
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
יזכגוןתנילהםאסורשהואמחמתלבעליוראוישאינודבראבלבעליובעיניגריעותו

עצמוהנזיראףולפיכךלאחריםמותרוהואהואלכךבשבילמוקצהנעשהלאלנזיר
:,לטלטלותנןמותר

:צעיפיםא"יובובשבתפותראםאחרדברי"עטלטולשט

האבןאתכמטלטלחשובואינובידווהאבן]היחידברשות"בנואתאדםנשלא בידיונ
יכלנולאשאםעליזיגעגועיןלבנושישכגוןאחרבעניןאפשרשאיוהוא

_נ"הא"ובפכשםם"רמבתרטט .ישעב"בתש

מ"מגםוראה.גאית(א,מה)ם'הגבור'שלאתשא .ים

_כאנעיףתשב .נ"יש.ב"םסיףשםלקמןראהתשג

ש"הג.שםם'הגבורשלטי.ם"הרמבכתבה"ד."בתשד ,ה"מקעא"נמ.הובא

.לאמעיףתשה םמהרגלתמיכתתשו

,ז"מקעא"ימא"מנשיש,ר" .א"מנא"רמ,שםל"מהריתשו

.ג"ושך"מישו'.םכדאיתתשת ,שםכדלדולוהשט

,שםא"מ.שםמהרכלתשי ,שםמהרכלתשיא

שיר"םלקמן"-ע.יראה.שםע"שי

,כיוןה"דב,קם'מתיםט"מקעא"ומה"מקבז"חתשיב לעגםיראה

.א"ממל' ואבירומניםרהבמהא,יהאה"ד(א,כא)ן"רתשיג

גםוראה.שםא"מ.שםז"ח,נניבע"שו,א,גה ;פל.לע

.מא;ל" .שםא"מ.שם'תיםמשיד

ב,מיובדףשם'התיםמשמעותח"שכשםא"מישטו מה"ד

.('הא)דמקדקיקשר''

שטסיימן .א"סישועטור,ב,קמאמשנהא

ח"מכבכללש"הראת"שי.והאבןה"רשם'"יןב הסתדרך
', .שםע"שו.('הב)יהאבןה"יבד)שם'"רשג

'הליראה,שםישוגעסיר.שם'בגמ'נא''רב'רבד לרבת"ת

,(ששכבן)למיפוקריבא"מקא"קוא"פנו'



תמםשםשבתהלכות

אפשראיוגם,חוליסכנתבמקוםממשבידיםשלאמילמולעלמרוולא]יחלה
אסורעליוגעגועיולואיןאםאבלויבכהןשיצעקמפניהתינוקמידהאבןלהשליך
בידושממלמלי"עמאליושמימלמלהאסורדברמילמוללשארדומהואינו"לימלו
כמוההיתרמןהאיסורלנעראפשרכשאיחכמיםשהתירושעמוהמותרהדבראת

איןכאןאבלהמותרלדברכשצריךאלאכןהתירושלאלפישיתבארן
~

כלצורךה

:'עליוגעגועיןלוכשאיןהתינוקאתלימולכך

"'אסורבידודינראםאבלבאבןאלאהתירולאעליוגעגועיןלוכשישיאפילוב
מידוהדינריפולשמאגזרה]'היחידברשותברגליומהלךוהואבידולאחוזאפילו

וגזרוחששוגמורולמלמולגמורמלמולמוקצהממלמלונמצאנ'ויגביהנואביווישכח
:,"ימלנולאאםנפשסכנתשםשאיןכיוןחוליןסכנתבמקוםאפילו

מותר(בחונקןשםהדקהאם)יוםמבעודבאבןטוסתמהנקובהשהיתהכלכלהג
כשהוא)כלינעשההאבןשאףלפי"'האסורלדברבסיםנעשיתשלאלמלמלה

להכנידהאנןנחשתולייהלולהדלעתיכן]כדיפנהנעשהשהרי(בהיןמהודק
כשממלאיםממנהנופלשאינויוםמבעודיפהבהקשורהאבןאםמיםבהלמלאות

