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עצמהבפנירשותשםחולקתהיאמתרתשהמחיצהמקוםשבכללפיבשבתבתחלה
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רוחבמהםאחדבשוםאיןואפילויומתמבעודהעשוי,עראילאהלעלמוסיףאלא
פחותשכלאהלניחשוביםהםהרי"טפחיםל'מגבפחותלוה1הממוכיםהםאםמפח
התינוקעריסתוכן"יבשבתמחצלאותעליהםלפרוםומותריכלבודהואמפחים'מג

הםהחשוקיםאםנ]ה1בוביממפנילהגן]]סדיןעליהםופורסיןחשוקיםעליהשיש
:י]אסורלאוואםבשבתסדיןעליהםלפרוםמותרשנתבארבדרך
כדיאלאשתחתיומהעלשיאהילאהללעשייתבומחכויןשאינועראיגגכלכן

שעושהפ"אערגליועלהשולחןדףשמשיםכגוןבגופותשמישאתהבולהשתמש
גסמעמיראסמ"ומ]אהלילעשייתמתכתשאיתכלןכליספכךאיןעראיננבנה

מלסמהכדרכולעשותוואסורלאהלידומה1ההרי1ה1גגתחתעראימחיצות
דפיםהםשלהשהרגליםממחןכגוןשינויחדרך"לממחימלמעלהאלאלמעלה

קרשיםעליהםשמניחיםאו]עורןעליהםופורמים"התיבחןכדופנימחוברים
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התחתוןבגדלסלקאסורוכןאהללעשייתדומהשוהמפניכסתאוכרעליהלהניח
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.א"'םלקמןגםיראה.סירפז רבפח

.שםש"והרא'התים"יכתב,לבבעההורה' סיר
,ג"מע"ושי ,האיסיףר"פט"ו''הלם"רמב,שם'תיםראהפט

:ה"סשםלקמןגםוראה,א"סמיףתקב"מע"שו בר

'בל'עראאהליעשהשלא'בר...חול-מדקלשנות' .'נו'ש

.א"רע,לגבעההורה'רבצ בראשצא

,התנה'דופנ'ר)שםע"ושיטור,שםצה' .(א"ס;לקמ.וראה

'תוס,א'פורוכןה"דשםביצה'"רשגםוראוה.טירצב ,נליןכמאה"דשם

,שםע"שי,שםראשצג תיםצד
ש"וראיטרמקלכמאה"דשםושבתבעה' ע"ושיטור,שםמצההודה.ריבמממראשםביצה

