
תקט-תקחטוביוםהלכותצו

הראוידברומתקןעושהשהואשכללפיי'בולצלותשפודכמיןלעשותוהקנהאת
הריבולהשתמש

~
:,מונןביוםכליכמתקןה

ה~הריתקרעאםשאףןןתקרעשמאחוששיןואיןכממליתהאגחאתלפצועמיתרג
."'לתפורמנתעלקורעכןאםאלאהתורהמןופמורן'מקלקל

:סעיפיםז"טובוטוביוםלהלכותפרטייםדיניםכטהתקם

לפושמואמורשיפשימנובלישהואכמותבולצלותיכולאם"ונכפףשנעקםשפודא
אפשראיאם.כהי,צרשאינהטרחאנ.טמוםטורחשהואמפס;.ביד.אפילטנ".בי
שאפשראחראדםאצלאפילואחרשפודלמצואאפשראיוגם"תקוןבלאבולצלות

אפילואומן"ביושנכפףכגוןמ"יומערבלתקנולואפשרהיהלאוגם,ממנולשאוללו
ולאלחשכהממוךממנוידעאפילואוהיוםשקידשעד"ממנוידעולאמ"יומערבנכפף
ואדם"'לאחרכןמוריןאיןאבל'מ"ביולתקנומותרמובןיוםקודםלתקנושהותהיה
היתר.לאומריםאיןמעשהלעשותהיאךששואל.דהיינלמעשה11אן)הלכהלשאולהבא

~
תיקנוולאיישכח.ינמ"יומערבלתקנואפשרהיהאםאףלהתיריסעושלאכדי,יה
מערבלעשותןאפשרשהיהנפשאוכלמכשיריכלכדיןמ"ביולתקנוהתורהמןאמורדאו

אחרראדםבפניכןיעשהשלאובלבדמעצמוכןלעשותמותראדםכלאבל,מן"יו
היתריודעשאינו

~
.למעשההלכהלוכמורהה~הרילפניושעושהדכיוןה

ראשוןמ"ביושהותישאםגליותשלשנימ"ביולתקנואמורראשוןמ"ביונכפףואם

אחריןקינמרם

.כןמוריןואיןהלכהלמימרנליההוי,לוכיחשדלמה,~בגמראמשמע"כן.'כולמעשהזו(א)
הורההריכןמוריןואיןדלכהלואומרהיהאםאףמעשהעושהאותושראהכיוןאלא

:ק"ודו.דירןבנידוןהדיןוהוא,מעשהלעשותשמותר

.ץ'םתקז"מלעילוראה.א"סע"שי,ה"הפידם"רמביד וראה,שםא"וסז"ת,שםא,לד'"רש.ב,לבגמראסו

,ם'יצענמ"מ,ז"'םשם"ם.ל'לעגםיראה סיר,שםבריתאטז

מטישב"םלעילה"וכ.ב"מע"ושי ,א"מקא"קורש"סל'לעיראה.ר"מ

כב"מ.כהק"סו"מ(קירע)מל'מ,ונים'וצמ"מראהיז "רשיח
.ג"מקא"מ.ג"מק"ט.ן'חוששואיןה"דשם'

תקטמןווי ה"דשם'"רשכביושב,כחשמואלאמרהורה'רבא

.אק"סא"מ.אק"סטץ.א"סע"ושומור,שנרצףשפור "ישב

א"ירממור,ג'"מנ"פש"רא,לתקנומיר,ה"דשם' .פיחשמ"םל'לעראה,שבתן'ילענ,א"ם

,שםושנייעטיח.שםגמראג "רשד

.א"םלביש..שם' ן'מכאחדה"דשם'"רש.(שנרצם)שםהמרארבה

.שםא"רמ.(בילצלית'ראין'שא)פיר,(ראשישנשבר) לעגםוראה

.(בעטשנשבר)ד"םתצה"מל'

,במכיןד"םוכרלקמן.ג"מקא"מ1 בר.

רבני,מתקתןן'ואה"דשםרשיילפירוש.א,לריתא' ,שםא"ורמטור.(ר,ל)א"חדב'נתרוחם'

.ב"סקא"מ,ג'"מד"תש"יש.יאחדה"דב,כח'"רשח לעינתבאר

.הק"סא"קותצה"מל' ,שםתצה"מל'לעיאה.שםא"מט

'מכשירר'שמתההת''כרב.רהלכה)א,כחהמרארבי 'כלבתקוןגםכןל""דק,בק"סא"קיוראה.(נפש.איכל

,שםוכרלעיל.הרעכשיטתהולאם"הרמבכשימתללא) לענ)ב,כחגמראיא

רבני.(ה"סוכדלקמן,ן'מכהשחזתן' ,שםא"רמ,(שנשברוספידלענין)שםריחם'

