהוא זמן כל טוב ביום

 מפני לטלטלו אסור לאו ואם .הוא אש שעדיין לטלטלו
לד. שהוא  טוב יום מערב נעוץ דקר לו שהיה מי נו
 תיחוח עפר אותו היה אם עפר והעלה טוב ביום ונתקו

 הרי עפר גוש העלה אם אבל ומטלטלו. בו מכסה זה הרי
טוב: ביום אותו יכתוש לא זה

שלישי פרק

 בבטרוס שאמרו ממה לרביט זה יצא
 השוחט שם ששניט כ״ד:) בהמה(דף הלוקח פרק
 ותולש ומכאן מכאן לקופין מקום ששה הבכור את
 ואמרו ממקומו יזיזנו שלא ובלבד השער את

 דסולש שמותר ואמרו מהו ביו״ט כנגדו בגמרא
 חייג. כנף החולש מדחניא והקשו גוזז היינו לאו

 הנך שאני ותירצו גוזז משום חייב ר״ל ואמר
 האיסור רביט לסד כך ומתוך אורחיה דהיינו
 יונה ר׳ הרב דעת וכן בתלישה שדרכו בעוף

 שכיון ואמר בזה מלק ז״ל הרמב״ן אבל ז״ל
 קודם אף ביו״ט שחיטה אמר לסלשו שסופו

 שראוי ז״ל הרשב״א כתב וכבר מותר שחיטה
ט. כדברי להחמיר  בדין שכן אומר ואני רבי

 שאמרו וכמו אוכל אינו שמיתה שקודם שכיון
 שיודע עד עומדת איסור בחזקת בחייה נהמה

 אלא איסור לדחוס ראוי אינו נשחטה בתה לך
 אבל השמיטה והיא בהכרח המכשירין דברים

 קודם לעשותה הכרח שאין כיון החלישה
 שיהיה עד שתדחה הדין מן אינו השמיטה

:כנ״ל גמור אוכל
המפשיט  שמותר מוכן אפר או מוכן עפר לו גשדדה א

דמם. ומכסה ועוף חיה שוחט זה הרי לטלטלו
 לא ושחט עבר ואם ישהוט לא זה הרי לטלטלו הראוי אפר או מוכן עפר לו אין ואם
 שוחטץ אין בהמה אם היא חיה •אם ספק שהוא בריה וכן לערב. עד דמם יכסה [א]

 ודאית חיה הרואה יאמר שמא .אפר או מוכן עפר לו היה אפילו .לערב עד דמה יכסה לא שחט ואם טוב ביום אותה
 יכסה לא טוב יום [ל) מערב ועוף חיה יהשוחט וכן ב חלבי: להתיר הרואה ויבא טוב ביום דמו כסה ולפיכך היא
 או מוכן עפר לו היה ° ואם .לערב עד אותו יכסה לא דמם ונתערב טוב ביום ועוף חיה בהמה שחט . טוב ביום דמם
הסכין למקום צמר לתלוש לו ״מותר טוב ביום בהמה השוחט X:יכסהו זה הרי אחת בדקירה הכל לכסות ויכול אפר

דו דשיוסמ׳גשם: גטוישספמ׳גשם: : גמורסי׳הצאסמ׳גשם פצז: אטויסי׳ בי

משנה לחם
ט. וכו׳ חיה היא אם הפק שהוא בריה וכן ״ שף חיה דבשמט היכי ט וקשה ניו ו

משום דקירות בשתי יכסה לא מ״מ כסוי דטעון ודאי הד דאיכא אע״ג דמן ונתערבו ____^........................
ע״ג הוא מה שאינו אע״פ כן' היא חיה אי לן דמספקא אע״ג נכסייה דלא הוא דינא נמי הכא יתירה טירחא דטרח לצורת צורתו ונהפך האש דנשהנה הכא דשאני וי״ל . האש מו

 שאם באגוזים למעלה שאמרו הנוסחאות לפי תאמר ואם .וכו׳ זמן כל ביו״ט ושהוסה יה
 דהאפר נימא נמי הכא האוכל ע״ג מוכנים שהם מפני מסיקים כיו״ט אכלן

 לצורת צורתו ונהפך האש דנשהנה הכא דשאני וי״ל . האש ע״ג מוכן הוא מם שאינו אע״פ
 הוי האוכל מן הקליפה וכשנפרד כאוכל ליה משובים והאוכל דהקליפה לעיל אבל האפר

 לשלם ממנו שנפרד אחר בין האוכל עם מחוברת שהקליפה בעת בין לשלם דאפרס כאוכלא
: שמדת היא הראשונה בצורה

ג ״ י א פ  לשונו זה המגיד הרב כתב שט סרק סוף לעיל .וכו׳ שכן עפר לו שהיה מ
 דמדבריו וקשה וכו׳ לשמוט מוסר שאין בביאור נראה ז״ל רביט מדברי

 שאין אלא ויכסה בדקר יחפור שמש דאם משמע וכו׳ סמך על לשחוט מותר שאין שכתב
 שחט דאפילו משמע ונתקו כתב שהרי כן נראה לא רגינוז״ל ומדברי לכתחילה. שוחטין

 הפך וזהו לכתחילה בדקר יחפור לא אבל יכסה בדיעבד נתקו שאם אלא בדקר ימשר לא
 דאם ב׳) יו״ט(דף המשנה מן הקך הוא וכן וכו׳ לשמוט מותר שאין ז״ל שפתב־ה״ה מי!

 ז״ל ה״ה דקאמר מאי הוא תימה וא״כ לכתחילה ינתקנו אלא בדיעבד נתק בעיט לא שמס
 שלא אלא משמע לא דמהכא דקדוק אינו כאן מ״ש שדקדק מה וגם ונסקו כסב שכך

שן דקר שמך על ישחוס שןלאמשמע בדקר יכסה שלא שחט אס אבל נ  מיהו מהכא. נ
 שחש ואם קאמר איך כן לא דאס יכסה דלא משמע שמט אם דאפילו זה לדמות אפשר

שן בדקר נכסייה ואמאי וכו׳ יכסה לא  שמה ז״ל רבינו בדברי סבור שהוא נאמר ואם נ
 ראה שהוא מפני ז״ל רבינו זה שהוציא ולז״א לכתחילה לשמוט הוא ונתקו כאן שכתב

שן דקר סמך על לשמוט דאין בגמרא שן בדקר יכסה שמס שאם אלא נ  כתב ולכך נ
 שחס דאם לעולם אבל לכתחילה ינחקט לא אבל בדיעבד שינתק בעיק לכתחילה שלשחוש
 שנסה בין לכתחילה שינסקנו אפילו כבר ששחט בין בדיעבד מקרי דהכל לכתחילה שינתק
 ז׳׳ל רבינו כאן שכתב ממה ג״כ יפה דקדק ולפ״ז .לכתחילה לשמוט שירצה אפילו מאליו
שן דקר לו שיהיה אפילו לכתחילה דלשמוט דמשמע וכו׳ מוכן עפר לו אין ואמר  לא נ
 דא״כ מ״מקשה נשץ דקר או אפר או עפר לו אין ואס לומר לו היה כן לא דאם סהני

«׳ לו אץ ואם כאן במ״ש ז״ל רבינו דדברי שן דקר לו שיש אפילו הוא ו  כתב איך א׳׳כ נ
שן בדקר יכסה לא ואמא• יכסה לא ושחט עבר ואס :בדיעבד הוי הא ושחט דעבר כיץ נ

עוז סגדל

m
V תולש(

 ודאי כסוי טעון דדמי היכי וכי יתירה טירמא וטרח היא בהמה דילמא מ״מ כסוי וטעון'
 לן איח דכיפי ספק יתירה טרמא ומשוס ספק כסוי לידמי ה״נ ודאי יהירה טרהא משום

 התרת משוס דגזרה טעמא להאי צריך אמאי א״כ כאן יהירה סרחא תטרח דלא למימר
 ז״ל וכןפירש׳׳י כדפרישית יהירה טרמא משום למימר לן איה דגזרה סעמא בלא מלבו
 ועוף חיה דשחט מהיכא יהירה סרמא משום בכוי למימר לן איס דטפי ח׳־) יו״ס(דף בגמ׳

 אפי׳ לאסור דגזרה סעמא בגמרא דנקס ר״ל יותר. הקושיא תתחזק בזה וא״כ דמן ונתערבו
 משום ליכא אחתדהשהא בדקירה הכל ומכסה לו סמוך כוי ושחט צפור דם דאיכא היכא

 הרואה שמא גזרה משום אשור דאפ״ה לומר דגזרה טעסא איצטריך לכך דטרמא סעמא
 שהוא יודע אינו רואהו ואפילו צפור דם- שם רואה ואינו אותו ומכסה כוי ששמט יראה

 בשביל שסרח ושבור כסוי טעון שאינו אסר דס או כוי דם שהוא סבור אלא ששחט צשר דם
:חלבו להתיר ויבא הכוי

 בהמה הלוקח ס׳ בבכורות .סכין במקום צמר לתלוש לו מוהר ביו״ס בהמה וזשוחט ג
 לאו ותולש אסור מחכוין שאין דבר לעולם אלא במסקנא אמריק כ״ה) (דף

כו׳. דשרי טעמא היינו וביו״נו גוזז הייט  מהכויןמוחר שאין דבר משסדלשמואל נראה ו
 דהוא משום מותר אורחיה שהוא אפילו אלא יד כלאחר מגדולו דעוקרו לטעמא צריך ולא

 דאמר כשמואל שבס הלכות ריש פסק שהוא ז״ל רבינו על קפה וא״כ מתכוין שאינו דבר
 דבר דהוי משום מותר אורחיה שהוא בשף אפילו הכא וא״כ מותר מחכוין שאינו דבר

א דשרי טעמא היינו וביו״ס בגמרא שאמרו וי״לדמה .מתכוין שאינו  ששאמתכוץ אפי׳ מ
 ודברי ז״ל התוספות שכתבו כמו אורחיה] שאיט [בדבר יד כלאחר דמתכוין מסעם לתלוש
 דמותר ודאי מהכוין כשאיט אבל דאורחיה מעם נתן ולק־י־ כשמחכוין הוא בכאן ז״ל רבינו
ט׳ חלק ז״ל הרמב״ן אבל ה״ה שכתב ומה .שבח הלכות בריש ז״ל רבינו כמ״ש  ליישב ו
 שאני בגמרא שם שאמר ומה ז״ל יוסף בבית כתב ז׳׳ל הרמב״ן לפירוש הגמרא דברי
דקאמר מאי אלא הצואר אפילו אורחיה הוי בעוף דכל כנף דוקא לאו אורחיה דהייט כנף

