
  הרנ' ס
  

  'ב	 'א פי�סעי
ק צריכה לאחוז את רוב "מחו� לביהמ( ובגבולי�, )והאש מתבערת והולכת משחשיכה, בבית המקדש( ומאחיזי� את האור במדורת בית המוקד" – שנהמ

שבת ". (כל שהוא) �ואי� חשש שיחתה בה, שה� דולקי� והולכי� ולא נכבי�(בפחמי� : יהודה אומר' ר. כדי שתאחוז האור ברובו )העצי� קוד� שבת
  .)כ	:יט

כדי : תנא רב לסיועיה לשמואל. כדי שלא יאמרו הבא עצי� ונניח תחתיה�: ושמואל אמר, )כל ע� וע�(רוב כל אחד ואחד : אמר רב? מאי רוב�" – גמרא
הלכ% בעינ� רוב עביו : אמר רב פפא). בחו�מ(ואמרי לה ברוב היקפו , )בתו% עביו עד רובו(רוב עביו : רב אמר: ע� יחידי. י דבר אחר"שתהא שלהבת עולה ע

  )ש�". (ובעינ� רוב היקפו
וכתב . גזרה שמא יחתה בה ויניד העצי� כדי שתהא שלהבת עולה, אסור ליהנות ממדורה זו בשבת, וא� לא עשה כ% ולא הדליק את רובה – "רמב
  .רנד' � מהברייתא על התורמוסי� שהובאה לעיל בסו& ס"מ שלמד זאת הרמב"המ

  
אבל עושי� מה� מדורה בי� להתחמ� כנגדה בי� להשתמש לאורה בי� על גבי קרקע בי� על , כל אלו שאמרו אי� מדליקי� בה� בשבת: תנו רבנ�" – גמרא

  ".גבי מדורה
  

  מחבר

י� עד שיצית בה� את האש כדי שתהא שלהבת עולה מאליה בלי סיוע עצי� אחר, פסק כגמרא שלא עושי� מדורה מעצי� סמו% לחשיכה .1
 .כרב פפא, והקיפו )בפני�( כדי שתאחוז האש ברוב עוביו, וא� הוא ע� יחידי). כשמואל(

  .אסור ליהנות ממנה בשבת גזרה שמא יחתה ויזיז את העצי� כדי שתהיה שלהבת, שא� לא הדליק רובה, �"כרמב .2
 .כ לגמרי"אפילו הודלקה אח – מג� אברה

ואפילו , ג מנורה"ג קרקע או ע"בי� א� הוא ע, תמש לאורהשלהתחמ� ולה, ל ליהנות ממנהיכו, קוד� השבת שלאחר שהודלקה כשיעור, כגמרא .3
  .היא מדברי� שאי� עושי� מה� פתילה בשבת

  

  דין מדורת פחמין
במשנה  פ שלא כתוב,שאע, ז"והסביר הט( .יהודה בזה' ק לא חולק על ר"ומשמע שת, יהודה שלא צרי% שתאחוז האש ברוב�' פסק כר – טור, רבנו ירוח

  )כי רואי� שה� דולקי� והולכי� ברגע שנאחז כלשהו מהאש, ק לא יחלוק על זה"מ לפי העניי� משמע שת"מ', א"בד'או ' אימתי'יהודה ' בדברי ר
  .ל"וכנ, ולכ� ג� במדורת פחמי� צרי% שתאחוז האש ברוב�, ק חולק על זה"כי ת, יהודה' אי� הלכה כר – "רמב

  .כי ה� דולקי� והולכי�, מותר, שבפחמי� א� אחז בה� כלשהו מהאש, רבנו ירוח� והטורכתב כיש אומרי� את  – מחבר
  

  'סעי& ג
נתנ� בחותלות אי� , גרעיני� צריכי� רוב. אי� צריכי� רוב, לא אגד�, קני� שאגד� צריכי� רוב: אמר רב כהנא, איתמר נמי" – )י"פ גרסת רש"ע( גמרא

  :)שבת כ". (א& של קש ושל גבבא: במתניתא תנא. של זפת ושל גפרית ושל גבינה ושל רבב: ארבע מדורות אי� צריכי� רוב: תני רב יוס&. צריכי� רוב
צריכי� רוב , אבל א� אינ� אגודי� או שהגרעיני� לא בסל, מדורה של קני� אגודי� וגרעיני תמרי� בסל אינ� צריכי� רוב – ש"פ גרסת הרא"טור ע

  .ל"וכנ
אבל א� אגד הקני� ונת� הגרעיני� בסלי� , כי ה� דולקי� מאליה�, קני� מפוזרי� ותמרי� שלא בסל אינ� צריכי� רוב – "רמב, �"ריסת הגר

  .כי אינ� נוחי� להידלק ויש חשש שיחתה בגחלי�, צריכי� רוב
נתנ� בסל אינ� צריכי� רוב ומחו� לסל צריכי� רוב , י�ובגרעיני תמר, �"& וכרמב"קני� אינ� צריכי� רוב וא� אגד� צריכי� רוב כרי – י"רשגרסת 

  .ש והטור"כדעת הרא
וכ� מדורה של קני� וגרעיני , מותר, א� אחזה בה� האש בכלשהו, � שמדורה של זפת ושל גפרית ושל קש וגבבא"& והרמב"פ גרסת הרי"פסק ע – מחבר

  .ש שגורסי� להפ%"א את הטור והרא,והביא כי. שתהא שלהבת עולה מאליה אבל קני� אגודות וגרעיני� שבסל צריכי� רוב, תמרי� כשה� מפוזרי�
  
  

  רנו' ס
  

  :שש תקיעות תוקעי� ערב שבת: ישמעאל' תנא דבי ר" – גמרא
ואי� הקרובי� רשאי� %היכנס עד שיבואו , נמנעו העומדי� בשדה מלעדור ומלחרוש ומלעשות כל מלאכה שבשדות, התחיל לתקוע תקיעה ראשונה

  .ועדיי� חנויות פתוחות ותריסי� מונחי�, יכנסו כול� כאחדרחוקי� ו
  .נסתלקו התריסי� וננעלו החנויות ועדי� חמי� מונחי� על גבי כירה וקדירות מונחות על גבי כירה, התחיל לתקוע תקיעה שניה

ותוקע ומריע , כדי להדביק פת בתנור ושוהה כדי צלית דג קט� או, מי� המטמי� והדליק המדליקסילק המסלק והט, התחיל לתקוע תקיעה שלישית
  :)שבת לה". (ותוקע ושובת

  .תקיעה ראשונה התבצעה במנחה ושלישית סמו% לשקיעת החמה, היו תוקעי� במקו� גבוה – "רמב
  .פסק כגמרא שהיו תוקעי� שש תקיעות בערב שבת להבדיל את הע� ממלאכה – מחבר

  .ל"ואכמ .וכ� ראוי לנהוג בכל מקו�, במקו� התקיעות בימיה�, צ להכי� עצמ� לשבת"ששמכריז , נהגו כחצי שעה או שעה לפני שבת – א"רמ
כי לא שייכת , ט לשבת"כי סמו% לחשיכה אסור לבשל ביו, ויש להקדי�, ט שחל בערב שבת יש לנהוג כ% ולהכריז בערב שבת"א& ביו – באור הלכה

  .הסברה שמא יבואו אורחי� ויהיה בשביל�


