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אחדנסרעלשרימות'נאונמריםשניגביעלאחתשרימהשרםאםולפיכך]1וגון

אסוריאבלפמוראחדנסרעלאחתוכשרימהחייבהמשכןבקרשישעשוכמולסימן
מדבריאסורמתקיםשאינוהקלףעלוהרושםהמתקיםדברשהואמפניייהתורהמן

:)כדבריהםילעצמויחמירשמיםויראהמתקייםמשוםגורה"מופריםי

אינואפילו"כתבאינהתבניתשהואכלאבלכללכתבתבניתכשאינו1היכלח
המימניםכגון"נעלמאןלמימןשרגיליןאלאידיעיתאיתייתאינן,אשל,'ר,אש

ברברעשאואםעליווחייבכתבתבניתנקרא1ההריהמספריבהםלעשותשרגילין
.7הכללדברימופריםמדבריאסורמתקייםשאינוובדברהמתקים
"מלאכתן7נגמרהשלאמפניעליהןפמורץ"ג1"משעמנה1יוניןוחיסראשוריתוהכותב

מדברישאסוראלאעליופמורכתיקונןאותיותיוגמרשלאאומהמאיהכתבכלוכן
מפניעליהשפמור]אומרים7ישא"משימשקוריןדקהכתיבההכותבולכןמופרים

.ד"םא"רמ,שםהדשןתרימתעז .ג"מקז"ת,שםהדשןתרימתעת

.שםז"תעט קמשבתשםהדשןתרשתפ

.ח"מקא"מ.א~ .ו"מקא"מ.ץ'הטא"פים"רמב,ד"הב"פי'רושלמ'בסי ,א,ןנ.גשראהפב

.שםא"מ.שםד"ראב,שם'רחשלמ'פג ועמ"מפד

.י"מקקבה"ם.ש"ב."הד"תן.ריש'ג' .מקידז"ט..ט"מקזוטאה'יאלה"סלבישראהפה

.שםו"טפו מיץפז

,ה"חע"הטי ,שםזימאאליהפח

היבא.אחדחכםבישיםלטיהבהגהותיול"מהרשפט מקץ'בט

.).אחבשםשםז"מסקסימדד" משה'ררכ.שנ'סי'תוספסקי,עג'.םב"חזרועאורצ

_שםא"הכיהיבא.מותרה"דח"ב.אאות .כרבצא
,א,קג.במשנה.ום'

_שם.יום'רבצב .שםח"בצג

,ד"םכרלעיל,עיר.שחצימדיןצד .שםח"בצה

גריל',אגצ"צ.הידישגםיראה.שםזיטאאליהצו עב"חם(,.,נ)תירה
.סו'עג"חשם.אהל,מא' .לשיןבכלה"דשם'"רשיכפירושא,קגמשנהצו

,י"מקא"מ.'"הא"פם"רמם .שםא"מהכא,ם"הרמבבדעתשםמ"מצח

,שםבמשנהם"להרמבהמשפית"פצט ,מץלללראהק

ם.וגבירשלטי.א"רע,קה'הגמדברי"בפשםא"מקא ה"דא,ם'התוםבדעת,אאית(ב,4)שם

ת"מלי'סילעילראת),נתמיין הלמימוניותהגהותקב
נו'רבבשםמ!אוופץת"ס' .שםא"מ.שמחה



תרנהשםשבתהלכות

שיתבארוכמונ"כתיקונונגמרשלאאשוריככתב1הוהריאשורימכתבשנלקחה
:ז"ה"תקמבכיסן

:]"בשבתלעשותוואכזרכתבנקראבבגדככףשלאותיותתוחבאםמן

משוםחייברושמיםשהצייריםכדרך,"בהםוכיוצאבשמרוצורותרשמיםהרושםי
:"המוחקהוכןכותבתולדת

רוצהשהואמהכפיתחלהמשרמסוהעורלחתוךבאכשהואהרצעמםכרריא
עשווכןהשרמומדרךהכביןמעבירכךואחרהחיתוךולקצרלהרחיבלהאריך

המשרטטוכןמלאכ1הימאננההואה~שרטוטזלכן",כשחתכ1מהמשכןנע1ר1ת
:י"ב"חביושרלכתובכדיר"הנאוהקלףאפילו

'באבלחיבנ'"קשרשלאי"אעפתפירות'גאו]'"וקשר"'"תפירות'בהתופר:יב
ואם,ן"כופריםמדבריאכזראבליז"מתקיםשאינומפניפמורקשרולאתפירות

