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עלשגורלהטרהנכללהסנכריסהימתי"עלישראלהנאיםהמשקילאלושגסלפי
.מאליהןןהנביןכמוממילאלהישראלבאיםאלושגםמפנין]מאליהןשובומשקין
מוקצהמשוםבהםשאיןבעניןהואאפילו"לעצמוןמהמחוברפירותשליקמנכריוכן
שנגמרפירותוהן]אלוןפירותאלקומלמחרשבתמערבאומרהנכריאתששמעכגון

אמוריםכ"אעפנ'ח"שי'בסישנתבארכמובמחובראפילולהןמועלתשהכנהבישולן
כמוי'מאליהןהנושריםפירותעלשגורוהגורהבכללשהםלפילערבעדלישראל
.,מאליהמןהנושריםכמוממילאלהישראלנאיםאלושרותשגס"שכינן'נמישנתבאר

מאכלשאינופ"אענכריי"עאומאליושנתלשמחוברכלאפילואלאבלבדפירותולא
שאיןבעניןהואאפילומהמחוברהעשביםשליקטנכריכגון11גורהבכללהואאדם
והריאלובעשביםשםלרעותשיכוליםבהמותלישראלשישכגוןמוקצהמשוםבהם

א"רנ.(א,עה)ח"תנ"נירוחםנרדינוהיבא,ה-רםעל .ד"ם

.שםרוחם'נו'רבעז סלףעת

'י "מלקמןגםוראה.קיג"םד"בעתבאר'שד"ועעט

,א"מתקטו )שבתן"רפ

א,קבבא"רשבגםיראה.עשהה"ד(ב,מי .גמראה"ר

ערה"רא,סון'חילא"ברשבהובאיונהרבינוהרןבסי .כ'סיא"פן.הולש-רא,כאן

.ב"משיח"םע"ו~ .ה"סשםלעיל,ד"מקשםא"מראה

.ג"מיפבעהש"הראבדעתנה'והמחש"ומה"דה"בפב ראהפג

.לד40ה"חם"מהרשת"שי .יף'מעפד
ן"ברהיבא,עשה"מתגה"דא,קכבן"רמבראהפה )שם

.עשהה"ד(ב,מי 'תיםגםוראה)משתמשה"דא,קכב'תיםראהפד

ב"מהריוראה.ד"מקו"ט.(מחתכיןה"דא,ןן'חיל למי
שבתוראה,המלאכיתשארן'לענ_(והנהה"ר)רנט' ,קלדזךא"חכהלכה

י"פמ"במהובאי.גמראה"דשםא"רשב,שםרמותןפו
.(בשבתשחלב'.נמלענין)שה'"מוםשוך,נ"המי ,מליבשה"םלללה"וכ מעפח

.גף'

,שםושהא,שם,"ומבפט מלעילגםיראהצ

טה'במחלי'דאפ:ב"מקא"קושה" ש"כמממלאראתיבמיריאלאנן.ש.חילאשה.יתל

שלאמשיםדאמיראלא...ל"קוהכימפיון"הר במשקתחלוק

ון'כ'נכר'"לעמאליהןן'בשזבין' .לא'ממ'אתרלהה2ראל

,ה"סע"ישוטור.שםא"כמב.שםן"רמנעא נמלן"רמבצב

ג"רפבזהמית"
שי"מל.לעגםיראה, מ

מביאושם,ר"מתקטו"ילקמןגםיראה,ג" ומעומרדקלכגון"טמנתריגמא
רעתותה'יהבחצרי ,"ט"י'בהרקלמןהרוחר'ש'שם'התמרעלט"ו'מערב

,בשבתלחולה'הפרשקצץהראל"ן'לענ)יף'מעצג כאהאמורממעם-מיקצהממעםלאנאמרשלא

" ,(ם'הנושררות'פרת'מגזולא .הו'ומה"ד(א,מי)שםן"ר.שםא"רשב.שםן"רמבצד

ע"ושיסיריראה,נו'ד'להגזעלאר"בשועזה"םצח .ג"משם

תקמי"מלקמן.ב"מקא"קישה"מל'לעגםיראהצד .ר"מ

א"קותקז"מלקמןיראה,שםצה'בבמלחמותן"רמבצו מתשה2ד"מק
'לדברכמלחמיתן"הרמב'בדבררה' ה"ר(א,מז)בריןשהיבא'כב(דשבתז"מפט)ן"הרמב

,ש"ע,הי'ימ



שכהשבתהלכותתקפ

לישראלאכזרולכןהנושרימיןפירותגזרתמשוםאכזריםכ"אעפ"לוןמוכניםהם
הםולכןהנושרים7בפירותלהשתמששאמורכמותשמיששוםבהםלהשתמש

והריתשמיששוםבהםלהשתמשביוםבולוראויםשאינןכיוןבמלמולכ"גאכורים
."1ה7ממעםמוקצהדיןלהםישהנושריםשפירותכמומוקציםהם

כמו]711גזרהבכללהםמ"ביומאליהןשנשרואולעצמוהנכרישתלשןעציםואפילו
71נ"תקבכיסןשיתבאר

'בכישיתבארכמומ7ז"ביולישראלאכוריםלעצמועוףאוחיהאודגיםשצדנכריוכן
:]7י"תקמ

בשבילמלאכותהמשאראחתשעשהאוובישל"אפהקאוצדהאו,ליקמ7אםכן

שמאגורה"'שיעשו7בכדילערבלהמתיןצריך'ונכרים7ישראלבשבילאוישראל
אחריםואפילו]'מיד7שבתבמוצאילומוכןשיהאכדיבשבתלעשותלנכרייאמר
שלאיכזרמלאכתשנעשיתשכלכן7ינלהמתיןצריכיםבשבילםהמלאכהנעשיתשלא
י'לאחרימ7כשנילישנעשה'מניןלחלקשלאחכמיםהחמירישראל'ניטנילהירה
כמו,מידהלאחריםמותרישראלבשבילכופריםדברישלאיכורנעשהאםאבל

