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להקלאיןלפיכךעיקרודבריהם,זן"ש'בסישיתבארכמורשבותשבותאלאמצוה
ואלשוגגיםשיהיושמוסבבהמקיליןלמחותשאיןאלאגדולןלצורךאפילובזהכלל
:"מזידימןיהיו

אםאפילון"מתיריםש'אחרבמקוםכברהדלוקנרלושיביא'לנכרלומראבלמ
אינוהנרשמלמוללפישמןלשלנרביןוחלבשעוהשלנרביןכלעדולואפשר

לטלטלימיתרמיקצהיכל"לט"רע'נמישיתפארכמימיקצהשהיאמפסאלאאסיר
להביאיכולהיהבעצמושהישראלוכיון]לא"שי'במישיתבארכמוהצדמןבמלמול

בזהוכיוצאדיול''אצילביןאודיו''באחורכגוןהצדמןבמלמולבהיתרלכאןהנר
'נכר'"עלעשותאמרושלאכלוםבכךאיןגמורבמלמולבאיסור'הנכרכשמביאו
זההיתרלהורותואיןבעצמותלעשותלישראלהיתרשוםשאיןדבריםאלאבשבת
דבריידמי'לנכרבאמירהיתרגלישלאלהתיראיןהארץלעמיאבלתירהלבניאלא
:"לותר'ויקילולדבר

,שםע"ושיתיר,ב,קבבהעמיאלעובדאנב מק.שבתהוספתיראה,שםלמושגג

"מלעילגםראה..'" רוב

.למחיתוב'חן'לענ,שם"ועה"דהק"מא"קי וראה.שםע"שי..שראל.ה"ד."ב,.ן"םפחזש"ראנד

.פח"מיסף'זכיין "מקא"מגה

.י-קמה"מב"חג"מהרששייתיראה,י .(כבהאםה"רב,קלג)מציהנרשבתממכתה-שלנו

.ב"תא-דתט ,זק"מא"מנח

.שםא-רחנט בהס4

ךנל,שםף"בריהיבא,(ג,בגמילההל)ג- מ'הלהעיטור
א"דפ"סיבריןהובא,א,מםלה' .ז"םשלא"מיכדלקמן,לה'דמ

_שםא"מסיא .שםא"מסיב

,.ןף'מעלקנא17ג רמסיד

.שםא" .שםה-שלמיה

,ד"ימכה"סשו"מלקמןגםוראה.ב'.מעיףסין

.שםשליהפיז םח"בסיח

קנו"םלעילגםוראה.ט"מקא"מ,ג"מעה" _ג"ושו"ם

בשםתקנח'.ם(פראג)מרוטנבורגמהריםשייתסיט איתב".פמימיקניתהגהות.(בריעברר.להת)ת"ר

מג)ב"חב.ב.נתבוהםנו.רב.(ר,פב)'מרדכהגהות.ה ,יאק"סא"מ,ג"מא"רמ,(ג

,ב"מקזוטאה'אלוראה.'"מקא"מע ,אמעץעא

.י"מטשח"מגםיראה,ךימיף'מעעב ם.פתמנחתראהעג
מל,ח"מא.ש'.לממפית,הה"אי לג"מנחים.חען.ה"הכ"פשבתרהטלמי'עלתורה

,יצעכםמ"מ,ג"מק ט.ראהעד

א"קו,כדק"סשכה"םא"מ.ד"מקשז"מ" היאזהתר.שהממץשז"םלקמןיראה.ג"מקסיף לנברלומר:דוקא
רהט'מןסומיזכרשאיןנלשיןסתם' עושה'והנכרבאימיר.שיעשה

,מעצמי א"מ.'"הגבהגדולהכנמת,נ"םד"חז"רדבת"שיעה

.'"מק



רעושבתהלכותרם

למקוםשצריךמפניאולאורוכאןליהנותכרילכאןכשמביאואמוריםדבריםבמהי
יגנבשלאכדילהצניעוכדינכריידיעללמלמלאמוראבלשםעומדהנרשהיה

מוקצהלמלמללישראלהיתרואיןמוקצהשהואהנרלצורךהואה~שמלמוללפי
'בסישיתבארכמו,עצמולהמוקצהבשבילהואכשמלמולוהצדמןבמלמולאפילו