* כנף
מיימוניות הגהות

 שינו^■ בו ייבסות מוכן עפר ואין בבר ישחט היבא כתב יהודה יבינו אב^ [א]
 ]S וקשה .ע״ב וינסה בדקר שיחפור שחט שאם ומורים נדאםרינן מובן באינו לנסות

 התוספות גס והנה יום. מבעוד נעוץ דקר לו ש־היה והוא בנמרא לה מוקטינן רהא
תבו הוה וא״ב דהשוחט ההיא פירוש השיטה מוחלפת יוחנן רבי דאמר אהא ר״ח בשם נ

ני בעדיות נשנית ובטעות להולא ב״ה להו ך יאי! • נ׳־ח וחומרי ב״ש קולי ג יי  צרכיו לשאר היינו ונו׳ עפר קופתו מלא ארם מבנים דאמר יהודה ורב נסוי לשם עפר להבין י
 המחבר רבינו לשון פסק דרך כתב ובסוןז ור״ת יהודה רבינו דברי כתב ובס׳ה .לכסוי מובן עפר שום אביו מאיר רבינו מצייך חיה שלא מנערותו ר״ת זבור היה ובן מנסוי הויו

 אובל כבורר ואינו מעיו״ט נשחט ואפילו ביו״ט בשר לנקר שמותר ראבי״ה פסק ]3[ : ע״ב ,בדבריו הם גם והנה נעוץ דקר לו שיש הפחות לבל אלא החום׳ התירו לא זיינה
 אלא כרב הלכה דאין כתבנו אנו אמנם ביו״ט חלה ממנה מפריש מעיו״ט גלגל'עיסה רב אמר דיו״ט פ׳ק כדאמריגן ראיה והביא וכו׳ בע׳א לאונלו אפשר דאי כיון אובל מתור

 מובן עפר לו אין אפילו מותר בכר ששחט ביון אחת בדקירה לכסותו יבול אם ונראה וז״ל זה לשון על הטור ״[כתב :ח׳ בהילבתא לקמן ועיין עליה דפליג דשמואל באבות
בדברי פסק ור״י הנוצה אף למרוט התיר והרמב׳׳ן וכתב שם ״[טור עב״ל]: דקירות בהרבה אפילו לכסותו יכול מובן עפר לו יש ואם תיחוח ועפר נעוץ ד^■ לו שידיח די־



ת . משנה מניד כו ל ב D? ה ב משנה כסף פ״ג ש 183 צ

 אין אומרים ב״ש משנה י״א.) דיו״נו(דף פ״ק .וכו׳ ביו״ש בהמה פור המפשיט ד
 ונ״ה בשר עמו יש אא״כ יגביהנו ולא הדורסן לפני העור אח נותנין

מ: משמחת ימנע שלא כדי החלתו משום כן דהתירו מעמא גמ'5 ואסרו מחירין  יו״
ר ת  לצלי אלא שנו לא אביי אסר לציוי בשר עליו שמולחין ושוין סנא שם .וכו׳ לננלוח מו

 הא סנן לצלי פשימא לא לקדרה אבל
 כלומר אסור קדרה כעין לצלי דאפילו קמ״ל
 ירושלמי .אסור לצלי אפילו הרבה מולח שאם

 ליה דמלח עד הכא ומלח הכא ומלח מערים
 כאן מענו העור גבי על ממלח כלומר כוליה
 .בהלכוח ע״כ כוליה דמלח עד בכאן ומעש

 נשמש אבל ביו״ש בשנשחש אלו היסרין כל ופי׳
 בגמרא נזכר וכן לא מעיו״ש והופשש מעיו״ש

 רבינו לשון מורה וכן הדורסן לפני נתינה גבי
 אומרים ויש ביו״ש בהמה עור המפשיש שכתב

 וזה אסור ביו״ש והופשש מעיו״ש נשמש שאפילו
 כדברי נראה רש״י ומפירוש ז״ל הרשב״א דעת
 :מבערב שהופשש מעיו״ש כסב שכך רבינו

כן ה  אין ת״ר שם .החלבים אס מולחין אין ו
 בהן מהפכין ואין החלבים אח מולמין

 יתדות גבי על שושחן אסרו יהושע ר׳ מפום
 דאמרי איכא יהושע כר׳ הלכה מסנה רב אמר
 וסוגיין בהלכות וכתוב יהושע כר׳ הלנה אין

כ: בחרא כלישנא דהלכתא בעלמא ע״
 בבכורות .וכו׳ ביו״ש בהמה עור המפשיט ו

 (דף המוקדשין פסולי כל פרק
 בו כיוצא ביו״ש מרגילין אין רבנן תנו ל״ג.)

כו׳: בבכור מרגילין אין  לעשות אסור וכן ו
 יעשה שלא בסכין שיעשה והוא בבשר יד בית

ל. עושה שהוא כדרך  אמר כ״ח.) (ביצה בחו
תר :שרי ובידא רבינא מו  שם .וכו׳ לעשות ו

 כי בבשר סימן לעשות מותר הונא רב אמר
 :קרנתא אסלת לה מחסך הונא רב בר דרבא הא
 (דף המביא פרק .וכו׳ הראש אס מולגין ז

 ואת הראש את מולגין ח״ר ל״ד.)
 שופלין אין אבל באור אותן ומהבהבין הרגלים

אותן גוזזין ואין באדמה ולא בחרסית אותן

. ביו׳׳ש ירגיל לא הבהמה את המפשיט פ״גו כו׳  שאינו שכל רבינו מדברי נראה ו
 עור שכל ואע״פ מותר אחד מרגל הבשר כל שמוציא בענין מפשיע

 היה מאילו יוחר טורח בזה אין שהרי היום שנוהגים כמו ומאחריו מלפניו שלם הגוף
ממה וכ״נ להפשיט נוח יותר הוא ומאחריו מלפניו שלם כשהוא ואדרבה מלפניו פותחו

אהא קכ״ג.) (חולין והרוטב העור בפ׳ שפירש
«׳ רינוי »לי המרגיל דהנן מסובך שם אלא'שאר ממקומו יזיזנו שלא ובלבד .בידו  :י

שהוא מפני ימרוט לא בעוף אבל .הצואר צמר בשאר
 עיבוד שזה ימלחנו לא טוב ביום בהמה עור המפשיט ד :טוב ביום תולש ונמצא דרבו
 שידרסו בדי הדריסה בית לפני נותנו אבל .אבילה לצורך שלא מלאבה עושה ונמצא הוא
 מלשחוט. ימנע שלא בדי טוב יום שמחת מפני אלא זה דבר התירו ולא” .יפסד ולא עליו

ה. בדבר ומערימים העור. גבי על לצלי בשר למלוח ומותר  מכאן בשר מעט מולח כיצד ז
 צריך שאינו לצלי במולח אמורים דברים במה ה * כילי העור שימלח עד מכאן ומעט
 מהפכין ואין החלבים את מולחין אין וכן העור. על למלוח אסור לקדירה אבל הרבה מלח
] ואין בהן ג  המפשיט ו לאכילה: ראויין שאינן מפני יתדות גבי על ברוח אותן שוטחץ [
ב. ביום ירגיל לא הבהמה *=את  כדי אחת מרגל בשר כל המוציא זה המרגיל הוא כיצד טו

 צורך בו ואין גדול טורח זה בהפשט שטורח מפגי .יקרע ולא שלם העור כל שיוציא
 שהוא כדרך יעשה שלא בסכין שיעשה והוא בבשר’ יד בית לעשות אסור וכן למועד.

 ומהבהבין הרגלים ואת הראש את ימולגין ז :בבשר סימן לעשות ומותר .בחול עושה
 .במספרים אותן גוזזין ואין באדמה ולא ובחרסית בסיד אותן טופלין אין אבל .באור אותן
 קוגדם כגון קוצים בו שיש האוכל את מתקנין אבל שלו בתספורת הירק את גוזזין אין י׳וכן

ת גדולה עיסה ללוש מותר’ ח בתספורת: יעכביות ג ש ד ה ב״ א ר ה
ד]  ואנו ז׳ל הראנ׳ד כחג .ונו׳ יו׳ם מערג עיסה *והלש מפריש אינו טוב יום מערב עיסה *והלש .טוב ביום [

ה] חלה ממנה  מפריש טוב ביום לשה ואם .טוב ביום [
 או טמאה עיסה היתה ואם לכהן. ונותנה חלה ממנה

 ביום מבשלין שאין החלה את יבשל לא החלה שנטמאת
 קדשים שורפין שאין טוב ביום אותה שורפין אין וכן עומדת. לשרפה וזו לאכול אלא טוב

 מלאכה ועשית ישרף באש שנאמר עשה מצות שנטמאו קדשים ששריפת טוב. ביום שנטמאו
: ועשה תעשה לא את דוחה עשה ואין תעשה ולא עשה בהן וכיוצא אכילה לצורך שאינה

כיצד
:שס סמ׳ג הר,ז פי׳ עור ו :תר,י סי׳ עור ה :שם ד :שס סמ׳ג תק סי׳ עור ג :שס ג :שם סמ׳ג הצע סי׳ עור א

ן מהלקין אין עיסה ני  כיון ח׳ל דעיכה ח׳ל לעיסת ה

 אין מפריש כך ואחר וסולן אוכל דאמר כשמואל דקי׳ל

ן ע עגלים מחקן משום ^  דהוא כרנא דהלכה ניו׳

:ושמואל אדאנוה דפליג נתרא

שהורה מןהגאוניס יש הרשב״א וכתב ■במספרים.
, , ̂ I . , ורגלים ראש אלא בהמה כל למלוג התירו שלא

 הוראה מורי ויש .מול כמעשה יותר שנראה ועוד הכלים את לגמר שאסרו כדרך זה לעשות ואסרו ביותר המפונקין אלא עושין שאין לפי בהמה של עורה לאכול שמתכוין אע״פ בלבד
ה, הדעת ולזה בהווה שדברו אלא בלבד ורגלים ראש אמרו שלא־ .שאמרו ט . הירק גוזזין אין וכן עכ״ל: נו כו׳ אבל שלו בתספורת הירק את גוזזין אין הנזכרת בברייתא ו

