
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



שעםשבשבתהלכות

אסורמיםבוונבלעוהואילבמיםנפלאם)'שכןוכל]'צבעוניןמיניושארשחורבין
שהבגדוהואמיםממנונסחמיןאותוכשמנעריןממיםבלועבגדכלשדרךמפנילנערו
אםאבלבמיםשמתקצרמפנימידלנערוביותרעליומקפידהואהמתםשמןייחדש
לכךמחכויןאינוהריהמיםממנויסחומאםשאף),לנערוןמותרעליומקפידאינו
ולארישיהכפסיקהואאוילנערועליומקפידכשהואאבלי"מותרמתכויןשאינוודבר
בגדהואאםאףן'שאוסרמיויש("'בניעורוממנוהמיםשיסחמולודאישקרובימותן

:לדבריולחושומזבעליומקפידשאינוישן

אס.שעליהאנקאוהעפרמן"]ושהזרהדשנגדלנערשאסיר]שאומרמיישג
וניעורומראיתומקלקלשהאבקככיבוסשהואמשוםניעורבלאללבשושלאמקפיד

)]לדבריולחושוסיב]]כיבוסהואממנו

ואיןוהעפרהאבקכמובבגדדבוקההנוצהשאין)]הבגדמןהנוצותלהסירמותראבל
,]מוקצהמלמולמשוםהנוצותבהסרתאיסורואין),]לכיבוסכללדומההסרתה

~
י

י]להןלהחזירןראיייתהן'יהרהנגדעלמהןינפלינכסתאינכרהייכברהסתםשמן
עדוכסתלכרראויותשאינןשלימותנוצותאבלכללמוקצותאינןולכךעליהןולשכב
למלמלןאסורעליהןלשכבראויםואינםקשיםשהםח]שלהןמקניםאותןשימרומ
העשויהמכבדתיריעללהמירםמותרואם(מ"יולעניןן]מ"תצ'בסיש"כמבשבת

מותרכסותועלתבשילאופשתןרע~לוישבאםוכןשלמן'בסייתבארמקסמים
:"1לקלפו

מאשתשהיאהינ]חן"רע'נמישנתמסרד"עילתפירלחזירמנתעלהקירעך

וכדיועגולקמןנקבבהומנקבתולעתהבהשנפליריעהבמשכןשכן)מלאכותי
קמטיםעשויההתפירהתהאשלאהנקבאתולסמהלמעלהלקרועצריךלתופרו
.,1מופריםמדבריאסוראבלפמורולתפורלחזורמנתעלשלאוהקורע"1קסמים
ואםיייקרעושלאכדיומתמהמהבצנעהמפרישןבקוציםבגדיושנסתבכומילפיכך

.בק"מזיטאאליה.שםא"ורמביהכלמשנדליתיב בונבלעשאזיג

.מניושםל'לעוראה.מיםיתר' שלאהיידחרש,וק"סקבה"מהשילחן'ברראהיד

י-שכבסו

"
.דיבה.בהשנשתמשאף כלטד

,בק"מא"המלפירוש,שםא"ורמבי .נ"יששלז"םכדלקמןטז

,ג"ושא"מש4"םכדלקמן,שחיביז מראהיח

נשרו'לש]המנערה"ד",קנהשםא"תרשב" ,יהואש"ימה"ד."ב,שםמ"נמהיבא.(המלמן

בעילתהיבא.המלבןמלאכתמזכרוןהזכרינותמפריט מרנהיאליהא"מ,גק"משבת

.בק" מהת"לג"ממ.שםי"בריש'לפא"רע,קפההונארבנ

.(הונארבאמר.ה"רשם)הנגאלנו.רבבשם(ג,ד') הלזריעאיר

'שבל.דנד"מהתרימהמפד.פא'סישנת' םהלקט

.א"מא"רמקב" ,גק"מא"מ,דק"סשנתעולת.שם'עמ3א

.נ'הה"דשםי"רשראה3ב .המעמןרישח"ב.שםא"רמ,שםזרועאור3ג

.שםא"ורמזריעאיר3ד

.א"מלבהוגה מלקמןהמבואר,מפומחמתנו

,ח"משח" קמי'סיהשלחן'ברוראה,ד".משמ"מלקמןראהנו
.בק"סקמו"מ.'ק"ס ,נ"ישץ'מטשיר,םלקמןראהנח

,זמעיףנט מעל

.גף' א"מ,(בכג]ד"ופכ(ב,וכאג"פכגדולותהלכותלא

,א'ק"משםהשלחן.בריראה.הק"מ ,בף.מעלב

,הכידב"יפכ'"ה'"פם"רמב.א,עג.משנהלג וררבהלד

.ב"מע,עדוירא' ,ררנאה"דא"רע,עה'"רשלה

בכסףהיבא,יהודהר"אה"דב,גמכיתא"ריבנבלד פימשנה

שץ"מא"מ,ן'ר'מתה"דשץ"ם'"ב.'"ה' שמ"מלקמןוראה.רז"משץ'שלקטןימה,יק"מ

קמו"מהשלחן'בר,(כקלקלמשום)ג"מתקחי.ם.ז"'ם .כרק"ס

.דק"מא"מ,הכידב"פכם"רמם.ב"הץ'פ'רושלמ'לז



שבשבתהלכותשפ

שהתמהמהשכיוןרישיהפסיקכאןואיןלכךנתכויןשלאכיוןכלוםבכךאיןנקרעו
.יקרעושלאאפשרהיה

'בסישיתבארכמו"תקרעישמאחוששיןאין.נמיליתהאטתאתלפצועומותר
:חין"תק

כדישנגמרתאחרהכליעלבפמישלהכותמתכתכליהעושיםהאומניםירךה
בהכאהעקמימותולהשוות

~
אבוהואהכלימלאכתגמרהיאדוהכאה"ות

הכליעשיתגמרשהואדברשוםהעושהוכל]המשכןתבכלישהיתה~מלאכהת גמר'הר.נ.תיק.
~

כגוןנמשכתישהיהבפטישמכהת.תלדהוא.למלאכהנחשבה
מקצתעשההריהצורהמקצתאלאציירלאאפילו"תלציירוהעומדבכליצורההצר
עכשיומקוםמכל"מלאכהחשובאינועצמומצדשהציורשאף,וחייבתהכליגמר