.טא"שי
למלמלויכולבידיושלאגופוידיעלשהואהצדמןמלמולשכל"לשםשיתבארואף)

היתראיןשבידיואחרדברידיעלשהיההצדמןמלמולושארהמוקצהלצורךאפילו
ה~כןאם."המוקצהנגוףלהשתמשכשצריךלאאגלמקימילצירךכשממלמלואלא
כאןמאורוליהנותכדילמלמלויוכללאשביריואחרדברידיעלימלמלנואםהנר

שבידיואחרדברשלהצדמןהמלמולידיעללהביאוכללא"אוגםשמביאובמקום
למלמלויכולבנהוכיוצאידיואציליביןאוידיובאחוריכגוןגופוידיעלימלמלנוואם
]המתיריםשאותםלפישיצניענולנכרילזמרלהתיראיןכ"אעפיגנבשלאבשבילאף

יריעלשאףסובריםהם("הצדמןלישראלהיתרכטישנכרייריעלכדרכומלמול

אחרוןשנמרם

על7שדהיינו,רבבידאמריההיאשהביאו,ר"מדףריש'בתוכעייןינרסוברםהם(ג)
בשםהצדימןטלטוללשארגופוטלטולביןלחלץשן"הראהביאשמשם,]המטה

ל"ור,מכולןרמתטלטולדשאניש"במזהתירצון'התוככי,'ההוכבעלי"רבשםולא,"י"הרר
המטהשעלב7שכ"משאהמותרלדברצורךשוםבואיןשהטלטולאכורדמתדומיאדדו7א
שיזכירולאאם,"'ן"כהרדלא,כןשפירש'י"פרשעל'התוכפליגילאדמכתמא)עליולשכב

גםה"וכ.(לוהודומכתמאכ"ובכפר"בפמקימות'בבלוומדשת7ו]'בפירושעליומחלקותם

כ"גהואוכן.נן'מהתוכתרומתושתרםוידועז'א"ש'בכיש"כמוכיעתו)'התרומהכפרדעתכן
שםשהביאובפרט,י'לגמרידעתומשמיטיןהתוכפותהיולאש"כהראל"כדאי,תני"רדעת

הוא""התולאחרשהיהיונהרבינושהרבמראיןוהדברים.בכנהדריןשפירשמפירושוראיה
הכיל"כדאי,זהחילוקדעתםעלעלהלא'והתוכת"ראבל,ן'גופודטלטולזהחילוקחידש

בריאתיבנאגבי(נ"7בדף)מנגדוערוךתלמודהרי,גופוטלטולי"עכוונתו]כאןוגם,ת"לר
למידיחזידלאמשוםכ"וע,ת"רדעתהיפך,מחיצותישאםאף"]להביאוהיתרצדשוםשאין
שהוא]]ד"רפבביצהכדאיתאבטיטלנגובלוהשבתאחרעדלשומרואלאמביאוואינובשבת

.ם'ת'צ,מ.מיאה,.ר.'םשםכדלקמןעט.מ.פקועם"פא.מעז פוץעז

.שםת.יפ.(אחירבי'.,מלמל'כב)ר' מעעת

"
,קמר"מוצף'נהוןוראה.סו

אחרןלקונטרהם.נ,צי

שצ'עהשלחןכיאוריראהזהא"קולכללותל .וחילך
,ו"מטשיא,סיודלקמן,א,קמאוגמראשבמשנהה ביארז"וע,עליולשכבשיוכלבגופושמנענעו

,המוקצהלצורךמטלטלושאינוכיוןשמותר.שם פו

,יט,סינ" .ו"לסטד"סיכיןהחילוקשיא'סיכדלקמןז
,יונהרבינושהואת .י"אבשם,שםט

.הקשה"דא,קמאכופרק.קשה"דץ,נדפרקי .וקשיאה"דב,פגיא
.ריסכללוההוראההפוסקיםכלליראהיכ

מטעםאףמעותיוגליובנושאשאסר,רכו'סייג ,מוקצה

רמו'סיגםוראה,יק"סשםא"וקולטסעיףיד ,במוסגרוק"סא"קו

,רכהכללוההוראההפוסקים.כלליראהטו סדלעילבפוסקיםהמובאטז

זהמטעםשהתיר,ט" .נרהמביאנכרי

,רבכללוההוראההפוסקיםכללידאהיז ראהית
.קעטכללוההוראההפוסקיםכללי ימסש"בראכמובאיט

.כשמי ,נכריי"ענרטלטולשמתירכ

,קעא'סייוסףזכרוןראהכא סולקמן.א"מע,לכב

,ב"סיתקיח"



