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.י..***4*י4.4.(= 1.11111שיני4שיוג_,/1,

("לכלביםהוכנהשמתהוהיםמ"בשתמותידעהיהשלאלכלביםמוכנתאתהדיה
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לדברימ"ביולהסיקןאמור(1ה"תצ'בסישנתבארכמולהמקהעליהםשירשוב(נ)

למאכלממנהלהסתפקבדעתוהיהשלאהתבןערימתוכןמןן"ביומוקצההאומרים
לאררעדבהמה

~
מבעוראותההכיןכןאםאלא"מן"ביוממנהלהסיקאמורמרובהמן

.מ"ביומוקצהלהאומריםיום
ישוגםלבהמהןראוישאינוומרורנרקבשהואכגוןן]להמקהאלאראויהתבןאיןואם
ידיושממרמיםשבוהקוציםמרמת]ןלבניםללבון"מימןבולגבלראוישאינוקוציםבו

שנרקבמשעהלהמקהייועומדמוכןהואשהרייוםמבעודאותולהכיןצריךאיןורגליות

לאררעדממנולהמתפקשלאלאוצרהכנימולכןקודםאםואפילוהקוציםבוונתערבו

~
למיסאולבהמהראויעדייןהיהלאוצרשהכניסושבשעהכיוןמקוםמכלמרובהמן
אבלמיסומגיבולבהמהממאכלאלאאותוהקצהלאלאוצרשהכנימובשעהכ"א

ולאקוציםבוויתערבושירקביודעהיהלאההיאשבעת"יכללאותוהקצהלאמהמקה
:,כללןאותומקצההיהלאיודעהיהואילולהמקהאלאראוייהא

יודעהיהשלאפ"אעמ"יוקורםהקוציםבוונתערבוכשנרקבאמוריםדבריםבמהיג
בונתערבואונרקבאםאבליןן"ש'במיש"כמכלוםבכךאיןמ"יוכנימתעדמנה
:"מזהןגדולמוקצהלךאיןמ"ביוקוצים

בהימקאלאלהסיקוראוישאינובעניןלרהואאםאבליבשהואכשהתבןה~וכליד
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.א"'םתצז'.םלעילגםיראה,חף.מעצו.ץ'םולגושפיר,שםיגמיאמשנהפח טיר.שםגמראפט
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,(ל'כדלע,כוותיהקרלא%,הרפנית
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.מקידא"קי ,ם'ונ'וצמ"מראהקיב

,להעבות ,סטכללוההוראההפוסקיםכלליראהסו

,ב"הד"פטז

הוצרכושלאמשוםזהירושלמיהעתיקושלאמהיי ,לכך

,ט"יונימוקיראה-1הא"קולכללותית .וק"ססוףיט
,שם"סט"יו'הלכ ,ג.'סיו"בכא

שםו"הטומפרש,חבילותעודלהשסמךשכתבכס ,מותרהדופןלחזקחבילהמהםעשהאפילודהיינו

.ב"'םל'יכדלע,תיר,א"מוע,לגמראקא ,ג".םסיףתצהמיקנ

.מזר.ב,למשנהקו .שםננשאקד

לביש,מזר.איןה.רשםבמשנה'.רש.שםבריתאקח .ה.ם
ה.'םף,םלקמןה.כ,.(אהלאפחירקא)שםגמראקו יבפ

שאהל)א.םמנף,שם"פלעילראה,.נ.'נתרלה" .ם'נ,'צ,מ.מ.(בתהלרת,תהנא

.ט"יונימוקיואה-זהא"קו.לכללות1 .וק"סז
,שס'סיט"יו,הלת פט

.ג"סד" ,ג"סד"תע"ישי

ללאגמרביןלחלקש"הישדברישהביא)א"סקייא .(גמר

כללוההוראההפוסקיםכלליוראה,א"וסו"טיב ,שלג

,ובסככהבדפנותיהשתקנהלאחרואסשכתביג מחכויןאיתמסתמאצרכוכלשנגמרשכיוןיד

אהרןלקונטרסמם,'צ
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כלכשארהןהריאלאבניןכמותראינומהםוהגומלכמותונחשביןאינן.נ"הדופןלגבי
שהןביןכחבילהועשוייןביחדאגודיםשהםביןאלומקניםמ"ביולימולומותרעצים
בודאי,",עמודינרןלאגם.הדופןנעגנימיף.לה'כדנהינתכנןשלאדוריןיי,ן.נפרד
הדופןאתויסמוךמכאןיסלםלהםכשיצמרךאלאלעולםכאןעומדיםשיהיודעתואין

