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  ה"ב

  דבר פתח
 חלק ,הזקן ר"אדמו ק"לכ אשר ,שבת הלכות ערוך שלחן לאור בזה יוצא ת"להשי ותודה בשבח
  ."שלום דברי" אורב עם ,שז-אש סימנים הכולל ,רביעי

  .חפצך וממצוא והכנסה הוצאה בדיני דן זה חלק של עיקרו

  .ומקורותיהן ההלכות את להבין המעיין על שיקל באופן נכתב "שלום דברי" הבאור

  .לסעיפים משנה וכותרות קטעים חלוקת ,פיסוק נוסף ערוך השלחן נוסח בפנים

  .בו הכלולות ההלכות פרטי תוכן סיכום בהערות נוסף ,יותר הסבוכות בהלכות

 מהם אשר ,ואחרונים ראשונים ,ופוסקים בתלמוד ,ההלכות ממקורות קצר ציטוט גם בא ,במקורות
  .אלו הלכות רבינו בירר

 בדרך בהערות מוסברתההלכה  ,למקום ממקום רבינו בדברי סתירה נראית ריהטא שלפום במקומות
  .לדבריהם ייןצו ,מקומן באיזהו זה בנושא דנו ואם .אפשר

בהמשך דברי הקונטרס אחרון בא ו, וסיכום תוכן המשך דברי,  בתחלתו נוסףקונטרס אחרוןכל ב
  .וביאור קצר לדברי

 בלשונו בקיצור שולבו יווהכרעות ושחידושי אלא ;ולהכריע לחדש מרבה שלו ערוך בשלחן רבינו
 כדי .בפרטיהם מבחין אינו המעיין לפעמים אשר עד ,שקדמוהו הפוסקים דברי העתקת בתוך ,הזהב
  .בהערות הדברים ביאור הורחב ,הבנתם על להקל

 יוכל בנושא כך כל מתמצא שאינו מי שגם ,ההלכה הבנת להקל היא האלו הבאורים שמטרת כיון
 קל בסגנון הדברים מוסברים לכן ,הב הזקן רבינו ושיטת מסקנותיה ,ההלכה תוכן כללות את להבין
  .הנושא להבנת נחוץ שהדבר במקום מלבד ;לפלפולים מדאי יותר להכנס מבלי ,ומובן

 כלב .שבת למסכת היא הכוונה ,בסתם – כ"ונו וירושלמי בבלי לתלמוד הזה בכרך שצויין מקום כלב
 בטור לסימן צוייןש מקום כלוב .שבת להלכות היא הכוונה ,בסתם – כ"ונו ם"לרמב שצויין מקום
  .חיים אורח לחלק היא הכוונה ,בסתם – ת"ושו ההלכה ספרי לשארוכן  ,ערוך ושלחן

*  

, ז-לא נדפסו ציוני מראי מקומות לסימנים שא, בדפוסים הראשונים של שלחן ערוך רבינו הזקן
  ).ולקמן בפתח דבר לחלק חמישי, ראה גם לעיל בפתח דבר לחלק שלישי (השייכים לכרך שלפנינו

ר חיים אברהם בן "ק ה"ל הרה"המוובהקדמת , ז"הציונים נדפסו לראשונה בהוצאת זיטאמיר תר
גם מראה מקומות מקורי הדין על ערך "ומסיים , מסכם את ההוספות שנוספו בהוצאה זו, רבינו הזקן

  ".שבת' שישים סימנים אשר היו חסרים בהל

  .שלא נכתבו על ידי רבינו הזקן,  נראהאמנם מסגנון הציונים
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אלא שולבו יחד , מו אלו שנדפסו בדפוס ראשוןכ, מסיבה זו לא באים ציונים אלו באותיות מודגשות
  .מראי מקומות הנוספיםהעם הציונים ו

' שהי, לפני איזה שנים הגיע לספריית ליובאוויטש עותק שלחן ערוך הלכות שבת דפוס ראשון
י המראי מקומות "ועל הגליון נוספו בכת, ק ליובאוויטש"ץ דק"ר ישכר בער הורביץ מ"בבעלות הר

  .וגם איזה תיקונים והגהות. עם שינויים והוספות, נזכריםהחסרים ה' על סי

  :אלונעזרנו בספרים שקדמונו לבאר הלכות , ל"בנוסף להנ

  .)הרב אשכנזי(מראי מקומות וציונים ) א(

  .)הרב ביסטריצקי(מראי מקומות לקונטרס אחרון ) ב(

  ).ונגערהרב ל (כנישתא דבי רב) ג(

  ).הרב שימאנאוויטש(ביאורי השלחן ) ד(
*  

   באים הספר בסוף
  .שא' מהדורא בתרא לסי

  :מפתחות

  .ענינים מפתח
  .פסוקים מפתח
  .ל"רז מאמרי מפתח
  .ספרים מפתח
  .אנשים מפתח

 נפלאות וישמיעונו ,דבריהם לעומק לירד ,הקדושים רבותינו בתורת ימינו כל לעסוק שנזכה ר"ויה
  .צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה ,מתורתם

  לוין דובער שלום

  ב"תשפ' התמוז' ק ג"ערב ש

  .י.נ ,ברוקלין
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  )שז-שא 'סי( ד"ח – שבת הלכות

  האיך יהא הילוכו בשבת:  שאסימן רישהשלמה ל

 ,ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים באיזהו, ילך לא מקומות באיזה ו,בשבת הילוכו יהא האיך שא
  כליו נשרו ואם

  .2בחול כהילוכך בשבת הילוכך יהא שלא ,'וגו דרכיך מעשות וכבדתו 'וכו רגלך משבת יבתש 1אם א

 לעקור דהיינו ,6לדלג או ,5אחת בבת רגליו שתי לעקור דהיינו ,4לקפץ או ,3בשבת לרוץ אסור לפיכך
______________ 

  ).ראה מבוא שם(י ' חוב.) י.(דפסה בקובץ יגדיל תורה , )אחי רביו(ל "ק מהרי"השלמה מכתי 1
  ).בלי הפים(א שדפסו בכל המהדורות הקודמות "הקו' אל השלמה זו משכים ב

י לשון ובהוספת מראי מקומות באיזה שיוי, )ל"ק מהרי"חלקו כתי(שא דלקמן ' ל מועתק גם חלק מסי"י ה"בכת
  .וציוים

כשאר מראי המקומות , באותיות מודגשות(ג "יועתקו לקמן בשוה, וכן מראי המקומות והציוים, עיקרי השיויים
  ).שבדפוס הראשון

א " ולבוש סטור. ) שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול,מעשות דרכיך (א"סוע, קיגדף שבת  .יג,  ישעיה ח2
הא הילוכך של שבת כהילוכך של שלא י, ל מאי היא השבת הרגלים"ודרשו חכמיו ז,  אם תשיב משבת רגליךכתיב(

  . )חול
אם תשיב משבת "ובטור ולבוש הביאו את תחלת הפסוק , "מעשות דרכיך"אלא שבגמרא הביאו את סוף הפסוק 

  .וכאן הביא שיהם". רגליך
  .)שבת כהלוכך בחולשלא יהא הילוכך ב (א"שח ס' לקמן סיוראה גם 

*  
  :מפסוק זה למדו חכמים כמה יסודות בהלכות שבת

  ).מכובד'  שאמר וקראת לשבת עג לקדוש ה,כבוד ועג(א "רמב ס' סי) א(
הא מלבושך של שבת  שלא י, ודרשו חכמים וכבדתו,ובדברי קבלה אמר וכבדתו מעשות דרכיך(ג "רסב ס' סי) ב(

  ).כמלבושך של חול
  ).ג סעודת שבת שם תהא קריאת הקידוש ודרשו חכמים במקום עו,וקראת לשבת עוג(א "רעג ס' סי) ג(
  ). שלא יהא הילוכך בשבת כהילוכך בחול,'וכבדתו מעשות דרכיך וגו' אם תשיב משבת רגלך וכו(א "שא ס' סי) ד(
  ). חפציך אסורים לבקשם בשבת,ו חכמים דרש,ממצוא חפצך(א "שו ס' סי) ה(
  ).הא דיבורך של שבת כדיבורך של חול דרשו חכמים שלא י,ודבר דבר(א "שז ס' סי) ו(
 , בשבתא)י"רש, לשמוע הדרשה (אמר רבי זירא מריש כי הוה חזיא להו לרבן דקא רהטי לפרקא (ב" עודף ברכות  3

  לעולם ירוץ אדם לדבר, יהושע בן לוימר רבי כיון דשמעא להא דרבי תחום א.אמיא קא מחליין רבן שבתא
 ,אין לרוץ בשבת (א"ע ס"טור ושו. ) אא מי רהיטא,'ילכו כאריה ישאג וגו'  אחרי המר שא,הלכה ואפילו בשבת

  .) או כיוצא בוית הכסת כגון לב, הוא לדבר מצוהלא אם כןא
  ).13הערה (ושם , )במה דברים אמורים בהולך לדבר הרשות(ב "וכדלקמן ס, הרי שלדבר הרשות אסור לרוץ בשבת

  שםי"רשופ, ) ואם לאו אסור, מותר,אם יכול להיח את רגלו ראשוה קודם שתעקר שיה(ב , גמרא שבת קיג 4
  ).ולקפוץ(ג "ע ס"טור ושו. )אסור לקפוץ(

וא קופץ ה (ה"ח מ"ם אהלות פ" המשיות להרמברושפי).  עוקר שתי רגליו כאחת,קיפוץ(ב "ה ה"ירושלמי ביצה פ 5
  . ב, ש טו"שההובאו בלקוטי תורה . )יו יחד מן הקרקע ווחת במקום אחרהעוקר שתי רגל

  ).לדלגו(ע שם "וטור ושו. )לדלג ( דמיה שפיר"י שם ד"רש). אסור לרוץ ולדלג בשבת (ד" הד"ם פכ"רמב 6
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 מראש 8מאמה יותר בה שיש כל דהיינו ,גסה פסיעה לפסוע או ,7הראשונה שיניח קודם השניה רגלו
 או )א( וטיט רפש שם שאין דהיינו ,10בפחות לו אפשר אם ,9השניה רגל גודל ראש עד זו רגל גודל
  .שיתבאר כמו 11המים אמת

  :12אדם של עיניו ממאור מאות מחמש אחת שנוטלת מפני גסה פסיעה לפסוע אין בחול ואף

______________ 
הובא ו' תוס .)אם יכול להיח את רגלו ראשוה קודם שתעקר שיה מותר ואם לאו אסור(רב הוא שבת שם  7

, )עד שיעקר רגלו שיה) ליגע בארץ(שאיו יכול רגלו ראשוה ' פסיעה גסה פירשו תוס (ה' ק דתעית סי" פאגודהב
  .)ר רגלו השיה קודם שייח הראשוה שלא יעקו,ק דתעית"ובאגודה כתב בשם התוספות פ (ב" סקא"ומ

אלא , )יותר מאמה" (פסיעה גסה"ייו שלא אסרו וה; "פסיעה גסה"אלא שהם פירשו כן את מה שאסרו בגמרא שם 
  .דרך דילוג וקפיצה

ודולג הוא שתהא רגלו (ם שם "וכמבואר בפירוש המשיות להרמב, "לדלג"ואילו כאן מובא זה כפירוש האיסור 
 ומה ).רגלים'  וקפיצה בב,חתכי דילוג ברגל א(ובלקוטי תורה שם ). ומדת בארץ ופושק בשיה למקום אחרהאחת ע

  .כדלקמן הערה הבאה, הייו פסיעה שהיא יותר מאמה" פסיעה גסה"אסרו ש
פסיעה גסה יותר מאמה פסיעה ביוית  (ה מהו לפסוע" דשםבשבת י "רש .)לפסוע פסיעה גסה בשבת ( שםגמרא 8

'  סירק מי שהוציאוהוהגהות אשרי בעירובין פו. )דרך הליכתו של אדם אמה(ה פסיעה "א ד, ובעירובין מב, )אמה
ויש (קמג ' עירובין סי' והוא באור זרוע הל, )ז"מאו, לפסוע יותר מאמה בשבת היכא דאפשרואסור (ה ואסור " דב

  וכל יותר, דפסיעה ביוית הייו אמה,לי ללמוד מיכן דפסיעה גסה האסרה בשבת הייו שאין לפסוע יותר מאמה
  . ) יותר מאמה בפסיעה אחתואסור לפסוע (א"א ס"רמ. )מפסיעה ביוית הייו פסיעה גסה

*  
שמה , וסיעתם) 7דלעיל הערה (ואגודה ' אמם דעת התוס. דיש לחוש לדעתם, י ואור זרוע והגהות אשרי"זו דעת רש

דעת התוספות (שהרי (ק א "כמבואר בקוטרס אחרון סוף ס, שאסרו פסיעה גסה הייו דוקא שלא לדלג ולקפוץ
משמע דוקא דילוג ולא ', שכתב ואסור לדלג כו,  שאין איסור כלל בפסיעה גסה,ם"משמעות הרמב)  וכן,ואגודה

ף "וכמבואר ברי, )וקפיצה(דפסיעה גסה שבגמרא הייו דילוג ) ואגודה' כפירוש התוס(שהוא מפרש , פסיעה גסה
  ).ש"ייגבי אמת המים ע

וכן משמע פרק .  וכן עלתה לי המדה, מאדם ביוי הייו אמהמעלים' וראה דאורך ב (עה'  סי וויילי"מהרת "שו 9
 פסיעות ם מהלך אלפי,מי שהוציאוהו אמר רב יודא אמר שמואל היה שובת בבקעה ואיו יודע תחום שבת

ד  מעל אחד מקום מצ,םמעלי'  והייו כשיעור אורך ב, אלמא פסיעה ביוית היא אמה, וזהו תחום שבת,ביויות
 חצי ם כן וכף הרגל הוא ג, שיהא חצי אמה בין רגל לרגלרושפי (ב" סקא"מ. ) מעל בין רגל לרגלהרגל ושיעור

  .)אמה
 שמרחיק כחצי , מראש גודל רגל זו עד ראש גודל רגל זו,דרך הליכתו של אדם אמה (ב"שצז ס' לקמן סיוכן הוא 

  .)כחצי אמהם כן  ומקום מצב הרגל עם המעל הוא ג,אמה בין רגל לרגל
ו' תבאר בשיעורי תורה עו -ו שהרגל עצמה ארכה לערך , זמ" ס48שהוא חצי אמה של , מ" ס24דהיי.  

הוא לכאורה רק לפי שיעור של רביו לפי , "הרגל עם המעל הוא גם כן כחצי אמה"אמם מה שתבאר לקמן שם 
 30ל עם המעל הם לערך שהרי הרג, מ" ס60שהאמה היא לערך , )והערה קכג, ח"תעב סי' ראה לקמן סי(חזרה 

  .מ"ס
 אלא בהא , ליעבר זימין דמיתווסן מאי מיא ואתי לידי סחיטה, ליקף קמפיש בהילוכא,היכי ליעביד(גמרא שם  10

 ).דכיון דלא אפשר שפיר דמי(בשם אור זרוע שם , )היכא דאפשר (שם הגהות אשרי ).כיון דלא אפשר שפיר דמי
  ).אם אפשר לו בפחות ( שםא"ורמ

 אפילו , יכול לדלגו ולקפוץ עליה,היה הולך והגיע לאמת המים (ג"ע ס"שווכן ב, מרא שם התירו באמת המיםבג 11
 מפי שמרבה ,ומוטב שידלג ממה שיקיפה, אם היא רחבה שאיו יכול להיח רגלו ראשוה קודם שיעקור שייה

  .)שלא יבא לידי סחיטה,  ואסור לעבור בה.בהלוך
שאף שלא יבא , ק א"ויתבאר בקוטרס אחרון ס. אף ברפש וטיט) אלא, א רק באמת המיםל(וכאן הוסיף שכן הוא 

  ". שרשאי לפוסעו בפסיעה גסה, ויש לו צער קצת לטף רגלו,אם יש לפיו מעט רפש וטיט", בו לידי סחיטה
 ,)ל אדם שאי אומר פסיעה גסה וטלת אחד מחמש מאות ממאור עייו ש,וכי בחול מי הותרה( שם שבתגמרא  12

  ).ק ממאור עייו של אדם" דאמר מר פסיעה גסה וטלת אחד מת,אף לא יפסיע פסיעה גסה(ב "סע,  מגוברכות שם
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  :)ב( )חסר( 13אם אבל הרשות לדבר בהולך אמורים דברים במה ב

  :מצאו כאן עד

  אסורים מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים הבאיז שא
  :סעיפים ג"ס ובו

  אבות ותולדות, ט מלאכות"ל

 נקראת עשייה איזה בה נתפרש ולא ,מלאכה כל תעשה לא סתם 15בתורה שנאמר 14פי על אף א
  שלוםבריד

 
טוב ליתן ] קידוש[וכשמתחילין (ט "רעא סי' סי. )ק ממאור עייו" מתחדוגם בחול וטלת א(ג "סיצ '  לעיל סיכן הואו

  ).ק ממאור עייו של אדם"אה לפסיעה גסה שוטלת אחד מת והיא רפו,ק"פעמים ר עולה ת'  כי ב,עייו ברות
מצוה לרוץ לבית  (ג"יצ ס' לעיל סיוכן הוא . מהגמרא) 3הערה (כמובא לעיל , הולך לדבר מצוה מותראבל אם  13

 וגם בחול ,וע פסיעה גסה ואפילו בשבת שאסור לפס...' וגו'  שאמר רדפה לדעת את ה, וכן לכל דבר מצוה,הכסת
  ).רוץ לכל דבר מצוהכ י" אעפ,ק ממאור עייו" מתחדוטלת א

  .ק ב"ק א וס"ויתבאר בקוטרס אחרון ס. וכן מותר לרוץ לשם עג
  :זה בסימן תבארויש ההלכות עיקרי 14
  ).א"ס( אבות ותולדות, ט מלאכות"ל )א(
  .)ג- ב"ס( ולא בדרך מלבוש או תכשיט, הוצאה כדרכה )ב(
  ).ה- ד"ס( יציאה במחט קובה ושאיה קובה )ג(
  ).ז- ו"ס(או אין עליה חותם , שיש עליה יציאה בטבעת )ד(
  ).ח"ס( יציאה במפתחות התלויות עליו )ה(
  ).ט"ס( יציאת האומים בכליהם לסימן )ו(
  ).יא- י"ס( יציאה בבגדים שלא ללכלך )ז(
  ).ג- ב"יס(יציאת קטע בקב וחיגר במקל  )ח(
  ).ד"יס( בגדי שבתיציאה ב )ט(
  ).ז- ו"סט(יציאה בכבלי האסורים ובמסכה ) י(
  ).ז"סי(יציאה בתיבה ויריעה דרך מלבוש ) יא(
  ).כ- ח"סי(יציאה במיי בגדים שעל המכה ) יב(
  ).ב- א"סכ(יציאת הבים בזגין ) יג(
  ).ד- ג"סכ(יציאה במטפחת המחוברת לבגדו ) יד(
  ).לד- ה"סכ(יציאה בקמיע ושאר מיי רפואה ) טו(
  ).ז- ה"סל(יציאה בטלית מקופלת ) טז(
  ).מ- ח"סל(יציאה במעות הצרורים או תפורים בבגדו ) יז(
  ).א"סמ(יציאה בבגדי לבדים ) יח(
  ).ג- ב"סמ(לבושים ואבטים השוים ' יציאה בב) יט(
  ).ד"סמ(יציאה בבתי ידים ) כ(
  ).ז- ה"סמ(יציאה בציצית ובלולאות שפסק צד אחד ) כא(
  ).- ח"סמ(בכובע גדול יציאה ) כב(
  ).ה- א"ס(יציאה בתפילין וספר תורה ) כג(
  ).ס- ו"ס (סחיטה ושמא יסחוט, ליבון) כד(
  ).א"סס (יציאה עם מים שעליו) כה(
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 אינה לרשות מרשות וההכנסה שההוצאה ,הסברא ומצד .16מלאכה נקראת אינה עשייה ואיזה מלאכה
 שאין ללמוד ,18המשכן למלאכת שבת פרשת תורה שסמכה ממה כ"אעפ .17כלל מלאכה בשם נקראת
 נקראת במשכן חשובה שהיתה מלאכה שכל לומדים אנו מכאן ,19השבת את דוחה המשכן מלאכת
 יעשו אל ואשה איש 21שנאמר ,במשכן חשובה מלאכה כן םג היתה וההוצאה .20שבת לענין מלאכה
 שהוא מביתם מביאין שהיו שההבאה למדת הא ,מהביא העם ויכלא הקדש לתרומת מלאכה עוד
  .23מלאכה זו הבאה נקראת ,22הרבים רשות שהיא ,לויה במחנה העומד משה אל היחיד רשות

  שלוםבריד

 
  ).ב"סס(שתן סרוק על ראשו יציאה עם פ) כו(
  ).ג"סס (מכתויציאה עם סמרטוט על ) כז(

  .ה ואילך' לכללות סימן זה ראה ביאורי השולחן ע
  .י,  כיתרו 15
ובתורה , ולא פירש מה היא מלאכה, שאמר בשבת לא תעשה מלאכה (ב"סוע, כט ק'  סירת הקדש ראה תיא אג16

בין , וכיוצא בהן הן כל המצות. ולא טלטול אבים וקורות כבידות, ט מלאכות הידועות"שבעל פה תפרש שהן ל
  ).ויות וידועות אלא על ידי תורה שבעל פהולא מפורשות וגל, הן סתומות, מצות עשה בין מצות לא תעשה

 דמה לי מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים מה לי מוציא ,דהוצאה מלאכה גרועה היא (ה פשט" דק"רפ' תוס 17
 היכא גופה הוצאה (ב, צוובגמרא . )דמלאכה גרועה היא(ה יציאות "ושם סד. )מרשות היחיד לרשות היחיד

 לא ,דכתיב לאו אי מקום מכל ,'כו מעגלה קרשים הורידו הם כדאמר ,שכןבמ שהיתה ג"אע(שם ' סותו ,)כתיבא
 עלה מחייבין הוה לא ,במשכן מי הוות לא ואי(ה הכסה "וד, )היא גרועה שמלאכה לפי ,עלה מחייבי הוה

 לא מלאכה ראית שאיה מתוך ,הואי דבמשכן גב על אף(עדר ' יראים סי. )היא גרועה שמלאכה לפי ,מסברא
 ראית שאיה מתוך ,הויא דבמשכן גב על אף(א , יזת סה "ג ל"סמ).  הלכך שואל היכא כתיבה,ן ממשכןריגמ

  . ) לא דכתיבה לא מחשבין ליה מלאכהואי ,ממשכן גמרין לא ,מלאכה
כתיבה בתורה שהיא ) ב. (הוצאה בקרשים במלאכת המשכן) א: (ומתוכן דבריהם ראה שאו זקוקים לשי פרטים

  .מלאכה
. שהיתה במלאכת המשכן) א: (רק ההוצאה שבתרומת הקדש, ם כאן לא הובאה כלל הוצאת הקרשים במשכןאמ
  .אמר עליה בתורה שהיא מלאכה) ב(

 ואם הוציא לרשות הרבים כגרוגרת ,שברשות היחיד מותר לישא משא גדול(ה ואיכא " דק"רפן "רמבועוד תבאר ב
 והוציא קצת , שאילו פיה מזוית לזוית משא גדול פטור,ה גרועהשהיא מלאכ(ה וכי תימא "א שם ד"רשב. )חייב

  ).במייה מרשות לרשות חיי
חיא בר חמא כגד עבודות '  אמר להו ר, כגד מי,א דתן אבות מלאכות ארבעים חסר אחתה(ב ,  מטגמרא 18

 מלאכת לפרשת הסמכ שבת שת ופר,אותן המויות שם בפרק כלל גדול היו צריכין למשכן (י"רשפו, )המשכן
  .)הימה ללמוד ,המשכן

  ...בשבת בין בחול בין אי שומע ,מקדש לי ועשו אומר שהוא לפי, למה אמרה פרשה זו (פ ויקהל" רמכילתא 19
לומר , הקדים להם אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן(ב , ויקהל להי "רש. ) בחול ולא בשבת... לומר תלמוד

 ,המשכן מלאכת על לצוותם שהפקדתיך פי על אף, אך את שבתותי תשמורו (גי,  לאתשא). שאיו דוחה את השבת
  .)ך לדחות את השבת מפי אותה מלאכהבעיי יקל אל

 וכיון ). לא קרי לה אב, הך דלא הואי במשכן חשיבא,אב לה קרי ,חשיבא במשכן דהואי הך (ב"עצו דף שבת  20
  .היא אב מלאכהלא הייו אומרים ש, שההוצאה איה מלאכה חשובה במשכן

  .י ב" מחה יוסף שבת סוס.רו' וע, קצז' כות מישרים ע. וראה מראי מקומות וציוים
  .ו,  לוויקהל 21
שות ר לויה ומחה ,לויה במחה יתיב הוה היכן משה ,במחה קול ויעבירו משה ויצו קרא דאמר ( רבי יוחן שם22

  .)שות הרביםלר דידכו היחידשות מר ותיתו תפיקו לא לישראל להו וקאמר ,הואי הרבים
 דהא ,הוא מלאכה דהוצאה (ה וממאי" שם ד'תוסו .)אותה קורא מלאכה שההבאה למדת הא( ח"ב ה"ם פי"רמב 23

 ,מהביא העם ויכלא וכתיב ,הקדש לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה ואיש כדכתיב ,מלאכה קרייה רחמא
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 שלמדו ,25תולדות עוד שיש .24מלאכות אבות נקראות והן ,ט"ל הן במשכן שהיו המלאכות כל ומנין
  שלוםבריד

 
 קרוייה שהוצאה מיין (א"א ה" שבת פבשם הירושלמי ,)וכן דריש בהדיא בירושלמי. מלאכה להוצאה קרי אלמא
 ואשה איש לאמר במחה קול ויעבירו משה ויצו ,הדא מן להן שמע יותן רבי בשם חמן בר שמואל רבי ,מלאכה

  .)מהביא העם ויכלא ,הקודש לתרומת מלאכה עוד יעשו אל
  ".מלאכה"שהתורה קוראת לה בשם ) ב(. שההוצאה היתה בדבות המשכן) א: (והייו שמהאמור בפסוק זה למדו

  .הרי זו קראת גם כן בשם מלאכה לעין שבת, בשם מלאכה: י"ובכת
*  

מרשות היחיד לרשות הם הורידו את הקרשים מעגלה לקרקע ואתם לא תוציאו (ב , ואף דאמרין בגמרא מט
  ).הרבים

  .י במה שהיתה במלאכת המשכןכאמור לעיל שבמלאכה גרועה זו לא סג, לא הובא לימוד זה כאןמכל מקום 
 ,ואם הושיט חייב(י "שמז ס' כדלקמן סי, והובא רק לעין הושטה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים[

יהם והיו שכך היתה עבודת הלוים במשכן שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבים ואורך רשות הרבים מפסיק בי
, כי ההושטה דומה קצת למלאכת הוצאה, גי לעשותה תולדת הוצאהוהייו שבזה ס). מושיטים הקרשים מזו לזו

  .])הך דלא הוי במשכן חשיבא קרי לה תולדה(א , ק ב"וכדאמרין בב
 , זו היא אזהרה על הוצאה,זה שאמר אל יצא איש ממקומו... ויש אומרים (א "שצו ס' ואף שתבאר לקמן סי

  ). הרבים ללקוט המןשהזהיר משה שלא לצאת עם הכלי מרשות היחיד לרשות
, עשה בזה אב מלאכהולא , חיוב חטאתולא , זה אלא אזהרהפסוק כי אין ב, מכל מקום לא הובא לימוד זה כאן

  .אלא מהלימוד שתבאר כאן
שאמר שבו איש תחתיו ולמדו מפי הקבלה שזה אמר לעין (א "שמט ס' כדלקמן סי, והובא רק לעין העברה[

ושבו איש תחתיו קבלו חכמים שזו (א "שצו ס' וסי ,)ברשות הרבים אלא כמדת תחתיוטלטול שלא יטלטל כל אדם 
אמות ' כל ד(ב , וכדאמרין צו). אמות' אזהרה שלא לטלטל ברשות הרבים אלא כשיעור תחתיו של אדם שהוא ד

 מרשות אמות ברשות הרבים היא תולדת הוצאה'  והייו שמכך למדו שהעברה ד). גמרא גמירי להשות הרביםבר
  )].הערה יט(ושם סמן , )'רק שלא יוציא חוץ לד(ב "שמט ס' וכדלקמן סי, היחיד לרשות הרבים

 ארבעים מלאכות אבות כל ומין(א "ז ה"ם פ" רמב).אחת חסר ארבעים מלאכות אבות (א"ע עג  שבת דףמשה 24
  .)אחת חסר
  . תפרש בהם שרש מלאכות אלוולכן לא, )רק האסור והמותר(ע לא תפרשו החיובים "כ בטור ושו"משא

ולכן ,  אם איסורן מן התורה או מדברי סופרים–יש פקא מיה להלכה ולמעשה , אמם בחלק גדול ממלאכות אלו
ומקורן במלאכות אלו במלאכת , )אב או תולדה(ט המלאכות "תפרש אם הן מל, ברוב המלאכות בסימים שלפיו

  ).34כדלקמן הערה (המשכן 
*  

  :ט המלאכות לארבע קבוצות"במשה מחולקים ל
  .ומסיים באפיית הלחם, מתחיל מחורש וזורע,  מלאכות הקשורות להכת הפת11קבוצה ראשוה הן 

אים חלק מבין , שהרי המחות ולחם הפים ושתי הלחם, ואף שמלאכות הכת ואפיית הפת לא היו בבין המשכן
א דידן סידורא דפת ת ,אופה וקט ,במשכן דהוה סממין בישול דידן תא שבק(ב , אמרין עדמכל מקום . המשכן
 בשול במקום ואופה ,קט בו שהתחיל דפת סדורא. כלל המשכן במלאכת שייך לאקט אופה ד(י "ופרש). קט

בבישול הסממים מאשר (והייו שכיון שבזמן המשה היתה מלאכה זו שייכת יותר באפיית הפת ). הוא דסממין
  ".תא דידן סידורא דפת קט"לכן , )שבמשכן

 קמייתא כולהו(ה האופה "א ד, י עג"כמבואר ברש, וכך גם שאר המלאכות בקבוצה זו היו בעשיית המשכן בסממים
  .)שי ותולעת וארגמן תכלת צבע של בסממין הואי

צריך לערב בהם גם ' מכל מקום הי; וןצבע התכלת עשוי מחלזוהרי , "בסממים של צבע תכלת"י "ש רש" ומ
' ם הל"וכן הוא ברמב, )ורמין להו ביורה, וסמין, מייתין דם חלזון(ב , כדאמרין במחות מב, סממים אחרים

 בו וותין אותו ומרתיחין ,עושין שהצבעין כדרך ... סממין עמו וותין ... חלזון דם מביאין(ב "ב ה"ציצית פ
  ).הצמר
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  שלוםבריד

 
אלא , שתולעת שי איה תולעת, י לשיטתו אזיל"רש". שי ותולעת ... צבע של בסממין"י שם "רשומה שמוסיף 

 ויש תולעים ,צבע שצובעים בו אדום גרעיים הם(יח , א' י ישעי"כמבואר ברש, גרעיים הזרועים שראים כתולעת
גרגרים האדומים ביותר והתולעת היא ה(ב "ג ה"פרה אדומה פ' ם הל"ומפורש יותר ברמב). בכל אחד ואחד

  ). ותולעת כמו יתוש יש בכל גרגיר מהן, והן כמו האוג,הדומים לגרעיי החרובים
כמבואר , שכולן היו בסממים של צבע, מתחיל מחרישה וזריעה, סדורא דפת"והכווה היא לכל המלאכות של 

   ).לצבוע סמין מי ולשו וטחו ,אילים ועורות תכלת לצבוע, סמין וקצרו זרעו הם(ב , י מט"ברש
דשמא אז כשבאו שם ישראל היה (ה אלא "ב ד, חולין פח' כבר תבאר בתוס; ואף שארץ המדבר איה מצמיחה

  ).ומגדלים מיי דשאים ואילות... באר חפרוה שרים (כו , ט"ר פי"וכמובא במדרש במד). מצמיח
הרי כשבאו ). או איש מקושש עצים ביום השבתוימצ, ויהיו בי ישראל במדבר (לב, שלח טוובאמת תפרש כן בקרא 

  .על ידי בארה של מרים, ישראל למדבר צמחו שם עצים
ה עתיד לומר "היו יודעין שהקב] יעקב[אמר להם (ג "ר סוף פל"שמסופר במדרש שמו, עוד ביאור יש להלכה זו
ויש מהן שלא ...  לדברים ויש מהם שהתקיו עצמן... אלא יהיו כל צרכיו מוכים בידכם , לביהם לעשות משכן

 אותן וחורשין זורעין היו לא דמסתמא(א , ותבאר בפי יהושע שבת עה). הביאו אלא ממה שהיה מוח בידו
 ... חייב מיין באותן וחרישה זריעה דשייך כיון הכי אפילו ,בידן מצוי שהיה אלא ,למשכן צריכין שהיו הסממין

  .) או שהוציאו ממצרים,ת העולםמואו תגרים ל ידיע בידם מצוי היה שכבר
שלכאורה איו מובן לאיזה צורך היו צריכים ללוש את , "וטחו ולשו מי סמין לצבוע"י שם "ומה שמוסיף רש
  .י שגם את הסממים היו צריכים ללוש" מכל מקום סובר רש.סממי הצבע
 ,בהן וכיוצא שעוה ושל זפת של או םשמי של העשן מקבצין ,הדיו מעשה כיצד(ד "א ה"תפילין פ' ם הל"אמם ברמב
ומיבשין אותו , רקיקין שיעשה עד אותו ודכין ,הרבה אותו ולותתין ,דבש ובמעט האילן בשרף אותן וגובלין

  ). ובשעת כתיבה שורהו במי עפצים וכיוצא בו וכותב בו,ומציעין אותו
לא זכר אם מלאכה היתה בסממים ו, )הלש הוא מאבות מלאכות(ז "שכא סט' ואפשר שמטעם זה תבאר לקמן סי

  . או בדיו
שכך היו מפרידים את גרעיי הסממים , שגם מלאכות הדש והזורה היו בסממים, ל"י ה"וראה מדברי רש
  .שהיו צריכים להבדילן מהסובין שלהם, ל"ואפשר הכווה לגרעיי תולעת שי ה. מהסובין שלהם

  ).דש דהייו ... דברים ושאר יריעות לעשות פשתן פציםמ היו שבמשכן (ג"אע ה"ד א ,עד' אמם בתוס
ולא זכר ). מפרק התבואה מהשבולת... הדש הוא מאבות מלאכות (ח "שה סכ' ואפשר שמטעם זה תבאר לקמן סי

  .אם היתה מלאכה זו בסממים או בפשתן
ה במשכן בשחיקת  שהית,הטוחן הוא אב מלאכה(כמבואר כאן , כ בשאר המלאכות תפרש שהיו בסממים"משא

). בה לצבוע סממים מבשלים היו במשכן שכן ,מלאכות מאבות הוא המבשל(ז "שיח ס' לקמן סי). סממי הצבע
ו "שמ סט' סי). הסממים מתוך הפסולת בוררים היו במשכן שכן ,מלאכות מאבות הוא הבורר(א "שיט ס' סי

  ).הזרועים בסמים במשכן שהיה ,מלאכות מאבות הוא המעמר(
*  

  .ומסיים בתפירה, מתחיל מגוזז צמר,  מלאכות הקשורות לעשיית בגדים13קבוצה שית הן 
  . שגם הם כללים בבין המשכן, ביריעות למשכן ובבגדי הכהוה, מלאכות אלו היו בבין המשכן

ו וגם בגמרא לא תפרש, ע"ולא בטור ושו,  מהם לא זכרו כלל לקמן6ואילו ,  מהן תבארו בסימים הבאים7
  .פוצע )ו .אורג )ה .ירין בתי עושה )ד .מיסך )ג .טווה )ב .מפץ )א: והן מלאכות, פרטיהן

 ... ואיי צריך להאריך בהם ולא בשיעוריהן ,ארבעים אבות מלאכות חסר אחת ותולדותיהם ידועות(ומבואר בטור 
  ). לא אכתוב אלא דברים הצריכיןל כןע

 .ע"הזכירן בשול צורך שאין עד ,בשבת לעשותם שאסור ומעצמ ודע אדםי אלו מלאכותהאם אכן  –פלא גדול והוא 
 המפץ דהייו ,ערוך בשלחן פה זכרו שלא מלאכות אבות איזה עוד (שדמ י"סוס זאת במשה ברורה מסכםוכך 

  .)חוטין שי והפוצע חוטין שי והאורג ירין בתי שתי והעושה והמיסך והטוה
  .קפז'  וראה שיעורי הלכה למעשה ע.המלאכות ט"ל אתים המבאר הספרים ארובש ,ם"ברמב מבוארות אלו מלאכות

*  
  .ומסיים בכתיבה, שחיטה והכת הקלף, מתחיל מצידה,  מלאכות הקשורות לכתיבה9קבוצה שלישית הן 
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 הדומה מלאכה כל אלא ,מלאכות נקראו במשכן שהיו בלבד המלאכות אותן שלא השמועה מפי
 כל תעשה לא בכלל היא והרי ,26כמותה מלאכה בשם כן םג נקראת היא במשכן שהיתה למלאכה
 הרבים לרשות היחיד מרשות ההוצאה תולדת היא היחיד לרשות הרבים מרשות הכנסה כגון .מלאכה

  .[)]27ממש לה דומה שהיא(

 לה דומה שאינה פ"אע ,תולדתה היא הרי במשכן שהיתה למלאכה במקצת הדומה מלאכה כל ואפילו
 דק דק הירק והמחתך ,30הצבע סממני בשחיקת במשכן שהיתה 29מלאכה אב הוא הטוחן כגון ,28ממש

  שלוםבריד

 
; לא היו מלאכות הכתיבה והמחיקה על הקלף בבין המשכן, כך גם בקבוצה זו, כמו בקבוצה הראשוה, אמם

 לכתוב מת על והמוחק ,הכותב (ד"ס שמ 'סיכדלקמן , כת הכתיבה למדים מכתיבה על קרשי המשכןועיקר מלא
 שטעה ופעמים ,זוגו בן איזה לידע לסימן המשכן קרשי על כותבין היו שכן ,הן מלאכות מאבות ,שמחק במקום
  .) שכתב וחוזר וכותב במקומומה מוחק והיה

,  לבין המשכןוהאילים התחשים עורות הכתהיו ב, ה והפשטהשחיט, מתחיל מצידה, שאר מלאכות קבוצה זו
שכן היו עושין במשכן בעורות תחשים ואילים , הוא מאבות מלאכות... הממחק את העור (ו "שב סט' כדלקמן סי
שכן במשכן היו מחתכים עורות אילים , הרי זה אב מלאכה... המחתך את העור (ז "שיד סט' סי). מאדמים

, )שהיתה במשכן בתחשים וחלזון, צידה היא מאבות מלאכות(א "שטז ס' סי). ותן מכסה לאהלותחשים במדה לעש
שבמשכן לא היתה טילת שמה אלא (כ "וס, )שהיתה במשכן באילים ותחשים, שחיטה היא מאבות מלאות(ג "וסי

מעבדין עורות שכן במשכן היו , המעבד את העור הוא מאבות מלאכות(ב "שכא ס' סי). באילים ותחשים וחלזון
  ). תחשים ואילים

  .אלא שתא סידורא דכתיבה על הקלף קט
*  

  .הבערה וכיבוי והוצאה, בין וסתירה ומכה בפטיש:  מלאכות הקשורות לביית ויהול הבית6קבוצה רביעית של 
 אחר וםלמק ווסעים ,זו בחייה אותו סותרין שהיו(ה ומשכן "ב ד, י לא"כמבואר ברש, מלאכות אלו היו במשכן

 –מכה בפטיש ). סממין של הדוד שתחת באש( ומבעיר מכבהה " דא ,עגדף וב ,)אותו ומקימין וחוזרים ,וחוים
וההוצאה ( כמבואר כאן בסעיף שלפיו –והוצאה מרשות לרשות ). שהיתה בכלי המשכן(ה "שב ס' כדלקמן סי

  ).היתה גם כן מלאכה חשובה במשכן
  ).תולדות דאיכא מכלל אבות ,אחת חסר ארבעים מלאכות אבות תן (א, ק ב" ב25
. )מלאכות מעין שהיא תולדות כשאר ,לה מעין שהיא ,הוצאה תולדת הכסה להיות(ה סברא היא "ב ד, י צו"רש 26

  .)האבות מאלו לאב הדומה המלאכה היא התולדה(ה "ז ה"ם פ"רמב
 הוצאה מיהו .עיולי לי ומה אפוקי לי מה ,הוא לרשות מרשות מכדי ,היא סברא ,מלן הכסה (ב"ע צו  שםגמרא 27

  ).תולדה הכסה אב
כיון שהיא , לא הייו אומרים שהיא תולדת הוצאה, "דומה לה ממש"שאילו לא היתה , ולכאורה הכווה כאן

ל"מלאכה גרועה כ.  
ו  ואתם לא תכיס,הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה(ב , כדאמרין מט, ואף שגם היא היתה במלאכת המשכן

  ).שות הרבים לרשות היחידמר
  ".שהיא דומה לה ממש"מכל מקום איה חשבת תולדה אלא מחמת 

וכמו , מחמת שהיתה במלאכת המשכן, היתה חשבת תולדת הוצאה" דומה לה ממש"אמם אפשר שגם לולי היתה 
אף שאיה דומה לה , )23כדלעיל הערה (מחמת שהיתה במלאכת המשכן , שחשבת תולדת הוצאה, מלאכת מושיט

  .ממש
 אף אם לא היתה –הייו שמטעם זה היתה חשבת תולדת הוצאה , "שהיא דומה לה ממש"ומה שכותב כאן 
  .ואף שהיא מלאכה גרועה, במלאכת המשכן

  .רט; רז' וראה כות מישרים ע
 האורה או ,זיתים המוסק או ,תמרים הגודר או ,עבים הבוצר או ,קטית או תבואה הקוצר כן(ח "ז ה"ם פ"ברמב 28

 ).האבות שאר זו דרך ועל , מתכווןמגידוליו דבר לעקור מהן אחת שכל ,הן אחת מלאכה אב אלו כל ,םתאי
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 הדומה דבר העושה וכל ,הרבה דקים לגופים ומחלקו אחד גוף לוקח שהטוחן ,31הטוחן תולדת הוא
 מה ,לגמרי הראשון גוף תא משנה שהטוחן ,לגמרי לו דומה שאינה פ"אע ,32הטוחן תולדת היא לזה
 .33תולדתו זו הרי אחד מגוף רבים גופים בהעשותה לו ודומה הואיל כן פי על אף ,המחתך כן שאין

  שלוםבריד

 
 אלא ,גמור בדמיון לאב דומה שהיא מלאכה שכל היא רביו שכוות ודע (ד"ז ה"מ פ"מפירושים ב' והובאו בזה ב

 היא זו ,במקצת לה הדומה מלאכה אבל ,כמותה אב זו הרי ,הפעל באיכות או לההפעו באיכות ממה שחלוקה
 פ"אע ,רבים גופים אחד מגוף בהעשות רק ,לטחיה דומה שאיו ,הירק את המחתך כגון ... תולדה הקראת
 שהן ,הן אחת מלאכה כלן שפירש מי ויש ... תולדה הוא זו ,כן החתוך ואין ,לגמרי הראשון הגוף משה שהטחיה
 וכאן מפרש רביו ).עיקר ראה הראשון הפירוש ,השמות שיוי אלא בזה לו שאין פ"ואע .אחד לאב תולדות

  ).ולא אב(שאף הדומה לה ממש היא תולדה ', כפירוש הב
 ב" לחם משה פי'עי). היא מלאכות מאבות מלאכה לרשות מרשות והכסה הוצאה( ח"ה ב"פי ם"הרמב שכתב ואף

 אלא .תימה והוא ,אב דכלם דמשמע ,כאחד הזכירם ורביו ,תולדה והכסה אב דהוצאה אמרו קהזור פרק בריש(
  .)לבאר צורך ואין ... הדין לעין חילוק בזה שאין מפי ,לבאר חש שלא

  .)הטוחן ... אחת חסר ארבעים מלאכות אבות (א,  משה עג29
 זרעו הם(ב , ובדף מט, )שי ותולעת וארגמן תכלת צבע של בסממין הואי קמייתא כולהו(ה האופה "א ד, עגי " רש30

  ).24הערה ( ותבאר לעיל ).לצבוע סמין מי ולשו וטחו ,אילים ועורות תכלת לצבוע, סמין וקצרו
 מאן האי משה רב אמר .טוחן משום חייב סילקא דפרים מאן האי פפא ר"א (ב"רע,  עדשבת דףרב פפא מימרא ד 31

 להבעיר ,דקים עצים, סילתי דסלית. הדק מחתכו( סילקא ה דפרים" די"ופרש ,)טוחן משום חייב סילתי דסלית
 חיתוך ולפיכך ,קטים חלקים והפיכתו גדול חלק טחית הוא טוחן ועין( ה"ה ז"פב ם"רמבה וכפירוש. )אש

 הירק את המחתך (ח"א הי"פכם "ק הרמבוכן פס, ) כל זה תולדת טוחן,וע העצים להסקהבק או  ...בשבת הירקות
  .)וחייב טוחן תולדת זה הרי ,לבשלו כדי דק דק

 ,לגרדו לומר צריך ואין ,אסור מבפים לשפשפו שאפילו אומרים יש יבש בטיט(ז "שב סי' ותבארו דייהם לקמן סי
 שמחלק גוף אחד ,טוחןה תולדת כעין זה והרי ,גרידה או שפשוף ידי על דקים לפירורים מתפרר היבש שטיט מפי

' סי).  זה דומה לטוחן,פלים ממו פירוריםו שכשמגרדו ,הטיט ממשות שם כשיש(ח "וסי, )לגופים דקים הרבה
 ,ואם חתך דק דק (י"סשכא ' סי).  חייב משום טוחן,ד להבעיר בהן האשמא דקות לחתיכות מבקע אם(ז "שיד סט

  ).ויתחייב משום טוחן... ים שמא ישחוק סממ(א "שכח ס'  סי.)חייב משום טוחן
*  

כתוש אותו ל מותר ,בשבת המאכל לתוך ליתן בהם וכיוצא פלפלין לדוך הצריך(ז "תבאר לקמן שם ס, ולעין כותש
  ).בשיוי גדול מדרך החול

... אבל מותר לכתוש ביד הסכין ובשולי הקערה ואיו חושש (ק ל אות ג "ב וס"והקשה באגלי טל מלאכת טוחן סי
  ).לכתחלה מותר אכוה ,עכ״פ מדרבן יד כלאחר דאסור מלאכה מכלאי שא מ ,דמילתא בטעמא להתבון וראוי

שלא אסרה אלא , אלא כתישה, שהרי אין עיו חתיכה וטחיה, יו דומה לטוחןשכותש א, מקום לומר' ולכאורה הי
 כמו שחיקת תבלין במדוך ,לחו דרך זה הרי לכך מיוחד שהכלי דכיון(ח "כדלקמן שם ס, מטעם עובדין דחול

  ).ובמכתשת
 ,וא עושה בחולשה כדרך יעשה שלא ,גדולה במכתשת ... כותשין אין(ז "תקד ס' וכן לעין יום טוב תבאר לקמן סי

 הקצירה חכמים אסרו(ט "תצה ס' כמו בטחיה דלקמן סי, ולא כתב שאסור מעיקר הדין; )משום זלזול יום טוב
 הטחים מיים כל של והטחיה ,ביחד הרבה אותם לבור שדרך ,תבואה מיי ירתובר והזרייה והעימור והדישה

  ). שדרך לטחון אותם הרבה ביחד,רחייםב
 בהן וכיוצא פלפלים לדוק הצריך( כ"ה א"פככמבואר ב, שגם במכתשת אסור משום טוחן ם"רמב שיטת האמם
  ).טוחן שהוא מפי ,במכתשת לא אבל ,ובקערה הסכין ביד כותש זה הרי ,בשבת המאכל לתוך ליתן

 זה הרי ,לבשלו מעט הירק את המחתך כיצד .האבות מאלו לאב הדומה המלאכה היא התולדה (ה"ז ה"ם פ" רמב32
 לזה הדומה דבר העושה וכל ,הרבה לגופים ומחלקו אחד גוף לוקח שהטוחן ,טחיה תולדת המלאכה שזו ,חייב
  .)טוחן תולדת זה הרי

 אחד מגוף בהעשות רק לטחיה דומה שאיו ,הירק את המחתך כגון ,דמיון קצת אלא שם בשאין (ד" המ שם"מ 33
 ).לכלן יתן זה והיקש, תולדה הוא זו ,כן החתוך ואין ,לגמרי הראשון הגוף משה שהטחיה פ"אע ,רבים גופים
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 אסורים שהם עליהם שאמרו הדברים כל טעם לך יתבאר זו הצעה ומתוך( המלאכות כל בשאר יש וכן
  ):34במקומו ואחד אחד כל שיתבאר כמו התורה מן בשבת

  שלוםבריד

 
  .ז"רב סי' וראה לעיל סי

רן הוא מן התורה או מדברי סופרים  אם איסו–ט המלאכות יש פקא מיה להלכה ולמעשה "בחלק גדול של ל 34
  .ולכן תפרש בהם גם מקורן במלאכות בין המשכן, )ב"גזירה לגזירה וכיו, לעין ספק(

  .ולא מקורן בבין המשכן, ואילו בשאר המלאכות תבארו רק פרטי ההלכות
  ).24כדלעיל הערה (ר "ע ובשוע"לא זכרו כלל בטור ובשו, וכמה מהמלאכות

  ):לפי סדר המשה(ואלו הן 
  .ט, שלו. יד,  שיב–ההלכות . חורש) א
  .שלו'  סי–ההלכות . זורע) ב
  .שלו'  סי–ההלכות . קוצר) ג
  .טו,  שמ–המקור במשכן וההלכות . מעמר) ד
  ).סוחט(שכ ' סי). דש(ט ,  שיט–ההלכות . כח,  שה–שורש המלאכה . דש) ה
  .ו- ה, תמו. כט,  שיט–ההלכות . זורה) ו
  .שיט'  סי–ההלכות . א,  שיט–המקור במשכן . בורר) ז
  .יג- ז,  שכא–ההלכות . א,  שא–המקור במשכן . טוחן) ח
  .יב,  שיט–ההלכות . מרקד) ט
  .טז,  שכא–ההלכות . לש) י
  .שיח. ט- רג'  סי–ההלכות . ז,  שיח–המקור במשכן . אופה) יא
  .שמ'  סי–כות ההל. א,  שמ–המקור במשכן . גוזז) יב
  .שב'  סי–ההלכות . ו,  שא–המקור במשכן . מלבן) יג
  .ובהערות שם, ג"שכז ס' וראה לקמן סי. לא תבארו ההלכות. מפץ) יד
  .ח- כו, שכ. ל, שיח. ב, ההלכות רב. צובע) טו
  .ובהערות שם, א"שיז סי' וראה לקמן סי. לא תבארו ההלכות. טווה) טז
  .לא תבארו הלכותיהן. אורג ופוצע, ריןמיסך ועושה בתי י) כ- יז
  .שיז'  סי–ההלכות . א,  שיז–המקור במשכן . קושר ומתיר) ב- כא
  .יז; ג- יב, שמ. ז- ו, ההלכות שיז. ד,  שב–המקור במשכן . תופר וקורע) ד- כג
  . שטז–ההלכות . א,  שטז–המקור במשכן . צד) כה
  .כג- יג,  שטז–ההלכות . יג,  שטז–המקור במשכן . שוחט) כו
  .לא תבארו ההלכות. מפשיט) כז
  .ה- ד, שכז. ו- ב,  שכא–ההלכות . ב,  שכא–המקור במשכן . מולח ומעבד) כח
  .כא, שיד. טו,  שב–המקור במשכן וההלכות . ממחק) כט
  .יז,  שמ–ההלכות .  שיד טז–המקור במשכן . מחתך) ל
  .יא,  שמ–המקור במשכן . משרטט) לא
  .י- ד,  שמ–ההלכות . ד,  שמ– במשכן המקור. כותב ומוחק) ג- לב
  .ה- ב, שלז. שטו-  סימים שיג–ההלכות . בוה וסותר) ה- לד
  .רעז. ערה. ה- רסד'  סי–ההלכות . מכבה ומבעיר) ז- לו
  .ח- יז, שמ. שיד. כב- יד, שיג. ז- ה, שב. ט- ח,  רעט–ההלכות . ה,  שב–המקור במשכן . מכה בפטיש) לח
  .שג.  סימים שא–ההלכות . א, שצו. י, שמז. א,  שא–במשכן המקור . מוציא מרשות לרשות) לט
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   בדרך מלבוש או תכשיטולא, הוצאה כדרכה

 .בחול אותן שעושה כדרכן בשבת לעשותן אלא התורה מן בשבת אסורין אינן כולן המלאכות כל ב
 מן פטור ,זו מלאכה כן לעשותן לעולם בחול דרך שאין ,החול מדרך בשינוי אותן עושה אם אבל

 כגון כיצד .37בחול כדרכה לעשותה יבא שמא ,36סופרים מדברי כן לעשות אסור אבל ,35התורה
 שאינן בזה כיוצא וכל ,במנעלו או 40ידיו אצילי בין או 39בפיו או ברגליו או 38ידו לאחר חפץ שהוציא

 דרך גם כן שזה ,42חייב בפיו שהוציאן ואוכלין .אסור אבל פטור זה הרי ,41בחול כן להוציא דרך
  .43בחול הוצאתן

______________ 
אין (ה חכמה יתירה "י שם ד"ורש).  ואין דרך טווי בכך, ואין דרך מפץ בכך,אין דרך גזיזה בכך(ב , רב כהא עד 35

 ב ,צד).  שלא הוציא כדרך המוציאין,פטור ... כלאחר ידו ...המוציא (א ,  משה צב).דרכו בכך והוי כלאחר יד
 וחכמים אוסרין משום , רבי אליעזר מחייב... וכן זקו , וכן שפמו, וכן שערו, או בשייו,הוטל צפריו זו בזו(

  ). שאין דרך גזיזה בכך בחול,דפטרי רבן(י "רשופ, )מחלוקת ביד(ובגמרא שם . וכחכמים, )שבות
 ה" סקקכג' אבן העזר סיחלקת מחוקק ר בתבא, ואילו לעין כתיבת תפילין וגט.  וכל זה הוא לעין מלאכות שבת

,  כל שכתב כלאחר ידו או בשמאלו לאו מלאכת מחשבת היאל כן ע,דבשבת בעין מלאכת מחשבת דומיא דמשכן(
 שם הביא דברי ,ב"ל' ח סי"י בא"ועיין ב(ק ד "שם סבית שמואל וב. ) כתב מיקרי לעין גטכל מקוםאבל מ
 ופוסל אפילו בדיעבד אם כתב ביד , דבכולהו כתיב כתיבה,תורה מזוזות שלמד משבת לעין תפילין ספר ההתרומ

 לפי שאין דרך , ואם כתב בשמאל פסול,יש אומרים שצריך לכתוב בימין(ז "לב ס' וכן הוא לעיל סי). שמאלית
ם בשבת " ואין סברא שיכתוב אדם סת, שהרי הכותב בשבת ביד שמאל פטור, וכתיבה כלאחר יד היא,כתיבה בכך

  ).טרויפ
  ).וחכמים אוסרין משום שבות(ב , צד). פטור שלא הוציא כדרך המוציאין(א , משה צב 36

  ).פטור אבל אסור מדברי סופרים(א "שמ ס' וכן הוא לקמן סי
  .) ויכול לבא לידי חיוב חטאת היכא דמוציא בלא שיוי...הוצאה כלאחר יד היא  (ה וכל"א ד, סב'  תוס37
ואפשר ).  כגון מכתיפיו ולאחריו, דהייו שלא כדרך זריקה,יזרקו לביתו כלאחר יד(ב "רסו סי' ראה לעיל סי 38

  ".כלאחר יד"שמטעם זה קרא כל שיוי בשם 
 ובשפת , בין פודתו לחלוקו, ובפודתו ופיה למטה, ובשערו, באזו, ובמרפקו, בפיו,ברגלו (א"עצב דף משה שם  39

 ובכיס , ובשערו, באזו,ובמרפקו,  בפיו, ברגלו,המוציא לאחר ידו (ג"ב הי"ם פי"רמב. ) בסדלו, במעלו,חלוקו
  ). שלא הוציא כדרך המוציאין, פטור, במעלו ובסדלו, בפי בגדו, בין בגד לבגד,שתפור בבגדו ופי הכיס למטה

 תרגום של אצילי ידי מרפקי ידיה ...  דמרפק הוא למטה מן הזרוע...א "שקורין קוד (ה מרפקו"שם ד' תוס 40
  .)א"משמע דעציל הייו קוד) יח, יחזקאל יג(

עו ' סי). על אצילי ידיו(ז "מז ס' לעיל סי). ובין אצילי ידיו(ב , שבועות מו). לבין אצילי ידיו(ב , וראה גם יומא מט
  ).תחת אציליו(ד "שח ספ' לקמן סי). בין אצילי ידיו(ט "רעו ס' סי). בין אצילי ידיו(ד "ס

ויש עוד דוגמאות רבות בסימים דלעיל . ולא הובאו כאן, ם"ו לעיל מהמשה והרמבדוגמאות וספות הובא 41
 מפי שלא ,שכל מלאכה שיכול אחד לעשותה ועשאוה שים פטורים (ז"שטז ס' לקמן סיוראה לדוגמה . ולקמן

 הבהמה ליק בפיו מן(מ "שכח ס'  סי.) שאין דרך כלל לעשות בשים מה שאפשר לעשות באחד,עשית כדרכה בחול
 ).שמפרק כלאחר יד הוא... 

  . )חייב] בפיו[אם היה שבת והוציאו  (ב"סוע, יג ג"פמשה כריתות  42
והא דתן (ה המוציא בפיו "א ד, צב'  תוס).התם מי דרך להוציא המאכל בפה( ה ואם" דב"עיא בשבת דף ' תוס 43

והייו שכיון שדרכן ). אן בפיו בשעת אכילה אוכלים שדרכן להוציי מילי ה,אם היתה שבת והוציאו בפיו חייב... 
שזה גם כן דרך (וכאמור כאן , לכן חשב כדרכה בכל זמן שמוציא אוכלין בפיו, להוציאן בפיו בשעה אכילה

  ).הוצאתן בחול
. ) אלא כיון דקא מיכוין מחשבתו משויא ליה מקום,ואמאי הא אין דרך הוצאה בכך (א"סוע, קבואף דאמרין 

איו חייב אלא כשרוצה ראה לכאורה מדבריו שו, ) ואחשבה להוצאה זו בפיו, לאוכלה בהליכתושצריך(י "ופרש
  ).חייב) בפיו בשעת אכילה(אם היתה שבת והוציאו (ב , י שבועות כד"וכן ראה ברש. לאכלה בהליכתו
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 שלבשו ,מלבוש דרך הוציאן אם אבל .משוי דרך הוציאו כן אם אלא עליו חייב אינו דבר וכל
 ,לתכשיט מאיבריו באחד שתלאו או ,לתכשיט במלבושיו תלאו אלא לבשו לא אפילו או ,והוציאו

  .התורה מן פטור ,44בחול כן להוציאו שדרך פ"אע

 לאשה סופרים מדברי שאסורים דברים מהם ויש .סופרים מדברי אפילו שמותרים דברים מהם ויש
 ויש .הנשים כדרך לחברתה נויה להראות ממנה לשלפה לה פשרשא תכשיט כל והם ,לאיש ולא

 ,45מאליו מעליו ליפול בקל לו שאפשר ,עליו רפוי שהוא תכשיט כל והם ,לאיש אף שאסורים דברים
  :46שיתבאר וכמו

 ללובשו שדרך מלבוש או תכשיט שהוא פ"אע ,ענין בכל עליו חייב ,והוציאו בידו שאוחזו דבר וכל ג
  .47לפעמים בידו להוציאו גם כן הוא דרך מקום מכל ,מאיבריו דבאח בו להתקשט או

 דרך אם ,עליהם חייב ,מאיבריו באחד או במלבושיו 48תלאן אלא ,בידו אחזן לא שאפילו דברים ויש
  שלוםבריד

 
וציאו בפיו שלא לכן חשב כדרכה אף כשמ, שכיון שדרכו להוציאו בפיו בשעת אכילה, ל"ה' מכל מקום ראה מתוס

  .בשעת אכילה
כתיבתן זו ) א, פ( כדאמרין ,פ שמהלך" אע,דבליעתו הויא החה(ה והוציאו "א ד, קב' ואף שהלכה זו תפרשה בתוס

  .)היא החתן
, )אף שלא בלע את המאכל(אלא דחייב אחר שעמד מהליכתו , )א, צב. ב, יא(ל "ה' מכל מקום לא ראה כן בתוס

  .וחשבת הוצאה כדרכה
  .לט' יב ע' חוב.) י.(וראה קובץ יגדיל תורה 

ואלו , שבהמשך הפרק מוה את התכשיטין והלבושים שמותר לצאת בהם, ו דשבת" פמכל המשיותמוכח  44
  .המותרים מהתורה וחכמים גזרו בהם

 ,אדםגם מה שהוא תכשיט ל,  שלא צותה ללכת ערום,שלא אסרה תורה להוציא המלבושים שעליו (ז" וראה לבוש ס
  .)שלא אסרה התורה אלא מה שהוא דרך משא,  לא אסרה התורה,אף על פי שאיו דרך מלבוש

*  
  ).305והערה (ז "וסל, )123והערה (יא - י"יתבאר לקמן ס, גדרו של מלבוש שמותר לצאת בו בשבת

כדלקמן , או שיוצא בו כיון שהוא מרפא את גופו, הייו שהוא עשוי לוי, בשבתוגדרו של תכשיט שמותר לצאת בו 
  ).189והערה (ט "סי

ולא בבקעת עץ העשוי שלא יראה בעל ). 116והערה (ט "כדלקמן ס, אבל לא כשעשוי לפרסם זהותו ולהכיר אומתו
  ).47והערה (ג "כדלקמן ס, ולא כשאוחזו בידו). 564והערה (ב "סיכדלקמן , מום

כל היוצא בדבר שהוא מתכשיטיו והיה רפוי ואפשר שיפול במהרה ויבא להביאו ברשות (ה "ט ה"פי ם"רמב 45
וכל תכשיט (ז "ס ע"טור ושו .) הרי אלו פטורין,ולהראותן וכן אשה שיצאת בתכשיטין שדרכן לשלוף אותן ,הרבים

ואשה לא תצא בתכשיטים שדרכה לשלפם . פטור,  ואם יצא,אסור לצאת בו, שהוא רפוי שאפשר לו בקל ליפול
  .)ולהראותם

  .א"ה ואילך וסכ"לקמן ס 46
 .שג' יתבארו לקמן סי, וסוגי התכשיטים שאסרו חכמים לאשה

  .)אבל אם הוציא בידו חייב על כל דבר (ה"ז סק"ט. )ייבים בכל עיןאבל בידו מח (ד" סקיא"מ 47
כן מתבאר מכמה (אלא ללובשו או לתלותו עליו לתכשיט , אפילו אם אין דרך אותו דבר להוציאו בידו: י"ובכת

  ). שלא כדרך מלבוש,בקומצו(י "רשופ, )וסדליו וטבעותיו בידו חייב(א , ראה שבת קמב). סוגיות הגמרא
 ,החשובים שוהגים לילך במקל חשוב שבידם(ג "כדלקמן סי, איו חשב תכשיט, ם אוחזם בידו בתור תכשיטואף א

  .)דלא מציו שמותר לישא תכשיט בידו . דלהוי כתכשיטין לומרוא(ק כז "א ס"ובמ, )שאסורים לצאת בו בשבת
  .לבשן או תלאן: י"בכת 48
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 או במגן או בקשת או ,51במתניו לו החגורה 50בסייף היוצא איש כגון ,49לפעמים בחול כן להוציאן
 כדרך שהוציאן כיון ,חייב זה הרי ,לפעמים בחול שם לתלותן שדרך במקום עליו התלויין ברומח
 ,לבא לעתיד בטלין היו לא תכשיט היו שאם ,תכשיט ולא ,52מלבוש לא אינן והן .בחול הוצאתן
  .53'וגו לאתים חרבותם וכתתו שנאמר

 הואיל ,למלחמה העשויות ברזל של באנפלאות או ,ברזל של בכובע או ,בשריון לבוש יצא אם אבל
  .55בשבת למלחמה כיוצא שנראה משום ,סופרים מדברי אסור אבל ,54פטור זה הרי ,מלבוש דרך והן

 איסור שאין בענין הוא אם אפילו ,סופרים מדברי אסור אבל .56פטור בתפילין לבוש יצא אם וכן
 ,58א"ול 57ט"כ 'בסי שנתבאר כמו תפילין מצות לשם מתכוין שאינו כגון ,תוסיף בל משום בלבישתן

______________ 
במקום (ק יט "ס א"מ).  חייב,א רגיל לצאת לפרקים כן בחול שהו,המוציא דרך אומתו(ה אומן "ב ד, י יא"רש 49

  ). חייב,שדרך לתחוב בו בחול לפרקים
איש שיצא במחט הקובה התחובה לו (ד "כדלקמן ס, ומכל מקום יש הפרש אם דרך כל איש להוציא כך לפעמים

קובה לאיזה מקום  לפי שלפעמים בחול כשרוצה להוליך מחט ה,אין זו קראת הוצאה שלא כדרכה... בבגדו 
האיש שיצא בטבעת שאין עליה (ו "סו, ) ומוליכה כך ברשות הרבים עד המקום שהוא חפץ ...תוחבה לפעמים בבגדו

 לפי שלפעמים ותת אשה לבעלה טבעתה , ואין זו הוצאה שלא כדרכה, שמשוי הוא לו, חייב,חותם שבאצבעו
 מצא שדרך הוצאה ,תה באצבעו עד שמגיע אצל אומןשאין עליה חותם שיוליכה לאומן לתקה והוא משים או

אומים שותים דבר מאומתם (ט "כדלקמן ס, או רק האומן כשרוצה להראות אומתו, )היא אף לאיש לפעמים
 ואף , כיון ששאר כל אדם אין מוציאין כן, שאין זו הוצאה כדרכה, ואם יצאו פטורין, לא יצאו בהם בשבת,לסימן

  ). ולא בשאר פעמים, להוציא בעין זה אלא בשעה שרוצים להכריז על עצמם שהם אומיםהאומים אין דרכם
 ואם יצא חייב ,לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בתריס ולא באלה ולא ברומח (א"עסג בשבת דף משה  50

 בכלים שאים לא יצא איש לא בסייף ולא בקשת ולא בתריס ולא באלה ולא ברומח ולא (ז"ע ס"טור ושו. )חטאת
  .)ואם יצא חייב חטאת, תכשיט

 דרבי אליעזר דפליג מייתי ראייה מחגור חרבך על ,ראה דאפילו חגור בסייף חייב חטאת(יג ' ו סי" פהגהות אשרי 51
 והוא האמור .)מ בגמרא" וכ, בכך בחולה שדרך הוצא, חגור במתיו חייבלואפי (י"א סק"מ. )ח"מהרי. ירך גבור

 חגור חרבך על ירך גבור הודך )ד, תהלים מה ( דכתיב, דאמר תכשיטין הן לו,עמא דרבי אליעזראי טמ(בגמרא שם 
  .פ דרך הוצאה בכך"הרי שעכ, )והדרך

  .אלא חגורה לו במתיו, כיון שאיו מלובש בו 52
א וכתתו חרבותם לאתים וחיתותיהם למזמרות ול) ד, ב' ישעי( שאמר ,אין אלא לגאי( שם ]משה) [גמרא( 53

  ).שאים תכשיט(ע שם "טור ושו. )ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה
דכולהו מין (י "ופרש, ) ואם יצא איו חייב חטאת,לא בשריון ולא בקסדא ולא במגפיים (א"ע ס דףמשה  54

 י"ופרש, ) אמר רב פזמקי,מגפיים . אמר רב סוארתא,קסדא(א , ובגמרא סב, )מלבושין יהו בחול למלחמה
. כובע הברזל ששמים על הראש, וקסדה(ב "ו מ"ם פ" ופירוש המשיות להרמב.)אפלייאות של ברזל במלחמה(

א "ט ה"ם פי"רמב ). כדי שלא יכוהו בכלי ברזל ברגליו במלחמה ויפול,על של ברזל חופה את כל הרגל, ומגפים
ולא  (ע שם"טור ושו).  הרי זה פטור,ם כגון שריון וכובע ומגפיים שעל הרגלי,אם היו כלים שהן דרך מלבוש(

 , הוא כובע ברזל,בקסדא(ק יא "א ס" מ.) שהם דרך מלבוש, ואם יצא פטור.בשריון ולא בקסדא ולא במגפים
  ). אפלאות ברזל למלחמה,ומגפיים

. ) כגון שריון וקסדא ומגפיים,שלא יחשדוהו באיסור(חכמים משום מראית העין ה כל שאסרו "ב ד,  סדי"רש 55
  .)ואסורים משום שראה שרוצה לילך במלחמה ( שברמז רדכימ

. )דרך מלבוש עבידא, מאי טעמא, איו חייב חטאת(א , ובגמרא סא, ) ולא בתפילין...לא יצא האיש  (א,  משה ס56
  .)וכן היוצא בתפילין פטור (ד"ט סוף הי"ם פי"רמב

ראה כמשו,שהוא כדרך לבישה בחול(א "וכן הוא לקמן ס והיוצא בהן לרשות הרבים  (ט"שח סוף סי' סי). י ואי
  .)א"ש' ש בסי" כמ, הואיל והן דרך מלבוש ותכשיט,פטור

 אין בזה איסור מן ,אם מיחן עליו בלא כווה לשם מצוה ... כשמיחן עליו לשם מצוה עובר על בל תוסיף(א "ס 57
  ).התורה
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 מעליו ויסירן הכסא לבית ליכנס יצטרך שמא גזירה ,סופרים מדברי בהן לצאת אסור םמקו מכל
  .להצניען כדי ,היחיד לרשות הרבים מרשות או ,59הרבים ברשות אמות 'ד בידו ויביאן וישכח

 אבל .בידו ויביאנו וישכח רגלו מעל יפול שמא ,רגליו ממדת גדול שהוא במנעל קטן אדם יצא לא וכן
  .60מעליו יפול שמא לחוש שאין ,גדול לוקבח הוא יוצא

 שהולך על עליו ישחקו שמא כי ,מנעל בלי השנית ורגלו אחת ברגלו אחד במנעל אדם יצא לא וכן
 לו אפשר שאי ,השניה ברגלו מכה לו יש ואם .61בידו ויביאנו וישכח רגלו מעל ויסירנו אחד במנעל
 ישחקו שמא לחוש שאין ,62מכה בה יןשא האחת שברגלו במנעל לצאת לו מותר ,מנעל בה לנעול
  .63בה לנעול לו אפשר שאי עליו מוכחת שמכתו )ג( לפי ,עליו

  שלוםבריד

 
  .) מותר,אם אין מיחן לשם מצותן אלא לצורך אחר(א " ס58
 אלא , שבת לאו זמן תפילין הואאן דאמראמר רב ספרא לא תימא אליבא דמ (א"מימרא דרב ספרא שם דף סא ע 59

שקיל להו דילמא (י "ופרש, )שות הרבים דילמא אתי לאיתויי בר, לא יצא, שבת זמן תפילין הואאן דאמראפילו למ
). אמות מפתח בית הכסא' לחלצן ברחוק דצריך (ג "מג ס' וכדלעיל סי, )אמות'  וממטי להו ד,מרישא אם בא לפות

  ).מפי שצריך להסירם כשיכס לבית הכסא, ולא יצא בתפילין(ע שם "טור ושו
שמא יצטרך (ט "רב סי' סי).  משום גזירה שמא יצא בהן לרשות הרבים,מדברי סופרים(א "כט ס' סיוכן הוא לעיל 

  ).אמות ברשות הרבים'  ויעבירן ד, וישכח שהוא שבת,יעןויוליכן בידו להצ) וזרועו( ויסיר התפילין מראשו ,לפות
*  

  .יום טוב' ולא קשה מידי מה שהקשה התוס: י"ובכת
ו שמדברי רב ספרא הראה"והיי ולמאן דאמר זמן , אסור משום בל תוסיף, דלמאן דאמר לאו זמן תפילין הוא, ל

  .אסור מטעם דילמא אתי לאתוי ברשות הרבים, תפילין הוא
 ראה שפוסק דשבת זמן , זה הטעםם כןא כתב ג"ש' ח סי"ואר ובטו(ב "ו מ"ל זה התוספות יום טוב פוהקשה ע
   ).א" כן בסימן לתב ולא כ.תפילין

ומזה ראה לכאורה שסובר ).  מפי שצריך להסירם כשיכס לבית הכסא,ולא יצא בתפילין(והוא האמור בטור כאן 
לא כתב הטור ' ואילו בסי.  משום שצריך להסירם כשיכס לבית הכסאולכן איו אסור אלא, שבת זמן תפילין הוא

  .ק יב"א ס"וכן הובאה קושיא זו במ).  לאו זמן תפילין הןם טובשבת ויו(
אם מיחם בלא כווה לשם מצוה אלא , כי גם למאן דאמר שבת לאו זמן תפילין הוא, אמם לפי האמור לעיל מובן

  .ואסרין רק מטעם דילמא אתי לאתויי, ףאין בזה איסור בל תוסי, לצורך אחר
 משום דופל ,דם קטן במעל שהוא גדול לוא (לא יצא קטן במעל גדול( ב"ע קמא סוף פרק תולין דףברייתא  60

ולא יצא קטן  (ע שם"טור ושו. ))י"רש, דלא פיל מייה ( אבל יוצא הוא בחלוק גדול.)י"רש, מרגלו ואתי לאתויי
  ).שאיו ופל ממו(ז " לבוש ס.)אבל יוצא הוא בחלוק גדול, ואתי לאתויי דלמא פל ,במעל גדול

דילמא מחייכי עליה ושקיל דשליף ליה  ( בזמן שאין ברגלו מכה,)י"רש, בסדל יחיד(ביחיד ולא  (א, סדף משה  61
מעל אחד אם ולא יצא ב (ע שם"טור ושו. ))י"רש,  ומיהו בזמן שיש ברגלו מכה שרי. בשכחת שבתווממטי ליה בידי

  .)אבל אם יש לו מכה ברגלו יצא, דלמא מחייכי עליה ואתי לאתויי, אין לו מכה ברגלו
 וישכח ...  וילך ויסיר הזגין מבו, עליוםשמא ישמע אביו של זה ההולך בזגין שמשחקי(א "וכעין זה לקמן סכ

שמא ישחקו (ו "וסט, )שכח ותביאוישחקו עליה ותטלו משם בידה ות(ד "שג סי'  סי).ויביאו בידו ברשות הרבים
  ).וישחקו עליה ותסירם מראשה ותביאם בידה(ז "וסט, )עליה ותחלצו מעל רגלה ותביאו בידה

  .)יצא באותו שאין בו מכה (ע שם" טור ושו.)באותה שאין בה מכה (א"סא עבגמרא דף חייא בר רב כ 62
 לא מחייכי ...ומביין שהמכה מועתו מלעול (י "רשופ, ) מכתה מוכחת עליה,וזו שיש בה מכה( שם י"רשגמרא ו 63

  .)דאז לא אתי לאחוכי (ד"ז סק"טוטור . )עליה
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  ):64ג"ש בסימן יתבאר ,ובבית בחצר גם כן אסורים אם ,זה מןבסי ושיתבארו שנתבארו איסורים וכל(

  יציאה במחט נקובה ושאינה נקובה

 באותן ,בבגדו לו התחובה ,נקובה אינהש בין נקובה בין ,במחט ,אשה בין איש בין ,65אדם יצא לא ד
 מכל ,כדרכה הוצאה זה שאין פי על אף ,66בחול שם לתוחבה לעולם דרך שאין שבבגדו מקומות
  .סופרים מדברי אסור מקום

 בזה וכיוצא חלוקו מפתחי )ד( כגון ,קצותיו לחבר בבגדו לו התחובה הנקובה במחט שיצא איש אבל
 לפי ,67חטאת חייב ,הלבישה לצורך שהיא פ"אע ,בחול חטמ שם לתחוב שדרך שבבגדו מהמקומות

 ,לו הוא משוי נקובה מחט שתחב וזה ,נקובה שאינה מחט אלא ,הנקובה מחט שם לתחוב דרך שאין
 לא כשאינן לו הצריכים חפצים כל עם לצאת רשאי אדם שאין ,ללבישתו לו צריכה שהיא פ"אע

  .68מלבוש דרך ולא תכשיט

______________ 
  .)ח אם אסור אפילו בחצר או בבית"ג סעיף י"ועיין לקמן סימן ש (ז"א בהגהה ס" רמ64

  .ג"ויתבאר לקמן שם סכ
ט יתבאר דין חייט היוצא במחט "לקמן ס, בשי הסעיפים שלפיו יתבאר דין איש היוצא במחט התחובה בבגדו 65

ובכל אלו יתבאר מתי . א יתבאר דין אשה היוצאת במחט התחובה בבגדה"שג סי' ולקמן סי, התחובה בבגדו לסימן
  .ומתי מותר לכתחלה, מתי אסור מדברי סופרים, חייב מהתורה

אזי בכל אופן , בחולשאם המחט תחובה בבגדו במקום שאין דרך לעולם לתוחבו שם , אלא שלכל זה מקדים ומבאר
ואין בזה היתר תכשיט או היתר בית יד , כיון שאין זו הוצאה כדרכה, שאין בזה חיוב מהתורה; פטור אבל אסור

  ). במקום כפתור(לא לשם תכשיט ולא לשם מפתחי חלוקו , שהרי מיירי במקום שאין דרך לתוחבו בחול, לבגד
 ואם , הוי דרך הוצאתו בכך וחייב, ולא הוי תכשיט,ת כן בחול אם דרכן לצא,והכלל הכל לפי הזמן(ק טו "א ס"מ 66

 ... כיון שלא הוציא כדרך המוציאין  ...ואם יצא פטור(ק יט "וס, ) פטור אבל אסור,אין דרך הוצאתו בכך בחול
  ).שתחובה בבגדו במקום שאין דרך הוצאתו לגמרי בכך

לא יצא החייט  (ב, יאותיא , )ואם יצתה חייבת חטאת ...לא תצא אשה במחט הקובה  (א, סבוהוכיח כן מהא דתן 
לא יצא במחט (ח "ע ס"וכן פסקו שתי הלכות אלו בשו ).אם יצא פטור אבל אסורו ... במחטו התחובה לו בבגדו

  ).ואם יצא פטור... לא יצא החייט במחט התחובה לו בבגדו (ב "וסי, )חייב... ואם יצא ... התחובה לו בבגדו 
ב "ואילו בסי, ולכן חייב, מיירי כשתחוב במקום שדרך לצאת כן בחול) ל"ובמשה ה(ח "בסא ש"ומפרש המ

)ולכן פטור אבל אסור, מיירי שהחייט תחב במקום שאין דרך לצאת כן בחול) ל"ובברייתא ה. 
 היא  והרי,מחט קובה אין דרך השים להעמיד בה קישוריהן(א "שג סי' כדלקמן סי, עיקר הלכה זו אמר באשה 67

  ).1055הערה (ושם סמן , ) ולכן לא תצא בה ואם יצאת חייבת,משוי גמור
א , ומה שאמר עולא סב.  לפי דעת הפוסקים שלעין מחט שווה דין האיש לאשה–וכאן תבאר שכן הוא גם באיש 

וכי קאמר עולא וחילופיהן (יו חאל שם ורב, )אטבעת קאי(י שם "כדפרש, קאי רק על טבעת, )וחילופיהן באיש(
ולא על דבר , על טבעת בלבד הוא דאמר התלמוד(עג ' סי) ליק(ובתשובות הגאוים , ) בטבעת בלבד קאמר,באיש
רשו  וכן פי,ל פירשוה אטבעת בלחוד"ורביו שרירא ורביו האי גאוים ז(ה הא דאמר עולא "ן שם ד"רמב). אחר
וכן ,  איש ואשה כי הדדי יהו, אבל במחט,ל דאטבעת בלחוד קאי"י ז"פירש רש(ם א ש"ורשב, )ל"י ז"ח ורש"ר

דין המחטין שדין שוה בשים (ג "ט ה"מ פי"הובאו במ).  וכן מוכחת כל הסוגיא,ל"פירש רביו האיי גאון ז
 ולזה ,ל"ן ז"הרמבוכן ראה מדברי . ל" וכן פירש רביו שרירא ורביו האי גאוים ז.ל"י ז" וכן פירש ...ובאשים

. לא יצא במחט התחובה לו בבגדו בין קובה בין שאיה קובה(ח "ס ע"בשו' והיא דעה הא). ל"א ז"הסכים הרשב
  .ו"ותבארה שיטה זו לקמן במהדורא בתרא ס). פטורובשאיה קובה ,  בקובה חייב,ואם יצא
  .אמר עולא וחילופיהן באיש הפוסקים שגם על מחט תתבאר דעת) 73והערה (ה "ולקמן ס

 כשאין לא מלבוש ,שאין אדם יכול לצאת בכל החפצים הצריכים לו(א "שג סי' שתבאר לקמן סי, כמו לעין אשה 68
  ).1060הערה (ושם סמן , )ולא תכשיט

*  
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 לאיזה הנקובה מחט להוליך כשרוצה בחול שלפעמים לפי ,69כדרכה לאש הוצאה נקראת זו ואין(
 הרבים ברשות כך ומוליכה ,נקובה שאינה מחט שתוחבין בהמקומות ,בבגדו לפעמים תוחבה מקום
  .עליה וחייב ,כדרכה הוצאה זו הרי ולפיכך .)70חפץ שהוא המקום עד

 מחט בהם לתחוב שדרך שבבגדו תבהמקומו תחובה רק ,לבישתו לצורך לו תחובה אינה אם שכן וכל
  :מקום לאיזה כשמוליכה לפעמים בחול

 מפני ,פטור ,בחול בהם לתחוב שדרך במקומות אפילו ,בבגדו התחובה נקובה שאינה מחט אבל ה
 לאותן יד כבית היא הרי ,הלבישה לצורך שבבגד המקומות באותן לשמש ודרכה הואיל זו שמחט
  .71עליה מלבוש ותורת מקומות

 ,תכשיט תורת עליו יש נקוב שאינו העב שראשה מפני ,בה לצאת אסור סופרים מדברי קוםמ ומכל
  שלוםבריד

 
אין להתיר (כדלקמן סעיף הבא ,  הותר אלא כשדרכו בכךגם במחט שאיה קובה לא, ולפי המסקא האמורה כאן

 שעשית , אלא בזמן שדרך האשים לתחוב מחט שאיה קובה בבגדיהם לצורך הלבישה...במחט שאיה קובה 
  ). הואיל ודרכה לשמש לצורך לבישתם,מחט זו להם כבית יד לבגדיהם

 לפי שהחוט או ,י הרטייה או שאר דברים שעל המכהאסור לכרוך חוט או משיחה על גב(כ "וכעין זה מציו לקמן ס
 ולא מועיל מה שהחוט והמשיחה מחזיקים את הרטיה שלא ).משיחה חשובים קצת ואים בטלים לגבי רטיה

  .כיון שאים עשויים לכך, תיפול
באר שית, כמו במפתח שמשתמשים בו במקום כפתור, מותר כשהוא קבוע ומחובר לבגד, אלא שגם כשאיו עשוי לכך

 לפי שאז הוא משמש , יש מתירים,ל לחגור בו"כעין זעקי(אם הוא קבוע בראש החגורה ועשוי (ח "לקמן ס
  )).פ שאיו קבוע שם אלא בשבת בלבד" ואע,להחגורה ובטל אצלה

 אין לו תקה אלא אם כן יקשרה בראש ,ומי שרוצה לישא עמו מטפחת זו(ג "כדלקמן סכ, וכן הוא במטפחת
 ויחגור את עצמו בכולה כל זמן שהולך , שאז עשית כחגורה אחת ארוכה,בקשר של קיימא)  שבתמערב(החגורה 
  ).ברחוב

  ).109הערה (ויתבאר לקמן 
 אפילו באותן מקומות שאין דרך שאר כל ,לא יצא החייט במחט התחובה לו בבגדו(ט "כפי שהוא בחייט דלקמן ס 69

  ). שאין זו הוצאה כדרכה, ואם יצאו פטורין... לעולםאדם לתחוב בהם 
  :אמרו כאן שי פרטים בטעם הדבר שחשב הוצאה כדרכה 70
  .כיון שלפעמים בחול מוציאה כך להוליכה תחובה) א(
  .כיון שהוא במקומות שתוחבין מחט שאיה קובה בבגדו) ב(

והן לשיטת , י"והן לשיטת המרדכי והר, י"ש והב"הן לשיטת הרא, ו- ד"ותבארה סברה זו במהדורא בתרא ס
וכן תבארה שם הלכה זו לשיטת בעל התרומה . ם"ף והרמב"והן לשיטת הרי, א בשם הגאוים"ן והרשב"הרמב
  .ג"והסמ

  ).1969הערה ( לקמן שם –סיכום הדברים 
אין זו הוצאה שלא , ולא בידה,  ידי קישוריהפ שהוציאה אותה על"ואע (א"שג סי' לקמן סיכד, וכן הוא באשה

  .)א"ש'  מטעם שתבאר בסי,כדרכה
 כגון מפתחי חלוקה וצעיפה וכיוצא ,דרך השים להעמיד קישוריהן במחטין(א "שג ריש סי' כמו באשה דלקמן סי 71

ת לה  שכיון שהיא משמש,פ שאין עליה שם תכשיט ומלבוש כלל" אע, ומותרת לצאת במחט זו מן התורה,בהן
שלעין מחט שווה דין , )67הערה (וכדעת הפוסקים שהובאו לעיל , )לצורך לבישה הרי היא כבית יד להמלבושים

  .האיש לדין האשה
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   .72בידו ויביאנו וישכח ,לאחרים נויה להראות מבגדו ישלפנו שמא לחוש ויש

 במחט היוצא שאיש 73ואומרים חולקים שיש לפי ,להקל אין כלל תכשיט תורת עליו אין אם ואף
  .חייב זה הרי ,הלבישה לצורך בבגדו התחובה נקובה שאינה

 בזמן אלא ,כלל תכשיט תורת עליה שאין נקובה שאינה במחט להתיר אין הראשונה סברא לפי ואף(
 יד כבית להם זו מחט שנעשית ,הלבישה לצורך בבגדיהם נקובה שאינה מחט לתחוב האנשים שדרך

 בשבת תחובה אהי אם ,בכך דרכם שאין בזמן אבל .לבישתם לצורך לשמש ודרכה הואיל לבגדיהם
 אבל פטור לאו ואם ,חייב ,מקום לאיזה להוליכה כשרוצה לפעמים בחול בו לתוחבה שדרך במקום
  ).75בחול כדרכה שלא הוצאה כל כשאר ,74סופרים מדברי אסור

  :76ג"ש 'בסי יתבאר נקובה ושאינה הנקובה במחט האשה דין אבל באיש זה וכל

  או אין עליה חותם, שיש עליה יציאה בטבעת

 היא ,חותם עליה שאין וטבעת .האשה מתכשיטי ולא ,האיש מתכשיטי היא ,חותם עליה שיש טבעת ו
 שבאצבעו חותם עליה שאין בטבעת שיצא האיש ולפיכך .האיש מתכשיטי ולא ,האשה מתכשיטי

  .78לו הוא שמשוי ,77חייב

______________ 
 אסורה מדברי ,ואף מחט שאיה קובה שראשה אחד עב ועשוי כעין תכשיט(א "שג סי' כמו באשה דלקמן סי 72

  ).1057הערה (ושם סמן , ) משום גזרה שמא תשלפו להראותה, קישוריהסופרים להעמיד בה
ויש אומרים שלא גזרו גזירה זו אלא (ו "כדלקמן ס, ואף לדעת הפוסקים שבאיש לא גזרו שמא ישלפו להראותו

  .)איו שחץ ואין דרכו בכך אבל איש ,בשים לפי שהן שחציות ודרכן בכך להראות וי תכשיטיהן זו לזו
 שגם השים דרכן להתקשט ,מיי תכשיטים שהם תכשיט לאיש ולאשה(ו "סכדלקמן , מכל מקום גם הם מודים בזה

 הרי הם אסורים , כגון מחט שאיה קובה לפי סברא הראשוה שתבאר למעלה וכל כיוצא בה,בתכשיטין הללו
 .)86הערה (ושם סמן , )ין תכשיט אחד בין אשים לשים כדי שלא לחלק באיסור מ,אף לאשים לדברי הכל

אם לא משום , ג"ולפי זה באיש כהאי גווא הוה שרי אף בתכשיט כמו שכתב הסמ(וכמבואר בקוטרס אחרון שם 
  ).ל לאסור בתכשיט המיוחד לאיש ולאשה"דקיי

 מפי שאיו עשוי כעין ,להקל במחט שאיה קובה שראשה אחד עבועכשיו הגו (א "שג סי' ואף שתבאר לקמן סי
  ).תכשיט

  .כדלקמן בסמוך, אף כשאין עליו תורת תכשיט, מכל מקום יש לאסור כאן
 ואם יצא , חייב חטאת...האיש במחט שאיה קובה   כלומר אם יצא,אמר עולא וחילופיהן באיש(א "סע, ף כח" רי73

ואיש .  והאיש פטור,אשה שיצאה במחט קובה חייבת (ה" הט"פים "רמב. )ר פטור אבל אסו,במחט קובה... 
רביו מפרש דעולא דאמר וחלופיהן באיש קאי אטבעת שאין  (ג"מ שם ה"מ. )שיצא במחט שאיה קובה חייב
 , ובטבעת שיש עליה חותם ובמחט קובה, שהאשה פטורה והאיש חייב חטאת,עליה חותם ואמחט שאיה קובה

ש וי. פטור, ובשאיה קובה, ואם יצא בקובה חייב(שם ע "בשו' דעה הב. )ור והאשה חייבת חטאתהאיש פט
  .)פךי בהאומרים

  .ו"שיטה זו תתבאר לקמן במהדורא בתרא ס
 ואם , אם דרכן לצאת כן בחול ולא הוי תכשיט הוי דרך הוצאתו בכך וחייב,והכלל הכל לפי הזמן(ק טו "א ס"מ 74

 אלא שחלקו באיזה מחט הוי דרך הוצאתו . משום דאיו תכשיט, פטור אבל אסור,בחולאין דרך הוצאתו בכך 
 ".אף לפי סברא הראשוה"חייב , הרי שבזמן שאין דרכם לתוחבה בבגדיהם לצורך הלבישה). בזמן התלמוד

  ).65והערה (ד "כדעיל ס 75
  . סעיף יא76
לא תצא אשה (א , סב).  ואם יצאת איה חייבת חטאת... בטבעת שאין עליה חותם ...א תצא אשה ל(א , משה ז 77

דטבעת (י "ופרש, )אמר עולא וחילופיהן באיש( גמרא שם ). ואם יצתה חייבת חטאת... בטבעת שיש עליה חותם ...
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 שיוליכנה חותם עליה שאין טבעתה לבעלה אשה נותנת שלפעמים לפי ,כדרכה שלא הוצאה זו ואין
 לאיש אף היא הוצאה שדרך נמצא ,אומן אצל שמגיע עד באצבעו אותה משים והוא ,לתקנה לאומן
  .79עליה חייב ,לו תכשיט שאינה וכיון ,באצבעו חותם עליה שאין טבעת להוציא לפעמים

 גזירה ,80סופרים מדברי אסור אבל פטור ,לו תכשיט שהוא ,חותם עליה שיש בטבעת יצא אם אבל
  .81בידו ויביאנה ישכח ר כךואח ,לאחרים נויה להראות מאצבעו פנהישל שמא

 תכשיטיהן נוי להראות בכך ודרכן שחצניות שהן לפי ,בנשים אלא זו גזירה גזרו שלא 82אומרים ויש
 שהיא חותם עליה שיש בטבעת לצאת לו מותר ולכן ,בכך דרכו ואין שחץ אינו איש אבל ,לזו זו

 בידו וליטלם 84לשלפם לו שאפשר 83לכסותו מחוברים שאינם פ"ואע ,תכשיטיו בשאר וכן ,לו תכשיט
  .עיקר וכן .בכך דרכו ואין הואיל ,לזה חוששין אין ,לאחרים להראותם

 ולא לאיש תכשיט שהיא ,חותם עליה שיש לטבעת הדומין תכשיטין במיני אמורים דברים במה
 .כלל בהם להתקשט האשה דרך שאין ,לאשה ולא לאיש ןתכשיטי שהם תכשיטין מיני כל וכן ,לאשה

  שלוםבריד

 
יש עליה חותם טבעת ש(ג "ט ה"פים " רמב). ואם אין עליו חותם ויצא חייב חטאת,שיש עליו חותם אם יצא פטור

לפיכך . ושאין עליה חותם מתכשיטי אשה ואיה מתכשיטי האיש. מתכשיטי האיש היא ואיה מתכשיטי האשה
לא יצא  (ט"ע ס" טור ושו). חייבין, ואיש שיצא בטבעת שאין עליה חותם,אשה שיצאת בטבעת שיש עליה חותם

  .)ואם יצא חייב, בטבעת שאין עליה חותם
  .וכאן יתבארו דיי טבעת לאיש, ב"שג סי'  לקמן סידיי טבעת לאשה יתבארו

דאמרין ,  ודיו כמו טבעת שיש עליה חותם לאשה.) ומשוי היא לו,יה חותם איו תכשיטדכשאין על (ט" לבוש ס78
  ). משוי, יש עליה חותם, תכשיט, אין עליה חותם,משום משוי אמר רחמא(א , בגמרא ס

 ומיחה בידו עד ,עלה טבעת שאין עליה חותם להוליכה אצל אומן לתקןפעמים שהאשה ותת לב(א , סב גמרא 79
 שאין דרך , והרי הוציאו אותן שלא כדרך המוציאין,ומפי מה הן חייבין(ג "ט ה"פים "רמב. )שמגיע אצל אומן

 האשה ותת טבעתה לבעלה לתקה אצל ...מפי שפעמים . ..האיש להוציא באצבעו אלא טבעת הראויה לו 
 ולפיכך , ומצאו שהוציאו אותן כדרך שדרכן להוציאן, ומיח אותה באצבעו בעת הולכה עד חות האומן,האומן
 אף בחול ם כן וא, ומיחה בידו עד שמגיע שם,שלפעמים ותת אשה לבעלה להוליכה לאומן (ז"א סקט"מ. )חייבין

  .) דהרי איו תכשיט לאיש, וחייב, בכךהוי דרך הוצאתו
 לפי שלפעמים בחול כשרוצה להוליך מחט ,ואין זו קראת הוצאה שלא כדרכה(ד "כדלעיל ס, חטוכעין זה הוא במ

 ומוליכה כך ברשות הרבים , בהמקומות שתוחבין מחט שאיה קובה,הקובה לאיזה מקום תוחבה לפעמים בבגדו
  ).עד המקום שהוא חפץ

ואם יש עליה חותם  (ע שם"הובא בטור ושו. ) אם יצא פטור,דטבעת שיש עליו חותם (ה אמר עולא"י שם ד" רש80
  . )י פטור"לרש

 משום , פטורה אבל אסורה מדברי סופרים,כשיצאת בטבעת שאין עליה חותם(ב "שג סי' כמו באשה דלקמן סי 81
 ).1063הערה (ושם סמן , )גזירה שמא תשלפה מאצבעה להראותה

'  והיא מתרתן לחבירתה והיא שכוחה ומהלכת בהן ד, בא על ידי שהשים שחציותמר רביא (א"ו ה" פירושלמי 82
ת "אור (ה וחילופיהן"א ד, סב' ת בתוס"ר. י"ו ס"פש "הובא ברא. )והאיש על ידי שאיו שחוץ מותר ... אמות

א , ין סט ועירוב.בכל אופן איו אסור מדברי סופרים, והייו שבמקום שאיו חייב חטאת, )דאחיוב חטאת קאי
האיש מותר לצאת בטבעת שיש עליה  (ד"ם שם ה"רמב. ) שליף ומחוי]דלמא[ולא שייך למגזר באיש  (ה כיון"ד

דאיו תכשיט  ,ם מותר"ת ולהרמב"ולר (ע שם"הובאו בטור ושו. ) ואין דרכו להראות, מפי שהוא תכשיט,חותם
  .)אלא לאיש

 כיון שאין ארוגין ולא תפורים וישכח ...ויש לחוש (א "ן סככדלקמ, אין חושש לזה בכל אופן, שאם הם מחוברים 83
  ).ויביאו בידו ברשות הרבים

  .בקל: י"בכת 84
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 כגון ,הללו בתכשיטין להתקשט דרכן הנשים שגם ,ולאשה לאיש תכשיט שהם תכשיטים מיני אבל
 אף אסורים הם הרי ,בה כיוצא וכל 85למעלה שנתבאר הראשונה סברא לפי נקובה שאינה מחט

   .86לנשים אנשים בין אחד תכשיט מין באיסור לחלק שלא כדי ,הכל לדברי לאנשים

 עכשיו הוא והרי ,חותם עליה שאין בטבעת אף בחול להתקשט האנשים שנהגו הזה בזמן אף ולפיכך(
 זה ולפי. 87לנשים גם כן תכשיט והוא הואיל ,בשבת בה לצאת אסורים כ"אעפ ,משוי ולא תכשיט להם
 שיש בטבעת אף להתקשט גם כן נהגו שהנשים ,הזה בזמן לצאת אין חותם עליה שיש בטבעת אף

 ,הטבעות בכל ונשים אנשים היתר נהגו שעכשיו אלא .ולאשה לאיש תכשיט הן והרי ,חותם עליהן
  :[)]הטעם שם עיין 88ג"ש 'בסי שיתבאר כמו ,בידם למחות ואין

 נקרא זה אין ,הטבעת על או האבן על אותיות בה כתובין אפילו או ,חלקה אבן בה שקבוע טבעת ז
 יהיו השעוה על יחתמוה שאם כדי צורות או אותיות הב חקוקים כן אם אלא חותם נקרא שלא ,חותם
 על יחתמנה שאם צורות או אותיות בה בולטין אם וכן .89בולטות צורות או אותיות השעוה על

 בטבעת לצאת לאיש ומותר ,90חותם נקרא זה כל ,שוקעות צורות או אותיות השעוה על יהיו השעוה
  .)בה להתקשט הנשים דרך אין אם( זה חותם עליה שיש

 כמו ,91בחול אפילו האסורות צורות שאר או ,שלימה אדם צורת בחותמת בולט יהיה שלא ובלבד
______________ 

  . סעיף ה85
 רבי בבן גמליאל מעשה בר... אלא משום דלמא פיל ,ולא חיישין באיש דלמא שליף ומחוי(ה אמר "א ד,  כזה"רז 86

 ואף על פי שראה מן  ...ערו בו חביריו משום תכשיט וג,שירד לטייל בתוך חצירו בשבת ומפתח של זהב בידו
 אסור לצאת , בין לאיש בין לאשה, יש לומר מתוך שהוא עשוי לכך ולכך.הירושלמי הזה שהוא אוסר אפילו באיש

 הדא אמרה העשוי לכך ,וזה הירושלמי שכתבו למעלה (ב, ובדף כח, ) האיש ואחד האשהחד א,בו בדרך קשוטו
 גזירה ,באיש לו ולפיכך גזרו עליו אפי, שהוא עשוי בין לאיש בין לאשה,ותו כמו שפירשויש מפרשים א ,ולכך

ויש מפרשים , "הדא אמרה עשוי לכך ולכך"והייו שבירושלמי שם ביארו הטעם שגערו בו חביריו , )משום אשה
ז הלוי "והר( שם ש"רא). 94יובא לקמן הערה , פירוש וסף בירושלמי זה(דהייו כיון שעשוי בין לאיש בין לאשה 

ר שהוא  אבל דב, הלכך לא פלוג בין איש לאשה, שאי מפתח שהוא תכשיט לאיש ולאשה,ל דחה ראייה זו"ז
  .)א תכשיט לאיש ולאשה אסור גם לאישאבל דבר שהו (ע שם"טור ושו. )תכשיט לאיש ולא לאשה מותר

 דטעם ה ורא.וראיתי כמה אשים והגין לצאת בטבעת שאין עליה חותם (א"ועס, ה עד"ב ח" ירביו ירוחם 87
 , דוקא במקומות שאים להם תכשיט, שאסרו אותם חכמיםלו אפי.שלהם הוי משום דהוי תכשיט באותן מקומות

 שהוא תכשיט לשים גם כמו  ומכל מקום היה להם לאסור מטעם.אבל במקומות שהם להם תכשיט מותר
  .ש רביו אבל"ה ומ" די"ב). לאשים

 שלא אסרו התכשיטין אלא בימיהם שלא היו התכשיטין מצוין כל כך ,ויש שלימדו עליהם זכות אחר (כגעיף  ס88
כ בזמן הזה " משא, ולכן היה דבר חידוש בעייהן והיו מראות זו לזו, ולא היו מתקשטות בהם כי אם בשבת,לרוב

   .) ואין דבר חידוש בשבת שתראה אותם לחברותיה,לשמצויין תכשיטין לרוב ויוצאת בהן גם בחו
שלא קרא חותם אלא אם כן חקוקות בו אותיות או צורות , שאותן האותיות אין חותם כלל (א, לא כט' בו סי  כל89

ת שאין עליהן וכן הטבעות שקובעין בהן אבים טובות הן באמת טבעו, כדי שיהא במה שחותמין בה חותמת בולט
,  אין עליה חותם מיקרי, וכן אם כתובים בה אותיות,טבעת שקבוע בה אבן (י"ע ס"שו).  שלה הן ותכשיט,חותם

  .)חקוקים בה אותיות או צורות אלא אם כןשלא קרא חותם 
 אלא ,ותמה שוקע דהוא הדין אם מה שחותמין בה ח,וראה לי דחותמה בולט לאו דוקא (ה כתב הכל בו" די"ב 90

  . )דקט אורחא דמילתא
  .)בחול אסור להיחה לו דבולטת אפי,ה"א ס"קמ' ד סי"ובייין ע (ז"א סקי"מ 91
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  :92א"קמ 'סי ד"ביו שיתבאר

  יציאה במפתחות התלויות עליו

 שתלאן פ"אע ,תכשיט כמין כסף של נאות מפתחות כגון ,בו להשתמש וגם לתכשיט העשוי דבר ח
 אסור ,בלבד בהן להתקשט כדי ,שבבגדיו מותמקו בשאר או ,93בחגורתו או ,שבצוארו בשלשלת
  .94כלל בו להתקשט כדי ולא ,מוציאן הוא תשמיש שלצורך יאמר שהרואה מפני ,בהן לצאת

 הרי ,כסף של מפתחות לעשות דרך שאין שכיון ,95כסף של במפתחות ומתירין זה על חולקין ויש
 ,לו עשוי לתכשיט שעיקרו ןכיו מקום מכל , גם כןבו שמשתמשים ואף ,תכשיט משום עשייתן עיקר
  .97אלו מדינות במקצת המנהג וכן .96בו לצאת ומותר כמשוי לו נחשב אינו

 בענין שיהא וגם .98בידו ויביאנו וישכח לארץ ויפול יפסוק שמא בו לחוש שאין בענין שיהא ובלבד
______________ 

אסור להיחה ומותר לחתום , אם היתה הצורה בולטת, טבעת שיש עליה חותם שהוא צורת אדם (ה"ע שם ס"שוב 92
ו "וס, )מפי שהחתם תעשה בו הצורה בולטת , מותר להיחה ואסור לחתום בה, ואם היתה הצורה שוקעת.בה

ואפילו היתה הצורה , מותר לצור אותם, וצורות אילות ודשאים וכיוצא בהם, חיות ועופות ודגים, צורות בהמות(
  .)בולטת

אבל צורת ,  דהתם דווקא בצורת אדם שלם מיירי,וליתא (ב"אליה רבה סקככן הוא בו .א לא עיין שם היטב"והמ
  .ז"א סקי"ג א"פמ. ))סעיף ו( עיין שם , לגמריוכן צורת בהמה חיה ועופות מותר, פרצוף או גוף לבד מותר

 ). ואיש מתקו בסוף חגורו ...ויוצאה אשה במפתח כסף תקוע בשלשלת כסף תלוי בצוארה( פה 'אגודה סי 93
 , וגערו בו חביריו,בידורבן גמליאל ברבי ירד לטייל בתוך חצירו בשבת ומפתח של זהב (א "ו סוף ה"ירושלמי פ 94

 שהוא עשוי ,ויש מפרשים אותו(ב , המאור כחבהשי ש לפירוש, )אמרה עשוי לכך ולכךהדא  ... משום תכשיט
 יותר רוש וזה הפי, שהיה עשוי לתכשיט ולפתוח בו תיבתובן גמליאל כמו מפתח של זהב של ר,לתכשיט ולתשמיש

, ) הוציאה הרואה אומר לצורך תשמישו, שהמפתח כיון שהוא עשוי לפתוח בו את הבית או את התיבה...מחוור 
 כמו מפתח שפותח בו , כלומר שעשוי לתכשיט ולתשמיש, העשוי לכך ולכךש מפרשיםוי (י"ו סוף ס"ש פ"רא

תולות שעושין מפתחות ו ... ואה אומר לצורך תשמיש הוא מוציאו דהר, בזה אסור בין באיש בין באשה,המעול
 כגון ,דבר העשוי לתכשיט ולהשתמש בו (א"ע סי"טור ושוב' דעה הא. )השים אותן בצואריהן בשלשלאות של כסף

 שלמידבירו(ק ו "ז ס" ט.)ושהרואה אומר שלצורך תשמיש מוציא, אסור, מפתחות אות של כסף כמין תכשיט
  ).לה דהייו עשוי לתכשיט ולהשתמש ם ומפרשי, דאסוררוש פי,איתא הדא אמרת עשוי לכך ולכך

 ). 86הערה (הובא לעיל , פירוש וסף בירושלמי
 ל ידיהיתר ע ... לוי בראש חגורתו... וששאלתם אם מותר לקבוע (תקלב ' פראג סי, מרוטבורגם "מהרת "שו 95

ואומר שמותר לעשות מפתח של כסף בסוף (מט ' ץ סי"תשב).  דרך תכשיטה ליה דהו...מפתח של כסף או של זהב 
' דעה הב. ח אות ד"היט " הובא בהגהות מיימויות פי).וא וי לחגור בהודוקא אם ה. החגורה ולחגור אותה בשבת

  ).אם הוא של כסףויש מתירים  (ע שם"שווטור ב
 ואף על פי שגם . הרי עיקרו עשה לתכשיט, ואין דרך לעשות מפתחות מכסף,דכיון דעיקרו כסף (א" סילבוש 96

  .65' וראה הערות וביאורים תשד ע .) ומותר לצאת בו,עיקרו לתכשיט עשוי, משתמשין בו לפתוח
 , בשבתשות הרביםובארץ ריוס והגות השים לצאת במפתחות של כסף לר(פה אות ד ' שבת סי'  הלאור זרוע 97

 וגם שי רבותי שברייוס .]היתר[ ובעבור כן והגים בהם ,ה וסוגרות בהם התיב,ותולות אותם על צואריהם בחוט
ובאשכז והגין שעושין מפתחות ותולות השים  (ש שם"רא). אלא שמורים להיתר , ואין מוחה,ת כןראיתי והגו

ויוצאה אשה במפתח כסף (פה '  סיאגודה. )סף או בחוטי צבעוין ויוצאין בהןאותן בצואריהן בשלשלאות של כ
התירו אם מ "והר(תכז ' אגור סי).  ואיש מתקו בסוף חגורו,ולאות משי ולא בל,תקוע בשלשלת כסף תלוי בצוארה

דהמהג באשכז כדעת ) תכז' סי(וכתב האגור  (ד" סקרכי משהד). וכן הוא מהג באשכז להתיר. ..עשוי מכסף 
  .)ש"הרא

אף אם תלוי בצוארו (א "מטעם האמור לקמן סכ, אף שאיו ארוג או תפור בו, הייו שהוא תקוע היטב בחגורה 98
 לפי שמן הסתם כל זוג של כסף או זהב תוקעין אותו ,יאו בידו ואין חוששין שמא יפסוק ויפול ויב,מותר לצאת בו

 שכיון שמן הסתם תוקעין אותו יפה שלא יפול ויפסוק ,ואפילו לתלותו בצוארו(ג "וסכ, )יפה בשלשלת שלא יפסוק
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 שיכולה משם לשלפה צריכה שאינה או ,99לחברותיה להראותה משם לשלפה יכולה האשה שאין
 101לאשה גם תכשיט שהוא כיון ,בה לצאת אסור לאיש אף כן לא שאם ,100שם תלוי בעודו אותולהר

  ).בתכשיטין להקל נהגו שעכשיו 102ג"ש 'סי ועיין(

 מטעם בו לצאת אסור ,תכשיט כעין לנוי שם שתלאו פ"אע ,נחושת של או ברזל של הוא אם אבל
 ,לתשמיש נעשית עיקרו הרי ושתונח מברזל המפתח לעשות כן הוא שדרך שכיון ועוד .103שיתבאר
 מקומות בשאר או בחגורה לעולם וקבוע מחובר הוא אם אפילו בו לצאת ואסור .104הוא ומשוי

  שלוםבריד

 
 ולכן התירו לצאת במפתח של .מחמת שדמיו יקרים אין לגזור בו שמא לא יחברו יפה בעין שיוכל ליפסק וליפול

  ).הב או כסף התלוים בבגדוז
ואף ). דוקא קבוע בקצהו(ק יא " סאליה זוטא). דוקא כשקבוע בסוף החגורה בדרך תכשיט(ח " סוף סח"בוכן פסק 

בעין שאין " קבוע"כלול בדבריהם גם שצריך להיות . שעיקר כוותם לומר שאם איו קבוע בקצהו איו תכשיט
  .לחוש בו שיפסק ויפול

 איכא ,כיון שיש שם מפתח שהוא צריך לו(א "רע,  כון"ר' עי. יצטרך להשתמש בו וישלפואו שמא : י" ובכת
ה עוד הביא "א ד,  זן"בשם הרמב, )ו ויעבירו ארבע אמות ברשות הרביםלמיחש שמא יצטרך לו ויוציאו מאצבע

יש אוסרים להביא  (ז"שג סי' סי' ועי). שות הרבים ויעבירו בידו ארבע אמות בר,ח בומשום שמא יצטרך לפתו(
וכן הוא לקמן שם ). שמא ישכח ויוציאה לרשות הרבים, אבל לא בחגורתו, מפתח אפילו בחצר הבית כי אם בידו

 לתלות מפתח או חפץ אחר בחגורתו או בשאר מקומות שבבגדיו בעין שאסור לצאת כן לרשות ...אסור (ג "סכ
 ,בידו בודאי אין לחוש שמא ישכח ויוציאה לרשות הרבים ש, ואין היתר לטלטל שום חפץ בבית אלא בידו,הרבים

  .)שהרי רואה החפץ בידו
ם לא דא, ומיירי שהוא קבוע בחגורה או בשלשלת שבצואר במקום שאין האשה יכולה לשלפו ולמחוי(א " סילבוש 99

  ).ואסור לצאת אף לאיש,  הא הוי ליה תכשיט לאיש ולאשהכן
 אבל מהג אשכז שהמפתח קשור ,ן שהוא תכשיט דאיש ואשה אסור אף לאישוכיו(ש רביו וכן דבר "ה ומ" די"ב 100

 הילכך שרי אף ,כל כך למשלפיהוגם איו קל ,  דהא יכלה לאחויי בעוד המפתח עליה,בצואר ליכא למיחש להכי
  .)לאשה

  ).86הערה (כדלעיל  101
 לפי שיש אומרים שבזמן הזה אין לו ,יוצאות בכל מיי תכשיטיםאין למחות עכשיו בשים שלו ה ( סעיף כג102

  .)רשות הרבים כלל אלא כרמלית
יש להקל בכל , )הגו לצאת בכל תכשיטיןשי דידן , והאידא (ח"שג סי' מיהו לפי המהג שיתבאר בסי: י"ובכת
 שות הרביםלדידן דלית לן ר(רמ '  סילדעת בעל התרומה, גם אין לחוש שמא יצטרך להשתמש בו(עיין שם , עין

  ).שיתבאר שם, ) שרו כל הי תכשיטין,כי אם כרמלית
 שגזרו עליו גזירה , אסור לצאת בו אף על פי שארוג ותפור בבגד,תכשיט שאין רגילין לחברו בבגד( ב" לקמן סכ103

במה  .ברו בבגד שהרי אין רגילות כלל לח, כיון שאין שם גאי כלל אם יפסיקו מהבגד,משום איו ארוג ותפור
  .)דברים אמורים בשאר מיי מתכת אבל של כסף או זהב מותר בכל עין

בימיהם דרך לעשותו בכל ' דלמא לא שרי אלא בזוג שהי (ם שם"מהרת "כמבואר בשו, וכן כאן אסור מטעם זה
וג  ארלוואפי , אין רגילות לקבוע מפתחות בחגור עצמו... ם ולגות הבגדיה לא אטרחיא למיפסקי,הבגדים לוי

  ).וקבוע בו איכא למיסר כמו תלוש
 םוששאלתם אם מותר לקבוע ברזל או שאר מיי מתכות לוי בראש חגורתו כדרך שעושי(ם שם "ת מהר"שו 104
 משוי לוואפי... בעיי שהוא אסור ] קרוב. [ ואחר שקבעו יחזק בו צורת מפתח ומוליכו לפתוח ולעול בו,]לחגורים[

  .ח אות ד"ט הי"והגהות מיימויות פי, הובא במרדכי רמז ש ).איכא למימר דהוי
וכשקובעים בו חוקקים בברזל צורת , כדרך שרגילים לקבוע ברזל ושאר מיי מתכות בראש חגורתו לוי: (י"ובכת

כיון שדרך עשיית צורת , הוה משוי, מכל מקום מאחר שאין רגילין לעשות צורת מפתח בכל החגורות) מפתח
במרדכי  ם"מהר(המפתח עצמו הוא תכשיט , כ בשל כסף"משא. יקרו לתשמיש לפתוח המעולמפתח מברזל ע

   ).י"וב והגהות מיימויות
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 המקום קלקול בלי לעולם משם להסירו אפשר שאי עד כך כל בחוזק שם קבוע הוא אפילו ,מבגדיו
 שהוא מלבוש תולאו כלום משמש ואינו עצמו בפני לתשמיש עשוי שהוא שכיון .בו קבוע שהוא
 פ"ואע .מלבוש אותו בלי בלבדו הוציאו כאילו זה והרי ,מלבוש אותו לגבי בטל אינו ,בו קבוע

 ולא המלבוש צורך שאיננו כיון ,כך בשביל למלבוש טפל איננו ,ממנו הרבה חשוב שהמלבוש
 105זה מטעם חטאת שחייב כהלכתה מצויצת שאינה בטלית יוצא כאילו זה והרי ,המלבוש תשמיש
  .106שיתבאר כמו

 שאז לפי ,108מתירים יש ,בו לחגור 107ל"זענקי כעין( ועשוי החגורה בראש קבוע הוא אם מקום ומכל
______________ 

 כמו היוצא בטלית , דלמא חגור בטל לגבי מפתח,דמאן לימא לן דהמפתח בטל לגבי חגור(ם שם "ת מהר"שו 105
  .ח אות ד"ט הי"ימויות פיוהגהות מי, הובא במרדכי רמז ש ).שאיה מצוייצת כהלכתה חייב חטאת

בא לבאר שאין להתירו אף , "עיקרו עשית לתשמיש"והייו שאחר שתבאר שאין להתירו מטעם תכשיט כיון ש
מעשים באו לידי  (רסב' ג סי"א ח"רשבת "וכן הוא בשו. כיון שהמפתח איו בטל לחגור, מטעם חיבור לחגור

האזור אשר במתיהם ומוציאין אותן וחושבין שהוא בטל שהיו עושים מפתח בסוף , בישראלים הדרים בכפרים
,  ואיו בטל לגמרי לגבי כלילפי שכל דבר שאיו לצורך הכלי איו תשמיש הכלי, ם ואי אסרתי לה,לגבי האזור

 דאמר רב הוא היוצא בטלית שאיה מצויצת כהלכתה  ...והראיה. והרי הוא כאילו מוציאו לבדו בלא הכלי
 ,והוא הדין והוא הטעם למפתח זה שבאזור.  ..ולא בטילי,  ופרקין ציצית לגבי טלית חשיבי.חייב חטאת, בשבת

ומי שמוציאו כן , שלא הוקבע שם לתשמיש האזור אלא להשתמש בו בפי עצמו הוקבע שם ואיו בטל לגבי האזור
 ז"ז סק"ט). אסור, רהאפילו מחובר וקבוע בחגו, ואם המפתח של חושת וברזל(א "א סי"רמ. )חייב חטאתבשבת 

)ו צורך הכלי ואיו בטל לגבי הכלי,ו תשמיש הכלידכיון שאיאי (.  
 מפי , ולא יצא בה ואם יצא חייב חטאת, הרי הן משוי אף לאיש,ואם איה מצוייצת כהלכתה (ה" לקמן סמ106

לים לגבי הטלית  ולפיכך אים בט,שאותן החוטין חשובין הן בעייו ודעתו עליהם עד שישלימם ויעשם ציצית
  ).פ שהם קשורים בו קשר של קיימא"אע

 ,במה דברים אמורים כשדבר זה שחיברו לכסות הוא חשוב קצת גד הכסות(ג "סככדלקמן , וכן הוא בשאר דברים
 הרי היא ,)ש"שקורין פאצילי( כגון מטפחת שמקחין בו את האף ,אבל אם איו חשוב כלל גד חשיבות הכסות

  .)בטילה לגבי הכסות
ושם , ה"יתבאר לקמן סמ, "איו חשוב כלל גד חשיבות הכסות"לבין " חשוב קצת גד הכסות"מקור ההפרש בין 

  ).370הערה (סמן 
  .חגורההקצוות הידוק המשמש לחיבור או , זעקיל הוא כראה אבזם שבקצה החגורה 107

  .שגם הוא משמש כתכשיט, ועליו מחברים את המפתח, הזעקיל עשוי כתכשיט, ל דלקמן"ת מהרי"בדברי שו
שהמפתח כס לקב שבחגורה כדי לחבר או להדק , המפתח משמש כחלק של הזעקיל, א ובדברי רביו"בדברי המ

  .את קצוות החגורה
 . אסורילו הכיפ שעשאו לשם תכשיט אפ" שאע,הא למדת דכל דבר שאיו תכשיט(פד אות ד ' ב סי"רוע ח אור ז108

 הגהת רביו פרץ ). מיהו גם זה אסור.ויש שוהגות שעושות במפתח כמין בת פש וסוגרת בה מפתחי חלוקה
כל להכיס הרצועה תוך  שיו רק שתהא יד המפתח סדוקה כדי,מיהו הגו היתר גם בשל ברזל (ץ סימן מט"תשבל

ו "אגודה פ). ם טוב שיעשה קטה דהוי קצת לויוג]. ולא יוכל להורידו משם בשבת, קבוע בו' הייו שיהי [=בית יד
' הייו שיהי [ ומהודקת במסמרים לחגור,א קצת ויקטן שהו'  רק שיהי,ויש גאוים שהתירו אף של ברזל(פה ' סי

ל"קבוע בו כ.([ ז סי'ל סי"ת מהרי"שוג " ק) ו פרץ ואגודההוג עלמא להיתירא כדברי רבי אפילו של ברזל... 
, ל" דחשיב כמו תכשיט דחגור שקורין זעקי,וטעמא דהמתירין. והמהדרין מחברין אותו על ידי יתד כסף
ובאור זרוע כתב דכל דבר (ק ג "מ ס"ד).  וכל שהוא ארוג לא גזרו,וכדאמרין בארוג בכסותו דימחה מימחה

. ל"שלא מהי אלא אם כן יחברו לבסוף עכ, אסור לצאת בו איו מועיל שיעשה בו מחט לסגור חגורו או כדומהש
, אפילו מחובר וקבוע בחגורה, ואם המפתח של חושת וברזל(א "א סי"רמ). ומשמע דבמחובר בחגורה מיהא שרי

 ל לחגור" ועשוי כמין זעק,החגורהדוקא כשקובע בראש (ק יח "א ס"מ). בזה להתירויש שכתבו שוהגין  .אסור
  ). אבל כשקובע באמצע חגורו אסור,בו

, משום תכשיט, לוי) המסגרת בראש החגורה(ל התירו אם המפתח קבוע בזעקל "והייו שרביו פרץ ואגודה ומהרי
  . אם הוא מחובר לחגורה
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 במקצת נוהגין וכן .)109בלבד בשבת אלא שם קבוע שאינו פ"ואע ,אצלה ובטל להחגורה משמש הוא
 ,כסף של הוא כן אם אלא ,110בעולם היתר שום אין החגורה באמצע קבוע הוא אם אבל .אלו מדינות

  שלוםבריד

 
שאז , )כמו קרס(ר בו את החגורה א ורביו התירו אם המפתח קבוע בזעקל כדי לסגו"א ומ"מ ורמ"והאור זרוע וד

  .אם המפתח מחובר לחגורה, עשה המפתח בית יד לחגורה
ומיהו הייו דוקא כשקבוע בראש ). שם) (ל דהייו כעין קרס"שקורין זיק(דחשוב כמו תשמיש דחגור : י"ובכת

שתולין ברזלים או במקום (שבראשו השי עשוי צורת מפתח , דהייו בקרס שעשוי לחגור בו, החגורה בזיקל
  . )לוי בראש החגורה ובהם חקוק צורת מפתח

וכאן בפים מתיר באופן . והן כשקבוע לוי, הן כשהוא משמש כעין קרס, ולכאורה מתיר בוסח כתב היד בשיהם
  .ומותר משום בית יד לחגורה, שמשמש כעין קרס, הראשון

הטעם שצריך להיות קבוע ,  משום תכשיט ווישההיתר הוא, ל"לפי האמור בהגהת רביו פרץ ואגודה ומהרי 109
 אבל אם ,הבים יוצאין בזגין של זהב הארוגים או תפורים להם בכסותם לוי(א "אמור לקמן סכבחגורה הוא כ

וישכח ויביאו בידו ברשות  ...  אסורים לצאת בהם, אלא תלויין על ידי קשר וכיוצא בזה,אים ארוגים או תפורים
 וגם .ובלבד שיהא בעין שאין לחוש בו שמא יפסוק ויפול לארץ וישכח ויביאו בידו(מוך וכדלעיל בס, )הרבים

  ).98-99הערות (ושם סמן , )שיהא בעין שאין האשה יכולה לשלפה משם להראותה לחברותיה
ומי שרוצה (ג "מציו כעין זה לקמן סכ, מפתח משמש בית יד לחגורהשכאן התיר כשה, ולפי האמור בהערה הקודמת

 שאז עשית ,בקשר של קיימא) מערב שבת( אין לו תקה אלא אם כן יקשרה בראש החגורה ,לישא עמו מטפחת זו
ומכל , והייו שהמפתח עשה חלק מהחגורה).  ויחגור את עצמו בכולה כל זמן שהולך ברחוב,כחגורה אחת ארוכה

  .שלא יוכל להורידו ממה במשך השבת, "בקשר של קיימא) מערב שבת"(ם צריך להיות מחובר מקו
 ,איש שיצא במחט הקובה התחובה לו בבגדו לחבר קצותיו כגון מפתחי חלוקו(ד "והטעם לזה תבאר לעיל ס

 לפי שאין ,ת חייב חטא,פ שהיא לצורך הלבישה" אע,וכיוצא בזה מהמקומות שבבגדו שדרך לתחוב שם מחט בחול
פ שהיא צריכה " אע, וזה שתחב מחט קובה משוי הוא לו, אלא מחט שאיה קובה,דרך לתחוב שם מחט הקובה

  ). לו ללבישתו
אין להתיר במחט שאיה קובה שאין עליה תורת תכשיט (ה "תבאר לעיל ס, )סיכה(ואף לעין מחט שאיה קובה 

 שעשית מחט זו להם כבית ,יה קובה בבגדיהם לצורך הלבישה אלא בזמן שדרך האשים לתחוב מחט שא,כלל
 אם היא תחובה בשבת במקום , אבל בזמן שאין דרכם בכך.יד לבגדיהם הואיל ודרכה לשמש לצורך לבישתם

  ). חייב,שדרך לתוחבה בו בחול לפעמים כשרוצה להוליכה לאיזה מקום
 לפי שהחוט או ,ל גבי הרטייה או שאר דברים שעל המכהאסור לכרוך חוט או משיחה ע(כ "וכעין זה מציו לקמן ס

 ולא מועיל מה שהחוט והמשיחה מחזיקים את הרטיה שלא ).משיחה חשובים קצת ואים בטלים לגבי רטיה
  .כיון שאים עשויים לכך, תיפול

ריך שיהיו אלא צ, לא סגי במה שסוגר בהם את החגורה, שאין דרכם לשמש בית יד לחגורה, )והמטפחת(וכן המפתח 
  .על כל פים לשבת זו, קבועים בחגורה

וכדלקמן , שבאופן מסויים מועיל בה יחוד לשמש כמו כפתור המחבר את קצוות בגדיה, וכן הוא גם במחט הקובה
 מותר לשום אותה ,מבעוד יום לשום אותה בצעיף) ויחדה אותה(מחט קובה שיטל חודה וחורה (ד "שג סכ' סי

  .א"וראה מכון לשבתך ביאורים סי). ם כןה ג ולצאת ב,בצעיף בשבת
 שמחברים על ידי קרסים לחגורה של משיחה באופן שהמפתח עשה חלק  בהיתר המפתחות שלוועל פי זה יש לעיין

. ואפשר לחברו ולתקו באמצע השבת, אף שהקרס פתח וסגר על ידי לחיצה בלבד, מהשלשלת של החגורה
אין לו תקה (ג " לקמן סככעין האמור, לחגורת המשיחה בקשר של קיימאהמפתח קשור ' ולכאורה עדיף שיהי

  ). שאז עשית כחגורה אחת ארוכה,בקשר של קיימא) מערב שבת(אלא אם כן יקשרה בראש החגורה 
אמם חדשים מקרוב באו ומוציאין מפתח של ברזל וחשת ברצועה הקבועה  (ש ובספר המצות"ה ומ"סודח "ב 110

 , דאף לדברי המיקל בברזל וחשת, וטועין, חשוב הכל כחגור,ון דאסור לסלקו משם בשבת ואמרו דכי,בחגור
).  ואסור לדברי הכל, איו תכשיט כלל הא לאו הכי,ל"דוקא כשקבוע בסוף החגורה בדרך תכשיט שקורין זעק

אבל (ק יח "סא "מ).  דאיו שייך להאזור,טל לגבי האזור לא מקרי ב,אבל בקבוע באמצע האיזור(ק ז "ז ס"ט
  ).כשקובע באמצע חגורו אסור

פ שקשור ומהודק היטב ברצועה בעין שאי אפשר ליטול משם "אע, אבל אם תולה מפתח באמצע החגורה: י"ובכת
  ).א"מ. ח"ב(ה "ג בהג"כדלקמן סכ, איו מועיל כלום, ואפילו תפר היטב את הרצועה בחגורתו, בשבת
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  .111לתכשיט נעשית עיקרו שאז

 בתי של תיק וכן ,113סכין בה יהא שלא והוא .בו לצאת מותר ,בו להתקשט שרגילין כסף של נדן 112וכן
 לפי ,בתוכו עינים כשהבתי בו לצאת אסור ,לתכשיט מכסף עשוי שהוא אף ,)ן"ברילי שקורין( עינים
 עינים והבתי שהסכין מפני ,כסף של שהם פ"אע ,והתיק הנדן לגבי בטלים עינים והבתי הסכין שאין
 לבתי ותיק לסכין נדן נעשה אלא ,לתיק עינים ובתי לנדן סכין נעשה אומרים אין שהרי ,עיקר הם

  :114עינים

  יציאת האומנים בכליהם לסימן

 לתחוב אדם כל שאר דרך שאין מקומות באותן אפילו ,115בבגדו לו התחובה במחט החייט יצא לא ט
 שנותן הנגר וכן ,116חייט שהוא רואיהו כל שיכירנו לסימן אלא שם תוחב אינו הוא ואף ,לעולם בהם

  שלוםבריד

 
 אבל אם חיבר שם דבר , רק בדבר שדרכו להיות מחובר שם,בר לכסותולא מהי הא דמחו(ג "א סכ"ר ברמוכמבוא

  ).אסור, שאין דרכו בכך
 שגזרו עליו , אסור לצאת בו אף על פי שארוג ותפור בבגד,תכשיט שאין רגילין לחברו בבגד(ב "וכן הוא לקמן סכ

  ). רגילות כלל לחברו בבגד כיון שאין שם גאי כלל אם יפסיקו מהבגד שהרי אין,גזירה משום איו ארוג ותפור
וגם גזרו , וכשהוא מחובר באמצע החגורה איו תכשיט, שטעם ההיתר הוא משום תכשיט, והייו לפי המובא לעיל
  .בו אטו איו מחובר
כ כשהוא מחובר "משא, שטעם ההיתר הוא שסוגרים בו את החגורה והוי כבית יד לחגורה, ולפי האמור לעיל

  .ולא הוי כבית יד לחגורה,  לסגור בו את החגורהבאמצע החגורה איו מועיל
 והייו שאז יש להתיר אף .) דאז מותר מחמת תכשיט,לשלת של כסף או תלוי בש,אם הוא של כסף (ז שם" ט111

  .כשהוא באמצע החגורה
 איו חשב לו כמשוי ומותר לצאת , כיון שעיקרו לתכשיט עשוי לו... במפתחות של כסף(קאי על תחלת הסעיף  112
 ).בו

ואם  ).ב"מ( דן של כסף דרגילין להתקשט בו וא הדין ה, כגון מפתחותה שכתבומ('  יח האק" סא"מהובא ב, ב"מ 113
  .)יש בו סכין פשיטא דאסור

ושמעתי שיש מתירין לעשות תיק בתי עיים מכסף ולקבעו בשלשלת ( ספר המצות ש רביו בשם"ה ומ"י סוד" ב114
 ,ואין הדון דומה לראיה.  וכדברי המתירים, ללמוד כן מדין מפתח כסף ואפשר שרצו,כסף ויוצאין בו בשבת

 ואין לומר שהם בטלים לגבי התיק שהוא . והוי משוי,דשאי התם שהבתי עיים שבתוך התיק הם גוף בפי עצמו
א "רמ. )ים לתיק אלא עשה תיק לבתי עיים דאין אומרים עשה בתי עי, דאדרבה בתי עיים הם עיקר,של כסף

דהבתי עיים ,  אף על פי שהתיק הוא של כסף,ן" אסור לצאת בתיק של בתי עיים שקורין בריליכל מקוםומ (שם
, ואין לומר שהבתי עיים יהיו בטלים אגב התיק שהוא חשוב שהוא של כסף(א " לבוש סי.)בעצמם הם משוי

  ).מרים עשה תיק לבתי עיים אלא אושאין אומרים עשה בתי עיים לתיק, דאדרבה הבתי עיים הם עיקר
לא יצא החייט במחט התחובה לו  (ב"ע סי"טור ושו. )לא יצא החייט במחטו התחובה לו בבגדו (ב,  ברייתא יא115

   .)בבגדו
  .לפעמים מדברי סופרים ולפעמים מהתורה, ד שאף מי שאיו אומן אסור לצאת בה"וראה לעיל ס

השויין כאן איו אלא שותין אותו בי האומות עליהן בצאתם ולי ראה שכל ( שבאזו ה בקיסם"י שם ד" רש116
כל אלו הם שותים בי האומות לסימן  (ח"ז סק"ט. )לשוק כדי שיכירו מאיזו אומות הוא וישכרוהו למלאכה

  .)שעשה להראות שהוא אומן (א שם"מ. )ומות הם בצאתם לשוק כדי שיכירוםמאיזה א
*  

  .כ כאן שושאו כדי לפרסם את אומתו"משא, כי התכשיט ושאו לוי, תכשיטומכל מקום אין להתירו משום 
שאיו , )אותן עגולים ירוקים שגזרה מלכות שכל יהודי ישא אחד מהם בכסותו(ד "וכעין זה הוא האמור לקמן סכ

  .אלא להודיע את זהותו
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 שנותנים אומנים שאר כל וכן ,לסימן 118בצווארו ]ה[משיח שנותן הסורק וכן ,לסימן 117באזנו קיסם
 כיון ,121כדרכה הוצאה זו שאין ,120פטורין יצאו ואם ,בשבת בהם יצאו לא ,119לסימן מאומנתם דבר

 שרוצים בשעה אלא זה בענין להוציא דרכם אין האומנים ואף ,כן מוציאין ןאינ אדם כל ששאר
  :122פעמים בשאר ולא ,אומנים שהם עצמם על להכריז

  יציאה בבגדים שלא ללכלך

 להאומרים ,חייב יצא ואם .124בגדיו בה יטנף שלא מזיבתו להצילו שעושה בכיס הזב יצא 123לא י
 פטור לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים אבל .125עליה חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה

  שלוםבריד

 
שאין , ) שלא יתחלפו באחרים,םואין התרגולים יוצאים בחוטין שקושרים ברגליה(כ "שה ס' וכן האמור לקמן סי

  .זה חשוב מלבוש או תכשיט
או לזיהוי קרובי משפחה ליכס , או סרט לזיהוי תפקיד סדרן, ולפי זה יש מקום עיון בהיתר יציאה עם סמל תועה

  .ה"ח סכ"וראה שמירת שבת כהלכתה פי. לבתי רפואה
  .)בקיסם שבאזוולא גר  (ע שם"טור ושו. )ולא גר בקיסם שבאזו ( ברייתא שם117
ולא סורק  (ע שם"טור ושו .)שבצוארו (ה"א ה" התוספתא פוגירסת, )ולא סורק במשיחה שבאזו ( ברייתא שם118

  . )במשיחה שבצוארו
  ). ולא שולחי בדיר שבאזו, ולא צבע בדוגמא שבצוארו,לא גרדי באירא שבאזוו(ברייתא שם  119
יהודה אומר אומן דרך אומתו חייב ושאר כל אדם '  ר,י מאירבואם יצא פטור אבל אסור דברי ר(ברייתא שם  120

, ואם יצא (ע שם"טור ושו. )פ שיצא דרך אומתו" אע,ואם יצא פטור(א "ט הכ"ם פי"רמב. וכרבי מאיר, )פטור
  .)פטור

שאין , דתחובה בבגדו(ה מאי לאו "י שם ד"רש. )דשמעת ליה לרבי מאיר במידי דלאו הייו אורחיה(גמרא שם  121
  .)מפי שלא הוציא כדרך המוציאין (ם שם"רמב. )רך הוצאה בכךד

 , אפילו לאומן,כגון כל אלו השוין למעלה אין דרך הוצאתו אלא ביד (במידי דלאו הייו אורחיהה "י שם ד" רש122
ואם ) א, סב(והא דתן בפרק במה אשה (ה ואם " דשם' תוס. )אלא בשעה שהוא רוצה להכריז לעצמו שהוא אומן

ומיירי שתחובה (ק יט "סא "מופירש ה. ) התם לגמרי דרך הוצאה בכך. אשה במחט הקובה חייבת חטאתיצאה
 אבל במקום שדרך לתחוב בו בחול , רק שעשה להראות שהוא אומן,בבגדו במקום שאין דרך הוצאתו לגמרי בכך

   .)לפרקים חייב
תחובה בהמקומות שבבגדו שדרך (ד "עיל סכדל, מקרי דרך הוצאה, והייו שאם דרך כל אדם להוציא כן לפעמים

אבל מה שהאומן מוציאו כן כשרוצה להכריז על עצמו ).  כשמוליכה לאיזה מקום,לתחוב בהם מחט בחול לפעמים
  .איו קרא כדרכו, שהוא אומן

  :תוכן ההלכה שתתבאר בסעיפים שלפיו 123
  ).יא- י"ס(אסור לצאת בו , הגת בגדיוואיו ותו עליו להגת גופו אלא ל, דבר שאיו עשוי כמלבוש) א(
  ).ד"ח וסל"יג וסי- י"ס(חשב מלבוש ומותר לצאת בו , דבר שותו עליו להגת גופו) ב(
  ).ב"י וסי"ס(מותר לצאת בו אף שאיו להגת גופו , דבר העשוי כמלבוש) ג(
  ).א"ז וסמ"ה וסל"א וסל"סי(דיו כמלבוש גמור , דבר שמכסה ראשו ורובו) ד(
  ).ז"סל(חשב מלבוש אף אם איו מכסה ראשו ורובו , אם זוהי דרך לבישתוו) ה(

  .)שעושה להצילו מזיבתו שלא יטף בהלא יצא הזב בכיס  (ג"ע סי"טור ושו. )לא יצא הזב בכיסו(ב , יא ברייתא 124
צא חייב  ואם י, ותיא אידך לא יצא, ואם יצא פטור אבל אסור,תי חדא לא יצא הזב בכיסו(ב , יא ברייתא 125

א רבי ה(י "ופרש, ) שמעוןבי יהודה והא רבי הא ר,לא קשיא אביי ורבא דאמרי תרוייהו(א , יבוגמרא , )חטאת
הזב שיצא  (ב"ט הכ"ם פי"רמב. ) פוטרורבי שמעון...  חייב עליה ...דאמר מלאכה שאיה צריכה לגופה , יהודה

 שהמלאכה שאיה צריכה .לא כדי שלא יתלכלכו בגדיו א, ואף על פי שאיו צריך לגוף ההוצאה...בכיס שלו חייב 
יש חולקין על זה ואומרים (ג "רעח ס' כדלעיל סי, ם לשיטתו שפוסק כרבי יהודה שחייב"והרמב. )לגופה חייב עליה

  ).הערה כג(ושם סמן , ) צריכה לגופה חייב עליה מן התורהשאפילו מלאכה שאין
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 לו ואין שמוציאו הכיס לגוף כלל צריך שאינו לפי ,פטור זה אף ,126ח"רע 'בסי שנתבאר כמו ,עליה
 שאינה מלאכה כשאר סופרים מדברי אסור מקום מכל אבל .127מזיבתו שיצילנו אלא בגופו חפץ
  .לגופה צריכה

 כן אם אלא .129בו לצאת אסורה ,נדותה בדם בגדיה ךתלכל שלא 128לפניה בגד המקשרת נדה אשה וכן
 הוא אם אבל .לצניעות שלובשים מכנסיים כמו ומלאחריה מלפניה מלבוש כעין עשוי סינר הוא

  .130ואסור מלבוש דרך זה אין ,לפניה ברצועות שקושרתו אלא בלבד מלאחריה

 כן אם אלא למלבוש שבנח אינו שאז ,בלבד מטינוף להציל זה בבגד כשמתכוונת אמורים דברים במה
 בשרה על הדם יפול שלא דהיינו ,מצער גופה להציל בו מתכוונת אם אבל ,גמור מלבוש כעין עשוי

 להגנת עשוים שהם מלבושים כשאר גמור מלבוש זה בגד נעשה הרי ,131מצערה ונמצא שם ויתייבש
  שלוםבריד

 
  ).34הערה (וראה לעיל ). טק כ"סאליה רבה ( לכך סתם כאן ,ח לא הכריע"רע' ע סי"ולפי שבשו: י"ובכת

  .)ן התורה אלא במלאכה הצריכה לגופהשאין איסור מ(א " ס126
ו  דהייו שצריך ל,שהמלאכה צריכה לו בשביל גופה(א "רעח ס' גדר מלאכה שאיה צריכה לגופה תבאר לעיל סי 127

 עשית בוגוף הדבר שגוף המלאכה( , סמן ושם)ה צריכה בשביל גוף "משא). הערה יכ כאן מלאכת ההוצאה אי
  .הכיס

והייו ).  שהיא מלאכה שאיה צריכה לגופה... שהוצאת המת ...בדליקה (ה "שיא ס' ולעין הוצאה תבאר לקמן סי
  .ואיו מוציאו אלא מחמת הדליקה, כיון שאיו צריך למת זה ברשות הרבים

, חשבת לכאורה הוצאה הצריכה לגופה, א חפץ לרשות הרבים כדי למוע על ידו היזק ברשות הרביםואף שהמוצי
  .שהרי הוא צריך לחפץ זה ברשות הרבים

ואיו צריך , שהרי תן הכיס ברשות היחיד שיצילו מזיבתו, מכל מקום חשבת כאן מלאכה שאיה צריכה לגופה
  .לגופה

  ".אלא שקושרתו ברצועות לפיה, מלאחריה בלבד "שהוא תלוי, הייו כדלקמן בסמוך 128
טור . ) ומשוי הוא, אצולי טיוף הוא...שיבלע בו הדם ולא יטפו בגדיה ( שהתקיה לדתה ה ובמוך"ב ד, סד' תוס 129

ה ובמוך "שג ד' סי י" ב.) אסורה לצאת בו, תתלכלך בדם דותהאשה דה שקושרת בגד לפיה שלא (ג"ע סי"ושו
ק " סשג' ז סי" ט). הוי אצולי טיוף ואסור,ף הדם על בגדיה ויטפו]ט[י ת כדי שיבלע בו הדם ולאאבל אם מכוו(

  ).א"ש' ש סי" כמ, הוה אצולי טיוף ואסור,אם מכוות כדי שיבלע בו הדם ולא יפול הדם על בגדיה ויטפם(י 
 במה דברים אמורים כשמשימה אותו ...ויוצאת במוך שהתקיה לדתה שיבלע בו הדם (ח "שג סי' וכן הוא לקמן סי

 , אבל אם משימה אותו כדי שלא יטף הדם את בגדיה,שם כדי שלא יפול הדם על בשרה ויצערה כשיתייבש
  ).א"ש'  כמו שתבאר בסי...אסורה לצאת בו 

משום אותו סיר היה דרך מלבוש בין לפיה בין לאחריה (ט אות ט " פיהגהות מיימויותשהובא ב, התרומה' ס 130
ם לא א (ע שם"טור ושו ).ספר התרומה.  איו מלבוש ואסור, אבל אותו שאיה אלא לאחריה,ציעות כמו מכסים

מ "הג( אסור , וקושרתו ברצועות לפיה,אבל אם הוא מאחריה בלבד(ק כ "א ס" מ.)מלבושיהא סיר עשוי כעין 
 כמו שתבאר , כיון שאיו דרך מלבוש,קשור להאסורה לצאת בו אף על פי ש (ח"שג סי'  לקמן סיוכן הוא)). ט"פי

  .)א"ש' בסי
אבל אם איה ). או לצורך אחר(מותרת לצאת בו אף אם כוותה שלא תלכלך בגדיה , והייו שאם לבושה בו כמלבוש

כדלקמן , "עשה בגד זה מלבוש גמור ... מתכוות בו להציל גופה מצער"לא הותר אלא אם , לבושה בו כמלבוש
  .בסמוך

 ,שלא יפול על בשרה ותייבש עליה ( שם'תוסלפירוש , )במוך שהתקיה לדתה... וצאה אשה י(ב ,  משה שם סד131
 ב"א סקכ"מ ).מותר לצאת בו, אם קושרתו כדי שלא יכאב לה הדם ולא תצטער(ע שם "טור ושו. )ומצא מצערה

  .))תוספות( ויתייבש עליה ומצא מצערה ההייו שלא יפול על בשר(
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  :132גמור מלבוש כעין עשוי שאינו אף בו לצאת ומותרת ,הגוף

 להציל בו שמתכוונת שכיון ,הצעיף ילכלכו שלא הגשמים מפני צעיפה על בגד ליתן לאשה אסור יא
 מותרת ,ויצערוה בשרה על הגשמים ירדו שלא מתכוונת אם אבל .133מלבוש נחשב אינו מטינוף
  .135מטינוף גם כן הצעיף ניצול זה ידי שעל פ"אע ,134ראשה על בגד לפרוס

 ם כןג בו מתעטפת היא אלא בלבד ראשה על נחמו אינו אם ,בלבד מטינוף להציל בו כשמתכוונת ואף
 בלא בו מתעטפת היתה ולא לה ראוי שאינו וגס עב בגד שהוא פ"ואע .136מלבוש כדרך גופה רוב

  .באיש וכן .)גסים בגדים מיני פירוש( 137וחמילה ויריעה שק הוא אפילו ,בו לצאת מותרת ,הגשמים

 .138מלבוש דרך שהוא כיון ,הגשמים מפני ראשו שעל כובע גבי על כובע ליתן לאיש שמותר שכן וכל
  שלוםבריד

 
 אבל ,במה דברים אמורים כשמשימה אותו שם כדי שלא יפול הדם על בשרה ויצערה כשיתייבש (לקמן שםוא וכן ה

 כמו , כיון שאיו דרך מלבוש,פ שקשור לה" אסורה לצאת בו אע,אם משימה אותו כדי שלא יטף הדם את בגדיה
  ).א"ש' שתבאר בסי

  ). ומשום הכי חשיב דרך מלבוש,ר אותהויצע] ויתייבש[רה שמגין על הדם שלא יפול על בש (ה ובמוך"א ד, ן כט" ר132
  .ומותר לצאת בו, חשב מלבוש, שכל דבר שהאדם מיח על גופו להגת גופו, ד"ח וסל"ג וסי- א"וכן תבאר לקמן סי
 ואסור , לא עשו מלבוש על ידי כן,אבל אם לא כסה בהם ראשו אלא כל גופו בלבד(א "אבל ראה לקמן סמ

  .)345הערה (ושם , )לו אם צריך להם להתכסות בהם גופואפי, להוציאם
שאלתי אם מותר לשים לשאת מכסה על ראשה בימות הגשמים לבית  (ג"סוע, פבפרק כל כתבי  הגהות מרדכי 133

 לאשה ליתן בגד אסור (ד"א סי"רמ .) דאצולי טיוף הוי,וראה לי דאסור .הכסת שלא ירדו גשמים על צעיפיהם
  .)מלבוש דאין זה דרך ,על צעיפה מפי הגשמים

  ). שרי בכל עין,ם שלא יצערו אותה הגשמיהואם כוות(ק כג "א ס"מ 134
מותרת לצאת בו אף שאיו עשוי כעין מלבוש  ... אם מתכוות בו להציל גופה מצער(וכדלעיל סוף סעיף הקודם 

  .ושם סמן, )גמור
. )אין בכך כלום, פ שעל ידי כך יצול גם מטיוף"אע, אם מכוין לגשמים או לציה (ת אב או,  לגבוריםהשלטי  135
  .) מטיוףל ידי זה יצלת עלוואפי (ג" סקכא"מ

   .) כמו בבלין בבגד שמסתפגים השים, וראה דשרי, הוה דרך מלבוש,אם מכסה גם הגוף (י" סקז"ט 136
סדיים שהשים מסתפגין בהם מותר  (מביאין בלרי שים לבי בי) י"רש, בלין(האוליירין (ב , והוא כדאמרין קמז

, והייו שאף שאיו מלובש בו ממש, ) ובלבד שיתכסה בהן ראשן ורובן,))י"רש, להביאן דרך מלבוש לבית המרחץ
שמביא מגבת בשביל השים (שמותר אף אם מוציאו לצורך אחר , דיו כמלבוש ממש, אלא מכסה בו ראשו ורובו

  ). המרחץשבבית
אפילו איו  (א"וסמ, ) צריך לכסות בו ראשו ורובו דרך מלבוש גמור,אם רוצה להוציא סודר(ז "סלוכן הוא לקמן 

 ,אחר הוא או , ואין מתעטף בהם אלא כדי להוציאם לרשות הרבים לישב עליהם שם,צריך כלל להתעטף בהם
  ).ובלבד שיתעטף בהם ראשו ורובו

אפילו היא חתיכת בגד פשתן שאיה בגד שרי . יש לומר אפילו ראשה בלבד, ק כג" סא"ודעת המ: י"ובכת
  )).  אסור, שיהא מוח עליה ולא מתעטפת בוהליתן על ראש ( שםא"מ. כט' שבת סי'  הלל"מהרי(
 . שכיון שאין דרך להתלבש בהם לעולם הרי הן משוי...אין יוצאין בתיבה או קופה או מחצלת (ז "כדלקמן סי 137

לבדים הקשים (א "סמו, ) מפי שדרך לצאת בהן בשעת הגשמים, בשק ויריעה וחמילה דרך מלבושאבל יוצאין
 לפי שאים ראוים למלבוש , אסור להוציאם לרשות הרבים או לכרמלית כשהוא מעוטף בהם דרך מלבוש,הרבה

  .) מותר, אבל אם אים קשים הרבה.וראים כמשוי
ל לבד על גבי המצפת מפי לו הארצות לשים האשים כובע גדול שועל פי זה אפשר שפשט המהג בא (י שם" ב138

שהוא מפי הגשמים שלא ירדו על ) ב. (שהוא דרך מלבוש על ראשו) א: (שבזה ישם שי הטעמים להתיר, )הגשמים
  .ג"וראה מכון לשבתך ביאורים סי. בשרו ויצערוהו
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  :139שיתבאר כמו ראשו על עמוק שיהיה ובלבד

  יציאת קטע בקב וחיגר במקל

 מעט בו וחוקק רגל של דפוס כמין שעושה דהיינו ,141שלו בקב יוצא רגליו שנקטעו הקיטע 140אין יב
 לו ומותר ,142לולמק הוא צריך פ"עכ שהרי ,בו להלך כדי זה קב עושה ואין .בתוכו שוקו ראש לשום
 יהא שלא בשביל הוא זה קב עשיית אלא ,הילוכו צורך והוא הואיל ,143שיתבאר כמו במקלו לצאת
 לצאת ואסור )144משוי הוא הרי( הילוכו צורך שאינו כיון לפיכך ,)ה( רגל נכה אלא רגל כחסר נראה
  .145בו

______________ 
139 ו הרוח מעל ראשו וישכח ...אסור ללבוש על גבי כובע קטן שעל ראשו ולצאת בו  ( סעיףשיש לחוש שמא יפריח 

כו ואין הרוח יכול  או שהוא עמוק שראשו כס לתו, אלא אם כן הוא מהודק בראשו,אמות' ויביאו בידו ד
  .)להפריחו מראשו

  :תוכן ההלכות שיתבארו בסעיף שלפיו 140
  . חשב כמעל–ואם הוא מחופה עור , ל שאיו מעל"מעל עץ קיי) א(
  .כשחשב מעל מותר לצאת בו אף לצורך אחר שאיו צורך הילוכו) ב(
  .ולכן אין הקיטע יוצא בקב שלו, כשאיו חשב מעל יוצא בו רק לצורך הילוכו שכל גופו סמך עליו) ג(
  .אלא אם כן יכול לקשרו עליו, שמא ישמט וישכח ויביאו, אף המחופה עור, הקיטע לא יצא בקב שלו) ד(
  .ויש הגו להחמיר לכתחלה. איו משוי ואין חוששים שישמט, שהולך עליו, ל עץאבל מע) ה(

טור . ) יוסי אוסר ורבי,מאיר'  דברי ר, יוצא בקב שלו)י"רש, שקטעה רגלו (הקיטע(א "רע, ו רבי יוסי במשה ס141
  .)אין הקיטע יוצא בקב שלו (ו"ע סט"ושו

 וביומא ) ועיקר הליכתו היא בסמיכת המקל,ושא בידו מקלי דמיירי ש"אומר ר(ה הקיטע "ב ד, סה' י בתוס"ר 142
 ואיו שען , שהוא שען על מקלות שבידיו כדרך החגרין,שאין אותו קב צריך לו כל כך (' הב,טעיה הק"ב ד, עח

גזרו בו שמא ישמט ממו וישכח ויביאו בידו , י מפרש שכיון שקב זה איו לצורך הילוכו" אלא שר).כלל על הקב
  ).קמן בסמוךכדל(

רביו וכמבואר ב, כדלקמן בסמוך, ))הרי הוא כמשוי(כיון שאיו צורך הילוכו "ל שטעם האיסור הוא "ואן קיי
 דל של עץ בצורת הרגל (ב, ה עד"ב חתיב יירוחםקטעה רגלו ועושה סיס בו ראש שוקו כדי ,מי שוחוקק להכ 

שמשים  זולת מקלות , ואיו יכול להלך בו,טעיק וקרא אותו העץ קב ה,שיראה כה רגלים ולא חסר רגל
קר י כי לדבר שהוא ע, איו יוצא בשבת באותו קב,תחת אצילי זרועותיו ר או בשחיו כלומ, או בידיו,בארכובה

'  וכן תפרש בתוס). אסור לצאת בו,תו בוקר הליכי וכל דבר שאיו ע, או כמו מעלטהליכתו הוי אצלו כמו תכשי
  ).והוי משוי ...  ואיו סמך עליו,לשום ראש שוקו בתוכו( גרסא אחת לפי, י"שם בשם רש

 , ואיו עושה זה להלך בו,דהייו שעושה כמין דפוס של רגל וחוקק בו מעט לשום ראש שוקו בתוכו (ע שם"טור ושו
  ). אלא כה רגל, אלא כוותו כדי שלא יראה חסר רגל,שעל כל פים צריך הוא למקלו

  .) מותר לצאת בו,ר שאיו יכול לילך כלל בלא מקלחיג (ג" לקמן סי143
, ) והוי משוי, ואיו מעל,דלאו תכשיט הוא(ב , שם סה' בתוספירשו בדבריו ו, )דלאו תכשיט הוא(א "רע,  סוי"רש 144

 ולא הוי , ומשמע דאסר ליה משום דחשוב כמשוי,י משום דלאו תכשיט הוא"פרש (ה הקיטע" דב"וביומא עח רע
כיון שאיו  (ו"לבוש סט).  והוי משוי, תכשיט הוא ואיו מעל דלאו...י "ופירש רש(ה אין הקטע " די"ב ).מעל

  ).י"משמע דטעמו הוא משום משאוי כדפרש(ק טז " אליה זוטא ס.) משוי הוא,צורך הילוכו
סעיף ] כאן[ע "ומלשון השו(ק כז "א ס"ג א"ותפרש בפרמ. )אסור, כיון דאיו צורך הילוכו(ע שם "וכן משמע בשו

כיון דאיו צורך הילוכו לאו מעל (ובלבושי שרד שם , )לא דמשלפי,  משמע דהוה משאוי, דאיו צורך הילוכו,ו"ט
  )145כדלקמן הערה (ק כז "א ס"וכן ראה מדברי המ). דידיה הוא

ע כמו שכתב האליה "ווכן משמע בש,  דמשוי הואי"י שהעתיק לשון רש"עיין ב(ק ה "וכן הוא בקוטרס אחרון ריש ס
  ).זוטא

קטמין של עץ  .ואין הקיטע יוצא בקב שלו(ו "ט הט" פים"רמב(כ איו חייב על זה מן התורה "ואעפי: י"בכת 145
ם "כתב הרמב(ק כז " סוף סא"ד המ"לפ, ) ואם יצאו פטורין, מפי שאין מדרכי המלבוש, בשבתאין יוצאין בהן
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 לצורך לובשול צריך שאינו אף בו ולצאת ללבשו מותר מלבוש תורת עליו שיש דבר שכל ואף(
 שאינו פ"אע בו יצא לא למה ,שלו מנעל שהוא זה קב הדין הוא ם כןוא ,146אחר לצורך אלא הליכתו
 הואיל ,כלל מנעל תורת עליו אין זה שקב לפי .רגל חסר יראה שלא בו להתחפש אלא הליכתו צורך
  .148ד"תרי 'בסי שיתבאר כמו ,147עור של אלא מנעל נקרא ואין עץ של והוא

 בו יצא לא כ"אעפו ,150שם שיתבאר כמו 149עליו מנעל תורת יש שאז עור מחופה הז קב אם ואף
  שלוםבריד

 
אפשר ' ם הי"והייו שברמב. מפי שלא הוציא כדרך המוציאים, )בקב או באקטמין של עץ פטורהקטע אם יצא 
 ... אין יוצאין באקטמין(ז "שהיא ההלכה דלקמן סט(קאי רק על קטמין " ואם יצאו פטורין"שמה שסיים , לפרש

, על אם יצא הקיטע בקבא פירש דקאי גם "אבל במ. ))שאין זו דרך הוצאה לרוב בי אדם(ואם יצא בהם פטור 
  .שאיה הוצאה כדרכה, שהוא פטור

ם לפי דעת "ואפשר שזהו כוות הרמב. דיש לומר דמקרי שלא כדרך המוציאים (ה"סקף קוטרס אחרון סווכן הוא ב
  .א,  הובא גם בחידושי צמח צדק מו.)א"המג

בוש או תכשיט מותר ללבשו או דכל דבר שיש עליו שם מל(ה וצריך לומר "ק ה ד"וכן הוא בקוטרס אחרון ס 146
  .)להתקשט בו אפילו לאצולי מטיוף דלא חשיב כלל

דכל דבר שיש תורת מלבוש עליו , אלא כדי שלא יהא ראה חסר רגל, פ שאיו לובשו לצורך הליכתו"אע: י"ובכת
דה שקושרת אשה : ג"ע סי"בשו (ג"כדלעיל סי, פ שאיו צריך אלא להצילו מטיוף"אע, מותר ללבשו דרך מלבוש

י "לעיל ס וכן הוא).  אם לא יהא סיר עשוי כעין מלבוש,בגד לפיה שלא תתלכלך בדם דותה אסורה לצאת בו
אלא אם כן הוא סיר עשוי כעין .  אסורה לצאת בו,אשה דה המקשרת בגד לפיה שלא תלכלך בגדיה בדם דותה(

  ).מלבוש מלפיה ומלאחריה כמו מכסיים שלובשים לציעות
). מותר לצאת בו בשבת,  אם איו לובשו אלא משום אצולי טיוףלואפי, דבר שהוא דרך מלבוש: ד"ע סי"בשו (ד"יו

 מותרת ...  כדרך מלבוש... היא מתעטפת בו ... אם ,ואף כשמתכוות בו להציל מטיוף בלבד(א "וכן הוא לעיל סי
  )לצאת בו

 בין לצרכו בין לצורך ,זהל גבי את בשבת בשי מלבושים זה עמותר לצ: ו"ע סל"בשו (ו"או לצורך חבירו כדלקמן סל
 אף על פי שאיו ,מותר לצאת לרשות הרבים בשי מלבושים השוים זה על גבי זה(ב "וכן הוא לקמן סמ). חבירו

  ).הואיל והוא לבוש בו ואין השי ראה כמשוי ,צריך אלא לאחד מהם ואיו מוציא השי אלא לצורך חברו
 ואין מתעטף בהם אלא כדי להוציאם לרשות הרבים ,אפילו איו צריך כלל להתעטף בהם(א "ן סמוכן הוא לקמ

  ). הוא או אחר,לישב עליהם שם
... ם הכיפורים הלכך בכל מעל שאיו של עור יוצאין בו ביו(ב "רע, ן יומא ב"כמבואר בר, ף"ריכן הוא דעת ה 147

  ).קרי מעלל סובר דכל מעל שאיו מעור לא מי"הרב אלפסי ז
 מר סבר , ובשבת בהא פליגי,ע מעל הוא"ואלא אמר רבא לעולם דכ(ב , הביא מהגמרא ביומא עח' ואף שבתוס

  ).אמות ומר סבר לא גזרין' גזרין דילמא משתמיט ואתי לאתויי ד
בל רבן  א,יוסי' מאיר ור'  דכולי עלמא הייו ר,ן שם"והטעם פירש הרמב(ק ה "תבאר על זה בקוטרס אחרון ס

  ).553הערה (ושם סמן , )פליגי דלאו מעל הוא
*  

שכיון שאיו צורך הילוכו אין , אין הכווה לומר)). הרי הוא משוי(כיון שאיו צורך הילוכו (והייו שהאמור לעיל 
  .ולכן הרי הוא משוי, תורת מעל עליו
, ובזה לא הותר לצאת בו אלא אם כן הוא צורך הילוכו, כיון שהוא של עץ אין תורת מעל עליוש, אלא הכווה לומר

  .הרי הוא משוי, וכיון שכאן איו צורך הילוכו
 אבל מעל של .)פילו סדל של עץ ומחופה עור אסורוא...  אסור לעול מעל של עור ,עילת הסדל כיצד(ב  סעיף 148

  .איו קרא מעל, עץ
 אבוה דשמואל ...מאן תא (ב , קגובגמרא שם , ) חליצה כשרה... של עץ ...חלצה בסדל (א , קאיבמות  משה 149

  ).אומר במחופה עור ודברי הכל
  .וכבר תבאר שבמעל ממש מותר לצאת בו אף שלא לצורך הילוכו
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 אם אלא .151בידו ויביאנו וישכח ממנו ישמט שמא חוששין ,שוקו ראש אלא בו שאין שכיון ,הקיטע
 שוקו על זה עודף ללבוש שיוכל בענין ,הקב מן למעלה גם כן ממנו עודף הקב את החופה עור כן

  ).152ממנו להשמט וכלי שלא עליו שם ולקשור

 שהרגל שכיון ,כלל עור מחופה אינו ואפילו( 153עץ של במנעל לצאת לו מותר קיטע שאינו מי אבל
  שלוםבריד

 
פירוש מי (קב שלו  ואפילו מי שהוא קיטע אסור לו ללבוש .ואפילו סדל של עץ ומחופה עור אסור(  סעיף ב150

  ).אם הוא מחופה עור) שקטעו רגליו עושה לו דפוס כמין רגל וחוקק בו בית קיבול ומיח ראש שוקו בתוכו
 מר סבר גזרין דילמא משתמיט ואתי לאתויי , ובשבת בהא פליגי,ע מעל הוא"ואמר רבא לעולם דכ(ב ,  יומא עח151
 ).פילו מחופה עור מי איכא למיחש דילמא מיפסיקא (' הא,טעיה הק"שם ד' ובתוס). אמות ומר סבר לא גזרין' ד

  .שהרי אפשר לו לילך בלעדו על ידי מקלו: י"ובכת
  ".הרי הוא כמשוי"ל כחכמים שמעל של עץ איו חשוב מעל ו"ואף שכבר תבאר לעיל דקיי

מכל מקום סובר רבי , שלדברי הכל חשב מעל, שאפילו אם הוא מחופה עור, מכל מקום למדים מהגמרא ביומא
ח ' ש סי"ת ריב"כמבואר בשו, ל כרבי יוסי"וקיי. יוסי שאסור לצאת בו שמא ישמט ממו וישכח ויביאו בידו

  ).בי יוסי הלכה כרבי מאיר ורבי יוסידר,  דאוסרבי יוסיהלכה כר(
ב , א סה"רשב. )רגלו הוא יכול לכופלו ולקושרו כדי שיעמוד בחוזק סביב , שהוא מחופהל ידיע ( שם בסופו'תוס 152
מיהו (ו "לבוש סט). רצועותיו קשרות היטב ולא משתמיט אף הוא מתהדק ו,דכיון דמחופה עור(ה ואלא מיהו "ד

וליכא ,פול עשוי באופן שאין דרכו לי ... מותר לצאת בו,ס"אם הקב הזה מחופה עור כעין שעושין לאותם בטי 
  ). ומותר,למיחש ביה למידי

ולפעמים מחזיק . כמבואר בקטע שלפיו, שלפעמים איו מחזיק טוב מעצמו וצריך לקשרו, אלא שיש חילוק בזה
ואין היתר (ע "ה והה בשו"ק ה ד"סקוטרס אחרון וכמבואר ב. כמבואר בקטע הבא, וסגי אף בלא קשירה, טוב

 הביאו ,א"וכן כתב הרשב(שהעתקתי בפים ' כמו שכתבו התוס, במחופה עור אלא היכא דמיהדק על ידי כך
דצריך ' א להתוס"אבל בקיטע מודה הרשב, ולמדו מקב המחופה מבפים, והתם מיירי שהרגל כסת, א"המג

  .) אם הוא רחב על רגלו שהחיפוי הוא מלמעלה,לקשור מלמעלה
 וראיתי בכל המקומות שעברתי ...תר יראיתי כל העולם והגים בו ה... סדל של עץ (ה "תיב יב חרביו ירוחם  153

  ).של עץמותר לצאת במעל (ז "א סט"רמ )תריוהגין בו ה
  .כיון שמחזיק טוב, אין חוששים שמא ישמט) ב. (כיון שכל גופו שען עליו, לא הוי משוי) א(והייו 

 כיון שהרגל , אף שאין עליו תורת מעל,אבל מי שאיו קיטע(ה וצריך לומר "ק ה ד"וכן הוא בקוטרס אחרון ס
  ). במעל של עץ שמהלך בו שכל גופו סמך עליו בהליכתו ... דמלבוש שלו הוא לכף רגלו,ו שריכסת בו ומהלך ב

מכל מקום מאחר שאיו קיטע וצריך , ג שהוא של עץ ואין עליו תורת מעל"אע, ומשום משוי ליכא: י"ובכת
, חיגר: ע"בשו (ז"לא גרע ממקל של חיגר שמותר לילך בו כדלקמן סי, והוא מידי דמגין, להילוכו שמהלך בו

חיגר שאיו יכול לילך כלל בלא מקל מותר לצאת : ג"וכן הוא לקמן סי. מותר לילך בו, שאיו יכול לילך בלא מקל
אלא , שבשביל שאי אפשר לו לילך בלי מקל לא היו מתירים איסור משוי, פ שאין עליו תורת מעל כלל"אע, )בו

שכל גופו סמך עליו בכל , הרי המקל עיקר הילוכו.  מקלשמאחר שאי אפשר לחיגר לילך בלי, דעיקר הטעם
  .והרי זה דומה למעל, הליכתו

  ). וכמעלים דידיה דמו,דאיו יכול לילך כלל בלא מקל (להדיא) ה' סי(ג דביצה "ש פ"מ לשון הרא"וכ
בחול להאת דכל מידי דמגין ודרכן של בריות לצאת בו (ה ואם תאמר עוד "ב ד,  סהא בחידושיו לשבת"רשב' וע

, דשל עץ איו על... א סבירא ליה "חדושי הרשב(א , הובא בחידושי צמח צדק מו).  לאו משוי הוא,תשמישו
  ).ש"ולא שייך אשתמוטי עיי, כיון דמגין, כ יוצאים בו בשבת כשיש לו תוך"ואעפ
 דכיון דמעל , בשבתי מילי ה,דמידי דלאו מעל הוי משוי ואסור לצאת בו(ה ומיהו "ב ד,  בח דיומא"ן פ"ודלא כר

 שהמעל אסור ודרכן ם הכיפורים אבל ביו. משוי ואסור לצאת בווה ליה מעל הוה ליה כל מידי דלא ה,מותר בו
  ). אלא כמעל הוו לההוא יומא, לא הוו משוי,של בי אדם לצאת באותן המיין

ה אסור לצאת בו לרשות הרבים כיון אף על פי שבכל שבתות הש(ד "תריד ס' ן לקמן סי"ואף שתבאר כדעת הר
 ,ור כיון שאסור בעילת הסדל ואי אפשר לו לעול מעל של ע, מכל מקום ביום הכיפורים,שאיו דרך מלבוש

  ).קרא זה דרך מלבוש לאותו היום
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 וכל .154רגלו סביב בחוזק להדקו יכול שאינו פ"אע ,)רגלו מעל ישמט שמא חוששין אין בו נכנסת
 להשתמט יםשיכול פ"אע ,)ש"פאנטיני( שקורין עור המחופים מנעלים במיני לצאת שמותר שכן

 מקומות ויש .155לגמרי שישמטו חוששין אין ,החופה בעור נכנסת שהרגל שכיון ,במהרה מהרגלים
 אינו ,בהם ויצא שכח אם אבל .156הדין מן שמותר פ"אע ,לכתחלה בהם לצאת שלא להחמיר שנוהגין
  :157הרבים ברשות רגליו מעל להסירם צריך

 עץ של או עור של סמוכות לו ועושה ,שוקיו אורך ועל ארכבותיו על ומהלך רגליו בשתי קיטע יג
  .158שלו תכשיט שהם לפי ,בהם לצאת מותר ,שוקיו לאורך

 כמין לו עושה אלא ,כלל עליהם להלך יכול ואינו ,וארכבותיו שוקיו גידי וכווצו שיבשו קיטע אבל
 נדחףו הארץ מן גופו ועוקר קטנים ספסלים על בידיו נסמך מהלך וכשהוא ,עליו ויושב נמוך כסא
 לראשי עץ של או עור של סמוכות לו ועושה ,מאחוריו לו קשורה והכסא ,אחוריו על ונח וחוזר ,לפניו
 לפניו כשיש ,לפעמים קצת רגליו על גם נשען עצמו ועוקר ידיו על נשען שכשהוא ,התלוים רגליו
 שכיון ,בשבת ואל בסמוכות יצא לא ,לארץ נוגעין ואין באויר תלויין הן פעמים רוב אבל ,גבוה קרקע

  שלוםבריד

 
פסק כאן כשאר הפוסקים ה על של עץ ובמקל, ל"מכל מקוםוכן (ז "א סט"כמבואר ברמ, להתיר לילך בשבת במ

  ).של עץתר לצאת במעל מו
ושאר , ן דאפילו הכי מותר לצאת בהם לרשות הרבים ביום הכיפורים"ועיין שם בר(ק ה "וכן הוא בקוטרס אחרון ס

  ).א להקל"מ]ר[ וכאן פסק .שבתות אין היתר לפי טעמו
יפה כדמוכח  שאיו מתהדק ,ויש מהגדולים שכתבו דלא אסרו אלא סדל של עץ הקשור בשוקו ( רביו ירוחם שם154

שהרגל כס בו וליכא למיחש  (א שם"רמ. ) מותר,שור ברגל אלא שהרגל כס בו אבל סדל שלו שאיו ק,ביומא
  .)שיפול

דכיון  ... שהורגלו שם לצאת בשבת לרשות הרבים עם אותם פטיש ברגליהם (תרז' א סי"א ח" הרשבת"שו 155
כיון דמחופה עור מהודק ולא (ק כד "א ס" מ.)ש"טיוכן בפ (א שם"רמ. )דמחופה עור דמיהדק ולא מישתמיט

  )).א"רשב(מישתמיט 
. ) אלא שהחמירו על עצמן,תר לצאת בהןי מו"הסדלים שועלים במלכות רומ (ט אות ב" הגהות מיימויות פי156

 שםא "רמ. ) קשורין ברגל שלא ישתלפום כן אלא א...מהג אשכז שלא לצאת בסדלים בשבת כלל  (תכט' אגור סי
  ).ט דבמלכות רומא הגו בהן איסור" פיהות מיימויות בהגן כתובוכ (ה"א סקכ"מ. )מחמירים ואוסריםויש (

  .ח הערה כג"כמבואר בשמירת שבת כהלכתו פי, וכן הוא בעלי בית שבזמיו
הסירם איו צריך ל, אם שכח ויצא בהן לרשות הרבים וזכר(לעין סדל המסומר , כז' ר סי"שבלי הלקט דפו 157

 אם כל מקוםומ, וכן כתב בשבלי הלקט ( שםא"מ. )אלא מהלך בהן עד לביתו ואיו חושש, מרגליו ברשות הרבים
  . ) להסירןשות הרבים אין צריךשכח ויצא בהן לר

 ועושה סמוכות של ,יש קיטע בשתי רגליו מהלך על שוקיו ועל ארכובותיו (מוכות שלוס... הקיטע  (א,  משה סו158
טע בשתי רגליו ומהלך יק (ז"ע סט" טור ושו.))י"רש, דתכשיט דידיה הוא (יוצאין בהן בשבת...  )י"רש, עור לשוקיו

 ,תר לו לצאת בהןמו(ז " לבוש סט.)יוצא בהם בשבת,  ועושה סמוכות של עור לשוקיו,על שוקיו ועל ארכבותיו
אליה ). כדלעיל,  לי דהוא הדין של עץוראה. י"כן כתב ברש', של עור וכו(ט שם "מלבושי יו). דתכשיט דידיה הוא

  ).)מלבושי יום טוב( של עץ וא הדיןוראה לי דה(ק יח "זוטא ס
כך גם הקיטע , )מי שאיו קיטע מותר לו לצאת במעל של עץ(והייו שכשם שבכל אדם תבאר לעיל סעיף הקודם 

  .יכול לצאת במעל של עץ, המהלך על ארכובותיו ועל אורך שוקיו
לכן , שהולך על סמוכות אלו, שכיון שהוא משמש כמעל, לכאורה פירוש הדברים, "שהם תכשיט שלו "ומה שכתבו

 או טהוי אצלו כמו תכשי"שכל דבר שהוא צורך הילוכו , )142-144הערה (וכמובא לעיל , יש להם דין תכשיט ומעל
  ). והוי משוי, ואיו מעל,לאו תכשיט הוא"כ אם איו צורך הילוכו "משא, "כמו מעל
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  .159בידו ויביאנו וישכח רגליו מעל ישמטו שמא לחוש יש ,הארץ על מונחים ואינם תלוים שהם

 הם הרי ,מבלעדם ללכת יכול שאינו שכיון ,לצאת לו מותר שבידיו ובספסלים שמאחוריו בכסא אבל
  ).161עליהם נסמך גופו שכל( 160מנעליו

 לו אפשר אם אבל .162לו קשור אינו אפילו בו צאתל מותר ,מקל בלא כלל לילך יכול שאינו חיגר וכן
 וכן ,יפול ולא יותר )בטוב( ללכת שיוכל עצמו את להחזיק )ו( אלא נוטלו ואינו ,מקל בלא קצת לילך
 בו לצאת אסור ,כחו תשוש מחמת מקלו על נשען לחוץ וכשיוצא מקל בלא בביתו ההולך זקן

______________ 
 ועושין כמין כסא , על ארכובותיו איו יכול לילךלו ואפי,יש קיטע שיבשו וכווצו גידי שוקיו (כסא ( משה שם159

וחוזר וח על  , ועוקר גופו מן הארץ ודחף לפיו, וכשהוא מהלך סמך על ידיו בספסלים קטים,מוך ויושב עליו
 עושה לה סמוכות של עור או של עץ ,של אותו קיטע( וסמוכות שלו )י"רש,  והכסא קשור לו מאחריו,אחוריו

אין יוצאין ) ... י"רש,  וכשהוא שען על ידיו ועוקר עצמו שען גם על רגליו קצת,לראשי שוקיו או רגליו התלויין
 ואיכא למימר דאיידי דתלו ולא . ולא הירא לי טעמא. כל כךרבותיו אומרים מפי שאים צריכין לו (בהן בשבת

, )ושמא כשהוא יושב פעמים הוא סמך עליו(ה הקיטע "שם סד' תוס .))י"רש,  זימין דמשתלפי,מחי אארעא
,  ופעמים סמך עליהם בקרקע גבוה, ואין וגעין לארץ,שעושה לרגליו התלויין באויר... י "ופרש(א "רע, יומא עטו

).  לפי שאין וגעין בארץ ואתי לאיתוייהו, אי מי זימין דמשתלפי, לפי שאין צריך לו,ך אין יוצאין בהן בשבתולכ
 וכשעקר ממקומו סמך על ידיו ועל , אלא יושב על כסא,קיטע שאיו יכול לילך כלל על שוקיו(ז "סטע "טור ושו

 וכשהוא שען על ידיו ועוקר ,קיו או רגליו התלוים ועושה סמוכות של עור או עץ לראשי שו,שוקיו ודחף לפיו
  .)זמין דמשתלפי דאיידי דתלוים ולא מחי אארעא ,אין יוצאים בהם בשבת, עצמו שען גם על רגליו קצת

שכל גופו סמך "שלא הותר אלא משום , תבאר כאן במוסגר, "כסא שמאחוריו ובספסלים שבידיו"ואף שלעין 
כל גופו סמך עליהם בכל "שלא הותר אלא אם כן , יתבאר לקמן בסמוך,  שהולך במקלולעין חיגרוכן ". עליהם
  ".קצת לפעמים"כ כאן שאיו סמך עליהם רק "משא". הליכתו

שהרי , "מפי שאים צריכים לו כל כך"י "מטעם הראשון של רש, מכל מקום אין אוסרים יציאתו בסמוכות אלו
  ).593והערה , ק ו"ראה לקמן קוטרס אחרון ס" (םשען גם על רגליו קצת לפעמי"עדיין 

  ".זימין דמשתלפי"י "אלא עיקר איסור יציאתו בהם הוא מטעם השי של רש
) אבל הכסא (, לפי ששוקיו תלויין באויר ודילמא פיל ואתי לאתויי,דאיו אוסר אלא סמוכות שלו(שם '  תוס160

 ויוצאין בכל אלו ,שהרי איו יכול לילך בכסא בלא ספסלים(א "רע,  עטויומא שם, )ו אוסר אי,והספסלים שבידו
  .)וספסלים הקטים שבידיו מותר לצאתאבל בכסא  (ע שם"שו. )בשבת
שכל "וכיון ". שמא ישמטו מעל רגליו וישכח ויביאו בידו"אין חוששים , "שכיון שאיו יכול ללכת מבלעדם"והייו 

  .שאים משוי, לכן דים כמעליו, "יהםגופו סמך על
  ...צריך זה למקל שיסמוך עליו כל גופו וכל הליכתו(כדלקמן בסמוך , שהותר רק באופן זה, כמו במקל של חיגר 161

  .)שכל גופו סמך עליהם בכל הליכתו
מד היתר זה  והייו של).מכאן יש להתיר למי שכווצו גידי שוקיו ללכת במקלו בשבת (יומא ובשבת שםב'  תוס162

 דהייו שעושה כמין דפוס של רגל וחוקק בו מעט ,אין הקיטע שקטעו רגליו יוצא בקב שלו(ב "מההלכה דלעיל סי
  ). ומותר לו לצאת במקלו,פ צריך הוא למקלו" שהרי עכ, ואין עושה קב זה כדי להלך בו,לשום ראש שוקו בתוכו

ו אוסר אלא סמוכות שלו לפי ששוקיו תלויין באויר יש להתיר מסיפא דמתיתין דאי(שם ' ועוד מוסיף בתוס
הלכה הוהייו מ, )והספסלים שבידו איו אוסר ואיהו הוו דומיא דמקל) אבל הכסא(ודילמא פיל ואתי לאתויי 

 אלא עושה לו כמין כסא , ואיו יכול להלך עליהם כלל,קיטע שיבשו וכווצו גידי שוקיו וארכבותיו(דלעיל סעיף זה 
).  לא יצא בסמוכות אלו בשבת ... ועושה לו סמוכות של עור או של עץ לראשי רגליו התלוים ...שב עליומוך ויו

  .וכן הוא במקל של החיגר. כיון ששען עליהם, הרי שהתירו לצאת עם הכסא שמאחוריו והספסלים שבידו
 יז' ו סי"פשבת ש "רא .)שבתוטי גידי שוקיו לצאת במקלות בורביו תם התיר למי שכווצו ח (רביו ירוחם שם 

שאיו יכול , חיגר (ז"ע סי"טור ושו).  שאין קשורים בו אלא שאוחזם בידוגר יכול לילך במקלות אף על פיישח(
  .)בו איו קשור לואפי, מותר לילך בו, לילך בלא מקל
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 בלא בביתו שהולך שכיון( 164יפול פן ייראומת גופו שמנענע כך כל זקן הוא אם אפילו ,163בשבת
 שמתיירא בעת בו שמתחזק אלא ,הליכתו וכל גופו כל עליו שיסמוך למקל זה צריך אין כן אם ,מקל
 בכל עליהם נסמך גופו שכל ,למנעלים דומה ואינו .הליכתו לצורך שנושא כמשוי זה הרי ,ליפול
   .)166עור מחופה שאינו עץ של כגון ,עלמנ שם עליהם אין אם אף בהם לצאת מותר ולכך ,165הליכתו

  .מותר לאו ואם ,בו לצאת אסור ,מקל בלא )קצת( לילך לו אפשר אם ,167מחליו שעמד חולה וכן

  .168פסיעותיו ולתקן לישר אלא נוטלו ואינו ,זולתו לילך לו אפשר שהרי ,במקל יצא לא סומא וכן

______________ 
הולך בביתו בלא  אבל זקן ה,ויראה דוקא מי שאיו יכול לילך כלל בלא מקלות מחמת חולי שבגופו ( שםש"רא 163

 לו י אפשרשכל שא(ו "ט הט"מ פי"מ. ) לא יצא בו בשבת,לו מחמת תשות כחו וכשיוצא לחוץ שען על מק,מקלות
ואיו וטלו אלא , אבל אם אפשר לו לילך זולתו(ע שם "טור ושו). לילך כלל בלתי אותו דבר מותר לצאת בו

 שען על מקלו מחמת תשות  וכשיוצא לחוץ,ו בלא מקלכגון זקן ההולך בבית (ז"א סקכ"מ). אסור, להחזיק עצמו
  .) לו לילך כלל בלא מקל מותרי אפשר דדוקא כשא,מ" המוכן כתב. ש"הרא ...  אסור,כח

משום דלאו לסמיכה  (תיא מקל של זקים טהור מכלום(א "סע, חילוק זה למדים מהאמור בברייתא וגמרא סה
לתקן פסיעותיו  (סוגיא עבידא  ורבא התם לתרוצי).י"רש,  לפרקיםג דמיסתמיך עליה" ואע,עביד שעל רגלו מהלך

 הכא לסמוך עילויה הוא דעבידא וסמיך ,)י"רש, ולזקוף קומה מפי שרגליו ושוקיו רותתות ולא לסמיכת כל גופו
  ).עליה

וגיא  דלתרוצי ס, אסור לצאת בהן בשבת,זקים שהולכין במקלות מחמת זקה(ספר התרומה סימן רמ ומזה למד ב
הובא ).  וקאמר טעמא דלא עבידי כי אם ללכת בו דרך ישר, כדתיא מקל של זקים טהור,והלוך עבידי וטהורין
מ לאסור על זקן שהולך בביתו "ש והמ"ומזה למדו הרא. ומרדכי רמז שט, ו את ב"ט הט"בהגהות מיימויות פי

  .בלא מקלות
  .ו"קוטרס אחרון סקותבאר ב

 מותרת ,אבל אם מתכוות שלא ירדו הגשמים על בשרה ויצערוה(א "כדלעיל סי, בצער קלואף שלעין צעיף סגי 
  ).לפרוס בגד על ראשה

כדלקמן בסמוך , כ מעלים שתוכם הוא שסמוך עליו כל גופו"משא. דסגי במה שמוע מצער הגוף, הייו דוקא בבגד
  .כישתא דבי רבוראה ).  שכל גופו סמך עליהם בכל הליכתו,ואיו דומה למעלים(
אבל זקים  (ו אות ב"הגהות מיימויות שם הט).  אסור,אבל זקים שמעעים גופם(ש ' רפב ע'  סיק"סמ 164

 לסמוך ,י סוגיא עבידיכיון דלתרוצ, קלות לסמוך בהן כדי לילך דרך ישר אסורין לצאת בשבת במ,שמעעים גופן
  ). ק" סמ,ר אסו,ואף על פי שמעע גופו( א שם"מ. )בהן פן יפול

ודברי (כגון שהולך בחורף על מים הגלד , ולכן אין להתיר אפילו אם הולך במקום שיש חשש שיפול: י"ובכת
ולא לסמיכת כל גופו , שאין המקל אלא לתקן פסיעותיו ולזקוף קומה מפי שרגליו ושוקיו רותתות, ])ע"[ז צ"הט

  .'והלכך איו דומה כו, בכל הליכתו
 ם כגון מחמת שירדו גשמים והמקו, דאם הולך במקום שיש חשש שיפולראה לי(ק יב "ז ס"והוא האמור בט

  ). מותר לצאת במקל דבעית לילך שם,ז" וכיוצא בו שהולך בחורף על מים הגלדים שקורין איי,משופע
ם מדברי כל הפוסקים הראה שגם זה אסור"אמ טרס אחרון ס. לתבאר בקוק ו"ו.  