רמארעושבתכלכות

אוהמוקצהבגוףלהשתמשכריאלא"עצמויהמוקצהלצורךלמלמלהיתראיןגופו

:(נ]מקילימעצמםשהםמפהיותרלהקלואין]למקומוישצריךמפני

אחרוןשנמרם

בשבתראוייםשאינןכיוןנ]ז"ש'כיע"בטושש"כממוקציםבפירותואף,בשבתהאכורדבר
להשתמשדעתוכןשגםהנריגנבשלאכבשביל1"ה,השבתאחרעדולהצניעםלשמרםומביאם

כ"דא,עליולשכובוביןיגנבשלאביןגופובטלטולחילוקישש"להראדאףל"וא.בחולבו
ח"דרל"ראופשיטא.]]שםש"במעייןא"ש,בטיבהדיאמ"וכ.ש"על7שממתלהקשותל"מנ
'ותוכת"דר,ש"כמודאיאלא.גופולצורךלטלטלוהיתרשוםאיןכ"דא,]]7שגבין"כהרל"כ

.ן]הצדמןטלטולגבישלישיתשיטהתופכים
בלאמייתובעידאי,אחרבהיתרשייךמישךזהשהיתרמשמעי]מיימוניותהגהותמלשוןוהנה
,וכיעתון]ש"הראדעתלפיאבל.ברכהעליותבאוהמחמירכךכללהקלראיןאלא,"]נר

גםלפ7פ7יש,עשביםוליקטמיםמילאגבי,בדיעבדאפילובעידאיזהבהיתרת"רעלשחלקו
חדשהיתרלהמציאלןמנאמ"מ,לקמןש"כמביניהםלחלץשיש'פעלאף.הראשוןיבהיתר

מדקתנישד7ד7ניחאת"לרבשלמא."בתלמודיכללוכמךרמזלהםשאיןחדשיםוחילוקים

אפשר,ש"עייי"ובינטורר"לפבדיעבדדמיירי,נרבלאמייתיבעידאידהאאלא.]ילבהמתו
עליותבאהמחמירלהכי,החשךמןלאוריתרוןשיש,ושתילהתםאזילבעילאידמידלא

להכי,לקמןשיתבארכמומיניהועדיפא,להתםממשדמיהצדמןשקילבעיאיאבל.]יברכה

[י]"כה"שכ'כיא"רמש"מכ"גשזהוואפשר)מרדכיייבהגהותש"מלפילכתחילהאפילושרי ויש
עלגםבפירוששיחלקווסיעתוש"להראמצינושלאדכיוןאלא.(וילכתחלהאףמתירין

,מיםמילאגביעליושחלקולמהזהדיןביןולחלץת"רדעתעללכמוךלנויש,הנרטלטול
בלאלשתותשיוכלאלאבשבילוהנכרישעושהעצמההמלאכהלעשותלישראלהיתראיןדהתם
שיטלטלנוביןלואיכפתומההנרהבאתהיאהמלאכהשעיקרהכאכ"משא)מלאכהעשיית

ג"רכ'כיבכוףש"כמבורגניןגביבגמראבהדיאמוכחהואזהוחילוץ.(הצדמןאוכדרכו
שבהגהות"הת"ראבילדעתשמתו"הטש"מזין"ש'בכיהעתקתילאמקוםומכל."שי"ע

מבנימחיצותלעשותלואפשראיהתםמקוםמכל.ג"בכהמ7ילינןדהכאגבעלאף,]ימרדכי אדם
לאבעיאיכ"א,מדעתושלאלויעשהשאחרדצריךזתנ"כב"שכ'בכיש"כמלכתחילה

כסןמועילזהואין,מדעתושלאיעשהשאחרלויארעשאםאלא,יעשהלאשברצונו,מציהוי

.,םכללההראה,ם'פק,הפ'כאראהפג.קוא"פפף,'זכרן.נק.םא.,נקשתבאר'כפפא עכהלכתהשבתשמרתראהפג

