
  מכבה ביום טוב

  יב הלכה ב פרק) ליברמן) (טוב יום( ביצה מסכת תוספתא

 שהיו וזקנים גמליאל ברבן ומעשה טוב יום 1בלילי המנורה את זוקפין היו לא גמליאל רבן בית של

 מה עקיבא גמליאל רבן לו' אמ וזקפה עקיבא' ר ועמד טוב יום בלילי מנורה ונפלה 2ברומי מסובין

 5 והן אוסר שאתה פי על אף להטות רבים אחרי למדתנו לו' אמ המחלקות בין ראשך מכניס אתה לך

 אבל טוב ביום המנורה את מטלטלין גמליאל רבן משם' אומ יהודה' ר המרובין כדברי' הלכ מתירין

  אותה זוקפין אין

   ו הלכה ב פרק ביצה מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 פרקים של שאינה במנורה אבל פרקים של במנורה אמר דאת הדא: ט"בי המנורה את זוקפין ואין

 10 גרמיה שמיט וחד חד כל והוה קומיהון מנרתא נפלת יתיבין הוון יוסי' דר תלמידוי כהדא בדא לא

  :וערק

   תשלז סימן טוב יום הלכות - ג חלק ה"ראבי

 שיפתא עייל דאמר כרב בכלים בנין יש לן קיימא הבונה בפרק שבת במסכת חננאל רבינו פירש

 גילה של מטה המרכיב רב בשם ירמיה רב גרסינן ובירושלמי. בונה משום אמר רב דמרה לקופינא

 15 את זוקפין אין הלכה דמכילתין שני בפרק דגרסינן והא. ..באיסורי כרב והילכתא. בונה משום חייב

 וקסברי, מיירי החליות שרפויות למימר איכא, חליות של במנורה שרו הלל ובית טוב ביום המנורה

 ורבינו אלפסי ורבינו ...מותר רפוי היה אם כירה פרק בשילהי דאמר גמליאל בן שמעון כרבן) ש"דר(

 ורבינו. ...חטאת מחייב ברפוי אפילו מותר רפוי היה שאם גמליאל בן שמעון כרבן פסקו ט"שב

 ישבר תיבה> של מפתח< אבד ואם, בכלים סתירה ואין בכלים בנין דאין פסק העזר אבן זקיני

 20 משום רבא ומפרש, נועלים ומגדול תיבה שידה של דלת הכלים כל פרק בריש דתניא, לכתחלה

 הימנה ליטול החבית את אדם שובר שנשברה חבית בפרק ותנן, סתירה ואין בכלים בנין אין דקסבר

 יהודה רב אמר מדליקין במה ובפרק. וחותך ומפקיע מתיר שבכלים חותמות ותניא', וכו גרוגרת

 דאמרינן והא. מהסקה גדולה סתירה לך ואין, כלים בשברי מסיקין ואין בכלים מסיקין רב אמר

 כדאמרינן, סתירה יש בנין יש ואם, בונה משום אמר רב דמרא בקופינא שיפתא עייל הבונה בפרק

 25 ולא לו יש בנין טעם בונה משום אמר רב לפרש יש, אדרב דרב קשיא כן ואם, הכלים כל פרק בריש

 מכה משום חייב שאינו כיון ומהשתא, מדשמואל ולאפוקי, מלאכה גמר דאינו, בפטיש מכה טעם

  :מחייב לא בכלים בנין]א[ בנין משום אלא בפטיש

  א פרק טוב יום שביתת הלכותרמב"ם 

 חוץ, לוקה--אכילה לצורך שלא, טוב ביום אותה עשה אם--בשבת עליה שחייבין מלאכה כל  ד

 30 שלא הותרה, אכילה לצורך טוב ביום הוצאה שהותרה שמתוך:  וההבערה לרשות מרשות מההוצאה

 מרשות, באלו וכיוצא מפתח או תורה ספר או קטן להוציא טוב ביום מותר לפיכך; אכילה לצורך

  .לרשות

--אכילה צורך בו שיש כל--מלאכות ושאר.  אכילה לצורך שאינו פי על אף, להבעיר מותר וכן  ה

