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,אק"סתו"סח"אונזראבניראהלד רמב,בג,כאדבריםלה

שהיא)ב"רמיאבל'הלם" .(במוסגר)ב"טעב'סילעילה"וכ,(עשהמצות
,ח32,עו"חש"לקווראה,א"סתקבו"סלקמן

.ג"הה"דשםי"ורש.ב,מולי שמא,שחריתאותוחוליןואין:אותומשהין.ה"דלז

ממוךאלא,שכחהלידיויבאבקבויתויתרשלו .מידשיקברוהוכדי.החמהלשקיעת
,נבלתותליןלאפסוקאותובתחלתשנאמרלה ברמבונתבאר

,י"הו"מטסנהורין'הלם" .הבוקרעדדהייהלט

אחריןלקינטרםם.ינ.צ



תצהטוביוםהלכותד

להנאתונתכשרשנתקןמרבהאלאעצמההמלאכהמגוףר"ביונהנהגפואיןאםאבל
השפורמגוףנהנהגופושאין"בולצלותשפורשמתקןכגון"המלאכהעשייתי"עהארם
תחתהאורנהםלהצית"1מאדדקיםלעציםקורהשמנקעאו"1נושנצלה.מהצלאלא

עלשנתבשלמהתבשילאלאמלאכהבהםשנעשההעציםמגוףנהנהגופושאיןקרירתו

מכלמזביוםאכילתלצורךאותןשעושהפיעלאףבהןוכיוצאאלוכל11מלאכהירי
הןהרילאכילההמכשירוברבראלאנפשהאוכלבגוףנעשיתהמלאכהשאיןכיוןמקום
בעניןהואאםאפילוהתורהמןמובביוםלעשותןשאמורנפשאוכלמכשירינקראין
לכםיעשהלנדוהוא""שנאמר"טובנרוםתענה.1.לגמראכילתוד,יפם(יכןלאשאם
.מכשיריוולאהוא

אחריןקינמרם

ביןמחלוקתבוישעצמונפשלאוכל"מכשיריןתשביןההפרשהנהי.'כואכילתור'פם'(ר)

אחאידביצהת'בפרקסוףש"והראדכתובותתנקמאפרקהתוססותלשוןוזה.]יהפוסקים
גריפתכגון,נפשאוכללצורךכיבוישהותרבמתוךשריולא""אחרדברמפניהנרלכבותאסור
.החבורהרעושהג"אעמצוהבעילתשרינןטעמאדמהאי,תיהקדירהתישרףשלאאותןהתנור
דאמילומכשיריןכמוהוהאחרדברמפניהנרכיבוילומרישועוד.מןשאנימצוהבעילתלומרויש

."ןש"וראתוספותלשוןצירוףכאןעד.ןיהודהדרבילרבנןאסורנפשבאוכל
דהוימשוםהיינואחרדברמפניהנרכיבויגבימתוךאמרינןדלאדהאהשניתירוץלפיוהנה

כלנקראדמכשיריןלומרצריךכרחךעל,גוונאבכהאיאסורממשנפשבאוכלדאפילומכשירין
לאולכךווהשפודוותיקוןהתנורגריפתכגון]בוןשנהנההדברבגוףנעשההמלאכהשאין

הותרהאחרבעניןאפשראישהריהפתאפייתבשבילהתנורלגרוףכיבוישהותרמתוךאמרינן
לאפותאפשרדאיג"אע."מכשיריןןדהוימשוםלרבנןאסורההתנורגריפתדאףמשוםהנרכיבוי
ווש"בראעיין)"וכקדרההעשוייםבתנוריםלאפותאפשרמקוםמכל,וישלנובתנוריםמאחרבענין

אק.םא.~קלעימבאי~.ב.םתקא"םכדלקמןיטתבאי'נפשאוכל'י'ש'מכן'ר.ן'י'מכשן'רלןש''אזין ,זהבפץ

רקים.רנו)כה~באיתבאי'יגלהנאת'י'מכשן.ר~

.(ן'י'מכשנקיאויהל.
.רק.םא.~נקהתבאי~.ן'י'ש'מכנקיאאזשנםל.רקימ.ה.םתקד"ם~ב.'םף~םתקו"פלקמן~,רק.םא.~בק שמותמא.כ,להכטהיז

.כ,נדנמיא.מ,כ' יח
אחריןלקינטרםם.ינ.צ.נ.פקף~םתקא"פא.מ.שםן.י

כהלוביאוריםהערותראה-זהא"קולכללותמ עט"יו

;ט"יונימוקי.ואילךלג' ,ותנורוסכיןשפוחלענין)ב,כחבגמראשמבוארמא

,(ואילךא"סתקט"סדלקמן שהואאו,המלאכהמגוףנהנהשאיתכלהואאםמב

,כלעדיהלאכולכשאפשרדוקא .אמוה"חא,1מג
,יט"סמד ורשא,כבגמראמה

וכדלקמן,(מטתולשמש)שםי" ,ה"סחקיו"ס

אפשרכשאיבזהמתיו(ח"סר"מ)ש"שהראמו סוכדלקמן,גרימהבלאלאפות

,ב"סיתקז" אפשרכשאיכזהמתיר(יטי"סוסב"פ)ש"שהשמז

.ד"סתקיר"סוכדלקמן,ביכויכלאלהצילה ראה,בשבתהאוסריםלדעתאף)שםכתובותמת

.(ג"ס.רפ"סלעיל צורךאומצוהלצורךאלאבמתוךהתירושלאמט

,(ג"מלעילראה)ט"יו זהשגם)א,כבבגמראוכמבואר,ב,כחבוייתאנ

זהשלעניןלקמןויתבאו,(מחליקתבאותהתלוי

,כוכנןאסוינן כלמכשיריןהוי'הבשלתירוץ,להלןויתבארנא

היינו'האולתירוץ,המלאכהמגוףנהנהשאינו .בלעדיהלאכול.כשאפשרדוקא
אפשרשאישםבגמראמימיהנובכיבויגםשהוינב לרבנןנאמומקוסומכל,אחרבעניןלעשותו

.מכשיריןמטעם וכדלקמן.(מכשיריןבדיןשתלוי)כ,כחשכגמואגג

,א"סתקט"ס ולא,'גבבתירוץש"והוא,התוםכוונתוזוהינד

,מהאמרינן אמתשפת,זאותחטטהח"אונזואבניראהנח

'עשםכ"העו,כאןה"דה"בתודה"דב,זמגילה ,ט"יונימוקי.לו

,גריפהנלאנו סיכדלקמןנו

אופןבאיזהיוקשהב"וא,ב"סיתקז' .ט"ביוהאסיהרבנןמתירין
אתמדביקיןשבימיהםשתנורים,ט"סשםכדלקמןנח .הרפפתסביבותהפת

.ח"סר"פנט



.י,.***...י...ם. ו'עעווג,ו

"
יוגוישגג

שפורלעשותכגק]מוכתיםמערבלעשותןטאפשר'במכעירםאמותםרבויםבמה

אחריןקינמרם

עייןיהודהכרבידאתיא]"המרדכיפירשכבר,""בפורנידאופיןוההיא.("ז"תץ'סיע"ושווטור
עלפירששהרי,לגרוףאסוראתרבעניןלאפותאפשרדאיג"אעדלרבנןי"רשדעתהוא,וב.שם
.""ד"ותץי7"ז"תץ'סיו"בטעיין)נ"יהודה'ברדאתיא'כובולאפותאפשראיואםדתניאהא
לאאנןאבל,י"ן"ורן"ה"הרזלשיטתהיינו,נפשאוכלהיתרשייךלאמנאדבתיץוןשכתבומה

צת,משמעוכן.(מזהבאורך""שםש"מועיין,ט"תץ'סירישא"הרמשכתבכמוהכילןץיימא
מיץריאתר,בענילאפותאפשרשאיפ"אעהתנורדגריפתשניעבפרקהמלתמותן"ברמב

תתעשןשלאדאף]דע"תץי'בסיי"הבוהביאו"לא"הרשבבשםלמשנההמגידכתבוכן.מכשירין
לנשםש"הראשכתבכמודלא.שכשיריןנץראלפנותהומ,מלוואיןהץדרה

בהאמרינןלאמצוהשלשאינובעילהרגביהראשוןתירוץעיץרתופסש"דהראלומרוצריך
הוההץדרהתישרףשלאאואתרבעניןלאפותאפשרשאיתנורדגריפתלזמרישכןואם,1מתוך

כיבוישריהלאהכיואפילו,'דופרץ'בבפרץש"הראשכתבכמולרבנןאףושריממשנפשאוכל

זהאוכללאכולשאפשרכלנקראדמכשיריןלומרצריךזהולפי,מתוךמתמתאתרדברמפניהנר

משום"יהודהלרבישריהכיואפילו.לןבץדרהלבשלאפשרנמי"להשפודותיץון.זומלאכהבלא
בכללשהןהעין1ולכחולאתראדבר'מפנהנרלכיבויהדיןוהוא,"צרכיכמללכללכםדדריש

אינוהעיןדלכתולכתבה"הראבשם"1מץובצתבשיטהאבל.למתוךכאןצריךואיןהאדםצרכי
עייןעצמהמהכיבוינהנהשאינוהנרכיבויכמולמכשיריןדמיהכיומשום,עצמהמהמלאכהנהנה
לשארמצוהבעילתביןחילוץראין]1שםן"הרמבכתבוכן.ל"הנהשניכתירוץוזהו,באורךשם

מהמלאכהנהנהשאינודבלהשניכתירוץליהומבירא,,התוםשלהראשוןכתירוץדלא,בעילות
לאולכך,לרבנןאסורהץדרהתתעשןשלאכגוןממשנפשבאוכלואף,מכשיריןנץראעצמה
מטעםכרבנן75בדאימהמדיקנ'ידזדדכרבילןמא"דקאקואף.דנוכיבסגבימתיךאמרינן
שאף,לעילש"כמא"והרשבמשנההמגידדעתהואוכן.שםעיין"ן1"ורן"הרמבשםשכתבו

