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 יג טמן וכסה נדנר הניטל נשנת או טמן נדבר שאינו ניטל וכסה נדבר הניטל הרי
 זה נוטל ומחזיר. טמן וכסה בדבר שאינו ניטל ןה] או טמן נדנר הניטל נשכת וכסה
 בדבר שאינו ניטל אס מגולה מקצתה נוטל
דף נא ע״כ]  ומחזיר* ואם לאו אינו נוטל. [
 ר׳ יהודה אומר נעורת של פשתן דקה הרי

 הגה״ה
 *ויפנה סנינ הקלילה אומו לנר שניטל ומגניה
 הקלידה ומטה על צלה ללא חשינ המניח אלא כשוכח
 אע״פ שכמזיל כסה כיון שלעמו ליטלה נשנש ונגמרא
 מיירי כגון שהוא מונח כקופה שאי אפשר להגכיה
 הקדירה כיון שמכוסה כולה כרכר שאין ניטל פר״י
 ט וחו׳ פירשו דהיינו כרשכ״ג אכל רכנן פליגי ושרו
 אפילו מכוסה לגמרי ליטול אפילו דכר שאין ניטל
 כדאימא פרק נוטל. וצ׳׳ע כמאן הלכחא. מהרי״ח:

 הוא כזבל. מניתין מיתס ע״ג מיתס וקדירה
 ע״ג קדירה ומיחס ע״ג קדירה ש וקדירה
 ע״ג מיחס. וטח אח פיה בבצק. ולא בשביל
 שיחומו אלא בשביל שיהו משומרים. וכשם
 שאין טומנין אח החמין כך אין טומנין אח
 הצונן רכי החיר להטמין אח הצונן. ואין מרסקין אח הכרד ואח השלג כשכח כשמל
 שיזומ מימיו אכל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש. א) צריך אדם ליזהר
 כחורף כשנוטל ידיו בשבת שלא יהא ברד או שלג במים שמא ירסקנו כמיס. כתב רבינו
 ברוך ז״ל בספר החרומוח ואסור להחס פשטיד״א בשבח אצל המדורה משוס דשומן
 הנקרש נימוח והוה ליה מוליד ודמי להך דאין מרסקין לא אח הברד ולא אח השלג:

 הדרן עלך במה טומנק

 במה בהמה פרק חמישי
 הגה״ה א במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה*
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 [לקמן דף קנג:] כמממר. מהרי״ח: , 1
 1 בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר ומזין

 עליהן וטובלן במקומן: גמ׳ מאי נאקה בחטם אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
 נאקה חיורחא בזממא דפרזלא. והלובדקים בפרומביא אמר רבה בר רב הונא חמרא לובא
 בפגא דפרזלא. אמר רב יהודה אמר שמואל מחליפין לפני רבי של זו בזו מהו נאקה
 באפסר לא חיבעי לך כיון דלא מיגטרא כיה ודאי משר הוא. כי חיבעי לך גמל בחטס
 מאי מי אמרי׳ כיון דסגי ליה באפסר משוי הוא. או דילמא כל נטירותא יחירפא לא
 אמרי׳ משר הוא [א] אמר לפניו ר׳ ישמעאל כר׳ יוסי כך אמר אבא ח ארבע בהמות
 יוצאוח באפסר הסוס והפרד והגמל והחמור. [למעוטי מאי לאו למעוטי גמל כתטם לא
 למעוטי נאקה באפסר] במחניחא חנא לובדקים וגמל יוצאין באפסר באפסר אין בחטס
p אלמא כל נטירוחא יחירחא משר הוא ואסור. !גן [ל] וכן הלכחא. כ) ואי קשה לך  לא [

 דף נא ע״א

 דצה שרי ואי לא אסיר. [פן ואמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי בגודרייתא דקני א שפיר
 למי א״ל רב מרדכי לרבא מתיב רב קטינא תיובתא הטומן לפת וצנונות תתת הגפן אס
 היו מקצחן מגולין אינו חושש לא משוס שביעית ולא משוס מעשר ולא משוס כלאיס
 [צ] ןק] וניטלין בשבח וסלקא לה בחיובחא אלמא לא צריך למישלף ומיהלר [ר] אלא לגלויי