 אריגה כגון, אסור--אכילה צורך בהן שאין וכל; בהן וכיוצא ולישה ואפייה שחיטה כגון, מותר

 35  .בהן וכיוצא ובניין וכתיבה

                                                        
  טובביום  –י ערפורט בכ" –יום טוב בלילי  1
  בכ"י ערפורטחסר  –ברומי  2



 נעשת אם חסרון ולא הפסד בה יהיה ולא, טוב יום מערב ליעשות לה שאפשר מלאכה כל] ה[  ו

-זה דבר אסרו ולמה.  אכילה לצורך שהיא פי על אף, טוב ביום אותה לעשות חכמים אסרו--מבערב

 הולך כולו טוב יום ונמצא, טוב ליום מבערב לעשותן שאפשר מלאכות אדם יניח שמא גזירה-

  .ולשתות לאכול פנאי לו יהיה ולא, טוב יום משמחת ויימנע, מלאכות אותן בעשיית

 40 שאפשר מלאכה היא, הוצאה שכל פי על ואף, טוב ביום ההוצאה אסרו לא, עצמו הטעם ומזה] ו[  ז

 מה כל ויביא ויוליך, טוב יום בשמחת להרבות כדי--אסרוה לא ולמה.  טוב יום מערב לעשותה

--מבערב לעשותן שאפשר מלאכות שאר אבל.  אסורות שידיו כמי יהיה ולא, חפציו וישלים שירצה

  .טוב ביום אותן עושין אין, עסק בהן ויש הואיל

 מרקדין ולא, החיטים את טוחנין ולא, בוררין ולא, זורין ולא, דשין ולא, קוצרין אין:  כיצד] ז[  ח

 45  .חסרון ולא הפסד בכך ואין מבערב לעשותן אפשר, בהם וכיוצא אלו שכל--טוב ביום

 או הפסד בכך יש, מבערב אלו עשה שאם--טוב ביום ומבשלין, ושוחטין, ואופין, לשין אבל] ח[  ט

 ולא; מאמש שנתבשל וכתבשיל מאמש שנאפה כלחם, היום שבשל תבשיל או חם לחם שאין:  חסרון

 בהן שיש נפש אוכל מכשירי וכן.  באלו כיוצא כל וכן.  מאמש שנשחט כבשר, היום שנשחט בשר

  .בהן וכיוצא תבלין שחיקת כגון, טוב ביום אותן עושין--מבערב נעשו אם חסרון

 50  ד פרק טוב יום שביתת הלכות

 לצורך הובערה אפילו האש את לכבות אסור, לצורך שלא טוב ביום הבערה שהותרה פי על אף  ב

 את מכבין אין כך, האש את מכבין שאין וכשם; כלל אכילה צורך בו ואין, מלאכה שהכיבוי--אכילה

  .בנה או שארג כמי לוקה, כיבה ואם.  הנר

 ראש את חותך ואינו.  ממנה השמן את מסירין ואין, שתכבה כדי למעלה הנר פי את מסלקין אין  ג

 55 בו אחזה שלא עץ כל--במדורה שהודלקה עצים של אגודה.  בידו ראשה את נופץ אבל, בכלי הפתילה

  .הנר מן שמן למסיר דומה ואינו, לשומטו מותר האש

.  וייצא, מניחה אלא; בשבת מכבין שאין כדרך, טוב ביום ממון להציל כדי הדליקה את מכבין אין  ד

 או, הנר לבין בינו מחיצה עושה או, כלי עליו כופה אלא, המיטה תשמיש מפני הנר את מכבין ואין

 עד, לשמש ואסור; לכבות אסור זה הרי, אלו מכל אחת לעשות יכול אינו ואם.  אחר לבית מוציאו

 60  .מאליה שתכבה

   א עמוד כב דף ביצה מסכת א"הרשב חידושי

 נמי הותר לצורך כבוי שהותר מתוך הכא לימא ת"וא. אסור ליה אמר מאי עליה לכפות כלי לו אין

