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שהידעדבשבתוחממובוכולדתהידשאיןאלאלגמרינצמנןלאואפילו"'ונצמנן

ומרתיחובומולדתשהידעדכךכלחםהואאםאבלמבשלמשוםחייב]בוןכולדת
במקוםלאשממוךלהרתיחולכתחלהייאפילוומותרבישולמשוםבזהאיןיותרה

נהבארהנוראוכירה'גנעלליהנימיהריאם)"ארן'שיהנכמילחיהיילחיששאין
ומותרבישולאחרבישולאיןלגמרינצמנןשאפילואומרימייויש(,גן"רנבכיסן

.לחיתוילחוששאיןבמקוםלאשכמוךבשבתלהרתיחו

.ג"מע"השוטור.הכל'לדברא,לסנהמןרב1,ס .שםע"ישוטור,ב"מיע,לחמשנהז,ס

.שםע"שו.האורבתולדיתה"די"ורשא,לט'גמח,ס ם"רמבגםיראה.בשאלה"דשםבמשנהרשייט,ס

.שםית'הכוטנ"בפ לעיראה.ה"השםם"רמבוראה,א,ממנהותראהע

ל' ,ב".םרנו'.ם

.ט"מקא"מ.ב"השםם"רמב,ב"מיע,להיוסףרבעא .שםם"רמבעב

סיר.במשנהם'חכמלדעתא,ם[ני'בשנחמןרבעג ,שםע"ושו

טיר.ולאה"ר'"ורשב"מיע,להבמשנהם.הכמעד ושו

,שםע" .טיריראה.שםע"שי,א,לטנחמןרבעה ה"דא,לטי"רשעו

,אמי 'עלגיעקב'פעמיראה.'"מקא-ת,ג"חשםם"רמבעז

.גי .שםע"ושוטור,ב"מוע,לחמשנהעת

,שםא"מ,א,למרבהלרעתה'.םנ"פש"ראעט .שםרנהפ

.יפהא"נ)פס .שםע"ושומור,שםנהמןרבפב

,שםע"ושוטורפג

,'דשרה'דשםי-רשפד פמח.ב"מע,מחסדארבפה

פיטם"רמב,א,תאם'

.שםא"מפו ר"הכתבישכןימדאמרה"ר(א,ח')ן-רפז
א"מ,וגה' .שם

,ג"מככדלקמן,בשבתלאאבל,שםא"מ,שםן"רפח .שםא"מ.שםן"ר,ב"רע,למהמרארבפט

.גמעיףע מנקו-סם.משחשכהה"דמושא,לר."רשעא

רפא" ב"נרוחם'נו'ברבהובאיונהרבינוהרב.(רפהזך)

,ר"מע"משוטור.א'"םנ"פש-יא,(א"מיע,מט)ג"ח אפה"די-הדכיטמעיתצב

וראה,מקצבא"במהיבא.לי' םי"בגם

,ריח" ,(ה"'םרנג'.םלעיל)ליפה.ימצממקשהואפ"אעצג

.שםא'וכלשם."בהיבא,שםירוחםרביניצד וראה.ד"מכסיףצה

'סיהידה"אימשהאגרותת"שי .אאיתם'מאורנ"פכהלכהשבת.אאיתבהפילעד

חטה"ר(א,ש)שםו-ר,משאה"דב,מא-רגבצו ,הידב"פכת-מ.מביארבנן

.י"מטא"ברמנקרייןש'י .בדעתםט"מקלא"מ



שיחשבתהלכותתקלב

אםאבלחמימותויןמחמתלאכולעדיןראויאלא"לגמריןנצמנןלאאםלהקלונהגו
ג7"רנבמימןשנתבארכמודיעבדלעניןאפילוהראשונהכמבראנוהגיןלגמרינצמנן

כשיםיקנושיתחמםכדיהנכרישממיקוקודםהחורףביתתנורעלליחנוואפילו
:)בישולימשוםבושיששיתבארדברבכלוכן]ש70שנתבארכמו"אםור7

נתבשלאפילוצרכוכלנתבשלשלאכלאבלצרכוכלשנתבשלבתבשילזהכל.י
יתבשלואפילו7ירותחבעודואפילובישולמשוםבוישדרוםאיבןכמאכלכבר
:,בכף7שמגיסוכגון]בישולו7שמקרבדברשעושהאלאמאליו

כלכנרנתמשלאםנישלל7יאחרנישיל.נאיןכללרומננושאיןיבישתבשיליא
כדי"רותחיראשוןבכלילשרותו7יאפילוומותרלגמרי7ןנצמנןואפילו"צרכו7

)לחידברויהיה]שם7ינימוחשיהא

שהידי'בחמין7בשבתאותושוריןאיןהשבתמלפנינתבשלשלאיבשדברהואואם
שניובכליחייבכןראשוןבכלישרהואםכללצןשםנמוחאינואפילו,בושסולדת
ליהנםשמיהרלתבליןדימהיאיני"',כמנשלשנראה'מפנמיפרים'מדברלשריתיאמיר
]כמבשלןנראהואינוהקדרהלמתקן"עשושהתבליןמפנין'שיתבאר7כמושניבכלי לימנםומיתר"]כתבלין7הםהריובצלשוםכגוןבקדרהמעםליחןהעשוידברכלכן.
גםמתבשלהואשמאבבצלשמסתפקמיויש]]בוזםולדתשהידפ"אעשניבכלי
שלאיבשדברבכלז]מתירין7וישלהקלונהגן)]בוזםולדתשהידזמןכלשניבכלי

,]הראשונה7כסבראבזהלהחמירוישבוםולדתשהידשניבכלילשרותונתבשל

רנג"םל'לע.ד"ומכרז"מטלקמןה"~,ו-סםא"מחצח ם

"מלעיליראה.בקצרהיהטמנהשהיהובהל,ט"' רנג
,מקראסיףא"קי שבתיראה.שםלקמןיכה,רנגי"ס.0א"כחצט

.ג-באותוביאירים,בהערהנ"פכהלכה אהלקיבתןוראה.ט"מקשםא"קווראה,ה"מכק

שם' .-ואילקעיך)ו"ח,לך'יאקבו'עה"ח

,מקראא"מקא .בזמעיףקב

,שםא-תקג "ובשםמ"כמראה)נ"הט"כם-הרפןמשמעותקד

' .אפה"ד
ן.לענא".םלקמןה"יכ.ד"םע"ושושוך,(לי שהיא:ושם,ח"מירנג'סיל.לעגםוראה,ג"וש,בש.

