
קמגרמא-רםשבתהלכות

הו

"
לאר

"
מקוםמכלהדיןמעיקרמפרישהייכ"ואחמעםומשיירוהולראוכל
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שידליקוהשמשותביןקודםלהנהירםוצריךיןלוהצריךאיןהשנהלכלפסחבערב
צריךאלודבריםעלומנהירםשואלםוכשהוא"מלאכהתמלעשותויפסקוהגרתאת

שלאגדולהיוםבעורלהזכירםימהרולאממנותושיקבלוכדי]רכהתבלשוןשיאמר
בביתאלאלחשכהממוךכשמגיעבביתואינוואםשחותתיישעדייןויאמרויפשעו
:]תאלודבריםעללהזכירםלביתושליחלשלוחצריךאחרבמקוםאוהכנמת

:סעיפים'זובולשבתנרותהדלקתזמן4ש!רס

כדיוהוא]מקוםבכלהשמשותביןנקראתהו"חשכהאינהמפקחשכהמפקא
אמור,בינונים]כוכבים'גצאתקודם(אמותימ"מועוד)מילירביעי'גמהשי

ואפילותלויןאשםחייבעשהואםלילהמפקשהואכיוןהתורהמןמלאכהבולעשות

ואפילו"השמשותבביןכ"גלעשותאמורמופריםמדבריאלאבשבתאיסורושאיןדבר
מחמתהבאמפקשכלכלוםה~איןןיום.אהשמשותביןהואאםלונסתפקאם

."'יודעיםאחריםיודעאינוהואשאם'כלוםאינוידיעהחסרון
מופריםמדבריהואעצמהבשבתמור[שנהאידברכלבהלעשותמותרמצוהולדבר
:]'מותרה~הריהשמשותביןשבותמשוםשהואלדברונצרךונחפןמרודהואאםוכן

אחרוןקונמרס

,ל"מהרשכתבוכן,"[א]"רצ'סי'בחלץץ"הרשבש"כמ,כ"אחישכחשמאאכילהדדם"דו7 במעיין
:טעמאמהאיזהעללהזהירםכ"גטובלכתחלהכ"אזן"תנבסימןש"

'.םוכרלקמן.שבג"םד"עע"ח2יסיר,א,טבעהלד מ,ב"מרמא

.ו"םתקו"מ.ט"סתנו'סי.ב"מתמד" .ב"מתם"םכדלקמןלה
,בק"מאחרוןקינטרםראהלד ,שםע"ישוטור.שםמשנהלז

,ב"מקרסא"ן,-ש.ג"מקא-מ.ך,טלח םיכדלקמן.בק"משבתנולת,ב"מח-1לט

שמח" _ד"ת

,שםע"ישטור.מ~שנהמ .ג"מקא-ממא

,שםע"ישטור.שתמראמב .בנחתש"ומה"די"ב,שםגמראמג

,השלהעםה"רבמשנהשם'"רשמד "סי-הותאבותמה

.י"מרמג"מלקמןגםיראה.ר~
רסיאסיימן .א"מע"התוטור,א,לדמשנהא

.שםע"ושיטיר.השלהמפקה"דשם'"רשב שתואלאמריהירהרבאמררבהג

ע"שו.ב,לרת~ דור'מ.א"בקימנא"םלעיל,ה"סלקמןראה,ב"ח (

_(שבתהכנצתצרר ב"תש-ראד

שזהו)רצג'.םי"הבלגירסתטיר,בגמ"מי

:שבתהכנמתמדרראהאבל.(חי''לרבש"ה'בשקיר בערךדהינו
שעהבשלתי.כלבדמרועהששים'חלק' גםלילה.יראהיאת.האמיתשקיעהאחרהשתת.מהמגית

,(ם.וגאינלשיבות'מיירששםאלא)יומי'לר רמב.ב,להיברחתאשמיאלה

'.םע"שי,ד"הה"פם" .א"סשםלקמן.ב"מרצג

שםלקמןיראה.שםם"רמב,שםאביןבריימירביו שבמיצא
כיכבים'גשיהעעדן'להמתצריךשבת' _אחדבמקיםרצופיםעימדםקמנים

'הלם"הרמב2,רי'לפ,ב,ץדנרינותד-פמשנהז במדרה"יכ,(שםמשנהלחםראה)ב"הח"פשעית

תורהשלמפקשהיא:ב"ובמהדו,מהדוקשבתהכנמת בא
.ומקילהכרתמיר' י"ב,השכהמפקה"דשם'"רש.א,לדשםשנהת