 ט"בי לכתחלה לבעול דמותר דכתובות ק"פ בריש וכדאמרינן נפש לכל השוה דבר דהוא לצורך שלא

 דכבוי ל"וי, לצורך שלא נמי הותרה לצורך חבורה שהותרה דמתוך חבורה עביד דקא גב על ואף

 65 אבל בעילה של חבורה וכן הוא מעשה של ומגופו אגומרי כבשרא אורחיה היינו נפש אוכל לצורך

  .הבית יתעשן שלא בשביל הבקעת ככבוי אחר דבר וזה התשמיש מצרכי שאינו דבר משום הנר כבוי

 הכותל ישחיר שלא הבית יתעשן שלא בשביל מ"י. מותר הקדרה או הבית יתעשן שלא בשביל אם

 יצטרך שלא כדי בו יושב שהוא הבית יתעשן שלא בשביל אבל, ט"י צורך כאן שאין עצמו הקדרה וכן

 אבל ...מודו רבנן אפילו הא ובכי מזה גדול נפש אוכל לך אין מסעודתו ולהתבטל הבית מן לצאת

 70 בעשון וכן אמרה בו יושב שהוא הבית בשמתעשן דוקא יהודה' דר מפרש שהוא נראה ל"ז י"רש

 את לכבות דמהו בעיא גבי לקמן פירש שכן המאכל יתעשן שלא וכדי בה מבשל שהוא הקדרה

 מזה גדול עשון לך ואין מותר הבית יתעשן שלא בשביל ואם' וכו מכבין אין אביי איתיביה הדליקה

 בעישון אלא חכמים נחלקו לא זה פירוש ולפי. בגשמים או בשרב ולאכול בחוץ לצאת צריך שהוא



 עצמה הקדרה יתעשן שלא בשביל מ"וי. הוא נפש אוכל דצורך' לי מודו הקדרה בעישון אבל הבית

 75  .בתוכו לאכול צריך שהוא הבית יתעשן דשלא דומיא והוי בה לבשל צריך שהוא יהודה' ר שרי ה"ואפ

   ב עמוד יא דף ביצה מסכת ף"רי

 היא הילכתא דלאו למימרא יהודה כרבי ואוקמוה מתניתא להא דחו כולהו אמימר וכן רבה וכן

 שלא בין עליה לחוס בין הבקעת את לכבות אסור אלא מתניתא הא כי הילכתא דלית מיהא ושמעינן

  אסור הכל הקדרה או הבית יתעשן

 80   א עמוד יא דף ביצה מסכת הקטן המאור

 ה"וה לאיסורא ופשטה אחר דבר מפני הנר את לכבות מהו מאביי מרתא בר אבא מיניה דבעא והא

 לכל לכם דאמר יהודה' כר הבקעת את מכבין דאין לההיא ואוקימנא טוב ביום הדליקה את לכבות

 בעיני חמורה זו קושיא והיתה יהודה כרבי הלכה חסדא רב דאמר הא ליה דקשיא ואיכא צרכיכם

 תמהין ואנו כן מורין ואין הלכה התם דאסיקנא דשמעתא מסקנא לבו אל שם ולא הדור מחכמי אחד

 85  .דבריו את בירר ולא הכל שכתב ל"ז ף"הרי על

  א עמוד יא דף ביצה מסכת ד"לראב שם כתוב

 כי שלנו הסוגיא על תמה ולא, בחבורו זה על תמה הוא ל"ז ברצלוני יהודה רבי הרב: אברהם אמר

 ל"ז הרב שפסק הלכה פסק על תמה אבל רבנן לדעת אם כי האוסרים אסרו שלא בפירוש אמרו

 אותה דחה למה יהודה כרבי לן דקיימא וכיון הברייתא זו ודחה רבנן לדעת שלא האוסרים כדברי

 90 שהרי, הלכה אין כן מורין ואין הלכה שאמרו גם. כן מורין שאין אלא היא הלכה למימר ליה הוה

 והוא טוב ביום לחדדה מותר שעמדה סכין בהדיא אמר יהודה ורב בפירקא דרשה] א כח דף[ רבא