לכליתיקוןאינההעושהכלוכן%למלאכהנחשבהואהריידועלוניתקןנגמרשהכלי
שחייבמתחילתוכליהעושהלזמרצריךואיןוחייבתןלמלאכהנחשבה~תיקוןהרי

"]ד"שי'נמישיהנאר.כס]נזנהמשנם.נשאיןנעמןהואאםאףבפמישמכהמשום
:]ב"שב'שי

בהםהנשאריםצמרשבכליהיבלתאלוכגוןהבגדיםגבישעליבלתהלוקסלפיכךן

אותםהגומלי)במתכויןשלאבבגדשנארגודקיןוקסמיםקשיןוכן])האריגהמן
ממירםשהואדהיינו]עליהםמקפידהואאםבפמישמכהמשוםחייבהאריגהלאחר
שיפוי"הבגדליפותכדיבכוונה

~
שמקפידלפיותיקונוהבגדעשייתגמרחשובהואה

אגלפטורנעלמאמהעמקדרךאלאממירם.אינ.עליהםמקפיד.נ.אאםאבלעליהם
:"מופריםמדבריאמור

הבגדעליונותאתבחומיןמחבריםתפירתםשבתחילתדהיינוהחיימיםשעושיםשללז
להסתפקישהבגדמןאלוחומיןמוציאתפירתםגמרואחרתחתיושתופריםמהעם
מדבריאמורואם")עליהםמקפידאםבפמישמכהמשוםחייבבשבתהמוציאםאם

:להחמירוישן)עליהםמקפידאינואםמופרים

עליומהודריםויהיומקסמיהםשיתפשמוכדיןלבישתםקודםהבגדיםלקפלמותרח

,א"מע,לדמצהבריתאלח לעיראה.רשעםש"עגמעיףלט
א"קורעו'סיל' .א"מק

,מכהה"דב,קב'תוסמ עבמשנהבריןהובא.הבינהפ"רהנגאלרמנומא

א~ ."הסי"פמ"מ,והמכהה"ד .ב,קבודףשםמישנהכגב

.שם'תוםראהמג זירברבהמד
.אק"סו"ט.ו"הט'"פם"רמב,ב,עהרא' .ט"סתקנ"םלקמןגםוראה

"וכפשםם"רמב.הצרה"דשםי"יברששםל"רשבמה _שםמ"המ

חית'ש'לקיט.וראה.שםם"רמב,ק"כחבקיבריתא~מ עמה"ח
.28הערה32' סלקמןראהמז

.41'עתשצונ"ו)דוראה.'"משם" .131עתת,103;101לתשצה

,שםן"רראהמח מק"ממ,ד"הג"פכם"רמבמט

.(רציזך)רפא"

,ראיןה"דב,א'ובביצה,חיבה"דא,נח."רשראהנ .מהוה"רשםביצה'תום

,ז"מיסוףגא מיב

.ר"משםע"שווראה,ליריניתגיעלאר"בשיעזה" .ז"'םשמ"יםא"'םד'ש"מלקמןגםוראה

ע"שו,ב,עההידה''דרמרא'ממ,הצח'"פג"המבגג .ב"ב

סיר,הריה''דרמרא'מ"בפ,תתקילה"דשם'"רשנד ,הק"סא"מ.הק"משבתעולתיראה,ב"מילבוש

.שםע"ימישם"רמב,שם'גבגה "בנו

.שםא"מ.המטלה"ד' כנמת.בפטרםמכהבמלאכהטזכייןהזכרוניתמפרנו

.שםא"מהגבה.הגדולה שלטגת

"םוגדילהכנמת,(דאותב,לב)"'פהגבירים' ,הק"מא"מ,מ"הבהשמ

.הקידםכבמעיףנט

.ג"מע"ושוטור,א,קיגמשנהסי



שפאשבשבתהלכות

לחזוריוכלמעליוופשמםשלבשםאחרומן"ביומןבושילבישםוהואכשלבישם
אבלהשבתלצורךהואזהקיפולשנמצאביוםבוולבשםלחזורדעתואם]"ולקפלם

(נ"שיתבארממעם)בשבתלקפלואכזרשבתלמוצאיעדוללבשולחזורדעתואיןאם

חוזריןשאיןבמקומות"ןשחריתבשבתשפושמיןי"מצוהשלהטליתלקפלאכורולכן
:,"במנחהבהםומתעמפין

בגדקפלו'לאשצםאבלאחדבאדםאלאהשבתלצורךאפילולקפלהתירויאכן
ונראין(בקיפולםבידיהם)ו'קממם'מ'מפשהןמקפליםשכששנים'מפנאחדן

אשלו.(מאליהןמ'הקמממ'מתפשממקפלכשאהדכ"משא)"כשכתןמ'כלכמתקמן

קיפולםשהישניםבישניםלאאבלן"ם'חרשבבגדיםאלאהשרולאאחדבאדם
ואפילולקמומין'ממהרואיןמאליהןקשיםשהחדשיםהחדשיםמןותר'מתקנם
מתקנםקיפולםשהצבועה"מל'בצבועלאאבלבלבניםאלאהתירולאבחדשים

שאזלנהיוםלהחליףמקופלאחרבגדלוכשאיןאלאהתירולאבלבניםואפילו]ותרי' אחרכגדלוישאסאגלמקיממימננגדימילךשלאשכתליככדמשוסלוהתירו

.,לבשבת'כלכמתקןקצתנראהפ"שעכמשוםזהאתלקפלאכור"למקופל
לצורך)אףעניןבכלמותרהראשוןקיפולוככדרשלאשלקפלשאומריימיויש

