
רמו-רמהשבתהלכותקצת

הפתילהכשתדליק)העששיתיתתקלקלשלאכדי]לכיבויי(י)מחכויןאםאףלהתיר
השמןכשיכלהמיםלתוכויתןלאאםשאףכללכיבויכאןאיןשבאמתלפישוליהעל

שלאכדיהשמןשמגביהיםאלאכללתהכיבויממהריםהמיםואיןהפתילהתכבה
ישה~מעםולפימוערמעםשמןעםשוליהעלהפתילהכשתדליקהעששיתתתקלקל

.חולהלצורךנכרימדליקהאםלעששיתמיםליחןמותרבשבתשאף]לשאומרמי
אפילוחלבשלאושעוהשלנרבהשתוחבשפופרתלתוךמיםליתןאכזראבל

הנרלתחובמותראבל)ממשומכביםהםהמיםלשםהאורכשמגיעשהרייוםמבעוד
מאליוליכנהילתרמלשרוףימנעהולשםהאורשכשיגיענעניןנווכיוצאההוללתוך
מ"ביוכגוןכןלעשותמותרמשחשכהאפילו.לילמעלהשנתבארכמוהואכיבוישגרם
:(דפ"תקי'בכישיתבארכמו

:סעיפיםז"בובובדרךלושהחשיךסידיןרמך

עמוישוגםחמורולוויש"מעותעמווהיוהיוםעליווקדשנדרךנאשהיהמיא
)לנכרייתגנואלא]שביתתועלמצווהשהואמפניחמורועלביכויניחלאנכרי

היוםעליושקדשממקום]התחוםתוךשהואשביתתומקוםעדבשבתלוילהוליכו

בשבילמורחשנמצאהי~עלשכרלונתןשלאפ"ואע,ממנולוקחושבתולמוצאי
עלעצמומעמידאדםשאיןמפנימותרןןההרימשחשכהלושנתןפ"ואע"ישראל
מדבריאלאאיכורןשאיןנכריידיעלוהולכההמעותמלמוללונתירלאואםממונוי

לוישלכתחלהמקוםומכל"'תורהשלאיכזרעלויעבורבעצמולהוליכויבואכופרים
:]'בשבתמוקצהלמלמלולאיוםמבעודלוליחנו

לנכרתליתנהלוהתירולאמציאהמצאאםאבלבכיכואמוריםדבריםבמהב

אחרוןקינטרם
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.זהבאופן גלא711שבאופןכתבישם,ה"םעז

.'בו'כגרםמשיםרי' .טנעיףעח

רמוסימן קתגמשנהא

~

.א"מע"השוטור.ב"הבפיורמאים.א

.שםהסייעשיר.שםגמראב לקמןוראה,שםושיזיעטור.שםם"רמב.שםמשנהג

.ר"פ ,שםרכביםד

,שםע"שי .ב"מא-רםמשתעותה

,שםע"שו.שםם"רמם.א-רם1 ,שםם"רמבז

,שםע"שי ,א"מלבושח

אףוהים.שםויזיעמזר,ד"רפכש"רא,שםם"רמבט ,בשבת.מוקצהבעצמומטלטלשאז

.ג"מקא"מ,א"מקמץ,שםגמראי ,:לשאןתהכשן.שםם.רמב.שם'החת,.שמ'מיא
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.א"סע"ושיטיר.שםם"רמב,אקנתשםרךאיג

אכרוזלקונטרסציונים

ק"סקכה.ג"מקבו .ד"סכס.(ג,טז)מהלאויןבז



קצטרמושבתהלכות

ממששלועלכמוי'המציאהעלכךכלבהולאדםשאיןלפייוםמבעודאפילו
אמוריםדבריםבמהבשבילהתורהשלאיסורלידילבאשלאעצמולהעמידויוכל

כשלונעשיתיוםמבעודלידוובאהגביההכבראםאבל,ןאותההגביהלאכשעדיין
:ממשק

יעבורשלאוכדיחמורועלכיסומניח""לנכרמאמינושאינואונכרהעמואיןאםג
כאןאיןשעכשיוללכתורגלנידן'שעקרהלאחרעליהיניחנובהמתושביתתעל
במוציאאוהרביםברשותאמות'דבמעבירהתורהמןאיסורשאיןהתורהמןאיסור
כשאדםאלאהיחידלרשותהרניממרשותבמכניסאלהרנימלרשלתהיחידמרשות
אחראםוכן"מכנימונאומוציאואוומעבירוהנחתוממקוםהחפץאתעוקראחד
עלוהניחוהחפץעקר

~
נעשיתכברעומדכשהואעליושהניחושמידעומדכשהואה

לחפץהנחה
~

עקירהה~הריללכתרגליועוקרכשלהכ"ואחהראשונה11לעקירהה
לחפץשניה

~
ללכתרגליוכברעקרשהואלאחרעליוהניחואחראםאבלוחייבננה

החפץהוליךשוהאףילנ1יכךננהנירלשעקרהראשונהלעקירההנההעדייןנעשיתלא
שעשאההעקירהלושחסרההמלאכהכלעשהשלאמפניהואפמורהרבהכ"אח

ורגלידשעקרהאחרבהמתועלכשמניחוכאןמופריםמדברישאסוראלאהבירו
,בעצמונלהוליכויבאשלאכיסוהפסדמשוםלושהתירולכתחלהנזאפילומותר

עומדתאםשכןוכלבנהוכיוצאגללימנןלהטלאומיםלהשתין,עומדתנוכשהבהמה
עליהנחיניחנוללכתורגלידותעקורשתחוורולאחרממנההכיםמול'לצריךלנוח
לעקירההנההנעשיתכשעמדהשהריתורהשלאיסירכאןישכןיעשהלאשאס

וכשתנוחלכיסעקירהעושהבעצמההיאהרילילךוכשחוורתהואשעקרהראשונה
גמורהנןמלאכהכאןוהריהנחהגםתעשהכ"אח

אפילותעשהשלאכדישעמדהקודםלעמודכשתרצהממנהליטלוצריךולכתחלה
אףמופריםמדבריאיסוראלאכאןשאיןשאףחואןשעקרהראשונהלעקירההנחה
צריךמ1פריס'דנר'נאיס1רלמעטשאפשרמהכלמקוםמכל11הנחהתעשהאם

לעמודשתרצהפעםבכללעולםיעשהוכןהדחקמפניאלאהתירולאשהרילמעם

כמוהעירשלהחיצונהלחצרשיגיעעד)עליהיניחנוללכתוכשתעקורמעליהימלנו
:("שיתבארו

צריךכ"אעפבהמתושביתתמשוםאיסורכאןשאיןשלוהבהמהאיןאםואפילוך

גםוראה,אמרה"ד(א,מז)ן"ריראה.א"מלבישיד .כ"מלקמן

,אמרןולאה"דשם'"יןסו ,שםע"ישטור.שםגמראטז

.ב"מע"ישוטור,א,קנגשםחשנהיז מהתרותהסרךיח

.ד"מקא"מ.תמורמזמרדכי.רכו" טור,ה'עלמניחוה"ד'"ירשב,קבשתאדא]ריט

מקאסיףא"קושכה"םלקמןוראה.שםע"ישו התיםלדעת
,בזהזהר'לצ"אם.טפח'.גבוההכשהבהמה' .לדינאע"וצ):ומסים

,ב"מקס"י''מלבגזוראה.שםע"שו3 בריתא3א

א"משמז"מוכדלקמן.א~

,ג"וש .ה"הג".פם"רמב,אגגמרא3ב

.הרבשםם"רמב,אגוזה"דב,ה'תוםבג .ב,קנגפפא.רבנד

סוףוכרלקמן.שבגופיכלמידיהשם."רשמשמעות3ה לגמרשתשביתטיבמקיםשמכל,ד"ם

'. תיר.כשהיאה"דשםא"ומשברוש.וכפשם%ג13

.שםע"יש _שםגמראטז

.שםע"ושוטור.מ~גמרא3ת יקאתה"רשםירשה'גמראה3ט
', יראה.ב"מךשבתיולן.ב"מלווש,1'הנ"פמ-]רםל

.לכתחלהרקהואשכאןהטעםגק"סא"קי ,כאמעיףלא



רמושבתהלכותר

בכלליזהר
~

לאעליעבורגמורהמלאכהתעשהאםאחריהמחמרשהואדכיון]ןה
.יישלושאינהפ"אע)יתעשה
שהואדכיון]1נכריעמוישאפילועליהלהניחוצריך.שלאינה(א)אסמקוסומכל
אלאאיסורבושאיןדבראלאהתורהמןהאסורהגמורהמלאכהתעשהשלאנזהר

דברהבהמהי"עשיעשהמוסבכ"אבוכיוצאעושההיהאדםאםאףמופריםמדברי
דהיינומופריםמדבריהאםורדברבעצמומשיעשהמופריםמדבריבעצמולוהאמור
אבל"בשבתשליחותוויעשהלושיוליכנואליוהכיםונתינת,לנכריןהאמירה

מכלגמירהמלאכהתעשהשלאשנזהראףשביתתהעלמצמהוהואשלוכשהבהמה
עלמצווהשאינולנכריכימוליחןצריךלפיכך"לגמריןשתשבותמזביותרמקום

:יןשביתתו

לנכריהחמורגםיתןבידיואותולשאתהנכרייוכלשלאכבדמשאהואשםה
:"שנתבארתוכמוכללשלושאינוכבהמהדינהואויתיפקירנהאוגמורהבמתנה

ואפילו)]עליותלרכובלוהתירולאחמורועלכיםולהניחלושהתירופיעלאףן

חמורועלמגולההכיסיהאאלאתחתיווהכיסעליוירכבלאשאםבעניןהואאם
יגשלאמלסמיםחשששם(ב)יהיה

~
איםורלוהתירולאכןפיעלאףממנולהו

אחרוןקונטרס

דהעיקרל"דקיימשום,]שכירותלענין"א"המנשכתבמההעתקתי"ל'נושלואינה(א)
שטובאלא,)שםש"במועיין)ו"רמבמימןש"כמלחומראאפילוקניאלאשכירותר"כמ
היאקילאלידיראתיחומראהכאאבל,ש"עמכפלהמחמירלדברידאורייתאבאיכוראלחוש

:א"המגש"כמלנכריולא,עליהדוקאליתןוצריך,כללקניאדלאל"דקיימאילפום

,ב"בר"של'פיעייןוכתב,]להתירשכיםשלאהאוכףמדיןנלמדזהנרחשששם(ב)

ואף,שמילהאוכריםהזהבזמןשהחשיךמילהתירישאםע"בצהניחששמןוכונתו
כתבוכן,"א"במנשמעייןדאורייתאאיכוראלידייבאושלאכדיכ"גהיינושםלהמתירים

