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והיאלחלבהעומדתהיאאםאבלנכרישלשהיאאולאכילההעומדתבבהמהה
וראהוהישראלמדעתשלאלצרכו]המאכלן.לתךנכריחלבהאפילוישראלשל הישראלאםאף'שהרהראשינהי1למבראאףנילדמשיםאמירה~.הראדרשראל.
:לחלבעומדתשהיאכיוןהמאכללתוךאפילויילחלבהלומותרהיהלארוצההיה

הבהמההיתהאפילושלפניובשבתנחלבאםאבלעצמומ"ביושנחלבבחלבה~וכלז
בולשחמהיכולשאינוכיון"לחלבהעומדתהיתהכאילו11הרי"ןלאכילהעומדת

חלבהריאחרישראלוראהוהישראלמדעתשלאלצרכונכריחלבהאפילוולפיכךביום

~
שםעיין"ה"שבמיש"כמ(המאכללתוךחלבהאפילונולדמשום)בשבתאמורה

במימןשיתבארכמומ"ליומכינהשבתשאין"1הכנהמשוםאמורשלאחריומ"ביוואפילו
להיותשחלגליותשלשנימ"ביוה~חלבלאכולמותראבלהמעםשםעייןיןג"תקי
.תבשבתבשני

בכדילהמתיןצריךואיןסיר"שניתמ"יובליללאכלומותרראשוןמ"ביונחלבואפילו
שהרילחלבעומדתוהיאריקןכלילתוךישראלמדעתנכריחלבואםאפילו]שיעשות

ואיןבונוהגנולדאיסורואיןחולהואשנייוםקודשהואראשוןיוםאםנפשךסמה
בללאכילתולמהרכדיהלילהלצורךמ"ביולחלובלהנכרייאמרשמאכאןלגזורשייך
לנכרילזמרמותרלכתחלהאפילושהריאירשניבלילהחלבלאכוללונתיראםשני

:התי"ש'בסיש"כמחייכתיבעליצערמשוםבשבתאפילופרתיחלוב

בשבתשאמורפ"אעמ"ביומהבהמהלינקמותר"רעבוןתמחמתמצמערשהואמיח
אלאאינובומפרקשאיסור,מת"ביוגזרולאצערובמקוםהואידכלאחרשמפרקלפי
אםוכןהמאכלםלתוךיחלובאלאבפיולינקאמורמאכללוישואם"מופריםמדברי

:הנכריתןלויחלובנכרייש

:סעיפיםו"טובוטובביוםלישהדינישקי מ"ביולמדודאמורא
שאינו)לעצמויאפילו.כמוכריונראה]דחולעובדיןשהואמפני" לידעכדילעיסתוקמחשמודדכגוןלמצוהמחכויןואפילולמדוראמור(כלוםמוכר

א,םוכתובית,שבתה"דא,קונמית'בתוםת"רטה מב"פכשבתש"ש.גונחה"ר

.ם'מפרשש'בשםר" .מ"משםלעיל,שכח'סימיר,ג"מקסיףא"מ

.שםא"מ.(א,מא)שבתף"רי,שםבמות.גמראב11 .שםגמראוראה,מ"מתצהמיכדלעילמז

שכח"םלעל,מ"מקשכח"םא"מ.שםנמות'תוסכוח כ

.(במיקר)מ" קלדמיהשלהן'ברוראה.שםל'לע.שםא"רמכוט

.זאית

מקוסיימן תנו'סילעילגםיראה.א"מע"ישומיר,א,כסגמראא

,מ"מתקז"םלקמןב"מתקד"ם.ט"ס "ישב

"םל'לע,ה"'ישן"מל.לעוראה.יאתאה"דשם' .(זהממעםלשקולשאמור)ה"סחק

.מדור'לאובדייהשם'"רשג "ורשגמראד
.שם'

,שםא-מלב למתיריאף,ה"םדלעיללג

.ג"מל'כדלע,ט"ביומיקצהם' ,מעצםמ"מראהלד

,שםא-תלה מא"מראהלו

.ב"'מקשה" ,לבמעץלז

.א"מא"פ'אשרהגהות.שבט"ממ"עהלזרועאירלח ,ג"מקא"מ

,מף'מעלט .מקירו"ט.שםא"מ.(קמב'ע)שבועותהלל"מהכע

.(צה'בן'לענ)'"םג'תק"םיכדלקמן 'הלזרועאורעא

וגהות.ם'הגאינבשם,שמא'"מיממ"ו' .א-רם.כה"מסוףא"פ'אשר

,ם'מענמ"מראה,נ"ש:ט"סתצו"מל'מדלעמב לפ,שםמהראלעג

.ג"מקא-מריש' מעמד

"
.כס



עזתקומזביוםהלכות

יוםמערבלמדודאפשרהיהשהרי,הדעתבאומדיקחאלא"ימדודלאחלהשיעור

:טובי

פ"אעמהכליבידיוליקחומותראלאהעריבהלתוךמהכליהקמחלערותצריךאיןב
לא.בקמחלאך"שגומאעשייתאיסורשאין"בכליהנשארבקמחגומאשעושה

אובקרקעאלאבניןואין'בונהמשוםאלאאינוגומאעשייתאימורשהריבפירותי
:"'לקרקעבמחובר

נ'ה"תצבמימןש"כמאכילהלצורךאפילו]'מ"ביוהאמורותממלאכותהיאההרקדהג

.,טן"יומערבלרקדלואפשרהיהלאואפילולרקדןאמורשינויי"עאפילולפיכך
שאפילון'שאומרמישישלפין"קצתישנהאםנכריידיעללרקדלהתירישמקוםומכל

