
תקיגשטז-שטושבתהלכות

היאאלאלגמרימלאהאינהשהחביתוהואלנ"מגולהפיהמקצתיניחאלא]אהלה

אבלמפחחללעלאהלכעושהה~הריכולהפניעלהבגדכששומחשאןמפחחכירה
קרויאינומפחחלללושאיןאהלשכללי"אהלמשוםבהאיןמפחחכרהאינהאם
."כללשאהל
כברהיוהחביתדופנידהיינוה~חללשלשמחיצותפ"אעמפחחללשםכשישאבל

פיעלקדרהלהניחמותרשהריאהלמשוםבהןלאכזראיןב"ואיוםמבעודעשויות
הואילהכירהחללעלאהלמשוםבהואין,ל"ג"רנ'בכישנתבארכמובשבתהכירה
בומחכויןשאינועראיגגאכרוולאלן"יוםמבעודכברועומדותעשויותהכירהודופני

לן"למעלהשנתבארכמו"בשבתהתחתיומחיצותכשמעמידאלאאהללעשיית

אינוכ"אעפבעלמאלביכויאלאלאהלבומתכויןאינוכ"גהחביתפישעלוהביכוי
מפייותרהרבהרחבהיהשבימיהםהחביתשפימפניכירהגביעללקדירהדומה
הריפיהכלוכשמבכההכירה

~
מבעודעשויותשהמחשותאףאהללעשייתדומהה

.]"יום
שדומהמשוםמפחחכרההיאאםפיהכלהמככההביכוילימולשאכזרהדיןוהוא

'בכישנתבארכמוולהחזירהלימלהשמותרלמגופהדומהואינו"]"אהללכותר

אינהלכןלכךעומדתשהיאעליהמוכיחותיקונהלכךמתוקנתשהמגופהלפי]]"ד"שי
תיקוןבואיןמקוםמכללכךמיוחדשהבגדאףבבגדכשמבכהכ"משאכאהלנראית
פיכרוחבביותרהרחביםכליםשארבביכויהדיןוכןלכךעומדשהואעליוהמוכיח
:שבימיהםהחביות

שהיאבהוכיוצאבגיגיתאלאבהוכיוצאבחביתכןאכרושלאנ]"אומריםיישכ
איןהאחרונהככבראוהמקיליןהראשונהככבראלהחמירוישמדאייותררחבה
בכליםאףכללאהלמשוםכליםבכיכוישאין"]"אומריםשישמפניי]"בידםלמחות
:מדאייותרהרחבים

:צעיפיהה"בובובשבתוהפותרתהארורהצידהשאז
עליהחייבואינווןו~וחל]בתחשיםבמשכןשהיתה"מלאכותמאבותהיאצידהא

למקוםאותושצדדהיינווי~צידהאחרצידהעודמחוכרהניצודכשאיןאלא

(ב,נו)שםן"ור,רבאדאמרהאה"דשםא"רשבקעב די"וב,פרינקאה"ד
'"רשראה.'"רשבישם,בגדה" .שםע"ישוטור.ג"הלב"פכם"רמב,אפלגאה"דשם

(דכובאה,אמלג)שםגמראוראה,שםע"ושומולקעג .(פיהמקצת)שםם"ורמב

בדעתשםמ"ומן"ר.'"רשבדעתשםא"רשבכלגד .שםע"שו,י"ורשהרכבים

ה"דשם'"ירשא,טזמוכהגםיראה,שםם"רמבקעה .אבל

.(בישיבתחזרהמיר.אבזהן.שא)ד".םקעי א"מ.ביניימישםי"ב.מלמטהה"דב,לבביצה'תוםקעו

,מקופא תיםראהקלח

.שם' _ממעיףכמגט

.שםא"מ,שםי"ב,שם'תיםקפ

.מקראסיףו"טראהקפא ,ד.מעיףקפח
וכה,ת'ג'גשנקמושםן"יר'"ורש'התיםמשמעיתקפג מיבלבוש

ראה,.ג"מקשיט"םא"מגםוראה,ג" ,א"מךז"מ

,מקידמיףרבהה'אלראהקפד שםי"ובשםמ"מ.ד"הראבבשםשםא"רשבקפה

.בשמם

שטזסיימן ,היאץ'פם"רמב.א,:עמשנהא

,ר~רת"דשם'"רשב לקמן,ורישה"ררא,-צ'תים.ב"מוע,עדגמראראהג

.רפאו'ש"ם פירמזים,ב"רע,קובמשנהג"רשבד

.הפט'



שמזשבתהלכותתקיר

צריךשאינודהיינו,ונצורנומצודההבאלזמרצריךואינו]בקלשםלתפסושיוכלו
"לביתשהכניסועדהעוףאתהפריחאםלפיכך,לתופסותחבולותשםלבקש

שרדףאו"'בפניוהדלתונעלצדמכלומתום'מקורהלביבראוסתומיןןשחלונותיו
לחצרןאולגינהאונ'מקורהאינואפילון'לביבראולביתשהכניסהעדחיהאחר

שצריךבענין,כךןכלגדולהביבראוהביתיהאשלאובלבדחייב,בפניהןונעל
שאינוכךכלגדולהביבראושהביתוכל"החיהאוהעוףשםלתפוסתחבולותלבקש
לרוץוצריךממנושנשממיןמפני"'אחתבמרוצההעוףאוהחיהולתפוסלהגיעיכול

.~ופמורעדיןצידהמחוסריןהןהרין'שניתאחריהם
להשמםשיודעת]]בשדהכמובביתלדורשדרכהצפורמיןדהיינו"]דרורצפורוהצד
חייבאינו(ז]מקומבכלשדרהדירהשםעלדרורנקראולכך)צדהלכלהביתבנוית
הואאלא,]מאדגדולשאינולמגדלדהיינו,]בוניצודהשהיאלמגדלשיפריחנהעד

.תחבולותבלישםלתפסושיוכלבענין
,]נחנאסרשהואשלולכיפהשיכניסנועדהייםאינואריוהצד מדבריאסורפמורשהואפ"אעעדייןצידהשםמחוסרשהניצודלמקוםהצדכל.