:הדופןלגביבמליםאינןלפיכךאחרבדבר

גביעלהמונחיםקניםאבלהדפנותאצלהעומדיםבקניםאמוריםדבריםבמהיח
כדיאולהצניעןכדיאלאהמכךבעובילהוסיףכדיבהןנתכויןשלאפ"אעןן,המכך

מחובריםואינןביחדארוגיןאינן[בעצמזןהמכךשקנידכיוןמ"ביומהןלימולאמורלייבשן
נחשבוהכלגביהןעלשהניחהללולקניםהמכךקניביןהפרששוםאיןכ"א1העם1ה

:"אהליכמותר1ההרימ"ביומהןמאחדוהגומלאחדכןכדבר

מותרכחבילהועשוייןביחדאגודיןהןהמכךגביעלשהניחהללוקניםאםאבלימו
כלכדרךהמכךגביעלכשהניחןאגדןהתירשלאדכיוןין,מ"ביו11מאגודהלימול
מכאינןהללושקניםהדברניכרהריאגדןשמאיריןבקניםהממבכין

~

במליםואינןהמכך

כדיאלאהכותלבעובילהומיףכדישםהניחןשלאכיוןעציםכלכשארהןהרי.נ"אצלו
מצוהשלבמוכהאבלמצוהשלשאינהבמוכה1הכל.)ננ,ליבשןכדיאו"נ,להצניען
:(ש"עננ"ח"תרל'בסייתבאר

שהומץעציםביןעצמןוהדפנותהמכךעציביןהמוכהמןלימלןשאמורעציםכלכ
נפלהאםאפילונז,שנתבארדרךועלמ"ביומהמוכהלימלןשאמורבעניןעליהם

אםאפילו.,נ,מובביוםאמורבמקומןלשרפןאפילו.נך,למלמלןאמורמובביוםהמוכה
כנימתשבתחלתכיוןמקוםמכלנן"ליפולועומדתמוביוםמערברעועההיתההמוכה

.מתך.נח"בניןמתירתאיסורמחמתלמלמלןאמורהיההשמשותבביןדהיינומזביום
במוקצהמודיםמ"ביונולדהמתיריםאף.נן,כולוהיוםלכלנאמרוהשמשותבביןשנאמרו
'בסיש"כמאמורהואבשבתשאףהשמשותבביןאדםבידישנדרהאימורמחמת

.אותהשבנואדםבידיהשמשותבביןנדחית11ומוכהן"ה"תצ
תנאיאיןמובביוםלכשתפוללמלמלהמותרשיהיהמ"יומערבעליההתנהאםואפילו