 כאותה שהלכה נראה] ד"ה ד"פ ביצה[ ובירושלמי. היא למעשה הלכה ודאי והא, דוחקא אגב דפסקה

 אמר. לאויר משליכה אויר שם יש אבל אויר שם כשאין אמר דאת הדא עליה פירשו שהרי, ברייתא

 שזה כשם כלומר, טבא ביומא עינא ומכחל מישף שרי קילוריתא הדא אמרין אנן כן ויאות נסא' ר

 95  .היא הלכה זו נמצאת, העינים יתעשנו שלא הבקעת את לכבות מותר כך העין לשמור מותר

  א עמוד יא דף ביצה מסכת' ה מלחמת

 אסרו ורבא אביי שהרי הגמרא דרך לו תפס אבל הדברים ל"ז הגדול רבינו בירר לא הכותב אמר

 בפרקא לאו דהכא כן מורין ואין מותר למימר להו הוה כן מורין שאין אלא מותר היה ואלו לגמרי

 דשרא מאן אשכחן לא סכין בהשחזת וכן לגמרי אסרי מיסר אלא הוה הארץ עמי באפי ולאו הוה

 100 ורבי א"שא במקום לגמרי שהתירו מצינו וכירים תנור ובגריפת שינוי ידי על אלא למעשה הלכה ליה

 איתמר והתם שיגרוף לומר מחרוכא מזהרי ואזהורי מורי אורויי לשמעיה ורבא לדביתהו חייא

 ואלו משמאי תדרשון מעליתא מילי הני דכל רעוא יהא ליה אמר יהודה כרבי הלכה משמך' דרשי

 שבאותן אלא לגמרי עליה סמכו לא יהודה כרבי הלכה שנפסקה פ"שאע לומר מצריכות הסוגיות

 שלא אפשר דלא במקום לגמרי התירו התנור גריפת כגון האוכל גוף מכשירי עיקר שהם הדברים

 105 ודברים טוב יום משמחת לגמרי מונעו אתה הדין שורת מן לפנים עליו מחמיר אתה שאם יחרוך

 לאכול שצריך במקום הבית יתעשן שלא הבקעת כבוי כגון צריכין שהם אלא נפש אוכל עיקר שאינן

 לעשות בין להורות בין לגמרי אסורין בהם שאוכל תשמישו כלי אבוד משום הדליקה כבוי או שם

 וראוי נפש כל צורך שהתשמיש פי על אף אחר דבר מפני הנר את לכבות ש"וכ בייחוד מעשה בהן

 הדוחה דבר שהוא כל יהודה רבי לדברי הא אסורין מכשירין בכתובות כדאיתא מלאכה בו להתיר

 110 טוב ביום המותרת הגוף הנאת של מכשירין העין את הכוחל וכן הן מותרין מכשירין אף טוב יום

 בשני והתירו יהודה' ר דברי על נאמר ולא מותר צרכיכם לכל לכם דאמר יהודה' ור הוא ראשון



 כגון כך כל צריכין שאין אלא נפש אוכל מכשירי שהם ודברים יהודה רבי של כהיתירו סייג לעשות

 מותר בהמה אצל סכין או סכין אצל בהמה והוליך לכל מצויין שהרי בשאלה שאפשר שעמדה סכין

 אתי ולא דשכיחי משום מורין שאין אלא אחר בענין ליה שרינן לא בשינוי דאפשר דכיון שינוי י"ע

 115 בכלל דורשין ולפיכך ל"ז חננאל רבינו דעת וכן ל"ז הגדול רבינו דעת זהו טוב יום משמחת לאמנועי

  :ענין שהוא מה לפי הכל בהם מחלקין ובפרטן במכשירין יהודה כרבי הלכה

   יז סימן ב פרק ביצה מסכת ש"רא

 מיד דולק שהוא הנר מפי ומרחיקו השמן דכשממעט משום היינו מכבה ליה דחשיב הא' התוס כתבו

 כשיכלה הנר כביית שממהר משם לפרש אין. מכבה ליה והוה כבתחילה יפה דולק ואין הנר אור כהה

