
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"



תקזמזביוםרכותפד

כשהןאפילולעולםליפחתררכןאיןשלנושתנוריםועור'מארגדוליםשאינןשלנו
:"'חרשים

שמאהעיןלמראיתחוששיםאין.)גרולהייורהדהיינו]'באנמיכיחמיןלהחםמיתרב
:י'כךכלהרבהמחמםהואחול-לצוקבוראייאמרו

שנתבארכמומובביום,להמיקןןאמורמובביוםהאילןמןשנשרושעציםפיעלאףכ
מרעתשלאנכרי(נ)שםשהניחםאוהתנורןלתוךנפלואםמקוםמכלןןא"תק'בסי

אחרוןקינטורם

העריץעצמוא"דהמג,ועוד.]ל"זא"רמשלודאימידימוציאספיץואין,'כולומריישומיהו

חלמדלאלשלהםשלנותנוריםביןלחלץסבראשאיןר"יץ"בסלן"רשדברי

-

."ם"ורמביי"הריו
ודעת"'סופרטעותנפלשםא"ובמנ)לדבריהםחשלאוניניהםחלץווטור'ש"וראןי"שרשפ"ואע
חלץולאעע"ושווטוך)'ש"ורא]'י"רששאףדירןבנידוןשכןוכל.(ש"כממפורשוטורש"הרא

בחדשלאפותאסורשלנותנוריםדהיינופורנישכתבע"השומלשוןמשמעאיפכאואדרבה.ביניהם
דדוץאשכתבתמוהיןא"המנדבריהכיובלאו.ליבאשמחסמןמשוםאבל,'כותיפחתשמא

וגם)נילנומניןבפורניאבלבתנוריהםאלאאינודוה,נן'כוחרסשלכץדירהשהיושלהםבתנורים

דפורניוכיון.שלנותנוריםדהיינובהדיאפירשע"ובשו.(י'סביבמטיטטפלהלהםהיהתנוריהם
פעםשהסיץןדמיירילומרואין.מלאכהגמרמשוםבהםראיןמשמע,תיפחתשמא"'בגמראאמרו
ואם.נפחתהולאואשעציםבההיושכברכיון,תיפחתשמאלחושאיןשובכ"דא,ן'בחולאחת

לצורךהרבהפתבהאופהאםבישנהאפילוכ"א,תיפחתשמאניחושפתבהשהוסיףבשביל

משמעותכןואין,תיפחתשמאכ"גניחושכךכלהרבהמעולםבהאפהשלאבזהוכיוצאנישואין
ברעפים"]שאמרוכענין,]האשמדורתמחמתהואהחששדעיקרודאיאלא.והפוסקיםהגמרא
:הללוא"המגדברי,העתילא)]היטבהבארוכן.]]י"רשבפירוששםעייןלבדץןשצריךחדשים

שכיחאדלאמילתאדהואהתנורבתוךשנפלודוץאכתב]]מץובצתבשיטהי]הנה.'כונכרי(ננ)

איןהתנורלתוךנכריהניחםאםזהולפי,לאבעלמאאבלבידיםאיסורלבטלהץילולכן

שמבטליןדרבנןאיסורילכלהפוסץיםלמדון]מכאןשהרי,הכיל"ץיילאאנןאבל.מבטלין

.שםלנט.רבנן,תגה.ר(ב,ט)ן.ר.שםתרה"תריידם.םתמו"םל'לןראה,."הםה"רא.מ.שםמשה'שכי .ר.םתקי"מלעלראה,.(קמןתתרשיערר)
,ב"בע"ושומרטד,שםא-תיא תיר.א,לד[ברייתא]גמראינ

.'מעיףטז,א"כע"ושי .שםע"ישומור,ב,דבגמראמתנהרביזנ"פמשנה-כגק.'דור'נה"רשם'"רש,א,מאשבתיג

.א"סלבוש.הפא

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

ואסור,ראשוןבהיסקמתייבשהטיטשלנושבתנוויםד .(ט"סתקבטהכדלעיל)שמחסמןמטעם
.לבנלל.ןההוראההמוסקיםכלליראהה סיוכדלקמן.סו,סיב"מ1

.פ"

.בזמןה"וא,יזט
.ט"ספ"מי .חלקולאוהטורש"הראשגםיא
.(הגדוליםשלטתנוריםהן)פורניה"דא,לדיל .טזטהר"פיג
.ויוסעיףיד .שמחסמןמטעפבהםאסרולאולכןטו
נעשותנוריהםגםשמא,שלנוכתנוריפשהןטז .מטיט

'כוסחין)שרקיןה"ושםי"ורשב,לבביצהראהיז

ך,

בסיי
) ,.
". .שמחסמןמטעםלאמיואיןשאויט כ

אףהסיקןשלאסייריודאי.ב"וא.תיפחתז"שעי .שמחסמןחיששיןאיןמקוםומכל,פעם
.א"רע,לדכא דכב

,מקעקדילמא)שצריךה" ,א"סקבג

,ט"יונימוקיראה-זה"סלכללותכד חמושדיוראה,מפרשיםישפשפאבלה"וב,וכה

.מתק"סאמערכתכללים שבגמראהתנורלתוךהדקלמןשנשרועציםמדיןבו
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מהםהרבההםהאטורשעצישעלאף"היתרשלאררםעטםבתמרישאםהישראל
ן'ברורהאיסורעצילבמלכריהתנורבתוךהיתרשלעציםעורולהניבלהוסיףמותר

.נרוננשיגמלקודםהאיסורבעצינע,מלשסהררקממיקןכ"אח.תר.ה.עצ
יוםלאררשהרי"]מתיריןלושישדברהואוגםביריםאיסורלבמלשאמורפיעלואף
מקוםמכלבמלם.אינבאלףאפילומתיריןלושישרברוכל]]בימולבלאמותריםהןמזב

,]שנשרפואררערמהםנהנהאינווגמזך(נ)ז]מופריממדבריאלאאינושאיסורןכיון

אחריןקינמרם

וכןזהיעלחולץיןוטורס"]ש"שהראואף.עע"בשושםעייןט"צ'סיד"ביוש"כמלכתחלה
שהואפ"אעמבטליןץלידמיץלידאיסוראז"תרע'בסיפסץעצמוהטורהרימץוםמכל,"לי"ץיי עדשכיחאמילתא

.]יהיאדשכיחאמילתאחוליןבשמןחנוכהנרשמןלהתערבשהרי,ש"
כמולאסוראיןבעלמאטלטולרץעשהשלאדמיוןינישראללצורךנכריהניחםאםלחושואין

מתיריןישדהאועוד.יז'יץ"וס'אץ"סז"בכשםעייןה"בהגי"מה"שס'בסיא"רמשכתב
ישדבדיעבדפשיטאכ"א,ש"ע"וי"רע'בסיא"רמש"כממוץצהלטלטללנכרילומרלכתחלה

נכרישלדמעשיודירןבנידוןובפרט.לכתחלהעליהםסומכיןו"וטא"שרמכיוןעליהםלסמוך
שהםכיוןאזוגם,ברוביבטלםהישראלכןאםאלא,נינהומוץצהדאבתיכלוםהועילולאלחוד
מודיםעלמארכוליאפשר,נכרישלממעשיוכללנהנהואינוואפסכאיןחשוביםדםהריבטלים

:מזה

.יןט"צ'סיד"וביו"יכאןו"הטכתבוכן,ייז"תרע'סיהטורכתביןכן.'כונהנהאינוונם(ג)
בשעהשהאיסורפירוש'כוץלידמץלידמפרשיםמשמע"זת"וריאתמשנההמגידמלשוןאבל