."'נכריי"עלהקלדבריועללסמוךישלכךקצתשינויי"עלרקדמותרישראל
לרקדוורוצהאחתפעםהקמחנרקדכבראםאבלראשונהבהרקדהאמוריםדבריםבמה
נוררשהואמשוסאלאבמרקדאימורשאיןלפין'מותרנאההפתשיהאכדיט"כיושנית
מל."פמולתנשםואיןמהנפהיוצאהכלוכאןכברהאונפהי"עהפמולתנמתוךאוכל
(החולניעובדיןכעיןשהיאעיד.)טננ"יוקודם11טרחאלטרוחלואפשרשהיהכיוןמקים

השנהבכלכדרכועריבהגביעלירקדשלאדהיינוברקידתוקצתלשנותצריך(לפיכך)
שינוילעשותצריךהשלחןגבעלמרקדהואהשנהבכלאףואםהשלחןניגבעלאלא

:אחרני
משםליטלואמורטנן"ניו,קיממנאוצרורלתוכוונפלט"יומערבשנרקדקמהך

בידואפילוהאוכלמתוךפמולתוהבוררהאוכלמתוךפסולתבוררהואשהריבידיונח

רסנתם.(א,,מ)שםף"ר.מוודאשםבגחלשמואלה לעגםיראה.שםע"ושומור,ב"הבפיד
ב"מתנו"מל' מראהשבתן'ילענ

תשלגב"העי.ם'וציונמ"מ.ח"'םשו" .11ל

.שםף".הר.ריש'כפלבהמתוגם'שעורן.לענ)שםגמראר .(חלהן.לענ)שמיאלה"ד.ב,כס'תום

וראה.א"מע"שי ב"מתנו'סילעיל,סיר,מי"מנ"פש"רא

גםוראה,מקיאא"מ,שםש"רא.(ד,כי)עהת"לג"ממז .(ההקדהגס)איןה"דרעה,בסי-רש

(א,ד)א"פ1.ר.(יאיתבקמח)נ"הג"פשבתרישלה.ח מה"ד(א,ח')ג"פשבת.מיהוה"ד

,א"מא-רם,הו' .ד".םמטישיא'סילעילגםיראה,שםן"רט

.ט"מכתצח"ם.לעיל.א"מלבישיראה,א"רע,ה'"רשי גימאולענין.ז"'םסוףד'ש"ם.ז"'םשיג"םלעילראהיא

אהלן'ולענ.שםתצח"מ.שםא'שמיל'לעראה בדבר)

.ה"סתקב"מלעיל.ראה(מאכל' ע"ושיסיר.ץ'הא"פם"רמב.ב,כטהגבראמשמעותיב

.ב"ת מעיג
.ג"וש,הטעםמבוארישם,מף' .שםע"ושיטית.טז"מג"פש"רא,נבאה"דשם'תוסיד

,שםכדלעילסו "בבהובא,שם'תימטז

.ב"מא-רם.יאיןה"ד' ,שם'בתוםם-]רשין

,מקידו"ט,שם'תיםיח

.שםע"ושמנר.שםהדאיש הי)מועב,עגשבתנ

ה"רשםי"רש,(מרקדהיזנובוררנו' "םלעיל,ב"מלבוש,(הפסילתמןאוכלש'רמפר)נ"ה
.ב"משיט ,ג"מקא"מ.שםלבוש.שכןכלה"דשםביצהי-רשכא

ראהבשבתביררולענין.ח"מתמי'סילעילגםיראה מיט.ש'סיל.לע

.א"ומכג" ה"סתצה"מלעילגםיראה,ן.שינאיןה"דשםי-ישבב

.(ט"ביוהמיתרותמלאכותלגבי) .םכדלקמןבג
לאמורשאיןבמקיםשאף,י"וםב"מ'תק' כעושהשנראהמטעםיכברהבנפהלרקדאמור,בירר

.א"מקכאןא"בקיונתבאר.רחיללעיברין.ידםרביםם.לעמ יצענמ"מיראה

_ם' ג"פי"כמב,אבאה"דשם'התיםכפירוש,שםגמראכד

,שםע"ושותיר,הרד ,ה"מקא-מבה

,שכןכלה"רשםרשייולפירושרמת'לג,ב,כמ.גתראנר בז

.ג"מקסיף'תק"מז"מ,רבנןתםה"ד(א,טז)שםן"י .א"מקא"קוגםוראה

ה"די-ךהיבא,שםמ"המרוש'לפ.ע"'הג"פד-ראפכח מש"מהר.ומנהגהלכות,גרמינן

ל-תהרי.אאותמא" א-מ.ן'מחמירישבשםב"מא"רמ,(קע'ע)מ"יו'הל

~" ,אק"סא"נקוונתבאר.ב"מח-פך.ט"מקתקד



תקומזביוםרכותעת

האמורותממלאכותהיאהברירהמלאכת.(א)ן]מ"שי'בסיש"כמבוררמשוםבייב
."1ה"תצ'במיש"כמאכילהלצורראפילוןמ"ביו

