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אשוריוכתבהקודשבלשוןכתוביםאםאבל(שיאבדויניחםאלאלהצילםאיןבחולש
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א"מיע"שי .ם.אומרט"בשם

.שםב"שו.לין.מצפסקה"דשםהתרימהממרצ מתגה"דא,קטון"רמבצא
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שנתמעט'מפנ"]והתפלותי]הברכותיוכלפהקןשבעלתורהשלאפילוהמפרים
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שלאמקומותבשאראובקמיעותם'פמוקאון'נמחקשאינןשמותלכתובאמורוכן)
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."מיהסייעמור,ב,קמובמשנהכתיקקער



שלדשבתהלכותתרל

,ולחיהמחשות'גדהיינוקימיםתיקוניוכלשיהיוובלבד"שיתוף7לבושאיןלמבויאו
השיתוףאוהעירובתיקוןהכרוןלעניןאלאהקדשבכתביהקילושלאקורה7לןאו

:"בחצרהביןבמבויביןאחרתיקוןחכרוןלעניןלאאבלבלבד

שאינהלחצראפילוהתפילין7לןעםהתפיליןותיקהכפרעםהמפרתיקמציליןיח ]מעורבתן

שמאכימהםהמעותלנערהצריכוהוולא"מעותהבתוכםשישפ"אע
מלאהבארנקיתפיליןהניחאםוכן]]כללילהצילםיוכלולאהדליקהתתחנקכךבתוך
להצילשיכוללמקוםוהמלניםהגנביםמפניאוהדליקהמפנילהצילהיכולמעות

בשבתאיבתוכההניחןאפילוממנההתפליןלהוציאאותומחייביםואין)]התפילין7
ימלמלנהשלאאפשרשאיבתוכהתפיליןלהצניעאכזרישראלי"שע("]נכרי7י"ע)

לתוכהתפיליןלהניחאכורלכתחלהאבל"שבתוכה17להסעותבכיכוהיאמן,]קצתי
לאשמאחששמחמתאלאהתירולאשהריהתפליןאגבשיצילכדיהדליקהבשעת
אבלן]לכתחלה7שםיניחןואיךממנהלהוציאםיצמרךאםכללהתפיליןלהציליוכל
שאינהלחצרבשבתעמהןלהצלהשיוכלכדישבתמערבתפליןבתוכהלהניחמותר

והואהיתרסבשעתשמניחןכיוןוהגזלניםגנביםמפניאודליקהתפולאםמעורבת
."כפרסאולמזוזההדין
ידיעללהצילהשיוכלמועיליןאינןארנקילתוךאוכלין(או]"מבעת)מניחאםאבל
האוכלין(אוהמבעתדי)איןכי)המעורבתםלחצראפילובושהדליקהמביתכך

אינוממנהלנערןאפשראיאםאףלפיכך.אצלהבמליןוהןהארנקילגביחשובים

.הארנקיעםלישרףיניחןאלאבשבילןהארנקיאתלימולרשאי
שאראותינוקאוככרהדליקהבשעת,לכתחלה7ןאפילועליהלהניח"מתירין7ןויש
ונוטלההרבהממנוסןחשובהשהארנקיפ"אעהמעורבתלחצרלהצילושמותרדבר

אוככראמרושלאואף"המעורבתהלחצרבושהדליקהמביתכךידיעלומצילה
גםהקילוהדליקההפכרמפנימקוםמכלאי"שי'בכיש"כמבלבדכןלמתאלאתינוק

