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אתדוחההמשכןמלאכתשאיןללמוד]המשכןלמלאכתשבתפרשתתורהשממכה
לעניןמלאכהנקראתבמשכןחשובהשהיתהמלאכהשכללומדיםאנומכאןהשבתמ

אלואשהאיש,]שנאמרבמשכן-]חשובהנ]מלאכהכ"גהיתהוההוצאהנ"שבת
שהיושההבאה,]למדתהאמהביאהעםויכלאהקדשלתרומתמלאכהעודיעשו

~]הרבימרשותשהיאלויהבמחנההעומדמשהאלהיחידרשותשהואמביתםמביאין

ח]מלאכה11הבאהנקראת

עודשישן]מלאכיתאנותנקראותוהןמ"להןנמשכןשהלהמלאכותכלוממן

נקראובמשכןשהיובלבדהמלאכותאותןשלאהשמועהמפישלמדותולדותי
מלאכהבשםכ"גנקראתהיאבמשכןשהיתהלמלאכההדומהמלאכהכלאלאמלאכות
לרשותהרביםמרשותהכנמהכגוןמלאכהכלתעשהלאבכללהיאוהרי"ןכמותה
ינ[(]ממשלהדומהשהיא)]1הרביםלרשותהיחידמרשותההוצאהתולדתהיאהיחיד

פ"אעתילדתההיא'הרנמשכןשהיתהלמלאכהבמקצתהדימהמלאכהכליאפילי מלאכה1אבהואהמוחןכגוןממשיילהדומהשאינה
בשחיקתבמשכןשהיתה"

אחדגוףלוקחשהמוחן"המוחןתולדתהואדקדקהירקוהמחתך"הצבעמממני
פ"אע"המוחןןתולדתהיאלוההדומהדברהעושהוכלהרבהדקיםלגופיםומחלקו
אףהמחתךכןשאיןמהלגמריהראשוןגוףאתמשנהשהמוחןלגמרילודומהשאינה

ישוכןיןתולדתו11הריאחדמגוףרביםגופיםבהעשותהלוודומההואילכןפיעל
עליהםשאמריהדנרימכלמעםלךיתבארההצעהימשוך)המלאכותתכלניטאר
:("במקומותואחדאחדכלשיתבארכמוהתורהמןבשבתאמוריםשהם

כררכןבשבתלעשותןאלאהתורהמןבשבתאמוריןאינןכולןהמלאכותכלב
בחולדרךשאיןהחולמדרךבשינויאותןעושהאםאבלבחולאותןשעושה

ת"לג"ממ.היצאהה"רב,צי,פשטה"דק-רפ'תוסיט ,(א,ץ)מה

.כנרה"די"ירשב,מםחנינא'ר3 רממילתא3א

.יג,לאשמיתח"עה'"רט,ייקהל.פ" שבת3ב

.ב"עצוף- .שםיוחנן,רב3ג מכוננת,ם.וציונמ"מראה3ד

מחנהיראה.קצוזךם'ןר" .ב'"מוםשבתוסף'

,י,לושמות3ה יממאה"רשם'ותוס,ח-הב-4ים-רח131

מ"ב,' .הדאא"פ.שבוגתירושלמי

,שםיחנן''רנו "בכתנח

בשתנ-גאת-נקזוי-המלאמהושם:' לרעה)א"משצו"םלקמן.יראה.שבתלתניןמלאכה

ו,ממקומיאישצא'אלשנאמרוזה:טמףמיד'ל('הב ה

עםלצאתשלאמשהר.שהזההוצאהעלאזהרהא' ימבואר.המןללקוטם.הרבלרשיתד'ה'המרשות.הכל

.רז'עם'משרכינתיראה,פשטה"דא,ב'בתום ש1תודונט

.א"הנ"פרמצים.א-עעגף- ,א,בק"בל "רשלא

.ה"השםם"רמב.מבראה"דב,צו' ,1-נצישםגמראל3

,רטרק'עמנסריםאוננתוראה,שםי"ירש'גמראהלג -הז-פת-מלד

מסהלחם"נ.-
.ה"הב-פי

ד.ש"ם,ז"סישב"מלקמןוראה.א,עגמשנהלה מ.ו"מט

_א"משבה'.ם.'"םשכא" .האופהה"רא,ע4ובדףהםה"דב,ממרשיילו

ה"ד."יהבב"רע,-עדףשותפראדרומימראלי ונפי.דפרים

א"וכה-הז-בפע"תב-הוש-

.הנח סיר
.י"משכא"םלקמןיראה,ב"מישכא'סיוסייע םלקמןוראה,ה"הפיזם"רמבלת

.ה".וממיץשב" ,ז".מרב"מל'לעוראה.ר"הותצ"תלט

.שםמ"מראה)כ המעבתחלתלעיל-יהמיהןהמוציאמא
-מלבן.ף' מ-קירע,מניולקמן

-בפטיש.מכה.ר"משב" שה'.מ-דש,ו"מט.שב"ם-ממחק.ה"סשב'.ם

שיד'.ם-מחתך.ט"מישיג'סי-ומותרבינה,ח"מכ ם-ממחק.ץ'מט

.א"סשמז"מ-צד,א"מכשד" .א"סשץ"מ-ר'ומתקישר.ג"מיטבח."ם-שוחט

-בורר.ל"םח.ש"ם-ציבע,ז"מח.ש"מ-מבשל .מ
שכא"ס-לש.נ"סשנא'ש-מעבד,א"סשיט' .א"סשם'.מ-גוזז,ט"משלי"מ-וזורעחושן.ו"מט

.א"'םשמ'סי-משרמם.ר"משמ"מ-ומיחקכותב ם-תופר

.ו"מטשמ"ם-מעמר,ב".משמ"



שמגשאשבתהלכות

תנכופריםמדבריכןלעשותאכזראבל]תהתורהמןפמור11מלאכהכןלעשותןלעולם

אוברגליואוידולאחרחפץשהוציאכגוןכיצדתבחולכדרכהלעשותהיבאשמא
בחולכןלהוציאדרךשאינןבזהכיוצאוכלכמנעלותןאו,ידיותאציליביןאו"בפיות

.בחולתןהוצאתןדרךכ"גשזה1חייבבפיושהוציאןואוכליןאכוראבלפמורה~הרי
מלבושדרךהוציאןאםאבלמשוידרךהוציאוכןאםאלאעליוחייבאינודברוכל

באחדשתלאואולתכשימבמלבושיותלאואלאלבשולאאפילואווהוציאושלבשו
דבריםמהםויש)התורהמןפמורבחולכןלהוציאושדרךפ"אעלתכשיממאיבריו
ולאלאשהמלפריםמדנרישאכזריםדנריםמהםלישכלפריםמדבריאפלושמותרים

כררךלחברתהנויהלהראותממנהלשלפהלהשאפשרתכשימכלוהםלאיש
לושאפשרעליורפוישהואתכשימכלוהםלאישאףשאכוריםדבריםויש")הנשים
:שיתבארוכמו])מאליומעליוליפולבקל

מלבושיאותכשימשהואפ"אעעניןבכלעליוב"חוהוציאובידושאוחזודבריכלג
א1'לה1צמבהואירךמקוםמכל1'מאינרנאחדנולהתקשטאו,ללובששדרך

.י)לפעמיםבידו
עליהםחייבמאיבריובאחדאובמלבושיו")חלאןאלאבידואחזןלאשאפילודבריםויש
ן)במתניולוהחגורה")בכייףהיוצאאישכגוןלפעמיםת"בחולכןלהוציאןדרךאם

לפעמיםבחולשםלתלותןשדרךבמקוםעליוהתלוייןברומחאובמגןאובקשתאו

"תכשיטןולאמלבושלאאינןוהןבחולןהוצאתןכדרךשהוציאןכיוןחייבה~הרי
.'1ג1לאחיםחרנ1הם1כהה11"שנאמר]"להאלעתידבטליןהיולאט.תכשהושאם
העשויותברזלשלבאנפלאותאו"ןברזלשלבכובעאוי"בשריוןלבושיצאאםאבל

הרימלבושםדרךוהןהואיללמלחמה1
~

משוםכופריםמדבריאכוראבלפמורה

.""בשבתלמלחמהכיוצאשנראה

.(רה'ת'.חכמה.ה"רשם'"רשראה)ב,-שכהנארבמב כחכמב,צד.כשלמס)א,צבמשנה

'"רשראה)ם' "מהעזראבןמחורקחלקתוראה,(בידמחליקתה"דשם

לב'סיל.לעגםוראה,מקידשםשמואלת'ב.ה"מקקכג םלקמןעידוראה,מץ

.ז"םשמז" גםיראה.(שבותמשום)ב,צר,(פמור)א,צבמשנהמג

,א"סשם'.םלקמן תוםראהמד

.וכלה"דא,מב' .ג".הב"'פלמבים.א-1צבדףשתתשנהמה

.שםמ"מ.מרפקיה"דשם'יתוםי"רשראהסו _שםם"לעב.שםמשנהמז

,קב.שבת.(מועקב,ג')ג-פמריתותתשתר.מא.רבפח _א"םהן

ה"רא,צב.ואםה"דב-עיאזףבשבת'תוסמט וע,א.המוצ

יראה.'ודול"יי.א"עקבדף'בגמ" .לט'ענהוא(,י,נ)גדרת.קיבץ

.ז"םלבהןגםוראה.זאתו-פוכתשניותתמלתוטחנ ה"םוכדלקמן.ז"םע"ישומור,ה"הפייטם"רמבגא

,-,יוא א"מכסיף,וכדלקם.שסע-שו,ר,ט,שםס"רמךנב

,נ"הנ "ירשא,רקבשבתוראה.ה"מקו"ט,מקפדא-חגג
' ,ו.ומנדלה"ד

ביזולהוציאוובראותוזרךאיןאתאפילו:'"בכתגד תתבארמן).לתמשי1עליולתלותואוללובשואלא

,1'הגתסוגיותתמתה "בכתגה

,תלאואולבשן:' .י"מקא-ת,אימןה"דב,א''"רשגו

לקמןראה,.נ.ש,1.פכדלקמן,.מ.'פקא.מ.שם'.רשוו רגהאומןרקאםט"מ

.לפעמיםבכךל' .ז"םהנושומור,א-נמגזףבשבתתשנהגח

א"מ,שםהגלממשמעיתג''.םפיואסיהגהותיט "מק

'. .שםא"מסי

,שםע"ושיסירא"ס .שםגחראסיב

,שםמשנה,ד,בשעיה'סג .שםע"ושומור,א-1םדףתשנהד,ס

א"מ.ון'בשרלאה"ר'"ב,שםהמשנעתנפים"רמבטה ,מקרא

.שםא"מ.שם'"ב,'פומקה"דא,מב'"רש1'ס פם"רמבסע

,ם'"רשגםיראה,שםע"ושיסיר.היאמ"' .חיבאינוה"דא
ת.מראמשיםחבמיםשאמריכלה"רב,מךי-רשסיח ,שנברמזשםתרככי.העין



שאשבתהלכותשדם

בעניןהואאםאפילומופריםמדבריאמוראבלן"פמורבתפיליןלבושיצאאםיכן
כמותפליןמצותלשםמחכויןשאינוכגוןתוסיףבלמשוםבלבישתןאיסורשאין

שמאגוירהמופריםמדבריבהןלצאתאמורמקוםמכלאל"ולמ"כ'בסישנתבאר
]להרביםברשותאמות'דבידוויביאןוישכח"למעליווימירןהכמאלביתליכנםיצמרך

)להצניעןל'כדהיחידלרשותהרביםמרשותאו וישכחרגלומעליפולשמארגליוממדתגדולשהואבמנעלקמןאדםיצאלאכן.
לאוכן,מעליוליפולשמאלחוששאין"גדוליבחלוקהואיוצאאבל]בידוויביאנו
על.עלי.ישהקשמאכימנעלנלי)השניילרגלואהודנרגללטאהדבמנעלאדםיצא

ברגלומכהלוישואם"בידולויביאנווישכחרגלומעלוימירנואחרבמנעלשהולך
בהשאיןהאחתשברגלובמנעללצאתלומותרמנעלבהלנעוללואפשרשאיהשניה
לנעוללואפשרשאיעליומוכחתשמכתו(נ)לפיעליוישחקושמאלחוששאין"מכה

"ובביתיבחצרכ"גאמוריםאםה~'בסיושיתבארושנתבארואיסוריםוכל)בהי
:(י]ג"שכמימןיתבאר

לוהתחובהנקובהשאינהביןנקובהביןבמחםי]אשהביןאישבין)]אדםיצאלאך
שאיןפיעלאףבחולשםלתוחבהלעולםדרךשאיןשבבגדומקומותבאותןבבגדו

~
.מופריםמדבריאמורמקוםמכל"]כדרכההוצאהה

חלוקומפתחי(י)כגוןקצותיולחברבבגדולוהתחובההנקובהבמחמשיצאאישאבל

אחרוןקונמרם

שאיןפשיטא))הרביםרשותעכשיולנושאיןדמיון,])ל"רשדעתהעתקתי"ל'נושמנתו(ג)

:"),עניבכלמשליםשרביםז)ג"ש'פי,"ע.הפוהקיםרובנגדכלללהחמיר

לתכשיטיכשעשויההיינואשהגביאעוראבלדפטור"י"בבג"ש'פיעייןנרמפתחי(ך)

התירבאישגוונאכהאיולכן.מותרהוה")הכיבלאואבלומחויאשלפאדלמאומשום

,שםע"ושיפיר.שםתא'בריעה .ו"םולבהטסיר,אבלה"די"רשראהעו

.שםע"ושימיר,א-~םזףחשנהעז ,שםע"ישוטור.רביתיובשםבזמןה"דשםרשייעת

,שםע"ושוטור.א-עמאזףףגחרארבבךמחייאעט ,ד"מקז"יממיר.לשיםה"דשםי-ורשמראפ

.ו"םבהגההא"רמפא .בגסלףפב

וכדלקמן,מ.ק"סא"המרהש'לפ.ב,יאמבריתאטורפג בהגםשכה)מ"ס

,(מ" שתחיבמקיםבכל)במחטעאילאה"מחנח"בפד

.(חק"במא"המי.עלחולקומה,בבגד מאה"דשם."רש.מאיר.לרבשםגמראפה

.לאו' ,שק"מא"הסלפירוש.א"הכפרטם"רמב

לקמןגםיראה.הזדסיףפרטם"רמב,א,םנהגנהט,ס ם.א"מנ

דרךיהןהואיל:ישם,מ"'םמיףחי" ,יתכשפומלבוש

'התוסהקשה~תהפיזיקשהולא:'"יבכת,א,מעקע ולאה"דב"מפיו)שוביום

נן'אכד'שבגמבתפיליה ל"י'קלא'.םל'ולע,הואלין'תפשןשבתד"רמזהמעם

,(היאתבליןזמןדלאי ל'יכדלע.שםע"ישוטיר.למא'דה"דא,מא."רשעא

,מג'סי ל'לעגםיראה.א.עסאזףשתספראדרתמיתראעב

,מ"מירגב"ם םלאלוראהעג

.ג-א"מנלקמן.ז"מברמי" קםזףתוליופרקסוףברייתאעד

שם'"ירשב"ע" .שםע"ושומור,צא'לאה"ד

אהרוןלקונטרסציינימ
חכמיםשאמרוהתכשיטיןבכללכרמליתלצאתנחתשובתשהביא,כאותוה"דהטורעלבהגהותיונב ,ה"ברלצאתהונאכרבשפוסק(לא'סיברליןדפוס)מ"מהר

אינהלענין)שמחלקתבמחטתצאולאה"דנוכךומשום.מכהבושישבאותושיוצא(א"רעסא) הככתב

ו"הטהכיאי(כמנעליצאולאה"ד)ח" .אחדבמנעלכלללצאתשלאלהחמירשישד"סק
,ג"ושא"מישמה'סיכדלקמןגג ,כג.סעיףנך

,(נקובה חלוקהמפתחיבהסוגרתואינהנו

,חלוקהמפתחיבהכשסוגרתגת



שמהשאשבתהלכות

לצורךשהיאפ"אעבחולמחסשםלתחובשררךשבבגרומהמקומותמהיכיוצא
שאינהמחמאלאהנקובהמחמשםלתחובררךשאיןלפיחמאתיחייבהלבישה
שאיןללבישתויןלוצריכהשהיאפ"אעלוהואמשוינקובהמחמשתחבההנקובה

אחרוןקונטרס

,קישוריהמעמדתכשאינהלאבורען"בששםשכתבבמהכוונתוכ"גוזהו.שםעייןן~ג"הלמ
ובחנםנ"ע"השדעתהואשכן]אן"במגשםעיין,שלפאדלא"ין"כרשל"ככשמעמדתאבל
דלמאמשוםבמעמדתאףלאבורו"וטא"המנהלבימודלדינאאלא.י"ז"הטשםנדחק שלפאן

אףשריהוהגוונאכהאיבאישזהולפי.י"ה"כבדלא,שריןתכשיטכשאינואבל." לן"דקיימשוםלאאם,ג"הלמשכתבכמובתכשיט
.ולאשהלאישהמיוחדבתכשיטלאבור" דמפתחידומיאלבישתוצורךהואאםכללתכשיטבשאינואבל

כמולגמרישריג"שבלמחלוקי הגאוניםלשיטתקיימינןהשתאדהא,שבאשהקישוריהמעמדת
בדיןלגמרילאשהשוהדאישן" ןמהתוכפותיותרמיקלבאשהדאףןי"רשלדעתובפרט.המחטים

נ]כאןא"ולהמג.]ןש"והרא" בחוללפעמיםלתחובשדרךבמקוםשתחבאלאוקישוטלבישהלצורךשלאדמיירילומרצריך

בשוםנזכרלאנקובהבשאינההאשהדיןזהלפיאבל.נחלקוזהועלמקוםלאיזהלהוליכה
'מתניז"תג"ש'בליופירשבוחזרא"המגוגם.חזיאלמאיהגמראקישיתוקשהךמקום
ופטורבנקובהחייבלבישהלצורךבאישגוונאכהאיב"וא,"ןקישוריהבמעמדתנקובהדמחט

:ן]אמתהכלולדינא.נקובהבשאינה

שאמיר,באשה)ג"מע,כג"סמ,רנד"םהתרימה'םפו "ב.(הליקה.מפתחכשמוגרתאף
ילאה"דשג"מ' נקיבהבמהמתצא

חיבתביהשאף)ט"סשםע"ובשי א"והיןב.ן"והרמבהגאיתםבשםג"חמ".פמ"מ,(חמאת

ן.רשבזה)ח"מל"בשי'אדעה,עילאאמרה"דא,מב הא

א'להיצ-שדקשבמקום)י"סקטא"מ,(לאשהשוהב" אף'י'דמ)1ק"משג'.םא"מ,(חיבהכל'לדבר

סיףא"קויראה.(לבנתהלצירךש"ובאשורה'קבמועמדת .םלקמןה"יכ,דק"ס
ראהאבל.(באשה)א"'םשג' לסב"מהדו

נו.שאואפשרמוכרחנו.א.שוה,יהגיהשא"
שאינהכמחטבאשהלאסורכתבב,יהשבדףנט כתבג"עושם,ומחויאשלפאדלמאנקובה

תכשיטשהואזהבשלבמפתחדקגזרינןלאשבאיש .גדול
,טסעיףס דא,סשבתמא

היאדלצניעותאדכיון)טהורהה" .(ומחוישלפאלא
.ח"סקסב .בולצאתמותרקישוריהבהמעמדתאם:שםסג
(שםע"כשו)סייריכאןכוהךרעל;ח"סקסד דלמאאסורבמעמדתאףכ"דאל,תכשיטשאינו

עלהחולק,ותהויה"דא,ס)'התוסלדעתשלפה רש

.(נדחקולכן,כהתוסע"השומפרשהרי,ל"הני" .ג"ושא"מישג,סיוכדלקמן,ל"הנ.'התוסכדעתסח
כמבואר,מלבושמטעםשריקישוריהכשמעמדתסו שםוכדלקמן,חק"סא"ומזק"סשםו"כט

,ג"וש ,אבלש"ומה"דשםמז

.נ"ושו""לקמןסה ,נ"ושה"סבפניםשהובאסט

תתלב"ומפויראה,שה'הלבלצורךלאכשהואאלא.חיב ע

'48, שםא"מ,נקיבהבמהמתצאולאה"דשג'.ם'"בפז

'למיב"מהדיראהאבשם.א"'םשםלקמןה"יכ.ץ'מק וייטב,1האיר.בעלשהקשת(נמתח,"למייהנהה"ר)שא

,שםג"יממהתרימה'בםכאמירק'זמם,בדוחק מפתחשבהעמדת

המותר)כללמלביש'בקרלאהחליק' ה"ד)אופתם'כבוביאר,(תכשיטשהואבאופןרק

'כדעשייתשאינןכיון,(במהמז".לפיהנהודיהוהשתא שלא

.לכךמחטחד.לידרךשאיןמיןאוהבגדפול'

כשהואבאשהתכשיטשמתיר,לעילהנזכרע .לצניעותא

,ל"הני"רשעלהחולק,לעילהמכרעא פראהעב

,(קישוריהבמעמדתשהתיר)י'סיו" אםהמחלוקתשמפרשמדבריושנראה,ו"סקטעג

נקובהואינהנקובהבמחטלאשהדומהאישדין המחטכשתוחביםוסיירי,(ה"וסד"סבפניםשמצויין)