אחריןקינמרם

שאיןלשנותוזשאפשרלפידנ"הראבשלטעמופירש]ו"הט"הנה.'כורה'הנרומלאכת(א)
מצותפירורילברורלאסורןל"במהרישכתבמהזהולפי.]י"רששכתבכמומלאכהשם

,שינויי"עאפילולרץדוהואגמוראיסורדודאי,לרץדודאפשדמשוםהטעםאין,ט"ביוהנטחנין
דהדקים"ד"תץ'בסיא"המנשכתבמהלפיובפרט.וכברהינפהי"עשאסורמץטניותעדיףדלא
אלא.קמהשלראשונהכהרקדהההרקדהלאסורישה~דלפי,ש"עאחרכמיןונחשביןכץמחדן

.'ש"ע[ג]"סץי"תץ'סיו"בטבהדיאמ"וכ,ט"יומערבולברורלטחנודאפשרמשוםהואןהטעם
הצרודליטולכהאוסריןליהדסביראל"מהרישלטעמו"'פירששהרי,א"המגדעתכןאיןאבל

כרחךעלאלא,נןו"וטי'יוסףביתעייןנ'ן"ור]'י"ברשכמבוארט"ביושנפלמייריוהכא,מהץמח

ט"ביוהאמודותממלאכותהיאדמרירהלהודסביראהואל"ולהריד"הראבשלדטעמםלומרצריך

,י'הירושלמיבשםיישםן"הרכתבוכן.צדיןאיןפרץרישמץובצתבשיטהכתבוכן.כהרץדה
.ש"ע""בזואילךמלשדלשזנזמץצת""התוםוהביאו

הברירתשהתירוומה

-

לימיםלבררםדרךשאיןלפין"הרמבבשם"]מץובצתבשיטהתירץ,]טניות

שכתבוממהמוכרחהואשכןובאמת.(הכיפירשוטבלאדמשום]]לומרורוחץ)ש"עהרבה
הואוכברהבנפהן]הץטניותברירתאיסוךדטעםפוסץיםושאך,]משנהומגידז]ן"וחנ]י"רש

עלאלא)"]ט"ביוהאסורותממלאכותהיאדההרץדהמשוםפירשוולא,י]דחולעובדיןמשום

שכתבמהלתרץאפשרובזה.(י]ל"הנומטעםתבואהומינילץמחץטניותביןלחלץצריךכרחך

."ולא"מהיוושלמיטמ'כ,1'צדאין,אמעיףבש

.נ.ם'תק"פלקמן.0.1תקר"םלעילנםנואה.מ.םיאה.ר(ב,?)ן.ר.ן.]הךהבשם,נ.רפצת],"תאסהי
אוריןלקינטורםם.ינ.צ

.(לישהשקווםמלאכותכ"משא)מותרותיט מתקי'סילקמן.הלללביתב,ידמשנהכ

.ג" תקי,סילקמן.ט"סוסתצה'סילעילה"ב..שםכא

.ג"סוס שרש,לקמןשנתבארמהכב

עובדיןמשוםאסרי" היה,ט"ביוהאסורהמלאכהמטעםולאדחול

לאאבל,שםואמרינןמהעלרקדקאילומראפשר דוחקאבל.,(מדינאאסורוכברהנמהכ"משא)בטבלא

.הוא כמאןומחזי,בטבלאלאאבלה"דב"סוע,יבבג

הללובכלים.לעשותורךשאיןמחרלצורךרעביו .הרבה.אלא
,אושמיזכניהה"ח(א,ו)כד הטמיגכה

.(מרוביםלימיםכבוררדמחזי)ז" (חטיםשל)מלילותברירתשאףשםי"רשראהבו

לקמןה"וכ.זהמטעם.אלאנאסרולאוכברה..בנפה סי

,(קטניותלענין)ו"וט(מלילותלענין)ב"טתקי' עובויןמשוםנאסררביםלימיםשבוררכשנראהכז

,(ד"סתקד'סיכדלעיל)דחול עדיין,ט"ביובוררלהתירלהומביראאםואףכת

וראה,הרקנהמטעםוכברהבנפהלהאסרצריך ,נדאותבורומלאכתהשבתשביתת

הרקדתגסהתיוובקטניותברירהשהתירושכשםכס .וכברהבנפהונאסר,קטניות

,דחולעובריימטעי כהרקדהשאף,(במוסגר)ג"סבפניםכאןה"וכ

,לחולעובייןכעיןשהיאוכברהויורייאסווהמותרת

.ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותא

.שניתכעסהדקיהי"עהצדוילהוציאד .שכןכלה"וב,כטה
.ו"טתקד'סילעילהובא.(קע'ע)ט"יו'הלו שכןומכל.ו"סתקי,סיוכללוגמן.מ,ידמשנהז

,וכברהבנפההמצותפירורילרקחשאסור .שםלעיל,ט"מקת
לבררמדינאאיסורשאין,ל"הנז"הטדעתלפיט עכצ,ט"ביו

מירורילברראסרל"שמהויזהל" לבורווגסלטחנויכולהיהכי.,ט"ביושנטחנוהמצות

,ט"יומערבהכל
א"וברשב,א"כרשבשסוברל"מהויבועתשביארי אפשרשהיהט"ביוברירהאיסורטעםתיאו

,מאתמול ,טק"סתקו,בסייא

שניהההוקנהשרק)שוניןאיןה"דראהב,כטיב כ"משאמאתמולןלוראמשרמטעם,שינויהצריכו

.(צרורבנפל בדבריכןשפירש)רבנןתנוה"ו(א,טז)שסיג

,(י"רש ,ן"הרוכתבה"דיד

,ג"סוסקתקי,סיסו .צדיןאיןה"ו(ב,יב)טז
,('כובורריןאין).י"ה.א"פיו סודא,גית

.גזרהה"



