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ולכןגמורמשויהיאוהריקישוריהןבה

,מיעד,נט'גב9 ס
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,וגשם"שו.מכבנתאה"רשם."רשופירוששם' ,שםע"ושישיר.שםמשנהעט

.שםע"ושיטיר.חימרתאה"דשם."ורש%גק _שםובבריתאבבוטנהכחכמיםקא
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ותביאנורגלהמעלותחלצנועליהישחקושמאן"למעלההקרועבמנעלתצאלאסו
למדתיבאלאשמא]'"עדייןבוהלכהשלא"'"חדשבמנעלתצאולא'"בידה
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שמשימהמלחסובגרגירהפהקןלריחבפיהשמשימה")ארוך7"בפלפלןיייצאתיכו
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שא"לםב"במהריאמנם,י"מטע"שי,'"רחב~ ג"וממ(רמ"ם)התרומה'םרמת'כגק'מםהי'ימה"ד (

שלהם"שרק'בתב"מבלקשטלאשהשמנתו:ל,ה' רצענה
,שאיפ"אעלסטהשהלשלו'קמשידהאי נם'א.והשמטעם.יני'יה)בהןקשורההרצועהאיחה.המש

.(לבישהצורךרקתכשיט



שצזשגשבתהלכות

תשמםולאלבשרדבוקהשתהא(ב)והואבשוקאובזרוע]ל"באצעדהייצאתכא
:)ל"בידהותביאהותפול

אלאאמרוהולאלאשהניןלאישניןלצאתהכמיס.שאסרמהשכלפ"אענכ
מרשותיכנימםאוהרביםברשותאמות'דיעבירםבידםכשיסלםשמאמחשש

בידושימלנוכללדרךשוםשאיןמפניבולצאתשהתירודברכלהיחידלרשותהרבים
קודםבולהתקשמאובוולהתלבשולחזורהרביםברשותבידולימלולשלפומותר
'דויעבירנוישכחבידוכשימולשמאלחושלנוואיןאשהביןאישביןאמות'דשיאי

הששאלתקןאפיטרשאילפילי"אמות
שהריי~

כלוסמעילמהשבתשהואישכחאס
יהאואםחולשהיוםמבורהואהלאבשבתהרביםברשותמעליולשלפולונאמראם
לחושואיןבידיואמות'דיעבירנולאבודאישבתשהיוםמעליושולפוכשהואזכור
לפעמיםדרךשישבדבריםכ"משאאמות'רויעבירנושבתשהואישכחברגעשמא

באשההןבידויסלםעליושישחקומחמתהןויגביהםשיפלומחמתהןבידושיסלם
מביתונתחלהנהםלצאתהכמימאסרימבילהמשוסשתמלמהןלהראותושתמלמ
בידושימלםהעתכשיגיעהשבתאתישכחשמאמחששהשבתאתשזכורבשעה

:"ל"היחירלרשותהרביםמרשותאויכנימםאובשכחתוא"דאוויעבירם

יביאנושמאמחששהרביםלרשותבולצאתחכמיםשאמרוומלבושתכשימכלכג
גורה11ואיןהאשהביןהאישבין,מעורבתהשאינהלחצרבולצאתאמורבידו

בעינידומהבהההוצאהאיסורמעורבתשאינהשהחצרהיאאחתגוירהשהכללגורה
נרשותגםלעצמןיתירובהצרלהםנתיריאמהרנימנרשיתההוצאהלאיסורהעם

בכלמעורבתשאינהחצרעלכ"גגורוהרביםרשותעלחכמיםכשגורולפיכךהרבים
לאשהשהתירונכריתופיאהמכבולחוץט"הרביםברשותהאמוריםהתכשימים
גםכללתתקשמלאאםלן"בעלהעלתתגנהשלאכדימעורבתשאינה"בחצרה

"]"לצאתמותרהמעורבתבחצראבל]"תכשימיהמקצתלההתירולפיכךבחצר

אחרוןקונטרס

א"ומנו"וטן'ץ"ולמ"'ג"ולמהתרוממיולפרהתופפותיידעתלפינדדבקהשתהא(ב)

:עניןבכלמתיריםושעתו"]ת"שריבשגם,]לשוףזרועביןכלללחלץאין'ה7"ל

,שםש"ירא'תוסנקלהע"שי.ב"עשםהודה'רברש'וכדפאמימשנהקעב

,מדשםיכרב,ה"הט".פם"יהרמב(א,כס)הרצףשגגה"ידיגם.יד"ר)שא"לסב"מהדויראה,ו"ממ'מס .ח"מיע"ושובמורראשונהדעה,במחטכמו)תכשיטחשיבותשאינןמעמים'במניהוג