מכל"ן"מוקצהמשוםבהואיןמוביוםמערבעליהדעתושהיהדאףכלוםמועיל1ה

,ממןה"דשם'"רשקיג .המירלרעת,שםז"מקיד

.סרקטו "רש,שםגמראקטו

.מקרבא"מ.ממוךה"ד' ,שם'"רשקיז

_שםגמראקיח מנשרבקיט

.ח"בא"ורמתיר,שםא' ה"ד'"ב,א'תנ'וכה"דשם'"רשקב

בהגהותחיב~ .'אשר רשקנא

,שם'" מלקמןראהקננ

.מכיבתרכס" .אילך,נף.מןקנו
,ח"ומימקזהכד .טור.(מוקצהר.שמתשמעין.לרבאפילו)ב,לגמראקבה

,שנשברהקמה1'לש)א"פתקא'סילעילנםוראה

אינהוחזקהבריאהדקירהכזהגדולבמיקצהמהייםשהכל ,(להשברכללעשייה

.ג"מקא"וקיז"מתתקש"מל.כדלעגזנו לרבי)ג"מקיא"מ.טית,(ק"תלדעת)שםגמראקכז

,(הידה' ,ג"מקא"מ.במוכהה"הנופלתה"דשם."רשקכח

.שםא"מקמט קל

"מל.יכדלע,ג'ף'מע
-

,לאמירקילשבזה)א"מעם .שמעוף.כרבדלא
המתילרעתאףקלא

-

השמןבמיתרה'עלכשהתנהם אמירכאןמקיםמכל,ה"סרעםמיכדלעל,שבנר

מנגיפינילדבכלרהיעי,הק"מא"בקוינתבאר,נוקרממעם מיעלת,ו"מטרלעילממיכנתבבהמהכ"משא)שנשתנה

קירהלענין)א"מתקא'שילעיל.גםיראה.(.תנאאירעתו ,(מ"בעשנשברהרעועה



.י..***.4.י". ,יקכןקם
ירוי.טונום~

"בהישמקום
ערםשברנקראתוהיםמוכהשםעלההיהאחמלשהרינתלמשום(

יק"ם"בימלרלהאומרםלמלמלהאמרולחיכך

אחרקקתמרם

אבל."הסףובית"]ם"להרמבברורטעםמצאלאז]אברהםבמגן"הנה.כרמלרמשום((ה)

גבעלאףנולדמיקרווץליפיםדגרעיניםא"עט"כדףדשבתבגמראברורהואי]ש"מ
מבוארוכן,יא"תץ'סיע"בשפסץוכן,ן]שם'התוסשכתבוכמו,"]טוביוםמערבעליהםדדעתיה

עליהםשדעתופ"אענולדנץראדגרעיניםהפוסץיםבכלמשמעוכן,"יה"רץ"סת"ש'סיא"במנ

מכיתכמבואר,עמדדדעתיהמשוםאלאאינושמועילבמץוםהתנאימעלתועיץר.ט"יומערב
,בהדיאדעתיהדמגלימשוםעדיףדתנאיואף.'כושבנרה"דא"ער"מדףשבת'ובתוס,]ייוסף
.בנולדמהנילאדעתיהגילויכךמהנילאדדעתיהכמום"להרמבליהדסביראלומרישמץוםמכל

.נולדמיץרישנפלהרעועהדאפילוינב"סץא"תץ'סיא"במגועיין
("ימאליה)שמתהדבהמהיזט"סץט"תצ'בסישכתב,לשיטתוהולךבזהשנדיץא"במגוהנה

,שמתהלבהמהמדמיט"ביוונסרכוט"יובערבאפילושנשתטהאווזאדברמעיוכן,נולדנץרא
ח"תץי'סיע"בשפצץכן~,'יבגמראכמבוארט"יומערבעליהםדעתוהיהאםמועילובשניהם

איןלכךאליווטפללפריצריךשהואגרעיןדשאנילומרצריךכ"וע.נולדשהןפיעלאףו"ט

שהביאיי'התוסש"כמ,להסץהעומדאינועצמושהפריכיוןלהסץהעליושדעתומהמועיל
כיוןעליהםשדעתומהמועילנולדשהןפיעלדאף,שמתהובבהמהבמעייםכןשאיןמה,א"המנ

ם"הרמבעלאבל.א"ההגשיטתהיאזו,שנפלהסוכהגבי,הדיוהוא,אתרלדברטפליםשאינן

מעיוכן,מוץצהנץראתשמתהדבהמהליהדסבירא"ישיטתולפישהולך,מידיץשהלאודאי אווזאדבר
דבראדרבאכליםבשברין'מסילאיןליהדסביראמדרבאיןר"פבביצהדפדיךוהא. אווזאת

