
תרמזשלם-שלחשבתהלכות

המותריםבכלים"הדלףלבפנילבכותןמותרמוקציםשהםלבניןהכדוריםלבינים
:ירעה'בכישנתבארכמולןנימלשאינודברלצורךנימלשהכליבמלמול

והוא]למקומויומחוירושופכונתמלאואם"בשבתיהדלףתחתכליליחןמיתר:כ
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א"ש'בכיש"כמלהנהיגה]ומורהיחתוךשמאגורה"בהמהגביעלרוכביואיןא

גומאשלכלידהיינו]שיימיןשלחביתיעשהשמאגורההמיםפניעלשמיןואין
בנהראמוריםדבריםבמה,בולשוסולמדיןארוכהחביתכמיןועושיםאותושאורגין

שבחצרבבריכהאבל"בכליבהלשומחביתלעשותדרךשאיןמותריבכליאבל
דומה1הוהרילבריכהחוץיוצאיםהםהריכששםנעקריםשכשהמיםמפניאכזרן

מחרתהשפההמיםנעקרושאפילו"'בהלשוממותרכביבשפהלהישואםלנהרי

:לכלהדומה1הוהרי]'למקומםאותם

~בנשואיןןאפלו,לשמכןביןי'כףאלכףממפחיןואיןירךעלכףמכפקיןאין:ב
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.למיפיקרובמקראא"קירמי"מלעלוראה ,שםרכביםפד

,שםע"שי .ג"מקא"מ.וילה"רשם."ירששםביצה'גמראהפז

,ה"סלבישיראה _שםביצהפח

,עיף'ומעעבף'מעפט וציונמ"מוראה.שםא"מ.שםיאשע

_ם' ,ד"םשלה'סיל'לעגםוראה.עהע"מעצא

שלטסומן מצהמשנהא

,א"מע"ושיסיר.ב,לי ,א"סלביש,שם'גמב

,כנמעיףג םלעילגםוראה.ב"מע"ושוטור,שםמשנהד

רמה" ,ו"םשכו'.נ,ט"ס

.ב"מלבוש,ה"הג"פכם"רמב,שם%גה ,הביתה"דשםי"רשו

תנוה"ד(ב,ח')שםה"ירז,רעע,מאשבתרשייז ה"רשםירין,אמרה"דשםבמלחמותן"ירמב.רבנן

.שםע"ושיטיר.רבנןתני ,שםלבוש.שםע"שי.שםן"רח

.שםע"ישוטור,(ב"מיע,מ)בריתאט

נמלהמיתן"רמב.שםם"רמב,(ב"מוע,ח')שםריףי .שםע"שי,הריףבדעתשםן"ר,שם

.שםע"ושיתיר,א"רע,מא%גיא .שםריףיב

,שםלבוש.,שםע"שי .שםלבוש.שםע"שו,הריףםשםן"ריג

ואיןה"רן'ממפהאיןה"ד'"ירשב,ליצה'ב.כהזנהיד מטפחה"דא,לשם.ממפקין

טיר,ן'ממפקידיהן' "מולקמןה"סשלח"מל'לעראהאבל,שםע"ושו
.ג"ושא"סתקבר "רשטד

,קמה'תוס.ן'-מרקואיןה"דשםבעהבמשנה' ,לאת"דב

שםברצףהובא,ב"הפיהביצה'רושלמ'משמעוהטז םה"סש"ירא(א,כ)

,ג"



שלטשבתהלכותתרמת

וממפחמספקכןאםאלאן'לקונןאולשורר"'שירכלייתקןשמאגורה"לאבלבין
כדרךאחתכנגדאחתאוהלוחעלאוהקרקעעלבאצבעלהכותאפילו]ידכלאחר

או]]עריכותתנועותבנהועושיןהגודלעלבאמהשמכיןאלוכגון"]המשוררים
שמאגזרהאסורבווכיוצאה~כלשישתוקכדיבזוגםלשחקאולתינוקבאגוזלקשקש

תורהבשמחתאבלבנישואיןאפילו,]ה~ממעם,]לרקדאסורוכןז]שירכלייתקן
~]התורהכבודמשוםלתורהקילוסיםשאומריםבשעהלרקדמותר