מןלגמריכמבוערהואהרי(ש"עדתנ"תקי'סיי"הבשהביא]הרוקעןדעתוכן)נשרףשהוא

ע-שן.מקיאא-מ.ר"מאיבאבשם(א"מיע,ב)ן-ריח ,ו"םצם"סז-ין

.(יק"מקט"םד"עך"ש)'בתרחדנו'אלי'אפיט יכדלע

.ג"ושד"'םתמת"םל' .שםע"ושוטור.(מירא'באמהפךקאוהא)שםגמראנ

אף,לינע.יכול.ברובווביטול'שאחרעק"סא",קראה,

,שנשרףלפני מ,שםגמראנא

-

איסורמנטליןראיןג"אע)בק"ם אע)גק"םא"מ,(לכתהלה
ן'מתירליש.ששדברג" ,(במלנו'א

תמו'סילעילראה,מטיל'"ערקתר'הלהםש.ואםנב ,(בממגר)ה"ח

.ש"הראבשםשםד"ביוכס לא,.ימיגבנןבאיסיויאלאן.מבטלשאיןסיבויס.ל

.וא.איסלי,
וטואה..ט,.,ס.ו,.,סשטשיך..,סשבא"ומילא

בשעה.ממגשנהנהמטעםאלאבנהאסולא.לב ..ל,.ל,.מנקוא.אינ.,,יילשהנו
'.סמן,ניל,הגנויממעשהלהגיתאסיוהוי.לג .אילך.א"ס.תקט
להביא'לננולימוס'ו'מתש"ש)סטתשסלעיל.לד נומליוך

נמיוציוךבהםש"שס'ביבות' .(מצגהבמקסישביתשביתמטעס,לשבת

,ה"סתמה"מלעילגםיראה.בגגמראבג סיר,(לכתחלהאימירמבמליןאיןלענין)ב.,רגמראכד

שלארין'מתלי2"שדברלעניןאף).ז"מא"פש"ש'ו הת

"דרבנמיר'באיורו'
.ב"מקו"ט.(ו"םוכדלקמן םא"פש"ראבה

אימירן'מנטלן.אלעניןשאף)ב" חרש'.מסירכוץכשנשרףאלאהשרילאלכתחלה

שאימר'מ2"בשםד"םשםע"שו,מרוטנבירגמהריםבשם שנלער)

ך"ש.ו"םצט'סיר"יוא"ורמטור,(אמור'הבמעם' ,ג-בק"םא"קיגםוראה,ב"מלביש,יםק"יםקק"םשם

בשםתרמןסףמוך.,אמוראקלי'מקלהכא)שםגמראנו בהקרהאחרערמהןנהנהשאין)מנבורג.מרם"מהר

,ב'ק"םצט'.םר"וביו,ב"מקז-ש,שםלביש,(בנרכ"משא

מתיריםשיש)1"סטש1'וסי,ט"סשםולעיל.ג"מלה בעצמוהישראלשגםמטעם,גמורצורךאינואפילו

,(מהצדטלטולי"עלהביאיכול ,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותלו

גםההיתוחלולכן)ביעווןאחרהיאשההנאהלז .(ביעורןקודם
,ב"טקלת .כ"מקילט
בבטולמותריםנשרפיןשהםומשום:א"היב"ממ .ברוב

בשלטיהובא)סואותא"הא"מ1"ריאפסקימא הןנשרמיןהללוועצים,(ג.אותסוףא,בגבורים

,ברובהםבטליםבעיןעומדיםואין סמב

.ד"סקא"קווכדלקמן,,שא" ,מ"בהגהה"דמג

אררןנטרם.לקם.נ..צ



תקזמזביוםהלכותפו

שהואפ"אען]לבמלןסכמיםהקילולכרח]בעיןהאיסוראיןאו.הפתחאתאופהשאו
.מתיריןלושישדבר
שעדייןפ"אעכנגדןקררהלבשלכגוןביעורןבשעתאפילומהןליהנותמותרמקוםומכל

היאאכילתואלאהנאתועיקראינוהתבשילשבישולכיוןמקוםמכלןבעיןהואהאימור
ורוםשבתבשילאיסורשל]האשןמתוםאלאנהנהאינואכילתוובשעת"הנאתוןעיקר

מגוףכללנהנהאינוהריאימורשלהאשגוףמןכברומובדלנפררהואשבתבשיל1ה
:בעיןשהואהאימור

מגוףנהנהשהואפיעלאףיילאורןלהשתמש.)יכנגרןלהתממםמותר(י)בןך

להנותשמותרמוקצהכעצידינםמובביוםשנתלשושעציםלפיבעיןשהואהאימור

אחריןקינמרם

בשעהשכןכל,'כוכשרוףלישרףהעומדכלשאמרות]דרךתעל,כללעזאינווכאילוהעולם

."דתלמ1דאפשטאמשמעוכן.נשרףשהוא
סופריםדבריאיסורלבטלדאסורתןך"ושהא"ברמשםעייןט"צ'סיד"ביול"דץיילדידןוהנה
לבטלישהיתראיזו'הבדלפירוש,'האכפירושאלא"ולפרשאפשראי,ן'כוץלימץליכ"אאלא

במניםש"וכמשפיראתי'האלפירושאבל,]וכללדולץואינובעיןשהואבשעהבידיםאיסור

משמע,ברובשיבטלםץודםיגעדלאשכתבועוז"ושובטורמשמעוכן)הסץהוהיתרלענין
'הבלפירושדאףלודרורוחץ.עדייןדולץיםשאינןפ"אעלטלטלםמותרברובשיבטלםדלאחר

:]והנאהבאיסוריאלאהכיאמרינןדלא,לישרףעומדיםשהןלפישרי

דברילכאורהוהנה."והפוסקיםכלמשמעותוכןויא"האגכתב"כן.'כולהתחמםבוווןר,ך)

כתבבון"יץ"סא",ת'ובסיבהנאהמותרדמוץצהפסץדכאן,זהאת1הסותריםא"המג
לכתחלהביןלחלץןט"תץ'סיסוףא"המגשכתבבמהדייץתכדאבל.ממנוליהנותאסורדמוץצה

נקיאשלכן)נן'1שיקה.רא,מביה-).]א.]ס,ייא.נק.פא.מנו "רשנח

.(ביעיהןאחרהנאתןצאי'ה"דב,קאק"וב,שאוה"רא,ממיכה' אלא;כנגרןלהתהמםאף1הממיםלהתי)שםא.מלנ.שם1.מ.(בהןן'א1פם'נהלמשנעשו)

.(ר.פולקמןם.מרנולהתהמםר'להתק'מפכ.שאהונתבאר.(למלמלןאףכ.1אה)ן'בןקריןכשהואאףנט אנקראשוהב,קאק.בבשמשאר'אףיו.נק.פא.,בק

אף)ן'נעמ1ר'

ה.רשם'בת1פה.הרריש'לפ-(ת'ן'שבן'לשוראה.ר.פקמב"פר.1')ל.קיהנאה'פ1ר'אן'שלינאףי .כא'1האכננר11אב1קהשל'בשאם('-מ.פתמה"פל'לענם
ה.רשם'.לפרשאף-ן'בןאיפורשםנקראפיהלד.(א.פן,כ1ם'פפה'ניב)בהנאהואפינעיןהאיפורנחשב רלשריםמ.מ

.כא'אוהאכשהקאתןשמותרת'ן'שבמרין'.)'נקלן' ונתבאר,בצנורןאחר
אחריןלקינטורםם.ינ.צ.דק"סא"בקי

דרבנןאיסורכללבטללדעתםמותרודאיאלאנב קלימקליאינו.אפיל)

" שעדייןפ"אעכנגוןקררהמותרלבשלזהשמטעםגג ,בעיןהואהאיסור

.בסעיףנד לעירובפסולולכן,שיעוריהמיכתתדכתותיגה

.ולאתרוגולשופר ,ט"יונימוקיראה-זה.א"קולכללותנו

אסוראינודמוקצהמטיסשמותר)גק"ססוףנז .(בהנאה

.גק"סא"קותקט"סולקמן,בסמוךכדלקמןגת מוקצהלשרוףאסורזהשמטעם)א"מישםולעילנט

.(מטלטלןשאיןאף,במקומן ,גק"סשסא"כקוונתבאר,ז"נטשםולקמןס

,שנשוףכשעהאלאההיתוחללאכןשאםמד ,א"הקובסוףכדלקמן,ממשולאמה

טהלקמן,ח"סישסג'סיוכדלעיל.,ב,קבמנחותמו טתקמו

,ג"וש,א"סיתרמש"ס,ו" בעיניהלאיסוראמאיתיההיבאמיליהני:ב,דמז

,'הבכמירושמשמע)איסורהקלימילאהמא .(בעיןואינונשרףכשהאיסורהואשההיתר
.כק"סח"קולעילגםוראה,וסעיףמת ,ט"וסקי1"סקימט

