
תצזשיד-שיגשבתהלכות

בואיןולפיכךלמיסאובהמהלמאכלשראוימפני]ישםמבמלואינושהתבןייבה
להשוותמחכויןכאלושנראהמפני,ישםשמבמלודברבהיורהלאאבלבניןמשום

."קבועבניןה~הרישםשמבמלווכיוןהקרקעפני
נראהה~הריהחצרלתקןבאשהואשכיוןשנתקלקלהבחצראמוריםדבריםבמה
שמבהלידבראפילובהלנרותמותראחרבעניןאבלפניהלהשוותכ"גמתכויןכאלו
:"פניהילהשוותמתכויןשאינוכיוןשם

בשוליאלאבקופהולאבכללאיזרהלאשנתקלקלהבחצרהתבןכשנורהכה
אמוראגל"'יהחולמררךלשניתכרי'ישיליהעלהתנןיניאשיהפכמיןהקיפה

:]'יבידולזרות

:מעיפיםא"כובובשבתומתירהבניןמשוםהאמוריםדבריםשיד
בניןכשאינוכאהנארבעיםמחזיקיםשאין]בכליםוכתירהבניןשאין"נתבארכברא

ודיבקשנשברהכאחארבעיםמחזקתשאינה,חרכשל]חביתלפיכךגמורי
ואיןשבתוכהמהליקהכדיבכליןביןבידבין"בשבתלשברהמותרבזפתןשבריה

שיהאיפהנקבלנקבה"'יתכויןשלאובלבד'גמורבניןשאינהמפניכתירהמשוםבה
כמובפמישמכהמשוםוחייבי"כלמתקןהואהריכ"שאנאהד]לפתחילה

שחביתמפנילכךיתכויןשמאגזרוולאמותרלכךמתכויןכשאינואבל,שיתבארן

להלתקןושוברהכשחוזרעליהחוששואינובעיניוגרועההיאבזפתודבוקההשבורה
פתחלהמתקןשאינובעניןאפילוי'לשברהאכזרשלימההיאאםאבלטנאהפתח
נקבלנקבהיתכויןשמאגזירהועוד"'בכליםאףאכזרהגמורבניןשכתירתמפנינאה
:"נאהלפתחלהשיהאיפה

לאואפילו]]בונהמשוםחייבבזהוכיוצאלים"]בולתלות]בכותליתדהתוקעב
ה~נקבעלבונהמשוםחייביתדבולתקועבכותלחורשקדחאלאהיתדתקע

.שםע"ושוטור.הידא"מכרכבים,שםרבארד .שם'גברה

.ץ'מקיא"מ."הםסוףה"ב,שם."רשרד מ"מיראה.שםא"ומשםה"ב,שםרשייראהרז

.199'עאדהר'פמק,וצעפם מרח
.שםא" .'"םוסייעמור,א,-קן.ריב.ערט

.שםע"התומור,דרשה"דשם'תוםרי וראה.שםע"שו.במליםה"דשם'"רשמשמעותריא

.ה"הא"פכרמצםוראה,'מאמץגם תיםריב

,שםע"שי,שם'

שידסומן םלעילא

.ט-ח';טז"מעשיג" ,שםלעילינממן.א"מע"ושיסירב

ב"חזריעאורבשם,מה"מהדשןתרימתבשםי"בג ם

.א"סא"רמ/ומתתה"דא,להעירוביןי"מרש,עח" ..יאמש.ה"דנ,לדן'שרוכ.האיה"דם,קם'תוסד
.א"סע"ושיטיר.ה'.םג"בלרישןש"רא משנהה

,א,קמי

לקמןועונן,'במימתקה"דב~למצהרשיימטמעית1 .ח"מ

שםמבעה,ו'סיב"פכש"רא,שיברה"דא,קמו'תוסז במומתק

.שםע"ושיטיר,שם."רשוכשריש,' .שםע"ושיטיר.שםמשנהח

_שיברה"דשםבכומנה'"רשט

,ה"מנ"פש"רא.'יאמאה"דב,לדעירובין'תוםי .'"נטלענין'"םקנט"םל'לעיראה,א"סלבוש

.שםמשנהיא .שםע"שו:טור,יבלבדה"דשםי"רשיב

,א"מלבוש,שם'"רשיג מידיד
,שםע"ושי ,ונים'יצמ"מוראה.סיומעץץף'מעלקמןראהטד

,200זךאדהר'פמק תיםטז
.ג"מקא"מ,שםש"רא,שם' סיריז

,שםע"ושי ,אבלש"ומה"ד'"ביח

_שםש"ורא'תוס.שםבעה'"רשיט "רשנ

,הקודחה"דא"רעקג' ,ה.ישבקה"דשםרשיינא
.שם'בגמכרבנב



שידשבתהלכותתצח

ונקבהואיל
~

הביתבקרקענקבהעושהוכןהיתדלתקיעתדהיינונ]לבניןמועילהואה
אלא]חייביאינותלושבדברנקבהעושהאבלז]בונהמשוםחיבהמיםשיצאוכדי
מחוברשאינו,]תרנגוליםשלשבלולנקבכגוןבוולהוציאלהכניכעשויהנקבכןאם

גמורפתחהואה~שנקבההבליחולהוציאהאורהלהכניכעשוישהואלקרקעי
שינןבכיש"כמן]בפמישמכהתולדתשהיאכליתיקוןמשוםעשייתועלוחייבים

בעהנקבשעשהובין

"
אםבפמישמכהמשוםעליוחייב]1בכליםבין"1במתכתבין

:ולהוציאילהכניכעשויהוא

יבאשמאבלבדלהבניםאובלבדלהוציאעשויאפילונקבכלעלחכמיםוגורוג
בושינוב"בחביתחדשנקבנוקביםאין]לפיכךןעליותשחייביםנקבלעשות

שמחכויןוהוא"אכזרןלהרחיבומעםבולהוכיףובאנקבבוהיהואפילו"היין
במקוםהייןשיזובכדייוםמבעודעץשלבחביתתקועכביןהיהאםאבללהוכיףין

יוסיףשלאאפשרשאיואףבשבתתולהכניכולהוציאומותראותוכשיוציאונקיבתו
ולארישיהשפכיקואףלהוכיףמחכויןשאינוכיוןכלוםבכךאין11הוצאהי"עבנקב
אלאאיכזרבואיןבמתכויןכזהחדשנקבהעושהשאףכיוןמקוםמכל"תהואימות