לפיבידםמוחיןאיןשמחהמיניבכלולרקדולמפחלספקההמוןשנהגוועכשיו
כות~עליהםשלמדווישח]מנידיםיהיוואלשוגגיםשיהיוומוסבישמעולאשבודאי
שירתכלייתקןשמאלגזורשייךולאשירכליבעשייתבקיאיםאנואיןשעכשיולזמר
:כלליהואמצוישאינושדבר

אמורולכןבשבתתעונשיןואיןיכתבוינשמאגזרה]ממונותידיני"דניןןאיןג
שכןוכליברחשלאכדיעונשאיזהשנתחייבמיהסהרלביתולהכניסלתפוס
מענותמסדריןואין,כלומןעלינואיןיברהיאמ(]דיןןנכללשזהי)להלקותושאמור
'סיע"באהש"כמ"ןמותרבתוליםמענותעלכגוןדבריםולהציעלקבולאבל"בשבת

.בין"ס
מענותבשביללאאםבשבת"התמידתלסמלשלאהגולחתמאורגרשוםרבנוותיקן
.]תהקהל
:לדוןתניושביםכאלושנראהמפנילחליצהמקוםלקבועואסור

חולציןתיולאהאשהאתמקדשיןאיןך

ה"רב,קמחשבת.מטפחיםאיןה"דא,ל'"רשראהיז בן"ד,ממפקיןאין

."מתנ.ה"ד(א,כ)צה' .שםע"שי.שםם"רמב,ב,לובעהיח

.כנגרןתקן'שמא:שםן"הרלשיןמשמעותיט 3.

.שםם"רמב.שםש"יראברצףהיבא,שם'רישלמ' ,שםע"שו

.שםע"שי,הידשםרמצים3א "ב3ב

א"פומא'ם"להרמבהמשנעת"מפ,כתבה"ד' ,מקבא"מוראה,מץ

גם.יראה.שםע"שי.שםם"רמב,העיד"חתוספתא3ג מלעיל

,א"מכשא" .שםע"שו,שםרמשים3ד
.שםע"ושיכיר.שםרכבים,שםביצהמשנה3ה גמ13

.שםע"שו,שםם"רמב,שם' .נאין'הארבבשםבענףטבשרשקולון'"מהר3ז

.ב"מקטץ.'"מהריכתבה"ד'"בהיבא "ב,א,למצהאבינח

.ג"מא"רמ.עורכתבמורה' בזהלהקלהמנהגשעכשיושמב'ע'"חק"אגוראה

ימנהג,בשבתשחלישייטבשבתמצוהשלבשמחה המנהגבמפרכ"וכ,א.התורהישראל
.67ווד"חבם' .187ך)א"חח"תשמהתיועריייתמנהםתורתיראה

שלם'.ם(מבימשאמש)אברהםאשלזהבכליראה םא"חאלעזרמנחתשיית.מקיא

רי"שקונמרם,כס" לועיח"אונמוקי.כ"חסיףאתנזרבמנחתנדפסמנחה

,שלמ"מ תים3ט
.ן'מטפחילאה"רי"בהכא,תנןה"דשם' .שםא"רמ

ושכיבן"יכתובשמאגזרה]"מגרשיןולא

.שםא.ומ.שם'.בי "פלעילנראה.ר.פ;.111מור.ב,לוביצהמשנהיא
.1.פכש1 .כתבה.פ1רנ.פקא.מלב

נראה.ר.פלבוט.ר.'הנ'פכם'רמב.א,לשם%ניג .1.פכפוףשםלעילנם

.1.הר.פכם.רמבלד 1צמ.מוראה.שםא.מראהיה

.ם'1נ' '.בהכא.נאנןרא'שררבבשםפ"פהלקם'שבליו
.ר.פא.רמ.רפנ'.פ1פ שלמלז

.נ.פקא.מ.אאות(ב,מ)ן'פנהררם'יגב1ר' כת1ב1ת'ת1פנםוראה.שםא.מ.שםם'יגב1ר'שלמיח

.כא'א'אה.רא,נ פ:ל.אתיט

;.ש1וראה,ר.;ש1'ברנ1'ל;'הגלא.פר" .נ.פשם
לערךגפפה1'כרךת'תלמרה'קל1פר'אנצראהמ ;נ.הרר

.מ1אותתשפו' נםוראה.הכנפתבביתבציבורהקבלההתפילהמא

.ה.פכגה"פלעל שלממב

.שםא.מ.שםם'תב1ר' .נ.פקפלא.ממג
.ר.פ;.יטומור.ב,לוביצהמשנהמד .כתבנ1פהא1תנ.הר.!שםת1פפתאמה