המיתרדגרכמצילה~יהרישעליההמיתרלדברמפלההארנקישתהא"במתיכמוכן
עללכמוךוישבלבדו

~
.מרובההפכדבמקוםמופריםבדברילהקל]יה

'פמק)ה'שע'ר"הרבשםקטי"םהלקי'שבלקעה להה"דא,,קר"רי

,שםע"שי,(כן' .שםע"ישוטור,ב"רעןגאשירבקעו

,ג"ושא"משמג"מכדלקמן,מפחרחבהקעו "בהובא.שלשה"ד(במג)ן"רקעת

ש"ומה"ר' ת'לכרמלאור"לרהראשינתגלגלן'ילענ,ן'ל'מצ

,שנב"םלקמןיאה .ו"מטע"ישוטור,ב,קזזמשנהקעט

."מיע"ושוטורגםוראה,במשנהשםק"תקפ
.ו"מטע"ושיפיר,שםנהגנהקנסי ,כ"מקא"מ,שם'גמקפת

.ש"ע,במיפורמה'.םהתרימהמפרבשםתירקפג

,ממץע"שי ,כ"מקמנףא"מקפד

'.ם.ו"םרעו"םגםוראהמ"סרעי"מל.לעראהקפה .שיומםמ"מוראה.ו"תעיט

"מל'לעראהלין'התפלעניןכ"משא,הארנקיאתקפי .מ"משח

_הארנקיקפו

,ד".םסיף.ש'סיל'לעגםראהקפח ,כ"מקא"מעפט

,ג"מקיטץקצ _שצהרמזמרדכיקצא

,טור,שם'כ-מה.שםהתרומותמפרקצב .שם.מררכקצג

.טור.שם'מריכ,שםהתרומותמפרקצר קצה

שםהתרימהבמפרהיבא,הגבפחז'רושלמ' ע"שי,ותירשםימרדכי(ד,טז)מהת"לג"יממ

.רים'מנגש'בשםו".מ מץקצו

,מקפד,מה ,א"מקכא"מקצו

.שםע"שו,(רצו'ע)רפא"םק"ממקצת .ב,קמבשעט

.זף'מער הגהת.שם'מררנ.שםג"ממ.שםהתרומהםרא

,ז"מיהלבוש _המצותבמפרכתבה"ערח"ברב



תרלאשלדשבתהלכות

יכל
~

מוקצהאפילולמלמלמתיריןישהקרוביםבבתיםאבלבושהדליקהבביתה
:יילמעלהש"כמינהלסמיםמפניהדיןוהואמרובההפסדבוישאםבלבד

עלגזרושלאהרביםרשותדרךאפילומפריםלהציללנכרילזמר]ימתיריןישימ
להצילןהתירושלאואף,הקודשיכתביבזיוןבמקוםלנכריאמירהשבות
שבותדומהאינומקוםמכלמופריםמדברישבותאלאאיסורהשאיןפ"אע"לכרמלית
:"'לנכריאמירהלשבותישראלי"עהנעשה

איןלמפרמפרושביןלרףרףושביןלפרשהפרשהושביןושלמתהשלמעלהונים'הגל:כ
:'יאותיותה"סנונשתיירוולאהמפרשנפהקאוהספרמןנחתכואםיןאותםמצילין

שכתבונ'ירה~לעבורהמומריםוכן]'ירה~בעבודההאדוקיםדהחנו""מינים"כא
איןובדיוהקלףעלי'הקודשיבלשוןאשוריתשכתוביםפ"אעהקדשכתבילהם

אדוקיםשהםשכיוןמפני,שבחמיןהאזכרותעםשורפםבחולואףאותםמצילין
בעבודה

~
אותןעללהזהירישומכאןי"רהי~עבודהלשםאותןכתבובודאירה

שלממנעות
~

לשםהמימם,איתשטנעיאיתיית'דבןשםעליהןשישכסף,הב
עבודה

~
כדין'מידייתיבםאלאברשותואותןלהחזיקאיןוגםלתלותםשאמוררה

יהיהשלא
~

המפריםלשרוףצריךה~שממעםרה~עבודהלשםשעשולמעשיהםכרון
:"'שבהמיהאזכרותעםשלהם

המותרן'גדיישלעורלימולמותרהאחדמצדההאורבהשאחןתיבה:כב

שלאכדילאורממוךעליהאותוולפרום"]חי"ש'בסישנתבארד"ע]במלמולי
.התינהילנעלמגין,מטרף,אינ,מתחרךהיאשהעיריללתר,'השריתפשט
בכליואפילוהדליקהלהפסיקמלאיםביןריקניםביןהכליםבכלמחיצהלעשותומותר
ומכביםומתבקעיםהאוראתלקבליכוליםאינםשהםפ"אעמיםמלאיםחדשיםחרם
המיםשנותןשבשעה,]כוהיכיבויגרםעל,]הפסדיבמקוםגורולאז]הדליקהיאת
שמבקעהואוהאורבתוכושנותנםהכלידופנידהיינוייןלאורבינםהמפסיקדבריש
שנתבארכמויזחבעלמאגורםאלאאינומיםהנותןוהאדםעצמואתומכבההכליאת

