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שבתמקבלתשאינהבלבהאפילותחלההתניתאםאשהאותהואפילוברכול

לסמוךאיןהצורךבמקוםשלאאבלהצורךבמקום1ה,תנאילהמועיל11בהדלקה
שקבלתהאיסריםדעתלשכללמיעילתנאישאין'אימרימעשישלפי"ע.התנאעל

.שבתנרבהדלקתתלויהשבת
השבתקבלתתלויהובהןהמצוהעיקרשהןהשלחןשעלהנרותכשהדליקהה,וכל
לדבריבהןתלויהשבתקבלתאיןחדריםובשארבביתשמדלקתהנרותשאראבל

.השלחןשעלנרותשתדליקעדהמלאכותכלאחריהןלעשותלהומותרהכלט
שאיןהדיןעיקרעלומעמידיןכללמנהגשוםבואיןהמדליקבאישאבלבאשהה,וכל

ש-רא.'התוסבישיםמפהממיניותוהגהותצירמח

'הלמ"המלפירושים-רכב.ן'ק'מרלנמהפ"סי א-ישב.חנוכהנרה"רב,כנן-רכב.ג"היפידחנוכה

ירוחםמינו.ע'אא"חת"השי,דאמרהאה"דבבג ב'נת

.א-מ.יחיבא"חב' .שםע"שו.שםש"ראסיט

,52הערההלכיתצור'ק.ד"מקידידתהלהוראה,ימעיףע קיראה.י"מא-רםעא

יראה,4-41,הערותהלכיתצור' ב"העווראה.בברכהה'תלישבתשקבלתה"סלקמן

.111זךתתלה "מא-תעב

לחםבשםז"מךרבהאליה.ב-תבישיםט'י _אאותרב סיתשביץוראה,שםא"רמעג
.ד'' םץ"תשבעד

ערב(רנא'ט)ם'מנהג.שםפוזמי,ה" _שםא",רכ_שבת

.כ"נקא"מעה מץ"תשבעו

בשםבוכל.ודא'דרבינים.פמקבשםימודו'" .יצואניםמ"מיראה,שםא"מ.,הךץרדינו

,שםא"רמ,א'"מש"ער'הלזרועאזךעז

סיר.ח"מיב"פש"רא.חובהה"דב,כה'בתיםדת,ס םלעילגםיראה,ד"םא"ורמ

לקמן.ה"ססוףרמא" ג.ק'סיצביארץיראה,ד"'ים(לנטלהשהברכה)א".ם
ער'.םהשלחן.בר.כהק"מח"פמ"האירית,ה"בער .יצואניםמ"מ.כחק"ס

"םא"ח.צבאשןיראה,ם'להקדה"דב,כגי"רשהיא מ"מ.ב,ן'עא"חהלכית.חקר,ג"בשוהקיג

.ונים'וצ םן-ראןסיב

רם"מל'לעגםיראה.'"מקא-מ,שמב" .ה"ססיף

,כסזךתכוב"העוראהסיג ן-ר,רצגרמזטרזני_חניכה'הלג-בהסיד

ה"דבכי ,'"םע"ושיבמיה'האדעה.נן'ימדאמד
שינעת'מבהגהיתהיבא,ח"מץ"נתשבמ-מחךה"ס כ-מה_מופה

_שם' םהלקם'שבלסרו
הלכיתצור'קוראה.שםא"שי,נס" .דק"מ.טז"משלמהמשנהיראה,45הערה

ז"ארהפסקי.ם'ונ'וצמ"מיראה,ג"כהכתבה"די-בז'ס ,196זך

.55'עתשמדב"העי



קעהרמגשבתהלכות

להתנותמזבמקוםומכלברכובאמירתאלאנרותבהדלקתתלויהשבתקבלת
:"ללכתחלה

עוברלברךחייבים"האשהיואחדהאישאהדיחמי.שנתלשלנרהמדליקח
כדרךי]מ"יושלאושבתןשלנרלהדליקו"אקבה"אמי"בא]]לעשייתן
.,]לעשייתןעובר"]כופריםמדברימצותכלשארעלשמברכים
"לשבתיקיבלהתחלהתברךשאםשכובריןלפיי]ההדלקהאחרשמברכיםוהמנהג
אחתבברכהלחלקשלאכדיתחלהןמדליקיןמ"ביוואףלהדליקםאמורהותהא

עוברהברכהשתהאיכדי"כךןאחריפעטיםהדלקהקידםפעמיםאיתהלנרך
מיד]הנרןלפניידהשמשימהדהיינוהברכהאחרעדהאורמןנהניתאינהלעשייה

עוברנקראוזההאורמןונהניתידהמכירהואזהברכהגמראחרעדההדלקהאחר
:ינלעשייה

ההולכיםבחוריםכן

~
עליותולברךבחדרםשבתנרלהדליקצריכיםלביתםחוץמזד

כדיאכילהבלאאף,חובהןבשבתנרשהדלקתלפי"שמןאוכליםשאינםפ"אע
בכלומדליקאשתואצלשהואמיאבל"למעלהןש"כמואבןןןבעץיכשלשלא

לפיעליהםלברךצריךאיןלמעלהיןשנתבארכמובשבתשםשהולךהחדרים
בברכתנפמראינואשתואצלכשאינואבלאכילה7בביתבשבילומברכתשאשתו
.שמתארחבמקוםשםמיוחדחדרלוכשישאשתו
כ"גשםמשתמשהביתשבעלאלאלוישאםואפילו)שםמיוחדחדרלואיןואם

שישכיוןכללשםלהדליקצריךהאורחאין(שלונרשםלהדליקהביתהבעלוצריך
במהמ"מקהואשבתנרהדלקתמצותוגםשםשהואבמקוםביתשלוםלו

.(משלו)"בביתו7שבתנרשמדליקים
מדליקיםשאינןאלאשםמדליקיםאםאפילואו)בביתושידליקמילואיןאםאבל

מ"מיראה,ב.ק"סא"מ.ג"מח"ב.שםו"'מהרפט וצענ

.ג"מקומרוה"מקטז"משלמהמשנהוראה.ם' .ד"מכתקירמיילקמןראהצ

,ז"ממקנה"מל'לעז"עדוראה.שםא-מצא ק"ס-ש'.םהשלחן.ברוראה,א"מלקמןגםראהצב

,(ךם'העלכסיתפניהןעלהן.ךם.לשהמנהג)ים יראה
לאמרמנהגכאןשהשמט)578זךז"חמש"לקי .(הנרהדלקתבשעתבקשהתפלת

א"וקיא"'םלקמןוראה,שםא"ורמח"ובמהרריצג .גק"ס

.י"מע"שו.-רצ"םמוךמי,י"מתשביץצד .םמהרצלת"שוצה
,כאק"ומעק"סא"מ.קמר' ,ב,כהגמראצד

,שםא"מ.שם'ימרדכץ"שיב'תצו מעצח

"
.א .המלקצט

בק"סא"קייראה,(שםרבהאליהראה)שם,מרדכק סיהשלחןקציתוראה.הבעלשלשלוחהשהאשה

' .כב;נק"סעד

יבמו."םע"שי.(267'ע2"ר)קצם"מה"ראביקא שבםחקהבנר

,ם.ינ.וצמ"מחי.ג"כתרעו" .73הערההלכותקיצור

.ה"מקא-מ,ג"מח-ךעת בראבהיבא)ירושלמיעט

,ב'תש"וםקצט"מה"' מובמרדכי

.(אאותפיהמימניותיבהגהותרעי" ב.,כה'בתוםת"ר.היאה"פם"רמב,נאיןעמרםרבמדר

.ה"ס~-וצושוך,חיבהה"ד ,(שם)ירושלמיפ

.ד"מכד'תק"םלקמןה"יכ.שםע"שי .א"נ'תר'.םלקמןראהם'הכפורום'ילענין

.שםושנייעפירפא .ה"םא"רמ,רצגמריםמוךמיפב

שבת:(בישיבתס"י'כשחלמלבד)ד"חבולמנהגפג "חק"אגיראה,קרש

.שםג"בישיוהיבנממן,קבר'עי ,א'ק'עקל'חוב.תירהאירקיבץ

מנהגוברייה,ד"מכתקד"םלקמןה"יכ.שםע"שופד שלנרק.להדל"לברךד"חב
חשובית)"הזכרוןים' .(56זךם'המנוג'ם.122זךע"בשום'יבאור

יראה.ק'דל.יכשרמנוש"ימה"די-ך,שםם"רמבפה סיל.לעגם

לקמן.(הטעםנתבארושם)ז"ממקנה' ,ח"מתקכז'.מ,א"מ.חלב"מ.ח"'םשמי"מ

,נ"ישג"ממז'סיל'יכרלע.ב,מז.ם.פמחפך דפז

,כס"מ[נוויילי-תרךת"שי,שבמקיהלכותךן' .שק"מער"מהשלחן'ברוראה,מיהא"רמ

,ן.בנשרביניאהלבשםנס"םהלקט'שבלראהפח



רמגשבתהלכותקעו

כגוןבהדלקתםנפטראצלםשכשהיהבעניןהואאםאףבהדלקתםנפמראינומשלו
עכשיומקוםמכל]שלהם7בנרונפמרביתםבנימכללשנעשהשלחנםעלשממוך
במקוםשבתנרהדלקתמצותלקיםהואצריך(אלאבנרםנצמראינואצלםשאינו
הביתבעללושיקנהאושלוהבנרעמולהשתתףהביתלבעלפרומהשיתן'"עשהוא
דבריםבמה)חנוכהנרלענין71י"תרע'בסישיתבארכמובמתנהשלובנרחלק

ביתוכבנינעשההביתבעלשלחןעלממוךהואאםאבלמשלושםכשאוכלאמורים
שיתבארכמוכללעמולהשתתףצריךואינוהביתבעלשלבנרוויוצאהביתבעלשל

:,ש70מיוחדחדרלוכשאין1הוכל("ש70

ש'שלומנורהעלאחדכלומברכיםאחדהשלחןעלשאוכליןבשם'בעל'גאו'בי
מנרותמרובהאורהשםש'שכבר'לפלבמלהברכהכאןשישלזמרמפקפקין
שלוםבהש'בביתאורהשניתומפהמהשכלהמנהגשבין"מויש"הראשון7שהדליק

