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שהואמפניבהממיקיןואיןכליעשאההריכ"ביובבקעתקבולביתשחקקנכרייכן:יב
:לןנולד

לאחרהכלימןנהנהשהואפ"אעמ"יומערבשנעשו"שלמימןבכליםממיקיןאבליג
שאינומאליהלובאהשההנאהכיוןכלוםבכךאיןכלישברונעשהמקצתושהודלק

לאחרבאשלהפוךאמוראבלמן"תק'סיסוףעיין"המוקצהבגוףמעשהשוםעושה
"]ממיקןמוכניםעציםעליהםמרבהעושההואוכיצדכלישברנעשהדאומקצתושהודלק

'ים''כרברהלכהבגמראוכדאוקמינן,שםמשנהגט ,להקל

בסמירמכשיר)'תרתה"דשםי-רשפיוש~ ,גרמתה"דשם.א-רכב.שםבהשטתז-ראן,(בפיתפותאו בשערהקדשיבעבודת

ל-רן.טוך.ג'.םר"פש-רא.ומי מ,ומיד"פש"ש.ב

-

.ג"מח-פך.מ"מקהיא.ד"מק וכדלעל,שםא"ומיפזל"ורשסיר.שםש"יראא"רשבסי

,נ"שב"מיתצןמי ס

.יאיה"ודימןה"דשםרשייא" .ד"ם.ע"ושיפיר,א,לאבגברארבאסיב

.'"מקא"מ.'עלה"די-ב,(ב"רע,ץ)ן"רסיג רבסיד

.שםושנייעמור.'יאה"רשם'"ורששםבמרא" רבמיה

,מ"בעאמורהבשבתנשרו)ב,רבגמראוחנן'' כשמשריאף.א,ב)שםריף.(,מתקזמיכלדגמן

.ה"חע"ושיתיר,במיא"פש"ש,(מ"ו'ב ס

ם'ראונם'שא,נמלמולאףנאמרילה'באכשנאמרוון'כ1' .(ר"מתקמו'מי.לקמן..ח"מ.שכה"מכדלעיל)לכלום

ק"סא"קותקז"מכרלקמן)מותרמלמיל.בלבהנאהאבל .(מקוםמכלה"רר

ן'לענ)שםף-רי.(ם'ועושררית.פלענין)אגגמראפיז עצ

.א"מקיא"מ,שםש"רא,(ם' ,חף.מעסיח

.ד-ג"מסיט

,ג".מסיףתצהמיע ע"השומור.א,לבבבריתאהידה..כרב,א,לגגמראעא

.ו"ב הרשבעב

.ב"היב"פמ"מ,ב"מהשערהקדשבענורתא" מא"מ,ו"מפריה

,ה-ד"מכשםל'לע.מקטיישה" ,ג"'םמוףעג

ע"שו,הרבב"בם"רמב,האה"דב,קכדשבת'"רשעד מילקמןיראה.ו"ממרסר'סיל.לעגםוראה,ו"מ

רעתימהנילאכזהשבפלד,(יאףה"ד)הק"סא"קיח.תק תנאילאמ"עמערבה.על

', ,מקידא"קיתקז"םלקמןוראה.מקרבא-תעה

,מזמעיףע1 'סילעילגםוראה,שםא-ת.א"רע,כסשבתגמראעז

ן'א'נכרשבשל)מכיהתקפי"םלקמןוראה,ג"מכשח םרגב'סילעיל.(נולדמשוםבו

"ם.(אדםבטיבגמרי)ב"' .ם.וצענמ"מ.י"תשכה
.שםע"שי,שםח"ומב,שםגראעח _שםא"מ.מה"רשםא"ושבעט

,ג"מקא"יקוז"ממפ םלקמןיראה,ו"מא"רמ,שםגמראפא

א"קיח'תק" ברעתיה.האםאף'מהנלאשביהועודדה"לדה"מק

,תר'בהלעשותרי'שבמה.אי,מ"עמעיב



מאתקאמזביוםהלכות

עציםברובבטליםשהןלפיהכליםמןמקצתשהודלקולאחראףבאש.להפךיכולדאו
:בעצהנ]1"תקבמימןשיתבארכמו]]המוכנים

כלכדילוישאםאבלצרכוכלכדימוכניםי]עציםלוכשאיןאמוריםדבריםבמהיך
:"]תשחיתבלעלעוברשהואמפניבחולאפילושלמיםבכליםלהסיקאמורצרכו

