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.ב,כאיצה]פז ה"פכם"רמב.א"רע,קכחיבגמראב,קמנהמשנהפח

אפשראי]ן'ק'מדלאיןה"רא,סו'תוסשיין,מ"ה י-רםא-הס]שמתלתהצריךואיך,כלביש)להאבילו

.ש-וע.ב"מקף)םתקשו .נ"ךטז"מפט

אכלהאוהנאהמור.אמחמתמוקצה:י"שלהלןראהצ .(שםש"הראשילתכלשון)

.מפיהסיףלקמןראהצא .ב"מקמיףתקמו'סיא"מ.מוכןה"דב,)בעה'תוסצב

,ג".םתמד'סילקמןבםראהצג .שםתקשו'סיא-מצד

,ג"ושג"משב"םכרלקמןצה םכדלקמןצו

.נ"ישג"מקא"ובקיג-ב"מג'תק" .נ"מוב"מלשה'סיכדלעילצו

שכה"םלקמןראה-מאליהםמ.הטשרפליתכגוןצח מ,ח"מ

.י"ם.תקא"מיראה,ר"מתקמי"

א"במהובא,מעמאה"דב,נסהמאירבעלראהעט "מקנ

.י .ה"הו-פסתוספתאק

,ל"מתפה"מלקמןראהעזא הגש"נקיהקב

.'כיגםהומןבתיךעימד:ה' 'ותיםי"יברשא,כנם'פמח.ץ'ה'"פמנחותתוספתאקג

גביג"'םתמר'.םלקמןערץוראה,קיצרה"דשם ,ת.המשבשעהחמץ
.'.הםש.ר."ב,שםש"הראת"שיקד ,כדסלףקח

,דע"מעל.לעקו ,ח"מלעילקו

.(,פ,נמהמתמנקצהנכלל,כגללשם,)מ.פלקלקח ,ה-ד"םקט

.ב"מע"ישומור,א,]קשירואיןשתואלתךקי .מקירא"מ,."הה"פכם-נתןקיא

.שמא"מ.שםמ"רמב,שתפדהרפיקיב תוסראהעיג

'דברקוברןיראה.ההואה"דשםן'ריב'ע' .לסווג"חתירה



תמהשחשבתהלכות

בולחתוךקורדוםכגוןגופו7ןןלצורךביןלמלמלומותר,לאיכור7ןשמלאכתוכלייב
אגובולפצועוקורנכדבילה

~
ביןבנהרןוכיוצא"כלים7יבולכמוךאפילואוים7ין

גנב'שלאשיראבמקוםמונח'שהכלכגוןעצמו'הכללצורךאבל]מקומונילצורך
רוצה.שםז]תבקע7'שלא1רא.נ]בחמה7שמונחאו]]וישפרקפול'שלאאו"]משם7

תשמישבולהשתמשעליומחשבואםאכזרבנהכיוצאוכלהצללמקוםמשם.למלמל
לומותרשםמונח'שהכלה~במקוםתשמישאתהלהשתמששמחשבאואחרבמקום

במקוםשבר'אוגנב'שלא'כדהוא.במלמולכוונתושעיקרפ"אעה~ממקוםלמלמלי

הצריךה~ממקוםשפינוהומידמידולהשליכוצריךאינומקומולצורךכשממלמלויג
בידוהואשכברשכיוןשםלהצניעו,]שירצה7מקוםבארהלהניחומותראלאלו
'רשאגמורמיקצהבידודןונמלשכחאםואפילולושצריךסמהותר'למלמלו'רשא

גמורכןבמוקצהשאוכר'מש,.ח]בידו7הואשכברכיוןשירצהמקוםלכללמלמלו

:"ו7ן"רכ'בכישנתבארכמוהפכרבמקוםכןאםאלאלדבריו7ןלחושוראוי
שלאובלבד]ו7ן'בידבוליגעמותראבלבמלמולאלאאכוראינומוקצהכליוד

במנורהליגעמותרולכןה7יי"רכ"בםשנתבארכמו.מקצתו7ינאפילונענע' החורףביתבתנוראושםשנתבארכמובאוירתלויהאינהאםעליהדולקותשהנרות

כמו]מוקצה7ןדברעלהמונחהיתרדברליקהמותרוכןבתוכודולקתשהאש

מתנענעהואאםאף"עליותילישבמותרוכןגבי171יעללהניחווכן,שם7ןשנתבאר

מפני"שיתבאר7תכמובידיובויגעשלאובלבדהואזותד'כלאחרשמלמולתחתיותיי
מעשהיעשהשלאובלבד]מלמולויתבלאבולהשתמשבהנאהאכוראינומוקצהשכל

תשמתיבילהשתכרםמיחדשהיא,ב"מלעילראהקטן .בשבתהאמור

.שםע"ושימיד,ב,קצבימהקטו מלקמןגם.יראה.שםושריעסיר,שםמשנהגריז

שכא" .ח"מ

,א,קברהגמראמשמעיתקיח .ה"הפכהרכביםראהקיט

.שםע"ישוטור,א,קפד[הנאקנ .שםע"ישוטור.שםם"רמב,ב,קכדרבקנא

תצט"םלהלןוראה.שםע"ישומור,שםם"רמבקנב ,מקיאסוףא"קו

,שםע"שו_א,קכררבאקנג רשקנך

.לצלמהמהה"דב,קכג'" מעובזאח"מקא-ת.היאדבילהפיהירושלתיקנה

.שם,'ורשמ~זרת תים.למקימובצריךה"דשם."ירשתג'גרקבן

צה'ב' ,ם.המפרשבשםה"הפכיהמ"מ.אבלה"דב,ג
.'"םשלא"םלקמןגםיראה,ג"מע"שי התיפם:ו"מלמוףשז"םלעילוראה,ו"מקא-מוזנן

/בובישיגגהאומדיןבידימיקצה לע,ם-סקיא-בתתסו"סביץקבת

,ג"ושמ"מישםל' היבא)הץר"פטינהמתוספתאלעשיןג-סםקבס

דל,לש-בתועיין.(ראיתפיהת).שימתבהקהית מהעוזךבאבןשיין,,י"מקסיףא"קושא"ס

אבל.רמי" זלאב,להרשבתבבפרקה-ות'ותוסי"שזעת

.מ~רמו"נא-מתאלא,וזד~המאבן

.(להחמרטיב)עדמעיףלקמןגםוראהתל נטלמילמיריששםאלא)מעותשלכים.גבמ".םתלש

'סיא"בקוכמבואראיפהבכלר'התולכן,גופי'"ע .(שםשא

במרדכיהיבא.תקיח'סי(פראג)מ-תרךת"שוקלב ע"שו,תרכה.מררכגםוראה.תרמהרמזביצה

שאף)זק"מא"קירמג"סלעיליראיה.ג"מא"רמ.ב"ממ .במוקצה

.(שיאכסנוחוששיםן'אלאכילההראיילמצותי יראה.ג"מתקיג"מ.כ"מכשלו"םלקמן,י"מרש"ם

.המוקצה-לצוקביעהן.לענ."ם.ש"םלקמן ,(א"מע,מה)ן-רקלג

.שםא"רמ.שםע"שי ,ג"מתקיג"ם,."םשי"ם.לקמןגםיראה.י"מקלד

,שםא"רמ,שםמהריםעלה כךאגבמתנדנרהמוקצהאםשאפילונתבארושםקלן

,הצדמןטלטילשהיאמשוםמיתר

הםיאםקלי
-

.ש"מלקמןראה-כךאגבמתנענעצח ,.מעיף

הובא.עשהה"ד(ב,מי)שם(ן"הרמבבשם)ן"יקלח םלקמןגםוראה.ח"מקמ"בר

.ג"מקא"קיתקם" ,א"מקמא-מקלט

ה"מד(ב,כ)שםן"ר.אבלה"דאג"רעבראהקם וף2

א"קורנטי'טל'לע.וראה,מ'"מנ"פש"רא,א' ן'גאב"מנ;לקםג"מק

.(טלטולנקראה~ .מיף.מעקמא .א-רשהקמב

תקט"םלקמןהובא.מה"דא,כסב-פ~ ,ג"מקא"קו



שחשבתהלכותתמו

שאינופ"אעמוקצהעציתחתמ"ביואשלהציתכגוןה~תשמישי"עהמוקצהבגוף
:א7תנ"תק'בכישיתבארכמוכללמזיום

מותראבלבידיודהיינובחול7תזכדרכולמלמלואלאאכזראינומיקצהכלמך
יריתיכלאחרמלמולנקראונהו,א7ת"שי'בכישיתבארכמו]בגופו7תלמלמלו

ולכאןלכאןלפנותוברגליו7תןמוקצהלמלמלמותרולכןהחול17מדרךבשינוישהוא
'כיעזן)להצניעוכדיעצמוהמוקצהלצורךאפילואומקומולצורך)הילוכו7דרך
כלאחרמלמוללךשאין])נפוחיי"עמוקצהלמלמלשמותרלומהצריךואין(")א7"שי
מגדוליד

~
:נ)ה7

כוככגון])בשבתיהמותרלתשמישמיוחדשהואדהיינוז)להיתר7שמלאכתוכלימוז
לצורךאלאומקומוגופולצורךשלאאפילולמלמלומותר,)בהן7וכיוצאוקערה

אולהצניעומשםוממלמלו"7משםיגנבשלאאוישברשלאעליושחוששעצמוהכלי
.ן)בחמה7יתבקעשלאשחושש")לצלןמחמהשממלמלו

שבימילפי",להיחרשמלאכהיפ"אע'כלמ,שלטלטלאמורכלללשרךשלאאבל
ראיתיההםבימים]ש7ן"כמ"שבתהבאיכורימגלוליםהעםשהיוחבליהבןנחמיה
לאיסורנ"וגדר7כיגחכמיםעשו'וגוהערימותומביאיםבשבתגתות[דורכיזםביהודה
אפילוכלללמלמלםשלאלהיתרשמלאכתםפ"אעהכליםכלעלוגורוז"הוצאה7

מהכלים]בהם7ןוכיוצאוכביןוקערותבוכותמןחוץלהםהמיוחדתשמישןלצורך
.השבתלכעורת,ביותררהצריכים

כללטלטלויגהירוחזרושנה'נאימורקצהלהזהרהעםשחוריחכמים,כשדאכ"אח,

.מקומולצורךאוגופולצורךלהיתרשמלאכתוכלי
להיתרשמלאכתוכליכללמלמלוהתירוחזרויותרלהזהרהעםשחזרוכשראוכ"ואח

חכמיםעליונמנולאעדייןכלללצורךשלאלמלמלאבלעצמו7ןןהכלילצורךאפילו
:"חכליה7ןבןנחמיהשבימיחכמיםבגשתשנאכרבאיכורועומרונשארלהתירו

"מגםיראה.שםא"ובקוו"מטתקש"ובםא"מלמג .מקירסיףא"קותקז

"הםמיףי"בבהיבא)ר"םמודולת"שוראהקמר ,(המרדכיכתבה"ד

,קמאממשנה,ינה.נו.רבבשםט''.םנ"פש"ראקמה '.םלעילוראה.ח"מא.ש'.מישוקטור,א
רעי ,ג"מקא"יבקי'"מצוף

.סומעיףסמו יקשה"מד(ב,כ)ן"רקמו
.שםש"רא.א' םלעיל.ראהקמח

,ג"מק,מהא"קירנט" רנט'.םלעיל.בתיזיראה.מקיזא"מ,א,קכזגמראקמט

שכיה'-ט"מרעי"םל'לעיראה,ג"מק,מהא"קו אחורגם
,יריילי.אצוביןריו'' ,רבנןתנוה"ד(א,נ)שםן"ר.ברגליה"רשם'"רשסזנ

גםוראה,שםא"מ,אמרה"דשםמלחמיתגםיראה ,שםלעיל

.נ"ישסטיוקינא .שםמהרצלת"שוקנם

,ג"מא"רמ,ג"ממע"שי .שםל"מהרישייתקנג

.ד"םע"ושיסיר.א,קכדיגמראמשנהקנך

ם"רמב.אגיזיםשלקירנםה"דב,קבברשייראהקנה .היאה"פכ

,ב"וכיומכיןגם-להלןיראה.שםם"רמבקנז טירקנז

.שםע"ושי .א,קפדגמראקנת

,ר"השםם"רמם.לצלמהמהה"דב,קכג."רשקנט ,נ"השםמ"מקש

~

ה"רב,מגא"יהרשבם"הרמבעת .שםע"שו.כבר

,מח)שםן"ר.ם.כלמה"די"ירשב,קכגגמראקיא ,כא.יאה"ד(א

.שםגמרא.סי,ונחמיהקריב .שםי"רשקסיג

ב"פיד"ראב,אסוה"דאלג.א,ב'ביצה'"רשקליד ,א"מלעילגםוראה.ב".ה

(א,גה)ה"רז,מקצועה"דב,קכג'תיםראהקשיה .במיפו

,למחשם1"ר.141יממןה"דב,קכג'"רשראהקסת .שם(א

.שםן"ר.וכרבאשםקמן
.ן"הרבדעת,אאות(א,מח)שםהגבוריםשלטיקסת



תמזשחשבתהלכות
לקרותשמותרמפרים'מינוכלבשבתהמותריםומשקיםאוכלים'מינכלאבלץ

אלאנחמיה'בימגורושלא'לפכללשלצורךשלאאפילולמלמלםמותרן"בהם7
נחמיה'שבימהגורהקודםכמועכשיוהם'והר"ומפרים7לאוכליםעלולאכליםעל

.כלללצורךשלאאפילובשבת'הראודברכללמלמלמותרשהיה
.לכןקודםאו]7לושלמהדוד'בימאףלמלמלאכזרהיהבשבת'ראושאינודבראבל
גםשגזרוהגזרהבכללהיוכולןבהןוכיוצאוכביןוקערותכזכותאפילוכליםכ"משא
כשאינוגופןלצורךולאמקומןלצורךולאתשמישןלצורךאם'כלמלמלןשלאעליהן

שישהצורך'מפנאלאכליםשארמכללאותןהוציאולא'שהרלהןהמלהדתשמיש
בלבדתשמישןלצורךאלאלהתירןאיןכ"אהכליםכלשארמבתשמישותר'בתשמישן

'הכללצורךאפילולהיתרשמלאכתו'כלכללמלמלוהתירווחזרוכשהתירוכ"ואח
למלמלןאלאהותרוולאה~בכללהיובהןוכיוצאוככיןוקערותכוכותגםעצמו
:כלללצורךשלאלאאבלעצמו'הכללצורך

שישנמקיםהכנמתלביתכשהילךאףאצליהמכיןליטאלאדםמיתרמקיםיסכליון

אכרוולאביוםבוכ"אחלושיצמרךכיוןלכפיןשםצריךשאינופ"אעעירובשם
והואהיוםבושממש'אםאבלהיוםכלכלללוצריךכשאינואלאלצורךשלאמלמול
לומוכןשיהיהבכךחפץשהואכיוןמותר7לזבשעתולומוכןשיהיה'כדאצלונושאו