הדלעתכמושנעשהמפניבמלמולהותרהאבןשאףלפי"]בהלמלאותמותרבה
ה~אבןייחדכןאםאלאנ]בהלמלאותאסורלאוואם]]אצלהבמלשהואעצמה
:חיי"ש'בסילעילשנתבארכמולעולםלכך

עלמדעתויוםמבעודעליוהניחואםהמותרדברעלשמונחבמלמולהאסורדברך

ונאסר,]להאיסורנסיםההיתרנעשההרינשנתגסשממונהשישארדעת
ושכחבשבתשםמונחשישארבדעתוהיהלאאםאבל,]ממשכמוהובמלמול
בסיםנעשהאםוכןאליותבסיםנעשהשלאהשבתחכניסתקודםממנולהסירו
יותרשחשובבמלמולהמותרדברגםיוםמבעורעליושהניחכגוןולהיתרהלאיסור
הואהריבלבדולאיסורבסיםנעשהשלאכיוןין"ש'בסישנתבארכמוהאסורמדבר
.מאילי1עמומיטלטלשעלייהאיסירשגסאףלמלמלוומותר"1בההירועדייןעומד
ימלמלכךואחר]ןמתחלהלנערוצריךמידממנוהאיסורלנעראפשרשאםאלא

.שםע"שי,נוק'בתה"דשם."רשה ,מקיא.א"מ,שם."רש1

.שםא"מ.נהו'ונשדה"דא,קמב'תיםז רידבימשמעיתח

.שםושנייעתיר.שםנאי' ,נ"שד"חט

ג"מקא"קורנת"מל'לעגםיראה,ל"הנ'בתוםי .(במיסר)

.שטע"ושטור,א"רע,קמחרבאיא "רשיב

.שמע"שו,'את.ה"דשם' ,שםע"שו,שםרבאיג

א"קיתקז"מ,מכיבשם,מ"סשכח"מלקמןראהיד .כתבה"דד"מק

.'הכ'".ה"דב,קמא'תוסגםוראה,שם'"רשסו .ב"מע"ישטור.א,קמברבאבשם.אשברחיארבטז

ע-וצ.(השקלת'במחצשםוראה,ג"מק)פראיז ,באדאמלירא

_שם'גבית "ירשב,קבהגמראראהיט

ילאידיהבהממלאיןה"ר'

,שםע"ישוטור.ב,קמבחיארבנ "רש,א"מע,קבהמשנהנא

טור.אםה"ורהאבןה"ר' .שםע"ושו

,אםה"ד'"רשלשיןגםיראה.שםע"ישוטורנב .שםושנייעניר.שםמשנהבג

ב.ש"מלקמן.ה"סרנט'סילעילגםוראה,נ"מננד .ב"מ,מק

הינאהב,קטברבאטרהינאדרגטמימראמתבאר3ה .ז"םלקמן

,שםלקמן.שכחה"די"ב,נעשהה"דשם."רשראה13 "רשראה3ז

הדשןתרומתבשםשם'"ב.אלא.ה"רשם' "מקא"מ,קצג"םב"ח
,י ,ו"םרפטרעו"םלעילהטעםוראה,שםהינארב3ח

שם'ותיםא,גהמשבת,מלאהכלכלהה"מבסי"ב3ט -הנהה"ר

,1"ס,רע'.מלעל.גםראה,."מסל .שםש"הראת"שו,כב."מיםנ"פש"ראראהלא

שי"מא"מ.א,קמבגמראנםיראה,ב,קמבמשנהלב מק

".