,שםמ"מכלגןאיבבגרהשממומיםמיין,(א"'םדלעילהן.שור.קלהעמד שבגזייםביון

.שםע"ישומור,שםמ"רמנ,שםטפנהלנגח.ם'שזק'הבתבלז'שלאבדי .מקידא"מ.שםם"רמב,שםבנטעולאקעט.שםע"שו,ה"המ"פים"רמבהעג

גן"ר,א"מי"פש"רא.אשהבמהה"דאגג'תיםתעד

~

,כדיה"דשםי"רשפ ד(ב,כה)שם

.ם"הרמבבדעתשםמ"מקפא,ז"ממע"שו,יכתבוה"

אחריולקינטייםם.ציינ
ה"דשםי"שמרשההיתרטעםלדומביראשלאכ,ביריתה"דם,סגטז .י

למיחשליכאנמיואהוייומישלף:אצעדהתחת.רם'סי ההיתדטעמיראהאבל)לשוקה.מיגליאדלא.(ג,יח)סהלאויןיח

,(ומיהור"ודוגםה"דשא,לסיב"ממהדושנתמארו,(רצט,ע)רפא'סייט בתוסכא

.ג"מכלקמןהומא.רביה"דםסדי'



שגשבתהלכותשצח

שמאחוששיןואיןהרביםלרשותבהםיצאאםחמאתחיובבהםשישבדבריםאפילו
.הרביםלרשותמחצרבהםויצאישכח
הרביםלרשותנהםלצאתשאכרונתכשימים.שאפילאיסרים.]]1ה7עלהולקיןויש

להתקשמשאמורדהיינובביתאפילובהםלצאתאמורבידויביאםשמאגורהמשום
הרביםלרשותבהםיצאושמאגוירהלאשהנכריתופיאהמכבולחוץבשבתכללבהם
להמירישכחהרביםלרשותלצאתשכשירצהלודאיקרובשהדברלגזירהגוירה11ואין

לרשותמביתוכשיצאהתכשימיןלשלוף%כדרךאיןבחולשהרימעליוהתכשימין
הרגיםלרשלת.ניצאאסהמאתהיונבושיששדגרלזמרצריךואיןנ]הרנימ7

בשאראוחיקובתוךחפץאינהלהשיםאמורולכןז]בבית7עליואותולהשיםשאמור
אחרחפץאומפתחלתלותוכן"]עיתויבתוךאפילובשבתשבבגדיומקומות

ואיןהרביםלרשותכןלצאתשאמורבעניןשבבגדיומקומותבשאראו,]בחגורתו7

ויוציאהישכחשמאלחושאיןבודאישבידובידואלאבביתחפץשוםלמלמלהיתר
ישכחשמאלחושישנידיכימאיתכ"משאנידוההפץרואהשהרין]הרנימ7לרשות
צריךיוםמבעודאצלוהיהאםואפילו"]הרבים7לרשותכשיוצאאצלושהחפץ
ן]ב7"רנ'בסישנתבארכמולחשיכהממוךלהמירונוכרלאאםכשתחשךלהמירו

שישואפילו(אמורבמלמולעכשיוהאמורמקוםבהשאיןהמעורבתהבעירואפלו)
.]בדברהלהקלאיןכללהרביםרשותלנושאין"זןאומרים

הראשונהמבראעללסמוךיששאוהצורךבעתלאאםנ'1ו7כמבראלהחמירויש
.א7יז"ש'נמישנתבארכמו
התכשימיןבכללצאתמותרמעורבתשאינהלחצרשאפילו"עודהמקיליןישאבל

.בידויביאםשמאגזירהמשוםשאמרו

כחצרמחיצותלהשאיןפיעלאףלכרמליתאףבהםלצאת1הלפי,עודהמקיליןויש
מיניבכלהיוצאותשלנובנשיםעכשיולמחותאיןדבריהםפיועלי'מעורבת7שאינה

."כרמלית7ןאלאכללהרביםרשותלנואיןהוהשבנמןאומריםשישלפיתכשימים
היושלאבימיהםאלאהתכשימיןאמרושלאאחרמןוכותעליהםשלימדוויש

דברהיהולכןבשבתאםכיבהםמתקשמותהיוולאלרובכךכלמצויןהתכשימין
בהןויוצאתלרובתכשימיןשמצויןהוהבנמןכ"משאלוו11מראותוהיובעיניהןחידוש