:~ו7י"תקמ"בםיהבארשיעשובכדיושיעורשיתבאר7ןן

נלקמואםידועואיןישראלבשבילשליקמןשידועאוישראלבשבילליקמןאםכפקי
דבריכפקשהואפ"ואעשיעשועןבכדילערבוגם"'ביום7בואכורותלאואוהיום
"]7אומריםויש]מתירין7לושישדברוהואהואיללהקלבוהולכיןאיןכופרים

.'הא"בת'אינה"דא,קבב'תוסראהצח .םלקמן.גםיראה,שםבמלחמותן"רמבצט
.ד"םתקטי' יבם,מפזלקמןראהק

ד"מקא"ובקיד"םתקז" הבאההנאהמכפהלהנותמותרמ"שמ,באריכה

.ה'מאל ,שםלקמןגםראהקא

ש"רא.(א,ב)בעהרפף(יצה]דק-פה-רז'תוס)קב סיא"פשם

.מקראתקא'.םא"מ.תקז'סימור,ב' ,."םשםלקמן

.ר.מקא.,קקג מהתרותהמפך,.מץמותרילעיטגלד

תתההרמם" .ה"םע"ישומור,מיהב"פתמשירין

אמירשהואג"מ,מק'ש"םל.לעיראה,ה-דסלףקח םלקמןנםיראה,מיקצהמשוע

.מכיהתצו" ,י"מע"ושיתיר,א,מן.ריב'ע.ב,כרבזהקו
.שםע"ישומורקו ,ז"מלבושקח

,ב"הי"פם"רמבקט
ה"סשיגמששיריןמשטנהרמפ"ממה,רוגרמפרקי .שםע"ושימור,א,קכב'בגמהיבא

תשעושנןתפהתאותהשםהתרומה'מקיא סיר.שםם"רמב.מ"הז"פמירושלתי]
.שםע"ושי ב,כדשם'תוס.ת-רשים'בב"מנ"פבעהש"ראקיב

שםם"רמב.'אה"דב,לסעירובין,ולערבה"ד לעגםיראה,ה"ה
כןן'להמתהיצרכי)א"מח'ש"מל' "מלקמן.(ית'הבר'נ'בעקל'לנכררה'האממיר'שא,,,

עיקרשזהושםה"בהגראה)הסבדעהא"מתקמו .(המעם

שאימר'"רשלדעת(א~פ)ב"ניריחם'רמנו]י-רקיג נראה]וב.[שבתממלאכתלהניחשלאממעם

"מוהשוך(מ"במשםראה)ב"הו-פת-]הרתמזהי רשלדעת)תקמו

ידוקאש"ימה"דשם'"בראה.'" .ב"מקלא"מ.לקמןיאםה"דכאןי"בהיבאו,(לאותי

גםוראה.שםא"מ.ואיבאה"ד(א,מז)שםן"רקיד תים
ם'לאחרמיר'האלענין)יאםה"דא,קכב' םלעילח"וכ,(עצמהבשבת

,ממץלקמן.א"שרעו" :שבפניםהמעם'שלפה"בצמא"מתקמי"םלקמןוראה

בשבילונעשיתשהמלאכהמיאלאלאמירשלא'ראיה'ה לאמ"מ...

הכלעלאמרי.במרתםלחלקחכמיםרצי שיעשו'בכדלאחריילי.בשבנעשיתשלא'מעלאף

בושששהברברהרבהלהחמדהכמיםשראו.לפ "עגמירהמלאכה

,נכרי' ,מיידתקטי"םלקמןגםוראה,שםא"מ,שם'תומקטנ

בנישאינםאלום.נקראם.שאהרשםעידיראה .תו'ב

מעקטו

-

.א' ,במעיףקיז

בג,כ)מהת"לג-יסב,רממ"מהתרותהספיעיח סק-וסב

(2מא,קן)ו-פמיימוויותוהגהות,רפא" סוד.יהושעובביא"מע,מזביצהכברייתאה"ה

,ז"מע"השו 'ב'ארעה.במורהיבא,(א,מה)ריףקיט

,שםע"שיי מ"כמהיבאו,י"חי"פם"ירמבהשיניםרעת,וב

,'"הסוףב"פמ"זהי גםיראה.ג"מקתקמו"סז"מ,ג-סקתצז"סא-תקנ

"מלקמן.וראה.במיפוב,מהשםן"להרמבמלהמות ,40גסיףתקמו

יות]תייתוהגהות,שםג-מת.שםהתרותהספךשבא הבורעהמור.שםו-פ

לקמןיראה,שםע"בשו' ,ב"מקא"קותקמו'סי



תקפאשכהשבתהלכות

שאיכזרשכיוןמידמותרשלערב
~

'לנכרלזמרבא'שלא]]קנכןכעיןאלאאינוה
ככבראוהעיקרמתיריןלושישפ"אענ]בכפיקו7החמירולאבשבתלולעשות

ז]7הראשונה

ליחןשבתמערבלישראלאמר'שהנכרהכגוןאלאהקילולאהאחרונהכבראלפיואף
אלופירותליקמשמאלהכתפקיששאןלוונתן'הנכרלביתוהלךבשבתפירותלו

אובשבתלוללקמםאלופירותעלשבתמערבבדעתווהיהשראל'בשבילבשבת
אחר'לנכראולעצמוליקמםאלוופירותאחריםפירותלוללקומבדעתוהיהשמא
דורוןשהביא'נכראבלבנהכיוצאכלוכן]אצלובכשבאלישראלונתנםנמלךכ"ואח

ליקמןשמאלהקלחוליןאיןח]ישראל7שרובהבעירלמכורכןשהביאאו,]לישראלי
ן]כך7לשםמתחלהליקמןהכתםמןאלאלכאןלהביאןנמלךכ"ואחלעצמומתחלה

מןלמכוראודורוןהמביא'שנכרלפישבתמערבליקמןשמאלהקללתלותאיןוכן
צידהלעניןוכןהיום7ןשליקממאותןומביאהמשובחמןלהביאמחכויןהואהכתם

