
ת ט־ז כגן דוד ב ע ת מ ל ה ג י ע ח י  מגן אברהם נ״י א

א) אשי׳ אם קשור במגל דק . משמע דאס אימ קשור כלכ ליכד ) 
 גלוסטרא וב״מ לעי׳ד בגמ׳ דאמרינן בניטל באגודו כ״ע ל״ה כו־
 היה לו [°] גלוהטרא בקשור ותלוי כ״ע לא פליגי ני פליגי באינה קשורה
 וכ״י כחכ דקמ״ל כתו דר״א דאפי׳ בקשור אוסר כל שאיט ניטל באגודו
 וקשה דטפי היה לו להשמיענו נח דהר״ירח
 דהיינו דלר׳ יוסי שרי אן״ שלא קשור כלל
 כל כיש לו גלוסטרא דהני אמרי:; נד
 דהיתר׳ עדיף ותו דהא הלנה נר׳׳י אלא
 פשוט ראןי לר״י בעינן ענ״פ קשור אלא
) אבל אס ב  דא״צ שיהיה ניטל באגודו : (
 נפחתה האסקופ׳ נו׳ . נ״ל דדוקא כשהיה
 תחלה האסקופה שלימה למטה דהנקי לא
 הגיע עד הוןי היסקופה ויתקלקל ונעשה
 הנקב עד סוסה ועי׳יז מקב הנגר באר;
 ועושה גומא באר; ע״נ הוה כמין וכ״מ ל׳
 רש״י שכתב ונוע; בקרקע נו׳ משמע
 שעושה נקב חדש מגל רס מתחלה עשה
 חצל בקרקע מקוס שהנגד יהיה ראשו שס
 וכן יהיה תמיד שאינו מוסיף נקב באר;
 אין איסור בזה משוס דמחז׳ כבנין דהוה
 כפקק החלון דריש הס״ ובזה ניחא מה
 שברוב הבתים עושים נקבים בחומה אצל
 הדלת מכאן ומכאן וחוחבין הבריח לשס
 שהולך מקצה זה לזה ולי! אמרינן דהר

 כבונה דמה צי שנכנס בחומה או
 כאד; אלא ודאי כדאמרן שנע

 לכך נקנים בחומה ע״כ יי! איסור ועוד
 נראה דכיו! שעושין טכעח של ברז! באמצע
 הבריח ובו אומזין בכעת פתיחה ונעילה
 ומושכין את הבריח זה הוה כעשה לו ביוד
 יד דפשוט בגמ׳ דמותר אפ" באי; קשור
 ותלוי ופי׳ הרי״ך׳ דקאי אנקמז דהיינו
) אא׳׳: היו נ  נפחתה האסקופה' : (
 גבוהים כו׳ . הטעם בשס הראני׳־
 דניון דלא משתמש שם תדיר ממילא
 כשהוא סותם בפתת זה דעתו שיהיה
 כן לימים מרובים וה׳׳ל אהל קבע דממד
 כבובה לא כפתח שהיא לפתיחה ככל

 זהים או לפצוע בו אנוזים ו ג ולדת א״צ שיהא ראוי לדבי

 ג ולר׳׳מובו׳. (°) וכ״ס בסימן ש־חס״י : ד ומקרי עי״כ כו׳ . אכל קנה
 שמיסקיןבו זתיס אפ׳יס שנועל׳; נו מ״מ מקרי [°] מלאכתו לאיסור וכ״מ ברמב״ס
 וב״י : ה ואסור לנעול ־ (°) ואם עשה לו בית יד ודומה למקנת מוכח דכלי
 הוא ושרי (כ״י הרי״ף) : ו שהיה להס ציר • ונינר שהיה להס ציר כמש׳׳ל :

