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ומותרכלללוצריךשאינוחשנןה~'הרממסכלזםלהםמגיעשאיןלוידועאסאגל
הוציאדינריםכמהפלוניתבשנהלנוהיהתבואהמאיםכמהוכןבשבתןלחשבו
כמחשבבשבתאותםהמחשבבמלהשיחהבכללשהםבאלווכיוצאבנובהתנות

.מקיזא"מ.ם"הרמבבדעתשםמ"מסח תיר,שםמרדכי.ושהית.שםרכביםשיט
,שםע"ושי "מ,ח"מרמח"מ,ב".מרמד'.מל'לעגםוראה

.ח"מא.ש"םלקמן.מיהשי"מ,ג"מכשג"מ,מיהרעי "מ.ב"משם'.מ.ז"םשלא'.ם,מעזשם,מידשכה'.מ

"מלקמןיראה.ח"מתמו"מ,כ"מתנם"מ,'"מתמד היאבתףאמירמעשההעושהאבל:ב"מסוףשמ

,מצוהנמקיםשנביתשבית "השםם"ברמםה"ב)אומרצד,כ:אוצלע

ע"ושי' .(שם

.בשבת:ע"ושוברבביםעא מלקמןגםראהעב

,ד"מכתקפי" .,מסלףעג
שיג'.מלקמןגםיראה.שםע"ושימור,שםם"רמנעד .ו".מ

.מקיזא"מראה"הרבה-לציק"ש"במשםם"רמבעה בתפמיראובמקוםה"ד(א,מא)ן"ר

הראשיןריץ' מלקמןהיבא)

ב".מרמד"םלעיליראה.(ה"מכשלד" מקא"כלי)

"
, ע

'סילעילגםוראה.ב"ממוףשלד"מלקמןגםראה~ .ב"מקא"קי.רגב אמרראהעז

.בז"מב"חושר''

"מ,ה"ימכב"משםלקמןגםיראה,מקיזסיףא"מעת ש

ג"מכמיףשג"מל'לע,ה"סשלג"מ,ח"ממ' _(בממגר)

היבא,מז"מבתשובהל"רשוראה,שםם"רמבראהעט מא"במ
כהפסדהואגרילשלצירך,י"מקרמא" רנב"ם.ל'לעראהאבל.ב"משםל'לעגםיראה,מריבה

,שםא"קו .נ"שכ"מפ

.שםבהשגותד"ראבפא %לעילגםיראה,שםא"מפב

.ח"מלשא" .ושםמהופג

,ו"םע"ישומור.ב"עשם'יגמא"מועקנבריתאפד מכרלעילפה

שםבריתאגםיראה,ג"ושא"מכשו" בכלל)הייהג"פכם"רמב.('כיליאמר.לא)ב"רע

ל.לעראהאבל.ב"מקא"קושא'סילעיל,(לה.במשיהה סי

.שםר"תהלוראה.א"מפה' .שםם"רמבפו

,שםישועמור,שם'גמפו .החשבנן:איצעפס

,ה"מקז"מפט םלעילגםוראה,מ"מקא"מ,שםז"תצ

,שםא"קישא"



שזשבתהלכותתלב

ש"כמ]בשבתןבמלהבשיחהלהרבותשאסורבהםירבהשלאובלבד"בחולןאותם
:יזלמעלה

כךשמתוךפ"אעלערבייעמילעמודשתוכלבעיניךהנראהלפועלליסרמיתריך

,מפורשןדבוראלאנאסרשלאלפי]למלאכהןלשוכרולערב.לשצריךמבין
ה~הרידבריומתוךשמביןמהדהיינוהרהור"אסורןדבורדברודברשנאמרי מותרן

:לשכרושרוצה"בפירושיכמדברשוהולערביעמינכוןהיהיאמרלאאבל

ואיבשבתלעשותםהאסוריםבחפציםאלאבשבתבחפציולדבראסרויאכן

מדבריאלאהאיסוראין.אשל.נישנתלעשיתםנע1למהיתרצדלהמציאאפשר
המוקצים7זפירותלמחרשיביאבשבתעצמועללומראולהבירולזמרכגון]7סופרים
מכל]המעורבתיהעירבתוךואפילוהתחום7זבתוךהיוםשהםפיעלאףביתולתוך
עין,7המוקצהלגוףכשצריך)בשבתלעשותובעולםהיתרצדאיןמוקצהמלמולמקום
עצמהמלאכהאותהבשבתלעשותהיתרצדלהמציאיוכלאםאבל(ו7י"רע'סי

