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נראה שיש ליזהר  » :שפעמים שסם רותחין .מיץ נפמיג דמשממ דאפילי
הס עתה פושרים בעלמא שאין סיד סולדת בהם גינ אסיר וכן מש»פ קצת
במיא מדבתב בחמץ שהוחמו ממש ולא ידענא מגיל דהא אמרינן בגמרא סיו
יד כיצדת אמר רחבה אליי בל שברי© של תינוק נמית בי והנה ידוע
פנריסי של גדיל אץ נכים במהרה נשל תינוק יעיב מסתנלא דאסרי?ן הבא
אפילי אס לק שהיד שילדת בהן לנד מפי שלפעמים יובל להתרמות שיהי׳
ליתת נ׳נ ער שנענו של גדיל יינל להגיית אנל לא בפושרים גמורים:
* מותר להחס בנל .עיץ במיב שבלי מיתר לגייע עיין נרשיי שם ולאים
מנלייתא ללא נקט קומקומים חס« * :דם מיתר וט׳ .עיין נמיא שהניא
נשה מהדיל ותהיל להחמיר נזה ינסיף לנדו סיים ימ'מ נלאה למותר
לשכול לקריו טון למללננן הוא וליל לאמליק בביצה י*ח גשמא גולל הטומאה
מטנילין איתי טייס והטעם משים טין יחייב המטלה היא רק מלרנק לא
מחזי כמתקן זלרותא דמילתא כתב ק דכהיוס נטלוה לטכיליתא לגמרי ינניל
 ,בסימן פית וכיב בעולת תמיל ]ואפשר וכונת המיא אפילו לועת המתמירים
שסינריס דלא בתלים לתפלה[ יקשה דלא דמי כלל לסתם שנטמא בולל
כטימאה מן התולה איט טמא כלל משאיכ נזה לטמא מן התורה ועיי המכילה
נטהר זה גיפא מחזי במתק .זתדע למשמע בביצה "ז עיג במשנה מונשמת
נסתמא דאיירי ככל סשימאית כגון טימאת שרן ווכץ יכסיג דלדייסי לא אסרי
בלל לקרות בתורה ונגיל נסימן פיח ואפים משמע בם בניצה יית בגמרא
יאי לאו משום ונראה נמיקר היס אדם אסיר לססטל עצמו בשנת •משוס
ונראם כמתקן יעיכ משים לנסהל מטומאה ווה גופא הוא התיקון וא׳כ
בטומאת קלי להיא אכ הטומאה נמי ]הגיה ואכפי לומר לסיצ לוהי ויקא
בלירות הראשונים שהיה טהג אצלם טומאה וטהרה עיכ חשיב תיקון עיי
הטטלה לכל השמאים שיהיו יטצץ להשתמש טהרות עיי השכילה משאיג
בהיוס שטומאה יסהלה איס נוהג ותיקין מצד לימיל התולה אימ לאפיצו בלי
ענילס ג'כ מיתר יבגיל ילבל באשה גדה בעי״ הטבילה מיתלת לכעלס עיב
מתי כמתקן נזמניט ללא נלאה כמיקל• .ואץ להקשית לאינ כלים טמאים
גמורים מן התירס ג'כ יסא מיתי לסגול כסייס והשויע פסק לעיל נסימן
רסיא סיא ואץ מסכילץ את הכלים יאכליס טמאים קא• כומשמע נפירוש
רשיי יכיכ הרעינ נפי׳ המשנה )יגס וככליה חושיה ומת המחכר ניטה ייתר
לדעת המתירין אפילו נשנת גופא וכיש נץ השמשית וממשמע כסימן שכיג
סיו[ דשה באני דהוא דכי שכמנץ וצריך מנץ אחר לסתיח וע'כ אף דנתנמל
השעה צא נתבשלה הגויים שגויי על מטלת כלים משאיכ על מטלת אדם לא
גירי אז כלל משים ונראה כמיקר ונהי וסיום שאנו מונעין עצמנו מרחיצה לא
גיאה נמיקל ויכל שהיא לשם שגילה מיס סלא לא גלחה גיכ למתקן עיי
וכו׳ עץ נמיא והעיקר גמיש ביי נשם כל נו
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להחמיר ברחיצה מתיי כמתקן עיי העטלה שיג אץ לחלק בץ טימאת קרי לשאר טומאות כיין וסוף סוף נטהר עיי הסנילה מחזי כמתקן מהי שסיים
הגריא מיז וכ'כ המיא נשימן קכיח סיק מ׳ עיש ריל וכתב שם בהויא ולכך לא נהגי הכהניס טייס ליקוק לנשיתיק כרי שיהיו יטלץ למחר לישא