 120 הכלים בכל מחיצה עושין) א קכ דף שבת( דתנן וחכמים יוסי רבי שנחלקו כיבוי גרם דהיינו השמן

 מים מלאים חדשים חרס בכלי אוסר יוסי רבי. הדליקה תעבור שלא בשביל ריקנים בין מלאים בין

* מותר כיבוי דגרם כרבנן לן וקיימא. הדליקה את ומכבין מתבקעין והן האור את לקבל יכולין שאין

 כרחך על היינו מניה לאיסתפוקי אתי דלמא) ב כט דף שבת( דאסור הנר פי על דשפופרת ההיא ומיהו

 מטפטף השפופרת מן כי שמן מלא לעולם הנר שהרי כלל הנר מאור מכחיש שאינו כיבוי שממהר מפני

 125 לי נראה הלכך. הנר מאור מכחיש אינו השפופרת שבתוך משמן מעט יסתפק אם אף הנר לאור תמיד

 דעד. דחייב כיבוי גרם בהאי מודו יוסי דרבי רבנן ואף. כיבויו שממהר משום הנר מן דמסתפק טעמא

 הכיבוי את הגורם לו חוצה דבר עושה אלא הדולק בדבר נוגע דאינו משום אלא התם פליגי לא כאן

 מהן מאחד והממעט הדליקה את גורמים שתיהן והפתילה השמן הכא אבל. הדליקה שמה כשתגיע

 שמן נתן לא דאילו. בהבערתו דמאריך משום בנר שמן דנותן טעמא והיינו** חייב הכיבוי את וממהר

 130 לענין וכן. הדליקו הוא כאילו הוי ואילך מכאן דולק שהוא ומה. שבנר השמן כשיכלה כבה היה בנר

 מנר דולקת פתילה ליטול ואין. הוא כבה כאילו הוי הנר מן שנסתפק ידי על הכיבוי ממהר נמי כיבוי

  :והדליק חזר אם הועיל ומה מכבה ליה הוי הנר מן שסלקה דמיד אחר בנר וליתן זה

   א עמוד קכ דף שבת מסכת בבלי תלמוד

, האור את בהן שאחז ומגדל תיבה שידה גבי על גדי של עור פורסין: אומר ננס בן שמעון רבי. משנה

. הדליקה תעבור שלא בשביל, ריקנים בין מלאין בין, הכלים בכל מחיצה ועושין. מחרך שהוא מפני 135 

 ומכבין מתבקעין והן, האור את לקבל יכולין שאין לפי, מים מלאין חדשים חרס בכלי אוסר יוסי רבי

  .הדליקה את

   ב עמוד קכ דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 זה הרי - בשרו על לו כתוב שם שהיה הרי: דתניא. יוסי אדרבי יוסי דרבי ורמי, אדרבנן דרבנן ורמי

 140 ויורד גמי עליה כורך - מצוה של טבילה לו נזדמנה. הטינופת במקום יעמוד ולא יסוך ולא ירחוץ לא

 קרא דאמר התם שאני -! ישפשף שלא ובלבד, כדרכו וטובל יורד לעולם: אומר יוסי רבי. וטובל

 -. שרי - גרמא, דאסור הוא עשייה, אלהיכם' לה כן תעשון לא ההוא המקום מן שמם את ואבדתם

 בהול שאדם מתוך -! שרי גרמא, דאסור הוא עשייה - מלאכה] כל[ תעשה לא כתיב: נמי הכא, הכי אי

 על בהול דאדם התם ומה: אדרבנן דרבנן קשיא - הכי אי -. לכבויי אתי ליה שרית אי - ממונו על

 145 לא אי, חציצה הוי קא - דמיהדק אי? דמי היכי גמי האי, ותסברא? שכן כל לא הכא, שרי - ממונו

 והחלב הדבש והדיו הדם: דתניא, בלחה -! דיו משום ליה תיפוק - חציצה -! מיא ביה עיילי - מיהדק

 טעמייהו היינו: שילא רב בר רבא אמר אלא -! קשיא מקום מכל. חוצצין אין - לחים, חוצצין - יבשין