ברכו'לאדעתם'לפאפילומקוםומכל1וית7ןבכלאורהלהנאתתירה'ושמחהבית
.הרמה7יקניםלהשישאחתבמנורהשניס
משתמשואינושםאוכלשאינופ"אעלוהמפחדבחדרלברך'השנכול'הכל'ולדבר
אםלראשוןהמיוחדבחדרואפילו]למעלה7ישנתבארממעם"אכילה7יצורךשוםשם

השנייכלשם[נך]היהלאן,,ועךחדר7ינבאותואכילה'צרכשוםמשתמשהראשון
לאשהואפ"אע11הדלקהעלולברךהראשוןלושיקנהסמהאומשלושםלהדליק

:נרותיואצלכלוםשחמש'
יגיהראשןלחפיףצריכיתשהןטבילהבלילהניטיםמקצתניהגיתילשכךיזל

הנרותלהדליקלהןאפשרואי,המקוהיאצלהמרחץבביתיוםמבעודי'בחמין7
י"שנתבאר7כמוהנרותהדלקת'"עהשבתמקבלותשהןלפילשםלכתןקודם

להדליקלביתןלמבילהחפיפהביןלילךרוצותואינןכ7ין"אחבחמיןלרחוץואמורות
ביןשלהןנרותמדליקיןלכןחציצהבהםותהאבלכתןמנפם'שלאשמתיראותנרות

משתמשיהשמשהטבילהלביתממיךהיאאסנשיםשלהכנטתבביתלטבילהחפיפה
להשתמשכולה'עצמההיאאםשכןוכל"'7נרותיהלאוראכילה'מצרכדברשוםשם
עלולברךלהדליקכולה'אינהאבלאכילהלצורךבלילהבושתהנהדברשוםשם
תרצהאםאפילושבתבכלשםלהדליקןשדרךהכנמתלביתהמיוחדיםנרות

.י"מטכדלקמןקב ג

~

קצט"מה-ראהבשםתנו"מרישתרדמיהגהותג אירקובץוראה,(266זךעוף)
'עא''חואראל" _מס

א"משםיראה,נו'ד'לע'הגלאר"בשיעזה"מוזד מבחשיבהא"הרשבבשםמקיא

.הקמם" ק"מכאןשבתתימפת.המעמןבריששםא"מראהקח

.מטיייכדלקמן.ט' ,י"מטלקמןוראה.ז"םע"שו,ו'יבהגהותה"די-1קג
.הביתבעלשלחןעליסמוךיחד'מחדרלוט"כש ,76הערההלכותקציריראה

.הביתבעלשלחןעלממישםאינםאבלקו ת"בשוהיבא.(71'ע)זרעאורחיםרביטדרשותקח

רכהכי-מהעלם'הגבורבישילטיהיבא,גג'סימהרע שו.גאיתרעב

.ח"מע-

גםיראה.[שנוק-סא-מ,שםא-דת,שםל-תהריקט בר.ב".םלקמן

נדית'קינ,כבק"סיי"מהשלחן' .31הערהא"חקידמישבת

א,קלב)מצוהנרשבתממכתה-ל~בשם.שםא"מקי ,('"הבה"ד

.מידלקמןגםוראה,מאק-סא-תקיא מעקיב

.ם'יצענמ"מיראה,טף' א-תעיג

,ד"מיסיףלקמןה"וכ..ו-סקס]מ~ .ב-א"מקצט"מד"ו'ע"ושוטורראהקיד בבמבוארעטו

.ג"מקצט"מד"י' .ז"נ.לעילקטו

רמא"מלדורתהלהראה,א"סשכו"מכדלקמןקיז ק"מ

יראה.א'ק"מעי"מהשלחן'בר,ב'ק"ימ' ,ט"ומק.י"מקסו"משלמהמשנה

.ץ'מרחצ"מלקמןגםראהקיט



קעזרמגשבתהלכות

לאורןולהשתמשלהאירעשויםאינןהללושנרותלפילאורןאכילהצרכילהשתמש
.ן'בלבד7לכבודאלא
למבילהחפיפהביןתלךאו)]1ינרך7הנעלידליקמבילהשגלילמיגיתרמקוםומכל

אפשראיואםגוביותרשוהבביתהשתחוףאפשראםשכןוכלשםלהדליקלביתה
שבתמקבלתשאינהותתנה(ובהמבילהלביתלכתהקודםותברךתדליקאלהבכל

כשישתעשהוכן(]]שנתבארוכמוהצורךבמקוםמועיל1השתנאי"]711בהדלקה
אפשרואיהחמהשקיעתאחרעדשםותתאחרלשםלילךוצריכהשבתבערבחופה
,.שנרמקנלתשאינהותתנהותגרךתדליקאוי)לשםלכתהקידםשבתשתקבללה

שבתעליויקבלהבעלכןאםאלא1התנאילהתנותלהאיןמקוםומכל11בהדלקה
שצריכההדלקתהלאחרלאלתרמקבלתאינהשהיאדכיון)]להדלקתה7ממוךמיד

לאלתריקבללאהבעלגםאםכןאםלחופהבלכתהאובחפטתההרבהלשהות
ונמצאז]למעלה7שנתבארכמושבתלקבלתממוךולהדליקוולחוורהנרלכבותיצמרך

.(לבטלהשבירכה
אומשחשכהמהמבילהובבואהברכהבלאלכתהקודםלכתחלהלהדליקלהאיןאבל

דעתהאםוכןלאורןשתהנהקודםאוולברך,]הנרותילפנייריהתפרושמהחופה
ושתצוהלכתהקודםלהדליקשלא1העללסמוךלהאיןהשמשותבביןמהחופהלבא

אחרוןקונטרס

ש"כמ)מידשבתלקבלדצריךמשום,במתכויןזהתיקוןהשמיט]א"המיכדותתנה(כ) התוסת

ליכדדוקאלאומידעי"הששכתבומה,טןן,דגלצלותכדיששוההואד."ש"והא
מליחהןמשיעורכדמוכח,שעהמרביעהרבהפחותזהשיעורמקוםמכל,"לאלתראלאומיד
העולתולדעת.הרבהבחופהשוהההיא,וכא,"'גדולהלחתיכהאף'צלייהכשיעורשהוא
העולתש"כמ,הבעלשלשלוחואלאאינההאשהודאידהא,בפניםש"כמלומרצריך]'שבת
ועוד,הביתהבעלשהוארמיאה'דידעליהבביתשלוםהטלתדעיקר,בדיןוכן)'ג"בכשבת
בהדלקתהנפטרהואמידשבתמקבלהואאםכ"א,ז'לקמןש"מעייןביתובניבכללשהיא
חיובבהחייבתהיתהאםזובהדלקהנפטרתהיתהלאשהיאפ"אע,לבטלהבירכהלאוהיא

.~נה"תקפ'סיי"בעיין,לווהולךהשופרעלבמברךאשכחןממשגוונאדכהאי.עצמובפני

.1.פל.לעקבב"פלקמןראה,.,מק.פא.מ.ננ"פי,תהךית.,שקיט .פ.1..פרהצ
.55הערההלכותקיצור.קע"פ'צבארץראהקבו.ר.'פר.תק' קנ

,ומעץקבר,מקידת]ש.ולת~ ,ה"רכדלעלקבה.שםשפתנולתקנא

אחרוןלקונטרסציונים

,יאק"סב פחייםאודותראהג

ע"בשוהערות,כהק"סח" ,130'עז"אדמוה

.דרםה"רא,.כברכותך פברכותה

.ו"טוכדלעיל.ו'סיר"

.וגא

.כד'סיב"פ,ש"דא,ב,להשבת ,להדלקהסמוך:ו"ס.לעילוראה,דסעיףז

וההוראההפוסקיםכללי.ד"סקלדודתהלהראהת ,קכגכלל

,ו"ססט"סד"ביוכמבואר,דקותי"חששיעורוט

לפירוש,דצלי'כוכרותחמליח:ב,צזחוליןי ,מיליהניה"דא,קיבחולין.'שבתוסג"כה

,קסז'סיהדשןתרומתראהיא סיכ

,להתנותשהתיר,דק" ג"אענרותמדלקתראשה)א"בס:ל"אוציג

מבשלוחויותרבומצוההמצותבכלדאמרינן ציץוראה,ב"טח"בגםוראה.(שאנישבתשלנרות

בןשאולחדושי.מז,סיב"חי,כא,סיא"היאליעזר
.ו"מט.בסוףהמצוייןהלוי .הק"סא"יקוסוסעיףיל
י"אעפ)היילאלבטלהוכרכהרכינוש"ומה"דטו לעילגםוראה.(השניבתקיעתהואיצאשלץ

,פ"סירז'סי



רמגשבתתלכותקעת

אחרמידידיהפרישתידיעלהיאושתברך,]השמשותיבביןכשתבאלהדליקלנכרי
והןלהדליקוצונותברךשהאיךלפיברכתהאחרעדלאורןתהנהשלאהנכריהדלקת
1]הנכרי7ידיעלאולכןמקודםכברדולקות בביןומכרה(י)השמשותביןקודםהדליקהולאששכחהבדיעבד(נ)מקיםמכל.