,ממשמבשל לעגםראהקח

.ח"ממיףרנו"מ.ד"םמיףרנד'סיל' .ח"מרנה'פי

עורוראה.הסירברעתלי'אפה"ד."ב.,ב,יחגחראקו .ב"ממנב'.םלעיל,ל"םלקמןמגיםבענין

טור,א'"מנ"פש"מא,(רקח'ע)רפא'סיק"סמקו ראה-ל.התבששעלת.לחלוחילענין,ד"םוסייע

שבת.לזק"מקכד"םהשלחן.בדיראה,ז"מילקמן .ואיתם.יביאורזהערהג"מכהלכה

פיטמימוניותהגהות.כלה"דא,לט'תימראהקח ,אאית

'"ם.ל'וכדלע.(ב,מט)ג"חב"נירוהטרביני ,בלה

.ר"מלכיש.סמיוא"רמ.ד"סע"ישיטרמשנמשתוקט שהבהלכותלעיליראה

ל.יתבש:נקצרהוהטועהיה' שאין

.כחםריניקרהיאלי.אפרוטבבי .שםע"ושיתיר,ב,קמהביטנהקי

ב"מהדויראה.מקידא"מ,כלה"דא,לס'תיםקיא למ

משיםאיסורבזהשאיןהמעם(אבלרנ"ד)רנת" ם.מבתיךבששיל'התבכת.חתהממנתוהינו)הטמנה
,(שםמתכמהכילהם%יותחים "יןקיט

לקמן,מ"מקא"מיראה,ן'שירה"דב,קמה' .ו"מב

,מלהלעניןה.'פלקמןתאה.פכרלקמןה'1כקיר שהמהמ

הלבתא)כפירור.ברכה1'ל;תבראר' ברברבשלאהרבישולשאיןפ.;א:(לשבתארבתא

בישולמשוםבושקצתממנוונמההח11ראםמ.מ,ש"ב' לצהרצריךולכן.ב.פ'האם'המהאת'בלהל1הבישולאהר

אםמבוטליםאוצלפם1פ1ת;אובישרלההםשלאבמאד

איפורמשוםב.פ'שה'עמהםהנמהההמוהלתהמם' ל;ב.פ'שהר.בכלשפוךשלאוכן.1.הוכרתלה'פק

.בשולמשוםבוש'נמההשהצ1קערמאחר'כ,ר;צק .1ושב,קמהמשנהקים
.שם;.1ש1מוו.ן'ה'מרה.ר' .1.'פלקמןראה-שורבישרולענין

.;1שמה.רב,מ'ת1פגאהקטו .רשמשמענתקטו
.וכלה.רב,קמה' .א"מברבנןתנוה.ר(א,ש)שםן.רקיז

.1.פקמא.מ.כלה.רא,למ'בת1פ'.רקיח .צפלץקיט

.שםא.מ.שם'ת1פקב .שםא.מקמא

.מ.'פלקמןנםנראה.;וטהה.רב,מ'ת1פראהקבב פק1.מראה.פקה1.מקנג

.ר.' המנרמשמשת.כלה.רב,למ'בת1פ'בתירטקפד

.(שק.פא.מראה);.1ש1(ם.הראל;שהקטה) .שםא.מקבה



תקלגשיחשבתהלכות

הו,]נתבשל7שלאבש'דברכלעלבוכולדהשהיד'שנ'מכללערותמותראבל

" שלמלוחדגאובשרכןדהינוח]הישן7ומליח1]האכפנין7קוליכשנקראדגממין
מלאכתגמרהיאה~'ועירו"מעמהאלאבישולצריכיםאינםשאלושעברה7ןשנה בישולן7ן

.צוננים17זבמיםולהדיחןלשרותןמותראבלמבשל7ינמשוםעליווחיב]
הרחהאו"ן"שרזה'ד'עלאם'כלאכילה'ראושאינונתבשלשלאקשהדברכלוכן

'ראוונעשה'שנ'מכל'בעירואפלוהדיחואו'שנ'בכלאפילואותושרהאםבחמין
.,מבשלםמשוםב"ח
שרזה'ד'עלאם'כלאכילה'.ראאינו.הרנהמלוהשהואמנושלשאינודברכליכל
ולהריחולשרותומותראבלב7ןן"חבחמיןהדיחאושרהאםבחמיןהדחהאו

אוכללעשותומותראוכלשאינודברשכלכך'ד'על'ראונעשהואפילו"ן,בצוננין
:ד7ין"שכ"בםשיתבארכמובשבת

בישולישמקוםמכלבש'בדברבישולאחרבישולשאיןפ"שאעשאומרותמייש:יב
'כלנהיךריהחנעידיאפילינהניאםהצלייאישהאפייצליהאיאשיהאחר
כופרים7תנ'מדברלהחמירש'שני'בכלגםולפה]חיינ7ת"בוזתכולדהשהידראשון

שהיאבקערהאפלואפוייהפתליחןשלאלדהר.צרץולכן7תזלמעלהשנתבארכמו
כלשני'כל

~
.בוכולדתשהידמן

שישמפניבוכולדתשהידשני'בכלגםחמאתמחיובוחושש]שמכתפק7תמיויש
נקרא,הלחם7תגםושמאבהןבקיאיןאנוואיןשני'בכלגםשמתבשליםרכיםדברים

לעניןרך
~

גםה~מפקלהמהפקש'יכןבימילדהשהידשני'נכלגםימהנשלה
'בכלליתנםבפירושחכמיםשהתירומבתבליןלבדבכולן7תילהחמירוישדבריםבשאר
ש'צלויבבשרואפילומשקיןלשארהדיןוהואשיתבאר7תןכמוושמןמיםוכן"שניית

'בכלאפילוכלללהחמיראיןבמבושלאבלצליהאחרבישולשישכיון)להחמירי
.")בש7'בדברבישולאחרבישולאיןהכל'שלדברראשון

.'הארוץ'לתאףשם'תיםקנו מלקמןראהקנז

הנקראקטניםם'דגמין:ב"'םתקכז" איתןחין.ומריתר'ברךשבשרןמפנין'האקלית

.נימולבלאחיםלאכלםראייםהםכ"ועחמןבמים .פרויערהא"פכהלכהשבתוראה

.שםע"המתיר,ב,קמהמשנהג4נח מנ"פש"ראקנט

,ק" .חטה"דשם."רשג1ל
,שםע"ושיתירקלא וקיליה"דשםי"רשראהקלצ

.שהרחתוה"דא,לט.ם' "סלקמןוראה.ר"מילבושמור,כ"תמ'פמ"רמם

ן.חמבמיםאיתןן.מדיה:ן.האימפנקוליםגסב"סיתקכז הדההי"שע,,,בישילבלאחיםלאכלןראוחםהםכ"ועי