אחרשיעשנהזןלהניר1או"עצמ71עלנשנתלימרמיתרהשנתאחרלעשותשרוצה
אםאפילו("ו7י"ש"בםש"כמשכירותםלשוןלולהזכירשלאשינהררק)השבת
הולךאניפלונילכרךלחבירואדםאומרכיצד]'היתר7צדאותושםאיןעכשיו

אף,בורגנין7ןשםהיהאילובשבתהיתרצדלהמציאשיוכלמפניעמיעזלךלמחר7יז

.בורגניןשםאיןשעכשיופיעל
היוםהאסוריםבדבריםבשבתשמתעסקמההואבחפציודיבוראיסורשעניןמפני)

נתלהשאיסורםדנרימאגלנגיפםנתלהשאיס1רמנדנרימלהתעסקאלאנאסרילא
להתעסקמותרבשבתמותריםבעצמםאלודבריםהיודבראותוואילוליאחרבדבר

להםהגורםדברבאותומתעסקאינוהואשהריהשבתאחרלעשותםבדבורבהם
הגורםדבראותואילוליעצמםמחמתהיתרלהםשהיהדבריםבאותםאלאהאסור
נמצאבורגניןי"עהיתרצדשישכיוןלתחוםחוץאיסורגבילפיכךהאסורכןלהם

אלאנ1רגמןכשישמיתרעצמיחיליךאיתישהריעצמומהמתכהילוךהאיסורשאין

בדרךשילךאלאמדבראינווהואהדרךעלהדיוריןמניעתמחמתהואבהילוךהאיסור

.[(הז~בכיוצאכלוכןהדיוריןבמניעתשילךולא

.שםרהביםצא .שםמ"מצב

.הטחב"טצג רצד

ז"ע'בתוםי"ארה2'לפ,א"עיםקרחהבןההטע'' .ז"כע"ישמור,הנראהה"דאג

,שםע"וכעתיר..הנראהה"רשם'רשיצה "רשראהצו

.לימלמותרה"ד'"ב.שם' .ג',נחהגעיהצו

.שם'גמצח לעגםוראה,שםי"רשמשמעותצט

.ז"םל' .שםע"ושימור,ד"חד"פכם"רמבק
,ז"כלבוש.שם'"בראהקא .םסוףג"בכראהקב

גםיראה.ח"מע"ישומור.י' מלזףל

.חפצךממציאלעמןא"משי" א.מרבתננא'בגמוכדאוקמא,שםא.אישערביקג
.שםע"ישמור,(שםי"רשראה) .%"מקא"מ,ה"מקז"תקד

,בנא'בתה"רשם'"רשראהקה ע

.עב'שלא'כדלהצבעיכגון~ שנתבאראף,בזהשאמורהמעםי"מקא"יבקוי"מקו מלקמן

לו'אפמותרגיסו'"עשמלמולמהוא'ש" .קעא"מוסף'זכרוןוראה,המוקצה-לצוק

,בגמנשםשמיאפיאמרהודה.רבעת תוסקט

.שםע"ושיתיר,שםש"וא.לכרךה"דשם' תיר,שםראשגלי
,שםע"ושי ,דף'מעקיא

נראהשכןכול'ה"ד'"ב,ש'שאםה"דשם'"רשקיב מרבר

,מקיזז"מ.ם'הפומקכל' ,שםע"ישומור,שםשמיאלאמרהודה'.רבקיג

ר"פכמ"במהיבא,האה"רשםא"ירשבן"רמבעיד יר%נ"ת
.מקראא"מיראה,שםע"ושי שו"מוברלעיל.שםע"ושיתיר,שםהידה'רבקטי

.ג"מ םלעילגםראהקטו

,ה"מקא"קורמג"



תלגשזשבתהלכות

הליכהשמשמעובלשוןאמר'לאאבל'עמלךהולך'אגה~בלשוןאלאהיתרואין
:מועילים7י1בורגניןאיןליה'שהר(פארכןא"בלשקורין)בקרון

'לנכרלזמראבלהשבתאחרלעשותלהבירואועצמועלכשמדברה~יכלכזז
כיון"לעשותו7ילישראלהיתרצדלהמצאוכל'אםאףאכזרבשבתלעשות

