
 אחרון שגז
 כשם הריר פורת וא״ז כבס רש״י (ברשיי שלשנינו ליתא כן) מכוס
 שחיקת סממנים כיון ולרפואה הוא ולפ״ז לא קאי הא זלא תתנם
 לכתחלה כשכת רק אגרגירמלח והתו׳ כתכו הנועם מפני שנראה
 כמערמת להוציאה ולפ״ז כל הנך ולעיל מוך שהאזנה ושנסנולה
 אסורים לתת למחלה עכ״ל התו׳ • והנה הסמ״ג וסמ״ק לא העתיקו
ו ולא קאי אלא * אפלפל וגרגיר מלח כ  רק טעם התו׳ ואפ״ה מ
 (ולפי וירי החשק כלמה הי׳ לו להעתיק פי׳ הרכ שורת) אע״ס
 משוס והתו׳ מסקו בס להקשות וא״ת כו׳ וי״ל והתם ניכר הוכר
 וסכל ־יודעי! ולכך צריכה וליכא שוס חששא אבל כרכר שהיא טתנת
 בתוך פיה אינם יוועים למה היא נותנת רק ולפי הנראה כותר את
 עצמו ולאח״כ כתב הסמ״ג ואום ביש לו ריח הפה מותר לתת
 פלפל ולצאת צריה אבל ספק אס צריך ליהנו מע״ם כמו גרגיר
 מלח וכן הקשה כש״ג שםכיכ הרי״ף וע׳׳כ פי׳ מהרש״ל כביאות
 והא וכתב הסמ״ג מעיקרא לא קאי אלא אפלפל כו׳ לכל היותר
 לא קאי על כמון רה על הפלפל וגרגיר מלח (אכל לא על מוך
 בכאזנה ובכסנולה) וחפבר בהעעס שהתירו פלפל מבוס ריח הפה
 משום דזה מכתו מוכיח עליו ואין בייך בו ערמה אבל מלח ומשום
 חולי הביניים לא מוכיח עליו מכהו כ״כ וליכא מאן וירע (פי׳ וע״כ
 מספקא לי׳ אח״כ) וניכר בכן הוא ג״כ בספר התרומה אך האין
 העתיק ג״כ פרש״י ונראה ממנו שפוסק כן וע״כ פסק וניתנו לפלפל
 וכוכלת ופליינזין אפילו כשכת • וכ״כ בספר בגוי ישע ולא כ״כ כשם
 מהרה״ל [מעיקרא כתב שיש לפרש וכלכו בלא ההן למחלה בשכת
 לבס זה שתצא צר״ה אבל ליתנו לפיה בשבת בלא ע״מ לצאת