:העכביוס ואח הקונדס את מתקנין
. עיסה ללוש ומותר ח כו׳  משוש עבה פח ליה קרי ואמאי מרובה פח עבה פס מאי מחירין וב״ה ביו״ט עבה פת עושין אין אומרים ב״ש הניא כ״ב;) שחל(דף יו״ט פרק ו

ש • בלישא דנפישא הל  דכמואל כאבוה בהלכות והסק סליג דשמואל ואבוה ביו״ט חלה ממנה מפריש מעיו״ט עיסה גלגל רבה אמר ט׳.) (דף פ״ק .וכו׳ מעיו״ט עיסה ו
 החלה דין כיצד שבגבולין כהונה מחנות ושאר בכורים מהל׳ ה׳ פ׳ מבואר כבר לכק ומחנה רבינו ומ״ש .ההלכות כדברי ז״ל הרשב״א הכריע וכבר ההשגות דעת והוא חולקין ויש

 לגמרי והלישה העיסה גלגול בשנגמר אלא ביו״ט מפריש אינו אמרו שלא ז״ל הרשב״א וכתב .שם כמבואר בח׳׳ל אלא לכהן נסנס אינה הזה ובזמן וח״ל ישראל ארז שבין והחלוק
ה: והאריך מת טומאת מחמת טמאה העיסה שכל הזה בזמן ביו״ט ממנה מפריש ביו״ט היה הלישה גמר אם אבל מעיו״ט אם בז  עוגרין אלו פרק וכו׳. טמאה עיסה היחה ו
 לפי ביו״ט אותה לשרוף אפשר שאי מבואר ושם בהלכות פסקו וכן שתאפה עד שם לה תקרא לא אןמר אליעזר ר׳ פסח של פירוש ביו״ט בטומאה חלה מפרישין כיצד מ״ו) (פסחים

ב. ומניחה שמפרישה יו״ט שבשאר הוא ופשוט לאכילה. ראויה שאין לפי לאפותה אפשר אי כן וגם כ״ג:) מדליקין(דף במה פ׳ שנתבאר כמו ביו״ט שורפין'קדשים שאין ר ע ה ד  ודע ע
 פרק מבואר וכן .מגופו עליו יוצאה שטומאה למי אלא אסורה שאינה לפי אותה אוכל לקריו שסבל גדול או קטן כהן איכא אי בח״ל אבל בארן אלא לשרפה עומדת טמאה חלה שאין

:לאכילה ראויה שאינה בחלה והאסיה השריפה איסור אלא בכאן להזכיר בא לא ז״ל ורביט .עוברין אלו פרק בהלכות כחוב וכן בבאור חלה מהלכות חמישי
אין

למלך משנה
כו׳ ממקומו יזיזנו שלא בלבד ג פ״ג ה . י א׳ רי עיין ( מני הדג נדג מ  מעיצה מהלכות ס׳א ה

א) דין :י״
מתני

משגה לחם
 שאינה מלאכה משום בעוף רבינו התיר שלא ומה .מכנף ליה דאותיב משום הוא כנף

 אלא צריך ואינו גומא חופר כמו יו״ט שמחת משום לכתחילה מותר דהוא לגופה צריכה
 ז״ל ה״ה כמ״ש השחיטה קודם ליעשוס הכרח התלישה דאין משום הטעם ליסן יש לעפרה

:יוסף בבית הטעם שם עיין ועוד
א ה ״ ד . הרבה מליחה שאינה'צריך לצלי במולח ב «׳ דאינו מפני הרבה מלח צריך שאינו שכתב במה בדבריו דנכלל משום הוא קדרה כעין לצלי ז״ל רבינו כתב שלא מה ו

:להחם מהכא לחלק טעם לתת ז״ל רבינו חשש ולא עלויה למזגא לחזי בגמרא תירצו הרי לאכילה ראוי איט הדורסן לפני דעור ואע״ג לאכילה ראוי
r ל ו י שהותרה מתוך הא ל״ח הוי היכי וא״ת ול״ס. עשה אכילה לצורך שאינה מלאכה ועשיית בתיקון טורח שיש מפני ל״ד) (דף בגמרא הטעם בתספורת. ועכביוס קונדס י

אפקיה׳ הדר דהואיל וטעמא למעלה שפירש כמו אהדריה דלכם ואפשר .ליכא תעשה לא אבל לכותי ולא לכם משום איכא דעשה ונהי לצורך שלא נמי הותרה לצורך מלאכה י
 דכתיב מלאכה רחמנא דאחשבה שרפה דשאני כאן לתרן אפשר ועוד בהנאה. דאסור משוס דהואיל טעמא לומר הכא שייך דלא בדוכתיה יתיב דהואיל טעמא דליכא משוס והכא

:גורפין אין שמתה דבהמה מתני׳ על כ׳׳ז.) צדין(דף אין בפרק ז״ל רש׳׳י כתב בזה וכיוצא .קרא ואהדריה ישרף באש

מיימוניות הגהות
 אבא אתואשו מתכוין אינו אא״ב אאוסרו וזצמר כתאישת אף שהוסיף אאא ז׳א הרמב״ם
 כר׳ האבה אין דאמר התם כדאיתא [ג] נ ע׳ב] ,ז״א הרא״ש הסבים ואזה אסור במחבוין

ע״פ דשטעתא סוניא אזלא ובן יהושע ש,  ב״ש ת״ר דטניאתין ופ״ב שעה בא [ד] :ע״
 ברבא ולא דשמואל כאבות [ה] ז ע״ב ,מתירץ וב״ה ביו׳זזז עבה פת אופין אין אומריס

 אבא אלפס ור״י בס״ה פסק וכן .ע״ש באבוה שמואל איה דסבירא התם רבא ומוקי דשרי
 וה״נ ואקולא בב׳׳ה קי׳א יו״ט שמתת דאגבי ותו בתראה דהוא ברבא דהילכתא פסק ראב״ן
 להפריש מצי אי אלא דשמואל ואבות רבא פליגי דלא ראבי״ה וכתב .אכיל ולא נמנע
גרסינן וכן מורו מפריש ואח״ב והולך אובא בח״א תרומה דאמר דשמואל בתקנתא אכל

בירושלמי

תנור
עוז מגדל

ף דמסכס פ״ג .ניו״נו תולש ד ת( כויו ט :י״א) נ שי פ מ איק עד נהמה עור ה אוין פ  הכל .לאכילה י

ף פ׳ק ה(ד צ א) דני ט :י׳ שי פ מ לי פרק סוף תמורה נמסכת .המועד צורך פד הנהמה את ה  סעאת ו

) (דף ג. ת ונמסכת ל׳ כויו ף פסולי כל סרק נ ד שין( קי מו ג) ה כן :ל׳ ת לעשות אסור ו י ני כו׳ י  עד ו

ה) צדין(דף אין פרק . ננשר סימן אגין :כ׳ ף כדי המניא פ׳ .נתספורת הראש אס מו ד ד) יין(  :ל׳

ר ת ע גדולה עיסה ללוש מו נ . ניו׳ ) (דף דניצה פ׳ נ. ג כ' פ׳ ס׳ דעדיות ו ס ל׳ו שעה(דף כל ו  : ל׳

ש א ה ע עיסה ו עיו׳ ה(דף ס׳ק .עומדת לשריפה עי מ ) דניצ נ ב :י׳ ת ד כ אנ׳ ל הי  ואנו ז׳

כו׳ הארן עיסת נין מנזלקין ני :ו א ני אומר ו ה נתחנטו כ ש׳י נז תינו י  נעל והר״ז התום' נעלי ורנו

מנ׳ן המאור הר ל ו מ המלתמוס נספר ז׳ מ׳ ל ר״מ ו מי ז׳ סיו נשימת ע נו י י ׳ ר׳ אלפס י  הלוי יהוסף ו

מ׳ סוף דניצה ס׳ק מיגאש אנן תני׳ ג שילין(דף ופרק ועוף חיה דהשומע מ ) מ ו. נ ל׳ המסחאות נשתנו ג׳

עניו פ׳ ציין אין פ׳ היא מתניתין נמי הטומאה ונ ן אלו ו גיי ן סילק לא דתלמודא כיון משמע וכן עו ת עיסת ני הן לנזלק שאין ססמא לארןאלא לחוצה הא ה. תעשה לא עד שויפין אין :ניני ש ע ק ו  נמס פי
י מדליקין(דף ׳׳ ז • :כ״ה) כ׳
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ן י  בפורני אופין אין (גיצ^־ל^׳ד;^ המניא סוף נרייהא .ונו׳ חדשה נשורני אופין אי
 והרשב״א יו״ט משמחה וימנע הצמם הפסד מפני; רביני ופירש הפחת. שמא חדשה

fמשנה .וכו׳ ונירים חנור גורפין 'אין ;עיקר רנינו ודנרי לצורך שלא עורה ונמצא פירש ״ל 
ר׳ ובגמרא אבלמכבשין. ונירים המר גורפין אין שם(דףל״ב.)  קמיה יוסף בר׳ חייא הני

 גורפו אא״נ לאפוס לו אפשר אי ואם דר״י
 לסנורא ארימא נפל חייא דר׳ דביחהו מוהר

ביו'
, מינך בעינא , , ״

א ואזדהר אוזא ] יאפה אלא בצק החלה את ולזה .בהלנוה זה ונל מהתנ י הטמאה העיסה כל את [

ביההו  . אותה וישרות הערב עד יניחנה בה יעשה כיצד ט לחיייא איי״א יא’״ דל׳ וו̂ה
יפריש לא תחמיץ יניחנה שאם פסח -של טוב. יום ייהיז; ל3 לשמעיה רבא א״ל מינך :עינא

סב  אלא לצלוה לו אפשר אי ואס ז״ל הרשנ״א נ
 יגע אם הצלי יחרוך שמא ומסירא בדוחק
 נמנע ואינו גורף הסנור שבהוך והעפר בלבנה

 בין חלק לא ורבינו .ע״נ ביו״ע שם נפל אס
 חייא דרבי שמעשה לפי מעיו״ע לנפל ביו״ע נפל
 הזניר לא ולפינך ביו״נו דוקא ולאו היה בך