דברלעניןוקלא)הואשבגמראקלימקלישטעםנ איסורביטוללעניןאף(אלא,מתיייןלושיש

איסורכללבטלשמתירשפ.ע"כשודלא)לכתחלה .(כידיםדרבנן
הואשההיתר)שסשכגמרא,קלימקלישלגדרונא .(מעיןואינוכשנשרף



פזתקזמזביוםהלכות

ש"כמממנהבהנאתוהמוקצהבגוףמעשהעושהשאינו"ןמאליההבאההנאהמהם

אחריןקינמרם

,ממנוליהנותלכתחלהמותרבוהשתמשאםאבלבמוקצהלהשתמשאסורשלכתחלה,ודיעבד

דאסורמשוםאלא,""דוקאלאוהואטלטולמשוםהסקהואיסורכאןשכתבדמה,ניחאהכלכ"א

שריהמוקצהבגוףמעשהעושהכשאינואבל,המוקצהבגוףמעשהכשעושהבמוקצהלהשתמש

מותרולכך.י"א"מ,"סח"ש'סיא"המנכתבוכןנ"1"יפרקבסוףן"ורן"ן"הרממשכתבוכמו
.ש"ע"הגוזלןבפרק'התוסשכתבוכמובעיניהלאיסוראדאיתיהג"אעלאורןולהשתמשלהתחמם

כרבנןל"קיילא,אנמקוםמכל,הנאהאיסורילעניןבעיןאיסורנחשבאינודלרבנןן"שכתמוואף
הנאתונקראשביעיתדלענין,""כנגדוואבוקהואפהבישללעניןאפילוי"ב"קמ'סיד"ביוש"כמ

אינוכנגדואמתהאפילוהסקהעציאבל,'כול,דמשחעצידוקאן"בגמראכדמשמעביעורואחר
נהנאהאיסוריולענין,]לבפניםש"וכמ"לדסוכהג"בפא"הריטבכתבוכן,בעיןאיסורנקרא

-

רא

שכתבוח"רלפירושבעיןאיסורנקראשביעית,לענידאפילו,כנגדןלהתחמםשכןכל,בעיןאיסור
לןוהרוקח."בעיןלאיסורנקרא1שםי"רשלפירושדאףלאורןלהשתמששכןוכללנשם'התוס

דסביראמשוםהיינו,"ברובללבטלוהמוקצהשמןעללהוסיףשהתירץ'ד"תקי'סיי"הבשהביא

ז"תרע'בסיהטורשכתבוכמו'האכפירושל"יי,אנןאבל,לעילתשכתבתי'הבכפירושליה

מותרדמוקצהא"המגשכתבמטעםמותרכאןמקוםומכל,בעין1איסורנקראלאורןדלהשתמש

.בהנאה
ישלפיכך,"ויתלוש1יעלהשמאגזרינןדהכא,לכאןמוקצהעניןדמהזהעללהקשותדישואף

מחוץבאלענין]1תרנייה'בסיהטורשכתבכמו,הנאתובשביליתלוששלאכדיבהנאהאףלאסור
דאזלי,כללראיה,אי1נא"דע'ומהתוס.בהנאהכללאסרולאמוקצהבשארכ"משא,לתחום לשיטתייהו11

אדםשאיןלפייתלוששמאשייךלאבדלועיןדאף"1דחוליןקמאבפרקשכתבו

.(ה.מאלרנאההנאה,אפילאתלש'שמאיה'במשאף)רק.םא.,בקהתבאי,.נ.פקף,ם".תיה
אקריןלקינטורםם.ינ.צ

כשמבשלכ"משא)שוהוביעווןהנאתן(שם,פתוס .(ביעורןאחוהנאתן.נקראכנגדוואבוקה
.ופרקינןה"דא.,מעא .גסעיףעב
.שססוכהא"בריטבה"וכ.שםק"בעג ,והאה"דעד

האמורמטעםאלאכנגחולהתחמםהותרלא.עה ,בפנים

.שא'סיעו ,מ"בהגה.ה"דעז

בהנאהמייוידלאואף,בעיןכשהואשהנאתואףעת .דממילא
כשאינואףחורבנןלבטלשמותר)ג"מקא"קועט ,(קלימקלי

,ולבטלוהשמןעללהוסיףואסורפ כדלעילפג

.ג"וש,י"מתקא'סי בהמשךלקמןויתבאר)ו"סכתקפו'סי.לקמןהובאפב

זהשמטעם)ב"טכמג'סילעילגםוראה.(א"הקו ,(ישראלבשבילהנכרישעשהממלאכהליהנותאסור

,נ"ש סשכה,סיא"בסהובא)אמרה"דב,סוז"עפג
ק" ,היוםשנתלשובעציםאףבהנאהשמתיר,(ט

ולכן,נולדמטעסאלאשנשרובעציםאסרושלאפד ,כהנאהנאסווהנושויסשכזיויהנאמואסאף)

,בהנאהנאסרולא(שנשוועציםמ"מ שמאנמילמיחשליבא:מחתכיןה"דא,ידפה

להשירקליםשהםהאילןבפירותאלאיתלוש ,ושונתלהםמתאוהואדםועוד

לצורך(בומשתמשכשאינו)לטלטלמותרדהאויום ,שםכדלקמן,נפשאוכל

שעשאוכבשעללירדמותרשלכן)א,קבבשבתסב לקמןגסוראה.(מוקציםמעציםבשבתנכרי

,שםא"בקו ,עשהה"ד(ב,סו)שםסג

המוקצהעללישבשמותר)ב"מנשםולעילסד .(מטלטלוכשאינו
עציס)שביעיתלענין,והאיכאה"דב,קאק"בטה מותר,ביעורןאחרשהנאתןתנורלהסקתהעשוים

ה"וכ,(ביעורןבשעתכשהנאתןכנגדןלהתחמםאף ,(בפניםכמבואר)מוקצהלעניןכאן

אפילוב"רע,בזבפסחיםדלרבנן,שם'התוססו להאיואוכנגדןלהתחמםואפילו,כנגדואבוקה

להתיראפשרהיהזהולפי,בעיןנחשבאינובהן ,כמוקצהכאןגסזהמטעס

לענין)י-ט"סתמה'סילעילגםוראה.דסעיףמז ,(חמץ

שנקראל"קייכנגוולהתחמםשלעניןשכןוכלטת כנגוולהתחמםהותרלאולכן)כדלקמן,בעין

.(בפניםהאמורמטעםאלא פירש,יצאוה"דשםשרשייאף)שםק"בסט

מ"מ.גחליםכשנעשיםהיינוביעורןשלאחר אףוהיינו,ולקמןא"הריטבכפיוושמהגמוא.משמע

,(כנגווכשאבוקה והאה"דשםי"רשכפירוש)להאיוהעשויםעציסע

ח"רכפירוש)במדורהבולהתחמסאו(איבא



תקזמזביוםתלכותפח

הללוועציםהמוקצהבגוףמעשהשעושהלהסיקןאלאאמוראינו.ש"ע"ם"תקבמי

אחרוןקונמרם

ופרץן]רביצהקמאבפרץ'בתוסעיין.ותצינאמראנמירבעיבעציםשכןכל,כךכללהםמתאוה
וכל)יתלוששמאגזירהבכללהוהנמידעציםן]ש"ורא"]ף"כריל"'קיאנןאבל.י]דעירובין'ג

כתבוכן,דשבתו"ספי]'ן"הרמבבשם"'ן"הרשכתבמהפיעלמידי7שהלא"התוםקושיות
מבשיטהכתבוכן,י'ויתלושיעלהשמאשייךלאהאדמה'פישתלשמ"דבעכו;'שםא"ישב