שבתוראה.ממשם'כמבישללאכילהמיכשריםהןזו .כב-כאאותביאיריםא"פכהלכה

.שםם"רמב.צ.חה"דשם'"ורשב,קמהיוסףרבקלג

,ה"מקז"מעלי .סירא"רמ.תמו"םמרדכיושהיתקלה

רכה.למרדנן'שסצי)שםמחיניהגהותששמעיהקלו .(שב

א"מ.ם-הפהספרבישיםא"הדיכתבה"מחנ'"בגללי .1202)ז"ארה.פסקוראה,מקמץ

,ה"מקמץקלח בריראה,נ"הנמידקלט
ה"דב"'סקקל"מהשלחן' .'יאות(במיפו)יאיתש'בפממכה

היבא.(ב,קלד)לער"םהשלםם'רא'בראיםקם )מהת"לג"כממ

מ"פטונעת'מובהגהית(ב,ד' .שאימר'מ1"נשםה"םע"שי,יכמוראאית

,(רפה'ע)רפא"מק"ממקמא ,שםמימי1יתיהגהיתג"יממם"הראמשמעותקמנ

,(.שנ'בכלנא'-מן.המתדלדעתאף)מ"מקא"מקמג .א'ף'מעקמר

ע"ישותיר,שםשונעת'מיהגהותנ"ומתם"ראקשה קמח'סילעילוראה.מקרחא"מ,בדעתםשם

חיובבוש.ששבתלעניןרקשזהוח"מקא"וקימרה .ררבנןא.שהברכהלעניןילאוהמאתמקילה

,פסהל'בלמצהלעניןמיידתמא"מלקמןראהג1מ1 ראהלמז

שבת.סו'יעמו1ד"ח(י"רית.)ב"העי .טאותאירים.בא"פכהלכה

לקמן,א".םל.לעגםיראה.א"רע,מבמשנהקמת .סיע

.שמן'גבא"מליראה,ם.מגבימכיבקמט מושהיתעג

.ם"הראבשםשםשונעת' ,שםראיםקנא



שיחשבתהלכותתקלד

מפנירותחראשוןכליבתוךאפלוליתנםצונניםאפילווצלויבאפוי])7מתיריןישאבל
שלאהראשונהכמבראלכתחלהליזהרונהגונ)7וצליהאפייהאחראפילובישולשאין
אפילולהתירישבדיעבדאבלבורימולדתשהידזמןכלשניבכליאפילופתליחן

:האחרונהכמבראראשוןבכלי

אחרוצליהאפיהכ"גישוצליהאפיהאחרבישולשישהראשונהמבראילפייג ])בישולן

במקוםלאשממוךי)רומב7בלאליתנו17אמורהמבושלדברשכלדהיינו
וצליהאפיהאיןהכללדבריאבל")בו7מולדתהידשתהאעדשםלהתחמםשיכול
שיתבאר7ןד"עלאשממוךליחנומותרצלויאוהאפויודברן)וצליה7אפיהאחר
:"לגמרי7ןכברנצמנןאפילו
קררהגביעלבשבתלהניחומיתרנ"בו7מולדתשהיד]חם7ןדברבושישכלייוד

שישצרכוכלנתבשללאואפילוי"יצמנן7ולאחומושישמורכדיבבגדיםהממונה
לואפשראיכאןמקוםמכל]בישולו7ןלגמורשממהרדברכשעושהבישולמשוםבו

17נלנר.מ.הלהעמידאלאנישולהשפתלידיאפיליללאנמירל.כישלידילבאכלל

."מאתמול7ןשנילושבצקלוישאםחומו7ןןלהעמידכדיבבצקפיולמוחומותר
:ג7ל"רנ'בסישנתבארכמון"הבגדים7תחתלהממינואמוראבל

עלבומולדתהידשתהאעדכךכלחםשאינודברבושישכלימניחיןאיןאבלכן

הידשתהאעדמחומהלהתחמםיכולשהעליוןכךכלחמהשהיאקדרהגבי
אמוריםדבריםבמהכךכלחםשהוא]מיחם7לגביעלהדיןוהוא"בושמולדת

אסאגלהמיליממשאאףנישולמ.מש.נשישצרכיכלעדייןנהנהןלאכשהעלצן
כיוןבומולדתשהידכךכלחםשאינופ"אעמעםשנצמנןאלאצרכוכלכברנהבשל
להקלשנוהגיןנתבאר17כברחמימותומחמתלאכולראוישהואעדקצתחםשהוא

מקיניין.1"ו.שברכה'במרדכהובא,קנז"םה"ראביתגב .ביאורים.קצ%עכהלכהשבתוראה,ה"סא"ברמ

.מקטא"מ,מיהלבושלגג ,שםא"רמתגד

תירה'דברקובץ.ב,שא"חהלכית.חקרראהתגה עחיט
,מג' .מקנזא"מ.שםמיניות'מיבהגהותהיבאשםם"ראתגו

שבתוראה.א"מקכלדורתהלהיראה,שםא"מלגז .יהבתנאירים.יבד"מכנ"פכהלכה

'ועשםנהלכהשבתיראה.ושתד"מכלקמןראהתגח .מח

כתבוכן.הראיםלדעתפרץר"הבשםטורלגס ראב

.מקיזא"מ.הראיםגדעתשםה"' ,ד"מכסוףקם

רבתאהלבתא)רור'בםראהאבל,שםא"מקמא בשרלהחםשלאכמארלסהר:(לשבתא

עופיתאי עדמהםהנמחהשלהםהמיהלתחמם'אם...ם'צלי

,י"חיכרתלה'מקמור'א.כה2וםב"ם'שה בריקריב

טור,קדרהה"דשם."רשלגימתב,נאתא'

.רנת"מתיר,)"מע"ישי .י"מכאןע"שו.הסירבדעתרנה"מ."בקסיג
ע"ושיסיר.אלאה"רשם'"לפירששםבריתאקליד

