
שלח-שלזשבתהלכותתרמך

מדבריאסורכןפיעלאףהואידכלאחרחופרוגםהיאלגופהצריכהשאינה
:נ)מופרים

:סעיפים'טובזקולהשסעתמעזםבשבתהאסזריסדנריסשלה
שמאגורהאחריבדברלאאבלבלבדיבפהאלא"שירשלקוללהשמיעאסורא

שירכדרךקצתבנעימותלהשמיעושמחכויןכלשירשלקולואיזהושיריכלייתקן
מיףאחרמיףסיףכפוימתכתכליעלומסיףנקביםמלאבכלימיםשנותניםמהכגון
כןלעשותאסורמרדימונעיםשקולשישןהחולהבשבלנעיםקולשישמעכדימיף
שמאלגזורויש"שירכלישלקולכעיןשהואמפנילבריאלאאבלבלבדלחולהאלא
קולכעיןשאינולבריאאףמותרהישןשיקץכדיבחוזקמסיףאםאבלשירכלייתקן
כלוכןלוןשיפתחוכדיהדלתעללהקישוכן,ובנחתבנעימהשאינוכיוןשירכלישל

."להשמיעומותרשירדרךשאינומקולבזהכיוצא
כגוןיתקנוישמאגזרהלכךהמיוחדבכלילהשמיעואסורכןפיעלשאףןאומריםויש

אסורולכןשירשללקולמכויןשאינואףבההקבועהבמבעתהדלתעללהקיש
עלבידומכהאלאלכךהמיוחדכליי"עהכנמתלביתלקראהדלתעללהכותלשמש
נ'לכךמיוחדשאינואחרבכליבשבתשמכהנוהגיןמקומותוישיןנוהגיןוכן"הדלתי המיוחדבכלילהשמיעומחכויןוהואה~לקולכשצריךאלאבזהאיסוראיןמקיםמכל.
באותוכללקוללהשמיעמתכויןאינואםאבלשירשללקולמכויןשאינואלאלכך

בושישזג~כגוןהכליכשגומלמאליונשמעשהקולאלאכלללוצריךשאינומפניכלי
עלקולשמשמיעיםאףולהניחןלימלןמותרקולמשמיעעופרתבהשישומבעתעינבל

כיון,מותרןשירשלקולהמשמיעוג~בושקבועבבגדלבושלילךואפילוהיי~ידי
ק"לכךמתכויןשאינו

וממעם
~

להשמיעכדיפעמוניםתלוייםשבהרצועההפרוכתעלבשבתלתלותמותרה
שזהשאףויקומושישמעוכדיתורההספרשמוציאיםבשעההכנסתביתלאנשיקול

הפותחאותומקוםמכלהארוןפתיחתבשעתקולשישמיעומתכויןהפעמוניםהתולה
כיוןלאסוראיןלכךמתכויןהיהאםואףי'קוללהשמיעכדיכללמתכויןאינוהארון

,א"מל.לעגםראהגג

שלחסיימן ערבהא

,א"מע"שי,הידג"פכם"רמב.א,קרן'ריב' .ב"מכדלקמן,ב"מקסוףא"מב

כ"משח'.מל'לעראה,מקיאא"מ.שםם"רמבג כלהיוזהשמטעם

יראה,לאיסורשמלאכתו'כלשיר' ן.עוברמשוםאמירבשופר.שתקקהר"מתקפה"םלקמן
.ב"משלט"םלקמןראה-כשםמחיאתן.ולענ.דהול רמבד