:"מ7ן"ביו

הביאואםלתחום17נמחוץשהובאאלא]ומחוברהצידהחששבושאץיבריא
לישראלהביאוואםביום17יבואפילולישראלמותראחר'לנכראולעצמו'הנכר

יאמרשמאגזרה,שיעשורבכדיולערב]בשבילו7ןשהובאלמיביוםבובאכלהאכזר
אבלמידלערבאוביוםבוממנולאכולכדיבשבתכןלתחוםמחוץלולהביא'לנכר

ולאכופרים'מדברהואהתחומיןשאיכורלפי"ביום7ןבואפילומותרלאחרים
מיאףולכןבשבילו7יןהובאשלאלמיאףלאכזרדבריהםבשלכךכלהחמירו
לאכילהראויוהואהואילמוקצהדיןלואיןכילמלמל71תלומותרבשבילושהובא
שהניחוממקום]אמות7ת'לדחוץלמלמלושלאלסהרשצריךרק"ביום7תבולאחרים

שאינהבעיראובשדהכגוןרה7ת'לד

.(שםלקמן)שלחניעלהממישםביתי.אנשולכל םנ"פביצהש"בראהובא,בחשיבהן-הריקלנ

,ב" ה"ר(ב,ג.)שםן-ר,ב,כד'בתוסהידה'נו'רב

ג-סם.רנא"מהתרומהמפך,תםרמזמרזתי,רית.יפ טור,(א,כ)מהת"ל

"וםג"'םלקמןוראה.שםע"ושי ,בזההשיעירא"'םתקמי

שםראה)'הבבטעםא"רע,כהבינהרשיעלז ואלא"במהרש

שםורזה(ג"מקתקטוביזוטאה' '
'בכד.לערבהטעם)ח"מלביש,(ום'בלביהטעם)אי .ב"'םי"תקט"יםב"'םלקמןוראה,(שנעשי

שראל'אם.היצואם,שםע"ישוסיר.שםביצהקלח תה'.םלקמןראה-לתהוםמחוץ
.בסופי '.םלקמןגםיראה.שםלבוש,שם'ותיםרשייקלט

לי'הקקלהואם.תחימר:ם.שאדכיון:ד".םתקטי שאףשםוראה.בשכלישהובא.לסאלאלאמירשלאבו

כן'הדפרמאות'לגמחוץהביאאם

"
,הטעםש"ע םזביצהג-פח-והר)ש-מראקם

ע"שי,במופיב" .שם

לקמןגםיראה,."מקתקמי"מץ'ט.שםש"ראקמא םלקמןוראה.ו"מטשם

,בסופיתה" ר"פ1'עדנמש"רא,רית'יפה"סיד(כי')ן"רקשב

.שםלקמןגםיראה,שםע"שי,''"מום ,ט"מקסיףא"מקמג

,א"סתא"מלקמןראהקמר

מוקףשאינובמקוםהניחואםהנכריקתג

.בהגההמקיאא"קותקטו"םלקמןגםראהקנב ,ד".מקא"מראהקנג

ן'ר'המחמדעתא'שהב)מץן-הצומשתעותה-נקני משמעאומריםהםבלשוןהמקליםודעתבמתם

א"קותקטו"םלקמן-רין'כהמחמלפסוקשדעתו םו"ט,(ב"מק

.שם.א"בקועוריראה.ד"מקתקטו" .ב"מךתקטו"םא"מקנה

.ב"מוע,-כביצהרפאזרתא"תתקמי'.םשוךקנו ,שםא"מקנז

ם'טה'שחצבעירשאףט"'םתקטי"םלקמןוראהקנח והציה

.לישראלדורוןשהשא'גון'כדנו.דאראל" שםלקמןגםוראה.מקראתקטי'.ם,ג"מקא"מקנט
.א"פ נמצ]ימציאה"ד(א,מה)ן"רקל

.יונהרמנובשם[נו' בכרילערבלהמתיןצריךולכן,מקרבשםא"מ

.שםלקמן.ראה-בישיביליהיבאשלא.למאףשיעשי .שםלקמןגםיראה,שםא"מקלא

,(א"מיתקמי'.םלקמן)ם'בש'רית'פכגוןקלם לעראהקלג

אפילורהיט,חק"סף)םא"קורמג"מל' היה

מיף-עוכשמשאו,לחחיםחיץאחתמה~ עדלעירחוץלצאתהגבראלכול.לודרסמךתהומו .הפירות

,ח"מע"ושיסירקלד .שםע"ישוטיר.א"רע,כהביצהשם'הגתתסמונתקלה



שכהשבתהלכותתקפב

,אמות7ת'מביותר'הבימלמלנולאאמות'באחדמלמלושאםדהיינו]מעירבת7ת
חןנכרישהוציאודברבכל7תןא"ת'בסישיתבארכמו

"
.לתחום

מחוכמפינההובאהואם

"
הלכהאםבשבילושהובאלמיאףבאכילה"מותריתלתחום

'בסישיתבארכמומפחים'סילמעלהתחומיןשאיןמפחיםמעשרהלמעלההמפינה
מערבבמפינההיהכןאםאלאאמות'לדחוץלמלמלושלאליזהרשצריךרקד7תן"ת

מקוםשלהתחוםלתוךשהגיעעדהשבתמשנכנהמפחים'מילסמההיהולא)שבתי
:")7שםשיתבארכמועתהבושהוא1ה

'בהניאואםמקוםמכל.נשבילהיבאשלאלמימותרלתהוםמהלשהנאפ"אעיכ
במההואנהנהפ"עכשהרי])1ה7עם1הלהחליףאמוריםאדםבני'לכדברים

:חליפיואתלוהבירונותןכןידישעלנ)לתחום7מחוץלושהובא

המביאששהאבכדיאלאלהמתיןצריךאיןשיעשובכדילהמתיןשצריךמקוםכליג
שהואמפניבשבתהיוםעלשעות'בגרחוקממקוםלוהביאאםכגוןהשבתביום

