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בחמי האור :נ יי״א דהא דשרי בחמי טבריא דוקא כשאין המקום מקורדז )י( אבל אם המקים נסהית ז הדיף
מקורה אסור משום דאתי לידי זיעה ואסור ]כ[ יוי״א )יא( דמוחר להזיע בחטי טבריה יי ג ®אמת בפרק נינ ישנת
ורמניסנפניטייר

המיס שהיא חמה אסור )ב( להמשיך לתוכה אפילו מע״ש )יב( סילון׳')פי׳ צינור מרזב וסילון דבר שם נכס הגאונים
אחל הס( של צונן ופי הסילון )יג( יוצא חוץ לאמה ומימיו נשפכים ל^וקא )פי׳ גומא( שבקרקע ו א ס י׳ יין יר״ ורמנין
ליין
המשיכו אסורים * )יד( 'אפילו המיס י שנכנסו לה מערב שבת ברביצה ובשתיה )טו( כאלו הוחטו י?*® •
כשבת י ואם הביא סילין של מים * מעיו״ט ביו״ט כחמין שהיחמו ביו״ט )טז( ואפורין ברחיצה בשסי  ,י י ™
ומותרץ בשתית יי ד ילא ישתטף ארס בצונן כל גופו,ויתחמם כגגד המרורר .מפני שמפשיר מים י טיר לפי׳ המים׳
שעליו)יז( תמצא כרוחץ כל גופו בחמין אבל סותר להשתטף בצונן)יח( אחר שנתחמם א ^ ה א ש . .ינמ״ש הב״ כ שם
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להמשיך .להוי נתעמק שנת הס מלהזכיר מלטבול מנפ״ נמקים שאץ מנהג יס רק נמיש ביייי סי׳
נבגל שלא תנא לילי סחיטה עכ״ל) :ב(
1
קציו וכמקום שניסגץ אץ לעשות  pרק כשכת אתר אמירת כרכי שככר נקרא
סילי] המוק $י
ודיקא יאם ממשיך י
־
בדבר .המוסיף הבלי
—
מכל
־־ דרך
בצינן
צד אבל אם המשיך מע״ש צוננים לתוך חמין שיתערבו יחד שרי שם שנת עליו אנל לא בחול אפילו אחר אמירת ברכי עיש] :כ[ י״א דמיתר
ולרש״י גס זה מקרי הטמנה ועיין סי׳ רנ״ג ס״ל וסי׳ שי״ח סי״א להייע כתמי טכריא .יכי נשיית מעיל צדקה נמרתן טעפל״ן ששם יש חמץ
מ״א) :ג( ה א ש  .אפילי נמקוס שאין היס״ב אשיר ע מ ״ א  :עיר תמי מכריא כל שהיא נכגה ומניין להייע לכד ודאי דאהור וזיעה דאת•
ממילא מרחיצת מים ככית המרתן אפילו מקורה שרי כיין שהיא בניי כאייר
מיג האת אנל לרחוץ נחמי טנריא תיו המפרה מתתי״ הקרקע ומכיסה יש לאסיר מיש יעיין נשיית מים רניס סימן כיה יכיי יכי! שאותן מרתצאית
חמיסשסס לרפואה אסיר לרחין נסם יקרינ שנאיס ליד חילול שנת דאורייתא ישני תית מארן ישראל הסנימו לדנרו ונתנו נ׳ עיין גדר מ׳ עיש י ך ך ד ־ ־
לקמן סימן שנ׳ח סיק ליס נשם המגיא :
I Q

באור הלכה

משנה ברורה

אפילו סמים שנכנסו לס מעיש פ״) נמ :ס TZ
]חידושי רע׳א[— * :
לרחון - ••a
,
גרורה נמשיג נשם סנית מאיר ודע דמשמע שם מירה דאס לא היה סח ס *־י
מוצאו ומונאו אינו אסור כיא מס שנאץ דין הסילץ נשנת ולעניי גס נ ה
יש להסתפק ואחד דהמיס שבאו להסילין תיכף נעת הנחתו ככר הלס ושש:ו !־}
להעוקא קיים השכת ימה שכאין לו אח'כ נשבת אפשר יאץ שייך עליהסr c :
י הטמנה דהרי הוא לא הטמינם דממילא כאין מעצמן לססילץ יאפשר -ש ו ^
דקדקו התיספית יכתבו דהס־לון מוקף מכל צל :״ מעיו'• טייס הוי j. • r M
וכי׳ .תינת טייס לא ידעתי ביאורו וסטר הייתי לומר דהוא נא למעט ט ; * F
המיס שנכנסו לה מעיויט ללא אכיי ולא נמו גשכת לאהרי אפילו המיה שנכ;; ו בו
לה מפיש אנל מה אעשה שנניי כתיב בהליא לאסור אפילו סמים שנכנסו ל! ו ־
-t
מעיויט יציע  :״ ייא שצריך ליזהר יכי׳ .עיין נמ׳א ללפתו לאפילי צהחו׳
 יליו במקום שלא יוכלו המיס להתחמם כיג על שיהיה היי מיללת כק ג• \אסור לדעה זו לאלו נמקים שהיל היללת נהן אף ליעה ראשונס אסור ״
U
 .והנה נגמרא איתא דסכה ידה שמן ומחממתה כנגד המדורה יסטעס יבשנו
״ אין שייך גזירת לחיצה ומימ ע*כ אייר שאין מקלגת ילה כ'כ סל שייכ!
CI
להתחמם היטנ השמן כיי שיעור שהיסיב יכיז ניחא לפירוש המיא אג
 .לפירוש האחרון שככיי שטעם הראיש מפני עצם חמים המים א*כ הראי;
• .סיתל קצת ליע כמה שהניא אחיכ לכר רשכיג וס״ל לפרושי מכיס לרשכיו
לא מייד נאיפן זה :י אצל האש  .ואצל טתל התנול אס הוא חה מאל ג י ל