א,,'ת1פ.' .שםע.ש1.לאה.ר(א'פ1ע,כ)שםן.ר.'מאה.ר

א.מ.ר.פלבוש.ר.'הנ.פכם.רמב.א,לושם%נמו נלעניןשםן.ר.ר.פק

.ן'רוש'



תרמםשלםשבתהלכות

לגרשלוהתירו%ליבוםתיזקקשלאכדי"אשתולגרשורוצההחוליעליושתקףמרע
יעשולאאם)עליודעתותמרוףשלאכדיותן"קל'סיע"באהשיתבארד"עבשבת
:")רצונו

שעלמפניי)יוםמבעורקידשהאפלונ)לחופהאשהכונמיןולא]מייבמיןאיןוכןון
מקחגזרתבכללשהואמפניבשבתקניןלקנותואמור])ליורשהאותהקונהכךידי
."ז"ש'בסיש"כמיככובשמאמשוםשגרו"וממכר

ואףורביהפריהמצותמשוםובניםאשהלושאיןלמין)ולכנוס")לקדשמתיריםויש
שאין

~
עלשמכיןמקוסמכלעיקרה

~
כמוהבריותכנודגרילכיןהרחקנסעתה

ועושיןהלילהעד'וביוםהנדוניאעםלהשוותיכוליםהיושלאשלפעמיםשרגילין
לכלהביושוהיהולנשואיןלמעודההוכנווכברהואלשבתבלילוהקידושיןהחופה
וכמה"כךןלידייבאשלאליזהרצריךלכתחלהמקוםומכלאןיכנוסלאאםולחתן
כלללעשותשלאלעצמויחמירשמיםיראוכל]"החופהשמאחריםסמהבאיןעבירות
:י"נ"ככיע"נאהש"כמנ"בישבתנישואין

למקחשדומהמפנילגבוהדברשום]מחרימיןןולאמקדישיןולאמעריכיןאיןוכןן
.~ון"ש'במיש"כמ,וממכרן

וממערללמקחשדומהמפניסלעים'הששוהבכליאאפילו"הבןןאתפודיןאיןוכן

חלהלאשעדייןשכיוןלברךיוכללאשאןלפישבתבערבלכהןהמעותליחןלוואין

אינושאןכיוןלברךיוכללאכ"גמנה~שהואובשבת"וצונוליאמראיךהמצוהעליו
ביוםג"הישצג"יט"כליכליאסיאפילי"נשנה'אייםעדמהין'לכן]כלימעעישה

]לשלימיםימיםשלשיםהואשבתורהשחדשלפיליויביוםיפדחולאחדששהוא'ו

:,להפדיוןבשעתא"לליוםשיגיעצריךולכן

."למתוקןהיהשלאדברכמתקןשהואמפניטומעשרותתרומותמפרישיןואיןז

.שםא"מסג ם:ל"איצטד

ע"שויראה,בשוערנו'לדהגיעלא,מד" .ה"םשם

.ר"מע"ושומור,ב,ליצה.במשנהציה בפ)משיםה"ד."ירשאלגשם%גתיו

ם"רמב.('הא" ,ו"מקא"מ,ד"היג"פכ

.ו"ממשםגםוראה.ד"'םסיז םש"הרנת"שוסיע

ב"חהדשןבתרימת'"מהרא.קני" ,ד"םע"שו,דלג"ם

.מוקצהנו'שאסיט ,ח"מקא"מ,שםש"ריבע

.מקיאא"קיחלב'.םלקמןז"-שראהעא לעז"עריראה.שםא"מעב
,א"מירמג"מל' ,שםא"מ.שםההתןתרומתעג