תוםראהצח.שם

.שםם"רמם.טרמקלכמאה"דשם' ,טורוראה.שםבלבושהיבאבמיפושםש"ראראהצו

.ן'בנ-דקשזהו'מפנ:ה"סתקב"מלקמןוראה תיםצו

_שם' ,שםלקמןגםיראה.שםש"ראצח

,שםע"שי.שםרמאיםעא .כ"מקא"מעב

טיר.דארבא'פ'כה"רי"ירשא,קבן.עיריב.אםרבעג .ב"מהנוע

,שםע"ושיתירעד "רשעה

_שם' ,שםע"ושיטיר.שם'אםרבעד

.ב"מלבושגםיראה,שישצ"דשם."רשעז ,שםע"ושוטור.שם'אםרבעת

.מ"מקתקב-'סיא"מ,שםע"1ש1מורעט .שםא"מ.שםלביש,נמי.אה"דשםרשייפ

.שםע"ישוטור,שםאמי.רבפא ,ד"מקא"מפב

.א"סלעילראהפג .שםא"מפד

ץ'טגםיראה.מקיזא"מ.א'"םד"תביצהש"ראפה לעגםיראה,א"מך

לקמן.ח"מממיףשא'סיל' .200'עז"אדה'ממק,וציוניםמ"מוראה,א"'ם

א,קלח'בתיםת"ד.מלמטהה"ד.ב,לבמצה'תיםפו אתגםשמעמדוהזינו,שםבתנהראש.טרמקלה"ד

,מ"'מ.כדלקמן,בשבתהמחיצית



שמושבתהלכותתקי

אהלעלמוסיףאלאשאינוהממהכלעלבשבתלפרוםמותרמפחכשיעורשבת
:עראית

ואפילוהתיבהכדפנישהןשלההרגליםדהיינומחיצותלהשיש11בסמה1היכליא

תורתרגליהןעלשאיןשלנוממותאבל711כנגר11שתיםאלאמחיצות'דלהאין
מסורגתהיאאםאו"הקרשים7בהלהניחכ"ואחתחלהלהעמידהמותרמחיצות
מפחים'גלחבלחבלביןישאםאףבשבתבתחלהמדיןעליהלפרוםמותרבחבלים

לאאהללעשייתבומחכויןשאינוכוהעראישאהלמפניאהלעשיתמשוםב1הואין
דומההואשאולארץ7נהמגיעות]מחיצותיתחתיולוישכןאםאלאחכמיםאמרוהו
:]ב7"תק'בסייתבארלארץ.ממךמפחים'מגבפחותמגיעותהןואםלאהלה

וימדרהעליונהבירואוחושתיםגביעלאחת11על11חביותכשממדריןיב
מפני,עליהן7העליונהויניחתחלההתחתונותימדרלאאבלתחתיההתחתונות

לעשותוצריךלפיכךוגגמחיצות'בלושישלאהלהדומהביניהןשנעשהשהחלל
.למתהמלמעלהשינוינדרך
בידיהןשנעשהאף"גביהן7עלואחדמכאןואחדמכאןאחדמפרלהניחמותראבל
שמשתמשיםלאהלדומהאינו7ישביניהםלאוירכללצריךואיןשהואיל7ןמפחחלל

כךשבשביל"החביותיייתעפשושלאשביניהןלאוירהואצריךבחביתכ"משאבחללו
צורךלויש]'711כנגדדמחיצות'באלאלהאיןאםאףבממהוכןכןממדרםהוא

ישאםלזמרצריךואיןנ'בהם7וכיוצאמנדליםבנתינתשםשמשתמששתחתיהבאויר
:נתינה7יז.כסהפצישםלהצניעשיכולהתינהכדפסמהיצית'דלה

המחיצותעללפורמואמרולאאהללעשיתבומתכויןשאינועראיגגכליג
אםאבליוםמבעודבמחיצותקבועהגגהיהכשלאאלאבשבתתחתיושמעמיד

ולהעמידןלפושמןמותרומונחיםנכפליםשהיואלאיוםמבעודבהןקבועכברהיה
~'7נפתחוהעוראותופותחיןעליולישבוכשרוציםפרקיםהעשוייןכמאכגון,זןבשבת ,
"'"נשנתלכתחלה,לפותחמותרנכפלהענר,,אנתמנגריי,אותכשממיריי,"'"נמתח