.א"מלבוש./.הם.ש'ר .מקיאא"מ.ח.1ט

שיך,י"מקצח"מר"י'ו"טוראה.א"מקשבתתימפתי קצ"םד"הע.ט"מלתמו"מלקמןה"יכ,מ"מקשם

.שבתהכנמתמדר,ןק"מא"קירגב'מי.ל'לע.צוק"מ מחצראהיא

.א"מקהשקלת' 'סיטור,ט"הפיון.ריב'עובהל.'"הר"פכמ-רת1יב

לקמןוראה,שמב"מלקמןח"וכ.א"סע-ו~.שמב

אחרוזלקונטרסציונים

.המוקףמן'שיהיחסידותשמדת,יכסעיףו,ש"בעלהפריש.הנשיםלהזהירחסידותשמדתה



רמאשבתהלכותקמר

לפייוםמבעורעירבלאאם]'השמשותבביןחצרותעירובילערבמיתרלפיכרב
כמו,מצוחןדברהואוגםבחצרןלמלמלשיוכלכרילעירובונצרךנחפןשהוא
יוםמבעורמבלםלאאםהשמשותבביןכליםלהסבילמותרוכןוןן"שם'בסישיתבאר

מהלואיןאםפירותלעשרמותרוכןי'אחריםכליםלושאיןלשבתלהםצריךוהוא
יכולשהרילארץבחוץחלהלהפרישאמוראבל"'מצוהצורךשוהובשבתיאכל
ומותרן'המשויירמןולהפרישהשבתאחרערמעםולשיירחלההפרשתבלאלאכול
שנתבארממעם(א)"הבלנמוסיףשאינוברברהחמיןנאתולהממיןהרמאיאתלעשר

לצורךשזהו]השמשותנביןשבתלצורךנרלהדליקלנכרילזמרומיתרננ~"רנן]'בםי )מצוהנ

שמאחראמואואביומיתתיוםשלנרהשמשותביןלהרליקלולומרומיתר
הריבזהנזהריםשהעולם

~
לאשאםבעניןגדולצורךשהואוכל,גרולנכצורךה

וכן,כללנשבתצורךבושאיןפ"אעהשמשותבביןעליוגזרולאצערלויהיהיעשנו
השמשותחבביןשבותעלגזרולאמרובההפםרבמקום

והסמרגרולוצורךמציהלדגראפיליהשמשיתמבביןתהומייעירובילערבאמוראבל

אחרוןקונמרם

להרבותורוצהטמוניםתבשיליםמעטכברלוישאפילוהיינונדשנתבארממעם(א)
לעניןמצוהדברנקראזהאיןלשבתשהואואף,גדולצורךמזהשאיןעודולהטמין

אםאבל.ש"עמעשרלעניןב"שמ,כיו"והטשבתוהעולתח"הבש"כמ,בשבילושבותלדחות

דהא,['ו](ג"י)ל"בלא"המנש"כמשבתוצורךמצוהדברמיקריאחריםתבשיליםלואין
איזורודלילל"וא.ו"כט"רנ'בכיש"כמהטמנהבשביל,דחינט"ביועראיבניןשבותאפילו

.זהנבשבילנדחיתוכרמליתמוקצהאפילודהא,"ודםבשרכבודמפנישנדחה
שאינופ"אעשרי7צתבדוחקאםכיהכיבלאוכגיולאלשבתגמורצורךשהואדבלואפשר
ם"הרמבהזכירלאולהכי,לי"רשש"כמשרישבתלצורךשלאאפילוגדולדצורך]גדולצורך
פירותגבישבתוהעולתז"והטח"הבהחמירוולא,'כוונצרךונחפזוכתבכתםאלאגדולצורך
צת,דוחקשישכלאבל,יתיריםלתבשיליםהדיןיהוא,דוחקבלאזולתםדאפשרמשוםאלא