,הכילמימרשייךדלאהכאכןאם,שםעייןהממוןלהצניעמלאכהאיזויעשהשמאשמןו"הט

.ח"מקא"קירמג'.ם,שםרמג'סי עקבלאהנחהרקשעישהאףלת

בבהמתושמיתר,רה' ,(טעמא.מא..ה"דא.,מו)שםן"רראה,ג"תל.כדלע

.שם'גמלט ,ב"מקא-תמ

.מ"כרמו"םמא מכדלקמןבשבתשאמירמב

היבישוראה,ג"מכשה" סיףי"בבהובאו.כא"סא"חץ"תשב,קא."מים
,ב"חא-רם,מן'הם

,(גק"בסכאןה"וכ)ג"מקא"מו ,ליסטיםאוהדלקהמפנימוקציםדמריםלטלטלז

יבאשלאכדי'כוהתירושלא:שםבטורומבואר

בואיןמוציאואםאפילו,בודאורייתאאיסורלידי וראה,הרביםרשותלנושאיןלדידןדאורייתאאיסור

,כ"משמלקמן ,הזהבזמןאסורנמישהחשיךמיב"וא:ג"סקת

,ב"סקט

.כד'סיש"ריב.מחמרוהלאה"ד(א"מוע,מן)רןלב ,ת"מקא"מ

א"הכ"פמ"מ.ירחמנאה"ד'"ורשב,קבגמראראהלג ,ם"הרמבבדעת

א"מ.שםש"ריב.וכקשימידה(ב,ד)ז'יבוךשםן"רלד .שם

.וציוניםמ"מוראה,א"מקא-מלה םל.כדלעלך

.קצה"םיסף'זכויןיראה.נ"ישא"פרמג" .יצואניםמ"מ.142זךאדמוהץע"בשוומנרות

ל'לעגםיראה.טעמא.מאה"דא,קב."רשראהלז

,א"סקא אומריםישמהגויהחמוראתשכרהישראלשאםכ

,שביתתהעלשמצווה .כ"וש,ס"סג
.ג"סק.א"קוך רמה

שאו)החמורעללרכיבהתיולאז"סקא" שאז,רוכבכשאינוכ"משא,לרוכבטפלהאוכף

האוכףאםאף(לזרקוויצטרךמשאהואהאוכף .הרבהשווה



רארמושבתהלכות

בסימןשיתבארכמוגמורההרביםרשותציןלהםשאין)שלנובצרכיםרכיבהת

יוליכנהאםאףתורהשלאיסורלירייבאלאהרכיבהלונתירלאאםואף(תיה"שס

אחרוןקונמרם

עמוישאנואלאבדרךיצניענולאממונוחמדתמחמתתורהדבריעללעבוריבאאםשבודאי
מילהתירלומרתמציאםאףכןואם,עינובכיכיתןכיהמעולהשמירהשהיא,במחיצתו
י"בשכתבכמו,כופריםדבריבאיכורלהרבותיבאשלאהיינוכרחךעל,הזהבזמןאףשהחשיך

,זהלפיהיתרשוםאיןברכיבהכןאם,"'שםשבתהעולתכתבוכןא"מהריבשם'ד"של'כי
לפימינהעדיפאואדרבא,]'זמורהיחתוךשמאדאורייתאמלאכהמשוםגזירההיארכיבהדאף
ז'גזרו,באילובעלהנ'במזידאפילוגזרולאלכרמליתידודהושיט[ח]"שמ'כילוףע"השודעת

.ונן"של'כיעיין
לימןכוףו"טעיין,הזהבזמןאףלהתירשישכאןהאחרוניםכלמשמעותרכיבהבלאאבל

בהדיאמשמעוכן.1'גיבוריםבשלטישם,יעייכ"וכעח"כקיא"במנבהדיאמשמעוכן.ניזה
כןאם,ב"כר"שלשבכימןבפלוגתאתלוידוהבכלתא"ההגשכתבמהלפי,וב.ה"כעו"בט

המבוארהטעםדלפיאלא.הכא,הדיהואכהמתיריםן'ח"הבבשם"'א"ההגשםשכתבמהלפי שם
כתבממשגוונאוכהאי."]שםשבתהעולתשכתבכמוהכאלומרצריך,]ו"וטא"במג

ברישבהדיאמשמעוכן.]]בפניםש"כמממשדוהו,שם,עייי"כלד"רמבכימןעצמוו"הט
פטורלגופהצריכהשאינהמלאכהל"דקיילמאידוקאדאורייתאחששצריךראיןא"שיכימן
איכורלכיבוינמיהדיןדהואלומרישכןואםינכופריםמדברישלחמוראיכוראלאשםעיין

.כופריםדברי
דהתםמשוםהיינו,דאורייתאלאיכוראשיבאחששדישלומרז]ד"שלבכימןדהוצרכווהא
ותינו)שםעייןבהדיאבלשונםשםכמבואר,'כושמאחששאלאדליכאגוונאבכהאימזירי דהםמשום

דאורייתאמלאכהבליהמעותלהחביאשיכולבעניןהואאםלהתירטעםליחןרצו

שנאסורמחמתדאורייתאמלאכהשיעשהלומרחיתימהיכיכןואם,התםמייריגוונאדבכהאי
מחביאםהיהלטלטללומתיריםהיינושאםכללהדעתעלעולהשאינודברדזהו,לטלטלםלו

.כןיעשהדלפה,בזהוכיוצאבקרקעכןגםויחמירםיטלטלהטלטולאוכריםוכשאנובטלטול
כללדעתועליעלהלא,באיכורועושהבהיתרלעמודלואפשרכשאישהחשיךבמיבשלמא
למהרכדיומהלךנפשוכאוותועושה,לללאיכורחמורמאיכור]]העיוןטורחממשאלהקל

עינוכ"בכיתןכיאחריםמשמירתלומעולההיאעצמוששמירת,לנכרייתגנזלאוגם,דליכתז
כיוןיותרלויפההיהלאאםואף,יותרלופה'זהשבעניןוכיון.כותןלמשמשעשוישאדם

.א"'םסיףמד.מקיזא"ממג

אחריקלקינטייםם.ציינ
,ל"ונה"די ,ג"מקיא

.ג"וש,ג"מכשה,סיכדלקמןיב כןיעשהשמאגזרוולא,משבתלהחזירהומותריג

ר"ושועד"סקשםא"רמדעתורעה.ר"כדה .(במוסגר)א"סשםלקמן
משוםוהיינו,כשכתמהאילןלירדלויאסוריד .מהאילןענףיתלוששמאשגזרו
,א"סשםלקמןוראה,א"ססו .ו"מקטז
.גאותא,סושבתיז סקית

,ג" .וכתבה"סודיט
כדידאורייתאאיסורלידישיבאדחיישינן,ב"סקכ .הממוןלהצניע
ירכהשלאכדידרבנןבאיסורשהתירו,ב"סקכא

,סופריםדבריבאיסורי יג-יב,סעירמד'בסילעילאבל,(במוסגר)ו"טכב

שםהטעםוראה,ז"הטדבריאתהביאלא ,1"סקא"בקו

איסורלידייבאשלאכדי:א"סשםלקמןראהבג ועיקרההואיל:ה"סושם.הדלקהלמכותחמור

כ"משאלגופהצריךהיהאםדהיינוהתורהמן 'סילקמןוראה,סופריםמדבריעיקרההכרמלית

,בק"סא"קוערה וטהטורכך

באיןאנסיםרואהגבי,שםא"ומז" ולהצניעלטלטלהתירוולא,ממונוליקהלביתו

.דאורייתאאיסורלידישיבואחששכשישאלא לנכרי.לנתינה.כאיסורלהקל,כלומרכה

י"ע(כ"יכיי איסורומהוחמוראיסורהואמההעיוןטורח

,קל ,כ,כאמ"ב,ב,קיחק"ב-שעהבכלבכיסובו



רמושבתכלכותרב

מצבריהםשניהםהכרמליתאיפורוביןהרכיבהאיפורביןלנוהפרשומהבעצמו
בלאהבהמהיריעלוהולכההמעותמלמולאלא)]לותלהתיראיןלפיכךמופרים

אחרוןקונמרם

איכורביןלחלץירצהולאבשבתישנהלאבודאי,בעצמושנושאויוםמבעודכךשעושה
אףגוונאבכללהתירטעםליחןרצוהתםכ"משא.לוכשנתירלהיתראיכורביןאלא,לאיכור

יעשהעיתימריכיכןאם,גרידאשבטלטולבהחבאהלושישזומשמירהמעולהשמירהלושאין
ימהרוהלכטיםמהדלילהמאדונחפזבהולשהואמחמתשמאאלאלומרמלום,'וא.מלאכה
ידיעלהצלהבמהרהלותזדמןושמא,במהירותיותרלושתזדמןהצלהבאיזומפניהםלהצילם
ואם.אכורךהואכךוביןכךביןשיאמרלפי,לושישבמחבואלהחביאהכללילךולאמלאכה

כפי7אאלא,טובמחבואלושישכיוןמלאכהשיעשהלודאילריבאפילוולאודאיכאןאיןכן
להחביאהילךוכפץ,אותהויעשהמלאכהידיעלהצלהבמהרהלותזדמןכפ7,הואבעלמא
שירצהמפניאולשםמהליכהיותרבהשיתעכבשאפשרמפני,מלאכהיעשהולאשלובמחבוא
שלאשכןכלבביתוהמחבואואם,המחבואלמלוםמביתובהליכתומהליכטיםמידלהתעלם

עייןשבתשכחתבחששמיירילאדהתם,בחנםאותםיעשהולאהמלאכהבטורחכלוםימהר
שאינהמלאכהדאמרלמאןכיבויוגבי)"]דאורייתאלאיכוראאלא,חיישינלאוהלכך,(שם

יכבהאכורכךוביןכךשביןוכיוןיותרלויפהדהכיבוימשוםלומרצריך,פטורלגופהצריכה
סודייםדבריעסוילוי'נתלאסופריםדבייבשסוייייבהשמאחששמחמתאבל.(בחולכריכו

לידייבאשמאמחששהמותרדבראוכריםשאיןדכמו,בודאיעליויעבורהכידבלאוגבעלאף
,זדמחששהאכורלהתיראיןכך,ן]בהדיאחכמיםשפירשובמלוםלאאם,כופריםדבריאיכור
ודאיואפשר,הואלודאילרובהכאכןשאיןמה.וחומר7לוהדברים,הימנומכוללתידינוותהא
לפושיעמודולא,בחולכדרכוביכועםילךממונועלעצמויעמידולאלושכשנאכור,גמור
בהיתרשלאהואכךוביןכךשביןכיוןשיאמרלפי,לנכרייחננולאוגם,אמות'מדפתותבכל
כללדעתועליעלהלאאו,לביתיבמהרהולילךבעצמולשמרויותרליהיפהבדרךאעשהגמור
מבעודשעשהכמויעשהאלא,כךכלאיכורבושאיןדעתעלולעשותקליםאיכוריםלבלש

.ממונויפכידשלאיעשהאשרוהמעשהבהילךהדרךלונמציאאנחנוכןאםאלא,יום
'בכיכתבוכןלי"מהרילדעתה"מ7"כ[א]"ש'בכיא"המנשכתבממהמוכרחהואזהוחילוק

רישן"ברכמבוארכללבהולאינושהחשיךמיוהרי,]יליהשרינןבהולכשהואדדו7א"יר"של
תדא,הזיקאדברימשוםלומרואין)כמציאותעליולחלוקאפשרואיך,שיטתולפי)זד"כפרק
אכורהכיואפילוהזי7אדבריכןגםמייריד"של,רבכיועוד,בהולמשוםולאהכיליי"דל

כיכועםשילךלודאיקרובשהדברהכאדשאני,ש"כמלומרצריךכ"וע.(]בהולידאינומשום

איכוריםלבקשדעתועליעלהאם,נפשךממד,א"ש'בכיהתםכןשאיןמה.יוםמבעודכדרכו
עליעלהלאואם,יןשםכמבוארהפכרלידייבאלאגוונאדבכהאילחוץיוציאםודאיקלים
מפניתפרםולאחפרםולאאצלונושאםשהיהיוםמבעודשעשהכמויעשהכןאםכללדעתו
בכתורהד"של'בכיוכן.החולמדרךבשבתישנהלאובודאי,אצלובשאתםלודישהיה

אלא,יישםהלבוששכתבכמודאורייתאבמלאכהלהצילהדרךאיןבחולאף,מגשמיםהנפכדת

.בק.םא.,קראה,.('כברנהמה'.;הלכה,מוקצהמלרכללעפןאף)נק.םכאן,שםא.מ.שלר"פהשרכפנותמה
אחריקלקינטייםם.ציינ