 ז אין ממלין כהס ־ וה״ה כפקק החלון
 אם אינו עשוי לסחוח אלא לעתיס רחוקים
 הוי כאהל קבע(כמ״ש בראיש סוןי עירוני;
 ע״ש) עמ״כ סימן שט״ו ס״א : ח הואיל
 ואינן לוח א׳ . משמע דבלוח א' אסור
 אפי׳ עשוי לפתוח ולנעול כמ״ש בב״י דקאי
 רחניות וצ׳׳בנ מ״ש בס״א פקק המלון כגון
 לוח משמע אפילו בלוה אחד שרי ואפשר
 דע״ש שהם מחוברי; יחד קרוי לוח אבל
 הב״ח כ׳ בשם התו׳ ראן! העשר מלוח א׳
 יה עשוי לכניסה ויצירה תדר כרי כמ״ש
 ס״ג ויש להקל[°] דהא כרמב״ס מיקל טפי
. כל דלתות שלהם היו  ע״ש : ט שידה וט׳
) לראשים א׳למעל׳ ומי למטה ס  לכס (
 ומור רמד היה (°) במפתן ונערו מור
 למעלה במשקוף והיכא שהחור באמצע
 פתח התיבה נ״ש למיגזר [°] שמא יתקע

 ואפייה
 נ י

 אחר אלא כיון שתקנו ועשה מעשה והכינו לכך םני
 הנרי ד תקרי ט״י כך כלי שמלאכתו להיתר ומותר לטלטלו כמו שנחנאר לט־ל
 סי׳ ש׳יח ס״נ (נ״י והרמנ״ס) ז וננר שהוא יתד שמעלים בו
 ותוחבין אותו כאסקופה למטה ורומה טפי לבנין לא סגי
 בה:י ואין נועלים בו אא״כ יהא קשור וכיצד יהא קשור
 אםיש בראשו גלוסטרא דהיינו שהוא עב באחד מהראשים
א) אפי׳ אם קשור  וראוי לכתוש בו שדומה לכלי כני (
־ להיות ניטל ם ח ואפי׳ אם אינו (  בחבל דק שאינו ראוי ל
 קשור בדלת עצמו אלא בבריח הדלת ט ואפי׳ אם החבר
 ארוך ואינו תלוי כלל באויר אלא כלו מונח בארץ י ואם אין
 בראשו נלוסטרא אם הוא קשור בדלת עצמה כני אפילו
 בחבל דק שאינו ראוי לינטל בו ואפי׳ כולו מונח בארין
 ואם אינו קשור בדלת אלא בבריח צריך שיהא הקשר
 אמיץ שיהא ראוי לינטל בי ואפ׳׳ה אין צריך שיהיה תלוי
) אלא °  אלא אפי׳ כולו מונח בארץ מותר שאין אסור (

 כששמטו ומניחו בקרן זוית :
ב) אבל אם )  ב נ כל נגר שאמרנו מיידי שאסקופה גבוה וכשנועץ אותו במפתן אינו נוקב בארץ
 נפחתה האסקופה בעניןשכשמכניס הנגר בחור נוקב(0 תחתיו בארץ הוי בנין ה ואסור תעול בו:
 ג ל רחבה שאחורי הבתים שאין נכנסים ויוצאים בה תדיר אם עשה דלת לפתחה או שתולה
 בה מחצלת של קנים וכן פרצה שנדרה בקוצים כעין דלת ע אם יש להם ציר (פי׳ ציי
 נוקנין הדלה וקובעים נו טן חד נדי להכניסו נאק לנא! ולכאן) או אפי׳ אין להם עתה ציר אלא ו שהיה להם
 ציר נועלים בהם אפילו אין נגררים בארץ רק שקשרם ותלאם לנעול בהם ולא חשוב כבונה
 שניכר בהם שהוא דלת כיון שהיה להם ציר : הגה ונ״ש אס יש להם ציר טדיי! ונלנד שלא יחזור הציר למקומו
 נדרך שיחנאר לקמן סי׳ הקי״ס(נ״י) אבל אם אין להם ציר ולא היה להם ציר ז אין נועלין בהם
) נ אא״כ היו גבוהים מן הארץ ס ופתח העשוי לכניסה ויציאה תדיר נועלים בו אפיי לא היה ג ) 