.בהערהתקנם'

אחריףלקינטורםם.ציינ

,סילקמןגםוראה,ו"מטשםולקמן.חסעיףבג .ג"משו

בגופולטלטלשמותר,יק"סא"וקוט"מלבך אפילו
,יגנבשלאכדי בקשלהשתמשכדיאפילושאסר,כדלעילבה

,היתרתשמיש ,עצמולצורךואסורגופולצורךשמותרבו

,האותב"פיבז ה"דא,קבב'בתוסת"רהתיר1השמטעםכת

.לשתותהישראלשיכולמיםמילאגבי,משקה ,ב"סיז"פטכס

יז-ז"סטשכה'סילקמןכוותיהפסקינןדלאוכיוןל לעילבנרזההיתרהובאלמה,ועשביםבמים

,ט"ס .טזכללוההוראההפוסקיםכלליראהלא
,שם,פתוסלב כוהנראתוהדליקואפרואםלג

שבדיעבדמ"ש,'

,ליגונותאסור אףאסרא"מילקמןוכן,כללבעניןלהקלראיןלד

.בריעבר .שםמיימוניותבהגהותלה
נרתביאלנכרילומרדמותר:(ד,פב)שבתלו ,'כוהדלוק

ת"ושבשו,מצאשלאכתבכהק"סשםא"וכסלז
רק(ועשביםבמים)התירל"שמהריכתבל"מהרי ,בדיעבד

,חק"סא"קושםלעיללח ,ט1סעיףלט

.דק"סמ ,הארםמיה"רשצא'סימא

לנכריאמירהלהתיר,(כ,פד)שכתמסכתסיףמב רהדרךלהביא

י"עלהביאריכולמטעםר" ,אדםבנימחיצת

,1-יגסעיפיםשםולקטןמג



רעושבתהלכותרמב

אףמעצמןהנרומדליקיםבלילהלחוץעמולילךולשפחתולעבדואדםאומראםיא
לצורךנקרא1האיןבלבדםעצמןלצורךומתכוונים1הלנרצריכיןהםשגםפיעל

שלאבםלמחותצריך)ולפיכך]וכשבילויישראללצורךהיאההליכהשעיקרכיוןנכרי
עדלחוץעמהםלילךאמור(והדליקוהובהםמיחהלאואם,שלויהנראםידליקו
נכרישלהנראפילוהליכתויןבשבילשהודלקהנרמאוריהנהשלאבביתהנרשיניחו

כמומעריםאינואםלאורולהשתמשמותרוהדליקובוהשגיחוולאבםמיחהואם)
:("]למעלהשנתבאר

לצורךהיא.1שהדההפ"אעלאורואכילהכלילהדיההשפחהשמדלקתנראבל:יב
מנר)נהנההישראלגוףואיןהואילישראלבשבילנקרא11הדלקהאיןהישראל

היאלצרכהלהדיחםחיבתוהיאמודחיםשלושכליםאלא(זוןמהדחה)(י)(ן]1ה
:1הנרלאורלהשתמשומותר]בהןלמחותצ"וא"מדלקתן

אחרוןקונמרם

כמבוארכלוםיועילולאמהםאחדשירגיששאפשרגםומה,ו"בטש"עלועשהלאשעדיין

.הצדמןמטלטלבעי'דאהכאכמוברורההיתרואיןבדעתותלויההיתרשאיןונמצא,שם
בדיעבדשאףואפשר.להללאין]זת"כעלשחולץאתל"הרשבר"לפשאףאפשרטעמאומהאי

ש"כמדרבנןשהואלטלטלאלאלואומרשאינוהכאדשאניל"יועוד.טעמאמהאילהללאין
אדםבנילוישביןחללושלאה"שכ,בכיהפוכ7יםמכתימתמ"וכ.ש"עי"כלה"שכ'בכיו"הט

י"עת7נדהזכירשלא1"כב"שכ'בכיא"רמש"מממ"וכ.ו"ב7"ככוףא"במנש"עלולאין
:תןא"במש"עאדםבנילושישמיירידהתםאף,נכרי

א"המנש"מלפימלוםמכל,זההמנרז"הטשכוונת(ל"את)י'אףנר11מהדחה(ך)

