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ממיןלואיןאםאבל"שבתןלכבודביתובתוךה
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וכל

~
ןן:ני::"משב:פיאעבכדיראשוןמ"יובמוצאישהמתיןלאחרה
שיעורקודםאבלשיעשו

~
לנכדייאמדשמאדד,גזמשוםא"דשיעשובאכלהביןאמורה

ד'דכ-יא'דאהיינד"סבי'לפן"-כסלעשיתהובאשלאלאחריםבין.לביןבמלמולבין

ןן:~י%::ין:י:לןא:'יאמבראלפילמעלהשנתבארכמובשבילם מיעלאףהכלעלואסרובגורתםלחלק.חכמיםהמדריםשןרדבהמכמתכןכי,תהראשדבה

אהדיןקינמרם

לכבודלהםצריךכשהואלפיכך,ויולבכלמיללזג-הס"הנה.'כוהשנתלכנורלוצריך(א)

שן"הראעלאו"י-רשעלאי-ידם)הדשןבתרומתשסמךכמו,ז-הטעללסמוךישהשבת

.(ן'שהמתקורם,ס"י'של'בבליל)'האלרעהוכהועיללו א-חלז

;נקרי ,וק"ממרוא"מלח

מקיאא"קייראה.(כללמוקצהשאיט)ה"מקן-שלט .(שבתלכבירכשהיאעליושמימכים)

,ת"רלדעתש"הראעלם.שמומכ)שםהדשןתרומתנו .א"סא-דם.(ם.אחרעלנאמרלא'נם,שט

לא'בשביום'"רשרעתעלשמומכים)ו"מקא-תפא עלאףנאמר

,(עצמי ש'סי.ג"מכעה'.םלעילגםיראה,שםא-תפב

.י"מנ" ננהג

.שםא"מ

,ט"יוניפוקיראה-זהא"קולכללותא סקב

(מוקצהכאןאיןלאורחיםשמותרשכיון)ח" ,עחטהג

,ג"'םשכה"םלללה"וכפד ,ו"מוףלקא-מפה

אף,לאחריםר'להת,השניהמבראעלמימכיםן'שאפג ,האורחיםלכבוד

הגולהמאורגרשומ.ו)רבדעתישכן,שםב,כד.י-ישבוז )ף-די.קולוניתוסורבו

ר"הבא"פם-זחך"בג' עלבדייגותן-ראך,'"הב"ופ

,דאוה(אע')המאורסי ,כדו'בחירישא-ריב.(ב,ג')במלחמותן-רתן,שםרדה מקבב

,שםשנה"מגי.ולערבה"ד(בג')ן-ר,האה" -שן

.[בהגהה]אחרוןקונשרםיין~,א"י~ .טמעיףמח

,ד"וסא"סר .(שניט"ביושמותר)ולערםה"ד.ם,כדה
שניט"ביומותרת"רלקעתשגם)ב"סנ"פ1 .(לאחרים



י14י"יי""ייתת 1קכ1קע
ינקם1שונר1םג,

,שלאנעשיתבשבילועדלאהובכדישיעשויהנכרישילךכדיהואטו,שיעבכדיסיעור'גב
ןיברשנעשה"יב""חמ"ים'שיאיחכמ'לילמקוםמביתוטכה,טר,ממ"יבמוצאי לאחרומכלמקוםעריץעקגמורהמלאכהבו

ראךשקשוכדיןט-עמוצאיבללשהמתץרגמורהדמםשצדלמקום.את.ר.הפקט.ע1

ש-כסגליותשלמט-עהואאםאףלהקלמהיכןלונסתפקואם"לכאןערערהמלאכה

מידייצאנולאשעדתפ,ןאע'"יאשינ"במביאשיבואובכדירקלהמתיןצריךאיןהנכריהביאן כדי'אט"ביולושיביאלנכרייאמרשמאחשש

'בכדהמתנתאחר'בט-ו,במהןהנות,לשיוכלהמוםעלרוכבהנכריהביאןאםנ)לתרוםמרוץ

כךכללהחמיררצולאמקוםמכל,שיעשוהנכריששההבכדירקלהמתיןצריךאין

בכדי'בט-.,מיצאיעי1'"מ'שוי"מתנ"ב:לכאבישהביאןעד11ברכיבה בעלמאץנסאלאאינהזושהמתנהכיון,שיעשו

כ-א,אחותפעםכןשיעשהלהנכויאמו,שלאדמןלישראלדורוןשהביאבנכריה~יכלכ

במוצאימזהמליהנותומנעוהושקנסוהויז'כהישראלבשבילהיוםצדאוליקמהמתם דישיעשובכדישימתיןלאחרעדמיד'אט"יו

יאמושלאוכווןדכולוה"ה,ביה,כבכךבעניןהואאםאבל"למעלהש"כמילושהביא

."אחותיפעםכןשיעשה,להנכווגםמאתמולוניצודנלקמשמאלהסתפקשיש
לצורךאולצרכווצדליקמשמאלהמתפקיש

מותריםאלוהרילהקלמפיקות'בכאןשישכיוןלישראלוהביאןנמלךכ"ואבאררנכרי
מפקאלאכאןאיןאםאבל"שיעשובכדילהמתיןצריךואיןמידכ"יובמוצאיבאכילה
נכריובשבילהיוםוצדליקמשמאאוישראלבשבילמאתמולוניצורונלקמושמאארד
לושישדברשהואלפי")שיעשובכדילהמתיןצריךלישראלוהביאןנמלך(נ)כךוארר
:להקלמופריםדברימפקכאןאומריםאיןלפיכךשיעשובכרישימתיןאררדהיינון)מתירין

אחריןקינמרם

בדברןא"ומנ"א"רמנגדכלללהץלראיןפשיטאהכיבלאואבל.וי"סץא"מנעייןאורחיןלכבוד
:ל"זלדבריהםנחושאםמצוהא"ויוולאכללהפסדבושאין

ולאבזהדעות'בע"ושובטורהביא"'ה"שכ,בסי'הנה.'כוצריךלישראלוהניאןנבולך(ננ)
שפסק'זבסעיףע"השודעתהואוכן.כהמחמיריןד"בסץו"טהכריעכאןאבל,הכריע

.ם'לאחרגםשאמיר,שםל'לעגםראהחט תצומילעילראהנ

להקשותיך.יאיןה"ר)אק"מא"קי .גמורהמלאמהבי.חשט"ביווצוהשה.שתלהטעם

.תורהשלאיסור:ט"משכה'.םלעילראה,שבתן.ילענ .ג-מיללקמןגםראהנא

'הבלמברא)הראשוןדבירשם'תים,א,מרימן'עח"רגב רלע

א"חת"ובשי,רוש,פה"דב,כדא-רשה.(א"מל' ,א"ססיףן-שן,ילערבה"ר(ב,ג')ן-ר.לט"ם

ממהחוץ)ל,מישכה'סילללה"וכ,שםע"שו,שםן"רגג בלקלשהותנצרד'