'הר
~

:לצורךמלמולה

אסור'שהרלהיתר7לזשמלאכתו'ככלאפילוולאהקודש'ככפרדינןאיןהתפליןיכו
לצאת

נהי
נשנתכללללנישואמירבילצאתשאמירדבריכל"ל,הרניםלרשית

רין'להמתואףג7ט"ש'בכישנתבארכמו]בוזויצאישכחשמאהביתבתוךאפילו
ללובשןמיוחדיםוהןהואיללהיתר7פשמלאכתו'כלהתפיליןאיןבביתללבוששם
אכורלפיכךא7לן"ל'בכישנתבארכמומצוהלשםללבשןאכורובשבתמצוהלשם

הגנביםשרובמקוםהואאם]יגנבו7שלאלהצניעןכגוןעצמןלצורךאפילולמלמלן

."ן"נידםשייןלידיהתפיליןינאישלאשראלים.הםשםם"המצי אבל
למלמלןמותרמקומןלצורךאו]]קין7'~הממןשישמרוהובשבילכגוןגופןלצורך

בהןים'שהרומלבוש'כלתורתעליהןישמקוםשמכללאיכורשמלאכתו'כלכדין
:"]א7"ש'בסיש"כמי]ותכשימ7ז]מלבוש7דרךוהןהואילפמורהרביםלרשות

אוגופםלצורךאם'כלמלמלםאכורשיר'כלושארן]חצוצרות7אוהשופרותיכןכ

ם.מפראלולא-ל"צעה'סילעיליראה,'"מקא"מתסיט "מכשםעידיראה.בשבתבקריאהמיתרים
י _ם'יכתבאגרית'גבירכיה

,מידע"שו,הי'ימה"ד(א,מח)הכלים.כלפרקן"רפלג .שםן"רקעא

,ב,לגטראראהקשב מלקמןוראה.בק"מז-טשלגג

,ב-א"מחקיה" ,ג"מתקמו"מלקמןיראה.מקראא"מקער

,ג"ושג"מ,שא"מל'לעראהקעה יאה"דכססרי-בקעו
.מקיאשםא-כסהוצא.כא' .(חולקים1"וכדעתשפיסק)ג"מכקעז

.א"נקיא"מקעח ,נ"ישא"מקעט

,קמח'עשמשתבואיתראהקפ עפא

יראה.ילאה"דשם'"וברשדהינהק-ספיין~ ,א"ממוףשנב'.םלקמן,א"מנסוףשא'סיל'לע
ננמרה"דשם'"ויןב"רע,מגרמות~בייןקפב

" בעלבשם,ואפיליש"ימה"דתקזז"סי-ובב ,ג"ממג'סיל'לעגםיראה.ההשלמה

_א,מאגמראקפג "יןראהקפד

ה"דב,צהן.ריב'ע,אחד:ה"דא,מב'

.וצעפםמ"מיראה.לאי ממשףקפה

.ר"מא"רמ.כד"מב"תאשריהגהותקפו .מקרבא-מקפו



שחשבתהלכותתסח

כמובשבתשירבכלילזמראולתקועשאמור"]לאימור7שמלאכתוכליכדיןמקימם
:מ7ן"ושלן]ח7"תקפ'בסישיתבאר

כליכדיןעצמוהכלילצורךאףלמלמלומותרולהיתרלאיסורשמלאכתוכליכא
:היתרלמלאכתכ"גמיוחדוהואהואיל"להיתרהשמלאכתו

אף]'למלמלה7מותרבההנידוכיםמדבריםבווכיוצאשוםבהישאםמריכה:כב
היאשהמדוכהלפילאימור7יזשמלאכתוכלישהואפ"אענ'עצמה7לצורך

זהוהרי"שבתוכה7ןלהתבשילמפלהשהקדרהכמושבתוכהלהשוםובמלהמפלה

נתןאםאגלכלללצירךשלאאף.לטלטלשמותרנלנדוהשוסאתמטלטלכאלי להםמפלההמדוכהשאיןבמלמולהמותריםדבריםשאראותינוקאוככרבמדוכה

לצלמחמהלמלמלשהתירוהואבלבדשבמתעצמהלצורךכןידיעללמלמלהאמור

ק'א7"שי'בסיש"כמבהםוכיוצא,תינוקהאוככרי"ע
למלמלומותרלאימורשמלאכתוכליכלשאראושהמדוכה"'ואומרים7חולקיםויש

שלאאמריילא"',נטלטילהמיתרדברשאראיתיניקאיככר'"עעצמי'הכללצירך
האמורגמורמוקצהבמלמולאלאהמתימןלבדתינוקאוככרי"עבמלמולהתירו

והקילוגמורמוקצהשאינולאימורשמלאכתוכליאבלומקומוגופולצורךאףלמלמלו
לצורךאףתינוקאוככרי"עלמלמלוכ"גבוהקילומקומואוגופולצורךלמלמלובו

."עצמויהכלי
מבראעללסמוךישמרובההפסדבמקוםמקוםומכל]הראשונהיכמבראוהעיקר

:יוהאחריש

"למלמלוימותרמעצמובשבתחדשכלישעשהנכריכגוןבשבתתמותרהנולדכג
עליודעתוהיהשלאפ"אע"י"ש'ומי,בי"רנ'במישנתבארד"עבוולהשתמש

:"יה"תצ'בסישיתבארכמובנולדלהחמירישמ"ביואבללמחרלמלמלומאתמול

ראוייםהשבריםואין'בשבתישנשברובמלמולההמותריםהכליםכליכןכד
כגוןלגמריאחרתמלאכהמעיןאלאהראשונהמלאכתםמעיןבהםלהשתמש

,ר"מלבחרתפח גבד"םתפס

.נ"ונרחולן'עיברמשוםשופר' משים,ר'ששלקולבשארא"משלה"וםב"מקצ

,ר'ש'כלתקן'שמאשבות וראה.ט"מקא"מ.באית(א,מה)הגבוריםשלשיקצא

,מפיזלקמןגם .א,קנותיירא]קצב

.ח"מכבכללבחשיבהש"רא,א,קכדגמראקצג ה"דא,פארציגם.וראה.ואסה"דא,קכנרשייקצר

.שםראש.מדכה קשםא"רשבגםוראה,שםש-ראקצה

האה"דא,ג" .(א,מז)דשבתרפיךה"ר,דתנן קצן

בעלבשם(ג,לנ)לא'סיבוכל,שםש"רא ,(אקכג)ההשלמה

מעקצו

-

.א מיהםבישיםשםא"רשב.ן"ראבבשםש-רא]שםולצח

,ה"דע"שי,שפירש ,ג".מקא"מקצט

שםלקמן.ה"סשיא"םע"ישומור,ב,קמבגמראר

.'כלש"ומה"דשה"מ'"בבהובא.שםש"ראראהרא שז"מ

.ה"סלנגש.ע"השובדעתה"מקשיא" .שםה-רז,ה"מקא.ש"וםמקידז-שרב

.(ם'מתירש.הדעתרקשהיבאה)ע-שושתעותרג 'םשלר'.םיראה,ג"מעסיףלקמןגםוראה
גביה" ,קה'ול

ג"מיתצה'.םלקמןוראה,נ"ישם"וםד"מככדלקמןרד בשהובאו
כיבשנתהנולרר'להתימסק,בזהרעית' סלעלראה,,עקרבן

גסאסורגמורשנולדנ"סלשה" .ד"מכתצח"ם.מ".משי"מלקמןה"יכ,בשבת

.(נולררין.המתלדעת)א"רע,כט.אהבהבראדארברה "מקמא-ת

.(בשבתנולררים.המתלדעת)י תקא"ם.ם"םלקמןגםוראה,ב-א'"מעשםראהרן

מרן;ב-א."מע מלקמןגםיראה.ג"משםראהרז

,ו"משכה" ,ג"ושג"מימיףרח

.1'םע"ושיתיר,ב,קמןחשנהרט

מור.שם'הגמלמסקנתשמיאיאמדהידה'רנרי ,שםע"ושו
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כלוכן""הפךפיבהםלכמותכובית~כליושבריחביתפיבהםלכמותעריבהשברי
בכיוצא

הי~
הרי]'

~
אםאלאי'מי"ביוולאבשבתומותרחדש'כלשנעשהנולדיםה

:נולדה~ואין,יןיוםמבעודאחרתלמלאכההוכנושאןר"יומערבנשברוכן

שבריכגוןהראשונהמלאכתםמעיןבהםלהשתמשראוייםהשבריםאםאבלכה
~'במימיהמעורבתלעיסהרומהשהיאעבהמקפהיןןלתוכןלצוקעריבה

כליושבריבעריבהשמשתמשים
~

ומותר"'נולדיה~איןשמןלתוכםלצוקכובית
:מ"ביונשברואםאףלמלמלם

'כלתורתשאין'לפנמורמוקצההס'הרן'ימלאכהלשוסראוייםהשנריםאיןואסמנו
]]בחולישנשברוביןבשבתשנשברוביןבשבת"]למלמלמיואמור]כלליעליהם

כמונ]ילכךראוייםהםאםלהמקהלמלמלםמותריוםמבעודנשברואםמ"ביואבל
:ז]יעליהםכליתורתשאיןאףלהימקהעומדיםעציםשארמ"ביולמלמלשמותר

כיםהמרוןמחמתהמוקציםכליםאבל,]שנשברויבמלמולהמותריםבכליםה~וכלמוז

אומטנהמסנריאסכיסחמריימחמתמיקציםאינסשהשנרימפ"אע'ינשניטנרי השמשותבביןח]יהאדםמדעתשהוקצושמתוךייןביוםבולמלמלםאמורמזבביום

:י"ש'בסישיתבארכמוכולוהיוםלכלהוקצועדייןשלםהמוקצההכליכשהיה

הםאםמלאכהלשוםראוייםשאינםאותןאפילובמלמולהאמוריםהשבריםכלכח
במקוםאוהשלחןעלשנשברוכוכית~כליכגוןלהזיקשיכוליםבמקוםמונחים

הינקשבמקוםרביםייןבהםינוקושלאלפנותםכדיהשבריםלמלמלמותרשהולכין
כמו"נכרמליהייטלטילאימירעליאפילימיקצהאימירעלגורילארנימיןשלהטף

.]יןשיתבאר
ונשבריםעליהםם'שדורמואףיינלפנותםאמורבמלמולהאמוריםחרסכלישבריאבל
שיהאבשבילבמתכויןייישוברוכןאםאלאחרםבשבירתאיסורשאיןכלוםבכךאין

:"יי"ש'במיש"כמ]יןכליתיקוןמשוםאמורשאןתשמישלארהכךידיעלראוי

אג,מח)שםהריףפסקושכן,שםבמשנהק"תריא פש"יהרא

סיד.הרבה"פכם"יהרמב,ה"סץ' אף,עקרשכן,ג"מסיףתצה"מלקמןיראה.שםע"ושי

,בשבתנוקרם'אומרשת2 .שםרכביםריב

ה"מקז-שוביין,מקטיוא"מ.שםהגמראמשמעיתחיג שםלקמןגםיראה.ע-וצ(נילדבתלתיקלאשלתיק)

וראה.בשבתומותרבייץשאמורנוקרן.דלנהש.ש מלקמן

.א"מיתקא" ,שםכדלקמןפיד

גםשאמירר"למאףזהמטעםשמותר)שם'גמרטו מלקמןגםיראה,(נלדממעםבשבת

.י"מטתקא" .שםבמשנההידה''רבמורהשבזהרמז

.לציקה"דשם'"רשריו ,מקטיוא"מריח

.(מלאכהמעיןענשיןהו'שובלבד)שםמשנהריס ,(ב,נט)נמלחמותן"רמבראהרב

.שמע"שו)איר,שםת-רמךל3א ר3ב

גבי(ט"מכולקמן)"םע-וצוושוךן-זךי-רשד-~ סוףילקמן)ובחצרש"ימה"דסנדלגביי-וב,חרס

.ק.וזוז-שק-מסא-ומ(ג"ממ

,מהותקא"מלקמןראהרנג מלקמןראהר3ד

א"קיתמי"מלקמןוראה,ה"סתקב" ,ג"מק

,שםם"רמם.ב,קכדמשנהר3ה ,שק"סא-מ137

.ע-צשםא-מש-מתר3ז שצייןשםא"מגםיראה,ר"משיסרש-דתביץר3ח

ה"ר."בהיבא,שמאאותשבת'הלחייתארקותר3ט מלקמןוראה,ו"םא"רמ,ח"באכתיב

ה"סתקיח" .ושח

.קצר'עם'חימחשבותוראה,ח-סיע"שיביץרל מלעילראהאבל.מוקצהמיר.מאשהמיררלא

רגב" .ג"ושר'ק"מא"קי

.ט"מכ.שלד"מלקמןגםיראה,מםף'מערלב מקטא-מרלג

-

, וםמקמץ.א"מ.ב"ה.ב"פימ"מראהרלד

.ו"מקח.ש" 'וסי,ב-סולקנזי-רשמשתעותרלה

ח-ותק,"מת~ .ב"מ

יסיףא"מי)-שי"ם:או,(ז".מ)שמ'סי:ל"אוצרלו מט

,ב"מפלקמןגם.וראה.("
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לכמותראויהוהיאבשבתיתביןבחולייןבין"מכלייתשנשברה"ים"תבת"כמ
בהלכמותםשםמצוייםכליםשאיןבמקוםואפילולמלמלהמותר"כלייתבה

תורתוישהואילאמות'מדפחותשםלמלמלהמותר]יתהרביםברשותשמונחתכגון
ש'כליםששאראלאכליםשאר'בשברהדיןוכן'יתכליםשםשישבחצרעליה'כל
עריבה'שברכגוןקצתיתיגדוליםהםכןאםאלאבמלמולמותריםשבריהםשאיןמהן

פילכימוישראוייםפ"אעחביתפילבימויראוייםאינםאםאבלחביתפיבהםלכמות
ררךהעריבהשלהקמניםששבריםלפיכללעליהם'כלתורתאיןמחביתקמן'כל

חתיכתאבלמחביתקמן'כלפילכימוי,יתליחדםכללדרךואין"יתלאשפהלנרקם
ש'לפיכך"קמןית'כלפילכימויליחדהלפעמיםהואדרךקמנהיתןהיאאפילוחרם
:עדייןייחדהשלאפ"אעעליה'כלתורת

כיוןבשבתיתןלמלמלהאמוריוםמבעודלאשפהוזרקהבחול'מהכלנשברהואםל
אםואפילויןעליה'כלתורתעודמהיותובימלהכליםבהמלכמותאותהשהקצה