 ולגרוף ז״ל הרשב״א ונהב .זה מעשה נלל רבינו
 הסקה לאחר והגמלים האפר מן החמר אח

 אי מנבה שהוא ואע״פ מוהר שהוא לי יראה
 לצורך להבעיר שמוהר ונשם בן בלא אפשר
 נפש אובל לצורך לנבוח מוהר בך נפש אונל
ל. ̂ הגחלים על בשר במניח זה והרי ״  ונן ענ
ן :נהגו מי ת סו  ליה אמר שם .ההנורונו׳ פי ו

 דמר מהוצל אחא רב לן אסר אשי לרב רבינא
 אריקהא אנן א״ל ניבא ביומא הנורא ליה שרקין
 ביו״נו עיט גובלין אנו אין נלומר סמנינן דפרה

 והרפש הסיט והוא סמנינן דפרח אריקהא אלא
 מאהמול דסיירה והוא רבא אמר הנהר ששביבוח

ר בהלנוח: ע״נ ת מו  ונו׳,. האפר אה לגבל ו
 שהאפר ובהלנוס ,שרי קיטמא רבינא אמר שם

 לטוח ביו״ט לגבול ולפינךמוהר גיבול בר אינו
ונן ע״כ הצלי על או האונל על המר פי בו

בר.ל׳ נהבנו  בר.ל׳ נהבנו נבר א״א ובהשגוס . ז״ל פןרש״י
והוא גיבולו על חייביך המיס נחינח משעה שהאפר ז״ל דעהו עכ״ל. שבוש זה שנל שבת

מפרש

 [ז]בפורניי אופץ אין יי :לחם החלה יפריש כך ואחר
 משמחת וימנע הלחם ותפסיד תפחת שמא גזירה בחדשה

 את מכבשין אבל וכירים תנור גורפין אין .טוב יום
 אלא לצלות או בו לאפות אפשר אי ואם .שבהן האפר

 ורפש בטיט התנור פי וסותמין . מותר גרף כן אם
 הראב״ך השגת שרככי והוא הנהר שבסביבות

̂היאב׳ד אנללגנל‘ טוב ביום טיט לגבל *אבל מאמש וכו׳'מ
] . אסור ״ שנה נהלכוי: כהננו נבר ז׳ל חאעף את לגבל ומותר [

:עכ׳ל שנוש זה שכל

 אותן סכין אין חדשים’ וכירים
 מפיגין ואין .במטלת אותן טשץ ואין .טוב ביום בשמן
 .מותר בהן לאפות בשביל ואם .לחסמן כדי בצונן אותן

 מפני עליהן לאפות או לצלות האבנים* את ימלבנין אין
̂ן ומחמין בפורני ואופין ומסיקין .שמחסמן  :באנטיכי חמ׳

ב  מערב גבן שאם טוב ביום [ע] גבינה עושין אין” י
יום .הרעפים *צ״ל

 שור ד : שם ג :ע׳ה לאוין סמ׳ג וע׳ש תקו סי׳ טור ב :עש לאוץ סמ׳ג חנו סי׳ שור א
;שם סמ״ג חקי סי׳ טור n :הקח סי׳

משנה לחם

ס פירוש הרשב״אז׳׳ל דחה וכבר יבש באפר החמר לסהום שרי וקיסמא מפרש  זהוהכרי
 ואי לשע^ שמחייבש כיון גיבול בר אפר יהיה שאפילו לדבר טעם ונסן .מוהר האפר שלגבל
 האפר דין אבל .קיימין שבנאן רבינו דברי ונמצאו ביו׳׳ס לגבלו מוהר מעיו״ט לגובלו אפשר

בסיום לי שנראה מה שבח מהלנוס שמיני פרק נחבהי כבר בשבח בגיבולו חיוב יש אם
:ההלכוח ולדעה לרבינו

א  שם ברייחא .ונו׳ חדשים ונירים תנור י
 חדשים ונירים חמר ס״ר ל״ד.) (דף

 סכין אין אבל בחצר הנטלין הכלים ככל הן הרי
 מפיגין ואין במסליח אוהם משין ואין שמן אוחן
 בהן לאפוס בשביל ואם לחסמן כדי בצונן אותן

 שהוא קאי בלחוד בצונן אוהן •ואמפיגין מוהר
ן :חומן להפיג בצונן מפיגן  אס מלבנין אי

 מלבנין אין ל״ג) (דף שם משנה .ונו׳ הרעפים
 מאי ובגמרא ביו״ט עליהן לצלוח הרעפים את
 חדשים ברעפים הנא יוחנן ר׳ אמר עביד קא

 מפני לה ואמרי לבדקן שצריך מפני עסקינן
 לפיכך חדשים הזכיר לא ורבינו .לחסמן שצריך
 ישנים דאפילו לה ואמרי מפרש שהוא נראה
 ולפי .שמלבנן שעה בכל שמחשמן מפני אסור

 שצריך מפני אמרו לבדקן שצריך מפני שאמרו
 כך כל ללבנן שצריך מפני דה״ק נמי אי לחסמן

 אלא הביאו לא שבהלכוה וזהו שיהחסמו עד
 לפי לישנים חדשים בין מלקו ולא כפשטה מפנה

 שפירשהי מה וכפי אחרון כלשון פוסקין שהן
 וכתב אחרון כלשון ג״כ פסק ז״ל הרשב״א אבל

קין :חדשים רעפים דוקא מסי  בפורני ואופין ו
 ופירוש ל״דס (דף שם כלשונה ברייהא .ונו׳

 יאמרו שמא הוששין ואין גדולה יורה אנטיכי
:עושה הוא למול

ב ן י  ר״א פ׳ שבת .ונו׳ גבינה עושין אי
 לרבה אביי א״ל קל״ד.) (דף דמילה

 הסס מלישה שנא ומאי אסור א״ל לגבן מהו
מבערב: נעשית אס האי כולי מעליא דלא אפשר לא פירוש אפשר. הנא אפשר לא

אבל

. ביו״ס נפל בין חלק לא ורבינו ז״ל ה״ה כהב וכיריס. תנור י ו׳ נ  היכאדנפל וא״כ ו
 היה דדילמא וי״ל מעיו״ט לעשותן דאפשר מכשירין הוי הא שרי אמאי בעיו״ט

:שמהחרך ראה והשתא זה בעבור המאכל יהחרך שלא סבור
א ן י  כהב .ונו׳ *הרעפים אח מלבנין אי

י י י  שצ״ל ש׳ס שהיא ונ׳ל האננים נדפס *נהרמב׳סי״ל רבינו דלדעת ירייייי י
:המגיד נהינ וכן כמשנה הוא וכן היעפים אה

המגיד הרב
 דלדעהו ונראה לישנים. חדשים, פין חילוק אין
(דף המביא פרק בגמרא שתירצו מה ז״ל

 דצריך דמשום ללישנא היינו בה נגעו רעפים לפון ומשום עסקינן הדשה בקדרה הנא ל״ד.)
 הראב׳׳ד שהשיג מה ניחא והשתא חדשה יהיה שלא אפילו לחסמן דצריך ללישנא אבל לבדקן

 עליו שם שהשיג ונו' האור את נחן אחד במ״ש שפס מהל׳ בפ״ט ז״ל רבינו על ז״ל
 כאן ז״ל ה״ה מ״ש שלפי הזכירה לא ואמאי חדשה בקדירה לה מוקי דבגמרא ז״ל הראב״ד

ר דלא ניחא  לחסמן דצריך כלישנא ז״לסבור דהוא משוס חדשה קדרה ז״ל רבינו שם מכי
שם לא ז״ל וה״ה כאן שפסק כמו לישנים חדשים בין חילוק אין לישנא ולהאי  בעד הלין'
 שצריך מפני קאמר דהכי נמי אי ז״ל ה״ה ומ״ש .כאן שכתב מה על שסמך ז״ל רבינו
 דמחסמן איסורא והיינו מחסס ליבון כל קאמר דבתחלה דבריו ביאור וכו׳. כך כל ללבון

 של ליבון והאי שיחסם גדול לליבון צריך מ״מ מחסם אינו ליבון דכל דאע״ג דקאמר והשתא
 אפשר כך כל גדול לבון יהיה שלא אדאפילו ומחסם הוא גדול ליבון. השתא דעביד רעפים

:לחסום שמסייע מפני דאסור
ב ן י  מאי וכו׳ לרבה אביי א״ל קל״ד.) דעילה(דף ר״א ׳t.וכו׳ ביו״ט גבינה עושין אי

 בפרק ז״ל ה״ה בדעס עלה אין* וא״ת .אפשר לא הכא אפשר התם מלישה שנא
 לברירה מספיק אינו בחלוש הותר שלא שהטעם ז״לישכהב הראב״ד על כשהשיג ראשון

ט׳ ובטמינה  אי דזה אפשר ללא אפשר בין מחלק דאינו ז״ל בדעתו סבור דהוא דמשמע ו
 תבלין שחיקת גבי ועוד אפשר. ללא אפשר בין במגבן כאן חילקו בגמרא דהרי אפשר
 .טעמן דמפיגין לעשוסןמעיו״ט אפשר דלא משום דטעמא י״ד) (דף בפ״ק בגמרא אמרו

ר ז״ל דהוא וי״ל  הדבר להתיר או לאסור אפשר ללא אפשר בין חילוק דאין בדעסו מו
ז״ל הר״ן שכסב כמו מדרבק היינו אפשר ללא אפשר בין בגמרא שחלקו דמה ההורה מן

עוז מגדל
.מאמש שרככו מד מדשס כפורני אופין אין :מ׳ו) עוברין(דף אלו שרי, .ליזם החלה עד יעשה פיצד

 כתננו כבר ז׳ל הראכ׳ד כתב : היזמר פי עד לגנל אבלי :ליד) יין(דף כדי המניא פרק
 .נאנשיכי עד וכירים תנור ;שם בהפך כתביזי ואני כן כסב ז״ל הוא אומר ואני :וכו׳ שגס גהלכוס

י המניא ס׳  מסניסין גמרא קל׳ד) (דף דמילה ר׳א פרק .שעם עד גבינה עושין אין :ל׳ד) יין(דף מ
: מילה צרכי כל דעושין

 אלא ההיתר דאין התורה מן הכל לאסור כונתו דנראה דמאחר הקשה ולכך צדין אין בר״פ
 מהירושלמי מוכח דהכי ועוד התורה מן אסור השאר דכל שנא מאי לתלוש דהייט מושמרהס

