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"'בחמיןלרחוץאמורהמרחץבתוראבללמרחץחוץכשרוחץאמוריםדבריםבמהילמרה
אחתבבתגופוכלאבלמ"יומערבשהוחמובחמין)'וכא]'בלבדורגליוידיופניואפילו
.7'מ".ימערב.חמ.שהנחמץלהשתצףלי.אפאמיר
-לצוקהוחמואפילו,מן"ביושהוחמובחמיןלמרחץחווןאפילוגופוכללרחוץאמורוכן

.~'אמוראבראבררוחצואלאאחתבבתגופוכלרוחץאינוואפילון"שתיה
שהוחמובחמיןאפילואחתבבתגופוכללרחוץמותריוםבכללרחצושדרךתינוקאבל
מ"ביולהחםאמוראבלן'עליוגורולאתינוקשלצרכושהואדכיוןשתיהלצורך"'מ"ביו

כןאםאלאהגדולשלגופוכלרחיצתבשביללהחםשאמורכמו]בלבדרחיצתובשביל
מיםלהוסיףלומותרדאונפשאוכלכליהדחת-לצוקאושתיהלצורךמחמםהוא

כמו]]האשאצלהקדרהשיתןקודםשיוסיףהוא."]הקמןרחיצתבשבילבקדרה
פעמיםבחולשאףהוהבנמןועכשיו1הדיןפרמיכלשםע11ן)]ג"תקבמימןשנתבאר

בחמיןגופוכל7]לרחוץאמורמ"ביואףימיםשלושהאושניםהתינוקאתרוחציםשאין
אברךאבררוחצואפילומ"ביושהוחמו

רחיצתבשבילרביםמיםלהחםאמורהתורהדמןאומרים.,]1הכלעלחולקיוישאבל
פניובהםשרוחץהמיםעםאחדבכליביחדהמיםכלמחמםהואכןאםאלא)הגוףכל
נפשכלצורךאינההגוףכלשרחיצתלפי("]ג"תקבמישנתבארדרךעל.,]ורגליוידיו
אלאאכילהשלצורךהמלאכהאפילוהתורההתירהולאבלבדומפונקיםלמעונגיםאלא
מ"ביולעשותהאמורלמעונגיםאלאצורךבהאיןאםאבלנפשכל-צוקבהישכןאם
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גדולהקורשאיןפ"אעהקורמחמתנקרשיםיהיולאכולרוצהשהואהשמניםשהמאכלים
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,ד"םסוףתקזמיע"שו,א,קלרשבת.א,בגגמראז" .ש"ומה"דשםשבתי"משעת ל'לעמבואר,ממשנפשאיכלצירךבאצוכנוידןמט

אףשאמור)ד"וםב"מתקיר"מלקמן,ב"מיתקז'.ם שע)ה"סלקמןוראה,(נפשלכלבצריכה

'"ערית'פשון' ו"ום(בהבערהאףיאמירהנפשלכלכה'צראינה.בשמים

ח"מתקי'.םלעיל:(מיעטתבהבערהרי'התמקיםשמכל) בכנו)

.(לאימירהטעמם'בשכיתב,נמיר'

.(ם.לגהלממוך)בעיא'אה"ר.שםן"ר.(א,נ)מלחמיתנ שםא"מ,(בשפוד)א"הרמבבשםאבגמקיבצתטה.ש

.ו"מק'תק"ובם,ט"מק ).מלחמיתראהנא

ברעתאיהה"ד(א,ב')יריןאג,ג' _י"רש

שבת,(מבעירוסופימכבהתחלתו)ב"מע,כבגמראנב להתם)שם

,ב')שםבביצההריףרמת.לג,('כיביכא' .,יב)שםכמלחמיתן"הרמבלפירוש,(א

ה"רשםן"יר(" ,ת.מלרןרמלאזהשמטעם)שםתקימיא"מ,בעיא.א ,חרדל

,(ה"ם'תק'.םל'לע,עץשלבנחלתלכבותושאמרי .(.ובודאה"ד)אק"סא"קויראה

,ד"םע"ושיתיר.אבגרבא_ב,כבשמואלגג פידם"רמבנד

,היי ,לעשןמהי.ה"רב,כב'"רשגה

ם'"ב.שםם"רמב.(לה'לאכרן'להכש:א,ב')ף"'רנד

~

ו

,(ותר'למתקן)'"מקא"מ."הם )מלחמותגז

,שם'"ב,א'בע'אה"דשםן"ר.(א,ב' _שםא"מ_שם'"בנח

.ג"וש1"םל'כדלענט

.י"מק'תק"מא"מ,"הםמוףח"ב.(ב,ב')מלחמיתשי
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מעםשל11שהנאהלפיגחלתןגביעלהפירותתצתבשמיםמינילפורכרי"ןעצים
התורההתירהולא]בלבדןומפונקיםלהמעונגיםאלאנפשלכלצריכהאינההבשמים
1"שנאמרנפשלכלצריךשהואלדבראלאנפיטאוכלממלאכותמלאכהשוםלעשות

:'וגונפשלכליאכלאשראך

אוהביתאתלגמרתכריבשמיםמינילפוראיןכברשהובערוגחליםגביעלואפילון

מועמתהבערהאפילוהתירולאכללאכילהצורךכאןשאיןרביון"ןהכליםאת
אכילהלצורךשלאאפילוהותרהשההבערהפ"ואע,ןהגדליםעלמתבעריםשהבשמים

""נפשלכלשוההוא1הוצורךמובןיוםצורךבהישכןאםאלאהותרהלאמקוםמכל
:שנתבארהכמו

הבושםמעםהפירותשיקלסוכריכשמחכויןאלאהיתראין(א)פירותלעשןואפילוז
"הבושמנירירשיקלמוכריפירותלעשןאמוראבללאכילהלמוכיםיותרויהיו

אחרוןקזנמרס

באוכליןשייךאםנפליגיורבהיהודהדרבפירש]מץובצתבשיטה"הנה.'כואלאהיתראין(א)
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