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אחרוןבנטרם
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טמונהשהיאוכגון,ר"פכוףמשנהומגידם"הרמבדעתוכן,]כאןו"והטגז"רנ'כיא"רמ

גוונאבכהאי"'כודכוזאההיאשפירשןי"הרשהביאיונהרבינוהרבמדבריולאפוקי.ןלמעלה
שפיראתיובהא)"'א"שי'בכיע"ושווטור'ש"וראן'התוככפירושבהדיאל"כאלא,ולאיכור

הטמנהליהדהוהג"אעגדולהתוךקטנהבדרהעיכהמיניום'מבעודלהטמיןן'שנוהגמה
()'ו"שב'כיעיין]'ממש

שהכריעח"כח"שי'כיע"בשמבוארדבהדיאמשום,י'כאןא"המנשכתבמההעתקתיולא
גביעלבמיחםדאף,1"כל"בכשםעייןשםעצמוא"המגשכתבכמולכירהדמידלאלהקל
כדברינמינ7טינןז"בכוהתםהכאמייריגוונאדבכהאיבהעליוןורוטבתבשילשישמיחם

:ק"ודוגנן"רנ'בכישנתבארבמהעיין,המילל

,כמממן1השאןם.רנולנארשהארןרנמ"לפב.מהר1.כלברש;.ביטה.נ.קררה:ל.צכנראהא ב
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אחריןלקינטרםם'ינ'צ
,ג"ומקכ"סקא"קוא .רנח'סיסוףם
וראה.י"ססוףרנו,וסיי"מסוףרנג'סיכדלעילג והנהה"דיאותבביאוריםא"פיכהלכהשבת

.בפוסקים .א"ססוףד

.ג"מקא"קורנז'סילעילוראה.בסופוה וגם,מלמעלהטמונהשהיאמדוברשכאןכלומרו

,ומתמעטהולךהקדרהשחוםמשוםמותראז רפז

ה"דא,מחא"ורשכ,ומקשוה"ד(א,כב)ד" כדידקומקומאאפומאכוזאכהנחת:הכל)ל"א

מכרהמיחםחםשתוספתאסוד..,עמיהםלהטמץ אשנס.הכלהשיסיףדכוג"עכמסמקליהוהוהבו

(ואילך,משמעוכןה"ד)רנט'לסיב"מהדוראה ,הבלמוסיףשלדיןלזהשאיןסובריונהרבינושגם

א"קורנז,סילעילוראה.בשבתאלאאסרלאולכן
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,הבלהמוסיףדברשנקראת)טבריהשבחמי,ג"מיג סיכדלעיל

,ג"ככהאסיו(גק"ססוף.א"קורנו' ישהאשגביעלעומדתהתחתונההקדרהשאםיד

,שיהוידיןלה מקא"וקוו"סכסו

,י"



קנגרנטשבתהלכות

אבל)כללכליתורתעליהםואיןבשבתהמותרתשמיששאראוקדרותבהםלהטמין
רביוןלטלטלםמותר"לעולםבהםלהטמיןברעתושגמרדהיינוילהטמנהיחרםאם

ראוייםשהןמאחר,כליתורתעליהםישהרילכךיחרםוהואלהטמנהראויםשהם
.להםהמיוחדלתשמיש

כלחשוביןין~הגישאיןלטלטלןימותרלכךיחדןשלאפ"אעצמרבגיניטמןאםאבל
שנתנוין~הגיאבללהטמנהןהןעומדותהמתםמןאחתפעםבהםוכשמטמין"כך

שממן(אלאתשמיששוםבהןלהשתמש"'עליהןמקפיר(א)והוא)'לםחורהלאוצר
:לעולםלכךיהרםכןאםאלאנשנתלטלטלםאמורמקרהררךבהן

אחרוןקונמרם

דרתם,"עליושיץפידדבעינןכיכהכרוןמחמתממוץצהזהללמודאיןלכאורהנרטקפיד(א)
]להפתללהחזירןעתידדודאיכיון,להטמנהייחדןלאאםהכאאבל,עליוכליתורת

ואם,שםעייןמוכיןגבי"ן"וריי"ברשבהדיאכדמשמע,עליהםכליתורתאיןשוב)י"כדפרש
מיידיכ11בץפידאכרחךרעל,(בגמראעיין)עלייהוילמיזגאמץפידאינואםדאףלומרישכן

,לטלטלםאכורלכתורהאלאלכךעומדיםשאינםכיוןמץוםמכל,"ח"ש'מכימרמייתיאי"המג
הוהכןלאראם)בעלמאלישיבהעליהםמץפידיםאיןשבודאישאף,ןאבניםשלדבך[נ]כמו
נדחהף"שלהרי]'משנההמגידכתבולמה"'לאבנים'חריותביןבהכילפלוגילהפוכץיםלהו
,(י'ח"ש'בכיי"הבש"כמ,נאחרבעניןנןחילץ]'ם"ולהרמב)'החריותמדיןלגמריהאבניםדין

."'ח"ש'כיא"ומני"ובמשנההמגידש"כמ,להכיץיימידלאמשוםלטלטלןאכורהכיואפילו
אכוריןדגיזיןן'ו"בבפרץדכתבן"ורי"רשנגדם"הרמבעלכמךא"דהמגלומרתימציאםואף

מהןכליתורתפקעלאקפידתודמשוםליהדכביראמכלל,כיםתמרוןמהמתמוקצהמשום
לדידןלהפתץהדיןהואכןואם,ץפידתומחמתשאכוריםרל,עלייהולמיזגאראויןוהןהואיל
אףכלימתורתביטלםלכחורהשהץצםדכיון,ם"הרמבמודהדבהפתץ,אינוזה.]בהןכשטמן

'כלתירתעליהןשיש)ג"משח"מלקמןוראהט.שם'"רשמשמעיתג מהמת.שםע"ומנמור,שם."ר2ד

ז-י"ימנ.(עליהםיישבתיתמעך1"שראי ראשועלאימכתיעלכשהמחםשמיעיל,מנופץבצמר)"מלקמןה"יכ.ב"מקא-מ.הדן'ה"דא"רע,ני-ישה