-

ובצת

."'א"תץ'בסישםעייןי'א"ומנן'ל"ורשהטורכתבווכן.("'דביצה7מאפרץריש
יתלוששמאגזירתמתמתאיסורביןחילוקשוםראיןמשמעהפוסקיםכלמסתימתן'מקוםמכל

עציםאיסורשפירש1ב"בפם"ברמבבהדיאמשמעוכן.ותשבתק"דומחוברמתמתמוקצהלאיסור
מינהנפלאראיןמכלל,",ף"הרירבושכתבכמויתלוששמאמשוםהזכירולאנולדמשוםשנשרו

נמיוהכיל"וז],דביצהנ"פרישהמלתמותבספרן"ברמבבהדיאמשמעוכן.עניןבשוםלדינא
מאכיל1,שנינושהריפירוש)שבתמלאכתמשוםשמותריםלעצמועשביםשליקטם"בעכואמרינן
משוםדהויאהנושריםפירותגזירתבכללשהםאומוקצהמשוםבטלטולואסורים(ישראלאתריו
הנאהממנוליהנותאסריאינויתלוששמאנן'דגזיהיכאדאףלמעך'הר,ל"עכי,ויתלושיעלהשמא
",עשביםגביעלבהמתולהעמידמותיולכך,המוקצהבגוףבידיםמעשהעושהשאינומאליההבאה
באפהד7אישםבגמראלהדמ71ילמאיובפרט,העשביםבגודבידיםמעשהעושהשאינו,דיוהללו
שמאשייךעשביםשתלשם"בעכודאףן"הרמבשכתבשבמהואף.ק"ודוי,'בתוסשםועיין.ן,'כו

מכל.לעילש"וכמבשמו",שםן"הרשכתהוכמודשבתו"בפידברתאתסותרעצמוהואיתלוש
ואדרבה.כללדבריואתסותראינובהנאהמותריםהנושריםדפירותמדבריודמשמעזהבדיןמקום

אמילובהדיאן,שםשכתבכמום"עכושתלשןאףיתלוששמא,בהדשייךהאילןפירותדאפילו
מעציםבשבתכבששעשהם"דעכובשמובהדיא',שםן"הרשכתבכמו,בהנאהמותריםהכי

איןפירזתדאף,לעציםפירזתביןלחלקזדזחק)ש"עשראל'אחריזזרד'לעצמובשבתשתלשן
שנשרועצים"',בגמראכדאמרינןהרותי"עלהגשרדרכןדקיםעציםוגםהרותי"עאלאנושרים
אסורבמחובראתרוג1',הפוס7ימובכל]',ניסוכהי"פבגמראבהדיאמשמע,וב.('כוהתנורלתוך
.ז"ויתלושיעלהשמאגזרינןולאמטלטלואינואםבולהריחמותרנתלשדאממשמע,בולהריח

.סופרףיו
אוריןלקינטרםם.ינ.צ

מקוםמכלאך,הנאהאפילוהכללדבריאסרינן.יתלוש .,בו
,יאהלכהק .(א,ב)קא

.(ב,ףגקב ,א,שבונקכבקג

.ח"משכהמהוכמלעילקד סוכדלעיל.שםשבתקח

תקטו"סולקמן,י"משכד" .(מהמחוברשנעקרדברכלעלשגזרו)ד"ס
.שםוכמלעילקו תוספתט"יונימוקי,בג'סיב"חיםאפיקיראהקו

,יאביאור ד(א,מו)קת
שכבטהלדוותהלהוראה.ומיהוה" נמצאיםן"שברהדבריםתחלתשרק)ג"מק

ן"ברמבמבוארעשביםולענין.א,קככשםן"בומב ,יביותוספתט"יונימוקי.(זוגזירהשחרושם

,שםבשבתן"הרמבקט דב,מוקי
,עשהה." .ב,דביצהקיא

,ב,לזקיב סכמלעילקיג

.ג"וש1"סטשלו" .לבדףהלויבןשאולחדושיראהקיד

.גווהה"חא,גפו .האה"דא,מפז
.(א,ב)ביצהפת .ב'סיא"פפט

יתלוששמאגוזויןשאין'התוסהוכיחוושםשםצ (א,קבבשבת)התיוולמהה"דאל,ודלועיןבעצים

,לבהמתומיםמילאאו,לעצמוהנרהדליקכשהנכרי גזרינןולאלעצמוכבשעשהאולעצמונרהדליקאו

.הישראליעשנושמא ובריסעדאלאגזרושלא)ומיהוה"ד.א,מושבתצא

שהמהלעילגסהובא.(ממילאלבואשרגילין סלעילזהטעםנתבארוכן.ב"סקא"קו

,ח"סשכה" ,א,קכבשםצב

.גמראה"רצג ,ממילאאתידלאצד

,ומתרץ,ל"הנ'התוסתירוץעלשחולק)א,גצח גווושלאכלומו,גווינןלאלישראלשמנכלי

,(ממילאראתיבדבראלא בישצו

:."סא"מ.ש" .דק"סצו
,י"סשסלעילה"וח,א"סקישםא"במצת שמאשבגזירתלומרמקוסהיההאמורכללפיצט
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כנגרןתימוםלהנאתעומריןאינןלהסיקשרוצהשבשעהכיוןהתנורלתוךשנפלו
להנאתעומריןהןכבראלאבעיןשהואהאימותמגוףהיא11שהנאהלאורןולהשתמש

אחריןקינמרם

י',א"רשבובתשובת,ני,ו"תץפ'סיי"הבהביאונן,במרדכידמשמע,לחתוםמחוץשבהבאואף
לוהבאההנאהשאראו"',בולהשתמשדוץאלוזריש.בהנאהדאסורה"תרנ'סיהטורהביאה

הכנתלעניןמעשהנץראזהשאיןאף.גוונאוכהאישמטלטלוהמוץצהבגוףמעשהשעושה'ירעל
.לעשותושאסורמעשהנץראזהלעניןמץוםמכל,ן"ר"נדףדשבתר"פבגמראכדאיתאמוץצה
'התוסשכתבוכמוונולדבמוקצהאפילושרימאליולובאהההנאהרקכלוםעושהכשאינואבל
:]],ו"תץט'בסיויתבאר"],בגמראש"כמממוץצהשץללחתוםמחוץבבאשכןכל,],א"דע

ביובביטולי"ענסייי"עט"יושלאחיבשבתלהסיקןמותיט"ביושנשיודעוכיםי],א"המי;],כתב
כשהץוראלאבשבתנכריי"עלהסיץהיתרשאין"י,ו"רע'סיבסוףנתבארוכבר.שםעייןל"עכ

.העתץתיולאולכןזהדיןשייךלאן],וסוכותפסתבימיכךכלגדולהץורשאיןובמדינתנו,גדול
אמירהשבותעללעמורשמותרכמו,שרינמיביטולדבלא,תמוהיםהמההללושדבריםובפרט

לרעתמצטערשדזאבשבילאז,"],דץזראצלחוליםשהכל,],סכנהבושאיןתולהבשביללנכרי כמ1]מיימוניות7הגהות

אלאבושאיןהכנהמאיסורליהנותמותרכך,71י"רע'סיבסודא"המנש" איסור
א"המגשכתבכמואתריםעציםלואיןאם,סכנהבושאיןחולהלצורך"י,סופריםדברי

'בסיש"כמ,מיימוניותהגהותלדעתמצטערשהואבשבילאו,מוץצהגבי]י,ו"טץ"סח"שכ'בסי שכ
גדדמשוםאלאבושאיןממוקצההכנהדשאנילזמרואין.רייא"במנשםעניןיינג"לסעידח" ,מלאכה

שמותרכמומותרולכן,'כוהוצאהצורךלאוטלטולאסוין,דשבתז"יבפרץש"כמ,"י משא,יי,סופריםמדברישבותכל
לתולהשאסוריםאספותמאכלותכמוהואדאיסורוהכנהכ"

