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דמיון]תח"תצבמיש"כמטמאבונעשיתשאיןבעניןתיחוח"תחוללתוךלתחבוכגון
תנכלוםבכךאיןכיבוילמהרגורםשהואפ"אעהדולקדברבגוףמעשהעושהשאינו

מכל"דת"של'בסישנתבארכמוהפסדתיבמקום(נ)לאאםכיבוילגרוםשאמורפ"ואע
אותומונעשהואאלאהאשאתממשמכבהאינוהנרמביבותהמונחשהדברכיוןמקום

אוחלבחתיכותהרבהמונחיםאםוכן,כיבויתגרםמשוםבנהגורולאלפיכךמלהשרף
בגוףנוגעאינושהרימהפתילההרחוקותמהחתיותאחתליקהמותרהנרבתוךשעוה
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'סיסוףא,במגפסץוכן,עליושםחלץולאהאחרוניםואף,חולץשוםבלישבמרדכייואלרבינו

לצורךאו)הרשותמצרכישהואפ"אעגדוללצורךאלאבזהלהץלאיןלפיכך,]'ט"סץסוףזה

,)'ה"רס'סיבסוףא"רמועלו"הטעללסמוךישדאו,(ש"ע)'ג"יץ"סא"במנכדמוכחמצוה

:נןא"במגשםעיין

איןובזה,ביבייבגרםאףהתירשהיאאלא)שםו"טכ11 הסעללממיך

-

גםיראה.(גק"מא"בקוכמבואר, ,ג"מקשםא"ינקושםרמה'סיל.לע

אשרהנהית.(ב'חישאית)שמח"םנ"הזרועאורבוז םב"פ

משם,'"מקז-ים,ה"מקא-ת.(חייבשאצי).ץ" .(לכתחלהאףשמיתר)שםש"ש'בל-רש

,(שמנשבבשעהלאמיר,קמה'ע)מ"ו''הלמהרצלנוח "מקא"מ,ג"מא"רמ

ט'שאביעהאףלאמור)' הת'בפת)מקיאא"ובקוא"סרשמרל'יכדלע,(ששב

,ם'ינ'וצמ"מוראה.(חה'הפתבשעתרוהנשב'שמא,רדלת ,ב,קב.שבתמט

.אןף,םנ אמירזהשממעם,כמךה"רב"עקדזףבבתי"מנא

שהבערהמ"מיכ"משא)ר"משםוכמלעיל,בשבת .(מותרת

מיב"בש-הראכרעתל"דקי.שםז"שלט
-

ע"מבימור, ם

ק"ס.א"הממשמעית.כח'.םא"פ.ש"ביש.ל-רש,ג" ,שםא"קויראה,ה

רבנובשם,קלונעמום.רבבשם,שצתרבהשבת.מרדכנו

אף)ו"מקא"ת.(קני'דל.שקידם)ג"םע"ושומור,מ"ו' ,(שדולקאחר

וראה,ח"מקא"מ,י"מקסיףו"ט.כח"םב"פש"ש'נצא .ט"סמיףרמה'.םל.לעגם

מעמב

"
.כס מררכמג

,-מקא"וססיר.שם' .ב"מבשלד"םא"רמ.עאלרבטבשםשםמהישתך

לצורךאוגדוללצורךגםשכזהגק"סקראוראה ,(א"מככדלקמן)מציה

מעעה

"
.כב

אחרוןלקונטרסציונים

אלאכיבויגרםשרידלא)י"מקוסוףהק"סראהיב.ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותת סכדלעילט

.(הפסדבמקום,ג"מקא"קורסן" ,א"מכוכדלקמןיג.ו"מקסוףי

,כיבויגרםשהתירידבמקוםרקכיבויגרםשמתיר)שצטרמזשמתיא מלאיםבכליםאלאהתירשלא)יק"וסחק"ססו,(היזק
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דהינוימררשמאגורהבמנורהאובכותלולדבקושעוהשלנרלרמםאמוריא
:הממרקןתולדתוהואהכותלשמרפניעללהדליקושישפשפנו