,(דתי'צאוטתי' ,שםל'לעה"יכ.ט"מקא-מנד

.(ים'ה)ב"'ימק(לו'בשבקט'להמתםמן)א"'מקא"מנח

_א"מרשנו ,ךשגז

"פל'לןנראה.].י"בא,ת.1"פנ.פש.ש'בי פפקאפפקשיששבמקום.בפנקשםא.1בק1,ר.פתקע

.1.פמלקמןה.נ.ן'ר'מתלושישדבראףן'ר'מת,מגוש )השיישכיפת,ר.מק1.סנח

,קנאשבתבשמאלע.)," ע.,ש.1.ה1.פשבתהלת.]ךת.(א,פה)שםף,ךי.א .מלצלכיה..,.ב
היאמנהכפביאשהקקי)..פשכה' בון'לינלתהיםמהתהובאברין'תל1שיה)ר.'1פ,(שם

.בק.פא.ק1ויאה.(1.פמלקמןי.לההמרקייל,ברם ם.יצן.לענ)א,ר.אשיבנט
תם'.פל'נרלע,ם.הנ1שי ,וכרלף.תדומן,;לע.ב,פה)שבת;מזהמי.(פיה

.נ.'פק1'מ.(1.פמ
אחרוןנטרם.לקם.נ..צ

.(בסתםלהחמיו,שפס)סיטשסשמעואה..סעישט,ש,הואיעתעל.סמנא,ומ.הישןבתוימתז ,ושעלאףסמךא,במ.

לעניןנ,משא,ביים.בלענין.יהיינ)נ,,סשסא,מ.' ח

שסלעיל.(שבסתהרעית'בעלסימך.שיעשבניי.(שניביעטאסיולטלטלשאף)סעי בסבואהעיקובשניהם.,בנהזהשתליי)סיעי.(גנויעייוקשהתיו)סקייט

להחמיול,יי,ילהיניחבאבאן..(ו.להחמהואשמההעצב.ירטנימחיואה-זהא,.,לנלליתי אף.,.שיעשבנייאףאלאבייס.בלענין,ולא.42'עתתמה

.ביעטהן.בשבתהן,תחימיןבאיסיו'ב,ישואללציוךממחיבוגנויליקטן,ספ)סעויא במיצאנאמואסיעית

לעיל..(.עש'ש'בגישבת'



קמאתקטומזביוםהלכות

ידועאםאפילועצמומ"ביואבלמ"יובמוצאישיעשובכדיהמתנתלעניןזהיכלד
הנמצאיםפירותוכןןהיוםוצדליקמשמאלהסתפקשישאלאנכרילצורךוצרשליקמ

ונמלמלאכילה'נאמזרימאלוהרי""מ"ניזמהאילןניטרושמאלהמתפקש.שלן.האתחת
והיתהבפצרוהעומדדקלכגון]ןמוקצהמשוםבהןשאיןבעניןהואאםאפילוהערבעד

בערבמנכריששמעאונ"מ"ביוהדקלמןהרוםשישירהתמריםעלמ"יומערבדעתו
לישראלאמוריםהןהרילצרכומ"ביותלשן.י"הללופירותאתלושלמררשאמרמ"יו

מ"ביואובשבתמהמסוברשנעקרדברכלעל"ןגזרושסכמיםלפיובמלמולבאכילה

אאםנוולהשתמשמאכלדברהיאאםים.בביבאכילהלאמרי
משוםמאכלדנרנז,

אמורבוולהשתמשלאכלושאמורוכיון,בן"שכ'בסיש"כמבעצמויתלוששמאטרה
.""ביוםבולכלוםראויאינושהרין"למלמלוכ"ג

גליותשלשנימובשיוםפ"ואעגלויותיישלשנימ"ביואףסכמיםהצמירובמפקואפילו
הנהיגושכברכיוןמקוםמכל"ללהקלמפיקות'בכאןשישונמצאלמפקמרמתאלאאינו

שלאזהלענין]לדבריהםשלכודאיהואהריימיםשנילעשותהגולהבניכלאתסכמים

אחריןקינמרם

המיקלנ'י"כרשדפוסקיםמשוםהואטעמםה"שכ'בסיוהמקילין,]'תחומיןבספקאפילולהחמיר
,טזטפיהחמירדבמתשםשכתבומה.ידר"יק"סה"שכ"בסא"במנבהדיאכתבוכן.תחומיןבספק

שכןוכל,תחומיןבספקעניןבכללהחמירפסקטטז"יובהלכותכאןאבל,שבתבהלכותהיינו

,סיע"השודעתמשמעוכן.ג"יץ"סו"ובט",דשבתג"כפרקסוףן"ברכמבואר,"ספץבשאר
שדעתומשמע,אומריםישבלשוןהמקיליןורעתבסתםהמחמיריןדעתשהביא'זסעיףה"שכ

:ן'כהמחמיריןלפסוק

ן.יט1מ1י.(אפנימזכןפפקל.רקי)נ-א,כרומאס 1כרלע.נ.פ

.ר.פתצו"פל' .]טית]א,2

ין,נו-
ה1'1מם'טי.הנמתהתן"איל)א.

טם.ב,מהלצתה.רנ.גשם'ת1פ.(הכמיםבום ה

.(בפתם'רמיי)מ.הר'פשםי1שלמ' ו.]ךיו].]יתסב
-

.(א,נ')צה.]
,ה.פשכה"1פ,1.פה'ש"פ.נ.פ'ש"פל'לןראהסו בפאקארהינ1

.ש1לן'בשנמרר1ת' .ה.פשכה"1פ,נ.פ'ש"פל'לענםנראה.שםן.רמבסד
.ב.פק,בגמראמה הנלאר.ט1ן'בזהפסןסו

שםן.1ש1מוריאה,נ1'ר'לן' פ.1.פ'ש"מלעל.1.פ

.'.פתקא"מ.ה.פשכה" .נ.פתקז"פ
-כפפק.נמלמ1לשרו'מ-'ב1רא)ב,כרמראמז ה.1כ.(נמלמ1לאףשאפורק.רתאליבאשםניב