 והרקדה טחינה ברירה לאסור טעם מה א״כ צדין אין בר״פ שם ז״ל הר״ן שכתב כמו
 ההורה מן הותרה והרקדה דעחינה סיור ז״ל שהוא דאפילו לומר אפשר עוד התורה. מן

 סוף דסוף דכיון ז״ל ה״ה עליו הקשה מ״מ מגבן כמו דאפשר משום אסרוה שרבנן אלא
 בכל ז״ל רבינו טעם שיאמר מושב א״כ מספיק אינו לבד וטעמו ז״ל רבינו לטעם צריך
 אביי א״ל מזה למעלה דמילה ר״א בפרק שם אמרו עוד .כלל לטעמו צריכים אנו ואין
 לא התם א״ל דמכבה אע״ג ביו״ט אוהו שצולין פירוש אגומרי מבשרא שנא מאי יוסף לרב

 ראשון פרק שכתב במה ז״ל לה״ה גדולה תשובה מכאן נמצאת .ע״כ אפשר הכא אפשר
 רבק פלוג לא הפסד יש ממנה דבקצת אע״ג הפסד אין שבקצירה שכיון ז״ל רבינו שדעת
 קשה והשתא ,הקצירה בכלל נכלל שיהיה אפשר ד^צ אע״ג ירק תלישת אסרו הכי ומשום
 שכתב כמו נאשר שהכיבוי כיון לאסור לנו אפשר היה דלא אע״ג אגומרי בשרא דא״כ
 כבה ואס הנר את מכבץ אין כך האש את מכבין שאין וכשם זה שלאחר בפרק ז״ל רבינו
 נאסרה הכבוי דמלאכס כיון דאפשר אע״ג חגומרי בשרא לאסור לנו ראוי א״כ לוקה
 משום שאסור יד כלאחר ירק תלישת כמו לאסיר ראוי מ״מ הוא יד כלאחר דמכבה אע״ג

 מלאכת דהוחר כיון לוקה כבה ואס ז״ל שכסברבינו מסה קשה ועוד הקצירה. שנאסרה
 W הרשב״א שכתב כמו התנור אס לגרוף וגס אגומרי בשרא דהיינו אכילה לצורך הכבוי
ה. בפרק לעיל  לומר ויש לצורך. שלא נמי הותר לצורך הכבוי שהותר מתוך נימא א״כ ז

 סלישת נאסר אכילה לצורך שהיא קצירה דנאסרה דכיון אמרינן ירק בתלישה דבשלמא
 דמשום כן בעבור נאסור לא אבל רבנן פלוג דלא משום אכילה לצורך שהוא אע״פ ירק

 שהם כיון רבק פלוג לא אהא לומר שייך דלא לצורך כבוי יאסר לצורך פלא כבוי שנאסר
 פלוג לא אמרינן לצורך בשהכל דבשלמא לצורך שלא והאי לצורך דהאי חלוקים ענינים שני
 ומשום יד כלאחר כבוי אלא לגמרי הכבוי הותר דלא כבוי שהותר מתוך לומר ראוי אין וכן

 בהך דגריס דביצה בפ״ק ז״ל להרי״ף ראיתי [זה] כתבי אחרי : מחוך לומר שייך לא הכי
 היה כן ומפני .כבוי איכא הא כבוי ליכא הסס אגומרי מבשרא שנא מאי דמילה דר״א
מקום. שמכל אלא שהקשינו מה מכל כלל קשה לא והשתא כן גרים ז״ל דרכינו לומר שראה

קשה
מיימוניות הגהות

 בחלת זה כל [ו] ע״כ: ע״ש, התוספות כתבו וכן ה׳׳ל אתלת חלה מסכת כירושלמי
 אע״ג ולאפותה עיסה בעודה ביו״ט שם לחלה לקרות שרינן דאנן ר׳י אומר בח״ל אבל א״י

 פסק וכן מגופו טומאה יצאה שלא קטן כהן כעיר יש אם אליעזר כר׳ כגמרא דססקינן
 גדול כהן איכא אי קטן כהן ליכא ואפילו מתיבתא ריש כהן רב בשם פםה בהלכות בה׳ג
 חולין ברוב ליה מבטל רב כמה עד בפי כדאמרינן כרוב ביטול ליתע״י הזי דהא שרי

ליה כרבאדאית ק״ל אי דשרי ר״י אומר כלל כהן דליכא והיכא טומאתו בימי לה ואכיל
ל הוא אפילו בעיר כהן יש שאם התרומה בספר פסק וכן .תום׳ ע״כ אורחים מיקלעי אי חואיל ח  לטלטלה ומותר בעמוד ככתוב יעשה כלל כהן שם אין אם אבל לאפותה מותר ג

מגופו טומאה יצא שלא קטן שמכהן אין אם וראב״ןפסק כדפר״י. כרכה וק״ל לאפותה מותר כהן שם אין ראפילו ור״חכתבו ה״ג אכן התרומה בספר תיה בהלכות לנו כמבואר
שול, בלי טפי שפיר דהכי מהר״ם כתב ובן ובס״ה כבעמוד פירוש אליעזר ברבי עבדינן חדשה כירה להביא מדוחק אורי שמעון כ״ר ■יהודה ר׳ בירושלמי גר׳ ס״ה לשון [ז] ז ע״כ מכ
אמנם , עכ״ל שלנו לקדירה בירה בין לחלק דש מבעי״ט האש על לתת וצריך בתחלה ביו״ט חדשה בקדרה לבשל שאסור מכאן ללמוד ויש ביו״ט קדירה עלה לשפות האומן מבית

דאסור בהה״ר,מאיר מפירר״א משה ה״ר של דיו״ט כתום׳ מצאתי ובן לה מחסם קא דחסומי משום התום׳ כתבו וכן ביו׳׳ט כה לכשל רוצים אם מעיו׳׳ט קדרה ככל לבשל הנהיג סזע־׳ם
 1מה כירדפלטי דגרסינן אסור חלב להעמיד אפילו [ט] s שבת מהלכות ספ׳ח עיין שרי קיטמא רבינא דאמר הא פידש״י וכן [ם] : ע״כ ,יאבל טה לו דאין כגון מדוחק לא אם

:ע״ב ,א׳׳ח לחול מטנו ומעמיד יחלב אף בן אומר אתה אם ומסיים מעיו״ט שחלבו בגון פירוש כיו״ט חלב להעמיד



18 5 צגמשנה כסףפ״ג טוב יום הלכות זמנים.משנה מגיד
ל ב  דהבלין הגאונים בשם בהלכוח ופסקו דיו״ס פ״ק וגר׳ משנה .ונו׳ התבלין את דכין א

 כגון כדרכן גידוכין הנידוכין כל וכן עיקר. וכן בשינוי נדוך והמלח כדרכן נידוכין
י וכל ביו״ע קונדיטון ועושין בהן וכיוצא ושמלים ושום כרכום :רבינו דברי בכלל ז

. הפלפלין שוחקין־אס אין כו׳  מהיר ב״ע אליעזר ר׳ כ״ג.) שחל(ביצה יו״ס פרק ו
 וחכמים שלהם בריחים הפלפלין אח לשחוק

 שאסור לי יראה ז״ל הרשב״א וכתב מוסרים
 דומה זה שהרי שלו ברחיס החרדל את לטמון

 נדוך אבל שאסורה בריחים הפלפלין לשחיקת
:כדרכו הוא

ן ע  (דף פ״ק .וכו׳ הריפות אס כותשין אי
״י י״ד.:)  ואין טיסני עושין אין ח

 דאפי׳ משמע דברייסא ואמרו במכחשת כוהשין
 אין תניא והא והקשו אסור קטנה במכחשת

 בקטנה כותשין אבל גדולה במכחשת כותשין
 לן פי׳ להו והא לן הא קשיא לא רבא ותירז
 כתוב ולזה שם. בגמרא מוכרח וכן בקטנה מותר

 מתניהא הא ראשונה ברייתא גבי בהלכות
 כוהשין לדידן אבל ישראל ארן לבני אוקימנא
 מקום שבכל רבינו דעת וזה קטנה במכתשת

 ונסן בקטנה לכתוש מותר ישראל מאיץ תו!
 שלהם שהתבואה מפני א״י בני לאסור פעם
 מזה נוחה הדעת אין א״א ובהשגות . טובה

 רגילין שאין מקום כל דבריו ולפי .וכו' הטעם
 ולזה .ישראל כארן הוא הרי בדייסא הרבה

הכרע הפירושין מן באחד ואין ההלכות כדעת רביט ודעת ז״ל. הרשב״א הסכים
הקמח

 התבלין את דכין ״אגל טעם חסרון בזה אץ טוב יום
 אבל .טעמן יפוג מבערב אותן ידוך שאם כדרכן [י]

 המכתש הטה כן אם אלא טוב ביום גידוך איגו מלח
 שאם .שישנה כדי בה וכיוצא בקערה שידוך או [כ]

 שוחקין ואין .טעמו יפוג לא טוב יום מערב המלח שהק
ת אלא שלה! נרית״ם [<] ועלפלץ את »  ״יאניד י
 :התבלין ככל במדוכה אותן דך
 הריפות את’ כותשין *אין יג

 כותשין אבל .גדולה במכתשת
 השינוי הוא שזה קטנה במכתשת

 בקטנה אפילו ישראל ובארץ שלה.
 טובה [״] שלהן שהתבואה אסור
יום מערב אותם כותשין ואם היא
׳ שוי א י ג וע׳ש הקד פ מ׳ ג שם מור ב :שם ס מ׳ :עה לאוין פ

ל יב ב כו׳. התבלין את דכין א  שב בש״אתבליןנדוכיןבמדוך דביצה(דףי״ד.)סנן בפ״ק ו
 אבן של במדוך כדרכן נדוכין תבלין אומרים וב״ה הפרור ובען בפך והמלח ען

 חד חסדא ורב הונא רב מ״ט שינוי בעיא מלח מיהה דכ״ע ובגמרא ען של במדוך והמלח
מפיגין התבלין כל אמר ומד תבלין צריכות הקדרות כל ואין מלח צריכות הקדרות כל אמר

