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י-" יוהן,שועוםג,י_,ק~י

ולאהאוכלמתוךפסולתאפילוכרתכולברורנחהתירואכילהלצורךבהםמקוםמכל
תבואהבברירתאלאאכילהלצורךאףמנן"ביוהאמורותממלאכותהיארהברירהאמרו

אחריןקינמרם

אפשרכשאיאפילוביוםלבוץטניותברירתלאסורו"הטשכוונתלומרדאפשרממנינעלםולא

אסרולכןט"יומערבלברוראפשרהרובשעללפי,'הא.טעמים'במתמתט"יומערבלברורלו
בעניןעושהכ"אאלא,ט"יומערבלעשותהלואפשרשאיפעםיץרהאםאפילו)לגמריזומלאכה
המגידכתבגוונאוכהאי,(ז"הטעמושהסכיםא"הרשבשכתבכמוחטאתחיובבואיןשבשבת
אפשרהיהשלאהעושהאתרכללהולכיםאנושאין,'הב.ש"עם"הרמבלשיטתתןא"פרישמשנה

לעשותהאסורט"יומערבלהעשותלהאפשרעצמהשהמלאכהכיוןאלא,ט"יומערבלעשותלו
מערבכללידעשלאפ"אעשאוסרהן"להרמכשיריןלעניןוכמו,י'בשבתמילהלעניןכמו,ט"ביו

כיוןאבל.ש"עהתנורגריפתגביתןז"תץ'סייוסףבביתש"כמ,ט"ביוזולמלאכהשיצטרךט"יו
חרדלשלבמסננתשהרי,להפךבהדיאמבוארא"ובמנ,ןו"בטבהדיאמבואריםאינןאלושסברות

אלמא,ט"יומערבלסנןלואפשרהיהלאאםהתיר]וא"והמנלאיסורבפירוש"ובגמראשהוזכר
רובעצמוהעושהוגםט"יומערבלעשותהאפשרבעצמהזושמלאכהכיוןליהמביראדלא

זההעושהבתראזלינןאלא,ט"ביולעשותהאסוריראט"יומערבלעשותהלואפשרהפעמים
מאואונסמתמתט"יומערבלעשותהשהותלוהיהלאואם,זובשעהזובמלאכהעצמו

-

מת

כמו,(וןדאורייתאאיסוראבהםשיש)נפשאוכלמכשיריהואאפילוט"ביולעשותהמותרתטרדא

כמויון"אשרוהגהות"אן"רמדעתוכן.דוי"וסץי"ד"וסץ"בן"סץט"תץ'בסיא"המנשכתב
.""ב"עב"לודףןב"עת"כדףי"רשדעתהואוכן.א"יץ"בסא"המגשכתב

דעתךסלץאואי,ט"ביושנרצדושפודט"ביושנפגמהסכיןלתץןדשרינן]"בגמראמוכתוהכי
בכילאיאפילוויוצדדתולאדמכשיריהמילהגביכמו,למיסרליההויעצמהמלאכהבתרדאזלינן
""א"ורשב7"ל"רזשהסכימוהמילהץודםכמניןנתפזרוגביכדמוכח,נ"בשבתאיזמלשנפגםגוונא

,שבתדתוגוונאכהאימכשיריןדאפילודעתךסלץאואי,שבתדתידלאן"האחרוניםומץצת
תילולמתמתהןי"סכנהמתמתהןזולתםלמולאפשרשאיכיוןממכשיריןממניןגרעידלאפשיטא שבתן

,ן"מכשיריזנץראדסמניןבהדיאמשמע'וסעיףר"רס'סיד"ביועיין.וסיעתוא"להרשב"

.נ.ים,ר.םתקן"פכרעילנט.שםא.מ.שםמ.מנח
אוריןלקינטורםם.ינ.צ

.א"סשםוכדלעיל,שנעקבפשפודנח ,ג"משםוכמלעיל,ארוןבשפודפ

,ו"מטשםוכדלעיל,כליםבטבילתמ סמשהבורכינח

,(הגעלהלענין)באותתקם" ,י"משסוכדלעיל

שמה"סט"יו'הלזרועבאורה"וכ.יב"סב"פנט ,כולקמק)שנו,וסי

גריפתלענין)ואחדה"וך(סכיןלענין)הלכהה"דס סלעילגםוראה.(תנור

,הק"סא"קותצה" .מתקניךואיןה"ד)א,לד:ל"אוצמא
דיןומילא,ט"ביונפגמהלעניןמ"שעכ)ב,כחסב נפשאוכלמכשירילריןבשבתמילהמכשירי

