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דעתואםאפלון"לתוכושיפולכדיכליתחתיוליחןאכזרלטלטלושאכזרדברכלי
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"יביצהכגוןהכלינגיעתי"עהמתנענעדברהואכשהמוקצהאלאבהמוקצההכלי
אלאאחרדברי"עטלטיל.התירלא.הכליי"עמטלטלההיאשנמצאבהיכייצא
:]יא"שי'בכישיתבארכמוהמותרדברלצורך

עלבטלטוליהמותרדברגביעליוםמבעודשהניחובטלטולהאכזרדברכליא
בטלטולונאכרלהאיכורבכיכההיתרשנעשהבשבתשםמונחשישארדעת

כ"אעפההיתרגבימעלהאיכזרניטלומשחשיכהי]ט"ש'בכישנתבארכמוכמוהו
דעתעלייםמבעידמעזתעליהשהניחמטהכגלכזלההשנתכללטלטליאכיר

לטלטלהאכורקטןאונכריי"עמעליההמעותניטלוומשחשיכהבשבתשםשישארו

.ד"חע"שו,ב,בומצהכהנארביא ס

.(מזלתא'שאבשלח)לתית'השאבשםמותרה"ד'"רשב' .ה"םע"שו,ב"מועככצה'ביג

תצה"מלקמן.וראה.מא'דאהל"ד'"ורששםצה'ביד "עהכנה)ד"ח

.(מעשה' ,שםע"שייה

,שםע"שי,שםבעהסרו הארחות,ס

גםיראה.ה"םע"שו.ט'אותט"ו'הימ" .שםצה'ב

גםוראה.כרן'אזמ'כאחזודלא'יאה"דשם."רשסיח ,ב"מלעיל

.י"מע"ושיסיר.שם'בגמחסדאידבב,מב"בסינרסיט )ן"רע

א"קירמז'סילעילוראה,ואחריםה"ר(ב,מי ,מק"מ

רמה"ם.ל'לעוראה.שםע"ישוטור,א,מגיוסףרבעא ,נ"וענ"ם

,שםן"רעב

מעעג

"
.ז "מכעד

,מקראא"ונקוי ,ב,מבהדארבעה

.רבדכלה"ד."ב,ג"הכה"פכם"רמבעו עז

שםבהשמתד"הראבהביאי,היאפיהביצה'רישלמ' .שםישויצוטור,אמןמליצהקמאפרקשל"והרא
,נ"ועד"מיעת מא"חהרשןתרימתעט

ש"ומה"די"בבהובא,מז" לקמןגםוראה,ה"מקז"ת.ג"מקא"מ.ובלבדרבית

.י"ממתצה'.מ "בבהכא.סםמ"מפ

'למישהראהשםא"מיעין.שם' םיעין.ז"םשיא
'"בבתקיג"יםמקידא"נמרמה" ,ב"מקא"ובמ

לקנגםראת)פא

"
.ג"מתקינ'ש לעגםוראה.ג"ושר"מיפב

,ו"מרמה'סי.ל' ,ז"םולבישטירראהפג

.נ"דטר"מפד



תעזשישבתהלכות

בסיםשעשאהן]האדםמדעתהשמשותיביןשהוקציתשמתוך"יכולההשבתכל
.כולההשבתלכלהוקציתלאיסור
קמןאונכריעליההניחוםכךלאחראלאהשמשותביןעליההמעותהיולאאםאבל
עליהשהמעותומןכלמלמלמלםמדעתושהוקצית"יהישראללדעתהניחוםאפילו
בביןמוקצההיתהולאהואילמעליההמעותנימלואםלמלטלהמותרכ"אעפ

המעותמלמולאיסורמחמתלמלמלהןאסורעליהשהמעותבעודאבלהשמשותה

למקוםכ"אחולמלמלה"מעליהןהמעותולהפילולנערהלהמותהמותראבלשעליה
שלאבדבר]מן"ש'בסישנתבארכמועליהוהןממלמלהלמקומהצריךואםשירצה
עליההאיסורהיהולאהואיללאיסורבסיםנעשיתלא11שגםלאיסורבסיםנעשית
:ויי"ורסהינ"רס'בסישנתבארכמוהשמשותבבין

