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.אק"ס-לדותהלהראהלב לג

,שםח"בחי ,ו"מקא"מראהלד
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:"למעלהשנתבארכמו,צווארןתכביב

תחתלהםשקישרימעירהיא."לבינימתצאימ.יאילים,ך
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רמא'הגכיה'מאה"דב,נד'התיםולפי,א,ע' ,ז".םלביש,שם'בגמגם

,והמורב"מ.פיהש"הראהביאו,ב"הה"ב.רישלת.ע .אלאה"דב,נבא"הרשבבישיםי"הכ"פמ"המכ"וכ

,ה"דע"שו ,בגמעץעא
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,למצעהדלא .שםע"ושומור.שםמשנהרה

.שםע"ושומור.א,נברבלו "רשרז

.לשמרה"רשם' .'לכ.ה"דשם'"רשרח

ל.לעגםוראה,ג"הישםמ"מ.(ב"רע,כר)שםן"ררט .ג"ם

שם'"יןגםיראה.מאותשםמורמוניותהגהיתרי .אמורה"ר

,סואיתפג"מב"חזרועאורבשםגאותמ"רריא מ,תרימד,דספרריב

א'מההשםמלמונעתהגהרת.)רל" ,ץ'םסיףע"שי.שםהונארב'דבגלא'ע

.ז"'םא"רמ."הםסוף'"ב,ב"רע,גג'גמריג "ב,מועקשםבריתאסיד

.שםא"רמ.שם'



תזשהשבתהלכות

~'עליויהמליץומלאךמזליהלויששהאדםמפני,לאדמיישנתמחהפ"אעלבהמה

:"'ילבהמהכןשאיןמההזההקמיעלושיועיללומסייעומזלולמעלה

אמורלהמשוישהואמפסהרביםלרשותהנהמהנושתצאשאסירדברכל:נב
כדרכהשלאהוצאהשהיאאףהכללדברין'ימופריםמדברילכרמליתבושתצא

בולצאתשדרכהלפילהתכשימשהואדברוכלהאשהביציאת]גי"ש'בסיש"כמ
ויביאנויפולשמאגזרהמשוםמופריםמדבריבשבתבושתצאשאסוראלאבחול
שםלהאומריםאבלשםש"כמאדםבתכשימיכןלהמתיריןלכרמליתבושתצאמותר
לעצמולהחמיר.לישאדםשכל"]שמינתבאריכנרנהמהגנישאמורהדיןהוא

שאמורבדבראפילו)בחצרהבהמהשתצאמותרהכללדבריאבלהאומריםכדברי
ישכחשמאגזרהמשוםבחצראףבאדםאומריםשיששאף]]י(התורהמןבושתצא
)]כדיכללגזורהחמירולאבבהמתומקוםמכלשםש"כמהרביםלרשותבוויצא

:הכללדברי

שאין,עליהילנשעמםילא"עליהיננתליםילאנתמהיתגניעלריכניםאקבג
בכללחייםבבעלישימושכלחכמיםשכללועיקריםכלחייםבבעלימשתמשין

כדיהמחובריימאילןן]זמורהילחתוךיבאשמאמשוםעליהשגזרוח]הרכיבהיגזרת
כגון)להשתמשייאסורהבהמהבצדיואפילי]עליהיןשרוכב""הבהמהבהלהנהיג
~צדדיןיןצדיאבל,יןלצדהלהסמךוכן]לשעשעויןכדייייגבהבצריהתינוקלשפשף

בצדימשתמשוהואצדדיהייןשארעלאוגבהצדיעלמונח"אחריןשדברכגון
הרידנריתאותו

~
"צרהיתעלהמינהדנראותוגניעללהשתמשאסיראגלמיתרה

.ממשצדהעלכמשתמששהואמפני
אסורהבהמהמנהיגשנכריפ"אע]והתחוםבתוךאותומוליכהשהבהמהקרוןלפיכך
דברהכלהקרוןגוףעםוחידותהבהמהצדיעלהןהקרוןשידותמפני)יתלקרוןליכנם