  ".ואיו מוכרח: "ומסיים, ק לו"ליה רבה סז הובאו גם בא"דברי הט
  .ק לג"וראה מכון לשבתך פירושים ס. כ כשאיו סמך עליו בכל הליכתו"משא 165
  .)מי שאיו קיטע מותר לו לצאת במעל של עץ (ב" כדלעיל סי166
יכול להלך וראה דהייו דוקא בשאיו  (י תקכב"י רס"בכפירוש . ) ילך במקל,חולה שעמד מחוליו (רצט'  רוקח סי167

 דיו ,וחולה שעמד מחליו( ז"סיכאן א "רמ. ) דדמי לסומא דלתרוצי סוגיא עביד,ר דאם לא כן אסו,כלל בלא מקל
  ).כחיגר

 לפי שאיו יכול להלך אלא ,טע שאיידק(א , ן שם יד"ר .)אין הסומא יוצא במקלו (ב,  ברייתא ביצה כה168
א "מ. ) לתרוצי סוגיא עביד,מא במקל דידיהסו (ה' ג סי"פשם ש "רא. ) אבל סומא איפשר לו בלא מקל,מוכותבס
  .)כיון שיוכל לילך בלא מקל (ח"סקכ
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 .169בשבת בו לצאת שאסורים ,שבידם חשוב במקל לילך שנוהגים החשובים )ז( לומר צריך ואין
  ):170ב"תקכ 'סי עיין( בו לצאת אסורים יום טובב ואפילו

   יציאה בבגדי שבת

 ידו על שיזכור ,אחד תכשיט או מלבוש בלתי בחול יוצא שהוא כמו בשבת לצאת שלא ליזהר טוב יד
  :171לחללו יבא ולא שבת שהיום

   ובמסכהנחבשיםיציאה בכבלי ה

 יפלו שמא חוששים ואין .מלבוש כמו לו שהם מפני ,בהם לצאת מותר ,ברגליו וכבלים שאסור מי טו
  :172יברח שלא היטב תקועים הם הסתם שמן לפי ,בידו ויביאם רגליו מעל

  שלוםבריד

 
  .כדלקמן בסמוך, מפי שהוא דרך חול וזלזול ליום טוב, וזה אסרו אף ביום טוב

 דלהוי ין לומר וא. אסורים לצאת בהם בשבת, פשוט מה שהגו החשובים לילך במקל שבידםם כןוא (ז" סקכא"מ 169
  .)דלא מציו שמותר לישא תכשיט בידו .שיטכתכ

פ שהוא תכשיט או מלבוש שדרך ללובשו או " אע, חייב עליו בכל עין,וכל דבר שאוחזו בידו והוציאו(ג "וכדלעיל ס
  ).להתקשט בו באחד מאיבריו

ם  ליו מפי שהוא דרך חול וזלזול,הסומא והזקן אין יוצאים במקל לא לרשות הרבים ולא לכרמלית ( סעיף א170
  .)ו וטלו אלא לתקן ולישר פסיעותיו ואי, כיון שאפשר לו להלך בלא מקל זה,טוב
דלא , אליה רבה(שאיו ושא לכבוד , מותר לצאת במקל אפילו איש דעלמא, אבל במקום שיש עירוב: י"ובכת
  ).א"כמ

 דאיכא זילותא דשבת ,ור אפילו במקום שיש עירוב אס,איש בעלמא שאיו ושא לכבוד(ק כז "א ס"והוא האמור במ
  ).ב"ש סימן תקכ"כמ

 מותר ם טוב מבואר דביו,]א"תקכב סק' סי[שהבאתים שם , ל"ז בשם רש"מט]ו[ח "אבל מב(ק לו "ובאליה רבה ס
  ). זילותא אלא ברשות הרבים וכרמליתדליכא, אף באין עירוב

  .ק ז" ותבאר בקוטרס אחרון ס
,  מהג כל ישראל שלא לצאת בשבת בלי מעלים ובלי טלית או גלימא,ל"אשר ז' וכתב הר (א, לא ל'  כל בו סי171

ולא ילך אדם יחף  (ז"סטף א סו"רמ). ש לאלהיו ולא יבא לידי חלול שבתכדי שיזכור שהוא יום שבת קדו, והטעם
ר על ידו ולא יצא אדם בשבת כמו שהוא יוצא בחול בלתי דבר אחר שיזכו, בשבת במקום שאין דרך לילך יחף

  .) שבת ולא יבא לחללושהוא
ק "א ס"והוא במ. כדי שיזכור שהוא שבת, אפילו דרכם לילך בחול יחף ילבוש בשבת מעלים, כתב א"והמ: י"ובכת
  ). כדי שיזכור שהוא שבת,בשבת מעלים ילבוש , דרכם לילך בחול יחףלואפי(כו 

 שצריך ,ולתובגדים אים לשבת כפי יכחייב כל אדם להשתדל שיהיו לו  (ג"ס רסב' עיל סיוכל זה בוסף להאמור ל
  .)לכבד השבת בכסות קיה

 ,ועוד אמרו חכמים.  ואל ילך יחף,יש לאדם לכסות כל גופו(ט "ק ס"ב מהדו' ואפילו לעין ימי החול תבאר לעיל סי
  ).לים מרגליו הרי הוא כמודה למקוםהמוע מע

 ,שות הרביםרביו לצאת בהן בר'  מתיר מו,ברגליהןואותן חבשין שיש להן כבלי ברזל  (רמ'  סיה ספר התרומ172
 הוי כמו ם והכבלי... וליכא למגזר דילמא מפסיק ואתי לאתויי ,דכיון שהם בשביל שלא יברחו תקועין היטב

מי שהוא אסור וכבלים  (ט"ע סי"טור ושו.  שגרמזמרדכי ). רצט' ע (ארפ' ק סי"סמ. ג, ת סה יח"ג ל" סמ).מלבוש
  ).הוי כמו מלבוש(ק כט "א ס"מ. )צאת בהםמותר ל, ברגליו

 למשיחה אלא ,לאגד דמי דלא ,בכבלים לצאת לחבשים היתר אין זה ולפי(ו "סשא ' אבל ראה מהדורא בתרא לסי
  .) הואמקרה מי והכי ,המכה במקרה אלא אורחה דלאו משום ,דאסור המכה גבי שעל
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 והולך נושא והוא עליו כרוכב ונראה הליצנים שעושים חמור כמין והוא ,באנקטמין יוצאין אין טז
 ולא .174בטיט בהם והולכין הרגל לכף שבמו בהם שיש גבוהים עצים והם ,בקשרים ולא .173ברגליו
 ואינם הם משוי אלו שכל( 175התינוקות להפחיד הפנים על שנותנים פרצוף צורות כעין והם ,בפרמי

  ):178אדם בני לרוב הוצאה דרך זו שאין( 177פטור בהם יצא ואם )176ותכשיטין מלבושים

  יציאה בתיבה ויריעה דרך מלבוש

 ,במלבוש כמו בהם שנתלבש אפילו ,הגשמים מפני ואפילו ,תמחצל או קופה או בתיבה יוצאין אין יז
 דרך ,179וחמילה ויריעה בשק יוצאין אבל .משוי הן הרי לעולם בהם להתלבש דרך שאין שכיון
 מלבוש שם הגשמים בשעת שלא אף ולכן ,הגשמים בשעת בהן לצאת שדרך מפני ,180מלבוש

  שלוםבריד

 
 לפי שהחוט ,ה על גבי הרטייה או שאר דברים שעל המכהאסור לכרוך חוט או משיח(כ "והייו שלפי האמור לקמן ס

שלא הותר אלא דבר שדרכו לשמש , ) כמו אגוד של סמרטוט,או משיחה חשובים קצת ואים בטלים לגבי רטיה
  .או שהוא חבש,  שיש לו מכה–ולא דבר שאיו רגיל לשמש מלבוש אלא במקרה מיוחד , בתור מלבוש

  .ק אלקטרוי לרשות הרביםופקא מיה לעין יציאה עם אזי
  ).218הערה (ראה לקמן , ולעין חותם שבצואר העבד

  .ושם סמן, ד"ראה לקמן סכ, ולעין חובת לבישת הטלאי צהוב על בגדי היהודים
, )חמרא דאכפאאבהו ' אי לוקטמין אמר רמ(ב “ובגמרא שם ע, )לוקטמין טהורין ואין יוצאין בהן (א,  משה סו173

אין יוצאים  (כ"ע ס"טור ושו. )חמור הישא בכתפיים הליצים עושין אותו וראה כמי שרוכב עליו(י "ופרש
  .)כב עליו והוא ושאו והולך ברגליווהוא כמין חמור שעושים הליצים וראה כרו, באקטמין

והם , ולא בקשרים (ע שם"ור ושוט. )שמהלכין בהם במקום טיט(י "ופרש, )קשירי(שם בר פפא כדפירש רבא  174
  .) מושב לכף הרגל והולכים בהם בטיטעצים גבוהים שיש בהם

ע "טור ושו. )טלמוסא הקשרת על הפרצוף להבעית הבים קטים(י "ופרש, )פרמי ( כדפירש רבה בר רב הוא שם175
  ).ותים על הפים להפחיד התיוקותוהם כמין צורת פרצוף ש, ולא בפרמי (שם

אקטמין של עץ אין יוצאין בהן  (ו"ט הט" פים"ומשמעות הרמב ).שכל אלו משוי הם ואים תכשיטין (כ" סלבוש 176
  . ) מפי שאין מדרכי המלבוש,בשבת

  ).הקטע בקב או באקטמין של עץ פטורם אם יצא "כתב הרמב (ז"סקכף  סוא"מ. )ואם יצאו פטורין ( שםם"רמב 177
). דאם יצא פטורים] ו"הט[ט "פי] ם[" דהא כתב הרמב,ליתא. 'אוי הם וכומש(ק לז "לתרץ קושית האליה רבה ס 178

כי אין זו , מכל מקום פטור, שאף שהוא משוי, וכאן מפרש, ר מפרש שפטור כיון שאיו ממש משוי"והייו שהא
  .דרך הוצאה

 לפי דעת ,ם"ואפשר שזהו כוות הרמב. דיש לומר דמקרי שלא כדרך המוציאים (ה"סקף ראה קוטרס אחרון סוו
  .)א"המג

 אבל לא בתיבה ולא בקופה ,יוצאין בשק עבה ובסגוס עבה וביריעה ובחמילה מפי הגשמים (ב,  ברייתא דרים ה179
דלאו דרך  (ש שם"הראופירוש , ) דמשוי הוי,שלא יכוף תיבה על ראשו ויצא(י "ופרש, )ולא במחצלת מפי הגשמים

 בשק ויריעה אבל יוצאים, אין יוצאים בתיבה וקופה ומחצלת (א"ע סכ"טור ושו. ) אלא משוי,מלבוש הוא
  .)וחמילה

לבדים הקשים הרבה אסור להוציאם לרשות הרבים או לכרמלית כשהוא מעוטף בהם (א "והייו כדלקמן סמ 180
 ובלבד שיתעטף בהם ...  מותר, אבל אם אים קשים הרבה. לפי שאים ראוים למלבוש וראים כמשוי,דרך מלבוש

 ואסור להוציאם אפילו , לא עשו מלבוש על ידי כן, אבל אם לא כסה בהם ראשו אלא כל גופו בלבד,רובוראשו ו
או , כשהוא מלובש בו, וכך גם כאן מותר לצאת באופן זה. ושם סמן, )אם צריך להם להתכסות בהם גופו

  .שמתעטף בו ראשו ורובו
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  :181עליהם

  יציאה במיני בגדים שעל המכה

 את הבגדים יסרטו שלא כדי 182בשבת המכה גבי על שנותנין מנופץ וצמר סרוק בפשתן יוצאין יח
 טלטול משום בהם שאין בענין יום מבעוד שהוכנו ובלבד .183מלבוש כמו לו שהם מפני ,המכה
 שבאצבעו או שבידו המכה על סמרטוט לכרוך מותר וכן .184]ח["ש 'בסי שיתבאר דרך על ,מוקצה
 ולא הסמרטוט להוציא שמתכוין שיאמרו ,העין למראית ששיןחו ואין( 185הרבים לרשות בו ולצאת
  ):186בידו כרכו המכה בשביל

 מרפאים שהן המכה שעל 188ישנים דקים בגדים וחתיכות 187בספוג לצאת שמותר לומר צריך ואין יט
______________ 

 והוא הדין ,מים כי דרך לצאת בהם מפי הגש, משוי ואין בהם משום,יוצאים בשקים בשבת( בפירושו שם ש"רא 181
 ולכן אף ,מפי שדרך לצאת בו מפי הגשמים (ל"א סק"מ. ה אין יוצאין בקופה" די"ב הובא ).בלא גשמים מי שרו
  .))ש"הרא(בלא גשמים מי שרי 

 ואין ,להתעטף בהםמותר אפילו איו צריך כלל (כדלקמן שם , לסיבה אחרת, והייו אף שמוציאו שלא בשעת גשמים
  ). הוא או אחר,מתעטף בהם אלא כדי להוציאם לרשות הרבים לישב עליהם שם

182 ין על המכה (יוצאין בפקורין(א ,  ברייתאותיתן על המכה( ובציפא ,)י"רש, פשתן סרוק שופץ הצמר מ ,
  .))י"רש

  . ) והוה ליה כמלבוש דעלמא,ו אלא שלא ישרטו מלבושיו את מכת,דלאו לרפואה יהו (ה בזמן"י שם ד" רש183
  :הוא טעם על, "כדי שלא יסרטו הבגדים את המכה... שותים "והייו שזה 

 שגזרו ,ואין איסור בהחתם על גבי המכה בשבת משום רפואה(ו "שח ס' כדלקמן סי, שאיו אסור משום רפואה) א(
 ואין מיחים אותם אלא כדי שלא ,אים לפי שהם אים מרפ,ח"שכ' עליה משום שחיקת סממים כמו שיתבאר בסי

 , אם הם חדשים,מותר ליתן על גבי המכה ספוג וחתיכות בגדים יבשים(ט "שכח סכ). יסרטו הבגדים את המכה
מכה שתרפאה מותר ליתן עליה רטייה  (א"סלו, ) אלא כדי שלא יסרטו בגדיו את המכה,מפי שאין לרפואה

  .)לא יסרטוה בגדיו מפי שאיו אלא כמשמרה ש,בתחלה בשבת
 דהייו ,אם מתכוות בו להציל גופה מצער(י "וכדלעיל ס, "שהם לו כמו מלבוש"כיון , שאיו אסור משום הוצאה) ב(

 הרי עשה בגד זה מלבוש גמור כשאר מלבושים שהם עשוים ,שלא יפול הדם על בשרה ויתייבש שם ומצא מצערה
  ). כעין מלבוש גמור ומותרת לצאת בו אף שאיו עשוי,להגת הגוף

 וירד עליהם ... היחם על מכתו דרך מקרה קודם השבת ...פשתן סרוק וצמר מופץ שותים על המכה (סעיף ו  184
  ).תורת כלי

 האצבע  הסמרטוטין הכרוכין על היד או על...ל שמותר לצאת "ד ז"ומצאו כתוב בשם הראב (ג, לא כט'  כל בו סי185
ם על היד או על האצבע שיש בו  בסמרטוטין הכרוכי...מותר לצאת  (א"ע ס"שו).  או יש בו מכה אחרת,כשחתכו

  .) בכרוכים על המכה ממשוא הדיןה (ב"א סקס"מ. )מכה
 וכל ,לכרוך סמרטוטין על היד או על האצבע שיש בו מכה ולצאת בהם לרשות הרבים... מותר  (ג" לקמן ססוכן הוא

  ).463הערה (ושם סמן , ))ש הטעם"ייע( למעלה שכן אם כרוכים על המכה ממש כמו שתבאר
מוך שבאזה ושבסדלה מותרת לקשרו שם  (ט"שג סי' לקמן סיוהטעם שאין חוששים למראית העין תבאר  186

 ם שהיא צריכה לו ואיה מערמת והכל יודעי, מפי שיכר הדבר למה ותת שם המוך,בתחלה בשבת ולצאת בו
 ואיו ראה ,שהוא צריך להם הרי מכתו מוכחת עליו ,בפשתן וצמר שעל גבי המכה (ז"שח סוף ס' סי. )כלל

  .)כמערים
. ג"ט הי"ם פי" רמב.יח' ו סי"ש פ" רא.ב, ף ל"הובאה ברי. )יוצאין במוך ובספוג שעל גבי מכה (ג"ו ה" תוספתא פ187

  . )במוך וספוג שעל המכהיוצאים  (ב"ע סכ"טור ושו
, "כדי שלא יסרטו הבגדים את המכה"הייו כי יש דברים שלא התירו לצאת בהם , "ואין צריך לומר" שכתב ומה

כל מי שיש לו ברגלו מכה שרפואתו לקשור עליה מטבע שיש עליו (ד "כדלקמן סל, "הן מרפאים אותה"אלא אם כן 
ל אם הוא מכה שאין המטבע מרפא  אב,)ומלבוש( שכיון שהוא מרפא הרי הוא לו כתכשיט , מותר לצאת בו,צורה
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   .191המרפאים עלים ושאר גפנים ועלי 190ובצל שום בקליפות וכן .189כתכשיט לו הן והרי ,אותה

 לפי ,הרבים לרשות בהם לצאת רוצה שאינו פ"אע בשבת בתחלה המכה גבי על יתנם שלא ובלבד
 ,בשבת סמנים לשחוק יבא שלא משום בשבת בתחלה ליתנו שלא המרפא דבר כל על חכמים שגזרו
 להחזירה שמותר ,בשבת מעליה ונפלה שבת מערב עליה היה אם אבל .192ח"שכ בסימן שיתבאר כמו
 ללבוש להחזיר שמותר כמו ,הרבים ברשות אפילו הלהחזיר מותר ,194שם שיתבאר כמו 193עליה

  .הרבים ברשות מעליו שנפלו מלבושים

 גבי על להחזירן שמותר ,כלי גבי על נפלה אלא ,לארץ הגיע ולא ממכתה שנפלה בה וכיוצא רטיה וכן
  :197הרבים ברשות אפילו להחזירן מותר ,196שם שיתבאר כמו 195מכתו

  שלוםבריד

 
 שהמטבע חשוב , אסור לצאת בה,אותה ואיה קשורה עליה אלא להגן עליו שלא תגוף בקוצים ויתדות הדרכים

  ).אלא אם כן יש בו צורך לרפואה) ותכשיט(הוא ואיו מתבטל מחשיבותו להקרא עליו שם מלבוש 
  .ושם סמן, )אותחתיכות בגדים ישים שהן מרפ(ט "שכח סכ'  סיכדלקמן 188
  ).הלכך הוי כמו תכשיט, לפי שהם מרפאים (ע שם" טור ושו189

ואים כמשוי לאדם אלא (ה "וכן הוא לקמן סכ. או שמרפא את גופו, והייו שגדרו של תכשיט הוא או שושאו לוי
, )ושתכשיט הוא לחולה כאחד ממלבושי, ומטעם זה מותר לצאת בקמיע מומחה. הואיל והם לרפואה, כתכשיט

  )).שאז יש עליו שם תכשיט(אלא אם כן יש בו צורך לרפואה ... שכיון שהוא מרפא הרי הוא לו כתכשיט (ד "וסל
ע "טור ושו. ש שם"רא. ם שם"רמב. ף שם"רי. )יוצאין בקליפת השום ובקליפת הבצל שעל גבי מכה ( תוספתא שם190

  .)וכן בקליפת שום ובצל (שם
  .ושם סמן, )והוא הדין כל עלין שהן מרפאין,  שהם לרפואהעלי גפים(ל "שכח ס' כדלקמן סי 191
  ).משום גזרה שמא ישחוק סממים לרפואה, לרפואה אסור(א "ס 192
ובלבד שלא (ב , אבל במשה סד". ואין צריך לומר שלא יתן בתחלה בשבת, ואם פל לא יחזיר"בתוספתא שם  193

  ).תתן לכתחלה בשבת
 לא אסרין להחזיר הרטיה ל כרחך וע,זירין רטיה במקדש אבל לא במדיהבפרק בתרא דעירובין מח (שם'  ובתוס

רטיה במקדש אבל  מחזירין(ה מחזירין "ב ד, עירובין קב'  ובתוס). והכא לא שייך מירוח,אלא משום שמא ימרח
 ). אבל לשחיקת סממין ליכא למיחש כיון דמאתמול הוה עילויה, גזירה שמא ימרחרס בקוטרשפי ,לא במדיה

 כיון ,אבל לשחיקת סממין ליכא למיחש. י שמא ימרח" פירש רש,איסור חזרת רטייה(ז "י סי"ש עירובין פ"רא
 מאי , דאי משום שחיקת סממים, דמדקט רטייה דטעמא הוי משום מירוח,וכן משמע. דמאתמול הוה עלה
ק כו "שכח ס' א סי"מ). ש למירוח אף על פי דליכא למיח,תי אפילו כל מילי מי הוה ליה למי,איריא דקט רטייה

  ). כיון דהוי מאתמול עליה,יכא למיחש סמים לתאבל לשחיק(
  .ל"שכח ס' וראה מראי מקומות וציוים לסי

אה לו מבעוד  אבל לא כשכבר עש,שלא אסרו כל רפואה משום גזרת שחיקת סמים אלא כשמתחילה בשבת(ל "ס194
   .)יום ומחזירה לו בשבת

כלכתחלה (י "ופרש). אסור,  אבל פירשה על גבי קרקע,מחלוקת שפירשה על גבי כלי(ב , קברב חסדא עירובין  195
,  פלה על גבי כלי.לא יחזירה, רטייה שפלה מעל גבי המכה על גבי קרקע(ה "שכח סכ' סי ע"ושו טור .)דמי

  .)יחזירה
חליק הגומות שבה ויתחייב  אסור להחזירה גזרה שמא ימרח וי...אבל רטייה שהסירה מעל גבי המכה (ל "ס 196

 אבל אם פלה על גבי קרקע אם בא להחזירה הרי זה , במה דברים אמורים כשפלה על גבי כלי...משום ממחק 
 ).כמיחה בתחלה בשבת ואסור

י "עפ, וכאן הוסיף שכן הוא גם לעין איסור הוצאה. סוגיא דעירובין שם מיירי לעין גזרת שחיקת סממים 197
ין  וא, ואם פל לא יחזיר,יוצאין באסלפית ובמלוגמא וברטיה שעל גבי המכה... יא בתוספתא ת(ב , ף ל"הרי
הלכה מחזירין   והאי דקתי אם פל לא יחזיר הוין בה בגמרא דעירובין. לומר שלא יתן לכתחלה בשבתצריך
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 ויכול .הרבים לרשות בו ולצאת ,המכה שעל דברים שאר על או ,היהרטי על סמרטוט לאגוד מותר כ
 שמא הרבים ברשות בידו כשמתירו חוששים ואין ,198שם ולקשרו ולחזור הרבים ברשות להתירו
  .199ג"ש בסימן שיתבאר מטעם ,בידו ויביאנו ישכח

 או שהחוט לפי ,201המכה שעל דברים שאר או 200הרטייה גבי על משיחה או חוט לכרוך אסור אבל
 שכשמתירו ,כלל חשוב שאינו סמרטוט של אגוד כמו ,רטיה לגבי בטלים ואינם קצת חשובים משיחה
  :202הרטייה לגבי בטל הוא ולפיכך ,לארץ משליכו הוא הרי עוד לו צריך שאינו מהרטייה

  שלוםבריד

 
הוא אף , בין הגיע לארץוהייו שמה שחילקו בגמרא שם בין על גבי כלי ל).  ותמן ברירא לה,קדשרטיה בשבת במ

  .א" סוף סקילה לדודתהותבאר ב. לעין איסור הוצאה בשבת
ע "טור ושו. ג"ט הי"ם פי"רמב. ב, ף ל"רי. )וקושרו ומתירו בשבת, יוצאין באגד שעל גבי מכה (ג"ו ה" תוספתא פ198

  .)וקושרו ומתירויכול לילך בו , באגוד שכורך על הרטייה שלא תפול מעליו (ב"סכ
 שהרי אם , לפי שאי אפשר לתקן חששא זו,אמות' ואין לו לחוש שמא כשיטול בידו ישכח ויעבירו ד( ב" סכ199

 , הלא הוא סבור שהיום חול, מה ועיל כלום אם אסר לו לשלפו מעליו ברשות הרבים בשבת,ישכח שהוא שבת
 ואין לחוש שמא ברגע ישכח .אמות בידיו'  בודאי לא יעבירו ד,ואם יהא זכור כשהוא שולפו מעליו שהיום שבת

  ).אמות' שהוא שבת ויעבירו ד
'  מטעם שיתבאר בסי,ואין חוששין כשמתירו בידו ברשות הרבים שמא ישכח ויביאו בידו (א"לקמן סלוכן הוא 

  ).ג"ש
אבל אסור לכרוך (ע שם "טור ושו. ם שם"רמב. ף שם"רי). עליהן חוט או משיחהובלבד שלא יכרוך (תוספתא שם  200

והייו שהחוט והמשיחה הם כדי להדק את ). דכיון שאים מרפאים הוו משוי, ט או משיחה על המכה לצאת בוחו
  ).כדלקמן בסמוך(וזה לא התירו בדבר חשוב , )ולא בשביל המכה עצמה(הרטיה שלא תיפול 

הייו ממה  ו.)ף והתוספתא" מלשון הרין משמע וכ. על הספוג אסור לכרוך חוטלומשמע שאפי( ק לא"א ס" מ201
  .הייו כל המויים שם, "שלא יכרוך עליהן"שכתבו 

וטעמא דחוט או משיחה (ק לא "א ס"מ).  ואים מועילין למכה,שהרי החוט והמשיחה חשובין אצלו(ם שם "רמב 202
יין  וע. כמו אגד שהוא של סמרטוטים וכשמתירו משליכו ולא חשיב ובטיל לגבי הספוג,חשובין ואין בטלים לספוג

א"ס.(  
וכן הוא לקמן ).  למי שיש לו מכה בידו או בזרועו,מותר לצאת במצפת שתולים בצואר(א "ע ס"והוא האמור בשו

. כיון שהיא מועלת למכה, מכל מקום מותר לצאת בה כרוכה על המכה, שאף שהמצפת חשובה אצלו; ג"סס
משיחה חשובין יותר מהרטיה כיון שהחוט וה; אלא היא מהדקת את הרטיה, כ כאן שאיה מועלת למכה"משא
  .אים בטלים אצל הרטיה להיות בית יד לה, ואין רגילים ליחדם לקשור בהם את הרטיה, עצמה

 מותר ,כל מי שיש לו ברגלו מכה שרפואתו לקשור עליה מטבע שיש עליו צורה(ד "ויתירה מזו יתבאר לקמן סל
 ואיה ,בל אם הוא מכה שאין המטבע מרפא אותה א,)ומלבוש( שכיון שהוא מרפא הרי הוא לו כתכשיט ,לצאת בו

 שהמטבע חשוב הוא ואיו , אסור לצאת בה,קשורה עליה אלא להגן עליו שלא תגוף בקוצים ויתדות הדרכים
  ).אלא אם כן יש בו צורך לרפואה) ותכשיט(מתבטל מחשיבותו להקרא עליו שם מלבוש 

ולכן . אבל יכול להחשב כתכשיט, שמטבע הוא חשוב מדאי מלהקרא עליו שם מלבוש, )278הערה (ותבאר לקמן שם 
אבל אם קושרים אותו לרפאות . איו קרא לא מלבוש ולא תכשיט, אם קושרים את המטבע כדי להגן על המכה

  .יש עליו שם תכשיט, המכה
וחשבים מלבוש אם קושרים אותם , עאים חשובים כל כך כמטב, כ חוט ומשיחה"משא, וכל זה במטבע החשוב

, להיות חשבים בית יד לרטיה, "חשובים קצת ואים בטלים לגבי רטיה"אך מכל מקום . להגן על המכה
  ).68והערה (ה - ד" והוא כעין דין המחט שתבאר לעיל ס.כשמהדקה שלא תיפול הרטיה מהמכה

 אין זה שבמקום לפי ,המכה גבי שעל משיחה גבי ם"דרמב טעמא והייו(ו "א סעוד תבאר לקמן במהדורא בתר
 לאגד דמי ולא ,זה במקום מכה כאן שאירע מקרה מחמת רק ,לבישה צורך משמשת להיות זו משיחה של דרכה
  ).עליו בגד שתורת
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  יציאת הבנים בזגין

 או םארוגי אינם אם אבל .204לנוי בכסותם להם תפורים או הארוגים זהב של בזגין יוצאין 203הבנים כא
 לפי ,205קטנים בנים שהם פ"אע ,בהם לצאת אסורים ,בזה וכיוצא קשר על ידי תלויין אלא ,תפורים
 הוא הרי בנים ולשאר ,גדולים עשירים מבני בהם וכיוצא מלכים בני אלא בזגין לצאת דרך שאין
 שלחו ויש ,להם ןראוי נןשאי בדבר שמתייהרים על עליהם משחקים והעשירים מלכים ובני ,יוהרא
 ולא ארוגין שאינן כיון ,מבנו הזגין ויסיר וילך עליו םשמשחקי בזגין ההולך זה של אביו ישמע שמא

  .206הרבים ברשות בידו ויביאנו וישכח ,תפורים

  שלוםבריד

 
 המכה גבי שעל חהלמשי אלא ,לאגד דמי דלא ,בכבלים לצאת לחבשים היתר אין זה ולפי(ועוד תבאר לקמן שם 

אסור גם בהא '  שאפשר לפי זה יהיוהייו, ) הואמקרה מי והכי ,המכה במקרה אלא אורחה דלאו משום ,דאסור
  .ו"דלעיל סט

  :סיכום ההלכות שיתבארו בסעיף שלפיו 203
הם שמא וכן אין לחוש ב, "שמא יפסוק ויפול ויביאו בידו"אין לחוש בהם , זגים הארוגים או תפורים בכסותם) א(

כי כל החששות האלו הם רק כאשר הם ". וישכח ויביאו בידו ברשות הרבים"ישחקו עליו בי מלכים ויסירו 
  ".תלויין על ידי קשר וכיוצא בזה"

אבל אם אים בי . שהרי הם קטים עדיין, "שמא יפסוק ויפול ויביאו בידו"בים קטים אין לחוש בהם ) ב(
וישכח "ויסירם אביו של זה , מטעם שמא ישחקו עליו בי מלכים, )זגין של זהבב(אסורין לצאת בהם , מלכים

  ".ויביאו בידו ברשות הרבים
שמן הסתם תוקעין (אבל מותר בזגין של זהב ). שמא יפסוק ויפול ויביאו בידו(גדול אסור לצאת בזגין של מתכת ) ג(

שמא ישחקו עליו בי מלכים ויסירם (ף בשל זהב אסור א, ואם איו מבי מלכים). אותו יפה בשלשלת שלא יפסוק
  ).וישכח ויביאם בידו ברשות הרבים

כיון שהוא , אפילו בבית, אסור ליתן לו מלבוש זה, ויש בו עיגל המשמיע קול, ואם הזוג התפור בבגד של הקטן) ד(
  .כמאכילו איסור בידים

. ) אלא שדברו חכמים בהווה, וכל אדם).י"רש, לוי של זהב ( ובי מלכים בזוגין...הבים יוצאין  (ב,  משה סו204
ודברי  ,באריג בכסותו רבא אמר ) ...י"רש, דקתי וכל אדם ואפילו עי שבישראל(מאן תא (א , ובגמרא שם סז

ואם . הן בזגין של זהב והן בזגין של מתכת,  והייו שאם הם ארוגים בכסותם מותר הן בגדולים והן בקטים).הכל
אבל אם , הארוגים להם בכסותם הבים יוצאים בזגין (ג"ע סכ"ור ושוט.  לא הותר אלא לבי מלכיםאים ארוגים
  .)לא, אים ארוגים

  ).225(ג "ויתבאר לקמן סכ. כ קשירה"משא, ומבאר כאן שגם תפירה דומה לאריגה
ופירשו , )כאן בגדולים וכאן בקטים(א "ו ה"שלמי פכדאמרין בירו, שאין לחוש בהם שמא יפול ויביאו בידו 205
 והכי איתא ,דבירושלמי מוקי לה בקטים דאפילו אי פסיק ומייתי לה ליכא איסור(ה בי מלכים " דא, סז' תוסב

 בגדולים דלמא מיפסיק ואתי , פירוש ההוא דלא יצא בזוג שבצוארו, כאן בגדולים כאן בקטים...בירושלמי 
  ).י הכא בקטים דליכא למיחש והא דשר,לאתויי

דאי לאו (שם ' והטעם תבאר בתוס. שאם איו ארוג בכסותו לא התירו אלא לבי מלכים, כמובא לעיל מהגמרא 206
 ואי אפשר שלא ישמע אביו מעולם ויטלם אביו בידו ואתו ,מחייכו עליה בי מלכים כל שעה ,בי מלכים הוו

 דלא שכיח ,ם כן אפילו אי מיפסיק ליכא למיחש דילמא מייתי להו אבוה א, אבל אי בי מלכים לא מחייכי,לאתויי
 ואתי ,א דמיחזי כיוהר,מא דלמא מחייכי עלהדהכא הוה טע (ב"א סקל"מ. )שיהא אביו בצדו בשעה שיפסוק

  דלמא מחייכי עליהן דגזריש לומר י, מייתי ליה בידים ליכא איסורלו דאפי, ואף על גב דהכא מיירי בקטן.לאתויי
 , אבל אי בי מלכים לא מחייכי עליה. ואתי אביו לאתויי, שלא ישמע אביו ויטלםי אפשר וא,בי מלכים כל שעה

  . )'סל התו" עכ, שיפסיקה דלא שכיח שיהא אביו בצדו בשע, אי מפסיק ליכא למיחש דלמא מייתי ליה אבוהלואפי
*  
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 בהם יש אם אבל ,עינבל בהם כשאין אלא בבית אפילו בהם ילכו לא ,בכסותם ארוגים כשהם ואפילו
 לקשקש העשוי זוג של קול להשמיע שאסור ,207שבתב ללבשם אסורים ,קול להשמיע העשוי עינבל
 מצווים אנו ואין הקטן זאת עושה שכאן פ"ואע .210ט"ושל 209ח"של 'בסי שיתבאר כמו 208התינוק בו

 כמאכילו זה שהרי בו ארוג שהזוג זה מלבוש לו ליתן אסור מקום מכל .211שבת מחלול הקטן להפריש
  .213ג"שמ 'סי עיין 212בידים איסור

 מבני הוא ואם .214בו תפור או ארוג שהזוג בכסותו לצאת לגדול אף מותר עינבל בו כשאין אבל
 ויפול יפסוק שמא חוששין ואין ,בו לצאת מותר בצוארו תלוי אם אף ,215בהם כיוצא או מלכים
 אבל .216יפסוק שלא בשלשלת יפה אותו תוקעין זהב או כסף של זוג כל הסתם שמן לפי ,בידו ויביאנו

  שלוםבריד

 
אבל תפרש . רש שחשש זה הוא רק בזגים של זהבולא פי, "שאין דרך לצאת בזגין אלא בי מלכים"כאן כתב בסתם 

 כיון שאין זה ,אין לחוש בו שמא ישחקו עליו בי מלכים וכיוצא בהם... שאר מיי מתכת (לקמן בהמשך הסעיף 
  .ואם כן מותר לקטים לצאת בהם, ) שדרך כל אדם לצאת בו,חשוב כלל ואין בו יוהרא

וראה בעיי שהזגין הללו אין להם , ז"ועוד כתב ריא (גבורים שםשלטי ההובא ב. ד אות יד"ו ה"ז פ"פסקי ריא 207
והא דמותר  (א שם"רמ. )אסורין, אבל אם הם עשויין להשמיע קול, ואין עשויין אלא לוי, עיבל להשמיע קול
  .)ין בהם עבל ואין משמיעין קול דוקא שא,לצאת בזגין הארוגין

שלטי ז ו"הובא בפסקי ריא ).ג ולא את הקרקש לתיוק בשבתאין מקשקשין לא את הזו (ו"ד הט" תוספתא פי208
  .ק לה"א ס"ומ, הגבורים שם

...  ואיזהו קול של שיר כל שמתכוין להשמיעו בעימות קצת כדרך שיר ...אסור להשמיע קול של שיר  (אעיף  ס209
ש אומרים שאף על פי וי .להקיש על הדלת כדי שיפתחו לו וכן כל כיוצא בזה מקול שאיו דרך שיר מותר להשמיעו

ומכל מקום אין איסור בזה אלא כשצריך לקול זה והוא מתכוין להשמיעו ... כן אסור להשמיעו בכלי המיוחד לכך 
  ). שיר מותר כיון שאיו מתכוין לכך ואפילו לילך לבוש בבגד שקבוע בו זוג המשמיע קול של...בכלי המיוחד לכך 

  .) דקבעי ליה לקול של שיר,משמע דוקא בתיוק( לה ק"א ס"תבאר במ, ומה שאסרו כאן בתיוק
הערה (ושם סמן , )ולא ישמיע קול של שיר כדרך הזוגין(ד "שה סי' כדלקמן סי, וכן אסור לתלות זוג בצואר הבהמה

1228.(  
  .)גזרה שמא יתקן כלי שיר, סורכל זה וכיוצא בו א, לקשקש באגוז לתיוק או לשחק בזוג כדי שישתוק ( סעיף ב210
 אין בית ,צרכו כגון שאוכל בלות או שמחלל שבת ל,קטן העובר על דברי תורה להאתו(א "שמג ס'  כדלקמן סי211

  .)דין מצווין להפרישו
 ,אביו כיון שהוא מצווה מדברי סופרים לחך את בו או בתו אפילו במצוות עשה(ב "ואף שתבאר לקמן שם ס

הייו דוקא ).  בהם ולהפרישם מלעבור על לא תעשה כל שכן שמחוייב מדברי סופרים לגעור,ךמשהגיעו לחיו
  .כ כאן שאוסרים אפילו קודם שהגיע לחיוך"משא, כשהגיע לחוך

  ). דהוי כמאכילו איסור בידיםכל מקום צריך לומר מ,ואף על גב דהקטן עושה זאת (ה"סקלף א סו" מ212
 אפילו איו בר , אבל לספות לו איסור בידים אסור לכל אדם מן התורה,איסורוכל זה לעין להפרישו מ (ה" ס213

סורים מדברי סופרים  ואפילו דברים הא, ופירשו חכמים לא תאכילום לקטים, שאמר לא תאכלום,הבה כלל
  ).אסור להאכילו

כול לעשות בהם  אבל מותר ליתן לתיוק בשבת חפצים שי ...וכל זה באיסורי מאכלות(י "ואף שתבאר שם ס
וראה תהלה . ובהכרח ישמיעו קול, הכא שאי שתו למטרה זו).  ואפילו אם ידוע שיעשה בהם, לעצמומלאכה
  .80' הערות וביאורים תתלא ע. ק ב"שמג סוף ס' לדוד סי

, ) הכא במאי עסקין דמיחא ביה מומחא.זוג שבכסותו מי ליחוש דילמא מיפסיק ואתי לאיתויי (א,  חגמרא 214
  .)שארגו בבגד ותו לא מיפסיק (י"ופרש

וישכח ויביאו בידו "ויסירם , "שמא ישחקו עליו בי מלכים וכיוצא בהם"יש לחוש , אבל אם איו מבי מלכים 215
 ".ברשות הרבים

 דליכא , כגון של כסף ושל זהב,י דמיירי בזוגין יקרים שיוצאין בהן בי מלכים"אומר ר(ה מאי שא "שם ד' תוס 216
   ). והכא מיירי בזוג דעלמא,ות של כסף דמסתמא תקועין הן יפה בשלשלא, בהו דילמא מיפסיקלמיחש
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 שאין שאף ,בכסותו תפור או ארוג שיהיה עד בו לצאת רשאי אדם כל אין מתכת מיני שאר של זוג
 כל שדרך יוהרא בו ואין כלל חשוב זה שאין כיון ,בהם וכיוצא מלכים בני עליו ישחקו שמא בו לחוש
  :217בידו ויביאנו ויפול יפסוק שמא לחוש יש מקום מכל ,בו לצאת אדם

 מכסף בהם וכיוצא מלכים בני של הבגדים לכל לנוי לעשותו בימיהם דרך שהיה בזוג זה וכל כב
 מכל שבת מערב לפוסקו להטריח חכמים רצו לא ולכך ,מתכות מיני משאר אדם כל ושאר ,וזהב

 אסור ,בבגד לחברו רגילין שאין תכשיט אבל ,הבגדים ולגנות בהם תפור או ארוג שהוא הבגדים
 שם שאין כיון ,רותפו ארוג אינו משום גזירה עליו שגזרו ,בבגד ותפור שארוג פי על אף בו לצאת
  .218בבגד לחברו כלל רגילות אין שהרי ,מהבגד יפסיקנו אם כלל גנאי

 לתלותו ואפילו ,219ענין בכל מותר זהב או כסף של אבל ,מתכת מיני בשאר אמורים דברים במה
 וב לגזור אין 220יקרים שדמיו מחמת ויפסוק יפול שלא יפה אותו תוקעין הסתם שמן שכיון ,בצוארו
 התלוים כסף או זהב של במפתח לצאת התירו ולכן .וליפול ליפסק שיוכל בענין יפה יחברנו לא שמא

______________ 
ויש דברים שאסורים אף לאיש והם כל תכשיט שהוא רפוי עליו שאפשר לו (ב "גזרה זו הובאה גם לעיל סוף ס 217

ק ויפול לארץ וישכח סוובלבד שיהא בעין שאין לחוש בו שמא יפ(ח "וס, )ל ליפול מעליו מאליו וכמו שיתבארבק
  ).ויביאו בידו

  :ותבארו כאן שלושה אופים שאין חוששים לזה
  ).214כדלעיל הערה (שהוא תפור לבגד ) א(
  ).כדלעיל הערה הקודמת(שהוא של כסף או זהב ותלוי בצוארו ) ב(
  ).205כדלעיל הערה (כשהוא קטן ) ג(

מטעם האמור ,  ישכח ויביאה בידור כך ואח,רה שמא ישלפה להראות ויה לאחריםיגזאמם לא הובאה כאן ה
 לפי שהן שחציות ודרכן בכך להראות וי תכשיטיהן זו ,ויש אומרים שלא גזרו גזירה זו אלא בשים(ו "לעיל ס

  ).וכן עיקר ...  אבל איש איו שחץ ואין דרכו בכך,לזו
ולא בזוג   ...דילמא מיפסק ...  אבל לא בחותם שבכסותו,יוצא העבד בחותם שבצוארו(א , רייתא וגמרא חב 218

 הכא במאי עסקין דמיחא ביה ,ליחוש דילמא מיפסיק ואתי לאיתויי ... שבצוארו אבל יוצא הוא בזוג שבכסותו
 הכי מי איירי חותם שבכסותו ,י במחיכי היכי דזוג איירם תאמר וא(ה הכא במאי עסקין "שם ד' ובתוס). מומחא
 שאין שום בגד שלא יהא ראוי לוי , דזוג מותר לפי שדרך לאורגו בבגדויש לומר.  ואם כן אמאי אסור,במחי

 שאיו , אבל חותם אין דרך לעשותו בכל הבגדים, ולא הטריחוהו לפוסקו מכל בגדים ולגות הבגד,ותכשיט כזה
  ).פילו בארוג בכסותו שיהא צריך לפוסקו אטו היכא שאין ארוג ולכך גזרו חכמים א,יפוי הבגד

וכל עבד שמצווה על שביתתו אסור לצאת (א "ס דש' א סי"כפסק ברמ, הלכה זו מיירי בחותם של עבד שבכסותו
  ). בכסותו... שתלוי ...בחותם 

) פראג ( מרוטבורגם"הרמת "כמבואר בשו, ומחותם של עבד שבכסותו למדים לכל תכשיט שאין רגילין לחברו בבגד
ולגות '  לא אטרחיא למיפסקי,בימיהם דרך לעשותו בכל הבגדים לוי' דלמא לא שרי אלא בזוג שהי (תקלב' סי

 ואמאי , איירי במיחוי,' בחותם שבכסותו דמתא בהדיכי מי ה, תדע דאוקימא בזוג שבכסותו במיחוי,םהבגדי
 לא אטרוחי  הלכך,םרגילין לעשותו בכל הבגדי'  דזוג הי,י" ררש כדפיייו טעמא אלא ה,טפי מבזוג' אסרו בי
ולא (ג "א סכ"רמ.  שרמז ומרדכי שם ,ח אות ד"ט הי"הובא בהגהות מיימויות פי .) אם ארוג בכסותו,לפסקו

). אסור,  אבל אם חיבר שם דבר שאין דרכו בכך, רק בדבר שדרכו להיות מחובר שם,מהי הא דמחובר לכסות
  ).לא אטרחוהו חכמים לפסוק ולהתגות ד,בכל הבגדים לוי(ג ק ל"א ס"מ

 , בין שהוא בצוארה בין שהוא בכסותה,לא תצא בהמה בחותם(ו "שה סט' כדלקמן סי, וכן הוא בחותם שבבהמה
  ).1247הערה (ושם סמן , ) שלא חלקו חכמים, ואפילו הוא ארוג בכסותה.גזירה שמא יפסק ויפול ויביאו בידו

  ).98הערה (ותבאר לעיל שם , ח"שלמדים מהא דמתירין מפתח של כסף וזהב לעיל ס, כדלקמן בסמוך 219
 לפי , ואין חוששין שמא יפסוק ויפול ויביאו בידו,אף אם תלוי בצוארו מותר לצאת בו(כדלעיל סוף סעיף הקודם  220

  .)של כסף או זהב תוקעין אותו יפה בשלשלת שלא יפסוקשמן הסתם כל זוג 



  )ז- שא' סי(ד "הלכות שבת ח

 

48

 נתבארש כמו ,מתכות מיני שאר של במפתח ואסרו ,שם לתלותו רגילות שאין פי על אף בבגדו
  :שם המבואר מטעם 221לבד למעלה

   לבגדות המחוברמטפחתיציאה ב

 גזירה משום אלא לכסות מחובר שיהיה צריך ואין ,בו צאתל המותר דבר שהוא בתכשיט זה וכל כג
 דבר שהוא ,בו להשתמש אלא ,לתכשיט עשוי שאינו דבר לכסותו חיבר אם אבל .ויפול יפסק שמא
 שהוא דכיון ,מהכסות ומופסק כתלוש הוא והרי ,בו לצאת מתירו לכסות חיבורו אין ,בו לצאת האסור
 ,222מלבוש אותו לגבי בטל אינו שהוא ,מלבוש לאותו וםכל משמש ואינו עצמו בפני להשתמש עשוי
  .223למעלה ש"כמ ,ממנו הרבה חשוב שהמלבוש פ"אע

 כלל חשוב אינו אם אבל ,הכסות נגד קצת חשוב הוא לכסות שחיברו זה כשדבר אמורים דברים במה
 גביל בטילה היא הרי ,)ש"פאצילי שקורין( האף את בו שמקנחין מטפחת כגון ,224הכסות חשיבות נגד

 שבת ולענין( 226כלאים לענין חיבור חשובין תכיפות 'שב ,225תכיפות 'בב לו תפורה היא אם ,הכסות
______________ 

  .)סעיף ח(כמו שתבאר למעלה , שאר מיי מתכות לבד: ל"אוצ 221
שהיו עושים מפתח בסוף האזור אשר , מעשים באו לידי בישראלים הדרים בכפרים (רסב' ג סי"א ח"ת הרשב" שו222

, לפי שכל דבר שאיו לצורך הכלי, אסרתי להםי  וא,וחושבין שהוא בטל לגבי האזור, במתיהם ומוציאין אותן
ואם (א "א סי"רמ).  הוא כאילו מוציאו לבדו בלא הכליוהרי, ואיו בטל לגמרי לגבי כלי, איו תשמיש הכלי

ו תשמיש דכיון שאיו צורך הכלי ואי (ז"ז סק"ט). אסור, אפילו מחובר וקבוע בחגורה, המפתח של חושת וברזל
  .)י הכלי איו בטל לגב,הכלי

 איו בטל לגבי ,שכיון שהוא עשוי לתשמיש בפי עצמו ואיו משמש כלום לאותו מלבוש שהוא קבוע בו ( סעיף ח223
 איו טפל ,פ שהמלבוש חשוב הרבה ממו" ואע. והרי זה כאילו הוציאו בלבדו בלי אותו מלבוש,אותו מלבוש

  .)לבוש כיון שאיו צורך המלבוש ולא תשמיש המ,למלבוש בשביל כך
כיון (ו "וסמ, )אם איו חשוב כלל גד חשיבות הכסות(כדלקמן בסמוך , ואיו מותר אלא כשאיו חשוב כלל גד הבגד

  ). הרי הוא בטל לגבי הבגד ומותר לצאת בו,אם איו חשוב(ז "וסמ, ) הרי הן בטלין לגבי הכילה,שאין חשובין כלל
ושם , ה"יתבאר לקמן סמ, "איו חשוב כלל גד חשיבות הכסות"לבין " חשוב קצת גד הכסות"מקור ההפרש בין  224

  ).370הערה (סמן 
ע על מה סמכו העולם לצאת בצעיף שמקין בו את האף שקרא "צ(ז " בשם ריאב אות ב,  שלטי הגבורים ל225

בטל , דכיון דאין הצעיף חשוב, ו על זהואפשר שסמכ... תכיפות אל הבגד מערב שבת ' והוא שתפרו בב, ו"פצוליט
דומיא דכלאים דשתי ... וחשיבי לההו תפירות כאילו הוא ארוג , כל עוד שהוא מחובר בו, הוא לגבי מלבוש

ו "פ(משמע בשם הירושלמי ) קצח' ת סה ע"ל(ג "ובסמ... הכא מי לא שא , תכיפות הוי חבור כאילו ארגו יחד
שקורין , מותר לצאת במטפחת שמקחין בו האף(ג "א סכ"רמ). א כמוהודכל המחובר לכסות הרי הו) א"ה

  ).לכסותאם מחובר  ,ט"פצולי
בקוטרס , כמבואר בבאר שבע, כ אם רק קשרו לכסות לא מהי"משא, תכיפות' והייו דוקא כשעל כל פים תפרו בב

ורה מעט שי קשרים זה על וראיתי קצת מלמדים שהיו קושרין המטפחת אל החג(ו ' באר מים חיים שבסופו סי
באומרם שהוא קשר של קיימא וחשיב כאילו היה מחובר ממש אל , ועל קשר זה סמכו לצאת בו בשבת, זה

לפי דקשר לא חשיב כאילו היה , ולא הועילו כלום בתקתן, ואי אומר דקשר זה איו הלכה למשה מסיי. המלבוש
  )).באר שבע(אבל קשירה איו מועיל , תכיפות' ה בבודוקא שתפור(ק לד "א ס"מ). מחובר ממש אל המלבוש

א שם "תבאר במ).  אלא מחוברים בה קצת על ידי קשירה,אף אם אים תפורים בכסות(ד "ואף שתבאר לקמן סכ
והייו שבעגולים  ). דאותן בטלים טפי לבגדריך לומר וצ, מעגולים ירוקים דשרי כשמחובר קצתאי שאע מ"וצ(

  .תכיפות' פ ב"עכ, וצריך תפירה,  במטפחת לכסות לא סגי בקשירהואילו, סגי בקשירה

 אסורים לצאת , אלא תלויין על ידי קשר וכיוצא בזה,אבל אם אים ארוגים או תפורים(א "וכן הוא בזגין דלעיל סכ
  ).בהם
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  .)227מ"ש 'סי עיין

 ואין .228אליה בטלה ואינה חשובה היא החגורה שנגד ,בו לצאת אסור ,לחגורה תפורה היא אם אבל
 גבי על זו טפחתבמ שם לחגור רוצה אם ואף .229קיימא של בקשר אפילו שם קשורה אם לומר צריך

  .231שיתבאר כמו 230זו גבי על זו חגורות 'בב יוצאין שאין ,כלום מועיל זה אין ,תחתיה או החגורה

 )שבת מערב( החגורה בראש יקשרנה כן אם אלא תקנה לו אין זו מטפחת עמו לישא שרוצה ומי
 ךשהול זמן כל בכולה עצמו את ויחגור ,ארוכה אחת כחגורה נעשית שאז ,קיימא של בקשר
  .232ברחוב

 לגבי בטלה שאינה מפני ,עיניו בה לקנח כובע של בפתילין שקושרין במטלית לצאת אסור וכן
  :233הכובע

  שלוםבריד

 
שי  עשה . והשומטה בשבת פטור, איה חבור ואין בה משום כלאים,התוכף תכיפה אחת (ט" משה כלאים סופ226

בגד צמר שחברו עם בגד פשתן  (ב"ש ס' ד סי"ע יו"טור ושו. ) ויש בה משום כלאים, חבור, לצד אחדראשיה
 .)הרי זה כלאים, או שתכף שתי תכיפות, קבץ שי ראשי החוט כאחד. איו חיבור ואין זה כלאים, בתכיפה אחת

 והוא שיקשור ,תופר שתי תפירות חייבכתב ה'  אף על גב דבהלכות שבת פרק י,ם"זו דעת הרמב(ק ג "ז שם ס"ט
דכלאים דחשיב חבור  צריכין לומר דשאי חבור ,ראשי החוטין מכאן ומכאן כדי שתעמוד התפירה ולא תשמט

  ).אפילו בכל דהו
  .)תפירות ולא קשר פטור'  אבל ב. חייב,י שלא קשר"תפירות אעפ'  או ג,תפירות וקשר' התופר ב ( סעיף יב227
ט " דהכסות הוא מלבוש וחשוב והפצול,וראה דאין להתיר אלא כשמחובר לכסות בתפירה(ם ה בי מלכי"ח ד"ב 228

להסירו מן החגור ט בחגור בעין שאסור " אבל הי אישי שוהגים להקל לחבר הפצול,הוא בטל לגבי הכסות
  .ק לד"א ס"ובמ, ד"ז סקי"טהובא ב). בשבת איסור גמור

  ).225כדלעיל הערה (ולא בקשירה ,  בתפירהשאפילו במחוברת למלבוש לא הותר אלא 229
  .)ו הכי כיון שיש לו חגורה בלא, שזה אסור,אין לו היתר שיעשה ממו כעין חגורה (ז שם" ט230
 ויש חולקין בזה ואוסרין . אין השיה חשובה משוי הואיל והוא חגור בה,שתי חגורות זו על גבי זו (ב" לקמן סמ231

  .).352הערה (ושם סמן , ) וכן ראוי להוג ...י חגורותשת
 ויהיה ,ט בראש החגורה בקשר שאיו של קיום" יחבר ראש הפצול...ט עמו "מי שרוצה להיות הפצול (ז שם" ט232

מה (ק מז "בת סוף סלגירסת תוספת ש, )ן ראה לי כ, שהולך על הרחובל זמן ויחגור עצמו כ,כמו חגורה ארוכה
ל בקשר של "וצ, ס הוא"ואפשר דט, לא ידעו מליה הא דמהי זה, ז שיקשר בקשר שאיו של קיימא"שכתב הט

  ).קיימא
  .)או שיקשרם בהם קשר של קיימא יפה(ד "וראה גם לקמן סמ
ם אלא בשבת פ שאיו קבוע ש" ואע, לפי שאז הוא משמש להחגורה ובטל אצלה,יש מתירים(ח "וכן ראה לעיל ס

  ).109הערה (ושם תבאר , שלא יוכל להסירה בשבת, פ צריך להיות קבוע לשבת"הרי שעכ, )בלבד
כדלקמן , בשבת אסור לקשור קשר של קיימאש, לכן צריך לקשרה מערב שבת, וכיון שצריך להיות קשר של קיימא

  .ג- א' שיז סעי' סי
, אם הם תפורים, ראה דשפיר דמי, י מאחריהם"י שעושין להם קאפיל"כן יציאה בקאפילו(שלטי הגבורים שם  233

י " דמותר לצאת בקפוהדין(ק לד "א סוף ס"מ. א"ה דף קצ"ט ד"הועתק בכסת הגדולה הגה). דדמו לאריג
כסת . ו" פלטי גבוריםש[ אבל אסור לצאת במטלית שקושר בפתילין של כובע לקח בו עייו .התפורה מאחריהם

  )).הגדולה
איה בטלה "כ המטלית "משא, כי רק הקאפילי בטל לגבי הכובע, שעיקר החילוק בין קאפילי למטלית, ומפרש רביו
  ".לגבי הכובע
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 בהם לצאת מותר ,בכסותו מהם אחד ישא יהודי שכל 235מלכות שגזרה ,234ירוקים עגולים אותן כד
 קשירה ייד על קצת בה מחוברים אלא בכסות תפורים אינם אם אף ,הכסות לגבי בטלים שהם ,בשבת
  :236בה וכיוצא

  יציאה בקמיע ושאר מיני רפואה

 כמשוי ואינם ,237לרפואה בצואר אותם ותולין בקשרים אותם שקושרין עשבים במיני לצאת מותר כה
 הוא שתכשיט מומחה בקמיע לצאת מותר 239זה ומטעם .238לרפואה והם הואיל כתכשיט אלא לאדם
  .241לכרמלית אפילו ,240מומחה ושאינ בקמיע יוצאין אין אבל .ממלבושיו כאחד לחולה

 אם שכן וכל .242מומחה אינו עצמה שהקמיע פ"אע ,מומחה איש שעשהו כל ,מומחה קמיע ואיזהו
______________ 

 כן גזרו על  כי,וכשהייתי אי המחבר בצרפת הייו מוליכים אופים על הבגדים (פד אות ג' שבת סי'  אור זרוע הל234
  .) מהן בכסותוחדואותן עגולים ירוקים שגזרה המלכות שכל יהודי ישא א (ג"א סכ"מר. )כל היהודים בעת ההיא

  .שהתחילה בצרפת בתקופת בעלי התוספות, והם גזרת חובת לבישת הטלאי צהוב על בגדי היהודים
ק ואילו ירו)). ל"שקורין גע(ירוק כעין כרכום (ל "תרמח ס' כדלקמן סי, כי ירוק שבספרות הרבית הוא צבע צהוב

  )).גרין בלשון אשכז(שקורין ' הירוק ככרתי כו(ק ד "קפח ס' ד סי"כדלקמן יו, "ירוק ככרתי"שלו קרא 
ה "א ד, י כד"רשכזכר ב, כיון שמלכות פרס גזרה גזרות על ישראל, מחמת הצזורה, "פרס: "בכמה דפוסים 235

  .ה דאיכא חברי"א ד, ביצה ו. ה מפי"ב ד, שם כט. המפטיר
וכתב באור (ק ו "דרכי משה ס).  ויש שהיו תפורים בבגד לגמרי.שות הרביםוהייו יוצאים בהם לר(שם אור זרוע  236

מותר לצאת בהן אפילו איו תפור (א שם "רמ).  דמותרים לצאת בהן בשבת אפילו איו תפור בכסותו...זרוע 
 דאותן ריך לומר וצ.חובר קצת דשרי כשמ,עגולים ירוקים... קשירה (ק לד "א ס" מ).צת רק מחובר שם ק,בכסותו

' פ ב"עכ, וצריך תפירה, ואילו במטפחת לכסות לא סגי בקשירה, והייו שבעגולים סגי בקשירה). בטלים טפי לבגד
  .ח" וראה מכון לשבתך סי).225והערה (ג "סככדלעיל , תכיפות

 ).363הערה (ושם סמן , )שיקשרם בהם קשר של קיימא יפהאו (ד "תבאר לקמן סמ, וכן בכפפות שקושר לשרוול
קושרים בקשרים (י "רשפ ו,) קשורי פואה...מאי קשרים (וגמרא שם , )הבים יוצאין בקשרים (ב,  משה סו237

  .)ין אותם לרפואה אותם בקשרים ותוליוצאים במיי עשבים שקושרים (ד"ע סכ"טור ושו. )אהותולין בצואר לרפו
  .) אלא כתכשיט לו דמי,יל והם לרפואה הוא,שאים משוי לאדם (ד" לבוש סכ238
  .) דתכשיט הוא לחולה כאחד ממלבושיו, בקמיע מומחהם כןומטעם זה יוצאין ג (ה" לבוש רסכ239

א י שקמיע הו"למד ממה שכתב רש, )כדלעיל הערה הקודמת(והייו שמה שכתב הלבוש שרפואה הוא כתכשיט 
  ).כדלקמן הערה הבאה(תכשיט לחולה 
מפי שמוך זה הוא (שג '  לקמן סי).189הערה (ושם , ) והרי הן לו כתכשיט,שהן מרפאים אותה(ט "וכן הוא לעיל סי

  ).לה כמו תכשיט ומלבוש
 דתכשיט הוא לחולה ,ע מומחה שריאבל בקמי (י"פרשו, )בקמיע בזמן שאיו מן המומחה... לא יצא (א , משה ס 240

  ).יוצאין בוואם הוא מומחה , אין יוצאין בקמיע שאיו מומחה(ה "ע סכ"טור ושו). כאחד ממלבושיו
 אף על פי שאין ,קמיע שאיו מומחה (א"שח סע' לקמן סיכד, ומכל מקום גם קמיע שאיו מומחה איו מוקצה

 אין עליו תורת כלי כלל שהרי איו ראוי ם כן וא,תכשיט עליויוצאין בו מחשש שמא אין מועיל כלום ואין תורת 
 אבל לא לעין איסור , מפי שלא חששו לכך אלא לעין איסור הוצאה,כ מותר לטלטלו" אעפ...לכלום אף בחול 

  .)הערה תפב(ושם סמן , )טולטל
מה איצטרך למימר  לם לא כן דא, משמע דלצאת בו לכרמלית אסור,מטלטלין אותו (ז ק"שח ס' א סי" מ241

  .)שמטלטלין
 אלא כיון דמומחה גברא אף על גב דלא מומחה ,לא תימא עד דמומחה גברא ומומחה קמיע (א,  רב פפא סא242

  .)אלא שא אתמחי גברא ולא קמיע (ע שם"טור ושו. )קמיע
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  .243מומחה שאינו איש שעשהו פ"אע ,מומחה הוא עצמו קמיע

 רפאתה איגרת כל ,אדם בני 'ג וריפא איגרות 'בג אחד לחש שכתב כגון ,מומחה האיש נעשה כיצד
 פ"אע ,בשבת בו לצאת מותר שיכתבנו פעם וכל ,245זה ללחש 244מומחה הכותב שאי נעשה ,אחד אדם

 כלום יודע אינו שהאיש ואף .מעולם עדיין רפאתה לא 'הד זו שאגרת ,מומחה אינו עצמו שהקמיע
 עצמו לחש אותו שהוא פ"אע ,הרביעית זו איגרת כתב אחר אדם ואם .246כלום בכך אין ברפואות
 האיש ואף .248גורם שמזלו ,המומחה איש כתבה ולא הואיל ,247אתלצ אסור ,הראשונות שבאיגרות
 כמה כתב אם ואף .לחשים לשאר לא אבל ,בלבד זה ללחש אלא כן על ידי מומחה נעשה לא המומחה

 'ג שהועילו אלו ללחשים אלא מומחה נעשה לא ,פעמים כמה הועילו מהם אחד וכל לחשים מיני
  :249פעמים 'ג ייןעד הועילו שלא לחשים לשאר לא אבל ,פעמים

 באיגרת אחד לחש שכתב כגון ,מומחה איש עשאו שלא פ"אע מומחה עצמו הקמיע נעשה וכיצד כו
 ,בשבת בה לצאת אדם לכל ומותר מומחה האיגרת זו שנעשה ,פעמים 'ג איגרת אותו ורפאתה אחת
 תבאיגר זה לחש עוד יכתוב ואם ,250אחת קמיע אלא כתב שלא ,עדיין מומחה אינו שהאיש פ"אע

  :פעמים 'ג רפאתה שלא זמן כל ,251בשבת איגרת באותה לצאת אסור אחרת

 ריפא אם אבל ,אחד לאדם איגרת כל אדם בני 'לג איגרותיו 'ג שירפאו עד מומחה נעשה האיש אין כז
 לתלות מקום שיש ,זה ללחש מומחה נעשה לא אחד לחש של איגרות בכמה פעמים כמה אחד לאדם

 לאדם זה לחש כשכותב אבל ,מקמיעות רפואתו שיקבל לו גורם לושמז החולה של במזלו הרפואה
______________ 

טור ). ופא שהמחאת קמיע עדיפא מהמחאת הר,ראה דכל שכן מימחי קמיע ולא גברא (' הא,ג"ה אע"שם ד'  תוס243
  .)לא שא איתמחי קמיעא ולא גברא (ע שם"ושו

ע שם "טור ושו. ) קמיעא לא איתמחי, גברא איתמחי,תלתא קמיע לתלתא גברי חד חד זימא(ב , רב פפא סא 244
  ). שאיתמחי גברא, ורפאו שלשתם שלשה בי אדם,כגון שכתב לחש אחד בשלש אגרות(
אתמחי  (ח' ו סי"ש פ"רא. ) אבל לשאר לחשים לא,חש הוא מומחהודוקא לאותו ל (ה עד" דא, סא' י בתוס" ר245

שאיתמחי גברא לאותו לחש  (ע שם"טור ושו. )אבל לשאר לחשים לא ,גברא לאותו לחש בכל פעם שיכתוב אותו
  .) אבל לא לשאר לחשים,ל פעם שיכתבובכ

 הוא ם כן אלא א, תחבושת ומשקהיל ידבי אדם ע'  שריפא גל ידיאין קרוי גברא מומחה ע(רמ ' ספר התרומה סי 246
שלא יקרא אדם מומחה על ידי שריפא שלשה בי אדם על ידי תחבושת או , וכתבו עוד(י "ב). מומחה מקמיעא

  .)וזה פשוט.  ואף על פי שהותו איו יודע כלום ברפואה. דוקא אם הוא מומחה הקמיעיםאלא, משקה
 אתמחי גברא ,כתב לחש אחד בשלשה איגרות ורפאו שלשתן הייו שאם ,ראה לפרש איתמחי גברא (ש שם" רא247

ם אין הקמיע וג (ע שם"טור ושו. ) אין הקמיע מומחה אם יכתבו אחר ...לאותו לחש בכל פעם שיכתוב אותו
דהייו שלא יכתבו אחר לאותו  , אחרפקא מיהי וטור כתב "דבאשר(ק טו "ז ס"ט. )מומחה אם יכתבו אחר

  ).לחש
 איכא למימר מזל ,פעמים מיד המומחה'  אף על פי שריפא ג,ואם יעשו אדם אחר איו מומחה(שם הגהות אשרי  248

 ).הרופא גרם
 גם לקמיעות אחרים שאיו בקי  וכי בשביל זה יחשב מומחה,דאטו אם הוא בקי בשלשה מיי קמיעות(ש שם "א ר249

, מקום האי גברא לא אתמחי ללחשים אחרים מכל ...מיי חלאים ' מיי לחשים לג' ואם כתב ג (ה" לבוש סכ).בהן
  .)מחה לקמיעים אחרים שאיו בקי בהםמיי קמיעים יחשב בשביל זה מו' דאטו בשביל שהוא בקי בג

אתמחי קמיע ולא  (ה"ע סכ" טור ושו.) גברא לא איתמחי, קמיעא איתמחי,חד קמיע לתלתא גברי(ב , רב פפא סא 250
  .) לכל אדם שאותה אגרת מומחה,פעמים' ריפא בו ג כגון שכתב לחש אחד באגרת אחת ו,גברא

  .)אבל אם יכתוב איגרת אחרת אסורה(ק לו "סא " מ251
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 לצאת אסור ,פעמים 'ג כבר שנתרפא זה אדם ואף( 252בו לצאת ואסור כלום לו יועיל שלא אפשר אחר
  ):253אדם לכל מומחה עדיין נעשה שלא ,זה איש של אחר באיגרת

 שכל ,אדם לכל מומחה זו עקמי נעשית ,אחד לאדם אפילו ,פעמים 'ג רפאתה אחת איגרת אם אבל כח
 .החולה במזל ולא המומחה בקמיע הרפואה לתלות יש הסתם שמן ,בשבת בה לצאת מותר אדם
 צריך ל כרחךוע ,מומחה קמיע מהן אחת שום נעשית לא שאז ,אחד אדם רפאו איגרות 'כשג כ"משא
 רפואהה שמקבל החולה במזל או ,איגרות הכותב הרופא במזל או ,אדם במזל הרפואה לתלות

 ריפא כן אם אלא .254גורם החולה מזל שמא כי ,כך ידי על מומחה הרופא נעשה לא אזי ,מהאיגרות
  :אנשים 'בג שהוחזק כיון ,במזלו תלויה הרפואה הסתם מן שאז ,אדם בני 'לג

 'ג עוד כתב אחד בלחש אדם בני 'ג שריפא שאחר כגון ,זה מלחש המחאתו את אבד הרופא ואם כט
 ,עוד שיכתוב באיגרותיו לצאת אסור ואילך מכאן ,כלום הועילו ולא 255אדם בני 'לג זה מלחש איגרות

  .256מומחה בעודו כבר שכתב באגרות אפילו או

 ,פעמים 'ג כבר שריפאתה איגרת אבל ,שתים או פעם אלא רפאו שלא באגרות אמורים דברים במה
 הרופא שאבד לאחר ףא ,לעולם בה לצאת אדם לכל מותר ,עצמה מצד מומחה קמיע שנעשית כיון

  .257המחאתו את שכתבה

______________ 
 גברא איתמחי או לא , קמיעא ודאי לא איתמחי, מאי,תלתא קמיע לחד גברא (ב,  בעיא דרב פפא שבת סא252

בעיא דרב פפא (י "ב). יקו ת, או דילמא מזלא דהאי גברא הוא דקא מקבל כתבא, מי אמרין הא אסי ליה,איתמחי
' קמיעים לאדם אחד ורפאו ג' אבל אם כתב ג (ה"ע סכ"טור ושו. ) דגברא מי לא אתמחי, ולחומרא,דסלקא בתיקו

  ).דאמרין מזלא דחולה גרם(ק לט "א ס" מ.)ולא קמיעלא איתמחי לא גברא , פעמים
בין אם הוא משום מזל , ל לצאת בקמיע זהואף שממה פשך יכו).  אף הוא עצמו אסור לצאת בום כןוא(א שם "מ 253

דהכא מיירי , מפרש רביו). א"כפי שהקשו האחרוים על המ(החולה ובין אם הוא משום מזלו של כותב הקמיע 
  .)בקמיע אחר של איש זה

 דודאי לגבי המחאת . לחד גברא תלת זימיוא הדיןי דה"ראה לר, חד קמיע לתלת גברי (ה חד"ב ד, סא'  תוס254
 לא קא , אבל לעין המחאת קמיע דעדיף,הוא דמבעיא ליה בסמוך אי אתמחי בחד גברא מתלת קמיעיגברא 

' ו סי"ש פ"רא. ) ולא אמרין מזליה דהאי גברא הוא דמקבל כתבא, דפשיטא דתלין בהמחאת קמיע,מיבעיא ליה
י לחד גברא אי  דהא מבעיא ליה לרב פפא תלתא קמיע,דעדיף טפי המחאת קמיע מהמחאת גברא לחודיה (ח

 אבל בהמחאת קמיע דעדיף טפי לא מבעיא ליה אם ריפא איש אחד אי ,אמרין מזלא דגברא גרים דמקבל כתבא
החלוקה שית באתמחי קמיע ולא (ק טו "ז ס" ט.) אלא ודאי איתמחי,יעתלין במזלא דגברא ולא איתמחי קמ

 אגרת מצד עצמה כמות שהיתה ה לאותהמעל ממילא יש ,חד לאדם אלואפי, פעמים'  דבחד קמיע ריפא ג,אגבר
  ).' דמקבל כתבי,דהאי גברא גרם'  דשמא מזלין ולא אמרי,לכל העולם

כיון  (כ" סקכמבואר בתהלה לדוד, לא איבד המחאתו, פעמים לאדם אחד ולא הועילו' כ כשכתב לחש זה ג"משא 255
ן דלמא מזלא דהאי גברא הוא דלא ואמרי, ברורה' דכבר אתמחי גברא אין מוציאין אותו מחזקתו אלא בראי

  ).בי אדם ולא הועילו' אגרות מלחש זה לג' ל כתב עוד ג"ל שכתב וז"וזה ראה כוות הרב ז. מקבל כתבים
גם אלו הקמיעות , פעמים ולא יועיל'  כגון שיכתוב זה הלחש ג,שאם יאבד האי גברא המחאתו(ה "לבוש סכ 256

 אז גם ,ות ולא הועילואגר'  גתב כגון שכ, הפסיד הרופא המחאתושאם(ק לח "א ס"מ ).יאבדו המחאתן למפרע
  ).הקמיע אסורה

 אם הומחה הקמיע מועיל ,קמיעים ולא הועילו'  שכתב ג, שאם אבדה מחאתופקא מיהי ד"ואומר ר (שם'  תוס257
ר זה אח דהייו שכתבו ללחש , אם אבד זה האיש מעלתופקא מיהותירצו ד(שם ז "ט. )אפילו אבד אדם מחאתו

 אז מותר ,פעמים'  מהם גחד כל אאדהייו אם ריפ,  מצד הקמיע עצמהה אז אם היה מעל, ולא הועילפעמים' כך ג
 שאם הפסיד פקא מיהו(ק לח "א ס"מ ). אף על גב דהורע מעלת הגברא,קמיע הלצאת בקמיע זו מחמת מומח
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 אם אפילו או ,מומחה הרופא שנעשה קודם מומחה קמיע זו איגרת כשנעשית אמורים דברים במה
 מהן אחד לאדם ריפאה מהם אחת כל אדם בני 'לב איגרות 'ב שכתב כגון ,כאחד המחאות 'ב באו
 ,פעמים 'ב אדם אותו וריפאה ,מהם לאחד שלישית איגרת כתב ר כךואח ,בלבד שתים או פעם לבדו
 אינה השלישית זו איגרת וכן ,אנשים 'בג עדיין הוחזק שלא כיון מומחה הרופא נעשה לא עדיין ואז

 'ג פעם השלישית זו איגרת ריפאה ר כךואח ,פעמים 'ב אלא ריפאה שלא כיון ,עדיין מומחה קמיע
 השלישית זו איגרת וגם ,אנשים 'בג שהוחזק כיון ,זה ללחש מומחה שכתבה רופא נעשה ,אחר לאדם
 קודם מומחה הרופא נעשה אם אבל .המחאתו הרופא שיאבד לאחר אף ,לעולם מומחה קמיע נעשית
 פעם זו איגרת שריפא קודם איגרות 'בג אנשים 'ג כבר שריפא דהיינו ,מומחה קמיע זו איגרת שנעשית

 שאבד אחר בה לצאת אסור ,הלמומח הרופא בהן שנתחזק 258אגרות משני היא זו איגרת אם אף ,'ג
 מחמת הוא 'ג פעם שריפאה ומה ,עצמו מצד מומחה קמיע זו איגרת אין שמא כי ,המחאתו הרופא
 לאחר ם כןוא ,איגרות 'בג פעמים 'ג כבר שריפא על ידי המחאתו כבר לנו שנתברר רופא שכתבה
  :259זו איגרת המחאת גם כן אבדה שמא ,המחאתו הרופא שאבד

 בין ,עיקרין של הוא אם בין ,כתב של הוא אם בין חילוק אין ,בה לצאת שמותר מומחה קמיע כל ל
 שהוא אלא כלל חולי שום עדיין אחזו לא אם ואפילו ,סכנה בו שאין בין סכנה בו שיש חולה הוא אם

 בו ותולה משפחתו חולי יאחזנו שלא ודואג ,261החולאים משאר בהן וכיוצא ,260נכפין ממשפחת
  ).הרבים לרשות בשבת( בו לצאת מותר ,קמיע

 בו ליכנס שמותר עור מחופה הוא אם ,הקודש מכתבי פסוקים או אזכרות בו שיש כתב של וקמיע
  שלוםבריד

 
 המחאת הקמיע במקומה ,המחאתופסיד הרופא  אף על פי שה...אגרות ולא הועילו '  גתב כגון שכ,הרופא המחאתו

  .)עומדת
  .משלשה אגרות: ל"אוצ 258
פעם ['  הלא מיד כשתרפא האדם שלישי בקמיע ג,היכי איתמחי' א קמיע ג"קשה לרשב (ה תלתא"ב ד, סא'  תוס259
מיעין  כגון דשי קש לומר וי. וכיון דאתמחי גברא ודאי שאותה האיגרת תועיל מכאן ואילך, איתמחי גברא,]'א

 וחזר וריפא קמיע שלישי אדם  ... וקמיע שלישי לחד מהך תרי גברי תרי זימי,הללו ריפאו תלת זימי לתרי גברי
אבל , המחאות ביחד' ודוקא שבאו ב(ה "א סכ" רמ.) דהשתא בא בבת אחת המחאת גברא והמחאת קמיע,שלישי

 רק בהמחאת הגברא ,קמיעלין בהמחאת ה לא ת,פעמים'  עשה קמיע וריפא גר כךאם איתמחי גברא תחלה ואח
'  אגרת וריפא לראובן ועוד אגרת לשמעון ועוד אגרת וריפא לשמעון בתבכגון שכ(ק לז "א ס"מ). שכבר אתחזק

 ומצא , ריפא באותה אגרת ללויר כך ואח, ולא קמיע,אשים'  לפי שלא ריפא ג, ועדיין לא אתמחי גברא,פעמים
 אז אף על פי שהפסיד הרופא , או שבא המחאת קמיע תחלה,כשבאו שים ביחד(ח ק ל"וס, )המחאות ביחד' באו ב

  .)המחאתו המחאת הקמיע במקומה עומדת
 אחד ,)י"רש, של שרשי סממין מי קרויין קמיע (אחד קמיע של כתב ואחד קמיע של עיקרין (א"סוע,  ברייתא סא260

ומר לא תימא דלא יצא אלא מי שבא עליו החולי כל ( לא שכפה,חולה שיש בו סכה ואחד חולה שאין בו סכה
  אלא שלא יכפה,)י"רש, הייו חולי שאדם ופל מחמתו לארץ ומכהו בראשו במוחו ומפילו כפה. כבר פעם אחת

 הוא א שא ל,ומותר לצאת בקמיע מומחה (ה"סכף ע סו"טור ושו. ))י"רש, שבא ממשפחת כפין ודואג שלא יכפה(
אלא , ולא שכפה כבר ותולהו לרפואה. בין בחולה שיש בו סכה בין בחולה שאין בו סכה, של כתב או של עיקרים

  .)שרי, אפילו לא אחזו החולי אלא שהוא ממשפחת כפין ותולהו שלא יאחזו
שהרי התירו לצאת , שאף להגן עליו מן החולי מותר(ב אות ג , לשלטי הגבורים . ה אות ט"ו ה"ז פ"פסקי ריא 261

 אם ידאג ,בשביל שלא יחלה... הלכך מותר לצאת בשבת בקמיעא  ( שמחרמזמרדכי . )שלא יכפהבקמיע מומחה 
ותו החולה ותולהו שלא יאחזו אפילו לא אחזו החולי אלא שהוא ממשפחת בעלי א (ה"לבוש סוף סכ. )מחולי
  .)שרי
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 ,בשבת בו לצאת אסור ,עור מחופה אינו ואם ,הרבים לרשות בשבת בו לצאת מותר ,הכסא לבית
 הוא ואם .ביםהר ברשות בידו ויביאנו וישכח בידו מעליו ויסירנו הכסא לבית יצטרך שמא גזירה
 פיקוח מפני הכסא לבית ליכנס לו מותר הרי ,שעה לפי אפילו מעליו יסירנו אם סכנה בו שיש חולה
  :262הרבים לרשות בו לצאת כן גם לו מותר ולכן ,נפש

 ,העין מראית מפני ,לכרמלית או ,הרבים לרשות בו ויצא בטבעת או באצעדה הקמיע יקשור לא לא
 אלא כלל תכשיט אינו ובאמת ,לרפואה כלל מתכוין ואינו תכשיט בתורת בו מתקשט כאלו שנראה
 קשר אינו אם ,הרבים ברשות להתירו יכול ,264בצוארו ותלוי קשור כשהוא אבל .263הרפואה מחמת
 ויביאנו ישכח שמא הרבים ברשות בידו כשמתירו חוששין ואין ,ולקושרו ולחזור ,265קיימא של
  :267ג"ש 'בסי שיתבאר מטעם 266בידו

 נאמן וכן ,אגרות 'בג אנשים 'ג ריפא שכבר לקמיעות מומחה שהוא עצמו על לומר רופאה נאמן לב
  :268עדיין מומחה אינו שהוא פ"אע ,מומחה קמיע ונעשה ושילש נה)י(וש שריפא אחת קמיע על לומר

 ,חי שועל של ובשן ,האוזן לכאב באזנו אותו שתולין ,חרגול ששמו ,החגב בביצת לצאת מותר לג
 לישן יכול שאינו למי שתולין ,מת שועל של ובשן ,משינתו שיקיץ מדאי יותר ישןש למי שתולין
 רפואתן אלו שכל פ"אע( ברזל מכת של נפח בו שמרפאים ,עליו שצלבו מעץ ובמסמר ,שיישן
 הדבר שניכר כיון ,270האמורי דרכי משום בזה ואין .)269בשבת בין בחול בין בהן לצאת מותר ,בסגולה

______________ 
הכא במאי עסקין  ... םשות הרביאמות בר' זמין דמיצטריך לבית הכסא ואתי לאיתוייהו ד (ב"סוע, סא'  גמ262

הכא במאי  . ..)י"רש,  דשרי למיעל בהן לבית הכסא משום פקוח פש,אי שקיל ליה מייה (בחולה שיש בו סכה
אם  (ט' ו סי"הגהות אשרי פ. ))י"רש, דליכא גותא אי מעייל לבית הכסא ולא בעי למישקליה (עסקין במחופה עור

 ם כן ואם אין בו סכה אסור ליכס בו לבית הכסא וא,ו מותר ליכס בוהוא חולי שיש בו סכה אם יסיר אותו ממ
ואם הוא מכתבי  (מ"א סק"מ. )אמות'  דכי עייל לבית הכסא שרי ליה ואתי לאיתויי ד,אסור לצאת בו בשבת

  . ) מחופהלא אם כן אסור לצאת בה א,הקודש
  משום מראית העין,ת ויצא בו ברשות הרביםבטבעו) י"רש, אצעדה (ובלבד שלא יקשרו בשיר (ב- א,  ברייתא סא263
ע " טור ושו)).י"רש,  ולאו תכשיט הוא אלא מחמת דאגת חולי, אלא לתכשיט,דלא מיחזי כמאן דבעי ליה לרפואה(

 וזה ,שאז יאמרו שיוצא בו לשם תכשיט, ובלבד שלא יקשרו בשיר או בטבעת ויצא בו לרשות הרבים (ה"סוף סכ
  .)דלאו תכשיט הוא, אסור

 ).ותולין אותם בצואר לרפואה(ה "כדלעיל ריש סכ, שזה מותר 264
  .ג- ב"שיז ס'  כדלקמן סי265
  .)וקושרו ומתירו ברשות הרבים (ע שם"טור ושו. )שות הרבים אפילו ברוקושר ומתיר (א" ברייתא שם סוע266
דו ברשות הרבים  ואין חוששים כשמתירו בי,ויכול להתירו ברשות הרבים ולחזור ולקשרו שם (כ" לעיל סכן הואו

  .)ג" מטעם שיתבאר בסימן ש,שמא ישכח ויביאו בידו
אמות לפי שאי אפשר לתקן חששא זו שהרי אם ישכח ' ואין לו לחוש שמא כשיטול בידו ישכח ויעבירו ד(ב " סכ267

שהוא שבת מה ועיל כלום אם אסר לו לשלפו מעליו ברשות הרבים בשבת הלא הוא סבור שהיום חול ואם יהא 
אמות בידיו ואין לחוש שמא ברגע ישכח שהוא שבת ' כור כשהוא שולפו מעליו שהיום שבת בודאי לא יעבירו דז

  ).אמות' ויעבירו ד
)  מומחה ריפיתי בו ושיתי ושילשתי אמן הרופא לומר קמיע זה,אבהו בשם רבי יוחן' ר (ב"ו ה" ירושלמי שבת פ268

ע "טור ושו. )פעמים' בי אדם או ג' לומר קמיע זה רפאתי בו גמצאתי בירושלמי אמן אדם (מרדכי רמז שמח 
והוא הדין שאמן על הקמיע לומר שהיא (ק ג "תוספות שבת ס ).לומר הרופא על עצמו שהוא מומחהאמן  (ו"סכ

  ).דלא חשדין ליה שיכוין להכשיל, מומחית
  .ראה מראי מקומות וציוים 269
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 באה היאך לנו ידוע שאין פ"אע ,לרפואה שמתכוין בו וניכר שעושה דבר בכל וכן .לרפואה שמתכוין
 אסור ,רפואה משום שהוא בו ניכר ואין מעשה איזה עושה אם אבל .זה דבר עשיית על ידי הרפואה
  .272'וגו הגוי בחוקות תלכו ולא עליהן התורה שהזהירה ,271האמורי דרכי משום

 אם ידוע אין אם אפילו ,275נזק או 274חולי עליו יבא שלא להגן או ,273לרפואה מותר לחש כל אבל
 מי ויש .276האמורי דרכי משום אסור ,מועיל אינו זה שלחש ידוע אם אבל .לאו או מועיל זה לחש

 נפש בעל וכל .277האמורי דרכי משום מומחה שאינה קמיע ובכל בדוק שאינו לחש בכל שחושש
  ):כך כל צורך שם שאין במקום( לדבריו יחוש

 ,279בו לצאת מותר ,צורה עליו שיש מטבע עליה לקשור שרפואתו ,מכה ברגלו לו שיש ימ 278כל לד
  שלוםבריד

 
 וחכמים אוסרין ,בי מאירשן שועל ובמסמר מן הצלוב משום רפואה דברי ריוצאין בביצת החרגול וב (א,  משה סז270

לכאב האוזן  ( דעבדי לשיחלא,יוצאין בביצת החרגול(ובגמרא שם . וכרבי מאיר, )אף בחול משום דרכי האמורי
של  (יא דחי,)י"רש, יש שעשאו כדי שיישן ויש כדי שלא יישן ( דעבדי לשיתא, ובשן של שועל,)י"רש, ותולין באזו
פח מכה דכל פרזלא  ( דעבדי לזירפא, ובמסמר מן הצלוב, דמיתא למאן דלא יים, למאן דיים)י"רש, שן שועל חי

 בין בחול ,יוצאין בביצת החרגול ובשן של שועל ובמסמר הצלוב (ז"ע סכ"טור ושו)). י"רש, זריף והאי מסי לזירפא
  .)יואין בו משום דרכי האמור, בין בשבת

 הא אין בו משום ,אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי(גמרא שם  271
כיון (ב , ן ל"ר ). מעשה ואיו יכר שיהיה בו רפואהמיירי כשעשה(ו "ש ספ" רא.)רפואה יש בו משום דרכי האמורי

אבל אם עושה מעשה ואין יכר בו . הוכן בכל דבר שהוא משום רפוא (ע שם"טור ושו). שאו יודעין שהוא מרפא
  .)אסור משום דרכי האמורי, ם רפואהשהוא משו

ן וכ. )ובחוקותיהם לא תלכו (ג, יחאחרי ובא הפסוק הושם . ט אות יג"תורת כהים אחרי מות פ. כג, כקדושים  272
ם "רמבקים הובאו ב שי הפסו.) וכתיב ובחקותיהם לא תלכו...שזהו כעין דרכי האמורי  (ב"תרה ס'  לקמן סיהוא
 ואמר ובחקותיהם לא , שאמר ולא תלכו בחקות הגוים...אין הולכין בחקות העובדי כוכבים  (א"ז רפי"ע' הל

  .)תלכו
כגון (ה יש בו משום רפואה "ב ד, עזי חולין "רש. )לוחשין על העין ועל החש ועל העקרב (א"ח הי" תוספתא פ273

 ...ח דמכילתין אלו דברים מותרין "ותיא בתוספתא פ(א , זא ס"שב ר). או לחש שלוחש על המכה,משקה או סם
מעתין איכא כמה לחשים דלעיל בש (ש שם"רא. )רילוחשין על המעים ועל החש ועל העקרב ולא מדרכי האמו

  .)מותר, אבל כל לחש (ע שם"טור ושו. )שהיו עושים
וכן כל מיי לחשים שיש בהם  (ב"שז סל' סי. )ז"ש' ש בסי"ומשום הלחש אין איסור כמ (ח"שו סי' וראה לקמן סי

  .שמט'אגרת דג " חירות קודשאג. ) מותר ללוחשם בשבת כמו בחול,רפואה
  .)ודואג שלא יאחזו חולי משפחתו ותולה בו קמיע(ל " כדלעיל ס274
  .)ל חשים ועקרבים בשביל שלא יזיקולוחשין ע ("שכח ס' לקמן סיכד 275
 ולא . מן הספק מותרין,ם שאין או יודעין אם יש בהן משום רפואה אם לאוואפשר דאפילו לחשי(א שם "רשב 276

. ב, ן ל" הובא בר.)וכן ראה שפירשו בתוספות, אסרו אלא אותן שהן בדוקין ודבר ברור שאין בו משום רפואה
  .)ואים מועיליםולא אסרו אלא באותם שבדקן  (ע שם"שו

ומהם , הוזהרו בזה להתרחק מכל דרכי האמורי, קותיהם לא תלכוובחו ( רביו יוה שערי תשובה שער ג אות קד277
איו ל שחשש בכל קמיע ש"ר יוה ז"ראיתי להר (ן שם" הובא בר).הלחשים והקמיעים שאין מן המומחה לרפואה

  .)יע שאיו מומחה משום דרכי האמוריויש מי שחשש בכל קמ (ע שם"שו. )מן המומחה משום דרכי האמורי
  :בסעיף שלפיותוכן האמור  278

אבל כשקושרים אותו על המכה כדי לרפאות . הרי הוא כמלבוש, כשקושרים איזה דבר על המכה כדי להגן עליה
  ).ה"ט וסכ"כאן ולעיל סי(הרי זה גם תכשיט , אותה

ולכן אם קושרים את המטבע כדי . אבל יכול להחשב כתכשיט, מטבע הוא חשוב מדאי מלהקרא עליו שם מלבוש
  .יש עליו שם תכשיט, אבל אם קושרים אותו לרפאות המכה. איו קרא לא מלבוש ולא תכשיט, מכהלהגן על ה
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 ,אותה מרפא המטבע שאין מכה הוא אם אבל .280)ומלבוש( כתכשיט לו הוא הרי מרפא שהוא שכיון
 ,282בה לצאת אסור ,281הדרכים ויתדות בקוצים תנגוף שלא עליו להגן אלא עליה קשורה ואינה

 יש כן אם אלא 283)ותכשיט( מלבוש שם עליו להקרא מחשיבותו מתבטל ואינו הוא חשוב שהמטבע
  ):תכשיט שם עליו יש שאז( 284לרפואה צורך בו

  יציאה בטלית מקופלת

 ]ה[שולי הגביה ראשו על שנתנה שלאחר דהיינו ,286כתפיו על ומונחת המקופלת בטלית 285היוצא לה
  שלוםבריד

 
וחשבים מלבוש אף אם קושרים , אים חשובים כל כך, אבל פשתן או צמר או סמרטוט, וכל זה במטבע החשוב
  ).ג"ולקמן סס, ח"לעיל סי(ולכן מותר לצאת בהם , אותם להגן על המכה

 ).ט"לקמן סל(ומוקבים כדי לתלות בצואר , אם הם של כסף וזהב, מטבע בתור תכשיטוכן מותר לצאת ב
מכה שהיא תחת פרסת (י "ופרש, ) בת ארעא,מאי ציית(וגמרא שם , )יוצאה בסלע שעל הציית(א , סה משה 279

גין שלא יגף מי שיש לו מכה בפיסת רגלו וקושר עליה מטבע לה (ח"ע סכ" טור ושו). וקושר בה סלע לרפואה,הרגל
  .)מותר לצאת בו, וגם הוא מרפא, ברגלו

שתכשיט הוא לחולה כאחד (ה "וסכ, ) והרי הן לו כתכשיט,שעל המכה שהן מרפאים אותה (ט"סיכדלעיל  280
  .)ממלבושיו

לכן , וכיון שכאן המטבע מרפא. ואילו התכשיט הוא מה שמשפר את הגוף, והייו שמלבוש הוא מה שמגין על הגוף
  .וראה מראי מקומות וציוים. לכן הוא גם מלבוש , וכיון שהוא גם מגן על המכה, טהוא תכשי

  .)שהיא קשה ומגיה על המכה מקוצים ויתדות דרכים(י "ופרש, )ילימא כל מידי דאקושא מעלי להא(גמרא שם  281
  .) אסור, אלא שעושה כדי שלא יגף,רפאמשמע דאם איו מ (א"א סקמ" מ282
 . לכן גם איו תכשיט, וכיון שאיו מרפא, ו מתבטל להקרא עליו שם מלבושאי, כיון שהוא חשוב 283
כדלעיל , " מפי שהם לו כמו מלבוש,כדי שלא יסרטו הבגדים את המכה"כי אף שהתירו לצאת בכמה דברים  284

המטבע חשוב הוא ואיו מתבטל מחשיבותו "כ "משא, הייו דוקא בפשתן וצמר וסמרטוט. ג"ח ולקמן סס"סי
  .באופן זה" א עליו שם מלבושלהקר

על המטבע ... פורפת (ב "שג סכ' ע סי"וכן פסק בטור ושו, )פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע(ואף דתן התם 
  ).מותר לצאת בו בשבת, רב שבתאם פרפה עליו מע... 

  :אופים' שא בב' תבאר זה במהדורא בתרא לסי
 היה שבלעדו ,הכלים כטבעת לבישה להך דמשמש משום ... המטבע על דפורפת מי שפיר אתי והשתא(ד "בס) א(

  ).לגמרי ופל המלבוש
 מיקרי ,בבגד ומכוסה פרוף וכולו ,וכלל כלל ראה איו שהמטבע דכיון ,טעמא הייו המטבע על ופורפת(ה "סב) ב(

  ).ותכשיט מלבוש דרך
  :סיכום ההלכה שתבארה בסעיף שלפיו 285

  .חייב, ל אורך הטליתאם הגביה על כתפיו כ) א(
  .ויש אומר פטור אבל אסור, יש אומרים חייב, אם הגביה שי כפי שוליה על כתפיו) ב(
  .פטור אבל אסור, אם תפס בידיו והגביה) ג(
  .מותר, ומכסה רוב גופו, אם מתעטף בעין ששוליה מוגבהין מן הארץ) ד(

טור . ) חייב חטאת,קופלת מוחת לו על כתיפו בשבתהיוצא בטלית מ (א,  רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחן קמז286
  .)חייב חטאת  ...היוצא בטלית מקופלת על כתפיו (ט"ע סכ"ושו

  :ויש בזה שי פירושים
  .ובזה דן כאן, " על כתיפיוהשלאחר שתה על ראשו הגביה שולי) "א(
  .ז"לובזה דן לקמן ס, "לקפל הטלית ולהיחה כך מקופלת על כתפיהם סביב צוארם) "ב(
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 על אחד כנף ונתן שוליה כנפי שני אלא הגביה שלא בין ,שוליה אורך כל שהגביה בין ,287כתיפיו על
 זה שאין ,חייב ,מכתיפיו למטה גופו על משולשלת שוליה ואמצעית זה כתף על אחד וכנף זה כתף
 על אף מכתיפיו למטה משולשלת שוליה כשאמצעית 289פוטרין ויש .288הוא משוי אלא מלבוש דרך
 ואפילו .291כמשוי שנראה מפני ,סופרים מדברי אסור אבל .290עיקר וכן ,כתיפיו על נתונים שכנפיה פי
 ,יקרע שלא כדי או יתלכלך שלא כדי והגביה בידיו שתפסם אלא ,כתיפיו על נתונים כנפיה אין אם

  .292אסור

 וכנפי ,הארץ מן הרבה מוגבהין ששוליה בענין בטליתו מתעטף הוא אלא ,בידיו מגביה אינו אם אבל
 משולשלת שוליה ואמצעית ,ידיו רועיז על משולשלים הם אלא 293כתיפיו על נתונים אינם שוליה

______________ 
דהייו שלאחר  (ע שם"טור ושו. )לאחר שתה על ראשו הגביה שיפוליה על כתפיו( מקופלת ה בטלית"י שם ד" רש287

  ).מגביה שוליה על כתפיושתה על ראשו 
וכל שכן אם איו מכסה ראשו . והייו שאף אם מכסה בטליתו את ראשו וגופו אסור להגביה שוליה על כתפיו

  ).294הערה (ויתבאר לקמן . אלא גופו בלבד, בטליתו
שבימיו ובשמאלו לצד  (כי אתא רב דימי אמר פעם אחת יצא רבי לשדה והיו שי צידי טליתו(עובדא דרבי שם  288

 מאיר חטאת'  בזו לא חייב ר, אמר לפיו יהושע בן זירוז בן חמיו של רבי מאיר. מוחין על כתיפו)י"רש, הקרקע
 לחייב חטאת ,בתמיה ( אמר ליה דקדק רבי מאיר עד כאן.)י"רש,  דאין זה דרך מלבוש אלא דרך משוי,תמיהב(

,  שאיה מקופלת ואחוריה ופלין למטה מכתפיו אלא שצידיה היו מוחין על כתפו,בדבר הדומה להיות מותר כזה
רב שמואל בר רב יהודה אמר שאל כי אתא )) ... י"רש, הורידה למטה שקבל דבריו ( שלשל רבי טליתו,)י"רש

 עד שאמרו לפיו משום , ובקש להתיר, אלא שאלו לפיו מהו לצאת בו,לא אירע מעשה זה לרבי(י "ופרש, איתמר
 אלא שצידיה , דאיהו סבר הואיל ואיה מקופלת שהרי אחוריה היו ופלין למטה מן כתפיו,רבי מאיר חייב חטאת
  )).ך מלבוש הוא הוה סבר דר,היו מוחים על כתפיו

 , ולא דמי לההוא עובדא שיצא רבי לשדה כדאיתא לקמן. שאין זה דרך מלבוש,חייב חטאת (ה היוצא"א ד, סבן "ר
 אבל בההיא דרבי לא היו מקופלין ,דטלית מקופלת הייו כששי צידי טלית שלפיה ושלאחריה מוחין על כתפו

 הרי שאם שי צידי הטלית מוחים .)ותר עד דאהדרוהו רבןור שיהא מ ולפיכך היה סב,אלא הצדדין שלפיו בלבד
  .על כתפיו חייב חטאת

  ).ן יש בזה חיוב סקילה"י ור"שלפי דעת רש(ה אבל על כתיפו "ק ח ד"וכן הוכיח בקוטרס אחרון ס
  אם תכון לקבץ כפיו כדי שלא,המתעטף בטליתו וקיפלה מכאן ומכאן בידו או על כתיפו (ח"ט הי"ם פי" רמב289

 וראה מדבריהם שרבי קיבל את דבריו להחמיר בזה מפי .א"ע סל"טור ושו. ) אסור,יקרעו או שלא יתלכלכו
  . אבל לא לחייב חטאת, שראה כמשוי

היוצא בטלית מקופלת מוחת לו על (תפרש בגמרא שם , שהגביה את כל שוליה על כתפיו, ורק באופן הראשון
  ). חייב חטאת,כתיפו בשבת

  .ם" שהביא רק את דעת הרמב,שםע " שו290
  .)לפי שראה כמשוי (ה היוצא"י סוד" ב291
 מאי , אמר להו הכי אמר רבי אלעי אסור לעשות מרזב בשבת,בעו מייה מהו לעשות מרזב בשבת(גמרא שם  292

ה "י ד"ב. )אסור ... וקיפלה מכאן ומכאן בידוהמתעטף בטליתו  (ם שם"רמב). זירא כיסי בבלייתא' מרזב אמר ר
 דאיסורא איכא אבל לא חיוב ,הוראה שהוא מפרש לישא דגמרא דקאמר גבי מרזב אסור כפשטי(ם "מבוהר

  .)אסור ... וקיפלה מכאן ומכאן בידוהיוצא מעוטף בטליתו  (ע שם"שו). חטאת
ותבאר בקוטרס . ם בזה"חוששים לדעת הרמב, ואף ששאר הפוסקים מפרשים הלכה של מרזב באופים אחרים

 שלפי דעת רוב הפוסקים אין לו לאסור  ...ם בלבד הוא שפירש לאסור גם על ידו"והרמב(ה וגם " ח דק"אחרון ס
  ).ם"ע כרמב"ו אלא שאו אוסרים מחמת שפסק הש, כיון שלא זכר בגמרא,כלל בעל ידו

 ,]גופוו[ אף על פי שמתקצר קצת מלמטה ומתכסה בו כתיפו ,אבל להתעטף בטליתו (ת"קז בשם ר'  שבלי הלקט סי293
 שמאחר שהוא ,שרי, אלא משולשלת ברחבה למטה מכתפיו, אבל אם איה מקופלת על כתפיו (ט"ע סכ"שו. )מותר

  .)מותר,  אף על פי שמתקצר קצת מלמטה,מתעטף בטליתו ומתכסה בה כתפו וגופו
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 הגלימא תחת בטלית להתעטף מותר זה ולפי .מותר זה הרי ,294גופו רוב ומכסה ,מכתיפיו למטה
 הגלימא מתחת יוצא שאינה שמתקצרת בענין בה שמתעטף שאף ,שחרית בשבת הכנסת לבית להביאו
  :מותר גופו רוב מכסה שהוא כל ,295למטה

 תלכלך שלא הטלית להגביה כשמתכוין אלא ,כתיפיו על אפילו שוליה כנפי ליתן אסרו לא לו
 אנשי כמנהג בזה להתנאות כונתו אם אבל .במהרה מללכת תעכבהו שלא או ,תקרע שלא או ,בשוליה
 צריך ואין .כמשוי נראה ואינו לבישתם דרך שזהו ,מותר זה הרי ,297בחול גם בזה שמתנאים 296המקום
 שוליה שאמצעית ובלבד .להתנאות כדי ידיו על ומכאן מכאן טליתו שולי קצוות לקפל שמותר לומר

  .298גופו רוב ומכסה מכתפיו למטה משולשלת

 להוציא נקבים בהם שאין שלנו מצוה של טליתות כמו ,מרובעת אחת חתיכה שהיא בטלית זה וכל
 בידים לתפוס מותר ,מתוכם הידים את ומוציא בהם לבוש שהוא שלנו מלבושים אבל .מתוכם הידים
  .299יקרע שלא או יתלכלך שלא או מללכת יעכבוהו שלא להגביה בשוליו אפילו המלבוש מקצת

______________ 
 פושטו  שהואאלא אם כן, ה ואין לישא הטלית תחת הגלימ,ולעין הלכה יש להחמיר כן(ק כד "ז סוף ס"ט 294

  ). אף שאיו מגיע עד למטה אלא מכסה רוב גופו סגי,ומתעטף בו
... ומכסה רוב גופו (ו "כדלקמן סל, לא התירו לקפל טליתו אלא כשמכסה רוב גופו, וכן הוא גם בשאר כל האופים

  ). לכסות בו ראשו ורובו(ז "וסל, )מכסה רוב גופו... יהא רוב גופו מכוסה 
ט הדבר "ע סעיף כ"ווכן בש, א כאן לא פירש עד כמה מיקרי דרך לבישה"המג(ק ח "יש סותבאר בקוטרס אחרון ר

  ). יש להחמיר כדבריו,א חולקין עליו בפירוש"ע ומג"ו ואין הש,ז פירש כן בהדיא" וכיון שהט ...סתום ושקול
*  

 לא , גופו בלבד אבל אם לא כסה בהם ראשו אלא כל,ובלבד שיתעטף בהם ראשו ורובו(א "ואף שתבאר לקמן סמ
  ). ואסור להוציאם אפילו אם צריך להם להתכסות בהם גופו,עשו מלבוש על ידי כן

, שגם בחול דרכו להתעטף בו גופו בלבד, כ בטלית"משא, הייו דוקא במתעטף בסדין שאין דרכו להתעטף בו בחול
 בי אדם שמתעטפין בכסותם  אלא כדרך,ואף בימיהם לא היו מתעטפין כעטיפת הישמעאלים(ו "ח ס' כדלעיל סי

  .סגי ברוב גופו בלבד, ) פעם בכיסוי הראש ופעם בגילוי הראש,ועוסקין במלאכתם
 והולכין כך אף ,במקומות שהגו לקפל הטלית ולהיחה כך מקופלת על כתפיהם סביב צוארם(ז "וכדלקמן סל

והייו שתלוי ברגילות , ) להם שדרך מלבוש הוא, מותרים לצאת כן בשבת אף לרשות הרבים,בחצרות ובבתיהם
 .לילך כן גם בחול

 ושאלו אם יכול להתעטף בביתו , כהן אחד ששכח טליתו בביתו בשבת,א"מוקי רבי שמריה לפי יב (ק'  רוקח סי295
 מותר להתעטף ל פי זהוע (ט"ע סוף סכ"שו. ) אמר שמותר... כמו חתן תחת המקטורן ולהביאה לעלות בו לדוכן

  .)ית הכסת להביאו לבבטליתו תחת הגלימא
שיכול  (ה מהו"שם ד' תוס).  כל דלהתאות שרי, כל אדעתא דלכופי אסור,קוט האי כללא בידך(רב פפא שם  296

 ,אם תכון לקבץ כפיו כדי שלא יקרעו או שלא יתלכלכו(ח "ט הי"ם פי"רמב. )לילך במהרה ולא יכביד עליו טליתו
'  כגון שמקבץ ב,כל שאיו להתאות(טור ).  מותר, המקום במלבושןואם קבצן להתאות בהן כמהג אשי. אסור

 וכל , שאיו דרך מלבוש, אסור, או שלא יעכבוהו מלעשות מלאכתו,קצותיה על כתפו כדי שלא יעכבוהו מלילך
אם תכוין לקבץ כפיו כדי שלא יקרעו או כדי שלא (א "ע סל"שו).  דרך מלבוש הוא ומותר,הוא להתאותש

אם תכוין לקבץ כפיו (שם לבוש ). מותר, ואם קבצם להתאות בה כמהג אשי המקום במלבושן.  אסור,יתלכלכו
  .) אסור, או כדי שלא יתלכלכו,א יקרעואו של, כדי שלא יעכבוהו מלילך או מלעשות מלאכתו

  .)שבתוא הדין ל וה... ובחול קאמר ,אחר שתעטף היה מתקו על גופו ומיישבו (ה מתאה"י שם ד" רש297
  .כדלעיל סעיף הקודם 298
 דוקא בטליתות שלהם שהיו יריעה אחת מרובעת כעין ,דהא דאסר תלמודא טלית מקופלת(ה היוצא "י ד"ב 299

 לעולם דרך ,מגביה שוליו אפילו , אבל מלבושין דידן כשהוא לבוש בהם ומוציא ידיו מתוכם...טליתות של מצוה 
אבל מלבושים דידן כשהוא לבוש , ת שלהם שהיו יריעה אחת מרובעת בטליתוי מיליוה(א "סלע "שו). מלבוש הוו
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 מלבוש דרך יהיו ולא מכוסה גופו רוב יהא שלא בענין שוליה אורך כל 301)ח( 300הרבה יגביה לא אבל
 אומרים שליש כיון ,כתפיו על שוליו קצוות יגביה לא ,גופו רוב מכסה שוליו אמצעית אם ואף .כלל
 בו שלבוש ואף ,302סופרים מדברי ואסור כמשוי נראה פ"עכ הכל ולדברי ,חטאת חיוב בזה שיש

  .מתוכו ידיו ומוציא

 שלא להגביהם בידיו קצתם לתפוס אסור ,מתוכם ידיו הוציא ולא בהן שנתעטף שלנו ומלבושים
  :304בשוליהם תופס אינו אפילו ,303יתלכלך

 אף כך והולכין ,צוארם סביב כתפיהם על תמקופל כך ולהניחה הטלית לקפל שנהגו 305במקומות לז
  שלוםבריד

 
יו בטיט או כדי שלא יעכבוהו  מותר לתפוס קצתם בידו ולהגביה כדי שלא יתלכלכו שול,מוציא ידיו מתוכהובהם 
  .)ללכת

, )292כסמן לעיל הערה  (ם בלבד הוא שפירש לאסור גם על ידו"והרמב(ה וגם "ק ח ד"ותבאר בקוטרס אחרון ס
ועוד שכיון שלפי דעת רוב .  משמע דמיירי בחתיכה מרובעת שמתעטפין בה,'וקט בלישיה המעוטף בטליתו כו

, ם"ע כרמב"ו אלא שאו אוסרים מחמת שפסק הש, כיון שלא זכר בגמרא,הפוסקים אין לו לאסור כלל בעל ידו
  .) אין לו להחמיר כלל בדברי סופרים,בושים דידןע עצמו מיקל במל"ואם כן כיון שהש
 ובלבד שיעשה שיוי מכל עובר במים ... יכול לעבור במים ...ההולך לבית המדרש (ח "תריג ס' וראה גם לקמן סי

 כדי , כמו שעושין כל עוברי במים בחול, דהייו שלא יוציא ידיו מתחת שפת חלוקו כדי להגביה חלוקו מעט,בחול
אלא , הרי שלא אסר להגביה חלוקו מעט, )יו חול ולא יבוא לסחוט את בגדיויוי יזכור שהיום א השל ידישע

  .במקום שיש חשש שיבוא לסחיטה
הי שי שמפשילים ומקפלים בגדיהם תחת זרועותיהם ) ריד' הלכות שבת ע(ל "ל מהרי"וז (ד"א סקמ" מ300 

 .ל" אך יכולים להגביה בידן בלי שום קיפול עכ,ב דעשים באמצע כמרז,להגביהם שלא יטפו שוליהן אסורים
 אבל ,מלבוש הוי דרך כל מקום דמ, אלא במגביה קצת,לחלק בין דרך מלבוש או לאבירא ליה משמע דלא ס

  ).להגביה לגמרי אסור
  ).קוטרס השלחן בסופו(ה " ולא כדפס בטעות סל, צריך להיות כאן ציון הקוטרס אחרון301
 ויש פוטרין כשאמצעית שוליה משולשלת למטה .שאין זה דרך מלבוש אלא משוי הוא ,חייב (ה"לעיל סלכד 302

  .)מכתיפיו אף על פי שכפיה תוים על כתיפיו
ולכן יש , גם בזה חיוב חטאת' יהי, ז שאין חילוק בין טליתות שלהם לבין מלבושים שלו"יוצא אם כן שלדעת הט

י "כיון שלפי דעת רש, ז" פשיטא שיש לחוש לדעת הט,תיפואבל על כ(ק ח "כמבואר בקוטרס אחרון ס, לאסור
  ).ז" לדעת הט,ן יש בזה חיוב סקילה"ור

, שלא להתיר אלא להגביה בידיו, ע"מכל מקום חזר בו בשו, י התיר במלבושים שלו אף להיח על כתפו"ואף שבב
ושם , )י"ר בו ממה שכתב בבמכלל שחז, ע לא הזכיר כלל היתר על כתיפו"ושגם הש(כמבואר בקוטרס אחרון שם 

  ).668-669הערות (סמן 
 אלא מתעטף בהם ומקפלן , אם איו לובשן כדרכן להוציא ידיו מתוכן,במלבושים דידן(ם "ה והרמב"י ד"ב 303

 ). שאין זה דרך מלבוש,הו כעין מרזב הוי משוי דכהאי גווא כי מקפל להו על כתפו או עביד ל,ומיחן על כתפו
  .) אסור להגביהם, השים או האשכזים כמו שמתעטפיםומשמע דאם אין מוציא ידיו מתוכ (א שם"מ

, ע ואסר בכל אופן"מכל מקום חזר בו בשו, י יש מקום לומר שלא אסרו אלא בתופס בשוליהם"אף שלדעת הב 304
 משום דלא דמי למה שכתב ,הי התיר" שבב,תיכה מרובעת לתפוס קצתהבח(ק ח "כמבואר בקוטרס אחרון סוף ס

 וראה כושא ,שכשכפיה מקופלין על ידו אין שם כלום מלבישת הטלית מן ידו עד הארץ', ם וקפלה כו"הרמב
 אזי יש שם עוד מלבישת הטלית למטה ,כ כשתופס למעלה משוליה"משא, י בעל כתפו"משוי על ידו כמו שכתב הב

  ).שלא רצה לסמוך על סברתו, ע חשש להחמיר"וואפילו הכי בש ... בדרך מלבושמן ידו 
  :תוכן ההלכות שיתבארו בסעיף שלפיו 305

  :שלושה אופי מלבוש שמותר לצאת בהם, יא- י"כבר תבארו לעיל ס
  .כשהוא לבוש בו מלפיו ומלאחריו כמו מכסים) א(
  .וב גופואלא שהוא מכסה ראשו ור, אף שהוא רק מכוסה בו) ב(
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 אין אם אבל ,להם הוא מלבוש שדרך ,הרבים לרשות אף בשבת כן לצאת מותרים ,ובבתיהם בחצרות
 לבית להביאה הגלימא תחת כתפיהם על הטלית מקפלין לחוץ כשיוצאין אלא ,בבתיהם כן הולכין
 צד לקפל מותר מקום ומכל .307מעלהל שנתבאר כמו ,306חייב יצא ואם ,בשבת כן לצאת אסור ,הכנסת
 ,הרבים לרשות כן ולצאת ,308מצוה של בטליתות שמתעטפין כדרך ,שמאל כתף על ולהניחה הימין

  שלוםבריד

 
  .אלא שהוא להגת הגוף מטיוף או צער, אף שמכוסה רק מקצתו) ג(

  :ובסעיף שלפיו יתבארו שי אופים וספים
מותר לצאת , ולכן במקום שדרך ללבוש צעיף או טלית מקופל על כתפיו וצוארו. שדרכו ללובשו כך אף בבית) ד(

  .צא חייבואם י, אסור לצאת בו, ובמקום שאין דרך ללבשו כן, בהם
  .שבאופן זה יכול לצאת עם הטלית או הצעיף, שלובשו כמו אבט על בגדיו) ה(

  :פירושים' שיש בזה ב, ) חייב חטאת,היוצא בטלית מקופלת מוחת לו על כתיפו בשבת(א , גמרא קמז 306
  .ה"שבזה דן לעיל סל, " על כתיפיוהשלאחר שתה על ראשו הגביה שולי) "א(
  . כאןשבזה דן, "יחה כך מקופלת על כתפיהם סביב צוארםלקפל הטלית ולה) "ב(

 אלא שדרכן של , אלא כל אדם, ולא רטין בלבד אמרו,הרטין יוצאין בסודרין שעל כתיפן(ועוד אמרין בגמרא שם 
כרוך על , שושאין הטלית על הגלימא, היהודים שבעיר הזאת (רכד' ה סי"א ח" הרשבת"שו). רטין לצאת בכך

ודרך ,  בחצריהם ובבתיהםלולצאת אפי, כל ארץ ספרד הגו כן לציעות...  היאך מותר ,שות הרביםצואריהם בר
בלבד ] הרטין[ולא .  יוצאים בסודר שעל כתפיהם בשבת]הרטים [ והוו כי הא דאמר התם,מלבוש הוא להם כך

הרבים בטלית סביב מותר לצאת ברשות  (ל"ע ס"שו. )אלא שדרך הרטים לצאת בכך. אלא אף כל אדם, אמרו
  )). מ"כ בד" וכ,א"רשב( ודרך מלבוש הוא להם , בבתיהםלושהגו לצאת כן אפי(ק מג "א ס" מ.)הצואר

ואף שכן היא . אסור לצאת בו בשבת בדרך זו, )כמו צעיף על הצואר(והייו שאם אין רגילים ללבוש הטלית בדרך זו 
אם , מכל מקום אין זה מועיל לטלית). הוא דרך לבישתוהואיל וכך (כדלקמן בסמוך , )צעיף(דרך לבישת הסודר 
  .אין דרכו ללבוש כך

אלא (לקפלו כן על צוארו ולצאת בו ) 313כמועתק לקמן הערה (ב , דאסרין בגמרא קמז, ולמדים זאת מדין המגבת
  .ה שכן הוא דרך לבישת הצעיף על צוארוולא מועיל מ, )או שעושהו כמין אבט, אם כן מתכסה בו ראשו ורובו

*  
כמובא מהגמרא לקמן (או לבית המרחץ , )כמבואר כאן(וכל זה הוא כשמקפלו כן על צוארו כדי להביאו לביתו 

 ,אין מתעטף בהם אלא כדי להוציאם לרשות הרבים לישב עליהם שם(א "כדלקמן סמ, או לצורך אחר, )313הערה 
שכיון שמתכוות בו להציל מטיוף איו חשב (א "כדלעיל סי, או כדי לשמור על בגדיו מטיוף, )הוא או אחר

  ).מלבוש
במה (י "ולעיל ס, כדלעיל בהערה הקודמת, מותר בכל אופן, אמם אם מקפלו כן על צוארו בימי הקור להגת גופו

אז איו חשב למלבוש אלא אם כן עשוי כעין מלבוש  ש,דברים אמורים כשמתכוות בבגד זה להציל מטיוף בלבד
 הרי , דהייו שלא יפול הדם על בשרה ויתייבש שם ומצא מצערה, אבל אם מתכוות בו להציל גופה מצער.גמור

 ומותרת לצאת בו אף שאיו עשוי כעין ,עשה בגד זה מלבוש גמור כשאר מלבושים שהם עשוים להגת הגוף
  ). מותרת לפרוס בגד על ראשה,בל אם מתכוות שלא ירדו הגשמים על בשרה ויצערוהא(א "וסי ,)מלבוש גמור

 ואסור , לא עשו מלבוש על ידי כן,אבל אם לא כסה בהם ראשו אלא כל גופו בלבד(א "אבל ראה לקמן סמ
  .)345הערה (ושם , )אפילו אם צריך להם להתכסות בהם גופו, להוציאם

 וראה גם .) שאין זה דרך מלבוש אלא משוי הוא, חייב... היוצא בטלית המקופלת ומוחת על כתפיו (להעיף  ס307
] ז[א סעיף ל"ש' ש סי" כמ,יזהר שלא תהא הטלית מוחת לו על כתפו שלא כדרך לבישתה בחול(ב "יג ס' לעיל סי
  ).עיין שם

  ). כדי שיהיה מסובב במצות,מאליש והגין לשום צד ימין על כתף ש (י"ח ס' לעיל סיכד 308
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  .309בבית אף לבישתה דרך הוא וכך הואיל

 לכרוך צריך ואינו 311לבישתו דרך הוא וכך הואיל 310כתפו על ומונח המקופל בסודר אדם יוצא וכן
 במדינות כגון ,לבישתו דרך כך שאין במקומות אבל .מעליו יפול שלא אצבעו על הסודר מן נימא
  .313גמור מלבוש דרך ורובו ראשו בו לכסות צריך ,סודר להוציא רוצה אם ,312אלו

 דהיינו ,בו ולצאת אבנט כמין לעשותו תקנה לו יש ,ורובו ראשו לכסות כך כל רחב הסודר אין ואם
 הסודר אמצעות וגם( 314מכתפיו למטה )דוכנג( בזה זה )שמלפניו( הסודר ראשי 'ב שיקשור

 באבנט שחגור אף( בו לצאת ומותר אבנט כמין עשוי שנמצא )מכתפיו למטה משוך יהא שמלאחריו
  ).315שיתבאר כמו ,חגורות 'בב לצאת להמתירים ,למטה אחר

 הסודר שיהא צריך ,כתפיהם על המקופל בסודר הוא לבישתם שדרך במקומות שאף 316שאומר מי ויש
______________ 

 והוי כמו סודר שתבאר לעיל דמותר לצאת , בכל עין שרי,ראה דהואיל ודרך לבישתו בכך (א" סקידרכי משה 309
 ,דדרך ללבשו כך, אף על פי שמיח צד ימין על כתפו של שמאל (ל"סא "רמ ).בו מקופל הואיל ודרך לבישתו בכך

  .)ולא הוי אלא להתאות ושרי
 אלא שימא ,מעשה בהורקוס בו של רבי אליעזר בן הורקוס שיצא בסודר שעל כתיפו בשבת (א, רא קמז גמ310

לובש (א , וראה גם קכ).  אפילו אין ימא כרוכה לו באצבעו, וכשבא הדבר לפי חכמים אמרו,כרוכה לו באצבעו
י שאין ימא כרוכה לו על " אעפ,כתפיויוצא אדם בסודר המקופל על  (ד"ע סל" טור ושו).וסודר שבצוארו ...מוציא 
   .)אצבעו

 יוצאים בסודר שעל כתפיהם ]הרטים [והוו כי הא דאמר התם. ודרך מלבוש הוא להם כך (א שם"רשבת ה"שו 311
דיוצא  (ה יוצא אדם"י ד"ב. )אלא שדרך הרטים לצאת בכך. אלא אף כל אדם, בלבד אמרו] הרטין[ולא . בשבת

 דשאי סודר שדרך לבישתו , ולא דמי לטלית, משמע דאף על פי שאיו מעוטף שרי,פואדם בסודר המקופל על כת
 שזה דרך , וחילק ביו לטלית מקופלת כמו שחלקתי,א סודר מקופל ומוח על כתפו"בהדיא התיר הרשב... בכך 

  ).י" ב,מפי שדרך לבישתו בכך אף בחול(ק מז "א ס"מ. )לבישתו בכך וזו אין דרך לבישתו בכך
  .אלא על ראשו ורוב גופו, לא היו רגילים ללבוש הצעיף על הצואר, שמחמת הקור הגדול 312
סדיים  (מביאין בלרי שים לבי בי) י"רש, בלין(האוליירין  (ב,  רב חייא בר אבא אמר רבי יוחן שם קמז313

 טור .)ן ורובן ובלבד שיתכסה בהן ראש,)י"רש, שהשים מסתפגין בהם מותר להביאן דרך מלבוש לבית המרחץ
  . ) שיכסו בו ראשו ורובו,הבלים יכולים להביא סדיים שמסתפגין בהן דרך רשות הרבים דרך מלבוש(

ה "וסל, ) כדרך מלבוש, רוב גופהם כן אלא היא מתעטפת בו ג,אם איו מוח על ראשה בלבד(א "וכן הוא לעיל סי
אבל אם לא כסה בהם ראשו , ף בהם ראשו ורובוובלבד שיתעט(א "ולקמן סמ ,)ומכסה רוב גופו הרי זה מותר(

  .ק כט"וראה תהלה לדוד ס). אלא כל גופו בלבד לא עשו מלבוש על ידי כן ואסור להוציאם
שיעור טלית שחייבת בציצית שיערו חכמים אם היא גדולה כל כך (א "טז ס' גדר כיסוי ראשו ורובו הוא כדלעיל סי

  ).פו ורוב רחבומתכסה בה ראשו ורוב אורך גו... שקטן 
הייו כיון שכן הדרך . אף שאיו מכסה את ראשו, ומה שאו הולכים מבית לבית הכסת בטלית המכסה את גופו

 אלא כדרך ,ואף בימיהם לא היו מתעטפין כעטיפת הישמעאלים(ו "ח ס' כדלעיל סי, להתכסות גם בבית הכסת
  ).הראש ופעם בגילוי הראשבי אדם שמתעטפין בכסותם ועוסקין במלאכתם פעם בכיסוי 

 קושר ,היתה סכית קצרה שאיה רחבה(ט "ט הי"פים "רמב. )ראשיה למטה' סכיתא צריך לקשר ב ( שםרא גמ314
ואם אין הסודר חופה ראשו ורובו (ד "סלע "שו. ) ומצאת כמו אבט ומותר לצאת בה,שי ראשיה למטה מכתפים

  .) מכתפיו זה עם זה קשר שי ראשיו למטהלא אם כן א,אסור לצאת בו
 , כגון שתי חגורות זו על גבי זו,ואפילו מיי מלבושים שאין דרך לעולם להתלבש בשים לצורך עצמו (ב"סמלקמן  315

וראה שם , )וכן ראוי להוג ...  ויש חולקין בזה ואוסרין שתי חגורות.אין השיה חשובה משוי הואיל והוא חגור בה
  ).352הערה (
ם "וראה שהרמב (ה הבלים"י ד"ברוש ה לפי,)וכל סודר שאיו חופה ראשו ורובו אסור לצאת בו (ם שם" רמב316

וסביתא פירש . .. כלומר שתהיה רחבה כדי לכסות בה ראשו ורובו ,מפרש ובלבד שיתכסה בה ראשו ורובו
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 ואין ,עליו מלבוש שם אין כך כל רחב אינו ואם ,מקיפולו יפשיטוהו אם ורובו ראשו ותלכס רחב
  :לדבריו לחוש להם ויש ,שנתבאר כמו אבנט כמין עשאו כן אם אלא בו יוצאין

  יציאה במעות הצרורים או תפורים בבגדו

 לפי ,318בידו אוחזם שאינו פי על אף ,חייב ,בו לבוש שהוא בסדינו לו הצרורים במעות 317היוצא לח
 הוצאה דרך שאין ,פטור ,בבגדו התפורים במעות היוצא אבל .319לפעמים בחול כן להוציא שדרך
  .320מוקצים שאינם וזהב כסף בין ,מעות בו שתפורים בין ,סופרים מדברי בו לצאת אסור אבל .בכך

 בביתם הבגד להניח לא וגם ,אצלם להפקידם לו אפשר שאי הנכרים בין שהוא כגון ,הפסד ובמקום
 שהוא שבות שכל אומרים שיש לפי ,בהם לצאת להקל נוהגין ,החוצה כשיצא ממנו יגנבוה שלא
 322אומרים יש וגם ,321ז"ש 'בסי שיתבאר כמו ,מרובה הפסד במקום עליו גזרו לא החול מדרך שינוי

 מדברי אלא בה אסורה אינה כדרכה הוצאה ואפילו ,כרמלית אלא הרבים רשות לנו אין שעכשיו
  .323םסופרי

  שלוםבריד

 
בה אלא אם כן קשר שי ראשיה למטה  ומשום הכי אסור לצאת ,ט שהיא קצרה שאיה רחבה"ם בפרק י"הרמב

  .) שמצאת כמו אבט ומותר לצאת בה,מכתפים
שמותר לצאת בו רק אם כן הוא דרך , א"ת הרשב"ע התאי האמור לעיל משו"ם ובשו"ומטעם זה לא הובא ברמב

  .לבישתו
  :תוכן ההלכות שיתבארו בשלושת הסעיפים שלפיו 317

  ).ח"סל(ובפרט כשמוציאו לכרמלית , ויבמקום הפסד מרובה התירו הוצאה בשי) א(
  ).ט"סל(אבל לא התירו איסור כרמלית או איסור מוקצה ) ב(
  ).ט- ח"סל(ולא לחוש שישכח ויצא בו , במקום הפסד מועט התירו להחזיק חפצים בכיסו) ג(
  ).מ"ס (מוקצהרק ב להקל ויש, יש מתירים אף כרמלית, במקום שבהול על ממוו) ד(
  ).ח"סל(ב היא כדרכה "וכיוהוצאה בכיסו ) ה(
  ).ח"סל(תפור בבגדו איה הוצאה כדרכה ) ו(
  ).ט"סל(שהוא טלטול בגופו , טלטול מוקצה בכיסו מותרת) ז(

היוצא במעות הצרורים לו  (ב"ע סל"טור ושו. ) חייב חטאת,היוצא במעות הצרורין לו בסדיו (א,  ברייתא קמז318
  .)חייב, בסדיו

ק ו "אליה רבה ס). הרי דרך הוצאתם בכך לעוברי דרכיםש(ב "לבוש סל). וי לצאת כךשדרכו של ח ( שםברייתא 319
  .) משום דדרך חוי לצאת בכך,עם אחרז משמע קצת ט"ובשבת דף קמ(
 , אותו באבטם ותופרי, כסף וזהבם ומוליכים בדרכיםשאלתם על היהודים ההולכי (צד'  סי)פראג(ם " מהרת"שו 320

 וכל פטורי ,ורבפודתו ובשפת חלוקו פט)  א,צב( המציע רק דתן בפ,דע לך שהוא אסור. אם מותר להוליכו בשבת
ק מ "א ס"מ. ) התפורים בבגדו, או בכסף וזהב,מעותאסור לצאת בשבת ב(ג "ע סל"שו). דשבת פטור אבל אסור

  .ומיירי אף בכלי כסף וזהב שאים מוקצים). שהוא הוצאה כלאחר יד(
 במקום שהוא הדיןויש אומרים ... במקום צער ... מותר לעשותו ...  בעשייתו מדרך החול דבר שמשה (ב" סוף סי321

  .וראה זכרון יוסף אות קסז. ושם סמן, ) במקום הפסד גדולל דבריהםויש לסמוך ע, הפסד
איו רשות , ויש אומרים שכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר(א "שמה סוף סי' לקמן סיכד 322

  .ושם סמן, )הרבים אלא כרמלית
 וכמה פעמים  ...סור דרבןי א]תיו[להציל מן הליסטים ומן המלכין התירו רבו(מ ' ל החדשות סי"ת מהרי"שו 323

 כיון דהתיר כלאחר יד ,ודעתי וטה יותר להיתר מלאסור. שאלתי על ככה ותברר לי לא לאיסור ולא להיתר
איסור והיתר הארוך שער  .תקכב' אגור סיהובא ב). שות הרביםדידן דלית לן ר לל שכן וכ ...' לי]ור[משום הכי פט
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 בבית כלוא לישב שמתיירא כגון ,לכרמלית לצאת שלא לו אפשר כשאי אלא להקל אין מקום ומכל
 סכנה לידי שיבא אפשר או ,ממנו לגוזלם כליו ויחפשו מעות אצלו שיש הנכרים ירגישו שלא היום כל

 שאינו אלא ,ישראלים בין שהוא כגון ,לצאת שלא לו אפשר אם אבל .מעותיו בשביל שיהרגוהו
  .324לכרמלית בהם יצא ולא השבת כל בבית ישב ,בביתם הבגד להניח או אצלם להפקידם אמינםמ

 מעליו לפושטו להחמיר )ט( יש ,בבית הבגד להניח חשש שאין או ,אצלם להפקיד חשש אין ואם
  :326ג"ש 'בסי שיתבאר כמו בו ויצא ישכח שמא ,325בבית אפילו בשבת בו לבוש יהא שלא ,יום מבעוד

 התפור בכיס שהם או ,327בו צרורים הם אם אבל .כדרכה הוצאה זו שאין ,בבגדו פוריםבת זה וכל לט
 בין שהן או ,328למעלה כשפיו בו להוציא שדרך חלול באזור שהן או ,בחול בו להוציא שדרך בו

 פ"אע ,לכרמלית אפילו בהם לצאת אסור ,329לפעמים בחול כן להוציא שדרך במקומות לבשרו בגדיו
 באיזה להצניעם 330המעות לטלטל ואפילו, הנכרים בו ירגישו שלא בבית עמהם לישב שמתיירא

  שלוםבריד

 
 ולפעמים שאף גופו מסוכן עבור המעות אם , המתאכסן בשבת בבית כעי ומעות בידו,אלעזר' הורה הר(ז "סמט 

שות ר אטו ר וגם ליכא למיגז, עתה שאין לו אלא כרמלית... בין כפלות בגדיו רב שבת ויכול לתופרן בע,יוודעו
דרכי  ).ם מודה"ואולי בשעת הסכה אף מהר ...  דבמקום סכה לא גזרו, שלושות הרביםיוצא עמהן לר, הרבים
 ).ך עצמו על דברי המתירין לא הפסיד המקיל במקום פסידא וסומ,לדידן דלית לן רשות הרבים גמור(ק י "משה ס

אם , וכן והגין להקל .ו אם ייחם בבית וילך מהם שירא שיגזלו ממ,ויש מתירים במקום פסידא (ג"א סל"רמ
 ,י"ב (תא דאוריית לן רשות הרבים וגם בזמן הזה ל,כיון שהוא הוצאה כלאחר יד(ק מו "א ס" מ.)צריך לצאת

  ).)אגור
ין  אורח הכס לעיר שיש שם ישראלים וא...אם יכול לשמוט ולמצא תואה שאין צריך לצאת  ( איסור והיתר שם324

, אבל אם יוכל להיות יושב בבית ולא לצאת (א שם"רמ. )יכול לישאר בביתו ... ודאי אסור לו לצאת עמהן ,מכירם
  .)לא יצא

דבר שהוא דומה למלאכה (ב "שב ס' תבאר לקמן סי, והטעם שבלי הפסד מרובה אסרו הוצאה כלאחר יד בכרמלית
  ).הוצאה כלאחר יד... ולכן אסרו ... גזרו אף בכרמלית 

  . )יש להחמיר,  ויוכל להיחם בבית, לוין צריךבמקום שא(שם א " רמ325
זהו בודאי " שט"קוטרס אחרון סקהוכיח ב". שמא ישכח ויצא בו"א לא תפרש שטעם האיסור הוא "ואף שברמ
  ".א"כוות רמ

 שאם לא כן אף אם אים מעות המוקצים ,ובלבד שיש חשש הפסד אם לא ישאום אצלו(ט "וכן הוא לקמן סוף סל
  ). שמא ישכח ויצא בהם כמו שתבאר, יש להחמיר שלא לשאת אותם אצלו,אלא שאר כסף וזהב

 אסור להשים איזה חפץ בתוך חיקו או בשאר מקומות שבבגדיו בשבת ...ויש חולקין על זה ואומרים  ( סעיף כג326
 שבידו ,ית אלא בידו ואין היתר לטלטל שום חפץ בב, בעין שאסור לצאת כן לרשות הרבים...אפילו בתוך ביתו 

כ כשאיו בידו יש לחוש שמא " משא,בודאי אין לחוש שמא ישכח ויוציאה לרשות הרבים שהרי רואה החפץ בידו
 .)ר ואפילו שיש אומרים שאין לו רשות הרבים כלל אין להקל בדב... ישכח שהחפץ אצלו כשיוצא לרשות הרבים

  ).ג"א וש"ש' כמו שתבאר בסי, בו לרשות הרביםגזרה שמא ישכח ויצא (ד "שי סי' וכן הוא לקמן סי
היוצא במעות הצרורים לו בסדיו שהוא לבוש ( וכדלעיל סעיף הקודם .)אבל אם אין תפורים אסור (ו"א סקמ" מ327

  ). שאין דרך הוצאה בכך, פטור, אבל היוצא במעות התפורים בבגדו ... חייב,בו
 אבל פיה למעלה דרך ,אין דרך הוצאה בכך( ופיה למטה )י"רש, לאזור חלו (ובפודתו... המוציא (א ,  משה צב328

  .)פטור שלא הוציא כדרך המוציאין...  ))י"רש, הוצאה
פטור שלא הוציא ... בין פודתו לחלוקו ) ... י"רש, חיק אורח ארעא(חייב ... בתוך חיקו ... המוציא (משה שם  329

  .יא כן בחול לפעמיםכ בין בגדיו לבשרו דרך להוצ"משא, )כדרך המוציאין
מוקצה ... שאין תורת כלי עליהם אסור לטלטלם ... ומעות  (ח"שח ס' כדלקמן סי, מחמת גופו שהם מוקצה 330

  .)מחמת גופו
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  .331מרובה הפסד משום גמור שבות שום התירו שלא ,אסור חצר באותה מקום

 אם אלא ,מהם מוקצה שם מפקע לא ,332י]פו[בש בהוצאה יוצאין שאין מנוקבים מעות הם אם ואפילו
 שלא אף לטלטלן מותר שאז( 333לתכשיט ובת בצואר לתלות כדי ונקובים זהב ושל כסף של הם כן

  ).לכך מיוחדים הם אם ,כלל הפסד חשש במקום

 שאינו כיון ,יד כלאחר טלטול שזהו לפי ,חצר באותו אצלו המעות לשאת )י( לו מותר מקום ומכל
  .334בגופו אלא בידו מטלטלן

 שאר אאל המוקצים מעות אינם אם אף כן לא שאם ,אצלו ישאום לא אם הפסד חשש שיש ובלבד
  :335שנתבאר כמו בהם ויצא ישכח שמא ,אצלו אותם לשאת שלא להחמיר יש ,וזהב כסף

 להצלת מחמתו כך כל נחפז ואינו ,בשבילו כך כל נבהל שאין בענין בא הוא כשההפסד )יא( זה וכל מ
______________ 

בשביל הפסד  ...  שאיו וטל מעות מפיהם להטמין,ומכאן למוד למי שבאו לסטים בביתו( א ,קג ן"רמב 331
דהכא לאו משום הפסד התירו לו לטלטלו ולהעביר  (אין ה"ד שם א"שבר .)המעות ושאר הכסים לא תיר הצלתן

אלא מפי שהוא במקום שאם לא תתיר לו כן איו מעמיד עצמו על ממוו ואתי לידי , פחות פחות מארבע אמות
 אלא מפי שהוא במקום שקרוב לבא בו לידי , דלא התירו לו כלל משום הפסד ממוו ...איסורא דאורייתא

 .) כן ראה לי,לכך לא שרין ליה כללה,  מי שרין ליה טלטול...אבל מי שמתירא מפי לסטים , ורייתאאיסורא דא
, )ידי איסור דאורייתא לטלטלו בהדיאאלא כדי שלא יבא ל...  שלא התירו , שהוא אסורראה ליו(שלד '  סיטור

 כדי שלא יבוא לידי איסור ,ידדוקא למי שהחשיך שר(ק ג "א שם ס" מ.)אוסרים ויש(  שםע"שוב' ודעה הב
  ).ו"רס' ש רסי" כמ,דאורייתא

 .י אפשר להציל בעין אחראבל יש אוסרים טלטול מוקצה ואפילו במקום הפסד מרובה וא(ב "וכן הוא לקמן שם ס
  ).וכן עיקר

פ שאי אפשר לפריקה בחת בלא "ואע( ד"סכ רסו 'סי לעילכד, לא התירו במקום הפסד מרובה אלא טלטול קצתו
  ). מכל מקום התירו לו דבר זה מפי הפסד מרובה,טלטול קצת

  ).בה שאיה יוצאת בשופי במשא ובמתןומטבע קו (ג" לבוש סוף סל332
 ה אבל קוב, ובטל לגבי הבגדש שיחדו לתשמים הייו משו, לצאתרב דמות"ג סכ"ש' ש סי"ומ (ה"א סקמ" מ333

  .) קבה לתלותו בצואר בתולא אם כן א,בעלמא איו מועיל
. דלאו בר טלטול הוא ולא מהי בה יחוד, על המטבע אסור לפרוף בשבת(ב "שג סכ' ע סי"והייו שאף שתבאר בשו

  ).מותר לצאת בו בשבת, רב שבתואם פרפה עליו מע
  ".קובה בעלמא איו מועיל"מכל מקום 

בשעת הסכה ,  בכל שהוובים מוקביןל התיר לשאת אצלו בשבת מטבע זה"י סג"מהר (כח' שבת סי' ל הל" מהרי334
אבל בבית מותר אם (ב "א סל"רמ. ק י"בדרכי משה ס הובא ).ג גם בשאין מוקבין"ויש אומרים שהתירן בכה... 

ק לשאת  ר,משמע מדבריו דלשאת אותן בידו אסור (א שם"במו, )רק שהם מוקבים ,ואפילו אין צרורים, צריך לו
  .)אצלו דהוי טלטול כלאחר יד

 שהתיר טלטול )יט' ג סי"פ (ש"וכדעת הרא, עיקר ההיתר משום טלטול כלאחר יד (י"ס אחרון סקקוטרותבאר ב
ל הוא משום דלא רצה לסמוך על "אלא טעמיה דמהרי. אם כן אף בלא יקוב כלל מי, בגופו אף לצורך המוקצה

ש לסמוך עליו "הרא כדאי ,אבל אם אירע שאין מוקבים.  לכן צירף לזה היתר היקוב...ש בלבד "סברת הרא
  .)א"ש בסימן שי"ש כמ"ל לגמרי כהרא"וכל שכן לדידן דקיי, בהפסד מרובה

 מותר , אבל לטלטל המוקצה בגופו שלא בידיו, דבר אחרל ידיוכל זה בטלטול בידיו ע (ו"שיא סט' סיוהוא כדלקמן 
  .ושם סמן, )אפילו מטלטלו לצורך האיסור

*  
דפשיטא דאיו יכול להיחו עליו כל (ק י " כמבואר בקוטרס אחרון סוף ס,ואין להתיר מטעם שהמוקצה כבר עליו

  ).השבת כולה
  ).ג"ש'  שמא ישכח ויצא בו כמו שיתבאר בסי,שלא יהא לבוש בו בשבת אפילו בבית (לחעיף  ס335
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 כשאין כך כל בהול שאינו ,מעותיו ממנו יגזלו שלא שמתיירא הנכרים בין ששובת זה כגון ,ממונו
  .336ממנו לגזול בא אדם שום אין שעדיין כיון ,מביתם בהם לצאת לו םמתירי

 ,ממונו לקחת בתיבתו לחפש באים המושל שעבדי או ,ממונו לגזול עליו באים שלסטים מי אבל
 לו אין ואם .במחבואות להחביאם בידו מעותיו לטלטל 337מתירים יש ,מהם להציל ונחפז בהול שהוא
 מעמיד אדם שאין לפי .כרמלית דרך אחר למקום להוציא ילואפ 338מתירין יש ,חצר באותו מחבא
 וטלטול מוקצה טלטול על ידי להציל לו נתיר לא ואם ,מהפסד יצילם ובודאי ממונו על עצמו

 שיחפירם ,בהצלתם 339תורה של איסור לידי יבא שלא לחוש יש ,סופרים מדברי שהן הכרמלית
 יותר לו שתזדמן הצלה בכל להצילו ימהר ,תםבהצל ונחפז בהול שהוא שכיון( בזה וכיוצא 340בקרקע
 על ידי להציל חכמים לו כשהתירו כ"משא .בהיתר אעשה לא שאעשה האיך בלבו אומר כי ,במהרה
  ).תורה של איסור על ידי יציל לא ,דבריהם של איסור

______________ 
ל וראה לעי. ) רק שהוא שעת הסכה, שהוא בהולר לא שייך לומם כן וא,שלא בא שום אדם לגזול(ק מה "סא " מ336

  . ב"רסו קוטרס אחרון סק' סי
 הוראים הדברים כמו כן אם רוא(רכו ' וגם בדעת ספר התרומה סי). 331כמועתק לעיל הערה (א , א קג"רשב 337

, )הם םי שמוקצי" אעפ, יכול ליטלם ולהציעם במקום אחר, מושלים ליקח בשבת מעות שבתוך תיבתוםבאי
 או מפי ם מפי הלסטיא דדוק,כל מקום ראה לי ומ,ח הכריע כהמתירין"והב(ק ג "שלד ס' א סי"מפרש כן המ

  ).א שיבא לידי איסור דאורייתן דהדבר בהול וחיישי,הדליקה התירו
ל שמותר לישראל לטלטל מעות ביום השבת אם יש "ש ז"אמר מהר (ט 'סי מוישטט שלום רבי ומהגי הלכות 338

כי כל המבואות שלו ,  ואפילו לטלטל לחוץ ולהוציאם, בעירל מקום כ,ם יבואו ויקחו את שלופחד שעבדי המושלי
 הובא .)ית ליה אתי למיעבד איסורא אחריא ואי לא שר, אמרין אדם בהול על ממוו...שות הרבים אין ר
ואם  ...  חוץ לעירוב אך לא יוציאם,ת הסכהבשע... התיר ל "ל ז"מהרי (ה"א סקמ" מ.כח 'סי שבת 'הל ל"במהרי

ם כן מה  וא.ל"ד עכ"ש סימן של" מותר להוציאן חוץ לעירוב כמ, כגון שמחפשין עבדי המושל,המתירא מגזיל
 רק , שהוא בהולר לא שייך לומם כן וא, מיירי שלא בא שום אדם לגזול, שלא יוציאם חוץ לעירובהבתחלשכתב 

  ).שהוא שעת הסכה
ש "ומטעם זה יש מתירין אפילו להוציא דרך כרמלית כמ ...  שאדם בהול על ממוולפי(ב "שלד ס' הובא גם לקמן סי

  ).א"ש' בסי
ל "לפי מה דקיי, כי אף שכיבוי הדליקה היא מלאכה שאיה צריכה לגופה". לידי איסור חמור" לקמן שם 339

 חכמים איסור שהתירו(א "שיא ס' וכן הוא לקמן סי. מכל מקום הוא איסור חמור, שאסורה רק מדברי סופרים
וכן  (ק ב"רסו בקוטרס אחרון ס'  לעיל סיותבאר ). כדי שלא יבא לידי איסור חמור לכבות את הדליקה,טלטול

ל מלאכה שאיה צריכה לגופה " למאי דקיי, דאין צריך חשש דאורייתא דוקא,א"משמע בהדיא בריש סימן שי
 ,א"שי'  בסין משמעוכ (ק ב"רה בקוטרס אחרון סע' סי. ) אלא איסור חמור של מדברי סופרים, עיין שם,פטור

לא התירוה ... שאיו צריך לגופו (ט "שטז סי' סילקמן . )דמלאכה שאיה צריכה לגופה לא דמי לשאר איסור דרבן
  ). דהייו אם צריך לגופה, הואיל ועיקרה מן התורה, משום צער בעלמא

  .רייתאהוא איסור דאו" שיחפירם ויטמים בקרקע"כ החשש "משא
ד לומר דיש חשש שיבא "והא דהוצרכו בסימן של (ב ק"בקוטרס אחרון ס רסו 'סי לעילוטעם החילוק תבאר 
 מהיכי תיתי לומר  ...' הייו משום דהתם מיירי בכהאי גווא דליכא אלא חשש שמא כו.לאיסורא דאורייתא

 וחפז מאד מהדליקה והלסטים  ואין מקום לומר אלא שמא מחמת שהוא בהול ...שיעשה מלאכה דאורייתא
 ... ושמא תזדמן לו במהרה הצלה על ידי מלאכה, ימהר להצילם מפיהם באיזו הצלה שתזדמן לו יותר במהירות

צריך ,  למאן דאמר מלאכה שאיה צריכה לגופה פטור,וגבי כיבוי(והלכך לא חיישין אלא לאיסורא דאורייתא 
  .)) יכבה כדרכו בחול,שבין כך ובין כך אסור וכיון ,לומר משום דהכיבוי יפה לו יותר

 ואתא לחפור בקרקע במזיד ולהטמין ,אין אדם מעמיד עצמו על ממוו(ה וכתב בעל התרומה "שלד ד' סיח " ב340
  .)ם להצילו מפי הדליקה או מן האסממוו ש

  ).או שיחפירם ויטמים בקרקע(ב "שלד ס'  סיוכן הוא לקמן
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 'בסי שיתבאר כמו ,הכרמלית באיסור לא אבל ,מוקצה טלטול באיסור אלא להקל אין הלכה ולענין
  :341ד"של

  יציאה בבגדי לבדים

 דרך בהם מעוטף כשהוא לכרמלית או הרבים לרשות להוציאם אסור ,הרבה הקשים לבדים מא
 אינו אפילו 342מותר ,הרבה קשים אינם אם אבל .כמשוי ונראים למלבוש ראוים שאינם לפי ,מלבוש
 הוא שם הםעלי לישב הרבים לרשות להוציאם כדי אלא בהם מתעטף ואין ,בהם להתעטף כלל צריך
 לא ,בלבד גופו כל אלא ראשו בהם כסה לא אם אבל ,343ורובו ראשו בהם שיתעטף ובלבד ,אחר או

  .גופו בהם להתכסות להם צריך אם 345אפילו להוציאם ואסור ,344כן ידי על מלבוש נעשו

 סודר או סדין כגון ,מלבוש כדרך בו שיתעטף על ידי להוציאו ורוצה מלבוש שאינו דבר בכל הדין וכן
______________ 

 ואפילו במקום ,אבל יש אוסרים טלטול מוקצה ... לטול מוקצה במקום הפסד מרובה גזרו כלל על טלא ( סעיף ב341
ואף על פי כן יש אומרים שמותר להציל מעות וכיוצא בהם  . וכן עיקר.הפסד מרובה ואי אפשר להציל בעין אחר

 להציל על ידי  ואם לא תיר לו, לפי שאדם בהול על ממוו ובודאי יצילם מהפסד,מפי הדליקה או מפי הליסטים
 אבל .א"ש' ש בסי"ומטעם זה יש מתירין אפילו להוציא דרך כרמלית כמ...  טלטול מוקצה יבא לידי איסור חמור

 שיש אומרים שלא גזרו כלל טלטול , לפיכך אין להקל אלא באיסור טלטול,לפי שהרבה חולקין על היתר זה
  .) אבל בכרמלית אין להקל כלל,מוקצה במקום הפסד מרובה

יש ) א: (דעות להיתר' שיש בו ב, במקום שאדם בהול על ממוו, הייו שלא התירו אלא להציל בטלטול מוקצהו
  .יש מתירים איסור דרבן במקום שאדם בהול על ממוו) ב. (מתירים מוקצה בהפסד מרובה

 רב אסר )י"רש,  ועשויין לקפלן תחתיו במקום הכר או הכסת,ש" שקורין פלטר,לבדין (בי סדיא (ב,  קמוגמרא 342
 ברכין דכולי עלמא לא פליגי דשרי .ושמואל שרי) י"רש, להביאו דרך מלבוש דרך רשות הרבים כשהוא מעוטף בו

 ומאן דשרי לא , מאן דאסר מיחזי כמשוי, כי פליגי במיצעי,ע לא פליגי דאסור"ובקשין דכ). י"רש, דמלבוש הן
 .) דרב אכרוזי מכריז בי סדיא שרי, ולא היא...א איתמר הא דרב לאו בפירוש איתמר אלא מכללו. מיחזי כמשוי

 אסור להביאם ברשות ,בדים הקשים (ה"ע סל" טור ושו.מודים רב ושמואל דשרי" אם אים קשים הרבה"הרי ש
  .)מותר, ואם אים קשים הרבה. הרבים או בכרמלית כשהוא מעוטף בהם

 מותרת לצאת , ולא היתה מתעטפת בו בלא הגשמים,י להפ שהוא בגד עב וגס שאיו ראו"ואע(א "וראה גם לעיל סי
 מפי שדרך לצאת בהן בשעת , דרך מלבוש,יוצאין בשק ויריעה וחמילה(ז " וסי,) אפילו הוא שק ויריעה וחמילה,בו

  ). ולכן אף שלא בשעת הגשמים שם מלבוש עליהם,הגשמים
פק יתיב , )י"רש, קום מושבם של תלמידיםבבית למ(דרב איקלע לההוא אתרא דלא הוה ליה רווחא (גמרא שם  343

  מביאין בלרי שים לבי בי)י"רש, בלין (האוליירין(ב , שם קמז)). י"רש, לבדין(אייתו ליה בי סדיא , בכרמלית
 ובלבד שיתכסה בהן ראשן ורובן ,)י"רש, סדיים שהשים מסתפגין בהם מותר להביאן דרך מלבוש לבית המרחץ(

...י חילא אמר להו רבא לבי לבי החיל המוטליםכשתביאו בגדי העובדי כוכבי (י מחוזא כי מעבריתו מאם ב 
משמע דמותר להביא מלבוש (מז ' רוקח סי )).י"רש, עליכם לשמשן ואתם מביאים להם בשבת דרך רשות הרבים

 וכדאמר , לבי בים וכן האולירין מביאין בלרי שי, כמו בי סדיא לרבא,צורך חבירו אם ילבישו על כל מלבושיו
 ומותר ללבוש או להתעטף מלבוש שאיו צריך לו כדי להביאו לחבירו (ג, לא כט' וכלבו סי). רבא לבי מחוזא

  . ה וכתוב ברוקח"י ד" הובאו ב.) אפילו דרך רשות הרבים,במקום אחר
 ).294הערה (ושם , )ומכסה רוב גופו(ה "ראה לעיל סל 344
אם צריך להם להתכסות " אפילו"ובמקום , ואפשר שטעות הדפוס פל כאן(ק יז "קטו ס' ראה בדי השלחן סי 345

  ).הפירוש דאם צריך להם די בכיסוי גופו בלבד' ויהי', אם צריך להם וכו" אלא"צריך לומר , בהם גופו
, )אף שאיו עשוי כעין מלבוש גמורמותרת לצאת בו  ... אם מתכוות בו להציל גופה מצער(י "והייו כדלעיל סוף ס

  ).132הערה (ושם סמן 
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  :346למעלה שנתבאר כמו ,אלו במדינות

  השויםואבנטים לבושים ' יציאה בב

 לאחד אלא צריך שאינו פ"אע ,347זה גבי על זה השוים מלבושים בשני הרבים לרשות לצאת מותר מב
  .בו לבוש והוא הואיל כמשוי נראה השני ואין ,348חברו לצורך אלא השני מוציא ואינו מהם

 גבי על זו חגורות שתי כגון ,עצמו לצורך בשנים להתלבש עולםל דרך שאין מלבושים מיני ואפילו
 שכיון ,350חגורות שתי ואוסרין בזה חולקין ויש .בה חגור והוא הואיל משוי חשובה השניה אין ,349זו

 ,351חבירו לצורך אלא מוציאה ואינו ,השניה מהחגורה ללבישתו ותועלת הנאה שום אין בעצמו שלו
 על חשובה חגורה שחוגר אלא ,חבירו לצורך מוציאו אינו אם ואף .352לנהוג ראוי וכן ,משוי הוא הרי
 משוי חשוב השניה הרי ,לבישתו לצורך לו די בלבדה שבהחשובה שכיון ,353אסור ,קרוע חגורה גבי
 מותר חגורות 'ב לחגור שדרך במקומות אבל .354כן לחגור דרך שאין כיון ,בה חגור שהוא פי על אף

  .355בהן לצאת

 החלוק גבי על התחתונה כגון ,ביניהם מפסיק מלבוש כשיש חגורות 'בב לצאת מותר מקום ובכל
______________ 

 צריך לכסות בו ראשו , אם רוצה להוציא סודר, כגון במדיות אלו,במקומות שאין כך דרך לבישתו (לזעיף  ס346
  .)313הערה (ושם סמן , )ורובו דרך מלבוש גמור

  .וכדלקמן סעיף הבא, ) זהל גבימותר לצאת בשבת בשי מלבושים זה ע (ו"ע סל"ר ושוטו 347
  ).343הערה (וכסמן לעיל ). בין לצורך חבירובין לצרכו (שם ע " טור ושו348
ה שתי "י ד"ב. )מותררביו הלוי מצאתי ] ובתלמידי[(י "לפירוש שי שהביא רש, )תרי המייי קאמרת(ב , גמרא ט 349

בין שהם שתי  (ע שם"שו. שבת' ט מהל"ם שלא הזכירו בפי" והרמב, שהשמיטו)א, כז(ף " מסתימת הרי,חגורות
  .)אין מלבוש מפסיק בייהם לוואפי,  זול גביחגורות זו ע

. )ע"ק  לשון תלמידי רביו יצח,הא ודאי משאוי הוא ואסור ,תרי המייי קאמרת(שם י "רשפירוש הראשון שב 350
 אבל , ולא דמי לכמה מלבושים שאדם לובש בשביל הקור.אבל תרי המייי זה על גב זה אסור (ה תרי"שם ד' ותוס

י משוי " רשרש פי,תרי הימייי קאמרת (ה' ו סי"ש פ" רא.) ומשוי הוא, ואין דרך לחגור,תרי המייי מה האה יש
  .)זה על זה ויש אוסרים שתי חגורות (ו"א סל"טור ורמ. )הוא ואסור

 ופסק דאסור להוציא דרך רשות הרבים שי מקטורין זה , תרי המייי לאיסוררשורביו יואל פי(מרדכי רמז שמז  351
  .ה שתי חגורות"ח ד"י וב"הובא בב). על גב זה לצורך חבירו

  . )וכן ראוי להוג  ...ויש אוסרים שתי חגורות זה על זה (א שם" רמ352
 שאין , אין זה מועיל כלום, רוצה לחגור שם במטפחת זו על גבי החגורה או תחתיהואף אם(ג "וכן הוא לעיל סכ

  ).חגורות זו על גבי זו כמו שיתבאר' יוצאין בב
 ,אפילו לובש בו בעין שאין דרך ללבוש כן בחול(י "שלד ס' כדלקמן סי, ולא סמכו על דעה הראשוה אלא בדליקה

 מכל מקום ,א"ש'  כמו שתבאר בסי,שיש אומרים שהשי הוא כמשוי ואף על פי .חגורות זו על גבי זו' כגון ב
  ).בדליקה הקילו

 ,חגורות'  להמתירים לצאת בב,אף שחגור באבט אחר למטה(ומותר לצאת בו (ז "וכן זכרת דעה המתרת לעיל סל
  ).)כמו שיתבאר

ב ויש שעושין אותו רצועה בט חשוב יש שעושין אותו טס של זהא ( רביא לרב אשי קמראאמר ליה( שם רא גמ353
  ).תרי המייי קאמרתמר ליה  א, עילוי המייא מאי)משבצות זהב ואבים קבועות בו

  .) ואין דרך לחגור ומשוי הוא,תרי המייי מה האה יש (שם'  תוס354
אליה זוטא ). אין בהם איסור, דאם מהג בי המקום לחגור בשתי חגורות, ומשמע עוד שם(ק ז "עולת שבת ס 355

  .))עולת שבת(מותר , אם מהג המקום לחגור בשתי חגורות (ט"סקכ
  .א"מא סי' ה סי"וראה מחת יצחק ח
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 הנאה בעצמו לו שיש ענין בכל וכן ,356משתיהן ותועלת הנאה יש שאז ,הסרבל גבי על והעליונה
 השניה ומוציא מהן לאחת אלא הוא צריך אינו עכשיו אם ואף ,החגורות משתי ללבישתו ותועלת
  :ומותר משוי אינה ,עצמו לצורך לפעמים בה לחגור שדרך בענין וחגור הואיל ,חבירו לצורך

 בשנים להתלבש דרך אין הפעמים שרוב אותם אפילו ,מלבושים בשאר אבל .בחגורה זה וכל מג
 'ב או ,357זה גבי על זה סרבילים שני או ,זה גבי על זה חלוקים שני כגון ,עצמו לצורך השוים

 מלבושים ושלשה בשנים להתלבש לפעמים הוא דרך הקור ובימות הואיל ,358זו גבי על זו אנפלאות
  .360חברו לצורך אפילו להוציאם ומותר ,השנה כל מלבוש דרך חשובים הם הרי ,359יותר או

 גבי על גדול כובע לשום 361בחול דרכו שכן )לפי ,חבירו לצורך אפילו( כובעים בשני לצאת מותר וכן
  :362שיתבאר כמו ראשו מעל העליון כובע יחלהפר הרוח יוכל שלא בענין שיהא ובלבד .קטן כובע

  יציאה בבתי ידים

 שמחמיר מי ויש .הידים של מלבוש שהם לפי ,לצאת מותר ,)ך"הענטשי שקורין( ידים בבתי מד
 לפי ,)יפה קיימא של קשר בהם שיקשרם או( מלבושיו של ידים בבתי שבת מערב שיתפרום להצריך

 בידים למשמש יכול ואינו ,אותו העוקצים רעושפ או כינה מפני בבשרו למשמש צריך שלפעמים
 כדרך שלא השניה בידו יד הבית ואוחז אחד יד מבית אחד יד להוציא וצריך ,ידים בבתי הלבושים
  .363לדבריו לחוש וראוי .אמות 'ד כך ויביאנה ישכח שמא ,מלבוש

______________ 
, על חלוקו מבפים ( וחגור... )י"רש, זור חלול מעל למדיוא ( ופודא...ואלו הם שמה עשר כלים (א , ברייתא קכ 356

 דפודא ,רס התם בקוטרש ופי,ם פודא וחגורח כלי" כל כתבי בירקג דחשיב בפ"אעו( ה תרי"ב ד, ט' תוס)). י"רש
ל אם יש מלבוש מפסיק  אב,ודוקא שיהם זה על גב זה( שם ש"רא).  הייו כגון שיש בגד מפסיק ביתים.הוא אזור

 שכן ,מותר ,א"י דלכל הלשוות כשחגור אחד על חלוק וחגור אחד על הקוט"ופסק ר(מרדכי שם  ).בייהן מותר
  .) מלבוש מפסיק בייהםלא אם כןא (ו"א סל"רמ). חולדרך בי אדם אפילו ב

ובספר המצות התיר שי (טור ). מפי הצה םומותר ללבוש בשבת שי סרבלי(ד , רמ צ' ספר התרומה סי 357
  ).ם שי חלוקים בין שהם שי סרבליםבין שה (ע שם"שו. )סרבלים

  .)וכן שי אפילאות (א שם"רמ. )אפליאות' מצאתי דמותר אדם לצאת בב (תמ'  אגור סי358
  .)לא דמי לכמה מלבושים שאדם לובש בשביל הקור (ה תרי"ב ד, ט'  תוס359
  .עיף הקודם כדלעיל ס360
שי כובעים ומותר ללבוש  (א שם"רמ. )י אדם שכן דרך כל ב,שי כובעין מותר (פד אות ו' שבת סי'  אור זרוע הל361

  .)זה על זה
362 ו הרוח ( סעיףו בידו ד, מעל ראשושיש לחוש שמא יפריחאמות'  וישכח ויביא(.  
 , אף על פי שיש למצוא צד היתר,לצאת בשבת בבתי ידים הקראים גוואטי מפי הציה(קז ' סי שבלי הלקט 363

 לפי שאין אדם יכול למשמש בידיו יפה ולעשות מה שצריך , חוכך אי בהן להחמיר,שהרי הן כעין מלבוש לידים
 ושמא ישכח , וצריך להוציאם מידיו, אי מי לחכך בבשרו,בבשרו מפי כיה שעוקצתו ופעמים שצריך למשמש ,לו

יפה  או קשרן קשר של קיימא , אך אם תפרן מערב שבת בבתי זרועיו של מלבושו.אמות ברשות הרבים' ויוציאם ד
י מפי "ט גוואראים שקוםיש אוסרים לצאת בשבת בבתי ידי(אגור תמא . ) שרי,דליכא למיחש דלמא משתלפי

מותר לצאת (ז "ע סל"שו).  מותר, דליכא למיחש, אך אם קשרם קשר של קיימא.' שמא יפלו מידיו וכו,הצה
 או , בבתי ידים של מלבושיורב שבתויש מי שמחמיר להצריך שיתפרם מע. ש"בשבת בבתי ידים הקראים גואטי
 שהם , והטעם להתיר.ך"ובלשוו העדש(ו ק כ"סז "ט). וראוי לחוש לדבריו, שיקשרם בהם בקשר של קיימא יפה

 ולפעמים צריך למשמש , וטעם האוסרין לפי שאין יכול למשמש בבגדיו יפה לעשות מה שצריך לו.םמלבוש על הידי
ק  "א ס" מ.)אמות ברשות הרבים'  דם שמא ישכח ויביא, וצריך להוציאם מידו,בבשרו מפי כיה או פרעוש

  ). ברשות הרביםאמות' שמא ישכח ויעבירו ד(
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 שום בלי בו לצאת מותר ,מפה ואחת מפה אחת הידים שתי בו שמשימין שלנו יד בית באותו אבל
 לבוש עדיין ישאר ,מקום באיזה בה למשמש כדי אחד ידו ממנו יוציא אם שאף לפי ,ותפירה קשירה

 ידיו שתי ממנו יוציא שמא חוששין ואין .אמות 'ד כך ילך אם כלל איסור כאן ואין ,השניה ידו על
 לדבריהם לחוש וטוב( 365בזה גם מחמירין ויש .364אמות 'ד בו וילך בידו ויאחזנו ישכח כך ואחר
  :366)ענין בכל( להקל המנהג אבל .)כך כל גדול הקור שאין ,שאפשר במקום

  יציאה בציצית ובלולאות שנפסק צד אחד

 הציצית שאין ,367ציצית זמן שאינו בלילה אפילו ,כהלכתה המצוייצת בטלית לצאת מותר מה
 דברים במה .368בה וכיוצא האימרה כמו ,וומתכשיטי הבגד מנוי הן הרי אלא ,משוי חשובין הכשירות
  .369זו לה הוא שמשוי ,חייבת המצוייצת בטלית שיצאתה באשה אבל ,באיש אמורים

 שאותן מפני ,חטאת חייב יצא ואם ,בה יצא ולא ,לאיש אף משוי הן הרי ,כהלכתה מצוייצת אינה ואם
  שלוםבריד

 
*  

או שיקשרם בהם (שיתפרום מערב שבת בבתי ידים של מלבושיו "וכאמור כאן , ומה שמועיל כאן תפירה או קשירה
 הרי יש משוי , קשר ולא יהיו על ידול ידי דכשיהיו תלויים ע,תמוה לי(ז שם "הקשה הט, ")קשר של קיימא יפה

 אם קשר ל שכן ומכ, דהוה דבר חשוב, בטיל אגביה דבגד דהא ודאי לא. ומה יועיל לו במה שהוא קשור,עליו
  ).בחגורה שלו

בטילה לגבי ... מטפחת (ג "וכמו המטפחת דלעיל סכ, ואפשר דמיירי בכפפות שהם בטלים לבתי הידים של מלבושיו
  ).אם היא תפורה לו, הכסות

כדלעיל , הה לפעמים סגי אף בקשירה ).225כדלעיל שם הערה (ולא סגי בקשירה , ואף דלעיל שם צריך דוקא תפירה
  ).236הערה (ושם סמן , )אלא מחוברים בה קצת על ידי קשירה, אף אם אים תפורים בכסות(ד "סכ

, גזר שמא יוציאהוליכא למי, ואיו אלא מדרבן, דמכל מקום מיהו הוי הוצאה כלאחר יד(ק סט "ובתוספת שבת ס
כשאים , לא ילך בהם כך בחוץ, שאף אם תפר, ולפי זה ראה). דאף אם יעשה כך אין בו אלא איסור דרבן

  .פ אסור מדרבן"שעכ, מלובשים על ידיו
ך " אז ושא את ההעדשי, מההת דכשצריך להוציא יד מאח,ך יש חשש זה" דדוקא בהעדשיראה ליו (ז שם" ט364

 ואף אם ,חד ששי הידים מתחממים בערביל א,ל שלו" אבל בערבי.אמות'  ויש חשש שיעביר ד,'שחלץ בידו השי
  .) הרי הערביל לבוש לידו השית שעדיין בתוכה,חתיצטרך להוציא ידו א

 ).שון אשכזל בל"דבתי הידים שקורין ארבי(י ואגור ושבלי הלקט "שפירש בלשון הב, ה שתי חגורות"ח ד" ב365
  .)ל"ל קט כאן ערבי"ח ז"שמו( ז שם"הובא בט

 אין כאן אלא ספק ,מלית אפשר כיון דאין לו רשות הרבים אלא כר.הגו להקל אפילו בלא קשירה כלל (ח שם" ב366
  )).ח"ב( ר וטוב להחמי,שות הרבים כיון שאין לו ר,ועכשיו הגו להקל (א שם"מ. )חששא דרבן

  . ושם סמן, )לילה לאו זמן ציצית הוא(א "יח ס'  כדלעיל סי367
 , שאין הציצית הגמורה משאוי,טלית המצוייצת כהלכתה מותר לצאת בה בין ביום בין בלילה(כ "ט ה"ם פי" רמב368

, ואם היא מצוייצת כהלכתה (ח"ע סל"טור ושו. ) כמו האימרא וכיוצא בה,אלא הרי היא מוי הבגד ומתכסיסיו
  . )מותר לצאת בשבת, אף על פי שאין בה תכלת

 אפילו בזמן הזה שאין לו , מותר לצאת בה לרשות הרבים,טלית שהיא מצוייצת כהלכתה (ב" סיג' סיעיל לוכן הוא 
 מפי , ואף על פי שלילה לאו זמן ציצית הוא, בין ביום בין בלילה, בין הטלית קטן בין הטלית גדול,תכלת

  .)ין זה כמשאוי לפיכך א,א וכיוצא בה כמו האימר,שהציצית הכשרים הם מוי הבגד ותכשיטיו
  .)חטאת ת חייבת המצוייצת שאם יצאה בטליראה לי (ד"א סוף סק" מ369

 תשב ותשמרן עד , אבל אשה שמצאה תפילין אפילו הן זוג אחד.וכל זה באיש(ב "כדלקמן ס, וכן הוא בתפילין
, )הן אלא משוי גמור אין מלבוש ל, שכיון שאין השים מיחות תפילין בחול, ולא תכיסן לעיר דרך מלבוש,הלילה

  ).401-402הערות (ושם סמן 
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 לגבי בטלים אינם ולפיכך ,ציצית ויעשם שישלימם עד עליהם ודעתו בעיניו הן חשובין החוטין
  :370קיימא של קשר בו קשורים שהם פ"אע ,הטלית

 גבי שעל כלונס גבי על בהן אותה שמושכין רצועות בה שתלויין בכילה מעוטף לצאת מותר אבל מו
 שאינן כיון מקום מכל ,בה ויוצא כשמתעטף לכילה כלל צריכין אינן שהרצועות פ"אע ,המטה
 שאינן ,באבנט התלויות ברצועות תלצא מותר לפיכך .הכילה לגבי בטלין הן הרי כלל חשובין
 לצאת ואסור ,בטילות ואינן חשובות הן הרי ,משי של הן אם אבל .371האבנט לגבי ובטילות חשובות

  :372משוי ואינן ללבישתו משמשות הן שאז ,בהם קשורין שוקים הבתי או המנעלים כן אם אלא בהן

______________ 
רצועות (ובכסכסיה ) י"רש, שהוא כסדין ומתעטף בו דרך מלבוש(מתעטף אדם בכילה ( ב,  רב הוא אמר רב קלט370

ולא אמרין הך רצועות לאו (ואיו חושש , תויוצא לרשות הרבים בשב, )י"רש, לטותה באהל... התלויות בה 
דאמר רב הוא אמר רב היוצא בטלית , מאי שא מדרב הוא). י"רש, לצורך עיטוף יהו והוה משאוי ההוא שעתא
, משום דשל תכלת הן ולא בטלי(ציצית לגבי טלית חשיבי ולא בטלי . שאיה מצוייצת כהלכתה בשבת חייב חטאת

  .)חשיבי ובטליהי לא , )והוו בה משוי
, כ בדבר שאיו שוה כל כך כמו הכסות"משא". משום דשל תכלת הן ולא בטלי"ומשמע מדבריו שלא אסרו אלא 

פ שהמלבוש חשוב הרבה "ואע(ח "כדלעיל ס, ל כן"אמם לא קיי". הוא חשוב קצת גד הכסות"מותר אף אם 
פ שהמלבוש חשוב הרבה " אע,י אותו מלבוששהוא איו בטל לגב(ג "וסכ, ) איו טפל למלבוש בשביל כך,ממו
  ).ממו
 ,פ שאין וי הטלית"ואע ,פ שהן חוטין ארוכין" אע, להתעטף בטלית שיש בשפתותיה מללמותר (ם שם"רמבאבל ב

לפיכך היוצא בטלית שאיה מצוייצת .  בין היו בין לא היועליהן ואיו מקפיד ,מפי שהן בטלים לגבי הטלית
  . ) ויעשו ציציתחסרון עד שישלים ,שאותן החוטין חשובין הן אצלו ודעתו עליהן מפי ,חייבכהלכתה 

כ ברצועות התלויות בה "משא, " בין היו בין לא היועליהןאיו מקפיד "ומשמע מדבריו שלא התירו אלא במלל ש
 גד חשיבות אם איו חשוב כלל(ג "כדלעיל סכ, ל כן"אמם לא קיי. כיון שהוא צריך להם, אסור, לטותה באהל

, ) אם היא תפורה לו, הרי היא בטילה לגבי הכסות,)ש"שקורין פאצילי( כגון מטפחת שמקחין בו את האף ,הכסות
מותר לצאת מעוטף בכילה שתלויין בה רצועות (ו "ולקמן סמ. אף שמקפיד וצריך למטפחת כדי לקח בה את האף
אף , )ן שאין חשובין כלל הרי הן בטלין לגבי הכילה כיו ...שמושכין אותה בהן על גבי כלוס שעל גבי המטה
  .שמקפיד וצריך להן כדי למשוך אותה על גבי הכלוס

לפי שחשובין הם בעייו שדעתו , שאים מבוטלין, ציצית חשיבי ולא בטלי(ה ציצית "שם ד' ל כתוס"אלא ודאי קיי
ה סמך רבי להיח באבטו רצועות התלויות על ז. ח הא דלא חשיבי ובטלי"כך פירש ר, ליתן בטלית ציצית רביעית

היוצא בשבת  (ח"ע סל"טור ושווכן פסק ב). דבטלי דלא חשיבי כולי האי, ויש שקושרים בהם בתי שוקיים, בו
תו עליהם עד שישלים ויעשהו  מפי שאותם החוטים חשובים הם אצלו ודע,חייב, בטלית שאיה מצוייצת כהלכתה

 ואין ,מותר להתעטף בה ולצאת לרשות הרבים,  רצועות שמותחין אותה בהםילה שיש בהכ(ט "וסל, )ציצית
 אף על פי שאין , הילכך מותר לצאת ברצועות התלויות באבט.הרצועות חשובות כמשאוי שמבוטלות אגבה

   ).דלא חשיבי ובטלי אגב האבט, המעלים קשורים בהם
 כלל גד ות חשובןאיכיון ש, ן כדי לקשור בהםאף שמקפיד וצריך לה, הרי שהתירו רצועות שבכילה ושבאבט

וכדעה זו תבאר כאן ולעיל . ולא אסר אלא בציצית החשובות בעייו כדי ליתם בטלית, אבטההכילה וחשיבות 
  .ק לב"וראה תהלה לדוד ס. ולקמן שם

 לפי שהציצית , והיוצא בה בשבת לרשות הרבים חייב חטאת,איה מצוייצת כהלכתה(א "יג ס' וכן הוא לעיל סי
 מפי , אין בטלים לגבי הטלית, ואף על פי שהן מחוברין לטלית.התלוים בה אין בהם מצוה והרי הם כמשאוי

  ).ציצית' שהם חשובים בעייו ודעתו עליהם עד שישלים כל הד
ים למקרה שיפול אחד מהכפתור, שאף שצריך להם, מצא שאין איסור לצאת עם חולצה שעליה כפתורים חילופיים

  .ובטלים אליה, מכל מקום אים חשובים כלל גד חשיבות החולצה. של החולצה וישלימו בכפתור זה
  ).הערה הקודמת(כסמן לעיל  371
אבל (ט "ע סל"טור ושו).  קושר בהן בתי שוקייםם כן אלא א, חשיבי ולא בטלי,ואם היו של משי(ד "כ ס"פש " רא372

  ).אין המעלים קשורים בהם ואסור אם ,חשיבי ולא בטלי, אם הם של משי
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 הוא אם ,בהן וכיוצא לולאות גוןכ ,לבגד מחובר אחד וראשו הבגד מן שנפסק דבר בכל הדין וכן מז
 ,משוי הוא הרי ,אחד ראשו שנפסק מחמת לבגד כלום משמש שאינו שכיון ,בו לצאת אסור חשוב
 הבגד לגבי בטל הוא הרי ,חשוב אינו אם אבל ,עליו ודעתו חשוב שהוא כיון הבגד לגבי בטל ואינו
  :373בו לצאת ומותר

  יציאה בכובע גדול

 מפני להגין כדי או ,החמה מפני להגין הפנים על צל לעשות כדי ראשה על שמשימין גדול כובע מח
 ללובשו אסור ,דבר מאיזה להגין עליו שיאהיל בלבישתו מתכוין שהוא בזה כיוצא וכל ,הזבובים
 374טפח על טפח מראשו להלן מתפשט הוא אם ,אוהל עשיית איסור משום ,הבית בתוך אפילו בשבת

  ).375בלבד פניו כנגד הוא ואפילו(

 נכפף אם אבל .למטה נכפף שאינו וחזק קשה הוא )הזה( המתפשט כשהטפח מה דברים אמוריםב
 מותר לפיכך .ומותר עליו אוהל שם אין ,ראשו כל סביבות מטפח יותר הרבה בולט אם אף ,למטה
 הקשה בגד ממין הוא כן אם אלא ,376מראשו להלן הרבה שבולט פ"אע ראשו על הטלית לפרוס

  .377)ן"גרי ב"גרא שקורין(

______________ 
 מותר ללכת במקום שירצה וטליתו לבוש ,אדם שפסקו לולאי טליתו ברשות הרבים(י רד "התרומה סוס' ס 373

 ואסור משום משאוי של לולאות התלויות ת חשובו, שפסקו והם תלויותת מוזהבותאמם אם הלולאו ... סביביו
 לכל דבר וא הדיןוה (ט"ע סוף סל"שוו טור. )א, כה(ת סה "לג "סמ). טלית דחשיבי ולא בטילי אגב ,שלא לצורך

 .) אסור לצאת בו,ואם חשוב הוא. מותר לצאת בו, ואיו חשוב, כגון לולאות, שפסק מן הבגד וראשו אחד מחובר
  ).370והערה (ה "ותבאר לעיל סמ

 לא קשיא הא דאית ביה טפח . והאיתמר סיאא אסור. שרי)י"רש, כובע של לבד (האי סיאא(ב , ברייתא קלח 374
   .הא דלית ביה טפח ,)י"רש,  אסור משום אהלא,שהוא מתפשט להלן מראשו טפח(

טפח על טפח מרובע על רום (א "ב ה"טומאת מת פי' ם הל"רמבכמבואר ב, והייו כי שיעור אהל הוא טפח על טפח
' מן סי וכן הוא לק). שאין קרוי אהל אלא טפח על טפח,מאה דין תורה הטו וחוצץ בפי, מביא את הטומאה,טפח

  ).טפח על טפחדהייו , כשיעור גג( ז"תרלא ס
 יוצא כמין , כובע שמשימין בי אדם בראשיהן,סייא(ח שם "כדפירש ר, והייו דוקא כשמתכוין בו להגן מפי החמה

 ). ועושין אותו להאהל על הפים שלא יכם השמש,בות ואן ראיוהו פעמים ר,פסל מן הראש כשיעור טפח הן יתר
  ).שעיקר כותו לעשות אוהל להיות לצל (א"א סק"מ

 דבזה יש איסור  ... דמי שמצערין אותו זבובים בשבתראה לי(ז "ז סקכ"טכמבואר ב, או כדי להגן מפי הזבובים
  .)גמור
  .יתבאר לקמן בסוף הסעיף, כ אם איו מתכוין לאהל"משא

  .ז"ז סקכ"ט הובא ב.) או כגד פיו,ואם הוציא מן הבגד סביב לראשו (א"ב הל"ם פכ"רמב. כובע מצחיההוא  375
היח טליתו על ראשו כדרך שהוא מתעטף והרחיקה להלן מראשו  (אלא מעתה שרביב בגלימא טפח(גמרא שם  376

כשהוא מהודק ביותר (שם ח "כפירוש ר, ) לא קשיא הא דמיהדק הא דלא מיהדק. דמיחייבכי מי ה,)י"רש, טפח
 דלא מהדק , דאז ראה כעין אהל,ח שאיו כפף"ירש רפ(ה הא "שם ד' תוס).  חשוב כאהל ואסור,ואיו כפף כבגד

 כשהטפח היוצא מן ,ח מפרש דמיהדק אסור"ר (ה הא" דב, ובעירובין קב, )ל ואז אין ראה כעין אה,שהוא כפף
 דגלימא לא מיהדק אלא כפף למטה ,לא קשיא... ל "ת ז"ר(ג ' כ סי" פש"רא. )הכובע חזק שאיו כפף וראה אהל

  ).ל"ח ז"ר' וכן פי.  שהוא קשה ובולט חוץ לראשו טפח והוה אהל ואסור, אבל סיאא מיהדק,ולא הוי אהל
 שהוא איו כפל אלא ,ן"ב גרי"א גר" כגון מה שקורין בל,ממילא למד דהעושה טלית ממין הקשה(ק כז "סז " ט377
  .)ד"לען ראה  כ.ת" דהוה כמו כובע לר, אסור להוציא טפח חוץ לראשו,וח בשוהמ
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 יש לכן ,נכפף להיות בקל לו אפשר שאי( גג כעין ביותר קשה כשהוא אלא אסרו שלא 378אומרים ויש
  .)ומותר עליו אוהל שם אין ,ביותר קשה אינו אם אבל ,אוהל שם עליו

 שהוא אף ומותר ,עליו אוהל שם אין בשיפוע אלא בשוה עומד אינו שאם 379עוד שמיקל מי )יב( ויש
 ומעמידו מגביהו אם אף ואז ,מאיליו למטה ממש נכפף שיהא זה בכל( 380חמירלה וטוב ,ביותר קשה
  .)כלום בכך אין בידו בשוה

 פ"אע ,ראשו לכסות רק מתכוין אינו אם אבל .דבר מאיזה להגן עליו להאהיל בו כשמתכוין זה וכל
 וראיס אין ,תחתיו דפנות לו שאין אוהל שכל לפי ,כלום בכך אין ,סביבו אוהל נעשה שממילא
  :381ו"שט 'בסי שיתבאר כמו ,אוהל לעשיית בו מתכוין כן אם אלא בעשייתו

 יש אם אף ,)ל"בריטי( שקורין מקומות בקצת הנהוג לבד של גדול כובע ללבוש מותר לפיכך מט
 לכסות אלא לאוהל מתכוין שאינו כיון ,בשוה ועומד ביותר מתקשה כן ידי שעל 382קשה נייר בתוכו
  .383ראשו

 מה על להם יש כי ,בידם למחות אין ,לאוהל מתכוין הוא אם אף ענין בכל להקל שנהגו ובמקומות
 ונעשה הואיל אוהל עשיית משום כאן גזרו שלא שסוברים ,384ענין בכל לגמרי מתירין שיש ,שיסמכו

______________ 
  .) מפי שהוא עושה אהל עראי, אסור,והיה השפה שהוציאה קשה ביותר כמו גג(א "ב הל"פכם " רמב378

ז שאסר "דעת הט(ק ח "ותבאר בקוטרס אחרון ס. ן"ב גרי"ולפי זה מותר אף טלית מסחורה הקשה הקראת גרא
  ).ם"ל כרמב" דלא קיי ...פ שאיו קשה ביותר" אע,ן מחמת שעומד בשוה"ב גרי"טלית של גראב

 לפי שכובע שלהן , זה מי מותרין בי אשכז לישא את כובעיהן בשבתרושלפי (רד פרק תולין'  ספר התרומה סי379
יו ברוך דאפילו לפירושו וכתב רב( הגהות מיימויות שם אות ת. ) אלא משפע ויורד למטה,לט כעין אהלאיו בו

 כתב ובהגהות מיימויות( א"א סק"מ .) משום דמשופעים והולכים כלפי מטהאותם כובעות שלו שמא מותרין
דמשופעים והולכים כלפי מטה,ו שריוכובעים של (.  

ם "להביא תחלה לשון הרמב(ק ח "כמבואר בקוטרס אחרון ס, ל"ם ה"אלא שהלכה זו שייכת רק לדעת הרמב
  ).משום דבלאו הכי אי אפשר להתיר כלל בשיפוע, הכובע הוא קשה ביותרש

ויש אומרים שצריך גם כן (ו "שסא ס' מציו גם לקמן סי, ולא בשיפוע, הלכה זו שגג קרא דוקא כשהוא עומד בשוה
  ).שלא יהא פי התקרה משופע כגגין שלו

  :בק י"תבארו בקוטרס אחרון ס, א"הטעמים שלא הסתפק בטעם המ 380
  .כי בספר התרומה והגהות מיימויות ראה שמסתפק בטעם זה) א(
ומלשון האחרוים ראה דלא , ם שלא אסרו אלא כשעשוי מחומר חזק וקשה"טעם זה שייך רק לדעת הרמב) ב(

  .ם בזה"ל כרמב"קיי
  .א"איו זקוקים לטעם המ, ז דלקמן"כיון שיש לו את טעם הט) ג(

 כגון מן החמה או מן הגשמים או מאיזה דבר ,יו גג המאהיל עליו להגן מאיזה דבר דהי,אסור לעשות אהל(א "ס 381
 אלא כדי להשתמש בו איזה ,כל גג עראי שאיו מתכוין בו לעשיית אהל שיאהיל על מה שתחתיו(ט "וס, )אחר

איו מתכוין  כיון ש, אין בכך כלום,פ שעושה בזה גג עראי" אע, כגון שמשים דף השולחן על רגליו,תשמיש בגופו
).  ואסור לעשותו כדרכו, הרי זה דומה לאהל,אם מעמיד גם מחיצות עראי תחת גג זהכל מקום ומ. לעשיית אהל

  ).374הערה (וכדלעיל , לא אסרו אלא כשבא להגן מאיזה דבר, וכאן שלכובע אין מחיצות
  ).ר קשהוהייו כשאין בו יי(ק סא "עולת שבת סוף ס 382
  ).כאן לא תכוין רק לכסות ראשו... דמצד אהל אין כאן איסור (ק כז " סז" ט383
 לד' סישבת ' ל מהגים הל"מהרי). 386הערה (ויתבאר לקמן , )טעמא לאו משום אהל הוא, אלא (שםי " רש384
 ,ולעין הלכה(ש ולרביו תם "ה ומ"ח ד"ב. )טפחולית בו משום איסור אהל גם אם יש לו שפה רחב , דהלכתא כך(
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  :385לבישה דרך

 פ"אע ,בו ולצאת ראשו שעל קטן כובע גבי על ללבוש אסור אבל .בבית הכובע ללבוש זה וכל נ
 ויביאנו וישכח ראשו מעל הרוח יפריחנו שמא לחוש שיש לפי ,מראשו להלן טפח תפשטמ שאינו
 יכול הרוח ואין לתוכו נכנס שראשו עמוק שהוא או ,386בראשו מהודק הוא כן אם אלא ,אמות 'ד בידו

  .387לכלום לחוש אין שבזה ,גרונו תחת ברצועה קשור שהוא או ,מראשו להפריחו

 בו לצאת מותר ,הגדול זה כובע בלי בלבד קטן בכובע ברחוב ילךל אדם בני דרך שאין ובמקומות
 ,לפעמים ברחוב בו לילך שדרך כובע עליו יש אם אבל .388בלעדו אמות 'ד ילך לא שבודאי ,ענין בכל

  שלוםבריד

 
ק ח "שטו ס' ז סי" ט.)י הוג"ח כתב היכא דהוג היתר כרש"והב (א"א סוף סק"מ). י הוג"היכא דהוג היתר כרש

  ).יוצא טפח אפילו ב, לפי המסקא דאין בכובע כלל משום אהלבירא ליהי דס"לרש(
 ,פ לא הוה איסור דאורייתא" דהא עכ, דמצד אהל אין כאן איסור,ע"ו ללמד היתר בזה לכוראה לי(ק כז "ז ס"ט 385

 דלא אסרו אלא היכא שיש היכר בעשיית אוהל מר יש לו לו, אבל אסוררדלא הוה אוהל קבע אלא עראי ופטו
 לכל ה ורא, אלא שמוציא שפה רחבה במקום כלות הבגד, דהייו בכובע שהוא עשוי בגד שמתעטף בו הראש,עראי

 , ועיקרו לכסות בו הראש,ל שלו דכולו בשטח אחד הוא" אבל בבריט ...שפה היה כדי להגן ולעשות אוהלשאותה 
 לא אסרו בזה ... וממילא עשה אהל במה שיוצא חוץ לראשו , לכסות ראשו בחלק ממו כי אם באמצעוי אפשרוא

  .) מסויים וחלק היוצא איו, כיון שאין גבול לאהל זה לא מוכח דעשה לאהל,משום אהל
'  כתבתי בסי,י לא חשוב אהל"והא דלרש(י כתב בסוף דבריו "ולעין טעמו של רש. זהו הטעם שכתב בעצמו להיתר

, " כיון שאין בעיקר הכובע משום אהל,דסבירא ליה כמו שכתבתי"י "ק ח ביאר טעמו של רש"ושם ס). ח"ו ס"שט
  .אין בו משום אהל" בחלק היוצא להלן מראשו"לכן גם 

לא על כל פים הא ... וזה איו  ... ו שכתב עוד היתר"שט' ועיין בסי"ק ח כותב עליו " בקוטרס אחרון סאמם
  ".אמרין מדמקצתו איו אהל לא יהיה כולו אהל

  ".הואיל ועשה דרך לבישה"ק כז "כמשמעות דבריו כאן ס, ולכן מפרש כאן טעם ההיתר
טעמא לאו משום אהל , אלא(י שם "לפירשלגירסת ו, )הדקלא קשיא הא דמיהדק הא דלא מיאלא (גמרא שם  386

 לא , הלכך מיהדק בראשו שפיר שרי, אלא משום שלא יגביהו הרוח מראשו ואתי לאתויי ארבע אמות,הוא
כי באמת אין בזה ( והייו שעתה חוזרת הגמרא ממה שפירשה בתחלה דמיירי באיסור עשיית אהל .)מיהדק אסור

לצאת בשבת בכובע (א "ע סמ"טור ושו .טעם האיסור הוא שמא אתי לאתויי ארבע אמותאלא , )איסור עשיית אהל
 אמות' יש מי שאוסר משום דחיישין שיגביהו הרוח מראשו ואתי לאתויי ד, שבראשו העשוי להגין מפי החמה

   ). הוא מהודק בראשולא אם כן א,ברשות הרבים
פ שאיו "אע"ואיסור זה הוא , )ת ביה טפח הא דלית ביה טפחהא דאי(הרי חזרה גם מהתירוץ הראשון , וכיון שכן

שאין בו שפה בכובע  (ב"א סק"מ. )ואין בו טפח חוץ לראשו (א"לבוש סמכמבואר ב, "מתפשט טפח להלן מראשו
  ).טפח

כובע שאדם (ה וראה לי "י ד"כמבואר בב, כ בלאו הכי מותר"משא, והייו דוקא במי שיש לו כיפה תחת הכובע
  ). שאין דרך בי אדם לילך בגילוי ראש, ג דפיל לא אתי לאתויי"דאע, אפילו כי לא מהדק שרי, בו ראשומכסה 

ה "שם ד' תוס. ) ואי לא אסור,הלכך כי מיהדק וקשור ברצועה תחת צוארו שרי(אלא ה "ב ד,  עירובין קבי"רש 387
עח ' שבת סי' אור זרוע הל. )ות הרביםשאמות בר' בלבד שיהיה קשור תחת גרוו שלא יפול ואתי לאיתויי דו (הא

 אם הוא כובע , בלא רצועהלו ואפי. רצועה כמו שאו הולכיםל ידיהלכך לפירושו כל הכובעים מותרים ע (אות י
 הובא בהגהות .) מותר אפילו בלא רצועה,מראשו בשבתעמוק שראשו כס לתוכו ואין רוח יכול להפריחו 

ו שהוא עמוק שראשו כס לתוכו ואין הרוח יכול להפרידו מראשו או שהוא א (ע שם"שו. ב אות ת"מיימויות פכ
  . )דבהכי ליכא למיחש למידי, קשור ברצועה תחת גרוו

  ).ובלבד שיהא בעין שלא יוכל הרוח להפריח כובע העליון מעל ראשו כמו שיתבאר(ג "וכן הוא לעיל סמ
לא חיישין , אבל כובע על ראשו ממש, על המצפתומשמע דוקא  ( באות הספר סוף משאת בימין בדיים שב388

. י סוף הסימן"וכן משמע מהב. אמות בגלוי ראש' דודאי לא ילך ד, ואפילו לא מהודק מי שרי, דלמא אתי לאתויי
אבל , ואפילו על המצפת מי ראה דלא חיישין אלא היכא דדרך בי אדם לילך ברשות הרבים במצפת בלי כובע
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 וכיוצא הקור מחמת לו צריך שהוא פי על אף ,389קטן בין גדול בין אחר כובע שום עליו ללבוש אסור
  :שנתבאר כמו ראשו מעל הרוח יפילנו שמא בו לחוש שאין בענין הוא כן אם אלא ,בזה

  יציאה בתפילין וספר תורה

 מכלבים משתמרים שאינן מקום בכל או ,390בשדה או שות הרביםבר ,בשבת תפילין שמצא מי נא
 ,392ללבשן שיכול קשורות רצועות בהם יש אם ,יעשה כיצד ,391בזיון לידי לבא ויכולין בהם וכיוצא
 393ראשו על ראש ושל זרועו על יד של תפילין בחול כדרכן שילבישן דהיינו ,גזו זוג לעיר יכניסן
 ,אחר זוג ולובש ויוצא וחוזר ,)395ראשון המשתמר מקום שהוא החיצונה בחצר( 394בעיר וחולצן ונכנס

  שלוםבריד

 
ובמקום שאין דרך בי אדם לילך  (ב"א סק"מ. )לא חיישין,  לילך ברשות הרבים בלא כובעבמקום שאין דרך

  .))שאת בימיןמ( דודאי לא ישאו בידו , שרי,ברחוב בלא כובע זה
 דהא ,ל חוץ לעירוב" לא יצא בבריט,ל כהוג בייו" דמי שיש לו כובע קטן תחת הבריטראה לי (ז" סוף סקכז"ט 389

  .)ד"לען ראה  כ, כיון שלא יהיה בגילוי הראש,ין דלמא פיל ואתי לאתוייבזה ודאי חייש
ג "ט הכ"ם פי"רמב. )מכיסן זוג זוג, )י"רש, שדה במקום שאבדיןב(תפילין  המוצא (א"סוע,  משה עירובין צה390
 וכס ,שו מיח של יד בידו של ראש ברא, לובשן כדרכן, כיצד הוא עושה,המוצא תפילין בשבת ברשות הרבים(

  .)זוג זוג דרך לבישהמכיסן  (ב"ע סמ"טור ושו). וחולצן בבית
 מאי איריא ...היה בא בדרך ותפלין בראשו ושקעה עליו חמה מיח ידו עליהם עד שמגיע לביתו (א , ביצה טו 391

 גבי מטרא מחמת] לא[ לא קשיא הא ד. דהא תן המוצא תפלין מכיסן זוג זוג,בראשו אפילו מחתן בארעא מי
 מאחר שהן ,דהואיל ולא מטרא מחמת גבי ( הא דמטרא מחמת כלבי ולא מטרא מחמת גבי,ומחמת כלבי

 מהו ,)י"רש,  לא יזיזם ממקומן, אבל אם מצאן שם במקום שהן שמרין מן הכלבים,בראשו יוליכם עד ביתו
) א, טו(ק דביצה "בספ(ה מכיסן "דשם עירובין ' תוס). ל" קמ,דתימא רוב לסטים ישראל יהו ולא מזלזלי בהו

ע "טור ושו).  לא,ג דלא מיטרי מחמת גבי" אבל מיטרי מחמת כלבי אע,מוכח דאיירי דלא מיטרי מחמת כלבי
  .)במקום שאין משתמרין, המוצא תפילין בשבת בבזיון (שם

מי שחשכה לו בדרך (ז " סכרסו' תבאר לעיל סי, שהותר רק אם התפילין בראשו, ודין אים משתמרין מגבים בלבד
 אף על פי שאסור לצאת , מותר לילך בהם לביתו,ותפילין בראשו או שיושב בבית המדרש שבשדה וחשכה לו

 מכל מקום משום בזיון התפילין שלא ייחן בשדה או בבית המדרש שבשדה שאיו מקום ,בתפילין בשבת
  ).ילך לבוש בהן עד ביתו שיציען שםהמשתמר התירו לו ל

שח ' כדלקמן סי, אסור אף במקום מעורב, כגון שרוב הגבים ישראלים, מקום שלא יבואו התפילין לידי בזיוןוב
 ובשבת אסור ללבשן לשם , הואיל והן מיוחדים ללובשן לשם מצוה,אין התפילין כלי שמלאכתו להיתר(ט "סי

 אם הוא מקום ,להציען שלא יגבו כגון , לפיכך אסור לטלטלן אפילו לצורך עצמן,א"ל' מצוה כמו שתבאר בסי
  ).לא יבאו התפילין לידי בזיון בידםשרוב הגבים המצויים שם הם ישראלים ש

טור . ) כל שיש בהן רצועות ומקושרות, אלו הן ישות...רבי יהודה אוסר בחדשות ומתיר בישות  (א,  עירובין צז392
  .) והן קשורות שיכול ללבשן...אם יש בהם רצועות  (ע שם"ושו

ע "טור ושו. ) והייו זוג כדרך שלובשן בחול,אחד בראש ואחד בזרוע(י "ופרש, )מכיסן זוג זוג(א , משה שם צה 393
  .)מכיסן זוג זוג דרך לבישה (שם

 .)לעיר (ה מכיסן"א ד"סוע,  ביצה טו).לעיר(מכיסן ה "א ד, סב שבת). לעיר ולבית(ה מכיסן "שם די "רשראה  394
  ).בביתוחולצן  (ם שם"רמב

עד שיגיעו לחצר החיצוה של עיר שהוא מקום המשתמר (ב "ן סדלקמ, אמות' כמו בהולכת פחות פחות מד 395
  ).406הערה (ושם סמן , )הראשון

 ולא ילך בהן עד , חולצן ומציען שם,ואם יש בית סמוך לחומה שהן משתמרין שם(ז "רסו סכ' וכן הוא לעיל סי
  ). ולא ילך בהן יותר בעיר, חולצן ומיחן שם,ואם יש בית קרוב לחומה שמשתמרין שם(ד "ל ס' וסי, )ביתו

 דהתירו ,ע מאי שא מחבילה"וצ .מכלל דמהמשתמרת ואילך אסור(ק ט "רסו בקוטרס אחרון ס' ותבאר לעיל סי
ובאמת במתיתין יש לומר דלאו דוקא  ... ו ושרי גם כן עד בית...ואין לומר דהתם איו עושה איסור כלל  .עד ביתו
   ).ע לדיא"וצ ... קתי
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  .396כולן שיכניס עד

 פיליןת זמן אינו שבת שהרי ,תוסיף בבל בזה יעבור שלא פי על אף .כאחת זוגות 'ב ללבוש יכול ואינו
 לובש אין שבחול כיון מקום מכל .כלל תוסיף בל שייך לא בזמנה שלא המצוה על וכשמוסיף ,397כלל

 משום חכמים התירו ולא ,הוא כמשוי אלא ,לבישה דרך נקרא אינו השני זוג ם כןא ,זוגות 'ב לעולם
 שלא איסורו ואין ,398כמשוי נראה ואינו בחול לבישה כדרך שהוא אחד זוג אלא התפילין בזיון
  :399למעלה שנתבאר כמו ,בידו יביאנו שמא גזירה משום אלא ,בזיון במקום

 שיצטרך כיון ,לבישה דרך זוג זוג כולן להכניס היום יספיק שלא בענין הרבה זוגות היו ואם נב
 כולן יכניס ואז שתחשך עד לשמרן כאן ישב אלא ,ביום כלל יכניסן לא ,משתחשך גם להכניס
  .400בידיו

 תכניסן ולא ,הלילה עד ותשמרן תשב ,אחד זוג הן אפילו 401תפילין שמצאה אשה אבל .באיש זה וכל
______________ 

וחוזר תמיד  (ה זוג זוג"א ד, ירובין צהע).  וכן כולן,וחוזר ומיח זוג אחר ומכיסן(ה זוג זוג "א ד, סבי " רש396
ע "טור ושו. )סןוחוזר והולך ולובש זוג אחר ומכי(זוג זוג ה "א ד"סוע, ביצה טו. )ומכיסן זוג אחר זוג עד שיכלו

  .)עד שיכיסן כולם (שם
  ).שבתות וימים טובים אין זמן תפילין(א "לא ס' סי). ששבת ויום טוב לאו זמן תפילין הוא(א "כט ס' כדלעיל סי 397

 ואף אם ,זוגות תפילין כשרות עובר בבל תוסיף אם הוא מתכוין למצוה בשיהם' שהמיח ב(ד "לד ס' וראה לעיל סי
 .מו' קובץ דברי תורה יב ע). כ אסור מדברי סופרים" אעפ,צוה אלא באחת מהןאיו מתכוין למ

משום בל (י "ופרש, ) קסבר שבת לאו זמן תפילין הוא ...רבן גמליאל אומר שים שים(ב , גמרא עירובין צה 398
ה "דא "י מ" פשםיום טוב ' תוס).  אלא כשאר מלבוש בעלמא, דאין כאן מצות תפילין כלל,תוסיף ליכא הכא

.  סבירא לן דשבת זמן תפיליןם כן וא,ק דזוג זוג מכיסן"ב וכל הפוסקים כת"ותימא דהכא פסק הר (מכיסן
או שתי הלכות פסוקות ומצ.  וכן הסכמת כל הפוסקים,ב דשבת לאו זמן תפילי"ג דברכות מפרש הר"פ' ובמשה ג

 אין חד זוג אילו הכי אפ,זמן תפילין הואאף על גב דשבת לאו  (ד"ה לא ס"ב ד, א שם צו" מהרש).דסתרן אהדדי
הקשה  (ד"א סק" במוהובא, )חד ובחול איו לובש רק זוג א, משום דדרך מלבוש וכחול שוויוהו רבן,טפי לא

 דלא עבר על בל תוסיף כיון ,זוגות בבת אחת'  יכיס באם כן, ל דשבת לאו זמן תפילין" כיון דקי,וספות יום טובבת
 אסור ללבוש יותר מזוג ,ד שבת לאו זמן תפילין הוא" למלו דאפיתבא כ" ורש...בגמרא  אאית כד,דלאו זמיה הוא

  .)דלא שרי ליה יותר ממלבושו בחול ,חדא
 אפילו אם הוא בעין שאין איסור בלבישתן משום , אבל אסור מדברי סופרים.אם יצא לבוש בתפילין פטור (ג" ס399

 מכל מקום אסור לצאת בהן ,א"ט ול"כ' פילין כמו שתבאר בסי כגון שאיו מתכוין לשם מצות ת,בל תוסיף
 ,אמות ברשות הרבים'  גזירה שמא יצטרך ליכס לבית הכסא ויסירן מעליו וישכח ויביאן בידו ד,מדברי סופרים

  .) כדי להציען,או מרשות הרבים לרשות היחיד
ימתין עד שתחשך וישב שם (י "ופרש, )מביאןו  מחשיך עליהן,צאן צבתים או כריכותמ (א"סוע,  משה עירובין צה400

כל שאילו מכיסן זוג זוג וכלות קודם שקיעת החמה מכיסן זוג (א , גמרא צז. ) ולכשתחשך יטלם יחד,וישמרם
 דהואיל והוא צריך לטרוח ולחזור ,שאים כלות קודם שקיעת החמה(י "ופרש, ) ואי לא מחשיך עליהן ומביאן,זוג

שלא יספיק ללבשן ולהכיסן זוג , ואם היו רבים (ב"ע סמ"טור ושו). ליהם ויטלם יחד מחשיך עכשיו ע,משתחשך
  ).יחשיך עליהם עד הלילה ויביאם, זוג

 מפי שהרועים רגילים לצאת ,ל דמותר לצאת בשק"יי ואף על גב דק. להכיסההאבל אשה אסור(ד "א סק" מ401
  ).)ב"שבת דף ס( י עצמן שאי שים שהן עם בפ,בהם מקרי מלבוש לכל אדם

 ומידי דחזי לאשה לא חזי ,אלמא קסבר עולא כל מידי דחזי לאיש לא חזי לאשה(א , והוא דאמרין בגמרא סב
 אלא שדרכן של הרועים , ולא הרועים בלבד אמרו אלא כל אדם, מתיב רב יוסף הרועים יוצאין בשקין.לאיש

  ).עצמן הןאמר רב יוסף קסבר עולא שים עם בפי ] אלא [.לצאת בשקין
 , אבל באשה שיצאתה בטלית המצוייצת חייבת,במה דברים אמורים באיש (ה"כדלעיל סמ, וכן הוא גם בציצית
  ).שמשוי הוא לה זו
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  .402גמור משוי אלא להן מלבוש אינן בחול תפילין מניחות הנשים שאין שכיון ,מלבוש דרך לעיר

 פחות ויוליכן מיד בידיו כולן יטול ,403לילה שודדי ליסטים מפני שתחשך עד כאן לישב מתיירא ואם
 לחבירו כולן נותן או ,החיצונה לחצר שמגיע עד ,405ו"רס 'בסי שנתבאר כדרך ,404אמות 'מד פחות
 מקום שהוא עיר של החיצונה לחצר שיגיעו עד שאצלו לחבירו וחבירו אמות 'ד בתוך שאצלו

  .406הראשון המשתמר

 שהוא בשעה מידו יטלן וחבירו ,407בחצר העומד לחבירו אותן יושיט ההוא החצר לפני וכשיגיע
 אותן יכניסו או .היחיד ברשות הנחה עושה וחבירו הרבים מרשות עקירה עושה הוא אשנמצ ,408הולך
 שנתבאר כמו יד כלאחר לחצר יזרקם לא אבל .כולן להכניס ביום שהות יש אם ,לבישה דרך זוג זוג

______________ 
  .וראה מראי מקומות וציוים. )פירוש דהוי משוי וליתסר (ה וכל"שם ד'  תוס402
 ,'אמות וכו'  מוליכן פחות פחות מד,ובסכת ליסטים שהוא ירא להחשיך שם (ה הכי גרסין"ב ד, י צז" ראה רש403

  .) שלא יזלזלו הליסטים בהם ויהגו בהם מהג בזיון,ולא ייחם שם
 ,אמות' ואם איו יכול להוליכה פחות פחות מד(ג "רסו סי'  לעיל סיתבאר, ואם חושש אף משודדי יום שיגזלוהו 

  .)ד שיגיע לביתוכול לרוץ עם כיסו ע י...מפי שמתיירא מלסטים שלא יגזלוהו ממו 
. )אמות' בסכת ליסטים מוליכן פחות פחות מד ... ובסכה מוליכן פחות פחות מארבע אמות (א"סוע, עירובין צז 404

  . )אמות' מוליכם פחות פחות מד, ואם ירא להחשיך מפי לסטים (ע שם"טור ושו
יאה שבאה לידו מבעוד יום פחות ואם אין עמו שום אחד מכל אלו התירו לו לטלטל בשבת כיסו או מצ ( סעיף יא405

אמות ויעמוד '  אלא ילך עמהם פחות מד,אמות רצופים משקדש היום'  דהייו שלא יוליכם ד,אמות' פחות מד
  .) וכן יעשה עד שיגיע למקום שביתתו,אמות ויעמוד מעט לוח' מעט לוח ויחזור וילך פחות מד

, דכל חד וחד לא ממטי להו ארבע אמות (בירו וחבירו לחבירורבי שמעון אומר ותן לח (ב"רע,  משה עירובין צה406
או ותם לחבירו  (ע שם"טור ושו. ))י"רש, של עיר שהוא מקום המשתמר ראשון (עד שמגיע לחצר החיצוה, )י"רש
  .)רו לחבירו עד שמגיע לחצר החיצוהוחבי

ה שהוא מקום המשתמר ראשון(א "וכן הוא לעיל סבחצר החיצו( ,סמן ושם)  395הערה.(  
אמות '  אלא לעין טלטול חוץ לד,אין היתר זה שותו לחבירו וחבירו לחבירו מועיל (ה"שמט ס'  לקמן סיתבאר 407

אפילו אם אחד ( אבל לא לעין טלטול מרשות היחיד לרשות הרבים או לכרמלית ,בכרמלית או ברשות הרבים
כ אסור " אעפ, וזה שבפים מושיט החפץ וזה שבחוץ וטלו מידו שזה עוקר וזה מיחעומד בפים ואחד בחוץ

 אלא אם כן משום בזיון כתבי ,א"של'  ואפילו לדבר מצוה כמו שתבאר בסי,מדברי סופרים אפילו בכרמלית
  ).)א"ש'  כמו שתבאר בסי,הקודש

העומד באחת משתי (א "שמז ס' כדלקמן סי, הוי זה עוקר וזה מיח, ואף שגם כשחבירו וטלו ממו כשעומד 408
 היח רשויות אלו ופשט ידו לרשות השייה וחפץ בידו וטלו ממו חבירו העומד שם שזה עקר מרשות זו וזה

  ).ברשות השייה שיהם פטורים
 מיד(ב "רסו סי' כדלעיל סי, וכעין זה מציו בזריקה כלאחר יד. מכל מקום עדיף שיטלן מידו בשעה שהוא הולך

  .ובהסמן שם, )שיגיע לפתח ביתו קודם שיעמוד שם יזרקו לביתו כלאחר יד
*  

יש להתיר במילה (ז "שמז ס' והוא כעין האמור לקמן סי, שלא זכר כאן, ולכאורה יש אופן וסף להקל קצת האיסור
ידיה לחוץ  ואחת מהן תושיט , על ידי שיעמדו שתי שים בפים,בשבת להוציא התיוק מרשות היחיד לכרמלית

 והשיה תטול התיוק מבפים ותושיטו לחוץ ותיחו על ידי האשה ,ברי הכל שהן מקום פטור לד,למעלה מעשרה
וכשיגיעו ...  כיון שהתיוק הוח על ידיה ממקום אחר , והרי זו החה במקום פטור,הפשוטות לחוץ למעלה מעשרה

 ,ת ותעמוד בפים ותושיט ידיה לחוץ למעלה מעשרה תחזור אשה אח,לפי חצר בית הכסת שהיא רשות היחיד
  ). שהן מקום פטור לדברי הכל,והעומדת בחוץ תיחו על ידיה
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  :410ב"רפ 'סי ד"יוב ש"כמ ,התפילין בזיון מפני ,409ו"רס 'בסי

 וכל ,לשמרן עליהן לישב אפילו סכנה בו שיש ,יליןהתפ להניח שלא שגזרו הגזירה בימי הוא ואם נג
 שהם בין הרבה שהם בין ,לו והולך במקומן מכסן ,תפילין מניח שהוא שיאמרו ,בידיו להביאן שכן
  :411מעט

 ואם .לו והולך במקומו מכסהו ,ללומדו שלא שגזרו הגזירה בימי בשדה תורה ספר מצא אם וכן נד
 ,יורדים הגשמים היו ואם .לביתו יביאנו ואז שתחשך עד ולשמרו לישב צריך ,הגזירה זמן אינו

 בבגדיו עליו ומכסה וחוזר מלבוש כעין בהספר יתעטף ,הלילה עד כאן יהיה אם הספר שמתקלקל
  :414התורה כבוד מפני לו התירו ,413גמור מלבוש דרך שאינו שאף ,412מיד לביתו ומביאו

  :415ד"של 'בסי יתבאר ,הרבים רשות דרך יוציאם האיך הדליקה מפני כליו להציל הבא נה

  סחיטה ושמא יסחוט, ליבון

 מאבות והוא .חייב ,להתלבן שדרכן ממה בהן כיוצא כל וכן ,הפשתן את או הצמר את המלבן נו
  .416המשכן תולמלאכ העשויים והפשתים הצמר מלבנים היו במשכן שכן ,מלאכות

______________ 
 כגון , דהייו שלא כדרך זריקה, יזרקו לביתו כלאחר יד, קודם שיעמוד שם,מיד שיגיע לפתח ביתו ( סעיף יב409

  .) ואין בזריקה זו איסור מן התורה,ומכתיפיו ולאחרי
  .)ואפילו הלכות ואגדות, אין זורקין כתבי הקדש (ה"סשם ע "בשו 410
במה דברים אמורים  (א"רע,  שם צזרא כדאוקמוה בגמ,)בסכה מכסן והולך לוו (ב"רע,  במשה עירובין צה411

 והאי ובסכה מכסן והולך ,שגזרו גזירה שלא ייחו תפילין( גרסין ה הכי"י שם ד"כלשון אחר ברשו ,)ג"בסכת עו
 בין מעט בין צבתים מכסן , והכי קאמר ובסכה שאם ימצאו בידו או ישמע למלכות יהרג, מתיתין קאילו אכולה

ם "רמב. ) ולא יזיזן משם שמא ירגישו בו ויתחייב למלכות, ומיחם שם והולך, בבזיוןל כךבטליתו שלא יוטלו כ
).  מכסן במקומן ומיחן והולך,יםואם היה בימי הגזרה שמתירא לישב ולשומרן עד הערב מפי הכות(ג "ט הכ"פי

  . )מכסן והולך לו, אם יש סכה שגזרו שלא להיח תפילין (ב"ע סמ"טור ושו
ובסכה מיחו , יושב ומשמרו ומחשיך עליו ווטלו ובא לו, המוצא ספר תורה בשדה (י"ח ה" תוספתא דעירובין פ412

המוצא ספר (ה "ט הכ"ם פי"רמב). מכסה אותוהרי זה מתעטף בעור וחוזר ו, ואם היו גשמים יורדין. והולך לו
 מתעטף בעור וחוזר ומכסה ,ואם היו גשמים יורדין. ובסכה מיחו והולך לו. תורה יושב ומשמרו ומחשיך עליו

לשון ( יושב ומשמרו ומחשיך עליו ,אם איו שעת סכה,  בשדהפר תורההמוצא ס(ג "ע סמ"שו. )אותו וכס בו
  ).וכס בו, מתעטף בעור וחוזר ומכסה אותו, ואם היו גשמים יורדים). ולך לוובסכה מיחו וה: ם"הרמב

 , אפילו שתלבש בהם כמו במלבוש,אין יוצאין בתיבה או קופה או מחצלת ואפילו מפי הגשמים (ז"לעיל סיכד 413
ת הרבים לבדים הקשים הרבה אסור להוציאם לרשו (א" וסמ,)רך להתלבש בהם לעולם הרי הן משוישכיון שאין ד

  .)שאים ראוים למלבוש וראים כמשוי לפי ,או לכרמלית כשהוא מעוטף בהם דרך מלבוש
שזהו כבודה , וחוזר ומכסה אותו בבגדיו וכס בו,  להתעטף בעורופר תורההתירו לו משום כבוד ס (ג" לבוש סמ414

  .)שלא תתקלקל בגשמים
 שלא התירו , אסור להביאו אצלו,אפילו פל לכרמלית ,אבל אם פל כל הספר מידו(א "שב סוף ס' וראה לקמן סי

  ).ת גמור כזה משום בזיון כתבי הקדששבו
  . סעיף י415
 מלאכת של בצמר שייכי מלאכות שאר וכל (הצמר את הגוזז ... אחת חסר ארבעים מלאכות אבות (א,  משה עג416

 וכן ,השי את או הפשתן את או צמרה את המלבן (י"ט ה"ם פ" רמב.))י"רש, בהר מכבסו (המלבו ,)י"רש, המשכן
  . )חייב ,להתלבן שדרכן ממה בהן כיוצא כל

וצריך ללבו , או בפשתן שמפץ שאיו קי, והייו שאף שעיקר מלאכת הליבון היא בצמר שגדל על האילים ואיו קי
  .כדי לעשות ממו חוטים קיים
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  .417וחייב ,מלבן תולדת הוא הרי ,בגדים והמכבס

  .418מלבן משום וחייב ,בגדים כמכבס זה הרי ,שבו המים שיוציא דע הבגד את והסוחט

  שלוםבריד

 
  ".בןכל כיוצא בהן ממה שדרכן להתל"מכל מקום חייב גם על ליבון 

, )ותין אוין של פשתן לתוך התור(ב , מבואר במשה יזכ, ואף שהדרך ללבם היא בעיקר על ידי מים רותחים
  .דלא סגי בכיבוס במים צוים, )וותין אותו בקדרה בתור ומתלבן, אגודות של פשתן מופץ(י "ופרש

  ).מכבסו בהר(י "שכמובא לעיל מר, מכל מקום כלל במלאכה זו גם הכיבוס במים צוים
 ).המכבס חייב משום מלבן (ו"ב הט"פכו, ) וחייב,המכבס בגדים הרי הוא תולדת מלבן(א "היט "ם פ"רמב 417
 ,והסוחט את הבגד עד שיוציא המים שבו(א "ט הי"פם "רמב .) מלאכה אחת,המכבס והסוחט (ג"י הי"תוספתא פ 418

' תוס. ) מפי שהוא מכבס,והסוחט כסות חייב( ו"ב הט"ופכ, ) שהסחיטה מצרכי כיבוס היא,הרי זה מכבס וחייב
  ).לבון משום דאסורה ,מים בסחיטת(ה זמין "א ד, ביצה ל

ושם סמן , )אבל לא יערם מן המים(כדלקמן בסמוך , אלא אף אם מער המים שעל הבגד, ולא רק כשסוחט ממש
  ).425הערה (

*  
וחייבים גם על כל אחד , סחיטת המים ממו) ב. (שרייתו במים) א: (וס כוללת שי חלקיםוהייו שמלאכת הכיב

  :מהם לבדו
  ).חייב משום מלבן... והסוחט את הבגד (כאמור כאן ) א(
פ שלא שכשך " אע, חייב... אם תן על מקום המלוכלך מים ...בגד שיש עליו איזה ליכלוך (כ "שב ס' כדלקמן סי) ב(

  ).878הערה (ושם סמן , )ית בגד זהו כיבוסו לפי ששרי,כלל
, ששריית בגד איו ככיבוסו אלא כשהוא בדרך קיון, ומכל מקום יש הפרש בין מלאכת סחיטת הבגד לבין שרייתו

א כשהוא  אל,אין אומרים בבגד שאין עליו לכלוך שרייתו במים זהו כיבוסולדברי הכל (א "שב סכ' כדלקמן סי
 , וכן המגב ידיו במפה אחר הטילה, כגון המסתפג בסדין אחר הרחיצה, אבל אם הוא בדרך לכלוך,בדרך קיון

 . שאיו כיבוס אלא לכלוך, אין בזה משום כיבוס,פ שיש רוב מים על גופו ועל ידיו ומטפיח הסדין והמפה"אע
 דרך ם כן לפי שזהו ג, אומרים שרייתו זהו כיבוסו ואין,ומטעם זה התירו להולך לדבר מצוה לעבור במים בבגדיו

  ). ואיו דרך קיון כלל,לכלוך כשמכיסו במים כשהוא לבוש בהם
'  סיקמןלכד, אף במקום שאין לאסור משום שרייתו זהו כיבוסו, חייב משום מלבן בכל אופן, כ בסחיטת בגד"משא

ויתחייב משום , ויבא לסחטו,  שמא יתלכלך במים,אסור לפרוס סודר על פי חבית של מים לכסותה (א"סכיש שכ ר
מכל מקום אם , )ויתבאר הטעם לקמן שם הערה קמט( והייו שאף שאין לאסרו משום שרייתו זהו כיבוסו .)מלבן

  ".יתחייב משום מלבן"יסחטו 
גדיו במים שמא ישרו ב(כדלקמן בסמוך , גזרו בו כמה גזירות שמא יסחוט, ולכן אף במקום ששרייתו איו ככיבוסו

א יבא לסחטו אחר כך להוציא משום גזרה שמ(א "שב סכ'  סי).שמא ישכח ויסחטו(ט "וס, )וישכח ויסחוט
 כמבואר מדין ,דאף בדרך לכלוך חיישין לסחיטה בריבוי מים(שב בקוטרס אחרון ' וכמבואר לקמן סי). מימיו

  ).972הערה (ושם סמן , )ם מרוביםדאף בדרך לכלוך חיישין שמא יסחוט במי ... 'ההולך להקביל כו
*  

אלא . הה באמת חייבים בסחיטת בגדים אף משום תולדת מפרק". חייב משום מלבן... הסוחט "ומה שתבאר כאן 
ולא (ולפעמים חייבים בו רק משום תולדת מלבן , )ולא משום תולדת מלבן(שלפעמים חייבים בו רק משום מפרק 

 מפי ...מותר לפרוס סודר על פי חבית של יין אדום או של שמן (א "שכ סכ' וכדלקמן סי, )שום תולדת מפרקמ
 ,ומכל מקום בגד ששרה אפילו במשקין שאין מלבין אסור לסחטו. שאין מלבן אלא מים ויין לבן וכיוצא בהם

 אלא שאיו חייב על סחיטה זו .ק כמו שסחיטת פירות אסורה משום מפר, שהוא תולדת הדש,משום איסור מפרק
 ואיו סוחט אלא כדי לקות , אבל אם איו צריך למשקין הסחטין,אלא אם כן צריך למשקין הסחטין מהבגד

 לפיכך אין בסחיטה זו איסור מן , שהדש הוא צריך לתבואה שמפרק מהשבלים, אין זה דומה לדישה כלל,הבגד
  ).התורה אלא מדברי סופרים

  :מצא
  .חייב משום מלבן ומשום מפרק, אם צריך למים, וחט בגדים ממיםהס) א(
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 וישכח ,במים בגדיו ישרו שמא ,במים וליפול להחליק שיכול במקום בשבת לילך אסור לפיכך
  .419ויסחוט

 אינו ,עליהם שירדו 422הרבה 421בגשמים בגדיו שנשרו מי וכן ,420במים בגדיו ונשרו ונפל הלך ואם
 בהילוכו 424ויסחטם ישכח שמא חוששין ואין ,)423היום כל( בהן הלךל יכול אלא ,מיד לפושטן צריך

  שלוםבריד

 
  .חייב משום מלבן בלבד, אבל אם איו צריך למים) ב(
  .חייב משום מפרק בלבד, אם צריך ליין, הסוחט בגדים מיין אדום) ג(
  .פטור אבל אסור מדברי סופרים, אבל אם איו צריך ליין) ד(

 ...בגד שיש עליו איזה ליכלוך (כ "שב ס' כדלקמן סי,  אסור לסחטו מהבגד,ואפילו איו מים ולא יין אלא לכלוך
 שיש איסור בסחיטתו מדברי , פן יסחוט לכלוך הבלוע בבגד, ויזהר לקח בקל ולא ידחוק,יקח הלכלוך בסמרטוט

  ).כ"כמו שיתבאר בסימן ש, סופרים
הרי שיש איסור , ) הוא סחט בין אצבעותיו שכשאוחזו בידו, אין מקחין בו...ספוג (ג "והייו כדלקמן שם סכ

  .ולא במים קיים, בסחיטתו אף דמיירי בקיוח
יש מי (ג "שב ס' כדלקמן סי, יש בו משום מלבן מדברי סופרים, שאפילו באבק ועפר וטיט שעל הבגד, ויתירה מזו

 משום שהוא , יעור אם מקפיד שלא ללבשו בלא,שאומר שאסור לער בגד חדש ושחור מן העפר או האבק שעליו
דהייו (טיט שעל גבי בגדו לא ישפשפו מבחוץ (ז "וסי, )ממו הוא כיבוס ויעורו , שהאבק מקלקל מראיתו,ככיבוס

מכל מקום אחרי , והייו שאף שאין דרך ללבן הבגד על ידי אבק וטיט וצואה). מפי שראה כמלבן ,)במקום הטיט
  .אותו הרי זה ראה מלבןשיש כבר אבק וטיט וצואה על הבגד ומקים 

 זימין דמיתווסן מאי ,)י"רש, שישים רגלו במים (ליעבר ... היה מהלך בשבת ופגע באמת המים(ב , גמרא קיג 419
אין יורדים למקום שיוכל להחליק  (ד, ד פז"ב חי"רביו ירוחם י).  ואתי לידי סחיטה,)י"רש, ישורו במים (מיא
אסור לילך בשבת במקום שיוכל  (ו"א סמ"רמ. ) ויבא לידי סחיטה,פו כליוליו ויט שמא יפול ויחליקו רג,במים

  .)שמא ישרו כליו ויבא לידי סחיטה, להחליק וליפול במים
כדלקמן , כדי שיזכור ולא יבוא לסחוט, פ לעשות שיוי"הצריכו עכ, ואף במקום שהתירו לילך במים לצורך מצוה

  ובלבד שיעשה שיוי ... יכול לעבור במים עד צוארו,רכי שאר מצות או לצ...ההולך לבית המדרש (ח "תריג ס' סי
 כמו שעושין כל עוברי , דהייו שלא יוציא ידיו מתחת שפת חלוקו כדי להגביה חלוקו מעט,מכל עובר במים בחול

  .)יו חול ולא יבוא לסחוט את בגדיו השיוי יזכור שהיום אל ידי כדי שע,במים בחול
 ,שכיון שכל הרוחצין מסתפגין(ס "הוא כדלקמן ס, שמא יסחוט המים מהמגבת, הידים והגוףומה שלא אסרו יגוב 

  ).אם אתה אוסרו להסתפג אף אתה אוסרו ברחיצה
 ,לפי שהוא דבר שאי אפשר לעמוד עליו(א "הוא כדלקמן סס, שמא יסחוט המים מהבגד, ומה שלא אסרו לילך בגשם

  ). לכן התירו לו בכל עין,ד הגשם עליושלפעמים אדם הולך ברשות הרבים ופתאום יר
 מהלך בהן ואיו ,)י"רש, שפלו למים בשבת (כליו בדרך במים) 'תוס, לשון פילה(מי ששרו (ב ,  משה קמו420

  .פל האדם למים עם בגדיו, והייו שלפי פירוש זה. )חושש
מי ששרו כליו  (ה"ע סמ"טור ושו. ) ואין חוששין שמא יסחוט, מהלך בהן,מי ששרו כליו במים(כ "ב ה"ם פכ"רמב

  .)ואיו חושש שמא יבא לידי סחיטה ,הולך בהם, במים
 וביצה ,)מי ששרו כליו בדרך במי גשמים(א "רע, י סה"כפירוש רשו, הוא מלשון שרייה" שרו"כאן ודאי פירוש  421
  .)מי ששרו כליו בדרך במי גשמים (ה שוטחן"א ד, ט

 שאין דרך ,שאין בו אלא שריה מועטת(ט "כדלקמן ס,  אין חוששים שמא יסחטבכל אופן, שהרי במים מועטים 422
  .ומכל שכן שאיו צריך לפושטן מיד, )433הערה (ושם סמן , )להקפיד עליה לסוחטה

 דלאו דוקא ,' כו הגיע לחצר החיצוה שוטחן,ב"מתיתין סוף פרק כ (ט"קוטרס אחרון סקברסו ' לעיל סיתבאר  423
מהלך "ל "והייו מה שלא העתיקו מהמשה ה). ה"א סמ"ש'  עיין סי,שהרי לא העתיקו הפוסקים איסור זה, קתי

  .שמע מיה שיכול להמשיך ולילך בהם כל היום, " הגיע לחצר החיצוה שוטחן,בהן ואיו חושש
 צריך לגב גופו ,הרוחץ בהר(א "לקמן ססכד, וכן לא הקפידו על מה שמטלטל המים שעל בגדיו ברשות הרבים 424

אבל ההולך ברשות הרבים ומטר סוחף  .אמות בכרמלית'  שלא ישארו עליו מים ויטלטלו ד,יפה כשעולה מההר
 שלפעמים אדם הולך ברשות , לפי שהוא דבר שאי אפשר לעמוד עליו, לא הקפידו חכמים על זה,עליו ועל לבושו
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  .)בהם(

  .426ב"ש 'בסי שיתבאר כמו 425המים מן ינערם לא אבל

 יאמר לנגב שטוחים אותם שהרואה ,העין מראית מפני ,בשבת לנגבם ישטחם לא מעליו וכשפושטן
 מראית מפני יםחכמ שאסרו דבר שכל ,אסור רואה שם שאין בחדר לשטחם ואפילו .בשבת שכבסן
 יארע שמא לחוש שיש מפני ,חדרים בחדרי אפילו אסור ,תורה של איסור שעשה יחשדוהו שלא ,העין
 לחלק רצו לא לפיכך ,תורה דברי על שעבר ויחשדהו ויראהו לשם פתאום אחד שיבא אחת פעם

  :427לכך לחוש שאין בענין הוא אם אף ,ענין בכל ואסרו בגזרתם

 מפני בשבת לסלקן חייב אינו ,שבת מערב שטוחים היו אם אבל ,שבתב לשטחם אלא אסרו ולא נז
  .428העין מראית

  :429הזיעה מן אלא במים נשרו לא אפילו ,ענין בכל אסרו בשבת לשטוח אבל

 שוטחו שאינו פ"אע ,לאש סמוך לנגבו אסור ,מועטת שרייה אלא שם אין אפילו ,במים השרוי בגד נח
 שהמים ,שוליב משום אסור כ"אעפ ,העין מראית כאן יןשא, בו לבוש כשהוא שם מנגבו אלא שם

 שהיד עד כך כל שם להתחמם יכול שהבגד עד כך כל לאש סמוך הוא אם ,שם מתבשלים הבלועים
  שלוםבריד

 
 שאין לאסור דבר ,אף לצאת מביתו בשעת הגשם( לכן התירו לו בכל עין .הרבים ופתאום ירד הגשם עליו

 ).)לחצאין
שכן דרך כל בגד ,  שאם יער אותן יהיה חייב משום סוחט,אבל איו מערן מן המים שבלועין(ג , לא כו' כל בו סי 425

ר במים או שירדו עליו שאסור לער בגד שש(א "שב ס' א סי"רמ). המים סחטין ממו, בלוע מים כשמערין אותו
  ).גשמים

 כשמערין אותו , מפי שדרך כל בגד בלוע ממים, אסור לערו, הואיל ובלעו בו מים,אם פל במים ( סעיף ב426
  ).772הערה (ושם סמן , )סחטין ממו מים

ם מפי מראית העין אפילו בחדרי חדרים אמר רב יהודה אמר רב כל מקום שאסרו חכמי(ב , ברייתא וגמרא קמו 427
בי אליעזר ורבי  ר, דתיא שוטחן בחמה אבל לא כגד העם, תאי היא. תן שוטחן בחמה אבל לא כגד העם.אסור

י "ראה לר(ה כל "א ד, ז יב"ע' תוס).  דקאי רב כוותיה, כמחלוקת דברייתאהלכה(א , ף סב"רי. )אוסריןשמעון 
ע "שוטור ו).  ולאסור לגמרישות היחידיש להם לחכמים לחוש שמא יראהו אדם בר(א , ן ביצה ה"ר ).דהלכתא כרב

, שאין שם רואים, ואפילו בחדרי חדרים. שלא יחשדוהו שכבסן בשבת, מפי מראית העין, ולא ישטחם לגבם (שם
  .)אסור

ל דבר שאסרו חכמים ואף שכ(ד "שה סי' הוא כדלקמן סי, "שלא יחשדוהו שעשה איסור של תורה"ומה שכתב כאן 
 לא יחשדוהו , מכל מקום כאן שאף אם יעשה כן במקום רואים,מפי מראית העין אסרו אפילו בחדרי חדרים

 לא החמירו כל כך לאסור אף במקום שאין , אלא באיסור מקח וממכר שהוא מדברי סופרים,באיסור של תורה
  ).1239הערה (ושם סמן , ) וכן הדין בכל כיוצא בזה.רואים

ע מודו "ו בהא כ... אבל שטחן מערב שבת ,לא אמרו אלא כששטחן בחמה בשבת (צא' ז סי"א ח" תשובת הרשב428
איו ,  כלים המכובסיםרב שבתאבל אם שטח מע, ולא אסרו אלא לשטחן בשבת (ה"ע סמ"שו. )דאיו צריך לסלקן
  .)חייב לסלקן בשבת

לא ישטח  (ז"ע סמ"שו. )מן הזיעה לו אפי, את כליו ברשות הרבים לגבןםא ישטוח אדל (ז"ז הט" תוספתא פי429
  .)אפילו מן הזיעה, אדם את כליו בשבת

 , משמע דוקא כששרו במים,ולא ישטחם(ק ה "א ס"כמבואר במ, ומזה למדו שגם במים מועטים אסור לשוטחן
ז משמע " אך בסעיף מ...ליכא למיחש לכיבוס  דבמים מועטים כאלו ,אבל אם פלו מים מועטים מותר לשטחן

  ).422הערה (וראה לעיל ).  דהא אפילו בזיעה אסור,קצת דאסור
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  :430שוטחו שאינו כל ,שם לנגבו מותר כך כל סמוך אינו אם אבל .בו סולדת

  .431טנוויסח ישכח שמא ,מעליו שפשטו לאחר ,לטלטלו אסור ,במים השרוי בגד נט

 שריה אלא בו שאין או .432סוחטו היה לא בחול ואף ,מימיו על מקפיד שאינו בגד הוא כן אם אלא
  .433לסוחטה עליה להקפיד דרך שאין ,מועטת

______________ 
 ועוד יש ...הבגדים ששרויין במים סמוך לאש בשבת משום מלבן יש לאסור לגב  ( תלדרמזפ תולין " מרדכי ס430

אילו הוא ( מלבושי יום טוב .) סמוך לאשאסור לגבם , השרוים במיםבגדים (ו"ע סמ"שו. )לאסור משום מבשל
. ל מפראג"הוא מהר, )ר ליווא"כך שמעתי מרביו מהר, דאם לא כן אף לשטחן בחמה אסור כדלעיל, לבוש בהם

  ). ליכא משום בישולד סולדת בו ומיהו במקום שאין הי...משום מלבן או משום מבשל (ק ז "א ס"מ
יכול להלך בהן (ו "כדלעיל ס, "משום מלבן"לא זכר הטעם השי , "איו שוטחו... כשהוא לבוש בו "וכיון דמיירי 

  ).)בהם( ואין חוששין שמא ישכח ויסחטם בהילוכו ,)כל היום(
  .ו הערה כג"וראה שבת כהלכה פ

). שכח ויסחט בבואושמא י(י "ופרש, ) לא יביאם בידו, אפילו בעשר אלוטיאות, וסתפג...הרוחץ (א , משה קמז 431
 גזירה שמא יסחטו ,ולמדו גם מזאת המשה שכל דבר ששרה במים אסור לטלטל(א , עדר קלו' יראים השלם סי

 , רביו אליעזר ממיץ אומר.מסתפג אדם בעשר אלוטיות ולא יביאם בידו ( תמברמזמרדכי  ).וחייב משום ליבון
ואסור לטלטלם שמא  (ו"א סמ"רמ. )ו גזירה שמא יסחוטדכל דבר השרוי במים אסור לטלטל, למדו ממשה זו
  .)יבא לידי סחיטה

לאחר שפשטו " לכן תפרש כאן דמיירי .)אלא יכול להלך בהן, איו צריך לפושטן מיד (ו"סוכיון שתבאר לעיל 
  ".מעליו

 ,ם יש שם עירוב א,ומותר לו גם כן להביא המטפחת בידו מבית המרחץ לביתו(ס "ואף שלעין מגבת תבאר לקמן ס
  ).ואין חוששין שמא ישכח ויסחטו בהליכתו

אסרו , כ כאן בבגד ששרה במים"משא. )לפי שזהו דבר שאי אפשר לגזור עליו(הייו מטעם האמור לקמן שם 
  .לטלטלו

 אבל אם הוא דבר שאיו מקפיד על שריית ,והוא שיהא אותו דבר השרוי דבר שאדם מקפיד עליו(יראים שם  432
והוא שיש אותו דבר (מרדכי שם ).  לא גזרין ביה שמא יסחוט,כגון דבר העשוי להיות שרוי מאליו לעולם ,מימיו

  ).שמקפיד על מימיווהוא (א שם "רמ). על מימיו] שאדם מקפיד[השרוי דבר 
ד  אלא אם כן הוא בגד שאיו מקפי,גזרה שמא יבא לסחטו אחר כך להוציא מימיו(א "שב סכ' כן הוא גם לקמן סיו

 בבגד שאיו ,מותר לקח הספסל וכיוצא(ג "וסכ, )א"ש'  כמו שתבאר בסי,על מימיו לסחטם ממו אף בחול
, ואיו חושש לסחטה, משמרת שהיא עשויה לכך(ג "שיט סי' סי).  מימיו לסחטו אחר הקיוח אף בחולמקפיד על

 ,בגד העשוי לפרוס עליה...  מים לכסותה לפרוס סודר על פי חבית של(א "שכ סכ' סי). וגם איו חושש לליבוה כלל
  ). כיון שהוא מיוחד לכך,ו אם מתלכלך מפי שאיו חושש עליו לסחט,מותר

  :לכן, וכיון שאיו מקפיד
  .אין חוששים שיסחוט אותו) א(
  וגם, ואיו חושש לסחטה,משמרת שהיא עשויה לכך(ג "שיט סי' כדלקמן סי, אין אומרים בו שרייתו זה כיבוסו) ב(