'סיסוףי"הבשהביא"י,ן"ברכדמוכתסופריםמדבריאלאאיסורןאיןאפילוסכנהבושאין
"ת,ג"ץכ'סיד"ביוש"כמת,סופריםמדבריהנאהלאיסוריהדיןוהוא,נכריםבישוליגביין,ח"שכ

אתרןנטרם.לקם.נ..צ

"סנרלעיל,שבתלעניןגןל,",לא.,שרוייךוי .נ-סייטשנח
,שלאחויהלשבת.ננ.ה.ביעט.שנשובעציםקלא .1"סתקטן'סינדיקמן
נחילה.שריג,טן,לענין)ב,סנשםל.נולעקלס איאסמלצה.להאבילמיחו.,סננה.בשאין

ויהוגה"ללוילתהלהואר..(אחובעניןאפשו .ופג,עחייםמחשבת.והנה

נילעיל.,ביעטמהבהמה,נ.למיתושמצטעוקלג .מ"סשט
סקלד

"
נעה..אחובעניןא,נשאיקא.נ"יה,מ .שטלעיל

לת'אנ'ישאנ,א,המביעתלישבש'שלנאיוהקלה שאבחילה.שהתיו)מקצה

.בשאין(מסיבן.נ' טיל'בהצויךלחילט,.'מהננהסיו'באנ,משא'.נ

1'ביחיקשקמרי1.סטתקט"סיקדןואתאבי)ב.בו .(ה.ו.אסמאנלית.נםשהיא,.לאנילתמקצהטלטיל
('הבבטעם)א"סשח"סנילעיל..וערב,גי,קלו .נ"ש.
.סייטשנח'סילעילואהקלו .נייעה(א,ט)ו,עקלח
.סיטשסלעיל.קלט .העציםפת.משובהנאה.ו..ימ,נאן.נמלמ
ליעתליישבלנאיוהאפסוהיהנן)סיבשמעקמא ילא,סעוגה,'סישסא,ומואהאבל,א,המ

.(הניייעל,

,(משאנץ)שמשוןרבאבשם,תקיררמזעירוביןקטו הנאה'כושאסרו)תשבזרמזסוכה

" ,ו"סכשםלקמןה"וכ,בסומוקטו .דעה'סיה"ד,הלזדזעבאודהובאה.משאמןקיז
ת"שו.כב"ס(ג"מר)מרוטנבורגמ"מהרת"שו סא"חא"הרשב

"סד"פה"ראשריהגהות,תתמו"

,שםלקמןה"וכקית כנכרשרק)א"מנשח'סיולעיל;א,נשםראהקיט

בהםשהשתמשמהמועיללכךליהדושדרכו שבשר)ב"מנשםולעיל;ב,קבהשם.(השבתלפני

.(רבמעשהצריךליחוםשאין .אמרה"דב,סוז"עקב
איסורבוואיןאחרלישראלשמותר)א,כהקכא .(מוקצה

,סוסעיףקבב ,מאליההבאההנאהנאסרהשלא,שנתבאראחרקכג

ולאויתלושיעלהשמאבגזירה.ולאבמוקצהלא בהמשך)לבארבא,לתחוםמחוץנכריי"עכשהובא

הבאההנאהנאסרהלאהכנהבאיסורשגם(הדברים .מאליה
,ד"סקסוףקכד ,טוסעיףקבה

,ה"סתרלט"סלקמןראהקבו סכדלעילקכז

,ט"סישכח" ,ו"סםרעו"סכדלעילקבת

.ט"יור"הבשם,ואותסוףו"פשבת'הלקכט



תקזמזביוםהלכותצ

פ"אעברובבמליםהןלפיכך1ןבעיןאינושהאיסורלאררהיאדשהנאהובישולאפייה
עומריםהןשלכךהנאתןשעיקרכיוןמקוםמכלבעיןהאיסורעדייןהמקהבשעתשעכשיו

חכמיםהחמירולאנעיןאינושהאים1רלאחרעדאלאלונאהאינה"קןן.מםהואולכך
בשעהממנונהנהאינוהנאתועיקרוגםיןהתורהמןעיקרלושאיןמוקצהבאיסורכךכל

:בעיןהואשהאימור

באלףאפילוניכריםהםאםאבלהיתרעציתוךניכריםאינןהאיסורכשעצי1היכלה
:במיליןתאינן

11שתלישהלפי"שלאטריותמ"ביובהןלהסיקאמורבשבתהאילןמןשנתלשועציםן

אחריןקינמרם

מוכחבגמראשהרי,תו,אינוזהתנ,אחריםעציםלושישדמיירי]י,נמיאי.ש"עיינןסתםלענין
לטלטלואלאאסורואין,מאליההבאהבהנאהמותרדאורייתאאפילוהכנהדאיסורבהדיא

סמיקאהויהכנהמשוםדאמרלרבהבשלמאדפריךהאגביב"ע'גדףשםעיין.בוולהשתמש

מותרמטלטלהאינוראםמשמע,המטהכרעילסמוךמטלטליןאיןקתניהכיואפילו,'כודאורייתא

עין)תן,ג"תקי'בסימשמעוכן."ת,מאליההבאההנאהדהוהמשוםהמטהכרעיעליהלסמוך

בלאהנאהמאיסוריהיתהדאם(ק"ודוה,ד"עכלליעקב[מנחת)וץ',ב"ק'סיד"יוחדשבפרי בטלהאינהעבידאדלחזותאטעמא
דחתם,ראיהאיןן,א",ת'סיומסוף.תן,ממנהנהנהשהרי

איסורשדיןהפוסקיםבכלמשמעוכן."ן,בהומשתמשהפתילהבגוףמעשהעושהכשמדליקה
בשבתמוקצים,הכ"גהיתרועצי.מאליההבאהבהנאהאסורשאינומוקצהלאיסורשוההכנה
מותרהאיךהכיטימאלאדאי.]אלוןלעציםהדיןוהוא,ולהסיקןלטלטלןלנכריאומריםכ"ואעפ
ושניהם,היתרמעציאלועציםשנאדמאימשנםבדחךעלאלא)',לבטלן'כדלטלטלןלולנמר

:בהןלהתחמםדהיינובהנאהומותריםבהןולהשתמשלטלטלןאסורים

"פלקמןנםראה~.ב.פ".דת.(ב.רן~א.פיע,ב)ן,ךמ'פ~נת~.(ישרןהןלהפקהישםפתם)שםק.בראהיז שבלעפןהלנך)שם

.ה.פתרכןה.כ~.(מנתרלהתהמםאפיןת'ן' ''רבמא.שםפנכהא.ברשב

.(שםלששתןהמבנאיממעם)ב,רתךא)בהנן~ .(הכנהמשנם,לרון)ב"פא.פש.יא~,(א,ב)ף.'ין'בןכשהנאממנןלהטת'~שעשלנידשהאפןשלכןיח
.(הכנהמשים)דק"סא"ימגק"סו"ט.ב"בע"ושומיד,(ב.ק"משםא"מ,ד"חתרעו"מושיועטיתראה) ה"דא,לפסחים.יחנןה"דב,ד'תיםראהלט

.כשהיני

אוריןלקינטורםם.ינ.צ

א"הסשהצויךמהליישבלכאורהאפשרעודקמב .ברובביטול
איסורכ"משא)מוקצהאיסורנדחהלאשלכןקמג עהבערה

חולהי"ענחווהאופןבכלנכריי" .(א"הקובסוףוכדלקמן,סכנהבושאין
הנאהאיסוושיש,א"המלדעתשנתבארמהכלקמר ,איהזה,ברובביטולי"עאלאהותרולאמעצים