.מקצהופפקלענין)ה.פתם"ובפ,ל'לןשצ1ינ1במקשות

זהלמניביהדמיירי)שיעשובכדילעניןאףיב ,(ה"בס

.ושמואלה"דא,קנאשבתיג שםולעיל)1"סטשםע"השושפסק.ממהשהקשהיד

מחוץכהביאשיעשובכדילעניןלחומרא(ב"סכ מחובךסמקויןשוהשיעשובכדישלעניןהרי)לתחום

.(תחומיןספקלדין שסע"בשוהחמירשלא,שםא"רמשתירץמהסו

.המתבהןלהספידהליליןהביאבספקאלא.ז"סט

מותרמ"שמ)מקיםמכלה"דדק"מא"קיתקזיראה בלבהנאה

,(מלמול' שה"מוכמלעיל.בק"מא"מ,שםש"רא,(ב,ג')ף"'ר2יח

נו'ואים'בבילה'באכשאמורדברשכל)ה"למםמ"ר ום,(במלטילאמורם.לכלבלהאכילועומד

וראה.ז"םתצז" שכה'סי,(בשבתשנהלםבחלב)ג"מלשה'.םלעילגם

א"יבקיג"מתקע.(משבתממחוברשנתלשיבמרית)ח"מ בשבתשטלרהבמצה)מקיא

שגם)א"מלעיל.(ט"ו'י" .(נטלטולאמורמהיוםלחלקלה.באככשנאמר .סקתצן"טא"ת,זמינ"פש"ש.ט,ס
תצז"מל'יכרלע.- ,ושהד"ח ,ב"מתרמיכדלקמןע

מיתרמפקאשמפקל"וק,מ"ו'ומפקמיכןמפקעא שבדבראפילולצוקי

ימי,ג"מכרלעיל,ן'מתיליש' ,נק"םא"קיג'תק

,ד"היו"בד"ראבראהעב

לעניןגם,תחומיןבספקמסמקאוסר1"סע"כשוטז דעההביאולא,(לעילביהדמיירי)שיעשובכדי

'כבתלוישוהמבוארכאןשבטוראף)ביניהםלחלק .(ל"הנהדעות

.(1הכבסעיף)שיעשובכדילעניןמחוברבספקיי לןומספקאהיבאוכל)ונמצאה"ד(א,סה)ית

,(לחומראתלינןמילתא י"פשסלעילה"וכ,בשבתשיעשרבכדילעניןאףיט

כלליוראה.(הראשונהכסבראשהעיקר)ד"וסי ,עגכללוההוראההמוסקים

אחריןלקינטרםם.ינ.צ



תקטוטוביוםהלכותקמב

תורהלאיסורימייגע("הואבשבתהמוקצהאיסורשעיקר)מוקצהלמפקבולהתיר
פצ"שבמימןש"כמלןלהוצאהגדרמשוםאו,נל"שכבמימןש"כמ"ויתלושליעלהשלא
דבריםשארלעניןאגללראשוןנינולחלקשלא,כד,שנט"1,נאףקו.נמפרי.החמכך.לפ
:שיתבארלןוכמוכמפקאלאדבריהםשלכודאידינואין

הדגיםניכריםאםוכן"]כמושיןשהןכגוןהיום1נתלשושלאניכריםהפירותאםה
אותןשבודקיןלחייהןשתחתאדמומית.)]לירןשנם(י)כגון]מן"יומערבשניצורו

אםהדיןוהוא"]התחוםמתוךשבאוידועאםבשבילושהובאולמיאףמותריןשמת

:,מן"יומערבוניצורונלקמושבודאיבעניןראשוןמ"יוללבתחלתלוהובאו

מותריןישראלבשבילוצדליקמשלאידועאםהיוםוניצורושנלקמוידועאםאפילון
אבלחולהואמהןאחדנפשךסמהשהרי"גליותןשלשנימ"יוהואאפלולערבן

טובביוםוניצודנתלשאםמפק(")הואאםאפלון]השנהראששלשנימ"יוהואאם

אחרןנמרס.ק

ל"דץייואנן,תחומיןבספץ]]י"כרששפוסץשיטתולפיכןכתב"]המרדכי.]'כומיינ(ג)

שכתבכמואסורמוכןדבספץ,גליותשל'בט"יולעניןזהלטעםאנוצריכים)]כהגאונים
זה,וסיזכה"סקח"תצ'סיא"המגשכתבכמומותרתחומיןובספק,מדד"סקז"תצ'סיא"המנ סקכ

:ו]ד"

כוורידהיינו,שריואדמומיתןליחןנסלאאםדאףאיתא"]י"ברשהנהן.'כוליחןשנם(ר)

מוכןספץנץראדאדימידכווריוסובריםזהעלחללון]'התוסאבל,בהודמץילינןדאדימי שאסור
איןדתומודים'דתוסגםואדמומיתןליחןנסאםאבל,גמליאליכרבןל-ץיידלאלדידן

:היוםניצורושמאלהסתפץ

לושישדברשהואכיוןפשוטזה]כלי."כויישנתלשמפקוכן.'כונתלשאםמפק(ה)

בכלנאמןתומולפימסיחדנכרי)יה"בהג'וסעיףג"תץי'בסיבהדיאמבוארוכך,מתירין
:אסורדספץמכלל,זה

.שםל'ילע,גק"מכאןא"קיגםוראה,שםא"מעג תועד

בשםתרפהרמזמי-

כ"משא.שאג"םה"ראבי

לעל.ו"מטכרלקמן,'שנבעטכ"ויו,ן'תחימבמפק .גק"מא"קויראה,ז"םתצהמי

.כאןשמבואר,הנושריםרית.פלעניןעה -לקהגיגלאר"בשיעזהמשןעד

.ג"מקשםא"מוראה,יני כדלעיל,שניבעטגםממפקשאמיר,מיקצהבשארעז

,ה"רתרז"ם .ישע,א"תעת

,שאזלקמןעט יפה"ד."ירשב,כדגמראפ

.ג"תע"ושואיר.'ר'
.אםאבלרבנוש"ימת"ר"נ.אנע1.עיריבגתראפגי .ב,כדגמראפב

וראה.אמיריסליחןנםלאשאם)אלאה"דשם'תוספג ,ד"מקא"קו

.בכויריאלאה"דשםי"רשפד טיתפה

,ג"ושא"'םוכדלקמן.שםע"ושי ,מקיזא-מפו

'בכדבזהצריךשאין)'אה"רב,לטרימן'ע'תיםפז טור.ב'.םנ"פש"מא.(שיעשו

.ג"בקז"מ,ב"מע"ושי .ח"םג"בשםאשריהגהות.תצארכהעירובין'מררכפח

בעהן'לענ)ח"מתקיג"מיכדלעל,שם1'מ,שםי"ב ,(שנוערה

מיטוניותהגהות.(קטיך))קצר"םק"ממהגהתפט "הב"פ(קושטא)

.לי'יאפש"ומה"ד."בהובא.' .(שגילדהצה,בן.לענ)ח"מג'תקמייכדלעל

אחרוןלקונטרסציונים

,ז"סטוכדלקמןבו.ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותב ,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותבזלמאר)תשסגטהה"הראביבשם,תרפהרמזבא

,מכוזריאלאה"דמ,כדכתפירותספקוגםאסורמוכןשספקהטעם .אלאה"דשםכס,(תחומיןספקכ"משא,הנושרים
,א,כדמשנהל,לקולא,ושמואלה"דאקנאישבתכס ,ז"סברישלא.כ"וש1"סטכדלקמן,אסורתחומיןשספקבג

ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותלב.ד"סזהובסה,ס"סשםוכדלעילכד סשםוכדלעילכה