גדולצורךהזכרתילאולכן,טעמאמהאימשנהלהככףדשריחצרותלעירוביממשדמילשבת

:ב"שמ'כיכוףו"בטועיין,שבתלצורךבשלאאםכי

ה"סרם"מל'יכדלע.מקבא"מ,א"מקשבתנולתיט .נ"רט

.שםע"ישוטור.שתתשנה1) מנא
,ה"מקא" מע,מה33

,בף' .א"סן-שו,שמב"מבטוךהובא.יוןרבידוהרבבג

.ב"מיתנה'סי,א"מף)םרמג"מלקמן.ה"יכ .(הכרךבסוףלקמן)רביהיבתשיבת

,ג"מקשבתתזמפתראה3ד מל-מהרשת"שו3ה

.י"מקא"מ,מז" ,שמב"םלקמןגםיראה.שמב"ס,.ש3ד

,שםלקמןגםראה..שםא"וסו"ט,שםל"מהרששייתבז מע"ישוסיר.א"מע"שו,שםוגמראמשנה3ח

תמי"

מרר.(מציה)ב"'םתנה"ם,(מצוה)ח".םשעב"מ ולענין.(עוברתמצוהולצורךהדחקשעת)שבתהכנמת

ולענין,ג"משמס"מראהמציהלדגראףשמרום'דבר ובמישםראה.,הרשיתלדבר.קטבית.שבית

,ד".מתנה' ,א"מישוחמור,שםם"רמב.א,לדיגמראמשנהיג

.ב"משצג"מלקמןגםוראה כסיד

-

,שםמשנה "הד"שכמ"מטד

.ו"מקא"מ,' .ח'מעיףטז

.א"מקו"ט.שםא"מיז ראהיה
ך'צראם,ם'בתבישיילשמסתפקאק"מא"קי מגיאו,אחריםתבשיליםלושאיןגדולציקןריקא

לקמןוראה,ם'תר'לים.תבשנם.שאלשנתגמורבצורך שהת,שמב'ימיו"מטסיף.שכה'סי

,במימגרבזהר'

אחרוןנטרם.לקם.נ.צי
שהתיר,שמב'וסיז"סטסוףשכה,סילקמןראהג.ו"מטשים,סיכדלקמןא סיכדלקמןמ

,במוסגרבזה,ד"וסא"סשיב' ,סו,סית"בשוד



קמהרמאשבתהלכות

שביתהןשםקונה(ב)העירובירישעללפיועודן]ו"תמ'בסישיתבארממעםמריבה

ולצורךהשמשותבביןאפילוקניןלקנותהתירוולאבשבתביריםקניןכקונה1הוהרי
(השבוחיםכלמשארחמורהואקניןלקנות1הששבות)"ןמרובהוהפמרמצוה

אפילוועירבעבראםמקוםומכל()יגי'סיבנחמיה]קבלהןברברימפורששאיסורו)

:]ון"תמבמימןש"כמעירובייעירובוהרשותלדבר

בתפלת"שבתעליוקיבלכבר(נ)אםאבלשבתעליוקיבללאכשעדיין1הוכלכ
שרובאו"הצבורןעםברכושענהאויומסמבעורשהתפללשבתשלערבית

אחרוןקזנמרס

ראתיליהדכביראאזיללשיטתיהי"דרשמשום,ין"בפרש]א"למנכגילאנרשםקונה(ב)

אבל,מעשרכמוחפירתחומיןבערוביאבל7ילחצרותובעירוביהשבותעלדגזרור"כמ

הכיואפילוויצהרןבתירושלגמריהתורהמןשהואמעשרגבידגם"ע"ושמי"הרמבדעתלפי
אינותחומיןלעירוביהצירותעירוביביןדההפרשלומרצריךכ"עכ"א,מצוהלדבר,מעשרי משום

,'מצוהלדבראלאתחומיןעירובימערביןאיןדמילתאכתמאדהא,חמירתחומיןדעירובי כמהואההפרשאלא
:"'ח"ת7כ'בכיש"

ודעתאומריםישבלשוןהאוכריםדעתהביאב"כג"שצ'כיע"שבשואףנרקבלנבר(ג)
האחרוניםהסכמותהואשכן)'כאןש"כמכהאוסדיםהעיקדכןפיעלאד,]'בסתםהממידין

'התוכדעתהואשכןיתבאר1'ג"רכ'בכיש"וממ)זני"וטאנו"במגש"עז'ז"ת7כ'ובכיכאן
ג"שצ'בכיוגם,בזהמיללר"ת'כיבכוףשהועתקהבתשובהו"שהטואף.(ש"ע,"ורא"ורשב

ג"כקז"ת7כ'ובכי,עליהםלחלוקלבומלאולאמקוםמכל,ע"בצהאוכריםדבריהניחד"כ7 דבדרבנןכאןלומרואין.ש"עערביתתפלתודם,ט"ביואלאהיקלשלא,בפירושלזההכבים