לקמן.ב,ליבהוהגםיראה.א"מלבוש,שםם" ם

.ב"משלט" ודהר.ששלבקילה"דשם'"ירשלרבהשםתא.בריה

.מקיאא"מ,.בעקא)ודיהומטיפין "ירששםרנהו

.שמא"מ.בעייקאה"ד' ה"דשם'תיםראה)תםרביניבשםמור,שםרבהז

אותשםמיטביותהגהות.(תעתה"ם)ה".יראב(גזרה ,ב

,שםע"שי

,שםם"ירמב(ב,לה)שםריףפסקוהזכן,לרבה."בח ,שםע"שו

לח"מהחדשיתמהרצלת"שיבשםח'תק"םאמרט ממקבשםהאגורכתבה"די"וב,דאית

אית'תים' ,א"מא"רמ,דיג

,שםלבושי .שםא"רמיא

_גאיתכוהה'ררכיב ,ג"מקא"מיג

בהגהותהובאה,בתעיבהמרומנבורגמ"מהריד .מקיאא"מ,בשמומור,שםם

שא"מא"מ.מהרםבשםשםשינעת.מהנהית~ט ,ה"מקל

שא"פל'כרלע,,ללנשאפהלכךמתמיןאםאשלטז .א"מכ

,מקיאמוףא"מיז



תרמהשלחשבתהלכות

להשמיעהתירושיישןחולהלצורךאפילווהריויקומוהעםשישמעומצוהצורךשהוא
בנעימהאינושהרישירשלקולואינומצוהלצורךשכןוכלשירשלקולאפילו
:בלבדלכךהמיוחדבכלישהואאלא"'ובנחת

אפילושירשלקוללהשמיעמותרבפיואבלן'מעשהי"עקולבמשמיעה,יכלב
שקוריןאלוכגוןצפורכקולאומר~כליכקולאלאבפהשירהכדרךאינו

מיתר"בשירנלהנעיםרגיליןהצפצוףשבאותופ"אעכצפורנומצפצפיןלחביריהם
מעשהאינהי"עקולבמשמיעאלאשירכלייתקןשמאלגזורשאיןלפיבשבתלעשותו

:]פיוני"עלאאבל

שהואלפיוכלהחתןכבודמשוםבחופותשירבכלילנגןלנכריליסרמתיריןננישג
אמירהעלגורולאמצוהובמקוםוכלהנזחתןשמחתעיקרשוהומצוהצורך
1נ1"ש'בכישנתבארכמו,מופרימנמדבריאלאלישראלאכזרשאינובדבר,לנכרינ

שלאיכזרהואכלישתיקוןשיתקננהנחלולזמראכורבכנורגימאנפכקהאםאבל
שאיןשםעין)רעמןנכיש"כממצוהנמקיםאפילילנכרילשרואמורתורהנן

בכלילנגןלולומראפילואכורוכלהחתןשמחתבמקוםושלא(המקיליםבידלמחות
בלהקלנהגוועכשיושיר

~
:]מן"של"בםשיתבארממעםבידםלמחותואין"ה1

ך
~

קולשמשמיעמשוםבשבתלערכואכורמשקולתי"עעשוילשעותהמקשקשזג
אבל"לוןומחכויןה~לקולצריךוהוא(לכךייהמיוחדכלישהואועוד)שירישל
:ביי"רנבכיש"כמ"השבתכלויקשקששילךכדיולהכינולערכומותריוםמבעוד

כפיוטפה'ולא"כףיאלכף"ימפ1קןלא1ע1ףחיהמפני1'11רע1'שר1ההמשמרון

גזרהבחולתיעושהשהואכדרךלהבריחמתנכדי"ברגליותירקדולאיריבותעל
אומריםשישועכשיו,תלהבריחםכדי"תהרביםלרשותלהמךויזרוקצרורימולשמא
כמותילגזרהגזרהגוזריםשאיןבזהלהקלשישאפשרגמורההרביםרשותלנושאין

:חחרהב'בסישנתבאר

.י'דברבתחילתשםא"מיח שלאיט

משה'ררכ.באות(ב,לה)עירוביןם'וגביר' .דאית

.א"מא"רמ,שםם'הגבור'שלא3 ב"תשנהתיועריעתמנחםתירתוראה,ב"מקא"מ3א

.בפהשריקהלעניןגם,409'עא"ח ,שםהלבושמשמעות3ב

_תרצורנהצה'ב'מרדכ_תחצה"מה"'ראבבשםמורבג אשרהגהות

.ב"מע"שו.ב"מה"סצה'ב' בלאובלהחתןשמחתאין)שםימיר'ומריכה"'ראב3ד

'פלל"'ר,מרבשםבק"מויטאאליהשירן'פל ,מץעדובין

_שם'מרדכ.תיר.שםה"'ראבבה מררכנו

,שםה"'ראביראה.שם' .ם'ף'מעבז

,ה"ימקד"מקא"מנח "רשנס

יראה.ד"מקא"מ.משלשלה"דאקגן'ריב'ע' ,ה"םשב"םל'לעגם

,דסעיףל .שםא"רמלא

.ה"מקא"מגםיראה,ב"מסוףלב זכריןראהלג

.'"פטז"מג"חאליעזרץ'צ.ד'ק;ב'ק"מוסף'