הישראלשיוכלבאמתהיתרצדשםש'אםאבלהיתרצדאותושםאיןשעכשיו
כתם'לנכרלומרן'רין7'מתש'באיכורעושה'שהנכרעצמודבראותובהיתרלעשות
ש"כמ]באיכור7מעצמועושה'והנכרבאיכורשיעשהבפירושבומוזכרשאיןבלשון

'שהנכרעצמודבראותולעשותלישראלהיתרצדשםאיןאםאבל"]ו7"רע"בם
עושה'שהנכרדברלאותולהגיעהישראלשיוכלודרךצדשישפ"אעלועושה

לישראלשמגיעעדדברבאותולעשותצריך'שהנכרהמלאכהאתשיעשה'בללו
לילךהישראלשיוכלפ"אעהנהרמןלשתותמיםלולהביא'לנכרשאומרכגון

איןשםולשתותלנהרבעצמו
~

"בםש"כמ'לנכרהאמירהלהתירכלוםמועילה
:]]ה7"שכ

פירושךלךאשמר'ואנשבתחומך'פירות'לשמורלחבירולומרמותריז
איןהבירושבתחוםפירותיולשמור.לילך.לאכוהשהואפ"ואענ]7'שבתחומ

'ד'עלהיתרש'לווגםז]הוא7מותרשלהבירוכיוןלחבירובאמירתואיכזר
:,]7בורגנין

אתשהמלוה1]7'השאילנאלא,]הלונהלואמר'לאבשבתמחבירודברהשואליה
ניתנהלהוצאהשההללאהנופםלמקח'משלשיםנפהווגעו.לתנכלל'אינלהנידל

לפרוע'כדללותדרךואיןכמותהאחרבדברלופורעאלאן]בעין7חוורתואין
לאחראלאלאלתר

~
ש'ב"ואום'שלשיםהלואהכתםחכמיםושיערומרובה7ןמן

לתבעו"שכחה'שלא'כד'לפלונ'הלויתוכךכךפנקכועלהמלוהכתוב'שמאלחוש
חוורתהיאשהשאלה]מידהלתובעוכול'חבירואתהמשאילאבלום'שלשיםבכוף

אסואפילולכתונ7יינצא'שמאהיששימאיןולכךלשכחהלחושאיןכ"ואבעין17נ

ת"רדעתכללא'הבולאבפשטותשאמר,מעזולנב להת

,'"משםא"רמיראה.ר' .'"םע"ישומור,א,קנאשמואלאמרהידה'רבקבג

זהמעם,'התוםבשםהידה'ר"אה"דשםא"רשבקבר לענתבאר

מעםשםוראה,ח"מקא"קירמג"מל' _נוסף

,אמרינן-יםה"ר(ב,מר)ן"רקבה מיל,א,למהמשנהונבו

.א"מיע"ושי רמי'.םל'לעגםיראה.שםע"התותיר,שם%גקנז

_ה"ר מיר.ב,גמכיתקנח

א"מ,א"סעג"םמ"הוע"ושי ,מגזהלואה'הלמ"חו.לקמןגםיראה.ר"מקי

.ה"מקשםע"ממ.ה"הא"פשאלה'הלמ"מקנט ,,גםה"דשםי"רשקל

,שםע"ושימירגםוראה.'"וכרפרששם.אםקלא .םא"פמביתש"ראקלם
מ"חוע"ושומור.,שם.מ"מ.ד' _שם

.שםע"ממ.שםמ"מקלג .שםאביקלע

.מקיאסיףא"וסי"מקמץגריז "רקיח

ת"רעלשחלק)משקהה"רא,קבב'בתים' משמעות,הלכךה"ד(ב,מז)שםן"ר.(בזהר'שהת

ש"ומה"דשם'"בראה)-שכה"מימירב"מז"פמראש שםן"הדמבבשם,חטה"ר(ב,מד)ג"פכן"ר,(ת"ור

,ב"מעא"מ.האה"דא,קנא מ(פראג)מרוטנבורגמהריםת"שוקיט

בשםתקנח" אותב"'פשונעת'מהנהית,(בריענרר'להת)ת"ר

מג)ב"חב'.ב'נתדוחםנו'רב,(ד,פב)'מרדכהגהות,ה לעא"רמ.(ג

,יאק"סשםא"מ,ג"מרעי"מל' שחלקומה.שלפ,גק"סא"קירעו'.םלעילראהקב

זהתר'בהגםלפקפקש'('האבאיפן)ת"הרעל הבבאיפן)
ממךלהםשאיןם'חיליקא.להמצלןדמנאג' בזהגםבפירחחחלקי.שנו'מצשלאדכייןאלא,.בתלמם