צידהמחוסרשאינווממקיםחייבתשםצידהמחוסרשהואממקוםוהצדח]מופרימ
גם]ןאומריםויש"ןמלמולאיסורמשוםבשבתלאאבלמן"ביולכתחלהלצודמותר
:מופריםברבריצירהאימרמשש

מחמתחולהייאווקןאוחיגרצבישצדכגוןצידהינמחוסרשאינודברהצד:ב
אבל,מופרימי'מדנראמיראגלפמיר"ממקימייל111יכיליאינייגעשהיאעיפית

שהםמפניחייב"בגופותלושנולדחוםמחמתחולהאו,צומאןאוישןצביהצד
:הןתצידהומחוסריאדמיןידכשמרגישיםלהשממעשויים

.המחימרה"דשםרשייראהה .ז"םתצו'.םע"ושומור,א,כדביצהשמואלו

.א"מתצו'.םלקמןגםיראה,הבאה"דשם."רשז תיר,ב,קוגמראח
.א"סע"ושי גםיראה.ושדה"דא,קו'"רשממשמעותמקאז"מט

'סיח"אומראבנייראה,חיבה"רשםצה'ב'"ין .קצ

.ט"מקתצו"םא"מ,שםשבת'גמי .שםביצה'"ךשיא

.שםע"ישטור.שםרבבים,שםמשנהיב מההאמשמעותיג

העזמשמעותיכה.שםתם" .מקיאכאן

_שםרחבים.שםכנשנהם'חכמיד _שםמ"ומבסו

,ב"מקא"מטז הלמ"מיז

ששמואל,שםם"הרמםבדעתחץב"פמ"ע' .בחיהיהןבעיףהן'ר"משםבבדיה

.כ"השםח"ומב.שיחיאה"ד'"ירששם'אשרביח םלקמןגםוראה

.א"מיתצז" .בחרה"דשםביצה'"רשראהיט

לקמןגםוראה.שםהכנייעתיר,שםבמשנהג"רשבנ ס

,א"ססוףתצו" .א"סע"שי.שם'בגמהונארבבררבה3א

,שםוביצהשםשמעאל''ר'דבתנא3ב

שםרעיגםוראה.דרורבצפורה"דשםצה.ברעי3ג ד

,דרורבצפורת" .שםשמעאל''רדםמתנאשםבעהרשיינד ושומירנה

,ג"ושבלדעתהיאשכן,א"מקמץ,שםע" .א".םתצז'.םלקמןיראה,ג"רשבלדעתשםמץנו

סיףלקמןוראה.ג"מקמרא,שםם"רמנ,שםשמואל3ז .ה"ח

,שםע"ישומורנח תוסנט

.א'ותנה"דא,כדביצה' ,ז"םתצז'.םע"ישוסיר,שםביצהבמשנהג"רשבל

מ"עשמחתכהוום:ושםא"מיסוףשםלקמןגםוראה .הת
,אכילהלצירךלצידןרי לקמן,ה"מעשח"מל'לעגםראה.א"מקימוףו"טלא

.ר"מב תיםלב
,א"ויבשםג".םא"רמ.ואיןה"דב,קישבת' םלקמןגםוראה

.שםתצז" ,צביצרה"רי"ב.אובצנאה"דב,קיי"רשראהלג

,ב"מקמוףמץגםיראה.ג"מק.א"מ.ב"מלביש .ב"מע"ושומור,שםתא.ברילד

.שם."בהיבא,שם."ורש%גלה

,א"מקדרישהראהלי .שםע"ישימיר,שםתא'נרילז

,מ"מק"מ,שם%גלח "גמיירשלט

.שםלבוש.שם'"ב,סומאה"דשם' ,שםלבושראהט



תקטושטזשבתהלכות

ואף]תמופריםמדבריאמוראבלפאור"תאותושיצודכדיחיהאחרכלבמשמה"ג
:לויתןתיבשמחתלראותוכה~ואינולצימתימושבמשוםבכלביםלצודאמורבחול

העולםשדרךדהיינו"ניצודתבמינושישבדבראלאהתורהמןצידהאיסוראיןך

מיןלצוד
~

לצודהעולםשדרך"ודגימת"זעופותחיותמיניכגון,הזאתשצדה
וכיוצא"ויתושים)וזבוביםתןצרעיןכגוןניצודבמינושאיןדברצדאםאבלאלומינים
צדשהואפ"אעו)צורךבהםשאיןמפניאלומיניםלצודהעולםדרךשאין])באלו
אלאלצורךשלאלצודןאפילו")מופריםמדבריאמוראבלפתורי)לצורךאותם

."בעלמאכמתעמק
הםשהריכובים~בהשיש")כלילמתוםאותיבהרלמגורשלאליזהרצריךולכן

ולארישיהפסיקמקוםמכללצידהכללממכויןשאינוואף11ומגירהבמתימהניצודים
ןמשםלצאתשיוכלובעניןלכליהכיסויביןדברשוםאומכיןיתןאלא"הואימות

יברחומשםליחלםהכלייפתחשאםבמקום"מקיליןןוישרישיהפמיקיהיהולא
נכימייכללצידהכאןשאיןשנמצא

~
צריךשאיןלעניןדנריהמעללממנךוישה

שנראהמהמפריחבובים~שישבודאירואהאםואףבובים~שםישאםולעייןלדקדק
שםישנןאםמפקשהדברשכיוןבובים~עודנשארושמאלחפשצריךואינוודיולעיניו
:]"רישיהפמיקכאןאין

מפניובגשמיםהחמהמפניבחמהדבוריםשלכוורתגביעלמחצלתלפרוםמותרה
שיהיומוכרחשאינובעניןשיהאוגםנ"הדבוריםלצודיתכויןשלאובלבדהגשמים

לצאתלהםלאפשרנמהצלוגמבלמהשאינןהלרנכמרתשנשארכגיןנוהיינצידימ
שהואכיוןכלוםבכךאיןלדבוריםנראהשאינוהצדומןקמןחורהואואפילושםדרך

שמןה~קמןהחורדרךשיצאושאפשרכיון""רישיהפמיקכאןואיןלצודמתכויןאינו
במחצלתסכומהשאינוחורשםאיןאםאבלבויצאושלאמוכרחהדברואיןהצד
.הוארישיהדפמיקאמור

ש.שאף,
מקיליי

מ,מקמכל,",יברחמשםליטלם'הכליפהחשאםם,נמקכונונים
,ב"מא"רמ.(ב,בז)לא"םבוכלמא נזראבנייראה,ד"מקא"ממב