שלקולנו'כשאגםכוהאומריםט"ש,א"מל'כדלעלד לעיראה.שיר

קוללהשמיעשאמרי:מעזרגב'סיל' .שלח"בםתבאר.שכמו(לכךהמייחד.בכל).בשבת

,א"מכמלעיללה סיאגורלו

,אביובשםמ'תק'

,טןמעיףלי .ר"מישויותמור,א,קדן'ריב'עבריתאלח

ראהאבל.שםושיזעמיר,מפיק'ה"דשם'"רשלט מלקמן

ה"דשלט"מח"ביראה,נ"ישב"משלס" ,ג"מק.שה'פרוראה.ן'מטפחש"ימ

ינשבתטפח'לאה"דשם'"רשיראת,שמ,ע"ישיטורננ .שםלקמןיראה,ממבהיןה"דב,קמה

,רקד'ה"דשם'"רשמא רשיראה,ד"םילבישמורמב
.שם'" מיר,שםבריתאמג

.שםע"ושי .ט"הד"פכם"רמב,שםבגתעקב'בראחארבמד

,שםע"שו "מקא"מ.שמאה"רשם'"יןמה

ם"רמבגםיראה,י .טס'

.שםא"מ.שם'"ךטמן ממז

:שםא" מעמח

"'
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שלחשבתהלכותתרמו

יבאושמאגזרהקרקעגביעל"בהםוכיוצא)בתפוחיםולא%באגוזיםשוחקיןאיןן

אבלהתפוחאוהאגורילגלגלדרךלהכיןנ)במתכוין])שבקרקעגומותלהשוות
אפילוקרקעגביעללאאבל"מחצלתגביעלאו])השלחןגביעללשחוקמותר

.קרקעמיכתגבי")שלה"בםש"כמי)המרוצף
מתכווניםואינןהואילקולשמשמיעפ"אע(ך"משיישקורין)בעצמותלשחוקומותר לשירן

בשוחקאפילואמורלהרויחכדיבשוחקאבלבעלמאצחוקדרךבשוחק1הוכל
."וממכרןלמקחשדומהמפני(דן"גראם"אואוד"גראשקורין)וחמרבתם
שנוראילפיקרקעגניעלנארגיםשיהקין.אפילוקמנימננישימלמהותאיןמקיםיסכל
.]"מנידיםיהיוואלשוגגיםשיהיוומוסבישמעולא

:י"ח"שבמימןנתבארבכדוריולשחוק
ימלאשמאלחושיש,מורחןבלאבושממלאשמתוך]בגלגלןמיםלשאובאמורז

גנהלאכממוךשםאיןאםלפיכך"פשתןןשללמשרהאוי"ולחורבתולגנתובו
קולאינוקולמשמיעשהגלגלפ"ואען"מותרפשתןבהלשרותבריכהולאחורבהולא
.לשירשל
והםמורחבלאביחדהרבהמיםשמוציאגדולבגלגלאלאאמרושלא"לאומריםויש

אלאבהםממלאיםשאיןשלנובגלגליםאבלמביבהרבהדלייםבהםהקבועיםגלגלים
דבריהםעללסמוךוישלובממוךבריכהאוחורבהאוגנהשםישאםאףמותרמעם
:]למופריםבדברילהקל