,(מקרה-דק.ונים'יצמ"מ-יראה,נ"ומנג"משח ,שםע"ושוטור.שםבגאנא.רב,אגשםךרייתאי,מאןה"דא,מח."רש1

שה"מלקמןוראה.אק"סא"קווראה,מקדא-תיא.שםע"ושיתיר,מועב,מםרבאז ר,זמיסיףפידש"ראח

לאיצרכשהכניסןאףלעולםליהדישהצריךג"מסוף'לפ)אמרה"ר(ב,כב)שםן" הם1"ר'"ב.('האתירוץ

.טמןכשלאנו'והי.-מקפייאיני,שםלביש,."רשבדעת"

אחריףלקינטייםם.ציינ
העוזרבאכןחילקוכן,ד-ג"משח'סיכדלקמןא סילקמןה"וכ.וק"סרבהובאליה

,ג"ססוףשח' להקצותןומושיכיןשעורכיןגדולהכערכהב

.(הפתקה"דא,נשמתי"הש)לסחורה ,רבינאה"דשםג

.מוכין.ה"רא,מחד ,כעאה"ד(א,כב)שםה

.(למונאה"דשםי"רש)עליהןלהיסבו סקז
כשמקפידדוקאהיינודירןכנידוןשגם)ד" .(עליהם

.ד"סשמולקמן,א"ססוףח ה"דכ,קבהי"רש)לבניןומוקצותסדורותאבניםט

,ב"מנשםדלקמן,(נדבך יוםמבעודעליהםשחשבבעלמאבמחשבהדסגיי

.ג"ושנסניףשםכדלקמן,עליהםלישב דלאיא
.נ"ושב"סנשםכדלקמן,במחשבהסגי ,א"הכה"פכיב

.בהלכותיוהשמיטוולכןיג .שםיד

.משנההמגידסו .(שםכדלקמן)להכיקיימילאשאבניםמשוםטז
,חיותה"דיז סיה

א"המעלקשהב"וא.ב"סנשםלקמן,מק" כשמקפידדוקאההיינו,דק"סכאןשכתב

.עליהם ,ב"הייט

רוקאמייריבהםשטמןמהמהנידלאדהאכ ,עליהםכשמקפיד



רנטשבתמלכותקנד

]'עושההואכיצרבשבתהקררהמהםליכולובאלטלטלושאמורברברכשטמןב

אחרוןקנטרם

האיכזרשאין,"]דשרגינהואליבנידהוהמידי,אחרתשמישכןגםבהםלהשתמשמלפידשאין
ראין,כיכהכרוןמחמתמוקצהמשום(ולא),]]בכידורםכלימתורתדביטלםמשוםאלאבהם
כמבוארנ]מינייהודחשיביאבניםשלמנדבךשכןבמכל,למעלהעליהםלישבלהקפידדרך

כליתורתדליכאמשוםו"לל"בכשםעצמוא"המיפירשדבהדיאועוד.י]ז"יפרץבמלחמות

א"המגוכן.כללעליהםמקפידאינואםאףלכחורהשהרוצםלגיזיןהדיןהואכןואם,עלייהו
.כלל7פידאהזכירלאח"ומג"כקח"שבכימןעצמו

אבל,לכאןעניןאינוולכאורה,ה"ככח"ש,מכיראיהלהביא1]א"המג]]נתחכםשלכןאלא
עליהםחשבאם"]עלייהולמיזגאחזודלאד7השלדעורותשמתא"רמשכתבלמהכוונתו
למיזגאאפילוראוייןאינןשהרי,עליהםכליתורתשאיןפ"אע,לטלטלםמותריוםמבעוד
ואפילו,ראוייןאינןואלו,ן]עלייהולמיזגאראוייןאבללכחורהשהרוצםמגיזיךוגרועין,עלייהו
באבניםדגםאזיללשיטתיהשםא"דרמלומרתימציאםואף.בעלמאמחשבהבהומהניהכי כבירא

הואכןאםיחודדבעינןאבניםגביליהדכבירא"יי"להבאבל,מחשבהידמהניליה
.;1כאןי"הבשכתבכמומעשהבהםעשהבהםשטמןכיוןבגיזיןגםמקיםמכל,]לגיזיןיהדין
כהתגידליהכבירא(ק"ודושםעיין)ב"מא"מ7"כח"ש'שבכי,אזיללשיטתיהא"והמנ
כןואם,ייחודבלאבאבניםגםימועיל(ק"ודו]ישםי"כבדלא)מעשההוהדהכידוריימשנה
אלא)7"1ד1בפניםייח"ש'כיעיין,'כועושההואכיצד7תנייןואמאיבגיזיןיחודצריךלמה

והשתא)(שםה"במסעידהביאולכן,ע"מהשואלא,עצמומרבדידאיהלהביאא"המגדצהשלא

אלא,(יןק"ודובהםבטמןמיירילאדהתםמשום,לפידהזכירלא"יח"ש'דבכידאשפיראתי דהכאלומרצריךכרחךעל
.כיכחכרוןמחמתמוקצהליהוהוהעלייהוד7פידשאני

לאהדאמעשהמקוםמכל,תזובמעשהסגינמיט"כהסיוןמהמתדמוקצהלומרתימציאםואף
מהנילאגרידא"תדמחשבה.כיכדחכרוןממוקצהולאפוקיכליתורתלאעיולאתרתיעבדא

גוונאובכדאי,להכילייחודהאויחיהלאובוודאיעלייהודקפדידכיון,כיסחסיוןמחמתלמוקצה
עייןנ"מעשהדבעינןה"בהגז"כי"ש'כיבהדיאמשמעוכן.]תח"ש'סיעייןמחשבהמהניאלא
נמיאי.הקצאהשלמעשהבהואתעבידדלאמשום,]תאומןשללנכריםדמיולאתלא"במנשם

,א"תע"ישטור.מיעד,מטמשנהיב

אחצןלקונטרהם.צי1נ
כשטמןשגם,ב"מ(כאן)וכדלקמן.א"סוע,מטלו ,מוקציםהגינויןנשארו

דהוייוםמבעודסדרםשמועיל)ב"מנשםלקמןלז כשטמןהכאמהנילאכ"אומדוע.(גדולמעשה

,יופמבעודבהם בסלת

נחנן:סתםשכתב,מחק"וסגק"סשםא" .לאוצר
שהכניסןצמרכגיזי)ג"מסוףשםלקמןוראהלט לתטמישויחדוחזרר"אאלא"(קפירולאלאוצר