שוםזהלקיפולשאיןלפילהחליףליוישוצבועישןבגדוהואאדםבניובשני("מחרן

:דבריויונראיןכללט'כלתיקוןשוםכאןואיןקיום

עליהלישןשיוכלביוםשהותשישפ"אע"שבתי'למוצאמשבתהממהעין'מצאיןי
היא'הר]שנתן'למיצאעדעליהלישןדעתישאיןין'גמקיםמכלעצמינשנת

נ]כופרים'מדברואכזרלחולמשבתמכין תעמודאםהואמגונהודברבזיוןויששםשדרבחדרעומדתהממהאםמקיםמכל.
.י]ולכבודוהשבתלצורךכ"גשזהולהציעהמותרהצעהבלאכך

.שםע"ושוטור.'אשה"דשםי"ירשמשנהמא אהלוראה.שםמשנהסיב

,רה'עט"חשם' .(שבתלכביררקשמותר)הבאף'במעג,ס

.נמציאלקפלישנהגיש.שר"מש"מלעילוראהד,ס ,מדבמצוהלהתעמקכרישבת

א"מ.ט'ק"מהלקט'שבל.ם'מקפלה"דשם'תוסמה .ק"מ

.י עולתיראה.חק"מרבהואליהזק"מעמאאליה1'ס

עק"משבת .ג"מע"ישוטור,שםצאירםדבי,ס

ץ'-עיראה.ג"מלבושיראה,בשניה"דשם."רשסיח מלקמן

עלקיפילן~ילע,ז"םשכי"ם.ח"משבג" ,מעצםמ"מ,הק"מקץ'.מ.השלחן'ברראה,המפסל

ק"משם.רהמלחן'ברוראה.שםע"ישוטור,שם'גמסיט שמג,א

,שםע"ושיבסירה"יכ,נתכבמישלא:ה' ,ם.ישנה"דשם."רשע
.שםע"שומור,שם'עמעא .צביעיןה"דשםי"רשעב

,ישה"ר'"ירששםגמיעג

.י"פטסוףהמשניותינפירהט,הכיבב"פכם"רמבעד מלעיליראה

,ג"ושג"מרמב" ,וק"משםהשלחן.ברראה,הולשלבגדלאאבלעה

.ג"מלגושראהעו םה"ראביעז

.קלא"םאגודה,שפחרמז.מררכ.רמה" ,שםע"שו

.שםה.יהאגרהמריטמכלטמעית,טק"סרבהה.אלעת ילענ

השלחןקצית,ט"מד'"מלעילראהת(טלן' ,האות.שםהשלחןברי.ב"מקיז"מ

.שםלבושעט פ

.ג"מע"שי וראה.וק"סא"מ.ז"הג"פכם"רמב,אקיץמשנהנמי

,טק"מג'ק"מהשלחן'בר כדלעפב

.קפולן'לענ.ח"בל' ה"דא,ח'ק,וק'בת'בקנאמורה"רב,ד'ק'"רשפג

בדעתשםמ"מ,הץג"בפהד"הראבהשמת.שוב לעגסראה,,מ"הרמנ

מ'ש"מלקמן.'"מרנד"מל' "מ.א"משכד"מ,ו"משבג"מ.י"משכא"מ.ח"מ
,ה"סא'תר"מ.ג"מתקג"מ.ח"משלח ק"סא"מפד

,א"ממ"ר"מל'לעיראה.י



שבשבתהלכותשפב

מהןבאחתלישןיצמרךשאםויותרממותעשראפילו]לשבתישבתמלילימציעין

:("]ב"רס'סיעין)שבתןמערבלהציעןיותרטובמקוםומכלשןי"

ה~עלה~לוחותשתיוהןהכניסחןאחרהנגדיםנושמוניטיןכליוהואן]מכנשיקו
וכנגדםהתחתוןלוחשלויזת~בארבעקבועיםמנוקביםועמודיםביניהםוהבגדים

בארבעהעליוןבלוחנקביםיש
~

העליוןומורידיןהעליוןבנקביהעמודיםחבין,ותויוחיו
העליוןיעלהשלאהעמודיםבנקבייחידותתוחביןכ"ואחלכבשןהבגדיםעללסמה

מכבשלהתירמותר"למעלהן
~

ולפותחומהעמודיםהיחידותלימולדהיינובשבתה
.]שנתןלצירךהנגדיםממנולינול
להתירוינאסורכובסיםשלמכבשאבלבתיםבעלישלבמכבשאמוריםדבריםבמה

מערבכברמותרהיהאםואפילויילסתירהדומהוהתרתובחזקהתחובשהואמפני
:,בשבתןלהתירויבאשמאגזירה]בשבתןללבשםבגדיוממנולשמוםאסורשבת

שלוהליבוןואףלרככובידיםאותוומשפשפיםמתקשההואכביסהלאחרחלוקייב
שפשוףידיעליותרמצהיל

~
כמלבןנראהואינובשבתלשפשפומותרכ"אעפ"יה

אדםשאיןהליבוןלהצהילבשבלולאלרככובשבילשכוונתוידועהשהדברלפי
בגדשהואהסודראבלתחתון7בגדשהואחלוקשלוציהולוליבונועלכךכלמקפיד

כמחכויןשנראהמפניבידיםלשפשפואסור.וציהולליבונועליותרמקפידואדםעליון
והריהליבוןלהצהיל

~
."למלבן7דומהה

פשתןשלאבלמשישלאוצמרשלכשתאאלאבחלוקאףהתירושלא]7אשריםויש
שריכוכםמפנילרככםכדיבידיםמעםאפלולשפשפםאסורפשתןכלישארכלוכן

~
העולםומנהגכך7נכלצורךבושאיןדברשהואכיוןלדבריהםלחושונכוןליבונםהו

:(לכךהמיוחדבכלילרכךהרין,שנאלא)לרככם7זבידיםלשפשפםלהקל

]לכך7המיוחדיםבעצים(ר"קאלנע)שקוריןשבצוארבענקקסמיםלעשותאסוריג

ואפילומ"ויובשבתלעשותאסורותרועותיהם~בבתיהנשיםשעושותהקסמיםוכן
:"א"ותקמ,מ7"תקי'בסישיתבארכמומועדשלבחולו