נרגללשםהליכה'כדשנת'למ1צאלהמתיןצריךאינוהנואתומיהרזלכןמ1מעלרכב
רכנאלאבמרוצהכךכלרכבלאשמאלחושצריךואיןשעותרי'גשימתיןדיאלא
.])7בלילהלרכובדרךאיןהמתםמןכישבתבלילהרבה
ואפשרכלליודעאינואםאבלהביאמקוםמאיזהכשיודעאמוריםדבריםבמה

סמהחוץ"לתחום7מחוץהבאהבכדישבתלמוצאישימתיןדיקרובממקוםשהביאו
מחומראובמחוברבמינושישדברהואאםצידתואון)בלקימתו7לשהות.שצרץ
."],תקמט'נמישיתמהרכמוצידה
צריךואיןלתחום7ןמחוץהבאהבכדילהמתיןשצריךמקוםשבכלן)אומרים7ויש

עולהשבתמוצאילילאיןיותררחוקממקוםהבאהבכדילהמתיןשצריךבמקוםלזמר

בלילהלהביארגילותשאיןלפיראשוןביוםלמחר1השיעורלהמתיןוצריךהחשבוןמן
לולהביאלנכרייאמרכךמפנישמאלחושישב"ואלתחוםחוץ"רחוקהממקום
.1השיעורשישההאחרשבתמוצאיבליללומוכןשיהיהכדיבשבת
ואף]הראשונה7ןכמבראלהקלישמ"יולעניןאבלשבתלעניןלדבריהםלחושויש

שצריךבמקוםאבלז]מצוה7מעודתשאראונ]אורחים7לצורךלהקליששבתלענין
התחוםבתוךדגיםצדאופירותשליקמנכריכגוןהתחוםמתוךהבאהבכדילהמתין

מקומותבאלוי"מטתקטו"יםשםלקמןיראהתמה _למלמלמותר

.שםא"מראהוזמו נעקמו

_בף' .י"מקטא"מקמח
_אמעיףקמט .שםא"מקנ

_גמעיףקנא .ז"מקטא"מ.ט"הגההגדולהמנמתקננ

אליהיראה.א"מלקל.נ"'מתיקימילקטןיראהקגג "מקטרבה

.י גםיראה,ז"מךא"מ,י"הגבהגדולה.כנמתשתקנד

,ב"מסוףתקטי'.םלקמן

.שםא"מקנה ')בשהן"רענו

ב~

סיףתקמי"מע"שו,ילערבה"ר( מ

,א"משםלקמןוראה.א" לגז

,שםן"ר.ח"רבשםלטמיא"חא"הרשבת"שי ,שםע"שי.'"הב"פט"ו'הלמ"מ

,בף'מעקנח א"ס,חטרמזמרזתי,(ב,כ)מהת"לסתיוקנט

.ח"מ ק2

.י"נקו"ט'
""מ.";1:'ן:;ה"ךנלינ:

פק

.ב,"פהזזןתסתתנפסאה.1.'פקובהאליהג,ק2 ,שםהרשןתרימתראהקסד



תקפגשכהשבתהלכות

התחוםבתוךוצדשליקממקוםמאותווהבאהצידהאולקימה'בכדלהמתיןוצריר
:הכל'לדבר"החשבון7ןמןלועולההלילה'הר

שבת'למוצאעדבשבילושהובא'למאכזרלתחוםמחוץהובאאםכפקהואאםיך

ולהאומריםרין7ןן'מתלושישדברשהוא'מפנ,לתחום7ןמחוץהבאה'בכד
החמירולאבשבתלעשות'לנכרלזמרבא'שלאקנככעיןאלאשאינוכזהשבאיכור
'למאפילובאכילהמותרנןכאןאף"למעלה7ןש"כמרין'מתלושישפ"אעבכפיקו
:]הראשונה7לככבראשהעיקר"נתבארהוכבר7לביוםבואפיליבשבילושהובא

ופירותנעירעמוהשרלי'נכראבלנעיר7לנעמושרוישאינובנכריה,יכלמן

אדרבהכילתחוםמחוץהביאןשמאלומרמכפקמחניקיםאיןבעירעמוהמצויים

לתחוםחוץאחדבתים'ב'לנכרישאםואפילוהיו17וכאןנמצאוכאןאומריםאנו
מניחאינוהכתםמןכיהתחום17מתוךשהביאלהקלחולין"התחום7לבתוךואחד
ואחדלתחוםחוץבתים'בלוישאםאבלהרחוק7לימביתלהביאוהולךהקרובבית
;7פלתהוםהנץשהםהנוגיםלרלנלהישישהתהוםנתוך

]מפחיתי'דורחבמפחים"עמוקשהואמבור"לבהמתו7מיםשמילא'נכרפזז

מותר]]הרבים7לרשותהיחידמרשותשהוציאונמצא"]הרבים7ברשותהעומד
שאיןוהואז]בשבילו7כללנתכויןלא'שהנכרכיוןנ]בהמתו7מהםלהשקותלישראל
גםלדלות'הנכרירבהשמאגורה"]אכור7מכירוהואאםאבלמכירו'הנכר

.מהםהואגםישקהאם,]בשבילו7

אמירישראלנהמהלצירךמילאאםמכיריאינייאפילי
"לאהרימ7ןאשלוי~,

שנעשהשכלכליםוהדחת'רחיצה7כגוןאחרמןתשמישאפילואלובמיםלהשתמש
בשבילושנעשהמיביןחכמיםחלקולאשראל'לצורך'נכר'"עתורהשלבאיכור

הרביםלרשותמיםשהביאאו]בכרמלית7ןהעומדמבורמילאאםאבל"לאחרים7ן

,שםז-שתמה הובא(א,מה)שםף-הרילגירסתא,קנאשתואלתסוו

ה"דתקמו'.םי"בהובאהגאיניםדעתוכן.בסיר .ט"כשיט,היוו"ברכבים,אם.