מצוהלדבראוהדחקבשעתהיאהמחלוקתשעיקרכיון,המקיליםעלהדחקבשעתלסמוךיש
שייךלאכ"א,ג"בכהאלאהשמשותבביןשבותשרילא]דרבין'ל"7יוהכי."'ע"השדעתלפי

."]א"ל7"כז"י'כימחו77בחלקתש"כמהדחקבשעתעליולכמוךהואכדאילומרכאן

,הרגן'ריב'ע'מהלי"פם"רמב.(שניהם מושיניעסירלה
,גק"משםכויאיראה.ב" ע"שי.(חורהאחר)שמריהרביניבשםרצרמזתרמילד

_ר"פ

,גק"מא"קיוראה.נ"ועמאזרמג"םכדלקמןלי שלעיצימוו.עלשקיבלדהחנו,ב"משצג"מילקמן

יאם).שבת.תימפתרקעליובל'קאםן.לענשםיראה,ום' באאמרואם,א"ימיז"םרמג'סילקמןרארנגריתק'הדל

שםא"וקיד"'םרעא"םלקמן.ראההיוםדוש'קינקרש ובם30הערההלכותקעוריראה.הק"מ

הערהרמג" 41.

'.םשה'דר.מפיהמזימוניותהגהות,רצורנהמרדכילח מלקמןיראה.בק"מרמג

,ג"מכרמג"

מ"מ,ב"מקא"קויראה,ני'.ליוע'הגלאזה"םנט _יענים

ץ'ט.תקכח"מלנהר.א,ץבעהי"עפ,ד"מקא-מל .אק"משם

'סילקמןראהאבל.ץ-ר"מישו"םלקמןגםראהלא ובםב"מקשםא"ובקוט"מתמר

מעזתמה" לקמןגםוראה,מציהלצירךבשבתמתנהלתתשמיתר

ם.מה2ררובב.ב"מקלרירתהלה:וראה,ח"מכתקכז"ם גינ"ה

העוב.ז"ארמיה.ע"בשוהערית,וציונםמ"מ,צד' .54גןתתכב

,וציוניםמ"מוראה,ו"םתקץ"םלקמןגםראהלב .וציוניםמ"מ.לב,ישםוראה,לך.יאסופסוקלג

ה"דשם'תוסראה)שמהםה"דא,לדרשיי.א.מלד

אחריףלקינטרםם.ציינ

הפיסכםגללידאה..בסחם,דסעיףבשמעיג.(בפניםנאןהמביאדהטעםשנהב)ך7,סה

.נגללההיראה.דעא'סילקמןדאה..התמיןבעידיביה"דא,לדי .ט"סשםנדל7מןיד.ב7,סא,7י
.אק"ססו.י"בד"פכז .גק"סשםראהטז,אסעיףה
,חק"סא"וקוה"סכשםלקמןיז.נ"ושא"סקנח'סיכדלעילט
קבלדיןהמתיריםלדלתשגם,ס"סשצג,סיית,א"סתטו,סיע"ושוטורי .השמשותכיןכדיןעליו:1"יטלכיששםוראה.א"הסלשםשצייןיא

,שמב,סילקמןיט,א,יזמניצהוהוא,לאט"מיוביתאדלמיקנא .נ"ושם,חשבתכ.יא.ק"סא"קותצה,סילקמןגםוראה
כללי.יב,סיהוספותיהודהשאריתראהכא,יגק"סשנתבתוספתהקשהוכןיכ .קא,סיוההוראההפוסקים



רמאשבתכלכותקמו

פ"אעכרחובעלהשבתעליושחליןעמהםענהלאשהואפיעלאףברכוענוהצבור
אפילושבותכלבעצמולעשותלואסור"גת"רם"בםש"כמלקבלותרוצהשאינו

אחרוןקונמרם

שבתבכלתדירהדהטמנהמשוםראיהאין]]דמהתוכפתאא"י'כיצביחכםבתשובתש"ומ
,תדירכןלעשותלאאבלהדחקמחמתאלאהתירושלאוכוונתו,'כודרבנןת7נתאומעיקרא

קודםשכןכלכ"א,הןרותחותהשמשותביןקדרותכתםנ]אכי7נאדהא,דבריותמוהיןמאד
דהא,כללשבתלצורךשלאואפילו,בהעושההואמהכיההטמנהעלכלללגזוראיןלכן