.מכשיריןדנץראבהאא"הרשבעלפליגלאמשנההמגיד

.חק"םלקמןיאה,.א.םן.1ש1י,ם.(ל.קי'רהכ)הלבתא,ה.רא,לנ'.יש.שםבבייתאהזרה''ליבשםנמיאמב .ב.פקא.,ק
איריןלקינטורםם.ינ.צ

מותרזהבאשלבשלשכשצריך)יטי"סוסב"פעג סר"ובמ.(לכבות

.(לרונןאףמותרב"שבכיו)ת" ,ד"סתקירסר.ב"סיתקז"סלקמן.וראה

שאיכיון)מכשיריןשנקראמפניולא,אסורולכןעד ,(אחרבעניןאמשר

.בשפודרבנןאסרוטעםמה,זהלמייקשהואסעה ,לשפודיצטרךולאעו

(א,כב)'בגמשמבוארמה,זהלפייקשהואםעז אף)אחרוברמפנילכבותמותריהודהשלרבי

.מכשיריינקראזהאיןזהשלפירוש ,יהווהלוביב,כחגמואעת

כלאואף,היוםדצורךמצוהלצורךשאינואףעט .ומתוךטעם
שםי"וברש(מותריהווהשלרבי)א,כבשםפ .ד"סתצו,סילקמןוראה,(צרכיכםלכלמטעם)
.שבביצהפא ,ועודה"ד(א,יא)במלחמותפב

.ו"סוסכבפנים,מותריםנפשאוכלשלדמכשיריןפג סמלקמן,הנרבכיבוימד

שבמכשיריאף)ה"סתקיד" ,(ד"וסב"טשס.מתיריםממשנפשאוכל

בדבריםוקיהודהכרבישהתירו)כיה"ד(ב,יא)פה ,ב"סשסוכדלקמן.(נפשלאוכלהקרובים

.ב"וסיט"סשםלקמן.ד"סס וכדלקמן,מורניה"דשסי"וכש,א,לדברייתאמא

לגרוףשמוכרחואף,(שלנותנוריםכעין)א"סשם ,הגחלים

,תשפו"סה"ראביבשם,תרצדרמזסב ,(לגרוףשאסוו)ואיןה"ח.(ב,לב)שםשבמשנהסג

שםובברייתא.מנאמתקןבאיסורדמייריפירש ד
גורפיכןאםאלאאמשרכשאישהתירו)ואםה" ,יהורהכרבירהיינופירש

,יותרשחמורמנאבתיקוןדוקאדהיינו)ה"סקסד משא
,(ש"לראי"ושיווהמלאכותבשארכ" ,א"סקטה

.(א,סו)סו .ספקהמירכלישעשיית)אמרה"דשםמז
,דלאוזהוה"ולקמן(כאן)גםוראה.ב"סקא"קוטת ,הק"סוסוף

ה"סדב,קכדשבהגםוראה.ועודה"ד(א,יא)סט וב

של.בגומהנהנהשאינוהיינושמכשירין)ר"

,ומהבשערהקדשעבודתעא דעב

,המגידוהרבה"



תצהמזביוםרכותו

אחריןקינמרם

עצמהמהמלאכהנהנהגופושאיןדבלמסכימיםמשנהומגידה"וראא"ורשבן"ורמבי"שרשוכיון
שאיפ"אעט"ביוהתורהמןלעשותאסורט"יומערבלעשותאפשרהיהואם,שכשיריןנקרא

.רביםשהןובפרט1יהמתמיראתרהלךתורהדבשל,ש"כראדלא,1ןנץטינןהכי,אתרבעניןאפשר
ש"כמם"הרמבדעתהואוכן."1משנדהמגידבשםח"תץי"סרישאברהםבמגןמשמעוכן לץמן1ן

."'ט"יומערבאפשראישםשהרי,ץיים'ד"תץי'סירישל"זא"מ,הנרשלדינוכ"ואעפ.
דסביראבהדיאמוכתז'שםא"רמשמדעתלךיתבארנ'ט"תץ'בסיש"במועיין.]'שםו"בטועיין

.היטבשםעיין,וסיעתו"ןן"כרמבליה
נפשאוכלממלאכתאלאמתוךאמרינןדלאבהדיאמבוארל"הנש"ורא'תוסשל'בבתירוץוהנה

נמיאמרינןיהודהדרביאליבא)עצמהמהמלאכהנהנהשהגוףדהיינו,ממשהגוףהנאתלמלאכת
כמואלא,הכישלןץיימאלאאנןאבל,הגולעןהנאתלמכשילממשנפשאוכלממכשירימתוך

מהלפימכשיריןלשארהדיןוהוא,מתוךאמרינןלאדבכיבוי"'ז"תץ'בסיהאחרוניםשכתבו
לאאבל,(האוכלבגוףהנעשיתבמלאכהאלאמתוך,אמרידדלאן'ח"תץי'סירישא"המנשכתב

עצמההמלאכהמןנהנהשגופוהאוכלבגוףהנעשיתנפשאוכלמלאכתשהותרהמתוךאמרינן
והביתוהבקעתהנרכיבויכגון,,עצמהמהמלאכהנהנההגוףשאיןהגוףהנאתבמכשיריהותרה

הנאתבעצמובושישכיבוילהמשכתתהוהאיאף,],אסיריוכולהו",להדדידדמייןהשורף

הנאתלמכשיריממשנפשדמאוכלמשמע,ז,מכשיריןאסורנפשבאוכלדאףנ,כתבושהרי,הגוף
.מתוךאמרינןלאהגוף

מןחייבאינוט"יולצורךט"ביוביתדהבונה",המצניעפרץסוף'התוסשכתבוכמודלאוזהו
דהויהשורףביתלכיבוידמיהביתבניןדהא,שםעיין'כובונהדהיינולגבןשהותרמתוךהתורה

אלאמתוךאמרינןלאיהודהלרביואף,,לרבנמתוךבהואמרינןדלאן"הגוףהנאתמכשירי
'התוסשל'הבתירוץלפילעילש"כמלמכשיריןנפשמאוכללאאבללמכשיריןממכשירין

משכחתלאדאסירימכשיריןזהולפי.י,'האכתירוץל"סדשבת'דהתוסלומרוצדיך.דכתובות
נעשיתאינושלעולםבמלאכהאלא(ט"יומערבדאפשרהיבאיהודהלרביבין,לרבנןבין)לה

תנודוגריפתושפוד,בסכי",ורבנןיהודהדרביפלוגתאמוץמינןולהכי.עצמונפשבאוכל

אתריילקינטייםם.ינ.צ
.יהורהכרביל"קיי.לאשבזהצו לאזהשמטעם)ודוקאש"ומה"דח"מח"בצת

בלעדיהלאפותכשאפשוהתנורגריפתהותרה ,ו"סוסקו"ט.(בלעדיהאפשרכשאישהותרהמתוך

.ב"סוסישםוכדלקמן.ח"סק.א"מ בהוצאהאלאמתוךאמרינןלאזהשמטעםצט

,אק"סא"וקוב"מלעילוראה)ב"וכיווהבערה .(מכשיריןחשיכלאשהבערההטעם
'עכ"חצביארץ.י-חט'סיח"אונזראבניראהק .טה

.א,כבבביצהכמבוארקא סיכדלקמןקב
.ה-א'סעיתקיר' הטעם)'הבבתירוץ,אמרה"דא,1כתובות,התוםקג

,(אחרדברלצווךכיבוימתיריןשאין שהותרהמתוךמכשיריןרבנןהתירוולא)לרבנןקד

.(נפשאיכללצייך .והרוגהה"סודא,צהשבתקה
,ב-א"סתקיד'סיוכרלקמן,א,כבבביצהכמבוארקו גםנחשבב"וא)מכשיריןהויהשורףביתשכיבוי

תט,סיח"אונזראבניוראה.(כמכשיריןהביתבנין ,ואילךסואותמכבהטלמי.ואילךחק"ס

,סט'עשםב"הפוראהקו .ב,כחבגמראקת

,בפניםכןנפסקולכןפו .א,זז"עפז
.אק"סא"קולעילוהובא,ד"הא"פפת אכילתלצורךאפילוחייבדהבונה)אבלה"דפט

מקוסלואיןשאפילו,אופןבכלומשמע,ט"יו מ"מגםוראה.(לרבנןוחייבמכשיריןנקרא,לאכול

היינונפששאוכל,ס"הרמבבדעתשפירש,ד"חא"מ ,ושתיהבאכילהנעשיתשהמלאכה

הקדרהלהצילאפשואיאם.לכבותשמתיר)א"סצ סשםוכלקמן,(אחרבענין

.ד" הרימ"מ,מכשיריןנקרא1השגסל"וקיישאףצא

שאיובמקום,במכשיריןאףמתיויהווהרבי ,יהווהכרבילגמרימתיריןאפשר

מוריןואיןיהווהכרבישהלכהשפירש)ב-א"סקצב כראפסקא"והרמ,כן

ף"מותראפשרשבאי,ש" ,(לרבנן

,ב"סקא"קוצג ,א"סתקט,סיצד

ולאמכשיריןוהויאף)יהווהכרביל"קיישבזהצה ,ג"וש,שםלקמןוראה.(נפשאוכל.