עושהשאינוכיוןאהללעשיתדומהשאינומפניתחתיומחיצותלוישאםאף

(ב,גי)שםבריןהובא.אבלה"דא,קלחא"רשבצט .סידע"ובשו,ח"הכב"ממ"ובמ,יממהה"ד

שםלקמן.ז"סקתקב"סא"מגםיראה,ד"מקז"תק .ה"ס

סיר.א''.םר"פשםש"רא.א"רע,לגמצה'תוסקא ע"ושו

,ג"ממי ,מקץא"מ,שםש"ראקב רקג

.טרסקלכמאמידהא,קלה'בתוםת" נלקמןגם.וראה.טירנלד

,ה"םתקב" א"משםיראה,זהן'מעננזכרלאשםבשוערקח

לבידאמרינןאם'תלישהרבדכות'בארמ"מק להחמ

.ב"סקא"קורמח'סיל.לעיראה,ר' וכןה"דשםרשיייכפירושא"רע,לגבעהיהודהרבקד

ע"ישוטיר.וטרסקלכמאה"דא,קלחתוש)חניתא "ם

.י ט"סלעיליראה.(אהלדענה)מ"מקא"מראהקו

.א"וש

,ח')שםן"ור,בדלתאן%ה"דא,לגצה'בא"רשבקח האה"ד(א

,יכןה"רא,קאריבין'ע'התוםבשם,' ,מץע"ושיריר

,ג"ושמיץלקמןראהעט

גםוראה.שםא"ירמטיר,שםיריןא"ורשב'תיםקי םלקמן

,ו"םתקב" ,ה"מקמץקיא

,מקידמץקיב "בהובא.אבלה"דא,קלהא"רשבקיג

,רשו'ופה"ר' .שםו"ת

,שםמץקיד יכן.מרמקולכמארדיהשם'התיסיכפירושא,קלחקלטו

.אבלה"דשם'"מרשמשמע .שםקטו

,ה"סע"חשיתירקק רשראהקיח

.המדה"מודשם'" תיר,שםקיט
,שםע"ושי



תקיאשטושבתהלכות
שמותחןאלאיוםמבעודהמחיצותעםהגג"]כבריהםועומדיםעשויםשהרי]כלום7

וממעםעליהםלישבבשבת
~

בכותלהקבועהדףוכןולסלקההחופהלהעמידמותרה

:מחיצותלהןישאםאף]]מפריךעליושמניחיו
חשובצדלכלפיהומותחיםלסננןשמריםבהלתתאותהשחוליןנ]משמרת7יך

מבעודהשמריםעםתלויההיתהאם,]ולמותחה7ז]לנמותה7ואמוראהלעשיית
שלאכדיאסרוכאןאהלכןמשוםאסוראינומחיצותבלאשגגפיעלואף,]יו70

ולמותחהלתלותהמותראבלשבתמןלנול~משוםח]בחול7עושהשהואכדרךיעשה

שמותרצלוליםומיםיןבהלסנןכדיאפילואודברים7ןשאראופירותבהליחןכדי
כאןואין"בשבתהלסננם

~
:כללשבתלנול

מפחבראשואיןאפילואוביושר7ינ]מפחסרחבגגבראשוישאםמשופעאהלכן

הואמפחים'מגפחותשכלמפחרחבלראשוסמוךמפחים'מגבפחותישאלא

הואאם,קבועהאוהלה~הרי"מפחסרחבגגבראשוישכאילוה~והריכלבודיי
משוסהיים.והמפרק"נונהרמשוסהיננשנתאיתויהדותהלהתקימכןעשוי סותרכן

מפחים'מגבפחותולאמפחגגבראשואיןאםאבלגמור7תבניןסותרכמו
"פמור7תבשבתבתחלהאותווהעושהעראיאוהלה~הרימפחרוחבלראשוסמוך
:כלל7תנלקיוםעשויאינואפילולפרקוביןלנסותובין]סופרים7תמדבריאסוראבל

המוסעלתלויהשחציהדהיינו"המומתתעלאותהשכופליןכפולה7תמליתכיצדכזז
'בביןבצלשםוישןונכנהלארץמגיעיןקצוותיה'ובמכאןוחציהמכאן

'מגנפחותולאמפחגגלהשאיןפ"אע"נישנתןנתחלהלתלותהאסיר,ה7ת,קצייה
בקצוותיהוישיופיתןמבעודהמומעלכרוכההיתהואם"מפחתתרחבלראשהסמוך
למשכהמותר")ולכא71לכאןלפורסההמומעלבהםאותהשמושכין)תלויין7חומין
בהםלמשכהכדייוםמבעודבהתלוייםשהםכיוןאלושחומיןמפני]בשבתיבהם