יתכתךמ1רמ!ירמהממררם ותג
"שושג"

והרנ

אלאשינויהצריכושלא)יכלללשנותצריךואינו]1מ"ביוהשניתפעםלרקדומותראבל
אלאנאההפתשיהאכדיומרקדחוזרשאינווזהמ"יומערבלעשותאפשרשהיהבמקום
לאמ"יונערבכ"אמ"ניואלאלתוכונפלשלאוכיוןלתוכושנפלמם.וקצרורנשפיל
:ולרקדויילחזורצריךהיה

לאכוללושיתןכהןלפניואיןאפילו"1חלהממנהלהפרישמותרכ"ביועימההלשין

פ"ואע11בהפרשהכללאכילהצורךואין,נשרפתןשהחלהבמקומותשהואאו
יןכלי"1כמתקןשהואמפני"שבותמשוםבהישמ"ביוומעשרותתרומותשהפרשת

לאכוללואפשרואיתחמהפתשיאכלכדימ"ביוללוששהתירוכיוןמקוםמכלמ"ביו
:תןלהפרישכ"גהתירו"תחלההפרשתבלא

יכולהיהשהרי)מזבתביוםחלהממנהלהפרישאמורמ"יומערבשנילושהעימהאבלן

העימה,כליאפהלא,לארץתבחוץהואאם"יעשהתכיצדאלאמתי"יובערבלהפרישה
שאכלההעימהכלוטמורהמשויירמןחלהיפרישמ"יוואחרמקצתהישייראלאמ"ביו
ש"כממהמשויירחלהמפרישכ"ואחוהולךאוכללהיותלארץחוץבחלתשהקילומ"ביו
.ש"ע"ג"שכ'סיד"ביו

אחריןקינמרם

הבורר]ימשנתנוכתב"י'גובפרץ,ל"עכהחטיםאתטוחניםולאבורריםולאי'אבפרץם"הרמב
כדמוכח)יהרבהלימיםלעשותושדרךדברלאסורלידמביראמ"הרמבדגםדאפשר,'כוץטניות
א"מנעיין,]ישלהםברחייםפלפליןשחיץתגבימשמעוכן.יוש"עוכברהנפהגבימשנהבמגיד

דרךשאיןמלאכותץצתדישליהדסביראאלאיי.שין"הריבבשםשכתבמהז"סץד"תץ'סי
.ט"יומערבלעשותםאפשרהרובשעללפי,חכמיםאסרוהוכ"ואעפ"יהרבהלימיםלעשותן

א"ומנל"ומהרין"והרמבד"והראבם"הרמבשדעתכיוןמץוםמכל,ם"הרמבשלטעמושיהיהואיך
:נץטינןהכישיהיהטעםמאיזהברירותלשארץטניותברירתביןלחלץ

ה"םתצה"מוכדלועים.ג"מלבוש,גלגלה"דשםי-ושגג התזהשממעם)

גםוראה.(מ"בע.ה'יהאפהלישהרי' ,ג"'םלקמן

ק"סשםא"יקוה"םרםמיל'לעראה,לארץובחיץבוא .ב

ולענין,(הולדעהגם)י"מכרלקמן,אותהאפה'ולאכוו םלעלראה,פסח

,ח"'ם.תנו" ,ג"מע"ישומור,א,מבגמראדשמיאלאכוהעג

תצה'סיל'לעיראה.שםלבוש,ן.אה"דשםי"רשבנד לעשותה.אפשר'.שהנפשאוכלמלאכיתן.לענ)ה"ם

,(מ"עמערבשחתלענין)מליזתצח"ם.(מ"עמערב .ג"מא-דתנגה

,1"סקא"מנע .נ"ועה"םרם'.םל.לעגםוראה,א"ירמע"שומז

.שמע"ישומור.רובללרנרישם[ככפתא]גמראלב ,שםע"ושוסירלג

.שםלבוש.'"רשבדעתרבנןתםה"ד(א,מז)שםן"רלד העריתפרגכהלכהשבתראה-זהמעיףלכללות

.דק

,א.'פתנו"פלעלויאה.נ.פע.יטזמזי.א,לזתנא)יה בנצמיפזאםנםה.שכ

.הלהלשקוי'נכלמזבזם' ת-ביבוא.הדשב.(נמשאה)נ-א,מזם'פפהמשנהיו

זיאה.ה.הנ.פמ.מ.(האזיהלת)'.פאשייהקרש לןנם

.ה.'פתנז"פל' יאהיון'זלענ.א.פתקבר"פזכרלקמן.ב,לזמשנהיז

.ה.פיפ"פל'לן ישיח
:'פשלס"פלקלנםזיאה.אזבלה.רא,מ" .נ.זש(שבתלענן)

.ם'1נ'1צמ.מיאהיט

אחרוןנטרם.לקם.נ..צ

'סילעיל.ב,היפעוס"מב-.ס.נחנמא,נומשנהלה.ט"סתצה'סינילעיל..1הלנהל ..טהלנהלא
.סעיתקי אסבנהשוס)שםלעילהיבא.קפי'סילו.ב,יילב