,ו"מטשםולעיללג,ז"
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אחתקדושההןהימיםששנילפיהערבןעדבשניגםובטלטולבאכילהאמורראשון
:הן.ארךאחדוכיום

באכילהאמורגליותשלשניטוביוםהואאפילוטובביוםוניצודשנתלשמפקוכןז
לאכילהמוכניןהן11צידהאו11תלישהי"שעלפי"שלאחריוןבשבתגםובטלטול

.]לשבתןמכיןט"יוואין
ביוםבולאכלןמותרהתורהמןשהרימופרימינמדבריאלאאינה11הכנהואיסור

ביוםלאכלןאמורמופריםשמדבריכיוןאלאהכיןלעצמוט"יוב"ואבווניצורושנתלשו
:שלאחריולשבתהכיןטובשיוםנמצאשלאחריוביוםאלאבווניצורושנתלשו

שלאחריותט"ביוגםאמוריםבשבתשנתלשושהפירותהשבתשלאחרט"ביוהדיןוכןח
."שנתבאריכמומופריםמדבריאלאאינוואיסורן

מןעצמהבשבתלאכלםשיכולבישולבלאהייןהנאכליןבפירותאמוריםדבריםבמה
שאמורעצמהנשנתלאכילהראוייםשאינןכיוןהייםושכליןשאינןכפירותאכלהתורה
.,טן"ביוהתורהמןאמוריןהןלפיכךשלאחריוט"ליוהכינהששבתנמצאלבשלן
שאינןפ"אעבשבתשניצורובדגיםאבלבשבתשנתלשובפירותאמוריםדבריםבמה

שהצידהלפיןןמופריםמדבריאלאשלאחריוט"ביואמוריםאינןאעפשחייםנאכלים
אלאהצידהי"עהדגבגוףשינוישוםנעשהאיןשהריכללהכנהנקראתאינהבעצמה

"יחכמיםמרתמחמתביוםבולאכלםאפשרהיהלאעצמוט"ביוניצודהיהשאםכיון
טובניומלאכילההותרשנשנתהצידהי"שענמצאנירטמותריהאבשבתהניצודואס
:מופריםמדבריואמורטין"ליוהכינהשבתכאילודומה1הוהרי
בחמישישניצודוודגיםשנתלשופירות"ובששיבחמישילהיותשצלהשנהראשמן

באכילהאמוריםהןהרימאליהןוניצודושנתלשואונכריבשבילוניצורונתלשואפילו
גםאמוריןשהיובששיוניצודיןנתלשיןהיושאםכמושלאחריהןבשבתגםובטלטול
שנתנמלאיאגל",ארוךאדדכיוםהןאלומים,שם,שהרהכנהר,מ.אמשוםנשנת
להמתיןצריךאיןישראלבשבילבחמישיוניצודנתלשאפילו]"מידבאכילהמותרין
בשבלבששיוניצודנתלשאבלנ,למעלהשנתבארמטעםשיעשובכדישבתבמוצאי
:",למעלהשנתבארכמוויואיבכדישבתבמוצאילהמתיןצריךישראל

ידועאםאפילום"חנאכליןשאינןפירותהשבתשלאחרט"ביואובשבתשהביאנכריי
מסיחאחראו1הונכריבשבתנתלשושמאלהסתפקשישאלאנכריבשבילשנלקטו

.א"בקיונתבאר.פוסקיםצ שםק"ממוגהת.הראשיןדגורא,מעינין'תוסצא

א"מ.שםי"ב.שםמימיניותהגהות,(יראילענין) .ולענ,ח"מק
.הק"מא"נקינתבאר,מפקד בעהלעמןט"מתקיג"םל.יכדלע,שםא"מ,שם'תוםצב

,שנולדה ,א,].ך.שלרהבעהלשן,(ב,ב)ת,במלהמן.רמבצו
ינפקאב"מתקיג"מוברלעיל,שםא-ת,דרבה"ד(ב למםמינה

.'סיכדלקמן,תומולס-ה' א"וס'"ב.שםעמונילת'מירגהיתק"ממיהגהת'תיםצד

.שם ,זמעץצח

.שםא-ת,ומינ"פש"ישצג

.שםא"מצו )במלחמותן"רמבראהצח

כר'נמ'אמוקצהמשים:בג' משוםשהוא)ג"מי.תזז"מלעל..(צור'שמאגזירה

.ושימוקצהג ,אלאמודהא,ר'תוםראהצט

,ד"םא-רת.'י"מה"חע"התשבשריתק .שםא"רשבקא

.מקיזי-ש,ו'סינ"פש"במתל-רשקצ לענ,הרלדעה)א"סקג

,(ט"ו''עמ'בשאחרשבת1' ט,שםל"רשוקד

-

,שם לענ,הרעיתלב)א"םגלה

בערב'שנט"י'בליא'הבן' .(שבת
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אמוריםשהןהשבתשלאחרמ"ביולאכלםעליומומכיןאיןשבתמערבשנתלשותומולפי
~"מופריםדבריבאיסוראלאתומולפיממיהנכריעלמומכיםואין)"התורהמןביוםבו

שאיסורוהשנהראששלשםירטהואאשלושנת,נמ1צאשדל,שנט"1.נלאכלםכגל
פירותהןאםשבתבמוצאישחלראשוןמ"ביואפילואו",מופריםמדבריאלאאינו

לוממוךראשוןמ"יושאיןבשבתהביאןאםשהביאןביוםבולהתירןאוחייםהנאכלים
תורהשלהכנהחשששוםאיןאלושבכלמלפניולוממוךשבתשאיןמ"ביואומלפניו
:תומולפימסיחנכריעלמומכיןאימתין,ג"תקי'בסיועיין

פירותשהביאדהיינוצידהמחומרואינו'"במחוברבמינושאיןדברלעירשהביאנכרייא
.מתךאם"י,ותרנגוליםאווזיםכגוןצידהמחומריןשאינןזעופותבהמותאויבשים

מחיןאםאבל]'"למעלהש"כמבשבילושהובאולמיאףלכלמותריםהביאםהתחום
אמוריןהרילתחוםחוץעדייןהיומ"יוכנימתשבתחלתדהיינוי'"הביאםלתחום
שגםשלחנועלהממוכיםביתואנשיולכלבשבילושהובאולמיביוםבוי'"באכילה
שישההדהיינושיעשועןבכדילהמתיןצריכיםולערב,ן,בהבאתוהנכרינתכויןבשבילם

עדמוריוםבערבהיוםלושהחשיךממקוםין,אותםבהבאתוהנכריששההכמוכךכל
למדורמתחיליןשמשםמקוםדהיינוהישראלשלעירשלעיבורהלתוךאותםשהביא

:ש"עח"צ[ש)'בסישנתבארכמוהעירתחומי

מ"יוממלאכתיהנהשלאבשבילאינושיעשובכדילהמתיןחכמיםשהצריכוהמעם:יב
נהנההואאלאלתחוםמחוץההליכהדהיינו"'"המלאכהמגוףכללנהנהאינושהרי