.קצו"מה"אי ,שםא"רמ,יזאיתפג'.םשבת'הלזריעאירמג

.ה"מקא"מ.ג,פרגרבהמיקראשםזרועאירמד בבריתאהכמיםמה

.ג"מע"ושוטור.ב,קי רת2'פים"רמבגםוראה,ב"דע,ליביצה'"יןסו

_הנט "רשמז

_שםם"ב'רנ_שם' ה'אל.ו"מקתצו'.םא"מגםוראה,שםם"רמבעת

.ד"מקסוףזוטא שבתי"רשמט

.ד"הכשםם"רמב.שאיןה"דב,קי .שםע"ושוטורנ

_שםם"ב,רכ_שםי"יטנא .פרעושכגוןנב
"

,ה"'םלקמןראה ,שם."רש1ג

ן"ר,והסדןה"דשםא"רשב,שלא.ה"דא,קו'תוםנד הצדןה"ד(נ,לח)שם

ראש.הצדה"רשםא"רשב.הצדה"דבקג'תוםגה מד"ח

.שםע"ושיסיר.הצר%גה"דשםן"ר,א" .מקירו"טוראה,שםבעהגםוראה

יראה/התוםבישיםשםן"ירשםש"יראשםא"רשב11 .כמתעמקלצורמיתרצערשבמקוםה"אילקמן

בג)לא"מבובכלהובא,התרומהבעלבשםטור1ז .ח.שרמז.מרט.(ב
_שםא"וכננח מרדכ,שםבוכלוט

'.ם.כדלקמן,וחיב.שםא"רמ,שם' .נ"ועא"מ,של

לבוש,(גדילריוח)שם.מרדכ.(וח'ר)שםבוכל.טיר'ס .שם

_בעינושםא"רמ_טורחיא לעיראה.ר"מקז"תגםיראה,שםטץב,ס

רו4"מל' "םלקמןהמביארלדיןזאתשבוימהא"מקא"קו
זהביןליק'החטעםשםיראה,ג"ושא"מכסיףשיה ,במפקגםשאיסריםהמקימותלשאר

,הכיהה"פכם"רמב.א,ליבעה,א"מוע.מגבריתאסע .ד"חע"שו

,ד"םע"שו,שםמ'נו.אלאה"דב,לי'עמנוד ס

.ט"מקא"מ.שם'תיםה" .ר"מל'יכדלע,טורסי1



שטזשבתהלכותתקטז

פ"אעממנהלצאתיוכלושלאבכוורתנצודיםשהדבוריםמהגמורהצידהנקראכאן
להיותשדרכןצידתןמקוםהיאשהכוורתמפניבידיומשםליעלםיוכללאשהוא
משםלימלויכולשאינושאףשלוםבכיפהוהכניסוארילצדדומה1הוהריבכוורת
:""צידתומקוםשוהומפניחייביברחשלאבידיו

כ"אחנכנסהאםאבלחייבהלתוכהחיהנכנסהפרישתוובשעתמצודההפורשן

מדבריאסוראבללאואםיצודאםידועאינופרישתושבשעתמפניפמורלתוכה

:"לעכבריםבהלצודהמצודהבשבתלהעמידאסורולפיכךלמופרים

אלאבמנעלנעלהלא.אשלנפנייליהדלתאהדוקלמאליות]לניחלשנכנסצניז
שוהומפני,חייבי"לברוחליוכלשלאבכךשמורשהצביבעניןוהואבלבדשגפפה
שניםועשאוהלעשותהאחדשיכולמלאכהשכל"פמורימלשניםנעלוצידתוט

שאפשרמהבשניםלעשותכללדרךשאיןבחולכדרכהנעשיתשלאמפנילןפמורים
יכולאחדואם"]חייביםשניםונעלובלבדולנעוליכולאחדאיןואםבאחדילעשות
שאינומפניפמיריכולושאינוהיינהיכולשמהםינעלייכולאיניואהדבלבדולנעול
:שבתמלאכותבכלהדיןוכןממשיבואיןמסייע.]]להימולמסייעאלא

הדלתשנתגפפהביןי]לביתהצבישנכנסאחרבדלתכברמגופףהפתחהיהאםח
שמורכברהואשהצבישכיוןבמנעוללנעולמותרוגפפהאחרשעברביןמאליה

שמירהשמוסיףפ"אעבמנעולוכשנועלוהואועומדניצודכברהרילברוחיוכלשלא
:צידהמשוםב1הואין,]הגנביםמןכשומרואלאאינו"שמירתויעל

למ111תנינונשארשלאדהייהי]ה1(1)1מלאהפתחעלאחד1ישנלביתשנכנסצנימ

ומותרחייב1ההרישםדרךלברוחהצבישיוכלבכדיכךכלפנוימקוםהפתח
שמוסיףפיעלאףלהמנונהשבינופנוימקוםבאותו1השלבצדולישבאחרלאדם
ואיןשמירתוונסתלקן]לווהלךהראשוןעמדואפילו"]ראשוןשלשמירתועלשמירה

מקוםדהיינולהמנונהשבינופנוישהמקוםהשנייישיבתמחמתאלאנשמרהצבי .
לו1מ1תר]לקומןצריךהשניאיןכ"אעפי"הצניןבריחתכדינון.אהראשןנת.ש