מפתחילהעמידושלאלתכשיטשלא)למשויבבגד .(החלוק
נקובהבאינהדמיירי(א,גנזהמשנהשהריעד בתכשיטדמיירי(א,ס)'בגממפרשינןכאשה

דיןאםהמחלוקתנפרשאיךכ"וא.(זהבשלטס) לבישהלצורךשלגכשתוחבה-לאשהדומהאיש

מחט(א,ס)הגמראקושיתקשהוגם.וקישוט בגמומתרצינן)חזיאלמאינקובהשאינה

לענין' ,(הקושיאתישארא"המ.לפירושאבל,תכשיט

(אכלה"ד)שא'לסיב"מהדוגםוראהעה ס"והרמכף"הרידמשמעות

צורךאפילודמיירי ,לבישה

לבישהצורךכיןה-ד"סבפניםכאןנתבארולכןעו ,לבישהלצורךשלאובין

אחריףלקינטורםם.ציינ



שאשבתהלכותשמו

"מלבושידרךולאתכשימלאכשאינןלוהצריכיםחפציםכלעםלצאתרשאיאדם
מחסלהוליךכשרוצהבחולישלפעמיםלפיכדרכהנןשלאהוצאהנקראת11ואין)

נקובהשאינהמחסשתוחבייבהמקומותבבגדולפעמיםתוחבהמקוםלאינההנקובה
]כדרכההוצאה11הריולפיכך("הפחןשהואהמקוםעדהרביםברשותכךומוליכה

בהמקומותתחובהרקלבישתולצורךלותחובהאינהאםשכןוכלעליהוחייב
:)מקומילאינהכשמוליכהלפעמיםבחולמחמבהםלתחובשדרךשבבגדו

בחולבהםלתחובשדרךבמקומותאפילובבגדוהתחובהנקובהשאינהמחמאבלה
לצורךשנבגרהמקומיתנאותןלשמשידרכההיאילוישמהתמפספטוריי
מדברימקוםומכל]ןעליהמלבושותורתמקומותלאותןידכביתהיאהריהלבישה
ויש,תכשימןתורתעליוישנקובשאינוהעבשראשהמפניבהלצאתאמורמופרים
איןאםואףבידוויביאנווישכחלאחרימיינויהלהראותמבגדוישלפנושמאלחוש
במחםהיוצאשאיש"ואומרימןחולקיםשישלפילהקלאיןכללתכשימתורתעליו

.היינ1ההריהלמשהיילצורךבבגדוהתשבהנקובהשאינה
תכשימתורתעליהשאיןנקובהשאינהבמחםלהתיראיןהראשונהמבראלפיואף)

הלבישהלצורךבבגדיהםנקובהשאינהמחמלתחובהאנשיםשררךבנמןאלאכלל
אבללבישתםלצורךלשמשודרכההואיללבגדיהםידכביתלהם11מחמשנעשית

לפעמיםבחולבולתוחבהשדרךבמקוםבשבתתחובההיאאםבכךדרכםשאיןבנמן
כשארמופריםמדבריאמוראבלפמורלאוואםחייבמקוםלאינהלהוליכהכשרוצה

.("נחילכדרכהשלאהוצאהכל
:""ג"ש'בסייתבארנקובהושאינההנקובהבמחמהאשהדיןאבלבאיש1הוכל

שאיןומבעתהאשהמתכשימיולאהאישמתכשימיהיאחותםעליהשישמבעתן

שיצאהאישולפיכך]"האישמתכשימיולאהאשהמתכשימיהיאחותםעליה
שלאהוצאה11ואיןלותהואשמשוי)"חיבשבאצבעוחותםעליהשאיןבמבעת
לאומןשיוליכנהחותםעליהשאיןמבעתהלבעלהאשהנותנתשלפעמיםלפיכדרכה

כשאינה)ז"םי"פש"רא,'למאה"דא,ם'תוספת מחטאבלש"ומ.ה"דשג'.םה"ב,(קישיריהמעמדת

שםץ'ט.(נקיבהשאינהבמחטה.שור'קכשלמעמרתאף) שאינהנמחטעליושחלקו)מאחשםא"מ,זק"ס

,(נקיבה הקשהוכן.אבלש"ומה"דשםח"הבכקושיתפט

.(נסתרז"לפורעהה"ד)שא"לסב"במררי ,מ.ק"סא"מצ
כ"אחאמנם.שםב"במהדו'"הבדעתנתבארהיכןצא דאירהאמשום,הטעםמאר(טה.יש.ה"ד)שם

אלאמלבוש-דקמקרילאמ"ומ,לבישהדקיאי.להיצ .המלבושיםכלכמותמןכךשדרכומה

לקמןה"וס.ו"מקשג"םא"מ,ואםה"דב,א.'תוםצב

,ע",דוס.ר'ניזא'הישלרעת,דק"מסוףא"קוראהצג גםיראה,לביתהלצירךשלאיהןלבישה-לצוקהן

.ם"והרמבהרפףממישימעות(אדלה"ד)שא"לםב"מהדי ע"בשי'האדעה,ם.הגאונלדעת.נ"הפרטמ"מצד

,ה"מקו"ט,ה"ס םכדלקמןצח

.ג"ושא"מי2"רשג" ,(ג"וששםלקמן)באשהבזהלהאימריםפ"עכצו

.רק"סא"בקוונתבאר לאהמיוהדשבתכשיטצו

,באישגםמריולאשהש" .שםקואיראה,י"מכדלקמן

שםם"רמב.(א,מב)דעולאבממרא(ב,נכהף".רצח הבדעה,נ"השםמ"מ,ה"ה

.שםע"בשי' וראה.שםא"בבנונתבאר,זק"סשג'.םא"מצט

שאיט,נה"הגושם,אבלה"דשא"לםב"מהדי תהלהיראה,לבישהבררךשלא.דמהיאפישירמוכרח

,הק"סלרוד ק

,זק"משג"וםסוק"מא"המלפירוש,שםע"שי ,דק"ממוףא"בקוינתבאר

.יאסעףקא ,נ"המ".פם"רמבקב

ב"מע"ושוטור,שםם"רמב,א,מבעילאקג ,ט"מלבושקד



שמזשאשבתהלכות

,"היאהוצאהשדרךנמצא""אומןאצלשמגיעעדבאצבעואותהמשיםוהואלתקנה
לותכשימשאינהוכיוןבאצבעוחותםעליהשאיןמבעתלהוציאלפעמיםלאישאף
אבל""פמורלותכשימשהואחותםעליהשישבמבעתיצאאםאבלעליהםחייב
כ"ואחן"לאחריםנויהלהראותמאצבעוישלפנהשמאגוירהמופריםמדבריאמור
.בידוויביאנהישכח
להראותבכךודרכןשחצניותשהןלפיבנשיםאלא11גוירהגורושלאי"אומריםויש

לצאתלומותרולכןבכךדרכוואין"'"שחץאינואישאבללוו11תכשימיהןנוי
מהינרימשאינספ"ואעתכשימי1ניטארוכן,לתכשימשהיאהיתםעליהשישבמבעת
לוהחוששיןאיןלאחריםלהראותםבידוולימלם]י"לשלפםלושאפשר]י"לכמותו
.עיקרוכןבכךדרכוואיןהואיל
תכשימשהיאחותםעליהשישלמבעתהדומיןתכשימיןבמיניאמוריםדבריםבמה
דרךשאיןלאשהולאלאישתכשימיןשהםתכשימיןמיניכלוכןלאשהולאלאיש

שגם7'"לאשה,לאישתכשיטשהםתכשיטיםמיניאבלכללבהםלהתקשטהאשה
הבתכשימיןלהתקשמדרכןהנשים

~

הראשונהמבראלפינקובהשאינהמחסכגוןו
שלאכדיהכללדברילאנשיםאףאמוריםהםהריבהכיוצאוכל,ן"למעלהשנתבאר

.~ן"לנשיםאנשיםביןאחדתכשיממיןבאיסורלחלק
חותםעליהשאיןבמבעתאףבחוללהתקשמהאנשיםשנהגוהוהבנמןאףולפיכך)

והואהואילבשבתבהלצאתאמוריםכ"אעפמשויולאתכשימלהםעכשיוהואוהרי
לש,י'"ם.לנשכ"גט.תכש

~
הוהנומןלצאתאיןחותםעליהשישנטנעתאףה

לאישתכשימהןוהריחותםעליהןשישבמבעתאףלהתקשמכ"גנהגושהנשים
כמובידםלמחותואיןהמבעותבכלונשיםאנשיםהיתרנהגושעכשיואלאולאשה
:[(]המעםשםעיין"י"ג"ש'בסישיתבאר

המבעתעלאוהאבןעלאותיותבהכתוביןאפילואוחלקהאבןבהשקבועמבעתז
ן'"צורותאואותיותבהחקוקיםכןאםאלאחותםנקראשלאחותםנקרא1האין
אםוכן]"בולמותצורותאואותיותהשעוהעליהיוהשעוהעליחתמוהשאםכדי

אואותיותהשעוהעליהיוהשעוהעליחתמנהשאםצורותאואותיותבהבולמין
1החותםעליהשישבמבעתלצאתלאישומיתר"]"חותםנקרא1הכלשוקעותצורות

אדםצורתבחותמתבולסיהיהשלאובלבד(בהלהתקשמהנשיםדרךאיןאם)

:]]"א"קמ'סיד"ביושיתבארכמו]]"בחולאפילוהאמורותצורותשאראושלימה

.ז"מקטא"מ.שםרמשים,שםגחראקח ק

-

,'"מפיוש"רא,שםם"רמב.אצלה"רשם'"רש ,שםא"מ,שםלבישקו

.שםע"ושיבסירהובא.עילאאמרה"דשם'"רשוזח .שםבראיםהיבא.כלמםבניה"רא,מז."רשראהקט

א,מסרובין'יעהג'לימ'וחה"דאמג'בתיםת"רקי .שםע"ישונטורהובאו.הידשםרמצים,כצןה"ד

.שםש"בראהובא.היאפיושםירושלמיקיא אשמהקיב

.נ"ש)א"מככדקדק'[איפבבליט'ח1' ,בקל:'"בכתקיג

ש"וראבג,כחיברף)אמרה"ד(א,מ)שםה"חקיד הירושלממןשם

,שםושרירןסיר,שם'

,המשףקטו ,שםש-דא,שםה-רזקטו

ה"די-],(מוקא,עד)ה"חב"נירוחםרבינוקיז רבש"ומ

.אבלני' .בגף'נענוףקיח

.'"םע"שו,(א,כס)לא-"םכלביעיט כלראהקנ

.שםבי .בוהכלכתבה"די.]קנא

,מקיץא"מ,עייקנב םקבג

שםע"שווראה,ליריניהגיעלאר"בשועזה" לאא-והד,ה"ס

רבהה'אליראה.היטבשתיין~ ,מקנזא"אג"פמ,ב"מקכ



שאשבתהלכותשמח

כמיןככףשלנאותמפתחותכגוןבולהשתמשוגםלתכשימהעשוייברח
מקומותבשאראו,]בחגורתו7או,]שבצוארו7בשלשלתשחלאןפ"אעז]תכשימ7

שלצורךיאמרשהרואהמפניבהןלצאתאכזרבלבדבהןלהתקשמכדישבבגדיו
.כללבולהתקשמכדיולא1]7מוציאןהואתשמיש

עלחולקיןויש
~

מפתחותלעשותדרךשאיןשכיוןח]ככף7שלבמפתחותומתיריןה
כיוןמקוםמכלכ"גבושמשתמשיםואףתכשיטמשוםעשייתןעיקרהריככףשל

במקצתהמנהגוכןבוהןלצאתומותרכמשוילונחשבאינולועשוילתכשימשעיקרו
לישכהלארץיפוליפכוקשמאנולחוששאיןנעמןשיהאוכלמדאל71ןמדינות
להראותהמשםלשלפהיכולההאשהשאיןבעניןשיהאוגם"בידוחויביאנו

שאםשםתלויבעודולהראותושיכולהמשםלשלפהצריכהשאינהאו]7ןלחברותיה
ג7יי"ש'כיועיין)לאשה7ינגםתכשימשהואכיוןבהלצאתאכורלאישאףכןלא

.(בתכשימיןלהקלנהגושעכשיו
לצאהאכזרהכשיטכעיןלנוישם,שחלאפ"אענחושתשל,אברזלשלהואאםאבל
הריונחושתמברזלהמפתחלעשותכןהואשדרךשכיוןועוד,שיתבאר7ןממעם]בוט

וקבועמחוברהואאםאפילובולצאתואכזר"הואטומשוילתשמישכןנעשיתעיקרו
עדכךכלבחוקשםקבועהואאפילומבגדיומקומותבשאראובחגורה7יןלעולם

עשוישהואשכיוןבוקבועשהואהמקוםקלקולבלילעולםמשםלהכירואפשרשאי
לגביבמלאינובוקבועשהואמלבושלאותוכלוםמשמשואינועצמובפנילתשמיש

והרימלכושיתאותו
~

שהמלבושפ"אע."מלנושנתאותונלינלנדוהיציאיכאיליה
צורךשאיננוכיון]כך7תבשביללמלבושמפלאיננוממנוהרבהחשוב

ם'מפרשש'רוש'לפ,היאסיףו"פ'רישלמ'גרנד "םסוףו"פש"וברא,(ב,כה)שבהמאיר

רעה.' בסיר'הא
,א"מיע"ושי כ"משא,ברהתר.הן'מהגשבאשכנו)שםש"ראקנה

,(מפרשיםת2לדעת קנו

תקלב'.ם(פראג)מדיטנבירגמהריםת"שי ישלרעתכ"משא,היתרמצאים.שהקדמונ)

.(ם.מפךט סיר,שםש"רא,שםה"חקנז

.שםע"ושי נמררההיבא.מט'סיץ"תשב,שםמהריםת"שוקנח

רעה.ראיתהיאפרטמאמיניותהגהות,שנרכה ,שםע"ושובמורהם

.65לתשנד.ב"הטוראת),א"מ.לבושקנט הלזרוםאורקל

.שםש"רא.ראותפה"משבת' .ד"מקתשהזרמי,פה"מאגוזה

ח-ב.(ג"ושא"מכמוףרוקמןמהא)שםמהרגםקלא בררךהחמרהבסיףכשקביעדוקא)ח"ממוף

.נ"ישא"מכמוףיכדלקמן.א'ק"ם.זושאאליה,(תכשימ "יבכת

ן-ר'פי.ויטלפנווולהצתתתיצשרך.שתאאו:' 1(וכתבומדיהו"רפ)

,(המאעידה"דאנק)ן-חרתןמ~ ילקכ),-סישג'סי"וע

"
לחצראה'צ','לענ,ג"מכשם .(בחמרהמפתחעםהבית

.א"'םלנום.יכןרמנוש"ימה"ד."בעלב ,שםי-בעלג

"בסשייבאךהתנהגלפיתיהו:'"ובכת,בגמעיףקלך )ח-סישג

נין~1נללהקל~י(ג"מכשםמן,י

לדשת,בולהשתתןיצטרךשתאלחושאיןגת)שת"~ גורייךלאר"רהלנין'שאנ'שעבש,רם"ם)התרותהבעל שית1אך

.(שת םא"ברמ'הארעהסיר,שםמ"מהרגעלה

:'"ינכת.א"' תתעותתיניושאךבצללקבועשרגיליםמזרך)

תברזלחוקקיםבוומשקו1עית,לנויחגורתובראש צורתלששותרגיליןשאיןתאחרת-ת(תפתחצורת

צורתשיית~שדדךסיוןתצויהוההחגורותבבלתפתח כ-תשאהתנכוללפתוחלשתיתעיקרול,תנךתפתח

היבא,שםת-תהד)תנשיםהואעצתוהתפתחכסףבתל ,(י-11שםתייתוניותוהגהותתתאזני

משיםגורי.שביה)שםבמהרםומיבא,מכיבלקמןעלי .(ביריויביאניפיל'שמאוהששימהוברנו'א

'משואפיליט"רמה)שםמהריםשייתמשמעותגללי ,שםלביש.(מר'למכא'א

,שםמ"מהרת"שוגילח קלט

.שםא"רמ,שםמ"מהרת"שי ,נ"ישממיהכדלקמןקם

,רמב"סנ"הא"הרשםת"ש,שםמ"מהרת"שקעה .מקיזו"ט

כדלקמן,המלבושבדקצתחשובפ"שעככעןקמב .ושעג"מכ



שמטשאשבתהלכות

כהלכתהמצויצתשאינהבמליתיוצאכאילו1הוהריהמלבושתשמישולאמלבוש"
.יי"שיתבארכמדיג"זהממעםחטאתשחייב
ישבוישלחגור,ל7ת"1ענקיכעין)ועשויההגורהבראש"קנאיתהואאםמקוםומכל

אלאשםקבועשאינופ"ואעאצלהובמללהחגורהמשמשהואשאולפי"7תמתירים
באמצעקבועהואאםאבל)אלוןמרינותבמקצתנוהגיןוכן(בלבד7תןבשבת
נעשיתעיקרושאוככףשלהואכןאםאלא")בעולם7היתרשוםאיןהחגורה

.]לתכשימ7
י)מכין7נחיהאשלאיחיא",נילצאהמיהרבילההקשמשרגיליןכסףשלנדןיכן
לצאתאכזרלתכשיממבכףעשוישהואאף(ן"ברילישקורין)עיניםבתישלתיקוכן
והתיקהנדןלגביבמליםעיניםוהבתיהכביןשאיןלפי")בתוכו7עיניםכשהבתיבו

נעשהאומריםאיןשהריעיקרהםעיניםוהבתישהככיןמפניכמףשלשהםפ"אע
:,)7עיניםלבתיותקלככיןנדןנעשהאלאלתיקעיניםובתילנדןכבין

שארדרךשאיןמקומותבאותןאפילו"בבגדו7לוהתחובהבמחםהחייםיצאלאמ
כלשיכירנולכיסןאלאשםתוחבאינוהואואף")לעולם7בהםלתחובאדםכל
[משיחיהשנותןהכזרקוכןלכימןבא1נו7ןקימםשנותןהנגרוכןן)חיימ7שהוארואיהו

בהםיצאולאלמימןמאומנתםדברשנותניםאומניםשארכלוכןלכימן"בצווארו7ן

אינןאדםכלששארכיון):כדרכה7הוצאה11שאין]פמורין7ןיצאוואםבשבת
להכרי1שרוציםבשעהאלא1הבעניןלהוציאדרכםאיןהאומניםואףז:כן7מוציאין

:"""פעמיםנשארילאאירניםשהםעצמםעל

ב"חיצאואםבגדיובהיסנףשלאמדיבתולהצילושעושה,זןבכיכה1ביצאלאי
שמלאכהלהאומריםאבל7ןןעליהב"חלגופהצריכהשאינהשמלאכהלהאומרים

.שםי"ב.שםא"רשבת"ושומהריםת"שוקמג ,ג"ושה"ממלקמןקמר

.ח'ק"סא"מ,דק"סמשהדרכיקטה ם)ל"מהרית"שוקמך

.(ג".םקנז'.ם.פד" .שםמשה.דרםגםיראה,שםא"מקמו

:ן:בכת,שםא:בדמהבה(,:ן::קמח
א"מ),ב,ך,)יק',שעש,)7ךס],היץ::7ג).~]ךהי"הק

י:ונ:גייי::ן::ז:)ז:יוו:ם ,יאילך47ך)תתלס"השראה),(מפתח בראששקישרבמטפחת)ג"מכלקמןגםראהקמט

ב"העיוראה.(מא.קישלבקשרל"שצ,ההטרה עשם
'53, ,שםא"ורממהרצלקנ

ךה,,הקהמהצעהותקתויהאןאמי:'.יננתקרא

ההצופהאת]הישתפךואפילוהבתמשתליחול ק-])ה-להגג-סבכדלקמןלוס]מועילאינוקגודתו]

:שםא"ת.שםץ'ט.ריעותיבמפרש"ימה"מוד ,שםטץענב

,מקנזא-ת.ן-מקגג

,שםא"מקנד .שםא"רמ.בשםרביטש"וממידייהי"בקנה

,שםלבוש,שםי"בקנו לעיראה.ב".םע"ושוטור,ב,יאבריתאקנז

ד"םל' מדבריבהלצאתאמיראומןשאיט'משאף

.ם'מיפר תיםמשנדקותענת
.ט'ק"סא"מ.ואםה"דשם' א"מ,ה"מקז"ת,במידיידיהמם'בקה"דשם'"רשקנט

.שם

,שם.ע"ושיסיר.שםבריתאקמי וכיה.ה"הא"פהתימפתארמת.לג,שםברייתאקיא

,סםע"ושובטור רמבקריב

טיר,שםתא'בבריר.מא'וכרבא"הכפרטם" ,שםע"יש

.לאומאיה"דשם."רש.מאיר'לרבשםגמראקסיג .שםרטבים

,שםא"מ,שם'תוםקליד ,ט"מקו"ט.ב".םלביש,במידיה"דשםי"רשקמיה

כןלהוציאןכשדרך,ה-ר"ומג"מרת2ל.לעוראה ,לשגכרמל,נך

.ג"מיע"ישוטור,ב,יאבריתאי'גוצ בגמורבאי.אבעטן

ם"רמב.יהודה.לרבא,ב.שם' ,צא'.ולאה"ד'"ב.הכיבפיט



שאשבתהלכותשנ

לפין"פמור7ה~אף"ח7ן"רע"בםשנתבארכמועליהפמורלגופהצריכהשאינה
אבליבתו7ל~משיצילנואלאבגופוחפץלוואיןשמוציאוהכיכלגוףכללצריךשאינו