כךכלבוהחמירולאלפיכךבלבדלהוציאאלאעשויואינוהואילכופריםמדברי
.]תבמתכויןשלאלהוכיףאףלאכזר
כברכןאםאלאבשבתמהחביתהכביןלהוציאהתירושלאתנואומריםחולקיםויש

עהוצאהי"עבנקבשיוכיףרישיהפכיקאינושאןיוםמבעודאחתפעםהוציאו
כלוםבכךאיןשמוכיףאירעאםאףכ"א.כלוםיוכיףשלאאפשראלאשבשבת
.הואמתכויןשאינושדבר
לחושמזבכךכלצורךשםשאיןבמקוםמקוםומכלהראשונהתיככבראוהעיקר
:]תהאחרונהלכברא

נהגובחתקקצתתקועהואאםיוםמבעודעץשלבכותלתחובשהואככיןאבלך

שאז"יוםמנענדאחהפעםכנר,הוציאכןאםאלא'"נישנת,להשיאר,מ.א,נ
אפשראיה~מנקבמעולםהוציאולאכשעדייןאבל"בנקבתשיוכיףרישיהפכיקאינו
להוכיףהתירוולא~בחתקקצתתקועשהיהכיוןבשבתכשמוציאובנקביוכיףשלא

"מהדשןתרומת.לרב(בשלמאה"ד)שםי"ורש'גמ3ג ,ב"מקז"במהיבא,מד

יכן.ה"מח"אום"מהיןרת"שובשם,ג"מקא"מ3ד םכדלקמן,בקרתןגומאומנושה

וראה.ב"מתקו" .א"פש4"ם,מ"מכתצח"מעיד

.א"הפרגם"הרמבלדעת,שםא"מ3ה רבהנו

,שםם"רמב.א,קמי .הרמציםלרעתשםא"מנו

.שםם"רמב.שם'גבנח פומביםנט

,היאיפיגהעזי" ,ג"ושה"סל

לעשיתם'הראים'רברמשארבהםוכיוצאיאבניםלא םלקמן)כליםמהן

.(א"'םתעו" שםכדלקמן)ן'באיכללאאבלל3

" .שםא"מ,ז"המי"פם"רמבלג "רפכם"רמבלד

טל'מוראה.א,קמידרבהמממראי ,מ-מה"מ(בונה)

.שםם"רמבלה תיר,שםם"רמב,שםברייתאלו
.א"סע"ושי

,ב"מקז"תראהלי .שםע"ושוטור,שמבריתאש-איםש'כב"עשםלחנן'ילח

.תםרנההביתבפרקשם'כ-מה.שלח"מה"'ראבלט .א"מא"רמ

.שםע"שי,שםמדרכי.שםה"ראמט שחימא

,נ"ישא"סשלז"םכרלקמן,ב' .ע"יהשוהמדרכיבדעתב"מקז"תסב

.א"ססיףא"רמ,מד'.מהדשןתרימתסג ,ב"מקמיףז"מ,שם."בטד

.ה"מקא"מגםוראה,שםמץטה .מהדשןתרימתסו
.ב".םשיל,מד' ,ב"שא"רמ,'תשמיףי"בטז

,בחביתג"מכדלעילמח שלאהיאה.רת2פסלכמעץ:שםהרשןתרימתמט

,בנקבף.ים.



תצטשידשבתהלכות

איסורבואיןובמתכויןבתחלהנקבבהלעשותשאףבחביתאלאבמתכויןשלא
לפעמיםחמאתחייבבמתכויןבכותלנקבהעושהאבלמופריםמדבריאלא)לעולם
לכןחייבבמתכויןזהבנקבשהואכלהמוסיףואףיתדבולתקועכדינוקבואםדהיינו

טעםזהו")רישיהפסיקכשהואבמתכויןשלאאףבולהוסיףשלאבולהחמיריש
.המנהג
בכותלחדשנקבעושההיהאםמקוםשמכלכיון])ברוראיסורבזהאיןהדיןמןאבל
בהלתקועמנתעלשלאדהיינוהמכיןבהוצאתעכשיובומוסיףשהואממשזהבענין
הואוגםנ)לגופהצריכהשאינהמלאכהשהיאלפיהתורהמןאימורבוהיהלאיתד

וכלידרכלאחרנעשהזהוהמכיןבהוצאתבנקבשמוסיףמהוגםהכותלמקלקל
לאמוראיןכןאם")גמורהבמלאכהאףהתורהמןכללאימורבואיןידכלאחר
שהעיקרשנתבארומהלפיבחביתכןאמרושלאכמו"במתכויןשלאלהומיף

:")המנהגנגדלהקלאיןמקוםומכלשםכהמתירין

שעדייןאףנישנתלהוציאומותרהתלושדברנשאראינכפכלההלועמכיןאגלה
משוםלעולםאימורבואיןתלושבדברנקבשבעשייתמפנין)מעולםהוציאולא
כשאינואבללהוציאןאולהכניספתחעשהואםכליתיקוןגזירתמשוםאלאבונה

איןהמכיןהוצאתי"עממלאשנעשהאלאלהוציאולאלהכניםלאכללפתחעושהו
'משמחזיקיןגדוליםכליםבשאראוגדולהבחביתתקועהואואם"כללןאימורבו

:]"בכותלכתקועדינוהריומתירהבניןבהםשישמאה

מותראחרנדבר.אנעמינידים.כתםאשלו~ונמתמנקבבהשהיההנית1
כנגדהואאםאבלהשמריםמןלמעלהכשהואאמוריםדבריםבמהבשבתלפותחו

ברואכגוןתדירולסותמולפותחועשויכןאםאלא)"לפותחוןאמורהשמרים
מתימה.וצרץעליונשעןהייןכובדכלהריכךכללמתהשהואשכיון(שבחבית
שאיןי"השמריםמןלמעלהכ"משאחדשינקבכפותחחשובכשפותחהלפיכךמעולה
:""מהדשכפותההשוםאיהמעלהמתימהצריך

נשברהאםכגוןבמקדחאפילולנקבומותרשנמתםישןנקבלפתוחשמותרבמקוםז
שמותרלזמרצריךואיןן"במקדחלנקבהיכוללהוציאהיכולואינושבחביתהברוא

יןלשתותלצורךהואאםבההתחובהברזאבאותהולהכותאחרתברזאליקה
:]שנתבארלכמו"להשמריםנגדבההתחובההברזאתהאשלאובלבדבשבתי

.ה"סוכדלקמןג"מכרלעיל,בלבדלהוציאכשעישהוג .ב"מקו"וטשםהדשןתרימתפ"ענא

,שםהעזכתבוכן.מקדא"מנב .ט"מכתצח'.םלקמן.גםיראה,שםו"ט,שםא"מגג

.א"סשלז"םלקמןגםיראונ,שםא"מגד סל.לעראהגה

.ב"משא" ג

םלקמןוראה.רישיהק'פםשהיאאף~
ד"מכשב'.