תישוףשלאאוהתנורבגריפתכיבוישהותרמתוךצו וברלצורךאףהותר(נפשאוכלמכשירי)הקדירה

,(הגוףהנאתמכשיוי)אחר



זתצהמזביוםרכות

היהולאר"יובערבאנוםהיה(")ואפילו)מוביוםמערבלעשותלואפשרשהריכרש
כלוכן(כ"יוקורםימיםכמהלעשותולואפשרהיהמקוםמכלהשפורלעשותפנאילו

אחריןקינמרם

דלא,',ן"הרושיית,בזהומתורץ.נפשהבאוכלשייךזהשאין,כליתילוןמשוםדאיסורייהו
:שםעיין]',ט"תץבסימןש"כמ"',כתירוצולןץיימא

משנההמגידשכתבכמוט"יואכילתלצורךאפילוומשמע,חייבדהבונהנ',כתבם"הרמבאבל
אלאמתוךאמרינןדלאני,ח"תץי'סיא"במנמשמעוכן.נן,הלכהלפסץז'1יוסףהביתוהביאו
מלאכותלשארהדיןוהוא,בפירושי','בגממוזכריםשהןובישולואמצהושחיטהוהבערהכהוצאה
"',ע"ושוטורם"הרמבכתבולאולכך,ץצתהיוםצורךבושישדברבגוףנעשיםשהןבהןכיוצא
בהםוכיוצאאלוובמלאכותץצתט"יוצורךשיראשצריךדכיון,ובישולהואפיהמשחיטהחוץ

:"],ממשבאכילהאלא],נפשלכלהשוהט"יוצורךלהמשכחתלא

דאמילוי],מץובצתבשיטהכתבוכןהתוספותבשםנ],ן"הרדעת]],הנה.'כואנוםהיה(ה)
]],י"כרשדלא,טובביוםלתץנואסורהכיאפילוהשפודשנשברטוביוםבערבכללידעלא

ומגןי],ל"רשפסקוכבראבל,ן"וד'כתוסתורהבשללההדירנראההיהולכאורה.ן],זיועואור
.מדבריהםלזוזלנוואין,זרועואורי"כרש"],אברהם

היהאםאוסרו"סץי"תץ'בסיעצמוא"המנשהרי,ן],דבריהםעללוסיףדלאהבומץוםמכל

'לתוסינ,חששמץוםמכל,בפירושזההתירו]י,זרועואור"י,י"שרשאף,ט1י"יומערבטרוד

ת'סיאברהםבמגןכדמוכח,להתירא"והמניז,א"רמשדעתממשבאונסגםכןואם.ן"ור

-

ט"

כשלאדהיינולומרישמץוםמכל,ין,ה"סץי"תץ'וסי"י,ד"וסץייי,ג"וסץיין,א"וסץי]י,ד"סץ

אתריילקינטרםם.ינ.צ
.א"סוסישיח,סיכולעילקט
,(הנישנאומאיל"קממאי)דרשה"ד(ב,סו)שםקי ,פליגיכאלושוקמתווץכאןהמבוארפ"וע

.גמוזכליכעשייתמתיואינויהודהשרביקיא סקא"קוקים

,למיוהנהה"דלעילגםוראה..ב" נתיכהכגון'כולוקה'כומלאכהכל:ד"ה.א"פקיג

שאיןשדעתוהרי)כהןוכיוצאובניןואריגה ה"ולעילוואה.למכשיריןנפשמאוכל,מתוךאומרים

'הב.כתיווץטובום"שהומבגםמונחשמכאן,זכיון ,(,תוםשל

,וחוץרבנוש"ומה"דתצה"סקיד סא"קותקטמהלקמןראהקטו

ק"סתקי"וט,בק" ,ברבנןנפשאוכלבמכשיריפוסקם"שהרמב)ב

שלדידן)כ"מבפניםלעיל,(בזה.כוותיהל"קיי.ושלא לאכילהצווךזובמלאכהכשאיןרקבונהעלחייב

אסביתולבכותשמותר)כ"סתקיר"סלקמן.(ושתיה ,(לאכולמקוםלריהיהלאכשישרף

מתוךשאומריםשביארשארר)הסימןברישקטי בגמראואיתא:הוסיף,והכערהבהוצאה

.(מתוךאמרינןנמידבבישול הסקיז
(כ-א,יכ),כגסאבל,בישולרקהזכירא" אסיהה"וה)שחיטהלעניןגםמתוךמוזכרת

.(לבישולששוה סקית

.(והכערהמהוצאהחוץ)א"סתצה" .וכישולשחיטהלעניןשםבגמראכדאמרינןקיט
,א"ס.תקיא"סולקמן'הככדעהקב סלקמןוראה.למתוךזקוקיםאין.קכא

א"סתקיא" להחם)ג"מתקבוטה,(בהםלרחוץמיםלהחם)

,(זריהלענין)ה"סתמו"סלעיל.(מתלטהרתמים קולכללותקבב

כהלהערותיכיאוריסראה-זהא" ,ט"יונימוקי,ואילךמד'עט"יו

.דרשה"ד(ב,טו)קכג

,כ,כחקכד דשםקבה

מןלתוכושנמל:תנווגריפתואחדה" ,יוםמבעודיודעהיהולאשלוהטיח

.שנו"סט"יו'הלקבו ישקכז

פוסקיםמכמהשהוכיח,יג"סר"פביצהש" א"קותצה"סלקמןההומחזת.ונתבאר)י"כרש

,עיקרג"וכוסייס,(והכיה"וכק"ס סקבת

"סלקמןה"וכ.כ"סקתקח"ס,זק"סתקז" הקיסילקמןוראה.א"סתקט"ס,י"מתקז

בתרואזלינן)ל"קיידהמיההומחזת,בק"סא"קו ,(ידעלאאואנוסשהיה,מלאכההעושה

כערבאנוסכשהיהחרששמודעשייתלהתירקכט ,ט"יו

גרעשטרוחהרי)עץשלבגחלתהחרדללמתקקל .(א"המלדעתידעמלא
שנתקלקלו:סכיןחיוורלענין)הלכהה"דשםקלא ביו

.(טרוראתמולשהיהאוט" .שםקלב
,ל"כני"כרשפסקידעלאשלענין)שםא"המקלג .(ן"ור'לתוסחששטרודולענין
לעשותןא"שאמכשיריןשהתיר)א"סתקט"סקלד .(ט"יומערב
אפשרהיהכשלא,בולצלותשפודלקצרשהתירקלה ,ג"סשםוכדלקמן,ט"יובערבלקצרו

להגעילואמשרהיהכשלא,כלילהגעילשהתירקלו ,י"סשםוכדלקמן,ט"יומערב

לנקבואפשרהיהכשלא,כחכיתלנקובשהתיוקלו יוכערב
,ד"סישםיכדלקמן,ט" להטבילואפשרהנהושלא,מלילהטבילשהתירקלת

.ו"מטשםוכדלקמן,ט"יוכערב ,ט"יובערבאמשרהיהכשלא,לסנןשהתירקלט

,1"סשםוכדלקמן



תצהמזביוםתלכותח

שנשברהשפורלתקןכגוןמ"יומערבלעשותןאפשרשאימבשיתיןאבלב1הכיוצא
מתמתביוםבולתקנולואפשרהיהשלאאלאמ"יובערבשנשבראפילואומתנ"ביו

אחרוןקונמרם

צריךשהואלושנודעמשעהלכןץודםולאט"יובערבלא,ט"יוץודםלעשותכלללואפשרהיה

לאשהישןזמןשכלישניםדבריםמתיץוןמיירישרשמתיאלומץומותדבכל.זומלאכהלעשיית
למצואאפשרתיץוןשצריךלושנודעומשעה,זולמלאכהכללצריךהיהלאתיץוןצריךהיה

חדשדברתיץוןאבל,זולמלאכהלוהצריכיםהדבריםלושתמרואוואילךזומשעהאנוסשהיה

.ט"יוץודםלעשותהלואפשרהיהשלאלמצואאפשראי
מכשיריןמיניהדממעטינןבץראמץוםמכל,ת,לעשותהאפשראיממשט"יושבערבפיעלאף
עייןט"יוערבנץראט"יוץודםדבל"ת,דתולין'הפרץבסוףומצינו,ממשט"יוערבכתיבלא
ט"יוובערבט"יובערבשיתץןסבורהיהט"יוערבשץודםלומרשישפיעלואף.]ן,ש"בראשם
משתמיטולא,"ת,'כוהתרסאתשובריםראיןנתזבמתניתיןהכימשמעלאמץוםמכלתנ,נאנס

וההפך.תי,'כומלבניןדאיןתן,מתניתיןוכן.שריט"יומערבאפשרהיהלאראםלמימרפוסץשום
'בסיש"כמהכילןקיימאדלאאלא,תן,צדיןאיןפרקן"ברעייןן"ור"ן,ה"ברזמבוארמזה

איסורכלעל"ן,ט"תץ'בסיעצמואברהםהמגןוגם.כאןש"מותביןשםש"מעיין,ן,ט"תץ

לא]ן,לוהסמוךת"תץ'ובסי,שריט"יומערבאפשרהיהלאדאםבפירושכתבע"בשוהנזכר
דלא,תדשדברלתיץוןישניםדבריםתיץוןבין,לתלשדעתולומרצריךכרתךועל.כלוםכתב

היהלאשנאבדומשעהונאבדאתרלוהיהכ"אאלאט"יובערבלעשותןאפשראיביהמשכתת
כשלאט"יוץודםלעשותהלואפשרהיהבעצמהזושמלאכהכיוןעיוןצריךבזהוגם,פנאילו

מלאכהעושההיהלאזהלתיץוןשנצטרךשץודםישניםדבריםבתיץוןכ"משא,עדייןאנוסהיה
התירשלא1נ,וטורא"ברממשמעוכן.בהכיוצאאתרתמלאכהאלאט"ביושעושהעצמהזו

.שנשברשפודלתץןאלאחדששפודלעשות
כנגדםלהץלואין"11תורהבשלהמתמיריםן"ור'תוסלפניךהרי,1ז,זהכללדתותתרצהאםואף

1י,ז"תץ'בסיו"שהטכליבתיץוןובפרט.מ,ל"זהאחרוניםבדברימפורשהיתרנמצאשלאבדבר

לןץיימאדלאאף,לרבנןבזהמודהיהודהדרבי1ן,ן"ורה"רזלדעתכמסכיםנראה"1,ט"ותץ הכיס
שפודלתץןוהתירוזהעלתולץין]ן,ט"תץ'סיא"ומנא"ורמוטור"ן,ש"שהראמפני ור,התוםכנגדלהץלדאיןפשיטאבדבריהםנזכרשלאתדששפודלעשותמץוםמכל,שנשבר

ן"
:ד"1.1

ה.1רבק.םא.ק1'תק"םלקמן.(תאברושכשאםאונאנםא.םשםלקמן.א.םתקם"פא.1רממי.שםננשאמז 1אהלכהושהיאשםלקמןוראה.נ.01

'ר'למכשב1ה'רמלאם.1'בנפישאנכל'ר'שמכש,'1הכ,כןמפריןן' .(שבת.במילהן'1לינ0.1שלא"םלעיל.(בסכןולאבשפרר1קארהינ1