גפיהם נטהרה משום ולא נהגי לשטל ביויס עיש הד ואפילו למגילת קרי אץ צטטל ומימ קשה לי וברי סמיא ושם והלא איירי שם בנטמא ניויס
גופא
) י ט ( ואפילו נ ח י ל  .ונ״ש דאסור נשכת )ט( שמא ישפכו עליו
ונמצא כרוחץ בשבת כ״כ רש״י והר״ן ולפ״ז אם החמין נכלי סגור
]שקורק ווארס פלאש[ שרי אבל לפירוש התוספות להסעס משים
דמינכר שהיא לרפואה וגזירה משוס שחיקת סמנים גס נזה אסיר
)קרבן נתנאל[ ולצורך גדול יש להקל ) :ב ( מותר להחס בגל  .וה״ה
להחס כלי בשבת דמותר אף לפירוש התוססות הנ״ל דלא מינכר
כתבו הסיסקים
כ״כ שהוא לרפואה ) :ב א ( הרוח! מ ה ר יני׳
דנהנו שלא לרחוץ כלל בנהר או במקוה דמציי לבוא לילי סחיטת
שער ועוד כמה טעמים עיין נמ״א ילענק סנילה עיין לקמיה מיהי
ידיו ורגליו מוחר לרחוץ בנהר בשמננב קידם שילך ד״א ] א ״ ר [ :
)כב( כשעולהוכוי .ר ״ ל ת י כ ף ) י ( כשעולה סמיך לנהרינגבגסשיה
ולא ילך כלל בהמיס שעליו דלתא ישכח ויצך בהם ל״א וא״כ משמע
מזה למלבישיו שתישען קולס פיורל לנהר צריך שיניחם סמיך לנהר
ועכ״ס המססחת שמטפח גיסו ב 1כלי שלא ילך בהמים שעליו ועיין
בסמ״ג לה״ה בנהר גופא כשעולה ממקים עמוק יחצי גיסו הוא חין
למיס צריך ליזהר שלא ילך כך ד״א שהנהר הוא כרמלית ונמצא
שנישא ד״א ככרמלית ולפ״ז כשיורד לטניל בנהר זבתחלתו המים
נמיכין סמוך לקרקע צריך ליזהר שלא ילך ל״א רחוק משפתו שכחזרתו
ישא המיס עליי ל ״ א  ) :כ ג ( לא הקפידו ב ו  .ר״ל לפי שהם מזעסיס
)יא( ואין מצוי בהם שיעור הוצאת המיס שיתחייב בהן לא גזרו כזה
שתזא שלא כלרך הוצאה יעיין בביאור הגר״א ללסירוש התיספית
משמע דאפילו ריבוי המיס נבלע בלבושו ג״כ מותר לילך ב ק ועיין
בש״ז השעם ) :כ ד ( אלם ונוי .ל״ל אע״ג לכלי אסיר להסבילי ילסהרז
מטומאתו בשבת ויי״ס מפני שנראה כמתקן הכלי עי״ז )יב( אדם
שאני מפני שהוא נראה כמצנן עצמי במים יאפילי אם העת קר וגס
המיס סרוחים שאין דרך לרחוץ בהם מ״מ לפעמים כשאדם בא מן
הדרך ומלוכלך בטיס וצואה הדרך לרחוץ אף באלו וע״כ מותר
)יג( אפי׳ היה יכול לסבול קודם השבת .ונוהגות הנשים שאינן סובלות
שלא בזמנן בשבת )יל( וכתבי הפיסקים ליפה נהגי משוס דכיון
לסוף סוף המנהג בזמננו לאשור בשבת לרחוץ כל הגיף אפילו
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אין אימר ומפשטות לשין כגליא משמע וטעם הימנים מפיס ללא היה על הפשר בס איסור לכך שיל להוא כחמץ שהיחמי גמיש לגם ש :לא היה 9ל
אין א-בור לדעת הרמביס רק לחיצת כל נופו:
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»;ס התימוס איסור ונא גורו רק על כל גיפו ולפיו במים שהיפשרו בשנת ]היינו שלא הים 'י סילילח - . -
)ע( ימ״ד בחמץ שהוחמו מגש ]הייני שאץ כיסיכ[ כשכת 1להט אף אנר אחו אשיר כניל) :י( כן משמע בגמרא לפי גירסת הריין• יהראיש ולס׳ גירסתנו
ננמרא משמע לאין לי למלית כלל מההר קילס שינגב עצמי; )יא( פמ׳ג נ?יאיי לגד הגיי) :יב( גמלא ; )יג( ק מוכת בגמרא; )יו( תהיו יש־פ:
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