ה"וכ.מוקצהסחורהעלגשמיפביררוכ"משאלבשא'ובסי(במוסגר)ב"משלד,סילקמןכ"וכבז שלד'וסיא"סשיא'וסיא"סשא'סילקמן.(פמוסגר)מ"ס

,ב"סב"סשלד'בסיאבל,מ"סשא,פסילקמןכ"וככת ובס

.אלאה"ד(א,סו)לגוכנראה,"חפורפאיסור"כתפא"סשיא" ,[למיסרליהדהוה]ל"דהל:ל"אוצלהבהמשךמידכאןשמבארמהפ"עהואהטעפ

לקמןה"וכ.'כיגשמיםלעניןשםא"הסש"כמלה,(כמוסגר) ,ב"ססוףשפ.קבוכלליבכללוההוראההפוסקיםכלליראהכס

.ח"מלשםלקמןה"וכ.ה"סקפא"ובסג"מללו.כח'סישפת,הלל .ב"ססוףלז,גק"סלא



רגרמושבתהלכות

עקירהכ"גויעשההמעותכ"גוימלמלבעצמולהוליךיבאשלאכריוהנחהעקירה
מופריםמרבריהרבהעלמשיעבורמופריםמדברימעםלולהתירומוסבוהנחה
:ברגליוילךאלא(לולהתיראין)הרכיבה(אבל,בגרוזת

יהיוהחמורעלוכשירכבמכנהחששמפנילתחוםחוץלצאתצריךהואאםואפילוז
משוםבואיןמפחים'מילמעלהוכלהארץמןמפחים'סילמעלהתלויותרגליו
תחומיןאיםורעליעבורברגליווכשילךחתי"רמ'בסישנתבארכמותחומיןאיסור
התורהמןשהם"תלהאומריםמילב"ליחוץכגוןהתורהמןשהםתחומיןאיםורואפילו
כיוןמקיםמכלמפחים'סילמעלהרגליויהיושכיטירכלנשאףלפיברנלי1ילךכ"אעפ
לתשמישנוחמקוםשהואהחמורגביעל.רהיינתשמישושנוחבמקוםיושבשהוא
מפחים'ישגבוהפ"שאעבקרוןלהולךרומהזההריבארץנוגעיםהחמורורגליישיבה
.)ר"ת'בםישיתבארכמותחומיןתןמשוםבויש'רעל'רבוישאםמקוםמכל
שהולךכגוןבקרוןוילךירכבלאאםמכנהחשששישבעניןהואאםמקוםומכל

לרכ1ניכולנוהכיוצאוכלנרגלתילךאםעמהםללכתיוכלולאשייראעםכמהבר
:")ברגלבהליכהכללאיםורשםשאיןהתחוםבתוךכשעורנואףבקרוןולעך

אחרוןשנמרם

,ונחפזבהולהיהאםאלאבכאןלמלאכהדרךואין,במקומםלבכותםאואחרלמקוםבטלטולם
כךביןשיאמר,הטלטוללונאכוראםההצלהלמהרכדימלאכהאיזהלידילבאלואפשראזי

.א"ההגלדעתלומרצריךכן,בהיתרלהצילליאפשראיכךובין
מהלפימידי7שהלא"המתציםר1ת.מפ"אי"המגשהקשהדמה,"לכך1צריךאיןבאמתאבל

נחשבולאהפירותשהוקצוובשביל]תלמעותמאכל'מינביןלחלץתנו"וט"יי"הבשםשכתבו
עיין,מידי7שהלאבפירותכמומרובההפכרבמעותאיןלפעמיםאםואף.יותרמרובהלהפכד

.ץ'זהלעניןכןגםלמדושמשם,תןביכומהיתרהנלמד"תמככהיתרגבימז[ד]"רמ'כיכוףו"ט
,הרביצהה"בפיצחק'לרלגמריהמותרדברטלטוללגביאלאמרובההפכרמיקרילאובגמרא

,)ן"ברשםעייןדשבתתןד"בפכהשבתלמקצתכליביטול,לעניעלמאלכוליאפילואו
:מרובהלהפסדהדיןוהואישמועטהפכדמ"מיכמהמבזאר"~זבמלחמזת

שםא.1נק1,נ.פימה"טלעיניאה.1.פקא,תמטטית.אב1הב'.מהיבשםל.1נה.רשלך"פ'.במז 'סישנת

.ב,נרב.ההלכנת'הקיניאה.בק.פא.ק1ניאה.1.פקיהל'סין.ס.נ.פק"שי .נ.יסאפרףנ.שם
ב"מא"רמ,"הםמיף'"גבהובא.קא"מסיףש.ריךנא.ן'ר'מתש'ובשיםג"ממז םלקמןמת

,ג"מקז"וע.נ"שא"סעשי"

אחריןלקינטרםם.ציינ

בהולכשהואדוקאדהיינוא"רמשללביאורולת התרומה,ס)שהמתיריםלומראפשראלא,'כו

וראה)מגשמיתהנפסדתבסחורהאףהתירו(וסיעתו שהרבהלפי,א"כהמבזהלהחמירשמסיקשםלקמן

.(זההיתר.עלחולקין .ג"מקסוףשלד'סילט
.ג"ושח"משלח'סידלקמןמ ,רבנועודש"ומה"דמא

.בק"סמב אינסהשיתריסדכויםושאומאכלדמינימג

לונתירלאאםלכבותיבואולאלוחשובים משא,להציל

.במעותכ" ,ו"מקסוףמך

כיוןגדולההפסדכשאיןאףלגמרישהתירומה .גדולהפסדהואשברוכו
.ו"רסקשםו"הטש"כממו בעלוכתבה"דשםי"וכשלד,סיטורראהמז

,התרומה לדבראלאניתןכלישאיןליהדסכירא)א,לומת

פירותומכסיםשםששנינוומה,בשבתהניטל שהוא,שםוכגמרא,הראויהבפירותסייריבכלים

,(צובההפסד ,כ,קנךמט

.ואחריםה"ד(כ,סו)נ ,שםנא



רמושבתהלכותרד

צריךיוםמבעודממנוירדלאאםהקרוןמןלירדוצריךככנהחשששםיכשאיןח
עצמההעגלהגוףאםממנושירדקודםהקרוןעלולהניחםחפציוכלממנולהכיר

רשותהיאשאוהגלגליםבלאמפחים'יגבוהההיאוגם'דרחבההיאהגלגליםבלא
כרמליתשהיאהארץעלכשירדכ"אתחתיההרבהחללשישפ"אע])גמורההיחיד
בעצמהמפחים"גבוהההעגלהאיןואםנ)היחידלרשותמכרמליתלמלמללואכזר

מפחים'גחללתחתיהישאםהיחידרשותאינההגלגליםעםמפחיםישגבוההפ"אע
מפחים'דרחבהאיןואם]לתוכהמכרמליתלמלמלומותרי)ה"שס'בכישיתבארכמו

מרשותאפילולמלמלומותר"פמורמקום1ההרימפחיםיבעצמהשגבוההפ"אע
'דרחבהאינהשמלממהפ"אעמפחים'דרחבהמלמעלההיאואםלתוכוהרבים
:")שםשיתבארכמוהיחידירשות11הרימפחים

להשומהביכויתןוקמןושומהחרשעמוישאםנכריולאחמורלאעמואיןאםכן

הםשגםפ"אעוקטןלחרשיתגנוולאהמצותןמכלפמורשהואלוןשיוליכנו
לכלליבאוהקפןו"נפיקהימתהלף]טיעמתןדעתלוישההרשמקוסמכל"פטורימן

אבלדעתלכלליבאולא]כללןדעתלואיןהשומהאבלבמצותולהתחייבדעתה

לאיזהיתננווקמןחרשעמוישואם1להםיתנגוקמןאוחרשאלאשומהעמואיןאם
לישאיןפ"אעוהקמןמועמתדעתלויששהחרש"ןשקוליםששניהםלפיי"שירצה
:כשיגדלגמורהדעתלכלליבאמקוםמכלכללדעת

מקוםמכל1במצותלחנכוב"שחבנווהואלחנוךהגיעאפילולקמןליחנוויכולי
היננך

~
לעשותינאשלאכדי"הכמימילווהתירוכיפרימלמדבריאלאאיתה

.]לבעצמו
רגליהםכשעקרולהםליתנוצריךושומהלחרשאפילואולוכשנותנומקוםומכל
שנתבארכמווהנחהעקירהיעשושלאכדילעמודהרוציםכשהםמהםולימלוללכת

דברלהאכילםאמורהרימקוםמכל]שביתתמלעלמצווהשאינושאףלמעלהלי
פיעלאףכימילהםשניתן11השמייגעי'בסיתנאר.שכמי'התירהעמןנידיםהאכיר

טור.ר"רפכ~.א].ז"הכ"פם-רצן,(א,מז)ן-רי,ס,רתעה"דמקיזא-מנב עתשמאב"ולפויראה.שםא"מגג

.ה"סע"ושו,63' ,ה"סלבושסיח,דמעץנד

.נ"ישב"משמג"מלקמןראהסיט,שםא"מגה ,שםכדלקמןע.ז"מבשםלקמןגםוראה,שםא"מנו

ז-ריא'בפמקהובא.איבעיאה"דבקנתרצד'פמקעא,במיפושםא"מגז שלא,באיתא"חד"פכ,גף.מעגח

,באית.א,מושםם'הגביר' ,א"מכדלולעב.ה-ד"מעע"ושישיר,אקנתשםגמראגט

שםן-]מ].שםץ'א'ר'פמק,'מה"דאקני'תוסעג,א,ג,ב,בגה'חגסי .מהלכתכשהיאה"דב"עשםא-שב].המירה"ד.שםחגיגהסיא

.י"מע"שי.ז"הכ"פמ"מ,מידלבהן,לשימהה"דשםשבת'"רשסיב ,גסלףעד.ה"סלבושראה:,ב"עשםשבתגמראסיג

.שםמ"מעה,ה"סמנייעסיר.שםגמרא2וד .שבי"רשמה
.ו"ם.לביש.שםז"א'ר'פמק,שםא"רשבראהעו.ד"םושרעטוי ,א'ק"מקמו"ם.השלחן'בר,'"משםוראה,הף'מעעז.ב"עשם'הגממשכילית1'ס

,179ךתחלאב"העווראה



רהרמושבתכלכות

"שנותן
נותןכןולרעתבשבתשיוליכוהושיורעכיוןמקוםמכל"]יוםמבעורלהם(

הרילהם
~

והנחהעקירהיעשושלאאלאהיתראיןלפיכךביריםאיפורכמאכילםה

אחרוןקונטרס

כןלעשותצריךאיןבבהמהדאףא"רמשדעתלומרואין.])א"מנעייןיוםהבעורלהם(ג)
אינודוה,ז)י"רשעלנ)ש"הראמקושיתלכאורהכדמשמע,כשחשיכהעליהכשמניחואלא

דלאאפשראילמלקנאמקוםמכלאבל,מחמרוהלאקושיתעלאלאכןכתבלאש"דהרא
וכן."משנההמגידכמשמעות,טעמאמהאיכןהדיןיוםמבעודאףכ"א,")'כולהשתיןקיימא
שהצריךןם"הרמבדעתהואוכן.ן)מיימוניותוהגהות")והמרדכיי)התרומהבכפרבהדיאכתבו
צריךמקוםמכלהוילאדעקירהאףיוםמבעודאףכןאם,הנחהולאעקירהלאיהיהשלא

.""'כועומדתדכשהיאהממקנאלפיבזהמודהש"הראואף.לבדההנחהאפילויהיהשלא
גבימקוםדמכלאלא.לרוץיכולגביהתרומהלפרמעל]"גיבוריםהשלטיתמיהתנסתלקהובזה