אפילונ1'רה,שבתמעכבלעשותםשר.שאפמילה'ר'מכש

אוריןלקינטרםם.ינ.צ

לעשותןאמשרשאי:אמרינן(ב,כח)ובגמראקם .ט"יומערב

,א,פגמשנהקמא סקמת

.ו" ,כוהתאומןלהתירישחושכליבעשייתגםכ"אקמג

.פ,לבביצהקמך ,אופןבכלשאסרודמשמעקמה

,א,לגשםקמו .בהןלצלותהרעפיםאתקמו
.(א,סו)קמת דשםקמט

ישניםאכליםאפילוגמורשתיקנן)אמרה" .(יהווהלרביאפילומקרהבכלט"ביואסורה
שלאמזהללמודישמקוםמכלאך)ב"סקא"קוקנ ,(ממשחדשיםבכליםלהקל

.לעילצויירקנא

.חדשיםכליסבעשייתדמייריקבב רסקנג
תקטי" כערבאמסכשההמותרחדשבכלישגםולזמרקנך

,ט"יו וכמצויין,ידעכשלא,כליבתיקוןאפילוואוסריםקנה

.לעיל .גהכללוההוראההפוסקיםכלליראהקנו
.ה"סקקנז סקקנת

,א" משארגרעגמורכלישתיקון,לעילהמצוייניםקנט

,מלאכות קותקםבהכדלקמןקם

לעילגםוהובא,בק"סא" .(לפיוהנהה"ד)דק"סא"קו
.י"ננ"פקפא ,ב"סקקטב



טתצהמזביוםהלכות

לכללכםחכמיםודרשולכםיעשה]שנאמרתמ"ביולתקנומותרגדולתיאונםאיזה
:"מ"יומערבלעשותןאפשרשאימששיריןלרבות,צרכיכמת

מערבלעשותןלואפשרשהיהפ"אעעצמןנפשאוכלמלאכותאבלבמכשיריןה,וכלין

.%התורהמןמ"ביולעשותןמותרמ"יו
הפסדבהיהיהולאמ"יומערבלעשותהלואפשרשהיהמלאכהכלמופריםמדבריאבל
מרורשהיהאועשאהולא)שכחאפילו%יוםמבעודנעשיתהיתהאםמעםחסרוןולא
מ"ביולעשותהאמורבדבראנוםהיהשלאכיוןמקוםמכל")לעשותהפנאילוהיהולא
.])החולמדרךבעשייתהקצתמשנהכןאםאלא
מערבמאלואחדעשהשאםלפיבחולכדרכוולבשלולשחוםולאפותללושמותראבל
ונאפהשנילושכלחםהיוםונאפהשנילושלחםשאיןמעםחמרוןאוהפמדבכךישמ"יו

היוםשנשחמבשרולאמאתמולשנתבשלכתבשילהיוםשנתבשלתבשיללא.נ)מאתמול
שלאדברבאשלהשתמשרוצהאםאשלהבעירמותרוכןי)מאתמולשנשחמכבשר
ענייניםבשאראולהאירכדיאווחסרוןהפמדבלאמ"יומערבלעשותולואפשרהיה

:"ד"ותקי])א"תקי'בסישיתבארו

מבשלןהיהאםמעםחמרוןולאהפמדבהםשאיןדבריםמ"ביולבשלאמוראבלן

ללושאמורוכן"מאתמולכשנתבשלויותרמוכיםשהםהיבשיםפירותכגוןמ"יומערב
בלשוןשקוריןמהכגוןמ"יומערבנילושהיהאםמעםקלקולשוםבושאיןדברמ"ביו

:בזהכיוצאכלוכן")מוביםיותרשהישניםן"לאקשיובארצינון"לי,מ"וורי,אשכנ

שאפשרנפשאוכלמלאכותכלמלעשותאדםימנעשמאגזרהה,דבראמרוולמהז
-,הוכולומ"יוונמצאבמליוםשהואמ"ביואותןלעשותויניחןמ"יומערבלעשותןלו

:ן)מ"יומשמחתויתבמלמלאכותאותןבעשיית

לאולמהןמ"יומערבלעשותהלואפשרשהיהאףההוצאהאמרולאהמעםה,ימח
יהיהולאחפציונישליםשירצהמהכלויניא1לן,1ט"1,ניטמאתלהרתת.כדאמרנה

:"אמורותןשיריוכמו

משמחתיתבמלשלאהמעםמיהיכןמן

כ"משא)ג"ומא"סתקט"מלקמןכיה..ב"מקשםא"ממד מנאלוהיהכשלא

א"בקו.במוסגרכרלעל.,ט"יובערב' .ב"מקא"קי'תק"םלקמןוראה,(ה"מק

.~מ,יבשמותמה לרבישםגמראסו
,א"סב'תקמילקמןוראה.הידה' .שםגמראמז

.ג"רפן"ורראשמח 'הל.זרועאיר.ה"והה"הא"פם"רמבמט

.רמח'"מיםס"י' ס"י'הלמהרכל.דאותל"םש"מהרומנרציהלכות
א"קי.ה"ם'תק"םלקמןגםיראה,א"סא"רמ,(קמת'ע) ,בק"משם

,בק"סתקטמיא"מנ א"מנא

,ו"מק'תקמי .ג"ממכתבה"ד'"בבהובא.(ד,כד)עהת"לג"ממגב

,א"סתקד"מ,ג"מתקא"מלקמןגםיראה.א"מא"רמ מ

,ג"מתקו"

ניוהדישהג~הקצירה]מחכמיםאמרוידם

א"פם"רמב.אפשרלאה"דשם."ורשא,ד.)שבתגג .ה"ה

,שםם"רמב.ן.צרן'אה"דב,בג'"רשנד מעגה

,אף'

,ב"מחא"מ.פירותה"ר(א,רמו)מוכהממכתה"שלגז מ,ק"ממבשםשםמהרצלגח

ב"העייראה.ג"מקא" ,82'עתשפד

מקוא"קו'תק"םלקמןגםראה,ה"הא"פם"רמבגט ,ב"מק

.ב"מתקד"ם,ד"םתצהמילקמןגםראהסי "חשםם"רמבהיא

.י מים'להנעשיתהמלאכיתשאמרי)ג"רפן"ירראשסיב

המעםשכתב)ם"הרמבברעתה"השםמ"מ.(הרבה שמחתשל

ל"רבשםסיר,(טובים' ,ב"מע"ושומור.ז"הא"מם"רמבסג

.שםם"רמבסיד
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לוהמחינהן"ביחדהרבהאותםלבורשדרך""תבואהמיניןןוברירת,ןוהזרייה"ןוהעימור

והתלישהלןוההרקדה"ביחדןהרבהאותםלמחוןשדרךברחייםהנסחניםמיניםכלשל
שמפרקידישהתולדתשהיא"פירזתןמחיטת.רהעי,הקצתולדתא.שה;נרע.מהמח
מדבריבשבתבשבילםהנאמרדברוכלותולדותיהםאלומלאכותכלמגידולולןדבר

ואפילושינוילןי"עאפילומפ"ביוגםאמורעצמההמלאכהלעשותיבאשמאמופרים
ביחדהרבהלהעשותדרכןהללומלאכותשכללפימ"יומערבלעשותםאפשרהיהלא

ולבצורביחדשדהוכללקצורהאדםדרךשהריהרבהןימיםאכילתלצורךאחדביום
קמחלרקד.ניחדת.א.תנהרנהננלטחך.ר.לנר.לדוש.לעמר."ביחדי.ענביכל

לומותריןיהיואלומלאכותאםחכמיםחשוביחדהרבהוזחיםענביםלדרוך.נ]הרבה
פנאילויהיהולארביםימיםלצורךלעשותןשדרךכיוןי]החוללצורךגםמ"ביוימרח

."]מ"יובשמחתלהתעמק
לפימחרלצורךאלאהיוםלצורךלעשותהדרךאיןהרובשעללפי1הצידהאמרווכן

תעלהשמאיודע.אינשהרישיצודעדמאכלולתקןשלאהמפקעלמומךהאדםשאין
שגםלפי"]הבהמהחליבתאמרווכןן]הואלהבירומיוםעיקרהאלאריקניתמצודתו

.ביחדצאנוכלחולב(י)אדםשהרירביםימיםאכילתלצורךנעשיתהיא
אחריןקינמרם

ף"הריבשםכתבז"עדשבתב"בפרץהמלחמותבספרן"הרמבנ",הנה.'כוצאנוכלחולנ(ו)
שאסורמשוםאלאמלאכהסרךמשוםהלערהלתוךטובביוםהחליבהאסרודלא"ן,בתשובה

פרץרישי"אשרהגהותדעתוזהו.ן",שםעייןנולדשהואהחלבאתטובביוםלאכול

-

מא

החלבעלישהלערהלתוךשחלבהלאכילההעומדתשבהמה"ן,ה"תץבסימןשיתבארי",רביצה
.ן",נולדתורת

םתקא"םכדלקמןה,ס

-

.ג"וש כמבסיו

.שםכ" סוכרלקמן.שםם"רמבסין

,נ"ושד"םתקו" ,המעיףבסיףכרלקמן,קטניותכ"משאסיח

"םלקמןוראהן"הרמבבשם,רמתמקיבותטה'שסיט
שאמור,ברהו"הטרעתגםשביאר)מקיאא"קיתקי .(ס"עמערבלעשותישאפסדממעם