כ"אעפלאשפהוזרקהעשירהואשבעליהאלאכליםלכימוילענייםראוייההיא
:]~שיתבאריכמו"~יהבעליםאחרהולךשהכלשבעולםהענייםלכלבמלמולאמורה

בבין'כלתורתעליהוהיההואילנ~ילמלמלהמותרבשבתלאשפהרקה~אםאבללא
:י"השבתכנימתתחלתשהואהשמשות

כלים'בשבראלאעליו'כלתורתש''כלבולכסותראוישאםאמרודברבכללאלב
נפקעלאלכןשלימיםכשהיוגמור'כלתורתעליהםכברוהיההואיל"~יבלבד

כגוןגמור'כלשייכווהבלשאיןדברכלאבללכיסויעדייןראוייןאםכשנשברואףמהם
עליהםירדלאכליםבהםלכמותשראוייםפיעלאףבהםכיוצא.אבניםאוצרורות
שנתבארכמו"יומקומםגופםלצורךאפילו"ילמלמלםואמורכךבשבל'כלתורת

."~ילמעלה
דףאיזהבהלסמוךכלישאינהעץחתיכתוגומליםשנכשליםלרביםלהזהירצריךולכן

נענין1צא.1כ1.עללשכ1נ
~

כשאים"~מ1קצהימלמזלכלמזהר'נכרידיעלאבלה
:וין"רע'בסישנתבארכמועצמוהמוקצהלצורך

שאמורואבניםכצרורותהן'הרבנרלהדלקהעודעומדיםשאינן"יןפתילה'שברלג

,ז"מע"ושיסיר,ב,קכדשמואלאמרנחמןיםרלז .שםע"ושוסיררלה

,מיר.ירבאה"רשם'תיםללט "מקז-ט.זרקהה"דה"ב,דאותמ"ררט

.ץ'מקיא-ת.י ,שםושיזיעמיר,בחצרה"רשםרשייעמא

נשםנת'חתה"ד"למ"הפעומ"רממ,שםרבארטב מקסיףא"מ,הצומקים

",. .שםם"רמב.לרירי.ה"-וירבאה"דשםרשיירמג

ב,קכדא"ברשבהובא,ה"הץ'פיירושלמיראהרמך ר

_'שברה" ,האה"רא,קבהא"רשברמה

.ט"מללקמן,ז-סקסא-תשייןרמד קשנהודאיאלאושתואלרבותאתאיכןלאזאתרמז

,]"עי,לאשמאתי .שםם-יחןרמח

.ז"םע"ישוטור.לך'ואב"מע,קכדרייתא]קמט .שםע"ושוטיר.ום'מבעודה"רא"רע,קכהי"רשראהרב

.מקנהו"ט,ז"מא-רת,ומהאה"ד(א"מע,כא)ן"ררבא

_מ"יםפא"מסרני .ב"מע,קכדמפא]ןחיג

.מקנזא-מ,דאותמ"ר.שם'"ב.נ"הי"פכמ"מרנד ממנהשיבפקעלא:חזןג"עהמהרכבובהגהית

.'כלתורת ררנה

,המפרשיםבשםשםמ"מ,חרםה"רב,קברא"טב' .ז"םע"שי

ע"שי,שםמ"מ,שםא"רשב.א"מע,תואויארברנו קיביראה,שם
תירהיגריל.מ'עג"חתירה'דברן' .קטוו.ה"חמ(.י.נ)

,ז"מסוףא"רמרגז

.'-מ"מרם םלקמןיראה.א,,מייירא]רסיא

,מרהתקא"
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אובחולכברנדלקהאפילו]יןשלימהפתילהאבלומקומןגופןלצורךאפילולמלמלן
למלטלושמותרלאימורייישמלאכתוככליודינהכלינקראתהיאנ"שעברהיבשבת
כולוהיוםלכלהוקציתדשבתשלהשמשותבביןדלקהאםאבלומקומוגופולצורך
כברנדלקואפילו,הלביןשלאושעוהשלשלםנרוכן"מין"רע'בסישנתבארכמו
.לאיסורשמלאכתוכלינקראשעברהבשבתאובחול
או",שבתמוצאיהדלקתלצורךי"שלמינרשממלמליםההמוןמעותיצאומכאן
לאימורשמלאכתוכלילמלמלמותרשאינוהםוסועיםלעצמושידליקנהנכרילצורך
כגוןבשבתהמותרתשמישאינהעצמהבשבתבולהשתמשישראלכשצריךאלא

:ן"למעלהישנתבארכמואגוזיםבולפצועקורנם
בין"הצדיימןהואשהדלתביןבהמליקבועותדלתותלהםשישהכליםכללך

ביןבשבתשנתפרקוביןמהםהדלתותונתפרקו]הכליליגביעלבימוישהוא
מחוברותהדלתותשכשהיומפניהדלתותאותןלמלמלמיתרהשבתיתקודםשנתפרקו
נפקעלאמהכליםכ"אחשנתפרקוואףאניהןלייאגנכלישםעליהןגםהיהמכלים
:"ליהכליםאלולחברןלהחזירןוראויותהואילעליהןשהיהכלישםמהם

קורםשנתפרקוביןבשבתינישנתפרקובין"הביתימןשנתפרקוהביתדלתותאבללה
שעכשיופ"ואע"ילמעולםעליהןכלישםהיהשלאמפנילמלמלןאמורהשבת

במלמולמותרותאינןכ"אעפנמריםבשארכמובהןלהשתמשראויותהןכשנתפרקו

.ייןנמריםכשארעליהןלהשתמשולאעומדותהןולכךלביתלהחזירןראויותשהןלפי
גין"שי'נמייהנארלהםלהחזירהאימהםליטלהמיתראםיטגדלתינהשידהדלת

:"ייד"ושי

כךידיעלכליתורתעליונעשהלכליכימוישעשאועליוכליתורתשאיןדברלך

בעניןלכךיננוהכינומעשהבוועשהשתיקנווהואכליםכשאר]למלמלוייומותר
לבימויבונשתמשלאשעדייןפ"ואע"לכךייעומדשהואעליוינימוכיחשתיקונו
ומותרשלוכליתורתהו~אחתפעםאפילויוםמבעודלכימויבונשתמשואםלעולם
ברבראמוריםדבריםבמהתיקוןשלמעשהשוםעשהשלאפ"אע,כשבתיילמלמלו
לעשותודרכושאיןדבראבלבהןוכיוצאנמריםחתיכותכגוןלכימוילעשותושדרכו

.ח"מקיא"מ,הנחה"דשם'תוסב,רס םהזנןתרומתג,רס

וכתובה"רהיד'סיי-ב.פא" לקמןגםייאה.תקאי-סוסא-ומ,הדשןבתרימת

,ח"מיתקא"מ דברקיבץיראה.יהק"מא"מרטש

,מאזךג"חתירה' ,'ק'עה"חמ(.'.נ)תודהגריל'

.אף'נערטיה ראהרמיו

שללנכדי,י"םב"חיבעון.כ'ת"שי .ץ"הרשבשלבנוכתבה"רי-בבהובא,[נץ-הרשך

,הק"מא"קיתצה"מלקמןגםיראה.שםא"מ _שםא-תרמז

,ם.וציונמ"מוראה,ט"'םרצט"מ.ל'לעגםראהרסיח סיףלגוס
.ם' .ח"מע"ושיסיר,ב,קמךמשנהער

,כלה"רבמשנהשם."רשרעא ה"דשם'תוסערב

.דרכה"

.שםהכנייעתיר.שםאמיהעג .פ"אעה"דשםבמשנהי-ורש%געדר

אמג)שם1.ןך.שם'תוסערה
~

.ח"מקו"ט,ונקשוה"ד משה]רעד

.מ~ קיבץוראה.ט'ק"סא"מוראה,היוה"פכם"רמברעו
.מא'עג"חתורה'דבר .מקליחא"מ,שםמ-ן'גי,שםי-ישרעת

,קע'עשמשתבואותראהרעט םרפ

.לך'יאד"' .ץף'מערפא

.'"םוסייעמיר,ב,קמומשנהרפט 'תוסרפג

.שםע"שי,וכיה"דב,קבי נ"רדמיףפכיתמ-תרפד

.ולכהה"ד(ב,מט)ץ.מפן-ררפה לקמןגםוראה,שםע"שו.יממתבראה"רשם1.ררפד



שחשבתהלכותתנב

פיאתבהשכימהאבןכגוןבחולרבותפעמיםלבימוי1הבדברשנשתמשפ"אעבימוי
:"שיתבארייכמובשבתכןלמלמלהאמוררבותפעמיםהחבית

פ"אעדותהאובורבימויכגוןהקרקעותיהבימוייאבלכליםבבימוי1הוכללז
"למלמלותאמורבחולרבותפעמיםבונשתמשוגםמעשהבוועשהשתיקנו

עליומוכיחשוהמהבוראותוכשממיריםבושאוח1ין]יןאחינהביתלוישכןאםאלא
כלייהשםעליווישלהמלמלעשוישהוא

מפניאלועלשגורוהקרקעותיייכבמויידינםלגמריבקרקעהקבוריםכליםובמויי
כגון,לקרקעהמהיברשהיאפ"אעלגמרינקרקעקשרשאינוכליאגל]אלית

ביתצריךבימוייםאיןייןבמיסלסמהומחובריםן"יכקדרהשהיושבימיהםיייתנורים
ביתשצריךהדותנכבימויכימוייםדיןקרקעגביעלהבנוייםשלנותנוריםאבלאחינה
:אחינה

לאיסורשמלאכתוכליכדין"הקוץנאתבהלימוללמלמלהמותרשלימהמחסלח
.ג1פ1לצנרךלמלמלושמנתר

ב1השישגמילתוי"עבודאי]דמניוציאשלאשימלנוהקוץבגמילתשינהרובלבד
ולארישיהפסיקשהואבעניןשגומלוכיוןלכךמחכויןשאינופ"אעחובלמשום
דםהוצאתמבלימשםלהוציאואפשרואיבגמילתוהקוץנתהפךאםכגוןימותננ

:להוציאוינאמור

כליתורתשבמלמפני]למלמלהנאמורשלהחוראוחודהשנימלמחמאבללמ ,ממנהנ
וראויםהואילבמלמולהשמותריםכליםשארלשברידומהואינה

לימולכגוןאחרלתשמישכ"גראויהחורהאוחודהשנימל11ומחס"אחרנלתשמיש
אדםשלדרכואלאלתשמישאותהלייחדכללרגילותאיןמקוםמכלהקוץאתבה

שרגיליםכליםשארבשבריכ"משא(מתכותשברי'פירושנ)גרומאותנןביןלזורקה
.מהם'כלשםנפקעלאלכן"'אחרנלתשמישליחדם
למלטלהומותר]'כלישתורתעליהנעשהתשמישלאיזה11מחמייחדאםמקוםומכל

.י'בשבתנהמותרלתשמישייחדהאםנ'להיתרנשמלאכתוכליכדין

.שנולאה"ר(ב,נט)מאפרקן-ררפו .גגמעיףרפח

.'"םהסייעסיר.ב,קמושםוגחראתשנהרפט בכה"דשםי"רשרצ

_םיי' ה-דא,קכו'תוס]'ועי.הרגפכיהם-]יחמצא

'פרראה.ע-צכבק"מא-התולשון.'מווהחונח מגד
_שםאברהםאשלם' .שםמשנהרצב

.שםע-וזושורלצג ,שםע"שו.שםת-]רםרצד

.שםם"הרמב'רברבפירושמ"מ.שם'גחרצה .שםע"שו.שםמ"מרצד

,שםם"רמב.א,קפהרבינארצו .מלעילראהרחצ
,ד"םרב' ט.שםמ"מראהלצט

.י"מק" .ט"מקסיףו"טראה-קרקעג"עבמיהואשגםש םלקמןוראה

,א"מתקפו"מ,ג"מבתנה" .א".ם.ע"רנוטור,ב,]קםמשנהשא

,שםש-מ]עיין.ב"מקלשכח"סא-תשב שחשג

,ג"ושא"סשלז'.םכדלקמן,יב' רש'.םלעילוראה.ש"ירה"דא,פהסנהדרין'תוסדש

מיףשכח'סילרירתהלהוראה,מקיא,מהא"ז, מקמ

.ז" .א"סע"ישוטור,א,קמגרבאשה

.ד"מקכא"מ.גרימאותה"די"ירששםראהלשן דשם'תוסשז

שםא-מ.לאה"רב,מט,ן.מדלענה" .כק"מלדודתהלהיראה,'התימדבריבהבנת

_שםא"משח _שםא"מ_שםשבתשט

_שם'"רששי .א"מממיףלקמןראהשיא

,מקיאז-ששיב דפימבכמששיג

,ם'וצענמ"מיראה.לאיםיר:ם' ,לטד"חהלכות'הקר,מ'ק"סלרירתהלהראהשיד



תנגשחשבתהלכות

אדםשלפעמיםלפיי"גופהנלצורך,למלמלהנןמותרעדייןניקבהשלאחישהימחמ
כליתורתישלכןקוץניןלגמילתומייחדה"נקבניבלאכךומניחהן'עליהננמלך
ן]הגרומאותנלביןורקה~אדםחודהכשנימלכ"משאיחדהלאשעדייןאףעליה

שלאלמלמלןמותרעליהןלישבראויותשאינןפ"אע]]שבלונ"]מחצלאותששירי!נ
אינהבהןלכמותעדייןראויותוהןהואילז]עליהןנשהיהכלישםמהםנפקע ז]מינוףנ

ואם
~

,]למעלהנשנתבארכמו,]למלמלןנאמוריוםמבעודלאשפהרקן
:כליםשארבשברי

'געל'גמהןאחתנכלאיןאסח]שנליננגדיםשירישהןממלמיתנחאגלכלא
ואםלעשירימנןולאלענייםלאראויותשאינןמפנין]למלמלןנאמוראצבעות

להםראויותשהן"למלמלןנןשבעולםהענייםכלמותריםענישלוהן'געל'גבהןיש

עשיריםאבליומניזמבעודלאשפההבעליםרקום~כןאםאלא]בבגדיהמנןלמלאי
מפחים'געלמפחים'גבהןישכןאםאלאעניניישלשהןפ"אעלמלמלןאמורים

,עמהשלננייחדרשהואיעשיר"לעשירימנןגסראויותהןשאן
~

שהממללותה

והןהואיללוראויותשאינםפ"אעלמלמלןומותרהביתבעלאחרנגררהואהרישלו
בביתראויות

~
עלמפחים'מגפחותשהןעשיריםשלממלניותאבלבוניידרשהואה

מפני"העשירימנןלבעליהןשהוקצושכיוןשבעולםהענייםלכלאףאמורותמפחים'ג
בעליהןאותןרקו~כאלושנעשומפניהעולםלכלהוקצולהםראויותשאינן