כדיהפתילהשבראשהפרםלרתוךמותרביוםבוולהדליקולשורורוצהשכבהנר:יב
ולהדליקולשוררוצהאינואםאבללכךהמיורדבכלי(וי.אפילנ)לידלקנורהשתהא

:לרולימזבמיוםמכיןהואשהריבידואפילוהפרםלהמיראמורביוםבו

הבערההותרהשלא")מ"ביולהדליקואמורכלללו.צרןשאינודהיינובמלהשלנריכ
הואאםאבל"קצתהיוםצורךבהישכןאםאלאנפשאוכללצורךשלאאפילו
יכולהנרותעלבירךכברואפילובמלהשלנרה~איןמ"יולכבודבנרותלהרבותמחכוין
כןאםאלאבמלהשלנרנקראה~ואין"מ"יולכבודלהדליקןנרותעודעליהםלהוסיף
:מובריוםלכבודבזהכללמתכויןואינו")ונדיבתועשרולהראותכדיבנרותמתכוין

אחריןקינמרם

,ל"עכ'יסעיףש"כמאסורדבכליאפשרכתב"אברהםהמגןהנהלן.'כוהמיוחדנכלי(ד)

תיץוןמשוםאסורדבכלי"]ם"הרמבלדעת]ל"ורשן'ש"הרא"'שםשכתבולמהוכוונתו
]]שםיוסףהביתשכתבמהלפיאבל.כאןהדיןוהוא,מנאתיץוןמשוםבואיןבידאבלמנא

תיץוןלעניןלכליידביןחילוץאיןנ]שםו"הטשכתבמהלפיוכן.לכליידביןלחלץאיןשוב
כמודאסורן]י"סץזה'סיו"בטמשמעוכן.]]ט",וסז]ד"סץא"במנט"תץ'בסימשמעוכן.מנא

שיכבהאלאמתכויןשאינומשוםאלאהתירשלאח"בסץאברהםהמגןואף.ש"ע'כו,בסכי
הפתילהראשלחתוךשהתירוכיוןכןואם.סכיןבלאאףמנאתיץוןשייךהכיבלאואבל,"]במהרה
.בכלידשריהדיןהואב"וא,ן]ש"בראבהדיאש"כמכללמנאתיץוןבזהראיןמכלל,שכבתה
ם"הרמבלדעתל"ורשיש"הראשכתבומהולפי,בפשיטותלהתירישו"וטיוסףביתשלהרבוכיון
עלחולץעצמוש"שהראובפרט.]יודאימידימוציאספץאין."יא"המנשכתבכמולהסתפץיש

כ"וא,יוסףביתעיין,משנההמגידשכתבכמויזא"ורשבזנד"הראבדעתהואוכן,בזהם"הרמב
:ל"זלדעתםבכלימותר'יבסעיףגםשהרי,בכליאףדמותרפשיטא

ש.וא,,ילה.רא,ננ'ם,בתהנבא.ב.הה.פ.ירשיתנח.א.פכשיר"פל'יברלע.1.פקא"תנב מ_ב"פדמירי)קנבאה"דשם'התיםיכפירושא,כבחראגג