לאשעדייןאלאלמעותייחדהאפילואולמעותמיוחדתשאינהבסמהה,יכליב
ייחדהאםאבלנאסרתאינהבלבדהשבמחשבה"מעולמימעותעליההניח
למלמלהאסירנחילאפילואחתפעםמעותעליהשהניהמעשהבהועשהלמעות
למלאכתהמיוחדיםכליםלשארדומהואינהומקומהןןגופהלצורךאפילו,בשבתן

מלהשתמשעליהםמקפידיםשאיןמפני"ומקוניהןגופהלצורךלמלמלהשמותראיסור
להומייחדעליהמקפיראדםלמעותהמיוחדת11סמהאבלהמותראחרתשמישבהם
שאסורכיםחסרוןמחמתלמוקצהדומההיאוהריאחרלתשמישלמלמלהשלאמקום

1העלחולקיןוישח"ש'בסישנתבארכמוומקומותגופולצורךאפלולמלמלו
ויש"איסורילמלאכתהמיוחדיםכליםכשארומקומהגופהלצורךלמלמלה7ומתירין
המעותשהוציאפ"אעמעותשלכיםלמלמלאיןולכן]הראשונה7כסבראלהחמיר

:הייחודהמןוסלקומלסמהשפתחומעשהבועשהכןאםאלאיוםמבעודממנו

אםללבושעומדהבגדועיקרהואלבבגדההתפורמעותשלכיסמקוםומכליג
עצמובכיסואפילו"אצלו7במלשהכיסהבגדללבושיוכלמשםהמעותהוציא

מקפידשאדםמשוסאלאהקצאתואיןשהריממנוליללאובתוכודברלהניהמותר
כ"דאע"וצ),עליו7מקפידשאינורואיםאנווכאןאחרתשמישבומלהשתמשעליו

:(לגמרילישתרי

ישכחשמאגורההבגדאתללבושאלאאיסוראיןבתוכומעותישאםואפלו.ין

.כוותיהלהימביראעלמאכילידבהאב,מדרבפה ,ז"םע"ושוטור

.שםע"שי,יהואה"דשםרשייפו 5ע,ד"םסיףלעץראהפו

.א"מרעט'סיל' .'"בבא,ה.ש'דיהשם"תזםפח

.נ.פקשה"פא.מ.סקירה1'מ.שםנמחאואהפט .שםו"ת.שםגמראע

ך'שהאריבמו'התוםעלחילקשבזה,שםא"מצא בםמ"מהשבראיות

בשםמקודורמוב"מקרמה" מ"מ.מקלעשח"מירידתהלהיראה,(ב,מי)המאור

_ם'יצענ .ומעיףעב

,המעיףצג .כדסלףצד

,ב,מררבאמריהורהרבצה

,ת"רבשםהאה"ד'התיםכתבווכן.שםהורה'רבעו לרדגם

מץא"רמ.הטוראי'יהבכהן'הדשמעון' .ם'אימרונטבשם

.ה"מקא"מ,כ"מג"שש"יהראשםהתוםמשמעותעז האוראה

.מטהה"דא,מד' ,ב".םשה'.םכד5עי5צח

.שםש"יהראשם'התיםממשמעיתשםא"מצט רוחם'נו.רב.וטורשםש"בראהובא,(א,כא)ף"ריק

,הלכךה"די"ב.(ד,פג)צ".נ ,זולדעהשםא"מקא

.מקרסוףא"ימשםא"רמקנ וראה.שםא"רמ.ואותה"פכשםמימוניותהגהותקג

.לסופוקרובמקיאקרארנת"םל.לעגם "בקד

.שםא"רמ.ד"בתהכתיבה"דשט'"מום' ,שםא"רמקח

,י"מקא"מקי



שישבתהלכותתעח

אתלמלמלמותראבלן"ג"וש""א"ש'בסישנתבארכמון"הרביםלרשותבוויצא הבגדר
שנעשהבשבתגםשםשישארודעתעלבכיסהמעותאתהניחאםואפילו

עיקרעלהמעותואיןהואיללהםבסיםנעשהלאהבגדכ"אעפלהםבסיםהכים הבגדר

מןבמלמולמאליועמומימלמלוהאיסורבידיושממלמלהואהמותרודבר" כמוהמותרדברבשבילאלאהאיסורבשבילממלמלכשאינואיסורבושאיןהצד

דעתעלהמעותבוהניחאםבכיםידולהכניסאסוראבל]'"א"שי"בםשיתבאר
:)'"להםבסיםהכיםשנעשהבשבתגםבושישארו