.א"קייראה,אמירה"דתקיר"מ'"ביב רשיג
.שםא"רמ,שם-רוחם'רבה.הלכהה"דשם'" מלעיל.ה"יכ.בק"מא"מיד

,'"םתקז" .שםתצה"נכדלעלטו

מ"מ.(ם'רב'בפנ)ב"מל"מל'לע,א"מקא"קיראהטז וצ

.מבכללוהיראהם'הפומק'כלל,ונים'

אטרזןנטרם.לקם.נ.צי
.גןמיוגיןאין.הלנה.ט,...,.ים:יאה-זהא,.,לנלליתא .נןמיויןאין.הלנהשהיא.,לחייהשמתנייןגלהעביוייאמו.:(סביןבהשחות)ב"וע,נחב

סבו,.,עביי,ילחייהלינותיהחויתי.,שמנייתה



צזתקםמזביוםהלכות

מחמתימיםשניעושיןשאנוכיוןמקוםמכללתקנוואמורמ"יושהואפ"ואעלתקנוכדי
:~'ראשוןביוםולתקנולעשותואפשרהיהכאילוה~הריחולהואהראשוןשמאהמפק

צולהיהאםראשוןמ"ביולעשותןאפשרהיהשאםנפשאוכלמכשיריבכלהדיןיכןב
.גליותשלשנימ"ביולעשותןאמור

וכמו"יממנואצריםילמדושלאבעניןעצמולביןבינואלאלעשותםהיתראיןוגם
:ן'למעלהשנתבאר

]לקצרוכדילשרפואולחתכואמורמדאייותרארוךשהיהבולצלותשרוצהשפודב

אפשראיגם.]]מ"יומערבלקצרואפשרהיהלאאם."]מ"ביוכלימתקןשהואמפני
:]]מ"יומערבלעשותןאפשרשאינפשאוכלמכשיריכדיןלקצרומותראחרשפודלמצוא

אין,]כללבהלחתוךיכולאינואפילוך]שעמדהמכיןאחת.]]שנפגמהמכיןאחתך
אפילו.ח]מובביוםכלימתקןשהואמפנין]לכךהמיוחדתבמשחותאותהמשחינין

פיעללאףמונתניומועמדהשנפגמהכנוןנוביוםמערבלהשחיזהאפשרהיהלא
מכל(נ)מובביוםלעשותםמותרמוביוםמערבלעשותםאפשרשאימכשיריםשכל

אחריןקינמרם

שכתבמהלפיאבל,מנאמתץןליהדהוההטעםפירשו"האחרונים.כותן'נמכמקוםמכל(ב)

מערבהשפודלתץןאפשראיראםבהגייהשם,פסשהרי,כןלומראפשראיןה"בהגא"רמ

שנשברשפודמתיץוןגדולתיץוןלךואין,לגמרישנשברפיעלאףטובביוםלתץנומותרטוביום

עי"והשו.שנפגמהאלאלחתוךשיכולההסכיןחידוד,שבוכל,אכילהלצורךמותרכןפיעלואף
שהעתיץןם"להרמבבביאורו"יוסףבביתכמבוארטוביוםמערבלהשחיזואפשרלאאפילואוסר

.'משנההמגידכתבוכן,ש"עע"בשולשונו
ע"השולשוןדהיינו"'ם"דהרמב,הדיןבמץורלמעייןמאדתמוהיןא"רמדבריריהטאלפוםובאמת
שכןוכל,דרבהשכןוכל,אותומתץניןאיןכןפיעלואףמעטהיינו]'שנרצףמפרש[א]"שבס
שהעתיץ]'ן"הרשלמטעמואו]'זהמטעםאסורבמשחזתהסכיןלהשחיזגםולכן,לגמרינשבר

,עירלענין,קעמ'עמ"עהל)מהרצלבשם,שםא"מיז ,(ו"םתצממידלעיל

"מל'לעוראה.ו"ימטר"'ום'"םלקמןה"וכ,שםא"רמיח םתקז

ד"יםא"ססוףתקל"מולקמן,ד"'יםב"' רבנו.(שאמור)ר"ומב"משםלקמן,(לכתחלהשהותר)

.כאן'ברהיבא.(ם'ליק'ח'ג:א,לב)ו"חדב'נתריחם' ,אף'מעיט

"מ'"רשששיבותראה)רביבשםתלעז"מה"'ראבב מררכ.(מפר

,ב"נע"שי.תרצארמז' וראה.ר"מקא"מ.ב"םלבוש.שם'כידכ,שםה"'ראבנא

,דק"מא"קותקל"םלקמן .שםא"מ,שםלבושראהבב

,א"סכדלעילבג שתלו)ב,כחגמראכד

ם'יחכמהודה''רבבמחליקת'

.ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותר ,1"סקא"מ.כ"סקו"טה

.נפגמהה"דה ,מ"הד"תט

במכשי

-

שםמ"המריש'כפ,מ"הד"תרמים,(נפשאוכל דעה.ריס.במכשיהורהכרביהלכהשאין)

ע"שו,בורהי ריקאן-לדתלאמוררישוםף'המעבהמשךיראה,ב"ם

,בק"מא"בקוינתבאר,ן'במכ במבשגם)שםרמכםכה

,'ני'בשאלאהתיילאשעמדהן' םדלקמןבאיפן

-

.ב"םלנוש.(ל"כנ)שםע"שו,( כדלע,זהבאופןמיתרשבשפודאףבו

.א"מל' ע"שו.שםם"רמב.(ם'להבמ)איש,כהוגמראמשנהבו

.שם ,מז)המאירבעלכח
רבאמרה"ד(א,מו)ן"ר,(א"מע נהמ

ם'ר'מכשגרעוהממעם'ש')אמרה"ד(ב,מו),ה' קודאה.סקוא"מ.בק"ממץ,(ם'ר'מבענישאר,אל

א"~ ,(למברתיחששון'במכשריקא).בק"ס נט

,הרמצםברעת,נפגמהה"ד'"ב,שםמשנהמגי

אסוריןשמכשיריןכרכנןפוסקם"הרמבכי)שםי ,(ט"ביו

,ח"רד"פיא .(ט"ביולתקןשאסור)ב,כחשמגמראים
יהודהכרכיל"קיידלא,שםי"ובמ"במהמבואריג שאמממשיריןאף

.ט"מעיולמשותהא" .נחמיה.רבאמרה"ד(א,סו)יד



תקםטוביוםתלכותצח

אפשרהפעמיםורובארםבנירובאצלהמצוירבהשהואלפיחכמיםהתמירובמכיןמקום

קינם
-

אתריימ
היינונרצףן"הרשלטעמוולפי,נין"ברהמבוארמטעםמודהיהודהרביאףכלידבתיץוןנןו"הט

כןמוריןואיןוהלכהמותרנכפףאםאבל,יהודהלרביאפילואסורולפיכךי'לגמרישנשבר
לאסורישן"הרשלטעמולפיוביןיוסףוביתמשנההמגידשלטעמולפיובין.שםכמבואר
בתיץוןדאף"]ש"ורא]'ותוסן'י"רששיטתאבל."'יהודהכרביל"דץיילדידןאפילו,במשתות

ובין,יהודהרביוץשרילגמרישנשברדהיינו]]שנרצדשפודגביכדמוכתיהודהרביפליגכלי תנורםבגריפת
מזריןואיןודלכד,זטזרל]ש"בדאכמבזארידזדדרביפליגבמשחיתגםידולפי

.ן"ראום"רמבכשיטתע"כשון]סתםסכיןוגביש"וראי"רשכדעתבשפוד]]פסץא"ורמ.כן
.דאמינאכמההואדהכיוחשכתי"ובבש"ובראן"ברהיטבדוץ

ולא.י]בתראידאינהווטורש"ורא'ותוסי"רשכשיטתלפסוץא"רמשדעתלומרצריךכרתךועל
וגם,"]זהעלתולץיםהפוסץיםכלשהרי,מודהיהודהרביאףכלידבתיץוןן"הרלסברתתשש

,דנרצםדיןם"הרמבהביאלאלמהכ"אמעטהיינודנרצםן"הרפירושדלפי,מכללםם"הרמב

,"]יהודהכרביהלכהאיןליהסביראאלאן"כרליהמביראלאם"דהרמבלומרצריךכרתךעלאלא

יחידאים"דרמב]יכ"א,"יבגמראשםעייןידמגילהץמאפרץהמשנהבפירושמלשונוכדמשמע

שםעייןנרצםגבייהודהכרביפסץוכולם]ין"ורמביזה"ורזינף"הריוגם.הפוסץיםכלנגדהוא
משוםאלא,מטעמייהוולאו,ן"ורם"הרמבלסברתלחושישהסכיןהשחזתשגבייןאלא.היטב
כיבויגביין'בבפרץן"הרמבופירש.("יש"הראשכתבכמוולא)כןמורהייף"הרילשוןדפשט

בשאלהדאפשרסכיןהשתזתביןהמכשיריןביןלחלץ"תת"ורף"הרישדעת(תשםן"הרכתבוכן)
להתמירמשנהומגידן"ורן"ורמבה"ורזם"ורמבף"ורית"רשדעתוכיון.מכשיריןלשאר ]במשתזתת

ויוץ,ם"הרמבלשוןשהעתיץ,ע"השועלכלוםהגיהולאלדבריהםא"רמתשש,
:בפניםש"וכמ,ן"הרמבשכתבכמוהואהאיסור