ם"דרמבאליבאלגמראליהדסביראמשוםהיינו,]מוץצהתוזה""נולדשזהגבעלאף,

דףבשבתדגמראסתמאפריךגוונאוכהאי.תז'כומוץצהליהדאיתדמאןנחמןתנכרבדהלכה
,"עליהמתשדעתומהמהניולהכי.ביצהסוףש"בראעיין,כוותיהדהלכתאמשוםנתמןמרבה"מ

שכתבותיומטעם.נולדלהויץרוגרעינין'גבתןדסוגיאכפשטא,מהנילאגופושנשתנהבנולדאבל
מביראלאתןלנולדנולדביןולפלץ.'כולאווזאצריךראיןבמעיכ"משא'כוצריכיםשהןה'התוס

סוכהכגון,עלויהדעתיהמהנילאגופושנשתנהגמורנולדיעליוישאםשכןדבל,ם"לרמבליה

.נ.'ם.~םתצה"פל"כראקלב
איריןלקינטרםם.ינ.צ

,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותבג

.(יהודהלרכימהנילאשתנאי)אבלש"ומה"דבו .(מועילתנאיאיןנולושלענין)כ"סוסלפניםבז
לאתנאיגסכךמועיללאעליהםשדעתיהוכמוכת .מיע

.וכדלקמן,י .אכלןה"דכס
.סטושםלעיל..סעול אסושגרעיניםלא

.נולומטעםים- ,התנהואםש"ומה"דלב ,א"סוסשםולעיללג

,בונתבאוו,ח"מכתצו'וסי,א"מילעילה"וכלד .וק"סא"קושםלעילהשיטות
ראה,ונטרפהנשחטהאלא,מאליהאינהואםלה .ח"סכשםלעיל.יטק"סתצז'סיא"מ
.(במסוכנת)ב,כזוחף,(אווזא-בבמעי)א,לגדףלו .א"ויוכדלעיל
.אכלןה"זא,כטשבתלז הטב"פלת

,וק"סא"קותצז'סילעילוראה.ו"

,ל"וושג"הסמועתגםה"שכ .א,לגלט
מעייםבניוהשלךאווזא-בלי.צלהלשמשושאמרמ .לחתול

.כליםי-שבמא .אווזאברמב

,א,במג .נולוליהליתמוקצהליהודלית,נולדליהאיתמד
,עליושדעתומהמועילמוקצה-ממאיסומה .א.,כטשבתמז
נולואים-נקגרעיניםס"הרמכשלדעתוהטלםמז נקמעייםובני

מוקצהאים-

שכתבוכטעםהוא, התוס

בהםמועילשאיןגרעיניםשלנולדביןלחלק' ,ועתובהםשמועילמעייםבנישלנולדלביןדעתו

,(לאוכלצריכיםשהגרעינים)אכלןה"דשםמת שלהמט

צריךשהואמה'א:נולוסוגי'ב.ישס"מב- כמו)גופושנשתנהמה'ב,(עינים-גכמו)י-לפ מסוגשרקלכאורהלומרנוכלב"וא.(רעולהסוכה

,השניבסוגכ"משאעליהםדעתומהני.לא.הראשון .נולדשם:ל"אוצנ



קפאתקיחטוביוםרכות

לאתרעראותםלאצורשםהכנימןשלאיי"מיכניןינ,פירותמלאשהואמתוםביתכא

~
מאליוהביתנפצתאםבביתפתתלכשיפתתלאכילהעומריןהןאלא"ן"מרובהמן

פירותלימוללישראלמותר,ישראלהלצורךשלאלצרכו,נכרשפחתואוטובום.נ

אחריןקינמרם

מצואהוראייתם,כןכתבולא"וץמאפרץסוףדשבת'שבתוסואף)רעועההיתהאפילושנפלה
ועלמיכסיווהשתאמיגלידמעיץראגבעלאףעלויהדעתיהדמהני]דשבתןו"טבפרץדאמרינן
זה.הואבעלמאדפירשא"ובעלמאכדאמרינןויהאדםלגוףצדיךראיןמשוםלומרצדיךכרחך
ובלאו.עלויהדעתיהדמהניאוצאדברלמעיודמי,מוקצהדנקראניחאהכיבלאום"דלהרמב,אינו