,רבאמרה"דשםן"הרמבבשםשםמ"מקפב מג"שנתנותביתק"עבוהא"וודשב

,כס)ן"ר.ב" .שםע"בישיישניהדעה,רבאמרה"ד(א

,שםן"רקפג ,שםן"הרמשמעותקפד

לדעה)מק"מא"וקיח"מלסוףשא"םלעילראהקפה שלא.ל.אפדהיינוזוג

לו'אפשפקרכדמי .ר"ברה

ב".נירוחםירביני,שםמ"מ.א"הסיףי"פ'רושלמ'גלפו ע"שו.(שם)א"והרשבן"הרמבבשם(ג,צב)המץ

מקילא"מ,מיץ

,שםמ"מקפו םיללראהקפח

.ז"'םרגב" .כף.מעטפט

.-מק"מקמו"םהשלחן'ברראהקצ םכדלקמןקצא

.ג"ושא"מישמה" .כ"מרנב"םלעילגםראהקצב

.ואיתמ"ר,במיפושםמ"מראהלצג ,מ-ה"הקפד

ששוןברענש.וכרב,רםה"דב,מד'בתיםת"רקצה במורהובא,שם'בתומי"רדעתומן.שם

ע"ושי _שם

'סיהתרומה'בם,.ברךנו'רבבישיםשם'תים1.קצ ,רמ-רלה

,מיץשלר"םלקמןראהקצו תוםראהקצת

,שם' ,ח".םא"רמ.באיתמוףב,כההגבוריםשלמיקצט

.שליםשרנו.רבבשם'תוםגםוראה



שצטשגשבתהלכות

אלאמועילה~היתרואיןלחברותיהאותםשתראהבשבתחידושדברואינןבחולגם
מחשששאמרותכשימיםאבללהראותמיתשלפםשמאמחשששאמרולתכשימים

אלאלזמרלנואיןבידהותסלםעליהישחקושמאאומבילהמחששאויפלושמא
.שנתבארהמקיליןדבריעלשמומכות

לדבריאמורגמורמשוישהםמפניהתורהמןבהםלצאתשאמורהדבריםכלאבל
בהםשאיןבעניןהדבריםאותםמוציאאםואפילו)"לכרמליתיאפילובהםלצאתהכל

מקוםמכל]יכדרכהשלאהוצאהשהיאמחמתהרביםלרשותאףהתורהמןאיסור
א%מעירנתינשאינהבהצראפילולגמרירימ,ההלאתכשיטולאמשוישהםכיון

כמומרובההפסדאויימצוהבמקוםאלא.התירשלאדשבותשבותכשארהםהרי
.(,שסי'בסישיתבארוכמו]אי"ש'בסישנתבאר
ובאנשיםחותםעליהםשישבמבעותתצאנהשלאבנשיםלמחותראויהיהולפיכך
למחותשאיןאלאלהןגמורמשויהןשהריחותםעליהםשאיןבמבעותיצאושלא

.,ידיתי~מיחיייאלגטת,ש,ה.שטנ,מ,שמע,שלאשכייןבנשים
שלימדמיויש

~
במבעותבחוללצאתהזהבזמןהאנשיםשנהגושכיון"יאנשיםעלכות

המקיליןיןדברילפיבהןלצאתומותרכתכשימלהםנעשוהריחותםעליהםשאין
לצאתאמוריםאנשיםגםבנשים'האומרימידברילפיאבללנשיםגםבתכשימים

."'יא"ש'בסישנתבארכמוולאשהלאישתכשימשהיא11במבעת
הזהשבזמןשכיוןחותםעליהןשישבמבעותלנשיםגםהיתרללמודישה~היתרולפי
ומותריןתכשימלהןנעשוהריחותםעליהןשישבמבעותגםבחוללצאתהנשיםנהגו

.נ'המקיליןידברילפי]"בשבתבהםלצאת בהןלהעמידשצריכותכמחמיןאלאתצאנהשלאלנשיםלהזהירצריךמקיםמכל.
.לנוריישמעובותועלתלהםשאיןבזהכייותרולאקישוריהן

וכל
~

עצמועללהחמירלוישאדםכלאבלבאנשיםאובנשיםלמחותלהזהירלעניןה
שנתבארהראשונהמבראעליסמוךהצורךובעתלמעלהשנתבארהשניהכמברא
:למעלה