.שםא"מעד ,שםא"מ,ג"רשבה"דא,א'סנהדרין'תוסעה

מדאיאם:הבטין'פד'נ.ד)מדיריראה,שםא"מעג איטקודם

,.פדי מפראפיןלאיכן.ד"םע"ישומור,ב,לימצהמשנהעז
,(א"מתקכד"םלקמןב"מרם"םל'לע)הלה ד".השםמ"הפכחרמים,חטה"דא,4רייעת

האה"ד'"ויןא,קמבשבתגםיראה,('הבמעם) לעוראה,קמתקן

,ה"םתקי'סילקמן.ח"משבג'סיל'

,שםע"שי,ב,ייין'גטז יתה"רשם'תים,תקףה"דשם."רשטח

ביצהן"ר.ל'ז' .שם

,זמעץסט תיםג
.עידוכתבמידייהי"ב,שםן"ר,שםמצה' םלעילערץראהנא

.מכיבשי" תהלהוראה.ר"מע"ושימיד,ב,לימצהמשנהנב

.206גוץ'ארה'פמק.יצואניםמ"מ,ב"מקלדיר שםן"ר.והאה"דשם'תים.א"רפכתיבות.רישלמ.גג

'הלרמציםגםיראה.שםע"שו,מתנימידיה(א,גי) םע"אהע"שו.שםמ"ובמד".ה."פאתיות

.ה"סמר" .שםמ"מ.שםן"רנד

ע"אהע"שו,שם'תום,שם'ירושלמיראה.שםן"רגה ,ד"םכאןלבוש,שם

,שםלבישגג מעגז

,ג"ושדף' בג)עהת"לג"ממ.בשימישםן"ר,שם'בתוםת"רגח

,ד"םא"רמ,ן.דנילאה"ר'"בהובא.(ד .שםא"רמנט

"מהשרמפר)כתשומהת"רגםיראה,שםא"רמש .שםי"יב)ן"ברהיבא(מה

.שםא"רמסיא ,ה"מקא"מסב



שלטשבתהלכותתרנ

שאםאלא"עשוישעשומהמוטעיןביןמזידיןביןשוגגיןביןבשבתשנעשויבלן
כדיןאחריםולאהואלא"]ביוםבוימזהיאכללאבמזידומעשרותתרומותהפריש
לאחריםאפילוממנוליהנותשאסור]במזידימופריםמדבריהאסורדברכלהעושה

:נ]ח"שי'בסישנתבארכמולואפילומידמותרשבתובמוצאישבתלמוצאיעד

לפי"טי"ביוולאבשבתלאראשונהביאהעליהיבאלאי]האלמנהאתהכונםח
יחודןידיעלאוביאה1ידיעלאלאכךידיעללקנותהלאלמנהחופהשאין

.בשבתקניןקוניןואיןאותהשקונההוא"]לביאההראוי
שלאלהחמירטובלניאההראיייחידכנרעמוגהייהדה'הבלילנשאהאםיאפלי הנקראהואשיחודאומרימןשישלפיט"יואובשבתתראשונהביאהעליהלבא

שקונההואבלבדביאהידיעלאלאלאלמנהחופהואיןשלנוחופהולאחופה
זהשאיןשומרים'בידיעלעמוונתייחדה'הבלילטמאההיתהאםשכןוכל"אותהן

לטבוללהאיןולכןהראשונהסבראלפיאפלובאלמנהקונהואינולביאההראוייחוד
ינ~"קצ'סיניהדיתבארשנתבמיצאילטנילמיתרתואס]שנתןגליל

קודםלביאההראויגמוריחודהחופהאחרליחדןישבהקונהשחופהבבתולהוגם
האחרונהלסבראלחושכדיכולההשבתכלגמוריחודיתייחדולאאוהשבתת

ביוםוכןבשבתבתחלהלעשותוואסורשלנוחופהולאחופההנקראהואגמורשיחוד

:טום

שזהומפניאצלו.להביאאומאצלולהוליכו,בנהרן"דברןלהשיטלאדםאסורכן

אמורהמיספסשעלקממימילחןמשנתצילשיטשלאשגוריהגוירהנכללכ"ג

אובכליתאבלבנהרזהוכל"יפימןשיהיוהמיםלנקותכדיולכאןלכאןלהפצילן
:למעלה7שנתבארכמו%כגזרולאשפהלהשישבבריכה