.בהםטמןכשלאוהיינו,"לעולם שהטמיןמהכאןמהנילאכ"אומדול,דקפידאףמ

,יוםמבעוד מועילבהםלטמוןשחשבשמה,לומרואיןמא

לתורתמועילכפועלשטמןומהכיסלחסרון .'כו.גרידאדמחשבה,כלי
(כמוסגר)ד"סשםש"מוראה.ג"סנשםלקמןמב .כיסחסרוןמחמתכמוקצהמועלתשמחשכה
.כ"סיסוףשי,סילקמןכ"יכמג סקמד

.ה" שםבברייתאכמבואר,בהםמועלתשמחשבהמה

,ט"מנשח'סילקמןהובא.כ"רע.,מט

,לטלטלםאסור1הג"עזהשסידרםלבניםכא ממשםכדלקמן

,ג"ושח" לקמןגםוראה,שםלקמן,ו"סקלשםא"מראהכב

.ב"סקסוףא"קותצט,סי .עליהןלישבמקפאיןאיןזאתובגלבג
הביאב"סנשםולקמן)'האבתירוץ(א,מט)כד שאיןמפני,מהירושלמישםשמובא'הבהטעם

,(עליהןלישבנוחין .נ"ושאק"סרמס,סילעילגם1"עדכה
,ד"סקכאןבו סלקמןכחלקוהובאבז

.ח"סנסוףשח" .(שםלקמן)קוטנןמחמתכת
,א,מחבגמראכמבוארכס לגמריהשמיטכ"סנשםלקמןורבנו.א"מכשםל

.חק"סא"קותצה"סלקמןוראה.זודעה ,שםלקמןרבנופסקוכן,חריזתדיהשםלא

,במחשבהסגידלאלב סודלג

.ואותןש"ומה" .א"הנפניהלד
.לאבניםסידורמועילשלא,אריותה"דלה



קנהרנםשבתהלכות

ואףנ'ומםירו(ב)המגולהבמקצתאוחומההממנהמקצתומגולההקררהכיסויאם
הכיסוישאיןלפיהאסורלדברבסיםנעשהאינועליומונחתהמוקצהשההממנה

מתחתשנתגלוהקררהרופניבראשיואוחוי'לקררהאלאלההממנהכללמשמש
יכולאםכללמגולההכיםויאיןואם,מההממנהןכולההקררהאתומוציאהכיםוי
ואףמותרה~הרימהקררהולהסירון'ולהגביהוהכיםויבתוך(נ)סכיןאוכושטלתחוב

אחרוןקונמרם

באהקפידתוונמצאת,לפדילאדאינשירובאדאינהוהביתבעלאבלד7פידהואדאיהומשום
המגידש"כמ,בעלמאמחשבהי"עכ"גנפקעתהיאלכך,למוכרהעליהשחשבמחשבתוי"ע

טמןלאכשעדיין,לכחורהלהומקצידאינשידרובאהכןשאיןמה,ץ'גיבוריםוהשלטיתןמשנה
דכיון,ליחודיאורחייהולעניןשאני")בנכרים,)דמודהלומרצריךדפליגןתן"לרואף.בהם

לכך,עליהםמלאידשהאומןאלא,הביתבעלשלכמולתשמישליחודיראויותעצמםשמצד
נ)הואשכןדבלליהדסבידא,דאודחיהבמידיאלאפליזולא,])בחזיותכמומחשבתוי"ענפקע

,בידועודוכןאםאלאלביתולהחזירודאכורמילהשלכביןגביהאחרוניםשכתבוממהומיהו)
דעתוהיתהשמאתמולאף,")ירוחםורבינון"הרמבבשםכןשכתבז)א"של'כיא"מנעיין

דהתם,בעלמאמחשבהמהנילאכיכהכרוןמחמתמוקצהרגבימידימוכחלא,לביתולהחזירו
:(ח"כ7יח"שכימןא"ומנ"י"בעיין.כלוםבולהשתמשעליוחשבלא

פ"ואע'כולומרדהיינון)הוכיף")וכאןי)הטורלשוןלקצרשדרכוע"השכוונתזהונרומסירו(ב)
אלא,המוקצהמעליולנערכדיצדועלהביכוישיטהדוקאתימאדלאל"ר,'כועליהשהם

כשוכחדינובכילנעשהדלאכלדהא,בדיןוכן.בהלןאיכפתלאעליהשהםפ"ואעבידונוטלו
כמבוארעליוועודןמטלטלןלמקומובצריךגוונאכהאידכל,ולהיתרלאיכורבכיכנעשהכאילואו

,ץתנידמילתאאורחא,נופלותוהן]"במשנהומיש.כלללנערצדיךואין""ה"זכ"ג"כט"ש'בכי
שננער7איהקדרהשכביבותדאהטמנהמשמעז"ז"יפרץה"וברזנ"המשנהבפירושם"ברמבעיין ע

לןקיימאוהכי.בביכויבלועהשהקדרה"תן"רופירושפירושולפיהקדרהמעלהביכוינטילתי" המנלדעת
:ג"צעי"כאןו"הטשכתבומה.ה"הרזלפירושכןשכתבן"ן"מהרשהעתיץ'טל"בכא"

ופוכ7יםן"בגמראבהדיאמשמעוכן.""גיבוריםבשלטיבהדיאהואכןביהניסויבתוך(ג)

.ה"מקא-מטז,הק"סא"מ.ע"ושוטוךיג דשםי-רשיד

,בג)הגבורים'שלט.גאיתב"הד"תז-גיא'פמקיזא"מ.א"ססיףע"שוגםוראה,נוטלה" םלקמןח"וכ,ו"מק

,ג"מקא"קיוראה.ד".םשיא"םוכשלקמן,(מוצא.ד"'םשעב" ."מתגה"ד(ב,כב)שםן"ר,שםבמשנהכחכמיםטד