,ידעלאאואנוסלעניןגםה"שכמסתברב"וא,ט"ביו כרשאלאוסיעתון"כרל"קיידלא

.(וסיעתוי" סכדלעילסג

,ז"סשלא" .(א,גג)שבתסד
,הלכהה"דכ,קלךשםטה סד"יוח"ופלפושסו

,וק"סשםך"שראה,רמו" ,א"סוסשםכדלעילסו

,הסכנהמפנישפתחילוליתירוהמילהשאחרטת .שםוכדלעיל
,ז"וס.א"סשםכדלעילסט

יפיסיומןשבניפירותתלישתלענין)ח-ההלכהמו סלעילוראה.יותר

אלושבמלאכותט"סתצה" .(ט"יומערפלעשותםאפשרהיהלאאפילואוסרים
היהלאאסאפילושפתדוחיםמכשריהשאילמי סעושלא'סינילעיל,שבתמעובלהניסנפשו

,נ"ש ד(ב,סו)מת

רישא"קותצה,סילעילוראה)דרשה" היהד"ועו.(פזהכוותיהל"קיידלאהלק"ס

נפשאוכלמלאכתלעניןגםז"העלדעתלומראפשר .(בורר)
.גרסינןה"דמט משא)שמדבריונ

לא(ט"יומערבשאפשרבבוררכ" רקאובבורדתמידה"שכהכוונהאס,נתברר

.אפשרכשהיה ,קלדשפתנא

~1. .ז"סוסבפניםוכדלקמן.ה"סקנב רשלדעתנג

איןה"סוח"ופ,הלכהה"דב,כחי" התירולא,עליוחלקוק"סא"במ.אבל)מסננין

ק"סא"ז,תצה"סלעילונתבאר.בשינויאלאבזה .(ה

תצה"סוכדלעיל,ט"יומערבלעשותןאפשראםנד



תקימזביוםתלכותקו

קמניותמיניאבלהמעםשםעייןןה"תצ'בסיש"וכמביתרהרבהאותהלבור-שרק
:"1כרתכולברורמותרביוםבומהםלושצריךמהאלאאותןלבורררךשאין

אחריןקינמרם

לפיהיינושבתדותיןשאינןמילהומכשירי.ש"ע'וץ"סך"וש"יל"ובןל"ברשםמשמעוכן
עצמהמלאכהבתרדאזלינןכיוןאלמא,]ל['ב]בסעיףשםכמבוארשבתמערבלעשותןשאפשר

עצמהמלאכהבתראזלינןדלאמכללט"ביוכשנפגםדשרינןט"וביו.אסורלנגוונאבכהאיאפילו
דלא.ט"ביולעשותלומותרט"יומערבלעשותהלואפשרהיהלאואם,אותההעושהבתראלא
שכןשםוכתב,ג"י'סיסוףר"בפל"רשכתבוכן.1א"ומנא"ורמזרועואורי"כרשאלא,"כר

ת"כבדף'התוסשכתבומהדלפידאף.לןמשנהומגידחוטור"ש"וראלןם"ורמב"לף"הרידעת
מפרשיםשאיןמשמעדבריהםמסתימתמץוםמכל,ש"וראף"מריראיהאיןגריפתיה"דב"ע

איןמץוםמכל,"1צדיןאיןבפרץשכתבומהעלשסמכולומרישכ"שאעפואף.'התוסכפירוש

,ם"ברמבמשמעוכן.]וטוריזרועואורי"כרשלפסולשהסכימול"זהאחרוניםרובמדברילזוז
שפסץאזיללשיטתיהם"דהרמבלומרדיש,גמורהראיהזושאיןאף,1נמשנההמגידשכתבכמו

.במכשירין1יי"כר
,ט"ביולברוראסורט"יומערבלברורלודאפשרהיבא"1א"דלרמלעילש"מלפילהץשותואין

ויברורחייםאוכלםאםאכילהזמןעדשימתיןדהיינו,ט"יותילולבלאאפשראםעצמוט"ביוכ"א
במהט"יולתללביוםלבולברורלונתירלמה,מותרבשבתשאפילובעניןהפסולתמתוךאוכל