.שםע"ושיסיר,שםם"רמבע ,שםן"רראהעא

,נ"ישג"מתקי"ם.יכדלקמן.שםם"ימבעב בעג

,שםמ"מ.רעע,גצה' 'תק"מלקמןגםיראה.נ"הה"פשבתהלם"רמבעד

.מקיאא"קי .שםע"ושימור,שםבעהעה

גםראה..'"השטס"רמב.מחוט'שמאה"דשט'רחעו לע

.שםלקמן,א"רמשב"מל' "ים,ח"מכשה"מל'לעיראה,א"משםלקמןה"יכעי

,(בישנתכמהממקום)א"רמשכ .הרזא"פם"רמבראהעח

.ט"מקרבהאליה,מקבשבתעולתעט "רנשםתיר,שםמ"ומורזןש"ראפ

'. ,ב"מלבושה"רבשםתיר.שםש"מאפא

.'"רבשםתיר.שםש"שפב ר,שםמ"מפג

,ב"מקתקו"מא"מ.תםה"ד(א,מז)שםן" .נ"ושב"'ם'תק"םכדלקמןפד

לבוש.'"רבשםסיר.שםמ"המריש'לפשםם"רמבפה הקריראה.שם

,ב,בזא"חהלכית' ,נ"פע"ישטור.רפסמשנהפד

תצו'סילקמןוראה.צדיןן'אה"מוד(ב,נ)שםן"רפז גב(במימגר)א"רמ

לצידןשר.אפ'שהר)ם'דגדת'צ' ,(מ"עמערב

ם'טפרשקצתבשם(א,לנ)נ"חר"נרומם'רננופח םלקמןגםיראה.(שאמור)

והמעם,א"סחקה" .יק"סא"קיראהכאץשנתבאר

אחרוןלקנטרםם.נ..צ

לחלבההעימיתבהמהלחליב.אסוזהמטעי.ו"ק'בהלאיויס.ב.העויתיאה-זהא,.,לנלליתג"ק .סעוסיףתלה'סימז,ניל,המאבללחיך.ירטנימתי.אילך.צח'עירט
.שנט"סט,.''הלוויעאיובשבקנז.(ב,ס)קיד הושתתקרה

"סלקמןוטואר..ה"סשםולקמן'גבזעהקמח'.יה,או'בשסן,בומב.)ר'"סף" תלקמןנעה..נלימשיבן'שאסיו.שובנמשיהן

"
.לתהא,.,ח ס

לחליבסיו'האטעם.שוה,.לשיטתלפושש"שקאט.(שבסה'גבועהתכה" .ט,.'לציודשלא
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ביחדהרבהלעשותןדרךשאיןלפיקמניותמיניוברירתותבליןהמלחשחיקתהתירואבל

לעשותושאפשרשכלאלאן]בלבדביוםלבומהםצריךשהואמהאלארביםימיםלצורך
:"ין"ותקדן"תק'נמישיתמהרכמושינני'"עאם,כט"1,נלעש1ת1אמורט"1.מערב

מ"ביושבותהיאלנכרישהאמירהלעשותולנכרילזמראמורמ"ביולעשותושאמורכלי
:]בשבתןכמו

שמוציאהבהמתותשביתתמשוםהמעםאין.מינ"ביוהבהמהעלמשאמוציאיןאיןיא
מרשותמזבביוםלהוציאמותרבעצמוהאדםאףשהרילרשותמרשותהמשא

שלאמ"יולזול~משוםמובביוםהבהמהעלמשאלהוציאאמרושחכמיםאלא"ילרשות
כמועיקרהכלחייםבבעלימשתמשיןשאיןועוד,בחולןעושהשהוא-כדקבויעשה

:"ישיתבאר

במימןשנתבארכמובשבתלקרקעובמחוברחייםבבעלילהשתמששאמורכשםיב
:",מ"ביואמורכך,ו"ושלהין"ש

כיםחסרוןמחמתמוקצהאלאבשבתמוקצהאיסורראיןשבתבהלכותביארנוכבריג
השמשותביןאדםבידישנדחהאימורמחמתמוקצהאו],[שלח)'בסישנתבאר

ליבשןלגגאותןשמעליןוצמוקיןגרוגרותכעיןמוקצהאונ"בשבת.בשהדליקונרכגון
כלשאראבלמרובהמן~לאחרעדי"לאכילהראוייםשאיןמפנימהםדעתומסיחואדם
מחמתמוקצהאפילובשבתלמלמלומותרתשמישאיזהממנולהשתמששראוידבר

~"י"ש'במיש"כמבשבתלמלמלומותרבזהוכיוצא,,למחורהשעומדמחמתאו",מיאוס
.ש"ע

מותרבשבתלאכלואולמלמלושמותרדבל",אומריםישהפוסקיםנחלקומ"ביואבל

אחריןקינמרם

נכריידיעלאומעצמושנחלבהחלבעלשאיןולאשםיוסףבביתל,א"הרשבשכתבמהלפיאבל
לומדצריךכרחךעלכ"א,שם]],א"והגא"רמוהביאוהו,לאכילהעומדתהבהמהאםנולדתורת

:בפניםשכתבתימטעםהיינולאכילההעומדתהבהמהאתבעצמולחלובלישראלדאסורהא

.(ברירהן'לענ)ן"הרמבנשם,ג"רפמקיבצתששהפט ,ן.ותבלמלחשחזקתן.לענא"סצ

,לענייתרת'בר1'לשה-ג"מצא ,מקיאא"מ,'.הםרישי"ב,(ד"רע,כד).עה.ת"ל.ג"סמצב

,ג"וש,א"םרכל"מל'לעגםוראה .ג"מע"ושוטור,ב"הסיףפיהם-רחבצג

בשלר'להחמש'וש,רעית'ב%"'םרמו"מל'לעראהצד יראה.תירה

,מי'עא(,',נ)תורהל'גד' ,ה"מקא"מצח

-כרקן'לענ.שםא"מ.ג"מקז"ת,ג"מלבוש,שםם"רמבצו וזלולבחילשעושה

.י"ממתצח"מלקמןגםראה,%"י' תקבב"מ.'"םתקאו"מ.ט"ס'תק"מ,ז"יםד"םתקד"ם

.ג"שא"ם

ג"שהקדשבענודתא-האבבשם,שםתשנהתגידצי ,שםלבוש,ז"ם

,ב.ף,מעצח

.(ים'ח'בבעל)ג"מכצט .(לקרקעבמחובר)א"םק

.ג"מקתוכח"מו"ט,ב".מקסוףרחו'י~א-חקא ,דץ"םקב

.ד"םשימי,א"םרעת"םכדלללקג .ר"ומב"משי'סיכרלעילקד

,ב"משהי'םל.כדלעקח כדלעקד

.ג"משםל'

ה"דא,לגי-ורש,ת"ורי-רבשםבעהמיףש-יאקח מחמתמוקצהאימרשהואאלא)ב,מח-ר,יהלכתא

2"ימשםר"מא"רמ.בטורהיבאו,(ט"י.בונילדמיר'א מת

תצתמי,ח".םתצה"םלקמןגםמובאתוידעה.ם'ר' מ.ב"מקא"קו

ב".םתקיגמי,ג"מתקח"ם..א"מתקא" ,א"םתקא"ום,ד"מכתצח"מלקמןוראה.ו"מטח'תק"ם

.מוטמיתרהאלדאףעשלרעה

אחריקלקינטרםם.ינ.צ
.ג"מקקעמ,שםדלקמן,האדעה.רכו'סיה"חקע דקעא

.בהגהותכתובה"



תצהמזביוםהלכותיב

ולמלמלולאכלואמורבשבתלאכלואולמלמלושאמורוכלמ"ביולאכלויכןלמלמלי היתרדבראכילתילצורךממלמלוכןאםאלאמ"ביו
שהותרוכמולמלמלומותרדאו'" [מ]"תק',מעחןאכילהלצירךהמלאכיתכל

"'". אומריםויש

'"אימורמחמתמוקצהשבין]'"
ביןהשמשותביןי'"אדםבידינדחהשלא)

דבראוי"ש'בסישנתבארןן"למחורהשעומדמחמתאו,מיאוסימחמתמוקצה
מ"ביולמלמלםאמורמרובהומןלאחרעדממנולהסתפקדעתוואיןלאוצרכןשהכניסו

אמרולפיכךמשבתקלמ"שיומפני"היתרסדבראכילתלצורךממלמלםכןאםאלא
ותרנגולתלחלבההעומדתבהמהדבריהםולפיבורןלזלליבואושלאכדיהמוקצהבו

מערבאותןשיכיןעדמ"ביולשוהמןאמורנ"לחרישההעומדושורביציםלגדלהעומדת
.באלוכיוצאכלכן.)נ,שיתנארכמו]נ,לאכילהעליהןשיחשובדהיינו"נ,מ"יו

בשבתביןאמורנולדכלאבלמ"ביומותרבשבתשמותרמוקצהדבלנ7"אומריםויש
כליכגוןהשמשותבביןראוישהיהלמההיוםראוישאינודברנולדומהומ"ביובין

להשתמשיכולשהיהמההכליבשברלהשתמשיכולואינומ"ביואובשבתשנשבר

אומ"ביונקבואושנשברומשקיןכליכגוןנך"אחרתשמישאלאשלםהיהכשהכלי
אמוראחריםדבריםאואוכליןאלאכמקודםמשקיןבשבריהםלהשתמשיכולואינובשבת
מ"ביואובשבתנולד1השתשמישמפניבושנשברומ"ביואובשבתהשבריםלמלמל
בשבתהבשרמןשנתפרקועצמותוכן1הלתשמישומוכןעומדהכליהיהלאואתמול

אתמולשהרישנתפרקוביוםבולמלמלםאמורנן"לכלבראוייןשהןפ"אע,נ"מ"ביואו
מהבשרשנתפרקווהיוםאדםלאכילתשעומדעצמוכבשרונחשביןלבשרמחובריןהיו

נן,ב1הכיוצאכלכן.נח,נולד1הוהרילכלביםעומדין
אבלבואמורמוקצהשאפלואומריםשישכיוןן"מ"ביובנולדלהחמירישהלכהולענין

ם"רמב,(במקצהט"מיהאימכםלדעת)ב,בביצהקיט .ד"םלביש.שם

,ביצהסוףרצף.(ל"הנבמחליקת'שתלו)ב,ששבתקב הא"פם"רמב

.ר"'םתצו"מלקמןגםיראה,ח"' ,שםם"רמב.פליגתא.ה"דשם'"רשקמא

.שםת-רתחקבב מעיףקכג

.ד' .ר"מא"רמ.ת.רבשם,נטר,בעהסיףש"ראקנך

תקאמיכדלקמן,הראשינהמלאכתון'מעשלאקפה .ושהא".ם

,מ"משה"מלעילגםיראה.מקיזא-תקכנ .ירק"סתקא'.םא"מ,צה.במיףש"ראראהקכז

תצט"םא"מ.אכלןה"דא,מםזףשבת'תוסלכח מק

,ו"מטתקא"מ,'"יםח"משםלקמן.ט" א"קיתצז"םלקמןראהקנט

.ה"סקא"קיח'תק"ם,סקיי "מלקמןונתבאר)מהרזא-הסכפירכם,מיד.א-רםקל
ט"מיפיהש"ש.בל-רש.(גק"ממורא"קיתצט בנילדשאומר)ביצהמיףח-כךשפסקאג-ם)