מאליהואתיהנאהאסכי,המוקצהמטלטלאינושהרי אפילוהכנהבאיסורנאמולאוזה,הנכריהבערתי"ע

,'כוכדמוכח,בבריא סלקמןגםראהקמה

אשמאורי.ג"מקא"קותקט" .מחדף
בהוליבתט"ביושמלדהביצה:ג"מע"שוקמו ומיותבשיל

עבידאולטעמאולתזותאמידיר" מטעםשהוא,1"סשםלקמןונתבאר,בטלה.אינה

ה"בלאאבל)ג"וש,בטלאינומתיריןלושיששדבר ,(גרידאחזותאמטעםנאסרלא

איבעיא,מתיריןלווישטעמאשבלאו,ה"סקקמי מילתאחזותאאם(א,קא)ק"בבאימשטאולא

ונקטינן,חנינאסמקאוהוי,האיסורכגוףוהוי בגוףהוי(אכילהבאיסוריאף)דאורייתאשבאיסור

לקמןוטוראה,האיסורכגוףהוי.לאובדרבנןהאיסור סי

.(והךה"ד)ק"סא"קותקיג' חזותאהתםאמרינןכערלהשדוקא)ה"סקקמת

לאאיסוריםבשארכ"משא,היאמילתא לקמןגםוראה.(בדרבנןאובדאורייתאותלויאימשטא

מילתאחזותאהנאהשבאסורי,שנמרשמהלפיקמט.שם

שהיצהוכיון,בהנאהאסורהכנהאיןודאי.אלא) מילתאלאדחדתאל"קיימדרבנןהיאט"ביושנולדה

.(היא קנ
בשבתשכבופתילותט"ביולהדליקדאסור)ח"סי .(המנהמשוסשלמניה
.ג"סקא"ובקוז"סטתקט."סלקמןגםראהקנא מוקצהעציביןבזהחילוקשאיןנתבארשכברקבב

,הכנהמטעםשאסוריםעציםלבין מהאילןהעציםבנשרוא"הממייוילאובודאיקנג

.התנורלתוך



צאתקזמזביוםהלכות

ברובבימולאפילו.תנג"תקי'בסיש"כממ"ליומכינהשבתואין]תלהמקהאותםמכינה
בדברהקילוולא"תהתורהמןהואמ"ליומשבתהכנהשאיסורלפילהתירןתימועילאין
אלאאינושאיסורונדבראלאנעיןשהיאמשמירנהנהששנימחמתן.ר,מתליש.ש

:,מופריםתמדברי

בולהסיקוראוייבשהואאפילו"בתנורהאשבולחתותהעציםמביןעץליקהאמורז
:מותרימ"יומערבלכךהכינואםאבלמתן"ביוכליכמתקןשהואמפני"מת"ביו

ואוגדיםקמנותחבילותחבלותהמקהקודםמהתבןלעשותדרכןבתבןהממיקיןאותןח
מערבהחבילותלאגודצריכיםמ"ביובתבןלהמיקוכשרוציןבהםוממיקיןהחבילות

:"~מ"ביוכלימתקןשהואמפנילאוגדןאמורמ"ביואבלמ"יו

התנורבתוךהפתמדבקיןוהיו])למעלהופיהןכקדרהעשויםהיושבימיהםתנוריםכן
אתלגרוףכללצריכיםהיוולאהתנורשוליעלוהאשהעצים.נ~דפנותיוסביבות
הפתיאתלחרךכדיה~בסיחויששבדפנותיוהמיסמסיחלתוכונפלואםהתנורי
בדפנותהדבוקבפתשנוגעעדכךכלגדולהואהתנורלשולישנפלהוהשסיחדהיינו
ראויאינושהרי"במלמולואמורמוקצהשהואפ"אעהתנורמןלגרפומותר"ומחרכו
שיתבארכמו")מוקצהלמלמלהתירונפשאוכלתיקוןלצורךמקוםמכלמ"ביולכלום

לגרפואמורהפתיתחרךשלאבעניןבתנורלאפותאפשראםאבלש"ען~מ"תק'במי
:נפשאוכללצורךןשלאממלמלושהואמפני

עבראו]"ושכח"לגרפוןאולתקנושהותלווהיהבווידעמ"יומערבנפלאםוכןי
נפשאוכלכמכשיריה~הרי.נ"כליכמתקןשהואמפנימ"ביולגרפואמורתקנוולא
:י"מ"תק'במישיתבארכמומ"ביולעשותןשאמורמ"יומערבלעשותןלואפשרשהיה
פ"אעכללבפתיגעושלאכדיהתנורשבשוליהחםוהאפרהאשלהשכיבמותראבליא

החםוהאפרשהאשלפי"מתחרךןהיהלאמעםבונוגעיןהיואםשאףבעניןשהוא
:~ן[ה]"תצ'סיעיין,כיחמןכללמקציןאינן

.(מחרלצורךהנןהעץמןבנטלתן)ימינ"פש"ישחב .שםא"מ

,אף.מעעג .שםע-יו.אל.יחרבטאחעבשם.שוךתר

יהיהה"דשם'תום,(ם.בע.לענין).ב,בבגמרארבהכוה ש)

-

חיאל'רבניאחיובשםטור.(גמורהדרשהא עציםן.לענ)

נם.שאין.כ)ז"מא"פש"בישל-רש,(שנשרי גםיראה.(שלאחריולעםהננההייבשבתלהמקהראתן

שם.(התירהמןהיאהכנהשאיסור)א"מג'תקמרלקמן ט"ביונאמרהלאסכת'נהתירהמןלאכלהראפשאם)ט"מ

נאכליןן.שארית'פשגם)דח"םתקמי"מ,(מדרבנןאלא אסורןבשבתונתלשוהין

.ם'ינ'וצמ"מ.(התירהמןט"מי רבדשאף)ג"מוברלעיל.ז"מא"פש"ש.בל"רש,תירפד

לא,ן'בעכשהאיסורנהנהשאיני,בלבדרין.מתלי2"ש הת

,בדרבנכןאלארי' .ג"מע"ושיתיר,אלגגמראכוה

.ה"מקא"מ.ם"הרמבבדעת,אמורה"די"בעת במנאדקמתקנא:ג,לה)יזע'הלג"כהעט

.(אמרם"1' יבאשלאנן'מר)לשולה"רא,קמנשבת'בתוםת"ר

סיר.(כמתקן'רמחז)נ'"נוםפידש"רא,('כלקין'ת'לא

תקא"ם.'"םד'ש"מלופליראה,שםא"מ,שםע"ישו מ

.ה"סח'תק"מ.ב"מתקח"מ,ויולתקב"מ,ז"'

.שםא"מנ תקיח'סיז-שנא

.ונים'יצמ"מוראה,ה-ק~ מי,ד"םרנג'סיל'לעגםוראה,מייה"דב,לבי-רשנב
.מליזשה וראה.תנוררגביה"דא,כשבת,בזמןה"דא,ץ."רשגג

.ט"'ם.לקמןב"מרנד'סי,ב"מקמומילעילגם פש"אנד

,ר"מע"ישטור.ח"מר" .שםע"ישוטור,ב,לבמראגה

.שםוסייעטית.שםראשנו .שםנ-ראנו

,שםע"שי.(לצורךטלטיל)המירבדעת,תנורה"ד'"בות מענט

.כחף' ,שםע"שו,שם'"בסי

.מקיזא"מ,ג'"מד"פש"ש'א"ס מסיב

.א"משםלקמןה"~,ב"מקתקב"מא" יאה"דב,לב."רשסיג
.וציוניםמ"מיראה.ן.גירפן' ,אף'מעסיד

ש"הראגדעת,תנזרה"ד"הנכפירוש,ב,לנמסה17ה .שםע"שו.יהטורהמיד"פ

.שםי-1סין .מכיהסין



תקזמזביוםהלכותצב

ן"גריפהבלאבהםלאפותאפשרשאישלנותנוריםאבל""שלהםבתנורים1היכליב
שהואפ"ואעלבמיםשמיבלהבמכבדתאפילו(")והגחליםמהאפרלגרפומותר

ומותרנפשאוכלצורךה~כינויהריכינוינלאלאפותאפיטר,שאן..כמקוםמכלמכנה
."נפשלאוכל-לצוקלהבעירשמותרכמו
לאפותואפשרהתנורמקצתוגרףגדולשהתנורכגוןכיבויבלאלאפותאפשראםאבל