אחריןלקינטייםם.ציינ
ד"סיתצה'סילקמןגםוראה,א"הכה"פכמז וקו

,חק"סשםא" ,(באותב,כב)ר"פמז

.הכא:ל"אוצמת פמט

ת"שועלדפליג,ונשאלה"ד(א,כג)ד" שדרכםשכרכרל"יס,תשנו'סיא"חא"רשכ

ל"וקיי,כשכתבהםלהשתמשכשחשבסגילייחד ,ג"סנשםכדלקמןכוותיה

שחשבמהמהנילאכיסחסרוןמחמתשבמוקצהנ ,בשבתלהשתמש

.ונסרים:ל"אוצנא וכ,נסעיףשםדלקמןנב
.שםן"ברג" כל,עלייהודקפיךבנסריםמועלתשמחשבתוכיוןגג

.מקפידואינוליחודידאזדחיהבמידישמועלתשכן ,סכישםלקמןגםוראה.ה"סקנד

.ן"הרמבבשם(א,יד)ב"חאנתיבנח דשח'סינו

לענין)ץ"הרשכשלכנוכתבה"

,(מועלתהמחשכהשאין,פתילה .רעאכללוההוראההפוסקיםכלליראהנו
,א"ססוףנח כיסוישנוטללומרדהיינו:הטורלשדעלנט

עליהשהםפ"אע.עליהכליהידהשישהלדדה .להןכסיסנעשיתדלאלןאיכפתלא
.ה"ססוףשםולקמןס ,ו"טסוףשםולקמןמא

.א"מע,מטסב הגזותויפלוהקדרהפישלהבגדיטולואמרוסג

.מותרוהואהצדמןטלטולהואזהשעליו ,(ב,מז)בהמאורסד

.אוה"דא,נא,כתםמה .וכןה"ד(ב,כג)שטלו
,ב"סקמז ריאמפסקי,(א"סוע,כג)סח

.גאותב"הד"פז" ,א,קכגתדאיבןאלעזרבי.סט



רנםשבתתלכותקנו

כמומלמולואינוהואהצרמןשמלמולכלוםבכךאיןהכיהויי"עההממנהשממלמל
:"'א"שי'בסישיתבאר

אחרוןקונמרם

בבושהתבןלנערדאכורבהדיאומשמע.בתבןשטמנה"]פגהגבי]א"שי'כיכוףע"ושווטור
בדבראובלנהידחפנוחד,שראשנ]וכרכר=בושליהלמהכןלאראם,בידיםהפגהוליטול
וכן.אתרדברי"עהואשיטלטלםלאאבל,מאליהןננערותוהןז]7תנידדו7אודאיאלא,אתר

וכן."ו"תמ'בכיבהדיאמשמעוכן.ן]צואהגבי"]ו"טפרץכוףן"ורף"בריבהדיאמשמע
ומה.ת"בכקא"המנשהביאן]'התוככוונתכןגםוזהו.ב"כקא"שי'ובלי"שםו"הטכתב

מתצמצםהמוקצההיההקדרההחזרתדותךי"עאםלאפוקיהיינו,ואילךאילך~שכתבו
"בתוכפותיבהדיאהואוכן.הקדרהידיעלבידיםהואשירתי7נובלאמאליולצדדיםומתרתק

,י~א"פכמשנהומגידן~רביצהב"פן"ובר"~י"פכוףז~א"ורשבד"הראבבשםנ~ן"ור]~ש"ורא
ומה.רביצהב"פן"הרלדעתט"יוכבודמשוםאלאלהשרינןלאאתרדברידיעל"~דטלטול
ומלשון,'ה"פכם"הרמבמלשוןבהדיאמשמעוכן.ג"צען~ת"כ7ית"ש,כיז"הטשכתב

שאיאלאשמטלטלהואהמותרודברשכתבהלכהלפכך]'א"שי'כי'"בבשהובא"'ן"הר
מבוארנ'ז"פיה"וברז,'כוהצדמןבטלטולהמוקצהעמויטלטלכןאםאלאלטלטלולואפשר

מןמטלטלואינו,האכוודברהואטלטולועיקרכאןאבל,שם,'עיהיתרשלהצדמןדהיינו

עלדלייתה,אריכתאכיראלונעשהשההיתר,ההיתרידיעלכדרכומטלטלואלאהיתרשלהצד

.י'א"תרנ'בלילקיתהשמהאתרדברידי
לאבןבכיכנעשיתלאשהתביתשמביוןלפי,"'להגביהשמותרהתביתפישעללאבןדמיולא
כללמשמשתואינההמותרדבישהיאבלבדהאותהמטלטלוהוא,עצמהבפניחשובההיאכןאם

נוטלאפיקיישומגמיא)מאליומיטלטלהואאלאהאבןאתמטלטלתאינההיאוגם,ן'להאיכור
"]שם'דת1כשכתבוכמולתינ71צדיךיאיןמשוםאלאגעגועיםמצריכיםדלא,מידיקשיאלא

.ר.םלקמןנםיאה,.ר.'םית
אחריקלקינטורםם.ינ.צ

.ן"ורש"רא'לתוס.מתייחספה .ז"תוכתבה"ד(א,יב)פו
וכן:וסייםא"הרשבדבריאתשהביא)נ"הפז

,(נוהגיו ,וטלטול:ל"אוצפת

.סכיןי"עהמוקציםהקליפותלהעבירשמותרפט סילקמןגםוראה

.ס"סשח' לאהאסורדברלטלטלצריךהיהאם)ד"היצ

.(המותרדברבאותויטלטלנו ד(ב,כ)צא

,וקשיאה" ,טלטולה"דצב

,(ב,מז)בהמטרצג וראה.(במוסגר)י"משםלקמןגםוראה.ז"סצד

,45,עא"ח(ו"יוית)ת"יגד,קמג'סייוסףוכרון טשט,סילקמן.ב,קמבמשנהצח
.ו" בשבילאלאהאבןבשבילמטלטלהאינושהריצו