ן"הרשכתבכמוט"ביולגמריהותרהנפשאוכלמלאכתדודאי,מידיץשהלא.זולתושאפשר

מצוהכךכלאינההאכילהשהרי,נפשאוכלמלאכתאצלדחויט"יואומריםואין,ש"עב1ן"בפ

ב"וא"1אכילהלצורךלגמריהותרהט"יוכרתךעלאלא,1יט"דיותעשהולאעשהשחדתהגדולה
אלא.בציבורשהותרהטומאהלענין'דיומאמא,בפרץכדאמרינן,1ןאהתיראכללמהדריגןלא

שהואט"ליוהמלאכותכליניחשלאכדי,סופריםמדבריאסוריו'מערבלעשותהאפשרדאם

פרץברישם"הרמבשכתבוכמו,ט"יומשמתתובטלבמלאכתועוסץהיוםכלונמצאבטליום

הנרלכבותמותרנ'מכשיריןדשרידלמאן]'בגמראמדאמרינן,זולסבראראיהוץצת."'ץמא

"םלעייאה,.ן.הימבבשם,נ.יפבצת,נקשטהיא.ב,ר'בעהשמעתתא'אפייאה,.םפרףי .נ.ש,,א.פקא.,ק,חק
אקריןלקינטורםמ.ינ.צ

,כןואינוה"ד(א,גג)ע ,שוחקיןאיןה"דרמו,סייוםעא

,1"סשלא,סיולעילעם ,ט"יומערבלעשותהאפשוכשאיעג

,הק"סתצה'סילעילהוכיח.וכן,לעילשצויינועד כרולא,כוותייהול"דקיי

.וסיעתון" כשאי,התנורבגריפתבסתםשהתיר,(א,יה)עה

,גורפוכן.אםאלאלאפותאפשו

.ח'סיו"בעז סיעת

.תקז' ביןחילקולאשהתירם"הרמבמלשוןשדייק)שםעט

שכללי"הרשודייק.(ט"יובערבלנפלט"ביונפל ידעולאט"יוקודםכשנמלגסכי,חילקולאאלו

,(ן"כהוולא)מותר שלאועמראכניסבוישועוייןחדשבתנורדמיינימ

,הק"סשםא"וקוד"סתצה'סילעילראה)פינו ש"ראוראה.,ט"יובערבאנוסהיהאפילואסורשבזה

שהואהטיחטלטולאיסורלעניןומייוישמירששם .(מוקצה

מכשיריןשרק,יא'סינ"פש"ווא,(ב,סו)ף"ויפא שא

ט"ביולעשותןמותרט"יומערבלעשותןא" .(ט"ביושנפלודהיינו)יהודהלרבי

.דניסאנוובהם,ש"הראמדבריהביאהטורפב ביונפלכיןמחלקס"הרמבשאיןפג

נמללביןט" .ט"יומערב

שהוכיח)ב"סקא"קותקט,סילעילראהפד שאסר)כרבנן.;ל"ואוצ,(כרכנןמוסקס"שהרמב

באיסוררקוסייריאפשר,שהתירווכאן,מכשירין .(טלטול
,לאלתראינואפילו,ביוםלבולברורשהתיר,ב"מפה סוד(ב,ט)פו

דומהאינוזהשמטעם)ומיראה" ,הלתרהולאדחויהשהיאבשבתנפשלפקוח

וראה)נמשאוכללענין,(ג"וש,ג"מישכח'סיכדלעיל .(נמשאוכלמנשירילעניןבסמוךלקמן
ב,לגובחים.האיה"דב,קלבשבת'תוסיאהפז תצח,סילעיל.לעניןה"ד

.ה"סקא"קי התירהשהתורה)ג-ב'סעיתצה,סילעילגםראהפת

.ג"מקא"קולקמן.(לגמריהותרוכר חצביארןראהפט

,79'עתשמגב"העו,סו"סא" ,ב,וצ

.ז"סתצה"סוכדלעיל,ההלכהצא צב

.(מכשיריןלענין)א.כבי "סולקמן,ס"וסא"סתקם"סלעילראה,ולדידןצג

לשאולכשיכולמכשיריןשאסרו)ס"סתקיע .(מלאכהבלאמחברו



קזתקימזביוםהלכות

האוכלבברירתמורריותרשיש]1הפסולתעלמרובהכשהאוכלאמוריםדבריםבמהד

לברוראותוהצריכות())לפיכר)האוכלימתורהפמולתמבברירתהפמולתמתור
אתלברורצריךהאוכלעלמרונההפסולתאםאבלט"1'ננטורהלמעט.כדהפסילת
עלמרובההאוכלאםאפילווכן,ןבמוררלמעםכדי"ןהפמולתאתולהנידהאוכל