מ"ש"םלקמןגםוראה.'"מקא"מ.שםם"רמברלא .שם

יראה)'הבריץ'בתערה"םא"כמדלאלכאורהרלה כתדלאר"משםלעיל

לקמןראהאבל,'האריץ' ם

,(ב"מקא"קיחלא" .שםע"ושיתיר,[א](ב),קנהשבתרלג

.ב,קנרשםה'לברליהמשפשףדקאכרבהרלד ,דמשפשףה"דשםי"רשרלה

.שםם"רמברלו

.שםע"ושיתיר,א,קנהשבתרלי ,"אהד"שםישועבמוררלה

.שםע"ושישיר,.אסה"ד(אמג)ן"ררלט .ח"מקא"מ.שםן"ררם

.שםא"מרמא םח"מהרלבשייתבשם."מקא"מרמם

הגהות.כח" א"קורמח"מל'לעגםוראה,א"פעירוביןמדרכי

,ז"םרמי'.ם,ב"מק תוסרמג

"םר"פש"יהראולכהמידיה,אמגן.ריב'ע' הגהות,רנורנה.ומררכ(ד,יז)מהת"לג"וממג

א"מירמח"מלעלגסראה,.סרחא"רמ.שםחי להליךאמיר"ושם

ענףמהשוין)ק"כמהריודלא,"בי ,גית".גר'קובץ)ג"עהשםרבניהגהתיראה,ר'שהת(ב

,(קצתך:עא

.שםא"רמ.שם."ב,רעבשם'גברט1 .שם'גברטז

.מזליהה"רשם'"רשריו גמריב

.שם' .ב,נאמעם'רבריראה.ז"מקכשבתתימפתראהריס

.ב,יזא"חהלכית'חקר,קצגאיתיסף'זכרין מער3

,בגף' ,ג"מכסיףר3א

.י"מקא"מ.מהיה"דא,גג'תוס337 .שם'תיםרכו

ל'לעגםיראה.ח"'םע"ושימור,ב,לוביצהמשנהרבד מ

.קיאשלמ:'מלקמן,י"מרמי" .שםהבנייעמיר.לן'אן.לשא,קדעירוביןמהאר3ה

.בסופיב"םש"רא.אילןלעניןשםדעירוביןמהא137 .םלהלןוראה.מ"מלעילגםוראה
א"משלי' .אילןלעפןא.פכ,

.משתמשקאה"די"ורשב,קנדוט ותים.שםי"רשבשםו"מקמיףא"מר3ח
א,מגעירובין' ,הלכהה"מוד

אקה"די"נ.מ"הא'פלם'רמל,שםנתצה'עמר3ט מ,רוכשן

,מקיזא" 'סיל'לע.וראה.יחתיךשמאה"דשםי"רשראהרל
רמי .לתו'בתחב"נקא"קו



שהשבתהלכותתת

הרילקרוןוהנכנסאחד
~

אלאהתירוולאהבהמהצדיעלהמונחבדברמשתמשה
מפנילישבאמורהקרוןמאחוריהיוצאהדףעלוגםדבריתיאותובצדילהשתמש
עללהשתמשואמור"אחריתלדברנחשבהכלממנוויוצאבוהמחוברכלעםשהקרון

.בצדיהםאלאגביה
,בשבתיתבהלילךמותרהנהרבשפתההולכותבהמותאותהשמוליכותמפינהאבל
בהולךלחושאיןוגםיתיצדדיםצדיהואהריממנהרחוקהולכותשהבהמותשכיון

יחתוךשמאבספינה
~

'בסיש"כמבקרוןביושבלחוששישכמוהבהמותלהנהיגמורה
:"רית"רס

שישבלקנסוראוישהיהיתןבמנידעלהאפילובשבתבהמהגביעלשעלהמיכך

אילןגביעלבעולהשקנסוכמו)לערניערממנהירדולאהשבתכלעליה

])מיריממנהלירדוצריךה~עללגזוררצולאהבהמהצערמשוםכ"אעפ")בשבתי

המשויהיהואפילויניחייםבעליצערמשוםנ)יהבהמהגבימעלהמשויפורקיןוכן
לצדיממלקיהמשףתחתראשימכמסה~'הר")ינטלטיליאטירמיקצהשהיאדבר
'בסישיתבארכמוי)בידיויאלאמוקצהמלמולאיסורשאין"מאליוינופלוהואאחר
ואם)חייםבעליצערמפנישבתלמוצאיעדעליההמשוילהניחרשאיואינו")אי"שי
:(ן)וי"רמבמימןנתבארהמשוייפולאםהפסדלויגיע

שקין'בואם)הבהמהיןלצדיעצמויסמוךשלאהמשויכשפורקליזהריצריךכה
רצועהמהשקיןאחדכלובראשמשמאלוואחדמימינואחדהחמורעלמונחים