נימלוגםהעבשבראשהשלההקשרדהיינועוקצהשנימלנקובהשאינהמחסכך

להזהירוצריך,בשבתהלמלמלהואמורכללכליתורתעליהאיןשלהחוד

.שםא"הרמלשוןממשמעיתא"'סקזימאאליהר .סהתרומהמפררא
.שםע"ישוטור,רם' .ב"משא'.מכמרשלרב

א"קישא'.םל'כדלע,בביתאפילו-'האלדעהרג .טק"ס

.ב"מסוףשם'יסיה"סשלא"סלקמןראהאבלרד זכיין.בק"סלדורתהלהוראה,וצעפםמ"מיראה

.קמואיתיוסף מערה

.לחף' .יבף'מערן

בסיפושם'נתוסז"הגד.אגלה"ד(א,בו)שמן"רלז "פש"רא.הקדמוניםבשם

ע"ושוציר,ת"רמשםג'סיי א,נו)ן"הרמבבשםנ"הסיףשםמ"מגםוראה,שם

בדץהובא(איבאה"נשיד,נט)א"והרשב("מתזה"ער

לקמןיראה,באנשיםגםמיריל"בהנאך,באותשא"מ מ

,מץקני'.םל'לעוראה.מידתרה"מ,י"מסיףשלח" ע"בשוהיבא.'פועלה"רשםאשהבמהנפרקן"ררח

.שם נתומת"ררט

.לעילהיבא,שם' ע)ה"ח1"'נריחם'נו'רברי

-

שא"מ'"באי'הם.(א, ר

.דבראבלרבינוש"ימה" .ו"ב,מהריא

,שם.ע"שי.התרומהיבעל.ינ"סיד'"בריב .ל"הנת"רריג

ע"שי.בבהטתצאולאה"דהסירעלאורהב'"טהרריר .סרחמוף

רבה'כ-מה.(שםם'ובסעמנ)רנד"מהתרומה'סרטו
,ו"סקטא"רמלפירוש("הםסיף'"בהובא)שכי



שה-שגשבתהלכותת

שבתמערבועוקצהחודהנימלכןאםאלאבצעיפיםלשוםימלמלוהשלאלנשים
נעשיתיוםשמבעוד1ה(~'מעשהייחוד)י"שעיןן(יוםמבעוד)כךלשם(אותהויחדה)

לשוםיוםמבעוד(אותהויחדה)וחורהחודהשנימלנקובהמחסוכן1הלעניןכלי
:כ"גבהולצאת"בשבתיבצעיףאותהלשוםמותרבצעיףאותה

(חמרכן)

מעיפיםח"עובובשבתיוצאתבהמהבמהשה
בהמתוואםהתורהמןבהמתושביתתעלמצווהשאדם"רמס"נסנתבארכנרא

עשהמצותעל)הואעבר]מאליהשיצאתאףהרביםלרשותדבראינההוציאה
כשאינהאףבחולבהםלצאתהבהמהשדרךדבריםמקצתשישאלאתורחישל

הרביםלרשותבהםשתצאומותר]תכשימלהחשוביםאלוודבריםמשוינושאת
ברשותכשהולכתתברחשלא,ידועלמשתמרתשהבהמהדברכלהםואלובשבת
מעפחותהבשמירהלשמרהאפשרלאישיתנאריכמונותיוצארסןכגוןהדנים
לרשות11בשמירהשתצאמותרמעםמוופחותהבשמירהלשמרהשאפשרואףהרבה
שהריקצתלהיתירהשהיאואף11בשמירהאףלצאתבחולדרכהשכןלפיהרבים

אףכ"א"ולצמצמההשמירהלבויןהעולםדרךאיןמקוםמכללהדימעבפחותהאף
רבותפעמיםבחולכךלצאתשדרכהכיוןלהתכשימהיאקצתיתירהשהיא11שמירה

שמירהשנמצאתהרבהמוופחותהבשמירהלהדיאםאבלמשוינושאתכשאינהאף
.הרבהיתרהבשמירהלצאתבחולדרכהשאיןמפניןלהמשויהיאהריהרבהיתירה11

לשמורדידברשאותופ"אעבונשמרתשאינהדברבכלתצאשלאלזמרצריךואין
לצאתלעולם11בהמהדרךאין11בהמהבולשמורדישאינוכיוןאחרתבהמהבו

:'גמורמשוילההואוהרי1הבדבר

שלמבעתוהואבחמםיוצאת]'ולבנהגדולהנקיבהגמלאוהיא"'הנאקהלפיכךב
שאינהשכיוןנאפסריוצאתאינהאגל)הטבעתילהמבנימין,חוטמהקנין,שננרגל
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