כדלקמןאסורהאבןבשבילמטלטלואם,החבית סישיא'סי

כממואראריכתאיראמצדוהיינו,ד" ס.לקמןוראה.כאן

.ס"סשח" שםהמשנהדבריאתשהעמידוב"סוע,קמאצו

לושישבתינוק"בידווהאבןבנואתאדםנוטל" עלגעגועין

.אביי שט,סילקמןגםוראה.ונישדניהוה"רא,קמבצת

,ד"סישםולקמןע ה"דשםי"רש)צרכהכלמשלהשלאתאנהעא

.(פגה שבתי"רש-(לטוויהבושמשתמשין)פלךעב

,כושה"דכ,קבב ראה)חדוראשולאריגהבושמשתמשיןעץעג

.(כהרה"דא,פבי"רש ,(שםף"הרילגירסת)א,קכגעד

.אוקימנא'גמה"ד)(ב,מה)עה .רעישלגרףמשוםלא.אםלכבדהשאסורעז
,ג"מיתמד,סיגםוראה.ז"ססוףולקמןג"מעז סעת

,וק" אתמזיזהשהקדרהזהשבאופן,הכלה"דב,נעט

,הצדמןטלטולאינוהמוקצה והס'התוספ

ואילךאילךלטלטלצריךדהכא:א" אסורהקטנהה11האףוהרי)להטמיןכשרוצה

.(במוקצה בשבתאסורהשהכיבוד)והאידנאה"דא,צהפא

,(ממקומועפרשמזיזמשום פפב

.ג'סיסוףי" .והאידנאה"ד(א,.ל)שםפג
מותרשהכיבוד)גשערמועדבית.הקדשעבודתפד אסור1השללאומשמע,רעישלגרףמשום

.(המוקצהלכבד



קנזרנםשבתהלכות

גםאםאבלמוקצהואינון'עליוכליתורתשישקררהבבימויאמוריםדבריםבמהב
מההממנתכךכל]מגוליםהקררהרופנימקצתאםהמוקצהדברהואהבימוי
משםומוציאההקררהומגביהשםאוחזה~הרי"]ביריושםלאחוזשיכולערהמוקצה
המוקצההבימוימעליהשיפולערמנערהכ"ואחמאליהמעליהנופלתוההממנה
משמשיםהםוההממנהשהבימוילפיולההממנהלהכימויבמיםנעשיתלאשהקררה
:]]להןמשמשתהקררהואיןלחממהלהקררה

ררךעלהקררהמשםוהוציאלמלמלםשאמורמוכיןמלאהבקופההמומןך
לההיכולהגימאנתקלקלהשלאזמן%שנתבארת

~
נתקלקלהאםאגללשמתירה

ואינו,]הקררההחרתי"עהמוקציןהמוכיןשממלמללפי,]להחזירהאמורהגומא
והואהכימויי"עמאליהמימלמלתשההממנהן]הכימויי"עההממנהלמלמולרומה
בלבדוהכימוילמלמללואפשרשאיאלאבלבדהכימוילמילמולאלאמחכויןאינו

אחרוןקונמרם

כןאסלמתןבכיסנעשיתלאשהמטהשמביון,למקומותשצריךשבמטהמתגביוכן.(ק"ודו
ידיעלהמתאתכמטלטלחשובואינו,בלבדהאותהמטלטלוהואעצמהבפניחשובההיא

היתהלומשמשתהיתהשאם,להמתכלוםמשמשתואינהעצמהבפניחשובהשהיאכיוןהמטה
דברי"עטלטולזההריההטמנהלטלטלמשמשיםהקדרהאושהבוש,כאןכ"משא.לובכיס

."7דיריהאריכתאכיראנעשהשההיתר,היתרשלהצדמןולאכדרכואחר
כעיןהוי,הכיחלמיתרדליכאן7נ"להרלמטהכשצריך]גופותי"עהקשבטלטולכ"משא

למקומובצריךדשריהיתרשלהצדמןלטלטולממשודמי,כדרכושלאאחרדברי"עטלטול
דמילא,הכדבלאומשום,ידכלאחרשהואגופוידיעלטלטולגבין"ערשכיףלכך~,ן"לער

כמו,ולכאןלכאןשמפנהוברגלובאוצרשביללעשותשרינמיטעמאומהאי.הצדמןלטלטול
כלאחרדהוימשום,דיח"ש'סירישא"ובמנזןבמלחמותשםועיין"7ח"פיברישן"הרשכתב

מצינוממשגוונאוכהאי.לטלטלהואדרךשבידואחרדברי"עאבל.בכךטלטולדרךראיןיד
אפילוכדרכושכשוךמיקרישבידואחרדברי"עושכשוךדנגיעה"7ד"קכ'סיד"ביונסךביין
רבורגלי"עאבל,בעלמאטלטוללעניןשכןוכל,עלמאלכוליבהנאהואוכרניסוךלענין

מהנאההתםשייממטההמיטלטללמתממשדדייאורוקידאוריקהיכיוכן.שם7ןהמתירים

:בכךשכשוךדרךדאין'7עלמאלכולי

.כח'עשצו'חיב"ומשו,לז'עג"חתירה'דברקיבתן.מז,א"מף)םן-שו,מטל.ה"דא,מטי"שיט "משםליצעכםמ"מ.ה"סע"ישומור,א"מיע,נאברייתא3

.198'עץ'אדה'פמק,י ,בשעץבג.זה'הרה"דשם."רש3א

יראה.ג"מ.ע"ישוטור.בג'וגמא"מוע,תםתשנהנדא"ת.יכןה"רשם1"ר.יהאה"ד(בכי)שםה-ח3ב מק
,פוהערה.א"'פכהלכהשבת,בק"ס.לדרתהלהשט"ם.לקמן.ראהאבל.ב"מקא"קיגםוראה,מ" לאבבמשנעשהשהחביתת'החבפ"שעאבן'גבז"ם

"
,שםע"ושיסיר.ב,נאבארציבה ,שאמירה"דשםי"רשנווראה.ו"םשםכמבוארהחביתלבימויהאבןהניחאםאף

.ב"מסוףלעילנו"םיסף'זכרון,ב"מקקיב"םש"בדה.ה"מקלדורתהלה

.רבנןתנוה"דקה,ג"ושט"סשיא'סיכדלקמןצט רזראהק
בכניסתונרגלושניללועושה:אמרה"דקו.ם"סקא"מ.ם,פגא"כשב.(ב,מז)ה" .וביציאתואליהצריךואיןהואיל;ושם,א"סשםלקמן