חכמיםהיולאולפיכךבעצמההמלאכהגוףמןלאאבלהמלאכהבושנעשהמהדבר
שיביאלנכרייאמרשמאגזרהמשוםלהמתיןהצריכוולמהשיעשובכדילהמתיןמצריכים

בשעהאותושקנסוכיון.]"בלילהאכילתולמהרכדין'"מ"ביולתחוםמחוץמאכלמינילו
:"]"לולהביאלנכרייאמרלאשובמ"יובמוצאידהיינולאכוללומותרהיההדיןשמן

שלשנימ"יואו]]"השנהראששלשנימ"יואושבתהואמ"יומוצאיאםואפילויג
מ"ביולושיביאלנכרייאמרשמאלחושישאעפששיעשובכדישימתיןיוגליות

מ"יובמוצאישיעשובכדישימתיןלאחרשלאחריובשבתאושנימ"ביולאכולכדיראשון
מוצאיעדאושבתמוצאיעדיאכלשלאכךכללקנסוחכמיםרצולאמקוםמכלראשון

)]"תורהשללאיסורסייגבשבילנתקןשאינוקלהואתחומיןשאיסורדכיוןשנימ"יו

,ה"םוברלעיל.ג"מקא-תקו מא-יחקו

.ו"מטתקיג"מל'יכדלע.שםא"מ,י"מג'תק" ,נ"יש,שםל'כדלעקח

.1'ף'מעקט

.ה"סע"ושיתיר,ב"מע,כדגחראקי מל'כדלעקיא

,'"מתנץ" .הף'מעקינ
.שםע"ישוטור,א"רע,כהשםגמראקיג לעראהקיד

,(שבצבאואףה"ד)דק"מא"קיתקז."םל' מילקמן

בילהשתמשאמירשאף,י"מכתקפי .מיתרתמעשהבלאהנאהאבל,להנאה

'כ-מה.כאיתשםות'טונ'מהנהית,'"הב"פמ"מקטו עייב
ב"שתקג"םל'יכדלע.שםע"שו,חקרנץן' ,א"מל'לע,נ"יש

יהוסהרבני.(קבב'סירעיםם'תמ)בתשובהריףכפיז בהים

ג"ממ,רנא"מהתרומהמפר.ב-ולק.ה"דב,כד' רכהשבתמרדכי,ופירותה"ד(ב,יג).ן"ר.(א,כ)מהת"ל

.א"משנהמילעילימה.שםע"שו.נמור'הארעה.תם לעיראה,ג"וש,ב"תכדלעילקיז

שהלילהג".םשכה'.םל' עילה
,בחשבוןלי ,ו-סקרא-תקיח

שכאן,מוםבילענין)א"רע,כה."ברשאחרמעםקיט גזמטעםרקמרו

רמת'לגמשמליןשלח.שמארה' _שםמהרששיפיר

.'רנלרעהא.פל'כרלןקב .א.פשבפוףבנגהה,שפלעילנפדאהקרא
נ.פש,בךאהובא.ל'לג'הכמביטפ(א,נ')ה.רקכנ
.ר.פל'כרלןמנקצהכ.משא,א.פ,שצ"פל'לן~כקפו
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ביוםשיעשוובכדינז,לושהביאוביוםבויאכלשלאקנמוהואםודיבוהקילולפיכך
:שלאחריו

וכליוד

~
ך],באכילהמותראדםכללשאראבלביתוולאנשיבשבילושהובאלמיה
שלאבוהקילוקלהואתחומיםשאיסורדכיוןלתחוםמחוץשהביאביוםבואפילו

שישנן"פרמאות'לגמחוץהנכריהביאאםאפילו.,נ"בשבילושהובאלמיאלאלאמור
לאמוראפשרשאיכיוןכ"אעפהתורהמןתחומיןאיסורישפרמאות'דבגנח,אומרים

חיןשהואשמהאדםבנילכלשוהאינוהואתחומיןאימורשהריבשוהאדםבנילכל
שללתחומו

~
שלתחומותוךהואה

~

באיסורלחלקחכמיםשהוצרכווכיוןהזנן
~

לאמורה

שאיןבשבילוהובאשלאלמיבשבילושהובאמיביןחילוקעודעשולוהולהתירלוה

:לעילשנתבארממעםלולאמורראוי

שהובאמיאףלפיכךבשבילוהובאשלאלמיביוםבולאכילהראוישהואיכיוןכוו
בולאחריםשראויכיוןכללמוקצהדיןלוואיןמובסביוםלמלמלומותרבשבילו

הואביןבשבתלמלטלשאמורבמקום"אמותה'לדחוץימלמלנושלאשינהררקביום
הותרלאמקוםמכלביוםבולאכלולושהותרפ"ואע]ן"בשבילוהובאשלאאחרבין
אפשרואילבשלושרוצהכגוןאכילה-לצוקאפילובכרמליתאמות'לדחוץלהוציאלו
י"עאפילולהוציאולואמורבכרמליתאמות'מדחוץיוציאנוכןאםאלאלבשלולו

ש"כמאמות'דאלאלואיןלתחוםחוץשיצאדכיוןיי"נכרילצורךהובאאפילו.)נכריס

שתיקנובעיראו,בחצרהכגוןבשבתשםלמלמלשמותרבמקוםאבל"ן"א"תבמימן
שהואמבצרוכן"ן,חומהמוקפתשהיאאו",הפתחצורתאוקורהאובלחימבואותיה

ולבסוף(לדירהבתיםבושבנופירוש)שישבשידועכגוןבשבתבולמלמלשמותרבענין
לתחוםמחוץשהובאמהכ"גבהןלמלמלמותר"ת"א"ותת"ח"שנ'בסיש"כמין"הוקף
לתחוםחוץיוצאלעניןאמות'כדנחשבכולוהריבשבתבולמלמלשמותררשותדבל
:ש"עינה"חבמיש"כמ

ישאםאבלישראלבשביללתחוםמחוץט"ביושהביאבבירורכשידועה~יכלעוז
להקלישהעירתחוםבתוךכברהנכריהיהמ"יוכנימתבתחלתשמאלהסתפק

מ"יושהריתי,מפיקות'בכאןשישכיוןבשבילושהובאלמיאף)ת"גליותשלשנימ"ביו

.ר"מקיו"ט.תיר,שםש"ראה"רקנד ,א"רעכרעגתראקנה

"מלקמן.וראה.ה"סע"ישוטוי .(מיקצהמטעםנאמרושלאהטעם)א"מכסיףח'תק

.(ררבנןתחומיןמור.א)'האבטעםחיץה"דשםי"רשקנו מל'לעגםיראה.ה"םלבוש,הבאה"דשם'תים

" .א"משכה

ישק.באיאםש"ומ.ה"ד'"ב,פגמיהדשןחרותתקנז מנ"פ

,ה".מקא"מ,י"מקמז"ת.שםלבוש.ח" תקפי"םלקמןגםיראה.נ"יש,א"משצו'.םכמלעילקנח

,מכו )במלהמיתן-רתעקנט

ה"רשם1.ר.(למיפוקרובב,ג' .שםלליש.שם'"ב.ופירות
חש'למכא'דלכא'הכל:שםראה)ן-ר,שםש-ראקל .ה"סע-שן)טור.(אחרלישראלמותרמקצהמשים