? ערום השם בפני לעמוד מותר סבר יוסי דרבי מכלל. ערום השם בפני לעמוד אסור: דקסברי, דרבנן

, נמי יוסי לרבי -. ליה ושקיל, דמשתלי זימנין -! עילויה ידיה דמנח, נמי לרבנן -. עילויה ידיה דמנח -



. אגמי לאהדורי - עסקינן במאי הכא, נמי הכי - גמי דאיכא אי: אלא! ליה ושקיל דמשתלי זימנין 150 

. מהדרינן ולא - מצוה בזמנה טבילה: סבר יוסי ורבי, ומהדרינן - מצוה לאו בזמנה טבילה :סברי רבנן

 - מת וטמא נדה בועל והמצורעת המצורע והזבה הזב: והתניא? מצוה בזמנה טבילה יוסי רבי וסבר

 מן: אומר יוסי רבי, כולו היום כל והולך טובל קרי בעל. בלילה טבילתן - ויולדת נדה, ביום טבילתן

  . באחרונה טבילה דייה: דאמר, היא יהודה ברבי יוסי רבי ההיא! לטבול צריך אינו - ולמעלה המנחה

 155   כב סעיף שלד סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 הכלים בכל מחיצה ועושים; תשרף שלא האחר מצדה גדי של עור לפרוס יכול, האור בה שאחז תיבה

, הדליקה להם כשתגיע יתבקעו שודאי מים מלאים חדשים חרס כלי אפילו, הדליקה בין להפסיק

  ).כ"כ פרק מרדכי( פסידא במקום: הגה. מותר כיבוי דגרם

  סעיף ג תקיד סימן טוב יום הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 160 הרוח כבר אם, שם להעמידו אסור אבל; שיכבה כדי, שולט שהרוח במקום נר להעמיד ומותר -הגה 

  ).ל"מהרי( מנשב

   ה ק"ס תקיד סימן אברהם מגן

 ואף הפתילות מן הרחוקות' החתיכו מן' א ליקח מותר בנר המונחים חלב חתיכות -' כו הנר להטות

 מתכבה שם האש דכשמגיע שם שאני ב"סכ ד"של' סי ש"כמ הפסד במקום אלא שרי לא כיבוי דגרם

 165  ש"להרא אפילו שרי מלשרוף רק שמונעו הכא אבל ממש

   לא ק"ס תקיד סימן הציון שער

 דלא ה קטן בסעיף שם שכתבנו במה כונתו, ב מסעיף זה על אברהם מגן שהקשה ומה[ א"הגר) לא(

 ה"הג אותה באמת, ה"בהג ב"כ סעיף ד"של סימן שכתוב כמו, פסידא במקום אלא כיבוי גרם שרי

 המגן וגם, זו לשיטה חבר מצינו דלא זה בסימן ו קטן סעיף בסוף ז"הט שכתב וכמו, מקור לה אין

 170 דאפשר, שכתב מרדכי במאמר ועיין, זו שיטה סבירא לא ש"דהרא כתב ז קטן סעיף בעצמו אברהם

], לקמיה ועיין ב"כ דף ביצה התוספות וכמשמעות, לכתחלה כיבוי גרם שרי עלמא לכולי טוב דביום

 וכן, הלכה בביאור ז"רע בסימן לעיל שהבאנו כמו, יהודה והמטה רבה האליה דעת כן גם הוא וכן

  :טוב ביום פנים כל על להקל מרדכי המאמר הסכים



  שמירת שבת כהלכתה פרק יג

175 

  

   ל סימן חיים אורח - ג חלק אומר יביע ת"שו

 180 ושמן לפתילה, מזה זה ונפרד נבדל גוף שהם עצים בין לחלק האחרונים' תי שלפי נראה ומעתה) ג(

 אחר הנמשך לשמן ודמי, אחד כגוף הוא הצינור דרך הזורם הגאז כל ד"בנ גם, אחד כגוף שהם

 ת"בשו שהעלה ממה ולאפוקי. א"הרמ בהם שהתיר העצים מדורת לדין דמיון שום לו ואין, הפתילה