לאוואםבהליכנםמותרכללשטהואינהממשהיםבקרקעיושבתהיאאםספינהי

.'הירושלמבשםב"מפיהש"ירא(ב,כ)שםרצףעט המצאשלאפאיתשםנתנאלקרבןוראה

'רושלמ' .ר"תע"ושוטור.נ"הד"תמצהבתימפתאוהוא

ן"ר.י"הטשםם"רמב.ב,ץצה.ב,ג"מב"פתרומותפ ה"ר(ב,כ)שם

,מקיזא"מ,'רושלמ' מלעיליראה.ו"הטשםם"רמבפא
הטעםא"משיה" .שנעשהבכדיבזהאמרושלא

.שםוגמראמשנה)ליאפילומיתרבשועכ"משאפב מלקמןגםוראה,(שםהמבים

.שםתה" ליאמיר.שבכהי)תירהשלבאימיר,א"סשםראהפג
ליביןאמירובשוגג,שבתנמולאיולאחריםת.עולמ ערם.לאהרן.ב

.ג"וש,(שבתמוצאי מתגמידיה(א,כ)ביצהן"רפד

עמאהדפלמיבשם," צה.ב'בתוםהובא)השאא"פוכתוביתהיאסיףא"פ

'.םלעילראהבתולהולענין,ה"סע"שי.(יהאה"רב,לי .ג"מרפ

,שםע"שיפה פ

.לחראה"דבי'עמא'תוס~ .מקראא"מ.ה"ססד"סע"אהע"שי,שם'עמפו "מקשםמחיקקחלקתפח
.שםא"מ.י _מרימנבירגמהרםבשםתרךרמזצה'ב'מרדכפט

א"מ.מהרישרביבשםח'איתשבת'הלמהרצל

,(להחמירהם)ו"מקקצו'.םד"ו'ו"ט,(אמיר)מקראמיף םלעיליראה
להחמיר.ש'ביןלוק'הח)ג"רמקא"קורמי" ,(להחמירטובן.לב

א"רמ,אחריםבשם,אוה"ר(א,א)כתוביתן"רע מאצע

,ם.אומרש'ובישיםא"בם.נה" ע"אהז"יוראה,שםז"ע.שםמהרכל.שםכי-מהעא

,י"מקמד"מ ,מקראא"מצב

מיףשםא"רמ.יראה,נו'ד'להגיעלאבשעירזה"םעג ,ו"מקז"יט.ב"מ

,שםא"מהובא.במיפוצ"םמין.בנמשאתת"שוצד ,מקידעטאאליה

.רושלמ'הבשםתרצה"מצה'רבה"פרישמרדכיצה םפיהצה.באשריהגהות.ב"הה"בצה.ב

אותב" ,י"מע"שי,זריעהאירבשםה

.שם'הירושלמלשוןמשמעיתצו אשרושהיתצח
וראה.שםע"שו.זרועהאירבשםשם' ,י"משכו'.מלשלגב

.שםא"מעט ק

,אף'מע



תרנאשם-שלםשבתהלכות

היאואם]ח7"רמ"בםשנתבארכמויוםמבעודלתוכהנכנסכןאםאלא"אםור7

לימנםמותרהמיםפניעלשמהשהיאפ"אעבנמלהעומדותהספינותכמנהגקשורה
:ביבשה7יובשניבספינההאחדבראשוקשור[קרש]שיהאוצריךבהם

שהנכריויודעבתוכהלישןליכנםלהעריםאסורהנהרבקרקעהעומדתספינהיא
תלמידלנואיןועכשיו"בכך7להעריםלימותרחכםותלמידהשנילעבריוליכנה

:~ד7"שי'סי1"ע,1ה7לעניןחכם

ובו.מאבותתולדותנעיןבשבתהאמוריםמדבריםדיניםנמהשמ
:מעיפיםח"י
המופשמיהעורמןאפילווחיהבהמהנמןבין]המתמןביןהחימןבין"גחו"א

.,ואיליםהתחשיםעורותגוזזיןהיובמשכןשכן"מלאכותמאבותוהואחייב
הגומלוכןבכךןגזיזהדרךשאיןפמורמהעוראוהבהמהמןבידוצמרהתולשאבל
אפילובידלימולמופריםןמדבריאםוראבל"פתורבשיניואובידיילצפרנילשערל