:רמעהיכט'בסי

.א"סקכא"מ,ראהרג מערד

.בף' סהלקטשנ4רה

,ח"מיע"שי,נאיןבשםקטי" א"מ.ח"סילבהן.א,צחריבין'מעשםהלקטשבלירנ

,מכיה.מזלקמןיראה.ג"סקכ לעראהרז

.ז"מיל' .ב"מסוףשמ'סיל'לעגםיראה,שםלבישראהרח

.א"מז"פטש"רא.ץ'הכג"פכם"רמב,(א,מג)ריףרט

.כ"מע"שי א"מ.רילמאה"ורנ"הה"די"ורשאקטע%גרי

.ד"מקכ תיר,א,קנזבריתאריא
.א"מכע"ושי חב"נריחם.רביתריב

"
איתת"ד,שםע"שו,(ב,עז) רשיראה,ד

לט'.םוכרלעיל.מינין.ספרה"דשם'"

_א"מכא"רמ.שםרוחם'רביעיריי ,המעיןה"דה"ב,א"מכלבוש..שם'"רשריר

.שםע"ישוטור,שםבריתארטנ

.שםלנהםרטז .ז"סקטו"ט.שםח"בריו

,ה"הפיוהתירה'הר'ה4ם"רמבראהריח .ב"מבע"ושוטור,א,קבבמשנהצנםבןשמעין'רבריס

.ם,הציונמ"מיראה,טומניןה"רא,מט'תוסראהרנ .לכאןמצייןושם,ח"מגרבא

.רעב,קב'"ירשגמירבב "יןרבג
,'מפנה"דא"סועשם' .שםע"ושוטור,במשנהשםננםבןש"רענד

,מכיבא"רמ.ואל'נו'רבבשםשצטרנהמדרכירנה סלעילגםוראה,מכיבלבוש

א"ובקוח"מרמה" ג"מקא"ובקומ"מתקיר'.םלקמן.(גריללצורך)ג"מק

,(מציהלצורך) .שםלגושרנו

'יסיו"מקכא"מ,ת"רמשם'מפנה"רב,נח'תוסרנו "מק.רמה

'. .אלאה"דשםי"יןרבח

.חמעיףרבט



שלדשבתהלכותתרלב

כדיהאורמןקצתרחוקמשקיןעליהליחןמותראחדמצדהאורבהשאחזטליתכג
מכללאורבינםהמפסיקדברכאןשאיןפיעלואףיןלשםכשיגיעהאורשיכבה

והוא"יותריןמלדלוקהאורשמונעיםאלאכברשנדלקמהכללמבביןאינםהםמקום
.]יןמאליוכבה
המלבניםמשקיםשאראומיםאבליינמלבניםשאינםבמשקיםאמוריםדבריםבמה
]יןכיבוסוזהוהבגדששריתמשוםאויייסחיטהגזרתמשוםהטליתעלליתןאסור

:"ושיני"בי"ש'בסיש"כמ

האוריתפשטשלאכרי""נהמתכסה.פושטההאורנחשאחןמקיפלתטליתנד

שאינוכיוןכלוםבכךאיןכברשנדלקמהנכבהזהדי'עלאםואףותריין' יתהוארישיהפסיקולאולכךיתמחכוין
ואנהאנהאותהוינענעויקפוץירוץלאולכן"

וקוראפושטוהאורבושאחזתורהספרוכן]יתכדרכהבהמתכסהאלאשיכבהכדי
איןכברשנדלקמהנכבהזהדי'עלאםואףותר'האורבויתפשטשלאכדיבויתי
:יאנהאנהאיתוינענעשלאובלבדכלוסבכך

להאומריםאפילוממונוהפסדמשוםהדליקהיתילכבות'לנכרלנמראסורמזה
היאוהכיבוימופרים'מדבראלאאסורהאינהלגופהצריכהשאינהשמלאכה

להתירש'גדולהפסדובמקום,יתח"רע'בסיש"כמ]יתלגופהצריכהשאינהמלאכה

מכל"זי"ש'בסיש"כממופרים'מדבראלאלישראלאסורשאינובדבר'לנכראמירה
נתירואםעליולבוואיןממונולהצלמאדהואונחפזבהולשהדברבדליקהכאןמקום

כ"גאסורה~למטעם)"יתנעצמללכנלתליבאלשיעורים1'דנרוגן'לאהלאאףכללסלל
היוםלוהצריכיםתשמישו'וכלסעודות'מגיותרבושהדליקהבבית'נכר'"עלהציל