 העצים בסילוק א"הרמ להיתר ד"נ שדימה מה פ"ע/, בגז/ בגאז גם להתיר), ה אות ט' סי( מטעי נצר

 שלא כדי הגאז מיכל את לסגור מותר נ"וה, האש לחיסול שגורם פי על אף, האור בהן אחז שלא ז"כ

 185 מדורת לדין זה דין פגע ולא נגע ולא, הם שגגה דברי כ"ובמח. כ"ע. הגאז תנור את לזרום יוסיף

' התוס ש"מ שהביא), ו אות ט' סי( מטעי נצר ת"בשו עיני ותבט) ה(... כמבואר הוא והרי. העצים

 כיבוי גרם אלא הוי דלא, כיבויו שממהר מפני אינו, חייב שבנר השמן מן דהמסתפק ט"דה) כב ביצה(

 יכול דלא אורו ומכהה קצת מכבה ממנו שמסתפק שעה ובאותה הואיל ט"ה אלא, טוב ביום דשרי

'. וכו ממנה למטה לחתוך גדולה שעוה של/ נר/ קנדילא להתיר יש ומכאן'. כו האי כולי לאנהורי

, התנור ויכבה הזרם שיפסק שגורם הגאז מיכל של הברז סגירת להתיר הללו' התוס' מד והוכיח 190 

 שסגירת כל לעין ידוע הדבר שהרי תמוהים ודבריו. כ"ע. טוב ביום דשרי כיבוי גרם בגדר דהוי משום



 יחזו ישר והמעיין.. .שבנר השמן מן למסתפק ממש ודמי, השלהבת את למעט מיד משפיעה הברז

 דבריו וכל. לסיפא מרישא אחת מקשה כולם, ד"בנ קולות לגבב מטעי נצר הרב שצידד מה שכל פנימו

  .ל"הנ ההיתר על לסמוך שאין בודאי ולכן. פשוטים בדברים להאריך ואין. איגרי מרפסן

 195   ח סימן ו חלק אליעזר ציץ ת"שו

 איך המחבר על מאד שהתפלאתי האמת ואגיד, ר"כת לי שציין מטעי נצר הספר דברי בגוף עיינתי

 קלושים ויסודות קצרים בדברים חריפא בסכינא והתירו פסוקו את פוסק הוא כזה חמור שבענין

 מדברי לדבריו ממש של אסמכתא שום להביא ומבלי רוחו על העולה כפי למילתא מילתא בדימוי

  ...מבכזה כבר המדברים הפוסקים מגדולי איזה

 200 ברז סגירת י"ע טוב ביום הגאז תנור כיבוי שענין מדעתו ומבין בעליל רואה הישר המעיין כל) א(

 לדין לדמותו לבוא הוא לדנא כעוכלא ואך הנר מן שמן למסיר ממש במהותו דומה הוא הגאז מיכל

 עץ כל עצים של דבאגודה, האור בו אחזה שלא עץ לשמוט שמותר ע"ושו ם"שברמב עצים של אגודה

 וחיבור קשר שום עוד לו שאין ונבדל מיוחד גוף הוא הזה העץ הרי האור עדנה בו אחזה לא שעוד

 כל עדנה לו שאין ונפרד נבדל כגוף שפיר אותו מחשבין ולכן, האור כבר בהן שאחזה העצים ליתר

 205 הגאז מיכל כשברז גאז בתנור אבל, להאש קרבתו ממקום לסלקו ומתירים, הבוערים להעצים מגע

 זרימת באמצעות למשנהו אחד ומאוחד מקושר הכל הרי אליו פתוחים לתנור המחוברים וצינוריו

 ונותן הזה המיוחד הגאז המכיל אחד וכלי אחד כגוף נחשב והכל התנור אל מהמיכל ובא הנוזל הגאז

 י"ע לא כי אם( ופתילה שמן כדוגמת ממש, ואשו הגאז לתנור הגאז ממיכל ישר בחיבורו לזרום לו

 שמיהת מכיון, לשנות בכדי בזה אין שכמובן, הלהב מקום אל ישרית זרימה של בדרך אם כי יניקה