,ה"סע"ישוטור.כב" ,ג"מתצה"מל'יכרלע.ה"םלבושנו,קנבעליויערוךבשם,ח''.םב"פראש.(שכבהאחר

.'"םרמנ'סילעילראהגז,ג"שכלקמןתבאר',דילקעדייןהואואם.ד"םע"ושיטור "בנד

,מקרבא-ת.לה'סיי"פש"ביהל-רשנחאפילושאמיר,מחווכדלקמן)ד"םלבוש.נרה"ד' אין

,ח"מק-מראהנט,(מלאכההששבי

אכריךלקינטרםם.ינ.צ

,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותטז ,א"סקייז

דלקמן,דולקכשהואמהנרהפחםהסרתלעניןית ,ג"סכ

,ז'סיר"פיט ישכ

.יב"סר"פש" .ג"חד"פכא

לחתוךשאסור)כ"סקא"בסהובאומותרה"דכב ממנולהעבירומותר,בידואפילוהפתילהראש

,(בכליאפילוהפחס בג

אפילוהדולקמנרהמחםלהעבירשאמר)מ"סקי וכן.(מאליהנופלתוהיאמנפץכןאסאלא,כיוו

.שםלקמןנפסק ,(ג"משםולעיל)מחאיארוךשפודבחתיכתכד

כליי"עחתיכהביןחילוקאיןכליתיקוןשלענין ,שריפהי"עאו

דלעיל)הממולאיםעופותתפירתחוטבחתיכתבה שם

מדינאחילוקאיןכליתיקוןשלענין,(ס"י ,שריפהי"עאוכליי"ע;התיכןמין

אינושאם,האורי"עארוכהפתילהבחתיכתבו במדליק
רישוכדלקמן,בסכיןכמואסורהנרות' ,פ"סי

לדעת)לקצרהכדיהאורי"עמהנרחלקלנתקבז למהרהמתירים

.(ס"ססוףלעילראה,הנרכיבוי מקצרבין,ג"מא"הרממחלקזהמטעםשדוקאכת

,סכיןי"עאוהאורי"ע סב"מכס

,יה" ,1מהע"פל

.(אסורדבכליאמשר)י"מקלא ,לבכללוההוראההמוסקיםכלליראהלס

,ג"הר"מבהשגותלג גשערק"עבוהלד

,א,לבחידושים,ג"י
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ומותרבמלהשלנרה

בהדלקתושהרילחולמ"מיומכיןמשוםבנהואיןמנחהאחרמוםביוםאפילולהדליקן כבודשהואמפסהכנמתםבניתאדםשיםשםאיןאפילי]"שעהלאיתהמציהש.

:'הכבדובאוריםכןעל"שנאמרילפניותנרותכשמדליקיןהמקום

שאינוהכנמתביתנרותשלוהעששיותמהפתילותראשוןמ"ביולתקןאמוראבלכן

מ"יובליללהדליקןלומעמניםשיהיוכדיאלאמתקנןואינוביוםבולהדליקןכדי ,שנין
שאמורלפישניסמ"יובליללהדליקןכדישעוהשלהנרותלהעמידאמורוכן

"בסש"כממלאכהחשששוםבושאיןדבראפילולהבירומ"מיוהכנהשוםלהכין
ה~ואיןלחשכהממוךראשוןמ"ביובביתונרותלהדליקלאדםמותרמקוםומכל"1ג"תק

שכברכיוןהנרהלאורצריךהואשמדליקשעהבאותהאףשהרילחבירומ"מיוכמכין
:היוםהחשיך

שםדולקלהניחורוצהאםמל"יומערבאפילואילןגביעלדולקנרלהניחאמורכ1ז
משתמשונמצאד"ביולכשיכבההאילןגבימעלימלנושמאגורה"להלילהעד
:ולנ"של'סיעייןמל1"ביולקרקעבמחובר

ביראותווממעכיםיוצרשלביציםכמורךכשעודודהיינוליחרםשלנרפוחתיןאיןיז
ליצולאמורוכן"כלילמתקןשהואמפניכןלעשותאיןמ"וביוקבולביתלולעשות

הנרוכשמתייבשיחדהדפנותיפלושלאכדירך.בעודבאוירושמשימיןהקשאתמהנר
:מלאכתוטגמרשוהו,כלילמתקןשהואמפנילימלואמורמ"וביוממנוהקשנומלין

שתיאוכוסותשתילעשותשדרךכמועשייתןבתחלתיחדמחובריםשהןכליםשנייה
דבוקיןנרות

~
אבלפכלימתקןשהואמפנימ"ביולשניםאותםפוחתיןאיןבנהה

אפילולפוחתןמותרעראידרךממילאנדבקוכ"אחרקעשייתןבתחלתנדבקולאאם
'מיסוףעייןלןמלאכתןגמרלאחרמפורדיןהיושכברכיוןכליתיקוןכאןשאיןבשבת

:מן"ש

ואפילו"באורןביןבמכיןביןמ"ביולקצרהאמורלקצרהורוצהארוכהשהיאפתילהיכ1
ארוכהמפתילהשעושה]כליןכמתקןשהואמפניאמורבידומקצתהלפרקרוצה