.ח"מקא"מ,אבלה"דשם."רשקנ דשםרשייקנא

,(ב"רע,גי)שםן"ח,יאמלאה"

.שםא"מקני .ט"סע"ושיתיר,ב,ק4משנהקנג

,שםע"לשיתיר.ן'תולה"רשם'"רשקני .שםרמוין,שם'"רשקנה

כהניםמרת'נכישם'שמרתן'לאמירבשבתאבלקנו מכדלקמן,בירר

.ב"'םשש" ל'כדלע,לאהלן'מתכואיניכאשר,א"מךא"מקנז

.מ"נ ,א"רע,קלחאביקנח

יראה.הסומאאיןה"דב,כהביצה'"רשראהקבס סיל.לע

.נ"ועז"ממד.ש' .יהפונקיםוגאמפשטמשמעשכן,מ.ש'"מיםא"מקל

.ג".משש"םכדלקמןקלא הרצףשמעות.ממ,כפולהמליתה"ד(ב,נו)ן"רקלב

ת'טלה"רי"הבכתביכן.א"מלכא"במהיבא,שם .ט"הכב"פכם"והרמבהרצףבדעת

.כבילתה"רכ,שמיכה."רשראהקלג םא"מראהקלד

,מ"מקתרלא" .א"מוע,קבקירויןרשייקלה

הריףבדעתשם."ב.ף".הרבדעתשםן"רעלו

,מ"מךא"מ,ם"יהרמב אשאםקלו

,'רא,אהלהוא'הולהתקים'עש1נ1' .א.פל'כרלע
נםנראה.1.הכשםם.רמב.א.הכ.פ'ר1שלמ'קיח

.1.המ'.פם.רמבקיט פלעיל1.ר;ראהקם

פנתראם1הינ1.מ.'פסוףנ"ש" .ב.פרעה"פל';כרללבננתמנתל;
.ה.פ;.ש1.שםן.ר.שםב.פכם.ומבקמא רקמב

.'.פקא.מ.שםמ.מ.שםן.1רף.' ותר'היאכפולהשמלית,ב"מכ.פש.ראואהקמו

.התניםמכלת'רא;בנן רמקמד

.א,קלהחזקאל'בר' .נ.'פקא.מקמה
.שםף.'ר.שםה"רקמו רמקמו

.שםף.'ר.שםחזקאל'בר' .שםרצףקמח
.שםא.מ.ב"פכ.פש.ראקמט נורםקנ

.'.פע.ש1.שםווקאל' .'.פק1.מנםנראה.שם'.רשקנא
.שםף.'ר.שם'.רשנלשןשםווקאל'בר'רמקרב .שם;.ש1



שטושבתהלכותתקיב

אינושאןז)701'מבעודטפחרחבפרוכההיתהאםכמומועיליםהם'הרלפורכה

.'עראאהלתוכפתאלאבשבתעושה
בואיןבניןמשוםבוואיןלנטותושמותראהלשכלז)המוט7מעללפורקהכ"גומותר

ום'מבעוד'העשוטפחאהלעלף'מכשמוכחוץ")לפרקו7ומותרכתירהמשוםכ"ג
כ"ואעפמאתמול'העשוהאהלאתלאאבלהתוכפתאתלכתוראלאמותרשאינו
ום'מבעודממשטפחאהלהיהלאשכאן'מפנהמוטמעלהטליתלפרקכאןמותר
:טפחרוחבכמומועיליןשהחוטיןאלא

רוחבלראשהכמוךמשלשהנפחיתלא.טפהגגלהכשאיןאמוריםדנרימנמהיז
שיהוטפחרוחבלראשהכמוךמשלשהבפחותאוטפחגגלהש'אםאבלטפח