 אף להאומרים ששריית הבגד , ולפיכך אין ליבוה חשוב כלום לאסור שרייתה בשביל כך,איו חושש לליבוה כלל
 ,כלל לליבון חושש ואיו לכך עשויין שהן מפי ... לחוש אין ליבון איסור משום( ד"סכ סוף שכ 'סי ).זהו כיבוסו

 דמשמרת מי כיון דלא איכפת ש לומרדי(ה מתורץ ה ולפי ז"שב בקוטרס אחרון ד' סי). ט"שי 'בסי שתבאר כמו
 ). אין ליבוה חשוב כלום,כלל בליבוה לשום אדם

לא אתי לידי ...  דכיון שאיו שרה במים אלא דבר מועט מהבגד ,ושמא יש לומר(ש "ה כתב הרא"שיט ד' י סי"ב 433
 .)שמא יסחוט,  ולא מרובים,עטיםמותר לתת עליו מים מו, ובגד שאין עליו לכלוך (ט"סשב ' א סי"רמ). סחיטה

  .) ליכא למיחש לכיבוס,ם מועטים כאלודבמי (ה"סקא כאן "מ
 , אבל לא מרובים, ומותר ליתן עליו מים מועטים,אין אומרים בו שרייתו זהו כיבוסו (א" סכשב' סי לקמן וכן הוא

ואין לאסור משום (ג "שיט סכ' סי). 886הערה (ושם סמן , )משום גזרה שמא יבא לסחטו אחר כך להוציא מימיו
  ).ב"ש'  כמו שתבאר בסי, ובדבר מועט אין לחוש... כיון שדבר מועט הוא השרה במים , גזרה שמא יסחוט...
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 שנשרו פ"אע 435לטלטלו מותר ,מלבנים שאינם משקין בשאר או 434אדום ביין או בשכר נשרו ואם
  :437)]כ["וש 436ט"שי 'בסי שיתבאר כמו ,עליו לסננם כגון בהם להשרותו מותר לכתחלה ואף ,הרבה

 ,438בצונן או ,טבריא בחמי גופו כל אפילו או ,שבת מערב שהוחמו בחמין ורגליו ידיו פניו הרוחץ ס
 ,בחול בהם לסוחטם מימיהם על שמקפיד פ"אע ,בהן וכיוצא בסדין או במטפחת להסתפג לו התירו
 הרוחצין שכל שכיון ,עליו לגזור ראפש שאי דבר שזהו לפי .439בשבת ויסחטם ישכח שמא חששו לא

 אחת שפעם ,440אפשר שאי דבר וזהו ,ברחיצה אוסרו אתה אף ,להסתפג אוסרו אתה אם ,מסתפגין
 ראו 441ר כךואח ,הוחמו שבת מערב ואמרו בשבת חמין מחמין שהיו ,הבלנים מפני לרחוץ שלא גזרו
  .442והתירו וחזרו ,עומד הדבר שאין

  שלוםבריד

 
שרו בגדיו בגשמים הרבה(ו "וראה גם לעיל סהרבה(אם ירדו גשמים (ב "ב סש' לקמן סי). 422הערה (ושם , )מי ש (

  ).773הערה (ושם , )על שום בגד
  :וגם בשריה מועטת יש שי פרטים

  .אין חוששים שיסחוט אותו, כיון שהיא רק שריה מועטת) א(
 שאין אומרים ,במעט מים(א "שב סכ' כדלקמן סי, אין אומרים בו שרייתו זה כיבוסו, כיון שאיו מקפיד עליו) ב(

 ).895הערה (ושם סמן , )שרייתו בהם זהו כיבוסו
  .) אדרבא מאדים הבגד,אדום איו מכבס אבל יין , דביין לבן מכבס כמו מים, לחלקראה ליו (ב"סקישכ ' ז סי"ט 434
  ). ולא בשאר משקים, דדוקא במים אוסרודע דמשמע (ג" אליה זוטא סקל435
  .)שאין חוששין בהם לסחיטה מטעם שתבאר שם, אבל יין אדום או שכר או שאר משקין שאין מלבין( עיף יג ס436
 משום ,לא גזרו שלא לשרות בגד במשקין שאין מלבים ... שאין מלבן אלא מים ויין לבן וכיוצא בהם(  סעיף כא437

 וזה אין לחוש כלל ,יך למשקין הסחטין כיון שאיו חייב אלא אם כן צר,גזרה שמא יסחוט ויתחייב משום מפרק
  .)כן ואין דרך כלל לעשות , מפי שאין חשובים כלום,שיסחוט הבגד לצורך המשקין שיסחטו ממו

אבל מותר ... אסרו חכמים לרחוץ כל גופו או רובו בחמין (א "שכו ס' לקמן סיהייו באופים המותרים שיתבארו  438
  .) ואין צריך לומר בצוים... אבל בחמי טבריא מותר ,וכל זה בחמי האור ...לרחוץ בחמין פיו ידיו ורגליו 

  ...מסתפג אדם באלוטית (ח"ע סמ"טור ושו. )הלכה מסתפג אדם באלוטית (ב, ר יוחן קמז"חייא בר אבא א'  ר439
  .)ולא חיישין שמא יבא לסחוט

קוטרס בשב '  סיכדלקמן, עליו ריבוי מיםיש ואפילו אם , )כאמור כאן(במקפיד עליו לסוחטו בחול אפילו והייו 
  ).א"ש' ש בסוף סי" לא גזרו על זה כמ...ועוד דהא אפילו ברחיצת כל גופו שיש ריבוי מים (א "אחרון סק

אלא אם כן (ט "כדלעיל ס, אין חוששים לזה בכל אופן, או שאין מקפיד עליו לסוחטו בחול, כ במים מועטים"משא
 או שאין בו אלא שריה מועטת שאין דרך להקפיד עליה . מימיו ואף בחול לא היה סוחטוהוא בגד שאיו מקפיד על

  ).432-433הערות (ושם סמן , )לסוחטה
ף אתה אוסרו  א, אם אתה אוסר עליו להסתפג,יש לומר שכיון שכל הרוחצין מסתפגין (ה והא" סוד)ב, סב(ן " ר440

  .ח"א סק"הובא במ. ) וכדאיתא בפרק כירה,אין הדבר עומד ש, ואי אפשר,ברחיצה
ג "שב סכ' כדלקמן סי, "פיו ידיו ורגליו"מכל מקום כן הוא לעין רחיצת . ואף ששם מיירי ברחיצת ויגוב כל הגוף

 כמו ,מפי שלא גזרו כלל על זה ,)וכן פיו( אף בבגד שמקפיד על מימיו ,אבל מותר לגב הידים אחר הטילה(
  ).)עיין שם הטעם(א "ש' שתבאר בסי

 מאחר שלא אסר מעולם במין  ...ואף עכשיו בזמן הזה שאפשר לעמוד בלא רחיצה בשבת(וכדלקמן בהמשך הסעיף 
  ).חכמים

, א רחצושהיו רוחצין בחמי האור ואמרו בחמי טברי, ואחר כך גזרו גם על חמי טבריא(בקוטרס השלחן הגיה  441
 ).ואחר כך

 התחילו ,רב שבתתחלה היו רוחצין בחמין שהוחמו מעב (א, ל משום בר קפרא מ"שמעון בן פזי משום ריב'  ר442
 ראו שאין , אסרו להן חמי טבריה והתירו להן את הצון ...הבלים להחם בשבת ואומרים מערב שבת הוחמו

  . ) חמי טבריה התירו להן,הדבר עומד להן
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 חוששין ואין ,444עירוב שם יש אם ,443לביתו המרחץ מבית ידוב המטפחת להביא כן גם לו ומותר
 שאי ,להסתפג אוסרים אנו הרי ,להביאו לו רוונאס לכך נחוש שאם( 445בהליכתו ויסחטנו ישכח שמא
  .)446המרחץ בבית ולהניחו להפקירו לו אפשר

  .447בידים לסחוט הסחיטה על חשודים שהבלנים מפני ,להבלן למוסרו לו ואסור

 כ"אעפ ,מלהסתפג למונעו אפשר ם כןוא ,בשבת רחיצה בלא לעמוד שאפשר הזה בזמן עכשיו ואף
  .449חכמים במנין מעולם נאסר שלא מאחר ,448בדבר איסור אין

  :450בחול אף לסוחטו מימיו על מקפיד שאינו בדבר להסתפג טוב מקום ומכל

  מים שעליויציאה עם 

 מן ידיו שעל המים שמוציא במה סוראי בזה ואין ,בנהר ידיו ולרחוץ הנהר שפת על לעמוד מותר סא
 מכרמלית להוציא ומותר ,כרמלית ם כןג הוא הנהר ושפת כרמלית הוא שהנהר לפי ,שפתו אל הנהר

  .451אמות 'ד שילך קודם מהנהר שהוציאם מיד יפה ידיו לנגב שיזהר רק .אמות 'מד בפחות לכרמלית

 אמות 'ד ויטלטלנו מים עליו ארויש שלא ,מהנהר כשעולה יפה גופו לנגב צריך, בנהר הרוחץ וכן
  שלוםבריד

 
 ואף על פי שלא חשדו . שהיו מחמין בשבת ואמרו מערב שבת החמו,מפי הבלים(א "שכו ס' ן סיוכן הוא לקמ

 והם , מכל מקום היו ותים עצים תחת המים צוים מבעוד יום סמוך לחשכה,ישראל על השבתות לחלל בזדון
ישכח ויחתה בגחלים רה שמא  ודבר זה אסור משום גז,מתבערים והולכים כל השבת ומחממים את המים שעליהם

  ).משחשכה
ולא חיישין שמא , ומביאה בידו (ע שם"טור ושו. )ומביאה בידו לתוך ביתו (ב, ר יוחן קמז"חייא בר אבא א'  ר443

  . )יבא לסחוט
כ " משא.) שמא ישכח ויסחט בבואו, עירובלו על ידילא יביאם בידו בתוך ביתו אפי (ה אפילו"א ד, י קמז" רש444

  .יכול להביאו לביתו על ידי עירוב,  שמא יסחטשאין חוששים, כאן
 שמא , אסור לטלטלו לאחר שפשטו מעליו,בגד השרוי במים(ואף שלעין בגד ששרה תבאר לעיל סעיף הקודם  445

  ).ישכח ויסחטו
  .מכל מקום התירו כאן במגבת מהטעם האמור כאן

רחיצה  לעמוד בלא י אפשררחיצה וסיפוג דא דשאי ,ן"ש הר" כמריך לומר וצ...ולא יביאם בידו  (ח"א סק" מ446
  .ה" סקמלה לדודוראה תה). שאי אפשר לו להפקירו ולהיחו בבית המרחץ(ועל זה מבאר כאן . )וסיפוג

 ע שם"טור ושו. ))י"רש, סחיטה (מפי שחשודים על אותו דבר) י"רש, בלין(ולא ימסרה לאוליירין  ( ברייתא שם447
  .)ים על הסחיטה שהם חשוד,סור לבליםולא ימ(
 כיון דלא גזרו ,ש לומר ומיהו י.ולכאורה משמע דבזמן הזה דאפשר בלא רחיצה אסור להסתפג (ח"א סק" מ448

  .)חכמים שרי
 אף ,כל דבר שאסר במין חכמים על כל ישראל (ב"תסח ס' לקמן סיתבאר , שאם היה אסר במין חכמים 449

מין כמין הראשון  עד שתוועדו ב, כן לא תבטל האיסור אף על פי, תבטל הטעם שבגללו אסרוהור כךשאח
  .)להתירו בפירוש

  .)להסתפג בדבר שאין מקפיד על מימיו טוב ומכל מקום (א שם" מ450
 שלא יוליך ,רק שיגבם באותו מעמד.  לפי שהוא כמו כרמלית,מותר ליטול ידיו מן ההר בשבת(לד ' ץ סי"תשב 451

ובלבד שלא יוציאם עם המים שעליהם חוץ , מותר לרחוץ ידיו בהר בשבת (ט"ע סמ"שו). אמות' המים בידו ד
  ).הייו בכרמלית, שלא יוציאם(ק ט "א ס" מ.)אמות' להר ד
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  .452בכרמלית

 דבר שהוא לפי ,453זה על חכמים הקפידו לא ,לבושו ועל עליו סוחף ומטר הרבים ברשות ההולך אבל
 לו התירו לכן .עליו הגשם ירד ופתאום הרבים ברשות הולך אדם שלפעמים ,עליו לעמוד אפשר שאי
  ):לחצאין דבר לאסור שאין ,הגשם בשעת מביתו לצאת אף( 454ענין בכל

  שתן סרוק על ראשופיציאה עם 

 ,455בראשיהם כשער נראה שיהא ,מנופץ צמר או סרוק פשתן ראשיהם על שמניחין הקרחה בעלי סב
 שהוכנו ובלבד .456הוא שלהם שתכשיט ,הרבים לרשות בו ולצאת בשבת בראשיהן להניחו מותרים
  :458ח"ש 'בסי שיתבאר דרךל וע ,457מוקצה טלטול משום איסור בו שאין בענין ,יום מבעוד

______________ 
מים  (אמות'  דילמא אתי לאתויי ד, ליגיב פשיה ברישא והדר ליסליק,מאן דסחי במיא (א ,קמא יהודה רב 452

מפי שלא , צריך שיגב גופו יפה כשעולה מההר, הרוחץ בהר (ז"סשכו ' סי ע"ושו טור .) בכרמלית)י"רש, שעליו
  .)אמות בכרמלית' ישארו המים עליו ויטלטלם ד

'  שלא ישארו המים עליו ויטלטלם ד, צריך שיגב גופו יפה כשעולה מההר,הרוחץ בהר(ו "וכן הוא לקמן שם ס
  ).א"ש'  כמו שתבאר בסי,אמות בכרמלית

ז "שכו ס' סיע "טור ושו. ) ומטר סוחף על ראשו ועל לבושושות הרביםא דקדקו במהלך ברול (יג' כ סי"ש פ" רא453
  .)לא הקפידו בו, אבל ההולך ברשות הרבים ומטר סוחף על ראשו ועל לבושו(

 וכן מי ששרו בגדיו בגשמים הרבה ,ואם הלך ופל ושרו בגדיו במים(ו "כדלעיל ס, וכן לא חששו בזה שמא יסחט
 ואין חוששין שמא ישכח ויסחטם בהילוכו ,)כל היום( אלא יכול להלך בהן , איו צריך לפושטן מיד,םשירדו עליה

  ).)בהם(
 ,ום בא מטר עליו ופתאשות הרבים שהאדם הולך בר, להמע ממוי אפשר דבזה א,ראה הטעם (ב"ז שם סק" ט454

  .)לא גזרו ביה רבן
שהוציא חפץ לאחר ידו או (ב "וכדלעיל ס, שאיה כדרכהוהייו כי הוצאת מים הספיקים בלבושו היא הוצאה 

 הרי זה פטור אבל , וכל כיוצא בזה שאין דרך להוציא כן בחול,ברגליו או בפיו או בין אצילי ידיו או במעלו
  .לא גזרו חכמים) שאי אפשר לעמוד בו(וכאן . )אסור

455 ח כיפה שיש בה "פר(ן ה בפקורי" שם ד'תוס בהובא,  שםח"פירוש רל ,)יוצאין בפקורין ובציפא (א,  ברייתא
יוצאין בפקריון ובציפה שבראשי (ו "ט הי"ם פי"רמב).  וראה שהוא שער ראשו, וותין אותה בראש הקרח,שער

 שהוא מפרש פאה , שהוא מפרש כפירוש רב האיראה לי ,ש רביו שבראשי בעלי חטטין"מ(מ שם "מ). בעלי חטטין
יוצאים בפשתן סרוק וצמר מופץ  ("ע ס"שו). רת את ראשו כמי שיש לו שיעכרית שעושה איש קרח לכסו

  ).ומיחין פשתן שיהא ראה כשער(ק ס "א ס" מ.)בעלי חטטיןשבראשי 
  .)ותכשיט הוא על גבי הראש ( הגהות מיימויות שם אות ג456

ן דפוס של רגל וחוקק בו מעט  דהייו שעושה כמי,אין הקיטע שקטעו רגליו יוצא בקב שלו(ב "ואף שתבאר לעיל סי
הרי ( לפיכך כיון שאיו צורך הילוכו , בשביל שלא יהא ראה כחסר רגל אלא כה רגל ...לשום ראש שוקו בתוכו

  . ואין מתירים שם מטעם תכשיט).ואסור לצאת בו) הוא משוי
כ בפשתן או "משא). ץ ואיו תכשיט כלל שאין מתקשטין בבקעת ע,עץ בעלמא הוא(ק ה "תבאר בקוטרס אחרון ס

  .שרגילין להתקשט בהם, צמר שמיח בראשו
דאפילו לטלטלם אסור  (ה אבל"שם ד' תוס. ) מותר לצאת בהן...אם יצא בהן שעה אחת מבעוד יום ו(גמרא שם  457

  .) אף לטלטלן אסורם לא כןדא(א "סא סק"מ). וד יוםשיצא בהם שעה אחת מבע(ע שם "שו). לפי שאים מוכים
458ראים כבעלי שער (ז" ס יחים בעלי הקרחה בראשיהם כדי שיהיוופץ שמאף על פי שלא ,פשתן סרוק וצמר מ 

 בשבת להיחם  מותר לטלטלם,חשב עליהם שיהיו מיוחדים לכך אלא היחם על ראשו דרך מקרה פעם אחת בחול
  .)בראשו או לצורך אחר

לבד שהוכו מבעוד יום בעין שאין בהם משום טלטול  וב...יוצאין בפשתן סרוק וצמר מופץ  (ח" לעיל סיוכן הוא
  .])ח["ש'  על דרך שיתבאר בסי,מוקצה
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  יציאת עם סמרטוט על מכתו

 ,הרבים לרשות בו ולצאת ,בזרועו או 459בראשו מכה לו שיש למי ,בצוארו מצנפת לתלות מותר סג
 אם שכן וכל ,460הרבים לרשות בהם ולצאת מכה בו שיש האצבע על או היד על סמרטוטין לכרוך וכן

  ):463הטעם ש"ייע( 462למעלה שנתבאר כמו 461ממש המכה על כרוכים

  אחרון קונטרס

 המים מאמת לאפוקי 466י"אשר הגהות שכוונת לומר תמצי אם 465אף .'כו 464רפש שם אין אם )א(
  .467ג"שבס

______________ 
459 בידו: השלחן הגיה' בקו .ק קפא"ב ס"וראה מש.  
 למי שיש לו מכה ,ל שמותר לצאת במצפת שתולין בצואר"ד ז"ומצאו כתוב בשם הראב (ג, לא כט'  כל בו סי460

 , האצבע כשחתכווכן הסמרטוטין הכרוכין על היד או על,  אחת מבעוד יום ובלבד שיצא בה שעה,בידו או בזרועו
וכן ,  למי שיש לו מכה בידו או בזרועו,מותר לצאת במצפת שתולים בצואר(א "ע ס"שו). או יש בו מכה אחרת
  ).ם על היד או על האצבע שיש בו מכהבסמרטוטין הכרוכי

  .)ב"ש סכ"מכ,  בכרוכים על המכה ממשהוא הדין (ב"א סקס" מ461
  .)מותר לכרוך סמרטוט על המכה שבידו או שבאצבעו ולצאת בו לרשות הרבים ( סעיף יח462
שהיא ההלכה דלעיל , ב"ע סכ"ומציין לשו, א שהתיר על גבי המכה ממש"בא ליישב קושיית האחרוים על המ 463
ואילו כאן מתיר , )רביםה או על שאר דברים שעל המכה ולצאת בו לרשות הימותר לאגוד סמרטוט על הרטי(כ "ס
  ).א"ראה לבושי שרד ומחצית השקל על המ(א אף לכרוך על המכה עצמה "המ

 מפי שהם ,כדי שלא יסרטו הבגדים את המכה(ח "שגם על המכה עצמה מותר מטעם האמור לעיל סי, ועל זה מבאר
  ).183הערה (ושם סמן , )לו כמו מלבוש

פירש באליה רבה , )שאים משוי, באגוד שכורך על הרטיה שלא תפול מעליו יכול לילך בו(ב "ע סכ" בשוומה שפסק
  ).דאף על הרטיה מותר, רבותא קאמר, והא דקאמר לעיל באגד שעל הרטיה(ק א "ס

ליו  ואיה קשורה עליה אלא להגן ע,אם הוא מכה שאין המטבע מרפא אותה(ד "ודוקא לעין מטבע תבאר לעיל סל
 שהמטבע חשוב הוא ואיו מתבטל מחשיבותו להקרא עליו , אסור לצאת בה,שלא תגוף בקוצים ויתדות הדרכים

 ).278-284הערות (ושם סמן , )אלא אם כן יש בו צורך לרפואה) ותכשיט(שם מלבוש 
  ).ושלאחריו( הפים שעליו קאי קוטרס אחרון זה בדפוסים הראשוים לא דפס 464

 . תחלת הסימן–ודפסה בפים , ושוב הגיעה לידיו ההשלמה מהפים
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 465

, "אם אפשר לו בפחות"שהאיסור לפסוע פסיעה גסה הוא רק , א"בפים הובא פסק האור זרוע והגהות אשרי והרמ
  .דהייו שהתירו במקום שיש אמת המים או רפש וטיט, ותבאר בפים. מותר, ותאבל כשאי אפשר בפח

כדאמרין , שלא התירו פסיעה גסה אלא באמת המים כיון שיש חשש דאתי לידי סחיטה, מקום לומר' ואף שהי
יט אבל ברפש וט, " אלא בהא כיון דלא אפשר שפיר דמי,זימין דמיתווסן מאי מיא ואתי לידי סחיטה"בגמרא 

  .שאין חשש סחיטה לא התירו פסיעה גסה
  ".דלא אפשר"וגם זה חשב , פ יש לו צער קצת לטף רגלו"כי עכ. מכל מקום יש להוכיח שמותר אף ברפש וטיט

  .פ יש להתיר בזה פסיעה גסה יותר מאמה"ועכ

  .רלו' ביאורי השלחן ע. תשסח' לכללות קוטרס אחרון זה ראה כישתא דבי רב ע
' והוא באור זרוע הל, )ז"מאו, לפסוע יותר מאמה בשבת היכא דאפשרואסור (ה ואסור "דב ' ד סי" עירובין פ466

ופגע (ב , וכדאמרין קיג ,)דכיון דלא אפשר שפיר דמי. ..שאי התם דאי אפשר בעבור אמת המים (קמג ' עירובין סי
  ).בהא כיון דלא אפשר שפיר דמי אלא , זימין דמיתווסן מאי מיא ואתי לידי סחיטה, ליעבר...באמת המים 

 אפילו אם היא רחבה שאיו יכול להיח רגלו , יכול לדלגו ולקפוץ עליה,היה הולך והגיע לאמת המים(ג " סע" בשו467
שלא יבא לידי ,  ואסור לעבור בה. מפי שמרבה בהלוך, ומוטב שידלג ממה שיקיפה.ראשוה קודם שיעקור שייה

  .)סחיטה
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 לפניו יש שאם פשיטא ם כןוא ,בהילוך ירבה שלא לדלג אפילו שהתירו מתבאר 468משם מקום מכל
 .בהילוך להרבות אשל גסה בפסיעה לפוסעו שרשאי ,רגלו לטנף קצת צער לו ויש ,וטיט רפש מעט
  .469דרכו לקצר רפש באמצע לילך חייב אלא כן גם בהילוך להרבות לו שאסור לומר כלל סברא דאין

 שהוא וטיט רפש צער שכן כל ,נפש לכל שוה זה שאין ,470המתענגים לבחורים לקפוץ שהתירו ,ועוד
 473אלא ,סחיטה חשש סורילא 472רבא הוצרך ולא .471סחיטה חשש אין אם אף ושרי ,נפש לכל שוה
 שלא שהצריכו ,474דיומא בתרא בפרק פשוט זה דאיסור ,הונא אדרב אלימתא קושיא להקשות כדי

 כלל לילך אין הרשות לדבר ם כןא ,475מצוה לדבר בהולך אף ,'כו חלוקו שפת מתחת ידו להוציא
  .476במים גופו ללכלוך חושש אינו ואפילו ,להקיף לו אפשר אי ואפילו ,במים

 דעת( שהרי .478בזה להקל יש מקום מכל .477ענג חשוב אינו צער יעתשמנ לומר תמצי אם ואף
  שלוםבריד

 
ליעבר במיא זימין , ליקף קמרבה בהילוך, כדאמר רבא בגמרא,  אי אפשר כלל בעין אחרדהתם, דוקא: י"ובכת

  .וכן לפסוע פסיעה גסה, והלכך כיון דלא אפשר שפיר דמי לדלג, דמיתווסן מאי ואתי לידי סחיטה
  . גסהאו לפסוע עליו פסיעה, אפשר לומר שאסור לדלג עליו' לכאורה הי, כ ברפש וטיט שאין לחוש לסחיטה"משא

יותר טוב להביאם בסל ובקופה בבת אחת מלהביא כל (ה "שכג ס' ראה גם לקמן סי, איסור מרבה בהילוך בשבת
   ).מפי שמרבה בהילוך(ג "שלג ס' וסי, ) מפי שמרבה בהילוך,אחד ואחד בפי עצמו

  .יש להוכיח שהתירו לדלג אף ברפש וטיט, הלכה זו שהתירו לדלג באמת המים מ468
. אלא אף כדי שלא יצטרך להרבות בהילוך, לא רק כדי שלא יבוא לידי סחיטה; ל לדלג"בהלכה השהרי התירו 

  .ומזה מובן שהתירו לדלג אף כדי שלא יהא לו צער קצת לטף רגליו
  .אם כן מוטב שיפסיע פסיעה גסה, וכיון דעל כרחך מותר להרבות בהילוך: י"בכת 469

  ).483הערה (וראה לקמן 
בחורים  (ב"ע ס"טור ושו. )מותר, ובקפיצתם, וראה לי כי בחורים המתעגים בריצתם(רפ ' א עי רפ"ק סוס" סמ470

  .)מותר, המתעגים בקפיצתם ומרוצתם
  .כמו באמת המים: י"בכת 471
  .גבי אמת המים: י"בכת 472
 להיח רגלו הראשוה על עבר השי משום דרב הוא התם סבירא ליה דאם פגע באמת המים ואיו יכול: י"בכת 473

קמפשי , ליקף, רבא היכי ליעבד' ועל זה מתקיף לי, שאסור לדלג ולקפוץ, קודם שתיעקר השיה מעבר זה
  .ליעבר זימין דמיתווסן מאי מיא ואתי לידי סחיטה, בהילוכא

ובלבד  ... ו במים ואיו חושש עובר עד צואר,ההולך להקביל פי אביו או פי רבו או פי מי שגדול ממו (ב,  עז474
 כיון שלא התירו לו אלא ...והא דלא חיישין לסחיטה (ד "ח ס"ש שם פ"רא). שלא יוציא ידו מתחת חפת חלוקו

 ). מיכרא מלתא ולא אתי לידי סחיטה, כדאמר לקמן ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חיפת חלוקו,כדרך שהוא לבוש
י שם "ב).  כדי שיזכור ולא יבא לידי סחיטה,ולא יוציא ידיו משפת חלוק ש,ובלבד שיעשה שיוי(תריג ' טור סי

  ). השיוי כדי שלא יבוא לידי סחיטהשהוא מפרש שטעם(
  ).יו חול ולא יבוא לסחוט את בגדיו השיוי יזכור שהיום אל ידיכדי שע(ח "תריג ס' וכן הוא לקמן סי

  ).ולפיו חסר (ותבאר זה לקמן בפים: י"בכת 475
ולא , ושרי אף בלא חשש איסור סחיטה, ודאי מיעת הצער חשוב כמו עוג, אבל אם חושש ללכלוך גופו: י"תבכ 476

  .איירי רבא בהא
  .מכל מקום יאסור משום מיעת צער רפש וטיט, ק שהתיר לקפוץ משום עג"והייו שגם הסמ 477

  .כישתא דבי רב. ק ה"קז ס' וראה בדי השלחן סי
  ". בה יותר מאמה מראש גודל רגל זו עד ראש גודל רגל השיהשיש"פ בפסיעה גסה "עכ 478
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 ',כו לדלג ואסור שכתב ,גסה בפסיעה כלל איסור שאין 480ם"הרמב משמעות )וכן 479ואגודה התוספות
 481שבגמרא גסה דפסיעה )ואגודה 'התוס כפירוש( מפרש שהוא ,גסה פסיעה ולא דילוג דוקא משמע
  :483ש"ייע המים אמת גבי 482ף"ברי וכמבואר ,)וקפיצה( דילוג היינו

לראות כדי לרוץ )ב(
484

 מדינא כלל איסור אין ענג בלא דאף ,מאד תמוה 486ז"הט שכתב 485מה .'כו 
 ירבה שלא רק ,487מלך של חשבונות לחשב מותר בפיו שאפילו ,חיצונים בדברים ולהרהר לראות
 לב טרדת לו כשיש בעסקיו אלא אסר לא 489יונה רבינו בוהר .488]ג["פכ משנה המגיד ש"כמ בהם

______________ 
  .)7הערה (כמועתק לעיל  479
  .)ואסור לרוץ ולדלג בשבת (ד" הד"פכ 480
  .)לפסוע פסיעה גסה בשבת( ב,  שבת קיג481

ו לפסוע פסיעה גסה בשבת ישמעאל בר רבי יוסי מה' בעי מייה מר( אות ב מ בהגהות מיימויות שם"וכ: י"ובכת
  ".לפסוע פסיעה גסה"כן הוא מפרש את האמור בגמרא , "ואסור לרוץ ולדלג"ם "ש הרמב"והייו שמ). ש"ייע' וכו

  ).פסע ליה פסיעה גסה וקופץ (ב,  מב482
מכל , )8כמועתק לעיל הערה (י "אם כן הי דיש להחמיר כפירוש רש(א "מ' עי. ואגודה' וכן דעת התוס: י"בכת 483

 אזיל )כמועתק לעיל שם ( מאור זרוע)ב"ד ס"עירובין פ (ועוד אפשר דהגהות אשרי. מקום במקום צער יש להקל
וכל : ח"ס (ג"תרי' א סי"ש רמ"כמ, דסבירא ליה דאיסור מרבה בהילוך וחשש איסור סחיטה שוים הם', לטעמי

אם כן , )דלמעט בהילוך עדיף, מותר לעבור, ך שיכול להקיף ביבשהאפילו היה לו דר, מקום דמותר לעבור במים
אסור להרבות גם כן בהילוך וחייב לילך באמצע , כגון רפש וטיט, אפשר שבמקום שאין חשש איסור סחיטה

  ).469ראה לעיל הערה . ל"ואם כן פלה הההוכחה הראשוה ה (רפש לקצר דרכו
, דאיסור מרבה בהילוך דחה מפי חשש איסור סחיטה) ג"כדלקמן שם סי (י משמעות אחרוים שםכ לפ"משא

ואם כן מוטב , פ מותר להרבות בהילוך"והלכך במקום רפש וטיט עכ, אלמא איסור זה דמרבה בהילוך קל מאד
  ).שמבואר בגמרא שהוא קל יותר מלהרבות בהילוך (שידלג גם כן

  ).ושלפיו(פס כאן הפים שעליו קאי קוטרס אחרון זה בדפוסים הראשוים לא ד 484
  . תחלת הסימן–ודפסה בפים , שוב הגיע לידיו ההשלמה מהפים

וחסר המשך , " אבל אם,במה דברים אמורים בהולך לדבר הרשות"אמם לא הגיע לידיו אלא תחלת הסעיף 
 או ית הכסת כגון לב, הוא לדבר מצוהלא אם כןא"ב - א"ע ס"שיש להשלימו על פי האמור בטור ושו, הסעיף

ועל דברים אלו ". וכן לראות כל דבר שמתעגים בו .מותר, בחורים המתעגים בקפיצתם ומרוצתם .כיוצא בו
 .האחרוים קאי הקוטרס אחרון שלפיו

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 485
פירושו , "לראות כל דבר שמתעגים בווכן "ע "שמה שהתיר בטור ושו, תבאר) ב"בחלק החסר בהשלמה ס(בפים 

  .ק ו"ואליה רבה ס, )ק ד"א ס"שהובא במ(ג "ח ס"פירוש הבוכ, "לרוץ כדי לראות כל דבר שמתעגים בו"שהתירו 
  .שהוא מטעם איסור להרהר בדברים חיצוים בשבת, ז"ומוכיח כאן שאין לפרש טעם ההלכה כהט

  . האיסור לראות דיוקאות והכתב שתחתיהםשהוא מטעם, א"וגם אין לפרש כפירוש המ

  .רלח' ביאורי השלחן ע. תשעא' לכללות קוטרס אחרון זה ראה כישתא דבי רב ע
 בזה איו ,ק שכתב היתר למרוצה וקפיצה בשביל לראות אחר כך דבר המתעג"דלא טעה לומר דהסמ (א" סק486

יון דעג הוא לו ל דכ" קמ...ש איסור בראיה זו  דיוה אמיא דה, אלא הכוה להתיר ראיה לחוד...מותר באמת 
  ). וזה עג שבת,שרי

487ות של "א (א"סוע,  שבת קושל מה בכך מותר לחשבן בשבת] מלך[ר יהודה אמר שמואל חשבו(.  
 ומותר , הרי זה חשבון שאיו צריך לו כלל,אם ידוע לו שאין מגיע להם כלום ממו (ג"שז סי' קמן סיוכן הוא ל

  .)לחשבו בשבת
 ,ד יתבאר"ופרק כ.  כלומר שאין שיחה בטלה ראויה ליראי חטא,וכתב רביו הרי הן בכלל שיחה בטלה(הלכה יח  488

  .)שאסור לכל אדם להרבות בשיחה בטלה בשבת
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 'סי עיין( הדין מן איסור שאין פ"אע ,בעסקיו כלל להרהר שלא דמצוה הוסיף 490והטור .דאגה ונדנוד
  .ש"ייע )מדינא איסור בו שאין מדבר להמנע מצוה שיש 491ט"רמ

 בחול דאף בירא ליהס אי ,נפשך ממה ,עצמה בדיוקנא אי ,מיירי היכי ע"צ ,492א"גהמ שכתב ומה
 מענג זה אין ,494שמדרבנן 493האלילים אל תפנו דאל איסורא שריא מי שבת ענג משום ם כןא ,אסור
 ואף .לאסור א לןמנ בשבת אף ם כןא ,שרי דבחול 497ש"ורא 496'כתוס בירא ליהס ואי .495מנאץ אלא
 ם כןג ,498שתחתיה בכתב דמיירי לומר תמצי אם וכן ,שתחתיה בכתב כמו לאסור לומר תמצי אם
  .500ש"ורא 499י"כדפרש ,הדיוטות בשטרי יקרא דשמא גזרה שבת עונג משום שרי היכי ג"צע

  שלוםבריד

 
 אסור להרבות בהם ,ואפילו בשיחת דברים בטלים שאין בהם זכר עשיית מלאכה כלל(ב "וכן הוא לקמן שם ס

  ). שאסור להרבות בשיחה בטלה בשבת,הםובלבד שלא ירבה ב(ג "וסי, ) כדיבור החול שלא יהא דבור השבת,בשבת
 שאמר ועשית כל ,אפילו על ידי הרהור, בשבתאסור לאדם שיהא לבו טרוד בעסקיו (יום ה  אגרת התשובה 489

ך כאלו היא עשויה שלא שתהא כל מלאכתך בעיי) ז אות ט"בחדש פ, יתרו(במכילתא ל "רזמלאכתך ואמרו 
  .)םתהרהר עליה

 ומכל מקום אם יש לו מתוך ההרהור טרדת הלב או דוד ...מותר להרהר בעסקיו  (א"שו סכ' לקמן סיוכן הוא 
  . )1589הערה (ושם סמן , ) אסור,דאגה

  .)מצוה שלא יחשב בהם כלל, משום עוג שבת (שו'  סי490
  ). אלא יהא בעייו כאלו כל מלאכתו עשויה, מצוה שלא להרהר כלל בעסקיו,ומשום עג שבת ( לקמן שםוכן הוא

  .)אבל מצוה להמע... מן הדין מותר  (ט'  סעי491
רמט דמצוה בעלמא משכחת לה אף בדבר שמותר גמור ' ועיין סי(ב ושם "קוטרס אחרון סקבר '  לעיל סיוכן הוא
  .)מן הדין

עוג '  אם הראיכל מקום מ,ו"ז סט"ש' ש סי" כמ,ר לראות דיוקאות אף על פי שאסופירוש, וכן לראות (ד" סק492
  .) מותר לראות,לו

 כגון , של מעשיםי אדם או דיוקאות של ב,כותל או וילון שיש בו צורות חיות משוות(ע שם "והוא האמור בשו
  ).בשבתאסור לקרות בו ,  וכותבים זו צורת פלוי וזה דיוקן פלוי,מלחמות דוד וגלית

 או דיוקאות של בי אדם ממעשים שהיו ,כותל או וילון שיש בו צורות חיות משוות (ט" סכשז' סין הוא לקמן וכ
  ).שבת אסור לקרות כתב זה ב, וכתוב תחתיהם זו צורת חיה פלוית וזה דיוקן פלוי,כגון מלחמת דוד וגלית

 ). משום שאמר אל תפו אל האלילים,בהדיוקא עצמה אף בחול אסור להסתכל ו (א, שבת קמט. ד, יטקדושים  493
  ). להסתכל בוי עבודת כוכבים...אסור (ו "קמב סט' ד סי"ע יו"טור ושו

ר שמעון "מההיא דא) א, פסחים כו( כך מוכח בפרק כל שעה ,כיון שהה בראייה(י שם על הלכה זו "כמבואר בב 494
קול ומראה וריח אין בהן משום (ו כדאמרין שם והיי).  אבל איסור יש בהם,בן פזי קול ומראה אין בהם מעילה

  ). מעילה הוא דליכא הא איסורא איכא,מעילה
  .)אין זה מברך אלא מאץ (א, ק צד"פ ב" ע495
  .) אבל לוי מותר,ראה דבשויה לשם עבודת גלולים אמר (ה ודיוקי"שם דשבת  496
  .) אבל לוי מותר,עבדה עדייןי שלא  אף על פ, הואבודה זרהראה דבעשויה לע (ב' ג סי" פכבת ש497

 אבל צורות , אסור להסתכל בהן לראות ויין, באלילים עצמם שעבדופירוש ,בוי אלילים(ק לג "ך שם ס"הובאו בש
  ).ש דמותר" והרא'ס מבואר בתו,שעשו לוי ולא לעבוד

  ).492כדלעיל הערה (א שם "אשר לזה מציין המ 498
שמא יקרא בשטרי (י "ופרש, )כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקאות אסור לקרותו בשבת(יתא שם בברי 499

  .)הדיוטות
  .)ין משום שמא יקרא בשטרי הדיוטותואסר (א'  שם סי500

  ).גזרה שמא יקרא בשטרי הדיוטות (לקמן שםוכן הוא 
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 מקח איסור גם כן לן נפקא דמהתם ,חפצך ממצוא הוא הדיוטות שטרי דאיסור 502ש"ברא שם 501עיין
 אפשר כשאי ,שבת ענג לצורך וממכר מקח נמי נשרי ם כןוא ,504ו"פט ש"ורא 503'התוס ש"כמ וממכר
 הוא שאיסורם דברים אלא ענג משום והתיר שלא ,הדבר ישתקע ו"וח .505בהקפה היתר בדרך לקנות
 ,507כבחול בשבת והילוכך ,)506ה"בהג א"ס ז"ש 'סי עיין( דיבורך יהא שלא כגון ,חול דרך םומש

______________ 
  :תוכן המשך הדברים בקטע זה 501

שהרי שיהם למדים מאותו , כמו שהתירו ריצה משום עג, שום עגמקום להתיר שטרי הדיוטות מ' לכאורה הי
  ".ממצוא חפצך' אם תשיב משבת רגליך גו"פסוק 

ומכל מקום פשוט , "ממצוא חפצך"שהרי יש אומרים שגם מקח וממכר למדים מפסוק זה , אמם אין לומר כן
  .שאסור אף לצורך עג שבת

ולא איסור שטרי , )ודבר דבר' אם תשיב משבת רגליך גו(כה ודבור אלא ודאי לא התירו משום עג אלא איסור הלי
  ).ממצוא חפצך(הדיוטות ומקח וממכר 

ולצורך מצוה (ג "שז סכ' כדלקמן סי, שהתירו במקום מצוה, אלא שמכל מקום יש הפרש בין איסור שטרי הדיוטות[
וטות איו אלא משום ממצוא  שהרי איסור הקריאה בשטרי הדי,אין לגזור משום שמא יקרא בשטרי הדיוטות

שו ' כדלקמן סי, לבין מקח וממכר שאסרו אף במקום מצוה).  ואיסור ממצוא חפצך לא שייך בדבר מצוה,חפצך
 התירו אפילו שמקח וממכר גמור לא(ז "תמח סט' וסי, )שבשבת עצמה לא התירו לקות אפילו לצורך מצוה(ז "ס

  ].)לצורך מצוה
 משום ממצוא ,שכוותי הייו שטרי מקח וממכר ושטרי חובות ומ"רירש  פ,רי בהוושטרי הדיוטות דאסיר למיק" 502

  ."חפצך ודבר דבר
 דהייו שטרי חובות ומקח וממכר ומשכות וחשבוות וכל כיוצא בהם ,שטרי הדיוטות (א"שז סכ'  לקמן סין הואוכ

  ).סור לקרותם בשבת משום ממצוא חפצך א,מחפצים האסורים לעשות בשבת
 חפציך ,ממצוא חפצך(א "סע, קיגוכדאמרין , שהיא מצוה, לכאורה מקום לומר שמותר משום עג שבת'  היולפי זה

  .)אסורין חפצי שמים מותרין
  .ואסור אף במקום מצוה, שהרי גם מקח וממכר למדו מפסוק זה, אבל אין לומר כן

  .)פקא ממצוא חפצך... ת "ראה לר... מקח וממכר (ה שלא "ב ד,  שם קיג503
דכתיב ממצוא , ומקח וממכר אסור מן המקרא (ה משום מקח וממכר"א ד, י ביצה לז"וכן הוא בפירוש ראשון שברש

  ).חפצך ודבר דבר
שו ' סיכדלקמן , )אי מי מקח וממכר אתי לידי כתיבת שטרי מכירה (י שם"ל כפירוש השי ברש"אמם להלכה קיי

  .)גזירה שמא יכתוב,  בשבתוכן לשכור או להשכיר, אסור לקות או למכור (ד"ס
ולא הותר לדבר , מקח וממכר שהוא שבות גמור (ז"שו סט' סידלקמן כ,  אסר המקח וממכר אף לצורך מצוהלכןו

  .)1571הערה (ושם סמן , )מצוה
כל דבר (ב "וסי, )מצוהכל דבר שהוא משום שבות לא התירו לצורך  (ה"שו ס' סידלקמן , ודיו כמו שאר שבותים

  .)כמו שלא התירו לצורך למצוה, שהאסור משום שבת גמור לא התירו לצרכי רבים
בימים ההם ראיתי  (יז- טו, יג' למדים אותו מהאמור בחמיש,  איסורו חמור יותר משאר שבותים,ויתירה מזו

, )מחללים את יום השבתואומרה להם מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ו... ומוכרים בשבת ... ביהודה 
  ).בספר עזרא,  דמקח וממכר בשבת וביום טוב אסור,אין פוסקין דמים (ב, י ביצה כז"כמבואר ברש

שאיסורו מפורש בדברי ) (ששבות זה לקות קין הוא חמור משאר כל השבותים( (ב"ס, רסא' סילעיל ולכן תבאר 
  .)הערה לג(ושם סמן , ))יג' קבלה בחמיה סי

  .אסור אף לצורך עג, שאף לדעת הפוסקים שאיסורו משום ממצוא חפצך, בארוכאן בא ל
וראה כישתא ).  דהי פקא לן כבר ממצוא חפצך,ת" לר ...מקח וממכר וחשבוות(ב , ש קיג"ראה תוספות הרא 504

  .דבי רב
, ו לדבר הרשותאלא בדרך המותר אפיל, שבשבת עצמה לא התירו לקות אפילו לצורך מצוה (ז"שו ס' לקמן סיכד 505
  .)הייו בהקפהד

  ".לספרם בשבת כמו בחולמותר ,  שסיפור שמועות ודברי חדושים הוא עוג להםי אדםוב" 506
  ). להם מותרים לספרם בשבת כמו בחולובי אדם שסיפור שמועות ודברי חידושים הוא עוג (ב"לקמן שם סוכן הוא 
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 508זה מפסוק היוצאים האיסורים כל שאר אבל .חול דרך ולא שבת ענג ענין כאן יש בהם דכשמתענג
 מצות משום להו דחינן דלא אפשיט ,509לסייג בשבילם חכמים שגזרו הגזרות אפילו ,'כו תשיב אם
 שמא הדיוטות בשטרי בירא ליהדס 512ם"להרמב שכן וכל .511בעבירה הבאה מצוה שהיא ,510ענג

 לקרות יבא שמא כי ,מתענג אם אף הצורה שתחת בכתב אף דאסור ,513ז"ש 'סי ז"ט עיין ,ימחוק
  .ולמחוק הדיוטות בשטרי

  :517רבה ואליה )516ח"וב( 515י"הב ש"וכמ ,514ק"הסמ לשון כפשט מחוורתא הילכך

 שאין פשיטא 520הרבים רשות עכשיו לנו שאין דכיון ,519ל"רש דעת העתקתי 518לא .'כו שמכתו )ג(
  שלוםבריד

 
  ).מותר, וצתםבחורים המתעגים בקפיצתם ומר(ב "ע ס"כמבואר בשו 507

 . שדוקא שי אלו התירו כשהוא עג לו
  .)2הערה (המויים לעיל  508
  .שאסור משום ממצוא חפצך, שאסור משום שטרי הדיוטות, כמו כאן בכתב שתחת הדיוקא 509
  .ג" בשוה66' א ע"לקוטי שיחות חי. ה" סק שםט ובקוטרס אחרון"רמב ס'  ראה לעיל סי510
  ). שאין כאן מצוה כלל...מפי שהיא מצוה הבאה על ידי עבירה (ה "כה סל' כדלעיל סי, שאיה חשובה מצוה כלל 511
  . )אסור לקרות בשטרי הדיוטות בשבת שלא יהא כדרך חול ויבא למחוק (ט"ג הי" פכ512

  .)503הערה (לעיל ). משום גזרה שמא ימחוק(ג "שז סכ' לקמן סיוראה 
  .)ג" בפכרוש כמבואר בפי, טעם איסור זה משום שמא ימחוקבם כת"דהרמב (א" סקי513
הוא לא רק , ההיתר לרוץ כדי להתעגש, כלומר. )וכן לראות כל דבר שמתעגים בו לראותו( בסופו ארפ'  סי514

, וגמה כשרץ אל ההר ולד.מותר, אלא אף כשרץ כדי לראות משהו שמתעג בראייתו, כשהריצה עצמה היא התעוג
  .כדי להספיק לראות ספיה יפה העוברת בו

 וכן כל דבר ,ר בחורים המתעגים בריצתן וקפיצתן מות,ק"דלישא הכי איתיה בסמ (ה כתוב בספר המצות" ד515
  .)שמתעגים בו לראותו

  .)ייתויון שאיו רץ אלא להתעג ברא כ, וכן מותר להם לרוץ או לדלג כדי לראותו,כלומר(סעיף ג  516
  .)פירוש לרוץ לראות ,'וכן לראות וכו (ו ק" ס517
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 518

כי מכתו מוכחת , אין לחוש שישחקו עליו, וברגל השית יש לו מכה, שאם הולך בעל שברגל אחת, ג פסק"בפים ס
  .עליו

  . דעות המתיריםכי אין להחמיר בדברי סופרים גד רוב, ל להחמיר"ולא העתיק דעת הרש

  .תשעז' לכללות קוטרס אחרון זה ראה כישתא דבי רב ע
 אלמא קסבר , אמר רב הוא באותה שיש בה מכה. בהי מיייהו פיק. פיק,ש ברגלו מכהי(בגמרא יש שתי דעות  519

 מכה  וזו שיש בה, אלמא קסבר לשום תעוג עביד, וחייא בר רב אמר באותה שאין בה מכה.סדל לשום צער עביד
  )מכתה מוכחת עליה

' ברלין סידפוס , מרוטבורגמ "מהרת "בשואבל ). יצא באותו שאין בו מכה(ז כחייא בר רב "ע ס"ופסק בטור ושו
  ).'דרבי יוחן קאי כותי, ל כרב הוא"וקיי (לא

ם "בף והרמ"ש הרי" וכמ, דפיק באותה שאין בה מכה, כחייא בר רב]הטור [פסק(ה ולא יצא במעל "ח ד"ובב
 דפק באותה שיש בה ,ם דפסק כרב הוא"הביא תשובת מהר) ה באותו"לטור ד(ל " אבל בהגהות מהרש.ש"והרא
 שלא יצא במעל אחד לא באותה שיש לו מכה ולא באותה ,ד להחמיר בפלוגתא דרבוותא" ולכן ראה לפע.מכה

 ב הואמ דפסק כר"מייתי תשובת מהרל " אבל בהגהות רש.וזהו כחייא בר רב(ק ד "ז ס"הביאו הט). שאין לו מכה
 בין שיש בו מכה בין ,חד יש להחמיר שלא לצאת כלל במעל אל כןל ע"ח ז" וכתב מו.דפק באותו שיש בו מכה

  ).באין בו
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  :ענין בכל מקילים שרבים 521ג"ש 'סי עיין .הפוסקים רוב נגד כלל להחמיר

 ,לתכשיט כשעשויה היינו ,524אשה גבי אסור אבל דפטור ,523י"בב ג"ש 'סי 522עיין .'כו מפתחי )ד(
 עיין 525ג"הסמ התיר באיש גוונא כהאי ולכן .מותר הוה הכי בלאו אבל ,ומחויא אשלפ דלמא ומשום
 ,כשמעמדת אבל ,קישוריה מעמדת כשאינה לאסור 526ע"ובש שם שכתב במה כוונתו גם כן וזהו .שם

  שלוםבריד

 
ויש אומרים שכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר איו רשות הרבים (א "שמה סי'  כדלקמן סי520

  ).בריהם תפשט המהג במדיות אלו להקל ולומר שאין לו עכשיו רשות הרבים גמורהועל פי ד. אלא כרמלית
 לפי שיש אומרים שבזמן ,ועל פי דבריהם אין למחות עכשיו בשים שלו היוצאות בכל מיי תכשיטים ( סעיף כג521

  .)הזה אין לו רשות הרבים כלל אלא כרמלית
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 522

אם אין עליה , אשר לשיטת הגאוים מותר לתחוב מחט שאיה קובה בבגד לחבר קצוותיו, ה תבאר"פים סב) א(
שאוסר אף , ח"ודלא כדעת הב, שמתיר אף ביש עליה תכשיט, ודלא כדעת המחבר, ז"א והט"כדעת המ; תכשיט

  .א"שג סי' ותתבאר הלכה זו לקמן סי. באין עליה תכשיט
,  שאף שלשיטת הגאוים מותר לכתחלה לתחוב מחט שאיה קובה בבגדו לחבר קצוותיו, ה"עוד תבאר בפים ס) ב(

  .ם חייב חטאת"ף והרמב"כי לשיטת הרי, מכל מקום אין להקל בזה
א תבאר שהמחלוקת היא בתחובה "ובמ, ם לא פירשו דמיירי בתחובה בבגדו לחבר קצוותיו"ף והרמב"ואף שהרי

  .ולפי זה יש להתיר בתחובה בבגדו לחבר קצוותיו לדברי הכל. ולא לחבר קצוותיו, בבגדו למשוי
א חזר בו ופירש דמיירי "וגם המ. אלא לחבר קצוותיו, מכל מקום ראה מהסוגיא דלא מיירי בתחובה בבגדו למשוי

שאין להקל אף כשאיה קובה ותחובה בבגדו לחבר , ה"ולכן פסק בפים ס. בתחובה בבגדו לחבר קצוותיו
  .קצוותיו

*  
שבו מתחיל ביאור הלכות , ד"מכל מקום סמן קוטרס אחרון זה בפים ס, ה"אף ששי פרטים אלו תבארו בפים ס

  .המחט באיש

  .רמ' ביאורי השלחן ע. תשעח' לכללות קוטרס אחרון זה ראה כישתא דבי רב ע
 , וראשה אחד עב,בהל מחט שאיה קו" וז)ב, ת סה יח"ל (ג"ומה שכתב סמ (ה ולא תצא במחט שמחלקת" ד523

 ואסורים משום דילמא שלפא , ואם יצתה איה חייבת חטאת, לא תצא,וסוגרת בה מפתחי חלוקה או הצעיף
כתוב דמחט שאיה קובה וראשה אחד עב וסוגרת מפתחי צוארה או )  א,רמ צ' סי(וגם בספר התרומה . ..ומחויא 

 ,בה שדרכה להיות סוגרת בה מפתחי חלוקה או בצעיף מחט שאיה קו,צריך לומר דהכי פירושו ,בצעיף לא תצא
 שאם הוא במקום שסוגר או מעמיד ,לא תצא בה כשהיא תחובה לה בבגדיה במקום שאיו סוגר ולא מעמיד הצעיף

  .)לכתחלה מי שרי
שמבארים דין התוחבת בבגדה מחט שאיה קובה וראשה אחד עב , ג"התרומה והסמ' והייו שמפרש בדברי ס

,  שאם תוחבת אותה כדי להיות סוגרת בה מפתחי חלוקה– שדרכה להיות סוגרת בה מפתחי חלוקה ,כתכשיט
  .אף אם יש עליה תכשיט בראשה, מותר אף לכתחלה

  .)כיון דלציעותא היא לא שלפא ומחויד(ה טהורה "א ד, י ס"והוא כדעת רש
מיירי רק כשעשויה , )ה חייבת חטאת ואם יצאת אי, במחט שאיה קובה...א תצא אשה ל(א , דהא דתן ז 524

מותר לכתחלה אף אם יש עליו , כ כשסוגרת בה מפתחי חלוקה"משא; ואיה סוגרת בה מפתחי חלוקה, לתכשיט
 .תכשיט

 ולא קשיא ממפתח של זהב שיצא בו רבן גמליאל וגערו בו ...דלא גזרין באיש דילמא שליף ומחוי (ג , שם יח 525
  ). שאי שהוא תכשיט גדולפתח של זהבשמא מ ... חביריו

 וגערו בו ,בידורבן גמליאל ברבי ירד לטייל בתוך חצירו בשבת ומפתח של זהב (א "ו סוף ה"והוא האמור בירושלמי פ
  ). משום תכשיט,חביריו

,  מותר לצאת בו,אם מעמדת בה קישוריה, ושאיה קובה. ואם יצאה חייבת, לא תצא במחט קובה(ט "שג ס' סי 526
  ).אסור, עמדת בה קישוריהואם איה מ
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 .528ז"הט שם נדחק ובחנם. ע"והש דעת הוא שכן ,527א"במג שם עיין .שלפא דלא י"כרש בירא ליהס
 תכשיט כשאינו אבל .529שלפא דלמא משום ,במעמדת אף לאסור ז"וט א"המג הסכימו דלדינא אלא
  .530ח"כב דלא .שרי

 532ל"דקיי משום לא אם ,531ג"הסמ שכתב כמו בתכשיט אף שרי הוה גוונא כהאי באיש זה ולפי
 דומיא לבישתו צורך הוא אם ,כלל תכשיט בשאינו אבל .ולאשה לאיש המיוחד בתכשיט לאסור
 לשיטת קיימינן השתא דהא .שבאשה קישוריה מעמדת כמו ,לגמרי שרי ,ג"שבסמ חלוקו דמפתחי
 יותר מיקל באשה דאף 534י"רש לדעת ובפרט .המחטים בדין לגמרי לאשה שוה דאיש 533הגאונים

  שלוםבריד

 
אם מעמדת בה "ומכל מקום כתב , מובן דמיירי בתכשיט, )ולא חייב(אשר ממה שכתב שאם איה מעמדת אסור 

להתיר , י"ג כרש"והוא כאמור לעיל שהמחבר סובר בדעת הסמ. אף שהוא גם תכשיט, " מותר לצאת בו,קישוריה
  .גם בזה

י בשם "ש ב" כמ,א דלמא מחוי, אסורה, מעמדת בה קישוריהלו אפי,אם היא עשויה כמין תכשיט בראשה (ח" סק527
  .)י" דלא כהרב,ש"יי ע,אג דהוה לציעות גזרין דלמא מחוי"דאע' סש התו" כמבירא להו דס,ג והתרומה"הסמ

. שבמעמדת בה קישוריה מותרת אף אם הוא תכשיט, י"התרומה כדעת רש' ג וס"י פירש בדברי הסמ"והייו שהב
  .להתיר במעמדת בה קישוריה אף אם הוא תכשיט, ע שם"ווכן פסק בש

אי ה(ה ותהוי "א ד, י וכתבו ס"שחלקו על רש', התרומה כדעת התוס' ג וס"ומפרש בדברי סמ, א חולק עליו"אבל המ
והייו שלא התירו במעמדת בה קישוריה אלא , ) דאיה תכשיט, לפי שאיה אלא כטבעת הכלים תשתרי...מחט 

  .כשאיה תכשיט
  .הייו כשמעמידה בה קישוריה והיא גם תכשיט, ג משום דלמא שלפה ומחויא"התרומה והסמ' ומה שאסרו ס

ו כמ'  אף במעמדת אסור דלמא שלפה לדעת התוסם לא כן דא, כאן מיירי שאיו תכשיטל כרחךקשה דע(ח " סק528
  ). משויוה ליה דה, באיה מעמדת יש אפילו חיוב חטאתם כן וא.שכתבתי לעיל

י פוסק "כי הב, אבל בחם דחק. ע"ולכן דחק בהמשך דברי השו, ל"ה' ע כדעת התוס"ייו שפירש בדברי השווה
  .'ולא כדעת התוס, א"כמבואר במ, י"כדעת רש

 משום גזרה שמא ...  והוא תכשיט שקושרת בו מפתחי חלוקה,לא תצא בכוליאר(ג "שג סי' וכן פסק לקמן סי 529
  ).תשלפם מעליה להראותו

 שהרי איה , אסורה לצאת בה, אף על פי שמעמדת בה קשוריה ... איה קובה...במחט  (ש אבל"ה ומ" דשג' סי 530
' וכן כתבו התוס.  משויוה ליה כיון שאיו לא מלבוש ולא תכשיט ה,יכולה לצאת בכל הדברים הצריכין לה

  .)ש להדיא"והרא
 דמיירי שאין צריך כלל למחט הזה לצורך ,ש"ייי ע"רש אתבו כןש כ" והרא'ס שהתו,ולא דק(א שם "ועל זה כתב המ

  ).י ותשתרא אדרבה פריך בגמר, אבל כשמעמדת בה קישוריה ...שוהלב
 , כגון מפתחי חלוקה וצעיפה וכיוצא בהן,דרך השים להעמיד קישוריהן במחטין(א "שג סי' וכן פסק לקמן סי

 שכיון שהיא משמשת לה לצורך ,יט ומלבוש כללפ שאין עליה שם תכש" אע,ומותרת לצאת במחט זו מן התורה
 אסורה מדברי ,מחט שאיה קובה שראשה אחד עב ועשוי כעין תכשיט ... לבישה הרי היא כבית יד להמלבושים

  ).1057 והערה 1054הערה (ושם סמן , ) משום גזרה שמא תשלפו להראותה,סופרים להעמיד בה קישוריה
 ).525הערה (כדלעיל  531
 , שגם השים דרכן להתקשט בתכשיטין הללו,מיי תכשיטים שהם תכשיט לאיש ולאשה(ו " סכמבואר בפים 532

ים לדברי  הרי הם אסורים אף לאש,כגון מחט שאיה קובה לפי סברא הראשוה שתבאר למעלה וכל כיוצא בה
  .)86הערה (ושם סמן , ) כדי שלא לחלק באיסור מין תכשיט אחד בין אשים לשים,הכל

 וכן פירש רביו שרירא .ל"י ז" וכן פירש ...דין המחטין שדין שוה בשים ובאשים(ג "ט ה"מ פי"כמבואר במ 533
ח "ס ע"בשו' שהיא דעה הא). ל"א ז" ולזה הסכים הרשב,ל"ן ז"בוכן ראה מדברי הרמ. ל"ורביו האי גאוים ז

  ).פטורובשאיה קובה ,  בקובה חייב,ואם יצא. לא יצא במחט התחובה לו בבגדו בין קובה בין שאיה קובה(
  .שמתיר תכשיט באשה כשהוא לציעותא, זכר לעילכ; )כיון דלציעותא היא לא שלפא ומחויד(ה טהורה "א ד, ס 534
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  .536ש"והרא 535מהתוספות

 לתחוב שדרך במקום שתחב אלא ,וקישוט לבישה לצורך שלא דמיירי לומר צריך 538כאן 537א"ולהמג
 נזכר לא נקובה בשאינה האשה דין זה לפי אבל .נחלקו זה ועל ,מקום יזהלא להוליכה בחול לפעמים
 540ז"סק ג"ש 'בסי ופירש ,בו חזר א"המג וגם .חזיא למאי הגמרא קושית וקשה .539מקום בשום
 ,בנקובה חייב לבישה לצורך באיש גוונא כהאי ם כןוא ,קישוריה במעמדת נקובה דמחט תיןמתני
  :541אמת להכ ולדינא .נקובה בשאינה ופטור

 כמו 545ע"ובש משמע וכן ,הוא דמשוי 544י"רש לשון שהעתיק 543י"ב 542עיין .'כו כיון לפיכך )ה(
______________ 

  .)527הערה (וכמובא לעיל , ) דאיה תכשיט, לפי שאיה אלא כטבעת הכלים תשתרי...אי מחט ה(ה ותהוי "שם ד 535
  .וראה כישתא דבי רב). עת הכלים וטהורה היא ואיה תכשיטלפי שאיה אלא כטב(ש שם "ראה תוספות הרא 536
בא לבאר , שרי לגמרי לצאת במחט שאיה קובה במפתחי חלוקו, תםאחרי שתבאר שלפי דעת הגאוים וסייע 537

 לפי שיש חולקים ואומרים שאיש היוצא במחט שאיה קובה התחובה בבגדו ,אין להקל(ה "מה שתבאר בפים ס
  ). הרי זה חייב,לצורך הלבישה

מכל . ר לדברי הכלאבל אם הוא לצורך לבישה מות, א מפרש מחלוקותם דוקא כשאיו לצורך לבישה"ואף שהמ
  . שגם זה חייב לדעתם, כי אם כשהוא צורך לבישתו, מקום מוכח מהסוגיא דלא מיירי בזה

 .ופירש דמיירי כשהוא צורך לבישה, שג' א עצמו חזר בו בסי"וגם המ
א "כתב המ).  בהפךש אומריםוי. פטור, ובשאיה קובה, ואם יצא בקובה חייב(ח "ע ס"על מה שתבאר בשו 538
 ואם אין , הוי דרך הוצאתו בכך וחייב, אם דרכן לצאת כן בחול ולא הוי תכשיט,והכלל הכל לפי הזמן(ו ק ט"ס

 אלא שחלקו באיזה מחט הוי דרך הוצאתו בזמן , משום דאיו תכשיט, פטור אבל אסור,דרך הוצאתו בכך בחול
  ).התלמוד

אבל אם ). לא להעמיד מפתחי החלוקשלא לתכשיט וש(והייו שהמחלוקת היא כשתוחבים המחט בבגד למשוי 
  .ם יודו שמותר"ף והרמב"אף הרי, תוחבה לצורך לבישה

ואם כן ). טס של זהב(דמיירי בתכשיט ) א, ס(מפרשין בגמרא , דמיירי באיה קובה באשה) א, ז(שהרי המשה  539
שתוחבה שלא לצורך דמיירי כ, )אמר עולא וחילופיהן באיש(א , שמה שאמר עולא סב, איך אפשר לפרש לדעתם

, לעין תכשיט' ומתרצין בגמ(מחט שאיה קובה למאי חזיא ) א, ס(וגם קשה קושית הגמרא . לבישה וקישוט
  ).א תישאר הקושיא"אבל לפירוש המ

  ". והוי משוי,ין דרך להעמידה בקובה דא, מעמדת בה קישוריהלו אפי,חייבת" 540
 ולכן לא תצא בה , והרי היא משוי גמור,שים להעמיד בה קישוריהןמחט קובה אין דרך ה(א "וכן הוא לקמן שם סי
  ).ואם יצאת חייבת

שיש (ה "ולכן תבאר כאן בפים ס. ם מיירו כשהוא לצורך לבישה"ף והרמב"מצא שגם מחלוקת הגאוים עם הרי
  .) הרי זה חייב,חולקים ואומרים שאיש היוצא במחט שאיה קובה התחובה בבגדו לצורך הלבישה

  .ם דמיירו אפילו צורך לבישה"ף והרמב"דמשמעות הרי) ה אבל"ד(שא ' וראה גם מהדורא בתרא לסי
מה שתבאר , "לדיא הכל אמת"מכל מקום , שגם לפי האמור כאן שמחלוקותם היא בתוחבה לצורך לבישה 541

 ואם ,תו בכך וחייב הוי דרך הוצא, אם דרכן לצאת כן בחול ולא הוי תכשיט,והכלל הכל לפי הזמן(ק טו "א ס"במ
  ). משום דאיו תכשיט, פטור אבל אסור,אין דרך הוצאתו בכך בחול

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 542
  .י"כדעת רש, ב תבאר שאין הקיטע יוצא בקב שלו משום דהוי משוי"בפים סי

ל "מכל מקום קיי. או בידוואסור שמא ישמט ויבי, הביאו מסקת הגמרא ביומא דיש עליו תורת מעל' ואף שהתוס
  .שפסקו כדעת חכמים שאין תורת מעל על מעל של עץ, ן"ף ורמב"כרי

כיון שאיו , אבל אסור לצאת בקב הקיטע. שכל גופו סמך עליו בהליכתוכיון , ומכל מקום מותר לצאת בו בשבת
  .דהוי הוצאה שלא כדרכה, אלא שאין איסורו מהתורה. צורך הילוכו
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  .546זוטא האליה שכתב

 מנעל עלמא דלכולי 549דיומא בתרא בפרק דמסקינן משום ,כן כתבו לא 548ן"ור 547שהתוספות ואף
 כמו עץ של נעלבמ אפילו הכיפורים ביום שהתיר 550ף"כרי אלא ,הכי ל"קיי לא אנן מקום מכל .הוא

 'ור מאיר 'ר היינו עלמא דכולי 553שם ן"הרמב פירש והטעם .552י"בב שם עיין ,551ד"תרי 'בסי שיתבאר
  .הוא מנעל דלאו פליגי רבנן אבל ,יוסי

 אין שבתות ושאר ,הכיפורים ביום הרבים לרשות בהם לצאת מותר הכי דאפילו 555ן"בר שם 554ועיין
  שלוםבריד

 
אלא אם , שמא ישמט ויביאו בידו, ל כרבי יוסי לאסור לצאת בו"קיי, שחשב מעל, טע מחופה עורואף אם קב הקי
  .או מלובש טוב, כן קשר למעלה

  .רמג' ביאורי השלחן ע. תשפד' לכללות קוטרס אחרון זה ראה כישתא דבי רב ע
  ).  תכשיט הוא ואיו מעל והוי משוי דלאו...י "ופירש רש(הקטע ה אין " ד543
וביומא עח , ) ואיו מעל והוי משוי,דלאו תכשיט הוא(ב בשמו , שם סה' ובתוס, )דלאו תכשיט הוא(א "רע, סו 544

  ). ולא הוי מעל, ומשמע דאסר ליה משום דחשוב כמשוי,י משום דלאו תכשיט הוא"פרש (ה הקיטע" דב"רע
 דאיו ,ו"סעיף ט] כאן[ע "ומלשון השו(כז ק "א ס"ג א"ותפרש בפרמ. )אסור, כיון דאיו צורך הילוכו ( סעיף טו545

  ).כיון דאיו צורך הילוכו לאו מעל דידיה הוא(ובלבושי שרד שם , )לא דמשלפי,  משמע דהוה משאוי,צורך הילוכו
  . רבכישתא דבי. ו"ראה מכון לשבתך פירושים סט). 588הערה (כדלקמן , ק כז"א ס"וכן ראה מדברי המ

  .)י"משמע דטעמו הוא משום משאוי כדפרש( טז ק" ס546
ם  ואסור לעול בו ביו,ע מעל הוא"ומשמע דלכ) ב, עח(והקשה רביו תם דבמסכת יומא (ה הקיטע "ב ד, סה 547

וביומא , ) דרבי יוסי גזר דילמא מיפסיק ואתי לאתויי ורבי מאיר לא גזר, ולעין שבת בהא הוא דפליגי,הכיפורים
ת הקשה דהא מסקין הכא דפליגי אי חיישין דילמא משתמיט ואתי לאתויי ארבע "ור(' הא, ה הקיטע"ב ד, עח

  ). אבל לכולי עלמא מעל הוי,אמות
 אפילו הכי גזרו דלמא משתליף ואתי לאיתויי ארבע ,דהי דרבי יוסי מי מודה דמעל הוא (ה הקיטע" דא,  ל548

י " ולא כן פרש,) ב,עח(דיומא ] בתרא[דרבי מאיר ורבי יוסי בפרק  הכי אסיק רבא פלוגתא .אמות ברשות הרבים
  ).ל בכאן"ז
 מר סבר גזרין דילמא משתמיט ואתי לאתויי , ובשבת בהא פליגי,ע מעל הוא"ואלא אמר רבא לעולם דכ (ב,  עח549
  .)אמות ומר סבר לא גזרין' ד

ל "זהו דעת הרב אלפסי ז, ם הכיפוריםצאין בו ביוהלכך בכל מעל שאיו של עור יו( א"סוע, יומא בן "כמבואר בר 550
  ).ל סובר דכל מעל שאיו מעור לא מיקרי מעל"הרב אלפסי ז... 

ואפילו סדל של עץ ומחופה עור  (ב" שם סכדלקמן, שלא אסרו לעול בו ביום הכיפורים אלא במחופה עור 551
  ).אסור

ולעין ... ף "ן שכן דעת הרי" וכתב הר.יום הכפוריםשכל מעל שאיו של עור יוצאין בו ב(ש ודוקא "ה ומ" ד552
  .) הכי קטין,כל מעל שאיו של עורש מסכימין להתיר ב"ף והרא" כיון שהרי,הלכה

 דאמר מעל הוא בי יוסי כרבי מאיר סבירא ליה כלומר ר,אלא אמר רבא לעולם מעל הוא( יומא שם  במלחמות553
 מדתיא סדל של סיידין טמא מדרס ואשה חולצת בו  ...יצה ושאר מילילאפוקי מרבן דפליגי עלייהו גבי חל... 

 וקתי , וברייתא היא ששויה במסכת עדיות, במה אשהרק כדאיתא בפ,ע ולא הודו לו"ויוצאין בו בשבת דברי ר
בין  אלמא רבן פליגי עליה , ולא הודו לו,סדל של עץ ושל סיידין טמא מדרס ואשה חולצת בו ויוצאין בו בשבת

  .ל כרבן"וקיי).  לומר שהן פסולין לחליצה,ל סיידיןבשל עץ בין בש
ודלא כפי שפסק לקמן , "אבל מי שאיו קיטע מותר לו לצאת במעל של עץ"עתה בא לבאר הטעם שפסק בפים  554

  . לאסור לצאת בהם בשבת,בהלכות יום הכיפורים
  .א"ואילו כאן פסק כרביו ירוחם ורמ, ן"כי לקמן שם פסק כהר
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 .כהאוסרים המנהג שאין שכתב 557ירוחם מרבינו והוא ,להקל 556א"מ]ר[ פסק וכאן .טעמו לפי היתר
 כמו 558עץ של במנעל להחמיר שהמנהג כתב הכיפורים יום דגבי לטעמיה אזיל ירוחם דרבינו ע"וצ

 שהקשו 561דיומא רק בתראבפ כמבואר 560אהדדי דסתרי קולי נקטינן והאיך ,בשמו 559שם י"ב שכתב
  .הכיפורים ליום משבת

 אלא הכיפורים ליום משבת בגמרא הקשו לא כרחך דעל א"ורמ י"להב בירא ליהדס 562לומר וצריך
 צריך שאין אף ליתסר לא כן לא דאם ,עליו מנעל שם דאין בירא ליהס כרחך דעל ,יוסי 'לר מקיטע
 או ללבשו מותר תכשיט או מלבוש שם עליו שיש דבר דכל ,רגל חסר יראה שלא אלא להילוכו

  שלוםבריד

 
 כל , דכיון דמעל מותר בו, בשבתי מילי ה,דמידי דלאו מעל הוי משוי ואסור לצאת בו( ה ומיהו"דיומא שם  555

 שהמעל אסור ודרכן של בי אדם ם הכיפורים אבל ביו. משוי ואסור לצאת בווה ליה ה, מעלוה ליהמידי דלא ה
  .)א אלא כמעל הוו לההוא יומ, לא הוו משוי,לצאת באותן המיין

 , כיון שאיו דרך מלבוש,אף על פי שבכל שבתות השה אסור לצאת בו לרשות הרבים(ד "סתריד ' לקמן סיוכן פסק 
ור קרא זה דרך מלבוש מכל מקום ביום הכיפורים כיון שאסור בעילת הסדל ואי אפשר לו לעול מעל של ע

  .)לאותו היום
  ).מותר לצאת במעל של עץ(סעיף טז  556
 וראיתי בכל המקומות שעברתי והגין בו ...תר יראיתי כל העולם והגים בו ה... סדל של עץ ( ב,  עדה"חב תיב י 557
  .)תריה

הרי דעת רביו ירוחם שסדל של עץ ). ולעולם לא ראיתי מי שהג בו היתר לצאת בסדל של עץ(ג , ב א"תיב ז ח 558
, ל שאיו מעל"אבל אחו דקיי.  ומותר לצאת בו בשבת,ולכן אסור לצאת בו ביום הכיפורים, יש לו דין מעל

 .מה טעם התירו לצאת בו בשבת, ומותר לצאת בו ביום הכיפורים
אליה זוטא ). י מי שהג היתר לצאת בסדל של עץלעולם לא ראית) ג"ב א ע"ז ח"(וכתב רביו ירוחם תריד '  סי559

  ).ז אסרו"ביו ירוחם וריא כי ר,פ במעל של עץ" להחמיר עכראה ליו(ק א "שם ס
 וצויין במקורות .)ומי שאפשר לו טוב להחמיר בסדל של עץ אפילו איו מחופה עור (ב"שם סוף סהובא גם לקמן 

  ).רביו ירוחם. אליה זוטא(שם 
אסור לעול סדל או מעל של (ב "תריד ס' ע סי"כמבואר בשו, שמתירים לצאת בסדל של עץ ביום הכיפורים 560

מותר (ב "א כאן ס"כמבואר ברמ, ומתירים לצאת בסדל של עץ בשבת; כיון שאיו מעל, בל של עץ מותרא, )עור
 .כיון שהוא מעל, )לצאת במעל של עץ

ם עמד רבי יצחק בר חמי על רגליו ואמר אי ראיתי את רבי יהושע בן לוי שיצא בסדל של שעם ביו (ב,  עח561
קסבר לאו  (יוסי אוסר'  ור, דברי רבי מאיר)י"רש, בשבת (ע יוצא בקב שלומתיב רמי בר חמא הקיט... הכיפורים 
 והייו שבתחלה מדמין שבת ליום הכיפורים .) ותי עלה ושוין שאסור לצאת בו ביום הכפורים,)י"רש, מעל הוא

לו לדעת שאפי, ומביאים ברייתא). כיון שהוא מעל(אסור ביום הכיפורים ) כיון שהוא מעל(שמה שמותר בשבת (
אבל לכל הדעות אין ). אף שאיו מעל(מודה שאסור גם ביום הכיפורים , )כיון שאיו מעל(רבי יוסי האוסר בשבת 
  ).כיון שאיו מעל(והן ביום הכיפורים ) כיון שהוא מעל(מקום להתיר הן בשבת 

  .כישתא דבי רב. ק ט"וראה תהלה לדוד ס
שכל דבר שיש עליו תורת מלבוש מותר ללבשו ולצאת בו אף (ב "יעתה בא לבאר הטעם למה שפסק בפים ס 562

קב זה אין עליו תורת  ...  להתחפש בו שלא יראה חסר רגל... שאיו צריך ללובשו לצורך הליכתו אלא לצורך אחר
  ). הואיל והוא של עץ,מעל כלל

, ון שהוא סמך עליו הוי כמעל כי–י שאין לו דין מעל "אעפ, והייו שבאמת מותר לצאת במעל של עץ הן בשבת
שאיו בא (הוא רק לעין קב הקיטע , ומה שדימו שבת ליום הכיפורים. כיון שאין לו דין מעל, והן ביום הכיפורים

  ).אסור לצאת בו בשבת, וגם איו סמך עליו, וכיון שהוא של עץ ואין לו דין מעל, להגן על הרגל
  ).153הועתק לעיל הערה (י "וכן תבאר בכת
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 ,הוא בעלמא עץ ,מנעל שם עליו כשאין אבל ,563כלל בחשי דלא מטינוף לאצולי אפילו בו להתקשט
 ,מנעל תורת עליו שאין אף ,קיטע שאינו מי אבל .564עץ בבקעת מתקשטין שאין כלל תכשיט ואינו
 כתב החיגר במקל דאפילו .רגלו לכף הוא שלו דמלבוש ,שרי בו ומהלך בו נכנסת שהרגל כיון
 ,עץ של מנעל דאין 566דיומא בתרא רקבפ בירא ליהדס ג"אע ,כמנעלו דהוה 565דביצה ג"בפ ש"הרא
 אין דהא ,אחר בענין לו אפשר דאי משום הטעם ואין .שרי הוא הילוכו שצורך כיון דהכא אלא

 סמיכת כל הרי ,אחר בענין לילך לו אפשר שאי דכיון אלא ,שבת לדחות כך כל גדולה מצוה ביציאתו
 הביאו שמשם ,זקנים של מקל גבי 567י"מפירש כמבואר ,מלתא תליא ובהא ,מקלו על בהליכתו גופו

 ,בהליכתו עליו נסמך גופו שכל בו שמהלך עץ של במנעל הדין הוא ם כןוא ,שבת לענין 568הפוסקים
 כמנעלים אלא ,570ליה דמו כרגלים כתב שלא 569ש"הרא לשון כמשמעות ,זולתו שאפשר אף דשרי
  .שרי הוה בו מהלך היה דאם משמע ,בו להלך זה עושה ואין שכתב 572ע"ובש משמע וכן ,571דמו

 ,עלמא לכולי מנעל מקרי גוונא דכהאי דאף משום ,574עור במחופה להתיר העתיקו לא ע"ובש 573והנה
 אסור מנעל דאף מאיר 'ר לגבי יוסי 'כר ל"קיי 576מקום מכל ,יוסי 'ור מאיר 'אר דפליגי 575לרבנן אף

______________ 
 ...  כדרך מלבוש... היא מתעטפת בו ... אם ,ואף כשמתכוות בו להציל מטיוף בלבד(א "מבואר בפים סי כ563

  .)מותרת לצאת בו
 ,בעלי הקרחה שמיחין על ראשיהם פשתן סרוק או צמר מופץ(ב "תבאר בפים סס, כ בפשתן או צמר"משא 564

  ). שתכשיט שלהם הוא, מותרים להיחו בראשיהן בשבת ולצאת בו לרשות הרבים,אשיהםשיהא ראה כשער בר
  .כמה פרטים בהלכה זו, וראה כישתא דבי רב

 כלל בלא מקל וכמעלים דידיה  דאיו יכול לילך ...דמי שכווצו גידי שוקיו מותר לצאת במקל בשבת (ה'  סי565
  .)דמו

 מאן דאמר יוצאין בשל ...וגרסין מי בירושלמי . ר כאן באפליא של בגד כאן באפליא של עו... ןגרסי (ז'  סי566
ו של עור יוצאין ראה מדבריו שכל מעל שאי(תריד ' י סי" וכתב על זה הב.)ומאן דאמר אין יוצאין בשל עור. בגד

  ).בו ביום הכפורים
, לתרוצי סוגיא(י "פרש, )דעבידא הכא לסמוך עילויה הוא ,תרוצי סוגיא עבידאהתם ל(ב " רעסואהא דאמרין  567

  .) ולא לסמיכת כל גופו,לתקן פסיעותיו ולזקוף קומה מפי שרגליו ושוקיו רותתות
  ).162הערה (כמועתק לעיל  568

  .ק ו"וכן הוא לקמן ס
  .) וכמעלים דידיה דמו, כלל בלא מקלדאיו יכול לילך ( ביצה שם569
  .כמו שאי אפשר לילך בלא רגלים, בלעדםשאי אפשר לילך  570
 .והוי המקל כמו מעלים, הרי כל גופו סמך עליו, שכיון דאיו יכול לילך בלא מקל 571
  .)אסור, כיון דאיו צורך הילוכו ( סעיף טו572
על פי הגמרא , ) שאז יש תורת מעל עליו,ואף אם קב זה מחופה עור(ב "עתה בא לבאר מה שתבאר בפים סי 573

  .ותביבמ
  .מכל מקום הובאה כאן בפים, ע"ומבאר הטעם שאף שלא הובאה הלכה זו בשו

  ). מותר לצאת בו...מיהו אם הקב הזה מחופה עור (ו "והובא רק בלבוש סט 574
ר שמו מכל מקום מודים הם שאם מחופה עו). 553הערה (כסמן לעיל , הסוברים שמעל של עץ אין שמו מעל 575

 אבוה ...מאן תא (ב , קגובגמרא שם , ) חליצה כשרה... של עץ ...חלצה בסדל (א , קאיבמות כדתן , מעל
  .)דשמואל אומר במחופה עור ודברי הכל

 ואפילו מי שהוא קיטע אסור לו ללבוש קב שלו .ואפילו סדל של עץ ומחופה עור אסור(ב "תריד ס' וכן הוא לקמן סי
אם הוא מחופה ) ו רגליו עושה לו דפוס כמין רגל וחוקק בו בית קיבול ומיח ראש שוקו בתוכופירוש מי שקטע(

  ).עור
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 577'התוס שכתבו מוכ ,כך ידי על דמיהדק היכא אלא עור במחופה היתר ואין .מיפסק דילמא משום
 מקב ולמדו ,נכנסת שהרגל מיירי 580והתם .579א"המג הביאו 578א"הרשב כתב וכן( בפנים שהעתקתי
 על רחב הוא אם ,מלמעלה לקשור דצריך 582'להתוס א"הרשב מודה בקיטע אבל ,581מבפנים המחופה

 583א"רמ שכתב ממה שכן במכל ואתי ,כלל רבותא ליכא גוונא ובכהאי ,)מלמעלה הוא שהחיפוי רגלו
  .584זוטא האליה כתב וכן .א"רשב בשם

 דמקרי לומר דיש ,מוכרח אינו ,586י"רש לדעת מדאורייתא אסור מחופה דאינו 585שכתב שמה אלא
  :588א"המג דעת לפי 587ם"הרמב כוונת שזהו ואפשר .המוציאים כדרך שלא

 אם אףד בהדיא מבואר 591מיימוניות דבהגהות ,עיון וצריך ,590ז"ט 589עיין .'כואת עצמו  להחזיק )ו(
  שלוםבריד

 
ואסר לרבי יוסי משום דילמא , עיקר מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי היא בקב הקיטע שחשב מעל לדעתם 576

  ).549הערה (כסמן לעיל , מיפסק ואתי לאתוי
  .ל כרבי יוסי לאסור"וקיי. מטעם דילמא מיפסק ואתי לאתויי, אסר רבי יוסי במעל של עץ שמחופה עורוכן 

 .כיון שבכל אופן אסור לרבי יוסי, ע היתר מחופה עור"ולכן לא העתיקו בשו
   .) הוא יכול לכופלו ולקושרו כדי שיעמוד בחוזק סביב רגלו, שהוא מחופהל ידיע(' הא, ה הקיטע" שם סוד577
א "ת ח"שוו, )רצועותיו קשרות היטב ולא משתמיט אף הוא מתהדק ו,דכיון דמחופה עור(ה ואלא מיהו "ב ד, סה 578

  .)ן דמחופה עור דמיהדק ולא מישתמיטדכיו (תרז' סי
  .))א"רשב(כיון דמחופה עור מהודק ולא מישתמיט ( כד ק" ס579
 .א לא הצריך קשירה"והרשב, הצריכו קשירה' ומה שהתוס 580
  .) שמתוך כך הוא מתקצר ומתיישב למדת רגלו,במחופה עור דקאמר הייו בפים( שם 'תירוץ התוסב' ן האאופ כ581
  .)יכול לכופלו ולקושרו כדי שיעמוד בחוזק סביב רגלו(שם ' ץ התוסתירואופן השי בבכ, שצריך קשירה 582
ש " וכן בפטי.חש שיפולמותר לצאת במעל של עץ שהרגל כס בו וליכא למי(א שם "בשם הרשב,  סעיף טז583

  ).דמשתלפי במהרה וממילא
פ שיכולים " אע,)ש"פאטיי(וכל שכן שמותר לצאת במיי מעלים המחופים עור שקורין (ב "וכן הוא בפים סוף סי

  ). אין חוששין שישמטו לגמרי, שכיון שהרגל כסת בעור החופה,להשתמט מהרגלים במהרה
  ).ז"א סימן תר"וכן מבואר בתשובת הרשב, ז בפטיש"ש בסעיף ט"ה שכלל במ ורא.ע"וזה לא כתב בש( יז ק" ס584
  .) אסור מדאורייתאם כן וא,י"משמע דטעמו הוא משום משאוי כדפרש(ק טז " ס אליה זוטא585
  .שקב הקיטע איו תכשיט אלא משוי,  בתחילת הקוטרס אחרוןשצויין 586
 ואם , מפי שאין מדרכי המלבוש, בשבת עץ אין יוצאין בהןקטמין של .ואין הקיטע יוצא בקב שלו (ו"ט הט" פי587

  .)יצאו פטורין
, אפשר לפרש' ם הי"והייו שברמב). הקטע בקב או באקטמין של עץ פטורם אם יצא "כתב הרמב(כז  ק"סף  סו588

 ואם ... אין יוצאין באקטמין(ז "שהיא ההלכה שבפים סט(קאי רק על קטמין " ואם יצאו פטורין"שמה שסיים 
שהוא , א פירש דקאי גם על אם יצא הקיטע בקב"אבל במ. ))שאין זו דרך הוצאה לרוב בי אדם(יצא בהם פטור 

  .שאיה הוצאה כדרכה, פטור
מפי שלא , א"מד ה"לפ, ם"רמב(כ איו חייב על זה מן התורה "ואעפי (145שהועתק לעיל הערה , י"וכן הוא בכת

  ).הוציא כדרך המוציאים
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 589

רק כשאיו יכול לילך בלעדיו וגם בבית איו הולך בלא , ג פסק שהחיגר והזקן מותר להם לצאת במקל"בפים סי
  .אף אם גופו מתעע ומתיירא פן יפול, אבל ההולך בבית בלא מקל אסור, מקל

  .מוכח מהפוסקים שבאופן זה אסור; בזהז התיר "ואף שהט
ובין אם פרש שמתיר רק כשסמך עליו , והייו בין אם פרש שמתיר אף כשסמך עליו רק בשעה שמתיירא ליפול

  .מכל מקום ראה מהפוסקים שלא להתיר אלא כשכל גופו סמך עליו בכל הליכתו, מעט בכל הליכתו
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ל וע .עליו נסמך גופו כל דאין י"רש פירש והתם ,זקנים של ממקל 592ומביא ,אסור יפול פן מתיירא
 שמחזיק אלא ,עליו נסמך גופו כל אין מקום מכל ,יפול פן עליו שסמוך אף דהכא לומר צריך כרחך
 יראשמתי בעת אלא ,הליכתו בכל עליו נסמך דאין לומר יש נמי אי .קצת סמך על ידי עצמו את

  .הליכתו בכל עליו שנסמך מיירי ז"דהט לומר יש זה ולפי .593ליפול

 דאסר 594ש"הרא שהרי ,דידיה למנעלים דמי דלא ,עליו נסמך גופו כל כשאין להתיר ע"צ הכי ואפילו
 .יפול פן כלל הזכיר שלא ,הליכתו בכל דהיינו משמע ,כחו תשות מחמת מקלו על ונסמך הנשען בזקן
 התוספות שכתבו כמו לה צריכים שרבים מיירי דהתם ,תמוה צדין אין מפרק 595ראייתו כי בשגם
 שהשמיט ע"והש דעת לפי ,בשבת ולא דווקא יום טובב זאת גם ואף .597ב"תקכ בסימן הוא וכן .596שם
  .600ח"כב דלא ,599א"המג דעת וכן ,598כאן זה דבר

  שלוםבריד

 
  .רמט' ביאורי השלחן ע. תשצג' ב עלכללות קוטרס אחרון זה ראה כישתא דבי ר

 וכיוצא בו , משופעם כגון מחמת שירדו גשמים והמקו, דאם הולך במקום שיש חשש שיפולראה לי( ב" סקי590
  .) דבעית לילך שם, מותר לצאת במקל,ז"שהולך בחורף על מים הגלדים שקורין איי

כיון , קלות לסמוך בהן כדי לילך דרך ישרבת במ אסורין לצאת בש,אבל זקים שמעעים גופן( ו אות ב"ט הט" פי591
  ). לסמוך בהן פן יפול,י סוגיא עבידידלתרוצ

אבל (הרי תפרש בתחלת דברי הגהות מיימויות שם ; "לסמוך בהן פן יפול] ולא"[ואף שבמהדורת פרעקל הגיהו 
מפי שרגליו (רה הבאה י שבהע"ומקורו מרש ).קלות לסמוך בהן אסורין לצאת בשבת במ,זקים שמעעים גופן

וכן ).  אסור,אבל זקים שמעעים גופם(ש ' רפב ע' ק סי"וכן הוא בסמ).  ולא לסמיכת כל גופו,ושוקיו רותתות
שכל זה מורה דמיירי שגופו מתעע ורגליו רותתות . )ק" סמ,ואף על פי שמעע גופו אסור(ק כז "א ס"הובא במ

  . בשבתומכל מקום אסור לצאת בהם, וחושש שיפול
  .ל"ז ה"על פי דברי הט, ואפשר שהגיהו כן בדברי הגהות מיימויות

 דלתרוצי סוגיא , אסור לצאת בהן בשבת,זקים שהולכין במקלות מחמת זקה(סימן רמ שם מספר התרומה  592
  .) דלא עבידי כי אם ללכת בו דרך ישר, וקאמר טעמא, כדתיא מקל של זקים טהור,והלוך עבידי וטהורין

 שעל רגלו ,משום דלאו לסמיכה עביד (תיא מקל של זקים טהור מכלום(א "סע, האמור בברייתא וגמרא סהא והו
לתקן פסיעותיו ולזקוף קומה  (סוגיא עבידא  ורבא התם לתרוצי).י"רש, ג דמיסתמיך עליה לפרקים" ואע,מהלך

 ).ויה הוא דעבידא וסמיך עליה הכא לסמוך עיל,)י"רש, מפי שרגליו ושוקיו רותתות ולא לסמיכת כל גופו
  ).ג דמיסתמיך עליה לפרקים"ואע(י שם "כלשוו של רש 593

  ).159הערה ( ראה לעיל ,"פעמים סמך עליהם"בעין 
 אבל זקן ההולך בביתו בלא ,ויראה דוקא מי שאיו יכול לילך כלל בלא מקלות מחמת חולי שבגופו( יז' ו סי" פ594

  .) לא יצא בו בשבת,לו מחמת תשות כחו וכשיוצא לחוץ שען על מק,לותמק
ב , ביצה כה והייו כדאמרין .)דבעיתא א אין צדין שאי ילתרקוכדאיתא לעין לכתף דאמרין פ( שם ז" של הט595
שב על שותן זרועו על כתף חבירו וחבירו על כתפו וזה בכסאו יו (והא רב חמן שרא לה לילתא למיפק אאלוקי(

  .))י"רש, ליפול ( שאי ילתא דבעיתא).י"רש, זרועותם דמתחזי דרך חול ופרהסיא
 דלמא מי הלכה ש לומר וי. והא לא התירו אלא כי יש בה צורך רבים כדאמרין לעילם תאמרא (ה שאי" ד596

  ).לצורך רבים
  . )ו באפריוןעל הכתף אפילמוציאין אותו  ... ואיש שהיו רבים צריכים לו (ב"ע ס" טור ושו597

 או שהוא הולך לפקח על עסקי ,ואם הוא אדם שרבים צריכים אליו ביום טוב לשמוע חכמתו (ג"לקמן שם סוכן הוא 
  ).מותר להוציאו בכסא אפילו על הכתף ,רבים

 ,ם לא הזכירו דין זה גבי שבת"ש והרמב"ף והרא"והרי( היו רבים צריכין לו מותר ש ואם"ה ומ"י ד"בכמבואר ב 598
 והיכא ,ג אלא מדרבן משום זילותא דיום טוב" דלא מיתסר הוצאה בכה, דסבירא להו דדוקא ביום טובמשום

  .) ואפילו לכרמלית אסור,ם ודאי אסור אבל בשבת לרשות הרבי,דרבים צריכין לו לא גזרו רבן
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 בלאו בעלמא לדמק ,יום מבעוד מקל שם ויניח שיזמין 601שכיחא דלא מילתא הוא זה דין עיקר וגם
  :603]ד["ס ב"תקכ סימן עיין .602אסור הכי

 דשבת זילותא משום המעורב במבוי דעלמא באיש לאסור 605א"המג שכתב 604מה .'כו החשובים )ז(
 הוא ,בכרמלית אלא לאסור דאין 607ב"תקכ בסימן ז"הט שכתב מה לפי כן אם .606ב"תקכ סימן ש"כמ
  .לשבת יום טוב בין כלל לחלק אין ,חול דרך משום המעורב במבוי זילותא דלענין ,הכא הדין

 להוליך כרוצה דמיחזי ,בכיתוף היינו .אסור המדרש בבית דאף 609י"מפרש 608י"הב ש"מ לפי ואף
  שלוםבריד

 
 כן במקום שיש  מיירי גם,ותרואם רבים צריכים לו מ' ש הטור אין יוצאין בכסא וכו" דמראה ליו (כז ק" ס599

  .)עירוב
 פטור אף על ,המוציא את החי במטה) צד א, צג ב(וראה לתרץ דכיון דתן בפרק המציע  (ה אין יוצאין בכסא" ד600

 אם כן גם בשבת ליכא בהוצאה , וחי לא מחייב בהוצאתו לפי שהחי ושא את עצמו, מפי שהמטה טפלה לו,המטה
  .)וים לו לא גזר ובמקום שרבים צריכ,זו אלא איסור דרבן

וכי היאך הגיע במקל זה מביתו עד , ז להתיר לילך במקל במקום שהמים הגלידו וחושש שיפול"דיו של הט 601
 .למקום זה שהמים הגלידו בו

כל דבר שאין  (ח"שח ס' כדלקמן סי, מוקצהשהרי הוא , ואין לומר שזדמן לו מקל המוח במקום שהמים הגלידו 602
  .) לטלטלם אפילו לצורך גופם ומקומם אסור...עצים וקים וקורות ... ן  כגו...תורת כלי עליו 

ק ב "א שם ס"ובמ).  דלאו מוקצה הוא, אזמיה מאתמוללואפי(ק ה "ז שם ס"ובט". אין מהיגין בהמה במקל" 603
ן כאן  שאי,ואפילו הזמין המקל מערב יום טוב וייחדו לכך (ד"סוכן הוא לקמן שם ).  אזמיה מאתמול לכךלואפי(

  .) משום הוצאה ולא משום טלטול עציםאיסור לא
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 604

ואף ביום טוב . וכן הסומא והאשים החשובים, ג תבאר האיסור לצאת במקל שאין כל גופו שען עליו"בפים סי
  .תקכב' כמבואר בסי, אסור
והוא . אבל במקום שיש עירוב יכולים לצאת, לכרמליתא תבאר שהאיסור הוא רק לצאת לרשות הרבים או "ושם ס

  . א שאסר אף במקום שיש בו עירוב משום עובדין דחול"דלא כמ, כדעת האליה רבה
ולא אסרו בו אלא ברשות הרבים , שאיסורו מטעם שהוא דרך חול, ב"ומוכיח שיש בזה חילוק בין מקל וכיו

ויש , שיש אוסרים אף בחצר, דמחזי כרוצה להוליך הרבה, ב"לבין קופה וכיו. ולא במקום שיש עירוב, וכרמלית
ולא בחצר שאין רבים מצויין , אוסרים במבוי המעורב שרבים מצויין בוויש , אוסרים רק ברשות הרבים וכרמלית

  ).645-647כסמן לקמן הערות ( וכאופן האחרון פסק בפים בכמה מקומות .בו

  .רא' ביאורי השלחן ע. תשצז' לכללות קוטרס אחרון זה ראה כישתא דבי רב ע
ש סימן " כמ, דאיכא זילותא דשבת, אפילו במקום שיש עירוב אסור,איש בעלמא שאיו ושא לכבוד( כז ק" ס605

  ).ב"תקכ
דהוי דרך חול ואיכא (י "ופרש, ) יוצא במקלואין הסומא(ב ,  וכדתיא ביצה כה.)אין הסומא יוצא במקלו (אעיף  ס606

  ).ום טובזלותא די
  .שכן הוא בשבת אף במקום שיש עירוב, א"לומד המ, וממה שאסר אף ביום טוב משום זילותא

שות ראה דאין אסור ביום טוב אלא ברומכל מקום , ש"בשם הרא) יד' ג סי"ש פ"ביש(ל "וכתב הרש (א" סק607
  .)שות הרבים או בכרמלית הדומה לרהרבים

מפי שהוא דרך חול , הסומא והזקן אין יוצאים במקל לא לרשות הרבים ולא לכרמלית(א "וכן הוא לקמן שם ס
  ).ם טובוזלזול ליו

  .)י דבבית המדרש היו מכתפים אותם עד מקומם"שהרי פירש רש (ש ואם היו"ה ומ"דכאן  608
 וזה בכסאו יושב , זרועו על כתף חבירו וחבירו על כתפושותן ( באלוקי...ובלבד שלא יכתף (ב , ביצה כהבגמרא  609

בבית (אמימר ומר זוטרא מכתפי להו ) ... י"רש,  דמתחזי דרך חול ופרהסיא ולהוליך למקום רחוק,על זרועותם
  ).משום ביעתותא ואמרי לה משום דוחקא דצבורא, בשבתא דרגלא) י"רש, המדרש עד מקומם
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 י"רש כדפירש ,טעמא מהאי דחול עובדין דהוי 611לאחוריו הקופה למפשיל ודמי .610י"כדפירש ,הרבה
 אסור בחצר דאף ,בסל כדים נותןב לרישא דדמי משמע 'כו וכן 613התם ומדקתני .612המביא פרק בריש
  .615]ג"[שכ בסימן י"הב שכתב כמו ,614ן"הר לדעת

  שלוםבריד

 
 דהייו ,אבל אסור להוציאו על הכסא... מותר להוציא אדם לרשות הרבים (ג "תקכב ס' והיא ההלכה דלקמן סי

 ואם הוא אדם שרבים צריכים .ם טוב מפי שהוא דרך חול וזלזול ליו,שהוא יושב בקתדרא ובי אדם טועין אותה
פירוש ( מותר להוציאו בכסא אפילו על הכתף , או שהוא הולך לפקח על עסקי רבים,אליו ביום טוב לשמוע חכמתו

  ).ובתוך אפריון) שבי אדם ושאין הכסא על כתפם דרך פרהסיא
 ולכאורה יש .שבמקום שאין ביעתותא או דוחקא דצבורא אסרו אף בבית המדרש, ל למדים"י ה"ומדברי רש 

  .ל"א ה"וכדברי המ, משום זילותא דשבת, שאיסורו הוא אף במקום שיש עירוב, ללמוד מזה אף לעין מקל
שאיו , כ במקל"משא. וזה אסרו אף בבית, )דמתחזי דרך חול ופרהסיא ולהוליך למקום רחוק (לוקיה א" שם ד610

  .לא אסרוהו אלא כשהולך בו ביום טוב בכרמלית או ברשות הרבים, אלא זילותא דשבת
  .)וכן המוליך את התבן לא יפשיל את הקופה לאחריו (ב"סוע,  משה ביצה כט611
שראה כמתכוין למלאכה רבה או להוליך למקום , ם טוב דגאי יו,ל קופה לאחריולא יפשי (ה וכן" ביצה שם ד612

  .)רחוק כדרך חול
 לפי שהוא גאי , לא יפשיל את הקופה לאחוריו,המוליך תבן בקופה להיסק או לבהמה (ח"תקי סי' לקמן סיוכן הוא 
 ומטעם זה אסרו שם אף בתוך .) או להוליך למקום רחוק כדרך חול, שראה כמי שמתכוין למלאכה רבה,יום טוב
  .החצר

וכן  . אבל מביא הוא על כתפו או לפיו, לא יביאם בסל ובקופה,כדי יין ממקום למקוםהמביא  ( שםבמשה 613
ולדעת . ראה מכך שדין שיהם שוה).  אבל מביאה הוא בידו,את הקופה לאחוריוהמוליך את התבן לא יפשיל 

אם כן מובן שאסור להפשיל הקופה לאחריו , אף בחצרו) הדין הראשון (הפוסקים שאסור להביא כדי שמן בקופה
  .אף בחצרו) הדין השי(
 שאי , דאפושי במשוי עדיף מאפושי בהלוכא) א,קכז( מפין רקואף על גב דמסקין בפ (ה המביא"א ד, טזביצה  614

  .)הכא דעביד עובדין דחול
לתת שלש וארבע  (מקום למקום לא יביאם בסל ובקופהכדי יין מ המביא(ב , ה מהמשה בביצה כטשוהייו שמק

). י"רש, אחת או שתים (אבל מביא על כתפו) י"רש, בתוך קופה וישאם משום דראה כמעשה דחול לשאת משאות
  ).כמה כדים בקופה(ולא יפיש במשוי , שעדיף שיפיש בהלוכא, הרי שההלכה במסכת ביצה היא

אם צריך למקומן ( מפי האורחים ע וחמש קופות של תבן ושל תבואהאפילו ארב פיןמ(ב , על המשה שבת קכו
 ,איבעיא להו הי ארבע וחמש קופות דקאמר(א , ובגמרא שם קכז, ))י"רש, הלהושיב שם אורחים להסב בסעוד
ע מעוטי "ודכ ...  או דילמא למעוטי משוי עדיף, אלמא למעוטי בהילוכא עדיף,בארבע וחמש קופות אין טפי לא

  .ולא יפיש בהלוכא, )בקופות גדולות(שעדיף לאפושי במשוי , הרי שהמסקא במסכת שבת היא). א עדיףבהילוכ
ראה מדבריו דאיו מחלק בין יום (וביאר במחצית השקל שם . "שאי הכא דעביד עובדין דחול"ן "ועל זה תירץ הר

ועל ידי קופה עצמה , שבת אסוראלא בותן שלש או ארבע תוך קופה אחת דדמי לעובדין דחול גם ב, טוב לשבת
  ).ואיו ותן כלים תוך הקופה גם ביום טוב מותר

  .ן שהאיסור לתת כדי יין בקופה הוא גם בשבת בחצר שמותר לטלטל בו"ומזה למדו דעת הר
כן יפרש גם בסיפא דמתיתין , וכשם שאוסר בחצר כשותן הכדים בתוך הקופה ומוליכו בחצרו משום עובדין דחול

 .שאסור אף בחצרו, )את הקופה לאחריושיל לא יפ(
615 ראה קצת שסובר ) ה המביא" דא, טז(ן "ומיהו מדברי הר (ה המביא"די "ן הובאה בב"ל מדברי הר"הוכחה ה

 , שכתב לא יביאם בסל ובקופה לתת שלש וארבע בתוך קופה אחת, דשבת ויום טוב שוין לעין זה,כדעת רביו
  ).שאותמפי שראה כמעשה חול לשאת מ

 שיהא ל שכן וכ,'קופות או ה' מפין ד) ב, קכו( מפין רקותימה דאמרין בשבת פ(מקשה בביצה שם ' והייו שהתוס
 והכא , מותרל כן וע, שאיו יכול להוציא לחוץ ואין רואין אותו]בשבת[ דהתם מיירי ויש לומר. ום טובמותר בי
 שהרואה אותו אומר לצורך חול מביא , יהא אסורל כןוע , שיכול להוציאו לחוץ ורואין אותום טובמיירי ביו

  .ושייך רק ביום טוב ולא בשבת, איסור זה הוא רק במקום שאיו מעורב'  הרי שלדעת התוס).אותם
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 'סי 619ז"וט 618ח"וב 617ל"רש ש"כמ ,הרבים ברשות אלא דחול עובדין הוה לא בעלמא מקל 616אבל
 לצורך דשלא ,620גופו לצורך אלא ,מקומו לצורך ולא ,לשמרו מוציאו אינו דמסתמא ובפרט .ב"תקכ
  .621ח"ש 'בסי להיתר שמלאכתו מכלי עדיף דלא ,לטלטלו אפילו אסור הכי בלאו כלל

 פרק בריש י"רש דפירש ואף .623הרבים ברשות נמי היינו .622לשנויי בעי הוה זוטא דחצבא והא
 אף התם דאסר ן"הר לדעת אף ,לגמרי דמי לא מקום מכל .דייק קא דהמביא תיןדמתני 624שואל

  שלוםבריד

 
 אלא ,המביא כדי יין וכדי שמן לא יביאם בסל וקופה כדרך חול(שכג ' אמם הטור הביא הלכה זו בהלכות שבת סי

 , לו לשותי אפשר ואם א. אין בשיוי קלות במשאלו אפי, שישה מדרך חול,ו וכיוצא בזהיביאם לפיו או על כתיפ
  .הרי שאוסר אף בשבת במקום המעורב). מותר

  .שאסור אף במקום המעורב, ן סובר כהטור שאין הפרש בין יום טוב לשבת"י שגם הר"ועל זה כותב הב
*  

ן לאסור אף "מכל מקום מביא את דעת הר, וי המעורבאלא במב, א מפרש בדעת הטור שלא אסרו בחצר"ואף שהמ
 מיירי שמוליכין דרך מבוי המעורבת ,ש הטור ולמעט במשוי עדיף"מ(ק ז "שכג ס' כמבואר בדבריו סי, בחצר

  ).ן משמע דכשותן כדים בקופה הוי כעובדא דחול" מיהו בר.ח"י ס"תק' ש סי"דשכיחי בו רבים וכמ
 לא יביאם בסל ובקופה ,המביא כדי יין לסעודה ממקום למקום דרך מבוי המעורב(ה - ד"שכג ס' וכן פסק לקמן סי

יותר טוב להביאם בסל , אבל המביא כדי יין מזוית לזוית או מבית לבית באותה חצר שאין רבים מצויים שם... 
  .א"שהוא כדעת הטור לפירוש המ, )ובקופה בבת אחת

, ן אף בחצר"ולדעת הר, הם אף במבוי המעורב, )יה לקופהכיתוף ומפשיל ות(מצא ששלושת איסורים אלו  616
 .אבל מקל לא אסרו אלא ברשות הרבים. דמחזי כרוצה להוליך

והייו שאסרו רק לצאת במקל ביום טוב ). ודוקא ברשות הרבים או בכרמלית(יד ' ג סי"ים של שלמה ביצה פ 617
  . המעורבכ במבוי"משא; משום עובדין דחול, למקום שאסור לצאת בו בשבת

 או , הייו דוקא ברשות הרבים,היכא דאין רבים צריכין לו דאסור אף ביום טוב ל"וכתב מהרש (ש ואם"ה ומ" ד618
  .) אבל מבית לחצר היכא דלא עירב שרי,בכרמלית דמיחלף ברשות הרבים

לית  או בכרמשות הרבים ראה דאין אסור ביום טוב אלא ברכל מקום ומ,ש"ל בשם הרא"וכתב רש (א" סק619
  .)שות הרביםהדומה לר

 מפי שהוא דרך חול ,הסומא והזקן אין יוצאים במקל לא לרשות הרבים ולא לכרמלית (א" לקמן שם סוכן הוא
   .)ם טובוזלזול ליו

כן בשבת , )שאין צריך לערב בו ביום טוב(ולא על מבוי , וכשם שביום טוב לא גזרו אלא על רשות הרבים וכרמלית
  .כ במבוי המעורב"משא, שאסור בטלטוללא אסרו אלא במקום 

 אפילו במקום שיש עירוב ,א דאיש בעלמא שאיו ושא מקל לכבוד"כתב מג(ק לו "וכן הוכיח אליה רבה כאן ס
' סי[ל שהבאתים שם "ז בשם רש"מט]ו[ח "אבל מב. עד כאן, ב"ש סימן תקכ" דאיכא זילותא דשבת כמ,אסור

  ).דליכא זילותא אלא ברשות הרבים וכרמלית, באין עירוב מותר אף ם טוב דביו,מבואר] א"תקכב סק
 .אלא אם כן מוציאו ביום טוב לרשות הרבים או לכרמלית, שבזה לא הוי עובדין דחול 620
  .)פ שמלאכתו להיתר" אע, אסור לטלטל שום כלי,אבל שלא לצורך כלל ( סעיף טז621
אי  מ,הי שי דמליין חצבייהו מיא, משיןשויי מכדי אמרו רבן כל מילי דיום טוב כמה דאפשר ל (א,  שבת קמח622

ואף שאיו אלא שואב מים , שאסרו אף בחצר) כדלקמן(שלפום ריהטא ראה . )משום דלא אפשר.  לא משיןטעמא
  .ולא ראה שיוליכו רחוק, מהבור שבחצר להביאם לביתו

 .שגם איסור שאיבת מים בחצבא הוא רק ברשות הרבים, מכל מקום צריך לומר 623
הרי שדין איסור ). ' כודאמרין המביא כדי יין לא יביאם בסל ובקופה( כמה דאפשר לשויי משין ה כל" שם ד624

כן גם , ל"וכשם שאיסור קופה הוא אף בחצר כ, שאיבת מים מבאר למדים מדין איסור להביא כדי יין בקופה
  .ים לשאוב מים מבאר בלא שיויהיו אוסר, אפשר לשות' והייו שאם הי. שאיבת מים מיירי אף בחצר
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 להדדי דמי דלא ודאי אלא .עדיף לא 628והכא ,627עדיף בהילוך אפושי התם 626דהא .625בחצר
 ליה מקשה דלא 632בגמרא משמע וכן .631מפנין פרק וריש 630שואל פרק ריש 'בתוס שם עיין .629לגמרי
 .633הדר 'בפ כדאיתא המקומות ברוב דרכם כן שהיה ,המעורב במבוי משבת ולא ,יום טובמ אלא

 בואהדמ דאפומא בחצבי גם לאביי מקשה חנן דרב 634שואל פרק שבריש הגירסא לפי ובפרט
 שינוי צריך לא המעורב דבמבוי ודאי אלא ,דוקא יום טובב ראשונה קושיא הקשה ולמה ,בשבתא
 במפשיל כמו הרבה כמוליך ולא ,636בסל בכדים כמו משאות כנושא מיחזי דלא ,635גוונא בכהאי
  .637י"פרש לפי והכיתוף הקופה

 במקום אלא בסל םבכדי אפילו שינוי צריך דאין משמע ,640י"תק 'סי ע"ווש 639ם"הרמב 638ומלשון
______________ 

מכל מקום ראה שאיסור חצבא הוא רק . שלדעתו שאיסור קופה הוא אף בחצר, )614-615הערות (כדלעיל  625
 .ברשות הרבים

 .מציו חילוק וסף בים 626
משאוי שאדם  ( לדרו ברגלא, דדרו בדוחקא,אתקין רבא במחוזא(א , בביצה לדאמרין  כ, מאשר לאפושי במשאות627

 , מפי שצריך לשות... ברגלא ום טוב ישאו בי... ום טוביחיד ושא על כתפו בחול בטורח אם בא לשאת אותו בי
,  הרי שביום עדיף להוסיף בהילוך במשא מועט). ולא להרבות טורח ביום טוב,וכשהוא משה ישה להקל משאו

  .ר להוסיף בטורח משא כבדמאש
 דמליין , הא קא מפשו בהילוכא, דמליין בחצבא רבא לימלו בחצבא זוטא,היכי לעבדי (א,  בשבת קמחא גבי חצב628

  . הרי שלא העדיפו כאן אחד על השי.) קא מפשו במשוי,בחצבא זוטא לימלו בחצבא רבא
 איסור חצבא הוא רק ברשות הרבים ואילו, שאיסור קופה הוא אף בחצר, ואם כן אפשר לחלק בים גם 629

  .וכרמלית
 שאיו מטלטל אלא בבית ,לא שייכא עובדא דחול) א, קכז(ובההיא דלעיל בריש מפין (ה אתקין "א ד, קמח 630

 ).מזוית לזוית
 הייו ממקום רחוק דמיחזי ,כדי יין לא יביאם בסל ובקופה) ב, ביצה כט(המביא ' והא דתן בפ(ה של "א ד, קכז 631

  ). אבל הכא בביתו,ין דחולכעובד
אי  מ, הי שי דמליין חצבייהו מיא,מכדי אמרו רבן כל מילי דיום טוב כמה דאפשר לשויי משין(א , קמח 632

  .) משום דלא אפשר, לא משיןטעמא
  .)מבואה דאית ביה תרי גברי רברבי כרבן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף(א , עירובין סח 633

  ).ירות כדי שלא יבואו לטלטל באיסורמצוה לחזר אחר עירובי חצ(ח "שסו סי' יוכן הוא לקמן ס
 הא דאמר רבא לא ליתיב אייש אפומא דלחייא דילמא מיגדר  ... רבא בר רב חן לאביימר ליהא (ב,  שבת קמח634

 .)א מידי והא קא חזין מי דמותבי חצבי ויתבן אפומא דמבואה ולא אמרין להו ול,ליה חפץ ואתי לאיתויי
ואם כן מדוע לא הקשה . שיש לחשוש שיביא את החצבי מרשות הרבים לרשות היחיד, ששאלה זו שייכת רק בשבת

ה השי דמליין חצבייהו מיא(ל "גם קושיא הראשו ייןאי טעמא מ,הבשבת)  לא מש.  
 .ולכן לא הקשה אלא מיום טוב ששאבו בו המים בחצבי ברשות הרבים 635
 ).614כדלעיל הערה (ן אף בחצר "שאסור לדעת הר 636
  ).609-610הערות (כדלעיל  637
מכל מקום מקל לא , עד כאן תבאר שאף לדעת הפוסקים שכדים בסל ומפשיל הקופה וכיתוף אסורים אף בחצר 638

  . וכרמליתאסור אלא ברשות הרבים
 .ל לא אסרו אלא במקום שיש בו איסור הוצאה"שגם בשלשה ה, עתה מביא כמה פוסקים

 לא ישא משאות גדולות כדרך ,אף על פי שהותרה הוצאה ביום טוב אפילו שלא לצורך (א"ה ה"יום טוב פ'  הל639
  .) אלא צריך לשות,שהוא עושה בחול

  .)ל"ם ה"כלשון הרמב (ח" ס640
 מכל מקום לא ישא ,אף על פי שהותרה הוצאה ביום טוב אפילו שלא לצורך אכילה (ז"סטקמן שם וכן הוא ל

  .)שאות גדולות כדרך שהוא ושא בחולמ
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 משום שפירש 642המביא פרק ריש 'בתוס בהדיא משמע וכן .641לצורך שלא הוצאה איסור בו ששייך
 מיירי וכסא מקל דאף לשונו מסידור משמע ם"וברמב .643שם ע"ווש בטור כתבו וכן .העין מראית
  .'כו יעשה שלא וכסא במקל כתב וכן ,'כו יעשה שלא שהתחיל 644'ה בפרק שם עיין ,גוונא בכהאי

  :שם כהטור ליה סבירא לא 647א"שרמ ,646]ג"[שכ 'סי א"מג ועיין .645ז"תקט 'בסי ש"במ ועיין

 650ט"כ סעיף ע"ובש וכן ,לבישה דרך מיקרי כמה עד פירש לא 649כאן א"המג 648הנה .'כו אורך כל )ח(
______________ 

  .אבל לא בחצר,  או בכרמליתשות הרבים הייו בר641
ם יו והכא מיירי ב, מותרל כן וע,דהתם מיירי שאיו יכול להוציא לחוץ ואין רואין אותו (ה המביא" דב, כט ביצה 642

 ולהכי , שהרואה אותו אומר לצורך חול מביא אותם, יהא אסורל כן וע, שיכול להוציאו לחוץ ורואין אותוטוב
  .)אסור

אלא יביאם על כתפו או לפיו אחד או , לא יביאם בסל ובקופה לתת לתוכו ארבעה או חמשה כדים(ח "תקי ס' סי 643
  .ר הוא משום מראית העיןהרי שטעם האיסו). דמוכח שלצורך יום טוב הביאם, שים
 יכר שלצורך יום טוב  כדי שיהא,אלא יוליכם על כתפו או לפיו אחד אחד או שים שים (ז"סטשם  לקמן וכן הוא

  .)הוא מוליכם
משואות שדרכן לישא אותן וכן  ... לא ישא משאות גדולות כדרך שהוא עושה בחול(ג - א"ה ה"פיום טוב '  הל644

 ולא , ואין הסומא יוצא במקלו,אין מהיגין את הבהמה במקל ... שהוא עושה בחולשלא יעשה כדרך  ... במוט
   .) שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול... ואין יוצאין בכסא ,הרועה בתרמילו

 כגון ... כדרך שהוא עושה בחול משום זלזול יום טוב ... לא ישלחו בשורה ,כל דבר שמותר לשלוח ביום טוב(ו " ס645
  ).  אם רבים מצויין שם אסור,וי המעורבבחצר או במב

י "תק' ש סי" וכמ, מיירי שמוליכין דרך מבוי המעורבת דשכיחי בו רבים,ש הטור ולמעט במשוי עדיף"מ(ק ז "ס 646
  ).ן משמע דכשותן כדים בקופה הוי כעובדא דחול" מיהו בר.ח"ס

... ך מבוי המעורב לא יביאם בסל ובקופה המביא כדי יין לסעודה ממקום למקום דר(ה - ד"שכג ס' וכן הוא לקמן סי
יותר טוב להביאם בסל , אבל המביא כדי יין מזוית לזוית או מבית לבית באותה חצר שאין רבים מצויים שם

  ). ובקופה בבת אחת
  .)שרי בכל עין, או מבית לבית באותו חצר אבל מזוית לזוית, ודוקא כשמוליכין ממקום למקום (ח"תקי ס'  סי647

 דהייו שלא יתן ארבעה או ,המביא כדי יין ממקום למקום לא יוליכם בסל או בקופה(יז - ז" לקמן שם סטוכן הוא
 אלא יוליכם על כתפו או לפיו אחד אחד או שים שים כדי ,חמישה כדים בסל או בקופה כדרך שהוא עושה בחול

 כגון ,ום שמצויים בו רביםבמה דברים אמורים כשמוליכם במק. שיהא יכר שלצורך יום טוב הוא מוליכם
  ).ת כלל אבל אם מוליכם מבית לבית בחצר אחת אין צריך לשו,ברחובות או במבואות

 ,ך מבוי המעורב אפילו בתו,אין מהיגין את הבהמה במקל(ד "תקכב ס' כדלקמן סי, וכן לעין ההגת בהמה במקל
  ).אם רבים מצויים שם

ואף שכל דבר שאסרו חכמים מפי (ד "שה סי' תבאר לקמן סי, והטעם שלא אסרו במקום שאין הרבים מצויים
 מכל מקום כאן שאף אם יעשה כן במקום רואים לא יחשדוהו באיסור .מראית העין אסרו אפילו בחדרי חדרים

 וכן . לא החמירו כל כך לאסור אף במקום שאין רואים, אלא באיסור מקח וממכר שהוא מדברי סופרים,של תורה
  ).צא בזההדין בכל כיו

 לא ,המוליך תבן בקופה להיסק או לבהמה(ח "תקי סי' כתב בסתם לקמן סי, אמם לעין הפשלת הקופה לאחוריו
 או להוליך למקום רחוק ,ה שראה כמי שמתכוין למלאכה רב, לפי שהוא גאי יום טוב,יפשיל את הקופה לאחוריו

  ).609הועתק לעיל הערה (ג "תקכב ס' וכן לעין קתדרה כתב בסתם לקמן סי). כדרך חול
  .כישתא דבי רב כאן. ק ג"תקטז בקוטרס אחרון ס' וראה ימוקי יום טוב בסי

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 648
". ומכסה רוב גופ"אם היא , ה תבאר שמותר להתעטף בטליתו באופן ששוליה מוגבהין קצת מן הארץ"בפים סל) א

שאף אם כוותו , ו"ועוד תבאר בפים סל". כל שהוא מכסה רוב גופו"וכן כשמתעטף בה תחת הגלימא מותר 
וגם ". מצעית שוליה משולשלת למטה מכתפיו ומכסה רוב גופוא"לא הותר אלא כש, להתאות בקיפול זה

  ".רוב גופו מכוסה"לא הותר להגביה שוליו בידיו אלא בעין ש, במלבושים שלו
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 ומסתמא ,כמה פירש ולא ,גופו גם הוסיף ר כךואח ,מכתפיו למטה כתב שמתחלה ,ושקול סתום הדבר
 להחמיר יש ,בפירוש עליו חולקין א"ומג ע"והש ואין ,בהדיא כן פירש 652ז"שהט וכיון ,651ככולו ורוב

  .כדבריו

ומה
653

 .655מנא תקוני משום במרזב להחמיר שדעתו היינו ,654כאן א"המג שהביא ,ל"מהרי שכתב 
 י"דרש משום ,זה איסור שהשמיטו אחריהם נמשכים שאנו אחרונים ושאר א"ומג א"ורמ ע"והש אבל
  .656אחר בענין פירשו והפוסקים המפרשים שרוב ,דמרזב זה בפירוש הוא ידאהיח

 .657ה"כ ק"ס ז"הט שכתב בנדון הוצאה איסור משום כלל לאסור שאין ופשוט ברור הדבר דעתם ולפי
  שלוםבריד

 
ואף ". במגביה קצת" להתיר רק –א "וכן במ" מתקצר קצת מלמטה" להתיר רק אם –ע "ומקורו במה שפסק בשו

  ". סגי,מכסה רוב גופו"שאם , ז"מכל מקום יש לקבל בזה את דברי הט. שלא פירשו כמה הוא קצת
וכפסק , להגביהם בידיולבין מלבושים שלו שמותר , שאסור להגביהה בידיו, ה לחלק בין טלית"עוד תבאר בסל) ב

  .ע"בשו
כל דבריהם הם לפי שיטת . ע"י ובשו"דלא כמבואר בב, ז לא חילקו בין טלית לבגדים שלו"ל וט"ואף שבמהרי

י יחידאה הוא "כי רש, ל כוותייהו בזה"ולא קיי. שהאיסור לעשות הטלית כמרזב הוא משום תקוי מא, י"רש
  .בפירוש זה

, "המעוטף בטליתו"וקט בלישיה , ם"שאיסור זה חידש הרמב, הת השולים בידיווכל זה הוא לעין איסור הגב
יש לחוש , שיש אומרים שיש בזה חיוב סקילה, אמם לעין איסור הגבהתו על כתפיו. כ במלבושים שלו"משא

  .ז ולאסור"לדעת הט
אם איה מקופלת על "אלא ולא התיר , ע"מכל מקום חזר בו בשו, י התיר במלבושים שלו אף על כתיפו"ואף שבב
  ".כתפיו

  .רו' ביאורי השלחן ע. תתב' לכללות קוטרס אחרון זה ראה כישתא דבי רב ע
הי שי שמפשילים ומקפלים בגדיהם תחת זרועותיהם ) ריד' כג ע' הלכות שבת סי(ל "ל מהרי"וז (ד"סקמ 649

 .ל" להגביה בידן בלי שום קיפול עכ אך יכולים, דעשים באמצע כמרזב,להגביהם שלא יטפו שוליהן אסורים
 אבל ,מלבוש הוי דרך כל מקום דמ, אלא במגביה קצת,לחלק בין דרך מלבוש או לאבירא ליה משמע דלא ס

  ).להגביה לגמרי אסור
 שמאחר שהוא מתעטף בטליתו ,שרי, אלא משולשלת ברחבה למטה מכתפיו, אם איה מקופלת על כתפיו" 650

 ".מותר, על פי שמתקצר קצת מלמטה אף ,ומתכסה בה כתפו וגופו
 אלא היא ,אם איו מוח על ראשה בלבד(א "כמבואר בפים סי, כמו בכל מקום שצריך להיות מכוסה ראשו וגופו 651

... ומכסה רוב גופו (ו "וסל, )מכסה רוב גופו... ומכסה רוב גופו (ה "וסל, ) רוב גופה כדרך מלבושם כןמתעטפת בו ג
ובלבד שיתעטף בהם ראשו (א "וסמ, )לכסות בו ראשו ורובו(ז "וסל, )מכסה רוב גופו.. .יהא רוב גופו מכוסה 

  ).ואם הוא מתכסה בה ראשו ורוב אורך גופו(י טז "וכן הוא לעיל רס). ורובו
 , שהוא פושטו ומתעטף בולא אם כן אה ואין לישא הטלית תחת הגלימ,ולעין הלכה יש להחמיר כן (ד"סקכף  סו652

  .) אלא מכסה רוב גופו סגי,ע עד למטהאף שאיו מגי
לבין מלבושים שלו , שאסור להגביהה בידיו, ה לחלק בין טלית"מה שתבאר בסל, עתה עובר לושא השי 653

  .ע"וכפסק בשו, שמותר להגביהם בידיו
 , ל כוותייהו בזה"לא קיי. ז לא חילקו בין טלית לבגדים שלו"ל וט"ואף שבמהרי

  .)649הערה (כעתק לעיל  654
 מאי , אמר להו הכי אמר רבי אלעי אסור לעשות מרזב בשבת,בעו מייה מהו לעשות מרזב בשבת( א, קמזבגמרא  655

  .)משום תקוי מא, אסור(י "ופרש, )זירא כיסי בבלייתא' מרזב אמר ר
  .שהוא משוי ולא מלבוש,  משום איסור הוצאה656
 חוששי בזה דהוה ... מגביהין קצת הבגד וחוגרין שית למטה ר כך ואח,לחגור בחגורהשוהגים השים מה " 657

  . "כן ראה לי, ' כום מוטב יהיו שוגגי, הח להםמר יש לו לול זהוע ... כמרזב דאסרין לעיל
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 למימר ליה הוי לא וגם .לעיל ש"כמ כתב ואיך ,לעיל כלל הזכירו לא הרי ,י"לפרש ז"הט נתכוין ואם
  .שיסמכו מי על להם שיש כיון ,'כו להם הנח

 'ותוס ש"והרא ף"הרי שבפירוש ,מאוד תמוה הוא ,658'כו הפוסקים דכל א"כ ק"בס שכתב מה וגם
 על כמרזב כשנעשה אלא איסור אין 660ש"והרא 659ף"הרי דעת שלפי ,זה איסור כלל נזכר לא וסיעתם
 הזרוע על מגיע ואינו בלבד כתפו על כשהוא אלא איסור אין ,וסיעתם 661'התוס דעת ולפי .השדרה
 בלישניה ונקט ,ידו על גם לאסור שפירש הוא בלבד 663ם"והרמב .662להדיא הטור כתב וכן ,שם עיין

 רוב דעת שלפי שכיון ועוד .בה שמתעטפין מרובעת בחתיכה דמיירי משמע ,'כו בטליתו המעוטף
 שפסק תמחמ אוסרים שאנו אלא ,בגמרא נזכר שלא כיון ,ידו בעל כלל לאסור לנו אין הפוסקים

 בדברי כלל להחמיר לנו אין ,דידן במלבושים מיקל עצמו ע"ושהש כיון כן אם ,ם"כרמב ע"והש
  .665עמו הסכימו אחריהם נמשכים שאנו אחרונים שכמה בפרט .664סופרים

 ,סקילה חיוב בזה יש 666ן"ור י"רש דעת שלפי כיון ,ז"הט לדעת לחוש שיש פשיטא ,כתיפו על אבל
 שכתב ממה בו שחזר מכלל ,כתיפו על היתר כלל הזכיר לא 668ע"והש שגם ובפרט .667ז"הט לדעת
 למה דמי דלא משום ההתיר 670י"שבב ,קצתה לתפוס מרובעת בחתיכה לאסור בו שחזר כמו .669י"בב

______________ 
אשוים ותו דכל הפוסקים ר. .. דאין לו שום יסוד ובין ,ע חילוק זה"ו לרביו בעל השא ליהמ, אע טוב"צ" 658

  ." דהייו עם בתי הידים,ם כמו לדידן וכי לא היה בזמן כלם בגדי,ואחרוים כתבו לדין זה
 יש אומרים כי מרזב זה כשמתעטף אדם בסדיו ומקפל שי קצותיה .ר זירא כישי בבלייתא" א,מאי מרזב (א,  סב659

ל בצדו הימין וייחה על כתיפו  ויחזור ויקפל שאר טלית שמשולש,כמין דרך קיפול וייחה על כתיפו השמאלי
  .)פו וחללו כגד השדרה וראה כמרזב ומצא טליתו מקופלת מכאן ומכאן ומשולשלת על כתי,הימין

  .)ף"כדברי הרי (יא' ב סי" פכ660
 וצד האחר ופל , אלא צד אחד מוחת על כתפו אצל צוארו,והייו כשאין צידי טליתו מקובצין (ה מהו"א ד,  קמז661

  .) ואין בו שום כיסוי, הזרועעל שכמו עד
 ".קצותיה על כתפו' כגון שמקבץ ב" 662
  .)292הערה (כסמן לעיל  663
  .ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל לח 664
 אבל . כעין טליתות של מצוה שלו, שלא היו אלא יריעה אחת מרובעת,והי מילי בטליתות שלהם(א "לבוש סל 665

ויכולין ללובשן ולהוציא הידים מתוכן כשהוא לבוש בהן , דידן שהם עשויים שיש בהם קבים מצידיהןמלבושים 
הקשה ', אבל מלבושים דידן וכו(ק ד "אליה רבה ס). מותר לתפוש קצתם בידו ולהגביהן, ומוציא ידיו מתוכן

  ).ולא קשה מידי... ז "הט
שחייב אף , ה"שבסל' שהיא דעה הא, )288מועתק לעיל הערה כ(ה היוצא "א ד, ן סב"ור, שאלה "א ד, קמזי "רש 666

  .ואמצעית שוליה משולשלת על גופו, אם הגביה צידיה על כתפיו
חיוב חטאת אף במלבושים שלו שהגביה ' לפי זה יהי, דלא סבירא ליה לחלק בין טליתות שלהם למלבושים שלו 667

  .שולי הטלית על הכתף
הרי , ) מותר לתפוס קצתם בידו ולהגביה,כהאבל מלבושים דידן כשהוא לבוש בהם ומוציא ידיו מתו(א "סל 668

  .'שהתיר במלבושים דידן רק לתפוס קצתם כו
 לעולם דרך מלבוש , אפילו מגביה שוליו,מלבושין דידן כשהוא לבוש בהם ומוציא ידיו מתוכם(ם "ה והרמב"ד 669

 .) לפי שראה כמשוי,יח על כתפו דוקא דלא אסרו אלא לה,ילו בטליתות דידהו שריועוד דכל כהאי גווא אפ. הוו
  .הרי שלא אסר להיח על כתפו אלא בטליתות דידהו ולא במלבושים שלו

  ). לפי שראה כמשוי,יח על כתפו דוקא דלא אסרו אלא לה,דכל כהאי גווא אפילו בטליתות דידהו שרי(שם  670
 הרי דגם ,ם בתחלת סעיף זה לעין קיפול דמקפלן בידו או על כתיפו"ימה הרי כתב הרמבות(ז שם "והקשה עליו בט

  ). דהקיבוץ הוא עושה האיסור,בידו שייך איסור זה כמו על כתיפו
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 עד ידו מן הטלית מלבישת כלום שם אין ידו על מקופלין שכשכנפיה ',כו וקפלה ם"הרמב שכתב
 אזי ,משוליה למעלה כשתופס כ"משא ,כתפו בעל י"הב שכתב כמו ידו על משוי כנושא ונראה ,הארץ
 ,למעלה ומגביה בשוליה כשתופס וכן ,מלבוש בדרך ידו מן למטה הטלית מלבישת עוד שם יש

 חשש ע"ובש הכי ואפילו .מלבוש בדרך מידו למטה הוא זה וקיפול ,למטה הטלית שמתקפל
 אלא מפורש איסורו שאין בדבר ,דידן במלבושים להקל אלא סברתו על לסמוך רצה שלא ,671להחמיר
  :ם"הרמב בדברי

 שכתב 674בלבוש קצת כדמשמע כוונתו שאם ,673א"רמ כוונת בודאי 672זהו .'כו לפושטו להחמיר )ט(
 צריך מכשאינו שנא מאי ,מדינא ברור האיסור דאין דמשמע ,להחמיר יש כאן כתב למה ,'כו וכן

  .פסידא משום אלא היתר אין דהא ,675בדין וכן .מדינא דאסור משמע ,יצא לא סתם שכתב לצאת

 הרבים לרשות כשמוציא שחייב דוקא דהתם )לומר ואין( .677ז"ס י"ש 'בסי בהדיא א"רמ כתב 676וכן
  שלוםבריד

 
ש "וחזר בו ממ, "ע חשש להחמיר"ואפילו הכי בשו... ' ם וקפלה כו"דלא דמי למה שכתב הרמב"ועל זה מבאר כאן 

  .י"בב
  ). אפילו איו תופס בשוליהם,אסור לתפוס קצתם בידיו להגביהם שלא יתלכלך(ו " סוף סלוכן הוא בפים 671
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 672

שמא ישכח ויצא ", יש להחמיר לפשטו גם בתוך הבית, שאם אין חשש להשאיר המעות בבית, ח תבאר"בפים סל
  ".יש להחמיר, יחם בבית ויוכל לה, לוין צריךבמקום שא"א "כפסק ברמ, "בו

, ולא אסר אלא לצאת בו לחוץ, שלא הצריך להחמיר לפשטו בתוך הבית, א"ואף שבלבוש ראה שמפרש דברי הרמ
  . אם יכול להיחם בבית

  :שמא ישכח ויצא בו, שלא ללבשו בתוך הבית, א"מכל מקום יש להוכיח שזאת היא כוות הרמ
  .שהאיסור הוא מעיקר הדין" לא יצא"כ בתחלה כתב "אמש, "יש להחמיר"שהרי כתב על זה רק ) א(
  ).ואין לחלק בין מעות שבכיסו למעות תפורים בבגדו(שהרי מטעם זה אסר ללבוש הבגד שמעות בכיסו ) ב(
  .שהוא האמור כאן, "ג"א סל"כדלעיל סימן ש, דחיישין שמא יצא בו, אין ללובשו בשבת"שי ' שהרי כתב בסי) ג(

  .רס' ביאורי השלחן ע. תתח' ן זה ראה כישתא דבי רב עלכללות קוטרס אחרו
יש , לו ויוכל להיחם בביתין צריך במקום שא. לא יצא, אבל אם יוכל להיות יושב בבית ולא לצאת (ג" סוף סל673

לפשטו " יש להחמיר"ובמקום שיוכל להיחם בבית , מעיקר הדין" לא יצא"והייו שביכול לישב בביתו ). להחמיר
  ". שמא ישכח ויצא בו"מטעם אף בבית 

 חושש מגיבה וכן אם אפשר להיחם בבית שאיו, מיהו אם אפשר לו לישב בבית ולא לצאת לא יצא (ג" סוף סל674
ולא הצריך לפשטו בתוך ,  והייו שהאיסור בשי האופים הוא שלא לצאת בהם לחוץ.) יש להחמיר,או גזילה

  .הבית
דהא ליכא בזה פסידא כדי להתיר הוצאה שלא , א אסור לצאת בהם לחוץמדי, שבמקום שיכול להיחם בביתו 675

  .כדרכה
  .מטעם שמא ישכח ויצא בו, אף בתוך הבית, א להצריך לפשוט הבגד שמעות בכיסו"עתה בא להוכיח דעת הרמ 676

איו שגם אם יוצא בו , והכא מיירי שהמעות תפורים בבגדו, שאם יוצא בו חייב, ואף דהתם מיירי שהמעות בכיסו
  .מכל מקום אין לחלק בים בזה. חייב

השוו הפוסקים לאיסור לבישת , שהרי כל מה שהחמירו לפשטו בתוך הבית מטעם שמא יצא בהם ויתחייב
  .אף שהיוצא בתכשיטין איו אסור אלא מדברי סופרים, שתלוי זה בזה, התכשיטין בתוך הבית

ו בעל התרומה והטור התירו בבית אף בטבעת שחייבים ואיל, א אסרו בבית אף תכשיטין"ן והרשב"והייו שהרמב
  .שהמחלוקת בתכשיטים תלויה במחלוקת בדברים שחייבים עליהם, א"י ומ"ומזה למדו הב. ביציאתו בה

  ".ג"א סל"כדלעיל סימן ש, דחיישין שמא יצא בו,  אין ללובשו בשבת ... אם שכח בו מעות ...כיס התפור בבגד" 677
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 דבריו הוציא א"דרמ ,אינו דזה .678הרבים ברשות אף אסור אבל פטור הכא אבל ,בבגד התפור בכיס
 ,682א"ומג 681י"הב כתבו ושם ,680ז"סי ג"ש 'שבסי המפתח מדין למדה י"ובב ,679ט"ש 'סי סוף י"מב
 דלכאורה ואף .תליא בהא דהא ,תכשיטין דגבי לשיטתייהו אזלי דהאוסרין ,683משנה במגיד הוא וכן
 דחנניה מהא ויצא ישכח שמא דחיישינן ,דחייב בו וכיוצא במפתח מודים עלמא דכולי משמע הוה
 שיוכל בענין לכתחלה וב יניח או בו יתלה שלא בשבת שכן כל כן אם ',כו למשמש אדם חייב 684אומר
 שאין לומר וסיעתו א"הרשב הוצרכו לא 686ל כרחךוע .685ב"רנ 'סי סוף עיין ,כשישכח חיוב לידי לבא

  שלוםבריד

 
 גזרה שמא ישכח ויצא בו לרשות , אין איסור אלא ללבוש את הבגד,אם יש מעות בתוכו (ד" לקמן שם סיוכן הוא
  .)ג"א וש"ש'  כמו שתבאר בסי,הרבים

היוצא במעות הצרורים לו (ח "כמבואר בפים ריש סל, כיון שהוצאת המעות התפורים בבגדו איה כדרכה 678
 אבל היוצא במעות . לפי שדרך להוציא כן בחול לפעמים, אף על פי שאיו אוחזם בידו, חייב,בסדיו שהוא לבוש בו

  ). שאין דרך הוצאה בכך, פטור,התפורים בבגדו
דהוי , מטעם שמא יצא לחוץ, מקום לומר שבמעות התפורים לא הצריכו להחמיר לפשטו בתוך הבית' ואם כן הי

 .גזרה לגזרה
  ".תבו המפרשים במפתח התלוי לו בחגורו וכעין שכ, שמא ישכח ויצא בו לרשות הרבים,ללבשו ראה שאסור" 679
שמא ישכח ויוציאה לרשות , אבל לא בחגורתו,  כי אם בידו,יש אוסרים להביא מפתח אפילו בחצר הבית" 680

  ".הרבים
 . אפילו בתוך ביתו,אסור להשים איזה חפץ בתוך חיקו או בשאר מקומות שבבגדיו בשבת(ג "וכן הוא לקמן שם סכ

 ואין . בעין שאסור לצאת כן לרשות הרבים, אחר בחגורתו או בשאר מקומות שבבגדיווכן לתלות מפתח או חפץ
  ).יתר לטלטל שום חפץ בבית אלא בידוה

 שמא ישכח ויוציאה לרשות , אבל לא בחגורתו,מפתח אפילו בחצר הבית אסור להביאה רק בידו (שג'  סוף סי681
 ואפילו , אפילו לחצר המעורבת,ין שאסרו חכמים ומשמע דלטעמייהו אזלי שאוסרים לצאת בתכשיט...הרבים 
  .) וכמו שכתבתי לעיל, ישכח ויצא בהם שמא, דרך מלבוש,בבית

 ש אומריםוי(ח "ע שם סי" והוא האמור בשו.)בביתם לוח דאוסרים להתקשט אפי" בסיש אומריםהייו י (ג" סקי682
 שיאת המפתח בבית באיסור להתקשט הרי שתלה איסור). אפילו להתקשט בו בבית אסור, דכל שאסרו לצאת בו

  .בתכשיטים בבית
ויש חולקין על זה ואומרים שאפילו בתכשיטים שאסרו לצאת בהם לרשות הרבים משום (ג "וכן הוא לקמן שם סכ

 ואין צריך לומר שדבר שיש בו חיוב חטאת אם יצא בו ... אסור לצאת בהם אפילו בבית ,גזרה שמא יביאם בידו
  .הרי שתלה זה בזה). ר להשים אותו עליו בבית שאסו,רביםלרשות ה

 וכתב ...א הסכימו לאסור אפילו בבית דרך מלבוש ותכשיט שמא ישכח ויצא "ל והרשב"ן ז"הרמב (ח"ט ה" פי683
. )ל ולפיכך אסור לצאת אפילו בחצר מעורבת ובמבואות המשותפין ומפתח תיבתו תלויה לו בחגורו"א ז"הרשב

. מהא שאסרו להתקשט בתכשיט בחצר מעורבת ובבית, ח בחצר מעורבת ובביתהרי שלמדו איסור לצאת במפת
מתירים אף לצאת במפתח בחצר מעורבת , ואם כן מובן שהמתירים להתקשט בתכשיט בחצר מעורבת ובבית

  .ובבית
  .) פן יוציאו,שלא יהא כרוך בשום דבר(י "ופירש, )כהי עם חשרב שבתחייב אדם למשמש בבגדו ע( א,  שבת יב684
 , שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת,על כל אדם שימשמש בבגדיו ערב שבת סמוך לחשכה מצוה(כ "ס 685

  ).אפילו למהגו כהאומרים שאין לו עכשיו רשות הרבים גמורה
 על כרחך צריך ,"דחיישין שמא ישכח ויצא, דכולי עלמא מודים במפתח וכיוצא בו דחייב"לפי האמור לעיל  686

ויש מי שאומר שכל מי שאסרו לצאת בהן לרשות (ג "א בעבודת הקודש בית תיבות ש"כתב הרשבלומר שמה ש
ולפיכך אסור לצאת בשבת . וזה יראה לי עיקר, הרבים אסור לצאת בו אפילו בחצרו ואפילו בביתו דרך מלבוש

בל מה שסיים א, עיקר החידוש הוא לאסור אף תכשיטין). ומפתחותיו בחגורתו שמא ישכח ויצאאפילו בבית 
  .זהו לדברי הכל, "ומפתחותיו בחגורתוולפיכך אסור לצאת בשבת אפילו בבית "

שאין דרך לשלפן מחצר לרשות  ,ויש מפרשין דבתכשיטין גזרו (ה כבלא" דב, זודוקא לעין תכשיטים הוצרך לכתוב 
  .)הרבים
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 כמבואר לגזרה גזרה ליה הוי הכי דבלאו משום אלא ,הרבים לרשות כשיוצא תכשיטין לשלוף דרך
 שמא לספק דחיישינן מודו עלמא דכולי אפשר דידן בנידון אבל ',כו דרך שאין 'כו סהדי דאנן 687ן"בר

 דידן בנידון שאף בהדיא מבואר 690ג"ש סימן וטור 689התרומה דבספר ,688אינו זה אבל .לשלפו ישכח
 ,א"ומג י"הב דברו אשר והטיבו .בתכשיטים המתירין שיטת לפי ,בכרמלית אלא איסור אין

  .691אזלי דלטעמייהו

 כלל נזכר לא כן לא שאם ,ו שכתבתיכמ כאן שכוונתו 692ז"ס י"ש 'בסי א"רמ מלשון משמע דין מן ובר
  :ג"סל א"ש 'סי כדלעיל כתב ואיך ,זה בסעיף מזה

 כיון ,מנוקבים שאינן אירע אם מקום מכל ,דוקא מנוקבים כתב 694א"דרמ 693אף .'כו המעות לשאת )י(
______________ 

 דלאו גזירה , חיוב חטאת הרביםשותאפילו מה שאין ביציאתו לר, אסור לצאת בו לחצר( רב ה אמר"א ד,  כט687
 שאין דרך לפשוט תכשיטין ,שות הרבים אן סהדי דפיק בהו מי לר, משום דאי שרית ליה בחצר,לגזירה היא

  .)בחצר
 שהדבר קרוב לודאי , ואין זו גזירה לגזירה,גזירה שמא יצאו בהם לרשות הרבים (ג"שג סכ' לקמן סיוכן הוא 

 שהרי בחול אין דרך כלל לשלוף התכשיטין ,ח להסיר התכשיטין מעליושכשירצה לצאת לרשות הרבים ישכ
  .)כשיוצא מביתו לרשות הרבים

הובא (שהרי בעל התרומה , "דחיישין שמא ישכח ויצא, עלמא מודים במפתח וכיוצא בו דחייבדכולי "אין לומר  688
  .ולא בבית, סובר שגם במפתח לא אסור לצאת אלא בכרמלית) בטור

 , אבל טבעת שיש עליה חותם לאשה...עתה התרו תכשיטי אשה לדידן דלית לן רק כרמלית  (מיםרמ בסי'  סי689
 בכרמלית אסור אף אם כן ו, דהא תן בהו חייב חטאת, שיהם אסורים אפילו לדידן,ושאין עליה חותם לאיש

  ).לדידן
אסור , טבעת האסורהכמו , אתוובדבר שחייב על יצי,  לצאת בתכשיטין לכרמליתוהייו שדעת בעל התרומה להתיר

  .ואין אוסרים משום שמא יצא בה,  בביתהאבל מותר ללבש,  לכרמליתהלצאת ב
 שיהן אסורין , וטבעת שאין עליה חותם לאיש,אבל טבעת שיש עליה חותם לאשה(ב , ת סה יח"ג ל"וכן הוא בסמ
  ).פילו לדידןואם כן בכרמלית אסור א, בהן חייב חטאת) א, סב( דהא תן ,אפילו לדידן

  .'שכן הוא גם דעת התוס) 706הערה (וראה לקמן 
 , בחצר אטו רשות הרביםלו כל דבר שאסור משום דילמא שלפא ומחויא ליה ואסרוה אפי, חילקהובעל התרומ" 690

הייו ". אסור מי לדידן , אסור מן התורהשות הרבים אבל דבר שהוא משוי ובר.לדידן דלית לן רשות הרבים שרי
 .ואין אוסרים משום שמא יצא בה,  בביתהאבל מותר ללבש. ברחוב דידן שהוא כרמלית

 שאסרו ללבוש גם "דלטעמייהו אזלי", שהאוסרים לצאת בבית במפתח, "א"י ומ"הב"מה שהובא לעיל מ 691
  .והמתירים בתכשיטים מתירים גם במפתח, תכשיטין בבית

רב ' ראה מה שביאר בתהלה לדוד סי, "כהי עם חשרב שבתלמשמש בבגדו ע"שהצריך שהובא לעיל מחיה ומה 
 .ז"שג ביאורים סי'  מכון לשבתך סי.כישתא דבי רב. ק טז"ס

  ).677הערה (כמועתק לעיל  692
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 693

  :ט תבאר"בפים סל
  .כיון שהוא טלטול כלאחר יד בגופו, מותר לשאת אותם באותו חצר, בכיס התפור בבגדאם המעות מוחים ) א(
  .ל של טלטול בגופו"ולכן זקוקים להיתר ה, גם יקוב המעות איו מועיל למוקצה) ב(
  .דבלאו הכי יש להחמיר משום שמא ישכח ויצא בהם, גם זה לא התירו אלא במקום הפסד) ג(

. רק במקום הפסד) ב. (רק במעות מוקבים) א(שהתירו , א"ל ורמ" לבאר דעת מהריובקוטרס אחרון שלפיו בא
  :וטעמם

אבל בהפסד מרובה יסכימו להתיר . ולכן צירפו היתר היקוב, לא סמכו על דעת הפוסקים להתיר טלטול בגופו) א(
  .אף בלא יקוב



  )ז- שא' סי(ד "הלכות שבת ח

 

109

 ,מנוקבים שאינן אף 696ל"מהרי שהתיר אומרים היש על לסמוך שיש פשיטא 695מרובה הפסד דאיכא
 אלא דאינו הכא שכן וכל .698גדול במקום וקטן 697איחיד אפילו מרובה בהפסד סמכינן דבדרבנן
 משום ההיתר עיקר כרחך ועל ,גמור בטלטול כלום מועיל אינו כזה ניקוב שהרי ,בעלמא חומרא
 ניקוב בלא אף כן אם ,המוקצה לצורך אף בגופו טלטול שהתיר 699ש"הרא וכדעת ,יד כלאחר טלטול
 לשיטת וחשש בלבד ש"הרא סברת על לסמוך רצה דלא משום הוא ל"דמהרי טעמיה אלא .נמי כלל
 אבל .הניקוב היתר לזה צירף לכן ,702ו"רע בסימן שנתבאר כמו עליה דפליגי 701והתוספות 700תם רבינו
 לגמרי ל"דקיי לדידן שכן וכל .מרובה בהפסד עליו לסמוך ש"הרא כדאי ,מנוקבים שאינן אירע אם

  .703א"שי בסימן ש"כמ ש"כהרא

 כאן חסר( שחששו ,ויצא ישכח שמא חשש משום ,704מרובה הפסד בלא הכא שרי לא הכי וואפיל
  שלוםבריד

 
  .מטעם שמא ישכח ויצא, אף במוקבים לא התירו אלא בהפסד מרובה) ב(
  .אלא חשש לפוסקים שלא התירו טלטול בגופו, ל לשמא ישכח ויצא"או אפשר לא חשש מהרי) ג(

  :על מה שהמוקצה כבר עליו) רסו' וכן לעיל בסי(ובסוף מבאר הטעם שלא סמכו כאן 
  .אבל לא לעמוד בהם כמה שירצה, בבית כדי להציעולטלטלו שלא התירו אלא ) א(
  .לחוש לדעת החולקים על היתר זה) ב(

  .רסד' ביאורי השלחן ע. תתיב' לכללות קוטרס אחרון זה ראה כישתא דבי רב ע
  .)רק שהם מוקבים ,ואפילו אין צרורים, אבל בבית מותר אם צריך לו (לבעיף  ס694
 .דהייו שירא שלא יגזלוהו, "אם צריך לו"א כתב "והרמ, "בשעת הסכה"ל כתב "שהרי מהרי 695
בשעת הסכה ,  בכל שהוובים מוקביןל התיר לשאת אצלו בשבת מטבע זה"י סג"מהר (כח' שבת סי'  מהגים הל696

  .ה"א סקמ"מוב, ק י"בדרכי משה ס הובא ).ג גם בשאין מוקבין"ויש אומרים שהתירן בכה... 
וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל . ב"רב קוטרס אחרון סק' סי. ד"רמד קוטרס אחרון סק'  ראה גם לעיל סי697

  . רצ.צט
אלא , אפילו בשעת הדחק, אין סומכין על דברי קטן גד דברי גדול ממו בחכמה ובמין (ב"כה ס' מ סי"א חו" רמ698

  . וראה כישתא דבי רב.)אם כן היה גם כן הפסד מרובה
 הלכך אף על גב דלקש שהוא , בקש איו מטלטל אלא בגופו כלאחר יד...דהתם אף טלטול אין כאן  (יט' ג סי" פ699

וכן כאן שמטלטלו לצורך שמירת (והייו שטלטול מוקצה בגופו מותר אף לצורך המוקצה , )וא צריךמוקצה ה
  .)המעות

  .ק ג"רעו בקוטרס אחרון ס' תבארה לעיל סי, ש"ת איו סובר כדעת הרא"ההוכחה שר 700
ן הצד שמיה  טלטול מר סבר מ ... רב יהודה אמר שמואל הופכו ממטה למטה,מת המוטל בחמה(ב , דאמרין מג 701

ראה (ע "ה דכו"שם ד'  וכתבו בתוס).ע טלטול מן הצד שמיה טלטול"ו דכ... לא שמיה טלטול  ומר סברטלטול
מת המוטל בחמה (ג "שיא ס' כדלקמן סי, והייו שמטעם זה אסור להפוך את המת ממטה למטה). י דכן הלכה"לר

  ). למטה אפילו להפכו ממטה, לא יטלטלו כלל ...וירא עליו פן יסריח
ובגמרא , )הקש שעל גבי המטה לא יעעו בידו אלא מעעו בגופו(א , דתן קמא מהא) א, שם מד('  התוסיםומקש
 דהכא ,י דיש לחלק"ואומר ר(' ותירצו התוס. ) טלטול מן הצד לא שמיה טלטולמע מיהש... אמרי בי רב (שם 

  ).ן ולא לצורך מעות ואב,לטול לצורך כר וחבית ולא דמי לכל ההו שעושה עיקר הט,עיקר הטלטול לצורך מת
  .שהוא לצורך המעות, יש לאסור כאן טלטול המעות בגופו' מצא לדעת התוס

  .ג"קוטרס אחרון סקב 702
  .) מותר אפילו מטלטלו לצורך האיסור,לטלטל המוקצה בגופו שלא בידיו ( סעיף טו703
ובלבד שיש חשש הפסד אם לא (ט "וכן הוא בפים סל). 694-696כדלעיל הערות (א "ל וברמ"כמבואר במהרי 704

  ).ישאום אצלו
 .ל לגמרי להתיר טלטול בגופו"ואף לדידן דקיי, א"ל והרמ" לדעת מהרי–והייו אף במוקבים 
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 וסיעתם 707התרומה וספר 706'התוס בשיטת וקאי ,א"הרשב ספרי עדיין נתפשטו לא )705תיבות איזה
  .זו חששא להו סבירא דלא

 709התרומה ספר דעת וכן .708'התוס נגד ש"הרא על לסמוך רצה לא הפסד חשש בלא מקום מכל
 כיסו ומוליך בדרך מחשיך דגבי שכתבו שם עיין ,711ד"כ פרק ריש ומרדכי 710]כ"[פ מיימוניות ותוהגה
 ,משם להוכיח ל"דמנ ,בידו שכיסו לומר ואין .712מוקצה איסור נמי שייך אמות 'מד פחות פחות עליו

______________ 
  :ולכאורה צריך להיות. בדפוס ראשון שאר כאן חלק שורה אחת 705

הובאו וסמו לקמן [וסיעתו ] ח"ט ה"מ פי"הובא במ. ב' ג סי" שדת הקודש בית תיבותעבו[א "שו לזה הרשבשחש
טעמיה ", ועל כן צריך לומר כאמור לעיל. א"לא תפשטו עדיין ספרי הרשב] ל"של מהרי[מיהו בימיו ]. ג"שג סכ' סי

ואפילו במוקבים לא , טול על ידי גופולהתיר טל" ש בלבד"ל הוא משום דלא רצה לסמוך על סברת הרא"דמהרי
  .התיר אלא בהפסד מרובה

א לשבת לא "כי אף שחידושי הרשב, אמם יש לעיין בדברים האלה. זהו לכאורה פשטות המשך הדברים כאן
פ עבודת הקודש "הרי עכ). רט בתחלתו' כדלעיל בהערה למהדורא בתרא לסי(תפשטו עד לתקופה מאוחרת יותר 

דפס כבר בויולפיכך אסור לצאת אפילו ,ל"א ז"וכתב הרשב(ח "ט ה"מ פי"וכבר הובאו דבריו במ, ב"יציאה שס 
א שהביאו כמה פעמים "י והרמ" ובפרט הב).בחצר מעורבת ובמבואות המשותפין ומפתח תיבתו תלויה לו בחגורו

א "דעת הרשבא חששו ל"ל ורמ"ואם כן מדוע לא אמר שמהרי. א לאסור בבית שמא ישכח ויצא"דעת הרשב
  ?בעבודת הקודש
ואין . שהרי לא הזכיר טעם זה כלל, ל היא לאסור משום שמא ישכח ויצא"שאין לומר שכוות מהרי, ואפשר הכווה

ומהיכן , א"שהרי עדיין לא תפשטו ספרי הרשב, לומר שסמך על הלומד שיבין מעצמו שזהו טעם ידוע של האיסור
  . יבין הלומד טעם זה לאיסור

 דבחצר ,פילו בחצר שאיה מעורבתאהייו , דמתיר בחצר... וראה דהלכה כרבי עי (ה רבי עי "דב , סד 706
 ואומר רביו ברוך ...  אם כן שים מותרות להתקשט בבית ובחצר בטבעות ובתכשיטין.מעורבת ליכא שום חדוש

סוברים כבעל ' והייו שהתוס). ל כך אין להחמיר בכרמלית כ, כללשות הרבים או שאין לו ר... ]בעל התרומה[=
  .התרומה להתיר תכשיטין אפילו בכרמלית

ומותר ללכת , שדברים שחייבים כשיוצא בהם אסור לצאת בהם לכרמלית, לא הביאו את המשך דבריו' ואף שהתוס
  .בהם בתוך הבית

מתירין גם , ןשהמתירים לצאת בחצר בתכשיטי, דהא בהא תליא, ק ט"מכל מקום תבאר לעיל בקוטרס אחרון ס
של שמא " לא סבירא להו חששא זו"' ואם כן ראה שהתוס. והאוסרין במפתח אוסרין אף בתכשיטין, במפתח

  .ישכח ויצא
יש מקילין עוד שאפילו לחצר שאיה מעורבת מותר לצאת (ג "שג סכ' והייו שכל הסוברים כדעה השלישית לקמן סי

  ).1121הערה (ושם סמן , )דושאסרו משום גזירה שמא יביאם ביבכל התכשיטין 
בחצר המעורבת מותר לצאת אפילו בדברים שיש בהם חיוב חטאת אם יצא (סוברים גם כדעה הראשוה דלקמן שם 

  ). ישכח ויצא בהם מחצר לרשות הרבים ואין חוששין שמא,בהם לרשות הרבים
  .להתיר לצאת במפתח בחצר, )689כמועתק לעיל הערה (רמ בסימים ' סי 707
  ).700-701הערות (כסמן לעיל  708

מכל מקום רבים הם , ש להתיר טלטול על ידי גופו אף לצורך המוקצה"ל כדעת הרא"שאף דקיי, ועתה מוסיף ומבאר
  .ידי גופו לצורך המוקצההאוסרים טלטול על 

וכן הוא לעיל  ).וגדולה מזו אמרו להוליך פחות פחות מארבע אמות למי שהחשיך לו בדרך שיש מוקצה( רכו 'סי 709
 דאף ,ד"ובלאו הכי מבואר בספר התרומה ובהגהות מיימויות ומרדכי ריש פרק כ(ק ו "רסו קוטרס אחרון ס' סי

רעו ' סי .)א"ש' ש בסי"עיין במ,  אמות איכא מי איסור מוקצה'במי שהחשיך בדרך ומטלטל פחות פחות מד
  ).' וידוע שתרם תרומתו מהתוס.א"ש' ש בסי" כמ, גם כן דעת ספר התרומה וסיעתווכן הוא(ק ג "סקוטרס אחרון 

  ).שהביא את דברי ספר התרומה(אות ה  710
  .)כלשון ספר התרומה ( תמזרמז 711
  .ל"ש כ"שמותר לדעת הרא, )ולא בידו(ת על ידי גופו אף דמיירי בפשטות שמוליך כיס המעו 712
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 ןוכ גופיה התרומה ובספר .ממש בידו הדרך כל כיסו אוחז אדם שאין דמילתא אורחא כי מיירי דילמא
 'סי א"ומג ,ט"ש סימן סוף יוסף שבבית 714האגודה דעת כן גם וזהו .713עליו יביאנו העתיקו במרדכי

 שכתבו כמו ,בגופו טלטול שהוא משום ולא ,עליו כבר שהוא משום אלא התיר שלא ,715ט"סקי ו"רס
 לו צרורים מעות ובין ,כדרכה הוצאה שהיא בחגורו תלוי כיסו בין לחלק דאין ,716כאן האחרונים

 לענין הכי ואפילו ,כדרכה הוצאה גם כן שהיא ,הכא מיירי גוונא דבכהאי ,חטאת חיוב שיש עניןב
  .717ממש בידו אלא מיתסר לא טלטול

 על ,מוקצה איסור שייך כבר עליו שישנו דאף וסייעתו 719התרומה מספר שמבואר מה לענין 718ומיהו
 והגהות 721ג"ובסמ 720ד"פ 'סי בסימנים התרומה בספר שהרי ,בהא האגודה עם פליגי לא כרחך

 דשאני לומר צריך ל כרחךוע .האגודה שכתב כמו מבואר 723ז"תנ 'סי סוף י"ב שהביא 722מיימוניות
 לעיר שיגיע עד בדרך נושאו ובין לבית מרחוב נושאו בין הדין והוא ,להצניעו בבית מטלטלו בין

 דאינו דפשיטא ,כאן ודע לעמוד רשאי ואינו בודאי לילך צריך שנזכר מיד ברחוב דאף ועוד .ולבית
 איזה ם כןוא ,אסור ,סכנה חשש אין דאם 724א"במג כאן כמבואר ,כולה השבת כל עליו להניחו יכול
 שלא ,אסור הליכה צורך שאינה לפוש בעמידה מועטת שהייה דאפילו ודאי אלא .לדבר יש שיעור

______________ 
 ".יביאה עליו וירוץ", "ייחה עליו וירוץ" 713
מקום המוצע  והוא בביתו יכול לילך לחדרו ,ומכאן מתירין לאדם ששכח כיסו עליו בערב שבת (ה' א סי" ביצה פ714

  .רק מטעם שהם כבר עליו, די גופו הרי שגם האגודה איו מתיר טלטול מוקצה על י.)ויתירו שם עם חגורו
 ואין בזה איסור טלטול .יכול לילך עמו עד לתוך חדר מוצע ושם יתיר חגורו והכיס ופל (ט"רסו סי' לעיל סיהובא 

  .) הרי הוא יכול לושאו עליו לכל מקום שירצה, דכיון שהמוקצה ישו עליו כבר,מוקצה
 ".הכיון שהוא בידו יכול להיחו בכל מקום שירצ" 715
משמע מדבריו דלשאת אותן (ק מה "א ס"מ).  מותר,אלא אגב הבגד ,אוכיון שאין ושא אותם בהדי(ק כב "ז ס"ט 716

  ). דהוי טלטול כלאחר יד,ק לשאת אצלו ר,בידו אסור
ל אלא במקום "לכן לא התיר כאן מהרי, וכיון שלדעת כל הי פוסקים אסור טלטול על ידי גופו לצורך המוקצה 717

  .הפסד
  :וכן המשך הקטע שלפיות 718

מוכח שאיו סובר היתר טלטול מוקצה , אמות' מדברי בעל התרומה שיש איסור מוקצה במוליכו פחות פחות מד
  .בגופו

שהרי , אמם אין לומר כן. ואם כן יש לכאורה להוכיח מדבריו גם שאיו סובר ההיתר שהמוקצה ישו כבר עליו
  .היתר זה תפרש בספר התרומה

, לא שייך היתר זה שהמוקצה כבר עליו, אמות' שבמי שהחשיך ומביאו פחות פחות מד, רחך צריך לומראלא על כ
 .אמות' כ כאן שצריך לעמוד לפוש בכל פחות פחות מד"משא, שלא התירו אלא כשישו כבר עליו והולך להציעו

הרי ". ות למי שהחשיך לו בדרך שיש מוקצהפחות מארבע אמאמרו להוליך פחות ) "709הערה (כמועתק לעיל  719
  .שלא התיר מטעם שהן כבר עליו

 ". מותר לטלטלה אחרי כן קודם שייחה לארץ,כיון שמטלטלה בשעת קריאת שם" 720
  ).התרומה' כלשון ס (א,  לאוין עה כו721
בואר לו בהלכות חלה  כמ,לה ומותר לטלט,אם אין שם כהן כלל יעשה ככתוב בעמוד (ג אות ו"יום טוב פ'  הל722

  .התרומה' ל מס"שהוא היתר ה, )בספר התרומה
 רשאי לטלטלה לכל מקום ,מיד כשקרא לה שם חלה ועדיין היא בידו קודם שהיחה (ט" סתקו' כן הוא לקמן סי ו723

  .)ו"רס' ש בסי"שירצה כמ
ולא התיר מטעם , )כלאחר ידדהוי טלטול , רק לשאת אצלו, שמע מדבריו דלשאת אותן בידו אסורמ (ה" סקמ724

  . והייו כיון שהוא רוצה להשאיר עליו את כיס המעות כל השבת כולה.שהן כבר בידו
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 אין שלזה ,שירצה כמו לעמוד לא אבל ,וסוף גבול יש שלזה ,שירצה מקום לכל לטלטלו אלא התירו
 ,אמות 'מד פחות פחות בכל לפוש דעומד ,שהחשיך מי הכי ומשום .היום כל לעמוד שיכול ,גבול
  .התרומה ספר שכתב כמו ,טלטול איסור נמי דאיכא האגודה מודה

 ,הארץ על מניחו בידו נר דאפילו ,727דסוכה התוספתא שהביאו 726מיימוניות והגהות 725ג"בסמ מיהו
 .729ח"ש 'בסי שיתבאר וכמו ,728ממש בידו הוא אם להחמיר טוב ולכן .גודההא על דפליגי משמע
 שכתבו מה לפי ,להתיר פשוט הדבר ,730ו"רס 'בסי ש"כמ בחיקו אצלו או עליו תלוי הוא אם אבל

 'בסי שנתבאר במה עיין .מותר המוקצה לצורך ואפילו ,יד כלאחר טלטול דהוי כאן האחרונים
  :731ו"רע

  :733ד"של וסימן 732ו"רס 'בסי ש"במ עיין .'כו כשההפסד )יא(

 להו פסיקא דלא ,737מותרין שמא כתבו 736מיימוניות והגהות 735התרומה 734בספר .'כו שמיקל מי )יב(
______________ 

  ).ץ אלא מיחו באר,יחו על גבי מורה אין מ, ר בידו...אפילו ,  מלתקוע...גמר (עשין ל  725
  .ה אות ר"פ 726
  . ז"ד ה" פ727
  .כבר עליו) ב. (טלטול בגופו) א: (שאז ישם שי הטעמים להיתר, אלא אם הוא בבגדו 728
  .) וראוי לחוש לדבריו,ר במוקצה גמורויש מי שאוס (ג" סוף סי729
ח "ש'  הרי הוא יכול לושאו עליו לכל מקום שירצה כמו שיתבאר בסי,דכיון שהמוקצה ישו עליו כבר ( סעיף יט730
  .))א"שי' אר בסיי גופו ולא בידיו ואין בו איסור כלל כמו שיתבל ידועוד שזהו טלטול ע(
  .ג" קוטרס אחרון סק731
  .ב" וקוטרס אחרון סק,ו" ס732
  .בעיף  ס733
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 734

ועשוי כדי להגן מהשמש , ט הביא את האיסור לצאת בכובע גדול שמתפשט מראשו טפח על טפח- ח"בפים סמ
  :טעמים להיתר' מביא ב, לאף שמתכוין לאה, ל"ועל מה שהגו ללבוש כובע בריטי. ב"וכיו

ומסיים וטוב . כיון שאיו עומד בשוה אלא בשיפוע, א בשם ספר התרומה והגהות מיימויות"כמבואר במ) א(
  .שלא לסמוך על היתר זה, להחמיר

  .כיון שעיקרו לכסות הראש, שלא גזרו בכובע משום אהל, ז"כמבואר בט) ב(
  :א"ומבאר הטעמים שלא הסתפק בהיתר של המ

  .בספר התרומה והגהות מיימויות ראה שמסתפק בטעם זה) א(
ומלשון האחרוים ראה דלא , ם שלא אסרו אלא כשעשוי מחומר חזק וקשה"טעם זה שייך רק לדעת הרמב) ב(

  .ם בזה"ל כרמב"קיי
  .א"איו זקוקים לטעם המ, ז"אחרי שיש לו את טעם הט) ג(

לכן אין לאסור גם , כיון שחלק מהכובע עשוי ללבישה ולא לאהלש, ק ח"שטו ס' ז בסי"עוד טעם להיתר הוסיף הט
  .אמם מוכיח שלא כדבריו. החלק הבולט מהכובע שעשוי לאהל

  .רסז' ביאורי השלחן ע. תתכ' לכללות קוטרס אחרון זה ראה כישתא דבי רב ע
 אלא ,לט כעין אהלן איו בו לפי שכובע שלה, זה מי מותרין בי אשכז לישא את כובעיהן בשבתרושלפי (רד'  סי735

  .)משפע ויורד למטה
 משום דמשופעים והולכים  אותם כובעות שלו שמא מותרין,וכתב רביו ברוך דאפילו לפירושו (ב אות ת" פכ736

  .)כלפי מטה
  ).מי מותרין(ואילו בספר התרומה שם ). שמא מותרין(עיקר הכווה להגהות מיימויות  737
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 יישבל 740ז"הט שכתב מה לפי אבל .739המנהג ליישב כדי ,בפשיטות כן כתב 738א"והמג .להתיר
  .741לזה צריך אין ,המנהג

 הכי דבלאו משום .ביותר קשה הוא ובעשהכ 743ם"הרמב לשון תחלה להביא 742נתחכם א"המג והנה
 ליה תיפוק ,נכפף שהוא דהיינו ,מיהדק דלא קאמר מאי כן דאם ,744בשיפוע כלל להתיר אפשר אי

 הכי למימר ליה הוי כן דאם .745קאמר נמי דהכי לומר ואין .בשיפוע אלא בשוה עומד שאינו משום
 מיהדק דכשלא ,746זה לפי לומר צריך ודאי אלא .בשיפוע שרי מיהדק אם דאף לאשמועינן ,בהדיא
 שכתב כמו גג כמו ביותר קשה אינו אבל ,בשוה לעמוד שיוכל קצת שקשה ,בשוה שעומד אף שרי
 דעת וכן .מיהדק מיקרי כגלימא נכפף שאינו דכל מבואר 748ש"ורא 747'התוס מלשון אבל .ם"הרמב

  שלוםבריד

 
ק ג "לב בקוטרס אחרון ס' ראה לעיל סי. י ספר התרומה"שהשתמש רביו בכת, יםאמם ידוע לו ממקומות אחר

וכן מצאתי בספר התרומה כתב יד ישן (ז "רמג ס' מהדורא בתרא לסי). מצאתי כתוב הוגה שם... בספר התרומה (
  ".שמא מותרין"י כתוב "ואפשר שגם כאן מצא בספר התרומה כת). הערה קיח(ושם , )ושן

738יותוב (א" סקהגהות מיימודמשופעים והולכים כלפי מטה,ו שרי כתב וכובעים של (.  
 ).ו שכתבתי לעיל ייחו בשיפוע כמ, שאם הכובע קשה ביותר,ראה ליולכן (כאמור בסוף דבריו שם  739
 דלא ,פ לא הוה איסור דאורייתא" דהא עכ, דמצד אהל אין כאן איסור,ע"ו ללמד היתר בזה לכוראה לי( ז" סקכ740
 , דלא אסרו אלא היכא שיש היכר בעשיית אוהל עראימר יש לו לו, אבל אסוררוה אוהל קבע אלא עראי ופטוה

 לכל ה ורא, אלא שמוציא שפה רחבה במקום כלות הבגד,דהייו בכובע שהוא עשוי בגד שמתעטף בו הראש
 , ועיקרו לכסות בו הראש,ואל שלו דכולו בשטח אחד ה" אבל בבריט ...שאותה שפה היה כדי להגן ולעשות אוהל

 לא אסרו בזה ... וממילא עשה אהל במה שיוצא חוץ לראשו , לכסות ראשו בחלק ממו כי אם באמצעוי אפשרוא
  .) וחלק היוצא איו מסויים, כיון שאין גבול לאהל זה לא מוכח דעשה לאהל,משום אהל

והייו שכיון , )הל הואיל ועשה דרך לבישהשסוברים שלא גזרו כאן משום עשיית או(ט "וכן תבאר בפים סמ
  ". לא אסרו בזה משום אהל ...עיקרו לכסות בו הראש"ש

וטוב "וכותב על זה , "שעומד בשיפוע"א "בתחלה מביא את היתר המ, ט- ח"וזהו המשך הדברים בפים סמ 741
עשיית אוהל הואיל שלא גזרו כאן משום "ז "ואחר כך מביא את היתר הט.  שלא לסמוך על טעם זה–" להחמיר

 ".ועשה דרך לבישה
  ).הערה קח(ושם סמן , )לכן תחכם(ק א "רמט ס' כעין זה לעיל סי 742
  .) מפי שהוא עושה אהל עראי, אסור,והיה השפה שהוציאה קשה ביותר כמו גג( א" הלב"פכ 743

  .ם האלה"הביא את דברי הרמב, שלפי שהביא היתר ספר התרומה, ח"וכן הוא בפים סמ
  : הייו שיש שלושה סוגים בבד כובעיםו 744

  .שתמיד כפף ושאר בשיפוע, דלא מהדק, רך כגלימה) א(
  .ויכול להכפף ולהיות בשיפוע, שיכול לעמוד בשוה, קשה קצת) ב(
  .ואפשר להעמידו בשוה או בשיפוע, שאיו כפף, קשה ביותר) ג(

אף בעומד , התירו בגמרא מטעם דלא מהדק, אם איו קשה ביותר: ם אפשרית סברת בעל התרומה"לפי דעת הרמב
  .ואם עומד בשיפוע מותר אף בקשה ביותר. בשוה

, מדוע הוצרכו להתיר בגמרא מטעם דלא מהדק, )דלא מהדק(אבל לדעת הפוסקים שלא התירו אלא ברך כגלימה 
  .הרי תמיד כפף ושאר בשיפוע

 .כפף תמיד ושאר בשיפועהוא מטעם שברך ביותר הוא , שמה שהתירו בגמרא כשלא מהדק 745
אף שעומד ", שהטעם דלא מהדק מועיל להתיר אף בקשה קצת, ם ובעל התרומה צריך לומר"לפי דעת הרמב 746

  ".בשוה
  .) ואז אין ראה כעין אהל, שהוא כפף, דלא מהדק...שאיו כפף  ... מהדק (ה הא"ב ד,  שבת קלח747
  .)לא הוי אהל ו, אלא כפף למטה,מיהדקדגלימא לא  (ג' כ סי" פ748
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 משמע וכן .רביות קשה שאינו פ"אע ,בשוה שעומד מחמת ן"גרי ב"גרא של בטלית שאסר 749ז"הט
 .ש"ורא 'תוס כמשמעות אלא ,ם"כרמב ל"קיי דלא ,אחרונים שאר ומלשון ,750ו"שט 'בסי מלשונו
  .מיימוניות והגהות התרומה ספר שכתבו השיפוע היתר הזכירו לא הילכך

 .שם עיין שלנו המטות ל גבישע סדינים גבי 752ן"הר שכתב מהמ ,היתר עוד 751שכתב ו"שט 'בסי ועיין
 מלמעלה ליה דהוי ,מתחלה העשוי לגג מחיצות בעשיית כלל איסור דאין התם נידשא ,753אינו וזה

 דבפריסה כיון ן"הר שכתב ומה .754ג"בס שם כמבואר ,לארץ שמגיעות במחיצות אפילו דשרי ,למטה
 קושטא נמי אי .755שם בכילה כמו ,היוצא על גם אוהל שם היה ,אהל נקרא זה היה שאם היינו ',כו

 שם שכתב ,יום מבעוד כר עליה היה ולא טפחים 'ג לחבל חבל בין כשיש ולאפוקי ,756נקט דמלתא
 מכלל ,758אלו תיבות דילג משנה במגיד שהרי ותדע .שלנו במטה אף דאסור 757מיניה לעיל ן"הר

______________ 
 , שהוא איו כפל אלא מוח בשוה,ן"ב גרי"א גר" כגון מה שקורין בל,למד דהעושה טלית ממין הקשה(ק כז "ס 749

 ).אסור
  .)דמיהדק דהייו שאיו כפף (ח ק" ס750
כיון דהטלית (ק ח "ושם ס). ח"ו ס"שט'  כתבתי בסי,י לא חשוב אהל"והא דלרש(ז "שבסוף דבריו כאן כתב הט 751

ובאמת ראה לי דמשום הכי מתירין ...  בחלק היוצא להלן מראשו כי מי ה,סה בו ראשו אין בו משום אהלשמכ
דסבירא ליה כמו ... אפילו ביוצא טפח , דסבירא ליה לפי המסקא דאין בכובע כלל משום אהל, י"שם לרש
 ראא היתר לכובע שלו הק"ש' ש בסי"ומזה ראיה ברורה למ ...  כיון שאין בעיקר הכובע משום אהל,שכתבתי

  .) כיון שאין מסוים החלק ההוא, הראש דהחלק היוצא גרר אחר החלק המכסה,ל"בריט
 , אבל מטה דידן. הייו טעמא לפי שהכילה פרוסה לצל, בגמרא דאי חתא מפוריא טפח אסורהןודאמרי(ב ,  ו752

וכן כתב .  לית לן בה, מטה ליכא משום אהלל גבי כיון דבפריסת סדיין ע,אף על גב דחתי סדיין מפוריא טפח
  ).ל"א ז"ר יוה והרשב"ה

 בחלק כי מי ה, כיון דהטלית שמכסה בו ראשו אין בו משום אהל,ימא גם שם(ז שם אף לעין כובע "ומזה למד הט
  ). כיון דלמעלה אין בו משום אהל,אהל כמו הכא בסדין שאין בו משום .היוצא להלן מראשו

  .כיון שחלק שעל גבי המטה איו אהל, ר הסדיין טפח מסביב למטהשאין טעם הית 753
כי האיסור לתלות מחיצה מסביב למטה הוא דוקא כשעושה את האהל מלמטה , אלא עיקר טעם היתר הסדיין טפח

מטה (ח "וכפי שתבארה הלכה זו לקמן שם סי. אבל כשמשלשל המחיצות מלמעלה למטה אין בכך כלום, למעלה
 שאף , אין בכך כלום,פ שהסדין הפרוס עליה יורד ממה טפח למטה מן המטה מכל צדדיה" אע,ילהשאין עליה כ

ומטעם זה מותר .  לא על טפח זה ולא על המטה, הרי אין כאן שם אהל כלל,שהמטה עשית גג לקיר טפח זה
 ). אף אם היא יורדת למטה מן השלחן טפח מכל צדדיו,לפרוס מפה על השלחן בתחלה בשבת

 אלא ישים הקרשים תחלה ,אסור להיח הרגלים תחלה ולהיח עליהם הקרשים, כשמעמידים אותה, מטה" 754
  ".דפי התיבהכמו ,  כשהרגלים הם דפים מחוברים ... הרגלים תחתיהםר כךואח, באויר

ים  או שמיח, ופורסים עליהם עור,מטה שהרגלים שלה הם דפים מחוברים כדופי התיבה (ט" סוכן הוא לקמן שם
 , כדרכו בחול, לא יעמיד את הרגלים בתחלה וייח העור או הקרשים עליהם,עליהם קרשים מלמעלה לישן עליהם

 שאין , אלא יאחז העור או הקרשים תחלה באויר ואחר כך ישים הרגלים תחתיהם,שהרי זה דומה לעשיית אוהל
  .) שאין דרך לבות מלמעלה למטה,זה דומה לעשיית אוהל

 , הואיל והיא מתוקת לכך,סמוך לגגה טפח' כילת חתים שאין בגגה טפח ולא בפחות מג(ח "סיוכדלקמן שם  755
 מפי שהכילה עשויה להגן ,והוא שלא תהא משולשלת למטה מן המטה טפח. מותר לטותה ומותר לפרקה בשבת

המטה טפח הרי  וכיון שהיא משולשלת למטה מן , אלא שאין לה גג, ויש שם אהל עליה,מן החמה או מדבר אחר
 ).המטה עשית גג לקיר טפח שסביב המטה

 ". מטה ליכא משום אהלל גביכיון דבפריסת סדיין ע"שמותר לפרוס הסדין  756
פרוס עליה סדין טפחים אסור ל' ומטה שלו בזמן שהיא מסורגת בחבלים אם יש בין חבל לחבל ג (ה ומטה" ד757

 אסור לפרוס עליה , שאין כאן לבוד,טפחים' ש בין חבל לחבל גאם י (י"שטו ס' לקמן סיוכד. )משום דקעביד אהלא
  .)סדין בתחלה בשבת
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  .ז"הט שכתב כמו ההיתר טעם עיקר שאינן

 ,761א"תרל 'סי בסוף ל"קיי והכי ,760דסוכה ק"פ סוף ש"להרא שמעינן איפכא האהל בגג 759אבל
 כל על מקום מכל ,762אהל כולו שיעשה לומר אין שכאן ואף .אהל כולו נעשה אהל קרוי דכשמקצתו

 בכהאי אף הכי אמרינן לא התם דהא ,אהל כולו יהיה לא אהל אינו מדמקצתו אמרינן לא הא פנים
  :ק"ודו 765שם ש"ובמ ,764א"במג שם עיין 763ג"תרל 'סי סוף בטור כדמוכח ,גוונא

  בשבת הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב
  :סעיפים ה"כ ובו

   שעליוניעור בגד מהמים והאבק

 ומועיל מיפה הוא הטל מן שניעורה מפני ,חייב ,שעליה הטל מן ,שחורה ,חדשה טלית 766המנער א
  שלוםבריד

 
מטה דידן ... א "וכתב הרשב(ל "ב ה"וכן העתיקם במגיד משה פכ, א"ן שם העתיק דברים אלו מהרשב"שבר 758

  ).פ דחתי סדיין מפוריא טפח לית לן בה"אע
לית לן , ן דפריסת סדיין על גבי מטה אין בה משם אהלדכיו[אי רבוע  תיבות אלו בחצוסיפוהדורת פרקל הובמ
  .]בה

אלא ; )אזי גם חלקו השי איו חשב אהל, שאם חלקו איו אהל(עתה בא להוכיח שאין אומרים סברה זו  759
 .לעין סוכה, אזי גם חלקו השי חשב אהל, שאם חלקו אהל, "איפכא שמעין"
 ,אליעזר פוסל מפי שאין לה גג' תן אומר ר'  ר,או שסמכה לכותל ,דתיא העושה סוכתו כמין צריף(לז ' סי 760

 ואפשר דאף .טפחים' על ז'  דלאחר שמשך בגובה עשרה יש במשך הסוכה זאי גוואומיירי בכה. וחכמים מכשירין
לכן גם תחת השיפוע , )סוכה(שכיון שלמעלה חשב אהל , הרי אמרין). תחת השיפוע שאיה גבוהה עשרה כשרה

 ).שחשב ישן תחת הסוכה(ה מעשרה חשב אהל למט
או שסמך ראש הדופן של סוכה , כגון שהיו ראשי הדפות דבוקות זו בזו כמין צריף, סוכה שאין לה גג (י" ס761

. )הרי זו כשרה, או שהגביה הדופן הסמוך לכותל מן הקרקע טפח, אפילו טפח,  ואם היה לה גג.פסולה, לכותל
 כיון דאיכא צריך לומר ...  דמותר לישן תחת הדפותתבא כ" תרלי"וסוהא דבס (ו"קתרלג ס' א סי" במגתבארו

  . )ש"ש הרא" כמ, כאלו כולו אוהלהוה ליה, חדאוהל במקום א
  .אף החלק שעל ראשו 762
 טפחים'  אם אין בין חקק לכותל ג, ויש בחקק שיעור הכשר סוכה,'וחקק בה להשלימה לי' היתה מוכה מי" 763

ומחוץ לחקק איו חשב אהל , הרי שבתוך החקק חשב אהל וכשירה". פסולה'  יש בייהן ג,קקכשירה בתוך הח
  .ופסולה

מה ע ל"ואם כן צ. ]ח"ב[ וכן עיקר , אבל חוץ לחקק ליכא מחיצה כלל, דוקא תוך החקקתבאבל הטור כ (ח" סק764
  .) דמותר לישן תחת הדפות,א" תרלי"וספסק ס

  .)א הגיע לידיור ל"שועסימן זה ב (תרלג' סיב 765
  :זה בסימן ההלכות שיתבארו עיקרי 766

  ).ג- א"ס( יעור בגד מהמים והאבק שעליו )א(
  .)ד"ס(מלאכת קורע  )ב(
  ).ז- ה"ס(מלאכת מכה בפטיש  )ג(
  ).יג- ח"ס (קיפול וריכוך בגדים והצעת המטה) ד(
  ).ט- ד"יס (טיט שעל מעלו ובגדו) ה(
  ).כב- כ"ס (שרייתו זהו כיבוסו) ו(
 ).ה- ד"סכ(סתכלות במראה ה) ז(
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 אם שאף ,עליה מקפיד אינו אם אבל .767ניעור בלא ללבשה שלא עליה שמקפיד והוא .כיבוס כמו לה
 קודם לנערה לו ומותר ,ככיבוס אצלו חשוב זה יפוי אין ,מללבשה נמנע היה לא מנערה היה לא

  .768שילבשנה

 כמו לה יפה הניעור אין ,חדשה שאינה או ,צבעונים מיני שאר או אדומה או לבנה היא אם אבל
  .770ניעור בלא ללבשה שלא עליה מקפיד אם אף לנערה מותר ולכן ,769כיבוס

  :771בחידושה היא עדיין אלא ,כך כל בה נשתמשו שלא זמן כל ,חדשה נקראת אימתי ועד

 ושאר שחור בין לבן בין ,בגד שום על )773הרבה( 772גשמים ירדו אם אבל ,בטל אמורים דברים במה ב
______________ 

 ולא אמרן . ולא אמרן אלא בחדתי אבל בעתיקי לית לן בה.המער טליתו בשבת חייב חטאת(א ,  רב הוא קמז767
ח "לפירוש ר. )י"רש, ללובשן עד שיערם ( והוא דקפיד עלייהו. אבל בחיורי וסומקי לית לן בה,אלא באוכמי

ח "ור(י "ב ס"ש פכ"וברא, ) וליבון חייב חטאת, דהייו כיבוס,וח מן הטל שעלי" ררשפי(ה המער "שם ד' שבתוס
 ,חייב, מן הטל שעליה, שחורה, המער טלית חדשה(ע שם "טור ושו).  דהייו כבוס,ל פירש מן הטל שעליו"ז

והסוחט את (ו "שא ס' וכדלעיל סי). עליה שלא ללבשו בלא יעורוהוא שמקפיד . שהיעור יפה לה כמו כיבוס
  ).וחיים משום מלבן, הרי זה כמכבס בגדים,  שיוציא המים שבוהבגד עד

  לא חשיב, דאפילו בלא יעור לא היה מע מללובשם, אבל כי לא קפיד עלייהו,כלומר(ש והוא "ה ומ" די" ב768
  ). ושרי לערם לכתחלה,לדידיה כיבוס

דבהך הוה היעור יפה (א " סלבוש). רם מהטל מיפה אותם ומיכר כיבוסםשיעו(ה ומה שכתב ודוקא "י ד" ב769
  ).כמו כיבוס

  .ק ג"קטז ס' וראה בדי השלחן סי
 ).ושרי לערם לכתחלה(י "כדלעיל מהב 770
ש והוא "ה ומ"י ד"ב).  חייב חטאת, כדרך שהאומין עושין...המער טלית חדשה שחורה (ח "ה הי"ם פ" רמב771
 משמע דחדשה ,ומים עושים חייב חטאתכדרך שהא' שכתב המער טלית חדשה וכו' ם בפרק י"מדברי הרמב(

ש "ה ומ"ח ד"ב). ה כמו בשעה שהאומין מתקין אותה אלא עדיין היא בחדוש,הייו שלא שתמשו בה כל כך
 וכן ראה . לבוו וכבוסווה ליה וה, היעור מייפה אותה, ועדיין מקרי חדתי,כיון שלא שתמשו בה כל כך(שאין 

י "ב( אלא עדיין היא בחידושה ,ל כך דלא שתמשו בה כ,חדשה(ק א "א ס"מ).  הביאו בית יוסף,ם"מדברי הרמב
  )).ם"רמב

המער טליתו בשבת חייב (רפג ' ת בספר הישר סי"לפירוש ר, ) חייב חטאת,המער טליתו בשבת( רב הוא שם 772
ג שם בשם "א בסמהוב). מא חדתא]כ[ דסחיטתו ויעור מימיו משויא ליה , ליה במערו מן המיםןומפרשי. חטאת

  ). טליתו שמערו מפי מים או גשמים שפלו על,ורביו יצחק קבל מרביו יעקב(ת "ר
שכן דרך כל בגד ,  שאם יער אותן יהיה חייב משום סוחט,אבל איו מערן מן המים שבלועין(ג , לא כו' כל בו סי

 או שירדו עליו , בגד ששר במיםשאסור לער(א "א ס"רמ). המים סחטין ממו, בלוע מים כשמערין אותו
  ).גשמים

לא אמרן אלא (כדאמרין בגמרא , גם בזה לא אסרו אלא בטלית חדשה שחורה, ג"ת שבסמ"והייו שלפירוש ר
אסרו בזה בין לבן בין שחור ושאר מיי , )שזה חמור יותר מהאמור בגמרא לעין טל(ואילו לדברי הכל בו ). באוכמי
  .צבעוין

כ בגשמים "משא. איו אסור אלא כשמיפה ומועיל לו כמו כיבוס, כי יעור הבגד מן הטל שעליו, םוטעם החילוק בי
  .וכשמער ממו עובר על סחיטה, שהמים בלעים בתוך הבגד, הרבה או שפל למים
סחטו קרוב לודאי שי...  אזי ,כשהוא מקפיד עליו לערו"כי דוקא , "מקפיד עליו... בגד חדש "ומה שלא אסרו אלא ב
  ".המים ממו ביעורו

  ".קרוב לודאי שיסחטו המים ממו ביעורו", גם כשאיו מקפיד עליו, ולדעת עולת שבת דלקמן
773עטת שאין דרך להקפיד עליה לסוחטהשריה מו(ט " כדלעיל סי שא ס( , סמן ושם) וכן הוא לעיל שם ). 433הערה

שא אות מג' ראה תהלה לדוד סיו). גשמים הרבה(ו "ס.  
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 בגד כל שדרך מפני ,776לנערו אסור מים בו ונבלעו הואיל ,במים נפל אם 775שכן וכל ,774צבעונין מיני
  .מים ממנו נסחטין אותו כשמנערין ממים בלוע

 אינו אם אבל .במים שמתקצר מפני מיד לנערו ביותר עליו מקפיד הוא הסתם שמן ,חדש שהבגד והוא
 מתכוין שאינו ודבר ,לכך מתכוין אינו הרי המים ממנו יסחוט אם שאף( 777לנערו מותר ,עליו מקפיד
 שיסחטו לודאי שקרוב ,779ימות ולא רישיה כפסיק הוא אזי ,לנערו עליו מקפיד כשהוא אבל .778מותר
 לחוש וטוב .עליו מקפיד שאינו ישן בגד הוא אם אף 781שאוסר מי ויש .)780בניעורו ממנו המים
  :לדבריו

 ללבשו שלא מקפיד אם ,שעליו האבק או העפר מן ושחור חדש בגד לנער שאסור 782שאומר מי יש ג
 לחוש וטוב .כיבוס הוא ממנו וניעורו מראיתו מקלקל שהאבק ,ככיבוס שהוא משום ,ניעור בלא

______________ 
כי אין , ואיסור זה שייך בין בבגד שחור בין בגד לבן ומכל מראה שיהיה( ספר הזכרוות זכרון ט מלאכת המלבן 774

וכן כתב בספר . שחור לשאר צבעים... ולפי זה אין לחלק בין (ק ג "עולת שבת ס). הסחיטה תלויה במראה
  ).אין חילוק בזה בין שחור לשאר צבעוים(ק ב "אליה זוטא ס). םדאיסור זה שייך בכל הבגדי, הזכרוות

 כמו , שגם בצבועים שייך איסור כיבוס,חילוק בכל זה בין בגדים לבים לצבועיםואין (א "וכן הוא לקמן סכ
  ).898הערה (ושם סמן , )שתבאר למעלה

  . ו" סוראה לעיל שם.  שאז בלע בו יותר מים775
כמו , לא יערם מן המים... וכן מי ששרו בגדיו בגשמים הרבה , שרו בגדיו במים(ו "שא ס' וכן הוא לעיל סי 776

  ).ב"ש' שיתבאר בסי
  ).כפי שתבאר בסעיף הקודם לעין טל(אך מכל מקום לא כתב כאן שאם יער חייב 

חדש שמקפיד (ק ב "א ס"מ). י שמתקצרין במים לפ,יד עליהן יותר לפי שמקפ,ודוקא בכלים חדשים( כל בו שם 777
 והוא דקפיד רא אף על גב דגבי טל אמרין בגמ, משמע דסתם חדש מקפיד עליו).כל בו( לפי שמתקצר במים ,עליו
  ).מים שאי שמתקצר .'כו

  .אף ששתמש בה הרבה, שלא כבסו עדיין, שכאן הכווה, ק ו"קטז ס'  סיןוראה בדי השולח
  .ושם סמן, )כל דבר שאיו מתכוין מותר(א " סשלז'  כדלקמן סי778
  ). כטהערה(ושם סמן , )והכל מודים בפסיק רישיה ולא ימות שחייב עליו מן התורה(ד "רעח ס'  סיעילכדל 779
 ולמאן דלא קפיד ליכא אלא דבר שאין ,ולמאן דקפיד הוי פסיק רישיה(ה המער "א ד, א קמז" חדושי הרשב780

  ).אלא שהוא כתב כן אף לעין יעור מן הטל(ש והוא "ה ומ"י ד"ב. מ שם"הובא במ). מתכוין
ק ב "א ס"גם במ, הזכרוות' וכן פירש בדברי ס). ולפי זה אין לחלק בין אם מקפיד עליו אם לאו( עולת שבת שם 781
 ובספר . מים שאי שמתקצר,' והוא דקפיד כורא אף על גב דגבי טל אמרין בגמ,משמע דסתם חדש מקפיד עליו(

  ).הזכרוות אוסר בכל הבגדים
; )חדש שמקפיד עליוודוקא בבגד .  שאסור לער בגד ששר במים או שירדו עליו גשמיםל שכןוכ(א שם "אבל ברמ

וכל שכן כששרו במים או ירדו עליהם (א "וכן הוא בלבוש ס. הרי שגם במים מרובים לא אסר אלא בבגד חדש
ובאליה רבה שם ). ודוקא בכלים חדשים שמקפיד עליהם. סחיטהשאסור לערו שיש בהן גם כן משום , גשמים

  ).ודלא כעולת שבת(
 ולא ).י"רש, דזהו ליבוה ( בשבת חייב חטאת)י"רש, מן העפר (המער טליתו(י שם "לפירוש רש,  רב הוא שם782

, יהשהאבק מקלקל מראיתה וקפיד על ( ולא אמרן אלא באוכמי. אבל בעתיקי לית לן בה,אמרן אלא בחדתי
ח "וכן הוא בפירוש ר. )י"רש, ללובשן עד שיערם ( והוא דקפיד עלייהו. אבל בחיורי וסומקי לית לן בה,)י"רש

 ורביו ,פירש רביו שלמה יצחקי(ג , ת סה יד"ג ל"הובא בסמ). ש אבק בבגד חדש שחור ומקפיד עליואם י(שלפיו 
ש י(א "א ס"רמ. קט' שבלי הלקט סי. רד' ומה סי ספר התר.פא' שבת סי' אור זרוע הל). מפי האבק ,חאל

ו שתבאר  כמ,הייו דוקא בשחור וחדש(ק ג "א ס"מ). אם מקפיד עליו,  דאסור לער בגד מן האבק שעליואומרים
  ).לעיל

שאסור לער בגד חדש ושחור "כי אם , י"כמובא לעיל מהגמרא לפירוש רש, "חייב חטאת"ומכל מקום לא כתב כאן 
  .כי עפר ואבק אין מכבסין בו, " האבק שעליומן העפר או
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  .783לדבריו

 דומה הסרתה ואין ,והעפר האבק כמו בבגד דבוקה הנוצה שאין ,הבגד מן הנוצות סירלה מותר אבל
 או בכר היו כבר הסתם שמן לפי ,מוקצה טלטול משום הנוצות בהסרת איסור ואין( 784לכיבוס כלל
 .785כלל מוקצות אינן ולכך ,עליהן ולשכב להן להחזירן ראויות הן והרי ,הבגד על מהן ונפלו בכסת
 ראוים ואינם קשים שהם ,שלהן מקנים אותן שימרוט עד וכסת לכר ראויות שאינן ימותשל נוצות אבל
 על להסירם מותר ואם .)יום טוב לענין 787ט"תצ 'בסי ש"כמ ,בשבת לטלטלן אסור ,786עליהן לשכב
  .788ז"של 'בסי יתבאר ,מקסמים העשויה מכבדת ידי

  :789לקלפו מותר כסותו על תבשיל או פשתן זרע לו ישב אם וכן

  אכת קורעמל

 שכן ,791מלאכות מאבות שהוא ,חייב ,790ח"רע 'בסי שנתבאר ד"ע ,ולתפור לחזור מנת על הקורע ד
 למעלה לקרוע צריך לתופרו וכדי ,ועגול קטן נקב בה ומנקב 792תולעת בה שנפל יריעה במשכן
 ולתפור לחזור מנת על שלא והקורע .793קמטים קמטים עשויה התפירה תהא שלא ,הנקב את ולמטה

______________ 
 אם יש דרכן להקפיד בכך , הילכך מי שתכסה בגדו בעפר ובבגד שחור וחדש,י"או חיישין לפירש( אור זרוע שם 783

וטוב (א שם "רמ).  מערו לכתחילהרי זה ה, ואם אין דרכו להקפיד בכך,ער אותו יזהר שלא י,תדיר שלא לצאת בו
  ).לא לער בין מן העפר בין מן המיםומיהו לכתחלה יש ליזהר ש(ח ריש הסימן "ב). לחוש לדבריו

ותר אבל מ(א שם "רמ). ע"ו ההוא ודאי מותר להסירם לכתחילה לכ,אם הבגד מלוכלך בוצות( אור זרוע שם 784
  ).ים והעפרצות תחובין בתוכו כמו המשאין הו, שאין זה דומה לליבון(א "לבוש ס). להסיר הוצות מן הבגד בשבת

 מותר ,מוכין שפלו מן הכסת(ד "שמ סי' כדלקמן סי,  והייו שאף בשבת עצמה ראויות להחזירן לכר או כסת785
ק "קטז ס' וראה בדי השלחן סי. ושם סמן, )י מפי שעכשיו עושהו כל, אבל אסור ליתם בתחלה בכסת,להחזירם

  .ק ב"קמו ס' סי. י
 אם , חייב,קוטם ראש הוצה שהוא דק ורך וראוי ליתו בכר או בכסתה(ז "שיד סט' כדלקמן סי,  וזה אסור786

  .)הערה צא(ושם סמן , )מתכוין לכך
שמותר , ויש לעיין מהו החילוק בין וצות שלימות שאין ראויות לכר וכסת לבין קוצים שבבגד המבואר בסעיף הבא

  .בהלכתא גבירתא, וראה מכון לשבתך. להפרישם מן הבגד
  ). שהרי אין ראויים לכלום,ן מוקציםצות של עוף הו( סעיף ז 787
 והרי זה סותר , שלא ישברו קסמיהם בפסיק רישיה,אסור לכבד הבגדים במכבדות העשויים מקסמים( סעיף ג 788

  .)אלא במכבדות של תמרה שאיה שברת ... כלי
ק ה "א ס"מ. ב, ד כג"ופכ)  בשבת מותר לקלפו, או תבשיל, כסותוישב לו זרע פשתן על(ב , ג כא" הלכות גדולות פכ789
  .ק יא"ס קטז' וראה בדי השלחן סי)). לכות גדולותה(ישב לו זרע פשתן או תבשיל על כסותו מותר לקלפו (
 ...  יותר טוב מן הראשון... אין אסור מן התורה אלא אם כן דעתו שיהא ,הקורע על מת לחזור ולתפור( סעיף ב 790

  .)התיקון יותר טוב מבתחלה אין צריך שיהיה ... ויש אומרים
מכל מקום איו חייב אלא אם כן הוא על , ואין בו משום מקלקל, והייו אף במקום שהקריעה עצמה היא תיקון

 עושה ם כןאבל משום קורע איו חייב אלא א. וחייב משום מכה בפטיש(ו "שיז ס' כדלקמן סי, מת לחזור ולתפור
  .ק כד"קמו ס' וראה בדי השלחן סי. )הערה מט(ושם סמן , )ב"ש'  כמו שתבאר בסי,על מת לתפור

  .) הקורע על מת לתפור,והתופר שתי תפירות... ארבעים חסר אחת אבות מלאכות  (א,  משה עג791
יריעה שפל בה דרא   שכן, רבה ורבי זירא דאמרי תרווייהו,ריעה במשכן מי הוהק(ב "סע, זירא עד'  רבה ור792

  .)קורעין בה ותופרין אותה
 שלא תהא , וצריך לקרוע למטה ולמעלה את הקב, ומקב בו קב קטן ועגול,תולעת(ה דרא "א ד"רע, י עה" רש793

  .)התפירה עשויה קמטין קמטין
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  .סופרים מדברי אסור אבל פטור

 בכך אין נקרעו ואם ,יקרעו שלא כדי ומתמהמה בצנעה מפרישן בקוצים בגדיו שנסתבכו מי לפיכך
  .יקרעו שלא אפשר היה שהתמהמה שכיון רישיה פסיק כאן ואין .794לכך נתכוין שלא כיון ,כלום

  :796ח"תק 'בסי שיתבאר כמו ,795תקרע שמא חוששין ואין ,במטלית האגוז את לפצוע ומותר

  מלאכת מכה בפטיש

 עקמימותו להשוות כדי ,שנגמר אחר הכלי על בפטיש להכות מתכת כלי העושים האומנים דרך ה
  .798המשכן בכלי שהיתה ,797מלאכה אב והוא ,הכלי מלאכת גמר היא זו והכאה ,זו בהכאה

 תולדות והוא ,למלאכה נחשב זה גמר הרי ,ותיקונו הכלי עשיית גמר שהוא דבר שום העושה וכל
______________ 

ד "ב הכ"ם פכ"רמב).  ובלבד שלא יקרע,פשרן במקום ציעה הרי זה מ,סתבכו בגדיו בקוצים(ב "ז ה" ירושלמי פ794
ואם קרעו איו חייב כלום שהרי לא . שן בצעה ומתמהמה כדי שלא יקרעמי שסתבכו בגדיו בקוצים מפרי(

  .ק ד"א ס"הובא במ. )תכוין
ואפילו קרעת לא (י "ופרש, ) ואין חוששין שמא תקרע,מפצעין את האגוז במטלית(א "סע, ברייתא ביצה לד 795

  .)אכפת לן דאין זה קורע על מת לתפור
 שאף אם תקרע הרי זה מקלקל ופטור מן ,ת ואין חוששין שמא תקרעמותר לפצוע את האגוז במטלי( סעיף ג 796

  ). אלא אם כן קורע על מת לתפור,ורההת
 א" סקבקוטרס אחרוןרעז ' סיכדלעיל , והייו שמטעם זה לא חששו שמא יפצע בחוזק עד שאי אפשר שלא תיקרע

 . דאין זה על מת לתפור,ח" תק' והעתיקום האחרוים סוף סי,ד דביצה"י פ"וכן צריך לומר במה שכתב רש(
 אבל .ב"ם פכ" ובאמת כן משמע ברמב. מדקתי שמא תקרע,ותיפוק ליה משום שאיו מתכוין ואיו פסיק רישיה

  .)י סבירא ליה דחיישין שמא יפצע בחוזק עד שאי אפשר שלא תקרע"רש
  .ואף שתבאר כאן שגם הקורע שלא על מת לתפור אסור מדברי סופרים

  .שהרי גם אם יקרע לא יעבור מן התורה, לא חששו שמא יפצע בחוזקמכל מקום 
א "שלז ס' וכדלקמן סי, אסור אף במקום שהוא איסור מדברי סופרים, פסיק רישיה' אבל לפצוע בחוזק עד שיהי

 ואיו חייב אלא כשחופר במרא וכיוצא בו מהכלים ,פ שחופר כלאחר יד הוא"ואע. ופסיק רישיה ולא ימות הוא(
 אף על פי כן אסור . וגם מלאכה שאיה צריכה לגופה היא, וגם מקלקל הוא קרקעית הבית, לחפור בהםשדרך

  .ושם סמן, )מדברי סופרים
כל שהוא ... והמכה בפטיש (ב ,  משה קב).המכה בפטיש... ארבעים חסר אחת אבות מלאכות  (א,  משה עג797

ב , ן לא" ר).כוש אחרון שמכה על הכלי בשעת גמר מלאכהי דהאי מכה בפטיש הייו מ"ראה לר(שם ' תוס). חייב
גמר  ... כה בפטיש על הכלי לשוות עקמימותו שהאומן מרשל שפי"ח ז"עיקרן של דברים כפר(ה והמכה בפטיש "ד

  .ז"י הט"מ פ"הובא גם במ). מלאכה
  .)מר מלאכה דכלים דהוה במשכןג(שם ' תוס 798

 אף אם הוא בעין ,העושה כלי מתחילתו שחייב משום מכה בפטיש(וך כדלקמן בסמ, וכל זה אף בביית כלים גרועה
לא אמרו שאין בין (ט "שיג סי' כדלקמן סי, חייב בהם משום בוה, כ בכלים גמורים" משא).שאין בו משום בוה

ם  וחייב משו,אבל העושה כלי מתחלתו הרי זה בין גמור... וסתירה בכלים אלא בבין גרוע וסתירת בין גרוע 
  ). וחייב משום סותר,סתירת בין גמור והשובר כלי שלם הרי זו ,בוה

שיש אומרים שאין בין (ז "שיד סי' כדלקמן סי, ויש אומרים שגם בכלי גמור איו עובר אלא משום מכה בפטיש
 וכן , ולא אמרו שהמחזיר דלת שידה תיבה ומגדל ותוקעה בחוזק,וסתירה בכלים אפילו בבין גמור וסתירה גמורה

  ). וחייב משום מכה בפטיש,א מתקן כלי אלא מפי שהו, חייב חטאת,המחזיר כלי של פרקים ותקע בחוזק
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  .799במשכן שהיה בפטיש מכה

 גמר מקצת עשה הרי ,הצורה מקצת אלא צייר לא אפילו ,801לציירו העומד בכלי צורה הצר 800כגון
 וניתקן נגמר שהכלי עכשיו מקום מכל ,מלאכה חשוב אינו עצמו מצד שהציור שאף ,802וחייב הכלי
  .803למלאכה נחשב הוא הרי ידו על

 כלי העושה לומר צריך ואין .804וחייב ,למלאכה נחשב זה תיקון יהר ,לכלי תיקון איזה העושה כל וכן
 'בסי שיתבאר כמו ,805בונה משום בו שאין בענין הוא אם אף ,בפטיש מכה משום שחייב מתחילתו

  :807ב"שכ 'וסי 806ד"שי

______________ 
). שהוא גמר מלאכה(י "ופרש, )ל מידי דאית ביה גמר מלאכה חייב משום מכה בפטישכ(ב ,  רבה ורב זירא עה799

כל גמר (ק א "ז ס"ט). יש וחייב הרי זה תולדת מכה בפט,כל העושה דבר שהוא גמר מלאכה(ז "י הט"ם פ"רמב
  ).מלאכה קרא מכה בפטיש

  ).ש"ייב ע"ש' ש בסי" כמ, שהוא גמר מלאכה של כל דבר ודבר,תולדת מכה בפטיש(ט "תקב ס' וכן הוא לקמן סי
  .ב, שהובאו בגמרא עה, בסעיפים דלהלן באו הדוגמאות של מלאכת מכה בפטיש 800

  .ה; ב, תקיט. ט, תקב. לב, שכח. ו, שיז. יז; ב-  א,שיד. יד, דוגמאות וספות הובאו לקמן שיג
. כ; יא; ה, שיד. פב; ה- ד; כח, כדלקמן שח, הכווה למלאכת מכה בפטיש, גם כל מקום שזכר איסור תיקון כלי

- יז, תקיד. ב- א, תקח. יז- טז; י- ז, תקז. ב, תקב. יז; ב, תצח. ח- יז; יד, שמ. א, שלח. יא- ח, שכג. כא, שיח. ה, שיז
 .ד- יג, תרמו. כז, תקפו. ט, תקיט. כב

ם שם "רמב. ) חייב משום מכה בפטיש) ...י"רש, שעומד לכך לאותו(הצר צורה בכלי ( רבי שמעון בן לקיש שם 801
  .) וחשיבותו לכך,בכלי צורה שהוא עומד לצורה(מ שם "ומ, ) הרי זה תולדת מכה בפטיש וחייב...הצר בכלי צורה (
אפילו מקצת (ם שם "רמב. ק"כתו, ) עד שיצור כולו...בי שמעון אומר  ר.ורה כל שהואהצר בכלי צ(ב ,  ברייתא קג802

  .28 הערה 32' ה עמ"וראה לקוטי שיחות ח. )הצורה
  ). מיחייב בה משום גמר מלאכה,אף על גב דלא הויא מלאכה מצד עצמה(ה והמכה בפטיש "ב ד, ן לא" ר803

הרושם רשמים וצורות בשטר וכיוצא בהם כדרך שהציירים (י "שמ ס' הה אף שתבאר לקמן סי, ובידון דידן
  .) חייב משום תולדת כותב,רושמים

הכותב (ד "כדלקמן שם ס, הרי זה ככותב אות אחת שפטור, כ כשמצייר מקצת הצורה"משא, הייו דוקא בציור שלם
 כשאר חצי ,ורה אבל על אות אחת פטור אבל אסור מן הת,אותיות'  איו חייב אלא על ב,או המוחק אותיות

  ).שיעור
, "שהכלי גמר ויתקן על ידו"כיון , "אפילו מקצת הצורה"דהייו , "כל שהוא"ומכל מקום חייב כאן אף על 

אחת משום כותב ואחת משום מכה , על כלי חשוב חייב שתיים(ק ד "ז ס"שמ משב' כמבואר בפרי מגדים סי
,  חייב משום מכה בפטיש, אפילו מקצת הצורה ההיא,י ועל הכל.צורת פרח וכדומה,  צורה בשלימות ...בפטיש

כיון דלא צייר רק , דאיו חייב משום כותב(בהגהה מבן המחבר , ק יג"ובתוספת שבת שם סוף ס, )ותרי מילי יהו
הכי מי בצייר מקצת צורה איו חייב , ל הכותב מקצת אות דאיו חייב משום כותב"וכמו דקיי, מקצת צורה
  ).דמכה בפטיש אית ביה חיובא אפילו לא צייר כי אם מקצתו, משום מכה בפטישרק , משום כותב

  .129' תת ע. 103; 101' תשצח ע. 41' וראה קובץ הערות וביאורים תשצז ע
המכה בפטיש על כל גמר מלאכה (רצו ' רפא ע' ק סי"סמ. )המתקן כלי באיזה דבר שיתקן חייב(ד "ג ה"ם פכ" רמב804

  ).כן על כל תקון ו,ב משום מכה בפטישחיי
  .אלא אף תיקון כלי ישן הוא מכה בפטיש, והייו שלא רק על גמר עשיית כלי הוא מכה בפטיש

  .שאף בעין שחייב משום בוה חייב גם משום מכה בפטיש,  משיגרא דלישא ראה805
  .ושם סמן, )או משום מכה בפטיש... ויתחייב משום בוה (ד "שיג סי' אמם לקמן סי

  :שלושה פרטיםשיש בזה  806
שאין בין וסתירה (א "כדלקמן שם ס, כי אם משום מכה בפטיש, איו חייב משום בוה, המתקן כלי שאיו גמור) א(

  ).חייב משום מכה בפטיש... קב יפה שיהא לה לפתח אה ... כשאיו בין גמור ... בכלים 



  )ז- שא' סי(ד "הלכות שבת ח

 

121

 וכן ,האריגה מן בהם הנשארים צמר שבכלי היבלת אלו כגון ,הבגדים גבי שעל יבלת הלוקט לפיכך ו
 מכה משום חייב האריגה לאחר אותם הנוטל ,במתכוין שלא בבגד שנארגו דקין וקסמים קשין

 חשוב הוא זה שיפוי ,הבגד ליפות כדי בכוונה מסירם שהוא דהיינו ,עליהם מקפיד הוא אם ,808בפטיש
 דרך אלא מסירם ואינו עליהם מקפיד אינו אם אבל .809עליהם שמקפיד לפי ותיקונו הבגד עשיית גמר

  :810סופרים מדברי אסור אבל רפטו ,בעלמא מתעסק

 מה עם הבגד עליונות את בחוטין מחברים תפירתם שבתחילת דהיינו ,החייטים שעושים שלל ז
 בשבת המוציאם אם להסתפק יש ,הבגד מן אלו חוטין מוציא תפירתם גמר ואחר ,תחתיו שתופרים

 ויש .עליהם פידמק אינו אם סופרים מדברי אסור ואם ,עליהם מקפיד אם בפטיש מכה משום חייב
  :811להחמיר

  שלוםבריד

 
שיש (ז "כדלקמן שם סי, משום מכה בפטישחייב , לדעת הפוסקים שאין בהם בין וסתירה, המתקן כלי גמור) ב(

אלא מפי שהוא , חייב חטאת... ולא אמרו , אומרים שאין בין וסתירה בכלים אפילו בבין גמור וסתירה גמורה
  ).מתקן כלי וחייב משום מכה בפטיש

, קון כליוקטימה זו אסורה משום תי(א "כדלקמן שם סי, חייב משום מכה בפטיש, המתקן דבר כדי להשתמש בו) ג(
). מ"ש'  כמו שיתבאר בסי,שכל דבר שמתקו בשבת שיהיה ראוי להשתמש בו איזה תשמיש יש בו משום תיקון כלי

 לפיכך אין שוברין את ... חייב משום תיקון כלי ,אם על ידי זה מתקו להשתמש בו איזה תשמיש(ז "שמ סי' ובסי
 עיין . מפי שהוא כמתקן כלי, בהם איזה תשמישהחרס ואין קורעין את הייר המותרים בטלטול כדי להשתמש

וכן הוא לקמן ).  הרי זה כמתקן כלי,שכל שהוא עושה ומתקן דבר הראוי להשתמש בו(ב "תקח ס' ובסי, )ח"תק' סי
 ושם ,) שאז אסור משום תיקון כלי,שוברו במתכוין בשביל שיהא ראוי על ידי כך לאיזה תשמיש(ח "שח סכ' סי

  .סמן
ואם (ק ד "א שם ס"ובמ, )אסור, אפילו ליטלו כדי לחצוץ בו שייו, קיסם שאיו אוכל בהמה (ד"ע שם ס"שו ב807

הוטל קיסם של עץ מלפיו וקטמו לחצוץ בו שייו או לפתוח בו (ז "ם שם ה" וברמב.))א"ם פי"רמב( חייב ,קטמו
  ). חייב,את הדלת

ראשי חוטין התלויין ביריעה (י "ופרש, ) חייב משום מכה בפטיש,האי מאן דשקיל אקופי מגלימי(ב , יהודה עה'  ר808
 ווטלין אותם ממה , וכן קשין וקסמים דקין שארגו בה בלא מתכוין, כשיתק בה חוט וקשרוהו,במקום קשורין
 ,הלוקט יבולת שעל גבי בגדים בידו(ח "י הי"ם פ"רמב. ) גמר מלאכה הוא וחייב משום מכה בפטיש,לאחר אריגה

מין וקשרים השארים בו מן הוטל מן הבגד קס(טור ).  חייב משום מכה בפטיש, אלו היבולות שבכלי צמרכגון
,  כגון אלו היבולות שבכלי הצמר השארים בהם מן האריגה, בגדיםל גביהלוקט יבולות שע(ב "ע ס"ושו, )האריגה
  ).משום מכה בפטיש חייב

  .ק ה" סא"מ. ק ה"וראה עולת שבת ס
, אבל אם הסירם דרך עסק, והוא שיקפיד עליהם(ע שם "ם וטור ושו"רמב. )הי מילי דקפיד עלייהוו( גמרא שם 809

  ).שמסירם בכוה כדי ליפות הבגד רושפי(א שם "מ). פטור
כסת הגדולה ). מכל מקום פטור אבל אסור, ואם איו מקפיד(במלאכת מכה בפטיש ,  ספר הזכרוות זכרון ט810

  ).איו מקפיד אסור לו אפי,כרוות כתבובספר הז(א שם "מ. י"הגב
שגם הוא הוי גמר , ר"ע בוטל שלל שעושין החייטים שקורין איבסטי"צ(ב אות ד , ז לב" שלטי הגבורים פ811

). ומיהו לעולם לא חייב עד שיהיה בעין דקפיד עלייהו. ולבי חוכך להחמיר, אי חייב משום מכה בפטיש, מלאכה
 שגם הוא הוי גמר ,ר"יטשבאהוטל שלל שעושין החייטים שקורין אי(ק ה "א ס"מ. ט"שמ הגה' כסת הגדולה סי

'  סיסת הגדולהכ(ז " פלטי גבוריםל ש" ולבי חוכך להחמיר אי לא קפיד עלייהו עכ, יש להסתפק אי חייב,מלאכה
  )).מ"ש
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  קיפול וריכוך בגדים והצעת המטה

 .812כשילבישם עליו מהודרים ויהיו מקמטיהם שיתפשטו כדי לבישתם קודם הבגדים לקפל מותר ח
 לחזור דעתו אם 814ולקפלם לחזור יוכל מעליו ופשטם שלבשם אחר וכן .813ביום בו שילבישם והוא

 למוצאי עד וללבשו לחזור דעתו אין אם אבל .השבת ךלצור הוא זה קיפול שנמצא ,ביום בו וללבשם
 בשבת שפושטין מצוה של הטלית לקפל אסור ולכן .)815שיתבאר מטעם( בשבת לקפלו אסור ,שבת

  :817במנחה בהם ומתעטפין חוזרין שאין במקומות ,816שחרית

 מפני ,אחד בגד יקפלו לא שנים אבל ,אחד באדם אלא ,השבת לצורך אפילו לקפל התירו לא ט
 כ"משא( בשבת כלים כמתקנין ונראין )בקיפולם בידיהם( קמטיו מפשיטים הן מקפלים כששניםש

  .818)מאליהן הקמטים מתפשטים מקפל כשאחד

 יותר מתקנם קיפולם שהישנים ,בישנים לא אבל ,חדשים בבגדים אלא התירו לא אחד באדם ואפילו
  .819לקמוט ממהרין ואין מאליהן קשים שהחדשים ,החדשים מן

  .820יותר מתקנם קיפולם שהצבועים ,בצבועים לא אבל ,בלבנים אלא התירו לא בחדשים וואפיל

 משום לו התירו שאז ,821היום להחליף מקופל אחר בגד לו כשאין אלא התירו לא בלבנים ואפילו
______________ 

 םיבוסם ומתקמטי מפי שמתרככין מכ,בגדים כשפושטן מקפלין(י "ופרש, )מקפלין את הכלים(א ,  משה קיג812
  ).מקפלים כלים בשבת(ג "ע ס"טור ושו. )כשאין מקופלים

  ".התירו לו משום כבוד שבת", "פ ראה קצת כמתקן כלי בשבת"שעכ"שאף , ויתבאר הטעם לקמן סעיף הבא
הקמטים (ג "כדלקמן סי, אבל לעשות את הקמטים אסור מדיא, והייו דוקא כשמקפלן כדי שיתפשטו מקמטיהם

  ). ואפילו בחולו של מועד,השים בבתי זרועותיהם אסורות לעשות בשבת ויום טובשעושות 
  ).ללובשם בו ביום(ע שם "טור ושו). כדי לחזור וללובשן בו ביום(ה אפילו "י שם ד"רש813 
  ).אפילו ארבעה וחמשה פעמים(שה שם מ 814
  .רח' ט ע"אהלי שם חוראה . )מכין משבת לחול(י "וס, )פ ראה קצת כמתקן כלי בשבת"שעכ(ט " ס815
שבלי הלקט . ) לפי שהם צורך מחר,ית הכסתכאן למדו דאסור לקפל טליתות של במ(ה מקפלים "שם ד'  תוס816

אין בדעתו להתעטף בו עוד בו  כיון ש,יש מדקדקין שיש להוכיח מכאן שאין מקפלין הטליתות בשבת(קיט ' סי
  ).ולכן אסור לקפל הטלית(ק ו "א ס" מ.)ביום

ובכל מוצאי שבת היה , של מצוה מיוחדת לשבת) מיוחד(יש מהמדקדקים שהיה לו טלית (ד "ש ס' יל סיוראה לע
  ).כדי להתעסק במצוה מיד, קופלה

דאין לאסור כולי האי , ומדבריהם יש ללמוד במקומות שוהגים לבוש הטליתות גם במחה(ק י " עולת שבת ס817
ובמקומות שוהגים ללבוש (ק ז "אליה זוטא ס). עיון למעשהוצריך . כיון שהוא לצורך מחה, הקיפול בשחרית

  ). טליתות במחה ודאי מותר
כשמקפלין אותן מפשטין (י "ופרש, ) אבל בשי בי אדם לא,לא שו אלא באדם אחד(א ,  דבי רבי יאי קיג818

  ).)אחד(ודוקא באדם (ג "ע ס"טור ושו). קמטיהן וראין כמתקין
, )א"תקט סי' סי. ז"שכו ס' סי. ח"שכג ס' וכעין זה לקמן סי(ולא מתקן ממש , "קןראה כמת"ומה שאסרו משום 

  ).הערה ט(א "שיד ס' ראה לקמן סי
  .מראי מקומות וציוים. ק ה"קיז ס' בדי השלחן סי. ק ז"ראה אליה רבה ס, ולעין קיפול באדם אחד על הספסל

קיפולן מתקן יותר מן ישים (י "רשופ, )ים לא אבל ביש,ובאדם אחד מי לא אמרן אלא בחדשים( גמרא שם 819
ובדי ). לא תכבסוובחדשים שעדיין (ע שם "טור ושו. ) שהחדשים קשין מאליהן ואין ממהרין לקמוט,החדשים
  ).חדשים שלא תכבסו(ר "רוצה לגרוס כן גם בשוע, ק א"קיז ס' השלחן סי

  ).קיפולן מתקןצבועין (י "רשופ, )אוחדשים מי לא אמרן אלא בלבים אבל בצבועים ל( גמרא שם 820
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 ,זה את לקפל אסור ,823מקופל אחר בגד לו יש אם אבל ,מקומטים בבגדים ילך שלא 822שבת כבוד
  .824בשבת כלי כמתקן קצת נראה פ"שעכ משום

 בני ובשני ,)מחר לצורך( אף ,ענין בכל מותר הראשון קיפולו כסדר שלא שלקפל 825שאומר מי ויש
 כלי תיקון שום כאן ואין ,קיום שום זה לקיפול שאין לפי ,להחליף לו ויש ,וצבוע ישן בגד והוא ,אדם
  :827דבריו ונראין .826כלל

 ,עצמו בשבת עליה לישן שיוכל ביום שהות שיש פ"אע ,828שבת למוצאי משבת המטה מציעין אין י
 מדברי ואסור לחול משבת מכין הוא הרי ,שבת למוצאי עד עליה לישן דעתו שאין כיון מקום מכל

  .829סופרים

 ,הצעה בלא כך תעמוד אם הוא מגונה ודבר ,בזיון ויש שם שדר בחדר עומדת המטה אם מקום ומכל
  .830בודוולכ השבת לצורך גם כן שזהו ,להציעה מותר

 ומכל .831יישן מהן באחת לישן יצטרך שאם ,ויותר מטות עשר אפילו לשבת שבת מליל ומציעין
  שלוםבריד

 
  ). לא,אחרים להחליף היום יש לו(י " ופרש,) לא, אבל יש לו להחליף,ולא אמרן אלא שאין לו להחליף( גמרא שם 821
רסב ' וכדלעיל סי). משום כבוד שבת(ו "ובפירוש המשיות סוף פט, )כדי שיתאה בו בשבת(ב "ב הכ"ם פכ" רמב822
  ). שצריך לכבד השבת בכסות קיה,ולתו שיהיו לו בגדים אים לשבת כפי יכחייב כל אדם להשתדל(ג "ס

  .ק ו" סםראה בדי השלחן ש, )ולא של חול( בגד של שבת 823
  ). שאין הקיפול מתקם כל כך ...שאיו ראה תיקון כל כך(ג " ראה לבוש ס824
 י מיליוה(מרדכי רמז שפח ).  ואפילו בשי בי אדם, ראה דמותראבל שלא כסדר קיפולו(רמה ' ה סי" ראבי825

ויש (ע שם "שו. קלא'  אגודה סי.)בי אדם'  בבלו אבל שלא בסדר קיפולו ראה דמותר אפי,בסדר קיפולו הראשון
  ).מי שאומר דלקפלו שלא כסדר קיפולו הראשון מותר בכל עין

 זה שום קיום ואין כאן שאין לקיפול, עיןויש מי שאומר דלקפלו שלא כסדר הראשון מותר בכל (ג " לבוש ס826
 מרדכי ן כתבווכ,  ואפילו בשי בי אדם, פירוש אפילו ישים,'בכל עין וכו(ק ט "אליה רבה ס). מתקן כלום

  ). לבו ביוםין צריךומשמע אפילו א,  וכן עיקר,ואגודה
קיז ' ות השלחן סיקצ). ב"ש' ועיין סי, ובשבת אין צריך לקפלו כלל(ט "יד ס' ראה לעיל סי, ולעין טלית של מצוה

  .בדי השלחן שם אות ח. ב"ס
  ).וראין דבריו(ע שם " שו827
ואין (ז "ג ה"ם פכ"רמב. ) אבל לא משבת למוצאי שבת,ומציעין את המטות מלילי שבת לשבת(א ,  משה קיג828

עין אין מצי(ק ו "א ס"מ. ) אבל מציעין מלילי שבת לשבת,מציעין את המטות בשבת כדי לישן עליהן למוצאי שבת
  ).ג"ם פכ"משה ורמב( וצאי שבתהמטות משבת למ

 כגון , אפילו בעין שאין בו שום סרך מלאכה אלא טלטול בעלמא,שאסור להכין משבת לחול(י "רד ס' כדלעיל סי 829
מדיחים כלים  (ו"שכג ס' סילקמן ).  וכל כיוצא בזה, הבדלה במוצאי שבתלהביא יין מהמרתף לבית בשבת לצורך

אבל לאחר , כגון ששאר לו עדיין סעודה לאכול בהם מותר להדיחם אפילו מיד אחר סעודה שלפיה, לצורך היום
  .ובכמה מקומות, )מפי שטורח ומכין משבת לחול,  אסור להדיח כלי אכילה,סעודה שלישית

 דלצורך , מותר להציעו, דמטה העומדת בחדר שדר שם ואיכא בזיון ודבר מגוה שיעמוד כךראה ליו(ק ו "א ס" מ830
  ).שבת הוא

  .שכן הוא בזמיו בכל המטות, ק ט"קיז ס' וראה בדי השלחן סי
שאם רוצה מסב , מציעין עשר מטות. שאם ירצה ישתה באחד מהן, מדיחין עשרה כוסות(ג " תוספתא סוף פי831

 שאם ,מצעות'  מציעין י. שאם יצטרך באחת שותה מהן,כוסות' בתוספתא מדיחין י (ה 'סי רוקח). באחת מהן
'  שמציעין יוא הדין וה. שאם יצטרך באחד שותה,כוסות'  ילוואפי(ק ח "שכג ס' א סי"מ .)יצטרך יסב על אחת מהן

  )).רוקח(מטות 
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  ):833ב"רס 'סי עיין( 832שבת מערב להציען יותר טוב מקום

 ,ביניהם והבגדים זה על זה לוחות שתי והן ,הכביסה אחר הבגדים בו שכובשין כלי והוא ,מכבש יא
 בארבע העליון בלוח נקבים יש וכנגדם ,התחתון לוח של תזויו בארבע קבועים מנוקבים ועמודים
 תוחבין ר כךואח ,לכבשן הבגדים על למטה העליון ומורידין העליון בנקבי העמודים ותוחבין ,זויותיו
 ליטול דהיינו ,בשבת זה מכבש להתיר מותר ,למעלה העליון יעלה שלא העמודים בנקבי יתידות
  .834שבת לצורך הבגדים מנומ ליטול ולפותחו מהעמודים היתידות

 שהוא מפני ,להתירו אסור ,כובסים של מכבש אבל .בתים בעלי של במכבש אמורים דברים במה
  .835לסתירה דומה והתרתו בחזקה תחוב

 יבא שמא גזירה ,836בשבת ללבשם בגדיו ממנו לשמוט אסור ,שבת מערב כבר מותר היה אם ואפילו
  :837בשבת להתירו

 על יותר מצהיל שלו הליבון ואף ,לרככו בידים אותו ומשפשפים ,קשהמת הוא כביסה לאחר חלוק יב
 בשביל שכוונתו ידוע שהדבר לפי ,כמלבן נראה ואינו ,בשבת לשפשפו מותר כ"אעפ ,זה שפשוף ידי

 שהוא חלוק של וציהולו ליבונו על כך כל מקפיד אדם שאין ,838הליבון להצהיל בשביל ולא ,לרככו
  שלוםבריד

 
  ).שאם יצטרך באחד מהם שותה, מדיחין עשרה כוסות(ז "שכג ס' וכן הוא לקמן סי

ומציעין המטות (א שם "מ). ו מערב שבת ויותר טוב להציע. לשבתמציעין את המטות מלילי שבת(קלא '  אגודה סי832
  )).אגודה( רב שבת טוב יותר להציעו מעכל מקום ומ.מלילי שבת לשבת

 , ויתקן כל עיי הבית, ויציע המטות שיושבים עליהם,צריך אדם לסדר שלחו בערב שבת ללילי שבת( סעיף א 833
  ). שזהו כבוד השבת,בבואו מבית הכסתשימצאו ערוך ומסודר 

 וכובשים , ומורידין העליון עליו, וסודרין בגדים על התחתון,שי לווחים ארוכים וכבדים(מכבש (א , קמא משה 834
 והעליוה מוקבת בארבע ,את הבגדים על ידי יתדות שיש עמודים קבועין מוקבין בארבע הפיאות של התחתוות

וחב יתד בקב העמוד ואיה יכולה  וכפי מה שהוא רוצה לכבוש מורידה ות, ועולה ויורדת בעמודים,זויותיה
אבל לא , )י"רש,  דהייו צורך שבת, שוטל את היתד והוא יתר,את המכבש ( מתירין,של בעלי בתים) י"רש, לעלות
והם שתי לוחות זה על זה והבגדים , הוא כלי שכובשין בו בגדים אחר הכביסה(מכבש (ד "ע ס"טור ושו. )כובשין
  ).ן אותו ליטול ממו בגדים לצורך השבתשל בעל הבית מתירי, )בייהם

 ותוחבו בחזקה ומיהדק והתרה שלו דומה ,מפי שהוא עשוי לתקן הבגדים( לא יגע בו ושל כובסין( משה שם 835
  ). מפי שהוא תחוב בחזקה והתרתו דומה לסתירה,אסור, ושל אומן(ע שם "טור ושו). )י"רש, לסתירה

ם בפירוש "הרמב. ) מתיר את כולו ושומטו,רב שבתהיה מותר מע יהודה אומר אם ביר(ק במשה שם " כת836
ם בפירוש המשה כתב ואין הלכה כרבי "הרמב(ש אבל "ה ומ"י ד"ב). ואין הלכה כרבי יהודה(כ "המשיות סוף פ

 וכן ראה מדבריו פרק . ולא קיימא לן כותיה, ראה דסבירא ליה דרבי יהודה לאיפלוגי אתא קמא אתי,יהודה
 אסור לשמוט רב שבת היה מותר מעלוואפי(ק ז "א ס"מ).  שהשמיט סברת רבי יהודה,)ב"הי(כות שבת ו מהל"כ

  ).כליה
 דאי שרית ליה ליטול כליו במותר , גזרא קמא דת,אפשר לדבריו... ל "י ז"כדברי רש(י שם "מ שם בדעת רש" מ837

   ).גזירה שמא יבא להתירו(א שם "מ. )יבא להתירו
 או דילמא , לרכוכי כיתיתא קא מיכוין ושפיר דמי,מהו לכסכוסי כיתיתא בשבתאעא מייה ב(א ,  רב ספרא קמ838

 ומשפשפה בין שתי ידיו והיא ,חלוק כתות של פשתן שתכבסה והרי היא קשה (לאולודי חיורא קמיכוין ואסיר
ע " טור ושו.)יר דמי לרכוכי קא מיכוין ושפמר ליה א).י"רש,  ואף הליבון שלה מצהיל על ידי השפשוף,מתרככה

 שאיו מתכוין אלא ,מותר לעשותו בשבת,  ומשפשפים אותו בידים לרככו,חלוק לאחר כביסה הוא מתקשה(ה "ס
  ).לרככו

  .ראה מראי מקומות וציויםו
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  .839תחתון בגד

 מפני ,בידים לשפשפו אסור ,וציהולו ליבונו על יותר מקפיד ואדם עליון בגד אשהו הסודר אבל
  .840למלבן דומה זה והרי ,הליבון להצהיל כמתכוין שנראה

 שאר כל וכן פשתן של אבל ,משי של או צמר של כשהוא אלא ,בחלוק אף התירו שלא 841אומרים ויש
 לחוש ונכון .ליבונם זהו שריכוכם מפני ,לרככם כדי בידים מעט אפילו לשפשפם אסור פשתן כלי

 אלא( לרככם בידים לשפשפם להקל העולם ומנהג .842כך כל צורך בו שאין דבר שהוא כיון ,לדבריהם
  :843)לכך המיוחד בכלי לרכך שנזהרין

 הקמטים וכן ,844לכך המיוחדים בעצים )ר"קאלנע( שקורין שבצואר בענק קמטים לעשות אסור יג
 כמו ,מועד של בחולו ואפילו ,יום טובו בשבת לעשות אסורות םזרועותיה בבתי הנשים שעושות
  :846א"ותקמ 845ט"תקי 'בסי שיתבאר

  טיט שעל מנעלו ובגדו

 גומות ישוה שמא גזירה ,בקרקע לא אבל ,בכותל מקנחו ,848מנעלו על או 847רגלו שעל טיט יד
______________ 

מלבושי יום טוב ).  שהלבון אחר שהוא לובשו תחת בגד אחר איו קפיד עליו,איו מתכוין אלא לרככו( מאירי שם 839
  .ק י"הובא באליה זוטא ס). כך ראה לי, חלוק שהוא מלבוש התחתון ואיו ראה כל כך מבחוץה(ק ו "ס

 ותיפשיט ליה למר . דבעי מרב הוא ופשיט לי, סודרא לא קא מיבעיא לי.בעי ליה למר סודראיות( גמרא שם 840
 ,)י"רש, תר מכיתיתאשמקפיד על ליבוו וצוהרו של סודר יו ( התם מיחזי כי אולודי חיוראמר ליה א.מסודרא

  ).מפי שמתכוין לצחצחו והוי כמלבן, אבל סודר אסור(ע שם "טור ושו. )הכא לא מיחזי כאולודי חיורא
 לפי שהן קשין אחר ,ואלו הכובעין דקין של פשתן אסור לכסכס אותן בשבת כדי לרככן(ס קט " שבלי הלקט סו841

כן כתב רביו ישעיה .  משום שלליבוו הוא צריך,עשות כן ואסור ל,ומהג העולם לכסכס אותן בידיו מעט. רחיצתן
 דין ,וכובעים ושאר כלי פשתן(ה "א ס"רמ).  דריכוכן זהו ליבון, לחלוק ומכסים וכל בגדי פשתןוא הדין וה.ל"זצ

 וחלוק(אליה זוטא שם , )איו של פשתן, ע"ב שו"וחלוק שכתב הר, דין כסודר(ק י "לפירוש העטרת צבי ס, )כסודר
  ).י וחלת צבי"כן משמע בב, דמותר הייו שאיו מפשתן

  ). כיון דדבר שאין בו צורך כל כך הוא,וכון להחמיר(ה חלוק "י ד" ב842
  ).ומהג העולם לכסכסן בידים(ק ח "א ס"מ). ומהג העולם לכסכס אותן בידיו מעט( שבלי הלקט שם 843
  ).ג"א ס"ש סימן תקמ" כמ, לכך להעמיד העק על עצים העשויםר דאסוראה ליו(א שם " מ844
שקורין ( וכן הקמטים שעושין בעק שבצואר ,קמטים שעושין השים בבתי זרועותיהן ובבתי שוקיהן(ט " ס845

י שהוא מתקן כלי, אסור לעשותן ביום טוב,)ר"קאלכמו שיתבאר , ואפילו בחולו של מועד אסור לעשותן. מפ 
  ).א"בסימן תקמ

,  אבל אין עושין קשרי בתי ידים.כדי ללבן ולרככן,  בגדי פשתן בידים אחר הכיבוסמותר למעך(ג "ע שם ס" בשו846
יין  ע.ר בעצים המיוחדים לכך" אסור לקמט העק שקורין קאלם כןוא(ק ה "א שם ס"מ). מפי שהוא מעשה אומן

  ).ט" תקיי"סוס
 .קחו בקרקע ואין מקחו בכותל רגלו מל גביאמר אביי ואיתימא רב יהודה טיט שע(א ,  פלוגתא דאמוראי קמא847

 אלא אמר רבא מקחו בכותל ואין . הא בין חקלאה הוא, משום דמיחזי כבוה, בכותל לאאי טעמאאמר רבא מ
זה משום בוה  ( איתמר מר בריה דרביא אמר אחד זה ואחד זה אסור. דילמא אתי לאשוויי גומות,מקחו בקרקע

 , למר בריה דרביא במאי מקחי ליה. אמר אחד זה ואחד זה מותר רב פפא).י"רש, וזה משום אשוויי גומות
מקחו , אמר רבא טיט שעל גבי רגליו(א , שבת כא' ג הל"בה. כדעת הפוסקים שפסקו כרבא, )מקחי ליה בקורה

ב "א ה"ם פכ"רמב]). א[ובעל הלכות פסק כרב(ב , ף ח"רי). דילמא אתי לאשוויי גומות, בכותל ואין מקחו בקרקע
 ...ופסק כרבא (מ שם "מ. ) אבל לא בקרקע שמא יבא להשוות גומות,טיט שעל גבי רגלו מקחו בכותל או בקורה(

מקחו בכותל אבל ,  או על מעליוטיט שעל רגלו(ו "ע ס"בשו' ודעה הא, בטור'  דעה הב).וכן פסקו בהלכות כרבא
  ).דלמא אתי לאשוויי גומות, לא בקרקע
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 שם חמתקנ שהטיט רגליו בו לקנח גומא מקום אחר לחזר אדם שדרך לפי ,850בכוונה 849שבקרקע
  .851בקינוחו הגומות להשוות ויכוין שבת שהוא ישכח שמא לחוש יש ,לקנח עסוק שהוא ומתוך ,היטב

 על ידי מאליהן הגומות הושוו ואם .במתכוין גומות שישוה חוששין שאין ,בקרקע אף 852מתירין ויש
  .853מותר מתכוין שאינו שדבר ,כלום בכך אין ,קינוחו

  .855הבנין על כמוסיף שנראה ימפנ ,חומה של בכותל אף 854אוסרין ויש

 של בכותל בין בקרקע בין הדין מן לקנח ומותר ,856המיקל אחר הלך סופרים בדברי ,הלכה ולענין
  שלוםבריד

 
 אתא )י"רש, תלכלך מעלו בטיט ( אתווסאי מסאיה טיא,אזיל בריתקא דמחוזארבא הוה ק(ב ,  גמרא קכד848

 או ...טיט שעל גבי רגלו מקחו בכותל (ג "ב חי"רביו ירוחם י. ))י"רש, מקחו (שמעיה שקל חספא וקא מכפר ליה
ב אות ג ,  חשלטי הגבורים. וחרס דומה לקורה, שמעל דומה לרגל, הרי שהשווה שתי הלכות אלו, )במעט חרס

 בקיוח בכותל או בקורה או בקרקע איו ...מעל (ה טיט "י ד"ב). מותר לקח אותם בקורה או בכותל... מעלים (
דרבא אתווס מסאיה טיא ואתא שמעיה שקל חספא ומכפר ) ב, קכד( ובהדיא אמרין בפרק כל הכלים  ...ממחק
 וכתב שהוא הדין שיכול לקחו במעט חרס ,ין בקרקע מותרג דבין בכותל ב" וכן כתב רביו ירוחם בחלק י.ליה

ק ו "חלת צבי ס. )או על מעליו (ו"א ס"רמ. ק ג"ז ס"הובא בט ).הראוי לטלטלו שיש בו כדי לסתום פי שום כלי
  ).ם טיט שעל גבי מעל מקח בכותל"ובשלטי גיבורים כתב להדיא דלהרמב(
 , בבית חייב משום בוה,היתה לו גבשושית וטלה(ב ,  כדאמרין עג,ובבית משום בוה, שבשדה חייב משום חורש 849

  ).בשדה חייב משום חורש
 תצח .ו"שלח ס' סי. ה- ד"שלז ס' סי. ב"שלג ס' סי. ב"שכד סי' סי. ד"שיג סכ' סי. ד"שיב סי' וראה גם לקמן סי

  .ג"תקכו ס' סי. ח"סל
ב "א ה"מ פכ"מ. ) ישכח שבת ויתכוין לאשוויי גומות,זרין הכא כשיהא עסוק לקח רגלוג(ה דילמא "שם ד'  תוס850
 דאי לאו הכי כבר תבאר פרק ראשון שכל דבר שאיו ,ל שמא ישכח ויכוין להשוות הגומות"ופירשו המפרשים ז(

 הוי דבר שאין ם לא כן דא, שישכח ויכוין לאשויי גומותרושפי(ק י "א ס"מ). מתכוין ואיו הכרח שיעשה מותר
  )).'א ותוס"מ פכ"מ(או פסיק רישיה הוא  ל,מתכוין ושרי

 , כי במישור איו מקחו היטב,פירוש לפי שהאדם מחזר למקום גומא לקח בו רגליו(ה אלא "א שם ד" רשב851
לפי שאדם מחזר על מקום (ה דילמא "ב ד, ן ח"ר).  שמא ישכח ויכוין להשוות את הגומא,ומתוך שהוא מקחו שם

 חיישין שמא ישכח ויכוין להשוות , ומתוך שהוא מקח שם,קח שם היטבהגומא לקח בו רגלו שהטיט מת
  ).גומא

 בטיט שעל גבי ראובהך פלוגתא דאיתמרן בגמ(ב , חהמאור ). רב פפא אמר אחד זה ואחד זה מותר( רב פפא שם 852
). ה הואומסתבר דהלכה כרב פפא דבתרא(ג "כ סי"ש פ"רא ). משום דבתרא הוא... מסתברא לן כרב פפא ,רגלו

  ).ויש מי שמתיר בשיהם(א שם "טור ורמ
שמתיר (ק יב "עטרת צבי ס). בי שמעוןל כר" וקי,אין דרך מתכוין בכך (אחד זה ואחד זה מותרה "די שם " רש853

  ).ולשמא ישכח בשבת ואתא לאשווי גומות לא חיישין, בשיהם כיון שדבר שאיו מתכוין הוא
איכא מאן דאמר דהלכה כמר בריה  (םף ש"הובאה ברי דעה זו). זה אסוראחד זה ואחד ( שם מר בריה דרביא 854

 שמוסיף טיט המעל על הבין ,טיט שעל גבי המעל לא יקחו בכותל של אבים(א ל תרמזמרדכי שם ). אידרב
א ול(ה טיט "ח ד"ב). ויש מי שאוסר(ע שם "שו. קעה' אגודה שבת סי. קכב' רוקח סי). ומחזיק בין הכותל בשבת
 ,ף דאיכא מאן דאמר דפסק כמר בריה דרביא דאחד זה ואחד זה אסור" דהא כתב הרי,שרי אלא בקורה או בחרס

ק יב "סא "הובא במ).  והכי קטין. וכתב בשלחן ערוך ויש מי שאוסר אף בכותל,ובית יוסף חשש גם כן לחומרא
  ).ח הכריע כהאוסרין"וב(
שמוסיף טיט המעל על הבין ומחזיק בין (מרדכי שם . )חזי כבוה משום דמי, בכותל לאאי טעמאמ( גמרא שם 855

  ).משום דמיחזי כמוסיף על הבין(ק יא "א ס"מ). הכותל בשבת
  ).ן ראה לי כ, לסמוך במידי דרבן על המקיליןיש(ק ג "ז ס" ט856

  .ג"רע, ד צמח צדק שמו"וראה פס
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 בחתיכת וכן ,857הכל לדברי מותר שהוא ,עץ של בכותל או בקורה לקנח טוב שלכתחלה אלא .חומה
 לקנח טוב יותר ,אלו מכל אחד לפניו אין ואם .859ח"ש 'בסי שיתבאר ד"ע בטלטול המותרת ,858חרס

  :חומה של בכותל לקנח האוסרין על המתירין שרבו מפני ,בקרקע מלקנח חומה של אפילו בכותל

 והוא ,חייב ,העור פני שיחליק עד העור מעל השער או הצמר את שמגרר דהיינו ,העור את הממחק טו
  .860מאדמים ואילים תחשים בעורות במשכן עושין היו שכן ,מלאכות מאבות

______________ 
לא יקחו בכותל של (מרדכי רמז תלא ). בקורה מקחי ליה ,למר בריה דרביא במאי מקחי ליה( גמרא שם 857

דכותל של עץ (ק יא "א ס"מ ). אבל בקורה שרי, שמוסיף טיט המעל על הבין ומחזיק בין הכותל בשבת,אבים
 וכן מצאתי מבואר .)ק יא"א ס"מג(וראה לי דבכותל של עץ שרי כמו בקורה (ק יז "אליה רבה ס). דיו כקורה

  .))תלא' סי(במרדכי שם 
  ).848הערה ( כסמן לעיל 858
  ). מותר לטלטלה, והיא ראויה לכסות בה כלי,חתיכת חרס ששברה מכלי בין בחול בין בשבת( סעיף כט 859
וכל מלאכת עורו והגת  ... מגרר שערו(י "ופרש, ) והממחקו...בות מלאכות ארבעים חסר אחת א(א ,  משה עג860

  .)ן בעורותיהןבתחשים למשכ
. שבתחשים שיש להם שער היו מגררים את השער, )אילים מאדמים... במשכן ... את הצמר (וכאן מוסיף אף 

 מעל העור עד , או השער,שמגרר את הצמר(א "שיד סכ' וכן הוא לקמן סי.  מגררים את הצמר–ובאילים מאדמים 
  ).ב"ש' תבאר בסי כמו ש, שכן היו עושין במשכן, שהוא אב מלאכה,שמחליק פיו

 בין מן החי בין ,הגוזז(א "שמ ס' כדלקמן סי, ואף שכבר לפי מלאכת ממחק היו גוזזין את הצמר והשערות מהעור
 שכן במשכן היו גוזזין עורות , והוא מאבות מלאכות. חייב, אפילו מן העור המופשט, בין מן בהמה וחיה,מן המת

  ).התחשים ואילים
  .שאותם היו מעבירים על ידי ממחק, ים שאריות הצמר והשערות על גבי העורמכל מקום עדיין היו שאר

י "לב ס' כדלעיל סי, על ידי עיבוד העור בסיד) לפי מלאכת ממחק(ואף שגם שאריות הצמר והשערות היו ושרים 
  ). בסיד עד שיפול השער מעליו מאליווצריך ליזהר שיהא העור מוח(

, "מחליק "–" ממחק"שזהו פירוש , וצריך להחליקו, במקום קבי הצמר והשערותמכל מקום עדיין העור איו חלק 
 והוא מה שמחליק את העור ). מחליק,ממחק(גוזז ה "א ד, י בכורות כה"וכמבואר ברש, ולקמן שם, כאמור כאן

  .מקבי השער והצמר ששארו בו אחר שירת השער והצמר
ואחר כך בעת העיבוד בסיד היו ושרים שאריות השער והצמר , והייו שבתחלה היו גוזזים את הצמר ואת השערות

  .ק לב"קמו ס' וראה בדי השלחן סי .ואחר כך היו מחליקים את העור מקבי השער והצמר שבו, מהעור
... שמגררים מהעור (ט "לב ס' כדלעיל סי, משאריות הבשר שבו, וכן היו ממחקים ומחליקים את העור מבפים

  ).ומצד הבשר גוררין ממו... ו ולהחליקו לתק ...במקום שער 
 והחלק , היו חולקין אותו לשים,בשעת עיבודו שהוא קרא גויל(כדלעיל שם , אלא דהייו דוקא בדורות האחרוים
 כי דוך הוא מקום , שקלף מחלק הפימי הדבוק לבשר הקרא דוכסוסטוס,החיצון שהוא לצד השער קרא קלף

 וכותבין עליהם , יש להם דין קלף,וגוילים שלו שאין חולקים אותם... בשר בלשון יון בלשון ארמי וסוסטוס הוא 
 איו אלא כדי מה שצריך , כי מה שמגררים מהעור קליפתו העליוה שבמקום שער,תפילין בצד שכלפי הבשר

וררין ממו  ומצד הבשר ג,ל כך ואפילו אם היו חולקין אותו לשים היה צריך לגרר ממו כ,לתקו ולהחליקו
  ). עד שאין שאר אלא הקלף בלבד,הרבה

  .ואף אם אמר שגם בדוכסוסטוס היו גוררים ממו קצת להחליקו גם מבפים
אפשר היו מחליקים רק , כ בעור לכיסוי המשכן"משא, מכל מקום אפשר דהייו דוקא בקלף ודוכסוסטוס לכתיבה

  .ולא מבפים, מבחוץ
*  

 והרי זה , מפי שקולף את העור מעט...ין סדל או מעל ראין מגר(בואר כאן כמ, עיקר מלאכת ממחק היא בעור
  .שממחק ומחליק את עור הסדל, )ממחק

 דהייו שמחליק ,הממרח רטייה(א "יד סכש' כדלקמן סי, ואילו החלקת שאר דברים היא תולדת ממחק העור
 הרי זה , המתמרחים עד שהחליק פיהם וכן הממרח שעוה או זפת וכל כיוצא בהן מדברים,ומשווה הגומות שבה
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 או בחודו לומר צריך ואין ,הסכין בגב אפילו ,ישן בין חדש בין ,מנעל או סנדל יןרמגר אין לפיכך
  :861ממחק זה והרי מעט העור את שקולף מפני ,בצפורן

 שהרי ,עושים הם יפה לא ,הכנסת בית פתח לפני הקבוע בברזל מנעליהם לקנח הנוהגים לפיכך טז
  :862בראשו רחבו עב לעשותו צריך ולכן ,הסכין גב כמו חד הוא

 ישפשפו אלא ,כמלבן שנראה מפני ,)הטיט במקום דהיינו( מבחוץ ישפשפו לא בגדו גבי שעל טיט יז
 ניכר הדבר אין שאז ,ומשפשפו )הטיט כנגד 'הב בצד דהיינו( מבפנים הבגד לוקח כיצד .863מבפנים

 אפילו כיןבס או 864בצפורן הטיט לגרד גם כן ויכול .כמלבן נראה שיהא הטיט את שמעביר כך כל
  שלוםבריד

 
 , אסור להחזירה...רטייה שהסירה מעל גבי המכה (ל "שכח ס' סי). שהוא אב מלאכה ... תולדת ממחק את העור

לחמם ר של (א "תקיד סי' סי). ד"שי' ש בסי" כמ, ויתחייב משום ממחק,גזרה שמא ימרח ויחליק הגומות שבה
  ). והוא תולדת הממחק,תל פי שטח הכועללהחליקו ... שעוה 

והממחק הוא ... מפי שהוא מגרר את הכסף וממחקו (א "שכג סי' תבאר לקמן סי,  ולעין שפשוף והחלקת הכלי
ורק דבר המתמרח היא , "הוא מאבות מלאכות"לשון זה מורה לכאורה שגם החלקת הכלי ). מאבות מלאכות
  .תולדת ממחק

ומותר להחליק האוכל (ט "א שם סי"וברמ, ר"שחסר בשוע, י שכא"סוסתבארה הלכה זו ב, ולעין החלקת אוכל
וכדומה   המחמיר במאכל של תפוחיםכל מקום ומ. הואיל ואפשר לאכול בלא זה,ממחק  ולא הוי בזה משום,בשבת

ומותר . והמחליק הוי כממחק... דיש עיבוד באוכלין מדרבן (ק כט "א שם ס"ובמ). בוא עליו ברכה ת,שדרכו בכך
כי , והייו שאיו מחליק התפוחים על הלחם). והוא הדין על הלחם. גם למקום הריקן] שישובו[ח התפוחים למר

  .ק יב"קמו ס' כמבואר בבדי השלחן סי, אם מושחם עליו כדי לאכלם עם הלחם
 אסור , או בשמן עב,ואפילו בשומן(א "שיח סכ' כדלקמן סי, אלא גם במשחה רכה אסרו, ולא רק במירוח קשה

  ). גזרה משום שעוה,סתוםל
ומותר (ד "שיח סי' תבאר לקמן סי, כ הטח בצק על פי התור להעמיד חומו"משא. וכל זה הוא בדבר המתמרח

אבל בדבר (ק כב "א שם ס" ותבאר במ). אם יש לו בצק שילוש מאתמול,לטוח פיו בבצק כדי להעמיד חומו
  ). א"ד סי"שי' ש סי"כמ, המתמרח אסור
פי  ואף על פי שהוא טח וממרח .מותר לסתום פי התור בטיט המוגבל מערב יום טוב(כ "תקז ס' יואילו לקמן ס

 .ולא משום ממחק, הרי שגם בממרח איו חייב אלא משום לש, ) ובשבת היה חייב משום לש,התור
ר " אבהו א'מר רא ...  ושעל בגדו מגררו בצפורן, מעלו מגררו בגב סכיןל גביטיט שע(ב - א,  ברייתא וגמרא קמא861

 . אבהו בגב סכין'מר ר א, במה מגררו.)שקולפו והוי ממחק ( אבל לא ישן, מגררין מעל חדש,יאי' אלעזר אמר ר
ל "הרי דקיי).  דתי רבי חייא אין מגררין לא מעל חדש ולא מעל ישן, סמי דידך מקמי הא, ההוא סבאמר ליהא

אין מגרדין (ח "א ס"ע ורמ"טור ושו. כל שכן בחוד הסכין ובצפורןומ, אפילו בגב הסכין, שאסור בין חדש בין ישן
  ).בגב הסכין אסור לואפי(ק יז "א ס"מ). מפי שקולף העור והוי ממחק, בין חדש בין ישן, מעל )בסכין או בצפורן(
ית  בהיה מקח את מעליו מטיופת באותו ברזל העשוי לפי... ל בשבת "י סג"מהר(כו ' שבת סי' ל הל" מהרי862

 ולא היה לו , דהיה עב ורחב בראשוראה ליו(ק יז "א ס"מ). כמו שהיה רגיל בחול,  לקח בו טרם כסיםהכסת
הא דיש בחצר של לפי פתחי בתי כסיות על (ק ג "ז ס" ט.)א חד בראשו דמי לסכין שקולף העור דאם הו,חוד

 דזה דומה לגב , אסור לעשות כן בשבת,ס ושם מקחים המעלים קודם שיכ, והוא חד למעלה,חדקרקע ברזל א
  ).ע"ו ואסור לכ,הסכין

 ,דלא מוכחא מילתא לאיתחזויי כמלבן ( מבפים)י"רש, משפשפו ( בגדו מכסכסול גביטיט שע(א ,  רב כהא קמא863
טיט  (ז" סע"טור ושו. )ואין מכסכסו מבחוץ, )י"רש,  כסכוס דמי למכבס.דאין ותן שם מים, ומלבן ממש לא הוי

, כיצד(ז "לבוש ס ). דדמי למלבן,אבל לא בחוץ,  דלא מוכחא מלתא לאתחזויי כמלבן, משפשפו מבפים,על בגדוש
  ). דדמי לליבון שמתלבן בכך, לא בחוץאבל, לוקח הבגד בפים ומשפשפו זה בזה והוא ופל

  .)ומגררו בצפורן(ע שם "שוטור ו. ) מגררו בצפורן, ושעל בגדו, מגררו בגב סכין, מעלול גביטיט שע( ברייתא שם 864
  ).אלא יקח הלכלוך בסמרטוט(כ "כדלקמן ס, וכן יכול לקחו בסמרטוט
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  .865לממחק בבגד לחוש שאין ,בחודו

 ואין ,אסור מבפנים לשפשפו שאפילו 866אומרים יש יבש בטיט אבל ,לח בטיט אמורים דברים במה
 כעין זה והרי ,גרידה או שפשוף ידי על דקים לפירורים מתפרר היבש שטיט מפני ,לגרדו לומר צריך
 אין התורה מן אבל .868סופרים מדברי אסורו ,867הרבה דקים לגופים אחד גוף שמחלק הטוחן תולדת
 לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים ואף .ונטחן המתפרר דבר לגוף צריך שאינו כיון ,איסור
 דרך שאין ,הטוחן תולדת זה פירור אין ,המתפרר דבר לגוף צריך שאינו כיון מקום מכל ,869עליה חייב
  :870הנטחן דבר לגוף כשצריך אלא לטחון

 ממנו נופלים שכשמגרדו ,הטיט ממשות שם כשיש ,סופרים מדברי שאסור אמורים דברים במה יח
 דומה זה אין ,המראה לבטל שם ומגרד ,הטיט מראה אלא שם אין אם אבל .לטוחן דומה זה ,פירורים
 שם לגרד יכול ,בלבד המראה אלא הצואה ממשות שם ואין קצת מטונף שבגדו מי וכן .ומותר לטוחן
 בסימן שנתבאר כמו ,גרידה בלא כך להתפלל שמותר פ"אע .871בנקיות להתפלל כדי המראה להסיר

  :872ו"ע

______________ 
ה "י ד"ב). ומגררו בצפורן או בסכין(טור . ד, ג פד"ב חי"רביו ירוחם י). ומגררו בצפורן ובסכין(ד "כ סי"ש פ" רא865

 שאין דרך , אלא דאורחא דמילתא קט,י דהוא הדין בסכין דשר,ומשמע לרביו דלאו דוקא בצפורן(ש מגררו "ומ
ולפי זה אפשר דאפילו בחודה של סכין . ג"ש וכן כתב רביו ירוחם בחלק י" וכן כתב הרא.לגרר הבגד אלא בצפורן

  ).)מ"י ד"ב( בחודו לו אפי, בסכיןוא הדיןוה(ק יד "א ס"מ). דצפורן מעשה חודה של סכין קא עביד, מי שרי
כדלעיל , מטעם מלאכת ממחק,  מחלק בברייתא בין מגררו בגב הסכין לבין חוד הסכיןוהייו שדוקא לעין מעלו

  .כ בבגד מותר בכל אופן"משא).  והרי זה ממחק,מפי שקולף את העור מעט(ו "סט
דאי ביבש הוי טוחן ,  דוקא בטיט לח, רביו יהודהפות בתוסשפיר( רפב אות טו 'ק סי"רביו פרץ בהגהות סמ866

י מילי ויש מפרשים דה(ע שם "שוו ). אבל יבש הוי טוחן, והי מילי לח,]ות[ר פרץ הביא תוספ"הו(טור ). ואסור
ג " הסמן כתב כ,ר פרץ דיבש הוי טוחן"ש בשם ה"ומ(ה טיט שעל בגדו "ח ד"ב).  דהוי טוחן,יבש אסור אבל, לח

 לעולם איכא ,צפורן או בסכיןרו מבחוץ או ב)ג( ופשיטא דבין מכסכסו מבפים ובין מגר.בשם מורו רביו יהודא
  ).אפילו לכסכסו מבפים(ק טו "א ס"מ ).משום טוחן ואסור

 שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים דקים ,והמחתך הירק דק דק הוא תולדת הטוחן(א "שא ס'  כדלעיל סי867
  ). וכל העושה דבר הדומה לזה היא תולדת הטוחן,הרבה

אף על גב דהוי מלאכה שאיה (טור ).  מכל מקום אסור לכתחלה,יכה לגופהואף על גב דאיה צר( רביו פרץ שם 868
  ). איסורא מיהא איכא, לגופה הואיה צריכהאף על פי דמלאכה שא(ק טז "א ס"מ).  אסור מדרבן,צריכה לגופה

ושם , )יש חולקין על זה ואומרים שאפילו מלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה מן התורה(ג "רעח ס'  כדלעיל סי869
  ).הערה כג(סמן 

 שאין חיוב אלא במה , גבי סחיטהכ" שזכרתי בסימן שאר פוסקיםן וש"ד דלדעת הר"וראה לע(ק ו "ז ס" ט870
).  וכאן דלא יחא ליה במה שטחן אין כאן משום טוחן, גם כאן בטוחן הוה כןם כן א, ליה במה שסחטאדיח

 אין זה דומה לדישה ,סחטין ואיו סוחט אלא כדי לקות הבגדאם איו צריך למשקין ה(א " סככש' וכדלקמן סי
, ) לפיכך אין בסחיטה זו איסור מן התורה אלא מדברי סופרים, שהדש הוא צריך לתבואה שמפרק מהשבלים,כלל

  ).הערה קז(ושם סמן 
 זה דומה ,טיט פירורי הם דזה דוקא שיש ממשות טיט על הבגד וכשהוא מגרד שם אז ופליראה לי (ק ו"ז ס" ט871

 ומטעם זה יש . אין זה דומה לטוחן, והוא מגרד שם לבטל המראה, אבל אם אין שם אלא מראה הטיט.לטוחן
 כדי , יוכל לגרד בצפורן ולהסיר המראה,היתר למי שחלוק שלו מטוף קצת ואין שם ממשות צואה והוא יבש

  .)שיתפלל בקיות
  .ק לו"קטז ס' ן סיבדי השלחתבאר ב, והטעם שלא אסר משום ליבון

  .ה-  דתבארו הפרטים שם סעיפים 872
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 כלי כל שאר וכן ,מעליו להעבירן במים לשכשכו מותר ,צואה או טיט עליו שיש סנדל או מנעל יט
 בזה ואין ,שיעבור עד במים לשכשכו או ,הלכלוך להעביר מים עליהם ליתן מותר שנתלכלכו עור

 לאחר זה צדו על זה צדו לשפשפו אסור אבל .873לבדו בשכשוך בעור כיבוס שאין ,כיבוס משום
 אף חייב אינו התורה מן אבל ,סופרים מדברי( בעור גם ואסור גמור כיבוס שזהו ,874מים עליו שבאו
  ):875ר כךאח סחטו אם

  שרייתו זהו כיבוסו

 מקום על נתן אם ,הצוא או טיט שכן וכל ,רוק או דם טפת כגון ,ליכלוך איזה עליו שיש בגד אבל כ
 לפי ,כלל שכשך שלא פ"אע ,חייב ,877שהוא כל אפילו ,)876המלבן משקה שאר או( מים המלוכלך
 אסור כ"אעפ ,879מלכלכים אלא ,מלבנים שאינם משקים שאר ואפילו( 878כיבוסו זהו בגד ששריית
  .)880שיתבאר מטעם ,להעבירו הלכלוך מקום על ליתנם

 ,883בבגד הבלוע לכלוך 882יסחוט פן ,ידחוק ולא בקל נחלק ויזהר .881בסמרטוט הלכלוך יקנח אלא
______________ 

מיהו כיבוס ממש  ( ותין עליה מים עד שתכלה, של עור)י"רש, לשלשת זו על כר של עור (היתה (ב,  משה קמב873
 חייא בר אשי מר רב והא, רב פפא לרבאמר ליה א.דרש רבא מותר לכבס מעל בשבת (ב, זבחים צד. ))י"רש, לא

 הדר אוקי רבא . אבל כיבוס לא, שכשוך אין,ן הוה קאימא קמיה דרב ושכשיכי ליה מסאי במיאזימין סגיאי
הובא . ) כיבוס אסור, שכשוך מותר, ברם כך אמרו, דברים שאמרתי לפיכם טעות הם בידי,אמורא עליה ודרש

 אבל לכבסו , במיםמעל או סדל שתלכלך בטיט ובצואה מותר לשכשכו(ח "ב הי"פכם "רמב. א,  שבת טף"ריב
 מעל ל גבימותר ליתן מים ע (ט"ע ס"ושו טור .)ואם היתה על של עור ותין עליה מים עד שתכלה ... אסור

  .)אסור, דהייו שמשפשף צדו זה על זה,  אבל לכבסו,לשכשכו
   .מראי מקומות וציוים. ק לז"קטז ס' ראה בדי השלחן סיו

. ) כדרך המכבס בגדים אוחז הבגד בשתי ידיו ומשפשף, זה על צדו זהמשפשף צדו ( כסכוסה"דזבחים שם י "רש 874
  .)דהייו שמשפשף צדו זה על זה (ע שם"שו

וראה . ) לעור שאין חייבין על סחיטתווא הדיןוה (א"ט סוף הי" ופ,)אבל לכבסו אסור (ם שם" משמעות הרמב875
 זר "שו. א"ח רעצמח צדק חדושים יז ס' סיח "חאות אבי"ה ס"ציץ אליעזר ח. תהלה לדוד אות ט. ו- ק ה"ק.  

  .א"סכ שכ' וסי, ג"שיט סי' סיכפי שיתבאר לקמן  876
שיש הפרש בין מים מועטים לבין מים , )ובקוטרס אחרון(א "יתבאר לקמן סכ, כי דוקא לעין אין עליו טיוף 877

  .חייב אפילו על כל שהוא מים, כ כשיש עליו טיוף"משא, מרובים
והובא ). כמלא רוחב הסיט כפול... המלבן (ב , כדתן קה, ורך הבגד המתלבן כדי להתחייבואף שיש שיעור לא
מפי שאין דרך העולם ,  פטור,ם"שכל שהוא פחות משיעור המפורש ברמב(א "ה וכמבואר במ"בקוטרס אחרון ד

  ).989הערה (ושם סמן , )לעשות כן
   .וראה מראי מקומות וציוים. דת המים שותן על הלכלוך שעל הבגד לקותומכל מקום אין שיעור במ

,  כגון רוק או צואה,שום דבר מיאוס (היתה עליו לשלשת (ב, משה קמב. )גד שרייתו זהו כיבוסוב(ב , זבחים צד 878
ב דיבור , קיא'  תוס.))י"רש, בגד שרייתו במים הוא כבוסו... ולא יתן עליה מים  ( מקחה בסמרטוט,)י"רש

יש עליו דם או דבר (ד "ח ס"ש יומא פ"רא ). אמר שרייתו זהו כיבוסו,היכא דאיכא טיפת דם או טיוף(הראשון 
דזהו , אסור אפילו לשכשכו, בגד שיש עליו לכלוך(ט "ע ס"טור ושו ). אמרין שרייתו זו היא כבוסו,מלוכלך
  ).ם כללשאסור ליתן עליו מי רושפי, לשכשכו(ק יח "א ס"מ). כבוסו

 או  אבל ביין, דוקא במים,וכי אמרין שריית בגד זו היא כיבוסו (א,  מלאכת המלבן קלו,דעד' ספר יראים סי 879
  ).  אלא טיוף,בשכר אין זה כיבוס

 אף , יגוב הידיםל ידי אסור להעבירו אפילו ע,ואם יש על בגדו צואה ושאר דבר מטוף (סוף סעיף כאלקמן  880
  . ק יד"וראה תהלה לדוד ס. )914הערה (ושם סמן , )ון שמעביר בזה לכלוך יותר גדול כי,שהוא דרך לכלוך

  ).אלא מקחו בסמרטוט (ע שם"טור ושו. )מקחה בסמרטוט ( משה שם881
  ).או בסכין ויכול גם כן לגרד הטיט בצפורן(ז "כדלעיל סי, וכן יכול לגרד בצפורן וסכין
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  :884כ"ש בסימן שיתבאר כמו ,סופרים מדברי בסחיטתו איסור שיש

 בו אומרים אין ,תשמיש או לבישה מחמת שהושחר פ"אע ,וטינוף לכלוך עליו שאין בגד אבל כא
  .885כיבוסו זהו שרייתו

  שלוםבריד

 
 . פן יסחוט,וחק ולא בד,טוב ליקח סמרטוט ולחוף על מקום הטוף בקל (ח"ב הי"פכ) קושטא(מיימויות  הגהות 882

  .)פן יסחוט,  בקל ולא בדוחק,מקחו בסמרטוט (ע שם"שו. )כן ראה לרביו פרץ
  ).'פן כו, ט"ב ס"ש' ע סי"וכן צריך לומר בשו(ק א "רעז קוטרס אחרון ס' לעיל סיתפרש ו

פן , לא ידחוק"מכל מקום , אלא לקח את מה שעל הבגד, איו מתכוין לסחוט את הבלוע בבגדוהייו שאף ש
  .שיסחט גם מה שבלוע בתוך הבגד, פסיק רישיה' כי אולי ידחוק כל כך עד שיהי, והייו שלא ידחוק, "יסחוט

מכל מקום , יו מתכויןואף שא... שעל ידי ההידוק יסחטו המשקין , שמא יבא לידי סחיטה (ב"שכ סכ' סיוכדלקמן 
  . )פסיק רישיה ולא ימות הוא

שכ ' סי' ועי. אם מקח בדוחק, שהיא לח, שייך סחיטה במקום הטיופת (ק כג" ואליה רבה ס,ק יד"אליה זוטא ס 883
, )שמא יסחוטגזירה , יש בו בית אחיזהאלא אם כן , אין מקחין בו, ספוג(ע שם "והייו כמבואר בשו. )סעיף יז

  .כה דלקמן הערה הבאהשהיא ההל
הרי שיש איסור בסחיטתו אף דמיירי , ) שכשאוחזו בידו הוא סחט בין אצבעותיו, אין מקחין בו...ספוג (ג "סכ 884

כדלעיל (שאסור מדברי סופרים אף בדחיקת מקום הטיופת , ומכאן למד האליה זוטא, ולא במים קיים, בקיוח
  ).הערה הקודמת

יש מי שאומר (ג "כדלעיל ס, יש בו משום מלבן מדברי סופרים, פר וטיט שעל הבגדאפילו אבק וע, ויתירה מזו
 , משום שהוא ככיבוס, אם מקפיד שלא ללבשו בלא יעור,שאסור לער בגד חדש ושחור מן העפר או האבק שעליו

ייו במקום דה(טיט שעל גבי בגדו לא ישפשפו מבחוץ (ז "וסי, )ממו הוא כיבוס ויעורו ,שהאבק מקלקל מראיתו
מכל מקום אחרי שיש , והייו שאף שאין דרך ללבן הבגד על ידי אבק וטיט וצואה). מפי שראה כמלבן ,)הטיט

ואיו (והייו אף שמסיר את הלכלוך שעל הבגד . כבר אבק וטיט וצואה על הבגד ומקים אותו הרי זה ראה כמלבן
  ).בלוע בו

  :אלא אף, לא רק על ידי מים, אסור, מצא שכיבוס בגד שיש עליו לכלוך
  .על ידי משקים שאים מלבים) א(
  .לדחוק ולסחוט לכלוך הבלוע בבגד) ב(
  .לער עפר ואבק שעל גבי הבגד) ג(
  .לשפשף בגד כדי לקות טיט לח שעליו) ד(

  .או לגרד על ידי צפורן או סכין, אבל מותר לקח הלכלוך על ידי סמרטוט
 ).דדוקא היכא דאיכא טיפת דם או טיוף אמר שרייתו זהו כיבוסו(תירוץ הראשון ב, ב דבור הראשון, קיא' תוס 885

או שהיה , או מחמת ששתמשו בו, אבל היכא שהבגד שחור מחמת שלבש בו (ה עובר"ב ד, ישים יומא עז' תוס
התם (רמד '  סיהתרומה'  ס.)לא אמרין שרייתו זהו כיבוסו, לבן לגמרי ואין בו שום טיוף אלא שצריך ללבן עדיין

ג " סמ). לא שייך בהו כבוס,מחמת שהם ישים אפילו הן שזורין ...דאיכא טוף דוקא שייך כבוס בתית מים עליו 
ו אסור אלא משום גזירה  ואי, אין תית מים בבגד קרוי כיבוס,אם אין שם טיוף(י " בדעת ר)ד, יב(ת סה "ל

ו אסור ואי,  אין תית מים בגד קרוי כיבוס,ל אם אין שם טיוףאב (רפא אות יא' ק סי"הגהות סמ. )שמא יסחוט
דדוקא כי התם שיש עליו דם או דבר מלוכלך אמרין (ד ' ח סי"יומא פש "רא. )אלא משום גזירה שמא יסחוט

 וכל שכן לבן לגמרי ואין עליו טיוף אלא ,אבל אם הבגד הושחר מחמת לבישה או תשמיש. שרייתו זו היא כבוסו
מותר לתת , ובגד שאין עליו לכלוך (ט"א ס"ברמ' דעה הא. )שרייתו זו היא כבוסו ן לא אמרי,ה ללבו יותרשרוצ

שהרי פרק , וכן ראה לי דעת מיימוי (אות ג א, שלטי הגבורים ט .)שמא יסחוט,  ולא מרובים,עליו מים מועטים
שרי להשליך ] ח"ה[שבת ' ב מהל" וכן בפרק י,ולא חייש לליבון, התיר לסן המים בסודרים] ד"הי[שבת ' מהל' ח

מדיא שרי כיון שאין  (ק כא"א ס"מ. )ולא חייש לליבון, מים על גבי בגד שאחז בו האור מצד אחר שאין בו האור
 ,ש"והרא' ב בשם התוס"ש' י סי"ש הב" כמבירא ליה דס, שלזה כוון הטורראה ליו (ק יא"שיט ס'  וסי,)בו לכלוך

  ).ע"ש שם בשו"וכמ, ך לא הוי כיבוסדכשאין עליו לכלו
*  
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 להוציא כך אחר לסחטו יבא שמא גזרה משום ,מרובים לא אבל ,מועטים מים עליו ליתן ומותר
 'בסי שנתבאר כמו ,887בחול אף ממנו לסחטם מימיו על מקפיד שאינו בגד הוא כן אם אלא .886מימיו
  .888א"ש

 ליבונו אם אף ,כיבוסו זהו שרייתו ,לכלוך שום עליו שאין בגד שאף ,ואומרים זה על 889חולקין ויש
  שלוםבריד

 
יש עליו לכלוך או אין עליו : במצב הבגד; לבים או צבעוים: יש חילוק בצבע הבגד, בכלל דשרייתו זהו כיבוסו

והאם מקפיד לסחוט , מים מרובים או מועטים: בכמות המים, בדרך קיון או בדרך לכלוך: בשרייתו;  לכלוך
  :תבארו ארבע שיטות, ף תבארו ארבע שיטות ובהמשך הסעיףובהמשך הסעי, מהבגד את מימיו

אבל במים מרובים חוששים (שבגד שאין עליו לכלוך אין אומרים בו שרייתו זהו כיבוסו , וסייעתם' דעת התוס) א(
  ).שיבוא לסחטו

  .םשבבגד שאין עליו לכלוך לא התירו אלא במים מועטי, )שתבארה בקוטרס אחרון(ע "דעת הטור ושו) ב(
  .ולא התירו אלא כששרייתו בדרך לכלוך, שגם בבגד שאין עליו לכלוך אסור בכל אופן, ת וסייעתו"דעת ר) ג(
  .לא התירו אלא במים מועטים) שרייתו בדרך לכלוך(שגם ביגוב הידים , ם וסייעתו"דעת הרא) ד(

ואין , אף במים מועטים' הגוירא שמים יחמיר לעצמו כדעה , לאסור במים מרובים', ומסיק שיש לחוש לדעה הב
  .להחמיר ביגוב הידים', המהג לחוש לדעה הד

לא אתי לידי ...  דכיון שאיו שרה במים אלא דבר מועט מהבגד ,ושמא יש לומר(ש "ה כתב הרא"שיט ד' י סי"ב 886
' א סי" מ.)שמא יסחוט,  ולא מרובים,מותר לתת עליו מים מועטים, ובגד שאין עליו לכלוך (ט"סא "רמ). סחיטה

  .) ליכא למיחש לכיבוס,ם מועטים כאלודבמי (ה"סקשא 
שאין דרך להקפיד עליה , אין בו אלא שריה מועטת... אלא אם כן , שמא ישכח ויסחטו(ט "שא ס' וכן הוא לעיל סי

 כיון שדבר מועט , גזרה שמא יסחוט...ואין לאסור משום (ג "שיט סכ' לקמן סי). 433הערה (ושם סמן , )לסוחטה
  ).ב"ש'  כמו שתבאר בסי, ובדבר מועט אין לחוש...הוא השרה במים 

מי ששרו בגדיו בגשמים (ו "שא ס' סי). 773הערה (ושם , )על שום בגד) הרבה(אם ירדו גשמים (ב "וראה גם לעיל ס
  ).422הערה (ושם , )הרבה

שהוא , אלא ששאר החשש שיסחוט המים מהבגד; שרייתו איה כיבוסו, בגד שאין עליו טיוף, והייו שלפי דעה זו
  .אין חוששים לזה, כ במים מועטים"משא, והייו דוקא במים מרובים. ככיבוס

 אם הוא בדרך לכלוךאבל  ...  זהו כיבוסו שרייתו,שאף בגד שאין עליו שום לכלוך(דלקמן ' וכל זה הוא אף לדעה הד
כמבואר , גם בשרייתו דרך לכלוך חוששים שיסחוט אחר כך המים מהבגד, מכל מקום).  אין בזה משום כיבוס...

 שתבאר ... ' כמבואר מדין ההולך להקביל כו,דאף בדרך לכלוך חיישין לסחיטה בריבוי מים(בקוטרס אחרון 
או , אלא אם כן הם מים מועטים; )972הערה (ושם סמן , )א יסחוט במים מרוביםדאף בדרך לכלוך חיישין שמ

  .שהוא בגד שאיו מקפיד על מימיו
 אבל אם הוא דבר שאיו ,והוא שיהא אותו דבר השרוי דבר שאדם מקפיד עליו(א , עדר קלו' יראים השלם סי 887

מרדכי רמז תמב ).  לא גזרין ביה שמא יסחוט,ר העשוי להיות שרוי מאליו לעולם כגון דב,מקפיד על שריית מימיו
והייו דתן מסין את  (ה והא"ד) ב, טז(ביצה ן "ר). על מימיו] שאדם מקפיד[והוא שיש אותו דבר השרוי דבר (

א יבא לידי שמ(ו "שא סמ' א סי"רמ).  דבההו לא אתו למסחט,שעומדין לכך בסודרין ,היין בסודרין הייו
ש סימן " כמ, דבדבר שאין מקפיד על מימיו שריראה ליו(ק יט "א כאן ס" מ).שמקפיד על מימיווהוא . סחיטה

  ).ו"א סמ"ש
איו ש אלא אם כן הוא בגד , שמא ישכח ויסחטו, אסור לטלטלו לאחר שפשטו מעליו,בגד השרוי במים(סעיף ט  888

  . )432הערה ( ושם סמן ,) ואף בחול לא היה סוחטו,מקפיד על מימיו
 ואם כבתה , ותין עליה מים מצד אחר,טלית שאחז בה האור מצד אחד(א , קכאהא דאמר רב יהודה אמר רב  889

 דבבגד )ב, זבחים צד( דם חטאת רקל בפ" דהא קי, לאו דוקא על הטלית,ם"פירש רשב(שם ' כתבו בתוס, )כבתה
  .הרי דאף בבגד שאין עליו טיוף אמרין שרייתו זהו כיבוסו, )וסושרייתו זהו כיב

 מותר ליתן עליה משקין רחוק קצת מן ,טלית שאחז בה האור מצד אחד(ג "שלד סכ' וכן הובאה דעה זו לקמן סי
 משום ששריית ...מים או שאר משקים המלבים אסור ליתן על הטלית ... האור כדי שיכבה האור כשיגיע לשם 

  ). זהו כיבוסוהבגד
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 שאינו פ"אע ,המלבן משקה שאר או ,םמי 891שהוא כל אפילו עליו ליתן אסור ולכן .890מאד מצהיל
  .)א( הוא רישיה דפסיק ,לליבון מתכוין

 שהבגד ומה הואיל ,לגופה צריכה שאינה מלאכה זו שאין( 892תורה בשל להחמיר לדבריהם לחוש ויש
  .)893ח"רע 'סי עיין .לכך מתכוין שאינו פי על אף  ,לו הוא נוח מתלבן

  שלוםבריד

 
 כר שיש עליו לשלשת )ב ,קמב( וטל רק ותן מי בשבת פ,דשריית בגד זה הוא כיבוסו וליבוו(ב , שם קלהיראים 

 , דשרייתו זהו כבוסו, למדו שעל הבגד לא יתן מים, ואם היא של עור ותן עליה מים עד שתכלה,יקחה בסמרטוט
שמעתי לפרש דלא מיתסר ו.  מיםהי דלא הוי עור אסור לתת עלי מכלל דכל מיל,מדלא תא להיתירא אלא של עור

 דהא במילתא דרבא דקתי זרק סודר במים , ואיה ראית. לשלשתה כדתן היתה עלי,תית מים אלא בלשלשת
 וכן מצאתי  ... שבמקום לשלשת ותים מים, והא דתן לשלשת אורחא דמילתא קתי, ולא קתי לשלשת,חייב
 לבושא  וכן כתב אי פל חמרא על, שאפילו בלא לשלשת אסור לתת מים על הבגד,)ג, כב (ודאי גאוןג של רב יה"בה

  .ב אות צ"הובא בהגהות מיימויות פכ).  אסור למשדי עליה מיא,בשבת
ת "וכן דעת ר. מטעם שרייתו זהו כיבוסו,  במים מרוביםפ"לאסור עכ, )895-896דלקמן הערות (וכן דעת הפוסקים 

שהצריך , )906דלקמן הערה (ם מרוטבורג "וכן דעת מהר. שלא התיר אלא כשהוא דרך לכלוך, )901דלקמן הערה (
  . לער הידים לפי יגובם במפה

 יזהרו שלא ישרו ,כשרוחצים אותו לפי המילה(ב "שלא סי' כדלקמן סי, ם פסיק רישיהאמם איסור זה הוא מטע
 שכיון שאיו מתכוין לכיבוס אלא שפסיק , אלא ישים כרי הסדין תוך המים, ששריית בגד זהו כיבוסו,סדין במים
  ).ג"ש בסימן ר" מותר על ידי כרי כמ,רישיה הוא

 ויש .שמא יסחוט,  ולא מרובים,מותר לתת עליו מים מועטים, ו לכלוךובגד שאין עלי(ט "א ס"ברמ' דעה הב 890
  ).כלומר אפילו אין בו טיוף כלל, ויש אוסרים בכל עין(ק כג "עולת שבת ס). אוסרים בכל עין

 וכל שכן לבן לגמרי ואין עליו טיוף אלא שרוצה ,אם הבגד הושחר מחמת לבישה או תשמיש (ש שם"ראמשמעות ה
ורביו תם הגיה בספר הישר דלא אמרין שרייתו זו היא כבוסו . שרייתו זו היא כבוסו ן לא אמרי,ללבו יותר

  ".לבן לגמרי"אסור אף ב' הרי שלדעה הב, )יכא שהוא דרך לכלוךה
ד טוב לשתות במפה "ולפע(א , חחידושי צמח צדק וב. )וצריך עיון מין לו זה (ק י"קט ס' ת אבי זר סי"וראה שו
אף , ואדרבא כהה לבויתה על ידי זה, כלליותר  ששותה בה איו מתלבן ש לומר שעל ידי שאז ודאי י,יטבלבה ה

  .)כראה בחוש, אחר שתייבש
שם  עולת שבת ).משמע אפילו מועטין* (ק כה"אליה רבה ס). 890שסמן לעיל הערה (ט "א ס"ברמ' דעה הב 891
  ).894הערה (כסמן לקמן , וכן פירש בדבריו בשיירי כסת הגדולה. )מים שייך משום ליבוןואפילו במעט (
 ולכן מסיק כאן לחוש לדעתם, )פ במים מרובים"עכ(ע לאסור "שגם דעת הטור ושו,  הוכיחקוטרס אחרוןב 892
  ").עצמואבל כל ירא שמים יחמיר ל"כ במים מועטים מסיק לקמן "משא(

 ששריית ,ור ליבון משום איס,בסודרין אסור לסן את המים או יין לבן וכיוצא בהם (ג"שיט סי'  סיוכן הוא לקמן
 כיון שדבר , ולא משום גזרה שמא יסחוט,ואין לאסור משום שריית בגד זהו כיבוסו (ג"סכו ,)הבגד זהו כיבוסו

 ב"שלא סי' סי. )ב"ש'  כמו שתבאר בסי, לחוש ובדבר מועט אין,מועט הוא השרה במים כדי להחת פיו
 אלא ,כוין לכיבוס איו מת... ששריית בגד זהו כיבוסו , יזהרו שלא ישרו סדין במים,כשרוחצים אותו לפי המילה(

מים או שאר משקים המלבים אסור ליתן על הטלית משום גזרת סחיטה או  (ג"שלד סכ' סי. )שפסיק רישיה הוא
  .)ט"ב ושי"ש' ש בסי" זהו כיבוסו כממשום ששריית הבגד

שלא אמרין שרייתו זהו כיבוסו ... יכול לעבור במים עד צוארו ( כתב כדעה הראשוה, ח"תריג ס'  סיומה שלקמן
  .)ש"ייב ע"ש' ש בסי" כמ,אלא אם כן היה מלוכלך קודם השרייה

 ואין , לדבר מצוה לעבור במים בבגדיוומטעם זה התירו להולך(כדלקמן בסמוך , הייו כיון שבזה מותר לכל הדעות
 ואיו דרך קיון , לפי שזהו גם כן דרך לכלוך כשמכיסו במים כשהוא לבוש בהם,אומרים שרייתו זהו כיבוסו

  .ולכן כתב הטעם שמועיל לדעה הראשוה שלפיו; )כלל
 והלא כשאיו , מציו זה וכיצד.והכל מודים בפסיק רישיה ולא ימות שחייב עליו מן התורה לפעמים ( סעיף ד893

 , מציו בכגון שהדבר ידוע שוח לו במלאכה שעשית בלא כוותו.מתכוין למלאכה בוודאי אין צריך לגופה כלל
  .) אף על פי שלא תכוין לה,וחפץ הוא בה
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 אלא במים נשרה שאינו פי על אף .בשבת מפה ידי על לשתותם אסור תולעים בהם שיש מים ,זה ולפי
  .894פיו הנחת כדי מהמפה מועט דבר

 כשאינו( כיבוסו זהו בהם שרייתו אומרים שאין ,מים במעט זו סברא לפי אף 895מקילין יש אבל
 ואינו מועט דבר אלא נשרה ולא הואיל ,מפה ידי על המים לשתות מותר ולכן .896לליבונו מתכוין
 ירא כל אבל .ענין בכל מותר הראשונה שלסברא כיון ,המקילין ביד למחות ואין .כלל לליבון מתכוין
  ).897תורה של איסור לספק לכנוס שלא לעצמו יחמיר שמים

 שנתבאר כמו 898כיבוס איסור שייך בצבועים שגם ,לצבועים לבנים בגדים בין זה בכל חילוק ואין
  .900מינים שאר או משי או צמר של שהם בין פשתן של שהם בין ,899למעלה

 כשהוא אלא ,כיבוסו זהו במים שרייתו לכלוך עליו שאין בבגד אומרים אין הכל לדברי מקום ומכל
______________ 

, ףלמאן דאמר דאמרין שרייתו זו היא כיבוסו אפילו כשאיו מטו (שיט אות יב' י סי" שיירי כסת הגדולה הגב894
 .ט"ב ס"ש' ש סי" כיון דליכא טיוף כמ,ומשום מלבן ליכא( ק יז"סא שם "מ. )אפילו לשתותם כהאי גווא אסור

  .) מפהל ידי להאוסרין אסור עם כןוא
ית מים בשרי] ן[ ראיתי שמתיר במועטין דאי]906שהובאו דבריו לקמן הערה [בספר יריאים (ק כה "אליה רבה ס 895

דאמרין שרייתו זהו (ק כז "שיט ס' ובסי, )ולדידיה אף דרך לכלוך אסור, ]ג[ולכך מותר להסתפ, מועטין כיבוס
וכן הוא ).  כיון שאין שרה אלא דבר מועט,מים להקל אפילו בבירא ליה דסראה לי ו ...כיבוסו אף כשאין טיוף

  .ק יג"באליה זוטא שם ס
  .ד- ק ג"קסט ס' ת אבי זר סי"וראה שו. שכדעה זו ראה מדברי כמה פוסקים, ש"ה ומ"ותבאר בקוטרס אחרון ד

ובהגהת , ג שם"וכן הוא בסמ).  רק מעט מיםן ואי, שאיו מתכוון ללבן,מקח ידו במפה(סימי ספר התרומה שם  896
  .ק שם"סמ

 וליבון זה מחמת עצמו איו ,לכיון שהוא איו מתכוין לליבון כל(ה והה מלשון "ותבאר טעם זה בקוטרס אחרון ד
 ואיסור הליבון הוא משום .כיון שהוא דבר מועט ואין דרך כלל להחשיב ליבון משהו בבגד גדול, חשוב לכלום

 אותו מעט ,גבי שרייה מועטת ...  וחזותא לאו מילתא היא אלא אם כן דרך העולם להחשיב חזותא זו,חזותא
אלא ,  הילכך אין כאן חזותא כלל,מפי שהוא בטל במיעוטו לגבי הבגד ,עצמו אין ליבוו יכר יפה למראית העין
   .)אם כן אחשביהו איהו במחשבתו וכוותו

דמשמרת מי כיון (כמבואר בקוטרס אחרון , ולסברא זו אין אומרים שרייתו זהו כיבוסו אף במשמרת העשויה לכך
שיט ' ולקמן סי, )ויא כמו דבר מועט שתבארוה,  אין ליבוה חשוב כלום,דלא איכפת כלל בליבוה לשום אדם

 ולפיכך אין ליבוה , וגם איו חושש לליבוה כלל, ואיו חושש לסחטה, שהיא עשויה לכך,כ משמרת"משא(ג "סי
  .)להאומרים ששריית הבגד זהו כיבוסו אף ,חשוב כלום לאסור שרייתה בשביל כך

 ואין לאסור ... מפה ל ידי מותר לשתותן ע...האסורים מים שיש בהם תולעים (ג "שיט סכ' וכן הוא לקמן סי 897
 , כיון שדבר מועט הוא השרה במים כדי להחת פיו, ולא משום גזרה שמא יסחוט,משום שריית בגד זהו כיבוסו

 ,ולהאוסרין שם אפילו בדבר מועט משום שריית בגד זהו כיבוסו. ב"ש' ובדבר מועט אין לחוש כמו שתבאר בסי
  ).בעל פש יחמיר לעצמו במקום שאפשרוכבר תבאר שם שכל  .אף כאן אסור

 .מהמפה מועט דבר אלא שרה שאין משום ,להקל צידד ו"סי ט"שי 'סי ר"וא ז"ובא(א , וראה חידושי צמח צדק ח
. ש"ייע 'כו מהבגד מעט כששרה הוא כלום לא ,ללבן מתכוין שכשאין משום ,לצדד בזה האריך א"ובק ל"ז ורביו
 ,ואדרבה – כלל יותר מתלבן איו בה ששותה ש לומר שעל ידיי ודאי שאז ,היטב לבה במפה לשתות טוב ד"ולפע
  ).בחוש כראה ,שיתייבש אחר אף ל ידי זהע הלבוית כהה

. )ח עיקר"ודברי הב (ק כו"עולת שבת ס. )הדבר פשוט דשייך לבון אף בצבועיםד "לפע (ש רביו אבל"ה ומ"ח ד" ב898
  . )ן בגדים צבועים ובין בגדים לביםח דאין חילוק בי"וכתב הב (ק טז"אליה זוטא ס

  .)774הערה (ושם סמן , )בין לבן בין שחור ושאר מיי צבעוין ( סעיף ב899
שיש ואי תמה אם אמרו  (טור. ) על הבגד בין של פשתן בין של צמרהלכך צריך להזהר שלא לתת מים ( יראים שם900

 ק טז"א ס"מגם וראה . ) אבל כל בגדים שוין, בין עור לבגד שאיו מחלק בגמרא אלא,חילוק בין צמר לפשתן
  .)ע דאין חילוק בין משי ופשתן וצמרומדסתם פה משמ(
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 ידיו המנגב וכן ,902הרחיצה אחר בסדין המסתפג כגון ,901לכלוך בדרך הוא אם אבל ,נקיון בדרך
 בזה ןאי ,והמפה הסדין ומטפיח ידיו ועל 904גופו על מים רוב שיש פ"אע ,903הנטילה אחר במפה
 ,905בבגדיו במים לעבור מצוה לדבר להולך התירו זה ומטעם. לכלוך אלא כיבוס שאינו ,כיבוס משום
 בהם לבוש כשהוא במים כשמכניסו לכלוך דרך גם כן שזהו לפי ,כיבוסו זהו שרייתו אומרים ואין
  .כלל נקיון דרך ואינו

 יכולתו כפי המים מהם להסיר זוב זו בכח ינגבן אלא ,ידיו על מים ריבוי יהא שלא 906מחמירין ויש
 וכן ,להקל המנהג אבל .907כלל הפסד בו שאין בדבר לדבריהם לחוש וטוב .במפה שיקנחו קודם
  .908עיקר

 שיבאו בהמים רגלים מי את לבטל כדי ,רגלים מי תינוק עליו שהטיל בבגד ידיו לנגב מותר ולכן
______________ 

 שהרי מעשים בכל יום ,ייתו כיבוסו על ידי מים מי]ר[בגד שמלבין אותו אין ש (רפג' ת בספר הישר סוף סי"ר 901
ו מקין ובמפות בשבתות ובימים טוביםשאטילה במטפחת ובסדי וכן אשה טובלת . חין את הידים לאחר

 דלא אמר שרייתו זהו ,י מוגה בספר הישר"ומצא ר(ב דיבור הראשון , קיא' הובא בתוס. ) שהוא ליכלוך,בגדיה]ב[
הולכין במים עם הבגדים הוי  והי ש. כמו סיפוג באלוטית וקיוח ידים במפה, לכלוךי אםכיבוסו בדבר שאיו כ

דה מערמת ) א, דף יח( דביצה ]ב["והא דאמר בפ(ה מקחה "א ד, זבחים צד). מי דרך לכלוך ולא דרך קיון
 ויותר מתלכלכים בגדים כשכסה בהר , משום דהוי דרך לכלוך,ת דלא חשיב כיבוס" אומר ר,וטובלת בבגדיה

 שריית בגד זהו כבוסו בכי ןדלא אמרי, ש שכתבו דאין לחוש לזהוי (י"א ס"טור ורמ ). ממה שמתכבסין,לבושה
י "ש ס" כמ, ולדידהו דרך ליכלוך שרי,ויש אוסרים (ק כ"א ס"מ. )וכן והגין, דאין זה רק דרך לכלוך, האי גווא

ון שהוא  כי,ומשום כיבוס מי ליכא...  יכול לעבור עד צוארו במים ...ההולך לבית המדרש (תריג ' טור סי .)ה"בהג
 ).דרך לכלוך

פ שמקפיד על מימיהם לסוחטם " אע,התירו לו להסתפג במטפחת או בסדין וכיוצא בהן (שא סעיף ס' דלעיל סיכ 902
  .הרי שאין בזה גם משום שרייתם זהו כיבוסו, ) לא חששו שמא ישכח ויסחטם בשבת,בהם בחול

  .)ובמפות בשבתות ובימים טוביםשאו מקחין את הידים לאחר טילה במטפחת ובסדיין (ת שם "ר 903
ש "ה ומ"דבקוטרס אחרון הובא . ) מן הרחיצה יש רבוי מים על גופיהלפי שהעולה (ג"כ סי"ש פ"ראכמבואר ב 904

  ).ש"ש הרא" כמ,ברחיצת כל גופו שיש ריבוי מים (במוסגר
  ).892 .901סמן ותבאר לעיל הערות  905
 ולריבוי , צריך שלא יקחם בבגד בעוד שהמים מרובים עליהם,ואפילו ידיו מטופחות במים מרובים (יראים שם 906

ער בכח קודם  שיזרוק המים מעל ידיו וי, הלכך מהג כשר הוא כשאדם רוחץ ידיו בשבת,המים לא ידעתי שיעורין
ם "ואפילו ידים אומר מהר (כח' ץ סי"ותשב, תקיא' סי) פראג(ם מרוטבורג "מהרת " שו.)קיוחו במפה או בבגד

ג "סמ. ב אות צ"הובא בהגהות מיימויות פכ. ) קודם שיגבם במפה או בחלוקו, בזול שצריך לגבם היטב זו"ז
' התרומה סי' ומקורו בסימי ס). ואין שם רק מעט מים, שאיו מתכוין ללבן, מקח ידיו במפה(ד ,  יבת סה"ל

טוב לגבם בכח זו בזו , הרוחץ ידיו (י"ע ס" שו.מרדכי רמז שצ.  אות יאארפ' ק סי"הגהות סמועתק גם בוה. רמד
  .) קודם שיקחם במפה,המים כפי יכלתוולהסיר מהם 

יש הפרש בין שיטת היראים וסיעתו לבין , אף שהוא דרך לכלוך, אמם בטעם איסור מים מרובים ביגוב הידים
ודאי שיש לחלק בין קיוח כל גופו מרחיצת הזיעה ... ג "בסמ(בואר בקוטרס אחרון כמ, ג וסיעתו"שיטת הסמ

 כלל היתר ביראם לא ס"רא ... שהיו קיות קודם הטילה) אם היו מים מרובים( ליגוב הידים ,שהוא דרך לכלוך
והוא ). פר יראים כמבואר בהדיא בס, בבגדים של עור,' ודדה מערמת וכו,'ומוקי ההיא דההולך כו, דרך לכלוך

שיכשוך אין  – אפילו בעור  ומסקין בזבחים, מפרשין לה בבגדי עור,והא דתיא דה מערמת וטובלת(ביראים שם 
  .ותבאר בהערות שם). כיבוס לא

הייו ', ש טוב כו"ומ( בתחלתו קוטרס אחרוןותבאר ב. )טוב לגבם בכח( שם ע"שו). ומהג טוב(מרדכי שם  907
  ).ש מקילים אף לפי דעת האוסרין"ראו' משום שהתוס

ויש שכתבו  (י"א ס"רמ. ) לער הידים קודם הגוב,הרים בדברואי המחבר לא ראיתי מוריי ז (תעו'  אגור סי908
  . )וכן והגין  ...דאין לחוש לזה
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 על לכלוך דרך שהוא כיון ,כיבוס שוםמ בזה ואין ,910ז"ע 'בסי שנתבאר דרך על ,909ידיו מניגוב עליהם
  .נקיון דרך ולא ידיו ניגובידי 

 נקראים מידיו היורדים שהמים שאף ,לבטלם כדי רגלים המי על במים ידיו ליטול אסור אבל
 לפי ,912כיבוסם זהו ושרייתם ,לכיבוס וראוים צלולים שהם כיון ,לכלוך דרך נקרא זה אין ,911שופכים
 לכלוך שום עליו כשאין אף כיבוסו זהו בגד שריית שאומרים ,913הלמעל שנתבאר האחרונה סברא
  .וטינוף

 דרך שהוא אף ,הידים ניגוב על ידי אפילו להעבירו אסור ,מטונף דבר ושאר צואה בגדו על יש ואם
 ידי על מהבגד מעבירם שאינו ,רגלים במי כ"משא .914גדול יותר לכלוך בזה שמעביר כיון ,לכלוך

______________ 
 שהוא דרך  כיון,ולקח ידיה בבגד] ליטול ידיה[ת " שהתיר ר,י מפי השים"ושמע ר(ב דיבור הראשון , קיא' תוס 909

והורה רביו יעקב לשים מיקות שהתיוקות (דיי סחיטה , ת סה"ג ל"סמ. ) כדי שתוכל להתפלל ולברך,לכלוך
 , שאין זה אלא דרך לכלוך, כדי שתוכל להתפלל, שמותרות ליטול ידיהן ולקח במקום הליכלוך,ליכלכו בגדיהם

ותיוק שליכלך בגדי אמו (ד "ח ס"ש יומא פ"רא. )שאין מעביר מי רגלים לבדם אלא מעביר המים האחרים עמהם
 ואיה מתכוות , שאין זה דרך ליבון אלא לכלוך הוא,ת שתטול ידיה ותקחם באותו מקום" התיר ר,במי רגלים

מותר לגב ידיו (י "א ס"רמ). איה מכוות אלא לבטל מי רגלים(טור ). אלא לבטל מי רגלים כדי שתוכל להתפלל
 ). שאין זה רק דרך לכלוך בעלמא,כדי לבטלם, וק מי רגליםבבגד שהטיל בו תי

 . דיו, אם חוזר ומטפיחו במים, אף על פי שהוא טופח על מת להטפיח, אם בלעו בבגד...מי רגלים ( סעיף ב 910
  ).ב"ש' ש בסי" כמ,ובשבת מגב בו ידיו

טיהרו  מפי שעשה בהם מלאכה ש.. .אסור ליטול במים שטל חבירו ותקבלו למטה בכלי(ה "קס ס'  כדלעיל סי911
  .) ועשו שופכין,הידים לאכילה

 אף על , דמים הוטפים מידיו, דאפילו לרביו תם אסור ליטול ידיה על אותו מקוםראה לי (ש ובגד"ה ומ"י ד" ב912
ח ולא התיר רביו תם אלא לק , ואסור, מכל מקום כיון שאין בהם שום לכלוך חזו לכיבוס,גב דשופכים יהו

אפילו מים של טילת ידיו , כלומר ליתן עליו מים, אסור ליתן מים (ק כה"עולת שבת ס. ק יח"עטרת צבי ס. )ידיה
 , ליטול ידיו עליהם אסורלוואפי (ק כו"א ס"מ. )שהוא דרך לכלוך, ואיו מותר כי אם לגב במקום ההוא, אסור

  .))י"ב(וזהו כיבוסו 
  .)המי רגלים כדי לבטלםאבל אסור ליתן מים ממש על (א שם "כמבואר ברמ, ליתן עליו מים ממשל שכן שאסור וכ
הדעות אם שריית ' ולכן תלוי בב. וכשוטל ידיו עליו איו אלא כדי לבטלם לתפלה, כי מי רגלים לא חשב טיוף 913

  .הבגד שאין עליו לכלוך הוי ככיבוסו או לאו
  . קומות וציויםמראי מ. ק מב"בדי השלחן שם ס. ק י"וראה תהלה לדוד ס

 ליטול ,התיר רביו תם לאשה שהטיל בה צואה על בגדה בשבת בבית הכסת(מרדכי ברכות רמז רו אף שכתב ב 914
ם "העיר עליו מהר). חק יש לסמוך עליו בשעת הד,ין בדבר]דז[ אף על פי שיש מה,ידיה ולקח בשבת מקום הטיוף

ואין , דטיוף וצואה אסור להעביר עליו מים, ג"סקת הסמי והטור ומ"האשר (אות בטיקטין בחדושי אשי שם 
  .)שלהי פרק שמוה שרצים' וכן בתוס. להתיר אלא בלכלוך של מי רגלים

ת לשים שהתיוקות לכלכו בגדיהם שמותרות ליטול "ובספר המצות כתב שהורה ר(וכן במרדכי שבת רמז שפט 
ם טיקטין "העיר עליו מהר).  ומהג טוב,ום מצוה הקילו דבמק,ידיהם ולקח במקום הלכלוך כדי שיכולה להתפלל

שהוא מתכוין לצחצח כדי , אבל טיוף וצואה אסור, שאין להקל אלא בלכלוך ומי רגלים(בחדושי אשי שם אות א 
דבברכות מבואר (י בחדושי אשי שם שם "ובהגהת ש). וכיבוס גמור הוא להעביר מים עליהם, להעביר הלכלוך

ובבגדי ישע שם ). דמתכבסת ממו הצואה, לפי שהוא כיבוס ממש, ולכן יש מהדזין, ואה שםשמזכיר שהיתה צ
  ).ובודאי בו הכיבוס גמור כיון שמלוכלך מאד, ש בהדיא"דלעיל מיירי בצואה כמ(אות ד 

' ג ותוס"מ טיקטין בשם סמ"מהר(ט "ש ס" וכמ,אבל כשיש עליו צואה אסור להעבירו ביגוב הידים (ק כד"א ס"מ
  .))הות מרדכי דלא כהג,ז"פיס

והרי טעם זה , שטעם ההיתר הוא כיון שמתכוות לבטל מי רגלים) שבהערה הבאה(וכן ראה ממה שכתבו הפוסקים 
  ).910הערה (כדלעיל , שייך רק במי רגלים
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  .915להתפלל שיוכל כדי מטהרםו שמבטלם אלא ,הניגוב

  :916כר על לא אם ,בשבת בחיקו תינוק ליקח שלא ליזהר טוב ולכתחלה

 בה לאחוז העשוייה הקשה במפה או הפרה בזנב או הסוס בזנב מקנחם ,בטיט ידיו שנתלכלכו מי כב
 לכבס ויבא ,בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא ,הידים בה שמקנחים במפה לא אבל ,הקוצים
  :917המפה

 אם אפילו ,918במפה לנגבו אסור ,מלבנים שאינם אפילו ,משקים שאר או יין או מים בו שהיה כוס כג
 במפה שיבלע ממה קצת יסחוט שלא אפשר אי צר שהכוס שכיון ,919לסחטם מימיה על מקפיד אינו

 שיתבאר כמו ,מלבנים שאינם במשקים אף ,פ"עכ סופרים מדברי איסור בזה ויש ,920הנגובעל ידי 
  .921כ"ש 'בסי

  שלוםבריד

 
ואפילו שאר משקים שאים (כ "כדלעיל ס, ומטעם זה אסור להעביר הצואה אף על ידי משקים שאים מלבים

  ). מטעם שיתבאר,כ אסור ליתם על מקום הלכלוך להעבירו" אעפ, אלא מלכלכים,מלבים
  ).909הערה (כסמן לעיל  915
  ואיך יעשה,פן יטף את בגדיו ,בשבת אל יקח אדם ילד בחיקו עד שישים תחילה כר בחיקו (רסז'  ספר חסידים סי916

  .))ז" סימן רספר חסידיםס( אם לא על כר ,וטוב שלא ליקח תיוק בחיקו בשבת (ק כג"א ס"מ. )בשבת
 ובלבד שלא ,ליער של שועשמקחין בזב הסוס ובזב הפרה ובזב שועל ובמפה של קוצין וב (ה"ז ה" תוספתא פי917

מקחה בזב , תלכלכה ידו בטיטמי ש (א"ע סי"שוו, ט"ב הי"ם פכ"רמב. )יקח בידו ובמפה כדרך שעושה בחול
ך שלא יעשה כדר,  אבל לא במפה שמקחים בה ידים,הסוס ובזב הפרה ובמפה הקשה העשויה לאחוז בה קוצים

  ). ויבא לכבס המפה,שהוא עושה בחול
 ).יבון או לידי סחיטה שלא יבא לידי ל ... בשבת בבגד פשתן]ס[אסור לגב כו(תקיא ' סי) פראג(ם "ת מהר"שו 918

 משום דחיישין ,ואומר שאסור לגב כוס שהיה בתוכו יין או מים במפה או בשום דבר בשבת (כח' ץ סי"בתש
כתב רבי מאיר שאסור לגב כוס שהיה בתוכו  (א, ג פד"רביו ירוחם תיב יב חי. )דאתי לידי סחיטה או לידי לבון

משום , במפה, כוס שהיה בו מים או ייןאסור לגב (ב "ע סי"שו).  שמא יסחוט, יין במפה או בשום דברמים או
  .)דאתי לידי סחיטה

  ). בדבר שאין מקפיד על מימיו אסורלואפי(ק כז "ס מגן אברהם 919
 אלא אם .גזרה שמא יבא לסחטו אחר כך להוציא מימיו(א "כדלעיל ריש סכ, כי אף שאז אין לחוש בו שמא יסחוט

 הן משום שהוא –והייו שאין לחוש בו שמא יסחוט ). ולכן הוא בגד שאיו מקפיד על מימיו לסחטם ממו אף בח
לא גזרו שלא לשרות בגד במשקין שאין מלבים משום גזרה שמא יסחוט (א "שכ סכ' כדלקמן סי, )ולא מים(יין 

 וזה אין לחוש כלל שיסחוט הבגד , כיון שאיו חייב אלא אם כן צריך למשקין הסחטין,ויתחייב משום מפרק
הן משום שאיו מקפיד על ו, )ובים כלום ואין דרך כלל לעשות כן מפי שאין חש,סחטו ממולצורך המשקין שי

 או שאין בו . ואף בחול לא היה סוחטו,אלא אם כן הוא בגד שאיו מקפיד על מימיו(ט "שא ס' כדלעיל סי, מימיה
  ). שאין דרך להקפיד עליה לסוחטה,אלא שריה מועטת

  .י אפשר שלא יסחוט קצתמכל מקום אסור לגבו מטעם שא
 אליה ). אתי לידי סחיטה והוי פסיק רישיה דלאי אפשרכיון שהכוס צר א, אי מי יש לומר( 'הב'  בתישםא " מ920

 אפילו בדבר שאין ם כן וא. כיון שהכוס צר אי אפשר דלא אתא לידי סחיטה,עיקר כתירוץ שי (ק לא"רבה ס
  ).מקפיד על מימיו אסור
 ...שפיר יש לסמוך בכוס רחב או בקערה  (ה משום"משה ברורה בביאור הלכה דבכמבואר , אבל בכוס רחב מותר

 ,א" שהם אחזו התירוץ השי של המ,ע רק לעין כוס צר"א שהעתיקו דיא דשו"ז והח"וראה דלזה כוון הגר
  .)שהוא אמת לדיא

ילו במשקין שאין מלבין אסור ומכל מקום בגד ששרה אפ. שאין מלבן אלא מים ויין לבן וכיוצא בהם(כ "ס 921
 אלא שאיו חייב על . כמו שסחיטת פירות אסורה משום מפרק, שהוא תולדת הדש, משום איסור מפרק,לסחטו
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  .922בחול אף הקינוח אחר לסחטו מימיו על מקפיד שאינו בבגד ,וכיוצא הספסל לקנח מותר אבל

 על כלל גזרו שלא מפני ,)פניו וכן( מימיו על שמקפיד בבגד אף הנטילה אחר הידים לנגב מותר אבל
  ):הטעם שם עיין( 924א"ש 'בסי שנתבאר כמו ,923זה

  הסתכלות במראה

 הנימין את בחול בה להסיר ודרך ,כאיזמל חריפה שהיא מתכת של במראה בשבת מסתכלין אין כד
 בה ויסיר שבת שהוא ישכח שמא לחוש ויש ,מדולדלין שהן בה כשרואה וזקנו מראשו המדולדלין

  .925בחול כדרכו הנימין

 חשש בה שיש זו במראה ,בגזרתם חכמים חלקו שלא ,926אסור ,בכותל ומחוברת קבוע הוא אם ואף
  .927לפעמים זה

  שלוםבריד

 
 ואיו סוחט אלא כדי , אבל אם איו צריך למשקין הסחטין,סחיטה זו אלא אם כן צריך למשקין הסחטין מהבגד

 לפיכך אין בסחיטה זו ,ש הוא צריך לתבואה שמפרק מהשבלים שהד, אין זה דומה לדישה כלל,לקות הבגד
  ).איסור מן התורה אלא מדברי סופרים

הערה (וכסמן לעיל , )בדבר שאין מקפיד על מימיו א ודוק. פסיק רישיהא דליכ,אבל ספסל מותר לקח (א שם" מ922
919.(  

והייו דוקא , ן"בשם הר] 'פ[ק "א ס"ץ על דרך שכתבתי בסימן ש"רי תשבולי ראה לפרש דב (ק לג" אליה רבה ס923
יש לומר שכיון שכל ( ה והא"דסוב , סבן "והוא בר, )י אפשר לאדם להיח ידיו מלוכלכים שא,ביגוב לא גזרו

 ,אין הדבר עומד ש, ואי אפשר, אף אתה אוסרו ברחיצה, אם אתה אוסר עליו להסתפג,הרוחצין מסתפגין
  .ח"א סק"הובא במ. )א בפרק כירהוכדאית

 לא חששו שמא ישכח ,פ שמקפיד על מימיהם לסוחטם בהם בחול"אע ... הרוחץ פיו ידיו ורגליו(  סעיף ס924
 אף , אם אתה אוסרו להסתפג, שכיון שכל הרוחצין מסתפגין,לפי שזהו דבר שאי אפשר לגזור עליו, ויסחטם בשבת

 ם כן וא,ואף עכשיו בזמן הזה שאפשר לעמוד בלא רחיצה בשבת ... ר וזהו דבר שאי אפש,אתה אוסרו ברחיצה
  .ושם סמן, ) מאחר שלא אסר מעולם במין חכמים,כ אין איסור בדבר" אעפ,אפשר למועו מלהסתפג
  .ק מה"וראה תהלה לדוד שם ס

חמן אמר רבה  ברוכדאמר , )במראה של מתכת עסקין(וגמרא שם , )אין רואין במראה בשבת (א,  ברייתא קמט925
ב ,  סגף" רי). מפי שאדם עשוי להשיר בה ימין המדולדלין,מפי מה אמרו מראה של מתכת אסורה( שם בר אבוה

ין שמא דחייש,  שהיא חריפה כאיזמל,אין מסתכלין בשבת במראה של מתכת (ג"ע סי"טור ושו. )דחריפא כאיזמל(
  .)ישיר בה ימין המדולדלין

 ,אין הגוזז והחותך צפרים בכלי חייב(ב "שמ ס' כדלקמן סי, אומרים שחייב מן התורהיש , ואם ישיר בה שערות
אבל יש אומרים שאף אם איו צריך לצמר ושער וצפרים  ... אלא אם כן צריך לצמר או לשער או לצפרים שחתך

  .'שהעיקר כדעה הב, ותבאר בהערות לקמן שם). חייב
סור כתא ושל מתכת א (ף שם"רי. )י מאיר מתיר במראה הקבוע בכותלרב ( בברייתא שםא קמא דרבי מאיר כת926

  . )קבוע בכותלואפילו אם היא  (ע שם"טור ושו. ) ואפילו קבועה בכותל,קמא
 דסבירא ליה , אסור לראות בה, דליכא למיחש בה להשרת ימין, קבועה בכותללו דאפיא קמאוקסבר ת (ן שם" ר927

 לא פליג בין קבועה לשאיה  הכא מי, דכיון דגזור רבן לא פליג במילתיה,מות שתי קולוכרבה דאמר גבי ר דאפי
  . )קבועה

 ואפילו הוא גבוה עשר קומות ,אפילו אם הר קבוע בחור שבכותל שאיו יכול להטותו(ב "ערה ס' והייו כדלעיל סי
 שהר שאסרו , חכמים בדבר שלא חלקו, אסור בכל עין, ואפילו הוא סגור בעששית,שאיו יכול ליגע אליו כלל

  ). עין אסרוהו בכל,להשתמש לאורו תשמיש שצריך עיון
ואפילו אם חקיקה הבולטת הוא גבוה הרבה בראש הכותל שאיו יכול להגיע שם (ב "שז סוף סכ' וכן הוא לקמן סי

  ).ה"ער' ש בסי" כמ, מפי שלא חלקו חכמים בגזרתם בין גבוה למוך, אסור,למחוק
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 מתוך לבנות שערות בה להשיר בחול שדרכן מפני ,זו במראה להסתכל אסורות יםהנש וגם
  :928השחורות

 איסור שאין בענין הוא אם ,929קבוע אינה אפילו ,זה חשש בה שאין במראה להסתכל מותר אבל כה
  :931ו"קנ 'סי ד"ביו שנתבאר דרך על ,930אשה שמלת גבר ילבש לא משום

  אחרון קונטרס

 הביא 934א"רמ ואף .כהמתירין ט"שי 'ובסי כאן ע"הש פסק ,933א"המג דעת 932לפי .'כו לחוש ויש )א(
______________ 

 פעמים שהוא רואה ימא אחת לבה והיא , טעמא דהדין דאסר,רבי אחא בשם רבי בא (א"ו ה" ירושלמי פ928
  .ן שם"הובא בר. )חיוב חטאת והיא באה לידי ,תולשתה

אלא שבשים יש לחוש שישירו בה שערות לבות , שגם הירושלמי איו חולק על תלמודא דידן, וראה שרביו מפרש
ואילו באשים יש לחוש שיסירו ימין . בה הימין המדולדלין מראשןואין לחוש שיסירו , מתוך שחורות

  . ואין לחוש שישירו בה שערות לבות מתוך שחורות, המדולדלין מראשם וזקם
ולכן פירש שהירושלמי חולק על ). שלא תהא ראית כזקה, בידה, והיא תולשתה(ואף שפירש בקרבן העדה שם 

שמא תתלוש ביד , קים לאסור אף במראה שאיה חריפה ואיה של מתכתומזה הוכיחו כמה פוס. תלמודא דידן
  .השערות הלבות

הוטל (א "שמ ס' וכדלקמן סי, )ל כרבן דביד איו אלא שבות"ע דהא קיי"וצ(ס שם "כבר הקשה על זה בגליון הש
  .ושם סמן, ) אבל אסור מדברי סופרים, פטור...בידיו ... שערו 

שהוא , דהייו שמשיר השערות במראה זו, "שדרכן בחול להשיר בה שערות לבות" היא ולכן מפרש רביו שהכווה
  .ולכן גזרו עליו שלא להביט במראה זו, שאסור מהתורה וחייב, גוזז בכלי

. ן שם"ש ור"רא). בועה בכותל בין שאיה קבועה שריא בין ק, דמראה שאיה של מתכתשמע מיה(שם ף " רי929
אבל  (ע שם"טור ושו. ) מותר לראות בה אפילו איה קבועה,מראה שאיה של מתכתאבל  (ד"ב הי"ם פכ"רמב

  ).אפילו איה קבועה, מותר להסתכל במראה שאין בה חשש זה
. מיירי הכא בעין שאיו אסור משום לא ילבש גבר (ק כז"עולת שבת ס). והאיש אפילו בחול אסור(ירושלמי שם  930

  ].ו[ק' ד סי"ועיין ביו
  .)משום לא ילבש גבר, אסור לאיש להסתכל במראה(ב "ע ס"בשו 931

 ודבר זה אפילו בחול , חייב,ומלקט לבות מתוך שחורות שלא יהא ראה זקן אפילו באחת (א"שמ ס' סיוכדלקמן 
 ולכן אין חוששים לזה בשבת .)תרגומו לא יתתקן גבר בתקוי אתתא ש, משום לא ילבש גבר שמלת אשה,אסור
  .יר הימין המדולדליןאלא מחשש שיס, באיש

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 932
  :א תבארו ארבע שיטות בכלל הזה של שרייתו זהו כיבוסו"בפים סכ

אמם במים מרובים חוששים שיבוא (שבגד שאין עליו לכלוך אין אומרים בו כלל זה , וסייעתם' דעת התוס) א(
  ).לסחטו

  .ו לכלוך לא התירו אלא במים מועטיםשבבגד שאין עלי, ע"דעת הטור ושו) ב(
  .ולא התירו אלא כשהוא דרך לכלוך, שאסור בכל אופן, ת וסייעתו"דעת ר) ג(
  .שגם ביגוב הידים לא התירו אלא במים מועטים, ם וסייעתו"דעת הרא) ד(

ואין , םאף במים מועטי' וירא שמים יחמיר לעצמו כדעה הג, לאסור במים מרובים', ומסיק שיש לחוש לדעה הב
  .להחמיר ביגוב הידים', המהג לחוש לדעה הד

מכל מקום יש להוכיח שדעתם . ע כדעה הראשוה להתיר"א מפרש בדעת הטור והשו"שאף שהמ, ועל זה מבאר כאן
  ).ולכן יש לחוש לדעה זו(כדעה השית לאסור  
משמרת דלא איכפת כלל וכן ב. ואיו מתכוין לו כלל, מטעם שהליבון איו חשוב כלום, והתירו במים מועטים
  . אין ליבוה חשוב כלום,בליבוה לשום אדם

ואין , שמטעם זה אין חוששים לצביעת הידים והפה באכילת פירות, והוא כעין המבואר לעין מלאכת הצביעה
  .חוששים לצביעה במוך שהתקיה לדתה
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 ,ז"סט שם ע"והש על כלום הגיה לא ט"שי 'ובסי .אוסרים יש בלשון והאוסרים בסתם המתירין דעת
 גם 937א"י ק"ס ט"שי 'סי א"המג פירש הרי ,כהטור ע"והש פסק 936ד"של 'שבסי ואף .935א"במג ש"ייע

  .כמהתירין הטור דעת

 ,940ט"שי 'ובסי ,939כאן י"בב כמבואר ,הטור בפירוש כן היתה לא ע"והש דעת ,מקום למכ 938אבל
  שלוםבריד

 
*  

,  הם עשויים ואין דרך להקפיד עליהםאחר כך מבאר את שיטת הפוסקים ששרייתו זהו כיבוסו אף בדברים שלכך
  : ואין חוששים למלאכת צובע, ומכל מקום מותר לבדוק בשבת במוך שהתקיה לדתה

  .כי בצביעה הכל מודים שאין איסור צביעה בדברים העשויים לכך) א(
  . משום שהיא צביעה שבדרך לכלוך) ב(

  .ומבאר כמה פרטים בשיטה זו

 .תכהת' לתוכה ראה כישתא דבי רב ע
המים כפי יכלתו קודם שיקחם טוב לגבם בכח זו בזו ולהסיר מהם , הרוחץ ידיו(י "ע ס" על מה שפסק בשו933

ע "והוא מה שפסק בשו, )ט"י ס"ש הרב" כמ, כיון שאין בו לכלוך,אבל מדיא שרי(ק כא "סא ב"כתב המ, )במפה
  .רי שאם אין עליו לכלוך אין שרייתו ככיבוסוה, )דזהו כבוסו, אסור אפילו לשכשכו, בגד שיש עליו לכלוך(ט "ס
מים אסור משום , אבל בסודר. מותר לסן במשמרת, יין או מים שהם צלולים(י " סשיט' ע סי"על מה שפסק בשוו

ע " וצ.)טור( ואין חושש לליבוו ,אבל משמרת עשויה לכך(ק יא "סא ב"כתב המ )מותר, ויין ושאר משקין, ליבון
בירא  שלזה כוון הטור דסראה ליו ...  מה לי עשוי לכך או איו עשוים כן א,ד שרייתו זה כיבוסוכיון דאמרין בבג

 ן משמע וכ,ע"וש שם בש" וכמ, דכשאין עליו לכלוך לא הוי כיבוס,ש"והרא' ב בשם התוס"ש' י סי"ש הב" כמליה
  ). ולכן בעשוי לכך לא גזרין, והוי כיבוס, אלא דאסור שמא יסחוט,ו"סי
 ק יז"סא ב"כתב המ, )י מפה בשבתל ידמותר לשתותן ע, מים שיש בהם תולעים(ז "ע שם סט"מה שפסק בשוועל 

  .) מפהל ידי להאוסרין אסור עם כן וא.ט"ב ס"ש' ש סי" כמ, כיון דליכא טיוף,ומשום מלבן ליכא(
 .) ויש אוסרים בכל עין.טשמא יסחו, מותר לתת עליו מים מועטים ולא מרובים, ובגד שאין עליו לכלוך (סעיף ט 934

   .הרי ראה לכאורה שגם הוא סובר שהעיקר כהמתירים
  .שפירש בדברי המחבר כדעת המתירים, ק יז" ס935
 ויש אומרים שמותר לעשות כן בשאר .יש אומרים שאין יכול ליתן עליו משקין כדי שיכבה כשיגיע להם ( סעיף כד936

 והייו כדעה .)ודברי סברא שית ראים . אפילו במים ויש מתירים.משום כיבוס, חוץ מן המים, משקים
  שאיו, כגון יין, יכול ליתן עליה מצדה האחרת משקין...וטלית שאחז בה האור (שהיא דעת הטור שם , האמצעית
  .מוכח אם כן שהמחבר סובר כדעת האוסרים).  אך לא מים משום כיבוס,דרך כיבוס

937 "ש דכשאין עליו לכלוך לא הוי "והרא' ב בשם התוס"ש' י סי"ש הב" כמהבירא לי דס, שלזה כוון הטורראה ליו
שלד ליתן מים על ' ע בסי"שמה שאסר בשו, א"והייו שמפרש המ".  והוי כיבוס, אלא דאסור שמא יסחוט ...כיבוס
 .מחשש שמא יסחוט) אלא, לא משום שרייתו כליבוו(הייו , הטלית

 .בדבריהם א"המ כפירוש דלא ,האוסרים כדעת היא ע"והשו הטור שדעת ,להוכיח מתחיל עתה 938
 , כגון יין שאיו דרך כיבוס,ד טלית שאחז בה האור יכול ליתן עליו משקין"רביו כתב בסימן של (ש ובגד"ה ומ" ד939

 ואין כאן משום ,ט כתב ויין או מים שהם צלולין יכול לסן במשמרת" ובסימן שי. משום כיבוס,אך לא מים
 אסור משום , אבל בסודר שחושש לליבוו.יבון מי ליכא דמשמרת עשויה לכך ואיו חושש לליבוה ומשום ל,בורר
 ,ם טוף אלמא דסבירא ליה דאף על פי שאין בבגד שו. ובשאר משקין חוץ ממים דלא שייך בהו ליבון שרי.ליבון

  ).אמרין שרייתו זהו כיבוסו
אסור , דלא שא יש על הבגד טיוף או לאו, ב הפוסקים הסכימווהטור ורו(א אות ג , שלטי הגבורים טוכן פירש ב

  .)לעולם ליתן מים על הבגד
ה "ד. קכ(ם שכתבו התוספות בפרק כל כתבי "הוא כדברי רשב (מים בסודר משום ליבון ש דאסור לסן"ה ומ" ד940

' ם בתוס" כדעת הרשב הרי פירש בדברי הטור.)גבי טלית שאחז בה האור ד" וכתב עוד כן רביו בסימן של.)ותן
  ). דם חטאת דבבגד שרייתו זהו כיבוסורקל בפ" דהא קי,לאו דוקא על הטלית, ותן מים מצד זה(שם 
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 היא שחזרה ם תמצי לומרא ואף .942כהאוסרין לפסוק ד"של 'בסי ע"והש נתכוין ם כןוא .941ד"ושל
  .943היא דאחרונה ,כן להחמיר יש ,ט"שי 'ובסי כאן ש"ממ

 אליבא האסור אלא כתב לא 945וכאן .שם י"בב ש"מ לפי ,כן פסק 944י"ס ט"שי 'בסי גם באמת אבל
 948טוב ש"ומ .ידים ניגוב גבי להאוסרים חשש 947כאן גם כ"ואעפ .946למחלוקת ירד ולא ,עלמא דכולי
  .952י"בב כמבואר ,951האוסרין דעת לפי אף מקילים 950ש"ורא 949'שהתוס משום היינו ',כו

 סברת טנק 956שם י"ובב .955שם זוטא האליה ש"כמ לומר צריך .954ז"סט ט"שי 'בסי  שכתב953הומ
______________ 

  .)ולפיכך כתב אך לא מים משום כיבוס ...ם "ורביו תופס עיקר כדעת רשב (ש רבו אבל לא מים"ה ומ" ד941
  ). 936הערה (כדלעיל  942

ט דעיקר טעם הטור שם הוא משום דחיישין שמא "שי' א כתב בסי"ואף שהמג (ק לא"תוספת שבת סתבאר בוכן 
י שם "ש הב"כמ, י סבירא ליה דטעמא דאסור הוא משום כיבוס"אבל הב, דעתיה דפשיה הוא, יבא לסחוט

 דאסור אף שאין עליה ,ט"א בס"הרי על כרחך סבירא ליה כדעת הי, וכיון שהמחבר הכריע שם כדעת הטור. להדיא
  ).לכלוך

 .ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל ערה 943
  ).940הערה (כמועתק לעיל  944
  .משמע שאם אין עליו לכלוך שרי, )לשכשכואסור אפילו , בגד שיש עליו לכלוך(ט "שכתב בס 945
הייו משום דרצה לכתוב דין . 'לכלוך אוסור כוט דבבגד שיש עליה "והא דכתב בס(וכן ביאר בתוספת שבת שם  946

ופסק , דשם הביא כל הדעות, ד"של' וסמך על מה שיכתוב בסי, ובפלוגתא לא קמיירי הכא, ע"המוסכם אליבא דכו
  ).ט"שם לדיא כדעת היש אוסרים בס

  .) במפה קודם שיקחם,המים כפי יכלתוטוב לגבם בכח זו בזו ולהסיר מהם , הרוחץ ידיו(י "ע ס"בשו 947
  .) כיון שאין בו לכלוך,אבל מדיא שרי(כדעת המתירים ק כא " סא"שמזה הוכיח במ 948
 כמו , לכלוךי אם דלא אמר שרייתו זהו כיבוסו בדבר שאיו כ,י מוגה בספר הישר"ומצא ר(ב דיבור הראשון , קיא 949

  ).סיפוג באלוטית וקיוח ידים במפה
  הישר דלא אמרין שרייתו זו היא כבוסו היכא שהוא דרך לכלוך כמוורביו תם הגיה בספר(ד ' ח סי"יומא פ 950

  ).ספוג ואלוטית וקיוח ידים במפה
כמו בקיוח ידים , מכל מקום מתירים במקום שהוא דרך לכלוך, שאף האוסרים גם בבגד שאין עליו לכלוך 951

יו לכלוך שרייתו במים זהו ומכל מקום לדברי הכל אין אומרים בבגד שאין על(א "וכן הוא בפים סכ. במפה
אין בזה  ...  המגב ידיו במפה אחר הטילה... כגון , אבל אם הוא בדרך לכלוך, אלא כשהוא בדרך קיון,כיבוסו

 ).משום כיבוס
  ). לפי שהוא דרך לכלוך,ח ידיו במפה שמותר לק,ש"וכבר תבאר בסמוך בשם התוספות והרא (ה ראיתי" ד952

, ובין להיש אוסרים, ט"דבס' דבין לדעה הא, תיא הך דיא שפיר אליבא דכולי עלמאא(וכן כתב בתוספת שבת שם 
חידושי צמח צדק גם ראה ו). א משום דהוי דרך לכלוך"ולהי, משום שאין עליו לכלוך' לדעה הא, שרי הכא מדיא

   .א, ח
ולא במים , ם מרוביםבמי,  שרייתו זהו כיבוסו,אין עליו לכלוךם שא, ע"עתה מתחיל לבאר שיטת הטור ושו 953

 .מועטים
מים שיש בהם (ג "שהיא ההלכה דלקמן שם סכ".  מפה בשבתל ידימותר לשתותן ע, מים שיש בהם תולעים "954

' ש סי" כמ, כיון דליכא טיוף,ומשום מלבן ליכא(ק יז "א שם ס"ופירש המ). מותר לשתותן על ידי מפה... תולעים 
  .אין עליו לכלוךוהייו כדעת המתירים בבגד ש, )ט"ב ס"ש

 בירא ליה דסראה לי ו ...דאמרין שרייתו זהו כיבוסו אף כשאין טיוף(ק כז "וכן הוא באליה רבה שם ס. ק יג"ס 955
בספר יריאים ראיתי (ק כה "וכן הוא באליה רבה כאן ס).  כיון שאין שרה אלא דבר מועט,מיםלהקל אפילו ב

והוא , )ולדידיה אף דרך לכלוך אסור, ]ג[ולכך מותר להסתפ, בוסבשריית מים מועטין כי] ן[שמתיר במועטין דאי
 צריך שלא יקחם בבגד בעוד שהמים מרובים ,ואפילו ידיו מטופחות במים מרובים(עדר ' סייראים האמור ב
  )עליהם
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 מקום מכל אבל .957האוסרים דעת לפי מועטים מים היתר כ"משא ,ש"ברא מפורשת שהיא המתירין
 שהוא ,960ם"כרא בירא ליהדס ,959ם"מהר דעת לפי אף להתיר כדי 958זה היתר שכתב בטור משמע כן
  .961מיימוניות בהגהות כמבואר ,האוסרים מן

 משום שכוונתו לומר דאין( עלמא לילכו להתיר כדי זה היתר שהזכיר ,962ג"בסמ בהדיא משמע וכן
 ש"כמ מים ריבוי שיש גופו כל ברחיצת אפילו דהא ועוד .964'כו מתכוין ואינו דמאי ,963סחיטה גזרת
 אלא .967שם ן"הר שכתב מטעם הוא כרחך ועל ,966א"ש 'סי בסוף ש"כמ ,זה על גזרו לא ,965ש"הרא

  שלוםבריד

 
 שאין אומרים שרייתו בהם זהו ,אבל יש מקילין אף לפי סברא זו במעט מים(א "וכן תבארה הלכה זו בפים סכ

 הואיל ולא שרה אלא דבר מועט ואיו , ולכן מותר לשתות המים על ידי מפה.כשאיו מתכוין לליבוו(יבוסו כ
  )).מתכוין לליבון כלל

 , הי דליכא משום בורר,ומכל מקום איכא למידק(ש "את טעם ההיתר שברא, ש"ה כתב הרא"די "ומה שכתב הב 956
ש סבר דלא אמרין בגד שרייתו זהו כיבוסו אלא "מר דהראואפילו אם תמצי לו. הא מיתסר משום דמלבן המפה

 וכמו שכתבו התוספות בסוף פרק שמה שרצים , מכל מקום הא איכא למיגזר שמא יסחוט,דוקא בשיש בו טיוף
 לא אתי לידי , ושמא יש לומר דכיון שאיו שרה במים אלא דבר מועט מהבגד כדי החת פיו.)ה האי" דא, קיא(

  .)סחיטה
 מטעם שהמים –ואין חוששים שמא יסחוט .  מטעם שאין עליו טיוף– דלא אמרין בגד שרייתו זהו כיבוסו הייו

  . גם באין עליו טיוף–שבמים מרובים אמרין שרייתו זהו כיבוסו , והוא דלא כדעת האליה רבה וזוטא. מועטים
  . כדלקמן, יםאף שמוכח כן בהרבה פוסק, )י"ולכן לא כתבה הב(שלא תפרשה בפוסקים  957
  ). אין בו משום כיבוס, כיון שאין בו אלא דבר מועט,ולגב הידים שרי(שב ' כאן סי 958
ל שצריך לגבם היטב זו בזו קודם שיגבם "ם ז"ידים אומר מהרואפילו (כח ' ץ סי"תשב. קיא' סי) פראג(ת "שו 959

  ).במפה או בחלוקו
 אלא יגבן בכח זו בזו להסיר מהם , יהא ריבוי מים על ידיוויש מחמירין שלא(א "וכן הובאה שיטה זו גם בפים סכ

  ).המים כפי יכולתו קודם שיקחו במפה
כן , )ל"שיטה הרביעית ה(וכשם שהיתר מים מועטים מועיל לדעת האוסרים אפילו יגוב הידים במים מרובים 

  ).ל"שיטה השית ה(בבגד שאין עליו לכלוך מועיל היתר זה אף לדעת האוסרים 
דלא סבירא ליה דהיכא , ם"לאשמועין דאפילו לסברת מהר, אפשר לומר דכתב טעם זה (דרישה אות וכן פירש בו

  ).כיון שאין בו אלא דבר מועט, אפילו הכי מותר, שהוא דרך לכלוך לא אמרין שרייתו זהו כיבוסו
 ,ד שהמים מרובים עליהם צריך שלא יקחם בבגד בעו,ואפילו ידיו מטופחות במים מרובים(עדר ' יראים סי 960

ער  שיזרוק המים מעל ידיו וי, הלכך מהג כשר הוא כשאדם רוחץ ידיו בשבת,ולריבוי המים לא ידעתי שיעורין
  .)בכח קודם קיוחו במפה או בבגד

ואחר כך , ומסיר המים כפי יכלתו, ם שמגב את ידיו בכל כחו זו בזו"וכן והג מהר... ם "וכתב רא (ב אות צ" פכ961
  .)חם במפה או בבגדמק

' התרומה סי' ומקורו בסימי ס). ואין שם רק מעט מים, שאיו מתכוין ללבן, מקח ידיו במפה(ד ,  יבת סה" ל962
  .מרדכי רמז שצ.  אות יאארפ' ק סי"הגהות סמוהועתק גם ב. רמד

ובמים ,  יבא לסחוטאלא שמכל מקום חיישין שמא. הייו לומר שהם סוברים כהמתירים בבגד שאין עליו לכלוך 963
ומותר ליתן , אין אומרים בו שרייתו זהו כיבוסו(א לדעת המתירים "וכמובא בפים ריש סכ. מועטים אין חוששים
הערה (ושם סמן , ) משום גזרה שמא יבא לסחטו אחר כך להוציא מימיו, אבל לא מרובים,עליו מים מועטים

  ). כיון שאין בו אלא דבר מועט,ולגב הידים שרי(ב הטור וסייעתו ואשר לכן כת). 886
  ".ואין שם רק מעט מים, שאיו מתכוין ללבן"ג וסיעתו "שאם כן מהו שכתבו הסמ 964

  .ה והה מלשון"יתבאר לקמן ד, "שאיו מתכוין ללבן"ומה שהוצרך לטעם 
 המסתפג בסדין אחר הרחיצה(א "ן הוא בפים סכוכ. ) מן הרחיצה יש רבוי מים על גופיהלפי שהעולה (ג"כ סי" פ965

  .ק יא"וראה תהלה לדוד ס. )שיש רוב מים על גופו... 
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 מים היו אם( הידים לניגוב ,וךלכל דרך שהוא הזיעה מרחיצת גופו כל קינוח בין לחלק שיש 968ודאי
 לחלק אין סחיטה דלענין .970המתירין דעת לפי והיינו .969הנטילה קודם נקיות שהיו )מרובים
 .972'כו להקביל ההולך מדין כמבואר ,מים בריבוי לסחיטה חיישינן לכלוך בדרך דאף ,971ג"בכה

  ).973ז"כ ק"בס ש"ייע ,אחר בענין מ"מהר דברי לפרש א"המג הוצרך הכי ומשום

  שלוםבריד

 
 התירו לו , או בצון, או אפילו כל גופו בחמי טבריא,הרוחץ פיו ידיו ורגליו בחמין שהוחמו מערב שבת ( סעיף ס966

 לא חששו שמא ישכח ,טם בהם בחולפ שמקפיד על מימיהם לסוח" אע,להסתפג במטפחת או בסדין וכיוצא בהן
  .)439הערה (ושם סמן , )ויסחטם בשבת

 אף אתה אוסרו , אם אתה אוסר עליו להסתפג,יש לומר שכיון שכל הרוחצין מסתפגין( ה והא"דסוב ,  סב967
לפי שזהו (וכן הוא לעיל שם  .ח"א סק"הובא במ. ) וכדאיתא בפרק כירה,אין הדבר עומד ש, ואי אפשר,ברחיצה

 , אף אתה אוסרו ברחיצה, אם אתה אוסרו להסתפג, שכיון שכל הרוחצין מסתפגין,דבר שאי אפשר לגזור עליו
אבל מותר לגב הידים אחר הטילה אף (ג "סוף סכוכן לעין יגוב הידים תבאר כאן בפים , )וזהו דבר שאי אפשר

  ).)עיין שם הטעם(א "ש'  כמו שתבאר בסי,מפי שלא גזרו כלל על זה ,)וכן פיו(בבגד שמקפיד על מימיו 
ואילו במים מועטים אין שרייתו , וכל האיסור הוא ששרייתו זה כיבוסו, אלא ודאי אין חוששים כאן שמא יסחוט 968

  .כיבוסו
 טעם ההיתר אם כן מהו, שאם טעם ההיתר ביגוב הידים הוא מפי שהם מים מועטים, ואין להקשות לפי שיטה זו

  ?ומדוע לא אסר מטעם שרייתו זהו כיבוסו, ביגוב כל הגוף שהם מים מרובים
. וטעם היתר יגוב הידים הוא כיון שהם מים מועטים. כיון שהוא דרך לכלוך, כיון שטעם היתר יגוב כל הגוף הוא

  .ק ז"עיוים וביאורים ס, וראה כישתא דבי רב
פעמים ראשוה ' הן לכלוך טיט או שאר כל דבר החוצץ צריך לשפוך עליהן גאם יש עלי(ה "קסב ס' כדלעיל סי 969

ואם יש עליהן איזה לכלוך וצריך (ו "י לסעודה ס"סדר ט).  מים ראשוים ושייםר כךלהעביר הלכלוך ואח
  ). ולגב המים יפה מהיד קודם טילה יזהר לקח,להעבירו תחלה על ידי שפשוף מים יפה

  .הוא כיון שהוא רק מעט מים) לפי שיטה זו(וטעם ההיתר , דרך לכלוךמצא שהיגוב איו 
  .שלכן מותר גם כשמקח כל גופו, כשהוא דרך לכלוך 970

  .ואילו לדעת האוסרים יתבאר לקמן קטע הבא
  .בזה שרייתו ככיבוסו' אלא טעמי ההיתר שלא יהי, הטעמים האלו אים טעמים שלא לחשוש שמא יסחוט 971
 ובלבד שלא ... עובר עד צוארו במים ,לך להקביל פי אביו או פי רבו או פי מי שגדול ממוההו (ב,  יומא עז972

ההולך לבית המדרש או להקביל פי אביו או פי רבו או מי  (ח"תריג ס' ולקמן סי. )יוציא ידו מתחת חפת חלוקו
יעשה שיוי מכל עובר במים  ובלבד ש...שגדול ממו בחכמה או לצרכי שאר מצות יכול לעבור במים עד צוארו 

 כדי , כמו שעושין כל עוברי במים בחול, דהייו שלא יוציא ידיו מתחת שפת חלוקו כדי להגביה חלוקו מעט,בחול
  .) ולא יבוא לסחוט את בגדיו,יו חולי השיוי יזכור שהיום אל ידשע

ולכך הצריכו , ום חששו שמא יסחוטמכל מק, כיון שהוא דרך לכלוך, הרי שאף שאין בזה משום שרייתו זהו כיבוסו
  .שלא יוציא ידיו מתחת שפת חלוקו

  ). דאף בדרך לכלוך חיישין שמא יסחוט במים מרוביםה שתבארלפי מ(וכן הוא לקמן והא דלא 
 ולא דמי ליגוב ידים דידיו , בשבת בבגד פשתן]ס[אסור לגב כו(תקיא ' סי) פראג(ת "ם בשו"על מה שחילק מהר 973

יבון או לידי שלא יבא לידי ל] קודם שיגבם במפה או בחלוקו[לגבן היטב זו בזו  ] ידיו צריךלוואפי[ .מלוכלכות
ואומר שאסור לגב כוס שהיה בתוכו יין או מים במפה או  (כח' ץ סי"תשבוכן הוא ב).  אבל כוס אסור,סחיטה

 ,למי שמגב ידיו במפה או בחלוקוולא דמי .  משום דחיישין דאתי לידי סחיטה או לידי לבון,בשום דבר בשבת
ל שצריך לגבם היטב זו "ם ז"ואפילו ידים אומר מהר.  לפי שידיו מלוכלכות,ולא חיישין דילמא אתי לידי סחיטה
אסור לגב כוס (ב "ע סי" ופסק בשו.)ם דאתי לידי סחיטה או לידי לבון משו,בזו קודם שיגבם במפה או בחלוקו

  ).דאתי לידי סחיטהמשום , במפה, שהיה בו מים או יין
חד לכך  דבסמרטוט המיוראה לי ו. דכותו כיון דמגבן מלוכלכות הוי דרך לכלוךוראה לי(א "ביאר בתחלה המ

כ ביגוב "משא, ואין חוששים בו שמא יסחוט, והייו שביגוב ידים הוא דרך לכלוך).  דלא גזרין שמא יסחוט,שרי
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 'כו הילכך שכתב ש"ייע ,ידים ניגוב גבי ם"רא בשם 975מיימוניות בהגהות גם כן בהדיא 974משמע וכן
 ,976בידים מתלכלכים אין רבים שמים ,לכלוך דרך זה אין הרבה שבמים לומר ואין .'כו הרבה במים
 ,978'וכו מערמת ודנדה ,977'כו דההולך ההיא ומוקי ,לכלוך דרך היתר כלל ביראס לא ם"דרא ,אינו דזה

  :ש"ע 980ו"ספט מרדכי בהגהות העתיקו ,979יראים 'בס בהדיא כמבואר ,עור של בבגדים

 כל שעל דאף ,משמע ,ללבן מתכוין ואינו מים מעט רק שם דאין משום שכתב 981ג"הסמ מלשון והנה
 מתכוין אינו שהוא כיון מקום מכל ,983משהו אפילו ,982התורה מן אסור שיעור וחצי ,קצת מלבן פנים

  שלוםבריד

 
שאין חוששים בו שמא , אלא אם כן הוא סמרטוט המיוחד לכך(ו שמא יסחוט וחוששים ב, הכלים איו דרך לכלוך

  ).יסחוט
, אי מי יש לומר ("מ בעין אחר"א לפרש דברי מהר"הוצרך המג"עד ש, א על פירוש זה"אמם אחר כך מקשה המ

סחיטה אין לעין ", ולפי פירושו במסקתו).  אתי לידי סחיטה והוי פסיק רישיה דלאי אפשרכיון שהכוס צר א
  ". דאף בדרך לכלוך חיישין לסחיטה בריבוי מים,ג"לחלק בכה

 שכיון שהכוס צר אי אפשר שלא ,אפילו אם איו מקפיד על מימיה לסחטם(ג "וכך תפרשה הלכה כאן בפים סכ
, שאיו מקפיד על מימיה,  דהייו שאפילו בסמרטוט המיוחד לכך).יסחוט קצת ממה שיבלע במפה על ידי הגוב

  .מכל מקום אסור משום שאי אפשר שלא יסחוט קצת על ידי היגוב, ואין לחוש בו שמא יסחוט
  .וראה כישתא דבי רב

ם כדעת "אף שלא בכל הפרטים סובר הרא; ם"משמע גם מדברי הרא, שההיתר של מים מועטים, עתה בא לבאר 974
 .ג שתבאר עד כאן"הסמ

שאפילו בלא לשלשת ... דשריית בגד זה הוא כיבוסו וליבוו (ב , עדר קלה' ם ביראים סי"בשם הרא, ב אות צ"פכ 975
 צריך שלא יקחם בבגד בעוד מים מרובים עליהם ,הרבה ואפילו ידיו מטופחות במים ...אסור לתת מים על הבגד 

  ). בכח קודם קיוח במפה או בבגדם שיזרוק המים מידיו ויער, הלכך מהג כשר כשאדם רוחץ ידיו בשבת...
 .ומכל מקום מתיר במים מועטים, שאוסר במים מרובים אף בגד שאין עליו לכלוךהרי 

ג וסיעתו "כפי שתבאר לעיל לדעת הסמ, הייו שאין לפרש בדבריו שאיסור מים מרובים בטילת ידים הוא 976
 .כי אז איו דרך לכלוך, )968והערה (
  ).במיםעובר עד צוארו (ב , יומא עז 977
  .)מערמת וטובלת בבגדיה (א,  ביצה יח978
רק , ובהגהות מיימויות שם לא העתיק קטע זה).  מפרשין לה בבגדי עור,רמת וטובלתוהא דתיא דה מע(שם  979

  .'כו: כללו במה שכתב
  ).מפרש בבגדי עור, וההולך להקביל פי רבו, וההיא דדה מערמת וטובלת(ב , פא 980

  .כי אם היתר מים מועטים ביגוב הידים, " כלל היתר דרך לכלוךראבים לא ס"רא"אלא ודאי 
הרוחץ במי מערה ובמי טבריא (ב , המבואר במשה קמז, ולפי שיטה זו לא תפרש כאן טעם היתר יגוב כל הגוף

 פיהם ידיהם )י"רש, דחדא אלוטית לעשרה פישא ביה מיא ( עשרה בי אדם מסתפגין באלוטית אחת...וסתפג 
  . ומדוע לא יאסר משום שרייתו זהו כיבוסו).רגליהםו
ואין , שאיו מתכוין ללבן, מקח ידיו במפה(ד ,  יבת סה"לג "מהסמ) 962הערה (עתה בא לבאר מה שהובא לעיל  981

מרדכי רמז . ות יא אארפ' ק סי"הגהות סמוהועתק גם ב. רמד' התרומה סי' ומקורו בסימי ס). שם רק מעט מים
  .שצ

, כי אם גם כיון שבמים מועטים איו מתכוין ללבן, והייו שעיקר ההיתר בזה איו רק מטעם שהם מים מועטים
  .ולכן איו חשוב ליבון

ועל אחת פטור אבל אסור מן התורה (א "שמ ס' כדלקמן סי, אף במלאכות שבתאלא , לא רק באיסורי אכילה 982
  .מןושם ס, )כשאר חצי שיעור

אבל (ה "תריב ס' ע סי" טור ושו.) ובכל שהוא,חצי שיעור אסור מן התורה (ה דמוקי"ב ד, שבועות כג'  תוס983
  ).איסורא איכא בכל שהוא
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 להחשיב כלל דרך ואין מועט דבר שהוא כיון ,לכלום חשוב אינו ,עצמו מחמת זה וליבון ,כלל לליבון
 כן אם אלא ,984היא מילתא לאו וחזותא ,חזותא משום הוא הליבון ואיסור .גדול בבגד משהו ליבון
 985מראהו אל מביט אין ואם ,הבריות עיני למראה היא חזותא עיקר כי( זו חזותא להחשיב העולם דרך

  .)986כלום ולא עשה ולא ,חזותא כאן אין ,ריעותוג מחמת

 ,צובע משום בו אין לצובעו העולם דרך שאין דדבר ,צביעה לענין 988כ"ש 'סי סוף א"במג 987וכמבואר
 צביעה בו שאין דבר שהוא משום ,במתכוין אפילו איסור אין דהתם אלא .לכתחלה אפילו ומותר
 ,לאיסור כוונתו מהני להכי ,מועט דבר היה לא אם ליבון בו שיש דבר הוא הכא אבל ,לעולם

 ,989ם"ברמב המפורש משיעור פחות שהוא שכל אלא .זה לליבון איהו אחשביה לכך דכשמתכוין
  .990כידוע שבת שיעורי כל טעם שזהו ,כן לעשות העולם דרך שאין מפני ,פטור

 דמשמרת ש לומרדי .ליתסר נמי משמרת ם כןדא 991י"ס ט"שי סימן א"המג בה שכתמ מתורץ זה ולפי
  שלוםבריד

 
וכן הדין בכל . הרי עשה איסור מן התורה, אפילו אכל כל שהוא ושתה כל שהוא (ז"תריב סט'  לקמן סיכן הואו

  .)פילו במשהו מהן יש איסור מן התורהשא, איסורין שבתורה שאמר בהם שיעורים
כט ' לח ע. י.יגדיל תורה . שכה' אגרות לוי יצחק ע. ל שם"ובהערות המו. ג, וראה פסקי דיים צמח צדק קמט

  .6ובספחים שם ספח , כללי הפוסקים וההוראה כלל יח. קסא' אהלי שם ב ע. ואילך
  .)חזותא מילתא היא (א, י בבא קמא קא" עפ984
  ).אל תבט אל מראהו(ז , ואל א טזי שמ"עפ 985
, לבין איו מתכוין במים מועטים שמותר, והייו שזהו טעם החילוק בין איו מתכוין במים מרובים שאסור 986

 אף על פי , הואיל ומה שהבגד מתלבן וח הוא לו,שאין זו מלאכה שאיה צריכה לגופה(א "וכמבואר בפים סכ
  ).כשאיו מתכוין לליבוו ...  במעט מים...  יש מקילין ...שאיו מתכוין לכך

ומטעם זה אין חוששים לצביעת הידים והפה , שכעין חילוק זה מציו אף במלאכת צביעה, עתה בא לבאר 987
  .ואין חוששים לצביעה במוך שהתקיה לדתה, באכילת פירות

כמו (דרך העולם לחפוץ בה ואם אין , מלאכתם תלויה בחזותא) מלאכת מלבן ומלאכת צובע(והייו כיון ששיהם 
  .לאו מילתא היא, )ומוך לדתה, וצביעת ידיו ופיו בפירות הצבועים, שריה במשמרת

עדר '  והוא מיראים סי.) דאין צביעה אלא בדבר שדרכו לצבוע, ליכא למיחש,ג דצובע פיו וידיו"ואע (ק כה" ס988
  ). ולא מקריא צביעה כלל,ם שדרכו לצבוע שאין בצביעה קפידא אלא על אד,וצביעת פיו וידיו אין בו חשש(

 שאין , אין לחוש כלל,מה שצובע בהם פיו וידיו ... האוכל תותים או שאר פירות הצבועים (ז"סכשם לקמן וכן הוא 
  .)צביעה אלא בדבר שדרכו לצבעו

 ,הסיט כפולוכמה שיעורו כדי לטוות ממו חוט אחד אורכו כמלוא רוחב .  חייב...המלבן את הצמר  (י"ט ה" פ989
  )שהוא אורך ארבעה טפחים

  ).877הערה (ושם , ) חייב,אפילו כל שהוא(כ "תבאר בפים ס, ואם יש עליו טיוף וותן עליו מעט מים לקותו
 חייב , בשבתלזרע ולדוגמא ולרפואה והוציאו המציע (ב, צותן . )לעין שבת מידי דחשיב בעין (א,  עזכדאמרין 990

  .)דהא אחשביה(י "ופרש, )בכל שהוא
  .ע של בעל התיא"ה ובשו"וראה לקוטי סופר מצוה לב ד

מים אסור , אבל בסודר. מותר לסן במשמרת, יין או מים שהם צלולים(י " סשיט' ע סי"על מה שפסק בשו 991
 .)טור( ואין חושש לליבוו , לכךאבל משמרת עשויה(ק יא "סא ב"כתב המ )מותר, ויין ושאר משקין, משום ליבון

 שלזה כוון הטור ראה ליו ...  מה לי עשוי לכך או איו עשוים כן א,ע כיון דאמרין בבגד שרייתו זה כיבוסו"וצ
ן  וכ,ע"וש שם בש" וכמ, דכשאין עליו לכלוך לא הוי כיבוס,ש"והרא' ב בשם התוס"ש' י סי"ש הב" כמבירא ליהדס

 אין בו לו דאפיאן דאמר אבל למ... ולכן בעשוי לכך לא גזרין , והוי כיבוס,א יסחוט אלא דאסור שמ,ו" סימשמע
  ). שרייתו זהו כיבוסוןלכלוך אמרי
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 מועט דבר כמו והויא ,כלום חשוב ליבונה אין ,אדם לשום בליבונה כלל איכפת דלא כיון נמי
בירא ס יהודה ביכר רב והא ,'כו ליה ניחא במאי 993ב"ע ה"ע דף בגמרא בהדיא משמע וכן .992שנתבאר

 בוארכמ ,ליה ניחא דלא ג"אע רישיה בפסיק הדין והוא ,994לגופה צריכה שאינה במלאכה דמחייב ליה
 דלאו חזותא דשאני 996ודאי אלא .995טובא ובדוכתי בארעא ה"וד באגם ה"ד א"ע ג"ק דף מתוספות
  .כלל בה לחפוץ העולם דרך אין וגם ,997כלל בה חפץ לו כשאין כלל היא מילתא

  שלוםבריד

 
, א"שוב תוקשה קושיית המ, שגם כשאין עליו לכלוך שרייתו זה כיבוסו, ע"ואחרי שתבאר עד כאן דעת הטור ושו

  ".מה לי עשוי לכך או איו עשוי"
 ומותר ,דדבר שאין דרך העולם לצובעו אין בו משום צובע", אר בקטע הקודם לעין צביעהאמם לפי מה שתב

 אין ליבוה חשוב , דמשמרת מי כיון דלא איכפת כלל בליבוה לשום אדםש לומרי"לפי זה , "אפילו לכתחלה
  ".כלום

כיון דאין , ה שרייתו זו כיבוסודלא אמרין גבי... ראה לי דלא קשה מידי  (ק יט"שיט ס' בתוספת שבת סיכן ביאר ו
  .)מכוין לכך ולא יחא ליה בהכי

 , וגם איו חושש לליבוה כלל, ואיו חושש לסחטה, שהיא עשויה לכך,כ משמרת"משא (ג"שיט סי' לקמן סיוכן הוא 
סוף שכ '  סי.)להאומרים ששריית הבגד זהו כיבוסו אף ,ולפיכך אין ליבוה חשוב כלום לאסור שרייתה בשביל כך

 מפי , אף אם הוא יין לבן שהוא מלבן,ומשום איסור ליבון אין לחוש בעורת ובחתיכת בגד שסביב הברזא(ד "סכ
  ).ט לעין משמרת"שי'  כמו שתבאר בסי,שהן עשויין לכך ואיו חושש לליבון כלל

  .שהרבה להוכיח עד עתה דעת הפוסקים שאין אומרים בו שרייתו זהו כיבוסו 992
  .כישתא דבי רב*. 43ז הערה "לכה פטוראה טהרה כה

אמר רב מילתא ). י"רש, שצובע את הבשר של בית השחיטה(אף משום צובע ... רב אמר , שוחט משום מאי חייב 993
 , דלא ליתו דרי בתראי וליחכו עלי, אימא בה מילתא,)י"רש, דבר תימה אמרתי להזכיר צביעה בשחיטה (דאמרי

, שיהא צבוע בדם (דליתווס בית השחיטה דמא  יחא,)י"רש, בצביעת הבשרלהאי שוחט (צובע במאי יחא ליה 
  .)וליתו ליזבו מייה) י"רש, ששחטה היום( כי היכי דליחזוה אישי ,)י"רש

  .אף לדעת רב שמחייב מלאכה שאיה צריכה לגופה, איו חייב עליה, הרי שאם לא יחא ליה בהאי צביעה
בדבר (י "ופרש, ) יהודהביאמר רב הלכה כר (ב, שבת קיאובא , כתובות וין בכדאמר, לעין דבר שאיו מתכוין 994

א , כדאמרין שבת מב, גם שמואל סובר כרבי יהודה, ולעין מלאכה שאיה צריכה לגופה. )דאסור, שאין מתכוין
ומכל , ) במלאכה שאיה צריכה לגופה סבר לה כרבי יהודה,בדבר שאין מתכוין סבר לה כרבי שמעון... שמואל (

 שיחייב מלאכה שאיה צריכה ל שכן כ,שידוע דמאן דמחייב דבר שאין מתכוין(ז "א ה"מ פ"כמבואר במ, שכן רב
  ).לגופה

ה לא צריכא "שם ד' תבארה בתוס, הלכה זו שפסיק רישיה דלא יחא ליה דיו כמלאכה שאיה צריכה לגופה 995
 מותר ... כגון דקעביד בארעא דחבריה ,יחא ליה בערוך דבפסיק רישיה דלא רשפי(דעביד בארעא דחבריה 

 דאמר מלאכה שאיה צריכה לגופה פטור עליה כרבי שמעון...  ואיו ראה ...לכתחילה ואפילו איסור דרבן ליכא 
ה בארעא "ובד. ) אבל איסורא איכא, הייו דלא מיחייב חטאת, והא דקאמר לא צריכא דעביד בארעא דחבריה...

  ).  לגופהיה צריכהויא מלאכה שא דהרושפי(דחבריה 
ת דאיירי באילן יבש שאיו מתקן " אומר ר, דלא שייך לאוקמי באגםתיןמתי(' ה באגם כתבו התוס"ואילו בד
  ). כלום
  .ה בארעא"ה לא צריכא וד"ד: ל"ואוצ

 ,א היא כללחזותא דלאו מילת" כמו מותר אף לכתחלה, "אילן יבש שאיו מתקן כלום"ש,  רביולפרשאולי רוצה או 
  ".וגם אין דרך העולם לחפוץ בה כלל, כשאין לו חפץ בה כלל

אף שמחייב על פסיק רישיה דלא יחא , מה שהוצרך רב לומר שיחא ליה בדם שצובע את הבשר של בית השחיטה 996
  .'הייו כיון דשאי חזותא כו, ליה

שאף שאין דרך , ין איש הצובע לחייואם יש ללמוד מכאן לד, ה ובכלכלת"ק כ ד"קמו ס' ראה בדי השלחן סי 997
  .מכל מקום הוא חפץ בה, העולם לחפוץ בה כלל
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 כן עושה היה ואילו ,בצביעה דרכה שהמפה משום היינו ,998במפה צבועות בידיו ליגע דאסור והא
 באותה עצמה המלאכה עושה גם כן הוא ועכשיו ,מתקן והיה גמורה מלאכה היתה לכלוך דרךב שלא
 אבל .סופרים מדברי אסור לכן ,עושה הוא מלאכה מעין מקום ומכל ,מקלקל שהוא אלא עצמה מפה

 ,מועטת שהיא ג"אע צביעה דשאני ,999ש לומרי נמי מועט דבר ולענין( כלל בליבון דרכה אין משמרת
 שאסור ,שיעור כחצי דינו הילכך ,העין למראית יפה ניכרת צביעתו שנצבע מעט אותו מקום מכל
 מפני ,העין למראית יפה ניכר ליבונו אין עצמו מעט אותו ,מועטת שרייה גבי אבל ,במקלקל אפילו
 במחשבתו איהו אחשבינהו כן אם אלא ,כלל חזותא כאן אין הילכך ,הבגד לגבי במיעוטו בטל שהוא
  ).וכוונתו

 ,צובע משום ,לנידתה שהתקינה מוך שום ליתן בשבת נדה שפירסה לאשה אסור ם לא כןדא ותדע
 מותר וסיעתו ם"הרמב דלדעת 1001ג"ש 'בסי י"הב כתב ובהדיא .1000המכה על בגד ליתן שאסור כמו
 ,צביעה משום אבל ,הרבים לרשות הוצאה לענין אלא נחלקו לא 1002והתוספות .בשבת לכתחלה ליתן
 והוא .לכך מיוחד שהוא דהיינו ,לנדתה שהתקינה במוך 1003דתנן וםמש כרחך ועל .לה דחש מאן לית
 מצינו לא ,1005מתכוין שאינו דבר שאסר יהודה בילר 1004ם לא כןדא ,ועוד .ליבון לענין למשמרת הדין

______________ 
כגון יין אדום או מי תותים או כלים צבועים , אם שותים בשבת משקין צובעין(ב , רעד קלו' יראים השלם סי 998

). י לבושיהםיזהרו שלא יצבעו מפותיהם וסדייהם ובגד, ז והם שחורות"ש בלע"כגון פרי שקורין צריי, שתים
 אסור לצבוע את ,יין אדום או עבים שחורים או תותים וגודגדיות(ע ' רוקח סיב ו,פו' הובא בשבלי הלקט סי

 ,ל אוסר להיח בשבת על חיתוך יד או אצבע ויוצא משם דם"והרב בעל היראים ז(ג , לא כט'  וכל בו סי,)המפה
ין תצריכין עבדי אלהים לישמר אם שו, ר׳ אליעזר ממיץפסק ה(קכג ' ם רקטי סי" ומהר.) משום צובע,שום בגד

יש מי (כ "סשכ ' סיע "שו). תיהן ולבושיהןו שלא יצבעו בהן מפ, כגון מי תותים וכיוצא בהן,משקין שצובעין בשבת
 משום ,במפה או בבגדיו צבועות בידיו יגע שלא ליזהר צריך ,הצבועים שאומר שהאוכל תותים או שאר פירות

  .)צובע
אלא ודאי הייו משום שהמפה . לבין צביעת המפה שאסור,  אם כן ההפרש בין צביעת הידים והפה שמותרומהו

  .שאסור מדברי סופרים, אלא שהוא מקלקל, דרכה בצביעה
 צריך ליזהר שלא יגע בידיו צבועות בבגדיו או ,האוכל תותים או שאר פירות הצבועים (ז" סכשםלקמן וכן הוא 
  .) מכל מקום אסור מדברי סופרים, וכל המקלקלין פטורים,פ שמקלקל הוא" ואע.יעה משום איסור צב,במפה

ואילו במלאכת צובע אסור ליגע בידיו צבועות במפה אף בצביעה , פ שבמלאכת מלבן מותרת שרייה מועטת"שאע 999
 .מועטת

אף על פי שמקלקל  ו. מפי שהדם יצבע אותו,אסור להיח בגד על מכה שיוצא ממה דם(ג "שכח ס' לקמן סי 1000
  .ושם סמן, ) מכל מקום אסור מדברי סופרים,הוא

  .ק יא"קלו ס' בדי השלחן סי. ד- קעה אות א' ת אבי זר סי"ראה שוו
ר פורת ובלבד שלא תתן לכתחלה "בשם ה) ה ובלבד שלא תתן"דב , סד(לפי מה שכתבו התוספות  (ה ובפלפל" ד1001

 אבל אין ראה כן מדברי .זה ושבסדלה ושהתקיה לדתה קאי גם אמוך שבא, ואם פל לא תחזיר,בשבת
. יוצאה אשה במוך שבאזה והוא שיהיה קשור באזה(א "יהם שם "והייו האמור ברמב, )ט"ם בפרק י"הרמב

  .)פ שאיו קשור"ובמוך שהתקיה לדתה ואע. ובמוך שבסדלה והוא שיהיה קשור בסדלה
  .)דם אף על פי שאיו קשור בירכותיהך שהתקיה לדתה שיבלע בו הויוצאת במו(ח "שג סי' וכן הוא לקמן סי

קאי גם (י "לפירוש הב, ) אסורין לתת לכתחלה, מוך שבאזה ושבסדלה,כל הך דלעיל(שהובא בהערה הקודמת  1002
  ).אמוך שבאזה ושבסדלה ושהתקיה לדתה

  .)שהתקיה לדתה במוך שבאזה ובמוך שבסדלה ובמוך ...יוצאה אשה  (ב,  במשה סד1003
 .ל חלקו לאסור אף משום צביעה"ה' הייו אם אמר שהתוס 1004
רבי יהודה היא דאמר דבר שאין מתכוין (וגמרא שם , )רבי יהודה אומר כל הכלים אין גררין(ב , משה ביצה כג 1005

  .) יהודה היא דאמר דבר שאין מתכוין אסוררבי(ב ,  מאשבת). אסור
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 עקיבא ביר דעת ולפי .1006צביעה משום האוסרים דעת לפי בשבת לבדוק שאסור נקיים 'ז בדיקת
 ,למפרע סותר השבת שיום לעולם נקיים 'ז להיות כלל שראפ אי ,1007ב"ע ח"ס דף דנדה בתרא רקבפ
   .נקיים 'ח אלא לה משכחת לא שם יהושע 'ר דעת ולפי

 ושאר 1011]כ"[בפ והמרדכי ,1010ד"פי סוף ן"והר ,1009דכתובות ]ק"[פ בריש 'התוס דעת 1008ולפי
 הם שלכך אף ,במים ליבון שייך אשישא דבי ואודרא במסוכריא דאף מדבריהם דמשמע ,פוסקים
 בדרך צביעה להתיר בירא להודס או .1012לליבון צביעה בין לחלק בירא להודס לומר צריך .ייםעשו

  .1014כ"ש 'סי סוף א"מג עיין ,1013להתיר שדעתם בכיבוס כמו ,לכלוך

______________ 
 .ות הת אבי זר שם א"ראה שו 1006
 ושאר ימים , וביום השביעי ומצאו טהור,הזב והזבה שבדקו עצמן ביום ראשון ומצאו טהור(במשה שם  1007

 יהושע אומר אין להם אלא יום ראשון ויום בי ר, רבי אליעזר אומר הרי הן בחזקת טהרה,שביתיים לא בדקו
  ). אליעזרביהלכה כר (א, ובגמרא ז). בלבד'  עקיבא אומר אין להם אלא יום זבי ר,שביעי בלבד

  .ולא חששו לצביעה, שהיו בודקות אף ביום השבת, מכל מקום מדברי רבי עקיבא ורבי יהושע יש להוכיח
שאין אומרים שרייתו זהו כיבוסו בדבר שלכך הוא עשוי ואין דרך להקפיד , עד כאן תבארה שיטת הפוסקים 1008

  ).א"שלא כדעת המ(עליו 
כדעת (רייתו זהו כיבוסו אף בדבר שלכך הוא עשוי ואין דרך להקפיד עליו שש, עתה בא לבאר שיטת הפוסקים

  .ן"שהיא גם שיטת הר, )א"המ
  : מבאר בשי אופים, ואין חוששים למלאכת צובע, ומה שמותר לבדוק בשבת במוך שהתקיה לדתה

  .בצביעה הכל מודים שאין איסור בדברים העשויים לכך) א(
  .  שהתקיה לדתה משום שהיא צביעה בדרך לכלוךשפוסקים אלו מתירים במוך) ב(

  .ן"וממשיך לבאר כמה פרטים בשיט הר
תימת קב גיגית שמוציאין השכר דרך הקב וסותמין אותו ס (אי מסוכריא דזייתאה(א , ודאמרין בגמרא שם  1009

 משום ...ור לסחוט  דאיכא למימר דאס...י "ראה לר (ה האי"דשם ' ובתוס).  אסור להדוקה)י"רש, בבלאי בגדים
  ).ליבון

ומשום איסור ליבון אין לחוש בעורת ובחתיכת בגד שסביב (ומסיים שם , ד"שכ סכ' והיא ההלכה שתבאר לקמן סי
ט "שי'  כמו שתבאר בסי, מפי שהן עשויין לכך ואיו חושש לליבון כלל, אף אם הוא יין לבן שהוא מלבן,הברזא

  .תבארה עד כאן בדעת הפוסקיםשהיא כפי ההלכה ש). לעין משמרת
  .משמע ששייך איסור ליבון אף בדברים שלכך הם עשויים' אמם מדברי התוס

 , שאפילו תמצא לומר שהיין מלבן וכדכתיבא,והך מסוכרייא משום סחיטה דמלבן אין בה (ה ולפיכך"א ד,  מא1010
  .יך ליבון במסוכריאמשמע שבמים שי, ) שאין דרך ליבון בכך,רייתא מתלבתמכל מקום אין המסוכ

 )פך (בפומא דשישא) י"רש, מוכין שסותמין בהן פי הפך(לא ליהדוק אייש אודרא (א , דאמרין בגמרא קמא 1011
 ,ו מתלבןמיין ושמן אי]  דסוחט בגד,איסור ליבון סחיטה לא הוי[משום  (ובמרדכי שם, )דילמא אתי לידי סחיטה

  .ליבון באודרא דשישאמשמע שבמים שייך , )דאכתי צריך לקותו במים
ולקמן שם ). אסור להדק מוכין בפי פך שיש בו משקין משום סחיטה(ז "שכ סט' ע סי"שהיא ההלכה שתבארה בשו

י ההידוק יסחטו המשקין ל יד שע, שמא יבא לידי סחיטה,אסור להדוק מוכין בפי פך שיש בו משקין(ב "סכ
  .)הבלועין במוכין לתוך הפך

  .ובמסוכריא שהתקיה לברזא חוששים לליבון, ין חוששים לצביעהשבמוך שהתקיה לדה א 1012
אין אומרים בבגד שאין עליו לכלוך שרייתו במים זהו (א "שהובאה בפים סכ, )901הערה (ת דלעיל "כדעת ר 1013

  ). שאיו כיבוס אלא לכלוך, אין בזה משום כיבוס...  אבל אם הוא בדרך לכלוך, אלא כשהוא בדרך קיון,כיבוסו
  .כ במסוכרייתא במים שאיו דרך לכלוך"משא

  .) צביעהל שכן כ,י דיש אוסרין כיבוס דרך לכלוך"ב ס"ש' סייין וע (ק כד" ס1014
  .) ואין בו משום צובע כלל, משום שאיו אלא דרך לכלוך,ויש מקילין(ז "שכ סכ' ולקמן סי
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בירא דס משמע ,בכך ליבון דרך שאין מפני מתלבנת המסוכריא שאין 1015שכתב ,כן דעתו ן"הר ואף
 בשרייה שכן וכל ,ממש שסוחט אף ,ליבון דרך מקרי לא ,נקיות בדרך בידיו סוחט שאינו דכל ליה

 ליבון דרך בדעביד אלא מיתסר דלא ,1016דיומא בתרא 'בפ בהדיא כתב וכן .לכלוך בדרך בעלמא
 שם שאין משום 1018אבל .1017מלבן שהיין בירא ליהדס ג"אע ,בסודרין היין את מסננין הכי ומשום(

  ).ממש שסוחט ,דמסוכריא ההיא שפיר צאמיתר לא ,דיומא בתרא רקשבפ שינוייא כאידך ,טינוף

 במים יסחוט שמא חיישינן לכלוך בדרך דאף 1020ה שנתבארמ לפי ,1019יסחוט שמא חיישינן דלא והא
 'בסי ל"דקיי אנן אבל .לכך המיוחדין בסודרין דמיירי 1021המביא פרק בריש תירץ כבר ,מרובים

 ,1023לכביסה ולא דלאכלה היאוה .מלבן היין דאין לומר צריך כרחך על ,סודר בכל להתיר 1022ט"שי
  ):ש"ע 1024כ"ש 'סי סוף ז"הט ש"כמ( חווריין בחמר דמיירי לומר צריך כרחך על

______________ 
  ).1010הערה (כמועתק לעיל  1015
 הכא איו דרך לבון אלא  אבל,בוןי היכא דקא עביד דרך לי מילי ה,אי מי כי מתסר (ה עובר"ד) ב, א(ן שם "ר 1016

  .)וףידרך ט
ב , אם כן מובן שיפרש כן גם הא דתן קלט, ן היא להתיר סחיטה דרך לכלוך"שכוות הר, לפי האמור לעיל 1017
  ).מסין את היין בסודרין(

 ן מותר לס ...יין אדום או שכר או שאר משקין שאין מלבין(ג "שיט סי' דן יתבאר טעם היתר זה לקמן סיולדי
  ).בסודרין

  .אם כן מדוע התירו לסן היין בסודרין, )ואפשר שאף היין מלבן(ן שכתב שם "כ לדעת הר"משא
 .לוך שמותרשהליבון על ידי יין הוא ליבון דרך לכ, אלא ודאי הטעם לדעתו כאמור לעיל

שאפילו (ומה שהועתק לעיל מדבריו , שבאמת אוסר אף ליבון דרך לכלוך, ן"מקום לפרש דעת הר' לכאורה הי 1018
הכווה היא , ) שאין דרך ליבון בכך,רייתא מתלבת מכל מקום אין המסוכ,תמצא לומר שהיין מלבן וכדכתיבא

 שהן , בבגדים מטופיםי מילי ה,רין הכידכי אמ(ן שם "שכתב הר, "כאידך שיוייא שבפרק בתרא דיומא"
  ). לא, אבל בבגדים שאין מטופין,מתכבסין בכך

א "וכפי שמבאר המ, הייו בסודרין שאין עליהם שום טיוף, ובזה מיתרצא גם ההלכה שמסים את היין בסודרין
  ).933כמועתק לעיל הערה (הלכה זו 

שהרי מיירי שהיין שרוי , "לא מיתרצא שפיר ההיא דמסוכריא"כי בזה , ן גבי מסוכריא" בדברי הראבל אין לפרש כן
  .ומתלבת המסוכריא, ועתה כשמהדק אותה בקב הגיגית סחט ממה היין, כבר במסוכריא

לאסור ולכן גם במסוכריא אין , שהליבון על ידי יין הוא ליבון דרך לכלוך שמותר, אלא ודאי דעתו כאמור לעיל
  .משום ליבון

1019 ין את היין בסודרין הוא משום שהליבון הוא דרך לכלוך"לפי העדיין קשה מדוע אין , ל שעיקר ההיתר במס
  .לחוש שאחרי הסיון יסחוט את הסודר מהיין שבו

 כמבואר מדין ההולך להקביל ,דאף בדרך לכלוך חיישין לסחיטה בריבוי מים(ג "ה וכן משמע להדיא בסמ"ד 1020
 ).972הערה (ושם סמן , )'וכ
 דבההו לא אתו ,שעומדין לכך הייו בסודרין ,והייו דתן מסין את היין בסודרין (ה והא"ד) ב, טז(ביצה ן "בר 1021

  .)למסחט
, )א"ש'  בסי כמו שתבאר,אלא אם כן הוא בגד שאיו מקפיד על מימיו לסחטם ממו אף בחול(וכן הוא בפים שם 

  ).888. 887הערות (ושם סמן 
 שאין חוששין בהם לסחיטה מטעם ,אבל יין אדום או שכר או שאר משקין שאין מלבין (ג"ולקמן שם סי.  סעיף י1022

  .) בסודריןן מותר לס,שתבאר שם
 ,ילה ולא למשרה לאכ) א,סוכה מ( כדאמרין התם ,ואפשר שאף היין מלבן(א , ן שבת מא"מה שהוכיח הר 1023

  .משמע שאפשר לכבס גם ביין, )לאכילה ולא לכובסה
  .) אדרבא מאדים הבגד,אדום איו מכבס אבל יין , דביין לבן מכבס כמו מים, לחלקראה ליו (ב"סקי 1024
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  אשה תכשיטי דיני שג 
  :סעיפים ד"כ ובו

   בעת טבילהוץ אותן לחלצריכהתכשיטין ש

 גזירה ,1026ראשה על לה הכרוכין ברצועות ולא פשתן בחוטי ולא צמר בחוטי לא אשה תצא 1025לא א
 לבית גם כן בהם תלך אלו ורצועות בחוטין לצאת היתר לה יהיה ואם ,בשבת טבילה הל תזדמן שמא

 לחוש ויש ,בטבילה חציצה תהא שלא ראשה על מהודקים יהיו שלא לרפותם תצטרך ושם ,הטבילה
 ,לביתה בידה ותביאם שבת שהוא תשכח שמא הטבילה ואחר ,1027ראשה מעל לגמרי תחלצם שמא
 קטנים תכשיטין כשחולצת לפעמים בחול אף הוא רגילות כי ,ראשה על ולקושרם לחזור תרצה שלא
 עד לפעמים בידה אותם נושאת אלא וללבשם לחזור לעולם מקפדת אינה צורך לאיזה לביתה חוץ
 ,המלבוש מעיקר שהם וסרבל חגורה כגון ,גדולים בתכשיטין כן לעשות כלל רגילות אין אבל .ביתה
 אחר לביתה בידה תביאם שמא חוששין אין לפיכך ,לבשםות שתחזור עד ממקומה הולכת ואינה

  .1028הטבילה

  שלוםבריד

 
  ).יוצא בהםשאין מלבן אלא מים ויין לבן וכ (ג"שיט סי' לקמן סיכן הוא ו

  :זה בסימן ההלכות שיתבארו עיקרי 1025
  ).ג- א"ס (תכשיטין שצריכה לחלוץ אותן בעת טבילה )א(
  ).י- ד"ס(תכשיטין שאולי תשלפם להראות לחברתה ) ב(
  ).א"סי(מחטין להעמיד קישוריהן ) ג(
  ).ב"סי(או שאין עליה חותם , טבעת שיש עליה חותם) ד(
  ).כא- ג"סי(ו שאר דברים שאולי תשלפם או יפל) ה(
  ).ב"סכ (לשלוף ולחזור וללבוש ברשות הרבים) ו(
  ).ג"סכ ( בתכשיטין בחצר ובכרמליתלצאת) ז(
 ).ד"סכ (ה לשום בצעיףדויח, וחודהמחט שיטל עוקצה ) ח(

לא תצא  (א"ע ס"טור ושו. )לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן ולא ברצועות שבראשה (א,  משה ז1026
  .)שבראשהמר ולא בחוטי פשתן ולא ברצועות אשה בחוטי צ
  .ז" לקמן סטיתבאר, ולעין חוטי שער

 אמר רב חמן בר יצחק אמר רבה .טבילה מאן דכר שמה(ובגמרא שם , )ולא תטבול בהן עד שתרפם(במשה שם  1027
ל לא  מפי שאמרו חכמים בחו, מה טעם לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן,בר אבוה מה טעם קאמר
 וכיון דבחול לא תטבול בהן עד ,)שתתירם קצת שיהיו רפויין ויכסו המים בייהם לשער (תטבול בהן עד שתרפם

שות אמות בר'  ואתי לאתוייהו ד, דילמא מיתרמי לה טבילה של מצוה ושריא להו, בשבת לא תצא,שתרפם
  ).אמות ברשות הרבים' א תוליכם ד חיישין שמ,מפי שצריכה להסירם בשעת טבילה (ע שם"טור ושו. )הרבים

שמא תחלצם "דהייו , "שריא להו... דילמא "חוששין מכל מקום , "שתתירם קצת שיהיו רפויין"ואף דסגי במה 
  ".לגמרי מעל ראשה

 דהא ודאי שריא לה בשעת , מהאי טעמא תהא אשה אסורה לצאת בטליתם תאמרוא (ה במה"שם ד'  תוס1028
 דאפילו בחול אין דרך , דבדברים שהם עיקר מלבוש ליכא למיגזרש לומר וי.תויי ויחוש דילמא אתי לא,טבילה

 ורגילות הוא , שאין מקפיד אם אים עליו, אלא דוקא בדברים קטים יש לחוש,ללכת כלל ממקומו עד שילבישם
ין דלמא מתיא  דמאי דאסרין בכל הי דמתית,וכתבו עוד(ב , ן כה"ר. )בחול כשמתירן פעמים ושאן בידו עד ביתו

 אם כן לא , דאי לא תימא הכי. דוקא בתכשיטין קטים שאין אדם מרגיש בהן,להו ארבע אמות ברשות הרבים
וא שחששו  אלא ודאי דוקא בתכשיטין קטים ה,תצא אשה בסרבל ולא בחגורה שבמתיה שמא תשכח ותעבירם
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 שלא ,אלו וחוטין ברצועות לצאת אסורות ,)הבתולות וכן( לטבילה צריכות שאינן זקנות נשים ואפילו
  :1029לאשה אשה בין בגזרתם חכמים חלקו

 היא הטביל לה תזדמן שאם ,בהן לצאת מותרת ,שערה בתוך קלועין )א( והרצועות החוטין ואם ב
  .1031שיתבאר כמו 1030השער קליעת להתיר אסור שבשבת ,יום מבעוד קליעתה להתיר זהירה

 בחזקה ולהדקן למותחן יכולה שאינה ,)אריגה מעשה( )רשת מעשה עשוים חלולים( הם החוטין ואם
 קלועין שאינן אף ,בשבת בהן לצאת מותרת ,חוצצים ואינן בהן באים המים כך ומפני ,ראשה על

  .1032שערה בתוך

  שלוםבריד

 
 שאף בחול לפעמים ,יש לחוש שתוליכםודוקא בדברים קטים כאלו (ק א "א ס"מ). אבל לא בתכשיטין גדולים

  ).)'תוס(כ בדברים שהן עיקר מלבושים " משא,ושאו בידו
  ).לפי שבדברים גדולים שהם עיקר המלבוש אין חוששים בהם שתשלפם מעליה(ו "וכן הוא לקמן סט

, "ביתהתביאם בידה ל"מפרש כאן דהייו ש, "אמות ברשות הרבים' תוליכם ד"ע אמרו "שבגמרא ובטור ושוואף 
ב "סכו, )אמות ברשות הרבים' ותביאו בידה ד(ג "ואילו לקמן ס). פעמים ושאן בידו עד ביתו(' כאמור בתוס

  ). או יכיסם מרשות הרבים לרשות היחיד,אמות ברשות הרבים' יעבירם ד(
 משום םורי תיר באשה זקה שתצא בכל הי דאסם לא כן שא, ותדע לך,אין חילוק בין השים (ב"ז סוף סק" ט1029

ולא ידעתי (ק א "באר היטב ס. )א ודאי כל שאסור בקצת אסור בכולם אל,ה אין שייך טבילה ובזקי,טבילת מצוה
וכן כתב , דלא פלוג רבן בתקתא, ולדידי אין ספק, דאין שייך מי גבה טבילה, למה מסופק בבתולה טפי מבזקיה

  .א, וראה דברי חמיה סז). ז"הט
  ).שלא רצו לחלק בתכשיט אחד בין אשה לאשה (ח"סוף סלקמן כעין האמור ו

 אבל חוטין התוין בקליעת ,י דהייו דוקא בחוטין שאין תוין בקליעת השער"אומר ר(ה במה "א ד, ז'  תוס1030
דאיכא לכל הפחות איסור ) ב, צד( כדתן בהמציע , דבההו ליכא למיגזר דילמא שריא להו,השער יוצאה בהן

 ו"ש רפ"רא. ) יש איסור בסתירת קליעהכי מי וסברא הוא דכי היכי דיש איסור בעשיית קליעה ה,שבות בגודלת
 ה לסתור קליעת שערותיה מבעוד יום דאשה הרוצה לטבול בשבת צריכ,הלכך ליכא למיגזר בהן דלמא שריא להו(

 עד שתסתור אותן ,תוך הקליעה כיון דאין המים כסין ב,ל כךבחוטין שבתוך קליעותיה אין מועיל בהן רפיון כ... 
טור בשם . )לה של מצוה ליכא למיחש דעבדא הכיהילכך כי מתרמיא לה טבי (ה וכתבו"ב ד, ן שם כה"ר. )לגמרי

 שאסור לסתור קליעת ,אתוייהו דלא חיישין דילמא אתי ל, שאם הם קלועות בשערה מותררשת פי"ור (ת"ר
ק א "ז ס"ט). דהא אסור לסתור קליעות שערה(ק ב "א ס" מ.)רמות, ואם הם קלועות בשערה (א"ע ס" שו,)שערה

 .ת בטור" וזהו דעת ר. שאסור לסתור קליעת שערה בשבת,שות הרביםדלא חיישין דלמא אתי לאתוייהו בר(
  ).י" רתבו כן על שםכ' ובתוס

  .א"קוטרס אחרון סקתבאר ב, ע"בשו' שהיא הדעה הב, י לאסור"והטעם שלא הובאה כאן דעת רש
 סימן יוםר לא הגיעו לידיו ס"בשועואילו , )ולא להתיר קליעתה, אסור לקלוע האשה שערה בשבת (ו"ע סכ" בשו1031
  .זה

לקלוע בהן  (מאי) י"רש, שרשרות של חוטין חלולות ועגולות( תיכי חלילתא ,בעא מייה רב כהא מרב(א , ז רב 1032
 אריג מר ליה א.)י"רש,  והמים כסין בה, בחזקה שאיה יכולה למותחן ולדוחקן על השער,שערה ולצאת בשבת

איתמר ). י"רש,  דלעין חציצה לא חייץ דלא מצי לאהדוקי שפיר,לצאת בו בשבת( כל שהוא אריג לא גזרו ,קאמרת
ין  שא,מותר, ואם הם מעשה אריגה(א "ע ס" טור ושו).מי אמר רב הוא בריה דרב יהושע כל שהוא אריג לא גזר

  ).עת טבילה להסירם בשצריך
 כי הן ,שאי תיכי חלילתא משאר תיכי שהן מעשה עבות (בעל הפש שער הטבילה ריש דיי חפיפהד ב"והראב 

 עוד ראה לי כי החלולות יותר  ...אבל החלולות הן מעשה אורג והמים כסין בהן והקשר מתרפה, מהודקות מאד
 , שהן מעשה רשת,אבל אלו החלולות, הודקות הן מאדכי הארוגות מפי שהן שתי וערב מ, הן מרופות מן הארוגות

הלכך לא שרין אלא בחלולות לבד שהן עשויות מעשה , רפויי מרפו טובא ולא מהדקי שפיר ועיילי מיא תותייהו
 , ואי אפשר שלא יכסו שם המים, שהוא חלול,ואיכא מאן דאמר דוקא ארוג כי האי(רא ה גמ"א ד, ן כו"ר. )רשת

 דוקא כשהן מעשה גדיל שהם ,והא דחוטי צמר ופשתן חוצצין (קצח' ד סי"טור יו. )חלול חייץאבל ארוג שאיו 
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 קודם מעליה ומסירתן במים ללכלכם שלא עליהם מקפדת היא שאז ,מזוהבין יהיו שלא ובלבד
 שלא כדי ,טבילה קודם להסירם עליהם גם כן שמקפדת לפי ,בטיט מטונפות יהיו לא וכן .טבילה
  :1033הטבילה מן בעלייתה בשרה על ויטנוף במים הטיט ימחה

 סביב בחזקה להדקם עצמה חונקת אשה שאין ימפנ ,בצוארה הכרוכין בחוטין לצאת אשה מותרת ג
  .1034בהם באים שהמים ,חוצצים אינם ם כןוא ,רפוים הם הסתם ומן ,צוארה

 שעושים כעין שנצים מקום לו ויש ,לבה כנגד בצוארה שתולה בגד והוא ,שבצוארה בקטלא אבל
 שהיא פיל ,בה לצאת אסורה ,צוארה סביב הרצועה וקושרת רחבה רצועה בו ותוחבת ,למכנסיים

  שלוםבריד

 
אלא בחלולין עשוי  ולא התיר ,ד אסר גם בארוגים" והראב... אבל אם ארוגים רפויין הם ואים חוצצין ,מהודקין

  .)ןאים חוצצי, עשוין מעשה רשת, אם החוטין האלו חלולין (ג"ע שם ס"שוו, )מעשה רשת
 שאין צריך להתירה ,ג כתב סתם אם הם מעשה אריגה מותר" שי"סח ר"ו דבא,שה קצתוק (ה" סק שםך"שב וכתב

 ויש ,ד" משמע דסבר ליה כהחולקים על הראב, ולא מחלק בין עשוים חלולים מעשה רשת או לא,בשעת טבילה
קא כשהם חלולים אין  דדו,ד"בג סתם כדעת הרא"ח ס"קצ' ד סי"וע בי"צ(ק ד "א כאן ס"וכן הוא במ). ליישב

  ).צריכה להסירם
 שמעתי( ו 'סי ח"או יהודה בשארית המובא כהכללו, וכתבם בין שי חצאי עיגול, ואפשר מטעם זה הסתפק רביו

 צדקו אם לראות זה פרק ולשות לחזור היתה ודעתו ,עיגול חצאי בתוך העמיד ספק דכל רבות פעמים קדשו מפי
   ).דבריו

 ואיכא דאמרי אמר רב הוא בריה דרב יהושע .מר רב הוא בריה דרב יהושע כל שהוא אריג לא גזרוא(גמרא שם  1033
 מאי איכא בין הך לישא ובין הך .)י"רש, ליטלן מראשן כשהן רוחצות בחמין (חזיא לאחוותי דלא קפדן עלייהו

 הי מי ,ר כל שהוא אריג לא גזרו להך לישא דאמ,)י"רש, שטפו הך תיכי בטיט ( איכא ביייהו דטיפן,לישא
הלכך הי כיון דמיטפי מקפד קפדן  ( כיון דטיפא מקפד קפדא עלייהו, ולהך לישא דאמרת משום קפידא,ארוג

ג " ואע, מפי שהמים ממחין את הטיט ומלכלך בשרן בעלייתן מן הטבילה,שלא להיות בראשן בשעת טבילתן
,  אתי לאיתוייהו ואסור לצאת בהן,הו כיון דשקלי לה משום טיוף מי, דהא עיילי בהו מיא,דחציצה לא הוי

  .))י"רש
ואית דאסר כל דבר שמקפדת בחול להסיר בשעת טבילה משום לכלוך  (רלט' ספר התרומה סיפירוש וסף הובא ב

 סביב  אסור בשבת אם כרוכין, כמו מוזהבין שמקפידין בטופן, ארוגין החוטין והם חשוביןלו אפים כן א,החוטין
 , וזהו דמטפי דקאמר תלמודא. ולא תהא זכורה שהוא שבת, שהרי תסירם בשעת טבילה שלא יטפו,שערותיה

  ).מקפדת פן יטפו
דאז מסירן  , או מוזהבים,ובלבד שלא יהיו מטופות(א "א ס"ובטור ורמ, א' ו סי"ש פ"שי הפירושים הובאו ברא
 וכשאיה מסירם הוה , דאז מקפדת עליהם להסירם,וזהבותואם היו מ(ק ז "ז ס"ט). כדי שלא יתטפו במים

  ).מקפדת להסירם ת וכן במטופו.החציצ
*  

הוא כמבואר , )ד שם"ש בי" וחוצצין כמ,כדי שלא יתטפו(ק ה "א ס"וכן הוא במ, "הוה חציצה"ז "ומה שכתב הט
,  וכן אם היו מטופים תחלה.דמקפדת עליהם שלא תטפם, חוצצין, ואם היו מוזהבות(ד "קצח ס' ד סי"א יו"ברמ

  ).וחוצצין, מקפדת עליהם שלא תתלכלך מהן במים
ה "י ד"וכמבואר ברש, והייו אף שאיו חוצץ, "ומסירתן מעליה קודם טבילה"אמם כאן שיה מלשום וכתב סתם 

 , ההוא חדא דכי איתמר,וקשיא לי בגוה טובא... ורבותי מפרשין הך קפידא לעין חציצה (הא מי אריג הוא 
 ,ג דלא עיילי ביה מיא כיון דלא קפיד עליה חשיב כגופיה ובטל לגבי שערו" ואשמעין דאע,במידי דמיהדק איתמר

כ "וראה טהרה כהלכה פ. ) הא לאו חוצץ הוא, מאי חוצץ איכא למימר,אבל במידי דלא מיהדק ועיילי ביה מיא
  .107הערה 

הדק ל(י "ופרש, ) לפי שאין אשה חוקת את עצמה... למעוטי דצואר ...כולן בראשי הבות שיו ו (א,  רב הוא ז1034
 לפי , שאים חוצציןחוץ מאם הם כרוכים בצואר (ב"ע ס"טור ושו. ) וקושרתן בריוח שיהו רפין,חוטין בצוארה
  .)שאיה מהדקן
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 זו והרי ,מזיקתה אינה רחבה שהרצועה שמתוך ,בשר כבעלת שתראה כדי זו ברצועה עצמה חונקת
  .1035בטבילה חציצה

 ומצוייר חשוב הוא אם ,זה בבגד לצאת אסורה ,חוצצת שאינה ,צוארה על רפויה זו רצועה אם ואף
 ומראות שחצניות שהן הנשים כדרך ,1036לחברותיה נויו להראות מעליה תחלצנו שמא גזירה ,בזהב

  :1037הרבים ברשות אמות 'ד בידה ותביאנו שבת שהוא תשכח ר כךואח ,לזו זו תכשיטיהן

   לחברתהלהראות םתשלפאולי תכשיטין ש

 והוא ,בשרביטין ולא ,לאוזן מאוזן לה ומגיע מצחה על ציץ כמין והוא ,בטוטפת אשה תצא לא וכן ד
 בין וזהב כסף של שהם בין ,ומכאן מכאן חייהל על לה ותולה ראשה על שכורכתו ציץ כמיןגם כן 
  .1038צבעונין מיני של שהם

 תפורים הם אם אבל .לחברותיה להראותה תשלפם שמא לחוש יש שאז ,לשבכה תפורים שאינן והוא
  .1039שערה תגלה שלא השבכה עם תחלצם לא שודאי ,לכך לחוש אין ,לשבכה

 שאסורה 1041אומרים יש ,1040שערה לוילגי חוששת שאינה בתולה אבל .בנשואה אמורים דברים במה
______________ 

בגד (י "שופר, ) דיחא לה שתראה כבעלת בשר, דאשה חוקת את עצמה,הכא בקטלא עסקין (ב" רביא שם רע1035
 ויש לו מקום שצים כעין שעושים ,חשוב לתלות בצוארה כגד לבה שלא יפול מה שהיא אוכלת על בגדיה

 , וקושרת הרצועה סביב צוארה, שהבגד רחב הרבה, ותוחב בו רצועה רחבה ומוללתו סביב הרצועה,למכסים
. )עה חלקה ורחבה איה מזיקתה ומתוך שהרצו,וחוקת עצמה בחוזק כדי שתהא בשרה בולטת ותראה בעלת בשר

 לפי שהיא מהדקת אותה ,מפי שצריכה להסירם בשעת הטבילה, אסור, אבל בקטלא שבצוארה (ע שם"טור ושו
  .) ברשות הרביםאמות' וחיישין דלמא אתי לאתויי ד, כדי שתראה בעלת בשר

וא בגד שיש לו שצים כעין ה(י "ופרש, ) מקטא פארי,אי קטלאמ(ב , גמרא ט). ולא בקטלא(א , משה ז 1036
, ז' תוס).  והוא חשוב ומצוייר בזהב, והבגד תלוי על לבה, ומכסת בו רצועה רחבה וקושרת סביב צוארה,מכסים

ברפוי תין  ומיירי מתי, ויש לחוש דילמא שליף ומחויא,א דקטלא מי דבר של וי הוא"ואומר רשב(ה הכא " דב
דהייו בגד שיש לו שצים , לא תצא בקטלא(ז "ע ס"טור ושו. ) משום תכשיט ולכך אין לאוסרו אלא,דליכא חציצה
 ).והוא חשוב ומצוייר בזהב,  והבגד תלוי על לבה, ומכיסים בו רצועה רחבה וקושרה סביב צוארה,כעין מכסים

  .) אלא אסור מכח דלמא שלפא,שם חציצה ואין ,סביב צוארה' מיירי שהקטלא רפוי (ה"ז סק"ט
'  והיא שכוחה ומהלכת בהן ד, והיא מתרתן לחבירתה, על ידי שהשים שחציות, באמר רביא (א"ו ה" פ ירושלמי1037

  ).אמות
   ).לפי שהן שחציות ודרכן בכך להראות וי תכשיטיהן זו לזו (ו"שא ס' סיוכן הוא לעיל 

יעבירם (ב "ולקמן סכ. )ותביאם בידה לביתה(א "ולעיל ס". אמות ברשות הרבים' ותביאו בידה ד"וכתב כאן הטעם 
  ). או יכיסם מרשות הרבים לרשות היחיד,אמות ברשות הרבים' ד
ר " א,איזו טוטפת ואיזו סרביטין(ב " ובגמרא שם ע.)לא בטוטפת ולא בסרביטיןו... לא תצא אשה ( א,  משה ז1038

 ,ל ראשה כורכתוע(  סרביטין המגיעין לה עד לחייה, מאזן לאזן)י"רש, את הפדחת (אבהו טוטפת המוקפת לה
 עשירות עושין אותן ,אמר רב הוא עיות עושין אותן של מיי צבעוין). י"רש, ןותולה לה על לחייה מכאן ומכא

והוא , ולא בשרביטין, והוא כמין ציץ ומגיע מאוזן לאוזן, ולא תצא בטוטפת (ב"ע ס" טור ושו).של כסף ושל זהב
  .)שה ותולה לה על לחייה מכאן ומכאןורכתו על רא שכ, ואיו מגיע אלא עד לחיים, ציץם כןג
 שאיה וטלת השבכה , אבל תפורין ליכא למיחש לאחוויי. ..עם השבכה (בזמן שאין תפורים( שם  משה1039

 ובטוטפת ובסרביטין בזמן שהן ...יוצאה אשה (ב ,  משה סד).י"רש,  שתגלה כל שערשות הרביםמראשה בר
דחיישין דלמא , והוא שאים תפורים בשבכה (ע שם"שו. )י"רש, להו לאחוויי דתו לא שלפא ,סבכהל (תפורין

  .)ומותר,  ליכא למיחש להכי, אבל אם תפורים. ברשות הרביםאמות' שלפא לאחוויי ואתי לאתויי ד
  .ושם סמן, )בתולות שדרכן לילך פרועות ראש (ד"עה ס' לעיל סיכד 1040
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 תשכח כך ואחר ,נויה להראות כדי השבכה עם תחלצם שמא ,בשבכה תפורים הם אם אף בהם לצאת
  :בידה ותביאם

 כשיעור אצבעות שתי ברוחב ארוגים צמר חוטי דהיינו ,צמר של כיפה והוא ,1042בכבול תצא לא ה
  :להראותו תשלפנו שמא לחוש ויש ,1043ציץ במקום לתכשיט פניה סביב ומניחתו ,ציץ

 לכלה אותה ותולין גלופקרין כעין צבעונין של חוטין בה שתולין מטלית דהיינו ,באיצטמא תצא לא ו
 דבר ואין .בו ומצטערת לטורדו מתביישה היא פניה על זבוב לה יעמוד שאם ,הזבובים ממנה להפריח

  :1044לו צריכה שהיא פ"אע בו תצא לא ולכן ,הוא וכמשוי ,כלל לה תכשיט זה

 לשון בו ויש ,ירושלים צורת בו ומציירין עגול תכשיט שהוא אומרים יש .זהב של בעיר תצא לא ז
 צורת בו ומציירין הראש על עטרה כעין שהוא אומרים ויש .למלבוש אותו מחברין שבו באמצעו
 לשלפו לה שאפשר תכשיט כל הכל שלדברי ,כלל מחלוקת בדבר אין הלכה ולענין( 1045ירושלים
 אלא ,מצוייר אינה ואפילו ,במלבושה שהוא בין ראשה על שהוא בין ,1046בו לצאת אסורה ותוולהרא
  ):בימיהם שהיו התכשיטים כל ופרטו ,בימיהם בהווה חכמים שדברו

 לשלף דרכה שאין חשובה אשה אלא בה יוצאה שאין ,בראשה זהב של בכליל אשה יוצאת ח
 שאותן בין ,בחוט חרוזות זהב של מחתיכות שויע שהוא בין ,זה כליל על גזרו לא ולכן ,ולהראות

  שלוםבריד

 
על פי שמחובר לשבכה אסור  אף ,תולה שאיה חוששת על גילוי הראש בם כןא (פד אות ב' שבת סי'  אור זרוע הל1041

דחיישין , אפילו תפורה בשבכה אסור,  דבתולה שאיה חוששת לגילוי ראשהש אומריםוי (ב"א ס"רמ. )לצאת בו
  .)ואתי לאתויי, שמא תסירה עם השבכה

  .ג"ויתבאר לקמן סכ, )צר שריאבל לח(י "ופרש. )שות הרביםולא בכבול לר... לא תצא אשה  (א,  משה ז1042
 דמקרי ,ובע שתחת השבכהככ(י "ופרש, ) כיפה של צמר תןאן דאמראמר רבי אבהו מסתברא כמ (ב" שם עגמרא 1043

 ורחב שתי אצבעות שיעור ...ופירוש כיפה של צמר חוטי דעמרא דגדילין  (ב"רע, ף כו" רי). ומתקשטת בו,מי כבול
, לא תצא בכיפה של צמר (ג"ע ס"טור ושו).  שמקפת אותו סביב לפיה,של צמרולא בכבול (ז "ט ה"ם פי" רמב.)ציץ

  .)כשיעור ציץ ורחבים כשתי אצבעות ...וטי דעמרא דגדילין דהייו ח
 מאי .ר אבהו ביזיוי" א,מאי איסטמא ... יוצאה אשה בכבול ובאיסטמא לחצר(ב "סוע,  ז וגמרא ברייתא1044

 כגון גלופקרא שתולין ,פירוש מטלית שתולין בה מיי צבעוין (ב, ף כו"רי. )יוח אמר אביי אמר רב כליא פר,ביזיוי
שות  ואין יוצאין בה לר... שאם יעמוד זבוב על פיה מתביישת לטרדו ומצטערת בו ,אותה לכלה לכלות ממה זבוב

ן אותו  ותולי,בעוין דהייו מטלית שתולין בו חוטין של צ,ולא באיצטמא (ג"ע ס"טור ושו. ) שאיה תכשיט,הרבים
 דכיון שאיו לא תכשיט ,ואסור לצאת בו לרשות הרבים (ה ולא באצטמא"ח ד"ב .)לכלה להפריח ממה הזבובים

  .) משויהוה ליה, ולא מלבוש
, טגמרא ).  ומציירין בה כמין עיר,כמין ושקא(י "ופרש, ) ולא בעיר של זהב...לא תצא אשה  (א,  משה ז1045

 ,ת דלאו הייו ושקא"אור(שם ' תוסו, )ר יוחן ירושלים דדהבא" רבה בר בר חה א,של זהבמאי בעיר ( א"סוע
 משמע דעשוי הוא , עיר של זהב,מאי עטרות כלות) ב, מט( בפרק בתרא דסוטה ן דהא אמרי,רס בקוטרשכדפי

מצע לשון שבו מחברין  והוא תכשיט עגול ויש בא, כמו כביתא,י ושקא" רשרשפי (י ד"ו רס"ש פ"רא. )כעין עטרה
לא תצא ( ד"ע ס"טור ושו .) ומשימין אותו על הראש כמין עטרהל מפרש שהוא עגול"ורביו תם ז. אותו למלבוש
ת "ור, ויש באמצע לשון שמחברים אותו למלבוש, י שהוא תכשיט עגול ומציירין בו כמין עיר"ופירש, בעיר של זהב

  .)שהוא כעין עטרה לראש רשפי
 , סברי תכשיט הוא...חכמים אומרים לא תצא ואם יצתה פטורה ... לא תצא אשה בעיר של זהב  ( ב, ברייתא ט1046

 ורבן הוא דגזור ,דכולהו תכשיטין יהו (ה ואם"א ד, י במשה ז"רש). דילמא שלפא ומחויא ליה ואתיא לאתויי
  . )בהו דילמא שלפא ומחויא
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 עליהם גזרו ,בהם רגילות )עשירות( הנשים שכל תכשיטין אותן אבל .1047במטלית קבועות חתיכות
  :1048לאשה אשה בין אחד בתכשיט לחלק רצו שלא ,חשובה לאשה אף

 הדקהול בהן לקשרה בה תלויות קצרות רצועות בה יש אם ,רחבה מעיל חתיכת דהיינו ,רסוקיא ט
 .מעליה ותפול הקשר יותר שמא חוששין ואין ,יפה מהודק שהוא כיון ,בו לצאת מותרת ,סביבותיה

  :1049בידה ותביאנו ותשכח מעליה תפול שמא ,בה לצאת אסורה ,רצועות בה אין אם אבל

 מכוסות שאזניה מפני ,ןהאוז בנזמי יוצאת אבל .להראותם תשלפם שמא ,האף בנזמי תצא לא י
 לגלות שנוהגין ובמקומות .1050להראותן הנזמים מהן לשלוף לגלותן לה הוא ורחוט ,בקישוריה
  :1052בנזמים לצאת אסורות מגולות שאזניהן הבתולות ולכן .1051האוזן בנזמי גם לצאת אסורה ,האזנים

______________ 
 ויש שעושין ממשי ,א" יש שכולו טס זהב שקורין לימ,ן לאזןעל פדחתה היא קושרתו מאז (כלילא(ב , גמרא ט 1047

רצועה שמצויירת בזהב ובאבים  ( דארוקתא, רב אשי מתי לקולא... רב אסר ושמואל שרי ,)י"רש, טווי עם הזהב
 ומר , מר סבר דילמא שלפא ומחויא ואתי לאתויי, כי פליגי דאיסכא, דכולי עלמא לא פליגי דשרי)י"רש, טובות
 רב שמואל בר בר חה מר ליהא.  ואשה חשובה לא שלפא ומחויא,מאן דרכה למיפק בכלילא אשה חשובהסבר 

 , אתא גברא רבה אריכא להרדעא ומטלע, אמרו ליה לרב. בפירוש אמרת לן משמיה דרב כלילא שרי,לרב יוסף
 והוא תכשיט שמיחתו על ,כלילא(ה "ע ס"טור ושו). לוי] דאיטלע[אמר מאן גברא רבה אריכא . ודרש כלילא שרי

 בין שהיא עשויה מחתיכות של זהב חרוזות ,מותרת לצאת בו, פדחתה מאוזן לאוזן וקושרתו ברצועות התלויות
 ולא שלפה ,ה אלא אשה חשובהאין דרך לצאת ב(ק ו "א ס"מ).  בין שאותן חתיכות קבועות במטלית,בחוט

  ).ומחויא
 שאין כל השים רגילות בהן אלא אשה  ...א שרי שמואל הכאי דדוקא בכליל"אומר ר (ה מאן"שם ד'  תוס1048

ב אות ב , שלטי הגבורים כו. ) דאין לחלק בין השים, לאשה חשובהלו אסירי אפי, אבל שאר תכשיטי שים,חשובה
מטעם שאין יוצאה בו אלא אשה חשובה שאין דרכה , וכתבו המפרשים כי אפילו למאן דשרי כלילא בכל עין(

אלא הכא גבי כלילא הייו טעמא לפי שאין , להורות מכאן דכל תכשיט שרי לאשה חשובה לצאת בואין , לחלוץ
, אבל שאר תכשיטי שים דכל השים רגילי בהו, הלכך שרי לדידהו, שאר שים רגילות בהן אלא שים חשובות

 ה אף חשוב,בהואבל תכשיטין שכל השים רגילים (א שם "מ). דלא פלוג רבן, אפילו לאשה חשובה אסירי
  )).ג"ש(סורה אס

  .)שלא חלקו חכמים בגזרתם בין אשה לאשה (א" וראה גם לעיל סוף ס
צועות קצרות תלויות בה ר ( אי אית ליה מפרחיית,)י"רש, חתיכת מעיל רחבה( האי רסוקא (ב,  רב אשי ט1049

רי קטרי ופיל ואתי  וליכא למיחש דילמא משת,מיהדק שפיר ( שרי,)י"רש, לקושרה בהם ולהדקה סביבותיו
אם יש בה רצועות קצרות , דהייו חתיכת מעיל רחבה, רסוקיא(ו "ע ס"טור ושו. ) אסיר, ואי לא,)י"רש, לאיתויי

  ).אסור, ואם אין לו רצועות, שרי,  דמהדק,תלויות בה לקושרן בהם ולהדקן סביבותיה
אבל זמי האוזן מותרין לכתחלה (י "ופרש, )ףזמי הא(ב , גמרא ט. ) ולא בזמים...לא תצא אשה  (א,  משה ז1050

 אבל .לא תצא בזמי האף (ח"ע ס"טור ושו ). מפי שאזיה מכוסות בקישורין,דטריחא לה מילתא למישלף ואחויי
  ). מפי שאזים מכוסות בקשורים,אחוידטריחא לה מלתא למשלף ו(ק ו "ז ס"ט). בזמי האוזןיוצאה 

 , שבקישוריה שקושרת בהם את ראשה מכוסות גם אזיה, לומרהמשמע שרוצ ( חפד אות' שבת סי'  אור זרוע הל1051
 בארץ כען אם כן.  משום דשלפה ומחויא, אסור, אבל כשאין אזיה מכוסות בקישוריה,הלכך לא שלפה ומחויא

  ואין אזיהם,שהשים מוליכות טבעות באזיהן ואזיהן קובות ומכסת בהן טבעות בריוח ומוציאה כשתרצה
 היכא דדרך ,ים שבאוזןאסור לצאת בזמ, ובמקום שוהגין לגלות האזים (ח"א ס"רמ. )פיר עבדי לאו ש,מכוסות

  .)להוציאם משם
 ד"סוע, חידושי צמח צדק מד. ) דהכא מיירי בבתולה דוקאש לומר י,ה"ש שם בהג"ולפמ (ז"א סוף סקט" ראה מ1052
  .)ע"ר זי"ע אדמו"וכן משמע בשו.  כן פירש בפרי מגדים.ודין דזמי האוזן מיירי בשואות שאזיהם מכוסות(
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  מחטין להעמיד קישוריהן

 ומותרת ,בהן וכיוצא וצעיפה חלוקה מפתחי כגון ,במחטין קישוריהן להעמיד הנשים 1053דרך יא
 לה משמשת שהיא שכיון ,כלל ומלבוש תכשיט שם עליה שאין פ"אע ,התורה מן זו במחט לצאת
  .1054להמלבושים יד כבית היא הרי לבישה לצורך

 ,קישוריהן בה להעמיד הנשים דרך אין נקובה מחט אבל .נקובה שאינה במחט אמורים דברים במה
 קישוריה על ידי אותה שהוציאה פ"עוא( 1055חייבת יצאת ואם בה תצא לא ולכן ,גמור משוי היא והרי

______________ 
  :תוכן ההלכות שיתבארו בסעיף שלפיו 1053

  .שהיא כבית יד למלבושים, מותר לצאת בה, אם מעמדת בה קישוריה, מחט שאיה קובה) א(
  ).והגו להקל כשאיה עשויה כתכשיט(שמא תשלפה להראותה , אסור לצאת בה, ואם היא גם תכשיט) ב(
  .אם יצאה בה חייבת, ואיה כתכשיט, ואם איה מעמדת בה קישוריה) ג(
  .ואם יצאה בה חייבת, משוי גמור, אפילו מעמדת בה קישוריה, מחט קובה) ד(

 אמר רב יוסף הואיל ,למאי חזיא(א , אמרין בגמרא ס, )במחט שאיה קובה... לא תצא אשה (א , אהא דתן ז 1054
 כטבעת ...האי מחט שהיא (שם '  ובתוס). ותהוי כבירית טהורה ותשתרי, אביייהמר ל א,ואשה אוגרת בה שערה

  .מותרת לצאת בו אף לכתחלה, הרי שמחט שאיה קובה שעשוי לאגור בה שערה).  דאיה תכשיט, תשתרי,הכלים
אשה מחט ש (ז' ו סי"פש "כמבואר ברא, כן מותר כשמעמדת בה קישורי בגדיה, וכשם שמותר כשאוגרת בה שערה

 אם מעמדת בה (ט"ע ס"טור ושו. ) דהוי כמחט שאוגרת בה שערה, שרי לצאת בה בשבת,מעמדת בה קשוריה
 ולכן סתמו  ... ותשתריא אדרבה פריך בגמר,כשמעמדת בה קישוריה (ח"א סק"מ .) מותר לצאת בו,קישוריה

  ).הפוסקים וכתבו אם מעמדת קישוריה מותר
שאם משמשת לצורך לבישה הרי היא כבית יד להמלבושים ושרי ,  וסיעתוש"אמם יש חילוק גדול בין שיטת הרא

  ).כדלקמן בסמוך, אלא שאם הוא גם תכשיט אסרו משום גזרה שמא תשלפו להראותה(
במהדורא  שתבארה שיטתו ,)והוי תכשיט,  מותר...אם סוגרת מפתחי חלוקה (רלט ' התרומה סי' לבין שיטת ס
 כאיה ,היא תכשיט דלאו משום הוא קובה מחט דאיסור ז"י פרק התרומה ספרב ה שכתבמ(ד "שא ס' בתרא לסי

 דמשמשים הכלים כטבעת וה ליהדה ... דשרי שוקים בתי של ומשיחות מרצועות שא ומאי .הוא ומשוי ,קובה
מותר מדיא משום , שאם הוא גם תכשיטוהייו ). במחט כ"משא ,לגמרי שוקים הבתי יפלו שלא לבישה לצורך
  . כי איו בית יד למלבושים אלא כשבלעדי המחט יפלו הבגדים לגמרי, ואם איו תכשיט אסור מדיא, שיטתכ
  . לעין איש–ה "סשא ' ולעיל סי,  לעין אשה–כאמור כאן , ש"ל כהרא"וקיי

  .ואף שבלעדה לא יפלו הבגדים לגמרי, אף שאיה תכשיט, ולכן מותר לצאת עם סיכת בטחון לחבר קצוות הבגד
*  

מחט שאיה (כדלקמן בסמוך , קאי אף כשהוא תכשיט, )ומותרת לצאת במחט זו מן התורה(ומה שתבאר כאן 
 משום גזרה שמא , אסורה מדברי סופרים להעמיד בה קישוריה,קובה שראשה אחד עב ועשוי כעין תכשיט

  .ל דשרי אף לכתחלה"קיי, כ כשאיה תכשיט"משא). תשלפו להראותה
מחט (רד ' התרומה סי' ופירש בס .) ואם יצתה חייבת חטאת...א תצא אשה במחט הקובה ל (א,  משה סב1055

והייו שאסור אף כשמשתמש בה כסיכת , ) כשסגר מפתחי חלוקו של צוארושות הרביםאסור לצאת בר... קובה 
 לסגור ,רביםאסור לצאת בה לרשות ה... מחט קובה (ג , ת סה כ"ג ל"וכן הוא בסמ. בטחון לחבר קצוות הבגד

 דבכל ומשמע (קובה במחט תצא ולא ה"די "וטעם האיסור תבאר בב ).ו סביב צוארו או אשה לקשור צעיפהחלוק
 תכשיט הוי לא קובה במחט להעמידם דרך דאין דכיון ,קישוריה בה מעמדת אם אפילו חייבת בה שיצתה גווא
לכן איה חשבת לא תכשיט ולא , יד בה קישוריה והייו לומר שמחט קובה לאו אורחה להעמ.)משוי לה והויא

ע "שו. ולכן חשבת תכשיט וגם בית יד לבגד, אבל מחט שאיה קובה אורחה להעמיד בה קישוריה, בית יד לבגד
 דאין דרך , מעמדת בה קישוריהלואפי (ז"א סק"מכפירוש ה). חייבת, ואם יצאה, לא תצא במחט קובה(ט "ס

  .))י"ב(וי  והוי מש,להעמידה בקובה
 כגון מפתחי חלוקו ,איש שיצא במחט הקובה התחובה לו בבגדו לחבר קצותיו(ד "שא ס' כדלעיל סי, וכן הוא באיש

פי  ל, אף על פי שהיא לצורך הלבישה חייב חטאת,וכיוצא בזה מהמקומות שבבגדו שדרך לתחוב שם מחט בחול
  ).67הערה (ושם סמן , )שאין דרך לתחוב שם מחט הקובה
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  ).1056א"ש 'בסי שנתבאר מטעם ,כדרכה שלא הוצאה זו אין ,בידה ולא

 בה להעמיד סופרים מדברי אסורה ,תכשיט כעין ועשוי עב אחד שראשה נקובה שאינה מחט ואף
 שראשה נקובה שאינה במחט להקל נהגו ועכשיו .1057להראותה תשלפנו שמא גזרה משום ,קישוריה

  שלוםבריד

 
*  

  :ופקא מיה מהם להלכה למעשה. שיטות באיסור הוצאת מחט קובה שתוחבת בבגדה' אמם האריך רביו לבאר ג
א "כן היתה דעת המ. אבל אם תוחבת לצורך המלבוש מותר, האיסור הוא כשתוחבת אותה שלא לצורך המלבוש) א

א כאן צריך לומר דמיירי שלא לצורך לבישה "ולהמג(ק ד "רון סשא בקוטרס אח' כמבואר לעיל סי, בתחלה
 ).537-538הערות (ושם סמן , ) אלא שתחב במקום שדרך לתחוב לפעמים בחול להוליכה לאיזה מקום,וקישוט

 העתיק לא ... שיטתו לפי המרדכי(ה "הדורא בתרא סכמבואר לקמן במ, י"ואפשר שכן היא גם דעת המרדכי והר
 בתחובה איירי יןדמתית ...בירא ליה דס משום ... לשים קובה מחט לאסור ... ג"וסמ התרומה ספר דעת כלל

והייו שהמשה של היתר מחט שאיה קובה מיירי שתחבה אותה לצורך , )ארישא סיפא קאי ולא  ...בבגדה
  . איסור מחט קובה מיירי שתחבה אותה שלא לשם לבישהואילו המשה של, לבישה