ציירי"~ג"בכע"הטושכ"א,~ו"ת7ט'בכיש"במועיין,אכורשניהםדלצורךותן"בכץ
כךמשוםהיינו,'כוהםשגם])ש"ומ)הביתלבעלכללנתכוונוולאוהו,הדליבלבדדלצורכם

אף)מהנרנהנההואשגםא"'םל'לעכ"משאפט ,דק"מא"קוראהאבל.(לעצמםכוינתפשעיקר

,ע"וצ:ם"ומם,בנהלאמורכללמבראן'שא םלעילכ"משאצ

שגיצובשבליהליבתםקר'שעא"' -מהליכתםנהנה

.ה"מקז"מעא .םלעילראהעב
,שם"ועה"דהק"מא"קורגב' ,מירכההנהנה'הנכר,כשגקריקאשוהו,ובמיפי

,רמדי"רםז"המנגרלהקלאיןאחרתבמלאכהכ"משא שצר

מפני,שראל.בביתלעצמהכשעושהלי.אפלמהותך' ממקנתוא"מיל'לעבמצייןראהאבל,העיןמראית

מהםנהנהההאראלשאיןמלאכותשבשאר,ב"במהדי גם,מעצמההעישהבשפחהלמחיתצריךן.א.בשבת

.שדאל.ובביתישראלבשלישראלבסמלביהוא

.ז"םל'כדלע,אמירה"בלאהם.לשנמתכתתשאםפד .דק"סא"קווראה

וראה.ג"כושנייעמור.האותב".פמשוניותהגהותפה .פח'סיוסף'וכרון

'בנכיב.1-נמהלמפקנת1צויןושם,נ.פלעיליאהפו ברהואשאם,מלצמרהעושה

הנה'שיאל'שה' בשבת11ממלאכה

,'נכישלכשהניאףלמהותך'צי רמיתוכאן.שיאל'של.באףמותינהנהשאינו1נמק1ם

צתןושם,א'.פימר'.פלעיליאה,1שפהת1בעברו .שכשנםב.1-נמהלמפקנת1
.נכדן.רלוששנהי .(קבלנותולהשליםינאהנמ1בת)מעצמוהעוטה

.ןבר,בראףראפ1יההוכהה,נק.פא.ק1יאה,פ ;1פנפרףפת

.הף'

אהרוןלקונטרסציינימ
מקוםמכל,אסורונהנהשםכשעומדכ"משאמהז"פטמ"כמהובא,ה"סגשעדהקדשבעבודתמד הב

כיון,כזהלאסורכללסבראשאין,לקמןמסיים,ידק"סא"ובס.,ב" ,בשבילונתכוונהשלאיעמידשלא,ג"הכשםם"מהדמב,שםע"בשומה

,ז"סלעילה"וכמט,במחיצהלהשתמששרוצהאדםאותם ,1ק"סא"קושםלקמן,בגק"סיטםא"מנמשמע'כועדיףיותרשכתב)ח"ברמ:ל"אזצמז

.א"מיולעילנא.(אדםבנילושיש עהשלחןביאוריראהזהא"קולכללותמז
לוצריכיםהםשגם,א"סיולעילג"מע"בשונב.שצו' ,(שניהםכשבילשהדליקולכאורהנראה)



רמגרעושבתהלכות

אפילוחולהלצורךאובלבדלצרכואפילונכרישעשאהבמדורהאבלבנר1היכליכ

עציםהנכריירבהשמאגורהכנגדהלהתחמםלבריאאמורמכנהינבושיש
שירבהחשששםשאיןלנרדומהואינהבהיילהתחמםלומותריהיהאםבשבילו
אדםבנישמתרביםמהשכלבמדורהכ"משא"למאחןנרלאחרשנרבשבילו

החורףביתאתחימםאםאבללהרחיבהעציםבהלהרבותצריךבההמתחממים
שאיןבולהתחמםהחורףלביתהקיץמביתלילךלבריאמותרחולהלצורךאולצרכו
.,למאחיחימוםלאחדשחימוםבשבילולחממוירבהשמאלחוש
היהלאאםשאףמפסנשנילוירנהשמאגדריםלאיןבמדירהאפילומהיריקיויש

איןבריוחממנונהנההעציםרבויי"שעואףמהמדורהקצתנהנההיהבשבילומרבה
ואףעציםבשבילולהרבותלויןיאמרשמא"בשבילהןלגזורכראי11הנאהתוספת