הואשהפסולתכגוןהאוכלןמברירתהפמולתבברירתמורריותרשישאלאהפמולת
למעמכדיהפמולתולהנידהאוכללברורצריךיןבידואותוליקרמוררוישמאוד"1דק

מברירתהאוכלבברירתמורריותרשישפ"אעהאוכלעלמרובההפמולתאםוכןבמורר
כיוןהפמולתאתולהניחהאוכלאתלברורך.צרמאדדקהיאשהאיכלכגיןהפמילת
לכמותשוההואהאוכלכמותאםאבלהאוכלתכמותעלמרובההפמולתשכמות
.מתךהפמולתאתלברורצריךהפמולתמברירתהאוכלבברירתמורריותרוישהפמולת
הרשותנמיררתןבכמותןשויןשניהםוהפסולתהאוכלואםבמוררלמעמכדיהאוכל
:"תשירצהאיוולברורבידו

וכלין
~

מערבלברורלואפשרהיהאםאבלמ"יומערבלברורלואפשרהיהכשלאה
עלמרובהשהאוכלפ"אעבידואפילוהאוכל.מתךפסולת,לברורתאמורמ"יו

הפמולתמתוךאוכלואפילוהפמולתמבברירתהאוכלבברירתמורריותרוישהפמולת
לפישבתלענין)מת"שיבמימןש"כמלאלתרלאכולצריךשהואמהאלאלברורלואין

ולאהפסדבכךיהיהולאמ"יומערבלעשותהלואפשרשהיהנפשאוכלמלאכתשכל
:התי"תצבמימןשנתבארממעםמובביוםלעשותהאמורמעםכמרון

שיצוףכדיבמיםהקמניותלהנידאמורמ"יומערבלברוראפשרהיהלאאםואפילון
בנפהלנפותןשאמורלזמרצריךואין"תלסמההעפרוריתשירדכדיאולמעלההפמולת

:~תלמעלהשביארנוממעם,תוכברה

אחריןקינמרם

עדלהמתיןלוויאפשרמעטאלאשםלאיןבנרשמןהרבהישביןחלקוולא.אחריזדברמפני
:ש"כמברורהדברמץוםמכל,"לדחותישישפ"ואע.הנרשיכבה

כ"אעפ,הפסולתםבברירתגמורהמלאכהדאיכאואף,ב"סץו"בטמשמען'כן.'כוהצריכו(ג)

והטעם,צריכהשאינהטירחאמשוםהאוכלאתלברוראסורהאוכלבברירתיותרטורחישאם

בלב

-

,שםז"ממא.ב"מע"ישומור,ב,ידיתא וכדצ,ג"מקז"ממב,ב"םולבושסירלג

"
שסההרקרהלענין)ג"מתקו"םל טלד

,ב"מקא"קוראה.(ס"מו.המותרת,א"קויראה.בק"סו" ,ז"התנ"פם"רמב.שםתא'ברילה

.גמעיףעג,שםע"שי .נ"יש,ה"סכזד,בק"םז"ת,נאותנ"פמוניות'מיהגהותלו

גמליאלכרבןהלכהראיןב,לרגמבנית"בםם"רנכמהכתישהובא,ש.דםה"דשס'"רשובפירוששםגמראלז הפומקרעתשכןתנןה"די"ב,שםע"ישומור,שאנלה"מורב,קמםשבת

.מב'.םא"פש"יש,ם' .מקרמגףא"מ,ג"מקא"מ,ב"מק,"מ,שםלברם.טור.שם'"רשלח

.שםע"שו.שםמשנהסו.שםא"מלט נטע.רב'עז"חשםאהלי,שםשבת'תיםראהע

.(קטניותן'לענה"יכ,לית.מלן.לענ).ב"םסיףנטאל'גבר' .'הל
.תמדר).ס"י

מכשאוכלשאף,א"ססוףשיט'סיכדלעילצומהל"קיילאואנןאלא.(י"ש-)מטתולשמשצד

-

ובה

בבוירתה-נמומלאכהאיבא,המסולתעל.ה"סתקיר"סכדלקמן,יהודהכרמי .המסולת,הנהמבימויהראיהצח
.ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותצו



תקימזביוםכלכותקח

שלויהסוביןשמשליךכבוררתןשנראהמפני"שלותבמסננתהתררלאתממנגיןאיןז
"~פמולתנקראיםואינןלאכלהראוייםהסוביןגםשהריממשבוררה~שאיןפ"אע
אםאגל]]מ"יומערבלמננואפשרשהריחכמיםאמרוהוכבוררשנראהון.כמקוםמכל
:מוברביוםלמננומותרמ"יומערבלמננואפשרהיהלא

מ"ניוי~נימוקתאבןאוגדלתבתוכושמכביןי"עלמתקוורגיליןמרהואהתררלח
"ממשנפשאוכלצורךה~כיבוישאיןלפי")עץשלגדלת(י)בתוכולכבותאמור

אחריןקינמרם
הותרהלאצריכהשאינהטירחאאבל,"לעיליש"כמדחויהולאט"ביוהותרהנפשאוכלדמלאכת

:מעולם

.שינויי"עלהתיריש],י"רשדלשיטת",ח"הבדבריפירש,א"המנ.כותןעץשלנחלת(ר)
שינויי"עאפילולהתיראיןן,ן"ור],ש"וראז,ן"ורמבנ,ף"רישלשיטתדכיוןהעתץתיוולא

לשיטתדאףובשגם.י,י"רשנגדבתראיאינוןן"ורש"וראן"הרמבוגם,כרביםהלכהורביםויחיד
.הטעםשםעייןשינויי"עאפילולהתירראין",ה"תצ'סיחדשהפריכתבי"רש

והדבר.',ה"בהגא"רמכתבוכן,לשבתשוהטובדיוםנראהסינוןדינידשארן,יוסףהביתכתב
,דפשיטאמילתאדוהוטובביוםמותריםשהןבשבתהמותריםדבריםלכלנתכוונושלאפשוט
"',אחדדיןאלאמצאתיולאט"שי'בסיוחפשתי.בשבתהאסוריםלדבריםנתכוונוודאיאלא

]',שםשנתבארמהדהיינו,מלבןמשוםאיסורורץבוררמשוםשאיסורוסינוןלהלכותעניןשאינו
הליבוןדהיינועצמהשהמלאכהכיוןט"ביודאסורופשיטא,מלבןמשוםבסודריםמיםלסנןדאסור

האסוריםדבריםשאראבל.ש"עסכיןהשחזתגביו',ן"הרכתבמזווגדולה.כללט"יוצורךבואין
.נן,מצריתבכפיפהוכןז',גומאיעשהשלאשינויי"עאלאמסודרלסנןשאסורדהיינו,בשבת
,ני,גמורהברירהלידייבאשלאכדיהשינויטעםדעיץר,כלללשנותצריךשאיןפשיטאט"וביו
ן',ע"השושםכתבועוד.""שבברירותהגדולהשהיאי',במשמרתשמריםלשמרמותרט"וביו

,ט"יומערבלעשותהאפשרט"ויוושהרי,מותרט"וביוופשיטא,],'כויפסיץניצוצותלירדומתחילים

מ.מ.(מלםולאה.ר)בק.םא.ק1וראה.שםא.מנו"םל'לןה.1כ.נ.םן.1ש1מור.א,קלרשבתבריתאמח 1צ.(שבתליפן)א.פכשט

.ם'ת' .1'ממת7ן'1אה"דא,קידשכת"ישנד.פקנהא"מ.נ'פק1'1.היונ.פם.ומנ.שםגמראמט

,ג"בישועמור,שםגמראנח.שםומאז"ת,במלתה"דשםי"רשנ מ.הכאה"דשם'תיםנא

"םיללמבואר,ממשנפש.אוכלצירךנו.שאביביידיןנו,שםלעיל,שםא" אשלישאמיר)ד"יםב"מתקירמילקמן,ב"שתקז.שםא"מ.תיליןה"ד_ב,ק4שם'תיםגב