.לאחרים""כלבלאיפהל,לימידיולאמןיכולשאינופ"אע'לאחרים
מןאםוראבלפמוראחתועלבלבדןשערות'בעלאפילו]'חייבבכליחתכןאםאבל

אפילוי"זקןנראהיהאשלא,שחורותימתוךלבנותומלקםשיעורןחציכשארהתורה
שתרגומו"'אשהשמלתגברילבשלאמשוםי'אםורבחולאפילוזהודברחייבבאחת

:ן'אתתאבתקוניגבריתתקןלא

לצפרנימאולשעראולצמרצריךכןאםאלאהיינ'נכלצפרניםיהחיתךהטדאיןב
אשהולפיכך]לגופהצריכהשאינהמלאכה11הרילהםצריךאינואםאבלשחתך
לזמרלהשמתירמיישמבילתהלילהואובשבתהצפרניםלימולשבתמערבששכחה

.ר"בנ1צת1לתלוםהעלררךכן'שהונפזמשנםנם כהכמב,צרמשנהח

.מור.ה.השםם.רמב.ם' 1.פלשכה"פלעילוראה.א.פ;,1ש1מור.שםמשנהט

ב.פפלקפא"פלעילוראה.שפרשהציפורןן'ר נ;1ל

רנשראתר1הקובשבת:(ן%'נלם'הצפרנ7171ן' .המטכשמפירהציפורןאתערורשלא'ברהציפורןשתחת

.שם;.1ש1מור.שם'בנמאלעזר'רבי .אגלה.רשם'.הםיא

.מור.שםם.רמב.שםאלבלר'רביב .שםע.ומ1מור.שם%תבריתאיג

.ב,נ'ר'מא.'נה.רא,ר;'.רשכקת.ב.פקא.מיד אשרהנהנת

"פ.ר.מלקמןנםנראה.קור.1.ממ' א.ק1שב"פלשל.א.פבה'1עלה'נז'הל.ה.פכתסב
11"';1.ה.1"'הקי1';ר.'הלקדשנראה.א.פק הערה

.טכללוההוראהם'הפ1פק'כלל.3" .שם;.יטומור.שםבריתאסו .רשטז
קמנ"פהשלהן'ברנראה,אחתה.רשם' .''עא.הק.אנ.ה.פק

.שם;.1ש1מור.שםבריתאיז יח
.שםע.ש1.שםנייתא:ך,כנם'רני .א,נםר"מנםראהיט

ר.1'הכפףבנקרותך.ש.אבלה.רא,צר'ת1פראהנ פ

."הפרשא.מהובא.(א.פקכ1.מל;1קצה"

אגיר.אביגדוררביניבשםקיא'.מהלקםשנליתא "מומ

.ז"מע"שו,שמה' בשה.מהמפלגתא'הלי'אפמיתרשאז)ג"ושמ"מקב

_(עצמושיבת'ב כלתג

.שםע"שו."הםסיף'"ב,(בלי)לא'.מבי א"מ.'"הגבהגדילהכנמה.רב"מזאבן'בנימת"שוהד

,מקפד אשרבתה

.סיר.ב,קלטשבתהינאירב' .ג"מקא"מ,נ"הג"פכמ"מתו

.מץ'מעקו

שמסכמן .א"הט"פמתוממתא,הץמ"בם"רמבא

.ג"מקא"מ.(א,נא)ב"הץ'מ'מדושלמ,שםם"רמבם מגרד.ואיןג

ב'וחישערשמשרתמפניבמגרדתהבהמהן' םלקמן)גוזזמשים

.(ש"ע,ב"מתקכג" _שםא"מ_שםם"רמב.שםתוספתאד

,היאפיזרמצים.א~עמשנהה םט"הרבת"שוראהו

.שג'"מיםנמשהובא.שצר" .נ"סלקמןוראה.הצד.ה"ידהמחה"דשמי"רהיראה

וקוףנוצתן'ילענ.שםם"הרמםממשמעותשםא"מז מלקמןראה

כהניםחיבהיא.הרמ"מ:ג"מכתצה" לחיבי1"...המצהאתימריטלא,,,מגידילידברעיקר