,י"מכדלללקטה ללביאכול.יאם,טק"מז"תקסג

תבאר'שול.ב'ד' מלרירתהלהוראה,ט"ומנו"מטלקמן

,ר"מקרנר" ,שםע"ושיטיר.שםבריתאולשין

לעילוראה,שםע"ושוטיר.יטהה"דשם'"רשקמח מ

.(מה'ועוקמח)ח"משח" ן"ר.זנה.רביניבשם,א'מבמדיהב,מא"ההבקמט

.ה"םרנג"םע"שו,משארבנןתםה"ד(א,ט') מלעילהיבא

צונןל.תבשכשנותן)אק"מא"קורם" .18לתרפאב"העויראה.(חם'המג"שעם,הבגדתחת

איתוביאוריםטזוקרהר"פכהלכהשבת,57זךתחלב מאירישיא,נ

,כאאיתם' תחתצונןהטמנתלעמן)ה"סשםע"שוראהקע

לענין)ד".ם,מהשםל'לע.(המחםג"שעהבגרים בבגדהמיןהטמנת

.ה"סרנו"ם,(ם' בדעתי"הר"פמ"המרוש.לפא,מחרבהקעא

.ו"חע"שו,הטורבדעתריח"מ'"יבם"הרמב מכלקמןוראה

רקאשלידהיני,(ש"ירא'תיםכפירוש)ט" ,ר.להפש
ראה)מתכתשל-חם,מ,הרםשל-קדרהקצב ,(רה-קה"דב,נא."רש

.'"םכרלעילקעג



תקלהשיחשבתהלכות

"7להרבהלחממומיחםגביעלאוקדירהגביעללהניחוומותרבישולמשוםבושאין
,בישולהמשוםבואיןלגמרינצמנןאפילוצרכוכלשנתבשליבשדברהואואם

:בולליכולדתהידשתהאאפילוגביהןעללחממוומותר

וקמומהגרופהשאינהכירהגביעלכגוןהאשגביעלממונההקרירהאםיאפילוכזז
עליהןליחןמותרהאשגבישעלמיחםוכן7ייג"רנ'בכישנתבארוהדרכיםפיעל
או]לגמרי7צונןהואאפילויבשתבשילכגוןבישולכןמשוםבושאיןדברכלבשבת
:"]ג7"רנ'בכישנתבארממעםלגמרינצטנןשלאלחתבשיל

כולדתשהידמן~כל]]מנישליהאירמעלשהענירוהולאחראפילוראשיןכלייז
ראשוןבכליתבליןמלתתלמנועומזבי]תבלין7לתוכוליתןאמורלפיכךנ]בו7
ליתןמותרמלחאבללדברוכייג"]הרחקה7לעשותכדיבוכולדתהידאיןאפילו

ואינו"]שוריבשרכמורבבישולצריךשהמלחהאשנןמעלשהעבירוכיוןבתוכו17
שאף'ראשון7בכליליתןאכזרשורבשרמקוםומכלהאשנןעלאלאמתבשל
בששהיאכןאםאלא"מתנשלהשעליזהלהליהיתמקיםמכלמתבשלאינושהכשר
ואמורמעםאלאבישולצריךאינושהמלחאומרים7ינויש]כללטלחלוחיתעליושאין
כלשניבכליאףליחנו

~
.י'ברכה7עליותבואוהמחמירבוכולדתשהידמן

המאכלאיכזרשעשההאשעלהואאפילוראשוןבכליאפילומלחונתןעברואם
:,שבתהמוצאיעדואוכריםחולקיםויש"המאכלהנגדבמלשהמלחלפימותר

~'במים7בישולי"עאותושמתקניםשלנומלחאבלמבושלשאינובמלחה~יכליח
נשמדי'נדברנישולאחרנישולשאין"הכלין'לדנרראשיי'נכלליהנימיהר

בישולי"ענימוחהואאפילו
~

בוהמחמירמקוםומכללמעלהישנתבארכמוהשניה
:"יברכהעליותבואמלחבשארכמו

.א"מקכא"הממשמעותקשה כדלעשעד

,א"רמיל' כהלכהשבתיראה.מכירלקמןראה,ג"מקכא"מקעו

.ח'איתביאוריםנ"פ חהששמצד)ח"מקעת

מצר)'"םרנו'.םיראה.('תו' _(הממנההעיט

.ש"הראבשם(ג,מט)ג"חב"ניירוחםרמנוקעט )שםן"ר.מביאמודיהב,מא"רשב

ה"-מה(א,ט' .ח"כע"בישיירשינהדעה.ד"הב"פכמ"מ,מביאר"ת

,ה"ח.בתח"ובם .םא"מ.שםע"שו,שםריחם.רביטקפ
.לגק"מרנג' .בוף'מעקפא

.ט"מע"ושיסיר,א"מיע,מבמשנהקפב בקפג

.שםע"שו.רטמעה"דב,מ'מתים,'כלה"מר." .א"מוע,מבי"רשיראה

.שםע"ושיפיר,שםמשנהקפד 'תיםגםיראה.ר"הנ"פמירושלמיח"מקכא"מקפה

_ח"או.הרהטאברהםני'מגוראה.שםצנים" ,י"הב"פכם"רמב,'דאמרלאיבאב,מבחחא'רקפו
,שםע"הטיתיר "רשקפו

,שם.ע"שי,'דבכלה"דשם' ,שמע"ש.שם,נההרבקפח

.ראשין'כלה"ר'"ב.מלח'גמה"ד(א,כ)ן"רקפט .הירישוראה.גרילהאש.גבעל:שםם"ברמב
אףממשללאר"אגםגםמלחל""דק:ב,מאצ"צ בכלשגםרואותנו.נ.שע

מעםויהמךהמלחשום.שנ'

.בישילהשיבנו.אז"ועכלמלחהתבשיל ג

~

יקזראשוןכליה"דח"בוראה,ט"מא"ירממורצ דברכביאירמקלא"יממקרב

.ץ"םנ"פש"הרא' .ט"מקכא"מ.טירקצא

.שםיחמיאהטורכוטמעיתקצב רקצג

שהרמזשם.מררכ.קמאשנא.ללשםחייא' .שםא"רמ,שםף"הריבדעת

,שם'אשרהנהית.שם'מרדכ,והפנוה"דמים'תוסקצר .שםא"רמ

י"בהיבא.שמחהרביניבשםפי'סיהלקתשבליקצה .שםא-רח.שם

,י"מקטסיףז-שקצי .ח"'םתסב"םלקמןגםראהקצו

מיףא-ת,דאיתת-ז'רןרביניבשםשםתסכיקצת .א"מקל

.שםא"משעט מעיףרישר

.א' סוףרבהאליהלפירוש.שםמשהדרתי,שםמרזתירא

2"רל'לעיראה.(שלנומלהעלגם'דקא)ד"מקכ ם

,נשוהשיהא'כדלשריתואפילוטות.בפשר'להתא"' נ"פכהלכהשבת.ב,ל.ד,כחה.נחמ.דברת"שווראה

:()כסוסמשבתארבתאהלבתא)ינמידיר,נ.איתניאירימ שמאחר,תחלהשל'שנתבאףשלנובמלהלהקלאין

לפיהם'מ.שבמבמלחייתרבולהקלאיןונמחהשהוזר .אפם.אימרשהדע"שבשוהרעיתחיליך
שני'בכלתן.ללי ,ברכהי'עלתבאוהמחמירב"ם'שה