נתירלאואם,אחרבעניןאפשרשאידיעבדשהואכיוןנ"דבריועללכמוךישדרבנןכרמלית
קידםליטלום"הרמבהצריךולא.כדרכהוהנחהעקירהיעשהידכלאחרבלבדההנחהלו

ישליכנולאבודאישעמדהעדליטלוהספיקלאשאםפשיטא""אפילו,ז"לכתהלהאלאשתעמוד
ייצהגבילהקלאיןהדביםבדשותמקוםדמכלאלא.דאורייתאאיסודאלידיאתין"מעתה,ארצה

מבעודהזכירו"עצמןןוהמתירין,זהתהיתרעללגמריחולקיםשישכיון,משחשכהכשעקר
בידיםהנחהוגםכדרכהבידיםעקירהלהתיררצודלאלומרדיש,משחשכהלהקללןמנא,יום

,חכמיםהיתרפיעלבמזידכקילהאיסורעושהונמצאמעטיעמודדשמא,כדרכהשלאאפילו
עמדהכשכברבבהמתוכןשאיןמה.ממונועלעצמויעמידשמאכרצונושיעשהלהניחוומוטב
שלאלפי,עליהולהניחולחזהמותרממנהליטלושהכפילקידםעקירהבלאהנחהועשתה
ומכל.משחשכהעליהכשהניחובתחלהשהיהמטהדאורייתאלאיכוראיותרחששעכשיונולד

מ

-

וגם,""1הכימןסנףו"הטדעתכןשהרי,גבזדיםהשלטיכדעתלדקלישבכרמליתום
איןבודאי"]עניןבכלשכתבדמה,בלשונושקיצראלאזההיתרלהעתיקנתכוין]א"המנ

שכוונתו=גבוריםבשלטימבוארובהדיא,,ככתבלאכ"בתדהא,מתיראאינואםאףכוונתו
:להקלישמשחשכהדאףנ]א"כקכא"במנבהדיאמשמעוכן.שםעייןמשחשכהאף

.ג"מקא"קייראה,ח"מקא"חעת

אחריךלקינטורםם.ציינ

מבעודשהתיר,ו"טא"הרמעלשתמה,ח"סקנב ,עניןבכליום

,יוםמבעוד,לנבריכיסונותן:ד"רפכגג א:ד"רפכנד

,מחמרוהלאבגמראפריךמאיכ" ה"בלא,מהלכתכשהיאעליהמניחועלהושני

.יוםמבעודעליהשנתנוכיוןעקירהכאןאיןנמי כשהיא,והנחהעקירהואיבאגלליםולהטילנח

נוטלועומדתכשהיאעליהמניחומהלכת .הימנה

.ז"הכ"פט סינו

ולכשיתחיל,יוםמבעודהסוסעליתגנה:רכו' עקירההבהמהתעשהשלאכדיעליויתנהללכת

.שבתמשבא ,תמזרמזגת

,האותכ"פנט ,ו"חשםס

,הימנהנוטלומא בפכסב

'בסש"מהביא(גאותסוףא,סו)ד" התחיליוםמבעודדהא:(רכה,סי)התרומה

ומקשה,שכתמשנכנסעקירהעשהולאבולרוץ דאידמשמע,עיוןצריכיןהתרומהספרודברי:ז"ע

לןקיימאדהא,אסורשיהיהבשבתעקירהעביר דסביראדאפשראלא,כלוםאינההנההבלארעקירה

ולאעקירהלא'תהישלאשהצריךם"כהרמבליה ,(ג"מיבפניםפסקוכן)הנחה

ר"רהלןדליתולדידן:שםגבוריםהשלטישלסג פסקוכן)שריעניןדבבלאפשרכרמליתאלא

,(סיגבפנים מלעיל)כפניםפסקוכןסד

.(ג" .אבל:ל"אוצמה
.שמעתה.,ל"אוצסו בשםרץה"ד(ב,סו)ן"רוהיינו,כיסועםלרוץסו

ב"סיע"בשוהובא,האה"דב,קנגן"הרמב קולקמןוראה.אומריםישבשם

הטעם,דק"סא" ,כהמתיריםרבינושפסק

.שפהתרומה'סמת מקסט

.ו" .ח"סקיע
בכלשריגמודההדבשועזתלסשאיןדלדידןא"ע .ענין
.א"הסדברימקורשמשם,שםעב סק:ל"אוצעג

.כ"



רמושבתהלכותרן

חכמיםלווהתירולן(גמורההרביםברשותהיהאםאף)תורהשלאיכזרב1האיןשאו
."]בעצמולעשותיבאשלאכדי]דבריהםשלאיכור
בכללשהםמאלולאחדיתגנוולא]]חמורועליניהנוהמיר.עםהיהאסמקוסומכל
:י]בהםויתחלפובמצותשחייביםבמינםוישנ]אדם

מציאהאוביכו"בשבתילמלמללוהתירואלומכלאחדשוםעמואיןשםיא
אמות'דיוליכםשלאדהיינו"אמות'מדפחותפחות,]יוםמבעודלידושבאה

ויחזורלנוחםמעםויעמודאמות'מדפחותעמהםילךאלא"]היוםמשקדשרצופים
עמדואםשניהה1למקיםשיגיעעדעשה'יכולניחמעטייעמידאסיה'מדפחיתיילך
.לנוחןכדישיעמודצריךאלאמפכקת11עמידהאיןמשאולתקן
פחותבכלשישבאמות'מדפחותפחותמלמולשהתירומקוםבכל"מחמיריןןויש
ולהנפשלנוחבשבילבעמידתוכוונתושאיןכיוןכלוםאינההעמידהאבלאמות'מד
במקוםלדבריולחושומזב]אמותן'דמלמולאיכורלהתירכדילנוחרוצההואאלא

:שאפשר

אמות'דמעביראיכורלעניןאלאמועילאמות'מדפחותפחותאיןמקוםיסכליב
לעניןולאהרביםלרשותהיחידמרשותהוצאהלעניןלאאבלהרביםברשות

אםכיכועםלביתוכשמגיעיעשהכיצדאלאהיחידהלרשותהרביםמרשותהכנכה
שיגיעמידאלאהיחידלרשותכרמליתאוהרביםמרשותמכניכנמצאכדרכויכניכנו
זריקהכדרךשלאדהיינו"ידןכלאחרלביתויורקנושמיישיעמודקודםביתולפתח
הרביםרשותהיאאםואףהתורהמןאיכור11בזריקהואין,ולאחריוןמכתיפיוכגון

:כדרכולהכניכויבאשלאכדילווהתירוכופריםמדבריאלאגמורה

שלאמלכמיםשמתייראמפניאמות'מדפחותפחותלהוליכהיכולאינוואםיג
הלכהיםמפניעליולהניחוומתייראחמורעמוישאםאפילווכןממנוסיג1לוהו

ויג1לוהוהלכמיםיראוהו"שנתבארןכמושיעמודעתבכלימלנו.עליויניחנושאם

.נ.מל';נילעט ה"דשםא"רשב.(חמךחיובלענין)שםרפדסמךפ

"םדלקמן,-לממקאתידילמאהששלענין)איבא וציונמ"מוראה,(ו"םשמג

.54לתתלגהעול.ם' ,א"מכדלדולפא

.ג"מע"ושיתיר,שםגמראפב .שםגמראפג

_אדם'האה"דשם'"רשפד מיר,שםיצחקרניפה
.ז"ונם"ושי ,ז"מלבוש,שםע"שיפג

.שםע"ושוטור,שםשהקרביפז וצמ"מראהפח

.כים' .פחותה"ד,א,ע,"עי-רשפט

-

סטםא"סקתשהרני מהמיר

.ט"מקא-מ,שמח" לקמןגםיראה.-שעימיהיאה"די"ורשב,הגמראצ

.ג"כשמט"ם

,כס)לא'סיביכל.(ג,עא)ו"חב"נירוחםרכינוצא .ד"מק,-ש,כתבה"די"בהובא,(ד

,מ"מקא-תצב צג

'.מלקמןגםיראה.ד"מקז-ש,נא'.מל-רשת"שי .מיהשמט

כ"פמייתוניותיהגהוררכה"מהתרותהספרראהצד גב-א"אגמראה"דב,קבא-ומהרשהאית

רץ' הידהלכות'חקר.י"מקטלדודתהלהוראה,ג"מדלקמן

,א,לו גמראצח

,'התוסבשםלתי'חבתה'הה"דח"ב,בקני .שםהראש'בתוםכ"יכ

,.ץכצהרה"דשם."רשצג מהתרותהספרצו

הגהות,תכררכומודתי.רכה" ,מקפהא"מ.שם[מיימוניות]

.גף'שעצח



רזרמושבתהלכות

אםאףתורהשלאיסורכאןשאיןלביתושיגיעעדכימועםלרוץ7כול'(י)"ממנו
העקירההיתהשלאהיוםעליושקדשקודםלרוץהתחילאםגמורההרביםרשותהיא

קודםואןלביתממוךשיגיעעד]והנחה7עקירהכאןאיןרץשהואמן~וכל"בשבתי
כלאחרביתולתוךכימולנרוקהואצריךהנחה7זותיעשהביתופתח'לפנשיעמוד
.היחידלרשותהרביםמרשותיכניסשלאכדיידה
לרוץמתחילאםאףלהתיריש"כרמלית7אלאהרביםרשותלנושאיןהנהובנמן

אלאכאןשאיןשנמצאד'כלאחריורקנוביתופתחלפנישיעמודקודםרק,משחשכה7

:~הנהה7בלאעקירה

התחילאםאפילו"לוזהתירולאלאסלילךאבלרץכשהואאמוריםדבריםבמהיך

עקירהעושהונמצאוילךויחוורדעתםבלאמעםעמוד'שלפעמים'לפום'מבעוד
לעמודלושאמור11בריצהוזכרון"היכרזלוש'רץכשהואכ"משאבשבתםוהנחה
:]לשכוחםבא'ולא

ברשותאפילותחתיהרץהיוםעליווקדשכתיפועלחבילתושהיתהמייכןמן
ויביתופתחלפנישמגיעעדהרבים

~
באמצעעמדאםואף)ד7י'כלאחרשםרקנה

'אכןאםאלאכלללעמודאמורשלכתחלהאלא)פמור7יז(")'המשולתקןמרוצתו
:(,אחרשבעניןלואפשר

אחרוןקונמרם

וניעתון]ן"שהרמבשכתב"]גיבוריםבשלטיועיין.לעילוםש"מעיין'כולררןיכול(ד)

דעכשיוובפרט.דעתםהעתקתילאלכך,'כושמתייראאחרבעניןאפשרדאיהיבאמודים

זהגבוריםבשלטיאבל)בכרמליתשריעלמאדלכולי"א"המנשכתבמהלפימינהנפלאאין
:להקלהכריעו"בכץו"הטוכן.(ן]מדעתוכןכתבא"והמ"ןאינו

כאןשאיןשבתדהוצאתופטוריחיוביכאןלהשמיענו1א"המגכוונתאיןבודאיפמוררם)

ובכמה]71מאר7"בהואערוךתלמוד"1י"רשמפירושראיהלהביאליהלמהוגם,מקומם

מותרולאפטורכלשוןאפקיהולהכי,גוונאהכהאישריהכאדגםדכוונתוודאיאלא)מקומותי דלאמשום
:אחרבעניןאפשרכשאיאלאשרי

_שםא"מעט .מקידא"קווראה,שםנא1דא]רק

בנתובגק"סא"קויראה.רכה"םהתרימה'םגמא .עלהגבורים.שלסקושית
ק"סלדודתהלהיראה.י .שםיבנממןז'עקעג,חך)קעאב"העי,ב.