-

.-, לא:היוא,בפשנתב,נס.לג

.(ל.דחן.לעיבר.דם.בה-ה,.לשחשיוןמטעי,החטיםאתיםס-בי הבינ,משא

--
השנתבזהלז.טייסת,

-
נייצא..אלשבל:היוא,בפס"מב שאס)הטתפעולד

-

הליעת
-

.טיבייסמעובלעשיתןאישובגסימחוימטעסס"מב
.נתל,יחילעיבייןמטעסס-לאסאין.לח.(ביס.-מלימיםו-נבי



תקומזביוםהלכותפ

לאחרחלהממנהלהפרישכדיהפתמקצתולשייר%מ"ביוהעימהכללאפותאמוראבל
שלאמלאכהעשהאותוכשאפהונמצאמובביוםלאכלויכולאינו1המקצתשהרימ"יו

מ"נייהפתלכלצריךשאיניפ"אעפתהתנירלמלאיתשהתיריפ"יאע""אכילהלצירך
לאמקוםמכל)תקא'בסישיתבארכמובתנורהרבהפתכשישיפהנאפהשהפתמפני

יזדמנוואם")שירצהאיווופתפתכללאכוללושאפשרשלוהפתכשכלאלאלוהתירו
כשירצהלאכלוברשותואינוהפתכשמקצתאבלהפתכלאתלאכוליכול])אורחיםלו

מ"ביולאפותואמורנ)העימהמכל1המקצתולחלקלהפרישלואפשרהיהמ"יוובערב

.י)שיתבארכמי ויש
1המקצתולחלקלהפרישלוכשאפשראלאאיסורראיןואומרים")1העלחולקיו
פ"אעמ"ביוחלהלהפרישלושאמורכאןאבללאפותהשרוצהבשעהמובביוםמהעיסה
כיוןמקוםמכל"חלהשיעורמכדייותרמקצתבאותושישהעימהמקצתלשיירשמותר
מותרהואשהרימובביוםלאפותואימוראיןחלהשיעורכדיעלהיותרמקצתשאותו
מהעימהולחלקהלהפרישהאמורלאכילהראוייהשאינהעצמהוהחלהלזריםבאכילה

מכל"מהעימהלחלקהלואפשרהיהמ"יושבערבפ"אעשםלהקוראשאינופיעלאף
"ביחדהכללאפותמותר")מהעימהלחלקהלואפשראיהאפייהשבשעתכיוןמקום
לאפותיוכללאלאפותהלומותריהאלאשאםמ"יוצורךמבהיאהחלהשאפייתלפי
.מן"יומשמחתויתבמלהעימהכל
למבראולחושלהחמיר(נ)ישלכתחלהמקוםמכל""האחרונהכמבראשהעיקרפ"ואע

:]"הראשונה

קמנהנ"עימהעודללושיוכלרוצההואאםלארץבחוץוכןישראלבארץהואואםז

אחריןקינמרם

:'הבעזרתזין-תג'בסיש-בםעיין.'כוולחושלהחמיר(ב)

ז-ש,שמרש~ה"דח-הבלפירכם.תרנררכהתישכיכוח ,מקץ

.שם1"מ.שםח"במט מענ

,ה'ף' זהשטעם)אליעזר.רחבאליבאא,מחם'פמחפפארבנא

עימהה"דא,כא'בתים'האמעם,(בחלהלרעתיר'מת שמוע)

גםביש.כש,ה"'םתקז"מלקמןלאפותר'להתל' שממעם)ח"מיתנו'.םלעיל.י"מקטא"מ,דלקמטהבמעם

,(אחרבעניןאפשרכשאי.חכמיםהתיזזה פמח.אודרבה.ברשישארבנב

מועלזהשטעם)שםם' 'בתים'הסטעם.(בחלהכ"משא,ב"מתקג'סילעיל

.שםא"מ.שם .שםז-טגג

עםמה'העבשותפותאמרוזהשממעם)ב'מעיףנד היבאן,ה.האפקהיםלחלקשאפשר,הנמרי

פשר"ה' ,(מ"ו'קידםלחלק

ח-פך.'"מקא-מ.'כ-המהכתבת"די-ך,שםא-יםגה ,ומיתרש"שה"דג"ר

,חיםורבניה"ד'"בראהנו דלע'האהדעהרה.התזהשממעםגז

.ל' .שםח"פרראהנח

,הנכריעםמשיחפתבבהמה)כ"מכתצה'סיל'כדלענט להתחלקאפשרשכשאי

.(ט"ו'בלשחטהמיתי מה'שחבלאשר.בת'לכזאפשר'שאון'דכ:שםל'וכולעי

.הישראלצורךהואמה'השחנמצאתלבל .שםח-זך.שםא-חמא

תבואר'יהמחמ)שםח"כרגםוראה,במיפושםז-שסיב ,(ברכהעליו

.(קמה'ן)קצר"פק.ממהנהה.נלנלה.מדא,מ'תימסו יכרלע.ג"מא-רת,תקיזרבץם.פמהמהיש

חט"םל' .א"'ם

לקציונים

-

אחרוןנטרט

הכללאפותלוהתירו,ימצאוגליראהבבלויעבורתמו'סישמאמצע,פסח'להלאחרוןקונטרסלט שהרידירןהיתרליבאששםאף)האפיהאחרולהפריש,ח"סישםנפניםוראה.לירינוהגיעולא,ואילך