הדחושעתמצוהלצורךאףהשמשותביןשבותעלגזרוז]ד"למאפילו

-

.גזרולאבהטמנה
בשבהכמובהטמנהומיתמרהשמשותמביןגרעשבתעליושקיבלכיוןלומרצריךודאיאלא

השמשותמביןתוכפתהמיראלאודאידהא,שבתבתוכפתירתיחשמאגזרהמשוםולא,עצמה
חומרותיהכלקיבלהשבתשסבלכיוןאלא,ש"כמכלללהיגזרליבאוגד,צביהחכםש"כמ

ושעתמצוהלצורךאףכ"א.ן]האידנאשייכידלאג"אע]]יוםשללעיצומוהשייכיםוכייגיה
מההדברים1"7ואדרבא.עצמהמשבתיותרשבוחיםושארהצירותעירובילהתירלןמנאהדחק

אפילודהא,אותהשתדחהמצוהשוםבלאהשמשותבביןלגמרימותרתשהיאההטמנהאם
בביןלאוכרהכללמ17םשאיןמשום,בהטמנהגזרולאהשמשות,בבישמותעלגזרור"למ

לכןקידםאפילואכרינןהכיואפילו,לכןקידםשכןוכל,הןרותחותקדרותשכתםהשמשות
שבותיםושארחדירותעירובי,לעילתש"כממצוהדברמיקרידההטמנהג"אע,שבתכשקיבל

דיןאינוהדחקמחמתאוהמצוהמחמתהןדחויותאלאהשמשותבביןלגמריהותרושלא
א"משבשדהתוכפתאליהדכביראאפשרן]ם"דהרמב,[]שםעודש"ומ.שבתבקבלתשיאכרו

כ"דאחבהדיאמשמע,המטמיןוהטמיןהמכלץכילקכןאמרושלנובגמראדגם,אינוזה,יהיא
לנרקייםחנוכהנר'גבבהדיאן"הרכתבוכן."מי"הרמבגםהעתיץוזה,להטמיןאכור

הדיןוהוא.להטמיןאכורכ"שאחמשוםאחרונההיאההדלקהלכךגינ"בהשיטתדלפי,]שבתי ר'כיכוףא"המנש"כמלדיעבדלכתחלהביןלחלץואין.ששיתתקיעהאחרלדידן
דרתם,יזכ"

.'כוקדרותשכתםבהטמנהכ"משא,מצוהמשוםאלאהתירודלאמשוםטעמאהיינו
יש,יוםשלעיצומוחומרתעליושקיבלמשוםאלאתוכפתמשוםאינושהטעם]שי"מולפי לתרץ

אתיזהולפי.לליליןל"דכמשמעב"כג"שצ'ובכילהחמירפכ7שכאןע"השדברי שפיר
שיכיףאפשרהאצריךואמאי,'כוצריך[ילתנידהאהאוכריםעליישםו"הטש"מנמי

לכתובדקדקוכאן'כותוכפתעליוקיבללכתובדקדקששםמשום,יוםשלעיצומוקבלתבלי ענייתאחר
שקיבלאלאערביתתפלתולאברכוכללהזכירלאדהתם,ין'כולשבתקבליהברכו

ינ:'לש)ב.'1פ(התפלללענן)א.'פשם;.ש1מ"פ;.ש1.יהצימו'נורכ.כר'.פ1פב.פש.יאיט .פרפנ
.(קיבלוהקהל.ם.פתקכ1"פ.ב.פשצג"פלקמןה.1כ.' הקהלי1בלשן)1'ף';1פ(התפלללענן)מ1פרףמא.1.'פקפה"פ.ה.פל"פלעילויאה

.1.פיא.ק1שםויאה.(בלז'ק

אחרןלק1נטרםלנים'צ
.מדאמדינן.ה"דב,כנלב ,הנדבהדלקתתלייהשבתשקבלת,יניכה'הללג

.סעודסנ"סכדלקמן ,השמשיתביןקידםלערבצדיךשלכחילהלד

,כ"אחגםמותרובריעבר לקמן.,בפניםכאןלה

.סיבשצד'סי שיעדךדאהלו

.סעדדסא'סיאמי .ד7,סשצד'סילז
.ביתבתיךלימדאדםצדיךרבדים'נ:א,לדלח תוספתכקיכלימייוי)חשכהעבשכתעוב