ישוהשמאגוירהבקרקעלאאבלבכותלמקנחומנעלו7ןעלאו"רגלו7שעלמיסיך

_שםא"מ_שםם"רמב.שםמשנהפה מברוקחהובא,ג".פ,מהתימפתאפו

"מא"מ.גה" חק"משבג

.ז"םשכג"מלקמןז"עריראה,בשמי .לב"מרוקחראה,.שםא"מ,קיא'מאטעהפו

.אמעיףפח .ד"םע"ישוטור,א,קמאמשנהפט

,מידת"יהגסירג "רשעא

_שםה"יהגמור.מכבשה"רשם' ,ן'ר'מתה"דשם."דשצב

.שםושישתיר,שםמשנהצג תיר,כבימיןישלה"רשםרשייצד
,שםע"ושי י"ב.שםהמשטית'נפים"הרמב,שםבמשנהכתיקצח

בפכיום"הרמבמשימעיתשכה,אבלש"ימה"ד

.שםא"מ.שם."רשבדעהשטמ"מצו בראחאדרבבעיאצז

טיר.פששא.ואא,קםוסף'

,ה"סע"ושי .שםע"ישוטורלכמכומקה"דשם."רשצח

.ונים'וצמ"מראהצט

ק"סזוטאה'אל.יק"סט"יו.מלבישוראה,שם'מאירק

,ג'ק"מרבהאליה,' שםש"הראיגרמת,התםה"ד."פרש%שם'גמקא

היב"פכהרמציםיכה,מ"ס

-

.(שםמ"מראה) מוהלטשבליקב
העטרתלפירוש,ה"סא"רמ.קטס" ק"מ.צב

.שםוישאאליה,' .נ"וער"משלז'.םלקמןז"-שיראה,שםי"בקג

,חק"מא"מקד ,שםא"מקח

,ג"ושמ"מקו .מקו
ג"מע"שישםיראה,נו.לירוסיעלאבשוערזה' .הק"מא"ומ

'הלג"כה,כרבאיפמקינןא,קמא.ראמיראפלוגתאקח ,ב"הא"פכם"רמב..(ב,נח)שםף".ר,(א,כא)שבת

,י"מע"בשו'האדעה,נמור'רג,דבר מגמ,מ.טה"די"בקט

ריחם'נו.רבכתבושכן;ב,קכד' א"רמ,גאיתשםם.הנבור'שלט.(ד,פד)ג"בח

.גק"מו"ט.ע"השובדעתיק"סצםנהלת,ו"ם



שפגשבשבתהלכות

רגליובולקנחגומאמקוםאחרלחוראדםשדרךלפי"'בכוונה7'שבקרקע7גומות
שהואישכחשמא]'לחוש7ישלקנחעכוקשהואומתוךהיסבשםמתקנחשהמיס
חוששיןשאיןבקרקעאףרין7יז'מתוישבקינוחוהגומותלהשוותויכויןשבתרז

שדברכלוםבכךאיןקינוחו'"עמאליהןהגומותהושווואם,במתכויןיגומותשישוה
עלכמוכיףשנראהמפניחומהשלבכותלאףי'אוכרין7וישמותרמימחכויןשאינו
."הבנין7י
ביןבקרקעביןהדיןמןלקנחומותרן'המיקל7אחרהלךכופרים'בדברהלכהולענין
מיתרשהיאעץשלנפותלאונקורהלקנהמיגשלכתהלהאלא]הנמהישלבכוהל
ואםז]ח7"ש"בםשיתבארד"ע]]במלמוליהמותרתחרכבחתיכתוכן"]הכלז'לדבר
'מפנבקרקעמלקנחחומהשלאפלובכותללקנחמזבותר'אלומכלאחדלפניואין

:חומהשלבכותללקנחהאוכריןעלרין'המתשרבו

עדהעורמעל,]השערןאוהצמראתשמגררדהיינוז]העור7אתהממחקכן

נעיריתנמשכןעיטייהיישכןמלאכיתמאביתיחיא']"חיינהעירפסשיחליק
1]מארמים7ואיליםתחשים

צריךואיןן]הככין7בגבאפילוח]שן7'ביןחדשביןמנעלאומנדלמגרדיןאיןלפיכך לומר7ן
:]ממחקםה~'והרמעםהעוראתשקולףמפני"בצפורן7ןאובחודו

הםפה'לאהכנכתביתפתח'לפנהקבועבברזלמנעליהםלקנחהנוהגיםלפיכךעוז
:בראשו7יירחב.עבלעשותוצריךולכןן17ז'הככגבכמוחדהוא'שהרעושים

כמלבןשנראה'מפנ(המיסבמקוםדהינו)מבחוץשפשפו'לאבגדו'גבשעלמיסיז
(המיסכנגד'הבבצרדהינו)מבפניםהבגדלוקחכיצד]מבפנים7ןשפשפו'אלא