.לגופהצריכהשאינהמלאכהכשאר"כופרים7למדבריאכזרמקוםמכל
אכזרהנדותהברם)בגדיהםתלכלך7לךשלאלפניהבגדהמקשרתנדהאשהוכן

מכנסייםכמוומלאחריהמלפניהמלבוש7לזכעיןעשויכינרהואכןאםאלאבולצאת
איןלפניהברצועותשקושרתואלאבלבדמלאחריההואאםאבללצניעותשלובשים

~
מסינוףלהצילה~בבגדכשמתכוונתאמוריםדבריםבמה"ואמוראמלבושדרךה

אמאגלגמירמלנגשכעיןעשיכןאסאלא,למלניש7לנהשנאינושאןמלמד
ונמצאשםויתייבשבשרהעלהדםיפולשלאדהיינומצערגופהלהצילבומתכוונת

בגדנעשההרימצערה7לן
~

להגנתעשויםשהםמלבושיםכשאר"גמורהמלבושה

:גמורמלבושכעיןעשוישאינואףבולצאתומותרתהגוף

שכיוןהצעיף7לןילכלכושלאהגשמיםמפניצעטהעלבגדליחןלאשהאכוריא
רדי'שלאמתכיינתאםאבל]"מלבישנהשנאזניניף'ממלהצילבישמתכיינת

ניצולה~ידישעלפ"אע"]ראשה7עלבגדלפרוסמותרתויצערוהבשרהעלהגשמים
עלמונחאינואםבלבדממינוףלהצילבוכשמתכוונתואף]]ממינוף7כ"גהצעיף
שהואפ"ואעמלבושכדרךז]גופה7רום)]כ7"גבומתעמפתהיאאלאבלבדראשה

"]בוזלצאתמותרתהגשמיםבלאבומתעמפתהיתהולאלהראוישאינווגכעבבגד
שמותרשכןוכלבאישוכן(גכיםבגדיםמיניפירוש),]וחמילה7ויריעהשקהואאפילו
נלנד.מלטשדרךשהואכיןהגשמיםמפניראשישעלאונעגניעלכובעליחןלאיש
:"]שיתבאר7כמון]ראשו7עלעמוקשיהיה

רגלשלדפוככמיןשעושהדהיינושלובקביוצארגליו7ןשנקמעון]הקימע7אין:יב
שהריבולהלךכדיה~קבעושהואין"בתוכו7ןשוקוראשלשוםמעםבווחוקק

צורךוהואהואיל)'שיתבאר7כמובמקלולצאתלוומותר]'למקלו7הואצריךפ"עכ

לאח-רע'סיע-שבשוולפי:'"ובכת,ג-ב"מתסיח (כסק"סרבהאליה)מאןסתםלמךהמרין

.שם'"ב.שמעיןלרבישםורבאאביתסיט תוסקע
.שימעון'רביה"דא,-צ' .שםוכרלעיל,ב,יאשםתא.ברקעא

.ג".םע"ושוסיר.יבמךה"דב,מד'תיםקעב "משג,סיז-ש,י-ןקעג

.'י ,שםע"שי)סירקער איתשםתייתוניותבהגהותהובא.התרומה'סקעה

.ח"'םשג"מלקמןגםוראה,כ"מקא"מ,ט .שם'תוסראהכלגד

.ב"מקכא"מ.שם'התיםרהט'לפב"מדשםמשנהכלגן ,שםלקמן

.נמיך,ה.ר(א,כס)ן.רגאהקעח מררכ.הגהותקעט

א"רמ,(ג"מוע,פב)כתביכלפרק' .סגד

,שםא"רמראהקפ .םהשלחןבדיראה,שם."בקפא
.ז'ק"סקטו' .ג"מקכא-ת.אאותב,להגדוריםשלשיקפב

.ר"סיע"שיגםוראה,שםי"במנלטמעיתשםא"מקפג ,,מליכדלקמן,בזק"ססיףרבהאליהמקקשץקפד
:'"ינכת.נ"יש(כךלננחתי-דקשאיןמקיםבכל) .בליזראשהאפילולותרישבגק"סא-הסודשת

ל-מהרי)די~בגזשאיהפשתןרגזחתימתהיאאפילו הל

.א"ממלקמןיראהטמן,.א-מ,כמ"םשבת' בגלפה

ואעם,דוקארהיעיא"מסלקמןוראה,סם," הדברם.טחקם'לבד

" חטב".מכדלקמןקפד ,שם."בקפו

בף'םעקפח מטרחטרעטיר,אמהבטשנהעמיהםקפט

.הקוטעה"דבמרע'רעףיע~ ה"דיטם'יתום,עצאה"ר(אל)הרפףעלרשיילקטל

"םלקמןוכיה.שםתקעטורריקבשםהקיטע סטע)םמנ"סהתיר

.הבק)הקטעה"דב,עהיבעמאטם''בתיםי"רקצב

.יטםע'על"ב,עד)ה"ה.יבב.נתירוחםרבעי ,ג".םלקמןקצג
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קבעשייתאלאיליכו"
~

(")י'רגל7נכהאלארגלכחסרנראהיהאשלאבשבילהואה

.,בוטלצאתואסור("משוירהואהרי)הילוכוצורךשאינוכיוןלפיכך

אחרוןקונטרס

כמוענן"בשמשמעוכן,הואדמשוי"ין"רשלשוןשהעתיק"י"בעייןנרניוןלפינך(ה)

במראבפרקדמכקינןמשום,ככתבולא"ן1"ורשהתוכפותואף.זוטא1האליהשכתב
ביוםשהתיר1נף"כריאלא,הכיל"קיילאאנןמקוםמכל,הואמנעלעלמאדלכולי]1דיומא

פירשוהטעם,"י1"בבשםעין,ד11"תרי'בסישיתבארכמועץשלבמנעלאפילוהכיפורים
שםועיין.הואמנעלדלאופליגירבנןאבליוסי'גרמאיר'רהיינועלמארכולישםיןן"הרמב

לפיהיתראיןשבתותושאר,הכיפוריםביוםהרביםלרשותבהםלצאתמותרהכידאפילון1י"בר
ע"וצ.כהאוכריםהמנהגשאיןשכתב1ןירוחםמרבינויהוא,להקל"1א"מ[ר]פכךוכאן.טעמו
כמועץשלבמנעללהחמירשהמנהגכתבהכיפוריםיוםדובילטעמיהאזילירוחםדרבינו
שהקשו"'דיומא[ח]"בפכמבואראהדדידכתריקולינקטינןוהאיך,בשמו'שםי"בשכתב

.הכיפוריםליוםמשבת
מקיטעאלאהכיפוריםליוםמשבתבגמראהקשולאכרחךדעלא"ורמלדבייל"דכלזמרוצריך

להילוכוצריךשאיןאףליתכרלא,כלאראם,עליומנעלשםראיןל"ככרחךדעל,יוכי'לר
להתקשטאוללבשומותרתכשיטאומלבוששםעליושישדברדבל,רגלחכריראהשלאאלא

ואינוהואבעלמאעץמנעלשםעלסכשאיןאבל,]'כללהשיבדלאמטינוףלאצוליאפילובו
כיון,מנעלתורתעליושאיןאף,קיטעשאינומיאבל.עץבבקעתמתקשטיןשאיןכללתכשיט
כתבהחיגרבמקלדאפילו.רגלולכףהואשלודמלבוש,שריבוומהלךבונכנכתשהרגל

אלא,עץשלמנעלראין1'דיומא[ח]"בפל"דכג"אע,כמנעלודהוהדביצהינג"בפש"הרא
איןדהא,אחרבעניןלואפשרדאימשוםהטעםואין.שריהואהילוכושצורך,כיודהכא

כלהריאחרבעניןלילךלואפשרשאידכיוןאלא,שבתלדחותכךכלגדולהמצוהביציאתו
זקניםשלמקלגבי"'י"מפירשכמבואר,מלתאתליאובהא,מקלועלבהליכתוגופוכמיכת
גופושכלבושמהלךעץשלבמנעלהדיןהואב"וא,שבתלעניןן'הפוכקיםהביאושמשם
דמוכרגליםכתבשלאשיי"הראלשוןכמשמעות,זולתושאפשראףדשריבהליכתועליונכמך

היהדאםמשמעבולהלךזהעושהואיןשכתב"'ע"בשמשמעוכן,דמוכמנעליםאלאליה
.שריהוהבומהלך

לכולימנעלמקריגוונאדכהאידאףמשום,ן'עורבמחופהלהתירהעתיקילאע"בשוהנה

ם-רמך)התורה]מז-עחייבאינומ-ואנפי:'"בכתוקצי.שםע"שו,שםריחם'רמנוקצר תיםקצה
שלאמפני,בזק"ססוףא-התז-לפו"הממ"מממשמעותב"רעעחיביומא,י-רשבשםשם' דושי'ח.ה"מקסיףא"קויראה,המוציאיםמדרךהוציאא"קויראה.י"מטלבוש.הקטען'אה"די-ך,רצי

,א,מזצ"צח"פומא'במלחמותן"יהרמבף".הרלרעתשכיה,ה"מק

אחריקלקינטורםם.ציינ
,הקטעאיןה"דעז ,הקיטעה"רב,סהשכת,בתוסהיבאצח

..ט-סליףעט ,טוק"ספ

.הקיטצה"ר(א,ל)שםהמשנהעלפא ,ב,עחפב

.(א"סיע,ב)שםלמאפג פר

,ב"סשםלקמן.ב"מע"ושוטיי ,והלכךה"ורודוקאש"ומה"דפה

,במלחמוהשםעמאפי ,ומיהוה"רשםישאפז

,טזסעיףפת ,שאי"סוסי"בהובא,(ב,עד)ה"חיבנתיבפט

,ב"ססוףשםוכדלקמן,י"רוכתבה"דתריר'סיצ סלרירההלהוראה,כ,עחצא

.טק" ב"סמולקמן(טינוףלאצולי)א"ומיי"מכרלצילצב

.(הבירולצורך) ,ה,סיצג

,ז"סצד .גופוכללסמיכתולא:ב"רעסו.שבתצה
וכדלקמן,באותו"הטט"פימיימוניותהגהותצו ,וק"סא"קו

.שםכיצעצו ,טוסעיףצח

.ו"מטבלבושרקצט



שאשבתהלכותשנב

צריךשאינואףבוולצאתללבשומותרמלבושתורתעליושישדברשכלואף)

~

שלומנעלשהואה~קבהדיןהואב"ואאחראילצורךאלאהליכתולצורךובשו
לפירגלחמריראהשלאבולהתחפשאלאהליכתוצורךשאינופ"אעבויצאלאלמה
שקב

~
שלאלאמנעלנקראואיןעץשלוהואהואילכללמנעלתורתעליואיןה
.ן'ר7"תרי'בסישיתבארכמו"עירה
קבאםואף

~
לאכ"ואעפ"ישםשיתבארכמועליזימנעלתורתיששאןעורמחופהה

ויביאנווישכחממנוישמםשמאחוששיןשוקוראשאלאבושאיןשכיוןהקימעבויצא
שיוכלנעניןהקנמןלמעלהכ"בממנועורףהקבאתההיפהעירכןאםאלא]יבירו

עורףללבוש
~

(ינממנולהשמםיוכלשלאעליושםולקשורשוקועלה

"יכללעורמחופהאינוואפילו)ייעץשלבמנעללצאתלומותרקימעשאינומיאבל
לחרקויכולשאינופ"אע(,רגלוימעלישממשמאחוששיןאיןבונכנסתשהרגלשכיון
שקוריןעורהמחופיםמנעליםבמינילצאתשמותרשכןוכלרגלומביבבחוזק

אחרוןקונמרם

מנעלדאףמאיר'רלגבייוכי'ברל"קיימקוםמכל,יוכי'ורמאיר'ארדפליגילרבנןןאףעלמא

כמו,כךידיעלדמיהדלהיבאאלאעורבמחופההיתרואין."7מיפכןלמא'דמשוםאכור
שהרגלמייריוהתם,איז"המגהביאו7נא"הרשבכתבוכן)בפניםשהעתקתי]התוכחשכתבו
לקשורדצריךלהתוככןא"הרשבמודהבקיטעאבל,"מבפנים7המחופהמקבולמדו,נכנכת

ואתי,כללרבותאליבאגוונאובכהאי,(מלמעלההואשהחיפוירגלועלרחםהואאםמלמעלה
."7זוטאהאליהכתבוכן.א"רשבבשםדיא"רמשכתבממהשכןבמכל

דמקרילומרדיש,מוכרחאינו'ין"רשלדעתמדאורייתאאכורמחופהדאינויןשכתבשמהאלא
.נ'7א"המנדעתלפי]'7ם"הרמבכוונתשזהוואמשר."'7המוציאיםכדרךשלא

ואיןעץל~הוא~ג-אע.לימאתשויותשות:'"בכתרה וצריךקיםנשאינותאחדת-תתנעלתורתעליו

תתקלגרעלאדתגיןתידיוהוא11שתהלךלהילוכו

לקמןר"יבשוע)ז-סינדלקתן1ולילךתותך~חיגרל~ שאי1יל~1~כללתנעלתורתנליזשאיןפ-אב(ג"מי אפשך

תתויאיסוךחתיריתהיולאתקל1לילילדלו 1לילילךלחיגראפשך.שאישתאחדהשנתדניקךאלא

נליזנסתךגופוכל~הילונוניקדהחללהריתקל ג-פש-חראלשוןת-ומ.לתנעלדותהז-זההלינתובכל

לטת1חיזושיוא-ךש1'וע.להדיא,ה'סי)ד1יצה ה"רב,ב)דיוחאח-פן"נךודלא,(הקמעה"דב,מה)

א"קיוראה.(עץשלבמשלבשבתלצאתשאמר,ימיהי ,הק"ס

.שםא",רכ_שםרוחם'רביבירן

אלאהלינתולצורךלוטושאינופ-אן:'"בכתקט שישדצךדבלרגלחסךנראהיהאשלאמדי

פ-אבתלטושדרךללטשותותרעליומלבושתורת ד-ויג-סינדלעילתטינוןלהצילו,אלצ-שא

מדליונךחצירולצורךאו(א"ים"םל'ע)ר"הבעעע נמלקמןר"כשוע)ו-סל

תק"סבקראמתבאר"ב" וראה,(ב-א,ב)ה"סעמאנמלחמיתן"ירמברפףקצח

,(הרצףבדעת)הלכךמודייךשםן"ר .גמעיףעעט

,בקגבמות'ר ,במעףרא

:'"ובכת.('הא)הקטעה"רשם'ובתוםב,עחומא.רב .תקלוי-ננלמדולילךלואפשךשהרי

,שםא"קוגםוראה,ו"ממלביש.בסופישם'תוסרג רד
,,ממיא"רמ.שםירוחםטיני

שאסורב"מתריך'סיוכדלקמן,א,קגיבמותק .פ"ביוהכ

.שםביומאכרבאקא סודשםקב
,(נמיאי),הבנאופן('הא)הקיטעה" .תרז,מיא"חת"שוקג

.כדק"סקד ,שם,התוםשבתירוץ'האכאופןקה

.שבתירוצו'הסבאופןקו בסוףוכדלקמן,שםא"הרשםבשם,טזסעיףקו

.ש"פאנטיניכדיןהסעיף סקה
,השמיטע"שהשו)לגק"סרבהואליה,יזק" .(ש"פאנטיניבדיןושנכלל

.טזק"סזוטאאליהקט
.א"הקונתחילתשצוייןקי .ח,מזצ"צחידושיגסראהקיא
.פטוריןיצאוואם.,ו"הטט"פיקיכ אנקטמיןדיןעםאותושכלל)ז"מקכסוףקיג

.(הוצאהדרךשאינומטעםשפטר,ז"סטדלקמן



שנגשאשבתהלכות

בעורנכנסתשהרגלשכיוןייבמהרהמהרגליםלהשתממשיכוליםפ"אע(ש"פאנמיני)
יןבהםלצאתשלאלהחמירשנוהגיןמקומותוישלגמרי~שישממוחוששיןאיןהחופה

מעללהמירםצריךאינובהםויצאשכחאםאבל'הדיןימןשמותרפ"אעלכתחלה
:"'יהרביםברשותרגליו

עורשלסמוכותלוועושהשוקיואורךועלארכבותיועלומהלךרגליובשתיקימעיכ
קימעאבל)'שלויתכשימשהםלפי]'יבהםלצאתמותרשוקיולאורךעץשלאו
כמיןלועושהאלאכללעליהםלהלךיכולואינווארכבותיושוקיוגידיוכווצושיבשו
מן.גופעיקר.קטניםספסליםעלבידיונסמךמהלךיכיטהיאעלייתשבנמוךכמא
סמוכותלוועושהמאחוריולוקשורהוהכסאאחוריועלונחוחוורלפניוונדחףהארץ
גםנשעןעצמוועוקרידיועלנשעןשכשהואהתלויםרגליולראשיעץשלאועורשל
באוירתלוייןהןפעמיםרובאבל,גבוההקרקעלפניוכשישלפעמיםקצתנירגליועל
עלמונחיםואינםתלויםשהםשכיוןבשבתאלובסמוכותיצאלאלארץנוגעיןואין

שמאהלרילבכסאאנשנידלליניאנולישכהרגליוינימעלישממושמאלחושישהארץ
הםהרי"'מבלעדמיללכתיכולשאינושכיוןלצאתנילומותרשבידיוובמפסלים

(]יעליהםנסמךגופושכל)ן'ימנעליו

אבל"]ילוקשוראינואפילובולצאתמותרמקלבלאכלללילךיכולשאינוחיגרוכן
שיוכל]]עצמויאתלהחניק(,)אלאגומלוואינומקלבלאקצתלילךלואפשראם

אחרוןקונטרס

אםדאףבהדיאמבוארמיימוניותינןדבהגהותעיוןוצריך,י'ז7"טעייןנרע.אלהחזיק(ו)
ננמךגוסוכלראיןייני"רשפירשוהתם,נימ,זשלממקלומביאאכוריפולפןמתיירא

אלאעליונכמךגופוכלאיןמץוםמכליפולפןעליושכמוךאףדהכאלומרצריךכ"וע,עליו
מעתאלאהליכתובכלעליונכחךדאיןלומרישנמיאי,צת,כמךי"עעצמואתשמחזיץ

.י'7ליפולשמתיירא
כלכשאיןלהתירע"צהכיואפילו.הליכתובכלעליושנכמךמייריז"דהטלומרישזהולפי
מץלועלונכמךהנשעןבזץןדאכר"'7ש"הראשהרי,דיריהלמנעליםדמידלא,עליונכמךגופו

ן'ראיית71כיבשגם.ימולפןכללהזכירשלא,הליכתובכלדהיינומשמעכחותשותמחמת

_שםא"וכי_תת"םא"חא"ררשבתשובתרז .ר"מקכא"מ,שםא"רשברח

א",רכ_חכם"םאגור_באותמ"'פמינעת"מהגהותרט ,ה"מקבא"מ,שם

_שםטינעת'מהנהיתרי .שםא-ת.שםאחרהיא

סיר.שליממוכיתה"דשם'"ירש,א,מיבמשנהריב

.ץ'מטע"ושי לבוש.קטעאבלה"ד'"ב.יצאין'וה"דשם'"רשריג

_ו"ממ "ירש.שםמשנהריר
מור_ממיכותודהכמאה"רשם'

,שםע"ישו .'"רשבשם('הח)הקטעמודיהב,עחעמא'תיםהטו

מוריהב,מה'תים,ן'וצא'ן'יאה"רשם'"יןרטז בתוםיכןהקטע

.שםע"שי.שםומא'' ,שםע"שו.שםריחם'נו'רב,שםיצמאשם'תיםריו

_שםרוחם'רביני.ישםשם'תיםריח םנ"פביצהראשריס

.ה"מקא"קיגםוראה,ה" .שםא"קיראהרב

.ץ"מי"פשבתראש.שםכשבתביומא'תוסרבא תיר

,ז"חע"ושי ,שםע"ושיתיררכב

אחרוןלקונטרסציונים

,ם"רעסושבתקטוחשששישבמקוםבמקללצאתשהתיר,ב"סקיקיד .א"מעשטי"ושראהפיז.שיפול
.יז,סיו"פקיתשהגיהומהוראה)באותו"הטט"פיקטו ,שםו"הטשלקיטסוגיאדלתרוציכיון:שםפרנקלבמהדורת

,(יפולפןבהןלסמוך[ולא]ענידי



שאשבתהלכותשנד

נשעןלחוץוכשיוצאמקלבלאבביתוההולךזקןוכן)]יפוליולאיותר(במוב)ללכת
כךכלזקןהואאםאפילובשבתיתבולצאתאמורכחותשושמחמתמקלועל

צריךאיןכןאםמקלבלאבביתושהולךשכיון),]יפוליפןומתיירא,]גופוישמנענע
ליפולשמתייראבעתבושמתחזקאלאהליכתווכלן]גופויכלעליושיסמוךלמקלזה

בכלעליהםנסמךגופושכללמנעליםרומהואינוהליכתולצורךשנושאכמשויזההרי
שאינועץשלכגוןמנעלשםעליהםאיןאםאףבהםלצאתמותרולכךהליכתו
אמורמקלבלא(קצת)לילךלואפשראםן]מחליוישעמרחולהוכן(ח]עורימחופה
"זולתויןלילךלואפשרשהריבמקלייצאלאסומאוכןמותרלאוואםבולצאת
לילךשנוהגיםהחשובים(,)לזמרצריךואין]פםיעותיויןולתקןלישראלאגומלוואינו
עין)בולצאתאמוריםמ"ביוואפילו)"בשבתבולצאתשאמוריםשבירםחשובבמקל