.ה'לניחאדלארישיהק.נםלענין מעגז

.גף' .שםא"מראהנח

.הרעותפנלומימנםשםרישןתריסהנט ,שםהדשןתרימתס

לקמןגםיראה.הרשןהתרומתבדעתשםז"תראהמא ם

,ב"עשכח"

.שםהרשןתרומתראהסיב בריתאסיג

.ב"מע"ישוטור,א,קמי ,היהה"-מה'"בבהובא,קנז'סיהלקט'שבלראהסיד

,(השמריםמן.למטה)שםע"ושיסיר,ב,קמורבהמה .(השמריםכנגד)שםהלקט.שבל

,שםע"ושוטור.למטהה"רשם'"רשסי1

.שםונייעניר.שםרבהסגי .א'במיגשם."רשמשמעיתסח
,ג"בע"שותםרכה'כ-מהסוט ה"ד."בהיבא,אביגדירר"הבשםאשכנזיתתשובהע

,מידשיא.תיר .ר"אימדעא

,ומעיףעב



שידשבתהלכותתק

הכתימהשאיןחרכשלבחביתאלאישןנקבלפתוחהתירושלאלנאומריםישח
הנקמיבושמותמיןהעץמאדשמהדקיןעץשלבחביתאבלבנקביפהמהודקת

עלחולקיןוישואמורחדשנקבשוהונראהודאילהוציאושלאדעתעלראשווחותכין
:,לכופריםבדברילהקלגדולצורךבמקוםדבריהםעללכמוךויש"ל1ה

היושלאפ"אעהיןבהםלהוציאבחבית"ברואןשאראוחלולטקנהליחןמותרמ
ואיןנולןחביתשלהנקבלמדתיבאואםכלליודעואינו11בחביתמעולם

למדתושיבאועדכביבכביב"]בככיןויגרדםויחתכםלמדתויבאולאשמא]חוששין
:]שיתבאריכמומחתךמשוםויתחייב

דופניעלשותתהיןיהיהשלאכדישבחביתיבנקבהדכשלעלהליתןאכזראבלי החביתת
יתקןשמאגזרה"מרזביכעיןועשויהמקופלהעלהעלמקלחיהיהאלא

הואחלולקנהבנתינתכןגזרושלאומהלמרחוקוילךלתוכוהייןשיפול,לינוימרזב

גו1ריןאיןלפיכךבחביתשתוחבואלאבגופומעשהשוםעושההואאיןשהקנהלפי
שליקתו.נגופמעשהשעישהנעלהכ"משאליינימר1נלתקןמעשהלעשותיבאשמא

גמורמרזבלתקןיבאשמאבוגזרומרזבכעושהשנראהכיוןמרזבכעיןומקפלו
:לסנוני

שמאגזרהמשוםאלאמר1נגזרתמשוםאכרולאבעלהשגם"]אומריםויש14~ וקמימההחביתבנקבליחנוהתלושהענףמןן]אחרעלהויקסום1העלהיתקלקל

איזהבולהשתמשראוישיהיהבשבתשמתקנודברשכל"כלתיקוןמשוםאכזרה11
רךהואהעלהאסאף.]מן"ש"נסשיתנאר.כס"כליןתיקןמ,משביישתשמיש

אוכליאמרושלאכלייתקוןמשוםבקמימתואיכזרישכ"אעפבהמהלמאכלוראוי
'מכישיתבארכמו"'מתקימיןואיןרכיןוהןהואילכלייתיקוןמשוםבהםאיןבהמה
שיניובולחצוץקששקומםכגוןעצמובפניכלילהיותהאוכלכשמתקןאלא,בן"שכ

כיוןבתחלהכליממנולעשות%כהאוכלדרךשאיןלפיכליכמתקןחשובשאינו
ננקבהעלהליתןכגוןכנרהעשייכלינילתקןהואדרךאבלהרכהמתקייםשאינו

.כלאתיקוןמשום11בקמימהישלכךכשקוממהלפיכךכברהעשויהשבחבית
לאיקסוםשמאמשוםאלאשבחביתבנקבהעלהבנתינתאיכורשאין.בתאכבראולפי

.ג"מע"שי,(ג,כס)לא"מבוכלעג םל.לעראהעד

.השבמתהדקבעץעץ:'"םסיףקנם" ה"מיד."בבהובא,קמו"םהלקח'שבלמשמעותעה

ממלמשמעשכןד"מקרנהאליהוראה,ה'ה הפימק

.ם' ע

הה"די"בהיבא,תםרמזמרדכיראה~
.ה.

.שם'בגמובשמיאל.ב,קמובברייתאה.אש.כרביעז בע"ישמור

.ה" א"רמ,ה.המידיהי"בבהיבא.קמו"םהלקמ'שבלעת

.ה"ר רשעט

.ילא.ה"רשם'" .שם%גפ

,נו'אה"דנ,לגמצהי"שראהפא .נםמועףפב

.ה"םע"שי,ב,קמישמיאלפג )שםרצףפד

.(ב"מועמאי .שםע"שי,מרפאה"דשם'"רשפה

,מירהה"רשםי"יןיכשריש,שם'מפרתשר.רב~פ בתוםגםהיבא

ו"הג"עם"רמב,משוםה"רשם' .שםמ"ימ

,שםע"שי,שם'תוםפו םב"פכש"ראפח

עלהה"ד."ב,ב,קמיאשי.יכאב,ח" _המורבדעת

,ה"סלביש,שם."בפט ,קמום.שמאה"דשםי"רשצ

.ן.מפצעאיןה"דא,לרבעה."רשצא עמיהצב

.ש" .אוכליה"ד(א,מ')ביצהן"רצג

תרמי"םלקמןוראה.רעב,לגמצההידה.רבצד .ג"מי

,שם1"רצח םצו

שםע"ושיתירוראה,לידיניע'הגלאר"בישיועה," .ד"ת

.ו"מקא"מ,יהיהמידיה."ב,שםן"רצו
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יקמומיןשמאלחושאיןשאן"ומן'מבעודקמומיםעליןהרבהלושישבמקוםאסרו