,ט"יונימוקיוראה.(ט"ביולהפרישומותהט"ביולשתחמיץיאפהולאיפריששאם,פסחט"ביולשלענין



פאתקומזביוםתלכות

שגםוכיוןי"לחלהמצמרפותשהםבעניןאחרבכלי("העימותשתיויצרףמובביום
שנילושההעימהעלגםחלהממנהיפריש1הצירוףיריעלבחלהנתחייבההקמנהעימה
לצרפן.גרץאינוחלהשיעורבהשישגמלהעימהעודללושרשהואםמ1נ1ם.נערב

ממו11אצלדממוכותהעימותשתייהיוחלההפרשתשבשעתשינהררק""אחרבכלי
:,תנאןבמימןשנתבאר

מ"ביולה.צרןאינואםאבלמןן"ביוהקמנהלעיסהכשצריךאמוריםדבריםבמהח

אחריןקינמרם

אנכלי(ג)

-

שיעור'הבבעיסהכשישומיירי.אחדכליצריךראיןכתב"תא"המנתהנה.'כור
עיין.]תה"שכ'סיד"ביוש"כמכליצירוףדצריךפשיטאחלהשיעורבהכשאיןאבל,חלה

כליצירוףצריךאיןחלהשיעורבהשישמהגדולהכשמפרישדדוץאשםמשמעו"סץך"בששם
וישטמו"יץ"סד"שכ'סיך"בשבהדיאמשמעוכןכליתצירוףצריךמהץטנהכשמפרישאבל

למימרדליכא.כליצירוףצריךשיעורבהאיןראםמשמע,'כובחלהשחייבתשיעור'בבעיסה
ץ'ש"וראשתן"ברמבוארבהדיאדכא,אינו1ה,"כלנמתמועילתץנתואיןשיעורבהאיןדאם וטורה

צירוףצריךכשיעורבהאיןדאםשםבטורבהדיאמשמעוכן.דמועילןאמן"רמוהביאו
זת"הטשכתבומה.]וזהדיןץודםכןכתבולא,"1העיסהזאתעםויערמנושכתבשםעיין,כלי רשבשם

.,והדשןתרומתבשםוומשהבדרכישםועיין.כשיעור'הבבעיסהכשישמיירי,ל"
נפתכ"ואחהדראהפתלאפותמותרלמתחלהדאפילווי'התוסדבריהעתיץ"א"המגהנה

-

.יה
'בסיפסץבעצמוא"המגהרימעריםהואואם,דשריפשיטאלשתיהןצריךהואראם,עיוןוצריך

הגהותבשםג"תץ'סיסוףו"וטח"בכתבווכן,לון"רשכתבוכן,בפתלהעריםדאסור"זו"תץ
דמתיריןיואלורבינו]"כהמרדכיליהדסביראדאפשר,ראיה,אי'ומהתוס.""ח"ורןמיימוניות

:ע"וצ.ש"עיעריםשלאובלבדנ"כאןחדשהפריכתבוכן.להערים

1.פמשםל'נרלע.(א.הרמ'מירשבנה)?ק.םא.ממהשקררבהםכשאן)אלתור'קבר.מב.פהלהמשנהסד הכל

.נ.יסכאן1.1יר.שכה'.רםר.1'ן.1ש1מי.(הפרפם' ,חסלףויו/מהבומפריש,מבשיעורפחות'יהבעיר.כשהיא'שהא

שמחשבאלאמעשהשוםעושהשאין)שם.מרדכזיז,גק"סא"בקוונתבאר .א".מקא-מ,(האחריתלפמיר

אחריןלקינטורםם.ינ.צ
"סכדלעיל)בנשיכהדהיינושמירששםח"בראהנא ד"יוע"ושווטור,ר"מב"פחלהוראה.(ת"סתנו

,לנשיכהדומהכלישצירוף,שכהי"רס זהעלממנומפריש:כותבכשיעורעיסהכשהביאנב

,השאור סקישםגג

,(בעיסהשיערכנוצריכיןדאין).א" .ג.אותנד
ת"שובשם,(מטורשלבשאורכשהחמיץ)קצ"סנה קטנהעיסהאותהוישימו)ג'סיבכללש"הרא

.(הגדולההעיסהעל סקטנו

.ז" ,הצילה"דכ,קיזשבתנו

תקג"סלעילה"וכ.ח"סישםלקמןהובא,ד"סקיגת ושו"ט

ג" בישנט

,סו"סב"פעע" .ואותא"מס .הגליוןעלא,יזמא
אביובשם,תשנא"סה"ראביבשם,תרעהרמזסב סלעילגםראה,יואלרבנו

אק"סא"קותקג" ,זק"סא"קותקז"סויו

,1סעיףסג

,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותמ ,ב"סקימא

.מהיאחתבכלשיעורכשאין)א"סע"ושוטורמס פחלהממשנה

דמייריוכאןאליעזריכוביח"מב" שדיק1ק"סך"בששםעיין,כשיעורלהיששהראשונה

,'כושםמשמעאמנם,שיעורבהןשישעיסות,כב שנילושה)מהקטנהלהמריששצריךכאןולכןמג

,כליצירוףצריךבודאי,(ט"ביו לעיסההורמהשלאמעיסהשאורכשנתןדמיירימד

ממנהולהמריש,בעיסהלצרףשצריך,שהורמה השוכתב,השאורעל

,'כובעיסהכשיששדוקאך" פחותכששניהםאלאמועילכליצירוףשאיןמה

.משיעור מנ"פחלהמו

שמצרף)ב"הב"פמהתוספתא,ח" ,(רבעיםלחמשה'הבהעיסה

השאורעםלהשלים)ט"סרלהקטמתהלכותמז .(רבעים,לה
זועםויערבנומקמחהקברובעיביא)שסד"יומת ,(העיסה