אםשממתפל)ז"מקטא"מוראה,יאיןה"יבדשם."רשעב באיעלהשמא)שםללל,(משתמשנקראזה

מ"י'בלן' 'מסקוצר,מל.אגל,('כוהנרממנולשול

.ט'ק"מ" .(לן'באמשתמשזולה.שבנט)גסלףעג טית.א.,לבביצה.תשנהעד

,-םע"ושי וראה.ז"םע"ושיטור.(כליעישה)איןה"ד.שם-ישעה

,ה"םשבמילעל ,איןה"רשם'החוסבשם,מקיזא-תע1

.י'מיר"פש"ש' .שם'תיםעז

.ם'יצענמ"מיראה.שםא-מ,ה"הד"תם-]יםעח .שםא"מעט

.ז"'םסיףפ שלרג)ב"רע,לבגמראפא

קה"ימרלנריח'שת'בזנותן' '"עלחתכהאכשרשאם)%ק"ס."ט,(באוראףאסור

ק"םא"בקיינתבאר.(במכיןכמיהרלקהלאמורבלאהאיר וצמ"מיראה_ר
_ם'ינ' .טק"םו"ט.שםגמראפב

.אבלה"די"ב,שםש"ראסי ס

.ה"סע-וצושוך,שםש-ראא" ,שםע"ושוטור,ה"מהכללש"המאת"שוסיט

,ד".מקא"מסיג מג"חא"הרשבשייתראהסיד

(שם'"בהיבא)רעו" מילעיל,(אלקיניבית.כבהמשוםישם)ה"סולביש

.ם'ונ'יצמ"מ.ז"כרחצ ס

.שםהראשבשיאהכא,סו,כדה'שע.ה" .ה"סמיףע-שו,שםא"הרשבת"שו1'ס

.י"מקט.א.תגוז ,גמעץסח

א-ת.כס"מב"פש"ש'.שם'"ב,ן'אה"דא,כב'תיםסט .ר"מקי

לעילגםוראה.ו"םע"ישוטור,א"רע,מהשבתגמראע מ

,ז"םרש" .י"מלבוש.דקלג"עה"דשםי"משעא



קלהתקירמזביוםהלכות

"בידויאובמכיןנילחתכהננאמורפתילותלשתילחלקהרוצהאםוכןקצרהפתילה
לתקןשמחכויןניכראיןדאובאמצעיומדליקהנרותשתיבפיראשיהשתינותןאלא
לכבודאולהאיר"ןהנרותשתיכשצריךאמריםם,דנרנמה,ינעלמאלהדלקהאלא.כל
הפתילהלקצרכדיאלאהשניתמדליקואינומהןלאחתאלאצריךאינואםאבלמ"יו

:אמורת1ההריהראשונהשל

מתקןשהואמפני"מובןביוםלכתחלהלגדלהשאמורדהיינופתילהןלעשותאמור:כ ]כלין

מותרצרכהכלקשהשאינהאלאמוביוםמערבגדולההיתהכבראםאבל
קודםבשמןלשרותהומותרידייכלאחרתיקוןשהואמפנילהקשותהינכדיבידולמעכה
מהנרשמןמעםממעתשהרי,דולקןשבנרבשמןמלשרותהשינהררק"בנרןשיניחנה

,באוראותה(לחרוךפירושם)להבהבאמוראבל"למעלהןש"כמכמכבהןן1הוהרי
:]"כליכמתקןשהואמפני""יפההאורבהשתאחוזכדי

שקוריןנפםמינילהבעירתורהשמחתביוםהנוהגיםההמוןמקצתבידלמחותישכא
לכלשוהאינה11שמחהמקוםמכלהיוםלשמחתמתכווניםשהםדאףר"פולווי

ר"י,פולולקבועמותראבלי"א"תקי'בסיש"כמנ"מ"ביובשבלהלהבעירואמורנפש
ר"י,פולויתבערלשםהאורדכשיגיעחלבשלאושעוהשלנרבתוכהשתחובבשפופרת