 מקצחן וכן הלכחא:
 יב [דף נא ע״א] מתני׳ ב ממלא אח הקיחון ונוחן חחח הכר או חחח הכסח: גמ׳
 אמר רב יהודה אמר שמואל מוחר להטמין אח הצונן. א״ל רב נחמן לדרו עבריה
 אטמין לי צונן ואייתי לי מיא דאתיס קפילא ארמאה. ובימות החול הוה. שמע רבי אמי
 ואיקפד. א״ל רב יוסף מ״ט קפיד מר תרווייהו כרמוחיה עמד חדא כרב ותדא כשמואל.
 כשמואל דאמר שמואל מוחר להטמין אח הצונן. כרב דאמר רב שמואל בר רב יצחק אמר
 רכ כל שהוא נאכל כמות שהוא חי אין מ משוס כשולי נכרים. נש] והוא סכר אדם חשוב
 שאני. ת״ר אע״פ שאמרו אין טומנין את החמין ג משתשיבה בדבר שאין מוסיף הבל אכל
 אם כא להוסיף מוסיף. כיצד רבן שמעון בן גמליאל אומר נוטל את הסדינין ומנית את
 הגלופקרין או נוטל הגלופקרין ומניח את הסדינין. א) נראה לר״י דלא גרסינן כיצד דת״ק
 איירי בחוספח ולא איירי כחלוף. ונוטל הגלופקרין ומניח הסדינין לאו מוסיף הוא אלא
 ממעט נח] דגלופקרין חמין יוחר כדמוכח בגיטין פרק נא] מי שאחזו. ונראה דרשב״ג
 פליג את״ק דח״ק לא שרי אלא להוסיף אבל אסור לגלוחו ולהחליף ורשב״ג שרי אפי׳
 להחליף ומפרש דבכל ענין מוחר להחליף בין להקר בין לחמס כ״ש ליטול ולהחזיר אותו
 דכר עצמו דאינו כל כך י חחלח הטמנה. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר כלומר
 וכן היה מקיל קולא אחרח גבי הטמנה. ולהך פירושא לכאורה נראה הלכחא כח״ק.
p ומתני׳ מצינן לפרש דווקא כסהו ונתגלה בדיעכד מותר לכסוחו אכל לכחחלה אסור ! 
 לגלות ולכסות כי היכי דתיתי מתני׳ כת״ק וה״ר יונה ז״ל מקיים גירסת הספרים ־ דכולה
 כת״ק ומפ׳ הכי כיצד אם בא להוסיף מוסיף. מי אמר לא שרינן להוסיף אלא אס כן
 כסה מתתלה בדבר המשמר תומן יפה כגון גלופקרין וכיוצא מ. או דלמא אפילו כסהו
 בדבר קל כגון סדינין שאין משחמר חומן כל כך כיון דמהני י כל שהוא כסהו מבעוד
 יום חשמנן ליה. m ומפרש רשב״ג מדקאמר נוטל אח הסדינין אלמא דחשיב כסהו מבעוד
 יום אף בסדינין. נד] והא דמסיים רשב״ג נוטל הגלופקרין כו׳ זו ואין צריך לומר זו קחני.
תניא אין טומנין משחשיכה אבל מוסיפין  ובירושלמי מדקדק בדבר זה דגרסינן בירושלמי ז
 עליו כסוח או כלים. וכמה יהא עליהן ויהא מוחר לכסות. רבי זריקא בשם רבי חנינא
 אמר אפילו מפה. אמר רבי זעירא ובלבד דבר שהוא מועיל אמר רב כל הדברים מועילים.
 אמר רבי חנינא ויאוח מאן מסיב סמרטוט ויהיב ליה על רישיה בשעח צינחא דילמא לא
 ככש צינתא. וכן היה רשב״ג אומר לא אסרו אלא באותו מיחס אכל פינה ממיחס למיחס

 מוחר. כלומר אם רצה להטמין אח החמין בשבח יפנה למיחם אתר ויטמינם:

 חידושי מחרש״ל
 דחשיב כמהו מבעוד יום אף בםדינ״. ולפי זה ח״ק נמי שנר דלהחליף נמי שרי כרשנ״ג ולא פליגי ומה שאמר כיצד ה״ק מהא דשרו רשכ׳׳ג להחליף כו׳ שמעינן נמי כלנרי ח״ק לענין הוספה ולפי זה לגלות נשכח ולמזור ולפסוח אפילו
 מנר אחר: ויאות אלו מאן כצ״ל: מניחין מיהם ע״נ מיחש לגירסת רש״י אסור קדירה ע״ג מיחס ולא שרינן אלא מיחס ע׳׳ג קדירה: נטירותא ׳תירתא טפי הוי מלגב׳ לובדקים אבל נכי חמם נט־רותא ית־רתא הוי

 גם גב• לובדק־ ואםור בו׳ כצ״ל:

 הגהות הב״ח א שפיר דמי ולית הלכתא כוותייהו דהא א״ל רב מרדכי לרבא כוי אס היו מקצת העלי[ מגולין כוי וניטלין בשבת וסלקא לה גתיובתא אלמא כוי לגלויי מקצתן בלבל וכן הלכתא: ב ממלא אדס את הקיתון מיס וגוחן כוי:
 ג משחשיכה אפילו בדכר שאין מוסיף: ד חחצת הטמנה והיינו דקאמר וק היה רשב״ג: ה לכולה ת״ק קאמר לה מפרש הכי: ו כל שהוא נמי כסהו מכע׳׳י וכו׳ תשבינן ליה ומפרש מלקאמר רשב״ג נוטל את הסדינין: ז חניא

 אין טומני! חמין משתשיכה אכל מוסיפי! עליה כסות וכו׳ אמר רמ תנינא כל הדבמס מועילים א״ר מתגיא ויאות אלו מאן: ח יוצאות באפסר בשבת הסוס: ט נהג׳׳ה יחיש׳ פירשו כשס הרשכ״א דהיינו כרשב״ג:

 קרבן נתנאל
 ב״י עליפא ה״ל להקשות רישא דקמני ומכמיס אומרים נוטל וממזיר אסיסא דקמני כסהו ונמגלה מומר לכסותו
 אכל לכממלה אסור לגלומ ולכסות. ח אכל האממ יורה דרכו שלא עלה על לעמ רכינו לאסור לגלומו ולמזור
 לכסותו כי אס כאופן שגלה כיליס ע״ל שלא לכסותו עול אסור למזור לכסותה כמו שס״ל למ״ק לאסור להמליף
 דהוי כממלמ הטמנה. וכ״ז לגירסא זו. אכל למאי למסיק רכינו כפי גירסמ רכינו יונה לס״ל למ״ק למילוף
 שרי ה״ה לגלות מלים ע״ר שלא לכסות מותר לתזור לכסותו. וכדי שלא מקשי לך אס כן האי שריומא ה״ל
 למנא לממנימין לאשמעינן. ומפני זה לקמ רכינו לרך לעצמו הא לקמני כממניתין כסהו ונתגלה למעוטי אס
 גילהו מכע״י אלעחא שלא לכסותו משחחשך אסור ש״מ הא כשכמ עצמו אף שגילהו אלעמא שלא לכסות נמי
 שרי. וכ״מ ה״ל לאשמעינן התנא הך רכותא דמכע״י אס גילהו אדעתא לכסותו דמוחר לחזור ולכסות נשכח.
 זהו ככר אשמעינן מדיוקא דרישא דקחני לא כסהו מנע״י לא יכסנה משחחשך משמע דווקא דלא כסהו כלל.
 הא אס כסהו וגלהו מותר לכסות משתתשך. כל זה לשיטת רמנו יונה שהסכים עמו רמנו אכל ר״י לא גרס
 כיצד ומ״ק אוסר להמליף ואס גלה נשכת אדעתא שלא לכסות גס כן אסור והא דקתני כסהו ונתגלה ע״כ
 למעוטי מכע״י אפי׳ אס גילה אדעתא לכסות אסור לכסות משממשך והדכרים כרוריס: [ג] ה״ג ומפרש
 מדקאמד רשב״נ נוטל את השדינין. ורצונו דמפרש המנא דכריימא מדרשכ״ג נשמע לת״ק ודלא כמו שהעתיק
 הכ״י ע״ש: [ד] והא דמםי־ם יישב״ג נוטל חגלופקדץ בו׳. זו ואין צריך לומר זו. רצה לומר דלפי גירסא
 זו הת״ק נמי סכירא ליה לחילוף שרי אלא אשמעינן רכומא יומר אפילו להוסיף כסר על כסוי שרי וכמו שכמנ
 הרכ המגיל פ״ל ללעמ הרמכ״ס ללהמליף שד ולהוסיף אסור. ע״כ צ״ל הא רקתני נוטל כו׳ זו ואצ״ל זו.
 משא״כ לגיר׳ ר״י דח״ק פליג נחילוף קמני מטל אמ הגלופקרין לאשמעינן אפילו ככהאי גוונא אוסר התנא
 קמא: [ה] או טמן כדב- הניטל ובכה כדבר שאין ניטל. עיין פירושו נהג״ה. ומן המימה שסחס רנינו
 ולא פירש כלל כרש״י או כסי׳ ר״י: [ו] וקדי־־ה ע׳׳נ מיהם וטה את פיה בבצק. היינו כשכמ אס יש לו
 בצק שנילוש מאממול. אנל נע״ ש יוכל לטומ פיה אסילו כטיט כמו שמפרש כש״ע סימן רנ״ט. אפילו לדעמ
 רמ״א שם אינו אוסר כ״א כמנור כיון שהוא ממוכר לקרקע. אכל כקדרה מולה דאין מין וסמירה ככלים:

 הדרן עלך פרק רביעי
 פרק חמישי [א] ה״ג אמר לפניו רני ישמעאל נרני יוסי כך אמר אנא ארכע כהמומ יוצאומ כאפסר הסוס
 והסרל הגמל וממור למעוטי מאי לאו למעוטי גמל נמטס לא למעוטי נאקה נאפסר ונממנימין מנא: [3] אלמא
 כל נטידותא ית־רתא משר הוי ואסור. נראה לי דהרי״ף ורמו המנו מכמ ממגימא מוכמ להך ארכע כהמומ
 למעוטי גמל כמטס דאי נאקה כאפסר וה״ק ד׳ כהמומ יוצאומ כאפסר ואין זולמס הא לונדקיס נמי יוצאומ
 באפסר אלא ש״מ למני הנך ל׳ יוצאומ באפסר ולא כמטם. וללא כמהר״ס ומהרש״א: [ג] וכן הלכתא. ע״כ
 לשון הרי״ף: [ל] וכ; הלכתא. והראב״ל מולק מהך בריימא למני לבי מנשה עז שמקק לה בקרניה יוצאמ

 [פ] ה״ג ואמר מר זוטרא ואימימא רכ אשי כגודריימא דקני שפיר דמי ולימ הלכמא כוומייהו דהא אומבינן
 עלייהו מהאי דמנן הטומן לפמ: [צ] ה״ג וניטלין בשבמ וסלקא לה במיובמא אלמא לא צריך למידץ ולמישלף
 אלא לגלויי מקצמן כלכד וכן הלכחא: [ק] וניטל•; בשבת. ופסק בש״ע סימן של״א ס״מ ולא השריש וגס
 לא נמכוין לזריעה עיין מ״א שס ס״ק כ״כ שמולק דגכי שכמ אפילו גמכווין לזריעה שרי. והקשה פסקי ש״ע
 אהדדי. דהא בסימן ש״י ס״כ פסק חטין שזרעוס כקרקע שרי והניח כצ״ע גדול. ומה שכמכו תוספומ אכל
 כממכוין לזריעה מישש משום כולן. לא קאי אשכמ. ע״כ וזה לוחק ועול בחרושי רשכ״א כחב להליא לאס נחכוין
 לזריעה אסור בשכמ. ולשיטתו שקשי עליו מש״ס ערוכה לף מ״ה חטי! שזרען כקרקע מהו ללקוט ולאכול.
 ועול קשה לאס כמתכווין לזריעה לשכיעימ ולמעשר מוששין לקמני הטומן משמע לווקא אס נמכוין להטמנה
 למול ולא לזריעה ואס כשכמ ניטלין אפילו כממכוין לזריעה. אס כן הוי ליה למימני כהדא וניטלין כשכת אפילו
 נמכווין לזדעה כמו שדייקו מוספומ ד״ה מקצמ לעמן מכיסין ע״ש. אולם דברי ב״י שרירן וקיימין לווקא
 לפמ וצנונומ. אס ממכווין לזדעה אין ניטלין דרגילומ הוא שמתוספין ממממ למלומימ הקרקע. וא״כ נמגדלו
 ע״י כוונת זריעה מה שאין שייך כמטין אס שנמכוונו לזריעה: [ר] אלא לגלויי מקצת;. ואס אין מגולין
 אסודן לטלטלן אפילו ע״י כוש. דנראה כעושה גומא. מ״מ. וכתב מ״א על זה בסימן שי״א ס״ק כ״א אכל
 כדף נ׳ כמוספומ משמע דלמד גירסא דגם כאן שד לממוב. ע״כ. ולא ידעמי שוס משמעומ. ואם כוונתו דאל״כ