.ו"מטשםלקמןגםוראה,"הילוכודרך"1"סקקו,קרקעג"עלהטילואלאצריךאיןעצמושכל חהלכותחקריראהקא
ע"שווראה,לידינוהגיעלאר"נשועזה,סיקת,א4'עג" "סטשיא'סילקמן,א,קמאמשנהקב

,א"מישם,י שםא"רפ,דרךאםוכןה"דשםי"בבהובאוקטשלההיתרל"סולא,וקשיאה"ד(כ,כ)שםקג

,אופריםוישכשם.ג"מקא"קורעו,סיכדלקמן,גופוי"עטלטול .ם"הרפםעודכתבה"דשםי"בראהקי,שבפסהלקשצריךשהריקד



רנטשבתהלכותקנח

הקררהי"עבידיםההממנהממלמלהואכאןאבלעמומימלמלתההממנהתהאשלא
אבלח]הקדרהמושבמקוםהגומאלהרחיבכדיואילךאלךההממנהלמלקשצריך

ואיןהגומאתתקלקללאאםכךאחרלהחוירהדעתעלהקדרהלהוציאיכוללכתחלה
:ן]תתקלקלאםאףלהחוירהיבאשמאחוששין

שיהאכדי]לעולמן"לכךןשייחדםצריךהכירחןמביבולבניםאבניםנותנים"ה
התנורפיבהםשמותמיםלהמקההעומדיםעציםוכןבשבתלמלמלםמותר

לוחשוביםאינןלכךייחדןשלאמן~כלשהרילעולםלכךשייחדםצריך)בשבתי
אותןמקיםמכל.לכךייומיהדןשמצניעןלאאסלמלמלםאמירולפיכךומשליכן
מיוחדיםהםהמתםשמןבפירושחוד"צריךאיןהכירהגביעלהמונחיםהאבנים
:"1לתשמיש

לצדדשאמור"באבניםלשבתחמיןלהממיןאמורשבתבערבלהיותשחלמזביוםן

אםכילהממיןבמהלואיןאםמקוםומכל"לבניןןשדומהמפנימןן"ביואבנים באבנימן

ואינועראיבניןאלאקבועבניןכאןשאיןמפס"נהםלהממיןלהותרש,(י)" מופריםתמדבריאלאאמור
להממיןלואפשרשאיכיון]גורותלאשבתכבודומשום" :)אחרתבענין

לסתורמותרבמיסאותוושורקיםבדףפיוומותמיןלשבתהחמיןבושמניחיםתנורז
ואמור"תלקרקעמחוברשהתנורפ"ואעתהחמיןלהוציאכדיבשבתמתימהאותה
כשמותראלאאיסוראיןהתורהומןהואילמקוםמכל,תלקרקעהמחוברבניןלמתור

שלדלהוהלמהורשלאשמרוהואשחכמיםאלאפהחוכיטמוהרלאאבלהנמןגיף

אחרוןקונטרס

,רביםבלשוןהמתירודעתיחידבלשוןהאוסרדעתכתב"'"ע"השנדלהתיריש(ד)

שבתדלכבוד,ועוד.משהיובדרכיפסלוכן)'"כרביםהלכהורביםדיחיד]'"לאשמעינן
:ץ"ב"רס"סד"יוך"שעיין,טי"רביםבמיזםאיחידבדרבנןממכינןטו"גוונאכהאי

,ח"מקא"מ.הכלה"דשם'תוס3ת טין.ב,נ'הגמיכפירהןב"נוע,מםבמשנהכחכמם3ט

.שםע"ושי ,רה-הק:מגיההשלחן.בקינטרםל

,ב"חן-וצושוךלא וראה.שםע"שו.הסירברעתיאותןש"ימה"די"בלב

,נ"מנשח"םלקמן ,ז"מק,א-מלג

,שםישועמורלד .שםא'טלה

,י"מע"שי,ן"ריבבשםנו'.םהלקט'שבללו
.שםהלקט'שבל,מועב,לבניצהלי ,שםע"שו.שםהלקט'שבללת

,."מקא"מראהלט

.וסעיףקיא ,ערסכללוההוראההפוסקיםכלליראהקים

,ג"ושא,טמרכותקיג .כק"סקיד

בשםשם~-שו,ן.מ.בנר"הבישיםשםהלקםשנלימ ,תמורמזשםתאני.(ד"מקא"קוראה)רים.מתדש

,ב"מקמצהרני".שני"מאגור מלקמןגםוראוה.שםהלקטשב4,שםביצהמא

ב.ש" _י"םם

רמא"מלקמןגםוראה.שםא"מ,שםולקט'שבלודווה

.מקיאא"קי זהן'איתריםלים'שתבששםלקמןיראה,שםא"ממג

,שבתצורך ,שכברנומודאינוד

ד.ש"ם.ע"שוגם.וראה.ז"כע"זי .ט"שסיףשםלקמן.'"ם

בשםתלהרמזשםמרדכי,מה"םהרשןתרימתמה _אביגרירה"ה

,ג"ושז"מישיר"םלקמןראהסו

.ג"מירע,סילעילראהקטו .צטכללוההוראההפוסקיםכלליראהקטו
,גאותוהיתראיסורהנהגתקיצורקיז



קנטרנטשבתהלכות

היהשלאמן~לאינהלקיוםשםנעשהכשהדלתאלאגורוולא"לקרקעהמחוברבנין
'והרבשבתלמתרומנתעלבדעתו

~
נעשיתשלאהתנורשריקתאבלכמותרנראהה

."תעליהגורולאלמחרולמותרהשעהלפיהחוםלשמוראלאלקיוםכלל
'"עאפשראםוכן'נכר'"עאפשראםשראל''"עאותהיסתורשלאמחמירימתןויש
.)נוהגיםוכןקצתשינוי'"עגדולמתור'אפשראיואםגדול'"עלמותרהאיןקמן
מפני")שראל''"עלפותחואמורלוחשותגחליםבתנורשישידועאםמקוםומכל