מ מאי טעמה מפיגה אינה ומלח טעמן  ביניי
 אי לבשולי בעי קדרה מאי דידע בינייהו איכא

 מץ כל הקדרות כל ופירש״י .במוריקא גמי
ידע, הוה מאתמול הילכך מלח צריכות תבשיל

 צריכות הקדרות כל ואין לדוכה ליה דאיבעי
 לאמל בלבו יעלה מה יודע אינו ואדם תבלין
 אם טעמם ממירים טעמם מפיגים .למחר
 בעי קדרה מאי מאתמול דידע .מאתמול יחכם
 בסרא ללישנא שימי בעי קמא ללישנא לבשולי

 איכא מוריקא של תבלין א״נ שיקוי. בעי לא
 בכרכום אומה שמסבלין קדרה שיש בינייהו

 לא והוא מבע״י נדוך אס טעמו מפיג ואינו
 בעי בתרא ללישנא למסר יבשל מה יודע היה,
 תו ואימא .שינוי בעי לא קמא ללישנא שינוי
 הנידוכין כל שמואל אמר יהודה רב אמר בגמ׳

 מלת אמרת והא מלח ואפילו כדרכן נידוכין
 דחניא תנא האי כי דאמר הוא שינוי בעיא
 על וב״ה ב״ש נחלקו לא מאיר רבי אמר

 נמלקו לא עמהם ומלח כדרכן פנידורין הנידוכין
 ובעז בפך שבש״א עצמה בפני לחכה אלא

בר. לכל לקדרהובה״א לא אבל לצלי הפרור  בלא כדרט ניחך מלח דלב״ה ופירש״י ד
״'^יי אצלי דייקת כי ברדלא אחא לרב רב א״ל בגמ׳ תו ואימא שינוי שום

 .וכו׳ שריפות אה כותשין *אין
ד כתב אנ׳  הדעת אץ ו׳ל הר

ל אנשי אכל הטעם ה1מ נוחה ג  נ
 שאוכנץ דייפא תנשיציהן עיקר

ו  אותה עושין והיו הלחה נ
 ומכתשת גדולה מכתשת במדוכה

 גדול שינוי להה היא היי קטנה
 הימים כל להם די א׳י אנשי אכל

ה ואין נקטנה :טכ׳ל שינוי נ

טוב

חך חצצויי צי יי ופירש ו
 זוטא שינויא ומיהו במדוך כדרכה נידוכת דאמר כשמואל דסבר צדה על המדוכה הטה

 כשמשתברים פי׳ קלייהו מנבח נבוהי תבלין הוו תבלין ודילמא קליה צליל דהוה דשמעיה אצלי אצלויי ודילמא דביחאי מגויה לאו האי אמר בוכנא קל שסע ששת רב בגמרא תו ואיתא .בעי
חך אצלי דאמר דרב והא וכתב מלח ואפילו כדרכן נידוכין הנידוכים כל דאמר שמואל אמר יהודה כרב הרי״ף ופסק קרושינ״ט. כמנבחים קולם נשמע הגרעינים  רבוותא אוקמוה ו

 כי דהא השמיטה למה הר״ן וחמה מסדא ורב הונא רב דברי הרי״ף והשמיט וכו׳ בוכנא קול שמע ששת דאמרינןרב מהא סברא הדין ומסתייע הצלאה בעו לא תבלין אבל במלחא
 טפי הצלאה בעי מלח מ״ט מסקנא אהך למבעי איכא ה״נ כדא״ל ומר ליה כדאית מר ור״ה חסדא רב טעמא ויהבי מ״ט שינוי בעי מיהא מלח דכ״ע אמתניחין דבעינא היכא

 אמר יהודה כרב ודאי דאיהו הוא בעלמא הומרא ודוך אצלי רב דא״ל דמאי נ״ל אבל בהלכות. להביאם להרי״ף ליה הוה וא״כ הונא ורב חסדא דרב לטעמייהו ואיצטריכינן מתבלין
 דאמר נמי ששת דרב ולישנא פורתא ליצלי דלמלח אמר בעלמא לחומרא אלא.ודאי בעי ען של מדוך והא בהצלאה סגי היכי דמשני׳ כתנא דאי ס״ל דברייהא כתנא דאמר שמואל

במלח אלא מהמרי לא דיצמא הכי עבדי בעלמא חומרא דמשום וכיון לישנא האי שייך לא ממש דאיסורא דבמילתא עצמו על מחמיר שהוא לומר מוכח הכי הוא ביתאי מגו לאו האי
אפשר תרתי בה דאית גב על אף בשולי בעי קדרה מאי וידע נסי ומוריקא מחמרי לא מינייהו בחדא אבל טעמה מפיגה ושאינה לה צריכות הקדרות שכל תרתי בה אית דלעולם

לי וקשה .עכ״ל בתבלין משא״כ דקותה מפני בהצלאה יפה נידוכח שהיא מפני ועוד שכתבנו הפעסים ומן מלח אלא בה לט אין וכדרבנן היא בעלמא דחומרא דכיון בו החמירו שלא
קצת

משנה לחם
ו קשה וא״כ .כרבנן קי״ל והכי אסור מכשירין אבל מוהר נפש ואוכל מכשיריו ולא אי
גבי ז״ל הר״ן שכתב וכמו כן לומר סברא דאין עצמו נפש מבאוכל במכשירין יותר נקל

 הפירות סחת לעשן ומוסר ד׳ בפרק לקמן כתב איך ז״ל רבינו גירסת היא כך דאם קשה
 כתב איך ז״ל הרי״ף כגירסת גורס הוא ואם ,ע״כ האש על בשר לצלות שמוהר כמו וכו׳

 משמע אגומרי אבשרא דהוה מידי כתב וכאן מכבה מפני'שהוא מעשנים אין למעלה
 אבשרא דהוה מידי ׳דאמרי בהא ז״ל הרי״ף דלגירסת מכבה אצומרי דבשרא ליה דסבירא
 כן ומפני מכבה דלאו ליה דסבירא מכבה משוס דאסור לעיל דאמרי אמאי פליג אגומרי

 ז״ל בהר״ן שם זה כל שמפורש כמו מכבה הוי דלא אגומרי בשרא כסו דהוי אמר
 מכבה משום ז״ל רגינו שכתב שמה ולומר זה לדחוס שאמר היות ועם ההלכות, בפירוש

 הנך ההלכות בדעח הר״ןז״ל פירוש תראה ואם . זה כל הוא דוחק הוא ממש כבוי לאו
:דבריו במשמע זה כל ואין ז״ל רבינו בדברי כן לומר אפשר שאי רואה

ל ב  מכשיר הוי לא מלח האי קשהדודאי נדוך. אינו מלח אבל וכו׳ התבלין את דכין א
 דאפשר כיון דאל״כ דביצה בפ״ק ז״ל הר״ן שהכריח כמו נפש אוכל אלא נפש אוכל

 שאפשר נפש אוכל דמכשירי אשכחן לא הא שינוי ידי על הותר למה מבערב לעשותו
 כיון קשה וא״כ הוא עצמו נפש אוכל כרחין על וא״כ בשינוי דלישתרו מעיו״ט לעשותן

 שהקלו ונ״ל כסב שהרי מכשירין דהוו ראשון בפרק לעיל ז״ל ה״ה כתב תבלין דשחיקת
 דכולי כשאמרו י״ד) דביצה(דף בפ״ק תירצו לא אמאי א״כ וכו׳ נאכלין שהן לפי במכשירין

 במכשירין והקלו מכשירין הן דתבלין מלקו לא טעמאאמאי מאי שינוי בעיא מלח עלמא
 טפי במכשירין שהקלו שינוי בעיא נפש אוכל דהוי מלח אבל שינוי בעיא לא הכי ומשום
 טפי עצמו באוכל דהקלו בהפך כאן מצינו דהרי קשה ועוד .ראשון בפרק ז״ל ה״ה כמ״ש
 דאפשר מכשירין אבל שינוי ע״י ביו״ט מותר מבערב לעשותו שאפשר מלח(מפני) דהא

 לומר יש לזה מיהו .ז״ל הר״ן כמ״ש שינוי ידי על דלישתרי אשכחן לא מעיו״ט לעשותן
 שינוי ידי על מוהר ומ״מ מכשירין הוו סלח דס״לדדיכס ז״ל כהראב״ד סבור ז״ל דהוא
 בפרק ז״ל הר״ן בשמו כסב וכן הכי בלאו סגי ולא מלח צריכות הקדירות דכל משום

ע. גבי שכתב המביא קו  ולבשל לאפות עצים בלא אפשר דאי כיון ז״ל וסירןהראב״ד בי
 דהקלו כתב דאיך קשה מ״מ אבל .ע״כ שינוי ע״י אותה שהתירו מלח כדיכת אותו עשו

הוא רבנן דרשי כ״ח:) צדין(דף אין בפ׳ בגמרא דהא עצמו נפש מבאוכל יותר במכשירין

ת הו ג ת ה ו י נ ו מ י י מ
 אדור הבוסר וליקחת ביו״ט שימין לרוך התיר יוסף ה״ר כי ר״י בשם יהודה רבינו בתב [י]

 לאוכל הבא משקה דהוי משום השומים על שנבוסר משקים ולסחוט הנדוכין בתוך'השומין
 של אשכול אדם סוחט שמואל אמר ד״י אמר חבית פרק דגרסינן בקדרה אשכול כסחיטת

 דדוקא אומר ור״ת פ״ח שבת בהלכות בדלעיל וכו' הקדרה לתוך או הקעדה לתוך ענבים
 והאוכלן לאכילה ראויים אינם בוסר אבל ליאכל ראויים שהענבים ענבים של אשכול .קט

 אחא רב א״ל [כ] : ע״ב ,התרומה ספר פסולת מתוך אוכל בורר במו והוי דעתו בטלה
 אשכנז ובלשון בלעז מלינ״ל (ל] ע״ב: ודוק, מצלי אצלויי דייקת לבדיה.בי בדדלא
 להם שיש מפני פי׳ ור״י רש״י, [מ] : ע״כ ,התם כדמוכח כלים שלשה בו ויש מי״ל פעפ״ר
 כתב ובס״ה עשינו בקטנים ויאמר בגדולים יעשו בקטנים להו שדית ואי עבדים הרבה