 לא הוי מקשין מוספומ מידי על גרסמ הערוך כקושימ המהרש״א. י״ל המס אס כל גוף הסד טמון. מ״מ
 העלין מגולין והגומא כבר תפור ועומד משא״כ אס כולו טמון אסור לתמוב כוש. וכמו כן מה שמ״א שס
 המא ראיה מירושלמי. עיינמי ולא מצאמי שס כי אס כשהעלין מגולין דוק ומשכת. וסכין מהירות פלטתו:
 [ש] והוא כבר אדם חשוב שאני. הש״ס מיישב דעמ ר׳ אמי מה שהקפיד בממלה. אבל אתר שאמר ליה
 רב יוסף שמרודיהו כרבוומא עמד והם לא מלקו בין אדם משוב הודה ר״א לדבריו. ומש״ה הטור והרמב״ם
 לא מלקו כזה וכ״ה בכ״ה ובמ״א: [ת] דגלופקר•; חמץ •ותר כדמובח במט•;. מהך בריימא גופא מדקמני
 כדשא נוטל אמ הסדינין ומנימ אמ הגלופקדן מוכמ דממין יומר דאלמ״ה א״כ ממעט הוא ולא מוסיף אלא
 קושטא קאמר דהגלופקדן חמין יומר מסלינין ולא שימא להיפך: [א] מי שאחזו. דף עי: [3] ומתני׳
 מצינו לפ׳ דווקא כםהו ונתגלח בדיעבד מותר לכסותו אבל לכתחלה אסור לגלות ולכסות כי היכ• דתית•
 מתניתין כת״ק. וז״ל כ״י ויש לשמוה שהרי השוספומ כמבו דר״י מפרש לרשב״ג פליג אמ״ק והס כמט דר״י
 מפרש דמותר לגלות כידיס ולתזור ולכסותו. וגס סמ״ג וסמ״ק כשכו דרשכ״ג פליג אש״ק והלכה כש״ק יכתבו
 למומר לגלותו מליס לכממלה לכן ג״ל ללדברי המוספומ מ״ק לא שרי אלא להוסיף ולא להמליף משוס שכיון
 שמטמין הקדרה בבגליס שלא היה מכע״י ועכשיו היא מגולה לגמרי מחזי כממלמ הטמנה ומש״ה אסור אבל
 לגלוח ולחזור ולכסותו ככגלים עצמם שרי לכחחלה ללא מחזי כממלח הטמנה ע״ש. וקשה לי לפי המח הרכ

אל  תפארת שמו
 (א) בשיר. כמו אצעלה סמב צוארו וטבעח קבועה מ:

 א) תוס׳.(גל-ון) ב1 תוס׳ ד״ה או דלמא. >גליוןן ג) מיהו מכל מקום חטאת וסקילה ליכא גזה, ועיין בחוספוח דף (ו:) ד״ה הא קמ״ל.«ןו״<) ד< קצח דבמו אמח, אבל עירב בהן דברים שאינן נכונים. לעיקר לעח רבינו למלאמרינן כסהו ונחגלה משמע
 דאס גלה כעצמו אסור, והיינו כדעתו שלא לכסותו. דבדעתו לכסות עדיף מגלה כעצמו, אלא דלדעת רכינו יונה ז״ל מסתכר דלא איירי רק נע״ש כמו לא כסהו דרישא, אגל נשכת מותר ככל גוונא. אגל לדעת ר״י ע״כ לאפי׳ בשבח אסור כאין דעתו,

 דאי הוי שרי להחזיר אוחו כיסד ולהוסיף אח׳׳כ עליה שרי להוסיף גס קודס שהחזיר הכסוי דהיינו תלוף, כ״ה דעתו ז״ל.(ואמ״ה<