כמבואר,עלויהדעתיהמהנידצואהכללבגמראגרסילא"וש"וראוים"ורמבמף"הריהריהכי ושובטור
.(ח"שסימןןיוסףוביתן~ע"

לחלובאסרושלאבתשובהף"הריבשםשםשכתב""דשבתב"בבפרץן"ברמבבהדיאמשמעוכן
טוביוםמערבשדעתודאףלפניךהרי,ש"ענולדהואשהחלבמשוםאלאטובביוםהבהמה
]"רביצהץ"פרישן"ברבדדיאהואוכן.נולדמשוםלחלובלואסורטובביוםהבהמהלחלוב

אף,נולדהואשהחלבנ"ה"תץ'בסיאחרוניםושארא"ברמבדדיאמשמעכן~.ש"עבשדגבי
.""אברהםבמגןשםעיין,י"בשבתאפילוכנהוגנכריידיעללמחרלחולבהט"יומערבשדעתו

בידושאיןהסוכהאבל,י"המאכללתוךלחולבהשבידומשוםאלאשםהתירלאן"א"הרשבואף

.מודהא"הרשבאףלסותרה
הכיבלאואבל,גרעיניםגביכמודעתיהמהנילאלבהמהצריךדהחלב,""זהכללדחותשישואף

ן"א"כהמגל""יקלדידןאפילו,טוביוםמערבמסוכנתגמידעתושמועילכמו,דעתיהמהני כמנולדנץראשמתהדבהמה
ביןולחלץלהחמירלנוישהלכהלעניןמץוםמכל.זל"תצ'בסיש" דלהרמבשמתהבהמהכגון,גופונשהנהשלאנולד

מהנילכן.מוץצהנקראוסיעתם]גל"וסמ"לם"
עלמאדלכולישנפלהסוכהכגון,גופושנשתנהנולדוביןלננולדדהויל"דץיילדידןאףדעתיה
דהמדליץ"לב"עח"כדףבשבתבהדיאכדמשמע.דעתיהמהנידלא,ליכליםשבריכמו,נולדנץרא

