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ולפיכךלהםלאפותהמלכותמחוקחיובשישהחילמבנילהפמרשקשהלהעריםלוהתירו
מכאןללמודואין(גת"תק'סיעיין)מ"יומעורתאכלושכברלאחראפלולהעריםהתירו
:"מקומותתלשאר

אחרוןקונמרם

בשכרובצץלונותןהיהאלאבשכרולהנכריהמגיעפתאופההיהלאשאםדכיון,לומרוצריך
ב"וא,אפויפתדוקאהתנורשכרבעדליתןהעולםדרךשכן,בתנורולאפותמניחוהנכריהיהלא
פירשישםו"שהטואף.ן][ב]"בסע"ושו"]ם"הרמבשכתבוכמו,ט"יוצורךהיאהאפייהכל

דהכאלומרשישמלבד.ט"יומשמחתמניעהלויהיה,כיעשהלאשאםבמץוםאלאהיתרראין

אחרתנורלואיןדמסתמא,ט"יומשמחתוימנעלאפותיניחנולאאפויפתלויתןלאאםנמי
כשכלאלאשםו"הטהחמירלאכרחךרעל,מידישה,לאהכידבלאואלא.נכריאצלכשאופה
,לתינוץאחדפתונותןמעריםשהואאלאלישראלכללצורךבהואיןהנכרילצורךהיאהאפייה

כלמשמעעניןבכלדשאימודהו"הטאףכללמעריםואיניהישראללצורךהיאהאפיהכשכלאבל
,ל"וזא"רמשהעתיץ"יחייםארחותדבריעלשכתביוסףהביתכוונתוזהו.ש"עבהדיאמדבריו

.]דפרישיתימטעמאוהיינו,ל"עכולהזהרלחושטובבדבריודץ,לדשישפ"ואע
דממה,היאדלא,אפויבפתאםכימתרצהאינודהנכרילומרדצריךלרוחץזהבעיניךיהיהואל

שאינוכיון,מבצץהטובאחרבדברשיתרצהפשיטאכ"א,בבצמתרצההואראם,שרינפשך
ל"רשדאף,אחרבדברלפייסינהושאפשרכמוזהוהרי,תנוריםמסיץיכדרךדוץאפתעלמץפיד

.)בגמראיוכדאיתאבדבריהםכמבוארעניןבכלדשאימודיםא"זמג
וכן,"זי"הטשכתבכמוהרחץמחמתאלאליהשרידלאדכיוןפשוטזהויי.'כושיתןי"ע(ר)

,למעבדמחייבבהיתראלמעבדרמציכמהכל,כאם,א"הריטבבשםובצתין,מבשיטהכתב

,נכריבשבילהאפייהכלתהאשלאכדילוליתןדצריךפשיטאלתינוץיתןאםמץפידיןשאיןוכיון
דבלאלימתאושיא,הץשהולאיישםהטורשכתבממה[ג]",ת,ממישהץשהו"בטמשמעוכן

דהכאודאיאלא,להאכילשיכולי"עשריוכאן"ממשיאוכלכןאםאלאשםהתירולאהפוסץים

:דפרישיתמטעמאממשאוכלכןאםאלאשרילאנמי

.נן'חוה"דשם'תוםגםוראה,מקידא"מלח.ב"מע"שו.ד"רמא"פד"ראב,א,כאמראלה םכרלעיללו

.יהף'מעלטרזגרמתיגלקייםך.שצר)ד"םמקןתקג" .טף'מעגג.א"בקוינתבאר.נ"יש

.י"נקו"טמא,מקידא"מ,שםמשנהד'מג,ורע''יהי.ה"ר(ב,')ן"רלז
אחרוןנטרם.לקם.נ..צ

.א,נאלג.היעיא"פכח .ירטנימתידאה-זהא,.,לנלליתלד.נ"ש..,סבפניםמן,ניל.כס
..,,סלה.(החילבניעביראפיהלענין).,,סל .חיאגליעהא,נאלו,שבפנים).1הלנההביא,.בהגלנתביעהי"בבלא

נאן.,לבשל.להעדיסאפשואיאנילהשלאחדלזנעה.,שם.בהנלבשם(לגנויפתלייחישלא 'סיירט'הלחייםבאדחית

.אנילהלאחדאףמתידים.ו' .נ"ש.סטיסיףשסל.נילעלחאסאף,ן.ענבגלמיתדלהייתצדיךיייןשבניייןלב
,הנכוי.עבורפתמייחד



תקיג-תקיבטוביוםהלכותקכ

אלאראוייןשאינןמזינותלמלמלמיתרי
אם.בביתורבהמהלואיןאפילו]לבהמהת

.שבתלענין"דת"שכבמיש"כממזונותיילפניהוליחןלמרוחמותרלויש
להוציאכגוןדבריהםשלשבותאפילו,תבשבילהמלאכהשוםיעשהשלאשיזהרובלבד
שינויחי"עאםכיהמורמןםאתלגבלאמורלפיכךבזהוכיוצא"לכרמליתהיחידמרשות