 210 ברז שסגירת ברור כ"וא). התנור - לאש תבניתו דמות בצורת ומשועבד מחובר אחד חי כגוף הכל

, הדולק הדבר בגוף כיבוי פעולת וכעושה, הנר מן שמן כהסרת ממש בציורו דומה הוא הרי הגאז מיכל

 גם שכך ומכיון. אחד נוזלי לגוף במיכל עוד הנשאר עם לתנור הנוזל הגאז מחברים הרי דהצינורות

 פעולת שעושה דא בכגון שרי לא כ"ג כיבוי כגרם רק הגאז מיכל ברז סגירת פעולת דבר נידון אם

 אם כי כלל נפרד בלתי אחד נוזלי בחיבור הדולק הגאז לגוף ומחובר הנמשך הדבר בגוף הגרמא

 215 אין דבר של שלאמיתו גם ומה, פסידא מקום של דין לתת נוכל לא נידוננו ובאופן, פסידא במקום

  ...בדברינו להלן ה"בע וכדיבואר, כן הדבר

 כפוף להיות מתחילתו הותקן הרי הגאז ומיכל אחד חיבור כולו נידוננו מציאות שכאמור ומכיון

 להתיר פשוט הדבר אין כ"א) ב"ע ט"כ' ד שבת י"רש עיין( לנר מוקצה והכל התנור לשמוש ומיוחד

 דביצה ב"בפ ש"הרא לדעת כי, כיבוי גרם פעולת של גוון לפעולה ניתן אם גם הפסד במקום אפילו

 220 להפוסקים עיין, ממש ככיבוי זה נחשב ממנו שדולק הדבר בגוף פעולה שעושה כל דעימיה ורבים

 ז"הגרש ע"בשו וכן, ש"כהרא שפוסקים ט"סקכ הציון בשער ד"תקי' בסי ברורה המשנה שמציין

 תורה בשל להחמיר ראוי שבודאי בטעמא במילתא שם א"ובקו, כן נמי שפוסק' ח' סעי ד"תקי' בסי

 לדולק ומחובר המשמש בגוף הפעולה בעצם הן בנידוננו מתבטאית הדולק הדבר בגוף והפעולה. ש"ע

  . הסגירה פעולת עם למיכל לאחוריו והחזרתו עצמו בגאז ממש של בנגיעה והן

 225 הרבה מסופקני עדיין האור הקטנת בפעולה ישנה אם תלוי שהעיקר ב"כ' בד שם' התוס לדעת וגם

 שנחשב, האור והכהיית להקטנת עשייה בשעת מיד בגורם נחשב לא הגאז מיכל ברז בסגירת אם

 באופן לתנור מקום בקירוב עומדים הגאז מיכלי רוב י"עפ כי, למכבה דא בכגון דידהו אליבא

 כמעט גורמים מיכל סגירת שעם ז"לפי ויוצא, בצינורות גאז מאד מעט נשאר המיכל שבסגירת

 גאז מיכל ברז וסגרתי נסיון עשיתי ובעצמי. גמור לכיבוי ז"לאח ומיד מיידית והכהייה להקטנה



 230 שניות ובשמונה התנור אור נכהה שניות חמש וכעבור, מטר מששה למעלה מהתנור במרחק העומד

 בפתיליה כי האור שנכהה עד שניות כמה לוקח כ"ג מהפתיליה שמן בהטיית שגם וברור, לגמרי נכבה

 של קטן במרחק רק העומדים מיכלים גם ישנם הרי זאת ועוד. שמן מעט שהוא איך בה בלוע הרי

 מהירה יותר ההכהייה באה כ"וכמו. בחתף יותר ההכהייה באה עוד כמובן ואז מטר שנים או שלשה

  ...שבו מהגאז ותרי מרוקן הגאז שמיכל כמה כל

 235  . הגאז מיכל ברז סגירת י"ע טוב ביום הגאז תנור כיבוי אופן בשום להתיר דאין ד"נלפענ הלין מכל

  שו"ת שיח נחום סימן  –הרב נחום רבינוביץ 

 