כולואםאבלי'"תלויכולווהואשבבגדבחורתפורבלבדשפיובכיםןהיכלמך
שהכלעצמוהכיםכמושבכיםלמעותבסיםהבגדכלנעשהבבגדלארכו,תלוים

ושכחהשבתקודםממנולימלםדעתעלבכיםהמעותהניחאםואפילואחדכן

לנעראפשראםאעפשעצמוהכיםאפילולהםבסיםנעשהשלאיוםמבעודלימלם
שאםכמושירצהמקוםלכלהבגדימלמלכ"ואחמתחלהלנערצריךמהכיסהמעות

במעות"'"מ"ש'בסיש"כמי'"מתחלהלנערצריךשהיההבגדעיקרעלהמעותהיו
.הכרשעל

הואשאן)בבגדתפורכשהואאלאהבגדלמלמלהתירולאתלוישכולובכיםואפילו
קשורמעותמלאכיםאםאבל(בשבילובמלמולנאסרהבגדואיןהבגדאצלבמל
(כל)למלמלאסור(ולכךהבגדאצלבמלאינו)עצמובפניכליהואשהכיסכיוןבבגד

בסיםהכיםשנעשה)בשבתגםשםשישארודעתעלבכיםהמעותהניחאםהבגדרן

(מהבגדהכיםאו)מהכיםהמעותנימלאםואף(בוותלויהקשורלכיסוהבגדלהם

ביןבסיםשנעשהכיון)כולההשבתכלהבגד(כל)למלמלאסורמשחשכה
צריךיוםמבעודלימלםושכחהשבתקודםלימלםדעתעלהניחםואם]"(השמשות

אם"]"שירצהמקוםלכלהבגדימלמלכ"ואחלנעראפשראםמהכיםהמעותלנער
]]"מ"ש'בסיש"כמלהצניעםכדיהמעותבשבילמחכויןאינו
שנתבארנדרךאלאהשלהןאתלמלמלאסירהשלהןשבתוךבתלהמעותישאסוכן

בביןהשלחןנעשהשאן)]"במלמולהמותרדבריוםמבעודהשלחןעלישכןאםאלא

:ז]"שיתבארד"עלמלמלוומותרולהיתרלאיסורבסיםהשמשות

למלמלומותרולהיתרלאיסורבסיםשנעשהשכלי,]"מ"שבסיינתבארכברעוז
מדבריותרחשובהאסורדבראםאבלהאסורמדברחשובהמותרשדברוהוא

."מסוףא"רמ,שםי"בתו קח

לי'אפחנו"דומ"מקבקיאשםיראה,מליהמי אבלפמירלרהבבוכשיצאשגם,בבגדוכשתפיר _אור

,בגף'מעגנט

מןח'שהיכ,מס"מהדשןתרימת'בר-מ,שם'"בקי .שםא"רמ.אין.ה"דב,מדתוספית

,שם'התומבשם,'והוה"דמקיזא"מקיא םקיב

.ונים'יצמ"מיראה,ד"' ,שםא"מקיג

א"מ.הדשןבתרימתוכתובה"דשם'"מימ'"בקיד ,ז"רמק

.(שםא"ימ'"בבה"וכ)תפיר:ל"אוצקטו

.נא'סיתשביץבשםשם'"מום'"ביעין.שםא"מקטו ,שםא"מעיז

.יף'נעקיח מד,שםא"מקיט
'כונשממתשהיאבזמן'מוכנן' .איןה"דשם'כתומב,מישבנט

,שם'האמשמעותקנ יצמ"מראהקנא
,ונים' .יף'נעקלב

ל'לע)האמורמהדברעתרשהשיב.ץ'מקנוףא"מקלג מ

.(ז"מתלהלן)ר"מ%ש" ,ק-מז"מעקבך

.דנעיףקבה



תעטשישבתהלכות

היהשאםכמוהאיכורלנעראפילו,]ואכורךהאיכזראצלבמלההיתיהרימיתר"
אצלוחשובאינוההיתרואםשםש"כמלנעראפילושאכזרבלבדולאיכורבכיכ
אחרהולךשהכלן]חשונ7נקראאינוהעולםלכלחשובשהואפ"אעעשרורובמחמת

:ה~דיןפרמיכלש"עח]ח7"ש'בכיש"כמהבעלים

לנער.צרץבלבדוהאיכורלנעראפשראםיותרחשובהמותרדבראםואפילויז
לנעראפשראיואםשירצהלמקוםההיתרעםהכליימלמלכךואחרמתחלה