להתחמם1הבאכ"ואחחולהלצורךאובלבדלצרכוקמנהמדורההנכריעשהאם
שםלהתחמםאומרתודהוספהאיןעצמומדעתבשבילועציםהנכריוהוסיףכנגדה
דולקתהמדורההיתהאםיכןד7הימפהבלאאףקצתשםלהתהמםיכולשהיהכיון

."7כנגדהלהתחמםמותרישראלבשבילעציםהנכריבההוסיףובשבתיוםמבעוד
.(]שנתבאר7כמוישראלשלהעציםאםבולמחות1הבכלליזהרצריךשלכתחלהרק)

:מופריםבדברילהקלדבריהם17עללסמוךיש(")הצורךולעת

אחרוןקונמרם

הדיןמקוםומכל.")כאןי"כפרשאלא,ז)ג"ככמל"כדלאנ"אנ)ב"בעהמשוםולאהדליקוהו
.ישראלבשבילההליכהשעיקרכיון[אצור]הכיואפילו,אצורה"בלאכ"דאל,("לדידןל"צ
כללכבראאיןמהנרשנהנהדמשום.זומהליכהנהנהשגופומשוםכליםלהדחתדמידלאכ"וע

:ע"וצ,זהמנרליהנותכןגםמותרהדחהגביוהרי,בשבילוכללנתכוונושלאכיוןלאשר

ומרדכיג"וכמהתרומהשכפר")דבריולפיהיינו,גדוללצורךשכתבי)ז"הטנרולעתרם)

הראשוניםעציםשכלוקודםביןכללמחלקיםאינןבמדורההמתיריןן)מיימוניותוהגהות
בנרמהמירען"שהשכיוןוהילכך,דעתולפיכלומתילידעכללאפשרשאילפי,שכלולאחר

.חולהלצורךאורביניש"ימה"ד."בראהצג שבלצד

'הבורעהסיר.תםרביניבשםב'ק"מהלקת' שכה"ם.ה"םח.ש"םלקמןגםוראה,א"מע"בשו

.(הק"מא"קווראה.בממרורהיטשםיראה)ה"'ם םוכרלקמן.א,קבברבאצה

,ח"מישכה" .ג"מקא"מצד

מררה.(ג,כ)מהת"לג"ממ,רגב"םהתרימה'םצו ם

מהרםבישים,האיתי"שמישנוניותותהית,רנ" ע"נשי'הארעה.למעשההלבהכןשעשהמרוטנבורג
בצח.שם

_שםי"

במהההנאהמור'אמעםשזהי,א"מסיףל'כדלעעט .בישיבילוהנכרישעשה

.נרש'ואםה"די"ב71 שינעת'משבנמהיתמריטנגירגם"דמהרכנמעשהקא

.גק"סץ'נטהיבא.שם ,ב"במהיוממקנתוה"יבםשםבמצוחןוראה.גגלףקב

ך'צרואין,ישראלשלם.בעצלי.אפרי'התדהכא כצן,מהמלאכהבשבתנהנהשראל.שפ"אעלמחית

ליהנית'רשר)בנרשמןף'הוםאונרף.היםוקשהוא מהא
_(גוונא' .הק"סא"קווראה,גק"סמץקג

אהרוןלקונטרסציינימ
שצז'עהשלחןמיאוריראהזהא"קולכללותנו.כלכדעצמןלצורךומתכוונים:שםכדלעילגג .ואילךשאסור,ז"סלעילשצויין,(ב,כ)מהת"לנד

שלא,במדורההמתיריןטעםג"במשמבארגת,לשניהםכשמכוין שאינןמטעםאלא,בפניםוכאןי"בבכמבוארשםלעילהמצויין,דרובאאדעתאה"דב,קבבנח

,'כומחלקיםשבמחצה,(בהרוחץה"דא,קנאש"כמולא) ,בפניםלעילשצויינונט.לחומראמפיקומטעםאסורנכריםומחצהישראל

.דסעיףסג"כבסמדפסקינןלדידןל"צג"מע"שבשוהדיןגו בלאאסודלשניהםשכשנתכוין

,ה"