:~ן"קושרמשוםגםב"חקשר

מוו11הבגדחתיכותשתיונתפרדוארוךהחוסוהניחועומדתפורשהואבגדיג
היא11ולחברןלהדקןכדיהחומראשאתומותחנמשכיםהתפירותוחומיבמקצת

."'"תפירות'גכשיעורנתחברואםקשרשלאפ"אעוחייבכןתפירתן
אמורומתהדקאותושמותחיםהחומי"עורועותיהםכביבהבגדיםשמהדקיןואותן

אלאמהדקואינו'שהרקימאשלתפירהשאינהואף)תופרכןמשוםבשבתלמותחו
מפניכופריםמדבריאכורמקוםמכל]"אותומרפהשפושמוובשעהשלובשובשעה
]]"ובעיגולבתפירהומתוקניםקצתרחביםהנקביםיהיוכןאםאלא("]"לתופרשדומה
נ]"פר,לתדומהאינושאו
מחוברתשהיאכיוןבהפזלצאתמותרנקובהבמחםתחובהחומאםאפילוואו

,]"הבגדתשמישהיאוהרי,]"בבגדוהחוםבחוסלעולם
לפעמיםאלאכיטפושמולרפותוצריךשיהא1ההיםי"עכךכלמהודקהנגדאיןואס

להדקואכורקצתמהודקשהואכמותכךלפשטושיכולמפנילעולםכךומניחונמלך

,שםא"מתג מהד

א"רמשםיראה,ליריניהגיעלאר"בשועזה" .ב"'וסק'"סקסוףז"ת,ג"מקא"מ,א"ס

,'"מקא"מתה ]בכיתל)הרזא"שם"רמבתו

א"מ.(ובורנר[אנבכוחל"ני ,41'עתשצףב"העווראה.(יבשמרבמיחל)מקד

מנתעלשמיחקהיהיר.שםא"מ,שםם"רמבתו יכדלע,לרשום

ו"מט'תק"מלקמןגםיראה,ר"מל' (

.י"מ(קורע)טל'מיראה,(מיחקמשיםמיר'א2" ,שלזךתשגגב"העי

(ב,לב)שםן"ר.שרטיטועילה"דב,עה."רשגיח ה"ר

,מטע.שץ'סיל'לעיראה.היני .ז"סקא"מ.היאץ'פם"רמב,שם'בגמל"יר'"רקט

.ץ'הא"פם"רמבראהקי .א"'סקא"מ.ט"ה'"פם"רמב,אעגמשנהקיא

.שםא"מ,שםמ"רמב.נ"ספה,עדהנן)''רקיב .שםא"מ,שםם"רמבקיג

,שם%גקיד אלקטו

בעניןתה'עא"חק"אגוראה,מקיאעמאה'

השלחן'ברוראה,במחיןסיכתאומחטי"עהבגרהיביר ס

,רזזךה"חשם'אהל.ב"סקכקמי" ,ב"מז"פנכישינהב"רע.(א,נב)ב"הפיזירושלמיקטו

מיוראה.שםא"מ.ך"ההנבשםשםמשנהכסף "ם(קושר)טל

', טוריראה,המיתחה"ד'"רשרה2'לפא"וע,עהרנעיז

,ו"מע"ושו אלקיח

,מקיאעמאה' אותרפא"מק"ממבהגהותפרץר"הבשםטורקיט

.ז"סע"שי,שמחרמז'מרדכ,טז שבלראהקנ

'פסק)ה'2ע"ר"הבשםקח"מהלקט' ,ר"ה.וכתבה"ד'"בהובא,(והקירעה"רמ,ערר"הר

,ריא;רר'עה"חשם'אהלוראה,ז"מלבושראהקנא עו"ח
,רפב;רעה' .שם'מרדכיראהנם,שםע"שי.פרץר"הבשםטורקנם

,תחווהפאק"אגראה)קנג שבלקבר

,ג"מקא"מ.שםריר'פמקבשםשםהלקט' ,שםהלקט'שבלקבה

.א"'םשג"וטה"םשא"מלעילראהקבנ



שםשבתהלכותתרנו

קימאשלתפירהעשהונמצאח]לעולם7כךלהניחוימלךשמא1]ענין7בכלבשבת
:ובעיגולבתפירהומתוקניםרחביםשהנקביםמהמועילאיןקימאשלובתפירה