בעניןאפשראיאםמפרימיןמפנילכבותלולומרמותראבל(למעלהיתןש"כמ
:"~יאחר

הרעתשקוללוש''שהנכרלפי]~יבידולמחותצריךאיןמעצמולכבותשבא'נכרך:מ
1:מןי~לאחראיעבשייבישישהכרמפסלעשיהליראיישכךבדעתיששיקל

.ים'אימזיישבשםמכירע"שו,מור,א,קביהירהרברל סיל.לעגםוראה

.ח"מרמה' ה"ד(ב,כא)שםן"ר.מפניה"דב,מז'תיםרלא

.מקיזז"ת.ניציצות לעוראה.שםז"ת,ד"מכלבושרלב

א"קורמה"מל' .ט"סתקי"מלקמן,גק"מ

.שםע"ושיסיר.גאיתב".פמישנוניותהגהותרלג סילעילם.ר.המתלדעתחלד

א"קיראה)א"מכשב' .קם'סי.ח"אונזר.אבנוראה,(אק"מריששם

הנהית.ם"מעבבשםנותןה"דא,קכ'תיםרלה טור,שםמימיניית

לרעתוהחני.שםע"ישי .(שםא"קיראה)שםלגללם'האימר

,באסלףרלו סועףללז

.ג' .ג"מכע"ושיסיר,מושא,קכבריתארלח

,ז"'מקו"טרלט _טוררם

.ג"מכלבהו,יבליתה"ד."ברמא שםו"ט.ה"מקבא"מ.יאיטרביטש"ומה"דה"ברמב

.במיפי _שםא"מ_היוב"מרטבים.שםבריתארמו

.א,כא,כהגנהרצד רריה."בהובא,ובנקיםה"ר(א,מא)שםן"ררמה

.לק"מא"מ,ם"הרמבכתב .אמלףרמו

.יבף'מערמז ,שםא"ומן"ררמח

.אמעיףרמס ,קטושםא"ושביראה.ג"ומקכל"מקסיףא"מראהרנ

.נ"הז"פט.רישלמ'הבשם1'ל.מצה"דא .ט"מילעיליראה,שםא"רשבראתרפא

.מכיהע"ישוטור,א,קכאמשנהרגב ,(רעב,מה)שםן"ררגג



תרלגשלדשבתהלכות

למחות.צרץאיןלומןלוהמושכרעבדוהואואפילוי"מתכויןהואעצמוולהנאת

."די"רמ'בסישנתבארממעם"~בוי
אביואיןואפילו"~לחינוךיהגיעלאאפילו"בידוילמחותצריךלכבותשבאקמןאבל
שדליקהשיודעכיוןאלאעצמולהנאתשיתכויןהדעתשקוללואיןשהקמןלפיייןשם

כדיבשבילוהמתםמןמכבההואהרי(אחריןלישראלאו)לאביוהפסדהיא11
אלאבולמחותצריךאיןעצמולהנאתשבתהמחללקמןאבל"יןרוחנחתלולעשות
:]יןג"שמ'בסיש"כמלחינוךהגיעאםבלבדאביו

יכולכאןאיתאם.נ"מפמיריאיתהמכנהכלהנכרינפנילנמרהתיריבדליקהז:ס
:"שמין'במיש"כמי"בפניויכןולזמרלכאןלקרותו

היושלאבימיהםאלאאמרולאבדליקהחכמיםשאמרומהשכלייאומריםישכח
הוהבזמןאבל"לעצממימקומותלהםהיובגלותםואפילוהנכריםביןשרויים

הםשאומתגברתכשהדליקהנפשותמכנתחששוישהנכריםביןששרויםאותם
לכתהמיהר""איתיילחריגאי'ינממיניעלעצמימעמידיכשאדמישילליםחימפים
הדליקהתתגברפןלחושישכינכרייםבביתהיאהדליקהאפילובשבתהדליקה
הכלמקוםומכל"משובחיי1ההרילכבותה1רי1וכלולהרוגליולשלוללחמוףויבאו

אבללכבותליןאמורבדברמכנהלהםיהיהשלאבודאיבמוחיםהםשאםהעניןלפי
.עיינוהגיןוכןילללכבותמותרנפשותמכנתמפקבחשש
וישלגופהצריכהשאינהמלאכהשהיאהדליקהבכיבויאלאהקלולאמקוםומכל
אפילו"שנהלילחללאמירממיםהצלהמשיםאגליכנהלאאםמכנהחשש

איסורכגוןמופריםמדברישעיקרובדבר.ואפיל,לגופהילצריכהשאינהבמלאכה
.יטתחומין
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