רעושבתהלכותרמך

לצורךאונכרילצורךאויוםמבעורשהודלקועציםכלוכבראםמקוםיסכליד
אמורישראלבשבילבשבתשהוסיףהעציםאלא11במדורהדולקיםואיןחולה
חולהלצורךאונכרילצורךאויוםמבעורדולקנרהיהאםוכןי"כנגרהלהתחמם

שהנרבעוראלאלאורולהשתמשהיתראיןישראלבשבילנרעורוהוסיףנכריובא

אחרוןקונטרס

לפיכלומתילידעאפשרשאיכיון,שכבולידםאףלמדורהה"הכןאם,הראשוןשכבהאחר
דעתלפיאבל.לאיכורוכתם"חזרןע"שהשכיוןגדוללצורךאלאלהללאיןולכן,דעתו
שהרייוכףהביתדעתוכן,כלומתילידעיכוליםבמדורהדגםנ"אברהםוהמגן]חן"הב

ע"השכתםלאזהולפי.אכורע"דלכל"כהראשוןשכבהאחרובנרמחלולתישבמדורה
בכבזהלאיכור

"
ישבלשוןהאוכריםודעתא"בכבכתםהמתיריןדעתהביאואדרבה,[א

עיין,הרבהלאעדייןאם,הרביםשהמהבדיןוכן,כהמתיריןייעיקרל"דכמכלל,אוכרים
המיללאחרהלךכופריםדבדברי,עליהםלכמוךישהצורךבמלוםפניםכלעלכןואם."ין"ב

ל"כ1"דלהט,כיו,שם,עיי,י"ח"הבלדעתלחושישלצורךדשלאאלא,ן"שקוליםהםאםאף דהש

.לאיכורוכתםחזרע"
הביתלדעתלחושישצורךבמקוםדשלא,מכירוכשאיןהאחרוניםמחלוקתהעתקתילאולהכי
מחמתלושנחכרבשבילהנכרישכשיוכיף,]תמוהיםו"הטשדבריאף.להחמירן"ו"וט""יוכף

איכזרשוםבזהואיןמאליונהנהוהישראלמכירואינושהרי,לעצמומוכיףזההריהישראל
,"]ז"שכימןעייןמשלושעושהובפרטלעצמושיעשהלהנכרימלאכהשגורםבמהלא,כלל
להנאתומפכויןאינושהנכריכיון]]ה"בהגא"ל[1ג"רמ,כיעייןמזההואשנהנהבמהולא

ישראלמשלעושהואם)מחמתולושנחכרמהלמלאותעצמולהנאתאלאמכירושאינו
עציומדליקמשרתוהואשהנכריניהולהדומיאתיירידמסתמא,הטורלשוןפשטכמשמעות

במילאאלאמכירוהצריכולאכ"דע,בפשיטותלהתיראיןמכירואינואםאףכןאם,ב"בעה
שאינוישראלעבוריטרחולאשלוהםולקיטתומילואוידיעלשלושהםעשביםוליקטמים

,כללטורחנקראזהשאיןאפשרהמדורהעלולהניחם,ב"בעהשלשהעציםהכאאבל,מכירו
.(ע"וצ,נכרישלבעציםאלאהמליליןהקילוולא

דלצורךו"בטע"וצ)גדולצורךשהואאלאהראשוןנרוכבההראשוניםעציםשכלולאחראבל
י]י"הבשדעתאף,(ע"וצ,י]אמירהאפילולמותרהקרותלארצותשמיאהגנזמדורהגביגדול
"הדחקשעתנקראזההריבשבתגדולצורךשהואכיוןמקוםמכל,להחמירן]א"ומנ"]ח"וב

התרומהכפר,לשוכתימתשמשמעותש"וב,"רבידבמקוםיחידעלאפילובדרבנןשכומכים
:]ז"הטש"כממורהן]מיימוניותוהגהותומרדכיג"וכמ

.ה.פקא.,קיאה,.ב.ק.םא.מ.נ.'םלעים'י'המתם'פק,הפר.לפ,אפי,שכבהלאחיאבלש.מ,ה.ר..בקד
אחצןנטרם,לקם.נ,.צ