מפנין]בככת7בתחלהליתנםאכזראבללהחוירםמותרהככתמןשנפלומוכיןיך
:"71ן"שי'כיעייןכליןעושהושעכשיו

עימורואיןהזרועיםבכמנים17נבמשכןשהיה]מלאכותהמאבותהואהמעמרכן
במקום]השבלים7ןשמגבבקצורהקמהכעיןגידולו7יזבמקוםכשמאכפואלא

נתמרואםאבל,האילן7ןמןשנפלובמקוםיחדומקבצןפירותהמאכףוכןגידולן
."ה7"של"נסש"כמלקבצםמיתראחרנמקים
קרקעבגידולישלאאףאכורכופריםמדבריאבל"קרקעהבגידוליאלאעימורואין

ונעשיםששורפתןהמיםממשרפותמלחיתלקבץכגוןגידולם17ןבמקוםלקבצם
.]7תב1הכיוצאבכלוכן"7תמלח

שלאאפילומעמרמשוםחיבאחדגוףשנעשועדפירותשהמדבקאומרים7תנויש)
החבלוהכניכתאניםשנקבאועיגולממנוועשהדבילההמקבץ(כגוןגידולםבמקום
ב1ה7תיכיוצאכלוכןב"וחמעמרתולדת1ההריאחדגוףונעשושנתקבצועדבהם

:(]כדבריהם7תלהחמירוצריך)

שמתערביםמפנילשמשוםחיבבהםכיוצא.במיםשומשמיןאופשתןורעהנותןעוז
:,ב1ה7ת1הונתלים

'בסיש"כמבמדהלחתכומקפידכשאינולכתחלהמותרתתלוששחתיכתפיעלאףיז
משוםחיב"תשמיש7תאינהבולהשתמשמתקנוה~ידיעלאםמקוםמכלד7תן"שי
פמורבמכיןושלאקימםקמימתגבי)ב7"שכ'במיש"כמבמכין7תןמחתמואםכליתיקון
נ)במלמול7המותרים])הנייר7אתקורעיןואיןהחרםאתשכיריןאיןלפיכך")אםור7אבל

.])ח7"תק'כיעיןכליריכמתקןשהואמפניתשמישאיזהבהםלהשתמשכדי
קורעכגוןשנתחברורביםגופיםומפרידכשקורעאלאאיכזראיןקורעמשוםאבל)

א"מ.שםי"בהובא.(בקלה)רעד"םהשלםם'רא'קנז ,ב"מע

.ץ'םז'ש"מל.לעגםראהקנח .ז"םע"ישומור,א,מחגמראקנט

.מקידא"מ.ץ'םלגוש,'בחדתה"דשם."רשתל ,המעיףתלש

.א"הז"פם"רמב,אעגמשנהללב "רשראהעלג

.האופהה"דשם' (ג,ב')מהת"לג"ממ.מןה"דא,לאצה'ב'תוסתלד

אותא"ככמימוניותהנהית,שלה'"מים'"בהיבא ע"ישומורש"ימה"ר(א,ש)בעהן"רגםיראה,מ

.שםמימימיתהגהית,שםג"ממקלה.מ"מ

.הרמיךבשםו"הה"פמשנהכסףקלו לעגםיראה.ה"סקלו

,מיהמהןשמ'.מל' אבייקלח

'"מום"פש"רא.ה"הסיףשםם"רמב,בעי .ו"מהטא"מ.ב
סיףא"פכשם'הלמ'ל.,לקםאסירה"ד"נקלט ה

.א"' .שםמגטמ"סשםע"ישומורקם

דכנה"דשם'"רשקמא

-

.

.שםע"ושיתיר,שםם"רמבקמב אגליראה,א".השםם"הרמבמשמעיתעמג

מל' קמו"מהמלחן'בר.סואותב"מקמעמרמלאכת

.א,נדהיאהלכית'חקר,מקמט "הח"פם"רמבקמר

.'"שע"שו,י ללאבפתם1הן'רא"שרנשם;'הש11ת;מנושמקמה

.הלק פ;.1ש1מור.ב,'צנזבחיםה.פ1פומנעםקמו

.ב.' פלקלנראה

.1.פמשכא" .סופעץקמו
נםנראה.מפצעןאיןה.רא,לרביצה'.הםראהקמח פלעיל

.א.'פשיר" א.'פמ.מ.נ1'אה.רב,לנ'.רשראהקמט
הפי

.1

.ף.'הררעתשכן פקנ

.ר.פשםע.ש1ראה,נ1'ר'לע"הנלאר.ע,בשה," .א.'פשיר"פלעילראהקנא
.נ.'פ;.ש1.1.הנ.פכם.רמב.ב,לבצה.במשנהקרב סלילראהקננ