וראה.(ט"י' תצז'.סלקמן.ם"יםג"מכשח'סי,ב".םרגבמילעילגם

א"מתקא"ם.ג"מקא"ובקו'"וםח"מתצטמי,מכיה ם,א"ומי

תקפי'.םלקמןראוהבריהשיפרולענין,ג"מחקה" _ה"םכ

ב,כחף-ה,אמרה"רא,ח'תים,הרזא"פם-רמנקט .א"ריצבבשם,אמרה"דב,לאידף,גריפתה"ד

ק"משםא"מ.ז"םתקט"מא"רמ,תפסרנץלרישןמרדכי ,ז"ממשםלקמן,מז

כדלקמן,עצמובמיקצהיהשתגישיתאכילתכ"משאקי .שם

.מפלץקיא ,א)במלהמ1ת].]דת.שםת,ךתן.בעהפלץ,קע

הקרשובעבורת,'1נפלנה.רב,בא.]ךש.(ב,ה';ב .(ב1השוןהכלשלאשכתב)שם7']ךאתאה.מ.פב.ש

ממיםבשבתשאפוריםברבתםפ.יכ.ב,ה';ב,א)ה.,ך הארקה.בעהפוף].ך.שםת"ת.(מלאכה

ן.ש1.נמור' פלקמןנםמיבאת11רעה.ר.פ
"פ.ר.'פתצו"פ.מ1-ר.' א.ק1צמ'ת"סלקמןיראה.ב.'מתלה"פ.ה.פתצה

מי .שבת'בולאמ.1'בנאפרהלרנם11שלרעה,נק.פ שצוין,ה.רדאהקיז

.'האברעהלעי 1.פקא.מ."הפפוףה.ב.ש"פה.פביצהש.ם"קיד

'ש"פכרלעל,בשבתנםאפורביריםנדההשאם) .(ר.פ

.שםן.1רן.רמב'נןברמתבארשכן,ר.פק,ך]קטו רקטו

.(יקא'רן'תמר)שםף.' .מ.פקא.ק1יאה.ב.פ'ש"פל'כרלעשבת'בשמנתרקיז
.'האבריהל'לןיעיהם'פ1פק.שםיתדיתקיח



יגתצהמזביוםהלכות

במרינותלהקלנוהגיןבמוקצהאבל(,)]עיקרהכןכי"ן,נולראפילולהתירישבשבת
:ברכהעליותבואמ"ביוהמצמיר.ינ"מ"ביואףאלו

מלאכלודעתושהמירהארםשלמכשבתומרמתאלאאינהשהקצאתומוקצהכליך

מרמתאלאאינהמובביוםשהקצאתהלרלבההעומדתבהמהכגוןבוומלהשתמש
אפילו11מהלכהנפקותארישלךיתבאריי"ה"תק"בםועין)לאכילהעליהרעתושאין
לאכילהמוביוםמערבעליהכישבאםלפיכך(מובביוםאפילובמוקצהרמקילינןלרירן
ומותר"וין~מכשבהיריעללאכילהמוכנתהיאהריכשפתיוהוציא(")שלאפ"אע

אחריןקינמרם

שלאאףאיסורמחמתשבמוץצהאלא.1,שלמהשלהיםכתבלנ,כן.'כובמוקצהאבל(ו)

שמחתכיןח,מתניתין",ליהדסביראלן,אזילולשיטתיה."ל,לאסורדעתואדםבידינדחה
בהמהכגוןנולדבלאאיסורמחמתמוץצהלהמשכחתואת,נולדולאמוץצההוההנבלהאת

משכחתלאתו,נולדהוהדמחתכיןדמתניתין1,1"תצ'בסישיתבארמהלפיאבל.לן,שמתהטמאה
.(]1,ותשכחץ"דו."1"ד"לבדףכדאיתא,הואמוכןדטבל)נולדבלאאיסורמחמתמוץצה

שכתבומה)לחרישההעומדשורגבי1י,'אפרץסוףם"ברמבהוא1נ,כן.'כונשפתיוהוציא(ח)

ואלואלולומרדצדיך"1,,מבפרץשכתבמהעלסמךכי,בדץדוץשלאהואשובךיונישם
דףבשבתהואוכן.(1י,ושביץמטלטללמימרדליכאיונים'ברץשםכשאין1ן,מיירינמיאי,'כו
בהדיאשםמשמעוכן.1ן,משנההמגידבשםבהדיאכןשכתב[מ]"סץח"ש'סיא"במעיין,"1,'נ

משמעוכן.]',מידיץשיאלאבשפתיולהוציאדצריךדעתךסלץאדאי,"',ש"ורא','בתוס
'חסעיףא"שי,וסי,"',ה"בהגה"בוסעיף,]',ו"כסעיףח"ש'סיע"ושווטוךנ"בגמרא

דעתלפי"',הכילןץיימאדלאואף.י',ץ"הרשבבשםח"יץ"סח"ש'סיא"ובמנן',ה"בהג

.שםע.,ש,סנן.שםש,ךא.ב.'ה.שםא.המלפירוש.שםא,ךת.במורהנבא.שםק,יקיא םע.,ש

.1.פמה'תק"ם.מ.םתצה"םלקמןנםראהקלושםלעל.1.פקמשםא.מואה.0.1שה" .נף'פןקלך.ר-נ.פכ
.הק.םא.~קראה~.ה.'הא.פם.רמבקלהה.פכשבת'בהל~,ה.'הפלא.פת.]ית.שםף..יקלנ

ארריןלקינטרםם.ינ.צ
אותםשיכיןעדט"ביומהןלאכולואסווהןמוקצה ,לאכילהעליהםויחשובמבערב

מבערבלזמןוצריך.,,שובךיוני)ה.הלכהקפה תצז,סיוכדלקמן.נוטלאני.ואלואלוולומר

,רגכללוההוראההפוסקיםכלליוראה,(ג"ושח"סי .ח"היא"בפקפו
,שםכדלקמן,שובךביונילומרצריךזהשמטעםקפו .ושא

להוציאםמחשבהסגידקלשלשבחריות)א"עקפת .(נ"סשח'סיוכדלעיל,מוקצהמידי
מידימוציאהשמחשבה)א"הכ.ה"פכשבת'הלקפט ,א"סקא"קורנט'סילעילגםוראה.(מחשבה

,ואםה"דשםקצ .ח'סיר"פקצא
.נמיחישבאפילוצבעןאיריאמאי:שהקשוקצב חישבואם'כונסוים)ב"רע,מטשםברייתאקצג

.ט"הנשח'סיוכדלעיל.('כו כננסריםלעניןקצר
,ל" .(ח"סנשםדלעיל)דקהבהמהעורותלעניןקצה

.(ו"מטשםכדלעיל)המטהגבשעלקשלעניןקצו
.שבתלפניעליושחישמשעוהנרטלטוללעניןקצי .ג"מלשםכדלעילקצת

בהלוביאוויסהעוותראה-זהא"קולכללותקעג ,ט"יונימוקי,קב,עט"יו

.יט"סה"פביצהקער מוקצהגםשאוסר,ביצהשלהיח"וכשיטתקעה

כמלעילמותרשבשבתאף)ט"ביואיסורמחמת .(ה"סשכווסךו"טשימה
הייתולדידן)נמרויסאיסוריםשנישהםשסוברקעו ,(ט"ביוהך

א,קמגשבתשלמהובחכמת.יז"טנ"פשטקעו סלקמןהובא.,תוםה"ו

.ו"מקא"קותצז" .ב,קנושבתקעת
שלאחד,יהודהרביה"רשם'תוסראהקעט בבהמהמוקצהששייך,ט"ביומייריהפירושים

מוקצהשייךבשבתכ"משא)בשחיטהשאסורהטמאה .(ושםשםוכמלעיל,נולדהוידלא,בטהורהאף
,ו"סקא"קוקפ מעקפא

"סלעילוראה)מתוקןותיקנועברשאם:ב" ,(ט"סשח

.נולובלאאיסורמחמתמוקצהמשכחתדלאקפב 'בהלוביאוריםהערותראה-זהא"קולכללותקפג

.ט"יונימוקי,ואילךקד'עט"יו קפד
..,שובךויונילחרישההעומדושור:ח"הי



תצהמזביוםכלכותיד

מכשבהמידמוציאה11שמכשבהלפימ"ביומוקצהלהאומריןאףמ"ביולשפמה
.ב1הכיוצאכלוכן,ן"הראשונה

שהעלןוענביםתאניםכגון",ארםבנימעשהי"עלובאהשהקצאתומוקצהכלאבל
יםמבעורהכנהלהםשמועלתבעניןהםאם"ן"וצמוקיםגרוגרותשיעשוליבשןלגג
ארםבנישלמקצתאלאיפהשרעתםארםבנילמקצתלאכלהראוייםהןשכברכגון
שארוכןת,י"ש'בסישנתבארכמויוםמבעורלהזמינםצריךולכךין,לאכילהראויםאינן

מוקצהלהאומריםיוםמבעורלהזמינםוצריך]ת,ליבשן"ת,לגגשהעלןפירות(ט)מיני
לעשותצריךאלאלאכילהעליהםשיחשובכלברבמחשבהאינה11והכנההזמנהמ"ביו

אחריןקינמרם

"]והאבניםיהשעוהשהרי,מוץצההןאדםשלמחשבתודבלאמשוםהיינו,ן"א"כסעיףע"השו
מוקצהמידימוציאתןאדםשלמחשבתואיןמאליהןמוץציםשהןוכיון,בשבתלכלוםראוייםאינם
בידינדחושלאכיון]יה"בהגא"כסעיףשםא"הרמלדעתאבל.ע"השולדעתמעשהי"עאלא