.שיתבארנתכמובנהכיוצאבכלהדיןוכןלאשפהנין
אצנעות'געל'גנהםשאיןפ"אענגדימכתםשירישהןשמסלמות"אימרימנתייש

בין]הלקונתולאסינוףאינהבהםלקנחראויותוהןהואילאדםלכלבמלמולמותרות
בודלשאדםמצוהשלמליחותשירישהןבממלניותאלאמכןלפחותאצבעות'געל'ג

נתזמגונהתשמישבהןומלהשתמשבהןמלקנחעצמו

כךבשבילעליהןכליתורתאיןלקינוחראויותשהןשאףניתהראשונהכמבראוהעיקר
הםאםאףעליהם'כלתירתאיןהכליםכלשאר'שנרשאףלכךחחדןכןאםאלא

,שםע"התומור.שתאביישטד ,ם.וציינמ"מראה-מקהוההזכירשלאמהשטו
,ה"מקבא"מ.שםאבחטיז "רששיח

.מלן'דמה"דשם' .'ימשוה"רה"דשם'"רששיט

_שםאבישט םישויותמור,א,קמהשמואלשבא

.ב"' .בהלכותרשי'פשכןשםמ"מ,היופכיום"רמבשנב

.קרומיותה"דשם."רשיראה .(א,מס)שםה-רזשבג

.שםע"שי.שתתנאשנד ע"שו.שםמ"נמהיבא.האה"דב,קכדן"רמבשנה

_שם מצשנו

'יו' .א,קכה.אנישנו

.י"הו"פמע-]רםשבת .ג"'םע"בשו'אדעה.סיר.שםם"רמב,םשאריישבט

.י"ממרמר'סיל'לעראה(מ"י.ב)נילדולענין

,שםם"רמב,שםי.אבשל גםיראה.סימןמוןז-ש,כלןה"דב,קכז'תוסשלא

.מ"מקעא"מ ,חוץה"דא,כס."רששלב

ה"דא,מנך'כתוסלא-1-חידבליםז-פסביץשלג בגר

'_ .שםו"משלד

,רים.עש'בגר.ה"דשםי"יברשא,כהגמראראהשלה תוםשלג

.שםז"מ,שםבקכג' ,שםמץשלז

.שםא"מ.שםן"רשלח .שםו"משלט

,ל"םלעילגםיראה.ם"מפשם -ראנשמא

מה)ן"ברהובא-

מ"ינממגופתה"ד(ב, הפכם

,ן'ר'מת2"ומשםג"מיע"שו.1' .א,קבהבגמראשמב

.מקרבז"מ.שםבריןשמיבאכשד"ראבשמג _שםן-,השחשחעותשדם



שחשבתהלכותתנד

לכךייחדםולאכליאינהבהםלסמוךשראוייםאולכךהדם"לאאםלקינוחראותם
:"נתלמעלהשנתבארכמוכלילכיסויראוייםכןאםאלא

לשוממומותרהדפומיתןעלמהודקשהואישןנ1בין"חדשנבין,מנעלנינוב ממנונן

"~הדפומנמעלהמנעללשמומביןהמנעלמתוךהדפוסאתלשמוםבין
שמלאכתואלאכלישםעליויששהדפוסמפני]~הדפומנבטלמולאימותכאןואין

חדהיינומקומונילצורךלמלטלוומותרלאיסור
~

:י~בתוכונשהדפוםהמנעלשלו

פנימיבצדאחתצדדיהםבשניקבועותרצועותשתילהםהיושבימיהםמנדליםנחג
למעלההרגלעלהרצלעלתשתיכורכים."הלחנילצדואחתרנלימשםלנין
המנדלבצדדיאלאבסנדליהםעורהיהשלאמפנירגלועלהמנדלצידישנילהחניק
צדישנילהחליקרצועותשתיצריכיםהיולפיכךלגמריפתוחהיהמלמעלהאבלבלבד
כ"ואעפ"שיתקננונעדבולילךאפשראימהןאחתנפסקהואם"רגלונעלהמנדל
"~עליונכליתורתיששעדייןמפניקביעותהמקוםעםנפמקהאםאףלמלמלומותר
.לליגקנלניןלהזירראויוהואהואיל
תקונהאיןיתקנוהשאםהרגליםביןשלהפנימיתהכשנפסקהאמוריםדבריםבמה

וגנאילכלנראהשתקונהמפנילתקנהדרכהאיןהחיצונהנפמקהאםאבל"נראהנן
שארלשברידומהואינונ"למלמלונואמורכלימתורתהמנדלבמלולפיכך]הואנן

דרכואיןהמנדלאבלכלימנםלכימויראוייםוהםהואילבטלמולשמותריםכלים
:"מאימותונןמפניכליםבולכמות

נהמהמאכלשהואלחגמיל.לימ.ל.התירבכרמליתמהלךכשהואנפמקהאם.כנד
אבל,מרגלונןיפולשלאלתקנוולקשורהמנדלעלאותוולכרוךבמלמולומותר

עשהונמצאלעולםשםקבועיםלהיותיבמלםשמאמשיחהאוחוסעליולקשוראמור
כןיעשהלאשאםבכרמליתאלאכןהתירולאלחבגמיואףמאנןן"קשלקשר
שמא"בגמינןלקשוראמורשםנשמרשהואבחצראבלמשםיגנבשםהמנדלויענוב פממיתנפמקהשאםאלאהחיצונהניןהפנימיתרצועהשנפסקהנין""ע,נמלנ.1מלך.

כמואמורנלחיצונהנפמקהואםחצרבאותומוצנעבמקוםלהצניעולמלמלורשאי
:"נלשנתבאר

,ה"סב.ש"מלקמןגםוראהמכששמה ברישמו

,כרבנןב,קמאתא' ,ד".םישועטורשטו

,ג".מקז"תראהשמח נמשסט

.דרבאאליבאשם' ,שםישועטורשג

.שםו"ט,מנעלה"דח"בשגא .שם'"רששנב

.שםע"ישוטור.המחאה"ר."ירשלרבאשם%גשגג "יןגםיראה,מיידלבוששגד
י"ממלקמן.בסופישם' ,'דאה"רא,קיב'"רששיה

.ח"מקכא"מ.ק'אימםה"דשם'"רששגו .שםא"משנו

,י"ממע"ושיתירשנח "בשנט

.ו"מטלביש.יבההש"ימה"ד'

יהירהנדבייוחנןרביאמרחנהברבררבה'שס ,שםע"ושוטור.שםבברחתא

,שלשם,לב.שםי"נ.שם'"רשא"שס "רששסיב

_שםא"מ.שם'"ב.שם' ,שםהטישתירשסיג

,ט"ימכד"מככדלעילד,שס בשסיה

קובץוראה,ה"מקבא"מוראה.במיפושם'" ה"חמ(.'.נ)תורהל'גד'.מב'ענ"התירה'דבר

,א'ק'ע קאבהנ.רב1,שס

.ו"מטע"התוטור,א,ב' .ט"מקנא"משסיז

,שםע"ושיסיר.שםיונףרבשסיח פמשנהכסףשגוס

תהלהוראה,הרמיךבשםד'י" ,קערגושכהיתביאות.גק"מ,מהשץ'.מ.לרר

.יהאה"ד'"ירששםוסף'.רבשע מעשעא
_מגף'



תנהשחשבתהלכות

מנדליםאבלכלללנועלואפשראיהרצועהשמשנפסקהשלהםבמנחליםזהיכלמה
בכללמלמלוומותרעליוכליותורתלנועלוראויהרצועהנפסקהאםאףשלנו

:]עניןנל

יכוללייבשובולתלותושבתניימערבקנהנלנבוותחבואותושכבסוחלוקמן

כןאםאלא]כלינןשאינולפיאסורמתוכוהקנהלימולאבלהקנהמןלשוממו

אם.שיתבארנט.כסזהייחודי"עכליתורתעליונעשהשאז,לכךנלהקנהחד" מתוכננילימלומותרכליבותחבו
כיוןלאיסורנלןשמלאכתוכליהואאפלו" בתוכונןשהקנההחלוקחללדהיינומקומונילצורךהואזהשמלמול

":

אמוררגלימנננכעיןשלהפמפומיןדהיינו]מירכותיהניאחתשנשממהכירהנקז
ויתחייבבחוזקשםויתקענההרגללהיחזירשמאגזרהגופהננילצורךלמלמלה

למלמלואסורשתיםשכןכלמרגליואחתשנשממהארוךספסלוכן]בונהנימשום
כןאםאלאיוםמבעורהרגלנשממהאפילו,עליוניולישבאחרספסלעלולהניחו

ימלךשמאלהישאיןשאןהרגלנהההזרתנליהשנתקידםאחתפעםכךעליוישב
שמאגזרהברפיוןאפלובשבתלשםלהחזירהאסוראבל"בשבתניולתוקעהלהחזירה
'בסישיתבארכמו'רפויהנשםלהיותלעולםדרכהכןאםאלאבחוזקננןיתקענה

."גנן"שי
אחרספסלעלולהניחוהספסללמלמלמותרנשברהאםאבלהרגלכשנשממהזהוכל

יחזירנהשמאלחושאיןשכאןהשבתקודםכךעליוישבלאאפילועליוולישב
:בספסלנשארשראשהכלן]ייתקענהנן

אלאלבניןעומדיןאינןשמעתהלפילמלמלםמותרמהבניןשנשארולבניםמח
גילהזהעלזהמידרםואםי"נעליהםכליתורתולכןנינעליהםולשבתלהסמך

:,עליהםנןכליתורתשאין]נןלמלמלםואסורלבניןשהקצםדעתו

שיסלקנועדן'אמותנ'מדפחותפחותלמלמלומותרהרביםברשותהמונחקיץמס
אחתתבעקירהשיןהרבהאפילוכדרכוממלמלוובכרמלית"נןהרביםרשותלצדי

.ו"מטא"רמ,עא"משן-חתרומתשפג .שםא"רמשפז

.ג"מקלא"משפח "בשפט

.י"מקטו"וטז"ממא"רמ,שע'"מומ' ,מקפדא"משצ

_כאסלףשצא מקדר"משצב

צה.ב,דאיתירה"דשםלפצציב,קברנחמןרבשצג "למרשלאיד

.ז".םע"ושיסיר.'שדה"דשם' .ה"מקלא"מ.ם.לבנה"ד'"ב,שם'"רששצד

מיד,שם'"ויןשםבהנה,שםי"ירששםנהמןרבבתר מלקמןוראה.שםע"ותו

,בק"מא"קותצמ" :א"סקא"קירנמ"מלעילגםיראה.מקליוא"משצד

לקמןגםיראה.דורם.בם'כלמתורתמלם.דבמשום .ם
,ב"מקסיףא"קיתצמ' .ח"מע"ושמור,א,מברבואשצו

,קוץה"דשםרשיישצח ,שםע"ותוטור.שםנא.רבשצל

.אפילוה"דשםי"שת

,מקרחא"משעב טיר.משלפאה"רשםי"ירשב-א,קםחסדארבשעג

,ז"ממע"ושו .א"מקלא"נמהיבא.משלפאה"ד(א,נח)שםן"רשעד

,ז"מנשא"מלעילגםיראה פיר.שםחסדארנשעה
,שםע"ושי .א"נקלא"משעד

.לעולם-הה'ך'הצרושםאבניםשללרבךגבינ"מנשעז או

.ש"ע,למנההכיינה.אוי .שםע"ישומור,ב,קמרבאשעת

.שםע"ושיתיר.היקה"המ"משעט ,ממץלבוששפ

,כ"ממ,מקלעילראתםשפא .ו"מטע"ישומור,ב,קלחרבשפננ

.רכיתיה'מה"רשםי"ששפג ,ממ).צ)מ"מ.כבק"סידיד.תהלהראהשפד

שעב"רמי ,מל

.מקלייבא"מ.מקידו"ט.שמאה"דשםי"ורש%גשפה .מלקמןוראה
.נ"ונ,ד".םג.ש'



שחשבתהלכותתנו

טלטול"שכותתעלגזרולארביםהיזקובמקוםרביםבהיצקושמאלחוששישמפני
:מוקצהתנוטלטול]הרביםתברשותאמות'מדפחותפחותאובכרמליתאמות'ד

לשריפהשעומדיםמהםוישלישיבהאותםשמייחדיםמהםיש]דקלתשלחריותתינ
ואמורעציםכשארמוקצההםהרילשריפההדקלמןקצצםואם,תעציםכשאר
."לשריפהתועומדיםהואילעליהםכליתורתשאיןתילטלטלם

שיצטרךעתעדלישיבהומיוחדיםעומדיםשיהיוכ"אחעליהמתןנמלךאםאבל
קודםכןנמלךאם'הראשונהתמחשבהמידימוציאם11מחשבההרילפנותם
לישבלסדרםנ'נשנוגתלטלטלםלמלתר]'כליתתורתעליהםלנעשה"'השנתת

גםבפירושבדעתוהיהלאלישיבהבחולעליהםשנמלךשבשעהפ"אעי'עליהמת
.,החולתןישיבתעלכןנמלךאלאבשבת
עליהםשחשבאלאלישיבהומיוחדיםעומדיםשיהיועליהםנמלךלאאםואפילו
לשריפהבהםישתמששבתולמוצאיבלבדבשבתלמחרעליהםלישביוםמבעוד
:ן""11נשנהעליהםלישב1לסדרמלטלטלםמוהר

מעטעליהםשישבמקרהשאירעאלאלישיבהכללעליהםחשבלאאםיאפילונא
לצורךהדיןוהואי'עליהמתולישבלמדרםבשבתלטלטלםמותרהשבתקודם

חריזתשלשדרכםשכיוןלפי"'להיתרתשמלאכתוכליכדיןעצמםלצורךאומקומם
עליהםונעשהכןידיעללישיבההוכנועליהםשישבכיוןלפיכךלישיבהכ"גליחדם
:ן'תכליתורת

בחולרבותפעמיםעליהםשישבפ"אע"]תאבניםשלנדבךוכן]עצימתשאראבלנבג
לפנותםשיצטרךעתעדבשבתותגםלישיבהעומדיםשיהיועליהםחשבוגם

ואבניםעציםשארשלדרכםשאיןלפיכךידיעלכליתורתעליהםירדלאמכאן

הוכנולאלפיכךהחריזתעל.כסנ"תעליהםלישבנוחשאיןמפני]]תלישיבהלייחדם
כןאםאלאתתזלעולםלכךייחדםשלאכלבלבדמחשבהי"ע.אישיבהי"עלכך