אםואףן)אכור7קבעאהלעלף'להוכשאפלו,)כלום7מועיליןהחוריןאיןקבועאהל
נשייתכדרךנטויהשהיאכיוןכ"אעפלפורקהשדעתוכאןלהתקזזםעשויהאין11טלית
שהיאכמוכךקבועהשתהאעליהמלך'שמאכלוםחכמיםבההקילולאקבועאהל
נעמןכשהיאאלא'עראאהלעללהוכיףהקילוילאקניעאהלשהוסיףונמצאנטרה
עלאון'כ'קונד'גבעלמחצלתפרישתכגון'נטושהואכמוכךלקבעוכללדרךשאין

פרוכהשהיאכמוכךשםהמחצלתלקבוע%כדרךשאין")7למעלהש"כמהכפינה
:בנהכיוצאכלוכןבשבת

והיאהואילטפחהלגגהכמוך'מגבפחותולאטפחבגגהשאין")חתנים7כלתיה
משולשלתתהאשלאוהואבשבתלפרקהומותרלנטותהמותר"לכך7ןמתוקנת

אחראימדבראוז"ההמה7מןלהגןעשייהשהכילהמפס]טפה7ןהמטהמןלמטה
טפחהמטהמןלמטהמשולשלתשהיאוכיוןגגלהשאיןאלא"עליהםאהלשםויש
להגןעשויהאינהשהמטהפ"ואעהמטה17שכביבטפחלקירגגנעשיתהמטה'הר
מכללשהואה~טפחקירעלאהלשםשישכיוןמקוםמכלעליהאהלשםואין

.~גג7ןעםאהלכאןש''הרלהגןהעשויההכילה
מןלמטהטפחממנהיורדעליהכ.הפרשהמדיןפ"אעכילהעליהן.שאמטהאבל

כאןאין'הרה~טפחלקירגגנעשיתשהמטהשאףכלוםבכךאיןצדדיהמכלהמטה
טפחעללא"כללטאהלשם

~
ומטעםהמטהעלולאה

~
עלמפהלפרוכמותרה

:ן"צדדיו7מכלטפחהשלחןמןלמטהיורדתהיאאםאףבשבתבתחלההשלחן
משוםכולהפניעלישטחנולאלבכותה"החביתהפיעלששוטחין7לבגדיכו

.שםראשהבל'בתיכרךה"דשם'תוסתסג רמיםקנך

,שםע"שוהטבפכי ,מקידא"מקנה

,מקרבא"מקנו .א"מסיףג.ש'פי.ו"םלעילגםיראה,א"מקא"מקם

,'"וםב"מקנח רבשםשמיאלקנט
.א"'םע"ישומור.ב"רע,קלחחיא'

.שםע"ושומור.שם'אירדרבה.בר.ששתרבקי ע"שו.לת'כ.ה"ד(ב,נו)ן"ר,הילב"פכרמשיםקיא

.שם ד.אדרבה.ברששתרבקריב
ע"שי.שםם"רמב.שם'

"ואאמרה"דשםבריןהובא.לאה"רשםא"רשבקסג ,,מקףא"מ,שםמ"יבמ
.א"סלעילראהקליד ,א"מיכיףלבושראהקציה

,שםא"מ,שםא"רשב.אבלה"דשם'"יןקסיו .שםא"ומשםא"הרשבמשמעותקריז

שםן"ר.[זנה'נו'רב]מיריכתבהנכןשםא"רשבעסית ומש"ימה"די"ב.בשימםשםמ"ימ

.בשמם.ר" .שםא"מ

.מקיזו"ט,'תשמיףמ"בקמוט גמקע

,ג"'םע"ישומור.פרונקאה"ד'"ירשב,קלט' סיר.ג"הלב"פכם"רמםקעא

לקמןיראה,שםע"ושי



תקיגשטז-שטושבתהלכות

היאאלאלגמרימלאהאינהשהחביתוהואלנ"מגולהפיהמקצתיניחאלא]אהלה

אבלמפחחללעלאהלכעושהה~הריכולהפניעלהבגדכששומחשאןמפחחכירה
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