 בו מותר:
̂־• בשבת נ״א ע״כ במתניתא הנא לובוקים וגמל  שה א • 8
 יוצאים באפסר־ ?ספר קרבן נתנאל כתב שהדיף
 והראיש הבינו מכח מתניתא מוכח לסך ארבע בהמות למעוטי
 גמל בחטס דאי נאקה באפסר וה״ק ד׳ בהמות יוצאות ׳באפסר
 ואין זולתם הא-לובדקיס נמי יוצאות באפסר אלא ש״מ דהני הנו
 ד׳ יוצאות כאפסר ולא כחוטס ודלאכמהר״ס ומהרב״א• וכן הוח
 במהלףיא כהרא • ולכאורה תבאר הקושיא גס השתא דקאמר דאתא
 למעוטי ולא בחטס למה אמר רק ד׳ בהמות ולא אמר גס לוכדקיס
 כדהנא בברייתא • ועוד קשה למה תני כברייתא רק לובדקיס וגמל
 ולא הנא גס הסוס והפרד והחמור ־ גס מה אשמעינן ברייתא
 במה דתני גמל הא תני לה במתניתין בשלמא בהא דהני לוכדקים
 אשמעינן שפיר דבמשנה תני דיוצא בפרומביא והוי אמ נא דלא
 מינטרא באפסר • ובהגהות הגאון רא״מ מפינסק כתב שהובאה
 כאן הך מתניתא לראי׳ ברורה לאסור נטירותא יתירתא דכיון
 דלוכדקיס יוצאים באפסר ע״כ הא דחשיב כמהניתין לנכדקיש
 כפרומכיא לאסור גמל כפרומביא ־ וקשה לפי דבריו מאי קאמר
 כגמרא מאי לאו למעוטי גמל כחטס ולא קאמר רבותא יותר למעוטי
 גמל כפרומכיא אף ממשנה תני קודם ונאקה כחטם ואחיכ
 ולוכדקיס כפרומכיא מ״מ הוי לן לאבמעינן יופר רבותא י והנה
 כסמ״ג הביאו הכ״ח כאי״ח סש״ה כתכ דגמל מותר לצאת בפרומביא
 רק הט׳ז אוסר ודייק מדלא תנא כברייתא דגמל ולוכדקים יוצאיכ
 כפרומכיא (ואיט מוכרח) והמג״א כתכ על הכ״ח דמ״ש להתיל
 גמל כפרומכיא איע מוכרח והנה הביא כן כשם סמ״ג וכן הוא
 להדיא בסמ״ג וכ״כ כהגהמיי פכ״א מה׳ שכת אות מ׳ וניכר
 הדכריס שהעתיק לשון הסמ״ג (ככ״ח לא מבא זה)' ולכאורה ייצ
 דהוציא הסמ״ג דיט ממאי דקאמר בגמרא למעוטי גמל כחטס ולא
 קאמר רבותא יותר למעוטי גמל כשרומכיא (וכמ״ש) אעיכ לומר
 כמו דמותר לוכדקים ליצא כפרומניא אף דמינטר כאפסר (וכמיש
א הדין דגמל מותר לצאת בפרומכיא א)כן מ  בם-בהו׳ ד״ה או דלמ
 אף דמינטר באפסר ־ והנה כירושלמי יהיב ר׳ חזקי׳ סימנא על
 הא לל׳ ישמעאל כל׳ יוסי מקרא לזכלי׳ י״ל וכן תמ׳ מגמת
 הסוס הפרד הגמל והחמור ולפי מה דהנא כמ ניתא לגם לובלקים
 יוצאים באפסר איר מדוקדק כ״כ • והנה כתוסמא ריש פרק
ס וספלד מ  ס׳ איתא ר׳ ישמעאל כר׳ יוסי אומר משוס אביו ה
 והדלוכקס (מא טעות מיכל וצ״ל והלוכלקים וכמו שמכא כמלחמות
ס כתנ ד ט  להרמכ״ן ומא חמרא לוכא הנאמל בגמלא ובמנחת כ
א ככלטטרה וככוגיא לא נזכר  שמא מין חמור הבא מלודי וכן מ
 זה י ועי׳ כתו׳ חרכים ותו׳ ראשון לציון) ־ והנה הגר״א הגיס
 כתוספתא כמקום והלוכדקיס והחמור וכמו שמא בגמרא וכמיש
מה יש לפרש המגיא הכי דאמר רב יהודה אמר  במנחת ככורים • ו
 שמואל מחליפין לפני רבי בל זה כזה מהו וקאי על מה דתני כמבנה

 גמל

ה ר ט נ ו  ק
 <זאף לנס סבר אין קידוש אלא כמקום סעודה דאמר אכיי כי הוינא
ה מסרש אמל לן טעימו מידי דלמא אדאזליתו  •כי מר כי מ
 •לאושפיזא מתעקרא לכו שרגא ולא מקדש לס בכית אכילה וכקידושא
 זהכא לא נפקיתו דאין קידוש אלא כמקום סעודה ־ הרי מפורש דאף
 דלמקדש דמא רכה הוי כמקום סעודה מ״מ כיון דלהאחריס לא
 הוי במקום סעודה לא יצאו ידי קידוש והא דהאריך לומר דלמא
 אהעקר היינו מבוס דלא יהי׳ אפבר להו לחזור ולקדש ככיהס:
מ דעת הרמכ״ס כפכ״ט ̂• ז ׳ י 8 ו ת כ ר ח א

ה  נ פ  לענ א ב
, ולכאורה הוא נגד הגמרא לפי גרסת  מה׳ שכת דין ח׳
ה ה״ה מ  •הרי״ף דגרס בפסחים ק״א ע״א אכל מפנה לפנה כו׳ ו
 סי׳ להלמכ״ס מפרש דכית היינו כל הכית עם החדרים ועליות שבו
 •ומפנה לפנה פי׳ בכית אחד מבית לחדל או מאיגלא לאלעא ולהכי
 קאמר שם כגמרא על מפנה לפנה ראי׳ דהוי בלא כמקום סעודה
׳ הי ו  מהאדשמואל הוי מהדר ומקדש מאיגרא לארעא־ ולפי מרי
 לו להרמכ״ס לפרש דאפילו מאיגרא לארעא לא הוי־ שינוי מקום כין
 לערן מקום סעודה ובין לערן שינוי מקום המבואר כפ״ד דכרכות
, ולכאורה יב לפרש בענין אחר גהרמג״ס דקדק כגרסת הרי״ן» ,  :דין ס
 .שהוא אינו כמו כנוסחתינו לכד מהא דפנה לפנה דבנוסחהינו איתח
 אמר למ רב ענן כו׳ ונחית מאיגרא לארעא והדר מקדש וכרי״ף איתא
 •כזה הלשון ואפילו מאלעא לאיגרא הוי מקדש ומפשטות הלכון משמע
 דמי מקדש ויצא כזה הקידוש ולא הוי צליך להזל ולקלש וע״כ יש
 לפרשלש״ז סכור מינה פי׳ הכבידו כאמת מזה דדוקא מכת לבית
 •הר שלא במקום סעודה אבל מפנה לפנה לא ואהא מביא. לשמואל
 •סיל דאפילו מאיגרא לארעא הוי במקום סעודה ומ״מ לא העתיק
 •הרמכ״ס רק הא דמפנה לפנה משוס דלענין שינוי מקום קאמר רב
 הונא דוקא מפנה לשנה ומי ממש דומיא מפנה לפנה האמור לענין
-מקום סעודה ומפנה לפנה האמור לענין שינוי מקום ־ ועוד אפבר
 לפרש ככור מינה אכל מפנה לשכה לא והכוונה דוקא מפנה לפנה
 אכל מאיגרא לארעא מי כמו בית לבית ומביא מהא דשמואל דהוי
 מקדש מארעא לאיגרא ומ״מ פסק הרמכ״ס כי הא דסכור מייה
 מבוס דלענין שינוי מקום פסקינן כרב הונא דוקא מפנה לפנס לא הוי