החמירשלגניכנגדהקשרמינחיעכשיייחדהרציעית'שתאיתןיקישריםאחת
ונמצאמעםהשקיןיגביהלאאםהקשרלהתיראפשרואיולכאןלכאןמכבידיןוהשקין

מעלבשבתלפורקםאמוראותםכשמגביההבהמהצדיעלהשקיןשנסמכים

:("החמוריי

]יןאותהמפרנמיןבמקומהפרנסהלהליחןלולאםהמיםלאמתשנפלהבהמהך:ט

כריםמביא"שמיןלפרנסהאפשרשאיי"עמוקימיהמיםואםשבתשמוצאיעד
שהרי"מהיכנויןכלישמבמלפ"ואעעלתהיןןעלתהואם,,תחתיהומניחוכמתות
לנגבןלשמחןאפשרשאי)ביוםבולכלומליראוייםאינןשובבמימיההכריםכשנשרו

.שםא"מרמך מרמה

_בכיפושםא" מא"רמ,מהשירשמהרפקרטו

.ב"מרמח" ,מ"מקשםא"מרטז

,יאף.מערטח םע"ישוטור,ט"הא"ככם"רמברנוט

.ח"' ט.לה;יאםש"ימה"דח"ברג

.י"מק" .נ"ועב"משלי"םכדלקמןרגא .שםישועטור,שםם"רמבריב

ע"ישוטור.שםם"רמב.צ,קנךתא"בבר'"רשברגג לעגםוראה.שם

,א"מכסוףרמו"מל' .שםע"שו,טור,שםם"רמבאגד

ה"רשם'"ירש%גממשמעותפורקיןיכןה"ד'"ברנה .מ.סקא.מ.שליף
.שםע"ושיסיר,שםבבריתא."רשברנו .שםא"מרגז

.נ"ישו"מטרנת

,כגיכי"מערגש םא"מרמי

מיףשםל'לעגםיראה,מקפדסיףרמו" .ר"מב

היבא.בחיבירה"רשם'תוםוכרשרששם'גמרסיא .שםא"בס

ם"רמב,שם'בגמוכראוקשתאב,קכחברחתארסיב "הכפכיה

.י .שםם"רמברסיג

,מיסע"שו.לאואי.ה"דשם'"רשרביד גברסנה

,שםע"שו,שם' תיר,שםם"רמב,שםיהודהרברסון
,שםע"ושי .שםם"רמב_שםהורה'רברסיז

לחלראה.שם;.1ש1מור.שםם.ומב.שם'עמוסח מ

,נ"ש,ג"מרמה" .שםם"רמברהיט

,מקפאא"מ,שםמ"מער



תםשהשבתהלכות

'בעלשצער]חיימלי'בעלצערבמקוםה~עלחכמיםגורולא("איל"שבסיש"כמ
ילנהתורהמןהואחיים

שםתמותאםאפילוהכריסגניעלעלתהלאאסליי.נירהנהמהלהעלותאסוראגל

כחשיש]ליחיים'בעלצערבמקוםאףמוקצהמלמולהתירוולאמוקצהשהיאמפני
ביריםלהעלותהמתיריןיטויש),תעשהילואלבשבהתורהמןדברלעקורחכמיםביד

'לדבר)אבל(יפמרובההפסדבמקוםדעתםעללסמוךוישחיים'בעלצערמשום
:ייןלהעלותה'לנכרלזמרמותר(הכל

היים'נעלצערמש1מ1ם'נאחתפעםהא1111תלהמרותיילולגמרמותרוכןנז
פ"אע]להמרותןיילישראלמותר'נכרשםאיןואם"לאכולייכולות'שאינן

מקוםומכלהתירוחיים'בעלצערמשוםדיננ"שכ'בסיש"כמבשבתהמראהשאסרו
:קמןיני'"עלעשותמזב

שנתכסהממקום"ימשקהאו,אוכלייהמפרקוכל]מלאכותיימאבותהואיש"כח

הדשתולדתה~'הרמהדדהחלבשמפרקהבהמהיראתהחולבכגון"בזיי
ריקןכלילתוךכשחולבאלאחייבואינו'מהשבולתיהתבואהמפרקכןגםשהדש
הוא'הרלאוכלהבאשמשקהמפני"יןפמוראוכליןבושישכלילתוךחולבאםאבל