כברהואשהריט"ביולהסיקומותרכליןתארעליוואיןיט"יומערבשנשברכליכן

מפניט"ביולהמיקואמורט"ביוונשברכליתארעליוישואם"]להמקהועומדמוכן
:ן]נולרשהוא

אלאהכליםניתנולאאומריםואיןדברלכלאותןמטלטליןוהאוכליןהכליםלוז
ט"ביואכלןואם'ושקדיםבאגוזיםממיקיןולפיכךלאכילהאלאוהאוכליןלתשמישן

מחובריםהיושאתמולמפני]בהמהןלמאכלראוייםהןאפילו"'בקליפיהןממיקיןאין
:נולרינה~והריכללכאוכלנחשביןאיןועכשיועצמוכאוכלונחשביןלהאוכלוטפלים

עיז

אמורט"ביונשברואס"כליןהואהרילכךיימיוהדשהואכיוןהאשבושמהתיז" ,להמיקון
:שנתבארהכמו

שנדלקווהפתילותהלפידיםשיוריט"ביולהדליקאמורשבתאחרלהיותשחלט"יויה
יותרשהםמפני"השבתקודםאחתפעםוכבונדלקוכןאםאלא"בשבתןוכבו

שהכביהונמצא"היטבבהןנאחזשהאורוכבואחתפעםכברכשנדלקולהדליקנוחים
כמוט"ליומכינהשבתואין",ט"ביולהדלקהאותםומכינהמכשרתהיאבשבתשנכבו

נדלקשלאהשםבצדאפילוט"ניולהדליקןאמורלפיכךש"ע]"ג"תקי'בסישיתבאר
ט"ביולהדליקןשאמורכיון.בשבתםונכבהכברשנדלקצדבאותוידלקשמאגזרהעדיין
אוגופולצורךאםכילטלטלושאיןלאיסורשמלאכתוכלידיןהפתילהשיוריעליש

אמורט"ביולהמקהראוייםשאיןכיוןהלפידיםשיוריאבל""ח"ש'במיש"כממקומות

אמוריםדבריםבמה,"כללכליתורתעליהםשאיןלפיומקומןגופןלצורךאפילולטלטלם
השמנצדלהדליקןמותרשנתבמוצאילהיותשהלגליותשלשניט"יואכלראשוןט"כיו

בצרידליקשמאגזרולאמופריםמדבריאלאאינושניט"שיודמיוןעדייןנדלקשלא

.ם'פענמ"מראה:,כיבהה"דשם."רשפב מעפג

,גף' נ"פשמירת'הלמ"חילקמןגםוראה,ג"'מקא-מפד

.י"ממ םלקמןגםוראה.שםא"מ,א,קכמשבתגמראפה

" .(התירהמן)ד".םשםמ"הו,ה"מקא"קיח'תק

לעילגםיראה.י"מ.ע"שו.שםם"רמב,ב,קכדשבתפו מ

,ד"מכסיףשה" .בק"סא-ת.גרמעןה"די-].ג"חר"פצה'בירושלתיפז

.ח"מתקב"מלקמןגםיראה,ם.עצה"דשםי"רשפח .א"סלעיל.מקץא"מ.ב.אק"סמשה.דרכראהפט

א-ת.ז"םח-פך.ב"מהשערהקדשבעבירתא-רשךצ מוראה,מקמיו

.תיוניםמ" מר.הודה'יכרביא,כסשבתבריתאצא

.ז"םע"ושי ף'מעשח'סילעילראההשלחןמעללפנותםן.ילענ

.לך'ואם לעיראה.סקורא"מ,בעהמיףראישצב

פית'שקלשםל' .בהמהלמאכלין'ראואינןושקדםאגוזים

גםיראה,מ"מקתצת"סא-מ.אכלןה"רשם'תוסצג םלעיל

(עירלענין)ח"מתצממי.)ק"םא"קיתצו"

המעם)הק"םא"קוח'תקמילקמן,(הלביםלענין)י"מ. מה.מרערלא

.וציוניםמ"מ.(מאתמילהם.עלשדעתי .ג"מקמיףא-תצד
,ז"מתקזמילקמןראהצח .שםא"מ.אורה"די"יבמור,אלגנמרץצר