ריקאשמיתרהתםרש'פלאמ"ומ)'כולחלקלני2" .(האימירשיעשתבפירושבומוזכרן.כישא
.לבגאלאזהתר'הלהורותואין:ומסיים,מף.מעקנא שלאר.להתאיןה"לעאבלתירה

רה'באמיתרגלי .יתר..ייקיללדברדברדמו'ל'לנכר



שזשבתהלכותתלד

בעיןחווריםשאינן"ככרותהמחברתההאשהוכןשמןוכדייןכדימחבירושואל
לאלתרממנולתבועשיוכלרשותלונותןהרישאלהלשוןלושאומרכיוןכ"אעפ
בלשוןאלאפורעיןאיןכךשאלהבלשוןאלאבשבתלוויןשאיןוכשם,7ןהשאלהכדין

ח
~

.~רה7ן
תןיאמראלאשאלהלשוןיאמרלאלהשאיליניהלויניביןחילוקשאיןלעהבלשון
:לך17ןואתןואחוירכ"גלכייםויכול"ליה

:הלויני7תלזמררשאילאלתרלתבעויכולהלואהשכתםשנוהגיםבמקוםימו

נמהמויממנו"אצלובמשכללהניחיכולמאטינ1ה[1]הליאיןבשנהמחדירוהשואל:מ
מיניבשואלאמוריםדבריםבמה]חוליתכמעשהשזהומשכוןהילךלויאמרולא
אבלמאמינוהלהכשאיןמשכון7תנלהניחהתירולכןהשבתצורךשהםומשקהמאכל
"בשבתיתקניןלמקנהשדומהמפני)כללויתימשכוןלהניחאכזרהשבתלצורךשלא
:(ו17"שכיעחן

"),וחשבונות),ומשכנותוממכריתןומקח%חנותןשמרידהיינו"הריונותישמריכא
משוםבשבתלקרותםאכור])בשבתילעשותהאכזריםמחפציםבהםכיוצאוכל
אכורשדבוראמרוולאז)אכור7קריאהבלאבהםלעזןואפילונ)חפצך7ממצוא
שניכרכאןאבלהאכזריםבחפציםשמהרהרניכרהדברכשאיןאלא")מותריהרהור
ממצואאיכזרבכללה~הריבשמרהכתוביםהאכוריםבחפציםשמהרהרלכל

שהטיולשאףצריכההיאמהלראותבשדהוהממיילה~שבכללכמוחפצך
הואהמותרהנרשדהוצרכי'נההרהוריגהעצמימצדהיאהמיתרהנרנשדה

'מכיש"כמחפצךממצואמשוםאכורכךבשבילשםשממייללכלשניכרכיוןכ"אעפ

"בשבתןבולקרותשלאהאכוריםמחפציםבושאיןפ"אעכתבכלעליגזרו:כב
הדיוטותבשמרייעיןאון)יקרא7שמאגזרה")אכור7קריאהבלאלעיןואפילו

שמותאתשבתמערבבכתבוכתבמגדיםמינילהםוהכיןאורחיםשזימןמילפיכך
להםשהכיןהמיניםשמותשכתבאובשבתאליולקראםישכחשלאשזימןהאורחים

בכתבלקרותאכור
~

."אכורךקריאהבלאלעיןואפילובשבתיה

.הצבג"פכם"רמב,במשנהשםתלה .י"יןבדעתאמרה"דשםא"רשבעלו

"םש"הריבת"שו.ימשוםה"דא,עהמ"ב'תוסתלי .י"מקטא"מ.א"מיא"רמ,קט
מהת"לג"ממ.'תיםבשםאבלה"ד(אמי)ן"רתלת .א"מע"שו.(ג,כנ)

,ט"מקו"טקלט .מקידא"מקם

.א"'םא"רמ,א,קמהמשנהקמא הלחיםארחותקמב
א"הרשבבשם,קפאאיתשבת' .שםא"רמ.ה'.םב"שהמועדת.בהקדשבעבודת

.(במלבוש)ה"סשלת'.םכדלקמןקמג המוגממשמעיתמקפדא"מקמר
לעילגםיראה.שםא'