עכ״ל: רבינו בדברי בר, ח מ ה

 במכשירין י להקל דראוי משום לאו במכשירין דהקלו לומר ונראה ה״ה דמ״ש וי״ל משחזת.
 דכי שם הקשה שהוא דמפני אלא נפש באוכל להקל יש יוסר דאדרבה נפש מבאוכל יותר
 ולא קצירה תולדת שהיא מפני אסורה אפשר דלא דאע״ג אמרינן ירק דבתלישח היכי
 פלוג דלא משום אסורה שיהיה טחינה תולדת שהוא תבלין בשחיקת נימא ג״כ רבנן פלוג
 אוכל הוא הכל והחלישה דהקצירה כיון ירק בתלישת דבשלמא דמי דלא תירן לכך רבנן
 טחינה הכא אבל לאוכל אוכל בץ רבק פלוג לא אמרינן אוכל דהוא אחד דבר דהכל כיון

אחד: דבר הכל אין א״כ מכשירין הוי תבלין ושחיקת כאוכל הוי
ל ב וכו׳. כרכום כגון נדוכין הנדוכין כל וכן ז״ל ה״ה כתב . וכו׳ התבלין את דכין א

 הוי דמוריקא אמרינן טעמן דמפיגין טעמא להאי בגמרא שהרי זה הוא תימא ודבר
 . ע״ש תקנ״ד סי׳ א״ח בטור ב״י הרב זה על ממה וכבר טעמו מפיג דאינו מלח כמו

 דמשמע כדרכן נדוכין הנדוכין דכל כשמואל לן דקיימא דכיון בזה לסרן לי והנראה
 כיון א״כ קצת שיטי אלא גמור שינוי בעיא לא ומלח דכל לישנא כייל דהכי מוריקא אפילו
 שם שכתבו כמו המקל אמר הלך סופרים דבשל לומר לנו ראוי כך כל קל דבר דהוא

 נדוכין מוריקא א״נ לבישול דמי קדירה בקדירה ואפילו חד דכל כקולא ונקטינן החוס׳
ר. הטעמים דלכל מלח לבד כדרכן  דכל טעם בין מידי לן נפקא דלא כיון וא״ת אסו

 .טעמן דמפיגין טעמא ז״ל רבינו כתב למה טעמן דמפיגין וטעם מלח צריכות הקדירות
 :ז׳ע ב״י הרב שכתב כמו לחוש נראה דבר דהוא יותר ברור טעם לו דנראה לומר ויש
ג י י ״ א ב  גבי כמו שינוי ידי על מוסר אינו ואמאי וא״ת .וכו׳ אסור הקטנה אפילו ו

 לארן בחוצה ועוד שינוי ידי על מוסר מבערב לעשותו דאפשר דאע״ג מלח
 לומר יש לזה מיהו .שינוי בעי לא מעיו״ט לעשותו אפשר דאי כיון קטנה מכתשת לי למה

 . טעמא האי משוס דאמר פלפלין של לריחיס ודמי דחול כעובדי מחזי גדולה דמכתשת
 והוא מלח צריכות הקדרות דכל משום הקלו דבמלח דאפשר לומר יש הראשונה ולקושיא

;שכסבט כמו מוכרח דבר
הקמח

עוז מגדל
א ב ק .עעמו יפיג עד דכין א ה ס׳ צ אין ;י״ד) (דף מי ק .ההבלץ בכל עד שוחקין ו ף פ׳ ד ה( צ מ א) י  י׳

פ׳ג ק . הפסד בכך אין עד הדיפות את כותשין אין ; עדיות דמסכת ו ה פ׳ צ ד) (דף מי :י׳
ב ת ו׳ הטעה מ!ה נוסה הדעת אין ז׳ל הראג׳ד כ נ אני ;ו טעם נוסה דעתי 'אדרבה אומר ו מ נ  - i׳1 ר'

י שזכיתי לאחר בעיני וראיתי א' נ א, ה שהתבואה לנ  וצייל ואאר-^טפשיןארתה אותה ולותתין ביותר טונ
מ' דהוף לישגא משמע וכן אדר. סוף עד תשרי מראש וקליף ציהריה  תבלין.נדוכין אומרים דב׳ש מתניהין ג

 מאתמול ודילמא דאקשינן עד כו' אכל ולא דייסא ליה ואייתו שמואל מר לני איקלע פפי דרב עונדא גני
ה דו ת נני לן הא להו והא לן הא שם פירש ז׳ל ורש׳י .כד׳ן טפי ציהריה קליף דהוה ומשני ענ לי ד ל  ננ

ד׳ לן ם ואומרים נגדולים ועושין דמזלזלי ענדי להו דאית ישראל ארן לנני להו והא דמזלזלי ענ  נקטני
ה אף עליהם אוסרין לפיכך עשינו  דאשיקנא לישנא ובהן ז׳ל התוספות נעלי רנותינו פי׳ וכן עכ׳ל. נקטני
ע לבנות אלא התנור נזה לפתור נאתי לא ואני דענדי פריצוהא דאיכא מר שמואל רב ני קאני ד׳ ס : נ
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. כדרכן גידוכין . . .
 בהיראאמרו בן יהודה ור׳ ר׳אפיאס ביו״ממשום קמח שונין אין ה״ר כ״מ:) איןצדין(דף פסק שהרי״ף נ״ל לכך .מדינא ולא הוא בעלמא דחומרא כיון אצלויי דמצלו אמוראי הנך
' . . ״ קיסס או צרור להוט נפל שאם ושוין שונין י

 אפחמא וופי הונא רב דרש שם לשטחו שמוסר
 רבממא להו אמר ביו״ט קמח שונין דנהרדעא

 גברא דההוא טיבוהיה שקילא ליה ואסרו פוקו
 רקדן מהולאחא כמה מזי פוק אחזרא ושדייה

 קמחא נהלא הוה יוסף דרב דביסהו בנהרדעא
 רפתא דאנא חזי לה אמר דמהולהא אגבא

 כרבי פוסקין יש כך ומחוך מינך בעינא מעליא
מדה ור׳ פפיאס דעח וזה שינוי. בלא ששונין י

אינה ומלח מעמן מפיגין החבלין כל נמ״ד
ב שהיא למש ניכר שהדבר שמאמר פעמה מפיגה ו ד אין מ כ ד ב ס פ ד : ה ח י מ ה ה ת * שג הראב״ד ה

טי״1ל’ לז מ, מי ת י?יז ה’י א ל » י ע ו פ ד מ י ב ש ר ע ם מ ו ד י י .ונו׳ שרקדו אע׳פ ״הקמח ט , ,,״ך אפזלןמצח ר״ה אמר דכי למימר לן - ף ן s א  7j7 ו ד ק ר i ש n y a- ° נ ' אומי אני ז׳ל הראנ׳ד «
פפיאש ורב יהודה כרכי שהלכה מלקדי[ אי[ הסובי[ ממנל להסיר בעי דלא לומר אלא קאמר לגמרי כדרט לא

צרור גו נפל ואם מנין שאמח אלא טוב בילם שנייה פעם אלתל ^י’לאא דמסרחי! חנא כדמצריך רבה שינוייא
מוסר שינה ואם אפוי קיסם או אלא יליחא P& של במדוך לדוכה אסור לב״ה jp ,,ן, j3 ם ן א ל כ פ ו נ כ ו ת ר ב ו ר ו צ ם א ס . קי

א מ״מ אבל מלח ואפילו כדרכן נידוכק הנידוכין צ ו י כ ם ו ה ם * ב א ה ו נ י ר ש ת ו ן מ י ג _ . כ
ד מיהא זומא שינויא מעמו מפיג שאינו מאמר ק ר י רי ש ל ה א ה מ פ נ ד אל ה ק י ר ל ש י ע ב ן ג ח ל ש א ה צ ע כ כרבי הלכה אומר אני א״א שכחבו ההשגוח ל

עי י דקאמי והייט אצלויי דליצלי דהיינו נ ו נ י ש * ב ה ו ז לי ל מו ת ^ ו ל י ל ן מ בי ר פ מ שאסור דבריו ב^ור וכו׳. פפיאס ורבי יהודה ל
מ7ו מנ ךו. .......................... י ■ ואפילו ואוכל כתו בכל יד על יד על ומנפה טוב p/• ״״”יי עוגל״ ו

ה. ולא בנפה לא אבל בתמחוי או• בקנון  וכן בכבר
 ובתמחוי בחיקו כדרכו בורר טוב ביום קטניות הבורר

ה: ולא בטבלא ולא בנפה לא אבל ז בכבר  במה ט
 אם אבל הפסולת על מרובה כשהאוכל אמורים דברים
 ומניח האוכל את בורר האוכל על מרובה הפסולת היתה

 מן הפסולת בברירת טורח [נ] היה ואם .הפסולת את
 אע״פ הפסולת מן האוכל בברירת מטורח יתר האובל שוה ליט טעמו מפיג שאיט כיון למוריקא

 : הפסולת את ומניח האוכל את בורר מרובה שהאוכל טעמא הזכיר שלא להרי״ף אבל למלח
שנראה ספני שלה במסננת החרדל את מסננץ אץ מ ?5 י”?

רר. קצת ט שיש סבורים שהם ואפשר כלל שיטי - , . - והוא חרדל של במסננת ביצה נותנין אבל כבו
בלוקא בשבת הוא שיטי והצריכו מולל כיצר ליתן מותר תלויה המשמרת היתה ואם . מאליו מסתנן מפיג לאיט אמרין לבגמ׳ ואע״ג טעם הפגה
ב. ביום יין לה מעמי מפיג שאיט לומר הייט מעמו יעשה שלא בתחלה [ס] יתלה לא אכל טו
ך הוה לא רבה שיטיא בעי למלח ס״ל למה ר ד א כ ו ה ה ש ש ו ל ע ו ח ם .ב י ר ע מ ה ו ל ו ת ת ו ת א ר מ ש מ ואו^ יד על יל על מנפח בברייתא שם מפורש ה

 נותן כך ואחר רמונים בה ותולה רמונים בה לתלות
שמרים: לתוכה

אין
: שם סמ׳ג סקי שי׳ טור כ :חקו סימן טור א

 החבלין את לכין שכתב רבינו מלברי נראה
 טעמם יפיג מבערב אותם ילוך שאם כלרכן

 המכתש הסה אא״כ ביו״ט נילוך איט מלח אבל
 שאם שישנה כלי בה וכיוצא בקערה שילוך או

 לפי ומיהו יפיגסעמו. לא מעיו״ט המלח שחק
 לכתוב ולרביט להרי״ף ליה הוה זה לרך

 מעמו מסיג שאיט כיון הצלאה בעי למוריקא
 לאינו טעמא במלח שהזכיר לרבינו ובשלמא

משמע לממילא למימר איכא טעמו מפיג

 שמותר פי' ז׳ל הרשב״א אבל .בגמרא סמך לו
 כתב שלא רביע לעת נראה וזה כיל לסלקו
 שינוי רבינו שהצריך ומה .ביל הנטילה איסור
 שם שאמרו מה על נסמך צרור שם נפל בשלא