למצוהמחכויןשהואכיוןמקוםמכל",הנרכיבוי1הידיעלגורםשהואפ"ואעמאליו
:~"ד"שלבמיש"כמממונוהפסדבמקוםכיבויגרםשהתירוכדרך,"כיבויגרםלוהתירו

להתיראמורכך""כליכמתקןשהואמפנימ"ביולכתחלהפתילהגודליםשאיןכשםכב
להתיראמורשעוהשלקלוענרוכןכלייכמותרשהואמפנין"מ"ביוקליעתה

:"'"מ"ביוקליעתה

מפניבכליתביןבידביןינ,דולקכשהוא]הנרישבראשהפחםלהמיראמורכג
הנרכךידישעלהבערהצורךהוא1השכיבויפ"ואעביריםהפחםמכבהשהוא

אמורלהאירכדיאלאממשנפשאוכלצורך11בהבערהשאיןכיוןמקוםמכליפהדולק
במימןש"כמ,ממששנפשאוכללצורךאלאהותרהלאהכיבוישמלאכתבשבילולכבות

.ח"מע"ישוטור,א,לבמשנהפג .ז"הר"פם"רמב,א"מועשם.ויופד

מדליקכשאיני,באורלי'אפ)המעיףבתהלתל'כדלעפה ,ג"ושהמיתג'ב

שםחייא.רבתנייכפירוש,הידה.כרביא"עשםמשנהפו הפידם"רמב,ב"רע

-

דרכי.(ב,ז')ושייףבשםטור, סמשה
,שםע"שו,(פשוטהמנהגשכן)הק" .ט"מקז"מ,.בפה"די-רשפז

.שםע"ושוטור,הידד"פירושלמיפח ,מיהילבישסירפט

.ד".הג"מתוספתאצ טיח,ב,לב[ברייתא]גמראצא
.ט"מע"ושי .(כליכמתקן)ב"מבלקמןיראה,גודליןילאה"ד."בצב

,שםע"ושוטור.שםתא'בריצג רשצד

,ממעכה.ה"רשם'" ,שםע"ישטור.שםתא'בריצה

,ט"סא-דת.רצט'ניריקחצד .מקראו"טט"סלביש,שםרוקחראהצו

,יף'מעצח םלבוש.טורצט

~

,ה"םו

.שםע"ישטור,שם[ברבותא]גמראת ,שםילבושסרקא

.ם'וציינמ"מיראה,שםלבוש,שםי"בקב ,ג".מקא"מקג

,הף.מעקד ,שםא"מקח

,(במימגר)ג"מקא"קיראהקו מעקו

,כבף' ,כ"מל'כדלעעת

,ח"מעא"מקט

.ם'וצענמ"מ,ז"'םד'ש"מל.לעראהקי ,שםא"מקיא

,ף'המעים'םעל'קאואישר,שמיתר)ב,לבגמראקיב ,(כרלנפץשמותר

,ב"'םל'לענתבאר,כבהיאםקיג התירושלא)נק"מו"הטלפירוש,נ"הד"פם"רמבקיד

האושנא)ב'"מר"פל-רש,(באצבעולנפץאלא עכללמחוטנזהרים

שלא)כק"םא-התלפירכםקרג' .הת
.רק"םא"קווראה,(באצבעלנפץאלארי ,שםא-מכמיג



תקמו-תקירטוביוםהלכותקלו

לזמרצריךואיןבידיםמבבהושאינוכיוןן',באצבעוהפחםאתלנפןמותראבלט,,"תק
:"'"טהשתדלקכדיהפתילהראשאתבאצבעולהמותשמותר

חישהואכך""בשבתהפחותלכלאחדנרבביתולהדליקאדםשחייבכשםכך

להדליקוציונובמצותיוקדשנואשר"]"הדלקהבשעתלברךצריךלפיכך]"מ"ביו
]]"מ"יושלנר

אמורלפיכךמ"ביונ]"נרותהדלקתמצותלשםבוונתכויןהואילעליושבירךנרואותו
לאכלואמורשומןשלהואאםכגוןז]"שנכבהלאחרממנושנשתיירסמהלהסתפק