.(שבתקבלתקידם.היינצדיך.,שבת ושימדה.אאוהביאפיםא,פינהלנהשבהדאהלט

.נאית.ל'סיא"יפסייםשיעידים

[שלישיתתקיעה]מלקרותגמר:ז"בר"פסוכהבב מיחסאפילו

בארץמניחואלאטומניןאיךבירי .(במרדכידינומוכיחשמכאן)
.ס"סרנו'סיוכדלעיל.א,לדשבתבג .(פ,חשבת)דרבירבנןכל
א"קורסג,סילקאןראה)לנכליאמירהכ"משאכה .(חק"ס
.אאותביאוריםא"פי.כהלכהשבתראהבו .אק"סא"קולעילראהבז
.צביחכםת"כשוכח ,ט"היה"וסד"הד"תכס

,היאהלבתאדלאול"רסאפשרל ,ט"היה"פלא
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ברבר]תלשבתחמיןלהממיןכגוןגדולוצורךמצוהלדבראפילוהשמשותביןקורם
פיעלאףחצרותעירובילערבוכןבשבתיאכלמהלואיןאפלוהבלמוסיףשאינו
.ב1הכיוצאוכלשבתצרכיבחצרלמלמלמאורשצריך
הואאםהרשותתילדברואפילותנגמורהמלאכהאפילולעשותלנכרילזמרמותראבל

השבתאתעדייןקיבלושלאישראלמקומותיששבוודאילפיהלילהקורםהרבה
יריעלאפילויעשושלאשקיבלולאלונאסורוהיאךבעצמןאפילומלאכותועושים
."נכרית
אתכנרקינלוישראלמקומותשכלאפשרשאןהלילהקודםשעהחציהואאםאבל

ביןקורםאפילושבותמשוםשהואדבראפילונכריי"עלעשותאחור,השבתת

אחרוןקונטרס

,תפלהבלאאף(הלדשעל)מחוללהוכיףהיאהתורהשמצותכמו,שבתתוכפתכתםעליו
לאולהכי,י"ובבטורג"ת7נ'כי,עייבלבדיבקבלהשהיאהכיפוריםיוםדתוכפתודומיא
ש"כמ:כרתיכפ7שהיאהשמשותמבין"עשהתשהואהתוכפתעדיףדלא,בשבוחיםמיתכר
שהואכיוןיוםהואאםאףכרחובעלהתוכפתבכללהואהשמשותהביןשגםועוד.צביהחכם
התידוהכיואפילו,תזכינימהרהואועומדמליבלהריקבלושלאואף,תוממשלחשכהכמוך

דרחמנאדתוכפתאדעתאתוכפתהמקבלדבלועוד.מדעתושמקבלבתוכפתשכןכל,השבוחים ,
תוכפתולאום'שלעיצומועליוקיבלשבתשלערביתכשהתחילאבל.יותרולא"תמקבלא

,(אה"ומגזתי"טש"עמועלתבאב'בטאףדהאבתוכפתתליאלאד7בלהגתן"ת7נ'כיעיין)
תפלתאחרבמלאכהמימכרהכיואפילולשבתכללתוכפתל"כדלאמןם"להרמבאףשהרי

הצבורבתפלתואפילו,")'ל'סיסוףעייןשלאחריולילהקבלתהשיבאבחולואפילו)עיביתי עבדאורייתאלבדה
קבלתמיקריערביתדתפלתח"רמ'כיהדשןבתרומתועיין,])א"במנש" עיוםשלעיצומו

התםכוגיאוכולה,בדלתמיליהדאמרדגמראאכתמאפליגילאדודאי,(יש" וע,ז)בכרכות
עליוקיבלהרייוםשללעיצומוהשייכתתפלהשמתפללדכיוןלומרצריךכ" )עירוביןהגמראלשוןהואוכן)יוםשלעיצומו

חלוולפיכך,(תוכפתוולאעליהקבליהדיומא" בשבותיםאףמיתכרולהכיחומרותיוכלעליו
יבל,אםתוכפתבושאיןבאב'בטאפילווהרי." :ג"תקנכימןן)א"ומג")ו"וטי)ה"הכש"כמחומרותיובכלנאצרלבדתעניתואפילועליו