אחרוןקנטרם

בעולתשהעתיץי'ברונאי"מהרכתשובתליהכביראלאניא"המגנרבדיעבדפקוסופנל(ג)

וכן)]ת"ץנ'בסיא"המגש"מלפיוהנה.ן'ם"ומאגש"מבעלבדיעבדשסומךלפי,"'שבת
אבלכ"אחיברךלאבירךולאעשייהץודםלברךכשראוידדוץא("]דברנותז"פבגמראהוא

יכולהרבהשהפכיךשאףל"יטעמאומהאי,כ"אחלברךיכולתתלהלברךאפשרהיהכשלא
הדיןהואכ"א,(א"נבדףש"עהכעודהגמראתרלרבינאוכמו)]]לדברישגבולדאיזהלברך
.כלוםבכךאיןכ"אתהרבהשהפכיץהאףכ"א)]המנהגלפיבחתלהלברךאפשרשאיכאן

.ז]א"רמש"כמהברכהלאחרעדהאורמןנהניתשאינה,לעשייתןעובררי,דמיל"ידהכאובפרט
,עליהלברךלישראלאיןהמצוהעושהדכשהנכרי]]ך"7'פיד"ביוו"הטש"ממלהץשותואין
נכריי"עלאאבלמשמעלברךצריךבישראלדץאמר(ב"ע[ב)"מדף)במנתותמשמעוכן

במצוהמיליהניל"די,(ש"עהכיץאילאדבמכץנאמאדתמוהן]שםמזוץץהזהבודברי)
המצודגמרההדלץהאיןהכאאבל,י]כליםוטבילתמילהכגוןמצותהגמרהיאהנכרישעשיית

לברךרוצהמשולם'רהיהלאטעמאדמהאי,ה"בהג"]במרדכיכמבואר,לאורהההנאהאלא
דמברכיםלדידןאףכ"א,ש"ע'כולהשתמשמידבהשרואיןהכאדשאניי"רעליווהשיבעליה
מצותמשיריגרעדלא,לברךיכולולכןלישראלהיאזווהנאה,מידבהשנהנהמשוםאלאאינו
ואף,ן]ברכהבלאהמצוהעיץרץייםשכברפ"אעהלולבנענועכגון,עליהןלברךריכול

עלשמברךנכריי"עאפילוכוכהלעושהממשודמי.המצוהעיקרדוהוהכאמודושםהתולקין
ומהאי,המצוהאינהבלבדהשהעשיהמשום,לעשותולאלישבמברךדהתםאלא,ישיבתה
שגמרלפי,ההדלץהעללברךיכולכאןאבל,יהעשייהבשעתכלוםמברךאינוכ"גטעמא

ל"ר,'כובהשרואין"יי"רש"כמ,כללמעשהמתוירואינוההדלץהאתרמאליונמשךהמצוה
בהרואיןמץוםמכלעניןבכלמברכיןשהריתשמישלשוםזוברגעעכשיוצריךשאיןאף לשמש

לפיוכן.]י'כואיןלבילההראויוכללכשירצהלהשתמשיכולכןידישעלכלומר,'כו
אתךמאליהנמשכתזוהנאה,,בתשךילישבביתובנישמצטעריםןיז"וך)יז"רשש"מ

חיואף,נמשכהשממנההדלץהעלאלאממשבהשאיןעליהלברךאפשרואי,ההדלץה
כדידלוקאינואםלהדליקשצונונמיאי,יןדלוקנרשיהאוהכוונה,להדליץלברךיכולהדליץ

ת.~שבשםשבתלת~;.~כאותמפיגיםהנהותקנז.ב.םרפא"פכולכלקבו "מהר

.יאק"פ.א-מ,פד"ממברינא'

אחרןלקונטרהם.נ.צי
.יאק"ססוףטז יז

.כלללברך.דלא:פד'סי ,דק"סית

ל"סגמ"מהרבשםמנוישטאטש"מהרפסקיט ,(בואותמנהגיםבהגהותשהובא)

.1"סטשםולעיל,טזק"סכ .חזילאגבראמעיקראהתם:א,נאכא
שיוכלכללסבראאין:שםלעילראהאבלכב .עשיייתהאחרמידאלאלעולםעליהלברך

.שםג"בשוהבמצוייןוראה מכדלעילבג

,ח" ,ח"סולליל.הסעיףכך

.יזק"סכה גםיברךלאבנכריכשרשכשהוא,קב,סיד"יוכו

.עושהכשהישראל

,שםז"ובזושבגמראבז ,רצדרמזכת

,ב-יאק"סתרנא,סיא"מראהכס סידי7מןל

ט'"סלעילנםדאה.,א"סתדמא" .א"ס
.שם'שבמדדכלא .מעכבתבזלהלב

כ,אי.)נ"ש.ב,7דבמית' .(ד-נ,'סכדלקמן,שחמש'
..בזתשליםה"דב,כנלג .רבאאמדה"דשםלד
.סעדכדלעיל.לה דבדדאהלו

בשמעהעדית.ה"סיעדמלכיאל' העצב.7מ"סא"י'צבהד.1))'עאדמיהם

,כב,עשעא



קעםרמגשבתהלכות

ח]לאורן7שתהנהקודםהיאושתברךלהדליקלנכרילצוותלהלהתירישהשמשות

והתשמישההנאהאלאבלבדההדלקהאינהשבתנרהדלקתמצותשעיקרדכיון)
ולכן11למצוהוהכנההתחלההיאשההדלקהאלאהמצוהבןעיקרהיאלאורה
המצוהעיקרקודםלברךיכולההמצוהבתחלתבירכהולאששכחה111עליהמברכים
השלחןעלאחדםנראלאלהדליקתצוהלאמקוםומכל(לאורןשתהנהקורםדהיינו
"דלוקהנרכברשםישאםאףלהלהתיראפשראחדנראבל)המצוהעיקרשוהו

בביןשבותבושהתירוגדולכצורך1ההרי11בברכהמאדנוהרותשהנשיםשמאחר
:(]א7ן"רם'בסישנתבארכמוהשמשות

שנתבארכמוממאורותכ"גנהניתהיאשהרישבתנרעללברךכ"גיכולהסומאיב
בשלחןאוכלתאםאךהבעליברךפיקחבעללהישאםמקוםומכל)מ7י"ם'בםי

אלא11בהדלקהמצוהאיןאושהרילברךלהאיןוהדליקושבירכואחריםעםאחד
:]הנרםמאורכללשמחהאיןולהלמעלה17ישנתבארכמויתירהשמחהמשום

אחרוןקונטרס

"יש"וראיי'בתוכעיין)ציוויועיץרהיאזווהנאה,כ"גנהניםאנודלוףשהואועכשיוליהנות
.(תלהדליץמברךהכיאפילוועומדתבדלולהדכגידעתךדכלץאלמאידאףיןן"ור

המצוהעיץרהכאאבל,הרוחי"עהמצוהנגמרהדהתם,"ימברךשאינוהרוחלככהודמיולא
מתיריןהיולאכ"דאל,מברךשהישראללידיםהנותןלנכריממשודמי.הישראלבהנאתנעשית

לפיהואכןנ"וה,הישראלבגוףנעשיתשהמצוהמשוםוהטעם,]תא"כיט"ץנ'כיעייןלכתחלה
פ"אע,ידחפישטשהישראלהתםדשאניל"דיאלא.כןל"יי"רלפירושיאף.ן"ירי"פירש

הילכך.בעלמאכיועאפילומהניברכהדלעניןאפשר,ג"כח"שכ'כיעייןממשבואיןשמכייע

בדרכי'ח'כיעיין,הנרההדלץתעלאזלברךומסתברא,בדיעבדאלאזהעללכמוךאין משבז
:ק"ודו

מץיםומכלמדמכיים,]תא"המנמיירילנכדיבאמירהבודאי'נוהשמשותבביןוכונרה(ך)
בביןאייריכ"עב"וא,ש"עה"בהגט"כו"רע'בכילעייןהצריךוגם,כגיאחדבנר השמשותם

והא.ץ'העולםכלשוןנקראהואשכן,ולהדליקלברךהיינו,מלברךששכחהומיש.
ולכן)האיכולישכיחדלאמשום,ברכהבלאוהדליקהשכחהמאםבדיעבדדיןלפרשדשביץ

:(בפניםתיו,העתלא

.הם'ל;תבלש.מהרפפקל;בר;'ברך,לפמ)שםא.מקבת מנו

.ןאנתבפה'שערמהשערהביתברכתראהקיאבהנהותשהנבא,ל.פנם.מהרביטםשמאמ' .127'עז"אדמוהע"בשיהערות,(שםם'מנהג

.במעףוללבח"אוצביהר,ג"מקא"קייראה.אצר"םתתנכיקלט םא"ח

.טמעיףועלגם'ליא'מהלכותקיציר,יצעןמ"מ_קם" .יף'מעתלד.נט'ע

.ט"מקא-תוקלהבסוףלקמן)רביט(מכתב)ת"שויראה.שםא"מקל והיאשבתשלנריחלהדליקלנמריחציה:(הכרך

אחרוןלקונטרסציונים
להבאלהדליק:שםפרונאי"מהרת"שוראהמג,חופהה"דב,כהלז פלה

,לפרךאיןשובלהדליקרתקנווכיון'כומשמע,יה'סיב" ע"כשוהערות.שםמלכיאלדבריוראה,הק"סמך.אומרשאני,גסה"דשםלט

.135,עשם,עשםע"בשוהערות,שםמלכיאלדבריראהמ ססוףכחה,134

,יאק" רסא,סיוכדלעיל,שחשיכהעדכתבא"שבמאףמז,א,פזחוליןראהמא

.מצוהלצורךמותרשפזה,פ"מ.כ"משםולעילמב
.קכדכללוההוראההפוסקיםכלליראהמי



רמגשבתהלכותקפ

עשהאםמקוםומכלהלילהעדשידליקוארוכיםנרותלכתחלהלעשותמצוהיג
לאורןשאכל,י"שכיוןלבמלהברכהכאןאיןהלילהעדדולקיםשאינןקמניםנרות

שיתבארד"ועבחצרשאכלכגוןלאורןאכללאאםאבלח"שבחבמעודתמהןונהנה
שלאלביתבחורתומהןנהנההואשאןהלילהעדדולקותאינןאם"ן"ג"רע"בם

הואאםמקוםומכלת"לבמלהבירךהרי"י"ולילהאפילהבאישוןואבןבעץיכשל
שםדולקותהיולאאםלחשכהכמוךמקוםבאסהחושךקצתשםשהיהבענין

:"ת"איכורבנהאיןלאורןדברשוםמקוםבאותושםוהשתמש

שםלהדליקהינשאיהנשנתכלוסנומשתמשיןשאיןנמקים]נרההדליקאסיד
נרנמלכךואחר)נרתת

~
ידייצאלאבושמשתמשיםבמקוםוהניחוהדלוקה

בנרחובתו
~

אינובשבתבומשתמשיםשאיןבמקוםהיהשהדליקושבשעהדכיוןתז"ה
יכולאבללבמלהברכה11הריהדלקתועלברךואם]השבתיתלכבורשהודלקניכר
אכילהצרכישםמשתמשיםשאיןפ"אעבשבתבושמשתמשיןבמקוםולהדליקלברך
.אפילכ"אחשימחנוניןשמדילקשימהניביןלומיוהדשהואאושלוהדרהואאס

שבירךשהנררביון,אחריתנרכאןוידליקבשבתכליםבומשתמשיםשאיןבמקום
.תי"לבמלהברכהכאןאיןשבתבנרההחבבמקוםכאןמועמתשעהמונחהיהעליו
עלולאהשלחןעלכברשהןהנרותאותןעללברךליזהרישלכתחלהמקוםומכל
לפיהשלחןעלכ"אחלהניחןרוצהואשלו"""הביתשבתוךאותןאפילוהנרותשאר

עלהברכהשתהאוראויתן"לאורןשאוכליןהשלחןשעלהנרותהןהמצוהשעיקר

נרות'נ.א))"אהדנגרשמדימקוסומכלהמציהעיקרשהיאמ"כמקהמונהימאוהל
כנגד

~
.(")"ושמורכור

ובלבדמקומותבשארגםלכתחלהלברךיכולותאחדבביתרבותנשיםישאםאבל
הואאםאכילהצרכיבומשתמשיםשאיןפ"אע])"בשבתבושמשתמשיםמקוםשיהא
כןאםאלאשםלהדליקיכולהאינהלהמיוחדאינוואםלבעלהאולההמיוחדחדר

זנניהניתנעלאלאכלזםשםמשתמשיםאיןשהםפ"אעאכילה.צרםשםמשתמשים
:))"אכילהצרכישםמשתמשיםאחריםאפילואוביתו

יכולהאינההביתבעלשלחןעלכמוכה(")היאאםאבלמשלהכשאוכלתא"בד)מך

אחרוןקונמרם

חנוכהבנרדאפילו,ואחדאחדלכלנרצריכיםאינםביתודבליפשוטזהנרסמונה(ה)

.כבן:ל.צ,אקיר מל-מהרית"שומשמעיתקלו

יראה,מזק"מא-ת,ע" ,יק"מער"מהשלחן'בר
.ב'סלףקלח כדלעקלט

.כךעלשמברכיןט"מל.ולע,א"מל' ב"מע"שו.מה"מב"פשבתאגודהקם

ד'תק'סילקמןגםוראה.ז"מקיא"מ.שםל-תהריקמא מ,ו"ממ

הערההלכיתקיצייםוראה.מ"מכתקם" 91_

.'"מסוףא"רמ,רעג"ממןזמיקמב .בגק"מא-מממג

.196'אז"אדה'פמק,וציוניםמ"מראהלמד

"ממשלחן'ברוראה.שםא"במהיבא,'"מלדושקמה .כ"מק-ש

.ץ'מל'כדלע,בהדלקהשבתבל'קשלאבבעלקמן מגלמן

.51'עאחיי(ו"רות')ת"גד.ראה,שםא" _שםא"מקמת

.שםא"רמ,א".משבתערב'הלזרועאירעבט ,א"מוכדלעיל

ו

~

.נאק-סא-מנ ,מקיאא"וקוא"מכרלעילוחנא

.'"מל'לעגםוראה,ו"מקשבתולת~קבב "סוכדלעיל,א-מ.ק-סא-תקנג

בןשאול.חרישיראה.' ,עבדףהשמטותחנוךדברי-הליי



קפארמגשבתכלכות

כללחיבתאינהכןלאשאםלבעלהאולהמיוחסהחררכןאםאלאשםלברר
בעלשלביתובניבכללשהיאלפיכללעליהחלשבתנרחיובשאיןשםלהסליק
שליחאותהועושהלהסליקלהמצוההביתבעלאםואףי)ננרו7ונפטרתהנית

אחרוןקונמרם

זההידוראשכחןלאשבתובנר,ניכאפרכומימשוםהיינושמתןוהמהדרין,וביתואיש"אמנות

היאךבדברחיובהיהשאם)עצמומחמתבדברחיובשאינוכיוןעליולברךאיןכןאם,בגמרא
אלאנרותשתיחיובאשכחןולא,עצמהבפנינרצריכההיאהלא,אשתובהדלקתהבעלנפטר
הכידבלאובהדיאשםומשמע,עי"ושוהטורשכתבוכמוושמורזכורכנגדכןמכווניםשיש
בדברלהאריךואין,ג"כע"וש")ם"הרמבמלשוןמשמעוכן,ביתובנילכלאחדבנרכגי ולאהנראתהדליקוששנינו)])המשנהמלשוןלהדיאומבוארהפשוט

והגמרא(נ)נרותהדליקי בכךאין,ז)מחיובוהביתהבעלבזהשפוטרואף.(הפוכ7יםוכלב"עה"לודףב"עג"כדף

י)ב"תל'בכיש"ובמ,ש"ע"כ"כה"ת7פ'כישבתוהעולת")ב"תל'כייעקבהח7ש"כמ,כלום
.ן)שםע"ושווטור")ש"הראדעתכ"גהואשכן

שלאשגםשםע7ב'הח7ש"שמ.להיפךודאימשמע"!וטורש"דראדלישנאפשטא!ומיהו
שבעלשכיון,(]"שםש"כמשםע"השלדעתמוכרחשהואאף)דוחקהוא,נכוןאיןכולםיברכו
אינודהשני,ראיהאיןנ"מ"7'ומכי)ש"להראליהמנאלברךאפשראיולהםכברבירךהבית
לןאיכפתדהתםועוד.בכללהואוגםהצבורכללעלהמוטלתהמצוהגומראלאהראשוןפוטר

ש"כמז"תמימהדכתיבמשוםהראשוןלקריאתמצטרפתואינהלפניהמבדךשאינו'הבבקריאת בירושלמין

אלא.הברכהשישמעוזהחיובמלבולהמציא(ק"ודולןאיכפתלאבעלמאאבל," ש"כמלכולםיברךשאחדהיאשמצוהמשוםהיינולכולםמברךשאחדכפשוטומוונתוודאי

בתוכפתאנמיואיתא,לכולםמברךאחדהכיבוי"דמתניתיןודומיא,ן"ג"רי'כיכוףא"המנ
עםברבמשוםחיובשהוא,לכולםמברךאחדמאורגביבתוכפתאן"ה"פדכוףודומיא,"ןר"פ
וכן.מילות'בבאפילוכןשכתב"]ו"בכללש"הראבתשובתבהדיאמשמעוכן.]בגמראש"כמ
ש"הדאמדעתמבוארזהולפינ]ג"רי"בלמישועיין.שחיטותגבידחולין]]ו"פכוףכתב
צריכיםהםלכך)ערבותמדיןזובמצוהמצוויםדהםמשוםוהטעם,בברכהחייביםדהםוטור

.ם.כל'לגה.ונ.ם'ק.כנאקשנתתוכפת.,נוע'י"יזםא"מקנז
אחריקלקינטורםם.ציינ

,כ,כאברייתאמת תרעא,סיא"רמ,שםברייתא)אחדלכלנרמט

.(ס"ס ,א"סולעילנ

,(יחידלשון)נר:א"הה"פנא ,א,לדנב

.קבהכללוההוראההפוסקיםכלליראהגג אף,ד"סידלעילהמקומותבשארגםלהדליקנך

להןמיוחדיםשאינס ,יאק"סגה

,דק"סשםזוטאואליהנו ,ט"סבפניםשםלקמןפסקוכן.בק"סא"קוגז

.ט"סתקפה,וכסי .י"מא"פפסחיםגת
שהואכשעהאצלוביתומבנייעמיד:בסעיףנט סמךעלבמקומואישלסדוקויתפזרוממרך

,הביתבעלשבירךברכה ,הסעיףשכסוףחולקיםהישדעתמבארעתהס

ומיישב,כק"סא"קותלב'בסיש"ממוחוזר ,מכרכותהכיתכעלשלחןעלהסמוכותשגםהמנהג

אחדאחתמצוהשעושיןשעשרה:שמסייםמא .לכולםמברך
.כק"סא"קותלב,סיסב יתחילהעומדונשתתקכתורההקורא:א"ססג

.וכסוףכתחלהויברךהראשוןשהתחילממקום דאי:(אק"סשםו"ובטבטור)הטעםשםומבואר

ולאלפניהםנתברכוהראשונים,שפסקממקוםתימא .לפניהםולאלאחריהםנתברכוואחרוניםלאחריהם
,ח,יטתהליםסד .(זוהלכהמקורשמשם)נ"הה"פברכותמה
,ז-ו"טשםולעילסו ,א,מבברכותסו

,חהלכהסח .לגהלכהסט
רצח,סילקמן,ו"סשםוכדלעיל.א,נגברכותע ,כ"מ

,ד'סיא'ע יוע"ושוכטורהובא,ד,סיעב

,ג"מיט'סיד" ,מצותלשארמילות'בביןבזהלחלק,ז-ו"סעג



רמגשבתהלכותקפב

שםמשתמשאפילובשבתשםשמשתמשלפישםלהדליקב"חשהואמחיובולפומרו

אושהואכיוןמקוםמכלשםאוכליםביתובנימקצתאוהואאםואפילואכילהצרכי
כמושםלהרליקשחייבהחדריםלכל11בברכהונפמראחרבמקוםבירכואשתו

וכןן)17העלחולקיםויש,)7שםלברךיכולאינושלוחוגםכ"א")7למעלהשנתבאר
:(")אלוןבמרינותהמנהגנתפשמ

מבעורשבתשלערביתוהתפללהיחידקרםאםעדייןהקהלהתפללושלאפ"אעעוז
בפירושאומראםאפילון)מלאכה7בעשייתואמורהשבתקבלתעליוחליום
איןעדייןלקבלרוצהשאינו

~
:נתפלה7ןיוםשלעמינוכנרשהזכירכיוןכליסמיעילה

ואמורים"כרחם7ןבעלאחריהםנמשכיםהמיעומשבתעליהםקבלוהקהלרובאםיז
בפירושאומריםואפילו]שבתאקבלתאצלהכנמתבביתהיושלאפ"אעבמלאכה