רישיהפסיקמקוםמכללהבעירמחכויןשאינוואף])הגחליםומבעירבונכנסשהרוח
'לנכראמירהאימירביאיןרישיהפמיקשכלמיהרם'נכרי"עאבל"היאימיתילא
.")ג"רנ'בסישנתבארכמו
'"עלסותמואמורלוחשותגחליםבתוכווישבדףהתנורולמתוםלחווררוצהאםוכן

מאילויותרהגחליםומבעירלמפיחודומהקמןמדקדרךמפיחשהרוחמפני"שראל' פתוחהתנורהיה

מוהמושאינוכללמותמומותרלישראלואף")מותר'נכר'"עאבל" מפיחשהרוחשכןכלפתוחמעםמניחאםאבלפתוחהרבהשיניחובלבדלגמרכן

:ןואמור

ידועכ"אאלאבשבתולסותמולחוורהיתראין"ן(לוחשות)גחליםבואיןאפלוח ]בבירורן

נתבשלולאשמאלהסתפקישאםאבלצרכןכלהקדרותנתבשלושכבר
מפני'נכר'"עאפילוהתנורלמתוםאמורנ"להממנתןממוךבלילהכגוןצרכןכלעדיין
'"עעשהאםמקוםומכל"התבשילןאמורבדיעבדואפילוי"בישולםלמהרשגורם
היה[התנור](התבשל)מותםהיהלאאםשאףמאחרבדיעבדלהתירש''נכר

.האיסורמןכךכלנהנהשאינונמצא,צרכוןכלמתבשלכ"גהתבשיל
קודםאפילושבתקבלתאחרהתנורלמתום'לנכרלזמרשלאלדהרמזבולכתחלה

:ן"("לקמןןעין)מותרניהדיןשמןפ"ואעצרכןכלעדייןנתבשלולאהקררותאםחשכה

:אלוטדינותטנהגלפיבקצרהוחטטנהשהייההלנות

שוםעושיםאנוואיןמגולותהתנורבתוךהקדרותמניחיםשאנו"עכשיוהיברבלל
]הממנהריןולאשהייהדיןרקלהםאיןכןאםפיהןועלדופנותיהןמביבהממנה

א,להריבין'ערשייבשם,עח"מב"חזרותאזךטז .ושבקרקעה"דד.ש'שי."בבהובא,ובעיה"ד

לקמןגםיראה.שםכי-מהגםוראה,שםזרועאורטח .ט"מיסיףשד'.מ

."םא"רמ.שםהדשןתרומת,מ"מל-תהרישייתסט ,שםא-רתנ

.אבלה"רבגערהיהטמנהשהיה'הללקמןגםראהגא גםוראה.מקיאא-ת.נט'סיהזנןתמותתמשמעותגב

.ד"םרעו"םלקמן םיכדלקמן,שםא"מראהגג

.נ"ועא"סשלז" ת"שוראהגד

'הלא"מ.ז"םמיףע"ושישםחי .שםלקמן.נקצרהיהלומנהשהיה

.נ"הנ'"מסיףגה םאבוך,שםל-תהרינו

א"מ.שםע"שוכיטמעית.שנר" _שם

.שםא"מ.האומריםבדעתשםהדשןתרומתגז

,שםע"שו.שםאגור.שםמהרכלנח .שםאגיר.שםמהרכלנט

_שםא-ח'ס עולתפיו

.ה"מקבת~ ,מאיתם'ביאורפיהכהלכהשבתראהסיב
.ילהעירה"ררלר%עכהלכהשבתראהסע רתסיד

.ץ'םא- מא"רמשייתה,ס

.מקרבא"מ,קב" ס

_שםא-חו- א-מ.שכישיאשהה"דמציהנרפרקשבת'מסה-שלז'ס יראה.שם

,מאהרנג"מל'לע מסיח

.ג"מרמא" .הטמאמדיניארודפלפולאתראכמהנוראעייןפוט

,בקצרהיהטמנהה'שההלא"מא לע.שםא"מב

,'"מסוףרם"מ.'"םרנג"מל'



רנמשבתהלכותקם

התנורשאיןפ"אעלהשהותןמותריוםמבעודדרוכאיבןכמאכלנתבשלואםולפיכר
.מותרי1ההריממשלדשכהכמוךבקדרהדינותנואםובשרקמוםנולאגרוף
הנצלהובצלייונמיכן"קטניותונמיםנאפימןנין,מנישליםבין"נצקנסיניאגל

במיססודובתנורשבתקודםדרוכאיבןכמאכלשיהיווצריךדימועילאיןבשפוד

.]"נכרי"עאםכילפוחדואיןלודשותגדליםבוישואםעניןבכל"'מותרהכל
הקדרהואםנכרתאםכימתוכוהקדרהישראלימוללאהקדרהכביבהגדליםואם

הלילהשלצורךבקדרותהדיןוהוא)נכרתי"עאפשראיאםמותרהגדליםעלעומדת
אותןיכמהשלאשישררק,"הגחליםמעלנשנתלימלןיניאהגמליםעלהעמידןאם

.(עוממותטהןאפילוהגדליםעלכשמעמידןמלמעלהבבגדים
~'בתוכווהאשכברשהוכקהתנוראצלצרכוכלשנתבשלדםתבשיללכמוךומותר

אדרדבראולבינהליחןצריךהתנורעלאבל"'התנורשכביבהלב1ב1עלואפילו
הידשאיןפ"אעבתוכולודשותגדליםוישן'כברשהוכקהתנורעלהקדרהחדת

להסיקושרוצהפ"אע"להקלננהגועדייןכק,הכשלאאבלמלמעלהנעליושםכולדת
.מיד
נכריי"עאםכי"אצלונלכמוךאפילואמורשהוכקקודםאפילוצונןתבשילאבל
,נכריני"עאפילואכורשהוכקלאדראבלגביונזעל.אפילמיתרואושהוכקננקודם
,לאכולנמהלושאיןקמןאודולהלצורךאםכי