.~ם-ב.'םלעילראה,לאוצרבהכפפן~קלה.ם.םן.~ש.ם.הב.פם.רמב.ב,לאמשנהקיד ש.שםם.רמבקלד

פכלקמןראה,שראל'לצנרךבפחתן~קלו.שםן.~

.ב.
אוריןלקינטרםם.ינ.צ

,ה"סשםדלעיל,הבודעה,א"ססג .ואילךט"מכשהטהכדלעילסד
,ג"מקסה חבתשובהסו

שםולעיל,האדעהשהיא.רכו"סה" ,ה"ס

.נכריי"עלקערהלחולבהדעתומשוםולאמז ל"קיידלא)ם"מהרמבהראשונהההוכחההןמת

דחלב)א"מהרשבהשניהההוכחהוהן,(כוותיה תלדהיאשמתהמסוכנתשכהמהל"וקייוכיון.(שאני

,תנאימועילשנמלהבסוכהשגםאפשר,דעתוומועלת .ט"מקתצטסהסט
.ו"מקא"קוע מעא

ולאהואיל,בוט"ביושמתהבהמה:ו"הט.ב" שםלעיל.הובא,מוקצה1"העליהדעתוהיתה

,א"כקו ואסורנולוהוודקליפין(ד,כה)עהת"לראהעב

ג"פש"וביש,(שמתהבהמההזכירולא)ט"ביו ס

בהמהגםמותרשמוקצהג"הסמשלדעתכתביז" .שםלעילהובא,מותרתשמתה
.א"מיכדלעילעג סמדלעילעד

.א"סיתקא" .ו"מטרמך"סולעילעה

סמיכותבושמועילנולושיש)שמןה"דב,יטנא סלעילוראה,(מועילשאיןנולדוישדעת

שי" .כ"סקסוףא"קו
,ב,קכאנב מכוסההואוכעתגלויהמאכלהיהובתחילהגג

ומעיקרא:ל"צאוליאו,נולדוהוי,האדםבמעי ;(א,כסבשבתכמו)מיגליוהשתאמיכסי

.ועתוומהני,לאווזצריכיםשאינםמעייםבניכמונד דב,כבתעניתי"רשראהנח

וטהרהה" ,(ב,מה)שבתנו

,ג"היו"מבשבת'הלנו ס1"פטשםנח

,יא" .כ"מעשםולעיל,ד"סלנט
,צואהה"רס ,ידסהף"הרית"שובשם,(ב,ס)במלחמותמא

תקה"ס,וק"ס.א"קותצה"סלעילגםהובאו משקיןגזירתבכללשהואשםן"רמבוראה)ג"מסוף

הגהותהי"סתקהובסהשסא"בקוהובאוכן.(שזבו

,שכס,סיט"יו'הלזרועאורמשם,א,סיא"מאשרי .נולומטעםאסורשהחלב
לוליגם,נולומטעסואסור)ואיבאה"ד(א,א)סב סדלעילזטעמ

,(כ"מתקיג"



.י..***..י4י". ועווג,1קטב

~
הלח,שוע

השמשותביןעיינומוביוםכנימתשבתחלתפיעלאףמזבביוםולאכלןהפתתממקום

אחרוןקונמרם

להדלישבידופיעלאף,נולדתנץראפתילה

-

א"הרשבהתירזהדמטעם,"שירצהעתבכלה

דמעימשוםאלאנולדשאינובחלבאלאלן'מאדלאודאיאלא,חטובביוםשנחלבהתלה

-

רא

שאזפיעלאף.הבהמהבמעישהיהממדגופונשתנהלאאבל,1גרעיניןגביכדאמרינן,'כומיכסי
שינויתשובזה,'א,"1משץהתורתעליוירדועכשיולבהמהצריךשהיה'לפאוכלתורתעליוהיה

נלאכןפיעלואףלהסץהעומדהואועכשיואליווטפללפריצריךהיהשהגרעיןכמו,בגופו

-

רא

צריךכרתךעלמץוםמכל,]1לחלקשישואף.בגמראכדאיתא'כו'מיכסדמעיקראאלא,נולד

1זה"תץ'סיא"ברמבהדיאמשמעוכן,עמוהסכימומהאתרוגיםשכמה1נא"הרשבלדעתכןלומר

ומידוהואיל,שריומדינאמנהגאלאשאינומשמע,"כותנהגואך(א"כהרשב)להץלש'שכתב

לדעת1ןשםחדשהפרישכתבכמו,כשירצהלמתרלחלבהשדעתוט"יומערבהואמוכןלחלוב
והתם,מהנידדעתיהלומרואין.1ידעתיהמהנילאכליםדבשברילומרצריךכרתךועל.א"הרשב
ודותץ."1תובההיאבשבתהנרהדלץתשהרי,זופתילהלהדליץדעתוהיהלאט"יושבערבמיירי שישלומר

העתיהיאךכ"דא,אחרותפתילותלו

-

,מדלידסתמ,1ןר"רס'סיבסוףבסתםא"המנכן
.מועילדדעתואיתאאם'דעתולילמההוארבידוכיון,נמיהכיובלאו.אחרתפתילהלואיןבבגד
בכליםדמסיץיןדהא]'דשבתמהגמראוהואהאתרוגיםכלושאר"'א"רמפסץא"תץ'דבסיועוד
ריבויצריךאיןבכליםלהסיץמאתמולדעתוהיהראםפירשוולאהיתריעציריבויי"עהיינו
פ"אע,"'ב"בפמשנההמגידבשמושכתבכמו,זוגמראהעתיץעצמוז'א"הרשבואף.עצים

ומאי,עציםריבויהזכירושלאן'ם"ורמב"'ף"הריעלתמהי'משנההמגידוגם.ן'להסיץםשבידו
כלעציםלוויולומרצריךכרתךעלשהרי.מאתמולעליהםדעתוכשהיהמיירידילמאץושיא
עציםלושאיןמיכלהסתםומן,,שםא"המגשכתבכמותשתיתבלעלעוברכןלאדאםצרכו