.מ.1סכ1.סשה" .ה.הר.פמ.1'כהלשםם.רמב.שם'נמראהקוד
.שם;.ש1 .בפצץקנה



תרנזשמא-שםשבתהלכות

ן)וחיתוכו7")בפמיקתו7איןאחדגוףשהואהנייראבלן)הרבה7מחומים,)הארוגיבגד

"ד7ן"שי'בסיש"כמיןשלחביתפישעלעורלקרועמותרזהוממעםקורעימשום
אם]החיתוך7ןאיסוראלאקריעהאיסורבושייךולאאחדגוףהואשהעורמפני

(נ"7שםש"כמבמדהלחתכומקפיד

בקולןעורותאוניירותוהמדבקי"7קווץתולדתזההרידבוקיםניירותהמפרקאבל
זהכשדיבוקאמוריםדבריםבמה"וחייבהתופרתולדותזההריבווכיוצאמופריםשל

מותרים,הקשירה7ןבשעתאושעוהי"עלזהזהשנדבקומפריםדפיאבללקיוםנעשה
אינולפיכךמתכוין7ןןבלאמאליושנעשהועודלקיוםנעשהשלאשכיוןבשבתלפתחן
:קורעמשוםבוואיןלתופרכללדומה

:(כלימןתיקוןמשום)"לפשמה7ןאמורמעםאפילושנתעקמהמחסיה

:מעיפים,רובובשבתנדריםהיתרשמא
שלאאו]בשרלאכולשלאשנדרכגון"השבתלצורךהםאםבשבתנדריםמשריןא

קודםלהתירםפנאילוהיהואפילוהיומילוהצריךממלבוששנדראוייןנלשתות
היהלאאפילו,בשבתמתיריםאיןהשבתלצורךשאינםנדריםאבל"מותרהשבת
לצורךשאינםאפילואשתונדרילהפריכולהבעלאבלהשבתקודםלהתירםאפשר
:להפירםיעודיוכללאשמעוביוםלהיפרלאשאםלפילבתוהאבוכןהשבת

יוםעדלעשותהלונזדמןולאפלוניזמןעדפלוניתמלאכהלעשותשנשבעמיב
לווישבשבתלעשותהאפשרואיבשבתבאיוםואותוזמןאותושלהאחרון

היוםלויתירולאשאםמפני"בשבתאפילולומתיריןמשבועתונדרולהתירפתחים

:למחרןלולהתירואפשראי

להתירנהגואבל'השבתלצורךאלאמתיריןואיןנדריםכהתרתדינהחרמיםהתרתג
ואםבשבתאלאכנופיאלהיותדרךשאיןלפי"'השבתלצורךאינםאפילוהקהלחרמי
.]'לעולםהיתרלושאיןונמצאאטרביוםיתאספולאבשבתיתירוהולא

ראה.(א,כ)ב.ה1.פ'רושלמ'בראשנןלשנןקנו .שכבריןאיןה.רהלכהבביאורבררהמשנה

.ר.פקקמה"פהשלהן'בברכ1ת'1באר כישאצמם;בהומיםאבלקנז

בהםאיןמהובריםנם' ולקמן1.פמפוףשן"פ"פל';ל,כ,קריעמשום

";פשיר"פל'כשלג,בהבלקריעאיןוכן.מ.פתקם"פ

.בירקנח בפכקנט

.ן' תקמ"פלקמן.1'פמפוףשיד"פל.לענםיאה.קר

'מ.הק.פר"פב.הנתןלהויותת.ש1ויאה.מ.פ פ(קריע)מל

.ש;מ1-ך;צ" .נ.1שב..פקמא
.שם.י1שלמ.קסנ .מ1ף.;פקסג

ר.פשב"פל';כרל)להרבןמנתל;שמפיק.כקטל 1פ

("34';ב.היובלים'ת.'נר'ויאה.1.פ1'ש" .(הפרףפלכדלקמן)לקיםונעשה
';ה.הק.אנויאה.ר..פ;.ש1.א.'ה'.פם.ימבקטה אנל.צב

.1"פ(קריע)מל' קטו

.כה'הכית;ש.בכלשי

כשנעשה)ז"םשץ"םלעילוראה.מקידא"מקסז נמתכ1
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