כןגםהםהבהמהודדיאוכלשםאלאה~חלבעלמשקהשםשאיןונמצא]יןכאוכל
'והריינאוכל

~
.]יןמפרקמשוםבזהואיןמאוכליייאוכלכמפרידה

שניוהם,פסולתיןשהיאמהשבולתאוכלשהיאהתבואהשמפרקלדשדומהואינו
חלוקיםדברים

~
וכןעליוהמכסהאחרדברמתוךאחדדברשמפרקלומרושייךמזהה

דבריםשנישהםאוכלשהיאמהבהמהומפרקומשקההואשהחלבריקן'לכלהחולב
חלוקים

~
ומרובקיןמזהה

~
כןשאיןמהעליוהמכסההבירומתוךאחדויפרקבוהיםה

גםשהואממנהשנתפרקהבהמהגוףעםאחדדברכמוהוא'הראוכלהואכשהחלב

,מפרקה"דא,צה."רשרפנ מלקמןוראה.מוחטיןאיןה"דנ,קמנרשייראונרפו

" .א"כשב

'תק"מ.ט"מתצה"ם.א"םשכ"מלקמןגםראהרפת ם

,כ"יםי"ם(דן)טל'מיראה.א" ם"רמב,מפוקה"דשם'"ירטא,צהמרישאבירפט

.שם רשיירצ

יראה.ואחתמודה'תוס,מפרקה"דבעי .א"נקא"ובקוא"ם'תק"מ,מ"משש"מלקמן

שמואלאמרהידה'דרבמרא'ממ,'"הח"כם"רמברצא ומ

,ם)שםהרפףש"וכמ_ב,קמרהמרא.רובמרא' ,מקרבא"מ,שםמ"מ,(ב-א

.שםם"תיב_שםאדארברטב תיםראהרצג
וראה.'"רשלדעתמפרקה"דב,עג' .א.פחקה"פלקמן

,הקדרהלחיךה"רב,קמר."הסרצד כיון:ישם,שםלקמןגםוראה,שם."רשראהרצה

.כרקתודרךעישהשאצו מלדמעתראהרצו

ב4'סיע,מ)שם,"להרמהרי צ"ש'חירוש.וראה.ט"מסוףשש'.םלקמןגםראהרצו

,ד,מזמשצית

.לטלטלןגםשאמורט"מנשםוראה,מניורעא לעגםראה:,שםהרמציםלשיןערב
.מכהרמי"מל' ,מ"מכלקמן

'בעליצערדרכים'עיבר'הלמ"הי ,ד"םמ"ה

.שםלקמןגםיראינ,שםא"מ,שם%גרעג .שםא"יממקראו"בטהובא,שםרמציםעדר

.שםא"מערה יכרלע.א,צנמותרעו

,ג"ושג"מקבה'סיל' בפמקץז"א.רבשםגאיתא,נאשםם.הגבורשלמירעו

נפמקערצד'תוסנו'זקבישיםכןשהשאב"חח"פישם "מוםח"בבהובא,ב,קכהשם

.מקרחרבהאליה.שח' )שםן"רגםיראה

.ט"מקא"במהיבא(ב"מוע,מי .ב"נשלד'.םלקמןיראה,שםח"בראהרעת

,א"מקימלא"מלעט דהירפ

להחזירויכיליםנן.שאלכקוםהמאכללתחובנו' .(מקבלג"םד"חלקמןוראה,ו"םשכד,מילקמן)

.מקרבא"במהובא.עט"םא"רמתשונתרפא מרפם

יראה,שםא"הרמבתשובתמשמעשכןשםא" ,עאותד"פבנתנאלקרנן

.יף'מערפג .שםא"מרפד

.ץ'הח"פם"רמב,א,עגמשנהרפה



שהשבתהלכותתי

מפרקמשוםבזהשאיןאוכליםמעםמתוכהוחוקקעבמאכלכגומלזהוהריאוכלכן
.לזהכיסוינחשבזהשאיןמפניבושנתכמהממקוםאוכל
שהבהמהשכיוןלפיהאוכליםלוגוךאפילולהלילאסירפיפרימייןמדגרימקוסומכל
היאוהריעליהאוכלשםאיןשחימהאיסורמחמתבשבתלאכילהראויהאינה

מתוךאוכלשמפרקלדשדומהזההריאוכלשהיאהחלבמתוכהוהמפרקכפסולת
ד"ע"האוכליןנלתוךלחלובמותרלאכילהראויהשהיאמזבביוםאבלהפמולתנ
:~הנ"תק'בסישיתבאר

ולאהחלנלגמרובמצטערתשהיאמפסנשנתהנהמהלחלוב'לנכילומדמותרבמ
צריךמקוםומכלהתורהינמןשהואחייםבעליצערבמקוםלנכריאמירהעלגורו