קיבללנרוהואשאם,ה.פכרפנ"פלקמןראהמה.נק.פ".תמב .1,תהמימג
שקשההברישראלאפילולשרכול'השבת1'ל;"פמשה'ררכ.א.פא.רמ.קמו"פיי .מלאכהלו.ה.פקרפנ

.נ.1שינו"פל';1כרלסו.ם'1נ'הימ.מראה.1.פקא.מ.א.פקשבתולת;מד .112'ע1.ארמ1ה;.ש1.בהגיית

אחריןלקינטרםם.ציינ

,ז"סתרח'סיכדלקמןמ נכדלקמןמא

.ר" ,ג"ושא"סכדלעילמב

,עקיבאורביה"דא,טה"ר,תוםראהמג ש"לקווראה.כ"מתרח'סי.ה"סלקמןראהמך

.קפ,עהמלךשלחן,58'עט"חי,233,עז"חט .א,יד'עא"חהלכותחקרי.פא'עבהלכההמועדים
,עג'עו"הטתורהדבריקובץ ,השמשותביןכמודית,שיהימה

.א"הקוכסוףוכדלקמןמו .אק"סמז
שקבלה)דק"וס(תוספתבושאין)גק"סמת ,(מועלת

,בדעתוו"הץ"פעשורשביתת'הלמ"ממט חנדברואזראהנ

ע"כשוהערות.טז'עא" .122,ע1"אדמוה
,ז"סיקפח'סילעילגםוראה,ה"סשםולעילנא .זק"סנב
חייםמחשכת,ג"מקצו'סיד"יוצ"צד"פסוראהגג 'ע

.פו7 .4,4יי
,עליהקבליהזמןדאמרכיון:מ,מנח ,קער'ע.חייםמחשכת.ראהע

.אסעיףסוףבז



רמאשבתהלכותקמח

לצורךאומצוהלדבראבל"הדדקתשעתשםואיןהרשותהלדברהואאםהשמשות
שכברפ"אעהשמשותבביןואפילוגמורהמלאכהאפילונכריי"עלעשותמותרגדול
אלאשבתקבלתבלאהשמשותמביןיותרשבתבקבלתמדמיריםשאין,.השנדקנלו
בלאהשמשותמביןיותרמדמיריםאיןלנכריאמירהלעניןאבלבעצמולעשותלענין
כמוגדולצורךאומצוהלדברנכריי"עמלאכהכלבולעשותשמותר%שבתקבלת

:שנתבאר

עשייתבאיסורהקדשעלמדוללהוסיף")התורהמןעשהשמצות)אומריםישך

בתשעהנפישוהיכםאתועמתםשנאמרהוניציאתםט"ץושנתותנכמסת])מלאכה
תלמודבתשעהויתענהיחדיליכול(שבתכםתשבתוערבעדמערב)בערבלדרש
ומתענהמחדילכיצדהאבתשעהלומרתלמודמשחדשךיכולבערבאיבערבלזמר

תלמודמניןביציאתובכניסתואלאליאיןהקדשעלמדולשמוסיפיםמכאןיוםמבעוד
תשבתולומרתלמודמניןמזביםימיםהכיפוריםיוםאלאליאיןערבעדמערבלומר

עלמהולמומישםשנותשנאמרמקוםכלכיצדהאשנתכםלומרתלמודממןשנתות
:י)ולאדריהמלפניההקדש

ומןעדהארץעלנראיתהשמששאיןהשקיעהמחדלתהואמלפניה1התוספתומןה
כוכבים'גצאתעדהשקיעהשמחדלת])ורביעמילין'גכדיוהואהשמשותבין
נשארומילרביעי'גמהלךהכוכביםצאתקודםהואהשמשותוביןמילין'דמהלךהוא

כולולעשותורצהאםהוהוהזמן"השמשותביןעדהשקיעהמתדלתורביעמילין'ג
יוםודאישהואמן~איששיוסיףונלנדעושהמקצתממסלעשותרצהעושהתוספת
ואטורלילהספקהואשהרי"לתוספתנדשבאינוהשמשותביןאבלהקדשעלמדול

.תוטפתמצותבלאהתורהמןבמלאכהבו
שעהדהיינו")ולמעלההמנדהמפלגשבתתוטפתעליוולקבללהקדיםרוצהואם

.1.פקא.ממז .ר.פקליהרתהלהיאהמח
תשובהל.שההםשם1.'מהרטניטמע1ת.שםא,תמט פ

.מ1" ..ךנ
ךא.ב,פאשא'"