.מקיזו"ט.(ב,מה)"שן"להרמבמלהמותתתיז דלעם.אימרית2תסיח

.'"םל' רלגירסתשםשמואלתסיט

הובא.ושמיאלה"רי-~ .ואם-ה"דכאן'"ביראה,תקמי'.םבמור

,ן-זךן-דרתןת-ומ,שםי-ב.הקטו"סשורקע "םלעילקעא

', .ואםה"מחנתקמי'.םי"בקעב

.ץ'םתקשו'סיע-ו~ .ז"סטשםלקמןגםיראה

לקמן)לעירחוץי.שפירותאלאבעירדרשהיאאוקעג מ

,(ז"סיתקמי" 'גמה"דא,קנאא-העבבשםתקמו'.םסירקער

ונמצאה"ר(א,מה)ן"ר.יהאה"דב,כדיבעה צה.יב

:שםלקמןגםוראה.ט"סע"שי,הו'ומה"דביי מפקכאןשאין'לפ...לי'בשבשהיבא'למאףמיתר

.ר'שנעריתיו'מפהמאהמתםדמן'נודאהואאלאגלל ,(ז".םשםלמן)פירותובהןקעה

רכהצה'במריי.תשמג"םמ"ו'הלה-ראךיקעו תרפה

.שםלקמןגם.יראה.שםע"שו,בשמי

,שםלקמןגם.וראה.ט"מקתקשו"סזומאאליהראהקעו קעת

.ז"נקנוף,'י .'"םע"ישומור,א,קמךתשנהסולט

ע"ישומירגםוראה,האיתי"פמימוניותהנהיתקפ םלקמןיראה,שם

.ד"מישמה" ,לא.מה"דשםרשייקפא

,שםע"ושימירקפב .שםע"ושומור_,שםמשנהקפג

.מאכלה"דשם."רשראהעפר מיר,שםברייתאקפה
,ז"'םסוףלקמןוראה.שםע"ושי רמכם,(ב,מו)שםריף.('הב)נרה"רשםי-רשעפו

.נ"השם מיר,שםבריתאמשנהקפו
.שםע"ושי ע"ושימיר,ב'"םפמץש"רא.ואםת"רשם'תיםקפח

.שם בתיםי-רלפט
מיר.שם~.רא.משקהמידיהשם' ,שםמריע

,שם'תוסקצ )שםו-רקורא

,נ"ישט"מיכרלעיל.איבא)ה"ד(א,מי ,רגב'.םהתרומהסרך,משקהה"דשם'תוסקצב

מור.שםמיטונייתהגהות,(ב,כ)מהת"לג-מת ,שםע"יש



שכהשבתהלכותתקפד

הכרמליתשאיכזר]ן"בשבילוהובאשלאלאחרמותריז"כרמליתשהואינ"נהר"מן
.,ן"כופריםמדבריאלאאינו

דבריםשאראושכרלהביאלנכרילזמרלכתחלהאפילוהיתרהעולםנהגוועכשיו
שבתשצרכי"'"לומרכות~עליהםשלמדווישןן"כרמליתדררהשבתצוררשהם

י"ש"בםשנתבארכמון'"דשבותשבותבושהתירומצוהכדברהםחשובים
שנתבארכמו"מידויליקהשלאוגםהנכרילידהכליליחןשלאלהזהרהםוצריכים
אלאלהקלאיןמקוםומכל)יי~"תקי'בכיש"כמלנכריםמעותליחןשלאוגם]שמי
אלאכלעדםלהיותאפשרשאיגמורצורךבשבתהצריכיםמהדבריםבווכיוצאבשכר
וכיוצאיתיריםתבשיליםומיניפירותכגוןכךכלצריךשאיןדבריםאבלקצתבדוחק
:(,אי"רכ'בכישנתבארכמו]ימצוהדברנקראיםאינןבהם

"בהמתואתישראלאחריומאכילבהמתולצורךמהמחוברעשביםנכריליקמיז
'בכישנתבארכמו~שםדרךאלאלנמותתוכלשלאבפניהשעומדדהיינו

ש"כמ'נמלמלליאכורימאלועשניםלאףנמלמללהאכירדברבכלדין"שכ

כדיבפניהלעמודאפילולואכזרמכירואםאבלמכירוהנכרישאיןוהוא"'למעלהי
יאכילנהאםנ'בהמתויבשבילללקומהנכריירבהשמאמרה]"בשבתמהםשתאכל

עצמולצורךליקמשהנכריכיוןשיעשובכדילהמתיןצריךאיןשבתלמוצאיאבלמהם
:י'יבשבילוירבהשמאגזרהמשוםאלאבשבתאיכזרוואין

נכריכגון,מכירויןהואאםבשבילוירבהשמאבולחוששישדברבכלהדיןיכןיה
כיוצאוכלנכריםנישילימשיםנהםשאיןדנרימ"'לעצמויי'נישליאיי"שצלהי

בדבר
~

לחוששאיןבדבראבלאחדמבשביליותרשניםבשבילבולהרבותשצריךה
ן'ימהכפינהבולירדכבששעשהאולעצמונרשהדליקכגוןבשבילוירבהשמאבו

:]מותרימכירואפילולכליכפיקאחדוכבשאחדשבנר

אינואפילואועושההואישראלשלצורךבפירושאומראםמכירושאינופ"אעיכו
בניתנרשהדליקכגיןעישההיאשראל'שלצירךמיכיחיםמעשייאםכןאימר
:"]ילאורולהשתמשאכורכלוםממנונהנהולאהנכרילווהלךבושהישראל