.ט"מכשלד"מלקמןגםראה,שםע"שווצגו .םלקמןגםוראה.קיץה"דשםי"רשראהחב
שמט' .ג"מ

.ג"ושח"מכלעילגםראהתג _ענפיםתר

.א,נמביתאתה א"מ,חריזתה"ד."ב,ם"להרמבא"הכה"פכמ"מוצו

,מ"מק .כ"מע"ישוטור,שםתא.ברתו

.ב,קבימגמראמשמעותהרח אםלרבהואשכןרכל,א,נכרמיאליםחט

דלקמן' ש"יהרא(א"רע,בג)שםן"הרכתבוכן,נאף'מע

,שם.ם"דימבפסקיכל.ח"מפיד

.שםא"מ.שםמ"מחי תיר,שםרכביםחיא
.שםע"ושי "מלקמןגםיראה.ח'"מיםז"'פש"הראמשנדליתחיב

.א"פג'ש רחנםוראה.שםרמזייםודיג

א"מ,צרןת"דשם' ,ד".םלעיל,ב"מנלקמןגםיראה..א"מקמ

,שםע"ישוטורתיר םר"פראשתטו

,שםע"ושיכיר.ח"

ה"רשם."רשמפירוש,ינישיאלה"דשםן"רתטו .שםעקיבאבןחנעא.דרבועובדא,פ"יאע

,שםושנייעשיר.א"הכפכהם"רמב,אג'אגרבתיו לעיראה,(א,מט)נמלחמיתן"רמבראהתיר
'.םל' בחשבגםכןשהריןשמשמעא"מקא"קירפט

כלכשאר)א"מג.ש"מלקמןגםוראה.נף'שבמע .צרכלכל)נ"מנסיףילקמן,(ם.הכל
.(י ,במיפושםן"רמםעיט

,ה"סרנה'סיל'לעגםוראה.מ"מקא"מתג ברא"הכה"פכם"רמםתנא

,ב"סכע"שו.ב,קבהוחנן'' ה"דשםרשיי)ן.לבנומוקציתמריריתאבניםוהן

רהיני,אק"מרישא"קירנט"מל.לעוראה,(נדבך מלתמקפידנו.אאפילו

.הם.עלב" ל.לעגםיראה,שםא"מ,חריזתה"ד'"ב.שםמ"מתנע .ם
.חק"מא"קותצה"םלקמן.א"מקא"קורנט' א"פביצהרושלמי.הבשםא,מטכמלחמיתן"רמםתנג

המובאאחרטעםשהביאשםלעילראה.,ו"ה "בדמג
.השנמיתשהת'מפנשם1 פ"עואותהש"ימה"דרנה"מ'"ובפירראהמבד

שח"ם."בוראה,תשד'.םא"חא"המבבת"שי ,ית.הרה"ד



תנזשחשבתהלכות

מוכניםשיהיוכדייוםמבעודשמדרםדהיינולישיבהלהכינם,]רבתמעשהבהםעשה
פ"אעכליתהתורתעליהםלהורידמועילכוהגדולשמעשה,]למחרתעליהםלישב
1ההרילמחרעליהםלישבכדייוםמבעודשפשפםאםאבללכךלייחדדרכםשאין

ח]כלומתמועילואינושהואכלמעשה עליהםלישבאבלעליהםלישבלמדרםבשבתתהלמלמלםלהתיראלאאינו1הכל.
חשבולאמעולםעליהםישבשלאפ"אעעניןתןבכלמותרלמדרםבהםשיגעבליכך

אמוראינומוקצהשכליוםמבעודמעשהשוםבהםעשהולאמחשבהשוםעליהם
מלטולנקרא1האיןבישיבתותחתיומתנענעיםהםאםואףבלבדבמלמולאלא

."תןהואידכלאחרשמלמול
שאיןעניןבכלאמוראחרלצורךאומקומםלצורךאלאישיבהלצורךשלאולמלמלם
:]תןמידרוםכךשבשבילישיבהשלצורךלמלמולאלאמועילהמידורמעשה

הדלתאתבהםלמגוראוהחביתפיבהםלכמותאבןאועץבקעתלמלמלאמורנ3
ננרנהםלהכנהאו

~
השמישנהםנשהמשכנראםאףשבחניההנקבלמה1מא

בשבת1התשמישבהםלהשתמשיוםמבעודעליהםחשבוגםבחולרבותפעמים1ה
כליתהתורתעליהםירדשאולעולמתינלכךייחדםכןאםאלאכלוםמועיל1האין

איןבלבד11לשבת1הלתשמיששייחדםמהאבללעולם1הלתשמיששנתייחדוי"ע

המוכיח]תיקוןתןשלמעשהשוםבהםעשהכןאםאלאכליתורתעליהםמוריד1ה
אבללושהוכנודבראותולצורךלמלמלםמותרשאו,לכךתןועומדיםמוכניםשהם
.אהרתיילצירךלא

בדבריםוכיוצאבברואוהכאההדלתומגירתהחביתפיבבימויאמוריםדבריםבמה
עשלדרכםשאיןאלו

"
בהםלהשתמשעליהםחשבאםאבללכךאותםלייחדואבן

בהלפצועהאבןעלשחשבכגון1הלתשמישאותםלייחדשדרכםתשמישלמחר
לכלגם"לטלמלהתןמותרבלבד11לשבתאלאלכךייחדהשלאפ"אעלמחראגוזים
להדילפיכךבכךודרכהלע1למלכךלההייחדרשיהשהיאשכיללפי"ן"1'צרכ

כברבהנשתמשאםאובלבדתת11לשבתבמחשבהדהיינולכךלהכינהקלהבהכנה
עליהחשבשלאפ"אעלכךהוכנהבלבדאחתפעםאפלויוםמבעוד1התשמיש
:"תת11לשבת

."רשמשמעותה"וכ,שםבמלחמותרמויןראהתנה _צאוה"רשם

.שםע"שי.שםרכבים,שם'אגרביתנו לעילוראה.ב-מאק"סא"מ.שםמ"מ,שם."רשתנז

.(שלכןאלאה"ד)אק"מא"קירנט"מ רבלדעתשם."רשוצבת

,אם' .א"מקמא"מ,שםי"רשראהחנט

.ד"חלעילגםוראה,שםא"מתל .נ"יששםכרלעילאלא

,שםכמלחמיתן"רמבאלב מא"חא'הרשןשונת'תועלג

פיד1"הריגב,תשם" )דשבת

(א"המבעלשחלק)ינשאלה"ד(אכי .ש"ע,בהאמורה

ה"ד(א,כב)שםן"ר,ממןה"דא,מח'"רשראהתלז

ה"רי"בבהיבא,בריךרמנובישיםתטורנץמ-מהתלה.בעא

,(א,מט)שםבמלחמותרמויןגםיראה,חריזת ,ב"מקמא"מ

.שםא"הממלשיןמ"יכ,שםן"הרמבמשמעותוצלו .ומררכן"רמבוראה,היאכ"פם"הרמבמשמעותחט
קכט"מה"חיצחקמנחת.לק"בלדורתהלה.שם מח"ד

,בג" כ)ן"רתלת

א~

,מכיבע"שו.ונשאלה"ד( עצמהלצירךאומקימה-לצוק:א"מנלעילראהחלט

.למתרשמלאכתו'כלכדן ,שםן"רתם

,ג"מלעילגם.וראה.ג"סקמא"מ,שםע"שי א,מהממשנהה'ראא'והב,חריטה"מדי"בטמא

.נ"ועא"מנלעילגםוראה,'כופורפת



שחשבתהלכותתנח

ולמלאותדליבהלתלותשראוימזלגכעיןעקמומיותבראשהשיש]שורהתתנד בהתתנ

אלאבהלמלאותאסורבשבתבהלמלאותשבתמערבעליהשחשבפ"אע
מתוךויקממנהלוארוכהתהיהשמאגזרהשכתתתמערבבדליקשורההיתהכןאם

:]בשבתתתכלימתקןונמצאליקמםונוחהרכהשהיא

מותרהזבוביםבולהבריחהשלחןעלבולהניףיוםמבעודהאילןמןשנחתךענףנח
כליעשאולכךתתישייחדושכיוןהכליםכלכשארולמלמלובשבתתתיבולהניף
לכךשייחדווהואבגתתןשיכםהתינוקותעללאייםייחדואםהדיןוהואגמורת1

.,תיוםמבעוד
11תלישהידישעלמפניהביתבהשמכבדיםהמכבדתמןענףלתלושאסוראבל

דברבלהתינוקותהכאתדהיינובולהשתמשחפץשהואמהבהלהשתמשמתקנו
'בסישיתבארכמו"כליתיתיקוןמשוםאיסורבוישתשמישאיזהלהשתמששמתקנו

שעלהכרךמתחתולהוציאולנתקודהיינולתולשואסורנכריידיעלואפילו]~תמ"ש
נישנירהשישהמכנרתמןענףלשבורשאסוירלזמרצריךואיןנ~המכבדתת

~
עודל

איןשלםענףכשמוציאאבלי~זת"של'בסישיתבארכמוכלישבירתמשוםאחראיסור
סותרמשוםבפריקתןשאיןפרקיםשללכלידומהזהשהריכליסתירתמשוםבזה
:]~גת"שיבסימןשיתבארכמוואומנותבחיזוקתקועיםכןאםאלא

שיהיועליהםחשבשלאפ"אע"המכהתעלשנותניםמנופץוצמרסרוקפשתןמ
ממנהוהמירםהשבתקודםמקרהדרךמכתועלהניחםאלאלמכתומיוחדים

שדבריםלפיאחרלצלרךאלמכתותןעלליוגנמ"~נישנתתלמלמלםמלתרי~לאלתרת

.כליתןתורתעליהםוירדבעלמאבהנחהלכךהוכנולכןלמכהליחדםדרכםאלו
]המכהתןעללתתםמיוחדיםשיהיו"יומתןמבעודעליהםחשבאםלזמרצריךואין

מיוחדיםשיהיועליהםחשבלאאפילואוהמכהעלמעולםעדייןנתנםשלאפ"אע
בלבדבשבתלמחרעליהלהניחםיוםמבעודעליהםחשבאלאלמכתוועומדים
להכינםיוםמנענדמעשהנהםעשהאםלזמרצריךואיןו""שליכם.שנתילמיצאי

.י"תבמשיחהוכרכןבשמןשצבעםכגוןלכך
שחיקתמשוםעליהשגזרורפואהמשוםבשבתהמכהגביעלבהנחתםאיסורואין

.פא.בצה"ודן.פקורה"רשם'"לפרשא,נבריתאתנו ברתם

ודיהאבלה"ר'ותום,ואםה"ד."ורששםיתא' .א"מנל'לע.אםכרברהיט,יאר

שא"מל'לעגםיראה.אבלה"דשם'תוסראהתנת

.ר"מע"ישמורוסנט כדלעת9

.ג"ימנא"מנל' ה"דשם'התיםשכתבוגף'דמעג"ירשבכישימיאלת9א

ע"שי,הכאהריןדהיא,ה"מר"פש"ורא,יאם _שם

_שםע"שות9ב מפירושן"רבשםנ"םסוףללשממרכשה9ג

,שםיגמראב,קבהמשנהתמו שאה"דרשרשםתסג

.מ"מקלא"מ.נה' _שםא"מ_היופכחרמצם.שםוגתכישנהתמד

,שםא"מ,רה'גזה"דשם"'יוששם'4שרבתמה מלקמן.יראה

,מיץשם"ם,א"מיד'ש" .ג"מכשיא,קב"מהלקם'שבלתמו
.מקמהא"מממז שבלממח

,שםע"מ.שםהלקמ' .ג"היא"פץ'לאדהת"תהלוראה,מקיץז"מתמס

,(בסופי)שםמץתג הבאיפןתנא

.שםץ'נמ' .ץסעיףונננ

.שםו"טענג _ישבג"כתנד

_א"שכם"'םהיה



תנטשחשבתהלכות

אלאאותםמניחיםואיןמרפאיםאינםשהםלפי"חתן"שכ"בםשיתבארכמומממנים

:,תןהמכהאתהבגדיםימרטושלאכדי

נראיםשיהיוכדיבראשיהםהקרחהבעלישמניחיםמנופץוצמרמרוקפשתןוכןנז
ראשועלהניחםאלאלכךמיוחדיםשיהיועליהםחשבשלאפ"אעשערתםכבעלי

אחרלצורךאובראשולהניחם"בשבתתןלטלטלםמותרבחולאחתפעםמקרהדרך
הניחםשלאפ"אעלכךמיוחדיםשיהיויוםמבעודעליהםחשבאםלזמרצריךואין

חשבאלאלכךועומדיםמיוחדיםשיהיועליהםחשבלאאפילואומעולםבראשו
ממנוימירםשבתולמוצאיבלבדבשבתלמחרבראשולהניחםיוםמבעודעליהם

כגוןלכךלהכינםיוםמבעודמעשהבהםעשהאםלומרצריךואיןאחריםלוויעשה
.תתןבמשיחהוכרכןלנוישצבען

וכל
~

אםאלאאומריןתלישהרביםלרשותבהםלצאתאבלבביתובראשולהניחםה
הניחםכןאםאלאבהםיצאלאלאוואםשכרכןאושצבעןמעשהבהםעשהכן

ולאטלטיללעמןאלאמועיליםאיןוייהודמהשנהאבליימהנעידאמתפעםבראשו
מעשהבהםאיןוגםיוםמבעודבראשוהניחםשלאשכיוןלפי"הוצאהתללענין

הרילכךמתוקניםשהםהמוכיח
~

בפשתןכ"משאבראשותהלהוציאםכמעריםנראהה
כמעריםנראהואינולהםצריךשהואעליומוכחתמכתוהריהמכהגבישעלוצמר

:תלייוםמבעודעליההניחםשלאפ"אע

להממךשראוייןמפנילטלטלןמותר"עבודיןתלשאינןביןעבודיןבין]עיריתתנח
אומןשלניןהניתנעלשלשהםניןעליהמתטכליתורתויש,עליהמתלילשנת
ואינועליהמתיולשבתלהממךעליהםמקפידאינוהואשאףומוכרןתלן"המעבדןתל

.כךי"עדמיהםיפחתושמאחושש
אבלכברכשנתייבשועבודיןשאינןעורותלטלטלשמותר"אמורימתידבריםבמה

בכלתנידרכםואיןמדוחקתהאלאעליהםולשבתלהממךראוייםאינםלחיםכשהם ,
"ן"נלחיןאףשמהיראימייש,לטלטלםאמור,כךניטנילכליתזרההם.עלן.אלכן
ולשבתלהממךראוייןשאינןמפניביבשיןאףדקהבהמהשלואומרגמהבהמהשל

,ט".םשא"מלעילגםיראה.א"מוצפיה ל'לעגםיראה.שםע"ושוטור,בזמןה"דשםי"רשוצמיו

.א"מלגםיראה.ט"מכשכח'.מלקמן,ה"אישם רפיושתסו
שם'בתימגםהיבא,א,נתא.בברח" .גאון'הארבבישיםשםא"רשב,בפקיריןה"ד