 שיטי מקום ־ היע פסחים:
י פ״ל דמגילה ה״ג איהא מ ל ב ו ר י כ ״  לפב ג. אשד, לא תקרא • ^
 ר׳ זעירה כבס רכיירמי׳ העכד עולה למנין שבעה־ וכמראה
 פנים בם אבל לפי הבבלי דאשה לא הקרא כו׳ העכד נמי לא יקרא
 בצטר וכהגמ״י(הוא בפי״כ מה׳ תכלה אות ס׳ כתוב אין לקרות
 כנענים בתורה אם לא לשביעי כדאמרינן לשכיעי הכל משלימין כוי

 ואס אמו מיבראל מותר עכ״ל:
ל פע״ח בצריךילטבול ב׳ טבילית ״ ז י ׳ ^ ־ ׳ ו  רפה א. טבילה אחת כ
א בעל קרי ג״ש ולא הי׳ מנגב עצמו במטפחת וכיוצא־  ואס מ
׳ ־ וז״ל פע״ח מהחברים ט׳.בקריאת  גבית כאות א׳ ואין האמת כן ט
 כמו״ת ואח״כ בטבילה ומצות שמו״ת בזמנה יום ו׳ אחר חצות כו׳
 להייט ו׳ בעות ומחצה או לכל המאוחר ט׳ ומחצה כו׳ בקריאת
 שמו״ת ומנהג מורי זלהיה לקרא פ׳ הבטע ככל ע״ש ולא בשבת והי׳
 קורא נסית ככר רק אם הי׳ אונס גדול עד מאיד אז הי׳ קורא הנ•׳
 גיוס השבת אחר הת&לס קודם האכילה ואחר קריאת הפ׳ הי׳ טוכל

׳ מהחכדם אחר קריאת הפ׳ יקוץ צפרניו עכ״ל:  כע״ש ט
כ מהרח״ו שי״ל ויהי נועם כולו כעמידה ה כ כ ־  ך}יף) א. נועם ־ ^
 ©׳• כסע״ח אינו כן ו«״ל אך א׳צ לומר מעומד רק פמק

 ראבון ולא כל המזמור וכן הוא כביע האר׳׳י זלהיה:
׳ הריי פורת מפרש גזירה מביס שחיקת סממנים ׳ ^י  שג טו • ן
 כיון דמא לרפואה והבה דא״כ נפל אמאי לא תחזור
 מיש מרטי׳ לקמן םבכ״חסכיה דחם נסלהעיג כלי ימזירנה ואפילו
 *פלה ע״ג קלקע לא אמל אלא מבוס במא ימלח וזה לא שייך
 בפלפל וכגלגיל מלח לכן נ״ל דהאימל כאן מפני שנלאה כמעלמת
 למציאה לטון רהיא טתנה לתוך פיה אין הכל יורעים למה היא
ד  נותנת ולכן לא תתן בשבת ומשיה נפל לא תחזור • הו׳ בששת ס״
ל איתא וזיל ובכל דבל שתתן לתוך פיה ו£'ע אם צריך ליתנו  כממ״
׳בהגמתחשק בלמה שעל השיס לשי׳ משום לאפשללפלש  מערבעי
 הא דקתר במשנה ובלבל כלא הסן למחלה בשבת לא קאי אלא
 אגלגיל מלח אכל לא אפילפל כיון לעיקרו אינו אלא לליח ספה אין
 ־כו משוס רפואה ושפיר מסתפק אס צריך ליתטמכעלכ שלכליהגמ״ר
 לקוחים מספר ההרומה וכמ״ג וסמ״ק ומיש מהרש״ל בביאוריו על
 «סמ״ג רבריו לחוקים ושכן מצא בא׳׳ז • הנה בטעם הרבר שלא
 מתנס למחלה בשבת הביא התו' בבת ס״ר עיב בל״ה ובלבל כו׳