כמלבן7יינראהשיהאהמימאתשמעבירכךכלניכרהדבראיןשאן,ומשפשפו7י

א"רמ,שםריחם'נו.רבבשםשם'"ב.ב,קכדרבאק3ב ק"סא"מ.שם

.ג' .נ"ועכסף.מענ37ג

.א,עגבמשנהק3ד "רשק3ה

.ממחקית"רשם' .ה"הא"פהמביםנ37ד

,א"אכד'ש"םלקמןגםיראה,הצרה"דשם'"רשק3ז מ

'.ם,ג"מכחנט"ם.ל"םשכח'.ם,א"מישבג" .א".םתקן

.ח"מע"ושיתיר,ב,קמאא"ח.רבק3ח "בק37ט

א"מ,שם'הגמממשמעות,מגרריןן'אה"ר' .ץק"מ

שאמורמידםמכיןבנבא"מעשםם'המתירשגםקל .בצפירן

.ח"מא"רמוללע "הטעלב

,שםע"ושיסיר.א"מעשם' .ץק"סא"מ.גק"מץ'טקלג

וראה.בו'.םשבת'הלל"מהריבדעתשםא"מקלד מהשלהןבדי

.לבק"סקמי" טיר,מבפניםה"דשם'"ירשא,קמאכשארבקלה

.י"מע"המ .ז"םולבישטירקלד

.שםע"שי.שם'"יןקלו

(ד".םב.ש'.םכדלקמן,בשדה)חירשמשיםשחיבקי .(ודושיג"םכדלקמן,בחצראובבית)בינהאו

"מ.ב"משלג"מ.ב"'םשכד"מלקמןגםז"עדוראה ם.ה-ד"םשלז

.ו"םשלח" ,.ק"מא"מ,שםמ"מ,למא'דה"דשם,חיםקיא
וראה.למא'דה"רשםן"ר.אלאה"דשםא"רשבקיב צדקצמחד"פס

,ב,שמי .שם'תוסקיג

.שםבהמאורה"רז.שםפפאוכרב,ג"'םכ"כש"ראקיד

_שםירמשתיר_שם'מאיר.שםריחם'רביני זהאחרה"דשם'"רשוראה,ב.ק"מצםעטרתקטו

,שםהמאירבעל.מותרזהואחר יתומרשייקטו

"מלקמןוראה.שםא"מ.שם,"יר' .ג"ושב-א"סשלז

.שםנא'ררבה'בריכמר,ר"מאנאבשםשםריףקיז מרדכ

ר.חלארכזשם'

-

שבתאגורה.קבב"מח מ

.ט'טה"רח"ב.שאומר'מש'בשםשםע"שי,קעה" .ב'ק"ם.א"נמהיבא

.רק"ס"ט.שםח"בוראה.א'ק"סא"מ,שם'גמקיח .גק"סץ'טקיט

.שםץ'מ.ו"מבהגיהא"רממשמשתקנ גמקנא

שלדכיתל)א'ק"סא"מ.(קירהלענין)שם' היאשכן,יזק"סרבהאליה,(כקירהנו'דעץ



שבשבתהלכותשפד

בבגדלחוששאיןבחודו7תאפילובמכין17ןאו"בצפורן7ןהטיטלגרדכ"גייבול
.לממחק
מבפניםלשפשפושאפלו"7תאומריםישיביטנטיטאגללהבטיטאמוריםדנרימנמה
ידיעלדקיםלפירוריםמתפררהיבששטיטמפני]לגרדו7תלגמרצריךואיןאמור

הרבה7תנדקיםלגופיםאחדגוףשמחלקהטוחןתולדתכעיןה~והריגרידהאושפשוף
דברלגוףצריךשאינוכיוןאיסוראיןהתורהמןאבלמופרים7תזמדבריואמור

מכל"עליה7תב"חלגופהצריכהשאינהשמלאכהלהאומריםואףונטחןהמתפרר
לטחוןררךשאיןהטוחןתולדתה~פירוראיןהמתפררדברלגוףצריךשאינוכיוןמקוס
:,הנטחן7תרברלגוףכשצריךאלא

שכשמגרדוהטיטממשותשםכשישמופריםמדברישאמוראמוריםדבריםבמהיה
פירוריםממנונופלים

~
ומגרדהטיטמראהאלאשםאיןאםאבללטוחןדומהה

איןהמראהלבטלשם
~

שםואיןקצתמטונףשבגדומיוכןומותרלטוחןדומהה

לההפללכדיהמראהלהמירשםלגרדיכילנלנדהמראהאלאויציאהממשית

:"ו7ת"עבמימןשנתבארכמוגרידהבלאכךלהתפללשמותרפ"אע"בנקיותי

מעליטתןלהעבירןבמיםלשכשכומותרצואהאוטיטעליושישמנדלאומנעלימ
או)הלכלוך7להעבירמיםעליהםליחןמותרשנתלכלכועורכליכלשארוכן
לבדובשכשוךבעורכיבוםשאיןכיבוםמשוםבנהואין")שיעבוריעדבמיםלשכשכו

צדולשפשפואמוראבל
~

צדועלה
~

נ)גמור7כיבוםשוהו])מים7עליושבאולאחרה

:(1"כ"אחמחטיאםאףחייגאינידהירהמןאבלמיפריםמדברי)נעירגםיאטיר

אוטיטשכןוכלרוקאו,)707טפתכגון")ליכלוך7אינהעליושישבגדאבלכ
כלאפילו(ן)המלבן7משקהשאראו)")מים7המלוכחימקוםעלנתןאםן)צואה7
בגדששריתלפי"כללטשכשךשלאפ"אעחייבשהואט