 לו ציר כעולם והוא נגרר :
 ד ״דלת העשוי מלוח אהד או שאי! לה אסקופת התחתונה וכשפותחין שומטין אותהועוקרין
) מקרשים הרנה ° : הנה אנל דלה העשויה ( ° ) פ אפי׳ יש לה ציר ( ד ) אין נועלים בה ( י  אותה (
 שרי אע״נ ששומטים אותה נשפוחחה אס יש לה אסקופה וה״ה נמקום שנוטלים נקרשים הרנה ויש חקיקה למעלה ולמטה שמכניסים

 נהם הקרשים שדינם כדלת ח הואיל (ה) ואילן לוח אמד לנל הדלה (נ״י):
 ה 0 ט i שידה תיבה ומגדל שפתחיהן מן הצד ויש להם שני צירים א׳ למעלה ואחד למטה

 0עסי׳ ש״ת ס״ט א0

 זמן וא״כ אם הוא במקום שעומד לפחיחה תמיר מותר אפי׳ אין גבוה אע׳׳פ שהזלת היא של עראי נמו אלו אבל רש״י תלה הטעם באשר הדלת היא עראי
 ואין חושש [°] לקטע אותה נראוי אלא ווקפה מגד הפתח וע״כ מחזי כבונה ואס כן אפי׳ כבית שמשתמשין ט חדיר אס עושה דלח כזה אשור בלא ציר וע״כ
) אפי׳ יש לה ציר י הטעם דכיון דאין לה צורת הפתח כמו שאר פתחים נראה כבונה ד  יפה כתב ב״י שיש מחלוקת בין פרש׳׳י להראביד י• (

 ומחר

 למטה
 מתחלה

 באר דגולה

 f שס נתיםפית ) עירוני! ק״נ נמשנה
 גד׳ יישי ונוסשיש םסנגמיא ק״ב
 הדיין ובמיש הרא״ש שס ח ש0 נתיס'
 « מור י oe נמשנה ינו״י ינלמפיש
 לה רני שם נ שם נניייתא ינריי
 ונפירש״י לשם קיא נמשנה ונפי׳ ושי׳
 « שם ונרנא ג בס נורפרש ליי. ונא
 0 שור ממי ומונוי הרא״ש שס ננס
 הדאב״ו גו שס נגיזוא ולי. אלי(-:
 ואינא הרי לישנ׳ בפירושי יפסק הטיי
 נשניהס להחמיר פ ר״יספית שס והטור
° אס מותר לסלק ארים, החניית ) 
 לקמן סיין הקייט) גשם קינ ננויי׳:

 לבושי שרד
 ש0(°) להיות ניטל שאס רוצה לטלטל!
 עייאמז! תנל מיו נפסק : שס (°)
 אלא נששימיוו שאינו קשור נלל ונששיהטו
 שמקים הנעלה הניחי נקרו !רר. ואו
 איני נראה כמיס! לנעול היי ננינה :
 «ו*ז םקיא (°) היה לו לוחי נקשור
 וחלוי נציל נניטל נאגיוו . ר״ל ניונל
 אמיץ שואיי ליגטל ני: מיא סק״נ
) נ״פ נפי' שיח סיי ניוגתי להקשו׳ ° ) 
 לברי השיע אהווי ונש״ס חוהה דן וה
 לוין ניסוי נליס ונשי׳ שיח ונשניהס
 שליגי רש״ יריח ולמה לא הניא השיט
 בס סס פלוגהא TpD :11 (°)מלאיחו
 >א־סוי . כיון שעיקרו עשיי לנר
 הולנין אהי יינ השמיש! : סקי ד.
) ניה יו היח ניי גלוסטיא דלעיל ° ) 
 1ו1סה לתקנת בנימין נו נשייס יעי
 «•> ואס יש ניאשו גליסטוא לא ההני
 בהא ננסעין הקיום משוס ולא עשה
 נה מעשה אלא ש-חילא יש ני נלוסיוו'
 *לא שרי הנא אאינ עשה סנליסטרא
 ביויס פי לא מיחוי ננינה ואין ורן
 לשקע נלי נמין לנעלי שס וכיון שעשה
 בי מעשה לעשוהה נלי שוי ע״ש :
 >ט"ז סק״נ) (°) לקנוע אותה נואיי
 זני1ן ואין לה לוות ולח רמש היחד
 נבוזה : הנה ם־ד (°) נקישייהונה
 ?"> וינ״י על היחי החנייה שנוינג-ן
 לו לה׳ מר שיחזיוין הקרשים ליון
 «וקיק לא מיקי׳ מחויי הציר למקומה
 !א״נ החקיקה מיקיי אסקופה ינס לא
 יוקיי לוח אחד אף שניהגין נל ליח
 זל1מלנו מימ הואיל שננל הולח יש
3 לומוח הד נולה אחת העשיי  מ
)והא  ״קוזוסהינה (י״א סםקיח)(8
 •!רמנ״ס מקיל טפי. הימנ״ס ס״ל ולא
ו שני ולח העשוי הלוח אחו אי נ ח מ  מ
 שאין לה אסקופה יהומניס סיל ולא
 אשיר אלא ננ' לייעוחא שהיא הלוח
 אמו יגס אק לה אסקופה יאינ לויויה
 ילא שיי אפיי נליח אחו והא החקיקה
 >זי אסקיפה משיה אעיג ולהיחני
 אסוו נחוא לטיגיחא מימ נחנייוח
 הששוין לפתיח ולנטיל נוכל לצון׳ קילח
ח בשם התוספות : סיא ספ־ט ל  ב
 >°) ב׳ יאשים ייל ציייס: שש (°)
 ש«א יחקע ואיני גיאה נל נו נינואי