:נ"ערין7שבתלקבלרוציםשאינם

אחרוןקונמרם

,בשחרבירךשכברוצונומברךשאינומ"7'כיברישכ"משא.וצונובמצותיולדשנואשרלברך
להשפעג"למכימןש"במעיין,ולריאהלריאהלכללברךתילנולבדהתורהכבודמשוםאלא
אחתבברכהנפטרהביתשהבעלואף,(האחתבברכתדיולריאתהגומרשהואוכיון,י]ז"וט
לידמה,בעשייתםחייביםשהםשעושיןמצותעללברךצריכיםהןמלוםמכלהחדריםלכל

מחויבנקראערבותמחמתהמחויבשהרי,ערבותמחמתשחייביםליומהעצמןמחמתשחייבים
כ"א,"דברכותןנ"פש"הראש"כמעצמםמחמתהמחוייביםחובתןידיאחריםלהוציאבדבר
י"הבלשוןמכתימתמשמעוכן.עצמומחמתהמחויבשמברךכמוזהחיובעליברךלאלמה

ליהדהוה,התקיעותבתחלתוהיההברכהבשעתהיהשלאלאולמיגדול,דדוח,ן]ה"ת7פ,בכי אלא,לפרש
אפילוכברששמעאוהכדרעללשמועכ"אחויצטרךבתחלתןהיהשלאאףודאי

.שםשבתכעולתדלא,עכשיומברךהכי
גביאבל.שיכמכומיעללהםשישכיון,הנרותבהדלקתשנהגוהמנהגולבטללמחותאיןולהכי מנהגשםשאיןחמץובדיקתשומר

מצינושלאכיון,יעקבוהחקשבתהעולתדבריהעתקתי
לדעתמוכרחהואשכןובפרט,להקלברכותכפ7וגם,בפירושעליהםשיחלקולאחרונים

:ב"תלבכיפןש"כמ"ע"הש

,יבברכהאחתלכלנר,לחמךמשהנקי "מל'לעה"יכ.א"'םע"ושושוך,ב,בוברכותקנט
.ט"מתקכז"מ,ב"משצג"מלקמן.ג"מרמא סילעיליראה

.ז"מיקפח"ם,ה"סל' ע"ישו,הטורמנקטעות,עידנו'רבש"ימה"ר'"בקשו

צמקי.ם'וציונמ"מוראה,וק"סא"קיוראה,שם עז"אדה

'197, לעילה"וכ,ב".םע"ושו'"ב.רחצ-רצו"ממקניקפא

.ט"מתקכז"מ,ב"משצג"םלקמן.ג"מרמא'סי כ-נמה[ם,]ריקסיב

,רחצ"מ' .שםם"רקקסיג

.שםע"ו~

מעקנה

"
_ט ק"מתלה"סיקבחקקגד

שבתהעולתמשמעות.א' .תקפה'סי

נרות'קונ.ונים'וצמ"מוראה,ה"מקא"קיראהקנז עקודששבת

ב"העו,197לז"אדה'פמק.27' שאיל'חרוש.41'עתתב.54לתשצט,86לתשצה

.-ואילעאדףשמטית.יבהח"מחניך'דבר-'הלובן חו(,.,נ)מגדיתבחלקונעתק

הלכותצור'ק.שנו1)4' .ח'קל)

עלאלאה'עריביקו'הדלשלאבהדרדוקאילאיקנח ברי.וק"ססיףלדורתהלהראה)לה.האכשלהן

,נשיאותשאצןהביתבנותיאף,(מדק"מ-ע'.םהשלחן

אחרוןלהנטרםם.נ.צי
משליםלהשליםיביללא.)החיילאם.ה"דעושםו"טדאה...לידידהגיעלאי,בשיעזה'סיעד אחו.אק"ס

.יניידמשמע.,(ן.הואששכיוןככוכייי~ לאאסאבלהבדנהבשעהההרעשםנשהיהדכאסנה7סו,סי.א,סיי'סינדלעיל..ו''סיעה .בודאילבדךהיאצדיךשעהבאיההשםהיה.ב7,סא,7יערב'סילקמןוםדאה..נ"ש. .נרבדאודאה.
.7סיבללההייאה.הפיסיםבללייאהעז.סו'סי.,י



קפגרמגשבתהלכות

ישברכולזמררוציםכשהצבורלשבתמאכלועדייןתיקןלאשאחדאירעשםיה
:י""ימתינואלהשמשותלביןסמוךהואואם(חסידותממדת)עליולהמתיןלהם

שישועירהמיעומאחרנמשכיםאינםהכנמתגנית.הילאהקהלרובאםאנץימ
המתפלליםאחרנמשכיםמהםבאחדהמתפלליןהקהלאיןהרבהכנסיותבתיבה
הכנסתבביתהיהשלאויחיד),ן"האחריםנגדהמיעומשהמהפ"אע"ן"באחרים
העיררובאםהכנםתביתבאותותמידלהתפללרגילשהואפ"אעשבתבהשקבלו

:(במלאכהלהתירואפשרשבתעדייןקבלולא

הלגדולהיוםשעדייןפ"אעעליהםשנתהעיראנשיקנחווכנרלעירשנאאדם:מ
בידיוימלמלנולאמעותאומוקצהחפץשוםעליוהיהואםכ"גהשבתעליו

בשבתעליוכיסוששכחבמי"ן"ו"רם'בסיתבאר[י]שכמויעשהאלאממנואילהמירו

:ש"וע

שבתשלערביתוהתפללממשחשכה(,)שהואוסוברהמעונןביוםשמעהמיכא
המנחהמפלגהיהשכשהתפללפ"אעגדולכןהיוםשעודלונודעכ"ואח
שהואולמעלה

~
כיוןערביתולהתפלללחוורהואצריך"שבתלתוספתהראוימן

והרילילהשהואמפניאלאשבתתוספתקבלתמפניבתפלתונתכויןלאשהוא

אחרוןקונמרם

וכן.הכיבדינאבחולדאפילו"א"המנש"מלפי,כןלומרצריךכ"ענדממשחשנה(ו)

לאמקוםומכל.י"בהביאו,"1י"רשמלשוןמשמעוכן.1יונהרבינובתלמידיבהדיאהוא

וכברלטעהממשדמי]1יהודה'לרדהא,לדינאג"שצעלפי,בחולגםא"המגדבריהעתקתי באמצעלהתפלל
מאליולילהנעשההמנחהפלגשמגיעכיוןשהרי,הלילהתחלתהואוהרי

אין)וכוותיההלבתאאילןדמכפ7אוכיון,כללאדםשלומחשבתודעתובלאתפלהלענין
1יתליאדברצונושבתבקבלתכ"משא,מחכויןבלאאףכוותיהעביראיולהתפלללחזורצריך

פלגשהגיעאףשבתתפלתלהתפללאלאשבתלקבלרוצהדכשאינו,יהודה'לראףמילתא
דמי,שבתשלתפלהוהתפללשבתתוכפתלקבלבדעתוהיהכשלאבדיעבדואפילו,המנחה
שהואחושבכשהואולהכי,"1יצאלאתפלהבזמןשהואשאף,בחולשבתשללמתפללממש
שהיאכלוםאינהשבטעותזושמחשבה,במחשבתוכללשבתאיןהרילילהאינוובאמתלילה
.בחולשבתשלשהתפללונמצא,בטעותשהואועוד,כללדעתועלעולהאינווהתוכפת,ש7ר
האזהולפי.תפלהחובתידידיוצאמשמע,'כורוצהאינוואפילוא"כיע"ושי"בש"ממומיהו
בחולהדיןהואב"וא,ביוםשטעהמשוםאלאשבתבקבלתדטעהמשוםאינוכאןיוצאדאינו

:למהרע"צאבל,יצאלא

.טפצץקסת.ל.פקא,ת.רטב"פת,ז,קססרןקטל הגבהגזולהכנסתקטה

.ד"'םע"שו,מטותאה"דשם'"רש.ב,נורנות]קשטא-מ,אש'נחמןא"הדבשם'" רבה"דשםוגה'רביניממשנדעות,נן'גרםה"ד."בקע,כדק"ס

.ה"סרמאמייל.יכדלע,שםע"זי,.צל.כרק"סא"אם'מגד'פרקיי .ג"'םע"שי,נס"מהלקםשבליקסז

אחרןלקנטרםם.נ.צי
.א,.נברגיהפכ.יי7,ססיףעת .א,נוברניהפגלביןלישנהסמיךביןייללאיןהיללענין.עט

.א,סילו'סישפע.טיי ראפעיר
.ה"סדסא"סל'כילעפד.גריי הייגלישההפלל)סקי7י"סלעילראהפהשהיהיישבה"ה.)'צלדבה"דב,נוברניהפ

.(ברננה.(לילה מישבהראהפו.(ישנהנסביר.)טעיהאה"דשפפא

.אילך.7פ'עמ"י



רמגשבתהלכותקפד

שקבלהלפיהשניהבתפלהשבתקבלתקורםמלאכהלעשותלוומותרבטעותתפלל"
:כלוםחשובהואינהבטעותהיתההראשונה

שלערביתוהתפללוהמעונןניזםשטעוצנוראגלביהיריםאמיריםרנריםנמהנבנ
מפלגהיהכשהתפללואם"ולהתפללהלחזורצריכיםאינםגדולהיוםבעורשבת

לחזורצריכיםשאינםוכיוןהצבור7לנעלמטריחיןשאיןלפי]ולמעלה7להמנחה
ומכלבמלאכה17ואמוריםהראשונהשבתפלההשבתקבלתעליהםחלולהתפלל

הרובשקבלתכיוןהרובאחרנמשכיםאינןשבתעדיןקבלושלאמיעוטישאםמקום
עלהילקיןיש")"בטעותההיתה

~
נטעות.קנלהצבירכלאםשאףואומרים,ה7ל

עליהםמטריחיןשאיןלפיולהתפלללחזורצריכיםשאינםפ"אעבמלאכהכולםמותרים
:לכךצריכיםאםדבריהםעללסמוךוישבטעותשהיאכיוןכלוםאינהקבלתםאבל