.בפניםינש"וכמ,מוץצהמידילהוציאןמחשבהלהןמועלתאדם
מזהוהפך,בידיםאץצייהנץראאוצרדאףמשמע"יאברהםבמגןילהנה.'כושהעלןפירות(ט)

'בסיש"במועיין,"ותוסעיח"ברששםעייןן]א"עסוףה"מדףדשבת,בגממבואר

הראוייןפירותבשארכיירישםדהרי,'יבידיםלדחייהבידיםצייה,אבין,לחלואין.יןח"תץי
.]'יוצמוץיןגרוגרותגבישםעיין,בהומודהשמעוןרביגםלאכילהראוייןאינןראם"'ילאכילה

לאדאינהו,ן"מי"הרמבוכפסץי'ירביצה,התוםכשיטתליהסבייא;'אי"רמדגםלומרישזהולפי

:ץ"ודוי'ימשנהבלחםועיין.ייני"רששפירשכמוליבשןשהעלןפירותדהיינובמוץצהרץמיירי

.שםא.מ.מ.הב.פם.ימב.(שיישים.נ.ש~,(שבתלענן)נ.פשה"פל'לן~כקיר תקיז

מ.אשי~ה.רב,לר'פ~

.מפצץקם.'ק.פא.
.(שםל'כרלן)בשבתשנהיןלאכילהשוארןקמא.(נ.ש~ב.פ'ש"פל'כרן)בשבתאףשאפיןקיח .ישלפייט.(המקצהיל)א.פן,לרמשנהקלט

.(מק.פא.~קיאה)לאציפן'שהכנ'ככ.משאקמבשם' 'אהז)ישרה.ר

יעשםם'כהכמ.('אהזלא~
ער)ב.

אקריןלקינטורםם.ינ.צ
כשהעלןאלא.במעשהלהזמיןצריךשאין,א"כרממסק .ליבשןלגג
,מוקצההויביויסדחייהלאאפילויהודהשלרבירו דרז

.(לאוצרכשהכניסןשהיינו)גימאאיה" ,היבאה"דרת

.(בידיםדחייהנקראלאשאוציהטעם)ב"סקא"קורט י"עהזמנהוצריך)ביריםאקצייהנקראשאוצררי

,(מעשה ,(ליבשן)לגגהעלןשאס,התםאמרינןדבזהריא

ולרבימוקצההוייהווהלרבי,בידיםדריהוהוי ,בידיםוחיההוילאלגג.העלןלאואם,מוקצההוילא

.ג,בו,ב,כד"נרםדבריוראה ,לייבשןלגגכשהעלןבהןמודהשמעוןשרביריב

.(לרשוםצריךאיןדבאוצר)ד"סדיג צריךבידיםשאקציהומוקצה)ואומרה"דב,לדריר

.(לרשום .(לרשוםשצויך)ט"הב"פרטו
בגרוגרותהתםדמיירי,ב"ורעא"מע,לוביצהרטז ולאדחויוצימוקים

,לייבשךלגגשהעלן)רזי ,לרשוםשצריךל"קייובזה

בשבתמייוישבמשנההטעם)שםם"הרמבעלריו שלא,פירותבשאראףשמייוי,ט"ביום"וברמב

.(ט"ביואלאנאסרו

שםכמלעיל,לאבניםמחשבהמועלתשאיןקצט ת
.ב" סלקמןראהר

להסקהשעומדת)ג"מקא"קותצט" שמועיל)א"מכשידטהלעיל.(כליתורתעליהואין

שלשלםבנומייוישסא"ובמ.(יוםמבעודהכנה,בה כלידהוה)ג"מלשםלעילואה,חלבאושעוה

שלא)אק"ססוףא"קוונט"ס.(לאיסורשמלאכתו .(היתרכלישיעשהו,כלוםבולהשתמשעליורשב
דוקאהואלאיסורשמלאכתושכלי)ב"נסוףשר"ס שאיתשאוכל)ט"וס,(בשבתבולהשתמשכשראוי

וביאוריםהערות.(גופומרמתמוקצההואבשבתואוי בתוססתט"יונימוקי.8הערהקיא'עט"יו'בהל

,ביאור מחשבהאיןלישיבהליחוםדרכםשאיןשכיוןרא

.ב"סנשח"סכדלעיל,בהםמועלת באבניםשגםרב

כןל"קייולא)כחריותבמחשבהסגי .(ב"סנשםלעיל
מועלתבמעשהנדחהשכשלא)ד"היכאןרג ,(מחשבה

בהלוביאוריםהערותראה-זהא"קולכללותרד ,ט"יונימוקי.ואילךקיד'עט"יו

שבאוצרשפוסק,ד"סא"הרמעלשחולק)י"מקרה בפניםוכאן.(לרשוםצריךאיןועציםפירותשל
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לימכןיצמרךכמהט"יומערבברעתושישער(.)דהיינו)תנ,מעשהי"עגמורההכנהבהם
פירותימולבלבדמקוםשמאותוהפירותבתוךאתרמקוםלוומיתר(תי"ם"ביומהם

ועדמכאןכאמרונםופובתחלתוהמקוםאותו(מן,םשיעשה"",ר1ש.פ)רש1ם.1ט"1.נ

אחריןקינמרם

בדברחומרלןליתל"שצ]יבירושלמישמגיהן'ימץובצתבשיטה"'יעיין.'כוברעתושישער(')

ממץוכן.טפיהמירבידיםדאץצייהל"ור]]י'התוסגירסתהיאוכן."]יחייםרוחבושיש
"]ידהתםיעיהישנהנוסחאמץייםייןחדשהפריאבל."]יא"ומניעזשלמהשלויםנ]ים"הרמב
יטוללאזההריט"ביולושצריךממהיותרהזמיןואם,נוטלאניוזהזהלומרדצריך,טפיחמיר
והנה.ט"ביולושיצטרךממהיותרלהזמיןמותראלאבזה,לדץדצריךאיןייןהכאאבל,כלום

וצמוץיןגרוגרותהואכ"אאלא)'כומכאןהאמירהאלאכללמעכבתהרשימהאיןדבריולפי
'התוסשיטתלמיאבל.לרשוםצריךאינוכ"ואעפשיטתולפי'דחמירשובךביונישהרי,(שיי"עיי וסיעתם

הועיללאלושצריךממהיותרזימןאםחייםובבעלי,חייםמבעליחמירבידיםדאץצייה
.בידיםדאץצייהבמוץצהשכןכל,"ייז"תצ'בסישיתבארכמוכלום

לתושישב"וא,ט"ביולוצריךשאיןלהיתיריםמועלתהזמנתואין]יידהתם,לדחותשישאף
ושבימטלטלדילמא

-

מועלתהזמנתוראיןנהייינהכאאבל,כללמועלתהזמנתואיןלכך
דאץצייהמשמע'התוסמלשוןמץוםמכל.דמועלתאפשרלושצריךלמהמץוםמכל,להיתירים

בדכאןירשוםלמהשכתבייזמץובצתבשיטהבהדיאמשמעוכן.חייםמבעלילגמריחמירבידים
משוםהיינו,"יילחודנוטלאניבמכאןסגידלאהאבודאירושםשאינווכיון,'וכוסגיכאןועד

ייןכאזועדמכאןל"צ'בתוסדאףואפשר)לושצריךממהיותרזימןאםכללמועלתהזמנתודאין
צריכההזמנתובידיםדאץצייהא"במנבהדיאמשמעוכן.(מץובצתבשיטההיאשהגירסהכמו

שלאצריךדהתםושמיקמטלטלדלמאלמיתשדאיכאאחזיולאדאתזילהזמנהבשיהדומהלהיות
לשוןלומרשייךלאבשוהדומההזמנתםאיןראם,יייז"תצ'בסיש"כמלושצריךמהרץיזמין
י"רששפירשכמו,זוהזמנהבדיןשויןהכלדאיןכיון,"ייא"המנשכתב'כוצריךעלמאלכולי דףרביצהץמאבמרץ

:ע"צועדיין.דברלכלה"דדיין"י

.'ק.םא..בקיתבאר.ה.'ם.ב,לרבעהתתא.שנו''ק.אםראהקמו בנושןסטולאקנז

.ערה.רשט'.רםקמהתו"כנדוגמן,מעייךככהנהו'

אתרןלקונטרהם.נ..צ

בהליוביאוויסהעוותראה-זהא"קולכללותריח .ט"יונימוקי.ואילךקיחשט"יו
.,מתניה"ד.א,לדביצהריס פסוףרב

יונימדיןשהקשו)ד"ה.א"ופ,דביצהר" לוין,נוטלאניוזהזהואומועומד_ר"שלב,שובך

מכאןויאמרלרשוםצריךשלחכמים,שלפנינומוקצה _רוחבושישבדברחומרלהוןאיתומשני,כאןועד

,(חייב צריךובזה)חייםמבעלייותרחמורמוקצהשדיןרבא

.(לרשום דברישמביא)ואומרה"דב,לדביצהרכב

ביריםראקציההכאשאני:(ומסיים,הירושלמי .(לרשוםשצריך)
אלולומרשצריך(ה"הב"פ)פסקשובךשביונירכג צריך:(ט"הב"פ)וממוקצה,נוטלאני.ואל

,נוטלאניכאןועדמכאןויאמרשירשום פרבד
.('התוסכדברישפסק)בג"סד" .('כתוססוברם"שהומבשמוכיח)י"מקרכה

.ש"למה"ח,הסיסוףרכו .שםשבירושלמירכז

.שובךביונירכת ,מוקצהכפירותרכס

ימצאשמא)שיבךבייני.נםהחששישברהשנסול שלאטלטלנמצא.אחויםיקח.ינחם.נחישיס

.ננטלאניזה.זהלימוצויך.,(לציוך .יהסעיףרלא
.שנבךביינירלב .מלצהבפיויתרלג
,(בויוהמשיםהטעםשנתב)י"ושעלשהקשהרלד למהנ,יא

.'.נושים' ,וה'לבוצויךאיןנאןער.מנאןבאימושיראולה

ש.אלאלאתמןשלא

"
.ח אגמנאן:.אצלנשניפט.נמלא.ולו

.ננטל' .שנבך'נ.'בסידולז
ושיס'שצויךעלמא'לניל'חגלא.'ובהודלח .