.יןה"רשם."רשקב םקג

.האותכ"פמימוניותהגהות,רכה"מהתרומה' .ב"'םלעילגם.וראה.א"אגמראה"דשםא"מהרש

,שם'גמקד .םכדלקמןקה
,א"'םמקןשמה'

יראה.ח'ק"סא"ת.י"מקז-ט,שםהגמוריםשלשיגזי

,ד"ומקג"מקא"קי ,ג"מקכרבהואליהא"'םמיף.לבהמראהקו

.א"מיע"ושימור,שםגמאקח ,שםע"שו.למצדה"דשםי"שקט

.שםע"שי.שם'גמקי .שםע"שו.שם'"רשעיא

.א"'םלבישראהקיל "ירששתאדא]רעיג
א"'םע"ושימור,מינחתה"ד' ,מקרבלדודתהלהיראה

.טןק"סא-מקיד .ה"מקא"קוראהקטו

אחצןנטרם,לקם.נ,צי
.יג'ערמג,יג,ערם.כ'ערלהב"העוראהעט,ג"מקא"קועד ,1"סקטפ,גאותא,סועה

.רץה"דכ,קנגפא,רן.ה"ד(כ,סו)ן"כרהזבל,האה"דב,קגגעז .ם,הפב,ח"סקיעז
.א"סוע,לאכתובותגםרשהפגמותרשבכרמליתמבוארשםגבוריםנשלטיעת .ע"לכו:הוסיףא"ובמ,(משחשכהאף)ן,ענבכל



רמושבתהלכותרח

שהותיששעדייןמבורשהיהפושענישאינוי""בדרךלושהחשיךבמיה~יכלמז

לרשותעמוכימווהוציאלחשכהממוךמביתושיצאמיאבללעירלבאביום

]"שחשכהקודםולהצניעוממנולהמירוכ"אחושכחין"לכרמליתאפילואו"י"הרבים
ופשעהואילך]"להצניעולנכרילזמראפילו"]"האלומהדרכיםאחדשוםלוהתירולא
:ז]"ב"רנבמייש"כמנ]"לחשכהממוךכיםועםשיצאבו

הרביםלרשותיציאתובשעתבוידעולא(,)ושכחובחגורותלויכיםוהיהאםאבליז
עמויצא(הוציאו)כךואחרשחשכהעדעליוכיםושכחואפילו,]"לחשכהםמוך

אחרוןמנמרם

הוא"ענ"שבשוהוציאושכחדלשוןלומרצריךאני"המגשכתבמהלפינרידעולא(ו)

שםעייןולהצניעולהכירושכח'שפירושו,בנן"רנ'פישבפוףויוציאישכחדשמאדומיא
.ניא"בהג

ממשלחשכהכמוךדמיירילומראפשראי,'כומתייראראם"כנ"בכ7א"המנשכתבומה
כשאידוקאהואהריצההיתרשהרי,לפושעבדרךהחשיךביןאיבאמאיכןדאם,בזהשפשע

כןאם,ח"',בכא"המגשכתבכמומניםכלעלהרביםברשותאמות'מדמחותפחותאפשר

פחותאפילוהתירולאובפושע,להתירקרוביותרהואאמות'מדפחותפחותדהיתרמכלל

לאבדרךבהחשיךגםאחרבעניןדכשאפשר,אחר,'בענאמשרשאיפיעלאףאמות'מדפחות
דמייריןא"ורמנןהאגודהלשוןמכתימתמשמעוכן.פשעכשלאמיירידהמםודאיאלא,התירו

להודהוי,שכחוכךואחרלחשכהכמוךבמזידדוקאבוכשיצאולא,ביציאתועליוכששכחו
]'ז"הטואף."'אכורהכיואפילוגוונאבכלמייריודאיאלא,לחשכהכמוךולהזכירלפרש
נ'התרומהכפרדהיינועצמןהמתיריןבהבילהגםמקוםמכל,בהבילהכמילינץוהתירשהלק

מודהגוונאהאיובכי,'כושמתייראאחרבעניןאפשרכשאיבפירושהתנוז'אחריווהנמשכין
בהדיאכמבואר,לשומרואפשרמכתמאדבעירמשוםאלא"אכרזולא.א"המגש"כמ,א"רמ

י"בהובא""בודכ7יאשכחואחתפעםנוטלאמ"דכלההיאבזהטעםשנתן,ן'התרומהבכפר

'11ה,'.פקא.נמש.מ'שלפ,1ק.םא.ק1ראהקב.מפרשיםש'בשם(נ,10)א.הב.'ניצקת,~י]ךקטו 1ה1צושכה:שם;.בשוש.במהכ11נה.ה.ם;.ש1

.ר.לרהא' .שם;,ש1.שםר1הם'רבעקבא.ם.םלנוטראהקיז

.לא"פרישבוהכלבשם,ב.פקמשה'ררכקבב.שם;.ש1.שםר1הם'רבינוקיד פלשלראהקיט

.שםלנוטקבעם1ר'אאיןשלכרמליתפצהסוףרגב" .,פלץקבדוראה.שבשבחפץאפילולהשכהפמ1ךלצאת
כ.משא,התירולאר'בניזשר1קא)'.פקא,תקבהה.א1צ.צוראה.הרביםרשתרקשהיכיר1.'םכאן הקר.ב,ןה1פפ1ת

.1.פקא.ק1וראה.(בשכה.ב,גהב.ההלכת'

אחריןלקינטרםם.ינ.צ
בשינוי,האגודהשלדינושהעתיק)יבסעיףצ (לשון

,בשכתעליוכיסוששכחי .'כוכשמתייראלהיתרכתבשםא"ורמ,לדעתםצא
.ו"מקצב ,ו-רכה'סיצג

.האותנ"פמיימוניותהגהותצד דמייריאף)שםא"בומשהובא,שםאגודהצה

.(בשכח סיצו

בעירשםלישביכול:('גבבטעם)רכו'

,,כיילשמוי .כ,קמכצו
לא..,אמראשירב.,,בסרטיאמעותמלאהצח כלכךלמתאלאתעוקןככראמרו

בסמוךגםולכן,כמזידמיירידהכא)י"מקטד ,(גסור2כה,לח

כמזידשיצאדהיני,ר"לרהוהוציאחטבח)ח"ספה יוכחכ"ואח

כפניםכמביאר,ולהצניעילהסירי ז"סט

" .ז"סיסם,ולעיל.ו"טפו .טם,לעילגםוראה.ד"סקכפז
רא"מתדאם,טכת,כעליוכיסוטכח,יטמיגביפת כמבואר)לרוץטאי,רבשוקיקחוהודהגוים

.(מיץכתמס מא"פמצהפט

אדם"שםא"הסקאישעלי)ה' ,שבתבערבעלהמסוששכח



רםרמושבתכלכות

ולאיוםמבעורשיצאאלאיאחו?בשעתעליושכיהוירעאפילואו,]7הרביםלרשות
ליחנולומותרשחשכהערלהצניעושכחוכ"ואחבזהפושעשאינון]7לחשכה.המך

אחרוןקונמרם

טעםלפיוהנה.]דבריםהאגודההוציאומכאן."ן7"הרכתבוכן,ש70א"ומנן'ד"של,כי
כמוךלשםשהוציאולפיכוונתואיןבודאי,בשכחהדפשעהכאשאני,התרומהכפרשל,הראשו
עיץרזהדלפיועוד,הוהיוםדמבעודואפשר,לחשכהכמוךכללנזכרלאבגמראדהא,לחשכה
כששכחדאףמכללבשכחהשפשעומדץאמר,השכחהולאלחשכהכמוךשיצאמההפשיעה
ואם,ן"ערגםכתבשכן,'כבכטעםל"ץייואנן.טעמים'כבאסורהכיואפילו,מצרייוםמבעוד

'הבדטעםלומרצריךהתרומהלכפרואף.ו"וטא"המנלדעתשריאחרבעניןאפשרכשאיכן
['ע)דףזרהדעבודהמגמראץשהבלבדוהראשוןדלטעם,ץאמרדווץאתרווייהואו,עיץר

פחותאיכוראלא]7מוץצהטילטולמשוםבוואיןעליושהכיכהתםדשאנילודר,דאי7נא"ע

לתרבאשהריאינודוה,אמות'מדפחות

"
,לחודמוץצהאלאשםשאיןשבחצרמארנץי]ן

'שדפחותפחותשהרי,לחודמתצהמאיכורהמירודאילחודאמות'שדפחותפחותואיכזר
משםכןשכתבייי"ככשםעיין,טין"שמ'ככיעירובגביהשמשותבביןאפילואסוראמות התוכה

גביהשמשותבביןשרימוץצהוטלטול,תחומיןעירוביגביכןשכתבווהמרדכיין" '7ד"שצ'בכיש"וכמגלעליונפלגבי'7ה"לדףבעירוביןכמבוארעירוב

מבוארהכיובלאו)" בדרךשהחשיךבמידאףי'ד7"כפרץרישומרדכינ'מיימוניות7ובהגהות]'התרומה7בכפר

.(ינןא"ש'בכיש"במעיין,מוץצהאיכורנמיאיבאאמות'מדפחותפחותומטלטל
,נכריידיעללשמרוכשאפשראלאאכרושלאדאפשר,א"ורמהאגודהבדעתלהכתפלישאבל
,זהעלעצמומעמידאדםאיןכןדגםאפשרשבתלמוצאיעדבעצמולשמרויצטרךאםאבל

כלעלהכאאבלכללאפשרדאיאמרינןי'7והתם.זניח"שמ'בכיפירותמלאהידובהושיטכמו
אם,'כולשומרליחןאושכתבהתרומהכפרבלשוןהואזהוכפל.מעמידאדםראיןאפשרפנים
."'ן7"ברבהדיאמשמעוכןבעצמולשמורחייבאפשראיאםדאף,לאאוץאמרתרוייהודוץא
לומרתמציאםאף,בשוךשםלהחשיךלהםהיהן'7זרהדעבודהבגמראע"צזהדלפיאלא
בש71אכ"כלפטיםשכיחיהיודבנהרדעאלומרגדולודוחך.שומרלהםמזדמןהיהדלא

]7יצחק'רוגם,אפשרשעהלפיעמולצאתאבל,ביכועםשםלהחשיךאפשרשאיעדדיהודאי

:]],עיוןוצריך."]לפרשםליההוידאמורא,גוונאבכהאימיירי

.שםא"תקבוכיםהמוציא)שםא.המלכיפת.א.ע,ע)"],.עקבו .(בשבת

אחריקלקינטורםם.ציינ
,התרומהבעלוכתבה"דצט סקק

.ב"טשםלקמןגםוראה.כ" ,אלאה"ד(א,סו)שםקא

שנזכרבמקוםחגורויתירבעירהואשאם,שםקב ,ח"סיכפניםנתבארוכן)לביתויביאנוולא

,(שםלשמרובאפשר 'מדפחותפחותמוליכובשבתכיסהמוציאקג

.(בשכחהשהוציאודמייריאף)אמות ,ט"סכדלקמןקד

.התרומההספרקח
,ג"וש,ג"מקי .בסופוקו
,ומימאיה"דא,לדעירוביןקת ,תפזרמזשםקט

.א"עקי .נ"וש,ב"סקיא
.רכו'סיקים

.האותכ"פקיג .תמו'סיקיד
,י"מקא"קוקטו הוציאשאםאומריםוישבדעתא"סע"בשוקטו

ישליכהשמאלהחזירהמותרמשחשכהידו א"קושםלקמןוראה.חטאתחיובלידיויבואמידו

.א"סק ואימלסטיםכשמתיירא,בדרךשהחשיךבמיקיז

התירו,אמות,מרפחותפחותלהוליכואמשר כוכיסועםלרוץ
'. .הערבעדולשמורלישבלוואפשר:שםקיץ

,אמות,מדפחותפחותלהוליכולושהתירו,שםקיט .אמות,מדפחותפחותמוליכו:ב,קנגקכ
כלליוראה,ג"מקא"קורנד,סילעילגסיראהקכא ,כהכללוההוראההפוסקים.