 אפתורא קממא נהלא הוה אשי לרב לביחהו
 חמא כר דרמי ברחיה לילן הא אשי רב אמר

 וזה . עבלא הוס לא נשא בבי לחזאי' לאו אי
 בשינוי לדוקא ומשמע בהלכות נכתב המעשה

 ששונין הסכימו העטור ובעל ז״ל והרשב״א
:שינוי בלא

ו ללין ט כו׳. מלילות מו י״ב.) (לף פ״ק ו
 ומפרכין מלילות מוללין רבא אמר

 כלרכו מוללו שביו״ט רבינו וסובר ביו״ט קטנית
שם שאמרו ומה .ההלכות לעת וכן שינוי בלא

 טעמו הפגת שאין כיון לתבלין לה מדמינן
 לא למלח לאסיקנא למאי אבל לשלהם לומה
 לא שחיקה אלמא להו כל שינוי אלא בעי

 מפיג לכרכום כיון הילכך האי מלי חמירא
 גומר כנ״ל .למלח להשוותו אין קצת יטעמו

:הרי״ף ולברי ה״ה לברי להעמיד
א טז ״ ד  לכי מפרש שהוא רבינו מלבר• נראה . וכו׳ הפסולת על מרובה כשהאוכל ב

 איכא מי למימרא לאו לשרי מאן איכא מי האוכל על מרובה פסולת אמרינן
 מחוך פסולת לברור דשרי ס״ל להוה מאן איכא מי ה״ק אלא כלפירש״י לסלסל לשרי מאן

בשיעורא וזוסר בסירחא לנפיש צריכא לא ומשני לאסור לאשמועינן רשב״ג לאיצטריך אוכל
כלומר

 וכברה בנפה לא אבל ותמחוי בקטן ואפילו
:כ״א ס׳ שנזכר כמו שינוי צריך ובשבת

 משנה י״ל:) (לף שם .וכו׳ קטנית הבורר וכן
 בורר אומרים ב״ש ביו״ט קטנית הבורר

 בחיקו כדרכו בורר אומרים וב״ה ואוכל אוכל
 בטבלא ולא וכברה בנפה לא אבל ובתמחוי

 על מרובה פסולת אבל הפסולת על מרובה בשהאוכל מחלוקת אומר רשב״ג תניא ובגמ׳
 פשיטא האוכל על מרובה פסולת והקשו הפסולת ומניח האוכל אח טטל הכל דברי האוכל

 שנוטל כדרכו בורר ופירוש בשיעורא. וזומר בסרחא דנפיש צריכא לא דשרי למאן איכא מי
 הפסולת בברירת ואין בשיעור מרובה ב״הבשהאוכל שהסירו כדרכה ברירה היא וזו הפסולת

שיש מפני הוא בנפה לא אבל שאמרו שמה ז״ל הרשב״א וכתב . האוכל מברירח יותר טורח
 בו שיש מה שכל לו יצא הזה הטעם ומחוך ביו״ט. להתירה רצו ולא חטאת חיוב בשבת בה

רי כגון חטאת חיוב בשבת  בשבח. חטאת חיוב יש במה שבח מהל׳ שמיני פרק נתבאר וכבר אוכלין מיני בשני הדין וכן אסור ביו״ס אפילו ביום לבו להניח אלא לאלתר לאכול שלא ט
 מהל׳ פ״ח עזכר בשנת חטאת חיוב בזה יש ביל אפילו האוכל מתוך פסולת ברירת ביו״טשהרי אסור חטאת חיוב בשבת ט שיש מה כל שאין מונח במקומו הרב ככול אומר ואני
 אלא ביום לבו או לאלתר בורר ביו״ט כלל הזכירו שלא וזהו ז״ל פירש״י וכן מרובים לימים כבורר למחזי משום אלא וכברה נפה אסרו ולא שנתבאר הלרך על מותרת וביו״ט שבס

: ועיקר כנ״ל כלל זה חלוק נזכר רביטלא ובלברי שבהלכות וזהו חלקו ולא בוררכלרכו שאמרו כן מורה ב״ה לברי ולשון ביום בו לאכול שמוהר ומבשל לינוכאופה הרי
אין יץ  במאי כלמוכח איירי וביו״ט בנחלת אותו ממתקין ואין שלו במסננת החרדל אח מסננין אין קל״ד.) (דף דמילה ר״א פ׳ שבח במש׳ ברייתא .וכו׳ במסננת החרדל את מסננין ו

 לא התם ותירצו חרדל של במסננת ביצה מתנין דתנן שנא,מהא מאי בגמ׳ והקשו ז״ל והרשב״א העטור בעל הרב פירשוה וכן פשיסא בשבח דאי אוהו ממתקין ואין דאמריק
 אבל בשבת לתלויה נוסנין ואין ביו״ט המשמרת את חולין אין אומרים חכמים דהולין(קל״ז:) ר״א פ׳ בשבח .וכו׳ תלויה משמרת היסה ואם ע״כ:. כבורר מימזי הכא כבורר סיחזי

:ע״כ רמונים בה דחלה והוא ר״א אמר שמרים בה ותולה רמונים בה לחלות ביו״ט המשמרת על אדם מערים ר״ה בר רבה אמר קל״ס:) ובגמרא(דף .ביו״ט לתלויה נוחנין
אין ,

משנה לחם
ז״ל הרא״ש כדברי ההלכות לברי לחרן ז״ל ה״ה לדעת י״ל ואולי מרישא תילוק מסיפא  שהרקדה למל אתה ז״ל רבינו מדברי ז״ל ה״ה כתב .וכו׳ שרקדו אע״ס הפמח יד

 וכן שינוי ע״י אסורה למה טעם לחת וצריך ע״כ. ביו״ט אסורה ראשונה ^
 .ותמחוי בקינון כדרכו אפילו התירו בבורר והרי שינוי ידי על הותרה לא אמאי טחינה

 אסור בשינוי דאפילו לחודיה מהחם לדייקינן למימרא לאו וכו׳ לך ויתבאר ה״ה ומ״ש
 יד כלאחר ודש לשין וכן מותר ובשינוי בוררין אין שם אמר להא פרקלין אין מלקאמר

 לא וכאן אסורה הרקדה לכל ז״ל רבינו שם ומדאמר קאמר הכי אלא מלילות מולל כגון מוהר
 ה״ה כתב עול .בשינוי אפילו אסורה לבראשונה משמע שטיה להרקדה אלא שינוי נאמר

 ז״ל יוסף בבית טעמו עיין ביל הנטילה איסור כתב שלא ז״ל רבינו לעס נראה וזה ז״ל
 להביא לכונחו לכאורה משמע בהלכות נכתב המעשה וזה ז״ל הרב כתב עול תק״ו סימן
 דדביההו האחר המעשה נכתבג״כ דהלא וקשה בהלכות זה שנכתב ז״לממה לרביט סיוע
ט׳ יוסף לרב ואלתידוק ז״ל למפרשים סיוע וזהו בעינא מעליא רפתא אנא לאמר ו

עוז מגדל
ב :זה גשיטי וכיוצא «דשרקדו אע״ם הפסח ת  :וכו׳ יהודה נדני שהלכה אומר אני ז׳ל הראנ׳ד נ

 לו יש ז׳ל והוא כ׳ט) צדין(דף אין סרק סוף .יהודה ור׳ ספיאס י׳ גויסין אנחנו אומר ואני
 נעל ור׳ו אחריו והנאים אלסס ר׳י אנל ו׳ל החוססות נעלי רנותינו מקצה ונדעח נהלכה סנים מקצח

 עד מלילות מוללין : שס והמעשים ההלכה סוגייח מוכח וכן ז׳ל כר׳מ פסקו ז׳ל והרמנ׳ן המאור
קצ׳ו): דתולין(דף סר״א .הפרק סוף עד החרדל את מסננין אין ;י׳נ) דניצה(דף ס׳ק הסשולת. ומניח

 עובדי פליגי ולא צריך ודאי אפהורא אבל צריך לא דמהולחא אגבא כמו גדול דשינוי לנהי
שירקדכו׳ או הנפה מאחורי שירקד שכתב ז״ל דבינו דעת היא דזו ה״ה וסובר אהדדי
אע״פ רביט בדברי ה״ה שהבין לומר נראה זה .השלחן גבי על שירקד לפחות או כלומר

 שינה ואס שכתב יחד שניהם שדימה ז״ל כהרמב״ם ודלא שכתב כן הבין לא ז״ל שהרא״ש
:הוא כך ה״ה דעה מ״מ .ע״ש וכו׳

ן ן י כו׳. החרדל אס מסננין אי ואין דאמריק במאי כדמוכח איירי וביו״ט ה״ה כתב ו
דאי אלימתא קושיא להקשות לו היה דטפי וקשה .פשיטא בשבת דאי ממתקין י

 שלא נראה אלא כן להתיר אפשר בשבת וכי מותר מהכת של בגחלת שם אמרו איך בשבת
:היא מעליתא ראיה נמי להא חש

און
מיימוניות הגהות

 איכא מי ופירש״י דשרי מאן איכא מי האוכא על מרובד. פסולת עלה דנרסינן «׳ע [נ]
 חזי ולא פםולת כולה וה״ל רובא לגבי מיעוטא ליה בטיל הא לטלטלו אפילו דשרי מאן
 לה ומוקי האוכל לטלטל אפילו אסור דכה״ג משמע התום׳ יפי׳ וכן כו׳ צריכיא לא כו׳

 לברור דשרי מאן איכא מי פירוש המהכר רבינו לדברי אבל וכו׳ כטירחא דנפיש במסקנא
 כזה מורים ב״ה ואפילו הוא שכן פשיטא להשמיענו הוצרך ומה האוכל מתוך הפסולת

 וכדבריו האוכל בברירת טרחו למעט דיכול כיון. כיו״ט כחנם יתירתא טרחא יטרח דילמא
ע״כ ,לכתחילה תולין דאומר אליעזר כרכי ודלא בתנטיס [פ] ; כנ״ל ,פשיטא דקאמר הספר מלשון משמע


