
שיא-שישבתהלכותתפ

מותרעיקראינןהמעותאםומעותבמלמולהמותריםדבריםבהשישתיבהכ
:)שנתבארו7התנאיםפיעלשהיאמןכמותלמלמלה

:סעיפיםו"טובזהצדטןטלטולושארבשבתמתדיןשיא
שיראבמקוםסומלהואאםכ"אעפ"במלמולואמורמוקצההואשהמתפ"אעא

כדימלמולאיסורחכמיםשהתירו]להצילוכדילמלמלומותרהדליקהמפניעליו
שלאמתועלבהולשהואמפניהדליקהאתלכבותחמוריאימורלידייבאשלא

.ישרףי
ישאםדהיינו]לעשותהואצריךבהיתריותרלעשותלושאפשרמהכלמקוםומכל
שאראו,ככראותינוקכגוןמקומואוגופולצורךשלאבמלמולהמותרדברלו

אוכליי
עלהמותרדברשמניחדהיינוידועלממלמלולהיתרישמלאכתוכליכלאו

.כאחדןשניהםוממלמל"אצלואוהמת
אחרתסמהעודלווישהממהעלמונחהמתאםבמלמולהמותרדברלואיןואם

שוהוהדליקהמןהמשומרלמקוםשיגיענועדלווומוו'1ולסמה11סממההופכו
אינועצמושכלאליהצריךואיןהואיללמתבמיםנעשיתלאוהממההצדמןמלמול
אפילואו11סממהנושאואחרתממהלואיןואם"'קרקעגביעללהמילואלאצריך
:]'הדליקהמןלהצילובידיוגמורמלמולממלמלובממהמונחאינואם

המתבויוןמשוםו'מתירייישלכרמליתהוצאהי"עאםכילהצילואפשראישםב
לאשהיאי'שבתורהתעשהלאמצותשדוחההבריותכבודשגדולישרףשלא

י"מופריםדברילכללשמוענצמוינו11שבמצוה,ן'וגולךיגידואשרהדברמןתמור
.י'מופריםמדבריאלאאינוכ"גהכרמליתואיסור
"'ל,המלמאימורלהקלכדיעמולהוציאוצריךבמלמולהמותרדברלוישאםכ"ואעפ

כיוןהמלמולאימורמקוםמכלהבריות

ראה)כלנריהמותרהדבראתממלמלכאלוזה'יהרט של.לע

.(ח"'םסיףשלד"םלקמן,ב"מבשח" ,שם.ע"שוב''"מיםשםש"הראממשמעותשם'"בי

מרה"רב,מגא"הרשב'חךיש,(ב,כה)פיתהמאיריא מלעילגםיראה,ב"מקא"מ,מבר

,ג"מקא"קומ"ר" ן"ר,שםש"רא.שםם"רמב,כא'דל'אה"דשם'"רשיב

.שםישויץמור,אמרה"מוד(ב,כ)שם ברנהמןרביג

,לאפוקיהה"ר'"רשלפירוש.ב,צדצחק' ,ב"מלבוש.שיגרמזביהפרק'להמרדכשכןיכל

הלכית'חקרוראה.א"מקז"ש,אפילוש"ומה"דה"ב

,שםצהק'ברנחמןרביד ט

שם'"רש.א,להמנחות.ב,מ'ברכות,אג'ם'דבר~ .ג"מיפכם"רמב,תעשהלאה"ד האשירשהמציתבמפרם"רמבטז

ם'ממר'הליראה.' לעגםיראה,ב"חא"פ
ש"לקויראה.ז"ממקנח"מל' ,לך'וא104'עמ"הכ

.ושהמ"'םשמה"מכדלקמןיז "רשיח

ה"ד(ב,לה)שםן"ר,לאפוקיתת"דשם' בשםג"הכי"פנמ"מ.ם'הראשונדעתשכןודאמרינן

2"ושים'בב"מע"שי.'מה"דשםא"יהרשבהמפרשים .ם'אימר

כבודמפנינדחההכרמליתשאיסורשאף

מ"מהרבשםזאיתו"פכמוניות"מהנהיתקמט .א,גהדרבאמממרא

.מ"מע"שי ,שםע"שוקג

שיאסימן מ'ובגמ.א"מע,קנאבמשנהפשימא

גםוראה.ב~ ,ה"םשה"םל'לע רבב

.א"רע,מהוחנן''ירב"מע,מגש'לקבןהודה'' ,א"מושסיעמור

אמירהאינהלגופהצריכהשאינהמלאכהר"למאףג מדבראלא

גםיראה.(ב"מרעה"מל'לע)ם'מיפר' "מל'לע.(ת'מכרמליתר'חמוראימורשהיא)ה"םלקמן

שלד"מלקמן.בק"מא"קוערה"ם,בק"מא"קירמי .ב"נ

,ב"מע,מג%גד "בה

ש"ימא"הכפכום"העבממשמעות"הםריש' ,שםהסייעכישימעות..ה"יכ.מ'"מנ"פ

.שםע"ישמור,שםם"רמב,שם%גו "בז

א"מ.תאדםבהורתהרמשןמשם,עודיכתבה"ד' ,ב,קמב'מגממקהו

,א"מקא"מח



תפאשיאשבתהלכות

ף'שמוטואףן'דאפשרמהבכללתקנוצריךהמותרדברמלמול'"עלתקנושאפשר
שאיסורכלוםבכךאיןבמלמולהמותרהדברגםעמושמוציאהכרמליתבאיסור

איןלתקנושאפשרכיוןהמלמולאיסוראבלהמתבהוצאת'לגמרכברנדחההכרמלית
:"]איסוריםשנימלדחותאחרבאיסורלהרבותשמוסב]לדחותולנו

ממלמלובמלמולהמותרדברלוישאםנ]יסריחפןעליווירא]]בחמההסימלמתג
שלאז]לממהסממהלהפכואפילוכללימלמלנולאלאוואםלצלמחמהידועל
כאןאבל,]שיתבארכמו,]המותרדברלצורךכשממלמלאלאהצדמןמלמולהתירו
איסוראלאהמתכבודמשוםהתירוולאבמלמולהאסורהמתלצורךממלמלהוא

כיוןמלמולאיסוראבללכךכשצריכיםכלללתקנואפשרשאין]לכרמליתהוצאה
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אמוררשותבאותהצלבושישמקוםלושאיןאלאהמותרדברלוישאםואפילוך
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לצאתאחרמקוםלהםישאם"הביתןמבניריחולסלקכדילהוציאוורוצהבבית
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