,(נפשלכלבשוה

אתריןלקינטורםם.ינ.צ

.כ"סוסקא"קוצת .ט"יונימוקיראה-זה..א"קולכללותצט
.וק"סק .מסנניןאיןה"דקא

שלכגתלתשאסר)אפשרלאה"דא,קלדשכתקב התירו!שיטהולפי.(מדאתמולדאפשר.מטעםעץ

דמילאשטרוחנתבא"ומ,טרודכשהיהגםח"הב קותצהטהכדלעיל)לאנוס

לפיהתירולא,(הק"סא" ,ה"סתצהלהכמלעיל)שינויי"עאלאזושיטה

,(ט"יומערבלעשותהשאפשרנפשאוכלבמלאכת ,(א,יב)קג

,שםבמלחמותקד מנ"פקה

,בג" החרילמיתוקלגמרישאסרו,איןה"ד(א,יב)קו

ולמיבגמראגירסתולמיאחדכל,עץשלבגחלת .(בפניםכאןשמבוארהטעםגםוראה)טעמיה

,סגכללוההוראההפוסקים.כלליראהקי

,אסעיףקת .ותולהש"ומה"דקט

.זסעיףקי ,נתכוונושלזהשאפשרקיא

.ג"מישםולשל,י"מקים לימיםשנעשיתשהמלאכה)אמרה"ד(א,סו)קיג

.(הכללדבריאסורהרכים מטשםכדלעילקיד
.ו" ,ז"סטשםכילעילקטו

שםלעילוראה)ו"היא"פכשבת'הלם"רמבקטו ,(החולמדרךלשמת:ושם

.ט"סכאןכבפניםקיז ט"ביוברירהאסוושלא,ט"סהצהסיוכילעילקיח

,תבואהבמיניאלא סיקיט

.ח"סישםולעיל.ד" ,בוררשהיאמיבחיהניצוציתכןיעשהלאשאםלכ



ה

~

ודהיכוייףרן,רףר ותושובוםג,קכן~י

נפשלכלשוהשאינודברוכללמעונגיםאלאצריךואיןחרדלבלאבשרלאכולשאפשר
גחלתבתוכולכבותמותראבלשםעיין"~א"תקיבמימןש"כמ"מוגביוםלעשותואמור
"ישרףןלאיכננולאאםשאףבמתכתכינוישחךשאין,לפ"ממזקתאנןאו"מתכתישל
-לצוקמ"ביו.נ]מופריםמדבריאלאלכבותואיסוראיןבשבתאף.]]פחםיעשהולא

וממעםגזרולאאכילה
~

שיתחמץכדיהמשקהלתוךמלובןמתכתשלשפודליחןמותרה
:י]ביוםבולשתותוראויהואאם

"למננןןייןשלשמריםבהליתןמותרמ"יומערבועומדתתלויהשהיתהמשמרתמ
לאמ"יומערבמסננןהיהשאםבעניןושקיםמוכיםמשקיםשארשלשמריםוכן

ביוםבושממנןעכשיושהואכמו,וחזקןאובכךכלהשמריםמןהיוצאהמשקההיה
יעשהשלאן]בהלמנןכדימ"ביולכתחלההמשמרתאתלתלותאמוראבלאותוששותה
בהלמנןהמשמרתוקובעכמתקןשנראהן]כ"יולזול~משום"]בחולעושהשהואכדרך

:בקבעיהרבהיין

"לשמריםבהנותןכ"ואחפירותבתוכהלהניחכדיהמשמרתלתלותלהעריםומותרי
בהנותןאםאבל]לשמריםבהשנתןקודםפירותבהשנתןוהואמ"יולצורךלסננן
:ואמורטהשמריםבשבילאותהשתולההדברניכרפירותבהשנתןקודםשמרים

מוכהישנהשהגבינהמ"יומערבלעשותהשאפשרלפימלי"ביוגבינהעושיןאיןיא
:"למהחדשה

אחריןקינטרם

מידלשתותרוצהאםמותרבשבתדאףועוד."],ט"ביולהניצוצותשהגיעעדממנהשותהשהיה

ישלאכולכדילברורמותרשבשבתוכל,]],א"ההגשכתבכמוהפסולתמתוךאוכלבוררשהרי להתיר
ואףנ],משנההמגידלשיטתקטניותברירתגביכמו,ביוםבולאכולכדילברורט"ביו

