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לחוורכדיתדירשמכנימהשכיון,בגוףלכולהתחובה.אפילבברואלצאת
מדברישאמורינמרפיקונפייכמיציאה~'יהרהגיףאצלנטלהאינהילהיציאה

ולצאתהב~אומרגליתלבלועכגוןבולצאתמותרבגוףהבלועדבראבללימופרים
:"הרביםללרשותבהן

ימולשמאכי"גומותיהשואתמשוםגורהבשבתינירשבשדהלפנותאמוריד
אתמשוהה~הרי.גומאלמקוםישליכנוכ"ואחבולקנחגבשושיתממקוםצרור
מפניבהליכנםאמורבחולאףהבירושדההיאואם]יחורשתולדתוהואהחרישה

:ומקלקלותגירושדש

במקוםבשדותעליהםויושביםחלולמושבכמיןאותןשמצדדיםגדולותאבניםמך

מג"מל'לעגםוראה.מתכן.לה"די"ורששם'גמעג .מ"מ

.שםע"שוטור,יבשניה"דשם'"רשעד "בעה
.(א,עם)מ"הב"ניירטםנו.רבבשםה.הה"ד' ,ה"םנשכח"מלקמןגםוראה

,קנה'.ם(לביב)מריטנבירגמ"מהרתשובתבשםתירעד .מתשביץ
,מיהע"שו,מב' ,ח"מקא"מ.שםמריטנבירגמ"מהרעז

_שםא"מעת "רש)שריעהיעימדראשינההרישהלאחרשדהעט

'), תיר,ב,פאהיארבפ
.ט"מע"ושי ,ג"ושד".םשב'.םלעילז"עדיראה,שםע"ושימורבסי

.ט"מקא"מ,'ושדידיהשקילה"ד'"ירששם'גמפב םלקמןוראה

החצראוהביתשבקרקע,ד"מכשו" .בינהכהריםחיש

.שםע"שי,דיכואה"ד."ירששם'גמפג

,דף'מע,ס גממא

,ן'לחה"דשם'"וין' ,נ"ישץ'מט,מקק"מהדיסיב

.ה"חהנייעפירסיג .בהמעיףסיד

,ד"מקזוטאה.אלה"ס "מלבושסרו

.שםזיטאאליה,י ,שםלבוש,.ס

י"מאא"פש"האשכתב,ח"רוכשרישא,פארבאסיח .מקיזא"ומיסירא

ע"ישוטור,שםדרבאגמשרא,למשמשה"ד'"רשסיט .1"מ

,שםע"ושיתירע תיר,שם."רשעא
.שםע"ושי .מקיזא"מ,אמורה"דשם'תיםעב



תפסשיג-שיבשבתהלכות

מייפי"
להתקיםעשוישאינוהואעראישבניןמפניבשבתלצדדןמותרהבכאלבית

מקוםומכלניגורולאהבריותכבודומשוםמופריםמדבריאלאאכזראינועראיובנין
:]עראייאהלשהואפ"אעאכורגגעםאהלכמיןלעשות

:סעיפיםה"בובובשבתוהטנעולוחלוןדלתטלטולשיג
שאיןדברהואאפילו]החלוןבושכותמיןדברכלשאראולוחכגון"החלוןפקקא

בשבתבתחלהבולפקוקובאבחולימעולםבופקקלאוגםכלליכליתורתעליו
,ועומדמוכןשיהיהעליושחשבאובשבת)בולפקוקיוםמבעוד]עליוחשבאם

מחשבהי"שעמותר1ההרי(בפירושיהשבתעלחשבשלאפ"אעלחלוןפקקלהיות
שיחן'בכיש"כמ)"הכליםכלכשארבמלמולוהותרכליתורתעליוירדה11

אףיוםמבעודאחתפעםבופקקואםלכךליחדושדרכובדברמועלתשמחשבה
דברשהואכיון'11פקיקהי"עכליתורתעליוירדהבשבתבולפקוקעליוחשבשלא