שלאכדי,מועמנבדברמהנכריהחלבויקנהיחזוראו"לעצמונהחלבאתהנכרישימול
צערמשוםהאמירהאלאהתירושלאעצמולצורךאלאישראללצורךכחולבנראהיהא
ישראלבשבילשכשעושהעצמוניבשבילאלאישראלבשבילשיעשהלאאבלחיים'בעל
'יהרממששליחיהיא'הר

~
"כמותולאדםשלששלוחונעצמוהישראלעשהכאליה

חכמיםמקוםמכללישראלהשליחשנעשהבישראלאלאכןאומריםשאיןואף
נחשבשיהאלישראלשליחשנעשהבנכריאףבהןוכיוצאמ"ויושבתגביכןהחמירו
שלאאלאהחמירולאעצמובשבילכשעושהאבלבשבלוכשעושהממש'כמותונ

:חייםבעליצערמשוםהתירווכאן"'זנ"ש'סיבסוףשיתבארד"ועלעשותלולזמר

מותרמעצמוחלבנכריאםאבללחלובלהנכריכשאמר(א)אמוריםדבריםבמהל

אחרוןקונטרס

שמחהג'ברשפנל"ו"רע'בגיא"המנדעתשלפיאףנרנשאטראמוריםדבריםבטה(א)

צריךפ"עכנמידהכאלומריש,מאליושעושהאףלמחותצריךישראלמשלדבעושה

.שם'המלהמרתראהרחע ,פ)שםן.ברנוטמעוכן.שםם.רימבמטמעתועט

.(א.פק ת1פש

ן.ברנם1.'1ע.ת.רנטםהכלבה.רב,קמר' .שםף.'הרברעת(אוב,פ)שם

.נ'.פ1פב.פכש.וא.שםף.'ר.שם'ת1פשא .;פשב
.נ;א' ה.'פש.בראהכא.מס"פ(פרא)מ.מהרת.ש1שו

הנתת.תמהרמו'כ-מה.כס"פב.פמ.כנ"פ מ

לקלנםנראה.כ.פ;.1ש1מוו.1אותה.פ1ת'ש1נ' תערם'ררכ'יר;הלמ.י1לקמןנראה.נ.1ש1.פכ

.נ.פקא.ק1הים'ל;ב פלקלראהדש

רהבה11רה'שאמ:1.פקא.ק1רגב" שבותדויהסיס'נעלהינעיהותיהולאא'ה

ההלבקנה'שדהינונן'בר;ראפשי'מאכלהלכך,ריבנן כר
שםמ.ה1לקמןניאה.'כ1צמו;ל'טב'במרהה'ה'ש' ,בהכרהה'רהנ1'א,'רחם.מהדש.ש:ה.פקפרףא.,ק

פ1יא'ארהבןלאנ.1נכההואתעשהואלשברהא לנכראשיה,אפלרדבנן

העמירילאוהכאאלא...' יעפינגנא,הים'נעלצעימשםהם'רבי1רה1הם'רבי

וראה.י"מכל'לעגםיראה,הם'דבראתדההמ"ה.בעל סילקמן
,לנכרלימורו'התשלאכ"יו-מטשמה' הם.נ'בהחיליקיטעם.עשביםלהיללקוטלהשקותה

.גק"סא"קישםמ"הילקמןנתבאר הגהות.שםמ"בבראשהובא,שםמ"מהרשה

מ"וב.שם'מרדכ.צדקכהןהרבבשםשםות~מי"מ .רמגרמז

"מץ"בתשבמריטנבירגמ"ומהרינה'ר"הבשםטורשו ינקמורמזקדושיןמ-מהוהגהותשםמרדכי,ממ

,ק"סשבת'הלחיםיארחותלא"םביכל,'התיםבשם

,כ"כע"שי ן'יוקנה"ד)חק"סא"קורמג'סילעילהטעםראהשז

שהותרהואף,נפרדיםם'מור'א'בשהם,(הוא שלאעצתושניל'נשעיטה,יצריבעדיןהאשרה

'רד' ,כשליחו

.ג"ושא"סרמג'.םל'לעראהשח קשט

-
.ב,מאושין

,ג"וששםכדלעילשי ,להמעיףשיא

אחריןלקונטרסציונים
בנוגהוהובאכבנסמןראהאבל)נ"ושג"מלעילג"וכ.ד"סקא תרמזמרדכידלקמןהשניכאופןופסקמזחודב"שבמהדו,שם