 נוסי' חקי״ט :

 היטב
 הנריח ובו או־חוין נשעה פתיחה ונפילה הוי כעושה לו נית יד ומוהר אפי׳ אין קשור והנוי ט״ז פ״::וי)אין.
 וה׳׳ה בפקק חלון אס אין עשוי לפתות אלא לעחיס רסוקיס הוי כאוהל קנו! הרא״שסוף פיוונ-ך.(_ה)יאי:ך

 והנ״יו
 הגר״א

 ווישאפ׳' והואנגוו.כיין ומוחה לגנו 1:ימ שסנראיששאהר אפי׳ אין נניהיס נוי י סיד או שאין. ננ" ה״ין. י־יחיש •
 אש" יש. תום' ויה דלת ואלינ נלא״ר. אסור והגי׳ הנגררת אנל לדיין שגורס :אינה (גורי, וי־ל אפי׳ אינה קשיי: :צל
 ינמ״ש ששומטין ועוקיין איתהננ״ל נשיע עדיין נשאר נקושיא וליי לא ממי ננהיג. אנל הריין אזיל לשנות״: שינ׳ ״יקא
״ י ל  נוחנה שהוא מוקצה נג״ל אנל ננננסין ויוצאין ה׳ הונריי ואפי' אינה קשורה כלל יוהי וכי: הומני: יל::׳ יוי,1 ילה *
 והתיש׳ אולי לטעתייהי ולאו ווקא מוקצה וכפרש"1 ונתיש נו״ה כ׳ פליג׳ ומתני׳ ולעיל ודלת:" ולא •חתי לחלק ייי ש-יל-
 הואניו כניל : אבל דלת נוי ווויה במקום. ו״נ לשיטת הוי״ף וננה״ג אפילי אין קשייי; :לל י״תי ול* כייש נשיג

 השקל
 נ;י ה״ה נקנה ומיהו סורח כלי פי: נש בשניהם שוה ונסי׳ ב״ח ש״י כ׳ ניפוי בור ודונו אי; ניט;׳; אא׳׳:
 ״יל ביה אחיזה דאז מוכח בהוא כני:ו׳ הרי מא החנה שיהיה ראוי לתשמיש אהר וכ׳׳: ס״ל כשיטה י״תוא״:
 ה״ה נקנה דהא דיניהם שוה ולכן אננ״פ בכאן נא הכריע הרנ׳׳י אמ נשי׳ ב״ח הכריע כר״ת :
 (ס״ק ר) ומיקרי נו׳ אנל קנה כוי ו״ל דוקא לו׳׳ח דא׳׳צ כיתי׳ ראוי לסכמיב אחר מיק־י מ:א:חי :הית־
 אנל לרש״י רבעי׳ שיה״ ראוי לתשמיש אחר ונקט נש״ע שיהי׳ ראוי להפך נו זתיש או כו׳ דא: התקיני להכך