:(י"ב"תקכ'סי

אחרוןקונמרם

הואוכן"]7שםהתוכפותשכתבוכמולהצריכיםשרביםמיירידהתם,תמוה]7צדיןאיןמפוץ
זדדברשדשמיטע"השדעתלפיבשבתולאדווץאט"ביוזאתגםואף.]]ב7"תץכבבימן )]כאן7

שיזמיןשכיחאדלאמילתאהואזהדיןעיץרוגם.]]ח7"כבדלא,י]א7"המגדעתוכן
:[ד]"םב"תץכלימןעייןן]אלור7הכיבלאובעלמאדמץל,יוםמבעודמץלשםויניח

זילותאמשוםהמעורבבמבוידעלמאבאישלאבורי]7א"המנשכתבמהביהחשובש(ז)

לאמורראיןן]ב7"תץכבמימןו"הטשכתבמהלפיכןאם,"]ב7"תץכלימןש"כמדשבת
ביןכלללחלץאיןחולדרךמשוםהמעורבבמבויזילותאדלענין,הכאהדיןהואבכרמליתאלא
דמיחזיבכיתוףהיינואעורהמדרשבביתדאף"ייי"מפרשייי"הבש"מלפיואף.לשבתט"יו

מהאידחולעובדיןדהוי)לאחוריוייהץיפהלמפשילודמי.]ייי"כדפירשהרבהלהוליךכרוצה
בנותןלרישארדמימשמע'כווכן]דיהתםומדץתני,דייהמביאפרץבדישי"רשכדפידשטעמא

,י"מקא"קיראהרנג ,ז"מקכא"מ.שםש"ארבד

י"המשםמימוניותהנהית.(ש'ע)רפא"םק-מםרנה ,שםא"מ,באות

להתיראיןולכן:'"ובכת.שםשינעת'מהגהותרנו מקוד]הולךאםאפילו

כגוןיפול~חשש~י~ ב'ק"ס]ו"הטודהרי)הנגלדמיםבלבחורףשהולך

קותהולזקוףפסינותיולתקןאלאהתקלאין~(ע"צ במלתפןמללסתימתולארותתותושוקיושרגליומפני

,שםא"קויראהמךדומהאינווהלנךהלינתו .שםאמיניותהגהות,ב"רע,סו."רשראהרכו

,ב"'םל.כדלערנת

אשתולילתאשהתירנחמןמרבב,כהביצהקב ;תפולשמאהחששמשום"באלונקי"לצאת

,שאניה"דקכא משםלקמן,ב"מע"ושוטורקבב

.ג" .ואםש"ומ.ה"די"בגםראהקכג
,בזק"סקכד .בכתיוחסיןאיןה"דקבה
גםוראה.ח"משח'סיכדלקמן,מוקצהמשוםקבו סילקמן

.ד"סתקכמ' .כזק"סקכז

.ז"מיא"רמ.תקבב'"רם."ב,מ"ר"םרוקחרנט ,ב,כהמצהבריתארל

'"ב,ה"מנ"פש"רא.~גה"ד(א,.ץ)שםן"ררלא .ח"מקכא"מ.ומגמאה"ד

לשיןגםיראה.ב"רע,מיי"ירששםש"ראראהרלב סילקמןנו.רב

.א"סתקכב' ,ז"מקכא-תרלג

מותךעירובשיתבתקותאבל:'"יבכת,אמעיףרלד נודאשאינודנלתאאישאפילובתקללצאת

יראה,(כזק"סא-מתדלאלוק"מרכהאליה)לכבוד

,זק"סא"קי

אחריןלקינטרםם.ציינ
,אסעיףקכה סשםלקמןה"וכ,א"סקקכט

,א" .היוואםש"ומה"דקל
,מכתפיה"דב,כהביצהקלש .אלונקיה"דשםקלכ
האתהמוליךוכן:ב"סוע,כסביצה.משנהקלג .לאחריוהקופהאתיפשיללא
.ח"סיהקי'סידכרלקמן.דכןה"דשםביצהקלר התנןאתהמוליךדכןשסןביצהמשנהקלה

,,בויפשיל



שנהשאשבתהלכות

אחרתכשיטאומלבושבלתיבחוליוצאשהואכמובשבתלצאתשלאליזהרסיביד
:"לחללויןיבאולאשבתשהיוםירועלשיזכור

ואיןמלבושמןכמולושהםמפני,נהמאלצאתמלתרנרגלילובנליםשאסורמימן

אחרוןקונטרס

מץלאבל717[ג]"שכבכימןי"הבשכתבכמו,ן7ין"הרלדעתאכורבחצרדאף,בכלכדים
.ב"תץכ'כידתו"וטזיןח"וב"דיל"רשש"כמהרביםברשותאלאיחולעובטןהוהלאבעלמא
כלללצורךדשלא,גופולצורךאלאמץומולצורךולאלשמרומוציאואינודמכתמאובפרט

."דתת"ש'בסילהיתרשמלאכתומכליעדיףדלאלטלטלואפילואסורהכיבלאו
פרץברישי"רשדפירשואף.הרביםברשותנמיהיינו,]דתלשנוייבעיהוהזוטאדחצבאוהא

אףהתםואכרן"הרלדעתאף,לגמרידמילאמץוםמכל,דייללאוהמביא'ומתנישואלותי התםוהא,בחצר
לגמרילהדדידמידלאודאיאלא,עדיףלא"דתוהכאדתעדיףבהילוךאדושי

ליהמץשהדלאבגמראיהמשמעוכן.ץ'מפנין7פרץוריששואלותיפרץריש'בתוכשםעיין
,הדרגתן'בפכדאיתאהמץומותברובדרכםכןשהיה,המעורבבמבוימשבתולא,ט"מיואלא

דמבואהדאפומאבחצביגםלאביימץשה")7הנןדרב]7שואלפרץשברישהגירסאלפיובפרט
שינויצריךלאהמעורבדבמבויודאיאלא,דוץאט"ביוראשונהץישיאהץשהולמה,בשבתא

במפשילכמוהרבהכמוליךולא,בכלבכדיםכמומשאותכנושאהיחזידלא,גוונאבכהאי והכיתוףהץיפה
.])7י"פרשלפי

במץיםאלאבכלבכדיםאפילושינויצריךראיןמשמעי)7י"תל'כיע"ושנ)7ם"הרמבומלשון
שפירשהמביאותפרץריש'בתוכבהדיאמשמעוכן.")לצורך7שלאהוצאהאיכורבוששייך
מץלדאףלשונומכידורמשמעם"וברמב.י)7שםע"ושבטורכתבווכן.העיןמראיתמשום
במץלכתבוכן.ן)7'כויעשהשלאשהתחיל")7'הבפרץשם,עיי,גוונאבכהאימייריובכא
לאר"יא"שרמ]זן[ג]"שכ'כיא"מנועיין."זין"תץט'בכיש"במועיין.'כויעשהשלאיןוככא

:שםכהטורליהכבירא

,ה')פהת.לנ.פמ.'.רבשםרם"פהתרומהפפרריולעילוראה.1.פםפוףא.רמ.(א,ל)לא"פבוכלאיה פ

710.שברמ'נורכ.(ישם'ע)רפא"פק.פמ.(נארםלך'ולא.שםא.רמראה,נ.פפוףרפב" ,(אבלה.ר,שא"לפב.מהר1ראהאבל.ם.'פ;.יסוא"הת,:'.ככת..הף'לילך'רךשאןנמקכםבשבתחף'

,המכהעללה'מג.גג(כ"מדלקמן)ם"הרמבמת'שלשילךזשיחףל~ךחלילןרמח]אפילונתב(בוק"מ] שיזמוךמזיחננליםךשךת

,היתראיןבזהשגםאפשר.שבתהוא~ ב"מקכא"מ,שםהתרימה'םרלי

אחריןלקינטורםם.ציינ

שבג,סילקמןוראה.המביאה"ד(א,טז)שםקלו .יז-טז,סעיתקי,וסיד"ס
.המביאה"דקלו .יד,סינ"פביצהשלמהשליםקלת
.ואםש"ומה"דקלט סקקם

אליההוכיחומהם,א"סשםלקמןה"וכ,א" אלאנאסרלאכאןשגם,לוק"סכגןרכה

.בזק"סכאןא"כסדלא,וכרמליתר"ברה .טזסעיףקמא
,א,קמחשבתקמנ ,משנינןלשנויידאפשרכמהגלה"דשםקמג

לאייןכדיהמביא[ב,כסביצה]דאמרינן .(המעורבבמבוידמיירי)'כוובקופהבסליביאם
א,לבביצהכמבוארבמשאותלאפושימאשרקמר ,"'כורפאאתקין"

.א,קמחבשבתמצבייהגביקמה .אתקיךה"דא,קמחקמו
.שלה"דא,קבוקזוז ה"דא,לביצה,תוםוראה,א,קמחשבתקמת

.רמליא ,ח"סישסו,סיוכדלקמן,א,סחקמט

.ב,קמחשבתקנ ,חנןרבברומאשם,מגסקנא

.וכןה"ד.ב,כטביצהקנם הלקנג
,א"הה"סט"יו' .ז"סטשםלקמןגםוראה.ח"מקנד

כ"וכ,בחצרלאאבל,בכרמליתאוה"ברהיינוקנה סיא"קו

תקי'סילקמןגםוראה.ג"מקתקטז' ,ז"סי

.המביאה"דשםביצהקנו שכתבוקנז
1"ועד."הביאםט"יושלצורךדמוכח" ,1"סטתקי'סילקמןרבנולשון

.שםט"יו'הלקנת ."כחולעושהשהואכדרך"קנט
,נ"השםקם וקוו"טקמא

,ג"סקא" ,זק"סקסת

,ח"סתקי,סיקסג



שאשבתהלכותשנו

שלאהיסבתקועיםהםהכתםשמןלפיבידוויביאםרגליומעליפלושמאחוששים
:"יןיברח

עליוכרוכבונראההליצממשעושיםחמורכמיןהיא.ן"נאנקממיןיוצאייאיןמז
מושבבהםשישגבוהיםעציםוהם"יתבקשריםולאברגליויתוהולךנושאוהוא

עלשנותניםפרצוףצורותכעיןוהם'יתבפרמיולא]יתבמיסבהםוהולכיןהרגללכף
אם.("ותכשימיןיתמלבושיםואינםהםמשויאלושכל)התינוקותיתילהפחידהפנים
:("אדמיבנילרובהוצאהדרך11שאין),פמוריתבהםיצא

שנהלנשאפילי"הגשמימיתמפנייאפילי""מחצלהיאיקיפהאינתינהיצאין'איןין

אבל)משוייהןהרילעולםבהםלהתלבשדרךשאיןשכיוןבמלבושכמובהם
הגשמיםבשעתבהןלצאתשדרךמפני])ימלבושדרך")יוהמילהויריעהבשקיוצאין
:עליהםמלבוששםנ"הגשמיםבשעתשלאאףולכן

יכרמושלאכדיי"כשבתהמכהגביעלשנותניןמנופץוצמרמרוקבפשתןיוצאיןיה
ום'מבעודשהוכנוובלבד"מלבושיכמולושהםמפני""המכהאתהבגדים

ש'בכישיתבארדרךעלמוקצהמלמולמשוםבהםשאיןבענין

"
לכרוךמותרוכןי)י[ח

חוששיןואין)")יהרביםלרשותבוולצאתשבאצבעואושבידוהמכהעלכמרמוס
:(ן)בידויכרכוהמכהבשבילולאהממרמומלהוציאשמחכויןשיאמרוהעיןלמראית

שעל"ישנימיןדקיםבגדיםוחתיכותבכפוגיןלצאתשמותרלזמרצריךיאיןימו
ועליובצליישוםבקליפותוכן]יןכתכשימלוהןוהריאותהמרפאיםשהןהמכה

פ"אעבשבתבתחלההמכהגביעליתנםשלאובלבדי"יהמרפאיםעליםושארגפנים
שלאהמרפאדברכלעלחכמיםשגזרולפיהרביםלרשותבהםלצאתרוצהשאינו
במימןשיתבארכמובשבתכמניםלשחוקיבאשלאמשוםבשבתבתחלהליחנו
עליהלהחזירהשמותרבשבתמעליהונפלהשבתמערבעליההיהאםאבל"חין"שכ
ללבושלהחזירשמותרכמו,יןהרביםברשותאפלולהחזירהמותרשםשיתבארכמו

ט"ולנסיר.(א"מכדלקמןמהא)שםהתרימה'םרלח .ט"מ

.כ"מ.ע"ישוטור,א,מימשנהרלט כדפירשרם

.ממראה"רשם'"ירשב"עשםאבהירבי ,שםושיריעסיר

.שםע"ושוטור.שםפלאבררבאכדברירמא קה"דשםרשיירמב
.שםע"ושיטיר..שר' .שםע"ושיטיר.שםהונארבבררבהכדפירשרמן

שמיע"ושומור.'פרמה"רשם'"רשלמד רפה

.ו"הטפרטג"הנתבותשתותכ"מלבוי מקבסיףא-משמים-רצןרמו

". מיףא"קייראה,לזק"מרבההאליהקהויתלתרץרמז מק

.ה" .א"מכושיהטיר.ב,גהנדרםיתא.בררמח

_הרזט"מרטבים.שםבריתאימס פרג

גםוראה.נקופהלאאבלת"דשםנדריםש"הרא" .א"מכלבהט,אבלה"דשם'"רש

.שםע"ושמור,שםהא"נרלנא בזרגב

,א"ממילקמן,א"'םלעילוראה,"הםסוף' רהינישםלקמןוראה.ורוביראשיבותעמף'ש

.הרבההקשיםם'לבדנם'שאריקא

י"]היבא,בשקיםם'יצא'ה"רשםבפירושיש"וארנג אה"ד

.מקילא"מ,נקופהעצאיןן' רו.לפאגבריתארנד

ה"רפקוריןה"רשם'"ךש2' .'המימוף'"בהובא,פא.בצ

סושח"מלקמןגםיראה,מומןה"רשם'"רשינה

-

,י"מנ ךמרנו

.שם'" מערנן

"
.נו סיבוכלראהרנת

א"מ.א"מנע"שי.(ג,כס)לא' ,ג"ממלקמן,ב"מקמ

.ז"מנמוףשח"מ.ט"מישג'.םלקמןגםראהרנט הו"פתימפתארמי
י"פש"ורא(1,ל)ף"נריהיבאה,נ" מ

.ב"נכע"הטלטיר,הרגמ".פם"ורמבח'" .נ"ונט"מכשכה"מלקמןראה?רסס

,שם,הטיהסירב,רס ,שםש"רא.שםם"רמם,שםרצף,שםתוספתאג,רס

,שםישועטור רס

.נ"ישל"םשםלקמן."רארד' ,נ"ש,מילרווה
הזינןר'יחזלאנפלאםדקתניהא"שםרצףראיןרמיו לםונים'יצמ"מיראה,"כרבעירוביןבנעבה

" .נמוסגרל"םשכח



שנזשאשבתהלכות

הגיעולאממכתהשנפלהבהוכיוצארטיהוכןהרביםברשותמעליושנפלומלבושים
מותרשםשיתבארכמומכתוגביעללהחזירןשמותרכליגביעלנפלהאלאלארץ

:י"יהרביםברשותאפילולהחזירן

לרשותבוולצאתהמכהשעלדבריםשארעלאוהרטייהעלסמרטוטלאגודמותר:ס
כשמתירוחוששיםואין"יןשםולקשרוולחזורהרביםברשותלהתירוויכולהרבים

אמוראבלן"גי"שבמימןשיתבארמטעםבידוויביאנוישכחשמאהרביםברשותבידו
שהחוטלפי"ילהמכהשעלדבריםשאראוהרטייהגביעללימשיחהאוחוטלכרוך

שאינוממרטלטשלאגודכמורטיהלגנינטליםיאינמקצתהשובימליןמשיחהאו
ולפיכךלארץמשליכוהואהריעודלוצריךשאינומהרטייהשכשמתירוכללחשוב
:יללהרמיהלגביבטלהוא

בכמותםלהםתפורימיליאו,הארוגימיל"זהביישלבגיןליייוצאיןהבניםכא לנוייל

בוהייוכיוצאקשרי"עתלוייןאלאתפוריםאוארוגימילןאינםאםאבל" אעבהםלצאתאמורים
בניאלאננגיןלצאתדרךשאיןלפי"קטנימיןנמםשהםפ"

מלכיםובנייוהראהואהריבניםולשארגדוליםעשיריםמבניבהםוכיוצאמלכים
שמאלחושוישלהםראויןשאינןבדברשמתייהריםעלעליהםמשחקיםוהעשירים

שאינןכיוןמבנויםהנגיןוימירוילךעליושמשחקיםגין,בההולךזהשלאביוישמע
.הרביםברשותבידוויביאנווישכחתפוריםולאארוגין
אבלעינבלבהםכשאיןאלאבביתאפילובהםילכולאבכמותםארוגיםכשהםואפילו

להשמיעשאמורנ~נשנתיללבשםאמוריםקוללהשמיעהעשוידאלנהםש.אם
פ"ואע,טיי"ושל"חיי"של'בסישיתבארכמוהתינוקיניבולקשקשהעשויזוגשלקול

מקוםמכל"שבתימחלולהקטןלהפרישמצוויםאנוואיןהקטןזאתעושהשכאן
'סיעין"ייבידיםאיסורכמאכילוזהשהריבוארוגשהזוגזהמלבושלוליחןאמור
.ינןג"שמ
ואםבותפוראוארוגיןשהזוגבכמותולצאתלגדולאףמותרעינבלבוכשאיןאבל

.א"מקיסוףד"תהלראהרמץ פתימפתאח,רס

.הרגפרטם"רמב.(ב,ל)רצף,נ"הי" תיר

.א"מללקמןגםוראה,ב"מבע"ושי .ישבב"ארסיס

.שםע"ושיסיר.שםם"ירמבף".ר,שםתימפתאער ם"ירמבורצףהתוספתאממשמעיתא"מקלא"מרעא

.שם רממערב

וראה.ד"מללקמןהיאז"יעד.שםא"מ,שםם"

,הטעםשביאר(טה.ישה"ד)שא'לשב"מריי מקרהמחמתוקלבישה-צוקלשמשהה.המשדדךן.שא

גםאמיר"ה'ז"לפשאפשר(אבלה"דשם)וכתב,המכה "ימל.דלעבהא

,י .שםא"מרעד

ן'כמהםן'זג.ג"מכע"ישומור,ב,מימשנהעדר קמנפעמונים

.ם' .שנא'מאה"דא,נח'תוס.בזףםה"דשם."רשערה

.שםהטושמי,א,סושם'בשרבאוטו בחא'רמ)א,נחגמראראהרעו

וראה.(ממחאה' .באותב,לשםם'הגביר'שלמ

,ב"מכ.לקמןיראה.שם'"רשרעת

.שםע"ושיסיר.'קשר%גה"מוד(ב,ל)ן"ררעט .מקליידא"מ.מקפדז"ש,ם.מלכבניה"דח"ברפ

הירושלמיבשםמלמם~בה"דשם'בתיםא"רנרפא "פשבת

,מלליבא"מ.ט"הי .שםא"מ.שם'תיםרפב

.שםהגבירים'שלא,ד'אותר"הי"פ-חיאתמקירפי שה"םלקמןגםוראה,מקליהא"מ,שםא"רמ

ד"שמתוספתאשםם.רגבירושלמיז"א.ר.פסקרפד,ד"בי

.שםא"מ.הפו דה,ושם,א"מרפה

.קוללהשמיעכשמתמויןנו" .בף'מערפו

ג-ב"מעשםיראה.נ"ישא"סשמג"םכדלקמןרפו תצוקהואכןאםאלא,שו.להפרך.צרשאביו

.ין.ערהבנהברשאית מרפת

,מקלייהמוףא" שמג'.מלדודתהלהראה,,."משםראה,,ה"סרפט

,ס8'עתחלאב"העי.בק"סמוף .א,נחשבתרצ



שאשבתהלכותשנח

חוששיןואיןבולצאתמותרבצוארותלויאםאףבהםכיוצאאומלכיםמבניהוא
אותותוקעיןהב~אוכסףשלזג~כלהמתםשמןלפיבידוויביאנוויפוליפסוקשמא
אבליפסוקשלאבשלשלתיפה

~
בולצאתרשאיאדםכלאיןמתכתמינישארשלוג

מלכיםבניעליוישחקושמאבולחוששאיןשאףבכסותותפוראו"ארוגתשיהיהעד
שאיןכיוןבהםוכיוצא

~
מכלבולצאתארםכלשדרךיוהראבוואין%כחשובה

:]יןבידוויביאנוויפוליפסוקשמאלחושישמקום

מלכיםבנישלהבגדימיינלכללנוילעשותובימיהםדרךשהיהבזוגה~יכל:כב
רצולאלכך.מתכנתנימינימשאראדםכלישארהנ~ימכסףבהםוכיוצא

ולגנותבהםתפוראוארוגשהואהבגדיםמכלשבתמערבלפוסקולהסריחחכמים
שארוגפיעלאף,יןבולצאתאסורבבגדלחברורגיליןשאיןתכשיטאבל]יןהבגדים
אםכללגנאישםשאיןכיוןותפורמיארוגאינומשוםגזירהעליושגזרובבגדותפור
.בבגדלחברוכללרגילותאיןשהרימהבגדיפסיקנו
'"עמןינכלמיתרהב~איכסףשלאבלמתכתמיסנשאראמיריםדבריםבמה

