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להמלילואפשרהיהלאאפילוואמורינ]כמתקןחשובכןפיעלשאףאומריםויש

מ"יומערבלהמביללואפשרהיהכשלאלהמבילומותרמ"ביואבל)"שבתימערב
מןהיאכליםשמבילתי]האומריםלדברילזמרצריךואין(ים"תק'בסישיתבארכמו

.תיקשזהו"יכ"ק"מד"ביש"כמהתורה
.מקידזוטאאליהיראה,ה"סוסייעסירסיד -ו"מטמיה

-

_ גםראה1,ס

א"קושא'.םל'לע.ו"םתקטז"ם"םלקמן .ז"רמק

ע"ושימור,יאםה"דשם."וברשא,לשתברייתאמיי פ"אע:ישםכ"משםלקמןגםיראה.ה"ם

הכנמתמציתכאןשאיןהעירמאיתההןשהאירחים כואוררים

'_ .ח"מתקי'סיא-רת.המביאה"דא,כסביצה'תוססח

שםלקמןגםוראה.שםא"רמ,שנס'סיזריעאורסט _ו".ם

זוטאאליה.מקטיו'תק'ומימקיזא-מ,שם'תיםע מלקמןגםוראה,ה"מק

.שם'תק"מ.ג"משלג" -מצוה-לפיקומן.י"מע"ושימיר,א,קיחברייתאעא

,ה"סתמד"םלקמןראה .ו"מקזוטאאליהעב

חק"מלקמןיראה.שםע"ישומור,שםבריתאעג כללהדיח)מ"יוגבי,כ"מ

שעישה...ילשפישיןם' ם.שמדיהסבידיםמעשה

'.םלקמןיראה.ו"מטתקט" .ג"מתקג"מ.ח"מתמר

.ז"הג"פכבהשמתר"ראב.שיבה"דשם."רשעד יכרלע

ב"וש'"סשב"סל' ,שםע"ישוטור.שםיתא'ברעה

.שםע"ושיסיריראה.שםם"רמב,שםבריתאע1 זוטאבאליהמיבא,ז"מבשבתהלם'מנהגל-תהריעז

מפניחכמיםואמרוהוהכללדברין]חשוב

מקאא-ת.ו"מק םבריקההובא.פרגסוףתוספתאעת
.ח"מקא"מ,גה" השלחןבדילראה.י"מ,מק.שב"םל.לעגםוראה

.מקילקמי'סי םב"פמצהש"ראעט

,')שםף-הריבדעתנ" ,ה"הר"פס"ע'הלמ-ברטבמשמעוכן,(א"מיע

."םע"שי ,מז"מח"רלבת"שיבשםי"מקא"מפ

בדעתה"מקץ'ט.ם"הרמבבדעתשםמ"מראהפא ,מקראא-תגםיראה.מ"המ

בגממןיראה.ה"הז".פאמיריתמאכלית'הלם"רמבפב באנציקליפד

'עה'-כקם.מלטבילתערךת'תלמודה' .23ציוןתקח

.שםא"מ,ה"השבת'מהלג"יבפכשםמ-מציץפג ,מור.שםש"רא.ר"מגשערהקדשעבודתא"רשבפד

.אימריןהםבשםע"שו ,שםש-הראמשמעיתפה

,כןן.מורן.אאבל:שםימנים,י"נטפו ערשהפז

מה"דשם'תים.זוזאה"דב,עה"

ק"ממ,ם.

קליפדיה.באנצגממנום'ראשיניעוד,קצםמציה תלמיד
.21צעןשםת' '.מפס

לראה,יני-ליהגלןלאר"בכהה~

שו

שםב" .ץ'נקטץ'וטנייר חטמשמעותפט

ש"ימה"די-ה1זנתלפיה"מקז-



תקעאשכגשבתהלכות

."בן"ש'בכישנתבארכמומלאכהאבשהואממשכליןלמתקןשדומה
צריךאיןואןממנווישאלנוויחוורבמתנה'לנכר'הכלויתן]יכולםאתיצאשמיםוירא

"ון"ש'בכיש"כמהשבחיילצורךכשהיאבשבתמתנהליחןשמותרכללהמבילה
.יישםבהדשנתבארכמו,ברכהןבלאלהסבילוצריךהשבתאחרמקוםומכל
מבילהיןלוועלתההמקוהמןמיםמלאנו'"מימןבולמלאותשראוי'כלהואואם
לשאובאומרשהרואהלהמבילושמחכויןניכרהדברשאיןמפניכמתקןנראהואינו
מבילהעליברךולאעדיין7המבילושלאורעים'הכלאין'שהרצריךהיההללומים