.מקטיושי"יםשםא"מראהקמה

.ג"ושרף'מעקמי .ג".םע"ושיתיר,א,קמט%גלמז

.שםע"ושיסיר.ש"ימה"דב,קנז'בתום."רקמח "רשקמט

,שמאה"דא,קמט' ,'"רבשםא"מג"פכ.ש"ראקנ

.שםע"ושוטור,'שטרה"דבקמץ'"רשקנא "רקנב

,היאץ'פט'בירושלממשמעשכן,שם'בתים' יראה,מקראז"תוראהמיקלברש.שםש"ראקנג

.ב"מקא"קישא"םלעיל )שםן"ר,שםראשקגד

ני'רבבשםוכתבוה"ר(אמי סיר,א"הפיההתימפתאמלשוןשלמר,ינה'

,שםושיק לע.א,קנגמראקנה

,א"מכשו"%ל' .ב-א"מעקנו

.א,קמטאבי,ב,קמהמשנהקנז ,ענהרטנוסטםשם,"ורראשראהקנח

.שםאביקנט "ירששםמשנהקט

.ב"'םע"ישוטור.אבלה"ד' .ב"מיא"רמ.זנה'רביניבשםשםן"ירש"ראקיא



תלהשזשבתהלכות

להתיריסעושמא]אכורךכתוביםולאפנקכאובמכלאחקוקיםהשמותאםואפילו
בכותלחקוקיםאםאבלנ"בשמר7מתחלפיםופנקכשהמכלאהדיומותבשמריאף

חקוקיםשיהיווהוא"בשמרימתחלפתאינההכותלשחקיקתבשבתאילקרותםמותר
שמאגורה"בהם7ןלעיןאפילואכור7ןןבולמיןהםאםאבל,שוקעתיחקיקה
יותראורחיםשנימןויתחרמצרכםכללהםהכיןשלאשיראההאורחיםמןן"ימחוק7

כ"משאהשמשיקראםשלאכדיהכותלמןהבולמיםשמותםויעבירויגרודהראויהמן
"ימחוק7לולאשבתשהואטבורכךובתוךלמחוקנוחהשאינהשוקעתחקיקה
שםלהגיעיכולשאינוהכותלבראשהרבהגבוההואהבולמתחקיקהאםואפילו
'בכיש"כמלנמוך7לנגבוהביןבגורתםחכמיםחלקושלאמפני]אכורךלמחוק

.ה7לי"ער
יקראשמאגזרהמשוםגםשאכזרהכותלראשעלבכתבכתבשאםלזמרצריךואין

:,שבשמרהבכתיבהמתחלפתשבכותלשהכתיבה"הדיומות7לבשמרי

המהמניםשמיתנושכתוניסהכתבמתוךלכעידהקיראשהשמשנהטעכשיוכזג
מצוהבכעורתאלאכךנוהגיןשאיןלפיהמנהגכןעלוכותשלימדוישלכעורה

בשמריהקריאהאיכזרשהריהדיומותבשמרייקראשמאמשוםלגזוראיןמצוהולצורך
מצוהבדברשייךלאחפצךממצואואיכזר"חפצךיממצואמשוםאלאאינוהדיומות

שמיםבחפציגזרוולאבם7לןלדברמותרלעשותםבשבתהאכזריםשמיםשחפצי
בחפציםמצוהבדברלגזורשאיןשכןכלכ"אהדיומחפציגםלהתירימעושמא

.חפצךממצואאיכורעלויעבורהדיומותבשמרייקראשמאהמותרים
הכעודהבבעלאלאלגזורשייךלאשוהמפניימחוקשמאגזרהמשוםכאןלאכזרואין
לאכורואיןלגרועבידואיןהשמשאבלהקרואיםמניןולגרועלמחוקבידושישעצמו

אכרוולא)מצוהמעודתאינהאם]מות7,הדיבשמרייקראשמאמשוםאלאבו
ימחוקשמאגזרהמשוםבעצמוהביתלבעלאלאהכתבמתוךהאורחיםלמנותחכמים
אכרזולא]]גדולה7מציהשהיאפ"אע"]אורהימ7הכנכתנמקומאףארו11שגזרה

באורחיםאלאהדיוטותבשמרייקראשמאגזירהמשוםופנקכהמכלאעלבחקוקים
שאינומריעותלכעורתעירומבנימרעהואחוזתאליושזימןאלאאחרתמעירשאינן
:(נ]ג7"שלסיעחןמצוהכעודת