וכמודירןבנידוןשהואכמוט"יומערבלעשותהאפשראיאםלהתירישז],ז"הטלשיטת
:"],שנתבאר

(א,ב'בהנה)המאירבעלרה2.ילפרמת'לג,שםגמראגז מ,ממנגיןאיןה"דח"ב.יראה"ר

ת"מק"
זהשמטעם) משראלדיןדמלא

.ג"ח.תקיא"םיושהתירו,אגומרי אובלצוקינו.אאגומריבזמראשגםדקייך,שםלקמןיראה

.(אחיממעםוהותר,ממשנפש מעגח

.(בהבערהאףאמורמה')הף' .שםע"ושיתיר,שםשבתגמראגס

.בק"פכנטהחמד'ס מוברלעיל.זק"םא"מ,ג"םלבושמא

.ט"מכשלד" א"פרעה"םל'יכדלע.בגחלתה"דשםרשייסיב

כה'צרשחונהמלאכההףלפחם.צרץשבנשאה) מבעמלאכתן.ילענ,(לגופה

ז"כח'ש"מלעילראהר' תצה"ם.(מבשלמשים)

,(האשריביימשום)ט"מקא"קי שבתאליתי.רבד.באיתפיחא'.םההלכהלאורהחשמל

.50'עתתמההעוב,ג"םמ'"ם .נ"ישמ"מכשלר'סיכדלעילג,ס

.שםא"ממד ראהשבתעינין.ר.פן.יט1מורב,קלושבתמשנהסח

.ב.'פמ"ש"פל'לן ת1פסו

.מ.פקא.מ.תבליןה.רשם' .ם'כהכמשםמשנהסו
.שםן.1ש1מ1י .ר.פלבוש.תפליןאיןה.ר'.ב.א,ין,קלהשםנמיאסח

.ה.פקא.מ פלעילנםיאהמס

"פלעל.(שבתלענין)ר.'פשמו" .נ.ושא.'פתצה
.ם'1נ'1צמ.מניאה.'.ישבשם,אלאה.רשםא.ישבע .ב,קלטשפנמיאעא

.שפע.ושוטוי .'.פקא.מ.מי.1ה1אה.רשם'.1ישנמיאעב
.שםא.מ.התםה.רשם'.1רשגמראעז 1לינ.ה.פע.1ש1מור.א,קלרשבתעד

לעלראה,שבתן' פ
.1.פכשש" .1.פק1.מ.א.'פקא.מ.שםנמראעה

אחרוןלקונטרסציונים
ב"סקא"וקוג"מוכדלעיל,ו"הטנ"פקכג,ב,כסביצהשמעתתאאסוקיראהקכא מקקכדסימורוראה,ח"סוסישםולעיל,ו"סקטשםקכמ

,(מ"המעלשחלק)ג" ,בק"סא"קו.לעילקבהאוכלבוררנקראזהאם,(לשבתא.רבתאהלבתא)

,מסולתמתוך



תקימזביוםהלכותקי

משוםואמורלהעמידוטקיבהלתוכהשנותניןדהיינו,מל"ביוחלבמעמידיןאיןיב בוררפ
כיוןמקוםמכלנפשאוכלמלאכתשהיאפ"ואעהחלבןמןהקוםשמפריד

שמאמ"ניולהעמידלונתיראםסכמיםמששואסתיגנתדלגהרנהד.להעמ-שדק
."]החוללצורךהרבהיעמיד
וממעם

~
שמפרירבוררהואשהרי)]החלבפניעלשצףשומןמןחמאהלעשותאמור]]ה

שאמורמ"יואיסורישארכדין"לעשותןאמורנכריי"עואפילושבותהחמאהמןהחלב
:,נכריןי"עאפילו

בהםלחתכם-שדקכממפריםאותםגוריםאיןן]נרקביןעליןראשיבושישתלושירקיג מהמחוברן

שהיוםיאמר(הירקתאצלהממפריםאת)שהרואההעיןמראיתמפני" :מהמחוברןנגרו

:]בתיקונןןהרבהמורחשישירקותמיניוהן"העכביותןואתהקונדסאתלתקןמותריך

פיעלאף)ניומןביכ"אחלאכלסרוצהאסביהדצנוןהתיכרתהרבהלמלוהמותרלנך

וישהצנוןמעםמפיגהיהמ"יומערבכןעושההיהאםשהריבשבתתשאמור
שהרישבתלענין,ן[א]"שכבמימןש"כמביחדחתיכותהרבהלמלוחשלא"מחמיריןן