 באר

י  פ
 י:תי

 ז־תיס הוי כני שמלאכתו לאיסור ואסור נטלטצו נ״א לכורך גופו או מקומו ולכן דייק ומ׳׳א יכקנ ומ־
 כך כו׳ ר״ל דעת ר״ת רעליה קאי רמ׳יא : (ה״ק ה) ואסור כו׳ ואס עבה נו׳ מוכח ד;;־ לוי י;

 הרנ״י הטפש דאינו דומה לבונה דאין דרך לשקע כלי נננין לבטלו בס עכ״ל וכ׳ הפ״ז מה בנרונ המקומות
 עושים נקניס נשומה אצל הדלת מכאן ומכאן יתוחביש הנריח בס אין נו איסור כיון דהנקניש :פכי׳ נתקנה
 ודוקא ננפחתה האסקופה בפוש׳ הנקב פכשיו נשפת נעילה הוא דאכור וכ״ש נננקוש בעיביס טבעה ברזכ
 באמצע הנריס ונו אוחזים לפתוח ולנעול דשרי דהוי כבית יר דברי נמ״ש נש״כ : (ס״ק ח) היאיל ואים
 :ו׳ כמ״ש ננ״י רקאי אחניות ר״ל דברי רמיא לקוסיס מדברי ב י בספרי הארוך ושש :תנ:; על דנתי חניויד
 כה־ו עשוייס במקומו על דרך זה דמותר כיון שיש חקיקה ט׳ הוי כמו אסקופה וכיץ רמעינידי׳ הרבה קרשיס
 זה אצנ זה אע׳יצ שאין מחונריס יחד מ״מ ל״מ לוס א׳ כיון שיש הרנה קרשים והכא דנתי חניות ככייב
 לפתוח ולנעול ואע״פ כן לא החירו אלא כיון שיש הרנה קרשים לא מקרי נוח א׳ משפע דננו־! נ׳ מעב
 אסור אפילו גמקוס כעשוי לפסוח ולנעול • אנל הנ״ח כחנ בשש הסוס׳ והא דתניא התש מת אנמנד
 הנגררת א ן נועלים נה בשנת ואיכא תרי לבני מהו דלח אלמנה חד אמר כהוא נוס א׳ וס״א כאי; לה
 אסקו*ה תחתונה ופסק הטור וכן הביע ראזלינן לחומרא כשני הלשונות דנעינן ביהיה הרנה קרביש ונס יהי׳-
 צה אסקופת מחתונה וכי הסו׳ רהאי דלת אלמנה צ׳׳ל דמייוי שיש לה ציר דאנ״כ מא־ אדיא דלת אלמנה אפינו
 כאד דלתות כאין להם ציר אסורים והקשה סב״ס דלמא לפולש איירי נאי; להש צ־ר אנא מי־רי בעב! י נכניכ'
 ויציאת רמאד דלתות מותר אפיי אין להם ציר ונמת אנמנה אסור. איו דזהוס׳ ס״נדהיכי דעכו׳ לכניסה
 ויציאה אין לה דין דלת אלמנה ויכ לה דין שאר דלתות וכפיר דייקו התוש׳ הרי דהתוס׳ ס״ל נמת אלמנה
 אס עשויה לכניסה ויציאה אין לה דין דלת אנמנה ולא בעי אסקופה ואפינו לוח א׳ כוי: ויכ צהקל דתא•
 הרמנ״ם מיקנ טפי • רצה לומר דהרמב״ש פסק כיון דמלתא דרבנן היא מקילינן כקומת כני הנבינות ודי באי
 אי נעשה מקרכיש הרנה אפ־לו אין לה אסקופה וכשיש לה אסקופה אפינו נוח א׳ כרי. הרי הרמנ״ש מיק:
 יוחד בחד צד מן התוס׳ דהרמב״ם התיר אפילו אינו עכוי לכניסה ויציאה והתיש׳ לא תתירו כ״א נעכוי
 לכניסה ויציאה מ׳׳מ בסד צד המוס' מקיצים יוסר דס״ל היני דעשוי לכניסה ויציאה נא נעי אסקופה ונש ליה
 אח׳ דאיכא תרתי לריעיתא מכל מקוס שרי אנל להרמב״ס עכ״פ חרא בעינן כנ״ל וא״כ מ״ש מיא ויש להק;
 כו׳ אי! הטונה להקל כדעת הנ״ח דנעכוי לכנישה ויציאה אפי׳ איכא תרתי לריעותא שרי דע״ז אק ראי׳
 מהרמנ״ס אנא קאי אמעיל דמשמפ בסעיף א׳ דבעשני לכניסה ויציאה אפי׳ לוח אחד כרי נני חנק ומיידי
 כי״ל אסקופת בהא דאינא רק סדא לריעותא נזה יש לסמוך על הנ״ח בשם החושי להתיר דהא לרמנ״ס כהיי
 דאיכא חרא לטינותא כרי אפילו אינו עכוי נכניסה ויציאה וניסו דבהא לא קי": כ־רמנ״ס מ״מ עכוי לכניסה
 ויציאה יש נצרף סברת תנ״ם נשם המוס׳ ודעת תרמנ״ש להתיר נאיכא סדא נטינותא : (ש״ק פ׳) שידה ס׳
 אנל במרדכי כו׳ ועסי׳ שייד סעיף ז• ר״: דשם הביא הרנ״י מחלוקת הפוסקים אש מותר ;הסיר הצדים
 דיש אוסרים דהוי סתירה נמורה והר״י מקיט־׳ן התיר להסיר הציריש דהוי סתירה נרועה דהא א״צ לשבור
 כוש רנר וכתנ מ׳׳א כס ראפ״ להמתיריס להסיר הציריש מכ; מקוש נקנוע הצירים מורה דאשור אן) -כ
 ננ דכא הוי ננין מכ: מקוש מהקן מנא ע״ש וא״נ להאוסריס הסרת צ ריס דשי; דהוי סתירה צמידה ה״ה
 נקניע ה:יריש היי נדן נמוד ואינא איסור תורה שפיר יש לנזיר ה:א שמא ישיש הצירים א:נ נהמתיוים
 נהםיר הנירים דאין נזה סתירה :יהי־ דמויה יאסיר להשים ונקנוע הציריש הנא אין איסורו כ״א מכוש מתקן
 והיא אישור דרבנן א״כ הכא אין לנזיר שמא ישים הצימס דה א אפי׳ משיש כיכא רק איסור דרבנן :״.ה בע