שטשבתהלכותתע

ברברהפסדאינהשיהיהאולנעריאפשראיואםאליושצריךלמקוםבלבדיתר""

שהואהצורךבולהשליםהניעורלויספיקשלאאו"האיסורןאתינעראםהמותריי
לטלטולצריך

~
שצריךמפניאחרלמקוםשעליוהאיסורעםההיתרשמטלטלכגוןה

מקומםלפנות
~

,אחרןצורךאותשמישאינהבולהשתמשכדיעכשיועליושהםה
לטלטלמותרהנהיןבמקוםצרכולהשליםיוכללאהאיסורכאןינערשאםבענין

:שעליוהאיסורעםההיתר

במתכויןיוםמבעודשםשהניחופ"אע"ןבתוכהוהאבןפירותמליאהכלכלהכיצדה
ולאולהיתרלאיסורבסיםנעשיתהריבכלכלהפירותשישכיוןבשבתשםשישאר

וענבימתגתאניםכגון"מאדתורכיםרטובימתפירותהםאםולכןבטלטולםנאסרה
הפירותעםשהיאכמותהכלכלהליטולמותרויפסדותתגבקרקעיתטנפוינערןשאם

מחייביםואין"שמתלאכלםהפירותלושצריכיםלמקוםולהוליכהשבתוכהוהאבן
.~תויתטנפולארץמידיויפלושמאכי,תולהוליכםבידיוהפירותליטולאותו
"הכלבלהתמתוךנידוהסליםיטולהכלכלהחיךקטמםבסליםמתהיםהסואס

.לארץהפירות.שיפלחשששאיןבעניןאחדאחדויוליכם
יטולתשמישאינהשםבהלהשתמשכדיאחרלמקוםתןהכלכלהגוףליטולצריךואם

.ויטלנהמתוכההאבןינערכ"ואחקרקעגביעלויניחםבידומתוכההמלים
לאבמליםשאינםאףבקרקעמתטנפיםכשהםנפסדיםשאינםיבשיםפירותהםואם
שצריךביןלפירותשצריךבין)והאבןהפירותעםשהיאכמותהכלכלהיטול

אס1,לכלכלהרמ'~ויחנידוילקטמכ"שחהאנתעםמתיכהינערםאלא")לכלכלה

ליחלהלומותרהניעורלויספיקשלאבעניןהכלכלהלמקוםצריךאםאבלירצה
:י)עניןבכלשהיאכמותמכאן

קודםי)משםלהסירהושכח"לכיסויייןשל")חביתפיעלאבןהניחאםוכןן
צריךוהואהשבתקודםמעליהןליטלםושכחהכרןעלמעותשהניחאו")השבת

פרחכליםהמשנעת"בפם"מהרמם,שםא"מראהלג םל.לעוראה,ב"מ

א'ש"מלקמן.י"מ,מקרעו" .מ"ר

ז"םסיףרוך"םל'לעוראה,מרזלקמןגםראהלד לעגםוראה.האמירבדבראפילו(במוסגר)

"מל' ,ה"ססוףשח

יכרלקמן.שםרבאמראלעי.דרבממימראמהבארלה ם

,ץ.םשי" .ב,קמבוחנן''רבאמרחנהברברדאבהממימראלג

רובמרא'מא,קמבגםוראית,וף'מעלקמןהובאה .חסדא

.שנולא'גמה"ד(ב,נס)שםן"רלי .ג"מע"ושומור,ב,קמאמשנהלח

.הנחה"ראמג'מתים)מלאהכלכלהה"מיד."בלט ה"דא,קמבובדףהוהה"דשםא"רשבגםוראה

.ד"מקא"מ,ג"ממוףלבוש,(אמר .א,קמבמגמראהמץפכיהמ"רנגבננ

-בפירוהה"רשם'"רשמא תיר,שם."רשמב

.ג"כע"ושי _שםרהבים.שם'"ורש'גממג

.שםע"ישומור,שםם"רמבמד "רטראהמה

.יובאהה"רשם' 'ינשדה"דשם'תוסמג
.ר"מקא"מ,נהי .שם'תוםמז

_שםא"מ.הכאה"וערשם'תוםמח .מלאהכלכלהמידייהי"בראהמט

,שםע"ושומור,סו'ר'למנהר.לישד,שם'גמנ ,שםע"ישושםי"בגא

,שםע"ושומור,שם'גמגב ונה"רשבי"ירש%גגג

שלה"םלקמןוראה,הי'נקטינ' .י"ממשם'סי.ה"ר
,שםע"שו.שםחנאברברדרבהמממראשם."בנד תיר,ב,קמבמשנהגה