כולםיתקלקלושמאחוששיםואיןעודלוש''הרשנים7אואחדיתקלקלאםשאף
:"המיקלעאחרהלךמופרים'בדברהלכהולענין

ואינוהשבתשלצורךמשקהשאראו]ןל"שלהחבית'פשעלעוראדםקירעיב
תכוין'שלאובלבדשיתבאר7נכמולכתחלהמותרתלוששפסיקת'מפנחושש

:]כלסכמתקןשהואמפניהקרוע7ימעורמרובכעיןלעשות

הואהחביתראשפירוש)ראשהומתיוהאורחיםלפנייןשלחביתאדםמביאיג
מכלה~למקוםשסנינמינחתכשהיאשנההגטהמקוסשיהוהמטפהנמקים

סביבפיהשפתשחותךדהיינוממגופתהלמתהבסייף7ן(,ויורדתימשפעתהיאצדדיו
כלוםבכךאיןלחביתחדשפתחנעשהכךדי'שעלואף"פיהןשעלהמגופהעם

ראשלהתיזכןלעשותכללדרךשאיןחדשפתחלעשותכדיכוונתואיןשבודאימפני
לפנילבונדיבותלהראות'מתכוין7הואפה'לעיןאלאפתחיעשייתבשבילהחבית

נדבוקה.שנורהשההניתוהוא]'הין7מיצאמקיםלהםשמרהיב"האורהימ7י
~

נ'פת7

.,למעלה7ןשנתבארכמוסתירהמשוםבהשאיןסאה7יזארבעיםמחזקתאינהוגם
דומהשאינוגדולכןנקבשעושהברומחאפילוהחביתבגוףנקבלעשותאסוראבל

חפץשאינו'שמפנדהינו"לפתחימחכויןהואכרחךעלמקוםשמכל'מפנלפתחכן

בכליןבולהוציאה~נקבעושההואלכךלושישמעםמארהתדירהמגופהלפתוח
שאסרוהולהוציא'העשוגמורפתחה~'והאן'המגופה7לפתוחחפוץ'שלאעת

כולין'שםשדרךהמטפה7מלפתיה.להיהפה'לעיןמתכפןהיהשאסהכמימה
:הואשעשההנקבמדרךבריוחותר'ן"להוציא

היאהחביתאםאף]]ין7בולהוציאמלמעלהבמגופהנקבלעשותמותראבליך
כלגומלאלאז]מלמעלה7במגופהפתחלעשותכללדרךשאיןלפינ]שלמה7

נקבולפיכך,]7המגופה
~

אסרוהולאולכןכללכפתחונחשבנראהאינושמלמעלהה
מןחיב.אינהין.נלהוציאלהכניסגמרנקבבההעושהאף.ל.א.הפה.נמג

"]להחביטיחיבורחשובהאינהשהמגופהמפנין],עצמהבחביתהעושהכמו",התורה

,ה"ססיףא"רמ,תירצח .שםא"רמ,עלהה"דבשיצט

.ה"מקטה"ידרעלהמידיהה"בים,שם."בראהגן פכמ"ימשםא"רממשמעותקא

ה"מיד'"לועין.היוי" .ב".םדלקמןבדןנקביאפילו

שם'"בהיבאמ"הנ"פביצה,מ"הז"שתוספתאקב א"ימ

,מקיד,מה לקנהמעםראה..סמוקג

"
,המיסגר"סישם'ש וכד,שםתימפתאקד

.שם'"הב' ,ג"מקזוטאה'אל.שם'"בקה

.למיפיקרובה"מקפרישהראהקי ,י"מע"שי,א,קמובברחתאג"רשבקו
ה"די"ב,יםה"דב,מה'תוס.התםה"דשם'"רשקח .מקיזא"מ.ב"הג"פכם"הרמבממשמעותמיתר

.שםע"ישומורראהקט

,שם'גמקי .רלאוש"ומה"דה"ב,שםם"רמבקיא

,פה'לעיןה"דשם'"יןקים שלאקיג
.מקיזא"מ.אאות(ב,שא)שםהגבירים'

זרועאורבשם,מד"מהרשןתרימתבשם,שם'"בקיד םב"ח

מיףלבוש.שםם'הגבור'ללט,ב'איתעח"' .ו"ח

.אמעיףקטו "ירששםששתרבקטו

מור.ן'לעה"ידבבורמיאה"ד' ,שםע"ושי

.שם'"רשיראה,שםע"ושימורקיז שקיח

,שם' .שם'"רשבדעת,מקידז"מעיט

.'יכה"מורב,מח'תיםגםיראה,ג"מל'כדלעקנ גמקנא

.'לפתיחה"ד'"ירששם' במשנההכמיםקנב

תיר.שם'בגמהונאוכרבא,קמי ,ו"םע"ושו

,ה"מקא"מקנג "רשקנך

,שםע"ושומור.יחכמיםה"דשםבמשנה' .למעלהדיהשם'בגמרסקגיבה

.שםא"מ,'וכה"דב,מח'תוםקבו "ממולקמןג"מלללראהקבו
.י .שם'תימ.שם'בגמרבאשבח



שידשבתהלכותתקב

עשויקרוישבההנקבאיןולכןעצמובפנידברהואאלאן]7פיהעלנתונהכשהיאאף
מוציאכאלו1ההרישבההנקבדרךומכניםשכשמוציאלפיבוולהוציאלהכניס
שאף11והכנסהלהוצאהכלוםמועילאינושהנקבלפיבלבדהחביתפידרךומכנים
דאיןבמגופהסתוםשפיהואףהחביתפידרךולהוציאלהכניםיכולהיהמבלעדו
כךכלבההחמירולאלכןלחביתחיבורחשובההמגופהואיןהואילגמורהסתימה
שאיןבמקוםעשויהואאםבלבדהלהוציאאלאעשוישאינונקבאפילובהלאסור
.מלמעלהגבהעלדהיינופתחשםלעשותדרך
לפי]ויורדתןמשפעתשהיאבמקוםדהיינו"בצדה7ןנקבבהלעשותאסוראבל