מחמתויפסוקיפולשלאיפהאותותוקעיןהמתםשמןשכיוןבצוארולתלותוואפילו
ולכןוליפולליפסקשיוכלבעניןיפהיחברנולאשמאבולגזוראיןייןיקריםשדמיו
שלבמפתחלצאתהתירו

~
לתלותורגילותשאיןפיעלאףבבגדוהתלויםכסףאוהב

המבוארממעםלבדנלמעלהשנתבארכמומתכותמינישארשלבמפתחואסרושם
:שם

לכסיתמחיברשיהיהצריךיאיןבילצאתהמיתרדברשהיאמ'נתכשה~יכלבג
עשוישאינודברלכסותוחיבראםאבלויפוליפסקשמאגיירהמשוםאלא
מתירולכסותחיבורואיןבולצאתהאסורדברשהואבולהשתמשאלאלתכשיט
עצמובפנילהשתמשעשוישהואדכיוןמהכמותומופסקכתלושהואוהריבולצאת
פ"אע"מלבושנאותולגביבמלאינושהואמלבושלאותוכלוםמשמשואינו

.]למעלהעש"כמממניהרנההשיבשהמלביש
כשדבראמוריםדבריםבמה

~
אםאבלהכסותנגרקצתחשובהואלכסותשחיברוה

שקורין)האףאתבושמקנחיןממפחתכגוןהכסותחשיבותנגדכללחשובאינו

'שכתכיפותה'כבלותפורההיאאםהכסותנילגביבמילההיאהרי(ש"פאצילי
היאאםאבל(,מנ"ש'סיעייןשבתולענין)]כלאימנלעניןחיבורחשוביןתכיפות

הפוסקיםוכיר.מאיה"רא,נח'בתים'"ררצא המת

ראה.כמףשלנמפתחותח"מל,לעמ'ר' .נ"נכ,מהלקמןגםיראה,חק"מלדודתהלה

.ח"ומב"מסיףל'לעה"וכ,שם%גרצננ תוסלצג

שאסרובהיתםהעבדכמי)הביעה"דא,נח' מהרםת"שו.(א"פדש'סיא"וברמ,שםתא"בבר

ח".המ"'פטונעת'מבהגהותהיבא,תקרב"ס(פראג) .ג"מקלא"מ.ג"מכא"רמ.שנרמזשםימרדכידאית

.'מאה"דשם'תיםרצד דשםחוטסגה

.שםא"מ.שםמהרים.ע"הנת" ,ג"מכא"רמ,שםמהרע.שם'תיםרצו תוםרגז

.שם' שלומוי,-בממקכדלקמןרחצ

שלמפתחן'ר'דמתמהאם'

.'ינולעשותירגיליןן'שאאף,ה"סלעילההבבסף ,ג"ושא"מכסוףכדלדולרצט

,חף'סעש שא

(פראג)מהרםשיל,רכב"םג"חא"הרשבת"שי מיניות-מיוגהיתשנ"מבמדרכיהובאתקלב'סי

.נ"ישממיהוכדלקמן,דאיתה".המ"פי סלףשנ

". ששג

הובא.ץ'ריאבישיםבאותב,להגבירים.מ" (

.ד"מקיז"ת,ג"הכא"ברמ(בהסקי יראה.סקלהא"מ.שממץ,שסס.הננורשלמידש

.-ןק"סכ"םשלמהמשנה ע"ותותיר,מ"מיפם.כלאמשנהשה

,ב"מש'.םר"י' .ב'מלףשו



שנםשאשבתהלכות

ואיןנןאליהבמלהואינהחשובההיאהחגורהשנגדבולצאתאסורלחגורהתפורה
שםלחגוררוצהאםואף"קימאנשלבקשראפילושםקשורהאםלזמרצריך

11חגורות'כביוצאיןשאיןכלוםמועל1האיןתחתיהאוהחגורהגביעל11כממפחת

אםאלאתקנהלואין11ממפחתעמולישאשרוצהומי'שיתבארנכמודנןגביעל
נעשיתשאונ'קימאנשלבקשר(]'שבתנמערב)"'החגורהנבראשיקשרנהכן

לצאתאסורוכןי'ברחובנשהולךומןכלבכולהעצמואתויחגורארוכהאחתכחגורה
:הכובעלגביבמלהשאינהמפני,עיניונןבהלקנחכובעשלבפתיליןשקושריןבסמלית

מיתר.נכסותמהםאהדישאיהודישכלמלכותנהשגזרהירלקימעללימאותןסוך
בכמותתפוריםאינםאםאף"'הכסותנלגביבמליםשהם"בשבתנבהםלצאת

:בהוכיוצא]קשירהשידיעלן'קצתנבהמחובריםאלא

בצואראותםוחוליןבקשריםאותםשקושריןעשביםבמינילצאתמותרכה ]לרפואהנ

וממעם]]לרפואהנוהםהואילכתכשימאלאלאדםכמשויואינם"

~
אגל"]נ.שי.ממלנכאחדלחולההואשתכישימי]מחהע,מע.נקמלצאתמיתר;]הע
~]לכרמליתנאפלו,]מומחהנשאינובקמיעיוצאיןאין

מומחהנמאינועצמהשהקמיעפ"אעמומחהאיששעשהוכלמומחהקמיעואיזהו
ניןמומחהשאינואיששעשהופ"אעמומחההואעצמוקמיעאםשכןוכל

כלאדםבני'גוריפאאיגרות'בגאחדלחששכתבכגוןמומחההאישנעשהכיצד
מומחהנןהכותבאישנעשהאחדארםרפאתהאיגרת

~

פעםוכל"והנןחש

לא'הר11שאגרתמומחהאינועצמושהקמיעפ"אעבשבתבולצאתמותרשיכתבנו
ואם]כלזמנןבכךאיןברפואותכלוםיודעאינושהאישואףמעולםעדייןרפאתה
הראשונותשבאיגרותעצמולחשאותושהואפ"אעהרביעית11איגרתכתבאחראדם
לאהמומחההאישואףגורםשמלוהמומחהאישכתבהולאהואיללצאתניאסור
כתבאםואףלחשימניילשארלאאבלבלבד1הללחשאלאכןי"עמומחהנעשה

,שםא"מ.מלכים'בנה"רח"בשז ,מקידטץשח

.שםז"תשט

,כ"ממלקמןשי .שםו"תשיא

"םכדלקמן,קימאשלףןרלקשיראמירשבשבתשיב מעשץ

.ג-א" יכדלוףל.ץ'מקמסיףשבתתוספתלנירמת,שםץ%שיג

שםקמיעל"שצ,החגורהשבראשבמפתח)ח"מ ,(בלבדלשבתפ"עכ

.שםז"תשיד שלאשטו

.גאיתד"הי"פז"א'רבשםשםם'הגבור' .מקלידסוףא"מ

:(הבאון'שבצ)זריעבאיר.פרס:ם'דפיםבכמהשטו "רשוראה,צרפת

ב,כסשם.ר'המפטה"דא,כר' .ועוד.'הנרנא'דאה"דא,,ניצה,'ממנה"ד

,ג"מכא'רמ,גאותפד"משבת'הלזרועאורשיו .ר"מקלא"משיח

_שםא"רמשיט

_שםההאמשניעותשב וגממשנהשנא

טור.פואה'קשרה"ד'"ירשב,מי' .מכרע"ושו

,ד"מכלבוששנב ,ה"רמכלבישענג

.ה"מכע"ושיתיר,א,מאשם'גמשנד .שם.לבוש.שאיתה"דא,םבמשנה."רששנה

"מלקמןהטעםיראה.שםע"ישוטור,שםמשנהשנו _א"מעשה

,ז"מקנשח"םא"משנו תיר,א,מאפפארבשנח
.שםע"ושי .שםע"ושוסיר.('הא)ג"אעה"דשם'תיםשנט

.שםישועטור,ב,מאפפארבשל בתוםריישלא
תיר.ח'סיי"פש"רא.ערה"דא,מא'

,שםע"ושי ..שכתבתאדרה"מרעי"בשלב

ו"סקטו"טיראה.שםע"ושיציר,שםש"ראשלג האבחליקה)

'). .שםע"ישוטור,שםש"רא,שם'תוסשלד



שאשבתהלכותשם

ללחשיםאלאמומחהנעשהלאפעמיםכמההועלומהםאחדוכללחשיםמיניכמה
:"פעמימנן'געדייןהועילושלאלחשיםלשארלאאבלפעמים'גשהועילואלו

לחששכתבכגוןמומחהאישעשאושלאפ"אעמימהה.עצםהקמיענעשהוכיצדכקו
מומחההאיגרת11שנעשה"פעמימנ'גאיגרתאותוורפאתהאחתבאיגרתאחד

אלאכתבשלאעדייןמומחהאינושהאישפ"אעבשבתבהלצאתאדםלכלומותר

איגרתבאותהלצאתאכזראחרתבאיגרת1הלחשעודיכתובואםאחתקמיע בשבתנןן

:פעמים'גרפאתהשלאומןכל

לאדםאיגרתכלאדםנס'לג1'איגר1תכשירששעדשמחהנעשההאישאיןנז
לאאחדלחששלאיגרותבכמהפעמיםכמהאחדלאדםריפאאםאבלאחד

גורםשמולוהחולהשלבמולוהרפואהלתלותמקוםשיש"שנןללחשמומחהנעשה
יועילשלאאפשראחרלאדם1הלחשכשכותבאבלמקמיעותרפואתושיקבללונה

באיגרתלצאתאמורפעמים'גכברשנתרפא1האדםואף)בולצאתואכזרכלוםלו
איששלאחר

~
:("אדמעלכלמומחהעדייןנעשהשלאה

11קמיענעשיתאחדלאדםאפילופעמים'גרפאתהאחתאיגרתאםאבלכח

לתלותישהכתםשמןבשבתבהלצאתמותראדםשכלאדםלכלמומחה
אחדאדםרפאואיגרות'כשגכ"משא"החולהנתבמזלולאהמומחהבקמיעהרפואה

אואדםבמזלהרפואהלתלותצריךכ"ועמומחהקמיעמהןאחתשוםנעשיתלאשאו
נעשהלאאוימהאיגרותהרפואהשמקבלהחולהבמזלאואיגרותהכותבהרופאבמזל

אדםבני'לגא'ריפכןאםאלא]"ג1רמלהשלהמזלשמא'ככךדי'עלמומחההרופא
:אנשים'בגשהוחזקכיוןבמזלותלויההרפואההכתםמןשאו

בלחשאדםבני'גשריפאשאחרכגון1המלחשהמחאתואתאבדהרופאשםכמ
מכאןכלוםהועילוולאאדמנהבני,לנ"והנמלחשאיגרות'געודכתבאחד

בעודוכברשכתבבאגרותאפילואועודשיכתובבאיגרותיולצאתאכורואילך
."נתמומחה
שריפאתהאיגרתאבלשתיםאופעםאלארפאושלאבאגרותאמוריםדבריםבמה
בהלצאתאדםלכלמותרעצמהמצדמומחהקמיעשנעשיתכיוןפעמים'גכבר

.]המחאתונאתשכתבההרופאשאבדלאחראףלעולם
אומומחההרופאשנעשהקודםמומחהקמיע11איגרתכשנעשיתאמוריםדבריםבמה
אחתכלאדםבני'לכאיגרות'בשכתבכגון"כאחדנהמחאות'בבאואםאפילו

.מקטיוסיףו"טשמב,מעהלביש.שםש"ואשלה ישוטור,ב,מאמפארבשלו

ז"ח.'"רבשם('הב)ג"אעה"דא,מא'תימשמג.ח"מכע" .מקפחא"מ.מקטיו.לוק"סא"משלז

,כ"מקד"תהלראהשדםע"ישוסיר.ילחימראב,מאשבתפפאדרבבעיאשלח ,מכיהלבוששמה,מכיה

.שםא"ימו"ט,שם'בתים'"רשמולבק"סא"מ,שם'עמשלט דבראתכןמפרשש12

תלתאה"דב,מאט,מתסניהא"ורמשםי"נשכגזוו.קר2ישנ.ל)שטא"המכ' האחרונים

נו.שלמנברפופים)ח"מי"פשםאשרייהגהית,(עליי .(האאיששעלמהרשלדושי.בהזהנמצאק"סו"ט.ח'.םי"פש"הא.הדה"דב,מא'תוסשמא

.(הבבחלוקה)סו



שמאשאשבתהלכות

שלישיתאיגרתכתבכ"ואחבלבדשתיםאופעםלבדומהןאחדלאדםריפאהמהם
שלאכיוןמומחההרופאנעשהלאעדייןואופעמים'באדםאותווריפאהמהםלאחד
שלאכיוןעדייןמומחהקמיעאינההשלישית11איגרתוכןאנשים'בגעדייןהוחנק
נעשה"אחרנילאדם'גפעםהשלישית11איגרתריפאהכ"ואחפעמים'באלאריפאה
השלישית11איגרתוגםאנשים'בגשהוחלקכיון1הללחשמומחהשכתבהרופא

.המחאתונתןהרופאשיאבדלאחראףלעולםמומחהקמיענעשית
שריפאדהיינומומחהקמיע11איגרתשנעשיתקודםמומחההרופאנעשהאםאבל
משניהיא.1איגרתאסאף'גפעם11איגרתשריפאקלדמאיגרלתבלאנשיםלכבר

כיהמחאתונןהרופאשאבדאחרבהלצאתאמורלמומחההרופאבהןשנתחנקאגרות
שכתבהמחמתהוא'גפעםשריפאהומהעצמומצדמומחהקמיע11איגרתאיןשמא
לאחרב"ואאיגרות'בגפעמים'גכברשריפאי"עהמחאתוכברלנושנתברררופא
:11איגרתהמחאתמבאבדהשמאהמחאתוהרופאשאבד

הואאםניןכתבשלהואאםניןחילוקאיןבהלצאתשמותרמימחהקמיעכלל
אםואפלומכנהנןבושאיןביןמכנהבושישחולההואאםבין"~עיקריןנשל

משארבהןוכיוצאנ~נכפיןנממשפחתשהואאלאכללחולישוםעדייןאחוולא
בולצאתמותר"קמיענבוותולה]~משפחתונחולייאח1נושלאודואגי~החולאימנ

.(הרביםלרשותבשבת)
עורמחופההואאםהקודשמכתביפהוקיםאואזכרותבושישכתבשלוקמיע
מחופהאינוואםמ"הרלרשותנשנתנולצאתמותרהכמאלביתנוליכנםשמותר

וישכחבידומעליווימירנוהכמאלביתיצמרךשמאגזירהבשבתבולצאתאמורעור
מעליוימירנואם"מכנהנבושישחולההואואםי~הרבימנברשותבידוויביאנו
גםלומותרולכןנפשנהפיקוחמפניהכמאלביתליכנםלומותרהרישעהלפיאפילו

:הרביםלרשותבולצאתכן

לכרמליתאוהרבימנןלרשותבוויצאבמבעתאובאצעדההקמיעיקשוריאלא
כללמחכויןואינותכשיטבתורתבומתקשמכאלושנראה"העיןנןמראיתמפני
ותלויקשורכשהואאבל]הרפואהנןמחמתאלאכללתכשימאינוובאמתלרפואה
י"ולקושרונולחזורנ"מאנ"קשלקשראינואםהרביםברשותלהתירויכולבצוארו

שיתבארממעם]בידויןויביאנוישכחשמאהרביםברשותבידוכשמתירוחוששיןואין

:,שאפם'בסי

,ז"מקלא"משפח .ח"מקלא"משמט

שנתחאגרותמשלשה:ואוצל,שםא"משג

-

. .(ילאה"רא,מא."רש)ממסניןשרשישגא

.מכיהסיףע"ושיסיר,א"מוע,מאתא'ברישגב "ירששםבריתאשגג

יהוא.שםע"ושיטור.אלאה"ד' .(שם'"רש)לרנ.הנפ'חיל

ב,ל)ם'הגבור'שלטבאותה"הפיוריאץ'פמקשגד שםרשמרדכי,(גאות

.מכיהסוףלבוש.- .שם'"רששנה ,שםע"ישוטורשנו

מ"ר.ט"מי"פשם'אשרההית,א,מבשם'גבשזז

,מ"מקא"מ,טאית ,ב"מוע,מאשם%גשנח

.ט"שה"דשם'"רששנט כיר,ב-א,מאבריתא,שם
.מכיהמיףע"ושי ,ב"רעשםתא'בריא'שס

,שםע"ושיטית.מפסה"דשםי'רעושסיב מכדלקמןשסע

,בע"משט" ע"ושיתיר,(ר'ימתיקישר)א"מועשםתא'ברישסיד

.כ"מל'לעגסראה,,שט תיםשסיה
גםיראה.ה"מכמיףלבוש,במהה"דא,ט' ,שםל.לע

.ישחב"מבשמיו



שאשבתהלכותשמב

"אנשימנן'גריפאשכברלקמיעותנןןמומחהשהואעצמועללזמרהרופאנאמןלב
קמיעונעשהושילשנה(י)וששריפאאחתקמיעעללומרנאמןוכןן"אגרותנ'חג

:"עדייןנלמומחהאינושהואפ"אעמומחהנל

ןנלנ~האולכאבבאזנואותושחולין]חרגולנלששמוהחגבבביצתלצאתמיתרלג

שועלשלובשןמשינתושיקיץמדאייותרשישןלמישתוליןחישועלנלישלובשן
בושמרפאים,עליונלשצלבומעץוכמממר"שיישןנללישןיכולשאינולמישתוליןמת
ברמכתשלנפח

~
ביןבחולביןבהןלצאתמותרבמגולהרפואתןאלושכלפ"אע)לשט

וכןלרפלאהשמתכייןהדגרשמכרכיוןהאמירינלןדרכימשיםבנהואין("בישבתנל

באההיאךלנוידועשאיןפ"אעלרפואהנישמחכויןבווניכרשעושהדברבכל
דברעשייתי"עהרפואה

"הני~
משוםשהואבוניכרואיןמעשהאינהעושהאםאבל

הגויבחוקותתלכוולאעליהןהתורהשהזהירה]האמורינידרכימשוםאמוררפואה
נ"נ'וגו

אםאשלו,מקנןאו"ח1ליעןעלסיבאשלאלהגןאולרפ1אהעיימ1תדלחשכלאבל
משוםאמורמועילאינוה~שלחשידועאםאבללאואומועילה~לחשאםידועאין

מומחהשאינהקמיעובכלבדוקשאינולחשבכלשחוששמיוישהאמוריננידרכי
כלצורךשםשאיןבמקום)לדבריויחושנפשבעלוכל"האמורינידרכימשום
:ננן(כך

מותרצורהעליושישממבעעליהלקשורשרפואתומכהברגלולושישמיכללך

אסאגל(]'1מלנ1שנ)"'כתכשימנלוהוא'הרמרפאשתאשכילנעןלצאת
תנגוףשלאעליולהגןאלאעליהקשורהואינהאותהמרפאהממבעשאיןמכההוא

מתגמלואינוהואחשובשהממצעבהנתלצאתאמורהדרכימנינויתדותבקוצים
לרפואהצורךבוישכןאםאלא(ותכשימ)מלבוששםעליולהקרא"מחשיבותונן

:(תכשימשםעליויששאן)

,י"מכע"ושוטור,ב"חו"פשבת'רהטלמ'שסיז רברבהעתקתשמחרמוסוףשםהמרישלשיןח,שס

' _'הירושלמ

.מכיהכרלעילשסיט ,שםכי-מה.שםרישלמי.שע

.י"מכל.כדלעשעא .ץ'מכע"התוטור,אמגמשנהשעב

.חלא.לשה"די"ירששם'גמשעג סיר,שםמשנהשעד
.שםע"ושי _שם'גבשעה

.שםהנייעביר_שםנידינהשעו .לוירפאה"די"ירששם%גשעז

_יציריםמ"מראהשעט .שםע"ישוטור,שםבמשנהמ"כרשעט

כשרושיהיא,שםע"ושוטור.שם'בגמייבא'אבישפ "ביןה"וכ.מפיושםן"יהרמפיוהראש

עגן'חול' .ב"מיע

_שםראששפא הרכשוכפירך.שםע"ש,מור,שםירנאאמישפת

.שםן'חול'"יןגםיראה,שםן"יהרשם כהנתורת,בג,כוקראשפג

.נאותט"פמות'אחרם' לאובחיקותיהם":(ג,יהויקרא)הפסוקמשאושם

עץהלם"רמביראה.ב"מתרה"מלקמןודו,"תלכי .רפוא

,י"מפא"רשב.שםהילין'"רש,א"היה"סתימפתאשפד גםיראה.שםע"ישותיר,שםש"רא,שםן"ר

,עםזךג"חק"אגיראה.ב"מלשז'.ם,ה".םשו"םלקמן גבל"םכדלדולשפה

.ע.קמ' םלקמןראהשפד

.נ"םשכח" .שםע"שו,שםא"רשב,שםן"רשפז

היבא,קדאיתגשערתשובה'שעריונהרבינישפח .שםן"בר
.שםע"שי ,א"מעשח"םלקמןוראהשפט

תיר.ארעאבתה"רשםי"ורשא,מה'ואמשנהשצ
,ח"מכע"ושי .ה"ימכט"'םלעילה"יכ,ח"מללביששצא

שהיאישםשםלעילכ"משא)המעץבסוףח"וכשצב ר

ולמניםמ"מוראה.ה"