אתריילקינטייםם.ינ.צ
נפשאוכלאלאלשבתט"יוביןאין)המשנהל .(בלבד
אוכלמכשיויגסביניהסישיהודהשלרבי)ב,זלא ישהללשלבית,שםהמשמותובפירוש.(נפש

נפשאוכלמכשירימזכירואינו,חילוקיםעודביניהם קיידלא)

.(יהודהכרביל" ם"הומבכ"א,ן"כהרסוברלאם"שהרמבמיוןלל

ן"והר(יהודהכרביל"קייללאלהא)יחידאי ,(אוסריהודהרכיגםכלישבתיקוןלהא)יחידאי

,וגרימתה"די"הבהוכיחשמשם.(ב-אטוי)לג ,ם"כרמבבזהסובראינוף"שהרי

,ל"הנסבוהן"הרמביאשבשמו(א,סו)לד ד(א,יא)במלחמותלה

אלאאסושלא)ועודה" ,(כדלקמן,בסכין

לאסור,ב"טע"לשוהסכיםא"שהומזהוצאיאלאלו ,'כושגבי,הסכיןהשחזת

,לאבמשחזתאבל:(ב"וע,טו)לז פלת

שאיןוהיינו,ל"הנף"הרידברישפירש)י'סיע" הלכהולעניןה"די"בבוכמבואר,(כןלהורות

,(מדינאשאסורמוויןף"הרישוברי) ,שםמלחמותלט

,(שסן"הרמבדברישהביא)כיה"ד(ב,יא)מ כלשוןשכתב)ב-א,כחמא

כןופירש,שםר"הרי .(בדבריושםן"הרמב
שאפשר,ן"ורמבף"וויח"ר(א:טעמים'מגמב כמב(ב.בשאלה

כרביל"קיידלא,מ"ומק" .יהודהרבימודהכלישבתיקון,ן"ורה"רז(ג.יהודה

,בק"סטו כמוואסור,הרבהלימיםנעשהכלישתיקוןטז

,הרכהלימיםהנעשהנפשאוכלבמלאכות בעלבטס,אמוה"ח(כ,טו)שםבדצןכמבואויז

.(א"מע,טו)שםהמאור המלטעםהיינוית
כרכיל"קיידלא-י"ובמ" תצה'סילעיל)לדידןאפילון"הרולטעם,יהודה

,יהודהכרביל"דקי(ד"ס דב,כחיט

לעשותוכשאמשרשדוקא)הלכהה" שפוחה"וו,סכיןאחוה"וח,(אסוריוםמבעוד

.(מותושבנשבו)שנוצף וסכיןשפודכמוהואתנורשגויפת)גריפתה"דשסכ

.(כליתיקוןמטעםשנאסר פכא

תיקוןבלאלצלותכשאפשרשדוקא)יג'סיג" .(אסור

,ב,כחגמראכב ,שב'ותוסגמראבג

,י,סיג"מכד ,אסעיףכה

,כלוםשםהגיהשלא,ב"סבו .ם"הרמבלגביבתראיש"ורא,שהתוםבז
ן"הרמביאשבשמו,(א"מע,טו)ה"הרזמלבדכת דק"סא"קותצה'סילעילגם.וראה,זו.סברה

דלא,הק"סוסוף,(דלאוזהוה"ודלמיוהנהה"ד) קיי

,ה"ורזן"כרבזהל" ,ב"סקא"קותקי,סילקמןוראהכס



צטתקטמזביוםהלכות

למצואלואפשרשאיבעניןהואאםאפילולפיכךמן"יולצורךמחבירומכיןלשאוללו
:(עניןבכלבמשחותכדרכההמכיןהשחותואמרובכךלחלקחכמיםרצולאאחרתמכין

גביעלאועץגביעלאו]אחרתןמכיןגביעלכגון"שינויןי"עלחדדההתירואבלה
יעשהשלאובלבדמיי"יומערבלחדדהלואפשרהיהאפילוינחרסגביעלאואבן

אףלעצמוויתירה~בדברלהקלממנוילמדשלאה~היתריודעשאינואדםבפניכן
להעביראלאשאינולזמראפשראלאלחדדהמחכויןשהואניכראיןכןאםאלאבמשחות
הלכהלשאולהבאלאדםה~היתרמוריןשאיןלומרצריךואין,ןמותרשהוא"ןשמנוניתה
לעשותמותרמעצמואדםכלאלא"1מ"יומערבלחדדהאפשרהיהלאאפילו1ןלמעשה

:כן

חבירתהגביעללהשיאהמותרשמנוניתהלהעביראלאלחדדהמתכויןאינואםאבלן

עלשמנוניתהלהעביראבליןלרביםכןובוריןחרםגביעלאוואבןעץגביעלאו

:כןלעשותמותרעצמולביןבינואדםכלאלאכןתמוריןאיןמשחותגבי

דכיון"הדחקתידיעלבהלחתוךיכולכשעדייןאלאשינויי"עלחדדההתירולאז
איאםאבל]תת~במשחיחדדנהשמאחוששיןאיןלפיכךלהמועילשינויי"עשחידוד