שיחשבתהלכותתקלו

מפניבויגכולדתשהידראשוןמכליעליהםולערותבקערהתבליןליחןאכזרימ
מפניאכזרההקליפהאזיעירהואםקליפהינכדימבשלראשוןמכלישעירוי
ליתןמותרהקערהלתוךראשוןמהכליתחלהעירהאםאבלכשבתיישנתבשלה

להמחמירימייואפילו,לבשליכחבואיןשניכלישחוםמפני"לקערהיהתבליןכ"אח

שהידמן~כלולהפליטלהבליעכחבושיששכובריםוהיתראיפורלעניןשניבכלי
לכלידומהואינו~בוכולדתשהידפיעלאףלבשלכחבואיןמקוםמכלבוכולדת
(האשהאצל)שעומדמתוךראשוןשכלילפיבוכולדתשהידמן~כלשמבשלראשון

כולדתשהידמן~כלשיעורבונתנוולכךהרבהחומוומחזיקחמיןדפנותיוהאורעל
:'ומתקרריוהולךחמיןדופנותיושאיןשניבכליכ"משאבו

לערותאכורשניייגכלישהיאפ"אע"חמיןיימיםמלאהשהיאמרחץשלאמבטי:מ
מאדחמיןהןהכתםמןלרחיצההןשבהשהחמיןשכיוןצונניםמיםלתוכה

נ'יבהןשמתערביןהצונניםונתבשלים

מכלי.אפיל.י'יצינןשלאחרתאמנתילתוךהאמנתישנעמהחמיןליתןמותראבל
אלאמבשלראשוןמכלישעירויאמרושלא,יןצונניםמיםלתוךלערותמותרראשון
מכיןאלאבתוכןממשמתערביןהחמיןשאיןבהןוכיוצאתבליןגביעלחמיןבמערה
מיםלבשלבקלוחכחאיןממששמתערביםבמיםמיםאבלומבשליןבקילוחןעליהם

.~יןהעליוניםאתומצנניםגובריםהתחתוניםאלאהתחתונים
שאינושכיוןצונןרוטבלתוךבוכולדתשהידחםבשרחתיכתליתןאכוראבל

הרוטבעליושיתגנרטרםן'יכנינוקליפהכדימניטלהואהרינר1מנממשמתערב
:ויצננו

שיכוליןן'מועטיןי"'צונניןימיםלתוכוליתןאכורחמיןמיםממנושפינהמיחםמנא
צונניםמיםלתוכוליתןמותראבלבוכולדתהידשתהאעדשםלהתחמם

יקוינג~ומח"מצרפוינהואלתוכוהצונןנתינתי"שעפ"ואעלהפשירןינכדימרובים

,צהם'ובח'בתיםת-ר.אבלה"דב,מב'בתים'"ררב מג"כש-בראהיבא,ב

.'"םע"שי.סו" שיך.בשמישםש"רא.שםזבחיםת"ר,שם'תיםרג

'גבב,מאצ"צ'דוש'חיראה,ה"מקקה"מד"ע מכלעיריי

ראשון'כלן.ילענ,מבושללאטייאעלראשון' צ"צת"שי.ט"מכתנא'סילקמןראה-קילוחושנפסק

,עד"מד"ע ,ב"מקלא-מרד

.היוב"פכרכבים,שםמשנה~רה יש.ב,מגמרארד
,שםהמבים,ב"רע,מב'" היבא.אשעררביתהארוךהביתבתורתא"רשברז

ך"ש,מקידשםז"מיראה,ב"מ.קה"םר"עע"בשי שלישי'לכלבנוגעד"מלתנא"םלקמןיראה,ה"מקשם

_ירבועי .כחק"משםגםוראה,לבק"מא-תרח

,ראשין'כלה"ר'"בראהרט

ששאבומצקתולענין.שם'"ב,ושמעה"ד.ב,מ'תיםרי 'ל_מיבה
לקכקראה-ראשון'כאנה'דאםראשיי צב"םר"ז'צ"להצר"פם.שםצ"שת"שי,ח"מכתנא"מ .(א,קפג)

.א"שע"שי.ה"הב"פכם"רמב,א,~חרייתא~ריא

,שםא"רמ.אבל.ה"דשם'תוסריב .ה"מקלא"מנוראה,ד"מקלא-מ.שםמ-מ.שורריג

,כבאותביאוריםא"פכהלכהשבתיראה "יבשםמ"כסריר
בדעת,אבלרביתש"ומה"ד' ,שםע"שי,שםהרמצים

.ה"מקלא"מ.סיר.('הא)טחןה"דשם'תוסרטו האה"דב,מפסחים'ותוסאג"רע,כ)ן-ררטז

לפם' (

לא-ח"מקינוףז-שהייי.הטוחעת-וכי 'כהתוס

הכא-

,ת"רבשםחמייאדםנותן.ה"רא,מב) לציננמערהן.בשמחלק

צונניםלביןשמיתרם'רבם' גםמ"שכד,לטצ"צ.הידישיראה,שאמורם'מועט

,ע"השומת'מת לעיראה,ה"מקלסיףא-תריו

סוףא"קורנג"מל' 'ועמ,ד"מקם.ביאורב"פכהלכהשבתיראה.א"מקי

,שלכאורהאלאה"דקב .ב"מיע"ושומור,א,תאמשנהריח

.ב"'םולבישטיר.שם'גמריס .שםא"ורמביר.שם'עמרב

.ב"עשם'גררבא .והלאה"דשםרשיירבב



תקלזשיחשבתהלכות

לתוךחמיםונחושתברגלשמניחיםוברגלנחושתצורפידרךשכןכליינימתקןונמצא
מפעפעשהאורהצורפיםמלאכתגמרהיאתוויתחנקושיתקשובשבילצונניםמים