להוציאפתוחההחביתשתהאכשרוצההצדמןפתחבהלעשותלפעמיםהואשדרך
עושהלכן17נבייןפסולתאועפריפולשלאהמגופהלפתוחרוצהואינותדירייןממנה
:הצדמןפתוחפתחבה

לעשותדרךשאיןאףמלמעלה7ייאפילונקבלעשותאסורחביתשלבגופהאבלכן

התורהמן.עליהיינהיהולהוציאלהכניסעשייהיהשאסשכייןלפיפתהשם
סופריםמדבריאמורבלבדלהוציאאלאעשויכשאינוגםלפיכךמלמעלהשעשאואף
:]7ןמלמעלהשעשאואף

לרצועותשמקצעוכגוןלומןהצריכהבמדהלחתכוומקפיד,העורסאתהמחתךכזז
ותחשיםאיליםעורותמחתכיםהיובמשכןשכןמלאכהאב1ההרי"7ןוסנדלים

במדהלחתכוומקפידתלושדבראינההמחתךוכללאהלכןמכמהלעשותןבמדה

בכרליתנווראוירך.דקשהיאהניצהראש"הקוממיכמןהמהתך7תחילדתה~הרי
וכןלו7תזהראויהבמדהלקסמושמקפידמפנילכך7תנמחכויןאםחייב]בכסת7תאו

.מחתךמשוםחייב,וחדין7תשויןשיהיו]כלונסות7תראשיהמגרד
אםואףמחתךיןמשוםחייבבמדהלחתכןמקפידאםלחתיכותעציםהמבקעוכן
משוםחייבהאשבהןלהבעירמאדדקותלחתיכותמבקעאםמדתןעלמקפידאינו
אלאאימירביאיןמדתןעלמקפידישניגדיליתלחתיכיתהמנקעאבל"""מוחן

מלמולמשוםבהםאיןאםשבתויתןו1ל1ולחולמעשהשהואמשוםסופריםמדברי
.)למלמליומוכניםלתשמישהמיוחדיםעציםכגוןמוקצה

.מטפהה"דשם."רשקנט ,שםא"מתל

סיר.שםבגגהינאיכרבשםבמשנהם'כהכמתלש ,שםישוע

ל'לעגםוראה.למיפוקריבה"מקפרישהראהללב .במימגרג".ם

,מצדהאבלה"רשם."רשועלג ט.מותרה"ר'"בוראה,ה"מקא"מקלך

.וק"ס" ,שםא"ממשמעיתקלה .היאץ'פם"רמב,אעגמשנהקלו

זאיתמיטות.מהגהותיראה,ז"הא"פי-ם"רמבללז ולשין,ב,-ש.אשדרבממכדאשהיא

הוארביני ,.יאה"דשם."מרש
,מחשביה"דל"הננמשנהי"התקלח .הצדה"דשםי"רשראהקלט

מהת"לג"ממ.(א,קלט)עדר'סיהשלםם'רא'קט .שמדרמז.מרדכ,(ג,סו)

,שםם"רמם.'בגמל"רשבכרשרשב,-שתא'ברקטא ,ה"דשםרשיישמב
,הקוממי ,שםרמציםקטג

.ממחקמשוםה"דשם."רשעמד רקמה

ולא,המנרד)שםם"הרמב.רמת'יכגב,עהל"ב' ,שםמ"מראה,(המגרר

,המגררה"דשם."רשקטי ,ב,עדאשירבקטו

ז"ת,מקפדא"מ.ת'רמלה"די"ירששםמנשהרבלטח ם

ב"מתקא"םלקמןגםיראה,ב"מקתקא" ,במימגרא"משא"מל'לע.יראה.א"מקא"ובקי

"מה"ראביבשם,תרפארכהר"פ.מצהמררהקמט ה"יכ.(דחולעיברא)שםא"במהיבא,תשער

שלח"יםא"משלה"ם,לקםיראה.שםתקאמ4לקכק םלקמןיראה.לשבתחלזילהיאהילמעשה:ה"ס

שטו" .ב"מתקצי'.ם.ד"םתקד"מ,א"סשבג"מ,ד".ם

.כ"מלקמןגםוראה.גג-נב"מעשה"מל.כדלעקנ
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כללכתחלהלחתכומותרחולמעשהמשוםבחתיכתושאיןתלושדברשאראבל
בושאיןדברהואוגםמאדדקותלחתיכותחותךואינובמדהלחתוךמחכויןשאינו
'קשרלחתוךמיתרנ)לפיכך7]מ7"ש'בסישיתבארוכמו")בחתיכתו7'כלתיקון

מותרשתפרןממולאיםעופותוכןבורזהצלוייםעוףאובמלהשקושריםהשפוד
:")התפירה7חוסלחתוך

בחבלבהםקשורשלהם'שהכימוומגדלתיבהשידהכגוןשבכליםחותמותוכןיז
'כדן)קליעתו7להתירדהינו")להפקיעו7און)במכין7אפילו,)החבלןלחתוךמותר
קשראינו'שהרהקשרר7ן'להתשמותרלוארצריךואיןשבתוכםמהליקהלפותחם

'הכלעם'הכימולחבר'עשושהחבלואף"ר7ן'תדלהתירו'עשושהואקימאשל
הואשהחבל'לפמתירהמשוםב1האיןחיבורםמותר1ה'הרמפקיעואווכשחותכו

בכליםמתירהואיןגרועבניןמותרהוא'הרוכשמותרוכךכלחוקשאינוגרועחיבור
בווכיוצאבחבלאלאולהפקיעלחתוךמותראינולפיכך]גמורהבניןכשמותראלא
המפתחנאבדאםולשברלהפקיעאמורחוקיםשהםמתכתושלעץשלפותחותאבל
.ו"בכלים7אףהאמורהגמורהמתירהשוהו
התיבהכיסוישמחבריםהיחידותדהיינו)י"בה7'הת'שאחורהציריםלהמיראמורוכן
אחדמשולביםברגליםשבשניקמניםבחוריםתר'שתוחביןמאחורים"דופנה7ןעם