י"עהירודלהמועילשאיןדכיוןשינויי"עאפילולחדדהאמורכללבהלחתוךאפשר

:כדרכהתתנ~במשחויחדדנהילךשמאשינויי"עלחדדהלונתיראםלחושיששינוי

-צוק11תפירהשהריתילתפרםמותרמ"ביווביציםבבשראותםשממלאיםעיפותח
וישימנו(מדאייותרארוךיהיהשלא)]למדתוהחוסשיתקןובלבד"היאתנפשאוכל
נתנולאואםלקצרוכדימ"ביוהחומאתלחתוךיצמרךשלאכדי"מ"יומערבבמחם
ולאמדאייותרארוךהחומיהיהשמא"מת"ביובמחמליחנואמורמ"יומערבבמחמ
התפירהלושהתירופ"ואעמובביוםכלימתקןונמצאלקצרוכדיויחתכנובולתפוריוכל
לעשותהיווהיהנפשאוכלממכשירישהואלפיכליתיקוןמלאכתלוהתירולא

שהיאלפיהתפירהלאחרבעוףתלויהנשארהחומלחתוךמותראבליחמתןמערב
])לשרפואלא")לחתכושלאנהגומקוםמכל.)מ"יומערבלעשותהאפשרשאימלאכה

כמוהחומבשריפת(העוףגוףפירוש)כלימתקןהואכןשכמואחדשהכלפ"אע
:ג]בחתיכתו

כקה"ר(ב,א')ן"ר.יעידה"ר(א,א')במלהמיתן"רמבל ינתבא

-

,א"בקו "רשגםוראה,שםן"ורן"רמבלא

אבלה"רא,כח' .אה'מש

,ה"מקא"מ,שםמשנהלב הרועלהמלעל)ב,כחגמראלג

ע"שו.שםם"רמב.(חים' .שם

.שםם"הרמבבדעת,נפגמהה"ד'"בלד ,שםגמראלה

.י"מקא"מ/.הםמטיח"ב.ט'"מנ"פש"ש' .ו"םיכדלקמן,שםגמראלו

.שםע"שו,שםם"רמב,שםגמראלז וראה.שםמ"מ.שםם"הרמבבדעת,שם."בלח

א"קי ,ב"מק

.במיפושםמ"כמגםיראה,ג"מקז"ת,שםש"ש'לט .שםא"מ.שםש"ישמ

,שםע"שי,שםם"רמב.ב,מחגמראעא ,ב"מלבישחב

,שםע"שי,שםם"רמבסג םא"חא"הרשבת"שועד

ר"נב"חריחם.רבני,תקעו" ,מ"מט"ו'הלם'חיארחות,ד"הראבבשם,(ב,לב)

,ג"מע"שו,(א,ה')נח'סיכלבו ,ג"מלבוש,שםא"דשבנוה

,שםלבושנוו רבנולפירוש,ה"הר"פירושלמינט

ארחית.שםריחם' .שםע"שו,שםבול%חים

,ה"מקא"מנוח היםוארחיתיזהםרבנוחט
,ד"הראבשם.ב,שםובלבי מ

-

,דק"מ ,אק"ממשה.דרכנ

.שםע"שי.שםיכלתיחייםוארהיתירוחםרבנוגא רם,שםמשהדרכינב

,ג"מ"" םלקמן.יראה.ט"מקא"מגג

מ"מ,מקידא"קוד'תק" _ם'וצענ



תקםמזביוםהלכותק

מותרוכןבושנצלובשפודהקשוריםזעופותגדייםאגדמ"ביולשרוףאולפתירמיתרמ
ש"כמ]לחתכםמותרבשבתואפילוקורעמשוםבזהואיןי)תפירתםחומילחתוך

:המעםשםשק"ד".שמן.נמ

כלימתקןשהואמפנימ"ביו"~ללבנואו"להגעילואמורליבוןאוהגעלההצריךכליי
היהאםמקוםמכלנפשאוכללצורךביוםבולהשתמשרוצהאםואפילון~מ"ביו
שאפשרמכשיריןכדיןמ"ביולהכשירואמורןששכחאלאמ"יומערבלהכשירואפשר

"ביומןלהכשירומותרמ"יומערבלהכשירואפשרהיהלאואםכ"יומערבלעשותם
:נ"מ"יומערבלעשותםאפשרשאימכשיריםכדין]כןןמוריןשאיןאלא

מאכלביוםבולאפותכדיגבינהשלמאכלבושאפוברזלכלימ"ביוללבןמיתריא
אלאכלישמתקןניכרשאינולפי"מן"יומערבללבנואפשרשהיהפ"אעבשרתשל