  .התחובה בבגדה לסגור בה את קצוותיה) מחט תפירה(ולפי דעה זו מותרת לצאת גם במחט קובה 
שאיו מועיל כלל מה שתוחבת המחט בבגדיה כדי לסגור מפתחי חלוקה , ג תבאר"התרומה וסמ' אמם בס) ב

כמבואר לקמן במהדורה , ה במחט שאיה קובה הוא משום שהיא תכשיטוטעם היתר היציא). במקום כפתורים(
 ומשוי ,קובה כאיה ,היא תכשיט דלאו משום הוא קובה מחט דאיסור ז"י פרק התרומה בספר ש"מ(ד "בתרא ס

 הבתי יפלו שלא לבישה לצורך דמשמשים הכלים כטבעת וה ליהדה"ולא הותרת בתור מלבוש אלא באופן , )הוא
 ).היא תכשיט לאו מקום דמכל ,יחוד מהי לא חורה שיטל במחט זה לפי והה(ה " ומסיק שם ס".מרילג שוקים

וכיון שגם בלעדה לא יפלו , כיון שאיה תכשיט, איו מועיל להתירה, והייו שאף אם מייחדה למפתחי חלוקה
  .הבגדים לגמרי

אם גם בלעדיהם לא יפלו ,  בית יד לבגדיםואיה חשבת, שאיה תכשיט, ולפי זה אסור לצאת אף בסיכת בטחון
  .הבגדים לגמרי

ואיסור . כמובא במהדורא בתרא בתחלתו, ש שמחט שמעמדת קישוריה מותרת משום בית יד לבגדים"דעת הרא) ג
י שהוא מטעם שאין דרך השים להעמיד בה "ביאר הב, אף שמעמדת בה קישוריה, היציאה במחט הקובה

 קובה לאסור מקום יש...  בירא ליהוס(ה "מרדכי לפי מסקת רביו במהדורא בתרא סוכן ראית דעת ה. קישוריה
 חורה כשיטל כ"משא ,למלאכתה ועומדת לכך לייחודי אורחה דלאו משום ,טעמא והייו  ...לבישה לצורך אפילו

 ופירש , בוא חזר"המג(ק ד "שא בקוטרס אחרון סוף ס' כמבואר לעיל סי, א"וכן היא מסקת המ). עוקצה או
 לעין –ד "שא ס' ולעיל סי,  לעין אשה– וכן פסק כאן ). דמחט קובה במעמדת קישוריהתיןז מתי"ג סק"ש' בסי
  .איש

אבל אסור לצאת עם מחט . אף שאיה תכשיט, ולפי זה מותר לצאת עם סיכת בטחון התחובה לחבר קצוות בגדיה
  .ןהתחובה בבגדיה לחבר קצוותיה) מחט תפירה(הקובה 

 לפי שלפעמים בחול כשרוצה להוליך מחט הקובה לאיזה ,ואין זו קראת הוצאה שלא כדרכה (ד במוסגר" ס1056
 ומוליכה כך ברשות הרבים עד המקום ,מקום תוחבה לפעמים בבגדו בהמקומות שתוחבין מחט שאיה קובה

  .)70הערה (ושם סמן , )שהוא חפץ
וכדעת , )ורבן הוא דגזור בהו דילמא שלפא ומחויא(ה ואם יצאת איה חייבת חטאת "א ד, ה זי במש"רש 1057

כ אם היא גם "משא, ) דאיה תכשיט, לפי שאיה אלא כטבעת הכלים תשתרי...אי מחט ה(ה ותהוי "א ד, ס' התוס
 היא כעין ,קובהולא במחט שאיה (רלט ' התרומה סי' ס. בה קישוריהאף המחט שמעמדת , אסור, תכשיט
דלמא שלפא  ...  הייו איישפלגא בלעז, קובההולא במחט שאי(רמ ' וסי, ) כמין ראש עב יש לה,א בלעזגאיישפיל
סה ' ת סי"ג ל"סמ).  היא קראת תכשיט,גייא בלעזבמחט שיש לה ראש מצד אחד כמו אישפיל(רד ' וסי, )ומחויא

ד ,  שם כ).אסורין דלמא שלפא ומחויא  ... קובה שראשה אחד עב דהייו מחט שאיה,ז"ל בלע"יגאישפ( ג- ב ,יח
  .).הוא קרא תכשיט]ו [, כעין אישפיגלא בלעז,שיש לה ראש מצד אחד... במחט שאיה קובה (

  ].כעין תכשיט, שראשה אחד עב) שפילקע(אישפיגלא היא סיכה [
 כל , מדרבןלו אז מותר אפי,יד של צעיף שלה דהוה ליה כבית ,ובמעמדת קישוריה הוה ליה דרך מלבוש(ק ח "ז ס"ט

ומיהו אם (ק ח "א ס"מ).  ואין היתר אלא באיו תכשיט, מדרבןם כן אסור ג, אבל אם הוא תכשיט,שאיו תכשיט
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  .1058תכשיט כעין עשוי שאינו מפני ,עב אחד

 ,שיהיה צורך לאיזה לה שצריכה אף ,קישוריה בה מעמדת אינה אם אבל .קישוריה בה שמעמדת והוא
 ,גמור משוי היא הרי ,לבישה לצורך לה משמשת שאינה כיון ,בהן וכיוצא שערה בה לחלוק כגון

 כשאינן לו הצריכים חפציםה בכל לצאת יכול אדם שאין ,1059תכשיט כעין עשוי העב ראשה כשאין
  :גזירה משום ,סופרים מדברי אסור תכשיט כעין עשוי הוא ואם .1060תכשיט ולא מלבוש לא

  או שאין עליה חותם, שיש עליה חותםטבעת 

 בטבעת להתקשט הנשים דרך שאין ,גמור משוי אלא לאשה תכשיט אינה ,חותם עליה שיש טבעת יב
  שלוםבריד

 
שא ' לעיל סיתבאר ו). א אסורה דלמא מחוי, מעמדת בה קישוריהלו אפי,היא עשויה כמין תכשיט בראשה

אבל כשאיו ,  משום דלמא שלפא,ז לאסור אף במעמדת"א וט"הסכימו המגדלדיא  (ד"קוטרס אחרון סקב
  ).527הערה (ושם סמן , )תכשיט שרי

*  
כ "משא, )טס של זהב יש לה על ראשה(א , אף שאמרו בגמרא ס, ומה שכתבו שמחט שראשה אחד עב קרא תכשיט

איך למדו זאת בעל התרומה , א"תבאר במהדורא בתרא ס. שיטאיה תכ, מחט שאיה קובה שראשה אחד עב
  .ג מהגמרא"והסמ

 ולכן , זהא שייךואפשר דבמחטין שלו ל ... א דלמא מחוי,כשמיחתה גד פדחתה ויש לה טס אסור (א שם"מ 1058
  .)הגו להקל

 בחול חולקת ,שהטס של זהב יש לה על רא"כדאמרין בגמרא שם אלא , והייו שלא גזרו שמא תשלפו להראותה
לא תצא (ג "כדלקמן סי,  וכן גזרו בתכשיט שקושרת בו מפתחי חלוקה".בה שערה בשבת מיחתה כגד פדחתה

כ כשאין "משא).  משום גזרה שמא תשלפם מעליה להראותו...  והוא תכשיט שקושרת בו מפתחי חלוקה,בכוליאר
  .אף שראשה עב, עליה טס של זהב

 התרומה ספר שכתבומה (א "יתבאר לקמן במהדורא בתרא ס, יש להם דין תכשיטל שגם מחטין שלו "והא דקיי
  ).כתכשיט ועגול עב אחד דראשה משום טעמא והייו ... תכשיט מקרי עב אחד שראשה דמחט וסיעתם ג"וסמ

כל  והייו שמטעם זה יש להקל על ).בתכשיטין היתר שהגו לדידן הייו ,להיתר א"במג שכתב ומה(ב "ותבאר שם ס
  ).1894-1898הערות (ושם סמן , "במחט שאיה קובה שראשה אחד עב"פים 

 בשבת . הואיל ואשה חולקת בה שערה...למאי חזיא (א , ובגמרא ס, )ולא במחט שאיה קובה(א , משה ז 1059
כפירוש . ) בחול חולקת בה שערה בשבת מיחתה כגד פדחתה, על ראשה אמר רבא טס של זהב יש לה,למאי חזיא

 כיון , תיהוי משוי, הי שרגילה לושאה בשביל שצריכה לחלק בה שערה בשבת,בשבת למאי חזיא(שם ' התוס
' ס התורשוופי(ק ז "ז ס"ט). אסור, ואם איה מעמדת בה קישוריה(ע שם " טור ושו).דאיו לא מלבוש ולא תכשיט

 והייו .ד כאן ע, מכל מקום כל שאיה מלבוש ולא תכשיט הוי משוי ואסור, דאף במידי שצריך לאשה,ש"אוהר
ק ח "וס, )' ואסור משום דלמא שלפא כו, דהוי תכשיט, צריך לטס של זהבל כן וע,במה שצריך לחלוקת שערה

חידושי צמח צדק וראה ).  חזיא והייו קושיא דגמרא למאי. משויוה ליה דה,באיה מעמדת יש אפילו חיוב חטאת(
  .ב"סע, רב
לגזור שמא תשלפו ) ב. (לפוטרה מחיוב חטאת) א: (מועיל מה שהוא תכשיט, שאם איה מעמדת בה קישוריה, מצא

  .לגזור שמא תשלפו להראותה, מועיל מה שהוא תכשיט, שמותר לצאת בה, ואם מעמדת בה קישוריה. להראותה
 שהרי איה ,משוי הוא (ז'  סיו"פש "רא. ) כיון דאיו לא מלבוש ולא תכשיט, משויתיהוי(ה למאי "א ד, ס' תוס 1060

' ס התורשוופי(ק ז "שג ס' ז סי"ט. ) כיון שאיו לא מלבוש ולא תכשיט,היכולה לצאת בכל הדברים הצריכים ל
  ). מכל מקום כל שאיה מלבוש ולא תכשיט הוי משוי ואסור, דאף במידי שצריך לאשה,ש"והרא

שאין אדם רשאי לצאת עם כל חפצים הצריכים לו כשאין לא תכשיט ולא דרך (ד "שא ס' כדלעיל סי,  הדין באישוכן
 ).מלבוש
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 נותן שלפעמים מפני ,כדרכה שלא הוצאה זו ואין .1061בתחיי בה יצאה ואם .חותם עליה כשאין אלא
 באצבעה אותה משימה והיא להצניעה לבית להוליכה חותם עליה שיש טבעתו לאשתו בחול האיש
 עליה שיש טבעת באצבעה להוציא לפעמים לאשה אף היא הוצאה שדרך ונמצא ,לביתה שמגעת עד

  .בשבת כשהוציאה עליה חייבת לה תכשיט שאינה וכיון .1062חותם

 שמא גזירה משום ,סופרים מדברי אסורה אבל ,פטורה חותם עליה שאין בטבעת כשיצאת אבל
  :1063להראותה מאצבעה תשלפנה

   או יפלוםתשלפאולי שאר דברים ש

 שקשור קשר והוא ,בכובלת ולא ,1064חלוקה מפתחי בו שקושרת תכשיט והוא ,בכוליאר תצא לא יג
 שמא גזרה משום ,בו לצאת אסורה ובשבת ,1065עליה וטוענת רע שריחה ואשה טוב שריחו בושם בה

  :1066להראותו מעליה תשלפם

 משונה שהוא משום ,בו תצא לא זהב של הוא אם ,במקומה אחר שן ומשימה אחד שן לה חסר אם יד
 הוא אם אבל .1067ותביאנו ותשכח בידה משם ותטלנו עליה ישחקו ושמא ,השיניים משאר במראיתו

______________ 
ה גזברית "י שם ד"רש. ) ואם יצתה חייבת חטאת... בטבעת שיש עליה חותם ...לא תצא אשה (א , סב משה 1061
י גבי "ועיין רש (גסוף אות  הדורא בתראהובא בהגהת הרב במ). תכשיט לא הוי לדידה דאין דרך שים בכך(

 , יש עליה חותם. תכשיט,ין עליה חותםא(א ,  גמרא ס.)גזברית דלא מקרי תכשיט רק מה שדרך שים להתקשט
  .)חייבת, ואם יצאה, לא תצא בטבעת שיש עליה חותם (י"ע ס"טור ושו). משוי
  ). הרי עשו להן תכשיט,עות שיש עליהן חותםשבזמן הזה הגו השים לצאת בחול גם בטב (ג"סכ סוף לקמן וראה

פעמים שאדם ותן לאשתו טבעת שיש עליה חותם להוליכה לקופסא ומיחתה בידה עד שמגעת (א , סב רבא 1062
האשה אין דרכה  ... מפי מה הן חייבין והרי הוציאו אותן שלא כדרך המוציאין (ג"ט ה"ם פי"רמב. )לקופסא

 ומחת אותה ,מפי שפעמים ותן האיש טבעתו לאשתו להציעה בבית. ה להלהוציא באצבעה אלא טבעת הראוי
 כיון לפעמים בחול כשותן לה הבעל טבעת להיח בתיבה מיחה ,יצאת חייבת (ט"א סק"מ. )באצבעה בעת הולכה

  . ))אגמר( הוי דרך הוצאה בכך ,באצבעה עד שמוליכתה לשם
ורבן (י "רשופ, ) ואם יצאת איה חייבת חטאת...עליה חותם  בטבעת שאין ...לא תצא אשה  (א,  משה שם ז1063

  .)פטורה, ואם יצאה, וכשאין עליה חותם לא תצא (ע שם"טור ושו. ) דילמא שלפא ומחויא,הוא דגזור בהו
 ל שם ע,ה"ושקא(י "ופרש, ) מכבתאמר רב א,מאי כוליאר(גמרא שם . ) בכוליאר...לא תצא אשה  (א,  משה סב1064

  .)שקושרת בו מפתחי חלוקהוהוא תכשיט , לא תצא בכולייאר (א"ע סי"טור ושו ).שרת מפתחי החלוקשמכבת וקו
  ). משום דלמא שלפא,ז לאסור אף במעמדת"א וט"דלדיא הסכימו המג(ק ד "שא בקוטרס אחרון ס' וראה לעיל סי

 ,ר שקשור בו סם ששמו פילוןקש(י "ופרש, ) אמר רב חומרתא דפילון,כובלת(גמרא שם . )ולא בכובלת ( משה שם1065
שקשור בה בושם שריחו  והוא קשר ,ולא בכובלת (ע שם"טור ושו).  ואשה שריחה רע טועתו עליה...וריחו ערב 

  .)טוב
ויוצאת בפלפל ארוך שמשימה בפיה לריח (ט "וכדלקמן סי, וכיון שהוא כדי לתת לה ריח טוב הוי כמלבוש ותכשיט

  .) מפי שהם כתכשיטים לה ...הפה
, ) ואם יצתה פטורה,וחכמים אומרים לא תצא (ובברייתא שם, )וחכמים פוטרין בכובלת(שם  כחכמים במשה 1066

 ,הלכך אם יצאת פטורה(י "ופרש, )ודילמא שלפא ומחויא ואתיא לאיתוייה, ורבן סברי תכשיט הוא(ובגמרא שם 
  .) דילמא שלפא ומחויא,ומיהו לכתחלה לא תצא

כיון ד ( וחכמים אוסרים,רבי מתיר) י"רש, בותת בלחייה ממקום אחר והיא של זה( בשן של זה(ב ,  משה סד1067
אם  (ב"ע סי"טור ושו). י"רש,  דילמא מיחייכי עלה ושקלה לה מהתם וממטי לה בידה,דמשוה משאר השיים

ם י דכיון שמשוה במראה משאר שי,לא תצא בו, אם הוא של זהב, חסר אחת משייה ומשימה אחר במקומו
  .)דלמא מבזו לה ושקלה ליה וממטיא
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  :1068בו לצאת מותרת ,אדם של שן הוא אם שכן וכל ,השיניים שארל במראיתו דומה שהוא כסף של

 ולא .1069בידה ותביאנו רגלה מעל ותחלצנו עליה ישחקו שמא ,למעלה הקרוע במנעל תצא לא טו
 אם אבל .בידה ותביאנו ותחלצנו רגלה למדת יבא לא שמא ,עדיין בו הלכה שלא חדש במנעל תצא
  .1070זה על כלל מקפדת אינה ]ז[א ,לה מכוון שהוא בו הכירה כבר ,מאתמול בו ללכת נסתה

 ,מאתמול בו ללכת נסה שלא חדש במנעל בין הקרוע במנעל בין לצאת מותר איש אבל ,באשה זה וכל
  .1072שחצנית שהיא ,1071האשה כמו מנעליו על כך כל מקפיד האיש שאין מפני

 גדולים שבדברים לפי ,1073בהם לצאת מותרת האשה אף ,חדשים או קרועים שהם מלבושים ושאר
  :1075למעלה שנתבאר כמו 1074מעליה שתשלפם בהם חוששים אין המלבוש עיקר שהם

 מעל שמסירתן ופשתן צמר לחוטי דומין שאינן ,ראשה שער על לה הכרוכים שיער בחוטי יוצאת טז
 ששער מפני ,ראשה שער על חוצצין אין שער חוטי אבל ,1076חציצה משום לטבול כשצריכה ראשה
 בשעת להסירם צריכה אינה ולכך ,ביניהם המים יבואו שלא יפה מהודק להיות יכול אינו בשער
  .1077טבילה

 הם ואפילו ,שלה לשער במראיתו דומה שאינה ,חברתה משער עשויים הם אלו חוטין אם ואפילו
  .1078בידה ותסירם עליה ישחקו שמא חוששין אין ,בהמה של משער

______________ 
 דברי הכל ,שדומה לשאר השיים(י "ופרש, ) אבל בשל כסף דברי הכל מותר,לא שו אלא של זהב(א , זירא סה' ר 1068

 שדומה לשאר ,אבל של כסף(ע שם "שוטור ו ).וכל שכן שן של אדם דמותר(ו ט' ו סי"ש פ"רא).  לשון רבותי,מותר
  ).ן דאדםוכל שכן ש. מותר, שיים

 וכי חייכי עלה שלפה , דגאי הוא לה,קרוע מלמעלה(י "רשופ, )ולא תצא אשה במעל מרופט(ב ,  ברייתא קמא1069
  .)דמחכו עלה ואתיא לאתויי, לא תצא במעל הקרוע למעלה (ג"ע סי"טור ושו. )ומייתי לה

 אבל ,בו שעה אחת מבעוד יום אלא שלא יצאה א שו תי בר קפרא ל...ואין יוצאין במעל חדש  ( ברייתא שם1070
ולא במעל  (ע שם"טור ושו. ) אז איה מקפדת,כבר הכירה בו דמכוון הוא לה(י "ופרש, ) מותררב שבתיצאה בו מע

  .)מאתמול שהוא למדתה סתה ללכת בו לא אם כן א.שמא לא יבא למדתה, חדש
טור . )ם איו מכוון למדת רגלהאשה מקפדת אד(י "ופרש, )באיזה מעל אמרו במעל של אשה ( ברייתא שם1071

  .)ל כךשאין מקפיד כ, אבל איש מותר (ע שם"ושו
  .)82הערה (ושם סמן , ) לפי שהן שחציות,שלא גזרו גזירה זו אלא בשים (ו"שא ס' לעיל סיכד 1072
ובשאר מלבושים  (ג"א סי"רמ). שה וליכא איסור אפילו בא,שים מותראבל במלבושים חד (ד, לא לג'  כל בו סי1073

  .)אפילו באשה, אין לחוש
 ).דליכא למיחש דלמא שלפא(ק ד "דרכי משה ס 1074
 ואיה , כגון חגורה וסרבל שהם מעיקר המלבוש,אבל אין רגילות כלל לעשות כן בתכשיטין גדולים(א " סוף ס1075

  .)1028הערה ( ושם סמן ,) לפיכך אין חוששין שמא תביאם בידה,הולכת ממקומה עד שתחזור ותלבשם
  .א" כדלעיל ס1076
תיא . מודים חכמים לרבי יהודה בחוטי שער(ב , רב חמן אמר שמואל ז. )יוצאה אשה בחוטי שער (ב,  משה סד1077

בשער (י "פרשו, ) יהודה אומר של צמר ושל שער אין חוצציןבי ר, חוטי שער אין חוצצין,מי הכי חוטי צמר חוצצין
חוטי שער אים (ד "קצח ס' ד סי" ויו.)יוצאת בחוטי שער (ד"ע סי"טור ושו ). דלא מיהדק על גבי שער,מודה
  ).חוצצין

 משום דלא , דאי אשמעין דידה,צריכאו(וגמרא שם , )בין משלה בין משל חבירתה בין משל בהמה(שם  משה 1078
.  אימא לא, אבל חבירתה דמאיס,)י"רש, וממטי ליה בידיהוליכא למימר דמשלפא ליה משום דמחכו עלה  (מאיס
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 ולא ,לבנות שהן זקנות של ערותמש העשויות בחוטין שחורות ששערותיה ילדה תצא שלא ובלבד
 וישחקו ,מגונה הוא שחור גבי על לבן או לבן גבי על ששחור מפני ,ילדה שער של בחוטין זקנה תצא
  .1079בידה ותביאם מראשה ותסירם עליה

 שער כבעלת שתראה כדי שערה על שנותנת תלוש שער קליעת דהיינו ,נכרית בפיאה תצא לא אבל
  :1081בידה ותביאנה ראשה מעל תפול שמא או ,להראותה ראשה מעל תחלצנה שמא ,1080הרבה

 כקמיע הוא זה שקשר מפני ,ישלוט שלא הרע עין מקיטוף לרפואה שעושין בקשר יוצאת יז
  .1083א"ש 'בסי שנתבאר ,1082מומחה

 מהודק קשר באזנה קשור שהמוך והוא .האוזן צואת של ליחה לבלוע שנותנת שבאזנה במוך ויוצאת
  .1084ליפול יוכל שלא

 תכשיט כמו לה הוא זה שמוך מפני ,1085בעקיבה או בסנדלה קשור הוא אם ,שבסנדלה וךבמ וכן
 הסתומים ומנעל ובסנדל .1088מלבושים שאר כמו 1087גופה להנאת משמש הוא שהרי ,1086ומלבוש
 פתוחים הם אם אבל .1089משם ליפול לו אפשר שאי כיון ,כלל קשור המוך אין אפילו מותר ,צד מכל

  שלוםבריד

 
בין  (ע שם"טור ושו. ) צריכא, אבל דבהמה לאו בר מיה הוא אימא לא, דבת מיה הוא,ואי אשמעין דחבירתה

  .)ואפילו משער בהמה ,שהם עשויים משערה או משער חברתה
  . וראה מראי מקומות וציוים

בחוטי שער של ילדה וילדה בשל (י "ופרש, ) בשל זקה וזקה בשל ילדהובלבד שלא תצא ילדה ( ברייתא שם1079
ובלבד שלא תצא זקה בשל  (ע שם"טור ושו. ) דלבות על שחורות או שחורות על לבות מאיס ואתי למישלף,זקה
  ).דמחכו עלה ואתיא לשלופיה(ק ט "ז ס" ט.)ילדה בשל זקה ולא ,ילדה

קליעת שער תלושה וצוברתה על שערה עם קליעתה שתראה בעלת (כרית ובפאה ... יוצאה אשה (  שם משה1080
מ " מ). שמחת על ראשה כדי שתראה בעלת שיער הרבה,לא בפאה של שיער(ז "ט ה"ם פי"רמב .)לחצר) י"רש, שער
  .ג" ויתבאר לקמן סכ) משמע הא לרשות הרבים אסור,וצאה אשה בכבול ובפאה כרית לחצרי(שם 

והוא כדלעיל ).  או תחלוץ ותראה לחברותיה,אסורין לצאת בהן שמא יפלו ותביאם בידהכל אלו  (ם שם" רמב1081
 , כדרך השים שהן שחציות ומראות תכשיטיהן זו לזו,גזירה שמא תחלצו מעליה להראות ויו לחברותיה(ג "ס

 ותביאו שמא תפול מעליה ותשכח(ט "וס, )אמות ברשות הרבים'  תשכח שהוא שבת ותביאו בידה דר כךואח
  ).בידה

 תהוי כקמיע ... )י"רש, קשר שעושין לרפואות קיטוף עין רע שלא תשלוט (חומרתא דקטיפתא(ב , גמרא ז 1082
  ).לרפואת קיטוף עין הרע שלא ישלוטיוצאת בקשר שעושין (ו "ע סט" שו.)מומחה ותשתרי

  . סעיף כה1083
רמי בר יחזקאל תי . )בלוע ליחה של צואת האוזןותת לש(י "ופרש, )במוך שבאזה... יוצאה אשה  (ב,  משה סד1084

ובמוך הקשור ומהודק  (ע שם"טור ושו). ודוקא קשר מהודק(יד ' ו סי"ש פ"רא. )והוא שקשור באזה (א, סה
  )שלא יפול(ו " לבוש סט.)באזה

פירוש ). הוהוא שקשור לה בסדל(א , סהתי רמי בר יחזקאל ). ובמוך שבסדלה... יוצאה אשה  (ב,  משה סד1085
  ). עד שיהא קשור היטב באוזן וברגל,מוך שבאזה ושבעקבה(ה "ו מ"ם פ"המשה להרמב

  ).239הערה (ושם סמן , ) הואיל והם לרפואה,ואים כמשוי לאדם אלא כתכשיט(ה "שא סכ' כדלעיל סי 1086
  .)לתעוג (ה שבסדלה"י במשה שם ד" רש1087
  .)כשאר מלבושים שהם עשוים להגת הגוף, עשה בגד זה מלבוש גמור (י"שא סוף ס' יז לעיל ס"עדו 1088
 כמו מסדל דקיל הוא , דלא מצי פיל, מותר לצאת בתבן ובמוך שבתוכו,אבל במעל שלו (רמ'  ספר התרומה סי1089

בסדל ומעל הסתומים ו (ע שם"טור ושו.  שדרמז מרדכי ).רצט' ע( ארפ' ק סי" סמ.)ג, יח(ת סה "ג ל"סמ). למפל
  .)מותר, אפילו איו קשור, מכל צד
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  :1090שם לקשרו צריך אחד מצד אפילו

 לא יפול שאם .בירכותיה קשור שאינו פ"אע ,1091הדם בו שיבלע לנדתה שהתקינה במוך ויוצאת יח
  .1092יד בית לו עשתה ואפילו ,מאיסותו מחמת בידה תביאנו

 אם אבל ,כשיתייבש ויצערנה בשרה על הדם יפול שלא כדי שם אותו כשמשימה אמורים דברים במה
 דרך שאינו כיון ,לה שקשור פ"אע 1093בו לצאת אסורה ,בגדיה את הדם יטנף שלא כדי אותו משימה
  :1094א"ש 'בסי שנתבאר כמו ,מלבוש

 חולי לרפואת בפיה שמשימה מלח ובגרגיר ,הפה לריח בפיה שמשימה ארוך בפלפל ויוצאת יט
 אם ואפילו .בשבת לכתחלה בפיה נם)ק(תת שלא ובלבד ,1096לה כתכשיטים שהם מפני ,1095השיניים
 היא כאלו שנראה העין מראית מפני ,פיה לתוך תחזירם לא בשבת פלוונ שבת מערב בפיה נתנתם
  .1097בפיה נותנתם היא למה יודעים הכל שאין ,הרבים לרשות להוציאה כדי בפיה ליתנם מערמת

 למה הדבר שניכר מפני ,בו ולצאת בשבת בתחלה שם לקשרו מותרת ,ושבסנדלה שבאזנה מוך אבל
 או קש לקשור שמותר הדין והוא .כלל מערמת ואינה לו כהצרי שהיא יודעים והכל ,המוך שם נותנת

______________ 
ודבר פשוט הוא שאין דבריהם אמורים אלא במעלים וסדלים דידן העולים מכל  (ה וכתב בספר המצות"י ד" ב1090

  .)א למיחש דילמא פיל ואתי לאיתויי איכ, אבל הפתוחים אפילו מצד אחד,עבר
 ע שם" ושוטור. ) שיבלע בו הדם,באותו מקום(י "ופרש, )יה לדתה ובמוך שהתק...יוצאה אשה ( ב,  משה סד1091
  .)ובמוך שהתקיה לדתה... יוצאת (

לאשה שפירסה  אסור ם לא כןדא(ה ותדע "שב בקוטרס אחרון ד' כדלעיל סי, ואין חוששים בזה אף למלאכת צובע
' י בסי"ובהדיא כתב הב. ד על המכה כמו שאסור ליתן בג, משום צובע,ליתן שום מוך שהתקיה לידתהדה בשבת 

,  והתוספות לא חלקו אלא לעין הוצאה לרשות הרבים.ם וסיעתו מותר ליתן לכתחלה בשבת"ג דלדעת הרמב"ש
, )דהייו שהוא מיוחד לכך,  ועל כרחך משום דתן במוך שהתקיה לדתה.אבל משום צביעה לית מאן דחש לה

  .ותבאר שם מה מועיל זה שהוא מיוחד לכך
 ע שם"טור ושו. )עשתה לה בית יד מותר ...  כיון דמאיס לא אתיא לאיתויי,פ שאיו קשור לה"עא (א,  רבא סה1092
  .)בית יד אפילו יש לו ,דכיון שהוא מאוס לא חיישין דלמא שקלה ליה, אפילו איו קשור(

 אצולי דאם כן, א ראה ול.יהבאותו מקום שיבלע בו הדם ולא יטפו בגדירש הקוטרס פ (ה ובמוך" דב, סד'  תוס1093
 שלא יפול על ,ראה לי לכן . ומשוי הוא,דכל אצולי טיוף לא חשיב) ב, יא(ק " כדאמר בפ,טיוף הוא ומשוי הוא

אבל אם מכוות כדי  (י"ז סק" ט).ויצערהשלא יפול דם עליה  (א שם"רמ. )בשרה ותייבש עליה ומצא מצערה
  .)א"ש' ש סי" כמ, הוה אצולי טיוף ואסור,ה ויטפםשיבלע בו הדם ולא יפול הדם על בגדי

 שאז איו חשב למלבוש אלא אם כן ,במה דברים אמורים כשמתכוות בבגד זה להציל מטיוף בלבד ( סעיף י1094
 דהייו שלא יפול הדם על בשרה ויתייבש שם , אבל אם מתכוות בו להציל גופה מצער,עשוי כעין מלבוש גמור

 ומותרת לצאת בו אף ,עשה בגד זה מלבוש גמור כשאר מלבושים שהם עשוים להגת הגוף הרי ,ומצא מצערה
  ).שאיו עשוי כעין מלבוש גמור

כמו גרגיר מלח  (ובגלגל מלח, )י"רש, ארוך ותת אשה בפיה שריחה רע(בפילפל ... יוצאה אשה  (ב,  משה סד1095
 גלגל ,פלפל לריח הפה(א , גמרא סה. ))י"רש, עוד יוםמב ( וכל דבר שיתן לתוך פיה,)י"רש, לרפואת חולי שיים

  .)בפלפל ובגרגיר מלח ובכל בושם שתתן לתוך פיה (ו"ע סט"טור ושו )).י"רש, לחולי השיים (מלח לדורשיי
  ).239הערה (ושם סמן , ) הואיל והם לרפואה,ואים כמשוי לאדם אלא כתכשיט(ה "שא סכ' כדלעיל סי 1096
 ובלבד שלא תתן ראה לי(' ופירשו התוס).  ואם פל לא תחזיר.ובלבד שלא תתן לכתחלה בשבת(משה שם  1097

טור ). בדבר שהיא ותת בתוך פיה אים יודעין למה היא ותת... לכתחלה מפי שראה כמערמת להוציאה 
  .) לא תחזיר,ואם פל. ובלבד שלא תתם לכתחלה בשבת (ע שם"ושו
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 ,קשירה בלא אפילו מותר צד מכל סתום המנעל ואם .1098בו ולצאת בשבת בתחלה המנעל בתוך תבן
  .במוך כמו

  :1099באיש שמותר שכן כל באשה שמותר מה וכל

 אאל( בהם קשורה המשיחה שאין פ"אע ,שוקיה סביב במשיחה שקושרתם שוקים בבתי יוצאת כ
  :1100בידה ותביאם ויפלו )שעליהם המשיחה עם( למטה ישתלשלו שמא חוששין אין ,)עליהם

 ותביאה ותפול תשמט ולא ,לבשר דבוקה שתהא )ב( והוא ,בשוק או בזרוע 1101באצעדה יוצאת כא
  :1102בידה

  לשלוף ולחזור וללבוש ברשות הרבים

 כשיטלם שמא מחשש אלא אסרוהו לא ,לאשה בין לאיש בין לצאת חכמים שאסרו מה שכל פ"אע כב
 שהתירו דבר כל .היחיד לרשות הרבים מרשות יכניסם או ,הרבים ברשות אמות 'ד יעבירם בידם
 ולחזור הרבים ברשות ביד וליטלו לשלפו מותר ,בידו שיטלנו כלל דרך שום שאין מפני בו לצאת

 כשיטול שמא לחוש לנו ואין .אשה בין איש בין ,אמות 'ד שילך קודם בו להתקשט או בו ולהתלבש
 נועיל מה ,שבת שהוא ישכח אם שהרי ,זו חששא לתקן אפשר שאי לפי .אמות 'ד ויעבירנו ישכח בידו
 זכור יהא ואם ,חול שהיום סבור הוא הלא ,בשבת הרבים ברשות מעליו לשלפו לו נאסר אם כלום

 ישכח ברגע שמא לחוש ואין ,בידיו אמות 'ד יעבירנו לא בודאי ,שבת שהיום מעליו שולפו כשהוא
 שיפלו מחמת הן ,בידו שיטלם לפעמים דרך שיש בדברים כ"משא .אמות 'ד ויעבירנו שבת שהוא

______________ 
). בת יכול ליתן בתוך המעל בשלו ואפי...במעל שלו מותר לצאת בתבן ובמוך שבתוכו (רמ ' ספר התרומה סי 1098

וכתב עוד ספר (ח "ב). )צריך עיון אם הוא הדין קש( בשבת לומוך בתוך מעלו מותר לתתו אפי(רפב ' ק סי"סמ
, יכול ליתו לתבן או למוך בתוך המעלואפילו בשבת , התרומה להתיר מעל שלו לצאת בתבן שבתוכו כמו במוך

  .)ח דמותר ליתן תבן או מוך במעל בשבת"וכתב הב (ט"אליה זוטא סק). ק"דלא כהגהת סמ, ואיו מסופק בזה
ויש  (ו"שא ס' לעיל סיו, ) מפי שאין האיש מקפיד כל כך... אבל איש מותר לצאת ,וכל זה באשה(כדלעיל  1099

  .)בשיםאומרים שלא גזרו גזירה זו אלא 
 אף על פי שאין המשיחה קשור ,י שיכולה לצאת בבתי שוקיים שקושרים במשיחה סביב שוקיה"וכתב ר( טור 1100
, ובבתי שוקיים שקושרים במשיחה סביב שוקיה... יוצאת  (ו"ע סט"שו. ) ולא חיישין שמא ישתלשלו למטה,הםב

  .)טה ולא חיישין שמא ישתלשלו למ,הםאף על פי שאין המשיחה קשורה ב
מותר לאשה לקשור רצועות (ג , ג יח"וסמ, רמ' התרומה סי' מסיק כגירסת ס) ג"ס (שא'  לסיאמם במהדורא בתרא

והייו שמטעם זה אים תכשיט רק , ) ואף על פי שאין קשורות בהן,למטהאו דבר אחר סביב בתי שוקים פן יפלו 
  ).וכמו בירית שבסעיף הבא(צורך לבישה 

דהוה , ראה שיש טעות בספרים (ג"בסמ כמו בטור גם גורס ,חיישין ולא ה"ד שם על הטור באבוה י"מהר ביאורוב
  .)לפי שהבתי שוקיים ישתלשלו למטה, ליה למימר לא חיישין שמא יטול המשיחה

כי  ה... )י"רש, של זרוע( בירית זו אצעדה (ב"רב יהודה שם ע). בירית טהורה ויוצאין בה בשבת(א ,  משה סג1101
ע סוף " שו.) להחזיק בתי שוקיה שלא יפלו ויראו שוקיה,בשוק( עומדת )י"רש, שבזרוע (בירית תחת אצעדה קאמר
  .)באצעדה שמיחין בזרוע או בשוקויוצאה  (ו"סט

, )א"כמו מחט להעמיד קישוריהן דלעיל סי(טעמים שאין חשובות תכשיט ' ב, )ג"ס(שא ' וראה מהדורא בתרא לסי
  .או כיון שעשויים כדי שלא יפלו הבתי שוקים, כיון שמכוסים בבגדיה

שתהא דבוקה והוא  (ע שם"שו. )והוא שתהיה דבוקה לבשר ולא תשמט וכן כל כיוצא בזה (ה"ט ה"ם פי" רמב1102
  .)לבשר ולא תשמט

  ).שמא תפול מעליה ותשכח ותביאו בידה(ט "וכדלעיל ס
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 ,טבילה משום שתטלם הן ,להראותו שתטלם באשה הן ,ביד ויטלם עליו שישחקו מחמת הן ,ויגביהם
 השבת את ישכח שמא מחשש ,השבת את שזכור בשעה מביתו בתחלה בהם לצאת חכמים אסרו
 לרשות הרבים מרשות אז יכניסם או ,בשכחתו אמות' ד אז ויעבירם ,בידו שיטלם העת יגיעכש

  :1103היחיד

  לצאת בתכשיטין בחצר ובכרמלית

 לצאת אסור ,בידו יביאנו שמא מחשש הרבים לרשות בו לצאת חכמים שאסרו ומלבוש תכשיט כל כג
 ,היא אחת גזירה שהכל ,רהלגז גזרה זו ואין .האשה בין האיש בין ,1104מעורבת שאינה לחצר בו

 ואם ,הרבים ברשות ההוצאה לאיסור העם בעיני דומה בה ההוצאה איסור מעורבת שאינה שהחצר
 גם כן גזרו הרבים רשות על חכמים כשגזרו לפיכך ,הרבים ברשות גם לעצמן יתירו בחצר להם נתיר
  .1105הרבים ברשות האסורים התכשיטים בכל ,מעורבת שאינה חצר על

 1107בעלה על תתגנה שלא כדי ,1106מעורבת שאינה בחצר לאשה שהתירו ,נכרית ופיאה מכבול חוץ
  .1108תכשיטיה מקצת לה התירו לפיכך ,בחצר גם כלל תתקשט לא אם

 לרשות בהם יצא אם חטאת חיוב בהם שיש בדברים אפילו 1109לצאת מותר המעורבת בחצר אבל
______________ 

 או , או משום חציצה, להסירן כדי להראותןי דדוקא בדברים שרגילות"וראה לר (ה במה אשה"א ד, ז'  תוס1103
 , אבל דברים שמותר לצאת בהן. דשמא כשיסיר ישכח שהוא שבת ואתי לאתויי, גזרו שלא לצאת,משום קפידא

 דאם יהא זכור שבת בשעת , דליכא למיחש למידי,שות הרבים מותר לקשור ולהתיר בר,שאין רגילות להסירן
והייו  (א' ו סי"ש פ" רא.) אפילו אסר להתיר ולהסיר לא יועיל,כור שבת ואם לא יהיה ז,התרה לא אתי לאתויי

 אפלו אסור לו להתירו לא ייח כיון , דאם שכח דשבתא,טעמא דמותר להתיר ולא חיישין דלמא אתי לאיתוייהו
 ,וייהו ואחר כך ישכח שבת ואתי לאית, לא חיישין שמא בשעה שהוא מתירו הוא זכור שבת...שבת שאיו זוכר 
בכל מה שיכולה לצאת יכולה להתירו ברשות  (ז"ע סט" שו).עטת כזו לא חיישין שמא ישכח שבתדבשעה מו

  .)ולא חיישין דלמא מתיא ליה, הרבים
כל (ח "ט ה"ם פי"רמב. א, ף כט"רי ). אסור לצאת בו לחצרשות הרביםכל שאסרו חכמים לצאת בו לר(ב , רב סד 1104

דעה ראשוה בטור . ) אסור לו לצאת בו אפילו בחצר שאיה מעורבת,ת הרביםשושאסרו חכמים לצאת בו לר
  .)לצאת בו לחצר שאיה מעורבתאסור , כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים (ח"ע סי"ושו

 לא אסרו אלא מפי חשש שמא שות הרבים שהרי אפילו בר,בדין היה שיהיו מותרים להוציאן (מ שם" מ1105
 אבל חשו חכמים שאם אתה מתיר להוציאן לחצר דרך . ובחצר אין בו אותו חשש,ות הרביםשאמות בר' יטלטלם ד
 כך אסורים שות הרבים שהרי שאר דברים כשם שאסורין להוציאן לר, מותרשות הרבים יאמרו אף לר,תכשיט

 ומפי ,ותר משות הרבים ואף להוציאן לר, ואלו שהן מותרין להוציאן לחצר הרי הן כמלבוש גמור,להוציאן לחצר
  .) והכל גזרה אחת היתה,כך גזרו להוציאן לחצר ושלא להתקשט בהן בחצר מפי חשש זה

ה "כדלעיל ס,  והייו שאף שאסורה לצאת בהם לרשות הרבים.)בכבול ובפאה כרית לחצר... יוצאה  ( משה שם1106
. הם בחצר שאיה מעורבת מכל מקום התירו לה לצאת ב).אבל לא תצא בפיאה כרית(ז "וסט, )לא תצא בכבול(

חוץ (ח "ע סי"טור ושו).  שמותר לצאת בהן לחצר שאיה מעורבת,חוץ מכבול ופאה של שיער(ח "ט ה"ם פי"רמב
 כריתמכבול ופאה.(  

שלא תתגה על  (ד"א סקי"מ. ם שם"רמב. ) אמר עולא כדי שלא תתגה על בעלה,מאי שא הי (שםרא גמ 1107
  .)בעלה

  .)רו לה קצת קישוטים האיםהתי (ה כדי"י שם ד" רש1108
 .) שבבית ובחצר מעורבת מותרות להתקשט בהם,הרבה מפרשים בזה כדעת רביו (ם"מ שם בדעת הרמב"מ 1109
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  .1110הרבים לרשות מחצר בהם ויצא ישכח שמא חוששין ואין ,הרבים

 גזרה משום הרבים לרשות בהם לצאת שאסרו בתכשיטים שאפילו ואומרים 1111זה על חולקין ויש
 חוץ ,בשבת כלל בהם להתקשט שאסור דהיינו ,בבית אפילו בהם לצאת אסור ,בידו יביאם שמא
 שהדבר ,לגזירה גזירה זו ואין .הרבים לרשות בהם יצאו שמא גזירה ,לאשה נכרית ופיאה מכבול
 כלל דרך אין בחול שהרי ,מעליו התכשיטין להסיר ישכח הרבים לרשות לצאת שירצהשכ לודאי קרוב
 יצא אם חטאת חיוב בו שיש שדבר לומר צריך ואין .הרבים לרשות מביתו כשיוצא התכשיטין לשלוף

 בשאר או חיקו בתוך חפץ איזה להשים אסור ולכן ,בבית עליו אותו להשים שאסור ,הרבים לרשות בו
 בשאר או 1112בחגורתו אחר חפץ או מפתח לתלות וכן ,ביתו בתוך אפילו בשבת יושבבגד מקומות
 אלא בבית חפץ שום לטלטל היתר ואין .הרבים לרשות כן לצאת שאסור בענין שבבגדיו מקומות
 כ"משא ,בידו החפץ רואה שהרי הרבים לרשות ויוציאה ישכח שמא לחוש אין בודאי שבידו ,בידו

 אצלו היה אם ואפילו .1113הרבים לרשות כשיוצא אצלו שהחפץ ישכח שמא לחוש יש בידו כשאינו
______________ 

וספר התרומה ' הה מדברי התוס; ם ראה רק שמתיר להתקשט בתכשיטין בחצר מעורבת"אף שמדברי הרמב 1110
ק י "שא בקוטרס אחרון ס' כדלעיל סי, יצאוסייעתם ראה שהתירו אף בדברים שיש בהם חיוב חטאת אם 

תבארה ההוכחה ) 706-707הערות ( ושם ,)וספר התרומה וסיעתם דלא סבירא להו חששא זו' בשיטת התוס(
  .מדבריהם שסוברים כן

 , לאו דוקא חצר, אסור לצאת בו לחצרשות הרביםלרהא דאמרין כל שאסרו חכמים לצאת בו (ב , ן סד"רמב 1111
ב חטאת בין אותן שאמרו  הייו בין אותן שאמרו איו חיי,וכל שאסרו חכמים, בבית כלללו אלא אסור ללבשן אפי

 ושוכח , שאין דרך לפשוט, דכיון דלבוש בהן בבית חוששין שמא יצא בהן לשוק, ובלבד דרך מלבוש.חייב חטאת
ויש מי שאומר שכל מי שאסרו לצאת בהן לרשות ( ב' ג סי" בית תיבות שדת הקודשעבובא "רשב). ויוצא הוא

ולפיכך אסור לצאת בשבת . וזה יראה לי עיקר,  ואפילו בביתו דרך מלבוש, אסור לצאת בו אפילו בחצרו,הרבים
סור אפילו בבית א הסכימו לא"ל והרשב"ן ז"הרמב(מ שם " מ.)אפילו בבית ומפתחותיו בחגורתו שמא ישכח ויצא

ל ולפיכך אסור לצאת "א ז"וכתב הרשב. .. ופירשו לחצר אפילו מעורבת , שמא ישכח ויצא,דרך מלבוש ותכשיט
וכתבו  (ה אמר רב"א ד, ן כט" ר)אפילו בחצר מעורבת ובמבואות המשותפין ומפתח תיבתו תלויה לו בחגורו

 , דכל שהוא דרך מלבוש או דרך תכשיט אסור,בית בוא הדין דה, דבחצר שאמרו לאו דוקא,ל"א ז"ן והרשב"הרמב
אפילו  (ג, ז צב"ב חט"רביו ירוחם י .) ובבית מי איכא למיחש להכי, לחוץלפי שאין דרך לפשוט תכשיטין כשיצא

ן "ב כך דקדקו הרמ. ישכח ויוציאה לרשות הרביםא שמ, אבל לא בחגורתו, רק בידוובחצר הבית אסור להביא
 ל שכןוכ, אפילו להתקשט בו בבית אסור,  דכל שאסרו לצאת בוויש אומרים(ע שם " בשו'דעה הב. )א"בוהרש

   ).לצאת בו לחצר המעורבת
 וגערו בו חביריו ,רבן גמליאל ברבי ירד לטייל בתוך חצירו בשבת ומפתח של זהב בידו(א "ו סוף ה"ירושלמי פ 1112

 אסורה לצאת בו ,ה חייבת חטאתתה אי במקום שאמרו לא תצא ואם יצלו אפי, הדא אמרה ...משום תכשיט
ל ולפיכך אסור לצאת אפילו בחצר מעורבת ובמבואות המשותפין ומפתח "א ז"וכתב הרשב(מ שם "מ). בחצר

יש אוסרים להביא מפתח אפילו  (ז"ע סי" שו.)והביא ראיה לזה מן הירושלמי. ל"עכ, תיבתו תלויה לו בחגורו
ש אומרים הייו י (ג"א סקי"מ. )שמא ישכח ויוציאה לרשות הרבים, ואבל לא בחגורת,  כי אם בידו,בחצר הבית

 והייו שהמחלוקת במפתח שבחגורה והמחלוקת בתכשיטים תלויות זו .)בביתם לוח דאוסרים להתקשט אפי"בסי
  .בזו

ואף דלכאורה הוה משמע דכולי עלמא מודים במפתח וכיוצא בו (ק י "שא בקוטרס אחרון ס' ותבאר לעיל סי
  ). דלטעמייהו אזלי,א"י ומג" והטיבו אשר דברו הב...  אבל זה איו...דחיישין שמא ישכח ויצא , ייבדח

כי כל האיסור לצאת במפתח בחצר מעורבת ובבית למדו מהאיסור להתקשט בתכשיט , והטעם שתלויות זו בזו
 מתירים אף לצאת ,ואם כן מובן שהמתירים להתקשט בתכשיט בחצר מעורבת ובבית. בחצר מעורבת ובבית

  .במפתח בחצר מעורבת ובבית
  ). שאין דרכו בחול בכך, שאין לחוש שמא ישכח ויצא בהן,אבל דרך טלטול ביד מותר(מ שם "מ 1113
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 1114ב"רנ 'בסי שנתבאר כמו לחשיכה סמוך להסירו נזכר לא אם ,כשתחשך להסירו צריך יום מבעוד
 1116אומרים שיש ואפילו )אסור ,בטלטול עכשיו האסור מקום בה שאין 1115המעורבת בעיר ואפילו(

 שאז ,1118הצורך בעת לא אם ,1117זו כסברא להחמיר ויש .בדבר להקל אין ,כלל הרבים רשות לנו שאין
  .1119א"ש 'בסי שנתבאר כמו ,הראשונה סברא על לסמוך יש

 משום שאסרו התכשיטין בכל לצאת מותר מעורבת שאינה לחצר שאפילו 1120עוד מקילין יש אבל
  .בידו יביאם שמא גזירה

 שאינה כחצר חיצותמ לה שאין פי על אף ,לכרמלית אף בהם לצאת זה לפי 1121עוד מקילין ויש
______________ 

יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו  שלא ,מצוה על כל אדם שימשמש בבגדיו ערב שבת סמוך לחשכה (כעיף  ס1114
  .) ויתיר חגורו ויקח כל התלוי בו,רהיו רשות הרבים גמואפילו למהגו כהאומרים שאין לו עכש, בשבת

שלא יהא כרוך (י "ופירש, )כהי עם חשרב שבתחייב אדם למשמש בבגדו עחיה אומר ( א, יבמצא שמברייתא 
  .שמא ישכח ויצא בהם, אפילו בביתו,  למדו שצריך להסיר כל החפצים מכיסו.) פן יוציאו,בשום דבר

 מהא דחיה אומר חייב אדם למשמש ,דחיישין שמא ישכח ויצא(ק ט "א בקוטרס אחרון סש' וכן תבאר לעיל סי
  ).אם כן כל שכן בשבת שלא יתלה בו או ייח בו לכתחלה בעין שיוכל לבא לידי חיוב כשישכח', כו

דבי רב כישתא . ק טז"רב ס' ראה מה שביאר בתהלה לדוד סי ו.יוקשה על דעת המתירים מדברי חיא, ואם כן
  .ק ט"שא בקוטרס אחרון ס' לסי

  .ק מד"קטו ס' ראה בדי השלחן סי 1115
  .ם סמן וש,א"שמה סי'  כדלקמן סי1116
  .)וראוי לחוש לדבריהם (מ אות ו"ד. )ראוי לחוש לדבריהםו(מ שם " מ1117

ו אפיל(אבל לדברי הכל מותר שתצא הבהמה בחצר (ב "שה סכ' כדלקמן סי, אבל בבהמה לא חששו, וכל זה באדם
 שאף שיש אוסרים באדם אף בחצר משום גזרה שמא ישכח ויצא בו לרשות ,)בדבר שאסור שתצא בו מן התורה

  ). מכל מקום בבהמתו לא החמירו לגזור כל כך לדברי הכל,ש שם"הרבים כמ
 ובעת הצורך ,כל אדם יש לו להחמיר על עצמו כסברא השיה שתבאר למעלה(וכן מסיק לקמן בסוף הסעיף  1118

 ). על סברא הראשוהיסמוך
 שמא ישכח ויצא בו , שלא יהא לבוש בו בשבת אפילו בבית,יש להחמיר לפושטו מעליו מבעוד יום(ח "סוף סל 1119

 שאם לא כן אף אם אים מעות ,ובלבד שיש חשש הפסד אם לא ישאום אצלו(ט "וסל, )ג"ש' כמו שיתבאר בסי
לקמן ).  שמא ישכח ויצא בהם כמו שתבאר, אצלו יש להחמיר שלא לשאת אותם,המוקצים אלא שאר כסף וזהב

  ).ג"א וש"ש' כמו שתבאר בסי, גזרה שמא ישכח ויצא בו לרשות הרבים(ד "שי סי' סי
ת "ר).  רבי ישמעאל בר יוסי תא הוא ופליג...ישמעאל אמר הכל ככבול ' רבי עי בר ששון משמיה דר(שם גמרא  1120

ישמעאל '  ור,יוסי'  מדאמר מילתיה משמיה דרבי ישמעאל בר,ה כרבי עיוראה דהלכ( עי ה רבי"ב ד, סד' בתוס
 , הייו אפילו בחצר שאיה מעורבת, עי דמתיר בחצרבי ור. ועוד דבשל סופרים הלך אחר המיקל.תא הוא ופליג

' דעה הב).  אם כן שים מותרות להתקשט בבית ובחצר בטבעות ובתכשיטין.דבחצר מעורבת ליכא שום חדוש
  .)אפילו איה מעורבת, שהכל מותר לצאת בו בחצרויש אומרים  (ע שם"שוב' דעה הגבטור ו

 הרי הוא כחצר שאיה ... שלו כרמלית היא שות הרבים דכל ר, גמורשות הרביםאו שאין לו ר(שם ' תוס 1121
שות הו הוו להו ר דלדיד כיון,ואומר רביו ברוך ...  ומותרות שים שלו להתקשט בטבעות ובתכשיטים,מעורבת
 אבל או שאין לו ,שות הרבים ואסרין כרמלית משום ר, לא מדמו כרמלית לחצר שאיה מעורבת, גמורההרבים

 דליישב המהג ,ומוסיף אי(רלט ' והוא בספר התרומה סי. )ל כך אין להחמיר בכרמלית כ, כללשות הרביםר
 אבל , וגזר גם חצר,שות הרביםו לדידהו שהיה להם ר היי,להתיר לדידן אפילו למתיתין דאסרה להתקשט בחצר

 למתיתין לו דאפי,והוספתי ליישב המהג(רמ ' וסי, ) שרי לגמרי, גמור כי אם כרמליתשות הרביםאן דלית לן ר
 הוי שרי לדברי ,שות הרביםאבל לדידן דלית לן ר. שות הרבים הייו גזירה אטו ר,ולרב דאסרי תכשיטין בחצר

 סברא אחרוה שכתבתי ל פי לומר שהן והגות כן ע,ויש שלימדו עליהם זכות(ע "בשו' בטור ודעה ה' דעה הג). הכל
והשתא דלית לן רשות הרבים גמור הוה ליה כל רשות הרבים , שלא אסרו לצאת בתכשיטין לחצר שאיה מעורבת

  ).ומותר,  ודיו כחצר שאיה מעורבת,שלו כרמלית
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 שיש לפי ,תכשיטים מיני בכל היוצאות שלנו בנשים עכשיו למחות אין דבריהם פי ועל .1122מעורבת
  .1123כרמלית אלא כלל הרבים רשות לנו אין הזה שבזמן אומרים

 כל מצוין התכשיטין היו שלא בימיהם אלא התכשיטין אסרו שלא ,1124אחר זכות עליהם שלימדו ויש
 ,לזו זו מראות והיו בעיניהן חידוש דבר היה ולכן ,בשבת אם כי בהם קשטותמת היו ולא ,לרוב כך

 שתראה בשבת חידוש דבר ואינן ,בחול גם בהן ויוצאת לרוב תכשיטין שמצויין הזה בזמן כ"משא
 אבל ,להראותם תשלפם שמא מחשש שאסרו לתכשיטים אלא מועיל זה היתר ואין .לחברותיה אותם

 לנו אין ,בידה ותטלם עליה ישחקו שמא או טבילה מחשש או פלוי שמא מחשש שאסרו תכשיטים
  .1125שנתבאר המקילין דברי על שסומכות אלא לומר

 לצאת 1126הכל לדברי אסור ,גמור משוי שהם מפני התורה מן בהם לצאת שאסור הדברים כל אבל
 ףא התורה מן איסור בהם שאין בענין הדברים אותם מוציא אם ואפילו( 1127לכרמלית אפילו בהם

  שלוםבריד

 
ודלא . ת להתיר בחצר שאיה מעורבת"דעת ר" לפי"להתיר בכרמלית שלו ', והייו שכאן תבארה דעת התוס

  .כמבואר בספר התרומה להתיר אף לדעת האוסרים בחצר שאיה מעורבת
כמבואר , אלא גם אלו שאסרו מטעמים אחרים, ולא רק תכשיטים שאסרו מטעם שמא תשלפם להראותה לחברתה

 , שאסרו חכמים משום דילמא מתרמי טבילה של מצוה בשבתאוכן מי יכול להיות כל מה ( שהבמרדכי רמז
שות הרבים  לדידן דלית לן ר,שות הרביםאמות בר'  ואתי לאיתויי ד,וצריך להסיר משום חציצה או משום טיוף

  .) שרי,גמורה
  ).כמבואר במרדכי עיין שם, ת וסיעתו מותר בכל עין"בשגם עכשיו בזמן הזה דלר(ק א "הובא בקוטרס אחרון ס

 מצילין אותו אפילו לחצר שאיה מעורבת או ,כל דבר שמצילים אותו מפי קדושתו (ז"שלד סי'  ראה לקמן סי1122
 שלא הקילו בכתבי ,מחיצות ולחי או קורה'  דהייו ג, ובלבד שיהיו כל תיקויו קיימים.למבוי שאין בו שיתוף

  .)ון תיקון אחר בין במבוי בין בחצרלעין חסר אבל לא ,הקדש אלא לעין חסרון תיקון העירוב או השיתוף בלבד
וכל (ב "שה סכ' כדלקמן סי, ובשתי דעות אלו תלוי גם היתר יציאת הבהמה בדבר שיש לחוש שמא יפול ויבאהו 1123

 אלא שאסור שתצא בו בשבת מדברי סופרים משום גזרה שמא ,דבר שהוא תכשיט לה לפי שדרכה לצאת בו בחול
 הוא הדין , אבל להאוסרים שם.ש שם" להמתירין כן בתכשיטי אדם כמ,בו לכרמלית מותר שתצא ,יפול ויביאו

  ).שאסור גבי בהמה
 וכשאים , דדבר שהוא רגילות להראות זו לזו אסור,ר שמשון מצא כתוב בשם רביו שר שלום"וה( שם'  תוס1124

שלטי הגבורים  .)לצאת בהן מותרות ום הכי ומש, ושי דידן אין מראות תכשיטיהן וטבעותיהן,רגילות מותרות
שפיר דמי לצאת , וגם בחול הוא להם תכשיט ווי, לדידן דבין בחול בין בשבת רגילים ללובשן (ב סוף אות ב, כה

 דעכשיו שכיחי תכשיטין ויוצאין , עוד טעם להתירויש אומרים (ח"א סי"רמ. )וליכא למיחש למידי, בהן גם בשבת
 לצאת בהן רק בשבת ולא הוי  כמו בימיהם שלא היו רגילים,פא ומחויא וליכא למיחש דילמא של,בהם אף בחול

  .)שכיחי
ואין רגילות , מובן שכבר בתקופת הגאוים רגילות היו בתכשיטין, וממה שהובא טעם זה בשם רביו שר שלום גאון

  .להראות תכשיטיהן זו לזו
  ).א"ע מסידור דברי רמכן משמ. הייו דאסורין מטעמא דלמא שלפא ומחוי(א " אליה זוטא סקי1125
1126 ה הו הן לדעה הראשוה מעורבת ולכרמלית, ל"הייוהן לדעה , להתיר לצאת בכל התכשיטים אף לחצר שאי

ית השאין רגילות להראותן זו לזו, להתיר לצאת בתכשיטין בזמן הזה, ל"הש.  
שות  דלדידהו אפילו ר,יתעתה התרו תכשיטי אשה לדידן דלית לן רק כרמל(רמ בסימים ' סי ספר התרומה 1127

 , אבל טבעת שיש עליה חותם לאשה ושאין עליה חותם לאיש... אין אסורין אלא דלמא שלפא ומחויא הרבים
ומיהו  (ע שם" טור ושו). בכרמלית אסור אף לדידןם כן וא, דהא תן בהו חייב חטאת,שיהם אסורים אפילו לדידן

. אף בכרמלית אסור אפילו לדידן, דתן בה חייב חטאת, לאישטבעת שיש עליה חותם לאשה ושאין עליה חותם 
  .)דין לכל מאי דאתמר ביה חיוב חטאתוהוא ה



  )ז- שא' סי(ד "הלכות שבת ח

 

168

 לא ,תכשיט ולא משוי שהם כיון מקום מכל ,1128כדרכה שלא הוצאה שהיא מחמת ,הרבים לרשות
 אלא התירו שלא דשבות שבות כשאר הם הרי אלא ,מעורבת שאינה בחצר אפילו לגמרי התירום
  ).1131ז"ש 'בסי שיתבאר וכמו ,1130א"ש 'בסי שנתבאר כמו ,מרובה הפסד או ,1129מצוה במקום

 יצאו שלא ובאנשים ,1132חותם עליהם שיש בטבעות תצאנה שלא נשיםב למחות ראוי היה ולפיכך
 שלא שכיון ,בנשים למחות שאין אלא .להן גמור משוי הן שהרי ,1133חותם עליהם שאין בטבעות
  .1134מזידות יהיו ואל שוגגות שיהיו מוטב ישמעו

______________ 
ולא אמרו שבכרמלית לא גזרו גזרה מפי (ב "שב ס' יתבאר לקמן סי, והטעם שלא התירו משום גזרה לגזרה 1128

 והוא  ...מלאכה גזרו אף בכרמלית אבל דבר שהוא דומה ל... אלא בדבר שאין בו דרך מלאכה ,שהוא גזרה לגזרה
  .)הדין להוצאה כלאחר יד וכן כל כיוצא באלו

כל דבר שאסור שתצא בו הבהמה לרשות (ב "שה סכ' כדלקמן סי, ואף בבהמה אסרו הוצאה שלא כדרכה בכרמלית
 ,כה אף שהיא הוצאה שלא כדר, אסור שתצא בו לכרמלית מדברי סופרים לדברי הכל,הרבים מפי שהוא משוי לה

  ).ג ביציאת האשה"ש' ש בסי"כמ
ש בסימן " אפילו הוא שבות דשבות במקום מצוה כמ, אסור,אבל העושה מעשה (ב"שמ סוף ס'  אבל לקמן סי1129

זכרון יוסף . ק ב" וראה תהלה לדוד ס.א"שח סמ, ה"שמט ס' סי, ז"שמז ס' שכן הוא גם סי, ושם סמן, )א"של
  .מראי מקומות וציוים. אות קסז

ויש אומרים אף , שהתירוה במקום צער, שהיא קלה יותר משאר שבותים, הקילו הכא בשבות על ידי שיויואפשר 
 אבל .וכל זה בדבר שעושה אותו הכרי בשבת כדרך שהוא עושה בחול(ב "שז סוף סי' כדלקמן סי, במקום הפסד

 , ישראל במקום צערל ידי ע מותר לעשותו אפילו, אף על פי שהוא שבות גמור,דבר שמשה בעשייתו מדרך החול
  ). ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד גדול. ויש אומרים שהוא הדין במקום הפסד.ח"ש בסימן שכ"כמ

 ובלבד שיכרכו על אצבעו ,מביא אפילו מחצר אחרת שלא עירבו(ט "שלא ס' תבאר לקמן סי, וכן לעין מצות מילה
  .ושם סמן, ) כדי לעשות בשיוי,ויביאו

 ...  אבל אסור לצאת בו מדברי סופרים. שאין דרך הוצאה בכך, פטור,היוצא במעות התפורים בבגדו (לחף עי ס1130
 לפי שיש אומרים שכל שבות שהוא שיוי מדרך החול לא גזרו עליו ,והגין להקל לצאת בהם ... ובמקום הפסד

 הרי .) רשות הרבים אלא כרמלית וגם יש אומרים שעכשיו אין לו,ז"ש'  כמו שיתבאר בסי,במקום הפסד מרובה
  .שלא התירו בכרמלית אלא במקום הפסד

 כרי סחורה מוקצה ל ידי כגון לטלטל ע,ויש אומרים שהוא הדין במקום הפסד לא גזרו על שבות ( סעיף יב1131
לסמוך על דבריהם  ויש ,)ואפילו להביאה לבית דרך כרמלית אם אי אפשר בעין אחר(י גשמים ל ידהפסדת ע

  .)ם הפסד גדולבמקו
 שאין דרך השים להתקשט בטבעת , איה תכשיט לאשה אלא משוי גמור,טבעת שיש עליה חותם(ב "כדלעיל סי 1132

  ). ואם יצאה בה חייבת.אלא כשאין עליה חותם
 ).שמשוי הוא לו, חייב, האיש שיצא בטבעת שאין עליה חותם שבאצבעו(ו "שא ס' כדלעיל סי 1133
והייו אף ).  דמוטב יהו שוגגות ואל יהו מזידות,קדמוים דמותרות לצאת בהןסוף דבר אמרו ה(שם ' תוס 1134

  .לדעת האוסרים, בתכשיטין
אבל קשה הדבר על מה סמכו בדורות הללו שהשים יוצאות  (ה אבל"א ד, ן כו"רהובא ב, ולעין הטבעות האסורות

 בכיוצא בזה הח ,עו למי שימחה בידן אלא שעכשיו שהגו בכך לא ישמ...לרשות הרבים בטבעת שאין עליה חותם 
, אלא שכיון שלא ישמעו, ויש שאמרו דמדיא אסורות (ע שם"טור ושו. )מוטב שיהו שוגגות ואל יהו מזידותלהן 
  .)טב שיהיו שוגגות ואל יהיו מזידותמו

שא ' מ סי"הובא בד) ה איכא"ב סוד, ט(א "והרשב) 'ה מתי"א סוד, ז(ן "ג בשם הרמב"מ שם סוף ה"וראה גם מ
  .ז"קו ס' לעיל סי.ד"תרח ס' סי. ו"שלח סוף ס' לקמן סי. אות ב

בזה בודאי אמרין מוטב , אלא כרמלית שאיסורו מדברי סופרים, וכיון שיש אומרים שעתה אין לו רשות הרבים
  .שיהו שוגגות ואל יהו מזידות
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 עליהם שאין בטבעות בחול לצאת הזה בזמן האנשים שנהגו שכיון 1135אנשים על זכות שלימד מי ויש
 אבל .לנשים גם בתכשיטים 1136המקילין דברי לפי בהן לצאת ומותר ,כתכשיט להם נעשו הרי ,חותם
 כמו ,ולאשה לאיש תכשיט שהיא זו בטבעת לצאת אסורים אנשים גם ,בנשים 1137האוסרים דברי לפי

  .1138א"ש 'בסי שנתבאר

 הנשים נהגו הזה זמןשב שכיון ,חותם עליהן שיש בטבעות לנשים גם היתר ללמוד יש זה היתר ולפי
 לפי ,בשבת בהם לצאת ומותרין תכשיט להן נעשו הרי ,חותם עליהן שיש בטבעות גם בחול לצאת
  .1139המקילין דברי

 ולא קישוריהן בהן להעמיד שצריכות במחטין אלא תצאנה שלא לנשים להזהיר צריך מקום ומכל
  .1140לנו ישמעו בו תועלת להם שאין בזה כי ,יותר

 כסברא עצמו על להחמיר לו יש אדם כל אבל ,באנשים או בנשים למחות הירלהז לענין זה וכל
  :1141למעלה שנתבאר הראשונה סברא על יסמוך הצורך ובעת ,למעלה שנתבאר השניה

  ויחדה לשום בצעיף, מחט שניטל עוקצה וחודה

 אין ,1142שלה חוד ניטל וגם ,העב שבראשה שלה הקשר דהיינו ,עוקצה שניטל נקובה שאינה מחט כד
______________ 

הי ... ש אפילו בטבעת שאין עליה חותם ועל פי סברא זו יש מי שאומר שעכשיו יצא האי (ה ועל פי"ן שם ד" ר1135
 , הרי הוא להם תכשיט, אבל עכשיו שהגו בו ...לפי דורם שלא היו האשים רגילין בטבעת שאין עליה חותםמילי 

ויש מי שאומר שבזמן הזה שהגו האשים לצאת בטבעת שאין עליה  (ע שם"הובא בשו. )ובין בחול בין בשבת שרי
  .)ושרי, ט להם כתכשי הרי זה,חותם

  .הדעות שהובאו לעיל להתיר תכשיטים באשה 1136
  . ש רביו אבל דבר"ה ומ"שא ד' י סי"הביאו ב). א, עד(ה "ב ח" רביו ירוחם י1137
 הרי הם  ... שגם השים דרכן להתקשט בתכשיטין הללו,מיי תכשיטים שהם תכשיט לאיש ולאשה (ו" סוף ס1138

ולפיכך אף בזמן . (ק באיסור מין תכשיט אחד בין אשים לשים כדי שלא לחל,אסורים אף לאשים לדברי הכל
כ " אעפ, והרי הוא עכשיו להם תכשיט ולא משוי,הזה שהגו האשים להתקשט בחול אף בטבעת שאין עליה חותם

  ....)) הואיל והוא תכשיט גם כן לשים,אסורים לצאת בה בשבת
 שבזמן הזה שהגו האשים לצאת בטבעת שאין ,א"מן שמיהו לפי הדעת שכתבתי בסי (ה ובעל התרומה"י סוד" ב1139

 ,יה חותם אף או אמר דכיון שהגו עכשיו השים להביא טבעת שיש על,עליה חותם הרי הוא להם כתכשיט ושרי
 השים לצאת בטבעת שיש עליה  דכיון שהגו עכשיו,ולפי זה אפשר (ע שם"שו. )הרי הוא להם כתכשיט ושרי

  .)ושריתכשיט  הרי הוא להן כ,חותם
שאם תוציא יותר , יש ליזהר שלא תוציא אלא המחט הצריכה לזה (ה ולא תצא במחט"י אבוהב על הטור ד" מהר1140

לפי , שאפילו שלא געור בהן על תכשיטין האחרים. וראוי לגעור בהן, והי שי דידן אין זהרות בזה. מזה אסור
 ח"ע סוף סי"שו. )שאין להן תועלת כל כך בזה, מעו דבריובזה יש', שלא ישמעו לו ומוטב שתהיין שוגגות כו

בזה כי ,  צריך להזהיר לשים שלא תצאה אלא במחטים שהן צריכות להעמיד קישוריהן ולא יותרכל מקוםומ(
  ).שאין להן תועלת בו ישמעו לו

 ). אם לא בעת הצורך,ויש להחמיר כסברא זו(ה ויש חולקין "כדלעיל סד 1141
). דצריך להזהיר לשים כשיוצאות בצעיפיהם שלא יצאו במחט שיטל חורה ועוקצהי "פירש ר(ו  שכרמז מרדכי 1142
ולא (ק טו "א ס" מ.)צריך להזהיר לשים שלא יטלטלו מחט שיטל חודה או עוקצה לשום בצעיפים (ט"ע סי"שו

 דאז ,איו קובה והמרדכי מיירי במחט ש, להכי סגי בחודה או עוקצה,דבגמרא קאי אמחט קובה, עיין יפה
  ). עד שיטלו שיהם,ין חזיא למילתיה עדי, הקשררוש או עוקצה פי,כשיטל חודה דהייו חוד שלה

 לעין , מדלעין טומאה לאו מא הוא...מחט שיטל חררה או עוקצה (א , והייו שלעין מחט קובה אמרין קכג
שיטל חודה או חור מחט (ט "שח סל' לקמן סיפסק וכן ). אדם זורקה לבין גרוטאות ... שבת מי לאו מא הוא
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 .בצעיפים לשום יטלטלוה שלא לנשים להזהיר וצריך .בשבת לטלטלה ואסור כלל כלי תורת עליה
 יחוד( יל ידשע ,)יום מבעוד( כך לשם )אותה ויחדה( שבת מערב ועוקצה חודה ניטל כן אם אלא

 )אותה ויחדה( וחורה חודה שניטל נקובה מחט וכן .1143זה לענין כלי נעשית יום שמבעוד זה )מעשה
  :1145ם כןג בה ולצאת ,1144בשבת בצעיף אותה לשום מותר ,בצעיף אותה לשום יום מבעוד

  )1146חסר(

  שלוםבריד

 
שוב אין יכולים , כי מחט קובה שיטל חודה או חור שלה. ) מפי שבטל תורת כלי ממה, אסור לטלטלה,שלה

  .ותבטל ממה תורת כלי, לתפור בה
. לו שיהםאלא אם כן יט, שאפשר להשתמש בה אף כשיטל ממה חודה או חור שלה, כ מחט שאיה קובה"משא

שיטל "וכן פסק כאן ". שיטל חודה או עוקצה"ע "ש בשו"דלא כמ, "שיטל חורה ועוקצה"לכן כתב המרדכי 
  ."וגם יטל חוד שלה ... עוקצה

לא א(ע שם "שו). ג מהי יחוד" ודאי כה, לשם כךרב שבתמע] ויחדה[אמם אם יטל חורה ועוקצה (מרדכי שם  1143
  ).לשום כך) ויחדה(עוקצה  חודה ורב שבת יטל מעאם כן

דבר וכמו בכל ; ולא לעין אחר, "עשית כלי לעין זה) "ב". (יחוד מעשה) "א: (ומכל מקום תבאר כאן דהייו דוקא
 אין זה מוריד עליהם ,מה שייחדם לתשמיש זה לשבת זו בלבד(ג "סשח ' סיכדלקמן ו, כךלייחדם לשאין דרכו 
 שאז מותר לטלטלם ,מעשה של תיקון המוכיח שהם מוכים ועומדים לכך אלא אם כן עשה בהם שום ,תורת כלי

  ).שאין דרכם של עץ ואבן לייחד אותם לכך ...  אבל לא לצורך אחר,לצורך אותו דבר שהוכו לו
  ).והערה רצה(ט "שח סל' וראה לקמן סי

 ומותר לטלטלה ,כלי עשה עליה תורת ,ומכל מקום אם ייחד מחט זו לאיזה תשמיש( ט"ח סלש' לקמן סיכד 1144
  ). אם ייחדה לתשמיש המותר בשבת,כדין כלי שמלאכתו להיתר

". ג מהי יחוד" ודאי כה, לשם כךרב שבתמע] ויחדה [...שלא יצאו במחט שיטל חורה ועוקצה "במרדכי שם  1145
שאם ומזה מובן . ק טו"א ס"הובא במ).  דבטלטול מי אסורה,י לאו דוקא"שלא יצאו דקאמר ר(י "ופירש הב

  .שמותר לצאת בו, והייו שעשה בית יד לצעיף. ייחדה מערב שבת מהי אף לעין לצאת בה
שמזה מוכח שמותר לצאת במחט כשהוא סוגר הבגדים והוי בית יד להם , ה"שא ס' ותבאר במהדורא בתרא לסי 

  ).דלא כדעת בעל התרומה שתבארה שם(
  .שד' וסי) ע"כז בשו- כ' הייו סעי(שג '  סיום סי1146

  :א"ע המחבר והרמ"יועתק כאן משו, וכדי שלא יחסר המזג
, וכדי שלא יסתמו הקבים ותים בהם קסמים, הבות קטות שוקבים אזיהם כדי לתת בהם זמים כשיגדלוכ 

אבל אם , שמותר לצאת בהם אם אים צבועים,  אם ותין חוטים באותם קביםוא הדיןוה. מותר לצאת בהם
 . אסור, צבועים

 . והוא שמעטפת כל ראשה חוץ מהפים, יוצאת אשה רעולהכא 
, אבל על המטבע אסור לפרוף בשבת, ויוצאת בו, בשבת על האגוז ועל האבן שיחדתו לכך) קושרת' פי( פורפת כב

 . מותר לצאת בו בשבת, רב שבתואם פרפה עליו מע. דלאו בר טלטול הוא ולא מהי בה יחוד
 . מותר, ואם לכרמלית. אסור, אם לרשות הרבים, וז לבה ופרפה עליו כדי להוציאהאם היתה צריכה להוציא אגכג 
 . ואפילו לא תעברה עדיין, ובמשקל ששקלו כגדו שלא תפיל,  יוצאה באבן תקומהכד

ומטעם זה אסורה , ומטעם זה אסורה לכחול בשבת. משום צובע, אסור לאשה שתעביר בשבת סרק על פיהכה 
 . דכשוטלתו מאדים הבשר, לטוח על פיה בצק

ויש אוסרים לחלוק : הגה (אבל יכולה לחלוק שערה, ולא להתיר קליעתה, אסור לקלוע האשה שערה בשבתכו 
 . )אבל באצבע בעלמא הגו להקל,  כליל ידיוכן הגו לאסור לעשות ע. ל"דהייו לעשות השייטי, שערה

אבל מותר : הגה ( שלא יעקרו שערותי אפשרשא, ר חזירואפילו אותו שעושים משע,  אסור לסרוק במסרק בשבתכז
  .)לחוף ולפספס ביד

   דשסימן 
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  אחרון קונטרס

 דדעת 1150שלמה במגיני כתב וכן 1149א"ומג 1148ח"הב שכתבו מה 1147לפי .'כו בתוך קלועין )א(
 1153ש"הרא שכתב מה לפי יפה עולה אינו ,1152ז"הט שכתב מה אבל( תרפם שמא משום 1151י"רש

  שלוםבריד

 
 . סעיפים' ובו ג, על איזה עבד מצווה על שביתתו

אבל אם לא מל וטבל אלא , א אדם מצווה על שביתת עבדו שמל וטבל לשם עבדות וקבל עליו מצות הוהגות בעבד
 ואסור לכל .אבל לא לרבו,  ומותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו,שבהרי הוא כגר תו, קבל עליו שבע מצות בי ח

ואם לא קבל עליו שום מצוה אלא . ואפילו מי שאיו רבו, ישראל לומר לו לעשות מלאכה בשבת לצורך ישראל
ל אומר לכותי "דקי,  סכה צרכי חולה שאין בוי זהולפ.  דיו שוה לקבל עליו שבע מצות,עדיין הוא כותי גמור

אסור לומר לעבד ישראל אפילו הוא עובד עבודת , ל יתעסקו בו עממין" וכן מת ביום טוב ראשון דקי,ועושה
. ויש חולקים ומתירים בזה. לא הותרה בדבר שאין בו פקוח פש, דכיון דמלאכת העבד אסורה מן התורה, אלילים

: הגה( להפרישו ואין צריך ,רמות, ויכר שאיו עושה לדעתו,  אם היה עושה מלאכת רבו שלא מדעתוכל מקוםומ
 כל שאין שם אמירת ,מותר,  עושה לדעת ישראללו אפי,ולישראל אחר שאיו רבו). אפילו קבל עליו שבע מצות

כיון , י חמצות ב'  שכל שלא קבל עליו ז ויש אומרים.ובלבד שלא יהה ישראל בשבת מאותה מלאכה. ישראל
י זה צרכי חולה שאין בו סכה וכן צרכי מת ביום טוב ראשון מותר ולפ. אין רבו מוזהר עליו, דכותי גמור הוא

,  אסור לצאת בחותם שעשה לו רבו להראות בו שהוא עבדו,וכל עבד שמצווה על שביתתו: הגה (לומר להם לעשותו
ה ואם העבד עוש.  בכל עין אסורובשל מתכת. אבל לא בכסותו, שתלוי בצוארוכ ,מותר לצאת בו ואם הוא של טיט

 . )אסור,  בכל עין,אפילו בשל טיט, חותם לעצמוה
 כיון שהתה ,אם אמר לו האדון שיעשה לעצמו ויזון עצמו ביום השבת, והיכא דמותר העבד לעשות מלאכה לעצמוב 

 . שלא יהא בדבר חשש רואים,  ובלבד בצעה, עושה הוא לצרכי מזוותיו,עמו מבעוד יום
  . וה על שביתתו אין רבו מצו, כותי גמור שהוא שכירג

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1147
, י לאסור"ולא הביא את דעת רש. ב פסק שאם החוטין והרצועות קלועין בתוך שערה מותרת לצאת בהן"בפים ס

  ).ויש מי שאוסר. מותר, ואם הם קלועות בשערה(א "ע ס"בשו' שהיא דעה הב
  :י"ומבאר הטעם שלא הביא את דעת רש

ואין מקום , אבל לדידן אין רפיון מועיל לטבילה, י הוא שחוששין שמא תרפה קליעת השערות ותטבול"שטעם ר) א(
  .לגזור שמא תרפם

  . איו עולה יפה, שתסתור קליעתה על ידי כרי, י"ז בטעם רש"ביאור הט) ב(
  .בזמן הזה שאין לו רשות הרבים מותר בכל עין, ת"לדעת ר) ג(

  .מתת' ב עלתוכה ראה כישתא דבי ר
 אפשר לה לטבול אף , דאף על פי דמתיתין מיירי מי בקלועים לה בשערה,י"ראה ליישב פירוש רש (' ריש הסי1148

י עד " שפירש רש,ולא תטבול עד שתרפם) שם( וכדתן להדיא , אלא שתרפם,על פי שלא תסתור קליעת שערה
 באם הם קלועים שתרפה קצת הקליעה ,ומר ורצוו ל,ל"שתתירם קצת שיהיו רפויין ויכס המים בייהם עכ

 אף על פי שלא סתרה הקליעה , ואז יכולה לטבול כיון שהקליעה הותרה קצת,בשבת ותמתח החוט מתוך הקליעה
  )טי דקליעה ארבע אמות ברשות הרבים וחיישין דילמא אתיא לאתוייהו לחו,לגמרי

  )).ח"ב(דחיישין שתרפם  ,ויש מי שאוסר (ג" סק1149
  .)לא מצאו שם מעין זה (א,  ז1150

באופן שתוכל להוציא את , ח משום דסבירא ליה דחיישין שמא תרפה קצת"וכתב הב(ק ב "וראה תוספת שבת ס
  ).י"ח שיש להחמיר כדעת רש"ולדיא פסק הב... דבכהאי גווא ליכא איסורא , החוטין משם

מובא בטור . הרי שאסר גם בזה, )שערהשקולעת בהן , לא בחוטי צמר ופשתן ורצועוה שבראשה(במשה שם  1151
  ).ויש מי שאוסר(ע "ושו, )י אפילו אם הם קלועות לה בשערה"ופירש רש(

 דכי מתרמי לה טבילה תצטרך להוציא החוט , וראה שהוא מתרץ קושיא זו.י"ויש מי שאוסר הוא רש (א" סק1152
  .)וי שבות דשבות דה,ם" עכול ידי דודאי מותר ע,ם" עכול ידי ותעשה זה עהולסתור הקליע
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 גם תתיר כן ואם תשכח שמא חיישינן דהא ,מידי קשה לא 1154כן לא אםד משום ,יום מבעוד דמתרת
 ,)1156בדיעבד אלא התירוהו שלא ,1155דשבות שבות על לסמוך לה אפשר אי יום ומבעוד .בשכחתה כן
 בשגם .כאן כלל להחמיר מקום אין ,מועיל רפיון דאין 1157ח"קצ 'סי ד"ביו לן דקיימא אנן כן ואם

  :שם עיין 1159במרדכי כמבואר ,ענין בכל תרמו וסיעתו 1158ת"דלר הזה בזמן עכשיו

 א"ומג ז"וט 1164ק"וסמ 1163ג"וסמ 1162התרומה וספר 1161התוספות דעת 1160לפי .'כו דבוקה שתהא )ב(
  שלוםבריד

 
 יש מי , ובשבת הוא ליל טבילתה,אשה ששכחה מערב שבת ליטול הצפרים(ב "שמ ס' והוא כעין האמור לקמן סי

י כרי לצורך ל יד שכל דבר שאיו אסור אלא מדברי סופרים מותר לעשותו ע,שמתיר לה לומר לכרית לחתכן לה
  ).ה"ז ושכ"ש' ש בסי" כמ,מצוה

 דאשה הרוצה לטבול בשבת צריכה לסתור קליעת שערותיה , למיגזר בהן דלמא שריא להוהלכך ליכא (ו"פיש  ר1153
  ).מבעוד יום

שהרי חוששין , י"ש מקשה כלום על רש"הרא' לא הי, לולי הטעם שרגילה להתיר קליעת שערה מבעוד יום 1154
  .ותתיר קליעתה ותביא החוטין בידה לביתה, שתשכח שהוא שבת

שוב איה רגילה להתיר קליעת , שכיון שמותר לה להתיר קליעתה על ידי כרי, ז"הטאין לפרש כוות , כלומר 1155
  .שערה מבעוד יום אלא סומכת על מה שתתיר בלילה על ידי כרי

 יש מי שמתיר ,אשה ששכחה מערב שבת ליטול הצפרים ובשבת הוא ליל טבילתה (ב"שמ ס' לקמן סיוכן הוא  1156
, ) שאיו אסור אלא מדברי סופרים מותר לעשותו על ידי כרי לצורך מצוה שכל דבר,לה לומר לכרית לחתכן לה

  .אבל לכתחלה לא, "ששכחה"והייו דוקא 
דהא דשרי שבות דשבות הייו כשאי אפשר , לא הועיל כלום בתקתו(ק ב "ז בתוספת שבת ס"וכן הקשה על הט

  ).אי היא זהרת לסתרן מבעוד יוםובוד, אבל הכא הרי אפשר לה לסתור קליעותיה מבעוד יום, בעין אחר
  .175' קובץ הערות וביאורים תתקיז ע. כישתא דבי רב. קפה' ת אמרי יושר סי"שווראה 

  ). איו מועיל בהם רפיון,קליעת שערהואם הם בתוך  (ב" ס1157
הוא כחצר  הרי ... שלו כרמלית היא שות הרבים דכל ר, גמורשות הרביםואו שאין לו ר (ה רבי"ב ד, סד'  בתוס1158

  .)ת"רירוש  ומותרות שים שלו להתקשט בטבעות ובתכשיטים כפ,שאיה מעורבת
ן לו רשות  לפי שיש אומרים שבזמן הזה אי...ויש מקילין עוד לפי זה לצאת בהם אף לכרמלית  (ג" סכבפיםהובא 

  .)הרבים כלל אלא כרמלית
 וצריך ,ילמא מתרמי טבילה של מצוה בשבתאוכן מי יכול להיות כל מה שאסרו חכמים משום ד ( שהרמז 1159

 ,גמורהשות הרבים  לדידן דלית לן ר,שות הרביםאמות בר'  ואתי לאיתויי ד,להסיר משום חציצה או משום טיוף
  .)שרי

ובמרדכי פירש דהייו אף במה שאסרו חכמים משום דילמא , זכר רק שמותר לצאת בתכשיטין' והייו שבתוס
  .ב"כיומתרמי טבילה של מצוה ו

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1160
ויש מי שאוסר בשל (ו "ע סט"שבשו' ולא הביא את הדעה הב, "יוצאה באצעדה בזרוע או בשוק"א פסק "בפים סכ

ולא , שטעם זה שייך רק בשוק, )ידכיון דלציעותא היא לא שלפא ומחו(ה טהורה "א ד, י ס"שהיא דעת רש, )זרוע
   ).ה שוקא דלא מגלי,א דלא שלפ, דלא התירו אלא בשוק,י גבי בירית"הוא דעת רש(ק יא "ז ס"טוכמבואר ב, בזרוע

  ".אין לחלק כלל בין זרוע לשוק"כי לדעת שאר הפוסקים , ומבאר הטעם

  .מבתת' לתוכה ראה כישתא דבי רב ע
 זה רוש וקשה לפי, שוקיה בשוק להחזיק בתי שוקיה שלא יפלו ויראו]עומדת[ בקוטרס רשפי (ה בירית"ב ד,  סג1161

... אי היא לה, דאין זה תכשיט... ראה לי לכןולפי זה אין חילוק בין זרוע לשוק.) דכיון שאין לה אלא באחת ג .  
 מותר לאשה לקשור רצועות או ם כןא. .. אלא טבעת הכלים הן לבתי שוקים , דאין תכשיט,ויוצאין בהן (רמ'  סי1162

  .) ואף על פי שאין קשורות בהן,פלו למטהדבר אחר סביב בתי שוקים פן י
  .כדברי ספר התרומה, ג,  יח לאוין סה1163
  .כדברי ספר התרומה, )רצט' ע(א רפ'  סי1164
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  :ענין בכל מתירים וסיעתו 1166ת"שר ובשגם .לשוק זרוע בין כלל לחלק אין 1165'ח ק"ס

  בשבת יוצאת בהמה במה שה 
  סעיפים ח"ל ובו

  דברים שמשתמרת על ידם

 הוציאה בהמתו ואם ,התורה מן בהמתו שביתת על מצווה שאדם 1168ו"רמ 'בסי רנתבא 1167כבר א
 מקצת שיש אלא .1169תורה של עשה מצות על הוא עבר ,מאליה שיצאת אף ,הרבים לרשות דבר איזה
 ,תכשיט לה חשובים אלו ודברים ,משוי נושאת כשאינה אף בחול בהם לצאת הבהמה שדרך דברים
  .1170שבתב הרבים לרשות בהם שתצא ומותר

 רסן כגון ,1171הרבים ברשות כשהולכת תברח שלא ידו על משתמרת שהבהמה דבר כל הם ואלו
 לשמרה שאפשר ואף .הרבה מזו פחותה בשמירה לשמרה אפשר ואי ,1172שיתבאר כמו בו וכיוצא
 אף לצאת בחול דרכה שכן לפי ,הרבים לרשות זו בשמירה שתצא מותר ,מעט מזו פחותה בשמירה

______________ 
  .י"דלא כדעת רש', ק ח ביארו כדעת התוס"א ס"ק ח והמ"ז ס"שהט 1165
והערה  (שם סמןו, )ת וסיעתו מותר בכל עין"בשגם עכשיו בזמן הזה דלר(כדלעיל בסוף קוטרס אחרון הקודם  1166

1158(.  
  .אף לדעת הסוברים שיש לו דין תכשיט, ומטעם זה יש להקל אף בזרוע

  :זה בסימן ההלכות שיתבארו עיקרי 1167
  ).ז- א"ס(דברים שמשתמרת על ידם  )א(
  ).ח"ס(כבוות וצרורות , כבולות, שחוזות, לבובים) ב(
  ).בי- ט"ס (ולא בשביל תעוגה, לטרוח בשביל צער הבהמה) ג(
  ).ג"סי(קשקשים ושליא , אגד, סדל, חסום, כיס, זהורית, זב שועל )ד(
  ).ט- ד"סי(חבל ואפסר , עקוד ורגול, מטוטלת, חותם, זוג) ה(
  ).כא- כ"ס(עור שרץ וקמיע , זמם, עול, עגלה, חוטין, רצועה, סולם) ו(
  ).ב"סכ(בכרמלית ובחצר ) ז(
  ).ה- ג"סכ(השתמשות בבהמה ) ח(
  ).ו"סכ(בהמה שפלה לאמת המים ) ט(
  ).ז"סכ(המראה ) י(
  ).לד- ח"סכ(חליבה וגביה על ידי כרי ) יא(
  ).ה"סל(רכיבת ערו הכרי ) יב(
 ).ח- ו"סל(מסירה לרועה כרי ) יג(

  ).הערה מד(ושם סמן , ) שאמר למען יוח שורך וחמורך,מתואדם מצווה על שביתת בה(ז " ס1168
לפיכך כשם שמוזהר האדם על עצמו ,  שאין ציווי שייך בבהמה,אזהרה זו על בעל הבהמה אמרה (א" לבוש ס1169

כן הוא מצווה על בהמתו שלא ייח אותה לשאת משאות ברשות הרבים , שלא להוציא משא ברשות הרבים
  .)ר אסוה היא מעצמ, משמע, פרק במה בהמה יוצאהכולהוד(ז "א סקט"מ .)בשבת

 , ומידי דלא מיטרא ביה, ולא הוי משוי, הוי תכשיט ואורחא,ומידי דמיטרא ביה בהמה (ה במה"י שם ד" רש1170
  .'י ריש הסי"הובא ב. )הוי משוי

  .)בהמה יוצאת במה שמשתמרת בו (א"ע ס" טור ושו1171
  .בעיף  ס1172
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 העולם דרך אין מקום מכל ,לה די מזו בפחותה אף שהרי ,קצת לה יתירה היאש ואף .זו בשמירה
 לצאת שדרכה כיון ,לה תכשיט היא קצת יתירה שהיא זו שמירה אף ם כןא ,ולצמצמה השמירה לכוין
  .1173משוי נושאת כשאינה אף רבות פעמים בחול כך

 מפני ,לה משוי היא הרי ,הרבה יתירה זו שמירה שנמצאת ,הרבה מזו פחותה בשמירה לה די אם אבל
  .1174הרבה יתרה בשמירה לצאת בחול דרכה שאין

 .אחרת בהמה בו לשמור די דבר שאותו פ"אע ,בו נשמרת שאינה דבר בכל תצא שלא לומר צריך ואין
 משוי לה הוא והרי ,זה בדבר לצאת לעולם זו בהמה דרך אין ,זו בהמה בו לשמור די שאינו כיון
  :1175גמור

 שנוקבין ברזל של טבעת והוא ,בחטם יוצאת ,ולבנה גדולה נקיבה גמלא היאו ,הנאקה לפיכך ב
 משוי הוא הרי בו נשמרת שאינה שכיון ,באפסר יוצאת אינה אבל .1176הטבעת לה ומכניסין חוטמה

  .1177לה

 בין ,)ו"קבישטר רושפי( באפסר בין יוצאים ,שלנו הסוס וכן ,לוב מן הבא חמור הואו ,והלובדקים
 שמירה להם הפרומביא אין ,להם די שהאפסר ואף .ברזל של רסן והוא )ג"פרי רושפי( בפרומביא

 באפסר ,יחד בשניהם יצאו לא מקום ומכל. רבות פעמים בכך ודרכם ,קצת יתרה אלא ,הרבה יתרה
  .1178מהן באחת אלא ,ובפרומביא

______________ 
ין  שא... דדווקא שמירה היתירה הרבה אסור ,לא הוי שמירה יתירא רק מעט ושריא (רלו'  ספר התרומה סי1173

שאם הוא דבר שיש בו  (א"ז סק"ט. ) ומותרת, הוי שמירה יתירה מעט ...יכולין לדקדק בשמירה שלא להוסיף כלל
ן השמירה ולצמצמה שלא  דאין יכול לכוי, מותר, אפילו אם היתה שמרה בדבר מועט מזה,שמירה ביוית
  ).1178הערה ( וכדלקמן .)להוסיף מעט

 , אלא מוליכה לפיו,דפרה מיטרא בלא אחיזה (רב חייא בר אשי אמר רב בין לוי בין לשמר אסור (א,  כרב ב1174
קסבר  ( לשמר מותר, ורב חייא בר אבין אמר שמואל לוי אסור).י"רש, וקסבר טירותא יתירתא משוי הוא

מואל דהלכה כחיא דאמר טירותא ואף על גב דאמר ש(א , ף כד" רי.))י"רש, טירותא יתירתא לאו משוי הוא
 דהא רב פליג עליה ואמר טירותא יתירתא משוי הוא , לית הלכתא כותיה,יתירתא לא אמרין משוי הוא ליה

ופסקו בהלכות וכל הגאוים כרב (מ שם " מ.) משאוי הוא לה...שכל שמירה מעולה  (ח"כ ה"ם פ" רמב).ליה
   ). והוי משאוי,ביותרהוי טירותא יתירתא  (א"ע ס" שו). ועיקר, רביון פסק וכ,באיסורי

שמירה ...  שכל (ם שם"רמב. ) כיון דלא מיטרא ביה משאוי הוא,אקה באפסר לא תיבעי לך (ב,  אגמרא 1175
  ).מרא מוסכם הוא בג,בשאיה משתמרת בכך(מ שם "מ. ) משאוי הוא לה,פחותה

שהיא קשה  (אמר רבה בר בר חה אקתא חיורתי ,מאי אקה בחטם( גמרא שם .)ואקה בחטם (ב,  משה א1176
 ערוך )).י"רש,  והוא כמין טבעת,וקב את חוטמו ומכיסו בתוכו ( בזממא דפרזלא,)י"רש, להשתמר מפי שבורחת

 טור ).גמלא חיורא בחורה, ופירוש אקה חיורתי, ולקבה אקה, קורין לזכר גמל, כשראויה למשאוי(ערך קה 
  .)שהוא טבעת של ברזל ווקב חוטמו ומכיסו בו, ת בזממא דפרזלאאקה יוצא(ע שם "ושו

  .) כיון דלא מיטרא ביה משאוי הוא,אקה באפסר לא תיבעי לך(גמרא שם  1177
חמור הבא ממדית (י "ופרש, )חמרא לובא(רא שם גמוב ,)ולובדקים בפרומביא(שם משה  ב–לעין לובדקים  1178

א , ב' תוס .)דלובדקי מי מיטרא ביה(י "ופרש, )ים וגמל יוצאין באפסרמתיתא תא לובדק (ברייתא שםוב, )לוב
 כדאמר בסמוך תא לובדקים וגמל יוצאים באפסר ,ג דסגי לה באפסר" אע,דתן ולובדקים בפרומביא (ה אמר"ד

אמאי ואם תאמר  ('ח ריש הסי"ב. ) ולא חשיב משוי, ואורחיה מי בהכי, דלא הוי טירותא יתירתאש לומר וי...
 אלא דבאפסר , ויש לומר דלובדקם דרכו בחול בפרומביא.יוצא לובדקם בפרומביא הלא סגי לה באפסר כדפרישית

הערה ( וכדלעיל .) בשאין דרכו בחול כגון גמל בחוטם ולא אמרין דטירותא יתירא משוי הוא אלא,מי שמורה
1173.(  
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 שמירה להם שהפרומביא מפני ,1179בפרומביא לא אבל ,באפסר יוצאין והחמור והגמל הפרד אבל
  ):1180שיתבאר כמו באפסר יצא לא השור אבל( בכך דרכם ואין ,הרבה תרהי

 צווארה סביב האפסר חבל לכרוך מותר אלא ,באפסר למשכה צריך אין ,באפסר היוצאת בהמה וכל ג
  .1181לנוי האפסר לכרוך בחול רגילות שכן ,הוא דרכה זה שנוי ,בו ותצא לנוי

 ,אנשים מקצת אלא בו רגילין שאין נוי אבל ,בכל לרגי שהוא בו וכיוצא כזה בנוי אמורים דברים במה
  .1183שיתבאר כמו ,1182בו תצא לא

 חבל לכרוך התירו ולא ,לבהמה נוי שאין ,בו שתצא אסור בכל הרגיל נוי שאפילו 1184אומרים ויש
  שלוםבריד

 
 .) אבל בשיהם ברסן ובאפסר אסור, או באפסר,יוצא סוס ברסן דאורחיה בהכיו(שם ' ס תבאר בתו–ולעין סוס 
  ).אבל לא בשיהם, ו"וסוס יוצאים באפסר או ברסן שהוא פרי(ע שם "טור ושו

טור . )ארבע בהמות יוצאות באפסר הסוס והפרד והגמל והחמור (ב, א יוסי משום אביו'  רבי ישמעאל בר1179
  .)י"לגירסת הב(
מיהו פרד וחמור אסורים  (ח"בכתב על זה ה).  וסוס יוצאים באפסר או ברסןופרד וחמור(ע שם " שכתב בשוואף

 חמור , דקאמר לרבה בר רב הוא,בעובדא דלוי בריה דרב הוא בר חייא) א ב( דהכי משמע להדיא ,בפרומביא
א "ומ). סור לצאת בפרומביא חמור פשיטא דא אלמא דסתם,שעסקיו רעים כגון זה מהו לצאת בפרומביא בשבת

ג "ש ס"כמ, א אלא חמור אסור לצאת ברסן שהוא פרומבי. בטורן הוא וכ.ל" כצ,'וסוס יוצא ברסן וכו(ב ק "ס
כל  מ, דלא הוה טירתא יתירה הרבה,אג דכתב המרדכי להתיר בסוס אפילו בפרומבי"עא(ב "ז סוף סק"ט. ))ח"ב(

דפרד , ח חולקים"הפרישה ומלבושי יום טוב וב(ב "יה זוטא סקאל. ) לומר כךי אפשר גבי גמל מוכח דאמקום
  . )רק באפסר, וחמור אין יוצאין ברסן

  .) וכן הדין בשור. שאין דרכה לברוח,ושימור אין הפרה צריכה כלל (כ" לקמן סוף ס1180
 יוצאין  אמר רב הוא או,מאי יוצאין ומאי משכין (א, בובגמרא , )יוצאין בשיר ומשכין בשיר(משה שם  1181

  או משכין,)י"רש,  דלוי מי אורחייהו הוא, לאו משוי הוא,פ שאיו אוחזה" ואע,הרצועה סביב צוארן (כרוכין
 ,)י"רש, דטירותא אורחא הוא (ושמואל אמר יוצאין משכין ).י"רש, שמושכה ברצועה הקבועה בטבעת השיר(

ומותר לכרוך חבל האפסר  (א"ע ס" טור ושו.ל כרב הוא" וקיי)).י"רש, דלוי לאו אורחא הוא (ואין יוצאין כרוכין
  .)סביב צוארה ותצא בו

 , אבל רצועה בקרי פרה... אפילו בשבת שרי ,ויש מפרשים דלוי הרגיל לכל בחול(ה לא יצא "א ד, א ג"רשב 1182
 ן"ר ). ליה כמשוי ולפיכך אסור דהוה, אלא מקצת אשים עושין כן לעתים, איו רגיל בכל,וזהורית שבין עיי הסוס

 , דלא יצא הסוס בזהורית שבין עייו) א,ג( והא תיא לקמן ,ואם תאמר היכי שרי הכא כרוכין לוי (ב"רע, כד
 פרה ברצועה שבין , ובגמרא מי אמרין דבין לרב בין לשמואל, אלמא לוי בבהמה אסור,כלומר שתולין בו לוי

 אבל רצועה בקרי פרה וזהורית שבין עיי הסוס , אפילו בשבת שרי,ל יש לומר דלוי הרגיל בחו.קריה לוי אסור
יש מי ו(ג "כ הי"מ פ" מ.) ומשום הכי אסור דהוה ליה כמשוי,ם אלא מקצת אשים עושין כן לעתי,איו רגיל בכל

 לכל  שאיו וי הרגיל, ולא אסרו אלא כעין זהורית ורצועה... אפילו בשבת שרי , דוי הרגיל לכל בחול,שתירץ
  ). דוקא וי שאיו רגיל בחולש אומרים די,תבמ כ"ומ(ק ו "א ס" הובא במ).בחול

 אלא מקצת אשים עושים , שוי זה איו רגיל בכל, בזהורית שבין עייו שעושים לו לוי...לא יצא הסוס (ג " סי1183
וי זה איו רגיל בכל והרי הוא שמפי , לוי... ברצועה שקושרים לה בין קריה ... ולא תצא פרה ( כ"סוף סו, )כן

  ).משוי
 , שיכול להכיס ידו בין הכרך לצואר,כרוכים בריוח(י "ופרש, )במתיתא תא יוצאין כרוכין לימשך(ברייתא שם  1184

 שיש חלל בין ,רב הוא מתרץ כרוכים לימשך(שם ' ותוס, ) שאם באת לברוח ימהר ויאחזה,או ייח מעט מן החבל
  ).ח לימשך כשירצה שהוא ו,אפסר לצואר

 . וכן פירש במתיתין, דמכוין לוירס בקוטרשפי(ה או יוצאין כרוכין "שם ד' וגם בדברי רב הוא מפרשים כן התוס
 דרב הוא סבר ,ת דבהא פליגי" ותירץ הרב פור.ע אסור"ו דלעיל משמע דלוי לכ,ת"א ולהרב פור"וקשה לרשב

 ושמואל סבר . ולא הוי משוי,ה לברוח יתפסה בכריכת האפסר שאם רוצה הבהמ,דטירותא מי איכא בכרוכין
  ).כרוכין לא הוי טירותא
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 למשכה כדי לצוארה הכריכה בין במהרה ידו להכניס שיוכל ,קצת ברפיון אלא צוארה סביב האפסר
 יש הרבים ברשות ,הלכה ולענין( בחול לצאת רגילות הוא זה שבענין ,ממנו להשמט כשתרצה
 )1186הראשונה כסברא להקל יש סופרים מדברי אישה בכרמלית אבל ,1185האחרונה כסברא להחמיר

  ):האחרונה כסברא מקום בכל להחמיר טוב ,כלל צורך בו שאין דבר שהוא כיון כ"ואעפ(

 מפני ,טלטול איסור משום בו ואין ,בו היוצאה הבהמה על וליתנו הרסן או האפסר לטלטל מותר ד
  :1189שיתבאר כמו 1188עליה כשנותנו גופה או ראשה על ישען שלא ובלבד .1187לבהמה הוא שמוכן

 דומה ואינו .מפיו נשמט שהוא 1190בו משתמר שאינו לפי ,משוי זה הרי ,הסוס בפי חבל קשר אם ה
  :1191בראשו קשור שהוא לאפסר

 לאותה צריכות מינה בנות שאין פ"ואע ,יתרה בשמירה אשתצ מותר רעים שעסקיה בהמה כל ו
 שתצא ומותר .1192בחול בכך ודרכה לכך צריכה שהיא כיון ,לה משוי אינה ,להן הוא ומשוי שמירה
  :1193הענין לפי והכל .לכך צריכה היא אם ,יחד ורסן אפסר כגון ,שמירות מיני 'בב אפילו

______________ 
 דלא שרי כרוכין אלא כשהם , קטין לחומרא כדעת התוספות,וכיון דספיקא היא(ה ומותר לכרוך "ח ד"ב 1185

  .ק א"ראה תהלה לדוד סו). ין דיכול לאוחזה בו כשתרצה לברוחרפוי
 אלא שאסור שתצא בו בשבת מדברי ,שהוא תכשיט לה לפי שדרכה לצאת בו בחולוכל דבר (ב "ראה לקמן סכ 1186

 ). מותר שתצא בו לכרמלית להמתירין כן בתכשיטי אדם,סופרים משום גזרה שמא יפול ויביאו
 דמוכן הוא , ואין בו איסור טלטול,ומותר להשים הרסן או האפסר בראש הסוס בשבת (ה אמר"א בד, ב'  תוס1187

  .)ומותר לטלטל האפסר וליתו עליה (א"ע סוף ס" ושוטור. )לבהמה
כל דבר שאין תורת כלי (ח "שח ס' כדלקמן סי, שהיא מוקצה, ואף שבשעה שותן עליה את האפסר וגע בבהמה

 וזהו ...כיון שאין תורת כלי עליהם אסור לטלטלם  ...  בעלי חיים... כגון , ואיו מאכל אדם ולא מאכל בהמה,עליו
  ).צה מחמת גופוהקרא מוק

  ...כל בהמה חיה ועוף מדדין אותם ברשות היחיד(ט "כדלקמן שם סע, מכל מקום מותר לגוע בה כשהוא לצרכה
 משום ,כ התירו לו לדדות אותם" אעפ,ואף על פי שכל מוקצה כשם שאסור לטלטל כולו כך אסור לטלטל מקצתו

משום איסור השתמשות , ר כאן הוא רק כששען עליהוכל האיסו).  אם הבעלי חיים צריכים לכך,צער בעלי חיים
  .בבעלי חיים

  .אבל לא משום גיעה במוקצה, שכל האיסור הוא ההשתמשות בבעלי חיים, ה"ג וסכ"ט וסכ"וכן הוא לקמן ס
ובלבד  (ע שם"טור ושו. )רסן בראש הבהמה שלא ישען על ראשהוצריך ליזהר כשותן ה (י ב"ה סוס"ש פ" רא1188

  .)שלא ישען עליה
  . )1290הערה (ושם , )ולא שעים עליה ( סעיף כג1189
ע "שו. ) הרי זה משאוי... כגון שקשר חבל בפי הסוס ,אם הוציא בהמה במתג שאין משתמרת (ח"כ ה"ם פ" רמב1190
  .)לפי שאיו משתמר בוהרי זה משאוי , אם קשר חבל בפי הסוס (ב"ס

פ שאותו דבר די לשמור בו בהמה " אע, צריך לומר שלא תצא בכל דבר שאיה שמרת בוואין(א "וכדלעיל סוף ס
  ). והרי הוא לה משוי גמור, כיון שאיו די לשמור בו בהמה זו אין דרך בהמה זו לעולם לצאת בדבר זה.אחרת

  .ג"ז סק"ט. )מי לאפסר שקשור בראשו ואיו שמטולא ד, דשמט הוא מפיו ובורח(ב "ס לבוש 1191
מי הוי טירותא יתירתא לגביה או  ( מהו לצאת בפרומביא בשבת,חמור שעסקיו רעים כגון זה(א "רע, גמרא ב 1192
, לא איכפת לן אי הוי טירותא יתירתאו ( הכי אמר אבוך משמיה דשמואל הלכה כחיאמר ליה א).י"רש, לא
פ שאין בות מיה " אע,קיה רעיםוהוי יודע שכל בהמה שעס(א "כ הי"מ פ"מ). תרביא אמר במורד ... )י"רש

אף על פי שאין , כל בהמה שעסקיה רעים (ד"ע ס"שו. ) מותרת לצאת בה, והיא צריכה,צריכות לאותה שמירה
  .)מותר לצאת בה,  והיא צריכה,בות מיה צריכות לאותה שמירה

  שלגרמזמרדכי ).  העיןוהכל לפי. אם איו סוס שעסקיו רעים, ומיהו בשיהם ביחד לא יצא(רי ' ה סי"ראבי 1193
  .ה וסוס"י ד"הובא בב. ) והכל לפי העין,לצאת בשיהם ביחד דמותר ,ה אם עסקיו רעים" ראביתבוכ(
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 קבוע וטבעת צוארה סביב אצעדה כמין להם שיש ,קטנות וחיות ציידים של כלבים כגון ,השיר בעלי ז
 למשכן ויכול ,הרבים לרשות זה בשיר שיצאו מותר ,בה אותה ומושכין בטבעת רצועה ומכניסין ,בה
  :1195למעלה שנתבאר כמו ,צווארן סביב הרצועה לכרוך כן גם ומותר .1194בחול כדרכו בו

   כבונות וצרורות, כבולות,שחוזות, לבובים

 מפני ,1196הנקבות על יעלו שלא כדי זכרותם תחת להם שקושרים עור והוא ,בוביםל יוצאים אילים ח
 אליתן שקושרין והוא ,שחוזות יוצאות והרחלות .1197להם כמלבוש זה והרי בחול כך לצאת שדרכם
 כבולות אליתן שקושרין והוא ,כבולות ויוצאות .1198הזכרים עליהן שיעלו כדי גבן על מעלה כלפי
 הצמר לשמור סביבן בגד שקושרין והוא ,כבונות ויוצאות .1199הזכרים הןעלי יעלו שלא כדי למטה
  .1200נקי שיהיה

 שם כשקושרם אמורים דברים במה .דדיהן ראשי על מטלית שקושרין והוא ,צרורות יוצאות והעזים
 לשמור כדי שם קשרם אם אבל ,יפה מהודק הקשר להיות דרך שאז ,יחלבו ולא דדיהן שיצטמקו כדי

 לצאת להניחן אסור ,יפה מהודק שיהיה להקפיד דרך אין שאז ,לארץ מהן יטפטף אשל בדדיהן חלבם
  :1201לביתו בידו ויביאנה וישכח דדיהן מעל המטלית תפול שמא גזרה ,בשבת כך

______________ 
 יוצאין בשיר )י"רש, ציידים וחיות קטות שותין שיר לצוארם] של[כגון כלבים  (וכל בעלי השיר (ב,  משה א1194

. ))י"רש,  ומכיסין בו רצועה או חבל ומושכין הבהמה,קבוע בה וטבעת ,כמו אצעדה סביב צוארו (ומשכין בשיר
 וטבעת , שיש להם כמין אצעדה סביב צוארן, כגון כלבים של ציידים וחיות קטות,בעלי השיר (ה"ע ס"טור ושו

  .)ויכולים למשכם בהם ,מותר שיצאו בשיר הכרוך על צוארן,  ומכיסין בה רצועה ומושכין אותם בה,קבועה בה
  .ף ג סעי1195
רב חמן בר יצחק אמר עור ... מאי לבובין (ב , גמרא ג. ) יוצאין לבובין)י"רש, אילים (זכרים (ב,  משה ב1196

 והוא עור ,אילים יוצאים לבובים (ו"ע ס"טור ושו). שקושרין להן תחת זכרותן כדי שלא יעלו על הקבות
  .)ם תחת זכרותם שלא יעלו על הקבותשקושרים לה

שהוא שמירת צמרן שלא  (ה חוץ"ב ד"סוע, י ב"רשוכמבואר ב, אופים המותרים שבסעיף הזהקאי על כל ה 1197
 ליה מלבוש אף על פי שאיו עשוי ן דחשבי,דהוי כמו רחלים כבוות (ה כאן"ב ד, ג' תוס. )יטף והוי להו תכשיט

מכל מקום , ירה שלא לברוחכל אלו אף על גב שאין עשין להם לשמ (ו"לבוש ס. ) אלא לשמור הצמר,לצורך עצמן
א למשא הוי להו כמלבוש לאדם ול, כיון שעשים לשמירת גופן לשומרן מפי הצער או צמרן ובריאותם וטובתם

  .) ומותרין לצאת בהן,הוא להם
 שאוחזין האליה שלהן למעלה כדי שיעלו ,מאי שחוזות (ב"סוע,  גראגמ). רחלות יוצאות שחוזות(ב , משה ב 1198

לפי מעלה כדי שיעלו עליהן  והוא שקושרין אליתן כ,והרחלות יוצאות שחוזות (ע שם"טור ושו. )םעליהן זכרי
  .)הזכרים

מאי כבולות שמכבלין אליה שלהן למטה כדי שלא יעלו עליהן (א "רע, גמרא ד. )כבולות... יוצאות  (ב, משה ב 1199
 ). למטה כדי שלא יעלו עליהם הזכרים...והרחלות יוצאות ואליה שלהן קשורה  (ב"כ הי"ם פ" רמב).הזכרים

 ,קושרין בגד סביבו ביום שולד(אותו  שמכבין ,מאי כבוות(א "רע, גמרא ד. )כבוות... יוצאות  (ב,  משה ב1200
 ,ויוצאות כבוות (ע שם"טור ושו .)לעשות מצמרו כלי מילת (למילת) י"רש, שצמרו קי ומשמר צמרו שלא יטף

  .)בן לשמור הצמר שיהיה קי בגד סביוהוא שקושרים
 ואין כסות זו חשובה משוי כיון ,סוסים מעולים שמכסים אותם בכסות כדי שלא יטפו(ד " לקמן סי גםוראה

  .)ש למעלה ברחילות הכבוות" וכמ,שדרכם בכך
ם  ופעמי... שמהדקן כדי שלא יחלבו עוד , פעמים ליבש,דדיהן צרורות(העזים יוצאות צרורות (ב , ב משה 1201

 רבי יהודה אומר עזים יוצאות צרורות ) ...י"רש,  וקושרין להם כיס בדדיהן, לשמור חלבן שלא יטפטף לארץ,לחלב
 אבל , וליכא למיחש דילמא פיל ואתי לאיתויי,ליבש דמיהדק שפירומיהו , דלאו משוי הוא ( אבל לא לחלב,ליבש

 ושמואל אמר הלכה , יהודהביר רב אמר הלכה כראיתמ(א , גמרא ד. )י"רש,  שפיר חיישין,ליחלב דלא מיהדק
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  ולא בשביל תענוגה,  הבהמה בשביל צערלטרוח

 תקופתב ואפילו ,קר הוא החמור שטבע מפני ,משוי נושא כשאינו אף במרדעת לצאת דרכו החמור ט
 בה שיצא מותר ,שבת מערב המרדעת לו קשר ואם ,1202לחממו מרדעת עליו נותנין ולכן ,לו קר תמוז
 ויביאנה מעליו תפול שמא גזירה ,בה יצא לא לו קשורה אינה אם אבל .1204היא שמלבושו ,1203בשבת
 ונמצא ,קצת עליו ולישען אליו להתקרב צריך שכשקושר מפני ,לו לקשרה אפשר אי ובשבת .1205בידו

  :1207שיתבאר מטעם אסור וזה ,1206חיים בבעלי משתמש

 ,1209אותו מחמם האוכף שאין מפני ,1208שבת מערב לו שקשור פ"אע ,באוכף החמור יצא לא אבל י
  .משוי נושא כן אם אלא בו לצאת דרכו ואין

 שאינן לפי ,משוי נושאות כן אם אלא בכך דרכן שאין מפני ,יצאו לא במרדעת אף הבהמות כל ושאר
  שלוםבריד

 
 ושמואל אמר אחד זה ואחד , רב אמר ליבש מותר ולא לחלב, ואיכא דמתי להא שמעתא באפי פשיה. יוסיביכר

והלכתא כרב דאמר הלכה כרבי יהודה דמתיתין דאמר עזים יוצאות צרורות ליבש אבל (א , ף כה"רי). זה אסור
 והוא שקושרים ראשי ,והעזים צרורות (ע שם"טור ושו ).שמואל הלכה כרב באיסורי דקיימא לן רב ו,לא לחלב
אבל אם קשר כדי לשמור ,  דאז מהדק שפיר, ודוקא כשקושרים אותם כדי שיצטמקו דדיהן ולא יחלבו.דדיהן

  .)וחיישין דלמא פל ואתי לאתויי , דלא מהדק שפיר,אסור, חלבן שלא יפול לארץ
שפורשים על רחב אריג דעת הוא רוהייו שהמ. )מיחין אותו כל היום על החמור לחממו(דעת ה מר"ב ד, י ב"רש 1202
שאיו מספיק ,  הבהמה לרכיבה או משאמושב עור המוח על גבואילו האוכף הוא , וגם לחממו,  החמור למושבגב

 .לחממה
רב  שמואל והוא שקשורה לו מעמרא (א"רע, גגמרא ). בזמן שהיא קשורה בו, חמור יוצא במרדעת(ב , משה ב 1203

 אית לה  ...רב פפא אמר כאן לחממה ... רב שבת תיא מי הכי חמור יוצא במרדעת בזמן שקשורה לו מע...שבת 
 בתקופת תמוז לו חמרא אפי, והייו דאמרי אישי,)י"רש,  ומותר משום צער דציה,מרדעת צריך לחממה (צערא

 ,דמצער בציה(ק ה "ז ס"ט). רב שבתוהוא שתהא קשורה לו מע.  במרדעתחמור יוצא (ז"ע ס"טור ושו. )קרירא לה
  ).מור אפילו בתקיפת תמוז קרירא ליהכדאמרין בגמרא ח

 לקמן רשי פי"רש (ה והוא"א ד, ג' תוס).  שיהא לה למלבוש...רב שבת קשורה בו מע(ה כדאמרן "ב ד, י ד"רש 1204
  . ) הוי מלבוש החמוררב שבתדבקשורה מע

' לגירסת התוסו, )מאי טעמא כדאמרן( גמרא שם .)אין חמור יוצא במרדעת בזמן שאיה קשורה לו (ב, ד משה 1205
  .)טעמא דילמא פיל ואתי לאתויי מאי(שם 

בי שמעון בן תיפתר כר ...  ולא מצא משתמש בצדדי בהמה בשבת,קושרין אותו בפרה (ב"ה ה" ירושלמי פ1206
ובירושלמי (ב ' ה סי"ש פ" רא).ר מותר להשתמש על צדדי בהמה בשבת רבי שמעון בן אלעזר אומ,דתי, אלעזר

 משום ,דאסור לקשור מרדעת בשבת) משום (,רב שבתמשמע דהא דאמר שמואל ובלבד שתהא קשורה לו מע
 ולא מצא משתמש על צדדי בהמה בשבת , קושרין אותו לפרה...והתיא ...  דגרסין התם, דמשתמש בבעלי חיים

פתר כרבי שמעון בן ית ...אל דאוסר לקשור מרדעת בחמור בשבת משום שמשתמש בבעלי חיים וקשה לשמו ...
פירש מורי הרב  (ה אלא"ב ד, א ב"רשב. )רסן בראש הבהמה שלא ישען על ראשה וצריך ליזהר כשותן ה ...אלעזר
ל שאסור "א ז" הרשבכתב(י "כ ה"מ פ" הובא במ.)וכן ראה מן הירושלמי, ה כדי שלא ישתמש בצדדי הבהמה"זלה

מפי , ובלבד שלא יקשרו בו (ח"ע ס"שו ). מן הירושלמין ראה וכ, כדי שלא ישתמש בצדי הבהמה,הקשירה בשבת
  ).עלי חייםשכשקושר צריך ליקרב אליו ומצא משתמש בב

  . )1290הערה (ותבאר לקמן שם , )שאין משתמשין בבעלי חיים כל עיקר, ולא שעים עליה ( סעיף כג1207
  ).1187הערה (כדלעיל , ומכל מקום אין לחוש כאן לגיעה בבעלי חיים שהם מוקצה

י " אעפ,ולא יצא באוכף (ז"ע ס"טור ושו. )רב שבתפ שקשורה לו מע"ולא באוכף אע (א, ק בברייתא ג" כת1208
  . )רב שבתשקשור לו מע

אוכף דאיו מחמם אלא אבל (ש ולא יצא באוכף "ה ומ"ח ד" ב.)דאוכף איו מועיל לציה (ז"ש סוף ס הגהת הלבו1209
  ). ואסור, הוי מלבוש דידיה אלא משוי לא,למקום שהוא מוח עליו
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  :1210החמור כמו חמםלהת צריכות

 לקשרה שאסור כיון ,בה יצא שלא ובלבד ,1211הצינה מפני בחצר החמור על מרדעת ליתן מותר יא
 כאילו שנראה מפני ,1213בחצר אפילו כלל מרדעת ליתן אסור הבהמות ושאר הסוס על אבל .1212לו

 לו שיש ואף .מהצינה צער לו שאין כיון ,1215לצורך שלא טורח הוא וגם ,1214משוי להטעינו רוצה
 כמו ,1216צערה בשביל אלא ,הבהמה תענוג בשביל בשבת לטרוח התירו לא ,המרדעת מחימום תענוג
  .תמוז בתקופת אפילו מצינה צער לו שיש החמור

 ומצערים רבים הזבובים אם החמה בימות וכן ,להסוס צער שיש רואים ואנו גדול שהקור ובשעה
  .1217מרדעת עליו להניח ומותר כחמור דינו ,להסוס

 ושאר סוס גבי על לומר צריך ואין ,1218מחממו שאינו כיון ,החמור גבי על אוכף להניח ראסו אבל
  .1219כלל חימום צריכות שאינן ,בהמות

 ,בהמות משאר או סוס או חמור שהיא בין ,מעליה להסירן אסור ,מרדעת או אוכף עליה שהיה ובהמה
 להסירו וצריך ונתייגע ךהדר מן שבא חמור גבי שעל אוכף ואפילו .לצורך שלא טורח שזהו מפני
 מקום מכל ,האוכף של המשוי מחימום צער קצת לו שיש שאף ,בידו מעליו יטלנו לא ,לצננו מעליו

______________ 
 מפי ,י בקשירהוחמור דוקא שר(סה ' ת סי"ג ל"סמ). וחמור דוקא שרי בקשירה(רלז ' ספר התרומה בסימים סי 1210

אבל שאר בהמות אסורות אפילו (ז "לבוש ס. )ושאר כל הבהמות אסורות (ז"ע ס"טור ושו). ר בציהשמצטער יות
אבל  (ש ושאר בהמות"ה ומ"ח ד"ב).  והמרדעת משוי הוא להם,ה קשה להםשאין הצי, קשור להם מערב שבת

אסור לצאת לרשות  ו, משויוה ליה דה, אפילו קשורה מערב שבת אסור,שאר בהמות דאין להם צער בציה כל כך
ולא התירו בגמרא להיח מרדעת אלא (ק ו "ז ס" ט.)ן באוכף אפילו קשורה לו מערב שבתהרבים בין במרדעת בי

  ). אבל בשאר בהמות אסור, דקרירא ליה משום,על החמור
לצאת ולא  ( מהו ליתן מרדעת על גבי חמור בשבת,חייא בר רב אשי' בעא מייה רב אסי בר תן מר(א , גמרא ג 1211
 ח"ע ס"טור ושו )).י"רש, של ציה(משום צער  ... מר ליה מותרא, )י"רש,  אלא בחצר ומפי הציה,שות הרביםלר

  ).מפי הצהמותר ליתן מרדעת על החמור (
  .ט" כדלעיל ס1212
מותר ליתו לכתחלה על גבי החמור (ת סה "ג ל"סמ ).אבל על הסוס אסור(רלז בסימים ' ספר התרומה סי 1213

על ... ג ברורים הם בגמרא "דברי סמ(ג "ה וסמ"י ד"ב). ועל הסוס אסור, חצרו מפי הקור שלא יצטןבשבת ב
ה אסור ליתן עליו יכיון דלית ליה צער צ, אבל על הסוס(ע שם "שו ).ה ודאי אסוריהסוס כיון דלית ליה צער צ

  ).מרדעת כלל
ום דדמי כאילו צריך וטעמא מש(ג "ה בסמ"י ד"ב). דדמי כאילו צריך להטעיה משוי(ה איתיביה "י שם ד"רש 1214

  .)דמחזי כמטעיו משוי (ג"א סק"מ. )משום דדמי לרוצה להטעיו משוי(ק ו "סז "ט). להטעיה משוי
  .)י דטעמא משום טרחא דשבת"ראה לר(ה מהו "שם ד'  תוס1215
  .ושם סמן, )ואסור לטרוח בשבת בשביל תעוג הבהמה(כדלקמן סעיף הבא  1216
 וכן בימות , דבשעה שהקור גדול ואו רואים שמזיק לסוסראה לי ,ש אבל על הסוס אסור"ומ (ו"ף סקז סו" ט1217

 , דמידי הוא טעמא גבי חמור משום ציה, דמותר להיח מרדעת עליו,החמה שהזבובים רבים ומצערים להסוס
  .) צער מרובהם כןובזה הוה ג

 . אלא מוליכה ומביאה בחצר והוא ופל מאיליו, בידווכף שעל גבי חמור לא יטלטלהא(ברייתא וגמרא שם  1218
 ). להיח מיבעיא,השתא ליטול אמרת לא

 .ומכל שכן אוכף, כדלעיל, שאסור אפילו מרדעת 1219
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 לצננו רוצה הוא אם אלא .1220לו קר תמוז בתקופת שאף ,קר טבעו שהחמור ,כשינוח יצטנן מאיליו
 האוכף שיפול עד צרבח החמור את ומביא ומוליך ,בו קשור שהאוכף החבל את מתחתיו מתיר ,מיד

  :1221מאיליו

 לתוכו פיה ונותן בצוארה לבהמה שתולין שעורים מלא סל והוא ,טרסקל לחמור תולין אין יב
 תענוג בשביל בשבת לטרוח ואסור ,לארץ צוארה לשוח תצטרך שלא הוא בעלמא ותענוג ,ואוכלת
 לתלות מותר ,רקעק גבי מעל לאכול לשוח ומצטערים קצר שצווארן וסייחים עגלים אבל .1222הבהמה
  :1223להן הוא שמשוי ,בו יצאו לא אבל .בחצר בצוארן טרסקל להן

  קשקשים ושליא, אגד, סנדל, חסום, כיס, זהורית, זנב שועל

 עיניו שבין בזהורית ולא ,הרע עין בו תשלוט שלא עיניו בין שתולין שועל בזנב הסוס יצא לא יג
 בכיס עזים יצאו ולא .1224כן עושים אנשים צתמק אלא ,בכל רגיל אינו זה שנוי ,לנוי לו שעושים
 הכיס יפול שמא גזרה ,גסים דדיהן שהיו ,בקוצים דדיהן יסרטו שלא כדי אותו שקושרים ,שבדדיהן
 שחוסמין ,שבפיה בחסום פרה תצא ולא .מהודק בקשר זה כיס יפה לקשור דרך שאין ,בידו ויביאנו
 בסנדל בהמה כל תצא ולא .משוי זה הרי פהגו שמירת שאינו שכיון ,אחרים בשדות תרעה שלא פיה

 גבי שעל באגד יוצאת אבל .בידו ויביאנו מרגליה יפול שמא גזירה ,תנגף שלא ברגליה שנועלים
 ואנה אנה ינוד שלא הנשבר עצם סביב שקושרים לוחות שני והם ,השבר גבי שעל ובקשקשים ,המכה

______________ 
טילת (י "רשופ, ) בתקופת תמוז קרירא להלו והייו דאמרי אישי חמרא אפי,צה לית לה צעראל(גמרא שם  1220

 שהרי הוא , ואי לא שקיל ליה לא איכפת לן, משאוי ששאה מבעוד יום ידיל שתחממה ע,אוכף איו אלא שיצטן
 משום טירחא שלא ,וחמור אסורולהסיר אוכף או מרדעת מסוס (י שם " ב.)' דאמרי אישי וכו,יצטן מאליו

 ,ח מאליו יצטן כשייכל מקום מ,אף על פי שיש לו קצת צער מחימום המשוי של האוכף עליו(ק ז "ז ס"ט). לצורך
  ).ראכן אמרין בגמ

. ) אלא מוליכה ומביאה בחצר והוא ופל מאיליו,וכף שעל גבי חמור לא יטלטלה בידוא(כמובא לעיל מהברייתא  1221
אבל יכול להתיר החבק , אסור להסיר האוכף מעל הסוס ומרדעת מעל החמור אפילו בחצירו(ת סה "ג ל"סמ

אוכף (ט " סע שם"שוטור ו. פכ אות "הגהות מיימויות פובא בה).  ואם יפול מאליו יפול,מוליכה בחצר ו,מתחתיו
יכו  ומול, אלא מתיר החבל מתחתיו,לא יטלו בידו,  החמור שבא מן הדרך ותיגע וצריך להסירו לצול גבישע

  .)ומביאו בחצר והוא ופל מאליו
  .שאף בתקופת תמוז קר לו, ורהוא דוקא בחמ, שאיסור זה להסירן כשתייגע וצריך לצו, ק ז"וראה תהלה לדוד ס

ופיה תון , סל מלא שעורים תולין לה בצוארה, טרסקל(י "ופרש, ) טרסקל אסור,מרדעת מותר (א,  שמואל ג1222
י דטעמא משום "ראה לר(ה מהו "שם ד'  תוס.) ותעוג בעלמא הוא שלא תטרח לשוח צוארה לארץ,לתוכו ואוכלת
י " לבוש ס.)צוארו ליתן מאכל בתוכו שיאכל משםב לחמור טרסקלאין תולין  (י"ע ס" טור ושו.)טרחא דשבת

  ).דטרחת חם הוא בשבת(
  ).מפי שזהו טורח שלא לצורך(וכדלעיל סעיף הקודם 

 הא בחצר שפיר , הוא דלאלרשות הרבים... שות הרבים ולא סייחים בטרסקלין שבפיהם לר( שם רא ברייתא וגמ1223
 ל גביארכובותיהן גבוהין וצוארן קטן ויש להם צער לשוח ע (א בקטים ל, מאי לאו בגדולים ומשום תעוג,דמי

 ל גביאבל עגלים וסייחים שצוארן קטן ומצטערים לאכול ע (ע שם" טור ושו). ומשום צער,)י"רש, הקרקע ולאכול
  .) דמשוי הוא להן,אבל אסור לצאת בו(י "לבוש ס). אין יוצאים בו אבל ,שרי בחצר, קרקע

 אבל וי שאין רגילין בו אלא ,במה דברים אמורים בוי כזה וכיוצא בו שהוא רגיל בכל(ג "ל סדלעי' כדעה הא 1224
  ).1182הערה (ושם סמן , ) לא תצא בו,מקצת אשים
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  :1225בה ותלויה מקצתה שיצתה ,בה המדולדלת בשיליא ויוצאת .שיתחבר עד

  חבל ואפסר, עקוד ורגול, מטוטלת, חותם, זוג

 שלא במוכין או בצמר פוקקו אם ,1227ועופות וחתולים כלבים או בהמה בצואר התלוי 1226זוג יד
  .1229בחצר זה בזוג שתטייל מותר ,1228הזוגין כדרך שיר של קול ישמיע ולא בתוכו העינבל יקשקש

 הוא אם בין בצוארה הוא אם בין ,1231מעורבתה עיר היא אפילו ,1230הרבים לרשות בו תצא לא אבל
 זו כסות ואין ,1233יטנפו שלא כדי בכסות אותם שמכסים מעולים סוסים כגון פירוש( 1232בכסותה ארוג

______________ 
 שבין  ולא בזהרורית,)י"רש, שתולין לו בין עייו שלא ישלוט בו עין (לא יצא הסוס בזב שועל (א,  ברייתא ג1225

איכא  (,)י"רש,  שהיו דדיהן גסין,שלא ישרטו דדיהן על הקוצים (עזים בכיס שבדדיהןולא  ... )י"רש, לוי (עייו
 ... שחוסמין אותה שלא תרעה בשדות אחרים ( ולא פרה בחסום שבפיה,)'תוס, למימר דילמא פיל ואתי לאתויי

עושין לה סדל של מתכת שלא יזיקוה  (סדל שברגליהולא בהמה ב) ... י" רש,דלאו שמירת גופה הוא אלא משאוי
 ובקשישין שעל גבי , אבל יוצא הוא באגד שעל גבי המכה) ...י"רש, דדילמא מישתליף ואתי לאתויי ... האבים
 והן מעמידין העצם שלא יוד אה ,בהמה ששבר בה עצם עושין לה דפין מכאן ומכאן וקושרים אותן שם (השבר

יהודה מעשה ' אמר ר(ב , ברייתא ג. ))י"רש, שיצתה מקצתה(  ובשיליא המדולדלת בה,)י" רש,ואה עד שמתחבר
ועשו להן כיסין כדי שלא , )י"רש, דולין וגררין על הקוצין ומסרטין דדיהןג(בעזים בית אטוכיא שהיו דדיהן גסין 

ולא בזהורית , שלא תשלוט בו עין הרעלא יצא הסוס בזב שועל שתולין בין עייו  (א"ע סי"טור ושו). יסרטו דדיהן
ולא פרה בחסום שבפיה , ולא עזים בכיס שבדדיהם שקושרים אותם שלא יסרטו דדיהם בקוצים, שעושים לו לוי

אבל יוצאה באגד ; ולא כל בהמה בסדל שועלים ברגליה שלא תגף, שחוסמים פיה שלא תרעה בשדות אחרים
ובשליא שיצאה ,  והם לוחות שקושרים להם סביב העצם השבר בהן, השברל גביובקשקשים שע,  מכהל גבישע

  .)מקצתה ותלויה בה
  :שתבארו בסעיף שלפיו ובהגהה, סיכום דיי זוג פקוק 1226

ומראית העין באיסור , ואין שם רואים שיחשדוהו שמוליכה לשוק למכור, כיון שאיו משמיע קול, בחצר מותר) א(
  .ריםמדברי סופרים לא אסרו בחדרי חד

  .אלא מפי שראה כמוליכו לשוק למכור, איו אסור משום משוי, בעיר מעורבת) ב(
 .מפי שראה כמוליכו לשוק למכור, ואסור אף כשאין בו משום משוי. ברשות הרבים אסור לפעמים מטעם משוי) ג(

  .יתבאר בהגהה בסוף הסעיף 1227
 כקול ם כן ואפשר דמשתמע ג...ל של שיר אסור ח דוקא קו"ע דהא פסקין בסימן של"וצ (ה"א סק"מתבאר ב 1228

  . )ג"א ססכ"ש סימן ש" כמ,של שיר
 שאסור להשמיע , אסורים ללבשם בשבת,אם יש בהם עיבל העשוי להשמיע קול (א"שא סכ' לעיל סיוהוא האמור 

  .)209הערה (ושם סמן , )קול של זוג העשוי לקשקש בו התיוק
 מפי שהעיבל שבתוכה , בחצר לא תצאלו אפי,אבל כשאיו פקוק(בצוארה  ופוקקין לה זוג(א , גרייתא  ב1229

טור . ) ומטיילת עמו בחצר,)י"רש,  לכך פוקק בצמר או במוכין שלא יקשקש העיבל שבתוכה,מקשקש ומוליד קול
  .) ומטייל בה בחצר,ופוקק זוג שבצוארה(א "סיע "ושו

 מכל ...אף שיש אוסרים באדם אף בחצר משום גזרה שמא ישכח ויצא בו לרשות הרבים ש(ב "ותבאר לקמן סכ
  ).מקום בבהמתו לא החמירו לגזור כל כך לדברי הכל

 ,אבל לא תצא בו לרשות הרבים (ע שם"טור ושו. ) אף על פי שהוא פקוק,ולא בזוג ... אין חמור יוצא (ב,  משה ד1230
  .)בכסותהצוארה בין אם הוא  בין אם הוא ב,אף על פי שהוא פקוק

  .) במבוי המעורבת אסורלו אפי,אובדבר דמחזי כמאן דאזיל לחיג (ו"א סוף סק" מ1231
אין (ד "תקכב ס' סי). מפי שראה כאילו מוליכם לשום למכור, אפילו היא עיר המעורבת(ח "וכן הוא לקמן סי

  ).ם שם אם רבים מצויי,ך מבוי המעורבמהיגין את הבהמה במקל אפילו בתו
אבל לא תצא בו  (ע שם"טור ושו. ) בזוג שבכסותה ולא בזוג שבצוארה...ולא תצא בהמה לא  (א,  ברייתא ח1232

  .)בכסותה בין אם הוא בצוארה בין אם הוא ,לרשות הרבים אף על פי שהוא פקוק
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 שנראה ,העין מראית מפני ,)הכבונות ברחילות 1234למעלה ש"וכמ ,בכך שדרכם כיון ,משוי חשובה
 שם אין בחצר אבל ,1235הקונים בפני ותהלנא להזוג לתלות דרך הוא שאז ,למכור לשוק המוליכ כאלו
  .1236שיחשדוהו רואים

 שאף כאן מקום מכל .1237חדרים בחדרי אפילו אסרו העין מראית מפני חכמים שאסרו דבר שכל ואף
 מדברי שהוא וממכר מקח באיסור אלא ,תורה של באיסור יחשדוהו לא רואים במקום כן יעשה אם

  .בזה כיוצא בכל הדין וכן .1239רואים איןש במקום אף לאסור כך כל החמירו לא ,1238סופרים

  שלוםבריד

 
 דילמא פיל מי ומשום(ה משום "ב ד, ד' כמבואר בתוס, דלא חיישין שיפול, והייו אף אם הוא ארוג בכסותה

ומיהו בדבר שאיו ארוג (ק ו "א ס"מ).  ואמר התם כל שהוא אריג לא גזרו, דהכא מיירי באריג...ליכא למיחש 
  ).'ה משום דמחזי וכו"ד ד"דף ' ש התוס" וכמ, דלמא פיל ואתי לאתויין דחיישי, משמע דאסורהבכסות

כסות שעושים לסוסים  (ה תיא"ן שם ד"ר).  שלא יטפוכסות עושים לסוסים, פירוש (ב, כושם ף "י על הרי" רש1233
   .שלא יטפו) ח" הגהות הב–מעילים (

 והוא שקושרין בגד סביבן לשמור ,ויוצאות כבוות ...  והרי זה כמלבוש להם,מפי שדרכם לצאת כך בחול(ח " ס1234
  .)יהצמר שיהיה ק

 ,לשוק למכור, לחיגא(י "רשפ ו,)דאזיל לחיגא משום דמיחזי כמאן ,פ שהוא פקוק"ולא בזוג אע(ב , רא ד גמ1235
  .))ראגמ( בשוק למכור הדמחזי שמוליכ (ו"א רסק" מ)ותולין לו זוג להאותו

 .)בברייתא דבחצר דליכא מראית העין מותר תיאו (ב"סוע, י סד"רשוהטעם תבאר ב). 1229הערה (כדלעיל  1236
 כדתיא בסמוך גבי ,דגבי בהמה לא גזרו... שות הרבים רש מי דבעי למיסר בחצר אטו רואין לפ (ה מהו"ד' תוס

  .)זוג ומטיילת עמו בחצר
, אסרו לצאת בזוג לרשות הרבים משום דמיחזי כמאן דאזיל לחיגא (ג"תקטז קוטרס אחרון סק'  לקמן סיוכן הוא

במבוי אסור משום ו דמשמע דדוקא "א סק"ם במגועיין ש, ה"ש' ש בסי"ואפילו הכי מותר בחצר כמ, פירוש למכור
  .)דשכיחי ביה רבים

. אלא במקום שהרבים מצויים, ולא אסרו בחצר, וכן מציו בכמה הלכות שאסרו מפי שראה כמוליכה לשוק
  . ק ז"שא בקוטרס אחרון ס' ותבאר לעיל סי

  .)אפילו בחדרי חדרים אסורכל מקום שאסרו חכמים מפי מראית העין ( שם רא רב יהודה אמר רב בגמ1237
 אסור , שלא יחשדוהו שעשה איסור של תורה,שכל דבר שאסרו חכמים מפי מראית העין(ו "שא ס' וכדלעיל סי

  ).אפילו בחדרי חדרים
  ).אסור לקות או למכור וכן לשכור או להשכיר בשבת גזירה שמא יכתוב(ד "שו ס' לקמן סיכד 1238

  ).503והערה (ק ב "א סש' ותבאר לעיל בקוטרס אחרון לסי
 בחדרי לווהא דאמר כל מקום שאסרו חכמים מפי מראית העין אפי(ה ממעכן " דא"סוע, כתובות ס'  תוס1239

שלו ' י סי"ובא בבה ). יסברו שכבסן בשבת, שאם יראו... הייו דווקא באיסור מלאכה דאורייתא ,חדרים אסור
כל מקום שאסרו חכמים מפי מראית העין אפילו בחדרי ] והא דאמר) [ה ממעכן"ד(תוספות וכתבו ה (ה ציור"ד

 שאם יראו יסברו , כמו שוטחן בחמה אבל לא כגד העם, הייו דוקא באיסור מלאכה דאורייתא,חדרים אסור
. ) חדריםולא גזרו רבן לאסור בחדרי , אבל הכא לא יראה אלא מלאכה כלאחר יד דהויא דרבן.שכבסן בשבת

יסור  דדוקא במקום שיחשדוהו שעושה א,' בשם התוסתבט כ"ו ס"של' י בסי"והב (ו"שא סק' א סי"מ
כגון כאן  ,תאזה אמרין במקום שיש חשש איסור דאוריי(ק כח "ז שם ס"ט). מדאורייתא אסור בחדרי חדרים

  ).בכבוס
 , שלא יחשדוהו שעשה איסור של תורה,ןשכל דבר שאסרו חכמים מפי מראית העי (ו"שא ס' לעיל סיוכן הוא 

  ).אסור אפילו בחדרי חדרים
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  ):1245התרומה 'בס ע"וצ 1244משה ודרכי 1243ומרדכי 1242זוטא ליהוא 1241א"מג עיין .1240כאן חסר(

 ויביאנו ויפול יפסק שמא גזירה ,1246בכסותה שהוא בין בצוארה שהוא בין ,בחותם בהמה תצא לא טו
  :1247חכמים חלקו שלא ,בכסותה ארוג הוא ואפילו .בידו

 הרצועה תשחית שלא ,זנבו תחת שנותנין מוכין מלא קטן כר כמו והוא ,מטולטלתב הגמל יצא לא טז
 שמא חוששים בזנבו לו קשור הוא אם ואפילו .1248בידו ויביאנו מעליו יפול שמא גזרה ,הבשר את

 .1249שיפול לחוש אין בשניהם שקשור שכיון ,ובחטוטרתו בזנבו לו קשור כן אם אלא .ויפול ישמט
 אם לה שיכאב מפני ,מעליה שיפול תנתחנו לא שבוודאי ,בו יוצאה בשלייתה קשור אם וכן

  :1250תנתחנו

 ורגול ,רגלו עם אחת ידו שקושר עקוד ואיזהו .הבהמות כל שאר וכן ,רגול ולא עקוד הגמל יצא לא יז
______________ 

הוא אף , שהאיסור משום שראה כאילו מוליכה לשוק למכור, במוסגר זה דן במה שפסק לעיל בתחלת הסעיף 1240
מכל מקום אפשר שאסור מטעם , "מוליכה לשוק למכור"ואף אם אין בהם כל כך חשש . כלבים וחתולים ועופותב

 ).ושארו רק הציוים, סר הדיון עצמווח(משוי 
ג " והסמ. הטעם משום משויתבג שכ"ע על סמ" וצ).ראגמ( בשוק למכור ה דמחזי שמוליכ,לא תצא בו (ו"סקיש  ר1241

  )).לטי גבוריםש(אף בכלבים וחתולים ועופות אוסר 
תולים ועופות אסורין  גם בכלבים ותרגולים וחם כןא, ג שהוא משאוי"כתב בשלטי גבורים דלטעם הסמ(ק ד "ס 1242

 ,ז"ד מספר התרומה סימן רל" ולע.ד כאן ע, דליכא טעמא דילמא פיל ואתי לאתויי, ואף שארוג.לצאת אף בפקוק
  ).ש"יידאף לטעמא דידן אסור בתרגולים ע

  ). דתרגול אסור לצאת בזוג שבצוארווא הדיןוה ( שלהרמז 1243
  ). כמו בהמה,לצאת אף בחצר בזוגאסור ד) שלה' סי(במרדכי פרק במה בהמה (ק ב "ס 1244
כמו רצועה בצוארה ובקריה , ויכול להיות דבהמה אסורה בזוג פקוק לרשות הרבים משום משוי (רלז'  סי1245

והוא הדין תרגול אסור , או כיון שזוטר לא הוי משוי, ולרווחא דמלתא טעמא דאזיל לחגא, דאסור מטעם זה
כמו , ואפילו פקוק וסתום אסור לצאת ברשות הרבים,  הוי משמיע קולאי, אפילו בחצר, להיות בצוארו בשבת זוג

  ).בהמה
, לא תצא בחותם (ב"ע סי"טור ושו. )ולא תצא בהמה לא בחותם שבצוארה ולא בחותם שבכסותה (א,  ברייתא ח1246

  ).בין שהוא בכסותהבין שהוא בצוארה 
 ולכך גזרו , שאיו יפוי הבגד,שותו בכל הבגדיםחותם אין דרך לע (עבד לעין –הכא במאי עסקין ה "שם ד'  תוס1247

ואפילו ( לעין בהמה –י " אליה רבה סק). אטו היכא שאין ארוג,חכמים אפילו בארוג בכסותו שיהא צריך לפוסקו
, ראה לי דהוא הדין בבהמה,  ואף שכתבו הכי בעבד.'ע וכו"ה הב"שם ד' ש תוס" כמ,באריג בכסותו חיישין לזה

  .) בבגד ולא חותםדזוג דרך לארוג
 שגזרו עליו , אסור לצאת בו אף על פי שארוג ותפור בבגד,תכשיט שאין רגילין לחברו בבגד(ב "שא סכ' וכדלעיל סי

, )ד שהרי אין רגילות כלל לחברו בבג, כיון שאין שם גאי כלל אם יפסיקו מהבגד,רגזירה משום איו ארוג ותפו
  ).218הערה (ושם סמן 

כר קטן מלא מוכין ותין לו תחת הזב כדי שלא  (ה בשלייתה" די"ופרש, )לא יצא גמל במטולטלת (א,  משה ד1248
, ) לפי שהמשוי שעל גבה כשהגמל יורד מכביד ויורד כלפי צוארה אלא שהרצועה מעכבתו,תשחית הרצועה הבשר

, אין הגמל יוצא במטוטלת (ג"ע סי"טור ושו. )לה הוא משום שמא תפול ומייתי תיןטעמא דמתי(ה מטלטלת "וד
  ).שמא תפול ואתי לאתויי(ג "לבוש סי. )וא כמין כר קטן שותים תחת זבווה

 אבל יוצא הוא במטולטלת הקשורה בזבו ובחוטרתו ,לא יצא הגמל במטולטלת הקשורה לו בזבו(ברייתא שם  1249
 היתה קשורה לא אם כןא, אפילו היא קשורה לו בזבו(ע שם "שו טור ו.))י"רש, דכיון דקשורה בשיהם לא פלה(

  ).ובחטוטרתובזבו 
 .)הדכיון דכאיב לא מתחא לי (י"ופרש, )יוצא הגמל במטולטלת הקשורה לה בשילייתה(רבה בר רב הוא שם  1250

  ).או בשליתה(ע שם "טור ושו
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 גזרה( 1251לברוח יוכל שלא רגלים 'ג על אלא ילך שלא כדי ,שם וקושרה למעלה אחת רגלו שכופף
  ):1252בידו ויביאנו רגליו מעל החבל יפול שמא

 אינן ואפילו ,1253ידו על נמשכים וכולם הראשון אפסר בידו תופס והוא ,בזה זה גמלים יקשור לא יח
 עיר היא אפילו ,1254בשבת כן ימשכם לא שבת מערב בזה זה קשורים היו ואפילו ,שנים אלא

 בידו גמלים אפסרי כמה תופס אם אבל .1256למכור לשוק מוליכם כאילו שנראה מפני ,1255המעורבת
  ):1259ז"רצ סימן ד"ביו ועיין( 1258הבהמות כל שאר וכן .1257מותר

 ,למטה טפח ידו מתחת החבל ראש יצא שלא ליזהר צריך ,האפסר בחבל ומושכה בהמה המוציא יט
 ומכל .1260הבהמה שעל מהאפסר שהוא נראה ואינו ,בידו זה טפח חבל שנושא כמו שדומה מפני
 שלענין אלא ,טפחים 'ב הוציא כן אם אלא ,איסור עשה לא ידו מתחת אחד טפח הוציא אם מקום
  .1261מידו אחד טפח אפילו יצא שלא להחמיר צריך מעשה

 הרבה להניח שלא שיזהר דהיינו ,יותר או טפח הארץ מן גבוה יהיה לבהמה ידו שבין שהחבל וצריך
 שתהא כדי ,לארץ הסמוך בטפח שיגיע עד באמצעו כך כל יכביד שלא כדי ,לבהמה ידו בין החבל מן

______________ 
1251דה מש  ,ברייתא וגמרא שם . )וכן שאר כל הבהמות, )י"רש, שלא יברחו(לא עקוד ולא רגול ... לא יצא גמל  (א
אחד מידיו כופף כלפי (י "ופרש, ) רגול שלא יכוף ידו על גבי זרועו ויקשור,עקוד עקידת יד ורגל כיצחק בן אברהם(

 .לא תצא שום בהמה לא עקוד ולא רגול (ד"ע סי"טור ושו. )רגלים לברוח'  כדי שלא יהו לו אלא ג,מעלה וקושר
'  שלא תלך אלא על ג,ורגול הייו שקושר אחת מרגליה כלפי מעלה, קושר ידה אחת עם רגלה ש, עקודרושפי

  .)רגלים
 ).הטעם דילמא פיל החבל ואתי לאתויי(וכן הוא בלבושי שרד  1252
 ,לא יקשור גמלים זה אחר זה (ו"ע סט"טור ושו. ))י"רש, האחד (לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך (א,  משה ד1253

  .)אפסר הראשון וכולם משכים על ידווהוא תופס ב
  .) אין משכין בשבת,אפילו היו קשורין מערב שבת (ט"כ ה"ם פ" רמב1254
  .) לשוק למכורה שראה כאלו מוליכ... אפילו היא עיר המעורבת(ד "לעיל סיכד 1255
 ל שםגא ע חי.שוק למוכרםל(י "ופרש, )מאי טעמא אמר רב אשי משום דמיחזי כמאן דאזיל לחיגא( גמרא שם 1256

  .)שסובבין את השוק מחולות מחולות עגולות של בי אדם
 אם רוצה ,אבל מכיס חבלים לתוך ידו(א , ן כה"כפירוש הר, )אבל מכיס חבלים לתוך ידו וימשוך(משה שם  1257

 ).אבל מכיס הוא חבלים לתוך ידו(ם שם "רמב). להוליכן להר להשקותן מכיס חבל כל אחד ואחד בידו ומוליכן
אבל אם תופס כמה אפסרי (ע שם "בשו' דעה הא). אבל בתופס כמה אפסרי גמלים בידו מותר(ה ולא יקשור "י ד"ב

  ).מותר, גמלים בידו
 אסור לכרוך החבלים סביב , כגון שור וחמור,וכן אם הבהמות כלאים זה בזה(ח "פג סי' ב סי"ראה אור זרוע ח 1258

 ).ידו משום מהיג כלאי בהמה
ויש אומרים שאיו אסור לההיגן או (א שם "וברמ, )לוקה, ואפילו בקול, ההיגם כאחד(' א הב"ע שם סי"בשו 1259

  ).רק בקשורין יחד, להמשיכן
 ,ראש החבל לא יצא מתחת ידו טפח למטה(י "רשפ ו,)מתחת ידו טפח] חבל[ובלבד שלא יצא  (א"סוע,  שמואל ד1260

המוציא בהמה והוא מושכה  (ז"ע סט"טור ושו. )ם ולא מתחזיא שהיא מאפסר הגמלי,דדמי כמי שושאה בידו
 ולא מתחזיא מאפסר ,שאה בידודדמי כמו שו, צריך ליזהר שלא יצא ראש החבל מתחת ידו טפח למטה, באפסר
  ).הבהמה

י "ופרש, ) שמואל הלכה למעשה אתא לאשמעין, ותא דבי שמואל טפחיים,השתא דאמר שמואל טפח(אביי שם  1261
ה ובלבד "י ד"ב ). ומיהו עד טפחיים ליכא איסור. שלא להקל באיסורין, אמרין ליה טפחדהבא לימלך לפיו(
).  אבל איסורא ליכא עד שתצא טפחיים,ואמרין בגמרא דלעין מעשה צריך ליזהר שלא תצא מתחת ידו טפח(

  ).)א"ס ד סוע"ש( אבל איסורא ליכא עד שתצא טפחיים . לעין מעשה,'טפח וכו(ק יד "אליה רבה ס
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 ואם .1262אחר חבל אלא בידו האפסר ראש שאוחז נראה אין ם לא כןשא ,בו נמשכת הבהמה נראית
  :1264למעלה שנתבאר כמו ,1263צוארה סביב אותו יכרוך ,הרבה ארוך החבל

  עור שרץ וקמיע, זמם, עול, עגלה, חוטין, רצועה, סולם

 ,בשיניו מכתו לחכך יוכל שלא צוארו סביב שקושרים לוחות והם ,שבצוארו בסולם החמור יצא לא כ
 לכן ,בידו ויביאם עליהם יחוס מעליו יפלו ואם ,השבר גבי שעל מקשקשים יותר חשובים אלו ולוחות

  .1265בהם יצא לא

 הבהמה ברגלי וקושרים ,מקש שעושים עבה טבעת כמין והוא ,שברגלו ברצועה יצא לא וכן
  .1266בזו זו תכה שלא גןלה זה לה ועושים ,בזו זו רגליה ומכה קצרות שפסיעותיה

 קצרה ברצועה ולא ,1267באחרים יתחלפו שלא ברגליהם שקושרים בחוטין יוצאים התרנגולים ואין
  .1268הכלים את ישברו שלא להתיז רגליהם להרים יוכלו שלא כדי יחד רגליהם שתי בה שקושרים

 סלעיםב האליה תלקה שלא כן להם שעושים ,אליותיהם שתחת קטנה בעגלה יוצאים האילים ואין
  .1269בארץ נגררת כשתהא וטרשים

______________ 
י "ש ופיר,) כי תיא ההיא בחבלא דביי ביי.התיא ובלבד שיגביה מן הקרקע טפחו (ב" ברייתא וגמרא שם ע1262
 כדי שתהא ראה הבהמה משכה , בההוא קאמר כמה דבעי הוי ובלבד שיגביהו מן הקרקע טפח,שבין ידו לגמל(
 ע שם"טור ושו. )ראה שאוחז ראשה בידו שאין , אלא כמשאוי בעלמא, לא מיתחזי טירותא דבהמה, דאי לא,בו

  .)עד שלא יגיע בטפח הסמוך לארץ כדי שלא יכביד ,וגם לא ייח הרבה מן החבל בין ידו לבהמה(
  . ) יכרוך אותו סביב צוארה, הוא ארוךואם (ע שם" טור ושו1263
  .)מותר לכרוך חבל האפסר סביב צווארה לוי ותצא בו ( סעיף ג1264
 ).י"רש, שקושרין אצל הלחי ( הוא בי לועאמר רבא ( שםראגמ. ) בסולם שבצוארו... יוצא אין חמור (ב,  משה ד1265

 ,שלא יוכל להחזיר צוארו לצד המכה לחככה בשייו ( דלא הדר חייך ביה, להיכא דאית ליה מכה,למאי עבדי ליה
)). י"רש, היתי להו בשגג ואי פלו חייס עלייהו ומי, וחשובים הן יותר מקשישין שעל גבי השבר.וקושרן בצוארו

  .)קושרים סביב צוארו שלא יחכך מכתווהן לוחות ש,  בסולם שבצוארו...יוצא אין חמור  (ז"ע סי"טור ושו
 שפסיעותיה הבהמ(י "ופרש, )דעבדי ליה לגיזרא(גמרא שם . ) ברצועה שברגלו...אין חמור יוצא  ( משה שם1266

 וקושרין אותה למעלה מפרסות , של עקלים או רצועות עבות עושין לה כמין טבעת,קצרים ומכה רגליה זה בזה
והוא כמין טבעת עבה שעושים מקש וקושרים , ולא ברצועה שברגלו (ע שם"טור ושו). הרגל מקום שמקשין זו בזו

  .)ושים לה זה להגין שלא תכה זו בזו וע,ברגלי הבהמה שפסיעותיה קצרות ומכה רגליה זו בזו
בתרגולי  (דעבדי ליה סימא כי היכי דלא ליחלפו(גמרא שם . )ים יוצאין בחוטיןואין התרגול ( משה שם1267

  .)ים בחוטים שקושרים ברגליהם לסימןואין התרגולים יוצא (ע שם"טור ושו )).י"רש, חבריהם
 בשעה שרוצים ...האומים (ט "שא ס' וכהא דלעיל סי, איו חשב מלבוש או תכשיט, כי סימן שלא יתחלף באחרים

  ).116הערה (ושם סמן , )הכריז על עצמם שהם אומיםל
שקושרין שי רגליה יחד  (דעבדי ליה כי היכי דלא ליתברו מאי ( שםגמרא). ולא ברצועה שברגליהם(משה שם  1268

כדי ם ברגליהם ולא ברצועה שקושרי (ע שם"טור ושו. ))י"רש, ברצועה קצרה שלא תוכל להרים רגליה ולהתיז
  .)שלא ישברו הכלים

 שראש זב ,כגון קרון קטן שעושין לו תחת זבו( ואין הזכרים יוצאין בעגלה שתחת האליה שלהן ( משה שם1269
,  ועושים לו עגלה, וכשגרר לארץ שרט ושחת, ואין בו עצם אלא שומן ועב וכבד,אותן האילים רחב כמין כר קטן

ואין  (ע שם" טור ושו)).י"רש, שלא ילקו בסלעים וטרשים (א לחמטן אלייתיהכי היכי דל( גמרא שם .))י"רש
  .)כן כדי שלא תהא האליה גררת בארץ שעושים להם ,האילים יוצאים בעגלה שתחת אליותיהם
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 .1270שבראשיהן התולעים ויפלו שיתעטשו כדי בחוטמיהן שנותנים ידוע בעץ יוצאים העזים ואין
  .1271בידו ויביאם יפלו שמא לחוש יש אלו שבכל

 בזמם ולא .1272לכשיגדל ראשו לכוף למוד שיהא צוארו על שנותנים קטן בעול העגל יצא ולא
 הוא משוי ,גופו לשמירת שאינו שכיון( במרעה כשהיא מהפרה יינק לאש כדי עגל של בפיו שמניחים

  .1273)לו

  .1274שרצים יינקוה שלא הבהמה בדדי עורו וקושרים ,כמחט חדין שנימיו שרץ בעור פרה תצא ולא

 כשתרצה בה ולמשכה לאחזה דהיינו ,לשימור שקשרה בין ,קרניה בין לה שקושרים ברצועה ולא
 אין ושימור .1275משוי הוא והרי בכל רגיל אינו זה שנוי מפני ,לנוי לה וקשרה שצבעה בין ,לברוח
 בחבל ופרה שור יצאו לא ולכן .1277בשור הדין וכן .1276לברוח דרכה שאין ,כלל צריכה הפרה

 ודרכם ,שמירה וצריכים ,בקל מורדים שהם מפני ,מותר עגלים אבל .1278להם הוא שמשוי ,שבצוארם
  :1279לפעמים באפסר לצאת

 שנתמחה פ"אע ,לבהמה עדיין נתמחה שלא בקמיע לא אבל ,מומחה שהוא קמיעב יוצאה הבהמה כא
______________ 

 ומביאין , הוא עץ אחד יש בכרכי הים וחון שמומר רבא(גמרא שם ). ואין הרחלים יוצאות חוות( משה שם 1270
ואין העזים יוצאות  (ע שם"טור ושו. ) ראשה)י"רש, תולעים (חין לה בחוטמה כדי שתתעטש ויפלו דריקיסם ומי

  . )י שיתעטשו ויפלו תולעים שבראשיהםבעץ ידוע שותים בחוטמיהם כד
  .) ואי פלי אתי לאיתויי,כולהו משום דחייס עלייהו (פ"ה אע"י במשה שם סוד"רש 1271
עול קטן (י "רשפ ו,) הוא בר יראמר רב א,מאי עגל בגימון ( שםגמרא). גימוןואין העגל יוצא ב( שם  משה1272

 העגל בעול קטן שותים על ולא (ע שם"טור ושו. ) לכוף ראשו לכשיגדלשמיחין לעגל בצוארו שיהיה למוד
  .)צוארה

 הפרה אמו  ויש בו יתדות דקות שלא ייק,וכן אסור לתת לעגל בשבת זמם בחוטמו (רלו'  ספר התרומה סי1273
ולא  (ע שם"שו. כ אות ל" והגהות מיימויות פ,)רחצ' ע( ארפ' ק סי" וסמ,)א, יח(ת סה "ג ל" סמ).זהו משוי ,במרעה

ק,יחים בחוטמו של עגלבזמם שמכדי שלא יי (.  
 וקושרין עורו בדדי הפרה ,ן" שימיו חדין כמחט וקורין לו הריצו,שרץ הוא (ולא פרה בעור הקופר ( משה שם1274

טור  .)שלא יקוה עלוקה(י "ופרש, )דעבדי לה כי היכי דלא למציוה יאלי(גמרא שם . ))י"רש, שלא יקוה שרצים
  .)ותים על דדיה שלא ייקו השרציםולא פרה בעור ש (ע שם"ושו

  אבל וי שאין רגילין בו אלא,במה דברים אמורים בוי כזה וכיוצא בו שהוא רגיל בכל(ג "דלעיל ס' כדעה הא 1275
  ).1182הערה (ושם סמן , ) לא תצא בו,מקצת אשים

שצובעה וקולעה לוי בין  (רב חייא בר אשי אמר רב בין לוי (א, רב ב. )לא ברצועה שבין קריה ( משה שם1276
בלא אחיזה אלא דפרה מיטרא  ( אסור,)י"רש, שאוחזה בה ( בין לשמר,)י"רש, קריה כמין קליעה מקרן לקרן

ן אם היא בי, ולא ברצועה שבין קריה (ע שם"טור ושו. ))י"רש,  וקסבר טירותא יתירתא משוי הוא,מוליכה לפיו
  .)לשימור בין אם היא לוי

וכתב אור (ק ג "מ ס" הובא בד.) הרי הם כפרה,לים שאין דרכם למרודשוורים גדו (פג אות טז' ב סי"חאור זרוע  1277
  ).או שור(ז "א סי"רמ ).כפרהדשור דיו זרוע 

 ואין ה לפי שאיה צריכה שמיר,שמעין דפרה הוי אסורה לצאת בשבת בחבל שבצוארה (רלו' ספר התרומה סי 1278
ולא (ע שם "שו).  דטירותא יתירתא לבהמה משאוי הוי ואסור בשבת, ולכך משאוי הוי,לירא ולהתפחד פן תברח
 ).שמירהיה צריכה  לפי שא,תצא פרה בחבל שבצוארה

 ספר התרומה שם ).אמר רב יוסף חזיא להו לעיגלי דבי רב הוא יוצאין באפסריהן כרוכין בשבת(גמרא שם  1279
 לפי שקטים הן , העגלים מותרין,ואף על פי שאמרתי שאסורה פרה לצאת בחבל בשבת לפי שאיה צריכה שמירה(

הגהות מיימויות . )רוכין בשבת חבל סביב צוארםצאין כ חזין לעגלי דבי רב הוא שיו, כדאמרין,ומורדים בקל
  .)מותרים לפי שהם מורדים בקלאבל עגלים (שם ע "שו. שם
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 ,הזה הקמיע לו שיועיל לו מסייע ומזלו ,למעלה עליו המליץ ומלאך מזל לו יש שהאדם מפני .לאדם
  :1280לבהמה כן שאין מה

  בכרמלית ובחצר

 לכרמלית בו שתצא אסור ,לה משוי שהוא מפני הרבים לרשות הבהמה בו שתצא שאסור דבר כל כב
  .האשה ביציאת 1282ג"ש 'בסי ש"כמ ,כדרכה שלא הוצאה שהיא אף ,1281הכל לדברי סופרים מדברי

 סופרים מדברי בשבת בו שתצא שאסור אלא ,בחול בו לצאת שדרכה לפי לה תכשיט שהוא דבר וכל
 .1283שם ש"כמ אדם בתכשיטי כן להמתירין ,לכרמלית בו שתצא מותר ,ויביאנו יפול שמא גזרה משום

 להחמיר לו יש אדם שכל 1285שם נתבאר וכבר .בהמה גבי שאסור הדין הוא ,1284שם להאוסרים בלא
  .האוסרים כדברי לעצמו

 שיש שאף ,)התורה מן בו שתצא שאסור בדבר אפילו( בחצר הבהמה שתצא מותר הכל לדברי אבל
 מקום מכל ,1286שם ש"כמ הרבים לרשות בו ויצא ישכח שמא גזרה משום בחצר אף באדם אוסרים
  :1287הכל לדברי כך כל לגזור החמירו לא בבהמתו

______________ 
 ומי איכא .מומחה לאדם ואיו מומחה לבהמה(א , וגמרא ד, )פ שהוא מומחה"ולא בקמיע אע(ב , ברייתא ג 1280

 ,)י"רש, מלאך שלו ומליץ עליו ( מסייע ליה, אדם דאית ליה מזלא, אין.מומחה לאדם ולא הוי מומחה לבהמה
אבל לא בשאיה , הבהמה יוצאה בקמיע מומחה לבהמה(ז "א סי"רמ).  לא מסייע לה,בהמה דלית לה מזלא

  ).אף על פי שהיא מומחה לאדם ,מומחה
ק ו "א ס"ואף שכתב המ). ואין בהמה יוצאה בזוג שבצוארה לכרמלית אף על פי שהוא פקוק(ת סה "ג ל"סמ 1281
א שכתב בפשיטות דגם "ויש לתמוה על המ (כז ק"תוספת שבת סכתב עליו ב). דאפילו בכרמלית שריוראה לי (

אלא ודאי ... ג שכתב בהדיא דאסור בכרמלית "ולא הביא דברי הסמ, לכרמלית שרי הבהמה לצאת בכל הי דברים
  ).א דחויין מעיקרא"דדברי המ

 מפי , איו צריך למעו,ל הבהמה כשמוליכה להשקותה ורוכב ע,מי שיש לו ער כרי(ה "ואף שתבאר לקמן סל
 ובבהמתו לא , אלא מדברי סופרים, ואין איסור אף לאדם להוציא את החי לרשות הרבים,שהחי ושא את עצמו

  ).גזרו
  .ב, א יז"חקרי הלכות ח. זכרון יוסף אות קצג. ב, ראה דברי טעם א

 אסור לדברי הכל לצאת בהם אפילו ,מפי שהם משוי גמורכל הדברים שאסור לצאת בהם מן התורה  ( סעיף כג1282
 מחמת שהיא ,ואפילו אם מוציא אותם הדברים בעין שאין בהם איסור מן התורה אף לרשות הרבים(לכרמלית 

 , לא התירום לגמרי אפילו בחצר שאיה מעורבת, מכל מקום כיון שהם משוי ולא תכשיט,הוצאה שלא כדרכה
  ....)דשבות שלא התירואלא הרי הם כשאר שבות 

יש מקילין עוד שאפילו לחצר שאיה מעורבת מותר לצאת בכל התכשיטין שאסרו משום גזירה שמא (ג "סכ 1283
  ). אף על פי שאין לה מחיצות כחצר שאיה מעורבת,ויש מקילין עוד לפי זה לצאת בהם אף לכרמלית. יביאם בידו

 אסור , לצאת בו לרשות הרבים מחשש שמא יביאו בידוכל תכשיט ומלבוש שאסרו חכמים(דעה הראשוה שם  1284
  ).לצאת בו לחצר שאיה מעורבת

  .)כל אדם יש לו להחמיר על עצמו (ג" סוף סכ1285
ויש חולקין על זה ואומרים שאפילו בתכשיטים שאסרו לצאת בהם לרשות הרבים משום גזרה שמא (ג "סכ 1286

יך לומר שדבר שיש בו חיוב חטאת אם יצא בו לרשות  ואין צר ... אסור לצאת בהם אפילו בבית,יביאם בידו
 ולכן אסור להשים איזה חפץ בתוך חיקו או בשאר מקומות שבבגדיו , שאסור להשים אותו עליו בבית,הרבים

 ).בשבת אפילו בתוך ביתו
 ,שות הרביםאין לפרש מי דבעי למיסר בחצר אטו ר( ליתן המרדעת על גבי חמור בשבת ה מהו"א ד, ג'  תוס1287

 והייו .) ומטיילת עמו בחצר, כדתיא בסמוך גבי זוג, דגבי בהמה לא גזרו,)ב, סד(במה אשה ' כדאמר גבי אשה בפ
א " מ).אבל לא תצא בו לרשות הרבים,  מותר שתטייל בזוג זה בחצר ...זוג התלוי בצואר בהמה(ד "כדלעיל סי
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  השתמשות בבהמה

 בבעלי משתמשין שאין ,1290עליה נשענים ולא ,1289עליה נתלים ולא ,1288בהמה גבי על רוכבים אין כג
 משום עליה שגזרו ,1292הרכיבה גזרת בכלל חיים בבעלי שימוש כל חכמים שכללו .1291עיקר כל חיים

  שלוםבריד

 
 . בחצר שריכל מקום מ, דהוי משוי, הרביםשות דכל הך דאמרין בבהמה דאסורה לצאת בו ברראה לי (ו"סק
  .)'ה מהו ליתן וכו"בד' ג בתוס" ףמ ד"וכ

אין רוכבין  (ח"ע סי"טור ושו. ) קל וחומר בשבת, אמרום טוב ביו...לא רוכבין על גבי בהמה  (ב,  משה ביצה לו1288
  .) בהמהל גביע

אין רוכבין על  (א"שלט ס' סיולקמן , )כוב עליולא התירו לו לר(ו "רסו ס' סילעיל וזכר גם , לעין שבת תבאר כאן
  .)ה"ש' ש בסי" כמ, גזרה שמא יחתוך זמורה לההיגה,גבי בהמה

 אין  כך...כשם שבשבת אין עולין על גבי אילן ולא רוכבין על גבי בהמה (תקכד ' ולעין יום טוב יתבאר לקמן סי
  ).עושין אחד מכל אלו ביום טוב

  .שהבהמה ושאת עליה את הרוכב, ר בכל זה אף משום שביתת בהמתומקום לאסו' ואף שלכאורה הי
 מפי שהחי , איו צריך למעו, ורוכב על הבהמה כשמוליכה להשקותה,מי שיש לו ער כרי(ה "כבר תבאר לקמן סל

  ). ובבהמתו לא גזרו, אלא מדברי סופרים, ואין איסור אף לאדם להוציא את החי לרשות הרבים,ושא את עצמו
*  

 שלו' שיתבאר לקמן סי, "אין עולין באילן"מקביל ברוב הפרטים לאיסור של , "אין רוכבים על גבי בהמה"איסור 
אלא ). 1290ראה לקמן הערה (ומכאן לשם , )ראה הערה הבאה(ולכן למדים כמה הלכות משם לכאן . א ואילך"ס

  ).ד"קמן סכראה ל(שיש הפרש בים בפרטים אחדים 
ושם , ) ואין תלין בו... אין עולין באילן(א "שלו ס' דלקמן סי, )ראה הערה הקודמת(הלכה זו למדים מדין אילן  1289

 .סמן
  .)ואין סמכין(ט "א ה"ם פכ"רמב 1290

להתקרב אליו ולישען עליו קצת ומצא משתמש (ט "ס). ובלבד שלא ישען על ראשה או גופה(ד "וכן הוא לעיל ס
וצריך ליזהר שלא יסמוך על הבהמה כשפורק (ד "סכרסו ' ובסי, )1206הערה (ושם סמן , )וזה אסוריים בבעלי ח
, ) וכן להסמך לצדה,לשפשף התיוק בצדי גבה כדי לשעשעו( לקמן בסמוך ).ה"ש'  כמו שיתבאר בסי,מעליה
  ). צמו לצדי הבהמהוצריך ליזהר כשפורק המשוי שלא יסמוך ע(ה "ובסכ

*  
וובין , בין בבהמה בריאה שאיה מתודדת כששעים אליה, ומסתימת הדברים ראה שבכל אופן אסור להשען

  .שמתודדת כששעים עליה, בבהמה תשה
 , מפי שמידו, אבל בתש אסור,מותר להשען באילן בריא(א "כ באיסור אין עולין באילן תבאר לקמן שלו סכ"משא

  ).משתמש באילןוהרי זה 
אית תיי תי (ב "ה ה"שהרי הלכה זו למדים מהירושלמי ביצה פ, ואין לומר שדין זה הוא דוקא באילן ולא בבהמה

 אין אן דאמר מ, בבריא–  שעיןאן דאמר אמר רב חסדא מ, אית תיי תי אין שעים בבהמה,שעים בבהמה
  .שהבהמה מתודדת על ידי ששען עליה, שהאיסור להשען על בהמה הוא רק בתש). בתש –שעין 

, שאיה מתדדת כשסמכים עליה, ולכן מותר בבהמה בריאה, ואפשר שבירושלמי שם סוברים שצדדים מותרים
אסור להשתמש (כ "שלו ס' שתבאר לקמן סי, וכמו לעין צדי צדדין. שמתדדת כשסמכים עליה, ואסור בתש
 אסור בכל , שכשוטל החפץ מהכלכלה מיד האילן, ואם פי הכלכלה צר...  אבל בצדי צדדין מותר,בצדדי האילן

  .כמובא לעיל, אסור להשען בכל אופן, כ לדידן שצדדין אסורין"משא).  מפי שמשתמש באילן עצמו,עין
 קדשו מפי שמעתי( ו 'סי ח"או יהודה בשארית המובא כהכללו, א באה הלכה זו במוסגר"שלו סכ' אמם גם לקמן סי

   ).דבריו צדקו אם לראות זה פרק ולשות לחזור היתה ודעתו ,עיגול חצאי בתוך העמיד ספק דכל רבות מיםפע
, וגם שם באה הלכה זו במוסגר.  מבלי להקל כשהאילן בריא– )ואין שעים עליו(א "ויתירה מזו פסק לקמן שם ס

ל"מספק כ.  
  ).םקא משתמש מר בבעלי חיי(ב , קדגמרא  1291
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  .1293עליה שרוכב הבהמה בה להנהיג כדי המחובר מאילן זמורה לחתוך יבא שמא

 להסמך וכן ,1294לשעשעו כדי גבה בצדי התינוק לשפשף כגון ,להשתמש אסור הבהמה בצדי ואפילו
  .1295לצדה

 בצדי משתמש והוא ,צדדיה שאר על או גבה צדי על מונח ]ד[אח שדבר כגון ,1296צדדין צדי אבל
  .1297מותר זה הרי ,דבר אותו

 .1298ממש צדה על כמשתמש שהוא מפני ,צדה על מונחה דבר אותו גבי על להשתמש אסור אבל
 ליכנס אסור ,הבהמה מנהיג שנכרי פ"אע ,1299התחום בתוך אותו מוליכה שהבהמה קרון לפיכך
 לקרון והנכנס ,אחד דבר הכל הקרון גוף עם והידות ,הבהמה צדי על הן הקרון שידות מפני ,1300לקרון

  שלוםבריד

 
ה "א סד, עירובין מג'  תוס.) לכל תשמישוא הדין וה,לא רוכבין על גבי בהמה ותן(ה קא משתמש "י שם ד"רש 1292

 ,כתבו דכולה חדא גזירה' בתוס( י"א סוף סק"מהובאו ב).  שמא יחתוך זמורה,אסור להשתמש בבעלי חיים(הלכה 
  . )ד"][י בשבת דף ק"כ רש" וכ. גזירה שמא יחתוך זמורהעלי חייםדאסרו להשתמש בב

 ). והוי קוצר מן המחובר,להכותה(י "ופרש, ) גזרה שמא יחתוך זמורה...ולא רוכבין על גבי בהמה  ( ביצה שם1293
שמא יחתוך  (ז"א סק"מ. ) גזרה שמא יחתוך זמורה לההיגה,אין רוכבין על גבי בהמה בשבת (ט"א ה"ם פכ"רמב

  .)זמורה
רכיבה  (ב"סקריש  בקוטרס אחרוןרסו ' סילעיל ). היגהגזרה שמא יחתוך זמורה לה(א "שלט ס' וכן הוא לקמן סי
  ). שמא יחתוך זמורה, מלאכה דאורייתאהיא גזירה משום

  ).1187הערה (כדלעיל , ומכל מקום אין לחוש כאן לגיעה בבעלי חיים שהם מוקצה 
 מר ליה א,)י"רש, לשעשע התיוק (אגבא דחמראאביי אשכחיה ליה לרבה דקא משפשף ליה לבריה  (ב, קדשבת  1294

דהייו הן , )הלכתא צדדין אסורין (א, קה. ) וצדדין לא גזרו בהו, צדדין הןמר ליה א,קא משתמש מר בבעלי חיים
  .)צדה אסור להשתמשב לוואפי (ע שם"טור ושו. )1288ראה לעיל הערה (לגבי אילן והן לגבי בהמה 

  ).1290הערה ( ותבאר לעיל .)ואין סמכין לצדי בהמה (ם שם" רמב1295
  .)מותר ... אבל צדי צדדין (ע שם"טור ושו. ) צדי צדדין מותרין,והלכתא צדדין אסורין (א,  שבת קה1296
כגון שדבר אחד מוח  (ע שם"טור ושו. )אותו דבר והוא משתמש בצדדי ,הבהמהכגון שיש דבר בצדי  (א, ן סז" ר1297

  .))ן"ר( בצדי אותו דבר רושפי (ח"א סק"מ. )מותר,  והוא משתמש בו,על צדה
  ). אבל בצדי צדדין מותר,אסור להשתמש בצדדי האילן(כ "שלו ס' כדלקמן סי, וכן הוא באילן

ון הרי זה משתמש בדבר המוח על צדי והכס לקר(וכדלקמן בסמוך ). ה"ש בהג" כמ, אסורל גבהדע (א שם" מ1298
  ).הבהמה

משתמש בצדדי  שבעלייתו הוא , אסור לעלות בו בשבת,סולם הסמוך לצדדי האילן(כדלקמן שם , וכן הוא באילן
אבל אסור לעלות על גבי , שסמך על צדי האילן, שלא הותר אלא להשתמש בצדי הסולם, )האילן שהוא סמוך בהם

  .לןשסמך על צדי האי, הסולם
  .ז"רסו ס' סי. ק ב"וקוטרס אחרון שם ס, ג"רמח ס' תבאר לעיל סי, ולעין חוץ לתחום 1299
 שמא יחתוך , פשיטא דאסור להשתמש בבעלי חיים,אם בהמה מהיג בקרון (ה הלכה"א סוד, עירובין מג'  תוס1300

אבל  (ד, ת סה יז"ג ל"סמ ). דאסור להשתמש בבעלי חיים,ת הקרוןכיון דבהמה מהגת א (ג' ד סי"ש פ"רא). זמורה
אין רוכבין על גבי ) ב, ביצה לו( ותן , מפי ששתמש בבהמה, אף על פי שהגוי מהיג את הבהמה,בקרון אסור לילך

 ואפילו צדדין כגון זה אמרין בפרק מי שהחשיך .)עירובין שם' תוס( גזירה שמא יחתוך זמורה לההיגה ,בהמה
הגהות . ) משום דאסור להשתמש בבעלי חיים,בתאסור ליכס בקרון בש (רז רמז מרדכי .)דאסור) א, שבת קה(

. ) גזירה שמא יחתוך זמורה,קרון בשבתת פרק מי שהוציאוהו דאסור לילך ב" ררשפי(רמז תקכח מרדכי עירובין 
  .)גם שלא יחתוך זמורה ,משום שמשתמש בבהמה,  מהיגו בשבתגויאסור לישב על קרון שה (ח"א סי"רמ

*  
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 על וגם .1301דבר אותו בצדי להשתמש אלא התירו ולא ,הבהמה צדי על המונח בדבר משתמש זה הרי
 נחשב הכל ממנו ויוצא בו המחובר כל עם שהקרון מפני ,לישב אסור הקרון מאחורי היוצא הדף
  .1302בצדיהם אלא גביה על להשתמש ואסור ,אחד לדבר

 שכיון ,1303בשבת בה לילך מותר ,הנהר בשפת ההולכות בהמות אותה שמוליכות ספינה אבל
 יחתוך שמא בספינה בהולך לחוש אין וגם .1304צדדים צדי הוא הרי ,ממנה רחוק הולכות שהבהמות

  :1305ח"רמ 'בסי ש"כמ ,בקרון ביושב לחוש שיש כמו ,הבהמות להנהיג זמורה

 ולא השבת כל עליה שישב לקנסו ראוי שהיה ,במזיד עלה אפילו ,בשבת בהמה גבי על שעלה מי כד
 רצו לא הבהמה צער משום כ"אעפ .1306בשבת אילן גבי על בעולה שקנסו כמו ,לערב עד ממנה ירד

  שלוםבריד

 
 ותן אין רוכבין ,ה משום דמשתמש בבהמה המהיג,אסור ללכת בקרון בשבת(רכה ' התרומה סי' שתבאר בסואף 
ם עצמן את "ואפילו יהיגו עכו...  דהייו כמו צדדין , על הקרוןוא הדין וה,בהמה שמא יחתוך זמורהל גבי ע

  ).הולכין חוץ לתחום אסור אם ,הקרון
וך חתמשום שמא י ... אסור כשהגוי מוליך הבהמה ין אוןבקר לוד דאפי"לע (ק שורש מה עף ב"ת מהרי"ופירש בשו

 אם ,ון יהיגו גויים עצמם הקרלוואפי...  בשבת וןל אסור ללכת בקר"וזשהרי כתב בספר התרומה ... זמורה 
 ,וןים הקרו מדקאמר הוליכה חוץ לתחום אסור כשמהיגים הג,ל" ולא דמי לספיה עכ,הוליכו חוץ לתחום אסור

  ).חש כשהגוים מוליכיםידלשמא יחתוך זמורה ליכא למ... משמע דבתוך התחום מיהא שרי 
הות  ובהגהתרומה' סימי ס' ע. ה איוז(ס ' ת רביו סי" בשו)דפסהו,  שם על הגליון שכתבבהגהתו (עליו רביוחלק 

, ם לא כןדא,  בלא בהמותרוצה לומ ר, גוים עצמןהתרומה' ש בס"ומ. א בהגה" רמן פסק וכ,ק דשבת" פמרדכי
  ). עצמןלמה ליה למימר

משום , בהמה]ה[ם מהיג "פ שהעכו"אע, אבל בקרון אסור לילך(רכה ' התרומה סי' והייו כמבואר בסימי ס
ם "התיר רשב(תב ' ובהגהות מרדכי סי). כדאיתא פרק מי שהחשיך, שהמשתמש בבהמה והוה ליה צדדין אסורין

הואיל ובהמה מושכת בקרון אסור להשתמש , י אסר"ור, בת וכרי מוליכו חוץ לתחוםאפילו בקרון ליכס לו בש
  ).שהועתק לעיל(ח "א כאן סי"וברמ). בבעלי חיים

  ).1298הערה (וכדלעיל , ק ח"סא " מ1301
 ם כןימא גדאם כן , יראלא ה ו. כתוב שהדף היוצא מהעגלה הוי צידי צדדיןל אורותט' ובס(ק י "סוף סא " מ1302

 דהכל כלי אחד בירא להוג ס"ש וסמ"והרא'  התוסל כרחך אלא ע, והעגלה הוי צידי צדדין,דהעץ הארוך הוי צדדין
  .)הוא ומקרי צדדין

 משום שמא יחתוך , הבהמהם מוליכים בקרון אפילו כשהכרים הייו אוסרילודאפי( עף ג ק שורש מה" מהרי1303
 דאין לך צידי צדדין ,'ושכות החבלים הקשורים בספיה ליכא למיחש שמא יחתוך וכו היכא שהבהמות מ,זמורה

 שהרי אין דרך כלל לעולם לאותם שיושבים , ליכא למיחש לשמא יחתוך זמורה לההיג הבהמה...גדול מזה 
הגו הבהמה המושכתהבספיהיג ה ולא דמי ליושב בקרון שדרכן לה. וגם לא היה יכול להגיע אליה, שיבהמה, 

ולא דמי , אין איסור במה שהבהמות מושכות הספיה בשפת ההר (ב"רמח ס' א סי"רמ. )וגם באפשר לו לההיגו
  .)להליכה בקרון שאסור

 והייו שהחבלים הארוכים .) צידי צדדיןוה להו ה,ה רחוק מהספיהדכיון שהולכת הבהמ (ט"א שם סק" מ1304
  .צדי צדדיןוהספיה היא , שמהבהמות אל הספיה הן צדדין

 ואיו דומה . אין בכך כלום, בהמות המהלכים בשפת ההרל ידיאף אם מוליכים אותה ע... והספיה  ( סעיף יא1305
 גזרה שמא יחתוך זמורה לההיג בה הבהמות ,לקרון שמוליכים אותו בהמות שאסור להלך בו אפילו בתוך התחום

 אבל , ודרך הוא שלפעמים הוא מהיג הבהמות,ת לפי שהיושב בקרון קרוב הוא אצל הבהמו.ה"ש' ש בסי"כמ
 ואין ,כים חבלים ארול ידי ומוליכים את הספיה ע,היושב בספיה רחוק הוא מבהמות המהלכות בשפת ההר

  .)דרכו לעולם לההיג אותן
. )סוהו דאסור לו לירד עד מוצאי שבתדאף על גב דכשעלה באילן משחשכה במזיד ק (ש ואם עלה"ה ומ"ח ד" ב1306
ב "שלו ס' כדלקמן סי ו.)וצאי שבתש שם ברישא עלה באילן בשבת במזיד אסור לירד עד מ"לאפוקי ממ (י"ז סק"ט
  .) להיות שם כל השבת ואסור לו לירדאם עלה משחשכה במזיד קסוהו חכמים(
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  .1307מיד ממנה לירד וצריך ,זה על לגזור

  .1308חיים בעלי צער משום הבהמה גבי מעל המשוי פורקין וכן

 לצד ומסלקו המשוי תחת ראשו מכניס זה הרי ,בטלטול ואסור מוקצה שהוא דבר המשוי היה ואפילו
  .1310א"שי 'בסי שיתבאר כמו ,בידיו אלא מוקצה טלטול איסור שאין ,1309מאליו נופל והוא אחר

  .1311חיים בעלי צער מפני שבת למוצאי עד עליה המשוי להניח רשאי ואינו

  ):1312ו"רס בסימן נתבאר ,המשוי יפול אם הפסד לו יגיע ואם(

 על מונחים שקין 'ב ואם( 1313הבהמה לצדי עצמו יסמוך שלא המשוי כשפורק ליזהר וצריך כה
 שתי אותן וקושרים ,אחת רצועה מהשקין אחד כל בראשו ,משמאלו ואחד מימינו אחד ,החמור

 אפשר ואי ,ולכאן לכאן מכבידין והשקין החמור של גבו כנגד הקשר מונח ועכשיו ,יחד הרצועות
 ,אותם כשמגביה הבהמה צדי על השקין שנסמכים ונמצא ,מעט השקין יגביה לא אם הקשר להתיר

______________ 
שום  מ,ובבהמה אפילו במזיד ירד.  במזיד אסור לירד,לה באילן בשבת בשוגג מותר לירדע (ט"א ה"ם פכ" רמב1307

  .)עלי חיים משום צער ב,ירד,  במזידלואפי, ואם עלה עליה (ח"ע סי"טור ושו. )צער בעלי חיים
ומטעם זה פורקין  (ע שם"טור ושו. )כן פורקין המשאוי מעל הבהמה בשבת משום צער בעלי חיים (ם שם" רמב1308

  .)משאוי שעליה
רסו סוף ' לעיל סיתבאר ; )ו מוקצה עדייןאף שכאן מיירי שאי(והטעם שהוזקקו להיתר משום צער בעלי חיים 

 שאם היה על עגלה היה אסור להורידו ממה בשבת כמו שיתבאר ,ו סאין"ואפילו אם המשוי הוא יותר מט (א"סכ
 ראה לי(ק יב "א שם ס"וכמבואר במ. ) מפי צער בעלי חיים,א גזרו על זה מכל מקום מעל הבהמה ל,ג"של' בסי
  ).ג" שלי"וסש ס" כמ,כ בעגלה דאסור לפותה כלל" משא,עלי חייםה שרי משום צער בו סא" הם יותר מטלודאפי

משוי של תבואה  ( היתה בהמתו טעוה שליף של תבואה, בן יוחי אומרבי שמעוןתיא ר (ב, י בברייתא קד" רשב1309
מכיס , עושהכיצד  (ע שם"טור ושו. ) מיח ראשו תחתיה ומסלקו לצד אחר והוא ופל מאליו,)י"רש, של טבל

  .) ומסלקו לצד אחר והוא ופל מאליוראשו תחת המשאוי
תבאר אופן וסף , )שלא תספיק הכסת הראש תחת המשוי(צדדי הבהמה ' ואם המשוי הוא שי שקים תלויים מב

  .ושם סמן, ) והשקים ופלים מאליהם,קשורים בהםמתיר את החבלים של האוכף שהשקים (ב "רסו סכ' לעיל סי
ח "א ס"שי' ועסי(ק ט "א ס"מ).  אפילו מטלטלו לצורך האיסור, מותרלטלטל המוקצה בגופו שלא בידיו(ו " סט1310

  ).דטלטול בגופו שרי
1311 ים הי האופא: (ל"קאי על ש (ו מוקצהשהמשוי אי) .שיכול לטלטל המוקצה באופן המותר) ב.  