ברכושאמרונו"רהשבתהקהלשקבלוערשבתבערבמנחהלהתפללששההמיכב
שמאחרערביתמתפלליןשהקהלבשעההכנמתביתבאותהמנחהיתפלללא

אחרוןקונטרס

כמבוארג"כבהלהודכביראמשוםהיינו,בהדללהתלושהםאףנרזהעלין,חוויש(ו) במרדכי1ז

."כותנשידמאהלנשיםצבור,ואי,בנשיםאלאהכיל"יי,לאאנןאבל,ש"ע
ראיןפשיטאהכיבלאומליליםשרביםכאןמלוםמכל,באישםגםלהתנותטובשלכתחלהואף

.דיעבדמיקרידהכאובפרט,כלללהחמיר
דעתשזהו]'א"במגומבואר,"'מאודתמוההואא"רמש"ממדעתםלכתור'ז"הטש"מוהנה
פאקכן,בנגיעהכהמהמיריםל"קיידלאי'ש"מאבללהוטמביראהכישהגאיניםובפרט,רמים
הפוכ7יםכלמכתימתשהרי,י'א"המנש"מלפיאף,הואיחידאהן'זוטאוהאליה,"'מ"בדגם

ולא,"'ה"רכ'בכיש"כמבשבתממנולהכתפ7שאכרושתחתיו'לכלהנרמןהמטפטףשמןגבי
בן"מדף'התוכשכתבוכמון'מצוהמחמתמוקצהשהואפ"אע,בשמןאובכליליגעאכרו
,בהםליגעשמותרמ'וצמו7דגרוגרותממוקצהחמוראינומצוהמחמתדמו7צהועוד."ד7"ומ
אפילו,בנגיעהמותרמוקצהרכל]7ח"ש'כיברישא"רמכיילדכללא,לטלטלםאלאאיכורואין

:יאכלנושמאגזרינןולאלאכילההראוי

שיביןת-ממך.(דאיתב"הד"ת)ריאץ'פמקבשם,ה.שםע"שי,שםגמראקעא ,שםי-1,שםברביתיונהזנינותלחיניקעב

.בוק"מא-מ,דאיתשם.המררכעלשםאנשי.'דהן'בח,שםע"שי היבא,שםממקמיןמ"מהרריש'לפ,שם'מרדכקעה,סרבתפס"סלקמן,ה"ססוף.רמא"םלעליראה

.שםא"נמ.שםגמראקעג מבמדמיהיבאהגאוניתקפד

ר"פשםש-רא,צבירשאניה"דשםברכית'תוסלזעיהלקםקלי,רגז" זרועאזך.נטמ"מו

רבינוהרבתלתי1י,התם'שאנה"רא-1~ר.י"מום'סין-ראן,מז'.םש"ערהי א"חב.ב'נתירוחםצינו.'צלרבמידיהשםיונהבחכמתל-רש,י"מקמשהרכי].מח"םרוקח.קע

.מחא,.ש.בתחילתיאות(ב,ה')ברכותגבוריםלטי~.שםברמיתעלשלמה

אחריןלקינטרםם.ציינ

.(שהשמיטוהלבושעשהשיפה)כחאותבהדלקתתלויהשבתשקבלת)ג"ושז"סדלעילפז שאיןוכתבחמודותהדבריעלשחלק)ידק"סצו,(הנר

.(בזהע"השומפסקלזוז.(ב,מהברכות)דמייןגבריכתריפח למדוותושהוקצההאיסורטעםשביאר)בזק"סצו.ז"ססוףכדלעילפט

,(בוישתמששמאוגזרינן,אק"סצ סרבהבאליההקשהוכןצא

.ג"מע"ושוטורצת.לאק" ,ו"סכתקיר'סי,אק"סא"קושםלקמןואהצט.כוק"סצב

,ואיןה"דב"עק,בסתםבפניםזוראשונהדעההובאהולכןצג ,שבנרה"דא"עקא.שםז"הטצד

,ד"סישםולקמן.יסעיףקבסוףד"פברכות[חמודותבדברי]ח"בר:ל"אוצצח



קפהרמגשבתהלכות

שםויתפללהכנמתלביתחוץילךאלאאצלםחוללעשותולואיןהיוםקדשושהקהל
שבתעליוקבלהריענהאםאבלברכואחרעמהםענהשלאוהואחול7טשלמנחה
התפללולאמעהכדין"שתים7לערביתיתפקראלאחולשלמנחהלהתפלללוואמור
:ח7לן"קבמימןשנתבארשבתבערבמנחה

שמידפ"ואעחולשלמנחהלהתפלליתחיללברכוממוךהכנםתלביתבאואםכך

שהואבמהלחושלואיןשבתויקבלוברכוהצבוריאמרומנחהמתפללבעודו

להתחילשצריךדברשכלפ"ואע]בהיתרישהתחילכיוןחולשלתפלהאצלםמתפלל
אםאגלהאיסירשעתשתגיעקודםלגמורשיכלנעמןכךכללהקדיםצריךבהיתר
"]7ה"רלבםימןשנתבארכמובאיסורכמתחילה~הריהאיסורשעתתוךשימשוךידוע
אצלחולשלתפלהלהתפללשלאה~שאיסורלפיכךכללהקפידאיןכאןמקוםמכל
:]]7בעלמאחומראאלאאינושבתשלהמתפללצבור

חלשכברפיעלאףהקהלשהתפללוקודםשבתשלערביתלההפךשקדםמיכה
השנתעדייןקנךשלאחניר1לישראלאפילולנמריכ1לשנתמוקבלת1'על
מותרשלהבירו(")דכיון"]בשבתימהמלאכהליהנותלוומותרי]מלאכה7לושיעשה

אחרוןקונטרס

היתרצדאיןשהרי,כןל"צאין"ומג"ין"ובן7ז"הרש"מלפי)ג70נרמותרשלהבירו(ח)

ייי"וכח"כה"שכבמימןש"כמ,השבתאחרלעשותאלאבשבתלעשותהאמירהמתיר
לכרךמלזמר'טפעדיףדהכיליהכביראן"הרשגםודאיאלא,"ז7"ש,בכיא"המנש"וכמ

שלהבירוכיוןהכאאבל,המותריוםהואשלמהרמהמתאלאמותרשאינו,הולךאספלוני הואמותר
דןא"ורשב'1וולהתוכ,היתרצדכשישושרימותרביוםלעשותכאומרדינוהיוםאף וט

.היתרצדבלאאף'7ו"
לומרואין,"'7מותרשלחבירופ"אעמלאכהלולעשותלהבירולומראצוראבלדהא,ע"צאבל

ועוד)]'7הכילמימרליבאבתחומיןדהא,שובתאינוכ"ואעפשביתהברכ"גדחבירוהכאדשאני
דשאנילומרואין.לולומראכורהכיואפילוהשבתעלכללמצווהאינונכריכלהלאקשה
א"משב'התוסשכתבוזהטעםמקוםדמכל,ג'"1"מהריש"וכממותראחרלישראלדאףהכא

שם;.ש1ראה,רע1'ל;'הגלאר.;בש1זה"םקפא.1.פמ;.ש1.קנז"םונכתבים,ר"פהתשןתרתתקעו .ב.ם.ה.פקלרירתהלהראה
.כסק"סא"מ,שםהדשןתרומתגזפב.ראיתסוףה"פימימית'מהגהות,רצי"םתרדמיקעת .ץ'מטכדקיקקפג.שםע"שו

הידה'ר"אה"רא,קנאשבתבחדושיוא-רשתקפד,ד.מעיףקולט ]הרותתקפ

'החוםבשם,ז"ממע"שו.שם1~

.ז".םע"שי,ימראמרינןה"דן"ברהיבא_

,שםא-רםקפה

אחריןלקינטרםם.ציינ

הובא.,התוםבשם,יהודהר"אה"דשםשבתקטצט,עא"בקוב"העוראהזהא"קולכללותקג ,שםן"בר.ואילךשפ'עהשלחןביאורי.,ואילך

,גק"סקישישבמקוםרקשמותר,ומדאמרינןה"דא,קנאקד כמה.ד-ג"ומיה"סשפ'סיד"יוע"שוראהקיא,שומרעצמוהואבורגציןשםיששאםלומר

ה"דרמג,לסיב"במהדונתבארובזהדינין,כאןגםמותרן"הרדמטעם,ן"הרכתבה"דקח ,ואילךזהוחילוקמותרהיהעצמוהואשבתמקבלהיהלאראם

פירותלישמורלהבירולומותרכ"ואעפיקים.מלאכהלו.לעשות .ז"סישו'סיכרלקמן,שבתחומך.י"כהבשכותב,לק"סקו
'התוסטעםאחרי)בפניםכאןכמובא,קטו'סיקיג,1"וסטא"מישםולקמןקו .ג"מרסא'סילעילוראה.(א"ורשבלקמןוראה,ו"מטשםלקמןגםוראה,יבק"סקת

.מלשוןוהנהה"דגק"סא"קורעו'סי



רמגשבתכלכותקפו

שאינופיעלאףי]לנכרי7האמירהאמרוולא),]כלליאיפוראליובאמירתואיןהוא

אחרוןקונטרס

למימרליהשרינןדהיכיקשהועוד.(הואמופרךכלוםבאמירתואיןהואמותרשלהבירוכיון
לפיבפרט.זניבעצמוכעושהזהוהריינןכידווידוז'7כמותואדםשלשלוחול"קייהאלהבירו

מועילמהכ"א,ש"עמדאורייתאמיתכרשבתתוכפתדהמקבלי'ד7"בפיונהרבינותלמידיש"מ
מלקותשחייבקטןליאקפילאשהלאולרממשדמיאמילתאדהא,דאורייתאלאיכוראהיתרצד

התורהמןכללמוזהרתאינהשהיאאף,ן'ש7"בראש"ע,"'ב7"ע'ידףמציעאבבבאכדאיתא
מופגהכיואפילו,תקפודבללאומשוםמדאודייהאזהלעשותלגמרימותרתוהיא,תקיףבבל
.שנאלאנמיוהכא,בעצמוכעושהונעשהבשליחותושעשתהמשוםזהלאומשוםארבעיםהוא
לחבירוהשליחותגםמקוםמכל,מדרבנןאלאלדידיהאכוראליבאדהכאלומדתימציאםואף