מחוהמיםלהשברוקרובהמתכת
~

לתיקון,ינמחכויןשאינוכיוןמקוםמכלאותוינזיקין
שכשמצרפיןמפני,ימותינולארישיהפכיקכאןשאיןמותרהמיםלהפשיראלאהכלי
שהמיםמפנילצירוףיגיעשלאאפשרכאןאבלביותרתחלהאותומחמסיןהכלי

:~כךינכלמלהתחמםאותומונעים

בוכולדתשהידחמיןמיםלתוךינןמועמיםאפילוימצונניםמיםלעייתמיתרכב
כךכלמרוביםהצונניםואםראשוןיןשבכליחמיןלתוךלאאבלשנישבכלי

לתוךאפילומותרצינתןשיפיגורקבוכולדתהידשתהאעדשיתחממואפשרשאי
:~האשייעליהיהשלאוכלבר"יןראשוןכלי

בושיששניכליבתוךצונניםמשקיןשארשלאומיםשלקיתיןלהעמידמיתרבג
שאינובדברהצונןאתלהממיןשמותרבתוכהכולולהממינוואפילו)חמיןיינמים
הגלמלסיףשאינלדגרנקראיםהןוהחמיןייי~"רנ'בסישנתבארכמוהבלמוסיף

.("יןח"רנ'בכיש"כמ
וישתההישכחשמאגורהבלבדצנתולהפיגאפילו,יןלהעמידואמורראשוןבכליאבל
מןמבריאחמילתוכהשהומשכובאמבמיואפילו"כויכולדתהידשתהאעדשם

ימולאלאכופרימייןמדברי"ראשוןיןככלישהיאמפניבתוכהלהעמידואכורהמעתן
:בתוכויתויעמידנושני'בכלמהאמבמי

צינהןלהפיגהמדורהכנגדמשקיןיתךשאראי""מימישלקיהיןליחןמיהרבך

שתהאעדמקוםבאותולהתחמםיכוליןשאינןבעניןמהאשרחוקשיתנםובלבד
שםישההאםאףבוכולדתהיד

~
במקוםלאשכמוךליתנםאכוראבל'יתמרובהמן

מועמתשעהשםלהניחןואפילובויתיכילדתהידשתהאעדשםלהתחמםשיכולין
כולדתהידשתהאעדשםוישהוישכחםשמאגזרה"אכזריתבלבדצינתןשתפיג

צריכיםשאינםשאף]חייןישהןכמיההמבכליןדבריםשאראיריה.פן.הדיחיא'"יבי

.שם'"רשבדעתא"הב"פימ"מרבג )שםן"ר,שם."רשרבד

.קאמר.מא'גמה"ר(ב,ט' .ו"רמקלא"מ.שמעין.יכרבא"רע,מבשמואלרנה

.שםא"מ.בסופישםךמלחתותן-רתך,שםן-ררנו סיל.לעוראה

ק'פםיםשזהיא"מקא"קירש' י

.ד"םסיףשטו"םל'וכדלע,המיתרה'2" .שםרמוין.שםן"ררנו

שיר.א,מבבברייתאוכה.א,מאבשנהשםרנת ,ב"מיע"ישו

.כחק"סלדירתהלהוראה,ב"סילבושרבט רע,כ)ן"ריל

ישועסיר,טחןה"דא,מב'תוס.(א" .שם

.שםא"ירממור,ב,מאשםאביירלא .שםא"רמרלב

'.לםב"מהדיגםוראה.ג"מיע"ושימור,ב,מרדירלג שהאר,רנת

ן.שאהטעםאתאופניםבכמהלבארך' את.להממןשאסירלסובריםגס,להשמנהבזהחיששימ

,ן'בחמהצינן יראה.ג"מקמוףא"קושםגםוראה,ג"ושמ"מסוףרלד

שעלהבגריםתחתהטמנהלענין)ד"'םמיףלעל

,(הקדרה שםראהרלה

,א"בקי ,שםושילטור,שם%גרלו

ב,מא"יןב.א'מברבנןתנוה"ד(א,ש)ן-ייין~רלי שבתיראה.ט"ימכד"מכוכדלקמן,א'מבה"ד

_דך'לאה"דדח'עמושם,ם'אור'בקא'עמבהלכה .ג"מללא"מוראה,שניבכליה"דשםי-רשרלה

,ח"מל.לעראהרלט םלעלגםראהרם

.ג"מקמיףא"קורט" החיאיר,שםךרייתארמא

.ד"'םר" ,שםע"ושיטיר.שם'בגמשתואלאמרהריה.כרברמץ בתוספיתרמג

.ום.הכל:אמרה"דבלגשנים' "מג"תש-רא,א"כשבבשם'מאה"דא,מח'תוסעמד
ע"ושיטיר,משארבנןתנוה"ד(א,ט')שםן"ר..

.ג"מקא"קירנז"םלעילגםוראה,שם תיםרמה
.ושייאשםטור,שם' .שםע"יהשוטירראה),ד"מילבוש,שם'עמרפו

י"יבבדשרכהשם.במרדכהיבא.קצו"םה"ראמרמז םא-רת,מותרמידיה

.ד"'



שיחשבתהלכותתקלח

להתבשלשיכוליןבמקוםלהניחםאמורלפיכך"חייביתנתבשלואםמקוםמכלבישול
מולדתהידשתהאעדלהתחמםשיכוליןבמקוםדהיינומרובהזמןשםישהואם
.יתןבו

תבשילכגוןיןהמדורהכנגדלהרתיחואפילומותרבישולמשוםבושאיןדברכלאבל
אלאבומולדתהידאיןאפילואובומולדתשהידחםועודנוצרכוכלשנתבשללח

נצמנןאפילואובזהלהקלשנהגו]~למעלהישנתבארהמנהגלפי"~לגמריינצמנןשלא
נצמנןאפילווצליהאפיהאחרוצליהאפיהואיןצלויאוהאפוידברשהואאלא'לגמר
נ~ילמעלהשנתבארכמו'לגמר אפילואוממשהאשעלליחנואמוראבלי~יהמדורהכנגדאלאהתירולאמקיםמכל.