בשרןשלהמאכלבויתןהאשמןשיעבירנושמידובלבד,ןבולאפותכדימחממוהוא

היהלאהראשוןליבוןהריכ"אבולאפותכדישניתילבנוכ"ואחהכלייצמנןאםאבל
:ן"מ"ביוכלילתקןכדיהבערהעשהונמצא""להכשירורק

שיהאעדהיסבללבנוצריךשאיןדכיוןלחלבמבשראולבשרמחלבכשמלבןזהיכל:יב
"לא"קכבמיד"וביולתצא'בסיש"כמקלבליבוןלודיאלאממנונתרםנצוצות

ברלכלימ"ביוללבןאמוראבלבולאפותכדימחממוהואאלא]כלילשמתקןניכראינו

שלמאכללאפותרוצהאפילומלי"יומערבללבנואפשרהיהאםמאימורלנהבלוע
הריהימנונתזיםנצוצותשיהיועדללבנושצריךדכיוןהאשמןשיעבירנומיד"היתרי
:,למ"ביוכליולתקןלהכשירושמחכויןניכר

חומראמחמתאלאצריךאינואםאבלליבוןאוהגעלהצריךהדיןשמןבכליזהיכליג
מותרמ"ביובוולצלותלחזורורוצהמלוחשאינובשרבושצלושפודכגוןבעלמא

%כצריךאינןהדיןשמןדכיון"מל"יומערבללבנואפשרשהיהפ"אעטתחלהללבנו
:]כלוםמתקןאינוהרילןהגעלהולאליבון

נוקביןאיןכך"דן"שי"בםשנתבארממעםבשבתבחביתחדשנקבנוקביןשאיןכשםיך

.תרמה'סיאגור.תמצארמזמרדכי,פז"םהלקם'שבלור

.ר"פע"שי .שםיאמרמרדכיגה

.יצעתםמ"מיראה,ז"ממסיףנד מק"ממרגהתוו

א"פטונעת'מולהית.(קמרו,)קצר" עמרדכי,האית

-

.ה"סא"רמ.תתשרמז .ה"סע"שו.שם'כ-ימהטונעת.מוהגהותק"ממרגהתות

,ה"םמיףלבושוט לע.בק"סתקשמרא"מראהסו

.א"מל' ב"באשריהנהית,שמהמיש'ו'הלזרועאירראהשיא

,א".מקא"מ,בק"ממשה'דרמ.נ'"מ ,שםק"ממרגהתסב

.ב.מל'כרלעסו "הרבשם,(א,כה)עהת"לג"ממסיד

ק"ממ,בתששה' סיטוניותהגהות,תרפארבץמרדכי.(קמגזך)-קצ"מ

,ה"םע"שו,האיתא"פ ממשהדרשמה
.מקראא"מ,בק" .שםמצינעתיהגהיתומרדכיק"וממג"ממתיו

,שםטוניית.מהגהות,(קמרל)שםק'~םהגהתפיז תתםרמזז"ע.מרדכ

.שםע"שו,~

.שםץ'ועשםבעה'כ-מהמח וצמ"מראהמט

_כים' ג".ום,(קלליביןל'מועהגעלהשמועלתשבמקום)י"מע הבלרעה)

במקיםרגעלהמועלתבנמהחמץ1'לשאף.,' מועלתהרעיתלכלבחלבבשר1,לענ,שםיבהגהה,לטון

,ג"וש,(רגעלה לוהגיגלאמשיערזהמימןעא

.ר"משםא"רמוראה,נו'

א"מ.ה"םלבוש.שםטונית'מוהגהותק"ממהגהתעב .שם

.ה"םע"שי.שםמידעניותוהגהותק"ממהגהתעג אשרהגהות,שםזרועאורעד

.שםא"מ.שם' ,ה"םמיףע"שיעה

,וציוניםמ"מ,'"םלללראהעד ,ה"םא"רמ.מפראגא"הרבשםבק"םמשה.דרכעז

,ב"מקיא"מעת '.םבירידכמבוארעט
ז"ת.שםא"ורמע"שוראה.ד"חעי .בגק"םשםך"ש,יק"םשם

.שםא"מ..שםמפראגהפאפ .גף.מעפא



קאתקטמזביוםהלכות

לנקבהאפשרהיהלאאם.נ]מ"יומערבלנקבהאפשרשהריאכילהלצורראפילו]ביוש

מערבלעשותןאפשרשאימכשיריןכדיןכןמוריןואיןי]מ"ביולנקבהמותרמ"יומערב

כמודינןן]מ"ביוחדשכלילהסבילוכן1מ"ביוולשפשפןושתיהאכילהכלילהדיחסו
להסבילומותרמ"יומערבלהסבילואפשרהיהלאואם"]ג"שכבמימןש"וכמבשבת