.שא'"מים'"בבגםהיבאו תימתסח
.ב"מםשא'.םלעילועחן,אבלה"דשם' כדלעילתסס

,ג"ושמניי .פשתןיכןה"ד'"ב.(א,בג)בריןהיבאיינהרביתע

,נ"פשא"מע"שוגםוראה לעוראה,מקמיוא"מתעא

.ב"מםשא'סיל' .שםטנא,שםן"רראהוצעור

שכתבימה,ב"מקםשםא"ימ,שא."מיםי"בן"עתעג מהגהותבשם

_'"רבשםגאיתהעזמ"סות'מינ" _א,מסנידיינהתעד

_ב,מסתא"ברתעה .ן.יממלטלה"דשםבמשנה."רשתעו
.ח"ממל.לע,מקקהא"מראהתעו .מכההמיזעטור,שםבבריתאעמי.רבתעה

.אבלה"דא"מע,מט."רשתעט רוצפ

ה"דשם'"ויןב"רע,מט.ים''בר2מעאל"' .הרבי"פכם"רק.הביאי

,שםע"שי.ת"רבשםטימניןה"לדא,מט'עמתפא מתניה"ד(א,ה)מצהרזןתפב

.ת"רבשם' גירמתפ"ע)א,צדובחים'התיםמשמעיתהפג

.(לנאנתק.רטממ עמהפד

ה"דבקטל."רשבשם(שםם'מכחיק)שם' ,שםא"רמ.שם'"ב.'בתרת

,ז"מקמא"מתפה



שחשבתהלכותתם

"שלנידתיבסימןשיתבארכמוהראשונהתניכסבראוהעיקר,קמנןתימחמתעליהם
:מתנן"תצוסימן

מקפידשהואמפניאסורתןאומןושללמלמלםמותרהביתבעלשלנמריםנמ עליהמתן

מוקצההםוהרי]יתקלקלותןשלאתשמיששוםבהםמלהשתמש" אובשבתלאורחיםפתעליהםליחןיוםמבעודעליהםחשבואםכיסתהחסרוןמחמת

:י"תלמלמלםמותראחרתשמיששום
לאכילתעומדיםשאינןאף]מכויתתןפחותיםפרוריןהשלחןמעללהעבירמותר[כ ,אדמתן

וקליפין'לכלנימתשראויים"עצמיתתןוכןלע1פ1תאולנהמהתןןאלא
וכל]בתוכםת7גדלשהקימניתקימניתשלשרבימיםכגון"ת7לבהמהשראויותפירותת7

בהמהמאכליכשארבמלמולשמותריםמפניהשלחןמעללהעבירןמותרבהםכיוצא
הןוהריעצמהבשבתמהפירותוהקליפותמהבשרהעצמותשנתפרקופיעלואף

אבל]בשבתתןמותרשהנולדכלוםבכךאיןאת7י"תק'בסישיתבארכמונולדתם

.ת7ישיתנאר.כסאלאהשלהןמעללהענירןשלאולהזהר,ת7מנולדלהחמירישכ"כיו
שהןבהןוכיוצאשקדימת7ן[ו]אגוזיםקלטיכגון"לבהמהת7ראויותהקליפותאיןואם

ברברביןבידיוביןהשלחןמעללהעבירןאסור"ואבנימת7יכעציםבמלמולת7יאסורות
אלאאחרדברי"עמלמולהתירוולא]'בות7וכיוצאבסכיןלגררןכגוןשבידיואחר

המותרהדברבידיוממלמלוהואהמותרדברעלמונחהואכברהאסורכשדבר
אתאוי'המבלאת7אתבידיושמנערכגוןנ'מאלי1ת7עמומימלמלהאסורוהדבר

מאליהןמעליהונופלותכ"גננערותוהןכברעליהמ1נה1תשהקליפות,המפהת7ן

בביןעליומונחותהקליפותהיוולאהואילהאסורלדברבסיםנעשיתלאשהמכלא
מימלמליןאינןבסכיןכשמגררןכ"משאהשבתתכןכניסתתחלתשהואהשמשותת7ןן

:"'ת7ארוכהכידלושנעשההסכיןי"עממלמלןהואאלאמאליהן

עליהןן'אגםכךימשוםרשהבשםשם'תיםתפו כלתורת

השביאם,(מקיאא"קירנט'סילעיל)' ל'לע.שםא"רמ)נטלטולן.מותרעליהםלשבום'מבעוד

.(ש"ע,א"בקישם מא"הממשמעיתתפז

.ט"מקסיףתצט" שנתבארד"ענטלטולהמיתר'גרשלעור:מכיבתפח

_שח'.בם נעתפס

.חף' .י"מכע"ושיפיר,ב,מסבריתאוצצ
_שם'גבתצא .דקפירה"ררשייחצב

.ג"ושר"רסל.כדלעתצג ברירצד

רנמ'שלואלוראה.שםדמיתמור,שםוגא" לעילוראה,מיעלתשמהשבההטעםמקיאקיא

.ז"מבע"ישוטור,אקמעמשנהתצה,ד"ח

ה"ד(ב,נט)שםן"ר,ן'פירורת"מרשם'תיםראהרצד גב

'_ _שםמשנהתתז

.שםע"ושוטור.שםבגתנחמןוכרבבמשנהשםתצת 'תוס.שםף"ר.מורסא,קכחברייתאתצט

ה"דם" ,שםע"ושיתיר.עצמות

,שםישועטור.שםמשנהחק תוס,שםף"ריתקא

.שםע"ושיסיר,שם'

,ושערה"ד'"ויןשםמשנהתקב .מקמיטא"מראהתקג

.בהנעיףתקד .ג"ושג"מככרלעילצקה

.נ"יששםכרלעילתקו במעתקז

.מב-מא"ומעזהף' .שםע"ישוטור,שם/חים,שםף".רתקח

,ז"מט.תקא"מלקמןיראהוצובט

הלבתא)דיר'םיראה,ב"מ.שלו"מלקמןגםראהתקי למנועטוב(ועור)והשמטעםלשבתאיםרבתא

,בשבתם'ולוזם'אגיזמלאכול לעראהתקיא
.ט"סל' שהטץר"מקלט"באהועיין,ח"'סקכמץדלאעקיב

א"קורנט"םלעיליראה..ב"מקא'ש"בםביחור םלקמן.ג"מק

,מץסוףתמי"מ,ג"'םתמד" לצורךכשמטלטלוהוא,א'יקןה"ר(ב,כ)ן"רתקיג

מוף.שם"מלקמן..ה"וכ.שםן"ר-המיתרדבר "מ

,ד"'םשיא"מ,י ,שםע"ושיטיר.שםמשנהתקיר

ש"ומה"די"בבהכא,(ד,כ)מהת"לג"ממתקטר

.ג"מקא"מופונטז לעראהתקיז
,ג"מקא"קירעא"מל' ,שםא"ערנט"מל'לענתבארתקיח



תמאשחשבתהלכות

אחרלמקוםולמלמלהשעליההקליפותעםהמפהאוהמכלאלהגביהשמורמא
בידיוונושאשממלמלהואהמותרשדברפ"ואעמידתכןממנהלנערןצריךאלא

מוקצהלמלמלהתירולאמקוםמכל]"מאליותעליומימלמלהאמורודבראחרלמקום

גמורמלמולאינושהניעור"]"מידתממנולנערושאפשרכלגמורמלמולאחרדבר'"ע
שהקליפותהמפהעלאוהמבלאעלפתש'ואםהואד'שכלאחר]]"אחרתדבר'"ע

הןהאלושהקליפות'מפנשירצהמקוםלכלולמלמלההכלעםלהגביהמותרעליה
:נ]"הפתת'לגבבמלות

לבהמהמאכלשאינםדבריםשאראואלוקליפותאלאהשלחןעלאיןאםואףמב
צריךשהואכגוןלומועילבלבדהניעורשאיןבעניןהואאםמקוםמכל
וכל'לאכאןלארץויפלוכאןממנונערן'שאםבעניןהשלחןבמקוםלהשתמש
שהדבריםפ"אעאחרלמקוםהשלחןלמלקמותרלושצריךמהבארץשםלהשתמש
ממלמלהוא'הר,]"לחמתבמשנעשהלאשהואשכיוןז]"עליותמונחיםהמוקצים

:,]"מאליותעמומימלמלהאמורודברהמותרדבר

מותרבהמהלמאכלן]"מינמת~האםח]"רכימתן]"מת'עצ'וחבילקש'חבילענג
ואמור"ן"ןת'עומדהןלהמקהמתמןאבלן"הרבהתגדוליםהםאפילולמלמלם

עליולשכבאובהמהלמאכלאלאלהמקהעומדאינוקששמתםובמקומותלמלמלם
:]תתןלמלמלומותר

אינוואפילוינ"למלמלותמותרהמצויםועוףחיהמיןלמאכל'ראושהואדברכל.כנו
'ראושאינולהחרדלמ"לצנאלא'ראלשאינןההצבכגוןועוףהיה'מינלרלנ'ראל

שדרךבמקוםדהינומצויםוהיוניםשהצביםבמקוםיז"למלמלמתמותרליוניםאלא

:]ן"בלבדתהשריםאצלשמצויםבמה'דולאבכךורגיליםלגדלםאדם'בנמתם

מאותולוש'אםהעירבאותהמצותםשאינםועוףלחיהאלא'ראושאינוודברכנה
לכן.יי"אמורתלאוואם,להמתה'הראוהמאכללמלמלמותרעוףאוחיהמין

נמלייאינשדהשינתאםכגיןמציייםכלניםשאיןנמקיםהעצמיהלטלטלאסיר
ועצמות"שבתתהמערבשנתפרקוביןבשבתהבשרמןשנתפרקוביןכלבשםשאין
:ואבניםכעציםמקוםבכלין"למלמלןתאמורראוייןאינןלכלבשאףכךכלקשים

טץ.'יחמלה"די"בבהיבא,ה".הפכיימ"מתקלש .ג"סקנא"מ.מקייט

שםלקמןגםוראה.ט"מקשיאמילז"ת,שםא"מתקלת .ו"מט

,מ"מכע"שי.ץ'הטי"פכם"רמבתקל בבריג"דרשבוכתיק.שםם"רמבתקלד

.א,קכחתא' ,ם"והרמבף"להרי,וממקנאה"ד(בג)שםן"הר

,'כיה'אתר.כמראלא"דמתנאתיקפליגדלא .שםן"ר.ראהתקלה

יפישייט)ן.אמדיהי"בראה.א,קכחאשמרתקלנ ,ח"מכע"שו,(%בג

ע"שי,ב,קבי"מתגוכמתםשםבברייתאכתלתקלו .שם

.ד"נקנא"מתקלת ,נט)שםף".ר,מוקא,קבההברחתאמשימעיתתקלט

.ס"סל'לע.עצמותה"דאקמת'תוס,(ב

משמעותוכיה.שםג"הבמממשמעיתשם'"בתקיט .שםע"השו

.(ץ'שלפנבסעיףהמובא)שםן"הרש"כמתקנ .אמרה"דא,קמבא"רשבראהתקנא

שט"מלקמןוראה.'האה"דאקכג'תיםראהתקנב "מסוף

.י .שם'"ב'לפ,ח"מכבכללבחשיבהש"ראתקנג

.שםע"שו ימבואר.שםע"שו,שםי"בתקנך
ד"סשט'.םע"בשי "םשםלקמן.ה"וס

,י ,מ"ס.לעיל.ב"סקנא"מעקבה

,ג"מקא"קורנט"סלעילגםראהתקבנ .סכהע"ישוסיר,מ,קטמשנהונקרס

.'חמל.ה"ד'"בגם.וראה.זרדיםה"דשם'"רשוצולבת התקה"דא,קכחי"רשתקנט

,נן' ,שםע"ושומור,קמאוכתנאשםבברייתאתקל



שחשבתהלכותתסב

מקוםומכללמלמלןת7תמותרלבהמותלהאכילןשדרכםבמקומותתמרים'גרעינמן

כגון"שינוית7תדרךעלאלאלמלמלםשלאעצמועללהחמירצריךחשובאדם
'לפחד'מלמלם,.במלמולת7תנהמותרדברשאראו]פתת7תחתיכתאצלםשיניח

אףבהםלהחמירלוש'לכןלבהמותכללאותםמאכיליםאיןהרבהשבמקומות
:שמאכיליןת7תזבמקום

,בלשונות7ת"ו1ורקןת7תהאוכלאתאוכללבהמהראותןשאינןוהגרעיניןהקליפיןכלז[כ בדעתוויכמוךלפניובלשונוורקם'לאוגם"ות7ת'בידורקם'לא.לאחוריות7ש
'רעשלגרףכדיןמשםלהוציאןמותרהיה'בעיניווימאכולפניומהםהרבהשכשיהיו

:")שיהבארת7כמו)לכתחלהת7'רעשלגרףעושיןשאין'לפשיתבארת7תן

לאכילת'שראו'מפנ])למלמלותימותרכללמלוחשאינותפלאפילו'חבשר,כזך
איסורשאין)חיבשר")וכוככיןת7י)יפהת7שדעתםאדם'בנשישנ)אדמת7

לכוכראוישאינוקשהבשראבל(י)1ת7"כ'כיד"ביוש"כמ"דמת7משוםבאכילתו
שאףן)צינןת7הישימןכגן.נכיוצאדנרימשארהדיןלחלא")לטלטלותיאמוראותו

ובשבתשבתלמוצאיאדםלאכילתאלאלכלביםעומדיםאינן'הרלכלביםשראויין
מפנילמלמלומותר(]שמכריחתםפירוש)"תפוחתיבשראבללכלומת7ןלוראויןאינן

:ז"לכלבימת7עימך.נ"לכלבימת7שראוי

אדםלשום'ראושאזנו'מפנ"אכורת7ןמלוחושאזנולמלמלומותרמלוחיגכהו
:,מת7ן'לכלבלהשליכןעומדואזנו

"נשנהת7שמהרנגלהנשרכמינטלטילמיהרשיםשנשחט'נכרשלנשרע
:"דת7ן"שכ"בםשיתבאר

ואיןכלוםמועילאיןשמאמחששבותרןן'וצא'שאיןפ"אעמומחהשאינוקמיעעא
אףלכלום'ראואינו'שהרכלל'כלתורתעליואיןב"ואות7ל'עלמ'תכשתורת