שלד'ובסי,(במוסגר)ז"סיסוףכפניםראהקבב ס

.כעצמולשמוראושומרשםלהושיב:ב"



רמושבתהלכותרי

פחותפחותוליבנו,ח]מאמינו7שאינואו'נכרעמואיןואםלביתולושיביאנו'לנכר
"לרוץ7ן'רשאממנולוהו~ג'שלאמתיראואםד7ן'כלאחרלביתותרקנואמותכן'מד
בעקירהכדרכולהוליכובא'שלא'כדה~כלשהתירו]שנתבארהכמוביתו'לפנעד

אפשר'כשאבשוקעובנו'לא'ובודאממונו7ינעלעצמומעמידאדםשאיןוהנחה

:שבתלמוצאיעד(]שראלף'שומראו'נכרשומר'"ע)שם17ילשמרו

'"עאפילו,לביתורלהביאואמורשבת'למוצאעדשםלשומרואפשראםאבליח
מביאוואםלשומרו'לנכרואומרנופלוהכיסבשוקחגורהמתיראלא7יי'נכר

:"כללמהללליסרצריךאיןמעצמו'הנכר

אפילואוהחצרבתוךאוהביתבתוךכשהואבשבתונוכרעליוכימוששכחומיימ
והכיםחגורותיר'ושםמוצנעחדרלתוךעדעמולעךיכולהמעורבתעירבתוך
יכולהוא'הרכברעליוישנושהמוקצהדכיוןמוקצהמלמולאיסורבנהואיןנופלכן

'"עמלמולשוהוועור)"ח7ת"ש'בסישיתבארכמושירצה7תמקוםלכלעליולנושאו

:(1""א"שי'נמישיהנארכמיכללטיר.אבין.יא]""ז'ניגילאגיפי

בשבתיותי'ארנקמצאאםאבליוםמבעודלידושבאהמציאהאובכיסוה~וכלכ
פןשיראפ"אע]לימלו7ת'לנכרלזמראפילואמור(המעורבת(,)עירבתוךאפילו)

אחרוןקונטרס

שהרי,נכריידיעלגרידאמוקצהטלטוללהתיראפשרהיהלכאורהנראמורהמעורבת(ו)
ן]פולקימ7ושאר]]ז7"והרמב,ז]אמות7'מדפחותפחותטלטולאפילוהתירנ]ם7"הרמב

הנכירלאי]ש7"הראואף,לנכרימנתינהחמורהאמות,מדפחותשפחותמחמתאלאחלקולא
משוםבמציאהאיפורשוםהתירודלאלהפולקיםלהןדלביראדכיוןאלא.הישראלטלטולאלא

,ג"ושג"מש'רל'כדלענענת .שםגמרא17כט

,עז"םצביארץיראה.ב"מיכרלעילקל ,נק-סא"מקלא

מעקלל

"
.ג.

.כ"מקרבהאליה,ד"רפכא"רשבראהקלג ,24לתקינ,14לתקבב"וטוראהקלד

וראה.ב"מקשלד'.םא"מ.רכו"םהתרימהמפרקלה מלקמןגם

י"מקסיףא"קייראה,ב"משלד" .בעצמילשמירשיכילבמהמגיאישמסתפק

א"קווראה,'הבבתירוץ)רכי"םהתרותהספר17ל1 עזהשמעם,וק"ס

.אלאה"ד(א,סו)1.ר.(קר' .ב"משםלקמןגםוראה,ב"מקשםא"מ

,מ"מהרבשם(א,פה)ג"היב"נריחם'רביניראהקלו "מיםי"בהיבא

.י"אכתבה"רשם' המעםיראה,ב"'םא-רם,ה"מא"פמצהאגוזהקלח

,חק"סא"נקי לקמןיראה.ב"מיא"רמ.ה"סא"פביצהאסדהקלט

דעתגםנראהשכן,ימיהיה"די"מקא"קישא"מ ם

יהגהית.(א,בועהת"ל)ג"ממ,(פד'.ם)התרומה' ,תםי"מוםי"בבשהיבאו,(ואיתנ"פט"ו''הל)מיטוניית

ה"פשבת'הל)ימימית.מוהגהות(לעשין)ג"כממאמנם שחילקנראה(ראות

כאןהיצרךילבן,האגורהעלם' הערות,א'ק"מקע"םהשלחןבדייראה/הבלטעם

.ימס.ממ"מ,144ך,,"אדמנהע"מהנ ק"סא"מקם
"מלקמן.כ"מרמג"םלללה"יכ,מ' שלא,שםא"קילקמןוראה.ט"נתקי'.ם.י"משלא

גבולש'שלזהרצה.שמקיםלכללטלטלואלאהתירו שגבולן.אשלזהרצינ.שכמולעמידלאאבל,יסיף

כול' .היוםכללעמוד

רו'שהת,לאימירשמלאכתו'כלן.לענ)ג'מעיףקמא אפילו

דעתשםהביאשבזהאלא;דו.בכשאיחוי לקמןגםיראה.(הפמרבמקוםאלאר'התילאם'האימר

,עדמעץשם שא"סשייןקמב

,מהק"מא"ובת,כבק"מז-ם~ ,'"מקא"יבקוט"מללקמןשתש"ובמ
,'ק"סקראשא"םלקמןוראה.סיף.מעקמג ."עמלטילהאיסריםכפוסקיםל"םשהאגודה

גופי ,'האלטעםהיצרךילבן,המיגעהלצירך

רכהשםמדרכיהגהות,כב"םא"פמ"ב~.ראקמר ,שמפותבשםתכו

.ג"מיע"שי .זק"סא"קייראה,כאק"סא"מקמה

אהרוןלקונטרסציונים

,דוקאה"דא,קנגקבה,1"הכ"פקכג ,עמואיןה"ד(א,סו)ן"ר.שםד"ראבקבוכמבוארמוקצהמאיסוריותרחמורהשהיאקכד

,כב,סיא"פמ"כקכז,ו"מקא"בקו



ריארמושבתהלכות

שלאיסורשוםלוהתירולא"עליהןעצמולהעמידיכולשארםן,רכי,אחריתיקרמנו
1ה7תןאיםור"מתירי71תשיששאףנכריי"עמוקצהמלמולאיסוראפילו)דבריהם

.()מהריוח7שנמנעאלאמשלוכלוםמפמיראינוכאןמקוםמכלמרובההפםרבמקום
המוקצהלשמורשמותר")שבתילמוצאיערולשמרואצלולישבמותרמקוםומכל
(")מביאוואם)נ)לשומרו7לנכרילזמרשמותרשכןוכל])7[ו)"שבמיש"כמבשבת

:(ז)כלום7לולוארצריךאיןמעצמו

כשרצתהמעליההמשוישנמל)")מעונה7ובהמתושבתבלילהררךמןשבאמיכא
(לעירממוךהלכהכשהיאשהחשיךאו""מהלכתכשהיאעליהוהמחולעמוה

אחרוןקונטרס

נכריידיעלאפילואוכריםשישמוץצהכשארדינםממילאכןאם,עליהעצמומעמידדאדם

שיי"וריבן]ן7"הרבשםשםעיין"]ז7"ש'בליא"המנשכתבכמוהפכךבמץוםאפילו
.ח"דרמניעתאלאאינייבאןלהץלאפשרגדולשלהפכךאלא,]1"מרדכיוהגהות"1,א"ורשב
ץאמרמדלא,אצלולהצניעואפילומשמעליטלואכורשכתבא7ינ"המגמלשוןמשמעוכן

עלאף,הוצאהמשוםולאמוץצהמשוםאלאבהאיןגרידאדבנטילה,יז"א"רמכלשוןלהביאו
צריךואינו,בכךצוהושלאשלוחוואינוץעבידדנפשיהדמדעתיהבעצמונושאושהנכריפי שיתבארכמוישראלבשבילשעושהמשוםלמחות

."לץמן7י
בזהאדםשוםנחלץולא,להדיאזיןם"ברמבכמבוארשרילישראלאפילוודאילשמורומיהו
ומשמרהיושבכנפיותחתצפורלונכנכהזניי",בדףאמרינןובהדיא.משנהבמגידשםעיין
לשוןומשמעות.ין"מוקצהוהיא"דייוםמבעודלידיואתיאדלאמציאהשהואפ"אע,'כו

מידיאיבאדמי,נכריידיעללשמרהשמותרשכןכלכןואם.ע"צ'חהלכהד"כבפרץם"הרמב
:אכורנכריידיועלשרידלישראל

משוםכשמביאולמחותהצריכושלא"דתא"ורמדתאגודהשלטעמםאיןבודאינרמעצמו(ח)

ציירידהא,לצורךשלאהתירוהולמהמוחהשאינובמהאיכוראאיכאדאר,ביכוהפכר
,כלללמחותצריךאיןכללהמכדבלאשאףודאיאלא.]דתלעילשנתבארכמולשמרוכשאפשר

ואף.היוםכלשמירתוטורחלהקלקעכידדנפשיהאדעתאמידמביאווהואלשמורשצתודכיון
כמופוכקיםהרבהיעתלפימעצמוכשעושהלמחותצריךאיןישראלבשבילעושהאם

:שםעייןביתנ"רנ'בכישנתבאר

.נף.;פקנב.שם;.ש1.שם'כ-מההנהות.שםש.יאקמו כרלעקמו

.שלפניאמס]ביטםא'ק.פהטבבארקנו.ב.פל' .יק"פבקיאהמעםיאה.נ'ישי"פפוףכולכלקיד.ב.'פשםברוקמן.:.פקפוף:ש"פא.מקמת
.'.הא.פכם.הרמבלשןקנה.'נכר'.עמקצהמלמלשלקמט כרן:ראהקנ

.נ"פל"כראקנו.קפמק.פ1פף' ,מקיזא"קווראה.ץ'הכ"שת"]רתקנא

אחריןלקינטייםם.ציינ
,א"מישטז,סילקמןהובא,א"עקלו,1"סקקכח .סיבכדלעיל,מציאהדין.לשישקלח.('הבלהדיץ)במלים.ה"ד(א,מא)ב,פכקכט
.ח"מעשח'סיכדלקמן,חייםכעליכלכדיןקלט.(יקרומהה"ד)שפז,סיקל בשוקלא

,ה'סיא"פביצהקם.תשפד'סיא"חת" ,יבסעיףקמא,תנהרמזקלט

.ז"סקא"קוקנגכ.ליטלילגוילומראסור:א"סקכקלג לסיב"פמהדוש"פפשםבנסמןוראה,י"מקמג,יבסעיףקלך

,רמג.ח"סקא"קוקלה .שםקלו



רמושבתהלכותריב

מעליהגומל")הראשון7המשתמרמקוםשהואהעירשל"החיצונה7לחצרכשיגיעטי,

.בשבתכןלמלמלםהמותריםהכלים
איןעמרהואםהנהההיאתעשהשלאכריבהצרשעמרהקידםו.)יסלםולכתחילה)

מעםשםשעמרההחצרפתחלפניכשהגיעשהריעקירהבלאהנחהשהיאכלוםבכך
שעקרהאחרעליהולהניחון,שעמרהקורםמעליההמשוילייחולהיהצריךשנכנסהקורם
.(]למעלה7ןשנתבארכמוועקירההנחההיאתעשהשלאכרי"לחצרםליכנהרגליה