ומשולביםמחובריםהםיחדבשניהםהתקועהיתד'"ועבדופןקבועואחדבכיסויקבוע
(קמןיתדבוותוחביןנקבבוש'השניוראשוקצתעבאחדראשו1הויתד1העם1ה

מחביתהחשוקיםלהמיראמורוכן.,7ןגמורהמתירה11'והרבחוזקתקועיםשהםמפני
וכשממירשעליהםהחשוקים'"עמחובריםוהםהרבהמנמריםהעשויהעץשל

.י~"גמדרהמתירהזדהריהחשדקימ
והחשוקיםהציריםבהמרתביןפותחותבשבירתבין"להקלהש''נכרי"עמקוםומכל

ולאגמורהומתירהגמורבבניןאפילובכליםומתירהבניןשאיןן"אומרים7שישלפי
שהמהאמרו

~
פרקיםשל'כלהמהיריכן"נהי1קיתוקעהומגדלהיצהשידהדלתיר

א"ומשץ'"מום'"בבהובא,פז'סיהלקת'שבללגא ,מקפדכאן

.א"מיל.לעגםיראה,ז".מתגב .שםא"מ,שםהלקט.שבללגג

.ט"מע"שי,שם.מרדכתגד מלקמןגם.וראה.שםי"ב,שםהלקטשב4תנה

תקט" .ט"מ

סיר.ם'כלושל.ה"דשם'"ויןב,לאביצהשמיגיל~קג

קשריציל"ם,מקשץ"םלקמןיראה,מץע"ושי .בום.הכ

.שםע"ושיטיר.א,לבהגמראמשמעותקנז ,שםשמואלקנח

.אבלה"דב,לאשםי"לוראה,שםע"ושיסירקנט שבת

.אבלה"דא,קמי ,שםושיניעטיר.שםשמיאלקהי

לקכקגסוראה.ט"מקא"מ.ר'מתה"דשםי"רשקמא

.ט"מישיג"מכדלללולסיב תיםמפסיג
'בעה"דא,להן.ריב'יבער.מתה"דא,קמו'

גםוראה.שםהמנייעטיר,ה"מג"משםראש,ממנא סיתיר
,מ'תק' בהגהתפרץרביבשם,תפהרמזרימן'עמררהקגוד

יהכלהמורבשמיכתביימן.כאותרפא'.מק"ממ

,שםע"שו,(ב,בו)לא'סיבי .אאיתסוף(ב,מא)הגבירים.שלטעסה

,ז"מלבושקסם ,ד"מעא"מעסו

וראה.ז"םע"ושוטיר.(רצד'ע)רפא'.מק"ממקשיח .שםא"מגם

,ם"הראבשםאאיתג"פכמימוניותהנהיתקבס מרא

בהירהובא.(ב,קם)עדר'סיהשלםם' ,עד.חיבה"דא,מז."רש,מ'תק'סייבסור,שםע"ושי

רובין'רענ"פירושלמי.ראיןה"דב,יאבעה,יאיה"דב בתוםהובא,נ"ה

א,קמיובשבת.ואמאמודהב,לד' יריןבה"ם,הרשתרימת1'ש),להגץן.ממ),עיבדמידייה

,'מתניה"ד(ב,מא)שם מללל,ב,קבלחמןקע

יסף'וברוןוראה.ר"'םשיג" ,קץאית



שידשבתהלכותתקד

]בפטישהמכהמשוםוחיב'כלמתקןשהוא'מפנאלאחטאתחיי"בחוזקהיתקע

שוםבזהאין'לגמרשלם'כלושוברסותרואפילובחוזקהתקועדברכשסותראבל
אמירהלעניןדבריהםעללסמוךוישהשבתאילצורךהואאםכלליליאיסור
:,השבתהלצורךהואאם"7ל'לנכר

"תמרים7למכפותהעשויםכליםדהינו"גרוגרותיושלתמיםשלחיתליתיה
בישולם7לןשםשיגמרובחמהנתבשלושלאתמריםאוגרוגרותבתוכםומניחין

שנתבארכמו]]לחתכהאוהחבל"]להפקיעימותר]בחבליבהםקשור'הכיסואם
אלוכליםשבנין'מפנז]ולחתוך7להפקיעמותראלוכליםשלגופןואפילונ]למעלה7
אינווכשסותרו"]הרבה7להתקים'עשושאינוגרועבניןהואתמריםמכפותהעשוים

:,]שבהם7האוכלבשבלושקדיםאגורםששובר'כמאלא

ר"להמותר"]בחבליבושקשורבורשלדלתכגוןשבקרקעכןחותמותיכו הקשרכן
אינואםאבל'ר7'תדלהתירו'עשושהואקימאשלקשרשאינו'מפנ

]'סתירה7איסירמשוס""להתכואוההגלקליעתלהפקיעאסירהקשרלההירכול' לקרקעהמחוברדברשבכל
.זיזגמורבניןאינואפילו7ינוסחרהבניןבוש'

אלא"בשבתהלהסירהשלאמנתעללקיוםשםעשויהכשהדלתאמוריםדבריםבמה
אלא'לגמרמשםמסירהאינואבלהדלתופותחהקשרמתירהבורלפתוחכשרוצה

לארהשםקבועההיא
~

לאסתירהמשוםבהאיןכלללקיוםעשויהאינהאםאבלמן
סובבתהיאכןאםאלאעצמההדלתבהסרתאפילוולאחתיכתואוהחבלבהפקעת

להסירמותרה~מטעם.,ג7ן"'ש"נסשנתבארכמומהורוהצירשימטיחיאצירהעל
~'ט7"רנ"בםשנתבארכמושבתמערבבטיטאותוושורקיןהתנור'לפנשמשימיןהדף
:"'בשבת7להסירומנתעלאלאכלללקיום'עשושאינו'מפנ

כךזיןלמעלהשנתבארכמו'כלתיקוןגורתמשוםנקבכללפתוחשאסורכשםכ

ואימנותבגבורה)כ"משםלעיל,ב"רע,כהגמראקעא מקשיג'.םרבהאליהיראה,(בינהלענין-
ח" .ה"סתקש'.ם.לקמןגםוראה,(ש.בפממכהן'לענ)