משוםלאכוראיןהכתבמתוךחרמותאוהככמותקוראשהשמששנהגומהוכןכך

.שםע"ושיתיר,א,קטטבריתאתזיב "רשכפסיג

,מקרחא"מ,'מאז"ת.אבלה"דשם' .שםע"ושיתיר,שםתא'בריקסד

,שםא"מ.זימן.ה"דח"בקניה רבעוקסם

.שםע"שו.(א,עי)ז"חב"נירוחם' .מקיזא"ס,שםירוחםרביטקסז

,רנדרמזשםמרדיראהקמח להאחשישנמידאבי,שםבגל.ב.ברבקיט

.שםא"מ_שםריף' .שמאה"דשםי"רשקע

,ק'דחיה"דשםי"משקעא

_שםא"מקעי א,וקמט(לי'יאפה"ד'"ירש)ב,יבשםרבהפוגג

מעקער

"
.ב גמשעה

,שםוסייעסיר.'דאביאליבאשם' ,שםה"בקעו

.מקינייא"מקעו ,א"מככדלעילקעת

,ה"םשו"םכדלללקעט .שםא"בסהיבאזמןה"דח"בעפ

ל.כדלעואמירמצוהבטקיםשבותשהואטשיםקפא סי

.ז"מקטבאשג"הפטכ"וכ,ה"סשי' .א,נקזגמראראהקפת

,מהתקטו"ם,כ"מ'תק"מלקמןנם.יראה.וף'מעקפג



שזשבתהלכותתלו

מצוהכדברדינםרביםוצרכיז]רבים7צרכישהםמפניהדיומותבשמרייקראשמא
מצוהכדברהוא)]הכתבןמתוךנשמותלהכירשנוהגיןמהוכן)"]ו7"ש'בסיש"כמ

:("ו7"ש'סיעיןנשמתםהוכרתבערלצדקהשנודרין

ן]קריאה7בלאבהםלעיןואפילו"]לקרותן7אסורשלוםשאלתשלאגרותכה

"'חפץ7למצואהשלוחותבאגרותלזמרצריךואין)'הדיומות7שמרימשוםגוירה
חפציםמשוםבהןלגזורשיש]בשבתהלעשותםהמותריםמחפציםשהואפ"אע

כי""בהכתובמהיודעשאינולוהשלוחהאגרתלקרותמתירין7יזויש(האמורים7ינ
צורךבהםשאיןהדיומותלשמרידומהואינו,לגופו7ןלושצריךדברבהיששמא
מקוםומכל"'מופרים7בדברילהקלדבריהםעללסמוךוישממונוצורךאלאי'הגוף7

אףקריאהבלאבעיוןשמיקלימיישכין'קריאה7בלאיעזןאלאבפיובהיקראלא
:הכללדברילקרותםהאמוריםבכתבים

בשבתראויהאינהאםאףמוקצהמשוםבהואין"בשבתיהאגרתלמלמלמותרכך
לעין.אפילשאסירהגוףצורךבהשאיןשיודעכגוןלקרלתהדהיינוהנאתהלעיקר

ב1הוכיוצאצלוחיתוינפיעללצורכגוןאחרתלהנאההיאראויהמקוםמכל]בהי
ואף"וי"תקמ'בסיש"כממוקצהיימשוםבהאיןבשבתלתחוםמחוץהובאהאםואף
דהיינוהנאתהבעיקראפילוממנהליהנותלומותרלתחוםמחוץאליושהובאה1ה

לתחוםמחוץהבאדברלשארדומהואינה"בהכתובמהיודעאינואםלקרותה
גורהמשוםהואשהמעםשבתלמוצאיעדממנוליהנות.בשבילשהובאלוהשאסור
ועוד~כןלומרשייךלאבאגרתאבללתחומןמחוץלושיביאלנכרייאמרשמא

אותובשבילולאעצמובשבילשלחההשולחשהריכללבשבלוהובאהלא11שאגרת
.יןאליוששלוחה

לעשותמחכויןלתחוםמחוץבשבתהמביאהנכרימקוםמכלבשבילושלחהאםואף)
פירותששיגרלישראלדומהואינואליוששלוחהמיבשבילולאהשולחשלשליחותו
.אלישנישתלהולמישאסיריםנישנתוהניאםונתעכבנכריי"עשכתמערבלהכירו