), "יןשצג
.דאקישהה"דשם' ,א"מקמא"משצד

שא"לסמהריבוראה,כ"מלשלז"עדראהשגה הטעם(הנשהה"רנמההז"לפייהנהה"ד)

שג"מע"ושיטיר,שםמשנה)המטבעעלשפורפת ושקר(מכיב

,יש'ותכמלבושררך'



שמגשאשבתהלכות

ראשועלשנתנהשלאחרדהיינו,כתפיונןעלומונחתהמקופלתבמליתייצא"לה
אלאהגביהשלאביןשוליהאורךכלשהגביהביןכתיפיונןןעל[ה)שוליהגביה

שוליהואמצעיתה~כתףעלאחדוכנףה~כתףעלאחדכנףונתןשוליהכנפישני
הנאתמשויאלאמלבושדרךה~שאיןחייבכן"מכתיפיונןלסמהגופועלמשולשלת

נתמיםשכנפיהפיעלאףמכתיפיולממהמשולשלתשוליהכשאמצעית"פומריןתויש
אםואפילוכששויתישנראהמפני)מופרימתמדבריאסוראבל]עיקרתוכןכתיפיועל
כדיאויתלכלךשלאכדיוהגביהבידיושתפסםאלאכתיביועלנתוניםכנפיהאין

.]אסורתיקרעשלא
מןהרבהמוגבהיןששוליהבעניןבמליתומתעמףהואאלאבידיומגביהאינואםאבל
ידיורועי~עלמשולשליםהםאלא,כסיפיותעלנתוניםאינםשוליהוכנפיהארץ

ה~ולפימותרה~הריגופותירובומכסהמכתיפיולממהמשולשלתשוליהואמצעית
שאףשחריתבשבת"הכנסחתלביתלהביאוהגלימאתחתבמליתלהתעמףמותר

מכסהשהואכללממההלקימאמתהתיוצאשאינהשמתקצרתבעניןבהשמתעמף
:מותרגופורוב

שלאהמליתלהגביהכשמחכויןאלאכתיפיועלאפילושוליהכנפיליחןאסרולאלך

אםאבל'תבמהרהמללכתתעכבהושלאאותןתקרעשלאאובשוליהתלכלך
מותרה~הרי]'בחולתגםבנהשמתנאים"'"המקוםאנשיכמנהגבנהלהתנאותכונתו
שוליקצוותלקפלשמותרלזמרצריךואיןכמשוינראהואינולבישתםדרךשנהו
לממהמשילשלתשזליהשאמצעיתנד1%)'"להתנאיתכדיידייעלומכאןמכאןמליתו

.גופותיירובומכסהמכתפיו
וכל

~
שאיןשלנותהמצוהשלמליחותכמו,מרובעתתןאחתחתיכהשהיאבמליתה
אתומוציאבהםלבוששהואשלנומלבושיםאבלמתוכםהידיםלהוציאנקביםבהם
יעכבוהושלאלהגביהבשוליואפילוהמלבושמקצתבידיםלתפוסמותרמתוכםהידים
אירךכל"'"(ד)"'"הרנהיגביהלאאבלקרעני.שלאאייתלכלךשלאאימללכת

אחרוןקונמרם

ט"כנעיףע"בשוכן,לבישהדרךמיקריכמהעדשרשלאכאןא"המיהנהנראורךבל(ח)

סיר.א,קנהיחנן'.רבאמרייסףבריצחקרבשצד ,מ"מכע"יש

,שםע"ישוטור,ת'בטלה"רשם'"רששצו רגךקה"ורבןה"דשם,"רש,שם.דאבעובדאשצת

נשאלת"א "מהרראה.נשאלה"דשם."רששצט

ה"ראביהב' .חק"סא"קווראה,העצא

בןה"ור(.לגמרכשהגמה)ב'חיה"דשםי"רשת -צה.כשהגב)
.('לגמרה'כשהגב)מקרחמץ,(ה' .א"מלהסייעסיר,ח"הימ".פם"רמבתא

.ם"הרמבדעתאתרקשהביא,שםע"שיחב שיר.שםרמצםתג

,שםע"ושי .דוושה"סודרייתר

,ה"מקא"קווראה,שםע"שו.שםם"רמבתה שבלתו

,ט"מכע"שי,ת"רבשםחי"םהלקט' .ח"רמקא"קיגםיראה,ד"מקכסיףו"טתו

.ט"מכסוףע"שי,ק"םרוקחתת רמב,אקמץמפארבחט

,א"מלע"שי.ח"היפיטם" ה"דשם'תוםחי

.א"מלילבישמיר,מהי .שםע"ושימיר,שםם"רמבשיא

_מתנאהה"דשם'"רשראהתיג ,שםע"יהשום"התיבמשמעותתיג

,מליהכדלעילתיר וצטו

,א"מע"שי .א"מללביש,היוצאמידיה'"בוצטז

קושיות2ב"'ש)חק"מא"קווראה.שםע"שוופיז הס

רקשאמיר,ה"סחריג"םלקמןיראה.(" ,מה'למחבוא'שחשששהםבמקים ,ד"סקטא"סטיח

מליהבמעותכנדפםילאא"הקיין'צל"צכאןעיט השלחןקינטרם)

,(בסופי



שאשבתרכותשמד

אמצעיתאםואףכללמלבושררךיהיוולא]תמכוההגופורוביהאשלאבעניןשליה
שיש"]תאומריםשלישכיוןכתפיועלשוליוקצוותיגביהלאגופורובמכההשוליו

אחרוןקונמרם

כמהפירשולאגופוגםהוכיףכ"ואחמכתפיולמטהכתבשמתחלה,ושקולכתוםהדבר
בפירושעליוחולקיןא"ומנע"השואיןבהדיאכןפירש1"7ו"שהטוכיון,ככולורובוומכתמא

.כדבריולהחמיריש
תקונימשוםבמרזביםלהחמירשדעתוהיינו,כאן7יןא"המנשהביא"לין"מהרישכתבומה
,זהאיכורשהשמיטואחריהםנמשכיםשאנואחרוניםושארא"ומגא"ורמע"השאבל."יןמנא

בעניןפירשווהפוכקיםהמפרשיםשרוב,דמרזבזהבפירושהואיחידאהן"יי"דרשמשום ]אחרז

ו"הטשכתבבנדוןהוצאהאיכורמשוםכלללאכורשאיןופשוטברורהדברדעתםולפי.
.]],לעילש"כמכתבואיךלעילכללהזכירולאהריי"לפרשז"הטניכויןואם."]7ה"ב7"כ

שכתבמהוגם.שיכמכויךמיעללהםשישכיוןנ]7'כולהםהנחלמימרליההוילאוגם
לאוכיעתם'ותוכש"והראף"הרישבפירוש,מאודתמוההוא,"]כוסהפוכקיםדבלא"כל"בכ

עלכמרזבכשנעשהאלאאיכור,אי"שן"והראן]ף7"הרידעתשלפי,זהאיכורכללנזכר
עלמגיעואינובלבדכתפועלכשהואאלאאיכוראיןוכיעתם"התוכםדעתולפי,השדרה
ונקט,ידועלגםלאסורשפירשהואבלבדן]7ם"והרמב,להדיאהטורכתבוכן,שםעייןהזרוע

שכיוןועוד.בהשמתעטפיןמרובעתבחתיכהדמיירימשמע'כובטליתו17המעוטףבלישניה

אוסריםשאנואלא,בגמראנזכרשלאכיוןידובעלכלללאכורלנואיןים,הפוכרובדעתשלפי הששפכךמחמת
להחמירלנואיןדירןבמלבושיםמיקלעצמוע"שהשכיוןכןאם,ם"כרמבע" כלל
.]17עמוהכבימואחריהםנמשכיםשאנואחרוניםשכמהבפרט,"17כופריםבדברי

חיובבזהיש117ן"וח17ני"רשדעתשלפיכיון,ו"הטלדעתלחוששישפשיטאכתיפועלאבל
בזשחזימכלל,כתיפועלהיתרכללהזכירלא1י,ע"הששגםובפרט"1,ז"הטלדעתכקילה
התירה"י17"שבב,קצתהלתפוכמרובעתבחתיכהלאכורבושחזרכמו,יי1י"בבשכתבממה
כלוםשםאיןידועלמקופליןשכשכנפיה,'כווקפלהם"הרמבשכתבלמהדמידלאמשום

,כתפובעלי"הבשכתבכמוידועלמשויכנושאונראההארץעדידומןהטליתמלבישת

.ה.פלל.לעתנא.שםא.,קראה,.ר.פקכ0.1תג
אחריףלקינטורםציינים

,ד"סקכסוףקסד הלחסה
שמפשיליםנשיהני:גג'סישבת' להגביהןורועותיהםתחתבגדיהםומקפלים

,כמרזבכאמצעדנעשיםאסוריםשוליהןיטנפושלא סקמו

,מדק" .א,קמזשבגמראקסז
,אסורה"דשםי"רשכפירושקסת דשםקמט

,כיסויה" .הוצאהאיסורמשוםקע
כ"ואחבחגורהלחגורהנשיםשמהגים;ל"וזקעצ .,למטהשניתוחוגריןהכגדקצתמגכיהין
,לעילדאסרינןכמרזבדהוהבזהדחוששניאלא ,"לעילדאסרינן"שלפנינוו"כטקענ

.מזידיםיהיוואלשוגגיםיהיומוטבקעג ;י"כרשפירשושלאוהפוסקיםהמפרשיםרובקער

משוסא"בסקכשאסרלמהכוונתוודאיאלא כשמגביהודידןהמלכושיםאפילוהוצאהאיסור

כזהשהתירמהעלוחלק,יתלכלכושלאמעט בשו

,א"סלע" כגדיםכולםבזמןהיהלאוכיזהלדיןכתבוקעה

,הידיםכתיעםדהיינולדידןכמו

,(א,סב)שםקעו ,יא'סיב"פכקעו

,מהוה"דא,קמזקעת היט"פיקעט

.ח" היוצא"א"סלע"וכשו,"המתעטף"ם"ברמכקפ

,"'כומעוטף ,לחכללוההוראההפוסקיםכלליראהקפא

כהגביהשהתירומדק"סא"ומא"סללבושקפח .קצת

רקכשהגביהאפילושחייב)נשאלה"דא,קמזקפג ,ה"שכסל'האדעהשהיא,(צדיו

.היוצאה"ד(א,סב)שםקפד שלהםטליתותביןלחלקליהסכיראדלאקפה

.שלנולמלבושים לתפוסדידןבמלבושיםרקשהתיר,א"סלקפו

.'כוצתםק שלהםבטליתותשהתיר,בטליתהיוצאה"סודקפו

,שיליילהגביהשלנויכמלכייטיס,קצתםלתפיס י"הבהיתרעלשםו"הטקושייתליישבבאקפת

,זהאיסורשייךכידודגם.ם"הרמבש"ממשמי



שמהשאשבתהלכות

שלבושואף]]תמופריםמדבריואסורכמשוינראהפ"עכהכלולדבריחמאתחיובטה
.מתוכוידיוומוציאבו

בידיוקצתםלתפוסאסורמתוכםידיוהיציאלא.נהישנתעטףשלנוומלנושים
:ז]בשוליהמתתופםאינואפילונ]יתלכלךתשלאלהגביהם

צוארםסביבכתפיהםעלמקופלתכךולהניחההמליתלקפלשנהגובמקימיתלז
,]הרבימתלרשותאףבשבתכןלצאתמותריםובבתיהםבחצרותאףכךוהולכין

לחוץכשיוצאיןאלאבבתיהםכןהולכיןאיןאםאבל,]לחמתהואמלבוששדרך

מקפליי
נשנהכןלצאהאמורהכנמהלניהלהניאההגלימאהחחכהפיחםעלהמליה

עלולהניחההימיןצדלקפלמותרמקוםומכלתתןלמעלהשנתבארכמוחייביצאואם
הואילהרביםלרשותכןלצאתח]מצוהתשלבמליחותשמתעמפיןכדרךשמאלכתף
,ן]בביתתאףלבישתהדרךהואוכך

ואינו"לבישתותןדרךהואוכךהואילכחפותןעלומונחהמקופלבסודראדםיוצאוכן
כךשאיןבמקומותאבל]מעליזתןיפולשלאאצבעועלהסודרמןגימאלכרוךצריך
ורובותיראשובולכסותצריךסודרלהוציארוצהאםאלובמדינותכגוןלבישתודרך
לויש,ורובותיראשולכסותכךכלרחבהסודראיןואם]גמורתןמלבושתהדרך
ה~(שמלפניו)הסודרראשי'בשיקשורדהיינובוולצאתאבנמתייכמיןלעשותותקנה
לסמהמשוךיהאשמלאחריוהסודראמצעותוגם)"מכתפיותילסמה(כנגדו)בזה

לסמהאחרבאבנםשחגוראף)בולצאתומותראבנםכמיןעשוישנמצא(מכתפיו
.("ן"שיהנארכמוחגורנהנבילצאתרים.להמת
כתפיהםעלהמקופלבסודרהואלבישתםשדרךבמקומותשאףשאומרתתמיויש
כלרחבאינוואםמקיפולויפשימוהואםורובוראשולכסותרחבהסודרשיהאצריך
שנתבארכמואבנמכמיןעשאוכןאםאלאבויוצאיןואיןעליומלבוששםאיןכך
:לדבריולחושלהםויש

אחרוןקונמרם

,מלבושבדרךידומןלמטההטליתמלבישתעודשםישאזימשוליהלמעלהכשתופסכ"משא

בדרךמידולמטההואזהוקיפוללמטההטליתשמתקפללמעלהומגביהבשוליהכשתופסוכן
במלבושיםלהקלאלאסברתועללסמוךרצהשלא,להחמירחששע"בשהכיואפילו.מלבוש

:ם"הרמבבדבריאלאמפורשאיסורושאיןבדברדירן

.שםכרלעילוצנם _שםא"מתשג

,בסופישםא"קיראהת3ד םה"חא"הרשבחשיבתתנה

.ל"םע"שו.רבד" .ג"מקמא"מ.ט"מקז"ש,שםא"רשבת13

.ב"מג''סיל'לעגםוראה,להמעיףתנו .םכדלעלת3ת
,ג"וש'"םח' .ל"םא"רמ,מקראמשה.דרכת3ט

ה"דשםירשיא,קננסמראהא,,קםגמראועל ניר,(ימידר
.מעדע"ושי '"ב.(ד,-י)ה"חב"נירוחםנו.רב,שםא"משבונלא

.ז"מקמא"מ,אדםוצא'ה"ד

,שםע"ושיטור,שם%גחלב ,טור.ב,קמושםיחנן..רבאמראבאבריא.חרבתלג

בכל)א"ממילקמןומעהא"מילעילגםוראה שאמקים
.מגדלאשםלקמןוראה,(כךשתי,לבדקין' בכל

,בלבדגופי .טור,ן'ממאה"דשם."רשופלד

.(כסק"מ.לדרתהלה)פיל.קבליתלה גמוצלו
.מלהע"שי.ט".הפייטם"הרמב'.לפשם' .שםם"רמבוהלז

.שםע"שו,שםרמשים,שם'גמהלת .ב"ממלקמןועלט

.ם.הבלנה"די"הבלפירוששםם"רמבתם



שאשבתהלכותשמו

שאינופיעלאףב"חבולבוששהוא"במדינותילוהצרוריםבמעותייצא"לח
התפוריםבמעותהיוצאאבל]לפעמימתתבחולכןלהוציאשדרךלפיבידואוחזם

ביןמופרימתתימדבריבולצאתאמוראבל)בכךתתהוצאהדרךשאיןפמורבבגדו
וכסףבין"מעותתתבושתפורים

~
.מוקצימתתישאינם,הבתת

להניחלאוגםאצלםלהפקידםלואפשרשאיהנכריםביןשהואכגוןהפסדובמקום
לפיתתן"בהמתתלצאתלהקלנוהגיןהחוצהכשיצאממנויגנבוהשלאבביתםהבגד

מרובההפמדבמקוםעליוגזרולאהחולמררךשינוישהואשבותשכלתןאומריםשיש
"ש'בסישיתבארכמו

~
אלאהרביםרשלתלנואיןשעכשיו)~אלמרימתיש]לגמתי"~ת

.מופריםמדבריאלאבהאמורהאינהכדרכההוצאהואפילוכרמלית
שמתייראכגוןלכרמליתלצאתשלאלואפשרכשאיאלאלהקלתםאיןמקוםומכל
לגוזלםכליוויחפשומעותאצלושישהנכריםירגישושלאהיוםכלבביתכלואלישב
שלאלואפשראםאבל"~מעותיותבשבילשיהרגוהומכנהלידישיבאאפשראוממנו
הבגדלהניחאואצלהלהפקידםמאמינםשאינואלאשראלים'מןשהיאכגיןלצאת
אצלםלהפקידחששאיןואםלכרמלית"בהמתיצאולאהשבתכלבביתישבבביתם

שלאיוםמבעודמעליולפושמוי~להחמירת(ט)ישבביתהבגדלהניחחשששאיןאו
:"~גת"ש'בסישיתבארכמובוויצאישכחשמאבביתאפילובשבתבולבושיהא

אחרוןקונטרס

'בלבושןקצתכדמשמעכוונתושאם,א17ן"רמכוונתבודאיזהונרלפועמולהחמיר(ט)
שנאמאי,מדינאברורהאיכורראיןדמשמע,להחמירישכאןכתבלמה,'כווכןשכתב

אלאהיתראיןדהא,בדיןוכן.מדינאדאכורמשמעיצאלאכתםשכתבלצאתצריךמכשאינו
ב"שחדוקאדהתם(לומרואין)."'ז7"כי"ש'בכיבהדיאא"רמכתבוכן.פכידאמשום

דוה.הרביםברשותאףאכוראבלפטורהכאאבל,בבגדהתפורבכיכהרביםלרשותכשמוציא
,]'ז7"כיג"ש'שבכיהמפתחמדיןלמדהי"ובב,ט"ש'כיכוףי"מבדבריוהוציאא"דרמ,אינו
דובילשיטתייהואזלין'דהאוכרין7,"'משנה7במגידהואוכן,1'א7"ומג)'י7"הבכתבוושם

.ב"מלהסייעציר,א,קנהבריתאתמא בריוצמב

ה'אל.ב"מללבוש_('חנונשלדרכי)שםתא' .מלאלהלןגםוראהל,נוק"ס

.(א,צבמכהונה)-צ'.ם(פראג)מהרםת"שווצמג ,מזק"מא"מ

.ג"מלע"שו,שםמ"מהרתמד שותמה
.שםע" .ג"'םב.ש'.םלקמןוראה.שםשיא,שםמהריםוצמד

,מ"מ.לקמןתבאר.שבאיפןתמו ת"שו.כהאיתנטשערהארוךתר.והאיסורוצמת

"םאגור.(ר'להתניטה)שםהחדשיתל".מהר ,ג"מלא"רמ,תקבב

אורביניש"ימה"ד."ב.שםיאגירל".מהרתמס

,מקמיוא"מ,במעית םא"מהיבא.ט"הפיובמהגיתד"ראבתג

."מקעה" דש,הפמרבמקום..אומריםיש.)מיגבסיףתנא

'.מלקמןוראה.(גדולהסמרבמקיםד"עלממיך .ם,(במוסגר)ג"מכמיףשג
רמו'.מל,לע.ו"מטשלי'

.קמואיתוסף'זכרוןוראה,במוסיב"מקא"קי ,שםא"מ.יאיתמשה.דרכ,שםואגורל".מהרשנב

.ג"ושא"מימיףשמה"םכדלקמןתנג םלקמןגםראהתנד

.ב"מסוףשנב" _שםמ"ר.שםתר'יהמור'אתנה

.שםא"רמ_שםוהיתראימירתנו יראה,ג"מלא"רמתנו
,מ"מלמוףלקמן.ט"מקא"קי ,מיד.ש"מלקמן.גםיראה.בגף'נעתנע

אחריןלקינטייםם.ציינ
,ג"מכשםולקמןקצב.ג"מלסוףקפט סלסוףקצ

.שג'סיסוףקצג.,בביתלהניחםלואפשראםוכן:ג" .ג"סקיקצר,להחמידיש
.ה"הט"פיקצהאין"מעותבוושכחבבגדהתפורבכיסקצא בויצאשמאדחיישינןמשבתללמשו

עבוא"רשב,רבאמרה"דב,סדן"רמבקצווראה." ,ב,סיג"שנתיבותבית,ד"סישםלקמןגם



שמזשאשבתהלכות

אובזתןצרוריםהםאםאבלכדרכההוצאה11שאיןבבגרותןבתפורים1היכללס

להוציאשררךחלולבאזורשהןאובחולבולהוציאשררךבוהתפורבכיהשהם

בחולכןלהוציאשררךבמקומותלבשרובגריוביןשהןאו"למעליזתןכשפיובו
שלאבביתעמהםלישבשמתייראפ"אעלכרמליתאפילובהםלצאתאמור]לפעמימתן

אמורחצרבאותהמקוםבאיזהלהצניעם)"המעותתלמלמלואפילוהנכריםבוירגישו
מנוקביםמעותהםאםואפילוי"תמרובההפמרמשוםגמורשבותשוםהתירושלא
שלהםכןאםאלא,מהמתןמוקצהשםמפקעלא"בשפויתןבהוצאהיוצאיןשאין
אףלמלמלןמותרשאו)לתכשימתןןבתובצוארלתלותכריונקוביםוהבושלכסף
.("לכךתןמיוחדיםהםאםכללהפמרחששבמקוםשלא
כלאחרמלמולשזהולפין"חצרתבאותואצלוהמעותלשאת(.)לומותרמקוםומכל