צדכאןשישא"ומני"הבדעתלפיואף.ממשבעצמוכעושהליהדהוהכיוןמדרבנןליתכר
דמיולא.בעצמוכעושההוההשליחותגםאכזרבעצמושלעשותכיוןמקוםמכל,היהר

שהולךואף,תחומובתוךשהולךכללמלאכהשוםעושההבירואיןדהתם,]פירותילשמירת
דבבאז"פ]]ש7"ורא"]התוכםש"כמ)שםאותוהוליךזהכאלוזההריזהשלאמירתוי"ע

במשאאוזובהולכהאיכורעושההיהשלא,הבירושלתחומובתוךשםאותונשאואו(מציעא
שהבירורלשםמהלךאינועצמושהואעכשיואבל,שםלהלךאכודשלועצמומשוםאלאזו

.מלאכהבשםהתחוםנכנהאםאף,בשליחותומלאכהשוםנעשהלאאמירתוי"עשםמהלך
שנעשיתבהומכעירחבירושלידואוחזכאילוזההריבשליחותומבעירשחבירומהכאןאבל

איןא"ורשב'התוכלשוןקצתקשהועוד)נ]המקפת7האשהידשנעשיתכמו,אריכתאכידו
איורורדודאילומרוצריך.(כלום'ומאכללאיכורבאמירתואיןלמימרליההוה,כלוםבאמירתו שליחות

.כללכאןאין
עושהשהאחרמשום'א,אחריתןעיימלאכהבעושהישאכתיםמיני'בדענההואוהענין
א"קכבדףכדאיתא]]בידורלמחותשצריךאליואמירהבלאאפילובנכריאכורוזהבשבילו
אבורזהשמטעםכמו,לועןיאמרושמאגזרהמשוםהטעם,ואי.שרימידישראלאדעתא
לקבועהתירון]7ד"רמ'בכימככגבידהא,"]17"ותקטי]7ה"שכבכימןש"כמממלאכתוליהנות

וכן,שראל'דאדעתאולאדנפשיהאדעתאשיעבודכדיבקבלנותוהצריכובשבתהמלאכהלו
אכורקציצהובלא,לדעתודשרימצוהלדברלנכרילקצץלעניןדיי"פכוףמרדכיבהגהות
בשבילדכשעושהמשוםוהטעם,עצמהמאמירההמיראדהאאלפא,דישראלאדעתאדקעביד
מיימוניותהגהותש"כמ"יילחומראלנכרישליחותדישכמותוושלוחושלוחונעשהישראל

.א.םימו"פלקלקפו.ה.פקא.,קיאה,.שםבפןהכא.שםא.]ךשקפו
אחריקלקינטרםם.ציינ

,ג"ושב,מאקידושיןקיד קמא'סי.ע"אהע"בשו,גטשליחותפינוינוסחקטו

.ל"ס והערה113'עג"הל.367'עח"חש"לקוראהקטו

,רד'עהתפים.יד,סיח"אויואבהלקת,10 קנז'עהשרהשיח,137'ע1"אדמוהע"בשוהערות

.בשואג י"הרבשפצלירבה"דבכךברכותקט

.ש"מאילע קית

פליח.איןבזהאומריםשאיןהגזעםטלולי' שולחהחייב,עבירהלדבר

לדברטליה,איןכזהל"דקיי)ל"סא"פקיט רםמ"חוא"רמוראה,עמרה

שםך"ש.קפכ" .די"סוסשבתיוסףמחנהוראה,(אק"ס
,ז"סישז'סידלקמןקב דא,צקכא

נבלהאכוללנכרילאומר:חסוםה"

יכולעצמושהישראללנכריאפירההתםשייןרלא .בפיונבלהליתן
.ו'סיקבב לקוראהקכג

וההוראההפוסקיפכללי.113'עש" ,ירכלל

,ה"סשו,סילקמןגםראהקכד מרגב'סילעילראהקבה
באיזה,שםובמצוייןי" .למחותצריךאופן

,ה-בק"סכס.'סיצ"צראהקבו ב"מרמג'סילעילה"וכ.טסעיףשםלקמןקכז

,כ"וש ,אסעיףקבת

.כ"סישסלעילקכט .וק"סא"קורנת,סילעילגםוראה.תנטרמזקל
,ט"מכ.שה'סידלקמןפהאגםהביאושם .נ"ושא"סרמג'סיכדלעילקלא



קפזרמגשבתהלכות

"םעין)"]ישראלילכלהאמורהבשעהלוכשאומראלא(השבתעלמצווה
.(ן]א7"רם

אחרוןקונטרס

עצמובשבילכשעושהאבלבהיינוכיוצאשבתלעניןבזהמודועלמארכוליואפשר,]71י"פ
וזהו,חפצך7י1ממצואמשוםעצמהבשבתאכורהשהאמירהאלא,כמותושלוחומשוםבהאין

,לכךעצמואתלהזמיןוכןמעניינולדבראכורבעצמולעשותלושאכורכלדהיינו,'באיכור
ג"י,דף'בתוכעיין"ייץראמהאינפלאדתרווייהו,בזהוכיוצאתחוםעללהחשיךדהיינו

שמתעכץמפניאלאשליחותאיכורשייךלאדהתם,דייפירותבלשמורשריובתרווייהו,זיןב"ע
.לוהאכורבדבר

,עצמועליוםמבעודשבתדהמץבללהופשיטאדהא,שבתץבלתלענין"די'התוכמזהולמדו
מכל,ייןא"רכ'בכישנתבארכמולשבתהשייכיםם'וכייגחומרותכלעליוץבלשמכתמאאף

אחרכגון,לגופוחוץהתלוייםלאאבלבגופוהתלוייםאיכוריםאלאמכתמאץבללאמץום

שליחותאיכורמשוםבה,'שאאמירהלעניןהדיןוהוא,למחותיצטרךשלאבשבילוהעושה
ידושנעשיתבשבילושעושהמלאכהעשייתבשעתנולדזהשאיכור,בשבילושעושהמהדהיינו
ש"כמעליוץבללאודאיוזה,בזהמעשהשוםעושהאינווהואהואמאליוהבאואיפור,כידו

עליושתומשךמסתמאחפץאינושבתבמוצאיהדיןוהוא)"71ת"מהרישכתבומטעם,דתהלבוש
בעצמושבותעלעוברובאמירתו,השבוחיםכלודאיץבלעצמודעלאלא.(]דתזוחומרא

,אחריםידיעלשנעשהדברלאותואלאו"דמהריבטעמאכגיולא,לוהאכורבדברשמתעכץ
,בפיושעושהליומהאיבריומשארבאחדשעושהלימהבעצמושעושהדבראותואבל

עללהחשיךהמהלביןרגליוכמוהאכורבדברשמתעכלאיכורבהישגופאשפתיודעץימת
באמירתואיןמותרשלהבירודכיוןפירותמשמירתראיההביאוזהועל.לוהאכורלדברהתחום
עם'התוסדבריעוליןזהולפי.המותרבדבראלאהאסורבדברכללמתעסץשאיןל"ר,כלום
וגם,לצבוריחידביןלחלץ7תנא"רכ'בכיא"המנשנדחךלמהצריךואין,אחדבץנהו"מהרי

.ש"עביחידעייריו"דמהרימשמעדתמשהבדרכי
אחרלעשותולואמראפילו,לנכריוכן,שליחותמשוםדאכורמאבלמידיץשיאלאוהשתא השבתית

האכורבדברמתעכץהרילמחרלעשותלוכשאומרכ"אאכורבשבתדלעשותדכיון," או,לחומראשליחותדישמשוםאכורהעצמהשהיאבשבילוהנכריעשייתדהיינו,היוםלו

לוקמרמותרטעמאומהאי)למחרשהיאפ"אעממנהלדבראכזרזלכן,'"7שידידטעםמאמד
אינוהמלאכהשאיכורל"ור,זהבורגניןי"עהיוםהיתרצדישכןאםאלא,(ץ'7מלאכתךעשה

המלאכהויעשהגורםאותושיכתלץלהצטיירויוכל,האיכורגורםאחרדבראלאעצמהמחמת
שלאפ"אעבהלהתעכץמותראזי,למחרלעשותהשרוצהכמוכצלמהבדמותההיוםבהיתר

.גמעיףולפט,מקץרמא"םא"במהיבא,קמר"מוויילי-תמךקפת םלקמןגםוראה

.א"מכדצט"

אחרןנטרם.לקם.נ.צי
.(שמהלקל"הנכלבושדלא)ז"סיא"הרמכדעתקמח מטרצט,ובסי,כפניםוכדלקמן

,(במוסגר)ו" ,1ק"סקמג

.כסופוחק"סכאןקמר משוםבזהשאסור)ה"סשו,סיכדלקמןקמה

.(חפצךממצוא הנכריכשעושה)האמוריםהטעמיםמכלקמו

.ג"ושא"סרמג,סילעיל(בשכת
שליחותלגכוהשאין)ה"סלשז'סיכדלקמןקמי ,(חפצךממצואולא

הטעםשםנתבארוכן,ו"מטשז,סיכדלקמןקמת .שלפנינו

.באותקלב .שםלעילבנסמןראהקלג
א"סשז'סיגםוראה,ה"סשו,סיכדלקמןקלד .ד"וסיח"ומ
.ה"ס.א"ס.ש'סילקמןדאהץלה לעניןץלו

שא,סילקמןם,היבא.ממכר.מלי .סיבדמד'סילעיל.בק"סא,7י
.ס"סשו"ס.נ,ססיף.ש"סכדלקמןץלז .שבא,כושכשהכאלה,
.נ7,סא,7י.נ,סקלט ,סבטחהיבא,ו,סעיףץמ

.נ7 שכתןץמא

.השבה.7בללאן"שערמלימיהש"



רמגשבתהלכותקפח

לומותרבלילהמעורתושממשיךאושבתבמוצאיערביתלהתפללשמאחרמייכן

אחרוןשנטרם

מתעכץאינוהואמץוםמכל,ממשבפועלהיוםלהכתלץאפשראיוגם,עדייןהגורםנכתלץ
האכורהמלאכהלאפוץי,בעצמומותרשהואדברלעשותאלאבאיכורדוץאלעשותהכלל