טור.(ג,עז)ז"חב"ניריחם.רבינו,שם'תוסקצה ,שםע"ושו

.שםרוחם.רביניבשם'שטרוכלה"מיד.י"ב.טורקצר ,(כתובמצאתי)שירוזצז

.תי.רארבעוש"יממודיה."בקצת קצט

.שםע"שי רביניבשםשנח'.םט"יו'הלב"חזרועאירר
.שמיאי ן"רגםיראה,רנדרנה'מלרג,שםמוניית,'מהנהית

.מימיבשםיכתבו-ה"ד(א,מג)שם תיםרא
,יכישה"דב,קנז' כדצרב

"
,ה"מכל .שם'תיםרג

ביצהימרדכי.לאותב"פעיט'הלית~מי.מהגהותרד ראבבישים,תרמהרמז

,תשדמ'פי71"' םלקמןגםוראה.ד"'םרה
,א"'םשכה" ,מכיתל,כדלערג

,ג"ושיב-א'"מעתקטי"וםא"מישכה"םכדלקמןרז מהגהותרח

.כ"מקסוףא"נמהיבא,שםמיניות" ,ד".םסיףלביש.ת"רבשםסיררט

.ר"מקיזוטאה'אל,שםח"בקפד .ב'מעיףספה

,שםעטאאליהראהתפו "ומממידתפז

,י .ינה'רביניהרברעתושכן,א"םג"ככש"רדאתפח

.ג"מע"ישוטור.לאמידהא,קמטא"רשב )שםן"ורשםש"ראקפט

בשםוכתביה"ד(במי ,שםושיגעפיר.ויה'ני'מג

,שםא"ורשבש"ראקצ רשקצא

ה"ד(ב,מג)שםן"ר,'שטרה"רבקטך'" .יהלכתא

זרועאירבשםטאיתג"פכמילוניותהגהיתראהקצב

.ב"מברת2לללגםראהקצג תוסקצד
האה"דא,קנאן"רמב.יכישה"דב,קטו' וגהית.(תםה"-סו(כ,מר)שםן"ערהיבא)

ג"פכנו.שלפנם'וברפום)כ"חפיו(קושמא)ת.~מי"מ ה"'ראבבשם,תרמה'.ם.ובעהרעדרכהומרישמגאות

,ד".םע"שו,תעדם'.ם



תלזשזשבתהלכות

יאכלהואאליושמוליך1השישראלודע''שהנכרשכיוןלפי"ו"תקמ'בסיש"כמ
לתחוםמחוץבהבאתומחכויןהואכ"אלומוליכםהואולכךהללופירותבשבת
שכרולקבלעצמולמוכתמתכוין'הנכראםאף1הוממעם1השלגופוהנאתבשביל
שלוחהשהיא1השלגופושאיןבאגרתכןשאיןמה"'וי"תקמ'בסיש"כמאסור
למלאותאלאלתחוםמחוץבהבאתומתכוין'הנכרואיןהאגרתמגוףבשבתנהנהאליו
ששלוחה1הבשבילולאשכרולקבלעצמומוכתבשבילאוהשולחוהישראלרצון
:(אליו

עלשיניחנהלואומריםאלאבשבתהמביאה'הנכרמידהאגרתלקבלשלאנהגוכז
ימוללפוש'הנכרשיעמודמרםשמאחוששיןכיהשלחןגביעלאוקרקעגבי
בנמןאףסופרים'מדברואסור]'יהנחהעשהשהישראלונמצאסירוהאגרתהישראל

:י'יח"שכ'בסיש"כמ)'יהרביםרשותלנושאיןאומריםשישהוה

לצורלהשתמשומקפידבעיניוחשובהואאםבשבתבולעיןשאסורכתבכלכח
~ניטנתיןלכלים'ראואינו'שהר,למלמלויןאסירנוהיכייצאצלוחיתי'פעל

ש"ע"'וי"קל'סיע"באהש"כמבולגרשהעומדכשרגסלמלמלי'יאוסריםש'לפיכך
מקפידיםאין'שהרלמלמלומיתר]יהאשהאתבוגירששכברגמאון'פסוליגמאבל
:צלוחיתופיעללצורעליו