~ .(א"הקובהמשך



תיאשהשבתמלכות

נכרישכלמפני)מועטברבראפלו]'ממנונלקנותוצריךואיןבחנםהחלבממנולמיל
כמוה~בשבילמהישראלהנאהמוכתשיקבללמובתומחכויןבוראימעצמוהעושה
:(לעצמוכחולבוהא)'בש"רנ'בסישנתבאר

איןלשנתיםאולשנהלוהשכוריםושפחתועברואבלעברושאינובנכריה,יכללא
מתכונניםשהםמפניבשבתלחלובלהםאמראםאףהחלבמהםלקנותצריך
כןלרעתבתחלהשכשנשכרושנתםבסוףשכרםכלשיקבלוכרילמוכתםבמלאכתם

:י'לחלובנשצריךעתבכלשיחלבונשכרו

אפילואמוראיעצמהנשנת,"ל(נ)אגלשנתלמוצאיהחלנלאכולה,וכללב

אחרוןשנמרם

וכן,לזמרייכאןמילל)א"שהמנכיוןמלוםמכל.דנפשיהאדעתאדליעבדהיכיכיהחלבללנות
עלהחולליםרביםהכיבלאוכי,כלללהחמיראין,להללשדעתוין"וב"ע"השמלשוןמשמע

לימןע"וש"א"הרשבלשוןמפשטמשמעשכןובפרט.בי"רנ'בכישנתבארכמושמחה'ר
ז"ש'בכימשמעוכן..י"בבשםעייןלהפרישוצריךאיןמשלועושהשרואהודאףשנ"ד

.שםעייןמיימוניותבהגהותשמחה'רעםדפליג]'התרומהמכפרשםהדיןומקור,"'ב"כ
שגוףגוונאוכהאיבמדורהאלאלאיכורו"רע'בכיהחליטלאא"המנשאף)'לומרשישובשגם

בשבתהישראלגוףשיהנהמתכויןהנכרימקוםמכלליהנותלושאכורואף,נהנההישראל
לומרויש,ז'א"י7"כא"במנב"רנ'כיעייןליהדותאכורטעמאומהאי,עבירדהכיואדעתא

בהגהותש"משפיראתיובהא.טנן"כ7"סה"שכ'סיא"מנעיין,למחותצריךנמיטעמאדמהאי
א"המגש"כמלמחותצריךדאינוומשמע,נרותיוהמכביםבעבדיםלמחותדמותרמיימוניותני

בכעיףכאןהכיומשום,מהדלקהכמומכביהנהנהישראלגוףשאיןמשוםוהיינו,י'ו"רע'פי כ
אכרלאנמישמחה'דרלומראיןאבל.ן'ו"רע'בכיכמולאיכורהחליטולאע"בצהניח"'א" דהא,במדורהאלא

:"]ב"רנ'בכיש"במעייןכליםבכביכתדאיירי]מירושלמיראיהמייתי

,ג"צעמוקצההוילאכילהראויהדאינהכיון1]א"המגשכתבמהנרעצתהנמשבת(ננ)

למהנתצרןאיןשכאן,(ה1'1מה.ר)1ק.פא.ק1רב"פ.כ.פלנגששיב פרףשיג

.(האנסיהשהתירוכמו)חים'בשצערממים,שראלבשלבעוטהאפרששםאלא.נ'1ש' לקיאין'הגל'גשכאן(גי'ע)השליןקתמיפיאהשטו.א.פקא.ק1ניאה,'למכיי"התוכאן

.(בפליההמאבהייםברליפיםכנרפפולא)ב.פקב.'פק1.נםהנבא.'נמירככהבה.רשב"פה.בשיד פקא.1נמ

10י.לא"פבוכל.מא'.פץ.שב.בתפ.הינגהתשטולפמ1ךן.שאא..פימר"פלצלויאה.נ.' .כ.מ;.1ש1לעלנתבאר.הליקהלערןאם'כשוהר.בשכם.י'המתל;
אחריןלקינטרםם.ציינ

כסבראנוהגיןשהעולפשכתבג"סקיסוףג .הראשונה

הישראלאםאףהגוימןהחלבלקנותמצריךולאך ,לחלובלואמר

,בסתםהמתיריםדעתשהביא,ס"סה ב.וכתבה"דו

,יונהר" .ה"סקא"קוז
,נט'סיבתשובהת ,אסעיףט

.דשי"סוסי .ג"וש,(במוסגר)שםשכתבמהראהיא
,סילעילונתבאר)רכב,סיגםוראה.רגב,סייב ונתכשר)רמז'וסי(והאמתה"דהק"סא"קזונב