אחרוןקונמרם

בווכיוצאבמפתחמודיםעלמארכולימשמעהוהדלכאורהואף.תליאבהאדהאי'"תכשיטין
כלכןאם,כפילמשמשאדםחייבל,"אומרדחננידמחאויצאישכחשמאדחיישינן,"'"דחייב
כוףעייןכשישכחחיובלידילבאשיוכלבעניןלכתחלהבויניחאובויתלהשלאבשבתשכן
לרשותכשיוצאתכשיטיןלשלוףדרךשאיןלומרוכיעתו"יא"הרשבהוצרכולאכ"וע,ב"רנ'כי דמלאומשוםאלא,הרמים

דרךשאין)כדי'כהדדאגןןין"מרכמבוארלגזרהגזרהליה'הוהכי ,כוס
זהאבל.לשלפוישכחשמאלכפךדחיישינןמודועלמאדכוליאפשרדירןבנידוןאבל

אלאאיכוראין,דירבנידוןשאףמהדיאממוארג"שמימןוטור"התרומזרידבכפראינו
.אזליםדלטעמייהוא"ומני"הבדברואשרוהטיבו,בתכשיטיםהמתיריןשיטתלפיבכרמלית

כללנזכרלאכןלאשאם,ש"כמכאןשכוונתוז"כי"ש"בלא"רממלשוןמשמע,דימןובר
:ג"כלא"ש'כיכדלעילכתבואיך,זהבכעיףמזה

,מנוקביםשאינןאירעאםמקוםמכל,דוקאמנוקביםכתבחא"דרמאףמרהמעותלשאת(')

שאינןאףחל"מהרישהתיראומריםהישעללכמוךשישפשיטאמרובההפכרדאיכאכיון

הכאשכןוכל.'גדוליבמ17םוקטןאיחידיןאפילומרובהבהפכדממכינןדבדרבנן,מנוקבים

.(ג.בלבנףלכתיאה)'כשופ:ל.אוצתסה.ו.פקמא"מהנט ;כרלתם

.ה.מקמא.מתסו.ה.ימלל' .ב'מקלז"מ,במיפושםא"מונפז.ה'יפה"ורפונדתיה"דשםי"ורשא,צבמשנהתשא

,םק"מרבהאליהראהולסת.(קצק"פם'החיכףראה)שםא"רממשמעותתמל "ירש(חזובתיך)שםמשנהיראה

היבא.כח'.םשבתהלבמהריםאומרםש.ונפט.שכןה"רשם' ,'"מקא"קו.יראה.שםא"ורמ.ק"סמשה.בדרכ.ח"משח"םכדלקמן,גמורמיקצהשהםתשג

.ב"משלר"מ.לקמן.ג"מקשלד"םא"מנראהתמד

אחריןלקינטרםם.ציינ
,ר"לרהנמיבהודנפיקרג .בחצרתכשיטיןלפשוטרד
בכרמליתב"וא:(טבעתגבי)כסימניםרם,סירה שםולקמןשםע"בשוה"וח.לדידןאףאסור

מעורבתשאינהוחצרבכרמליתשאסור,לדעהג"מכ .(בכיתכ"משא)

שאסרו,האוסריםלדעתלהוכיחיששפירכ"וארז לרהיצאאםשאף,כדרכושלאאפילובבית
ר" ,יתחייבלא

.לבסעיףדי ,ה"סקמח"כמהיכש,כח'סישכת,הלמנהגיםדת

א"קורגב"ס,ד"סקקךארמד"סלילראהוםרט ,צטכללוההוראההפוסקיםכלליוראה.ב"סק

,ב"טכה"סמ"חוא"רמראהרי

שגםאףשאסרו)ג"סכשםולקמן,ח"סיטס,קצו ,(גזירהמטעםאלאאסוראינור"ברוס

כעמןא"טכ,ורן"הרמכללהחילקימשגםקצת מטעםאלאר"ברהאסורשאית)התכשיטין

שאסורמפתחלענץא"טב,וון"לרמבמודים(הירה לרהיצאטאם,,בביתאף

איןמ"וא)ב"ח,יהיר" כדרכושלאאפילולאסורהוכחהמכאן

" ,א,יבשבתקצט ז"סרכב"סע"ושוטור.חטבהעםש"כעכבגדור

רמו"סלעילגםוראה,כ"משםלעילמצוהל) ך"סט

.ככלאה"דאגגרא ד(א,כס)גטהרב

שג"סלקמןהובא,רבאמרה" ,ג"סכ



שאשבתרכותשמח

ישאוםלאאםהפמרחשששישוכלבר"בגופותיאלאבירוממלמלןשאינוכייןירתע

שלאלהחמירישונהבכצףשאראלאהמוקציםמעותאינםאםאףכןלאשאםאצלו
:]שנתבארתיכמובהםויצאישכחשמאאצלואותםלשאת

אחרוןקונטרס

עיץרכרחךועל,גמורבטלטולכלוםמועילאינוכזהניץובשהרי,בעלמאחומראאלאדאינו
אם,המוץצהלצורךאףבגופוטלטולשהתיר"'שי"הראוכדעת,ידכלאחרטלטולמשוםההיתר

ש"הראכברתעללכמוךרצהדלאמשוםהואל"דמהריטעמיהאלא.נמיכללניץובבלאאףכן
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כאןחכר)שחששו,ויצאישכחשמאחששמשום,מרובההפכרבלאהכאשרילאהכיואפילו
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שוםאיןשעדייןכיוןמביתםבהםלצאתלומתיריםכשאיןכךכלבהולשאינומעותיו
תלנ,ממנלגזולבאאדם

לקחתבתיבתולחפשבאיםהמושלשעבדיאוממונולגזולעליובאיםשלסמיםמיאבל
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במהעיין.מוהרהמוקצהלצורךואפילו,ידכלאחרטלטולדהויכאןייןהאחרוניםשכתבו
:וית"רע'בסישנתבאר
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:,למעלהתישנתבארכמואלובמדינותמודראומדין

שאיטפ"אעהשי~גניעלה~השייםמלנישיםנשניהרביםלרש1הלצאהמוהר:כעב
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להוציאוצריךידיםבבתיהלבושיםבידיםלמשמשיכולואינואותוהעוקציםפרעושאו
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אףמשויהןהריכהלכתהמצויצתאינהואם11לההואשמשוי]חחבתת7המצויצת

בעיניוהןחשוביןהחומיןשאותןמפני"]חמאתת7החביצאואםבהיצאולאלאיש

נ]המליתת7לגביבמליםאינםולפיכך]]ציציתת7ויעשםשישלימםעדעליהםודעתו

:קימאשלקשרנוקשוריםשהםפ"אע

עלבהןאותהשמושכיןז]רצועותת7בהשתלויןבכילהמעומףלצאתמותראבלנוו
לכילהכללצריכיןאינןשהרצועותפ"אע,]הממהת7גבישעלכלונםגבי

,תריה"דב,נטתיניתקב .נ"ישכ"ממל.כרלעתקג

,שםא"רמ,ואותפד"משבת'הלזריעאירתקי ,ד'אות.מ"ד.שםזרועאירחקה

.נף.מעתקו .םהלקטשבליתקז
.מליזע"שו.תמא"מאטר,קו' "מקכו"ט.שםהלקטשבליתקח

,י .שםע"שו.שםיאברהלקטשב4תקט

,שםטץ.שםהלקט'שבלתקי ,שםץ'ט.שםע"שיתקיא

.שםז"תתשיב שתה"דביתתסיג

.שםץ'בטהובא.חגורות' ,נ"מתא"מ.שםח"בראהתקיז

,שםא"מ.שםח"בתקטז ,ולה-בלגמנחיתמגמראה"הפייטם"רמבתקטז

ושב"מג''סילעילגםראה.,ח"מלע"ושומור

ת.מטללצאתמותראיפןבאיזהלו-לה"מעלעילראה. .בשבת

וראה.א"מקג'"מא"מ.ה''"רם'"ב,שםם"רמבתעיז ב)שםלעילגם

.(גדולהטיתמןקטןת'הטלן' ,השיגא'ם,,"מכדלדולוצוקית

,ב"מג'"מל'לע.שםם"רמבתקיט מוצורב

.ר"מקנסיףא" שיר.שםם"רמב.ב,קלטרבאמרהינארבתקבא

.א"רמשםלעיל.א"מג'"יםח"מלישוע ודה

"
ה"דשם'בתיםהיבאשםח"ר.שםרמשיםבב צ

.שםל'לעגםוראה,שםע"שו,ת'צ' ,ג"ימכח"מל'לע.שםלעילה"ב.,שםגמראתקנג

,ז"ממלקמן רבתקנך

גוריאברהמארבאמרהונארבבראבין' ,ט"מלע"ישוטור.ב,קלט

,שםע"ישוטור.ה.וכמכםה"דשםי"רשראהתתבה



שאשבתהלכותשעב

לגביבטליןהןהריכללחשוביןשאינןכיוןמקוםמכל,]"בחתויוצאכשמתעטף
לגביובטילותחשובותשאינןבאבנטהתלויותברצועותלצאתמותרלפיכךן]"הכילהת
אלאבהןלצאתואמורבטילותואינןחשובותהןהרימשישלהןאםאבלח]"האבנטת

ואינןללבישתומשמשותהןשאןתמןבהםקשוריןשוקיםהבתיאוהמנעליםכןאם

:משוי

וכיוצאלולאותכגוןלבגדמחובראחדוראשוהבגדמןשנפסקדברבכלהדיןיכןנקז
מחמתלבגדכלוםמשמשתשאינושכיוןבותרלצאתאמורחשובהואאםבהן
לרעתוהשלבשחלאכיוןהנגדלגנינטללאינו"משייתההיאהריאהדראשושנפמק

:)בותרלצאתומותרהבגדלגביבטלהואהריחשובאינואםאבל]עליותיי

מפנילהגיןהפניםעלצללעשותכדייי"הראשתעלשמשימיןגדולכובענוח
המפנילהגיןכדיאו"ן"החמהת

~
מחכויןשהואבנהכיוצאוכל,ן"בובימת

בתוךאפלובשבתללובשואמור"דברתםמאינהלהגיןןן"עליותשיאהילבלבישתו
ת""טפחעל"ן""טפהמראשולהלןמהפיטטהואאםאהלעשחתאיט1רמשוםהנית

.("ת"בלבדתפניוכנגדהואואפילו)
נכפףאםאבללמטהנכפףשאינווחוקקשההוא(הוה)המתפשטכשהטפחא"בד

עליואוהלשםאיןראשוכלמביכותמטפחיותרהרבהבולטאםאףלמטה
)ת"מראשותלהלןהרבהשבולטפ"אעראשועלהטליתלפרוםמותרלפיכך]ת"ומותרת

שלא"ת"אומרימתויש)ת"ת(ן"גריב"גראשקורין)הקשהבגדממיןהואכןאםאלא
עלסש'לכןנכפףלהיגהנקללואפשרשאי)גגכעין1הר'נקשהכשהאאלאאטר1
שסיקלמי(")ויש(ומותרעליואוהלשםאיןביותרקשהאינואםאבלאוהלשם

אחרוןקונטרס
דלא,"מותריזיתשמאכתבומיימוניותיתוהגהות)התרומהיתבנפרנושמוקלמי(ב')

שכתבמהלפיאבל.המנהגליישבכדיבפשיטותכןכתביתןא"והמנ.להתירלהופניקא
יתןם"הרמבלשוןתחלהלהביאנתחכםיהא"המנוהנה.לזהצריךאיןהמנהגוליישבזייי"הט

לאמרמאיכןראם,בשיפועכלללהתיראפשראיהכידבלאומשום,ביותרקשההואשהכובע

,ח"מסיףשטי"םלקמןגםוראה.ז"מקכו"טתקלו םז"מ,מקניאא"מהק6

.ח"מקמיףשטי" ,א"סשםלקמןראהתקלת

שם'בתוםהיבא,שםח"הרלפירוש,שם'גמתקלט יבעהאה"ר
כ"פש"רא,האה"דא,קנן.ריב' ם

.מ"מושריעסיר,ת"רבשםג" .,'םתמלא"םלקמןגםראהתקם
.ץ'מקכו"טגםוראה,א"הלב"פכם"רמבראהוצקמא ,ושםשםיריתה"רתקמב

.שם'גמתקמג .שםו"מתקמר

.שםם"רמבתקמה

,שם."רשתקנו גמתקהו

.שםישועמור,שם' .שם.ע"ישוטור.ד"מכ"כש"רא,שם'תוםתקעת

,שםע"ושוטור.שםש"ראתקנט םתקל

.(א,כה)מהת"לג"ממ.רנד'"מוםהתרימה' ,מ"מלמיףע"ישוטור

,ח"מלעילגםראהתקלא כ"הפיטמיטונייתהנהית.תכררנהמרדכיראהתקלש

.מקלייבד"תאגוראה.ג"ושח"ממהדלעיל,זאות .המצותמפרבשםסירתקלג

.שםע"שי
,מיאנאה"דשם'"רש.ב,קלחבריתאתקלי .ג"םכ"פש"ורא(ב,נו)שםף"רתקלה

אחריןלקינטרםם.ציינ

.סקניאדמו.(תיליןפוק)רם,סיומג פכרמך

,ז"סקכרמז,תאותם" נ"ושאק"סרמס,סילעילגם1"עדרמתנמי:התרומה'ובס,מיימוניותמהגהותה"ברמה

,א"הלמ"פכרמט,מותרין



שעגשאשבתהלכות

שהואאףומותרעליואוהלשםאיןבשיפועאלאבשוהעומראינושאם,עירתית

מגביהואםאףאז.מאיליולסמהממשנכפףשיהאזהבכל)להחמירומזבביותרקשה
.(כלוםבכךאיןבירובשוהומעמידו

לכמותרקמחכויןאינואםאבלדברמאיזהלהגןעליולהאהילבוכשמחכויןזהוכל
לושאיןאוהלשכללפיתן"כלומתבכךאיןסביבואוהלנעשהשממילאפ"אעראשו
כמו"ת"אוהלתלעשייתבומתכויןכןאםאלאבעשייתואיסוראיןתחתיודפנות

:תן"ות"שמ'בסישיתבאר

(ל"נרימי)שקוריןמקומותנקצתהנהוגלנרשלגדולכונעללנותימותרלפיכך!כ(ם
שאינוכיוןבשוהועומרביותרמתקשהכןירישעלקשהניירבתוכוישאםאף
הואאםאףעניןבכללהקלשנהגוובמקומות)"ראשותלכסותאלאלאוהלמתכוין

אחרוןקונמרם

לשרואין,בשיפועאלאבשוהעומדשאינומשוםליהתיפוקנכפףשהואדמענומיטרקללא

,בשיפועשרימיהדךאםדאףלאשמועינןבהדיאדכילמימרליההויכןראם,לאמרנמידהכי אלא

לעמודשיוכל7צתשקשהבשוהשעומדאףשרימיהדךדכשלאזהלפילומרצריךודאי
")שי"ורא)התוכימלשוןאבל.ם"הרמבשכתבכמוגגכמוביותר7שהאינואבל,בשוה
מיהדמיקריכגלימאנכפףשאינודבלמבואר

-

ן"גריב"גראשלבטליתשאכרו"הטדעתוכן.
שארומלשון])יו"שט'בכימלשונומשמעוכן.ביותר7שהשאינופ"אעבשוהשעומדמחמת

השיפועהיתרהזכירולאהילכך,ש"ורא'תוככמשמעותאלאם"כרמבל"7יידלאאחרונים
.מיינניותוהגהותהתרומהכפרשכתבו

עייןשלנוהמטותג"שעכדיניםגביי)ין"הרשכתבממההיתרעודנ)ישכתבו"שט'בכיועיין
ליהדהוי,מתחלההעשוילגגמחיצותבעשייתכללאיכורראיןהתםדשאני,אינווזה.שם

ן"הרשכתבומה.")גי"בכשםכמבוארלארץשמגיעותבמחיצותאפילודשרילמטהמלמעלה
,שםבכילהכמוהיוצאעלגםאוהלשםהיהאהלנקראזההיהשאםהיינו,'כודבפריכהכיון

מבעודכרעליההיהולאטפחים'גלחבלחבלביןכשישולאפוקינ7טדמלתא7ושטאנמיאי הרשםשכתביום
דילגי)ימשנהבמגידשהריותדע.שלנובמטהאףדאכור"ימיניהלעילן" אלותיבות

שמעינןאיפכאהאהלבגגאבל.ז"הטשכתבכמוההיתרטעםעיקרשאינןמכלל")י להרא

כולונעשהאהלקריידכשמ7צתוייןא"תרל'כיבכוףל"7ייוהכירכיכה7"פכוףש" אמרינןלאהאפניםכלעלמקוםמכל,אהלתכולושיעשהלומראיןשכאןואף.אהל

כדמוכחגוונאהכהאיאףהכיאמרינןלאהתםדהא,אהלכולויהיהלאאהלאינומדמ7צתו
:ק"ודו]יןשםש"ובמ"יןא"במנשםעייןג"תרל'כיכוףבטור

.א'"פר.פביצהש.מהראשםא.מתקמץהנהות.(ן'ל.תפיק)רנר"פהתרומהפפרתקמו מעףונקמט.מקניאא"מ.תאותשםמימוניות

,א' ,מקבץז"מתקו,שםא"ימז"מתקמו

אחרוןלקנטרםם.נ.צי
.'סי.שט"סכדלקמן..מטה.דעהונר.האדעהב,7יישבתוב סכ,פונא

,הילב,פכוגז.נ" בית'ת.פ"הרספרנ7יןבמהדירתשםשברעןיגח'י7,סונב

.[ר"ביצ.אל.שםהטתרנג דאמר.ה"ד(ב,.נ)שםרנך

אבל'.,ס7תרלו"סבמצאוםראה..'סירנטן'נ'סד'דניתאעם:נן' מפ

.חולא'סיסיוםחסוכשיעיומטהג"עסייניןיכפויסתכיןטפחויא~ ..ראששעלהילקאףיכשהילקכאןכ"כמו)בהלןליתאהלמשיםליבא (אהל.אינ.ראששעל

'י,ס7רפא. בסרכב.ט"סשםלקמן.רנה

.(.נ'לידהגיעלאר,בשיעזהסימן)תרלו"



שאשבתהלכותשעד

מתיריןשיששיסמכומהעללהםישכי")"בידמתלמחותאיןלאוהלמחכוין

ררךונעשההואילאוהלעשייתמשוםכאןגזרושלאשמוברים])"עניןתבכללגמרי
:לבישה

ולצאתראשושעלקמןכובעגביעלללבושאמוראבלבביתהכובעללבושה,יכלנ
יפריחנושמאלחוששישלפיז)"מראשותלהלןמפחמתפשםשאינופ"אענ)"בות

""בראשותמהודקהואכןאםאלא")"אמותת'דבידוויביאנווישכחראשומעלהרוח
שהואאוי)"מראשותלהפריחויכולהרוחואיןלתוכונכנסשראשועמוקשהואאו

גניררךשאיןונמקומלתן)"לכלומתלהתשאיןשנוה")"גרלנלתתחתנרצועהקשור
עניןבכלבולצאתמותרהגדולה,כובעבליבלבדקמןבכובעברחובלילךאדם

ברחובבולילךשדרךכובעעליוישאםאבלן"בלעדותאמות'דילךלאשבודאי
לוצריךשהואפיעלאףקמןביןגדולביןאחרכובעשוםעליוללבושאמורלפעמים
מעלהרוחיפילנושמאבולחוששאיןבעניןהואכןאםאלאבזהוכיוצאהקורמחמת

:]ן"שנתנארתכמו"ראשותה

שאינןמקוםבכלאו"ן"בשדהתאוי""רת"ברהנ""בשבתתתפיליןשמצאמיש
אםיעשהכיצד"ן"יוןת,בלידילבאויכוליןבהמתחיוכיוצא,ת"תמכלביםמשתמרים

שילבישןדהיינו"וגתה,זג,לעיריכנימןל"ללבשןתשיכולן""קשורותתרצועותבהםיש
לנ"בעירתוחולצןונכנס]ראשותהעלראשושלרועו,עלידשלתפיליןבחולכדרכן

עדאחרוג,ולובשויוצאוחוזר(לי"ראשוןתהמשתמרמקוםשהואהחיצונהבחצר)
'נללטושיכולואינל"ל"כולןתשיבנימ

~
נגלנדהיעשרשלאפיעלאףכאהודלגנת

בלשייךלאשמנהשלאהמצוהעלוכשמוסיףכללתפיליןמן,אינושבתשהריתוסיף
אינוהשניוג,כ"אוגזת,'בלעולםלובשאיןשבחולכיוןמקוםמכל,כללתםתומיף
התפיליןבזיוןמשוםחכמיםהתירוולאהואכמשויאלאלבישהדרךנקרא