מחקהובאן'לענ)א"נשכה"מל'לעגםיראה,'"מקו"ט לע,(לתהים

במחוברגםם'לאחרן'ר'המתלרעת)א"מל' .(דה'צימרמר

ע"שו.במיפו'"מר"פן'רוב'עש"רא,במיפושטן"רקלא

.שםלעילגםיראה.שם .מקראו"טב"מע"שו,שםש"רא,שםן"רקלנ

.מ..פק".תקלו .שפ1.מ.שפש.ראקלך

.אף.פןקלה כג'פש.משל.רשקנז

.ט" .א.פקשפא,ת.(הפתהצדת)ב.פקתא'סי,.סקלז
נפוראה.(קורהאו'לה)בק.פשפ'מררכמאמר .ב.פפוףשםל.לן

.ה.פן.ש1.שפש.ראקלח .שפן.ש1קלט

.1פלץקם .בף.פןקמא

.הפרףקמנ 1בפ,ר.פקכא,תקמו

1.פתצה"פל'1כרלן.1.סקתצה" .נ.1ש
אלא.מנקצהלערןאף)אין%נה.ר(א,ע)ן.רקמך לא,שבה

.(ר.פל'כרלן,ה'כ11תל.קי



תקמומזביוםהלכותקמו

שהואכיון,ת,במפקאףלהחמירישראשוןמ"ביואבל"המפקימחמתתקנתועיקרשני
:~ת"מתיריןלושישדבר

בעירדרשהואאולעירחוץדרהואהדורוןשהביאכשהנכריאמוריםדבריםבמהיז
באלוכיוצא"בעיריתפירותלווישבעירהדרנכריאבללעירחוץהןשפירותיואלא
כאןשאיןלפיראשוןמ"יוהואאפילובשבילושהובאלמיאףמותרלהישראלשהביא
'בלהנכריישואפילו),שבעירמפירותיוהביאהמתםדמןבודאייותןהואאלאכללמפק
מאותןהביאשמאחוששיןאיןלתחוםחין'והבהתחוםתוךמהןארדפירותובהןבתים
:])"לעיריותרקרוביםשהןהתחוםשבתוךמאותןהביאהמתםמןאלא")"לתחוםשחוץ

וכל,יך
~

נכריםהןהעיררובאםלמכורשהביאנכריאבללישראלדורוןשהביאבנכריה

י)"ג"שכ"בםשנתבארדרךעל)ממנוליקהמיתר.])"הביאהנכרילצורךבודאי
צידהמחומרואינובמחוברבמינושאיןדברהואאםראשוןמ"ביואפילוולאכול(ש"ע

.צרןואיןמידלערבבאכילהמותרצידהמחומראובמחוברבמינושישדברהואואם
הביאהמתםמןנכריםהןהעירשרובדכיוןנכרילצורךמביאכדיןשיעשובכדילהמתין
.העיראנשירובלצורך
ישראללצורךאףמזבביוםעודלהביאירבהכ"ביוממנוליקחנתירשאםרואיםאנוואם
חוששיןאיןהמתםמןאבל")"נכריםהןהעירשרובפיעלאףמ"ביוממנוליקחאמור
.נכריםשרובהבעירממנולקחומותר""ישראלבשבילגםלהביאירבהשמא
שירבהלחושישבמתםאףנכריםשרובהבעירלמכורדגיםהמביאנכרימקוםומכל
לכבורדגיםלקנותישראלשדרךכיוןממנוליקרמתיריןאנואםישראלבשביללהביא

בדברלהתיישבוצריך",מוביום
~

:המורהעיניראותלפיהכלכי"),ה

-לצוקבודאילמכורשםהמביאנכרין)"ישראלוחציהנכריםשחציההעיר(י)אבליכו

אחריוקינמרם

י"רששדעת"יא"ע[א]"קנדףשבתי"ברשעייזיי.'כושניהםלצורך'כושחציההעיר(ו)

וספרגיי"סמכתבווכן,שמיןש"הראכתבוכן.כספקאינומחצהעלדמחצהורבותיו

אלאהם'רבר'כוראלעשותיבוההמריילאקפה ,ג"ושמיד,מקכשלעיל,במוקצה

.(א,מה)שםף"הרילגימת;א,קנאשבתשמואלק1131 .היופיושבתהלם"רמב,הגאיתםבשםתיר

ע"שי לעמןמפקברין'תלישזה)מרדשכה"מל.לעיראה,ז"מ

לעיל.(האומרתכרעהשהעקר,ג"מל.דלע,עשו.ש.בכד .וק"סא"קולקמן.גק"סא"קו

תצו"מיכדלעיל,ם.הנושרעציםלענין)א,דאשירבעמו ז-ש.(תחומיןלעניןאף.ב,מה)שבתמלהמית,(מיה

.שםלעילגםראה:,ג'ק"משכהיבמךג"'מק בעה.גמראה"רב,קנאשבתא-רגבבשםסירג1נ1ח

~-שו,ומיהוה"ד(בג.)שםן"ר.והאה"דב,כר ,מקושםלעילגםיראה.שם

.שםז-טקמט לעגםראהקנ

,ו'היבאןנמצאוכאןם'אומראנו:שםל'

.תרפהרבץבעה'מרדכ,תשמג"מעיט'הלה"'ראבקנא לעגםיראה,מ"משמה"סן-שן

.שםל' .שםל'לעגםוראה,מ"מקעמאה'אלליב

חיםארחית,ב"מהשערהקרשבעבירתא"משבקנג כב.אותעיטהל

וראה,ג"מתצחובמי,י"מ.ע"שי .ושעו"משמה'סיושדלעיל,ו"משםלעילנם

,אמעץקוד בבזהובאה,הגאינהתשינתקנה

בתשזבזתכתובדעה' א"מ,א,מן.עירוב'"עפ,'"מנ"פיעשיש,ם'וגאינ

,ב"מקכ לקמןגםיראה.שםא"מקנו
,ה-ב"מ-חקמי םל'לעראהקנז

,מקידא"וקוץ'םרמב" _שםא"מקנח

,ו"מא"רמ.(ב,כ)מהת"לג"ממקנט

אחרןלקנטרםם.נ..צ

.טסיסיפנהלו.ט,...,.מ"נואב-זהא"י,לנלליתלי .(ב,נ)טהלאייןלז.בהויחץה,ילה



קמזתקטומזביוםהלכות

דורוןשהביאנכריכדיןדינוהריישראללצורךגםשכוונתווכיוןמביאההואשניהם
שלאמיאףשיעשובכדילהמתיןאדםכלצריךבמדוברבמינויששאם)"לישראלה