~
שארואפילו)]כיבומו7ןהו

הלכלוךמקוםעלליתנםאמורכ"אעפי"מלכלכים7אלאנ"מלבנים7שאינםמשקים

.שםע"ישוטור,שםיתא.ברקלח ,ד".מכ"פש"ראקלט

.טור.(ד,פר)חררריחם'רביני ,ידק"סא"מ

.שק"סרבהאליה.שםא"מ,מגררוש"ומה"די"בקם מק"ממבהגהותפרץרביטקמא

בשםסיאותרפא" ק"סין.הצבשערברירהמשנהראה)התוספתא

וסייעתיר,ץ'הב"פכ(קושטא)מימוניותהגהות.(מג _שם

,מזק"סא"מ,בגדישעלט'טה"רח"בקמם מל,כדלעקטג

.ג"ושא"משא" .בהק"סא"מ.,'םלבוש.שםוטורפיןמ.רבלאדקמר

,ג"ושג"מרעה'.םלעילראהקמה ן'לענא"מכשב'.םוכדלקמן,וק"מטץראהקמו

_מכרשםיראה.מחשה ק"סו"טקמו

.לוק"סקנח"מהשלחן'בריראה,י .ג"ושה-רנעיףולמח

ם"רמב.דשבתכ"פסיףש"וראף"ר,ב,צד.ודוגקמט -הזר,דדהנ"א

.ט"מע"זשי .שםם"רמב,ב,קמבמשנהקג

מ"מ.4ק"מקטו'.םהשלחןבדיראה,שםזבחיםקנא .וציונים

.שםע"שו.כמכוםה"די"ורששםזבחיםקנב

נמשנה'"רשראה.שםם.בזבחהגמראמשמעיתקני תה.הה"ר(א,נט)שםן"ר,נותןה"דב,קמב

.לשלשת צמהיראה.א".הסוףירטשםם"הרמבמשנדליתקנד

'.םח"חאימראבנית"שו.א"רענחם.חרישצדק -הק"סקנז

,'"מה"חאליעזרץ'צ.טאית.לררתהלה,י ק"מא"קויראה,מ"מישופעסיר.ב,קמםמשנהקנה

תבאר'לכלוךעליואיןואם,ע"דכואליבאשהי,א .במכש

,ד"םפיחימא.ש"רא.הראשוןדבורב,קיא'תוסענו "יןקנז
,לשלשת.ה"דב,קמב' .יהק"סא"מ,מקנחהה"דשםי"רשקנח

.ושחג".משית"ם.כדלקמן,ב"ימילבןיןכגוןקנט איאםקצי

ה"דא"יבקיא"מכלקמןתבאר'סעיףעליון' _ם'ונ'וצמ"מוראה_יהנה

מעיףוראה.שםא"מ,שםהמשנהמשמעותקשיא .הקורס

,שםע"ישוטור.שםזבחיםקריב מכרוקמן,שכראואדוםיןכגוןקסג

,ג"ושג"'םט.ש" ,(א,קלי)המלבןמלאכתרעד"מם.רא'נפרקליד



שפהשבשבתהלכות

ולאבקללקנחויזהר,ן"בממרמומהלכלוךיקנחאלא("ן"שיתבארממעםלהעבירו
כמומופריםמדבריבמחימתואיסורשיש"בבגדההבלועלכלוך""ימחומפןידחוק

:ן""כ"שבמימןשיתבאר
"תשמישהאולבישהמחמתשהושחרפ"אעל"ומינוףלכלוךעליישאיןבגדאבלכא

לאאבל]ל"מועמיםמיםעליוליחןומותרכיבומוזהושריתובואומריםאין
בגדהואכןאםאלא)ל"מימיולהוציאכךאחרלמחמויבאשמאגזרהמשוםמרובים
."ל"א"ש'בסישנתבארכמובחולשיאףממנולמחמםמימיועלמקפידשאינו
אףכינ1מ11ה1שריתולכלוךשוםעלסשאיןנגדשאףואומרים1העל,ע,ח1לקיןויש

שאראומים"שהואשכלאפילועליוליתןאמורולכןמאדשןמצהילליבונואם
לדבריהםלחושויש(א)הוארישיהדפמיקלליבוןמחכויןשאינופ"אעהמלבןמשקה

אחרוןקונטרס

או"רמואף.כהמתירין)ט"שי'ובסי]כאןע"השפסק,"א"המנדעהלפי'כולחיםונם(א)

עלכלוםהגיהלאט"שי'ובפיאופריםישבלשוןוהאופריםבפתםהמתיריןדעתהביא
'פיא"המגפירשהרי,כהטורע"השפפ7דן"של'שבפיואף."א"במנש"עז"פטשםע"הש

,הטורבפירושכןהיתהלאע"השדעתמקוםמכלאבל.כמהתיריןהטורדעתגםא"י7"פט"שי בבכמבואר

.'כהאופריןלפפו7ר"של'בפיע"השנתכויןב"וא.דן"ושל"ט"שי'ובפיכאןיי" אתואף
גםבאמתאבל.היאדאחרונהכןלהחמיריש,ט"שי'ובפיכאןש"ממהיאשחזרהל"

אליבאהאפוראלאכתבלא"'וכאן.שםי"בבש"מלפיכןפמ7י"פט"שי'בפי

צואהר'להעבשאפור,כאפיופוףלקמןראהקמה ;,
וראה.לכלןררךשהואאף,ם'ר'הננוב' .ר'ק.פלר1רתהלה

.שם;.1ש1מ1ר.שםמשנהקשו מימ1ניוהרתז,ק2

רבינהבשםה.'הב.פכ(ק1שמא)1ת' "פלעילנראה.שם;.ש1.פרץ
אק.פא.ק1רי .ב.פכשב"פלקמן1.ר;נראה.ב1הא1ר'הב

כנק.פרבהגאליהר'ק.פ11מאאליהקמח .(להכישהמנפת)

ן'למשקצריךכשאיןמפרקלענין)כאפרףקמט ינפחמ

שכששש)!לב(מלןו'לשכאן,'יער,ן' ר1הקשכשהיא)נ.1פכ(ה'ש'רפפל"ה'1מב'הךק'ש

."9';תחלאב.הע1גיאה.(ישוהפפל'ה11'באצנע1ת ת1פקע

התיומה'פ.('הא"ת)היאשכןרבויב,קיא' מ

הנהם.'.יברעת(ר,ב')מהת.לנ.ממ.ימר" 'שלמ.מ.פא.בימ'הארעה.א'אותיפא"פק.פמ

א.מ.ר..הה.פם.הימבנרקת,נאות(א,ם)ם.הנב1י יאה);.וש1המניברעת,א'ק.פשש"1פכאק.פ

.(בתהלתיא.ק1 ש.יאקעא
ב,1;ומא'שנים'ת1פ.ר"פה.פומא' .שםהתישהפפיויאה.כי;ה.ר

,שםק"ממיהגהתג"ממ,שםהתרימה'םמני'םרוגב א"רמ

.חי ג'תר'סי,נ"הנכ"משש'.םוברלקמן.שםא"רמקעג

,ם.חה2שן.אם'מועםבמםכ"משא,נ"התה"ס םכדלעיל

א"קויראה.ג"מכט.ש"םלקמן,מ"מנשא" ,ג"הממכוונת'2זוה,לימרשאין(במימגר)ש"ומה"ד

,כדק"מרבהה'אלב.ק"מא"מקער ,ג"ושנםמשףקעה

ב,קיא'תים.ם"רשבבשיםצתןה"דא,קב'תוסקעד דבור

נותןמקנחהה"רא,צדם.וזבח"הראשי ית.עמונ'מהגהות.(רפג'.םסיףהישרבמפר)ת"רבשם
'הלג"וכה(ב,קלה)ם.רא.בראיםבשםצאיתב"פכ '.ם(פראג)ת"בשומרוטנבורגם"ימהרגג,כב)שבת