ש"ומה"דה"ב,לד"םשבת'הלם'מנהגמהרכלתקנא .מקניאסוףא"בסהיבאו,ת"ילר

ז"יטבסירהובא.אלאה"דשםלגירסתי."רשתקנב ,1"מקכריש

,כיבעה"מור'"במכישימעות,ז"מקכמלו"טתקנג "רשלשיכות

.אלאה"דב,קלח' .ב"סקנא"מ,א"ממלבושתקנד

ו"ט.א"ממע"ישוטור.שם'"רשלפירוששם'גמתקנה .שם

מתא'וכאיקשם.ד.אדרבה.ברששתדרבמרא'מתקנו דנמ

וראה.שמ.ע"ושוסיר.שמרשיילכריששם' ,ג"ממל.לעגם

'הלזרועאיר.בשיםתאותב"פכית~מימיהנהיתתקנו משבת

,שםע"שו,'ות"עח" ה"רשם'תים.אלאה"דב,קבלתמןי"רשתקנח

,שםע"שי,הא .שםע"שותסנט

א"מ.ב'.םהמפרשבתחילתבדניםן.בנשמשאתתקהי ,בסקרי

.שםמין'בנכנשאתתקפיא לואלגםוראהתקסם

.א".םמי ע"ושיטור.א"מוע,צהן.דעדכי"רפמשנהתקסג

לעילנתבארבראשון'ל'ותפבררךלוחשכהואם.כ"ממ סי

,מכץרמי' ,ג"הכפיסם"רמבתקפיד

.המפאה"דשם'"ר2תקפה ,א,סובעה'דגממאוקימתאמבנימןה"רשם'תימתקמו

הםשםהמצויםהננביטשריבמקוםזהאםכשתעכז םלקמןראה)ם.ט

.(ט"מישה" ,שםע"ישוטורתקמח

.שםע"ושימור,אצוירובין'עתקריס ,שםע"ושוטורתקע

ע"ישוסיר.א,צהדלעילבמשנהג"דרכתיקתקפיא .שם

.שםם"רמב,זוגזוגה"דשם."רשתקשב בעה,מכתמןה"דא,נבי"יןראהתקעג

א"סוע,מי ,מן.מבנה"רשםן.ריב'ע,ראהאבל,מפנימןה"ד

.שםם"רמב לעוראה,ג"ושב"מנלקמןראהתתעד

'סי,ד"םל'סיל' .מכיורמי

,שממסייעטיר.עגעג.ה"דא,צהעיריניןי"ךטונקעה תיםתקעו
היבאמכניסןה"רא"מי"פלתמןמ"י'' מ,א"מכס'סיל'לעוראה.מקפדא"בס

לא"



שעהשאשבתהלכות

שלאאיסורוואיןלי"כמשויתנראהואינובחוללבישהכדרךשהואאחדעגאלא
:"ל"למעלהתשנתבארכמובידויביאנושמאגוירהמשוםאלאבויוןבמקום

כיוןלבישהדרך11ג11גכולןלהכמסהיוםיספיקשלאנעמןהרנהדגותהיויאםנכ
עדלשמרןכאןישבאלאביוםכלליכניסןלאמשתחשךגםלהכניסשיצמרך

.לן"בידיותכולןיכניסואושתחשך
עדותשמרןתשבאחד1וגהןאפלו]"תפיליןתשמצאהאשהאבלבאיש1הוכל

אינןבחולתפיליןמניחותהנשיםשאיןשכיוןמלבושדרךלעירתכניסןולאהלילה
."],"גמורמשויאלאלהןמלנגש
בידיוכולןימילנ]"לילהתשודדי]]"ליממימתמפנישתחשךעדכאןלישבמתייראואם
לחצרשמגיעעד"]"ות"רס'בסישנתבארכדרךז]"אמותת'מדפחותפחותויוליכןמיד

שאצלולהבירווהבירו"]"אמותת'ד.בתךשאצלון]"לחבירותכולןנותןאו,]"החיצונהת

וכשיגיע'"הראשוןתהמשתמרמקוםשהואעירשלן]"החיצונהתלחצרשיגיעועד
שהואבשעהמידוימלןוחבירו"'"בחצרתהעומדלחבירואותןיושימההואהחצרלפני

;'""היחירברשותהנחהעושהוחבירוהרביםמרשותעקירהעושההואשנמצא]],הולךת
לחצריורקםלאאבלכולןלתכניםביוםשהותישאםלבישהררך11ג11גאותןיכניסואו

:"'"בת"רפ'סיד"ביש"כמהתפיליןבויוןמפניי'"ות"רס'בסישנתבארכמוידכלאחר

לישבאפילו,ן"סכנהתבושישהתפיליןלהניחשלאשגורוהגוירהבימיהואיאםננ
מכסןתפיליןמניחשהואשיאמרו"'"בידיותלהביאןשכןוכלי'"לשמרןתעליהן
:מעמתישהםביןהרבהשהםביןלותכןוהולךבמקומן

במקומומכמהוללומדושלאשגורוהגוירהבימיבשדהתורהמפרמצאאםיכןנד
לביתויביאנוואושתחשךעדולשמרולישבצריךהגוירהומןאינוואםלווהולך

בהספריתעמףהלילהעדכאןיהיהאםהספרשמתקלקליורדיםהגשמיםהיוואם
מלבושדרךשאינושאף"מידתילביתוומביאובבגדיועליוומכסהוחוורמלבושכעין

:תינהתורהכבודמפנילוהתירו]גמורתי

א"נמהיבא,ר"מלאה"דב,צושםא"מהרשתקש .מזזןב'תורה'דברקונץיראה,שם

,מ".םשח"מלקמןיראה.ג"מתקעת .כ"ממונייעסיר.א"מוע,צהעירוביןמשנהתקעט

.א,מב'רגמא.ממוגד"מקנא"מתקפ תיםראהתקפא

.ממיהל'לעיראה.יכלה"דשם' וצמ"מוראה

.כים' .שםע"ישומור.א"מתצגשריביןוצקתם
בשידריאגל.נן.גרםהכיה"דב,צו."רשראהתקפג 'סיל.לעראה-ים.

שלם.כלענין)ג"'םרמי .(תעית

שנב"מלקמןוראה.שםע"ישומור,שםבריתאתקפד ,א"ססיף

_א'מעיףתקפה

.ט"מקא"קורמו'סיל'לעראהתקפי רובמישנהשמעוןכוטתקפו

"
.ב"רע,צהעיריביןל ישומור

,שםע" "רשוצקפת

.ד"הכפרטהמבים.נותנןה"דשם' .שםע"ישומור,שםשמעוןרםתיפט

רמו'.םלעילגםוראה,לחצרה"דשם."רשתקצ .א"מכ

.ה"סשמס"םלקמןראהתקצא ,מ"מקד"תהלראהתקצב

.א"סשמז"םלקמןראהתקצג נעתקצר

_יבף' םתקצה
שםע"שייראה,ליריניהגיעלאר"בשועזה" .ה"ח

שם'בגמיכדאיקמוה,ב"רע,צהעיייןבמשנהתיצו סיר.הכיה"דשםי"ברשאחרכלשון,א"רע,צו

,כ"ממע"ושו "רשגםוראה,ג"הכמ"פים"רמבוציען

.שם' .שם."דשתקצת

.שםע"ושומור_שםמשנהתקעט "רשתר

.שם' .י"הה"פרעווביןמהומפתא,ה"רנט"'פם"רמבוצבא

,ג"ממע"שו םל.לעראהתרב

,א"יממז"' ,ג"סמלבושחרג



שאשבתהלכותשעו

'בסייתבארהרביםרשותדרךיוציאםהאיךהדליקהמפניכליולהצילבא"בה
:תזר"של

,להתלבןתישדרכןסמהבהןכיוצאכלוכןהפשהןאוראל"הצמרתיאתהמלנן13
והפשתים"הצמרתימלבניםהיובמשכןשכןמלאכותתיימאבותוהואחייב
אתוהמוחסתיןוחייבמלבןתולדתהואהריבגדיםוהמככםהמשכןלמלאכותהעשויים

הרישבוהמיםשיוציאעדהבגד
~

.'מלבןתימשוםוחייבבגדיםכמכבםה
במיםבגדיוישרושמאבמיםוליפוללהחליקשיכולבמקוםבשבתלילךאמורלפיכך
נגדיושנשרימייצן]'י"נמיםנגדייינשריינפלהלךיאם"'י"יימחימיישכח

כל)בהןלהלךיכולאלאמידלפושמןצריךאינועליהםשירדוי'הרבהתיבגשמימתיינ
מןינערםלאאבל(בהם)בהלוכווימחממתיןןישכחשמאחוששיןואין(,היומתין

."'בתי"ש'בסישיתבארכמוי'המימתי
שמוחיםאותםשהרואההעיןמראיתמפניבשבתלנגבםישמחםלאמעליווכשפושמן

שכל]אמורתירואהשםשאיןבחדרלשמחםואפילון'בשבתתישכבסןיאמרלנגב
"]תורהתישלאיסורשעשהיחשדוהושלאהעיןמראיתמפניחכמיםשאמרודבר
אחדשיבאאחתפעםיארעשמאלחוששישמפני]]חדרימתיבחדריאפילואמור

בגשתםלחלקרצולאלפיכךתורהדבריעלשעברנ]ויחשדהותיויראהולשםפתאום
:ז]לכךתילחוששאיןבעניןהואאםאףעניןבכלואמרו

למלקןחייבאינושבתמערבשמוחיםהיואםאבלבשבתלשמחםאלאאמרולא.מ
נשרולאאפילועניןבכלאמרובשבתלשמוחאבל,]העיןתימראיתמפניבשבת

המןאלאבמים
יעהתי~

[,:

ממוךלנגבואמורן]מועמתתישרתהאלאשםאיןאפילובמיםהשרויבגדנח
כאןשאיןבותיקלבושכשהואשםמנגבואלאשםשומחושאינופ"אעח]לאשתי

הואאםשםמתבשליםהבלועיםשהמיםבישולתיןמשוםאמוראעפשהעיןמראית

.ינעיףתרד .י"הט"פם"רמב,א,עגמשנהתוה

.שםם"רמבתרו _שםם"רמב.שםמשנהתרז

.החחה"רשם'"רשתרח .שםרבביםמרט

'פיתוספתא.ו"הטב"פכגםוראה,שםם"רמבוצרי גםוראה.שב'"מוםא"מ.שב'"מים'"ב,ג"מ

,א"מכריששכ"מלקמן רבינוובריא

וראה.מכחוא'רנו.ר,שד"עב"נריהמ' .נ"ישה"סחריג"מלקמן

ה"רשם'יתום'"רשלפירושב,קמישםמשנהתריב מ

.ה"ממע"ושיתיר,' א,טובעהשיטחןה"רא"רע,מה'"רשרוש'כפתריג

,שיטחןה"ד מלקמןה"וכ.ה"מקמא"מראהתריר

ב"משב" .(בממגר)

רמו"סל'לעראה.שםע",ודזטהמורמשמעותונרשי ,ט"מקא"קי

.שםונייעטור,כ"חב"נם"רמבתרמז כלתריו

,א"סשב"םא"רמ,(ג,כי)לא"מבי

.בנעיףתריה ,שםם"רמבחריט

,שםע"שי א,מה'בתום'"ורשםם"והרמב(א,מב)הריףתרנ

'ורבאלעזר'כרבכלה"דא,נז"ועאכרה"ר מיע,קמושבתבבריתאשמעין

,שםע"ושוטור,ב" ץ'ט.מ"מב"פכש"רא,א"נוע,םכתיבות'תוסתרנא

,ד".םשהנ'םלקמןגםיראה,מקמוא"מ,ח"מלכ ידףב"מיע,מדרבאמריהודהרבתרנו
.ב"מוע,קמי .שםושיחסיר,שםם"רמב

א,מאהילין.אמרה"רא,מהשבת'תיםראהתרנג ד

.ובשיקה" ,ה"ממלבושראהתרצד

.ממיהע"שו.צא"מחץא"הרשבתשובתתרתה ,הטץז"ששמפתאתו13

.ץ'ממע"שי .ז"מקנא"מתרנו

.ו"ממע"שו.תלדרכהן.תולפ"מ.מרדכתרתח ה.אל,מפראגמהרךבשםג"נקלט"יומלנושיתרנט
,נ"סקלומא,

פיוכהלכהשבתוראה.שםא"מ,שםמרדכיראהתרל ,בגהערה



שעזשאשבתהלכות

אםאבלבומולדתשהידעדכךכלשםלהתחמםיכולשהבגדעדכךכללאשסמוך
:שוטחושאינוכל"שפתיןלנגבומותרכךכלסמוךאינו

ישכחשמא)מעליותיישפשטולאחר]לטלטללתייאסירבמיסהשרוינגד3מ
היהלאבחולואף"מימיותייעלמקפידשאינובגדהואכןאםאלאויסחטנותייי

.לסוחטהעליהלהקפידדרךשאין,מועטתתיןשריהאלאבושאיןאוסוחטו
"לטלטלותיימותרמלבנימתייישאינםמשקיןבשאראואדוםביין.אבשכרנשרוואם
שיתבארכמועליולסננםכגוןבהםלהשרותומותרלכתחלהואףהרבהשנשרופ"אע
:"י"(')מ"יש"ין"ט"שי'בסי

טבריאבחמיגופוכלאפילואושבתמערבשהוחמובחמיןורגליוידיופניוהרוחץ[מ
שמקפידפ"אע]בהןתיתוכיוצאבסדיןאובמטפחתלהסתפגלוהתירו"בצונןתיתאו

)בשבתתיתוימחטםישכחשמאחששולאבחולבהםלמוחטםמימיהםעל

~

שוהוי
אףלהסתפגאוסרואתהאםמסתפגיןהרוחציןשכלשכיוןעליולגזוראפשרשאידבר
מפנילרחוץשלאגזרואחתשפעםאפשרתיתישאידברוזהוברחיצהאוסרואתה

שאיןראו,כתית"ואח"הוחמותיתשבתמערבואמרובשבתחמיןמחמיןשהיוהבלנים
.תינןוהתירווחזרועומדהדבר
עירובתיתןשםישאם"לביתותיתהמרחץמביתבידוהמטפחתלהביאכןגםלוומותר
הרילהביאולוונאסורלכךנחוששאם)בהליכתוויסחטנוישכחשמאחוששיןואין
לוואסור()המרחץתיבביתולהניחולהפקירולואפשרשאילהסתפגאומריםאנו

.בידיםלסחוט")הסחיטהתיעלחשודיםשהבלניםמפנילהבלןלמוסרו
מלהסתפגלמונעואפשרב"ואבשבתרחיצהבלאלעמודשאפשרהזהבזמןעכשיוואף
מקוםומכל))חכמימתיבמניןמעולםנאסרשלאמאחר])בדברתיאיסוראיןכ"אעפ
:י)בחולתיאףלסוחטומימיועלמקפידשאינובדברלהסתפגטוב

שמוציאבמהאיסורבזהואין")בנחרתיידיוולרחוץהנהרשפתעללעמודמותר14[מ
הואהנהרושפתכרמליתהואשהנהרלפישפתואלהנהרמןידיושעלהמים

לנגבשיזהררק"אמותתי'מדבפחותלכרמליתמכרמליתלהוציאומותרכרמליתכ"ג

,ח"מקנא"נמהיבא.והאמידיה(ב,מב)ן"רתרמך מלקמןגםראהתרמה

.א"סשכו" גזרוכ"יאח:ה.שהגנחאותהשלחןקונטרס.ראהתרמו

האורבחמין'ריחצשהיוא.טבר.הםעלגם בהמיאמרו

.'כיכ"סהרחצנוא'מבר' קפראברמשיםל"ב'רמשוםמייבןשמעון'רתרמז

.א,משם ,שםע"ישוטור.ב,קמושםא"דרהבבממראתרמת

.לי.אפה"דא,קנהי"רשתרמס .ה"מקמד"תהלוראה,ה"מקנא"הממשמעיתוצרג

,שםע"ושיסיר.שם"נמיתתליא ,ח"מקנא"מתרגב

.ב"מתמה"מלקמןראהולרנג וגרנד

.שםא'~ .ג,ציב"ניז".הרוחם'רביני.לר"מץ"תשבתרנה

,סמקע"שי .ט"סקנא"מ,שםתשביץראהתרנו

.א"מכרננ'.םלעילוראה,שםא"מוצרלא )ם.בדאראיםבשםתסברבהמרדכיוצרית

.(א,קלי .ממוא"רמ

.מניול'כדלע,עליוכשקכ"משאתרת תרלד

_שםא"ורמומדרכיראים' תרלת
שב"םלקמןוכיה.שםא"ירמ.ימררכם'רא' .א"מכשב"מ.ג".ממ.ש"מ,א"מכ

.שםלקמן.ט"משא"מא"רמראה~תרל מכדלקמןתרלז

.ג"ושג".משיט" .ג"מקלזיטאאליהראהתרלח

,יגף.מעתחלט _כאמעיףתרס

.נ"ועא"משכי"מלקמןראהתחטא רתרמב

ע"ישטיר.נ,מ"ריסנן'ר"אאנאברחיא' מלקמןגםוראה.ח"ממ

,ג"יכפוףשב" א"קושב"מלקמן)ם'מ'בו'רעלייש.אם.אפילותרמג

,(במופגרא"מק



שב-שאשבתהלכותשעת

לנגבצריךבנהרהרוחץוכןי~אמותתי'דשילךקודםמהנהרשהוציאםמידיפהידיו
."~בכרמליתתיאמות'דוימלמלנומיםעליוישארושלאמהנהרכשעולהיפהגופו
תתןה~עלחכמיםהקפידולאלנושוועלעליומ1הףממר.הרגיםנרשותההולךאגל

ופתאוםהרביםברשותהולךאדםשלפעמיםעליולעמודאפשרשאידברשהואלפי
שאיןהגשםבשעתמביתולצאתאף)עניןבכללוהתירולכןעליותייהגשםירד

:(לחצאיןדברלאמור

נראהשיהא"מנופץתיןצמראומרוקפשתןראשיהםעלשמניחיןהקרחהבעלי:ב:ס
הרנימלרשיהביילצאהנשנהבראשיהןלרמחימיהרימ]"י"נראשיהמכשער
מלמולמשוםאיסורבושאיןבעניןיוםמבעודשהוכנוובלבדתירהואשלהםשתכשימ

:"חתין"ש'בסישיתבארד"ועי"מוקצהתי

בוולצאתבזרועואו,בראשותהמכהלושישלמיבצוארומצנפתלתלותמותרג:ס
ולצאתמכהבושישהאצבעעלאוהידעלממרמומיןלכרוךוכןהרביםלרשות

שנתבארכמו"ממשתיןהמכהעלכרוכיםאםשכןוכלהרבימתיןןלרשותבהם

:(המעםש"ע)ן"למעלהתי

:מעיפיםה"בובובסבתהבגדיםוקיפולניקוידינישב
הואהמלמןשניעורהמפניחיב]שעליההמלמן"שחורהחדשהמליתמנער"א

אבל"ניעורבלאללבשהשלאעליהישמקפידוהואכיבומיכמולהומועילמיפה
ה~יפויאיןמללבשהנמנעהיהלאמנערההיהלאאםשאףעליהמקפידאינואם

אדומהאולבנההיאאםאבלשילבשנהקורםלנערהלוומותר,ככיבוסאצלוחשוב
מותרולכןכיבומןכמולהיפההניעוראיןחדשהשאינהאוצבעוניםמינישאראו

כלחדשהנקראתאימתיועד"ניעורבלאללבשהשלאעליהמקפידאםאףלנערה

~
:ןבחידושההיאעדייןאלאכךכלבהנשתמשושלאמן

לנןבץבגדשיםעל("'הרבה)'גשמיםירדיאםאבלבמלאמוריםדבריםבמהבג

.שםע"שי.שםרוחם'ירבעוץ"תשבתרגז נושיניעסירתרנה

,קמאהודה''דרמרא'ממז"םשכו" .ו"םשםלקמןגםוראה,א

.שםע"ושיטור,ג'"םכ"כראשתסס מקשםו"טתר9

.ב" שםבתיםהובא,שםח"ררה2.לפא,נבריתאתוסא

ע"ושיהייפיטם"הרמבפ"וכ,ן.בפקורה"ד .נ"ת

.מ"מקא"מ.שםמ"מ,שםח"רהמסב

.גאיתשםמימונייהגהותג"תרי ה"דשםתומיראהתפסד

.א"מקםא"מ.בל" םלעילגםוראה,מנץתרסה

.ח"'
.בדי:הגיהמשלהן'בקינ-ולפי .א"מנע"שו.ד"הראבבשם(ג,כס)לא"םביכלתרסו

,ב"מקםא"מת,וצרס מעףתרסס

.ך'

שבסימן .א"מע"ישוטור,אקמץשםהונארבא

מהת"לג"ממ.ח"רפירושבשםהמנערה"דשם'תוםב ם)ת"רבישים(ג,יד)

ראש,(ג"ר"םם.הדישההרר' ,שםע"ושוטור,'"םנ"פכ

בום'שהבמניושא'.םל'לעוראה,שםע"ושיטורג ,מלבןחילדתהוא

,שםע"ושיתיר,שםגמראד דקפוהואה"דשם'"יןה

,שם,ע"ישוטור.ד' ,והיאש"ומה"די"בו

.א"מ.לגוש.וריקאשכתבשהה"די"בראהז הגממשמעיתח

השלחן'בריראה,שםע"ורה2לוהטור' ,גק"מקטו'סי

.היד."פודממםממשמעית,יהיאש"ימה"רי"בט שאש"ימה"דח"ב

,אק"סא"מ.גק"סצבינחלת,ן' .א"מא"רמ.(ג,כי)לא"םכלביי

-שם'הס'דבררדש'שצ,ת"רבשיםשםג"ממראהיא בגשמ

מיעטתשריה'רנ,ט"מנשא'מלעלוראה,מ' שםל'לעגםוראה,נ"יש.למוחטהעליהלהקפיר-רקן'א

שא"מלרירתהלהיראה,"הרבהם'גשמ"דכתבמניו .מגאית