הונאשלאלמימותרלתחוםמחוץשהוציאאלאנמחונרנמינואיןואסנ!,לו,נישנהונא
תרוםבתוךהנכריהיהשכבראררלעירובאהעירמאנשישאינומידהיינונ",בשבילו
:(העיר

שרווןמפירותיווהביאבהשמוכר11בעירדרהואלמכורשהביאכשהנכרי1הוכלכ
דברלשםוהביאישראלהןהרובאםאפילולעיררוץבכפרדרהואאםאבללתרום

דרשהואדכיוןנכריםשרובהלעירמביאכדיןדינוצידהמרומראוכמרוברבמינושיש
נכריםלצורךוצדןלקמןהמתםשמןאומריםואנוהעולםרובאררהולכיםאנולעירמרוץ
מותרהתרוםמתוךהביאןאםלפיכךי",1ולעירוהביאןנמלךכ"וארהעולםרובשהן
אררלערבמותריםלתרוםמרוץהביאןואםנכריבשבילשנלקמופירותכדיןמידלערב

כדיןגליותשלאוהשנהראששלשנימ"יואושבתהואאםאףשיעשובכדישהמתין
:"ן,לתרוםמרוץישראללצורךשהובאבמדוברבמינושאיןדבר

שקצץאלודמיםמכוםבעדמ"יובערבדגיםלושיביאלנכרידמיםשקצץישראלכא
ביוםניצורושמאלהסתפקשישבעניןהואאםמ"ביווהביאןהנכריונשתההלו

.~ן,למעלהש"כמ,הערבהעדובמלמולבאכילהאמוריןאלוהרימוב
הצריכושלאלזמרשישלפישיעשובכדילהמתיןצריךאםלהמתפקישבערבאבל

בעניןהואאםאלאישראלבשבילמ"ביוהנעשיתבמלאכהשיעשובכדילהמתיןרכסים
אוישיעשובכדיבערבשימתיןלאררעד11ממלאכהליהנותהישראל[ל]נאסורשאם

אחריןקינמרם

.תל"רשפסקוכן,תחומיןבספקשמיקליןי"רשבשיטתהעומדיםלכלמוכרחהואוכן."יהתרומה
היינו,ספקהואמחצהעלימחצה"תדשבתו"יפרקבסוףי"רששכתבשמהלומרצריךכרחךועל

הפוסקים"מת"ודמבףמז"והיהגאונימתנואף."שואליפרקסוףי"שברשראשונהגירסאלפי תנאמדפליגהואכוותיהותניא.תןספקאינומחצהעלדמחצהלהומביראתחומיןבספקלחומרא

עיין.ןשםן"והרתןבחידושיוא"והרשבהבמלחמותן"הרמבשכתבוכמו,תייהודהרביעלקמא
:הואשכןותמצאהיטבשם

,ד"חל'כדלעוזגוגוראה.יק"מא"בקיינתבאר.ג"מקכא"מ,שםג"ממקוו םלעיל.גם

,א"מקכרבאה'אל..ב"מקכא"מעמיד.ז"םרעו" ,ג"מל'כדלעוזענה'שנכרהטעם,זק"מסיףא"קורגב"מלעילראהקיא

,ג"מקא"מוזחני'האלדעהשמותר,מקבלניתגרעלמכורא'המב םשםילעיל,א"מכדלקמן

,(ממפקאףשאמור)גף'מעוזריז,א"' ,א"דל'כדלעקצוב

ארריןלקינטרםם.ינ.צ

,ו"הו"פשבת'הלמה,רמס'סילת לעיל)שמתיריןספיקאסמקלעניןמינהונפקאסו'סידלעיל'הבהדעהוהיא,ושמואלה"חשטלט

,אסורמחצהעלובמחצה,(ז"סט.(מחצהעלבמחצהאסורמ"ומ)י"משכה ,לחומראשסמקמהבהייתאהגמראשמוכיחהמהמז.בוק"סא"בסהובא.ז'סינ"פמ

,וקומקומיםעבדיםועשרהחשוב.אדםמדיןהיינו.אדעתאה"ד.ב,קבבמא דא,קנאמב

שמחשיכהלתלותשיש)מתיריהודהורביאוסרק"שתשהגמהא)רוחץה"וחפותיהתניאה" ,(הוחמה.(אסורשסמקמחצהעלמחצהמדיןמוכיחה

.(א,טה)שסמת.כס'סיב"חאשנה(פאביאניץ)תורהקולקובץוראה .גמראה"דא,קנאשםראהמט.ג"ושז"סטוכדלעיל,'הסיסוףבטורהובאמג
,מאי,גםה"ד(ב"סוע,סד)נ,(א,מה)שבתמד



תקטומזביוםהלכותקמח

כגוןממנהליהנותרשאישהישראלבשעההערבעדמובביוםהמלאכההנכרייעשהלא
הואעצמומדעתהנכריאלאבשבילו11מלאכהשיעשההנכריעםקצץלאשהישראל

מוגנינםממנהיהנהלאשהישראלהנכריודע,היהל1,1אשראל.הלצורךכןעושה
מ"ביואותהעושהכשהנכריונמצאמובביוםלעשותהעצמואתמ1ר1היהלאבודאי
שלאחכמיםקנמוהולפיכךמ"ביוהישראלממנהשיהנהכןלדעתאותהעושהבודאי
קצץכשהישראלאבלשיעשובכדישימתיןלאררעדלערבוגםעצמומ"ביוממנהיהנה
ממלאכהליהנותלהישראלנאסוראםואף11מלאכהלושיעשהמ"יומערבהנכריעם

עושהכשהנכרינמצאמהישראלדמעט1ל,1לצת1.קצם.להשל.הנכריעשנהכ"אעפ11

אלאעצמומובביוםהישראלממנהשיהנהבשבילאותהעושהאינומ"ביוהמלאכה

עםלקצץדומהששואפשרלפיכךמלאכתולמהרעצמואתמ1ר1הואעצמובשביל

בולהישראלמותריםשהןבשבתהנכרילווהביאןמנעליםלושיעשהשבתמערבהנכרי

.ש"ע"ן"ב"רנ'בסיש"כמביום
שיעשובכדישבתבמוצאישימתיןעדהמנעליםללבושאומריןדיששםנתבארוכבר

.שיעשובכדימ"יומוצאיעדאמוריןאלודגיםאףולדבריהם
כמוגליותכןשלשנימ"יוהואאםאףמותריםשהןאפשרשיעשוכדילאחראבל

.ל,המנעליםלעניןשנתבאר
כאןשאיןכיוןלתחוםמחוץמ"ביושהביאןאלאמ"יומערבניצורואלושדגיםידועואם