תירו טלטול מוקצה אף במקום צער בעלי ולא ה(דעות ' ו ב"הובאו לקמן סכ, כ במקום שיש איסור מוקצה"משא
ואסור . מפי צער בעלי חיים לא גזרו(ו "ה הכ"ם פכ"והדעה האוסרת היא דעת הרמב). ויש מתירין...  חיים

  .כיון שאיו עובר כאן על איסור מוקצה,  ומכל מקום חושש כאן לצער בעלי חיים).להעלותה בידו
 ,פ שאי אפשר לפריקה בחת בלא טלטול קצת" ואע,חת שלא ישברופורקן מן החמור ב(ד "רסו סכ' וראה לעיל סי

מפי צער בעלי , ואיו יכול להשאירן על הבהמה עד למוצאי שבת, )מכל מקום התירו לו דבר זה מפי הפסד מרובה
  ). פ שהוא מוקצה"אע(חיים 

  .ו-  כגפים סעי1312
 ומצא משתמש ,אליו ולישען עליו קצתשכשקושר צריך להתקרב (ט "כדלעיל ס, כשם שצריך ליזהר כשקושרו 1313

  .כך גם כשפורק המשוי ממה, )וזה אסור מטעם שיתבאר, בבעלי חיים
  ).ה"ש'  כמו שיתבאר בסי,וצריך ליזהר שלא יסמוך על הבהמה כשפורק מעליה(ד "רסו סוף סכ' וכן הוא לעיל סי
  . )1290הערה ( שם ותבאר לקמן, ) להסמך לצדה... ולא שעים עליה(ג "והייו כדלעיל סכ
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  ):1314החמור מעל בשבת לפורקם אסור

  ת המיםבהמה שנפלה לאמ

 ,1315שבת מוצאי עד אותה מפרנסין ,במקומה פרנסה לה ליתן יכול אם ,המים לאמת שנפלה בהמה כו
 .1316עלתה עלתה ואם ,תחתיה ומניח וכסתות כרים מביא ,שם לפרנסה אפשר שאי ,עמוקים המים ואם
 פשרא שאי( ביום בו לכלום ראויים אינן שוב במים הכרים כשנשרו שהרי ,מהיכנו כלי שמבטל פ"ואע

 בעלי שצער ,1318חיים בעלי צער במקום זה על חכמים גזרו לא ,)1317א"ש 'בסי ש"כמ לנגבן לשטחן
  .1319התורה מן הוא חיים

 שהיא מפני ,שם תמות אם אפילו ,הכרים גבי על עלתה לא אם ,בידו הבהמה להעלות אסור אבל
 מן דבר לעקור חכמים ביד כח שיש ,1320חיים בעלי צער במקום אף מוקצה טלטול התירו ולא ,מוקצה

______________ 
ואי אפשר להתיר הקשר  ( דהוו להו צדדין, מאי לאו בחבר גוולקי,תן מתיר חבלים והשקין ופלין(רא שם  גמ1314

 וצדדין לא גזרו בהו ,)'תוס,  והוו להו כצדדים, וסמכין שתי השקין בכריסו של החמור,אם לא יגביהו השקין מעט
 דלא הוו ,)י"רש, שאיו צריך אלא למשוך מעט והמסמר יוצא והן מתתקות זו מזו ( בחבר אגלווקי, לא.רבן
  .ק יד"רסו סוף ס' א סי" הובא במ).צדדין

אסור לפרקם בשבת מעל "ולכן , שאיסור סמיכה על הבהמה איו דחה מפי צער בעלי חיים, וראה מדברים אלו
   ".החמור

  ).1187הערה (כדלעיל , יעה בבעלי חיים שהם מוקצהומכל מקום אין לחוש כאן לג
דאפשר (וגמרא שם , ) עושה לה פרסה במקומה בשביל שלא תמות,בהמה שפלה לאמת המים(ב ,  ברייתא קכח1315

רסין  מפ, אם יכול ליתן לה פרסה במקומה,בהמה שפלה לבור או לאמת המים (ו"ה הכ"ם פכ"רמב. )בפרסה
  . )אותה עד מוצאי שבת

 דאי אפשר ... ואם עלתה עלתה ,בהמה שפלה לאמת המים מביא כרים וכסתות ומיח תחתיה(רא שם  גמ1316
 ומפי כך איו ,אם המים עמוקים, בהמה שפלה לאמת המים(ט "סיע "שו. ))י"רש, כגון שהמים עמוקין (בפרסה

  .) תחתיהוותןמביא כרים וכסתות , יכול לפרסם במקומם
1317גבם בשבת (ו" סי מראית העין,לא ישטחם לגב יאמר שכבסן בשבת שהרואה א, מפותם שטוחים ל(.  
  .) שמא ישכח ויסחטו,חר שפשטו מעליובגד השרוי במים אסור לטלטלו לא(ט "כדלעיל שם ס,  אסור לטלטלןאףו

 צער , סבר מבטל כלי מהיכו דרבן.ו והא קא מבטל כלי מהיכ,מביא כרים וכסתות ומיח תחתיה ( שםרא גמ1318
 שהרי משליכו ,אף על פי שמבטל כלי מהיכו (ם שם"רמב. ) ואתי דאורייתא ודחי דרבן,בעלי חיים דאורייתא

טור . )ואין ראויים להשתמש בהן בעוד המים עליהן(מ שם "ומ, ) מפי צער בעלי חיים לא גזרו,לבור לתוך המים
 דהכא כיון בירא ליהם ס"הרמב(ק יא "א ס" מ.) אף על פי שמבטל כלי מהיכו,יםעלי חימשום צער ב (ע שם"ושו

  ).)ה"מ פכ"מ( מקרי ביטול כלי מהיכו אף לכשתעלה הבהמה ,דאין ראוים להשתמש בהן בעוד המים עליהם
ו סותר היכו מפי שדומה כאלוחכמים אסרו לבטל כלי מ(ג "רסה ס' דין איסור ביטול כלי מהיכו תבאר לעיל סי

  .ושם סמן, )הכלי
א "מ ).דאורייתא חיים בעלי צער למד שיהם מדברי(ב , מ לב"ב. )דאורייתא חיים בעלי צער ... סבר(גמרא שם  1319
  .)דחי ביטול כלי מהיכו דהוא דרבןו ,תאדאוריי דהוא, עלי חייםב צער(ק יא "ס

צער בעלי חיים שהוא אסור מן (ה "רסו סכ' לעיל סי). צער בעלי חיים שהוא מן התורה(ט "וכן הוא לקמן סכ
מציאה '  הל.)שאסור מן התורה לצער כל בעלי חיים בידים (ד" וצער בעלי חיים סםעוברי דרכי' הללקמן  .)התורה

  ).שצער בעלי חיים דחי איסור דרבן(ק ח "ופקדון בקוטרס אחרון ס
ם אסור להעלותה "כתב הרמב (א שם"מהכפירוש  ו,א"ז סקי"הובא בט. )ואסור להעלותה בידו (ם שם" רמב1320

 דיש דברים שהעמידו , דאין לו לדמות גזירות חכמים זה לזה, אסורעלי חייםג דאיכא צער ב" ומשמע דאע,בידים
  ).במקום כרת לואפי

מכל מקום לא התירו מוקצה משום צער בעלי חיים , והייו שאף שהתירו ביטול כלי מהיכו משום צער בעלי חיים
  ).1314כדלעיל הערה (וכן לא התירו סמיכה על בעלי חיים משום צער בעלי חיים ). 1311הערה כדלעיל (
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 על לסמוך ויש .חיים בעלי צער משום בידים להעלותה 1322מתירין ויש( 1321תעשה ואל בשב התורה
  .)מרובה הפסד במקום דעתם

  :1323להעלותה לנכרי לומר מותר )הכל לדברי( אבל

  המראה

 יכולות שאינן ,חיים בעלי צער משום ,ביום אחת פעם האווזות 1324להמרות לו לומר מותר וכן כז
 'בסי ש"כמ בשבת המראה שאסרו פ"אע ,1326להמרותן לישראל מותר נכרי שם אין ואם .1325לאכול
  :1328קטן ל ידיע לעשות טוב מקום ומכל .התירו חיים בעלי צער משום ,1327ד"שכ

  חליבה וגבינה על ידי נכרי

 את החולב כגון ,בו שנתכסה ממקום משקה או אוכל המפרק וכל .1329מלאכות מאבות הוא הדש כח
______________ 

 אלא ממילא היא ,ואמור רבן שב ואל תאכל לאו עקירה בידים הוא(י "ופרש, )שב ואל תעשה שאי (א,  יבמות צ1321
  .א שם" מ.)מיעקרא

' סי. ב"תקפו סכ'  סי.ב"תצח סל' סי. ה"תמו ס' סי. ו"קצז ס' סי. ה"סו, ג"סלו ,ה"סו, ג"קכח ס' וכן הוא לעיל סי
שמז ' סי. )חכמים את דבריהם אפילו במקום כרתשהעמידו  (ז"שלא ס' כדלקמן סי, ואפילו במקום כרת. י"תריג ס
  .ז"סוף ס

דאתי , שטורח ומעלה אותה, מוקין שאי אפשר בכרים וכסתותוהוא הדין אם היו המים ע(ב , ד קכח"פסקי רי 1322
א אות , שלטי הגבורים שם א. ב"ח ה"ז פי"ריאהובא בפסקי ). ומבטל מוקצה מדרבן, צער בעלי חיים דאורייתא

   .ח"אליה רבה סקי. י שח"ח סוס"ב. ג
מותר לומר לכרי (ט "מן סכ והייו כדלק.)כ"ש ס" כמ,ם להעלותה"ופשוט דמותר לומר לעכו (א"א סוף סקי" מ1323

 ולא גזרו על אמירה לכרי במקום צער בעלי חיים שהוא , מפי שהיא מצטערת מרוב החלב,לחלוב הבהמה בשבת
  ).מן התורה

  .ו"שכד ס' לקמן סיכד,  דהייו לתחוב המאכל למקום שאין יכולים להחזירו1324
 והלעטה שתוחב לה , שיכולה להחזיר ולפלוטשהמראה היא שתוחב לה המאכל למקום (ב"לג סק' ד סי"ולקמן חיו

  . וראה בהסמן בהערות שם).ומק כל כך עד שאיה יכולה להחזירבע
,  אין אוכלות בדרך אחר,בדון דידן שאומרות השים שהאווזות שהורגלו כבר בהמראה (עט' א סי" תשובת רמ1325

אמם ראה דאין להמרות . ..ראה דשרי , ואף אם יתו אוכל לפיהם אין אוכלות רק בהמראה כמה שלמדו כבר
  .ב"א סקי"הובא במ. ) ובהכי סגי,תלק ממה צער של רעבוןדבזו ס,  כריל ידיבשבת רק פעם אחת ע

ד אות " וראה קרבן תאל פכ).עלי חיים ישראל משום צער בל ידים שרי ע"ומשמע שם דאי ליכא עכו(א שם " מ1326
  .ע
  .)ו לתחוב למקום שאין יכולים להחזירו דהיי,אין מאמרין אותם ( סעיף ו1327
  .)וטוב לעשות על ידי קטן (א שם" מ1328
  .)והדש ... אחת חסר ארבעים מלאכות אבות (א,  משה עג1329

 זרעו הם(ב , ובדף מט, )שי ותולעת וארגמן תכלת צבע של בסממין הואי קמייתא כולהו(ה האופה "י שם ד"וברש
שגם מלאכות , ל"י ה" וראה מדברי רש).לצבוע סמין מי ולשו וטחו ,יםאיל ועורות תכלת לצבוע, סמין וקצרו

  . שכך היו מפרידים את גרעיי הסממים מהסובין שלהם, הדש והזורה היו בסממים
  ).דש דהייו ... דברים ושאר יריעות לעשות פשתן מפצים היו שבמשכן (ג"אע ה"ד א ,עד' אמם בתוס

 ,)י"רש, שמפרק גרעיין ממו... צמר גפן ( והמפט ,)י"רש, פשתן בגבעולין (מפץוהש הד(ב , וכן הוא בגמרא שם עג
  .שהיתה גם במלאכת עשיית המשכן,  הרי שגם המפץ פשתן בגבעולין היא מלאכת דש.)כולן מלאכה אחת הן

 זכר אם ולא). מפרק התבואה מהשבולת... הדש הוא מאבות מלאכות (ואפשר שמטעם זה כתב כאן באופן סתמי 
אף שבשאר המלאכות תפרש לעיל ולקמן היכן מציו מלאכה זו בעשיית ; היתה מלאכה זו בסממים או בפשתן

  ).24הערה ו, א"שא ס' כדלעיל סי(המשכן 
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  .1330מהשבולת התבואה מפרק כן גם שהדש ,הדש תולדת זה הרי ,מהדד חלבה שמפרק ,הבהמה

  שלוםבריד

 
  ].ותבאר בהערות שם, ז"שכא סט' כדלקמן סי, וכעין זה הוא גם במלאכת לש[

*  
  :מוד יש בה כמה אופיםמלאכת דש שבקרא ותל

עומד האדם ' ועליו הי, שהוא לוח עץ שמתחתיו תקועים אבים או ברזלים, חרוץ-  על ידי שור המחובר למורג)א(
 טו, מא' ישעיכאמור ב, ועל ידי זה מתפרקים גרעיי הדגן מהשבלים וופלים מהם, הוהג את השור על גבי הגורן

  .)מורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש(
וכעין האמור לקמן הלכות , סגי בשור עצמו שהולך על גבי התבואה הלוך וחזור,  אם השדה איה גדולה כל כך)ב(

לא  (ד, תצא כהוכאמור , )שהתבואה ידושה מאליה דרך הילוכן עליה... פרות המהלכות על התבואה (ל "חסימה ס
ולכן , ואה חוששים שיאכל מהתבואהדהייו כשהשור הולך על גבי התבואה לדוש את התב, )תחסום שור בדישו

  .רגילים היו לחסום את פיה
, עד שגרעיי הדגן יתפרקו ויפלו מהשבלים, הסתפקו בחביטת השבלים במוט, כמות השבלים קטה יותראם ) ג(

  .)ותלקט בשדה עד הערב ותחבט את אשר לקטה (יז, רות בכאמור 
) י"רש, שמפרק גרעיין ממו... צמר גפן ( והמפט ,)י"רש, יןפשתן בגבעול (הדש והמפץ (ב, שבת עגעל זה אמרין בו

   .)כולן מלאכה אחת הן
*  

  :כמה תאים אמרו במלאכת דש
שמפרק דבר אחד מתוך דבר אחר המכסה (וכן הוא לקמן בסמוך , כמבואר כאן, "ממקום שתכסה בו"שמפרקו ) א(

' וכבר תבאר בסי(א "שכ ס'  סי). ממקום שתכסה בו מפרק אוכל ... ויפרק אחד מתוך חבירו המכסה עליו ...עליו
שפורק אוכל (י "וכמובא לעיל מרש). מקום שתכסה בו הרי זה תולדת הדשה שכל המפרק אוכל או משקה מ"ש

  ).ממקום שתכסה בו
 שהם שי דברים חלוקים זה מזה ,ומפרקו מהבהמה שהיא אוכל(כדלקמן בסמוך , "ממקום חיבורו"שמפרקו ) ב(

בידים כי זהו מפרק (אסור לפרק השרביטין בשבת ולהוציא הקטיות מתוכן (ט "שיט ס' סי). קין זה בזהומדוב
ת כך  אלא שהיא מוח, שכבר יתקה מהם מערב שבת, אלא אם כן אין הקטיות מחוברות כלל בשרביטין) ...גמור

 ויוציאם מתוכם ,ורם בשרביטבשיתלשו הזרעוים ממקום חי(א "תקי ס' סי).  אזי מותר להוציאה מהם,בתוכם
הלכתא רבתא לשבתא , אבל ראה בפסקי הסדור[כ ' י וסי' סי) דש(מי טל . ד, חידושי צמח צדק מווראה ). בידיו

י " ואעפ...בין חיין בין מבושלים בעודם בשרביטין שלהם ) שקורין באב(ליזהר מאד שלא לאכול בשבת פולין (
  )].ישול ואין מחוברים בושכבר יתקו הפולין מהשרביט על ידי הב

א "תקי ס' סי). שהיא תולדת דישה שמפרק דבר מגידולו(ט "תצה ס' לקמן סיכד, "ממקום גידולו"שמפרקו ) ג(
 , אסור לסחטו משום איסור מפרק...בגד ששרה (א "שכ סכ' אבל ראה לקמן סי [).שהוא מפרק דבר מגידולו(

  ].אף שהבגד איו מקום גידולו של המשקה; )ם מפרק כמו שסחיטת פירות אסורה משו,שהוא תולדת הדש
כ כשמפרק "משא, )סוחט וחולב(או שמפרק המשקה מתוך האוכל , )דש ("אוכל מהשבולת שהיא פסולת"שמפרק ) ד(

ט "שיט ס' כדלקמן סיו, ) ואין בזה משום מפרק,והרי זה כמפריד אוכל מאוכל(וכמבואר כאן , האוכל מתוך האוכל
  ).ה"ש'  כמו שתבאר בסי, ואין בזה משום מפרק, אוכל מאוכלאיו אלא כמפריד(

איו ... לשפשף שבלים בכפות ידיו כדי שיפול הזרע מהן  (ט"שיט ס' סי כדלקמן, ולא כלאחר יד, שמפרק כדרכו) ה(
ואין דרך , אלא שמולל השבולת והדגן ופל, כיון שאיו וטל האוכל ומפרקו בידו ממש, אלא מפרק כלאחר יד

  .ט"שיט ס' יתבארו לקמן סי, פרטי דיי מלאכת דש).ות כן אלא בכלי המיוחד לדישהלעש
 והוי , שפורק אוכל ממקום שתכסה בו,כמו מפרק משאוי(י "פרש ו,)חולב חייב משום מפרק (א, צהגמרא  1330

  . ) פקיד ועקיר וקאי בעטיי הדד כתבואה בקשיה...תולדת דש 
*  

  :למלאכת דש יש ארבע תולדות
וכל המפרק אוכל או משקה ממקום , הדש הוא מאבות מלאכות(כמבואר כאן ,  בידיםשבלים מעטיםמפרק ה) א(

שיט ' סיבים יתבאר לקמן והחילוק . )שהדש גם כן מפרק התבואה מהשבולת, הרי זה תולדת הדש... שתכסה בו 
  .)המפרק ביד הוא תולדת הדש בכלי (ט"ס
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 מפני ,פטור אוכלין בו שיש כלי לתוך חולב אם אבל .ריקן כלי לתוך כשחולב אלא חייב ואינו
 ודדי ,אוכל שם אלא זה חלב על משקה שם שאין ונמצא ,כאוכל הוא הרי לאוכל הבא שמשקה
 לדש דומה ואינו .מפרק משום בזה ואין ,מאוכל אוכל דכמפרי זה והרי ,אוכל כן גם הם הבהמה
 לומר ושייך ,מזה זה חלוקים דברים שני והם ,פסולת שהיא מהשבולת אוכל שהיא התבואה שמפרק
 ומפרקו משקה הוא שהחלב ,ריקן לכלי החולב וכן .עליו המכסה אחר דבר מתוך אחד דבר שמפרק
 חבירו מתוך אחד ויפרק ,בזה זה ומדובקין מזה זה חלוקים דברים שני שהם ,אוכל שהיא מהבהמה
 שנתפרק הבהמה גוף עם אחד דבר כמו הוא הרי ,אוכל הוא כשהחלב כן שאין מה .עליו המכסה
 מפרק משום בזה שאין ,אוכל מעט מתוכה וחוקק עב מאכל כנוטל זה והרי ,אוכל כן גם שהוא ,ממנה
  .1331הלז כיסוי נחשב זה שאין מפני ,בו שנתכסה ממקום אוכל

 ראויה אינה שהבהמה שכיון לפי ,האוכלים לתוך אפילו לחלוב אסור סופרים מדברי מקום ומכל
 החלב מתוכה והמפרק ,כפסולת היא והרי ,עליה אוכל שם אין ,שחיטה איסור מחמת בשבת לאכילה
 ,לאכילה ראויה שהיא טוב ביום אבל .הפסולת מתוך אוכל שמפרק לדש דומה זה הרי ,אוכל שהיא
  :1333ה"תק 'בסי שיתבאר ד"ע ,1332האוכלין לתוך לחלוב מותר

  שלוםבריד

 
בקוטרס אחרון תקי ' סייתבאר לקמן ו. )וחייב, ק הרי הוא תולדת הדשוהמפר (ז"ח ה"שבת פ' ם הל" ברמבוומקור
כמו שהתולש ביד הוא תולדת הקוצר , דמפרק ביד חייב משום שהוא תולדת הדש בכלי... ם "משמע ברמב (ק א"ס

  ).שהדש בכלי הוא אב והמפרק ביד הוא תולדה... בכלי 
 מפי , חייב, או עבים להוציא מהן יין, להוציא מהם שמןהסוחט זתים(א "שכ ס' יתבאר לקמן סי, סוחט פירות) ב(

מקום שתכסה בו הרי זה תולדת ה שכל המפרק אוכל או משקה מ"ש'  וכבר תבאר בסי,שמפרק המשקה מהפרי
  ).הדש

 , שהוא תולדת הדש, אסור לסחטו משום איסור מפרק...בגד ששרה (א "שכ סכ' יתבאר לקמן סי, סוחט בגדים) ג(
  ).טת פירות אסורה משום מפרקכמו שסחי

  .) הרי זה תולדת הדש,החולב את הבהמה שמפרק החלב מהדד(מבואר כאן , חולב) ד(
 ,של תבשיל לתקו (מר רב יהודה אמר שמואל סוחט אדם אשכול של עבים לתוך הקדרהא(ב , גמרא קמד 1331

 אבל ,)י"רש,  כמפריד אוכל מאוכל והוי, ואין זה דרך פריקתו,דמוכחא מילתא דלאו למשקה בעי ליה אלא לאוכל
 והקערה אין בה , וכאוכל דמי, הלכך הוה ליה משקה הבא לאוכל, הקדרה יש בה אוכל,פירוש (לא לתוך הקערה

 אבל , חולב אדם עז לתוך הקדרה, אמר רב חסדא מדברי רביו למד.)ף"רי,  משקה ואסורוה ליה ולפיכך ה,אוכל
דמעיקרא כשהיה בדדין (ה מפרק "ב ד, עג' תוס). א לאוכל אוכל הוא אלמא קסבר משקה הב.לא לתוך הקערה

מותר  (י"ח ה"ם פ"רמב).  ולא דמי לדש ששתה,מי הוי אוכל) דהשתא (, וכשחולב לתוך הקדרה,חשיב אוכל
אבל אם סחט .  ומצא כמפרק אוכל מאוכל, שמשקה הבא לאוכל אוכל הוא,לסחוט אשכול של עבים לתוך האוכל

. ) ואיו חייב עד שיחלוב לתוך הכלי,פטור... והחולב לתוך האוכל .  הרי זה דורך וחייב,ן בו אוכללכלי שאי
   .) דהא תולדה דדש, מפרק גמור הוי,ליה ואיהו מפרק ,וכל היכא דמעיקרא לא חזי אגב אבוה(ב , מלחמות ס

ל של עבים לתוך הקדרה שיש בה מותר לסחוט אשכו(ו "שכ ס' תבאר לקמן סי, וכן לעין סחיטת אשכול של עבים
 , ואין עליו שם משקה כלל, שכל משקה הבא לאוכל כאוכל הוא חשוב,האוכל) ה"תק' עיין סי(תבשיל כדי לתקן 

  ). אסור לסחוט לתוכה,אם אין בה אוכל אבל .והרי זה כמפריד אוכל מאוכל
וא דדייק מייה רב חסדא בלחוד ה ודיוקא  ... האי מימרא דשמואל בשבת היא,איכא מאן דאמר(ב , ף ס"רי 1332

הייו , ג דשרי לסחוט אשכול של עבים לתוך הקדרה בשבת"דאע(ן שם "ר. ) וכן הדעת וטה,דהויא ביום טוב
ת "ראה לר(ה חולב "ב ד, קמד' תוס).  מה שאין כן בעז דלא חזיא בשבת,להמשום דאשכול גופיה ראוי לאכי

 כמו דש , אבל בשבת לא חזיא לשחיטה, הוי כמו אוכלא דאיפרת,ילה דחזיא בהמה לאכ,ום טובדהייו דווקא בי
 . אייריום טוב דבי,ג" וכן משמע בבה. וכשחולב הוי כוטל אוכל מתוך פסולת, שהבהמה היא כפסולת,חשיבא

  .) כיון דאשכול חזיא לאכילה, בשבתלו הייו אפי,ומיהו סחיטת זיתים ועבים דשרי לעיל לתוך הקדירה
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 אמירה על גזרו ולא ,החלב מרוב מצטערת שהיא מפני ,בשבת הבהמה לחלוב לנכרי לומר מותר כט
  .1335התורה מן שהוא 1334חיים בעלי צער במקום לנכרי

 ,1337מועט בדבר מהנכרי החלב ויקנה יחזור או ,1336לעצמו החלב את הנכרי שיטול צריך מקום ומכל
  שלוםבריד

 
 ומצא שאין על החלב , לפי שמשקה הבא לאוכל הרי הוא כאוכל,ותר לחלוב לתוך כלי שיש בו מאכלמ ( אף סעי1333

 כיון שאיו עושה כדרך , ואין זה מפרק, והרי זה כמפריד אוכל מאוכל בחליבתו,תורת משקה אלא תורת אוכל
  .) שהוא הפרדת החלב שהוא משקה מגוף הבהמה שהוא אוכל,פריקתו

ג ' ח סי"ש פי"רא הובא ב.)איכא צער בעלי חיים ... בשבת לחלוב לגוי לומר מותר (מט' סי) פראג( מ"מהרת "שו 1334
 ,שבדדיה החלב מרוב מצטערה שהבהמה ,בשבת בהמתו את שיחלוב לכרי ללמוד ל"ז מאיר רביו התיר מכאן(

 רוב כשיש ל"ז מאיר רביו התיר ומכאן (כט' ב סי" פמ"וב, ) דאורייתא דחי שבות דאמירה לכריחיים בעלי וצער
 ). דצער בעלי חיים דחי אמירה לכרי ...לבהמה לחלוב בשבת לכרי לומר שמותר ,בכך ומצטערת לבהמה חלב

 משום צער בשבת בהמתו לחלוב גויל לומר מותר (כ"ע ס"טור ושו. ח אות ז" הגהות מיימויות פ. תמחרמזמרדכי 
  .)בעלי חיים שהחלב מצערה

 איו דחיה ,ם דחי"ש מהר"ומ (ה" סוף סקבקוטרס אחרון,  דרכים וצער בעלי חייםעוברי' הלמ "חוותבאר 
אלא דהכא לא העמידו . ..ג לא דחין איסורא דרבן אפילו אמירה לכרי " ובכה, דהא שב ואל תעשה הוא,בהכרח

  .) דחה את דבריהםער בעלי חייםמצא שצ, ער בעלי חייםדבריהם ודחו דבריהם משם צ
טפחים ' כרי שמילא מים לבהמתו מבור שהוא עמוק י(ז ואילך "שכה סט' ירים מטעם זה גם לקמן סיומה שאין מת

. )ליקט כרי עשבים מהמחובר ...  אם מילא לצורך בהמת ישראל אסור... טפחים העומד ברשות הרבים' ורחב ד
 ל ידיע הרבים שברשות מבור להשקותה שאסרו ממה מידי קשה לא(ק ג "מ שם קוטרס אחרון ס"תבאר לקמן חו

 ,מדאורייתא לה ליתן צריך אין לו שיש המים דאף משום .ה"שכ 'סי ח"או עיין ,עשבים ללקוט לו לומר וכן ,כרי
והייו שיש חיוב מדאורייתא לחלוב הבהמה שמצטערת מרוב ). ה מפרוטהמא חלק הוא אפילו ,דמים להם שיש
  ).כילה העשביםאבל אין חיוב מדאורייתא להשקותה או להא, החלב

  ).מפי צער בעלי חיים, מכל מקום מעל הבהמה לא גזרו על זה(א "רסו סכ' וראה גם לעיל סי
 ת"שו ).דאורייתא חיים בעלי צער למד שיהם מדברי(ב , מ לב"ב. )דאורייתא חיים בעלי צער ... סבר( ב ,קכח 1335

  ). דאורייתאחיים בעלי וצער(ש שם "  רא.)רייתאדאו חיים בעלי צער ל"קיי אן דהא (שם ם"מהר
 ).1319הערה ( סמן ושם ,)התורה מן הוא חיים בעלי שצער( ו"סכ לעיל הוא וכן
 ... שמסתכות מפי בהן וכיוצא פרות בשבת לחלוב מהו וששאלתם(רכא ' תשובות הגאוים שערי תשובה סי 1336

 בותבתשו מי משמע וכן (מ שם"מהרת "הובא בשו). עצמך מבעוד יוםלב לח חלוב לגוי אומר בהמה סכת משום
 ויטול ( שםמ"ש ב"הובא ברא. )טול החלב לעצמך ומותר לו בכךו חלוב לגוי אומר הבהמה סכת משום ... הגאוים
 ).והחלב לעצמו, שמותר לומר לכרי לחלוב, וכן מצאתי בדברי רב כהן צדק(הגהות מיימויות שם . )לעצמו החלב

 כן מצאתי ושוב .לעצמו ]כוכבים העובד[ החלב וליטול ( רסגמ רמז" וב,)וטול החלב לעצמך(רמז תמח מרדכי 
  .)צדק כהן רב בתשובת

 מאיר ר"וה יוה ר"ה וכתבו(טור הובא ב). ר מועטבדב ממה יקה ,בשבת חולבת שהגויה וחלב(מא ' ץ סי"תשב 1337
 דאז , החלב מן הכרילקות וצריך(רמז תמח מרדכי וב. )מועט בדבר ם"העכו מן לקותו שצריך מרוטבורק

 כחולב לצורך ראה יהא שלא ,מועט בדבר גויה מן לקותו שצריך ויש אומרים (כ"ע ס"שו. )בדידיה קא טרח
  . )ישראל
 ... לכתחלה לומר אפילו מתיר ,החלב לקות המחמיר ם"מהר אף (ו" סקבקוטרס אחרוןרב ' לעיל סיותבאר 
 ,עבדין דאפשר מאי כל הילכך ,דרבן שבות דוחה חיים בעלי שצער ,הותרה ולא היא דחויה זו מירהשא משום
 שאפשר כיון מקום מכל ,האמירה אפילו שהותרה שאף .עצמו בשביל טורח שיהיה כדי החלב שיקה דהייו
 לו כאומר שעשה ,האמירה איסור להקל כדי עצמו בשביל יעשה ,ישראל בשביל יעשה למה עצמו בשביל שיעשה
  .)מלאכתך עשה

 אלא שוכר לו כרי ... אסור לו לקבל בעצמו ...ישראל הקוה מכס (ב "רמד סי' וכעין הלכה זו תבאר לעיל סי
 , אבל לא ישכור לו כרי ליום השבת, דהייו שאומר לו לכשתגבה מאה דירים אתן לך כך וכך,בקבלות

פ שהישראל קובע "אע... כ בקבלות שאיו כשלוחו " משא,ל ישראלשכשהכרי הוא שכיר יום הרי הוא כשלוחו ש
, והייו שהתירו איסור אמירה לכרי לקבוע לו מלאכתו בשבת). הערה מד(ושם סמן , )לו מלאכתו שיעשה בשבת

  .אבל לא התירו שליחות כרי
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 צער משום האמירה אלא התירו שלא .עצמו לצורך אלא ישראל לצורך כחולב נראה יהא שלא כדי
 הוא הרי ישראל בשביל שכשעושה ,עצמו בשביל אלא ישראל בשביל שיעשה לא אבל ,חיים בעלי
 כן אומרים שאין ואף .כמותו אדם של ששלוחו ,בעצמו הישראל עשה כאלו זה והרי ,ממש שלוחו
 ,בהן וכיוצא טוב וםוי שבת גבי כן החמירו חכמים מקום מכל ,לישראל שליח שנעשה בישראל אלא
 כשעושה אבל .1338בשבילו כשעושה ממש כמותו נחשב שיהא לישראל שליח שנעשה בנכרי אף

 התירו וכאן ,1339ז"ש 'סי בסוף שיתבאר ד"וע ,לעשות לו לומר שלא אלא החמירו לא ,עצמו בשביל
  :חיים בעלי צער משום

 ממנו ליטול מותר ,מעצמו חלב נכרי אם אבל .לחלוב להנכרי כשאמר )א( אמורים דברים במה ל
 בודאי מעצמו העושה נכרי שכל מפני( מועט בדבר אפילו 1340ממנו לקנותו צריך ואין ,בחנם החלב
 זה ריוה ,1341ב"רנ 'בסי שנתבאר כמו ,זה בשביל מהישראל הנאה טובת שיקבל לטובתו מתכוין
  ):לעצמו כחולב

 לקנות צריך אין ,לשנתים או לשנה לו השכורים ושפחתו עבדו אבל ,עבדו שאינו בנכרי זה וכל לא
 שיקבלו כדי לטובתם במלאכתם מתכוונים שהם מפני ,בשבת לחלוב להם אמר אם אף ,החלב מהם

  שלוםבריד

 
 והצריכו ,לו המלאכה בשבתד התירו לקבוע "רמ' גבי מכס בסי(ק ח "רסג קוטרס אחרון ס' והטעם תבאר לעיל סי

והטעם משום ,  אלמא דהא חמירא מאמירה עצמה ...בקבלות כדי שיעבוד אדעתא דפשיה ולא אדעתא דישראל
אבל כשעושה בשביל עצמו ... דכשעושה בשביל ישראל עשה שלוחו ושלוחו כמותו דיש שליחות לכרי לחומרא 

  ).שעא- הערות שע(ושם סמן , )עצמהת אלא שהאמירה אסורה בשב, אין בה משום שלוחו כמותו
פ שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו מן התורה אלא בישראל העשה שליח "ואע(א "רמג ס' סיכדלעיל  1338

 מכאן ששלוחו של , ודרשו חכמים גם לרבות שלוחכם,' שאמר בתרומה כן תרימו גם אתם תרומת ה,לישראל
 מכל מקום . אבל הכרי איו בתורת שליחות מן התורה, ברית ומה אתם בי ברית אף שלוחכם בי.אדם כמותו

  ).הערה י(ושם סמן , )מדברי סופרים יש שליחות לכרי לחומרא
 דשאי ריך לומר צ,ש שם"ורא' ולהתוס(ביאר רביו בהערה שם , "גבי שבת ויום טוב וכיוצא בהן"ומה שמוסיף כאן 

 ישראל בשביל דכשעושה משום והטעם (ק ח"טרס אחרון סרסג בקו' סילעיל וכד, )שה' ש סי"ש ריב"הכא כמ
 ואפשר דכולי עלמא מודו ,ו"ש הגהות מיימויות פ"כמ,  דיש שליחות לכרי לחומרא,ו כמותוושלוח ,שלוחו עשה

 ).בזה לעין שבת וכיוצא בה
 ... לצורך עצמואבל מותר לומר לו שיעשה מלאכה , לא אסרו אמירה לכרי אלא לעשות בשביל ישראל (להעיף  ס1339

 ואפילו אם הוא מקה לו לגמרי ,אסור לישראל לומר לו טול כלים אלו או חפץ זה ועשה בו מלאכתך בשבתאבל 
 אף שהוא , כיון שאומר לו לעשות מלאכה בשלו הרי זה ראה כשלוחו... את החפץ הזה שהמלאכה עשית בו

  ).1852הערה (ושם סמן , )מתכוין במלאכתו להאת עצמו
  .וגם כאן הבהמה היא של הישראל, והייו שהאיסור רק כשאומר לו לעשות מלאכה בחפץ של הישראל

  .) אבל אם עושה מעצמו איו צריך,לחלוב בשבת לו כשאומר ודוקא (כ" לבוש ס1340
 דכיון ,צריך למחות בידו אין ...וכן אם הכרי מאליו בלא אמירת ישראל עושה מלאכה בשבת משלו  (יעיף  ס1341

 בודאי הוא עושה לטובת עצמו שיודע שלא יפסיד ובודאי יקבל טובת האה מהישראל כגד ,שהוא עושה מאליו
  ).זה

פ שמכיון " אע,אבל אם מבעיר עצים של הישראל ומדליק ר הישראל(ואף שתבאר שם דהייו דוקא בחפץ של כרי 
  ). לפיכך צריך למחות בידו... ליטול רשות מתחלה מהישראל  כיון שהכרי היה צריך...שעושה מאליו 

  .ק א"מהטעמים שיתבארו בקוטרס אחרון ס, מכל מקום התירו כאן
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  :1342לחלוב שצריך עת בכל שיחלבו נשכרו כן לדעת בתחלה שכשנשכרו ,שנתם בסוף שכרם כל

 אפילו ,לטלטלו אפילו 1345אסור עצמה בשבת 1344)ב( אבל .שבת מוצאיל החלב לאכול זה 1343וכל לב
 מהפירות שזבו משקים על 1346חכמים שגזרו מפני ,הנכרי בהמת היא ואפילו ,מעצמו הנכרי חלבה
 .1348ה"ושכ 1347כ"ש 'בסי שיתבאר מטעם שבת למוצאי עד לאסרם ,נכרי ל ידיע או ,מאליהם בשבת
 שאסור וכיון .בשבת הנולד משקה ם כןג שהוא ,1349בשבת שנחלב החלב ם כןג הוא זו גזרה ובכלל
  .1350ביום לבו ראוי שאינו כיון ,הוא שמוקצה ,בטלטול ם כןג אסור באכילה

 ,1351שזבו משקין גזרת בכלל ואינו ,משקה תורת החלב על שאין ,האוכלין לתוך חלבה אם ואף
______________ 

 טול לה לומר צריך אין ,מלאכה לכל לשה ששכרות גויות דבשפחות וראה(ה כתב במרדכי "שכ ד' סיח " ב1342
 אדעתיה בשבת בין בחול בין הבית בעל בבית גוי שעושה מלאכה דכל ,ממה ולקותו לחזור ולא ,לעצמך החלב

  .ג"א סקי" ובמ,ב"ז סקי"הובא בט. )מתחלה שכר דהכי דאדעתא ,שכירות לקבל עביד קא דפשיה
  .כי אם לעין דליקה, א שאין לסמוך על המתירים בשכיר שה"רמד סי' ואף שתבאר לעיל סי
  .ר לצרף להיתר גם דעה זואפש, שבמקום שיש טעם וסף להקל, מכל מקום תבאר שם

, שעבד ושפחה שכירי שה, רמג' מסקת רביו במהדורא בתרא לסי, )1359הערה (ד "ובאמת יתבאר לקמן סל
  .אין צריך למחות בהם, העושים מעצמם
  .מור לעילואם כן צריך לומר שכאן התירו מטעם הא". אף אם אמר להם לחלוב בשבת"אמם כאן התיר 

  .קפז' קס וע' קלד וע' וראה יסודי השלחן וזיקוקי אורותיו ע
  :ה- א"תקה ס' ולקמן סי, ח"לעיל סכ, תוכן ההלכות שיתבארו בסעיף שלפיו 1343

  ).לב, שה(אסור משום משקים שזבו , ואם חלבה כרי). כח, שה(החולב בשבת לכלי ריקן חייב ) א(
ולא , איו אסור משום משקין שזבו, ואם חלבה כרי). כח, שה(וכלין אסור מדברי סופרים לחלוב בשבת לא) ב(

  ).לב, שה(שדם עכר ועשה חלב , "ולד ממש"אלא משום ,  שמותר בשבת–ולא משום ולד , משום מוקצה
  ).ה, תקה(ויש מתירים , יש אוסרים משום משקין שזבו, ואם חלבה). א, תקה(אסור לחלוב ביום טוב לכלי ריקן ) ג(
שהחלב שבדד ראוי , והחלב איו אסור אף מטעם ולד ממש). א, תקה. כח, שה(מותר לחלוב ביום טוב לאוכלין ) ד(

  ).לב, שה(לאכילה עם הבשר 
אלא , איו אסור משום משקין שזבו, ואם חלבה. אסור לחלוב ביום טוב מבהמה העומדת לחלבה לתוך אוכלין) ה(

  ).ג, תקה( שאסור ביום טוב –משום ולד 
 –בכמה דפוסים דפס ולא כ (ב" סקטרס אחרוןהציון לקוריך להיות כאן צש, )ו' ע(ראה קוטרס השלחן  1344

  ).ח"בסל
 מכל , ואף על גב דהגוים חולבים בשביל עצמם,מיהו בשבת עצמו אסור לאוכלו (מא' ץ סי"פ בתשב" הגהת הר1345

והחלב  (כ"ע ס"טור ושו). שבת עצמו אסור לאכלו מיהו ב, ואמרל"ף ז"והגיה עליו הר (לא'  כל בו סי).מקום אסור
  .)אסור בו ביום

גזירה שמא (י "ופרש, ) ואם יצאו מעצמן אסורין,אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין (ב,  משה קמג1346
  .)יסחוט לכתחילה

די לשתותן  כ גזרה שמא יסחוט בידים, אסורים עד לערב,משקין שזבו בשבת מאליהם מזיתים ועבים ( סעיף ג1347
  ). אם יהיו מותרים,היום

 הם בכלל הגזרה שגזרו על משקין שזבו , סחיטת כריל ידישגם אלו המשקין הבאים לישראל ע ( סעיף ח1348
  ). כמו הזבין מאליהן, להישראל ממילא מפי שגם אלו באים,מאליהן

  .)שום משקין שזבומ (כ"לבוש ס וטור). הוה אפירות הושרין ואמשקין שזבומידי ד(פ שם "הגהת הר 1349
  .) שאסורין בו ביום משום גזרה שמא יסחוט,והרי זה דומה למשקין שזבו מהאוכלין (ה"תקה ס' וראה גם לקמן סי

 לטלטלן  אסור... שאסורים בשתיה בו ביום ,משקין שזבו מן הפירות מאליהן בשבת (ט"שח ס' לקמן סיכד 1350
  .)הערה צח(ושם סמן , )אפילו לצורך גופן ומקומן

  .ה ומשום משקין שזבו אין לאסור בלתוך האוכלין"ק ב ד"יתבאר בקוטרס אחרון ס 1351



  )ז- שא' סי(ד "הלכות שבת ח

 

199

 שרוב פשרשא בענין ,זמן לאחר אלא השבת בכניסת מיד נחלב לא אם ,1352הערב עד אסור כ"אעפ
 מעשה שהוא מפני ,מוקצה הוא בשבת בה שניתוסף החלב שאותו ,בשבת שם נולד הוא שבדד החלב
 מועיל זה אין ,יום מבעוד עליו דעתו שהיה ואף .1354חלב ונעשה נעכר שדם ,1353בשבת שנולד חדש
 כבר שהיה מפני ,שמותר ,בשבת נולד לשאר דומה ואינו .בעולם עדיין אז היה שלא כיון ,1355כלום
  .1356ח"ש 'בסי שיתבאר כמו ,בשבת שנשתנה אלא יום מבעוד עולםב

 עם ם טובביו לאכילה ראויה שהבהמה שכיון מפני הוא ,האוכלין לתוך לחלוב ם טובביו שהתירו ומה
 טפל שהוא מפני ,ם טובביו בה שניתוסף החלב גם ואוכל שוחטה היה רוצה היה שאם ,שבה החלב
 הנפרד כאוכל שהוא מפני ,נולד משום אסור אינו בחייה מנהמ כשנחלב גם ם כןא ,אצלה ובטל אליה
 אוכל זה והרי ,עליהם אוכל תורת ששניהם ,אחד דבר כמו הם הבהמה גוף עם שהוא ,1357מאוכל

______________ 
  ).והחלב אסור אפילו חולב לתוך אוכל (ב"א סקי"מ 1352

  ).המה איה ראויה לאכילה הוי מוקצהכיון דב(אמם כתב שם טעם האיסור 
 .דד ולד שם בשבתאלא משום שרוב החלב שב; שאין הטעם כדבריו, ק ב"ויתבאר בקוטרס אחרון ריש ס

אם הוסק ביום טוב (ד "ושם סכ, )ח"תצ' דדמי לאפר שהוסק ביום טוב בסי(ק ב "תבאר בקוטרס אחרון סוף ס 1353
  ).  שאתמול היה עצים ועכשיו אפר, הוא דמעשה חדש, מודים בולד גדול כזה, ואף המתירים בולד.אסור לטלטלו
 אבל התם הכלי , שמתחילה לא היה בעולם,לד דהכא הוי ולד טפידהאי ו (ה קא"א ד, ביצה ב' תוסוהוא כמבואר ב
, דליכא מאן דפליג(ה אמר "א ד, שם ח. ) שמעון מודה דהאי ולד אסורבי רלו ואפי... רק ששבר ,היה בעולם

א , עירובין מו).  דמעיקרא עצים והשתא אפר, דהוי ולד גמורום טוב דהאי דהוסק בי, מודהבי שמעון רלודאפי
 וכן באפר כירה שהוסק . מודה רבי שמעון, דדבר חדש שלא בא לעולם כל עיקר,אי גוואדבולד כה (כל שכןה "ד

   ). דאסור לכסות בובי שמעון ראה דמודה ר,ביום טוב
  .וראה זכרון יוסף אות רד

  .)רבי מאירדם עכר ועשה חלב דברי  (א,  דה ט1354
  ).  לן כמאן דאמר דם עכר ועשה חלבימאדלא קי(ד "קפד סקכ' ד סי" לקמן יוואף שתבאר

  .ומודה בו רבי שמעון שאסור בשבת, מכל מקום הוי החלב מעשה חדש שולד בשבת
  .וראה מראי מקומות וציוים

ואפילו (כ "תקיח ס' כדלקמן סי, ולא לאיסור ולד, דעתו עליו מבעוד יום מועיל רק לאיסור מוקצה' שמה שהי 1355
 דאף שהיה , אין תאי זה מועיל כלום,וב שיהיה מותר לטלטלה לכשתפול ביום טובאם התה עליה מערב יום ט

 שהרי אתמול היה עליה שם סוכה , מכל מקום יש בה משום ולד,דעתו עליה מערב יום טוב ואין בה משום מוקצה
  ).והיום קראת שברי עצים

תקיח '  לקמן סי–ובפרטיות יותר ). 1448והערה (ק ב "וההוכחות לזה תבארו בקיצור בקוטרס אחרון סוף ס
 .ק ה"בקוטרס אחרון ס

  ). מותר לטלטלו ולהשתמש בו,בת מעצמו כגון כרי שעשה כלי חדש בש,הולד מותר בשבת (ג" סכ1356
 מודים ,ואף המתירים בולד(ד "תצח סכ' כדלקמן סי, אסור גם בשבת, "שלא היה אז עדיין בעולם"כ כאן "משא

   .) שאתמול היה עצים ועכשיו אפר, הואבולד גדול כזה דמעשה חדש
פירוש אוכל הפרד מן האוכל (שם ' ובתוס, )אוכל שפרד(י "ופרש, )דאפרת הוא אוכלא(א , ביצה בכדאמרין  1357

  .) ואי בעי שחיט לה ואכיל כל שבגוה, דהביצה שולדה פרדה היא מן התרגולת,הוא
 ומצא שאין על ,ואם היה רוצה היה שוחטה ואוכלה ביום טוב עם החלב שבתוכה (ג" תקה ס'לקמן סיוכן הוא 

 ואיו אלא כמפריד אוכל מאוכל , כיון שאף כשהיה בגוף הבהמה היה יכול לאכלו ביום טוב,החלב תורת ולד
  .)אין על שום אחד משיהם תורת ולד ש,המחובר לו

, לכן גם החלב הוא אוכלא דאפרת, אפשר לשחוט ולאכול את הבהמה'  הימכל מקום, והייו שאף שהחלב עצמו ולד
  .ואיו חשב ולד

  ).1439והערה (ק ב "ותבאר בקוטרס אחרון ס
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 ראויה הבהמה שאין ,בשבת כ"משא .חדש מעשה שהוא פ"אע עליו נולד תורת ואין ,מאוכל שנפרד
  :בשבת בעולם שנולד ,גמור נולד נקרא ממנה שנחלב החלב הרי ,לאכילה

 פ"אע ,ישראל בבית עושות אם ,ישראל של מחלב בשבת 1359השפחות שעושות הגבינות 1358לד
  שלוםבריד

 
וכמו בביצה שולדה ביום , שאסור לרבי יהודה ומותר לרבי שמעון, אלא שלפעמים עדיין יש לו דין ולד סתם

  .וחלב שחלב ביום טוב מבהמה העומדת לחלבה, ומדת לגדל ביציםמתרגולת הע
  ).1442והערה (ויתבאר בקוטרס אחרון שם 

  ).חסר ציון לסעיף לג(בכל הדפוסים  1358
  :תוכן ההלכה שתבארה בסעיף שלפיו 1359

 אםאבל , דהתם אמירה לכרי ... בשבת חותהשפ שעושותהגביות  ... אומר ומורי(אות ז ח "בהגהות מיימויות פ
   .)איסור אין מעצמו עושה הכרי

  ).מותר כיון שאיו אומר להן שיעשו, גביות שעושות השפחות מעצמן מחלב של ישראל(א "ע סכ"וכן פסק בשו
  :אמם יש בזה כמה קשיים

וכאן הרי מיירי שעושות לעיי ). אסור בשבת בו עובד ומצאו ובא כרי לכובס כליו תן(ט "א ה"בירושלמי פ) א(
  .הישראל

 וכאן הרי מיירי ).ם שהיו עושין עם ישראל בתוך ביתו של ישראל אסור"תי אומין עכו(ח "א ה"בירושלמי פ) ב(
  .שעושות בבית הישראל

ם "ת מהר"ובשו, תב' ובהגהות מרדכי סי, ו אות ו"בהגהות מיימויות פשהובאה , בתשובת רביו שמחה) ג(
, ואם ראה ישראל ושתק, צריך ליטול רשות מבעל העצים, להבעיר מעצי ישראל(שטז ' סי) לבוב(טבורג מרו

  .וכאן הרי מיירי שעשות הגביות מחבל של הישראל). כיון שהעצים של ישראל, אדעתיה דישראל קעביד
' כדלעיל סי, ה בשבתל כדעת הפוסקים ששכיר שה לכל המלאכות צריך למחות בו שלא יעשה מלאכ"הרי קיי) ד(

ויש מתירים  ...  אסור להיחו שיעשה בשבת,אם שכרו לכל המלאכות שיצטרך בתוך משך זמן שכירתו(א "רמד סי
, והרי גם כאן מיירי בשפחות השכורות ). כי אם לעין דליקה משום הפסד... ואין לסמוך על סברא זו ... גם בזה

  .שהן שכירי שה לכל המלאכות
. )איסור אין מעצמו עושה הכרי אםאבל , דהתם אמירה לכרי(ם שם את טעם ההיתר "ר המהרעל כל אלו ביא

 לשיטתיה אזיל ...ם מרוטבורג "מהר...  והאמת יורה דרכו(ק ה "רב בקוטרס אחרון ס' ותבאר לעיל סי
שמחה שבהגהות ' ם חילוקו של ר" למהרבירא ליה ולא ס ... אדעתא דפשיה קעביד...דכשהכרי עושה מעצמו ...

 ולכן התיר גבי ...  ובין מבעיר מעצי ישראל,מיימויות והגהות מרדכי בין דליקה דאין צריך ליטול רשות מישראל
וכן משמע ( שכל הרואה אותה עושה מאליה , דאין כאן מראית העין, ואף דמסתמא עושות בבית הישראל,גביות

יודע  ...  וכשהאומן מביא מאליו אין, גוי מפי מראית העיןמהא דאין מביאין כלים מבית האומן אפילו על ידי
  ).דאדעתא דפשיה קעבדא

 ע"צ(ק יד "וכתב בס, ע"ולכן חלק כאן על פסק השו, פסק בפרט זה כרביו שמחה) בכמה מקומות(א "אמם המ
 ,בשלו מלאכה העוש ם"כשהעכו הייו ,מותר ם"עכו בשביל אם דאמרין הי כל ל"וז כתב ו"פ הות מיימויותדבהג
  .) בבית ישראלל שכןכ ,אסור ם"עכו בבית לואפי ישראל בשל אבל

ועוד ... כיון שעושות בביתו ... צריך למחות בהן "ולכן פסק גם כאן , א"כהמ) בכמה מקומות(גם רביו פסק בזה 
 ולא(א "אבל המה "ק ה ד"רב ס' וכמבואר בקוטרס אחרון סי). שכיון שעושות מחלב שלו והוא רואה ושותק להן

  ).ם דלעיל"מהר כחילוק ל"קיי
ולכן מסיק שם , ם מרוטבורג בזה"מביא כמה פוסקים שסוברים כדעת מהר, רמג' אמם במהדורא בתרא לסי

 ראה והוא ,ממו רשות ליטול צריך ישראל בשל כשעושה ... שמחה רביו תשובת ראה ם"מהר והה: יח- ז"סי(
 ,בפירוש בעצמה זו מלאכה לעשות לכרי ואמירה שליחות היתה דהתם וםמש  ...קעביד דישראל אדעתא ושתק
ל כפסק כאן "דהייו דקיי). ם"כמהר ... קטין לדיא . ..כלל אמירה דליכא הגביות העושות בשפחות כ"משא
  .אף שהוא בבית ישראל ואף שהוא של ישראל ואף שהישראל רואהו, שבעושה מעצמו אין צריך למחות בו, ע"בשו

, שתלוי אם היא מלאכה שגוף הישראל הה ממה בשבת, ק א"לא שמכל מקום תבאר בקוטרס אחרון כאן סא
מדברי כמה ) בסופה(וכן הוכיח במהדורא בתרא שם . או שאין גוף הישראל הה ממה, שאז צריך למחות בו

  .פוסקים
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 ,הישראל בעיני חן למצוא ,עצמן לטובת מתכוונות שבודאי ,הישראל מדעת שלא מעצמן שעושות
 ןכיו ,עושות הן שלדעתו שיאמרו העין מראית מפני ,בידן למחות צריך כ"אעפ ,1360ש"ד 'בסי ש"כמ

  שלוםבריד

 
שבזה מיירי , ביות כדי לאכלן בשבתאם השפחות עושות הג, שגם כאן תלוי הדבר, ולכן מסיק במהדורא בתרא שם

ע שלא הצריכו למחות "ם והשו"שבזה מיירו מהר, או שהוא כדי לאכלן אחר השבת, א שהצריך למחות בהן"המ
  .בהן

*  
ה ואם היא "ק ה ד"רב בקוטרס אחרון ס' ם לעיל סי"תבארה שיטת מהר, ולעין איסור שכיר שה לכל המלאכות

 והוא הדין בשאר ... דמתיר גבי דליקה ,ם שבהגהות מרדכי" כראבירא ליה דסצריך לומר(שפחתו השכורה לו 
  ).ד בשם ספר התרומה והמרדכי"רמ' ש בסי"מלאכות כמ

אם שכרו לכל (א "רמד סי' כדלעיל סי, ם לעין היתר שפחות שעושות הגביות"ל כמהר"ולפי זה גם כאן לא קיי
ואין לסמוך על  ... ויש מתירים גם בזה ... יחו שיעשה בשבת אסור לה,המלאכות שיצטרך בתוך משך זמן שכירתו

   ). כי אם לעין דליקה משום הפסד... סברא זו
 להשלים לשה השכורה ושפחה: ו"סט(ם "רמג מוכיח שאין לפרש כן דעת מהר' אמם במהדורא בתרא לסי

 .כלל דישראל אמירה בדליכא דוקא והייו .בבית הצריכות המלאכות בכל השה כל לעבוד עליה שקבלה קבלותה
 שכר לקבל מצפה שאיו ,שה בשכיר ם"למהר ,דישראל אדעתא דעביד אמרין ,דישראל אמירה בדאיכא אבל
 לספר לעיל שתבאר וכמ ,עדיף וקצץ ,קצץ דמקרי שה שכיר דשאי לומר יןוא ... שבת של זו מלאכה בעד וסף

 מעצמן דעושות משום הוא דהעיקר כמשמעו ודאי אלא .ם"מהר בדברי הספר מן חסר העיקר ם כןא .התרומה
  ).כלל קצץ מקרי לא שה דשכיר ם"למהר בירא ליהדס משום ,כלל אמירה וליכא
 העושות בשפחות  ...הכי בירא ליהס מי ם"ומהר: ח- ז"סי(כמבואר במהדורא בתרא שם , ל כוותיה"ובזה קיי
  ).ם"מהרכ ... קטין לדיא  ...כלל אמירה דליכא ,הגביות

שהן , כיון שהן שפחות, שלא הזכיר טעם וסף לאסור כאן(ע "וכאן ראה שפסק רביו כסברא זו כבר בפים השו
  ).שכיר שה לכל המלאכות

 כיון  ...מעצמן הר ומדליקים ,בלילה לחוץ עמו לילך ולשפחתו לעבדו אדם אומר אם(א "רעו סי' וכן ראה לעיל סי
פ " שעכהרי .)...) שלו הר אם ידליקו שלא בם למחות צריך( ולפיכך ובשבילו ראליש לצורך היא ההליכה שעיקר

 לכל שה שכיר הם ושפחתו עבדו שאף ,המדליקים ושפחתו בעבדו למחות צריך איןאם הר הוא של הכרי 
  . המלאכות

 אין צריךו מותר ,לדעתו עושה שאיו ויכר ,מדעתו שלא רבו מלאכת עושה היה אם כל מקוםומ (אעיף ס 1360
  .) כל שאין שם אמירת ישראל, מותרישראל לדעת עושה לואפי ,רבו שאיו אחר ולישראל. להפרישו
אבל בלא . שאין גר תושב אסור במלאכת ישראל אלא בשיש שם אמירה דישראל( ט' סיא "א ח"ת הרשב"והוא משו

כיון שאיו כבוש , אדעתא דפשיה דאף הוא איו עושה אלא , ואפילו עושה על דעת ישראל,אמירה דישראל מותר
 לפי שאף הם במלאכת ישראל דעלמא מדעת ,והוא הדין לעבד ואמה במלאכת ישראל שאיו אדויו. תחת ידיו

  . )עצמן הן עושין
 ,ובתוספות התירו בגוי המלקט עשבים ומאכיל לבהמתו של ישראל (א ,קכבא "שהובא ברשב' והייו כדעת התוס

  ). מדתן כרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה,ושאין ישראל חייב למוע
 אחר המשכים וסיעתו התרומה לספר גם ,אמת דין הדין(רמג ' כמבואר בריש המהדורא בתרא לסי, ל"והכי קיי
  ).קעביד דפשיה אדעתא מעצמו דהעושה ,'התוס

 שלא שיודע מתכוין עצמו להאת( םש י"וברש ,)עביד דפשיה לדעתיה כרי(א , וטעם היתר זה תבאר בגמרא קכא
   ).יפסיד

 לפי שהכרי יש לו שקול הדעת ששוקל ,כרי שבא לכבות מעצמו אין צריך למחות בידו (ו"סכ שלד 'סיוכן הוא לקמן 
  .) ולהאת עצמו הוא מתכוין, מפי שישתכר בו עכשיו או לאחר זמן,בדעתו שכך ראוי לו לעשות

מכל מקום תבאר . שהרי היא שפחה השכורה לו לכל השה,  שלא תפסידואף שכאן איה עושה מתוך שיודעת
 המלאכות בכל השה כל לעבוד עליה שקבלה ,קבלותה להשלים ,לשה השכורה ושפחה(ו "במהדורא בתרא סט

  .ואם כן גם היא דיה ככרי העושה מעצמו). בבית הצריכות
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 ושותק רואה והוא שלו מחלב שעושות שכיון ,ועוד .1361ב"רנ 'בסי שנתבאר וכמו ,בביתו שעושות
  :1362שם שנתבאר וכמ ,עושות הן ולדעתו ,בכך חפץ שהוא מבינות הן ,להן

  רכיבת נערו הנכרי

 נושא שהחי מפני ,למנעו צריך אינו ,להשקותה כשמוליכה הבהמה על ורוכב ,נכרי נער לו שיש מי לה
 ובבהמתו ,1364סופרים מדברי אלא ,הרבים לרשות החי את להוציא לאדם אף איסור ואין ,1363מועצ את
  .1365גזרו לא

  :1366דבר שום ולא ,מעליו שפשטם בגדיו עליה יתן שלא למנעו צריך אבל

  מסירה לרועה נכרי

 שמתיירא מפני ,בשבת מלאכה בהם שיעשה חוששים ואין ,נכרי לרועה חמור או סוס למסור מותר לו
 מלאכה בה לעשות לנכרי בהמתו למשאיל דומה ואינו .1367בהם ישתמש אם כגנב נתפס האי שלא

______________ 
 לפי שכשעושה ברשות ישראל יכר הדבר שהיא ,ראלאסור להיחו לעשות ברשות יש(ה " שם ס–לעין קבלות  1361

  ). או יחשדוהו שהכרי הוא שכיר יום אצלו,ושמא יחשדוהו שתן לו בשבת, מלאכת הישראל
שאין לחוש בזה , ה ואין חוששין"ק ה ד"תבאר לעיל שם בקוטרס אחרון ס, ואף שלעין כרי העושה מעצמו

בתוך בית ישראל אין חוששים למראית העין כשהמלאכה  ואפילו(ג "רעו ס' וכן פסק לעיל סי. למראית העין
  ).עשית בחפצים של כרי

. חוששים בזה למראית העין אף על מה שהוא בבית ישראל, מכל מקום כאן שהגביות עשות מחלב של ישראל
  ). בבית ישראלל שכןכ ,אסור ם"עכו בבית לואפי ישראל בשלאבל (ק יד "א ס"ובלשון המ
ה "ש' מלשון הגהות מרדכי והגהות מיימויות שהעתיק בסי(ה אלא על כרחך " בקוטרס אחרון שם דוכן תבאר

  ).ד משמע דאף בבית ישראל לא מיתסר אלא בשל ישראל"סקי
פ שמכיון שעושה " אע,אבל אם מבעיר עצים של הישראל ומדליק ר הישראל (י"ס שם –לעין העושה מעצמו  1362

 מכל מקום כיון שהכרי היה צריך ליטול רשות מתחלה ,האה שיקבל מהישראלמאליו בודאי דעתו על טובת 
 מבין ם כן א, והוא עושה כן מדעת עצמו והישראל רואהו ושותק לו,רו בשבת מהישראל אם יבעיר עציו וידליק
 שלא  אפילו, לפיכך צריך למחות בידו, ומתכוין הוא בעשייתו בשביל הישראל,הכרי מדעת הישראל שזה וח לו

  ).בבית ישראל
 דבשום מקום לא מציו שגזרו על שביתה , לא ידעתי איסור,ולהיח כרי לרכוב על סוס בשבת ( רמארמז מרדכי 1363

. )ז"ק דע"שאץ פ] 'תוס[ לשון ד כאן ע, שהחי ושא את עצמו, כדמשמע הכא, דרכיבת סוס דרבן הוא,דרבן
שאין מלאכתו אלא (י "ופרש, )בן בתירא מתיר בסוס... גסה ן מוכרין להם בהמה אי(א , ז יד"והייו כדתן ע

 ). לא איכפת לן אי אתי להשאילו ולהשכירו, משום דחי ושא את עצמו, ורכיבה שבות היא ולאו מלאכה,לרכיבה
שהחי ושא ,  למועואין צריך,  ורוכב על הבהמה בשבת כשמוליכה להשקותהגוימי שיש לו ער  (ב"ע סכ"טור ושו
  .)את עצמו

פ אסור מדברי סופרים " אבל עכ, אלא לפטור מחטאת,שלא אמרו החי ושא את עצמו (א"שח ספ'  כדלקמן סי1364
  .)משום שבות

  .)ת עצמוא ושא דחי ,דרבן שבות בבהמה גזרו דלא (ו"א סקט" מ1365
 ,תורהשאדם מצווה על שביתת בהמתו מן ה(א "כדלעיל ס, והייו שאף שהוצאה על ידי בהמתו אסורה מן התורה

מכל מקום ).  עבר הוא על מצות עשה של תורה, אף שיצאת מאליה,ואם בהמתו הוציאה איזה דבר לרשות הרבים
  .שאיו אסור אלא מדברי סופרים, לא גזרו בזה הוצאת החי הושא את עצמו

מלית  אסור שתצא בו לכר,כל דבר שאסור שתצא בו הבהמה לרשות הרבים מפי שהוא משוי לה(ב "וראה לעיל סכ
  ).1281הערה (ושם סמן , ) אף שהיא הוצאה שלא כדרכה,מדברי סופרים לדברי הכל

  .)רולא שום דבאבל צריך למועו שלא יתן עליה בגדיו  (ע שם" טור ושו1366
ד או חמור או גמל ל שאל מהו ליתן סוס או פר"ורביו האיי גאון ז(קיג ' שבלי הלקט סיב, אוןרב האי גתשובת  1367

 דכיון שלא בשכירות , והשיב. והכרי רוכב עליהם ועושה בהן צרכיו, וייחם אצלו ביום טוב,לכרי שירעה אותם
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 'בסי שנתבאר כמו ,כך על נאמן הנכרי שאין מפני אסור כ"ואעפ ,בשבת שתנוח עמו ומתנה בחול
 זמן משך בתוך היא שהשבת כיון ,בשבת גם בה יעשה אם כגנב נתפס אינו ששם לפי .1368ו"רמ

 ,בחול אף ,למלאכה כלל לו מסורה הבהמה שאין הרועה כ"משא ,לאכהלמ לו מסורה שהיא שאלתו
 בה שעושה לו נודע או אותו רואה ואם .1369בה ישתמש אם כגנב נתפס הוא הרי ,בלבד לרעותה אלא

  :1370בידו למחות חייב ,בשבת מלאכה

 יצאה ובשבת ,העיר לתחום חוץ השובת הרועה אצל השמשות בבין שביתה בהמתו שקנתה מי לז
 אדם כדין ,1371אמות 'ד אלא שם לה שאין מפני ,לביתו בידו להביא אסור ,שלו לתחום הרועה מתחום
  .1372ו"שצ 'בסי שיתבאר כמו ,השמשות בין שביתה בו שקנה לתחום חוץ היוצא

ל ע מעצמה הולכת היא אלא ,בידים מוליכה שאינו כיון ,ביתו עד אחריו שתבא לקרותה לו מותר אבל
 כמו ,1373בהמתו תחומי איסורי על מוזהר אדם שאין ,מזה למונעה מוזהר ואיננו ,קריאתו ידי

  שלוםבריד

 
מותר  (ג"ע סכ"שו. ) דשלא מדעתו עושה, אין עליו כלום,ואם עושה בהן הכרי כלום צורך, בידו הרשות ,תם לו

 כיון דשלא מדעת ,אין בכך כלום,  משתמש בהם בשבתגוי על פי שהואף, גוי או פרד או חמור לרועה למסור סוס
  .) ואיו ממתין שכירות ממו,ישראל הוא עושה

דהרועה מירתת , ולכך מותר למסור לו לכתחלה, ואיו ממתין ממו שכירות(ק לח "כפירוש תוספות שבת ס
מה שמוסרין  (ד" סקרמו' סיט "באה. )כיון שלא מסרה לו למלאכה,  שלא יעש על זה בדייהם,תמש בהשלה

  ).דמירתת להשתמש בהן, בהמה לרועה
 ואדם מצווה על , מפי שהכרי עושה בה גם בשבת,אסור להשאיל בהמתו לכרי לעשות בה מלאכה ( סעיף ז1368

 , והבטיח לו, ואפילו אם מתה עמו שלא יעשה בה כלום בשבת...שביתת בהמתו שאמר למען יוח שורך וחמורך 
  .)הערה מח(ושם סמן , )ש"ייה ע"ש'  מטעם שיתבאר בסי, כי אין הכרי אמן על כך,מועילאין זה 

 התם הוא דאסור ,דלא אסרו חכמים אלא כשהשכירה למלאכה או השאילה (ה אבל בהמתו"רמו ד' ח סי" ב1369
סרה בידו לא מש,  אבל ברועה,' משום דאין לסמוך על דבריו של גוי וכו,אפילו ציוהו שלא יעשה בה מלאכה בשבת

ם " משום דהעכו, מתה שתוח אסורלו אפי,ם"אבל להשכיר לעכו(ק יז "א כאן ס" מ.) לא אסרו,אלא לרעות אותה
  ). דיעשה לו טובה כגדו, ואפילו להשאיל לו אסור.פ מוסיף לו שכירות"עכ

ם אמן על "ין העכוכי א, אפילו אם מתה עמו שתוח בשבת, ם אסור"אבל להשכיר לעכו(כפירוש תוספת שבת שם 
מכל , אז אף אם מתה שתוח בשבת, והטעם דכיון שהשכיר את בהמתו למלאכה(ש "ו עיי"רמ' ש סי"כמ, כך

ם מירתת "אז העכו, אלא לרעות אותה, כ כשאין מוסרה למלאכה כלל"משא... ם מירתת כל כך "מקום אין העכו
וכן היא כוות , כן כתבו האחרוים.  לכךכיון שאיה עומדת, אף שרצה לשלם לו, לעשות בה מלאכה כלל

  ...)).א"המ
  .)מוחה בידו, ואם רואהו משתמש בה בשבת (ע שם"שו. ) מוחה בידו,ואם רואה אותו ( שבלי הלקט שם1370
הואיל והיא יוצאה  ... שהבהמה המסורה לרועה המיוחד הרי היא כרגלי הרועה (ה שהיה תחום"ב ד, י ג" רש1371

 אם ,אבל אסור להביאה בידו (ד"שו סק' א סי"מ. )לא יביאה ממש בידיו ... אמות'  ד אין לה אלא,חוץ לתחומה
  .))ג"שבת דף ( אמות'  דאין לה אלא ד,היא חוץ לתחום שלה

  .)אמות'  יכול להלך שם ד,יצא חוץ לתחום (א" ס1372
 אלא אלפים אמה ובם טכשם שאין אדם רשאי להלך בשבת ויו(ג "שצז ס' וכן לעין כליו ובהמתו תבאר לקמן סי

  ). של בעליהםולים שום אדם להוליכם חוץ לאלפים כך כליו ובהמתו אין יכ,לכל רוח חוץ למקום שביתתו
קתה שביתה במקום ...  הרי היא כרגלי הרועה ...המוסר בהמתו לרועה (ה "וכן לעין רועה תבאר לקמן שם ס

  ).שביתת הרועה
ובלבד שלא , דלא הוזהר הוא על תחום בהמתו(י "ופרש, )א לההיתה עומדת חוץ לתחום קור( שם  ברייתא1373

  .)יכול לקרות לה כדי שתבא, היתה בהמתו עומדת חוץ לתחום (ב"שו ס' ע סי"טור ושו. )יביאה ממש בידיו
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 .1375אצלו שתבא לקרותה יכול ,שלה לתחום וחוץ שלו לתחום חוץ יצאתה אם ואפילו .1374שיתבאר
 שאין מפני ,1376לביתו להביאה כדי לתחום חוץ אצלה לילך יבא שמא זה לו נתיר אם חוששים ואין
  :1378ב"של 'בסי שיתבאר כמו ,1377בשבילה איסור לעשות כך כל בהמתו על בהול

 אצל שביתה הבהמה קנתה השמשות שבבין פ"אע ,בשבת אפילו לרועה בהמה למסור מותר לח
 אדם שאין ,כלום בכך אין ,לתחום חוץ לרעות הרועה יוליכנה ובשבת רוח לכל אלפים בעלה הישראל
 מן זה תחוםש 1381אומרים שיש ,1380מיל ב"לי חוץ יוליכנה אם ואפילו .1379בהמתו תחום על מוזהר
 אלא מצווה אדם ואין ,עצמו בפני איסור הוא אלא מלאכה עשיית בשם נקרא אינו מקום מכל ,התורה

 אלא אצלו שביתה הבהמה קנתה ולא .לתחום חוץ מהליכה ולא ,מלאכה מעשיית בהמתו שתשבות
 גוןכ ,בעצמו שם לילך שיכול מי אפילו ,שלה לתחום חוץ בידים להוליכה אדם לכל שאסור לענין
 פ"אע ,הישראל אמירת בלא מעצמו לתחום חוץ מוליכה שהנכרי מה אבל .שם תחומין עירובי שהניח

   .1382חכמים שהתירו אחריו באה והיא לה קורא שהוא ממה חמור זה אין ,לו מסרה שהישראל

______________ 
ולא קתה הבהמה שביתה אצלו אלא לעין שאסור לכל אדם  ... שאין אדם מוזהר על תחום בהמתו (לחעיף  ס1374

  .)חוץ לתחום שלהלהוליכה בידים 
 והייו שאף אם הרועה .) דאין אדם מוזהר על תחום בהמתו,להאפילו חוץ לתחום שלו וש(ק ד "שו ס' סיא " מ1375

הרי היא חוץ לתחום של הרועה וחוץ לתחום , והבהמה עומדת תוך האלף השלישי, אלפים אמה מהבעלים' דר ה
  .יתוומכל מקום מותר לו לקרותה שתבא אליו עד ב, של הבעלים

 , בהמה שאכלה כרשיין לא יריצה בחצר בשביל שתתרפהאדתי ... ולא גזרין דילמא אתי לאתויי ( שםרא גמ1376
  . ])יאשיה[ דרש רבא הלכה כרבי .ורבי אושעיא מתיר

  .ג"ה ס"ש פ"רא). דאין אדם בהול כל כך על רפואת בהמתו(ב , ף כד"רי 1377
  .)שאין אדם בהול כל כך על רפואת בהמתו(ג " ס1378
 שאדם דהי ,כוכבים עובד לרועה למוסרה עצמו בשבת אפילו דשרי ראה(  תקסהרמז הגהות מרדכי דקידושין 1379

 מטעם שאיה דבר אבל ,אחר ולא הוא לא מלאכה בה יעשה שלא הייו ,יוח מלמען בהמה שביתת על מצווה
 דהא ,לתחום חוץ אותם יוציא השהרוע לחוש דאין וכל שכן(ג "א סכ"רמ. )בהמתו על מחוייב אין מלאכה איסור

 כאלו וי להם מוליכה ה" מה שעכוכל מקום מ,ואף על גב שאסור להביאה בידו( ח"א רסקי" מ).תחומין דרבן
  .)ישראל קורא לה דשרי

ויש מתירין אפילו (ה "רמו ס' כדלעיל סי, ולפי דעה זו מותר להשאיל חפץ לכרי אף שידוע שיוציאו מחוץ לתחום
  ). והישראל איו אלא גורם בעלמא, כיון שהכרי הוא המוציאן חוץ לתחום מדעתו לצורך עצמו,םלמסור לו בידי

ייתא אין בה סקילה אלא מלקות דאור ד"למ ואפילו .דרבן תחומין דאיסור משום וטעמא ( הגהות מרדכי שם1380
 ח"א סקי"מ .)מותרדבהדיא כתב שם דאפילו למאן דאמר דתחומין מדאורייתא  (ה"סקהגהה שבדרכי משה . )לבד

 כיון דליכא בו כרת וסקילה , שרי, תחומין דאורייתאאן דאמר למלו דאפי,הות מרדכי כתוב בשם הגרכי משהובד(
  .ק ב" הובא בקוטרס אחרון לעיל שם ריש ס.)לא עבר על שביתת בהמתו

 .מיל ב"י על מיל ב"י שהיתה ישראל מחה כשיעור ,מיל ב"י הוא תורה של תחום שיעור (א"שצו ס' לקמן סיכד 1381
 אלא ,כלל התורה מן עיקר לתחומין שאין אומרים ויש .חדא מיל שהן אמות מאלפים יותר לצאת אסרו וחכמים
  .ושם סמן, )ב מיל איו אסור מן התורה כלל"מי יותר אפילו

 חוץ עומדת היתה ,בהמה להביא התחום על מחשיכין ו רבןת שואל פרק דאמרין ראיה(הגהות מרדכי שם  1382
 יכולין ,לתחום חוץ הבהמות שרועות מקומות ,י"לר ראה מכאן (פ' אגודה שבת סי). באה והיא לה קורא לתחום
ותי מוליכה חוץ שהכ דמה ,הבעלים כרגלי הבהמה טוב יום במסכת ששיו פי על ואף ,לרועה הפרות למסור

 כאלו וי להה מוליכה ם"שעכו מה וםכל מקמ ,בידו להביאה שאסור גב על ואף (א שם"מ. )לתחום דמי לקריאה
  .))'פ 'סי אגודה( ב"ס ו"ש 'סי ש"כמ ,דשרי לה קורא ישראל

 אבל מותר לו לקרותה שתבא אחריו  ...אמות'  מפי שאין לה שם אלא ד,אסור להביא בידו לביתו(ז "וכדלעיל סל
  ). קריאתול ידי כיון שאיו מוליכה בידים אלא היא הולכת מעצמה ע,עד ביתו
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 .לאלפים חוץ אלא מיל ב"לי חוץ יוליכנה שלא ידוע אם אפילו ,בשבת לו למסרה 1383שאוסר מי ויש
  .1384לדבריו ושלח וטוב

 להתיר אין וגדר סייג לעשות כדי כן נהגו אם ,1385'ו ביום אף למסור שלא להחמיר שנהגו ובמקום
 להם ומודיעים בפניהם מתירים ,בדבר איסור שיש סבורים שהיו טעות מחמת כן נהגו ואם .להם
  .1386גמור מותר שהוא

 קנתה לא שבת מערב ול שמסרה כיון ,1387עצמה בשבת הישראל מבית הבהמה מוליך הרועה אם ואף
______________ 

אשר שאלתם עליו אם יש לחוש שמא יצא בהן הרועה חוץ , ולעין שבת(ב - מא' ם אלשקר סי"תשובת מהר 1383
ל "ומדברי רביו האיי גאון ז... כל שלא תן אותן לרועה ביום השבת עצמו , ראה לי דאין לחוש לזה כלל, לתחום

   .)ואין לאסור אלא בשבת דוקא, ראה אפילו יום ששי מותר ליתן אותן לרועה
  ".וכן עיקר... ויש מתירין "ה "רמו ס' לעין השאלת כלים מסיק לעיל סי 1384

  ."יש לחוש לדבריו"ואילו כאן לעין מוסר לרועה מסיק 
 דכיון שאומר ...מ אלשקר יש לחוש לדבריו "בדון ר(ק ב "וטעם החילוק בים תבאר לעיל שם בקוטרס אחרון ס

 אבל מה שירעה ,פ שדעתו שלא יהיה שלוחו אלא לרעות תוך התחום" אע,לו לרעותה וידוע שירעה חוץ לתחום
 מכל , ואין דעת הישראל מסכמת שיהיה שלוחו לזה אלא שאיו רוצה למחות בידו,חוץ לתחום עושה כן מעצמו

 ,אבל כאן בידון דידן שהכרי מוציאו חוץ לתחום לצורך עצמו...  מקום הוה ליה דברים שבלב ואין דברים
  ).א הוה שלוחופשיטא דל
 , ואיו דומה לראיה, עם כל זה בדון שלפיו אסור,שלא גזרו על שאלת כלים(כח ' ח סי"ת מהרלב"וכן הוא בשו

  ).ר ובודאי מאותו הצד הוא אסו,דבדון דידן ההוצאה היא במאמר הישראל
ם מוזהר על איסורי שאין אד"אף שתבאר לעיל סעיף הקודם , ומה שהאמירה לכרי להוציאה חוץ לתחום אסורה

  ".תחומי בהמתו
 עם כל זה יש איסור בדבר משום ,שאין איסור בדבר משום שביתה דבהמה גופה(ח שם "ת מהרלב"תבאר בשו

  ).' כי כל דבר האסור לעשותו וכו,אמירה לגוי
). ה"ו ותר"ו ותקפ"תקט'  כדמוכח מסי, דלא כהגהות מרדכי,ל דאמירה אסורה"לדידן דקי(ובקוטרס אחרון שם 

, אלא מטעם שבות דשבות במקום מצוה, והייו ממה שלא התירו הפוסקים שם לומר לכרי להביא מחוץ לתחום
  .כסמן בהערות שם

כל שלא תן אותן לרועה ביום השבת , ראה לי דאין לחוש לזה כלל(ם אלאשקר להיתר "בזה מודה אף מהר 1385
  ).ין לאסור אלא בשבת דוקאוא, אפילו יום ששי מותר ליתן אותן לרועה... עצמו 

אבל ... מיהו אם הגו בארצכם איסור בדבר על צד החומרא והפרישות אסור להתיר להם  (ם אלשקר שם" מהר1386
מתירין להם ומודיעין אותן שהיו , והיו והגין בו איסור, שהיו חושבין שהדבר המותר אסור, אם היו טועין בדין

 דכתב ב"ומ א"מ סימן אלשקר מ"בר (א שם" הובא במ,) אלא מותרוהדבר שחשבו בו שהוא אסור איו, טועין
תיר לה אין החומרא מצד כן הגו אם ,'ו ביום למסור איסור שהגו ובמקום .ם"לעכו למסור אסור עצמו דבשבת

  ).ד"רי' ד סי"ועיין ביו.  ואם מכח טעות מתירים להם,להן
 בדר עליהם קבלו כאילו הוי ,איסור בהם הגו מותרים שהם בהם והיודעים המותרים דברים(א "ריד ס' ד סי"וביו

 לא הוי כאילו ,אסורים שהם שסוברים מחמת המותרים בדברים איסור הוהגים אבל  ...להם להתירם ואסור
  ).קבלום בדר

 ,להחמיר הגו כן פי על ואף ,הדין מן הוא מותר זה שדבר יודעים העיר שבי דכיון(ז "תסח סט' ותבאר לקמן סי
  ).ד"רי 'סי דעה ביורה שתבאר כמו ,וחרטה בשאלה אלא יתרת ואיה ,העיר אשי כל על כדר זו חומרא ריה

 יבאו שלא וגדר לסייג או ,משתים אחת שהן ,האחרוים שהחמירו החומרות כל טעם וזהו(ח "לב ס' וכדלעיל סי
 עשה מצות לאיזו הידור משום או ,כךל שצריך כשראו סופרים דברי של קל איסור אפילו תעשה לא איזה על לעבור
  ).וטהדי זה הרי ... הידור שייך שלא במקום אבל ,סופרים דברי של אפילו

  .ם אלאשקר מודה שמותר"אף מהר, שכל שלא מסרה לו בשבת, וכמובא לעיל 1387
 ).ם אלאשקר"ת מהר"שלא תפרש בשו(ומוסיף כאן טעם החילוק 
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 ,הנכרי הרועה כרגלי שביתה שקנתה ואף .1388ז"שצ בסימן שיתבאר כמו הישראל אצל כלל שביתה
 בעלים משום נכרים בעלים על שגזרו משום אלא שביתה קונין אין נכרי שחפצי כיון מקום מכל

 חוםלת חוץ מוליכה כשהנכרי אף לגזור כך כל להחמיר אין ,1389א"ת 'בסי שיתבאר כמו ישראל
  :ענין בכל מתירים שרבים כיון ,לו מוסרה שהישראל אף ,מעצמו

  אחרון קונטרס

 ,1392שמחה 'כר שפסק ,1391ו"רע 'בסי א"המג דעת שלפי 1390אף .'כו כשאמר אמורים דברים במה )א(
 ,החלב לקנות צריך פ"עכ נמי דהכא לומר יש ,מאליו שעושה אף למחות צריך ישראל משל דבעושה

  .דנפשיה אדעתא דליעבד היכי כי

 ,להקל שדעתו 1395י"וב 1394ע"והש מלשון משמע וכן ,לגמרי כאן מיקל 1393א"שהמג כיון מקום מכל
______________ 

 וקתה שביתה ,שמן הסתם גם מאתמול היה בדעתו למסרה לו היוםלפי . . .ם טובאפילו מסרה לו ביו (ה" ס1388
  .)במקום שביתת הרועה

פצי הכרי גזירה ח על שגזרו ,הם שביתה בי לאו שבעליהם פי על אף ,במקומן שביתה קוים הכרי חפצי(א " ס1389
  .)משום חפצי ישראל

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1390
  .חולב מעצמו את הבהמה של ישראל מותרשאם כרי , ל תבאר"בפים ס

. שכרי העושה בשל ישראל צריך למחות בו, שפסק כרביו שמחה, א"ר כדעת המ"ואף שבמקומות רבים פסק בשוע
  :מכל מקום יש להתיר כאן מכמה טעמים

  .א מקיל כאן לגמרי מטעם צער בעלי חיים"המ) א(
  . לסמוך עליהםוכאן יש, רבים הפוסקים החולקים על רביו שמחה) ב(
  .כ בחלב"משא, א שלא אסר אלא כשגוף הישראל הה בשבת מהמלאכה"משמעות המ) ג(

*  
שלא אסרו הפוסקים , ומסיק כאמור כאן, רמג' א במהדורא בתרא לסי"בוסף לזה דן רביו בדברי רביו שמחה והמ

  .אלא במקום שגוף הישראל הה מהמלאכה בשבת

 .ג" חיוביאורים הערות קובץ.  תתמד'ישתא דבי רב עכלכללות קוטרס אחרון זה ראה 
הוא ראה ושתק אדעתא דישראל ו ישראל של שהעצים כיון ,ולהבא מכאן בידו למחות מחוייב אבל (ד" סק1391

  ).קעביד
 ,בשבילו ידליקו שלא ,לכתחלה בידו למחות הוא צריך ישראל של הוא הר אם מקום ומכל (ג"סשם  וכן פסק לעיל

 עציו יבעיר אם מהישראל מתחלה רשות ליטול צריך היה שהכרי כיון(י "רב ס' ובסי). ב"ר 'בסי רשתבא מטעם
 שזה הישראל מדעת הכרי מבין ם כןא ,לו ושותק רואהו והישראל עצמו מדעת כן עושה והוא ,בשבת רווידליק 

  ).לא בבית ישראללו שאפי בידו למחות צריך לפיכך ,הישראל בשביל בעשייתו הוא ומתכוין לו וח
*  

  .ל כן"אבל לקמן בסמוך יתבאר שלא קיי. כאן מבאר טעם ההיתר אף לשיטה זו
על (שטז ' סי) לבוב(ם מרוטבורג "ת מהר"ובשו,  הגהות מרדכי רמז תב.ו אות ו" הובא בהגהות מיימויות פ1392

ואם ראה ,  מבעל העציםצריך ליטול רשות, מעצי ישראל... המדורות שמבערות הכריות בבית אדויהם בשבת 
  ).כיון שהעצים של ישראל, אדעתיה דישראל קעביד, ישראל ושתק

  .)ם"לעכו אמירה שרי עלי חייםב צער דמשום ראשוה כסברא והגין העולם(ג " סוף סקי1393
ויש  .ביום בו אסור והחלב ,מצערה שהחלב חיים בעלי צער משום בשבת בהמתו לחלוב גויל לומר מותר (כ" ס1394

מטעם צער , הרי שדעה ראשוה שהביא בסתם מתרת לגמרי). מועט בדבר יהודי האיו מן לקותו שצריך אומרים
  .בעלי חיים
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  .כלל להחמיר אין

 מפשט משמע שכן ובפרט .1396ב"רנ 'בסי שנתבאר כמו ,שמחה 'ר על החולקים רבים הכי בלאו כי
 שם עיין ,להפרישו צריך אין משלו עושה שרואהו דאף ,1398ש"ד סימן ע"ווש 1397א"הרשב לשון
 שמחה 'ר עם דפליג ,1401התרומה מספר שם הדין ומקור ,1400ב"ס ז"ש 'בסי משמע וכן .1399י"בב

  .שם עיין 1402מיימוניות בהגהות

 שגוף גוונא וכהאי במדורה אלא לאיסור ו"רע 'בסי החליט לא א"המג שאף ,לומר שיש ובשגם
 בשבת שראלהי גוף שיהנה מתכוין הנכרי מקום מכל ,1404ליהנות לו שאסור ואף .1403נהנה הישראל

  שלוםבריד

 
 החלב וטול לחלוב לגוי לומר מותר כתב צדק כהן דרב ]'ח[ בפרק כתבו מימון הגהות אבל (ר יוה"ה וכתב ה" ד1395

ח "פ( הרי שמפרש בדברי הגהות מיימויות .)מ אמר דהחלב מותר אפילו לישראל"והר ,טרח קא דבדידיה ,לעצמך
  .ע"ולכן התיר בסתם בשו. להתיר לגמרי, ם"בשם מהר) אות ז

ל העושה מעצמו מותר "דקיי, )ח"א וסי"ס(רמג '  וכן מסיק רביו במהדורא בתרא לסי.ה" קוטרס אחרון סק1396
  .וכן יתבאר לקמן בסמוך. דלא כדעת רביו שמחה, בכל אופן

מכל מקום יש לצרף . לאסור בעושה מלאכה בשל ישראל, א"ע שלו כהמ"ף לפי מה שפסק בשושא, אבל כאן מבאר
  .דעת המתירים לדעת המקילים כאן לגמרי

אבל בלא .  שאין גר תושב אסור במלאכת ישראל אלא בשיש שם אמירה דישראל,ואפשר עוד( ט'  בתשובה סי1397
כיון שאיו כבוש , וא איו עושה אלא אדעתא דפשיה דאף ה, ואפילו עושה על דעת ישראל,אמירה דישראל מותר

 לפי שאף הם במלאכת ישראל דעלמא מדעת ,והוא הדין לעבד ואמה במלאכת ישראל שאיו אדויו. תחת ידיו
  . )עצמן הן עושין

 ואין צריך מותר ,לדעתו עושה שאיו ויכר ,מדעתו שלא רבו מלאכת עושה היה אם כל מקוםומ (אעיף  ס1398
 ומקורו .) כל שאין שם אמירת ישראל, מותרישראל לדעת עושה לואפי ,רבו שאיו אחר ולישראל. להפרישו

  ".אף שרואהו עושה משלו"מוכח דהייו " אין צריך להפרישו... מלאכת רבו "וממה שכתב . ל"א ה"ת הרשב"משו
  .)שראלי דעת על עושה ואפילו ,מותר דישראל אמירה בלא(ל "שהעתיק תשובה ה, י דש" סוס1399
 דבריו מתוך שמבין פי על אף ,שעבר בשבת פלוי דבר עשית לא למה השבת אחר לו לומר מותר(ע שם "בשו 1400

  ).שרצוו שיעשה בשבת הבאה
 .לאחר השבת מותר לומר לעבדו ולשפחתו מדוע לא עשית האש למה לא הדלקת הר בשבת שעברה(רב ' סי 1401

   .) הערמה כדי לעשות לשבת הבאההי שרא"אעפ
פ שעל ידי כן "ואע, לאחר השבת מותר לומר לעבדו ולשפחתו מדוע לא עשית כך וכך בשבת(א אות א "ו ה"פ 1402

  ).אמם רביו שמחה כתב לאיסור, ספר התרומה... מותר (ושם אות ו ). יעשו כן לשבת הבאה
. לעבד לעשות מלאכהשמותר , התרומה יש לו דין קצץ' שלדעת ס, אלא שהם דיברו בעבדו ושפחתו המושכרים אצלו

  ).דקצץ משום ,שרי שה דשכיר התרומה לספר ליה דפשיטא: ד"ס(רמג ' ותבאר במהדורא בתרא לסי
ל אמר דיכול לומר לאחר "ם ז"אבל מהר(תקט בהגהה ' ם סי"ת מהר"וכן הוא בשו. ע בסתם כרי"אמם בשו

. ודלא כרביו שמחה, ר מטעם עושה מעצמוומות). לדבריו'  והביא ראי,]בשבת שעבר[השבת למה לא עשית כך וכך 
 שעברה בשבת עשית לא מדוע לומר ... ט"תק 'סי ם"מהר תשובת עיין(ז "רמג סי' וכן תבאר במהדורא בתרא לסי

ל ע סומכת ודעתו ,ספק שום בלי עמלו בעד בודאי ,האה טובת לקבל ומצפה יפסיד שלא שיודע ,דעלמא בכרי ...
  ). עליו לצוות לו אדון שאיו מאחר ,היום הישראל אמירת בלא מעצמו בשבת שהעו היה לא שאם לא כן, זה

 כשרואה למחות צריך שאין בעין היא זו מלאכה שעשיית והוא(ובמוסגר שם , ח"שז ס' הלכה זו הובאה לקמן סי
  ).ין המלאכה עשית בחפצים של ישראלשא כגון ,בשבת אותה עושה הכרי את

 .דלא כרביו שמחה, אף בחפצים של ישראל, הדברים משמע שמתיר בכל אופןשמפשטות , אמם כאן מסיק
 ליהות לעין דמיירי  ...א"במ שהבין ,ה"ש 'סי רבא אליה 'עי (רמג בסופו'  וכן מסיק במהדורא בתרא לסי1403

 שמחה רביו תשובת העתיק מי הכי ומשום  ...שמחה ארביו ההתרומ ספר פליג לא דבהא בירא ליהוס .בשבת
  .)הערה שפז(ושם סמן , )דוקא האה לעין ו"רע 'בסי
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 דמהאי לומר ויש ,1405א"י ק"ס א"במג ב"רנ 'סי עיין ,ליהנות אסור טעמא ומהאי ,עביד דהכי ואדעתא
 בהגהות ש"מ שפיר אתי ובהא .1406ט"כ ק"ס ה"שכ 'סי א"מג עיין .למחות צריך נמי טעמא

 'סי א"המג ש"כמ ,למחות צריך דאינו ומשמע ,נרותיו המכבים בעבדים למחות דמותר 1407מיימוניות
 1409א"כ בסעיף כאן הכי ומשום .מהדלקה כמו מכביה נהנה ישראל גוף שאין משום והיינו ,1408ו"רע

  שלוםבריד

 
זה לאכול החלב למוצאי וכל (ב "כמבואר כאן בפים סל, דלא מיירי ליהות בשבת, ואם כן מובן שכן הוא גם בחלב

  .אף שהבהמה והחלב הם של ישראל, לכן אפשר שכולם יודו שאין צריך למחות בו).  אבל בשבת עצמה אסור,שבת
כיון שהכרי היה צריך (י "רב ס' תבאר לעיל סי, ם שהצריכו למחות כשהכרי עושה בשל ישראלהטע, כלומר 1404

ליטול רשות מתחלה מהישראל אם יבעיר עציו וידליק רו בשבת והוא עושה כן מדעת עצמו והישראל רואהו 
 לפיכך צריך ,ראל מבין הכרי מדעת הישראל שזה וח לו ומתכוין הוא בעשייתו בשביל הישם כן א,ושותק לו

  .ולפי טעם זה אין חילוק אם הישראל הה או לאו). למחות בידו
יש לגזור גזרה שמא יאמר לו לעשות (תבאר לעיל שם , והטעם שאם גופו הה מהמלאכה אסרו ליהות ממו בשבת

שמא יאמר לו ויש לגזור גזרה (א "רעו ס' ובסי, ) אם יהיה מותר לו ליהות ממה כשעשית בשבילו,לו בשבת
  ). כשעיקר עשייתה בשביל האתו, אם יהיה מותר לו ליהות ממה,לעשותה בשבת בשביל האתו

שכיון שאסרו , לכאורה איו מובן, שגם החובה למחות היא דוקא כשגופו הה מהמלאכה, אמם כאן שאו אומרים
  ?ומדוע הצריכו לו למחות, בודאי לא יאמר לו לעשותה, לו ליהות

הצריכו ) ב. (אסרו ליהות) א: (לכן, כיון שמתכוין הכרי שיהה בו גוף הישראל, שמכל מקום, ה מבאר הטעםועל ז
  .למחות

 בשבת הכלי ללבוש לישראל מותר ,בשבת מלאכה גויה שעשה פי על אף ,שקצץ כל(ד "ע שם ס"ש בשו"על מ 1405
  ). אדעתיה דפשיה קא עביד,שקצץ דכל ,עצמה
 רושפי, )בלי הלקטוש ן"ר( קעביד דישראל אדעתא דהתם ,ו"רע י"סבר הר להדלקת  דמיולא(ק יא "א בס"כתב המ

הרי שעיקר האיסור תלוי ). כ כאן שעושה להשלים פעולתו"משא ,עכשיו הישראל בו שישתמש כדי בשבת שמדליקו
  .שמדליק כדי שיהה בו הישראל עכשיו, במחשבתו של הכרי

ג "ואע(א שם "כתב במ, ) אין צריך למחות בידו,ישראל לבהמת והאכיל ויג ליקט אם(ג "ע שם סי"ש בשו"על מ 1406
אסרו ) א(, הרי שבמקום שגופו הה ).האיסור מן הה שגופו לפיהתם שאי  ... אסור ישראל רוב אם הדולק דר

  .הצריכו למחות) ב. (ההאה
 וטעמו כיון .ע"ו השן משמע מלשון וכ.משמע דאי ידעין שעושה בשביל ישראל צריך למחות בידו(" ק ל"ס: "ל"ואוצ

  ).שהישראל הה מזו המלאכה
 אין אם וגם...  בשבת ליהות לעין דמיירי ... א"במ שהבין(רמג בסופו ' וכן הוכיח מדבריו במהדורא בתרא לסי

  .ובהערות שם, )'כו שהה ל"סק ה"שכ בסימן בו חזר הרי ,כן כוותו
   .)מותר למחות בידו, שביל ישראל והישראל איו חפץ בכךכרי הבא לכבות ר ב (ב אות ה" פי1407
דוקא (ק יד "א שם ס"כתב במ, )ומותר למחות בגוי שבא להדליק ר או להוסיף שמן(ד "א שם ס"ש ברמ"על מ 1408

  ). אבל כשהר של ישראל צריך למחות,ם"כשהר של עכו
  .ם"הר הוא של עכוהוא דוקא כש, ואין צריך למחות בו, "מותר למחות"ש שרק "והייו שמ

שהכרי בא לכבות הר של , כ בידון הגהות מיימויות שם"משא, שגם הישראל הה ממו, והייו דוקא לעין ר
  ". כמו מהדלקה,משום שאין גוף ישראל הה מכביה", ואיו חייב למחות בידו, "מותר למחות בידו", ישראל

*  
רמג ' כמבואר במהדורא בתרא לסי, א להדליק ר או להוסיף שמןא גם לעין כרי הב"ובאמת חולק רביו על המ

 ,ישראל של בר שלו שמן מוסיף שהכרי דמיירי ,כלל הלשון במשמע איו זה ,כרי בשל דמיירי א"המ ש"ומ: כ"ס(
 ,למחות ין צריךא ישראל בשל דאף ודאי אלא ,מכשול וליתן כך כל לסתום ולא לפרש וה ליהה גווא כהאי וכל
 ,הה כשגופו דפשיה אדעתא מהי דלא אלא .האה טובת לקבל קעביד דפשיה אדעתא ,מעצמו דעושה כיון

 מי מיירי הר בהדליק וכן ,בטור ש"ייע ,ליהות דשרי גווא בכהאי שמן להוסיף ע"ווש הטור קטו הכי משום
  ).ר דהוסיף גווא בכהאי

שאין צריך , מכל מקום יודה בכרי הבא לכבות הר, א האוסר בכרי להדליק הר"שאף המ, אמם כאן מבאר
  .למחות בו
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  .1410ו"רע 'בסי כמו לאיסור החליט ולא ,ע"בצ הניח

 בכביסת דאיירי 1411מירושלמי ראיה מייתי דהא ,במדורה אלא אסר לא נמי שמחה 'דר לומר אין אבל
  :1412ב"רנ 'בסי ש"במ עיין .כלים

 דבהדיא ,ג"צע ,מוקצה הוי לאכילה ראויה דאינה כיון 1414א"המג שכתב 1413מה .'כו עצמה בשבת )ב(
 1417ש"ורא 1416ף"הרי פסקו וכן .גזירה משום לא אי ,תשתרי דעלמא שבת 1415ביצה בריש אמרינן

  שלוםבריד

 
 מותר כיון שאיו אומר להן ,ישראל של מחלב מעצמן השפחות שעושות גביות(א "שה סכ' ע סי"ש בשו"שעל מ 1409

 ,מותר ם"עכו בשביל אם דאמרין הי כל ,ל"וז כתב ו"פ הות מיימויותדבהג ע"צ (ד"סקיא "כתב המ). שיעשו
ע מדברי הגהות "והייו שצ, )ם אסור"עכו בבית 'אפי ישראל בשל אבל ,בשלו מלאכה עושה ם"שהעכוכ הייו

ו שמחה היות בשם רביה של ישראל אסור, ל"מיימושכיון שהגבי.  
כ בעשיית הגביות אפשר דמיירי "משא, כיון שבהדלקת ר הה גוף הישראל מיד, וטעם החילוק בים הוא 1410

שאין גוף הישראל הה ממו , ואפשר דמיירי לעין לאכול הגביות אחרי השבת, ות בשבתלעין לאכול הגבי
 לאכול לעין דמיירי א"במ שהבין ,ה"ש 'סי רבא אליה 'עי(רמג בסופה ' וכמבואר במהדורא בתרא לסי, בשבת

   ).דוקא האה לעין ו"רע 'בסי שמחה רביו תשובת העתיק מי הכי ומשום . ..בשבת הגביות
תן כלי ] ט' הל[ק דשבת " פמי מדגרסין בירושל,]אסור בחם[ואפילו בבית הכרי (בתשובת רביו שמחה שם  1411

  .)יוחן לימא ליה דלא יעבוד'  אמר ר,אסור] בשבת[לכובס כרי ובא ומצאו עובד בה 
 וקט כדמייתי ,הה כשגופו אלא גווא כהאי אסר לא הכרי דבבית אפשר ומיהו: ז"סי(ש במהדורא בתרא שם "ומ

  ).ותבאר בהערות שם(מיירי כשמדליק הכרי לצורך עצמו . )ש"ייע 'כו כרי בשביל כתבי כל דפרק הא
  .שדן בדברי רביו שמחה, ה"סקבקוטרס אחרון  1412
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1413

ואם חלבה לתוך . משקים שזבואסור משום גזירת ,  בשבת לכלי ריקן)הכרי(שאם חלב , ב תבאר"בפים סל
  .אסור משום שהוא ולד ממש שאסור גם בשבת, האוכלין

  ".המה איה ראויה לאכילה הוי מוקצהכיון דב"אלא שהוא ביאר את טעם האיסור , א"איסור זה הובא במ
 אלא טעם, וגם אין לפרש את טעם האיסור משום גזירת משקין שזבו, שאין לפרש כדבריו, על זה מוכיח כאן

שכולם מודים שאסור , והוא ולד ממש, בעולם' ולא הי, האיסור הוא משום שרוב החלב שבדד ולד בו בשבת
  .בשבת

  :ומוסיף לבאר
  .והוי אוכלא דאפרת, יכול לשחוט ולאכול הבהמה' שהרי הי, איו ולד ממש, אם חלב לתוך האוכלין ביום טוב) א(
תרגולת (או יום טוב ) שמן של בדדין(שהסיח דעתו מלאכלו בשבת כ, אלא ולד סתם, לפעמים איו ולד ממש) ב(

  ).העומדת לגדל ביצים
  .איו מועיל לאיסור ולד, גם אם דעתו לחלבו ביום טוב) ג(

 . תתא'כישתא דבי רב עלכללות קוטרס אחרון זה ראה 
  ). הוי מוקצהדהבהמה איה ראויה לאכילהכיון , אפילו חולב לתוך האוכל, והחלב אסור (ב" סקי1414
מאי (אמרין בגמרא , )בית הלל אומרים לא תאכל... שולדה ביום טוב  ביצה(אהא דתן ריש מסכת ביצה  1415

 ... ביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקין ומשום הכה... אמר רבה  ...  אוכלא דאפרת הוא,טעמייהו דבית הלל
 גזרה , שבת דעלמא תשתרי. אחר השבתם טובשום יו גזרה מ, בעלמא תשתרים טובאלא מעתה יואמר ליה אביי 

  .)משום שבת אחר יום טוב
 ,שבת דעלמא תשתרי... אמר ליה אביי ... ביום טוב שחל אחר השבת עסקין ... ואוקמה רבה  (ב- א,  ביצה א1416

  ).םדלא כאוקימתות האחרות שבגמרא ש(לפי פירוש אביי ,  והייו שפסק כרבה.)גזירה משום שבת אחר יום טוב
  .)ל שיויא דרבה עיקר"שתפס הרב אלפס ז (א' א סי" שם פ1417
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 ,1420ן"בר שם עיין .1419מביצה חלב שנא ומאי ,1418ב"שכ 'סי ריש עצמו א"מג כתב וכן .פוסקים ושאר
 דחיא דלא משום מוקצה הוי דלא ,שנשחטה עצמה מהמבה שנא מאי ,ועוד .1421י"אשר ובהגהות
 שמחמיר 1424ן"הר אפילו דהא ,בחלבה שכן וכל .1423י"בב שם עיין ,1422]ח"[שי 'בסי כמבואר ,בידים
 שם עיין ,1425דביצה קמא פרק ריש בדבריו כמבואר ,בחלבה מיקל ,שם י"בב כמבואר ,עצמה בבהמה
  .1426חבית ובפרק

______________ 
גזרה משום  (א"סקא "פירש המ, )לטלטלה לואסור אפי, ביצה שולדה בשבת(א "ע שם ס"על מה שפסק בשו 1418

ולא , הרי שבלאו האי גזרה היתה הביצה מותרת. ) שאז אסורה מדאורייתא משום הכה,ום טובשבת שאחר י
  .שהתרגולת איה ראויה לאכילההיתה אסרת מטעם 

 שאין כאן דין ... שאיו לאחר יום טוב , שכל ביצה שולדה בשבת,ומדברי סופרים (ב"תקיג ס' לקמן סיוכן הוא 
  .) יום טוב גזרה משום ביצה שולדה בשבת שלאחר, הרי זו אסורה באכילה עד לערב,מוקצה כלל

 ליכא אי גווא ובכה ... שרין האי חלב שחלב לתוך הקדרהיום הכומש(ן "בשם הרמב) ב, ס(ן "וכן הוכיח הר 1419
 ולא אסרין , שבת דעלמא תשתרי, והייו טעמא בריש ביצה גבי ביצה שולדה בשבת. מוקצהםלמיחש ביה משו
 ).לה משום מוקצה

 והא התם התרגולת מוקצית מחמת , אלא מעתה שבת דעלמא תשתרי,בשמעתין אקשין( למידק ה ואיכא" ד1420
 דאמרין ,מי הכי משמע)  ב,קמד( ובפרק חבית . אי לאו משום גזירה הוי שרין ביצתהילו הכי ואפ,יסור שחיטהא

 והא עז , משום דכיון דהוה ליה משקה הבא לאוכל חשיב כאוכל,התם חולב אדם עז לתוך הקדרה שיש בה אוכל
  .) לתא דידה לא מתסר חלבה משוםילו הכי ואפ,בשבת מוקצית היא מחמת איסור שחיטה

 , מיירי בבהמה שלא הקצוה לחליבה,וההיא דחולב אדם עז לתוך הקדירה אבל לא לתוך הקערה(ריש ביצה  1421
 דמעיקרא אוכל , ואפילו הכי לתוך הקערה אסור משום ולד, ולא חשיב ולד, דאי בעי שחיט לה,ועומדת לאכילה
 אבל בשבת , ודוקא ביום טוב.ליכא ולד ושרי ו, מעיקרא אוכל והשתא אוכל,אבל לתוך הקדירה. והשתא משקה
אבל בשבת בכל עין "אלא שמה שסיים (שכט ' והוא באור זרוע הלכות יום טוב סי)). מאור זרוע (בכל עין אסור

 ).איו באור זרוע שלפיו, "אסור
 ה" סן שםולקמ, )מותר הבריא לאכול ממו, בין שחלה היום בין שחלה מאתמול, השוחט בשבת לחולה (ב" ס1422
 ואתמול לא היה , ואפילו חלה החולה היום... מותר הבריא לאכול ממו ,השוחט בשבת לחולה שיש בו סכה(

  .)י"ש'  מטעם שתבאר בסי,כ אין בה משום מוקצה" אעפ,בדעתו כלל שישחט היום
כ " אעפ...סור  ובשבת הלך לו הדבר הגורם לו האי,כל דבר שהיה אסור בטלטול בבין השמשות(ו - ד"שי ס' ובסי

 דהייו שהאדם גרם לו האיסור בידים ,במה דברים אמורים כשדחאו האדם בידים .אסור לטלטלו כל השבת כולה
אבל דבר שהיה  ...  הוקצו לכל השבת כולה...שכיון שבבין השמשות היו מוקצין מדעת האדם שהקצם מדעתו ...

 כגון בעלי חיים שהם מוקצים בשבת  ...ת כולה לא הוקצה לכל השב,מוקצה בבין השמשות בעל כרחו של אדם
 כיון שהוא איסור ... מותר לבריא לאכול מהם , ושחטם בשבת לצורך חולה שחלה היום,מחמת איסור שחיטה

  .) וכן כל כיוצא בזה,מת האדםי גרל ידי ולא ע,הבא מאליו
 רב דימי הלכתא השוחט לחולה כתב הא דאמר.) ד(ובפרק קמא דחולין .) יז(ף בפרק כירה "והרי (ה השוחט" ד1423

אן קיימא לן כרבי שמעון דלית ליה מוקצה ... ) כ' סי(ש בפרק קמא דחולין " וכתב הרא...בשבת מותר לבריא 
 השוחט לחולה ,כתב סתם) ט"ה(' ם בפרק ב" וגם הרמב... דדחייה בידים ,מחמת איסור אלא בר שהדליקו בשבת

 אין מוקצה , וכתב הרב המגיד דלדידן דקיימא לן כרבי שמעון...'  וכולאכול ממו בשר חי] לבריא[בשבת מותר 
 ואף על פי שהבהמה היתה , אבל אם לא דחאו בידים מותר,בשבת אלא מוקצה מחמת איסור שדחאו בידים

  .) לא דחאה הוא בידים,מוקצה מחמת איסור שחיטה
 אסור , אבל חלה בשבת,לה שחלה מבעוד יוםדוקא בחו... השוחט לחולה בשבת מותר לבריא (ן ה גרסי"א ד,  יז1424

  .)רב שבת משום דההוא מידי דשחיט בשבת הוה ליה מוקצה מע,לבריא
 ).1420הערה (כמובא לעיל  1425
 ואף חלב היוצא ממה ליתסר משום , הרי עז מוקצה מחמת איסורכל מקוםואם תאמר מ(ה ואחרים "ב ד,  ס1426

 דאפשר דאפילו למאן דאית ליה ,ל"ן ז"ועוד כתב הרמב. מר שמואל לטעמיה דלית ליה מוקצה וולד יש לו.מוקצה
 . אלא בעוד האיסור עליו ... כגון זה דלא דחייה בידים, שאין מוקצה מחמת איסור הבא מעצמו, שרי,מוקצה וולד

 הא כל שלא עבר על .קצה כגון שוחט בשבת שאסור משום מו, בשעבר עליו,אי מי אפילו בשסתלק האיסור
 , שרין האי חלב שחלב לתוך הקדרהום הכי ומש. מכיון שסתלק האיסור סתלק המוקצה, ואפילו בשוגג,השבת
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 ביצה כמו ,1428ליתסר ם טובביו אף כן לא דאם ,וכליןהא בלתוך לאסור אין שזבו משקין 1427ומשום
 שמא למיגזר דאיכא הכא דשאני לומר ואין .1429דביצה קמא בפרק צחקי בילר ם טובביו שנולדה
 .לגזירה גזירה ליה והוי ,1431דאורייתא איסורא ליכא בעצמו יחלוב אם אף דהא ,1430בעצמו יחלוב
 למאן ביצה כמו ,נמי ם כן ביום טובא ,שזבו משקין עם היא גזירה חדא דכולה 1432ריך לומרוצ

 ,נכרי בשחלבה כלל חיישינן לא יחלוב דלשמא ,1434ועוד .1433היא גזרה חדא כולה ליה דסבירא
  שלוםבריד

 
 , ולא עשה איסור בדבר, האי חלב שחלב סתלק ממו תורת מוקצהכל מקום מ,פ שהעז היתה מוקצה"שאע
  ). מוקצהם ליכא למיחש ביה משואי גוואובכה
חלב בשבת אסור"ן קייואף דאו מטעם אחר, ל שגם החלב שוכדלקמן, היי.  

מפי שגזרו חכמים על "אסור החלב בשבת , שאם חלבה הכרי לכלי ריקן, ב"עתה מוכיח מה שתבאר בפים סל 1427
 שאין על החלב תורת ,חלבה לתוך האוכליןאם "כ "משא".  כריל ידימשקים שזבו מהפירות בשבת מאליהם או ע

  ".ואיו בכלל גזרת משקין שזבו ,משקה
מותר ... אבל ביום טוב (ח "כמבואר כאן בפים סוף סכ, שאף שמותר לכתחלה לחלוב ביום טוב לתוך האוכלין 1428

  ".ה"תק' כמו שיתבאר בסי, לחלוב לתוך האוכלין
א שאין על  ומצ, לפי שמשקה הבא לאוכל הרי הוא כאוכל,מותר לחלוב לתוך כלי שיש בו מאכל(א "תקה ס' ובסי

  ). והרי זה כמפריד אוכל מאוכל בחליבתו,החלב תורת משקה אלא תורת אוכל
כדלקמן , היתה אסרת מטעם זה גם החליבה עצמה, מכל מקום אם הייו אוסרים החלב משום גזירת משקין שזבו

ל פי שחולבו  ולפיכך אף ע...החלב המופרד ממה יש עליו תורת ולד  ... בהמה שהקצוה לחלבה(ג "תקה ס' סי
 למהגיו שאו מחמירים ,לתוך המאכל ויש תורת אוכל עליו מכל מקום אסורא לאכלו ביום טוב משום ולד

  ). ואסור לחלוב שלא לצורך יום טוב.בולד ביום טוב
מותר לסחוט אשכול של (ו "שכ ס' כדלקמן סי, מטעם זה לא אסרה סחיטת עבים לתוך האוכלין, ויתירה מזו
 ואין עליו , שכל משקה הבא לאוכל כאוכל הוא חשוב, האוכל... כדי לתקן ,ך הקדרה שיש בה תבשילעבים לתו

  ). והרי זה כמפריד אוכל מאוכל,שם משקה כלל
 .טו- ק יד"עיוים וביאורים ס, וראה כישתא דבי רב

סבר גזרה משום משקין  ואף רבי יוחן ... כולה חדא גזרה היא ...יצחק אמר גזרה משום משקין שזבו ' ר(א ,  ג1429
  . הייו שגם ביצה שולדה ביום טוב אסרו משום גזירת משקין שזבו.)שזבו

 אמר לך ביצה ,יצחק' מאי טעמא לא אמר כר(מטעם דאמרין בגמרא שם , ל כרבי יצחק ורבי יוחן"ואף דלא קיי
  ). לאפוקי משקין דלאו אוכלא...אוכלא 

אם כן אף בחולב , חולב לתוך האוכל אסור משום גזירת משקין שזבואם גם לדידן הייו אומרים שה, מכל מקום
  .לו לאסור' לתוך האוכלין ביום טוב הי

כיון שמעיקר הדין מותר , שלא גזרו בחולב לתוך האוכל ביום טוב משום משקין שזבו, מקום לחלק' אולי הי 1430
  .ואין לגזור שמא יחלוב בעצמו, לחלוב לתוך האוכל ביום טוב

  .יש לגזור שמא יחלוב בעצמו, בשבת) על ידי כרי(יבה כ בחל"משא
  .)ם אסור לחלוב אפילו לתוך האוכליםמדברי סופרי (ח" כמבואר בפים סוף סכ1431
ואם כן . אלא כולה חדא גזירה היא עם משקין שזבו, וצטרך לומר שאין הגזירה שמא יחלוב בעצמו: כלומר 1432

  .ביום טוב מי יאסר, יוקשה
  .שאין לאסור בחולב לתוך האוכלין משום משקין שזבו, כאןאלא ודאי מוכח מ

 ואן יקום וגזור גזרה , היא גופה גזרה,אמר ליה אביי משקין שזבו טעמא מאי גזרה שמא יסחוט (א,  ביצה ג1433
  .) כולה חדא גזרה היא.לגזרה

  .בלאו הכי אין לחלק בזה בין שבת ליום טוב מטעם שבשבת חוששים שמא יחלוב בעצמו 1434
ולא אסר אלא מטעם דאתו לישראל , הרי כשהכרי סוחט או תולש אין חוששים שמא יסחוט ויתלוש בעצמוש

  .ובזה אין לחלק בין שבת ליום טוב. והוו להו כמשקין שזבו ופירות הושרים, ממילא
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 והכי ,1435ו"ספי ן"הר שכתב כמו ,ממילא דאתי במידי אלא חיישינן לא ותלישה בסחיטה דאפילו
 ,נכרי ל ידילע אליהןמ בין שזבו במשקין תחלוק שלא משום דאסור אלא ,1436י"ש 'בסי ש"כמ ל"קיי
 ,שזבו משקין בכלל הוי לא ודאי האוכלין לתוך ,ם כןוא .שם ש"כמ ממילא אתי דלהישראל כיון

  .שם ש"כמ בתשובות ף"והרי הגאונים בשם 1437במלחמות בהדיא הוא וכן .ם טובביו מדשרו

 ריש הוי לא שמעון בילר דאפילו ,1439'כו ל שכןכ ה"ד בתוספות א"ע ו"מ דף בעירובין 1438ועיין
______________ 

ן משקין  כי היכי דאסרי, איכא למידק ... מותר...כל שהדבר מוכיח שהכרי עושה אותה בשביל עצמו (א ,  מו1435
העושה לצורך עצמו שמא יעשה ] בכרי[ גזור מי ,שזבו ופירות הושרין שמא יסחוט או שמא יעלה ויתלוש

 אבל בפירות הושרין דהויא מילתא , דישראל מכרי לא גזור במלאכת דשבת...ל "ן ז" תירץ הרמב.בידים] ישראל[
  ).גזרין בכי האי גוא ,דאתיא ממילא

 דכיון דמילי דאתו ... משקין שסחטן הגוי ופירות שתלשן לצורך עצמו אסורין כל מקוםומ (א, ן קכב"והוא ברמב
  ).  דכולה חדא גזירה היא, מי אסורין כי עשאן גוי,ממילא יהו
 משום דכיון דאתו , אסורין, ואי מי משקין הבאין על ידי סחיטת גוי,ומיהו פירות שתלשן גוי(א שם "וכן הוא ברשב
עשה על ידי גוי אסורין,  וכטעמא דאמרן,ן להוממילא אסריוכולה חדא גזירה היא ...אף כש .(  

 ,כ הם אסורים באכילה ובטלטול" אעפ... אפילו הוא של כרי שתלשו לעצמו ,מחובר שתלש בשבת(סעיף ג  1436
  ).ה"שכ'  כמו שיתבאר בסי,ב"שכ' משום גזרת פירות הושרין שיתבאר בסי

 אם הוא , שאם סחטן כרי אפילו לעצמו אסורים המשקים לישראל עד לערב,יטת פירותחוץ מסח(ח "שכה ס' ובסי
 ל ידי לפי שגם אלו המשקין הבאים לישראל ע,כ"ש' בעין שהיו אסורים אם היו זבים מאליהן כמו שתבאר בסי
כמו הזבין  מפי שגם אלו באים להישראל ממילא ,סחיטת כרי הם בכלל הגזרה שגזרו על משקין שזבו מאליהן

 לפי שהם בכלל הגזרה ,כ אסורים לישראל עד לערב" אעפ...וכן כרי שליקט פירות מהמחובר לעצמו  .מאליהן
הישראל ממילא כמו  שגם פירות אלו באים ל,ב"שכ'  כמו שתבאר בסי,שגזרו על פירות הושרים מאליהן

  ).הושרים מאליהם
*  

מכל מקום לא , בו ופירות הושרים הוא משום דאתו ממילאשכל האיסור במשקין שז, אמם למרות האמור כאן
ן בספר המלחמות "וכן משמע בהדיא ברמב(ק ד "תקז בקוטרס אחרון ס' כדלקמן סי, אסרה בזה האה דממילא

פירוש שהרי ( שמותרים משום מלאכת שבת ,ם שליקט עשבים לעצמו"ל והכי מי אמרין בעכו"ג דביצה וז"ריש פ
 דמשמע מדבריו דפירות ... שהם בכלל גזירת פירות הושרים ... ואסורים בטלטול ,)יו ישראלשיו מאכיל אחר

 אתרוג במחובר אסור להריח ,ג דסוכה ובכל הפוסקים"וכן משמע בהדיא בגמרא פ... הושרים מותרים בהאה 
  ). ולא גזרין שמא יעלה ויתלוש,לטלו אם איו מט,משמע דאם תלש מותר להריח בו, בו
 גזרה ,בר אסור להריח בו בעודו מחו,אתרוג ותפוח וכל דבר הראוי לאכילה(ז "שלו סט' היא ההלכה דלקמן סיו

  ).שמא יקוץ אותו כדי לאכלו
 כל לתיקוי אוכל ביום טוב , כיון דאוכל הוא,לפי פירוש רביו אלפסי ורביו חאל דמוקמי לה ביום טוב (ב,  ס1437

וי  וה, דמעיקרא לאו משקה והשתא משקה, ובתוך הקערה אסור...ב יום טוב  הואיל ואי אפשר לעשותו מער,שרי
 ומתוך ...ל כלשון הזה מציו בה "ובתשובה לרביו הגדול ז ... כזיתים ועבים שיצאו מהם משקין שאסורין ליה

 ואף , חולב מי בתוך האוכל שרי, שרירב יום טובעשותם מעי אפשר לשמלאכת אוכל פש ביום טוב בדברים שא
ל " אלו דברי רביו הגדול ז.ום טוב דמלאכת משקין היא לא הותרה בי, וחולב בתוך הקערה.על גב דמלאכה היא

  .) וזהו דעת הגאוים בדקדוק ...שכתב בתשובתו
אין לאסור , כ בחולב לתוך האוכל"משא, שבגזירת משקין שזבו אין לחלק בין שבת ליום טוב, הרי תפרש בדעתם
 , דאפילו היא בהמת הכרי,ויש חולקין על זה ואומרים(ה "תקה ס' דלקמן סי' והיא דעה הב. ומשום משקין שזב

 לפי שכשהיה חלב זה בגוף הבהמה היה עליו תורת , הרי חלב זה אסור בו ביום...ואפילו חלבה הכרי לצרכו 
 , הרי תורת משקה עליו, ועכשיו שחלב לתוך כלי ריקן, מפי שהוא טפל לגבי הבהמה וחשב אוכל כמותה,אוכל

  ). שאסורין בו ביום,והרי זה דומה למשקין שזבו מהאוכלין
 .ק יח"עיוים וביאורים ס, וראה כישתא דבי רב

 שהוא מעשה חדש ... אסור עד הערב ...ואף אם חלבה לתוך האוכלין (ב "עתה מוכיח מה שתבאר בפים סל 1438
 ,ה לשאר ולד בשבת שמותר מפי שהיה כבר בעולם מבעוד יום ואיו דומ ... שדם עכר ועשה חלב,שולד בשבת
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  .שם עיין אוכלא נמי דמעיקרא משום לא אם ,יסחוט שמא גזירת בלא אף ,שזבו במשקין

 ראוי דאינו משום נולד הוי יהודה בידלר ג"אע ,בדדין של בשמן שמעון ביר שרי 1440הכי ואפילו
 אינה דהקורה לומר צריך ל כרחךוע ).1441ב"ע ט"די בשבת( התוספות שכתבו כמו ,הקורה מחמת

  שלוםבריד

 
 מפי שכיון שהבהמה ראויה לאכילה , לחלוב לתוך האוכלין הואם טובומה שהתירו ביו ... אלא ששתה בשבת

  ).פ שהוא מעשה חדש" אע ... מפי שהוא כאוכל הפרד מאוכל, איו אסור משום ולד ... עם החלב שבהם טובביו
  :פרטיםשהם שי 

מכל מקום מודה רבי שמעון במעשה חדש שולד בשבת , ל כרבי שמעון להתיר מוקצה וולד בשבת"אף דקיי) א(
  שאסור 

, מכל מקום כיון שהבהמה ראויה לאכילה ביום טוב אין החלב חשב דבר חדש, פ שהחלב הוא מעשה חדש"אע) ב(
  .אלא כאוכל הפרד מאוכל

  ).1450הערה (ולקמן , )1353הערה (וצוייו לעיל ', בתוסהפרט הראשון תבאר בכמה מקומות 
  .דלקמן' מוכיח עתה מדברי התוס, ואת הפרט השי

  דאסירי,שכן דהוו להו ולד  כל).י"רש,  וכמאן דליתהו דמו (מיא בעיבא מיבלע בליעי(דאמרין בגמרא התם  1439
גשמים שירדו בשבת אסורים היו מי , המים בלועים בעיםהייו שאם הייו אומרים ש)). י"רש,  פילו לטלטלןא(

  .מטעם ולד
 לא מתסרי משום ילו הכי אפ,דמבלע בליעי:) דף לג(ג דמשקין בפירי מי אמרין בפסחים "ואע(' וכתב על זה התוס

 ם תאמר וא. אוכלא דאיפרת הוא, כיון דמעיקרא מי הוי אוכל, לא חשיבי ולד ... אי לא גזרין שמא יסחוט,ולד
אי  דבולד כהש לומר וי..)דף ב( כדאיתא בריש ביצה ,ולימא הא רבי שמעון היא דלית ליה מוקצה ולית ליה ולד

בי  וכן באפר כירה שהוסק ביום טוב ראה דמודה ר. מודה רבי שמעון, דדבר חדש שלא בא לעולם כל עיקרגווא
  ). דאסור לכסות בוןשמעו

, היו מי הגשמים שירדו בשבת ולד ממש,  שאם הייו אומרים שהמים בלועים בהם–והייו שמחלק בין העים 
ולולי גזירת , הרי המשקים הסחטים מהם הם אוכלא דאפרת,  שכיון שאפשר לאכול את הפירות–לבין הפירות 
  .מותר לדברי הכל' הי, שמא יסחוט

  .והוו המשקים אוכלא דאפרת, מכל מקום הפירות היו בעולם, ן לא היו בעולם בכיסת השבתואף שהמשקים עדיי
מכל מקום התרגולת היתה , שאף אם לא היתה הביצה בעולם בכיסת היום טוב, וכן בביצה שולדה ביום טוב

  .והביצה היא אוכלא דאפרת, וראויה לשחיטה ואכילה, בעולם
וראויה , מכל מקום הבהמה היתה בעולם, בעולם בכיסת היום טוב' שהחלב לא הישאף , וכן בחלב שחלב ביום טוב

  .והחלב הוא אוכלא דאפרת, לשחיטה ואכילה
ואיו ,  לדעת רבי יהודה שאוסר מוקצה–לפעמים דין ולד ' שעל המים הסחטים מהפירות יהי, עתה מוכיח 1440

  . לדעת רבי שמעון שמתיר מוקצה–כולד 
דרב סבר (י " ופרש). רב אסר ושמואל שרי,שמן של בדדין ומחצלות של בדדין(ב , שבגמרא יט, וכמו שמן של בדדין

 בי דראקמיפלגי בפלוגת( וכדאמרין התם ). דלית ליה מוקצהבי שמעון ושמואל סבר כר, יהודה במוקצהביכר
  ). שמעוןבייהודה ור

והחלב שחלב ביום טוב מבהמה , גדל ביציםועל פי זה יתבאר דין הביצה שולדה ביום טוב מתרגולת העומדת ל[
  ].וכדלקמן בהמשך, העומדת לחלבה

 רב אסר אותו שמן משום , והשמן זב והולכת כל השבת,דאם טען בית הבד מבעוד יום (ה שמן של בדדין"ד 1441
  כןל מתג דע" אע, דמחמת קורות והעיגול שעליו לא היה ראוי בין השמשות לאכילה, דהוי ולד גמור,מוקצה
 שמן ... והוי ולד גמור , האי סמיכה לאו מידי הוא, כיון דאין משקין בעולם, וסמך על זה שיזוב כל השבת,היחו

  ). ולא הוי משקה, כל זמן שלא יצא הוי ולד גמור,הבלוע בזיתים
  ".ואפילו הכי שרי רבי שמעון בשמן של בדדין", "ולד גמור"שמן של בדדין הוא , הרי שלדעת רבי יהודה

אבל ". משום דאיו ראוי מחמת הקורה",  אלא לדעת רבי יהודה–ששמן של בדדין לא חשב ולד , ועל זה מבאר
  ".דהקורה איה מועת מלהיות ראוי לאכילה"לרבי שמעון איו ולד חדש 

 .גם רבי שמעון מודה שאסור משום ולד ממש, "דבר חדש ממש"כ ב"משא
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 נולד לענין לא אבל ,ממש חדש דבר דאינו ,יהודה בידר נולד לענין אלא ,לאכילה יראו מלהיות מונעת
 פ"אע ,הקורה להגביה יכול שהיה כיון ממש חדש אינו וזה ,ממש חדש דבר שהוא שמעון בידר

 שביצה דאף ,1442דידן בנידון נמי הכי לומר יש כן ואם .השמשות בבין מלהגביהה דעתו שהסיח
 להו דלית ד"לס אף ,ציםיב לגדל העומדת בתרנגולת ,שמאי לבית ולדנ נקרא ם טובביו שנולדה
 ,1446שם 'ותוס 1445דביצה ק"פ ריש א"ומהרש 1444ן"ר עיין ,1443יהודה בידר נולד להו ואית ,מוקצה
  .בדדין של שמן כמו ,1447הוא דאפרת אוכלא ,שמעון בידר נולד לענין מקום מכל

 הוי לא דאי ,צואה גבי 1449שם בתבש בתוספות כדמוכח ,בשבת לא אבל ם טובביו שרי 1448ולהכי
______________ 

ואף אם חלבה (כמבואר כאן בפים , כיון שאיו יכול לשחטה ולאכלה, החלב שחלב בשבת הוי ולד ממש) א( 1442
 שאותו  ...כ אסור עד הערב" אעפ, ואיו בכלל גזרת משקין שזבו, שאין על החלב תורת משקה,לתוך האוכלין

  ). מפי שהוא מעשה חדש שולד בשבת,החלב שיתוסף בה בשבת הוא מוקצה
, איו חשב ולד, כיון שיכול לשחטה ולאכלה ואת החלב, ת לאכילההחלב שחלב ביום טוב מבהמה העומד) ב(

 שאם היה רוצה היה שוחטה ואוכל , עם החלב שבהם טובשכיון שהבהמה ראויה לאכילה ביו(כמבואר כאן בפים 
 גם כשחלב ממה בחייה איו אסור ם כן א, מפי שהוא טפל אליה ובטל אצלה,ם טובגם החלב שיתוסף בה ביו

 לפי ,מותר לחלוב לתוך כלי שיש בו מאכל(א "תקה ס' לקמן סיו, ) מפי שהוא כאוכל הפרד מאוכל,ולדמשום 
רי זה כמפריד אוכל  וה, ומצא שאין על החלב תורת משקה אלא תורת אוכל,שמשקה הבא לאוכל הרי הוא כאוכל

 ומצא שאין על החלב ,שבתוכהואם היה רוצה היה שוחטה ואוכלה ביום טוב עם החלב (ג "וס, )מאוכל בחליבתו
 ואיו אלא כמפריד אוכל מאוכל המחובר , כיון שאף כשהיה בגוף הבהמה היה יכול לאכלו ביום טוב,תורת ולד

  ).ד שאין על שום אחד משיהם תורת ול,לו
אבל (ם כדלקמן ש, דיו כולד, כיון שאין דעתו לשחטה ולאכלה, החלב שחלב ביום טוב מבהמה העומדת לחלבה) ג(

 ומצא שהחלב המופרד ממה יש  ... כיון שאין דעתו לשחטה אין עליה תורת אוכל כלל,בהמה שהקצוה לחלבה
 ולפיכך אף על פי שחולבו לתוך המאכל ויש , שהרי כשהיה בגוף הבהמה לא היה אוכלו ביום טוב,עליו תורת ולד
 ).יו שאו מחמירים בולד ביום טוב למהג, מכל מקום אסורא לאכלו ביום טוב משום ולד,תורת אוכל עליו

בתרגולת העומדת לגדל (ובגמרא שם ).  בית שמאי אומרים תאכל,שולדה ביום טוב ביצה (א, ביצה בבמשה  1443
  .) בולד אסר, אפילו מאן דשרי במוקצה ...ביצים

  .ר לדעת רבי יהודהשאסו, חשבת ולד סתם, הרי שהביצה שולדה ביום טוב מתרגולת העומדת לגדל ביצים
תקה בקוטרס ' וכן תבארה הוכחה זו לקמן סי. ומזה יש ללמוד גם לחלב שחלב ביום טוב מבהמה העומדת לחלבה

  .ק א"אחרון ס
 דכיון דתרגולת עומדת לגדל ביצים יצתה מתורת אוכל ,והכא ולד גמור חשבין ליה (ה ואיכא"א ד, אביצה  1444

  ). על כרחך ולד הוא ומיתסר,רב שבת ואפילו חשב לאכלה מע,א אוכל גמור וביצה שלה אף על פי שהו,לגמרי
כא  אף על גב דה, והייו בתרגולת העומדת לגדל ביצים,דאפילו מאן דשרי במוקצה אוסר בולד (ה אוכלא" בד1445

ין  שר לא, כיון דולדה הביצה מדבר המוקצהכל מקום מ, דהא שרי מוקצה, אי בעי שחיט לה ואכיל כל שבגוהמי
  .)לה מהאי טעמא

  .) אבל התם הכלי היה בעולם רק ששבר, שמתחילה לא היה בעולם,דהאי ולד דהכא הוי ולד טפי (ה קא" ד1446
ב "תקיג ס' כדלקמן סי, ל לאסור אף ביצה שולדה ביום טוב מתרגולת העומדת לאכילה"אלא דאן קיי 1447
 אפילו ולדה , או ביום טוב שאיו לאחר השבת,ום טובומדברי סופרים שכל ביצה שולדה בשבת שאיו לאחר י(

 גזרה משום ביצה שולדה , הרי זו אסורה באכילה עד לערב,מתרגולת העומדת לאכילה שאין כאן דין מוקצה כלל
  ).בשבת שלאחר יום טוב או ביום טוב שלאחר השבת

אסור , מבהמה העומדת לחלבה, אוכלולכן אף החלב שחלב לתוך ה, ל שולד אסור ביום טוב"ואף בלאו הכי קיי
 אין היתר אלא בבהמה העומדת לאכילה ,ואפילו חולב לתוך המאכל לתקו(ג "תקה ס' כדלקמן סי, מטעם מוקצה

 למהגיו ...החלב המופרד ממה יש עליו תורת ולד ...  כיון שאין דעתו לשחטה , אבל בהמה שהקצוה לחלבה...
  ).שאו מחמירים בולד ביום טוב

 כיון , אין זה מועיל כלום,ואף שהיה דעתו עליו מבעוד יום(ב "מה שתבאר בפים סל', עתה מוכיח מדברי התוס 1448
  ).שלא היה אז עדיין בעולם
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 לרבי הדין הוא מקום מכל ,יהודה לרבי כן שכתב ואף .עילויה דעתיה מהני לא במעיו מאתמול
  :ע"וצ .1451ח"תצ 'בסי 1450ם טובביו שהוסק לאפר דדמי ,שמעון

  1452בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו
  :סעיפים ט"כ ובו

  ממצוא חפצך

 חפציך 1455חכמים דרשו חפצך ממצוא ,1454דבר ודבר חפצך ממצוא דרכיך מעשות 1453וכבדתו א
  שלוםבריד

 
ואפילו אם התה עליה מערב יום טוב (כ "תקיח ס' כדלקמן סי, דעתו עליו' וכן בשאר ולד אין זה מועיל מה שהי
 דאף שהיה דעתו עליה מערב יום טוב ואין , אין תאי זה מועיל כלום, טובשיהיה מותר לטלטלה לכשתפול ביום

  ). שהרי אתמול היה עליה שם סוכה והיום קראת שברי עצים, מכל מקום יש בה משום ולד,בה משום מוקצה
תיה דגרעיים וקליפים מיקרו ולד אף על גב דדע(ק ה "והוכחה דילן תבארה בפרטיות לקמן שם בקוטרס אחרון ס

 לא מהי ,דכל שכן אם יש עליו ולד גמור ששתה גופו... בולד ששתה גופו לא מהי ... עליהם מערב יום טוב 
הרי לפיך דאף שדעתו מערב יום טוב לחלוב הבהמה ביום ... כגון סוכה שפלה אפילו היתה רעועה , דעתיה עלויה

א "וכן משמע בהדיא ברמ. ש"ייק דביצה גבי ביצה ע"ריש פן "וכן הוא בהדיא בר.  אסור לו לחלוב משום ולד,טוב
אף שדעתו מערב יום טוב לחולבה למחר על ידי כרי כהוג אפילו , ה שהחלב הוא ולד"תק' ושאר אחרוים בסי

  ).בשבת
  .וכאן הביא הוכחה זו בקיצור

  .) מהי בהן סמיכה,וכן צואת קטן שהיה כבר במעיו(ה שמן " דב,  יט1449
בי  רלודאפי, דליכא מאן דפליג(אמר ה "א ד, ביצה ח' תוסכמבואר ב, שמעוןאף לרבי שאסור  גמור שהוא ולד 1450

 ה כל שכן"א ד, עירובין מו).  דמעיקרא עצים והשתא אפר, דהוי ולד גמורום טוב דהאי דהוסק בי, מודהשמעון
באפר כירה שהוסק ביום טוב  וכן . מודה רבי שמעון, דדבר חדש שלא בא לעולם כל עיקר,אי גוואדבולד כה(

  ). דאסור לכסות בובי שמעוןראה דמודה ר
 דמעשה , ואף המתירים בולד מודים בולד גדול כזה.אם הוסק ביום טוב אסור לטלטלו( ד"לקמן שם סככד 1451

  ).  שאתמול היה עצים ועכשיו אפר, הואחדש
הלמד מהפסוק , ות מלאכה אחר השבת עיקר תוכן הסימן שלפיו הוא האיסור להחשיך על התחום כדי לעש1452
  ".ממצוא חפצך"

ויתבאר לקמן בסימן הבא , "ודבר דבר"למד מהפסוק , ואילו האיסור לומר על עצמו שיעשה מלאכה אחר השבת
  ).דיי שבת התלויים בדבור: שהכותרת שלו היא(

, שיית המלאכה למחרוהייו כשהדיבור מועיל לע, אמם לפעמים גם הדיבור בשבת אסור משום ממצוא חפצך
, )אסור משום ממצוא חפצך ...  או לישראל חבירו בשבת שיעשה לו מלאכה למחר...אמירה לכרי (ה "כדלקמן ס

 ומצא שהוא מוצא חפציו ,י אמירה זו עושה חבירו למחרל יד שע,אמירה זו מועלת לעשייה שלמחר(א "שז ס' וסי
 )).ודבר דבר(ם ממצוא חפצך  ואסור משו,בשבת על ידי אמירה זו שאומר לחבירו

  :זה בסימן תבארוי שההלכות עיקרי 1453
  ).ב- א"ס(ממצוא חפצך   )א(
  ).ג"ס(כשיש צד היתר ) ב(
  ).ד"ס(מקח וממכר ) ג(
  ).ז- ה"ס(חפציך אסורים חפצי שמים מותרים ) ד(
  ).יא- ח"ס(שכר שבת ) ה(
  ).ז- ב"סי(דיבור של מצוה ומקח וממכר של מצוה ) ו(
  ).כ- ח"סי(מדידה בשבת ) ז(
  ).א"סכ(הרהור בעסקיו ) ח(
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 מדברי שבות ולא תורה של לא ,1456מלאכה שום בו עושה שאינו בדבר אפילו ,בשבת לבקשם אסורים
 בשביל הוא זה הילוך או זה ומעשה ,הבלבד הליכה אפילו המותר מעשה איזה שעושה אלא ,סופרים
 שנמצא ,סופרים מדברי בין התורה מן בין ,בשבת לעשותו שאסור דבר איזה השבת אחר לעשות כדי

 בשדהו שמהלך כגון .בשבת האסור לדבר ,1458לבד בהרהור לא ,ממש בפועל 1457בשבת עצמו מזמין
 שהולך או ,בשבת האסורים מדברים בהם וכיוצא וניכוש מעידור השבת אחר צריכה היא מה לראות
 הילוך שהרי ,1459לעיר שחוץ למרחץ בלילה לצאת למהר כדי שתחשך עד שם ויושב המדינה לפתח
  :1460בשבת האסורים חפצים בשביל הוא זה

 שמה ,בשדהו שהולך זה כגון ,האסורים לחפצים שמתכוין הדבר כשניכר אמורים דברים במה ב
 כדי שמתכוין הדבר ניכר המדינה פתח על ההולך וכן .צריכה היא מה לראות לא אם שם מבקש

 וכן .1461המדינה לפתח סמוכים היו אותשהמרחצ בימיהם היה שכן ,למדינה הסמוך במרחץ להתקרב
  שלוםבריד

 
  ).ח- ב"סכ(אופים שהתירו הדיבור ) ט(
  ).ט"סכ(הצלת בת שכרים רוצים להוציאה מכלל ישראל ) י(

  .תג ואילך' א ואילך וע' כישתא דבי רב ע. רמו ואילך' זה ראה ביאורי השלחן ע' לכללות סי
  .יג,  ישעיה ח1454

,  בסימן שלפיו–ממצוא חפצך ). בהשלמה(י שא " לעיל רס– מעשות דרכיך .ג"רסב ס'  תבאר לעיל סי–וכבדתו 
  .א"רמב ס'  לעיל סי–' תחלת הפסוק וקראת גו. שז'  לקמן סי–ודבר דבר 

  . א,  ק;) חפציך אסורין,ממצוא חפצך (א"סוע,  קיג1455
  ).ו"ר בסימן שכמו שיתבא, חפציך אסורים, משום שאמר ממצוא חפצך(ב "רמד סי' וכן הוא גם לעיל סי

 ,ש דברים שהן אסורין בשבת אף על פי שאים דומין למלאכה ואים מביאין לידי מלאכהי (א"ד ה"ם פכ" רמב1456
 בדבר לו חפציך אסורים אפי,ממצוא חפצך (א"ע ס"טור ושו. ) ממצוא חפצך...ומפי מה אסרו משום שאמר 

  .)שאיו עושה שום מלאכה
הובא . )מידי דאסיר ליה למיעבד בשבת אסיר ליה לזמוי פשיה לההוא מידי (ה חמרא" דא, לטי עירובין " רש1457

 ליה למיעבד בשבת אסר ליה לאזמוי פשיה להאי ר דכל מידי דאסו,י" דאסור פירשאוטעמ (ג"שז סקי' א סי"במ
  .)ל"מידי עכ

 ח"רמד סי' לעיל סי. )שאין איסורו אלא משום שמזמין את עצמו בשבת לדבר האסור היום (ה" לקמן סוף סכן הואו
  .)ו"ש בסימן ש"כמ, שכל דבר שאסור לעשותו בשבת אסור להכין ולהזמין את עצמו כדי לעשותו אחר השבת(

 ,כשאומרים לו או לישראל חבירו(ה " כדלקמן ס–או בדיבור ,  כמבואר כאן–הייו שהאיסור הוא רק בהליכה  1458
מותר להרהר  (א"כדלקמן סכ –אבל לא בהרהור , )פצךאסור משום ממצוא ח ... בשבת שיעשה לו מלאכה למחר

  .) שלא אסרו אלא דבור לבד, אפילו היאך לעשות מלאכות גמורות אחר השבת,בעסקיו
  .)שהמרחצאות היו סמוכים לפתח המדיה, שכן היה בימיהם (ב"לקמן סכד 1459
. )י"רש, אחר השבת (א צריכה לסוף שדהו לידע מה הי)י"רש, בשבת (לא יהלך אדם(ב "סע, לחעירובין ברייתא  1460

אין מחשיכין על התחום לשכור (ב , שבת ק. )א יטייל אדם על פתח מדיה כדי שיכס למרחץ מידכיוצא בו ל
שהרי מצא הלוכו בשבת (ב "ד ה"ם פכ"רמב).  בתיבא סריא... בפירות המחוברים ... ולהביא פירות ,פועלים

  ).לעשות חפציו
 הכא לאו מוכחא ,)י"רש, מאי בעי בשדהו אם לא לידע מה היא צריכה (א מילתאהתם מוכח(א ,  עירובין לט1461

השתא משמע דוקא על  (מחשיכין על התחום לשכור פועלים ולהביא פירותה ואין "ב ד, ק' תוס. )מילתא היא
בין עירו(בכל מערבין '  דבסוף פ, וקשה לרבי.ת ולהביא פירום אבל בתוך התחום מחשיכין לשכור פועלי,התחום

 כיוצא בו לא יטייל אדם על פתח מדיה כדי שיכס ,תיא לא יהלך אדם לתוך שדהו לידע מה צריכה) ב, לח
 שעל פתח מדיה ,התם מיכרא מילתא דאיו מטייל אלא ליכס למרחץ מיד אחר השבת ואומר רבי ד.למרחץ מיד

 ועוד שיו ,'יהלך אדם בתוך שדהו וכוואי קשיא ברייתא דלעיל דלא (ב "ד ה"מ פכ"מ. )רגילים להיות מרחצאות
 דהתם הוא תוך שדה ש לומר י.באותה הברייתא וכן לא יטייל אדם על פתח מדיה כדי שתחשך ויכס למרחץ מיד
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 בענין והוא ,לדרך בהם לצאת השבת אחר לשכרם קרון או ספינה או סוס למצוא כדי בעיר מטייל אם
  .1462לכך שמתכוין הדבר שניכר

 זה הרי ,המותרים לחפצים אלא ,האסורים לחפצים שמתכוין ניכר הדבר שאין בענין הוא אם אבל
 פירות לתלוש כדי שתחשך עד שם ולהתעכב התחום תוך רלעי חוץ להלך מותר לפיכך .מותר

 בשביל לשם שהולך ניכר הדבר שאין ,לביתו ולהביאם התחום שבתוך וחורבתו מגינתו ועשבים
 תלמיד הוא אם ,כה עד והלך נמשך בלמודו עיונו טרדת מחמת שמא יאמר הרואה כי ,הפירות תלישת
 שהגיע עד בבקשתו ונמשך ,לבקשו ומהלך לו בדנא חמורו שמא עליו יאמר הארץ עם הוא ואם ,חכם

 היה לא הילוכו אבל ,בלילה לביתו ולהביאם לתלשם עליהם להחשיך נמלך ואז ,הפירות למקום
  :בזה כיוצא כל וכן ,1463בשבת המותרת החמור הבאת בשביל אלא ,בשבת האסורה התלישה בשביל

  כשיש צד היתר

 ולהתעכב )1465אמצעו או( 1464התחום סוף עד בתבש לילך דהיינו ,התחום על להחשיך אסור אבל ג
  שלוםבריד

 
 מיכרא מלתא ואתי לידי , וכן מטייל לפתח המדיה שהמרחץ שם. מיכרא מלתא,שהיא צריכה ליר ולעבוד

  .)מילתא אודוקא היכא דמכר (א"א סק"מ). ל"א ז" והרשבן" ולזה הסכימו הרמב.ד כאן ע,חשדא
 שאף שהטיול בשדה דבר המותר הוא מצד ,המטייל בשדהו לראות מה היא צריכה (א"שז סכ' לקמן סיותבאר 
 אסור משום ,כ כיון שיכר לכל שמטייל שם בשביל כך" אעפ, הוא וגם ההרהור בצרכי שדהו דבר המותר,עצמו

  . )ו"ש' ש בסי"ממצוא חפצך כמ
שהולך שם בשביל דבר , אזי כל האיסור הוא רק מצד מחשבתו, והייו שאם איו יכר לכל שמטייל שם בשביל כך

, "שיכר הדבר שמתכוין לחפצים האסורים"כ כ"משא). דיבור אסור הרהור מותר(א "ויתבאר לקמן סכ, האסור
די לעשות אחר השבת איזה דבר שאסור לעשותו מעשה זה או הילוך זה הוא בשביל כ"אלא , הרי אין זה רק הרהור

  ".בשבת
. )א סוס או ספיה או קרון לצאת בהםומיה שמעין שלא יטייל אדם בשבת למצו ( תמטרמזד " מרדכי סופכ1462

זהו גם כן  דראה לי(ק ג "א ס" מ.)למצוא סוס או ספיה או קרון לצאת דאסור לטייל וא הדיןוה (א"א ס"רמ
והייו שאשים אים באים לשוק זה אלא כדי לקות סוס או ספיה או קרון לצאת ). תאדוקא היכא דמכרא מל

  .בהם
 ואי עם הארץ , שמעתא משכתיהןאי צורבא מרבן הוא אמרי, הכא לאו מוכחא מילתא היא(א "רע, עירובין לט 1463

מ שם " מ.) התחום לביתו דאפילו בשבת מותר להשיבו מתוך,אזיל לעיוי(י "רשופ, ) חמרא אירכס ליהןהוא אמרי
 אבל , משום דמוכחא מלתא,שלהביא פירות מחוברים וכיוצא בו לא אסרו אלא במחשיך על התחום' כתבו בתוסו(

 , כגון הולך לגתו ולחורבתו שבתוך התחום להחשיך ולתלוש פירות ועשבים,בתוך התחום דלא מיכרא מלתא
ולא אסרו , ת ועשבים מגתו וחורבתו שבתוך התחוםמותר להחשיך לתלוש פירו(ט "שז ס' ע סי"שו). מותר

  ). משום דמיכרא מלתא,להחשיך אלא בסוף התחום
שאיו רגיל להגיע לשם בטרדת עיוו או , ב"ובמקום השכרת סוס וכיו, ובמקום המרחץ, והייו שדוקא בשדהו

  .אז יכר הדבר שמתכוין לחפצים האסורים, בחיפוש חמורו
ולכן איו , בטרדת עיוו או בחיפוש חמורו, אפשר ללכת לשם בטיול, בתוך תחום העירכ בגיתו וחורבתו ש"משא

  .יכר שמתכוין לחפצים האסורים
1464ה קלקרב עצמו בשבת עד סוף (י "ופרש, )אין מחשיכין על התחום לשכור לו פועלים ולהביא פירות (א,  מש

שתא משמע ה(ב "רע, ק'  ותוס.)א פירות ולהחשיך שם שיהא קרוב למקום הפועלים או לפרדס להבי,התחום
ן מחשיכים על אי (א"ע ס" טור ושו).ת ולהביא פירום בתוך התחום מחשיכין לשכור פועלי אבל,דוקא על התחום

  .)התחום לשכור פועלים
, )סוף הסעיף הקודםכדלעיל  ( כדי לתלוש פירות ועשביםילך עד גיתו וחורבתושהתירו לאף , הטעם שאסרו בזה 1465

 , אלא במחשיך על התחום,שלהביא פירות מחוברים וכיוצא בו לא אסרו' כתבו בתוס(ב "ד ה"מ פכ"מ הביאר
 כגון הולך לגתו ולחורבתו שבתוך התחום להחשיך , אבל בתוך התחום דלא מיכרא מלתא,משום דמוכחא מלתא
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 ניכר ,שבת במוצאי ולהלאה משם שהולך שכיון( ולהלאה משם לילך דרכו למהר כדי שתחשך עד שם
 אז בדעתו היה ולא אחר דבר בשביל לשם הילוכו היה שאם ,כך בשביל היה הילוכו שעיקר הדבר
  .)ולהלאה משם לילך( )שבילוב שנמלך חדש דבר שם לו נולד לא הסתם מן ,ולהלאה משם שילך

 שצריך כגון ,בשבת לעשותו בעולם היתר צד שאין דבר בשביל שם כשמחשיך ,אמורים דברים במה
 פירות משם להביא או ,1467המחוברים פירות לתלוש או ,1466פועלים לשכור לתחום חוץ לילך

 פירות ללטלט או פירות לתלוש או בשבת פועלים לשכור בעולם היתר צד שום שאין ,1468המוקצים
 שהבאת ,1469שבת במוצאי לתחום מחוץ בהמתו להביא התחום על להחשיך מותר אבל .המוקצים
 יש מקום מכל ,לתחום מחוץ בשבת להביאה לו אפשר שאי ואף .1470בשבת המותר דבר היא הבהמה

  שלוםבריד

 
תלוש פירות ועשבים מגתו מותר להחשיך ל(ט "שז ס' ע סי" ועל פי זה פסק בשו). מותר,ולתלוש פירות ועשבים
והייו שאין רגיל לילך ).  משום דמיכרא מלתא,ולא אסרו להחשיך אלא בסוף התחום, וחורבתו שבתוך התחום

  .רק עד אמצע התחום. ב"עד סוף התחום בטיול טרדת עיוו וכיו
 אף התחום לא מכר בסולו דאפי,א בהדין ג דעירובין אמרי"ע דבפ"וצ(ק יג "שז ס' א סי"אמם הקשה עליהם במ

  ). הוא אמרין חמרא אירכס ליהם הארץ ואי ע, משכתיהתא שמעתן דאי צורבא מרבן הוא אמרי,מלתא
ובגמרא שם , ) מערב אדם שי עירובין, הסמוך לשבת בין מלפיה ובין מלאחריהם טוביו(א , והייו דתן עירובין לח

 אי צורבא ,כא לאו מוכחא מילתא היאה(א "רע, ושם לט. )י מערב ברגליו יום ש,עירב ברגליו יום ראשון(ב , לח
הרי שאף אם הולך עד סוף ).  חמרא אירכס ליהן ואי עם הארץ הוא אמרי, שמעתא משכתיהןמרבן הוא אמרי

מ "ואם כן איך פירשו המ.  כיון דלא מכרא מלתא,אמרין דמותר, לקות בו שביתה ליום המחרכדי , התחום
 לא לו אפי,להחשיך בסוף התחום(א "ומסיים המ. אם הולך עד סוף התחום מיכרא מלתאש, ע"והמחבר בשו

  ).ע"מ צ" ודברי המ... םמיכרא מילתא אסרו חכמי
דבשבת כשהולך ביום עד סמוך לתחום וחוזר לביתו , חילוק גדול יש בין הליכה להחשכה(ק ב "ותירץ בחמד משה ס

אבל כשהולך ', כדאמרין התם אי צורבא מרבן וכו, כרא מלתאאין כאן חשד לרואים ולא מי, סמוך לחשיכה
דאי מי צורבא מרבן הוא , ודאי מיכרא מלתא שפיר ויש חשד לרואים, רק מחשיך שם, סמוך לתחום ואיו חוזר

וכן אי עם הארץ הוא וחמרא אירכסיה , אבל לא ימשוך אותו כולי האי לחשוך שם, ומשכא ליה שמעתתיה לצאת
ולפי ). אלא ודאי יאמרו דלהחשיך בשביל דבר איסור הלך לשם, הוה ליה לחזור, ן שהלך ולא ראה אותוכיו, ליה

הובאו דבריו בפרי מגדים . שדוקא בזה אסרו,  כדי להמשיך אחר חשכה מחוץ לתחום–" להחשיך"זה הפירוש 
  .וכן תבאר כאן. א שם"א

, כדי להמשיך מחוץ לתחום במוצאי שבת, אמצע התחוםכי גם אם הולך עד , )או אמצעו(ולכן הוסיף כאן במוסגר 
  .יכר הדבר שעיקר הילוכו היה בשביל כך

  .וראה כישתא דבי רב
ן מחשיכים על התחום לשכור אי (א"ע ס"טור ושו. )אין מחשיכין על התחום לשכור לו פועלים(א , ק משה 1466

  .)פועלים
 שום ל ידי לקצצן בשבת עשאי אפשר(י "ופרש, )מחובריםבפירות ה (ב" שם עראגמבו, )ולהביא פירות( משה שם 1467

  .)אין מחשיכין על התחום להביא פירות מחוברין(ג "ד ה"פכם "רמב. )תקה
 אלא , בשלמא קש משכחת לה במחובר,אושעיא אין מחשיכין על התחום להביא תבן וקש' התי רו( שם רא גמ1468

י ביצה "וברש, ) משום דמוקצה הוא,יש מחיצות איו מביא לושאפי(י "ופרש, ) בתיבא סריא.תבן היכי משכחת לה
יש לו חוץ לתחום פירות  (ח"שז ס' ע סי"שו. ) שאין ראוי למאכל בהמה,רקב ומסריח(ה תבא סריא "ב ד, ל

 וכן אסור לו להחשיך בסוף .אסור לומר לחבירו שיביאם לו למחר,  לו להביאם היוםי אפשרכיון שא, מוקצים
  .)לילך שם להביאם הלילה התחום כדי שימהר

מחשיך להביא בהמה או (ם שם " רמב.)מחשיכין על התחום להביא בהמה(שם ' כגירסת התוס –א ,  ברייתא קא1469
 , והיא בתוספתא, והגרסא הראשוה עיקר,ויש וסחאות אין מחשיכין על התחום (ב"מ שם ה" ומ,)פירות תלושין
  .)מתולהביא בה  התחוםאבל מחשיך על (א"ע ס"טור ושו. )וכן בהלכות

  .)דאפילו בשבת מותר להשיבו מתוך התחום לביתו (ה חמרא"א ד, י עירובין לט" רש1470
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 סוכות דהיינו ,1471בורגנין שם היו אם כגון ,לתחום מחוץ בשבת להביאה יכול שהיה בעולם היתר צד
 להלך יכול זה ידי שעל ,חבירתה של טפחים 'וד אמה שבעים בתוך מובלעת מהן אחת שכל שומרים
 ,1472ח"שצ 'בסי שיתבאר כמו ,ארוכה אחת כעיר נחשבות שכולן מפני בשבת פרסאות כמה אפילו
  .1473בורגנין שם אין שעכשיו פ"ואע

 היתר צד  גם כןשיש ,מוקצים שאינם תלושין פירות משם להביא התחום על להחשיך מותר וכן
 ,ביתו עד הפירות ממקום הדרך את מקיפות מחיצות שם היו אם כגון ,בשבת משם להביאם בעולם
  ).1475ז"ש 'בסי יתבאר והטעם( 1474מחיצות שם אין שעכשיו פ"ואע

 אסור וכן .1476בטלטול אסורים שהם כיון ,מחיצות על ידי אף להביאם אפשר אי המוקצים פירות אבל
______________ 

מותר לאדם לומר  (ב, ק יהודה אמר שמואל' כדאמר ר, שכשם שאומרים היתר זה לעין איסור ודבר דבר 1471
לא אסרו לדבר בחפציו בשבת (ו " סטשז' לקמן סיוכד ,) שאם יש בורגין הולך,לחבירו לכרך פלוי אי הולך למחר

 אבל אם יוכל ...אלא בחפצים האסורים לעשותם בשבת ואי אפשר להמציא צד היתר בעולם לעשותם בשבת 
 מותר לומר בשבת על עצמו או ,להמציא צד היתר לעשות בשבת אותה מלאכה עצמה שרוצה לעשות אחר השבת

אף על פי שעכשיו אין ,  צד היתר בשבת אילו היה שם בורגיןמפי שיוכל להמציא ...  שיעשה אחר השבת,לחבירו
  ).1734הערה (ושם סמן , )שם בורגין

 ,לפי שאם יש שם בורגים (שם' תוסכמבואר ב, כן אומרים היתר זה אף לעין להחשיך על התחום להביא בהמה
אם היה  (ב"א סק"מ. ) שאם יש שם בורגין הולך ומביאה,רית הו הכילפי שיש בלא (א"ז סק"ט. )הולך ומביאה

  .) ולכן מותר להחשיך עליו,חוץ לתחוםשם בורגין היה מביאה מ
 וכן עד מהלך ,אמה' בע' קרוב לב'  ובית ג,אמה'  ובית שי קרוב לראשון בע,אמה' ע]ב[היה בית קרוב לעיר  (ז" ס1472

הבורגין שעושין (ט "וס, )אמה מבית האחרון' דים מחוץ לע וכשמודדים מוד, הרי הכל כעיר אחת,כמה ימים
 ויכול להלך אפילו כמה , הרי אלו מצטרפין לעיר...שומרי הפירות בגות ופרדסים או שומרי העיר חוץ לעיר 

  .ושם סמן, )של זהאמה ' פרסאות על ידי בורגין המובלעין זה בתוך ע
 מותר לאומרו אפילו במקום שאין שם ,תר על ידי תקה בשבתדבר שיש לו הי] הוא[וכיון ד(ה יכול "י ד"ב 1473

 אלא כיון שוכל ,רגיןשכאן מיירי אפילו אין שם באמת בו(ק ז "ז ס"ט).  וכן ראה מדברי כל הפוסקים.ההיתר
 אף על פי שעכשיו אין שם ... אפילו אם עכשיו אין שם אותו צד היתר(ו "שז סט'  וכן הוא לקמן סי).למצוא היתר

  ).גיןבור
 וכיון , אף על פי שהוא שבת, כן אלא ביש צד עכשיו להתירין אומריםפשוט שא(ק ג "רסג ס' ז סי"ואף שכתב הט

  ). מותר אף בלא בורגיןל כן ע,שבשבת עצמו מציו היתר בזה כל שיש בורגין
 לעשות בורגין  דהא אי אפשר,ע"ז צ"לפי מה שכתב הט(ק ג "רסג בקוטרס אחרון ס' כבר השיב עליו לעיל סי

 ומה הפרש יש בייהם , גם פירות המחוברים אפשר לתולשן על ידי כרים כן א, על ידי כרים וא,ומחיצות בשבת
 בשעה שמתעסק אין צד ם כן וא, דמכל מקום בשעת אמירתו עדיין אין בורגין ומחיצות, ועוד קשה.לפי דעתו

 בלאו הכי איו מתעסק אלא לעשות למחר שהוא יום ,ר כך ומה יתן ומה יוסיף אם שיהיה צד היתר אח,היתר
 , ואין שום טעם כלל לתלות האיסור בשעות ששארו ביום אחר התעסקותו אם יוכל להמצא אז צד היתר,המותר

 יהא , שאין שהות ביום לעשות בורגין ומחיצות הרבה מאוד, סמוך לחשכה, ועוד.שאז הוא איו עושה מאומה
 ).כשאין בורגין ומחיצות הוא הלכתא בלא טעמא לפי דעתו וגם עיקר ההיתר .אסור

ופירות תלושין אילו היו שם מחיצות היה מותר  (ג"ם שם ה"רמב. )שאם יש שם מחיצות מביא(ב , רא ק גמ1474
  .)להביאן בשבת

 אבל דברים שאיסורם תלה בדבר ,לא אסר אלא להתעסק בדברים שאיסורם תלה בגופםו (ו במוסגר" סט1475
 , מותר להתעסק בהם בדבור לעשותם אחר השבת,אילולי אותו דבר היו דברים אלו בעצמם מותרים בשבת ו,אחר

 אלא באותם דברים שהיה להם היתר מחמת עצמם ,שהרי הוא איו מתעסק באותו דבר הגורם להם האסור
  .)אילולי אותו דבר הגורם להם האסור

   .) משום דמוקצה הוא,ו מביא יש מחיצות אילושאפי( סריא ה בתיבא"י שם ד" רש1476
שיא ' כדלקמן סי, אף אם הוא לצורך המוקצה עצמו, ואף שמותר לטלטל הפירות המוקצים על ידי גופו שלא בידיו

 כגון קש שהוא מוקצה מפי , מותר אפילו מטלטלו לצורך האיסור,לטלטל המוקצה בגופו שלא בידיו (ו"סט
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 על לנשאו שצריך קטן טלה כגון ,ברגליה לילך יכולה שאינה המהב משם להביא התחום על להחשיך
  .1477בטלטול ואסור מוקצה שהוא מפני ,מחיצות על ידי אף בשבת להביאו אפשר ואי ,כתפו

 ,לתחום חוץ שהם ,המחוברים אפילו או ,המוקצים פירות או אותו לשמור כדי להחשיך מותר אבל
  .1478בשבת המותר דבר הוא והמחובר המוקצה ששמירת

 לביתו ולהביאם לתלשם נמלך ר כךואח ,בלבד לשמרם בשביל אלא נתכוין לא להחשיך כשהלך ואם
  :1479מותר זה הרי ,שבת במוצאי

  מקח וממכר

 שמוכר בין .1483יכתוב שמא גזירה ,בשבת 1482להשכיר או לשכור וכן ,1481למכור או לקנות 1480אסור ד
  שלוםבריד

 
  מותר לעע בגופו, ובשבת הוא בא לשכב עליו,שלא לשכב עליו ואם הוא תון על המטה ,שסתמו עומד להסקה

  ).כדי שיהא צף ורך ווח לשכב עליו
  ).1732הערה (ו "שז סט' ראה מה שתבאר בזה לקמן סי

 כגון ,ליה דאיירי בבהמה שאיה יכולה לבא ברגויש לומר. בתוספתא גרס אין מחשיכיןו (ה אין"א ד, קא'  תוס1477
 דאסור לטלטל בעלי חיים שהם , שאפילו יש מחיצות איו רשאי להביא, ישאוהו בכתףלא אם כן א,טלה קטן
איו רשאי , כגון שהוא טלה קטן,  שאם אין הבהמה יכולה לילך ברגליםש אומריםוי (א"ע ס"שו. )םמוקצי

  .) שהם מוקציםלי חיים דאסור לטלטל בע,להחשיך דאיו רשאי להביא
 כיון ...בעלי חיים ...  כגון ,כל דבר שאין תורת כלי עליו ואיו מאכל אדם ולא מאכל בהמה(ח "שח ס' דלקמן סיוכ

אסור לטלטל בהמה או חיה או עוף (ח "וסע, ) לטלטלם אפילו לצורך גופם ומקומם אסור,שאין תורת כלי עליהם
  ).פי שאין ראויים בשבת כשהם חייםמ
1478ה קוזה דבר המותר בשבת ,היות קרוב לצאת לשמור פירותיול(י "ופרש, ) הוא לשמוראבל מחשיך(א ,  מש 

אבל יכול להחשיך בסוף התחום כדי למהר  (ח"סוף סשז ' סיע " טור ושו).לשמור פירותיו אם היו בתוך תחומו
  .)יכול לשמרם אם הם היו בתוך התחוםשאפילו היום היה , לילך שם לשמרם

 , ואם בא אדם ליטול מהן,מותר לאדם לשמור פירותיו בשבת בין תלושים בין מחוברין (ח"ד ה"ם פכ"רמבוכפסק ב
  ). גוער בהן ומכה בהם ומרחיקן,או בהמה וחיה לאכול מהן

שמותר לשמור המוקצה  (כ"רסו ס' לעיל סי). שזהו דבר המותר לשמור אפילו פירות המחוברים(ח "כן הוא לקמן סו
   ).]ו"[ש' ש בסי"בשבת כמ

ע "טור ושו. )הואיל ועיקר מחשבתו לא היה לכך(י "רשפו, ) ומביא פירות בידו,מחשיך הוא לשמור( שם  משה1479
  .)אף להביאםיכול ,  אלא לשמרם,ואם לא כוון להחשיך (שם

אלא אם כן יש לו צד , בסימן שלפיו מתבארות הלכות האיסור להחשיך על התחום לצורך דבר האסור בשבת 1480
  .שכג'  לקמן סי–ובעיקר , ואילו הלכות איסור מקח וממכר תבארו בסימים אחרים. צוההיתר או שהוא לדבר מ

  :ובהמשך אליו, כאן בא יסוד איסור מקח וממכר
  ).ו"ס(האיסור להחשיך על התחום לצורך קיה או שכירות במוצאי שבת ) א(
  ).יא- ח"ס" (גזרה משום מקח וממכר"שהוא , איסור שכר שבת) ב(
 ).ז- ב"סי" (דומה למקח וממכר"שהוא שהוא , ת ותרומות לצורך השבתאיסור מתו) ג(

  ).אסור לקות ולמכור(ב "ג הי"ם פכ"רמב. )משום מקח וממכר( א,  ביצה לז1481
1482 ה קולשכור ולהשכיר(ם שם " רמב.)א ישכור אדם פועלים בשבתל(א , מש.(  

  שותן לו דמים בעד החפץ, למקח וממכר משום שדומה, אסורים בשבתם כןששכירות ג(ח "שפב ס' וראה לקמן סי
  ).ששוכר כמו שהלוקח ותן בעד המכר

אתי לידי כתיבת ( מקח וממכר ה משום"י ביצה שם ד"רשפירוש השי ב. )גזירה שמא יכתוב(ב "שם הים " רמב1483
  ).)ג"ם פכ"רמב(גזירה שמא יכתוב (ק טו "א ס"מ ,.)שטרי מכירה
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 המקח דמי עמו קוצץ שאינו פי על ואף( 1484החפץ את היום לו שמוסר בין ,בלבד בפה שמשכיר או
 ואפילו .1485שכירות או מכירה לשון לו שאומר אלא כלל דמים שם לו מזכיר אינו ואפילו .והשכירות

 נכרי ידי על ואפילו .1486ג"שכ 'בסי ש"כמ לי תן אלא לי מכור יאמר לא ,לשבת מאכלים ליקח צריך
  ):ש"ייע 1488ה"ושכ 1487ז"תקי 'בסי שיתבאר כמו ,בשבת לקנות אסור

  יך אסורים חפצי שמים מותריםחפצ

 אבל .1489השבת קודם לו שאמר פי על אף סופרים מדברי שבות היא בשבת לעשות לנכרי אמירה ה
 שאסור אלא ,שבות משום בזה אין ,למחר מלאכה לו שיעשה בשבת חבירו לישראל או לו כשאומרים

  שלוםבריד

 
שאין (ו "וסט, ) שהיא עצמה איה אסורה אלא משום גזרה שמא יכתוב,תגזירת שכירות בשב(א "וכן הוא לקמן סי

 שסתמו , ואין צריך לומר בקין סודר. מפי שדומה למקח וממכר,קוין קין בשבת בשום דרך מדרכי ההקאה
   ). ושמא יכתוב בשבת,עומד לכתיבה

  :ועוד שי טעמים ומקורות אמרו לאיסור מקח וממכר בשבת
יכר הדבר שהוא מקח (ו "תקיז ס' לקמן סי. )יג' שאיסורו מפורש בדברי קבלה בחמיה סי(ב "א סרס' לעיל סי) א(

  ).הערה לג( ותבאר לעיל שם ).שאיסורו מפורש בכתוב בחמיה, וממכר
' ש התוס"כמ, דמהתם פקא לן גם כן איסור מקח וממכר, ממצוא חפצך(ק ב "שא בקוטרס אחרון ס' לעיל סי) ב(

  ). 1571הערה (ז "ולקמן סט, )503הערה ( סמן ושם, )ש"ורא
  במסירה אסורחד בפה ואחד א,מקח וממכר (שםא "מ). אחד המוכר בפה או במסירה אסור(ג "ג הי"ם פכ"רמב 1484

  )).ג"ם פכ"רמב( ...
  .אה כישתא דבי רב ור.בשכירות בפהגם שכן הוא , ומזה למד רביו

  .)ובלבד שלא יזכיר לו שכירות (ח"שז ס' ע סי"טור ושו. )ובלבד שלא יזכיר לו שכירות (ו' ג סי"ש פכ" רא1485
  ).ו"ש' ש בסי" כמ,רק שיזהר שלא להזכיר לו לשון שכירות(ו "שז סט'  לקמן סיוכן הוא

אם יכול להזכיר שם , אלא תן ליאם לוקח מאכלים לשבת ואיו אומר , שם תבארו פרטי ההלכה, סעיף א 1486
 .לא יאמר מכור לי אלא תן לי, שאף אם איו מזכיר שם דמים, וכאן מבאר. דמים

 אפילו אם מראה לפי הכרי את המעות כדי שיטול בעצמו ,אסור לשלם לו המעות ביום טוב עצמו (וף  סעי1487
ום טוב יכר הדבר שהוא מקח יד המוכר בי דכל שהמעות מגיעין ל, כרי אחר אסור לשלם לול ידי ואפילו ע,אסור
  .)וממכר

  .)ז"תקי' ש בסי"שלא ליתן מעות לכרי כמ... וצריכים הם להזהר  (טזעיף  ס1488
ולהישראל , הוא עושה זה בשביל הישראל, מה שהכרי הזה מקבל השכר מהכרים(ג "רמג ס' סיוראה גם לעיל 

כל דבר (ו "שז ס' לקמן סי).  כן שיקבל הכרי בשביללכן אסור גם, עצמו אסור לו לקבל השכר של יום השבת
 אפילו איו צריך לדבר זה עד , אסור לומר לכרי אפילו מבעוד יום לעשותו בשבת,שאסור לעשות בשבת מן הדין

במקום (ט "וס, ) כגון שאומר לו קודם השבת לשכור לו פועלים בשבת שיעשו לו מלאכה אחר השבת,לאחר השבת
 אם אותו חפץ איו מצוי לקות , אסור ליתן מעות לכרי מערב שבת שיקה לו חפץ פלוי,בתשיום השוק הוא בש

 , שהרי זה כאלו אמר לו בפירוש לקות בשבת, כמו שהוא רגיל בעיירות קטות,באותו מקום אלא ביום השוק
  ).שהוא יום השוק

ואפילו , כר בעד מעות דהוי משא ומתן גמורכשמו (ב' ת רביו סי"וכמבואר בש,  לכרי על ידי כרילמכוראסור וכן 
  .)על ידי כרי אסור

פ " ואע...אסור לומר לכרי לעשות לו מלאכה בשבת  (א"ו ה"ם פ"רמב. )אמירה לכרי שבות (א, קגמרא  1489
  . )שאמר לו מקודם השבת

 שאומר  ואף על פי...אסרו חכמים לומר לכרי לעשות לו מלאכה בשבת (א "רמג ס' איסור זה כבר תבאר לעיל סי
לבין האמירה ) שהוא שבות(וכאן הובאה כדי לבאר ההפרש בין איסור זה ). לו מקודם השבת שיעשה בשבת

  ).שאסור משום ממצוא חפצך(שיעשה לו מלאכה למחר 
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  .1490חפצך ממצוא משום

 אפילו נכרי ידי על מלאכה לעשות שאסור ,מצוה צרכי לענין אלא זה לאיסור זה איסור בין הפרש ואין
 שבות משום שהוא דבר כל לשאר הדין והוא ,1492השבת קודם לו שאמר פי על אף 1491מצוה לצורך
 נעשית כשהמלאכה אבל .1494שם ש"כמ דשבות שבות הוא כן אם אלא ,1493מצוה לצורך התירו לא

______________ 
וכאן מבואר . שמעשה הליכה לצורך מלאכה שלאחר השבת אסור משום ממצוא חפצך, א"שכבר תבאר לעיל ס 1490

  .אסורה משום ממצוא חפצך, צורך מלאכה שלאחר השבתשגם אמירה ל
ואם היא מועלת . אף אם הדיבור איו מועיל לעשיה שלאחר השבת, אלא שאמירה אסורה אף משום ודבר דבר

 שלא יאמר דבר פלוי אעשה למחר ...ודבר דבר (א "שז ס' כדלקמן סי, אזי אסורה אף משום ממצוא חפצך, לעשיה
 ואיו דומה לאומר לחברו שיעשה לו .בור זה שבשבת מועיל לו כלום לעשייה שיעשה למחר ואף על פי שאין די...

   ).)ודבר דבר( ואסור משום ממצוא חפצך ... שאמירה זו מועלת לעשייה ,למחר
 דהא אפילו בהביא , אסור, והביא אפילו לצורך המת ולצורך כלה,אבל לומר לו לכרי לך בשבת(ב , סדן "ר 1491

א "שכה סכ' כדלקמן סיו). גבי חלילין לא יספוד בהן ישראל ) א,קא(שראל תן במתיתין בפרקין מעצמו לצורך י
  ).... צריך להמתין בכדי שיעשו, בשביל ישראל...כרי שעשה בשבת ארון או קבר (

 כמו , אלא שבות דשבות,שרבו האומרים שלא התירו שבות במקום מצוה (ח"רעו ס' סיכדלעיל , ל"דהכי קיי
 אם הוא דבר שאם עשהו ישראל אין ,ולומר לכרי לעשות (ז"שלא ס' סילקמן ).  ודבריהם עיקר,ז"ש' אר בסישיתב

 .ז"ש' ש בסי" שלא גזרו על שבות דשבות במקום מצוה כמ, אומר לכרי ועושהו,בו איסור אלא מדברי סופרים
 לא ,רבים גמורהאו דרך רשות ה כגון לתקן האיזמל או להבי,ואם הוא דבר שאסור לישראל לעשותו מן התורה

  .)יאמר לכרי לעשותו
לבין האמירה שיעשה לו מלאכה , וכאן הובאה הלכה זו כדי לבאר ההפרש בין איסור זה שאסור גם במקום מצוה

  .למחר שמותר במקום מצוה
  ).הערה ד(א "רמג ס' וסמן לעיל  סי, הלכה זו הובאה לעיל בתחלת הסעיף 1492

א , קאן "כמבואר ברמב, "י שאמר לו קודם השבת"אעפ"ם באמירה לצורך מצוה אסור וכאן הובאה כדי לבאר שג
 ולא התירו אמירה ולא מעשה , מישראל לישראל משום צרכי כלה ומתלוהתירו שבות דאמירה דלמחר אפי(

 ב , דן ס"ר. )וכן איו רשאי באמירה דערב שבת, שבזו חלול שבת ובזו אין חלול שבת, בשבילו בדבר העשה בשבת
 ז"א סקי"מ. ) לצורך המת ולצורך כלה למחר בשבתוכן מי אסור לומר לכרי מערב שבת עשה מלאכה פלוית(
 לעשות בשבת לו אמר לו מערב שבת אפי, אבל לעשות בשבת,ג"ש ס"ודוקא לומר לעשות אחר השבת מותר כמ(

  .)))ן"ר( לצורך כלה או מת לו אפי,אסור
 שילך חוץ לתחום בשבת אחרי קרובי המת שיבואו , אפילו מערב שבת, לכריאסור לומר (ב"סכוכן הוא לקמן 

  .)להספידו
*  
צריך הוא (ג "רמג ס' כדלעיל סי, משום איסור שליחות, באיסור אמירה לכרי צריך למחות בו גם אם עושה מעצמו

  ).הערה כז(ושם סמן , )ולא ייחו שיתעסק בהם בשבת, למחות בהכרי
ומכל מקום אסור לומר לו  , כגון שהכרי עושה בקבלות או באריסות,  שאיו צריך למחות בווכאן מיירי באופן

שגם בזה יש הפרש בין אמירה שיעשה , )הערה ד(א "רמג ס' כדעיל סי, קודם השבת לעשות המלאכה בשבת
  .לבין אמירה שיעשה מלאכה אחר השבת, מלאכה בשבת

כשעושה בשביל עצמו אין בה (ק ח "רסג בקוטרס אחרון ס' יל סיכדלע, ואף שגם איסור זה למדים ממצוא חפצך
  ).דתרווייהו פקא מהאי קרא ...  אלא שהאמירה אסורה בשבת עצמה משום ממצוא חפצך,משום שלוחו כמותו

פ "ואע(א "רמג ס' מהטעם שתבאר לעיל סי, ואף במקום מצוה, מכל מקום אסרו אף כשאומר לו קודם השבת
וכן עוד כמה ). כדי שלא תהא שבת קלה בעיי העם ויבאו לעשות בעצמן ... שבת שיעשה בשבתשאומר לו מקודם ה

  ).הערה יג(כסמן לעיל שם , ואסרו באמירה לכרי, אופים שהתירו באיסור ממצוא חפצך
  .)הערה סה(ושם סמן , )ומשום צורך מצוה אין מתירין שום איסור קל(ז "שמז ס' כדלקמן סי 1493
 ,דבר שאיו מלאכה(ב "שז סי' ובסי, )ז"ש'  כמו שיתבאר בסי,אלא שבות דשבות(ח "רעו ס' ה לסיהכווה כרא 1494

 לצורך ... והוא שיהיה . מותר לישראל לומר לכרי לעשותו בשבת,ואיו אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות
  ). אומר ישראל לכרי לעלות באילן בראש השה כדי להביא משם שופר לתקוע בו,מצוה
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 בשבת שמתעסק משום אלא זו באמירה ואין ,בשבת לו שאומר אלא ,היתר זמן שהוא שבת במוצאי
 משום אלא איסורו שאין ,התחום על להחשיך וכן .מצוה לצורך התירו ,זה עסק היום האסור בדבר

 חפציך ,חפצך שנאמר ,מצוה לצורך התירו זו הזמנה ,1495היום האסור לדבר בשבת עצמו את שמזמין
  :1496מותרים שמים חפצי אסורים

 ,ותכריכים ארון דהיינו ,מת צרכי או כלה צרכי וםלתח חוץ לעשות כדי התחום על מחשיכין לפיכך ו
 ויכול ,1498לו ולהביאם אלו דברים לעשות התחום על שיחשיך לחבירו לומר ויכול .1497לעיר ולהביאם
 שלדבר פ"אע .1499פלוני למקום לך פלוני במקום ]מצאת[ לא ואם למחר פלוני למקום לך לו לומר
 האסור דבר שהוא חפץ איזה לקנות שמשלחו כיחמו זה שלשון מפני זה בלשון לו לומר אסור הרשות
  .1501במאתים קח במנה ]תמצא[ לא ואם במנה קח בפירוש גם כן לו לומר ויכול .1500בשבת

 דמים שם שכשמזכיר מפני ,כלל דמים שם לו להזכיר אסור בשבת מחנווני מאכל מיני שהלוקח שאף(
 אלא וממכר כמקח נראה אינו דמים שם לו מזכיר כשאינו כ"משא ,גמור וממכר מקח זה הרי

  שלוםבריד

 
לעיל הערה כסמן (צויין לשם ) שאסור לעשות מלאכה על ידי כרי אפילו לצורך מצוה (והייו שעל האמור לעיל

  ".ש שם"כמ"ועל זה קאי האמור כאן . וחסר אצליו, )1491
  .)1457הערה (ושם סמן , )לדבר האסור בשבת...  שמצא מזמין עצמו בשבת(א "כדלעיל ס 1495
אמר קרא ממצוא  (א, ק. ) חפציך אסורין חפצי שמים מותרין,ממצוא חפצך (א"סוע, קיג גמרא .יג,  ישעיה ח1496

הוא  ['אמר עשות חפציך וכוו (ה"ד סוף ה"ם פכ"רמב. ) חפציך אסורים חפצי שמים מותרין,חפצך ודבר דבר
  .)ן חפציך אסורין חפצי שמים מותרי,] ביום קדשיעשות חפציך: האמור בתחלת הכתוב שם

ודבר "אלא אף מטעם , "ממצוא חפצך"אסורה לא רק מטעם , ואף שאמירה לכרי לעשות מלאכה עבורו אחר השבת
  ".דבר

ואין בזה משום ממצוא חפצך (ב "וכדלקמן סי ,הותר לצורך מצוה" ברודבר ד"מכל מקום למדו מכאן שגם איסור 
  ).י רבים הם כמו חפצי שמים שצרכ,ודבר דבר

ע "טור ושו. ) ועל עסקי המת להביא לו ארון ותכריכים,מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה (א, קא משה 1497
  ). צרכי מת להביא לו ארון ותכריכין או, על התחום לעשות צרכי כלהמחשיכין (ג"ס
  ).ויכול לומר לחבירו שיחשיך כדי שיביא לו(ע שם "טור ושו 1498
, שהרי להביאם בלבד מותר אפילו שלא לצורך מצוה; "לעשות דברים אלו ולהביאם לו"פרש כאן שהכווה היא ומ

 שיש גם כן צד היתר בעולם ,מותר להחשיך על התחום להביא משם פירות תלושין שאים מוקצים(ג "כדלעיל ס
  ).ד ביתו כגון אם היו שם מחיצות מקיפות את הדרך ממקום הפירות ע,להביאם משם בשבת
 .כישתא דבי רב. ק ב"וראה תהלה לדוד ס

 ע שם"טור ושו. ) ואם לא מצאת במקום פלוי הבא ממקום פלוי,ואומרים לו לך למקום פלוי ( ברייתא שם1499
  .) ואם לא מצאת במקום פלוי לך למקום פלוי,ויכול לומר לו לך למקום פלוי למחר(

 להכי ,מקום פלוי מתחלה ליקח במר לו מוכח דא,'ם לא מצאת וכו דכיון שאמר וא,כי פירושווה (ה"א סק" מ1500
" לך למקום פלוי"אלא אמר לו סתם , "לך למקום פלוי ליקח" והייו שאף שלא אמר לו .)בדבר הרשות אסור

מותר להחשיך על התחום להביא משם פירות תלושין (ג "כדלעיל ס, וזה מותר אף שלא לצורך מצוה, להביא משם
 כגון אם היו שם מחיצות מקיפות את הדרך , שיש גם כן צד היתר בעולם להביאם משם בשבת,קציםשאים מו

  ).ממקום הפירות עד ביתו
לא מצאת   ...ויכול לומר לו (ע שם"טור ושו. ) לא מצאת במה הבא במאתים...ואומרים לו לך  (ברייתא שם 1501

 .)במה קח במאתים
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 מזכיר אם ,שבת במוצאי לקנות בשבת כשמשלחו גם ם כןוא ,1503ג"שכ 'בסי שיתבאר כמו 1502כשאלה
 דמים שם מזכיר היה לא אם אבל ,בשבת לו האסור גמור וממכר למקח משלחו הוא הרי דמים שם לו
 הוא כאן דמים הזכרת מקום מכל .1504לשאלה אלא גמור וממכר למקח שמשלחו נראה היה לא אזי

 ,השער ייקרו אם ריקם שיחזור ואפשר ,לפסוק דמים כמה ידע לא לו יזכיר לא שאם ,מצוה לצורך
  ).לו התירו השבת שלאחר לקנין הדמים לו שמזכיר וכיון

 אינה זו שאמירה לפי ,עליו להוסיף שלא ידוע סך לו יאמר שלא כלומר ,מקח סכום לו יזכיר לא אבל
 לאיש לך לו יאמר שלא דהיינו ,דמים סך לו יזכיר לא וכן .1505למצוה ךצור בה ואין ממונו הצלת אלא
 1506וכך כך הכל סך לו חייב ואהיה הזאת המצוה צרכי ממנו וקח ,וכך כך לו חייב שאני פלוני

  ):למצוה צורך בו אין זה סך שצירוף(

 מנומ ליקח אפשר ואי ,בשבת לקנות לו נזדמן אם אבל .שבת במוצאי שיקנה כשמשלחו זה וכל( ז
 המצוה לצורך זה חפץ למצוא אפשר שאי בענין שהוא פ"אע, המקח דמי לו שיקצוץ בלי בהקפה

______________ 
ובלבד שלא יזכיר לו סכום , יקח מן החוי מיי מאכל ומשקה ביום טובמותר ל(א "תקיז ס' וכן הוא לקמן סי 1502

שיש איזה התירים  (ב' ת רביו סי"ובשו. )ג"שכ' ש בסי"שלא יהא ראה כמקח וממכר אלא כשאלה כמ... מין 
  ".דאז הוי כשאלה, כשותן לו בלא מעות... ואיו מודד לו , באם שאיו מזכיר לו שם מדה

 םאכלו ואיאלא שכיון ש" (שאלה"כי אם בתור , מכירהאיו ותן לו בתור החוי כי , תר הואוהייו שטעם ההי
  .בהערות שם, א"שכג ס' ויתבאר לקמן סי, )םלו מעות שוישלם לכן חייב ל, םמיקיי

ויש מתירין  ...  ואשלם לך אחר השבת,מותר לומר לחבירו בשבת מלא לי כלי זה משקה פלוי והשקיי (א" ס1503
  .)והעיקר כסברא הראשוה ...  רק שלא יזכיר לו סכום דמים... ילו להזכיר שם דמיםאפ

מכל מקום הזכרת דמים כאן הוא "ש, וכאן מיירי אף לדעה הראשוה לקמן שם האוסרת אף הזכרת שם דמים
  ."התירו לו ... לצורך מצוה

, משלחו בשבת לקות במוצאי שבתאין הפרש בין הלוקח מיי מאכל בשבת לבין , דלקמן שם' כ לדעה הב"משא
  .ואסור להזכיר סכום דמים, שבשיהם מותר להזכיר שם דמים

  ).1509והערה (ז "שתי הדעות רמזות גם לקמן ס
ומכל שכן , היא קיה המותרת גם בשבת, מצא שמה שמשלחו לקות במוצאי שבת בלי הזכרת שם דמים 1504

 .מותר להזכיר שם דמים' ולמה אם כן יהי, ואילו הזכרת דמים האסורה איה לצורך מצוה. והכשהיא לצורך מצ
ובלבד שלא יזכיר (ה "ד ה"פכם "רמב. ) יוסי ברבי יהודה אומר ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקחביר(ברייתא שם  1505

ק הזכיר " ות,סיף עליו סך ידוע שלא להו, סכום מקחרוש שפי, לפי דבריוראה ליו(מ שם "מ). לו סכום מקח
 שאין באמירה הסך הידוע אלא הצלת ... יוסי בי וטעם דברי ר. ואים חולקין,שמותר לומר לו לתת בו כמה שירצה

סך  שלא יאמר לו ,כלומר, ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח (ע שם"שו. ) לדעת רביון ראה לי כ.ממוו ולא התירו
  .)ידוע שלא להוסיף עליו

ד מהלכות שבת ואומר לו לך "ל כתב בפרק כ"ם ז"והרמב(ה סכום " ד)ב, סד(ג "ן פכ"הרלפירוש ם שם "רמב 1506
 ראה מדבריו שהוא מפרש . ובלבד שלא יזכור לו סכום מקח,לא מצאת במה הבא במאתים' למקום פלוי וכו

דלא לימא ליה  ,ד דקא שכתב דאי קיט מייה בחמש דקי והשתא קיט ח,ל"סכום מקח כדברי בעל הלכות ז
דכד הוה קיט מייה בחמשה , ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח (ב, יום טוב לו' ג הל"בההוא ב ו,)מלא לי דיר

לי עוד לא יאמר תן , וכן אם לקח ממו בשמוה (ע שם"שו. ) לא ימא ליה מלא לי זוזא,ל בדקא והשתא שק,דקי
  . )בשים ואהיה חייב לך עשרה

 דהייו שלא ,רק שלא יזכיר לו סכום דמים או סכום מדה(כ "שכג ס' כדלקמן סי, ה לכל הדעותוזה אסור בשבת עצמ
שכיון שמזכיר לו בסכום , יאמר לו תן לי בעד כך וכך מעות וכבר יש לך בידי בעד כך וכך ויהיה לך בידי כך וכך

  ).המעות שחייב לו יכר שהוא מקח וממכר
  ".סך זה אין בו צורך למצוהשצירוף "כיון , והטעם שאסרוהו גם כאן
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 בדרך אלא .1507מצוה לצורך אפילו לקנות התירו לא עצמה שבשבת ,לקנותו אסור ,בלבד בשבת אלא
 ,מנין סכום ולא ,מדה שם ולא ,דמים שם הזכרת בלי ,בהקפה דהיינו ,1508הרשות לדבר אפילו המותר
 ,השבותים כשאר גמור שבות זה הרי מאלו אחד חסר ואם ,1509ג"שכ 'בסי ש"כמ ,דמים כוםס ולא
  ):1510ז"ש 'בסי שיתבאר כמו ,נכרי ידי על אם כי ,מצוה לצורך התירום שלא

  שכר שבת

 את השוכר כגון כיצד .1512וממכר מקח משום גזרה ,1511המותר בדבר אפילו בשבת משתכרין אין ח
 דבר שזהו ,בשבת גם משמרם והוא ,ויום יום כל בעד לו ומשלם חרא דבר או זרעים לו לשמור הפועל
 לו נתן ואם ,עצמו בפני השבת יום בעד שכר לו יתן לא ,1513המחוברים פירות אפילו לשמור המותר
 חייב שכר ששומר 1516ואבידה מגניבה 1515בשבת עליו אחריותם אין לפיכך .1514ממנו לקבל לו אסור
 ינכה לא ,לשנה או לחדש או לשבוע שכרו ואם .בחנם אלא בשכר שומר אינו שבשבת מפני ,1517בהם
 עם בהבלעה ליטלו מותר אבל ,עצמו בפני השבת יום שכר ליטול אלא אסרו שלא ,השבתות כנגד לו

______________ 
  ).1571הערה (ושם סמן , ) שהוא שבות גמור ולא הותר לדבר מצוה,מקח וממכר(ז "כדלקמן סט 1507
 .ק ג"ראה תהלה לדוד ס 1508
סברא והעיקר כ  ... רק שלא יזכיר לו סכום דמים או סכום מדה,ויש מתירין אפילו להזכיר שם דמים ושם מדה" 1509

 , ואף על פי כן במדיות אלו תפשט המהג כסברא זו להקל בהזכרת שם דמים בדבר שמקחו ידוע.הראשוה
  ).1503הערה (כדלעיל , "ובהזכרת שם מדה
פ יזהר שלא להזכיר "ועכ". בלי הזכרת שם דמים ולא שם מדה"שיש לעשות בדרך המותר , ועל זה מבאר כאן

  ".סכום מין ולא סכום דמים"
 מותר לישראל לומר לכרי לעשותו , ואיו אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות,דבר שאיו מלאכה ( סעיף יב1510

  .) לצורך מצוה ...בשבת
אם שכיר יום  ( לשמור את הזרעים, לשמור את התיוק,השוכר את הפועל לשמור את הפרה (א, מ ח"ברייתא ב 1511

ותן לו  איו ,בר אחרהשוכר את הפועל לשמור זרעים או ד (ד"ע ס"ושו טור .)ותין לו שכר שבת אין ,)י"רש, הוא
  .)שכר שבת

אין במשמע ששכר שבת מותר בעושה (ד "ג הכ"מ פכ"ותבאר במ, והייו אף ששמירת התיוק הוא דבר המותר
ק ג "שלד ס' א סי"הובא במ). תי מבואר שלשמור את התיוק אסור לקבל שכר שב" שהרי סוף פ,דברים המותרים

 ).בדבר המותר לומ כתב ודאי שכר שבת אסור אפי"והמ(
- ג"א וסי"רמו ס' סי. ב ואילך"רמה ס' סי. ו"רמד סט' סי. ב- א"ה וסי"רמג ס' הלכות שכר שבת תבארו גם לעיל סי

  .ד"תקכו סי' סי. ז"שלד ס' סי. א"ט וסי"לקמן ס. טו
  .)גזרה משום מקח וממכר ושכירות(ת  שבה כשכר"א ד, י כתובות סד" רש1512
שאין משתכרים  (ב"רמג סוף סי' לעיל סי).  אלא משום גזירת שכירות בשבתשאין איסורו(א "כן הוא לקמן סיו

  .)בשבת משום גזירת מקח וממכר
  ).1566הערה (כסמן לקמן , וכן גזרו דברים רבים משום שדומה למקח וממכר

  .)1478הערה (ושם סמן , )ששמירת המוקצה והמחובר הוא דבר המותר בשבת (ג"לעיל סוף סדכ 1513
  .)אסור לו ליקח שכר שבת ( טור1514

ושם סמן , ) מפי שהוא שכר שבת,אסור ליהות ממו עולמית בין לו בין לאחרים (ט"רמה סי' לעיל סיוכן הוא 
  ).ד- הערות פב(

ע "טור ושו. )אם אירע בהן קלקול בשבת אין חייב לשלם(י "ופרש, )לפיכך אין אחריות שבת עליו (ייתא שם בר1515
  .)אין אחריות שבת עליולפיכך  (שם

ק "אליה רבה ס).  שבשבת איו שומר שלו, או אבד,שבתאם גב ב (אין אחריות שבת עליולפיכך ה "ב ד, ן סד" ר1516
  ).םמשמע בפשיעה חייב כשומר ח(יב 

  .)שומר שכר חייב בגיבה ואבידה (ב"שג ס' מ סי"ע חו" טור ושו1517
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 1519ימים עשרה או שבוע או החדש שכר לי תן אלא ,השבת שכר לי תן לו יאמר ולא .1518הימים שאר
  : בחול מובלע שהשבת בענין בזה וכיוצא

 לו שמשלם פי על אף ,ויום יום כל בעד וכך כך לו לשלם עמו התנה אם ,לחדש ששכרו פי על אף ט
 מה הבלעה נקרא שלא ,1520כלום זה אין ,הימים שאר עם בהבלעה השבתות שכר החדש בסוף

 בשעת הימים שאר בשכר מובלע השבת שכר כשהיה אלא ,פירעון בשעת השבת יום לו שמבליע
 ששמר ויום יום כל ,זה אבל ,החדש כל שמירת בעד וכך כך לו שלםשי עמו כשהתנה דהיינו ,השמירה
 לו רוישמ לא רוצה הוא אם שהרי ,1521היום אותו של השכר היום בסוף לשלם הבית בעל לו נתחייב
 ם כןוא ,שירצה יום באיזה להפסיק שיוכל כדי ויום יום כל בעד לו לשלם עמו התנה כך שבשביל ,עוד
 להפסיק בדעתו ואין ,החדש כל שמירת לגמור רוצה שהוא פי על ףוא .עצמו בפני הוא השבת שכר

 כל בעד לו משלם היה לא החדש באמצע להפסיק רוצה היה שאם כיון מקום מכל ,החדש באמצע
 בפני הוא השבת ששכר נמצא ,לו שנשכר כמו החדש מימי יום יום עמו מחשב היה אלא ,החדש
  .1522עצמו

______________ 
 ותין לו ,)י"רש, שמיטה שלימה ( שכיר שבוע, שכיר שה, שכיר חדש,)י"רש, שבוע (היה שכיר שבת( ברייתא שם 1518

היה  (ד"ע ס"טור ושו. ) לפיכך אחריות שבת עליו,)י"רש,  ואיו מפורש לשבת,שבלע בשכר שאר הימים (שכר שבת
  .)לפיכך אחריות שבת עליו, ותן לו שכר שבת, שכיר שבוע, שכיר שה, שכיר חודש, שכיר שבת

 אלא כשהשכיר לו את יום השבת ,לא התירו לו ליטול השכר המגיע לו בעד יום השבת(א "רמג סי' וכן הוא לעיל סי
  ).הערה עד(ושם סמן , )בהבלעה עם שאר הימים

 ב, ף סד"רי). אלא אומר לו תן לי שכרי של עשרה ימים, אמר לו תן לי שכרי של שבתלא י (ז"ח הט" תוספתא פי1519
ולא יאמר תן לי  (ע שם"טור ושו. )אומר לו תן לי שכרי של עשרה ימים אלא ,ולא יאמר לו תן לי שכרי של שבת(

  . )תן לי שכר עשרה ימיםאו יאמר לו , אלא אומר תן לי שכר השבוע או החודש, של שבת
מצא שאין משלם לו שכר של  ...  משלם בעד כל שבוע כך וכך, כשהכרי משלם לו השכרר כךואח(וא לעיל שם וכן ה

  ).הערה עו(ושם סמן , ) אלא בהבלעה עם יום אחר,יום השבת בפי עצמו
 כדתן כתובות, אלא צריך גם שלא יחשוב התשלום לפי הימים, והייו דלא סגי במה שהשכיר לו לשה או לחדש 1520
 ... לא יהבין לה דשבת(א "סע, ובגמרא שם סד, )המורד על אשתו מוסיפין על כתובתה שלשה דירין בשבת(א , סג

' ובתוס. אסור מטעם שכר שבת' הי, שאם היו מוסיפין על כתובתה שבעה דירין, והייו לומר). מיחזי כשכר שבת
 דאין ,דהכא אסור משום דלא הוי כמו הבלעה ש לומר וי... והא שכר שבת על ידי הבלעה מותר ם תאמרוא(שם 

מחזי כשכר , ולכן אם היו מוסיפין שבעה דירים לשבוע). מוסיפין לכל שבת יחד אלא מה שעולה בכל יום ויום
 האי מי כשכיר , ואמר כך וכך תתן לי בחדש שיבא כך וכך ליום,ואם השכיר לחדש(שבלי הלקט סימן קיג . שבת

 ). שאין מוסיפין לכל שבת אלא מה שעולה לכל יום ויום,דלא הוי הבלעה(א , בות כחן כתו"ר). שבת הוי ואסור
  ).מקרי שכיר יום,  והתה לשלם לו כל יום כך וכך,ואם שכרו לחודש(ד "שו ס' א סי"רמ

 יש לו זמן ליתן השכר עד , אם כלתה המלאכה ביום,ואיזהו זמו (ב"שאלה ושכירות סי' מ הל"לקמן חלק חוכד 1521
  .)יומו תתן שכרו ולא תבא עליו השמש עבר על ב, ואם יצא היום ולא תו לו,יוםסוף ה

 ז"א סק"מ. )רפין כל שבעת ימי השבוע זה עם זה אין מצט,שאם יתפייס היום או למחר באמצע השבוע (ן שם" ר1522
 ,שעברו לשלם לו בעד השבוע כולה אלא בעד הימים יו צריך שאם יסלקו באמצע השבוע א,ן שכתב הטעם"הר(

  .) והוי שכר שבת,ולכן מקרי שכיר יום
ושם סמן , ))ויוכל לחזור בו באמצע שה או חדש(שהרי כל יום ויום הוא שכירות בפי עצמו (וכן הוא לעיל שם 

  ).הערה עח(
, וחזר בו בחצי היום, התחיל הפועל במלאכה(ג "שלג ס' מ סי"כפסק בחו, ואף שפועל יכול לחזור בו אף בחצי היום

  .ראה מה שליקט בזה בכישתא דבי רב). וזרח
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  .1523כך מוע והתנה לחבירו חדר במשכיר הדין וכן

 באמצע החוב יפרעו שאם בענין להלוות צריכים ,לשבוע וכך כך בעד לנכרים ברבית במלוי הדין וכן
 לפרוע יוכלו שאם .1524זה שבוע בתוך החוב כלל יפרעו לא או ,השבוע כל בעד הרבית יפרעו השבוע
 בתהש יום כנגד להם ינכה אם אף ,זה משבוע שעברו הימים עמהם לחשב ויצטרך השבוע באמצע
 שבוע בכל שהרי ,שעברו השבתות כל להם ינכה כן אם אלא ,כלום מועיל זה אין ,זה משבוע שעבר
 ,החול מימות יום יום עמהם לחשוב צריך והיה ,השבוע באמצע פורעים היו רוצים היו אם ושבוע
 ואינ ,לו פרעו ולא השבוע כל עבר אם אף ולפיכך ,עצמו בפני יום לכל נחשבת היא זו שרבית נמצא
  :עצמו בפני נחשב הוא ויום יום שכל כיון ,השבת יום כנגד לנכות צריך אלא ,הרבית כל ליטול רשאי

 ש"כמ ,1525חכמים תקנת על שעובר ויום יום כל בעד וכך כך לאדם שקונסים קנסות בכל הדין וכן י
 בעד משלם אינו שבועות כמה עליו שעברו פ"אע ,1527העיר טובי תקנת על או ,1526ו"ע 'סי ע"באה
  .ושבוע שבוע כל באמצע בו לחזור יכול שהיה כיון ,שבתותה

 בעד גם לו מנכין ,וכך כך ויום יום כל בעד אחרים על לו שיש מהחוב לו לנכות הוא הקנס אם אבל
 איזה ממנו כשנוטלים אלא 1528שבת נטילת כשכר נראה אינו ממנו שנוטלים שהקנס מפני ,השבתות

  :1529לו שיש במחו לו כשמנכין לא אבל ,בעין שהוא דבר

 ליטול לו שאסור ,1531יום מבעוד ששכרוהו פ"אע ,1530יום טוב או בשבת להתפלל חזן לשכור אסור יא
______________ 

 בכלי שאין עושין לוליטול שכר שבת לחוד אפי (ג" רמו סק'ובסי, ) במשכיר חדר לחבירווא הדיןוה (ז"א סק" מ1523
  .)ד"ו ס"ש' ש סי" כמ, אסור, בחדר לדור בולו אפי,בו מלאכה

ן שאם יפרע באמצע שבוע יפרע מכל  צריכים להלות בעי, המלוים בריביתראה לי דהוא הדיןו (ז"א סק" מ1524
  .) ולא יחשוב לימים,או לא יפרעו כלל ,השבוע כולה

יש הרוצים .  בכל יום והוי שכר שבתאף במקום שהרבית מתרבה ,עבור מעות שמפקידים בבקרבית ומה שלוקחים 
 אמם .שעותואם כן הוי בהבלעה של כמה , ולא מיד ביציאת השבת, להתיר מטעם שהרבית מתרבה בחצות לילה

 הערות . סז' ראה כות מישרים ע ו).ימים' ימים או כל ב' כל ג... בהבלעה עם שאר הימים (א "רמג סי' לעיל סי
  .תסה' תוספת ביאור ע, כישתא דבי רב. 44' וביאורים תשסה ע

  .) בכל קס כיוצא בזהוא הדיןוה(א שם " מ1525
 ,)ו שעורים של כסף בכל שבוע"יפין לה על כתובתה משקל ל מוס ...המורד על אשתו ואמר (א"עז ס' סי: ל" אוצ1526
  . ) משום דמחזי כשכר שבת, לא מוסיפים ובשבת, חצי דיר על כל יום...דירים ' הייו ג (ג"סקשם  ית שמואלוב

  .ו" סט"זקי גו'  ראה לקמן הל1527
 .כטילת שכר שבת: ל"אוצ 1528
 איהי דמיפחת קא ,בת ומאי שא איהי דלא יהבין לה דשבתמאי שא איהו דיהבין ליה דש (א"סוע, סד כתובות 1529

אבל אם פוחתין לו מהחוב (א שם "מ).  כשכר שבת איהו דאוסופי קא מוספא מיחזי,פחית לא מיחזי כשכר שבת
כ במורדת "משא ( שםית שמואלב. )ה דכתובות" פאמ בגמר" וכ. בזהא לא מקרי שכר שבת בכיוצ,כל יום כך וכך

  ).ס" ש, פוחתים אף על שבת,בהדפוחתים מן הכתו
. )חזים שמשכירים אותם להתפלל בשבת מכאן יש לי חשש על ה,ברוך' פסק הרב ר( קפט רמז מרדכי כתובות 1530

 כדתיא , שאסורראה לי כי , ולא ידעתי מאין מצאו היתר זה,לשכור אחד מן השוק לתקוע להם (תקפה' טור סי
 אלמא בהדיא קתי שאסור ליטול , והתיוק אין ותין לו שכר שבתהשוכר את הפועל לשמור הפרה)  ב,מ ח"ב(

לשכור (ה " לבוש ס.)להתפלל בשבתאסור לשכור חזים  (ה"ע ס"בשו' דעה הא. ) הבלעהל ידישכר שבת אלא ע
  ).ם טובדהא וטל שכר שבת ויו,  אסורם טובאותם לשבת ויו

  .)ב שבת שוכר אותו אלא מער,שבת עצמהשאיו שוכר אותו ב(תקפה ' סיי " ב1531
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 שבמקום מפני ,1533מתירין ויש .1532השנה בראש התוקע לשכר הדין והוא .יום טוב או שבת שכר
 אינה עצמה שהיא ,בשבת שכירות גזירת משום אלא איסורו שאין ,1534שבת שכר על גזרו לא מצוה
 רואה אינו הכל לדברי מקום ומכל. 1536להקל המנהג וכן .1535יכתוב שמא גזרה משום אלא רהאסו
  .מצוה לצורך שהתירוהו אף ,השבת שכר והוא הואיל ,1537לעולם זה משכר ברכה סימן

 והחול השבתות בעד לו ומשלמין ,בחול גם שיתפלל ,לשבוע או לחדש או לשנה מושכר הוא ואם
  שלוםבריד

 
לפי , אפילו שכרוהו מערב יום טוב ,אסור ליטול שכר לתקוע שופר בראש השה (א"תקפה סי' לקמן סיוכן הוא 

  .)שהוא וטל שכר יום טוב
שאין בו אלא משום שכר , וכאן מיירי ששכרוהו מבעוד יום. והייו שאם שוכרהו בשבת אסור משום מקח וממכר

  .שבת
  .לקמן שם.  טור שם1532
ע "בשו' דעה הב. )ותין לו שכר לקיים המצוה להתפלל דהא ,שמואל אומר דאין איסור' והרב ר( מרדכי שם 1533
  .)ויש מי שמתיר (ה"ס
 ובמקום מצוה לא העמידו ,ןואפשר דהכי קאמר שדבר זה איו אסור אלא מדרב(ה כתב המרדכי "די " ב1534

  ויש לומר דבגמרא . דאטו כדי לקיים המצות חלל שבת,ר שמואל"ויש לתמוה על ה(תקפה ' וביאר בסי). דבריהם
 , דהא מקח וממכר גופיה לא מיתסר אלא מדרבן,משמע דאפילו אי הות מוספא ליכא איסורא אפילו מדרבן... 