היההצבישהריישבבהיתרשישבשבשעהשכיוןהצביםולימולשתחשךעדלישב

שעמדלאחרלהסתלקאותומחייביןאיןי'הראשוןישיבתידיעלכברועומדניצוד

_יכתבה"ער'"ב,,ס .א"סל.לעראהסיח

איןה"דב,ץ'בתיםהובא,ה"הג"כיתימפתאט,ס מורם

.מ"מק.א"מ.ן' .שםא"מ.שם'תיםע

.א"מרגב"מל'כרלע,מותרש"בעאבל,שםא"מעא משנהעב

.ה"סע"ושוטור,ב,קי .'צבה"דשם."רשעג

,שםע"ושיסיר.שב.משנהעד מתגה"ד(א,לח)שםן"הרמשמעיתעה

א"ירמ'השנ" _ה"ם

,שםע"ושוטור.שםמשנהעו "יןעז
.ונעל..ה"דשם' .שםע"ושוטור.שם.טשנהעת

,-,'ואב,צבוגמראמנאמנה,שטםה"דשםי"יןעט םלקמןגםוראה

,א"משנה" ."רשראהפ
ב,קי'"יןכי2מעית.נ"וכ.חד:ה"דאצי

.שםלקמןוראה.לאה"ר .שםע"ושפיר,שםבמשנהכתיקפא

.א~צומגמרא,ו"הטא"פם"מרמב,'"מקא"מפב ,א"ימכג"משכחנ,מלקמןוראה,שםא"מ,שם,גםפג

_ב"משם"ס רפד

,ה"סא"רמ,'רהטנ"מתנה"ר(א,לח)ן" .שםן"רפה

.ה"םלבושפו משנהפו

.י"מע"ושיתיר,מואב,קי ה"ד(א,לח)שם,"ר.למהה"דשם'תיםראהפח

.מקראא"מוראה,השני"מתנ פיר,שםמשנהפט

.שםע"ושי .שםן"ר.האה"דשםן"רמבצ
,א,שא"חהלכותהקרי,ב,גגצ"צהדושיראהגא .שםן"רצב

הגשמשמעיתצג

-

.א, ."רשראהצד
.שםא"מ.ונמצאה"דב,קי



תקיזשמזשבתהלכות

כברהניצודלצבישומראלאשאינו11בישיבהעכשיוכלוםעושהשאינומפניהראשון
שםיושבשישארדעתעלהראשוןבצדלישביכוללכתחלהואפילוהראשוןידיעל

:לווילךהראשוןשיעמודלאחר

להוסיףכדיבפניוהדלתגםונעלאחדובאבביתוקשורצבילושהיהמיוכןי
שבשעהכיוןהדלתלפתוחאותומחיביםאיןהצביניתרכ"ואחשמירתועלשמירה

יודעהיהולאלשמרוביתושנעלמיוכן]כלותיעושהאינוועכשיונעלבהיתרשנעל
שתחשךעדנעולהפתחלהעמידלומותרלונודעכ"ואחלביתצבישנכנככלל

ועכשיוכלוםיודעהיהשלאכיוןנעלבהיתרשכשנעללפיהצבילימולכדיבמתכוין

מחכויןאינואפילולנעלואכזרבביתשצבייודעאםאבל,כלומןעושהאינולושנודע
:הואטימותולארישיהדפכיקביתולשמוראלאהצבילצודכלל

לומותרלונודעכ"ואחהביתבתוךשצבייודעהיהולאהפתחעלשישבמייכןיא
תחתצפורלושנכרכהמיוכן"יכלוםעושהאינושעכשיושתחשךעדשםלישב

יישבאלא"חליףלהלפתנהצריךאיןמאליהןשםניצידהוהיאכמותנןכנפי
:]שתחשך7עדומשמרה

מותרלמצודהשנכנכצביוכןויצאםשיברחכדיהצביבפניהביתלפתוחמיתר:יב
:ימלמלנו7ישלאובלבדממצודתולפרקו

שחימהולא,ותחשים7באיליםבמשכןשהיתה]מלאכותימאבותהיאשחימהיג
ביןושרץודגועוףבהמהחיהמינימכללאחדנשמההגומלכלאלאבלבד
.חייבהבהכאהביןבנחירהמןכשחימה
מיםשלכפלמןדגנמלאםלפיכך"שוחמ7תולדת1ההרישימותעדהחיאתהחונק
'ככלע7בושיבשכיוןאלאממששימותעדולאחונקהמשוםחייבשמתעדוהניחו

ולאנ'לחיות7יכולאינוששובמפני]'כ7"אחלמיםשהחזירופ"אעחייב"'כנפיריו7בין
י'האצבע7מןונמשךמשםרירובבאצבעשםכשנוגעיןאפילואלאממששיבשעד
שימותשיראפ"אעמיםשלהחביתמןדגלהוציאלנכרילזמרשלאליזהרצריךולכן
.,7ןשם
כגוןכללדןצידהמחוכרואינושם7ןןועומדניצודשהיהממקוםהדגבגומל1הוכל

כגון]ש70צידהמחוכרשהיהממקוםנמלואםאבל(71ין"תצ"כעין)וחבית"כפלי

,שםן"ר,שםן"רמבצח צ

וראה.מקראא"מ.ג"הכ'פימ"במהובא,שםן"רמב~ .שםם"רקגם רצו

,שםא"יממ"מגם.וראה.שםן" .שםא"במהובא,שםן"ר,שםן"רמבצח

,תחתה"ר'"ורשא,ק%גצט ,שםרשייק

,עשבה"דשםי"רשקא גמקב

לעיליראה.מקראא"מ.ג"הכי"פרמשים,שם' מ
.ז"סקסוףא"קורמו" .מקיאסיףא"מ,הכידי"פמ"מקג

,שםא"מקד משנהקח

,היאפיזהמבים.אעי לת'נמ'גבכ"מלקמןוראה.(א,מי)מהת"לג"סמקו

.נשמה

,היאא"שרמחיםקו ,שםרמאיםקח

.ז"מקיא"מ,ב,ף'מגמשםם"רמבעט

.שםא"מ,שםם"רמב,שםשמיאפיקי .שםא"מ.שםם"רמב,שםאביןבר'עמ'רעיא

,א"וע,כרת'תענ'יתום'"יןקים "רשעיג

.שםא"מ,שםם"רמב,שם' .שםא"מ.עבירה"ד'"ירששם'אשרבקיד

,שםא"מקטו "רשקטו

,כיוןה"דשם'תיס.השולהה"רשם' ,שםתענית'"רשקיז

,שםמ"רמבקיח .(הניצידבדגמירים"רהרמב)מקאא"כקוא"סעיט

איתשםית~מי.מושהית,שם'ותיםי"רשמשמעיתקב מא"מ.ב

.ו"מקתצו"



שטזשבתהלכותתקיח

בידותפכולאואפילוצידהמשוםחייבשבכלילמיםמידהחוירואפילובריכהאונהר
כשהואשהרי"]7צידהמשוםחייבמיםשלכפלבתורמהנהראותוששלהאלאכלל

:כללצידהמחוכראינוהכפלבתור

מקצתנמלאפילואלאהחינשמתכלשימולעדלאעליהשחייביןנשמהגמילתיד
נשמהנמילתמשוםחייבהחימאברימאחדדםהמוציאכגון]]חייבינשמה
:קייהנפשהואהרםכיכג"מקוםשבאותו
הדםשנצררעדהחימאבריבאחדהחובלאפילואלאממשדםשיצאעדייאכן

,]ח11רת7שאינההנירהשהיאלפי,]חייבןלהנץיצאשלאפ"אעהעירתחת
מעכבושהעוראלאן]למקומו7לחווריוכללאשובהעורתחתהדםשנצררשכיון
7ממקוםשבאותוהדםנמילתמשוםוחייבלחוץמלצאתעתה