.א'מעיףצו בירושלמנא.חנירברבצח

"םהתרומהסרך,א"חא"פ' ,כ)מהת"לג"ממ.(א"םסוףא"פש"בראהיבא)רנג

כאןשור.(חומר,רם'במרדכהובא)תשמי"מה-ראךי,(ב יבם
,תקיר" _שםג"וממהתרימהמפרצט

,ד"'טרטד"ילעלראהק ראב.שםהתרומהמפרקא

,שםה"' מעקב

"
ב מהדשןתרומתקג

מקוא-ת.ד"םא"פש"ש',פא" מ,ז"מקמ

-

,זק"מ קד

,ונים'וצמ"מיראה.ז"מקמא"מ,דמיא"נש"ש' .ג"מלשםגםיראה.ב"מיקה

,מהורמךמרל'לעיאהגלי



תקאמזביוםתלכותמב

להיתרשמלאכתוכליכדין",למלמלןכ"גמותרלהדלקהראוייםשהןוכיוןכבתןשנדלק
.תון"ש'בסישנתבאר

ולפיריםפתילותשיוריבולהדליקמותרואילךוממנובשבתבשנישתלשנימ"יואבל
מותרהשנהראששלשנימ"ביו(נ).ואפיל'"ראשוןמ"ביובושנדלקוצרבאותואפילו

אחריןקינמרם

וכבר.דבריוהאחרוניםוהעתיץו]בזהגםאוסרהטורהנהז.'כוהשנהראששל'נם'ניו(ב)

ט"ביולאסורהטורעלי"הבשהקשהמהעלאבל.האחרונימיותירצו,ין"הבעליוהקשה
'משהובדרכישלמהיישלובים."כלוםתירצולאליתסרביוםבואףכ"דאהשנהראששל'ב

אנןוהנהנ'להץללאאבללהתמירהןאתתדץדושה]'ג"תץ,בסיל"דץייתירצו"'חדשובפרי לא
ומגידניא"והרשבנןם"כהרמבהאתרוניםוכלע"השופסץז'ו"תי'בסישהרי,זוכסבראל"ץיי 'משנה

כמומידיץשהלאג"תץ'ומסי."'יוסףבביתשםעייןאתתץדושהדןלהץלדאפילוי המנשםשכתב
דאיכאדהיכאא"ורשבם"לרמבמודיםשהכלמשמעשםתירוצולפיואדרבה.ן'א" א,]אתתקדושההןלהקלאףנפשךממהלומר

,אמריננפשךממהלומרדשייךכיוןדירןבנידוןכ" ]יוסףביתהרבדידןשבנידוןוכיון.להץלאפילואתתץדושה

,בפשיטותלהתירהסכימו]]א"ורמ" ,בזהלאיסורהתליטולאז]ח"ובנ]ל"רשזולתהאתרוניםוגם,הפוסץיםרובדעתשכןי"הבוכתב

ם"הרמבעלתלץולאו"תי'בסיהאתרוניםכלוגם,הדיעותלכללצאתראויכתב]]ו"שהטאלא

אתרהלךל"דץיידרבנןבאיסורובפרט,נץטינןדהכיפשיטא,ע"ושומשנהומגידא"ורשב
1]המיץל

כסברתי]ל"ץיידהרי,הכנהמשוםהשנהראששלטוביםימים'בבלאסורלנואיןהכיבלאוועוד
'סיל"כרשדלא,הכיןדלעצמומשוםהכנהמשוםבואיןביומוהמותרשכלן]ן"והר"]ן"הרמב

'אט"שביוכיוןדייןבנידוןב"וא.ש"ע'חץ"סג"תץי'בסיא"המגשכתבכמו,זהעלשחלץי'ג
צריךאיןדשובהיוםכשהאירנכבהואפילו)הכיןלעצמו'איוםהריוהלפידיןהפתילותראויין
ץ"סא"ובמנ"יי"בבשםעייןד"תץי'בסיש"כמביוםבולחשכהלסמוךראוימץוםמכל,לנר

וספרגינ"וסמ,דשריברורהדברל"הנן"הרדלדעתשםשלמהשלביםבהדיאכתבוכן.(]די"י

.,םפרף1.9.פיף,ם".ת.שםהדשןתת,תךקו .שם,.מ.שםרווחתהפפוקו.שםא"מקח

אוריןלקינטורםם.ינ.צ

,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותד סיהתוומה'בסה"וכה
.(11הלכהמקורשהוא)וגג' א'סיא"פש"ורא,(ב,כ)טהת"לג"בסמה"וכ