יורדמאמתודאיאלא.בדןשמיץדללוכליםעלדעתוד'זדלזדירלאהשמשותבביןגםט"ביו
.דעתומהנילאט"ביושנשברוככליםגמורדבנולדדרכו

דמץשהדעתיהדסלץאלמאיטעםלתתשרוצההיינו,",רביצהץמאבמרץי"רששפירשומה

אבל,],שם'התוסשכתבוכמושנשברובכליםדשריג"אעבנולדמודהשמעוןרבידאףבפשיטות

רעועההיתהשמסתמאפ"אענ,שנשברהבץורהאוסרהוא'שהר,דעתומהנילאבנולדיהודהלרבי מערב
לרביאפילודשרידמסוכנתדומיא,ומצפהייושבז,ביצהריש'התוסשכתבוכמוט"יו

אעיןלקינטורםם.ינ.צ
,כאןמועיללאדעתוגםבודאי,כאןמועילאין .ג"מישםוכדלעיל,ו"טצא
,א,כסצב ,נולדוהוישברנעשהמקצתושהוחלקאחרשמידצג

,היתרעציריבויי"עאלאבאשלהפוךהותרולא סהשערהקדשבעבודתצד

.ב" .יבהלכהצח
בהיתרלעשותשבידובמהסגישלדעתופ"אעצו בלאלהסיקםבידוכאןואף,(בחלבכדלעיל)

.עציםריבויי"עאו,מקצתושהודלקאחרבאשלהפוך ,שםצו

,(ב,יב)שבתצת .שםצט

,ד"סיושם,ג"סוסקיק דא,בקא
הוהלאבנולדאבל:דעתיןמלקאקאה" שלעתולכאורהמשמע)עלויהדעתיהדנהויידע

.(בנולדמועילה המשנולוגרעזהשמטעם)דעתיןסלקאקאה"דקב

.(שנשברומכליםבעולםהיהשלא ,ב"רע,בביצהקג

.א"סתקא'סיוכדלעיל,איןה"דשסקד

צריךשאז,שבתערבט"ביולהחליקהאסורולכןעו שסכמלעיל)מהנרהיוצאברובשיאחזעדלהדליק

,נולדכברהואואז,(ג"סי להדליקצריךאינושאז,שבתשלנרלצורךשלאעז

.מהנרהיוצאבצבשיאחזער .(המאכללתוך)בהיתרלחלובשבידוכיוןעת
לאכ"וכמו,שירצהעתבכללהוליקשבידומהעט ,מאתמולעליהשדעתומהגםמהני

.א,כסשבתפ סיכולעילפא

,ה"שבס'גבגעהתקה' ,גופושנשתנהלחלבגופונשתנהשלאגרעיןביןפב

מועיללאובגרעינים,שביוומהמועילשבחלבפג ,שבדעתומה

,אסעיףפד ,ה"ססוףשםלעילה"וכ,לשנותואיןאיסורבופה

,אסעיףפו ,שירצהעתבכללהוליקשביוומהנישלאכמופז

,ל"וכנ ,ב,כהשבתפת

.ו"מטשסוכמלעיל.ו"סקיפט הרשבלדעתצ

שכידווכיון,בחלבמועילשבידוא"



קמגתקיט-תקיחטוביוםהלכות

איסורמחמתמהםלימוללואפשרהיהלאשהריהפירותאלועלכללדעתוהיהלא
השמשותבביןשהוקצומתוךאומריםאיןןן"התורהמןחייבשהואקבועבניןמתירת
לאוגםעצמןאיסורמחמתמוקציםהיולאהשמשותננץשאףכיון"ן,ום.הלכלהוקצו
האין,לשםלילךיכוליןהיושלאבמקוםשהיורקעצמומחמתהאמורלדברבמיםהיו

למה
~

ת"בשבילוהובאושלאלמימותריםשהןלתרוםמחוץשהובאולפירותדומהה
:"ת"שנתבארממעםמוקצהמשוםאמוריןואינן