.(התרומהוספרה"דרמג'לסיב"מהדו ,בסופורמג'לסיבמהדורהמסיקוכןיג

.י"משםולעיליד

וספרה"ד)רמג"לסכ"במהדוונתבארסו ,שםובנסמןכ"סשםלקמןוראה.(התרומה

.ד"סרעו,סיא"ורמבטורהובא,האותב"פיטז ,ה"סשםלעיל

,(למחותצריךישראלשלשכשהגר)ידק"סיז ,ד"סקיית

האליהפירושהביאבסופהרמג,לסיכ"ובמהדויט לעניןאלאכאןא"המסיירידלא,א"כסרכה

שגם,ומסיים,כנהנהדהוי,בשבתהגבינותלאכול שכה,בסיא"המבוחזרהרי,כןכוונתואיןאם

.כשנהנהאלאחסרשלא פכ

והנהה"דרמג,לסיכ"במהדוונתבאר)ט"הא" .(מהריס

,ו"ומקה"סקא"קוכא האוכללתוךחולבאפילואסורוהחלב:ב"סקיכב

,'כוראויהאינהדהכהמהכיון



שהשבתהלכותתיב

"'חכמימנשגזרומפניהנכריבהמתהיאואמילומעצמוהנכריחלבהאפילון'למלמלינ
שבתלמוצאיערלאמרםנכריי"עאומאליהםבשבתמהפירותשזבומשקיםעל

אחרוןקונמרם

]]ף"הריפכ7יוכן,]]גזירהמשוםלאאיתשתרידעלמאשבתנ]ביצהברישאמרינןדבהדיא

שםעיין,מביצהחלבשנאומאי,י]ב"שכ'כירישעצמוא"מנכתבוכן,פוכ7יםושארן]ש"ורא
דלאמשוםמוקצההוידלאשנשחטהעצמהמבהמהשנאמאיועוד.י"אשרובהגהות"]ן"בר

"ן1"הראפילודהא,בחלבהשכןוכל,יי"בבשםעייןן][ח]"שי'בכיכמבוארבידיםדחיא
רביצה7מאפרץרישבדבריוכמבואר,בחלבהמיללשםי"בבכמבוארעצמהבבהמהשמחמיר

.]יחביתובפרץשםעיין
ביצהכמוליתכרט"ביואףכןלאראםהאוכליןינבלחוךלאכוראיןשזבומשקיןומשום
שמאלמיגורדאיכא]יהכאדשאנילומרואין.]ידביצה7מאר7"ביהודה'לרט"ביושנולדה
.לגזירהגזירהליהוהוידאורייתאייאיכוראליבאבעצמויןיחלובאםאףדהא,בעצמויחלוב

ליהדכביראלמאןביצהכמונמיט"ביוכ"א,שזבומשקיןעםהיאגזירההדארכולה"לי"וצ
בכחיטהדאפילו,נכריבשחלבהכלל,חיישינלאיחלובדלשמאועוד.היאיןגזרהחדאכולה

'בכיש"כמל"7ייוהכי,ות"כפין"הרשכתבכמוממילאדאתיבמידיאלאחיישינןלאותלישה
דלהישראלכיון,נכריי"לעמאליהןביןשזבובמשעיןתחלוקשלאמשוםדאכוראלא,"ית"ש

.ט"ביומדשרושזבומשקיןבכללהוילאודאיהאוכליןלתוךב"וא,]שמתש"כמממילאאתי
.שםש"כמבתשובותף"והריהגאוניםבשםבמלחמותתנבהדיאהואוכן

,במשקישריהוילאשמעון'לרדאפילו'כוש"כה"דבתוכפותא"עו"מדףבעירוביןועיין
שריהכיואפילו,שםעייןאוכלאנמידמעי7ראמשוםלאאםיכחוטשמאגזירתבלאאףשזבו

כמוהקירהמחמתראוידאינומשוםנולדהוייהודה'דלרג"אע,בדדיןתישלבשמןשמעון'ר

דאזימלהיותמונעתאינהדה7ירהלומרצריךכ"וע.(""ב"עט"דיבשבת)התוכפותשכתבו
שהואשמעון'דרנולדלעניןלאאבל,ממשחדשדברדאינויהודה'דרנולדלעניןאלאלאכילה