אחרוןקונטרס

דדוץא"עית"ושהטורמלשוןמשמעוכן,ם7ת"הרמבלשוןהואכןנרלחצרמע'ש'נ(ט) ץתנייתן
מחבילהשנאמאיע"וצ.אכורואילךדמהמשתמרתמכללהמשתמרתמדנץטו,

מועטבהפכדאפילושריולהכיכללאיכורעושהאינודהתםלומרואין.ץ'7ביתועדדהתירו
והגהותומרדכייתן"יתהתרומהביפרהתירלאבכיכרגוונאכהאידהא,אינודוה,חבילהכמו )מיימוניותן

ץילאמות'מדפחותדפחותמכלל,אמות'מדפחותבפחותאפשראיכןאםאלא

.חמורוגבימעלחמייאמות,מדפחותופחות,")7בפניםכתבתיוכן,ביתועדכןגםושריטפי
לחצרהגיע])7ב"בפרץכוףדמתניתיןדומיאאלא,ץתנידוץאדלאולומרישבמתניתיןובאמת

א"ש'כיעייןזהאיורורהפוכץיםהעתיץולאשהרי,ץתניד71אדלאו'כו,שוטחהחיצונה
כשיגיעמעליודמכירובהאמץוםמכל,ז)7'כודשוטחןבהאכמתניתיןל"ץיידלאדאףנ)7ה"כמ

והכא,ץתנידמילתאדאודחאודאיאלא,בגמראשםעייןדפליגתנאאשכחןלאהחיצונהלחצר

:לדינאע"וצ.טעונהבהמתועםהעיררחובלתוךבשבתליכנכחפץאדםשאיןכןלומרישנמי

אבלבכיכווהיינוידכלאחרשיזרוקכתב")7המשנהבפירושם"הרמבנריסלםולנתחחת(')

אינווזה,לןאיכפתלאעץירהבלאדהנחהמבואר"7א"וממהרש,כלוםפירשלאבכיפא

ץידםלזרוקוכןליטולשהצריכו1),מיימוניוהוהגהות")7התרומהולפרי)7ם"הרמבדעתלפי
שכתמוומה.בחצרמהלכתבעודהכ"גפורץבכיפאזהולפי,הנחהתהאשלאכדיהעמידה
ונכלל,נוטלועומדתוכשהיאמניחמהלכתכשהיאכללאש"מעלשכמכומשוםהואהפוכץים

.לחצרהכניכהכןגםבזה
דזה,פורתאץאידלאאפשרדאיבבהמתודאורייתאאיכוראיעשההיאךע"צזןא"המנש"ולמ

כמובאדםהחמירולאדלמא,]זן'כוכוףכוףבפשיטותכךכל"זןמדפריך,בעלמאחומראאינו
איאלאחומרא,כאאיזודאיאלא,הדיןמעיץדשאינהחומראלהחמירלהץשותל"ומנ,בבהמה

:ע"וצז"ט7"יו'ותוכא"ומהרשם"הרמבשכתבמהאשתמיטתיהוגםנ"7'כואפשר

שוביוםתוספות.ר"רפכהתשנהפירוש~ם-פתןקט.ט"ם.ע"ושיטין.שםם"רמב,א,קנגתשנהלגז יסקנח
.שם,טק"פא"קווראה,צונה'ההלחצרה"רשם'" .א"אגמראה"דבקנאא-מהרשא'גזס.ביתו-שליכנםמותראם.שממחמק

,גף'מעקטב.שםושיניעטיל.שםם"רמב,שםמשנהאגס

אחריקלקינטורםם.ציינ
.שםכדלקמן,בברייתאשםלגמרילשטוח רקנה

.כדפ" ,א"אגמראה"דב,קנגקנו

.ו"בכ"פקנז סיקנת

,רכו' .האותכ"פקנט
.כ"כהחמירולאבהמתודלגתי,א"סקיקס כגמקמא

,כ,קנג' פורתאקאידלאאפשראילכיתיהמטאכיקסם

,פורתאקאידלאקסג רקסד
.כדפ"

,החיצונהלחצרכשיגיע:י"הא"פכקמר סקמה

.המשתמרתהחיצונהלחצרהגיע:ט" .החיצונהלחצרהגיע:א,קנגבמשנהקמו
.ג"וש.ו"מטכדלעילקמו ,רכו,סיקמת

.תמורמזקמט פקנ

,האותכ" סעיףקלג
.כ' .ב,קמוקנכ

.היוםכל:(במוסגר)ו"סנשםלקמןראהקנג שאוסריןש"ורא"כרל"קייאלא,בחמהקנך



ריגרמושבתהלכות

ממנהלהורידואמורהיהעגלהעלהיהשאםמאיןו"ממיותרהואהמשויאםואפילו
צערמפני1העלגורולאהבהמהמעלמקוםמכל)"ג7"של'בסישיתבארכמובשבת

:ז"7חייםבעלי
שהשקיםהאוכףשל"החבלים7ןאתמתירהמוקציםדבריםעליהישיאםכבג

:מאליהםנופליםוהשקים,בהם7ןקשורים

כגוןלמלמלםהאמורים1כוכית7ןןכליכגוןיפלואםהמשתבריםרבריםבשקיםהיוכב

ואין"7מאומיםשהםלפילכלוםבשבתראויםשאין"זןרםמקיוישלכוסותשהם
אלאשטנתבמלמולמותראיםכוהמיאוסמחמתומוקצהבתוכםלהשתמשאפשר
אינןאלואבל]ח7"ש"בםשיתבארכמוב1הוכיוצאכליםבולכמותראויכןאם

כיצר]]וישתברו7יפלושלא1הבעניןבהםלהשתמשעליהםשמקפיר"]לכך7ראוים
והשקיםהחבליםומתירתחתיהםומניחוכמתותכריםמביאהחמורמעללימלםיעשה
:)]7וכמתותהכריםעלנופלים

מתחתיהםהכריםלשמוםשיכולי]קמנים7בשקים(א.)אמוריםרבריםבמהכד
השלישיעלהשניומןהשניעלונופליםמתחתיהםהעליוןכרששומם(לכשירצה)

אחרוןקונמרם

אםאבל,לשמטןשצריךץצתמשמע"יןי"רשמלשוןנרבתקיןאמורסדברםבמה(א')

,ן"7במאורבהדיאכתבוכן.מהיכנוכלימבטלזההריהיוםכלשםשיהיהמדעתםמץצה
אבלכךאחרלשמטושדעתוסיירי"זןברפיי"7בספסלשסומכיםדץירהדההיאשכתבשםעיין
דעתהביא]כך7ואחר,בתחלהדעתוכןגםהביאן"ן7"והר.שםעייןאסורלכךהץצהואם

,שבתלמץצתכליביטולמשוםבפסידאאלאשרילאכךאחרלנערדעתואםדאףאחרים
.שםעיין"זןדבולסאההיאמתרץובהכי,שבתלמץצתמדעתושהץצהודהיינו

שאםשכיוןמשמעז"סג"שי'סיע"ושוטוך)]7ח"כפרץסוףם"והרמבי]7ף"הרימלשוןאבל

הכיואפילו,זךהגמראלשוןכןגםהואשכךואף.נוטלושאינואףשרייכולהיהליטלורוצה
שיכוליםזהלשוןלתפוסלהוהוהלאהפוסץיםמץוםמכל,כןדעתושיהיההמאורפירשו
דף'התוסשכתבווכמו."]באמתםדעתםהואשכןודאיאלא,ברצונושתלויכפשוטולפרשו

הדיןוהוא,מפריחםשאינואףביטולכאןאיןלהפריחםשכשיכול,לשעהביטוללעניןן]ג7"מ
שבידומשוםכללביטולכאןאין"זוטריםבשליפי"דבריהמןולפי.היוםלכלביטוללענין

.1.פרעם"פלקמןנםראה~.ב.פקע.הף.פעג"ק .תקפד

פכשה"פלקמןנםראה~.נק.מ"

,~מו.]נמחא],שת]..]אמרה"ר(ב,~פ)].יקעא.נ.ש~ר.

,עק"סא"מ,א.מ"סע"ישוסור,אקנחשםתשנהגסיה .ממלה"דשםי"בקסיו

.שםרדהקעי .שםע"ושומור,ב,קנדהונארבבעג.שםע"ישומור,ב,קנךהונארבגגסיז

.שםע"ושומור,שם.גתראבעד.שםע"שו,שםגמראוכסיח .דאוממה"דשםי"רשקיט
.שםע"שי

אחרוןלהנטרםם.נ.צי
.(ב,.ס)שםקעכ.הא.דעהב,לנדקטה .גההלנהקעגד"עאלאהנוהיהןנהגןשלא:(ב,.ס)שםקטו

.ליהשללבעידאי:א,מזקעד.להנידעהיהדנתןהיא..,.לשמטן .יצאגללההיראה.הפיסייםגללידאהקעה.סנהשיו'סילקמןהיבא.ב,דע,לנאמשנהקסז

.(,הא)כעודןה"סידא"עקעו,א,מג,הגתכאוקימתתקמח ד(ב,סו)שםקמט

,'התוסשלקעו.דאיה" ,ב,קנד'שבגמקעת,ואחריםה"דקע

.(ו"מבדלקמןרחבהזכוכית)ב,קנד'בגמקעא



רמושבתהלכותריר

היושלאכיוןהאיסורלדברבסיםנעשולאים[שהנכר"]לארץ7שמגיעיםעריכו
שקיםהםאםאבל]השבתיכנימתתחלתשהואהשמשותבביןעליהםהשקים

אחרוןקונמרם

ביןחילוץאיןכליביטולשלעניןדעתםלפימרובהבהפכדאפילואכורהכידבלאו,מידלשלוף
ץאמרימאידבריהםלפישעהלפיביטולזוטריבשליפיאיכאואי,לאאומרובהההכדאיבא
משוםמיתכרשמעוןלרבידאףכתבולעיל17והלא,ן]7'כוחששודמהכברה"בדב"עשם

.לשלוףיכולשמידכללביטולכאןאיןדהכאלהוכביראודאיאלא,דולץשהנרבשעהדמבטל
"17שעוהשלבנרהתירולהכי,'כהתוככןגםליהכבירא[1ב"יכלי"כלה"רכ'בכיא"המנוהנה

אינו,דכאלומרצריךכ"וע,מרובההפכרבמץוםשלאזוטריבשליפי]17כאןאכרהכיואפילו
בבולכאגםהתירולאדלמה,ן117"להראףלומרצריךוכן17נבפניםש"כממידלשלוףיכול

כןנמיוהכא"17לארץומהכלהפלעלשיורדיםדאפרוחיםדומיאמידולשלוףכריםלהביא
הוהאפשרהוהאיפחמיםגביוכן,מידיכןאפשרנרגביאבל,אפשרשאיודאיאלא,הוא

.לנערםדעתושאיןפ"אע17ישרי
כשמץצהואלאאכרוולא,לנערםחושששאינו"17ג"דבכהמודיםן"ורה"הרזדאףואפשר
שייךלאדהתםמשוםהיינו,כןבדעתושיהיהץורהגבילהתנותה"הרזדאיצטריךוהא.מדעת
כןבדעתושיהיהצריךולכן,שםדוץאשיהיהלוצריךדהאמשםלהכירוחושששאינולמימר
וטורה"פכם"להרמבאבל.הנרעשתחתושמןבביצה17ןכמו,אכורהכיובלאובפירוש

מחשבתוניכרתהכלינתינתשבשעתושמןביצהדשאנילומרצריך,שםכןכתבושלא"'7ע"וש

הכלינתינתעיץרשהרי,]'י7"אשרהגהותשכתבכמו,להפכידםשלאכךאחרלנערדעתושאין
שינערלומרראין)לארץהשמןוישפוךהביצהתשבראםכךאחרינערואם,כךבשבילהוא
'בתוכנ'7שםא"מהרששכתבכמומהאידהאיאולמיהומאיכליאותויבטלכןראם,אחרלכלי הנ