.ל"םע"שי.(שםהרפף"לפ)א,קמג'%תקם תיםתקמא
.ב"מא"פכש"והרא.שמואלה"דשם' ,(ב,נט)שםורזה

,שםע"שי .שםשמואלתקמב

.שםרבאתקמג .ה"נקנא"מתקמר

.'גרעינה"די"ב.ז"המפכיים"רמבתקמח ג"מקסיףא"מ.שםי"ב.א"מע,קמגששתרבתקמו

_שםם"התיבבשם רבתקמו

.שם'"ב.שםם"רמב.שםאבקילםבןזכריה' _שםא"מ

ם"רמביראה.שםששתדרבעובדאמשמעותתקמח מהעוזראבן,שם

.רמי" .ב"משלז'.םיכדלקמן,עבף'מעתקמט

לעילגםוראה.שם'"ב.שםמ"מ.שם'אשרבתקג

שטיבב"משםל'לעיראה.א"מקרמב"מא"קי שלכגרףהע'שעליהםמקפדאיטאםאףבזהליזהר

.ב"מרמב'.םלעילגםיראה,עהסלףתקנא_רעי

טורג"הטפניורמשים.א"מהג,קכחנריתאוצקנה .א"מלע"ישו

.תמר.אה"ד(א,נא)ן"ר."הספכיום"רמבתקנג

.שםע"שי

ב,קמב."רש,א"חנ"פעירובין'רהמלמ'ראהתקגד םלקמןגםוראה,לאימצאה"ד

.ו"םשכא" כאןעדה"דשם."וברשא"מוע,טו.ן'חילראהתקנה

.אבלידיה תיםראהתקגג

,ונמביןה"דא,ד'ן'חול' .בף'מעתסנז

.י"מקנא"מתקנח _שםא"מתקיט

.שםא"במהיבא,מעמאה"ר(ב,נט)המאורבעלתק9 .מ"מסוףל.לעגםיראה

.שםע"ישומור,ב"רע,כח,בריתאתקסא "רשתקרב

,תפיחבישרה"רשם' ,שםע"ושומור,לרישבישירה"רשם'תיםתק9ג

.שםא"מראהושכשזד .מליבע"ישומור,א"מוע,קכחתא.ברתקסה

סירגםוראה.ב"מללבוש,דגה"דשם'"רשי'וצגזס .שםע"הנ

.מקניומיףא"מ,באות(א,נא)הגבירים'שלטוצוזשיז לעגם.יראה.ה"םתקשת

,ט"מל' ע"ושימור,הרדי"פכם"רמב.א,םשנה.כוצקגוט

שםיראה.ה"מכשםלעיל,מכיהשא"יםג"מל .ג"מלמיף

.שאציה"דשםרשיילשיןממשמעותמקנךא"מתקש



תסגשחשבתהלכות

שלאמפני"למלמלותיימותרכ"אעפעיקריןשלשהואביןכתבשלשהואביןבחול
לתלותומותרואםמלמולאימורלעניןלאאבלהוצאהאיסורלעניןאלאלכךחששו
:]גת7ל"ש'בסינתבארובחצרבביתעליו

בהםוכיוצאתרנגוליםשלביןאדםשלביןוצואהוקיארעיכגוןממונףדברכל:עב
שהואהביתשאצלאוהביתלפניחצרדהיינות7לנבהדרשהואבחצרהיואם

מותרמינוףת7ליבויהאשלאעליושמקפידיןמקוםשוהותדירלתוכהונכנסיוצא
בכלהנקראהואו1ה"כליתהבלאממשבידיואפילוהכמאלביתאולאשפהלהוציאם

למלקםמותרהרגלדריסתבמקוםבמבויהםאםוכן,רעיתהשלגרףמקום

.לצדדיןת7לי
שאחוריבחצרהםאםוכן"שמתשדרשאינואחרתבחצרמונחיםהםאםאבל

שםיושביםכןאםאלאסינוףבוישאםעליומקפידיםשאיןמקוםשוהוהביתת7לן

ויוצאיןנכנמיןואיןהואילשםויוצאיןשנכנסיםאףמקפידיןאיןשםיושביםכשאיןאבל
התימקמפסיראואס]ת7שמיושבכןאסאלאמשםלהיציאמאמירלפיכךתדירשם
בשבילאףנימלשהכלי"]כליתיעליהםלכפותמותרבהםויתלכלךשמהילךשלא
בהשדרבחצרהםאםואףנ]1ת7"רע'במישנתבארכמו]]בשבתתינימלשאינודבר
.תפזמשםלהוציאםאמורלתרנגוליןאולאשפהמהחצרהמוקצהבחלקשהםאלא
מלאשהואאלאכךעומדכשהואעליומקפידיםשאיןבמקוםעומדרעישלגרףואם

כבודמשום"]שיתבארת7בדרךולהחוירולהוציאומותרשםעליולפנותאפשרואי
:,]הנרילתת7

שםלפנותםלאשפהלהוציאםשמותרפ"אערגליםמישלועביםרעישלגרףעג
שהםמפניריקניםכשהםאףבמלמולשאמוריםלפין]לביתת7להחוירםאמור
מוקצההתירוולאכליתמןבהםלכמותאפילוראוייםשאינםעדכךכל"]מאומימת7

צריךואם"'למעלהת7שנתבארכמוכליתהבולכמותראויכןאםאלאמיאוסמחמת
]'""מיםלהיכםשיהל'"עלהחפרםמיהרהייםעליהםילפניהלחררכדילהחוירם
אוהעביםבתוךכשהםאףלבהמהעדייןראוייםשהםדהיינובמלמולהמותרים
דברעמושימלמלי"עבמלמולהאמורדברלמלמלהתירושלאפ"ואעהגרףת7ינ

שהואכאןמקוםמכלתסיא"שי'במישיתבארכמובלבדבמתאלאבמלמולהמותר

ע"ושיטור.ט"הה"פתימפתאוהיאשםם"רמבתקפיא מלקמןגםיראה,ג"מל

.(במימגר)ג"'םשלד" מעתקעב

"
_בג ם"רמבתלעג

וכגירסתב,קכאהגתממיניתהייפכי מור.א''סיץ'פמש"ודא(ב,מה)שםהריעף

,ד"מלע"ושי .ה.:פקא.מגאהתקעך
.ב,ליוביצהתא'בציצה"ר'"ורששם.אשרבוצולעה תיר

,שםע"ושי "מ.ט"סשבג"מלקמןגםיראה,שםם"רמבתקעו
.י"מח'תק"ם.ט"סשלח"מ,ד"םשלה .שםא"מתקעז

.שםע"ושיסיר.שםרצף,שםם"רמבתקעת תקעט

.שםא'~ _שםא"הממשמעותתקפ

מור.ב"עשםבגלוכדמפרשא,קכאמשנהתקפא ,שםע"יש

.הנרגביעלה"דשםבמשנהי"רשראהתקפב ,ג"ושח"מתקפג

.צואה.ה"סוד"לתקפז נעתקפה

_עגף' ,מקנאא"מתקפו

,נותןה"ר'"ורשב,ליצה.בדשמיאלמממראתקפז .מלהע"ושוטור

.שם'"רשתקפת .מקיםא"מ,פ"אעה"דה"בתקפט

,אמרה"ד(ב,מי)ן"רתקצ .במשףתסעא

.שםע"ושישיר,שםביצהשמיאלתקצב .שםא"מ.שם."ב,שםבעהא"רשבתקצג

,ג"ושז"מתקצר



שחשבתהלכותתמד

אםהדיןוהוא,'"הבריותתכבודמשום"הקילותםהיוםעליהםולפנותלחוורצריך
.היוםתמןצואהבהםולהוציאלחוורצריך
צריךשאינופ"אעלתוכםמיםנתינתי"עעניןבכללביתלהחוירם"ן"מתיריןתויש

.צואהבהםלהוציאולאהיוםעליהםולפנותלחוור
קצתחשובהואשהגרףכגוןהפסדבמקוםמקוםומכלהראשונהכמבראלהחמירויש
:ין"האחרונהתמבראעללסמוךישמשםויגנבבאשפהיניחנואםהפמדויש

תילהחוירםמותרבידובעודןאבללאשפהכשהגיעמידומילקםכשכברה~וכלעד
כברישםשאםמיקצהכלכדיןלהיכםמיםנהינהנלייאףעניןנכלהכל'לדנר

שםשנתבארמהולפי"תילמעלהשנתבארכמושירצהמקוםלכללמלמלומותרבידו
:בידושעודןאףמיםלתוכםליחןמזבכאןגםבזהלהחמירשמזב

לימאמתינשעתידדברלפניושמביאדהיינו~לכתחלהתירעישלגרףעושיןאיןעה
"כשימאמתיכ"אחשיוציאנובדעתוומומךלימאמתיישעתידדברשעושהאו

בוראישיהיהדברלכתחלהיעשהלאמקוםמכלהמאוםהדברלהוציאשהתירושאף
כתיי"אחלהוציאומותרכןועשהעבראםמקוםומכל,ויוציאנותילפניומאוםכ"אח
אםכ"ואח"לכתחלהתיאףכןלעשותמותרכ"אחשיוציאנובתחלהבדעתואיןואם
:מותרה~הרילהוציאונמלך

שאיןבמקוםשהוארעיתםשלגרףאצלישיבתולקבועמותרהפמדבמקוםען

אםכגוןההפסדויסתלקמשםויוציאנובעיניוהגרףשימאסכדי'עליותימקפידיו
כול'].י"שםררשאינובחצר".עליותיהיורדיםהגשמיםמפניונפסדנמאסדבראיזה

הדיןוהואשמתיילאכולשולחנולהכניםאונ'עליהתילשכבממתולשםלהכניס
קביעותנקראשזהוה~בעניןוכיוצאבהםללמודמפריוכגון,תשמישותיןכלילשאר
מפניהמשומרלמקוםמשםיוציאנון'תיהתיאוםמפניעליודעתווכשתתאונןתסיישיבה

בעניןכיוצאכלוכןהגשמים
~

כלישאראושולחןאוסמהבלאבלבדהישיבהאבלה
אומריםאנוהמיאוסמפניעליודעתותתאונןשאםמפניכלוםמועלתאינהתשמישו

ררךנכנסועכשיוכאןיושבהיהלאשמתחלהכיוןאחרבמקוםושבמכאןולךקוםלו

כתביכן.(ד,כס)א"חדב'נתריחם'רמנותקצה "מהר

בשם,להוציאמותרה"רח'תק"םאבוהק' .פ"אע.ה"ר'"בבהובא,יםה"דב,לוצה.בא"הרשב

.ר"מפיהמצהש"2"בשםא"מקםא"מ ,מ"מקנא"מראהוצויצו

.שםש"ישבשםא"מקםא"מתקש א,"מהרתקצע

"בהיבא)שםיהב~
ש"הראבשם(שם.

לשוןממתימתשםא"מ.א"םפיהביצה .ע"השו

סיףל'לעגםיראה.ז"מקערבהאליהראהתקצט .(מריבההפסדבמקום)ב"מב

,מ"מקא"מתר מעקרא

"
.נ ,ב,כאביצהחרב

.י"מלע"שי .שםע"ישמור,נביה"דשםי"רהוצת

,א"מקכז"מ,י~ה"דב,ליביצה'"רשראהתרד .שםז"שתרה

.שםב,כאבעהרעיתוו

גםוראה.שם.ע"שו.ג"היפכי,הכדפכךרכביםתרז םלקמן

,מ"משלח" ,כסכתבלאב"מקםא"וס)שםע"שומשמעיתתרת

,מקרבשלח"םא"מגםיראה תיםחרט
פכיהמ"מ.('האריץ'בת)'ת'תה"דב,לו' ע"שו,שםד"ושאבהשגת.המפרשיםבשםהכיד

,ו"מל

ת'האמיתהנימחאפ"עמותרנו'רבש"ומה"ד'"בתרי מכבכללש"הראבשיית

ה"תכשםמ"ימח" ,שםד"ראב,(שלפניטמ"במ

.שםביצהרבהקריא "ב,שםד"הראבהשגת.שםמ"מתריב

א"מ,שם' ,ג"מקם

שםא"מ.שם'"ב.שםרבהחריג "נתריר

.שםא'נל.שם' .שםהראשת"שומרטו

.ר"ממיףתרלמ"םלקמןגםראהתרטז "בתריו

,'כדש"ימת"ד'



תמהשחשבתהלכות

איןתשמישוכלישאראושולחןאוסמהי"עדירתוכאןכשקבעכ"משא"'עראיתי
:מלפניוהגרףאתמוציאיןאלאמכאןדירתולעקוראותוממריחים

"]לארץתיבביתואותוומערה]יזמתימבעודן'עפרתיקופתומלאאדםמכניםעז
וכיוצאצואהאורוקלכסותממנולימולכגוןבשבתצרכיוכלבולעשותומותר

אבלז]לכךתיועומדמוכןשהואהדברניכרשאןנ]ויתתי~קרןלושייהרוהוא]]בוהתי
הביתקרקעעפרלגביבמלהואהרירגליםלמדרםביתובאמצעאותועירהאם

בשבתמשםלימלםמותרבחולהממוניםפירותלפיכך,]למלמלותיואסורהואומוקצה
נויתקרןאוכלילווייחדן]מתחלהתילכךהכינושהרי,]מוקצהתיהעפראותושאין
'בסישיתבארכמוגומאעשייתמשוםבושאיןבעניןכךכלתיחוחהעפרשיהאובלבד

:ח]חתי"תצ

כשהםבשבתראויםשאינןמפנין]עוףתיאוחיהאובהמהלמלמלאסורעח חיימתין
כ"ואעפ"לטלמלותיןאסורכשבוכהתינוקבולצחקשראויעוףואפילו

לצורךאףממלשהכלי]נותיןוירדושיעלוכדיהאפריהימלפניהסלאתלכפותמותר
אתלמלמלאסורהסלעלשהאפרוחיםשבעודפ"ואעבשבתתייננימלשאינודבר
לפיאפילו]מהיכנותיןכליבימולכאןאיןכ"אעפשעליותיייהאפרוחיםמפניהסל
שלאאועליושירדואושעלו,מידתיןמהסלהאפרוחיםלהפריחובידוהואילשעה
הסלעלהאפרוחיםהיוואםלמלמלומותרמעליושירדוולאחררגעאפילועליויעמדו
שמתוךשירדולאחראףכולוהיוםכללמלמלואסורהשמשותתיןןביןמשךכל שהוקצהתין

:כולותיתהיוםלכלהוקצההשמשותבביןלאיסורתייןבסיםונעשה"
בצוארןשאוחודהיינו"היחידתיתברשותאותםמדדיןועוףחיהבהמהכלעמ

שיעקרובעניןיגביהםשלאובלבדשילכותיתנרגליהןומנענעומסייעןובצדדין
שאסורכשםמוקצהשכלפ"ואעבמלמולתיתנואמוריםהםשמוקציםהארץמןרגליהם
צערמשוםאותםלדדותלוהתירוכ"אעפמקצתותיתילמלמלאסורכךכולולמלמל

אסירלכךצריכימאינסאמאגל,לכךתיתצריכיםהייםהמעליאס]היימתיתכעלי

,מ"מל.ע"שי.א,מגגמראתרלד םלללראהתרלה

.נ"הנג"מרמה" '.םל.לעגםוראה,('הא)בעורןה"-מהשם'תוסתרלנ
שי"מ."בוראה,מקראא"קירמו'.ם.ה"סרמה םא"מ,דברכלה"ר

.מקרררמו" ,ג"ושז"ם'ש"םוכדלקמן.שם.בתררתרלז

.י"מקמא"מ,שם."ב,שםאבהי'רבתרלח מודה'תיםגםוראה,שם'התיםעלא"מהרשתרלט

,הבץ)בעודן םלקמןגםוראהתרס

."םשם" ,מ"מע"ושיסיר.שםתא'ובריב,קבהמשנהונרמסי

,דן-מה"דשם."רשתרמב "ירששםבריתאתרמג

ע"ושיטור,עוקריןן.אה"ר' םל'לעיראה.שם

שלאסהרשגם,ה-ג"מכשה" ,קר'עכלחים'בבעלמשתמשיםן.שא,עליהעצמושען.