 סיס

 אעפ״ינטפלין נו מימ מקרי מלאכתו לאיסור נ״מ נרמנ״ס : (צ) תחתיו. ואס מתחלה פשה סלל בקרקע
 עקום נסער יהיה ואשו כס שאיט מוסיף ;קנ בארן אין איסור. עוד נ״ל דיים עושין טנעת בל נרזל נאהצכ

 ביאור
 שראשי א' נוי אלא אפי׳ נולי הונח נארן מתיר חוקארר אלא איוהו נוי ששימטי כוי דדוקא ננהיג אסור נמש"! ליעה שאין
̂ויהא כוי. ח' ונלא־ה אסור נניע אנילו תלוי • סיב ואסור עמ״א. אנל הטור השמיעי השום :חפ׳  אשיר ני' : צריך 
 גשוש" וליק אנקמו אלא אאינו קשיר ואיל ניננא ני' ר״ל הא תנינן נגר שיש ניי. כתיש רשיי שם שראשי ענה יראוי למננא
 והייני ונלוסטרא יה׳ מרשיי ואשיי א-צו קשור נלל וע״ש דיה עשה והיא וקאהר נ״פ כשאינו נוי משוס ייא הוא יכיר יישיי
 שש דיה נשאי! ניטל ע״ש ונו״ה ו ן ניי: סינ שאין נכנסים. כתיש ל״טה אם יש. נאניי. או. כרנא : אשיי הם כוי.
 *ס ננוייתא : ובלבד נוי. ונמ״ש נסיה : ופתח. הוא״: אמת; י מנר וחילק לין נאן לנגר רשוס ונא; אינו קנ1ע יעטיו