ויבאשבתשהואישכחשמאלחושש'כיקצתלהרחיקצריךאלאממשלהכממוך
ולאוזכרוןהיכרבזהלוישקצתלהרחיקאותומצריכיםכשאנואבלבגחליםלחתות

:ייבגחליםלחתותיבא

שישכפילהפהאגלשימןביכשאיןהאפףלחמסשמיתראמיריםדבריםנמהבה
אפילו"יאותהלהחםאמור(ה"אינפאנדשקורין)שנקרששומןחתיכותבתוכה

שהשומןמפניינןבחמהלהניחהואפילו"~יבומולדתהידשאיןמקוםי~האשימןרחוק
"יןמימיושיזובובשבילברדחתיכתלמרסקדומהזה'והריןונימוחחוזרשנקרששבה

כמו"הללויןמיםשבוראינילמלאכהודומהנ"יבשבתשמולידמפני]יןחכמיםשאמרו
.הנימוחלשומןהדיןוהוא,כין"ש'בסישיתבאר
העומדיםמפיריהממנהשזנימשקיןכמיי"נשנתישנימיהמהאמירנדיענדיאפילי הפירותייימחומשמאגזרהמשוםשאמוריםלמשקין

ש"כמלכךעומדיםשהםכיון" הרקרושכשהואלפיכךוצלולזבלהיותשדרכוכיוןזהשומןואףייןשם
כפירותהוא' למשקיןהעומדים

:"לערבייעדאמורבשבתממנווהזבלי
הוא'והר]לחוץלישיזובעדכךכלהרבהשומןכשנימוחאמוריםדבריםבמהמזך

מניחהאםאבלעצמוילנבפניניכרהואאלאדברבשוםמעורבשאינולבדובעין
ממנומעםאלאלחוץשיזובעדנימוחשומןהרבהשאיןבעניןכךכלמקוםבריחוק

'"מיםהטורכשמעיתוכה.שםה".ראבמשמעותרמח בקצרהוהטמנהשהיה'הלל.לעגםיראה,רם

ם'איר'וב,יהערהא"פנהלכותשבתיראה.יכריתה"ד _גאותשם

.ר"מרנר'.םל'לעגםראהרמס .שםן"ררנ

.י"מטע"שי .שםא-רחרנא

.טף'נעריב לתבשילבנוגעשםוראה,ג"מרגג

שבתיראה.בש' .ח'אותביאוריםנ"פכהלכה

.שםע"שו,שםש"רארגד לעוראה.מקליחא"מ,שםש-יארנה

כ"מרנ"מל' לממיךלענין)

.(יהתנורהכירהצל~ ן"ורא"ורשבש"בראהובא,רלה"םהתרומהסרךרני מחמיריישבשםמאזא"ורמתיר,מפד

.ן' _טוררנו

.התרומהמפרברעתכ"מקיעזיאמודה"די"בלנח א"מקכו"ט.התרומהמפרבדעתשםורזןא"רשברנט

,מטץשב"םלקמן'ברעה.בדעתי

.טור.שםש"רא_שםהתרימהמפררמי .שםש"רא.שםהתרימהמפררסיא

_ב,נאברייתארסיב כדה"דשם."רשרסיג

התרימהיבמפר).שם~"רא,' .(לר,::שםן.ו,שם
לקמןיראה,."משכי"מ.ו"מטשכ"םלקמןה"ברצד מ

.ז"םא'תק"מ,א"מתקב" ,שםן"ק,שם."רשרמיה

,ם'ד'בנו'כשאלי'אפשאסירשםהסלדעה,ו"מטרסן הרמשמעיתרסיז

לקמןגםיראה,ב"מקמא"מ.שםן" מ

.אימריםרישבדעתמאזשכ" ,שםמ"במכמבאהזגא"פכם"הרמבמשמעיתח,רס

,מ"'םשכ'.םוכדלקמן,ד"מיפשםורזןא"רשב .ג"ושג"מרסיס

,שםיץער זכרוןראהרעא

.מא.אותוסף' .שםהתרימהמפרבדעתמ"מקמוץא"מערב

,בדעתושם'"ב.שםהתרומהמפררעג



תקלמשיחשבתהלכות

ליחןשמותרכמועיילכתחלהאפילומותרלבדבעיןואינועצמובפתונבלענימוח
ומתבמלמתערבשהואמפנילשםנמחהשהברדפ"אען"שלכוכלתורברדחתיכת

.,ילשםשיתבארכמו"בעיןליואינושבכוכביין
מקצתואםואפילו

~
כלוםחשובאינוהואמועםשדברכיוןבעיןוישנומעםלחוץב

מועםשדברכיוןב~שמקצתופ"אעשמןבשרחתיכתבשבתלהחםמותרולכןומותר
כולדתהידשאיןבמקוםאפילו"ילשמנוניתהשקרשקדרהלהחםאכזראבליללהוא
צףהואהשומןמקוםמכלהרומבבתוךהשומןונימוחהרבהרומבבהשישפ"ואעבו

:ייןבעיןוישנולמעלה

י"עהשומןשנימוחבמהכללאיכזרשאיןואומריםה~כלעלייחולקיםישאבלכז
בנימוחאבל"ייבידיםלרכקאלאברדחתיכתגביאכרוולאחםבמקוםשמניחו

כולדתשהידבמקוםאפילובשומןהממולאת11פתלהחםמותרולכןגזרולאמאליו

בשומןולאאפיהאחראפיהשאיןמפניבפתלאבישולמשוםכאןאיןשהרי]בזיי
ה~ננישילשסמיהפ"אעיבשנדברבישולאחרנישילשאיןמפנישנימנההקרוש
"אותהיילהחםאיןשמנוניתהשקרשקדרהאבללמעלהינישנתבארכמוהשנייד

שברומבמפניבוכולדתהידשתהאעדלהתחמםהתבשיליוכלשלאבמקוםאלא
.,יילמעלהשנתבארכמובישולמשוםבויששנצמנן
להקלישבדיעבדאבלהראשונהככבראלכתחלהלהחמירינינהגוהלכהולענין
האחרונהינןמבראעלהצורךבמקוםלכמוךישלכתחלהואפילו"האחרונהייככברא

.יןעיקרכןכי
וכשיכיקנושהוכקקודםהחורףביתתנורעלבשומןהממולאתפתליתןלהקלישוכן

בישולמשוםבושישבדברבישולאיסורלעניןשאפילולפיעליזתתחמםהיאגםהנכרי
האוראת'הנכרשיתןקורםשםשנותןכיוןסופרים'מרבראלאהתורהמןאיסורבזהאין

פניםכלעללהקלישלגמרימתיריןשישכאןכ"א"'יג"רנ'בכישנתבארכמובתנור
:]נכריתדי'עללעשותיש,הארץעםנפםלהקלאיןמקוםמכל,התנזרכק,שהקודם

וקמניותקמחיםמיניגביעלשנקרשמהותךשומןליתןמותרהכלולדברימזח
נימוחוהואבתוכןאוגביהןעליניחנואלאבידיםירכקנושלאוכלבררותחים