,ד".סלעילגםראהוצרמך רוצלעה

.ובלבדש"ומה"ד'"ב,ינרהיה"ר(ב,נא)ן" .ח"מקםא"מ,ג"סקכז"ת

,שםע"שו,שםן"רתרמנ

ביצה'"רשגםוראה.מיתרנו'רבש"ומה"ד'"בטויח וכה"דב,כא

', .ח"מלע"שיתיר,אגהידה'רבחריט

,שםע"שוטורוצרב "רשתרכש

_ם'מכנה"דשם' .שםע"שו,שםי"רשתרטב

.שםע"ושוטור,שםזוטראמרוצר3ג מלקמןיראה.שםטור.יהיאה"דשםי"רשוצר3ד

" .1"מכתצח

.שםע"ישוטור.שםי"רשתרנה שבלבשםא.ש."מיםי"בוצרנו

א"רמ.קב"מהלקט' ,ח"מל

,מעהלבושתרתו .ושךמ"מכתרתת

.ט"מלע"שי.ב,וקכחא,מגברייתאתרנט ,ט"מללביש.הכיהפכהמ"מארל

.הנאה"דמ,מה'תוסרלס'וצ סיר,ב,קכהמשנהתרלב
.שםע"ושי "מ.עגמעיףל'לע.גםיראה.כוויןה"דשםרשיתרלג

,ח"מרש



שחשבתהלכותתמו

צריכההיאאפילו"אותהתיתלדדותאפילואמורותרנגולתאותמתיתןלדדותאפילו
וזהכולהאתממלמלתיתןזהונמצאאותהכשמדדיםעצמהמגבהתשהיאמפנילכך
כדיבידיםמאחוריהאותהלדחותמותראבלחיימתיןבעליצערמשוםהתירולא

:]ממנותייברחהאם"~ללולתישתכנם

י~ועוףתיחיהבהמהשוםנ~לדדותתיאמורר"ברהאבלהיחידברשותלדדותזהוכלמ1
ולאהרביםברשותאמות'דמעבירמשום"~ויתחייבתיויוליכםיגביהםשמאגזרה
דינווכרמלית"ועוףתיחיהבבהמהלאאבלבאדםאלאעצמואתנושאהחיאמרו

ברשותאפילומותרברחואםמאחריהםאותםולדחותי~זהתילעניןהרביםכרשות
:"~הרבימתי

תגביהנושמאלגזורשאיןהרבימתיןברשותאפלון~בנהתיאתמדדההאשהמ141
שלדברעלתעבורלאכןתעשהאםשאףהרביםברשותאמותארבעותוליכנו

תגררהושלאובלבד"עצמותייאתנושאשהחימופריםדברישלדברעלאלאתורה
ליניהר.שיהזערעליהישען.]תיןהארץעלהשניהיימההאחתרגלימגביהיהאאלא

שתיגוררתכשהיאאבלנ"האחתתירגלועלנשעןהואלעולםשנמצאשהגביהרגלו
שצריךכךכלקמןהואואם]בכרמליתתיןאפילוואמורי"כנושאתותיזההרירגליו
אתנושאהחיאומריםאיןכזהשבקמןחיבתהרביםברשותונשאתורגליו'נלגרור

חייבן"כללתילעךיכולשאינו"החולהתיןאתאוהכפותתיןןאתהנושאוכן,עצמותיי
ברגליולילךשיכולכךכלגדולהואאםואףכללתילעצמןאתנושאיןשאינןמפני

אלאעצמואתנושאהחיאמרושלא"בכרמליתתילאפילואותולישאאמורלבדו
שבותהואובכרמלית]שבותתלימשוםמופריםמדבריאמורפ"עכאבלמחמאתלפמור
:בזהשמועיםלרביםלהזהירוצריךדשבות

שהואמפניבותיקלסמוךאובולכמותחרםממנהיתלושלאשנתרועעכלי:פב
בוישתשמישאיזהבולהשתמשבשבתשמתקנודברשכלכליתלייכמתקן

:]מתיל"שכמימןשיתבארכמוכליהיקדמשוס

.שםע"ושיסיר.לרבנןגם

.שםע"ישטורתרסי .כופיןה"ד(א,נא)שםן"ר.אבלה"רשםי"רשתרסך

.א"מקעא"מ _שםא"מתרפיה

ה"סס"י''תים.אבלה"דא,צד'מתוםשםא"מתרסו מ

,שםן"הרבדעת,מקפויהרבהה'ואל,ב" בתא"מ.ו"הטפייהם"רמב,שם%גתרסו

"
..ו

,שםא"מ,שםש"ומב.ב,נוא"יתרסת מעיה,משתרסט
עבורתהלם"ברבכה"יכ,שםהני ,רביה"דא,קל'תוסגםוראה.מ"היה"פכ"יוה

.198'עז"ארה'פמקוראה רשםרשייתרע

.חולהה" .א"מקעמייאתרעא
ה"דב,מזעמא,דימיאה"רא~קלרציןי"כתערב רב.כמאן

'"בבהיבא,(גי')א"חא"נריחם'נו' .שם

.ד"ממע"שו,ג"קי"פברמיתם.ב"מע,קברבריתאתרעג "רשתעדר
,מפית.לאה"רשם' ד.ש"מלקמן.ח"מכסיףל'לעגםיראה,ז".םתרעה

_ימחיזא"מ

.שםא"מ.שם"ט,שם."ב,שםן"רתגמז בברתרמת

.שםע"ושוטור,שםתא' .שםע"שי.א'דמקפה"ד."ירששםי.אבוצרמט

,י"מכשה'.םלנדלוראהתרנ .םלקמןוראהתונא
.דה'צאיסורן.לענמכירסוףשטו' סיר.'רדויה"וחריחיןה"ר."ירששםבמשנהתרגב

.שםושנייע .ז"מקםא"מ.דוקא.ש"ומה"ד."כ,תיר,שםיהא.כרתרנג

,יהמרי"הכה"סמ"הרסממשמעיתשם'"בתהד במשנההגירסאלדקרשכןגם,.ת,מפ,תכ"כ,

דו

-

.("ברהב"במשנהטרמיםשאין)ניח .שםא"מ.שםי"ב.דנקשאה"דשםי"רשתרנה

א"מ.ו"הטפרחם"רמב.א,צררבנן~שםי"רשתרנו _שם

,מ"מהלבישהגהת.שםטורתרגז .א"מקכזוטא'.אל,המשןמוףה"בתרנת

.א"ממע"ושיתיר,ב,קכחמשנהתרנט

.שםע"ושוטיר,שםתא'בבריתרסי ש"ומה"ד."ב,א,צרשםלרבנןגםשםרשייתרסא

,מקתא"מ.שםלנגש.ובלבד "ביראה.ב,קכחבמשנהיהודהרםתרטיב

שזהישם'



תמזשחשבתהלכות

כליתורתשאיןמפנילמלמלושאסורלפימתילן"ויובשבתבכדורלשחוקאסורפג
להקלתיימקדםונהגותילן[י]"ברהבולשחוק..למקמלמיויךימתךלחיש.תךט.עלי

:שיממוכומיעללהםוישהואילבידםמיחוולא

אציליותחתלשאתאסורפך
רע~

"במלמולתיישאסורמפניהמשישעושיםהתולעים

:]בחומותיישמולידועוד]לכלומתייראויאינושהרי

"ומקומותייגופולצורךאפילוישראלשלשעמנובגדלמלמלאומרימתיייישפה
בגדאינואםתחתיולהציעוולאבולהתלבשלא,לכלומתייראוישאינומפני

מפנימקומותיהאוכופללצלרך"מתירימתיייש.אתיני"ש'סיניהדשנתבארד"עקשה

כסבראוהעיקרלאיסורשמלאכתואלאעליותייכליתורתישמקוםשמכל
בלבדבשבתלאיסורשמלאכתולכליאלאמועיל'כלתורתשאיןמפני"הראשונהתין

מותרתשמישלשוםכללראויאינובשבתאםשאףלהיתרמלאכתובחולאבל
נרכגוןבחוללמלאכתוהואשראוידהיינוכליתורתעליווישהואיללמלמלו

שמדליקיי
כליתירת.עלישישמפני.למלמלמותר.מ,לכלראייאינישנישנתנפשסו

שעמנובגדכגוןלמלאכהראויאינובחולגםאםאבל]למעלהתיןשנתבארכמו
להשתמששראוישאףכללומלבושכליתורתעליואיןבחולגםבולהתלבששאסור

וכיוצאמראשולמעלהבולהאהילאוכליםבולכסותכגוןאחרתשמישבו
תורתעליומורידיןאינןכךבשבילנעשהולאלהםמיוחדהבגדשאיןאלובתשמישים

כליםלכיסויראוייםשהםואבניםצרורותשכלכמולכךחדו"כןאםאלאכלי
שנתבארכמולכךהדם"כןאםאלאכךידיעלכליתורתעליהםאיןכ"ואעפ

שאסורכיוןמלבושותוארצורתעליושישמהלהבגדכללמועלאין.]תיילמעלה
שישמפניבמלמוללהתירובשבתתיייבאכילההאסורלמאכלמועילשאיןכמוללבשו
:"כליתהמתורתעדיףאוכלותורתאוכלתוארעליו

הבהלהבריחכדימניפהלמלמלמותרמזך
~

שלאשינהררקהואשכלימפני,בובימתין

יהרוג
י'בובתי~

:

המאיריןלדברי'~להיתרתשמלאכתוככליהןהריהקרקעבהןשמכבדיןמכבדותמזז

'"ב.קכא"נהלקט'שבלבויםתקכא"םאטרתרעו התעניתבחראפרקטירושלמיבאגורכתבה"ד

משלחןברייראה.ממיהע"שו,ד,בכה'אר"מד,ה"ה מ

,ז"מקט'ק" א"מ.ממיהלבוש.שםבתבנייישבנייאגורראהתרעו

.ב"מקע "ב.נ"הה"ערא,נמצה'תיםתרעה

.שםא"רמ.שם' .ג'סקעא"מ

,הנכינהרמא'רגל"שכצכח-בז'עג"חק"אגראהתרעט היהביןות:כלימר

זשוטירבדמוםה.הגיכן,ד' ר"ברהאפילו.ט"ימי'"ברהבשבת:ה.הגש"יבקיה,תריה

.שםק"אגיראה.(49לן"הק'בםה.הגוכן) רמחרפ
_ש"כ"בשםשםא"מ.שםא" יראה.ממוע"שו.-ע'.םר"דא"המהבת"שותרפא

.ט"סרעי'.םל'לע .."סםלבושראהתרפב

,שםע"שו.שםיטבעתרפי מ"מהרבשםב,פרב"ניג".בחריף.רביהתרפד

בשםתרסורכהמנהמרדכי.(מי"םץ"תשב)

.ז"ממע"בשי'האדעה.גג"ם.שבת'הלב"חזרועאיר מתרפה

,ח."םלה,באגורהבישיםד"ממגא" .ב,ד'ביצהראהתרפו

שםע"שויראה,נו.לדהגיעלאר"בשועזה'.סטרפז מל

.ב"מתקטז"םלקמןוראה,כ"יבטב-א' בשםזרועואירשם.כ-מהתרפט

דעה,שמחהרביבי .מאזע"בשו'הב

.שםא"נמהונא,דטצהק'1,סש"מתרפט בז_שםשנחהרמנותרת

.שם' .ר"מקכעטאה,אלתרצא

_נ"שב"עתרטב ,ג"וסנה"ססיףתוצג

.ט"סלעילראהתרצד _שעטםמ"מראהתרצה

"םץ"תשב)מ"מהרבשם(ב,לד)לא'.םביכלתרצך .(ם

.ספחשגע

.בובכלכתיבה"די"ב,שםבוכלתרצי .ממשע"שי,ב"הפכררכביםתרתע



שט-שחשבתהלכותתסח

כ"גבהןשמכבדיןואףתנ~"של'בסישיתבארכמוהמרוצףתייןקרקעבשבתבהןלכבד

שמותרולהיתרלאיסורשמלאכתוככליהןהרימקוםמכלבחולמרוצףשאינוקרקע
האומריםלדבריאבל]למעלהתנשנתבארכמו"להיתרתנשמלאכתוככלילטלטלו
ככלימקומןאוגופןלצורךאםכילטלטלןאסורהמרוצףתננקרקעאףבשבתלכבד

.תשילאיסורשמלאכתו
:]תנ~"ש'בסינתבארבולהביטולטלטלולהפכומותראםהכוכביםבושחוליםכלי

,בצלתנשרואיןכגוןאחרמיןשלביןחולשלשהואביןהשעותעלשמורהמה,מןך
להשתמששצריךדהיינוגופןלצלרךאםכינטלטולתנילאוסרוהמנהגנתפשט

שנעשהלפילאיסורשמלאכתוככלימקומולצורךאוהמותרתשמישאינהבגופו
מפנילהתירהואין"בשבתתנהאסורהלמדידהלדמותהוישהצלאוהומןלמדידת
אלאמצוהשלמדידההתירושלאה~כליי"עלומדשהואמצוהשלמדידהשהיא

המדידהכאןאבלתנןבהוכיוצאהמקוהלמדודכגוןמצוהבהישבעצמהכשהמדידה
נדבר.לימודיתלהאיךידהעלשלומדמשוםיאימציהעמןשוםבהאיןבעצמה
'כךתנידיעלמותרויהיההאסור

~

בדברברוראיסוראיןהדיןמןאבלהמנהגטעםהו

:"'ברורתנהיתרולא

בולהשתמשדרכםואיןהעשיריםבעיניגרועהואאםבשבתהראוידבראפילומשו
דברנעשהעשרםמחמת

~
שהואאףבטלטוללהםונאסרלהםגמורמוקצהה

ואם]'עצממתנהענייםכמולטלטלומותריםהענייםשבביתהעשיריםאלאענייםשל
דבר

~
שהוקצהשמתוךשנעילםהענייםלכלאףנטלטולאסורעשירשלהלאה
מחמתלבעליוראוישאינובדבראמוריםדבריםבמהנ'העולמתנלכלהוקצהלבעליו
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