'הלמ.מ.ה.פה.פשםש,

.ב.פ;.ש1.המפרשיםטם'ב1.הב.פשור;שביתת פלקמןה.1כ

.(בפתם)א.פתרה" .שםמ.ממשמעת.'צלררבה.רא,בזברכזת'ת1פנא
.פקיהא.מ.ר.פבלבידהלרעה.1הרמביםה.ר',ב ק.פרבהאליה

.(שםכמ1פנר)שםלקמןנםנראה.ב' ולענן.ג.כיכו"כלקמןיאהסעודותלולעמןנב

ושת-בקהתליםם'רבינשאיבפפההמץפ1י'א פלקמןיאההים

יאההקנלהאנפןן'נ;1ל.נ.פתצא" ש.לק1ויאה.1.פחיה"פולקמן,ה.פלקמן,נק.פא.ק1
.ן1מ';'המאשלהן.5"';מ.'ה.ואילך231'ע1.המ .לב,כנךקראגג

ש.1יאף.'ביהכא.'ודו,מה.י.ב,א]תא,.תא..ן]נד ט'ב)שםלקמןנםויאה.שם

כול',ושם.(נרפא'נ1' כיחנ1ש;הא'

הדיה235'ע1'%הלקדשוראה.כי 32.
,ר.הה.פמ.ש,שםשא'1בן'ק'מרל,נמהפ.פ1].ינח .שנהאבלותשקרהארםבתורת].]הדתבשם

.הזרה''רבה.רשם'בת1פת.ר"כפ.א,צרם'פפהגי משנהר.שנן.ברהובא.תלתי'תרה.רא,להשבת

תרה"פ.ה.פשלא"פלקמןנםוראה.ב.פ;.ש1.שם ן.בשומןם.כהנא1נפפקשבתהכנפתבפרראמנם.נ.פ
,ם.ב:הכיצאתר;1השקקהמתהלתהואטניט1ת'ה ,שםר;1.השנה.1מנהאקלים.לפ.תלוזהשןן1ר,ום

.מיאשהאזראת.1בלק.פבעתא.הת.האמתששקקה שבארןם.יגב1הם.ההר

א.השבתתופפתומן,שראל' האזראת.1בל1ק'מקרםא.שה,ת.הנראשקיעהקורם

אניתב..יק.אגויאה.ס.הגבוהס.ועלמת.הא.מראש נ

להלכהב1האזלנןר1י.הפפפקרבתיינ'ר;תתקע1' פה.א1'נמ1קויאה.ולמעשה

.יפא" '.פלקמןנםוראה.שםומא.ש.רא.שםהארםתרתגז
הכנפתפררוראה.נק.פא.ק1וראה.נ-ב.פתרה ת.ש1ראה.ונראיתמשקעהמהללהרפיףשצרךשבת

.בק.פצג"פהשלהן.בר.נאותתצה'.פמר.אבנ כבארץת.ש1

.פ"פ' ל.'מהית.שובשם,שפא"פאנגר.שםהאדםתורתנח
ביכית'ס,התטניטמע1ת,ראותמה'.פההרשות צליבה.ר.א,כז

'.יפמ1י.1.פר.פביכיתש,ךא.' .1.פיפנ"פלקמןה.1כ.ב'פא.ימ.יפז
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קודםקיבלאםאבלמלאכהבעשייתונאמרבידוהרשותן)הלילהקודםזמניותורביע
.ןמלאכהבעשייתומותרכלוםקבלתואיןהמנחהפלג
ממות~ורביעשעהקיבלאסמלאכהלעשותשלאלהחמירישלכתחילהמקוסומכל
גמורללההואואילךהשקיעהשמתחלת]ןאומריםשישלפי"ןהשקיעהתחלתקודם
שהואהשמשותובין()"דבריהםלפיבינוניםכוכבים'גראייתזמןהואשאז)התורהמן
זמניותורביעשעההואהמנחהופלגהשקיעהתחלתקודםמילרביעי'גהילוךכדי

.השקיעהתחלתקודם
וממיתירביעשעהממלאכהשפורשיםזוםכסבראלכתחלהשעושיןמעשהאנשיויש

עדשבתשל,"ערביתולהתפלל"הנרןלהדליקלמהראיןאבלהשקיעהתחלתקודם
בדיעבדואפילוהשקיעהתחלתשקודםולאהכוכביםצאתשקודםזמניותורביעשעה
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