 מדמית
 לצורך מצוה לא ס״צ להתיר איו דקי״ל נרננן דסיל דליכא איסור נלל נחוש׳ אהל: והקשו בשי אייר ונס׳ ת״ש
 מאי ראייה מייחי מדניי התוס• נהחיר לאחר מיתת המה הא הר״י הלוי דייק נס מלי התו׳ רהאי עונדא הוי
 crp שימות המת וס״ נספר מ״נ1 ר״ס נט״ו דס״ל למ״א דמעלינן דרגא אס נו״א נמקיס מצו־ מותר
 לס״ד דסוספות במקום מצוה קורס שימות המת א״כ לרננן דלינא נ״א מבוס מתקן יש להתיר אפילו אחר
 שימות המת פכת״ד . אולם אס מ״א ס״ל כן מסברא דנפשיה אין זה לענ׳׳ד כדאי לדחות רנרי הר י הלוי אך
 לענ׳׳ד נדברים כפשיטן רס״ל למ״א אפילו לדעת הריי הלוי רמ״ש רש״י ותוספת רמיירי קורש בימית המח היא
 דוקאהייט דקא לפיהמסקנא דמוספומ אהל מותר אפי׳ לדבר הרשות אנל לפי הס״ר רהתר דהוספת אהל
 אסור ולא הותר נ״א לדנר מצות ע׳ כ צ״ל רמיירי אחר שכנר מת דאי עדיין לא מת מאי מניה אי:׳ רלמא
 לא ימות כלל נשנת ולא יהי׳ נו צורך ניוס השנת ובגב אפינו לא נא להתיר איכא איסורא נמנואר ר״ס
 שנדו ופוד הלא מסתמא מקיף ליה פלמא דהא חששו שימות נשנ׳ ואס נן אס לא ימות נכנת וימות נמיצאי
 שנס נמצא כחיקן נשנס לצורך חול א״ו דלס׳יד דהתו׳ מיירי כננר מת (ולט״ד רתחו׳ ודמו והביו איסור
 פקיקה פס איסור מדדה ומדיר׳ הותרה משוס מצוה . ע״נ צ״ל דהמדיד׳ היחה .אהר מיתה שאז הוצרכו צטפ־ח
 לצורך מת או הוצרנולחלץ אנל קודם מיתה ל'ל משוש מצוה מ״ל) וקושי׳ החוספית מני ל להוכיח מהאי פינדא
 ומוספי אהל מוחו ולא נר״א דיצמא מיידי לאחר שננר מת והותר לצורך מצוה . ונפי ז אי ש רנרי מ״א:יון
 דלס״ר והתו׳ דע״ נ מיידי נאחר מיסה ואפייה כיון דהוי שם ציוך מציה רהא מה״ט הותרה מרירה והיינו
 לצורך נהנים שיכנסו לנהיכ להתפלל או לנה״מ ללמוד וכדומה הותר תוס׳ אהל ונס איסור מתקן כ״ש להמשקנא
 דאחיא נרננן דסוספו׳ אהל מיתר אפיילרנר הרבות וא״כ לאחר מיתה ליכא נ״א משוס מתקן דה'ל להתיר נמקים
 מצום וכיח דשם נתאי פונרא הי' לצורך מצוה איך א״ל דמ״ש רכ״י ותוס׳ קידם בימוח העת הוא רוק׳ רע״:
 אפי׳ לאחר מיתה מותר במקוס מציה וע׳כ נ״ל טוטת רש׳ י ותוס׳ כמ״ש מ״א אסי׳ז (יניהו ממסקנת החיס׳ לא
 סוקר סוס׳ אהל מבוס מציה לד א מימ איסור מסקן וראי לא סמיר ממרידה דברי נמקוס מציה) ונ״ז כתב