דעתושהכיחפ"אעהקירהלהגביהיכולשהיהכיוןממשחדשאינווזה,ממשחדשדבר

ט"ביושנולדהשביצהדאף,דירןבנידוןנמיהכילומרישכןואם.השהשוהבביןמלהגביהה
להוואיתמוקצהלהודליתד"לכאףבציםלגדלהעומדתבתרנגולתתןשמאילביתנולדנקרא

נולדלעניןמקוםמכל,)שם'ותוכתןדביצה7"פרישא"ומהרש"ןת"רעייןיהודהתי'דרנולד

ממלא,,ב.'פקא.משיו

"
.ב,קמנמשנהשיתהמבזארממוםאלא,מ קוראה)ם.בפנ

.[ב"מקא"

אחריקלקינטורםם.ציינ

.בשבתשנולדהפיצהגפיב,בבג ,ט"יואחרשבתמשוםבך

.ב,אפיצהבה סיא"פשםבו

.א' .כ"מתקיג'סילקמןה"וכ.א"סקבז
,דיכאה"דבה מכס

.ה"סשםולקמן,ב" ,השוחט.ה"דל

,'גרסיה"ר(א,יז)לא ,(ן"הרמבבשם)ואחריםה"ד(ב,ס)לב

.ל"ומנ,א"המאסרשמזהלג משקיןמשוםשאסורהיוחנן'רלדעת)א,גלל

.(שזבו .איכללתוךגויי"עכשכתחליבהגבילה
.אוכללתוךלו ,ח"מכסוףבפניםכמבוארלז

ט"ביויוקשהכ"וא'כולומרונצטרךכלומררלח

,[לומרואין]ל"וא:ל"ואוצ.'כוכמויאסרנמי .א,גביצהראהלט
ז"פטסוף)ן"הרמבבשםומיהוה"ד(א,סו)שםמ .(דשבת

.ה"סשבה'סיגםוראה,גסעיףמא סתקטו,סילקמןראהמב

עלגזרושחכמים:ד" לאסרוט"פיואובשבתמהמחוברשנעקרדבר

יתלוששמאגזרהמשום..,ביוםבובאכילה .כעצמו

,(ב,ס)שםמג ,ב,יטשבתראהמד

.שמןה"דמה .א,פפיצהכמשנהמז
,א,כביצהראהמז .ואיבאה"ד(א,א)שםמח
,אוכלאר"בדמט .קאה"דנ



תיגשהשבתהלכות

שנחלבהחלבכ"גהוא11גורהובכלל]הנ"ושכן'כנ"ש'בסישיתבארמטעם
בטלטולכ"גאמורבאכילהשאמורוכיוןבשבתהנולדמשקהכ"גשהוא"]בשבתנ

.]]נביוםלבוראוישאינוכיוןהואשמוקצה
משקיןגורתבכללואינומשקהתורתהחלבעלשאיןנ]האוכליןנלתוךחלבהאםואף

ומןלאחראלאהשבתבכנימתמידנחלבלאאםהערבעדאמורכ"אעפז]ש1בונ

בהשניתומףהחלבשאותובשבתשםנולדהואשבדדהחלבשרובשאפשרבענין
ונעשהנעכרשדם,]בשבתנשנולדחדשמעשהשהואמפנימוקצההואבשבת
איןייממנעירעליידעתישהיהואף,]הלבנ

~
עדייןאןהיהשלאכיוןכלוסמועילה

אלאיוםמבעודבעולםכברשהיהמפנישמותרבשבתנולדלשארדומהואינובעולם
נזחח"ש'בסישיתבארכמון]בשבתנשנשתנה

לאכילהראויהשהבהמהשכיוןמפניהואהאוכליןלתוךלחלובט"ביושהתירוומה
בהשניתומףהחלבגםואוכלשוחטההיהרוצההיהשאםשבההחלבעםט"ביו

איםנחייהממנהכיטנחלנגםכ"אאצלהעןנטל.ה.אלטפלשתאמפסטעח"ניי כמוהםהבהמהגוףעםשהואמאוכלהנפרדכאוכלשהואמפנינולדמשוםאמור

נולדתורתואיןמאוכלשנפרדאוכל1הוהריעליהםאוכלתורתששניהםאחדדבר
החלבהרילאכילהראויההבהמהשאיןבשבתכ"משאחדשמעשהשהואפ"אעעליו

:בשבתבעולםשנולדגמורנולדנקראממנהשנחלב
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