,(חלהשיעורכוהאיןואפילו)א"מישםמט ,כליצירוףצריךששםאלאנ



תקומזביוםהלכותפב

1ההרימ"יומערבהנילושההעימהעלחלהממנהלהפרישכדיאלאאותהאופהואינו
:מ"ביוכולהאוכלהכןאםאלא""אמור

ישרפנהלא1ההריהחלהונסמאתמהורהמעימהאוממאהמעימהחלההמפרישפז
ואיןתעשהולאעשההואמ"שיולפיבשריפתהעשהמצותשישפ"אען"מ"ביו
אמורהחלהונסמאת"לממאיםשכולנוהוהבנמןלפיכךלועשהתעשהלאדוחהעשה

)אמורילמלמלהוגם]באכילהלאמורההיאשהרילאפותהאמורוגםמ"ביולשורפה

שהניחהקודםבידוהיאועדייןחלהשםלהכשקראמידאבללכלוםליראויהאינהשהרי
יוםמוצאיעדשםומניחהש"ע,ול"רמ'בסיש"כמ"לשירצהמקוםלכללמלמלהרשאי
:מישרפנהואומזב

לארןחוץבחלתוכןלמסאיםאמורהשהיא"ישראליארץבחלתאמוריםדבריםבמהי
שנים'מספחותקמןכהןדהיינומקרימהורלכהןלןלהאכילהנוהגיםשאיןבמקומות

מהורכהןשםשאיןאלאלהאכילהשנוהגיןבמקוםאפילואולקריושסבלגדולכהןאו

"לביתוןלולהוליכהלוומותר]לאפותהמותרמקרימהורכהןשםישאםאבלמקרי
:)]מ"יוקודםלולהוליכהאפשרוהיה]מן"יומערבהפרישהאםאפילו

יותרמורחבהןישקמנותשככרותפ"אעי]וגדולותעבותככרותלאפותמיתריא
אותומחייביןאנואיןכךכלמורחבהןאיןגדולותככרותאבלואחתאחתכלבעריכת

:"]מ"יוצורךמכדייותרלאפותיבאלאכןידיועללהסריחוכדיקמנותככרותלעשות

העימהכלאוהקמחכל,לאפותןלואמורהנכריעםבשותפותעימהאוקמחלוהיהיבנ
חלקושגםפ"ואענכריבשבילמ"ביואופההואשהריהאפייהאחרהנכריעםולחלוק

~]בתנורהרבהפתכשישיפהנאפהשהפתנכרישלחלקוידיעלומתעלהמשתבחהוא

בולוואין"]ירצהאםלאכלוישראלשלברשותואינונכרישלשחלקוכיוןמקוםמכל
הישראלשל11מועמתהנאההרילנכריהיאהאפייההנאתועיקרהנאהמזבתמעםאלא

וכיוןהנכרילהנאתהיאהאפייהכלוהריממנהמרובהשהיאן]הנכריהנאתאצלבמילה
:"מן"ביונכרישלעימתולאפותלואמורהאפייהןקודםהנכריעםלחלוקשאפשר

.ם'1נ'1צמ.מדאהסח .דשסט
.לאה.רשם'ת1פ.כיצרה.רא,מ1ם'פפה' תם"פל'לןנםנראה.ר.פן.ש1.ה.הנ.פת-]דת

.1.'פ ת)ע

רמב.ואילךב.פיע,כרשבתא"

.ה.פק1.מ.שםם.
א.ק1תמו"פלעילוראה.נ.1שר.פלתצה"פל'נרלע .נ.פק

.כ.פהנו"פל'לןנםוראה.נ.'פקא.מעא .שםע.ש1.שםם.רמבעב

.ר.'פקא,ת.(תרשה)1.המב.פם.רמב.ב,כ1תסהעז מלעלנםדאה,

.ה.'מ.,מתו" .הלהה.רשם'.ישעד
.האתתנו"פמשה'ררכ.(פר'ע)הלההלל'מהרעה לןוראה.טפלץעז

.רעתלנ.'פשה"פל' .שםל.'מהר.מ.הנ.פם.רמבעז
.ערה.רא,מ1ם'פפה'ת1פ.(ב,ר')נ.פם'פפהף.'רעח הנ.פמ.מ

.כ.פתמ"פל'1כרלע.ה" פר.1'מורעט

הלה'הלל.'מהר.אשריםש'בשםשכב" תמ"פא.רמ.קצנ"פיו'.מהרת.ש1.(פב'ע)