.("'שםש"כמלכךליחדושדרכו
ותלויקשורשאינופ"אעבמלמולהמותרבפקק]'לפקוקמותרשבגגארובהואפילו

אלאב1העושהשאינומפניבשבתאהלעשייתמשוםב1הואיןנ'יוםמבעודשם
עשויהשהיאהרבהם"להתקעשויהשאינה,ןהיאעראי11והוכפהיילאהלתוכפות
עראיהאהלכללעשותאלאאכרוולאמותרתעראיאהלותוכפתתדירהלהפתח

רחוקיםלעתיםאלאתדירלהפתחעשוי1הפקקאיןאםלפיכךן'ו"שמ'בכיש"כמ
:יןבכותלהקבועבניןכמוכץשהואמפני"שבכותליחלוןהואאפלולפקקאכור

שיקשרנוצריךאין"]הדלתאצלבכותלשתוחבו]בונועללהיותשהתקינויקנהב
בשבתשםותוחבויוםמבעודשםותלויקשורהיהשלאשאף]]יוםמבעודבדלת

ולהכניכולהוציאועשויאלאשמהמבמלוואינוהואילבשבתבונהמשוםבואין
.תדיר
חשבאםאףולפיכךז]והארובההחלוןמפקקיותרלבניןקצתהואדומהמקוםומכל

שם'"ורשב,לבצה'בנחמןדרבמרא'ממ,."םע"שיפד גםיראה.והכאידעעראיבניןה"רם.אבנה"ד

.ו"םרנט"ם.ל'לע "מקא"מפה

.עמדדקאה"ר'"ירששם'מגמ,'

שיגסיימן .א"סע"ישומור,ב,קבהמשנהא

,שםע"ושומורב .םז".פש-דאג
בג,מט)שםף-הרילדעת,ה' במלהמות)לדנת1-כרתבדלא.ל"הב"פכפ-והרמב

,(ב,מם)שם .הראלדעת,פקקה"די-הבמשתנותד
דלא,שם~ .יממתבראה"ד(ב,ממ)ן-מך

.שםאבא'רבדנתישםש-דא,ביןה"דא,קמו'תוסה ,שםע"ושומור

.(נ"םשםל'לעראה,שחל"ארז)שב"סש-בתבייןך תאישז

.שםל'לעגםיראה.חקיותגביה"םד" ,שב'בחרגת.'גנ(א"ע,ס,ממ)שםבמלחמותן-דחנח

שםלעילראהמישבף'דעדבחשבלרירןן'הדוהיא .ימצאנ"פ

,נף'סעט

,שםן"רי ,נאף'מעיא

,פכךה"רב,קלו.ף'להוםה"דב"מוע,קכהי-רשיב ,מקיאא"מ.הכלה"דב,קכה'תוס

.שםע"ישומור,א"רע,קביאבא'בריג ,שםא"מ.שם'תוס.ב,קכה'"רשיד

.שםא"מ.שם'תיםסו פיעירוביןש"ראראהטז

.ו"מטסיף' ,ושהב"איז

.שםש"מרא""מק"-מ1"עיח ואם,א"סלבישראהיט

"'ענבכלמיתרם'ר'צלו2" ,כ"מתרכו"םכדלקמן

,א"מע"ושיסיר..ג"יכיןבא,קכיבריתא3 אות(ב,מט).שםם.הגבירכשלמידלא,ב"מקא"מ3א

מורה,.יכה"דב,קבו'בתוםת"רשבזהשכתב,א .םפרזש"בראכןמשמעדלאנ"הה"דשםי"לרש
'. לאפוק:שכתב

.כףן.בנמיר.מא' ,שםהטושסוד.שםג"דשבנב

.והמונחה"דא,קכי'תיםראהבג ראנד
וחנן'.כרב,(ב,ממ)הרוצףבדעתח'.םשםש" ,שםע"ושומור,שם