ממעשיםאדםבנישלדיוקנאותאומשונותחיותצורותבושישוילוןאוכותלככן

דיוקןו1הפלוניתחיהצורת11תחתיהםוכתובוגליתדודמלחמתכגוןשהיו
ואפילו]]הדישותי'נשמריקראשמאגורה"]בשנתי1הכוגנלקריתאסירפלימ
:)]יאסורקריאהבלאבהםלעיין

ומשליםמליצותוכן(העולםאומותמלכישלהימים'ודבר)ז]מלחמותי'ספריכןל
אסורחשקיה'דברלזמרצריךואין,]עמנואליספרכגון,]חוליןישיחתשל
ואףן]הדיומותי'שמאמשוםגזירהח]יקריאהבלאבהםלעיןואפילובשבתלקרותן
ש'חשק'ינדנר"הקידשיןנלשיןכחיניםאםאףלצימיןמישבמשיםאסירנחיל
'ומשהיברן'ומבעצמוהרעצר'שמגרה]הקודשייבלשוןכתוביםאפלואיסורעוד

'רבר'ספראותןאבל)הרבימיי'מחמיאבכללהםהמדפיסןלומרצריךואיןשהעתיקן

שהותהיה'לגואםליגעותר'מתשםאך,מכיברי .א"מכסיףשםיראה.הטעםש"ע,ים'בתגיעלמגיע

,א"מכמיףשםראהריא ממ"מהרריב
מקרבבעזהיבא,קץ"מבתששהנץ' ,כ"מקא"ימ

.א"משמה"מכדלקמןריג .ו"ישב"נהיד

.ב'סיח"פגטיןש"ההאבשםכ"מקמיףא"מעטו מלקמןראהרטז

.חלקר~'גבי"ממיףשח" .שםש"רא.תקףה"דב_עגנין'ג'"רשפיז

.זף'נעריח ,א"מקמשבתתימפתריס

.ג"מקשה"משבתעילתרב "רשיכדפיי2א,קמםבריתאלכך

.הכהלךנתבה"ר' "מטע"ישותיר

ב"מקא"קושא"מל'לעיראה,י א'שמבשםעידוראה.אמורבהםמתעבאםשאפילי

כתבבלאאףעצמהוקנא'הדלאמיר"לימדתמציאם"

,ש"ע,ה'מתהת יןרבב

,א'סיג"פכש"רא.אמורה"דשם'" פרחשםהתימפתאלשוןממשמעיתינה'נו'רברנג

ה"ר(א,מג)שםן"ורשםש"בעהובא.א"ה

.יכלתי ע"שו,הידה.רביניבשםיכישה"רבקטר'תיםרבד

.מהו םפכהש"שרנה

ע"שי,ינה.רביניבשםבמומוא" .שם

,שםע"שורנו ,שםע"שו,שםש"רארכו

,שם'התוםלשוןמעימעותרנת _שם'התיםכשימעיתרפט

.שםע"שו.שםש"בדאגה).רביע,שם'עמרל הםסוףח"ברלא

,ג"מקז"ת,(שבתן'לענ)" ,שםז"תראהרלה

,שםע"שירלג



שזשבתהלכותתלת

מותרבווכיוצאוסיפוןייי'ספרכגוןשמיםויראתמוסרעניינימהםשיוצאימים"
אדםלבניראויאיןמקוםומכל)"ין~"בלעכתוביםאפילובשבתאפילולקרותם
:(בהםלהרבות

ואפילושמיםויראתתורה'בדבררקמ"וביובשבתללמודשאסור"יאומריםישלא
'שטרמשוםלגזורש'יייקדושהסרךבושאיןספרשכלאסורחכמות'בספר
ולפיהדיומות

~
'וספרחכמות'ספרבכלמתירימייןויש"אסוריילמלמלםאפילוה

ה~בשבילה~עללגזורואיןהדיומות'בשמרמתחלףאינוחכמהשדברמפנירפואות
שקורין)בכוכביםהחוזיםשל'בכלבשבתלהביסמותר11סבראולפילהקלנוהגיןוכן

11סבראלפיהחכמה'ספרלמלמלשמותרכמו"ולמלמלויתולהפכוית(ב"אצמרלו

לאמורואין]יתבספרלכתובנחושתבלוחותברזלבעםורשוםכתובביןהפרשדמה
ויחהלוחותיסלקשמאמשום

~
'והרירן

~
להיותאלולוחותשדרךדכיוןכליכבונהה

:גיתי"שיבסיש"כמבונהיתנמשוםבהןאיןרפויין
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