אלאבעיןאינושנימוחמהשהרימאליו

.שםא"מעדר "ב.שםהתרימהנמרערה

,שם' מלקמןרעו
.נ"ועמפזשב" .(רלה"מם'מנ'בם)התרומהמפרבדעתשםי-]רעו

.ז"מישכ'מי.לקמןגםוראה,א"מקכ,מהז-ש מחמייש.התרומהמפרבדעתשםן-ררעת

א"ברמרים' ם

ז""
_ מ,שםי-נרעט

.מ"מק2"רא" מק-סח.(א,כא)מהת"לג-סחרפ

.(רחצ'ע)רפא" י"יבבבטורהובא,הרגא"לכמ-ת.מפידא-רכב

.יאמודה"ר (נ,בג)ן"ר.שםג'המנודעתכמאירשם."יכנירלפא

שכ'.מרלקמן'האיכרעה.כאק"מו"ט,ן.יאה"ד .ז"ממ

.ז"ממנ-שורפב

ישחםצליגביעלאבלבתוכןנננכנכ

,מ"מקא-תרפג ררפד

.מהמדירשםבמציייןוראה,א".ם2" קנה'.םלעיליראה.שםא"רמבדעתא"מקמא-מרפה
לוש.אםונימיהוחזרשנקרשמשקהן'לענט'ם ,משקהתירת

,מסלףרפו מלקמןגםוראה.שםא"רמרפו

,מעזסיףשכ" ,ב"מקמא-תתפח

.שםא"רמרפט בשם,שםי-ךרצ

וראה.(ד,מט)ג"חב"ניריחם.רביני .א,נה"חהלכות'חקרוראה,שםלקמןגם

.בומשףרצא _שםא-תרעב

מכיווכרלעיל.מקנזזוטאאליה,ו"מקדרישהרצג אפמיתרבעיןשכשאיטשבזה
.לכתחלהלי'



שיט-שיחשבתהלכותתקם

נכנכהנימוחשאיןשכיוןמאליונימוחשיהאקרוששומןעליוליחןמותראםלהכתפק
להחמירשנוהגיןשמנוניתהייישקרשלקדרהלדמותוישגביועלצףאלאבתוכו

:]'ילכתחלה

היהשאילוכךכלחםשהמיחםכללהפשיראפילו,יןהמיחםעלצונןליתןאכזרככן

'"בויכולדתהידשתהאדהיינובישולכןליריבאהיההרבהעליומונחהצונן
:מותרנכךכלחםאינואםאבלן'המדורהיכנגדמניחכדיןמיחםגביעלמניחשדין

]צרכןנכלמבושליןאינןאם"האורנגבימעלמרותחיןשהעבירןוהקדרההאלפכל

אבללמעלהינש"כמנישילננמשיםנרהישמגיכשנמצאנכףמהםייציאלא
צמראבל,האורנגבימעלשהעבירןלאחר]בהןנלהגיכמותרצרכןכלנתבשלואם

להגיכהצבעיןררךשכן("צובענמשום)בונןלהגיכאכורהעיןשקלטפ"אעשביורה
.יחרךנןשלאכדיתמידבו
להחמירוהרוצה"'הראשונהנככבראוהעיקר'עניןנבכלבקדרהגםמחמיריןויש

עליאינהצרכהכלננתנשלהכלללהחמיראיןנכףלהיציאאגלממשנרגמההמיר' :]'נהאש

אפילובוניכולדתשהידחםבעודוהצלינהגביעלושוםשמןלמוחאכורלא
בואיןשנקרששומןאבל,והשמןנןהשוםיתבשלמקוםדמכליוםמבעודנצלה

:י'למעלהנשנתבארכמואחרמצדבולהכתפקשישאלאי"בישולנמשום

:סעיפיםט"נובובשבתהבוררדיןשיט
]הכממניםמתוךהפכולתבורריםהיובמשכןשכן"מלאכותמאבותהואבורר"א

לאכולכדיואפילואחתיבידואפילוהאוכלימתוךפכולתהבוררכללפיכך
.ב"ח]לאלתר

,מקמרהא-תרצד כדלערצה

,ז"מבל' .ז"בע"שי,א,עחרוהרצו

.א"רשבבשםממיחםשנא'מאה"דשם'תוסרצי ,שםע"שי.ג'.םר"פש-דא

,שםשיזערחץ תיםרצט
.ד"מכוכדלעיל,שםע"שו,שם' .ג"מקא"קורם'סיל'לעגםוראה,שםע"שוש

.ח"דע"שו,ב,ניח'גבשא שישב

,שםא" .שםע"שי.ימדאמרה"ד(ב,ו)שםן-רשג מעדש

.'ף' .שםשזיע,א"דנמ"למ-משה

מוןי-ב.ב"מקמסוףא-מ.(א,לב)לא'סידומלשן ס

.כא~" ,שםע"שו,שםן-רשז

"מלעיליראה.'האבטעםב"מקכו"ט,ג"מקמא"משח מלקמןראהציבעהלכות,ב"מרגב

.ח-י"מכשב" גאיתם'איר'ב.פיוכהלכהשבתוראה,שםן"רשט

.ל"מת"השושבסיףיהלכותן.נ'דוויילי-תרךשי לאחרגםבהןם'לרגשלא,כלומר.שםא"רמ

,האשג"מעשהעבירן שיא

,נו'לדע'הגלאשם"הםסיף)שמאסרסוףיין~ .(מקירץ'וטט"מישםע"שייראה

שבת.78לב'תתב"העויראה,ג"מוךז-ששיב העה"סכהלכה

,-י' ם11מלשיג

.ט"'םע"שו,(ב,לא)לא" 'בכלמינהזה'צלואם,מקמהא-מ.ד"מקכז-טשיד

שהביאבסופומקראא"קורנג"םלעילראה,'שנ מד"ביוך"יהשהרשלדעתאת

גושרבדברל"מקצר" .שבת,מה"מויד'צ"צת"שווראה.'שנ'כלן'שלא

,154-152'עץ'אדה'פמק,לאאותביאוריםא"פבהלכה ו

י~
.79'וע74לתשדמ,62'ע.תשמנ.ב" כלשטו

,שםע"שי,שםבי ,מכץוכדאית,שםא"משטו

.מח,כהף'מעשיו

שיטסיימן .היאפץם"רמב,א,עגמשנהא

.א"סלבושיראה,האופהה"דשם'"רשראהב נגמהממנארבג
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