.שם'התיםבדעת,'מתמה"דשםא"רשבראהקעג מלקמןראהקער

ב"מישמה" ,נ"ישא"מכמלעילקעה

.נ"ועא"משמי"מכדלקמןקעו ,י"מא"רמקעו

.ה"מקבא-בםמ-ומ,א-סקז-שקעת .."מסיףא"רמראהקעט

,נ'מעףר ממנץמ"מהרשיית)[נח-רתרא

א-בםהובא(קץ" ,כ"מקשז"ס

,ב"מעל'לעגםוראה."מברב מרג

.ה"מקבמיףא" .ומעיףרד

רסא'ךסיש-בתושיין,נתב"סז-יטח-בראהרה (

,(מקיאא"קי ,א"מתסוףקרארך

לקמןוראה.א"'םע"התוטור,א,קבבשםבריתארז מ

נן'מרילאלהנותשמיתרהטעםד"מקא"קותקז" ,בעצמיתלוש'שמא

.שםע"שו_מ~.גמרארח

,'"ממיףרט

,שםע"שורי ,ש"ע,ח"מריא

,שםע"ושימיד,שם'גמריב "רשריג

פיום"רמם,(ב,מז)שםריף.נרה"רשם' ,שםע"ישמור,נ"ה

.ח"מקכמוףא-מריר

"מלואלראה,,א"מע-ושיטור.הסגפסום'רמללטי ,הק"מא"קירעי

ירוחםרבינו.מרהה"דא"עגזבידהק-רפ'תוסרטז אבלש"ימה"מרעי-ךהובא.(ב,פג)ב"חב"נ

.ם'ונ'וצמ"מ.וראונ,ה"מקבא"מ,מכירואם ילגבריו

.י"מל'לעראהה'אפ' .ה"םשיח"מל'כדלע,להזלהבישלאםיכןריח

_שםכותנהריש .שםע"ושמנר.שםדמותם,שםדייף,שםודאד3
,רם"םה"ראבי.תמא'סיך-בהלהיבאם-ראר3א מלעילוראה.ב".םע"שו

לאמ"שמ,ב"מרעו" ,מביתילצאתחיהי'המר



תקפהשכהשבתהלכות

צריךאיןישראללבהמת(גם)והאכיל(לבהמתויינ)]]עשבימינכריליקמאםכ
ה~בליקומאיכזראיןז]ישראלילצורךגםליקמהכתםשמןפ"ואעבידולמחות

שלאשיודע,]עצמוילמוכתהואמחכויןבודאימעצמודברהעושהנכריכלכיכלל
שלאלאהישראלשלעשביםיהיושלאובלבדן]בי"רנ'בכישנתבארכמו,]יפכידי
לבהמתשמאכילבמהאיכוראיןוגם)ח]ישםשנתבארממעםהפקרשלאוהנכרי
הנכרישעשהסמהליהנותלישראלשאכזרשאףבשבילושליקממעשביםישראל
ממשגופואיןכאןמקוםמכלשםשנתבארכמועצמולמובתשנתכויןפ"אעבשבילו
אבליןשתאכלכדיבפניהעומדעצמוהואכןאםאלאחכמיםגזרולאייןמזהנהנה
.(עצמולמובתבזהשמחכויןכיוןמאכילהשהנכרימהעללא

שליקמבבירורידועהדברשאין)מקרהררךכןעושהכשהנכריאמוריםדבריםבמה
אםאבל(ישראללבהמתליחןנמלךכ"ואחלעצמוליקמןשמאכיישראלבשבילגם

גזרו]כשבילויןליקטןהואשבודאישכיון)"בידויןלמחותצריךכןלעשותרגיל
:(ישראללבהמתמהםהנכרישמאכילמהעלאףחכמים

שרובהבעיר)למכוריייאומתויינבולקבורקבראוארוןבשבתשעשהנכריכא ]נכרימין

ישראלבשבלעשאוואם,מידיןשבתבמוצאיליקברלישראלמותר(
בולקבורביןבשבילושנעשהה~ישראלבולקבורביןשיעשויןןבכדילהמתיןצריך

."אחריןישראל
מפורכםהדברשאיןהמוצנעבמקוםעומדיםהארוןאוכשהקבראמוריםדבריםבמה
ארוןוכןנפרהכיאייןהעימרקבראגלישראלפלונינשגילנישנתשנעשילכל

ה~ארוןאוה~שקבריודעיםשהכלבעניןיתבפרהכיאהעומדקבראצלבשבתהנעשה
לאחרואף]עולמיתיתישראלאותובולקבוראכזר"ישראליתלפלוניבשבתנעשה

אבלבשבילובפרהכיאנכרייתיי"עשבתשנתהללעלקנכיתנמשוםשיעשובכדי

,שםכי-מה.(שםב"במהריכמביאר,.לנכרשיאמרמהשש -וצושוך

,שם~ .(שםהמדרכילרעת)מקילא-תרלה

.ר"מיוסייעסיר,א,קנאחשנהרלג ,עשוה"דשםי-רשרל4

.נ"ישב".םרגב'סיכדלעילרלה עשהואםה"ד'"וב,נן.וגרמה"ד(א,מה)שםן"ררלו

'"יןגםוראה,שם'הגמ'רברריש'בפ,'"רשבשם ,ד"מילבוש,ן.ימתה"דשם

,שם'הגמ'רברנפירושהגאוניםבשםבתבן"ררלי לעיליראה,שםע"שי,נמורהובא.ה"הפיום"רמב

מאליועושה'שהגומרוברשכאןו"מקסיףא"קירנב'סי דנושקצץנישראלאנל.,לתטראללגונתר.נישניל

-.לגוס' ,א"מכתקמו"םלקמןגםוראה.א".םשם.ראה

.במיפושםמ"מ,כא'יאה"ד(א,מי)יץרלח בגמשולארלט

שםן"ברשהובאהגאוניתלפירוששם' .שםע"שו.בשירהובא,שםם-ושב,(א,מה)

,(הקברעל)שםע"שי.שםם"רמב,שםאמורנירם .שםע"שו.שםת-]רםרבא

.שםרבבים_ה"הה"בשםתימפתא.שםמשנהרמן

,שםשיגע שםן"ברמבהובא.לאה"דשםבמשנה."רשראהרמג

,"מתגה"ד ,שםן"רמםראהרמך

א"מ.תורמזבמתזניהובא.רמז"םהתרומהסמךרנב ,לק"ס

רי'התשלא)שםהתרומה'ובםבמרזנימשמןמןרנג כשלאלא

ממעםרקהיאהאיסוריכללבהמתיי.קט' .(התרימהיספרה"ר)רכך"לסב"במהרוונתבאר,(קצה.מ

ז"םרעו"מל'דלעגממנהכמו,אמירשכוהרבד ,(שםב"מהדו)