שש'.םהטורברעת,שם."ב,כה"םץ"יבתשב,תקיא ים
א"קיראה)ד"מכשלד"םע"השומשמעית,שלד" .ם'אומר2"בשםמ"מא"רמ.(בתחלתו

,'לגמרבלבןהתיר'האשנרעה)שםרעשראהקעו הבדעההביאועץ

קנם'שינזר.אבמשייתיראה,(' .(א,נח)שבתק-צצמח.חידוש,.ק"ס

,כהק"סרבהה'יאל,בגק"סשבתעילתקעת _שםא"רמשמעית,מנ

אהרוןלקונטרסציינימ
א,נטהגבוריםשלטיגםראה)ובגדש"ומה"דזגםוראה.יזק"וסיאק"סשיט"וטכאק"סא .בוק"וסכאק"סשנתעולת
,טסעיףב .ז"וסטיסעיףג
.טסעיףד סה

.יזק" .כדסעיףו

.(הטורבדעתגאות ,לסנןדאסורש"ומה"דח

.מיםלאאכלוכניש"ימה"דט
אותשיט,סיי"הגםהגדולהכנסתשייריגםדאהי ,לאק"סשנתתוספת,יב

,אסורלכלוךעליושישבגד:ט"בסשכתםיא



שבשבתמלכותשפו

שהבגרומההואיללגופהצריכהשאינהמלאכה11שאין)לן"תורהבשללהחמיר
שישמים1הולפי(]"ח"רע'פיעייןלכךמחכויןשאינופיעלאףלוהואנוחמתלבן

אחרוןקונמרם

ש"ומ.ידיםניגובגבילהאוכריםחששנ'כאןגםכ"ואעפ.]'למחלו7תירדולאעלמארכולי טובן

.י'י"בבכמבוארהאוכריןדעתלפיאףמליליםשני"וראנן'שהתוכמשוםהיינו,'כו
המתיריןכברתנ7ט]שםי"ובב.ן'שםזוטאהאליהש"כמלומרצריך,"'ו"כטט"שי'בכיש"ומ

כןמ7וממכלאבל."]האוכריםדעתלפישעטיםמיםהיתרכ"משא,ש"בראמפורשתשהיא
מןשהואנ]מ"כראל"דכ]]מ"מהרדעתלפיאףלהתירכדיזההיתרשכתבבטורמשמע

כדיזההיתרשהזכיר]]ג"בסמבהדיאמשמע,וב.י]מיימוניותבהגהותכמבוארהשכרים
ועוד.'כומחכויןואינודמאי,ן]כחיטהגזרתמשוםשכוונתולומרראין)עלמאלכולילהתיר
"לבכוףש"כמזהעלגזרולאי]ש"הראש"כממיםריבוישישגופוכלברחיצתאפילודהא
גופוכלקינוחבין,לחלשישודאייאלא.שמען"הרשכתבמטעםהואכרחךועל,"]א"ש

17דםנקותשהיו(מרוביםמיםהיואם)הידיםלניגוב,לכלוךדרךשהואהזיעהמרחיצת

לכלוךבדרךדאף,ג"בכהלחלקאיןסחיטהדלענין.]המתיריןידעתלפינז"זה."הנטילהי א"המנהוצרךיזהכיומשוםינ'כולהקבילההולךמדיןכמבוארמיםבריבוילכחיטהחיישינן

מיימוניותבהגהותכ"גבהדיאמשמעוכן.(]יז"כל"בכש"עאחרבעניןמ"מהרדברילפרש
איןהרבהשבמיםלומרואין.'כוהרבהבמים'כוהילכךשכתבש"ע,מ'ידניגובגבים"ראבשם

דרךהיתרכללל"כלאם"דראאינודוה,בידיםמתלכלכיםאיןרביםשמיםלכלוךדרךזה
'בשבהדיאכמבוארעורשלמ'בבגדוכדיימערמתתנדהכדיןדההולךההיא',ומו,לכלוך

:ש"עו"כמטמרדכיבהגהותהעתיק,"ייראים

דאף,משמעיןללבןמתכויןואינומיםמעטרקשםדאיןמשוםשכתבג"הכממלשוןוהנה

.רף';םקפ.ב.'םשלא"פ.נ.פכ,נ..םשט"פלקמןנםראהקעט ם

.(בעכר'הארעה)ה.םנ"ת"מ.נ.פכשלר"
אחריףלקינטורםם'ינ'צ

.שפשבתבתוספתכ"וכיכ :יסעיףיג

.,בולנגבםטדי ,שרישמדינאכאק"סא"במהוכיחשמזהיד

.(ת"רכדעת)הראשוןדיבורב,קיאסו פיומאטז

.(ת"רבדעת)ד'סיח" וכדלקמן.לכלוךדרךשהואכיון,ראיתיה"דיז

בתוספתכ"וכהכלןלדברימותרשבזהבפנים .א,נחצ"צחידושיוראה,שםשבת
,(ג"מכשםוכדלקמן)מפהי"עלשתותשמותרית דבררקשהואכיון,בזק"סרבהואליהיגק"סיט