פרזש"רא.רה'גזה"רב,קבבידףשםא,גהרשייקעב .מ
וראה.ר"תה"ד(אמג)שםן"בר'אדעה,א' םלבישגם

שב"מגם.וראה.ו"מקשםז"מ,ה"סשיג" ,ה"סמ'תק"סלקמן.ר"'םשיג"מ.ה"ס

הובא.שםהראםבשםשם!וו~מי.מודהיתקעג מבמש

.ג"מקיתקא' ,שםמוניות'מיהגהות,א,קמיהמשנהמשמעותקער

.."מקמ"ר,שםע"שיקעה

.ט"מר"פמצהש"ש'בשם,מקיאא"מראהקעי ,ב,יהא"יהלכות'חקרוראה

ע"שו.נ"הסיף'פים"רמב.כרבנןא,קמובריתאכעז .ח"מ

,ב"מךא"מ,היתלותה"דשם'"רשילגח א"מ.'פצעילה"רב"רע,מהיבדףשם."רשראהקשט

.א"משי'.םלעילגםיראה,ג".מק "רשקפ
,שםע"שי,מתורה"דא,ך114' .ע'ולהפקהקשרלהתיר:ה'הגהשלחןבקונמרמקפא

.שםע"שו.שםם"רמב,שםבריתאקפב מעיףספג

.ו'

.שםע"שי,(ד,בו)לא"םבוכלקפד ץ'אדהפסקי,וציוניםמ"מ.יראה.ג"מקא"מראהקפה

,200.זך כלקפו

הרבתירה'דברקוברןיראה,שםע"שי,שםבי ,87'עתשמיב"העי.דל'עחייםמחשבת,כהזך

.59עדתשמט,69עתשמח,80לתשנץ פיר,ב,לאביצהשמואלקפו
.'"םהנייע ,שםונייעסיר.שבקרקעחיתמיתה"דשם."רשקפח

,שםע"ישוטור.שםשמואלעפט .שםע"ושומורוראה,שם."רשקצ

.שםע"ישוטור,שםשמיאיקצא תיר,חיתךילאה"דשםרשייקצב
,שםע"ושי ,שם."רשקצג

תרומת.בורשלה"דב,קברובין.עי"רשראהקצר םהדשן

בשם..ב'אותעח"מב"חזריעאור,מד" .(ז"םרנט'סילעילהיבא)ובעיה"דא,להי"רש

אירגםיראה,שםע"שי.תלהרמזב"פכמררהקצה ,(שםלעילהובא)שםזרוע

.המשףקצו ,ש"עג"מקצו

.שםע"שו.שםמרדכיקצת םעקצט

_גף'



תקהשידשבתהלכות

החביתנקבלמתוםאסורלפיכך"כלייכמתקןשהואמפנינקביכללמתוםאסור
~יבקימםאובצרורשיסתוםכגוןמחימהליריבאואינומתמרחשאינובדבראפילו

אינהמניחאםאבלמלמולייאיסורמשוםבהםשאיןיוםמבעודלתשמיששהוכנו
.ךמותרנמתםהנקבונמצאלהצניעוכדיהנקבבתוךבוכיוצאוכלאוכל
בוכיוצאכלאואוכלבאינההנקבשימתום1הבדברלהעריםחכםלתלמידומותר
הערמהבלאיעשהאםואףהואיל"להצניעויאלאמחכויןשאינורואהלכלויאמר
תלמידשהואכיוןוגם,ימופריםמדבריאלאאיסורכאןאיןלמתוםשמחכויןשיאמר
יבאשמא"ילהעריםהתירולאהארץלעםאבלייהערמהבלאלעשותיבאלאחכם

למתוםכדיאלאלהצניעוכדימתכויןשהואכלליאמרשלאיןהערמהבלאלעשות
חכםלתלמידלהקלדבריהםעללסמוךוישהארץלעםאףב1ה'ימתיריםוישהנקב

שארלעניןחכמיםתלמידילנושאיןהוהבנמןאף1הבדברלהעריםלושמותר

."'ידברים
לסתוםשררךנעץלסתוםמותראגלנולסתוםדרךשאיןנדברהנקבלמתום1הוכל
לפתחועשויאינואפילוייןבולהוציאהעשויהנקבאתנ'בבר1אילמתוםדהיינו~בויי

שררךכיוןדבסתימהכליכמתקןנראהשאינומפנירחוקיםלעתיםאלאתדירולסתמו
הנקנבולמתוםאסורלברואמתוקןשאינובדבראבלי'י1הבעץלסתמולעולםהוא

כמוחכםלתלמידהערמהי"עכןאםאלאהברואנאבדהאםיןבולהוציאהעשוי
:שנתבאר

הממרהכעי
שעוההממרחוכןשנההגומיתמשמהיין.שמהליקיןןדהיינו,רמייהין

תולדת1ההריפניהםשהחליקעדהמתמרחיםמדבריםבהןכיוצאוכלופתאו

פניושמחליקעדהעורמעלהשעראוהצמראתשמגררדהיינו"'העוריאתממחק
.ן'יב"ש'בסישנתבארכמובמשכןעושיןהיושכןמלאכהאבשהוא
הנקבבתוךהשעוהמכניםאינואפילוימבהוכיוצאינבשעוהנקבסותמיןאיןלפיכך
המתימהשאין1ן'כ11נסתימה'כלכמתקןנראהשאינוהנקנשעלחה.מנאלא

אפילווגםינימגבוהכליפיעלהיאאלאהנקבשבמקוםהכלירופניעוביבתוךנכנסת
כ"אעפ'יניוםמבעודלתשמיששהכינהכגוןמלמולאיסורמשום11בשעוהאיןאם