שםביארנווכברמנעליםגבילהמתירין"ל,ביוםבואףמותריםשהןאפשרמוקצהאיסור
כלשםעייןהמתיריןעללסמוךיש(בשבתאלולמנעליםצריךשהוא)הדחקשבשעת
:אלופרמים

להבירוהדורוןאתהנכריוהביאמ"יומערבנכריי"עלהבירודורוןששיגרישראל:כב
לידהדורוןשיגיעאפשרשאייודעהואהשולחישראלאםלתחוםמחוץמ"ביו

שהובאלמיבאכלהאמור1ההרילתחוםחווןמובביוםהנכריילךכןאםאלאהבירו
אימורשנעשהכיוןשיעשובכדילהמתיןצריךלערב.(לנ,ביתוולאנשי)~ל,בשבילו
.בשבילו

לשםלהגיעשהותלושהיהלתחוםחוץמובביוםהנכרישילךידעלאהשולחאםאבל
אףבאכילהמותר1ההרילתחוםמחוץמ"ביווהביאבדרךהשליחונתעכביוםמבעוד

ליהבאלויאמרשמאשנגזורכדי.משלמביאהנכריאיןשהרילי"בשבילושהובאלמי
לולשלוםאליוישמעלאוהישראלמביאהואאחרישראלמשלאלא"ל"לתחוםמחוץ
רווןימלמלנושלאליזהרשצריךרקלוולאחומאאדםשאין,ל,לתרוםמחוץמובביום
י"עואפילובשבילוהובאלאאםואפילובשבתשםלמלמלשאמורבמקוםט,אמות'לד

:פ"למעלהש"כמנכרי

ב"מע"שו,(קנבי"מוםן"להרמב.וחמות'המשייתראה),נ"ומו,א"משםל'דלע'האדעהולסיח "מקמו"ט,שםא"רשבתוגה.ב"'מק.רנבימישםא"מראהקמיט

,ב"מיוכרלעיל.י"מקכא"מ.י ממלאכתנדרהמשיםאמרולאלתחיםמחיץשבצובא,בהגההא"מלעילגםיראה.(במוסגר)שםלעילישג

,'.כ'לנבריאמרשמאממרהרק,שבת.ג"מקא"מראהקעא
.א"פח'ש"מל'לעגםיראה.ט"מלביש.שםביכלקעו,ו"מקכסוףא"מ,ט"ביצהשבה"מהגדולהכנמתקעי ,שםע"שי,שםישבלהעז,א"מל'לעראהקעג

.סיבלףקעחא"הרשבבשם"הסמלו'"ב,(ד,ש)נח"מבוכלקער



קמטתקטז-תקטוטוביוםהלכות

הדורוןאםאבלצידהמחומרואינובמחוברבמינושאיןבדבראמוריםדבריםבמהכג
אףמזבביוםהנכרימידלקבלואמורצירהמחומראובמחוברבמינושישדברהוא

מערנוניצודנלקטה~דורוןכ"א,ירטמערבהמשלדשראל,מנצתצא..שהנכר.פעל
ולפיכךהיוםשנלקמובפירותהדורוןאתהנכריהחליףשמאלחושישמקוםמכלמ"יו
'סיד"ביושנתבארדרךועל""אחדחותםבתוךחתוםכןאםאלאממנולקבלאין

:ש"ע]"ח"קי
יודעאינוהדורוןשמקבלמשלולהבירודורוןששיגרבישראלאמוריםדבריםבמהכך

ולפיכךלאואוהנכרילושהביאסמהיותרויפהמורהיההבירולוששיגרמהאם
שהואכיון(מ"ביווניצודשנלקמ)ממנוברעהנכריוהחלטויותרמובהיהשמאלחושיש

צידהמחומראובמחוברבמינושישדברמ"יומערבשקנהישראלאבלבחליפיןנהנה
שהניחהראשוןכמוויפהמובשהואראהולמחרלמחרעדחותםבלאהנכריבידוהניחו
אנוואיןמותראצלושהניחהראשוןשזהועיןבמביעותמכירשאינופיעלאףאצלו

ויפהמובכךכלהואה~שהריבחליפיןנהנהשאינוכיוןהנכריהחליפושמאחוששים
:"],אצלושהניחהראשוןכמו

:סעיפים'וובוטובביוםלשלוחסותריםדנריםאיזהדיןתקמז
הראוייםומשקהמאכלמיניכל]הרביםרשותדרך"מובביוםלחבירולשלוחמיתרא

ועוףוחיהבהמהכגוןבגופןשיעשומעשהי"עאלאראוייםאינןאפילוביוםלבו
לשלוהכ"גמותריט"כיולשהותשמותרכייןמקוסמכלשישהממעדראוייםשאינןנהיים

היהשאילוכיוןמקוםמכל"מובביוםישחמםלאשהבירויודעשהואפיעלאףלחבירו
:לולשלוחמותרואוכלןשוהמןהיהרוצה

שהןלפי,עדייןתפוריןאינןאפילובגדיםוכןתשמישכליכללולשלוחמותרוכןב
שמותרבעניןקשהןהואאם"לשלוחמותרכלאיםבגדואפילועליהםןלישעןראויין

:ש"ע"אי"ש"מד"בייש"כמ.עליוולישעןלישב
-שיצמקבלי]'בחולממנוליהנותראויהואאםביוםלבוראוישאינודברואפילוג

-דקאפילומובביוםלשלוחמותר,ןבהםוכיוצאתפליןייכגוןינבגופומעשהלעשות
מוציאוואינומובביוםלוצריךשאינודברשוםלהוציאשאמורפיעלואףן"הרביםרשות

,י"מקכא"מקעט -לקרביעלאר"בשועזהמשןקפ

.א"משםע"שייראה,גי' מללל,ה"מקך"ש

.ג"מכ" חקמיא"מקפא

-

,ג"מק

מקטוסיימן משנהא

.א"פע"ושיתיר,ב,ד' ,ג"מא"רמ/'הססוף."בב

,שםע"ושיטור.הלל.ת'כבשםמשנהג הה"פם"רמבד

.ץ' ימת,'שמאת.בבדעתמנותאלאה"רשם'"רשראהה

,זהעלהולקית%ה .ג"מע"התוסיר,ב,ומשנהו

.ביןרבנוש"ומה"ד."ביראה,שםע"ושישירז טית.שםמשנהח

.שםע"ושי .שםע"ושיתיר,א"רע,סיגמראט

,ג"מלבוש.טור.ן'נקשה"דשם'"רשי .ב"משםא"רמוראה,ט'ד'לוסיעלאמשוערזהמטןיא

,ה"מסשח"םל.לע .היופיהם"רמב,א,סוגמראיב

שם'"רשיראה.נ"וע,ר"מכדלקמן,תבואה'לאפוקיג ,ו"מקא"מ,כלה"ד

.ג"תע"התותיר,שםמ"ומב.שםבגמראששתרביד מלעליראה

.מקצה1'לשט"משח" .ג"תא"רמטו

.שםא"רמ.שם'"בטז