שהואכמויעשהלאכןאםאלאבהיתראותהשיעשהלהצטייראפשרשאיאו,עצמהמחמת

למחררצונולעשותכדיבשבתמתעכץשהרי,היוםלהלהתעכץאכור,למחרלעשותהרוצה
שהיהמהמועילאיןהבורגניןלאאםוהילכך.בהיתרהיוםשיעשהולהצטייראפשרשאיבענין
והוא,עכשיושילךכמולמחרכךכלהולךהיהלאשאז,מאתמולמשםלץרובלילךיכול

דתןמעלמל,ב"הטתמיהתנכתלץהזבנה.היזםאכזדדשתאעכשיושללהליכההינםמתעכץ
.א"ותי"וב

,נכריי"עואם,בשבתומחיצותבורגניןלעשותאפשראידהא,ע"צ)7ז"הטשכתבמהלפיאבל
ועוד.דעתולפיבידיהםישהפרשומה,")נכריזידיעללתולשןאפשרהמחובריםפירותגםכ"א

צדאיןשמתעכץבשעהב"וא,ומחיצותבורגניןאיןעדייןאמירתובשעתמץוםדמכלץשה
למחרלעשותאלא,מתעכאינוהכיבלאו,כ"אחהיתרצדשיהיהאםיוכיףומהיתןומה,היתר
אםהתעכ17ת1אחרביוםשנשארובשעותהאיכורלתלותכללטעםשוםואין,המותריוםשהוא
ביוםשהותשאיןלחשכהכמוךועוד.מאומהעושהאינוהואשאזהיתרצדאזלהמצאיוכל

הואומחיצותבורגניןכשאיןההיתרעיץרוגם.אכוריהאמאודהרבהומחיצותבורגניןלעשות
משוםהטעםאיןפירותשמירתרגביש"ממץיםומכל.ע"וצדעתולפיטעמאבלאהלבתא

י"בבש"ענ)ז7"ש'כיע"ושוובטור,])במשנה7ן"ורי"מפרשבהדיאמשמעכן,בורגנין
א"והרשב'התולש"מהפך,לגמריאחרטעםמשמעשמלשונםאלא.י"רשלשוןשהעתיץ
בתוךהיואםלזהגםמותרתעצמהשהשמירהדכיוןליהכביראאלא,לזהאכורהדהשמירה
רללואומראינושהואכיון,נהרשהפכיץיכמוזהדרילשםלילךלואפשרשאיאלא,ההחום
כ"וא.ז)ד7"כפרץרישם"בהרמבבהדיאמשמעוכן.לוגםמותרתעצמהמצד[א]שהילשמור

לךלושאומרהיינולישמורלפרש")7שםן"הרהץדיםשלזהאלא.שבתלץבלתכללראיהאין
,פלונילמץוםהליכהדהיינולוהאכורדברלעשותלואומרכ"וא,'כוושמורפלונילמץום

.שריהכיואפילו
דהא,פירושולפינקטדמילתאדץישטאאלא,גוונאבכהאיאפילודשרימודהי"רשאףולדינא

לומרלומותרדוהומשמע,באמצעואוכליםמביאים'כושניםהיו"7דעירוביןר"בפתנן
דאורייתאהרבים[רשות]לעניןאפילוט"שמ'בכיכתבוה")עע"ושווטורי)ם7"והרמב,שיביא

דרךאולתחוםמחוץשהובאופירותכמו,עמולאכולאכורהיהבאמירהאיכורהיהראםועוד)
שישפ"אע,להביאולויאמרשמאגזירהמשוםשאכורים,ן)7ו"כטה"שכ'כיעייןהרביםרשות
אצלושהופץדימיכרגלישהםאחרתשבעירפירותיוגביזןרביצהה"פבכוףוכן.(לדחות
א"הרשבשלמטעמואי,לולהביאםלומרלושמותרמשמע,ט"ביושיאכלםלולהביאןומותר

אפילולתחוםמחוץהביאאםדהא,גוונאבכהאיאכורודאינכריי"עאבל.ן"הרשלמטעמואי
יאמרשמאגזרהמשוםבשבילושהובאלמיאכורלתחוםחוץאחתאמההשמשותבביןהיה לוין

איןכ"וא,לעירלמוךשהואתחומוכוףעדלהביאלומותרהיהישראלהיהשאםפ"אע," ש"כמבדיעבדכלללאכוראיןזהובשביל,לתוכהלעירמכמוךהנכרישהביאמהאלאאיכור

אחריןלקינטורםם.ינ.צ
,חסעיףקנגשאיןבגמראדמוכח,גק"שבסבתשובתוקמט ומטעם)בורגניןמטעםמתירים

,בשבתלשמורמותרשהרי:גהלכהקנךלאבעיאי .אמרכללה"דא,קנאקנה.(מקבלהיה
.א,מהקנו,עכשיוהיתרכשישדוקאהואבורגניןדהיתרקנ היהלאבעידאילמפרעלזמרכשרוציםולא

,ו"הטב"פיקני ,ו"סשסילקמןקנת.מקבל

,א"מישםולקמן.ח"מ:ל"אוצקנט,ג"משו"סלקמןבוהשאסירקנא .ט"סישצו,סיולקמן,ב,לטקםהמותרדברוזה:מחשיךאבלה"דא,קנקבב
.א"סישכה,סיכדלקמןקמא.תחומובתוךהיו..אםפירותיולשמורבשבת



קפטרמד-רמגשבתהלכות

לוומותרמלאכהלושיעשהבתפלהוהבדילהתפללשכברלישראלאפילוליסר
:"ון7ן~המבברכתשבתשלעדייןכיר~יכ"שאחפ"אע'ממלאכתו7ולאכולליהנות

:סעיפיםז"טובווהשטןהפתילהדיררעוד
בתוכוונכנס"בונאחזאינושהאורמדברשבתשללנרותפתילהלעשותאסורא

ופסולתנפוץשאינוופשתןושעריצמרכגון)קופצתוהשלהבת]מביביונסרךאלא
שיתקרבכדיהנרימהשמאחוששיםיפהדולקיםשאינןדכיוןבהםוכיוצא"משישל

מצמרעושיםאבלבשבתימבעירונמצא,יפהוידלקהפתילהאלשבתוכוהשמןמאוד
נפוצהופשתהבתוכםונכנםבהםנאחןשהאורמדבריםבהםוכיוצאוקנבוםן"גפן

:'מכולםמוכהיותר

אפילובעולםתשמיששום"'לאורןלהשתמשאםורהאמוריםבדבריםהדליקואםב
שאינןדכיוןבשבילוהנראצללהתקרבצריךשאין]'כללעיוןצריךשאיןתשמיש

נרותביןבנהחילוקואיןמרחוקשמשתמשפ"אעהנרימהשמאחוששיםיפהמאירים
להיותצריכיםשכולןהחדריםכלשבשאראושבביתהנרותלשארהשלחןשעל

)'המותריםמדברים

כלששארפ"אעהמותרמדברשעשויכשרנראחדבמקוםיששאםי'אומריםויש
עצמובפניבחדרדולקהכשרנראםאפילוכלוםבכךאיןהאמורמדברעשוייםהנרות
,להמותןיבאולאבזהוזכרוןהיכרלוישאחדבמקוםכשרנרשהצריכוהודכיון

במקוםישואםלאורןלהשתמשומותרי"בדיעבדדבריהםעללסמוךיששבתולצורך

אחרוןקונמרם

הפירותתחוםתוךעדלעירחוץלילךיכולהיהלכתחלהוגם))"7א"במנש"ע]דןה"שכ,בסי ולומר
שוםמשכחתלאבדיעבדויאפילווהפוסקיםהגמראומשמעות,לשםלולהביאםלנכרי היתר
לתחוםמחוץבבאאיסורכללמשכחתלאז"7ת"רדעתלפיפ"ועכ,בשבילושהובאלמי

העירלתהוםמהנץמביאשהנכרידמהודאיאלא,(ק"ודוולאכולהתהוםאתלממצעיכולשהיה
ואלו.גוונאכהאישריהוידלישראלג"אע,ישראלבשבילכשעושהאיסורבזהישתחומהלתוך

:ע"וצ,"זןא"רמסימןא"במנבהדיאכדמשמעשרילנכריאףשבתקבלתגבי

.מזהולמריה"רחק"מא"קווראה,ץ.םא-רתקצ מלקמןה"יכ

.ו"מטרפט" סוףא"מ.ל'הבדולאהתפלללאן"ערכשהיאקצא

.מיץקפח"םדלעיל~,לגק"מ

רסידמזימן מור,א,[מנאידהא

.א"מע"ושי דיהשם1.וד.((הבשרהט)מסכסכתה"דשםי-דשב

,שהאיר'לפ האפירושג

.שםהסייעתיר,שם'"ברש' ,שםושיקשיר.ב,כבריתאד

.סיר.יבלךחומןמ~התנהבפירוששםגמראה .אק"סא"מ.מקיאו"ט,ה"הפיהם"רמבו

.קרא.ילאה"דא,יא."רשז

,וצא'הכל.ה"דב,בז'בתיםת"ר,ה"הה"סם-גחךת מב"שראש

טור.(נ"םם'עת)השיניםבשםא" ,א"פושנייע

.שםע"ושיתיר,שם'יתוםש-ראט

.מקיאתצהזרני,יאיתה"פמימיניותהגהותי מא"מא-רשךת"שויא

.א"סא"רמ.קרא" ,א"מקא"מיב

טור.(ב,מז)טהת"לג-סט,רבד-"מהתדזטהספויג

,א"רמע"ושי .מהרשבשם'מאה"רא,כאשנים'שמפיתיד

.שםא"רמ.רמג"םמרזחיבהגהותם-מרך מ,שםמהרםטד

,ב"מקא" .שםא-יחטז

דלקמןת"רבדעתי"משםא"רמדאהקסכ סשםראהקסג

,דלקמןת"רבדעתו-כדק"

בטורשהונא.משקהה"דא,קבב'בתדסקסד ,י"משכה,סיא"ורמ

.ו.סשםלעיל.,במיסכאןכמביאי..71,סקטה