ארובהדרךבשבתלשלשלםאמורשבאממרורואההגגבראשפירותלושישמיח שבגגן

לשבתו1ל1ול]הואלחולומעשהשבתלילצורךשאינובדברשמורחמפני

ואפילוהממרסמפנילכמותןמותראבלאן"תקכ'בסיש"כממותרמ"שביופ"אע

.ה"סע"ישומור.א,קרן.ריב.ערבאמריהודהרבסט .ג"מקץ'מ.יראה,שםשריע,שםגמראג

,שםע"שינא גמנב

א"פכם"רמב.נמורהובאשםף".ר,לרבהשם' ,שםע"שו,נ"ה

'סיוברלעיל.ה"סלגוש.דילמאה"דא,קמא'תיםגג ,ושהמידשב

.לאשייייה"דשםן.ריב.ע."רשנד מלקמןגםוראה,ה"עא"רמגה

.י"מתריא" '"ב.ם"הרמברעתישכן(א,עז)ז"חב".נריחם'נו.רבנו

.ריחם'ני'רנכתבה"ד .שםא"מרממשמע.וכן.שםם"הרמםלשון.משמעיתגז

.רף'נענח .שםא"רמ,הק"סמשהדרכיגט

,מ"מק.א"מסי ס

5ר,'אלר"הבישיםתקכא"םהאטרבר-משם'"בא" ,שםא"רמ.הנץג"פכם"ירמב

.(ב,כב)מהת"לג"וממ.הסה"דשםעירובין'תוםסיב ראה).שםא"רמ,א"מכ(קושמא)מוניות.מיהגהית

"םלקמןוראה.ז"םקנו'סיל'לע,ד"םתרח'.םלקמןגם מעישמג

.קמניםבעניןב-א' _שםא"רמ_שם'"בסיג

,פגמעיףמד ס

.ו"םע"שו.ה"הא"פכם"רמב,א,קדן.ריב'עה" .גזרהה"דשם'"יןהיו

.שםע"שו,שםם"רמב,שם'גב,.ס "ורשב"רעשםאשמרצית

,שםע"שו,תריה"ד' מהא,שםם"הרמבלדעתה.דולאיןה"ד."בסיט

.שםע"שו,א"מועשםדאממר גמע

,לרבהשם' .ת"רבשםכ'.ם."פש"יהראגזרהה"רשם'תוםלא

."ם'אומר2"ו"בשםע"שו,מור אלראהעב

,ה"מקזוטאה' ."רשגםיראהלין.כה2.ה"די"ירשב,להמצהמשנהעג
.ז"םושיוועסיר,ן.משילה"דא,קכד ,."מקא"מ,ז"םלבושעד

,שםלבושעה ע

,אמעיף~ ,ליצה.ב'תוםראה)'"רלפירוששםמצה.משנהעז

ישכאאע

,והמורא"םפיהש"הראוהביאיבדמיבלאגה"ד מלקמןהמעםיראה.שםע"שו

:(מ"יוגס)ג"מתקכא" ן.שאפ"אעמיעמתמרהאלורי'התממוטהפמר'מפנ
,מ"ע-צוקבה



תרמזשלם-שלחשבתהלכות

המותריםבכלים"הדלףלבפנילבכותןמותרמוקציםשהםלבניןהכדוריםלבינים
:ירעה'בכישנתבארכמולןנימלשאינודברלצורךנימלשהכליבמלמול

והוא]למקומויומחוירושופכונתמלאואם"בשבתיהדלףתחתכליליחןמיתר:כ
הואוהרילכלוםראויאינואםאבלפניםכלעלנ]לרחיצהראויהדלףשיהא

עברואם]מהיכנוישמבמלומפניתחתיותכליליתןאכזרבמלמולואכזרמוקצה
במקוםעומדהואאםמשםלהוציאוכדישבויהמאוכיםבמיםלמלמלומותרונתנו

לאשפהלהוציאולמלמלישהתירורעישלכגרףשהואמפני"שםקבועהשישיבתו

כןפיעלואףן]ח"ש'בכיש"כמשםקבועהשישיבתובמקוםהואאם"כבודוימפני
לפימחיכנויבמלנוולאוישפכנויוציאנושלבסוףכמךעללכתחלהשםליחנואכור
"רעשלגרףלעשותאכורלכתחלהאבלבדיעבדאלארעישלבגרףהתירושלא
:"שמןשנתבארכמוהפכרבמקוםאלא

:סעיפיםא"יובובשבתהנוהגיםפרטייםדיניםנטהשלמ

א"ש'בכיש"כמלהנהיגה]ומורהיחתוךשמאגורה"בהמהגביעלרוכביואיןא

גומאשלכלידהיינו]שיימיןשלחביתיעשהשמאגורההמיםפניעלשמיןואין
בנהראמוריםדבריםבמה,בולשוסולמדיןארוכהחביתכמיןועושיםאותושאורגין

שבחצרבבריכהאבל"בכליבהלשומחביתלעשותדרךשאיןמותריבכליאבל
דומה1הוהרילבריכהחוץיוצאיםהםהריכששםנעקריםשכשהמיםמפניאכזרן

מחרתהשפההמיםנעקרושאפילו"'בהלשוממותרכביבשפהלהישואםלנהרי

:לכלהדומה1הוהרי]'למקומםאותם

~בנשואיןןאפלו,לשמכןביןי'כףאלכףממפחיןואיןירךעלכףמכפקיןאין:ב

טור.שםש"רא.(א,כ)שםרצף,א,לישםעילאעת ,שםושנייע
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