."מנילה7לשםשמתכפןניכרהא'שלא'כדי~
היאכליםשמבילתהאומרים'כדברשהעיקר]מבילי'לאאלובתקנותאפשר'אואם
.שםבידש"כמהתורהמן

בובהםלהשתמששלאאותון'קונכאיןבשבתיכליםוהמבילעבראםמקוםומכל
עדממנהליהנותלושאכורזזדבריהםשלאפילובשבתמלאכההעושהכדיןביום

:,לכתחלה7אפילורין'מתשישכיון"ח7"'שבכישנתבארכמולערב

כלמןכמתקןחשובואינו"היום7לצורךלהדיחכןמותרייןנכריבוששתהכוכמ

אינוממנווכשמכירואזכרושהייןאלאהואהיתר'הכלגוף'שהר'הכל7'לדבר
'פירורבוישאםאףה~כוכלמלמלומותר"'7'רעשלגרףממנוכמכיראלאמתקנו

במליםהןמקוםמכללכלוםראוייםואינןבהנאהאכוריןשהןביין'הנכרבוששרהפת

:]כללימלמולואוכריםואין'לגמרהכוכלגבי

בשבתאילבמלואכזרמ7ינ"צ"כבכדשנתבארד"עבהיתרלממלושמותראיכזרי
שבתשימערבנתערבאפילוששיםלשערמותראבל,מנהיןגדולתיקוןלךשאין

מתוקןהיהה~דבר'שהר"'כמתקן7חשובואינולהיתרייהוראהכללהורותוכן
:לווהורההמורהשבאעדלהשואלידועהיהשלאאלאמאליו

לצורך"]לצחצחם7'כד]במלמוליהמותרדברבכלהכלים7יןלשפשףמותריא

ב"נירוחםמינוהביאו,י"מבז'כלל~.הראת"שיקו .ח"בע"שו.(א,עז)

.1.פכרלעלקח רב.שםש"הראטמעית.מקט
,שםרוחם'ני' קי

.שםע"שי .מקידא"מ,שםרוחם'נו'רבקיא

יראה.היהה"רא,מזהחימיממשמעיתשםא-תקיב תיםגם

,כטנאבתימיב,כאמצה' םקיג

שםע"שויראה,דנו,להגעלאר"בשועוה" ,ג"מקא"ובקוג"מתקז"מלקמןוראה.ו"ם

,זרועאירח"הרררשיתבשםנד"םהזשן.תרומתגליד

,שםא"מ.שםהדשןתרומת,א,קתן'גבראהגטו ,שםא"מ.שםהדסן.תרומתעטו

.ב"רעבגבזה.ראהקיז םלקמןגםוראה.א,מיצה]עיח

.מ".וםץ.םתצה" ,ט"סע"השומור.א"ענת]ש.רייתא]קיט

.(א,פד)ג".חב".נירוחםרביטבשםי"בק3 "רשק37א

.מור.ן'חפה"רשם'

.רבאה"רשם."ירשא,יחביצהרךאצ ,הסלףצא

."םע-שוצב .תרץרמזבעהטרדתיצג

.ז"ממקב"מד"ע.שםע"שי .ב"מקיא-תצד

_ישבו"םמצה .ו"מקשץצד

.ח"מקיו"טצו הלמ"מצח

מזימוניותהגהות,א"הרשבבשםשםט"יו' .ז"עא"רמ.ה"הכתבה"ר'"בהיבא,האותפכה

,שםיצה]רייק]צט בדלה"רשםי-רשק

'. .ג"נקיא-תקא

"וטמקראסאוא-בםמ-וב,גאותתשהזרמיקב .מקפדתקם

לאד'שנמזג,רצ"צדושי.חיראה,מקראסיףא"מקג נדראה),נהםישתמש

.מ"מקקמו"סהשלהן' ,ז"משלס"מלקמן.ראהקד

.אבלףקה ,שםא"מקו



שכד-שכגשבתהלכותתקעב

הו]]"היום

"
שהואמפניז]"ונתקשושנתייבשוייןשמרישהואנ]"בגרתקוןככףמכלי

~]"מלאכותמאבותהואוהממחק,]"נגדו,]"רךהואשהככףוממחקוהככףאתמגרר

ימותולארישיהפכיקמקוםמכלבלבדלצחצחואלאלגררומחכויןשאינוואף
מבעודלמלמלשהוכנווחולמןבנתרככףכליאפילולשפשףמותראבלהואצת