.(א"הקובסוףכדלקמן) הראוכתבה"סודו
למיסרליההוי1הולפי)ש" בהלל"מהריהקשהד"ועו,(ה"רשלראשוןט"ביו

.(רעם'ע)ה"ו טז
טעםאיןבפתילהשכאן)ו"סקטא"מ,ז"סקז" ,ראשותןביוםלגזור

להיותצריךמותרראשוןביודשאם,קשהשעדייןת .שניביובגםמותר

,ג"סא"פט
,גק"סי ,זסעיףיא

ה"ברלהכיןאסורשלכן)ג"משםולקמן,א"סיב .(לשניראשוןמיום
מיוםהכנהדהוי,ה"רשלשניביודאסורולכןיג .לשניראשון
.ב"מיד הלסו

.ח"דח"פעירובין' .יה,סיהשערהקדשעבודתטז

,שםיז דית
עירובונאכלאפילוה"בעשלכן)וכןש"ומה" .(בשנייצאבראשון

קדושהשהדשאף)א"סקתקג"ס.א"סקתטוסףיט להכיןאסורעיקרשראשוןכיון,לקולאגםאחת

,(לשניבו כאןיודו,בראשוןעירובובנאכלהאוסריםשגסב

.'כולמיסרדאיכא הססוףבא

,אבלרבנוש"ומה"דתקיר"ובס.," .ו"טחקיוובסה.1סעיףכב
.ר-סיגא"פע"בישבג ,,הסיסוףכד

,1"סקסוףכה עבו

,א,זז" סלקמןבז

,ט"סתקיג" .(ב,ב)במלחמותכת
,ורבה"ו(ב,א)כס בישל

,א"פש" .אביאדוניוכתבה"דלא
,ו"מטשםולקמןלס .(ב,נ)מהלאייןלג



מגתקב-תקאמזביוםכלכות

ויוםקורשהואואםבדולכמובולהדליקמותרדולשנייוםאםנפשךסמה"',להדליק

קדושההןהריכ"אקדושיםשניהםואםמ"ליומכיןרולשהרישמותרשכןכלרולראשון
מוןלחנירומ"מיוהכנהאיסורמיאןשייךואין]',ם,חשונהןארוךאחדים.כ.שהראחת
אחדתיוםשהן

שיורילהדליקמותרהשבתאררלהיותשדלראשוןמ"ביודאפילוי'"אומריםויש
כיוןגמורההכנהרשובה11כבייהשאיןלפיבשבתוכבושנדלקווהפתילותהלפידים

ב1הואיןלהדליקיותרנורההיא11כבייהי"שעאלא,ן,בעולםהיהכברהפתילהשגוף
.והלפידיםהפתילהגוףאתלאמורכדאי
מונדתהישנהואם",רדשותפתילותולעשותןן,הראשונהלמבראלרושישהלכהולענין
אינומלמולדאימורדכיוןבמקומהאררתלהנידכדי"'"משםלהוציאהמותרהנרפיעל

:ן'"האררונהמבראעללסמוךישמופריםמדבריאלא

:מעימים'טזנזטזנניזםהאשדינירוקנו
]הבקרצפיעיכגון"העפרמןולאהאבניםמןולאהעציםמןלאהאשמוציאיןאיןא

אותהשמניריןמיםמלאהלבנהזכוכיתאצלפשתןשלנעורתשמקרביןיהמיםמןולא
"מ"ביולעשותאמורבווכיוצא1הכלותדלקילהנעורתנגההשירערהשמשעיןכנגד
מערבלעשותאפשרשהיהוכיוןלמלאכהןקצתודומהרדשדבר,מולידשהואמפני
קנסושלאמן"ביובהאשלהשתמשמותרועשהעברואם"מ"ביולעשותאמורמ"יו

:"'החמורהנשנתמלאכהלהעישהשקנסיכמי'מ"ביימלאכהלהעישהחכמים

אחריןקינמרם

כשינוייאאלאן"רכסברתלהומביראדלאלטעמייהואזלישאוסרים"יש"וראייהתרומה

-

מא

:ק"ודוהיטבשםעייןיןשלמהשלביםכמבואר,'כואלאה"דא"ע'דדף'בתוס

תקבסומן א

.א.פע.יט1מור.א.פ1ן,לנ")~ .ב.פקא.מ.ן'א"מהנה.ר(א,ש)ן.רב
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