שרציםבשמנהאובעופות7ןאווחיהבבהמהאון]באדם7בחובלאמוריםדבריםבמה
מאלואחדשכל7ינ'וגווהעכברהחולדשהם(]שמיניםבפרשת)"בתורה7ןהאמורים

עדחייבאינוירמשימשקציםנשארהחינלאגלמלצאההדסעלהמעכבעירלייש
שאלמלא]החו1רת7ןחבורה1ההרייצאולאהדםנצרראםאבל1707ימהןשיצא
:,המעכבוןעורלושאיןכיוןלחוץיוצאהיהממקומוהדםנעקר

במלאכהאלאהתורהמןאיכזרשאיןאומריםשישח7יי"רעבכיינתבארכברמז
הגומללפיכךבונעשיתשהמלאכההדברלגוףשצריךדהיינולגופההצריכה

אולעורונןאוממנונימלחשהנשמההחילגוףצריךכןאםאלא"חייבןאינונשמה
שהובלאוכלנאתלפסליחנוממנוהיוצאלדםדהייניממסשגימלהלהנשמהשצריך
חושןעתן)"באויביו7תנקמהשיראהממנוהיוצאבדםהואוחשןאויבושהואבאדם
צריכהשאינהמלאכה11הריי1יקנושלאבשבילנחשההורגאבל(ד7תן"תכ'כימשפס
להנצלכדיאלאהורגוואינולדמוולאהנחשלגוףלאצריךשאינוכיוןלגופה

מה1יקו7תנ

מקוםמכל.עצמו7תהניצודדברבגוףצורךלוישכןאםאלאחייבאינוהצדוכן

ע"ישותיר,מיה"דשם"'ורשב,מזהיליןבריתאקלך ר

.ח" ,מתןה"דב,קו."רשקלה

,הצדןה"ראקגשםא"רשב,מה"דא,עה'תוםקלל ,שםו"ט.שםלבוש.שםן"ר

,ג"ושב-""מעקלו תיםקלח

"
יראה,א"רע,פהמסנהדריןבחובלה"רא,ו תים

.א"נקרעה"מא"מ,דםה"דב,ה.כתיבות' .201'עז"אדהפסך,וציוניםמ"מוראה

..ירבה"דא,צד'תיםראהקלט תיםקם
.בחובלה"רא,קו' מח"פק"בש"ט"קמא

א"מ,רעה"םא"במהיבא.כב" .ו"מקט

אינישלכן)ה"הפיחם"מרמבב"מקע"יבממ,ב"מקמב .(מקלקל

,ורביה"דא,צד'תוסראהננג;ס יכפאקגמשנהקמך
טור.שלאה"רשם'התום" .ח"כע"ושו

.ב"מקא"מ,הפט."פם"רמבקנא .דםה"דב,הכתיבות/בתוםת"רקנב

.ח"מלבוש.שםת"ר.ב"הפיז'מרהטלמימה''רקנג םלקמןיראה

משיםגםבזהשת2מנידשכח" .נ"ועמפוק

.שםלבוש.שםת"ר,כנ,ב'דבריםקנך בריתאקנה

.ח"מע"ושיתיר,בקג "רשק3ו

.והחובלהל"דא"עשם' .נצרר.ה"ד'"ורשב"עשטבריתאק3ז

ש"ימה"ד'"בבהיבא,שמינהה"ר(ב,לח)ן"רק37ת רב

עידוראה,ה"מקמץ,ה"םלבוש.יהחובלמ' ד-ג"מלשכח"םלקמן.ג"מרפ"םלעילהובלבדצי

,מליהשה"ם,ג"ימנ ו

~

צ"צ.הירישיראה.ט-ה"הח"כם"הרמבמשמעית3ט .ג,ט

.ט"השםם"רמם.החינקה"דא,גן'"רשקל גמקלש

.שםם"רמב,ב"עשם' ,ג"מךא"מ.ל-כס,יאייקראקלת

.והתנשמת,והחימט,יהלטאה,יהבה,והאנקה,והצבעלג



תקיטשטזשבתהלכות

וכןעורןאוגופןלצורךהיאצידתןשכתםחייבבכתםודגיםעופותחיהמיניהצד
לצורךהואצידתןשכתםחייבבכתםמהןאחדהצדבתורההאמוריםשרציםשמנה
שקציםמשאראחדהצדאבללהניקדרכןאיןשהרימהניקןלהנצלבשבלולא"עירן7ת

צדןאםאבלבהכיוצא.לרפואה7שכגון,לצורך7תצדןכןאםאלאחיבאינוורמשים
ולאלה1יק7תןשדרכןמהניקןלהנצלבשבילאלאאינהצידתןשמתם"פמור7תבכתם

ראויאינושהריגופןצורךבשבילולא)עורילהםאיןשהריעורןצורךבשבל
1ההריב"וא])בפירושילכךמחכויןכןאםאלאלרפואהעומדאינווכתמו")לאכילה7

המלאכהשגוףעצמוהניצודבדברצורךלושאיןכיוןנ)לגופה7צריכהשאינהמלאכה
:בונעשית

")נחשים7כגוןז)לה1יק7שדרכןרמשיםמיניכללצודמותרלכתחלהואפילוץ
רציןאיןואפילו"בנשיכתן7ממיתיןשאינןבמקומותאפילובהםוכיוצא,)ועקרבים7

אחראדםאחראון)אחריו7ירוצושמאהעתידעלשחוששאלא")כללןאחריועתה
ידעושלאלאחריםי1יקושמאאווינשכוהומהםעצמוישמורלאשמאאווינשכוהו
שאינהמלאכה1ההרימהי1קןלהנצלבשבילאלאצדןשאינושכיוןמהםלהשמר
מדבריאכזראבלפתורלגופהצריכהשאינהמלאכהשכלואףלגופה7ןצריכה

.]הגוף7ןהיזקחששמפנילגמריחכמיםהתירוכאן"כופרים7ן
שבתמחלליןאין.עליהב"חלגופהצריכהשאינהשמלאכהנ"להאומרים7ואף

מקוםמכלי"נפשות7ככנתבשבילאלאהגוףהיזקבשבילתורהשלגמורהבמלאכה
עליהןשכופה"לה1יק7ןיוכלושלאבהםמתעכקאלאכדרכוצדןשאינוכיוןכאן