כךואחרבניעורוהפכראיןאםעמוההיתרגםינערההיתרמבלעדיבלבדוהאיכור
ויחבלבדוההיתרימול

~
ן]7שםש"כמירצהאםלכליירנו

כגוןבלבדוההיתרלימולכ"אחיוכללאההיתרגםינערשאםבעניןהואואם
אורוקבולבכותשראוימפנילמלמלושמותראפריוםמבעודעליהשיש7ןמחתה צואה7ן

לווצריךבטלמול7ייהאכוריםפחמים17נאו]עצים7ןשבריכ"געליהויש" יוכללאוהפחמיםהשבריםעםינערנוואם]בוםלככותאחרלמקלםהאפרלמלמל

שאיקטניםמהמיםאוקמנימשנריםשהםכגלן,נידיתןלנדלהאפרלינולכ"אח

האפרעםשהיאכמותהמחתהלמלמלמותרמבלעדם7ןןהאפרלימולאפשר

.שירצה7יןלמקום"והפחמים7ןוהשברים
לאהמחתהלגוףאלאצריךאינואםאבללאפרכשצריךאמוריםדבריםבמה

ואיןהואילבמקומם7תוהפחמיםוהשבריםהאפרינעראלאשהיאכמותימלמלנה
:בלבדההמחתהימול."בניעורם7תהפכד

כל,יוק
~

נעשההשמשותשבנין]ת,ם,'מנענדר,האימעםשםההיתרכשהיהה

הכלינעשהלאמשםההיתרנימלמשחשכהאםואףולהיתרלאיכורבכיכהכלי
בביןאםאבל7תנלמעלהשנתבארכמוהשמשותבביןבכיכהיהשלאכיוןאןבכיכ

כלוםמועילאינועליוההיתרגםהונחומשחשכהבלבדוהאיכורעליוהיההשמשות
:כולה7תיהשבתלכלנאכרבלבדולאיכורבכיכהיההשמשותובביןהואיל

אבורבשבתהוכקאםאבליוםמבעודכשהוכקאלאבמלמולמותרהאפראיןיכו
שלבאפרבשבתשהוכקאפרנתערבואםח17"תצבכיסןש"כמ]נולד7תמשום

:"שם7תש"כמ"עצמותבפנימעולםניכרהיהלאעדייןאםברובבמלאתמול

,שנולא'בגלא,כהאבח'מדבר,מיההטולתירקנו .בגלילאה"דשםת"רריש.יכפ

.שם'הגמממשמעותמ"מקא"מקנז קנח

ל"םשםלעיל,ת"מקעשםא"לב"ומנץ'םע"נשי .ימפה

,נ"שד"חשם"מועבט .ח"מישועמור,א,כהרבאקל

טור.הוהה"ד'תים.ה.קטמאגבה"דשםי"רשקלא

,שםע"ושי .שםע"ושיתיר,שםרבאקלב

.'"מקא"מ,יארה"ד."בקלג ע"ישטין.ג"אע)ה"דכ,כאניצה."רשראהקלך

.שם קלה

.ץ'מקץ'טגםוראה,שםרשיי .מדרכ'הגבדרךח'.םכבכללבחשיבהש"ראעלו

,המיקצהתר'ה "בעלז

.שםא"מהיבא,ש"הראוכתבה"ד' ,שםע"ושיתיר,שם'גמקלח

.ג"משח'.ם,ר"משם"םלעילראהעלט ,שםי"בקם

,שםע"שי ,מקפאא"מראהקמא

,ה"סא"רמקמב מעקמג

.י"מרעו"מלעלגםוראה,א'ף' המיבסוףי"בגםוראה,מקזהיקזשםא"רמקמר

.תתמי"מא"חהיטבעתעיבתבשם ,ח"מקא"מקמה

.מלזבשה'שלעלגבראת),מכחדקמנ ,שםא"מקמו

םך'צרששםאלא)מזדשב'.מלקמןגםוראהקמח ,(ג"וש,ברוב.מגוכאן



שיא-שישבתהלכותתפ

מותרעיקראינןהמעותאםומעותבמלמולהמותריםדבריםבהשישתיבהכ
:)שנתבארו7התנאיםפיעלשהיאמןכמותלמלמלה

:סעיפיםו"טובזהצדטןטלטולושארבשבתמתדיןשיא
שיראבמקוםסומלהואאםכ"אעפ"במלמולואמורמוקצההואשהמתפ"אעא
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