סחיטה ויש נשים מהנות שאין לובשות לבנים בשבת ויי״ס ובמקום
שאין מנהג ידוע יש להתיר ]אחרוניה[) :ז( בחמי האור .לסינך
במקיס שנוהגין להמס המהוה )ה( צריך ליזהר שלא יהיה רק סישרין
דאל״ב אסור לסבול בו ]ח״ח[ ועיין בקרבן נתנאל סרק במה מדליקין
סי׳ ב״ל יבתשו׳ נו״ב מ״ת סי׳ ב״ד  ) :ח ( אבל בחמי מבריא.
זה״ה שארי ממינות חמין לא גזרו עליהן איסור רחיצה ועיין לקמן
בסימן שנ״ח במ״א סקמ״ט לבמקוס שאין לרך לרחון בהם אלא
לרפואה אסיר לרחין כהן בשבת וע״ש מה שכתבנו בזה ) :ט ( בצוננין.
ועיין לקמן במ״ב סקכ״א שנהגו שלא לרחין בנהר) :י( אבל אם
המקים  .היינו למשיס שהוא מקורה נפיש הבלא ואתי לילי זימת
ע״י הרחיצה חיפה אסור כדלקמן בסי״ב) :יא( למותר להזיע .ללא
אסרו זיעה אלא במקום שהרחיצה אסורה ולכן מותר הרחיצה אפילו
נמקים דקירה ויש לסמיך על דעה זו ]מא״ר[ ) :י ב ( סילון של
צינן .כדי שיתחממו מחום אמת המיס ואשור משים דהוי במטמין
בדבר המוסיף הבל דאסור אפילו מבעיר יום ונמ״ש בסי׳ רנ״ז
0״א ) :יג( יוצא יכו׳ .הייני שממשיך את הצונן )י( דרך סילון
 .המוקף מכל צד ואין מתערב מימיי עס החמק אבל אס פי הסילון
נכנס לתוך האמה ומתערב הצונן עם החמין יחי שרי אף ברחיצה אס המשיכו מעי׳יש ) :יר( אפילו המים ו ט ׳  .ומיידי)ז( שסתם פי
הסילון שהונח מנע״י ונתמלא נצונניס ונשאר מונח מוטמן עד ביום השבת שאז פותחין פי מוצאו שישפכו מימיו להפיקא שבקרקע והס
לא הוהמו נשנת אלא מנע״י רק שהיו מיסמניס נשבת אפ״ה אסירים ככל הטמנה במוסיף הבל שאסור אף בדיעבד ]בית מאיר :
) ט ו ( כאלי הוחמו נ ש נ ת  .ר״ל ואפילו לרחון נהן יליו אסור וכנ״ל) :פיו( ואסירים כרחיצה .ר״ל כל נוסו אנל ידיו מותר כמ״ש נ ס י ׳
תקי״א ס״כ ) :יז( ונמצא כרוחן כל גושו .זהו מלשון הרמב״ס יר״ל שאין לאסור מפני חמום המיס גיפא להפשר אינו בכלל נישיל רק
מפני חשש רחיצה וס״ל דכיון)ח( שאין זה רחיצה גמורה עשאוהו רק כחמין שהוחמו מע״ש לאין אסיר אלא כל גיסו כמ״ש בס״א
והי״א שבסעיף שאחר זה ס״ל לדינו שוה ברוחן בחמין שהוחמו בשבת לאסיר אפילו לרחוץ בהן פניי יליי ורגליי ]ואף דשתם חמץ
שהוחמו בשבת הוחמי המיס באיסור והכא בענינט הלא לא היה על המיס שם חימום רק שם הפשר בעלמא אין לחלק בזה דאפילו מינו
שרת הופשרו בשבת ואין היד סולדת בהן ג״כ אשור לרחץ בהן אפילי אבר אחד[) :יח( אחר שנתחמם .שאין המיס מתחממק כ ״ כ :
ש ע ר
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ואסילי

)ה( ועיין מס שכתנט לקמן נס״ל נמ״ג ונשער הציון שם וצעיק ומימ יש לסמיך נעת הלחק על הקינ יגס במר חסל לאנרהס לעתו נהקיג:
)י( מיא ועיש שנתב ולרש״ גיז אסיר אך מהשייע מונח לסיל נתוס׳ והיין יק כתב המיא לעיל גרניג הקציב דלא ק״ל נרש״ ועיין ננימ שכתב
לאף לש״ מולה לוס לא הוי הטמנה ומנמז ראשונים נא משמע הט לדעת לשיי) :י( לאם לא ה־ה פתים גילאי היה מיתר המים שנכנסו לתוכה מעיש
ייצאי תיכף לעיקא יק ייפייש נדטניא וק מינח להמעיץ נניי ונהנריא ; )ח( ק כתג המיא נטעמו ומשמע לניידצה נמייה אף לדעת הימנים אסיר
אפילי מניו ידיו ירגליי לנד אף שלא סיה יק הפ?ר מיש כשבת א)• נעל ?;ושר
!ן
jij

\Ji