הערבעדובמלמולבאכילהאמוריםהפירותהריישראללצורךנכריפחתואםאבל:כב
-לצוקגמורהמלאכהשעשהנכריכדין]ת"שיעשובכדילהמתיןצריךלערבוגם
ופתחמתוםבבורממוניםלפתותלושישמיהדיןהוא.תנ,ו"תקמ"בםשנתבארישראל

לפתותמביאכשנכריהפסחבימיבזהליזהר.וצרן)ישראללצורךמ"ביוהבוראתנכרי
:ממנוחתיליקהאמורהבוראתהיוםפתחשהנכרייודעאםלמכור

:מעינים'טזנוט"יולצורךולהחזירלהסירסותרדלתותצירי!ט'רנק

עץישלמגדלאותיבהנכעיןעשוייןהןאלא]לקרקעמחובריםשאינן"גויות"א
למלקומותר"הרנותמןלגמריושוממוהדלתאתממלקהחנותלפתוחרוצהוכשהוא

התבליןשנמלואחרמן"יולשמחתלהןצריךשהואמהחנותתבליןשיוציאכדי,מ"ביו

אחריןקינטרם

מהנילאגופושנשתנהבנולדאבל,ן,ע"ושוי,ם"הרמבשכתבוכמועליהדדעתיהמשום""יהודה

ושאר',ן"ורן,י"רשואף.",בגמראכדאיתאומצפהדיושבג"אערעועהבסוכהאוסרולכך,דעתו
והרב"',ם"הרמבאבל,עדיפאדתנאה,תנאהאלאדעתיהמהנייהודהדלרביפירשולאפוסלים

,עליהדדעתיהדעתיהדגלימשוםאלאאינוהתנאידמעלתכיוןלהומבירא]',ע"בשויוסףבית
שנפלהדבסוכהלהוומבירא,מהנילאדעתיהגילויאףדעתיהמהנילאיהודהשלרביוכיון

וכןנ',י"הבשכתבכמובריאהבסוכהשמעוןדרביאליבאהיינותנאהדמהניבגמראדאמרינן
:אחדטעםשנתןאלא,להלכהי',א"המנדעת

.(לגניתמנתעל)ז"מישע"םללל,ד".מקא"מראהקלו מל.כדלעיו

,ד"ם.ש" .מתה"ד(ב,ץ)ן"ח.(ב"מע,ט')במלחמותן"הרמבקלט

,שםא"מ.וק"מטץ.שםמ"מ כדלעילקט
.ב"ימכד".םתקטו'סי טקמא

-

וראה.(ט"סתקטי"םא"רמעלמהשהלק)שם לתחוםחיץכשלנותשריקא)ה"םתצה40ללל

רית'שבפ)בוק"סתקטי"מא"מ,(מיקציןהןאררהתקיפה אנכלהכןצריךאיןנכרישל

.(1"םתצח"סכדלדול,-~ נכרשהביאולחחיםמחוץשראל'.בפירית.הכארי'מיב"וא
,הישראללצירךמ"ביו .שםא"מ17מב

.אמשףקמג םרנת'סילעיליראה.שםא"מקפד

-

,

וצקיטסיימן ,א"פ.ע"ושוסר.ב,א.גמראא

א"מקא"מ.א"סילבושטור,הטעתה"דשם."רשב .ד".םג.ש'.םל.וכדלע,שםלבוש,שםרשייג

,שםל.יכדלע,תירד ,שםלבוש,מור,ו

,שםע"ושוטור.הללכביתב,א.משנה1 ,שםע"שו,ב".תפידו"ומב.(ב,ת)ף".רז

,ב,בזביצהקה ,ו"הטב"מקו

פ"סיולציל.ו"ט1הסימןקו ,ב,לקת

,סימאה"רשםקט

.ושויןה"דב"סוע,טזקי .ד"היב"פקיא
.התנאקדיןשהשמיטו)ח"מקים .אבלש"ומה"סודקיג
.ג"סקיקיד