 אלא ודאי לית ביה איסורא כלל , גזירה לגזירהוה ליה ה,והיכי גזרין במורד דאוסופי מוספא אטו מקח וממכר
 וכן משמע . משום דהוה מיחזי לאישי כשכר שבת, אלא דלתקן להוסיף לכתחלה לא רצו חכמים,אפילו מדרבן

 וחד מיייהו שכר , דתו רבן ארבע פרוטות אין בהם סימן ברכה לעולם)א, פסחים (בפרק מקום שהגו 
 ליה למימרוה  ואם איתא דהוה שום צד איסור בדבר לא ה, ומפרש טעמא משום דמיחזי כשכר שבת,מתורגמין

 דמשמע שהיה דרכם לשכור , ועוד. דמשמע דלית בהו איסורא אלא שאין רואין סימן ברכה,אין בהן סימן ברכה
 דכיון שאיו שוכר אותו בשבת , וטעמא כדפרישית.מתורגמין בשבתות וימים טובים להשמיע הדרשה לרבים

 ובמקום מצוה לא ,לכתחלה היכא דאפשר אלא שיש לחוש , שאין איסור בדבר,עצמה אלא מערב שבת שוכר אותו
 כלומר כיון דאין איסור ,ר שמואל שכתב דאין איסור דהא ותים שכר לקיים המצות" וזהו דעת ה.חששו כלל

 כיון דצורך ,איסורא ליכאאבל  (ב"א שם סקי"מ. ) שרי, כיון דלקיים המצות הוא,בדבר כלל אלא חששא בעלמא
ולכן לא העמידו דבריהם , מע מדברי בית יוסף שאין איסור כלל אפילו מדרבןומש (אות בכאן דרישה . )מצוה הוא

  .)במקום מצוה
  .וראה מראי מקומות וציוים

  ."ד וש" כדלעיל ס1535
  .והתירוהו במקום מצוה, אלא שאיסור זה הוא קל; והייו שאסרו בזה אף שהיא גזירה לגזירה

  ). והכי הוג עלמא להקל.בארוכה בטוב טעם דמותר ה כתב בית יוסף"לקמן בסימן תקפ(ה השוכר "ח ד"ב 1536
' סיוב. ) אין למחות ביד מי שמיקל לעצמו לכן,ו"ש' ש בסי"במקום מצוה יש מי שמתיר כמ (ד"תקכו סי' קמן סיול

תוספת , כישתא דבי רב. 43'  וראה הערות וביאורים תשסה ע. לא הביא דעה זו כלל)גבי לתקוע בשופר(תקפה שם 
  .תעב' ביאור ע

1537 ין ... פרוטות אין בהן סימן ברכה לעולם שכר' ד(ב ,  פסחיםי החכם בשבתות (י "ופרש, )מתורגמשעומדין לפ
 או כדי להתפלל או אש השההוטל שכר לתקוע שופר בר (ה"תקפה ס' ע סי" שו).ושומעין מפיו ומשמיעין לרבים

 מן איו רואה סיכל מקוםומ (ח"א סק"מ. )יו רואה מאותו שכר סימן ברכה א,מים טוביםלתרגם בשבתות וי
  .) כמו בשכר מתורגמים,ברכה
  .)ואם טל איו רואה סימן ברכה מאותו שכר לעולם(א "תקפה סי' סי לקמן וכן הוא
רויח בה מפסיד כגד זה ממקום  שמה שמ,איו רואה סימן ברכה לעולם מאותה מלאכה (א"רא ס'  לעיל סיותבאר
זו יהיה לו שמה שהוא משתכר במלאכה  ,גם איו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולםו (ג"תסח ס' סי. )אחר

  . )הפסד כגדה במקום אחר
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  :1538הכל לדברי ומותר עהבהבל שבת שכר זה הרי ,אחת בבת

   ומקח וממכר של מצוהבור של מצוהיד

 ששם נכרים של טרקלין מיני דהיינו ,לטרטיאות לילך ואפילו ,בשבת רבים עסקי על לפקח מותר יב
 ודבר חפצך ממצוא משום בזה ואין ,רבים עסקי על לפקח לשלטון לילך וכן ,הועד לבית נאספו
 בדברים ולהתעסק לפקח אלא התירו לא מקום ומכל .1540שמים חפצי כמו הם רבים שצרכי ,1539דבר
 משום האסור דבר כל אבל .דבר ודבר חפצך ממצוא משום אלא יחיד בצרכי אסור שאינו ,בלבד
  :1542לעיל ש"כמ 1541מצוה לצורך התירו שלא כמו רבים לצרכי התירו לא ,גמור שבות

 להישכר רוצה אם המלמד עם לדבר וכן ,הוא מצוה של שדבור ,ליארס התינוק לשדך מותר וכן יג
 עצמו לפרנס אומנות לו תהא לא שאם ,מצוה גם כן שזהו אומנות ללמדו אפילו או ,ספר ללמדו
 ,)אסור( מעות סכום לו להזכיר )ואפילו ,בשבת( המלמד לשכור אסור אבל .1543הבריות את ילסטם
  :1544מצוה לצורך התירוהו ולא גמור שבות שזהו

  .1546הוא מצוה של שדבור ,1545לעניים צדקה לפסוק מותר וכן יד

______________ 
 ומשלם לו , שיתפלל גם בימות החולרושפי (ט"א סק"מ .)ע שרי"ולכ, ואם שכרו לשה או לחודש (ה"א ס" רמ1538

  .) לשבועוא הדין וה,לחדש בבת אחת
כ "משא). 1657והערה , א"שז ס' כדלקמן סי(ודבר דבר ) ב. (ממצוא חפצך) א: (יש בה, הדיבור בצרכי חול בשבת 1539

  ".אין בזה משום ממצוא חפצך ודבר דבר"הדיבור בחפצי שמים 
 , בשבת)י"רש, כגון לרשות (יעקב בר אידי אמר רבי יוחן מפקחין פיקוח פש ופיקוח רביםאמר רב  (א, קגמרא  1540
 יוחן הולכין לטרטיאות מר רבי שמואל בר חמי א'מר ר וא,הולכין לבתי כסיות לפקח על עסקי רבים בשבתו

ם "רמב. )לפקח על עסקי רבים בשבת) י"רש, מיי פלטין הן ששם אספו לבית הוועד(ולקרקסאות ולבסילקאות 
 לפקח על עסקי רבים ,ן של כותים ואפילו לטרטיאות וטרקלי,הולכין לבתי כסיות ולבתי מדרשות (ה"ד ה"פכ

  . ) ולפקח על עסקי רבים ...חפצי שמים מותר לדבר בהם (ו"ע ס"טור ושו. )בשבת
 לבד הפיקוח , לא אמירה לכרי ולא שבות אחר,ודע שלא הותר שום שבות בשביל עסקי רבים (מ שם" מ1541

 אבל ,תר לדבר מצוה או לצורך רבים וזה הי, ואסור בצרכי יחיד משום ודבר דבר,והתעסקות בדברים בלא מלאכה
  .ק יב"א ס" הובא במ.) ודאי לא,י ישראלל יד שבות אחר על שכן וכ,אמירה לכרי במלאכה

  .)שאסור לעשות מלאכה על ידי כרי אפילו לצורך מצוה ( סעיף ה1542
1543 וקות ליארס בשבת(א , ברייתא קשה משדכין על התיא דבי מוק ללמדו ספרו, ותות ולל,על התימדו אומ 
 חפציך , אמר קרא ממצוא חפצך ודבר דבר,)י"רש,  דכל שאיו מלמדו אומות מלמדו לסטות,דהא מי מצוה היא(

 ולא את התיוק ללמדו ,אין משדכין את התיוקות לארס(א , ובית הלל בברייתא יב, )אסורים חפצי שמים מותרין
 ,ולשדך התיוק ליארס (ו"ע ס"ושו טור).  מתיריןהללית  וב, דברי בית שמאי, בשבת... וללמדו אומות ,ספר

  ). דאם אין לו אומות עוסק בגזל,צוהדהוא מי מ(ק יג "א ס" מ.)וללמדו ספר או אומות
 ). אבל סכום המעות איו יכול להזכיר לו כלל,שיכול לדבר אליו אם הוא רוצה להשכיר את עצמו(ח ' ץ סי"תשב 1544

, )שוכרו ולהזכיר לו סכום מעות אסור אבל ל,וקא לדבר אליו אם רוצה להשתכר ד,ם מרוטבורק כתב"והר(טור 
  ). לשכרו ולהזכיר לו סכום מעות אסוראבל , ודוקא לדבר אם רוצה להשתכר(ע שם "ושו

כ כאן "משא, "לומר לחבירו שיחשיך על התחום לעשות דברים אלו"הייו , ומה שהתירו לעיל שם משום מצוה
 שהוא שבות גמור ולא הותר לדבר ,מקח וממכר(ז "כדלקמן סט, ור אף לצורך מצוהאס, שמסכם עמו בשבת

  ).1571הערה (ושם סמן , )מצוה
  .וראה כישתא דבי רב

1545יים בשבת (א,  רבי אלעזר קלפסוק  ... כגון, חפצי שמים מותר לדבר בהם (ו"ע ס"טור ושו. )פוסקים צדקה לע
  .)צדקה

  ).דשרין דיבור של מצוה (ה ודיבור"שם ד'  תוס1546
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 שבות משום שאסור ,לגבוה עלי פלוני איש ערך או עלי ערכי שאומר דהיינו ,למעריך דומה ואינו
 זה הרי ,1548בתורה ככתוב הנערך של שנים ערך כפי לגבוה שכשנותן לפי ,1547ט"של 'בסי ש"כמ גמור
  .צדקה סיקתבפ כ"משא ,1549וממכר למקח ודומה ,לגבוה ערכו שנותן על ידי הנערך את כקונה

 הוא הרי ידוע חפץ שמקדיש שכיון משום אלא ,שם ש"כמ ,לגבוה חפץ שום להקדיש אסרו ולא
 דבר איזה שיתן עצמו כשמחייב אבל ,וממכר למקח ודומה ,גבוה לרשות מרשותו זו באמירה מוציאו
   .1550זו אמירה ידי על מרשותו דבר שום יצא לא עדיין ,לגבוה

 לספר טס או עטרה או תורה ספר כגון ,ידוע חפץ שום הכנסת יתלב בשבת להקדיש אסור זה ולפי
 לבדק או למזבח חפץ להקדיש אלא אסרו שלא ,זכות עליהם שלימד ויש .1552כן נהגו ולא .1551תורה
 ודומה ,בו וחלק זכות שום עוד לו שאין ,גבוה לרשות מרשותו לגמרי יוצא החפץ שאותו ,הבית
 להם שיש העיר אנשי כל בתוך בו וזכות חלק לו יש סתהכנ לבית חפץ כשמקדיש אבל ,וממכר למקח
 וממכר למקח דומה ואינו ,1553ג"קנ 'בסי ש"כמ כשיצטרכו למכרם הכנסת בית של בהקדשות זכות
  .1554לוקח לרשות מוכר מרשות לגמרי המקח שיוצא

 בינו אפילו שבת מערב בפיו שיקדישנו ,בשבת הכנסת לבית חפץ כשמקדיש ליזהר טוב מקום ומכל
 מערב שהקדיש ההקדש מפרסם אלא אינו ,הכנסת לבית מביאו שבשבת פ"אע ואז ,עצמו לבין

  שלוםבריד

 
חפצך (מכל מקום מותר במקום מצוה . שאסור משום ממצוא חפצך, והייו שאף שמתחייב ליתן מעות אחר השבת

  ).ולא חפצי שמים
, )ו"ש' ש בסי" מפי שדומה למקח וממכר כמ,וכן אין מעריכין ולא מקדישין ולא מחרימין שום דבר לגבוה(ו " ס1547
  )..הסימיה איה מוגדרת! שגיאההערה (סמן לקמן וכ
 .ח- א, בחוקותי כז 1548
 שודר ליתן ערכו ,ש זה מאחר דהוי כקוה אי,וראה לי דמעריך דמי שפיר למקח וממכר (ה וחפצי שמים"י ד" ב1549

  . והייו שהוא כאילו קוה את האדם מהקדש בערכו של האדם.)להקדש
  ).1566הערה (כסמן לקמן , גזרו דברים רבים משום שדומה למקח וממכרוכן 
 משום דמחזי כמקח , שלא אסרו אלא להקדיש כלי ידוע,ל"ומצאתי בשם רביו חאל ז(ה פוסקין "א ד, ן סד" ר1550

  .ק ב"ז ס" וט,ק יא"א ס"הובא במ). סרו לחייב אדם עצמו לגבוה בדבורו אבל לא א,וממכר
 דהא יש כאן יוצא מרשות , יש איסור,ית הכסת ומביאה בשבת לבפר תורה אם ייחד כבר הסם כןוא (ז שם" ט1551

  .)ית הכסתולדידיה אסור להקדיש טס בשבת לב (א שם"מ. )לצדקה ולרשות כשמקדיש
  .)ע על שלא הגו כן"וצ (ז שם" ט1552
  .)פר תורה סלו ואפי,רים שבקדושהוכן שאר דב, ית הכסתמוכרים ב(ו "ע שם ס"שוב 1553
 , דוקא הקדש מזבח או דבדק הבית אסור שיוציא מרשותו לרשות גבוה,וכתב גאון אחד(ד , ח יח' כל בו סי 1554

 לפי , מותר, אבל עכשיו שודרין להקדשות ספר תורה או עטרה או שמן למאור וכיוצא בהן,ודומה למקח וממכר
 , כותוראה לי(א שם "לפירוש המ).  ואיו דומה למקח וממכר,מרשותןאו שעדיין אין מיחדין שם דבר שיוצי

 דיש ,שותו לא יצא מרם כן א, ויש לכל ישראל חלק בהן,ה"מ סימן צ"וש בח" כמ,דהקדישות דידן חולין יהו
אבל , דוקא הקדש גבוה, והקדשות שאמרו(י צה "מ רס"ע חו" והוא בשו.)ן ראה לי כ,להמקדיש גם כן חלק בו

ך "ובש, )שבעין עליהם כמו ששבעין על כסי הדיוט, דש לעיים או לבית הכסת או לספר תורה וכיוצא בזההק
   ).והאידא כל הקדש דין חולין יש לו(ק ו "שם ס

  .כישתא דבי רב. וראה ביאורי השולחן
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  :הכל לדברי מותר וזה ,1555שבת

 ,לחזן או ,לצדקה נודר והוא ,שבירך מי בתורה לקורא לומר שנוהגין שבמקום אומרים 1556יש טו
 שמותר נימפ ,בזה להקל והמנהג .שבירך מי לי עשה סתם לו יאמר אלא ,יתן כמה לפסוק לו אסור
  .1557בשבת צדקה לפסוק

 ,השבת אחר )מעות( וכך כך ליתן עצמם מחייבים שהם בשבת דורש כשהחתן קצת שנוהגים מה אבל
 הרשות לדבר אבל ,מצות משאר בה וכיוצא לצדקה אלא עצמו לחייב התירו שלא ,עושים הם יפה לא

  .1559דבר ודבר משום 1558אסור

______________ 
 ,ר יצאה לרשות גבוה כבם כן וא, הקדישה כבר בחול ביו לבין עצמופר תורה שזה המקדיש סראה ליו (ז שם" ט1555

 וכן . בשבתו לא יקדיש, ולא קודם לכןו אם בא לו בלבו ביום השבת להקדישי זה ולפ.אלא שמפרסם זה בשבת
ן  כ.ל פה אלא יחזיקו בבית ויקדישו בע, קודם לזהו להקדישו אם לא חשב עליית הכסתאסור להביא חפץ לב

ראה לע"ראה דאפילו הקד(י " יד אהרן הגב.)ד ן , ישו בלבו בחול אסור להקדיש בשבתולידדברים שבלב אי
" שיקדישו בפיו מערב שבת"ולכן כתב כאן . ק ח"הובא בבאר היטב ס). כן ראה לי, ולא יצא לרשות גבוה, דברים

  ).ולא בלבו(
, ))או אפילו על ידי מחשבה בלבד(כל קדושת תרומות ומעשרות הן על ידי דבור (ח "תז סי' לקמן סיראה אבל 

  . כישתא דבי רב.מראי מקומות וציוים). הערה צו(ותבאר שם 
  :סיכום כללי ההלכה בשלושת הסעיפים שלפיו 1556

אבל , ומותרת לצורך מצוה וצדקה, אסורה משום ממצוא חפצך ודבר דבר, התחייבות מעות ליתם אחר השבת) א(
  .לא לצורך רשות ומתה לחתן

  ).תן לי ואחזיר לך(ולא התירו אלא בדרך שאלה וחזרה , אף לצורך מצוה, ןמקח וממכר אסור בשבת מעיקר הדי) ב(
  .ולא התירו אלא לצורך השבת, מתה בשבת אסורה משום שדומה למקח וממכר) ג(
  .קין סודר אסור מעיקר הדין משום שמא יכתוב) ד(
  .תרוגוכן במתה על מת להחזיר בא, יש מקום לומר שאיה מקח וממכר, קיית המצוות) ה(

 ופעמים מברך את הקורא בתורה ואומר מי ,פר תורהצ כשקורא בשבת בס"מה שוהג ש (' ב סי" אור זרוע ח1557
 ,ל תמיה על המהג" היה מורי אבי זצ,שבירך אברהם יצחק יעקב הוא יברך את פלוי שיתן דר לכבוד התורה

 בגמרא מאי טעמא ן ואמרי,' מחרימין כו ואילו הן משום מצוה לא מקדישין לא מעריכין ולא, משיליןרקדתן פ
 דודאי אם היה אותו , דמהג של היתר הוא, ראה בעיי אי המחברכל מקוםמ... משום מקח וממכר ] גזירה[

צ הוא " אבל הכא ש, כי זה דומה למקדיש ומעריך, אז היה אסור,שקרא אומר בזה הלשון אי ודר ליתן לך
ה "והייו שהאור זרוע מביא מהראבי. )ברכיצ ת"ילו כשאומר אותו שקרא לש אפ,שמברכו והוא שותק ואיו ודר

  .פ כשאיו פוסק כמה יתן"מתיר עכ) או האור זרוע עצמו(ה עצמו "והראבי, בשם אביו רבי יואל לאסור בכל אופן
ה " ראבי, במקום שוהגין שותים לקורא מי שבירך וודר דבר מה לצדקה או לחזן,וכתב אור זרוע(ק ג "מ ס"ד

 רק אומר , דהואיל ואיו אומר בפירוש מה שודר, אבל לי ראה דשרי. כאלו מקדיש בשבתוה ליה דה,אוסר
).  דהא מותר לפסוק צדקה,קל בכל עיןוהמהג לה.  אף על גב דמהרהר מה שירצה ליתן, לא מיקרי ודר,תברכי

דאסור בשבת , וודר לצדקה או לחזן, ירך דבמקום שוהגין ליתן לקורא בתורה מי שבש אומריםי (ו"א ס"רמ
 ,וכן מותר לפסוק צדקה לעיים(וכדלעיל סעיף הקודם , )לפסוק צדקהדהא מותר ,  והמהג להקל.לפסוק כמה יתן

  ).ואיו דומה למעריך, שדבור של מצוה הוא
והמהג (שם א "ג א"ומסיק הפרמ). אלא יאמר סתם עשה לי מי שבירך(ק יד "א ס" המואת דעת האוסרים מבאר

  ).להקל
חייבים ]ת[ומה שקצת מ. אם כן צריך עיון מה שוהגין ליתן במתה כלים לחתן הדורש בשבת (ו"א סוף סקט" מ1558

דמותר לפסוק ריך לומר  דאם לא כן מה צ,ן" בשם הר לעילש" לגבוה שרי כמא דדוק, אסור,ליתן כך וכך מעות
  .)ע" וצ,צדקה

  .)1490הערה (סמן לעיל כ, ממצוא חפצך יש כאן גם איסור ודבר דברשמלבד איסור , לכאורה הכווה היא 1559
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 במתנה דבר שום ליתן שאסור ,עושים הם יפה אל ,הדורש לחתן במתנה כלים ליתן הנוהגים וכן
 1562ג"שכ 'בסי ש"כמ ,1561היום שלצורך ומשקה מאכל מיני אלא ,1560יום טובו בשבת לחבירו

  שלוםבריד

 
. ביאורי השולחן. ק ט"וראה תהלה לדוד ס. מכל מקום דעת רביו לאיסור, א כתב לימוד זכות להיתר"ואף שהמ

  .כישתא דבי רב
 לא אם כן א, ושבתום טובר במתה לחבירו ביז דהמרדכי סובר דאסור ליתן דב"י סימן תקכ"כתב ב (א שם" מ1560

  .)ע מה שוהגין ליתן במתה כלים לחתן הדורש בשבת" צם כןוא... ל "לצורך מצוה עכ
ג התירו "ובה( תרעו רמז ביצהכמבואר במרדכי , והייו שאף לדעת הפוסקים המתירים מתה בשבת לצורך מצוה

, כל מקום מתה לחתן איה חשבת מצוה להתירה בשבתמ .) ואפילו בשבת ...להקות ביום טוב משום מצוה
  ).לדבר הרשות אסור... כשהחתן דורש בשבת (כדלעיל בסמוך 

 לא אם כן א, ושבתום טובז דהמרדכי סובר דאסור ליתן דבר במתה לחבירו בי"י סימן תקכ"כתב ב (א שם" מ1561
  .)ו"ג ותקי"שכ' ש סי"ופשוט לצורך שבת שרי כמ .ל"לצורך מצוה עכ

מכל מקום עדיין יש לדון , )כדלעיל הערה הקודמת(ג ומרדכי מתירים ליתן מתה לצורך מצוה "הייו שאף שבהו
  ".פשוט לצורך שבת שרי"אלא שגם לפי זה . בזה

שהרי אפילו להקדיש לגבוה ",  לצורך מצוהשאסרו ליתן מתה בשבת, א"וכן מסיק כאן כסברה האחרוה שבמ
וכן פסק ). לא מקדישין ,)י"רש, דהוו מצוה גמורה (משום מצוהאלו הן (ב , צה לושהיא משה מפורשת בי, "אסרו

  .)ו"ש' ש בסי" כמ, מפי שדומה למקח וממכר,לא מקדישין ולא מחרימין שום דבר לגבוה(ו "שלט ס' לקמן סי
  .ת הבאותוכמצויין בשתי ההערו, "ו"ג ותקי"שכ' ש בסי"כמ, אלא מיי מאכל ומשקה שלצורך היום"ולא התירו 

 כגון ספר תורה או עטרה או ,ולפי זה אסור להקדיש בשבת לבית הכסת שום חפץ ידוע(וכן הוא לעיל סעיף הקודם 
כשמקדיש חפץ לבית הכסת יש לו חלק וזכות בו בתוך (ולא התירו אלא כשאיה מתה גמורה , )טס לספר תורה

  ). כשיצטרכוכל אשי העיר שיש להם זכות בהקדשות של בית הכסת למכרם
*  

אם שארו לו ] ... שחל בערב פסח[אחר שגמר מלאכול סעודת שחרית בשבת (ט "תמד ס' ובאמת פסק לקמן סי
 כמו , ואף על פי שאסור ליתן בשבת מתה שאין בה צורך השבת.פירורין גדולים צריך ליתם לכרי במתה גמורה

כן כדי לבער החמץ מרשותו שלא יעבור עליו בפסח בבל  מכל מקום כיון שהוא עושה ,ו עיין שם"שתבאר בסימן ש
  .) ומותר ליתן מתה לצורך מצוה כמו שתבאר שם, הרי יש בתיה זו צורך מצוה,יראה

ז בשם "י תקכ"י סוס"ש הב"כמ, שאסור אם לא לדבר מצוה, התירו ליתן מתה בשבת (ק ב"סשם  ובקוטרס אחרון
ראית מכל מקום , "ופשוט לצורך שבת שרי"א "יו שאף שמסיק המוהי). ו"ש' א בסי"ופסק כן המ, המרדכי

  .להתיר מתה בשבת לצורך מצוה, מסקתו כאופן הראשון שכתב בשם המרדכי
 כמו שתבאר בסימן , לצורך מצוה התירוכל מקום מ,ואף על פי שאסור ליתן מתה בשבת(ז "תמח סט' וכן הוא בסי

  .ל"כי הג ומרד"דהייו כדעת בה). ו עיין שם"ש
]ה הראה שלא התירו בה". שהרי אפילו להקדיש לגבוה אסרו"ל "ומה שהוכיח כאן מהמש" ג ומרדכי אלא לצורך

כ "משא; )שזמה בו ביום, צורך מצוה עוברת(ג "תצה ס' וכעין האמור לקמן סי, מצוה עוברת שזמה בו ביום
  ].מצות המקדיש חפץ לגבוה איה מצוה עוברת שזמה בו ביום

 אלא מיי ,שאסור ליתן שום דבר במתה לחבירו בשבת ויום טוב(א "מם כאן מסיק רביו כסברה האחרוה שבמא
פ "עכ(א בשם המרדכי להתיר מתה לצורך מצוה "ולא כסברתו הראשוה של המ, )מאכל ומשקה שלצורך היום

  ). מצוה עוברת
ואם מצא (ה "תמו ס' כעין המבואר לקמן סי, בתולפי סברה זו דיו של מי ששאר חמץ בביתו בערב פסח שחל בש

 , אלא יכפה עליה כלי עד הערב לכסותה מן העין,לא יבערה בו ביום... חתיכת חמץ בביתו ביום טוב או בשבת 
 ,ועל שהייה זו שמשהה את החמץ עד הערב איו עובר בבל יראה ובל ימצא...  ובערב יבערה ,שלא ישכח ויאכלה
 ולא הזהירה תורה בל יראה ובל ימצא אלא , הרי הוא אוס, אלא שחכמים מועים אותו,ערוכיון שהוא רוצה לב
  ).למי שיש בידו לבער
 שהלכות ,שבכמה מקומות ראה, )ד- רג' א ע"ח" (שעורי הלכה למעשה"הרי כבר תבאר ב, ואם היא באמת חזרה

  .י הלכות פסחלגב בתרא מהדורה םה שבת
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 מרשותו לגמרי גם כן שיוצאה למתנה דומה והקדש ,אסרו לגבוה להקדיש אפילו שהרי ,1563ו"ותקי
  .חבירו לרשות

 בו לחזור יוכל שלא לענין חזקה נקראת שהיא ,תהדל סגירת על ידי לקנותו ורוצה חדר לו נתן ואפילו
 שדומה מפני ,1565ההקנאה מדרכי דרך בשום בשבת קנין קונין שאין ,בשבת לסגרה אסור ,1564הנותן
 1569בשבת יכתוב ושמא 1568לכתיבה עומד שסתמו ,1567סודר בקנין לומר צריך ואין .1566וממכר למקח

  שלוםבריד

 
, )1563הערה (כדלקמן , )תקכד ותקכז, תקטז' סי(סקתו גם לקמן בהלכות יום טוב כן היא מ, וכמסקת רביו כאן

  .וגם הלכות יום טוב הן מהדורא בתרא לגבי הלכות פסח
 שמותר ליתן מתה בשבת , ואז אין צריך טבילה כלל, ויחזור וישאלו ממו,ויתן הכלי לכרי במתה(ח " ס1562

  ).ו"ש' ש בסי" כמ,רך השבתכשהיא לצו
וכן מותר ... מותר לשלוח לחבירו ביום טוב דרך רשות הרבים כל מיי מאכל ומשקה הראויים לבו ביום (ב - א" ס1563

אמם ראה שהקריאה הכוה , "ז"ותקי"בדפוס ראשון ראה קצת כמו  [.) וכן בגדים,לשלוח לו כל כלי תשמיש
  ].וראה כישתא דבי רב". ו"ותקי"היא 

ואין לו תקה אלא  (ח"קכז סוף סכת' סי וב.)ואין ותין מתה שאין בה צורך שבת(תקכד ' סי וכן הוא לקמן
 וכן כל דבר שהוא צריך ,שהקמח שהוא צריך לאפות והתבשילין שהוא צריך לבשל והרות שהוא צריך להדליק

  . ) אחר יתן במתה גמורה לאדם,ם טוב לשבתלהכין מיו
אבל אסור ליתן ". הראויים לבו ביום", "וכן בגדים, כלי תשמיש"או , "מיי מאכל ומשקה"אלא והייו שלא התירו 

  .מתה בשבת לצורך מצוה שאיה לצורך היום
הרי זו ,  או פרץ גדר כל שהוא, או גדר פרצה,דלת על(י "רשופ, )על גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה(ב ,  גיטין עז1564

מכר או תן לו בית או , בחזקה כיצד(א "קצב ס' מ סי"ע חו" טור ושו.) לחזור בו שאין המוכר יכול,לקות חזקה
  ).הרי זה קה, כיון שעל או גדר או פרץ כל שהוא והועיל במעשיו, שדה

גיטין ן משמע ב וכ... בלא קין סודר לו רשותא בשבת אסור אפיא דמק,א" בעירובין דף ען משמעכו(א שם "מ 1565
   ).ש"ש ברא"יי ע,בחזקה אסור לקות לוז דאפי"דף ע

, ) אומרים משחשיכהית הלל אומרים מבעוד יום ובית שמאי ב,אימתי ותין רשות(ב , והייו הא דתן עירובין סט
 ומיקא רשותא בשבת , סברי ביטול רשות מיקא רשותא הואית שמאי דב,בהא קמיפלגי(א , ובגמרא שם עא

, ל כבית הלל"וקיי).  ואסתלוקי רשותא בשבת שפיר דמי,מא הוא סברי אסתלוקי רשותא בעלית הלל וב,אסור
 יבטל להם ,מה תקתם. אחד מבי החצר ששכח ולא עירב עמהם אוסר עליהם (א"שפ ס' סילכן פסק לקמן ו

מכל מקום כאן אין צריך שיקו הם רשותו אלא שהוא , פ שאין קוין קין בשבת"ואף ע... רשות שיש לו בחצר 
  . )ולסלק עצמו מרשותו מותר אף בשבת, וממילא אין מי שיאסר עליהם, שותויסלק עצמו מר

 למחר , ולא הספיק למיתביה לה,ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא לדביתהו בהדי פיא דמעלי שבתא(ב , ובגיטין עז
  אתו לקמיה דרבא אמר להו זילו אמרו ליה ליקיה יהלה לההוא דוכתא דיתיב ביה גיטא,תקף ליה עלמא

 ותיזל איהי ותיחוד ותפתח )י"רש,  דקרקע קה בחזקה,הבעל לדוכתא דמחית ביה גיטא לאשה בחזקהליקיה (
ש " וברא). דתן על גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה,)י"רש, תסגור דלת החדר שיקה לה לשום חזקה (ותחזיק ביה

 דמקי רשותא בשבתא ,גבי בטול רשות)  א,אע( כדאמרין בעירובין ,ואף על פי שאסור לקות בשבת(ב "ח ס"שם פ
  ).תבשב לו ואפיכיב מרעקוין מש)  ב,קו( כדאמרין בפרק מי שמת , התירוכיב מרע גבי ש.אסור

  ".שמא תטרוף דעתו עליו"מטעם , ולא התירו אלא בשכיב מרע. הרי שקין בשבת אסור לדברי הכל
  ).דדמי למקח וממכר(י עירובין שם "רש 1566

ואם כן אין בזה משום ממצוא חפצך ודבר ,  שכאן לא מיירי בהתחייבות לתשלום מעות לאחר השבתוהייו שאף
, מכל מקום אסורה. אלא מתה אלא הקדש, שחוש בה שמא יכתוב כמה שאר חייב לו, וגם אין זו מכירה. דבר

  .משום שדומה למקח וממכר
  :וכן גזרו דברים רבים משום שדומים למקח וממכר

אסור ליטול שכר (ב "רמג סי' סיו, )גזרה משום מקח וממכר , בדבר המותראין משתכרין בשבת אפילו (ח"כדלעיל ס
  ). שאין משתכרים בשבת משום גזירת מקח וממכר,שבת שלא בהבלעה
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  ):אלו הלכות תשלום 1570ט"של 'סי ועיין(

 מקח משום לאסור ראוי היה ,בהן יזכה הוא יותר שיתן מי הכנסת בבית מצות להכריז שנוהגין מה טז
 שאין ולומר בדוחק המנהג שבילי שאפשר אלא .1571מצוה לדבר הותר ולא גמור שבות שהוא ,וממכר
 בתים או הכנסת בבית מקומות לקנות אסור אבל .הנקנה בחפץ אם כי מצוה בדבר וממכר מקח שייך
 אפילו לצדקה נותן ליתן בפיו שהוציא מה שכל ,מעשה אנשי מקצת והגיןשנ כמו והנכון .צדקה של
 אפילו מותר זה ובדרך ,צדקה לפסיקת אלא וממכר למקח כלל דומה אינו שאז ,המצוה חבירו קנה

  שלוםבריד

 
' ש בסי" שאסור משום שבות גמור כמ, דהייו שאומר ערכי עלי או ערך איש פלוי עלי לגבוה,מעריך(ד "לעיל סי

 הרי זה כקוה את הערך על ידי שותן ערכו ,כשותן לגבוה כפי ערך שים של הערך ככתוב בתורה לפי ש,ט"של
ודומה למקח  ,מקדיש חפץ ידוע הרי הוא מוציאו באמירה זו מרשותו לרשות גבוה... ודומה למקח וממכר  ,לגבוה
  ).וממכר

ואפילו השואל מחבירו אסור (קח וממכר  הרי זה דרך חול ודומה למ,בסכום המדותכשמדקדק (א "שכג ס' סילקמן 
  .)) לפי שדומה למקח וממכר,לומר לו כן

אין מעריכין ולא מקדישין ולא (ו "סו, )בכלל גזרת מקח וממכר מפי שהוא ,ואסור לקות קין בשבת(ה "סשלט ' סי
' ילו בכלי ששוה הוכן אין פודין את הבן אפ. ו"ש' ש בסי"מפי שדומה למקח וממכר כמ, מחרימין שום דבר לגבוה

 ).שדומה למקח וממכרסלעים מפי 
 .ין סודרבמשיכה ולא בק(ק יט "תקכז ס' וסי, ) בלא קין סודרלו אפי, רשותא בשבת אסוראדמק (א שם" מ1567
  ).ו"ש' ש סי"מיין ע

, )פח במשיכה לתוך ביתו או בהגבהה ט כגון,והוא שיקה את המתה בקין גמור(ח "תקכז סכ' וכן ראה לקמן סי
  .ולא הזכיר קין סודר

לעין לבשל ביום , תקכז' כמו הא דסי(אף לצורך השבת , שקין סודר אסר בכל אופן, וראית שהכווה היא לומר
  ".שמא  יכתוב בשבת"כיון שזה אסר מעיקר הדין , )טוב בשכח לערב תבשילין

 ,ה בסודר בפי עדים וממהר להקותו מידדכיון דמקה לי(ם "רשבופירש , )סתם קין לכתיבה עומד(א , ב מ" ב1568
 ומסתמא , מתכוין הוא להקותו בעין יפה,ואיו מדחהו עד שילך וימשוך במטלטלין או ילך ויחזיק בקרקעות

הרי אלו כותבים וותים אף על , אם קו מידו שהוא חייב לו מה(ג "לט ס' מ סי"ע חו"טור ושו. )רוצה שיכתבו לו
  ).שסתם קין לכתיבה עומד, פי שלא אמר להם כתבו

  .)גזירה שמא יכתוב (ב"סקכע שם "סמ). אין קוין בשבת קין סודר(א "קצה סי' מ סי"ע חו"שו 1569
וכן  .ו"ש' ש בסי" כמ,אין מעריכין ולא מקדישין ולא מחרימין שום דבר לגבוה מפי שדומה למקח וממכר(ו "ס 1570

  ). שדומה למקח וממכר מפי,סלעים' אין פודין את הבן אפילו בכלי ששוה ה
שבשבת עצמה לא התירו לקות אפילו (ז "וס, )לא התירו לצורך מצוה, כל דבר שהוא משום שבות(ה " כדלעיל ס1571

אף על  (ז"תמח סט' סילקמן ). ולא התירוהו לצורך מצוה, שזהו שבות גמור ... אסור לשכור(ג "וסי, )לצורך מצוה
ו שמקח וממכר " כמו שתבאר בסימן ש, לא התירוה חכמים בשבת,פי שמכירה זו היא לצורך מצות ביעור חמץ

  .)עיין שם,  התירו אפילו לצורך מצוהגמור לא
ק ב "שא בקוטרס אחרון ס' כדלעיל סי, ואף שיש סוברים שאיסור מקח וממכר בשבת למד מהפסוק ממצוא חפצך

ה " לעיל סתבארבזה והרי , )ש"ורא' ש התוס"כמ ,מקח וממכרדמהתם פקא לן גם כן איסור , ממצוא חפצך(
  ). חפציך אסורים חפצי שמים מותרים, שאמר חפצך,התירו לצורך מצוה(

 וכן לשכור או להשכיר ,אסור לקות או למכור (ד"לעיל ס מקח וממכר הוא כדל שעיקר טעם איסור"מכל מקום קיי
  ).גזירה שמא יכתוב ,בשבת

לא התירו אלא לפקח ולהתעסק בדברים (ב "סיכדלעיל , מצוהמטעם זה הוי שבות גמור שלא התירו אף לצורך ו
 לא , אבל כל דבר האסור משום שבות גמור, שאיו אסור בצרכי יחיד אלא משום ממצוא חפצך ודבר דבר,בלבד

   .) כמו שלא התירו לצורך מצוה,התירו לצרכי רבים
ששבות זה לקות קין (ב "רסא ס' כדלעיל סי, ויתירה מזו איסור מקח וממכר בשבת חמור יותר משאר שבותים

  ). הערה לג(ושם סמן , )יג' שאיסורו מפורש בדברי קבלה בחמיה סי) (הוא חמור משאר כל השבותים
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  :1572בזה יזהר שמים ירא וכל .מהצדקה ובתים מקומות לקנות

 בדרך אלא היתר שאין( הכנסת תבי כמקומות דינם ,מצותן גמר אחר האתרוגים למכור שנוהגים מה יז
  .1573)שנתבאר

 המצות כהכרזת דינם הרי ,ולהחזירם חובתן ידי בהם לצאת אלא אותם קונים שאין ,מצותן בזמן אבל
 לקנות שצריך חג של ראשון ביום ואפילו .בלבד מצותו אלא האתרוג גוף קונה שאינו ,להקל שנהגו
 אלא אותו קונה שאינו נמצא ,1574להחזירו תמנ על אותו שקונה כיון מקום מכל ,אתרוג של גופו

 אפשר אי אם אפילו ,1576יום טובב השופר או האתרוג את לגמרי לקנות אסור אבל .1575בלבד מצותו
 1577ו"תקפ 'בסי ש"כמ ,עשה מצות מפני גמור שבות דוחין שאין ,אחר בענין המצוה לקיים לו

  :1578ה"ותרנ

  מדידה בשבת

 .1580שבת וזלזול חול מעשה שהוא מפני ,1579בחבל בין ביד בין ,בשבת דבר שום למדוד אסור יח
______________ 

ת מן "כגון הוצאת הס, מי שיתן יותר יהיה המצוה שלו, הכרזת השמש בפיסוק דמים(ח "סה "פביצה ש " יש1572
 אסור קח וממכרוידוע שמ, שהוא כעין מקח וממכר ממש, ואו גלילה והדומה ל, פר תורהאו עליית ס, ההיכל

 ודוקא קיית  ...כי אם בחפץ הקה,  אם לא שיאמר דאין שייך מקח וממכר בדבר מצוה.אפילו לדבר מצוה
כמו , אבל המחוור בעיי. אין לו היתר  ...שהוא דבר שיש בו ממש, אבל קיית מקומות בבית הכסת, המצוות

, והשי שהוסיף בדמים שארה המצוה בידו, אפילו לא גמר קיו, מה שאדם מוצא בפיו, ריךשהגו חסידי האיסט
ולא דמי ,  הוי כקציצת דמים לצורך מצוהם כןוא,  ותן לצדקה מה שכבר הוציא והיה בדעתו ליתןילו הכיאפ

א "הובא במ. )הוכל ירא שמים יזהר בז,  קיית מקומות ובתים מהצדקהלוג שרי אפי"ובכה, למקח וממכר כלל
  .ו"סקט

  .א שם"מהובא ב. )אין לו היתר, מן הקהל, וכן קיית האתרוגים אחר גמר מצותן (ל שם" רש1573
, )דבעין לכם ,אין אדם יוצא ידי חובתו ביום ראשון בלולב של חבירו שהשאילו (ג"תרח ס'  סיע"כמבואר בשו 1574
  .)שמה מתהשמתה על מת להחזיר , ו ומחזירוהרי זה יוצא בו ידי חובת, תו לו על מת להחזירו(ד "וס

והייו ).  שהרי צריך להחזירו, ביום ראשוןלו אפי, רק לצאת בו,ובזמן מצותן איו קוה האתרוג עצמו (א שם"מ 1575
  .ואיו דומה למקח וממכר, שמה שקוה על מת להחזיר איו אלא  לצורך קיום המצוה

  .)ו"תקפ' סייין  ע. דאסורראה לי, ם טובואבל לקות אתרוג או שופר בי (א שם" מ1576
ג "וסכ, )לו בדבר שאיסורו איו אלא מדרבן ואפי...שופר של ראש השה אין מחללין עליו יום טוב (ב " סכ1577
ואיו שט על פי  איו עולה באילן , היה השופר בראש האילן או מעבר ההר ואין לו שופר אחר אלא הוא,כיצד(

  . סמןושם, )המים כדי להביאו
ולא בדרך מכירה (הייו כשעושה זאת בדרך שאלה וחזרה , )י שכג"ברס(ומה שהתירו לקות מאכלים לצורך השבת 

  ).1502הערה (ושם סמן , )ג"שכ'  כמו שיתבאר בסי,איו ראה כמקח וממכר אלא כשאלה(ו "כדלעיל ס, )ותשלום
  .כישתא דבי רב. ביאורי השלחן. וראה זכרון יוסף אות רלא

תר לומר לעובד כוכבים לילך אם מו', ז סעיף ג" וסימן ש,ב"א וכ"ו סעיף כ"ועיין לעיל סימן תקפ(א שם "ברמ 1578
  .)אחריו

. ) דלאו מצוה מי אמור, אמר ליה אימר דאמרי רבן מדידה דמצוה...עולא איקלע לבי ריש גלותא  (ב,  קזגמרא 1579
   .)ור למות ולמדוד בין בכלי מדה בין ביד בין בחבלאס (ג"ג הי"ם פכ"רמב

לא ימדוד אדם (ב "שכד ס'  סי.)ו שאסור למדוד שום דבר בשבת"ש' כמו שתבאר בסי (א"שכג ס' לקמן סיהוא וכן 
 יש ליזהר ,כשרוצה ללוש עיסה ביום טוב(ט "תו ס' סי).  אלא משער באומד דעתו,שעורים לתת לפי בהמתו

כלי שיש בו שתות וותן בו (ח "תק ס' סי).  שביום טוב אסור למדוד,קמח בעשרון מערב יום טובלכתחלה למדוד ה
 אסור לעשות כן ביום , וכשהמים מגיעים עד השתות יודע כמה ליטרות יש בבשר,מעט מים ומיח הבשר במים

אף על פי שאסור למדוד (ט "תקד ס' סי).  מפי שיכר הדבר שמכוין למדה,מעט אפילו פיחת מעט או הוסיף ,טוב
 ועכשיו שאף . מכל מקום מותר אדם למדוד תבלין וליתן בקדרה במדה וצמצום כדי שלא יקדיח תבשילו,ביום טוב
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 פותח בו יש אם החור למדוד או ,סאה 'מ במקוה יש אם למדוד כגון ,מצוה של מדידה למדוד ומותר
 ממנו לצאת הכהנים שיכולים פ"ואע .1581לו הסמוך להחדר בו שהמת מהחדר הטומאה להביא טפח
  .1582חול כמעשה נראה אינו תורה שיעורי מודד שהוא כיון מקום מכל ,אחר לבית

 שהיא מפני ,הנשים שנוהגות כמו ,המדידה על וללחוש ראשו לו שכואב מי של האזור למדוד ומותר
  :1584ז"ש 'בסי ו שיתבארכמ ,איסור אין הלחש ומשום .1583מצוה של מדידה

  שלוםבריד

 
 לפיכך אף ביום טוב , וותין בקדרה באומד הדעת ואין חוששין לקדיחת התבשיל,בחול אין והגין למדוד תבלין

 ,לא ימוד אדם שעורים ויתן לפי בהמתו(ט "תקיז ס' סי). ד ביום טובאסור למדו(א "תקו ס' סי).  למדודאסורים
  ). אלא משער באומד דעתו וותן לה,ובשאסור למדוד ביום ט

 לפי שעשה ,כלי שמלאכתו לאיסור(ח "שח ספ' לקמן סיכד, ומטעם זה חשב כלי המדידה כלי שמלאכתו לאיסור
  ).שבתלמדידת הזמן או הצל ויש לדמותה למדידה האסורה ב

ה "ב ד, קכו' תוס ). קא עביד כדעבדין בחול...וחכמים אומרים אין משגיחין בכף מאזים כל עיקר (א , ביצה כט 1580
' וכתבו התוס (ז"א סקט"הובא במ. ) אלא משום דהוי כעובדא דחול,לא הוי איסור כל כך... מדידה  (ומדבריהן

 אבל מילי ,י במקום מצוה ולהכי שר, דחולא כעובד אלא משום דהויל כך מדידה דלא הוי איסור כאז דדוק"ספי
  .)אחריא לא

ב "שכד ס' סי).  מפי שהוא מעשה חול וזלזול לשבת,שאסור למדוד שום דבר בשבת(א "שכג ס' וכן הוא לקמן סי
 מפי שהוא עובדין דחול וראה ,אסור למדוד ביום טוב (א"תקו ס'  סי).שהמדידה אסורה משום עובדין דחול(

  .)כמוכר
 ,)י"רש,  כגון אם היתה טמאה וגעה בטהרות,שתהא שלש על שלש אצבעות (מודדין את המטלית (א, משה קז 1581

 ומעשה בימי אביו של רבי ,)י"רש, שיהא שם עמוק שלש אמות מים ורוחב אמה על אמה (ומודדין את המקוה
מי לידע אם יש בגיגית פותח טפח אם  בג)י"רש, כלי חרס (קשרו את המקידה... צדוק ובימי אבא שאול בן בטית 

 ומדבריהם .)גמרא,  וגיגית סדוקה מוחת על גבן] וטומאה היתה שם[הילקטי קטה היתה בין שי בתים  (לאו
ימר דאמרי א (ב" שם ערא ועולא בגמ).וקושרין בשבת) י"רש, להתלמד על דבר הוראה(למדו שפוקקין ומודדין 

כגון למדוד אם , מותר למדוד בשבת מדידה של מצוה(ז "ע ס"טור ושו. )אמור דלאו מצוה מי ,רבן מדידה דמצוה
  ).סאה' יש במקוה מ

שלא התירו מדידה של מצוה אלא (ח "שח ספ' כדלקמן סי, והייו דוקא כשהמדידה עצמה היא יש בה מצוה
ה שום עין  אבל כאן המדידה בעצמה אין ב, כגון למדוד המקוה וכיוצא בה,כשהמדידה בעצמה יש בה מצוה

כשרוצה (ט "תו ס'  סי.) איך יתלה לימודו בדבר האסור ויהיה מותר על ידי כך, ואי משום שלומד על ידה,מצוה
 שביום טוב אסור למדוד אפילו , יש ליזהר לכתחלה למדוד הקמח בעשרון מערב יום טוב,ללוש עיסה ביום טוב

 כגון שמודד קמח לעיסתו כדי לידע ,ו מתכוין למצוהואפיל(א "תקו ס' סי). ו"תק' לדבר מצוה כמו שיתבאר בסי
  ).ימדוד לא ,שיעור חלה

. אלא שמדידת שיעורי תורה איה ראית כמעשה חול, כי היתר זה איו מטעם שהמצוה דוחה איסור המדידה
  .וראה כישתא דבי רב. כדי לדעת אם יתחייב בחלה, כ כשמודד את הקמח"משא

 , אף על גב דיכול לצאת מהבית. חור אם יש בו פותח טפח והטומאה כסת שם למדודוא הדיןוה(ז "טא סק" מ1582
  .)ד שיעורי תורה לא הוי עובדא דחול כיון שמודכל מקוםמ

ו כמכל מקום . שאף שכשיכול לצאת מהבית אין זו מצוה שיכולה לדחות איסור המדידה, ל הערה הקודמת"והיי
  .לעצם מדידת שיעורי תורה איו ראה כמעשה חו

דמתעסק ,  וגם למדוד החגור למי שחש בראשו,תראה לי שמותר ללחוש על דבר עין הרע בשב (רב' ה סי" ראבי1583
 בתרא רקדאמר פ' ורביו אבי העזרי מביא ראי (תקיב'  סי)פראג(מרוטבורג ם "ת מהר"שוהובא ב ).בעלמא הוא

אמות '  שלוקחין אזורו ומודדין בו ג,אשולחש שמלחשים על כאב הר(  טור.)דמדידה לית בה משום רפואה ,דשבת
ם מרוטבורק היה "והר...  דמתעסק הוא אצל מדידה ... אבי העזרי התירו , ואומר הלחש על המדידהפעמים' ג

,  כמו שוהגים השים,ולמדוד אזור מי שהוא חולה וללחוש עליו (ע שם"שוו, )למדידה של מצוהמדמה אותו 
  .)של מצוה דהוי מדידה ,מותר
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 לצורך שלא מודד אם אבל ,צורך לאיזה למדוד כשמתכוין אלא למדוד איסור אין הרשות לדבר אף יט
  :1585מותר ,בעלמא כמתעסק אלא כלל

  :1586ג"ע 'סי מ"בחו יתבאר ,בשבת בניסן 'ז וחל בניסן ,'בז לחבירו חובו לפרוע שנשבע מי כ

  הרהור בעסקיו

 דבור אלא אסרו שלא ,השבת אחר גמורות מלאכות לעשות היאך אפילו ,בעסקיו להרהר מותר כא
  .1587מותר הרהור אסור דיבור ,דבר ודבר שנאמר ,לבד

  שלוםבריד

 
היא כמדידה של "אלא , "איו ראה כמעשה חול", )ולא כדי לידע כמה ליתן לו(ייו שכיון שמודד בשביל הלחש וה

  .או כמתעסק, "מצוה
  .) מותר ללוחשם בשבת כמו בחול,רפואהוכן כל מיי לחשים שיש בהם  (לבעיף  ס1584
, ) אמר ליה מתעסק בעלמא אא...חזייה לרבה בר רב הוא דיתיב באווא דמיא וקא משח ליה (ב , קזגמרא  1585

  . )שלא לצורך אלא לאיעסוקי בעלמא(י "ופרש
ואיי ,  לו איי מתכוין למדוד אלא מתעסק אי לשחוקרואמ, מים  היה מודד גיגית של,רושפי(ד שם "ובפסקי הרי

  ).לדעת מידת המים שבהן ךצרי
התיבה שהוסיף . עת מידת המיםמתעסק אי לשחוק ואיי צריך לד (שמא' כ ע"אגרות קודש חתבאר בו

 משחקין שון מלש לומר לכאורה י–)  במפרשים–ב "או כיו, וצריך חיפוש אם מצאה הוספה זו (לשחוק ד"הרי
כיון שהוא מודד רק ,  מתעסק בעלמא קרא ומותרל זהבכ,  מדידה מדויקתריך להיותהייו אף שצ. בכדור בשבת

אמות ' דמותר למדוד ג) ו"שי "ח סוס"טואו(והוא כדעת אבי העזרי .  לדעת מידת המיםיו צריךבשביל השחוק וא
  . כי מתעסק הוא–והטעם ', פ וללחוש כו"ג

 י אםכ, דאין הכווה כלל למדידה) יט, משלי כו(משחק אי ,  שחוק וקלות ראששוןמל" לשחוק "ש לפרשאבל י
 שוןוכל. ולא מתכוון למדידה אי כלומר אי מודד ,אומתעסק בעלמא א: ח" הררושוראה בפי. מתעסק בעלמא
 מדידה –ל דלחישה "ובה, ואז דוקא מותר כלל מודד שלא לצורך): יט- ו סעיף יח"ש' יס(ע שלו "רביו הזקן בשו

  .ע"וצ). אלא מפי שהיא מדידה דמצוה(חשיבה 
  .)'א וכו"רמ, ע"שו, ם" ברמב–ע למה לא הובא דין דמתעסק במדידה דמותר " צ–וכיון דאתיא להאי 

*  
 ,אבל כשאיו מזכיר לו שם מדה(א "שכג ס' כדלקמן סי, וכן התירו למלאות כלי מדידה כשאיו מתכוין למדידה

 ואין בו משום , אלא למלאות הכלי שמבקש ממו בלבד, איו ראה כמתכוין למדידה,אלא מלא לי כלי זה סתם
  ).עובדין דחול

ואם לא . חייב לפרעו קודם אותו יום,  ואירע אותו יום בשבת,השבע לפרוע לחבירו ביום פלוי (ז" ס שםע"שוב 1586
ראה דאם (ק כ "ע שם ס" סמ.)ורת פרעוןויתו לו בת, וישומו אותו, צריך ליתן באותו יום משכון, פרעו קודם

דומיא דמדידת האזור לרפואה ומדידת מקוה שהתירו ,  מותר למודדו בשבתם כןג, ותן לו דבר שצריך מדידה
ד דלא "לפעראה (ק כב "ך שם ס"ש). ש"ייע, ו"ח סוף סימן ש"ש בטור או"וכמ, ם דחפצי שמים יהובשבת משו

). ועיקר כותו הוא משום רפואה, דהתם גבי אזור הא קמפרש טעמא בטור משום דמתעסק הוא אצל המדידה, דמי
  ).פשוט דשומא ומדידה אסורראה לי (ק טז "א כאן סוף ס"מ
הרהור  (ח"ע ס"טור ושו. ) הרהור מותר,דיבור אסור (א, קגמרא  ).וא חפצך ודבר דברממצ(יג , ח' ישעי 1587

  .)מותר, בעסקיו
פ שמתוך כך מבין " אע, הראה בעייך שתוכל לעמוד עמי לערב,מותר לומר לפועל(ד "שז סי' ותפרש יותר לקמן סי

 דהייו , הרהור, דבור אסור, ודבר דבר שאמר, לפי שלא אסר אלא דבור מפורש,שצריך לו לערב לשוכרו למלאכה
, ) שזהו כמדבר בפירוש שרוצה לשכרו, אבל לא יאמר היה כון עמי לערב. הרי זה מותר,מה שמבין מתוך דבריו

  ).1726הערה (ושם סמן 
  ".מצוה שלא להרהר כלל בעסקיו: "כדי לסיים, והובא בקיצור גם כאן
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 שלא מצוה ,שבת ענג ומשום .אסור ,דאגה נדנוד או הלב טרדת ההרהור מתוך לו יש אם מקום ומכל
 תעבוד ימים ששת שכתוב וזהו .עשויה מלאכתו כל כאלו בעיניו יהא אלא ,בעסקיו כלל להרהר
 שבת בכל אדם יראה אלא ,1588אחד בשבוע מלאכתו כל לעשות יכול אדם ואין ,מלאכתך כל ועשית
  :1589מזה גדול ענג לך ןואי ,עשויה מלאכתו כל כאלו

  אופנים שהתירו הדיבור

 שיבואו המת קרובי אחרי בשבת לתחום חוץ שילך ,1590שבת מערב אפילו ,לנכרי לומר אסור כב
 למת חלילין מעצמו הנכרי הביא אם אפילו שהרי ,הספדו מפני איסור שום דוחין שאין ,להספידו
  .1592ה"כש 'בסי ש"כמ 1591בהם להספידו אסור לתחום מחוץ בהם להספידו

  שלוםבריד

 
, "ממצוא חפצך"משום ) אלא אף, "ודבר דבר"לא רק מטעם (לעשות מלאכה אחר השבת אסורה ואף שאמירה 
י אמירה זו עושה ל יד שע, שאמירה זו מועלת לעשייה שלמחר,אומר לחברו שיעשה לו למחר(י שז "כדלקמן רס
  ).א חפצך ואסור משום ממצו, ומצא שהוא מוצא חפציו בשבת על ידי אמירה זו שאומר לחבירו,חבירו למחר

  .שגם איסור ממצוא חפצך מותר בהרהור בעלמא, )ודבר דבר(מכל מקום למדים מפסוק זה 
ז דפס "ע אד"שו' ובשאר דפוסי. ז"ע אדה"ה בדפוס ראשון דשו"כ', בשבוע א( 301' א ע" ראה לקוטי שיחות חי1588
  ).'טור וכו, ק"ה בסמ"וכ, "בשבוע אחד"ל "ד שצ" ולפע–" בשבוע אחת"
וכי איפשר לו לאדם לעשות כל (בחדש פרשה ז , מכילתא יתרו). ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך( ט ,יתרו כ 1589

יום ה  יוה באגרת התשובה רביו. ת שם"י עה"רש ).לו כל מלאכתך עשויהיאלא שבות כא, מלאכתו בששת ימים
אם יש לו מתוך הרהור , ל דבור אסור הרהור מותר"פ שאחז"אע. אסור לאדם שיהיה לבו טרוד בעסקיו בשבת(

ואמרו במכילתא שתהא כל מלאכתך בעייך כאילו , שאמר ועשית כל מלאכתך, טרדת הלב או דוד דאגה אסור
ע "טור ושו ).ואין לך עוג גדול מזה, שיהיו כל מלאכותיו עשויות(רפא ' ק סי" סמ.)שלא תהרהר עליהם', היא עשוי

הא בעייו כאילו כל  וי,כלל ום עוג שבת מצוה שלא יחשוב בהם משומכל מקום. מותר, הרהור בעסקיו(ח "ס
  ).מלאכתו עשויה

ושם סמן , ) כגון ממיתת אוהבו וכיוצא בזה,אסור לספר איזה דבר שזכר בו צערו(ה "שז ס' לקמן סיוראה גם 
  ).1667הערה (
 . יוה לא אסר אלא בעסקיו כשיש לו טרדת לב ודוד דאגהביוב רוהר (ב"שא קוטרס אחרון סק' לעיל סיתבאר ו

  .)פ שאין איסור מן הדין" אע,והטור הוסיף דמצוה שלא להרהר כלל בעסקיו
גם העדר השביתה ) אלא, לא רק העדר העוג(מצד מדת חסידות יש בזה  (5'  הע80' א ע" וראה לקוטי שיחות חי

ס "ק שלא הזכירו כלל בר"וצע. (והרי זה במשך כל המעת לעת. ל מזהואין לך עוג גדו (311'  שם ע.)ממלאכה
  ).ץ"תר, ה למען דעת"וראה ד). ב"רמ

*  
ג "שז סי' ולעין הרהור בחשבוותיו תבאר לקמן סי. הרהור בעסקיו) ב. (הרהור שיש בו דאגה) א: (וכל זה לעין

  ).1719הערה (ושם סמן , )אסור לאדם לחשוב חשבוותיו בפיו בשבת(
   ).1492הערה (כסמן לעיל  1590
שאלת על המורה שהורה לגוי שילך חוץ לתחום בשבת אחר קרובי (תרלז ' סי) פראג(ם מרוטבורג "ת מהר"שו 1591

 דאמירה , לו לעשותו בשבת אסור לומר... ואין זו הוראה אלא טעות , כי לא יפה הורה,דע מורי. המת לקבורתו
 גוי שהביא חלילין בשבת לא יספוד בהן ישראל )א, קא(התם ] תן[ וגדולה מזו . באיסורא דרבןלולגוי שבות אפי

לגוי לילך אחר  שאסור לומר ם כן כל שכן וכל שכן וא... ממילא דגוי לו אלמא אפי, באו ממקום קרובלא אם כןא
 שילך יגול לומר אסור (ט"ע ס"שו. ו אות ט"הגהות מיימויות פ.  שידרמז הובא במרדכי). קרובי המת להספידו

   ).בת אחר קרובי המת שיבואו להספידובש לתחום חוץ
 לא , כיון שעשה בהם איסור של תורה,כרי שהביא בשבת דרך רשות הרבים חלילין להספיד בהם ישראל(ב " סכ1592

אבל אם  ...  במוצאי שבת מאותו מקום שהביאם הכרי בשבתעד שימתיו בכדי שיכולים להביאם ... יספידו בהם
  ). אלא אם כן הביאם מחוץ לתחום ... אין צריך להמתין כלל, אם הביאם מתוך התחום,הביאם דרך כרמלית
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 1594לשכור אפילו 1593מותר ,קרוביו אחר שישלחו ומבקש ימות פן וירא חליו עליו שהכביד חולה אבל
 שכירות התירו שלא שאף ,שבת במוצאי קרוביו להביא בשבת 1595פרסאות כמה אפילו שירוץ רץ נכרי
  :1597רצונו יעשו לא אם עליו דעתו תיטרף שלא כדי ,התירו כאן ,1596מצוה לצורך אפילו בשבת

  :1598ה"שכ 'בסי יתבאר בשבת לנכרי משכון ליףלהח כג

 ,בשבת מכירה שטר לו לכתוב לנכרי לומר לו מותר ,הנכרי מן ישראל בארץ שדה או בית הלוקח כד
 אינה בשבת לנכרי שאמירה ,לו לחתום שלהם בערכאות ומעלהו ,בשבת לדרכו הולך הנכרי אם

  :1600מצות בשאר שגזרו פי על אף ,1599גזרו לא ישראל ארץ ישוב ומשום ,סופרים מדברי אלא אסורה

  שלוםבריד

 
ב "שז סי' וכדלקמן סי, ומה שלא התירו להביאם דרך כרמלית או מחוץ לתחום מטעם שבות דשבות במקום מצוה

  ... מותר לישראל לומר לכרי לעשותו בשבת,ואיו אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות ,דבר שאיו מלאכה(
  ).לצורך מצוה

ולא בהידור , כיון שלא התירו אלא במצוה ממשוהייו , )שאין דוחין שום איסור מפי הספדו(מבאר כאן הטעם 
אחר קרובי המת שיבואו למחר אסור לומר לגוי בשבת שילך חוץ לתחום מיד בשבת (ג "וכמבואר בלבוש ס, מצוה

  ).שאין זה צרכי המת, להספידו
פירות ומיי תבשילים יתירים וכיוצא ... דרך כרמלית ... לומר לכרי להביא (ז "שכה סט'  וכעין זה הוא לקמן סי

יש אוסרין להוציא התיוק מביתו לבית הכסת דרך כרמלית או (ח "סשלא ' וסי, )אין קראים דבר מצוה, בהם
  .) שהרי אפשר למולו בביתו, שאין בהוצאה זו צורך מצוה, כריל ידי אפילו ע,ר שאיה מעורבתחצ

  . כישתא דבי רב.  וציויםראי מקומותוראה מ
 רביו התיר וזה ,שרי ודאי הא ,קרוביו אחר שישלחו ואמר עלמא ליה דתקיף חולה אבל(ם שם "מהרת "שו 1593

אבל  (ע שם"שו. ב אות ה"הובא במרדכי שם והגהות מיימויות פ. )ו שמא תטרוף דעת, בשבתלואפי ל"זצ שמריה
  .) ודאי שרי,חולה דתקיף ליה עלמא ואמר שישלחו בעד קרוביו

' מ סי"ע חו"טור ושו).  שמא תטרוף דעתו עליו... בשבת לו קוין קין משכיב מרע אפי,אמר רבי לוי(ב , ב קו"ב 1594
' ב סי"אור זרוע ח). אפילו בשבת,  קוים,אם בקש שיקו ממו, כה קיןאף על פי שמתת שכיב מרע איה צרי(רד 

להשכיר רץ '  דשרי לי, דחולה שחלה וביקש לשלוח אחר אהובו בשבת,ל"זצ' שמרי' וראיתי כתוב בשם ר(ב 
 קוין משכיב מרע , לוימר רבי מי שמת אן פרקדאמרי, א תטרף דעתו של חולה של, בשבתלוולהתות עמו אפי

א "מ. לו' ט סי" והגהות אשרי בבא בתרא פ,הובא בהגהות מיימויות שם. )]עליו[בשבת שמא תטרף דעתו ] לואפי[
  .))ב"ט דב"א פ" והג,ב"מ פ"הג(ד " רי"וסמ ס"וש בח" כמ, כדי שלא תטרף דעתו עליו, להשכירלואפי (ח"סקי

  .א"שצו ס' כדלקמן סי, רה שיש אומרים שזהו שיעור תחום שבת מן התו,פרסאות' יותר מגאף  כלומר 1595
  .) ולא התירוהו לצורך מצוה, שזהו שבות גמור...אבל אסור לשכור המלמד  (ג" כדלעיל סוף סי1596
  .כי איו פיקוח פש ממש, ולא להביאם בשבת עצמה, "להביא קרוביו במוצאי שבת"ומכל מקום לא התירו אלא  1597

  .בי רבכישתא ד. ביאורי השלחן. א"קלה ס' וראה בדי השלחן סי
 , כי אין זה משא ומתן, אם הוא מלבוש ויוציאו הכרי דרך מלבוש,מותר להחליף משכון לכרי בשבת ( סעיף ה1598

 ,ם כןואם הכרי מביא המעות ווטל המשכון מותר ג. וגם בישראל מותר בעין זה אם הישראל צריך ללבשו בשבת
 . כדי שלא יהא ראה כושא וותן,א יגע בו הישראל וטוב שהכרי יקח המשכון בעצמו ול.ובלבד שלא יחשוב עמו

  .)ואם הביא לו משכון אחר לא יגע גם בו
 אומר . .. אפילו בשבת)י"רש, שטר מכירה ( כותבין עליו אוו, בארץ ישראל)י"רש, מכרי (הלוקח בית (ב, ק פ" ב1599

והקוה (ב ,  חגיטין. ) ביה רבן משום ישוב ארץ ישראל לא גזרו,ג דאמירה לכרי שבות היא" ואע.לכרי ועושה
, ) אמר רב ששת לומר שכותבין עליו אוו ואפילו בשבת, למאי הילכתא,םשדה בסוריא כקוה בפרוארי ירושלי

 מראה ,כיצד הוא עושה(ד "ב ה"ק פ"ירושלמי מו. )אם לקחה מן העובד כוכבים ורוצה לילך לדרכו בשבת(י "ופרש
מותר לקות בתים מן  (יח' ב סי"ק פ"הגהות אשרי מו).  ומעלה לארכייםם חותם" והעכו,לו כיסין של דירין

מותר  (א"ע סי"שו .)ירים והכרי חותם ומעלה לערכאות מראה הוא לו כיס של ד, כיצד הוא עושה,הכרי בשבת
  ).וחותם ומעלה בערכאות,  בשבתגוילקות בית בארץ ישראל מן ה
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 דבר היא האבידה ואפילו ,ויגיד יבא בה שיודע שמי בשבת שיכריזו מותר ,אבידה לו שאבדה מי כה
 זו אמירה ,שישיבנה ממנה שיודע למי ולומר ,מצוה אבידה שהשבת מפני ,בשבת לטלטלו שאסור
 שאנו ,1602שלום דרכי מפני נכרי אבידת על גם להכריז ונהגו( 1601בשבת שמותרים שמים מחפצי
  ):1604ה"שכ 'בסי ש"כמ מצוה כעין זה והרי ,1603שלום בדרכי עמהם להתנהג סופרים מדברי מצווין

  :א"שמ 'בסי יתבאר והחרם הנדוי להתיר או בשבת לנדות או להחרים מותר אם כו

 יאבד לאו ואם ויגיד יבא עליה זכות לו שיש מי שכל ,הנמכרת קרקע על בשבת להכריז אסור כז
  .1605בשבת דנין ואין ,הדין את כדן הוא ,זכותו יאבד לאו ואם שאומר שמה מפני ,וזכות

 לא שאם בעיר תקנה שיש אף ,הדין את כדן שאינו ,ויגיד יבא זכות לו שיש מי כל ,סתם מכריז אם ואף
 אין ,סתם להכריז להקל שנהגו שבמקום אלא .דבר ודבר משום אסור מקום מכל ,זכותו בטל יגיד

 תיקון שהוא דבר שכל ,בשבת בהם לדבר שמותר רבים כצרכי שזהו לומר מקום יש כי ,בידם למחות
 צורכי הדינין נקראו זה ומטעם .תדיר מזדמן שהוא כיון רבים צורך נקרא תדיר מזדמן והוא המדינה
 שבות שהוא משום הוא ,בשבת דנין שאין ומה .1607ה"תקמ 'בסי ש"כמ 1606מועד של חולו לענין רבים

  שלוםבריד

 
 אבל לצורך מצוה אחרת לא שרי אמירה ,רץ ישראל זו דישוב דאדוקא משום מצוה (ה אומר"ק שם ד"ב'  תוס1600

אבל משום מצוה אחרת לא הייו מתירין אמירה לעובד כוכבים במלאכה  (ג"ה אע"גיטין שם דוב ,)לכרי
  . )1491הערה (ושם סמן , )שאסור לעשות מלאכה על ידי כרי אפילו לצורך מצוה(ה "וכדלעיל ס. )דאורייתא

 ואמרין מי שיודע שום ,בי עירו הגו להכריז בשבת בבית הכסת כשאבדה אבידה (קד' ד סי"א ח" הרשבת"שו 1601
,  בשבתלו השבת אבידה מצוה ואפי, תשובה. יש איסור בדבר זה או לא, מהו,דבר באבידת פלוי שיאמר לפלוי

מותר להכריז מי ,  כלים שהשבת גופן אסורה בשבתלוולא עוד אלא אפי. ..ל  בטלטוראלא אם הוא דבר אסו
 ,על אבידהמותר להכריז בשבת  (ב"ע סי"שו. )מותר,  לפי שכל שיש בדבורו מצוה,שישה בידו שישיבה לבעלים

 וחפצי שמים ,שיודע שישיבה מי רדהשבת אבידה מצוה לומ(ק ג "ז ס" ט.)אפילו היא דבר שאסור לטלטלו
  ).מצוה הוא ,ה למי שיודע מממר ולו,דהשבת אבידה(ק כא "א ס"מ. )מותרים

ואפילו איסור של דבריהם לא יעשה בשביל (מ " מציאה ופיקדון סכותהלכדלקמן , אבל בשבת עצמה אסור להחזיר
כולכם חייבים  ,' שאמר אי ה, שאין דוחין איסור מפי ממון, כגון להגביה מעות שמצא בשבת,ממון חבירו

  ).יבכבוד
  .)א רמיזא ולא ידעא היכ. מפי דרכי שלום,ם בשבת" עכותוהגו עכשיו להכריז אביד (א שם" מ1602
 אבידתו ,גזל כעי אסור (ב, ק קיג"ב. ) מפי דרכי שלום...פרסים עיי כרים עם עיי ישראל מ (א,  גיטין סא1603

אבדת העובד כוכבים  (א"רסו ס' סימ "וחע "טור ושו. ) אבידתו אסורלו אפי, במקום שיש חילול השם...מותרת 
, ובכל מקום מכיסים כליהם ככלי ישראל. אבידתו אסורה וחייב להחזירה, ובמקום שיש חילול השם ... מותרת

דתו ובמקום שיש חילול השם אבי. ..מותרת אבדת הכרי  (ח" סלמציאה ופקדון' הללקמן . )מפי דרכי שלום
  .) וחייב להחזיר,אסורה מן התורה

  . וראה כישתא דבי רב.) והוא הדין מפי דרכי שלום...והתירוהו לצורך מצוה  (ד" סוף ס1604
  ...שכל מי שמוכר קרקע מכריזין ביום שבת, יש פה מהג... שלחתי לרב רביו סים (שפח ' ש סי"הריבת "שו 1605

וכשמעי . שיאבד זכותו,  לאואם. שיבא ויגיד להם תוך שלשים יום, שכל מי שיש לו זכות או תביעה על אותו קרקע
תשובת  (שצ' וסי ,)אם לא יגיד,  שדומה לגמר דין שמחליטין ומפקיעין זכות היחיד ההוא ...תמהתי מאד, ההכרזה

 ושיו ,שהוא כגמר דין ... שלפי דעתי היא אסורה לגמרי מן הדין, שוב לאותה הכרזה שוהגין שם... ר סים "הר
ם שכל מי שיש לו זכות עליו יבוא ויגיד וא, להכריז בשבת על קרקע המכר (ג"סיע "שו. )וכמו שכתבת, ולא דין

  ).דהוי כדן את הדין(ק כו "א ס"מ). אסור,  יאבד זכותולאו
 דיי ,י ממוות ודיי פשות דין די,אלו הן צורכי הרבים. ועושין כל צורכי הרבים (ב"א ה"ק פ" ירושלמי מו1606

  .)מכות
  . והייו בחול המועד, )דיי פשותהבית היו דין בין דיי ממוות בין בזמן  (י"ע שם ס"שוב 1607
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 שנתבאר כמו בלבד הדיבור אלא ,רבים לצרכי גמור שבות התירו ולא ,1608ט"של 'בסי ש"כמ גמור
  :1610לכתחלה כן לנהוג אין ,זה מנהג שם שאין במקום אבל .1609למעלה

 צורך שאין הרבה בו מצוי שהיין מקום הוא אם ,1611למכור יין שיש מי אצל בשבת להכריז אסור כח
 להכריז מותר ,כך כל מצוי היין שאין מותבמקו אבל .1613דבר ודבר משום ואסור ,1612זו בהכרזה מצוה
 ,1615מעות סכום יזכיר שלא ובלבד .1614היום ולכבוד לקידוש יין לקנות מצוה צורך שזהו ,בשבת עליו
 להכריז לעולם כן לנהוג וטוב ,ברכו קודם מכריז כן אם אלא .1616מצוה לצורך אפילו אסור שזהו
 כיון ,מעות סכום בלא אפילו ,שבתב ברכו אחר 1618כלל להכריז אסור משקין ושאר .1617ברכו קודם
  :ברכו קודם מכריז כן אם אלא ,מצוה צורך בהם שאין

  מכלל ישראל הלהוציא  רוציםהצלת בת שנכרים

 לדרך לשום מצוה ,ישראל מכלל להוציאה מביתו בתו את נכרים שהוציאו בשבת לו שנודע מי כט
______________ 

  .ושם סמן, ) גזרה שמא יכתבו,דין דיי ממוותאין  ( סעיף ג1608
  .) לא התירו לצרכי רבים כמו שלא התירו לצורך מצוה,כל דבר האסור משום שבות גמור ( סעיף יב1609
 מכיון שעשה בעצת  ... שזה דבור של חול גמור הוא, הרבהיש לדון עליו (ש שם"ת הריב"שון שב"תשובת הר 1610

ראה , אף על פי שבכל פעם ופעם הוא דבר פרטי,  שכל דבר המזדמן תדיר...ראוי ללמד עליו זכות , ל"ה ז"הרא
שהדברים המזדמין  ...  והוג בדברים הללו,והטעם מפי צורך הרבים הוא להעמיד המשפט.  ..דצרכי רבים יהו

 ,ואף על פי ששיו אין דין. צרכי רבים מקרו, אף על פי שבכל פעם ופעם הם פרטיים, ויש בהן תקון המדיהתדיר 
 ואין בדבר אסור דבור ,התם הוא משום גזרה שמא יכתוב,  כמו שמפורש בירושלמי,אף על פי שהוא צרכי רבים

שהוא הווה תמיד ויש בו תקון המדיה יש בכיוצא בעין זה ,  אבל כל שאין אסורו אלא משום דיבור של חול,בלבד
א "מ. )אבל העין מתמיה,  שאין הדבר אה, וגם זה בתחלה לא הייתי מתירו ...לדון בו שהוא מותר מצרכי רבים

 יש אף על פי ש, כל מי שיש לו זכות יבא ויגיד, אבל אם מכריז סתם, דהוי כדן את הדין,ג אסור"דוקא בכה (שם
 . דוכתא דהיגי כך לא מחין בהוא ואי איכ, איו כדן את הדיןכל מקום מ, בטלה זכותותקה בעיר שאם לא מגיד

  .))ש"ריב( דהוה דבורא דחול , לכתחלה אין להוג כןכל מקוםומ
 ומודיע ית הכסתל מה שוהגין בקהלות להכריז כשיוצאין מב"אמר מהרי (שבת אות ח' ל מהגים הל" מהרי1611

 ג"א סי"רמ. ) דראה כמקח וממכר,לא יעשו כן בליל שבת, ו ביתו מי שרוצה לקותלעם שם האיש המוכר יין שידע
  .)דהוי כמקח וממכר, כן אסור להכריז יין בשבת(

  .)ורך מצוה לא הוי צ, כיון דבמקומו היה שכיח יין טובא,ראה ליו (ז"א סקכ" מ1612
, שהרי הקיה היא אחרי השבת, שאיו כמקח וממכר ממ, "דראה כמקח וממכר"א "ל ורמ"כי מה שכתבו מהרי 1613

שמדבר בשבת אודות קיה שאחר , אלא שאסור משום ודבר דבר. וגם איו מסכם אודות הקיה שאחר השבת
 .כישתא דבי רב. וראה ביאורי השולחן. השבת

, ואפשר לומר דחשבי ליה חפצי שמים, בכל המקומות מכריזין יין בשבת אפילו בסכום מקח(ג "לבוש סי 1614
פ צורך מצוה הוא "דעכ(ק ד "ז ס"ט). לקות לצורך קידוש שבת שהוא מצוהין להודיע היכן ימצאו יין שמכריז

  ).לכבוד שבת
 כל מקום ראה ליומ(ק ד "סז " ט.א שם" הובא במ.)ואל יזכיר סכום דמים (ח' ה סי" ביצה פים של שלמה 1615

  .)ל על זה לא יורה להיתר בסכום מקחדהשא
, ) לפי שאמירה זו איה אלא הצלת ממוו ואין בה צורך למצוה ...יזכיר לו סכום מקחאבל לא (ו "ס כדלעיל 1616
 .) שזהו שבות גמור ולא התירוהו לצורך מצוה,)אסור(להזכיר לו סכום מעות  ... שדבור של מצוה הוא(ג "סוף סיו

  .ק כב"וראה תהלה לדוד ס
 ושתעשה ,קהל הקדוש אשר שם לתקן המהגאם ירצו ה, והה מה טוב(צ ' ש סי"ת הריב"ן בשו"תשובת הר 1617

אך יגיד שם האיש מבית לבית קודם שבת כשקורא לבא (ל שם "מהרי). אותה הכרזה בערב שבת בין מחה לערבית
  .)ואי מורה להכריז עליו קודם ברכו(ים של שלמה שם ). ית הכסתלב

  .)ושאר משקין פשיטא דאסור (א שם" מ1618
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 גמורה מלאכה לעשות יצטרך אם ואפילו ,מיל ב"לי חוץ אפילו ויצא ,להצלתה להשתדל פעמיו
  .1619להצלתה

 אפילו השבת שמחללין ,נפש כפיקוח הוא זה שענין מפני .1621יצילנה אם ספק הוא )א( אם 1620ואפילו
 ומוטב ,ימיה כל שבתות ותחלל ישראל מכלל תצא שלא מזה יותר נפש פיקוח לך שאין ,הצלה בספק
 פיקוח בשביל שבת מחללין  גם כןזה שמטעם .הרבה שבתות היא משתחלל אחת שבת עליה לחלל
 היא הבת אם אף ולפיכך( 1622הרבה שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל תורה שאמרה ,נפש

______________ 
  .שמצוה לעשות מלאכה כדי להצילה',  מדברי התוסי הוכיח"אבל הב, א אסר"הרשב 1619
עוד שאל באשה שהוציאוה מביתה בשבת בחזקה על ידי ישראל משומד להוציאה  (רסז' ז סי"א ח"ת הרשב"שו

 ואפילו חוץ לשלש פרסאות למאן דסבירא , אם מותר לשלוח בעד אביה שהוא בעיר אחרת בשבת,מכלל ישראל
 או , מי הוי כספק פשות ולהקל, ואפילו להביא בידו חותם מצד המלכות,ליה דתחום שלש פרסאות דאורייתא

 לפי שאין דוחין את השבת על הצלה מן , ומכל מקום כך דעתי וטה שאסור, שהדבר צריך תלמוד,והשיב. לא
 איסורא זוטא לא שרי כדי להציל את חברו לו ואפי, שאין אומרים לאדם עמוד וחטוא כדי שיזכה חברך,העבירות

בבעיא דהדביק פת בתור התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב ) א, ד(ק דשבת " כדמוכח בפ,איסורא רבהמ
 וכי אומרין לו לאדם עמוד וחטוא כדי שיזכה , אמר רב ששת לעולם בשוגג ולמאן התירו לאחר,'חטאת או לא וכו

  ).חברך
 ואחר כך ,א"בתחלה כדברי הרשב) ה וכי"שם ד(ק דשבת "והתוספות כתבו בפ( וכתב עליו, מןי סוף הסי"בהביאו 

) ב, שם לח(ל " וקיי,מי שחציו עבד וחציו בן חורין כופין את רבו ועושה אותו בן חורין) ב, גיטין מא(הקשו מדתן 
 דדוקא היכא שפשע , ועוד יש לומר. ותירצו דשאי פריה ורביה דמצוה רבה היא,כל המשחרר את עבדו עובר בעשה

 שרי למיעבד איסורא זוטא כי היכי דלא ליעביד , אבל היכא דלא פשע מידי,ור סמוך לחשיכהשהדביק פת בת
 ,)ה כופין" דב, גיטין מא( ובפרק השולח ,)ה ולא" דב, לב(וכן כתבו בפרק בכל מערבין ). חבריה איסורא רבה
ה " דב, פח(ם פרק האשה  ובפסחי,)ה כופין" דב, ב( ובפרק קמא דחגיגה ,)ה כופין" דא, יג(ובפרק קמא דבתרא 

 . שלא יפחידוה עד שתשתמד, הדבר ברור שאין לך מצוה רבה מלהצילה,והשתא אם לתירוצא דמצוה רבה). כופין
 , והילכך לחלל עליה את השבת לפקח עליה שרי. הכא מי לא פשעה,ואם לתירוצא דמחלק בין פשע ללא פשע

 דלגבי שלא תשתמד ,ים מן התורה ראה דשפיר דמיואפילו לחלל שבת בדברים האסור ... ומצוה מי איכא
  . ק י"שכח ס' מ סי"הובא בד). ותעבור כל ימיה חילול שבת אמרין איסורא זוטא הוי

מצוה לשום לדרך פעמיו להשתדל , מי ששלחו לו שהוציאו בתו מביתו בשבת להוציאה מכלל ישראל (ד"ע סי"שו
  .)חוץ לשלש פרסאות ויוצא אפילו ,בהצלתה

  ).ו"ש'  תבאר בסוף סי, אם מחללין עליו להצילו,מי שרוצים כרים לאסו להמיר(י "שכט ס'  גם לקמן סיוראה
כיון שלא פשעה אמרין חטא באיסור קל בשביל שיזכה , עד כאן תבאר טעם החיוב להצילה אפילו במלאכה 1620

  .חברך באיסור חמור יותר
אלא מטעם שהוא כפיקוח פש שמחללין , ל"גי בטעם השלזה לא ס, עתה מבאר שכן הוא גם בספק אם יצילה

 .אפילו בספק הצלה
 ד"שו סי' לבוש סי. ) משובחרי זה הזריז ה,ה ספק הצללו ויש אפי,אם רואה סכה בבירור (ה"שכח סק' ז סי"ט 1621
 ).ואפילו הוא ספק אם יציל(ח "שכט ס' לקמן סי. )ספק פשות להקל, אף על פי שהוא ספק אם יציל אם לא(

שבודאי אין יודעים , ט"שכ'  בכלי זיין דבסישבודאי כן הוא בכל ההולכין להציל (א"סקכאן ובקוטרס אחרון 
 .) עיין שם, יודעין אם יצילו הספיה וכן אין,אם יצחו הכרים

 אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי ,שמעון בן מסיא אומר ושמרו בי ישראל את השבת' ר (ב,  יומא פה1622
 וחי בהם ולא ,ר יהודה אמר שמואל אי הואי התם הוה אמיא דידי עדיפא מדידהו" א.ור שבתות הרבהשישמ

אשר יעשה האדם המצות (י "ופירש, ) ודשמואל ודאי לית ליה פירכא, ספק מא לן,אשכחן ודאי ... שימות בהם
 ב"שכח ס' לקמן סי הוא וכן. ) אלמא מחללין על הספק,שיחיה בהם ודאי ולא שיבא בעשייתה לידי ספק מיתה

 כלומר ראה , מה תלמוד לומר וחי בהם, שאמר אשר יעשה האדם וחי בהם,ואפילו ספק פשות דוחה את השבת(
  .) ולא שיבא על ידי כך לידי ספק סכה,שיהא חי ודאי בעשיית המצות

י שם "אבל בב). למי הוי כספק פשות ולהק(א שם "ת הרשב"ולעין הצלתה מלהוציאה מכלל ישראל הסתפק בשו
ילול  דלגבי שלא תשתמד ותעבור כל ימיה ח,ואפילו לחלל שבת בדברים האסורים מן התורה ראה דשפיר דמי(
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 ,כשתגדיל הרבה שבתות תחלל שלא ,להצילה עליה יחלל ,במצות עדיין מחוייבת שאינה קטנה
  ).1623הקטנים נפש לפיקוח שבת מחללין זה שמטעם

 או בת אלא בתו אינה אם הדין והוא .1624אותו כופין ,שבת בחילול בהצלתה להשתדל רוצה אינו ואם
 אם ספק שהוא פ"אע ,1625זו במצוה להשתדל בידו יכולת ויש ,קרובו שאינו פ"אע ,אחר איש בן

  .1627להן יצטרך אם גמורות מלאכות בעשיית אפילו ,שאפשר מה בכל להשתדל אותו כופין ,1626יציל

 יל ידוע 1630בזה פשע כשחבירו אלא ,1629רךחבי שיזכה כדי חטא לאדם אומרים שאין אמרו 1628ולא
 לו שמותר שאף ,שתיאפה קודם ונזכר בשבת בתנור פת שהדביק כגון ,ר כךאח האונס לו בא פשיעתו
 יבא שלא כדי לרדותה אחר לאדם אסור ,ממנו חמור איסור לידי הוא יבא שלא כדי התנור מן לרדות
 בתנור פת והדביק ששכח במה פשע ושחביר כיון ,בשבת הפת אפיית של חמור איסור לידי חבירו

  שלוםבריד

 
 הוי זה איסורא ,דלגבי שלא תמר ותעביד כל ימיה חילול שבת (ט"א סקכ"מ. )שבת אמרין איסורא זוטא הוי

דשאי הכא שרוצים להמירה  (ה"ז סק"ט. ))י"ב( כדי שתשמור שבתות הרבה חת דמוטב לחלל שבת א,זוטא
  .)דיש להצילה בחילול שבת'  בזה הכריע כהתוס,ותשאר מומרת לעולם אחר כך

אף על  (ד"לבוש סיכמבואר ב, כספק פיקוח  פש שדוחה את השבת, ומטעם זה מחללין השבת אפילו בספק הצלתה
 כמו גבי ,דדחין שבת מספק זהולי ראה ( פג 'חלת שבעה סי. )ספק פשות להקל, פי שהוא ספק אם יציל אם לא

  ). חולה
ב שדיה כספק  , ן יומא ג"מכל מקום יש להוכיח מהר, ואף שיש טעם לחלק בין ספק פיקוח פש לבין ספק הצלתה

  .ויתבאר בקוטרס אחרון. פיקוח פש
אחד כדי שישמור שבתות  אמרה תורה חלל עליו שבת ,תיוק בן יומו חי מחללין עליו את השבת (ב,  שבת קא1623

 .ג"שמ'  עסי, דהא אין מצוין להפרישו,ע אם יעשה הגדול חטא בשביל הקטן"אם הבת קטה צ (א שם"מ. )הרבה
 כדי שישמור שבתות הרבה חת דאומרים חלל עליו שבת א, שמחללין על הקטןיקוח פש מידי דהוי אפו דלמאא
  ).ישאר באיסוריןה ]לות[דהא גם בגד,  דמותרד פשוט"ולע(ק לג " אליה רבה ס.)ע" וצ. כןכא מיה
 שכופין את רבו כדי שלא יתבטל ממצות , כדאשכחן במי שחציו עבד,ואי לא בעי למיעבד כייפין ליה(י שם "ב 1624

מי שחציו עבד וחציו (רסז ' ד סי"ע יו" וכפסק בשו.)כייפין ליה, ואי לא בעי (ע שם"שו). פריה ורביה כי רבה היא
לפיכך כופין את רבו לשחררו, ו יכול לישא לא שפחה ולא בת חוריןבן חורין אי.(  

, א"ע מתשובת הרשב"ומה שכתוב בשו. אפילו איו קרובו ובתו, ולי ראה דכל מי שיכול להציל ( מלבושי יום טוב1625
ק לב "רבא ס אליה ).הוא הדין אחר, וראה דבתו דקט לאו דוקא(ק יז "עולת שבת ס). על מעשה שכך היה

  . )וכן מסתבר, מלבושי יום טוב ועולת תמיד כתבו דאפילו איו קרובו דיו הכי(
 ).1622סוף הערה (כסמן לעיל  1626
ספק אם ) ג. (איו בתו) ב. (איו רוצה) א: (וכאן מוסיף שכן הוא אף בכולם יחד). 1619סוף הערה (כסמן לעיל  1627

  .היא מלאכה גמורה) ד. (יציל
 .אם כופין גם אחרים שאים קרובים, שהביא כמה הדים בזה, וראה כישתא דבי רב

  .כי דין הצלתה כדין פיקוח פש, אחר שתבאר שכופין אותו אף בספק הצלה ואף במלאכה דאורייתא 1628
, אלא לדין הצלה מעבירה, )ו אפילו פשעשמצילים אות(איו דומה לפיקוח פש , שלעין חבירו פשע, עתה מבאר

  .שאין אומרים חטא כדי שיזכה חבירך אלא כשלא פשע מאומה

 . וראה כישתא דבי רב
  .)וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך (א,  שבת ד1629
  .)1619כסמן לעיל הערה  ('י בשם התוס" ב1630
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  .1632מאומה פשע לא ,ישראל מכלל לצאת לאנסו רוצים שהנכרים זה כאן אבל ,1631בשבת

 לעבוד אפילו ,אחת עבירה לעבור אותו שאונסים אלא ,ישראל מכלל להוציאו רוצים אין אם אבל
 בשביל התור של באיסור שבת עליו מחללין אין ,דתו להחזיק יניחוהו ר כךואח ,זרה עבודה
 נפש פיקוח בשביל אלא לדחות שבת ניתנה שלא מפני ,)אחרים בין 1634בעצמו הוא בין( 1633הצלתו
  .1635ממנה חמורה עבירה הצלת בשביל ולא

 אם ואפילו( 1636פשע לא שהוא כיון ,)לאחרים אפילו( מותר סופרים דברי באיסורי שבת לחלל אבל
 מצות בשביל אבל .1637תורה של אחרת התעש לא מצות על לעבור אלא זרה לעבודה לאנסו רוצים אין

______________ 
 כדי שלא יבא חבירו לידי חיוב , שיויל ידי אפילו ע,ל לאדם אחר לא התירו לרדותאב(ב "רד סי' כדלעיל סי 1631

 עיין סוף . כיון שחבירו פשע במה שתן הפת לתור, שאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך,חטאת או סקילה
  .ושם סמן, )]ו"[ש' סי

מכל מקום גם זה . )א חבירו לידי חיוב חטאתכדי שלא יב(כדלעיל שם , והייו הגם דהתם מיירי אף כשהכיס בשוגג
  ).כיון שחבירו פשע במה ששכח והדביק פת בתור בשבת(כאמור כאן , חשב פשיעה

ק כח "א ס"מ).  ומצוה מי איכא, והילכך לחלל עליה את השבת לפקח עליה שרי.הכא מי לא פשעה(י שם "ב 1632
 שאי התם דפשע במה שהדביק ,ו"ד ס"ר' ש סי"רך כמ לו לאדם חטא בשביל שיזכה חביין אומריםואף על גב דא(

  ).כ כאן" משא,)'תוס(פת 
והוא , והוגד לו ושמע שיצא חוץ לדת להמיר בדת ישמעאלית, מי שאבד לו בו(פג ' ואף שתבאר בחלת שבעה סי

בית יוסף שמע מדברי ה .  ..אולי יוכל להחזירו, אם מותר לחלל עליו השבת לרכוב אחריו, לא הגיד כי בורח הוא
דון הדון דידן הוי אסור, ל היכא שלא פשע"שלא התיר רק בראה דגם היכא שפשע . אבל היכא שפשע כגון ב ולי

והראה  ...  כמו גבי חולה ...ואפילו לחלל שבת בדברים האסורים מן התורה, כמו בדון דידן מי שרי לכתחלה
  ).לעיות דעתי כתבתי

 ).אבל באיסור דאורייתא קשה להקל, באיסור דרבן יש להקל(ק לג " סמכל מקום מסיק באליה רבא
 אין מחללין ,חת פעם אבודת אלילים לעבוד עלו אפי, לעבירה אחרתה אם רוצים לאסם כןוא(ט "א סקכ" מ1633

י פסק "ח ס"שכ' לקמן סי(ק ה "ז ס"ט). בודת אלילים דמחלל שבת כעובד ע,עליה שבת במלאכה דאורייתא
 דשאי הכא ריך לומר וצ...ים לאסו שיעבור עבירה גדולה אין מחללין עליו השבת כדי להצילו דבשביל שרוצ

 דזה עדיף מפיקוח ,דיש להצילה בחילול שבת'  בזה הכריע כהתוס,שרוצים להמירה ותשאר מומרת לעולם אחר כך
 לא יחלל שבת בשביל ,ש אין חשר כך ואח,' כיון דאוס רחמא פטרי,כ לקמן שיעשה פעם אחת באוס" משא.פש

  ).ולא לשאר עבירות, שכל ימיו שאר באיסורין, ם"דדוקא לעבוד עכו(ק יג "ז ס"א).  כוןן ראה לי כ,הצלה זו
אבל לא בשביל . שהוא כפיקוח פש, או כדי שישמור שבתות הרבה, והייו שלא התירו חילול שבת אלא בפיקוח פש

  .הצלה מעבירה חמורה ממה
והוא , )שכתב שהוא לא מפי קלות העבירות וחומרן, אזיל בתיא כאן' לשיטתי(שיז ' א ע"ת קודש חותבאר באגרו

ל אמרה תורה " חזרוש הייו כפי, וגם יעבור ואל יהרג,ומה שפיקוח פש דוחה שאר עבירות(ד "האמור בתיא פכ
  .) קלות העבירות וחומרןם ולא משו,חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה

  .כישתא דבי רב. תפט' אסוקי שמעתתא ע. שלה' וראה מכון לשבתך ע
  . וראה מראי מקומות וציוים.  על ידי חילול שבתבודה זרהלהציל עצמו מע,  כלומר1634
  .שיז' א ע"ראה אגרות קודש ח 1635
חיוב חטאת  כדי שלא יבא חבירו לידי ,לאדם אחר לא התירו לרדות אפילו על ידי שיוי(ב "רד סי' כדלעיל סי 1636

  .כ כשלא פשע"משא, ) כיון שחבירו פשע, שאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך,או סקילה
  .47' ן ע"הק' וראה ס

 בכל ,ןאבל לחלל באיסור דרב, פרסאות של חלול שבת באיסור דאורייתא' וכל זה לילך ג(ק לג "ס אליה רבא 1637
  ).עבירות כשאין בפשיעה מחללין
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  ).1638ו"תקפ 'בסי ש"כמ שבות דוחין אין עשה

 ע"וצ .1640ז"בט ה"ותרנ ו"תקפ 'סי סוף עיין() 1639חסר( מעבירה רבים להציל אבל ,ביחיד זה וכל
  ):1641ג"בכה

  אחרון קונטרס

 ודאישב ,1643ט"שכ 'דבסי זיינן בכלי להציל ההולכין בכל הוא כן שבודאי 1642איברא .'כו ספק הוא )א(
 לומר צריך ל כרחךוע .1644שם עיין ,הספינה יצילו אם יודעין אין וכן ,הנכרים ינצחו אם יודעים אינן
 ,1645ה"קנ 'סי סוף ד"ביו א"רמ ש"כמ ,מומחה פי על או ידועה שתהא דבעינן לרפואה דמי דלא
 אלא ,1647ם"ורמב י"רש בפירוש ש"ייע ,)ג"פ( דיומא במתניתין וכדמשמע ,1646ח"שכ 'סי ריש א"ומג

______________ 
 ואפילו בדבר שאיסורו איו אלא מדרבן אין מחללין ...ש השה אין מחללין עליו יום טוב שופר של רא (ב" סכ1638

  .)הם לבטל דברי תורה בשב ואל תעשה לפי שחכמים השוו את דבריהם לשל תורה והעמידו דברי,עליו
  .)ו"תקפ' ש בסי" כמ,שאין דוחין שבות גמור מפי מצות עשה (ז"לעיל סוף סיוכן הוא 

  . דוחין שבותאבל להציל רבים מעבירה: כן הסיום הואוראה שתו 1639
ואי שאלתי אם יהוג זה (וכתב על זה , ל לאסור בכל עין"א ה"א הביא פסק הרשב, ף מ"חדושי אשי שם על הרי

וסתפקתי . אם לא, ויהא מע היחיד מלעבור על איסור אפילו כדי להציל את הצבור מאיסור, הדין לגבי צבור
ג דאיכא עשה דלעולם "ואע, איתא דרבי אליעזר שחרר עבדו) ב, ברכות מז(דבפרק שלושה שאכלו משום , בזה

אבל שיעבוד , ואולי חלק דשאי התם שגם הוא זוכה במצוה שהיא של רבים. משום מצוה דרבים, בהם תעבודו
ד דשבת "ף פי"ריובהגהות ה (ט"א סוף סקכ"מ). ע"וצ, לא, היחיד כדי לזכות את הרבים והוא לא יזכה עמהם

 אבל כל .יבור יחיד לא יעשה איסור להציל הצלוא דאפי" לכן כתב רשב,חילק בין היכא שגם הוא זוכה במצוה
 .)הפוסקים חולקין עליו

 מביאו ,)ב, יד (ק"ו וכמו שמחלקין במ,ם לולב שהיא עשה דרבית דיפה כח מצו, לחלק בדרך זהראה ליו (ב ק" ס1640
 כי מי ה, שדחה מפיו עשה דיחיד דאבילות, דהייו חג, דשאי עשה דרבים,)א, ת יברכו(י שמתו מרק ף פ"הרי

 וכן המהג במדיה זו לשלוח  ...ם שהוא שבות מקמי מצות לולב שהיא עשה דרבים"ראוי לדחות אמירה לעכו
  .)ום טובאחר אתרוג בי

ם שהוא " יש לדחות אמירה לעכו, שהוא דרבן,ואפילו אחר יום ראשון(ז "אפשר הספק הוא במה שסיים הט 1641
  ). מפי לולב דרבן שהיא מצוה של רבים,שבות מדרבן

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1642
 ,אפילו אם הוא ספק אם יצילה"גם על ידי מלאכה , שחייב להשתדל בהצלתה,  כדברי הלבושט תבאר"בפים סכ

  . "מפי שעין זה הוא כפיקוח פש
בהצלת עבירה צריך עיון "כ "משא. שלמדים מהפסוק וחי בהם, לעין ספק פיקוח פש" דאי כן הואאיברא בו"ואף ש

  .'שהרי אין מתירים אלא מטעם שאמרה תורה חלל עליו שבת אחת כו, "אם מחללין מספק
אפשר דלבתר דגלי לן קרא דמחללין ו.  מחללין מספקבשביל שישמור שבתות הרבהן שגם "מכל מקום מוכח מהר

  . הוא הדין בשביל שישמור שבתות הרבה,ק גבי פיקוח פשמספ

 . תתס'כישתא דבי רב עלכללות קוטרס אחרון זה ראה 
  .)הם את השבת יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללין עלי...כרים שצרו על עיירות ישראל (ו " ס1643
 ואפילו הוא ,בת כדי להצילם מצוה על כל אדם לחלל עליהם ש...הרואה ספיה שיש בה ישראל המטורפת (ז "ס 1644

 ).ספק אם יציל
  ". צריכים שתהא הרפואה ידועה או על פי מומחה,וכל חולה שמאכילין לו איסור" 1645
  ". או על פי מומחהידועה ה דבעין שתהא הרפוא,ה" קי"וסד ס"ובייין וע" 1646

שהיא ידועה לכל או על פי ומכל מקום אפילו בודאי סכה אין מחללין אלא ברפואה  (ב"וכן הוא לקמן שם סוף ס
  .)מומחה
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 לו תועיל אם ידוע אינו זה בחולה שעכשיו אלא ,פעמים בשאר מרפאת ודאי שהיא לרפואה דמי
 ח"שכ בסימן ז"הט נתכוין שלזה ואפשר .להברותו מחמין גבי 1648ד"פי ן"בר כמבואר ,דמחללין

  .ד"ביו א"רמ על ליפלוג דלא היכי כי ,בספק אפילו ברפואה לחלל שכתב 1649]ה["סק

 1650דיומא בתרא פרק בגמרא אמרינן דהא ,מספק מחללין אם )ע"צ( רהעבי בהצלת הכא מקום ומכל
 ידעינן לא 'כו עליו חלל תורה שאמרה משום אבל ,מספיקא דמחללין מוכח בהם מוחי דדוקא
  .1651שם עיין ,בספיקא

 דלבתר ואפשר .טעמא מהאי בעובר אפילו דמחללין בהדיא מבואר 1652הכיפורים יום פרק ן"בר ומיהו
 שהוא ,הרבה שבתות שישמור בשביל הדין הוא כן אם ,נפש פיקוח גבי מספק יןדמחלל קרא לן דגלי
  :ע"וצ .1653להרגו מותר שהרי ,כן לומר דוחק ן"בר ומיהו .נפש כפיקוח כן גם חשוב

  שלוםבריד

 
 ,פ שוהגין הרופאים ברפואה זו"ואע(י "ופרש, )מי ששכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו(א , פג 1647

  ).איה רפואה גמורה להתיר לו איסור בהמה טמאה על כך
ם כפור יותרת כבד שלכלב מתיה בן חרש שהתיר להאכיל את האדם ביום צו' ואין הלכה כר ( המשיות שםרושבפיו

 , וחכמים אומרים אין עוברין על מצוה אלא ברפוי בלבד,מפי שאיו מועיל אלא בדרך סגולה, שוטה אם שך
  .)שהוא דבר ברור

 שלא יחם לו חמין בשבת עד שיאמרו הרופאים בודאי שאם יחם לו חמין ,ואין אומרים מתין לו (ה תן"א ד,  מ1648
 , קא משמע לן דלא אמרין הכי, שלא חלל עליו את השבת, להם אם יתרפא אם לאו אבל אם היה ספק,יתרפא

  .)והייו מי דקתי וספקו דוחה את השבת
 ". משובח אם יעשה הוא עצמורי זה הזריז ה, ספק הצלהלו ויש אפי,אם רואה סכה בבירור" 1649
 אמרה תורה חלל עליו שבת אחת ,)טז, תשא לא ( ושמרו בי ישראל את השבת,שמעון בן מסיא אומר' ר( ב,  פה1650

  וחי בהם,ר יהודה אמר שמואל אי הואי התם הוה אמיא דידי עדיפא מדידהו" א.כדי שישמור שבתות הרבה
אשר יעשה (י "ופירש, ) ודשמואל ודאי לית ליה פירכא, ספק מא לן,אשכחן ודאי ...  ולא שימות בהם)ה, אחרי יח(

  .) אלמא מחללין על הספק,ולא שיבא בעשייתה לידי ספק מיתה , שיחיה בהם ודאי,האדם המצות
 מה תלמוד , שאמר אשר יעשה האדם וחי בהם,ואפילו ספק פשות דוחה את השבת (ב"שכח ס' לקמן סיוכן הוא 

  .) ולא שיבא על ידי כך לידי ספק סכה, כלומר ראה שיהא חי ודאי בעשיית המצות,לומר וחי בהם
כדי שישמור שבתות ט שהוא מטעם חלל עליו שבת אחת "מלאכת שבת תבאר בפים סכוכיון שהצלת עבירה ב 1651

 .כמבואר בגמרא שם, לא ידעין מזה לעין ספיקא, הרבה
 אף על גב , אשה עוברה דידעין דאי לא אכלה מתעקר ולדה,וכתוב בהלכות גדולות (ה וכתוב"ב ד,  יומא ג1652

 ,ל דמדקאמר משום סכת ולד"ן ז" וכתב הרמב.מי למיתן לה שפיר ד,דאמרין ספק בן קיימא ספק פל הוא
 האשה המקשה לילד מביאין סכין )ז"אהלות ספ( ואף על גב דתן ...משמע דאפילו ליכא למיחש לדידה מחללין 

 דאלמא מעיקרא לית ביה משום , שאין דוחין פש מפי פש, יצא ראשו אין וגעין בו,ומחתכין אותו אבר אבר
 וקרא , אבל עובר לא, ודוקא בן יום אחד, וההורגו חייב) א,דה מד( ותן מי גבי תיוק בן יום אחד ,הצלת פשות

 אמרה תורה חלל עליו שבת אחת שמא , לעין שמירת מצות מחללין עליוילו הכי אפ.מי כתיב דמשלם דמי ולדות
 כדעת בעל הלכות ,ות כלל מחלליןיום שאין בו חי'  הלכך אפילו בהצלת עובר פחות מבן מ.ישמור שבתות הרבה

  .)ל"ז
 ,פ שעובר זה לא היה לו חזקת חיות מעולם" ואע... בפיקוח פש אין הולכין אחר הרוב(ז "של ס' וכן הוא לקמן סי

  .44 הערה 137' ז ע"וראה לקוטי שיחות חכ).  כמו על מי שהיה לו חזקת חיות,מחללין עליו מספק
חלל עליו שבת אחת "מכל מקום מתירים על הספק משום ,  משום וחי הםהרי שאף במקום שאין להתיר על הספק

  .וכן הכא בהצלה מעבירה". שמא ישמור שבתות הרבה
 מפי , מחתכין את הולד במעיה ומוציאין אותו אברים אברים,האשה שהיא מקשה לילד(ו "ז מ"כדתן אהלות פ 1653

וכיון שבעובר אין להתיר חילול שבת ). ן פש מפי פש שאין דוחי,געין בו יצא רובו אין ו.שחייה קודמין לחייו



  )ז- שא' סי(ד "הלכות שבת ח

 

247

  בדבור התלויים שבת דיני שז 
  :סעיפים ח"ל ובו

  ודבר דבר

 פלוני דבר יאמר לאש ,חול של כדיבורך שבת של דיבורך יהא שלא 1655חכמים דרשו ,דבר 1654ודבר א
 ומקח שכירות כגון ,סופרים מדברי אלא עצמה בשבת לעשותו אסור שאינו דבר ואפילו ,למחר אעשה
  .1656למחר שיעשה לעשייה כלום לו מועיל שבשבת זה דיבור שאין פ"ואע, בהם וכיוצא וממכר

 זו אמירה יל ידשע ,שלמחר לעשייה מועלת זו שאמירה ,למחר לו שיעשה לחברו לאומר דומה ואינו
 משום ואסור ,לחבירו שאומר זו אמירה על ידי בשבת חפציו מוצא שהוא ונמצא ,למחר חבירו עושה
 משום לאסור אין ,למחר פלוני דבר שיעשה עצמו על כשאומר כ"משא .1657)דבר ודבר( חפצך ממצוא

  שלוםבריד

 
אם כן איך אפשר לומר דלבתר דגלי לן קרא וחי בהם אפילו על הספק הוא הדין בשביל , "וחי בהם"מטעם 

  .שישמור שבתות הרבה
  :זה בסימן ההלכות שיתבארו עיקרי 1654

  ).ה- א"ס (ודבר דבר )א(
  ).יא- ו"ס(אמירה לכרי ) ב(
  ).ב"סי(מצוה או הפסד , במקום חולישבות דשבות ) ג(
  ).ג"סי(לחשוב חשבוותיו ) ד(
  ).ד"סי(הרהור מותר , דיבור אסור) ה(
  ).יז- ו"סט(כשיש צד היתר ) ו(
  ).כ- ח"סי(שאלה ומשכון , הלוואה) ז(
  ).ד- א"סכ(גזרת שטרי הדיוטות ) ח(
  )ב"סל- ה"סכ(ב "אגרות שלום וכיו) ט(
  ).ג"לס(אמירת כל המציל איו מפסיד ) י(
  ).ד"סל(אחר שהמתין בכדי שיעשה ) יא(
  ).ח- ה"סל(אמירה לכרי לעשות מלאכת הכרי ) יב(

  .תצו ואילך' וע, פו ואילך' כישתא דבי רב ע. רב ואילך' זה ראה ביאורי השלחן ע' לכללות סי
ודבר  (א"ע ס"ושוטור . )שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול, ודבר דבר(א "סע, קיגגמרא . יג, ח' ישעי 1655

  .) יהא דבורך של שבת כדבורך של חולשלא, דבר
  ). שאמר ודבר דבר, השבת כשיחת החולולא שיחת(י שח "וראה גם לקמן רס

 דעד כאן לא קאמר רב יהודה אמר , הוא מי לא מצי למימר אשכור פועלים למחרלואפי (ה מה"א ד, ק'  תוס1656
י הולך למחרשמואל מותר לאדם לומר לחבירו לכרך פלוין הולך,י אהא לאו הכי , אלא משום דשאם יש בורג 

 אבל על , דמהי אמירתו,דהוה אמיא דווקא לחבירו אסור לומר שכור לי פועלים למחר(ה אבל "ב ד, ודף ק, )לא
ודבר (ו י "סוסג "ש פכ"רא. ) אסר כל אמירות אפילו על עצמו... דלא מהי אמירתו ,עצמו יכול לומר כל מה שירצה
 ע שם"טור ושו. )ר זה למחר אסור לומר אעשה דב, אפילו אין בו אלא איסורא דרבן,שאין לו היתר לעשות היום

וכן לא יאמר  (ח"א בהגהה ס"רמ. ) או סחורה פלוית אקה למחר, למחרהלכך אסור לומר דבר פלוי אעשה(
ר פלוי  או דב,ר סחורה פלוית אקה למחר לומ,לדבר ממקח וממכר (ה ודבר דבר"ח ד"ב. )אעשה דבר פלוי למחר

 ם כן וא. בתוספותיין ע...ה "א בהג"ש רמ" כמ,ש לאסור"דעת הרא (א"א סקי"מ .)מעסק משא ומתן אעשה למחר
  .)אסור לומר אי ארכוב למחר

חפציך (א "שו ס' כדלעיל סי, איסורו רק משום ממצוא חפצך, והייו שאם מוצא חפציו בשבת על ידי הליכה 1657
 ומעשה זה או הילוך זה הוא בשביל ,ה שעושה איזה מעשה המותר אפילו הליכה בלבד ...אסורים לבקשם בשבת
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 וליכ היה בשבת כן אומר היה לא אם שאף ,זו אמירה על ידי חפציו מוצא שאינו ,חפצך ממצוא
  .בחול כדיבורו בשבת דיבורו יהא שלא ,דבר ודבר משום אסור כ"אעפ .למחר כן לעשות

 אמרו ולא .1658בשבת לעשותה שאסור מצוה הוא אם ,אסור למחר אעשה פלונית מצוה לומר ואפילו
 אמירתו אין כאן אבל ,זה בדיבור למצוה צורך כשיש אלא ,1659בשבת בהם לדבר מותר שמים שחפצי
  :1660שלמחר יהלעשי כלום מועלת

 שלא ,בשבת בהם להרבות אסור ,כלל מלאכה עשיית זכר בהם שאין בטלים דברים בשיחת ואפילו ב
  .1661החול כדיבור השבת דבור יהא

 אבל .1662בחול כמו בשבת לספרם מותרים ,להם עונג הוא חידושים ודברי שמועות שסיפור אדם ובני
  שלוםבריד

 
איסורו רק , "דבר פלוי אעשה למחר'"ואם אומר , )כדי לעשות אחר השבת איזה דבר שאסור לעשותו בשבת

, וא הן משום ממצוא חפצךאיסורו ה, אבל אם מוצא חפציו בשבת על ידי אמירה. כאמור כאן, משום ודבר דבר
  .והן משום ודבר דבר

  ).משום ממצוא חפצך ודבר דבר(ב "שו סי' וכן הוא לעיל סי
 . כישתא דבי רב.וראה מראי מקומות וציוים

 שאסור לומר למחר ,בשבת לא יאמר אדם ישן כדי שעשה מלאכתיו במוצאי שבת (רסו'  ספר חסידים סי1658
  .))ו"ח רס"ס( דבר מצוה לוואפי (א"א סק" מ.) חפץ לכתוב תורהלו ואפי.אעשה

  ).)ז"ש' עיין סי(לא יאמר בשבת לבי ביתו ישן היום כדי לעשות מלאכתיו בערב (ו "רצ ס' וכן הוא לעיל סי
 וכן לדבר עם המלמד אם רוצה להישכר , שדבור של מצוה הוא,מותר לשדך התיוק ליארס(ג "שו סי'  כדלעיל סי1659

  .)ללמדו ספר
לא מקרי חפצי , כ בזה שאין שום צורך בדיבורו"משא, דשאי התם דיש צורך בדיבורו (א" שבת סק תוספת1660

  .)שמים
 כלומר שלא יאמר לו סך ,אבל לא יזכיר לו סכום מקח(ו "שו ס' כדלעיל סי, וכן בכל דיבור שאין בו צורך למצוה

 , וכן לא יזכיר לו סך דמים.צורך למצוה לפי שאמירה זו איה אלא הצלת ממוו ואין בה ,ידוע שלא להוסיף עליו
 וקח ממו צרכי המצוה הזאת ואהיה חייב לו סך הכל ,דהייו שלא יאמר לו לך לאיש פלוי שאי חייב לו כך וכך

  ).)שצירוף סך זה אין בו צורך למצוה(כך וכך 
הא דבורך של שבת י שלא (ה שלא"ב ד, קיג'  התוסם הביאו,ג"ו ה" וירושלמי פט,לד'  מדרש רבה ויקרא פ1661

 בן יוחי הוה ליה אימא סבתא דהות בי שמעוןר) לד' פ(ת כדאמר בויקרא רבה " אומר ר ...כדבורך של חול
 מי ובירושל. משמע שאין כל כך לדבר בשבת כמו בחול, שתקה, שבתא הוא, אימא, אמר לה,מישתעיא סגיא

 שאמר ודבר דבר ,ר להרבות בשיחה בטלהואסו(ד "ד ה"פכם "רמב. ) בטורח התירו בשאלת שלום בשבתןאמרי
 כמה סאין , כיצד.חשבוות שאין בהן צורך מותר לחשבן(ח "ג הי"פכו, )שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול

 שהן בכלל שיחה בטילה שאין בהן , כמה דירין הוציא בחתות בו וכיוצא באלו,תבואה היה לו בשה פלוית
ד יתבאר שאסור לכל אדם להרבות "ופרק כ.  שאין שיחה בטלה ראויה ליראי חטאכלומר (מ שם"ומ, )צורך כלל

  .)דברים בטלים אסור להרבותואפילו בשיחת  (א"ע ס"טור ושו .)בשיחה בטלה בשבת
 בחית שמור בפימיות היא השביתה  ...ו"וגם יזהר מאד שלא לשוח שום שיחה בטלה ח (תיא בסופותבאר בו

והביאור בזה בלקוטי . )מעשרה מאמרות שבראו בהם שמים וארץ גשמיים'  ששבת ה כמו,מדיבורים גשמיים
  .  ואילך81' א ע"שיחות חי

 שכל ימות החול , לישראל אלא כדי לעסוק בהם בתורהמים טוביםלא יתו שבתות וי(ה "רצ ס' וראה גם לעיל סי
ם ממלאכה ויכולים לעסוק בה יי ובשבת הם פו,הם טרודים במלאכתם ואין להם פאי לעסוק בה בקביעות

  ).כראוי
כשמדברים ומספרים שמועות מהמלכים ושרים , אם אותם בי אדם מתעגים בכך (סא'  תרומת הדשן סי1662

 דבחורים ,ק" בסמתבג כ"דכה. ראה דודאי שרי, כדרך הרבה בי אדם שמתאוים לכך, ג"ומלחמותיהם וכה
ג דדרשו "הא חזין דאע. כ"ת כל דבר שמתעגים בו לראות ע וכן לראו,מותר, המתעגים במרוצתם ובקפיצותם
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 בריבוי מתענג שאינו מי אבל .1663יםלצ מושב משום זו בשיחה להרבות תורה לבני אין בחול גם
  :1664חבירו בהם שיתענג כדי בשבת לספרם אסור ,השמועות

 בשבת הנכרי עכבת לא מדוע לשופט בחול לומר יכול אבל .החוב בשביל בשבת הנכרי לעכב אסור ג
  :1665לעיר אז יזדמן אם הבאות בשבתות שיעכבנו דבריו מתוך שמבין פ"אע ,שעברה

  :1666בשבת שמעון ידב ראובן נכסי לעכב אסור ד

  :1667בזה וכיוצא אוהבו ממיתת כגון ,צערו בו שנזכר דבר איזה לספר אסור ה

  אמירה לנכרי

 אפילו ,בשבת לעשותו יום מבעוד אפילו לנכרי לומר אסור ,הדין מן בשבת לעשות שאסור דבר כל ו
  שלוםבריד

 
כ אם "ואעפ,  שלא ירוץ ויקפוץרושפי, שלא יהא הלוכך של שבת כהלוכך של חול, חכמים וכבדתו מעשות דרכיך

. )י מההיא קרא ממצא חפצך ודבר דברדפקא לן מ,  לעין שיחה יתירהוא הדיןה. ות פשו שריועושה להתעג ולא
  .)לספרם בשבת כמו בחולמותר ,  שסיפור שמועות ודברי חדושים הוא עוג להםי אדםוב (א"א ס"רמ

כגון , שלא התירו משום עג אלא דברים שאיסורם הוא משם דרך חול (ב"שא קוטרס אחרון סק' לעיל סיותבאר 
עין עג שבת ולא יש כאן דכשמתעג בהם , והילוכך בשבת כבחול) ה"א בהג"ז ס"ש' עיין סי(שלא יהא דיבורך 

  .)דרך חול
 אפילו ,ל"וזה לשון ביאורי רש (ח"אליה רבא סוף סקיהובא ב. י"ה פסק הר" לאוין סה דג"ל לסמ" ביאורי רש1663

שים (ב "ג מ"וכדתן באבות פ). וי כמושב ליצים ומבטל בהן לימודו דה,בחול איו כל כך יפה לתלמיד חכם
  ).ובמושב לצים לא ישב) א, תהלים א( שאמר , מושב לצים הרי זה,שיושבין ואין בייהן דברי תורה

 ,וכל שאפשר לו לעסוק בתורה ואיו עוסק(ו "ג ה"תלמוד תורה פ'  הל).אסור משום מושב לצים(ל "וכן הוא לקמן ס
  וכאלו מתלוצץ,איו יקר וחשוב בעייו כל כך לעסוק בו'  כלומר שדבר ה,'בזה וגו' עליו הכתוב אומר כי את דבר ה

 ולכך כששים יושבים יחד ואין בייהם דברי תורה קרא מושבם ביחד מושב לצים שאמר בכתוב ,מדברי תורה
כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואיו עוסק שעליו דרשו (א "תיא פ). חפצו' ובמושב לצים לא ישב כי אם בתורת ה

  ).'בזה וגו' ל כי דבר ה"רז
 והוא שיחת הילדות ,השח שיחת חולין (ז"קו סט' לעיל סיכד, בטליםויש בזה גם איסור ודברת בם ולא בדברים 

אבל דברים  (ה"ג ה" פכות תלמוד תורההל. )מר ודברת בם בם ולא בדברים אחרים שא, עובר בעשה,וקלות ראש
  .)שאמר ודברת בם ולא בדברים בטלים , ואם שח עובר בעשה, כלל כלל לא,בטלים

  .246' א ע" וראה לקוטי שיחות חי
שמקצת מאותם בי אדם המתאספים לספר שמועות הללו אים , אמם ראיתי הרבה פעמים ( תרומת הדשן שם1664

יש חשש  ראה דאי גווא כה,אלא שעושים כן לרצון חבריהם האספים עמהן, מתעגים בריבוי שמועות הללו
  .)י שיתעג בהם חבירוכדאסור לאומרם , אבל מי שאיו מתעג (א שם"רמ. )איסור לאותן שאין מתעגים

דוע אבל יכול לומר לשופט בחול מ,  שאין לעכב בעל חוב בשבת,וכותים שבאים בספיה ערב שבת(כז ' סי אגודה 1665
  .א"א סק"הובא במ). לא עכבת אותו כותי בשבת שעבר
לו כ כשאומר "משא. שמעכב הכרי בשבת כדי לקבל ממו החוב לאחר השבת, והייו שאסור משום ממצוא חפצך

  .בחול מדוע לא עכבת הכרי בשבת שעברה
מותר לומר לכרי אחר השבת מדוע לא עשית דבר פלוי (ח "כדלקמן ס, וכן מועיל זה לעין איסור אמירה לכרי

  ).פ שמבין מתוך דבריו שרצוו שיעשו בשבת הבאה" אע,בשבת שעברה
  .))ה"מ ק"ומ ח"רשד(ובן ביד שמעון אסור לעכב כסי רא (א"א סק"מהובא ב. קה' מ סי"ם חו"רשדת "שו 1666
מן א ריש הסי"מ. ) כדי שלא יצטער, או שהן בצער, שמתובשבת אל ידבר אדם מאוהביו (קי'  ספר חסידים סי1667
  .))י"ח ק"ס(אסור לספר בשבת איזו דבר שמצער בו (

ושם סמן , ) עג שבת ומשום. אסור,אם יש לו מתוך ההרהור טרדת הלב או דוד דאגה(א "שו סכ' וכן הוא לעיל סי
  ).1589הערה (
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 לו שיעשו בשבת פועלים לו לשכור השבת קודם לו שאומר כגון ,השבת לאחר עד זה לדבר צריך אינו
  .1668השבת אחר מלאכה

  :1669לעשותו בשבת לנכרי לומר יכול ,עצמו לישראל בעלמא חומרא אלא שאינו דבר אבל

 הדין והוא ,1671לעשותו לו לרמוז אפילו אסור ,בשבת לעשותו לנכרי לומר שאסור דבר 1670כל ז
 כגון ,בשבת מלאכה שיעשה כך מתוך שיבין בענין המותר דבר לעשות ציווי איזה לו לומר שאסור
 ,הפחם להסיר כמצווהו זה שהרי ,הנר שבראש הפחם שיסיר שיבין כדי חוטמו שיקנח לנכרי לומר
  .1672ברמז שהוא אלא

______________ 
פ שאמר לו " ואע,פ שאיו מצווה על השבת" אע,אסור לומר לכרי לעשות לו מלאכה בשבת (א"ו ה"פם " רמב1668

 ולא לומר ,אסור לשכור פועלים(ב "סע "שו). פ שאיו צריך לאותה מלאכה אלא לאחר השבת" ואע,מקודם השבת
 שהוא מה שכל ,השבת לאחר אלא מלאכה לאותה צריך הישראל שאין פי על אף, לשכור לו פועלים בשבת גויל

  .) לעשותוגויל לומר אסור לעשותו אסור
פ " ואע, בין בחם בין בשכר,אסרו חכמים לומר לכרי לעשות לו מלאכה בשבת(א "רמג ס' הלכה זו הובאה לעיל סי

  .)הערה ד(ושם סמן , )פ שאיו צריך לאותה מלאכה עד לאחר השבת" ואע,שאומר לו מקודם השבת שיעשה בשבת
  .48' ן ע"הק' וראה ס

 ולא בדבר ,שבות משום בו יש הפחות שלכל בדבר אלא ישראל בר באיו גזרו ולא(ו " ס יחביתך " הרדתשובות 1669
  ).ם"עכול מרלו שרי בעלמא חומרא אלא שאיו בדבר אבל (ב"א סק"מ. )שאיו אלא חומרא בעלמא

מהטעמים שתבארו  [בעלמא חומרא אלא איו שי טוב ביום הטלטול שאיסור כיון(א "תקטו ס' וכן הוא לקמן סי
  ).י כריל ידע להקל יש לפיכך ,]לסברא הראשוה והשית, שם

שאם לא אמר לו לעשות בשבת איו צריך , ב"מיירי שעושה בקבלות וכיו, כל האמור בשי הסעיפים שלפיו 1670
שאסור אף , והאיסור הוא רק כשאומר לו לעשות בשבת, )1677והערה , כדלקמן במוסגר בסוף הסעיף(למחות בו 

  .ואסור אף ברמיזה, )א והערה ד"רמג ס' כדלעיל סי(בקבלות ובאריסות 
. הראה אם תעמוד עמי) ב. ( מפסידכל המכבה איו) א: (כמה אופי רמיזה אסורה) ובמקורות דלקמן(והובאו כאן 

  .שיקח חוטמו) ג(
  .מותר, ב"אלא אומר דרך סיפור דברים וכיו, כ אם איו מרמז לו"משא

מדוע לא עשית דבר ) ב. (איי יכול לקרותה כל זמן שאיה פתוחה) א: (והובאו כאן שי אופים של אמירה מותרת
  .פלוי בשבת שעברה

  .64' תתקטז ע. 55 'וראה הערות ובאורים תתקיד ע
 בדליקה ...ם בשבת מי שבות " כך רמיזה לעכו,ם בשבת שבות"וכשם שאמירה לעכו (פה' ב סי" אור זרוע ח1671

יהושע בן קרחה דאמר מותר לאדם לומר לחבירו ראה ' ל כר"והא דקיי. התירו לומר כל המכבה איו מפסיד
 ושיהם יודעים ,מי לערב אם תבוא אלי לכשתחשךל עכשיו ראה אם תעמוד ע"י זצ" ופירש,שתעמוד עמי לערב

 , התם הוא רמיזה לצורך מוצאי שבת,ל" שרי עכא וכיון דלא מפרש בהדי,שעל מת לשוכרו בפעולתו הוא מזהירו
כשם שאמירה לעובדי  (צט'  סייטאקירהלכות להפסקי  .)אי אסיר וד,ם כדי לעשות בשבת"אבל רמיזה לעכו

והא דקיימא לן כרבי יהושע בן קרחה דאומר אדם לחבירו הראה שתעמוד עמי . ורכך רמיזה אס, כוכבים שבות
אבל לעשות מלאכה , התם הויא רמיזה לצורך מוצאי שבת. ושיהם יודעים שמזכירו להשכירו במלאכתו, לערב

  .)אסור לרמוז לו לעשותו,  לעשותו בשבתגויכל דבר שאסור לומר ל (ב"א סכ"רמ .)בשבת ודאי אסורה רמיזה
 ם כן וא.)ט"צ' ט סי"פסקי רק( שאסור לומר לו דבר שיבין מתוך כך שיעשה מלאכה וא הדיןוה (א"א סקל" מ1672

 לו דבר שמבין שיעשה אחר מר דדוקא לו.ם שיקח חוטמו כדי שיבין שיסיר הפחם שבראש הר" לעכומראסור לו
  . ) אבל כשעושה בשבת אסור,ז"ש ס" כמ,השבת מותר

, מכל מקום לא התירו רמז ממש". כל המכבה איו מפסיד"שאף שהתירו לומר , ב" וכיווזה אסור אף בדליקה
אבל מותר לומר לפיו כל המציל הפסד זה איו , רק שיזהר שלא לומר לו שום רמז צווי לתקן(ג "כדלקמן סל

  ).מפסיד שכר טרחו
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 בשביל עושה אם בידו למחות צריך ,הישראל רמיזת בלא הפחם להסיר מעצמו בא הנכרי אם ואפילו
  .1673ו"רע 'בסי שנתבאר כמו הישראל של הוא שהנר כיון ,הישראל

 מלאכה לו לרמוז או ,השבת אחר מלאכה לעשות ממנו שיבין ציווי איזה לנכרי מרלו מותר אבל
  .1674דבר ודבר שנאמר ,בלבד דיבור אלא נאסר שלא ,השבת אחר לעשותה

 הרי ,בשבת מלאכה לעשות ממנו שמבין דבר איזה לפניו שאומר אלא ,ציווי שום לו אומר אינו ואם
 יכול ,ולקוראה 1675לפותחה יכול הישראל שאין שורהק או חתומה אגרת שהביא נכרי כגון .מותר זה

 לו אומר אינו שהרי ,מעצמו פותחה והנכרי ,פתוחה שאינה זמן כל לקרותה יכול איני להנכרי לומר
 עושה הוא עצמו ולדעת( 1676כן לעשות שצריך מעצמו מבין שהנכרי אלא ,ברמז אפילו ציווי שום

  ):1677בידו למחות צריך אין ולכך ,זו אגרת בשליחות פעולתו להשלים

______________ 
  .)ידליקו בשבילו צריך הוא למחות בידו לכתחלה שלא ,ומכל מקום אם הר הוא של ישראל(ג " ס1673

, רמג חזר בו' אמם במהדורא במהדורא בתרא לסי. ע שלו"שכן היא שיטת רביו בשו, )הערה יח(בסמן שם וראה 
אלא כשגוף הישראל הה ממלאכה , ומסקתו שכשהכרי עושה מעצמו אין צריך למחות אפילו בשל ישראל ובפיו

  .זו
מותר (ד " וכדלקמן סי.)תר לרמוז לו לעשות מלאכה אחר שבתואבל מ (א שם"רמ. ריקאטי שם.  אור זרוע שם1674

 לפי ,פ שמתוך כך מבין שצריך לו לערב לשוכרו למלאכה" אע, הראה בעייך שתוכל לעמוד עמי לערב,לומר לפועל
, ) הרהור דהייו מה שמבין מתוך דבריו הרי זה מותר, דבור אסור, שאמר ודבר דבר,שלא אסר אלא דבור מפורש

  ).1726הערה (סמן ושם 
א מלאכת הכותב והמוחק "ובזכרוות זכרון ט פ). בזכרוותן כתוב וכ) משמע דאסור לומר לפתחה((ק כ "א ס"מ 1675
והטעם מהא דכתב . אסור הוא מדבריהם לפותחה על ידי כותי, אגרת הבאה חתומה ומסוגרת כמו שוהגין היום(

ופתיחת האגרת יש מפרק , כ"רק יירות דבוקין ולא תכוין לקלקל הרי זה תולדת קורא עי שהמפ"ם בפ"הרמב
המפרק יירות דבוקים הרי זה תולדת קורע והמדבק יירות או עורות בקולן (ז "שמ סי' והוא כדלקמן סי). וקורע

  ).וצא בו הרי זה תולדות תופר וחייבשל סופרים וכי
 שאין , מותר הישראל לפתחו בעצמו,ביא כתב לישראל ביום טוב והוא חתוםכרי שה (ו"סתקיט ' אמם לקמן סי

 מכל מקום ביום טוב ,ז"ש'  כמו שתבאר בסי, ואף על פי שבשבת אסור מדברי סופרים.איסור סתירה שייך בכלים
  ).  דאז יש איסור משום מוחק,א אותיותוהוא שאין בחותם לא צורה ול .לא החמירו כל כך
אגרת "אלא , ואיו מפרק היירות הדבוקים שבמעטפה, י הכא שאין בחותם לא צורה ולא אותיותראה מכך דמייר

 שאיה בין ...שאין בין וסתירה בכלים (א "שיד ס' שיתבאר לקמן סי; שסותר את החותמת עצמה" חתומה
בה ומגדל שהכיסוי  כגון שידה תי,חותמות שבכלים(ז "שיד סי' שיתבאר לקמן סי; "קשורה... אגרת "או ). גמור

  ). מותר לחתוך החבל אפילו בסכין,חבלשלהם קשור בהם ב
  .תקיט שם' וראה מראי מקומות וציוים לקמן סי). ולא ביום טוב(ומכל מקום אוסרים כאן לכתחלה בשבת 

 ).י יכול לקרותו כל זמן שאיו פתוח אי, אי רגיל לומר לכותי,ואם היה חתום או קשור(ט " ביצה סי אגודה1676
 מר דהתם אין או, מיץמ"ד בשם ר"ש סי"ועמ(ק לא "ובסוף ס, כ"א סק"מוב, קטז' ם מיץ סי"ת מהר"הובא בשו

  .) שאיו יכול לקרותוומר לו רק שא,ם"משום ציווי לעכו
  .אף אם הכרי פותח האגרת החתומה מעצמו, מה שאיו צריך למחות בו, עתה מיישב 1677

 לפי ,כרי שבא לכבות מעצמו אין צריך למחות בידו(ו "שלד סכ' קמן סישהרי כל היתר העושה מעצמו תבאר ל
 ולהאת , מפי שישתכר בו עכשיו או לאחר זמן,קל בדעתו שכך ראוי לו לעשותושהכרי יש לו שקול הדעת שש

  ).עצמו הוא מתכוין
 סומך מצפה ורישהכ כיון ,הוא שההיתר תפרש ,מעצמו העושה כרי של היתר השזכר ומקום מקום בכל וכך

  :והוי כקבלן, האה טובת גמול בלו יחזיר שהישראל
 זה והרי ,כבר ממו שקבל הטובה על לישראל גמול לשלם כן עושה הסתם מן ,בחם עושה (ט"ס רמז 'סי לעיל

  .)כבר ממו שקיבל האה טובת בשביל דעתו ... שכר בשביל כעושה
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  שלוםבריד

 
 האה טובת יקבל ובודאי ,יפסיד שלא שיודע ,עצמו לטובת עושה אהו בודאי ,מאליו עושה שהוא דכיון( י"ס רב 'סי

  ).זה כגד מהישראל
 ש"כמ ,כבר שקיבל מה על דעתו להיות יכול כן םג מאליו דהעושה (א"המ אבל ה"ד ה ק"ס שם אחרון בקוטרסו

  .)ה"בהג 'ד 'סעי ז"רמ 'בסי א"רמ
 דבריו מתוך שמבין פי על אף ,שעברה בשבת ויפל דבר עשית לא מדוע השבת אחר לכרי לומר מותר( ח"סלקמן 

 לעשותה ציווי )רמז( שום זו באמירתו ואין בחול כן לו שאומר כיון ,כלום בכך אין ,הבאה בשבת שיעשו שרצוו
  ).האה בטובת לו לעשות רגיל אלא ,ישראל של שכירו )איו( והכרי ... מעצמו כן מבין שהכרי אלא ,הבאה בשבת

 שתבאר כמו ,יפסיד שלא שיודע ,עצמו לטובת הוא מתכוין בודאי מעצמו דבר העושה כרי כל כי( כ"ס שכה 'סי
  ).ב"ר 'בסי

 אמר שלא מאחר ,מסתמא דישראל אדעתא עביד לא מעצמו העושה (ו"סט רמג 'לסימהדורא בתרא ב יותר ותפרש
 עשית לא מדוע ... א"קכ דף י"כדפרש ,יפסיד שלא שיודע דעלמא כרי דהייו ,דפשיה אדעתא אלא ,כלום לו

 ודעתו ספק שום בלי עמלו בעד בודאי האה טובת לקבל ומצפה יפסיד שלא שיודע ,דעלמא בכרי ... שעברה בשבת
  ).היום הישראל אמירת בלא מעצמו בשבת עושה היה לא כן לא םשא ,זה לע סומכת

 מת על רק עובדו ואיו ,שכירו שאיו ,אדעלמ בכרי אמירה חשובה איה 'כו עשית לא מדוע ולומר(ט "שם סיו
 אלא ,וגערה אזהרה איה 'כו מדוע אמירת כן םא ,ממו קיבל כבר או ,למחר או ,מיד ,האה וטובת פרס לקבל
  ).האה טובת לקבל יותר הכרי בטוח אדרבה כן םוא ,טרחך מפסיד היית לא בוודאי כי כלומר ,שאלה דרך
 שכבר או האה טובת לקבל מעצמו שעושה ... האה טובת קיבל שכבר או ,טרחו יפסיד שלא שיודע(כ "ושם ס
  ).קיבל
 כבה לו אומרים אין לכבות שבא כרי(א , כדאמרין קכא, אסור, כ אם אין דעתו סומכת שיקבל טובת האה"משא
 אפילו כרי (ק ח"רסג ס' ותבאר בקוטרס אחרון לעיל סי). שרי מי דישראל לדעתיה עביד דקא כרי ... תכבה ואל
 דכשעושה משום והטעם ... שרי מי דישראל אדעתא א"קכ בדף כדאיתא בידו למחות שצריך ,אליו אמירה בלא

, שבמקום שעושה בשביל הישראל והייו .)לחומרא לכרי שליחות דיש ,כמותו ושלוחו ,שלוחו עשה ישראל בשביל
  ".אפילו בלא אמירה אליו"עם שליחות אסור מט" יודע שלא יפסיד"אם איו , אפילו אם עושה מעצמו

 מעצמו כשעושה שגם ,ג"רס 'סי טרס אחרוןבקו ל"זמה שכתב רביו (כט אות ה ' ת צמח צדק סי"וכן תפרש בשו
  ). דהייו כשעושה בחם, משום שליחותבו יש

 הכרי עשה אם כגון ,גזרות בו וגזרו זה באיסור חכמים והפליגו( ב"ס רמג 'סיועיקר טעם האיסור בזה הוא כדלעיל 
  ).למחות צריך ... ישראל בשביל מעצמו

ולאו דוקא שהישראל המען מכיר את הכרי המוביל את , אחר ממקום אגרת לו המביא בכריוכיון דמיירי הכא 
הרי פתיחת האגרת עבור הישראל היא בשליחות ; הישראל לו שיתן האה לטובת מצפהומסתמא איו , האגרת

  .הישראל המען
 ."זו אגרת בשליחות פעולתו להשלים ,עושה הוא עצמו לדעת"כיון ש, שגם כאן איו צריך למחות בו,  מבארזה על

 ,המותרת כקבלות דיול ידי זה שע ,הישראל לו שיתן האה לטובת מצפה שהכרי ,במכירו שמועיל שכשם והייו
 בזה משלים הוא האגרת את פותחכרי הוכש ,לו שמשלם השולח של ממש קבלן שהוא ,אגרת במוביל גם מועיל כך
  .זו אגרת בשליחות פעולתו את

*  
 ומכל(ט - ז"רב ס' כדלעיל סי, אם לא קצץ לכרי שכר אסור לו לפתוח את האגרת אפילו בעד טובת האה, ובאמת
 עוסק בשבת רואהו שכשהישראל...  יעשה שלא לו לומר צריך בשבת מלאכתו עושה אותו רואה אם מקום

במה דברים ...  בשבילו לעשות ומתכוין להישראל לו וח הוא שבשבת הכרי מבין אזי לו ושותק במלאכתו
 מכל ,שבת בערב אפילו לו ליתן לעין שכר לו כקצץ שדיו בטובת האה עושה אפילוו, אמורים כשלא קצץ לו שכר

 כדי בשבת בעשייתו ויןמתכ הוא הרי( אם קצץ לו שכר אבל ... בידו למחות צריך כשרואהו עושה בשבת מקום
  ). בידו כללאין צריך למחות )ולפיכך ,לו ושותק שרואהו אף ,הישראל בשביל ולא ,שכרו לקבל

 קבלןלכן דיו כ, "לדעת עצמו הוא עושה להשלים פעולתו בשליחות אגרת זו"כיון ש, לכן מבאר את טעם ההיתר כאן
  .ברואהו אפילו שהתירו ,שקצץ
 דלא ליה ויימר יודן ר"א .אסור בשבת בו עובד ומצאו ובא כרי לכובס כליו תן( ט"ה א"פ שבת בירושלמי ומקורו
'  סיע"שווב .)עסיק הוא בעבידתיה, בשכיר אבל ,הייה בטובת דתימר הוא ,מתייה דרבי אבוי יודן ר"א .יעבוד

  .)בשבת בה שהיע שלא לומר צריך ,האה בטובת עושה היה אם ,בשבת מלאכתו עושה ראוהו ואם( ב"סף סורב 
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 דבריו מתוך שמבין פ"אע ,שעברה בשבת פלוני דבר עשית לא מדוע השבת אחר לנכרי לומר מותר ח
 )רמז( שום זו באמירתו ואין ,בחול כן לו שאומר כיון ,כלום בכך אין ,הבאה בשבת שיעשנו שרצונו
 בענין היא זו מלאכה שעשיית והוא( 1678מעצמו כן מבין שהנכרי אלא ,הבאה בשבת לעשותה ציווי

  שלוםבריד

 
*  

 ועל .אופן בכל מותר מעצמו המלאכה עושה והכרי ,פקודה בלי סיפור דרךב לכריה אומר שאם ,מכאן הלומדים יש
 .סיפור בדרך לו ואומרים , שאים מכיריםלכרי מהרחוב קוראים ו,בבית תקלה איזו יש כש,רבים כשלים זה פי

 לקבל מצפה" כאן שייך ולא ,לדרכו מיד הולך והוא ,מכיר אותם הכרי איו שהרי .כלום מועיל שאיו פשוט אמם
  .האסורה שליחות בתורת היא עשייתו כן ואם ,"זה לע סומכת ודעתו ספק שום בלי עמלו בעד בודאי האה טובת

הה ; עשייתו דרך קבלות' כדי שתהי,  העשיהתמורת איזה מאכל לטעום לו שיתו ,תחלה לו שאומרים ישמה שו
 ליום קבלן של מלאכתו קובע מטעם אסר ובמילא ".מעצמו עושה" איו הכריל ידי הבטחת התמורה ע, אדרבא
 איו המכבה כל הכרי בפי לומר התירו בדליקה (ז"סכ שלד 'סידלקמן כ ,בדליקה אלא זה התירו שלא ,השבת
  .)בפיו כן ולומר לכאן לקרותו יכול כאן איו ואם .מפסיד

 ומפסידים שוטפים מים באו אם (ג"סלדלקמן כ , לומר לו כל העושה איו מפסידמרובה הפסד במקום התירו וכן
 הכרי יתקן שבודאי שיודע פי על אף ,לשם כרי לקרות מותר ,לאיבוד והולך יין של חביות שתרועעו או ,כסיו
 כל לפיו רלומ מותר אבל ,לתקן צווי רמז שום לו לומר שלא שיזהר רק .גמורה במלאכה ההפסד את מעצמו
 כך ,מפסיד איו המכבה כל כרים בפי לומר בדליקה שהתירו שכמו .טרחו שכר מפסיד איו זה הפסד המציל
 לא מרובה הפסד בכל הראשוה כסברא והמיקל .לבד בדליקה אלא התירו שלא אומרים ויש .הפסד בכל התירו
  .מרובה בהפסד או ,בדליקה אלא זאת התירו שלא הרי .)הפסיד

 הרי ,לטעום איזה מאכל לו יתן המלאכה שיעשה שאחרי ,תחלה מודיעו שאם ,כלום מועיל איו פשך שממהמצא 
 איזה מאכל לו ותן המלאכה שעושה ואחרי ,בתחלה כלום לו אומר איו ואם .מפסיד איו המכבה כל כאומר זה

 עשיית תמורת כך אחר לו שיתן לכל חשב ולא ידע לא המלאכה עשיית בעת שהרי ,כלום מועיל איו בודאי ,לטעום
 תמורתו לו תן יכך שאחר מעצמו הכרי מבין ,סיפור דרך לו ומספר ,כרי לקורא שכאשר ,לומר ומופרך .המלאכה
  .ובבית משהו לטעום
 שמצפה מטעם ,כקבלות חשב שהוא לעיל הובא שכבר ,סיפור בדרך לו ואומר ,לביתו המכירו כרי בקורא ואפילו

  .האה לטובת
 ומתקן ,התקלה מהי מעצמו רואה שהכרי רק ,כלום לו אומר ואיו ,לביתו המכירו כרי קורא אפילו ,מזו יתירהו

  .אותה
 ,לו שקורא גופא זה הה ,כלום לו אומר שאיו אף כי .הפסד במקום או ,בדליקה אלא הותר שלא רביו מדברי ראה
 של חביות שתרועעו או ,כסיו ומפסידים שוטפים םמי באו אם (ג"סלכדלקמן , השבת ליום מלאכתו כקובע הוי
 במלאכה ההפסד את מעצמו הכרי יתקן שבודאי שיודע פי על אף ,לשם כרי לקרות מותר ,לאיבוד והולך יין

  .)גמורה
 ליה למימר שרי דהשתא ,יכבה ממילא הכרי וכשיבא ,הכרי לקרות שיכול ויראה (י"ס ז"פט שבת ש"ברא ומקורו
  .)מיבעיא קריאתו ,מפסיד ואי המכבה כל
 לקרוא" התירו כך ,"מפסיד איו המכבה כל" לומר שהתירו כמו ,בדליקה דוקא הוא לו לקרוא ההיתר שכל הרי

  ".הכרי
 אף והייו .ויתקן ,התקלה מהי מעצמו שיבין ,הכרי את לקרוא גם אסור ,מרובה הפסד שאין במקום כ"משא

  .כקבלן דהוי ,האה לטובת שמצפה ,מכירו שהוא במקום
  .ג" יג בשוה'ע "לכרי אמירה הלכות"ב ,) אמריםרוצבק( זה בכל וראה

 למה לא הדלקת הר ,לאחר השבת מותר לומר לעבדו ולשפחתו מדוע לא עשית האש (רב'  ספר התרומה סי1678
ול ם בח"מותר לומר לעכו (רכב'  ובסימים סי,)הערמה כדי לעשות לשבת הבאה הי שרא" אעפ,בשבת שעברה

ת "ג ל"סמ. )ם בשבת הבאה כן"י כן עושה העכול ידם ע" אף על גב כי שמא העכו,מדוע לא עשית כך בשבת שעברה
ל אמר דיכול לומר "ם ז"מהר(ה "תקט בהג' ם מרוטבורג סי"ת מהר" שו.)שא' ע( א רפת"לק " וסמ,)ג, יט(סה 

מותר לומר לו אחר  (ב"ע ס"שו. ו אות א"פ הגהות מיימויות ).]בשבת שעבר[לאחר השבת למה לא עשית כך וכך 
  .)שרצוו שיעשה בשבת הבאהאף על פי שמבין מתוך דבריו , השבת למה לא עשית דבר פלוי בשבת שעבר
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 בחפצים נעשית המלאכה שאין כגון ,1679בשבת אותה עושה הנכרי את כשרואה למחות צריך שאין
 1680ד"רמ 'סי עיין ,הנאה בטובת לו לעשות רגיל אלא ישראל של שכירו )אינו( והנכרי ,ישראל של
  ):1681ב"ורנ

 אם ,1682פלוני חפץ לו שיקנה שבת מערב לנכרי מעות ליתן אסור ,בשבת הוא השוק שיום במקום ט
 זה שהרי ,קטנות בעיירות רגיל שהוא כמו ,השוק ביום אלא מקום באותו לקנות מצוי אינו חפץ אותו
  .1683השוק יום שהוא ,בשבת לקנות בפירוש לו אמר כאלו

  .)1685ב"רנ 'בסי שנתבאר מטעם מעות 1684לו ליתן מותר 'וה 'בד אבל(

  שלוםבריד

 
 כלומר כי בוודאי , אלא דרך שאלה,איה אזהרה וגערה' אמירת מדוע כו(ט " סירמג' מהדורא בתרא לסיותבאר ב

  .)לא היית מפסיד טרחך
  ).1677. 1670הערות (עיל תבאר ל 1679
  .במוסגר" איו"ואפשר מטעם זה הכיס כאן תיבת , )דעות לעין שכיר שה העושה מעצמו' ב(יא - ט" ס1680
אבל , )למחות בידו צריך ...מאליו פ שמכיון שעושה " אע, ומדליק ר הישראל,אם מבעיר עצים של הישראל (י" ס1681

  .)1673הערה (ראה לעיל 
 הילך מעות וקה בשבת כך רב שבתע לכרי שיאמר לאדם דאסור ל"ז גאון סעדיה רב פסק (ו' ז סי"מ פ"ש ב" רא1682

 יש שליחות כי, אסור ליתן לכרי מעות בערב שבת שיקה לו למחר ביום השוק (ו אות ב"הגהות מיימויות פ. )וכך
  ).1686הערה ( וראה גם לקמן .) לקות לו בשבתמערב שבת מעות גויל ליתן אסור (ג"ע ס"שו. )לכרי חומרא
  .)1487-1488הערות (ושם סמן , )ואפילו על ידי כרי אסור לקות בשבת(ד "שו ס' וכן הוא לעיל סי

 דבזה ,אדשוק יומא דקט ראה ליו(ק ג "ז ס"ט). הכא אי אפשר אלא למחר ביום השוק(הגהות מיימויות שם  1683
 לקות מצוי איו מקום ובאותו ,סתם לו שיקה מעות לו ותן אלא ,בשבת שיקה רושבפי מזכיר איו אם לואפי
ק ג "א ס" מ.)רוש כמזכיר יום השבת בפיוה ליהה ,קטות בעיירות גילשר כמו ,דשוקא יומא שהוא בשבת י אםכ
 לקות לו אומר דאי .בשבת י אםכ לקות י אפשרדא כיון ,אסור בשבת לקות לו מראו איו לודאפי בהדיא משמע(

  ).אסור השבוע בכל לואפי ,בשבת
 ש"כמ ,מותר 'וה 'דבד בוכת . כהןחתמ 'בס ן כתבוכ .למכור דבר לו ליתן אסור בשבת השוק כשיום (א שם" מ1684
וכל שכן מיום ', וה' בל אם ותן לו המעות בדא(ד " והוא במחת כהן משמרת השבת שער א פ.)ב"ור ז"רמ 'סי

מכל מקום כיון , ואף שאי אפשר לגוי לקות אלא ביום השוק, כיון שאיו אומר לו שיקה בשבת, מותר, ראשון
והשתא אתי שפיר מה שכתבו הגהות ... יו ראה כמצווה לקות בשבת א, שאיו ותן לו המעות בערב שבת

כלומר ואם כן כל שותו לו בערב שבת ראה כמצוה , הכא אי אפשר כי אם למחר ביום השוק... מיימויות 
  ).שיקה בשבת

וזה שאי  ...א שיעשה בשבת " הא ודאי אסור אפילו מיום ראשון לומר לע,ע"וצ(ק י "ואף שהקשה באליה רבה ס
דשם איו מוכרח ', ב סעיף ב"ר' ולא דמי לסי.  הוי כאומר בפירוש לדידהו,אפשר למכור ולקות אם לא בשבת

  ).ז"וכן באיגרת ריש סימן רמ, לעשות בשבת
לבין היכא שלא , שאסור אפילו ביום ראשון, א בין אמר לו בפירוש לעשות בשבת"מכל מקום חילקו במחת כהן ובמ

אם משלחו ביום חמישי או קודם ... ויש מתירין  ([ד"סקרמז ' סיא "מוכן הוא ב. 'וה' שמותר בד, אמר לו בפירוש
  .)דוע שלא יכול להגיע לשם קודם שבתי לוואפי, ]לכן

'  אבל כשמשלחו בד ...ויש אומרים שאפילו לא קצץ אין איסור לשלחו אלא בערב שבת(ה "רמז ס' וכן הוא לעיל סי
פ שלא קצץ מותר " ולפיכך אע, אין ראה כאומר לו לילך בשבת,ן שהוא מופלג לפי השבת כיו,או קודם לכן' וה

  ).  אפילו לדרך רחוקה מאד,לשלחו
פ שלא יוכל לגומרה " אע,בשבת או קודם לכן' ויש מתירין אפילו בדבר שאין קצבתו ידוע ליתן לו בה (ועיף  ס1685

מרה מבעוד יום הרי זה ראה כאלו ותן לו על מת שיגמור  אם איו יכול לגו, שכשותן לו בערב שבת.קודם השבת
 אין , כיון שאיו סמוך לשבת, אבל בחמישי, והוא איו יכול לגומרה מבעוד יום, כיון שותן לו סמוך לשבת,בשבת

 למחות צריך אין(ק ז "ובקוטרס אחרון שם ס). הערה ז(ושם סמן , )ראה כותן לו על מת לעשות גם בשבת
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 לו יאמר שלא ובלבד .שבת בערב ילואפ מעות לו ליתן מותר ,ימים בשאר גם לקנות קצת מצוי ואם
 ,בשבת לקנותו הנכרי ויצטרך מיד שבת במוצאי בדרך הולך שהוא לו יאמר לא וגם ,1686בשבת קנה
  .1688ב"רנ 'בסי ש"כמ ,1687בשבת לקנות בפירוש לו כאומר זה שהרי

  .1689למכור לנכרי כלים בנותן אלו דברים כל לענין הדין וכן

 אינו השוק ואם .1690יחטא שלא אפשר אי כי ,בשבת אהו השוק שיום בעיר כלל לדור שלא וטוב
  :1691לחוש אין היהודים בשכונת

 ,השוק ביום למחר פלוני חפץ לעצמך בהם וקנה ,בהלואה מעות הילך שבת בערב לנכרי לומר מותר י
  :1693ריוח לך ואתן ,אלו מעות חוב בפירעון 1692השבת אחר ממך ואקחנו אחזור ואני

  שלוםבריד

 
א ודאי לא יעמוד בשבת ה ,'וה 'בד אגרת לשלוח מותר האיך ם לא כןדא ',וה 'בד לו כשתן ,קצץ כשלא ואפיל

  .'וה' מותר בד, והייו כיון שלא אמר לו בפירוש שיעשה בשבת). באמצע הדרך
י  ובלבד שלא יאמר לכר,]בשבת לו[ לקות רב שבתמע מעות לכרי ליתן דמותר פסק ג"ובסמ(מרדכי רמז רמט  1686

 ). יום השבתרושבפי מזכיר ם כןא אלא ,איסור אין ימים בשאר גם קצת שמצוי ובמקום( שם ז"ט). קה בשבת
פ שאומר לו מקודם "ואע(א "רמג ס'  וכדלעיל סי.) בכל השבוע אסורלואפי ,בשבת לקות לו אומר דאי (א שם"מ

  ).1682הערה ( לעיל וראה גם). שאסור אפילו בקבלות ואריסות, )הערה ד(ושם סמן , )השבת
 דהוה ליה, וצאי שבתבמ להם צריך שאי ראה ומר לווא לשבת סמוך הכלים לו ותן אם איסור יש (ז שם" ט1687

, וצאי שבתבמ לדרכו שילך מר לווא לקות רב שבתבע מעות לו ותן אם לעין וכן .בשבת שיכבסם רושבפי כאומר
  .)ד"לען ראה כ
  .) ולא יאמר לו כלל שיוצא לדרך במוצאי שבת מיד,שלא יגלה לו דעתו שצריך לו שתיעשה בשבת (ה" ס1688

  ).מכיון שאמר לו שילך לדרכו הרי גילה דעתו שצריך אליו(ק ד "ותבאר בקוטרס אחרון שם ס
 יכול ,קוראהול לפותחה יכול הישראל שאין קשורה או חתומה אגרת שהביא כרי(ז "ומכל מקום תבאר לעיל ס

 ציווי שום לו אומר איו שהרי ,מעצמו פותחה והכרי ,פתוחה שאיה זמן כל לקרותה יכול איי להכרי לומר
 בשליחות פעולתו להשלים ,עושה הוא עצמו ולדעת( כן לעשות שצריך מעצמו מבין שהכרי אלא ,ברמז אפילו
  ).)בידו למחות צריך אין ולכך ,זו אגרת

 בשיהם הרי ,דלעיל שם שמותר "דברים סיפור" לבין ,אסורששלפיו  "דברים סיפור" בין ו ההפרשמה לכאורהו
 .דברים וסיפור קבלות מטעם הוא שההיתר מיירי

  .רסא'  כישתא דבי רב ע.ק עז"ראה זכרון יוסף סו
כור וקה  מ, אלא בסתמא,בתבש מכור לו יאמר שלא ובלבד ,למכור בגדים לו למסור או(ג "מרדכי שם בשם סמ 1689

 והוא הדין (א שם"מ. ) ובלבד שלא יאמר לו למכרן בשבת,למכור בגדים לו ליתן מותר וכן (ד"א ס" רמ).לכשתחפוץ
  .) אסור ליתן לו דבר למכור,שוק בשבתה כשיום

  ).ואפילו על ידי כרי אסור, כשמוכר בעד מעות דהוי משה ומתן גמור(ב ' ת רביו סי"וכן הוא בשו
פשר שלא יחטא בדבריו או בשום א אי כי ,בשבת גוים של שהשוק במקום אדם ידור אל ( רסב' ספר חסידים סי1690

  .) שלא יחטאי אפשרא כי ,בשבת השוק שיום בעיר אדם ידור אל וכתב בספר חסידים (ג"א סוף סק"מ. )דבר
א שיום "ריכגון פה תי, ראה דהייו דוקא במקום שהשוק הוא בשכות היהודים, אמר המאסף ( כסת הגדולה1691

אבל , כדברי בעל ספר חסידים, אסור, יום שבת' שאם הי, והוא בשכות היהודים, השוק הוא יום שי
דית היהודים... א רבתי "בקושטו בשכוו השוק ואם (א שם"מ). שמקום השוק אית אישרי היהודים בשכו 

  .))סת הגדולהכ(
ואם אצטרך , מר לכרי קח לך מעות וקה חפץ פלוי לעצמךלו, ויש למצוא היתר (ו אות ב" הגהות מיימויות פ1692

 רב שבתמע מעות לכרי ליתן ר ברוך"ב שמשון רביו אסר ומכאן( תב הגהות מרדכי רמז). ביתר, אקחו ממך
 לומר יכול אבל (ג"ע ס"שו. ) ואם אצטרך אקה ממך לאחר שבת,צמךלע קה לו לומר יכול אבל ,בשבת לו לקות

  .) ואם אצטרך אקה ממך לאחר השבת,מךלעצ קה לו
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 מבית הסחורה ולקח הנכרי ובא ,פלוני למקום סחורתו וליךלה 1695בקבלנות 1694נכרי לו ששכר מי יא
 לקנסו ראוי ,1696ו"רמ 'בסי ש"כמ העין מראית מפני אלא איסור כאן שאין פ"אע ,בשבת ישראל
 ,שמותר שסבר טעה ואם .1697ממון לו אין אם דין בית עיני ראות כפי במלקות או ,עשרו לפי בממון
 שמפליג פ"אע ,יום מבעוד מביתו הסחורה לקח ואם .1698בשוגג שעשה לומר ונאמן ,אותו קונסין אין
  :1700שם ש"כמ 1699מותר ,בשבת העיר מן

  שלוםבריד

 
 ואפילו  ...מאכל מיי למחר לו שיקה לכרי לומר אסור טוב יום בערב ואפילו(ז "תקיז ס' ואף שתבאר לקמן סי

  ).אסור זה הרי ,מעותיו לו יחזיר טוב יום ואחר שלו מעות בעד לו שיקה להכרי אומר
כ כאן " משא.מעותיו לו יחזיר טוב יום ואחר ,יום טובב יאכלוש הישראל עבור "לו שיקה" לו שאומר כיון הייו

  .ואחר השבת יקה ממו הישראל, שקוה לעצמו
ה "וכדלקמן סל, )דהא אסור לומר לו הילך בשר ובשל אותו לצרכך, ולכאורה קשה(ק ג "והקשה בתהלה לדוד ס

 ואפילו אם הוא מקה לו לגמרי את ,אסור לישראל לומר לו טול כלים אלו או חפץ זה ועשה בו מלאכתך בשבת(
כ כיון שאומר לו " אעפ... כגון שאומר לו טול בשר זה ובשל אותו לצרכך בשבת ,החפץ הזה שהמלאכה עשית בו

  ). אף שהוא מתכוין במלאכתו להאת עצמו,לעשות מלאכה בשלו הרי זה ראה כשלוחו
רמה בקוטרס אחרון ' והוא כדלעיל סי, )בת מותראבל בערב ש, דדוקא בשבת אסור' ולכאורה מזה ראי(ותירץ שם 
  ). אבל קודם השבת אין איסור,אפשר דאין איסור אלא בשבת עצמו(ק ד "סוף ס

ואפשר . ולא חשב שהישראל ותן לו חפץ לעשות בו מלאכה, שמעות מלוה להוצאה יתו, ואפשר דהכא שאי
  .וראה כישתא דבי רב). קים הקודמיםשלא זכר בפוס" (הילך מעות בהלואה"מטעם זה הוסיף כאן 

כדי שהכרי יסע בה בשבת , אם יכול ישראל ליתן לכרי את המכוית שלו בערב שבת, האופים' ופקא מיה בין ב
א "כללי אמירה לכרי פ. ח הערה ג"אמירה לכרי פס. ל הערה קטז"ראה שמירת שבת כהלכתה פ. לצורך עצמו

  .8הערה 
  .)אקחו ממך ביתר(  הגהות מיימויות שם1693
 והסחורה היתה , למקום פלויה להוליך לו סחוררב שבתראובן ששכר גוי חמר מע (ג, גב פ"ב חי"ו ירוחם יי רב1694

 )ב, יז(ית הלל  דעד כאן לא שרו ב, ודאי אסור, מבית היהודי והוליכהה ובא הגוי בשבת ולקח הסחור,בבית יהודי
 כך כתבו .ןו או במלקות אם אין לו ממ,וי להעישו בממון לפי עשרו והעובר רא. לא, אבל בשבת,אלא עם השמש
 ולקחה מבית ישראל גויובא ה,  להוליך סחורתוגוימי ששכר  (ד"א ס"רמ). ש בתשובה"א וכן הר,םקצת מהמפרשי

  .)העושה והיו עושין .אסור, בשבת
משמע דמיירי  (ח"ליה זוטא סקא. ) כיון שעשה בשבת, קצץ אסורלוב משמע דאפי"בסימן ר' וע (ו"א סק" מ1695

  .)ואסור משום דוטל מביתו של ישראל, בקציצה
 אם הוא סמוך לחשיכה כל כך עד שאין שהות , ואפילו בערב שבת,אסור להשאיל שום חפץ לכרי בשבת(ד " ס1696

 מפי מראית העין , אסור להשאילו,לכרי להוציא החפץ מפתח ביתו של הישראל לרשות הרבים מבעוד יום
י ל ידרואה את הכרי יוצא מבית הישראל וחפץ ישראל בידו יחשוד את הישראל שהוא שולח חפציו בשבת עשה

  . )הערה יח(ושם סמן , )כרי זה
 שכל קבלות איה מותרת אלא אם כן ,ובלבד שלא יביאו עצים מרשות הישראל בשבת(כ "רמד ס' וכן הוא לעיל סי

 ואפילו אם מסר להם העצים מערב שבת אלא שלא , לצורך המלאכהמסר לו מערב שבת כל מה שרוצה למסור לו
 וכמו , מפי מראית העין שיאמרו שבשבת מסר להם, אסור להיחם שיוציאו בשבת,הוציאום מרשותו עד שחשכה

  .ק י"ותבאר בקוטרס אחרון שם ס). ש"ייו ע"רמ' שיתבאר בסי
  .)ת אם אין לו ממוןאו במלקו, לפי עשרו בממון (א שם"מ.  שם ירוחםרביו 1697
אין ספק  ,ר בדבת ואין עדים ואמתלאור הדבם שהם מכחישירמאח (קו' א ששון סי"הרתורת אמת למות " שו1698

 ואמן ,שין אותו אין עו,ו דאם טעה שסבר שמותר"א ששון סימן ק"וכתב ר (א שם"הובא במ. )שהן אמים
  .)לומר שעשה בשוגג

  .) אף על פי שמפליג בשבת שרי,ם השבתבית הישראל קודם לקחה מ"ומיהו אם העכו(שם א " מ1699
  ". שאיו יוצא מפתח ביתו מבעוד יוםכל"שכל האיסור הוא , ה"ד וס" ס1700
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   או הפסד מצוה,שבות דשבות במקום חולי

 לנכרי לומר לישראל מותר ,שבות משום אלא בשבת לעשותו אסור ואינו ,מלאכה שאינו דבר יב
 סכנת ולא ,1702הגוף לכ את כולל שאינו פי על אף ,1701חולי מקצת שם שיהיה והוא .בשבת לעשותו
 משם להביא כדי 1706השנה בראש 1705באילן לעלות לנכרי ישראל אומר ,1704מצוה לצורך או .1703אבר

______________ 
 ,דרבה מביתיה( ביתאי מגו חמימי ליה ייתו רבה להו אמר ,חמימיה דאשתפיך יוקא ההוא (ב ,סז עירובין רבה 1701

 ליתי לכרי ליה ימרו ... מר ליהא ,ערבין לא והא אביי ליהמר א ,)י"רש, חצר באותה אחר בבית היה והתיוק
 לכרי לומר לישראל מותר ,שבות משום אלא בשבת לעשותו אסור ואין מלאכה שאיו דבר (ט"ו ה"ם פ"רמב ).ליה

, הדר' והראה לי מלשון רביו שהוא מפרש מעשה דפ(מ שם " מ.)חולי מקצת שם שיהיה והוא .בשבת לעשותו
כותו  ... כ התירו משום צער התיוק שהחמין יפין לו"ואעפ. אלא קודם לה או אחריה הרבה, מילהשלא ביום 

 משום אלא בשבת לעשות אסור ואיו ,מלאכה שאיו דבר (ה"ע ס" טור ושו).בכאן שאין כאן חולי כולל כל הגוף
  .) מקצת חולישם שיהיה והוא .בשבת לעשותו יגול לומר לישראל מותר ,שבות

ואם אין בו סכת אבר מותר על ידי (ק יב " סשכח' סיא "מ). אמימר שרי למכחל עיא מכרי בשבתא(א , כבביצה 
  ).ה שבות דשבות שרי במקצת חולי"ז ס"ש סימן ש"וכמ, והייו עובדא דאמימר, ם"עכו

י מותר לו לעשות  אז, אלא מקצת חולי,ואם אין לו צער גדול ולא חולי הכולל כל הגוף(כ "שכח ס' וכן הוא לקמן סי
 , אלא מיחוש בעלמא,אבל אם אין לו אפילו מקצת חולי ...ז"ש' ש בסי" כמ ... כריל ידיכל שבות מדברי סופרים ע
  ). שום דבר היכר שהוא לרפואה, כריל ידיאסור לעשות לו אפילו ע

ג "שכח ס' לקמן סידכ, מותר לומר לכרי לעשות מלאכה גמורה של תורה, או פל למשכב, שאם חלה כל גופו 1702
ואם איו מצטער ( אזי מותר לחלל על ידי כרי אפילו במלאכה גמורה ,ואם מצטער כל כך עד שחלה ממו כל גופו(

חולה שפל מחמת חוליו למשכב ואין בו (ט "סיו, )) כרי כל דבר האסור משום שבותל ידיכל כך מותר לעשות ע
 , כפל למשכב הוא דומה,פ שהולך" שאז אע,לש ממו כל גופו או שיש לו מיחוש שמצטער כל כך עד שח,סכה

אם יש לו צער כל כך עד שחלש כל גופו (ח "וסל, ) כרי אפילו במלאכות גמורות של תורהל ידיהרי צרכיו עשין ע
  כל דבר]כרי ל ידיע לעשות מותר ,גופו כל חלש לא ואם .גמורה מלאכה אפילו [ מותר לעשות על ידי כרי,ממו

 ).שאין איסורו אלא מדברי סופרים
  . )אבר סכת ולא ,הגוף כל כולל חולי כאן שאין בכאן כותו(מ שם " מ1703
 ,דרבה מביתיה( ביתאי מגו חמימי ליה ייתו רבה להו אמר ,ההוא יוקא דאשתפיך חמימיה (ב ,סז עירובין רבה 1704

 ליתי לכרי ליה ימרו ... מר ליהא ,ערבין לא והא אביי מר ליהא ,)י"רש, חצר באותה אחר בבית היה והתיוק
 האי ,כלומר(א , ף שם כ"רי. )היום ושפכו מבערב חמין לו והחמו למולו רוצין שהיו(י שם "לפירוש רש ).ליה

 שאין אמירה ובין דאורייתא איסורא בה שיש למעשה אמירה בין לך שאי לא ,שבות לכרי אמירה רבן דאמור
 אלא אמר ליה זיל ,ורייתאדא איסור מעשה דהוא לי אחים זיל ליה אמר לא מר דהא ,דאורייתא מעשה איסור בה

 ,בשבת סכין להביא ם"לעכו אומר ,שבת מערב סכין הביאו ולא שכחו (ט"ה ב"מילה פ' הל ם"רמב). אייתי לי
 מותר ,ותשב משום עליו אסורה בשבת שעשייתו דבר כל ,דבר של כללו .הרבים רשות דרך אותו יביא שלא ובלבד
 אסור ואין ,מלאכה שאיו דבר(ט "ו ה"שבת פ' ובהל .)בזמה מצות לעשות כדי אותן לעשות ם"לעכו לומר לו

 דבר(ה "ס ע"ושו טור ).מצוה מפי  ...בשבת לעשותו לכרי לומר לישראל מותר ,שבות משום אלא בשבת לעשותו
 מפי  ...בשבת לעשותו גויל לומר לישראל מותר ,שבות משום אלא בשבת לעשותו אסור ואין ,מלאכה שאיו
 אומר ,מדרבן אלא איסור בו אין ישראל עשהו שאם דבר הוא אם ,לעשותם גויל ולומר (ו"סשלא '  וסי).מצוה

  .)ועושהו גויל
שכה ' סי. ח"שיא ס' לקמן סי. ה"שו ס' סי. ג"שג סכ' סי. ח"רעו ס' סי. ח"רמח ס' סי. ב"רמד סי' לעיל סיוכן הוא 

  .ח"תסו ס' סי. כ"תט ס' סי. י"תמד ס'  סי.ב"שמ ס' סי. ז"שלא ס' סי. ז"שם סט. ד"ס
*  

 שילך , אפילו מערב שבת,אסור לומר לכרי(ב "שו סכ' כדלעיל סי, ולא מצוה מן המובחר, והייו דוקא מצוה גמורה
  ).1591הערה (ושם , ) שאין דוחין שום איסור מפי הספדו,חוץ לתחום בשבת אחרי קרובי המת שיבואו להספידו

אין , פירות ומיי תבשילים יתירים וכיוצא בהם... דרך כרמלית ... לומר לכרי להביא שכר (ז "שכה סט' לקמן סי
  .)קראים דבר מצוה

 ל ידיפילו ע א,יש אוסרין להוציא התיוק מביתו לבית הכסת דרך כרמלית או חצר שאיה מעורבת(ח "שלא ס' סי
  ). שהרי אפשר למולו בביתו, שאין בהוצאה זו צורך מצוה,כרי
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 כרמלית דרך או( עירוב ביניהם שאין לחצר מחצר בשבת חמין לו שיביא לו לומר או ,בו לתקוע שופר
  .1708המצטער בהם להרחיץ כדי ,)1707ה"שכ 'סי ש"במ עיין

  שלוםבריד

 
  ).אכילה ושתיה בשבת ומילה בבית הכסת, הספד(אף שכל אלו הם קצת מצוה 

 או ,שופר לו להביא כדי המים פי על לשוט או באילן לעלות בשבת לכרי ישראל אומר ,כיצד(י "ו ה"ם פ"רמב 1705
  ).מצוה תקיעת לתקוע שופר להביא באילן לעלות בשבת יגול ישראל אומר ,כיצד(ה "ז סש' ע סי" שו).למילה סכין

 לעלות כגון ,סופרים מדברי אלא איו שאיסורו דבר כל לעשות מותר כרי ל ידיע (ד"תקפו סכ' לקמן סיוכן הוא 
  .) וכל כיוצא בזה,להביאו מחוץ לתחוםו ,באילן

   ."בשבת" : שםע"ם ושו"ברמב 1706
אומר ישראל לגוי בשבת לעלות באילן , ם"וכן כתב הרמב, ע"דלפי מה שכתב בשו, ודע(ק ה "ית השקל סופירש מחצ

על כרחך צריך לומר דמיירי , דתקיעת שופר לדידן לא דחי שבת] סימן תקפח סעיף ה[והא קיימא לן , להביא שופר
ויש מזה לכאורה . י של ראש השהשהוא יום ש' ומביאו לצורך יום א, שאחריו' שחל ראש השה יום שבת ויום א

הייו דוקא , שכתב אף על גב דהותר אמירה לגוי להביא לולב ביום טוב] ק ב"ס[ה "ז סימן תר"סתירא לדברי הט
והא הכא לעין שופר כתב דמותר , אבל בשבת אין לשלוח בשביל יום טוב שאחריו, לשלוח אחריו ביום טוב עצמו

  ).כהאי גווא
  ).ם להביאו בשבת" מותר לומר לעכו,' אום טובמשמע דלצורך י(תרה ' א סי"וכן דעת המ

ראה לכאורה שסובר כדעת , )דהייו ביום שתוקעין בו השופר" (בראש השה"אמם מדברי רביו ששיה כאן וכתב 
 בשבת אין כל מקום ומ...ם שהוא שבות מדרבן מפי לולב "יש לדחות אמירה לעכו(ק ב "תרה ס' ז סי"הט
  ).ד" כלע, שאחריוום טובוח בשביל ילשל

וכל זה כשרוצים לקברו בו (י "תקכו ס' כדלקמן סי, וכעין זה מציו לעין קבורת המת ביום טוב שי על ידי כרי
 , אבל אם לא יקברו אותו עד הערב, עשאוהו חכמים כחול לעין מצוה זו, דכיון שהמצוה גמרת בו ביום,ביום

ל  אפילו ע... לצורך מצוה העשית בחול ,אפילו בדבר שאיסורו איו אלא מדברי סופרים ,אסור לחלל יום טוב שי
  ). כריידי

 אלא חולה בשביל לכרי אמירה התירו לא (ג"סכ שכח 'סיכדלקמן , וכעין זה מציו לעין אמירה לכרי בשביל חולה
  .)שבת מוצאי לצורך לא אבל ,בשבת לה כשצריך

 בין קודם שאבו ולא שכח ואם(ב "תה סי' בין השמשות לצורך מצוה תבאר לקמן סיאמם לעין אמירה לכרי ב
 ,הרבים רשות דרך להוליכן וצריך בחצירו בור אין אפילו( כרי ל ידיע ישאב ,השמשות בבין וזכר השמשות
והייו אף ). )א"רס 'בסי שתבאר כמו ,מצוה במקום שבות על גזרו לא השמשות ובבין ,שבות היא לכרי שאמירה

  ).בליל יום טוב(אחרי בין השמשות ' שאפיית המצות תהי
הייו שהכרי עולה באילן בראש , שיכול לחול בכל השים, ריות הפשוט באופן ההלכה להציג בחר רביושואפשר 

אף שאולי מותר לומר לו לעלות לאילן גם ביום ראשון של ראש ; השה להביא שופר כדי לתקוע בו באותו יום
כדעת המ(מטעם שהתירו שבות דשבות במקום מצוה , ה שחל בשבתהש"ל"א ומחצית השקל ה.(  
, ולכן הכיסו בין חצאי עיגול, שאפשר רביו מסתפק בזה, )ב"תה סי' סי( מראי מקומות וציוים לקמן שם וראה

 ,עיגול חצאי ךבתו העמיד ספק דכל רבות פעמים קדשו מפי שמעתי( ו 'סי ח"או יהודה בשארית המובא כהכלל
  ).ות פרק זה לראות אם צדקו דבריוולש לחזור היתה ודעתו

לצורך סעודת ליל , של יום טוב' ביום א, ד"היא הכת השלחות על ידי כרי בבתי חב, ופקא מיה מכל זה למעשה
 ).64' קלה ע'א.  ואילך46' קל ע'ראה קובץ הערות ובאורים א(של יום טוב ' ב
 שאי אפשר , מהדברים הצריכים בשבת צורך גמור...  צורך השבת דרך כרמלית...כרי להביא לומר ל ( סעיף טז1707

  .)להיות בלעדם אלא בדוחק קצת
 כיוצא כל וכן ,ומצטער קטן בהם להרחיץ חמין מים בייהן עירוב שאין לחצר מחצר לו מביא או (ם שם" רמב1708

  .) בו המצטער לרחוץ,עירבו שלא חצר דרך מים להביא או (ע שם"שו. )בזה
, )לו יפין שהחמין התיוק צער משום התירו ... הדר 'דפ מעשה מפרש(ט "ו ה"מ פ"מהמ, )1701הערה (וכמובא לעיל 

  .)ליה ליתי לכרי ליה ימרו ... ההוא יוקא דאשתפיך חמימיה(א , שבזה התירו בגמרא עירובין סז
  ).שהתירוהו במקום מצטער, ולומר לכרי הוא שבות דשבות (ז"שיג סי'  לקמן סיוכן הוא
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 מוקצה סחורה נכרי ידי לע לטלטל כגון ,שבות על גזרו לא הפסד במקום הדין שהוא 1709אומרים ויש
 לסמוך ויש .)1710אחר בענין אפשר אי אם ,כרמלית דרך לבית להביאה ואפילו( גשמים ידי לע הנפסדת

  ).1712הפסד שם שייך שלא פ"אע ,גדול לצורך הדין והוא( 1711גדול הפסד במקום דבריהם על

______________ 
 לעשותו לכרי לומר לישראל מותר ,שבות משום אלא בשבת לעשותו אסור ואין ,מלאכה שאיו דבר(ם שם " רמב1709

  .)ז"א סק"ראה מ(ד "לגירסת הראב, )הרבה צורך לדבר ... שיהיה והוא .בשבת
 הייו שגם .)ם הפסד כגון ציור שעלו בו קשקשין ממעכן ברגלווכן אמרו במקו(ד בהשגתו שם "וכן דעת הראב

ומוסיף להתיר במקום הפסד לעשות בעצמו מלאכה , ם להתיר שבות דשבות במקום הפסד"ד מודה לרמב"הראב
  ).כדלקמן בסמוך(בשיוי 

 ותן בדרך לו שהחשיך מי רקפ ]דתא[ להתיר ראיה להביא ראה(ג , ובהגהות מרדכי רמז תב עח, רמז רמזמרדכי 
  ).רבן ליה שרי פסידא דמשום ,לכרי כיסו

 בסימן ו שיתבאר כמ, שיש מתירין אותו במקום הפסד,והרי זה שבות דשבות(ב "רמד סי' וכן הובאה דעה זו לעיל סי
  ).]ז"[ש

 ורצ דגבי כתב מה טומיןב הות מרדכי פרקובהג(ק ז "א ס"כמבואר במ, אמם פוסקים רבים חולקים עליהם בזה
 כתב ד"שפ סימן ש"ובריב .ו"סכ ד"של 'סי ש"כמ אסור שבותים שאר אבל ,בידים לתקן יבא שלא משום שרי
 .לגופהיה צריכה שא המלאכ הוא מי כיבוי דהא ,אפסיד במקום לואפי אסור שבות לעשות ם"לעכו לומר לודאפי
 רקפ ן"והר .ה"שכ 'סי ש"כמ ש"ייע 'וכו דרבן איסור אלא עשה שלא פי על אף אסור דורון שהביא ם"עכו וגם

 דשאי כתב תירוצא ולחד .פסידא במקום ם"עכו לו על ידיאפי אסור כדרכו דשבות ,שיויא לחד ם כןג כתב חבית
 'ובסי .ם"עכו ל ידיע לואפי אסור לפיכך ,בזה בקיאים הכל ואין ן התורהמ חייב היה לגופו צריך דאם כיון כיבוי
  ).ב"תשכ 'וסי ד"תשפ 'סי 'בתשו א"הרשב ש"כמ אסור דשבות שבות לואפיד ש אומריםדי כתב ב"ס ד"של

 ואיו בשבת בצעא ברגלו ממעכן קשקשין בו שעלו ציור ,אומר גליא איש חום תיא(א , והייו דתיא בכתובות ס
 איש כחום הלכה ,יוסף רב אמר. רבן בה גזרו לא פסידא ובמקום ,הוא יד כלאחר מתקן טעמא מאי ,חושש
 ומעכבים שסותמים ועשבים קשים בו ועלו הגג מן מים המקלח צור( ו"סט שלו 'סי לקמן פסק וכן ).גליא

 שיוי ידי על שמתקן שכיון ,בצעה ברגליו למעכו מותר ,לבית ודולפים בגג ומתפשטים יוצאים ומימיו ,קילוחו
  ).הפסד במקום בזה גזרו לא ,ברגליו אלא עושה שאיו ,הוא

 שבא כרי(א , להא דתן שבת קכא, מקום פסידא לעשות מלאכה בשיויב שמתירין זה בין מה, וסקיםהפ ומקשין 
ואמירה לכרי , שכיבוי היא מלאכה שאיה צריכה לגופה(אף שהוא שבות דשבות , )כבה לו אומרים אין לכבות

  .במקום פסידא) היא שבות דשבות
 ליה שרית לא דאי טעמא הייו ,פסידא במקום דשרין ולהודכ(רמז תח ) בשם רבי ברוך(ותירץ בהגהות מרדכי 

 לעין אבל ...  כלאחר יד יבא לתקן שלא כלאחר ידלתקן שרית לא אי ציור, איסור זוטא יבא לעשות איסור רבה
  ).י שרית ליה אתי לכבויי הוא בעצמוא לומר לו יש ואדרבה הפוכה הסברא כבוי
 מי דשבות שבות לוואפי. במקום פסידא לא שרין, צוהמ במקום המתיר לדברי אפילו(שפז ' ש סי"ת ריב"ובשו

  ). וכבוי דליקה יוכיח,שרין לא פסידא במקום
 לכבויי אתי כרי ל ידיע ליה שרית אי ,ממוו על בהול שאדם שמתוך לפי(א תירץ באחד מהתירוצים , ן סא"והר

  ). ברגליווא שבות כלאחר יד שממעכיןשה הכי שאי מי אי .'גופי איהו
 או ,בשבת לטלטלה מהו ,המים בתוך מפסדת והיא גשמים עליה שירדו סחורה(תשפד ' א סי"ת ח"א בשו"והרשב
 למעוטי שאר איסורי ,מעוטי מאיל  ...מפסיד איו המכבה לומר התירו דוקא בדליקה ... לטלטלה לגוי לומר
  ).שבת

פ לחד שיויא לא "עכ, ן"ובהגהות מרדכי ור. סידאש אסרו בפשיטות אמירה לכרי במקום פ"א והריב"הרי שהרשב
  ).ושאי מיעוך בשיוי שהתירו במקום פסידא(התירו אמירה לכרי במקום פסידא 

דעת הגהות מרדכי לאסור (ק ז "קוטרס אחרון שם ס). שיש אוסרין אף במקום הפסד(ב "רמד סי' וכן הוא לעיל סי
שיש אוסרים אפילו על ידי כרי אפילו במקום (ק ז "ס אחרון סרסו בקוטר' סי). שבות דשבות אף במקום הפסד

  ).א והגהות מרדכי"ש ורשב"ן וריב" עיין שם בשם הר,ז"ש' א בסי" כמו שכתב המג,הפסד
 .וראה כישתא דבי רב). דרך כרמלית... סחורה מוקצה (איסורים מדברי סופרים ' והייו אף שיש כאן ב 1710
  .) אין להקלו הכיבלא אבל ... ם"עכו ל ידיע שבות להתיר יש גדול הפסד במקוםד ראה לי לכן (ז"א סוף סק" מ1711

  .כישתא דבי רב. וראה ביאורי השולחן
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 מדרך בעשייתו שמשנה דבר אבל .בחול עושה שהוא ךכדר בשבת הנכרי אותו שעושה בדבר זה וכל
 ש"כמ ,1713צער במקום ישראל ידי לע אפילו לעשותו מותר ,גמור שבות שהוא פי על אף ,החול
 הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש .הפסד במקום הדין שהוא 1715אומרים ויש .1714ח"שכ בסימן
  ):1717ו"של סימן עיין( 1716גדול

  שלוםבריד

 
שג סוף ' סי). דשרי במקום הפסד מרובה, דהוה ליה שבות דשבות(ק ב "רב בקוטרס אחרון ס' וכן הוא לעיל סי

 ל ידיע ואפילו(ו "שכא ס'  לקמן סי.)הפסד מרובהרו אלא במקום מצוה או התי שלא דשבות שבות( במוסגר ג"סכ
 ש"כמ ,שבות משום אלא שאיו דבר כל ,כרי ל ידיע לעשות מרובה הפסד במקום שהתירו שאף ,להקל אין כרי
 גדול הפסד במקום אלא כרי ל ידיע אפילו יורידן ולא(ה "שלג ס' סי).  מכל מקום כאן אין הפסד כל כך.ז"ש 'בסי
 אלא , אין היתר בזה וכל כיוצא בזה... אם ירדו גשמים על סחורה המוקצה(ב "שלד סוף ס' סי. )ז"ש 'בסי ש"כמ

ובמקום הפסד גדול יש להתיר (ה "וסכ, )ז"ש'  כמו שתבאר בסי, אם יש שם הפסד גדול,לטלטל על ידי כרי
   ).ז"ש' ש בסי"אמירה לכרי בדבר שאיו אסור לישראל אלא מדברי סופרים כמ

 או שיפסיד חושש ואם(ח "שיט סי' כדלקמן סי, התירו במקום פסידא סתם, רק טרחה יתירה,  שבות ממשואם איו
 ,סופרים מדברי שבות הוא לחול משבת וההכה הטורח שאיסור מפי ,כרי ל ידיע לעשותו מותר ,יתקלקל
   ).ז"ש 'בסי שתבאר כמו סופרים מדברי שבות בכל לכרי אמירה להתיר יש הפסד ובמקום

  .כז' ב סי"וראה אמרי יושר ח
 גדול שלצורך בעיי ראה כל מקוםומ (מו' ל בתשובה סי"רש .)הרבה צורך לדבר צריך יהיה או (ם שם" רמב1712

 או גדול לצורך ... ו"מ 'רסי בתשובה ל"רש בוכת (ו"רסא סק' א סי" הובא במ,)והפסד מרובה שרי בכל עיין
  .)ם"לעכו ירהדאמ שבות ובפרט ,שבות שרי מרובה בהפסד

ובה מר הפסד במקום וכן ... גזרו לא צער לו יהיה יעשו לא שאם בעין גדול צורך שהוא וכל (ב"סוכן הוא לעיל שם 
  ).ל"ש רש"אפילו שלא לצורך שבת שרי כמ, דצורך גדול(ק א " ובקוטרס אחרון שם ס.)לא גזרו

לצורך (ק ב "רב בקוטרס אחרון ס' דלעיל סיכ, שהוא פחות מהפסד מרובה, ובאמת דומה צורך גדול לשעת הדחק
ושם סמן , ) כמבואר בכללי ההוראה, הפסד מרובהם כן אלא אם כן יש שם ג, בשעת הדחק...לא סמכין ... גדול 

  .שהוא פחות מהפסד גדול, והייו שצורך גדול דומה לשעת הדחק). הערה קצד(
' כדלקמן סי, שדיו כצורך גדול, והן בצורך גמור לשבת, דולהן בצורך ג, אמם גם בזה יש לסמוך על דברי המתירים

הגו העולם היתר אפילו לכתחלה לומר לכרי להביא שכר או שאר דברים שהם צורך השבת דרך (ז "שכה סט
 ... ויש שלמדו עליהם זכות לומר שצרכי שבת חשובים הם כדבר מצוה שהתירו בו שבות דשבות ,כרמלית

  ). )א"רס'  כמו שתבאר בסי ... שאי אפשר להיות בלעדם אלא בדוחק קצת,צורך גמורמהדברים הצריכים בשבת 
 , ולא סגי בלאו הכי כי אם בדוחק קצת,ואפשר דכל שהוא צורך גמור לשבת(ק א "רסא בקוטרס אחרון ס' ובסי

א הזכרתי צורך  ולכן ל ...ל"ש רש"דצורך גדול אפילו שלא לצורך שבת שרי כמ, שרי אף על פי שאיו צורך גדול
  ).גדול כי אם בשלא לצורך שבת

  .כללי הפוסקים וההוראה כלל צט. ק ב"רב ס' וראה תהלה לדוד סי
 צערא ובמקום ,יד כלאחר מפרק יוק ,טעמא מאי ,בשבת חלב יוק גוח אומר מריוס רבי תיא( א ,ס כתובות 1713
 ,מהבהמה חלב ליק מותר ,גוח (ג"סלשכח ' סי ע"ושו טור ).מריוס כרבי הלכה יוסף רב אמר .רבן גזרו לא

 .)רבן גזרו לא צערא דבמקום
 מותר ,)אבל על כל פים יש לו צער גדול( וגם איו מצטער כל כך עד שחלש כל גופו ,ואם לא פל למשכב(כ " ס1714

תו ליק בפיו  שרפוא,הגוח מכאב לב(מ "וס, ) אפילו הוא מלאכה,לעשות לו על ידי ישראל כל שבות העשה בשיוי
 אלא לחלוב לתוך כלי ולשתות , שאין דרך ליק בפיו, מפי שמפרק כלאחד יד הוא, מותר ליק בשבת,מן הבהמה

  .) ומשום צערו לא גזרו, לפיכך אין בייקה איסור מן התורה אלא מדברי סופרים,ממו
  .)ן ממעכן ברגלוכגון ציור שעלו בו קשקשי, וכן אמרו במקום הפסד(ט "ו ה"פד בהשגות " ראב1715

 ואיו בשבת בצעא ברגלו ממעכן קשקשין בו שעלו ציור אומר גליא איש חום תיא(א , והייו כדתיא בכתובות ס
  ).רבן בה גזרו לא פסידא ובמקום ,הוא יד כלאחר מתקן ,טעמא מאי ,חושש

 ישראל ל ידיע ושבות ,כדרכו לואפי ם"עכו ל ידיע שבות להתיר יש גדול הפסד דבמקום ראה לי לכן (א שם" מ1716
   .)שלא כדרכו
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  לחשוב חשבונותיו

 העתיד חשבון בין ,1720יכתוב שמא גזרה ,בשבת 1719בפיו 1718חשבונותיו לחשוב לאדם אסור יג
 פלוני בנין על הוצאתי וכך כך כגון ,אותו לידע עדיין לו שצריך אלא כבר שעבר חשבון בין ,להיות
 שמגיע מה שידע כדי להם שנתן מה לידע שצריך ,הפועלים משכר בידו נשאר ועדיין הפועלים לשכר
 זה החשבון קודם עכשיו מקום מכל ,כלום להם יגיע לא 1721חשבון לפי אם ואפילו .עדיין להם

  שלוםבריד

 
תלויות ) והפסד בשבות דשבות, הפסד במלאכה בשיוי(הדעות שבשתי הלכות אלו ' שב, )1709הערה (ותבאר לעיל 

  .א במקום הפסד גדול"ובשיהם התיר המ, זו בזו
 מרובה הפסד במקום עליו גזרו לא החול מדרך שיוי ואשה שבות שכל אומרים שיש(ח "שא סל' וכן הוא לעיל סי

  ).ז"ש 'בסי שיתבאר כמו
 ואפילו הוצאה ,וגם יש אומרים שעכשיו אין לו רשות הרבים אלא כרמלית(אלא ששם התיר בצירוף טעם וסף 

  ).323הערה (ושם סמן , )כדרכה איה אסורה בה אלא מדברי סופרים
 ומתפשטים יוצאים ומימיו ,קילוחו ומעכבים שסותמים ועשבים קשים בו ועלו הגג מן מים המקלח צור(ו " סט1717

 גזרו לא ,ברגליו אלא עושה שאיו ,הוא שיוי ידי על שמתקן שכיון ,בצעה ברגליו למעכו מותר ,לבית ודולפים בגג
  ).הפסד במקום בזה

שהרי בזה תפרש ההיתר , "במקום הפסד גדול"על היתר זה אלא שלא לסמוך , ולא זכרה שם ההכרעה שלפיו
הערה (כמובא לעיל , והטעם לזה הוא). 1715כדלעיל הערה (ובגמרא ) רבן בה גזרו לא פסידא ובמקום(בברייתא 

  ).יד כלאחר שלא לתקן יבא ,יד כלאחר לתקן שרית לא אי(שיש כאן טעם וסף להתיר ,  מהגהות מרדכי)1709

  :לסיכום
  .כדתן במשה, אפילו בהפסד גדול, לדברי הכל לא התירו אמירה לכרי בדרבן, בדליקה) א(
  .כדתיא בברייתא, לדברי הכל התירו אפילו בסתם פסידא, מיעוך בשיוי) ב(
  . סוכמים על המתירים רק בהפסד גדול,או על ידי עצמו בשיוי, בשאר אמירה לכרי בדרבן) ג(

.  מותר לחושבן,מה בכך  של מלך ושל, אסור לחשבןתחשבוות שעברו ושעתידין להיו (א" ברייתא ק סוע1718
 אומר אדם לחבירו כך וכך , כיצד, ואין מחשבין חשבוות שצריכין בשבת,ורמיהו חושבין חשבוות שאין צריכין

 אבל לא יאמר לו כך ,)י"רש, אלמא עברו מותרין (ך דירין הוצאתי על דירה זו כך וכ,פועלים הוצאתי על שדה זו
 וסיפא קתי של ,ישא קתי שעברו אסוריןר ( ולטעמיך קשיא לך היא גופא. וכך וכך אי עתיד להוציא,וכך הוצאתי

 טור ).א גביה אלא הא דאיכא אגרא דאגירא גביה הא דליכא אגרא דאגיר,)י"רש,  דהייו עברו,מה בכך מותרין
 ודוקא שעדיין שכר .כגון כך וכך הוצאתי על דבר פלוי, אסור לחשוב חשבוות אפילו אם עברו (ו"ע ס"ושו

  . )מותר, אבל אם פרעם כבר, הפועלים אצלו
 שלא אסרו אלא , אפילו היאך לעשות מלאכות גמורות אחר השבת,מותר להרהר בעסקיו(א "שו סכ' לעיל סיכד 1719

  .)1587הערה (ושם סמן , ) דיבור אסור הרהור מותר,ר ודבר דבר שאמ,דבור לבד
  ).כדלקמן הערה הבאה" (שמא יכתוב"אלא משום " ודבר דבר"ואף שהאיסור כאן איו משום 

  .אם איו מחשב חשבוותיו בפיו לא גזרו אף משום שמא יכתוב, מכל מקום
פה ' לעיל סיו).  אלא יהא בעייו כאלו כל מלאכתו עשויה,לא להרהר כלל בעסקיומצוה ש(אמם תבאר לעיל שם 

יפה לבו להרהר בציורים וביים אים , ובשבת שאסור לחשבם... כשכס לבית הכסא טוב לחשוב חשבוות (א "ס
  ).וכיוצא

  .כישתא דבי רב.  פה' וסי, ק יט"שו ס' וראה תהלה לדוד סי
 גזירה שמא , בין שעבר בין שעתיד להיות,ר לחשב חשבוות שהוא צריך להן בשבתאסו(ח "ג הי"פכם " רמב1720

  .)יכתוב
שהרי איו מדבר אודות , )שלא יאמר דבר פלוי אעשה למחר(א "האמור לעיל ס, והייו שאיו אסור משום ודבר דבר

  .תשלום שכר הפועלים
  ".משכר הפועליםשאר בידו "החשבון כמה " שמא יכתוב"אבל מכל מקום אסור משום 

  .החשבון: ל" אוצ1721
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 אבל .לזכרון יכתבנו שמא לגזור ויש 1722לו הצריך חשבון זה הרי ,כלום להם מגיע שמא לו מסתפק
 .1723בשבת לחשבו ומותר ,כלל לו צריך שאינו חשבון זה הרי ,ממנו כלום להם מגיע שאין לו ידוע אם
 שהם ,באלו וכיוצא בנו בחתנות הוציא דינרים כמה ,פלונית בשנה ולנ היה תבואה סאים כמה וכן

 שאסור ,בהם ירבה שלא ובלבד .בחול אותם כמחשב בשבת אותם המחשב ,בטלה שיחה בכלל
  :1725למעלה ש"כמ 1724בשבת בטלה בשיחה להרבות

   הרהור מותר,דיבור אסור

 לו שצריך מבין כך תוךשמ פ"אע ,לערב עמי לעמוד שתוכל בעיניך הנראה לפועל לומר מותר יד
 הרהור ,אסור דבור דבר ודבר שנאמר ,מפורש דבור אלא נאסר שלא לפי ,למלאכה לשוכרו לערב
 בפירוש כמדבר שזהו ,לערב עמי נכון היה יאמר לא אבל .מותר זה הרי דבריו מתוך שמבין מה דהיינו
  :1726לשכרו שרוצה

  כשיש צד היתר

 צד להמציא אפשר ואי בשבת לעשותם האסורים בחפצים אלא בשבת בחפציו לדבר אסרו לא טו
 לומר או לחבירו לומר כגון ,1727סופרים מדברי אלא האיסור אין ואפילו ,בשבת לעשותם בעולם היתר

______________ 
 בא ל כרחך ע, אלא גם אם הוא מסופק אם יש עדיין אצלו,ראה פשוט דלא בעין ודאי אצלו (ה"ז סק" ט1722

  .) כיון דהחשבון היה לצורך אצלו, אסור, ואף על גב שלפי החשבון אין להם כלום אצלו.לחשבון
 , דוקא שרי ובזה, מצא שהחשבון ללא תועלת, אצלוכ אם קודם החשבון ברור לו שאין להם"משא (ז שם" ט1723

  ). מותר לחשבן בשבתין צריךדחשבוות שא(ק ט "א ס"מ. )דקרא חשבון של מה בכך
  .)שאפילו בפיו מותר לחשב חשבוות של מלך(ק ב "סקוטרס אחרון בשא ' וראה גם לעיל סי

 מ שם"מו, )חשב אותן בשבת כמחשב בחול המ,באלו שהן בכלל שיחה בטילה שאין בהן צורך כלל(ם שם "רמב 1724
ד יתבאר שאסור "ופרק כ.  כלומר שאין שיחה בטלה ראויה ליראי חטא,כתב רביו הרי הן בכלל שיחה בטלהו(

  ).ש למוע מזה מצד שיחה בטילה בשבת יכל מקוםמ(ז שם " ט.)לכל אדם להרבות בשיחה בטלה בשבת
 שלא יהא , אסור להרבות בהם בשבת,כר עשיית מלאכה כללואפילו בשיחת דברים בטלים שאין בהם ז(ב " ס1725

  .)1661הערה (ושם סמן , )דבור השבת כדיבור החול
 אומר , רבי יהושע בן קרחה אומר,תיא לא יאמר אדם לחבירו הראה שתעמוד עמי לערב (א, קברייתא וגמרא  1726

 ושיהן , אם תבא אלי לכשתחשך,עכשיו ראה אם תעמוד עמי לערב ( הראה שתעמוד עמי לערב,אדם לחבירו
 דבור אסור , כדמפרש טעמא לקמן, וכיון דלא מפרש בהדיא שרי,יודעין שעל מת לשוכרו לפעולתו הוא מזהירו

 ואמר רבה בר בר חה אמר . אמר רבה בר בר חה אמר רבי יוחן הלכה כרבי יהושע בן קרחה).י"רש, הרהור מותר
 דיבור אסור הרהור , ממצוא חפצך ודבר דבר)יג, ח' ישעי ( דכתיב, דרבי יהושע בן קרחהאי טעמעי יוחן מרב

ם "רמב ). הראה בעייך שתוכל לעמוד עמי לערב,י" ררשפי(ה הראה שתעמוד עמי לערב "א ד, ז ז"ע'  תוס.)מותר
 שמצא עושה ,א יאמר לו היה כון לי לערבאבל ל.  הראה שתעמוד עמי לערב,מותר לאדם לומר לפועל(ד "ד ה"פכ

 הראה בעייך ,מותר לומר לחבירו(ז "ע ס"טור ושו .אלא בפועל,  והייו דלא מיירי כאן בחבירו סתם).חפצו בשבת
 .)היה כון עמי לערב אבל לא יאמר לו .אף על פי שמתוך כך מבין שצריך לו לערב לשוכרו, שתוכל לעמוד עמי לערב

  ).ו דיבור ממששזה(ז "לבוש ס
  ). דיבור אסור הרהור מותר, שאמר ודבר דבר,שלא אסרו אלא דבור לבד(א "שו סכ' וכדלעיל סי

יכר לכל שמהרהר "א שאם "ואף שתבאר לקמן סכ, "פ שמתוך כך מבין שצריך לו לערב לשוכרו למלאכה"אע"ו
  ".הרי זה בכלל איסור ממצוא חפצך בחפצים האסורים הכתובים בשטר

  .אלא שהפועל מבין מדבריו שזאת היא כוותו; "שצריך לו לערב לשוכרו למלאכה"ום כאן איו יכר לכל מכל מק
  .וראה כישתא דבי רב

ר  אסור לומר אעשה דב, אפילו אין בו אלא איסורא דרבן,ודבר שאין לו היתר לעשות היום(ו י "סוסג "ש פכ" רא1727
   .)אסור... אפילו אם אין בו אלא איסור דרבן , תר לעשותו היוםבדבר שאין בו צד הי (ח"ע ס"טור ושו. )זה למחר
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 ,1729התחום בתוך היום שהם פי על אף ,ביתו לתוך 1728המוקצים פירות למחר שיביא בשבת עצמו על
 בשבת לעשותו בעולם היתר צד יןא מוקצה טלטול מקום מכל ,1730המעורבת העיר בתוך ואפילו

  .)1732ו"רע 'סי עיין ,1731המוקצה לגוף כשצריך(

 מותר ,השבת אחר לעשות שרוצה עצמה מלאכה אותה בשבת לעשות היתר צד להמציא יוכל אם אבל
 לשון לו להזכיר שלא שיזהר רק( השבת אחר שיעשנה ,1734לחבירו או ,1733עצמו על בשבת לומר

 ,לחבירו אדם אומר ,כיצד .היתר צד אותו שם אין עכשיו אם אפילו ,)1736ו"ש 'בסי ש"כמ 1735שכירות
  שלוםבריד

 
 ואפילו דבר שאיו אסור לעשותו בשבת עצמה אלא מדברי ,שלא יאמר דבר פלוי אעשה למחר(א "וכן הוא לעיל ס

  ).סופרים
ה זה או  ומעש,השעושה איזה מעשה המותר אפילו הליכה בלבד(א "שו ס' כדלעיל סי, וכן הוא לעין ממצוא חפצך

  ). בין מן התורה בין מדברי סופרים,הילוך זה הוא בשביל כדי לעשות אחר השבת איזה דבר שאסור לעשותו בשבת
משום דמוקצה (י "ופרש, ) בתיבא סריא...אושעיא אין מחשיכין על התחום להביא תבן ' התי רו( ב, ק רא גמ1728

יש לו כגון ש(שם ע "שוטור ו. )שאין ראוי למאכל בהמה ,רקב ומסריח(ה תבא סריא "ב ד, י ביצה ל"וברש, )הוא
  ).אסור לומר לחבירו שיביאם לו למחר,  לו להביאם היוםי אפשרכיון שא, חוץ לתחום פירות מוקצים

א " מ). להביאם היוםי אפשר כיון שא, לו הביאם לי למחרמר בתוך התחום מי אסור לולואפי (ח"ז סק" ט1729
  .)' וכן אסור להחשיך וכואמשום דקבעי למת ,'חום וכו דקט חוץ לתראה לי(ב "יסק

  ). משום דמוקצה הוא, יש מחיצות איו מביאלושאפי(א ה בתיב"י שם ד" רש1730
 אם הוא מתכוין בטלטול זה לצורך ,אם מטלטל ההיתר בידיו והאיסור מיטלטל עמו(ד "שיא סי' כדלקמן סי 1731

 , ההיתר אלא בשביל דבר המותרל ידי ואיו מטלטלו ע,איסוראבל אם איו צריך כלל לגוף ה . אסור...האיסור 
  ).חכמים זהו טילטול מן הצד שהתירו ,כגון לפות מקומו

  .הרי שלצורך גוף המוקצה אסור לטלטלו אפילו על ידי דבר היתר
 ... צה יכול לטלטלו אפילו לצורך המוק,ואף שיתבאר שם שכל טלטול מן הצד שהוא על ידי גופו שלא בידיו(י " ס1732

הם סוברים שאף על ידי גופו אין היתר  ,אותם המתירים טלטול כדרכו על ידי כרי כשיש היתר לישראל מן הצד
  ).לטלטל לצורך המוקצה עצמו
מותר אפילו , לטלטל המוקצה בגופו שלא בידיו(ו "שיא סט' ל לקמן סי"דהא קיי, אמם כאן לא שייך ביאור זה

  .שהרי יכול לטלטלו על ידי גופו אף שהוא לצורך גוף המוקצה, יוקשהואם כן ). מטלטלו לצורך האיסור
אבל פירות המוקצים אי אפשר להביאם אף על ידי מחיצות כיון שהם אסורים (ג "שו ס' וכן יוקשה לעיל סי

  .והרי יכול לטלטלם על ידי גופו אף שהוא צורך המוקצה, )בטלטול
צד היתר שיוכל לעשותו בשבת ממש באותו אופן '  דמשכחת ביהייו"שהיתר זה , קעא'  בזכרון יוסף סיוביאר

, ומעתה בטלטול מוקצה... כדרכו ' משמעות הלשון עשי, וסתם האומר שיעשה או לעשות, שאומר לעשות למחר
ולזה , ל"מכל מקום הרי דיבורו והתעסקותו בשבת הוא לטלטל למחר כדרכו בידיו כ, אף שמותר לטלטל בגופו

  ).על כן שפיר אסור הדיבור בשבת, מותר בשבת'  ואופן שיהיהרי לא משכחת צד
כישתא דבי רב כאן . ג הערה סה"שמירת שבת כהלכתה פ). והערה קלט(ק ג "וראה גם לעיל שם בקוטרס אחרון ס

  ).הערה ז(ולעיל שם 
 טור ).ין הולך שאם יש בורג, לכרך פלוי אי הולך למחר,מותר לאדם לומר לחבירו ( רב יהודה אמר שמואל שם1733

  ).בורגין ל ידי כיון שהיום יכול לילך ע ...יכול לומר לחבירו לכרך פלוי אי הולך למחר(ע שם "ושו
י ו "ג סוס"פכש "רא. ) לך לי לכרך פלוי למחר מהאי טעמא,אפילו לחבירו מי יכול לומר (ה לכרך"שם ד'  תוס1734
  .)לך עמי לכרך פלוי למחרוכן מותר לומר לו  (ע שם"שוטור ו. ) לומר לחבירו עשה לי דבר זה למחרוכן יכול(

כן מועיל היתר זה לאיסור ממצוא חפצך , )כשאומר לו אי הולך למחר(שכשם שמועיל היתר זה לאיסור ודבר דבר 
מותר להחשיך על (ג "שו ס' כדלעיל סי, וכן לאיסור להחשיך על התחום להביא בהמה, )כשאומר לו לך עמי למחר(

 כגון אם היו , יש צד היתר בעולם שהיה יכול להביאה בשבת מחוץ לתחום... יא בהמתו מחוץ לתחוםהתחום להב
  ).1471הערה (ושם סמן , )שם בורגין

  .)ובלבד שלא יזכיר לו שכירות (ע שם"טור ושו. )ובלבד שלא יזכיר לו שכירות (ש שם" רא1735
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 אף ,בורגנין שם היה אילו בשבת היתר צד להמציא שיוכל מפני ,עמי לך ,למחר הולך אני פלוני לכרך
  .1737בורגנין שם אין שעכשיו פי על

 אלא נאסר לאו ,היום האסורים בדברים בשבת שמתעסק מה הוא בחפציו דיבור איסור שענין מפני(
 דבר אותו ואילולי אחר בדבר נתלה שאיסורם דברים אבל ,בגופם נתלה שאיסורם בדברים להתעסק

 הוא שהרי ,השבת אחר לעשותם בדבור בהם להתעסק מותר ,בשבת מותרים בעצמם אלו דברים היו
 עצמם מחמת היתר להם שהיה דברים באותם אלא ,האסור להם הגורם דבר באותו מתעסק אינו

 על ידי היתר צד שיש כיון ,לתחום חוץ איסור גבי לפיכך .האסור להם הגורם ברד אותו אילולי
 אלא ,בורגנין כשיש מותר עצמו הילוך אותו שהרי ,עצמו מחמת בהילוך האיסור שאין נמצא ,בורגנין
 שילך ולא ,בדרך שילך אלא מדבר אינו והוא ,הדרך על הדיורין מניעת מחמת הוא בהילוך האיסור
  .[)]1738בזה כיוצא כל וכן ,יןהדיור במניעת

 שקורין( בקרון הליכה שמשמעו בלשון יאמר לא אבל ,עמי לך הולך אני ,זה בלשון אלא היתר ואין
  :1739מועילים בורגנין אין לזה שהרי ,)ן"פארי א"בל

 אסור ,בשבת לעשות לנכרי לומר אבל .השבת אחר לעשות לחבירו או עצמו על כשמדבר זה וכל טז
 שם יש אם אבל .היתר צד אותו שם אין שעכשיו כיון ,לעשותו לישראל היתר צד להמצא יוכל אם אף
 1740מתירין יש ,באיסור עושה שהנכרי עצמו דבר אותו בהיתר לעשות הישראל שיוכל באמת היתר צד

 ש"כמ באיסור מעצמו עושה והנכרי ,באיסור שיעשה בפירוש בו מוזכר שאין בלשון סתם לנכרי לומר
  שלוםבריד

 
  .שהרי אין לזה צד היתר להתיר השכירות, ) וכן לשכור או להשכיר בשבת,למכוראסור לקות או  ( סעיף ד1736
 מותר לאומרו אפילו במקום שאין שם ,דבר שיש לו היתר על ידי תקה בשבת] הוא[וכיון ד(ה יכול "י ד"ב 1737

ן שוכל  אלא כיו,רגיןשכאן מיירי אפילו אין שם באמת בו(ק ז "ז ס"ט).  וכן ראה מדברי כל הפוסקים,ההיתר
  ).למצוא היתר
  ).1473הערה (ושם סמן , )פ שעכשיו אין שם בורגין"ואע(ד "שו ס' וכן הוא לעיל סי

 וצה לומר ור,אלא אם כן יש צד היתר היום על ידי בורגין (ח"רסג קוטרס אחרון סק' לעיל סיוכן תבאר  1738
 ויוכל להצטייר שיסתלק אותו גורם ויעשה , דבר אחר גורם האיסורשאיסור המלאכה איו מחמת עצמה אלא

פ שלא סתלק " אזי מותר להתעסק בה אע,המלאכה בהיתר היום בדמותה כצלמה כמו שרוצה לעשותה למחר
 , מכל מקום הוא איו מתעסק כלל לעשותה דוקא באיסור, וגם אי אפשר להסתלק היום בפועל ממש,הגורם עדיין

  .) שהוא מותר בעצמואלא לעשות דבר
 דהא היום אין ,ן"א פארי" אבל אסור לומר שילך בקרון שקורין בל, זה מותרשוןראה דוקא בל(ו "ז סק" ט1739
 ,שואל אותו וכן כש. רק יאמר אי הולך,אסור לומר אי ארכוב למחר (א"א סוף סקי"מ). ועיל בורגין לזה]מ[

  .)ישאל אותו אם ילך למחר
הות מן הר ימתיר לישראל ל'  שהי,ת"כתב הרב בשם ר(ת " בשם רתקח'  סי)פראג(רג ם מרוטבו"מהרת "שו 1740

לכל  ]ק[ בשעה שהוא דוללומושך הר אפי'  משום דאי בעי ישראל הי,שהשפחה מטלטלת בשבת לצורך ישראל
הרי . )ל אבל אסור לומר לה לטלטל הר לצורך ישרא.טלטול' ל טלטול מן הצד לא שמי" משום דקיי,מקום שירצה

  .פ בדיעבד"שהתיר מטעם זה עכ
כיון דליכא איסור אלא ... ת התיר בשבת שילך כרי עם ישראל בר הדלוק בידו "ר (ב אות ה"הגהות מיימויות פי

אי שקיל לכרי לר באיסורא , וכיון דמן הצד שרי, דכולהו מוקצה בעלמא הכי שרין, שרי מן הצד, משום מוקצה
א " רמ.)אי מטלטל לה כרי באיסור אין לחוש לכך,  כיון דאי בעי ישראל מטלטל בהיתר,לית לן בה, דלא מן הצד

ותבאר . )בעלמאהואיל ואיו עושה רק טלטול הר ,  לילך עמו ליטול ר דלוק כברגויומותר לומר ל(ג "רעו ס' סי
  . ק יא"סשם א "מב
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  .1741ו"רע 'בסי

 ודרך צד שיש פ"אע ,לו עושה שהנכרי עצמו דבר אותו לעשות לישראל היתר צד שם אין םא אבל
 לעשות צריך שהנכרי המלאכה את שיעשה בלי לו עושה שהנכרי דבר לאותו להגיע הישראל שיוכל
 שיוכל פ"אע ,הנהר מן לשתות מים לו להביא לנכרי שאומר כגון ,לישראל שמגיע עד דבר באותו

 'בסי ש"כמ 1742לנכרי האמירה להתיר כלום מועיל זה אין ,שם ולשתות לנהר צמובע לילך הישראל
  :1743ה"שכ

 פ"ואע .1744שבתחומי פירותיך לך אשמר ואני שבתחומך פירותי לי שמור לחבירו לומר מותר יז
 שלחבירו כיון ,לחבירו באמירתו איסור אין ,חבירו שבתחום פירותיו ולשמור לילך לו אסור שהוא
  :1746בורגנין ידי על היתר יש לו וגם ,1745הוא מותר

______________ 
 לפי שטלטול הר איו אסור אלא ...רים  יש מתי,לומר לכרי שיביא לו ר הדלוק כבר במקום אחר(עיף ט  ס1741

 ,א"שי'  וכל מוקצה מותר לטלטלו בטלטול מן הצד כמו שיתבאר בסי,ט"רע' מפי שהוא מוקצה כמו שיתבאר בסי
 כגון באחורי ידיו או בין אצילי ידיו ,וכיון שהישראל בעצמו היה יכול להביא הר לכאן בהיתר בטלטול מן הצד

 שלא אסרו לעשות על ידי כרי בשבת אלא ,רי באיסור בטלטול גמור אין בכך כלום כשמביאו הכ,וכיוצא בזה
 אבל לעמי הארץ אין ,ואין להורות היתר זה אלא לבי תורה. דברים שאין שום היתר לישראל לעשות בעצמו

  .) וידמו דבר לדבר ויקילו יותר, שלא יתרגלו באמירה לכרי,להתיר
 משום , דווקא להשקות בהמתו אסור...ת "אומר ר(ה משקה "א ד, בת קכבש' בתוס, ת התיר גם בזה"ראף ש 1742

 וכיון שיכול ליכס לתוך , דמטפס ועולה מטפס ויורד, אבל הוא עצמו שרי,שלא היה יכול להביאה לתוך הבור
   ). לא אסרו לו בשביל שמילא אותם כרי,הבור ולשתות

הלכך משמע (ב , ן מו"ר).  לישראל עצמו אסורהדיןוא י אומר דה"ור(שם ' בתוס, חלקו עליו בזה הפוסקים
 דאפילו מילא מים לעצמו אסור לישראל ין הכי מיאבל א...  אורחא דמילתא קט ,דמתיתין דקט בהמתו

ש "רא).  וזה דעת רביו, אלא ודאי אפילו לשתות מהם ישראל אסור,ואין זה עיקר(ג "ו ה"מ פ"מ). לשתות מהן
 , מילא בשביל שישתה ישראל שרי אפילו לאותו ישראל שמילא בשבילו...ל היה אומר "רביו תם ז(ב "ז סי"פט

 מיהו קשה מר הדלוק במסיבה דאסרין ברוב ישראל אטו אם היה ר דלוק ...משום שיכול לירד לבור ולשתות 
 והא לא ,ה כיון דישראל היה יכול לילך ולהשתמש לאור אותו הר שמותר להשתמש לאור ר ז,במקום אחר בבית

 אבל הוא עצמו , הא דאסרין בממלא לצורך ישראל דוקא לבהמתו,ת היה אומר"ור(שכה ' טור סי). מסתבר כלל
 ב"א סקי"מ). י אוסר" ור. כיון שאם היה רוצה היה יורד לבור ושותה,מותר בהם אף על פי שתמלאו בשבילו

  .)תו בשבתם לעשו" דבר שיש בו היתר בשבת אסור לומר לעכולוופשוט דאפי(
  .ת להתיר"שאסר בפשיטות ולא הביא כלל דעת ר, ז"סט 1743

אם יש שם צד "ל כוותיה לעין "מכל מקום קיי, ת"ל כדעת ר"לא קיי" יכול ליכס לתוך הבור ולשתות"ואף שלעין 
  ". שיוכל הישראל לעשות בהיתר אותו דבר עצמו שהכרי עושה באיסור,היתר באמת

 אפילו ,ת בהיתר זה דאי בעי" שחלקו על ר,ש וסיעתו"לפי דעת הרא(ק ג "ס אחרון סרעו קוטר' ותבאר לעיל סי
 ,ש לקמן" אף על פי שיש לחלק בייהם כמ. יש לפקפק גם בהיתר הראשון, גבי מילא מים וליקט עשבים,בדיעבד

יון שלא אלא דכ ...  מא לן להמציא היתר חדש וחילוקים חדשים שאין להם רמז וסמך כלל בתלמודכל מקוםמ
 ולחלק בין דין זה למה ,ת" יש לו לסמוך על דעת ר,ש וסיעתו שיחלקו בפירוש גם על טלטול הר"מציו להרא

 אלא שיוכל , דהתם אין היתר לישראל לעשות המלאכה עצמה שעושה הכרי בשבילו,שחלקו עליו גבי מילא מים
 ומה איכפת לו בין שיטלטלו כדרכו ,רכ הכא שעיקר המלאכה היא הבאת ה"משא(לשתות בלא עשיית מלאכה 

  .))או מן הצד
מותר לאדם לומר לחבירו שמור לי פירות שבתחומך ואי אשמור לך פירות  (א,  רב יהודה אמר שמואל קא1744

  .)חומך ואי אשמור פירותיך שבתחומימותר לומר לחבירו שמור לי פירות שבת (י"ע ס"טור ושו. )שבתחומי
 הואיל והיא ...וכתבו בתוספות .  אין באמירתו כלום,אל חבירו לשמרן מותר לישרדכיון שהוא(א שם " רשב1745

  ). עשית בהיתר לעושה אותה
  .)שאם יש שם בורגין הוא עצמו שומרדשאי הכא  (ה ומדאמרין"ב ד, ן סד" ר1746
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   שאלה ומשכון,הלוואה

 יכול אינו חבירו את שהמלוה ,השאילני אלא ,הלוני לו יאמר לא ,בשבת מחבירו דבר השואל יח
 בדבר לו פורע אלא בעין חוזרת ואין ניתנה להוצאה שההלואה מפני ,יום משלשים בפחות לתבעו
 הלואה סתם חכמים ושיערו ,מרובה זמן לאחר אלא לאלתר לפרוע כדי תוללו דרך ואין ,כמותה אחר

 שלא כדי לפלוני הלויתי וכך כך פנקסו על המלוה יכתוב שמא לחוש יש ם כןוא ,1747יום שלשים
 חוזרת היא שהשאלה ,מיד לתובעו יכול חבירו את המשאיל אבל .1748יום שלשים בסוף לתבעו ישכח
  .לכתוב בואי שמא חוששים אין ולכך ,לשכחה לחוש אין ם כןוא ,בעין

 ,בעין חוזרים שאינן 1749ככרות מחברתה האשה וכן ,שמן וכדי יין כדי מחבירו שואל אם ואפילו
  שלוםבריד

 
 ריך לומר צ... ן"ש הר"גם לפי מ(ק ח "רסג בקוטרס אחרון ריש ס' תבאר לעיל סי, הטעמים' והטעם שזקוקים לב

ן סבירא ליה " אלא ודאי שגם הר ... אלא לעשות אחר השבת, שהרי אין צד היתר מתיר האמירה לעשות בשבת,כן
 אבל הכא כיון , שאיו מותר אלא מחמת שלמחר הוא יום המותר,דהכי עדיף טפי מלומר לכרך פלוי אי הולך

  ). ושרי כשיש צד היתר,ר דיו כאומר לעשות ביום מות,שלחבירו מותר הוא אף היום
מותר להחשיך כדי לשמור אותו או (ג "שו ס' כדלעיל סי, ובאמת יש כאן טעם וסף להתיר השמירה מחוץ לתחום

, ) ששמירת המוקצה והמחובר הוא דבר המותר בשבת, שהם חוץ לתחום, או אפילו המחוברים,פירות המוקצים
  ).1478הערה (ושם סמן 

, "לך למקום פלוי ושמור"הוא כדי להתיר אף אם אומר לו בפירוש , ומה שהוזקקו כאן לשי הטעמים האמורים
 ,כיון שהשמירה עצמה מותרת גם לזה ... שמלשום משמע טעם אחר לגמרי(כמבואר בסוף הקוטרס אחרון שם 

אלא שלזה  ...  מצד עצמה מותרת גם לו]א[ שהי, כיון שהוא איו אומר לו רק לשמור ...אם היו בתוך התחום
 אומר לו לעשות דבר האסור ם כן וא,' הייו שאומר לו לך למקום פלוי ושמור כו,ן שם לפרש שמור לי"הקדים הר

  .) ואפילו הכי שרי, דהייו הליכה למקום פלוי,לו
  .כישתא דבי רב. וראה ביאורי השולחן

ל "ת ז"ר(ד "א ס"ש שם פ"רא. )יום'  איו רשאי לתובעו פחות מל,המלוה את חבירו סתם (ב, מכות גברייתא  1747
 כל אימת דבעי מייה תבע ...ולאו ראיה היא . .. והביא ראיה , דסתם שאלה שלשים יוםוא הדיןהיה אומר דה

 ,יום' ק דמכות המלוה את חבירו סתם איו רשאי לתבעו פחות מל"שלא אמרו פ (ה"א ה"שאלה פ' מ הל"מ). ליה
המלוה  (א"עג ס' מ סי"ע חו"טור ושו. )שאלה שהיא חוזרת בעין אין לה זמן אבל ,הלואה שיתה להוצאהאלא ב

אבל  ... שאיו יכול לתבעו קודם, יש לו זמן שלשים יום, במקום שאין להם מהג, ולא קבע לו זמן, את חבירו סתם
כ הלואה "משא, שאלה הדרא בעיהד, הטעם (ה"סקשם ע "סמ .)ויכול לתובעו מיד, זמה לאלתר, שאלה סתם

דסתם  (ד"א סקי"מ. )זמן לחזור ולהשתדל מעות שיפרע לווצריך , דלהוצאה יתה ומסתמא הלוה לו להוציאה
  .) אבל שאלה זמו לאלתר,יום' הלואה ל

' ל ואיו יכול לתובעו קודם ,יום'  סתם הלואה היא ל,ואם הלוהו סתם בלא זמן (ז"הלואה סי' לקמן הלוכן הוא 
  .)יום

השאילי לא אתי (אביי שם . ) ובלבד שלא יאמר לו הלויי,אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן שואל (א,  משה קמח1748
 ,יום' סתם הלואה ל ,ל במסכת מכות" וקיי,משמע לזמן מרובההלויי (י "רשופ, ) הלויי אתי למיכתב,למיכתב

 לא יאמר ,השואל דבר מחבירו (א"ע סי"טור ושו).  ישכח כדי שלא,ואתי מלוה זה לכתוב על פקסו כך וכך הלויתי
  .)השאילי אלא יאמר לו ,דמשמע  לזמן מרובה ואיכא למיחש שמא יכתוב, לו הלויי

ולא התירו בשבת , )שהיא קראת הלואה, יום' דהייו יותר מל(הלוהו לו לזמן מרובה (ה "רמו ס' וראה גם לעיל סי
  ).ז"ש' בסיש "שהיא לזמן מועט כמ, אלא שאלה

שואל אדם מחבירו . אבל לשאול ולהשאיל מותר (ב"ג הי"ם פכ"רמב. )וכן האשה מחבירתה ככרות ( שם במשה1749
  .) ובלבד שלא יאמר לו הלויי,כדי יין וכדי שמן
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  .1750השאלה כדין לאלתר ממנו לתבוע שיוכל רשות לו נותן הרי ,שאלה לשון לו שאומר כיון כ"אעפ

   .1751חזרה בלשון אלא פורעין אין כך ,שאלה בלשון אלא בשבת לווין שאין וכשם

 ויכול ,1752לי תן יאמר אלא שאלה לשון יאמר לא ,להשאיליני הלויני בין חילוק שאין ,ז"לע בלשון
  :1753לך ואתן ואחזיר גם כן לסיים

  :1754הלויני לומר רשאי ,לאלתר לתבעו יכול הלואה שסתם שנוהגים במקום יט

 יאמר ולא בסתם ויניחנו ,1755אצלו משכון להניח יכול ,מאמינו ה)ו(הל ואין בשבת מחבירו השואל כ
 צורך שהם ומשקה מאכל מיני בשואל אמורים דברים במה .1756חול כמעשה שזהו ,משכון הילך לו

 משכון להניח אסור ,השבת לצורך שלא אבל ,מאמינו הלה כשאין משכון להניח התירו לכן ,השבת
  ):1758ו"ש 'סי עיין ,בשבת קנין למקנה שדומה מפני( 1757כלל

______________ 
 וכל שאיו חוזר בעין לא שייך ביה לשון ,פ שאיו חוזר בעין"שאע, הצריכוהו לומר כאן השאילי(א שם " רשב1750

  .) מחזיר לך כל זמן שתרצה כמו שאלה הריי,הכי קאמר ליה, לא לשון הלואההשאלה א
' תוס). ם טובלווין ופורעין ביו... בי חבורה המקפידין זה על זה עוברין משום (א , רב יהודה אמר שמואל קמט 1751
ת "שו. )רה אלא יש לו לומר לשון שאלה וחז,אסור לומר לחבירו לשון הלואה ופריעה (ה ומשום"א ד, מ עה"ב

כשם שאין לוין  (א"א סי"רמ. )הכי מי גזרו בפריעת החוב, כי היכי דגזרו בהלואה שמא יכתוב (קו' ש סי"הריב
 , דלא יהא אלא פורע חובו שאסור,ש אסור לפדות הבן"ל הריב"ז (ו"א סקט"מ. )אין פורעין בשבת כך, בשבת

 אלא , הלואה ופריעהשוןמ כתבו דאסור לומר ל"דב'  ה פרק'סוהתו, ל" עכום טובמשום לוים ופורעין בי כדאמרין
  .)ל" שאלה וחזרה עכשוןל
 צריך שיאמר תן לי וכיוצא ,ויי שבלשון לעז שאין חלוק בין השאילי להל,'וכתבו בתוס(ה אבל " ד)א, סג(ן " ר1752
לפיכך לא יזכיר , האומר רביו יצחק כי בלשויו אין חילוק בין משמעות שאלה להלוא (ג, ת סה כב"ג ל"סמ. )בו

  . )תן ליצריך שיאמר , ז שאין חילוק בין הלויי להשאילי"ובלשון לע (א"ע סי"שו. )אלא לשון מסירה או תיה
  .) לסיים ואחזיר ואתן לךם כןראה דמותר ג (ט"ז סק" ט1753
 רשאי לומר ,הגין במדיתיו כמו שו, במקום שוהגין שסתם הלואה רשאי לתבעו לאלתר,ם כןוא (ד"א סקי" מ1754

  .)הלויי
 וכשלוה (א"א סי"רמ. )שבת לאחר חשבון עמו ועושה ,אצלו טליתו מיח ,מאמיו איו ואם (א,  משה קמח1755

  .) ייח משכון אצלו,להאמיו רוצה ואיו בשבת
 ,לא יאמר לו הרי טליתי אצלך משכון, כשמיחו אצלו, ויראה לי (ה' ב סי"א בעבודת הקדש בית המועד ש" הרשב1756

 אבל ,סתם אצלו שמיחו יראה ,ל"ז א"הרשב וכתב (שבת אות קפא' ארחות חיים הל .)שזה כמעשהו בחול ואסור
 דהוי ,משכון הילך לו יאמר לא אבל (א שם" רמ). שזהו כמעשהו בחול ואסור,יתי אצלךטל הילך לו יאמר לא

  ).כעובדא דחול
 שאיו צורך שבת אסור להיח דבר אבל ,שבת רךצו שהוא ודבר ושמן יין דוקא ,בגמרא ומשמע(ד "א סקי" מ1757

 ואם איו , וכן האשה מחבירתה ככרות...אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן  שואל(א , והייו במשה קמח). משכון
  ).מאמיו מיח טליתו אצלו

ר לי אלא  ואפילו צריך ליקח מאכלים לשבת לא יאמר מכו...  בשבת גזירה שמא יכתוב...אסור לקות (סעיף ד  1758
לא ") ב". (צריך ליקח מאכלים לשבת) "א: (והייו שההיתר בקיה הוא בשי תאים). ג"שכ' ש בסי" כמ,תן לי

  ".יאמר מכור לי אלא תן לי
 הילך לו יאמר ולא בסתם וייחו) "א: (לכן התירוהו גם בשי התאים, "דומה למקה קין בשבת"וכיון שמשכון 

  ".משכון להיח התירו לכן ,השבת צורך שהם ומשקה אכלמ מיי בשואל" )ב( ".משכון
 ).ואסור ליתן משכון בשבת(ה "רמו ס' כדלעיל סי, אין להתיר מטעם זה, אבל בכרי שמלוה לישראל ולוקח משכון

אם מכר לו (כדלעיל שם , אסור לפעמים משום מראית העין, אף אם מסר לו המשכון בערב שבת, ויתירה מזו
 לפי ,צריך שיצא מפתח ביתו מבעוד יום אפילו היא עיר המעורבת ...  או שתו לו למשכון.. .אפילו בערב שבת

  ). ויחשדהו שעשה כן בשבת... משכו ...שיש לחוש שמא יודע להרואה אותו יוצא מבית ישראל שהישראל 
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  שטרי הדיוטותגזרת 

 מחפצים בהם כיוצא וכל וחשבונות ומשכנות וממכר ומקח חובות טריש דהיינו ,הדיוטות שטרי כא
  .1759חפצך ממצוא משום בשבת לקרותם אסור ,בשבת לעשות האסורים

 הדבר כשאין אלא ,1761מותר הרהור אסור שדבור אמרו ולא .1760אסור קריאה בלא בהם לעיין ואפילו
 ,בשטר הכתובים האסורים בחפצים שמהרהר לכל שניכר כאן אבל ,האסורים בחפצים שמהרהר ניכר
 שאף ,צריכה היא מה לראות בשדהו המטייל זה שבכלל כמו ,חפצך ממצוא איסור בכלל זה הרי

 כיון כ"אעפ ,הוא המותר דבר שדהו בצרכי ההרהור וגם ,עצמו מצד הוא המותר דבר בשדה שהטיול
  :1762ו"ש 'בסי ש"כמ חפצך ממצוא משום אסור ,כך בשביל שם שמטייל לכל שניכר

  שלוםבריד

 
 ,הוא מלבושמותר להחליף משכון לכרי בשבת אם (ה "שכה ס' כדלקמן סי, אמם במשכון שהוא מלבוש התירו