גלייןהאמת'שלפ'הו)נאןעי.מנאןאמו' .('חגלא.'לחגיימהס'י'באקציה
ילאא'יימ.,נחלמהיעלס"הששיטת)א"ערלט .(אמו,.,נחל



תצהמזביוםכלכותטז

אוכלאנימכאןשאמרפיעלאףמ"יומערב,ת,רושםאינואםאבלמ"ביואוכלאניכאן
שהעלןדהיינומעשהידיעלשהיתההקצאתןמידיאותםמוציאה11אמירהאיןלמרר

:מאכילהה1קצ111העלאה."ועניטן.ל1.ד.נ

מהפירותלאכולכדיראשוןמ"ביולעשותאמורמעשהבהשיש11גמורהיהכנהכוו
לאכולומותרמעשיוהועילוועשאהעברשאםפיעלאףגליותשלשנימ"ביו
מרמתאלאשנימ"יולעשותהגולהבניאתסכמיםהנהיגולאשהרישנימ"ביומהפירות

מקוםמכלמ"ליומצולהוכנוהללושפירותונמצא",צולהיהראשוןיוםשמאהמפק
ם"לרשוםאפשראישהריראשוןמ"ביוגמורההכנהבהםלעשותאפשראילכתרלה
נוגעכןאםאלאאמורבהןליגעואפילותן"מ"ביובמלמולאמוריםשהםהמוקציןפירות
מעשהצריךשאיןמוקצהכלאבל),צ"ש"בםשנתבארכמוהמותרדברלצורךבהן

(")"י"ש'בסישנתבאר)למצורההעומדיןופירותלצלבההעומדתבהמהכגוןבהכנתו

גליותשלמוכיםימיםשנישלראשוןביוםאותםלהכיןמותרמ"ביומוקצהלהאומרין
.]),שנימ"ביולמררמהםלאכולכדי(א.)

אחריןקינמרם

"יתרביצה'בפרץבגמראפשוטהואטובביוםהכנההיתריתהנה.'כומהםלאכולכרי(יא)
,שביתהשץונהמפניאלאתחומיןעירוביאסרוולאיתזח"וע]יןח"עלערבשמותראמרינן

דש,היוםואםאיסוראיןחולהיוםאםנפשךמטהמותרהכיבלאואבל,רשותיתזץנייתדהיינו
הגמראמשמעותוכן,חדשיםופרישבתשןועולת"בויתהכלשכתבוכמוכלוםעושהאינו

והפול

-

בכל'זי"דטשכתבומד.דש1תימלץנייתבדשאיןדכנדבכלשייךהטעםוזה,""מי' שיצטרךמהטוביוםמערבלברורצריךחייםדבעלידבמוץצהכוונתו,חייםבבעלישאינומוץצה

השאלהנשאלהלאבובכלשהרי,]יןותדע."יןמוץצהעדייןהןשהריטובביוםאסורוזהלמחר

לבדמוץצהבכלדמועלתהשיבזהועל,להתירמועלתאםלעניןאלאטיונ"ביוהכנההיתרלענין

יוזשובךמיוניראיההביאשהרי,כדבריותמצאהיטעשם,עיי,ושביץמטלטלדלמאחייםבעלי

"פ.(המיקצה'לצ1ךכשאינור1קארהינ1)'.פ'ששבפסן.שםם.רמבקמו פכדלקמןקמו

'נעל1.1לענ.(המוקצהנכלכללשהוא)1.פקפוףקריאיפנ.ב.פחי" .מ-ה.פןשה'.פל'לעיאההים.ר..פל'כרלן,פסןלעשותהינוקמח
.בפצץקנאשנתפישמה.לפ.(אפויהים'שבביז)הק.פ1.מקמט ק.פא.בק1

.בפ1פ1ה'תק"פ'.בהובא.(א,ש)גה"פכלבוקרב.(במוקצהיה.ננממיםשהוא)א' .ר.פא.ימ'האזריה,(במוקצהנע'לשמנהור..פשםיאהקב
איריןלקינטרםם.ינ.צ

בהלוביאוריםהערותראה-זהא"קולכללותרם יו

.ט"יונימוקי.ואילךקלב'עט" אדםממחרבאמראשיברחישרבתראראמוומא

רבאאמו,ומתנהלחברוט"מיותחומיןעירובי מאן,ומתנהלחברו.ט"מלתבשילץעירוביאדםמניח

לאתרומיןעירוביןאבלתבשיליןעירובי'כוואמר ,לאכשבתאשביתהדלמקניט"מ

ף"בריוק)הציוותעירובימפורשלאשם,בגסרמב 'סילקמןוראה,טסרב"פש"ובראכ,טשם

,(הצירותעירוביצריךט"יואםו-ג,סעיתקיח .שםכבגמרא,תחומיןןעירובי]ת"ע:ל"ואוצ
.תבשיליןוערוברנוג סז"טרנוד

ב"סוסרפא"סלעילוראה.א"סקתקכח" ,ב"סקא"ובקו

המפוארשלמנינומוקצהלענין,(א,יט)נח"סרמה הוו,מפניםכאן

הכלכתבה"דתקיחמהי"בב" .בו
.ו"מקרמו ,ד"סוסרמז

,הכנהמשוםבעירובאסרושלארמת ,מאיה"לדשב'תוסגאהרמס

שאניחייםשבעלימלשונונראהשלכאורה)ה"סקרב ק"סא"קולעילוראה,במעשההכנהלעשותשאסור

מעשבןריך?איןחייהשבבעלי,ח"סיתצו"סולקמן,י .ט"ביומוקצהלברורשאסוררנא
הכנהמטעםולאמוקצהמטעםז"הטשכוונתרגב ,במעשה

.מעשהי"עאפילושמותרפשוטשזהרגג .א,יביצהרנד



?ישיו-שיההדי,ידר,הדרדר וגנןוגנוישישש,ונ,ע1/4,

בדבראלא()),ג"(י)תק'בסישיתבארכמו)למבירוט"מיוהכנהשוםלעשותאמרוולא
ראשוןט"ביולביתהמרתףמןייןלהכניסכגון11הכנהי"עהאדםלהנאתומקרבושמתקנו

אבלהחולהנאתניפטמכיןנמצאחולהוא'שנ1ם,שאם,שנט"1'ל.נל1.עללקדש.כד
והמוקצהקדשהואשנייוםאםי),נפשךבממרראשוןט"ביומותרתהמוקצההכנת
יוםהריקדשהואראשוןיוםואםט"ליומכולומכיןחולהואראשוןיוםהריבואמור
אינהט"ביושמכין11שהכנהונמצאכלללהכיןצריךואיןבומותרומוקצהחולהואשני

להנאתדברשוםמקרבתואינהמכשרתשאינהכיוןהכנהנקראתואינהכלוםמתקנת
למההאהאדם

~
מאכל1א1מרט"שאוביטנתד1,נשתרשלמאכלן.מלנוטלדומהה

~
:לחולט"ויומשבתהכנהאיסורבכאןשאיןלמחראוכלאניה

:סעיפיםא"יוגוגליותשלשניטוניוםדיןר12בך

לעשותאמורבראשוןלעשותשאמורמהכל"ממפקטוביםימיםשנישעושיןבגליותא
ביןהתורהמןבראשוןלעשותושאמורבדברביןבמניד)שניט"יוהמהללוכל]בשם

מזדיןבנהוכיוצאלתחומיחוץשיצאכגוןמופריםמדבריבראשוןלעשותושאמורבדבר
:"אותו

שהואבדבראפילווכשמחללומופריםמדברישעיקרושניט"ביואמוריםדבריםבמהב
מזדיןלכןמופריםמדבריאלאאינועיקרושהריהמצוהלכלעוקרהרימופריםמדברי

בועשהכןאםאלאאותומנדיןאיןראשוןט"יוכגוןהתורהמןשעיקרודבראבלאותו
איןמופריםמדבריאלאאינושאיסורוכדברהללואםאבלהתורהמןהאמורהמלאכה
.,מרדותמכתאותומכיןאלאאותומנדין
אפילואותומנדיןואיןמלקיןאין"בשוגגשעשהאושטעהחכםהוראתפיעלעשהואם
:התורהמןשאימורובדברחללו

אחריןקינטרם

,ימלזדשסותרו-תץט'סיסוףז-טועיין.הכנהמועילראיןאלא"יןהכנהמהיתרכללנזכרלאושם
וכן,אחרוניםושארשבתועולתחדשופרי"יןא"ומניריא-רםפסץושכן,עיץרשבכאןודבריו משמע

:ביוןפרץם-ברמס

,שםם"רמב.(תא'לפומפדרב.מבדאזל)שםגמראד,גמעץקנן קנך

,שםע"ושומור,שםגמראה."הםסיףה"פר,שםכלבי )שםן-ר1

-

א-מ."הםרישי-].(מ-ת),ואבאה"ד(ב, וראה,א"מקתצרסיען

נענין.ם'עד.מי'עא(,',נ]תירהל'גד' .כר"םז"אדהת"שוראה-מידיתמכת'כדהואועכשיו,הראיהפיעלמקדשיןשהיוממןהינוא

א-מ,ט"הגההגדולהכנמת.לי'.םא"חצרקמשפטז,נ"יש,ב-א"דתר"םכדלקמן,הם.אבותמנוסלקים ויושוך,הכיבא"פם-]רםב

א"מק.א"מוי-יו-

,

א-ת.ט"הגההגרילהכנמת,קמטמינ"הט".מבת"שוחויתבאר.(טוביםם.מ'שניעל)א,נבפסחיםושמיאלרבג .שם,שניס"בערקמנדןמופריםשמדנדישבדבר,ב"מלקמן

,נ"ש

אחריןלקינטרםם.נ.צי

.דסעיףרנו.טוניםימיםשנישלבהכנהסיירילאשהרירנה ,יק"סרנתעובדאמשום'םט"ליו'אט"מיולהכיןשאוסררע

,(ויעבדלענין)ד"הכא"פם"רמםראהרנט,זחול