.א.פבשםלעילנםיראה.ב.פ

.כ"משםלעילגםיראה,שםא"ירממורפ מתהפא

,ג"מע"ושיסיר.הלל.ת'כבב,ב' ,ג"מא-רתפב

.ח"מתצה"מל'לעראהפג ,ה"םע"ישומור.הללכביתב,כב[בריתא]גמראפד

.שא'רנפה"דשם'תוםפה .ו"ם.ע"ושומור,א,כאגתראפד

,ה".םתקז"מלקמןמיתרזהשממעםפז לעיראה.מקמיוא-מ,מה.עה"דשם'תוספח

,ו"םל' ,ד"םב'תק"םלקמן

.(בלבדפה'ת'נאפשהפתגמעם'מגדלא)שם'תוספט וצמ"מוראה

.ם'ונ' חזה"דשם'תים,שםגמראצ

בהמהבשחשתכ"משא.נן' .ב"מקא"קותצה"מכרלעלקורמילחלקאפשרשאי

גםלאפותשאמיר,במוסגר)ח"'םתמ"מל'לעראהצא מ.(אחדככרמהעיבהכשעושה

ב"מבתצח" המלאכהכלשעושהמה'שה.בלי'אפאמורלחלקמשאפשר)

ד"םתקיב"מלקמן.(האומרתלדעה)י"מלעל,(אחתבבת כשא)

אחרלהוםןיאמיר,הכללאכילכול'הישראלן' .(נכרותבכמהאיהאשאצלתנה'שנ



פגתקז-תקומזביוםהלכות

]מן"ביופתעודלאפותלואמורהיוםלכללוממפיקהרבהנקיהפתלאדםישאםיג

ביתבנילוישכןאםאלא(היוםשנילושה()יחמה)פתלאכולרוצהכןאםאלא)
פתלאפותלומותרהרנההדראהפתלוש,אםאבלהדראהציפתלהאכילםל.שרג
:"ימ"יולצורךנקיה

לעשותואפשרשהיהמפנישינויהי"עאלא,מן"ביולעיסהשאורלעשותאמוריך

שנעשההפתכמומאתמולשלושאורשנעשההפתיפהכךשכל"מן"יומערב
:ביומיןבושאור

]"לכהןלהוליכםומותר",והקבהוהלחייםהזרועשהם,המתנותלהפרישמותרמך
שוםשאיןלפימ"יוקודםלהפרישןאפשרוהיהמ"יובערבהבהמהנשחמהאפילו

הבהמההפרישןלאאםשאףכלוםמתקןאינושהריבשבתאפלו11בהפרשהכללאיסור
כלאחרהפרשהקודםהןניכריןשהריהןועומדותשמפורשותועודבאכילהמותרת
:),כלוםעושהאינווכשמפרישןהפרשה

:סעיפיםא"כוגוטובביוםאפייהדיניתקז
פיעלואף]שלנותנוריםכעיןהצדמןופיוגדולתנורדהיינו"בפורנילאפותמיתרא

מקוםמכלילמעלהשפיוקמןבתנוראופהמשהיהיותר)מרובהמרפאמורחשהוא
למרחאחוששיןאיןפתלהרבהוצריך"הרבהאוכליןלושישכגוןלכךצריךשהואכיון

.מרובה
אבלמוביוםקודםאחתפעםכברבהשאפודהיינוישנהבפורניאמוריםדבריםבמה
שמאמ"ביוהראשונהפעםבהלאפותאמורכללבהאפולאשעדייןחדשההיאאם

."מ"יומשמחתוימנעהלחםויפסדגורלהןמחמת,תפחת
בתנורים(א)להקלישלפיכךמותרןמקמנהאבלגדולהבפורניאמוריםדבריםבמה

אחריןקינמרם

וכתבבזהא"המנמסתמקכ"שאחיאף)א"ומנ]משהבדרכיכתוב"כן.'מושלנום'נתנור(א)

קשבת'תוסצב

-

.ג"םז"פטשםש-רא.הצילה"דב, -שו

.ג"משלר'סיל'לעגםוראה,ז"ם~ .ג"וש,ה"סל'כדלעצג

הדרהטל.שנקיברפתוהוא,שםע"שי,שםש"ראצד .(יציללאה"דשםרשיי)

.שםע"שו.(קמה'ע)קצר'.םק"ממהגהת,שם'תוםצח .הנהה"דג"מקא"קו,ז"מקמא"מיראה

.סעדע-,ש,יגרףרנתמרדכיצו הםסיףי"בצו
,שםע"שו." ,ה"םתצה"מוברלעיל.שםע"שו,שםמרדכיצח

,שעף'"עוקמיתרמ"עמערבלעשיתהשכשאפשר _שםחרדניצט

.מתנותיכןה"ראביהב."מהר,רבאה"דב,ב'א"רשבק

,מתנותה"דב,ני"רשקא .שםמשנהקב

ט,המצוןמיףי-ב.שםאבוהםי"טהרא"רשבקג

-

.ה"מק

מקזסיימן טור.א,לר[בריתא]גמראא

,א"מע"ישי ראהשלניתנוריםן.לענ.שםע"שי,פירסה"דשם'"רשב

.מליזשה"ם,ט"מרנד"םל'לע.ט"ומיב"מילקמןגם .א"מ.ילחישטור.שםי"רשג

.מן'הםש'רח"בד .שםי-רןה

,שם.ע"ושיציר,שםברייתאו יאה"דשם'תיםז
ל.הםרזם."ב,אופיןן' ,שםע"ישטור.י"חנ"פם"רמבח

מהיכדלקמן.אק-סמיהדמי,שםי-1,שם'תוםט

-

אחרוזלקונטרםציונים

"הסרישג,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותא סב

.אק"