אפילוכןלעשותהתירולפיכךי1יקו7ןןשלאכדיקושרןאועליהןמקיףאו,כלמן

:"בלבדהשמ1יקיןאלאכללממיתיןשאינןברמשים

שאינןבמקומותאףועקרביםנחשיםכגוןממשלהזיקשדרכןברמשים1היכליח

כלאבלבהןכיוצאכלוכןבנשיכתןהגוףמ1יקיןהןפניםכלעלבנשיכתןממיתין
נהיוכיוצאיפרעושיןייתישיןי1נונצרעהכגוןבלבדשמצערואלאהתףמזיקשאינו
פרעושלתפושאכורולכןן"לצודן7אכור

.הצרןה"דשם'תוסקמה

.ח"מע"ושיתיר,שםמשנהקמי ,ב,קוגמראקמו

.שםע"ושימיר,שם'תיםקמח הצדה"ד(ב,לח)ן"רקמט

" ,שם'תיםקג .ח"מלגושראהקנא

.הצדה"ד'"ויןב,ק'הגממשנדליתגינב תיםקנג
.מקנזא"מ.שלאה"דא"עשם' ,'"פסוףם"רמבקנד

,ה"מב"פות'עדממשנהא,וקוא,גשמואלקנה מיר,שםם"רמב
.ז"כע"ושי .שםע"שי.שםרמיתם,א,קכאמשנהקנו

,ה"הכ'"פם"רמבקם םנמ"רמבקנח

מיןץ'פטית'הנץ2נ" ,נחשהצדה"רב,קז'"רשראהקנט

~'תום.שם'"וין'הםלה'דמתנלאיכאשם'גמקרי .מקצבא"מ,הצרה"דא

כמוךמבפניםהואאפלובגדיו7לשעל

,ג"יםא"מרעה'סילעיליראה,א,לגמראראהקפא םלקמן

,מ"' ,ז"םלבוש.ברה"רשם'תיםוראה,שםא"מקטב

שלד"םילקמןח"מכשה'סיל'לעגםוראה ה)ט"מכ

-

.(צניםשלהגוףק ג

~

הא"פם"רמם,ג"ושב,קחהידה''רג'ס

-

גםוראה. מלעיל

,ג"מרעח" שלר"מלקמןנםגאה:.:.וםשכה"פכדלקמןקפד

אלאלעילםהיתרלאתירהשלמיר'שא:מ"מכ פבמקים

.בלבדנפש.קוח' ,שםא"מ,היפזי"פמ"מקסדה

.'"פף:םם"רמב,א,קכאמשנהעמיו _שםם"ב'רנקסיו

,נ"םשכח"םלקמןגםוראה.שםא"מסוסית ד"םלשלגםוראה.שםמ"ומד"תכי"פמ"רמבקמוט

_נ"ש תים.פרעושהצדה"דב,קזי"רשכעג
,-הצה"רשם'



שטזשבתהלכותתקכ

עוקצוהואאםאבל"לתופמו7לאמורעדיןעוקצוואינובשרועלהואואפילולבשר
כמחכויןאינועקיצתובשעתשכשגומלו]ולהשליכו7לעקיצתובשעתלימלומותרכבר

בלבד7ליצערבמקוםאפילובנהגורוולאיעקצנו7לנשלאבוכמתעמקאלאלצידה
מלמולאיסורעלצערבמקוםגורולאוגם,ניצודהבמינושאיןדברשהוא"כיון7ל

ליטלהמותרבהוכיוצאצרעהעוקצתואםוכן"מוקצה7לשהואפ"אעהפרעוש7ט

.להפריחהאפשראיאםולהשליכהבידו
ואפילושםלצערושיוכלכיוןמבפניםבגדיומעלאפילוהפרעושלצורמתירין7לןויש
הפרעוששיבאואפשרלבשרממוךהואשהחלוקכיוןלצודומותרמבחוץחלוקומעל
לחוששאיןעניןבאותוהאדםעלהואהפרעושאםאבל]ויעקצנו7לבשרמשם

מעליולהפילומותראבל"]ש70לתפסואמורמבחוץהעליוןבגדעלשהואשיעקצנו

.ניעורי"ע
אפילוכןלעשותישבידגמילהבלימעליו.להפילבקלותלואפשראםהלכהולענין
הפרעושלהפיל.לוקשהשוקיםגנתילנגשהיאאמאגלמנפניםהלוקועלהואאס
:]]הפמיד7לאמופריםבדבריהמקיליןעלהמומךתחלהבידימלנולאאם

בשרועלהואאפילונ]הכל7לדבריאמורלהרגואבלהפרעושצידתלעניןה,יכלימ
ולכןניצודבמינושאיןלפיצידתואלאהתירולאבעלמאצערשמשוםז]ועוקצו7

צריךשאינואלא"]גמורה7מלאכההיאהריגתואבלכללמלאכהחשובה11צידהאין
ולא"]מופרים7מדבריאמורהמקוםמכלי]עליה7שפמוראומריםויש,]לגופו7

לגופהצריךאםדהייההתורהטמןועיקרההואילן]נעלמא7צערמשלסהתירזה
אלאיהרגנושמאגזרהאמוראליויחזורשלאכחולהתישבאצבעותיולמוללוואפילו
ויבידוימלנו

~
:"רקנו7ן

ונהוין]ורבים7ןפריםשהםחייםבעלימיניעלאלאנשמהגמילתמשוםחייביןאין:ט
כגוןבהןוכיוצאשהבאישוהפירותומןהגלליםמןהנהיןרמשיםאבלנ'7ונקבהמזכר
היתהלאשנמשכןמפני7'ר7,פטהשרגןהקטניתשנתזךכתולעים,נשרשלתולעים
.ונקבהמוכרוזהויןורביםפריםשהם,ון7ן~וחלותחשים"באילים7ןאלאנשמהנמילת