:שבתלענין,ד"שכ'בסישנתבארדרךעל

:סעיפיםס"יובוט"ביושנולדהביצהדיןתקיג
אמורהט1ניוםשאמרנשנתאוהשנתאחר1ת.להשדלט1נברםשנולדהנעהא

נגמרתהיאכברה~ביוםשנולדהביצהשכללפיהתורהנמן]ביוםבו"באכילה
ה~ביוםלאכלההביצהאתהכיןאתמולשיוםונמצאשלפניויביוםהתרנגולתבמעי

ותיקןהכיןמוביוםאוששבתנמצאמזביוםאושבתהיהאתמולואם"בושנולדה
יביאואשראתוהכינוהששיביוםוהיה,אמרהוהתורהשאחריושבתאומוביוםאכילת

,שהראדםמדהנעשיםמעודהצרכיתיקןמאר1ביש1לבאפייהמדברהכתובואין'וגו
ביצהכגון"שמיםבהכנתאלאמדברהכתובאיןהא'וגואפותאפואשראתנאמריכבר

ששימתםכלומרהששיביוםתורהואמרהלמחרלאכלהומוכנתאמהבמעישנגמרת
קדשיוםאכילתמכיןחולשהואה~יוםכלומריביאואשראתוהכינוובוןהואחוליום

במעישנגמרהוביצה'שלאחריוקדשליוםמכיןאינומ"יודהיינוקדשיוםאבלשלאחריו
מ"יושגםשלאחריומ"ביואמורהבשבתשנגמרהוכןשלאחריובשבתאמורהמ"ביואמה
כמוהולמיוםוהזמנההכנהלהלהצריךהמקוסבעיניהשובההיאואכילתו"'שבתנקרא
שאיןביוםבובאכילהמותרתמ"יובמוצאיאושבתבמוצאישנולדהביצהאבלשבת

:]מנהי~וההכנהכללבהשייךולאכלוםחשובההחולאכילת

לאחרשאינומ"ביואונ'מ"יולאחרשאינובשבתשנולדהביצהשכלמופריםימיבריב השבתן

הריכללסמוקצהדיןכאןשאין,ןלאכילההעומדתמתרנגולתנולדהאפילו
ט"1.נאוט"1.שלאדרביטבתשנולדהביצהמשוםגורהלערבעדבאכילהאמורה11

:השבתישלאחר

.נ"ועם"םשח'סינרלעיל,הניה"דב,כא'תוםפב בפג
מה-מד"םשח"מלעילראה,בסופיתנומיי" .ג"וש,מקוםבאיתו'מציהא.שך.צר.פ"שעכ

.ג"מוסייעתיר,ו'.םב"בש"שפד מעפה

,הף' הנהית.א"מגשערהקרשבעבודתא"הרשבפו

הובאי.ג".הא"פמשנהמגל.(קה2מא)א"פמילוניות .וריקארבטש"ומה"ד."מב

א"קיתקטר"מלקמן.ג"וש,('נכרלענין)א"מכדלעילפז יצענמ"מיראה,א"מק

.ם' .ג"מא"רמ,תרעהרכה.מרדכפח

.שםא"רמ,נחמיבוכלסט ,גמעיףנ

מקיגסימן ולענ.אק"מא"מ.ט"שא"פם"רמב,ב,ברבהא

הנאהן' מל'לעראה

,דק"פשיףא"קיתקזמי,ז"נטתקט" .תאכללאה"דא,ב'"רשב

,א"מקא"מ.ה"םלביש,ג"מא"פש"2",ב,גגמראג ,שםלבוש.ב,בגמראד

.שםם"כעבה .שםרבה.ה,כחשמות1

,והכיחה"דב,ב'"רש.בג,בהשםז ,הכנהה"דא,ד.רכלה"דשםרשיראהח

,והביטה"דב,ב."רשט

,ט"'יםט"מלקמןגםוראה.שםגמראי תפז"מל'לעגם.ויאה.טובעםואיןה"דשם."רשיא

.א"סתפח"מ.א"מ "רשיב

.שם' מישועתיר.הפטא"פם"רמב.שםגמראיג

.א"פשכב" ,א"פע"ושיטית.שםם"רמב.שםגמראיד

.א"מקא"מ.א"מא"פש"ש',ב,נרבהסו מכדלללטז

אף,ט"י'בשנילדעגללענין)מיהתצה" נאמרהשלא)ט"וסטג"ביומיקצההאיסריםלרעת

,(נוקרמשיםאףבלידה .שםרכבים.שםגמראיז

_שםא"מ_שםש"2"