מערבלעשותןאפשרשאימכשיריםכדין"כןןמוריןאיןאבלהכלןלדברין]מ"ביו
:]ימ"יו

מותרפירותגביעלהמונחיםאבניםכגוןיואכילהלצורךמוקצהלמלמלמיתרמוז
חמורהמוקצהמלמוליהאלאמובאביוםהפירותלאכולכדיהאבניםלמלמל

."יאכילהלצורךשהותרהגמורהמלאכהמעשיית
שהיאפיעלאףמזביוםשאכילתלפי,מובןביוםלאכלםאמורהמוקציןאוכליןאבל
-לצוקהותרומלאכותשכלפיעלואףיןדבריהםשלאיסוראפילודוחהאינהמצוה
אמורכךהמוקצהאתלאכולשאמורוכשםהותרולאאמורותמאכלותאבלמ"יואכילת

המוקציםבעציםאובאבניםהקדרהאתלסמוךכגוןאכילהלצורךאפלו"בוןלהשתמש
שלשתשמישןלפיכאכילהאמורההיאבמוקצהשמשתמשבמהנהנהשהואשההנאה

ומשקיןלאוכליןואבניםעציםביןחכמיםחלקוולאיןאכילתםהיא11ואבניםעצים
.מוקצהשהואדברבכללהשתמשואמרוהמוקצים

בהלממוךהאבןאתשממלמלכגוןהמוקצהבגוףמעשהכשעושהאמוריםדבריםבמה
כיוןמקוםמכלממקומםמ1י1םשאינופיעלאףהמוקציםבעציםשממקאוהקדירה
להשתמשמותראבל,המוקצהבגוףמעשהעושההריאותםומבעיראשתחתיהםשנותן

המדורהכנגדלהתרמםכגון",המוקצהבגוףמעשהשום("עושהכשאינובמוקצה

אחריןקינמרם

איתעלמאוכוליל"ונ,ז"דשבתב"פבחידושיוא"הרשבבהדיאכתביו'כן.'כומעשהשום(ג)

דולדממילאג"אעדמישפירדעולאלהוליתאיאבל,'כודעולאלהו

-

שברונעשהוהולך

פ"אעבידיםבולהשתמשאולאכלואולטלטלאלאאסרושלא,לאורוומשתמשממנוונהנהכלי
בםאפילוהמטהכרעיבולסמוךאוהדללהכגוןמזיזושאינו

-

שפירמאליההבאהויוומואבל,ומו

שלא'כד,לצל.מהמה,מיגעהטלטילשהתירו)י"וםץ'ם,י"מע"שי,א"מבגכללהראששייתפב שנגמשמחת,שםש"הראת"שופג

,(מ"ו' ה"דשם'תוס.רא'זר"אה"דשם."רש,ב,לאגמראצד,ג".מקא"מפד

,מקטיוא"מ,אמר,ב"מכדלעלפה לעיראה,ז"םא"רמפו
,שם."רש.ראהצח.כ"מחק'סיל' ,,תצ"מוכדיזל,שםא"מצו.1"םע"ש,"הםסוףי"בפז

ו"םפח

-

.ה"מקא"קיתצח'.םלעילראהצו.(ם'כללת'טב)סיח,(כיםהדחת) מפט

.שםא"מ.מומכיןן.אגמראה"ד",לנא'מהרעוצח,מקילא" מל.לעראהצ

,שםא"מהרשצט.(במוסגר)שםשבג" "ם,א"מיתקא"ם.ר".םמוףשחמילעלגםראהק,שםא"מצא
םא"קיתקז,ב"םכדלללצב

~

ן.לענ)ה"סתמי'סיללליראה,דק"מו תיםצג

,(המץפת'שר,כחגםיראה.צחק'ר"הרמשם,אמרה"דא,ח' ,שםא"מקארכהן'רוב'ע'מדדכ.אמרה"דב,לא,גריפתה"דב

תצט"נ.הק"בא"קותצחמיילעיליראה,ז"םא"רמ,תפת

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

ה"דב,כסמד,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותמג



תקי-תקטטוביוםהלכותקב

מקוםמכלמהמוקצהנהנהשהואפ"ואע]"לאורןלהשתמשאומוקצהמעציהנעשית
לאממנהבהנאתוהמוקצהבגוףמעשהשוםעושהשאינומאליהלובאשההנאהכיון
:ג,ח"ש'נמישנתפארכמוביטנתאשלוכךעלם.חכמגורו