בשםרבאה"מרא,כב,א"רשב,ב"'םפמץש-רארנה התים
.שראל'לנהמתלקט'לגבגםכןשכתבי)' בליקמרקזהממעםלהתירהתרימה'כםל"קיואנן

,(מ"מהריהנהה"מדשםב"במהדוכמבואר,לבהמתו נכרה"דא,קמאי-רשרנו

'. ,'סזץףריו

,רמג"לסב"נמהריממקנתישםבמציייןראהאבלרנת ד)

שהעישהם.כהפומקנן.שנקמ(מהריםוורהה" יהכא,בילמחיתצריךאין(שראל'בשלאפילו).מעצם

שנהנהמאחרהחמירו(שראל'לבהמתכשליקמ)בעששם כישילכ"משא,בהמתובאכילת

גםל'והאכלבהמתוקט' ה"רשם)מיקצהרקהואסיר.האשכל,ישראללבהמת

נהנהגופי'מקרדלאלימרלו'הק,(התרומהימפר ,(הסעיףשך,נדגוכדלקמן)

.ט"מקכא"מ.שם.מררכ,שםהתרותהספךרנט .נ"יש(במכירו)מיץכדלעילרל

,אחרממעםבזהאמרשהואאלא)שםראיישללא



שכהשבתהלכותתקפו

י"עשבתנתהללאםהדיןוהוא,שיעשויתבכרילאחראחריתיישראלבולקבורמיתר

אתצוהשלאפ"אעקנםמשוםיתןעולמיתלואמורחיישראלבשבילבפרהסיאנכרי
.ככהעלהנכרי
למתהואשגנאימשוםאלאקנםמשוםמתגביעולמיתאמרושלאי1אומריםויש

לאחרלואףמותרחיגביזהולפיבשבילושבתבושנתחקרמפורמםבקברשיקבר
.מופריםבדברילהקלדעתםעללסמוךישהצורךולעתשיעשובכדי
מעצמויתןהדברהנכריכשעשהאלאחכמיםהחמירולאהראשונהמבראלפיואף
לעשותהשנתקודםעלייקנלאסאגל

~
זמןלוקנעולאשכריהישראל.לקצץ.ה

בכדיהמתנהלאחרהדיןמןאיסוראיןעצמומדעתבשבתועשהיעשנואימתי
לוקבעשלאאלאיוםשכירהנכריהיהואפילובפרהסיאשעשהפ"אע"שיעשור

אלאהדיןמןזהבעניןמותרמתגביואפילובשבתמעצמוועשהיוםאיזההישראל
אדםשוםעולמיתממנויהנהשלאהכללדבריחיייגביאף]להחמירישנכון

אפילוישראליםאמירתי"ענפרהכיאנכריי"עשנתנושנתהללכלי~מישראלי
אלאי~די"תרמ'בסישיתבארכמוהדיןמעיקראימורבושאין"בקבלנותיהנכריעשהו
:"~די"רמ'במיש"כמעצמוהנאתבשבילבוהשגיחולאהנכריבידמיחהכןאם

כיוןישראלבהםלהספידהליליןהרבימיןרשותדרךבשבתתןשהביאנכרי:כב
ישראלולאישראלאותולאבהםיספידולאתורהשלאימורבהםשנעשה

שהביאםמקוםמאותושבתבמוצאילהביאםשיכוליםבכדישימתינועד"אחרה

אם,נ,התחוםנתוךשהיאניןלתהיםחיץהואמקוסשאותונין]נישנתםהנכרי
במהי"לתחומימחוץלהביאםשיכוליןבכדישימתינודיהביאםמהיכןידועאינו

יודעיםשהכלבעניןבפרהמיאהביאםאםאבלבצנעאכשהביאםאמוריםדברים
ישראלאותובהםלהמפידאמורישראלפלוניבשבילבשבתהרביםברשותשהובאו
.1,עולמית

יכל
~

אםאבלגמירההרגיםנרשיתה

1.יר,שםמ"המהובאה.מ"הח"משםתוספתארמה יאחרה"ד(ב,מד)שם
ע"ושיטור.שםרכבים.ם' .שם

.שםע"ושיסיר,שםן"ר,שםם"רמברמו .א"מקלא-בםהובא,ב"השםם-נתןרמז

מידייהא,קנאשם1-רמך.(א"מוע,מה)שםה-רזרמח מתמ
(ב,מר)שםן-ברמשמעורן,ד"מקיםי-בת,' .עשהואםה"די-וב,"מתזה"ד

.ב"חשםם"רמבראהרמס מלעילגםיראה,מקפאא-טרג

.מקיזסיףא"קורגב" דעהגםשהביא)א"'םונב"ךסלעילש-ךטחיץיגא

.(צמה;בשבתרןלי.מק::י:ל"ןךןרוב ע1,תראהרון

וראה.1.פרגך"פ;.ש1.א,]יוסי .קטי'עלנכרירה.אמכללי,לזק"מלדודתהלה
.שםוגשמכישימעותא"מךרמזסרא-טרגד חבתשובהא-רשנלנה