סביבהכליבדופנילדבקההשעוהינזימרחשמאגוירהמשוםבהלמתוםאסור

.י"מקטא"מ.אמירה"מוד'"בבת'הבבדקריב ,ח"מקכשבתתוספתריג

,יה-טו.ק"םלרירתהלהראהריר ררטן

טור,היאג"יפכהיוא"פל"ומב.נ,עהל"נ' .ל"םשםלקמן,י"מכשכה"מישוע

א"פם"רמב,ממרחשהיא.ה"דב,קבן'ריב'ע"'רשרטז .שם

.מקנחשםו"ט.שםטורריו רנריב

_שםם"ב' מנוריס

.ישי ,א"'םע"ושוטור.שםג"פכם"רמב,א,קמימשנהר3

.שםד"ראברכש _שםמ"מרכב

.ו"מקסיףא"מרנג

_שםמ"ומם"ב'רנרכי

,נ"הג"פכם"רמבר "רשרא

ם"הרמבמשמעותה"~,ימנחה"דנ,מ,ג' והערותהגהותוראה,אמירה"-סו'"ביראה.שם

.מואיתהשלםשבטית רנרב

_שםם"ב' שעוהגביו"מקמיףא"מועוון.ג"ושץ'מטכדלעילרג

,הכאן.הדיהיא _שםם"ב'רנרד

.א"'םע"ישוטור,שםאשי.רברה גמרו

.א"'םלבוש.הערמהה"די"ורששם' ,שםרשיירז

רעלמאןלאינכם)טוררח "רשמשמעיתרט

.שם' _שםימהמ"ומברי

.ג"ושא"'םשלט"םלקמןוראה,ו"מקא"מריא



שמו-שידשבתהלכותתקו

בשמןאוח]בשומןיואפילוממחקכןמשוםויתחייב,]שמיפניהשיחליקעד,]הנקבי עברן

.יןשעוהמשוםגזרהלכתוםאכזר
"יןחכםתלמידהואאפילולהצניעואלאמחכויןשאינוולזמרבכאןלהעריםואכזר
בחולכדרכווימרחשישכחחמאתחיובלידילבאמאדהדברקרובשבשעוהשכיון

וכיוצאשעוהמשוםגזרהושמןבשומןגםאכרולכןיפהמהודקתהכתימהשתהאכדי
:בה

:מעיפים'נובובשבתאהלטשוםהאמוריםדבריםשמו
אוהחמהנמןכגוןדברמאיזהלהגןעליוהמאהיל]גגדהינו"אהללעשותאכורא

ואפילולהתקימןעשוישאינו,עראיהואאפילו]אחרדברמאיזהאוהגשמימימן
כדישעשויכיוןכ"אעפ"קונדיכין'דגביעלמחצלתשפורככגוןתחתיומחיצותאין

הריולהגןלהאהיל
~

אהלמשוםגזרהעראישהואפ"אעחכמיםואכרוהוגמורןאהלה

:"יבונהתולדתשהואיקבע

יוםמבעודעשויעראיאהלהיהאםאבלבשבתבתחלהלעשותואלאאכרוייאב
נ'מפחכדייוםמבעודפרוכההמחצלתהיתהאםכגון]'בשבתעליולהוכיףמותר

,מחצלאותןעודולהוכיףלמחרכולהלפורכהמותראהליינקראלהיותשיעורשזהו
מותרמחיצותעללפרוכואפילומאתמולןןהעשוימפחלאהלתוכפתאלאאינושהכל
בענין

~
שהיאאףכולהשהמחצלתדהיינו"'הכריכהמןחוץהואשאמרוומפחן'ה
כןפיעלאףויותרמפחכדיכריכתהעיגולבעוביוישיוםמבעודשםונתונהכרוכה
כאהלנראהאינוהעיגולשכביבמפנילאהלפרוכמפחכדיממנהיוצאשיהיהצריך
:ן'כלל

ואפילו]בשבתלכתחלהעראימחיצותלעשותמותראבלגגשהואבאהלה~יכלג

_מחמאתה"רשם'"רשרנה מלקמןגםראהרנו

.א"מיתקיר" .כ"מתקז"םלקמןראהרכו

.שםם"רמברנת סיר.משהאה"די"ורשב"עשםרברנט

.שםע"ושי .ז"מקטא"מ,שםם"רמב,שם'גמרל

.א"'םשלט'.םלקמןגםיראה,שםא"מרלא

שטוסומן רא
.א"מע"ישומור,ב,קבהצחנן' טיר.אהלאה"רב,לבביצה,ן.שאה"דשםי"רשב

,שםע"ושי לעילגםוראה.שם'"רש.(מילאבעי)א,קבן.ריב'עג

שיא"מל'לע.וראה.(צללעשות'בת)ח"ממשא'סי .שהת:א"מי
יראה.'החצערל'בשבעראיאהללעשיתרי ,מקיאקב"םהשלהן'בר

.כסימידיהא,קבן.ריב.ע."רשד כדלע,מיבוביםמןכנוןה
.ח"מלקמן.ח"ממשא'.םל' מכרלקמן,הריחמןאנ
,'"םתרם" נ.ש"מלעילגםיראה.שמע"שי)סיר,שםחנן)''רו

,ו"ממסיף "יןראהז

,.עראבניןה"רב,לבצה.ב' .א"סתרכז'.םלקמןגםיראה,א"סלבוש,שםי"רשח

גםיראה.מקיזא"מ.א'"םד"תביצהש"ראראהט סיל.לע

.א"ומיט"סלקמן,שםשא' הואיאם.ז"הבב"פכם"רמב,'דרבה"מבסב,קל'תוסי

,א"'םשיא"םלעילראה,צערנמקים יא
גםיראה,הרג'"ובפשםם"רמם.א"הכ"פ'רישלמ' ,ו"ממלקמן

'ראמרהנאברברכרבה,ב,קכהבכהונהחכמיםיב

,הכעב"פכם"רמב,יחנן' .ב"מע"ישומור,א,ב,ן'ריב'ערביג

:ח"ממשא"מל'לעוראה,בהם2"שה"דישם"רשיד .ם'ונ'וצמ"מוראה,מפהעלמפח

,שם'הגבמשמעותסו "ורש'גמטז

.שם' ן'יפורםה"דב,מגף-הובהה"מודב,לו'תיםראהיז

,שםם"רמב.צות'מחגםהיהשםדעירוביןשבעובדא זה"דשםעירוביןא"רשביח

ע"שי.'התיםבשיםכריךל' ובש"ומה"דח"בוראה,שם

"
כיטמעותגםשכה "רשלשון

,שםבעירובין' רבאה'אליעין.יכתבה"ד'"בבהובא,שםא"רשביט

.ג"מקו"הטעלשהילקת"מק "רשנ
מעובדא,הכלה"רשם'יתום,ן.שאה"דב,קכה' .א"סע"ושומיר,א,-צבעובייןדשמיאל