.(שםולקמן,בפניםהסעיףכהמשךה"וכ)מועט דכ

,ש"הראכתבה" ,(י"הבכתבהלאולכן)בפוסקיםנתפרשהשלאכא

.כדלקמן,פוסקיםבהרבהכןשמוכחאף כ"וכ.כח'סיץ"תשב.קיא'סי(פראג)ת"שוכב

,ואותברחשה איןשלהיתרל"סשלא)ב,קלההשלםיראיםבג

ומתיר,נקיוןדרךאינושלהיתרולאלכלוךעליו ,(מיםמעטשהםמטעפ

.צאותב"פככל לכה

שאינובמפהידיומקנח:(ד,יב)טהת" ה"וכ)מיםמעטרקשםואיןללבןמתכוין

רפא'סיק"סמהגהות.רמד'סיהתרומה'סכסימני ,(שצרמזמרדכי.יאאות

לחשושאיןמיםמעטרקשםשאיןשכיוןכו

.(הסעיףברישבפניםכמבואר)שיסחוט פכז

בסדיןהמסתפג.:בפניםלקמןגסודאה,ג"מינ" וראה,גופועלמיםזובושיש.,,הרחיצהאחר

.יאק"סלדודתהלה ,ססעיףכת

,ג"סכסוףוכדלקמן.והאה"ד(ב,סב)כס ,מיםמעטשהואלטעםידיםבניגובשהוצרךזהל

.ו"טלסעודהי"נטסדר,ה"סקנח'סיכדלעיללא וא

מטעםמותרמ"ומ,לכלוךדרך.הניגובאין.ב" ,מיםמעט.רקשהוא

כלכשמקנחגםמותרשלכן,לכלוךדרךכשהואלב .גופו

ודאיאלא,ח"מחריג"סולקמן,ב,עזיומאלג הואבניגובלסחיטהחוששיןדאיןהטעם

.ן"מהרכדלעיל .ליבכןישיבלאמיםשבמעטכייןלד
כוסלנגבם"מהדשאסרשמה,ג"סכולקמןלה ,(מיםמעטדהויאף)לבוןאוסחיטהליריראתי

,קצתיסחוטשלאא"אצרשהכוסדכיון 'סיכדלקמן)במיםצוארועדעובר:ב,עזיומאלו

,(ח"מתריג ,בבגדיהוטובלתמערמת:א,יהביצהלז

.ב,קלהלת ובמרדכיק"סמובהגהתת"סהבסימניה"וכלט



שפזשבשבתהלכות

אלאבמיםנשרהשאינופיעלאףבשבתמפהיריעללשתותםאמורתולעיםבהם
."]פיוחהנחתכרימהמפהמועםצבר

אחרוןשנטרם

שהואכיוןמלוםמכל,"משהותאפילוהתורהתמןאכורשיעורוחציצת,מלבןפניםכלשעל
ואיןמועטדברשהואכיון,לכלוםחשובאינועצמומחמתזהוליבוןכלללליבוןמחכויןאינו
לאווחזותאחזותאמשוםהואהליבוןואיכור,גדולבבגדמשהוליבוןלהחשיבכללדרך

עינילמראההיאחזותאעיקרכי)זוחזותאלהחשיבהעולםדרךכןאםאלא]יהיאמילתא
.(כלוםולאעשהולאחזותאכאןאיןגריעותומחמתמראהואלמביטאיןואםהבריות

משוםבואיןלצובעוהעולםדרךשאיןדדבר,צביעהלעניןכתנ"ש'כיכוףא"במנוכמבואר
בושאיןדברשהואמשום,במתכויןאפילואיכוראיןדהתםאלא.לכתחלהאפילוומותרצובע

כוונתומהנילהכי,מועטדברהיהלאאםליבוןבושישדברהואהכאאבל,לעולםצביעה
המפורשמשיעורפחותשהואשכלאלא.זהלליבוןאיהואחשביהלכךדכשמתכוין,לאיפור
ולפי.]תכידועשבתשיעוריכלטעםשזהו,כןלעשותהעולםדרךשאיןמפני,פטורתם"ברמב

כיוןנמידמשמרתל"די,ליתכרנמימשמרתכ"דאיתן"כט"שיכימןא"המנש"ממתורץזה
מועטהדברכמווהויא,ץ'כלוםחשובליבונהאיןאדםלשוםבליבונהכללאיכפתדלא

ל"כיהודה'בררבוהא'כוליהניחא'המאב"עה"עדףבגמראבהדיאמשמעוכן.שנתבאר
ליהניחאדלאג"אערישיהבפכיךהדיןוהוא,לגופהתןצריכהשאינהבמלאכהדמחייב
דשאניודאיאלא,סובאובדוכתיבארעאה"ודבאגםה"דא"עג"7דףמתוכפותכמבואר
.)כללבהלחפוץהעולםדרךאיןוגם,כללבהחפץלוכשאיןכללהיאמילתאדלאוחזותא
עושההיהואילו,בצביעהדרכהשהמפהמשוםהיינו,")במפהצבועותבידיוליגעדאכורוהא
עצמההמלאכהעושהכ"גהואועכשיו,מתקןוהיהגמורהמלאכההיתהלכלוךבדרךשלאכן

מדבריאכרלכןעושההואמלאכהמעיןמקוםומכל,מקלקלשהואאלאעצמהמפהבאותה
ג"אעצביעהדשאניל"ינמימועטדברולענין)כללבליבוןדרכהאיןמשמרתאבל,כופרים
כחצידינוהילכךהעיןלמראיתיפהניכרתצביעתושנצבעמעטאותומקוםמכלמועטתשהיא
יפהניכרליבונואיןעצמומעטאותומועטתשרייהגביאבל,במ7ל7לאפילושאכורשיעור

כןאםאלא,כללחזותאכאןאיןהילכךהבגדלגביבמיעוטובטלשהואמפניהעיןלמראית
שוםליחןבשבתנדהשפירכהלאשהאכורכ"דאלותדע.(וכוונתובמחשבתואיהואחשבינהו

'בכיי"הבכתבובהדיא,])המכהעלבגדליתןשאדורכמו,צובעמשוםלנידתהשהתקינהמוך
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