לחושומזבחבירתהבמליחתמשבחתהאחתשאין"עצמהבפניחתיכהכללמלוחאפשר
:"כללןהפסדבושאיןבדברלדבריהם

ישאלאמקוםמכל,אכלהלצורךיןשלאאפילומ"ביוהוצאהשהותרהפ"אעכלז
יןכדיהמניאכיצד""לשנותצריךאלאנהולנושאשהואכדרךגדולותמשאות

)"כדיםחמישהאוארבעהיתןשלאדהיינו],בקופהאובמליוליכםלאלמקוםממקום
אחדאחד",לפניואוכתפועליוליכםאלאבחוליעושהשהואכדרךבקופהאובמל
:~"מוליכםהואמ"יושלצורךניכרשיהאכדי,"שניםשניםאו

אוברחובותייכגון",רביםבושמצויםבמקוםכשמוליכםאמוריםדבריםבמהיז

,ד"םשכא"םכדלללצד .שםא"ברמהבדעה,שםמהרצלצח

,דף'מעצו ,."מק-ז"תצו

,79'עתשפגב"וטוראהצח מלקמןגםיראה.ה"םע"שו,א"הה"ברמשיםצט

ח'תק" .א"פ

וראה.ד"םתצה'סילעילגםיראה,ד"הא"פם"רמבק .וציוניםמ"מ

,ה"םע"שי,שםם"רמבקא שבתלעניןה"יכ.שםושורעטור,ב"מוע,כסמשנהקנ

,ד"םשבג)'מכרלעילהמעירבול'במבו) רשקג

,שםע"ושוטור.לאה"דשםי" ,שם."רשקד

,שםע"ושיטית.שםמשנהקה "רשעז

.אבלה"דשם'

,תיר,שםרשהקי גםיראה.ח"כא"רמ.'"רשממשמעותפ"אעה"ד'"בגלח

,שםל'לע ,ח"מלבושקט

.ירושלמיה"ד(א,ב')ן"ברהיבא,א"מיפ'רושלמ'עג _ה"דא"רמ_מאיתנ"פטוניית.מהנהית

ם"רמב,המהנץה"דא,ה(שבת'"ברש'האפירושעז ק"סא"מ..היופיזשבת'הל

,ח"מכמ.ש'.םלעיל,ב' ,שםלעיל..שםא"מ.א,צה.שבתעת

.שםל'לע,היוז"כשבתהים"רמבעט הבטעםפ

,מיהנלביש' פא

.שםלבוש,שם'רושלמ' ,שםלבישפב

.שםא"רמ,קכא"מש"ב'רפג רפד

.זק"מו"ט.ג"מקא"מ,שםלבוש,שםש"ב' ,שבא"מ.שםלבוש.שםרנהפה

,'"םתצה"מל'כדלעפג "רשפז

.ח"מקו"ט.ו"םלבוש.רק'הן'גוזזן'ואה"דא,לר' .ו"םע"ישוטור,שםבריתאפח

,שםלבישראהפט "רשצ

.מקפדא"מ.שםז"ת,שםלביש,שם' .ץ'םושיזיעציר,א,לרתא'בריצא

.ט"מקו"ט.שםלבוש.קונדסה"זשםי"רשצב הלל"במהריהובא.אמד'.םש"מהרומנחךהלכותצג

.ז"םא"ברמ'האדעה,קמבו,מ"ו'



קיאתקיא-תקימזביוםהלכות

ומותרכלללשנותצריךאין]',אחתבחצר"',לביתמביתמוליכםאםאבל',במבואות
.משיולןביחדהרבה.להולןהואמוביותרואדרבהאחתבקופהכדיםהרבהלהוליך
:1',צריכהשאינהטרדאט"ניילטריהיאמירליך,נהלהרביתנצטרךמעטמעט

שהואלפילאחוריוהקופהאתיפשיללאלבהמהאולהימקי'"בקופהתבןהמוליךיה
:,חולשכדרךרחוקלמקוםלהוליךאורבהלמלאכהשמחכויןכמישנראהמ"יוגנאי

לישאושדרכןמאחוריוגבועלאותןישאבמוסאותןלישאשדרכןמשאותהנושאימו
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