הספסלנתינתבשעתמהשבתוניכרתאינהבקורהכןשאיןמה,בתקנתוהוחילמה(ן]7ל" כשהיתההץירהשתשארואף,עליולישבלוכשיצטרךכךאחריכירנודשמאהשבתלכלשדעתו

נתינתשבשעתוכיון,השברלהוכיףויכולהמכבדתהיאשעהשבכל,שעהלפיהועילמץוםמכל
ושרישעהלפיאלאהשבתלכלזובנתינהאותוככותרמחזילאניכרתמחשבתואיןהכפכל
גוףלעניןהכיאפילו,ן"הרדעתכאןשהעתיץא"המנשאףואפשר.והביתדץירהפכידאמשום

ומה,ג"שי'כיע"ושוטורם"הרמבמשמעותעלפליגלאבעלמאבמחשבההוהאיהביטול
דלאזוטרידשליפידומיאאלא,בעלמאבמחשכהכוונתואיןשעה'לכלבטלדאיןכאןשכתב

בתוךמוץצהאיזהלץבלשרופהכגוןמחשבתושניכרתכגוןאו,שבתלמץצתבטולבלאכגי

דאם,לבטלושרוצהמחשבתוניכרתודאישעהלפימץוםמכלכךאחרלנערושדעתוואף,כלי .כללמץבלולמהמידינערו

לאשעהלפידאףמשום,ן'7ושמןביצההזכירוולא"'ו7"כי"ש'כיע"ושהטורכתמוולהכי
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אחרוןלקנטרםם'נ.'צ
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.שם'נמקפט.ה"סדסה'סילעילנםדאה.קפא קפב

.נ,סיסה'סילעיל.ב,מבמשנהקצ.ד"סל .(קייהלנבי)1סעיףשיג'סיקצא..כסעיףקפג
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רטורמושבתבלכות

כלישמבמלמפניתחתיהןלהניחןאמורמתחתיהםהכריםלשמוםאפשרשאיגדולים
לפריקהאפשרשאיפ"ואע"ל"ישברושלאבנחתהחמורמןפורקןאלאט"מהיכנו
וצריךלן"מרובההפםרמפניה~דברלוהתירומקוםמכלקצתמלמולבלאבנחת
:"]"ח"ש'בסישיתבארכמו]"מעליהכשפורקהבהמהעליסמוךשלאליזהר

וכסתותכריםלהניח]]"מתיריןישישברושלאבנחתלפרוקאפשראיואםכה
יכולאינואבלמרובההפםרבמקוםמחיכנוכליבימולעלגזרושלאתחתיהם

מןאםורשהואנ]"חייםבעליצערמפנישבתלמוצאיערהחמורעללהניחן

:התורהטי

וכלכך
~

כובית~חתיכותהיואםאבלבשבירתןמרובההפםרשישהמוקציםבכליםה
להחתךסופןשהרימועםהפםראלאבשבירתןשאיןחלונותמהןשעושיםרחבות

אחרוןקונטרס

,אסורראויהדלףדכשאיןי'"ה"של'סיע"בשבהניאמשמעוכן.מדובההפסדבמקוםאלאשדי ולא
דוהודאיאלא,שריכךאחרלנערודעתואםאבלהשבתלכללזהכשמקצהדדוקאהתנה

לדלףשהקשהן'"ן"הרקושייתליישבשיששכתב"'"ה"רכ'סיא"המנכוונתהואוכן.אינו
לפידאף,אינוזה,"כדיולכא,כ)דהאמדהשמיטובתחלהכאןיא"המגשכתבומה.ן"רעיין
זהדבריוינכתחלתל"דצלומרואין.]דבריויבסוףשםעיין,להשמיטלהוהוילאה"הרזדעת
שכתבמהלפיוכן.שין"ורא"ףי"הריש"כמטעמאיזימהאי,יצחק'ברל"קיילאדהאאינו

ודאיאלא.שםעייןלשבתארבתאהלבתאדהיא,להשמיטלהוהוילאבמלחמותחן"הרמב

להודכביראהכרחאיןכןאם,יןא"דמגשכתבוכמוחדוקאכליםשכתבומהעלשכמכו
לגמרילכתוםדרכואין]'יי"הבוגם,"'רבורף"הריבשיטתקאי'מי"הרמבומסתמא,ה"כרז

.נ'ים"כרמבדלא

.כהפצץקפא.נ.1שנ.גרפה"פלשלראהקעו .הא.פכם.רמבקעת
בן.כללאה.רשםא.מ.ם.הרמבלתתשםמ.מקפנ"פלקמןוראה.שם;.וטומור.' ם'יגב1ר'1שלמ,אשאוהאה.רשם'.רשרעת.ר.פכשה

.(נאותכ,פו)"פלקמןוראה.כקארזהןק.פא"מ.שםמ.מקעט פ.ב.פשלר

.שם;.ש1.שםם.רמבקפולמלמלמותראם)1.פכפוףשה" נראה.א'ק.פשה"פא.מ.ב,קבהגמראראהקפולערן)מ.;משה"מ.(מוגבההפפרכמקםמנקצה

'1בר,הלמ.ה1.מ.1פכ1.פכשה"פלקמןנם.(קצתמלמול 1ה1ה.רשםא.מקפ

.ר.פהים.כעלוצערם'ררכ.'
אחריןלקינטרםם'ינ'צ

ולהניחוכסתותכריםלהביאדמתיריןמהארד ,תחתיהן

,(ב,סו)שםרה .בסופוא,סיד"פכרז
.(כ,סו)שםרז (הבולסאכמו)כליםאינםשאםמובןשמזהרת

,אסור והטורש"והראף"הריבדעת,ידק"סרמו'סירט

.ע"ושו
.הבולסאדיןשהעתיק,י"הא"פכדי כלליוראה,ג"מקא"קורעא'סילקמןגםראהריא

,קצטכלליההוראההפיסקיפ המשהקשהכפיהבולסאדיןשהשמיטריב
.שםא" ,רעגכללוההוראההפוסקיםכלליראהריג

,ט"סשםולקמן.ח"מקצו ,וגםה"ד.ב"סקקצת

,ואחריםה"ד(ב,סו)שםקצט סר

לבטלדשריוהטווש"והרחף"הרישדעת.ידק" הפסדבמקוםשלאאפילו,לשעהמהיכנוכלי

.מרובה שאסורלחלונותרחביםזכוכיותחתיכותהיינודא

בהםשאיןמשוםוכסתותכריםתחתיהםלהניח ,מצבההפסד

תחתוכסתותכריםלהניחשאוסרה"הרזשלרב שאינובדבריתירה.טירחאמטעםפ"עכהבולסא

.נלי לדבראלאניטלכליראיןמטעםאסורשבולסארג

ל"קייולא-א,מגיצחק'כר)בשבתהניטל ,(כוותיה



רמז-רמושבתהלכותרמז

קמנים17משאותהןאפילו"]וככתותיכריםתחתיהןלהניחאמורקמנותלחתיכית
שלאבנחתכולםלשממםשיכפיקעדמקוםמכלמתחתיהםהכריםלשמוםשאפשר
מחיכנוכלילבמלואכזרשעהבאותהמהיכנםמבוסליםהםכברהריהכליםישברו
שאיבנחתכןלפורקןשאכזרשכןוכל"]הפכד7במקוםשלאן]שעה7לפיאפילו
:הבהמהםמעלהשקיםשיפלוהחבליםלהתירצריךאלאקצתמלמולבלאאפשר

לווחשכהשבשדההמדרשבביתשיושבאובראשוותפיליןבדרךלושחשכהמיכז
מקוםמכל]בשבתהבתפיליןלצאתשאכורפ"אע"לביתורבהםלילךמותר

מקום.שאינשנשרההמדרשגניתאוי'נשדה7יניהןשלאנ'התפילין7בויוןמשוס
בהןמהלךכשהוא.שם7ןןשיצניען,ביתוםערבהןלבושלילךלוהתירו"המשתמרס

כמוךביתישואםיחשדוהוישלאהרואים7יןמפנילבכותן"עליהן7ןידולהניחצריך
נתבארוכבר)]בימויעדבהןילךולא"ישםומצניעןחולצןשםמשתמריןשהןלחומה

:(לים'בכי1ה

:סעיפים'וובושבתבערבהתפלהדיןרמז
:"שבתבערבמנחהתפלתאחרפניהםעלל,ליפשלאנוהגיןא

קבלתלהקדיםכדיהואונכון]החולמבימותיותרערביתתפלתלהקדיםונוהגיםב
'בכישנתבארכמוולמעלההמנחהמפלגשיהארקשאפשרימהבכלשבת

."ורכתאי"רכ
בערגלהקדיםהואיכול,ההולימותכלהכוכהימבצאתבנמנהערביתהמתפלליוואף
המנחהשמפלגשאומר"יהודהרביכדבריולמעלהןהמנחהמפלגלהתפללשבת
ההואבנמןמנחהמתפללימיםבשארשלפעמיםואףןתפלהלעניןלילההואואילך

בתפילתלוהחוששיםאין'[ג]"רלבכיש"כמ11את11הכותרותקולותשתיהןוהרי

,דמעץרג

רמזסיימן פם"רמבא

יראה,א"מע"ושישוך,ו"הטתפליםמהלא" ש"לקי.ב"מתדב"םלקמן,דק"מרצב"מא"מ חכ

מץרצב'.םלקמןוברה"רערבולענין,19'עה" _השם

שכלאובקטן)ג".מב"מל'לעוראה.ב"מע"ושישורב .מ,(בשבתשנותע
,(להקדרמף,נטעם)בסופורנו' מ,(העימררת'מפלענין).ב"'םתפס'סילקמן

ח"מתקכז" ,(ט"ו'שאחרבשבתערביתתפלתם'-להקנוסףמעם)

,יצלםמ"מ.'המירישח"בראהג ,הסלף.ד

,ומעיףה "מומז"אדהשייתראה1

,ז' .ורא.'צלדרבה"דאבגברכית'תוסז
,ו"מפידשם~ שלצלי]]מר.צלירבה"דשםיונהרשינוותלעיזי

.שםע"ישוטור,ב,מזבאמותש-בןשבת .ד"רפברכיתמשנהת

סיףתפט'סילקמןראה)ם'דברלשארכ"משאט .(ב"מי

.א"משםע"שייראה,נו'ך'לע'הגלאר"בשועזהמן'םי

.מקפדא"מ.בכילמאה"רב,קנךי"ורשגמראתפה "הא"פכם"רמבגםיראה

'_ .ם'יצענמ"מראהקפו

היאמיר'האשטעםשמשמע,א'ק"מא"קיראהתפז הכלכמיתרשנראהבהטים

.שעה'לפ' ,ז"ממיףרמה"םכרלעיל,מרכהקפח

.שםא"מראהקפט ,שםם"רמב.שםגמראקצ

תפיליןמוצאואם.'"םהסייעתיר,א,מיבעהקפא בעדיהאור"ברה

.ג-א"מנשא'סילקמןתבאר' ,נ"ישג"משא"םכרלקמןחצב

.מקטיוא"מ.ה"מקץ'ט,מניהה"דשםרשייקצג .שםא"מקצך

,המדרשבביתה"רשם'"רשקצה ימי"רשראהקצו
לעילרבינילשון.ה"יכ.שםא"שש" .ר"מל"ם

.שם'הגבמשמעיתעזצז גמקצת

,שם.ע"ושיסיר.שם' ,שמא"מ,שמץ%,'"סלבוש.שםי"רשקגט

.ר"מל'סיל'לעיראות,שםלבושר ציר,שםגמרארא
.שםע"ושי