 . אם הישראל צריך ללבשו בשבת, וגם בישראל מותר בעין זה. כי אין זה משא ומתן,ויוציאו הכרי דרך מלבוש
 וטוב שהכרי יקח המשכון בעצמו . ובלבד שלא יחשוב עמו.ם כן מותר ג,ואם הכרי מביא המעות ווטל המשכון

   .) כדי שלא יהא ראה כושא וותן,ולא יגע בו הישראל
 שטרי הדיוטותה "י קטז ב ד"רש. )של מקח וממכר(י "ופרש, )זירה שמא יקרא בשטרי הדיוטותג (א,  קמטרא גמ1759
 ... י דלא קרי שטרי הדיוטות אלא שטרי חובות וכיוצא בהן"וראה לר(ל שכן ה וכ" דשם' תוס). כגון של חשבוות(

 שאם אתה אומר ,תבי הקדש מפי שטרי הדיוטות דקאמר מפי מה אין קורין בכ)א"ז ה"פט ( בירושלמיוכן משמע
ש "רא. )משמע דווקא כעין חובות ושטרות קאמר ,לו שהוא מותר אף הוא אומר מה בכך אם אתעסק בשטרותי

ע "טור ושו). שכוות משום ממצוא חפצך ודבר דברי הייו שטרי מקח וממכר ושטרי חובות ומ"פר(א ' ג סי"פכ
  .)משום ממצוא חפציך (ג"לבוש סי .) אסור לקרותם ...רי חובות וחשבוותשטרי הדיוטות דהייו שט (ג"סי

היכי שרי משום עוג שבת גזרה דשמא  (ב"שא קוטרס אחרון סק' לעיל סיכד, ומכל מקום לא התירו משום עג שבת
  ).סור שטרי הדיוטות הוא ממצוא חפצך דאי,ש"עיין שם ברא. ש"י ורא" כדפרש,יקרא בשטרי הדיוטות

 גזרה שמא , אפילו לעיין בהם,אם הם בולטין אסור(כדלקמן סעיף הבא , מים חששו בהם אף  לשמא ימחוקולפע
 שיש בידו למחוק , לא שייך לגזור אלא בבעל הסעודה עצמו ...גזרה שמא ימחוק(ג "וסכ, )ימחוק מן האורחים
  ).ולגרוע מין הקרואים

 ודיוקאות אסור כתב שתחת הצורה) א"ח ה"פי(וספתא  דתיא בת,ומסתברא לן דעיוי מי אסור (ש שם" רא1760
וכתבו בתוספות דלא אסרו למות את אורחיו  (א, ן שם סג" ר).ל"ר יוה ז"עד כאן דברי ה ... להסתכל בהן בשבת

 דומיא דמוה בפיו דקתי אבל להסתכל בכתב ולמות במחשבתו מותר דהא איכא ,מתוך הכתב אלא בקורא בפיו
 )א, קמט ( דהא ההיא ברייתא דמייתין בשלהי שמעתין, אסורילו הכיל כתב דאפ"ו יוה זוהרב רבי. היכרא

. ) תי בה בתוספתא אסור להסתכל בו,תדקתי כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקאות אסור לקרותו בשב
  ).יאה אסורדאפילו לעיין בהם בלא קר(ב  "א סי" ורמ.)אסור,  לעיין בהם בלא קריאהלוואפי (ע שם"טור ושו

  ).1817הערה (וראה גם בהסמן לקמן 
כי יש מי שמיקל בעיון בלא קריאה אף בכתבים האסורים (ה "כדלקמן סכ, ויש מי שמיקל בעיון בלא קריאה

  ).1795הערה (ושם סמן , )לקרותם לדברי הכל
 שלא אסרו אלא , אפילו היאך לעשות מלאכות גמורות אחר השבת,מותר להרהר בעסקיו( א"שו סכ' סיכדלעיל  1761

  ).1587הערה (ושם סמן , ) דיבור אסור הרהור מותר, שאמר ודבר דבר,דבור לבד
 לראות מה היא  שמה מבקש שם אם לא, כגון זה שהולך בשדהו,כשיכר הדבר שמתכוין לחפצים האסורים (ב" ס1762

 שכן היה בימיהם , וכן ההולך על פתח המדיה יכר הדבר שמתכוין כדי להתקרב במרחץ הסמוך למדיה.צריכה
 וכן אם מטייל בעיר כדי למצוא סוס או ספיה או קרון לשכרם אחר .שהמרחצאות היו סמוכים לפתח המדיה

  .) והוא בעין שיכר הדבר שמתכוין לכך,השבת לצאת בהם לדרך
. ומזה למדו שכן הוא גם במעיין בשטרי הדיוטות. ושם מיירי שההליכה במקום זה יכרת שהיא לחפצים האסורים

  .וראה כישתא דבי רב
 אף בכתבים האסורים לקרותם לדברי ,יש מי שמיקל בעיון בלא קריאה(ה "כדלקמן סכ, אך יש דעה המתרת בעיון

  ).1795הערה (ושם סמן , )הכל
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 בלא לעיין ואפילו ,בשבת בו לקרות שלא ,האסורים מחפצים בו שאין פ"אע ,כתב כל על 1763וגזרו כב
 מיני להם והכין אורחים שזימן מי לפיכך .הדיוטות בשטרי יעיין או יקרא שמא גזרה ,אסור קריאה
 שכתב או ,בשבת אליו לקראם ישכח שלא שזימן האורחים שמות את שבת מערב בכתב וכתב מגדים
  .1765אסור קריאה בלא לעיין ואפילו 1764בשבת זה בכתב לקרות אסור ,להם שהכין המינים שמות

 בשטרי אף להתיר יטעו שמא ,אסור ,כתובים ולא פנקס או בטבלא חקוקים השמות אם ואפילו
 שחקיקת ,בשבת לקרותם מותר ,בכותל חקוקים אם אבל .בשטר מתחלפים ופנקס שהטבלא ,הדיוטות
  .1766בשטר מתחלפת אינה הכותל

 שמא גזרה ,1768בהם לעיין אפילו ,1767אסור בולטין הם אם אבל ,שוקעת חקיקה חקוקים שיהיו והוא
 ויגרוד ,הראוי מן יותר אורחים שזימן ויתחרט צרכם כל להם הכין שלא שיראה ,האורחים מן ימחוק
 נוחה שאינה שוקעת חקיקה כ"משא .השמש יקראם שלא כדי הכותל מן הבולטים שמותם ויעביר
 בראש הרבה גבוה הוא הבולטת חקיקה אם ואפילו .ימחוק ולא שבת שהוא יזכור כך ובתוך ,למחוק
 ,1769לנמוך גבוה בין בגזרתם חכמים חלקו שלא מפני ,אסור ,למחוק שם להגיע יכול שאינו הכותל

______________ 
  :סיכום ההלכות שיתבארו בסעיפים שלפיו 1763

  :אסורה משי טעמים, קריאת רשימת אורחים המזומים לסעודה
  .שאסורים בקריאה משום ממצוא חפצך, גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות) א(
  .שמא ימחוק מן האורחים)  ב(
  .וקה או בולטת על הכותלגזירת שמא יקראו בשטרי הדיוטות לא גזרו ברשימה החק) ג(
  .שהרי איה ממצוא חפצך, גם לא גזרו על רשימת המשתתפים בסעודת מצוה) ד(
  .גזירת שמא ימחוק לא גזרו באותיות החקוקים בחקיקה שוקעת על הכותל) ה(
  .ולא בקריאת השמש, כיון שיש בידו למחוק, גזרו רק בקריאת בעל הבית) ו(
  . חרמות והזכרת שמות,לא חלים כשהשמש קורא הסכמות) ז(

 כך רב שבתאם כתב מע(י "ופרש, ) אבל לא מן הכתב,מוה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו (ב,  משה קמח1764
גזירה שמא יקרא  (א, אביי קמט. ) לא יקרא באותו כתב בשבת, כדי שלא ישכחם,וכך אורחים פלוי ופלוי זמתי

 וכתב בכתב כמה זימן וכמה מגדים הכין ,רחים והכין להם מיי מגדיםזימן או(ב "ע סי" טור ושו.)בשטרי הדיוטות
  ).דהייו שטרי חובות וחשבוות,  משום גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות...אסור לקרותו בשבת , להם

הוא כמבואר . הייו שכל אחד מהם אסור, "או שכתב שמות המיים שהכין להם... שמות האורחים "ש כאן "ומ
דלא איקרי שטר , משמע דאם כתב שם האיש לבדו מותר] ה" סקשכג' סי[א "וכתב מג(ק לא "סבאליה רבה 

, )ו" דלא עדיף מכתב זה צורה פלוי בסעיף ט,ועוד.  ..ולא הירא. כ"הדיוטות אלא שטר שכתוב בו איזה עין ע
 ,ה פלוית וזה דיוקן פלוי וכתוב תחתיהם זו צורת חי...כותל או וילון שיש בו צורות (ט "והיא ההלכה דלקמן סכ

  .וראה כישתא דבי רב. ) גזרה שמא יקרא בשטרי הדיוטות,אסור לקרות כתב זה בשבת
  .)1760הערה (כסמן לעיל  1765
תיא מוה אדם כמה מבפים וכמה  ... ד שמא יקרא חיישין" למ...דחייק אטבלא ואפיקס  (א,  קמטגמרא 1766

י "ופרש, ) אבל לא מכתב שעל גבי טבלא ופיקס, מכתב שעל גבי הכותל,וכמה מות עתיד להיח לפיהםמבחוץ 
 .מותר, אם חקק בכותל חקיקה שוקעת(ב "ע סי"טור ושו. ) אבל טבלא ופיקס מיחלף,דגודא בשטרא לא מיחלף(

  ).אסור לקרותו אפילו אם הוא חקוק ,אבל בטבלא ופקס
 טור .) וליכא למיחש למחוק, שאין וחה למחוק ואדהכי מדכר,סכין בתוך העץ בטבלאב (ה דחייק"י שם ד" רש1767

  ). דגזרין שמא ימחוק,אבל בולטת אסור (ז"א סקי"מ .)מותר, אבל אם  חקק בכותל חקיקה שוקעת(ב "ע סי"ושו
  .)1760הערה (כסמן לעיל  1768
 שיראה שלא הכין להם כל צרכם ויתחרט שזימן יותר ,מן האורחין (מא ימחוקרב ביבי אמר גזירה ש(גמרא שם  1769

תיא לא יקרא לאור הר ... דכתב אכותל ומידלי  ... )י"רש,  כדי שלא יקראם השמש, וימחוק מן הכתב,מן הראוי
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  .1770ה"ער 'בסי ש"כמ

 בשטרי יקרא שמא גזרה משום גם שאסור ,הכותל ראש על בכתב כתב שאם לומר צריך ואין
  :1771שבשטר בכתיבה מתחלפת שבכותל שהכתיבה ,דיוטותה

 ויש .1772לסעודה המזומנים שמות בו שכתובים הכתב מתוך לסעודה קורא שהשמש נהגו עכשיו כג
 משום לגזור אין מצוה ולצורך ,מצוה בסעודת אלא כך נוהגין שאין לפי ,1773המנהג על זכות שלימד
 ממצוא משום אלא אינו הדיוטות יבשטר הקריאה איסור שהרי ,הדיוטות בשטרי יקרא שמא
 מותר לעשותם בשבת האסורים שמים שחפצי ,מצוה בדבר שייך לא חפצך ממצוא ואיסור ,1774חפצך
 לגזור שאין שכן כל ם כןא ,הדיוט חפצי גם להתיר יטעו שמא שמים בחפצי גזרו ולא ,1775בם לדבר
  .חפצך ממצוא וראיס על ויעבור הדיוטות בשטרי יקרא שמא ,המותרים בחפצים מצוה בדבר

 עצמו הסעודה בבעל אלא לגזור שייך לא שזה מפני ,1776ימחוק שמא גזרה משום כאן לאסור ואין
 משום אלא בו לאסור ואין ,1777לגרוע בידו אין השמש אבל ,הקרואים מנין ולגרוע למחוק בידו שיש
 הכתב וךמת האורחים למנות חכמים אסרו ולא( מצוה סעודת אינה אם ,הדיוטות בשטרי יקרא שמא
 ,1778אורחים הכנסת במקום אף גזרו זו שגזרה ,ימחוק שמא גזרה משום בעצמו הבית לבעל אלא

  שלוםבריד

 
טור . ) זה לא יקראל גבי עשרה בתים זה עלו גבוה שתי מרדעות אפילו גבוה שתי קומות אפילוואמר רבה אפי

' ש סי" כמ, דלא פלוג, גבוה הרבהלוואפי (א שם"מ .) כותל גבוה הרבהל גביאפילו אם הוא כתוב ע (ע שם"ושו
  .)ה"ער

 שאיו יכול ליגע , ואפילו הוא גבוה עשר קומות, שאיו יכול להטותו,אפילו אם הר קבוע בחור שבכותל ( סעיף ב1770
 שהר שאסרו להשתמש לאורו , שלא חלקו חכמים בדבר.עין אסור בכל , ואפילו הוא סגור בעששית,אליו כלל

  .)הערה טו והערה יז(ושם סמן , )תשמיש שצריך עיון אסרוהו בכל עין
  ). שלא חלקו חכמים בגזרתם, אסור,ואף אם הוא קבוע ומחוברת בכותל(ד "שב סכ' וכן הוא לעיל סי

כתב (ע שם "שו. ) שמא יקרא חיישין... אן דאמר למ, אכותל ומידלי)י"רש, בדיו ( דכתבאיכא ביייהו(גמרא שם  1771
ודוקא בדאיכא (ה זימן "דח "ב ). כותל גבוה הרבהל גבי אפילו אם הוא כתוב ע, אסור לקרותו בשבת...בכתב 
 אבל טבלא ופקס , אידך דבכותל הוא חקוק ובשטרא מיכתב בדיו, חדא דכותל הוא קבוע ושטרא מיטלטל,תרתי

 מכל מקום ,ג דכותל קבוע"עא,  אי מי בכותל ומיכתב,לף בשטראל מקום כיון דמיטלטל מח מכ,אפילו הוא חקוק
  ).תב אתי למחלף בשטרא דמיכתב ואסורכיון דמיכ

 שהרי הוא קורא בשטרי הדיוטות , הוא איסור גמור,ומה שוהגין שהשמש קורא לסעודה מתוך הכתב(ח " ב1772
  ).ממש

 ולא ,ו"ו ס"ש סימן ש" כמ, דהא חשבוות של מצוה שרי, תורה הוא מהג ישראל,ואי אומר( טז ק"א ס" מ1773
  .) דשרי בשל מצוה, אטו שטרי חשבוותא גופה גזירהי דה, הכאל שכן כ,גזרין אטו חשבוות שאין של מצוה

  .) אסור לקרותם בשבת משום ממצוא חפצך ...שטרי הדיוטות (א" כדלעיל סכ1774
  .) חפציך אסורים חפצי שמים מותרים, שאמר חפצך,צוההתירו לצורך מ (ה"שו ס'  כדלעיל סי1775
  ".גזרה שמא ימחוק מן האורחים"שבמקום שאיה חקיקה שוקעת אסרו אף משום , וכדלעיל סעיף הקודם 1776
למות  דהשמש יכול ...ראה דלטעמא דשמא ימחוק איו אסור אלא לבעל הבית אבל לא לשמש (ה זימן "ח ד" ב1777

 , מה שוהגין שהשמש קורא לסעודה מתוך הכתב,ח"כתב ב (א שם"הובא במ). מחוק דאין בידו ל,מתוך הכתב
  .)יחש אלא כשבעל הסעודה בעצמו קורא הי דלשמא ימחוק ליכא למ,אסור

ומשום הכי  (ז"א סקט"ג בא"כ הפמ"וכ. )כל דבר שהוא משום שבות לא התירו לצורך מצוה (ה"שו ס'  כדלעיל סי1778
  .)דלא התירו שבות במצוה, )בבאו מן השדה(דהוה סעודת מצוה " יםאורח"זימן , בעל הבית אסור
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 בשטרי יקרא שמא גזירה משום ופנקס הטבלא על בחקוקים אסרו ולא .1779גדולה מצוה שהיא פ"אע
 לסעודת עירו מבני 1780מרעהו אחוזת אליו שזימן אלא ,אחרת מעיר שאינן באורחים אלא ,הדיוטות
  ):1782ג"של 'סי עיין .1781מצוה סעודת שאינו תמריעו

 יקרא שמא משום לאסור אין ,הכתב מתוך חרמות או הסכמות קורא שהשמש שנהגו מה וכן כד
 וכן( 1784ו"ש 'בסי ש"כמ מצוה כדבר דינם רבים וצרכי ,1783רבים צרכי שהם מפני ,הדיוטות בשטרי
 ,1785נשמתם הזכרת בעד לצדקה שנודרין ,מצוה כדבר הוא ,הכתב מתוך נשמות להזכיר שנוהגין מה
  ):1786ו"ש 'סי עיין

  ב"אגרות שלום וכיו

 שטרי משום גזירה ,1788קריאה בלא בהם לעיין ואפילו ,1787לקרותן אסור שלום שאלת של אגרות כה
______________ 

 מהקבלת פי ... יותר מהשכמת בית המדרש ...גדולה הכסת אורחין כהשכמת בית המדרש  (א, קכזכדאמרין  1779
  ).שכיה

  .כו, י תולדות כו"עפ 1780
ג אין לו ראיה "כה, חו אצלואבל לא תאר, אמם אם זימן אורחים לסעוד סעודה בביתו(עב ' תרומת הדשן סי 1781

ולא מקרי אורחים אלא שתארחו אצלו (א "שלג ס' א סי"רמ).  דהתם אאורחים שבאו מן השדה לביתו קאי,להקל
 ). ואיו סעודת מצוה רק סעודת רשות, אבל כשזימן חבירו לסעוד אצלו לא מקרי אורחים ...בביתו

 ואין קראים אורחים אלא .מותר גם כן לצורך אורחים ,בכל מקום שהתירו איזה דבר לצורך מצוה (ועיף  ס1782
. ) וסעודת הרשות היא, אבל כשזימן חבירו שבאותה העיר שיסעוד אצלו איו קרא אורח... שבאו מעיר אחרת
 א"תקטו סוף ס' סי. ) שאין כאן מצות הכסת אורחים,העירשהאורחים הן מאותה  (כ"תקי ס' וראה גם לקמן סי

  . ) שיש כאן מצות הכסת אורחים, אחרתעיראם האורחין הן מ(
מה שהגו ביריד לובלין ובשאר ירידים שהשמש קורא מתוך הכתב את מי שהוא מוחרם מפי בית דין  (ח שם" ב1783
 וכבר התירו לפקח על , דדבר זה וגע לרבים... יש ליישב , ולא חיישין לקורא בשטרי הדיוטות, חובותיול דברע

הובא . )ג זה שהגו להקל לפי כמה גדוליםל כן ראה דאין כח לשום מורה לבטל מה וע...עסקי רבים בשבת 
  .ד"אליה זוטא סקיב

  ".השמש אין בידו לגרוע"כי , וגם כאן אין לאסור משום גזרה שמא ימחוק
 שצרכי רבים הם כמו , ואין בזה משום ממצוא חפצך ודבר דבר ...מותר לפקח על עסקי רבים בשבת ( סעיף יב1784
  .)צי שמיםחפ

מה שוהגין לכתוב מתים שמתו תוך שה לומר להם (ק ח "י ס"אף שאסר בזה בשיירי כסת הגדולה הגב 1785
  ).איסור גמור הוא... ץ קורא מתוך הכתב ואומר ההשכבות "השכבות והש

ה על פי לימוד הזכות הודרין, יש להתיר גם כאן משום מצוה, א"ל של המ"ה  שהרי בעת אמירת ההשכבות 
  .לצדקה

 בשטרי יקרא שמארין גז דלא עםטה המג״א למ״ש( שם שערים בפתחי ,ג"סל י שער אפרים בשערי מסיק וכן
, ם כן הכא מי יש לומר דהוה ליה צורך מצוהא ,דשריצוה מ של ותכחשבו ה ליהוהו ,היא דמצוה משום תהדיוטו

 ).דהא ודרים צדקה בעדם
 .וראה כישתא דבי רב

שוהגין לומר לקורא בתורה מי שבירך והוא  (ו"וסט, ) שדבור של מצוה הוא,ק צדקה לעייםומותר לפס(ד " סי1786
  .) מפי שמותר לפסוק צדקה בשבת...ודר לצדקה 

 א'  סיג"כש פ"הרא). גון של חשבוות או איגרות השלוחות למצא חפץכ(ה שטרי הדיוטות "ב ד, י קטז"רש 1787
 דוקא בהי שייך למיגזר טפי לפי שהן מעין חשבוות ,יא לפלוגיומצ.  בכל אגרות רשותוא הדיןמסתברא ה(

אבל מדאסרין כתב שמהלך .  ודמי לשטרי הדיוטות טפי מאיגרי הרשות שהן דברי שלומות ואין בהן צורך,וצרכיו
 וא הדין ראה דה, ואסרין משום שמא יקרא בשטרי הדיוטות,תחת הצורה ותחת הדיוקאות שאין בהן צורך כלל

א , א קמט"רשב. ) ודאי אגרות הרשות בשטרי הדיוטות מיחלפי...ל ראיה "ר יוה ז"והביא ה. רות הרשותאג
,  דהייו שטרות של מקח וממכר, גזירה משום קריאה בשטרי הדיוטות, אסור,ולעין קריאה באגרות שלום בשבת(
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 המותרים מחפצים שהוא פ"אע ,1789חפץ למצוא השלוחות באגרות לומר צריך ואין( הדיוטות
  .)סוריםהא חפצים משום בהן לגזור שיש ,1790בשבת לעשותם

 לו שצריך דבר בה יש שמא כי ,בה כתוב מה יודע שאינו לו השלוחה אגרת לקרות 1791מתירין ויש
 על לסמוך ויש .1792ממונו צורך אלא ,הגוף צורך בהם שאין הדיוטות לשטרי דומה ואינו ,לגופו

  .1793סופרים בדברי להקל דבריהם

 אף ,קריאה בלא בעיון 1795שמיקל מי יש כי ,1794קריאה בלא יעיין אלא ,בפיו בה יקרא לא מקום ומכל
  :הכל לדברי לקרותם האסורים בכתבים

 ,הנאתה לעיקר בשבת ראויה אינה אם אף ,מוקצה משום בה ואין ,בשבת האגרת לטלטל מותר כו
 היא ראויה מקום מכל .1796בה לעיין אפילו שאסור ,הגוף צורך בה שאין שיודע כגון ,לקרותה דהיינו
  .בזה וכיוצא 1797צלוחיתו פי על לצור כגון ,אחרת להנאה

  שלוםבריד

 
דהייו שטרי , שטרי הדיוטות (ג"ע סי"טור ושו. )ל שפירש שטרי הדיוטות אגרות שלום"י ז"וכל שכן לדברי רש

  .)אסור לקרותם, חובות וחשבוות ואגרות של שאלת שלום
  .)1760הערה (כסמן לעיל  1788
  .)איגרות השלוחות למצא חפץ (י"שכמובא לעיל מר 1789
 כתוב לוואפי. רב שבתו מע בכתב שיש לו בבית שהובא ללוראה בעיי שאסור לקרות אפי (ב' ב סי" אור זרוע ח1790

 .) גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות, כגון לשדך לתיוקת ליארס ותיוק ללמדו ספר,בו מדברים המותרים בשבת
  .ג אות ט"הגהות מיימויות פכהובא ב

 ותימה דהגו העולם לקרות בכתב ואיגרות השלוחים ,פירש בקוטרס איגרות(ל שכן ה וכ"ב ד, קטז'  תוס1791
ה "ב סוד, ן סד" הובא בר).דמשום שטרי הדיוטות ליכא באגרות שלום (ה הא"א ד, ן קא"רמב .)קוםממקום למ

 ומשמע , שמא יקרא בשטרי הדיוטות,כדאמרין בפרק שואל, ואין אסור לקרות בו(תשדמ ' ה סי"ראבי. תו
 ,עתו לכתוב למותםשד, ומוה אדם את אורחיו דומה מי לשטרי חוב,  דהי מילי שטר חוב.שאסור לקרות בם

ם הורה להיתר " הרא...ה כתב להיתר "וראב(שם הגהות מיימויות הובא ב ).אבל שאר כתבים לא, הילכך גזרו
  . תרסה'  וביצה סי, רדרמזמרדכי וב, )ה"כדברי ראבי

  ולא, דשמא יש בה דבר שצריך, ראה דמותר לקרותה,מי ששולח אגרת בשבת (ג, ז עו"ב ח" רביו ירוחם י1792
מה שרגילין עתה שקורין , ומצאתי כתוב( טור ). וכן ראיתי לרבותי והגין, ויותר הן מרשות,מיקרי שטרי הדיוטות
ולא דמי לשטרי הדיוטות שאין , ושמא יש בהן צורך הגוף, לפי שאין יודעין למה הביאום, בכתבים שהובאו בשבת
ק יט "א ס"מ). מותר,  אם איו יודע מה כתוב בה,לקרות באיגרת השלוחה לו (ד"ע סי"שוו, )בהם צורך הגוף כלל

  ).)ו"י רי"ב( ולא מקרי שטרי הדיוטות ,דשמא כתב בו דבר שצריך לו(
 כדאי הם המתירין , שמאחר שאיו אלא איסורא דרבן,ולעין הלכה ראה (ש רביו ראיתי"ה ומ"י סוד" ב1793

  . ) אם איו יודע מה כתוב בהם,לסמוך עליהם לקרותם
  .)ולא יקרא בפיו אלא יעיין בה (ע שם"שו).  לחוש לדברי האומרים כן,ולא יקרא בפיו אלא יעיין בהם (י שם"ב 1794
' ב הל"אור זרוע חהובא ב). ובשם רביו שמואל שמעתי שיש חילוק בין קריאה בפה לראיה בעלמא(ה שם "ראבי 1795

 דדיבור אסור , ולא קריאה,אל מעיין בואבל יכול להיחו ביד כרי וישר (הגהות מיימויות שם. שח' יום טוב סי
דומיא , ו אלא בקורא בפיוכתבו בתוספות דלא אסרו למות את אורחיו מתוך הכתב (א, ן סג"ר .)הרהור מותר

  . ) דהא איכא היכרא, אבל להסתכל בכתב ולמות במחשבתו מותר,דמוה בפיו דקתי
  .)1760הערה (ודעה האוסרת סמה לעיל 

 כי שמא יש בה ,ויש מתירין לקרות אגרת השלוחה לו שאיו יודע מה כתוב בה (ה"דלעיל סככי אין בה ההיתר  1796
  .)דבר שצריך לו לגופו

  .)צלוחית פי לע לצור ראויין דהא ,שרי ודאי ולטלטלן(ל שכן ה וכ"ב ד, קטז'  תוס1797
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  .1800ו"תקט 'בסי ש"כמ ,1799מוקצה משום בה אין ,בשבת לתחום מחוץ הובאה אם 1798ואף

 1801לקרותה דהיינו ,הנאתה בעיקר אפילו ,ממנה ליהנות לו מותר ,לתחום מחוץ אליו שהובאה זה ואף
 שהובא לזה שאסור ,לתחום מחוץ הבא דבר לשאר דומה ואינה .1802בה כתוב מה יודע אינו אם
 מחוץ לו שיביא לנכרי יאמר שמא גזרה משום הוא שהטעם .שבת למוצאי עד ממנו ליהנות שבילוב

  .1804כן לומר שייך לא באגרת אבל ,1803לתחום

  שלוםבריד

 
  .)הואיל וחזיא לכסויי בה מא ( א, מורב אויאכדאמר , עליו דין מוקצה' וזה מועיל שלא יהי

  ).הערה כח(ב "שח ס' תבארו לקמן סי, ושאין מועיל בהם, המקומות שמועיל בהם מה שראוי לצור על פי צלוחיתו
  :תוכן והמשך ההלכה שלפיו 1798

, חריםבין לו בין לא, ובמוצאי שבת בכדי שיעשו, אסור ליהות ממה בשבת, כרי שעשה מלאכה בשביל ישראל) א(
, ולא לאחרים, אסור רק למי שהובא בשבילו, כ כאן שהביא האגרת מחוץ לתחום"משא. ולכן אסר משום מוקצה

  ).1800הערה (ולכן אין בו משום מוקצה 
). 1803הערה (גזירה שמא יאמר לו להביא , אסור למי שהובא בשבילו, כרי שהביא מחוץ לתחום לצורך ישראל) ב(

  .מותר אף למי שהובא בשבילו, כ באגרת שלא שייך לומר לו להביא"משא
מכל מקום איו אסור אלא . אפילו הייו אומרים שגם כששולח על ידי כרי שייך לגזור שמא יאמר לו הבא לי) ג(

הערה ( אסר המען מלהשתמש בה ולא, שהובאה בשביל השולח, כ כאן באגרת"משא, למי שהובאה בשבילו
1806.(  

מקום לאסרה כמו בישראל השולח פירות על ידי כרי שיגיע בשבת ' שלכאורה הי, אף אם שלחה בשבילו) ד(
מכל מקום הייו דוקא ). 1807הערה (ו  איסור בשביל בהםעשהשהשולח כיון , שאסור לו לאכלו בשבת, לישראל

אין קריאת האגרת כ באגרת "משא. לו מהם האת הגוף' שהכרי הביאו כדי שיאכלם המקבל ויהי, בשולח פירות
  .אלא בשליחות השולח, אם כן לא הביאה הכרי בשביל המקבל, חשבת האת הגוף

הערה " (ותעכב והביאם בשבת"בת כגון ששלחו לפי הש, אף לדעת האוסרים אפילו בלי שעשה איסור בשבילו) ה(
כ "משא. לו מהם האת הגוף' ויהי, שהכרי הביאו כדי שיאכלם המקבל, בפירותגם הם לא אסרו אלא ). 1807

 .אלא בשליחות השולח, לא הביאה הכרי בשביל המקבל, באגרת
 ,מוקצה ואיו לקבלו שמותר ,טוב ביום או בשבת ראלליש כתב לתחום מחוץ גוי הביא שאם (תשדמ' ה סי" ראבי1799

ב אות "יום טוב פ' הגהות מיימויות הל .) הכתב מותר]לו[ ששלח לאותו ]אפילו[ אלא ,אחר לישראל מיבעיא ולא
ישראל מחוץ לתחום ]ל[ה כתב הבא "ומכאן פסק ראבי. למדו שאין בו משום מוקצה כיון שמותר לישראל אחר (ל

 כתב לתחום חוץ ם"עכו הביא שאם ( תרסהרמזמרדכי ביצה ו ,)ם"וכן הורה מהר... ... בלו מותר לק, בשבת
 ישראל לאותו אפילו אלא ,אחר לישראל מיבעיא ולא ,מוקצה ואיו ,לקבלו שמותר ,ום טובבי או בשבת לישראל
   ).לשון אבי העזרי...  מותר הכתב לו ששתלח

 לטלטלו מותר בשבילו שהובא מי אף לפיכך ,בשבילו הובא שלא למי ביום בו לאכילה ראוי שהוא וכיון (ד" סי1800
 שהובא מי אף (א"שכה סי' לקמן סיכן הוא ו. ) כיון שראוי לאחרים בו ביום,ה כללמוקצ דין לו ואין ,טוב ביום

  .) והוא ראוי לאכילה לאחרים בו ביוםהואיל מוקצה דין לו אין כי ,לטלטלו לו מותר בשבילו
 .אלא גם אין לאסרה מטעם שהכרי הביאה מחוץ לתחום בשבילו, ל"שאיה מוקצה כשלא זו בלבד  1801
  .ה" כדלעיל סכ1802
 באכילה אסור ,לישראל...  לתחום מחוץ שהובא אלא ,ומחובר צידה חשש בו שאין דבר (א"שכה סי'  כדלקמן סי1803
 לאכול כדי בשבת לתחום מחוץ לו להביא לכרי יאמר שמא גזרה ,שיעשו בכדי ולערב ,בשבילו שהובא למי ביום בו

 ... צידה מחוסר ואיו במחובר במיו שאין דבר לעיר שהביא כרי (יא' תקטו סעי'  וסי,)ממו בו ביום או לערב מיד
ב "וסי, ) ולערב צריכים להמתין בכדי שיעשו... בשבילו שהובאו למי ביום בו באכילה אסורין הרי ... לתחום מחוץ

 כדי למהר , ביום טובלתחום מחוץ מאכל מיי לו שיביא לכרי יאמר שמא גזרה שוםמ ,להמתין הצריכו ולמה(
  ).אכילתו בלילה

וכן הורה ... ומשום לך והבא ליכא ... מותר לקבלו ולקרותו אפילו מי שהובא לו  ( הגהות מיימויות שם1804
  .כ"א סוף סק"הובא במ. )ם"מהר
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 אותו בשביל ולא עצמו בשביל שלחה השולח שהרי ,כלל בשבילו הובאה לא זו שאגרת ,1805ועוד
  .1806אליו ששלוחה

 של שליחותו לעשות מתכוין לתחום מחוץ תבשב המביאה נכרי מקום מכל ,בשבילו שלחה אם ואף(
 ידי לע שבת מערב לחבירו פירות ששיגר לישראל דומה ואינו .אליו ששלוחה מי בשביל ולא השולח
 שכיון לפי .1807ו"תקט 'בסי ש"כמ אליו שנשתלחו למי שאסורים ,בשבת והביאם ונתעכב ,נכרי

 כן םא ,לו מוליכם הוא ולכך ,ללוה פירות בשבת יאכל הוא אליו שמוליך זה שישראל יודע שהנכרי
 לטובת מתכוין הנכרי אם אף זה ומטעם ,זה של גופו הנאת בשביל לתחום מחוץ בהבאתו מתכוין הוא
 שלוחה שהיא זה של גופו שאין ,באגרת כן שאין מה .1808ו"תקט 'בסי ש"כמ ,אסור ,שכרו לקבל עצמו

  שלוםבריד

 
 שמא שגזור כדי ,משלו מביא הכרי אין שהרי(ב "תקטו סכ'  סילקמן, )אף לגבי שולח פירות(ותבאר טעם כעין זה 

 טוב ביום לו לשלוח אליו ישמע לא והישראל ,מביא הוא אחר ישראל משל אלא ,לתחום מחוץ לי הבא לו יאמר
  ).לו ולא חוטא אדם שאין ,לתחום מחוץ

 ).דלא כבהערה הקודמת( לי אפילו הייו אומרים שגם כששולח על ידי כרי שייך לגזור שמא יאמר לו הבא 1805
ו ולא עצמ בשביל שלחו השולח שהרי ,לקרותו יכול לו ששלח מי אפילו...  אומר היה ת"ור (ת" טור בשם ר1806

  .)בשביל אותו שהוא שלוח אליו
 מחוץ טוב ביום לחבירו הדורון את הכרי והביא ,טוב יום מערב כרי ל ידיע לחבירו דורון ששיגר ישראל(ב "סכ 1807

 חוץ טוב ביום הכרי ילך כן אם אלא חבירו ליד הדורון שיגיע אפשר שאי יודע הוא השולח ישראל אם ,לתחום
 שעשה כיון שיעשו בכדי להמתין צריך ולערב ,)ביתו ולאשי( בשבילו שהובא למי באכילה אסור זה הרי ,לתחום
  ).בשבילו איסור

 ילך כן אם אלא חבירו ליד הדורון שיגיע אפשר שאי יודע הוא השולח ישראל אם"אלא שלקמן שם לא אסר אלא 
 להגיע שהות לו שהיה ,לתחום חוץ טוב ביום הכרי שילך ידע לא השולח אם אבל. לתחום חוץ טוב ביום הכרי
 שהובא למי אף באכילה מותר זה הרי ,לתחום מחוץ טוב ביום והביא בדרך השליח ותעכב ,יום מבעוד לשם

  .א"ז ומ"וט, שםע "והוא כפסק השו". בשבילו
י ח "ג סוס"ש ביצה פ"ל ביש"והוא כדעת הרש". תעכב והביאם בשבת"כרי ואילו כאן תבאר שאסור אף אם ה

י לא חייש "אבל רש, אפשר לחלוקי בהכי,  הטעם שלא יאמר לחודבירא להודס', סדדוקא לדעת התו, ואי אומר(
, בין תעכב השליח,  אין חילוק בין הביא הכותים כן א ...אלא כדי שלא יהה מאיסור של יום, להאי טעמא כלל

 דזה דוקא לדעת ,תב על זהל כ"ורש(ק טו "ז שם ס"שהובא בט, )סוף סוף הה מאיסור תחומין שעשה בשבילו
  ). אין חילוק בין הביא הכותי או תעכב השליח...י "אבל לרש. ..ת "ר

  ).ל בזה"רש הרב הרגיש לא איך ותמיהי ... כוותיהד רבה גברא על ותמהי(ז תמה עליו שם ביותר "ואף שהט
 .מהטעמים המבוארים כאן, יש להתיר כאן באגרת, ל"שאף לפי דעת הרש, מכל מקום תבאר כאן

רמח ' סיכדלעיל , ב שגוף הישראל הה ממלאכה זו בשעת עשיית המלאכה"טעם זה הוא בעיקר לעין ר וכיו 1808
 מכל מקום כיון שעכשיו בשעת עשיית המלאכה יש , שיגיע לו טובה מזהשאף על פי שהכרי מתכוין כדי(ו "ס

 אלא , מתכוין בשביל הישראלם כן שהכרי ג, הרי היא עשית בשבילו יותר מבשביל הכרי,לישראל האה ממה
 מכל מקום עיקר עשיית מלאכתו ,שאף שהכרי מתכוין לטובת עצמו(י "רב ס' סי). שעושה כן בעד השכר שיתן לו

 ). שאם לא האת גוף הישראל ממה בשבת לא היה עושה אותה כלל בשבת,היא שיהה גוף הישראל ממה בשבת
 ,בשבילו בשבת עשית המלאכה עיקר הרי ,המלאכה מגוף בשבת הה יהא הישראל וגוף שהואיל(א "רעו ס' סי

 שיהה בשביל בשבת לאכההמ גוף בעשיית מתכוין והוא ,משכרה אלא המלאכה מגוף הה איו הכרי שהרי
  ).שבת היא בשבילו כשיהה ממה בשבתה מלאכת שעשיית מצא ,בשבת ממה הישראל

 שקיבל ,כרי שעשה לישראל כלי בשבת בקבלות(א "רב סי' כ בכלי שסיים לעשותו בשבת תבאר לעיל סי"משא
  ). כדי שלא יהה ממלאכת שבת... ויש אוסרים ...  מותר לו ליהות ממו בשבת עצמה,מערב שבת וקצץ לו שכר

 א"ס רעו 'סי לעילשתבאר [אפשר דמיי מאכל דמי לר (ק ג "תקטו ס' א סי"וכאן לעין המביא פירות מסתפק המ
). כ מיי מאכל"משא, דמחר בא ואיו, ע דיש לומר דוקא ר צריך להשתמש בו עכשיו"וצ, ]שאסור להשתמש בו
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 הישראל רצון למלאות אלא לתחום וץמח בהבאתו מתכוין הנכרי ואין ,האגרת מגוף בשבת נהנה אליו
  ):אליו ששלוחה זה בשביל ולא ,שכרו לקבל עצמו טובת בשביל או ,השולחו

 על או קרקע גבי על שיניחנה לו אומרים אלא ,בשבת המביאה הנכרי מיד האגרת לקבל שלא נהגו כז
 מצאונ ,מידו האגרת הישראל יטול לפוש הנכרי שיעמוד טרם שמא חוששין כי ,השלחן גבי

 רשות לנו שאין אומרים שיש הזה בזמן אף סופרים מדברי ואסור ,1809הנחה עשה שהישראל
  :1811ה"שכ 'בסי ש"כמ ,1810הרבים

 צלוחיתו פי על לצור להשתמש ומקפיד בעיניו חשוב הוא אם ,בשבת בו לעיין שאסור כתב כל כח
 כשר גט לטלטל 1813אוסרים יש לפיכך ,1812בשבת לכלום ראוי אינו שהרי ,לטלטלו אסור ,בזה וכיוצא

  שלוםבריד

 
" אפשר שמיי מאכל דמי לר"ו. אכל לדין כרי שעשה כלי לישראל בקבלותוהייו דאפשר שמטעם זה דמי מיי מ
  .כיון שהישראל יאכל פירות אלו בשבת

 לו שיעשה שבת מערב הכרי עם לקצץ דומה שזהו אפשר... יש להסתפק (א "וכן הובא ספק זה לקמן שם סכ
  ).מעלים
   ).ו"תקט 'סי ריש א"המג ש"כמ ,למעלים דמו אם מאכלים גבי או( ז ק"ס סוף אחרון בקוטרסרב ' ולעיל סי

הוצאות והכסות ' ד, כדאיתא במסכת שבת, םועתה באתי לפרש הטעם האוסרי (קיז' מ מיץ בתשובה סי" מהר1809
ולכך .  פטור אבל אסור,אפילו עקירה או החה דלית ביה פשיטת יד, ואיתא שם. דפטורים כגון זה עוקר וזה מיח

 והוי חצי ,חיישין שמא טרם שעומד השליח לפוש יקח היודי הכתבים מידו, לבית יודיכשבא השליח עם הכתבים 
הובא . ) החהם כן כדי שיעשה הגוי ג, על הארץ או על השולחןם הגוי להיחךלכן צרי, דזה עוקר וזה מיח, מלאכה

ז תן "ימן קימ מיץ בתשובה ס" ומהר.ם המביא הכתב מיחה על הקרקע תחלה"המהג שהעכו (ב"ז סקי"בט
 ,)ם עושה עקירה וישראל החה" דהייו העכו, דלא יעשה ישראל המקבל הכתב גמר הוצאה מרשות לרשות,טעם
  .כ"א סק"ומ

ויש אומרים שכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר איו רשות הרבים (א "שמה סי' כדלקמן סי 1810
  ).יות אלו להקל ולומר שאין לו עכשיו רשות הרבים גמורהועל פי דבריהם תפשט המהג במד .אלא כרמלית

 שאז הכרי , אלא הכרי יטול מידו, כדי שלא יעשה הוא העקירה מרשות היחיד,לא יתן הוא לידו ממש (ב" ס1811
וצריכים הם להזהר שלא ליתן ... דרך כרמלית ... לומר לכרי ... הגו העולם היתר (ז "וסט, )הוא העושה העקירה

  .ל"א ה"ם מיץ ולמ"ומציין למהר, ) ליד הכרי וגם שלא ליקח מידוהכלי
 דאורייתא אמרין ריש שבת דאסור מדרבן אף על פי שאין דברשות הרבים, ראה ליואין זה (ז שם "ואף שכתב הט

  ). אבל בכרמלית אין איסור בזה,עושה אלא עקירה לחוד או החה לחוד
ולא אמרו שבכרמלית לא (ב "רב ס' והטעם תבאר לקמן סי.  בכל אופןא שאסרו"ם מיץ והמ"ל כדעת מהר"קיי

 גזרו אף , אבל דבר שהוא דומה למלאכה... אלא בדבר שאין בו דרך מלאכה ,גזרו גזרה מפי שהוא גזרה לגזרה
  ).בכרמלית

 מקרי ביהי ספר אפטרתא אסור להא(א , סגטין הוא ב, עצם ההלכה שכל מה שאסור לעיין בו אסור גם לטלטלו 1812
 וכן הוא לקמן ).אסור לטלטלן(אין מצילין אותן  ךה כ"א ד, קטז' תוס). ספרי דאגדתא ...  לטלטולי מי אסור...
  ). אסורים בטלטול...אפילו בחול אסור לקרות בהם (ב "שלד סי' סי

שרגילין לטלטל ואף על פי  (ב'  סיח" פש גיטין"ראתבאר ב, ורק בשבת אסור, וכאן בכתב שבחול מותר לקרוא בו
 ודמי לספרא דאגדתא דאסור לטלטולי , אבל גט מקצה ליה, הייו משום דחזי לצור על פי צלוחיתו,איגרת בשבת

 ל פי אם מקפיד עליהן לצור ע, אף לטלטלן אסור, ושטרי הדיוטות דאמרו אין קורין בהן,) א,ס(היזקין ' לעיל בפ
 אסור , צלוחיתול פי דאם מקפיד על איגרת לצור ע,ש" הראח כתב"ובגיטין רפ(ק כ "א ס" הובא במ.)צלוחיתו
  ).ח"ש' ש סי" עמ,לטלטלו

 הוא מוקצה מחמת ,ייר חלק העומד לכתיבה(ו "שח ס' שיתבאר לקמן סי, והוא כמו ייר חלק העומד לכתיבה
א  שכיון שמקפיד עליו של, ועוד. שמקפיד עליו שלא להשתמש עליו שום תשמיש שלא יתלכלך,חסרון כיס

  ).להשתמש בו אין עליו תורת כלי כלל



  )ז- שא' סי(ד "הלכות שבת ח

 

276

  .ש"ייע 1814ו"קל 'סי ע"באה ש"כמ ,בו לגרש העומד

 פי על לצור עליו מקפידים אין שהרי ,לטלטלו מותר ,האשה את בו גירש שכבר גט או פסול גט אבל
  :1815צלוחיתו

 כגון ,שהיו ממעשים אדם בני של דיוקנאות או משונות חיות צורות בו שיש וילון או כותל כט
 ,בשבת זה כתב לקרות אסור ,פלוני דיוקן וזה פלונית חיה צורת זו תחתיהם ובוכת ,וגלית דוד מלחמת
  :1817אסור קריאה בלא בהם לעיין ואפילו .1816הדיוטות בשטרי יקרא שמא גזרה

 שיחת של ומשלים מליצות וכן ,)העולם אומות מלכי של הימים ודברי( 1819מלחמות ספרי 1818וכן ל
  שלוםבריד

 
שהרי שטרי , )אין עליו תורת כלי(ולא הטעם השי , )מוקצה מחמת כיס(וכאן שייך רק הטעם הראשון דלקמן שם 

  .הדיוטות יש עליהם תורת כלי
  .וראה כישתא דבי רב

 למחר ,הספיק למיתביה לה ולא ,ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא לדביתהו בהדי פיא דמעלי שבתא(ב ,  גיטין עז1813
 אמר להו זילו אמרו ליה ליקיה יהלה לההוא דוכתא דיתיב ביה גיטא ותיזל , אתו לקמיה דרבא,תקף ליה עלמא

 ואסור ,י"פירש רש (ש שם"רא. ) ולמוסרו להואסור לטלטל גט בשבת (י"ופרש). איהי ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה
 אבל גט , הייו משום דחזי לצור על פי צלוחיתו,ין לטלטל איגרת בשבת ואף על פי שרגיל.לטלטל הגט ולמוסרו לה

  .)מקצה ליה
 ורוצה לגרשה כדי שלא ,כגון שכיב מרע שתקף עליו החולי, ואם השעה צריכה לכך. אין מגרשין בשבת ( סעיף ז1814

  .)ותזכה בו ובגט שבתוכו,  יקה לה אותו,אם הגט ברשותו, תזקק ליבם
' עולת שבת סי ). דלגירושין קאי, צלוחיתול פיגט קודם תיה איו ראוי לצור ע(ה ותיזיל "דב , א גיטין עז"רשב 1815

אבל אם כבר . שאיו ראוי לצור על פי צלוחית, וכל זה מיירי בגט שעדיין לא יתן לאשה ומזומן ליתן (ג"שח סקי
  ).א בחדושי גיטין"וכן כתב הרשב. מותר בטלטול, שראוי לצור על פי צלוחית, קיבלה האשה את הגט

גון בי אדם המציירים בכותל חיות משוות או כ (כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקאות(א ,  ברייתא קמט1816
 וכותבין תחתיה זו צורת חיה פלוית וזו דיוקית פלוי ,דיוקות של בי אדם של מעשים כגון מלחמת דוד וגלית

כותל או וילון שיש  (ו"ע סט" טור ושו.))י"רש,  בשטרי הדיוטותשמא יקרא ( אסור לקרותו בשבת,)י"רש, ופלוית
 וכותבים זו צורת פלוי וזה , כגון מלחמות דוד וגלית, של מעשיםי אדםבו צורות חיות משוות או דיוקאות של ב

  . )אסור לקרות בו בשבת, דיוקן פלוי
שלא התירו משום עג אלא דברים ( ב"קוטרס אחרון סקבשא ' לעיל סיכד, הייו אף אם מתעג בקריאתוו

דכשמתעג , והילוכך בשבת כבחול) ה"א בהג"ז ס"ש' עיין סי(כגון שלא יהא דיבורך , שאיסורם הוא משם דרך חול
 אפילו ,'אבל שאר כל האיסורים היוצאים מפסוק זה אם תשיב כו, בהם יש כאן עין עג שבת ולא דרך חול

  .) שהיא מצוה הבאה בעבירה,פשיטא דלא דחין להו משום מצות עג ,הגזרות שגזרו חכמים בשבילם לסייג
  .ז והערה קיז"ט סמ"ראה שמירת שבת כהלכתה פכ, ולעין קריאת הכיתוב שתחת שלטים בזמיו

 כתב שתחת הצורה ודיוקאות אסור )א"ח ה"פי ( דתיא בתוספתא,ומסתברא לן דעיוי מי אסור (ש שם" רא1817
וכתבו בתוספות דלא אסרו למות את אורחיו  (א, ן סג" ר).ל"ר יוה ז"ד כאן דברי הע ... להסתכל בהן בשבת

 דהא , אבל להסתכל בכתב ולמות במחשבתו מותר, דומיא דמוה בפיו דקתי,מתוך הכתב אלא בקורא בפיו
ן דקתי  דהא ההיא ברייתא דמייתין בשלהי שמעתי, אסורילו הכיל כתב דאפ"והרב רביו יוה ז. איכא היכרא

  .) תי בה בתוספתא אסור להסתכל בו,כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקאות אסור לקרותו בשבת
  ).1760הערה (וראה גם לעיל 

  :בסעיף שלפיו ושלאחריו תבארו דיי כמה סוגי ספרות 1818
  .  טותאסורה בשבת משום גזרת שטרי הדיו, ספרות הסטוריה כללית) א(
  .  משום מושב לצים–ובחול , אסורה בשבת משום גזרת שטרי הדיוטות, ספרות יפה) ב(
  . משום שמגרה היצר–ובחול , אסורה בשבת משום גזרת שטרי הדיוטות, ספרות רומטית)  ג(
  .מותרת אף בשבת, ספרות חוכית) ד(
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 בהם לעיין ואפילו ,1820בשבת לקרותן אסור ,חשק רידב לומר צריך ואין ,עמנואל ספר כגון ,חולין
  .הדיוטות שטרי משום גזירה ,1821קריאה בלא

  .1823הקודש בלשון כתובים אם אף ,1822לצים מושב משום אסור בחול ואף

 ומי שחיברן ומי .בעצמו הרע יצר שמגרה ,הקודש בלשון כתובים אפילו ,איסור עוד יש חשק ובדברי
  .1824הרבים מחטיאי בכלל הם ,ןהמדפיס לומר צריך ואין ,שהעתיקן

 ,בו וכיוצא 1825ןויוסיפ ספר כגון ,שמים ויראת מוסר ענייני מהם שיוצא הימים דברי ספרי אותן אבל
  ):בהם להרבות אדם לבני ראוי אין מקום ומכל( 1826ז"בלע כתובים אפילו בשבת אפילו םלקרות מותר

 בספרי ואפילו ,שמים ראתוי תורה בדברי רק יום טובוב בשבת ללמוד שאסור 1827אומרים יש לא
  שלוםבריד

 
  .תיריםויש מ, בשבת יש אוסרים משום גזרת שטרי הדיוטות, ספרות מדעית) ה(

 דלא גרע מהא , ראה לרביו יהודה דאסור לעיין בהן,ז"אותן מלחמות הכתובין בלע(ל שכן ה וכ"ב ד, טזק'  תוס1819
ספרי  (ז"ע סט"שו. )כתב שתחת הצורה והדיוקאות אסור לקרות בהן בשבת) א, קמט( שואל רקדתיא בפ
  .)אסור לקרות בהם בשבת, מלחמות

 ד כאןע ...  אסור לקרותן בשבת,ין מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשקוהלין דכתב(א ' ג סי"ש פכ" רא1820
 אסור לקרות  ...כגון ספר עמואל, מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק (ע שם"שו. )ל"ר יוה ז"דברי ה

  .)בהם בשבת
  .ויש בהם גם דברי חשק. הוא פרקים במליצה וחרוזים ושירים, ר שלמה"לעמואל הרומי ב, ספר מחברות עמואל

  .)דאסור לעיין בהן (שם'  תוס1821
ואף בחול לא ידעא  (ש שם"רא. ) כמושב לציםה ליה דהו, מי התירביו יהודה בחול לא ידע רלוואפי (שם'  תוס1822

ואף בחול אסור משום מושב  (ע שם"שו. )ל"ר יוה ז" דברי הד כאן ע. שהרי אמר ובמושב לצים לא ישב,מי התירו
  .)לצים

  ).1663הערה (ושם סמן , )משום מושב לצים(ב "וכן הוא לעיל ס
ובמושב ) א, תהלים א(שאמר , הרי זה מושב לצים, שים שיושבין ואין בייהן דברי תורה(ב "ג מ"וכדתן אבות פ
  . וכאן אסרו גם ביושב וקורא לבדו; )לצים לא ישב

'  עליו הכתוב אומר כי את דבר ה,וכל שאפשר לו לעסוק בתורה ואיו עוסק(ו "ג ה" תורה פתלמוד' וכן הוא לקמן הל
 ולכך כששים , וכאלו מתלוצץ מדברי תורה,איו יקר וחשוב בעייו כל כך לעסוק בו'  כלומר שדבר ה,'בזה וגו

ב לצים לא ישב כי אם יושבים יחד ואין בייהם דברי תורה קרא מושבם ביחד מושב לצים שאמר בכתוב ובמוש
  ).'בזה וגו' ל כי דבר ה"כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואיו עוסק שעליו דרשו רז(א "תיא פ). חפצו' בתורת ה

 אפילו כתובים , אלא כל שטרי הדיוטות ומלחמות,ד דלשון הפוסקים לא משמע הכי"ראה לפע ('ח סוף הסי" ב1823
 , ותו דאכתי לא יצאו מן מושב לצים... בעצמו אין בו קדושה וןשהל (ג"ז סקי"ט. )בלשון הקדש אסור לקרות בהן

ל ל ע"ח ז" וכבר חלק מו.שון דבליצות אין חילוק בל,במלחמות'  שזכרו התוס,שון הקודשאף על פי שכתובים בל
  .) וכן עיקר,זה

, ומר המדפיסן לואין צריך,  ומי שחיברן ומי שהעתיקן.ובדברי חשק איכא תו משום מגרה יצר הרע (ע שם" שו1824
  .)מחטיאים את הרבים

 .וקורות העמים הקדמוים,  תולדות ימי ישראל בתקופת חורבן בית שי–עיקרו  1825
 דיש ללמוד מספריהם כמה דברי מוסר ,ספר יוסיפון וספר דברי הימים של רבי יוסף הכהן וכיוצא בהן (ח שם" ב1826

  .) מותר לקרות בהן, אפילו העתיקם ללשון לעז,ויראת שמים
שיש בו "אף ,  שרבים ערערו על זה–ב "בוגע לסמכות היוסיפון ודייקותו בכיו (345' ג ע"ראה לקוטי שיחות חכו

  .) כן לא ראיתי מוזכר בתור רבי יוסף–) ל"ז ס"ש' ז סי"ע אדה"שו" (עיי מוסר ויראת שמים
קרותו לא בשבת ולא ביום שכל זולת ספרי הבואה ופירושיהם אסור ל (ג משה ב"ם בפירוש המשה פכ" רמב1827

מאחר שפשט מהג  (ה והא"דא , בעל המאור מג. ט"ג הי"מ פכ"הובא במ. )ואפילו היה בו דברי חכמה ומדע, טוב
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 אפילו זה ולפי .הדיוטות שטרי משום לגזור יש קדושה סרך בו שאין ספר שכל ,אסור חכמות
 מתחלף אינו חכמה שדבר מפני ,רפואות וספרי חכמות ספרי בכל 1829מתירים ויש .1828אסור לטלטלם
  .1830להקל נוהגין וכן .זה בשביל זה על לגזור ואין ,הדיוטות בשטרי

 ,ולטלטלו ולהפכו )ב"אצטרלו שקורין( בכוכבים החוזים של בכלי בשבת להביט מותר זו סברא ולפי
 בלוחות ברזל בעט ורשום כתוב בין הפרש דמה ,זו סברא לפי החכמה יספר לטלטל שמותר כמו

 שדרך דכיון ,כלי כבונה זה והרי ויחזירן הלוחות יסלק שמא משום לאסור ואין .בספר לכתוב נחושת
  :1832ג"שי 'בסי ש"כמ ,1831בונה משום בהן אין ,רפויין תלהיו אלו לוחות

 לשאול מתירין שיש ,בה וכיוצא הגניבה על להגיד כגון ,בחול השד מן לשאול שמותר דבר אפילו לב
 ,ט"קע 'סי ד"ביו ש"כמ ,ממנו הנעלם דבר לו שמגיד אלא מעשה לו עושה השד ואין הואיל ,השד מן

 שאז ,רפואה לצורך דבר ממנו שואל הוא כן אם אלא .1833דבר ודבר משום ,בשבת ממנו לשאול אסור
  שלוםבריד

 
 אין לו או היום למוע עצמו לקרוא בכל כתבי ,הראשוים שהיו והגין לדרוש בכל שבת ושבת עד זמן סעודה

משמע דדוקא בכתבי הקדש או ספר שיש בו  (ה כתב שתחת הצורה"י ד"ב .)הקדש ובכל ספר שיש בו סרך קדושה
ברי  זולת בדם טובאסור ללמוד בשבת ויו (ז"ע סי"שו).  אבל לא בספר שאין בו סרך קדושה,סרך קדושה קורין

  .) ואפילו בספרי חכמות אסור,תורה
 בשבת בשום ספר זולת ז שאסור לקרות"ם שכתבתי בסימן ש"לדעת הרמב (א"ה כתב הרשב"שח ד' י סוף סי" ב1828

  . ) אפשר דלטלטלן מי אסור,ספרי הבואות ופירושיהן
עוד שאל אם מותר לטלטל  (רפח' ז סי" וח,) כאחד מספרי החכמה...שמותר  (תשעב' א סי"א ח"הרשב ת"שו 1829

ן " וכך הורה הרמב. מפי שהן ספרי חכמה,והשיב שמותר לקרות ומטלטלין אותם. ולקרות בספרי רפואות בשבת
א התיר לקרא "הרשב(תקח ' אגור סי. )דמי להאלא  ,ל לקרות בשטרי הדיוטות בשבת"רו רז]אס[ ומה ש.ל"ז

ויש (ע שם "שו). ן בתשובות"וכן הורה הרמב,  ולא דמי לשטרי הדיוטות, מפי שחכמה היא,בשבת בספרי רפואות
  .)מי שמתיר

 ).וכן והגין(ז "לבוש סי ).והגין גם כן לקרות בספרי החכמות בשבת(ק ח "דרכי משה ס 1830
 ואפילו כלי ,וכל כלי מותר לצורך גופו.  דכלי הוא,ב"השיב עוד שמותר בשבת להביט באשטורל (א שם" רשב1831

 דמה הפרש יש בין כתוב רשום בלוחות חשת בעט ,וכל שכן שאין אלא כאחד מספרי החכמה. סורישמלאכתו לא
. ) אם היה רפוי מותר ... מאן לימא לן שיהא אסור,ות וחזרתן גזרת סילוק הלוחםואי משו. ברזל לכתוב בספר

ק כה "סא "מ). ולהפכה ולטלטלה(א שם "רמ). ב בשבת"פ סברתו מותר להביט כה באצטרלו"וע(ז "ע סי"שו
וכן , ב בשבת"א מתיר לטלטל האצטרלו"הרשב( "שח ס' ע סי"שו).  הייו כלי של החוזים בכוכבים,ב"באצטרול(

 ולא גזרין שמא יסלק הלוחות , הוא כלי שחוזין בו הכוכבים,ב"האצטרלוי (עו ק" סא שם" מ).ספרי החכמות
  .))ב"תשע' א סי"הרשב(ז "ג ס" ממטה רפויה בסימן שיאי שא דמ, דמאן לימא לן שהוא אסור,ויחזירן

  ).ך רפוי לעולםוהוא שדרכו של כלי להיות כ .אבל אם איו מהדקו כלל אלא מיחו רפוי לגמרי מותר ( סעיף כא1832
שכן עושין כשאובדין שום דבר שואלין במעשה שדים והם  (אין שואלין בדבר שדים בשבת(א , סהדרין קא 1833

) אין( אמר רב הוא . רבי יוסי אומר אף בחול אסור).י"רש,  ואסור לעשות בשבת משום ממצוא חפצך,מגידים להם
דאיבלע בארזא ואתעביד  , כי הא דרב יצחק בר יוסף, ואף רבי יוסי לא אמרה אלא משום סכה.יוסי' הלכה כר
 .)היה שואל במעשה שדים וביקש השד להזיקו ועשה לו ס ובלעו הארז(י "ופרש, ) פקע ארזא ופלטיה,ליה יסא

 אבל ,ומיהו אין ראיה מההיא דלקמן אלא לשאול בהן להגיד על הגיבה וכיוצא בזה (ח' ז סי"ש סהדרין פ"רא
 שאיו עושה ,ל כתב שמותר לישאל בהן על הגיבה"ש ז"א הרא"וא (קעט' ד סי"טור יו. ) לא...  מעשהלעשות
ויש מי שמתיר לישאל בהם . אסור, מעשה שדים (ז"ע שם סט"שוו, ) אבל לעשות על ידן מעשה היה מסתפק,מעשה

  .) מפי שאיו עושה מעשה,וכיוצא בזה (כ"ך סק" וש,)על הגיבה
  .וראה כישתא דבי רב
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  .1835שם ד"ביו שיתבאר ד"וע ,1834בחול שמותר ענין בכל בשבת ממנו לשאול מותר

 ודבר משום בהם ואין ,בחול כמו בשבת ללוחשם מותר ,רפואה בהם שיש לחשים מיני כל וכן
  :1836דבר

  אמירת כל המציל אינו מפסיד

 מותר ,לאיבוד והולך יין של חביות שנתרועעו או ,כסיונ ומפסידים שוטפים מים באו 1837אם לג
 רק .1838גמורה במלאכה ההפסד את מעצמו הנכרי יתקן שבודאי שיודע פ"אע ,לשם נכרי לקרות

______________ 
 מדבר זה מותר ל כל דבר שמותר לעשותו בחו,לשאל מן השד בשבת משום רפואה (ג, ט עט"ב ח"רביו ירוחם י 1834

 משום דגרסין בחלק אין שואלים מן השד בשבת , דדקדק משום רפואהראה לי (ו"א סקכ"מ). לעשותו בשבת
אלא אם ... ) ום ממצוא חפציךי כשאובדין שום דבר שואלין במעשי שדים והם מגידים להם אסור בשבת מש"פרש(
ומותר למדוד האזור של מי שכואב (ח "סי שו' והוא האמור לעיל סי, )ש"ייז ע"ו ס"ש' ש סי" משום רפואה כמכן

  .) מפי שהיא מדידה של מצוה, כמו שוהגות השים, וללחוש על המדידה,לו ראשו
  .מציו בזהכ שם לא "י וו"ע הב" בשו1835
  ).ולוחשין לחישת חשים ועקרבים בשבת(א , ברייתא סהדרין קא 1836

ך "ופירש בש, )ואפילו בשבת, מי ששכו עקרב מותר ללחוש עליו(ו "ס קעט' סיד "ע יו"שוכמבואר ב, ופירוש הלכה זו
ומשמע לפי זה דפירשו (ק כז "שכח ס' ובאליה זוטא סי). ז"ש' ח סי"ש בא"דאסור להרבות בשיחה כמ(ק ח "שם ס
  . שאין בהם משום ודבר דבר, שהחידוש הוא, ועל זה כותב כאן). ן בו איסור שיחה בטילהשאי' ס לוחשין וכו"הש

ולחש (שו ' סי טור ).תראה לי שמותר ללחוש על דבר עין הרע בשב (רב' ה סי"ראביוזהו גם פירוש הדברים ב
 אבי העזרי ,דה ואומר הלחש על המדיפעמים' אמות ג'  שלוקחין אזורו ומודדין בו ג,שמלחשים על כאב הראש

  .)מותר,  כמו שוהגים השים,ולמדוד אזור מי שהוא חולה וללחוש עליו(ז " סע שם"שוו, )התירו
 , כמו שוהגות השים,ומותר למדוד האזור של מי שכואב לו ראשו וללחוש על המדידה (ח"שו סי' לעיל סיוכן הוא 

  .)ז" ש'ש בסי" ומשום הלחש אין איסור כמ,מפי שהיא מדידה של מצוה
, אסור, כיון שעושה לרפואה ויכר הדבר שמתכוין לרפואה(א "שכח ס' כדלקמן סי, ואף שהרפואה אסורה בשבת

  .מכל מקום לא אסר הלחש משום רפואה). משום גזרה שמא ישחוק סממים לרפואה
*  

לוחשין על ( "שכח ס' סי וכדלקמן ,יהם שלא יזיקולוחשין עלו, שעדיין לא שכודמיירי , בברייתא זו יש פירוש וסף
  .ושם סמן, ) ואין בכך משום צידה,פ שאין רצין אחריו" אע,חשים ועקרבים בשביל שלא יזיקו

א , בגמרא קכא, אמר לעין דליקה, ולומר לו כל המכבה איו מפסיד, עיקר היתר לקרוא כרי למקום היזק 1837
בדליקה התירו לומר בפי (ז "שלד סכ' לקמן סיופסק , ) אמי בדליקה התירו לומר כל המכבה איו מפסיד'מר רא(

  ). ואם איו כאן יכול לקרותו לכאן ולומר כן בפיו,הכרי כל המכבה איו מפסיד
 .או רק בדליקה, אם אומרים כן גם בכל הפסד הבא לאדם פתאום, דעות' ואילו כאן הובאו ב

. ) וכן מיטרא,וכן במשקל בידקא, איו מפסידבדליקה התירו לומר כל המכבה  (א, ז יט"שבת פט' ג הל" בה1838
ג דהוא הדין מי לבידקא "כתב בעל ה. אמר רבי אמי בדליקה התירו לומר כל המכבה אין מפסיד (י' ו סי"ש פי"רא

ויראה .  כגון אם תרועעה חבית של יין והולך לאיבוד, דכל כיוצא בזה היזק הבא לאדם פתאום, וכן ראה.דמיא
 קריאתו ,פסיד דהשתא שרי למימר ליה כל המכבה איו מ. וכשיבא הכרי ממילא יכבה,ישיכול לקרות הכר

 חל או רושפי( או אתי בידקא ,בר אחרי גשמים או דל ידסחורה הפסדת בשבת ע (ט"ע סי"שוב' דעה הא. )מיבעיא
אי יודע  אף על פי שוד,גוי מותר לקרות , או שתרועעה חבית של יין והולך לאיבוד,דמיא ומפסיד ממוו) אגם מים

כל המכבה איו  שהתירו לומר ,כמו בדליקה,  כל המציל איו מפסידגויוכן מותר לומר ל.  יציל הממוןגוישה
 ,גוייכול לקרוא , כגון אם תרועעה חבית של יין, וכן כל כיוצא בזה בהיזק הבא פתאום (ו"שלד סכ' סיו, )מפסיד

  . )אף על פי שודאי יתקה כשיבא
והשמיט , "או שתרועעו חביות של יין והולך לאיבוד, באו מים שוטפים ומפסידים כסיו"אן לא הזכיר רק אמם כ

  ". סחורה הפסדת בשבת על ידי גשמים"ע "ובשו, "וכן מיטרא"ג "האמור בבה
דין ויש אומרים שהוא ה(ב "ותבאר לעיל סי, שהרי דרך התיקון בזה הוא בדרך כלל על ידי איסור מדברי סופרים

ואפילו להביאה (י גשמים ל יד כרי סחורה מוקצה הפסדת על ידי כגון לטלטל ע,במקום הפסד לא גזרו על שבות
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 מפסיד אינו זה הפסד המציל כל לפניו לומר מותר אבל .1839לתקן צווי רמז שום לו לומר שלא שיזהר
 .הפסד בכל התירו כך ,מפסיד אינו המכבה כל יםנכר בפני לומר בדליקה שהתירו שכמו ,טרחו שכר
 לא ,מרובה הפסד בכל הראשונה כסברא והמיקל .לבד בדליקה אלא התירו שלא 1840אומרים ויש

  :1841הפסיד

  אחר שהמתין בכדי שיעשה

 בכדי שהמתין לאחר לערב בה ליהנות מותר ,בשבת מלאכה לו לעשות לנכרי שאמר ישראל לד
 שעשה נכרי לענין 1844ה"שכ 'בסי ש"כמ ,1843פרהסיא של דבר יהיה שלא ובלבד .1842שיעשה
  ):1846חולקים שיש ש"ייע( הישראל בשביל 1845מעצמו

  שלוםבריד

 
וכאן מיירי בהיתר ). לסמוך על דבריהם במקום הפסד גדול ויש ,)לבית דרך כרמלית אם אי אפשר בעין אחר

  ".במלאכה גמורה"
 מפי , אסור לשלשלם בשבת דרך ארובה שבגג,ורואה מטר שבאמי שיש לו פירות בראש הגג (ח "שלד ס' ולקמן סי

  ).תר לכסותן מפי המטר אבל מו... ומעשה חול הוא וזלזול לשבת ,שטורח בדבר שאיו לצורך שבת
ל "והרב ז... בסחורה הפסדת על ידי גשמים דאיו הפסד הבא פתאום  (א"תהלה לדוד סוף סקיבאופן אחר ביאר בו

  . וראה כישתא דבי רב.)ורה הפסדת מפי הגשמיםד השמיט הא דסח"בסל
כל דבר  (ז"כדלעיל סו, מכל מקום לא התירו רמז ממש, "כל המציל הפסד זה איו מפסיד"שאף שהתירו לומר  1839

כגון לומר לכרי שיקח חוטמו כדי שיבין  ...  אסור אפילו לרמוז לו לעשותו,שאסור לומר לכרי לעשותו בשבת
  .) אלא שהוא ברמז, שהרי זה כמצווהו להסיר הפחם, הרשיסיר הפחם שבראש

ת "ג ל"סמ .)חילוק בין דליקה לשאר איסורי שבת דפירשו דליכא לכות גדולותלאפוקי מה (רמו' התרומה סי' ס 1840
דבדליקה דוקא ... סחורה שירדו עליה גשמים והיא מפסדת בתוך המים  (תשפד' א סי"א ח"רשבת "שו. ג, סה טז

ד " וח,)שאיו עושה איו אומר לגוי ועושה דכל ...ואפילו לומר לגוי לא התירו .  ..מכבה איו מפסידהתירו לומר ה
  .)ועושהאיו אומר לכותי , דכל שאיו עושה.  ..אפילו לומר לכותי לא התירו (רעז' סי

  ).)לבוש(והמקיל לא הפסיד (ק כז "א ס" הובא במ.)והמיקל לא הפסיד (ט"בוש סוף סיל 1841
והפליגו חכמים באיסור זה וגזרו בו גזרות כגון אם עשה הכרי מעצמו (ב "רמג ס'  זו כבר תבארה לעיל סיהלכה 1842

בשביל ישראל אסרו ליהות בשבת ממלאכתו ולמוצאי שבת עד בכדי שיעשה משום גזרה שמא יאמרו לו לעשות 
  ).הערה יט(ושם סמן , )בשבת

  .מותר ליהות בה לערב לאחר שהמתין בכדי שיעשה, אכהשאף אם אמר לו באיסור לעשות מל, וכאן תבאר
  . )ובלבד שלא יהא דבר של פרהסיא (ח"א סקכ" מ1843
 בפרהסיא בעין שהכל יודעים שקבר זה או ארון זה ... בשביל ישראל ...כרי שעשה בשבת ארון או קבר  (א" סכ1844

 משום קס על שתחלל ,חר בכדי שיעשו ואף לא, אסור לקבור בו אותו ישראל עולמית,עשה בשבת לפלוי ישראל
 אסור ,י כרי בפרהסיא בשביל ישראל חיל ידוהוא הדין אם תחלל שבת ע ... י כרי בפרהסיא בשבילול ידשבת ע

  .)ף על פי שלא צוה את הכרי על ככה א,לו עולמית משום קס
עליו קודם השבת לעשות זה  אבל אם קבל ,לא החמירו חכמים אלא כשעשה הכרי הדבר מעצמו(כדלקמן שם  1845

 אין איסור מן הדין לאחר המתה , ועשה בשבת מדעת עצמו,וקצץ לו הישראל שכר ולא קבע לו זמן אימתי יעשו
 ). אף על פי שעשה בפרהסיא,כדי שיעשוב
 אלא משום שגאי הוא למת שיקבר בקבר מפורסם ,ויש אומרים שלא אסרו עולמית גבי מת משום קס" 1846

 ולעת הצורך יש לסמוך על דעתם להקל . ולפי זה גבי חי מותר אף לו לאחר בכדי שיעשו.בת בשבילושתחלל בו ש
  ".בדברי סופרים

 .ז"רמד ס' לעיל סיוראה 
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  אמירה לנכרי לעשות מלאכת הנכרי

 לצורך מלאכה שיעשה לו לומר מותר אבל ,ישראל בשביל לעשות אלא לנכרי אמירה אסרו 1847לא לה
 כבה לנכרי שאומר כגון ,1849מזה הנאה לישראל מגיע אם ואפילו .אחר נכרי לצורך או ,1848עצמו

  .בזה כיוצא וכל הישראל לבית הנכרי מבית הדליקה תעבור שלא וכוונתו ,1850דליקתך

 בו למחות צריך אינו הישראל של וחפצים בכלים לצרכו המלאכה עושה הנכרי אם ואפילו
______________ 

תמד ' וסי, ג- ב"שכה ס' ולקמן סי, בסעיפים שלפיו, תוכן הלכות אמירה לכרי לעשות מלאכה לצורך עצמו 1847
  :ט"ות וחסימה סכוהלכות שאלה ושכיר, כ"ת ס' וסי, ט"ס

  ).חסימה כט' הל. כ, ת. ג, שכה. ח- לה, שז(מותר לומר לכרי לעשות מלאכה לצורך עצמו בחפצים של עצמו ) א(
  ).לח, שז. לה, שז(והייו אף אם מגיעה מהמלאכה האה לישראל ) ב(
חסימה ' הל. כ, ת. ט, תמד. ו- לה, שז(אבל בחפצים של ישראל אסור לומר לכרי לעשות מלאכה לצורך עצמו ) ג(

  ).כט
  ).חסימה כט' הל. לה, שז(והייו אף אם לא מגיעה מהמלאכה האה לישראל ) ד(
  ).לה, שז(ואף אם מקה לכרי את החפץ לגמרי ) ה(
  ).לה, שז(אין צריך למחות בו , כרי העושה מעצמו לצורך עצמו בחפצים של ישראל) ו(
  ).ט, תמד. ב, שכה(אף שיודע שיוציאו , רמותר לתת לכרי מאכל שיכול לאכול בחצ) ז(
 ).ט, תמד. ב, שכה(שיכר שיוציאן לחוץ , אבל אם איו יכול לאכלו בחצר אסור) ח(

הגהות מרדכי רמז . )ועושה לגוי אומר בשלו אבל ,בשלו אלא לגוי באמירה גזרו שלא (טז, יבבא ת "ן עה" רמב1848
וצה ר ,גמורה מותרת הכרי במלאכת לכרי שאמירה דע (א"ו הכ"מ פ"מ). מותר לומר לכרי עשה מלאכתך(תט 
מותר לומר (א "כא ס"רמ. )ל"ז המפרשים ן כתבווכ .עצמו הכרי מלאכת לעשות לכרי לומר לישראל שמותר לומר

  .ט"א סקכ"מהובאו ב. )לו לעשות מלאכה לעצמו
 ג"שכה ס' סי). כרי עשה מלאכתךמותר לומר ל(ח "וסל, )מותר לומר לכרי עשה מלאכתך(ו "סלקמן כן הוא לו

ר לו קה לך חמץ בדיר שלך לומ מותר אבל(כ "ת ס'  סי.)ואפילו לומר בפירוש עשה מלאכתך בחפצים שלך מותר(
  ).אבל מותר לומר לו חסום פרתך ודוש בה דישה שלך(ט "הלכות שאלה ושכירות וחסימה סכ). ואכול

 שאומר לכרי עשה ,לכרי איו אלא בדבר שישראל ההראה לומר שאיסור אמירה (שם מרדכי בהגהות  1849
  ). אבל מותר לומר לכרי עשה מלאכתך, הדלק לצרכי, כבה לצרכי,מלאכתי

 אם לא שהעובד .אסורה, אפילו באיסור לאו, כל אמירה לעובד כוכבים(ד "ס) 'הב(רצז ' ד סי"א ביו"וכן פסק הרמ
  ).כוכבים עושה להאת עצמו

  ).ת לעשורם לומ" דבדבר שאין הישראל הה ממו מותר לעכו,ה"פהות מרדכי והג(ק כט "א כאן ס"וכן פסק המ
 תבאר ... אבל ...משמע דכשהעובד כוכבים עושה להאת עצמו מותר (ק ד "ד שם ס"ך ביו"אמם חלק עליהם הש

דלקמן  [י" וה]1852דלקמן הערה  [ש" והרא]1862 דלקמן הערה [והאגודה] 1852דלקמן הערה [' לך מדברי התוס
  ). ודלא כהגהת מרדכי שכתב הרב, דאפילו העובד כוכבים עשה להאת עצמו אסור בדבר של ישראל]בסמוך

, שה בשל ישראל לבין עושה בשל כריאלא מחלק בין עו, ועל כן איו מחלק בין יש מזה האה לישראל או לאו
 חסום פי פרתי ודוש ם דישראל דאומר לעובד כוכבי, מיה לעין סוגיאןושמעי(א , מ ג"בימוקי יוסף כמבואר ב

 שהרי עושה מלאכת איסור ,ם אסור משום אמירה לעובד כוכבי, או חסום פרתך ודוש בה דישה שלי,בה דישה שלך
דבמלאכת העובד כוכבים ליכא משום אמירה ] ' טשהסדר בא פר[ דתיא במכילתא  ולא דמי להא.בדבר של ישראל
   ). דשאי התם שאיו עושה בשל ישראל כלום,לעובד כוכבים

א שפירש "לדעת המ(ק ד "רמה בקוטרס אחרון ס' א מסתפק רביו לעיל סי"ואף בדעת המ. ך"ופסק כאן כדעת הש
 ואף . מכלל דכשאומר לו עשה בשלך שרי בכל גווא,כשיש לו האה מזה דאף כשותן לו אין איסור אלא .ז"ש' בסי

אבל . א איו אוסר כשהישראל ותן לו משלו אלא כשיש להישראל האה מזה"והייו שהמ). א"אם אין כן דעת המ
  .ך להתיר אף אם מגיע לישראל האה מזה"א לש"אפשר מודה המ, כשאומר לו עשה בשלך

  ).כמו שתבאר לעיל, ם מגיע מזה ריוח לישראלאף א(ח "וכן הוא לקמן סל
  .ט"א סוף סקכ"מהובא ב).  לומר לעובד כוכבים כבה את דליקתךישראל מותר(עדר ' יראים סי 1850
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  .1851כשרואהו

 חפץ או אלו כלים טול לו לומר לישראל אסור אבל ,מעצמו כן עושה כשהנכרי אמורים דברים במה
 נעשית שהמלאכה הזה החפץ את לגמרי לו מקנה הוא אם ואפילו ,1852בשבת מלאכתך בו ועשה זה
 לו שאין ,1854עליו מזונותיו אין ואפילו ,בשבת לצרכך אותו ובשל זה בשר טול לו שאומר כגון ,1853בו
 הרי בשלו מלאכה לעשות לו שאומר כיון כ"אעפ ,1856הוא מפסיד ואדרבה ,1855זו באמירה ריוח שום
  :עצמו להנאת במלאכתו מתכוין שהוא אף ,1857כשלוחו נראה זה

______________ 
 אבל , לא אסרו אלא האמירה ...דאף כשהכרי עושה בשל ישראל(ק ה "רב בקוטרס אחרון ס' תבאר לעיל סי 1851

 אם , דכשעבד אדעתא דפשיה שרי...ג גבי קבלות דמרחץ "רמ' ים בסידעת כל האחרו וכן. אהוולא למחות כשר
 דודאי , ולא חששו כלל לעצי הישראל,ש היטב"יי ע, או משום מראית העין דמחובר,לא משום שהישראל מרויח

  ).השכיר שה מסיק בעצי בעל הבית
ד שיתבאר בסוף " וע,ומר לו לעשות לא החמירו אלא שלא ל,כשעושה בשביל עצמו(ט "שה סוף סכ' לעיל סי כן הואו

  .)ז"ש' סי
ומותר ליתן לפיו (ב "שכה ס' כדלקמן סי, איו צריך למחות בו, אפילו ותן לו ויודע שיוציאן לחוץ, ויתירה מזו

 הוא כן מת ועל יוציאו שהכרי יודע שהוא פי על ואף(ט "תמד ס' וסי, )פ שיודע שיוציאן לחוץ" אע,מזוות בחצר
, ) מדעת עצמו ואיו שלוחו של ישראלכן עושה הכרי הרי ,שיוציאו בפירוש לו אומר שאיו כיון מקום מכל ,ותן

  ).ד- הערות ג (ושם סמן
 י"ר אמר ... לצרכך ובשל בשר הילך בשבת לכרי לומר(שם ' י בתוס"לפירוש ר, )בה ודוש פרתי חסום( א ,צ מ"ב 1852

 חסום (ו 'סי ז"פ מ"ב ש"רא .)לחסום או לבשל כמו ,לעשות יכול איו הוא לעשות לכרי שאומר דבר אותוהכא  ...
לך בשר הי ... לכרי לומר בשבת אסור מי וכן .במאמרו עושה שהכרי מה לעשות אסור  ...תבואתך בה ודוש פרתי

  .) הילך בשר זה ובשל אותו לצרכךבשבת גויאסור לומר ל( א"סכ ע"שו .)זה ובשל אותו לצורכך בשבת
 אין ... כרי של והחפץ בכרי(ה בבא "א ד, ג' כמבואר בתוס,  כיון שהמלאכה היא בכלים וחפצים של הישראלוהייו
  .)הבית בעל של החפץ שאין כיון ,כלל איסור כאן

 שהסדר בא פר[ ולא דמי להא דתיא במכילתא .שהרי עושה מלאכת איסור בדבר של ישראל(א , מ ג"בימוקי יוסף 
  ). דשאי התם שאיו עושה בשל ישראל כלום,ד כוכבים ליכא משום אמירה לעובד כוכביםדבמלאכת העוב] 'ט

  ).הכותי של התבואה  ...הם ישראל של המזוות התם ,לחלק ויש(ק דשבת "רפ אגודה
  ). 1849דלעיל הערה (ך "וכפי שהוכיח הש

 איו רשאי לומר לו שיטלטלם ,שהביא הכרי הם של הישראלאבל אם החפצים המוקצים (ו "סללקמן וכן הוא 
). צריך ליזהר שלא יאמר לו להוציאן מביתו למקום שאסור לטלטל בו בשבת מן התורה(ט "תמד ס' סי). להציעו

 ,ישראל של בדיבורו אותו קוה והכרי ,חמץ בו שיקה לו ואומר להכרי דיר ותן שהישראל כיון(כ "ת ס' סי
י לכר לומר אסור בשבת (ט"שאלה ושכירות וחסימה סכ' הל). ז"ש בסימן שתבאר מטעם כשלוחו ראה זה הרי

   .)הילך בשר זה ובשלהו היום לעצמך
אפשר דאין איסור אלא (ק ד "רמה בקוטרס אחרון סוף ס' כדלעיל סי, ואפשר דהייו דוקא כשאומר לו בשבת

  ).1692הערה (לעיל  וראה ). אבל קודם השבת אין איסור,בשבת עצמו
  .)קהו לגוישמ פי על אף ,לבשלו מת על הבשר את לו ותן שהוא שכיון (א" לבוש סכ1853
 אין ... אסורים חפצים שאר אבל ,מזוות ודוקא... בשבת , בחצר לכרי מזוות ותין(ה ותין "א ד, יט' תוס 1854

ואפילו אין (לבוש שם . ין מזוותיהן עליך אסור כשותן לו על מת להוציאהרי שגם אם א). עליך מזוותיהן
  ).מזוותיו עליו

  ).1849המועתק לעיל הערה (ק ד "רצז ס' ד סי"ך יו"ש 1855
 י"הר שם אסר מקום ומכל ).מפסיד אדרבה אלא ,בחסימה שכר ישראל שאין(ה חסום "א ד, מ צ"ב' תוס 1856

  .א לעילכמוב
  .)ראה הגוי כשלוחו לבשל ( לבוש שם1857
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 מוצנע למקום להוליכו יכול ,אצלו להפקידם ישראל לבית מוקצים שהם חפצים שהביא נכרי לו
 ,מקום אותו עד המוקצה לטלטל לנכרי שאומר במה בזה איסור ואין ,1858שמה שיצניעם שבביתו
 המוקצים החפצים אם אבל .מלאכתך עשה ילנכר לומר ומותר ,הנכרי לצורך הוא זה טלטול שהרי
  .1859להצניעו שיטלטלם לו לומר רשאי אינו ,הישראל של הם הנכרי שהביא

 לכל לטלטלו לו לומר מותר בידו המוקצה תופס שכשנכרי ,הנכרי ביד שהחפצים בעוד כן אם אלא
 לולטלט מותר בשגגה או בזדון בידו מוקצה התופס ישראל שאף לפי( 1860הישראל שירצה מקום
  ):1861ח"ש 'בסי ש"כמ ,שירצה מקום לכל בידו בעודו

 מפתח להם נותן והישראל ,לו חייבים שהם לישראל בשבת תבואה מלאות עגלות המביאים נכרים לז
 ,בדבר איסור אין ,הישראל בפני שם אותם ומונים ומודדים לאוצר התבואה נושאים והם אוצרו

 אחר עמהם שיחשוב אחר עד הישראל של ההתבוא אין כי ,עוסקים הם עצמן במלאכת שהנכרים
  .1862פקדונם את ומונים מודדים והם אצלו כפקדון אלא אינה ובשבת ,השבת

 בלא אפילו ,1863אוצרו לתוך מהעגלות לפנותה להם לומר אסור ,ישראל של תבואה הביאו אם אבל
  שלוםבריד

 
ואמירה לכרי (ט "חסימה סכ' הל. )ראה כשלוחו (כ"ת ס' סי). שלוחו של ישראל(ט "תמד ס'  לקמן סיכן הואו

מדברי (א "רמג ס' ל סי"והייו שגם טעם איסור זה הוא כ, )אסורה בכל האיסורים שבתורה כמו בשבת ומועד
  ).רי לחומראסופרים יש שליחות לכ

 זה הרי זו בזוית היחן לו אמר ואפילו .מותר ישראל לבית והכיסן בשבת חפציו שהביא כרי (א"ו הכ"ם פ" רמב1858
  .)דן אצל ישראל ואין בזה שום איסורמפקי הוא אלו שחפצים הוא מלשוו והראה (מ שם" ומ).מותר

 דהוה ליה, ההמוקצ דבר בכל וא הדיןוה .ותולפ ם"לעכו מרלו אסור ,ישראל של ההתבוא אם אבל (ב"א סקל" מ1859
  ).שבות דשבות
  ).אסור לישראל לומר לו טול כלים אלו או חפץ זה ועשה בו מלאכתך בשבת(ה "וכדלעיל סל

 לפותן לו לומר רשאי ,הכרי ביד שהם כיון ,בטלטול האסורין דברים ויהיו לישראל יביאם לוואפי (מ שם" מ1860
  .)הכרי ביד שהם כיון דשבות שבות ןכא ואין ,שירצה מקום לאיזה

 מי ויש .בידו הוא שכבר כיון ,שירצה מקום לכל לטלטלו רשאי ,גמור מוקצה בידו וטל שכח אם ואפילו(ג " סי1861
  .) אלא אם כן במקום הפסד,חוש לדבריול וראוי ,גמור במוקצה שאוסר

י כרי סומכין ל ידע טלטול ולעין(ה "רעט ס' כדלעיל סי, לכן על ידי כרי מותר, וכיון שיש מתירים אפילו בישראל
 מי שיש לפי(ג "תקו ס' סי). מוך על דבריהם לעין אמירה לכרילס ויש(ז "שיד סי' לקמן סי). על סברא הראשוה

  ). כריל ידיע להקל דבריו על לסמוך יש לכך ,קצת שיוי ל ידיע לרקד מותר ישראל שאפילו שאומר
 וישראל ,השבת ביום תבואה מלאות עגלות מביאים חובים בעלי כותים ראיתי ( אגודה ריש פרק קמא דשבת1862

בואה של הת כי ,בדבר מוחה מרבותי אחד ראיתי ולא ,ומוין ומודדין ושאים והכותים ,אוצרו מפתח להם ותן
 תןו והישראל ,להם שחייבים לישראל בשבת תבואה המביאים גוים (ב"א סכ"רמ. )הכותי עד אחר שיחשוב עמו

 של ואיו עוסק עצמו במלאכת גויד משום שמתיר מי יש ,ומוים ומודדים לשם ותו גויוה ,לאוצרו מפתחו לו
  .) אחר המדידהישראל

  .שבחפצים של כרי מותר לומר לו עשה מלאכתך בשבת, ו- ה"וכדלעיל סל
 ,רב שבת בע,י העזרי"י אב במקום שהיה דר מור,ן"מעשה שהביאו יין ממרחק ללובי( פז' שבת סי' הל זרוע אור 1863

 או תורידו היין ,]ון[ והיה אומר להם העגל, והיו הרבה סוסים בעגלה,ולא הספיקו להורידו עד שקדש עליהם היום
 .)ם להוריד"י לא להוריד ולא לומר לעכו"י העזר"כ לא התיר אב" אעפ,או תצטרכו לשלם לי כל הוצאות סוסים

 דהוה ליה, ההמוקצ דבר בכל וא הדיןוה .לפותו ם"לעכו מרלו סורא ישראל של ההתבוא אם אבל (ב"א סקל"מ
  ).שבות דשבות
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 דבר לוכ ,1864ג"של 'בסי ש"כמ סופרים מדברי לפנותה לו אסור עצמו לישראל שהרי ,ומנין מדידה
 ואפילו( 1865בשבילו לעשות לנכרי לומר אסור סופרים מדברי אפילו בשבת לעשות לישראל שאסור
 ,וישתוק יראה אם שלו שהתבואה שכיון ,בידם למחות צריך אוצרו לתוך לפנות באים מעצמם הם אם

  ):1866ב"רנ 'בסי ש"כמ ,עושים הם לדעתו

 מותר שיהיה כדי והגיבון החליבה את הרוא והישראל ,שלהם מחלב בשבת גבינות העושים נכרים לח
 ,חדשים או חדש בעדר עומד הישראל אם אף ,לאכילה השבת אחר לקנותן ויוכל ,1867לאכלן לישראל
 הנכרי מקום שמכל ,מותר זה הרי ,לנכרים ולא בלבדו לו למכרן בשביל בעשייתן מתכוין והנכרי
 שהנכרי כיון( בשבת מלאכתוב עליו עומד שהישראל במה כלל איסור ואין ,עצמו לטובת עושה

 אותן שיקנה עד ,1869הגבינות על כלל נקרא הישראל שם אין שעדיין ,1868)עוסק הוא עצמו במלאכת
 מלאכתך עשה לנכרי לומר שמותר ,בשבת אפילו שיעשה לו לומר מותר ולפיכך( השבת אחר ממנו
  .)1870לעיל שנתבאר כמו ,לישראל ריוח מזה מגיע אם אף

  

______________ 
 ,גדול הפסד במקום אלא ,כרי יל ידע אפילו ... בשבת להורידם אסור עגלה על שהובאו יין של חביות ( סעיף ה1864

  .)ז"ש 'בסי ש"כמ
  ). מבעוד יום לעשותו בשבת אסור לומר לכרי אפילו,כל דבר שאסור לעשות בשבת מן הדין (ו"לעיל סכד 1865
 והוא עושה כן ,כיון שהכרי היה צריך ליטול רשות מתחלה מהישראל אם יבעיר עציו וידליק רו בשבת ( סעיף י1866

 ומתכוין הוא בעשייתו , מבין הכרי מדעת הישראל שזה וח לום כן א, והישראל רואהו ושותק לו,מדעת עצמו
  .) לפיכך צריך למחות בידו,בשביל הישראל

  .וראה במצויין שם מסקת רביו במהדורא בתרא
  .) מותר,ואם הישראל רואה עשיית הגביות והחליבה (ב"קטו ס' א סי"רמ 1867

 לי ראה באמת אבל ...בדרכי משה ובתורת חטאת ] א"הרמ[ל פי מה שכתב ע זהו (ק כ"ך חלק עליו שם ס"השואף ש
 הגביות כל כוכבים העובד גביות חכמים שאסרו כיון ,לא או הגביות עשיית הישראל ראה בין לחלק אין ...

  .)החלב לתוך הקיבה ישראל שישים מעשה ישראל דליעבד דבעי ... אסרו
פ דלא פלוג "דאפשר לומר אע, ד אין דבריהם מוכרחים וברורים כל כך"ולע(ק ג "חלק עליו המחת יעקב כלל פא ס

דלא גזרו , מכל מקום היכי דישראל רואה העשיה שאי, םרבן בתקתן ואסרו אפילו במקום שמעמידין בפרחי
  ).לכן ראה לי דאין לזוז מפסק הרב... כיון דליכא למיחש למידי , ג"מעולם כה

 שם ולהיות גוי של בעדר לילך לישראל שמותר ,הגביר ממורי שמעתי (קה'  סי)פראג(ם מרוטבורג "מהרת "שו 1868
 אחר אם כי החלב את לו מוכר הגוי שאין דכיון ,]הגביה ועושה[ ולבח כשהגוי בשבת אף ולראות חדשים או חדש

 בשבת גביות העושיםגוים  (ב"א סכ"רמ. ) עביד'דידי מלאכה בשבת מלאכה עביד כי גוי ,הגביות את עשותו
 בעדר עומד שהישראל פי על אף ,קעביד דפשיה אדעתא כל מקום הגוידמ ,ממו אותם יקה ,רואה והישראל

  .) שרי,עביד קא לישראל למכרם ואדעתא ,חדשים או חודש
  .) בשבתי אםכ הגביות עושה איו ם"העכו אם לוואפי ,ישראל של אין הגביות עדיין הכא (ג"א סקל" מ1869
  .) ואפילו אם מגיע לישראל האה מזה, או לצורך כרי אחר,מותר לומר לו שיעשה מלאכה לצורך עצמו(ה " סל1870
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  שא לסימן בתרא מהדורא

  מחט שראשה אחד עב מקרי תכשיט] א[

 לכאורה ,תכשיט מקרי עב אחד שראשה דמחט וסיעתם 1873ג"וסמ 1872התרומה ספר שכתבו 1871מה
______________ 

וקוטרס אחרון , ט" וסה- ד"ס שא 'סידלעיל ,  יתבאר דין מחט הקובה ושאיה קובה שלפיובתרא מהדוראב 1871
לשיטת הגאוים וסייעתם ולשיטת , י"לשיטת הב, לשיטת בעל התרומה וסייעתו, ד" וסכא"סי שג 'סיו, ק ד"שם ס
  .ף וסייעתו"הרי

  :תוכן המשך הדברים במהדורא בתרא
. ומקורו בספר התרומה, חט שאיה קובה וראשה אחד עב מקרי תכשיטשמ, א"שג סי' ה וסי"שא ס' תבאר בסי) א(

וגזור ביה רבן (י "ופרש, )במחט שאיה קובה... לא תצא אשה (א , ועל זה מבאר שהלכה זו למדו מהא דתן ז
הואיל (א , לפי פירושו של רב יוסף ס, )אמות'  ודילמא אתי לאיתויי ד,דילמא שלפא ומחויא לחברתה חשיבותו

,  אלא שאביי חולק עליו. בתור תכשיט שושאתמחט שראשה עב שערה בהייו שאוגרת, )ואשה אוגרת בה שערה
, אלא דין בית יד למלבוש, דיה כבירית שאין לה דין תכשיט, שכיון שתוחבת את המחט בשבכה ואוגרת בה שערה

מודה אביי , וראשה עב,  הבגדיםשמחט שאיה קובה שתוחבת להעמיד קשרי, אמם למדו מכך. ומותר לצאת בה
  ).א"ס" (בראשה יש זהב של טס" אף בלא –לרב יוסף שיש לה דין תכשיט 

ואים , הבירית והשבכה הן במקום צוע) א: (יש לבאר בשי אופים, ומה שמחט שאוגרת שערה אין לה דין תכשיט
הבירית והמחט שבשבכה ) ב. ("ויל גם עשויין ,בגלוי שהן, הצעיף ומפתחי החלוק"כ המחט שעל "משא. לוי

כ המחט של הצעיף "משא). אלא בית יד למלבוש(ולכן אין להם דין תכשיט , עשויות שלא יפלו הבגדים לגמרי
  ).ב"ס(יש להם דין תכשיט , שגם בלעדיהם לא יפלו הבגדים לגמרי, ומפתחי החלוק

ה הקובה... לא תצא אשה (ל "ומה שלא העמידו את המש הבמחט שתוחבת להעמיד קשרי בגדיה ) במחט שאי
או מטעם שיש אומרים שהעמדת הקשרים ). ג"ס(הייו לפי שבימיהם לא הגו לסגור בגדיהם במחט , וראשה עב

  ).ז"ס(ואסורה בשבת , במחט חשבת תפירה
יה שמחט שאיה קובה שתוחבת בבגד, א"שג סי' ובסי, ק ד"ובקוטרס אחרון שם ס, ה- ד"שא ס' תבאר בסי) ב(

  ).א"ריש ס(ש "ומקורו ברא, בגדיםהרי היא כבית יד ל, כדי להעמיד קישוריהם
ומבאר . אלא תכשיט, שגם מחט שאיה קובה איה חשבת בית יד לבגדים, ג"אמם דעת בעל התרומה והסמ

  ).ד"ס(דלא מקרי בית יד לבגדים אלא כשעשויות שלא יפלו הבגדים לגמרי , שיטתם בזה
שמועיל בה יחוד , י"ומכל מקום פסק במרדכי בשם הר, שאיה תכשיט, חט שיטל חורהופקא מיה מזה למ

שלא הותר , והוא דלא כשיטת בעל התרומה. ד"שג סכ' וכן פסק לעיל סי, להחשב בית יד לבגדים ומותר לצאת בה
  ).ה"ס(לצאת במחט אלא כשהוא תכשיט 

שבזה , לא התיר אלא כשבלי המחט יפול לגמרי הצעיףו, י מודה לבעל התרומה"שאפשר גם הר, ט מבאר- בהגהות ח
  .מודה גם בעל התרומה שמותר לצאת בו משום בית יד למלבוש

  .לפי האמור לעיל מצא הפרש בטעם חיוב חטאת כשיוצאת במחט קובה התחובה בבגדיה לצורך הלבוש) ג(
ואילו במחט קובה לא הוי . יטאלא תכש, מחט בצעיף ומפתח החלוק איה בית יד למלבוש, לשיטת בעל התרומה
  ).ד"ס(כיון שדרכה לתחוב שם מחט שאיה קובה , "ומקרי דרך הוצאה. "תכשיט אלא משוי

ואף ". אורחא דלאו משום"אבל מחט קובה חייבת , י סובר שמחט לצורך הלבישה הוי בית יד למלבוש"כ הב"משא
, "בבגדה תחובה ושאתה לפעמים הוא הכי מי דהכא לומר צריך י"להב"הה ". כדרכה שלא ליה הוה"שאם כן 

  .ד"שא ס' וכעין זה תבאר לעיל סי, )ד"סוף ס(ולכן מקרי הוצאה כדרכה 
  ).ו"ס(ובדעת הגאוים וסייעתם , )ה"ס(י "י יש לפרש גם בדעת המרדכי ותשובת הר"של הב" שיטה זו"וכ

 כרחך ועל ... דוחק שזהו אלא" ;וסייעתושיפרשו כשיטת בעל התרומה " יש לומר"ם "ף והרמב"ואילו בשיטת הרי
  ).ו"ס" (זו כשטה מי בירא להוס

  . כותרות משהווספו, סעיפים' מהדורא בתרא לזחולקה ה, להקל על המעיין
  .שפו ואילך' ביאורי השלחן עלכללות מהדורא בתרא זו ראה 
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 אמאי וגם .זו אוקימתא השמיטו ואמאי .'כו בראשה יש זהב של דטס 1874הגמרא מסקנת נגד אוה
 שכתב כמו ,קישוריה שמעמדת למחט ממנה ללמוד ,1875שערה בה דאוגרת ההיא השמיטו

  .1876ש"הרא

 ,גוונא וכהאי טס בה אין שערה בה דאוגרת הא כרחך על ודאי הא דאדרבה ,מידי קשה לא באמת אך
 אלא עליה פריך לא 1879אביי וגם .1878יוסף לרב 1877דמשנתנו תכשיטים בכלל שנויה היא הכי ואפילו
 דאצעדה דומיא ,זהב או כסף של היא אם אף ענין בכל תכשיט מיקרי דלא ,1880בירית כמו דתהוי

 וה ליהה שוקיים לבתי עשויה שהיא משום אלא ,1881בקרא כדכתיב זהב בשל גם רגילין שהיו בזרועש
 ,)א( 1883'התוס שכתבו כמו לשבכה שעושים שערה בה לאוגרת הדין הוא ם כןוא ,1882הכלים כטבעות

  שלוםבריד

 
ולא במחט (רמ ' וסי, ) יש לה כמין ראש עב,א בלעזג היא כעין איישפיל,ולא במחט שאיה קובה(רלט ' סי 1872

קובההשאי ,ו איישפלגא בלעזדלמא שלפא ומחויא ...  היי( ,ד ' וסיר) במחט שיש לה ראש מצד אחד כמו
  ). היא קראת תכשיט,גייא בלעזאישפיל

 ).אסורין דלמא שלפא ומחויא  ... דהייו מחט שאיה קובה שראשה אחד עב,ז"ל בלע"יגאישפ( ג- ב ,יח סה ת"ל 1873
  ).הוא קרא תכשיט]ו [, כעין אישפיגלא בלעז,שיש לה ראש מצד אחד... במחט שאיה קובה (ד , שם כ

  ].כעין תכשיט, שראשה אחד עב, )שפילקע(אישפיגלא היא סיכה [
 מפי שראשה , מדברי סופרים אסור לצאת בה ...מחט שאיה קובה התחובה בבגדו(ה "שא ס' וכן הוא לעיל סי

 וישכח ויביאו , ויש לחוש שמא ישלפו מבגדו להראות ויה לאחרים, יש עליו תורת תכשיטהעב שאיו קוב
  ... אסורה מדברי סופרים,ואף מחט שאיה קובה שראשה אחד עב ועשוי כעין תכשיט( א"סישג ' סיו, )בידו

  ).ראשה העב עשוי כעין תכשיט ... משום גזרה שמא תשלפו להראותה
 והייו שדוקא בטס של זהב אוסרת .) והשי עוקץ הוי,האחד(י "ופרש, ) לה על ראשהטס של זהב יש (א ,ס 1874

ה הקובה שראשה אחד רק עב"משא, ל משום תכשיט"המש הה תכשיט, כ מחט שאיאי.  
  .) ותשתרי, אביי ותהוי כבירית טהורהמר ליה א.אמר רב יוסף הואיל ואשה אוגרת בה שערה( שם בגמרא 1875
  .) דהוי כמחט שאוגרת בה שערה, שרי לצאת בה בשבת,ט שאשה מעמדת בה קשוריהמח( ז 'סי ו"פ 1876

ללמוד ממה שמחט כדי , ג את ההלכה שאם אוגרת בה שערה מותר לצאת בה"ומדוע השמיטו בעל התרומה והסמ
  . דין בית יד לבגדהשמעמדת קישוריה יש ל
  :ועל זה מבאר שי פרטים

 שכתב כמו ,כלל במציאות איה שערה שאוגרת מחט דלמסקא"ח מהגמרא שמוכ, בסוף הסעיף שלפיו יתבאר) א(
  ".כלל זה דין וסיעתו התרומה ספר כתב לא מי הכי ומשום ,שם א"מהרש

ולא הותר ,  בית יד לבגדת חשבההמחט שמעמדת קישוריה אי, שלדעת בעל התרומה וסיעתו, ד יתבאר"לקמן ס) ב(
  .לצאת בה אלא מטעם שהיא תכשיט

  .)במחט שאיה קובה...לא תצא אשה ( א ,ז 1877
  ).אמר רב יוסף הואיל ואשה אוגרת בה שערה( א ,ס 1878
 אבל אם , הרי שאם היא אוגרת בה שערה לא גזרו עליה,) אביי ותהוי כבירית טהורה ותשתרימר ליהא(ם ש 1879

  . ואסורתכשיט מיקריד,  אביי לרב יוסףדהמו, אלא סוגרת בה מפתחי חלוקה, איה אוגרת בה שערה
 אצעדה תחת (י"רשפו .)עומדת אצעדה תחת בירית (ב ,סג ובגמרא .)בה ויוצאין טהורה בירית (א ,סג שבמשה 1880

 תשמיש וכלי ,היא לוי דלאו ,טהורה הלכך ,שוקיה ויראו יפלו שלא שוקיה בתי להחזיק ,בשוק עומדת ,שבזרוע
  .)הכלים דטבעות דומיא כלי המשמש כלי אלא ,הוי לא

  .)וצמיד אצעדה זהב כלי ( ,לאמטות  1881
 וכך גם הבירית .)טהורות הטבעות כל ושאר וכלים בהמה טבעת (א"סע ב בשבת הובא, א"מ ב"פי כלים דתן 1882

  .להחזיקם שלא יפלו, )גרביים(היא כטבעת לבתי שוקיים 
רותיה חוץ י שתוחבת המחט בתוך הסבכה ודוחקת את הסבכה כדי שלא יפלו שע"ראה לר (הואיל ה"ד א ,ס 1883

  ). יפלו והשתא אתי שפיר דהויא כעין בירית שאוחזת בתי שוקיה שלא,לקישוריה
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 בכל והיינו .כתכשיט ועגול עב אחד דראשה משום טעמא והיינו ,יוסף לרב מודה הוה הכי בלאו אבל
 .1884ב"נ דף י"רש ופירוש הגמרא וכמשמעות ,ברזל של הן ואפילו ,עגול אחד שראשן דעלמא מחטין
 דא טומאה דלענין סתמא מדתניא .1886א"כמג דלא ,1885א"אישפיגל לה קרו וסיעתו התרומה ספר וגם
 אלא ,טומאה מקבלת שאינה נקובה שאינה מחט כלל לה משכחת דלא אלמא ,1887היא אחת ודא

 שערה שאוגרת מחט דלמסקנא ,שם וצים לומרור .במסקנא 1889ספותהתו שכתבו וכמו .1888בגלמי
 דין וסיעתו התרומה ספר כתב לא נמי הכי ומשום .1890שם א"מהרש שכתב כמו ,כלל במציאות אינה
  .למסקנא ממציאות שנדחה מאחר ,כלל זה

  מחט שבשבכה ובירית אינם נחשבים תכשיט] ב[

 להו דסבירא וסיעתם ג"וסמ התרומה ספר דעת לפי ,1892שבצעיף למחט ממנו ללמוד אין 1891וגם
 היתר שנהגו לדידן היינו ,להיתר 1895א"במג שכתב ומה( 1894דגמרא לדינא 1893תכשיט משום לאסור

______________ 
, )לטומאה היא אחת ודא דא, ליקב עומדת שאיה א"אישפיגל כגון ,מלאכתה שגמרה מחט (בגלמי ה"ד ב"ע 1884

  . כתכשיט ומקבלת טומאה והמחטחשבת הטבעת,  של ברזלובין זהב של בין ,אופן בכלוהייו ש
, שאסר בעל התרומה בכל אופן, שראשה אחד עב, שהיא תרגום של סיכה, )1872-1873הערות (כמועתק לעיל  1885

 .אפילו של ברזל
ואפשר . .. ומחויא א שלפא משום דלמ... כגד פדחתה ה ומיחתהדוקא כשיש טס של זהב בראש (ח"סק שג 'סי 1886

  .)דמחטין שלו לא שייך זה
, "לעין טומאה דא ודא אחת היא"למדו מהא דתיא , הא דאמרין שגם אישפיגלא שראשה עב חשב תכשיט 1887

  .דהייו שכל מחט מקבלת טומאה, )כל טבעות דין אחד להן(י "ופרש
 התם ,ן החוט ועומדת ליקבשהוא גולם שקצצה מ(י "ופרש, )תרגמא אביי אליבא דרבא בגלמי(כדאמרין התם  1888

כ כל המחטין שגמרה מלאכתן " משא). דהא לא גמרת מלאכתה,הוא דכל זמן שלא קבה איה מקבלת טומאה
 .מקבלות טומאה כתכשיט

והייו שהמחט ). טהורה שהיא כבירית טהורה ותהוי, פריך מי דאטומאה לומר וצריך (ותיהוי ה"דס א ,ס 1889
  . טומאהתשאוגרת בה שערה איה מקבל

  .טומאה מקבלתכל מחט ש ,"היא אחת ודא דאתיא סתמא דלעין טומאה "ואם כן איך 
 דלא עבידא שום מחט לכך דאוגרת בה ריך לומר צ,'ולפי האמת דקאמר הואיל ואשה חולקת כו(ל "ה' על תוס 1890

  ).א ודא אחת היא ואמאי קתי דלעין טומאה ד, טהורה היא כביריתל כרחך דע, אכתי תקשהם לא כן דא,שערה
*  

אלא שאם אוגרת בה שערה איה חשבת ; שגם מחט שאיה קובה וראשה עב חשבת תכשיט,  מכל זהמצא
, והא דתיא בסתם שכל מחט מקבלת טומאה). ב"מהטעמים שיתבארו לקמן ס(תכשיט ואיה מקבלת טומאה 

 .  שערירת מחט לאגמצויהייו כי לפועל לא 
  :תוכן הסעיף שלפיו 1891

שגם המחט ג "למדו בעל התרומה והסמ, שיש לה דין תכשיט לרב יוסף, הובא לעיל שמדין המחט שאוגרת בה שערה
  . דין תכשיטהראשה עב יש לושבצעיף 

הייו דוקא במחט . אלא בית יד למלבוש,  שהמחט שאוגרת בה שערה אין לה דין תכשיט לרב יוסףואף שהשיב אביי
  :ם בשי אופיםבי קומבאר את טעם החילו. א תכשיטיף הכ המחט שבצעי"משא, שאוגרת שערה

 עשויין ,בגלוי שהן, הצעיף ומפתחי החלוק"כ המחט שעל "משא. ואים לוי, הבירית והשבכה הן במקום צוע) א(
  ."לוי גם

. )אלא בית יד למלבוש(ולכן אין להם דין תכשיט , הבירית והמחט שבשבכה עשויות שלא יפלו הבגדים לגמרי) ב(
  .יש להם דין תכשיט, שגם בלעדיהם לא יפלו הבגדים לגמרי, צעיף ומפתחי החלוקבכ המחט ש"משא

  .שבשבכה מחטכמו ו בירית כמו ,לה דין תכשיט' היילא ש 1892
 ).1872-1873הערות (כמועתק לעיל  1893
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 משום ,1899טעמא והיינו ).1898התרומה בספר בהדיא אוה ומבואר ,1897ח"הב שכתב כמו 1896בתכשיטין
 שהבתי וםמש ,1901לשבכה וכן )ב( ,תכשיט מקרי לא 1900שוקים לבתי בעשויה דדוקא בירא להודס

 להיות דרכן ואין ,צנוע במקום הן כי ,כלל לנוי ולא לצניעות רק עשויין ,השבכה וכן ,עצמן שוקים
 הבירית גם נמי הכי ומשום ,1903הכהשב על והצעיף ,1902בבגדיה למעלה עליהן לכסות אלא בגלוי
 לידבטי משום ,לאביי לשבכה מחט וכן ,תכשיט חשיבה לא שוקים לבתי ומשמשת הכלי טבעת שהיא

 בגלוי שהן 1905חלוק ומפתחי הצעיף אבל( שוקים לבתי משמשין שאין 1904כבלים כ"משא ,לגבייהו
  ).לנוי גם עשויין

 שם לשונו משמעות אלא .לפרש 1907בירית גבי התרומה לספר ליה הוי גוונא כהאי כל 1906ומיהו
  שלוםבריד

 
  ). א"ס( לעיל כמבואר, שלמדוהו מדרב יוסף 1894
  .)להקל הגו ולכן ,זה שייך לא שלו דבמחטין ואפשר (ח"סק שג 'סי 1895

 מפי שאיו עשוי כעין ,ועכשיו הגו להקל במחט שאיה קובה שראשה אחד עב(א "שג סי' וכן הוא לעיל סי
  ).1960הערה (ושם סמן , )תכשיט

ויש מקילין עוד לפי זה (ג "שג סכ' כדלעיל סי, א לדידן שהגו היתר בתכשיטיןא לא התיר בזה אל"שגם המ 1896
 לפי שיש , ועל פי דבריהם אין למחות עכשיו בשים שלו היוצאות בכל מיי תכשיטים...לצאת בהם אף לכרמלית 

  ).אומרים שבזמן הזה אין לו רשות הרבים כלל אלא כרמלית
שאין זה חשב כל כך תכשיט לאסרה בזמן הזה , יה קובה שראשה עבא התיר מטעם זה רק במחט שא"אלא שהמ

  .אבל בלאו הכי מודה לבעל התרומה שחשב תכשיט. שאין לו רשות הרבים
והא דכתב אחר כך דמותר במחט שאיה קובה לסגור בה מפתחי  (קובה במחט תצא ולא ש"ומ ה"ד שם 1897

 ,מ" וכך מפורש בספר התרומה סימן ר ... דשרי,ם רק כרמלית לא כתב כן אלא לדידן דלית לן רשות הרבי,חלוקה
  .)ג להורות כך"דמשם למד הסמ

 כי אם ,שות הרבים לדידן דלית לן רואם כן, שות הרבים ואין אסורין רק בר,דשרי לתכשיטין בחצר( רמ 'סי 1898
  .ה רבי עי"ב ד, סד'  הובא בשמו גם בתוס.) וכן מהג, שרו כל הי תכשיטין,ליתכרמ

  .והמחט שבצעיף הוי תכשיט, הטעם שהמחט שאוגרת בה שערה איה תכשיט 1899
 שלא שוקיה בתי להחזיק ,בשוק עומדת ,שבזרוע אצעדה תחת(י "מפרש) 1880הערה (היא הבירית שהובא לעיל  1900

 ).היא לוי דלאו טהורה הלכך ,שוקיה ויראו יפלו
שתוחבת המחט בתוך הסבכה ודוחקת את (' מהתוס) 1883הערה (שהובא לעיל , ערההיא המחט שאוגרת בה ש 1901

  והשתא אתי שפיר דהויא כעין בירית שאוחזת בתי שוקיה שלא,הסבכה כדי שלא יפלו שערותיה חוץ לקישוריה
 ).יפלו

  . את בגדיהועליהם לובשת, )גרביים(הייו שהבירית מהדקת את בתי שוקיה  1902
  .ועליהם לובשת את הצעיף, הייו שהמחט מהדקת את השבכה 1903
עשו להן כבלים והטילו שלשלת בייהן (ב "ובגמרא שם ע, )כבלים טמאים ואין יוצאין בהן בשבת(א , במשה סג 1904

 גילוי דאפשר ליטלן בלא(ה בירית "שם ד' ופירשו התוס, )שלא יהיו פסיעותיהן גסות ולא היו בתולותיהן ושרות
  ). דתכשיט לוי הם, דילמא שלפא ומחויא, כבלים אין יוצאין בהןום הכי ומש,שוקים
ומיהו (וכן הקשה בהגהה א . כיון שגם הם עשוים לכסות עליהן למעלה בבגדיה, צריך לגזור בהם' ל לא הי"ולפי ה

  ).ע מכבלים"צ
לכן , ")שלא יהיו פסיעותין גסות"א כדי שאיו אל" (משמשין לבתי שוקים"שכיון שאין הכבלים , ועל זה מתרץ

 .חשבות תכשיט וגזרו בהן
  . משום תכשיטשם ג"וסמ התרומה 'ס בהו דאסרי 1905
  .דוחק לפרש חילוק זה בספר התרומה 1906
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 ,הכלים טבעת שהיא משום ,וכסף זהב של שהיא אף ,1908ונוי תכשיט חשיבא לא לחוד הכי דמשום
 פן 1910ג"בסמ הוא וכן ,1909ובסימנים התרומה בספר שם ש"כמ ,דוקא יפלו שלא שוקים לבתי דהיינו

 ,1913לחוץ שערותיה יפלו שלא בשבכה וכן ,1912וטור 1911ק"בסמ שלנו כגירסא דלא ',כו ישתלשלו
 הכי משום ,המחט על ידי הוא השערות יראו בל השערות לאגור השבכה ותועלת פעולת עיקר שנמצא

 החלוק יפול שלא בצוארו החלוק מפתחי בה שסוגר במחט כ"משא .1914הכלים כטבעת וה ליהה נמי
 היא אלא ,הכלים טבעת למקרי כדאי זה אין מקום מכל ,מצוארו קצת יתגלה אם ואף ,המחט בלי כלל

  .1917היא אחת ודא דא טומאה דלענין 1916סתמא כדתניא ,ודאי טומאה ומקבלת 1915אדם משמשי

 דלא מכלל ,תכשיט משום דגמרא מדינא בצעיפה לאשה 1919דאסרמ ,ותדע( )ג( 1918הנשים צעיפי וכן
 הקצה ותוחבת הצואר סביב כורכת אחד וקצה ,הראש סביב היטב צנופים היו )הכלים לטבעת דמי
 נמי אי .1920הראש על רפוי שהוא אלא ,מחט שום בלי מהראש נופל הצעיף ואין ,הכרך תחת ממש

 להיות כלל אפשר אי דאם ,1922ותדע( 1921אלו ותבמדינ כנהוג הראש סביב הצעיף על מטפחת שכורכת
  שלוםבריד

 
ם א. .. ולכך טהורין , דאין תכשיט אלא טבעת הכלים הן לבתי שוקים,בירית מי בשתים ויוצאין בהן (רמ 'סי 1907
יא במקום צוע שה כיון כתב ולא, )אחר סביב בתי שוקים פן יפלו למטה רצועות או דבר  מותר לאשה לקשורכן
  .בבגדיהה מכוסו

 .אלא במקום גלוי, אף אם לא היו במקום צוע 1908
  ).כמו בירית... ומותר לאשה לקשור רצועה סביב בתי שוקים שלה פן יפלו (רמ ' סי 1909
  .)בירית כמו ... למטה ישתלשלו פן משיחה או רצועה שלה שוקים בתי סביב לקשור לאשה שמותר (ג ,יח שם 1910
  .)בירית כמו בהם קשורות הרצועות שאין פ"אע, למטה ישתלשלו פן לחוש ואין (רצט 'ע ארפ 'סי 1911
 ולא ,הםאף על פי שאין המשיחה קשורה ב, ובבתי שוקיים שקושרים במשיחה סביב שוקיה (ו"סט שג 'סי ע"ושו 1912

  ,)טהחיישין שמא ישתלשלו למ
פ שאין המשיחה קשורה בהם " אע,יוצאת בבתי שוקים שקושרתם במשיחה סביב שוקיה( כ"ס שםוכן הוא לעיל 

  ).ויפלו ותביאם בידה) עם המשיחה שעליהם(אין חוששין שמא ישתלשלו למטה ) אלא עליהם(
דהוה ליה , פריםראה שיש טעות בס (ג"בסמ כמו בטור גם גורס ,חיישין ולא ה"ד שם אבוהב י"מהר ביאורוב

  .)לפי שהבתי שוקיים ישתלשלו למטה, למימר לא חיישין שמא יטול המשיחה
שתוחבת המחט בתוך הסבכה ודוחקת את הסבכה כדי שלא יפלו שערותיה (' מהתוס) 1883הערה (כמועתק לעיל  1913

  ). יפלולא דהויא כעין בירית שאוחזת בתי שוקיה ש ...חוץ לקישוריה
 .)1882הערה (כדלעיל  1914
  .כיון שהיא תכשיט לאדם 1915
  . ב ,ב 1916
  .טומאה מקבלת מחט שכלוהייו  1917
  .ומקבלת טומאה) תכשיט(ולכן היא משמשי אדם . המחט בלי כלל צעיףה יפול שלא 1918
 וסוגרין חד אחד שראשה בלעז איישפיגלא והיי, קובה שאיה במחט...  תצא לא (רמ 'סי התרומה ספרמדאסר  1919
  .)הצעיף או, צואר סביב חלוק מפתחי בה

 .שלזה מועלת המחט להדקה על הראש 1920
 אבל ...  הואיל וכך הוא דרך לבישתו,יוצא אדם בסודר המקופל ומוח על כתפו(ז "שא סל' ראה לעיל סי 1921

 צריך לכסות בו ראשו ורובו דרך ,להוציא סודר אם רוצה , כגון במדיות אלו,במקומות שאין כך דרך לבישתו
 .והייו שבמדיות הקרות היו לובשים המטפחת באופן שיכסה את הראש והכתפים). מלבוש גמור

  .שגם בלי המחט לא יפול הצעיף 1922
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 ,1923בשבת כלל בצעיף להתכסות לה אפשר אי דגמרא לדינא ם כןא ,מחטים בלי הראש על הצעיף
 לילך אסור דגמרא דמדינא ,בפירוש זה דין חידוש לאשמועינן וסיעתו התרומה לספר ליה הוי  כןםוא

  ).1924שרי והאידנא ,הרבים לרשות בצעיף

   לא נהגו בו בימיהםחלוק וצעיףמחט שבה] ג[

 בצעיף הנשים נהגו לא שבימיהם לומר יש ,וחלוק שבצעיף במחט מתניתין 1925מוקמינן דלא והא
 דהיינו ,רדיד אלא ,1927ד"כ פרק בכלים משמע וכן ,1926ו"רפ בברייתא כדמשמע ,השבכה על שלנו
 דכלים ד"כ פרק ש"ור ,1928אישות 'מהל ד"כ פרק ם"רמב ש"כמ ,הרבים לרשות כשיוצאת ,סודר כעין
 כדתנן ,בקשירה אלא ,במחט מחוברים היו לא גם כן חלוקה ומפתחי .1930הערוך בשם 1929ו"י משנה
 היו שלא לומר יש באיש וגם .פ"עכ לאשה חזיא למאי 1932פריך הכי משום .1931קשרים אלו פרק

______________ 
ואם כן איך תלך בצעיף לרשות , ובלי המחטים יפול הצעיף, שהם תכשיט, שהרי אסור לצאת עם המחטים 1923

 .הרבים
 לדידן דלית ואם כן, שות הרבים ואין אסורין רק בר,דשרי לתכשיטין בחצר( תכשיטיןרמ לעין '  בסישכתב כמו 1924

  .) וכן מהג, שרו כל הי תכשיטין,לית כי אם כרמ,שות הרביםלן ר
דמיירי במחט שבמפתחי חלוקה , )במחט שאיה קובה... לא תצא (כיון שפירש בספר התרומה את המשה  1925

 .זהב של טס בראשה שיש במחטאלא פירשו במסקא דמיירי , ם כן יוקשה מדוע לא פירשו כן בגמראא, ובצעיף
  :ומתרץ בשי אופים

  .כי בימיהם לא הגו כן השים, בסעיף שלפיו) א(
  .ואסורה בשבת, פ יש לתרץ לדעת יש אומרים שחיבור הבגד במחט חשבת תפירה"עכ, ז"לקמן ס) ב(

שהם , )בה הקבועין ובסרביטין ובטוטפת ,)י"רש, דאי שלפא ליה מיגליא ראשה (המוזהבת הבשבכ יוצאין( ב ,ז 1926
  .תכשיטין שקבועים בשבכה

  .)בה התלויים ולא ,בה הקבועים מלשון כדמשמע ,צעיף עליה אין מזוהבת דשבכה (ב ה"הגויתבאר לקמן 
 ושל יוצאת לחוץ טהורה ,א מתמ של זקה טמאה ט, של ילדה טמאה טומאת מדרס,שלש סבכות הן (טז משה 1927

  .)מכלום
 יוצאה לשוק או למבוי מפולש וראשה ,ואלו הן הדברים שאם עשתה אחת מהן עברה על דת יהודית (יב הלכה 1928

  ).פ ששערה מכוסה במטפחת" אע,פרוע ואין עליה רדיד ככל השים
 ".שוק דהייו סודר שמשימות השים כשיוצאות לרשבערוך פי ... ושל יוצאת החוץ" 1929
אלא מכסות בו את , שאין לובשות אותו על הראש, )סודר שמשימות השים כשיוצאות לשוק(ערך סבכא  1930

  .הראש
 ,הראש סביב היטב צופים היו ... השים צעיפי(ב "באופן שתבאר לעיל ס, והייו שאת הצעיף לובשת על השבכה

 אלא ,מחט שום בלי מהראש ופל הצעיף ןואי ,הכרך תחת ממש הקצה ותוחבת הצואר סביב כורכת אחד וקצה
  . בו מחט כדי להדקו על הראשתותוחב, )הראש על רפוי שהוא
' ם הל"באופן שתבאר ברמב, אלא מכסה בו את הראש, איה לובשת על הראש, שהוא הסודר, כ הרדיד"משא

 כמו ,ה את כל גופה עד שיהיה עליה רדיד החופ,שלא תצא אשה לשוק בכפה שעל ראשה בלבד(א "ג הי"אישות פי
מבואר וכ, ) צריך לכסות בו ראשו ורובו, אם רוצה להוציא סודר,במדיות אלו(ז "שא סל' וכדלעיל סי, )טלית

, )מחט בלי גם הראש מעל ופל היה שלא בעין ,ותמר ברבקה כדכתיב ,הראש על בצעיף מתכסות היו(בהגהה ג 
  .)ותתכס בצעיף (יד ,לח ובתמר בוישב, )ותתכסותקח הצעיף  (סה ,כדחיי שרה והוא כדכתיב ברבקה ב

מובן שלא הגו השים ללבוש צעיף על , וכיון שתפרש בברייתא שתוקעים תכשיטים בשבכה ויוצאים בהם לחוץ
שאיו מכסה על התכשיטים (אלא משימות רדיד על השבכה , )מכסה על התכשיטים שבראש השבכה' שהי(השבכה 

 ).שבראש השבכה
  .)חלוקה מפתח אשה קושרת( ב ,קיא שבת 1931
  .) למאי חזיא,ולא במחט שאיה קובה( א ,ס 1932
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 שהיו ,מעשה כלי משום היא 1933וטומאתה .כלל לבישה לצורך נקובה באינה בימיהם משתמשים
 ובחבורו ,1934דכלים ג"י פרק המשנה פירוש ם"רמב עיין ,גוונא וכהאי רקימה ורךלצ בה משתמשים

 כלי משום 1936ממש שוה דטומאתן ,היא אחת ודא דא מלשון משמע וכן .1935שם ו"ט 'הל א"י פרק
 ,1938יוסף לרב שערה בה מאוגרת ,1937נקובה שאינה מחט דין למדו וסיעתו התרומה וספר .מעשה
  .וקחל ומפתחי בצעיף ליה מודה ואביי

  שיטת בעל התרומה שהמחט אינו נחשב מלבוש] ד[

 דלאו משום הוא נקובה מחט דאיסור 1941ז"י פרק התרומה בספר ש"מ 1940שפיר אתי 1939והשתא
 1943דשרי שוקים בתי של ומשיחות מרצועות שנא ומאי .1942הוא ומשוי ,נקובה כאינה ,היא תכשיט
 י"ב שכתב כמו ,אורחא דלאו במחט כ"משא ,לכך ואורחא דמיוחדות משום לומר ואין .בירית כמו

______________ 
 ).מחט בין קובה בין איה קובה ... לעין טומאה דא ודא אחת היא(ב , ב 1933
 כדרך שלופף האורג חוט הפשתן ,ויש לרוקמי הבגדים בשעת אריגתן מחט שלופפין עליה חוטי המשי (ה משה 1934

וזה דבר מפורסם  , קל להם להכיס אותן המחטים בין חוטי האריג בשעת הרקימה כדי שיהא,על הקים הדקין
  .)ואיו צריך ביאור

  .) כדרך שעושין הרוקמין,מחט שלופפין עליה השי או הזהב וכיוצא בהן( שם כלים הלכות 1935
  . שטומאתה כיון שתופרין בה והיא כלי מעשההקובה מחט כמו 1936
 ).אף שבימיהם לא השתמשו במחט למפתחי חלוקה( חשובה תכשיט זי אשאם היא משמשת למפתחי חלוקה 1937
  .מהדורא בתראה בתחלת כדלעיל,  שאסורה משום תכשיט, במחט שאוגרת בה שערההמשה) א, ס (שמפרש 1938
  :תוכן הסעיף שלפיו ושלאחריו 1939

וחבת בבגדיה כדי שמחט שאיה קובה שת, א"שג סי' ובסי, ק ד"ובקוטרס אחרון שם ס, ה- ד"שא ס' תבאר בסי
  ).א"ריש ס(ש "ומקורו ברא, בגדיםהרי היא כבית יד ל, להעמיד קישוריהם

ומבאר . אלא תכשיט, שגם מחט שאיה קובה איה חשבת בית יד לבגדים, ג"אמם דעת בעל התרומה והסמ
  ).ד"ס(דלא מקרי בית יד לבגדים אלא כשעשויות שלא יפלו הבגדים לגמרי , שיטתם

שמועיל בה יחוד להחשב בית , י"ומכל מקום פסק במרדכי בשם הר, שאיו תכשיט, מחט שיטל חורהופקא מיה ל
שלא הותר לצאת , והוא דלא כשיטת בעל התרומה. ד"שג סכ' וכן פסק לעיל סי, יד לבגדים ומותר לצאת בה

  ).ה"ס(במחט אלא כשהוא תכשיט 
שבזה , ולא התיר אלא כשבלי המחט יפול לגמרי הצעיף, י מודה לבעל התרומה"שאפשר גם הר, בארמט - בהגהות ח

  .מודה גם בעל התרומה שמותר לצאת בו משום בית יד למלבוש
שאם בלי המחט יפלו , )ב"באופן השי דלעיל ס(לפי מה שתבארה שיטת בעל התרומה באיסור תכשיט במחט  1940

  .הוי תכשיט, ואם גם בלעדם לא יפלו הבגדים לגמרי, לא הוי תכשיט, הבגדים לגמרי
ואם , הוי בית יד למלבוש, שאם בלי המחט יפלו הבגדים לגמרי, לפי זה תובן גם שיטתו בעין היתר בית יד למלבוש

 .לא הוי בית יד למלבוש, גם בלעדם לא יפלו הבגדים
 של חלוקו מפתח כשסגררשות הרבים ב לצאת אסור ... קובה מחט (ז"פי שבת מסכת ביאור שהוא, רד 'סי 1941

ולא (הותרה מטעם תכשיט ,  והייו שמחט שאיה קובה שתוחב לשמש כמפתחי חלוקה.)תכשיט דאיה, רוצוא
  .לכן אסור לצאת בה, וכיון שמחט קובה איה תכשיט). מטעם בית יד לבגד

  .ותבארו הדברים יותר בהגהה ג
אלא ,  קובה לאו תכשיט היאכ"משא, כי איה קובה היא תכשיט, הייו שמחט קובה איה דומה לאיה קובה 1942

 .משוי
 , אלא טבעת הכלים הן לבתי שוקים, דאין תכשיט ...טהורה ויוצאין בהן בשבתבירית  (רמ 'סי התרומה בספר 1943

ת " לג"ובסמ. ) פן יפלו למטה, מותר לאשה לקשור רצועות או דבר אחר סביב בתי שוקיםאם כן... ולכך טהורין 
  .) כמו בירית... פן ישתלשלו למטה ,ביב בתי שוקים שלה רצועה או משיחהשמותר לאשה לקשור ס (ג ,יחסה 

  .בית יד לבגד' שתהילא אמר , ומדוע גם במחט העשויה למפתחי חלוקה, הרי שבירית דיה כטבעת הכלים
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 גבי שם עיין ,1945דוקא תכשיט דבעי אלא ,כלל התרומה ספר לשון במשמע אינו דזה .1944ג"ש 'סי
 לבישה לצורך דמשמשים הכלים כטבעת 1947וה ליהדה ,שפיר אתי ש"מ ולפי .1946ובסימנים א"נושק
  .1948במחט כ"משא ,לגמרי שוקים הבתי יפלו שלא

 והא .'כו 1949ולמתוח רצועה רוך]כ[ול ד"ע ח"י דף ג"בסמ ש"כמ ,לאיש אשה בין כלל חילוק ואין
 הבתי להגביה דמכנסים באבנט משיחות ותלויים קבועים שבאיש משום היינו ,1950אשה דנקטו
  .1951ההתרומ ספר עיין ,שוקים

 מה ,צמר חוטי גבי 1952ו"פ ריש התרומה ספר שכתב כמו ,מלבוש דרך היא דמשיחה )ד( לומר אין גם
  .1954התרומה בספר מלבוש דרך מיקרי נמי כבלים )ה( דהא .1953במחט כן שאין

 ,1957משם להסירו ועומד לכך מיוחד שאינו אף ,1956המטבע על דפורפת נמי שפיר אתי 1955והשתא
______________ 

 דאין דכיון ,קישוריה בה מעמדת אם אפילו חייבת בה שיצתה גווא דבכל ומשמע (קובה במחט תצא ולא ה"ד 1944
לכן אים , והייו לומר שמחט קובה לאו אורחא .)משוי לה והויא, תכשיט הוי לא קובה במחט להעמידם דרך
  . תכשיט וגם בית יד לבגדתולכן חשב, אבל מחט שאיה קובה אורחא,  לא תכשיט ולא בית יד לבגדתחשב

 וזה שתחב מחט קובה ,ה קובהלפי שאין דרך לתחוב שם מחט הקובה אלא מחט שאי (ד"ס שא 'סיוכן הוא לעיל 
 שאין אדם רשאי לצאת עם כל חפצים הצריכים לו כשאין לא ,פ שהיא צריכה לו ללבישתו" אע,משוי הוא לו

 ולכן לא , והרי היא משוי גמור,אין דרך השים להעמיד בה קישוריהן (א"סי שג'  סי.)תכשיט ולא דרך מלבוש
   .)תצא בה ואם יצאת חייבת

פ אין לפרש "וכאן מבאר שעכ. ה בזומבאר שם הקושי, )1970והערה (ה והה לפי זה "אה גם לקמן די הוב" הבתסבר
  . התרומה' כן בדברי ס

 .אלא משום תכשיט, גם מחט שאיה קובה לא הותרה משום בית יד לבגד 1945
אם יש מחט (ובסימים שם , ) והוה תכשיט,בלעזט " כמו אפיקיי,אם יש שיכולין לסגור מפתחי החלוק (רמ 'סי 1946

 הרי שגם .) שהוא תכשיט, והוי כמו אפיקא בלעז, מותר,באותה ושקא שסוגרת בה מפתח מלבושה סביב צוארה
  .ולא מטעם בית יד למלבוש, מחט שאיה קובה לא הותרה אלא מטעם תכשיט

 .הוה ליה כטבעת הכלים" רצועות ומשיחות של בתי שוקים" 1947
 .ולכן אים חשובים בית יד לבגד, גם בלי המחט לא יפלו הבגדים לגמרי 1948
ולא הזכיר , "ך שם רצועה כדי למתוח הבתי שוקיםולכרו, מותר ליתן אגוז לכתחלה בשבת בראש בתי שוקים" 1949

  ).ג ה"הגראה גם (שים 
  .)למטה יפלו פן קיםשו בתי סביב אחר דבר או רצועות לקשור לאשה מותראם כן ( שם ג"ובסמ התרומה 'בס 1950
שור ראשי הרצועה באבט של  ולק,לכרוך שם רצועה כדי למתוח הבתי שוקים... מותר לכתחלה (רמ ' סי 1951

 וקושר ראשן , והם תלויות ליירייש בלעז,ואותם רצועות שקושרין באבט של מכסים (רד י"סוסוב, )מכסים
  .)הל של בגד או של עור למתוח האפלייאות למעתבאפלייאו

 שאז , המעלים או הבתי שוקים קשורין בהם...מותר לצאת ברצועות התלויות באבט  (ו"סמ שא 'סיכן הוא לעיל ו
  .)הן משמשות ללבישתו ואין משוי

  .)מלבוש כמו הוו האלה הדברים וכל... לא תצא אשה בחוטי צמר  (ו"פ שבת מסכת ביאור הואו, רלט 'סי 1952
 .חשובה מלבושאיה , כיון שהמחט היא מתכת 1953
הם , הרי שאף שהכבלים הם של מתכת, )מלבוש כמו הוו והכבלים ... לזו מזו שלשלת כשיש קרי וכבלים (רמ 'סי 1954

  .שוקיים הבתי יפלו שלא כדיכיון שהם , כמו מלבוש
  . כיון שגם בלעדם לא יפלו הבגדים לגמרי הואאלא ודאי הטעם שהמחט איה כמלבוש

 . אם בלעדיו יפלו הבגדים לגמרי או לאושתבאר שעיקר החילוק הוא 1955
 ובשפתה השית ,שמעטפות בטלית ותולה הרצועה בשפתה האחת כגד צוארה(פרופות ... יוצאות (א , דתן סה 1956

  .)המטבע... פורפת על  ... )י"רש,  ואין הטלית ופל מעליה, וקושרת הרצועה בכרך,כורכת אבן או אגוז
 .להסיר את המטבע מהטלית 1957
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 לבישה להך דמשמש משום ,1958יום מבעוד פרפה אם שרי הכי דאפילו אלא .נקובה מחט וכמו
  .1959לגמרי נופל המלבוש היה )ו( שבלעדו ,הכלים כטבעת

 וגם ,1961במתניתין כדתנן חיובא ולא ,נקובה מחט גבי לחוד איסורא לשון 1960התרומה רספ דנקט והא
 יש .שם עיין האידנא גם בהם ליזהר שצריך ,חטאת חיובי בכלל התרומה ספר הזכירו לא 1962ו"בפ

 מאיר אדרבי דפליגי לרבנן ,דוקא גדלת באשה למתניתין דמוקים 1963כירושלמי ליה דסבירא לומר
 מתניתין מיירי זה ולפי .היא כדרכה שלא הוצאה ואנשים נשים בשאר בלא ,אומנתו דרך באומן

 מתכסים הנשים היו לא דבימיהם לעיל שנתבאר וכמו ,1964שיהיה מקום באיזה בבגדה בתחובה
  .החלוק במפתחי ולא מחטים על ידי בצעיפים

 פטורה נקובה באינה דדוקא ,יוסף לרב שערה בה מאוגרת נלמד החלוק ומפתח בצעיף זה 1965ואיסור
______________ 

דלאו בר טלטול (י "ופרש, )אתאן למטבע(ב , בגמרא שם סהו). בלבד שלא תפרוף לכתחלה בשבתו(ה שם במש 1958
  .)הוא

  .ם הבגד יפול לגמרי בלעדו או לאואלחלק , כל הביאור הזה הוא לפי שיטת בעל התרומה וסיעתו 1959
 הייו המטבע על רפתופו(ו "לקמן ס, יתבאר דין פורפת באופן אחר, כ לשאר הדעות שאים מחלקים בזה"משא

 למחט דמי ולא ,ותכשיט מלבוש דרך מיקרי ,בבגד ומכוסה פרוף וכולו וכלל כלל ראה איו שהמטבע דכיון ,טעמא
 . )כלל

 ). תכשיטה דאי, כשסגר מפתחי חלוקו של צוארושות הרביםאסור לצאת בר... ומחט קובה (רד ' סי 1960
  .)חטאת חייבת צאהי ואם ... הקובה במחט אשה תצא לא (א ,סב 1961
 אסור ...שות הרבים  וישתה ברשות היחידברהא דתן לא יעמוד אדם  (ו"פ שבת מסכת ביאור הואו, לטר 'סי 1962

אבל בתכשיטיה שהיא מלובשת .  דליכא אלא חדא גזירה דילמא יביא אליו הכלי שהוא שותה בו,לדידן לשתות
כך שרי לדידן דלית לן  ול,ילמא מייתי ארבע אמות דילמא שלפא ומחויא ואחרי כן ד,בהן איכא גזירות טובא

  . ולא הזכיר שבמחט קובה אסור לצאת אף האידא דלית לן רשות הרבים).רשות הרבים
 באשה(ופירש בקרבן העדה ). גודלת באשה תיפטראמר רבי אבין  .... הא במחט הקובה חייב (ג"ה ו"פ שבת 1963

  ).ואומת דרך כאומן והוה, במחט שער המגדלת
 החייט יצא לא(ב , שהוא רבי יהודה שבברייתא שבבבלי יא, והייו שמשה זו סוברת כדעת חכמים בירושלמי שם

וגם האשה ). חייב באומתו אומן אומרים וחכמים ,מאיר רבי דברי פטורין אלו הרי יצאו ואם ... שבכליו במחטו
 מתכסים השים היו לא דבימיהם", כ סתם אשה איה חייבת"משא. הגודלת היא אומת באומתה שחייבת

  .והוי שלא כדרכה, "מחטים על ידי בצעיפים
 יש מקום לחלק ולומר שדוקא כשתוחבת בצעיף "מחטים על ידי בצעיפים מתכסים השים"שכי דוקא בימיו  1964

ואיה חייבת אלא , "מחטים על ידי בצעיפים מתכסים השים היו לא בימיהם"כ "משא; ב הוי כדרכה"וכיו
 ".בתחובה בבגדה באיזה מקום שיהיה"בזה הדין שוה , תהגודל

  :תוכן הקטע שלפיו 1965
שמוציאה את , דמיירי המשה באשה גודלת, אחר שתבאר לימוד איסור היציאה במחט התחובה מהירושלמי

 אף – מכאן איסור היציאה במחט הקובה ואם כן איו מובן איך למד. ולא בשביל צורך הלבישה, המחט למשוי
  .כדי להיות בית יד למלבוש,  היא תחובה בצעיף ומפתח החלוקאם

שדין מחט שאיה קובה , א"שכשם שתבאר לעיל ס" (יוסף לרב שערה בה מאוגרת למד"שפרט זה , על זה מבאר
שהרי הוא מפרש את ). כן גם דין מחט קובה למדו מאוגרת בה שערה לרב יוסף, למדו מאוגרת בה שערה לרב יוסף

קובה הוי תכשיט, יות דמיירו באוגרת בה שערהשתי המש הה תכשיט ו, שבאיקובה שאיהובבית יד אי 
כן גם בתחובה בצעיף ומפתח החלוק , וכשם שבאוגרת בה שערה תפרש במשה שחייבת. הוי משוי, למלבוש
 .חייבת
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 שדרך משום ,1966בירושלמי כדאיתא בגדלת ולרבנן ,הנשים בכל מאיר 'לר והיינו( חייבת בנקובה אבל
 ומקרי ,גרע לא השער לאגור בשבכה תחובה אם הדין הוא ם כןוא ,בבגדיהן ותחוב להן היא הוצאה
 יוסף לרב ,נקובה אינה כמו הוא תכשיט דלאו משום ,בנקובה דחייבת טעמא והיינו ).הוצאה דרך

 על לפורפת דמי דאוגרת לעיל שנתבאר ומה( 1967שערה בה שאוגרת אף תכשיט שהיא ליה דסבירא
  .)לאביי היינו ,1968ולבירית האבן

 ',כו אורחא דלאו משום נקובה מחט גבי 1970ג"ש 'סי י"בב שכתב הטעם גם כן נסתר זה לפי 1969והנה
______________ 

מים אומרים אומן באומתו וחכ.  ואם יצאו הרי אלו פטורין דברי רבי מאיר...תי לא יצא החייט במחטו (שם  1966
 ...  ברם הכא טפילין יוצאין בכך, דרך הוצאה בשים...בי מאיר תין תמן ואם יצאת חייב חטאת דברי ר ... חייב

.  ודא היא אומן באומותו חייב, הא במחט הקובה חייב,תין תמן וחכמים פוטרין בכובלת ובצלוחית של פלייטון
  ).תאמר רבי אבין תיפתר באשה גודל

, "זוהי דרך הוצאה בשים"כי , שסתם שים שיצאו במחט הקובה חייבות, דעת רבי מאיר, והייו שלמסקא
, שרק אומן באומתו חייב, ודעת חכמים. כי לא כל החייטים יוצאים במחט, כ אומן איו חשב כדרכו"משא

  .את כאןשאין דרכן לצ, כ סתם שים פטורות"משא, וכן באשה גודלת, שדרכו לצאת כן
כן גם בזמיו שרגילות , מה שסתם שים יוצאות במחט בשבכה לאגור השער" מקרי דרך הוצאה"וכמו שלרב יוסף 

  .וחייבת" מקרי דרך הוצאה", השים לצאת במחט התחובה בצעיף ומפתח החלוק
קובה לא הוי וב). ולא בית יד למלבוש(כי לדעת רב יוסף המחט שאיה קובה שאוגרת בה שערה הוי תכשיט  1967

 .רק משוי, תכשיט
 .ולא תכשיט, דהייו שהוא לבוש 1968
  ):ובהגהה ג(ובהמשך המהדורא בתרא , תוכן הקטע שלפיו 1969

, שתחיבת מחט בצעיף ומפתח החלוק איו בית יד למלבוש, כל מה שתבאר עד כאן הוא לפי שיטת בעל התרומה
כיון שדרכה לתחוב שם מחט שאיה , "רי דרך הוצאהומק. "ובמחט קובה לא הוי תכשיט אלא משוי. אלא תכשיט

  .קובה
, )1876א והערה "ש דלעיל ס"כדעת הרא(י סובר שגם תחיבת מחט לצורך המלבוש הוי בית יד למלבוש "אמם הב

  ".כהכדר שלא ליה הוה"הא , ואם כן יוקשה מדוע חייבת". אורחא דלאו משום"ומחט קובה אסורה 
ולא (והייו בתורת משוי , "בבגדה תחובה ושאתה לפעמים הוא הכי מי דהכא לומר צריך י"להב"ועל זה מבאר ש
  .ה אבל מה"ויתבאר יותר בהגהה ג ד. ולכן מקרי כדרכה, )לצורך לבישה

 תועומד לכך לייחודי אורחה דלאו משום ,טעמא והייו(י "לדעת המרדכי ותשובת הר,  יתבאר כןה"לקמן ס
   ).למלאכתה

 ,טפי גרע לבישה דצורך לומר צריך ל כרחךוע"ו "יתבאר לקמן ס, ובטעם הדבר דמחשיב הוצאה כדרכה לפי שיטה זו
  ".משוי הוצאת דרך ומקרי ,לפעמים הכי דאורחא

 זו רגילות מהי אי ,אופן באיזה לצאת דרכה שלפעמים כל"י "ובהגהה ג מבאר הטעם דחשיב כדרכה לפי ביאור הב
 אורחא דלאו י"הב כוות ודאי אלא ... גווא בכהאי לבישה דרך למהוי מהיא לא אמאי ,כדרכה הוצאה ילמהו
  ".אומתו דרך אורחא לפעמים רק ,לבישה לצורך לעולם

פ שהיא " אע, משוי הוא לו ...שאין דרך לתחוב שם מחט הקובה(ד "שא ס' לעיל סי, לעין איש, ותבארה הלכה זו
 לפי שלפעמים בחול כשרוצה להוליך מחט הקובה ,ואין זו קראת הוצאה שלא כדרכה ... וצריכה לו ללבישת

 ומוליכה כך ברשות הרבים עד , בהמקומות שתוחבין מחט שאיה קובה,לאיזה מקום תוחבה לפעמים בבגדו
  ).המקום שהוא חפץ

 ולכן לא תצא בה ,רי היא משוי גמור וה,אין דרך השים להעמיד בה קישוריהן(א "שג סי'  סייללע, וכן לעין אשה
 ).א"ש'  מטעם שתבאר בסי, אין זו הוצאה שלא כדרכה...ואם יצאת חייבת 

 דאין דכיון ,קישוריה בה מעמדת אם אפילו, חייבת בה שיצתה גווא דבכל ומשמע (קובה במחט תצא ולא ה"ד 1970
  ).משוי לה והויא תכשיט הוי לא קובה במחט להעמידם דרך

, ועתה מבאר שגם עצם הדין קשה לפי סברה זו. שאין לפרש כן בדברי ספר התרומה, )1944והערה (עיל ותבאר ל
  .הא הוה לי שלא כדרכה, דאם כן אמאי חייבת
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 פעמים טבעות גבי 1971בגמרא כדאיתא כן יוצאה דלפעמים לומר ואין .כדרכה שלא ליה הוה ם כןדא
 הוא הכי נמי דהכא לומר צריך י"ולהב .1972ם"רמב כמשמעות היא משוי תהוצא דרך דוקא דהתם ',כו

 1974א"י דף 'התוס שכתבו וכמו ,מאיר 'לר ,אומנתו דרך כאומן ,1973בבגדה תחובה נושאתה לפעמים
  .1975ב"הרע שכתב כמוו ,אשה גבי יהודה ילרב מודה מאיר 'דר

   שהמחט נחשב מלבוששיטת הפוסקים] ה[

 גם משמע וכן .1977היא תכשיט לאו מקום דמכל ,יחוד מהני לא חורה שניטל במחט זה לפי 1976והנה
______________ 

פעמים שהאשה ותת לבעלה טבעת שאין עליה חותם להוליכה אצל אומן לתקן ומיחה בידו עד שמגיע  (א ,סב 1971
  .)ל אומןאצ

 לפי שלפעמים ותת אשה לבעלה טבעתה שאין עליה חותם ,ואין זו הוצאה שלא כדרכה(ו "שא ס' וכן הוא לעיל סי
 מצא שדרך הוצאה היא אף לאיש , והוא משים אותה באצבעו עד שמגיע אצל אומן,שיוליכה לאומן לתקה

  ).לפעמים להוציא טבעת שאין עליה חותם באצבעו
 שאין דרך האיש להוציא באצבעו אלא , והרי הוציאו אותן שלא כדרך המוציאין,פי מה הן חייביןומ( ג" הט"פי 1972

 ומיח אותה באצבעו בעת , האשה ותת טבעתה לבעלה לתקה אצל האומן...מפי שפעמים . ..טבעת הראויה לו 
  . )ן ולפיכך חייבי, ומצאו שהוציאו אותן כדרך שדרכן להוציאן,הולכה עד חות האומן

  .שאין דרך להוציא מחט קובה תחובה בבגדו, כ כאן"משא
שהרי לאו אורחה , שהרי זו הוצאה דרך מלבוש ולא דרך משוי, והייו דלא סגי במה שיוצאת בה למפתחי חלוקה 1973

  ."בבגדה תחובה ושאתה לפעמים"מהטעם ד, אלא דמכל מקום מקרי כדרכה. להוציא כן מחט קוב
והא דתן בפרק במה אשה ואם יצאה אשה במחט הקובה חייבת  (מ"ל אסור דברי רטור אביצא פ ואם ה"ד 1974

  .)בכך הוצאה דרך לגמרי התם ,חטאת
כ בסתם שים שלפעמים מוליכה המחט "משא, והייו שדוקא באומן באומתו סובר רבי מאיר דהוי שלא כדרכה

  .ולכן חייבת. מודה רבי מאיר דמקרי כדרכה, הקובה תחובה בבגדה
  .ח"אה מכון לשבתך ביאורים סור

 .)חטאת חייב אומתו דרך שהוציא שאומן, בידה ולא במלבושיה אותה שמוציאה פ"אע חטאת וחייבת (ג"מ ו"פ 1975
  .גם רבי מאיר דהוי כדרכהמודה , והייו שבאשה

  :תוכן הסעיף שלפיו 1976
, תחבה בבגדיה להעמיד קשריהשגם מחט שאיה קובה ש, ג"לעיל סעיף הקודם תבארה שיטת בעל התרומה והסמ

ומקרי בית יד לבגדים רק , וההיתר לצאת בה הוא רק כיון שהיא וי ותכשיט, איה חשובה בית יד לבגדים
  .שכל דבר שאיו תכשיט אסור לתחבו לצעיף ומפתח חלוקה, ולפי זה יוצא. כשמועלת שלא יפלו הבגדים לגמרי

וכן פסק לעיל (אף שאיה תכשיט , יחוד שיקרא בית יד לבגדיםשמחט שיטל חורה מועיל בה , מרדכיהאמם פסק 
  ).ד"שג סכ' סי

  :ויש לבאר בשי אופים
כי גם היא בית יד , אזיל לשיטתו שלא הביא כלל איסור היציאה במחט קובה התחובה בבגדיה למפתחי חלוקה) א(

שא בקוטרס אחרון ' דלעיל סי, א"וכסברה הראשוה של המ (אף שגם בלי המחט לא יפלו הבגדים לגמרי, לכלי
  ).538והערה , ק ד"ס

מטעם דאין דרך , היציאה במחט קובה התחובה בצעיף ומפתח החלוקאך אפשר שגם המרדכי מודה לאסור ) ב(
, כ במחט שיטל חורה"משא). י" בשם הב,1969והערה , כדלעיל סעיף הקודם(להעמיד קישוריה במחט הקובה 
  . הוי בית יד למלבוש ומותר לצאת בה, שדרכה לייחדה להעמיד קישוריה

וגם , י ומרדכי סבורים כדעת בעל התרומה שתבארה עד כאן" שגם הר–ט , ח, בהגהות גתבאר ועוד אופן שלישי 
 ".לגמרי יפול שלא הצעיף מעמדת כשהמחט", י והמרדכי במחט שיטל חורה"כאן מיירו הר

 מדלעין ה"ד שם 'ובתוס. )מחט שיטל חררה או עוקצה טהורה (א ,קכג בשבתוהובא , ה"מ ג"פי כלים דתן 1977
לאו  (אמרו לא ה"ד ב ,מט ובדף .) דכיון דיטל חררה או עוקצה לא מהי ביה ייחוד, על ידי ייחודלולאו מא אפי(

 בעל בדעת לעיל האמור ולפי. )עוקצה טהורה ולא מהי בה יחוד דיטל חורה או , יחודלו על ידימא הוא אפי
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 ספר של רבו הזקן י"ר אינו ,י"ר בשם 1979המרדכי שכתב ומה .)ז( 1978ז"י 'פ התרומה ספר בסימניכן 
  .אחר י"ר או 1981הבחור י"ר אלא ,1980התרומה

 דעת כלל העתיק לא הכי משום ,1982ד"בפ להלכה זו י"ר תשובת שהביא שיטתו לפי המרדכי והנה
 דבריהם כל שהעתיק אלא ,1983לנשים נקובה מחט לאסור ז"י ובפרק 'ו בפרק ג"וסמ התרומה ספר
 איירי יןדמתנית ,1985זו לתשובה בירא ליהדס משום .1984'ז בפרק גוונא וכהאי ,התכשיטין בדין

 ,הכי ליה סבירא יוסף רב וגם ,מאיר 'לר אומנתו דרך כאומן שהיא מפני או ,ובגדלת ,בבגדה בתחובה
 1988ערוך השלחן פסקי זה ולפי .1987דרבא למסקנא הכי קאי דלא כמו ,1986ארישא סיפא קאי ולא

  .)ח( זה את זה סותרים

  שלוםבריד

 
 תכשיט לאו מקום דמכל ,)הקוב במחט כמו( מהי לא החלוק ומפתחי בצעיף לשום שאףריך לומר צ, התרומה

  .כי גם בלעדי המחט לא יפלו הבגדים לגמרי, ולאו בית יד למלבוש הוא, היא
 ,ר חלוקו סביב צוארוו אבל לסג, אסור לטלטלה באבן, או עוקצה,לה חוד ש,ואם טלה חודדה( בסימים רד 'סי 1978

אש עב כעין אוישפיגלא  כי אם אותה שר, קובה אסור לצאת בה ברשות הרביםלו אפי,או אשה לקשור צעיפה
  . הרי שכיון שאיה תכשיט לא מהי מה שסוגר בה חלוקו להיות בית יד למלבוש.)שהיא תכשיט

 דלא ,ריך להזהיר לשים כשיוצאות בצעיפיהם שלא יצאו במחט שיטל חורה ועוקצהדצי "פירש ר( שכו רמז 1979
  .)ג מהי יחוד" ודאי כה, לשם כךרב שבתמע] ויחדה[ אמם אם יטל חורה ועוקצה ,מהי בה ייחוד לעין טומאה

 תורת כלי כלל  אין עליה, וגם יטל חוד שלה...מחט שאיה קובה שיטל עוקצה (ד "שג סכ'  לעיל סיפסק וכן
 אלא אם כן יטל חודה ועוקצה מערב , וצריך להזהיר לשים שלא יטלטלוה לשום בצעיפים.ואסור לטלטלה בשבת

ויחדה ( וכן מחט קובה שיטל חודה וחורה . עשית כלי לעין זה...) מבעוד יום(לשם כך ) ויחדה אותה(שבת 
  .)ם כן ולצאת בה ג,בצעיף בשבת מותר לשום אותה ,מבעוד יום לשום אותה בצעיף) אותה

  .ואילו לפי דעת בעל התרומה איו מועיל כלום. הרי דסגי מה שיחדה להיות בית יד לבגד
  .רלה וכלל רכג כלל וההוראה הפוסקים כללי ראהו .י" הררבו דעת על התרומה 'ס יחלוק לא בודאי שהרי 1980

הבגד ' מיירי הכא שבלי המחט שיטל חורה היו, י סובר כבעל התרומה"שאפשר גם הר, ט מבאר- אמם בהגהות ח
  .ופל לגמרי

 .א"ומכוה גם ריצב, י הזקן"תלמידו של ר, יצחק בן אברהם משאץ רביווא ה 1981
1982 ל"הוא רמז שכו ה. 
שמחט קובה אסורה אף כשתוחבת אותה לצורך , )ז"פי(רד ' וסי) ו"פ(רלט ' התרומה סי' שלא העתיק דברי ס 1983

  ).שלפי זה לא יועיל יחוד המחט שיטל חודה(ו תכשיט כיון שאי, הלבישה
  .ו"בפ :ל"אוצ 1984
 במחט אשה תצא לא (א ,סבוהאמור במתיתין . שמותר לצאת במחט קובה התחובה בבגדה לצורך לבישה 1985

והטעם . אלא לשום משוי, צורך לבישהלא איירי כשתחובה בבגדה ל, )ואם יצתה חייבת חטאת ... הקובה
  ).'בגדלת או מפי כו(הוא כאחד משי הפירושים דלעיל סעיף הקודם ,  כדרכהשחשבת הוצאה

 ש"ומ ,שערה ואוגרת בשבכה בתחובה יוסף 'לר מיירי "קובה שאיה במחט תצא ולא" )א ,ז( ברישא ש"מ 1986
  .סעיף הקודםב כמבואר ודלא .בבגדה בתחובה מיירי "חייבת 'כו הקובה במחט אשה תצא לא" )א ,סב( בסיפא

 כ"משא ,"פדחתה כגד מיחתה בשבת ... ראשה על לה יש זהב טס" )שברישא קובה שאיה מחט גבי( א ,ס 1987
  .לא מיירי בטס של זהב על ראשה, קובה במחט סיפא

 ,)א"ולעיל שם סי, ק ז"א ס"ומ, ט"ס שג 'סי( שחייבת אף כשתוחבת אותה לצורך לבישה פסק קובה מחט גבי 1988
  .)ד"ולעיל שם סכ, ט"סי שם( התירו ויחדה עוקצה או חודה שיטל מחט וגבי
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 ,נקובה מחט לאסור בסימנים התרומה ספר לשון העתקת 1989ז"י פרק המרדכי בגליון ש"דמ אפשר אך
 אפילו נקובה לאסור מקום יש ד"שבפ י"ר לתשובת דגם 1991בירא ליהוס .1990המרדכי מגוף נשמט הוא

 אורחה דלאו משום ,1993טעמא והיינו .1992לאביי אפילו ואפשר ,יוסף לרב אוגרת כמו ,לבישה לצורך
 שוקים דבתי למשיחה דמיא ,עוקצה או חורה כשניטל כ"משא ,1994למלאכתה ועומדת לכך לייחודי
 1997המטבע על ופורפת .1996'כו לגמרי וליפ שלא בין לחלק צריך אין י זהולפ .1995ולכבלים ולבירית
 מלבוש דרך מיקרי ,בבגד ומכוסה פרוף וכולו ,וכלל כלל נראה אינו שהמטבע דכיון ,טעמא היינו

  .)ט( כלל למחט דמי ולא ,ותכשיט

  מחט נקובה ואינה נקובה באיש] ו[

 ,כאשה נקובה במחט חייב דאיש ,הגאונים בשם 1999א"ורשב ן"רמב דעת לפי מוכרחת 1998זו טהיוש
 ,)י( לפעמים הכי דאורחא ,2001טפי גרע לבישה דצורך לומר צריך ל כרחךוע ,2000פטור אומנתו ודרך

______________ 
כבר , ל"ומה שהשמיט הלכה זו כ. גם המרדכי סובר שמחט הקובה התחובה להעמיד קשרי בגדיה חייבת 1989

אבל לסגור חלוקו (בשלטי הגבורים שם רמז תיב אות ב , )ז שבמסכת שבת"שהוא ביאור פי(הושלמה ברמז תיב 
  ).אפילו קובה אסור לצאת בה לרשות הרבים, צעיפהאו אשה לסגור , סביב צוארו

ולא , דאיו תכשיט, מיהו אסור לצאת ברשות הרבים כשסוגר בה מפתחי חלוקו(ד , וכן הובא בהגהות מרדכי פא
 ).קראת תכשיט... אבל במחט שאיה קובה . האשה בצעיפה

והשלימה בשלטי ,  שמט מאיזו סיבהאבל, הובא במרדכי) רד' סי(הייו שגם לשון ספר התרומה בסימים  1990
 .הגבורים

הייו כיון שאיסור יציאה עם מחט קובה הוא כמובא , ליחדה לבית יד למלבושהתיר ומה שבמחט שיטל חורה  1991
  .כ ביטל חורה דאורחה לייחודי לכך"משא, דלאו אורחה לייחודי לכךמשום י "לעיל מהב

  . סעיף הקודםכדלעיל 1992
  .שאוסר במחט קובה 1993
 ).1969הערה (וככל הדברים שתבארו לעיל , י שהובאו לעיל סעיף הקודם"כדברי הב 1994
 ).1907-1912הערה (כדלעיל , שלדברי הכל מותר לצאת בהם 1995
  .סעיף הקודםב שתבאר 1996
 משום(ותבארה שם הלכה זו לפי שיטת בעל התרומה וסיעתו , )1956והערה ( הקודם סעיףבשהועתק דיו  1997

  .)לגמרי ופל המלבוש היה שבלעדו ,הכלים כטבעת לבישה להך דמשמש
 ןכיו"אם כן צריך לומר שטעם ההיתר הוא , "'כו לגמרי יפול שלא בין לחלק צריך אין"הה לפי האמור כאן ש

  ".כלל ראה איו שהמטבע
שהמטבע חשוב הוא ואיו מתבטל מחשיבותו להקרא עליו שם (ד "שא סל' תבאר לעיל סי, כ כשאיו מכוסה"משא

  ).מלבוש
 דרך דהוא בגד רק ראה ואין מכוסה דהמטבע(לפי שיטת הגאוים וסייעתם , וכן יתבאר טעם זה לקמן סעיף הבא

  ).מכוסה שהמטבע לפורפת דמי דלא(תו ף וסיע"וכן לפי שיטת הרי, )תכשיט
מוכרח לפרש כן גם לשיטת הגאוים . )1969הערה (וככל הדברים שתבארו לעיל , י"ד מהב"שהובאה לעיל ס 1998

  .)ה- ד"שא ס' ל לעיל סי"והכי קיי(אשר איש דומה לאשה בדין המחטים , וסייעתם
 .מוכרחת לפי דעתםולא תפרש כאן הטעם ששיטה זו 

  .)67הערה (ד "שא ס' כמועתק לעיל סי 1999
  ).120-122והערות (ט "שא ס' כדלעיל סי. ב, ל כרבי מאיר בברייתא יא"דקיי 2000

כדלעיל , ותירץ בשי אופים, הקשה כן בירושלמי, תו פטוראשר לעין אשה שחייבת במחט הקובה ואומן דרך אומ
  ).1966והערה (ד "ס
, וצריך לתרץ כאמור כאן, אין לתרץ כמבואר בירושלמי, שכן הוא גם באיש, כ לשיטת הגאוים וסייעתם"משא

  .י"והייו מטעם המבואר לעיל מהב
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 דרך שהוא מה אלא לו שצריך מה כל להוציא רשאי אדם שאין משום ,משוי הוצאת דרך ומקרי
 2002כבירית להכי לייחודי אורחא דלאו משום ,ותכשיט מלבוש דרך מקרי לא נקובה ומחט ,מלבוש
 ,2005המחט בלי לגמרי הבגד שיפול בענין הוא אם אף ,חייבת 2004סתמא תנן הכי וםומש .2003וכבלים

 ,2008תכשיט דרך דהוא בגד רק נראה ואין מכוסה דהמטבע ,2007לפורפת דמי ולא .2006באיש וכן
 לא זו משיחה אם גם הכי ומשום ,להכי לייחודי אורחא 2010והמשיחה .2009'ו פרק ריש י"רש כדפירש
 דרכה שאין מאחר ,2011מחט כן שאין מה .לייחדה שדרכה כיון ,הוא משוי לאו מקום מכל ,לכך יחדה

 כל כמו תמיד כך שדרכו מה אלא מלבוש דרך מקרי לא כי ,)יא( משוי מיקרי ,לכך לייחדה
 מלבוש שהוא מאחר ,2012במטפחת שוקיים בתי לכרוך שלא ליזהר ין צריךא הכי ואפילו .המלבושים

 לפי ,המכה גבי שעל משיחה גבי 2013ם"דרמב טעמא והיינו .ומטבע ובירית למחט כלל דמי ולא ,גמור
 מכה כאן שאירע מקרה מחמת רק ,לבישה צורך משמשת להיות זו משיחה של דרכה אין זה שבמקום
 2014י"כרש להו סבירא א"ורשב ן"דרמב לומר אין אבל .עליו בגד שתורת לאגד דמי ולא ,זה במקום
  .2017'התוס כפירוש דיאבה כתב 2016ס דף א"הרשב דהא ,תכשיט הוא דבירית 2015ם"ורמב

  שלוםבריד

 
  .ואןמן דרך אומתו פטור,  חייבהחלוקמפתח שיוצא במחט הקובה על הצעיף ו 2001
 ".אורחא לייחודי להכי"הרי שמותר לצאת בבירית כיון ד, )ותהוי כבירית טהורה ותשתרי(א , ס 2002
 דילמא ,כבלים אין יוצאין בהן(ה בירית "ב ד, סג' ותבאר בתוס, )אין יוצאין בהן בשבת... כבלים (א , דתן סג 2003

 ".אורחא לייחודי להכי"והייו שמעיקר הדין מותר לצאת בהם כיון ד. )שלפא ומחויא דתכשיט לוי הם
  ).ואם יצאה חייבת חטאת... לא תצא אשה במחט הקובה ( א ,סב 2004
  ).ד" סלעיל המבואר( זה בחילוק מחלקים איו זו שיטה לפי שהרי 2005
  .באיש גם הוא שכן הגאוים בשם פירשו א"ורשב ן"ורמב ,באשה מיירי דהמשה 2006
  ).1956הערה (מועתק לעיל כ 2007
  .בדעת המרדכי, )1997והערה (סוף סעיף הקודם בכפי שתבאר  2008
 ). ורבן הוא דגזור בהו דילמא שלפא ומחויא,דכולהו תכשיטין יהו(א במשה , ז 2009
  .)1951הערה (תק לעיל כמוע, יפלו שלא שוקיה סביב לקשור שמתירין 2010
 .הקובה 2011
  .להכי לייחדה דרכה שאין אף 2012
 שהרי החוט , ובלבד שלא יכרוך עליהן חוט או משיחה, במוך ובספוג שעל גבי המכה...וצא אדם י (ג"הי ט"פי 2013

  ).באגד שעל גבי מכה... ויוצא . והמשיחה חשובין אצלו ואים מועילין למכה
 ולצאת בו לרשות ,מותר לאגוד סמרטוט על הרטייה או על שאר דברים שעל המכה (כ"ס שא' כן הוא לעיל סיו

 לפי שהחוט או משיחה , אבל אסור לכרוך חוט או משיחה על גבי הרטייה או שאר דברים שעל המכה...הרבים 
  ).ו אגוד של סמרטוט שאיו חשוב כלל ואים בטלים לגבי רטיה כמ,חשובים קצת

לא חששו דילמא ,  והייו שאף שהיא תכשיט.) דכיון דלציעותא היא לא שלפא ומחוי,יוצאין (טהורה ה"ד א ,ס 2014
  .י הוי תכשיט"שלפירש, ה ותהוי"שם ד'  ותבאר בתוס.שלפא ומחוי

לפיכך אצעדה .  הרי זה מותר לצאת בו,וכל דבר שהוא תכשיט ואיו ופל ואין דרכה להראותו (ה"ה ט"פי 2015
יחין אותה בזרוע או בשוק יוצאין בה בשבתשמ(.ן סגב ,  וכדאמרי)ו שהם ).בירית תחת אצעדה עומדתוהיי 

  .ולכן לא גזרו עליהם, ים ופלם שאייםתכשיט
 משום שאיה תכשיט אלא , ותהוי כבירית שהיא טהורה,ובתוספות פירשו דהכי קאמר (ביריתכ ותיהוי ה"ד 2016

  .) דליכא למיחש למישלף ואחוויי,בשבתה  מותר לצאת בלכן ו,טבעת הכלים
 משום שאיה , לפי שהיא טהורה, ותהוי כבירית שיוצאין בה,כי פירושוי דה"וראה לר (ביריתכ ותיהוי ה"ד שם 2017

  .)תכשיט
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 משום ,2021נקובה באינה חייב דאיש טעמא דהיינו ,לומר יש 2020ם"ורמב 2019ף"רי בשיטת 2018אבל
 וכן ,2023'כו לבעלה נותנת שהאשה דפעמים חותם עליה שאין לטבעת ודמיא ,2022דאשה תכשיט שהיא
 ,ביאור להוסיף 2026המשנה לשון לשנות רצו דלא לומר יש 2025דנקובה ובחיובא .2024ם"ברמב משמע
 2027בירושלמי ש"כמ ,בכך דרכן שהנשים ומשום ,לבישה לצורך שלא בבגדה בתחובה מיירי אלא

 באיש ולא באשה לא כן מיירי לא לבישה בצורך אבל ,2028ם"לרמב כוותיה ל"דקיי ,מאיר דרבי אליבא
 שם כמו שכתב, בבגדו שתחובה באשה בין באיש בין לפרש ליה והוה ,גדול דוחק שזהו אלא .)יב(

 נמי בירא להוס כרחך ועל .לבישה לצורך אפילו משמע ,סתם יצא לא אבל .)2029א"כ ההלכ( אומן גבי
 ,2034ככבלים 2033ם"לרמב תכשיט היא ובירית .2032מכוסה שהמטבע 2031לפורפת דמי דלא .2030זו כשטה

______________ 
  :תוכן הקטע שלפיו 2018

רים וככל הדב, י"שמוכרח לפרש בדעתם כמובא לעיל מהב, א בשם הגאוים"ן והרשב"עד כאן תבאר לדעת הרמב
  . )1969הערה (שתבארו לעיל 

 חייב דאיש"והייו , ם יש לפרש גם כאמור לעיל שם בדעת בעל התרומה וסייעתו"ף והרמב"אמם בשיטת הרי
 לצורך שלא בבגדה תחובה"ואשה חייבת בקובה רק כשהיא , "דאשה תכשיט שהיא משום ,קובה באיה
  ;"לבישה

הייו , "זו כשטה מי בירא להוס כרחך ועל .לבישה לצורך אפילו ,משמע סתם ,יצא לא  ...גדול דוחק שזהו אלא"
י"ל בדברי הב"כביאור ה. 

...  חייב חטאת ואם יצא ...האיש במחט שאיה קובה   כלומר אם יצא,אמר עולא וחילופיהן באיש(א "סע, כח 2019
  .) פטור אבל אסור,במחט קובה

  .)ואיש שיצא במחט שאיה קובה חייב.  והאיש פטור, שיצאה במחט קובה חייבתאשה( ה"ה ט"פי 2020
 שאיש היוצא במחט שאיה קובה התחובה בבגדו לצורך ,שיש חולקים ואומרים (ה" סשא 'סיה דעה זו לעיל הובא

  ).73הערה (ושם סמן , ) הרי זה חייב,הלבישה
 .שהרי אין דרך האיש לתחוב מחט שאיה קובה במפתחי חלוקו, ואאף דלאו אורחא ה 2021
 .שמטעם זה חשבת הוצאה כדרכה 2022
 ומיחה בידו עד ,פעמים שהאשה ותת לבעלה טבעת שאין עליה חותם להוליכה אצל אומן לתקן( א ,סב גמרא 2023

  ).שמגיע אצל אומן
לפעמים ותת אשה לבעלה טבעתה שאין עליה חותם  לפי ש,ואין זו הוצאה שלא כדרכה(ו "שא ס' וכן הוא לעיל סי

 מצא שדרך הוצאה היא אף לאיש , והוא משים אותה באצבעו עד שמגיע אצל אומן,שיוליכה לאומן לתקה
  .) חייב עליה, וכיון שאיה תכשיט לו,לפעמים להוציא טבעת שאין עליה חותם באצבעו

 והוציאו כדרך שמוציאין , ואיו דרך מלבוש,איו מתכשיטיו כל היוצא בדבר ש,זה הכלל( לעין מחט שם שכתב 2024
  .'כו לבעלה ותת שהאשה דפעמים אמרין בזה שגם משמע ,)אותו דבר חייב

 בכלל לא אסרו לאשה )ם"ף והרמב"הרי (יש לומר שהם, שחשב כדרכה וחייבת,  היוצאת במחט קובהבאשה 2025
שהוציאו את המחט התחובה בבגד שלא , ט של המשהאלא כפירוש הפשו, לצאת במחט קובה לצורך הלבוש

  .לצורך הלבוש
  .ל"י ה"ואין לו הוכחה בדבריהם לסברת הב, שלפי זה אפשר לומר שדעתם כבעל התרומה

שלא תפרש במשה דמיירי בתחובה בבגדה , ) ואם יצתה חייבת חטאת...לא תצא אשה במחט הקובה  (א ,סב 2026
  ).י"ה בדעת המרדכי והר"וכסברה הראשוה שהובאה לעיל ס(ם "ף והרמב"יוכך יפרשו גם הר, לצורך לבישה

  .) דרך הוצאה בשים...בי מאיר ואם יצאת חייב חטאת דברי ר (ג"ה ו"פ 2027
  .)פ שיצא דרך אומתו מפי שלא הוציא כדרך המוציאין"ואם יצא פטור אע (א"הכ ט"פי 2028
  ".לא יצא החייט בשבת במחט התחובה לו בבגדו" 2029
  .י"ל בדברי הב"יו כביאור ההי 2030
  ).1956הערה (כמועתק לעיל  2031
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  .2035לכך לייחדן דרכן הבנות שבראשי ופשתן צמר וחוטי ,כסף בשל דמיירי ואפשר

 המכה גבי שעל למשיחה אלא ,לאגד דמי לאד ,2036בכבלים לצאת לנחבשים היתר אין זה ולפי
 לכבלים דמי ולא .הוא מקרה נמי והכי ,המכה במקרה אלא אורחה דלאו משום ,2037דאסור

 הוא מקרה ולאו ,לזה שחוששת בתולה בכל הנישואין עד שנים כמה קבוע דבר שהוא ,2038דבתולות
  .וכלל כלל

  ה בתחיבת סיכה בבגד לחיבורתפיר] ז[

 יש ,גוונא וכהאי בצעיפים נקובה דאינה מתניתין מוקמינן לא בגמראד הא 2039לעיל שנתבאר מה
 במחט ם כןא ,חייב קיימא של שאינה דתפירה ,2040ד"פ במרדכי א"ריב דעת לפי בפשיטות תרץל

 .2041כך שמתקיים משום קשירה בעיא דלא ואפשר ,תפירות 'ב מיקרי אחד לצד ראשיה 'ב כשעושה
  שלוםבריד

 
 דמי ולא(ובסעיף הזה בשיטת הגאוים וסייעתם , בדעת המרדכי, )1997והערה (סוף סעיף הקודם בכפי שתבאר  2032

  .)תכשיט ךדר דהוא בגד רק ראה ואין מכוסה דהמטבע ,לפורפת
  .)2015הערה (כמועתק לעיל  2033
 ).1904הערה (כמועתק לעיל  2034
ט "ם פי"וברמב, )ואם יצאת איה חייבת חטאת ... לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן(א , כדתן ז 2035
שתן או ברצועות הקשורות לה על ראשה שמא תחלוץ אותה בשעת לא תצא אשה בחוטי צמר או בחוטי פ(ו "ה

  .תחלוץ אסור משום חשש שמא איוו, מותר מעיקר הדיןלא חשב משוי והרי ש, )טבילה ותעבירה ברשות הרבים
 ם"הרמב לדעתוהן , )לייחדה שדרכה כיון ,הוא משוי לאו(הן לדעת הגאוים וסייעתם , לפי כל האמור לעיל 2036
ו "שא סט' ודלא כפסק לעיל סי, כ החבשים בכבלים" משא.)לכך לייחדן דרכן הבות שבראשי ופשתן צמר וחוטי(
 ואין חוששים שמא יפלו מעל רגליו , מפי שהם לו כמו מלבוש, מותר לצאת בהם,מי שאסור וכבלים ברגליו(

  ).מן הסתם הם תקועים היטב שלא יברח לפי ש,ויביאם בידו
 לפי שהחוט ,אסור לכרוך חוט או משיחה על גבי הרטייה או שאר דברים שעל המכה (כ"שא ס' כפסק לעיל סי 2037

   .)ים לגבי רטיה כמו אגוד של סמרטוט ואים בטל,או משיחה חשובים קצת
 בכבלים שיוצאין בהן הבות ברגליהן כדי שלא יפסיעו פסיעה גסה שלא ...לא תצא אשה (ו "ט ה"ם פי"ברמב 2038

ולא אסור , הרי שמותר מעיקר הדין, ) אסורין לצאת בהן בשבת שמא יפלו ותביאן בידהכל אלו. יפסידו בתוליהן
   .משום חשש שמא יפלואלא 

 ,)קובה שאיה במחט ולא (א ,ז תן והייו הא ד.)וחלוק שבצעיף במחט מתיתין מוקמין דלא והא(ה "ס 2039
 בשבת , בחול חולקת בה שערה, ראשהאמר רבא טס של זהב יש לה על... למאי חזיא (א , ואמרין בגמרא ס

  ).מיחתה כגד פדחתה
אסור משום ,  שתוחבת כדי לחבר קצותיושבצעיף מחטשגם , ג"התרומה והסמ' ב מס"ולפי מה שהובא לעיל ס

  .גווא וכהאי בצעיפים קובה דאיה מתיתין מוקמין לאואם כן מדוע , תכשיט
  ".השבכה על שלו בצעיף השים הגו לא הםשבימי"שהטעם הוא כיון , ועל זה ביאר לעיל שם
  .ואסורה בשבת, לדעת האומרים שחיבור הבגד במחט חשבת תפירהפ "עכ, וכאן מבאר טעם וסף

 .)תפירה שאיה של קיימא שלא מציו חילוק בין תפירה של קיימא ל... רשא פי"ריב (תז רמז הות מרדכיהג 2040
 ויש מתירין בתפירה שאיה ...ירה בין של קיימא לאיה של קיימא שאין חילוק בתפ( ז"ס שיז 'סי ר"בשוע הובא

  ). וכן עיקר,של קיימא לתק או לחתוך
 ,תפירות וקשר' התופר ב (ב" סישמ 'סיכדלקמן ,  שאיו מתקיים מפי, פטור ולא קשרתפירות' כי אף שהתופר ב 2041

  ). מפי שאיו מתקיים, פטור, ולא קשרתפירות'  אבל ב, חייב,י שלא קשר"תפירות אעפ' או ג
  .ראשיה לצד אחד' תפירות שב' אפשר שחייב גם בב, כ במחט שמתקיים כך"משא, הייו דוקא בחוט



  )ז- שא' סי(ד "הלכות שבת ח

 

301

 ,2043י"רש לפירוש שערה בה ואוגרת .היא גמורה תפירה )2042]א"[מ במנחות( בסיכי דנקיט ערוך ועיין
  :2046גוונא בכהאי לומר יש 2045להתוספות וגם ,2044בשבכה שתוחבת

  בתרא למהדורא הרב הגהות

 כל שערה בה כשאוגרת תכשיט חשובה אינה זהב של טס לה יש דאפילו 2048'בתוס שם 2047ועיין ]א[
______________ 

 לא , תפרה פשיטא, ושוין שאם כפלה ותפרה שחייבת, ורבי שמעון פוטר,טלית כפולה חייבת בציצית (א"ע 2042
  .הרי שאם חיברה בסיכה הוי חיבור). דותפירוש תפס בית ('הט סך ערךופירש בערוך , )צריכא דקטה בסיכי

מצוה עליו ליישב מהגן של ( ב"סקכ קמו 'סי השלחן יבד וראה. ולפי זה יש אוסרים להשתמש בשבת בסיכת בטחון
והה לשיטת רביו יואל שהתיר לקרוע תפירת בית הצואר .  ולא מיחו בידם,ישראל שהגו משים קדמויות

שאין תפירה אלא , וראה דסברי דתחיבת מחט איה תפירה כלל...  עביד שעשה הכובד משום דלאו לקיימא
התם לעין חיבור טלית לציצית ,  תפירהראל דחבור ביתדות קרי לה הגמ"פ שמוכח מהערוך ה"ואע... בחוטים 

  .)אבל בשבת דבעין מלאכת מחשבת,  הוי מחוברף סוף כיון דסו,דיו כתפירה
שלא רק אסור אלא , ד בסיום התשובה שלו"מובן שבהלתי מהקס (ח- תז 'ע א"חי .ג- צב 'ע ח"ח רות קודשאג

) א... מצוה לקיים מהג זקות מישראל מכמה דורות מבלי מוחה בידם ... ו "שחושש גם לאיסור דאורייתא ח
.  ..אבל פשיטא שלא תפרו בחוטים אלו, גם חוט של זהב בהאריג' ואף שהי  ...במתכת ובחוט של מתכת אין תפירה

אשר צריכה להיות תפירה של ) ג"ז ס"שי' ח סי"ע או"שו(כבר ידוע דעת רבו יואל אשר פסקה הלכה כמותו ) ב
ובמחט בטחון ביחוד הה רואים במוחש בכל עיים שמשתמשים בהם לשם חיבור שאי אפשר שישארו ... קיימא 

ו סעיף "קמ' יים אה חלק שמיי סיומאסף לכל הדיעות בזה בספר קצות השולחן להרב אברהם ח... כך לעולם 
  . ז- תו' ב ע"חי. )ל" בכל הבארוכהש "ב עיי"י

ם הלכות כלי "הוא כמבואר ברמב, "אבל פשיטא שלא תפרו בחוטים אלו, גם חוט של זהב בהאריג' שהי"ומה שכתב 
ר וותו  לוקח חוט אחד זהב טהו,הזהב שבאריגת האפוד והחושן האמור בתורה ככה הוא מעשהו(ה "המקדש ה

  .) תכלת וכופל השבעה חוטין כאחתעם ששה חוטין של
יש ליישב בפשטות מה שלא רצו לפרש בגמרא שהמשה מיירי , פ לפי דעה האוסרת"אשר עכ, ומכל מקום ביאר כאן

  .במחט התחובה בבגדיה לחבר קצותיהם
 המחט בשבכה מתחתיה היוצא חוץ לקישוריה כורכתו סביב המחט ותוחבת ( בה שערהאוגרת ה"ד א ,ס שבת 2043

  .)שלא יראה שערה
  .)שם השלחן יבד ראה( השבכה ותוקצ שי ת מחברכי איה, משום תפירהמה שלא אסרו  2044
 כדי שלא יפלו שערותיה חוץ , ודוחקת את הסבכה,י שתוחבת המחט בתוך הסבכה"ראה לר( הואיל ה"ד שם 2045

  .)לקישוריה
  .השבכה ותוקצ 'ב את מחברת שאיה 2046
אם , שמחט שאיה קובה שראשה אחד עב ועגול חשבת כתכשיט, שמדברי רב יוסף למד, ב תבאר- א"בפים ס 2047

  .תוחבין אותה בצעיף ובמפתחי חלוקה
  :אופים' מבאר בב, ומה שבאוגרת בה שערה איה חשבת כתכשיט

  .מכוסה בצעיף) שתוחבין בה המחט לאגור שערה(כיון שהשבכה ) א(
  .לו שערותיהכיון שבלעדי המחט יפ) ב(

ולא משי טעמים (שהטעם שאיה כתכשיט הוא כיון שאיה כגד פדחתה ', ועל זה מקשה כאן ממשמעות התוס
חשב תכשיטהמחט התחובו, )ל"ה בבגדיה לצורך לבישה לא .  

  :אופים' ומיישב בב
 מקום לעצמו אבל כשהטס כגד פדחתה הוא קובע, ם המובאים לעילמיעיקר הטעם שאיה תכשיט הוא מטע) א(

  .להיות תכשיט
  .אלא לאפוקי שבכה שתחת הצעיף, אפשר דפדחתה לאו דוקא) ב(

 כדמשי לאידך שיויא , אמאי לא משי השתא כמין טס של זהב יש לה בראשהואם תאמר (ותיהוי ה"ד א ,ס 2048
 ,ה תכשיט ואיה חשוב, דאם היתה אוגרת בה שערה לא היתה מיחתה לעולם כגד פדחתהש לומר וי.דבסמוך
  .)אלא טס
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  .פדחתה כנגד שאינה

 פדחתה כנגד שהוא בענין בראשה והטס ראשים 'ב לה דיש משום ,טעמא היינו פדחתה בכנגד ואפילו
  .'הב ראש לגבי ובטיל כך כל חשיב לא הצדדים מן אבל ,תכשיט להיות לעצמו מקום קובע

 שוקים בבתי בירית וכן .הצעיף שתחת שבכה לאפוקי אלא ,דוקא לאו דפדחתה לומר יש ומיהו
 בצוארה חלוקה ובמפתחי שבצעיף במחט כ"משא ,תכשיט הוו לא הכי משום ,2049מלבושיה שתחת
  .תכשיט מקרי

 ע"צ ומיהו .'כו לגמרי יפלו בין לחלק 2050לקמן ש"כמ לידחק צריך שאין שפיר אתי והשתא
 נמי שפיר ואתי .2052לקמן ש"כמ רק ,כן משמע לא בירית גבי התרומה ספר לשון וגם .2051מכבלים
  .2053נקובה מחט איסור

 ולא 2055בה הקבועים מלשון כדמשמע ,צעיף עליה אין זהבתומ דשבכה ,2054מוכרח אינו זה ]ב[
  :נשים של כובע שהיא 2056ירוחם רבינו כתב וכן .בה התלויים

 2058ברבקה כדכתיב ,הראש על בצעיף מתכסות היו במדינתם אלא ,2057בכך לידחק צריך אין ]ג[
  שלוםבריד

 
 אם היתה אוגרת בה , דאיה חשובה תכשיט אלא במיח הטס שם כגד פדחתה,ורוצים לומר(א שם "ופירש במהרש

רוצים (ם שם "ובמהר). יה בא צד השי של הטס כגד פדחתה לעולם לא ה, דהייו שתוחבת בתוך השבכה,שערה
 ואחר שחלקה בה שערה מיחתו כגד ,'מין טס וכו דדוקא כדמשי שהיא חולקת בה שערה שייך לומר כ,לומר

 ותמיד הוא תחוב בשבכה לאגור בה , אבל לשיויא קמא שאמר שאוגרת בה שערה,פדחתה והוי לה וי ותכשיט
 לא הוי תכשיט אלא טס ם כן א, לה לעולם להיח הקצה שבו הטס על פדחתהאם כן אי אפשר, שלא יצא שערה

דאיה חשובה תכשיט , דאף להתוספות שרי, ל פירשו"א ומהרמ"מהרש (ג ,מבק  צמח צדחידושי בוהובא). ל"וק
  .)ע"ר "וכן כתב אאזמו. כיון שאין הטס כגד פדחתיה

 ,צוע במקום הן כי  ...לשבכה וכן ,תכשיט מקרי לא שוקים לבתי בעשויה(ב "כאופן הראשון שתבאר בפים ס 2049
  .)השכבה על והצעיף ,בבגדיה להלמע עליהן לכסות אלא ,בגלוי להיות דרכן ואין

  .ב"כאופן השי שתבאר בפים ס 2050
  .)1904הערה (תבארו לעיל , והיישוב עליו, ע זה"צ 2051
 ).1907-1909כמועתק שם הערות (ותבארה שם ההוכחה מספר התרומה , ב"כאופן השי שבפים ס 2052
  .ד"כפי שיתבאר בפים ס 2053
והמחט , שהשבכה מכוסה בצעיף(ב "שאיו מוכרח לפרש כאופן הראשון שבפים ס, גם בהגהה זו בא לבאר 2054

שהרי השבכה והמחט שבה אין . ב"אלא ראה יותר לפרש כאופן השי שבפים ס, )התחובה בה איה תכשיט
  ).ותשתרי(ירו ומכל מקום הת, מכוסות בצעיף

  ).בה הקבועין ובסרביטין ובטוטפת המוזהבת בשבכה יוצאין (ב ,ז 2055
  .)ו"רפ בברייתא כדמשמע ,השבכה על שלו בצעיף השים הגו לא שבימיהם(ג "וכן הוכיח בפים ס

2056 שהוא כובע שעל ראשה,בשבכה מוזהבתויוצאה אשה  (ב ,פא א"חי תיב יב (.  
' כיון שגם בלי המחט לא הי, התרומה שמחט שבצעיף לא מקרי בית יד למלבושב תבארה דעת בעל "בפים ס 2057

 ותוחבת הצואר סביב כורכת אחד וקצה ,הראש סביב היטב צופים היוצעיפי השים "כי , הצעיף ופל לגמרי
  ".הראש על רפוי שהוא אלא ,מחט שום בלי מהראש ופל הצעיף ואין ,הכרך תחת ממש הקצה

 .שאפשר טעם וסף שלא היו זקוקים למחט, ועל זה מבאר כאן
  .)ותקח הצעיף ותתכס (סה ,כדחיי שרה  2058
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 מלפניה צוארה על לסגרו היא המחט רק ,זו מחט בלי גם הראש מעל נופל היה שלא בענין ,2059ותמר
  .העורף על ריהמלאח או

 למה ם כןוא .הצעיף תגלה דלא זהב של עיר גבי 2061ובמרדכי 2060מ"ר 'סי התרומה בספר ש"ממ ותדע
 יפול שלא משום ודאי אלא ,2062שם עיין בצעיף אפילו דגמרא מדינא נקובה שאינה במחט אסרו
  .2063המחט בהסרת מעליה

 ,2065דאצעדה נמי מאטע והיינו .2064תכשיט ומקרי הכלים לטבעת דמי דלא נמי מהני טעמא והאי
 משמע וכן( .2066תכשיט אינו אם משוי ומקרי .החלוק לגבי בטילי לא הכלים לטבעת דמי דלא מאחר
 ,דוקא תכשיט משום הוא א"כאפיק החלוק שסוגרת מחט רדהית ,נושקא גבי )התרומה בספר בהדיא
  .2069הצעיף מעמדת שהמחט גוונא בכהאי דמיירי לומר יש 2068ד"פ והמרדכי .2067בסימנים שם עיין

 שלא הוצאה ליה הוי ם כןא ,נקובה במחט האורח דלאו משום ג"ש 'סי י"הב שכתב מה 2070אבל
______________ 

  .)ותתכס בצעיף (יד ,לח וישב 2059
  . אלא מכוסות בווהייו שלא היו מלובשות בו

 , ואם הם תחת הצעיף... והוא חשוק של כסף או זהב סביב ראשה ,א היא ירושלים דדהב,ולא בעיר של זהב" 2060
  ".ה ראשהדלא מגל ם משו,מותר

  .) דלא מגלה את ראשה, מותר,תחת הצעיףואם היא  (שמו רמז 2061
 מפתחי בה וסוגרין חד אחד שראשה בלעז איישפיגלא הייו, קובה שאיה במחט...  תצא לא(התרומה שם ' בס 2062

 .)הצעיף או, צואר סביב חלוק
 בהסרת מעליה יפול שלא", ולא תגלה את ראשה תחת הצעיף, דהייו שחוששים רק שתסיר את המחט מהצעיף 2063

 ". המחט
שכיון , )הכלים לטבעת דמי דלא מכלל ,תכשיט משום דגמרא מדיא בצעיפה לאשה מדאסר(ג "וכן הוא בפים ס 2064

 הובא ,א"מ ב"פי כלים דתן, דלא כטבעת הכלים שאין תכשיט וטהורות, לכן מקבלות טומאה, שהם תכשיט
  .)טהורות הטבעות כל ושאר וכלים בהמה טבעת (א"סע ב בשבת

  .הזרוע שעל הצמיד שהוא, )טמאה אצעדה (ב ,סג בגמרא 2065
 דלאו משום הוא קובה מחט דאיסור ז"י פרק התרומה בספר ש"מ שפיר אתי והשתא(ד "תבאר בפים ס 2066

, כ קובה לאו תכשיט היא"משא, הייו שמחט איה קובה היא תכשיטו, )הוא ומשוי ,קובה כאיה היא תכשיט
  . משוי הואאלא

  ).1946הערה (כמועתק לעיל  2067
 דלא ,דצריך להזהיר לשים כשיוצאות בצעיפיהם שלא יצאו במחט שיטל חורה ועוקצהי "פירש ר( שכו רמז 2068

 .)דג מהי יחו" ודאי כה, לשם כךרב שבתמע] ויחדה[ אמם אם יטל חורה ועוקצה ,מהי בה ייחוד לעין טומאה
מכל מקום אם מייחדו למפתחי , כגון מחט שיטל חורה ועוקצה שאיה תכשיט,  שאיו תכשיטמחטהרי שגם ב

  .ה"ותבאר בפים ס. מותר לצאת בו, החלוק
 ליה סבירא זה י"ר דגם(והגהה ט , )לגמרי יפול שלא הצעיף מעמדת כשהמחט דמיירי(תבאר לקמן הגהה ח  2069

  .ומותר לצאת בו אף אם איו תכשיט, באופן זה הוי בית יד לכליש, )לגמרי יפול שלא בין לחלק
  .בקטע הקודם תבאר דין המחט שאיה קובה שתוחבת בצעיף 2070

הטעם שחשבת ) 1970והערה (ד "שתבאר לעיל סוף ס, י"ובקטע שלפיו מבאר דין מחט קובה לפי ביאור הב
או מטעם שלפעמים תוחבת אותה , חמת שדרכה לפעמים לתוחבה בבגד לצורך הלבישהמ, הוצאה כדרכה וחייבת

  .בבגד למשוי
 לפי שלפעמים בחול כשרוצה להוליך ,ואין זו קראת הוצאה שלא כדרכה(באיש ד תבאר הטעם "שא ס' ולעיל סי

וליכה כך ברשות  ומ, בהמקומות שתוחבין מחט שאיה קובה,מחט הקובה לאיזה מקום תוחבה לפעמים בבגדו
  :שיש בזה שי פרטים, )הרבים עד המקום שהוא חפץ
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 לפעמים שדרכה ,2072חותם עליה שיש לטבעת דמי ולא .2071לישתרי ,כך דרכה לפעמים ואם .כדרכה
 אם הוצאה דרך מיקרי לא כן לא דאם ,2073כלל להתקשט ולא משוי הוצאת דרך באצבעה להוציאה
 למהוי זו רגילות מהני אי ,אופן באיזה לצאת דרכה שלפעמים כל אבל ,תכשיטל אז מתכוונת היתה
 בעינן דלא דעתך סלקא אי ,גוונא בכהאי לבישה דרך למהוי מהניא לא אמאי ,כדרכה הוצאה
  .2074תכשיט

 דלפעמים משום מדמחייבת מקום מכל .2075טובא רגילות בעינן לבישה דלדרך לומר תמצי אם ואף
 דרך ולא אומנתו דרך כאומן משוי הוצאת דרך מיקרי נמי פעם דאותו למכל ,בנקובה לצאת דרכה
  .2076התרומה לספר בפנים ש"וכמ למשיחה דמי דלא לומר צריך ל כרחךוע .כלל לבישה

 אף ושרי ,במדי אלא אינו שהמנהג אף אדם לכל דמותר ,'כו האבן על מפורפת עוד 2077ותדע
 דאינה משום לומר צריך נקובה מחט גבי ם כןוא .2080ג"וסמ 2079התרומה בספר ש"כמ ,2078לאנשים
 איכא מאי איש 2083בגמרא פריך מאי 2082י"ולהב .2081בבגד מכוסה שאינה מאחר כלל ומלבוש תכשיט

 לצורך לעולם אורחא דלאו י"הב כוונת ודאי אלא .ף"הרי על 2084ש"הרא ש"מ מידי קשה לא וכן .'כו
 שדרך מה רק תכשיט מקרי דלא גזברית גבי 2085י"רש ועיין .אומנתו דרך אורחא לפעמים רק ,לבישה

  שלוםבריד

 
  .כיון שלפעמים בחול מוציאה כך להוליכה תחובה) א(
  .כיון שהוא במקומות שתוחבין מחט שאיה קובה בבגדו) ב(

 ).למפתחי חלוקה(כמו מחט שאיה קובה שמותר לצאת בה כיון שדרכה בכך  2071
ותת לבעלה טבעת שאין עליה חותם להוליכה אצל אומן לתקן ומיחה בידו פעמים שהאשה  (א ,סבדאמרין  2072

  .)עד שמגיע אצל אומן
  .תחייב משום הוצאה כדרכהתולמה , כ כאן שדרכה לפעמים לצאת בתור בית יד למלבוש"משא 2073
  .דהוי בית יד למלבושהוא אלא אמר שטעם ההיתר  2074
 .ד למלבוש אלא לפעמיםוכאן איה רגילה לצאת במחט קובה בתור בית י 2075
  .י"ודלא כמובא כאן מהב, ד בדעת בעל התרומה"ביאור שתבאר בפים סהעל כרחך צריך לומר כ 2076
  .מותר לצאת בו' לו דין בית יד למלבוש ויהי' שיהיסגי , מה שרק לפעמים יוצאים כך 2077
פת על האבן ועל האגוז ועל  פור. אלא שדברו חכמים בהוה, וכל אדם,מדיות פרופות... יוצאות  (א ,סה משה 2078

  .)המטבע
  .ולא הזכיר שים מדיות, ) שרי אף על המטבערב שבת אם כרך ופירף מע...פורפת על האבן ( רמ 'סי 2079
ולא , )ך שם רצועה כדי למתוח הבתי שוקיםולכרו, מותר ליתן אגוז לכתחלה בשבת בראש בתי שוקים( ד ,יח 2080

  .הזכיר שים מדיות
  .ד לפי דעת בעל התרומה"כפי שתבאר בפים ס 2081
 אם ,דמקרי כדרכו כיון שהאשה דרכה לתחוב מחט שאיה קובה בבגדיה לצורך לבישה, אם רצה לתרץ לדבריו 2082

  .'כן יוקשה מאי פריך כו
 אלא אמר רבא פעמים שאדם ותן לאשתו טבעת שיש עליה חותם . איש מאי איכא למימר,תרצת אשה( א ,סב 2083

 ופעמים שהאשה ותת לבעלה טבעת שאין עליה חותם , בידה עד שמגעת לקופסאלהוליכה לקופסא ומיחתה
  ).ןלהוליכה אצל אומן לתקן ומיחה בידו עד שמגיע אצל אומ

 כלאחר הוצאה, קובה שאיה במחט חטאת האיש יתחייב היאך, )ב"רע כח( ל"ז אלפס רב על ותמיהי (י 'סי ו"פ 2084
  .)הוא יד

 ,בכך שים דרך דאין ,לדידה הוי לא תכשיט ומיהו ,באצבעה להיחה היא גילהר הלכך (גזברית ה"ד א ,סב 2085
  .)בכך זו של הוצאתה דרך ומיהו
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  ):ה"הג כ"ע( 2086התרומה ספר על י"ב פליג לא והשתא .להתקשט נשים

 בכהאי רק מקרי לא כלים דמשמשי משום ודאי אלא ,2088תוכיח בה שאוגרת דמחט ,2087אינו זה ]ד[
  ):ה"הג כ"ע( 2089דווקא גוונא

 ,2092בבהמה וכמו ,2091בהו מינטר דגופו משום מלבוש הן הכי משום ואדרבא ,2090לזה צריך אין ]ה[
 אליעזר 'ר דפרק סמרטוט כמו ,עליה מלבוש דשם למשיחה דמי לא ,תכשיט אינה אם ,מחט אבל

  ):ה"הג כ"ע( )2094תוכיח בה שאוגרת דמחט ,אינו זה( 2093דמילה

 בתי לו יש אם אף ,סתמא סרבלו נמי נקטו 2097ג"וסמ 2096התרומה בספר דהא ,2095אינו זה ]ו[
 תכשיט מקרי בבגד שמכוסה משום ודאי אלא ,זו פהפרי בלי תפול שלא אפשר בטלית וגם ,2098זרועות
  ):ה"הג כ"ע( מלבוש ודרך

  .יחוד מהני לא 2100'ולהתוס ,יחוד שם הוזכר דלא ,2099שם מוכרח אינו זה ]ז[

  :2102לעיל שנתבאר כמו ,לגמרי יפול שלא הצעיף מעמדת כשהמחט דמיירי ,2101מידי קשה לא ]ח[

______________ 
 .ולא תפרש כאן באיזה פרט פליגי ובאיזה פרט לא פליגי 2086
 .ולא כשהוא של מתכת, אפשר לומר שאיו חשב מלבוש אלא כשהוא של בד' שלכאורה הי, ד"תבאר בפים ס 2087
  .אף שהיא של מתכת, )ותהוי כבירית טהורה ותשתרי(א ,  סדאמר אביי 2088
  .בפים וכמבואר ,לגמרי יפלו שלא שמשמש 2089
, אף שהן של מתכת, מהא דכבלים חשבים מלבוש, ד מוכיח שגם מתכת יכול להחשב דרך מלבוש"בפים ס 2090

  .) ולא היו בתולותיהן ושרות, שלא יהיו פסיעותיהן גסות,עשו להן כבלים והטילו שלשלת בייהן(ב , כדאמרין סג
שהרי עשויות כדי שלא , אלא כיון דגופו מיטר בה, והייו שאים חשבים מלבוש כיון שהם בית יד למלבוש 2091

  .ישרו בתולותיהן
  .)ומידי דמיטרא ביה בהמה הוי תכשיט ואורחא ולא הוי משוי (במה ה"ד ב ,א י"רש 2092

 כל דבר שהבהמה משתמרת על ידו שלא ... הם לרשות הרבים בשבתומותר שתצא ב(א "שה ס' וכן הוא לעיל סי
  ).תברח כשהולכת ברשות הרבים

, ) מחצר אחרתלו ואפי, כורך על אצבעו ומביא,רב שבת אם לא התקין מע.כורך עליה סמרטוט (א"סוע קלג 2093
ו ויביאו כדי לעשות  אצבעשיכרכו על (ט"ס שלא 'סי ר"שוע וב.) לשותו מדרך הוצאה בחול,דרך מלבוש(י "ופרש
  .)בשיוי

  .)ואולי דפס בכפילות מהגהה הקודמת (ד ה"הג כדלעיל 2094
שאין להתיר מחט תחובה בבגד אלא כשבלעדי המחט יפול הבגד , ד תבארה שיטת בעל התרומה"בפים ס 2095

  .וגם דין פורפת על המטבע מיירי באופן זה. לגמרי
  .ו כיון שהמטבע פרוף ומכוסה" המטבע תבאר בפים סטעם היתר פורפת על, ואילו לדעת שאר הפוסקים

אף אם הבגד לא , כיון שהמטבע מכוסה בבגד, ל"שגם לשיטת בעל התרומה צריך לפרש באופן ה, ועל זה מבאר כאן
  .יפול בלעדי המטבע

  ).הלולאות שם לכרוך צריך צדדין משי בסרבלו אבן יתן לכתחלה (רמ 'סי 2096
  ).בסרבלו או בטליתו אגוז ליתן לכתחלה מותר (ד ,יח 2097
  .ולא יפול לגמרי בלי המטבע הפרופה, שהרי סרבל הוא בגד רחב שמלובש עליו 2098
  .כיון שלא הותר אלא תכשיט, י יחודשגם מחט שיטל חורה לא מה, ה הוכיח מדברי ספר התרומה"בפים ס 2099

 .ספר התרומה מיירי שלא ייחדוב, שאפשר גם לבעל התרומה מהי יחוד למחט שיטל חורה, ועל זה מבאר כאן
 דיטל חורה או עוקצה טהורה ולא מהי , יחודלו על ידילעין טומאה לאו מא הוא אפי (אמרו לא ה"ד ב ,מט 2100

  .מדלעין ה"ד א ,קכג וכן הוא בדף .)בה יחוד
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 .ע"וצ .'כו לגמרי יפול שלא בין לחלק ליה אסביר זה י"ר דגם ,2103)עיקר כן( לומר יש נמי אי ]ט[

 ולא כסתמא המשנה הניחו אלא ,בהדיא לבישה בדרך בנקובה איירי דלא ,2104כלל מוכרח אינו זה ]י[
 ומה .'כו דאומן מאיר 'דר וכרבנן 2105הירושלמי כפירוש בירא להודס לומר יש ם כןוא .כלום פירשו
 ובנקובה ,לבישה בדרך נקובה באינה ינוהי ,2107ם"ורמב ף"הרי על דנחלקו 2106משנה המגיד שכתב
  :2108פ"עכ ם"הרמב על נחלקו לבישה לצורך שלא

 שהיא משום הטעם לפרש התרומה לספר ליה ולמה ,לכך דרכה נקובה שאינה דמחט ,2109אינו זה ]יא[
  :לעיל שנתבאר כמו לו תכשיט אינה כן דאם ,אורחיה לאו דאיש לומר ואין .תכשיט

  :שם עיין ,תכשיט באשה נקובה השאינ 2110דדומיא ,אינו זה ]יב[

  

  שלוםבריד

 
לצורך  אפילו תחובה בבגדה תשבמחט קובה חייב, ע"ה תבאר שלפום ריהטא יש סתירה בפסקי השו"בפים ס 2101

  .ובמחט שיטל חורה התירו, )כי גם בלי המחט לא יפול הבגד(לבישה 
 . שאפשר לפרש שגם במחט שיטל חורה לא התירו אלא כשבלי המחט יפול הבגד לגמרי, ועל זה מבאר כאן

  .ט הההג ולקמן ג הההג לעיל יישב כן 2102
  . אם הבגד יפול בלי המחט או לאולחלק בין, י שבמרדכי איו סובר כבעל התרומה"ה תבאר שהר"בפים ס 2103

דמיירי כשמחט , וכדלעיל הערה הקודמת. י סובר חילוק זה כמו בעל התרומה"שיש לומר שגם הר, ועל זה כותב כאן
  .מעמדת הצעיף שלא יפול לגמרי

ולא כביאור , י"א בשם הגאוים ראה דסבירא כביאור הב"ן והרשב"ו תבאר שמפשטות דברי הרמב"בפים ס 2104
  ".זה איו מוכרח כלל"ש, ועל זה כותב כאן. התרומה וסייעתוספר 

וחכמים .  דברי רבי מאיר, הרי אלו פטורין, ואם יצאו ...תי לא יצא החייט במחטו שבכליו( ג"ה ו"פ שבת 2105
 שער המגדלת באשה(ופירש בקרבן העדה , ) אמר רבי אבין תיפתר באשה גודלת ...אומרים אומן באומתו חייב

וחייבת , לצורך אומותה) אלא, שלא לצורך לבישה( והייו שמוציאה את המחט ).ואומת דרך כאומן הוהו, במחט
  .כדעת רבן בברייתא

  ... שדין שוה בשים ובאשים, אלא שחלקו בדין המחטין...זה דרך ההלכות ורביו בדברים אלו  (ג"ה ט"פי 2106
  ).ל"א ז" ולזה הסכים הרשב.ל"ן ז"ראה מדברי הרמבוכן . ל"וכן פירש רביו שרירא ורביו האי גאוים ז

  ).73; 67והערות (ה - ד"שא ס' שתי הדעות הובאו לעיל סי 2107
 יצא לא( אף בקובה צורך לבישה יםשמחייב, ו שמסתבר יותר לומר"ם תבאר בפים ס"ף והרמב"גם בדעת הרי 2108

  ).זו כשטה מי בירא להוס כרחך ועל .לבישה לצורך אפילו משמע ,םסת
ם ולא על "ושהגאוים וסייעתם חלקו רק על הרמב, ם"ף להרמב"ולא תפרש כאן במה מחלק בין שיטת הרי

  .ף"הרי
אבל .  ראה מהדברים שמוכיח שלשיטת בעל התרומה מחט שאיה קובה דרכה בכך.לא תפרש אהיכא קאי 2109

  .ם מבאר שיטת הגאוים וסייעתם דלא סבירא להו כדעת בעל התרומהכאן בפי
 במחט הקובה בדרך תאם אשה חייבה, ם"ף והרמב"שבפים דן לדעת הרי.גם כאן לא תפרש אהיכא קאי 2110

  .לבישה או שלא בדרך לבישה