 מ״א לב״ד הר״י הנוי דהשינ זה מחקן אנל מ״א מסיים דאין נזה משוס מתקן : ונא הוי מחקן כי׳ עכביו נא
 מיסות דברי י.ר״י הלוי מסברא דאיסר אסד מיתה ומהיר קודם מיתה דמאי איסור מחקן יב ייחר לאחר
 מיסה מקורס מיס׳ דהא נס לאחר מיתה הכניס שתיו נסוט נטמאו ואין מועיל אלא להבא וכה״נ פ׳: לא
 סשינ מתקן דהא היתר קידם מיתה אעינ שיהיה תיקון לעתיד ולהבא : ימ״כ קורס נוי ר״נ מס כמרייס
 סדי הלוי מלשון וש״י ומיס׳ שכ׳ קודש שימי׳ המת אין הטונה דלאחר מיחה ה־ה אסור אצא אורחא
 רמילתא נקטו רמסתמא תקנו על צד היותר טוב דהיינו קורס מיתה שלא יטמא כוש דנו: ופשיטא לרש׳ י ט׳
 דיל דלעא נשון קורם שימות שכתב רש״י וסוסי הוא ודוקא ולאחר מיתה אסור וצא מכוש מתקן נמ״ב הדיי
 סלוי שכנר נמנ מ״א דא ן זה סיקון אלא משוס איסור מחיצה דקי״ל נר״ש כט״ו דאין איסור נמיויצ׳ כ״א
 פסיצה סמתרת אננ הנעשה לצטעיח מותר וא״כ לאחר מיתה ה.י כמו מחיצה המחרת מבא״כ קודש מיחה
 ראיס נקרא ממיצי המסרס דהא פריק לינא ממ ופז״כ חיא דל׳ימ רל׳ינ רזה נוונח רב״י רהא בס פקק
 סלו! כספיח וחלון סוא מן הצד ודעת רש״י דמן הצד לינא איכור מחיצה ואהל אפי׳ נעבה להחיר (ואולם
 הסוס׳ דף קנ״ה פ״נ דיה הכל מודים נאמת הקשו מזה פל פירב״י ונכינית רש' י נאמת נ׳ נ הא רפקקו
ה נ׳ מ מח נה המחרת דא־ני  מנאור נטפיס דהמאיר היה למעלה נננ) : ינל שק למנוע הטומאה רברי ר״ל ה
 מסיי סוס דנר והיינו אס נא לפשוס מחיצה גמורה נ״ש דלא הוי רק תישי אהל . (ס״ק נ) ולר״סנ׳
 ה׳׳פ נסי׳ ש״ס סעיף יו״ד דנדף קנ׳׳ז תניא קנה כהתקינו להיות נופנ כי ס״: נת״ק רבע•:! שיתי׳ קבור
 •מלוי נפסח רכנ״ג אומר מחוקן (ר״ל שהכינו ותזמינו) אע׳׳פ; שאינו קבור וא״ר יוחנן הלכה נרשנ״צ ופריך
 וסמנן נל כיסוי הבל־ס שיש להם נית אםיזה ניטלין נשנה'ואייר יוחנן והוא כ׳כ חיות:;י כליהן ונקנה
 מכיס הש״ס דעינ לרבנ״נ לא נפי שיהיה ס״נ פל'ו יא! פסק ר״י נרכבינ ומשני די ס״ל ;רש:'נ
 מורא רנינ קשירה אנל בהא לא ס״ל טוחיה דלא נעי תיית;:י ונזה פלינ רש י ורית ורש״י ס״: רתורת
 כלי ו״ל סיסי׳ ראוי לבס משמיש אסר כנין להפך נו זיתים או לפצוע אנוז־ס ור״ח פ ׳ בתיקני ועשה נו
 ««שס והכינו לכך פ״ב הרי דהשיס הכוה דק קנה עם ניסוי ה:ל־ם ולדני יוחנן דנעינן ננישיי הנכים תודת