שפש-במיניין.ריא"מה" ובםז"םרוד'1סי

.ב"מקא"קורמג" רקלהחמירנכוןשכתבז"םשםלעילראהאבלרנו

,יוםר.שכלגבי

מהיךהניאםאם,כרמליהי1דרךהניאם

ע"שושםוראה,יני-ליהגיעלאר"בשיעזה"םרגז מקץא"ימשםא"וברמא"מי

אםחה'מלאאםשאףשםעודיראה,ש"ע,מץרגח התנה

מעצמועשהיהנכרי.בישיבתיעשהשלאעמי ,מותרעצמילתיבת

.י"מטע"הטיתיר,א,קנאטשנהרגט טור.גמראה"מחנשםן"רמבראה.רם

הגהת.שםע"שי "ממהלבוש

,י נו.רבש"ומה"די"ב.ואחריםה"ד(ב,מד)ן-ררסיא
וראה.שםע"שי.ם'הפימקריבבשםם'ילאחר מלקמן

,ב"מיתנד" .שםע"שי,היוי"פם-רמךב,רס

.טוך.שםן"רמבג"ר גמה"דשםיץד,רס

גםיראה.א"ססטו"ס1-שו,' ל.לע
.ב"משםלקמן,ג"'י שםהתוספתאמשמעיתה"יכ,ה"השםם-גחךה,רס

א"מ.נן'וגרםה"ד(א,מה),"ברהנבאה"הה".פ .ג"מהל

.1.פמלבקש.1.פמע.,שרסק



תקפזשכו-שכהשבתהלכות

למי"החמירויןשלאבשבילושהובאולמיאפילוכלללהמתיןצריךאיןן,ים"ת"
להמתיןלאאבלעצמהבשבתממנהיהנהשלאאלאבכרמליתבשבילושהובא
הבאתומועלתשאןלתחוםמחוץהביאםכןאםאלאשיעשובכדישבתבמוצאי
שהיהמפני)ן"כךיכלמועלתבשבתהבאתואיןהתחוםבתוךכ"משאבשבת

שיעורומשוםמידשבתבמוצאיולהביאםבשבתבעצמולשםלילךיכולהישראל
יאמרשמאכךבשביללחושאיןלכאןמשםבהדרתושבתבמוצאישוההשהיהמועם

.(בשבתלשםלילךלנכרי
בשבילושהובאלמיאכורךהתחוםמתוךאולתחוםמחוץהביאםאםכפקהואואם
ררךלתחוםמחוץהביאםואם"יללתחוםחוץבודאיאפילומותרלאחריםאבל

שיכוליןבכדיאלאלהמתיןצריךאיןהרביםרשותדרךהעבירםכךואחרכרמלית
למיאפילואולאחרימילנמותרכ"ואח]שבתליבמוצאיהרביםרשותמתחלתלהביאם
:לניהתחוםמתוךהובאואםבשבילושהובא

:מעיפיםג"יובובשבתרחיצהדינישכו
הםאםביןבכליהםאםביןבחמין]רובואו"גופוכללרחוץחכמיםאכרוא

מערבואמרובשבתמחמיןשהיוהבלניםמפנישבתימערבהוחמואפילובקרקעי
היומקוםמכל,בנדוןלחללהשבתותעלישראלנחשדושלאפ"ואע"החמנושבת
כלוהולכיםמתבעריםוהםלחשכהכמוךיוםמבעודצונניםהמיםתחתעציםנותנים
ודברשעליהםהמיםאתומחממיםהשבתן

~
ויחתהישכחשמאגזרהמשוםאכזרה

שלבמרחץשלאאפילובחמיןלרחוץאדםלכלאכרולפיכך"משחשכהבגחלים
שבמרחץ"'רחיצהדרך11שאין'להשתמףגופועלהמיםלשפוךואפילוהכלנימן

רובולאלבדויואבראברכלרוחץאפילו.]'המיםבתוךואבריוגופומכניכששם
לרחיצהקצתדומהפ"שעככיוןבגורתםחכמיםחלקולאכ"ואעפאחתבבתגופו

.רובואוגופוכלשרוחץשבמרחץ
רוברוחץשאינוכל,אברימןשאראוי'ורגליוידיופניובחמיןלרחוץמותראבל

.מקצבזוטאאליה.ד"מקלא-ת,"הםסיףה"ברמז ,ע"בצשנשארשםושא,אליהראהרשית

,שםא"מ,כ"אאה"דא,קנאמוסירהיט בגמשתואלער
,(א,מה)שםן-הרילגירסתשת'

,ממץע"שי ,נ"התא"מל'כדלערעא

,יאפילוש"ימה"רי-]ערב .ח"טקסוףטרחתהרעג

יראה,שם'"בב"הסמיף.הארךכהנהדרכיגירמתעדר .שםפרישהגם

שנואוימן .א"סלבוש.א"סע"ושומור,ב,לסרייתא]א

,ב"מקא-ת.'"הגבהגדולהכסתב גמג

.שםע"ושיאיר,שם' .כ"הנ"פברמאיםבהמיךן'נה"דשם'מ)ת)."ה2ד

ה"ד)רנת'למיב"מהדיל'לעיראה.שםע"ישומור ודאשבתערבשלשפושרין(ן"ברמםוהנה

וראה,שרי' מהשלחן'בר
.ג"מקלרירתהלה,מקיאקלג"

"מל'לעוראה,שםם"רמבוראה.א"ע,ממראך]ה מלקמןיראה,מ"משא

.(נמוסגר)א"סתרכח" ה"רשםא"ורשבשמעון'ראמרה"ד(ב,ח')שםן-ר1

,(א,נדן.מ'מג)לי'התח .נ"הג"ממירושלמישםא"ורשבן"רז

.רב"טל'וכולע,שםא"רשב,שםן"רח .ד"חמלב"ממ"מגםיראה.שםם"הרמבמשמעיתט

ע"ישומור,שםבבריתאהידה''כרבנ,לס,יזחרציי .שם

,ב"רע,קנה'"רשיא רי-ךיב

,"הםש' ,שםע"ושימיר.שם'בגמושמואלא,מבריתאיג

.ונים'וצמ"מוראה מור,שםשמואל,שםבריתאיד

גםוראה.שםע"ושי שבתוךא"סתקיא'.םלקמןוראה,מ"סשא"םלעיל

לקמןוראה,י.ורגלדיו'פנייאפילולרחוץאמורהמרחץ .ב"מ

,מקואותהלמיףש"הראמשמעיתושכןשםי"בסו ,א"מקז"ת,א"מא"רמ