הגחליםיגעושלאחוששהואאםאפילושבתנורהגחליםשארלגרוףאמורמקצתבאותו
אותםמכבדאפילוהגחליםמקצתמכבההוא11שבגריפהלפימקצתועךויחרךבפת

-ירקשלאקצתמ"יוצורךבויש1השכיבויפ"ואעבמיםמיבלהשלא(1))במכבדתי
11גריפהבלאלאפותאפשרשהרינפשאוכללצורךשאינוכיוןמקוםמכלהפתמקצת

הותרהנפשאוכללצורך11מלאכהשהותרהמתוךאומריםואיןט"ביולעשותואמור
ש"כמעצמונפשהאוכלבגוףנעשיתהמלאכהשאיןכיוןלינפשאוכללצורךשלאאפילו

:"לה"תצבמי

ורוצההאפייהאתמעכביןשאיןדקיםגחליםבונשארושגרףמקצתבאותואםואפלויב
מכבדשהואמפניטבמיםהמכבדתמיבללאאפילו,אמוריהפתאתליפותלכבדן

:נפשאוכללצורךשלא

ביותרפהתנורהומקאםאבלהתנורחוםלהפיגצריךכשאיןאמוריםדבריםבמהיד

אחריןקינמרם

אםרבינושכתבשמהואפשרהלשוןבזהשכתב"ן,י"בבמשמעוי,כן.'כובמכנרתאפילו(ה)

ראשוןדבפעםמשמע,'וכושניתפעםהמכבדתלטיבולנתכויןאסורזולתהלאפותאפשר

,במיםשטובלדמיידי'כומכבהשהואפ"אעוי,א"הרשבלשוןשהעתיץ",ע"בשומשמעוכן.שרי
כדרכו'כוא"הרשבבשםכתב"המגידןהרבאבלכתבל"הנלשוןשאחריוסףבביתכדמוכח

:ש"ע'כובחול

,ש"ע'כו"ן,בגמראדמצינוג"ואעזהעלשהקשהן,ו"בטמשמעון,כן.'כומיבלהשלא(י)

שלאע"ושוהטורלשוןמסידורכןמוכחהכיובלאו.במיםבטבולהכללאיירילאובגמרא
:'הסעיףסוףעדהמכבדתטיבולבפירושהזכירו

.ר"מוי-יו-ויושוך,המיר"פש-ראודח "ראווט

.שםשרע.וריקאה"ד"ב,2ם,2" .קראיראה,ואפשרה"די-]ע
נ"הנ"פמ"מה"ם.בשערהקההבעבודתא"הרשבעא עדוראה,2ם2רע,

-

ב"ושד"םתקיר"מלקמן םלגדלתתבאר

התירושלאוכילקה"ד)דק"סא"קותצה" ולא,נפשאיכללצוקךנךהאעזה,שםש"הראממעם)בןה

נעשית'הכיבומלאכתן.שא-בממלכדלקמןאלאריס.מכש )במלחמותן"הרמבשכתבממעםוהיתר,האוכלבטף

,א' רי'התשבנה,כיה"ר(ב,יא)שםבריןוהובא,ועודה"ד(א

מערבלעשיתןאפשרשאין.ר'במכששמתיר)יהודה.כרב

ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותקנך דקנה

.ואפשרה" .דסעיףקנו
,וטהבשערהקדשעבודתקנז .י"הג"פקנה

איכלהציקיכשאעי'בו'בן.וד.ונים'וצמ"מראה.(מ"ו' םלקמןתבאר'מכלבינפש

.ד-ג"עתקיא"ום,ה"ס'תק" .ח"מקא-ת,וק"פז"ת,אבשראםשכתב.ווהה"דח-]עב

,שםח-ךעג ןמח"בעד

-

,שםא"ומ נקראהאוכלבגטיהמלאכהשכשאין)בסלףעה

שאין;בתירוץיהנהה"ד)מקידשםא"קי,(מבשיין אומרם

,ה"סד'תק"םלקמןגםיראה,ריס.במכשמתי .מקרבא-ת.שםח.],ג'"מפידש"במהל-רשעד בעז

.שםח" .ת-ד.(מ"מהרר'התבנהשדוקא)ודיקאה"די-ךעת

.ע-ו~.י.הרך.טוך

.ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותקנט סקם
,וק" נמלשאם,ט"סדלעילההלכהשהיא)מ,לבקטא

.(לגרמויכולהטיטמטיח



צגתקזטוביוםהלכות

אפילוהתנור("]כל)אתולכבדןבמיםהמכבדתלמכלמותרלןהפתתשרףשלאוחושש
שלאנפשאוכלצורךשהואכיוןמכבהשהואפ"ואע]]דקיםגחליםרקשםנשארולא

:מיתרה~.הרהפתתתקלקל

שהרי)]תשרףשלאלכבותהבמיםהמכבדתלמבלאמורהתנורשכיבדאחראבלכן

בועודלאפותשרוצהעודלהצריךהואאםואפילואכילהלצורךשלאמכבההוא
מכביהנהנהגופואיןשהרינפשאוכלמכשיריאלאאינה11שכבייהכיוןמקוםמכלביום

שתשרףפ"אעלכבותהאמוראחרתמכבדתלהשאיללואפשראםלפיכךי]עצמה11
:"מן"תק'סיעייןכולה

עדייןהומקושלאפיעלאף,]מזבביוםחדשיםוכירייםבתנורולבשללאפותמיתרכזז
הסיקןאחרבצונןיפיגםשלאובלבדמובןביוםהואשלהםראשוןוהימקמעולם

.מן"ביוכלימתקןשהואמפני(ן]ולח1קןלהקשותןפירוש)"]לחממןכדי
לפי"מותרן1ההריבצונןלהפיגןורוצההפתתשרףשלאוחוששמדאייותרהומקוואם
הצונניםאבלמאליהןשיצמננועדאותןמניחיןאלא)צונניןי]במימןלחממןדרךשאין

:כןידיעללחממןמחכויןכןאםאלאאמוראינולפיכךאותהשמקלקליםפעמים

מפני,כממליתןאותםשפיןואין"ולצחצחןןלהחליקןבשמןייאותםמכיןאיןאבליז
:~מן"ביוכלימתקןשהוא

שהפתמפניאחדפתאלאמ"ביו.צרןשאינו(,)פ"אעפתמלאתנורלאפותמיתריח
.כ"יוצורךהיאהפתכלשאשיתונמצא"התנורןנתוךהרנהפתכשישיפהנאפה

אחריןקינמרם

כלדבריסותריןשהןדילא,תמוהיםודבריו(][,א"במנ)["ה"ב).]ן,'כומ'ר'נצררךשאינו(ו)
ממץן[,זהשאחריץטןשבסעיף,זהאתה,סותריםשהןאלא,]ן,י"הבשכתבכמוהמוסץים

,שםילקמןלעילוכיה.שם'"רשצ בריתאצא

שםע"ושיטור.יאתה"ד'"רשכפירוששמי שחושש)צרןואםש"ומה"דח"ב.(בילאפות'כד)

,ד"'םלעיל.ראה,'כדומלאכהן'ילענ,(הפת2רף"שמא מפיגיאיןה"דשם'תוסצב

'ידאנו'רא'שאנן'משק'"ע)ן' 'חיממח

תקב'.םרלעיל.מקדרות,א.ק"סא"הסקושית2ב"'לצג וצמ"מיראה_ם"ם
_ם'ונ' .ה"סוסייעתיר,שם[תא'ברי]גמראצד