מיטמעושכן)הסירברעתריקאש"ומה"די"בקעא התוםלשוןדיוק

ומאח"מק-ט.(דבריובתחלת' ,מ"סע"השובדעתח"מקי

'פימימי1יתהגהות,א"םד"פיש"רא.שם'תוסקעב בתאות

.שםא"רמ.שםע"ושיתיריראה,' 'גמה"ד(ב,לח)שםן"ר,הצדה"דשםא"רשבקעג

.ד"םלעיליראה,שםש"רא,הצר טהגהות,שםהוטקיד

.שםמוניות' .ב"מקיזוטאה'אל.יאסורש"ומה"דשםח"בקשה

.מ"'ילקמןגםיראה גמקעו

,ב,ף' א"מוראה.ט"סהלבושהגהת,שםש"ראראהלעז

.שם כדעקשח

,ה"םשה"םל' שםא"הרשבובדעתשם'"רשברעתשםי"בקעט

.ח"סךף,ס.א"מ/התוםנשםשםמ"ומן"והח ,בדעתםח"מקז"מקפ

,בדעתםשםמץקפא :שם1"מספב

.מ"מע"חטיתיר,ב,ף'גמקפג ד."בעפר

הגהת.הטורלשוןממשמעותיאמורה" ,מ"מהלבוש

.ח"'םלעילגםוראה,יאמורש"ימה"דח"בקפה ,ז"ממכדלעילקפו

.-הצמידיהא,ג'תים,ג"וששםשגרעין'רקפו .מיץלעיל,א,לגמראראהקפח

.שםט"הלנהגהת,שםי"הבט1צמיגזת17פט םלעילראהקצ

"םגםוראה.ג"ושב"מקא"קוערה" ,מסק"משכה'שי.לרי.תהלה.וראה.ה"םא.ש

.ט"מא"רמ.(א,פ)'"חב"1ריחם.רבעיקצא גמקצב
א"פם"רמב.יתא.בברדחכמםבא'אלב,ף' ,ב"ח

,שםם"רמבקצג 130'עומרעאמינהיראה,כ"מקא"מ,שםם"רמבקצר

,ואילך גמקצה

,שם' ג"מיל'לעוראה.לת'נטמשיםה"דב,עהרשייקצו

,שחשהן.לענ



תקכאשמזשבתהלכות

ואינו"העפרימןשהוויתופ"אעןן"נשמהגמילתמשוםבוישהפרעושמקוםיסכל
יונקבהמוכררבה.פרהכאלובוישחיותהעפרמןהמתהווהשכללפיין"ורבהפרה

ינ'וגוהארץתוצאאלהיםויאמר"שי"כמהעפרמןהיתהחייםבעליבריתתחלתכי
ומותרכינההנקראתהיאהרוחשתלבנהאבלהקופצתשחורההיא11פרעושואיזהו
ינהזיעהמןשהיאמפניבשבתלהורגה

אבליימקרהדרךבגדיועלשמצאהאובשרועלכינהבמוצאאמוריםדבריםבמה
,להורגןיאסוראבל("למימיאפילו)פורקןבאצבעותיומוללןמכניםבגדיוהמפלה
."כ"גויהרגםפרעושיםכ"גימצאשמאחוששייבגדיושמפלהשכיוןבידיו
מפני~בידיוהכניםלהרוגמותרראשובמפלהאבלבגדיובמפלהאמוריםדבריםבמה
:בראשיימצוייןפרעושיםשאין

מןשיערמנתקשהואמשוםבהםוכיוצאשועליםמעורותהכניםאדםיקחלאכא
ימותולארישיהפסיקלכךמחכויןשאינופ"ואע"'גו11ימשוםב1הויש'העורי היאק

:

שומהוכלבי'יהשרפיםנחשיםכגוןיינודאיוממיתיןנושכיןשהןורמשחיהכלכב
בשבתלהורגםמותרי"בודאייממיתיןהןשכשנושכיןמהמ1יקיןבהםכיוצאוכל

שוםימיתושמאכיי'בהריגתןינפשפיקוחשישמפניי"כלליאחריורציןאינןאפילו
"'יתורהשלגמורהבמלאכהאפילוהשבתאתדוחהנפשותכפקוכלמישראלאדם
ינהתורהמןעליהחייביםלגופהצריכהשאינהמלאכהשאפילון'ילהאומריםאף

הגוףאתשמדקיןאלאבנשיכתןיעממיתיןאיןשבודאיאותןאפילו"מ1יקיןינושאר
שמ1יקיןאלאבנשיכתןלעילםממיתיןיננשאיןבמקומותועקרביםנחשיםכגוןבלבד
להורגםמותראחריורציםהםשאםאומרימינזישבהםכיוצאכלוכןבלבד

לפיכופריםמדבריאלאאמורהאינהלגופהצריכהשאינהמלאכהשכללהאומרים
להרגושאמורבשרוהעוקץלפרעושרומהואינו,ג1רוינלאהגוףהינקשבמקום

,בלבדינמצערואלאהגוףמ1יקאינושהפרעוש

א"ומ(ב"וע,ה)שםיצןם"רמביראה,מ"מלבושקצו ,(יב.ה)שם

.שםא"מ.שםלביש.שםן"ר,שםם"רמבהצח .שםא"מ.שםלבוש.(ב"ירעא"מוע)שםן"רקצט

,(ב"רע)שםן"רר ,כד,את.בראשרא

,שםלבישרב תוס.שםם"הרמבבדעתא,יבן"רמברג
ה"דשם' מא"פש"וראים

בשם(א"נמועשםן"ירכס" ,מ"מע"ושומור,ת"ר

מקשהאזרוש.לפמוררד עיין.(שם'בגממרבאמשמעשכן)א"מקכא-תרה

בישיבתדמיוני'"פרש'שלפ)כס"םא"פש-ברא ברוראה,ג-וצן(להרוגאףמיתר

.ו"מקקבב"מהשלחן' .שםע"ישומור.שםבברחתאק"כחשםהונארברו

_שםא"מ.שיר.שםראשרז .שםע"ש)מזר,שםש"ראלח

.מיל.שםש"רארם

.א"מקכא"מ,רמה"םם'ד'חםמפררי מכדלקמןחיא
.א"משמ"

.שםא"מריב מגמהידא"פם"רמבריג
.'"םע"שי.ב,קכא' :ימירשםורמצםשם%גיראה,מץז"פמב"רעריר

.שראל'שבארץנחש בפם"רמבהטו

-שתהמשנעת" .שםע"שי,ם"הרמבבדעתשםמ"מרכז

ב"מקכא"מ,ן'נהרג'הה"ד'"ב.שםמ"מריו ,(בהראיתן)