.ד"םע"ושי .ו"מקא"מ,אמרה"ד(ב,מח)שםכמלחמיתן"רמבנו

,נ"מנשה"מלעילוראה גמגז

,שםע"ישומור,שם' נ"וער"מלנדלראהנח

.שםושנייעציר.שםמשנהנט
.שם'גמסי



תעאשטשבתהלכות

""מןייןלמיל
לדברבמיםנעשולאוהכרשהחביתכיון]הכרןעללשכבאו"ביתן

.נופליםוהמעותהכראתומנערנופלתוהאבןצדהעלהחביתהמההואהריהאמורי
להגביההיכול]"במקומהלהמותהיכולשאינובעניןהחביותייביןהחביתהיתהואם

האבןלהפילכדישםלהמותהי"אחרלמקוםולנושאה1שעליההאבןעםשהיאכמות
.מעליה
כמותלמלמלןיכוללוםממפיקהניעורשאיןבענין"והכרןהחביתלמקוםצריךואם
.]מקומןליפנותכדישעליהןוהמעותהאבןעםשהן
שעליההמעותיגננושלאשחוששאלאלמקימהילאהכרלגיףלאצריךאיניואם

ידיעלמלמולהתירושלאמפניתחתיההמעותשיפלוכדי]לנערהלאפילו"אמורי
שיתבארכמוהאמורדברבשבילולאהמותרדברבשבילכשממלמלאלאאחרדבר
:לנא"שי'בסי

ביןבשבתגםשםשישארודעתעלמרעתולישםהניחםאםאבלבשוכחןהכל.ז
עלולשכבהחביתמןהייןלימוללגופןשצריךבין]והכריהחביתלמקוםשצריך

איסורנעשו"לאימורלבמיםשנעשושכיוןלפיולנערןלי,להמותןלאפילואמורהכר
.עצמותהאיסורכמובלבדוניעורבהמייהאפילוכלללמלמלןואמורכמוהו
בלבדהשבתבכנימתאלאכולההשבתכלשםישארושלאבדעתוהיהאםואפילו
י"עמשםימירםשאןבלבדיהשמשותביןלאחרעדשםשישארובדעתושהיהדהיינו
איןניעור

~
שנעשושמתוךלפיעליודעתושהיההניעוראפילולולהתירכלוםמועילה

לכלהוקצוהשבתכנימתתחלתשהואהשמשותבביןלאיסורבמיםוהכרהחבית
.]]להתירםמועלתדעתוואין"]כולההשבת
האבןשםשישארובדעתוהיהכןאםאלאלאימורבמיםנעשושלאנ]אומרימויש

ידיעלביןהשבתבאמצעמשםלימלםברעתוהיהאםאבלכולההשבתכלוהמעות
בתחלתאפילולהםבמיםוהכרהחביתכללנעשולא]ניעוריידיעלביןנכרית
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מ"ימ,היא.ץשכלאחראחרדבר' ,המוגלהלצורך.אףשמותר.גיצוי"עלמלמילדימהאינו

.י"מטשיא"םילקמןו"ממשםכדלעיל ,קמברבאמר.אשבר-חייאורברבאמרהינארבעד

,ד"םע"ושימיר,ב



שםשבתהלכותתעב
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נכריי"עאוניעורידיעלוהכרמהחביתוהמעותהאבןלימולבדעתוהיהלאאםאבל
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:ן]1"רע"בםשנתבארכמו"]השלחןעלנרנפלאםכגון
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תעגשי-שםשבתהלכות
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דגיםבושחוליןעץלפיכךמותרמיאוסמחמתשמוקצה"ח"שבמיינתבארכברא
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