,דיעות'כא"בסשהביאסמהמא היאהמחלוקהשכלשמבאר,נרישואסה"דסב

.העציםוכלוהנכלי.כשהוסיףרק ססג

,ח"הפדברישהביא,יבק" ,עגכללוההוראההפוסקיםכללייאהסד

ה"די"פ,עי,הרפהלאעדייןאםאף:ל"צאוליטה ודלא).פ1הזהשתלוייםשמבאר,נרישואם

אסורשבזהשכתב,עשהאםאפלש"ומה"דח"כפ לכו

.(ע" וההודאההפיסיםכללידאהסו

.17ביי ,ל"לכוהרבהלאכשעדייןשאוסרמז

ו"ובטגק"סא"פמהובא.הרוקחודעתה"דטת .אק"ס

.אק"ססט הדבירפתחראהע

"בשוהעוות.רעי'סי ,177,עז"אדמוה

.ה"סלשפלקחןעא .ז"סשםולעילעב
.ו"מטכדלקמןעג ,דסעיףעד

.הלכהולעניןה"דעה .יבק"סעז
.יזבלליההידאההפוסקיםכלליראהעז .צטכללוההוראההפוסקיםכלליראהעת
.פפניפלעילשצויינועט ספ

,הראשוניםעציםשכלואחר.גםשמתיר,גק"



רמהרעז-רעושבתהלכות

הוסיףאםוכןהשנילאורלהשתמשאכזרהראשוןשכבהלאחראבלדולקהראשון
בנרשהיההשמןשיכלהבכדיעדאלאלאורולהשתמשהיתראיןהדולקבנרשמן

.]אכור7כ"ואחבתחלה
שלשהםפ"אעהשמןבהוכפתביןבנרביןבמדורהביןומתירין,17העלחולקיןויש

ממנוליהנותמותרהיההישראלבשבילהאיכזר'הנכרכשעשהשבתחלהדכיוןשראל' השמןאוהראשוןהנראוהראשוניםעציםשכלולאחראףלעולםהתירומידייצאלא

:להקלידבריהםעללממנךישב1התלוישבתשעונגדהיינוגדולצוקיובמקוםהראשון

נארשתאלאאיקהחירףביתאיהמדירהכנגדבחימיםשנתניארים'האימיייכלמז
לעשות'לנכרלזמרמותראלושבמדינותכמו"הקרותןבארצותאבלקרותשאינן

'לפהחורףביתאתלחמםלולומרוכן'גדול7שהקורביוםשראל'בשבילמדורה
לואיןאםכךכלגדולהקורשאיןביוםאבלהגדולהקוראצלכחוליםהםשהכל
."החורף7יביתלחמםאומדורהלעשות'לנכרלומראכזרהרבהשמצמעריםקמנים
אכורמיחהלאואם]'בידו7למחותצריךשראל''מעצמעצמומדורהעושהואם

אכורשראל''מעצשראל'בשבילמעצמוהחורףביתחימםואם)דיכנגדהלהתחמם
:,ממנוהלצאתצ"אבודרהואאםאבללהתחמם7יז'כדבוליכנכ

בשבתגםקו'והכהחורףמות'כלויוםום'בכללוקנו'שיכ'הנכרשכראםעוז
שלכתחלהאלאמביתולצאתצ"ואמעצמו7ןןכעושה1ה'הרגדולהקורכשאין

:~'בו7למחותצריך

שיהיושמוסבבידםמוחיןאיןמקוםמכלגדולהקורשאיןביוםאףהיתרוהנוהגיםיז
'שנהחורףביתלחמםאיןגדולשהקורביוםואף"ם7י'ד'מ1היו'ואלשוגגים

הכלמקוםומכלבבקרכןראשוןפעםהתנורק'שהכבמה'ד'כהשבתביוםפעמים
:]בראשוניעיניווהחכםמרובהומןהחוםממשיךאםהחורףבית'ולפהקור'לפ

:מעיפים'חובוהנרגבוילגרוסשלאהעז
בענין()ממשהדלתפתיחתנגד)]הדלתאלקרובמונחשהוא"דולקנרא

,ד"תע"התומורתה המתם'הפימקלרעתמקידז"מתו
.ג"'םל'רלעם'ר' וראה

,שםא"קי .הק"ססוףא"קויראה,שםז"מתו

יאיתפיומיטית.מהגהות.ב"ת"םמדרכיהגהותתת רבשם

.ה"סע"שו.פימקים.הןממזבמ)'' ,ה"סלבושקט
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