.ג"ושב"משכה"מכדלקמןריח רריס

.ז"הא"פם"רמב,ג"וששםהודה'' .שםא"מ.שםמ"מרב

.'"םע"ושומור,שםם"רמברפא המרדכמשמעיתרכב

,במיפושם'"בבהובא.חברנה' ,י"מלגושגםיראה.שםע"השימשמעותה"יכ

,שםע"שורכג ,שםע"שו,שםמרדכירגל

.מדדכיראה.להרעאסיר)ש"מ)ה"ד."בראהרכה ,,"מיל.לעגםיראה,שם
.שם'"ברכו



שמזשבתהלכותתקכב

שהיאהניכרתהריגהלהרגםאכזרהעתידעלשחוששאלאאחריועתהרציןאינןואם
כדיבמתכויןואפילוח]בהליכתוין]תומוילפילדרכםמותראבלבמתכויןנעשית
שכיוןייןלהרוגכללמכויןואינותומולפילוהולךכאילועצמושמראהאלאלהרוג

כללעליהגזרולאכופריםמדבריאלאאכזרהאינהלגופהצריכהשאינהשמלאכה
לשנותהצריכושבזהאלאבעלמאחששאלאשםאיןאפילוהגוףהיזקבמקום

יןלהרגםמכויןאינוכאלועצמולהראותדהיינולשנותדאפשרמהבכלבהריגתן
איןולפעמיםמשיתיןהןשלפעמיםנפשותכפקבנשיכתןשישורמשחיהמיניואפילו
יקין~משאינןרמשיםמיניאבל"יןאחריורציןשאינןכלבהריגתןלשנותצריךממיתין
פסיקשהואאלאלהרגםמחכויןאינואפילולדרכםאכורבהםוכיוצאנמליםכגון

.]"מצוייםשהםבמקומותבהילוכולדקדקוצריךרישיה
להרוגהתירולאעליהחייביםלגופהצריכהשאינהמלאכהשאפילוולהאומרים

שישורמשחיהבמיניאלאאחריורציןכשאיןתומולפיולדרוכאחריוכשרצין
אפילואכורבנשיכתולעולםממיתשאינודבראבלנפשותיינכפקבנשיכתם

בשבילתורהשלגמורהבמלאכהשבתמחלליםשאין]אחריותרץואפילולדרכוייי
."הגוףיהיזק

"עצמותעללהחמירלוישנפשבעלכלמקוםומכליייהראשונהככבראוהעיקר
לואפשראםידרכנואלאחריורץאיןאםדהיינושאפשרבמקוםתורהשלבאיכור
:ממנושישמרולאחריםולהזהירממנולהשמר

שהרינידםלמחותצריך(ן"שפישקירין)השממיתנישנתשהורגייהאנשיםאיתןמזג
הואמצוישאינודברמקוםמכלהמאכללתוךשתפוללחוששישואףמנקתאינה

בההיהאםוגםבמאכלייןמכוכנתהיאמאלףאחתוגםהמאכליםלבכותאפשרוגם
:מוית,תלפילדרוכאלאהתירולאככנהחשש

או]בביתורצבייםשמגדלמיכגון"ארמיתשלברשותוהגריליםיעיף"י"כד
1ע1מדיןמצודיו'שהר7"פט1רינשנתהצדן1"1י1ממיותרנגוליםא111יםאונחסרו

באשכשאדםהןצידהשמחוכרין"חייבי,עליהםויונישובךינניהצדאבל]הוית

בביתהגדיליםעופותכןשאיןמה"מקיניהןיתולברוחלהשמםעשויןהןמקיניהןלימלן

.שםע"ישטור,שם'גברכו דה"דשם."רשרנת

.שםומבים.למא' א"יהרשבן'ברצה"רשםהרמכןבשםשםמ"מרנט

,שםע"שו.האה"רשם .נחשה"ר(ב,מה)שםן"ר.שםא"רשב,שםן"רמברל

,נחשה"ד."בהובא .שםא"והרשבן"הרמבמשמעותרלף

.מקרחזימאאליה.נחשערהאריךוהיתרמיר.ארלה המידייהי"ברלג

יראה.שםההמביםברעתן'נהרג' ,ב'ק"מלרירתהלה

.ם"הרמבברעתג"מקכא"וסשם."ברלד ,שםי"ברלה

,מיץל.לעגםראהרלו מלקמןגםראהללז

גביראתהטף%'מכמיףשלד" בכמהמשמעיכן,ב"מקא"קוערה'סילעיל

.במחמאעדעהא.שהבר"בשועמקימית .(במימגר)שםלקמןגםראהרלח

,ג"מקכא"מרלט ,כ"מככמלעילרט

.הכיר."פם"רמב,אקקמשנהרטא ררכרמץ

שעלהגביריםהשלמיבשםבאותמשה' א"במהובא,ן"ראבבשם(ד,פא)'מרדכשנהית

,י"מקכ ,מ"המלגירסתשםם"רמב,א,כדבעהברייתארטג

שהןעופיתשארוכן.א"מופכם"רמבגםיראה .םלקמן)בבית
,('"םתרז' ם'תרנגיללעניןא"מישםיראה.שםלקמןגםראהרמד

.ם'חךט דשםי"רשרטה

,היהת" ,ה'ובעלבשיבךימקנניםם.שבאהפקריונירהיימרמו .(מעזשם,לקץ)צפרים,יכ

.שםבריתארמז גמרטח

גםוראה.נן'קאמרלכליכןה"ד."ירששם' ,שםלקמן



תקכגשיז-שטזשבתהלכות

ולברוחלהשמםעשוייןאינןשאןמפנישםלתופסןנוחבערבלכלובןבאיןשכשהן
יבואושלערבכיוןצידהיתןמחומריםנקראיםאינןלכלובןחרץכשהןאףולפיכך
עדאחריהןלרדוףדהיינולצודןיןאמורמופרים'מדברמקוםומכלמאליהןלכלובן
משוםצידהאיסורבלאאמורבידלמלמלןאבלשםלתופמןשנוחלמקוםשיכנסו
."ימוקצה
היואדםבניביןגדלולאשאםכךכלגדולביתאובחצרכשהןאמוריםדבריםבמה

כגוןצידהמחומריםנקראיםוהיושםלתפסםתחבולותלבקשדהיינו]~ימצודהצריכים
אחריהםשםורודף)אחתרבמרוצהשםלתפסויכולשאינוכךכלגדולביתשהוא
שאינובביתהםאםאבלבפניהםהדלתונועלכךכלגדולשאינולחדרשיכנמועד

ברשותהןואפילוכךכלגדולבביתהןאפילואוי~הןיועומדיןניצודיןכךכלגדול
:"ומותריכללצידהכאןאיןכךכלגדולאחרלביתשיכנמועדאותםודוחההרבים
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