שאינוכיוןמקוםמכללפעמיםאותווממחקיןהככףאתגורריםהםשגםפ"אען"יום
:"מותרסהוארישיהפכיקולאובלבדלצחצחןאלאמתכוין

ממעםואכזר]ן"קה~בחכשחופףנמחהשהמלחלפיבמלחכליםחופפיןאין:יב
שמותרכמוז"מלחעםמעורביםבמיםלהדיחןמותראבלינ"כ"ש'בכישנתבאר

:]ן"שםשנתבארממעםמהםידיולימול

:מעיפיםב"יובובשבתלבהמהמאבלהבנתדינישכד
שירדכדיגבוהבמקוםיניחנוולאלארץהמוץשיפולבכברההתבןאתכיבריןאיןא

שהרי"המוץ
~

שהמוץפ"ואעהאבוכנלתוךונותנובכברהגומלואבל]כבוררה
הוארישיהפכיקולאלכךמכויןשאינוכיוןהכברהנקבידרךמאליולפעמיםנופל

:מותרי

מפני,דעתובאומדמשעראלא]בהמתולפנילתתשעוריםאדםשדודיאב
שנתבארכמווממכרמקחבמקוםשלאאףדחולעובדיןמשוםאכזרהשהמדידה

:וי"ש"בם

בשבתגבלוואםגיבולבנישאינןמדבריםהואשהמורכן"א"שכבכיינתבארכברג
לבהמהמורכןלגבולכופריםמדבריאכזראבלהתורהמןפמורשהואןאומריםיש

שנתבארכמומעמימעםלגבלוכגון]שינוייי"עאלא"'בחולכדרכו'לתרנגוליםאו
לתוכוהמיםשנתןאחר,בידויימרכשלאאלאאחתבבתהרבהאפילואוי'שם

עד"'פעמיםכמהאפילווערבישתימקלאותרוודבומעביראלאבחולהכדרכו

,י"מכדלעלקנב .שםוסייעמיד,שםבריתאקנג

מיר,חיץה"דשם'"רשלשיןיראה.שםע"שוקנד ,מ"מולבוש

.שםע"שי,שם'"רשקנה ,ט"ממיףלבושקנו

.ו"מט.שב'מייכרלעיל,א,עגממשנהי-רשקנז דשםרשייקנח

,ב'וחי.מקטיוא"מ.שםלבוש,לאה" .נ"ישא"סשלז"םכדלקמן

,שםא"מ,ומותר.ה"די"ב.שם'גמקנט קל

.ט"מקזיטאאליה.שם'"בהובא,שםריחם.רמני ,שםא"מ,שםולגושטור.שם'"יןקלא

'.םהתרימהמפר.שכחרמזבתןזסייםג-סחקלב "םע"שו,רלה

', ,טזמעיףקלג

,"הםמיףי-הבריש'וכפ,מיקרצה.בתוספתאקלך
,ז"מקמא"מוראה,י"מקזיטאה'אלגם.וראה.ש"ע ,מ.מעיףקלה

שנדסיימן "ורשא,קתתשנהא

.א"מע"ושיסיר.מוץה"ד'

,שםן"הר.ובחירוררי.במאה"~,שםי"רשמשנדלותב ושוטור,שםמשנהג

,שםע" טור.לתוך.ניתןאבלידיהנימלאבלה"דשםי-רשד

.א"מישיט"םלעיליראה,שם,ע"ישו ביצהחסזארןה

.ב"מע"ישוטור,אששי היבא,הכיבפידמ"ו''ועמ-רמש.(א,טז)ף-רי1

,שםע"שו,בתיר םז

,ג"ושח"' .טזמעיףח

.ר"הלא"פכ.(שםמ"יבמ)הטץח"כרמשיםט

.ג"מע"ושימיר,ב,קנהמשנהי ,ג"מלבהויא

,שםלביש,אקנת'גמיב א-מ.שםהריףלדעתבמגשםכמלחמיתן-צתןיג

,א"מק גבז"ממיד
,'קל' ,שםע"שו.שםמ-רמה.שםף-דיטנ

.שםרתכיםוראהטז ,שםע"ישוטור.שםם"רמב,שםריף,א,קנואפיייז

הרפףבדעת,ימעמרנו'רבש"ומה"דח"יבי"ביה .ח"והרמ