.מ"יומוצאיעדממנומלהסתפקימתיןאוביוםבווידליקנויחווראלאך],מ"ביו
היהמ"יוכנימתשבשעתדכיוןמזביוםלילכנימתקודםכשהדליקואמוריםדבריםבמה
שהאבשעה.ממזהמסתפק.מצההדלקתלשם.כולשהקצהמחמת.ממזלהסתפקאמור
כנימתבתחלתמוקצהמחמתשנאמרכיון.,],המצוהאתמבנההואמצוהלשםדולק

להמתפקמותרמ"יולילתחילתכנימתאחרהדליקואםאבלן],כולומ"יולכלנאמרמ"יו
מקוםומכלש"עח]"י"ש'בסישנתבארכמושבתלחצימוקצהראיןשנכבהלאחרממנו
מוקצההוא11שבשעהלפימהנרהנוסףהשומןמןלהמתפקאמורדולקשהואבשעה
דולקשהנרבשעהאפילומאליומהנרשנמףלאחרלמלמלומותראבלן],למצותוכולו

:ממנוןמלהמתפקאלאמוקצהואינושעהבאותהולהדליקולחוורראויהואשהרי

שאראבלמ"ביוהנרהדלקתמצותעיקרלשםבושנתכויןעליושבירךבנרה,יכלכה
דולקשהנרבשעהאפילו"ן,הנומףמןלהמתפקמותרמ"יולכבודשמוסיףהנרות

קודםנדלקאפלושנכבהלאחרהנרמןשנשתיירממהלהמתפקשמותרלומרצריךואין
שומןמעםאפילולחתוךיכולהיהלאמ"יוכנימתשבתחלתפ"ואע]ן,מ"יולילכנימת

להמתפקשנאמרכיון.ינ,למעלהש"וכמכיבוילמהרגורםשהואמפניהדולקהנרמן
מ"יוכנימתבתחלתשאףכיוןמקוםמכלכולוהיוםלכלנאמרמ"יוכנימתבתחלתממנו
מלשרוףאותוהמונעדברהנרמבכותשישיםי"עדהיינוממנולהמתפקהיתרצדלוהיה
:מעולםנאמרשלאנמצאממנולהמתפקויוכליי,לשםכשיגיעשיכבהבענין

:סעיפיםד"כובולתחוםחוץטובביוםהנאיםדבריםדיןיו
]לומרשיש"לקרקעבמחוברהמיןמאותושישפירותמינילישראלדורוןשהביאנכריא

בעלימיניהביאאםוכןמוביוםכנימתבתחילתלקרקעמחובריןהיושהביאשאלו

.ה"יםג"מלעילוראה,ו"ימטב".מסיףקטו ט.שםא"ומל"רשקיז

,שםץ' .שםז"שקיח

,א"סרמג"ם.כרלעילקיט הגהותראהקב

.(נהה)אאיתה"פשבת'הלית~מימי .(כ"וה'ן'לענ)א"ם.'תר"מלקמן,(מציה)א".םלבוש

.(ההדלקהאחר)ח"מרמג'.םלעילראהקנא יאבקבב

מידרוניותושהית,הירושלמיבשםקצט"ם.ה"' .,"מר"מאשדהנהית.רעגרבהשבתמרדכי,שם
א"מ'תר"מלקמןוראה.שםרמג'סילשל,א".םע"שי 56זךר"הב-ם'המנהגמפר.(המימיריםום'שלק.להדל)

.הזכרונןים'שלנרלהדליק:ה"רבילי) .ה"מכלהלןראהקנג

,ן-סקא-מלנד

.ב"מקרעט'סיא"מקפה .ג"וש,ו"מתרלהמרכדלקמןקנן

.ישםשםא"מקנז ,זמעיףגונח

הבםשםא-ת,ן.יאה"דב,מבשבת'תוסקנס לע.שם'תיםראהקל

מקא"קורמץ"מ.ל'

-

, גםיאהקלא
,מקיאסוףא"קורמה"מל'לע .ושעשםא"תקלם

.וף'מעקלג .ט"סכדלעלקלד

תקטוסיימן ניר,ב,כדבמראכפארבא
.א"פע"ושי ,ממפקגםאמור.שזהר"מלקמןיאהב