עלאףלגמרינצמנןלאעדייןואםנןכדםדינוקרהואאפילורומבבושאיןותבשיל

.לגמרידםהואכאלולהקלנינהגורומבבושישפי
אפילומותרבוכולדתשהידעדלהתרמםיכולשאיןבמקוםהתנוראצלכוסךואם

אםואףשמןכולדתהידשאיןאףהמפכיקדברצריךהתנורעלאבללגמרינןנצמנן
."1המפכיקדברצריךן"הקכלילתוךהדיןוהואלגמרידםהתבשיל

שבתנואה.מ.פ1פ1ףה.פשםל'לע.שםא.מג .ים-פוהערותמ.פכהלכה

.שםל'לע.שםא.מד .שםא.מראהה

.א..פרם'.פל.לע1 מלשלז

.1.פפוףריר" פוףרב"בפוכןשםנראה.נ.'פפוףרנר'.פל.;לח

ר.פרנר"פנראה.היןרקנת''נ'מנםשהצפיףה.פ .מ;הערהה.פכהלכהשבתנראה.ה.1פ

.1.1פמר.'פרנר,'פלטלט
.א.פרנר"פלעיל.שםא"מי ב.'פרנו"פ.(שהיהלענין)שםלעיל.שםא.מיא

.(רטמנהלענין) מיב

.1.פרנת"פליל.שםא" פל'לן.שםא.מיג

.'.פפוףרנ" בגהתלשלהטהר:גטם,א.'פשםלעל.שםא"מיד

.(לוטר'אפאם)נענן'שלאונםהנהליםהתה'שלא ..ודוא.מראהסו
מ.מ.ב'ק.כלדודתהלהויאה.'.סרם"בלילטז
רכת'בא"מבושםכ.פינ"פלכל.שםא.מיאהיז מ.ש.,להקל.היאש1נהכפביא1המנהנ.שפים

לקל.ר'לההמ.לה1שמבכ.כצורךשםשאיןבנקום גב1.פכשם

.ההצרףביתתנצר' אםאף:נטםכ.פרנ"סלקלנםוראה.שםא.מיח

.השרמןהתכרברפןהנעהתבשלנוף שםלעיל.שםא.מיט
.1.פכפל .שםלקלנ

.שםלשל.שםא.מנא מכצ

שיה"פלקמןנםנראה.1.פכשםלשל.שםא" .מ.פפל
,רקת'במביאושם.ה.פכשםלקל.שםא.מבג ומפ

נפטבעלכלמ.1מהראשונהכפבראוהמנהג:ם" .כךכל'צ1ךשםשאיןנמקכםלעצמוהמיר'

.שםא.מנד פלעילוראהנח

.ברקברלעניןה.פכפוףרננ" .ב.פכשכה"פלקמןנםנראה.שםא.מנו
,בישוללענין1הינ1.ה.'פרננ"פלשל.שםא.מנו רמצראבל

וראה.שםכמבזארשצנהנם'רהזרה'נ' .ם'א1ר'בבקקה'עמכהלכהשבת

.מ.סך'ש"סלקמן.שםא"מנח פלעיל.שםא.מנט

.1.פכרננ"
.1.פכפוףרננ"פ.1מ1תרה.רלעילנםואד.שםא.מי .א.'פקא.ק1שםלשלוראה.שםא.מלא



קמארם-רנטשבתהלכות

ביןלגמריונצמנןרומבבושישכתבשילדינם)משקיןימיניוכן]כחמןופירות
.להיתרביןיילאיסור
עםקנקןליתןאמוראבל"התנורןכאצלדינהבתנורהקבועהקדרה'גנעלוליתן
קודםאפילוההיאלקדרההמיםליתןואמור"ההיאשבקדרההמיםלתוךמשקין
נכרינתנםאםבשבתמהמיםליהנותומותר"נכריתידיעלאםכיהתנוריישהומק
בכדישבתמוצאיעדמהםליהנותאמורישראלנתנםאםאבלהתנורםשהומקקודם

ליהנותאמורהתנורשהומקאחרלחשכהממוךשבתבערבנתנםואפילושיעשות

."שיעשותנכדישבתלמוצאיעדמהם
כולהאםבגדיםבשאראווכמתותבכרים(חם)תבשילעםקדרהבשבתלכרוךואמור
:)תשםלכורכומותראחרתלקדרההתבשילפינהואם]תבהםממונה

:יהטמנהה.שההלכיתציר.קק.מל

:מעיפים'הובושבתהבנמתדיררמן

איואםהשבתכבודמפניבחמיןשבתבערבלכתחלה]גופוכל"לרחוץמצוהא
גמורהיחובה11רחיצהאיןמקוםומכלבחמין)ורגליוידיופניוירחץלואפשר

,הראשלחוףומצוה"עליהנענשאינומקימהושאינושכרעליהמקבלהמקימהאלא
.שבתערבבכליהצפרניםולגלח
ומצוהמנוולןכשהואלשבתיכנסשלא"לגלחןמצוהגדולותראשושערותהיוואם
לכבודשעושהניכרשיהאכדילכןקודםולאממששבתבערבלגלחהמובחרמן

מהשכל'הביוםיגלחשבתצרכימורחמחמתשבתבערבפנאילואיןואם'השבת
."'כבודובשבילשעושהניכרשיראכדילקרבלוישהשבתליוםהגילוחלקרבשאפשר
חששמפני]'שבתבערבחלאפילוחודשבראשלהסתפרשלאמקומותבקצתונוהגין
החמירייהורהרבינוהזהירכןכייגמכנה

.ד"םרנד"מללל,שםא"מלב .שםא"מלג

.מכירח.ש"מלקמןגםראהלד לעיראה,שםא"מראהלה

."מטרנד"וםמקראקראל' ן'דלזהנויןם'הגחלעלבילטוז-רוך-הקשאםבמימגר

.צט'עו"חירואה)ב"העי,וצעפםמ"מיראה,כיבה ,שםא"מלד

'מיירישם,י"מטרנד'.םל'לעגםיראה,שםא"מלז ,להשכהממוךאפילו

.א"'סקכקראט"כ"רע"מלשללח ,שםלעיל,שםא"מלט

.וצעדםמ"מיראה.ד"מכרנג'.מלעילראהמ םלעיל,שםא"ממא
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