.ממןאיןה"רשםי"שצה "ירששםבריתאצר

.שםע"ושיטית.ן.משה"ד' .ה"םלביש,מפיתןואידה"דשם'"רשצו

אלעזרבןשמעין.כרבדהלכהא,"בגמרארבאצח רה-בךבמשאינתה.ו"םע"ישוטיר,שםבבריתא

,ד"םתקשמןלקמןגםיראה,ה"סתקג"םל.כדלע,אחת .כלבואוושפחתוענדולצורךבתנורף.להוםן.לענ

חעה2לענין)ו"מטנרלקמן.צרןיאםש"ומה"דח-1עט _(הםמן,ישנ

שמוהר,ץ'מטדלקמןמהא)מרימנמרגמ"מהרבשםטירפ ,(בצינןלהפיס

.ה"םע"שי .כגחליםהתמרמקצת.פת'בגרשמגי,ב".םל.לעראהפא

.התמרחיםמחמתשהיאכ"משא "בפב

_שם' .מט"מר"פהאגורהבשם,מקרבםןוא-תפג

,וציוניםמ"מוראה,ריה"םתקל"םכדלקמןפד .(וצפורלענין)גנעיףפה

.א"מקא"קויראה.ה"םלבוש,א,לד[בריתא]גמראפו מיד"תש-ראפז

.ה"םע"ושיפיר,מי ,שםע"ישטור.שםנייתאפח

"םל'יכרלע.שםלבוש.ן'מפיגן'יאה"דשם."רשפט מלקמן.(אשהבקדרה)ט"סתקב

א"סתקח" .(ברעפים)

אחרוןלקונטרסציונים

,כזההפתלהשמיחכשמחכויןרקשמותר,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותקטב מובריכןנראהשאין)שהתירומהה"דקמה.ראה:ל"ואוצ,זיטאמירבהוצאתנוסףזהמוסגהקסג

.(הפוסקיםט"יו'הל)חייםהארחותדברישהביא,ג"סקיקסד .ד"סקי.א"מקמו,איךח"תה"דא,יז)ה"הראבשםקאות



תקזמזביוםהלכותצד

כדימ"ביוארדפתאוכלולזמרלהעריםאמורמ"ביוארדפתאפילוצריראינואםאבל
בבתנעשיתהמלאכהכשכלאלאלהעריםהתירושלאהרבהיןפתלאפותלולהתיר
כשאופהלאאגל",לחולממנושיותירכדימאדגדולאחדככרשאופהכגון,אחת

אלאארתבבתהתנורבתוךלהנידהדרךשאיןכיוןמ"ביומהןארדואוכלהרבהככרות
אררבזה

~
לאפותרוצהאםאפילולפיכך]"עצמהבפנימלאכההואוארדארדוכלה

'סיעייןעניןבכללהעריםאמרו.נ"לאפייהאפייהביןרכסיםדלקולאארתבבתכולן
:י,ג"תק
.ומתך""התנורדפנותמביבהפתמדבקיםוהיוקמניםשהיושלהםבתנוריםה~יכליכו

שלנוסבתנוריםאבל,,יפהנאפהוהפתלהתפשםלרומומקוםאיןהרבהפתבושיש
.שצרןסמהיותרבולאפותאמור",מאדקמןהואאפילוהתנורשוליעלהפתשמנירים

.מ"ביולו
הדרקבשעתדבריהםעללסמוךוישן,שלהםלתנוריםשלנותנוריםביןמרלקיןשאיןויש
קודם)שבתבערבלאפותלומותרלשבתפתלווצריךתבשיליןערובהנירשלאמיכגון

:עצמוביוםבוארדלפתצריךהואאםהשבתלצורך('"ג"תק'מיעייןשדריתאכילת

אחריןקינמרם

מותראחדלפתצריךהואבאמתאלאמעריםאינוראםמשמע,"ן,להעריםדאסורי",ל"רשבשם

.ל,מיימוניותהגהותבשםן",ג"תץ'בסיעצמוא"מ[ה]כתבוכן.להשביחמחכוין[אינו]שפ"אע
חדדלאו]ל,א"המנשכתבומה.]ל,הסימןסוףשםו"בטכתבוכן.ש"עיותרמיץל"ל,והמרדכי ,היאטרחא

דלאוזהאחרזהבשרבהשנותןדבץדירה"ל,ואחרונים1,בטורממוארג"תץ'בסי
גוונאדבכהאיל"ץיידאגןאלא,לן,פוסץיםלץצתלהעריםאפילו,מותרכ"ואעפהואטירחאחד

פ"אעאחתלחתיכהצדיךאםאבל,אחתלחתיכהאפילוצריךאינואםדהיינו,לי,להעריםאסור

בפירושלומראסורגוונאדבכהאיאלא.להשביחמתכויןשאינופ"אעשרימחרבשבילשמוסיף
:ח,ל"רשבשםג"סץשםו"הטשכתבכמוסתםמבשלאלא,מבשלאנימחרבשביל

,נ"הנמ"כל.כדלעקחק"מתקג"ובם.מקידא"מ.סי"ש"ויוב"פש"באנרשלצט םיכדלעיל,ואותא"פמידרוניותהנהיתבדעת,ב

ע-וננושוך,ממיב"פ1-רא.בנמןה"דא,ז'י.ר1711" ,י"מ,נ"הנו"בתקג
ראש,מגנצאירבניק"יברבנואבעשם.ב,רצו"מרוקחע7ז.י"וםר"משםכדלעילק ראהקא

.שםושיניעסיר.שם,רמג'ענס(...נ)תירהל'גד' מא"במקב
.מותרה"סי"ב71ח,מרהאככרכלשצריךמפי:בק"מתקג" שמוםהיאהטעםקר'שע,אק"מא"קויראה

"
1

~

ממשמעות)סו'.םב"פש"ש',תרעהרמזמרדכיץ

וראה,ד".מקא"מ,('"הא"פם"והרמב.ב,טהריף.במלאכה דחוליןק-פא-רשהקג

,אק"םא'קרל'לעלדעת)הממשלה"דב,טי .טף'מעקי,(במעריםדן'לדהואוכן.חכמים

.(מציתת'אפין.לענ)ז"חתנהמיילעיל,י"םקד

אחריקלקינטורםם.ינ.צ
להשביחכשמתכויןרקמותרזהשמטעם)ג"סקיקעג.טו"סב"פקסז בסוכן.(בזההפתהמלאכהואיןאחדפתאפילוצריךאינושאםקסת

זהשמטעם)כ"סקתקג" ,(אחדפתאפילוצריךכשאינולהעריםאסורכאןכמבואר,להעריםאסוראחת.בבתנעשית

א"הרשבכשם,ממלאהאבלה"ד.שםי"בראהקער,ו"טתקג"סולעילבפנים ,ה"סשם.וכדלעיל,מ"והמ.זחהערמהאסרושבפת)ב"סקקמט

.בק"סשםא"ומ,גק"סשםז"טקעה,ואותא"פקע .וסייעתול"הניואלרבעקעואביוכשם,תשנאמהה"הואביבשם,תרעהרמזקעא
,שםכדלעילקעו.(דהערמהבפתאףשהתיר)יואלרבנו ,שםוכמלעיל.טומהב"פקעתמיימוניותהגהות.ודברי,המרדכידברישהביאקעב

.בזהשחולקים



צהתקח-תקזמזביוםהלכות

פיוממרחמחשהואפ"ואע"',מ"יומערבהמוגבלבמיסהתנורפילמתוםמיתרכ
-לצוקשהואכיוןמותרמ"ביומקוםמכלי"לשמשוםחייבהיהובשבת]'"התנור

.יפהמצממקהתבשיל.יל,.מ.חמחרקהתמרכן.ד.שעלאמלה
אוכלמכשיריוכלןן"מ"יומערבלגבלואפשרשהרי,ן"מ"ביוהמיסלגבלאמוראבל

.~'"התורהמןמ"ביולעשותןאמורמ"יומערבלעשותןשאפשר
למתוםמ"יומערבעליודעתוהיהכןאםאלאהיתראיןיוםמבעודהמוגבלבמיסואפילו

."'"מוקצהמשוםבואיןשאןהתנורפי
מיסאבלבווכיוצאשברחובהמימכגוןהקרקעמןהתלושבמימאמוריםדבריםבמה

אלא"]"לומועילאיןבפהימון~אפילו]"הנהרשפתשעלהמימכגוןלקרקעכןהמחובר
:מ"ביוממנולימולמותראן.]]"מימןבוולעשותמ"יומערבלנתקוצריך

שאםלפינ],התנורפיבוולמתוםמ"ביולגבלואפילומותראפראבלבמימה~וכלכא
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