י"עמותריםמהםואיזוטובביוםלעשותהאסוריםהנריםכמה'רנק
:סעיפיםא"כובושינוי

שהיהפ"אעהשבולתנמןהורעשטולכדי]בידיותבואהשל"שבליםלמלילמיתרא
כדיבידיו"קטניותשלהשרביטיםלפרךמותרוכןירטימערבלמלוללואפשר
מפרקשהואפ"ואעבידיו,מתוכםויוציאםבשרביטחיבורםממקוםהזרעוניםשיתלשו

הזרעוניםמפרקשהיהאולכךןהמיוחדכליי"עבשבתכןעושההיהאילו.מגידולודבר
-לצוקהדישהשאיסורכיוןט"ביומקוםמכלדשמשוםחייבהיה"חיבורםממקוםבידיו
רישבשבתבהשכיוצאגמורהדישהעלאלאגזרולאןמופריםמדבריאלאאינואכילה
.'הטאת
עלחולקיןויש

~
דהיינושינויי"עאלאולפרךלמלולהתירולאט"ביודאףואומרים"יה

אחריןקינמרם

כללמזיזושאינובמץומואפילוהמטהכרעיבולסמוךדאסורשכתבמהמץומומכל.ל"עכדמי לא
פסץוכן.ןתן"הרמבבשם"דשבתתו"טפרץבסוףן"הרשכתבכמואלא,בהאכוותיהל"ץיי
מטלטליןאיןתןרביצהץמאבפרץמשמעוכן."תא"מץ"סשםא"ובמנתיח"ש'בסימשהבדרכי
צריכיםכרחךיעל.בהלסמוךדמישפירמטלטלהאינוראםמשמע,המטהכרעיבהלסמוךאותה
בגוףמעשהשוםעושהשאינו,המטהכרעיבהלסמוךאוהאבןגביעלישיבהביןלחלץאנו

כלישברשנעשההפתילההדלץתובין,המוץצהגביעלןולאהמוץצהבגוףמשתמשואינוהאבן
דכשמדליץמשום,(]ור"יץ"סד"רמ'סיא"המנהעתיץוכן)לאיסורבהדיא"ובגמראדמפורש

:נגהמוקצהבגוףמשתמשזהוהרי,האורבהשמאחייהפתילהבגוףמעשהעושה

שהנאה)רק"סשםא"קויראה,ד"םתקזמיל.כדלעקנ קלה.שמאמגוירתבמיקצהאףמותרתמאליההבאה

י"שעבמוקצהיאף,לתחוםמחיץנכרי'"עכשהובא,תלוש.י ,ג"'םתקאמייו.(לעטמשבתהכנה

'מאיר,ב-אהוותרצידתורהקולוראה.ב"ומנד".םקג .דףאש

.לך.ואמי

ונקיסייכגן תיר,ב,ב.בעהרבאא
.א"פע"ושי ,מקיאז"מ.לית'מלה"רשםי"משב

.(אק"מא"קי)מותרי'מאלינופלי'ד.בכשמיללשדוקאג

לעם)ט"סשיםמילעילגםראה~

.(משבתתא'רי~מרא,

,מהיה"דשם'"רשד ,שםוסייעטית.שםגמראה

מ,א"םלבהו,שםרשיי1

-

שגםא"מקא"קייראה.שם .התלאבזה
.י'מאלנופלכשלהרגזאלארי ,שםל.כדלעז

כשמפוקאף(ש-התולרהמפרקמשום)ב'חישאזח וכמבואר,שםכדלעיל,בול

צמחושי-יבחרכאץא"בקי ,ג"מעעגצדק

,מ"מתצהגיבמלעילט
'הבכדעהמוברשהואאלא)ן'~מוה"רשם'"רשי צרדאין.שבעט,'האידעה,נף'שך'צרמ"ו'שבולקמן

.(אק"םא"קות"ברשמטים,ם'הפומקריברעתרפא,'שיני בשם(א"מע,ו)ן"ר.מוללכעדה"דב,יגוחימי'"רשיא

ש.ינשםא"סקא'~.(א,נא)שבתה"רז,ס'אחר מהמ

,שםרלעיל'הברעהא'שה,אק"םא"קייראה,ן'ר' .תליאבהאוהא,'נו'בשלי'אפלמלולאמורשבשבת

אחרוןלקונטרסציונים
,ב,גמטא"קותקזסרלעילגםוראה.עשהה"ד(ב,מז)מה סהלויבןשאולחרושיראהנ.כתבה"דןק"ס

,(אלא:ל"אוצ)מו" .נ,כחשבתנאעללירדמותרשלכן)א,קבבשבתבחידושיומו
.ו"מטשםללילג"וכנם,(מוקציםמעציםבשבתנכרישעשריוכבש ס.לעילגםראהנג.חאותמז

שמעעתאאסוקי,שםא"קותקז" .מהי"מוסהלויבןשאולחדושי.כ,דביצההמוקצהעללישבשמותר)כ"סנשםולעילמת
,(מטלטלוכשאינו


